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ı, lllftl!Hll!lllllllmlllllB~Ur" --~-
tdareh•n•= 

lstanbu~ Ankara caddes~ No 100 

TelgrAf adre•I: a Telefon numaralar~ 

lstanbul, Milliyet l lstanbul, 391t-3912-3913 
Gautı ı•ı matbaaya aıt hususlar için mDdıny•lt mOracaat •dilm•lıdır. 
Müddıtı ftftn nushalor 10 kuruştur. Otltn nrak gtri vtrilmtz. 

l'Ww•h••• -"'-~~-·._.,. 

Büyük Reisimiz Gazi Hz. Bugün Saat 11 de 
Şehrimizi teşrif buyuracaklar ve halkın 
c~şkun tezahüratı ile karşılanacaklardır .. 
h;şvıDEN SONRA Ankaradan ,W~'"" 
ka~~~?ük Reisicumhur An- hareket , t\~--
sı alın • ırakarak deniz hava- ( 
gİtti. ~a ve biraz dinlenmeğc 
tanbuı k~ra boşalmış gibi, ls-

sevın · · 8llılıatin· 1ı ç ıçmde, fakat onun 
taıııar 0~ e~ şeyden üstün tu
Sonra on b~r ay Çankayadan 
&ezinti . a bır'. bir buçuk aylık 
.\n~ ;tz bıle göreceklerdir. 

Çoğu d ra. nın yeni insanlarının 
dııcr. ttnız kenarlanndan gel
ta su. ele Yaz sıcakları basın-

. ve Y ·1r 2ilııde tüt .. eşı ık hepsinin gi:ı-

Gazi Hz. yolda 
köylülerle 
görüştüler 
ve mahsul 
hakkında 
malumat 
aldılar 

tııızı büc uyor. Henüz Ankara
lıasreti un sene oturulur ve bu 
Paınadı:nutturur bir şehir ya
lıs bahçe .. Avuç içi kadar Mec
}'İikçe Msı, ondan biraz daha bü 

Seksen bi~~a~a. parkı yetmiş, Tren sürekli alkı~ 
Ilı gide • şının yaz sıkıntısı- Y 
bu iki ::;;ege elvenncz. Ancak )ar araSSlllda Saat ~· 
tanın ıte essese, bir gün Anka- 17 d h k t ~ 
!atağını P5ıplaklığmdan kurtu- e are e --=---- , ,,,,, · / 
!erdir. g<>steren sağlam misal- etmi~tir 

Ankara i . . y ··"" ~ ./ 
tek Para çın hiç esirgenmiye- ... ,.,i "· .... •tt ~ p 
~ı.ı henı ·b~u ve Park parasıdır. Büyu"k Gaziyi teşy_ i /fJ!i;'tfpfl

1
N"t\ ~ 

rccek, he:ıa Yaşayışını değiş- fi. ... //1,(~ ... ..P"2 ~ 
nadolunun de bütün orta A- iÇiil İstasyonda ~ 'D/T, \ ~ 
leke~lerden 8%ıillt ve yeşil mem- • " .. •· . ~ ~ 
llıttli tec..;:ı...~ ası için bizi kıy- binlerce halk ~~,, ·' Elif Nacı w 
Cekti ·"uclerı - d ~ ~ 

r. Şura e - teçhız ~ e- toplanmtştı ~ · ' 
Vatanı b' sı dogrudur ki bu -
k ır ev 'b· 
, arış karış Y ~ 1 parça padırçka, Ankara, 5 (Telefonla)-Gazl Hazretleri ilerlediler ve miişlr 1'evzl paşa hazretle-
.a Vabft- • enıden yapma - bi üdd t I ' h ' Iarı ~<llllızı asrın güzel vatan r m e stıra at etmek üzre buglln saat rlle vekillere veda ettikten sonra istirahat-

Bi!rasına sokamayız. 17 de hususi trenle lstanbula miltevecclhen /arına tahsis edilen vagona girdiler. 
Ce)( tnodern şehir için gezile- harehet etmişlerdir. Tren_ saat 17 de hareket etti. 
ca J~~ civar, ve yazın kolay- Bir haç hafta için Ankaradan ayrılan Büyüh milnciyl seliimlamah üzere ıthi 
•a:yfi:y lıp gelinecek uzakça bir Bügllk Gaziyi seliimlamak için g-elen ahali Mesut istasyonunda, izciler hattın iki ta· 
ra içi e Şarttır. İstanbul Anka- kütle halinde istasyonu doldurmuştu. rafına sıra/anmışlardı. Katar, Ahi Mesut· 
ralıut~ ~C~k z~~~:ı. olanların Vekiller, meb'uslar, erhllnı askeriye, ta on dakika tevekkuf etti. Gazi hazretleri 
~~ sayt hir~e ılı~ıp 

1
bulunan- sefirler, erhiinı mülkiye, cemiyeti belediye vagondan inerek kendisini teşyle gelen 

f1dış geJişYistı olabbılldır. bstalnbula azaları, matbuat mümessilleri ve miiesse· hiJylülerle mahsul hakkında giJriJ.7tüler. 
atın A s an u a u unan- l RiJ k d l 
halı \Tr\ıpa seyahati kadar pa sat müdürleri hazır bulunuyor ardı. Y a ın arına da iltifat ederek çocuk· 
kar Ve külfetli bir göçtür. An- Kıtaatı askeriye merasimi lhtlramiyeyl /arının hatırlarını sordular. 
aııı:;ın ko~Janru, ufak büyük ifa etmekte idi. Erkllnı Harbiye/ umumiye Ahi Mesuta kadar Gazi hazretlerini 
~itni.2 nı, Ycşıl gezmelerini ken- reisi Fevzi Paşa Hazretleri, 4nkara valisi teşyi eden Hariciye ve Nafia vekilleri bura· 
fı:yesin· z~manla yapacağız. Say Nevzat bey ve Cumhuriyet Halk fırkası da veda ettiler. 
arasın~a~t ~aradenile Ankara müfettişi de teşyi merasimine iştirak et- Büyük Gazinin tesis etmiş olduğu bu 
~l!ıtakaıardYliksb~k. vde onnanlıb.l~ meh ilzere istasyona gelmişlerdir. hiJy ahalisinin sürekli alkışları arasında 
·•ı ..,, an ınn e bula ı ı-

le kazanı1orlar 1 · · ı -······· 
Türk-Rus 

Müzakerat muahede q· ı, fi · f' · · 
nin tatbikatı içindir ylflB erıo vazıye l l~ID 
Hüsegin Ragıp Beyin ~İr ra~Of ~aZlff aU~J .. 
verdiği mühim main Meınlekeliıniz~e ınevcul banka, 'irkel 

mat ve beyanat ve dl~er nıfiesseseler1 h·unlarm 
Moskova s~ Hüseyin Ra- kaZ30Ç Yft 3efD13JOleri 

gıp Bey, Rusya ile aktedilecek yeni İ~tisat ve.kaleti şirketler .m~dür~ 
ticaret muahedesi için lazım gelen ~fünıt '.l;'ahsın B. meml.eketımızdek~ 
talimatı hamilen dün şehrimize gel- şır~etlerııı_ (1928) sen~sı zarfındaki 
miştir. vazıyctlerı hakkında hır rapor hazır-

H .. . R A lamıştır. 
useyın agıp B. ğustosun o- .. . ·· ·· ç· · il R Bu rapora nazaran, Turkiyede 

nuncu gunu ıçerın vapur e usya- ( 4 563 OOO) ı· ı· (23) 
Ya mütevecc'h h k t d k . ' ' ıra sermaye ı ano

ı ~~ are e e ece tır. nim şirket (1928) de (502,304) lira 
Moskova muzakeratında tarafı- .. . · · B · 

mlzdan başmu hh 1 k b l temettü temın etmıştır. u kazancın 
ra as o ara u una- . . Uzd b' d' A . 

cak olan Hüseyin Ragıp B. (Türk- vasatısı y e on_ ır ır. ~ zaman 
Rus) Ticari münasebatı hakkındaki d.a ( 4) .milyon !ifa sermayelı ( 17) 
suallere cevaben bir muharririmize şırket bililnçolarını zararla kapamış- -

şu beyanatta bulunmuştur: tır.(1 635 000) r r .il . . irtişa meselesi hakkında gazete-
- Ankarada İktısat vekıiletimizle ' • ır~ sermaye 1 ~ır- · "h · b b 

Sofya ticareti hariciye mümessilliği ket (928} ~e ta~fıye muamclelenne mıze mu ım eyanatta ulunan 
arasında bugün başlayacak olan mü- devam.etmışlerdır. P928) d~ < 1 • 2~0, Adliye vekili Mahmut Esat Bey 
zakerat, muahedenin kendisine de- OOO) lıra ~_erınay.e ~le (4) tıcart şır- ~ , 
ğil tatbikatına att'r ket teşekkül etmıştır. 11.8-'lbala"'ga , 
HER SENE TE~~tK EDİLİYOR .sinani. t.ir~etlerin vaziyetleri umu- 1 rJ. U • 
Şimdi mer'i olan ticaret muahede- mıyetle ıyıdır. -~------

si mucibince her sene iki tarafın it- DENiZ TICARETl "y J } h b 
halat ve ihracatı tetkik ve hesap edi- (928) de deniz .ticaretile i•t!gal e- a an, yan iŞ a er 
!erek yeni senenin kontenijon emti- d_en ( 3,346,000) l~ra sermayelı (S) } '} fk" • 
ası ona .göre tespit olunur. şırket (5!2,080} !ıra k~z_an~lardır. er ı e e arı umumı-

Bu müzakerat neticesinde muva~ Bunların kazanç vaaatısı yuzde on • • • 
zene esasına göre tespit olunacak dokuzdur. . . . yenın teş•rış edıln1e-
kontenijon mikdarı Moskova müza- . (2~5,~00}. lıra ser?"'yeli 4 denı_z , .. 
keresinin sonuna, yani meydana ge- tıcaretı tırketı.d~ tasfıye muamele&ı- sıne musade yoktur 
Jecek yeni muahede şeklinin mer'iye ne devam etmı§tir. . " 
· ·k l k Sermayeleri mecmuu (34 547 000) -M. Esat Beyin beyanatından-
tıne kadar tatbı o unaca tır. . ... ' , 

MÜZAKERAT NE ZAMAN? liraya balig olan Türkiyede mevcut lrfllil8 meselesi h8Jı• 
Yeni ticaret muahedesi için Mos- (30) bank~, (19.28) d~ (~,704,363) Y 

kovada yapılacak müzakerata iki üç lira te°!ett~ tcmın etmiftlr. . . JıındaJıi lahJıiJıal 
aydan eve! başlayacağımızı tahmin ~ali müesseseler arasında en ıyı 
etmiyorum. vazıyette olan tş bankası~ın (1928) etrafında ÇOJı miJba-

Müzakerata iştirak ededcek diğer de kazancı (.1,362,461) !ıra ol~p ... 
azalar henüz taayyün etınemiştir. ( 1927) ye nıspetle (330,000) !ıra laga ve yanlış neş-
Bil'ahare ınüzakerat başlayacağı va- fazladır. . i f l Jıl d ·' 
kıt tayin edilcekler Motıkcwaya ~eyli firkati ~.Ü•~.~ o~k ~- r l/B yapı ma a ırı 
geleceklerdir. re dığer made? ~omuru .tırketlen 

Türkiye cumhuriyeinin Sovyet it- (1928) de tcsı§ ınp ve ıaır masraf- Ankara, 4 (Telefonla) - Devam 
tihadile münasebatı, şimdiye kadar tarının fulahğı dolaY;sile ';Dilhim bir etmekt~ olan l~i~a tahkikatı hakkın 
olduğu gibi daima ve gayet dosta- kaza?ç elde_ ede~emışle.r~ır. Rapor- ~a .A~lıy~ Vekılı Mahmut Esat B. 
nedir. da, şırk~~erın vazıyetlerırun daha iyi Millıyet e şu beyanatta bulunmuş 

Bu dostluk on sene evel başlamış olması ıçın. Jazımgelen esaslı tedbir- tur: 
ve zamanla daima kuvvet bulmuş- !er de tespıt olunmuştur. {Mabadi 2 inci sahifede/ 
tur.> 
Ş1KA YETLERİN NETİCESİ 
Hüseyin Ragıp B. kontenijon lis

teye dahil olup ta ihraç edilemiyen 
mallann ihraç nazarı dikkate alına
rak değiştirilmesi meselesi ve diğer 
müşkülatı mucip hususatın ne suret 
le halledileceği hakkında ketumiye
ti muhafaza etmiştir. 

Rusyaya ihracat yapan tacirleri
mizin kazanç vergisine tabi tutul
maması ve geri gönderilen derilerin 
tekrar sevki için yapılan teşebbüsa
tın, alakadarların lehine olarak mu
ahede müzakeratından eve] neticele
neceğini salahiyettar zevat muhak
kak görmektedir. 

d· 'b"-reğli hatt . 1 . b' Gazi Hazretleri saat 16,30 da teşrif uen hareket etmiştir. 
, lt ırun proıe en ır h d ı d ' ~ f' ~ 'a:ydt noktadan düşünülmüş ol- ettiler. Riyaseti cumhura ma sus a re e Ankara valisi Nevzat bey Polatlıya e renı~ue 10 en 1 

hilitditakın bir netice ümit ede- kısa bir müddet tevekkuflan soı1ra lstasyo- kadar gitmiştir. Ki1tibi umumi Tevfik beg, U ı 
As~ na girdiler. O sırada askeri muzlka istik· yaver beyler, Kiltahya meb'ıısu Nuri bey R • • h ' v • } - ğl- --

..,~tanın ~~~n çalı~ma ~i~as~ti ".e /Al marşını çalmada başladı. Kılıç ıtll bey ve Recep Züllü bey Gazİ eıSl CUffi Uf enıze ÜS ma up 
~htıkü :Yaz ~n ıstedığı agır ~ş Merasimi lhtlramlyeyl ifa eden zabitan Hazretlerine refakat etmektedirler. G • h t} 
~ ti:yaç Yarp~ atlannÇı mkultlak bır ve askerlere Gazi Hazretleri "Merhaba ıtnkaradan mil/araka/ etmezden eve/ azı azf e e- . 

