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l1EY~DEN CENEVRE'YE 
~ey konferansının bitmesi
kv:aber, Cenevre'dc Cemiyeti Su, Yol ve Simeridifer siyasetimizin esa ları .. 
ıa:ın onuncu umumi heyeti 

dı Lalı 'd h ı· . gikijı'.. .. ey e ay ı çetin 
tıı, tulu münakaşalar ol

tfit· Cenevre'de tatlı ve ümit 
ı nutuklar b' b' • . taki Cltt , ır ınnı p 

u, Ccdı~. Lahcy'i bir devrin 
tıııını ~Yeti Akvamın onun
ıla 1ıaş';:111 .heyetinin içtimainı 
Yanı a bır devrin başlangıcı 

Su getirilecek, yol yapılacak •• 

Çümhuriyet hükumetinin 12 senede ı 
tatbik edeceğ'i Program için 100 

milyon lira sarfedilecek ilin ar ~ardır: Biz dünya i§le
~e bı~hassa siyaset entri-

11\e ka~· hırden bire deği§ece
cy 11 olmamakla beraber, 

. ıısı ~~~ene.vre iç~al~n Dün Recep Beyin riyaseti altında rlaydar 
Cd mmıyetlennı de ın· • . • ·· ·• ·· ıd ·· 

'lıııiı:~ek değiliz. Bunlar bey- paşada toplanıldı, Nafıa ışlerı goruşu u .. 
. Olta h hayatta ağır ve ya va,; 

Ckt er Raide kendini hisset
ııe e. olan, mühim bir teka 

~dYrınin dikkata §ayan saf-
Nafia vekili bugUn vek:llete merbut olan bUtUn 

müessese ve ,ırketlerl tefti' edecektir .. ,,~iın~~ ~ t' l . -
""I, L e ıce en meydanda 
c 'lnı alıey ~onfcransı neyi ifa- . • . . • 
Crfıaı ektedır? Bu konferans Nafia musteşaı-ı Arif B. sular. meaeleu ve ~ekalete aıt dıger 
...... ~e Lahey kelimesinin müstacel husuaat hnldandn Vekil Recep Beye ızahat vermek ve 

Ytni ita/yan Hariciyt nazarı 
M. Grandi 

Değişiklik 

Cevabımız .. 
Tevfik Kamil bey 
dün davet üzerine 

Ankaraya gitti 
Muhtelit mübadele komisyonunda

ki Türk heyeti murahhasası reisi 
Tevfik Kamil bey Hariciye vekaleti 
tarafından vaki davet üzerine dünkü 

1 elcspresle Ankaraya hareket etmiş· 
ı tir. 
· Tevfik Kamil bey Yunanlılara ve
rilecek cevabi nota ile alakadar olan 
bu seyahat hakkında bir muharriri
mize şu beyanatta bulunmuştur: 

- Yeni vaziyet üzerine hükQmet· 
le temas etmekliğim Jazımgcldiği için 
Ankaraya gidiyorum. 

-llıın d h · · 1 · t' Uııkij Le zarar vermemiştir. lazım gelen talımatı almak üzre ün te rımıze ge mıf ır. 
~ h ~h~y konferansı ile ci.. Arif B. bir muharririmizc demittir ki: . 
i'lpın ~hının Avrupa üzerinde - Bilhassa sular ve yollar mesailil~ meşgul olm~tayız. Bır 
Ok ~ ta olduğu tazyikler az haftadanberi cereyan eden ışleri Vekil Beye arzetbkten sonra 

M. Muso1ini nazaret 
lerden vazgeçti 

Bittabi bu aeyabat Yunan hulı:ü
metinin notasına karşı hazırlanan ce
vapla alakadardır. Bir hafta kadar 
Ankarada kalarak icap eden hususat 
hakkında izahat vereceğim ve sonra 
Istanbula avdet edeceğim. Muhtelit 
mübadele komiayonu heyeti umumi
ye içtimaı Ankaradan geldikten son
ra akdedilecektir. Komisyona verdi· 
ğiıni2 notalara, Yunan heyeti murah
hasasının vereceği cevaplar bu içti
mada tetkik edilecektir. Vaziyette 
bir değişiklik yoktur. İçtinıaa mani 
bir hal mevcut değildir. Komiayonun 
emlilı: meseleleri hakkındaki lı:ararla
nnın infaz edilmesini bilhaua iatiyo
ruz. Komi~onun Garbi Tralı:yaya 

Gazi Hz. Ya/ovada kilşklerlnln · ilnande kahvt içiyorlar 

Okta· aldınlınıştır. Almanya Ankaraya avdet edeceğim 
Jaı1 b'ı nazanndan harp hesap- Memleketimizin su ihtiyacını 
~il~t ~ereceye kadar tasviye temin için (12) senelik bir su 
~Csi ş e Ren havzasının tah- siyaseti programı yapılmış ve 
1Jı \1 ~aran berri Avrupa'nm bu bıiyük işe (100) milyon lira 
~strkrarını hayli sağlam- tahsi~ olunmuştur. ~u prog~a-

