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Goztft ı·e matbaaya aıt hususlar ırin müdirıyete müracaat edılmtlidiı. 
Mtiddtfı ~cçcn nushalar /O kuruştur. Oeltn evrak geri vtrılmez. 

~a.11th.as:a 5 H:warw:a.--.. 

~~:~:~~~ ... JCevabzmzz bugün Yunan hükümetine tebliğ ediliyor .. tr ı: Bremen, atlı Alman 
Uıerj~~tik ~a.puru Atlas Okyano

r f{ e sur at rekorunu kazan
ı ı' b' er nevi rekorların meydan 

·, 
1~ •~manda bu haber belki 

ı ıti~. kım&elerin dikkat nazarı
ku ış, ve uzerinde bir müddet 
ı. ~ ıtalrnak ihtiyacını uyandır 
u ·~· uki bu rekor ne çirkinlik 

Yl gı 1 manasız ve ne de bir si
tıi~n Uzu~ z~manda içmek gibi 

Pan d ~ahıyetı haiz olan rekor
io efJdir. Bremen Transatlan

i~e ?ru J:>eynelmilel kıymet ve 
etı haız büyük bir hadise-

:~~ur .ki düny;wro~ü~i!!< . 
~ ile A nıukcmmel vapurları Av
tn Atı nıcrıka'yı birbirine birleş-
i as Qı....a , .. . d rier İn . "':Y nos u uzerın c sey· 

bUyijk g~lız, Alman, Fransız gi
~1ak· mılletler denizcilik husu-

1 terakki v t k " w· 1 .. b arı".. . . e e am erını u 
"• Uz . d gö erın e işleyen vapurla-

! ••po:ternıcğe çalışırlar. Çünkü 
İr kn!'ır Amerika milyarderleri-

1 ley ~dan diğer kıt'aya geçirir
!4 ko~0atın mllt!iika. o?ların her 
edectık r ve sur at ıhtıyacını te-

Uk b. surette tertip edilmesi 
tılar tıi~ rekabet mes'elesidir. Al· 
bet salı" harbından eve! de bu 

•affak asında ön safa geçmeğe 
'< da Vlmuşlardı. Fakat harp ve 
bUtun d er~y muahedesi Alman
Okyano 0,nnlerden aldığı gibi At

n 1'ra s Undan uzaklaştırdı, Al
Ydan ı:satlantikleri paylaşıldı, 
ıannoı gılız ve Fransızlara kaldı. 
•btr A~ndu kı Alman siyasetiyle 

" '•ıııanıman. •.ay ve tekniği de u-
'lc ar ıçın küsufa uğradı. 

'&ay 
unda . muahedesi 1919 Haziran 

Uantig' .llnıalandı. Bremen Tran-
• 1 ıse 
.at rekor 1929 Temmuzunda 
k bir 1 unu kırdı. Arada on se-t hay ~ıla vardır. On sene mil

.1 ar az ~. nda bir içim sudur. Bu 
lcucrin· ır zaman içinde Alman 
1CC!crin~ '?ağlubiyetin meş'um 

fa ı bırer birer ortadan kal
~· •c inı::'uvaffak olması onun ·ha-

. llitrina §af kabiliyetinin en büyük 
1 "aıııa~ Bayılabilir. Muayyen 
""•ti, ta n galip gelen askeri 
·~•ğiltir t1a;ı devirebilir, hudutla
·11 ·~· hoc Hır, mağlup millete ağır 
•ti •tın ~~ar yük!etebilir. Fakat o 
y~ ~o~ ek say ve teknik kuv

ı le,ıy~nıırnaz, batta lüzumsuz 
ı c enerjileri kamçılar bile. 

dcJ~g· 
a~nde ,\steriyor ki hayat müca
J gJGp 01 ln:ıan ancak siyaseten 
· llıan ilı muştur. Fakat Alman sayi 
.Yası ıııa tı~s_ı, Alman metodu bu 
~~u ğ1lubıyetin diğer sahalarda-

r~Q bırar arını az zaman içinde te-1"· 1'iı;;t~k tılsım ve kudreti ha
llıan d . kıka bugün denizlerde 

~'llıen ;tnotıarı dolaşmryor, fakat 
~tıy0 tansatlantiği sür'at rekoru 

1Un ~· Ye şimdiye kadar bu re
. 1Unllıı Pıyonu olan bir İngiliz va-
• illa -'tisin. grur ka ptam da Bremen 
u İta ne~·tebrik ediyor. Bu da bir 

.topsu ı Skajarak muharebesidir. 
~"de t',; .k~nsız, fakat sük(lnu nis
nıı. tid 81~ • hudutsuz bir fen ve 

ı~' ki bu alıdır. Ne mutlu o millet
' •ide tıd~!de galip gelmenin sır-
~. •tnıışlerdir. 
("l:t: 

ı.,avet 
afınd onu Versay muahedesi 

·ın an tes . b; kruv .. ıııt edilmiş olan bir Al-
lı,.1 lng;ı;;•or~ bile bugün dünyada 
~ · het v drıtnotundan daha fazla 
;; /\lıııe te.:essüsü tahrik etmekte
lııl hac.:,n tekniği, bilfarz, on bin 
ôb~·~or. llında da harikalar g~tere
~~ı taraf~ ta~aftan tazyik edilince 
b; da, an ınbisat ediyor. Çünkü ı 
~: tııiıı,iaşayan, düşünen, çalışan 
I;,' ıuı,-.v~rdır. Bunun bazan topu-

t a1· gını almak ·· kü' d '' F 
ıı,,lı '<nlcri . mum n ur. a-
P< • labo nın dimağlarını boşalt-
~\ llıatc, ır':,tuv.arlarımn kapılarını ka 
'•~ tUrıu bır faikiyet gururu ile 
'lt , lalışa "!a~rumiyetlere katlana-

voırııa•n ışçılerinin bayat nizamı
~ kolay d "ild' eg ır. 

ZEKİ MESUT 

~ektepliler 
Ilı Usa bakası 

14 üncü hafta 

'"ıı haber~cıı haftanın en milhlmı 
başı nedir ? milsabakaıı 
O~ı •ınıştır, 
C ~Cek ıın evcıp 1 10 Atuııtos Cu· 
a~ arı marteıl gllnil 
• Şcı ıtıın k • ı~. 14 li a adar kabul edece· 
h11b ncıı haftanın enmilhlm 

erı 1 1 

1 
A. ç n alınacak netice 

11 tustos Pazar gilnil· 
1ar1 8.nedllecektlr. Cevap 
tııe~•ıı Mınıyet müsabaka 

urıu ... 
'/vı l'ı\ .. una gönderiniz. 

Ot: en Usabakamıza haftanın 
oı~uo. Rlllhim haberinin ne 
~ .. unu b'ı 
•berı 1 ditmek ve niçin o 

tı'lı ~~ ~·;.~ih edildiğini izah 
ıı!{ edılmelidlr. 

Cevabımız ve Yunan teklifatı 
bugün yarın 
neşredilecek 

M. Papa dün 
Istanbula geldi, 

Diyamandopulos 
hareketini tehir etti 
M. Papanın 

etmiyecegi 
muhtelif 

avdet edip 
etrafında 

haberler 
var, Enis Beyin 
mezuniyetle g.el

. mesi muhtemel 
Cevabımızı bugiın yaıın Atina hükiırne 

tine teblijl; edecek olan sefirimiz 

Enis Bey 
Yunanlıların son teklifatına mukabil hükumetimiz tarafından 

verilen cevap kuriye ile gönderilmiştir. Aldığnnız malfunata 
göre cevabi notamız dün Atinaya vasıl olmuştur. 

Cevabın bugün Atina sefiri Enis Bey tarafından Yunan hari
ciye nazırına tevdi edilmesi muhtemeldir. 

Yunan teklifi ile cevabi notamız bugünlerde neşredilecektir. 
HükUmetimiz tarafından verilen cevapta bütün mübadefe mese
lesine dair noktai nazanmız vazih ve müdellel bir surette izah 
edilmektedir. 

YUNAN SEFİRİ M. PAPA BÜGÜN GİDİYOR 

M. Papa 

Müzakeratı inkıtaa uğradıktan son 
ra hükumetince davet edildiği bil
dirilen Yunan sefiri M. Papa dün 
sabah Ankaradan şehrimize gelmiş
tir. 

M. Papa dün gazetelerle beyanat
ta bulunmaktan içtinap etmiş, yal
nız bugün Stalliı ditalya vapuru ile 

1 

hareket edeceğini söylemiştir. 
M. PAPA GENE GELECEK Mİ? 

Yunan sefareti erkanından bir zat 
ise M. Papanın tebdil edileceğine 
dair olan haberlerin doğru olmadığı
nı, söyledikten sonra demiştir ki: 

- M. Papa doğrudan dogruya me 
zunen Fransaya gidiyor." 
Di ğer taraftan bazı alakadar ma

hafil, M. Papanın Fransaya gitme
den evel Atinada bir kaç gün kalma
sı ihtimali kuvvetli olduğunu beyan 
etmektedir . 

M. DİYAMANDOPULOS 
GİTMİYOR 

Aldığımız malilmata göre M. Papa 
ile hareket edeceği söylenen Muh
telit komisyonda Yunan heyeti baş 
murahhası M. Diyamandopulos se
yahatım şimdilik tehir etmiştir. 

ATİNA SEFİRİ GELİYOR 
Alakadar mahafilden çıkan haber

lere göre Atina sefiri Enis Bey de 
cevabi notamızı Yunan hariciy nazı
rına tevdi ettikten bir kaç gün son
ra mezunen gelecektir. 

Izmir şampiyonu geldi 
Altay takımı Cuma ve Pazar günleri 

şehrimizde iki maç yapacaktır 
İzmir Şampiyonu Altay takımına olup Hamit ve atlet Sait Beyler ida· 

mensup futbolcular dUn aaat on altı- reci olarak baılannda bulunmaktadır
da (İsmet Paşa) vapurile şehrimize !ar. Nuri Bey de yarın arkadaşlarına 
gelmişlerdir. Vapur açıkta demirl~d~- iltihak edecektir. 
ği için istikbale pek az kimseler ıştı- İzmirli futbolcular meyanında İs
rak edebilmişlerdir. Bu meyanda Fut- tanbulun tanıdığı Vahap ve Feyzi 
bol Hey'eti Müttehidesi reisi Muvaf- (Baron) Beyler vardır. 
fak, İstanbul Mıntakasmdan Şeref, 
Beylerle Galatasaray ve Fenerbahçe 
futbol kaptenleri Adil ve Zeki Beyler 
ve diğer bazı sporcular bulunmakta 
idi. 

Altaylılar on altı kişiden mürekkep 

RUSY ADA ASARI ATIKA 

MOSKOVA, 7 (A. A.) -Asarı a
tika alimlerinden Baver in riyaseti 
altındaki Antrepoloji hey'eti hali ha
zırda cYaroskaw• departımanında 

Patianovo kasabasında Tunç devrine 
ait tahtelarz bir mezarlığın bulundu
ğu -nahaldc taharriyat yapmaktadır. 

Al•~y takımı evvelce de yazdığı
mız gibi şehrimizde Galatasaray ve 
Fenerbahçe ile birer maç yapacaktır. 
Yarın yapılacak olan ilk maç Galata
sarayladır. 

Dünkll mllsamere 
Dün gece Türk ocagmda, Ameri

kalı Darülfünunlular şerefine bir 

müsamere verilmiştir. Müsamere sa

mimi olmuştur. Türk ve Amerikalı 

bir çok mümtaz simalar bulunmuş

tur. 

----Maarif prograınuıda mühim 
tadlllJt yapılıyor, Ankarada 

bir içtima oldu 

Mevsuk bir menbadan aldığımız 
malumata göre Maarif Veka.Jeti mek 
tepler için ehemıp.iyetli bir proğram 
hazırlamal<tadır. 

Bu proğramd'l maarif sistem ve 
siyasetimizin ana hatları dizilmiş bu 
J~nmaktadır'..ö~rendiğimize göre ye
m harfler munasçbeti ile tedrisat 
proğramlarında tadilat yapılacaktır. 

Bu husus için maarif müfettişleri 
Ankarada bir içtimaa davet edilmiş
lerdir. 
. .Me~Jek mektepleri için Avrupadan 
ıkı mutahassıs ceJbedilecektir. Bir 
kısım gece ticaret kursları lağvedi
lecektir. 

Mekteplerde Arapça ve Farisi kal· 
kacaktır. 

HUSUSi MEKTEPLER 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Son 

günlerde gazetelerin birinde hususi 
mekteplerin Maarife alınacağı sala
hiyettar bir zatin ifadesine atfen ya
zılmışbr. 

Ald.ığım maliım~ta göre Vekaletin 
noktaı nazan bu nokta ile taban ta
bana zittir. 

Şakir bey 
Bu sabah lktısat 
vekiline ameliyat 

yopıhyor 

Apandisitten muztarip bulunan 
İktisat .vekili Şakit beye Jazımgelen 
ameliyat bu sabah Şişli sıhhat yur
dunda operatör M. Kemal Bey tara
fından icra edilecektir. ___ , _____ ..__ __ _ 

Hikmet bey 

Hareket gazetesini 
dava etti 

Hareket gazetesi aleyhindeki mü· 
heyyiç neşriyat davasına dün 3 üncü 
Ceza mahkemesin
de devam edilmiş
tir. Konyada inti
şar eden Halka 
doğru gazetesin
den iktibas edi
len ve mevzuu da-
va olan cAlev 
yağmuru> şiiri 
hakkında Konyada 
ayrıca tahkikat ya 
pılıp yapılmadığc 
istilam edilmişti. 
İstiliima cevap gel 
mediğinden dav• 
14 Ağustt1a talik 
edilmiştir. Hareket 
gazetesi aleyhine . 
yeni bir dava da- ı - .<met ~'Y 
ha açılmıştır. Hareket gazetesinde 
«Kadriye hanıma iftra eden kim?• 
serlavhah bir yazı intişar etmiştir. 
Müstantık Hikmet B. bu neşriyatı 
tahkir amiz bulduğundan bir dava 
acmıştır. Her iki davanın tevhidine 
karar verilmiştir. 

Karışık petrol __ ... __ _ 
Halkı aldatanlar hak
kında takibat başlad ı 

------
Petrole kolza yağını karıştıranlar 

hakkında takıbata devam edilmekte
dir. 

Maliye vekaleti bu takibatın kafi 
olmadığını nazarı dikkate alarak, bu 
işi esasından halletmek için kolza i
malatını menetmeğe karar vermiş
tir. 

Petrol ve benzin inhisar idaresi, 
bu faaliyete geçmek için vekfiletin 
tebligatım beklemektedir. İnhisar i
daresi, kolza imal edilen yerleri tes
pit etmiştir. 

Kolzayı gaza karıştıran dükkancı
lar ve ticarethane sahipleri hakkında 
İnhisar idaresi ve zabıta memurları 
tarafından müştereken zabıt verakası 
yapılmış, polis müdiriyeti kaçakçılık 
kanunu mucibince bunları mevcuden 
ciheti adliyeye teslim etmiştir, Müd
dei umumilik bunlardan bir kısmını 
mevcuden mahkemeye sevketmiştir. 

İnhisar idaresi, bu eşhası tevkif et
tirmek cihetile alakadar olmadığı i
çin bu husustaki neşriyatı gayri va
rit görmektedir. 

BULGAR POLiS MÜFETTiŞi 
Bulgar polis umum müfettişi M. 

Pena Çiçef dünkü konvasiyonelle şe
hrimize gelmiştir. 

M. Pena Çiçef Türkiye zabıta teş
kilatı hakkında tetkikatta bulunacak
tır. 

--Dün vilayette cilrmil meşhut 
halinde yakalanan memur 

hemen tardedlldl 

Cürnıü meşhudu tesbit \e rü şvet alan 
memuru derde t ettiren 

Vali muavini Fazlı bey 
Dün Vilayet iskan idaresinde Ke

mal Efendi isminde bir memur rüş
vet alırken yakalanmıştır. Bir müba
dil temlik evrakını takip etınek üzre 
iskanda Kemal Efendiye müracaat 
etmiş ve işin tesriini istemiştir. Ke
mal efendi bu mübadili bir tarafa cek 
miş ve demiştir ki : 

«- Kızıma elbiae alacağın. 35 lira 
verirsen yaparım. Vermezsen dosya
run içinden mühim vesıkaları da yok 
0 derim. işin de çıkmaz.» 

\ Bu teklif karşısında kalan mübadil 
Qarayı vermeği kabul etmiş ve: 
· «- Şimdi yanımda yok. Gidip bu

layım da getireyim.» demiştir. 
Mübadil olan sahıs, Kemal efendi

nin yanından çıkınca doğru Vali Mu
avini Fazlı Beyin yanına gitmiş ve 
meseleyi anlatmıştır. Bunun üzerine 
Vali Muavini Fazlı Bey tertibat alın
masıruPolis müdiriyetine bildirmiştir. 
Nihayet mübadil olan şahıs Kemal 
efendiye istediği 35 lirayı vermiştir. 

Sivil memurlar bunu tesbit etmiş
ler ve 35 lira Kemal efendinin cebin
den çıkarılmıştır. Kemal efendi de 
cürmünü inkar edememiştir. Rüşvet 
alan Kemal efendi memuriyetten tar 
•'olunmuş ve kanun! takibata başlan-
mıştır. 

~----.... ,,_ __ _ 
Şehrin imarı 

M. Jansen buraya 
davet edildi 

Ankarada bulunan profesör M. 
Jansen bir kaç güne kadar memleke
tine avdet etmek üzeredir. Şehremi· 
ni Muhiddin bey M. Jansene dün bir 
telgraf göndererek mumaileyhi Istan
bula davet etmiştir. M. Jansen bura
ya geldikten sonra Istanbulun müs
takbel şekli hakkında tetkikat yapı
lacak ve icabederse bu hususta bir de 
proje yapılacaktır. 

A NKARA, 7 (Telefonla) - imar 
müdürlüğü M. Janıen terefine dün 
gece Ankara Palasta bir ziyafet ver
rniıtir. M. Janıen bu aktam lıtanbula 
hareket edecektir . 

KEMALEDDi N B.I N CENAZESi 
Marsilyada vefat eden Borsa komi

seri Kemaleddin beyin cenazesini ha
mil olan vapur, Mudanyada yük al
mak üzre bir az fazla beklediğinden 
gecikrnittir. Vapurun Cumartesi gü
nü muvasalatı beklenmektedir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

1- Pt~ te n1ekcubu Kara ~lehmct 
paşanın :\tacarla.rfa harp ertlfl yerde 

2- Son h:ıherler 

3 Uncu sahifemizde ı 

ı- .'.\1ahkeme lntlbnları 

2_ Ru.;ya ·a 1hral·;n mcsee1 inin son sa fha s ı 

4 Uncu ııahifcmlzde: 

ı - Hava rapor u 

2- Felek 

5- HlkAye, ı oman 

Çatalcaya bir heyet gidiyor, 
haza nasıl oldu, bunu 

tahkikat gösterecek 

Çatalcada vukubulan tren kazası 
tahkikatına dün Şark demiryolları 

komiseri Semuhi 
=~~ B. vaz'ıyet • etıniş

tir. 
:.tili'<ll• Kazanın bir ih-

mal ve dikkatsiz-
lik neticesi vuku
~ulduğu tespit e
dilmiş ve alakadar 
!ar demir yollar 
idaresine celbedi
~erek isticvap olun 
ınuşlardır. 

Kadri Nafiz B. Mecruh şefdö
fren Kadri Nafiz B . ile diğer yara
lılar da bu hususta izahat vermişler 
ve hadisenin ani surette vukubuldu
ğunu söylemişlerdir. Kazaya maruz 
kalan lokomotifler kısmen parçalan
dığı için zararın ehemmiyetli oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Semuhi B. bugün Çatalcaya gide
rek kazanın fenni cihetlerini ve mes 
ulleri tespit edecektir. 