1\ İki ıştır. ar arımızı I d h il '1 t t 11 d''- G i H. Atına beled' . t'h b t d l>iı ay boyuna döndürme- nası sınız,, eyere ti,a e m ş er. ır. az azrellerl seyahatından rahatsız av- • • t 'fi . ıye ın 1 a a ın a 
dc~ti~~Yat monoton, yıpratıcı, Gazi Hz. kendilerini takip eden vekil- det eden Sıhhiye vekili Dr. Rtiflh begl zi- fının eşrı efl 
Ç<IJış a.ıın haline geldiği zaman fer, erkllnı mülkiye ve ashertge, sefirler yaret etmişler ve bir saat kadar beraber •• b t. 1 v enizelos taraftarları 
l>aııa~~ kudret ve zevki yavaş ve meb'uslarla birlikte hususi trene kadar halmış/ardır. m un as e e 1 e 
lttittı aybolur ve insanın veri- * * * 1 k mağlup oldu 
~~~~~uv~:~~:;~; ;:~ Gazi Hz nasıl' istikbal edı"lecek 'l yal?ı aca me- Bu matlubiyet mühimdir 
~ogs.. AFA faalıyetını kendı • ~ f rasımde hazır -
ka tınde toplamak · t An Atinadan dUn pek ınUhim bir ha- VENIZELOSUN MUHALiFLERi 
\1 ran-ıız i in ·· ... ~6 eyen H d d b' 1 Vil" E ber geldi. Yunanistanda yapılan be· KAZANDI 
etle düşJn .. 1husbu~un eh~- ay arpaşa a me US ar ayet ve manet bu 1unffia1 arı Jedi:ı'e intih.abatın~a veniz~lizmin mer ATİNA~ s. (A.A.) - Atina: P~t-

u ecek bır meseledır. ' kezı addedilen Atına şehrile More ve ras ve Selanıkte yapılan beledıye ın-
F ALIH RIFKI k~ • ı • tl •• ·ıı • fı d , • k dil • Tesalyada ve Yanya ile Kavala ıe- tihabatında Venizelos aleyhtarı nam 

Jlı er anıy e cemıye er mumessı erı tara n an ıçın en erı- birlerinde. Venizelos. aleyhtarlan ka- zetle.rden Merkuri~, ~flaho v.e 1'.lano 

"~1.ektenliler 'stı'kbal merası'mı· yapılacak v kıt t I d ;,;~:;,~.~~~:iz~~t:?:ı::~f~~p~: :r.b~~:e;ık:,·~:~~re:~~:?:~~= 
r" ı e aa ne evv-e ce a- cise galebe çalmıştır. Yunanistanda le intihap ~dllmişti~ ki kanun muci-

lllu"•sabakası ı' • • 'f d k , ve bilhassa Atinada muhaliflerin ka- bin~e Selanıkte ye~ıden intihap icra-

14 üncü hafta 
14Q 

lıab nen haftanın en mllhlmı 
erı 

başı nedir ? mllsabakaa 
Oeı aınıştır. 

ecek ,....._ 
Cevap la 10IAıtustos Cu
akşa rı - martesl g-llon 

tıl. 14~na kadar kabul edece
habe 

1 
nen haftanın enmnhlm 1 

l'fir' A için alınacak netice 
~ 

11
fustos Pazar g-nnü

larııııı nedllecektır. Cevap 

llıenıu ı 
1 

Milliyet müsabaka 
r u . 

resmı tazımı ı a e ece tır t •• zanması pek manidardır ve Venize- sı lazım gclmektedır. ••• ve name gon- Jos için siyasi bir mağlubiyettir. NETiCELER ANLAŞILMA~ 
dar uzun göründü. Buı:Un Büyük ATİNA 5 (Aneks.) Belediye in- BAŞLADI 
Gaziyi mütfik ve samimi sineaine a- - -- derı'lmı'ş ola tihabatı bUyük bir ı!ikOn ile icra edil ATİNA, 5 (A.A.) - Belediye in-
lan htanbul, sauı.imt ve derin bir se- 11 miştir. Atinad~ 44 daire . ~üeteana tihabatınm n~tice.leri öğrenilmeğe 
vinç içinde çalkanıyor. Her sene Bü- b 36 191 mUntehıp rey vermıştir. Rum- başlanmıştır. Şımdıye kadar intihap 
yük Dfilıiye kavuıtuğumuz, Onun zevatın ugu" n ıa:dan Merkuris 14,863, Paçis 14,436 y~pılan 25 şehirden on altısında Ve-
pak, asil, ve necip naaiyeainl gördü- Hrıstomanos da 5,627 rey almıştır. nızelos taraftarı namzetler, dokuzun 

1 
ğ!imüz gUn, bizim için en büyük ba-

1 
d H B~ ~ kadar. M~rkuris ~kseriyeti da .da. aleyhtarlar kazanmıştır. Ati-

. yram günüdür. saat o a ay- h~ızdır 44 .. d~ı~enın re:ı'Jerı. m.eçhul- na ıntibaba!"n.ın neticesi henüz tevaz 
Her sene bu büyük bayramı her dur. Bu gun ogle vaktı netıceı katt' zuh etmemıştır. 

gün artan bir iştiyak ve haaretle bek- d ' t iye anlaşılacaktır. KOMÜNiSTLERiN TAHLiYESi 
Jiyoruz. arp aşa ıs as- . ~TİNA, 5 ~Ap.oyev.) .- B~~ediye AT1NA, 5 (A.A.) _Bir Ağustos 

İşte bugün bu samimi hasret ve iş- d h ıntıhabatı netıcesı suretı kat ıycde ta ihtiyati bir tedbir olmak üzre tev-
tiyakımızı telafi edeceğiz. yon un a azır ll_'!~rkuris Ic~inde görünüyor. Merku- kif edilmiş olan komünistler serbest 

t b 1 h' b' k.. · ktu rısın galebesı muhakkaktır. Bu netıce bırakılmıştır. 
stan u un ıç ır oşesı, yo r u b 

1 
efkarı umumiyenin Venizelosun şeri- ATİNA 5 (AA) s b h · 

Sölfutiü dün ha/içlen çıkı ki bu büyük bayrama kavuşmak hum naydarpaşa garı dan donatılmıştı Ü u fl fil a 1 arı k' mesaı'leri aleyhine do .. ndüg' u··nu·· go··s k d ' 1• · 
1
· - . a a ıeırın 

t · b' h ·1 alk ı G · · ı er en en ma um o an netıceye gore atanbul on ay siıren ır asretten ması 1 e Ç anmış 0 masın. azının . . . . te iyor Lamiya Volos Larisa Ter- At" d v · ı · 
sonra bugün tekrar Büyük Gazisine güzergfilıınde, karada ve denizde di- ve te.bçık ıçtn ç~kacak olan samimi ve , 

1 
h:ıa Patras T:ipoli Ksanta Kaval- d 10~ ~·ı ~~12\0" ~leyhtarı. nam~~". 

kavuşuyor. zilecek yüz binlerce halkın arnakı ru- ateşli cyaşa> nıdaları İstanbulullarm ca n la Yanyada' Venizelosun ale.yhtarla- pent a 1 sırl" e.kserıdyet te~ın _ettıgı 
.. .. . . . • , a ras ve.. e ~nı te e aynı halın vu-

--
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l' - ]~ı · HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

-~~--_:_:_:_:.:_:::.:.:.:.Pa-n-·ı-m-et-:.ınb-.:--.--:--::::A.m:::er:l..k:._-...-.._-.;.;~ Zwrai 

~ 

;1'011 berter 

vaziJet ~attın~a tet~itat ya~ıl~~! 

AYHAN 

young planı 
Eğer kabul edilmezse 

işler karışacak 

Fransızlarda İngiliz Zeplingidiyo ... 
korkusu... Balon hali tabiide 

PARİS - Triyanon Palas oteli- l d d 
nin koyu yeşil renkli bir parka ba- yo una evam e iyor 
kan tarasasmda Fransalı bir dos

PARİS, 5. A. A.- Matin gazetesi tumla çay içiyoruz. Paris yolundan NEW-YORK, 4 .. A. A.- Zepplin-
pışmış kalmıştı. Fakat Mehmet dışarıya çıktılar. Sanas Vaya i- maz Young plilnmm kabulü mesele- kopup gelen otomobiller muttasıl den alınan son tel~ızde balonun La
Paşanın piştovundan çıkan kur çeriye girdi: La. Haye konfera_nsı. toJ?lanı~. t~plan: misafir taşıyor. her otomobil kadınlı kehu~t ten 2000 kılometre me_safode 
şun Ali Paşanın sol kolunu ya- Bu sır d Vasilikinin "Ali A sının açıktan açıga .. ılerıye surulme~ı erkekli hamulesini boşaltarak başka ~~dugu -;e baştan ese_n muhalıf ru_z-

. . a a • ! . elzem olduğunu, böyle yapılmadıgı otomobile yer vermek için çekilip ~~~a .raı;:~~n her şeyın yolunda gıt-
ralamıştı. . . li,!,~ diye çığl~ar kopardıgı ışı- takdirde çok kanşık bir vaziyete dü- gidiyordu. Kıyafetlerinden, simala- gı bıldınlıyor. 

Tepedelenli bır defa sendele- diliyordu. Alı Paşa gözleri ka- şüleceğini yazmaktadır. rmdan, konuşmalarından belli ki DE~IZLER_DE .M~SAVftı.T . 
di. Elini kuşa~a attı. İkinci rarıp dumanlanaraktan dirseği CENERAL GOUREAUD DÖNDÜ bunların ekserisi İngilizdir. Sanki . Amenkadan bıldırıldıgıne. gore r~ı; 
kuburunu çekip Mehmet Paşa- üzerinde dog"ruldu. Ah yarebbi, PARİS, 4. A. A.- Şerburğda ka- Parisin İngiliz kolonisi bugün için sıcumhur M. Hoover bahrı tahtıdı 

Triyanon Palas ta randevu vermiş gi- teslihat hakkındaki fikrini izhar ede-
nın göğsü üzerine dumanlıya- buses buses ı Birvakıtler gözleri raya çıkan ceneral Goureaud Ameri- bi rek demiştir ki: 
caktı önünde Yany g'T' tt • b" kada gördüğü hüsnü kabulden pek . . . İfrata varan deniz teslihatını in 

...,.: M hm p h .. _ a o une a ıgı u- memnun kaldığını beyan etmiştir. Dostum, başka bir bahis üzerinde d' - k . . . k . • . 
. ""-~se. e et a~~ ~'.111 av- yuk oglu Muhtar Paşanın sev- FRANSADA konuşurken birdenbire mevzuu de- ırme ıçın il tedbırler alındıgı hır 
lıyle ihtıyar adamın ustune atıl- gilisi Frosini'nin ellerini uzatıp SOVYET TA yy ARESl ğiştirerek: sırada. donanmala~ ~rasm~a müsavat 
dı. İki adam bir kere karışıp bir "Muhtar, Muhtar!,, diye Muh- - Şu İngilizler yok mu, dedi, mu- temını _hak~dak! sıyasetm t~raftar-

LE BURGE, 4. A. A.- Sekiz yol- hakkak bu herifler bir gün başrmıza laBrı çogaldıgını go~ekle ~~tıyanm. 
birlerine girdiler. Tepedelenli tar Paşayı çağırıp aramasına c~ yu hamil bulunan Sovyet tayyare- bir çorap örecekler. . . . u mu"":vat prensıbı,. İngilız - Ame-
kendinden çok genç olan Meh- benziyordu sı Kroydon dan buraya gelmiştir. Le Bu söz pek hayretimi mucip olma- rık~ muzake~atında ılk ~sas~ı adım,ı 

••••••• 1 

Müteassıslardan maada mebuslar 
bu tetkikata iştirak edeceklerd1 

Ankar, 5 (Telefonla) - lkdsat ve meslek mekteplerine fO 
vekllllğl tarafından mütehassıs- edecektir. 
!arın ihtisaslarına tealluk eden Emrazı nebatiye ıııote 
hususlarda tetkıkatta bulunma- ı b!U 
1 le asistanı karedeniz sa 
arı evvelce takarrür etmişti. 

Program hazırlanmıştır. de tetklk8tta bulunac ıcı• 
iktisat vekaleti alman müte- Haşarat milteassısı da f1.d 

hassısların reisi profsör Olden- Cebelibereket , Gezi AY1 

berg ile muavini Aokaradan ve lzmlr havalislnde tetkik 
hareketle Eskişehir, Afyon, bulunacaktır. 
Uşak, Manisa, lzmir, Aydın, Bunlardan maada zıraafÇI 
Ballkeslr, Bursa. lstanbul, uılardan Manisa mebusu'{ 
Alpullu, l{ırklarell ve Ada- Mardin mebusu Ali Rlza, ~ 
pazarı havallsinde tetklkatta mebusu Hamdi, Denizi! ıııe 
bulunduktan sonra Ankaraya Aslan beylerde lhtlsasıarı d 
avdet edeceklerdir. Tetkikat va- !inde muhtelif mahallerde 1

11 

zlyetl zlrralye, lslah lstasyouları seyahatına çıkacaklardır. ---o----..:... met Paşayı altına alıyordu Ali p ' .. 
1
.. h 

1 
Burjeden Berline ve Moskovaya gi- dı; çünkü buna yakın sözler Fransa- teşkil ede~ektır. Bu es~s. ~erme mu-

. aşa o um ezeyan arı ge decektir. naseb t d t ı-ıı kt t 
Mehmet Paşa: ririyordu. ellerini uzatıp inledi: KONFERANSA GiDECEK HEYET da günün alelade muhavere mevzuu- a ı ı ame. veya ı ı a .ar a e - B 

ft di 
"' . . . . dur. Mamali işi kurcalamaktan ken- mek rekabet)~ ınşaatı bahrıy~de .b~- u sene Avrupaga yenide t l b td 

- Yetiş bre ka ancı! ye - Frosını .. Frosını!.. PARİS, 5. A. A.- La Haye konfe- dimi alamıyordum: lunmak suretile müsavatı tesıs ıçın n a e e g 
haykırıp merdiveni çıkınağa sa- Oğlunu Frosininin sevdasın- fansmda Fransayı temsil edecek mu- _ Eski müttefiklerinizden ne za- oğraşmaktan iyidir. Umumi harpten 
vaşan kendi adamlarını imdadı dan kurtarmak için genç kadın rahhas here~ bu gün saat on .birde ~a rar gelebilir? beri in§:'atı b:Wri.ye de artrı.uştır. Bu 
na çağırdı. Kaftancı: il "- ynak h k d reket etmıştır. Heyete M. Bnand ny- _ Evet eski müttefiklerimiz ve rekabetın neticesı olarak mılletler a-

H dnn S it ! e on ""!. O uysuz a ~m aset etmektedir. M. Marinkoviç te ay ilk düşmanlarumz Sivrilen başla~ raarnda korku ve itimatsızlık başla-
. -.- .ay v~ U ~ Y anya golüne attınp boğdur- ni trende bulunmaktadır. rı koparmak İngil[;, ·siyasetinin tiarı dı. Müeııafr bir müdafaa zemini üze-

dıyıp elındeki kılıcı. ~ Paş~- muştu. TA YY ARECILER HAREKET olduğunu bilmiyor musunuz? Bir a- rinde pro~r~mımıza ~ia.yet hususunda 
nm başına çalmak ıstedi. Herif Son deminde boğulan kadı- ETTi sır içinde iki imperatorluğun ve iki her kese ıtimat telkinıne çalışmah-
öyle zorlu kılıç sallamıştı ki kı- nın hayalini mi görüyordu? Si- PARİS, 5. A. A.- A~lant, Lotti imperatorun, Napolyon'un ve Kay- yız.> 

Ankara, 5 (Telefonla)- Maarif vekaleti bu sene tarih cııl'~ 
fı:ı:ık, glmya, riyaziyat ve tabtl lllmler :ı:nmreılnden ıabsll 

Avrupaya talebe gllnderllecektlr. Halen lise idare beyetıerl ııd 
talebeler hakkında tetklkatta bulunmaktadırlar. 

Adliye vekillet! müstesna olmak 11%re Nana tkdsat "e 
mlldafaa vekaletleri de talebe gllndereceklerdlr. Bunlann ııı•· 
!arı bu eene alt olduk.lan •ekatetler blltçesıne fit.ve cdllm!şdt• 

lır yan direg· e saplandı. Hızını l'h 1 · a d . V .1. _ ve Le ~evre Avrupada bır propagan- ser'in, başını yiyen İngilizler yarın Çinde 
~ a ses en ar sın a yıne ası ı da devır se abat' k ·· Sar b' · d ba · kl .. kü alamıyan kaftancının elinden ki' . . -ııkl . 'dildi V y ı yapma uzre ı- ızım e şımızı yıyece er; çun -:---- D • 

. ~ ı?ce ~ıg. ~ışı . . a kut tarrares~yle Le ~urjeden hare- Avrupanın en kuvvetli ordusuna ve 8 'I " k ıvanı ali 
sı~ kurtuldu. - sıliki yıne Ali, Alı ı .. diye ses- k~t etmi§.le~dir. İlk ugrayacakları şe- en sağlam ittifak ıebekesine malikiz. USJa 1 e ınuza ere Arap harf !erile der 

okutan bir kadıfl Alı Paşanın adamları aşagı- lcnip çağırıyordu. hir Madrıttır. Buna İngiliz politikası tahammül e- Mil 
da Elmasla labrdıya tutulmuş- Tepedelenli Sanas Vayanm ZABITA KONGRESi deme~ .. Llşelerden hoşlanan karga- Nankindeki Çin milli hükfuneti rUrU zaman iddia 
lardı. Biri de böyle bir akıbetle k • 1 t V 'tiki LONDRA, 5. A. A.- Beynelmilel !ar gıbı. . . R ç· ih il. f halli . . .. Slnl reddetti Adapa:ı:an, !! (A.A.) , 

k ıl cakl 
lar- ~cagına yas ~ 1• ~~ı - zabıta kongresi birinci tetrinde Paris - Ne kadar çabuk; daha aradan usya - m t a ının ıçın mu- ESKi 1 evla izbesinde arap b•'~,r 

arş . aya ~. ~amış . nın son seslenıp araması olecek te toplana.caktir. Konferansa 40 mil- on sene geçmedi. :ke~ata giriş.m~ğe. h~zır olduğunu . ŞEH R, 5.( Milliyet ) -Ali 
dı. Sılah seslen u:ı:enne Hurşıt adamın gözlerini açtı. Elini ka- !etin murahhaıılan iştirak edecektir. _ On geçse yine iyi. . . onlar bir os ov~ya bıl~rmıştı~. :!:~": b_uıı:ü? Mahmut Muhtar paıa- ders okutan bir baaım çO 
Paşanın adamlarını yanp yuka- pıya doğnı uzattı kekeledi. LA HA YE 

5 
A A J İ sene bile beklemediler. Lloyd George ~vve~ halle.dilmek ıste~en ?'esel_e elcillen tarafından aerdedilcn m.,but halinde yalı:afllO,ı' 

rıya atıldılar V 'tiki . ..ı'd.. O • ka ilt Alm• • • .-ahhaponhya, n bu siyasetin tohumunu daha Ver- !l"r Çın demıryolunun ışletilmesı- müruru zaman iddiaııru reddetti v • adliyeye teıUm edJlmlfdf• 
· - ası yı o ur. nun g ere ve anya mur as eyet- ili ah d . ,, __ ....... 1 dir Çin murahhasları Rus murahhas- killerin talebi üzerine mahkeme 7 E· 

111_ • F hiın Ça · 'di ı · ım· 1 · sa e mu e esı m..,,....~re o unur- · 
lK yetişen e nu l • fasını kesip bana getirin Irznnı erı ge ış erdır. k k. F . f.e .. lan ile gii•"•mek üzre hududa git- ylüle talık olundu. I'ktı'sat vekı"lı' gelı''' 

Kaf 
- b' ku ba · ıı C5:J ı• en e tı. ranaa yı za nrun seme- . . &..., J 

tan ~asma ır rşun s- yadellere b_ırakmayın. Yalvan- ......... ered.e resinden mahrum etmek için on sc- mıtlerdır .. Başlayan müzakerat hak- Komünistler ~ 
tı. Hurşıt paşanın kaftancısı yı- nm size 1 , , --;- nedenberi öyle ıeyler yaptılar iri bi- ~nda ~erilen ma!Qmattan anlapldı- Aatara, 5 (Tellfoalı) -kılıp merdivenden aıağıya yu- Ve gözlerini kapadı Soluk 50 hın iZCi zim müttefikimiz mi yoksa onların g.'na .g.ore Çin m~aslan evveli .ANKARA, 4. (Telefonla) - iz- tat vekili Şakir bey bucO• r/ 

landı . . • Ge -'' Lo d d be . mUttefilri miydlrler tayin edemezai- ıımdıki mevcut vasıyet!n muhafaza nurde malıkam olan komünistlerin ce bala Jıu-~ı etm••dr. ıı 
var . . yanaklarına ıki damla yaş yu- . . çen .,~n. n ra a ynelmilel · edilmesi lazım geldii!ni aöylemiıter- zalarıru ıı:eçirmek .. s· ek b · - -v 

Ardından aşağıdan atılan bır varlandı. Öldü gitti •• , ısçil~r ~~~~ t?tt:'~trr._ Byılu kd~n nızŞu dakikada tarih hep birbirine dir. Bu suretle şarki Çin demiryolu- neıine gönd~:;;e t::ı, edi~:::;':. matefan fııtan Ablclln tı•f 
kurşun da fedai Selimin kardc- · * * * g~e ızUç "'.:' yımubetilırıncı tcalaıs ö- benzeyen sahifeler 'halinde gözü- nun idaresi Çin ve Ruı memurları ta- tir. Ad I~ • chimi' k num munase e top rımıttır. ' af d .. t k 'f dil k f !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a~p~a~z~a~n~n~d~a;n!!;a~v;d~e~t ~e~t~lllJ!-j) 