~fc Ştır. O suretle ki Lahcy mın ılk kısmını teşkil eden ış-
kaPat~ansr.nı Versay siyasetini )e:in hazırlıklarına ba§lanmış-
~l:ır n bır dönüm iloktası sa· ı ır. 
~lip Pek te haksız değildirler Şimdi Ankara civarında bulu 
cı ha~c mağlup zihniyetleri nan sudan azami istifade içirı 
~~, d~ Çok deg" i§miştir. Al- .tercih edilerek programın tatbi- ,, ... '~ Ş Nali kili D. yollan mudUru 
•• g;b! 1mdi, bundan evci oldu- • •• suya ihtiyacı olan mıntakalar 
1tr hı ~sarsılmaz bir müttefik- Recep 8. tercih edilere prograının tatbi- Haşim 8 · 
~~. ~e~ karşısında bulunmı- katma ehemmiyetle devam olu ~acakt~r. . . • 
~Ilı b~ay bloku, Lahey'de Müsteşar bey bundan sonra şımendıfer ınşaatma nakli kelam 
~· l\rıı ır ~urette parçalanmış- ederek de~ştir ki: .. . 
ili Ve"-~ sıyaset meydanı ye- - Fevzı paşa - Malatya hattında Golbaşı ıstasyonuna kadar 
~~ a~a serbest kombinezon- ~af tada 3 defa yolcu ve eşya trenleri i§letilmesine başlanmı§tır. 
. ısı~t~~-. Hattı Malatyaya temdit için daha (145) kilometrelik yol kal-

1\i .ı1,1Ya~a kongresi! .ese~- ınışur ki her halde (1930) da bu da bitmiş olacaktır." 
~ı ettırcbilmek ıçın, hır * * • 
~et u~U:~~~i!k ı:;:: ~== SU SİYASETİMİZİN ESASLARI 
llıüdd \>c inkilaplanna urun Tatbikat için hazırlıklar yapılan yaparak tatbik edilecek plinlarnı 
llilıq Ct tahammül edemiyerek b.ü~ sul.'."':" işlerinde memlc~e- esasları hazırlanmıştır. Bu yerlerde 
~alt Yet inf . h tımızın muhım au menbalarından ıs- bentler inşası tekarrür etmiş ve pro 
ho ıt ta · ısah ettı, .ve atta 0 tifade edilerek susuzluktan çıkan jeleri ihzar edilmittir. 

~lllrk tik evci İngıltere oyun müıkülat ve şikayetlere meydan ve· BÜYÜK BİR BENT YAPILACAK 
1919 '\7 etmi§ti. rilmemeai muvafık görülmüştür. Yakında Ankara civarındaki Çu