TÜRK DOSTLUGU 
İKTiSADİ TEŞRİK! 

MESAİ 
Sofyacla çıkan La Bulgarie gaze

tesi ahiren neşrettiği bir makalede 
Türk - Bulgar dostluğunun daima 
kuvvetlendiğinden, şimdiye kadar 
muallakta kalmış bazı mesailin de 
tasfiye edildiğinden bahsederek iki 
memleket arasında iktisadi sahada 
teşriki mesainin ehemmiyetini ileri 

irtişa işi 
Kenan beyin izahatı 

ve yeni bulunan 
evrak .. 

Tahkikat Ankaraya 
nakledilmiyor, burada 

devam edilecek 

Kenan bey Nazım bey 
Evelkigün Ankaradan avdet eden 

müddei umumi Keqan B. dün maka
mına gelerek tahkikat ve tetkikatla 
meşgul olmuştur. Kenan B. kendisi 
ile görüşen bir muharririmize demiş
tir ki: 

c- İrtişa meıelesi hakkında ske 
hiç bir şey söyleyemiyeceğim. Bu 
tahkikat Ankaraya nakledilmeyecek 
tahkikata burada devam edilecektir. 

İstintak hakimi Nazım B. irtişa me 
seleııi tahkikatına devam etmektedir. 
Mm. Lütfinin kocası Lütfi Beyle 
Freskolara ait bazı evrak ele geçmiş
tir. İstintak hakimi yeni bulunan bu 
evrak üzerinde tetkikat yapmaktadır . 

Ankara postası 
sürüyor. Sofyalı refikimiz ezcümle Sesli filmde 
diyor ki: , 'I k 

cTürk ve Bulgar efkarı umumiyesi getl rı ece 
ar_~ık maziden kalma bir takım akim Darülbedayi sanatkarlarının iştira 
mucadelelere nıh.ayct vermek. ~an~- 1 kile vücude getirilen Ankara postası 
atında~ır. Bu mucadelat her ıkı mı!- filimi bir haftaya kadar, matbuat er
lete hıç bir faydayı mucıp olmamış- kanile diğer davetli zevata gösterile-
tır. Maziden Türklerin ve Bulgarla- · cektir · 
n.n alınış oldukları yeg~ne ders ken- cK~çakçılar• unvanile bir filim ih
dı aralarındakı !'eka betın yalnız duş- zarı için de tertibat alınmaktadır. 
manlara yaradıgı <lır.• A k · · · 

L B ı · b d T" k « n ara postası> fılımıne Avrupada-

tb
a t udgarı~ . .. u

1 
n adn stonra ur. ki bazı büyük sinemacılar da talip 

ma ua ın a goru en os ane ncşrı- olmuştu 

yatı ehemmiyetle kaydetmektedir. Ertu··g-'r"·ı M h · B b .. p · 
R fk' · d' ki u u sın . ugun arıse 

e ıB.ı.=.z bıyor ba: b' T' ' k ' giderek filim işlerile meşgul olacak-
« utun u espa ınaen ur ıye tır. 

- Bulgaristan dostluğu vekayiin man 
tiki bir neticesi addedilebilir.> 

Sofyalı refikimiz iktısad! sahada 
iki millet arasında teşriki mesainin 
lüzumundan ehemmiyetle bahsederek 
mekalesine nihayet veriyor. 

AFFI UMUMi 
Bulgaristanda ilan edilecek affı 

umumi hakkında Yugoslavya hüku
metinin itiraz ettiği yazılmıştı. Bu i
tiraza sebep aftan istifade edecekler 
meyanında harbi umumi kabineleri
ne dahil olan nazırların da bundan 
istifade edeceklerinden ileri geliyor. 

Bulgar hükumeti buna cevap ver
miştir. f.lu aftan m;ıksadın dahilde 
vatandaşlar arasında uzlaşmayı, ba
rışmayı temin etmek olduğu zikredil 
miştir. 

SESLi FILlM CELBl 
Diğer taraftan şehrimizin bazı bü

yük sinemacıları sesli filim celbine 
teşebbüs etmişlerdir. Bu filimlerdeki 
mükfilemeler ecnebi lisanile cereyan 
ettiği için ayrıca bunlar Türkçeye 
tercüme edilerek sesli filimlere ilave 
edilecektir. 

Sesli !ilimleri teşrinievel iptldasrn 
da gösterebilmek i~in luımgelen ma· 
kine tertibatı da sıpariş olunmuştur. 

MACAR SEFiRi GITTl 
Macar sefiri M. Tabi evelki gün 

mezunen memleketine gitmiştir. Sc· 
lirin burada bulunmadığı milddet 
zarfında sefaret başkatibi M. Nagy 
maslahatgüzar vazifesini ifa edecek .. 
tir. 

Bir şimşek ve bir 
gök gürültüsü 

Gazi Hazretlerini.n Es~işehir<;Ie !· j hit~beleri daima uyanık duran, mil
r~t buyurdukları hıtaben_ın ~k.sı ~ı- letın ve memleketin selamet, saadet 
zım kulaklarımıza kendılcrını gor- ve rahatı üzerine bir dakika ·· 
d ··kt 1 J' ,.. k goz .u e~. sonr.~ vas~ . . ? G 1 i.. tıp ı yummayan emsalsiz şefin , cesur ve 
şı.?'~el!.ı~. gok. g.ur. ı ;v_el yorulmaz bekcinin gaflet uykusuna 
gorunuşu hadısesını andırır. Lakın dalmış olanlara gecenin karanhğ 
şa'şaah huzurları ile dimağı'?ı:"a arı~ iç!nden haykırışına da çok benziyor'. 
ola~ ~ayranlık kamaş?'ası hızı, ~skı Bır •.•~lam :'e güzel bina kurulmuş
ş~hır den. gelen ? sesın manası uze- tur; ıçıne gırmiş, oturmuş bulunuyo 
rmde derın hır dıkkatle tevakkuf et- ruz. Fakat bize biç bir kudret temin 
mekte.'.' alı.koyma?'alı?ır. .. edemez ki bu bina zelzeleden, yıl-

öm.urlerınde hıç hır defa !uzum- dırımdan ve yangından ilel'ebet ma· 
suz ~ır .har: ket!~ bul.und~kları veya sun kalacaktır. Binaenaleyh, yarın 
afakı bır soz soyledıklerı vakı ol· geleceklere sağ salim teslim etmek 
m~y~n b~ bürü.k i~kilap ve devl~t mecburiyetinde bulunduğumuz bu 
erının, bılmehyız kı, her adamı bır binada daima tetikte yaşamamız ve 
fetih her bakışı bir emir kadar ma- onu her an bir tehlikeye maruzmuş 
nalıdır. Onun için, mesela Eskişehir gibi bekleyip korumamız Jiizımdır. 
de cTürk milletinin içtimai nizamı- Bugünkü Türk Devletinin istik
nı ihlale müteveccih didinmeler bo- J8lini ne azaplar, ne emekler ve ne 
ğulmaya mahkflmdur.• cümlesini kadar kanlar pahasına elde ettiğimi
söylerler ve buna cTürk milleti ken- zi daima hatırda tutacak olursak bu 
di11in ve memleketinin yükse1! men- istikl.3.li muhafaza etmenin de ne' ka
laatleri aleyhine çalışmak 1.steye.n dar yüksek ve mukaddes bir vazife 
müfsit, sefil, vatansız ve mılletsı~ olduğu derhal meydana çıkar . 
sebükmağazl?rın he:"eyanlarındakı Milli mücahede esnasındaki "de-
giz/j ve kirlı emellerı anlamıyacak recei hararet" in son sen 1 d .. 

·· h d k b' h e er e muve onlara musama a e ece ır ey- temadiyen düşmeğe b J d --- · .. ı · · · ı• b aş a ıgını, ara-
et degıldır.>. soz . :r.ını 1 ~ve uyu- da bir, haber verip mustarip olanlar-
rurlarken:. bı~ m~h~m d.av~ karşısın- dan biri de benim. Halbuki Milll 
da ve katı hır bukilm onunde bulun Mücadele dediğimiz mukadd h 
d - d · ı ı es arp ugumuz an emın oma ıyR. bilfiil !'an dvam etmektedir Ç" _ 

B d, d' 1 B h""-·· · · un u ava n~ ır u uKum neyı kü Türk milleti bundan yedi sekiz 
tazammun .edıyor? Onu b~rada_ t~ş- yıl eve! olduğu kadar bugün de gc
rıh ve tefsır.e .kalkı~ac~~ hız degılız. ne ayni husumet, ihtiras, hiyanct ve 
. Ço~;?n. bul:'~k. murşıdın ne deme~ , bethahhk çenberi ile çevrilmi~ bu
ıstedıgını mu mm ~!anların. he~sı Junuyor. Ve itiraf edelim ki düsman 
anla~ı~, anlamadı ıse sezmış, hıs- ] a rımız dünden bugün daha ku~vet· 
setmıştır. lidirler. 

Gazi Hazretlerinin Eskişehir'deki YAKUP KADRJ 



Viyana mektubu 
~-"''--~~~~~~~~ 

Macar köylerinde Türk 
kitabeleri 
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U HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ) 

;:pll$e•e~ .... _ ... _ •e•eme~ İngiliz F ransızı darılttı 
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Kara Mustafa Paşa ııe Macar Tamirat işi -IODIU·nı'sl labrı'ka"b Konferans Bu gidişle tamirat meseıes ., 
ordularının büyük meydan harbini , ''ilı"'t 

Yaptıkları arazide bir tetkik lngiltere alacağı 1ı l l Lahag konferansı gene kalacak .. Renin tahliye· ı•nd~~:a 
paranın indirilme.. ilsasta ınnutariye İS eyen- açıldı, hepsi hilsnil c~ 

Bu mektubumu Türk ve Macatla- lor oldu"'•Ru ve bunları lrimaenin ılnl 6steml11or niyette, .. bahs"'digor mu·· şku··ı olacak u Y• 
rın 1664 de harp ettiği yerden gön- anlayam::htıtı anlattı. Hemen aynı 1

' ı ı lı' 1 ' 1 "" " • • 0 _J; l! ET 
deriyorum. Kara Mustafa Paşamn gün öğleden sonra Gaston - a gitme- LONDRA, 6 (A. A.) - La Haye er H ulf e,ıyor ar LA HAYE, 6 (A. A.) - Konferan PAR!S, 7 (A.A) - Paris Midi, Berlinden istihbar ~. ~~~er 
Monte Cucolli ile ıccianc harp etti· le karar verdik. Bu haberi duyan konferanaından bahıeden Timeı ııazo sın açtlmast münasebetiyle irat etti- M S d . ba d iduğll diı ""ln 
ği ve neticede mağlup olduğu Sent- viliyct gazetecisi Vakarç, vo bir kaç tesi, bütün alakadar memleketler ef- PARİS, 7 (A. A.) - Jurnal gaze- ği nutukta M. Briand şu sözleri söy· · now en ın mutale tını serde erken kullanmış O si d.ıı,•tti 
1:otthard şehiri bugün Macaristanın muallimae bana refakat ettiler. Tren lrln umumlyesinin konferanstan kat'! tesine nazaran komünist siyasi teıki- lemiıtir: «Biz buraya tam bir hüsnü detli lisan ve Fransaya karşı izhar etmiş olduğu husuıne~#J ~ec 
.:üçük bir hudut köyüdür. Uç bin nu- le hareket ettik. İki iataıyon sonra neticeler çıkmaıuıu talepte müttehit litı muhtariyet taraftarları ve papas- niyetle giriştiğimiz, oldukça güç bir mahafilde kuvvetli bir tesir ve intiba husule getirmiştir. 1 ~ ek 
(usu var. Buraya geldiğimin ertesi indik. Küçiik bir ı;>ydoyis. Muallim w muair olduğunu, eter murahhaslar !arla intihabat münasebetiyle yapılan işi baprmak içın geldik. Sarfcdeceği- !er, İngiliz murahhaslarının ittihaz ettikleri hattı hareket o' k•--'"' 
.:;ünü muallim dostum Ravas Endre evveli gilisedeki .~ezar taıını göt- tekliflerini aerdedcrkon konferansı ittifakı haber vermek istememiş olma- miz emekler muvaffakiyct temin ede- ·ı k nf kı b" b" - •--~ete • ,;:uııı 

d · · d" H ti d kaldı E d d 1 Al b M ı· cck olursa mcmleketlerıın· ız" m· menfa- yısı e 0 eransın sa ır zaman sonra taın ır """'~"'·y ~UI """ ~· i aradım. Türklere aır cserlen tct- ter ı. ayre er ıçın e m: a- me•-·ı edecek meselelerin asıl ve sın an o ayı sas me usu ourcr d b" . D •~-- n-~ ı:ı:ıel"'.r ı..... " 
: .• k etınek istediğimi kendisine anlat-

1 
bak aadrı azam !net ~c~met Pafll· me~~ini göc önünde bulundurmayıp fırkadan ihraç etmiıtir. atlarine ve bütün beşeriyetin davası- masın an ve ınnetıce « awes» püülllıa rücu ve ~ Ayııİ ~l!ıy 

tını. Evvela Sentgotthard meydan mu 

1 

nın 1198, recep 13 tarihli mezar ta- da yalnız Avrupanın atisin! dütünür- YOUNG Pi.ANI ETRAFINDA na hizmet etmiş olacağımıza kaniiz. nin bila müddet tehir edilmesinden korkmaktadırlar. ~ ıq tef 
harebesinin vaki olduğu yere gittik. fI kilisenin bir tarafında büyük ka- !erse bu tavır ve hareketlcrile payi- PARİS, 6 (A. A.) - Tan gazete- Felemenk insanların zihninden kuvve hafi!, M. Stresemann ın iradetmiş olduğu nutkun alkış! S~ı 
Bu meydan tam Macar hududunda vuğu ile rekz cdilmiı muhafaza edi- dar bir itilifm iıusulilnü pek ziyade si, Fransa ile İtalya ve Belçikanın ma- te müracaat fikrini çıkarmak ve onun ru da konferansın istikbali için fena bir alamet telakki etıl1 eıcl: :.,ı .. 
olup kısım azamı Avusturyaya tabi- liyordu. Yerlilerden sordum. İzzet kolaylaştırmıı olacaklarını yazdılrtan it müteha1&ıslarca da değiştirilmesine yerine muslihane vasıtalardan istifa- d" 1 B 1 L H h" · · daha · didell Ut 
dir. Binaenaleyh hudut geçmek mü- Mehmet Pqarun burada ölmediği sonra bundan evvelki müzakeratta imktn görülemiyen Young planını ol- de düıüncesini ikame etmek yolunda ır er. azı gazete er, a aye mu ıtının §1;"1 ıetılıı" ~ "1\i 
saadesi almak lazımdır. Hudut poliı muhakkakdı. Binaenaleyh buraya İngiltere hükilmcti Young planını duğu gibi kabule kat'iyyen karar ver· çalıfanlar arasında birinci safı itgal trikle meşbu olduğunu yazmaktadrrlar. Nasyonalıst ı:a. ılı' ı,. ılar1 
merkezınden müsaadeyi aldık; ertesi nerden gelmişti. İhtiyar bir köylü bu kabul edeceğine veya etıniyeccğinc ınit olduklarında tüphe edilmiyece- etıniştir. Snowden in beyanatını zafer nidalarile kayıt ve tescil e?,i;Jı~r ~tile 
günü Baumann ailesi ile birlikte me- tapn Belgıraddan getirildiğini söy- dair hiçbir taahhüt altına girmediği ğlnl yazmaktadır. HllkOmetlerin mü- Buradan ayrtlırkcn aulha bir adım Fransız gazeteleri, M. Snowdenin La Haye deki rn~liS ti ~ığı 
ydan muharebesinin vaki olduğu ye- ledi. Daha sonra başka bir eve git- için İngiliz heyeti murahbasasmm bü zakerat esnasında bazı tavsiyelen belki de kat'! bir adım daha attırmış sini muahaze ve takbih ediyorlar. Mezkür gazeteler, İnı;~ _,J • c 
re gittik. Büyük bir meydan. Sağda tik. Kapının üstünde on iki satırlık tün ıerbee)'li harekitına malik oldu- ka)>ul ve bazılarını da reddetınclen olmak memnuniyetini hissedeceğiz. zrrnım kendisine karşı umumi bir ademi memnuniyet cetel'.H . ..~ 
meydanın ötesinde bir tepe var. Te- bi.r. kitab,e, var: Son satır §U suretle t halde 1c<>11.leransa ittirak ettiğini halinde hadia olacak vaziyetin meı'u- Bunda bütün milletler ayni derecede S d ah ret ~~. 1>..{"" 

f P dın b ti M t f P f dl 1. tini kab ı d k1 · · ut al•'--dardır. çünkü-•• hepst· de bın""bır·1• _ uyandınm" oldug~ unu ve M. trcsemann nın a m a. ,J
1
:.11 -..atı pedc Kara Musta a a§'lnın ça ı yor: uı a a af11 e en zem- lve eylemcktçdir. Amele fırkaamrn ıyc u e emyece ennı m e- u"" ., il" Y 

bulumyor ve etrafdada da yeniçeriler zemi, 115!1." Diler odanın duvannda mürevvlai cflı:an olan Daiyli Hcrald hawalann çok evvelden beyan etmiş ne bailıdır.• terememiş ve vaziyeti kavrıyaınamış bulunduğunu ve 1 ( ' 
çadır kurmu91ardı. Ortada Raba ne- "Sahih - ül hayrat JlUleyman AiıL · · gazetesi İngiliz heyeti murahhasası- olduklarını Wlvc eylemektedir. Tan M. Briand yüzünü .M. Stresemann nnm kabulü mümkün olmadığmı yazmaktadrrlar. ~ 
hiri akiyor, karşı yakadada Monte sabık a'ay Belrrad. 1117." aatırlan- nın Ren havaliıinin sürati mümkine gazeteainc nazaran, mütehassıslar ta- a dönerek beyanatına ıu suretle de- '9 lltb;. 
Cucolli _ nin ordusu bulunıyord11- nı okudum. Bir diler kitabe daha U. tallJiyesinde ıarar edeceğini ve sair rafından tespit edilen kat'i tavsiye vam ctıniıtir: «Harbin hiçbir milleti- Mısırdaki İ-{;!f}Bl halkaCBl' J" ~ 

Raba nehirinin mecrası şimdi değ;, bı.ıldum: oniki satırlık olan bu kita- devletlerinkine nisbeten zaten cüz'f suretinin kabulünde her devletten zi çin karlı olmadığını hepimiz acı ve e- Y' P" Itri . rı 
\irilıniştir. Meydan muharebesinin be Ali Pata camlinin Abdi Pap ta- olan Alman tamiratından hlsseai · yade ısrar eden Almanya olacaktır lim bir surette tecrübe ettik. Harpa- LONDRA, 7 (A.A) - Hariciye nazırı İngiltere - Mısır muahedj"( ,, b1çi 
vaki olduğu mecra bugün bir çukur rafından tamir cdildiilnl milıir idl. Fransa ve İtalya cdıl bazı devletle- Zira bu plan reddedilecek olursa Al- fctindcn niabeten maıun ltalan mil- hasını matbuata tcblilı etmiştir. Bu ltyihada Mısırdaki İngiliz .~ ~ ~y, u 
halinde ve tam meydanın ortaamda Bu kitabelerin buraya naa.ıl getirildi- rin menfytinc olaralı: bir kat daha manyanın Dawes planım tatbikte de- !etler bile onun korkunç mahzurları- galinin nihayet buldutu, iki memleket araaında bir doıtluk ınuıb ;ıt tıı, a 
bulum yor. İleriledik; harpde maktul fı1 cidden cayı tetkik idi. İhtiyar köy tenkisine lngilterenin razı olamıyaca- .-am ctrneııi ve binaenaleyh Ren ara- ne. katlanmağa mecbur olmuflardır. ih 