şı F yı tx.. . Üç dakika sonra ölen Ali Pa- Kon e . . d' mili . . il ri mün önünden geçiyordu. Dostum r m an muı ere. en ı a e ec.e ' a- "' 

nl
. · daml grey yırmıye 1 etin ızç e · 'k · · ı b' ı d kat buna mukabil Rusların Çın ara 

Tepedele ımn a an so- şanın adamları teslim oldular iştirak etmiş olup bu suretle tam 50 gıtti çe sınır enen ır ses e evam et- . . . -· · . . ti. zısınde bolşevık propağandası yap-
faya doldular. Mehmet Paşa Bir taknnı güzel Vasilikiyi alıp hın kişı Arrov Parkta toplanmıştır. · G. t . t la k k maktan vaz geçmeleri tale" edilmiş-
k dini

• ha 1 ab'ld' K alın t f d . - uya arnıra parası a ca tı r 
en V uya at ı ı. Hurşit Paşaya götürdüler. r. anu~a"'. ara ~ an me~ası- ta harabelerimizi inşa, 9decektik, ne tir. Ga~ Hazretleri nasıl istik~al e~ilecet1 
Ali p:ı..,.yı odasına kaldırdı- Manastırda kalanlar ihtiya- mel rıl:'a~et Bedilmia ve b?" ~~~~k ırat gezer? Alınanya acizdir dediler bi- Diğer taraftan Harbinden alınan 

.,- . ey emıştır. u nutukta ızdligın bun- . . • mal"mat ·· e M u 'd ki ç· !ar Yanında Elmasın kardeşı "l" .. .. di b .. . . . • zım taksıtlerden kestıler · Almanya u a gor anç n e ın as- ( ] · · ;1. 

S l
.fo B nu ile b"lilk başı Sanas ~kloed~s1unuKmafer venk ~şınaH su d~n y~ı .hır sene eve! pek milteva- fakir düştü dedilEr. l>izlm tediye keri valisi Çang Su liang Ruslara ıncı sahljadan mabaif) 

e O o nı ı er. asım esıp ur- zı şeraı.t ıçu:ıde batladığını, bugün ise mühletlerini uzattıl:ı,1'; fntikam hisle- karşı yapılan tahrik mahiyetindeki duyduğu aevinç hislerini ayyuka çı- DOLMABAHÇEDE HAZJıt;; 
Vay~ ~ardı. B~lar kolu kın- şit Paş":ya götürr\üler. '."uht~h~ mılletlere mensup ~lmak ri yaşatmıyalım dediler Franklortu her türlü ~ar~kattan .vaz geçilm~sini karacaktır. Gazi Hazretlerinin teırlflerİ . 
lan ihtıyarı yatagına yatırmış- Ertesı gün Ali Paşanın baş- ~~e iki: ~y'?.ndan. f~la gençın iz- tahliye ettirdiler; Almanya'yı Bol- te~liğ etmıştir. Deınıryolunun ışgal ~I H2'.• NIN TEŞ~lf'.I:ERI sebetile Dolmabahçe ııarayınd• 
!ardı. Öteki silahşörler sofadan sız gövdesi Fethiye camii kalı- çilik ett_ı~ ~oylemıştır. B~ndan son şeriklerin kucağına atmıyalım dedi- edilerek ~us memur.ları~ı~ ko~a- G~zı bu g~ 11 de ~ehrımızı.ıeref- zaratta bulunulmaktadır. Sari~ 

di b ş dan at edi- . .. 'T"rk k ra 50 bm ızçı tarafından hır saat sü- ter, Ren havalisinin.tahliyesine karar sı meselesınde asken valinm bıdeyet- lendıreceklerdır. Teşrıfata dahıl bu- Iektirlk teeloatı tecdit edilınİl,;.-
ve mer ven a ın eş nstanına goınu u en yı ~ ren bir geçit resmi yapılmıştır. verdiler. Senede dört beş milyar te haberdar edilmediği anlatılnuı- lunan. zeva~ ~ehre?'a~e~ taraf?'dan ıatmda bazı tadilllt yapııınııtıt·,.r 
yorlardr. Sanas Vaya da oda ka- ayıklanmış ak sakallı kellesı gu HINDISTANDA KARIŞIKLIK Markı rahat rahat verebilen Alman- tır. . davetı.ye. lerı g.önderılmııtır. Guı Haz il' D ğ f ı h mil b 1 h rayın denize nazır cephoaind•; 1 
pıs~ tutmuştu. - müş tepsi içinde gezdiriliyor Bombaydan bildirildiğine göre ya'dan dört beş yüz ınilyon kAğıt pa- ı er tara tan ~vrul?a gazeteleri- ret ennı a u unan usual tiren ten yapılacak tenvirat için to•İI' 

Ali Paşa yattıgı yerden Elma halktan bahşiş toplanıyordu. • • Hindistanda Bangalorda polis ile mü ra alınakla ağzuruzı kapattılar. GO- ne Moskovadan_ gond~rilen telgraf- 11 de Haydar paşaya gelecektir. pılmıştır. 
sın sesini duyar gibi oluyordu. SON sademeler olmuştur. ya biz galip o mag!O.p; biz zengin !ardan an!aşıldıgına gore Rus baş~- RESMi iSTiKBAL PARLAK KÜÇÜKSU KASRINIJ~ 
H kik t Elm - d karde- Elli kişi mecruh olmuıtur. o fakir? Hangi mağlQp, hangi fahr? ı:ı;ıandanlıp tarafından .9:2 - 23 o ih- OLACAK E !iki mi Ukf~ 

. a a as ~şagı an AMER.IKA iLE MÜZAKERE Almanya'yı gördünüz mü? Berlin'- :ıyat zabıt ve efradı siliih altına ça- Burada parlak bir surette iatikbal m lllyeden KUç ;;,;: 
şı S_elfoya seslenıyor, onu ayart- Miilejerrik H. den geliyorsunuz, o ne muazzam gı~ılmıştır._ . . edilecektir. Bilumum Vlliyet ve E- rında da istihzarat göze çar!' 
maga savaşıyordu. Londradan gelen bir telgrafa naza- memleket olmuş ı Almanya taşkın bir Sıberya şımendılerı sahasında beyaz manet erkAru iıtasyonda hazır bulu- dır. Gıı.zi Huretlerin!n fdı! f 

C b Z 
ran Morning Poat gazetesinin yazdı- kı ı R ı d k İ bulunduğu sıralard KU fiks~ 

Tepedelenli yattığı yerden bü e va ım l ğına göre başvekil M. Mac Donald refah ve umrana kavuşmak için san- ve zı us ar ~.rası?. a anlı bir mü nacaktır. stanbulda bulunan meb'us- a ç 
tün kini ile haykırdı: ile Amerika sefiri ceneral Davves ile ki bir mağlQbiyete ihtiyacı varmış cadele olınuş, yuz kışıden fazla tele- !ar da diln Halk fırkasında Hakkı Şi- nı da teşrif buyurmaları ınulı .1: 

B Elm E
, d Ul'k d hah • zannolunur. Bu tarihte mağ!O.biyet- fat ve mecruh vukubulmuştur. nasi paşanın riyasetinde toplanarak dir. ()f' 

- re ası._ .• ması vurun Diin tebligv edildi mi? cereyan e en m a atın a rı tah- ten bu derece istifade etıniş bir mil- KORKUNÇ BiR TAYFUN istikbal merasimi hakkında görUşmil• KALEMl MAHSUS MOIJ 

Ah t km k d ı tidi teslihat için takip edilecek usule • GELDİ .1. 
, uz e e uşmanı . . İ d . 1 d . · ı · f h !et bilmiyorum. HANOY, 4 (A.A.) - Bir tayfun !erdir. 

Elm k d
. . ··ıdti ... AT NA S (Anek) - Bu ane ka· aır ara arın a ıtı a aad olmuştur M _, · T ki ŞEHiR SEVİNÇ iÇiN E R' i Cumh · ~ asın en ını o nnege • Be• bu"yu"k de Jet a a d b' 'b ·

1 
uhatabım bu· ııö..,erı söylerken on n deltasının asağı kısmını tah- D ıyaset ur kaleını 

dar Türkiyenin cevabı Yunanistana • v r sın a ır ı zar b Al ah ti d ki . · · · B •h. 1 . . UdilrU H Rız B dilli 
gelenler arasında bulwunası pa tebliğ edilmediği gibi sefir Enis B. konferans toplanacaktır Fransa A- en son manya sey a m e mil- rıp etmıştır. azı ıe ır er yarıyarıya Gazı Hazretlermin ıehrimize teı- m aaaıı a ey ,.~ 
ııanın pek gücüne gitmişti. El- de hariciye nazzmndan randevu is- merika, Japonya, İtalya: İngilte;e bu şahedel~r~ hayalen .gözü~ün önün- h~rap, bazı köyler de mahvolmuıtur. rifleri haberi bUyUk bir ılirur ve net' radan ıehrimlse golmlıtir. l{a:;/ 
lerini kaldırıp Elmasa ilendi, tememiştir. Eğer Enis B. bugün ran- konferansa iştirak edeceklerdir. d~n ge~ınyordum. Şı.ıneı;ıdiferle han· Bır ~ok telef ve yaralı vardır. e uyandırmış ve tehir Y~ bütfi? mü- n ~~y, bir muharri~izın • 
b dd . devu iaterse yarın kendisine mev'idi 931 senesinde toplanması için ka- gı şehr.ın yanından geçtı_mse sıra sı- Yugoslavgada ess~t.don.anmı~tır. B.utun .tehir hal- ne 1<>yle cevap vermiftir: 1f 

e ua ettı. ', · . müllkat tayin olunacaktır. Enis rar verilen konferansın daha eve! akti ra ~enı mamurde~, yem m~eler la buyUk bır sevınç içmdedır. «- Gazi Ha.sretlerinin ner~.r ~ 
Aralıkta bir karşıki odada ka B . b d . 

1 
h k muhtemeldir. yenı caddeler, yenı bacalar gordllm. B J • t LiMANDA iNZiBAT met edeceği İıtanbulda ne JcJ"' /, 

lan Yanya hannnı Vasilikinin ede~~-i~;aa:~ ';:":ax::ye~;:;~.:~ Morning Postun yazdığına göre Cenubi.A~anya'n~? bütün.kuvvei U garJS ana . TED~l~LERI . lacaklarıve'buradannereyeı!~') 
'.nce çığlıkları işidiliyordu. haber~ yoktur. Türkiyenin cevabı M. Mac Donald ile ceneral Davves ::::ıar;ü~ :~:.ı:ı~erle~~~llrtriol.~nl- Verilen nota Gdaazı ha_zlri~etlermt .. mlimanteırlfldenine~bana- !eri malelm defildir. Ortada j,ıll"J 

. ~ b' ·ı bh'l< d"I •. ya[nız kuruvazörler işinde değil eli ., ·-· e ım on ı mo or a zı tı b' d Ga eti 
Ali Paşayı oda ortasında se- tahrı~ ır nota 1 e te '" e ı eceı:-ı ğer sınıf ha f . . . d tah ·ai iıliyor, bütün büyük ~ehirler tahte- BELGRAT, 4. A. A. - Gazeteler, temin edecektir. Bu motörlerde bir d:.ı,'e".. v:ına 0 

a zl 
8.••~ 

rili hasrr üzerine uzattılar. Kc- tahmin olunuY_~ için de itilaf1.a:~ı":,;ı~~~: ti !arz telefonla birbirıne bağlanIDI§ Bulgariatanin cevap vermiı ~duğu liman kontrol memurlle birer polia rid' gunü İıtanhulu teırıf f 
derli yarası yoktu. Mehmet Pa- SEBAT VAPURU KURTARILDI · sahillerde venehirl:<rde ne kadar li- Yugoslavya notasının metnini neşret- bulunacaktır. Motörler Gazi Hz. nl ~~ Sar 1ar . d . seJl!.ı 
Şanın kurcunu sadece sol kolu- Barzilay kumpanyasının Sebat va- Belçika da ~ani.ar varsa .. tevaı olunmuş._ aef~· mektedirler. Yugoslavya hüldlmeti bu istik!'al için gelen. gemilerin aeyrini dil H d ay mü .liri! e ıı:r 

. ! . . M&rma E 'li . . da V ticarıye tonaıı harpten evelkine nıs- notasında Bulgar hlikfunetinin alli tanzım edeceklerdir. n ar arpaşaya cıtmıf v ııl" 
'lUll kemıgını kıilDI§tı. puru ra reg sı cıvarm e- ALMAN NÜMA YIŞI petle yüzde yirmi beş çoğalmıf, bü- umumt ilin ederek Neuilly muahede- Motötler Haydar pap Dolmabab- Rıza beyle aarayda alınacal< 

İki taraf ta çat pat kurşun ;:~u:!1,:.. d~:n~~ :::ıaı:oı.:a kaı.:: BRUXELLES, 4. A. A.- Suvar tİil! bunları yaptıktan sonra yine el- sine nazaran karp tarafa teslimi icap çe ve iç limanda faaliyette buluna- hakkında gllrtlşmllftUr. 
yağdırıyordu. r dil k 

1 
d . . gazetesi Alman işçilerinin Nieuport lerınde pa~a artmıf. bu parayı Fran- eflıaaı serbeat bırakmakla mezldlr mu caldardır. MÜ ~ ..l 

Bir aralık Köse Mehmet Pa- ıa e ere yo una evam etmıftir. plijmda bir nümayit yaptıklarını, Al sızlar tamır borcuna karşılık olarak ahede ahkimını ihlfil ettiğini bildir- VAPURLAR NEREDE BALAG~ 
Elm 

.. d'.. edb' .. KEMALETTiN BEYiN man milli marğını tereiınilm ettikle- zapted~rler korkusu ile fazla fazla melctedir. Tahliye olunan eşhaa ara- DURACAK? - / 
şa . asın goste~ ~gı t ır u- CENAZESi rini ve Alman imparatorlup bayrağı- şı.mendıferler yapmışlar, Ren nehri- smda öyleleri vardır ki bunların cürü- Yapılan proframa nazaran Hay- 'f!4l 
zenne Tepedelenlının yattığı O- Manilyada vefat eden Boraa komi m, çektiklerini yazıyor. Gene mezkılr nın üstüne lüzumsuz köprüler atmıı- nılerini hiç bir askeri harekatı mazur darpaıa mendireğile Selimiye açıkla- [ Birinci sahifeden 

1110 ~ıl, 
danın altına ııekiz tüfekli yerleş ıeri Kemalettin Beyin ceaazeıi yana gazeteye nazaran zabıta müdahale et !ar. · · · . . gösteremez. Ezcümle ceneral Jekof rında çizilen iki hat üzerinde milstak "- Bazı gazeteler irtişa Jı~f 
tirdi 9ehrimize ıı:etirilecektir. mi~ ve izcilerin muhalefetine rağmen llluhatabun. gözlerını sabit bir no- 8219 numaralı ve 1915 Teşrinievcli- bilini taşıyan vapurlar sıralanacak- ni lüzumundan fazla izam • . ) 

H. b'rden yukar t ed' YUNANLI KOMONIST bayrağı indirmiştir. ktaya dikmiı. düıUnüyordu, birden nin 15 tarihli emri yevmiainde hilu- !ardır. devam ediyorlar. #' 
ep 1 • : ~ eş ıp BELÇiKA SULARINDA KAZA parladı. mum Sırp münevverleri, meb'aslan, Sahile yakın hattın üzerinde tirke- Bu ncıriyat tahkikatı ifı.Al .1 

tavanı kalbura çevırdiler. Yu- IZMIRE GONDERILDI OSTANT 
4 

.A A- İk" - Hep İngiliz oyunu, hep o siya- rahipleri memurları, doktorları ve mu ti hayriye vapurlan arkadaki ikinci mahiyettedir. ~f"..t 
kardan çok acı feryatlarla kan- Komünistlik meaeleainden dolayı rasmda bir ç'.a.p11.;,a ~im ı ;~u_r ~- set. · · · allimlerinin kıltledilmcaini emrctmif- hat üzerinde Scyrisefain idaresinin Gazete mUbalağalarını ~~ e<ll 
şrk tepinmeler, debelenmeler i- İzmir afır ceza mahkemesince gıya- müştUr. Boğulmak üzre ~ ku tı 0 

• . - Nede olaa avrupanın en kuvve- tir iri bu derece mücrim olan kimae- Glllcemal, Anbra ve aevabl.U mUte- mı, nerelere kadar ne d~ı.ıi"J 
şidild;, ben ağır hapse mahkUm edilen ve ge- !anlar 20 kişi hastaneye kaldı~:X": tli ordusuna mallk b~un'!yor~u!'uz. !erin affi umumi?.en ist~ade etmeleri çavire vapurları dizilecektir. rini keatinnek mümkün d•b·.,, ıJ" 

A ha kırıp d belen A çen gün Kurtuluşta yakalanan Yu· tır. Mea'uli etin ta .ninde mil . f Bahuaua ~iman. mili~ızlmini de ne Yugoslavya hukUmeti göz yuma. TiCARET VAPURLARI Unutmamalı ki, hadiııe b•".'.:~J" 
. cı a~ı- Y _ e ttl enku n~lı S~oviç, vicahen muhakeme çckilmektectr. yı tki!At kırdınız. Hıç değilae elli sene rahat- maz or~ Bulg."r hilkUmetindcn bu hu- Diğer taraftan Kabata§ ve Dolma- .,.. 

li Paşa ıdi. Aşagıdan a an r edilmek üzre lzınire gönderilmiştir. ıı 181 ıı smız. susta ızahat ıster. bahçe önünde ve Haydarpaşa ile sa- kemeye intikıll etmemit ve f 
şunl_ar~ biri döşemeyi. dele. POLiS MüniRiv'ETı BEYNEL- Mısırda - Öylemi aanryorsunuz 1 Harbi KABiNEDE TEBEDDOUT ra! .be~deld hat üzerindeki de- daB~~Y~e~=~~r~cdıı;:~1 t 
rek ıhtıyar adamın en nazik ye- MiLEL BÜROYA GIR.Dl müteakip Betlinde tesis ettiğimiz as- BELG.RAT, 5, A. A. - Kabinede mırli gemıler de dün akşam kaldırıl- ~. . d•'•• 
rinin altını parçalamıştı. p li Udiri . . . f iJt f ( keri kontrol hey' eti kalsaydı belki bazı tadilat vuku bulmU§ M. Kou- mıftrr. sanların adaletin tccelh e clı l 

İ . • . o a ~ yeti. Vıyanadalri beyne!- ng ere e dediğiniz doğru olurdu. Fakat bu maundi hariciye, M. Uzunoviç nı!liye Müıta bebinl hamil vapurlar aaat nanarak beklemesi Ibıın .~~ ti'/ 
. htıyar kartal artık can çeki- milel ?uroya dahil olmu,tur. Badem~ •• gün Berlinde öyle bir İngiliz sefiri M. Driskoviç ticaret nazırlıklarını de- 9 da. Galata rıhtımdan ve köprü iıke- Yalan, ya'!fış haberler 

1 
;ıı' 

şıyordu. Sofadan ateş eden ecne?.ı sabı~ıla':'n 32 tane re~mı munasebat varki işi gücü Almanları kışkırtmak- rUhte etmlşlerdir. telermden haraket edecektir. umumiyenia teşviş edilroe
5 

1 
adamlarım adlı adınca çağı- bu buroya g'?.nderilece~ ve bu .. rcaım- tan ibaret. . . Şimdi askeri kontrol da SOOÜTLÜ VE ERTUGRUL saade etmiyeceğiz. . i ıı~"ı 

h 
. • kal la !er oradan buroya dahil 32 hukUme- KAHİRE 

5 
A A kalktı Alman erkanı harbiyesi harıl ÇEKOSLOVAKYADA BiR S"""tl" Ert ğnıl tlar d"' İstanbul müddei umu11115d•ıil· r 

np epsının ar arını sıva:ı: - tin Emniyeti umumi e teılrilfttı a Mah ' · · · - Başvekil hani çalışıyor gizli debboylar ağ HADiSE ogu . u ve u ya 
1 

un · · h d' · · ı tınağa ııl dı. Haklarını helal etmelerini gönderilcektir. y n kınamhi?tat bePaııa .~dnddir~?:ın ~ıaır hal- na kıldar doın'ıu•tur. Top tüfek ;,:: NOREMBERG, 5 (A. A.) - Mil- getmmce HaliHçtedn çıkmı§nhlardır. Ertuğrul ırtıııa a ısesını an a ıeJef 
d

.
1 

d' B . n gon er gı bır telgraf- . al • L.ıo ' • r et i liatl . k • ya ay arpaşa tımma yanqa dan daha çok mühim ıııe•• işti''/ 
ı e ı: una mukabıl büroda mevcut sabı- • ta Mısır ile İngiltere araı d ki .. yyare, mıtr yoz, uu~ucu gazlar, ku- ıy ç. sosy~ . erın ongreaı müna- mıyacağı anlaşıldığından Söğütlü ya· kında izahat vermeğe ge~ re?_ 

- Helal olsun! dediler. kalılara ait resimler de muntazaman 1 nasebet mes'eleainin kartı!;::ı, ~ tlmuk- mandanlar, kadro teşkilatı, muaalim •İ•~etiyle mühım arl.ıedeler olmuttur. tı Gazi hazretleri ve mayetlerini Ha- Guya bu işi görüşmek UJ1• 
polis idaremize ·· d ril k b ·• os u neferler hulasa hepsi var İn ilt ki taraf arasında siliih ateu teati· ~ a • Tepedelenli sağ dirseği üze- .go.n e ece ve un- ve anlaşma esaslarına müstebit olar.ak . . '. • . · g ~re- · · · . . ... :-- ydarpaşadan aaraya nakle tahsis edil- yir rüesa ve aziilan AnJ<ılf 

. d d Adaml !ardan memleketınuze gelenler hak- halledileceğini haber vermi tir nın .hır ış:ıretme .bakıy.o~lar. İn.gılte- ~ilmı~tir. 12 !rifl yarala~ıtır._ M!l- miştir. Bu da yalandır.» 