tchir \1 ersay konferansı da Ayni zamanda bazı mıntakalarda bukçayı sahaaında 40 metre yüksek 
1trıi &i e k~vvetle ihdas ettiği suların tanzim edi.lmeme~.i ~olayısi- liğinde bir bent inşa edilecektir. 
llıc1t i ?ası nizamı devam ettir- le vu~bulan tahnbatın ~nüne geç- Bunun (700,000) liraya çıkacağı 
b., Çın_ d'. "k k • mek uzre de esaslı tertıbat alına- anla•ılmı•tır. Çubuklu ıuyu Ankara ."'lı ı;, ıger yu se ve ın- caktır. • • 
~t ~"Yel f nın ihtiyacını temin edebilecektir. 
~ hakik er zahiren ilk ve a- Su tesisatı mükemmel olan Al- Su tesisatı programının ilk ~ıa
~~~lard atta son safta bulun- manya, Franaa, Belçika, İtalya. ı .. mının tatbikatı için icap eden ıba
)1biııe 1 

- Cemiyeti Akvam viçre ve diğer yerlerde olduğu gibi lelere 10 Ey!Olden itibaren Ankara 
~t\i ı\k zonuna dayandı. Cemi- fenni te9kil&t ve teıisat yapılacak- da batlanmıştır. 
~.P z~aın içinde galip ve mağ tır. Nafia veklleti ıu teıiaatı için bazı 
~ haı/~er. mevzubahs oldu- MÜTEHASSISLARIN ecnebi gruplarile tema• etmektedir. 
. lıl\i"•t·'k.ı bır sulh ve uzla§ma TETKİKATI Bu hafta içinde Polatlı .civarın~a-

" ın ki suyun güzergihında ınp. edile-
ı!ı oı ın teessüsüne tabii Su müteha1111ları Gedia, Büyük cek bendin kanal açılma itlerine bat 
'i' Ve c m~:ı:dı. Netekim olma- Menderes, Nilüfer deliçay, Çubuk- !anacaktır. Su itlerine ait umumi 
~ ~ilai a:mıyeti Akvam <1!1 asıl çayı, Sakarya, Adanadaki Bordon tetkikatın mühim bir kısmı bu ay 
~ttcllıcd~ada mühim neticeler Porsuk ve Sarısu civarında tetkikat nihayetinde ikmal edilecektir. 
~llog 1

·• Lokarno itilafları, • • • 
l\!Yiltta ın~.Sakı gibi beynelmilel DÜNKÜ tçrtMADA NE KONUŞULDU? 
~ •• ~ rıı;~lı~nüm n6ktalan teşkil-
·""l lı " ım h d · 1 h Dün saat on bette Haydarpaşa de-ı RF'.CEP .~· İN TEFTİŞ~ T~ ht ilric· a ıse er eE, o- miryolları idaresinde Nafia .ve~ili Nafıa vekılı Recep B. ıe~~ımızde 4J Itıııır inde vuku huldu.'La- Recep Beyin riyasetinde bir ıçtıma bulunan vekilete merbut muesaesat 
ı._ 'lı..,111 cransı ile, Versay po- aktedilmiştir. ve şirketlerin teftişatına yarın baş-• n,, tn ınühim bir nisbette . . 'lh I !ayacak ve evvela Terkos su kum-
"~ ''sind . Bu ı~tı~da ~1 ~asa. ·~· yo -:'" panyasının vaziyetini tetkik edecek 1ı(i1ııı en sonra Cemiyeti şı~endıfer ı.şlerı gör~'ülmüş ve ·~- tir. Bunu müteakip teftişat Tram
~ i te~ekkülünün de daha lerın daha zıyade tesrıı muvafık g~- vay Rıhtım Elektrik Hava gazi 
~. ilz ~kı~af edeceğini uman- rülmüttür. Ve~al~t müs~eşarı Arıf şirketlerile Şark ve A~adolu demir 
1,'.iqııd• ğıldir. Mac Donald la B. bu hususta ıttihaz edılen mukar yolları idarelerine te§lllil edilecek-
;4 ın rcratı hamilen dün akşam Ankaraya t' ~· tacaı. nutukları bu ümitleri h k . . ır. 

M. Grandi Hariciye 
nazırı oldu 

ROMA, 13 (A.A) - Kabi
nede mühim tadilat yapılmıt· 
tır. 7 müateıar, nazır olmuıtur. 
Bu meyanda M.Grandi hariciye 
nezaretine getirilmittir. 

Romadan gelen bir telgraf İtalyan 
başvekili sinyor Musolininin idare
sinde mühim bir tebeddül olduğunu 
bildirmektedir. Muaolininin §imdiye 
kadar takip ettiği siyaset, muhtelif 
nazırlıkları kendi şahsında temerküz 
ettirmekti. Hariciye, harbiye, bahri-

Gazi Hz. Y alovada 
Y alovaya gönderdiğimiz 

muhabirimizin telgrafı 
Gazi Hz. diin Ya/ovanın her tara/mı gez:. 
miş, bazı emirler vermiş ve ilk bango
larmı almışlardır, kalk sevinç içindedir 

ye hava ve sair nazaretltri şah- YALOVA, 13 (Sureti mahau henüz intaatı bitmeyen dairele· 
smda cem etmiş bunları müsteşarlar aada giden muhabirimizden)- ri ııözden ııeçirmitler, sıcak ve 
vasitasile idare etmtkte idi. Gazi 1 • d k b 

Filhakilra ekstriya bu milstC9'1r- · Hazret en ün a fam re- aoğuk au kaynaklannı, uralar-