1 
,. ıııP "'•b· 

M 1 · · · · · ktl d ı tahl" · · Bu fikrin hu·· kum·· ve ~-•n· altında ola- aktedilcce><i, Londra ve Kalı. irede sefaretler tas o unacaa• 11e ,; 1 düşen acar aıkcr enrun namına ülerdm aordunı. Bir klly!U ıu izaha- iım yazıyor. zısmm va n en cvve ıyesı ü- ,.,,.. • ·••ri 
reks edilen abidenin öniine ıeldik. tı verdi: Burada Boroı atlı zengin KRAL FUAT DONUYOR mldindcn vaz g-eçmesi linm gelecek- rak mesaimize baılıyoruz.• ltayonların ilga edildlll beyan olunmaktadır. ·~ \ 
Abidenin bir tarafında bozulı: bir bir aoılzadenın çlftlltl nrdı, bu al! LONDRA, 6 (A. A.) - Mısır tir. INCIUZLERIN iSTEDiKLERi • • * t ilıtl;~ 
Mactlarca ilekUlşul ibarbe varda: "Kahremandll TUrlderi ç~- aeverdad!. Bu kitabeleri- kralı Fuat, Mısıra avdet etınek üze- TABYOY ADREO C61 (DAOŞTO) VE ÖLDÜ LAIH~ YK.7, 7 (A. A.) - Aleni kU- İttifakın esaslan hakkında mühim mal.\0)3 l'i-
c".la. arı~ eri . ura defn e . •. de o vakit ... !ırıd n ıctlrttl YC bu- re bu ıiln Londradan Pariıe gitmiş- R , . A. - Evvelce şat ce seııne O mı.ırahhaa, 400 mute- U J •ı.,," 
mııtır, ki vataru hükümdarı, ve dinl ra,... k6ydurdı.ı. Filhaldlı:a bundan tir. M:Uıarileyh, ftıufarakatmdan ev- silr'at rekorunu kıl'D!ı• olanlardan miı hanıs ile 300 gazeteci ittirak e .... :._ t kub d bu d 

1 
t1 ı..t1 -~ ·•· 

,- • · M .....,. :Mwr ile nriJtere arumda lıaad vu u1 ufu ve ev e e ~ l" . ..,,, Türk.~ere. karşı müdafaa e~ş~crdir. makul başka izahat bulı.ınımudı. ve! hariciye nuareti müıteşan Sir !hını Bonnet _Şchneider kupası için tır. · Deiacrtı, Vaıı Blaukland, M. olan itilaf hakkında mütemmim ola- naıcbat telıllkoel bat gösterdıı1....., %n 
1664 Dığcr tarafta dUzgüp bır Al- Daha crtcal riinli Sentrotthardın Ronal.l Llndaaw ile uzunuzadıya gö- yapılacak müsabaka münasebetiyle Briand ve M. Snowden arasında nu- ,Jı."'", 

·ı "b ' Obti ' t ··b "d ğ d d tuklar ve trı;enniler teati· olunduktan rak şu izahat verilmektedir: dirde ibtilif cemiyeti akvaııı . .ı ' manca ı e ~ynı ı ~re varaır. r papau Çer Sczar bana Sontgotthard rütmUftür. ·~.ru e -~· ı .. ~~n yaptı ı sıra a üş- İn ti · bu ·b· hvald bikl CU'" 
cephelerde ıs~ Latince.ve Fransızca meydan muharebesinden bazı esir LA HAYE, 6 (A. A.) _ M. mu ve olmuştur. sonra 1'4. trescmann Avrupa tctki· fl -d ~ısırmalin nihg_iliz kuvveil:.~ ~- vle -L~!~ eil balleedlltat ~~~ ~ 

1 F ba d b ETELERIN MUTALAALARI ıa-tı ha'Lndaki noktaı" na.zarını ız" ah ra m an l§g e ayet ver ftir. an &D&UD e ece ...... yazı "?'ştır.. ransızca ı re c u a- dllşcn T~klerln civar bir köyde yer- Snowden in nutku !S~leden sonra ak- . KKI b" f .,_._ rl 
b d D 1 K mlts ta ·'--dan ı ~·nıd· · · la PARİS 7 (A A ) p etmi•tir. Öğleden sonra akdolunan 2 - Tarafeyn araaında ır ttı.... 5 - Tarafeynden her bl I ı eyı anıc ~. rdilll e _ı ı ını "" elyevm bun _rın dedilcn bütün celse ifgal ctmistir. . •. · · - arıs gaz_e.te- • kt dihni · B tl taraf yn1n • t ~f 1841 de re'-- dildi"' ~ised ba t rlni d ld "' ·-ı. ı t lcrmd bır çoğu La H d t husust celsede reis M. Zaıpar konfe- a e §tir. u sure e e bır memlekette bu ittifakla e "" e. . ı;• Y e ye e n ora a o u.,unu, dille- M. Snowden Spa itlliflarue ngiltc- en . . . aye c mu e- d t1 · "tillf h ü ü 
okadar bo uk b li n1a tır · d hali Tü k k liınel hassısların mesaısın d e ranam mesaisine Younr pl•nmın ne- os uk, samınıt ı ve uın m - leıniyecek surette veya diğer ., f 

. z ~ sa Y f , rın e r ce a ere tesa- reye tahsis edilen tediyat miktarın- . ın . n~ . _erecey " nasebatı teyit edilmiştir. aleyhine mUıkülat çıkarmaın••· rl 
ki ya~d~_kllcr ızah etınemlı olaalar dUf edildiğini a!lyledi. Bu köye git- da yapılan tadil!tı tenkit ctmiı, mü- kadar h.c~ba dahil edıldığ~ın anla- ticeleri hakkında umumi müzakereye 3 - Mısır, cemiyeti akvama dahil ahhUt eder. JCarştlıklı menfaati' ıt!' 
dı b_ır turlu anlıyamayacaırtnrı . met! çok arzu ettim isede köy el- tehas11larm bu tauda tenrilat yapma ş_ıl~ası ıçın evvela Young p_Ia~nın a- girişmek suretiyle başlamasını teklif olmak husuaunda istical etmektedir. ihlil edecek ber hangi bir ts•ıılııı 

!3•r kaç ~Un sonra nezdlme bır mu yavm 'lrugoalavyanm hudutlan dahf. ia salihiycti olabileceğini kabul et- tısı ha~kında uyuş~lması lüzumunda ettiğinden M. Snowdcn İngiliz nok- I I ğef 
aitim g ıd S t tth d d li d Jd ı< '- ısra tcrmekted tai nazannı bildirmı"•, tarta tabı" olan TT FAKIN ESASLAR! girmemcği tarafeyn taahhüt e · lf . e. ı. en go ar e ya~~ n • o u 6 undan vuauz gidileme- mek istememiştir. M. Snowdcn avam r gos ır. • HAKKINDA MALOMAT t d lı:I 
saatlık bır mesa~ede Oaston atlı koy- yeoe~ni söylediler. kamarasının yeni bir fedakarlığa kat- MISIR KRAL! P ARISTE ve olmıyan senelik mürettebat hak- 6 - ngiltcre kralı Mmr • ııJI' 
de Tiirk yazılanle yazılmq kitabe- H. N. Janamıyacaiını da beyan eylemiştir. PARİS, 6 (A. A.) - Mısırla İn- landa Avam kamarasında irat ettiği mu~~in:p::t~:'!Y;!!,;.ı.:-:ıv:i~ ~=~ıı::.x:n~~ "'::tı~i1 

LONDRADA giltere arasında hasıl olan ihtilaf üze- nutku tekrar eylemiştir. M. Snowden ır JJ'ı 
Ecnebi matbuatı HAVA KONFERANSI rine memleketine dönmekte olan Mı- aynen teslimatın devletler arasında tere kralı bu talebe muaahcret ede- cUh ettiğini kabul eder. Mısıred;; 

Umumi harbin esrarı 
Türkiyenin itilaf devletlerile 
münasebatı büyük harp 

başlarken nasıldı? 

k 1 F t b 1 · · taksıın· ı· nııı· beti" mesclesı·nd.cn de bahs- cektir. bu baptald taahhUdatını infu LONDRA, 6 (A. A.) - Fransa ha sır ra ı ua uraya ge rnıştır. O Ü U bl d 1 ti ih"''" . 
va iıleri nazın M. Eynac, Afrika ve M. PUANKAREYE TELGRAF etmiştir. M. Briand ile M. Cheron M. 4 - ç ne r ev c c ......., tır. 
akaayi şarka müntchi yollann tanzi- PARİS, 7 (~. A.) - ~- Briand Snowden e bu gün cevap verecekler- Zlrat tetkikat' Dahiliye vekili 
mi ile mctı:-ul olacak konfcranaa işti- konferansı~ küşat celaesıı_ıde M dir. 
rak etmek üzere Londraya gelmiştir. Snowden ın M. Pı.ılıtıkarenm hazır MURAHHASLARA ZiYAFET 

AMELE VE iŞ BUHRANI buıw:-.ma~s:ndan dolayı izhar ettiği LA HAYE, 7 (A. A.) - HükU- Mütahassısalr muhtelif Şükrü Kaya BeY 
LONDRA, 6 (A. A.) - Başvekil tcı:ss~_:e ~utün murll.hhaslarca iştirak met tarihi şövalyeler salonunda mü

bu günü Londrada geçirmiş, pamuk ·~ıldıgını M. Puankarı:ye bildirmiş- rahhaslar şerefine bir kabul resmi mıntakalarda tetkikat Gaziayıntapta harı•! 
sanayii aleminde zuhur eden ihtilaf tır. M. Puankare göndıordiği cevapta ;cra etmiştir. yapacaklar retle karşılanJI 
hakkında bir rapor istemiş ve alaka- M. Sn~_ııde n~ ve diğer murahhaslara t.ı Ş "' 
dar memurlar ile görüşmüştür teşekkür etmış, konferansın muvaf- 11 ehremanetİ iJanatı 1 ANKARA - iktisat vekaleti GAZIAYINTAP, 6 (A. A.)--;11 

TAHTIDI TESLIHAT · fakiy~tlc neticelenmesi hakkında te- Osküdar dairesinden: Daire dahi- memleketin zirai vaziyeti hakkında biliye vekili Şükrü Kaya bey ,.,_ lı' 
İ il il A 'k mennıyatta bulunmuştur. yeniden bazı tetkikat yaptırmağa ka- de tehriınize muvasalat etmit .C ng tere e .m.erı a. arasın_d_ a ce- TEMENNi TELGRAFL , !inde mayıs 929 nihayetine kadar ta- · · 

d ah 1ib ~RI rar vermııtır. raretle kar.pl.anm,ııtır. , reyan c en t tıdı tes at muzake- PARİS 7 A .. . miren ve ya tccdiden yapılacak adi 
tı .. "t b" fh d ·ı il diğ" • ( . A.) - Mu addit k Bu cümleden olarak yedi ziraat Harı'ciye tayı'nler• . _ . . . .. .. , . ra run muıaı ır sa a a ı er e ı • . ve ya par e kaldırımla beton ve çi-,Umumı ha~bın on1J<;şıncı yıl donu- Sır Edvard Grey diğer taraftan ayn Avrupa gazetelerinin neşriyatından um.umı me~lısler La ~aye konferansı mento imalatının malzemesi daire müteba11111 orta ve rarbi Anadolu 14or" 

mu olmak munasebetile Fransanm 1 ayrı fikirlerde bulunuyorlardı. Sazo- anla•tlıyor İ ·ı· b ş kil" M M munasebetıyle M. Brıand a temennı ile Karadeniz sevahiline tetkikata ANKARA, 7 (Telefonla) - •f'°' 
f uh . 1 . d p =ı • ngı ız a ve ı ac t ı an . d . tarafından verilmek üzere beher met- . V-'-'I . L-' ki ..... • maru m arrır erın en biri arisin · nof un makaadı azçok macerapereıı- Donald ·ı A "k Lo d · fi . c gr an gon etmişlerdir. gönderilecektir. cıye """'etı, .....-ıçte ,ıernw· .~ 

f bl d ühi 1 b. . ı c mcrı anın n ra se rı • ._..... ro murabbaının yalnız imaliycsi açık I . . h . tli bir -'~ Jltl"' g~ne maru r mecmuas~n a m m 1 ~ane .• ': şey~ı. Ed. Grey in yapmak cencral Dawea arasındaki müzakerat- Çl d münakasa ile bir müteahhide ihale Ziraat mütehassıslarından nebati er ıçın e emmıye ta,.~ dilı' 
bır m_ekal~ neşrctmektoaı~. - . . ı~te~g• .. teY .':8~. d~ha serin kanla dü- ta şimdiye kadar şu esasların takar- ll e edilecektir. hastalıklar müteha11m M. Müller bir hazırlamııtır. Bu eünlerde tat 

Munam: haroı u~uml ~an c~ildı- şunülmuş gorunuyordu. Fransa ise rür ettiğini bir Londra gazetesi haber 1- İhale 28-8-929 Çar=mba gu·· - iki ırün zarfında Karadeniz havali- arzolunacaktır. I' 
g-ı 9H Agust<>·I n ılk günlcrmdcn bu sıralarda İngiliz ve Rus görüşleri · • RUSYA iLE MOZAK.ERE .--· sinde tetkikata çıkacaktır. ADLiYE VEKiLiNiN TEf"f ~ 
itibaren bir ay zarfında geçen mii- j arasındaki ihtillfları halletınek ara ve7yor i tı bah . mi . 1:'•1?:~den Avrupa gazetelerine bil- nü saat 14 te yapılacaktır. 
hiın vrkayii tetkik etmektedir. 914 bulmak için vakit sarfetıneklc :ı,eş- t ht.-;- tnta: 2 _ 'JY:·J;,:'1~ra a:' dırildıgıne göre Rusya- Çin arasın- 2 - Münakasaya iştirak edecek- Antalya ve havalisinde tütüncülük SEYAHATi . ıl 
senesi Eylill ayının S inci günü iti- ı gul bulunuyormuş. İtilaf devletleri ak ı 1 c me n:;ı . t s ı .. "be ylapah- da h_astl olan itilaf üzerine şark çi !erin 600 lira teminat akçasını ver- ve meyvalı ağaçlar hakkında tetkike- ANKARA, 7 - AdUyı velılli 1~ 
laf dcvlctl•ri · · şte k d"kl · ı d ki b ka ca o an gc erı onaı ıti arı et - d 1 .. . d k n meye ve ticaret odası vesikasıyle ta Denizli meb'usu Aslan bey me- Ağustosta buraya aelecelı: olaıı .~ 
b. ka : - mu. re en ver ı en arasın a u rarsızlık ilk zaman- tı"t etınek, 3 - Halı· hazırda tez'-'Llar emıryo u uzenn c müna alata baş- E F . 1 . ed"I . ti" • ti ov 
ır ra l d 1 dı B karar 1 da """ ı t k manet en ış crı mlldürlüğünden mur ı ınt§ r • met pa~ bazretlerlnin avdc:aJıtl"e il .. b rıdı an! el ıydor ahr .. b" ~ k d~ ]ar . ve sonraları çok görülmüş şey- da inşa edilmekte olan gemilerin hiz- anma:ıı a arrür etmiştir. Rus - Çin la ki ehli . tal ki 1 .-- • 

gorc u ev et er en ıç ırı en ı erdir. t . t t til . . İ .1 A müzakeratına baslanacaktır. Bu mü a ca arı yctnameyı göstermeğe Nebatatın umumi has ı an i e 'Onra tetkik ıeyabatına oılı:ıı •:-...ıı 
b b. .. f . lhak d . mc ınşaa ıru a ıçın ngı tere ve - k - mecburdur. t""tü""n, . . u··zu·· mahsullenmız" . Vekil B I" 1 . Od<"'; asr'1a ır mun erıt su te emıye- "k .. k bli f k za eratın esası olarak §U noktalar tim u ıncır, m . ovve a zmır ve tll" 
cektı Umum! harp başlar başlama• men anın mutc a en muva a at et- dıden t ı .. ·"r·.' ·r ~tını"şt'•·. Münakasaya istirak etınck isteyen- hakkında Akhisar, Maniaa vo Aydm haval;sine gidecek, badehu nıaJılı..., · ·· . .. • Ro d tiklerini illn etmek. " M ' " 1 · ,. 
Rusya, Frar:s~ ve lngıltere mutema- manga B İ . . 1 _ Hertürlü askeri harekatta erın şeraiti anlamak üzere her gün havalisinde tetkikat yapmak üzre teri teftiı etmek üzre TrakyaY• 
d · e t bb · t b ı k R - Bu malumatı veren ngılız gazete- n Daire baş Fen memurluğuna müra- Mardin mebusu Rıza B ııidecektir ktir ıy ~l ·1; l usat da : u;.ara fi oma- Ko"ınu"r aınelesı'nı'n greyı' sinin yazdığına göre bu esaslar yakın vaz geçilecektir. Onun için hudutta- caatlan. . • çece . 
Cnylab ıtc ka.y.ayı - a en ıı tdara Farkaına da diğer devletlere de tebliğ edilecek- k_i Çin ve Rus kıtatı geri çekilmiş- ,,.,,.,,. kınMdaeylvzmıalı.t,ağSaaçlarbanca,ve bağBurcsa.tlık Tbakra-· GUREBA HASTANESi Oa 

e e me ıçın ograimış ar ır. a t . M fh b . tır. l1' r 
bu iki devletlerden talya ancak 915 BOKREŞ (A A tı;~ am~. 1 

u gaz~tenın haber ver- 2 - Siyası münascbatın tesisi ta Şehremanetinden: Hastaneler için kya, Mirefte, Çatalca, Kırklar eli ye SIHHIYEYE DEVREDl.L • .ıi 
senesi ilkbaharında itil;if devletleri- ferde imza ~dten ;,,üŞ~erek S~:ı!~= ~;~/~.!~rt •:ıs ~faka~ h~k~t- rafeymin tayin edeceği murahhaala= lüzumu olan 8100 kilo soğan,600 sal- Edirne havalisinde tetkikata Konya ANKARA, 7 - Sıhhiye v~hçl 
nın tarafına geçmek suretile umumi ı · t r ·ği 1~ ~ 1 mışt!r. ca n- ra bırakılacaktrr 3 ş k" ç· ça, 17700 Patates, 5250 kuru fasul- m. ebusu Hamdi bey memur edilmit· bugünlerde lıtanbuldalci Yeni ııı:':.f 
harbe dahil olmuştur. Romanyaya enın ev ıt etti memnuniyetsizlik d~a \:'azetesının vcrdıği bu haberlerin miryolunun idar~ •ekli ye~d1en mtctdki~k- ye, 1000 nohut, 190 kuru bamye, tir. guraba haıtaneaini almak ir;n •~ı 
gelince o da ancak 916 senesi yazın- üzerine «Elena Lüpcni ve Karolina J:imılen .~sdsız olmadığı da iddia edi- edilecektir. Bunu.;' teferruatı sonr 1100 kuru kaysı 2200 Mercimek,800 . Orta Ana_ do_luda um. umi. ve husus_i_ la cörü•mektedir. Mesele ~ııfo '.:. 
da harbe girmiştir. Bu iki devletin lstefandaki• kömür ocakları amelesi lıyo~. Dıger taraftan_ tnp_ı~cre ve A- a börülce • 1500 kuru bezelye, kapalı zıraat vazıyetine daır .. tetkikat ve .mu mit gibidir. Şimdiye kadar E•~.;,'; 
harbe girmesinde en ziyade israr e- grev ilan etmiştir. Miktarı 3,800 Ü mcnka arasınd~. asıl. ihtihi~ı ~elbeden re;.ı:r;,'r~f~y~timaa:!:,~ı~ e~;;czcakktie·rra. zarfla münakasaya konulmuştur. Ta- fabedede bulunmak _uzre . Manısa. 1 rahndan idare edilen bu haı~,,e 
den Rusya lıarı"cı"ye nazın Sazonof bulan g~evcilcr alcktrik fabrikasını iş- m.••. ele kuruvazorlenn tahtidı mesele- t ı· 1 . bu y be d---'- lk S üı, gal etmış ecre k . 1 b di F •-- b 1 tiın. diye kadar Rus arazisinde cereyan ıp erın şartname almak için her gu .. n me su atar y gı """"'tir. ti- artık dil<er hastahaneler ribi .....-~, olm. uştur. İtalya ve Romanya harbe . yanı esmış tu um a ve sı r. a...,t u meae __ eye_ da_ ir. i_ki hü- 1 .. d ,_., . . .. -L- '---- 1 • _.k.,.' 