rın~ ay~n ı. arına son kında muntazam malOmat alınacak- I ş · ~e. sıyaseti de bu ışaretinı verebilmek hyetçı . ~sY'.alııı~er komunıstlenn ış-
vasıyet.ını yaptı: tır. N BALON SAL MEN GELDi ıçın minasip zeman bekliyor. Bütün gal ~ttigı bma~. kısmen harap etmiş-

-- Dayanın. İhtiyar Ali ölme d" EW-YORK._ 5. A. A. - M. Hoo- ümidimiz İngiliz - Amerikan gergin- lerd~'. Zabıta siikı1ıı ve huzuru iade 
. . RUSYA iLE TiCARET un saat on sekizde Lakehurste gel r ·' d . A 'k ı ı 'dd' d etmıştır 

len kafasını kestınneyın. Hay- · t' - ıgm e · eger merı a ı ar cı ı av- · _ 
lı benim kor yı'g"itlerim! MUAHEDESi mıı~W-YOR 5 A A- . ranıp ta şu İngiliz imperyalizı;ıinin YUGOSLAVYADA FIRTINA 

~ ANKARA, 5. - Bugün saat on • · · · Zepphn burnunu kırarlarsa o zaman bız de BELGRAT 4 A A _ Marib 
Dedi. Ali Pasa vasiyetini ya- beşte iktisat vekaletinde Türkiye-Ru- M: HbOhOYERIN MUHALiFLERi herkes de rahat eder. ' havalisinde §idd~tli - bi~ kasırg"a 

0

1n 
k s v' d d . •ya mümessilleri toplanarak iki mem- verın a rı teslıhatm tahdidi hakkın İ il' k k ub b ., o -

ar en anaş aya ışı1:r a bır leket arasında ithal ve ibra olun .daki si asetine kar ı demokr tla - ng ız or usu m afal ı".'m yıi- muştu.~. B_~ lcağitçi dükkanina yıtd .. 

Tra~zon P. T. ~a~ ınü~iriyetin~en: . rrs1'1- ( 
Trabzon Erzurum postası bu sene ikiye ayrılmı~tır. \ e İıc" 

Bayburt a;:~ıiil~u ~ünden i~ibarm mı.inakasaya ~onulmııJ~ı~'ı~ ı"r' 
" . 
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l:c __ -.ı_·l-----~I ' MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ J! ~ Ekonomi 

~ Varna Borsası Reisile .. 
0~~P.NADAN - «Pampur vak, çünkü mısır, buğday, gün 

Mahkemelerde 

Pekmezini akıtacak .. 

1 
ad ~ (ay cegi), arpa bu sene iyi değil. Görüyorsunuzya borV ıs durgun» ı~ı Bar .. lıo~sası reisi Petkoff fasih Türkçesile b~yle diyor: 
der .~ort <ır_aat maddesinin her birinden onar bın vago~ ıhraç 

rO<lilen 'a I_ımanı bugün boş, M~srafla, m?dem fenl~ ı~şa e-a . iy· bu klrc,uk ve toplu limandaki durgunlugun sebebını daha 
rdır \:v.ılaına~ ~çin sorduğumuz sualı: şöyle cev~p aldı~=. 

ınahs~rna __ ıkı sebepten ehemrniyetıni kaybe~~y~r. Bın Dobruça 
ID~~ gaz !unun Tuna ve Köstenceye akması, dıgen Sof yadan Bu~-

fey: t<~en demir yol hattının Vamaya giden hattan ucuz tan
ı ıeıııı' B abı olması.» 
•ili' nı u sene Varna civarının mahsuldar toprakları mutat neması-
~" ,·errn· 
ısr• ancak ı_yecek. Yağmur düşmezse, mısır geçen seneye nazaran 

~dı!' en ınu:.uzde altmış olacaktır. Malumdurki, mısır Bulgaryanın 
~ rı 1 ırn ıhracat mataıdır. . _. 

~; Yaği~egary~da zeytin yağı yok. İhtiyacın yüzde 90 m ay çıçegı 
r Ya' ternın olunuyor. Fabrikada tasfiye olunan bu kokusuz 

f ıne~;eytin yağından hem üçte bir ucuz, hem de kamilen yerli 
!f~ıf llllaca~ket mahsulü. Otomobille Burgaz ve Varna etrafınd~ Y~: 
1 ~I tarı 1 turlarda, saatlerce devam eden yüksek boylu ay çıçegı 
h ~; rı:rına .tesadüf olunur. 
~edıl le, songar tıcaret bilançosunda lehde tesir eden b~ uc.uz. m!hsu-

11 artar senelerde, kesif bir ehemmiyet veriliyor. Mılli ıstıhlaktan 
ı sa Belç'k .. d 'li Bul . 1 aya gon en yor. 

• hiik• gar zıraatinin inkişafı için çok çalışmaktadır. Geçen se.ı_ıe 
Puu:et ıoo rni!yon levalık ( ı,s mi~yoı:ı Türk lirası) trakt~r, 

ec/ PUiluk ~lıp._ al?ıgmdan ucuz fiatla çıftçıye satmı~tır. Traktor, 
Ziraa ıstatıstıklerinin yüksek rakkam göstermesı bundandır. 

gri, Ene ·\nc~aretine merbut agronom mühendisler çoğalmaktadır. 
11 lıınurıı hır ziraat nazırı diye tanılan Kristoffdan ümitle bahso-

'ı'dl tşie0~.. .. • · • k · 
gaı d utun bu ümitlerdirki küçük bir hanın bınncı atını ış-

J e en · · ' ~ k b' bo b' e ~ llasına §trndıki ticaret borsası yerine,Vamaya layı ır rsa ı 
-~ Yarı başlanrnıstır Binaya borsa varidatından ayrılan senede 

,.. 111 rnil • · ' 
dl• li'ik . _Yon levalık ihtiyat para sarf olunuyor: .. 

b_ir az r~~ızce, ?'i~i senelik eski borsada~ yeni~ıne ~eçm~k ~~ın 
er rınin 

50 
ele edılrnış gibidir. Zira, civard~ z~ngın Turk. koylule

tı:ıalırurn n rnuhaceretlerile, hinterlandı çıftçı kuvvetler~ndeı:ı ~e 
fi ~~raat ti kal~n Varnanm, Karadeniz sahilinde ~he~ıye.~li bır 

g1Icli. carett şehri haline rücu etmesi şimdilık ınuınkun de-
'· N. 

~ GÜNÜN İKTISA~i HABERLERİ 
. A.ntrepo buhranı: Bahriyeden devredilen 

ı~~ Antre yerler tamir edilecek 
[ • .ıl ~balı n~~uh_ranı komisyonu yarını Vaziyet eskisinden farklı_ ~eğildir. 

il',; '1"'• <decek1:ıcaret müdüriyetinde Bu işte aliikadar olanlar sur atle ~a-
ti a •tanbuı 'J'• tır. reket edinceye kadar bu sıkıntı. Rıh-

Yorı.u ıcaret d la 'hf ıf <re .. 11 lllC>aisi . 0 ası dün komis- tim şirketinin açtığı antrepo r ı ı-
.A tir. dun bir tet~~ ~olay~aştırmak ü- yaca kafi değildir." 
r:.. O eyetı te,kil etmif HAKKI B. NE DİYOR.·.? 

•a.r.ı!~nı~ •ntrepo k . Diğer taraftan Rusumat Başm.üdü-
Yı.rıe v~'n....aı Ve 0" oınıayonuna tüc- rü İsmail Hakkı B. buhranın hafifle
hU buı ıto\ tnlie <>aen zade Sait be- diğinden bahisle: 

Villlgette 

iskan ve teffiz 
H. Mehmet bey tetkik 

etti, geldi 
Karadeniz sahillerindeki vilayet

lere teftişata giden İskan umum mü
dürü Hacı Mehmet Bey ıehrimize 
gelmiştir. Hacı Mehmet Bey, dün Vi
hiyete gelerek bir müddet meşgul ol
muştur. 

Dün bir muharririmiz Hacı Meh
met beyle görüsmüştür. Hacı Meh
met Bey, Zonguldak, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzona kadar gitmiştir. 
Hacı Mehmet Bey diyor ki: 
- İskan ve teffiz işlerinin tesrüni 

tetkik ederek lazım gelen emirleri 
verdim. Muamelat iyidir, bazı yerler 
de şikiyetler var ise de mühim de
ğildir; yüzde beş derecesindedir. Bu 
da emlake talip olmak işleridir. Bu
radan İzmire ve oradan Ankaraya 
gideceğim.> 

ViLAYETTE TEFFIZ 
Hacı Mehmet Bey Vilayetteki tef

fiz ve temlik işlerini de tetkik ede
cektir. 

~ ,r_.-

Orman yangını 
Alemdar çifllölnda 400 

dönUm yandı 
Bu sene Vilayet dahilindeki orman 

!ardan fazla yangın çıkmıştır. Eve iki 
gün de Alemdar. çiftliğinde yangın 
çıkmış ve 400 dönüm fundalik yan
dığı halde söndürülmüştür. 

Yangının dikkatsızlik yüzünden, 
çıktığı söyleniyor. Tahkikat yapıl
maktadır. 

s -iiiiiiilıitıı 

TECZİYE EDiLEN MEMURLAR 
Vilayet inzibat komisyonu son za

manlarda muhtelif dairekrden bazı 
memurlar hakkında gelen evrakı tet
kik ederek !azim gelen kararları ver 
miştir . Bu meyanda tecziye, ihtar kış 
telyevm, memuriyetten ihraç kararla-
rı vardır. ~ 

Çataka<1a Kalfa köyünde bir cina
yet olmuştur. K•lfa köyünde Sabri 
ve Mustafa bir kadın yüzünden kav-

' ga çıkarmışlardır. 
Mustafa, tüfek ile Sabriyi vurmuş 

ve öldürmüştür. Kati! yakalanmıştır. 

Memlekette -
Müthiş cinayet 

Muhtar Muharrem ef. ile llu hen~ı.ı.dt~esea; müıneııııi.li da- _ Rıhtım ılrketi, eskilere iliveten 
ni nazar Yet alalca.d.arı daha (7,000) metro murabbai saha- hamile zevcesini öldürmüşler 
<ırıay. 1 dilı:lı:ate al• arın şikayetleri- sında antrepo açm19tır." demiıtir. T' d Akk nl uht Muh 

T ! ... caı...a.__ rat b' h dan ıre e oyu u m arı ar .. 
• ~ ~U~ıııaıı ~'i:ketj . ır rapor a- Haliçteki bahriye anbarların rem efendile dokuz aylik hamile refi-

, .~ lıeb;11'1~~ uıııu- nı.~dilrü Hamdi B. gümrüğe devredilen iki yerin tamiri kası yatmakta oldukları tarlalanrun 
~ tıııti e gotiiınıu llludiirü İhsan Rifat için ( 4,000) liralık tahsisata lüzum çadırında pek feci şelı:ilde öldürül 

b'1' ne \'eru § ve neticede, gilmrilk g6rillmllştUr. müılerdir. Tüyler ürpertici bir vah-
~ trc larıııııı s~ !'la!içteki bahriye an- VAPURCULAR IHTI LAFI ıetle ika ve maktullerin balta ile bey-
' f ıı,;~ haline itle tamir edilerek an- Seyriaefainle vapurcular arasında- inleri parça parça edilen bu cinayetin 
r:,t -.,tir. getirilmeli tekarrilr et- ki ihtilU devam etmektedir. faillerini yakalamak için zabıta aza-
l" lilılfıtA, Dün Scyrı.efainde millt kumpany- mi gayret sarfetmekte idi. Yapılan 

~!Yett tf lf.AFIFLU>I Ml7 alar milmessillerlle bir içtima yapıl- tahkikat safhasında katillerin iki kişi 
ııı· llutıra. ar bır zat demiştir ki: mw ve bu içtiınaida bir karar ittihazı ve amavut oldukları tespit edilmiştL 

f. >etgal'İiııııı~ IOn gUnlerde hafifle- takarrür etmitti. Bunun üzerine katillerin İzmire firar 
~ "" ~ı~" llınanda ticari feali- Fakat kumpanya mUmeS9illerİ bu ettikleri anlaşılmış Tire jandarma kü-
;;,f 11\dan ileri gelmektedir. içtimaa l§tlrak etmemİflerdlr, çük zabitlerinden biri sivil olarak ta-

kiplerine memur edilmiıtir. Mumai-
yl • • • leyh katillerden birini İzmirde yaka-

'ıe/ !ayarak tahkikata devam olunmak, ü-
ı.... Kamblo Bona•ı 5181929 ne Tireye götürmüştür. Şimdilik za-
~~ ISrtıc bıta tahkikatı ifkil etmemek için ge-
~~ l&t doıııtı RAZLAR TAHViLAT rek takibine memur edilenlerin ve ge-
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~ l~: doraı. Jol• il 95 J:lotllrtt ıırt.11 435,00 na çıkarılmaeı muhaldcaktır. 
'lı, s ''· ş, H 40 IWıam Şlıttll. 16 1S IZMIR KIZ MUALLiM 
l s, ~ Ştrtoıı 77 00 H. ,.,. 1- ıtrtlll MEKTEBiNDE YANGIN 
l \ti ·~.,. 11.00 Çf:JtLltll İzmlrde Karşıyakada kız muallim 

il o,1~1• A. ' 37 :ıo mektebinde bir yangın çıkmış müı-. t,.,""•• ş, 10 65 Londn 1013,75 00 l'!t1FJOrt 8•47 !17,:IO külat\a söndürülebilmügtUr. Kız mual 
• """ 116 05 Par1' it llO 50 AdOI 16 -95,00 ., t;ı ta S. ~ • Roma 09 -,14 lim mektebi her ne kadar tatil ise de 1
· ı-,1"''"'o :ı. 1 05 Caınro 1 48•25 mektepte kız muallim muavinlerinin t tlo 28 90 llllktet 'l4 75 Am1terda• ı ıo,oo 
~ lıı. >.' $. ~g Brlklll 41 ~:İo Soly• os 87,30 kursu açılmış olduğundan tedrisat 

~ •ırıy-;"' S. 4 ~: Praı 16 07,50 Brrlla 1 oo,so yapılmakta imiş. Ateş mektebin tiy-
" 18 00 VIT••• 3 38 75 atro salonu olan kısmından çıkmış ve 

"/ atılan bir siğaradan zuhur eylediği 
• • • tespit olunmuştur. Yangın bir buçuk 
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Bonası 5181929 
saat devam eylemiş belediye etf~iye
sinin aldığı tetbirlerle baştırılmıştır. 
Zarar ziyan beş altı bin lira radde
sindedir. 

Cinsi 

Karamao 
Dalıç 

K.ıtk. ven 
Kuzu 
Karay&lıı 

Keçi 
Sıfır 
n .... 
M1.oda 
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l{llo 

Asl~rl 

50 75 
04 60 
39 05 
00 00 

OLUR KEPAZELiK DEQIL 
~!.~ı İzmirde Karşıyakada hizmetçilik 

K. eden 14 yaşlarında bir kızı şoför 

60 84 (M ... ) isminde biri kandırıp Kemal 
66 35 Paşa kazasmın Parsa köyüne götür-
74 ıo müş ve orada 18 kişilik bir kafile ken-
00 00 dilerine baskın vererek kıza hep bir

den tasallOt ve zavallıyı berbat etmiş-
06 oo oo oo !erdir. Bu 18 kişinin içinde İzmirin 
23 40 22 76 bazı tanınmış simaları da varmış. Bun 

u • • • 
caret ve Zahire Borsası 5181929 

!ar bilahare yaptıklarına pişman ol. 
mutlar ve şoförü kandirarak kızı İz
mir memleket hastanesine göndcrmiı 
!erdir. 
40 YATAKLI BiR TRAHUM HAS
TANESi AÇILIYOR il 
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Birinci ıerı 
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Adananın en mühim ve mühlik bir 
hastalığı vardır trahum .... Bu hastalık 
Adana _ch~liainin hemen hemen % 90 
nı tehlıkelı hududı. içerisine alınıştı. 
Bunu nazarı dikkatten uzak tutmıyan 
hilkı1met trahumun önüne geçilmesi 
çaresini düşünmüş ve vilayete gön
derdiği bir tahriratta 40 yataklı bir 

ID,;JO h . 1 
11 ııo trahum astanesı açı acağı ve kadro-
15,00 sunda derdesti tebliğ ilduğunu bildir-
00,00 miştir. 40 yatak istiap edecek bina 
2 1.Gı; bulunmadığı takdirde yan yana ilci ve 
oo,oo ya üç binanın maksadı temin edeceği 
-.oo ve ona göre icabına bakılması ayrıca 
24.00 tebliğ edilmiştir. Vilayetçe derhal te-
00,00 şebbüaata geçilerek elveritli bir bina 
0\0,:lll araştmlmıya başlanmııtır. 

Emanetle 

Mezbaha hesabı 

Çolakmış ta taş atamazmış .. 
- Döğülen çocuk bu mu? 
- Te buncağız ya .. Maksımcık, vurmuşlar başçağızma taşı, 

akıtmışlar kancağızmı ... Ağlıya ağlıya eve geldi. Nah böyle .. 

Feci iki kaza Bir senede 658,931 iki gözü iki çeşme .. Sarıp sarmaladık ... Yattı uyudu ama dev
risi günü kafa te bu yumruğum kaa şişti. Şimdicek, isterim hak-

hayv an kesildi lmnı! 
Birinin iki ötekinin Karaağaç müessesatının ı Haziran -Torunun mu senin bu? 

bir bacagvı koptu 928 den 31 Mayıs 929 tarihine ka- - Allah bağışlarsa toruncağzın1. 
dar olan muamelatına ait bilançosu f ~ 

Diln •ehrınıız· · de ı'ki ferl kaza ol- E · b ' k - Ka asına taş atanı görsen tanır mısın. • - manete verılmiş olup ır aç güne 
muş ve iki zavallının ayakları ezile- kadar bu bilanço mürakip raporu ile - Tanaarım. 
rek kesilmiş~ir: . . beraber cemiyeti belediyeye sevkolu- - Bu çocuk mu? 

1 Bakırkoyunden Yedıkuleye gı- narak müzakere edilecektir. Bilanço- _ Ha ha işte o .. Yavrucuğumu helak etti ••• 
d.en 9 n~m~ralı katara rakip olan Ne- da gösterildiğine nazaran mezbahada Maznun mevkiinde sarı saçlı çipil gözlü, şeytan bakışlı, çıp-
sıın ef.J,.smınde bir musevi daha tren 927 - 928 senesi zarfında 692,513 
durmadan atlamak istemiş fa~~ te-

1 
ve 928 _ 929 seneleri zarfında da lak ayaklı birisi duruyordu. Reis ona döndü: 

ke~lekle~ a~tına yuvarlanarak ıkı ba- 658,931 hayvan keşilmiştir. - Bu küçüğün başım taşla yarmışsın. 
cagı kesilmıştir. • - Yalan beyim, ben atmadım taşı . 

2 - Adapazarlı İsmail tramvayla FRANCELA NARHl _Ya kim attı? 

!e:şr:~u:~~eb;~~eğ~kt:~~~~by~~a:ıt!':f~ Şehremanetinden: Şehri halin al- - Efendim o herkesle eşek şakası yapmağı sever. Gene böyle 
1 tmcı Salı gününden itibaren fıranca- k laş rken başına b' taş at p l şlard r ka arak kopmuştur. şa a ı ır ı yara amı ı • 

laya yirmi dört kuruş fiat vazedildiği D k d - ·ı · 
BATAKLIQA '3APLANARAK ve ekmek fiatında tebeddül olmadığı -. eme taşı atan sen egı sın. 

BOCULDU tebliğ olunur. - Efendim, ben taş atmasını bilmem. Zaten taş atmasını bll-

. .°~~üdarda Fıstıklıda Hacı Sait ef. DOLMABAHÇE GAZHANESiNiN sem de atamam. 
koşkün~e duran 14 yaşındaki Meh- ISLAHI - Niçin? 
met Eyıpte Bahariyede banyo yap- D lmabab h . . • b' - Parmağım sakattır. Eyipte toprakları karıştırırken elime 
mak için denize girmış· fakat oradaki klo 'f • . ç~ g~kanesınıfn asd n ır 1 k b' d · · · O k t1 tt Ü • 
bataklığa saplanarak bo . ulmuştur. şe e ı ragı ıçın şır. et tara ın an y~- yuvar a ır ernır geçmıştı . ynar en pa a ım ç parmagnnı 

=-• g prlmakta olan amelıyata devam edıl- birden uçurdu. Sonra kim - 'rmüş benim taş attığımı? 
BiR TALEBE KENDiNi ASMAK mektedir. Bu meyanda 20 bin ~etro - İşte şu hanım görm· . Oaha başka görenler de var. 

iSTEDi . ı mikap büyüklüğünde yapılan bır ga- Küçük maznun buna hiç cevap vermedi. Yalnız muhakeme ta 
Maltepe; ~skeri lieesi ta~e.b~sınden zometro bitmek üzeredir. Gazoıı;ıetro lik edilip dışarı çıkarken ihtiyar kadına yan yan bakarak: 

Ahmet Kamil efendi kendısını Etye-, inşaatının ikmalini müteakip diğer · · · · 
m~~de tramvay caddesinde Asm~lıkö- tesisata da başlanacaktır. -. Ulan koca kan, dedı, bu sefer de seıun pekmezını akıta-
prude bel kayışr ile asarak intıhara = yım ışallah ..• 
teşebbüs etmiş, fakat derhal yetişi- HAVAGAZ! Lı\MBALARI 
!erek kurtardınıştır. Yedikule gazhanesi tarafından elli-
BiR KIZCACAZ PENCEREDEN si Beyazıt ve ellisi Fatih dairesi da-

• • • 
GÜNÜN ADLiYE HABERLERi 

DOŞTO biline olmak üzere 100 lamba kona-
Beşiktaşta Valide çeşmesinde 58 cak:tır. Lam~ların yerlerini Emanet Muhtelis bir tahsil memurunun muhakemesi 

numaralı evde ot Temur ağanın ı tayın edecektır. uran ............. 