lar birer nazır va7.İyetinde idiler ve Tevfik Kimli bey fakatlerinde Dahiliye Vekili da yapılan tulumba ve teksif 
Musolini ancak naınmı umur idi. nakli huausundaki kararın değişme- Şükrü Kaya Bey ve diğer ze- merkezlerini görmütlerdir. 
Fakat ne de olaa, roesul nazır Muao- sine aebep yoktur. Sırası gelince bu vat olduğu halde Ertuğrol ya- Gazi Hazretleri kaplıcaların 
!ini idi. İşte bunun içindir iri yuka- kararın tatbikini talep edeceğiz. Ko- tile Yalovayı tetrif buyurdular yeni yapılan teaiaatmı battan a
riki telgraf M aollı\ı 8 ya&ctlnde ye- misyonda münhal cilan bitaraf aza- ve otomobillerle doğru kaplıca- 9ağı ııezmitler, noksanların ik-
ni bir adım t W edilmelidir. B" run intihabı iç;n söylend.i~i gibi Yu- 1 · d k k d'I • • • h al' · • • 1 • 1 d' 
telgraftan Musolini'nin bütün ıııü•- nan hükumeti Cemiyeti Akvama mü- !ara gık:rke • end"lı enAkıçm azyır m ı ıçm emır er vermıt er ır. 
teşarları nazır mcvkiine çikardığı ve racaat etmi§se bizim de ayni tarzda anan Of e ın ı er. tam a- Bu meyanda Gazi Hazretleri, 
kendisi yaL-ıız başvekilette kaldığı hareket edeceğimizi zannediyorum. !ovanın sürur ve heyecanına pa kendi kötklerini de rafakatlerin 
anlaşılmaktadır. Fakat henüz hükumetimizin bu hu- yan yoktu. Her taraf bayraklar deki zevata gezdirmitlerdir. 

sustaki noktai nazarını .b~lmiyo~um. la aüalenmitti. Kötk altı odadır. Alt katla 

Kesildi! 
Şehir kırk dakika 
karanlık· a kaldı 

Elektrik cereyanının 
kesilmesi neden 

ileri geldi ? 

Son zamanlarda ihmal ve dikkat
~lik yüzünden elektrik cereyanı 
ark sık kesilmektedir. 

Dün akıam da saat on dokuzu elli 

Komisyonu.nh~zun me1sa1ısı~etragmdeiln Gazi Hazretleri aabırh ilk ban milkemmel bir banyo daireai ya 
daha en mu ım meseeer ın aç e - 1 l S .. . 

· bulunmaktadır. yoyu a mışlar ve yemekten aon pı mıttır. aat dortte Gazı Haz 
m~=·ıyet muamelatına gelince, hü- ra kaplıcalarda ufak bir geziıati retleri refakatlerindeki zevat ile 
kumetimiz lüzum gördüğü zaman bu yapmıflardır. birlikte otomobille ve halkın 
tetbiri tatbik edecektir. Bu bapta ye- Gazi Hazretleri, her yeri, en tiddetli ve candan alkı9ları ara-
ni bir teblig vukubu1;ınamı.ş!'r. . ufak teferrüatına kadar tetkik aında Millet çiftliğini gezmeğc 

Komiayonun uhtesındeki ışlerın ne b • 1 • 1 · ·ı Gaz' H • · 
zaman biteceği şimdiden keatirile- uyuruyor, emır er venyor ar· ıııttı er. ı azr~!lennın ~u 

dı. Kaplıcalar etrahnda seneler rada bulunmaları munaaebetıle 
denberi insan ayağı değmemit, kaplıcalar pek kalabalıktı. 

mcz,,. 

Emin Bey 
Bu sefer de "raleks 
ihracatı yapılacak 

dikenlerden elbiseleri aıyrılma- Büyük Gazinin emir ve irtat-
sma rağmen gezmi9ler, yeni ve { Mabadi 3 anca sahifede} -·-·---··· ... --·· ... -· .. - ..... , __ _ 

Güç bir dönüm yeri 
geçe tchrimizdeki elektrik cereyanı Maarif vekili Cemal Hüınü Beyin Şimdi boı ve ena-in ova ta aydın 
umumi surette inkıtaa uğramı, ve Rusyaya valeks ihracı yenidera••neıiba,ıansıcımünaaebe- ufka ı.adar sözümüzün önünde ••• 
bütün şehir karanlıkta kalmıştır. irin bir şirket ti ile muallimlere hitabe.ini aamimi rili duruyor. Likin nerde bu aabayı 

Bunun üzerine elektrik 9irketine T bir heyecanla okuduk. Cemal Hüınü cloldurma11 luımııelen meı'ut kala· 
şehrimizin her tarafından telefonla teşekkül etti Bey bu bitabeıinde, her teyden evel balık? Nerede bizi o aydın ufka var-
bir çok müracaatlar vukubulmuş, fa- __... tam bir senç inkılapçıya yalofAD dıracak ııeniı ve düz yollar? Hani 
kat şirket idareai yanm saat kadar T · 1 · b' t" 1.. la•amad k- kuvvet, alet ve keıkinlikle meramını nerede memeleri dolu ıürüler? Nere-