makinelerin ·•1 
• kftm cdıyordu. Bundan sonra Çin toprag- evazmı mu ürlüğünc müracaatları. sat ve""'eti zıraat mutcuassııuıruı- 1 ve•-o•eti· tarafmdan ı"dare -'il~ .... gı.rmckte uzun mu" ddet tcreddu··t e- . ı,..emcsıne mani olmu... et arasında hen uz hıçbır ıtılif ha ı- klif k ela M Old bu M V d E ""' .., :!'!""' 

tur Bu vazıyet b .. ··k t hlik • tl im na. na. klcdilmi.•tir. Pekinde bu"yu··k bı"r te me tuplannı da ihale günü n . en re ve • an e s- '"!"!"!!!!!!'!!'-"""'!!"!!!!"!!!!"!!!!!!"!"!!!!"!!!!!!!!!!!!'"° :liyotlardı. Bilhassa Romadaki teşşeb · uyu e e ihtimal 8 0 amışnr. • olan 29-8-929 perşembe günü saat kiıeJıir, Adapazarı, lstanbul, Kırkla- ~ 
bu··.slere k•rşı İtalya hu"'k·'metı" bu bap !erine yol açmıştır. Vak'a mahalleci- LOND_ RA_. 7 (A. A.) - M._Mac mını:ıg aktcdilerek komünistliğin a- b ti, Ecli Al ull B Balk Tu"rkiye I~ bankasın~ao' 

" u ne süratle askeri kıt t ·· d D 1 leyhındc nutuklar '1öylenecektir. on eşe kadar mezkı'.lr müdürlüg" e re me, p u, ursa. ı e-
taki ~ü~akeratın Londrada cereyan aa gon cri!mif- . onald ı e !c~eral Da~es bahrı tc~- r._.l"'DE TAYFUN vermeleri. sir, Manisa, lzmir, Aydın, Otak. M-etme.ı la-zımgeleceğın· ,· so··ylcmı·•ti". tir. Bunun üzerine bir musademe ol- lih .. atın .. tahd_ıdı mesclesı hakkında go- '' h ı· . d - . - k"ka 

• G Hon · d b"diri"ldiğ" * * * yon ava nın e umumı zıraı tet ı - I" Japonyanın harbe gır· mesı· kendı"sı·- muştur. revcilerden 10 kişi ölmüı ruşmuşlerdır. .. .. .01 
• ."':': .., ınc göre aynı Ş d"I . . M ht h' d"'f ... 

bir rok kimse de yar-'an tır uçuncu gunu Tonkin cıvarında mu··t- ehremaneıinden : Yen camii ta memur e ı mıttır. U erem ISse ,. 
nin müttefiklcrile daha sıkı münase- • -----.. " mış · Mısırda hiş bir tayfun fırtınası olmuş ve bu civarında icra edilmekte olrn kana- Mütelıa1111lar bucünler zarfında 
bata girişmek istediği fikrini uyan- AMERIKADA FECi BiR KAZA yüzden mühim hasarat olmuştur lizasyon ameliyatı dolayısile Çiçek seyahata çıkmak üzre harcırahlarını rımıza : ıO 
dırmıştır. Japonyadan aıker getirmek NEVYORK 7 (A A) İ İNGİLiz TEKLiFLERi Elli kişi telef olmuştur. Bu"'ru··n· a pazarı ile S"lıanhamamı arasındaki almıılardır. Yeni seneılerimlzc ait ınühlelb"ı· 
...n.r bazı fikir! d il · liriilae · ' · · - ncrkcn İ - S l h 1 KAN 1 RI ı •·~. . er e en• mıs freni kAfi derecede sıkıştırılmamı o- KAH RE, 7 (A. A.) - Yerli ga- ğaçlar köklerinden sökülmüı, binalar ı• tan »namı caddesinin Ağusıos S ŞLE Ağustos cumartesi gllnü ıkşıııı nl! 
degildır. Japonyadan Avrupaya as- lan bir asansör d .. ş k § zeteler, İngiltere ile Mısır arasında yıkılmıştır. Bütün pirinç tarlaları ha- 9'29 tarihinden itibaren vcsa;ti nakli- ANKARA, 7 - iskan sabası da- iıyor hakkı rüchanınızı istimal~ 
ker getirmcği en ziyade muvafık gö- ve 21 kisi al'> u erte parçalanmış akdi teklif olunan yeni muahedename rap olmuştur. yeye kapalı bulunduğu ilan olunur. bilinde bulunan muhacirlere ait is- - fi 
renler Rus diplomatları olmuştur. tır. . ır sure te yaralanmış- nin şimdiye kadar Mısıra teklif edil- FRANSIZ TA yy ARCILERI IYenl ilk mektep kıraati kan itlerinin bir an eve! ikmali için Darlll'aceze mlldürlüğÜn~~ı$ 
Fakat bu fikir diğer kabineler tara- BELÇIKADA ALMAN IZCILE miş muahedelerin en alisı oldufunu PE;1CTN. 7 (A. A.) _Fransız tay- her tarafta büyiik bir gayretle çalı§ı- D r k · u~) 
fınd~n kabi.~i ta~bikSgörül~cdmlş:r. BRÜKSEL, 7 (A. A.) _ «Li!e ve kat'iyyen fırka zihniyeti kanştırıl- y~recilerd~n Arrachar ile Rignot Pe- Maarif Vekaleıince bütün ilk lıyor. arü aceceye mu tezı ... elli 

.. d ~nun..;ızcnn~ . azono a unu Belgique. gazetesi Nicuport ta bir maksızm ihtimamla tetkiki lazım gel- kınc gclm.ışlerdir. mekteplere kabul edilmiş olan Son zamanlarda iski.n muamelitın- çeki hamam odunu ü~Yc"Z.rl(~o 
mu a aa ememı§tır. gürültü çıkaran Alman izcil · diğini beyanda müttehittirler. (Eleh- - - beş kısımdan ibaret Resimli ı-eni dan fİki.yetler kesilmiıtir. 23 mülkiye çekisisl şekerci cllcmesı u rf 

TÜRKiYE VE iTiLAF zartesi sabahı Douvr a gi~~ !'".- ram) gazetesi, bu muahedenin ah- Elim bir zıya müfettiıi iskan itlerini ikmal için ça- k Jı ı• 
• o. EVLE_ TLE_R_I. . burad_a .k.a_ra_ya_ çıkmalarına mu··meanrına'-· kam. he.r türlü iphamı refcden ve iş- C . ilk mekıep kıraati Milliyet maı· lıııyor. Bu ıene nihayetine kadar is- nevinden odunların apa -tO; 

emıyeti umumiyei belediye aza- b 1 d !il k 3 ı ı\ğU' Muharrırm tetkık. cttıgı mes~ıl a- at edıldıgını, ızcilerin şimdi Ostand galın hıtam bulduğunu açıktan açığa smdan muıeveff, ,\bdi Beyin mah- ıasının yen getir iği rotatif kin itleri kat'i ıurette bitecektir. usu · e müna asası ,·e 
rasında_ bılhassa_ ~ski Osına~ ıınpe- yakınında kamp kurmuş olduğunu ya tanıyan ılk muahede olduğunu yaz- tumu, Emltk Bankaşı muhabere şefi makintde renkli olarak nefis bir Of ve Sürmene havalisinde iılcin 929 Cumartesi g-iinü icr~ ı.or· 
ratorlugunun ıtılaf devletlerıne kar- zıyor. ~aktad_ır. (Essiyase) gazetesi diyor Nahit beyin kain biraderi, Ziraat surette basılıyor. edilen ve son felaketten müteessir o- il d" çılaC3~ 
şı ol~n vazıy.etı de vardır. Umumi kı: «Mıllet Mahmut paşanın pek şa- bankası lzmlr şubesi müdür muavini Pek yıkında beş kısmı da lan muhacirlerin tcrfihi i:;in teclabirl zar ar saat on ortte a ~ ıe· 
harbın daha ılk aylarında Türkiyenin 1LAN yanı memnuniyet bir itililf elde etınek Ilakk M ittihaz edilmektedir. Civar meınle- Taliplerin yüzde yedi buÇLI ra· 
'!.aca.ğı __ vaziyet İtililf devletlerini dü- Is b ümidinde bulunduğunu söylediği . d ı t;Jıço ve lnıüıt lnhis•n eksperle neşrcdilecektlr. Niısıl basıldığını ketlerden gelen muhacirler istedikle-1 minatlarile DarlJl'acezcye ı:ıııı 
unduruyordu. t•n ul mahkeme! n<lh•e beşin- zaman faz~ nikbinlik izhar etmernı"• rın en mi Manço beylerin biraderi görmek lsıiyenler Milliyet maıbs- . 

1 
d · o.o_ d"li 

1 el kuk k d · · d · • G 1 1. n yer er e ısaan e ı yor ar. caatları. Fransız muharririnin yazdığına 999 u aıresın en : 17 Haziran olduğunu şimdi anlıyacaktır. • atasaray ısesi sekizine! sınıf ıalebe- asının kapısı yanındaki camektn- YIRTIK PARALAR 
,öre Osmdnlı impe_ratorluğu ile Al- • tarihinde ilim iflılsına karar IRANDA iSYAN BASTIRILDI sinden Nezih Manço bey henüz on dm bakabilirler. ANKARA, 

7 
_ Yrrtık paraların • • • .akıt· 

=nya ımperatorlugu arasında aktc- ,· eıilmiş olduğu evvelce ilan kılınan Tahrandan Avrupa gazete! · bil yedi yaşında iken müptela oldu""u ll••••••••m••-- kınd ki a1· Mtistamcl ve istimalden · \'e il · 'f k h h d · A- ~- 1 erme 6 tebdili hak a t ımatnaıne son · ll:ıf 
· en ıth a "?u a e esı 2 

gustos .ınrancı ar yokuşudda Cörgiyadis dirildiğine göre İspahandan gönderi- ~crem hasıalığındın kurtulamayarak Nişan mt!rasimi tetkiklerinin yapılması için maliye yorıtanlaral muhtelif çu,·~ p 
11 t.a.rıhınde ımzalanmıştı.r. B_ u sıra- Çavuş Op;lu hanında 4 numeroda len kıtaat ası Bahtiyarilerin üzerine ırııbal eylemiş, Ns•i ma><;·"ı n-" ,· M h b f vekili Saraç og"lu Şükrü beye veril- b h ·'c c-'"'ınt 

G b B ı ı d ç f v 6'U• u.ş u a ere mü eıtiş vekili :\1iralay tenekeltr ve azı uru '· per· o en ve. rcs av ~emı •.rı e a- manı aıora tüccarından J\onvılı Aıike hücum ederek bunları dağıtmıştır. Salı günü lleybe!iadadaki hanesinden Cemal Beyefendinin kerimeleri ~!esa- miştir. cu 
l<kalc<len ıçcrı gırmı_şlerdır. . Zade :Vlemet :\lurac be\in6Ağusıos929 Bahtiyarilerin bulunduğu yerler de kaldırılarak Karac• Abrııeıteki aile det hanımla dtplomalı Mübrndls Bu tetkikler esnasında lüzum gö- Ağustosun Yirmi dokuzun wııi 
işte bu mesele uzerıne İngiltere tarihinde ref'i ifl~sma defan·r ,.e ma- hükumet kıtatı tarafından işgal edil- k b . d Mahmul Riza Ilevin nişınlan rülürse talimatnamenin her hangi ,,embe günU öğleden sonra :.ııll 

c Rusy_ a arasmda. b_ ir ihtilaf baş gös miştir. a rısıanına efnedilmlşıir. b" dd . tadil dil kti" p al ı de ,• 
t R h S f Jtazasının kendisine le>limine karar Ali b k dün icra olunmuştur. Tarafeyne ır ma esı e ece r. ar a- müzayide ik Darül"aceıc 0 _rmış ır us a~-ı.cıyc n~z.ırı azono I Bunun üzerine ası kabileler hükı'.1- a ederdidc ailesine ,.bn rrn tebdilinde hare usulünün tatbikijl 

.nr taraftan lngılız hancıye nazırı 1 vcrilmıı olduğu ilfo olnnur. mete itaat etmişlerdir. cemJl ihsan eylesin. saadeı temenni ederiz katilesmiıtir, ca)tı ilan olunur 
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§konomi e 
R.usyaya ihracat meselesi MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ Mahallebicide buluşmtışlar 
Şiındi de J;';.iierin tahlil Emanette 

edilmesini istiyorlar! Cemiyeti belediye 
'•ı; .. t v . ---------~ ihra ekaleıı tarafından, Rusya- temeldir. Altın (883), düyunu mu- Rad1yoterapi mütahassısı 

ol. ~.ılernıyen deriler meselesi vahhade (192.50) dir. Remzi beye vereceı'!:il2150 Feci gaçlet 
l•nderiJ ıcaret Odasının istizahma ITHALA T AZALIYOR ., - J ı 

llıııu Ya:~,~~:.bın mektum tutuldu- Rıhtım şirketi müdürü M. Kononj, lirayı sabık şehreminine Ark8d8Şlnl yabani 
t 

TEKRAR KABUL antrepo buhranının önüne geçmek ı- d' d 
T~11Y çin Haliçteki (6,500) metre murab- tazmin ettirmege karar ver 1 Omuz zannederek 

liahcr 1 ~CEKLERMIŞ .. · baı sahasında bahriye deposunun an-
~-·.·,,n a dıgımı.za go"re, bu cevapta . d Rü Cemiyeti belediye dün ikinci reis o••tdu·'rmu··ş.r ;;"'la trepo haline ifrağ edildiğim ün • k'l' T f'k b · · d t .,. •ıı·ı.'ı ec. nebı malı oldug· unu id- .. ve ı ı ev ı eym rıyasetın e op-
•- ' •~ erı d ·ı . sumat idaresine bildirmistir. Rusu- lanmış azadan Emin beye bir ay me- Beykoz kazasında Mahmut Şev-
'"1i••c ki . e_n e.n tekrar kabul e- mat Başmu"du"ru" İsmail Hakkı B. mü · il · M b h ·· k k 
~" e e zunıyet ver mesı ez a a mura ı- et. pa.şa k.öyünde gaflet yüzünden "kte rını bıldir. dikleri tasrih · 
be. ' . b . varedatın azaldıgı· nı ve buhranın zail b' R h · be 1·n bı'r seneden ibaret fecı bır cınayet ika olunmuştur. 
1;:-ıas'1sl Vt u ıddıa etrafında mü- 1 a mı Y 
"'<lıtıı ~rın mutalaalan alınmasına olduğunu bir muharririmize söyle- müddeti memuriyeti hitam bulmuş Köy sakinlerinden Osman kahyanın 
~ "'ugo

1
sterilrnektedir. Bunu~ı üze- miştir. isede tetkiki hesap raporu çıkıncaya oğlu Ahmet ile arkadaşı kasap Fer

ı.;.-." •arın . .1 d .1 . Tücar, yeni gümrük tarifesinin kadar devamı memuriyeti kabul e- hat yabani domuz avlamak için or
"'titııya A ' gerı çevrı en erı erın tatbik zamanı yakla•ması dolayısile dil · ü da · k ı · k d mana giderler ve münasip bir yerde ltııı tet'-,· :'~Upa malı olduğu iddia- • mış. skü r ıs e esı arşısın a-
lı.ı1•tı • k ıçın mütahassısların muta gümrükten eşyasının mühim bir kıs- ki ernliiki milliyeye ait arpa anbarı· pusu kurarlar, 
&tzı•~rulrnuştur. mını çıkarmıştır. mn istimlaki hakkında azadan Celal İki arkadaş pusuda beklerken Ah 
. :ıij;ı DERiLERiMiZ iYiDiR TORKIYE • ITALYA TiCARETi bey ve rüfekasının verdikleri bir tak- met orada beklemekten usanarak ya 
~~ _llıtikhassısla_r: Türkiye derileri ltalya ile muvakkat ticari muka- rir makama havale edilmiştir. Bun- vaş yavaş yerini değiştirmiş ve Fer
:"'lları .•nımtl ,, .r hale geldiği ve vele aktedildiği dün gümrük idaresi- dan sonra Cerrah paşa hastahanesin hadın tam karşısında mevki almıştır. 
~tile A.ışlerne malzeme ve evsafı iti- ne tebliğ olunmuştur. de yirmi bir buçuk ay radyoterapi Ahmedin bu vaziyetinden haberi ol-
ilııdıg·ı .v~upa. :!«ilerinden farklı ol- Bu mukavele, yeni ticaret muahe-

1 
hizmetinde çalışan Dr. Tevfik Remzi mayan Ferhad arkadaşının çalılıklar 

h'l. · ''ın ki desinin aktine kadar devam edecek- beye bu hiı:metine mukabil ayda yüz arasından yürürken çıkardığı hışır-
~' ed'J . myevi tahlilin esas it- ki • f · 

ı ern · tir. liradan 2,150 liranın verilmesi lazım tıyı canavar ya aştıgına at etmış 
25 A.C ıyeccğı kanaatindedir. ANTREPO BUHRAN! geleceği hakkındaki biıtçe encümeni ve silahını hışırtının geldiği tarafa 

· A.Jak USTOSA KADAR A k · b h 'd b k k b' h ı· .. ni""n alarak bo•altmı•tır. ~tı •dar Ruslar bu hususta ıu ntrepo omısyonu, u ranın şı • maz atası o unara ır ay ı muna- ..-· , , 
..._ il Vernıektedir: detini ortadan kaldıracak tedbirlere kaşa edildi. Silah boşanır botanmaz Ahmet 

(ısı A. ~slar Türk malı olan derileri ait olan mesaisinin ilk kısmını bitir- Remzi beyin bu işi evvelce fahri- canhıraş bir feryat çıkararak yere 
ltıini h~lu~tosa kadar kabul edecek- miştir. İttihaz olunan tedabirle buhra yen kabul ettiği halde sonradan üc- yıkılmış ve derhal ölmüştür. Katil 
l\tııı tıı 1 1dlrtnişler sede bilkimya ec- nın şiddetle göze çarpan arazı izale ret istemesi doğru olmadığı ve bina- Ferhat yakalanmıştır. 
~ları" ı olduğunu iddia ettikleri edilmiştir. Komisyon yakında yene enaleyh verilmemesi söylendi. Lakin Denizde iki ceset 

jl ltıj i•i kab~J etmemekte israr ettik· içtimalarına başlıyacak ve vaziyetin gerek kavanin encümeni mazbatasın 
W ı~ b~ " .. •ski vaziyet hiç değişmemi§ kat'i tesviyesine müteveccih esaslı da ve gerekse Dahiliye vekiileti tez- Biri Kınalıada diğeri de Haydar 

~Yt r:u
1 
Zden. anbarlarda kalan Tür- tedbirleri alacaktır. Aliikadarların keresinde bu paranın verilmesi lazım paşa açıklarında denizden iki ceset 

lıt, llu a
1
r derıler çürümeğe başlamış temin ettiğine nazaran antrepo buhra olduğu bildiriliyordu. Neticede pa- çıkmıştır. 