~ı 9 yaşında İhsan dün evin üçün- TERKOS ŞiRKETiNiN GARiP 
c~ katındaı; düşmüş, Etfal hastane- · iDDiASI 
sıne nakledılmiştir. 

~~ Kanalizasyon ameliyatı sahaslnda 
iKi HIRSIZ YAKALANDI elektrik, hava gazı, terkos mecraları-

Halıcıoğlunda Haşim beye ait ek- nm yerlerini değistinnek lazım gel
mek ~a.tış mahallinde tezgahtar Ali ' dikçe masarafı kanalizasyon şirketi 
efendının çeketinin cebinden 19 lira 1 tarafından tesviye edilerek diğer bir 
aşıran Mihal oğlu Polfiran ile Kasım yere nakledilmektedir. Bu zarurete 
paşada kömürcü Mahmudun dükka- bütün şirketler muvafakat ettikleri 
nından tayyare bileti aşıran Kegork halde Terkos, şirketi kendi şebekesi-
zabıtaca yakalanın t r . . 

..,..._ı_.ş....,ı · nin mevcut şebekelenn hepsınden es-
HIRSIZ MlSAFIR ki olduğunu ve şebekenin geçtiği yer-

İhtilas yapmakla maznun Maliye l lik edilmiştir. 
tahsil memuru Kemal efendinin mu- Casuslukla maznun Kasım Tevfi
hakemesi bitmiştir. Ağır Ceza mah- ğin muhakemesine dün Ağır Ceza 
kemesinde rüyet edilen dünkü cel- mahkemesinde görülmüştür. Dünkü 
setle müddei umumi Burhaneddin celsede Erkim Harbiyeden yapılan 
Bey iddia namesini serdetmiştir. istilama cevap gelmemiştir. Bu isti-

lddianamede Kemal efendinin ih- lilmda Kasını Tevfiğin üzerinde bu
tilas ettiği altı bin lirayı Beyoğlunda lunan evrakın mahrem olup olmadığı 
birahane, bar ve kumar hanelerde sorulmuştur. Cevap gelmediğinden 
yediği zikrediliyor ve maznunu tec- iıtilimın telgrafla te'kidine ve muha
rimi talep edilyordu. Müdafaa yapıl- kemenin 18 Ağustosa talikine karar 
mak üzre muhakeme 12 Ağustosa ta- verilmiştir. 

•ıaı 

Yeni bir adım Rekor kırılaacak . Şehr~mi'."nde, Münire hanımın e-
1 
Iere ilk vaziülyet olduğunu,. ka~aliza 

vın~ ~~safır gelen Huriye hanım ev syon, elektrik, telefon ve saır şırket
~ahıbının sandığını kırmış. 26 Lira !erin kendisinden sonra tesisat yaptı- Bursada açılan kumaş isviçreli seyyahlar 
ıle bir kaç altın, çamaşır çalmıştır. klan için kendi tesisatını değiştirme fabrikası neler 

ASIRDIDE ZARO AGAYA yeceğini iddia etmiştir. Emanet şir- buraya geldiler 
GEÇM(Ş OLSUN ketin bu israrına rağmen bazı nok- yapabilecek? Otomobil dünya sür'at rekorunu 

Asırdide Zaro ağa Galatada Azap talarda Terkos şebekesini kaldırmış B d J 1ı K t Utani il kırmak U.u aralarında M. H Bukll 
kapından geçerken 2-362 numaralı ve mahallini tebdil ettirmiştir. Ter- İ ubrsula a b~ponyHa.. °.11 B e (Buchkli) namında bir ga.ıetecl bu-
f yt altında k•1 k h mi t lı: atan me uau ııaeyın ve ursa- 1 İsvl 1. ahl Se ..- . 
:' .onun ,.,ara e em ye - koa şirketi yazdığı tezkere ile şebe - lı Memduh Beyler tarafından lOO,OOO unan çre ı •~.YY ar . n ... orıs 

li bır surette yaralanml§. Cerrah pa- 11 ainin bulunduğu yerde adeta iddia! r .
1 

I . k ten hareketle 4 gunde tehrıı;nla gel
§• hastanesinde tahtı tedaviye alın- tasarruf etmektedir ıra r"e:~:Ie 1 e ya~:ııağn ıpe men:~- miglerdir. Seyyahlar araaınıla iki Jı:a-
mrştır. Arabacı kazayı müteakip kaç- ' POLON EZE GID~MIYECEKLER ~"i!..:e ~oo -=~::çı:_da;n~.r.::ı:ı:.: dı!l da v_ardır. llun~ac İıtanbuldan 
mı§trr. . . . . . Dıyarbekıre kadar gıdJp gelecelrler-

~~ Şehremaneti hudutlan harıcıne ga ... ran bu fabrıkanm ımalAtı, A.vrupa ı- dir. 
BEYLERBEYiNDE YANGIN yri müslimlerin seyahati memnuiye- pekleri dereceıinde mükemmel olına- Seyyahlar avdette ııüııdo (SOO) k' 
Beylerbeyinde karakol. ~arşı~n~a ti kısmen kaldırılmı§ ve bu meyanda sına ~:şacalrtir. Iometre katebnek üzre (7) gtlnd: 

lokantacı Remezan efendının evı dün Polonez köyüne seyahatleri de ser- Fabrıkada bulunan mutabaaoıtlar Sen Moriao varacaklarını ümit et-
boyanmakta iken kazaen

1 
tahtalar tu- 1 best bırakıltnı§ bulunduğundan Rum kozaları islih ederek Avrupa kumaş- ınektedirler. 

tutmuş ve kaplama tahtalarından bir
1 

E .1 8 n gu'"nlerde bu köye !arından daha iyi mal çıkarmak ibre ---------
kısın dık ·· dürülmü ve rmenı er 0 

• • 1 d' Bı'r t ih tllr ı yan tan sonra son §· fazla rağbet göstermiye başlamışlar- fa~~et.~ geç~ e_r 1 ır: d HU . evz 
· dır. Ahiren, burası için mevzu mem- a rı . a m essıs e~ın en seyın Türk Matbuat Cemiyetinden: 

RUS KOMÜRLERININ nuiyetin refedilmediği anla§ılınıf, bu B. işin_ ıth:'11tı tahdit husu~un~a~ Cemiyetlmiıı:, bir kısım hafta 
REKABETi haftadan itibaren Rum ve Ermenile- ehemmıyetınden . bahsle lpekçillğimu 

Rus kömürleri yalnız bizim piya- rin Poloneze gitmeleri menedilmiş- inlrijU ettiği takdirde memlekete 80 lık mecmua sahiplerinin «gaze.. 
sada değil Akdeniz mıntakasına da tir. ınlyon lira kazandırabileceğini boyan tecilerin mektep alemi• unvaıu 
ralap bir vaziyet almıttir. etmi§tir. altında bir deniz tenezzühü ter-

TABAK HASTALIQI F b 'katla· dil 
Bunun sebebi Rus kömürlerinin k Kaba k 1 Ağı la rı •hJ ıcbra e daen m;rasım ~e tip ettiklerine ve mileııseaatı ma 

daha ucuz satılmasıdır. Bu yüzden _ Kozan azasının sa a , - asr tezgd ar aım azm gayre e l' 'ktıa eli il la 
~ lıbog"az Saimbeyli kazasının Dog·an çal Tük,_ 1 f ı· ti Tür ıye ve ı a yeye m racaat velce İngiliz kömürleri kullanan Yu- ' ışan r ""' arının aa ıye - il kabT d d . 

nanWar şimdi Rus kömürlerinin milıı- beyli, Karsaduran. Çan!13 ve Akpinar kiye ve Japonyada gösterilmek üzre ~ret m? ~ ın e av~tıye tev-
terisi olmllflardır. Geçen haftadanbe- köylerinde tabak hastalığı çıktıgın- filime alınmıştır. Merasim esnaamda zı eylediklerıne muttalı olmuş
ri bl~ kaç Yunan vapuru Maryanbol- dan mahallerine gönderilen baytarlar fabrikada bulunan birinci ordu müfeti tur. 
la Pıre arasında Rua kömürü taşımak tarafından tedabir ittihaz olunmuş- şi Sait Pa!j3 ile buı meb'~slanıı;ız ~~ Türk matbuatı ve Türk gaze-
tadır. · tur. hanımların ~uvaff~kıyetlı mesailerını tecileri. namına tertip edilen te-

Maryanbo\ limanına Don havzasın- KiBRİT iNHiSARI yakından görerek ızahat almı;lardır. ühl 
dan kömür gelmektedir. Ruslar bu ha Memleketimizdeki Japonyalılar, ipek- ~ezz . er esasen mual!'ye~ ~e 
vzanın kömürünü Kefe limanı vasıta- .. Kibalrit in~i~r ida~e~idd~n Kara- çiliğimizin istikbali çok parlak olaca: ıdaresı ~e matb~at .cenuye~n 
.l·ıe va ı kt di 1 koy P asta ısticar ettığı aoreye nak- "• ve hatta ihracat da yapıla bileceğı şahsıyetı manevıyesıne tahaas e-pur ara verme e r er. Bu su . mi tir 6 

r~tle. Maryanbuldaıı baıka Kefeyi i- !edil f · ve Türk - Japon tegriki mesaisinin dilmiş bulunduğundan Türk 
kincı ~ir kömür limanı yapmıtlardır. Saffet B. - Girit takdiri kıymet çok kıyme.t ve ~hemmiyeti haiz oldu- matbu~t cemiyeti İdare heyeti 
Kefe lımanı !aşın kömür tahmiline ela hey'eti Türk delegesi Saffet Bey dün ğu kana~tındedır. salifüzzikir tenezıı:ühten habe -
ha müsaitir. •ehrimize gelmi§tir. Merasım esnasında Japon masla- • r 

Hizmetçi 
• hatğu zannın nutkuna mükabele e- dar olmadıgıru ve yapılacak te-

buhranı 
--~·~-.... ~ .. ~· ..... ~ ....... ~~ 

Bugünkü hale çare bulmak 
lazım, buhran var! 

den Memduh B. bu gibi müessescle- nezzühün bittabi Türk matbu
rin va.'ı esası Lozanda yapıldığını atının manevi şahsiyetile alaka-
söylemiştir. d bul d - 'l" d 
iTHALAT AZALMAGA BAŞLADI ar unrna ıgıru ı an e er. 

İngiltere ve Japonya ile yeni tica- KAMBiYO BORSASINDA 
ret mu~hedeleri aktin~ ka,d~~ mer'i Evelki gÜn (1017) kurut (30) pa• 
9lnıak uzre muvakkat ticarı ıtılifları rada kapanllll lngiliz liratı dün 1016 
aktedildiği Rusumat idaresine tebliğ kurut 20 paradan açolmıt ve 1014 ku 
olun.muştur. Son zamanlarda §eh_rimi ruş 30 parada kapanmı§tır. 
ze. lu.zumundan çok _fazla eşya ıthal Borsa komiserliğine göre, dün iz-

Mevcut hizmetçi buhranının önüne 1 hesabına çalıştırılan kadınlardır. Bun e~ıldığı ve btniarın bğır kıs;nınm u~un mirle Adanadan fazla kambiyo geldi
geçmek üzre bugün müstahdemin i- !ar, kendilerini tutmak için idarehane muddet satı_ amıyaca 1 ":n aşılma ta- ği için 50,000 liralik lnıiliz lirası aa
darehanelerinin yaptığı mutavass[t- ye muayyen bir komisyon veren za- dır. ~u v.a~ıyet nazarı ... dı.k~ate alın~- tılmasına rağmen lıterlinin düıtüğü 
lık vazifesinin belediyeler taraflndan tın evinde siras.rna göre 5 - 6, yahut rak sıp~ş er azaltıldıgı ıçın muvan- ve fia.tlerin daha ziyade tenezzüle 
ifası Cemiyet Belediyenin son içtima- 10 - 15 gün kalır sonra her hangi bir dat ~·~. ışı;ır. . . . .. mütemayil olduğu anlatılmıftır. 
ında azadan Hikmet paşa tarafından bahane ile gene idarehaneye döner. B~yuk millet mech~ı. İktı~at .encu- Son günlerde yeni borsa nizamna
teklif edilmiştir. Elyevm Emanet ta- Bu suretle hizmetçi isteyenler bir kt-' ~enı_ mazlata muharrırı Alı Riza B. mesinin tatbiki dolayısile, eskiden ka
rafmdan tetkik edilen bu teklif he- sun idarehanelerin oyuncağı olmuş ıthalatın fazla olm~sını d~ğru bul- milen hariçte cereyan eden liret, ray
men hemen her aileyi alakadar •den ve bir ayda dört defa hizmetçi değiş- mayarak b~nu~ yenı tarife ıle husule işmark ve bviçre franıı muamelatı 
bir derde temas etmektedir. Teklifin tinnek suretile idarehaneye komisyon gele~ek. vazıy_eı_ın. Y~_nlış a_nl~gılmasın- borsaya int!kal .e~ği. borsa komiser• 
tetkiki arifCBinde mevcut vaziyet fU- venniş bulunular. dan ıbrı geldığını •oylemııtır. liğince tespıt edılmııtır. 
dur: AVRUPADA NASIL. .• ? YERLi MAJ. SERGiSiNiN YENi TiCARET MUAHEDELERi 

_İstanb.ulun. hemen _he~ tarafında Alakadar zevatın verdiği maluma- TEHiRi KÜŞADI İstanbul Ticaret Odasında Fransa 
~utead_dit müstahdeının ıdarehanele- ta göre Avrupada da zuhur eden bu Gazi hazretlerinin teşrifleri müna- İtalya ve İngiltere ile aktedilecek ye'. 
rı var~ır. Bu. müesseseler hizmetçi- hizmetçi buhralarırun önüne geçmek sebetile bugünkü yerli mallar sergi- ni ticaret muahedeler için rapor ihzar 
!erle hızmetçı arayanlar arasında ta- ıçın milhtelif şekilde tedbirler alın- sinin resmi küşadi 11 Ağuotos pa.ar etmek üzre teşkil edilen komisyon-
va~u.t e~ektedirler. Po_lis müdüri- mııtır. Bazı yerlerde müstahdemin i- gününe tehrir edilmiştir. dün toplanmıştır. 
yetı?ın musaadC9ile fea\ıyete geçen darehanelerinin belediye ve polisin sı- Sergiye mal kabuliine ni:ıayet veril TiCARET ODASINDA MESAi 
bu ıdarehaneler aynı zamanda poli- kı kontroluna tabi tutulmasile ikti- miştir. Yalnız serginin tertip ve tan- ZAMAN! 
h.u müesseselere mü~a~aatl~ isimleri- fa edilmiş, bazı yerlerde bu iş doğru- zimile meşgul olunulmaktadır. Ticaret odastnm mesai zamanları 
sı_n kontur~l~na tabıdir ~ H~zmetçiler dan doğruya belediyelerin tavassutu- S~rgiye iştirak eden fabrikalara ve muayyen olmadığr için bazı tacirkrin 
nı kaydettirırler ve tathı bır muaye- na terkedilmiş. baze-. de mesai neza- san'at erbabına birer sergi şehadet- şikayette bulundukları şayi olmll}tu. 
neden. s?nra hizmetçi isteyenlerin ta- retlerine doğrudan doğruya merbut namesi verilecektir. Oda reis velı:ili Hamdi B. bunun do-
leplerını beklerler. ldareİıaneler hem bürolarla idare olunmuştur. BiR BORSA ACENTASI ğru olmadığını, esasen oda memurla-
hizmetçiden, hemde hizmetçi isteyen- HANGi USUL ALI NACAK? HAKKINDA tının mesai zamanları muayyen ol-
den ~uyyen bir komisyon almaşta- Bizim memleketimizde hangi usu- Borsadaki teminat akçesi bitmesi duğunu, memurların dokuz buçukta 
dır. İşın buraya kadar olan şu kıe- !ün tercih edilmesinin münasip ol>- dolayısile kendisine mezunjyet veri- işe başladıklannı ve 12 den bir bu
mından sonra şu da vardır: İdareha- ğı ayn bir meseledir. Fakat her kesin len acentalarılan terziyill! Efendinin çuiı:t~ çukta kadar devam eden öğle 1 
!erin bazı~ı ~!indeki hizn:ıetçiler iş •- ittifak ettiği bir nokta vardır ki işle- Borsa meclisince müstafa addedile- tahılınden sonra saat onyediye kadar 
rayan fakir ınsanlar değıl m!ieuese rin bugünkü lıalinde kalmamasıdır. cejii anlaşılmqtı• çalışıldığmı söylemiştir. 
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KütüK· Hi~~TE !l•~:~ 
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Alili l IDt 1 

1 LAN 
Şehrimizin bur 

tllccarlan 
"BOSCH,, bujlle

rlnla buyot tOhre· 
tinden 

Dun en çok bara.ret 29 en az 
2 ıu. Bu ırtin ruz~h po~raz •••· ' Bir gün gelecek, belki yarın larını anlıyor. Oğlum nefret 

· belki bir asır sonra, yazdığmt ediyor. 
cekur. Ha· • •kscrlidle açıktır. yazıların ha.kiki kıymeti anlaır- Benim yazımdan, birinin hak-

lzmlr şampiyonu 
Altayın bu Cuma 

ve Pazar ıehrimlede 
yapacağı maçlar 

blllıttfado ıettrttlltlorl bllflı.a marka bujileri BOSCH marllaaı alhnda aatmalı.tn oldukları b 
lmuhterem mUftorlJırlml:ıln nazarı clllı:kaüerlnl ehemmiyeti• celbcderlz. Halı:llı:I BOSCH bujUeıl 

FELEK lacak - Fekat bu, yarın değil, sız muameleye duçar olması be-
renkte tllpler derununda Hbl- , .- marlı:aııaı ta,ımalı.tadır. Halı:llı.t bujiler ancak tUplerl• 

\[Lll 
her halde iki aarr sonra olacak ni meyus ediyor. Çünkü ıı.n, 

flER ŞEY PAHALILAŞSIN DAi Yazılarmtm hakikf kıymeti an- haksız muameleye marwı kal
makta ve ROBERM BOSCH ı~mlle • ':!°' kapayan turuncu renlıteil:I lılğıda dokunuımadıtı t 

teminatlı olarak verilir. 

Bir arkadaşı 2iyartt için gltmiı· !aşılacak "Güzel yazılar" diye mamm ne demek olduğunu bi- İzmir şampiyonu Atlay'in fstanbu1 Tllrtlye için umumi acenteleri l(OSTANTJN ve JORJ DASSIRA Galata Bankalar cadde 1 "•· 
tim, maaşına zam ist<mit yapınanuw- intişar eden mecmualarda yazı- lirim. fa~p.iyonunun geçenlerde "'.a~i ziya-
lar, ateş püekurüyordu; diyordu ki: lamn okunacak, müntehibatlar- • • ,.. reti~ı lede etmek üzre '.ehrımu:e gel- Neşriyat hayatı 

- Azizim l Et fiatı artaın, ekmelı:, da . .. .. k arih' ede .. .. . . me11 yafdattı. Altay önumU.delı:i Cu-
kavun, karpuz, -ne bileyim- balkalıa· . ı~am. gorunece ı t ı Bakalorya gunu. Bıçare bir ma ve Pazar günleri biri Galatasaray FAYDALI BiR REHBER 
fı pahalılqsın da, ben neden pahalı- biyat ııımımden, benden bahe- talebe mümefue· !erin önünde: diğeri de Fenerbahçe ile olmak U.re E •-•-- H b. . Bah . k 
Ja d d la d k ,.., •~ r .... u ar ıyeı rıye ayma-
şmıyayım, ne en su an ucuz o - e ece • _ Selami setten neler oku- ıa.o maç yapacaı.=. kaml d V Li t 

:yım? 1 İki Yü k . tik maçın Galatasary ve ya Fener- arın an agon . • ercemanı 
ÇiNİ LAVHALAR 

1 
d - al bez s

1
ene sonra, n_ıehalimt~p- dunS;,_,.. bahçe ile mi yapılacağı henüz takar- ~tekalt !i:f'al .B.ey fn~,;e ~e: 

lıtanbulda nümerotaj mcııeleol bir er e, t e ere terccmeı ...,. .. t. • • rUretmemlı olmamaklaberaber herild a aoyy .. an ıçm atan . m esı 
lıiklyedir. Bilmem ne kadar eve! ev okutturulacak. Gündüıı:leri, üst - Şey efendim... Senenin maç ta ıpor mabafillnde oldukça bU- hakkınd~ ~uzel ~~ müfit bır rehber 
numaraları eski rakkamlarla beraber üste kaç bira ile keç rakıya ta- sonuna tesadüf etmi.,.; de yilk bir a1llı:a ve merakla beldenmelı:- neuıre~ıhtir. !~filizceh o~akınn bdu rehuhbetar 

"F lı: " d ·ı ı.ı.. . ır- ••• dl B at••---- bebl Gal m zenın er -..onu aa a m 0 nman ren 9C enı en n - hammüliJm olduğu gecelen ra- - Selimi lızetin iptı' daide te r. u •A&WJ• 80 ataura- f kat r d h alG t ihti t 
da ihtiva ediyordu. Sokak lnhala· '. ki k 1,:_ l . . ym İzmirde yaptıfı üç maçla elde et- ur a ay a m ~ ' '!a e -
rile beraber bunların da frenkçeleri kı, konyak, ııarap, vı~. , o:"...,y mccbun olduğunu bilmiyor mu- tlti netay!ç ve bu neticeler etrafında mektedlr. Herkese tanıye edilır. 