acır enn ır ur u pay , ı . · T" k C h · · d d · bu müracaatları cevapsız bırakmak 1 aleks (pal?mut hülasası) ihra- ilade etnut. ur um unyeti pe a- e altlarında dınlenebileceiimiz a-
lakaydisini göstermi§tir. arı v catı meselesi yeni g?j.iyumda ~ık, ıüpbeli veya i- ğaçlar, konacağımız haımetli kervan· 

Nihayet gazetemizin mütevali te· ı "e dikkate şayan kiaı ortası hıç hır nokta bırakmamıı- ~ra.ylar, ıuyun,dan k?na kana i_çece-
lefonlan üzerine cevap veren §lrket ~ir safhaya girdi. tır. gınuz çeımeler. Harı varacagımız 
memurlan evvela ctreyanın ne 2a- Sabık Şehremi- Bu hitabe il.e, maziye, artık tama- ~ure .. ner~de? Eyvah, hiç bir 'ey 
man geleceğini ve kazanın neden i- ni operatör Emin men veda etmıf oluyoruz. Genç Ma- gorunmuyor. 
!eri geldiğini bilemediklerini söyle- hey ve eski Kon- arif ..ekili. irfan ,il_eminin bu_ dönüm _ lıte, Türk inkıliıpçısı bu "Ey~ah!., 
mişlerdir. ra valisi Hüsnü ~~11nı ı~aret ıçın .k~yd~~~. taıın ".'.dasını, ç~ar~ı:V~.ca~tır. Gerçı, bü-,~ıı1on•" mahiyettedir. Ancak are et etmıştır. Vekil B. İstanbuldaki teftişleri 

., un MÜHENDİS MEKTEBİNDE bitirdikten sonra Zonguldağa gide-~ eri mev'iznlarından be- cek ve Ankara - Ereğli hattı in§'la-

Daha sonra da cereyanın böyle u- >eylerin müessis- ustıine Gazı Hazretl~rının buyuk nu· tün me~ ulı;yetinı u•tune aldığı b, ül-
mumi olarak kesilmesine Silah tara- eri arasında bu- tuldannın aonundaki aatırların kaz- kede hıç hır fey olmadığını bilee< k· 

ı ~ltıışı Yet hu nutuklara hayli Bugün mühendis mektebinde Re- tını tetkik edecektir. 

1~, l\c ~r. Bunlara ne söyliyen- cep Beyin iştiraklle mühim bir içti· DEVLET DEMİR YOLU 
ı t \>e r C ~İnli yenler, asıl ha- ma yapılacak ve imar işleri mevzu- Evelki &Un tchrimize gelen Dev
'~Uk b~alıte sahasında pek te bahsolacaktır. Jet demir yolları umumi müdürü 
t! ır kı k Mühendis ihtiyacının temini için Haşim B. in izahatına göre, hükmc-

'lt,~Cr. lı.It Ymet vermeme te- mektebin tevsii cihetine gidilecek timizin teşkilatile idare edilen hat· 
ıt:an ıtı'ın tarlasının üstünde ve meccani talebe kadrosu takviye o !ar (2,600) kilometroya baliğ ol-

ıtltıtiiı ılietıer için kanaat ve Junacaktır. muştur. 
t ~i d Propagandası yapmak • * * 
~ ~e ~~ene bir ~iyaset~ir. Ol- VEKİL BEYİN İZAHA Ti 

~~ l.atect·Ymu~ nulletlenn sun-
t <bir 1 klerı sulh recetesi he- Vekil Bey Nafia vekileti erkanı- kalet Müsteşarı beyden bir haftalık 
l\c ııy Ok milletlerin bünyele- nın iştirak. e~tiği. dünkü içtima hak- gaybubetim esnasında Ankarada ce-
~ Çuıı~·~n gelmemektedir. kında de".''§!ır ~·: . reyan eden mesai hakkında izahat 
1 lli,, .u Versay !' t'k _ Nafıa ışlerı ve bilhassa yollar, aldım. İçtimada demiryolları inpatı 
"<lrı(C8ı kin po 1. 1 asının köprüler ve su mesailile şimendifer- da tetkik edilmiş ve icap eden karar-
~~r:t<ınsı·1t·lal1:1~z ~ır Lahey !ere ait hususatla meşgul olduk. Ve- !ar alınmıştır.,. 
~~"Pa'y .~ ıdegıldır. Yalınız -----------, 'rıitı.-., 1 

goz Ününe getirelim: k ld 
~tıııin c~~i<I ~ır derecey~ kadar Denizde musademe.. Dağa a ırıyorlar 1 

~<l&at' mış sayılsa bıle, şar- Evvelki gece Büyükdere açıkla· Dün Atinadan şehrimizdeki Rum 
h· 1 ve b' A ı ı ı fi 1,,ır ka' cenu ~· . vrupa ha rında Yunan bandıralı Aleks.andır ca gazete ere ge en te gra ara göre, 
1 §eıtfı1na~~a ıç.~nde olup vapuru ile Türk bandıralı T~vıl z_a- Tırhalada istirahat etmekte olan 4 
lar"ı crını henuz bulama- de vapuru miıaademe etmıtlerdır. ecnebi seyyahı, Yunan •tkiyaları ta 
~ " r A. rafından dağa kaldırılmış ve ancak 

•ı.,•aı:ı b' cı ve iztırap duy- Yunan vapuru Tavil Zade vapuru- ağır fidiyei necat mukabilinde aer· 
•-.:ak ıtı u~malan da mümkün nun iskele ba§ omurğaıına bindir- beıt bırakılacakları anlaşılmıgtır. 

1 