. lltb; sar, kebrako ve mimoza gibi nının bir daha avdeti uzak bir ihti- canın verilmesi ve fakat Remzi beyin Kınahada sahilindeki ceset uzun 
~•ti A. tnaddelerile işlenen yerli de- mal olarak telakki edilebilir. sabık şehremini Emin beyin emrile boylu, siyah mayolu, takriben 35 yaş 
<ı l'anJvrupa malı zannettikleri için RUSLAR bu hizmette çalıştırıldığından verile- Iarında birine aittir. Mağrukun hü-

d( llıtiia1ı 1~ telakki tebdil edilmedikçe PALAMUT ALACAKLAR cek olan para bütçe haricinde bir sar- viyeti malum değildir. 
' 'I'ica n IZalesi kabil değildir.• Haber aldığımıza göre Ruslar, bu fiyat olduğu cihetle müsebbiplerin- Haydar paşa önünde denizden çı-
; l!;ı,ıııa"t müdirıyeti, Ruslann iddi- yakınlarda İzmirden bir kaç milyon den dava edilerek tahsil olunmasına karılan ikinci cesedin Konyanın U

~ekı.~rşı mütahassısların tespit okka palamut almağa karar vermiş- karar verildi. Ruznamede başka bir luburlu kazası ehalisinden 19 yaşla
'ltınd,;rı fenni ve müdellel cevabı ]erdir. Bunun için Rusyanın İstanbul şey olmadığmd•n davet vukuunda rında Aygır oğlu Hasan çavuşa ait 

I Vek .. ıete gönderecektir. ticaret mümessilliğindeki memurlar- içtima edilmek üzre celseye nihayet olduğu ve yüzmek bilmemesinden do 
. f)tin NCILtz: 1013 KURUŞ dan bir zat İzmire gitmiş ve !I elki verildi. layı boğulduğu anlaşılmıştır. 
lııcı;~t Borsada İngiliz lirası (1014) gün ticaret odasına müracaat ederek KARTAL ADALAR VE Sondakikada haber aldığımıza göre 
Ilı%, an •çılrnış ve (1013\ te kapan- malümat almıştır. KOCAELININ ELEKTRiKLE Kınalı ada civarmda bulunan mağru-

ll., ' MARSILY A TENViRi kuo Gala tada deri ticareti yapan Ha-
~.,,;~a.rnecJisi reisi Sadi B. İngilizin TiCARET MUMESSILLICI Kartaldan başlayarak Adalarda yim isminde biri olduğu anlaşıldığı 
~bit ıthalatın azalması ve buna Marailyadaki ticaret mümeuiliği- dahil olduğu halde Anadolu yakası- gibi ailesine hitaben bıraktığı kısa bir 
.'...t•lq·.!h.racatın başlamasından ile- miz iıgal etmekte olduğumuz binayı nın tenviri için İstanbul elektrik şir- mektuptan da hadisenin kaza eseri ol
"( ıg1~gını söylemiştir. Borsa komi- yakında terk ile Marıilyada Emile- keti şehremanetile temas ve müzake- mayıp intihar olduğu tahakkuk etmiş
looo); göre !sterlinin yakında Sicard bulvarında 1 numaralı binaya re ediyordu. Müzakere hayli ilerlemiş tir. Hayim ailesine hitaben bıraktığı 

~ur. stan aşağı düşmesi muh nald edeceği bildirilmiştir. tir. mektupta badema kendisini aramama 
* * * Müzakerenin hitamında Kartaldan !arını bildirmektedir. İntiharın sebe-

7181929 Adalara cc, yan '(ermek için tesisata bi tahkik olunmaktadır ......_..... 
TAHViLAT 

derhal başlanacaktır. PENCEREDEN DÜŞMÜŞ 
Elektrik şirketi bir taraftan Ana- Beşiktaş ta• 'Mehmet Şefik ef. nin 

0000 
50 Anadolu} 1· T 

dolu yakası tenviratını ikmal etmeğe oğlu bir buçuk; 1yaşlarındaki Feri-!:::= çalışırken diğer taraftan da Kartal- dun pencere önlin.de oynarken soka-
75 Oy 2.T, . , ı. T. 

Thel flrtttl 
Ele•ıırtt ılrtad 
Rıhllm Şlrkell. 

46,- dan Adalara cereyan verecektir. ğa düşmüş, ağıı;,,µrette yaralandığın 
4.SO.OO Diğer taraftan aldığımız maluma- dan Etfal hastarıesine kaldırılmıştır. 
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00 

H.00 

455,00 ta göre elektirik şirketi, Anadolu ya SABIKALI-KAM!LİN 
ı6 75 kasında yalnız şehir için değil uzak- MARİFETİ 

71 laca kadar tesisatını temdit edecek~ il P ... llmaıı ıtrhll 

ÇEKLP:I\ tir. Bunun için hükumetle temas e- Karagüınrükte Kara baş mahalle
derek yeni bir mukavelename akte- sinde oturan İbrahimi, sabıkalı Ka
decektir. Bul yeni mukavele üzerine mil bıçakla kol ve arkasından cer· 
Kocaeli mıntakası tamamile tenvir hctmi§: ve yakalanmıştır. 
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edilecektir. HALE SİNEMASI KAPICISINA 
Kocaeli mıntakası için İznik gölü TECA VUZ 

50 
05 Pr•J 16 10,00 Berllı 

00 ViyUA a 3800 

* * * 
lsta;ıbul Hayvan Borsası 7 181929 

kenarında yeni bir elektrik fabrikası 
inşa edilmesi düşünülüyor. Bu fahri- Kadıköyünde Hale sineması kapı
ka ile Kocae1i mıntakası ve Marmara cısı Süleymana Cemal ve Osman is
havzası tamamile tenvir edilmiş ola- minde iki kardeş müracaatla anahtar 

istemişler, Süleyman anahtarı verme 
cakt1r. k yince iki kardeş endisini yarala-

Diri satışlar Et Ratışları 
TRAMV AY MALZEMESi GELDi mışlardır. 

Üsküdar tramvay hattının iskele
den Fakülte önüne ve Bağlar başın
dan gene Fakülte önüne kadar tem
didi için ic 1 eden malzeme evvelce 
sipariş olunmuştu. Bu malzeme şehri 
mize gelmiştir. Önümüzdeki hafta 
zarfında hattın vaz'i esas resmi yapı
lacak ve ameliyata başlanacaktır. 
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·~ba/ıada TAYYARE MÜHENDISLICI 
Tayyare cemiyeti İstanbul şubesin-

B il{ , FNL'DE den: 
- l:ı Tayyare mühendisliği tahsili için 

'1 -· yüksek mühendis mektebinden talip 
il eıbahada 658,931 olanların sıhhi muayeneleri yaptırıl-

- ----------Spor 

KOŞUCU BESİM 

BUGÜN PEŞTEYE 
GİDiYOR 

En kuvvetli atletimiz Besimin, Ma
car Federasyonu tarafından Peştede 
yapılacak olan Macaristan şampiyona 
müsabakalarına iştirake davet edildi
ğini memnuniyetle yazmıştık. Futbol 
hey'etinin ve Galatasaraylı arkadaşla 
rının muzaharetile mesarifi rahiycsi 
temin edilmiş olan Besim bu akşam 
Peşteye hareket edecektir. Besim Ma
caristanda Macar atletizm Federasyo 
nunun misafiri olacaktır. 

18 Ağustos tarihinde 800 metreye 
girecek olan bu sevimli atletimize mu 
vaffakıyet temenni eyleriz. 

KONGRE TEHiR EDiLDi 
İstanbul Mıntakasmdan: 
Görülen lüzum üzerine 9 Ağustos 

1929 Cuma günü mukarrer Mıntaka 
Kongresinin tehir edildiği ve içtima 
gününün ayrıca bildirileceği tebliğ 
olunur. h mak üzre istidaları, nUfus veya hüvi-

&,Yv an kesildi yet cüzdanları ve iki adet fotoğrafla- IRAN SEFARETi 
ı. n ile gayet acele olarak ve nihayet İran sefiri Frugi hazretlerinin İran 

~t'Jt\ataaga .. pazar günü öğle zamanına kadar şu· hariciye nezaretine tayini üzerine, 
. '"P ç muessesatının hesabı bemize müracaatleri münhal kalan sefirliğe tayin edilecek 

),:ııtc t
0.''t,; henüz Emanet muhase- Tayyare mühendi~liği tahsili için zat henüz taayyün etmemiştir. 

~. hcı.,;t k edilmediğinden Cemi-, Avrupaya gönderilmek üzre 15 ag· us- İranın Paris veya Berlin sefirinin 
lıi[1 ~ı Yeye s k d'I · b' C ' . Akv ~ C,.h di.ınke". e. ı ememı.~ ve ı- tosta yapılacak müsabaka imtihanına emıyetı am murahhaslığı ile 

l ı.r ·llıaın u ıçtımada muzakere talip olmuş ve müracaat etmiş bulu- birlikte Ankara sefaretine tayini muh 
ıı.~~ · ıştır Bila .. · ld' ,~ <ıtiln g • nco muessesenın nan efendilerin bugünlerde saat 15 teme ır. 
lq r ki f 

28 d~~ 31 Mayıs ~29 a ten 17 ye kadar şubemize müracaat- ..,.,........, 
'uda •alıyctını ve bu muddet !eri. RAKI VE ŞARAP ŞiŞELERiNE 
rın, ın~zbahada kesilen h1f/van GAZiNiN RESMi 
'ud~ gostermektedir. Bu müddet KONULMAYACAK 

l •c da ı;:•zbahada 423,257 kara- VAPUR SATMAK iÇiN Bazı Rum rakı imalathanelerinin 
• ı.::.Ga-g ç, 92,612, kıvırcık'' ke- TEKLiFLER Gazi Hazretleriııin fotoğraflarını ha-

"l !ti;, v: i~~zu ve oğlak 21_.02~. yer- 1 Bir İtalyan ve bir .Alman grubu vi etiketleri rakı ve şar~.P. şiş~lerinin 
:ı., lı2~ · k, 5204, ccnebı ökuz ve tarafından 5atılacak bazı vapurlar üstüne yapıştırdıkları gorutm.uş ve 

\ 1 ıır "1.:ın,la 92~ cl.:ına ve ma- hakkında Seyrisefaine teklifatta bu- Reyfiyetiı' menedılmesi Maliye ve
l rıı<J 0 :Jn a::e-•:. en bütün ho.y- lunulmu:-;tur. Bu teklifler tçtkik olunı kdlı.:tindcn müskirat inhisar idaresine 

... -· ! ~ · ta tebliğ olunmuştur. 

İKİ TRAMVAY ARASINDA 
Yedikuleden Sirkeciye hareket e· 

den 161 numaralı tramvaya ters ta
raftan binen 12 yaşlarında Leon mu 
kabil taraftan gelen tramvay arasın
da kalarak e"i.nıiş lı.:ıstaneye kaldı
rılmıştır. 

KOKAiN SATAN BiR RUS 
Zabıta memurları Veroski isminde 

bir rusu tevkif etmişlerdir. Veroski 
bundan eve! beş kere kokain satar
ken yakalanmış l'ir sabıkalıdır. Ve
roski son zamanlarda bir birahanede 
garsonluk etmeğe ve gelen müşteri
lere kokain satmağa başlamıştcr. Ge
çen g~ce bu birahanede bir gençle 
Veroski arasında bu meseleden dola
yı bir vak'a olmuştur. 

Genç adam Veroski den veresiye 
kokain istemiş ve ret cevabı alınca 
bağırıp çağırmağa başla>,ultır. Polis 
meseleye müdahale ederek Vero•kiyi 
yakalamıştır. _.....,,......,,... ___ _ 

BiR KADIN AŞIKININ 
BABASIN! ÖLDORDO 

Torbalı kazasının Değirmendere 
nahiyesi halkından Kadı Rıza efen
di namındaki şahıs, Kuşadasına gel
mekte iken yolda öldürülmüştür. 

Yapılan tahkikat neticesinde kati
lin bir kadın olduğu anlaşılmıştır. 

İsmi Karaoğlan kızı Müşerref Ha
nımdır. Maktul Rıza efendinin oğlu 
İlyas ile seviştikleri, fakat Rıza efen
dinin izdivaçlarına muvafakat etme
diği sabit olmuştur. 

Müşerref Hanımın, erkek elbiıesi 
giymek suretile cinayeti yaptığı ve 
İlyasla evlenmek için böyle bir çare 
düşündüğü tesbit edilmiştir. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

iSPiRTO FABRiKASI iÇiN 
TETKiKAT YAPILIYOR 

İspirto fabrikasının Kayaeride in
şası düşünülüyordu. Fakat Heyeti 
vekile son içtimaında bu tasavurdan 
feragat etmiştir. 

Müskirat inhisası umumi müdür 
muavini Hüsnü beyle müfettiş Naim 
Cemil bey yeni fabrikanın nerede in
şasının muvafık olacağını tetkik et
mek üzre yarın Klfıya Ereğlisi bava
lisine müteveccihen hareket edecek
lerdir. Hüsnü ve Naim Cemil beyler 
avdette Adapazarı havalisini de do
laşacak'1rdır. 

Vilayette 

Hükun1et konağı 
Vilayet Hükı'.ımet konagının 

1 ••••••• 

Ortada tehdit yoktu, maznıı ı 
qenç beraef- etli 

yeni tabelası Sev. risefaine Kuvvetli, güzel bir delikanlı idi. Adımlarını askerce atark i 
lerledi. Mahkemeye çağınldığma hayret eder gibi bir hali var 

ısmarlandı. Tabela prinçten dı. Halbuki o, buraya bir kadını tehdit ederek arzularına ram e-
olacaktır meğe çalışmakla maznun olarak geliyordu. Evrakı okundugt 

V.1. t h"k' k . t b zaman anladık ki -Zatüzzevç- olan ..•. Hanımın bir müddetter 
ı aye u umet onagının a e b . . d d k · · G l d b' k · b 1 

lası yeninden yaptırılması kararlaştı en peşın e olaşma ta ımış. eçen er e ır a ·şam, yıne u 1;;ı 
nlmıştır. Tabela prinçten olacak ve ı nımın evine gitmiş, kapıyı çalmış, ve hanımı alarak beraber par!< 
Seyrisefain fabrikasında yapılacaktır. ı ta dolaşmıs, mahallebicide mahallebi yemişler. Ancak bu esna· 

ZIY ARETLER . . da evvelce haberi olan polis memurları cür'etkar aşıkı oradar 
Hahambaşı Becerano Efendı dun I k .. .. .. l 

Valiyi ziyaret etmek üzre Vilayete a ıp mer eze gottirnıuş er. 
gelmiş, Vali olmadığı cihetle kartını Evvela şahitler dinlendi. Fakat hiç biri •.. Hanımın tehdit e-
bırakmıştır. . dildigine dair kat'i bir şey söyleyemedi. Reis sordu: 
H~stanede~ çıka~ ~apa Eftı~ E'.- - Aceba hanımla aralarında münasebet var mı imiş? 

fendı de ".al.ı Muavını Fazlı Beyı zı- - Vallahi efendim, ne diyelim, öyle anlaşılıyor. dediler. Di· 
yaret etmıştır. • b' l · H h. · · d lı l k KAHiRE SEFiRi ger ır şa ut te « anımın ıç ıtıraz etme en tat tat ı onuşa· 

Kahire sefiri Muhiddin Paşa yem- rak parka gittiklerini söyledi.» İnsan, hiç tanımadığı bir erkekle 
den bu ay sonuna kadar mezuniyet böyle uzun uzun neler bulur?» sözlerini de ita.ve eti. 
almıştır. Maznun bu sözleri dudaklarında hafif bir tebessümle dinli· 

Memlekette yordu. Sıra kendisine gelince: 

Tire cinayeti 
Üç katilden ikisi· 

yakalandı 

Tirede tarlalarıııda kurdukları bir 
çardağın içerisinde uyumaktalar iken 
pek feci bir surette öldürülen Akko
yunlu köyünden muhtar Muharrem 
ve refikasının katilleri zabıtanın cid
di bir faaliyeti neticesinde kimilen 
meydana çıkarılmıı ve ikisi yakalan
mıştır. Katiller üç kişidir ve arnavut
tular. Katillerden biri Tireden İzmi
re sivil olarak gönderilen jandarma 
küçük zabıti tarafından yakalanmış
tır ki bunun ismi arnavut Yahya dır . 
Yakalanan bu ip ucu üzerinde tah
kikata devam olunmuş ve Yahya ar
kadaşlarının arnavut Ali ile Sinan ol
duğunu itiraf eylemiştir. Arr-ut A
li maktul Muharrem efendinin dama
dıdır. Ali de tevkif edilmiş ise de Si
nan hala yakalanmamıştır. Firara mu 
vaffak olan bu caninin de yalanda za
bıtamızın eline düşeceğinden kat'iy
yen şüphe edilemez. 

ÇEŞME CiVARINDA DÖRT 
YUNAN BALIKÇI YAKALANDI 
Çeşme cıvarında kara sularımızda 

balık avcılığı yapan 4 Yunanlı, sahil 
müfrezelerimiz tarafından yakalan-

- Efendim dedi, benim söyliyecek bir şeyim yoktur. Mazbui 
ifademde hepsini söyledim. 

- Aranızda münasebet var mı idi? 
- Söyleyemem efendim. 
Mahkeme gencin beraetine karar verdi. 

• * * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Nazif idama mahkum oldu 
Fakat 21 yaşını i' mal etmemesinden cezası 

27 sene 3 ay 10 güne indirildi 
Viktorya ismindeki metresini ya-ı 27 sene 3 ay 10 g~ ağır hapse ~ah 

ralayan ve metresinin büyük annesi kllm olmuştur. Aynı zamanda mueb 
Agavni ile anası Virjini öldüren Na- beden hidema~ı aı:ımeden .meınnuiye 
zif Sururinin muhakemesi dün Ağır te ve mahcurıyetı kanuruye. al~~a 

C bk · d h't bulmuş- bulundurulmasına karar verilmiştır. 
eza ma emesın e 1 am Karar okunurken maznun büyül 

tur.Mahkeme maznunun min gayri bir soğuk kanlılık göstermiştir. Maj 
taammüden katil mücrimi olmak üz- keme reisi Hasan Lütfi B. alelusul 
re idamına karar vermiştir. İdam maznuna şu nasayihta bulundu: 

- İslam nefset, taip ol, karar ka 
mahkumu henüz on sekiz yaşını bi- bili temyizdir, dedL Maznun kararı 
tirmiş olduğutı<lan ve 21 yaşını ik- lakayt bir vaziyette dinlemiı ve şu 
mal etmediğinden idam cezasından cevabı vermiştir: 
kurtulmuştur. Esbabı müşedede ve - Hacet yokl .. -
muhaffefei kanuniye ve takdiriye na Bunun üzerine maznun jandarma 
zarı itibara alındıktan sonra maznun !ar refakatında dişarıya çıkarılmıştır 

mışlardır. Bunların cümlesi de Sakız- ~!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!"!"!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!I!!!!'!!""!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~ 
lıdrr. İzmir müddei umumiliğiue, o-
radan da mahkemeye verilmişlerdir. 
Bunlar, Nikola. Lambo, Stelyo, Yor
gi namında dört Yunanlıdır. Bunlar
dan Stelyo diyorki: 

- Biz ilk defa geliyoruz. Balık 
tutmak için Niğo adasına çıknuttık. 
Orada tevkif edildik. 

Demi~tir. Bunlar 40 yaşından faz. 
la, pejmürde kıyafetlidirler. İçlerin
den biri mukaddema gine o sahille
re yakın kara sularrmızda balık tutar
ken yakalanmış ve bir aya mahkum 
edilmiştir. 

AYDIN POLiSiNDE SUiiSTiMAL 
Aydın polisinde 27000 lilarık suiis

timal keşfedilmiştir. 
Bu mes'ele Yusuf Ziya efendi ve 

daha beş altı kişinin Dahiliye Vekale
tine bir mes'ele hakkında vaki olan 
şikayetinden anlaşılmıştır. 

Dahiliye Vekaleti Aydın polisi hak 
kında tahkikat yapılmasını emretmiş· 
tir. Vılayet tahkikatın icrasını Jan
darma Kumandanı İbrahim beye ver
miştir. 

İbrahim Bey bu sikayetler etrafın
da tahkikata devam ederken de bir 
suiistimal ile karşılaşmıştır . 