&ilindi, derken, zannederim, renkle- den sabha kadar, muteessır ol- sun uz? yapılan dedlkodalardır. Bunları bir 
rin kırının yapılması ltnm geldi, madan, cıvımadan kaç kadeh - Biliyorum. aa anlatabiliriz: Aleni teşekkür D!1maralar de_tiıti, derken geçen~ içtiğim, bu kafayla, telif hikS.ye _ Şu halde? letanbul pmpiyonu, İzmirde ilk 
bır nUmerotaı yapıl~ı, 0 .ııaman yenı lerimi nasıl yazdığım zikredile- Sük't maçmt yaptığı zaman takımın en mü Ziyai ebedisi kalplerimizde iltiyam 
numaralar takıldı, ıımdı de rakam- k Menb .. edi"' u • • . İz bim U2VÜ Nihattan malftum bulunu- bulmaz bir ara a an Saffeti Ziyanin 
Jaruı tebdilinden dolayı tekrar deli- ce · amı gosterm gım - Selami zet nerde doğdu? yordu. Bundan batlra fena bir oyun r 1 d dy la çbli · f ı••- ..,_,_ 

ı · ı · ki lııu b hikfı manl ı Q d f dim d . . u u un en o yı creı e .... e~e ıecek. uraf etme ı ya . u nu· ye ve ro. arım !1cre er- - vey e e en .. ıey e... oynadı ve iki pmp!yon takım 2 - 2 kadar gelerek kanayan yüreklerimize 
mara m~~leı~nde E~etın İıtan· den ve hangı muhamrlerden Biri arkadan fısıldar, talebe ye berabere kaldılar. Hatta bu be~a- bir reıhei tealiyet baht eden ve mer-
bula ettıiı hıımet ıltayııe liyıkt~r. iktibas ettiğimin nasıl meydana derhal. berlık fizerine Galatasaraym bir m- bumu babuğAhr ebediıine kadar tC§yi 
Bu sefer de numaralan kUtabya cın ıkm dığı 'ki .. · Q d f d" İ tikam maçı yapacajlı bildirilmif, fa· etmek suretile alicena kadirıinaıli-
ainden yaptıracakmıı.. ç a • ı yuz sene sonra - ••• vey e e en un. ııtan- kat akabinde bu haber Atlay tarafın- kie ini .. t k 1 tl da b 1 

Bir mal sahibi dedi iri: nasıl anlaşılmadığını, bir kaç bulda... dan tekzip edilmiıti. Hi şUphcsiz ki r ti :ı0• erme .u . u':ilmını: ?"~ 
- Gözünü. ~eveyim. l'."} Numara meçhullü muadele gibi halledile - Kaç aeneein de ••• ~u netiu ~tlay için iyi, Galatasaray =~~ime =~e~'Jetaniırln = 

Atın. ~lı: .•çın v:erdijlimiz par&!ar- meyecek . Fakat gene: "Adap- - 1300 ... 1400 ••. için fen": idı. Bahusus Galata~ray .bu ıUtUnü ı,tırham ederiz. 
Ja evımı:zı hıç delilse badana ettire· d !" dam . beraberlılll ancalı: oyunun bıtme11ne • 
lıilirdlk. Eğer bize ly.lik etmek iati- tasyoncuy u .. gaııı, mcıı:a- - B~~:ı;'orsun. 1312 de·· Uç dört dalcika kala temin edebilmiş- ı Merhumun hemşiresi 

NEZiHE )'orlana kütahya çinıai ~il, boya rmım ta§llldan sılinmeyecek. Eaerlenru söyle. ti. Binaenaleyh İzm:r matbuatının, 
lle nıımaralaaalar IUtf.~ıı olurl~. • il< il< - Çok yazdı efendim. Milli- şampiyoaları lehine idarei kelfun et- Merhumun zevcui 
~iç o~ ge.l~c~lı: numerotaıda aı· İki ü.r; sene sonra ö le bir mu- yette her gün bir hikaye yazdı. mesi, hatta ~uhakkak .bu .. galibiyetin MUTFIYE 
Jıp yerme yenısını yuaru. · Y ' li. Y • K' l ? Uç dört dakika kaybedılmış olmasına -------------

DENiZ YARIŞLARINDA/ havere tasavvur edıyorum: Bır - ıtap arı mütee1aif buluması gayet tabii "~ 
Sporcularımısm huııuıiyetini bi- hanım,diğer bir hanıma soruyor - Şey efendim •.• Sarmaşıklı haldı idi. En mükemmel balo 

len bir arkada1 anlattı: - Nasıl, oğlunuı: çalışıyor mu geceler, gönlümün derdisin ••. C'."lataaaray ikinci m~ını Karııya . . . .. _ 

· lttihadıMilli 
T Ork sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muame~ 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsaıt 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Onyon Hanında 
Acnıesı ubuınmayan fflblrlerde acente aranmakta 

Telefon : BeyoQlu - :ııoo 

Reisi Cumhur Gazi Hazretlerinin Is 
nbulu teşrifleri vesilei mübeccelesiY 
müşarünileyh hazretlerinin istikbali 
şirketimizce 71 numerolu vapur tah 
edilmiştir. 

Vapur Karakllydeo saat 9,BO da hareketle 
darpata önunde bulunacakhr. 

Vapur Ocretl azimet ve avdet için 
birinci mevki 26,1ı2 Jklncl mevki 21 kuruştur. 

- Beykoz kayık yarqlannda laa- Çalı§ıyor çalışıyor amma _ Adamın yegllne telif eser- ka ile yaptı ve gene Nıhat'tan mah- Hıliliabmer Adalar ıubetıı B. M. 
kem heyetinin bulunduğu teknede- - ' . . 'draki . 1 rlni bi b' • kan t un. rum bulunmasına rağmen 5 - O ga- M. reisi muhteremi Kazim Pap Hs. J b J j d 
Jim, ~beylerden ekaeriıini te~ çoçuğa, kuvvetırun, 1 run e . r ırıne ş ~_Y~.rs llp geldi. İzmir gazeteleri ve ezcUm· nin himayeleri altında 29 ağustoı Sfan U yarJ~ encümen n en: 
nenin bafıf oal.'ntm ."!ba~ız ettı, fevkinde şeyler soruyorlar. Me- Dertli geceler başka, Gonul sar- le (Himıet) refikimiz bu neticeyi mil perıembe akfamı Büyük adada yatlru 9 atustos Cuma rfl:d ikinci Handlcap koşusuna 
1ıepıinde. ren_k lım~n gıbıydı, .yalnız aela, SelAmi lızet denen yazıcı- maşıkları başkadır ... balagah buldular ve hatta bir az da IUpte bir balo verecektir. d k H I d Kil ilk C ı• 62 ,.0 
'blr taneaı -kı bahnyell idi- dı~erle- nm yazısını tahlil ettiriyorlar. * * * Karşıyaka klübüne tariz ettiler. Adalar Hllaliabmcr şübesinin ter- • ece ayvan ar an Ç ey an tayyar "° 
rlle alay ediyor ve m':'t~stl gtil!rek G b h 'fi .... d Bereket versin ki ne ben Ede- Galatasaray üçlincU maçını muh- tip ett!ii baloların her sene büyük bir 57 Makbul 55 Mebrut 53 Mazlum 53 Yalda 53 kili 
cHaul futbol bakemlıiıne bcruıyor . eçen sene u en .ın .yuzun en . . . ği d telitle yaptı. Şampionumuzun yaptı· rağbet gördüğü malfundur. Bu sene- caklardır. 
mu• diyordu, de~ken bu zatte ~e ıkmale kaldı. S~lamı İzzet de biy~t tal?:~~e gcçec~ m, ne .e ğı bu son maçı, lımir tacirlerinden ki balonun da ber cihetten mükem- -------------------...-----" 
mide bulantıaı altım! görü~ı: mı? kim oluyor?.. Bır zamanları o- benım yuzumden kimse. edebi- bir İngiliz idare etti. İki yan ve iki mel olmaaım temin için teşkil edilen Gazi Hazrntlerlnin teş" rlflerl 
Dııyarıamadmı, ~rdum el.lirin Be- kumaııı yazması olmayan mem- yattan ııfır alacak. Bcınım mu- kale hakemleri de İngillzdi. Nihadm heyeti tertibiye geçen gün lrulllp bi-
Jirn, haydi berikiler ııu:rı; ~ta lekete beş on fransız muharriri- allim Naciden Şinasiden canım da l§tirak ettiği bu maçı, Galatasaray na11nda Yunus Nadi beyin riyaseti mfinasebetfyJe 
eören takımındadır, ya • z?> eğı- ' ed 'bi sıf al 5-I kazandı. Bu netice üzerine (Hi:z altında Hilaliahmer reisi Ali Paşanın 
ttrek cevap verdi: cA&iafm, ben ele- ııin hikayelerini sokmuf, on, on- yanmıştır, . e yattan ır - met) refikimiz Jtaıtlyalraya iki giilı i'1;iralı:iİe bir içtima akdetıniŞtir. ( Heybeli) vapuru lıtikbıl meruimlnde bul•nacak elıalll m 
nidn ~e ~eğil altımı alqıtrm, bet bin ecnebi muharririn yazı- mıştım. Eski çamlar ~d~ ol- evellri ta.ruıinden d~ beyan itizar Bu içtimada Mardin meb'u- llınk bu~ saat 10,15 te köprüden kllka011t ve Selimlye cıvmncll 
tahtelbüirelyı~• dedi.· Sonradan mu aşırmış diye, insan edebiya- du ve olduğuna, çok ıyı ettı. etti. İzmir muhtelitinde (Garibaldi) au Ali Riza bey ve refikaları Hf., Ca- leyecelcdr. Bıletler tam SO ymm 25 zabitan keza llS kuru,rur. 
uber aldmı, bıçare ~nll -~ •? O adamdan yalı:ıız Nakleden den iki ecnebi Olna!_almı! olmasını fer Fahri, Celll, Kereıtcciyan, Murat ~ 
kemi~ edeceğlı: diye. zdulı:lan mı ~~.!:_ç~mı ... k du U or yazı- Sellmi İzzet do~ru ~dr. Dittı' pıeteler hu Dr. Abrevıya, Fuat, Sudi, Orfanidiıı, SffiBJY ADA EMLAKt OLANLARIN 
delen b!ll dU.elmemıı. ıuLuu ıraz zev Y Y • netıceyı de pek bakh'btıhnadılar, hat Ömer bey n efendiler huır bulun-

FELJHC ta hakemin idareeiı:liğinden bahsetti- maflardır. Sırbıyadô:I emltklnizi mahllline gitmeden bacıEdtn laırtarıııak .,. ....,. 
ll..ı.t_aııl_J'l-lr-.... -.-U-B-11-, MiLLiYETiN EGLENCELERf ler. Ankarada intiıar eden (Havacı- Muhterem lrari'lerimize ıimdiden nnıza sahip olmak latersenlz hemen Beyoğ!unda pumalrtapıda J._-
ml!f •H Irk ve Spor) un İzmir muhabiri, mec şunu haber verebiliriz: Hlliliabmer nında ktln 35 numaralı iş acentaona mUracaaı ediniz. 
Evkafın ıslahı muaema yazdığı bir mektııpta Uçün- beloau mevsimin en kibar, en eğlen- -""'"'!~~~~~~~-------~---~-

13 üncU haftanın 3 üncUlüğlinU 
Dam dö Siyon mektebinden Neu
het Hm. kazaıumftl. Bu yası şudur: 

c13 üncü haftanın en mühim babe· 
ri Evlı:afın asri bir bale ilrajlı için Av 
rupadan mütebasua celbidir. 

Memleketimizin her tarafında ve 
en §ereni mahallerinde Evkafa ait 
pek çok binalar, arsalar ve bahçeler 
..ardır miliyonlarca kıymeti haiz olan 
bıı yerlerden alınan varidat biç mc· 
"8besindedir. Metrük kalmau dolayı
aile ötekinin, berikinin eline geçenle
ri de az degildir mütehassısın müta
leası ilzerine hük\lmeti Cumhuriye
mizce yapılacak pıoğram dairesinde 
Evkafın ıslah ve imanna batlanınca 
bir kac Bankanın sermayesini teşkil 
edecek menabii varidat temin oluna
eağı ve Türklüğün medeniyet daire
ainde bir kat daha refah ve tealisine 
hizmet eyleyecek olan şu mühim itin 
husuli göğüslerimizi hiHi iftiharla 
kabartacağı fÜphcsiı:dir.> 

Hanım Efencll 
Bir kadının güzellip;i. cazibı>ıt ve 

kiberlığı ile kaimdir. Kendinize 
cazibedar bir hale temin eunek is· 
terseniz en güxel ve en nefis par
fömü olan ·:.ıon perföm,, il lnılbap 
ediniz. Parisıe ırfömüri Bo 'olı. 

Bu günkü yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SAÖA: l 
1 - Mevsiminden evci çıkan (8) 
2 - Kaim kumaş (3) Nida (2) 
3 - Konuşma •emri hazın (3) 

Edatı şart (5) 
4 - Geri kalan (5) Valde (3) 
5 - Musaraa (3) 

Dünkü bllmeceınl:ıln 

halledllmlf şekli 

:~~~?:!~&i;::.~~:~ !~~ celi, .. müken;e; b:losu 
01:c•ktır. Galata ithalat gOınrOğO ınO~OriyeUo~eı 

lup edilebileceğinden. hakemin ida- Kır balosu Cins Efya Adet Nevi Kıla ~ 
reaizliğinden, neticenin hakarz adde- "" f' 
dilebileccğindcn bahsetti. Buna mu- Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti kurşun Usrubeç tamamlle ıslık 40 fıçı ~:o.o 

Kar k ·"b · r h Taharet klğıdı 10 S, 32() 
kabil Galatasaraylılar avdetlerinde, a öy .~ caı tara ından er sene Bir ve Uç numaralı anbarda mevcut ba!Adı cins ve evsafı yıEtlı sO 
ilk maçta berabere kalmanın takmun t.rtlp edilmekte olan bir balosunun eşyı bili sahip hUkmUnU lkılup eyledı"'nden 29-7-29 dan virmi ~ 
eksik ve oyuncuların yorgun olmasın bu oene dahi Ağuatoıun ııekiı:inci per •• ' 
dan ileri geldig"ini anlattılar. İkinci şembe günü akşamı Büyük Millet ddeıle müzayedeye konulmuş olmakla J 4-8·29 ve anı müıeıkıp 

aetılacaktır . ve il\Üncü maça gelince mantikl bir Mecljıi Reisi muhteremi Kbim Pa-
oyunla her zaman bu neticeyi alabile şa Hazretlerinin tahtı himayelerinde 
teklerini söylediler. bermutat Fener Bahçede idim Belvü 

İşte bütün bu neşriyat ve dediko- oteli bahçesinde verilmesi takarrür e
dular hemen hemen ortaya bir İstan- derck bu müetesna müsamerenin te
bul - İzmir futbolu meselesi çıkar- mini muvaffakiyeti için güzide bir be
dı. Esasen bu mesele ara sıra meyda- yeti tertibiye §İmdiden işe başlamış
na çıkar durur. Bu sefer Altayın ia- tır. 

dei ziyareti, bu meseleyi yeniden ------------

Hanım aranıyor 
HıkAn vilAyeıi idarei hususlyesinde Dakulo ve katibe v ~ 

gorme!t tozere şehri 80 lira makro ücreıle ıalip olanlann Sulıan il 
mında .Vlaciı .\lehmeı Karıkaf ticarethanesinde Tah>ln Rey< 

... mtiracnaı edilmesi • 
canlandırdı. Biz bütün bunları, her 

YU~RDAN AŞAGI: yerde olduğu gibi gayet tabii bulu-
1 - DütUn.ce (8) ruz ve hatta iki ••bir arasındaki te- Kutürüm halinde olarak tedavi 

ALENi TEŞEl(KÜR Sivas ~osta ve lel~ral ~a, M~. ~en; 
2 - Cok yıyen (4) İnatçı 4) miz ve samimi bir rakabetin Türk için getirildi~m Alemdar fiıhhıt 
3 - Eski zaman kadınlarının ka§· futboluna edeceği hizmeti takdir et-

larma çektikleri (6) Nida (2) tiğimiz için böyle bir rakabetin -
.s - Oetünde yürüdüğümüz (4) dürüst! ve samimiyetini kaybetınc-

Kıtap basan ( 4) mek şartile - her zaman devam et-
6 - Ekmek (3) Dahi (2) mesini temenni eyJmt. 

yurdunda ha talığınıın . iyarlkten 
ileri geldiğini teşhis ve tam bir 
muvaffakiycrle tedavi eden yurt 

Dokıoılarındın Süleyman Sırn Beye 

Şeraiti cvelce il4n edilen ,·e Temmuzun yırml yedisinde 
naka>aya konulıın, . ivasın. Kaysui. \lalatyıı. Turhal cihetler~"' 
!arı :\ğusro.un on Yedinci p:iiniı saat on beşte ihale edile~· 
olunur. 

6 - Zaman (5) 
7 - ÖnUdUJmliş 

yağı (3) 

7 - Pencereye takılan (3) ver- Spor mabafiliı)in Aday - Galatasa-
büğday (2) Ba- ınek (3) ray ve Altay . &nerboıhçe maçlarına 

8 - Budala ( 6) beslediği alaka sııf bu meşru raka-
ilenen teşekkur eylerim. Evkaf umum müdürlüğünd 

9 - Sıvış cemri hazırı> _{3) Ga- betin neticeeidir, 
(3 S. CALiP 

8 - Nemli (9) 
9 - Nida (2 

Çanıkkılede koyun ıüccarlaıından 

Hehlül 
Beykoz [\kıf idare>i ıah;ildarlanndan llamdi E. nin b kafça tıi' 

kası katmadı ı ilAn olunur. 
--- -- - ----· --- - -

lilliJIÜI ltllİİ ltlritaıı: 57 Ve arkasından bir dizi kah- bir fakirim, diyordu. Benimle - tık defa sert söylüyorum den dinle. yıktı. Buna acıdığım iç~ 

1 Z 
kaha. • • sevitirseniz hayatim kurtulur beni mazur gör. Sana (K) im- - Bana ııöylliyorsun, fakat den bile sakladım. Beş y~~ 

Ç A P K 1 N K (M) bey kepazeliğe çoktan ve sizi mernnbn etmek için kcn- zalı bir mektup geldi. sen bitkinsin. onu uzunca bir müdde~ . ti 
razrydı. maymun ruhu buna dimi vakfederlm. - Gelmedi dedim ya. - Bana bakma. Hikaye şu sokaklarında yaşatabılit 
nriitehı11nmildi. Fakat itin feli- Yani, Çapkın kız evet de- - Geldi diyorum, sen de o- §ekli almıştır: Bu adamla sevi- tince başka bir çapkın 

Yazan: AKA G0ND0Jl k~ .. İstanbulun bir ~o~ salonlan mekle bu seferde bir dlişkün na cevap verdin. şiyonnuşunuz. Sen onu besliyor ya uslu katlının peşine cfı 
bel kemigı"'nin içindeki mundarıvet ediy.or. İnanrnazııanu: oku- yıuune kapamvermıştı. ruhluyu kaqısma ve hayatına Çapkın kız hayretle Cicim A- muşun. Sonra soğumuşun, ay· di. Ben kendimi umıttıl· 

- Doltluk ve emoiyetten is- alacaktı. ı liye bakıyordu. Saklamağa im- nlmak için para vermişin red- artık benden ümidini k 
iliğe batırarak yazmış. yunuz, ışte.. tif .. _ ı.. l!.. bu .. ___ • rıı 

Üç sayfa hissiyat, beş sayfa Bir bqkasına : .aucy.e. • ="" a.-nm evi- -P~ra ve et için beni istiyor. kin gönn~di: ~~~ş. ~endisjne hıyanet etti- ç~n böyle bir cömert ı 

d 
ı...:r gece ran _ ya i-+e bö' 1 h f di rnızde 111 yoC. Dedı ve derhal cevap yazdı: - Pekı ama, dedi, bundan gıru ıddıa etmış. Bunu da sen dim. ,,. 

~rum ve sonun a "' ' ır• Y e anmıe en Di -"- · '-"-·· bi d bi "A l k b" "k .. k redd · · Nih t bi .. O d h b ""' . 1 (M) beyin bana "od-.&:~ y ... :uıı:nn ye........ r en - rzu arınız ço uyu tur. ne çı ar. etmışsın. aye r gun - a em CŞ , ıclıl 
devBu ncası. kal • .. ek- mektu· b·: okudun .r;goş ~·-.: re kabarmıştı. Ve (M) beyde M:aateesaüf isafına muktedir de - Cevabında ne yazdın? hasta olmuş ve senden bir taz- hem intikamını almı~ 0'~dl 

unu yazan emın mur w u • u may b · · oda · fiki ··li B' dah k ·· Ç k kı.r; h · · anla · · b' k B bö 1 tel""'" 
ehi elbette mundar iliktir. mun ruhlu güzel adamın istedi- dun~ muatan!:'ki bir arı:; ı:; gı m. T ı~lik : ::e. tup yazma- apS m b eı:.nı .. 1 t~:' mına~ ıatey~n ır d:rıe tup y~- di - uı;u Y e ını 

Capkm kız buna hiç kızmadı. ği randevuyu vereceğim fekat eyb ,edne y~ di çoldınav ymız. e İ e .• ~ ı9 Tyapmıd ~ ?- - Manka buunu .. ıd~ soy e ı. mış .. e~ ıtızar e ıp o ceva ı yorsTun bö' le 
Ad · ılı ld • · · _ kı da arsız bel kemiğini kı- gay ecegım, ye çı yor- lursunuz • ncırunm. e avınız - e tu gor um. vennışsın. - amamen y 