• mek suretlle mühim bir rahne açmı~- Yunan hükumeti henüz bu eşkiyayı 

ZEKİ MESUT tır. bulamamıştır. 

ğadaki elektrik fabrikasında vukubu· undukları bir a- dmlmasmı tav.iye ediyor. Demek ki tir, fakat bu bilit ona iımitsizlik ve-
lan bir arızanın sebep olduğunu ila- ıonim şirket, İkti eski Ti!"~ d~n~au ile yeni. Türk. dün- receği yerde hamleıine hamle kat•-
ve etmişlerdir. ·at vekaletine mü yasını ıkincı hır Orhun kitabeu ayı- caktır. 

Nihayet saat yirmiyi kırk geçe ce- acaat ederek racakbr. Hepimiz anladık ki, hayalini re-
reyanı iade mümkün olmuştur. lusyaya gönderi- Y~~ Tü~~ dü~yau~ aletten bir ğimizde taşıdığtmız "Tiırk m.cı rıİ· 

Kırk dakika kadar devam eden •tek bütün va- enerıı deru ile gıreceğiz. Buraaı he- yet aleminin., en aadık. yapıcıları bız-
inkıtadan bir çok müesseselerin işle- ta primlerini al· nüz eki!memiı, ~içilmemiş! ~~tta ıü- d~n. aonra ııel~cek nesıller olacaktır, 
rinde zararlı teehhürler olmuştur. nak için teşebbü- rülmemış, boş bır tarla gıbtdir. Her ~!<!", on~arı biz yet:ştiı- c~k dogil 

Şirket memurları inkıtaın fabrika- .tta bulunmuş- şey yeniden yapılacak.... Lazımdır ~ıyız. Bız in - ~ . ders k dı clı .. 
da islimin durmasından ileri geldiği- .ır. Şi{ketin mü- ki arkamızda bıraktığımız alemden bır parça dn !"~zın.n malıs~luy.u": 
ni söylemektedirler: . . ssislcri müçtemi- eski püskü neler yüklenmit iıek ıını- Yıllar.ı~ beynımızc kazıdığı b:r uru 
~u hususta tahkıkat ıcra edılmek- ı Jn İktisat vekilini rın öbür yakasına silkip atalım:. B.ı fena ıtiyatların, zevklerin, _dütün" ı 

tedır. . . . aret etmişler , e evelce Herant Be- paçavralar, bu hırdavat, bu kuflu, ve duyuş hatalarının mahkumuyuz. 
Cereyanın kea~mesı şehrı~ bazı ~~ efendi isminde birine ait olan şir· paslı aletler yeni dünyamt:<:J kurarken işte Cemal Hüsnü Beyin alefı hi-

taraflannda ve bılhassa Beyoglunda k . f b 'k b' T" k .. · bize asla lazım olmıyacaktır. Onları tabesine muhatap olan rn allinıleı·i-. . 1 etın a rı asını ır ur muessesesı d 1 ? · b 1 eg'"'lenceli sahnelerı mucıp o muştur. h 1. t' ki . · b .. e e nafile yere neden li;\fıyıp ura ım mız her şeyden evvel un :ı iıı:li le· a ıne ge ırece erını, u muess s • 'k · d d .. • d t d . 1 ·ı · · · 1 k · le işte albyüz ıenelı mazı ar ımız a cetTut etmek iztırar nı uyma ı ır-
nın yaşıya )I mcsı ıçın va e 8 prımb. · b' korkulu rüya gibi duruyor Biz lar. Bu kolay bir ıey değildir. Şap-

G Trakyada Vazı.yet ri itası suretile vekaleti.n ?ususi ır ırd b" d t urdunu terk~der· kayı farkına ~a,·maksızm ba•ımıza ae • himayede bulunmasına ıhtıyaç oldu- on an, ır. ec. 8 Y . .. . . . . ... . . • ,. . • 
• .. 1 . 1 d' ceıine değıl bır yangından, btr afet· çırebılırız, kıyafetımızı ve maıtet tar. Garbi Trakyadaki dokuzuncu tali gunu soy emış er ır. 1 z· d •· k b' f 1 b' 

mübadele komisyonunda bulunan Vekil bey bu müracaatı tetkik •· ten .kaf'~ca~n~a T~'yrkı ıyeforuz .. ırda k~ zıl mızı egıştil~mkie kızfe aza kırlbc· 
d .... · b an etmiştir. mazı hızım ıçın ur ıancıın e ı em vermez, a n ış a aya ve a e 

Türk delegesi Cevdet Vefik bey dün e'tı~':"g·ım~{ maJUmata göre, Rusya· "Ergenekon., dur. Altıy~~ ıe~e biz day~ndı mı, in~.lap~ılık, d~rhal zoı_I~ 
ıehrimize gclmittir. be--L k t 1 ak b •• tı b el at hal Cevdet Vefik bey Garbi Trakyada ya ihracatla alakadar. tacirler, valcl<.s bu n.antan ur u .'." ıçın ın ,.._- ve ız rap ver.ıcı .. ır ~ ı! .... ını 
bulunan Türklere karşı Yunanlıların ihracatım yapmak içın ı 70,000 lira reye bat vurduk; k8!' tırnaklarımız- a~ır. Ce".'al Hu.•~u Beyın ~zum~ Y_•· 
aldıkları vaziyet hakkında heyeti sermaye ile teşkil edileceği söylenen la toprağı kazıdık, ~. ~ı~mızla ka- rıne getirmek ıçı!' muallın:ılerımız, 