Deveran eden şayialara göre suiis
tiınal 27000 liralıktır. ----· --

SICEKLA 
36 dt!receden 26 
< er~cey~ düştü 

Üç günden beri devam eden şid
detli sıcaklar dün biraz hafifledi ve 
evelki gün 36 dereceye kadar ~ıkan 
hararet dün (26) dereceye düştü. 

Rasataneye göre, havalarda bir 
gayri tabiilik olmayıp geçen sene da
ha fazla sıcak olmuştu. 

iKi VATANSIZIN DERDESTi 
Heyeti vekile karan ile tabiiyetten 

iskat edilen Bilecikli Besim hoca oğ
lu Sadık namında bir şahıs İzmire 
gelmış ve polisler tarafından yaka
lanmı~tır. 

Sadık, heyaneti vataniye cürmün
den 14 seneye mahkum e.dilmiş bir 
firaridir. Sadık tekrar mat kemeye ve 
rilccektir. 

Sadığın tevkifi üzerine güya 
bir komünist yakalandığı ıa
yiası çıkmı18" da keyfiyetin Sadığın 
tevkifinden galat olduğu anlaşılmış
mıJtır. 

Bundan başka an asıl İzmirli olup 
gine tabiiyetten ıskat ve hudut hari
cine sevkedilmi' iken gizlice İzmire 
gelip yakayı ele veren Acem Ali de 
evelki gün Gülcemal vapuru ile İs
tanbula sevk edilmittir. Ali buradan 
hudut haricine r çıkar~caktır. 

DAVET 
!at. merkez K.ından: Konyada S inci 
K. O. Erzak ve Eşya Depo memurlu 
ğundan mütekait levazım yüzbaşı 
Kadıköylü Naim efendi bin Haydar 
(321 -.) in ·1 Eylül - 929 tarihine 
kadar Konyada 5 inci K. O. Ümera 1 
ve zabitan Divanı harbine müracaat 

1

1 

etmesi ilan olunur. 

24/26 
53 

23 rs 
29'28 

294 

15 
14 
70 
2!'i 
12 50 

kı~la caddesi duk:kAn 
kayık iskelesi ,, 
Büyilk dere çayır ba~ı 

" " " 
" " " 

han 

iskele mahalli 
hatap arsası 

~ezairli Gazi Hasan pa~a vaki ı nıülevelli ka1nıakanı-
1ııın~an; 

Batılda mahal ve mevkıl muharrer 5 kalem emlAk ve sergi ve 

ardiye mahalli yirmi glln muddetle muzayedeye vazolunmu~tur. 

Talip olanların 20 8 929 Salı gunüne kadar Kasımp~da divanhane 
ka~ısında vakıf idaresine ve yevmi mezkurda lstanbul evkaf md

düriyetinde mülhak vakıflar müduriyetinc muracaatla ihalei kat'iye

lerinl icra ettirmeleri ilan olunı.r. 

YEDiNCi BÜYÜK 

TAY! ARE PiYANG~~U 
1. et Kf:ŞİDE 11 AGUSTOS'f ADIR 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikraıniyeler 
10,000 ve,, Bir nıükc.Hat 
cem'an ~ ;1,QOO ~ numara kaunııc:t ·rır. 

__.. TASFiVE iLANI 
lzmlrde 29 Mart 1333 tarihinde teşekkül eden 

tzMIH İTHALAT VE İHRACAT TÜRK 
ANONİM ŞlRKETİNİ1' 

nizamnamesi mucibince ekseriyetle tesflycslne karar verilmiş 
ve keyfiyet ıon defa 8 Ey!OI 928 tarihinde allkadarların 
malOmu olmak llzrc ilin edilmiştir. 

Yangın dolayısıyla şirketin hlssedaran adreslerini havi 
defter yanmış olduğundan şirketin hissedarlarının ellerindeki 
makbuz numero ve tarihleri ve miktarı hiRselerini ve kendi· 
!erinin ikametgah ittihaz clllklerl mahallerin muvazzah adres

erini Eyl01929nlhayetln• kadar şirketin lzmlrde ervili handaki 
merkezine bildirmeleri ilin olunur. 
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Bt:Gü.NKC HAVA 
Dıin en çok hararet 26 en az 

23 derece ıd~Bugün havanın poıraz 
açık ve '""n olması muhtemeldir. 

FELEK 
SADAKATi 

Dı.in Şehremini Beyi aiyarete ge
len bir zat kendisine karp her neye 
mal oluraa olıun bir sadakat eaeri 
göatermelı: iıtemi" lif 11raıında köp 
rti ıı.tiinün pek aıcak oldutundan 
bahaedcrlı:en demiı ki : 

- Aman efendimi Köprü ilıtü a
deta cehennem, eğer nti umlnbe 
ll!ldakatim olmaeı lt<lprüden geçml
yoceğlm, fakata Emaneti allyeyi n
lev Jı:i pek clla'i bir irattan mahnım 
bıralı:maınak için geçip kuruıu veri
yorum, gerçek Beyefendi lı:öprü mü 

• ruriyesinl tezyit buyunıanu 1 Feda 
olaun efendim iki kurut voreliıll ne 
olur? 

Jııluhidddin Bey bu zata sadoce: 
- Teıeltki!r ederim. Hay 1 Hay 1 

Cevabını vermit ve çıktıktan aonra 
kapıda duran odacıya: 

- Her <lnüne geleni içeri bırak
ma demedim mi? Diye çıkiflJllıt•. 

MİLYONERE E~LENCEI 
Bir Amerikalı milyoner dünyanın 

bütün eğlencelerini görmüt ve bık
IWJ, hiç bir teY lı:cndieini oyalımıı
yormuı. Şimdi onu lıallilıaton ~Jen
direcek olana tamam bir ı:Dt~ do
lar veriyormuı. Adreaini b' bu 
milyonere İatanbulda aporculuk oy
nayanları gelip "Yre-inl taveiye 
ederdim, bu cidden tuhaf bir mıına
ra ar:ııetmektedlr. 

DUDAJt BOYASI! 
Dedim Jı:I: 
- iu dudak boya11 dııt'dl berellot 

bizde yAni erkeklerde yok 1 Çekilir 
fCY de~ll, ağız değil ıatampaya yeni 
baaılmış mühür : 

- Haltlı11n, fakat bunun aıknıtııı 
mahıuru dudağı boyalı olanlara de
ğil eli etefi <lpUlcnl re ohırdıı, bir 
takım boyalı ağızlada btlüzum le
kelenirlerdi. Maahaza ben guatecl
lerc dudak boyaaının lüzumuna lıa
lllm: Ara sıra afızlarınm biçimini 
değiştirmek ve kü5Wı: a<lııtermolı: i
sin. 

İNKlsARı HAYAL 
.. Fransızcadan -

Parlak bir Mayıs sabahı ... 
"Tuilleries" bahçeıindo, bir er-

k~kle bir kadın karşılaırrlar ... Bir-
bırlerini görünce duralarlar ... Sonra 
gayri ihtiyari, birbirlerine dolru 
ılerlerler". Birbirlerine el uzatırlar. 

Jı:im&eyi de !l<:vemem. 
- Daha dur bakalım . 
- Aşka doydum ... 

- Hayatta çok delilikler yaptım. 
Mesele sen ki beni çolı: seviyordun 
sana bile ihanet ettim ... Fakat emin 
ol vicdan azabı çektim. Bazen ka-

Erlı:ek -Nuik Ye elddt- Nuıl ~nlar sersem oluyorlar·- Yok yere 
aınız ? bır anlık bir zevk için iatlkballerini 
Kadın - Meni, soll iyiyim... Siz mahvediyorlar, benim gibi. Amma 

de iylııiniz . ne yapayuıı, ben ihanet etmek için 
- İhtiyarlıyorum . yaradılmı' bir Jı:adınıra . 
- Yok canım, his deiitmcmiısi- - Koca çılgın. 

ala. - Sana bir ıey ıöylcyeyim mi ? 
- İltifat ediyorsunuz. - Dinliyorum. 
- Hakilı:atı eöylüyorum ... Ben de - Sen heyecanla düştindüğüm 

ilf.Olfı miyim? yadettiğlm yegine erkekain. 
- Hayır ... Biraz ıigmanlamıııınız - Memnun oldum . 

fakat ıize yarapru,. - Bana karşı daima nazik dav-
- Meni 1... nındın, sonra sadık kaldın. Bana 
- Zaman, çehrenizin gllsellliine lıis ihanet etmedin . 

luyaınamıt. - 1ıte bunda aldanıyorsun . 
- Sis aynı adanıaınıa, Jı:admlarla - Sahi mi ? 

lı:onuflJlllaını unutmamıııınız , - Evet. Senin zamanında Mar11el-
- Dotruyu söylüyorum. le Jöneviev metreıimdiler, • 
- Doğruyu ıöylemek !hım gelir- - En samimi arkadaılarım ı ... 

M, yüzümde çolı: iyi boya var ve iyi - Bu alelekser böyledir. 
boyenıyorum ... Aynldıfnnız günün - Rezalet bul Pelri amma, sen 
üstünden tam on aene geçti. On sene bunu neden yapım 
ihtiyarladDD. - Ne bileyim ben ı_ Vakıt geçsin 

- On aene mi? [Dtioünür] Sahi, diye. Fakat onları hiç bir zaman 
gelecek ay tem on aene olacak . sevmedim . 

- Ya 1.. - Ne olursa olsun, rezalet, kepa-
- On sene ihtiyarlamıı olmalı: zelik ı .. Bunu, bu ahlaksızlığı sen-

pık keyifli btr ry delil • (Susar; don hiç ümit etmemiştim. 
yanyana yilrürler BlrblrimUıe "aiz" - Evet amma sen de ... 
diye hltep etmomi&i blru gUlllnç - Kadınlar başkadır... Onların 
buluyorum? .. On aenc, senli benli ihanetini tabii g<lrmek lazımdır. 
konuftuktan aonra ... Havvadan beri, memnu meyvayı tat-

- '.Hakkın var 1 malı: arınıaundan kurtulamadık. Fa-
- Senden ıoora ıiı demek, bll'8I kat sen ... sen . 

kin al!metldir ... - Eğer bu kadar meyuı olacağını 
- Doğru. bllooydim söylemezdim. 
- İnsan yalancılara, lakayit oldu- _ Stiylememellydin... Mazimde 

ğu insanlara siz diye hitep eder ... kinsiz olarak hatırladığım bir sen 
Fakat bizim gibi, beraber binblr çıl- vardın. Seni düşündüğüm zaman 
ğnılık yapmııı- insanlar siz diye ko- içim a~ılırdı: Müfckkircmde ayrı 
nuııamaz ·•· bir yerm vardı. Çünkü seni, bana 

- Ne iyi zamanlar geçirdik... daima sadık kalmış s~nıyordum ... 
- Fena gUnlerimis de oldu ha... İşte şimdi, •tnin de öbür erkekler-
- Onları unutalım. den farkın olmadığını anladım ... 
- Unuttum bile. Hep iyi zaman- Ke,ki aana raagelmeseydim. Feci 

!arımızı yadcderim. bir inkisarı hayale oğradnn. 

Amerika Franaa'dan alacaklarını 
iıtcdikten aonra para isteme benden 
buz gibi so~urum sonden sözü feh
yasınca Fransa'da bir Amerika düt· 
manlığı başladı. Bir Fransu: ıı:azete
ainden iktibas ettiğimiz bu karika
tUrde Amerika'mn yukarıda görün
düğü gibi Avrupaya sulh getirmek i
çin gC!ldiği fakat hakikatte para ta
lep ettiği görülmektedir. cPau aulh, 
cBay> de tediye et demektir. 

TAVİL ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

:\1untu.ıım Bartın EkspreEi 

Tavil zade 
VAPURU 

8 Ağustos 
perşembe ak
~amı Sirkeci 

rıhumından hareketle mutat 
iskelelerine uıradıktan wnra 
Barrın \C Cld<' iskekltrinc 
azimet 'e 11vdct edecektir. 
Mıırılazam Analık Eksprt•i 

Selan1et vapuru 
her per~cmhe ak~amı ,'irked f 
rıhtımınc!:ln harakeıle murat 

lskclekrınc uı;t-adıkıan >tnra 
cuma gunıı ~:dr, mit ve Ayva

lı~a mıı~a~~lat V<' pHznr ~liniı 
Ayvalıktan hareketle pazarıesi 
lstanbula avdet edecektir. 

- Şimdi meaut muaun ? _ Ben ne bileydim ki, on aene 
-Evet evlendim. Kanın beni se- sonra... Mahalli müracur; Yemiı Taivlzade 

vlyor, ben de karımı seviyorum... _On sene sonra, bu hiddetim, bu biraderler. Telefon lsıanbul 2210 

FELEK 

Kadın glJzüyle 
Mesai hayatında 
kadınlarımı% 

Memleketimbln Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi muhtelif faaliyet merkez 
lerinde, çocukları korumak için ev
ler açılacağını gazeteler reamen bil
dirdiler. Bu evlerde, it ııalı!bl kadJll
larm çocuklarına bekılacall, ihtiyaç 
!arı temin edilecek ve akFlan al.
lelerine iade edileceklerdır. HllkA
metımiı bu koruma evlerinin tell
lile, yalnu: kadınlarımııa mcılelı: ha
yatına muaaade etmekle kelmayor, 

f •yni zamanda Üzerlerindeki yilldl 
hafifleterek çalııımalan içicı onları 
teşvik te ed1yor. Bu bizim için bü
y le bır nimettir. 

Harp eski tcl!kkilerimizi tammni
le .illt ust ettı. Evvelce meıut olabil
mek içın bir kadının kocasına yaa
lanarak nece evinde oturup işllc 
guclle meşgul olması kifi gelirdi. 
Fakat şimdi, evciment ve hamarat
lığımıza ragmen ipin iki ucumı bir 
araya getiremiyen ev henımları, çe
hiz tedarikinden aciz, yetişmi' !uz 
valdeleri, siz söyleyiniz, yalnız er
kcgimizin ka:ı..ırıcına istinat etmek 
ialcmizin de· ıl saadetine, iaşesine 
k5f1 geliyor mu? Evlerimizden kız
la· :nızm l 'ler birer ış beşına koşup 
gitt kledni Lclki içımizi çekorek gö 
r!iyorsı:' . hkat buna karıı göz yum 
mak mecbı ıyctı ıde kalıyorsunuz; 
çtinku ani ye.& z ki onlara bak
maktan acıısiniz. görüyorsunuz ki, 
evlenecek erk k ıştengüçten evel kız 
ların,ızın parası olup olmadığını so
ruyor. Evet ev hayatından hiç bir 
kadın fedaklrlık etmek isttmez; fa
kat yaşayabilmesi için çalışmak o
nun ı ın d• bir ihti a eklini aldı. 

- Tebrik ederim. tee11ürUm aana gülünç görünebilir. iıı••••••~n•••mllİİ 
- Amma bilmem buna saadet de- Fakat bi2im gibi aeviıen iki kiti ..... m;D11=:ımm!el!ıill•lıiill-

ne bilir mi?.. anamda, daima bir rabıta kalır... 1 
- Beraber olduğumuz zaman mes- On acne değil, ömürlrinln sonuna Y E L K N C 1 

uttum ... Jı:adar, birbirleri için yalancı ola-
- Evet .. ~ Sen ne ilemdeıin? ma•ial' . . .. ları deoı'ı ıu~· YB •in'al qosl1SI 
- Ben yaşlı bir adamla yqıyorum Nıkledea lt o!Jr u 

Amma aevmiyorum. Bundan sonra Selimi lnet SAM UN 
Efiu -aile gaileiıinden maada, umum 

1 

Ha1buki faaliyetin her !ı.iiıcsinde 
memlekete ait iktıaadt meıeleler gün kadınlarımızdan istifade edilir. Me
gettUı:çe <lyle muğlak bir 9ekil alı- ıelfi maarifte. Çocuğa ilk terbiyeyi 
yoc Jı:I, bunlar Jı:arııaında cins farkı veren kadın, bütün memleket çoculı:
ııc:lzetmelı: müsaade edilemlyecek bir !arına tatbik edilecek terbiye siste
lükı olur. Dalıilde er.salı:, mühimmat mini zihninde tevlit edemez mi? 
tedariki, sanatımızın inlı:ipfı, hariç- Türk kadını yalnız muallimliğe de
te milletler araaındaki cihan rekabe- ğil, maarif komisyonlarında fikirle
tmde mevkiimizin temini için, llı:tl- rlnden lıtlfade edilecek aza, daire
dera ihtiyacımız var. Bu iktidarı ne- lerde çalıf'lbilecek iyi bir memur da 
rede bulursak, erkekte yahut kadın- olabilir. Sonra ziraat sahasında ka
da, ondan istifade etmek hepimiz 1- <hnlarımız neler yapmaz? Türk ka
çin vatani bir vazifedir. dmı ötedenbcri çiftçi ruhu ta§ır. 

VAPURU 

ağıı~tos Çarşamba 
günü ak~amı Sirkeci rıhumın
dan hareketle do~ru (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson , Trabzon , Surmc ve 
Rl:ıe ) yt gidecektir. 
Tafsll~t için Sirkecide yelken 

ci hanında kAin acentasına mü 
racaat Tel. 1 tanlıul 1515 

Fakat bizim mesai sahamız o ka- Tarlalarda çift süren, güneş altında 
dar mahdut ki, ancak dar bir geçit- erkeğinin~nında çalışan o değil
ten birbirimizi diraekleyerelı: ve çiy- midir? D oa sonra belediyede mu
neyerck adım atmak hatta tevakkuf vaffak o blleceitinl şimdiden itiraf 
etmek mecburiyetinde kalıyoruz. E- etmelidir. Do· ktor A kut· l 
velden bir muallimlik yapabiliyOl'- t,ıe çocuklarımız için koruma ev- • le 
duk. Şimdi de göze görüken bir dalı:- leri inşa ettiren Cumhuriyet hükfı
tiloculuk var. Eren yeten daktilo o- meti eminiz ki bite yalnız bütün da-
luyor. Bu meslek memleketimizde 1 1 '· ka 1 ki k 1 ı · d' f k 1 k re erın pu arını açma a a mı-
ed.~em bırl §~>'.hır, 

1 
ad at k ybapı acak yacak, mevkiimlzde ilerlemek için 

ıger şey erı ı ma e ere , unu o- bl h f 1 k · B · d 
1 · be ka 1 b ld k d" ze er ıraa ı verece tır. ız sa e ay ve nıs ten zanç ı u u ıye . . .. . 
hepımizin bu tarafa üıüşmesi doğru d~ktıloculukta. hayat_ ç!irutmek ıst_e 
mudur? Gazetelerde bir katip hanı- m~yo~u.z. Makına degll memleketı
ma ihtiyaç var diye bir ilan gördü- mız ıçın kafamııla kolumuzla çalı
nüz mü, derhal yüzlere gent kız ü- ııan inaanlar olmak iotiyoruz. Bu 
mitle parlayan gözlerle helecana dü meşguliyet yalnız vatana hizmet et
terler; fakat içlerinden birisi inti- mekle kalmayacaktır, ayni zamanda 
hap edildikten sonra okoca kafileher bizi kiıçük dütüreceklerden de 
zaman olduğu gibi bu sefer de yine kurtaracaktır. Çünkü çalışan bir ka
aylarca beklemcğe ve hayatının en dının dedikoduya, sinir hastalığına, 
zinde semeresini paslatmağa mah- intihar teşebbüslerine vaktı yoktur. 
kum kalır, azık de il mi? EFZAYJŞ SUAT 

Elekt:rık m.kıne.erıylc belwl:vklul!u, idrar 
darlıl!ı, prostat, ıdemııklldar, bel ı:tV",dı
llRi cilt ve fırengıyi ağrl617 tedavi eder. 
Karak6yde Börelcçl lınnı 11raaında 3.t. 

fand:ırma lmaIAchaneıoi l\ld. ılılnı 
( 90 ) kilo komprime kinin 

aleni mtinaka a usulu ile >atın 

alınacaktır \fonaka;;a 18 8 29 
Pazar günii şaat l 4 te lstanbul 

da Gedlkpa~ada Jandarma imalac
hancşindc yapılacakur. Şartname 

imalAthaneden verilir. 