resıt Yf d~lugu ıçın, Y; z~ d'ye korkuyorum du. için be9yüz llia gOnderiyorum." - Gönderende mi? - Bu bir roman! ernınım. . Cic;ill' 
.ın c ra ın er arasın a nverınm 1 

• Bu hadise kepandı Ve her C'nuh azd ~ıııı tf "' K JU onda lsa Mek Fakat s ·ı -Teşekkür ederırTl ,-111 
tanıdıkları bulunup bulunmadı- Vaktile benim bir aptal bah- h d' .bir hadi : . ka 1 Y 1s zanne ıgı - e·f f 

0 
• • · k • - B . ..and~ aı · ı ""'' 

d 
•. ·· d" b' k k dm ğnn rd ptal a ıse yem ııe ıçuı pa- bu mektüp bir facıa oldu. tubunun otogra a alınmış op- - em gul urme! li. Dedi ve gözleri do 11 

m U!!un u. ır ac; a ve çıvan çıra va ı. yene a rd . . . . ·· 1.. ç k H b d ~ 
erkek aklına geldi. ve onlara hi.r:metc;ilerden birini feci sili-et· nryo ~· . • . . • Bır hafta sonra Cıcım Ali yasmı gorcmm · -. ap m ! ayatı~ . u ~ep- u. . ~ 

. ·ı • tesadu"ften karşıJ"c te aldatmı tı b pmak · ın· Seaauligı gıdcren bu hadise geldi. Rengi kireçten beterdi. - Kimde? hesınde o kadar acemısın kı... - Neden gözlerıl1 .., '/ 
..ı a ı e guya .... ı . unu ya ıç . . . ti E • • . d . H b h · de d . · adw :;,. 

s gibi gitti, birer vesile ile nekadar zaman uğraşmış bilir- nısyanı getırmış • vın ıçın e G~zle? daha çukura ka~tı. - Şunda ve ~un~a; . •. - ayatın. u cep e~ı~ e- . - Baı:ıa ola~ ıt~l • 11 İV". 
sahte bir kahkaha atarak an- misiniz? Tamam sekiz ay. Hal- hızlı konu"114lar duyulmağa Hıç bir mukaddemeye lüzum - Olsun, benım ıçın daha ı- gıl şu cephesınde acemıyım: İn- nme sevın; do, ıu.rl~ ~ 

tı. buki bu Yakışıklı (M) bey bir ba§ladr. • gönneden IÖze ~ıladı: yi. san denilen ~.~lOkun. bu den;- - Cicim Ali Ç~ eO ty 
_ Ya, işte böyle beyefendi! aptal bahçıvan çıratı bile değil Derken bir mektüp daha ~eldi. - S~ ÇK) ımnlı bir mek- - Çocuklaşıyo~un dost~. ce sefilleşecegını t~. edemı- t:ınır ve ona kendind · . _.ıl 
.. ) beyefendi bana alevli bir Kendi ne olursa olaun, bari• Fekat bu mektltba biç~ tap ret~ nn?. . - Fenalı(uu soyle de bile- yorum. Bu adamm dlit~ ru.h- tımat eder. le~ 
~ mektubıi gönderdi. sonunda min ahmak olmadığnm takdir ye haber veımedi. Bu, srnDı - Biyle bir tefderı haberim yiın. • . l~ olduğunu de~l h;iuetmıı- - Öyleyse meııe bi~ 
beni bir gece Garsoniyerine da- etmeliydi. Zavallı ıefil ı bir gencin mmiıı ifllCleıliJdi. Hm )'Ok! - Hlkiye ıudur, ıınırlerune- tun. (M) bey terzıl edılmeğe li 



.., 

falan~ul ınıntakası ınaa~in ınühen~isli~in~en: 
ız ~umüşhane villyetinin Torul kazasının Görtin nahiyesinin Şıhlı 

1 
ot karyesinde kAin olup hüktımet malı bulunan bakır madeni, 

, 
02

1 
- Madenin teslimi tarihinden itibaren bir sene zarfında 

·u~rfOO ) lira sermayeli bir Türk şirketi ı.eşkil edilerek hukuku 

2 __'.'.te devredilmek, . 

111 lık sene zarhnda saba! lmtiyazlyenin 1-1000 mikyasında 
ı.~tazam topoğrafik ve Jeolojik haritaları yapılmak ve e~ ima

))ll v_e sathı arzın tetkikinden elde edilecek neticeler fennt bir 

ı -' ~~e~\ t~sbit ve tetkikat netayicine göre işletm" Projeleri tanzim 
.ıl 3 _ ~tı~t veküetlne ita olunmak, 
,.,lr• -- . İkincı sene zarfında maden mevklinden Gümüşhane, Tardas, 

k•• •Ortin G . 1 
4 _ .0r~ e yluna kadar yol yapılmak , 

• fi' ve sevk Oç~cü seneden itibaren asgari (_2000) ton_ cevher ihraç 
edilmek ve sevk edilmediği takdırde bu mıktara tekabül 

j ~e kiyınet üzerinden yüzde beş resmi nlsbt ile mezktır resmin 

dın hı ~itli! nlıbetinde techizat tertibi verilmek vt: milli bankala~
~lu rın1ıı ( 10000 ) llralılı teminat mektubu ita edilmek ve teşkil 
ıey~acak Şirketin temettlıatı safiyesinden imtiyaz kararnamesine 

• digi e~ t~atı kılınacak şartnamenin ahHını maliye faslında gösteril
~ ler!Jın ~re muayyen nlsbetler dairesinde hüktımete bir hissel temttü 
jt r1nı e Ştrtlariyle taliplerine !hal~ edileceğinden taliplerin 1 O Teş

Pllı evel 929 tarihine miisadif Perşembe günü saat beşe kadar ka

llıtad:rfla ve teminat mektublyle azami şeraitinin İktisat veklleti 

uıııuın müdürlüğüne itası ilin olunur. 

~ı~ GAZiMiZiN ISTANBDLD TEıRIFLERI 
Gf!ııunde 
Ptrbıuıı ltyık oldotu merulml iltlkballye için &arayburnu 
nında 

1 
aaJııi kumı llızu olunmuştur. Halkın tamamen istifadesi zım

pıjlllt edaklrı.ıktaıı çeklııllmeııılştlr, Hiç bir busUJta ftaılarda zam ya-
M tlltf Ye lcabeden el'abı narife ihzar edilmiştir. 

lrıll 0j'"tıı Nur1 HaU! ber n Semih• lwnmın ıştıraklle ( Halk 
dubJ a ili hey• eti) her gün ve gece icrayı ıalıenlı: eımektedir. 

e bira [20) envaı mezeler [25) kunıftur. 

tarı, ıe lslab encnınenin~en ; 
AT ARIŞLARI 

o A.tuı 
tos Cuıııı gUnU Veli Efendide Slıiceaden buıusl Treıı 

,~!e deftertla~ııındao: 
iki köp .. iki bin bq yüy lira kıymed mubammenell l!'.dlrnede 
lllotör Uru ırasında kain Milli emllkten Fındıkİıyan markalı Dizel 
., e ınu 
<-lhterı h tebarrllı: ve ı i adet Vals ve dört tq ve alu Plan 

elyevın h~: rrınt dört saatte otuz bin kilo 7.ahfreyl tabneden ve 
illede ınu1:ııı •aliyette bulunan Dakik Fabrikası olbaptaki şarma
Jstifa edUnı:~er Şerait{ dairesinde ve bedeli sekiz taksitte talı.sil ve 

taksit vakti btrtııci taksit peilnen taksiti mütebaklye her sene 
deı tnalısus nde verUmek !lzere müzayede m!lnakasa kanunun mad

llı~k iiıere ası tnuclblnce kapalı zarf usulile müzayedesi icra edil
'-tihine le 25 l'eınmuz 929 taribinden itibaren 24 AJtustos 929 
teıııtıki •dar bir ay müddetle müzayedeye vazedilmiş olduJtundan 

beşe lı: ne tll!p olanların 24 A~stos 929 Cumartesi günü saat on 

rıtinatı •dar bedel! muhammlnenin y!lzde yedi buçulı: nispetinde te

darıı1t llıuvakkate akçelerlyle birlikte teklif mektuplarının Defter

,.r, eylem lnı~kaınında mllteşekkil müzayede ve ihale komisyonuna tevdi 
,.- ~ -e.crı ı .. 

--............ uzumu il~n olunur. 

.1 

, 
·~'i 
I~ 

~i~CT-;~at-ve ..::,;..i~ttın.:.:.:.;;.:.ai ...._nıua-ven--:--et v-0:--eta~lettn-:--~en-. • 
!11 1 ıııesutta lı f u1U 20 . n llıUdct J•ptınlıcak Dispanser binası inşaatı kapa zar us e 
~.n~ ••at •tle münakasaya konulmu~tur. Ağustosun on ikinci pazartesi 
•~••lı; cı on tltıda zarfların açılması mukarrerdir.MezkOr münıkuıya 
~Uılls! k llıck •rzu edenlerin plltn ve şartnamesini görmek Uzere vektleı 

,~n;ı~ı~;;';·ı;~i; t~;i~}onu rijmlin~en: 
8ooo lcilo Şeker kapalı zarfla ibalei kacıyesl 20 ağustos 929 Salı saat 14 

\lrv-.. • Ncıbut "" 15 
50oo • ~'ısulyı I 
""'"\.\) "-" e • • • ilıiU • • • 

?00() • nıercimek 

I~ • Sadeyağ • • • • 21 • 
?50o • Pirin 21 
~ " Sıbu~ mü.;'ıkasl ılent;e Ue • 22 : 
SoQ0 • Zeytin 22 • 

• çarşamba l 4 
• • • 15 
• perşembe. 14 
• • • 15 u • • • • 

'1ıtıı • . zürn • • • • 22 • • ., "16 
~ lıi lllüdafaa vak!led deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda razılı 
1lııı lil •alenoda &österllen gUn ve saatte lbaleil icra edilecılı:ıir. Şartnama-
1tr ıa fıııek lstlyenlerin her ...ııft vermek lstı!yenlerla yeyml ihalede muhar-ltte ır._ &-

l<a~~··;• ;;;fİ~an; ll~;k~;; 
~n_kara nafta su işleri müdürlüğünden: 

ls~ı ~lı keşfi " S0,662 • lira 45 kuruş olan çakırlar arazi~inin 
•tı 't•/~ 200 metro tulünde ve yer altında bir adet Galeri ın~
Zarf Usu 929 tarihinden itibaren ytrml gün müddetle ve kapalı 

llltite lUc. rnunalcasaya vazedilmiştir. 
illet 11 ahlı.it eve! emirde 2300 lira teminat akçesini ve Y• hüko

rıtc(ıu~:kası. ile sermayesi millı olan Bankalardan birinin kefalet 
hıt bu nu ıracye mecburdur. M!lnakanya ifdrak edecek mUteah

llıükteııglbt Galeri i1141atı J'•Pmış olduğiınu ve inşaatın icrası lçlıı 
rıtaJj~ b ~vvetli ve saniyen 200 litre su çıkarabllecelı: tulumbalara 
l>~lrtes~ U~d~Runu idareye temin edecekttr. İhale 12 Ağustos 9211 
~nden p gunu saat 15 te Ankarada makamı Viltyette icra edilece
lcrı Ilı .. d ~oıe ve evrakı k~fiyeyi görmek isteyenlerin Nafia su iş
..,__ qıU Ur["ıt;t 

..___ u~une müracaatları ilin ·olunur. 

Evrakı matbua tab'ı: 
~!!n, i~~~arı uoıuoı oı~diirl!lünden: 

~-ı.s00 ç n mu,cacelen tab'ı lıl.zım gelen 3330 adet defter ile 

Cllilcctk Yaprak 10 18 /929 Cumartesi gunü pazarlık surt!tile ihale 
kateteriJ tır. lal ip olanların yevmi mezkOnla °lo 7,5 teminatı muvak

~eleri .~ galatnda mübaraat komisyonunda bulunmalan ve numu-
Fıornıc:ı - . h · 

~ uzcre er gtin müracaatları. 

Türkiye iş Bankasının 
Hamiline ait hissesenetlerinin 
kayıt müddeti 10 Ağustos 929 
tarihinde .bitecektir. Hisse
darlar bu tarihe kadar hakkı 
rüçhanlarından istifade ede
bilirler. 

ı ~ 1 • . .. • 1 
• • • t ' 

Maarif vekaletinden 
Tabilere: 

LiSe, orta mektep ve muallim mek
te pi eri için evvelce talim ve terbiye 
dairesince kabul edilmiş eserler -
den hakgilerinin nihayet eylülü_n 
yirmisine kadar basılabi1ecekleri-
nin tabilerin vekalete bildirmeleri 
lazımdır. Bu kitaplar cedvele gire-
cektir. Bu müddet içinde basılma
yan kitaplar cetvelden temamile 
çıkarılacaktır, 

, 

1 Şehremaneti ilanatı ıl 
Şehremınetinden: Yeniköy temiz

lik işleri hıyvanlanndan bir il 7 
ıjl;ustot ça"ambı gilnü sut 9/80 
da Fatih at pazannda sıtılıcağıııdan 
talip olınlann memuru mahsusuna 
miiracaaılan. 

Yeniköy belediye dairuinden: 
lıtinye nezafet ahırında mevcut 
hurda demirler kapalı zarf usulile 
satılıcağmdın taliplerin 27 /8/929 
salı ıOnU saat 14 ıo daire encüme• 
nine müracaatları. 

* * • 
Beyızıt dalresindenı Camcı Ali 

mıballuinln vezneciler caddesinde 
41, 43. No dilkklnların hedlm ve 
nakli masrıh alıcıyı ait olmak üzere 
pazrlık suretlle sotılıcııından almak 
ı..teyenledn şartnamesini görmek 
üzere fen kalemine müracaat eyle
meleri ve ihale gilnü olan 10 ıı&us
ros 929 cumartesi gtlnU saat ı 4 te 
daire encümeninde ha21r bulunma
im illn olunur. 

ilin 
EIU12de S !lncü seyyer Jandarma 

.ıtyuıca kıpab zarf usulile satın alına
cak: 30 bin kilo Arpa 1-8-929 tari
hinde münakasaya konuldı;. Milna
kau 21-8- 929 çartımba gUn6 saat 
15 te Eltzizde meıl-ıll ılay karar
gtlııııda yaptlacılcıır. ııllplerin mez
trur lı;om!Jyonı müracuılan llzımdır. 

Pertevnlyal valcftndaıı: 

Şlşllde lzzetpaşa sokalındı valde 
aperıımınının 1 nutl'erolu dalreıl 

müzayedeye kouulmu,ıur. Yevmi mü• 
zayedo 21 Ağustos 9SIO tarihine 
müsadlf çarfımt.. günüdür. Talip
lerin yevmi mezkllrd• s11t 15 e 
kadar lstanbul Evkaf mUdürlyetinde 
Pertevnlyıl idaresine ve encümene 
müracaat eylemeleri. 

Piyango mlldlrlyetlndeoı 
Battal 57X 82 ebadında 12 kilo· 

iuk (!056) top kht pazarlık sureıile 
mübıyu edileceğinden itayı talip olı
caklınn pey akçeleri ile birllkıe 5-8· 
929 tarih pazartesi günü saat on 
beşte piyango mUdüı1nRünde müte
şekkil tayyare mübayıat komisyonuna 
m··racaatlarL 

Maarif emanetinden: 
lstanbul haricindeki Lise. orta 

"e muallim mektepleri biçki, ve 
dikiş mualürnlerinden olup mezu

nen lstanbulda bulunanlardan 
Selçuk kız san'at mektebindeki 

kursa devam etmek isteyen !erin 
Eminliğe müracaatları . 

... Dr. lhsan~

Öksürük surubu 
Öksürük ve ne?es darııtı 

için pek tesirli 
ıııı- ııaçtır ~ 

Kendi keendln ırat olmak zevk
lidir. Fakat ter ve taze kalmak 

için m .. hur islcaınbllll 
POl(ER TRAŞ BIÇAÖI 

ile ıraş olmalıdir. Taklitlerinden 
sakınıru.ı. 1 O adedi at mı, kur~
ıur. Umumi deposu lstanbulda 
Tahta lı:allde 1 O numarada. 

AK OEKALO VE ERIKI 

Liseler mübayaat komiıyonundan: 
Galatasaray lisesi pansiyonu için 

mevcut numunelerine ıöre imal etti
rilecek olan (250) adet sın ile (5) 
adet künü ağustosun yirmi bc§inci 
puar günü saat onaltıda ihalesi icra 
edilmek üzere kapalı zarf uaullle mü
nakasaya ko~ulmuştur. Taliplerinin 
numuneyi görmek ve :teraiti anlamak 
üzere komisyonumuza müracaatlarL 

HAVACILIK 
. ve ... 
rr:·'. SPDR'~ · .. 
. : :> • . -h : · • '. '1': . 

':.EN ZENGiN~"" 
LÜKS MECMUlı 

ÇIKTI 

Eğer keskin ve sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
lı:cndinizi traş etmekte 
hiç bir QıüşkUlata maruz 
kalmazsınız. 

Gillette 
Doktor A. kutiel 
EJelttlriir · Ql&ldaekri)'fe belııot~ klıar 
dırlıRt, proota~ ademlltlldar, bel gnwct-
1111 dtt .. fireııglyl ·ıır- :'tedllwl eder. 
l<arlkövde Blln:Jtçl hrıoı 11....ıa :ı&. 

Dalma yalnız 

KODAK 
fotoğraf makinala
nyle filimlerini kul
lanmak menfaatiniz 
icabatındandır. 

Allmlnilt fot<>tnflar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde satılır. 

I
Belsoğnklufu freu ği 

olaıılann nazan dllılıatlne 

Dr. Horhoronl 
Fennin en. son usulilc kat'i 

olarak eski ve yeni belsoğukluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşeklilf 
ve mesane ve biletimle kadin rı

ıaısızlıklın (edıvi olunur. Beyoğlu 
Tokatlıyınyanndı ımektep •okık 
No 35 Tel: B. O. 815~ 

• 

Devlet ~eıniryolları ve limanları uınuıni i~aresin~en 
80 Aıtıstos 1929 tarihinde Diyarbekirde açılacak olan mili! sergiye 

iştirak etmek üzere azimet ve avdetle Devlet demirvollanndı seyahat edecek 
yolcu ücretlerinden yiizde SO ve sergiye t .. hlr edilmek üzere sevkedllecck 
yerli mamultı ücretlerinden de esas tarifeler üzerinden yüzde 30 ıenzilAt 

·alı: ve bu ten.ziltt 15 apsıos 1929 tarihinden 30 eylul 191!9 tarihi;ıe 
tlevam edecektir. 

Fazla tafsilli için istasyonlarda ve Dirarbeklr sergi heyeılnde bulunan 
mufassal illnlara müracut edilmelidir. 

YEDiNCi IJÜYÜK 

TAllARE PilANG~~TI 
1. et KEŞİDE 11 AGUSTOS'f ADIR 

Büyük ikramiye: 
30,00Q liradır 

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

!n~alaj la~la, klal Ye çenberleri salıf ı 
Maliye kırtasiye deposu baş memurluğundan: 
Dolmabahçe ve Saray burnu depolanle devalrl salrede altı ay 

zarhnda basıl olacak ambalaj tahta, k!at ve çenberlerile lüzumun

dan fazla kalacak sandıklar dl!poda mahfuz şartnamesi mucibince 

11 /8/929 tarihine müsadlf Pazar günü zevalJ sut on dörtte pa

zarlıkla satılacağından peyderpey kaldınlmak ilzre iştiraya talip 
olanlann altı •ylık satış bedeli muhammen! olan rsoo liranın yüzde 

yedi buçuJtu nisbetlnde dipozito akçesini Defterdarlık: veznesine 

teslim ve makbuzunu blmllen yevmi mezktırda Dolmabahçede ma

liye kırtasiye deposunda mütetekkil satış komisyonuna m!lracaat 

eylemeleri. 

lıtanbul Tramvay Şirketi 
Otobüs Servisi 

Mildlriyet, Beşlktaşı Maçka tarlkile Beyoğlnna rapteden. IJlr Oto
bilı se"'51 tesis edlldllfnl muhterem abaUye Utn oder. Bu ıervil 

B~lkt&Ş vapur lıtelul vasıtasile Beyoğlu ile OakUdar vı Botulct 
beyninde en aerl muvasalayı temin edecetttr. 

HAREKET V AKlTLERI 

Bcşikıqta : llılamur caddesinin köşesi ( Şirketi hayrlye lekele· 
sinden 150 metro mesafededir ) 

Beyoflunda : Harbiye meydanı 
• hareket her 1 O dakikada bir defa 

SERViS ; 

Talil günlerinden mıda aaat 'l daklJca 80 dan sut 21 re lı:adar 
Cuma ve tatil günleri •aat 7 daklkı 30 dan sabahın birine lıadar. 
Cuma ve tatil günleri hareketler her 7 daldkıdı bir defa valcl olacaktır. 

Servis Sürıtil ve rahattır. 

18tanbul. 24 Temmuz 1929 
MÜDIRIYET 

Musiki ıııualliııı ıııetlebi tabul ,eraili; 
Bu sene mektebimiz namzet sınıfına atidelcf şerairi haiz olınlann otuz 

erkek talebe imtihanla kabul olunacaktır. 

Kadrosunun dolması hıseblle kız talebe alınmayıcakur. 
1 - ilk mektep mezunu olm•k 
2 - Musıkı lstidadi bulunmak 
8 - Ahvali sıhhiyyesinde teganniye ve ensıruman istimaline mınl hiç 

bir nokunlığı bulun"'ayacık 
4 - Yaşı on yediden fazla olmamak 
Orta mektep müdavimleri ensırumanı vukufu cılıuılır tercih edllecelderi 

gibi diğer sınıflara imtihanlı talebe kabul edilebilir. Ankarayı kadar gelüpte 