murahhaaamıza izahat verecektif. bu şirketin varlyetini endişe ile kar- yalan döğdük, kıih umıdm n.u':"~~ evvel.a, ?u amelıyatı kendı. ell~rıle 

Son malOmat Yunanlıların esas i- şılıyarak haklarının muhafazası için kaybedip yerlerde yılanlar gıbı. SU• kendilenne yapmak fedak rlıgına 
tibarlle hattı hareketlerini değiştir- hükOmete müracaatı kararlaştırmış- ründük. Akıbet, Boz K.urt a~ldi ve katlanacaklardır. 
"'edikleri merke.indedir. tardır. b;•e kurtuluı yolunu goıterdı. YAKUP KADRl 
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_. ~ Ingiliz_fransız münaseb 

.';111anlı tarihinde ';v v • 

' ~ ~Jıadın P~!!!'!J!.'! 
Milllyetio ıarihi lelrikası : Z5 Çin de Alman a mektubu lngilterede 

Tahdidi teslihat 
1\1. 1\1acdonald teşriki mcsaid 

bahsctıııcktedir 
Bir kış gecesi sarayda Rusy~_i_!_e_ihtililf yeni türkiye 

Çin hükumeti şikayet Macdonald Amerika Gizlice davet edilen papas . . ~ ı ? 
nıçın çagrı mış ... 

B. Al tesi f'" 'l PARİS, 13. A. A. - Petit Pari-I raki ahval ve şeraite tcvfi etnıektedir ır man gaze - se ırı e görüştü sien gazetesinin bir mulıabirine be- gayesini gözetiyordu. -
NANKİN, 13. A. A. _ Hariciye nin makalesi LONDRA, 12. A. A. - Amerika- yanatta bulunan M. Mac Donald, a- M. Mac Donald sözun• 

nazın, Cenevredeki Çin murahhası- nın Londra sefiri jeneral Dawes bu mele fırkası hükumetinin Fransaya demiştir ki: 
kitabesinde ve- nde yerlere eğildi ve dedi ki: na bir telgraf göndererek milli hü- akaşam bir mülalat icra etmek üzre karşı olan siyasetinin sıkı bir suret- _ Ben Fransayı hariçte Nakşidilin . . . kumetın" Sovyet tayyarclen"nı"n bom- Gazi Hz. memlekete M. Macdonald m resmi ikametgahı- te teşriki mesai siyaseti olduğuı111, veya Fransaya düşman olan~ 

Nakşı.dilin kitabesinede vo- - Geldi, buraya gırsın mı?. · · · A "k f" · · b · · · · ııı bardımanı yüzünden Mançuri hudu- l k b• • f kb l na gıtınıştır. merı a se ırının u çünkü amele hükilmetı sıyasetının fak akdi için kat'iyyen 
fatı tarihine de işaret vardır. Bu sual-üzerine padişah (çü- du mıntakasında vulrua gelen telefat par a ır IS 1 a ziyaretinin bahri teslihatın tahditli milletler arasında meveddet esasına girigecek değilim. La H•.Y 
Fakat bu harflarle tertip edil- nkü bu adam Mahmuttan baş- ve hasarlardan Sovv•tleri mes'ul tu- hazırladı hakkındaki son İngiliz tekliflerine A müstenit ve bütün milletlere karşı nin vukuu şayanı teessüf~~r: 
miş bir tarihtir. kası değildi), geldiği haber ve- tacağLnt Sovyct hükumetine ihbar et merika hükumeti tarafından verilen husumetten ari bulunduğunu beyan tevellüt etınesi melhuz butu 

3 ri1 damın · · tın" "im · mesini bildirmi•tir. Nazır, mezkür BERLİN, 7 (Milliyet) • "Stetti- cevaba dair olduğu tahmin edilmek- etmi•tir. İntihabat mücadelesi esna- fehbümleri izale idn e_ıi.ıJUl'. · ~ Nakşidilin hicri tarihle 123_ • _en a. . . ıçen ge esı • t d. • ' , 
Hi 

lil b b 1 d telgrafında Çindeki Sovyet tebaası- mer Abendpoat,. gazetesi pyanı dik- e ır. sında yapılmış olan nümayişler, bt· ni yapacağız Bu teşrıki "'ı 
te vefat ettiği anlaşılıyor. c- ıçın e e ır ışarette u un u. nm fena muamelelere maruz kal- , kat bir kakaleaindc, aort Türkiycnin AMERiKALILAR MEMNUN yanatlar hiçbir zaman Fransa ile mü seti Fransaya karşı duyııı• 
ri 1233 senesi 10 teşrini sanisi-· Gelen adam, iki muhafızın re- mak gibi bir takım iddialar ileri inkişafını şöyle anlatıyor: VASHİNGTON, ~ 2 · A. A. - N!· nasebatı kesmeği istihdaf etmiyordu. ğum muhabbet hissiyatına 