( 1NEBOLU ) vapuru l I 
A~ustos Pazar günü saat 
l O da Gala ta nhtımından 

hareketle lzmlr Gülllik: Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyay 
gidecek ve dönu~tc mc.ıkftr 

lskelel~rle . hlrllkre Andllli 
kalkJn , Sakız, Çanakkale, 
Gellboiuya uğrayarllk ıı;e\c(ektır 

izmir sür'at post ası 
( Klılcemal ) vapuru 9 

Ağustos Cuma 14.30 da Galata 
rıhtıınıudan hareketle l'umar
tesl sabahı lzmire gidecek ve 

Pazar 14,30 da lzmirden hare
kede Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Bozcaada poslası 
(Gelibolu) vapuru ro A~ustos 
Cumartesi ı 7 de idare rıhtı
mından hareketle Gelibolu 
LApseki Çanakkale lmroz Boz
caadaya gidecek ve Çan11kkale 
LApseki Gellbolııya uğrayarak 

gelecektir. 

1 ra~ıZOk ikinci postası 
[A:'\KARA]vapuru il A~ust<>s 
per~embe ak~Hmı (,alata nhtı· 
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu inop ~amsun L'nye 
Fatsıı < r tıı Girt,On Trabzon 
Rızt)"l' g-ıdccck ve ( ıf Trahzon 
"olatha'lt· Glre>on Ordu Fatsa 
"am,ıın .'inop lnehohıya uj\ra
) nrak p;clecckcir. 

Yalova Postas1 
Curıarrcsi salı ~;ır~amha 

gunlcri Tophane rıhtımıııdttn 

kalkmakta nlan Yalova posta
ları A~usın' 8 inden itiharen 
yapılmayacaktır. Bun·a mukabil 

9 Ağustos cumadan itibar, n 
haftanın cuma pazar gunkri 
yapılacaktır. 

Cuma postaları Ki)prııden 
8,30 da kalkarak Kadıköy tek
mll adalar Kartal Pendi~e uğ· 
rayarak 12,15 de Yıılovaya 
ve Y alovadan 1 7. l 5 de Kalka

rak 18,30 da Pf'ndiğe gelecek 
Pendikten 18,40 da har~ketle 
tekmil adalar ve Kııdıköyüne 
ujtrayarak 21 de köprüye ge
lc~ektir 

Pa.ıar postal~rı: Tophane 
de S-.yri<dairı rıhtımından <ı da 

kalkarak do~nı buyuk adaya, 
bumda l\ü•rlideıı 8.2S de kal

kan "ıpurdan dij!•'r adaların 
nkıarmasını alıp 10, l O da ha
reketle 11,40 da Yalo\'aya p;i· 
dccek ve raıo, .ıd:ın ı 7 de 
kalkarak Bıiytikadap g-elecek 
ve buradan di~~r adaların ak
tarmasını 'erdikrcn sonra doğ
, L l\üprliyc ~clcccktir. 

Pj! ango mildiriı crınden - Nu
munesi veçhlle (250,000) adet ~an 
kalın ıarf mübayaa ''e tab ettirile
ceğinden iıaya 'e taba ıalip olacak· 
!arın pey akçeleri lk birlikte 8 8 929 
perşembe glınd , .. , on be~ıe piyango 
müdürlıii?ünd• müte~ekkll Tn 'are 
mlibayaat komısruonunı muracaatlan. 

Bu rOnkQ yont 
bilmecemiz 

SOLDAN SAGA 
1. - Ayrılık (9) 

2. - Zaman (2) Note (1) 

3. - Dayamlı:lılılı: (9) 

4-Sıfat edati(2) Bufday to.u(I) 
5. - Halisetmek (9) 
7. - Ovugturmalı: (9) 
il. - Sanci vermek (9) 

DOnkO bllmecemtılO 
halledllmlf şokll 

YUKARDAN AŞAÖI 
1. - §amdanda yanan (S) Jlol 
a. - Büyük (S) 
3. - Para11s ( 5) 
4. - Valde (S) Baç, tüy (3) 
7. - Şamdana dikilen ( 3) Jfı 

ların ııdası ( S) 
8. - Bir nevi Jı:um (5) 
9. - Fransızça baı (J) JI~ . 

ev (S) 

~:::1:1:::1::1::::::::::::::::::::::~ ~ı:::::ıı::::::::ı::::ı::rıııı:ıııı 

H ANADOLU 
~i SiGORTA ŞiRKETi 

~I --::ı 
--::ı -· --

TOrklyo ı, Bankası tarahndan teşkil edllmlftlr• 

Yan11n - Hayat - Nalı:llye - l(auı • OtomobU • mn•aHyr 
maliye Sigortalarını lı:abul eder. 

Adresı 4 aneu Velut han Jatanbul 

:: Telefon: latanbııl 531- Telıratı lmdyaı ......................................... ' 
11111111111111111111111111111111 lllJ" ~ı::ıı::ı:;ı::ı::::ı:ı:ıı:ıı;;ı:ıı. 

E NO"S "Fruıt Salt" mey•e to%u 60 sene
denben mıde karaciger •• banalı:ların 

yardlmcısı olmakla maştchirdir Tozla Iıayaar 
menbadan istihzar olunan tekersiz, hızsu tabii 
01 Oshlldir. Eno'a meJ"elerin ekser hava11 

1 oafıasıaı camı tatlı ve kueU tUıftlr. 

1 
SGba'- .. ClAfClm wr •• hıd•bl 
dır•n&uıd• bJr Mll:M 'luıflil a/uur. 

i d~~,~~.,.~ 
~ -~~ ,.~ .. 

l!ILÔ!ı\UM 
ECZANlil.ERDt 

" Fnı!l s.ıı • 
ve. · Eoo,. 
ıshnler1le •U
keti lıbnb
nuı allmcd 
fankas.ıdw 

Zonguldak Yüksek maden 
mühendisi Mektebi mildiriyetindeıı: 
~~ng~l~ak Ylikı~k ~aden tida ile beraber, lise §ehadet~~ 

Mu •. endısı Mektebı, leylı, mec- mesi veya mu akk t ta dii<JI' 
cani ve tahsil müddeti dört se- . 

6 
f :.ııı a s rLI vf 

nedir. Birinci senesine münhasi- ~~111• oto, 8
• at rapo del' 

ren lise mezunları kabul olunur. nufus ~e~k~resı ve aşı . şahıı ,ıJ 
Tedrisat 1 Teşrinievvelde baş- namesıru gondennelen ve aıl .. d 
lar. Girmek isteyen lise mezun- lerini bildinnelidirler.Kayt 1"~ 
ları, mektep müdüriyetine bir is deti 1 Te~rinievvele kadardit 

Emniyet sandığından: 
Halk• her türlü kolaylık l(l>Stermel;i Sandık vazite bilir. ~:ml~kini ip<'''' 

l(ösıererek 'ındıktan pars istikraz edecek müşıerilerlndcn işlerini biııaı f! 
remiyenlerln. delili \'e komıiyoncu i(fbl hıırlçıen bazı klm•elcre murac••t; 
fıızull masral ıhtıyar etmekte oldııklan nazarı ııibare alınacak br kert .and 
bu pbi müşterilere kvlaylık olmak üzere mahsu> \'C muyazzsl meoıO~jl 
ta~in etmiştir \'ergi ve belodiye ve Tapu idsrelerlndekl hu lpoıek mo•111': 
lc;ini bu memurlarımız \'asııasiyle yaptırsbileceklcr ve kendilerine ucr<1 ' 

aidaı namlle bir şey vermiyeeeklcrdir. AIAkadarların malOmu olmak ;iıt'' 
ilanı kevli eı olunur. 

~iılıyeli_:.e~eaı le\rilaM: 5~ - - vuğu meze yapıyorum. --Senin meselen olduğu için - _, Madarİıki ıiü -kararundan ceğim: - - - -- ne, ncbiieyim ben, her şeY o~ 
Güçük salonda, masanın etra- - Öyleyse başla Çapkın kız. cicim Ali kadar memnun oldun, İki kahka birden çınladı. bilirsin, ve ben senin koJııll 

fma toplandılar. Üç dost son de- - Hayır, önce bir hulasasını söyle şimdi fikrini. Çapkın kızın son derece cid- yaşadığunı anlayabilirim. b~ 
rece neş'elidi. çizelim. GündU.ı aramızda nelor - Söylenecek bir fikir yok. di du~?uğ~n~ ~iiriince dört §aş- - Benim kolumda ı Fai<•t el 

Önce akıllarına ne geldise geçti ve bu noktaya hangi yol- Karar her şeyi ifade etmiş bitir- kın goz bırbı~le çarpıştı. Hay- feci bir manzara teşkil etffl 
Yazan: AK4. GÜNDIJZ konu§tular. Harr~ bey biteviye !ardan geldik? Hayret bey bun- miş. Şimdi iş sana bir eş bulma- ret bey kekelıyerek: mi ninem ı W 

_ Bak şuna ı Eğer dışarıda _ İnaan eti istiyorlar. insan- ~se. geçmek ı_~tıy~rdu. Fakat lan .bilmeli iri vereceği rey kuv- ğa kalıyor. Onu da bize bırakır- - Ye'1:e sapıttın kızun 1 . _ Bilakis bir kahraıJJaııJıef 
kaJ5aydı, boyle açmak değil ya lar insan etinden ba§ka şeyle Cıcımın alaylı ıozlennden vakrt vetlı olsun • san .•.• - Katıyen sapıtmadım. Cıd- manzarası teşkil eder. J!e'~r 

, )derdi. bir gül bile yaşa- doymuyorlar hal Fakat ben in- bul~ordu. . . - Hay hay, batla! - Hele bir münakaşa edelim eli söyliyorum: . Hayret beyin büyük fedai<j i' 
yabiliyor, açıyor, bitmiyor. Oy- san değilim,ben iatikbal denilen - .~u! Şu bahse ıntı~a.... Gündüzkü münakaşalan bi- - O halde bu taraftan reyi- - Ben daıma latıfe olarak ğını takdis edecektir KiJJlseJllcr 
lcys~ lıeııde yaşayacağnn. Bu- §eyim, beni metimin kokusu ze- -. B~tün bir kış g~cesınde rer birer anlattı. Anlattıkça va- nizi istemiyorum. kabul ediyo~. bir genç kızı kurta~ak içi'!!ı.-
nun kadarda mı hayat hakkım hirlidir, Çapkın kız, sal yeli ce- v~tımız o kadar çok ki •• Hele ziyet ciddileıti, ciddile§ti~çe - Oraaı öyle. Söyleyiniz: - Bende oyle · sterdiği kahramanca fedai<B 

ok. kendi serimi kendim yapa- miyetin bağrında şu açmış gül bir yudum viıki d~a_.. B~ ben- neoelere bir durgunluk geldı. Memnun musunuz. Çapkın kız knnıldamadan ıl:I- örnek olacaktır . 1 

cağım ve içinde dilediğim gibi kibi daima temiz, daima şen, de bu g.ece Ş0erefınıze bır tek Hayret bey. yal.ınız • Çapkın - Son derece. züne devam etti: _ Ya senin fedakarJığıJlll JI 
yaşa}acağım. Zorla yaşayaca- daima taze yaşayacaktır... Iruaı_ıt~o ıçeceğım. . kızın şahsi fikırlenne dıkkat e- - Mümkün olduğu kadar - Evlenmek kararına hangi dcyecekler ? ot 
ğım. Hayatı bir tafta gibi arzu- * * * . ~ıcım Ali kuantroyu bılme.ı diyor. Öteki tafsilata aldmru- sür'atla olmalı mı? patikalardan, hangi çetin yol- _Benim ansnna gıptC e 
ma göre biçecek, dikecek ve _ Tepelerin ruzgarları seni gıbı sord~: .. yordu, çünkü hepsini Aliden ve - Kabilse yarından tezi yok. lardan geçip geldiğimizi üçü- cekler ş 
ı-t·~anacağım •.. üşütmedi mi Pamuğum! - Nedır o oyle? Çapkından fazla biliyordu. - Beğendiğime rey verecek- müzde bliyoruz. B"' 1 1 az' . 

Burunlarına, taze ve lavanta- - Hiç üşümedim yavrum. - Ku~ntro canunl Oturduğu semt bu gibi şeyle- misiniz? Şimdi de Hayret beyle evlen- - oy e ş~y 0
• m · ~0re111'' 

b _ .-.. e kokan_ insanların - Pancara dönmüpün amma - İçki midir o? rin ~anbaı i~. ~endiıi hiç bir - Vazifemiz ne ki... meye verdiğim karan mutalaa - Bunun ımkanını I 
ortasında yaşayacagım ... - Sevincimden, sevincimden! - Evet c~unl . şey aoylemcdı. Nıhayet son nok Hayret beyle Cicim. bu c~va- edelim. yorum ! bit ~eS 1 

Masaya vurduğu yumruk fin- - Bir müjde mi aldin. - Lezzetı nasıl lezzetı ! tada Çapkın; bı vermekte acele etmışlerdı. _ Böyle bir mutaliiayı iki- Çapkın kız gıcırtılı 
rı cıevirecel;~i. Cicim Ali- - Telefonda bana müjdele- - Tatlı, hoş. - İşte bunun üzerine evlen- Çapkın kız ayağa kalktı. eli- miz de kabul etmiyoruz. Hayret beye sordu: 1 • 

nin gözleri parlıyordu. Çapkının medin mi? Hala kırmızılığnu - Öyleyse içki değildir o. İç- meğe kati karar verdim veseni ne bir meze çatalı aldı, uçlarını _ Zara yok, ben söyliye- -Kat'i mi bu ce~abı~~11ıılıl' 
r 'esi• c seviniyordu. Her geçmedi. ki dediğin tatlı olmaz, içki acı çağırdun. örtüye saplayarak dıkkatı celp yim de. İhtiyarlık meselesi de- -Ne kadar tahmırı 0 

ttll·" 
.ı;' •,ü ıx:·ıq sallıyarak terviç Ağzı meze ile dolu olan Cici9 veya kekremai gider, 11<>nra ka- - Bu karu beni me.'ut etti ettikten sonra: ğil mi en başta? İşte asıl bu me- lirse o kadar kat'i. Ve Jııı 
~tiğini gösteriyordu. Çapkın Ali de söylemeğe çalışıyordu; fa tasında tatlılapr. Çapkmun! Elime doğan Çaplo- - ? ? ? sele için Hayret beyle evleniyo- - Ve hatta? 

<;ay yudu~unda mırıldanı- - Siz sevinçten kızarmışsmı.ı - Ama his bahsi yine, • ıun saadetini görı:coiime .zaten - Ben, dedi sultu. rum. Sen bana bir koca, bir ar-
:ro~du· bende sevincimden kızamıış ta- - Pamufuml Ba ne menılr .. anin idim. - ilen; Hayret beyle evlene- kada§, bir baba, bir dost, bir an-

KIN KIZ 
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~~de· Barsak - Karaciğer - idrar yolu 
· ş • Kum • Kurtlar Hastalıkları için Tuzla i meleri ve deniz banyoları Her glln KOprUden 7,05-7,55·9,55-13,!i-15,1 5· 16, ı O 

da Haydarpaşaya giden vapurlann trenleri men
balara gidip gelirler. Doktorlar vo büfeler vardır. 

"BULEKS 1 
let " :zteuı Ekeperes 1 

Tren 
vapur 

Tayyareyle 

Dllnyanın her tarafına 
en rahat, en etlencell 

ve asgari masrafla 

l(APPEL 
Yazı maklnaları fabrikası 

CHEMNITZ (SAXE) - ALLEMAGNE 
l'arthı tesisi 1860 

1929 da h"k A • • al k ~te u umetten sıpanş ma 
l~en bir çok rakipleri meyanında 
<YtDZAFFER OLMUŞ 

Yegane ınakina<lır. 

1600 amele 

Mısır hükumeti 300 
maki na sipariş etmiştir. 

ı,.,. " ' KAPPEL,, 
Yaıı makinalarının 

'tiki Yetine büyük bir delil 

SEYAHAT 

• 

lstanbulda Borsa 
civarında Sanasar 

Han No 46. B 

" BULEKS ,, 
[ lstıtnbul Ekspres ] 
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Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 

1 LÜKS 
~~ce Çamaşırınızı muhafaza eder. 
~ d~~aınaşırıruzı yıkamak için L Ü K S lrullanınız. İki defa 

.~~ 1~ nır. L_ Ü. K -~ çamaş~rlanınıza tazelik. ve~r, çamşırlan 
\oı~ ı~ rc ın değıl çunku muzlrdır. L O K S tehlikesız ve mükem
~ıııı~.e temizdir. Yıkadığınız ince çamaşırlar için L Ü K S 

"-~ ~· 

.~n~ ~satınalnıa 
ıır1 ıJo 

konıiSJODUD~an : 
" lıı 

Giliserin 
Sarı V azclin 1 

MUnakasai aleniye ile ihalesi 8 Ağustos 
Perşembe günü 14 te 

trın 
Aı 

11 
!\]azot ı Münakasai aleniye ile ihalesi 8 Ağustos 

1 nı Per~embe günü 15, te 
'rcr Udafaa vekili.eti deniz kuvvetlr c ihtiyacı için balAda 

1t llıal,cn h. ile .
0 

· ıe ızalarında muharrer gün ve saatte münakıısai 

ht 
1 

aleleri icra edilecektir. 'aıtnamesini ö m k iste en-

Merkez Deposu: İstanbul, Sultan Hamam,Mesadet Han 

Maarif vekftletincc mektep bu seneden itiharen liseye tahvil 
olunmu~tur. Eylfılün l 6 ıncı günü derslere lıaşlıınac1ktır. 
Kayıt için Guma günleri sabahtan akşama kadar mektebe 

olunabilir. 

• 
Musiki ınualliın ınekte~i ka~nl ,eraili; 

Bu sene mektebimiz namzet sınıfına atideki şeraiti haiz olanlann otuz 
erkek c&lehe imtihanla kabul olunacaktır. 

Kadrosunun dolması baseblle kız talebe alınmayıcalı:tır. 
ı - ilk mektep mezunu olmak 
2 - Musıkı istidadı bulunmak 
3 - Ahvali sıhhiyyesinde teganniye ve enstruman istimaline mani biç 

bir noksanlığı bulunmayacak 
4 - Y ışı on yediden fazla olmamak 
Ona mektep müdavimleri enstrumana vukufu olanlar tercih edilecelderi 

gıöl diğer sınıflara imtihanla talebe kabul edilebilir. Ankaraya kadar gelüpte 
ehliyetini ispat edemeyenler hakkında mektep biç bir surede mesuliyet lı:abul 

edemez. Bu şeraiti haiz ıalip't•rin 15 Eylülden itibaren Ankara musiki mual-
lim mektebinde teşekkül edecek imtihan hey'etinı evrakı müspitelerile bir· 
ilkte bizzat müracaaılan. 

RAKİK BOMONTI GAZOZLARININ 
ALAMETİ FARİKASI 

Gazoz f!Relerl Gazoz ııl~elerl Ozerfodetl 
llzerlndolı:l lr.apııolumuz edketlmlz 

Gazoz, kapsol ve etiketierfmlz!n talı:Ut edfldlği gOrüldil!f!ndenhaldltf 
Bomontl ~azozuou içmek arzu edenler kapsol ve edkecleriınize dikkat 
eımelldlrler. 

..... Arnaoutköyünde ~ 

AMERİKAN KIZ KOLEJİ 
Kayıt muamelatı her Cuma ve Salı günleri saat 9 

H E P S ·1 N O E N 

OSTON 

lstanbul sıhhiye mües
seseleri mübayaat 

Komisyonu Riyasetinden: 
Bak:ırköyde kiin emrazı akliye ve 

aoabiye hastanesi için lazım olan 
250 ton maden kömürü tanzim edi
len şartnamesi veçhile ve 27 / Ağus
ııedq al St l""8 !)U~ I[~S 6ı6 / •Ol 
zarf usulile ihale edilmek üzere mü
nakasaya konmuştur. Bu baptaki 
şartnameyi görmek ve fazla izahat 
-oA:•ıwo:ıı •o:ıınw uµaıu•A:•:ıııı J(1!W[1I 

na müracaatları ilin olunur. 