ehliyetini i.rpat edemeyenler luıklı:ındı mektep hiç bir Jureıle metuliyet kabul 

edemez. Bu şeraiti haiz ıallplerin 15 Eylülden itibaren Ankara musiki mual-
lim mektebinde teşekkül ede~k imtihan bey'etlne evrakı mU.pltelerlle bir
likte blzzıı mUnıcutlan. 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısrm - All Mllhendls lasmı

Sanayl kursları 

Her perşembe ve cuma günü 9 dan 12 ye kadar mür4caat 

.... ~~----..-.~._... .... )e(IIIIX XXXXIII 
Hayvan Borsası intihap hey'etinden: 

Borsa idare hey'etfnden lnblill eden kasıp azalık için 7 Aıuıtos 929 
çaqımbı gUnü saat (9) dan (l 1) e kadar Karulaçtakl Bom binwnda 
intihap yapılacaktır. Rey hakkını haiz zevatın isimleri Borsa ve Mezbl6eda 
llln edilmiştir. Bu cetvellere lılrlZI olacaldann 6 A~ıo• salı akşamını 

kadar Borsa komiserli!!lne m!lnıcaatlan llln olunur. 

Ziraat Bankası lstan~I ~ubesin~en: 
Balıkeslrlnin Giruiln nıhlyNI civannda maa müşıemlllt bir bap dakilı: , 

fabrikasını birinci derecede ipotek ederek Balıkesir Ziraat Bank şubesinden 
on b .. bin lira istikraz eden Arabacızade ilacı hafız LMehmet efendi ve 
~relttsının miiddctl muayycnesi mürur ettijl;i halde deynlni tediye eyleme
diginden ipotek edilen Giresun nahiyesine yanın sut mesafede vaki ve 
Arabacı oglu fabrikası demekle maruf ve yedi vals ve llta saire! mtışıe
mil son sistem kAgir fabrika ile müştemilAtından Elll altmış reis Deve 
istiap eder aynca bir ahır ve ittisalinde demirhane ve yetmiş seksen kadar 
sı~ır hayvanı istiap eder ayrıca bir ahır ve ittisaliııde iki hademe odası ve 

su ile deverancder iki taşlı başka bir değirmen ve ittisalinde fevkani bir oda 
ile tabiini iki diikkln ve fabrikanın ittisalinde kezalik fevkani Uç oda ve 
tıbtani bir oda ve oyrıca fevkani altı ve tahtani üç oda ve bir kiler 
ve bir muıbah ve bir çamaşırhane fevkani rnhıani salonu müstamel 
müceddeı alışıp mevcut ve fabrikası elyöm muntazaman hali faaliyette olup 
mezkOr fabrika maa mü~tcmiltı me,·kii müzayedeye vazedilerck 31 8 '929 
tarihine müsadıf cumartesi günü saat on altıda muvakkat karar dadcsi 
keşide .. edileceğinden işliraya tali~ cılanlaıın yü?,de on nispcıinde pey akçe 
sini mutesblben Balıkesir icra d•ıresıne muracaat :ylcmclcri il~n olıınıır 
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SALI 
6 AGUSTOS 1929 

Si NE 
Jllilliy~t 

1 

Dllnyanın her tarafın da 11por işlerine ehemmiyet verlllyor. Bu resimlerde son zamanlarda Rusyada yapılAn spor şenliği 1111 atletizim 
de birinci gelen Matmazel Groskoya görülüyor. 

·. 

Antrepo buhranı devam ediyor. Buhranın önüne geçilmesi için !Azım gelen tedblrlet de 
lı ılı or. Bıı resimler de Uman lrketinin son zamanlarda etlrttl · e a dubalın ve di er 

................... 
DOYÇE LEV ANT LINIY 
Ilamburg, Brem, Anvers, 
lstanbul ve Bahri Siyah ara. 
~ında azimet ve avdet munı 

zam postası: IJamburg, Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam
dan limanımıza muvaseleti 
beklenen vaporlar ; 
Yolos vapuru limanımızda 
l .. amos vapuru ,, 
l\lorea • 8 Ağustosa doğru 

Dclos vapuru 10 A~sıosa doğru 
Burgaz, \'ama. Köstence, Kalas 

\"e lbrail için limanımızdan 
hareket edcc k vapurlar: 

~a.nıo;, \ apuru limanımızda 
Ddos \"apuru 10 12 Ağuotosta 
ıahmildc 

• •ı>lı) vapuru 2'..!-24ağuotosda 
t 'ımildc. 

llamburı:, Brem, \ m·cr>, Roterda 
\C Dançiri için ı akında limanımız

dan horeket edecek vapurlar: 

• ·oıo 'apt: u lin:anım1tda 

:\lorcJ \ apuru 8 - 1 A~usıosta 
tahmildc. 

\lar'l!ara vupuru 12- IJ A~us
tosta tahmılde 

llarıdınnadan, Londra, Rotter
dam ve 1 lanılıurg limanlarına ha
reket edecek vapurlar. 
l\lorea '8puru 11-12 Ağust0sda 
rnhmildc 

Viız!a tar.~i:at için Galatada 
Ova kim van Hanında kAin 

umumi a~· ·uteliğiııe müracaat 
1 Telen: lleynj:(lu 641 -674 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLAR! 

.. 
l{ara Deniz Postası 

HiLAL 
vapuru7 ç b ağustos arşam a 
jl'Unti ak~amı Sirkeci rıhumından 

hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, ·amsun, Ünye, Fatsa, G!

·eson, Tirebolu, Görele, Vakfıkebir, 

l'rabzon iskelelerine azimet ve ıv

let edecektir.Yük ve yolcu için Sir· 

ıecide yeni handa 1 numrolu acen

tesine müracaat. Tdefon: lstanbul 
3105 

Leylı ve Nihari Avusturya 

SEN JOlU KOLEJ1 
Calata; (, ınar sokak lngiltere 

se[arclhıtnt~I kar~ıs1nda 

11 ı-:ılul 1929 ıla açılıyor. 
Eylüliın 9 "e 10 uncu günleri 

yeıi t 'ebe ,Je ikmale kalmış talebe· 
nin imtihanları icra olunacakar. 

1 lcr kı>ım için 8 ~:ylüle kadar 
her g; n ''J !'.!) \"C (1,l-15) arasında 
k ı ıt tn" 11clatı ~·pılır. Yeni talelır 
nin nL tczkerıı: , ıf.hat , e 3'1 
r.rorları ı.c s11n mektep ıasdikn,;. 
rrc>ini ve bir kıt'a fotoğraf getirmesi 
1 rymdır. 

~eyrı ı etııı 
Merkez Acenıa.ı~ Galııı köprll 

qlfında . Beyoğlu 2362 Şube 

acenıe11: Mahmudiye Hanı altıtda 
lstanbul 2740 

lyYalk alr 1 ıl ,aslısı 
(Mersin) vapuru 6 Ağustos 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit Burha

niye, AyvalıP;a gidecek ve 
dönüşte mezkur iskelelerle bir

likte Altunolu~a uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

Traezon ikinci postası 
[Al\KARA]vapuru 8 Ağustos 
per~cmhe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebo!u Sinop Sdmsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeyc Kidecek ve OE Trabzon 

Polathane Gireson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lneboluya uğra
yarak ı;elccektir. 

Yalova Postası 
Cumartesi salı ç:ır~amba 

gunleri Tophane rıhtımından 
kalkmakta olan Yalova posta
ları Ağustos 8 inden itibaren 
yapılmayacaktır. Buna mukabil 
9 Ağustos cumadan itibaren 
haftanın cuma pazar günleri 
yaptlacakar. 

Cuma postaları: Köprüden 
8,30 da kalkarak Kadıköy tek
mil adalar Kartal Pendiğe uğ
rayarak 12, 1 5 de Y alovaya 
ve Yalovadan 17,15 de kalka

rak 18,30 da Pendiğc gelecek 
Pendikten 18,40 da hareketle 

tekmil adalar ve Kadıköyüne 
uğrayarak 21 de köprüye ge

lecektir. 
Pazar postaları: Tophane 

de 'cyriscfain rıhtımından 9 da 
kalkarak dojtru büyük adaya, 
burada Köprüden 8,25 de kal
kan vapurdan diğer adaların 
aktarmasını alıp 1O,1 O da ha
reketle 1 1,40 da Yalovaya gi
decek ve Yalovadan 1 7 de 
kalkarak lllıytıkadaya gelecek 
ve buradan diğer adaların ak
tarm:mnı verdik ren sonra do)t
ru Küprüye gelecektir. 

ı O, ı ı 8 9:.19 kadınlara 

12 8 92<) crk~klcre 

Tüakiyc Sl'yriscfain idare-
si mııtck:ıidin itam ve erami
linin temmuz 929 m:ıa~ları 

haUda muharrer gunlcrdc ve

rilecektir. 

da on u uru:ı:. 
.... . ... ~ 

rYELKENCI 1 
lan deoiı lob fi sor'ıl qoslaıı 

SAMSUN 
VAPURU 

ağu~tos Çarşamba 
günil akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru (Zongul

dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Gireson, Trabzon , Surme ve 

Rize ) ye gidecektir. 

TafsilAt için Sirkecide yelken

ci hanında kıl.in acentasına mü 
racaat Tel. lstanbul 1515 

ı··· ... ~ .............. . 
i ....... ~~~~~;~e ...... I 

Ferah sinama ve tiyatrosu 
llu gece k"mik Cevdet il. temsil

leri Drnm komedi monoloğ düet, 

ilan 
Fethiye kazası dahilinde Göcek 

havali•lndekl maden teslsaumıza ait 

tamirhaneye nezaret ve alAc \'e ede· 

vat anbannın idare eylemek üzre 

Almancaya vakıf bir Türk veya 
Türkçeye vakıf bir makina ustası 

aranıyQr. Taliplerin 4. Vak.ıfhan 4. 

kat numero 28/29 e müracaatları. 

Piyango müdiriyetinden Nu-

munesi veçhile (250,000) adet sarı 

k•lın zarf mübayaa ve tab ettirile· 
ceğindetı itayı ve taba talip olacak

lann pey akçeleri ile birlikte 8/8/929 

perşembe günü saaı on beşte piyango 
müdürl üğünde müteşekkil Tayyare 

mübayaat komisyuonuna muracaatları. 

Çanakkale icra dairesinden: 

Çanakkalede Muiz ve Gidon 

Ruso Efendilerin Çanakkalede su 
iskelesi civarında sakin iken elyevm 
ikamctkAhı meçhul bulunan Yunan 

tabeasından kaptan Atanış P. And
dreu Efendinin aleyhine yirmi sekiz 

madeni lnğlliz lirasile on lira tilrk 

ovrakı nakdiyesinin maa faiz tahsili 
hakkında istihsal eyledikleri 433/397 
numaralı ilam berayı teı fiz icra dai. 
resine tevdi kılıomış ve bu bapta 
tanzım kılınan ihbarname zahrına 

medyunun ikdmetkAhı meçhul bulu

nduğu ıerhverilerek iade kılınmış 

oldugdndan taı ihi ilandan itibaren 

bir ay zarfında medyunun icra dai
resine müracaatla bir itiraıı \arsa 

dermeyan cylcınc~i ak~i rekJidc ic· 

raya devam olunacağı malumu olm•k 

üzere işbu ihbarname il;lncn tebliğ 

olunur. 

EınniJet san~ığı nıü~ürlüğün~en 
Mücevherat satış ilanı 

ikraz No 
31394 

151872 
161208 
168799 
198857 
180619 
171141 
172630 

173071 
173217 
174301 
174980 
175565 

17uos:ı 

177.'i7 I 

177964 
179158 

J 79201 
179292 
180309 
181571 
J81tı28 

181700 
181736 
181990 
182756 
182762 
182920 
182927 

1834-04 

18~611 

183646 
183756 
183777 

184177 
!84228 

18478g 

185028 

185563 

185fı40 

185894 
18601 l 

186397 
18b.557 

181ıb72 

18tıtı94 

18u8SO 

merhunaan clnı ve nevi 
bir altın kordon bir boroş iki elmaslı 

yakutlu yüzük 
blr pırlanta pandantif 

" " " bir altın kordon 11 dirhem 
bir altın kol saati 
roza ,menekşe iğ"ne 

bir c;:lft roza kuş küPe 
bir altın saat bir altın bilezik saati 
bir çift roza küpe bir roza tarak iğne bir 
roza b11ezik bir çift roza küpe (altları zümrüt 
hır incili yüzük 
bir kömüş tuvalet takımı 985 dirhem 
bir altin saat 
bir çHı pırlanta tek taş küpe 
bir pırlanta yüzük bi pırlantalı bilezik bir 

borçlunun ismi 

M. Maladas 
Sam.iye H. 
Şeref H. 
M. Nizametıln B. 
Mukbile il. 
H. Hüsnil B. 
Faika H. 

Seniye ve Növer 
Şaveste il. 
Mehmet Ziya B' 
Fatma Pakize H. 
Saniha 11. 

elmas altın küpe Adliye 11. 
8ir çift pırlanta t•ktaş bir pırlanta tektaş yüzük Hamdi B. 
Birçift pırlanta tektaş küpe bir roza tekt•ş yilzOk, Bir elmaslı 

saat bir altın habbe gerdanlık 135 dirhem ismet il. 
Bir altın ınineliçalgılı saaı (minesi kırık)iki roza yüzük l latice H. 
bir roza marka yüzük bir gümüş ıobak• bir gümüş baston 
sapı Vahan Er. 

bir altın madalyon Behiye Şerife H. 
dir çıft roza küpe bir roza yüzük ~·acına H, 
1375 dirhem gümüş !<;lif ef. veresesi 
bir çift pırlanta küpe ( bir taş çatlak ) Fwna Kamer H. 
bir roz.1 menekşe iğne bir roza kuş iğne bir çift ro1.a küpe 
üç adcı alM saat bir roza horoş ( hurda parçası noksan ) 
bir altın ·köstek b!r zümrül yüzük bir pırlanta tek ırş yüzük 

bır roza pandantif 
,, ., ., 

ikl roza yüz[ k 
bir roza yıldız 

" " gerdanlık bir roza yüzük 
bir roza ay bir pırlanta ıektaş kıravat iğne 
bir çift pırlanta tcktaş küpe bir pırlantall 

Fatma Cenan H. 
Dürdane Il 

Lütfiye ,. . 
Lütfiye ,, 

Fatma Kamer ,. 

" ' " Ahmet Sa brl B; 

güneş iğne J<:mlne Selvet IJ, 
iki pırlanta yüzük (bir taş noksan) iki coza yüzük (bir taş 
nok<an) bir roza bilezik bir roza pandantif (bir parça noksan) 
iki altın kalem biri elmaslı lbrahiın Derviş B. 
bir çih pırlanta küpe bir altın saat 1450 dirhem gümüş altı 

adet bardak takımı l'atma Kevser H. 
bir pırlantalı sıra taşlı yüzük (bir taş noksan) Müfide H. 
bir çift roza küpe bir roza bilezik lsmail l l akkı B. 
bir miskal inci bir altın kamçı bir altın köstek bir altın iğne 

dört altın nüğme bir elm>Slı iki çıplak taş bir altın bilezik 
8 buçuk dirhem Azşe Mediha H 
bir pırlanta tek taş yüzük Fatma Asliye H. 
bir çift pırlanta kol düğmesi bir kök yakutlu yüzük bir altJn 
tabaka lbrahim Derviş R 
bir çift pırlantalı etrafı incili küpe bir pırlantalı kemer toka.<ı 

Havva H. 
bir roza pandantif bir roza bilcrlk bir altın saat maa şadlen 

Mediha H. 
bir pırlantalı hurda saat bir pırlantalı pandantif bir altın kordon 

Naciye H. 
bir roza tek taş yüzük Vantolo Ef. 
dört miskai inci Ayşa Münevver IT. 
bir çıft pırlanta çenber küpe, bir taş noksan bir pırlanta yüzük 
iki pırlanta bilezik, (bir taş noksan) bir roza ağraf bir roza 
ma~allah bir pırlantalı kıravat iğnesi bir çift pırlanta kol düğ-
mesi bir kuş ij\ne Emine Şöhret H. 
bir pırlanta tek taş yüzük Mohmet Vasıf B. 
bir pırlanta çilek iğne ( beş tag noksan ) bir altın saat· ınaa 
kll>tck 15,5 dirhem Mustafa Naci il. 
bir pırlanıalı agraf M. N V!anya 
bir roza yüzük Yusuf Ziya 8. 
bir pırlanta pandantif Sadettin il. 
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BİN SÖZ 
BlR RESil\:I 

. 

ı Galata if~alat güınro~ ıno~orıo~oo~d 
Cinsi eşya adet nevi kil0 

Geçe erkek şapkası 4 sandık 
ipekli pamuklu mensu cat 2 ,, 138 
Koko yağ nebau , t .. sO 
ipekli mensucat ı 93 

~ ,, 
Okaliptlis yapragı ı ,, 91 
ipekli pamuklu kordon ve ipek şerit ı ., S4 
Pamuklu IAstlk çor11p bağı ı 

11 
11 

Hasır erkek şapkası ı 
Kısmen güveli geçe ve melon ve 
förer şapka 
Kısmen güveli erkek keçe şapkası 

Taksimatlı tahta metro 
Güve yenikti müstamel elbise 

Saf ipekli kurdele 

Yangın söndürmeye mahsus 
Demir ali\t 

2 
5 
4 
3 

Sulfat dösüt 7 

,, 
,, 

paket 
balya 

~andık 

" 

" Sun'l gübre 5 çuval 

Kadın keten korsası sandık 
Yünlü ipekli mensucat ,, . 

Rıhtım antreposunda mevcut ba!Ada cins ve evsafı 1 

parça c~ya bilıl sah.ip hükmtinü iktisap eyıcdip;inden '29 · 
virml glin müddetle müzayedeye konulmuş olmakla 1 ..ı-~' 
anı mlitcakıp günlerde sattlacaktır. --1 

Galata ithalat gümrüğü 1110 
lüğünden: 

Cinsi eşya • adcı • n;vı ;ilO 
Keçe çizme 85 Balya ıl' 

Kuru çeşme antreposunda mevcut cins ve evsafı vaıılı 85 ıP 
billl sahip hükmünu iktisap eyfediğ"inden 29/7/29 dan. iıibsreO J'. 
müddetle müzayedeye konulmuş olmakla 14/8/29 ve anı milteaklP 
mahallinde satılacaktır. 

~~'!'11:1----------------~ı' 186779 bir pırlanta tektaş yüzük bir çift pırlanta tektaş küpe ~ \ 
186852 Altı buçuk miskal inci bir roza kolye tokası zümrüt ~· 

bir çift pırlanta küpe bir roza gerdanlık 18 mıskal ı ncl 186910 
186934 
185469 
187009 

187190 
187191 

187385 
187536 

bir çift pırlanta iğne Mehfll~1 
bir elmaslı saat /j cıı /. 
bir çift ptrlanta küpe bir roza dal ii!ne iki roza ta1ı ~i/ pırlantalı yüzük bir roza maşallah Musı• 8 "Si 
pir çift roza küpe • lfak•1 1~ 
" alım çalar saaı ;1, 
" pırlanta pandantif 15 .mıskal inci blr inci yüzük ~ı ııı'.: 

bir inci gerdanlık bir çift roza zümrüt küpe bit 
bir altın kordon 19 buçuk dirhem 

187577 iki pırlanta yüzük ~ 

188288 bir pırlanta tek taş yüzük kolu elmasll 8 ' 
188641 " roza toka yüzük fıcııı 1i 
189261 " " madalyon maa kolye ilç roza yüzük ,i 

Yukarıda isimleri yazılı ze-va gümü6 ve mücevbersıı ııll 
de Emniyet sandığından istikraz eylemiş oldııkl~rı rııelıa~ııı 
sinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusııl 1 ~ıl 
tebliğ edildiği halde gene tesviye! deyn eylememiş ol<~e~ ~ 
ecnası yukarda gösterilen merhunaltan deyne kifayet cd• 1 oi" 
sandık sattş amiri ile icra memuru huzurile şehri eY~ -~ 
perşembe ve 14 üncü cumartssl günleri >aat 10 dan 1 0,lı~ 
ve ı 5 inci Pazar üiinü saat ıo dan 12 ye kadar s:ıncı' 
amirliğindeki camekAndd teşhic ve şehri mczklirun 16 .'1 J11ıı
te · günü saat 14 te Şehremaneti sandal bedcstan~nc.le 1

:
1 ~pı , 

satılacağından talip olanların teşhir ğünleri sandık _sat~~cı'ı ~ 
ve satı? günü manallı mlızayede ve tediyei dcyn ıeden 

muamele etmek istiyen mcdyunlarıd hitamı mLİF-8Yc\,r. , 
sandık idaresine müracaat eylemeleri !uzumu ilı\n ofıın 'A!'l' 

MES'UL MUDUR: BURHAN 
e'ı , 