* * * 
Bakırköyde kiiin emrazı akliye 

ve asabiye Hastanesinin bir pavyo
nunda yapılacak 7352 lira 40 kuruş 
bedeli keşifli inşaat olbaptaki keşif. 
name ve bu bapta tanzim edilen fart· 
namesi veçhile ve 27 - Ağustos - 929 
Salı günü ııaat 15 te kapalı zarf USU· 

Jile ihale edilmek üzere münakasaya 
konmuştur. Bu baptaki şartnameyi 
görmek ve fazla izahat almak iste
yenlerin mezkllr komisyona müraca
atları ilan olunur. 

I
Belsoğnkluğu freu ği 

olaolann nazan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

olarak eski ve y•ni belsoğuklugu, 
freng~ idrar darlığ~ bel gev~ekliği 
ve mesane ve bilcümle kadın ra-

hatsızlıkluı tedavi olunur. Beyoğlu 

SEYAHAT 
acantalığına 

müracaat ediniz, 
Telefon letanbul 

2157 

BaJ~ar'a'a~a : ~enıirJollar nıaıaza 
uıü~ürlü~ün~en 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından 

Agustos pazartesi gilnU lsbatı vücut eylemelerL 
13 kalem eczayı tıbbiye (müfredatı veçhlle) 

140 kilo tuz ruhu 
80 

ı 

36 
ı 

4 

metre mikap inşaat kumu (tuzla kumu olacaktır.) 
adet kollu zımpara bileme aleti 
pus ucu sivri ince diş pıçalı: etetl (6 pua) 
adet saatcl mihver zımbası (1:50 gramlık) 
eğri havya 

tallpl-üı 12 

15 adet iki taraflı 45 dereceli somun anabtan (aııılıteli() 
3 
4 
1 
5 

42 
1 
1 
1 
2 

100 

s 
4 
2 

15 
2 
1 
2 
1 
2 

15 

15 
6 

20 
5 
2 
6 

200 
1 
ı 

2000 
IO 
8 

300 
2 

20 
ro 
ro 
50 

ı 

2 
2200 

20 
1000 

adet bir " " " • • 3/8 
adet helezoni burgu 5m/m 
takım el raybası 1,5-2 

adet tornavida 3,5 m/m atız kenlşlik 
adet demirci örsü 3 kiloluk 
pus O.ç köşe ince diş ete ( 4 pua) 
adet mesnetli çırçır muhbı (orta) 
takım helezoni el maskap kalemi 
adet muvazi mengene (80 atız geıılşlll() 
adet yassı pens (IOOm/m uzunluk) 
adet yaba 12 dişli 
adet istorlu dolap (buylilı:-iı:U~ 
adet sigara masaaı 
adet dosya dolabı 
adet kiat sepeti 
döner koltuk 
adet ona m1S1S1 
adet evrak dolabı 
parça yeşil mua çuh .. (2,25Xl.GO) 
adet isıor perde (112 1. arzı) 

kilo şaplı kösele (tulumba için) 
adet maroken koltuk 
adet portmanto aynalı ( tam) 
adet defter etajeri 
adet avukat çantası 
metro rekorlu bez horınm (58mlm yauı ebat') 
adet memur mas1sı 

metre kırmızı pandazot 
adet madeni damga 
metre murabba Bezli IAstik lıvha ( 4 IJl/rrı) 

adet piri ıç çanta lavbası ( iki taraflı) 
adet kömür küfesi 
adet kasa (küçük) 
adet muşamba cila furçuı uplı 
adet hasır süpürge 

metre balata kayışı (12,5 cm. geııifllk 5,1 •/m lıllııılılO 
metre içi helezoni telll lastik boru. 85X70m/aı) 

adet tren tenviratı otomat kömürü (aıııhı.llf) 
adet masa butonu 
adet yolcu vagonu için glop (N 4) 
kilo çelik tel bobin için O, l 12m/m 
adet kablo bqı 50 m m 2 
metre elckrik supkm celi l,5 )(2 m/m 2 
adet manyatolu zil (telefon için) 

• lüks masa butonu 
metro telefon hatları için kordon tel 1,8)(1 m/m 
adet kurşun füzibl 200 amper 
kilo benzin 

6 adet büyük kavanoz lamba şişesi 
10 • meme iğnesi 

3 • ispirıo lambası (kamineto-cam) 
5 ton madeni kolza yağı 
3 • motür yağı 

18 " sulu boya fırçası (samur) 
500 kutu muşamba cilası 

50 adet Takoz badana fırçası 

2 adet ce im masası (resmi gibi) 
J adet çelik şerit (2~ metrelik lmıu içinde' 
2 " resim sandalyası 

1 " bez şerit (20 metrelik kutu içinde) 
2 • abanoz kenarlı res.<am gönyesi (00 der~ 
1 • ortası takviyeli şeffaf mın~e 
2 • yaylı kırma tahta metro (2 metrelik) 
2 " cep te~viye aleti 
1 " fotoğraf makinası (ica ıoska) forma (tul, çanta, sehpa, preş 

ve sair teferrüaııle) 
100 adet çelik bil ya 12 m/m 
150 adet el işi defteri 

70 ,, nota .,, 

20 top elişi için kiaı ( muhtelif renkte) 
190 top renkli k!at ( muhteUf eb'at ve kiloda) 
50 top parşumen k&aı (99X92 201<.g) 
50 top birinci lı.amur ince kiat) 58X 75 IOlı:.g) 

800 top abajur kdadı 
10 ade& grafik defteri 
IO top yazı makinası kAadı 

5 adet madeni tempon büvar 
300 adet maran~z kurşun kalemi 

3 adet zarf bıçağı 

7 • yazılwıe evrak koyacağı (sepet) 
4 • makinah klossör 
3 " süngerllk maa sünger 
3 " :am kalemlik 

100 kilo pelikan mürekkep (4001) bir Y• yanm kiloluk 
100 şişe istampa mürekkebi 

9000 adet karbon kt&dı (muhtelif renkte) 
" klat zımbası (perforatllr) 

ı " sulu boya takım (lllm) 
2 adet iki taraflı perçin çekici 1,500 kg. 

,, şef yıızılwıesl 

Devlet ~eıniryolları ve limanları uınuıni i~aresin~eo 
;10 Ağustos 1929 tarihinde Diyarlıckirde açılacak olan mili! sergıye 

iştirak etmek üzere azimet ve avdette Devlet demirvollarında <eyalıat edecek 
yolcu licretlerin<len ) üzde :ıo ve sergıye teşhir edilmek üzere scvkedilecek 
yerli mamu!At ücretlerinden de e;as tarifeler üzerinden yüzde .10 tenzili! 
yapılacak ve bu tenzilat 15 •ğııstos l 929 tarihinden 30 eylul ı 929 tarihine 
kadar devam edecektir. 



Dün Cemiyeti bdediye toplanarak, sabık Şehremini operatör Emin bey baklanda 
takıbat icrasına karar verdi 

Francalacıların narhtan yUksek fiatle francala satmak suretile lhtik&r yapnklan anlaşılmış 
ve haklarında takıbata ba nmıştır 

Dün ağır ceza mahkemeslndo 26 sene hapse mahkdm olan 

Vikto anm validesinin lcatlll Nazif Sururt 

__ ............................. ~~ 

MiLLER) 
Aynı fiattaki lastiklerin hepsinden fazla 
dayanacağını fabrikası ilan etmektedir. 

Lastikçilikte yeni bir PRENSiP 
Yeni bir ÇIGIR 

MİLLER fabrikası bir seneden beri yeni bir 
lastik vücude getirmeğe çalışıyor ve muvaf
fak oldu. 

YENi MİLLER 
Muhtelif otomoblller üzerinde cem'an 4,800,000 kllo

metro tecrübeden sonra bu lastiğin nasıl bir harika 

olduğu anlaşıldı, 

Rakiplerle Müsabaka 
ikinci bir tecrübede, aynı tipten 14 otomobile beşer 

yolcu konuldu. Bırlne YENi MiLLER lastiği, on üçüne 

de dünyanın en tanınmış 13 muhtelif marka lastlğl 

takıldı. Çetin ve uzun bir müsabakadan sonra şayanı 

hayret bir netice elde edildi : 

YENiMILLER 
Bütün rakiplerine nispetle çok daha fazla 

dayanarak kat'i bir zater kazandı. 

eni Miller lastiklerigelmiştir 
Türkiye umum OTOMOBİL 
satış mahalli TİCARETİ T.A.Ş. 

Beyoğluoda Tokatlıyao karşısıoda No 239, Telefon B.0.2866 

Bursa vilayetinden: . 'ı liasekiSlNlRra~E~tMr1erştK~U1HAZI:assısı 1 
Karacabey kazasında geçen sene ln~asına başlanan b~kCımet ko- lstanbul Sultan Mahmut türbesi. Telefon: 2622 

.aj\ının bakiyesinden; mevcut 8000 liralık havalenamesi mikdanndaki 

inşaat Ağustos 1929 ve 26 ıncı Perşembe günü saat 16 da talibine 

ihale edilmek üzere münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin keşHnameyi 

görmek için her gün ve teabhüt etmek isteyenlerin de mezkCır 

-'ünde ve kanunda yazılı tarifat dairesinde Bursa vi!Ayetl encüme
nine müracaatları ih\n olun ur. 

Devlet ~eıniryolları ve limanları uınuıııi i~aresin~en ; 
\lüııakasası fcsholuııan kayseri atelyc,;iııe ait 12 Km. Jik yol 

nalzcmcsi tekrar kapalı zarf usulilc münakasaya konmuştur. 

\lunakasa 8 l<:ylül Pazar günli saat 16 da Ankarada Devlet dcmir

ulları binasında yapılacaktır. 

\lünakasaya i~tirak edeceklerin tckiif mektuplarını ye muvakkat 

·miııarlarını aynı g inde saat 15,.30 a kadar umum[ müdürlük kale

.;~" Vl'rnıl'kri lı\zımdır. Talipll'rin ınuııakasa ~annamelcrini 20 lira 

ı ,· ı'ıılin.k .\nl .ı· :ıda. '.\l:ılzc;nc daırc>ımlcıı, l>taıılıul l laydaqın~:ı 

T!çarethancmızde mUstabdem iken çıkarmağa mecbur 
olduğumuz YANI GRATIKA STAVRO PARESKEVA efendi
lerle matmtızel NATALI GAFYERONUN tlcar~thanemizle 

kat'iyen hiç bir alı\kaları olmadığını gUrUlen IQzuma mebni 
muhterem mUşterllermlzin malOmu olmak Uzre lllln eyleriz 

..... efendim. Strongllo biraderler ticarethanesi 

Pazarlıkla Gaz Alınacak 
Şehremanetlnden. 

Pazarlıkla 90616 kilo Gaz alınacaktır. Talip olan

ların 12 ağustos pazartesi günü saat on beşe kadar 

levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

r::::::~Y~TRö"I SiNEMALAR 1 
•••••••••••••••••• 

Millet tiyatrosu bu akşam sına-
ma, tiyatro sabık darülbedayl sanat· 
klrları birlikte Çifte keramet vodvil 
3 perde muganniye Sabriye hanı

mın !şt!rak!ylo. 

Beşiktaş parkında bu gece Naşit 

bey temsilleri ( Tufan ağa ) kome
di 2 p. ( Ceza mahkemesi ) Revu 
1. p. varyete. 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
Ağustosun 9 ıncı cuma günıl 

sabah saat 10 da Beyoğlunda Tünel 
ittisalinde Karanfil sokağında 10 nu
maralı Apergis apartımanının 3 nu
maralı dairesinde bulunan ve ]ak 
Beruhiel efendiye alt bilcümle eşya
lar müzayede surerile satılacaktır. 

Hakiki ve muhteşem lngillz mamu
latı yemek oda takımı bir bufe, haki
ki lngiUz mamulatı maroken takımı, 
mükemmel ve yeni Saksonya çini 
sobalar, kristal bakara kadeh rakımı, 

gümüş kaplı beyaz madenden mamul 
tepsiler, Sen-Luyi renkli kristalden 
mamul pek zarif kadehler, atik Limoj 
porseleninden mamul gayet güzel 
büyük çay takımları, hakiki lngiliz 
büyük duvar saati, bronzdan ve 
kristal bakaradan mamul elektrik 
avizeler, gayet zarH Fransız mamu
latı dikiş masası, oyun masası, Şam 

işi sedelli tabure, meşhur kristoll 
mamulatından çatal bıçak takımları 

ve diğer beyaz maden parçalar, 
Limoj mamulatı porselen-musılin 

kadehler ve çay ve kahve fincanları 

som cevizden mamul tamam yatak 
oda takımı, hakiki lngiliz mamulatı 
yazıhane için evrak dolabı, Viyenna 
ve Saks atik kasc.ler, Çin Saks ve 
sair porslen pı rçalar, gümüş kaplama 
madeni çay takımı balgam! taştan 

biblolar, kıymetli yağlı boya tablolar 
plüş masa örtüsü, Singer dikiş ma· 
kinası, kadife perdeler, bronz karyo· 
lalar, ga yer güzel ve cedit bir yazı 
makinası ceviz kütüphane, k.ristal 
Viyana masaları takımı, Tonet salon 
sandalyeleri. Pey sürenlerden 100 de 
25 teminat alınır. 

Muhtelit hakem mahkemeleri 
Türkiye umuml ajanlığından; Türk
Fransız, Türk·Oelçika . .Muhtelit ha
kem mahkemelerinin usulü muhake· 
me nizamnameleri mucibince l ağus· 

tos 1929 dan 30 Eylül ! 929 tarihine 
kadar yaz tatiline karar verdikleri ve 
bu müddet zarfında evrakı usuliycnin 
tcdviine müteallik müddetlerin cere
yan ctıniycceği mezkOr malıkem·eler 

kaleminden vaki olan lş'ara atfen 
alı\kadarana ilan olunur. 

Zayi - Muallim mektebi köy 
'\ koırsu vcsikamla yeni harfler ras
dikn:ımenıi kazaen zayi ettim, \ 'eni
lcrini çıkartmakta olduğumdan eski
lerinin hükmü olmadığı ilı\n olurıur. 

Safra karyesi muallimlerin 
bia 

BİN SÖZ 
BiRRESİM 

ait l,k1 lntıba 

Eınniyel sandııı ıııü~ürlülün~eo; 
Nurettin, lsmall Hakkı, Mehmet Cavit, Hurşit beylerle 

Fatma Seniha, Ayşe Sabiha, Ayşe Mediha hanımların ı 6709 
ikraz numaralı deyn senedi mucibince Emniyet sandığından l 
eyledikleri meblağ! mukabilinde Sandık namına merhun b 
Galatada Yolcu zade mahallesinde eski ve yeni Dibek solı 
eski 8,10,12,3 ve yeni 1,3 numaralı ve 170 arşın arsa · 
mebni üç kattan ibaret 4 Vl' 6 odıı, 3 ve 1 sofa, bir mu 
kuyu, 40 arşın bahçe ve mUştemelAtı saireyl havi iki hane 
mamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı 

çıkarılarak 1950 lira bedel ile müşterisi namına kat't karııtl 

miş iken bukere yüzde on zam ile başka bir mlişterl çık&t 

zayede bedelinJ 2145 liraya lb!Ajı; eylemiş olması cihetile 

iki hanenin 1218/929 tarihine müsadif önümüzdeki pazarı 
tekrar son mlizayede,inin icrası ve muamelesinin ikmali rıı 

bulunduğundan talip olanların mezkur günde nihayet saat o 

kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları Ilizumu ilan olun 

~mniyet sandığınd 
Emniyet Sandığında küçlik kıt'ada bir elmas dlişürrnii 

muameh\t ftmirine müracaat etmesi ilAn olunur. 

ln~ara ~e~remanetin~en: 
( 250) lira ücretli şehremaneti yol şubesi amirliği rııil 

Mühendis mektebi mezunu olan taliplerin mektep ve bulu 

hizmetleri gösterir vesikalariyle Emanete müracKatları. 

Janoarına iınaıamanesi nıü~ürlü~ünôen; 
Satın alınacak olan 2930 ekmek torbası kapalı zarf usullle roii 

konulmuştur. Münakasa 28-8-929 çarşamba glinü saat 14 te Jı 
Gcdikpaşada Jandarma imalAthanesinde yapılacaktır. Şartname imd14 
verilir. Teklifnamenin tarzı Jmlnsı şartnamede yazılıdır. Teminat nı: 
ğına verilip makbuz teklif zarfına konulacaktır aks! hal teldi 
reddini muciptir. 

Jstanbul icra dairesinden: 
Şehzadebaşmda Hoşkadem ma

hallesinin Selimpaşa ve Mahmud efe
ndi sokağının nokrai iltisakında kilin 
olup Bedrettin beyin uhdesinde bu
lıın&n atik 2 cedit 2·44-4 No ez 
g11yrf istimlAk mukaddema maa bah
~e konağın clyevm öç bap hanenin 
mukatıalı muayyen mahallinin zemin 
ve ebniycsirıin otuz !ki sehim tertl
bile yirmi üç sehimle icareteynll 
muayyen mahalllnin ve derununda 
cari nısıf masura mai lezizio Uç 
hisse itibarile bir hissesi Münir beye 
olan borcundan dolayı kırk beş gün 
müddetle icra kılınan müzayedesinde 
bin lira bedelle talibi uhdesinde 
fsede bedeli mezkOr haddi layık:ında 
o!madıg-ından ihale! kat'iyesi bir ay 
müddetle temdit edilmiştir. Hududu. 
kayden dört tarafı tarik isede cediı 

2 ve 48 No konal!;ın sağ tarafı kıs
men mlitekaidini. bahriyeden Mustafa 
beyin zevcesine ait maa bahçe hane 
diğer tarafları tarik !le mahdut bil
mesaha yedi yüz elli altı metro ter
biinde kayden iki elyevm bir sakaf 
altında iki kısımdan mürekkep bodu· 
rum katından maada üç katlı iki so
kağa cephesi bulunan haricen yağlı 
boyalı bodurum pencereler! demir 
parmaklıklı mezkOr binada iki taşlık 

bodurumda yedi göz odun ve kömür
liik biri sondurma iki aralık bir kıs-

mı dolaplı ve bk kısmı el~ 
kanlı alu sola bir kısOJ' 

dolaplı on altı oda bJr 
kiler beş helA birinin o 
kuyusu bulunan iki mutba~ 
harapçıi iki gözlü kAg!r toD 
mı muhtevi elektrik ve ıer 
batlı yangın duvarları roiib 
mezkOr konağın bir· 1cısoı 10 

ve diğer kısmında HaliDI b 
cıdır. Keza aynı hudut 
cedit 4 No hane 99 oıetr 
ahşap tahtında ahırı roubt 
fevkinde bir sola bir belA 
dan lbaret ve derunund• 
kiracıdır. lld yüz y!rı:ııi Y

5 
terb!!nde bulunan babÇ~· 
kaç meyva ağacı vardı · 
hissenin !ştlrasına yüıd• 

8 
talip olanlar ve daha ~-0 

mat almak isteyen"ler 9- a 
h ·ıasıO 

yasında mevcut arı e 
edebillr. Tamamının ~ıY~ld 
menesi olan on bir b'.n d• 
dan hisseye musip yoz ,r . . t•· 
petinde pey akçesını 929 
etmeler! ve 12 ey!OI ıııy• 
saat on dörtten . ~n • oı•l' 
tanbul icra dairesı 01 pıl . ı·• sinde ihalei kat'lyesı 

olunur. 

O;Frı 
Mes'ul Müdür: :0 