nde başlamış oldugu· na göre A- fakatinde_getı."rilmi_ ·.ş olan papas sürülmek suretile yapılan propa- .. 0 el T"' iri · d tı Macdonald ın Amerıkaya gelmek u- Yalıuz bu münasebatı harpten son- tekabül etmektedir." - n sene ev ur ycrun e P- b ı d • h b · • h fi ime nin vefatı tarihi de 1817 ol- tı. Papas ıçen gırdi. Bu sarayda gandalann manasız ve bog olduğu- kı Alma a gibi eli ayağı bağlı bulu- zrc u un ugu a en resmı ma a ı. 

dug
-u anlaşılıyor. her.kesin ita.at. ettı.·gı-· ad_am .. o_ra- nu kaydetmektedir. d nyş· di · Alm c _ de son derece büyük bir memnuniy- RUSYADA GIZLl TEŞKiLAT !ALMANLAR PARA ALA( 

Mumail h 
. . .. .. nuyor u. un ıse anya, um et hissi tevlit etmi§tir. T } 

A
. . f k d""f dakilere çekilip gıtınesını ışa ey • Çındeki butun Sovyct huriyetinin onuncu senesini tesit e- B • . İ . . MOSKOVA, 13. A. A. - as ~- WASHİNGTON 13. ımenın ve atı ışa tesa u . .. • tebaasının serbest olduklarını su··. d k .. ki d d Cumh . t ahrı mesaıl hakkında ngıltere ı- · L · d d b • So - akl T e e urıy• jansı bjldirıyor: enıngra e . e . ır Ticaret nezareti tarafında" ettiği, bu vefat tafsilatmın bir ret e~tı. ~ yataga Y aşa- kUn ve asayişten ve milli hükume- ker en; ·u~ .. :: h h 10 le Amerika arasında cereyan etınek- bahri inşaat tröstünde Sovyet ıktisa- len maluma' ta nazaran Da• 

kaç Sene g..,.tı"kten sonra Fran- rak_ olmek uzre bulunan kadına · h" · · · uran yenı u umet emen emen te olan müzakeratın hali hazırda na- . .. d --. tin ımayesınden ıstıfadc etınekte yaşına basıyor "k b" . . ld .. .. 1 diyatını kundaklamak içın vucu e tatbik mevkiinc konulalıdaf 
d d·ı hitap ederek· bul d kl ı M "d b · · zı ır safhaya gırmış 0 ugu soy e- · b" k"l ' k f d"l · ti" ·~ ;ada bir yer e neşre ı en ma- · . un u arını, ya nrz ançurı e a- 1918 de mütareke ilanında Türkıve bT F k k d ka k gctırilm~ş. ır_ teş_ 1 at eşe ı. mış r. manyanın Amerikadan a•· 

lumata tevafuk ediyor. Bu hi- - Anacığım, dedı, ecdadı- zı tahrikıifçı Rusların hapsedilmiş ümitsiz bir halde idi Vilayetleri cc;,~ ne 1 ır. a at ya ın a rşı arşı- Bu teşkilat sıpanşlen ecnebı kum- d _ . .kr , kO.nU ld • h lb ki R d b 1 · . . ya gelecek olan M. Macdonald ve k ·ı R ugu ıstı az.arın ye kayenin O zaman Istanbulda nın dininde ö}rnek istemiştim· o. ugıınu, a u usya a u unan bi askerleri tarafından işgal edilmiş- M H . ..b k' 1 kl !'ktaı:ıyadlara devr~tmkie f suretı e . us!- 779 milyona baliğ olmufut • B . . b I B d Çın tebaasının fena muamelelere ti. .: .. oo~er ın . tecru . e ar ı arı ve ı ısa ıyatımn m şa ına manı o - ı•-- b"ka ba la Jdığı ı 
bulunan papas Chrysostome .u arz~n yennı usun. ura a maruz kaldığını beyan etınektedir . .. ki 1 kU b.. husnu nıyetlen sayesınde Atlas ok- mağa çalışmakta idi. Bu hal neticesi P dil.O ~t _ı "şb_nı. tı·•-
tarafından nakledildig"i anlaşı- bır rahip var. · .. Fakat C'.azı! :ur ere me• .. n u- yanosunon iki tarafındaki efkarı u- 8 mil manya ıçın yem ır ış ,... 

B .. 1 dik tün yeden mıill hududu dahilıne alı- mumiyeyi tatmin edecek bir uzla§- olarak hus~~ gclmlcn zararg ~ . y~ nin baılıyacağı tahmin edil 
lıyor. unu soy e ten sonra o- AmeriJıada yor, ve kendiııe hikim olarak, pek ma zemini bulunacağı muhakkakb:r. Rubleye balig o uştur. şı tev l1 BİR KIŞ GECESİ danın derin_ bir .k.öşe~~e çekildi. dahiyane bir düşünüşüyle bu hudut- y AHUDlLERE TEMiNAT edilmiştir. ÇlNLlLER TOPA TUT 

Vaka şöyle anlatılıyor: . ~t. _Antoın kilısesının b~~ ra- KOMONlST TAHRlKATI arın ötesine de geçmiyordu. Bundan VERiYORLAR fRANSADA SUl KAST MOSKOVA, 13. A. A. 
"Bir kış gecesiydi. İstanbulda hibı bır saat orad.~ kaldı. Gozya- ASSOMTİON, 12. A. A. - Ko- başka Ttirkiyenin merkezi olarak, LONDRA 12 A A _ Müstem- NİS, 13. A. A. - Geçenlerde fa- janm, Viladivoatok tsn iti 

St. Antoine kilisesi baş rahibi şiarı arasında soylenen neda- °;'ünist ta?ri~~ . müna~e~ti:\'le ih- kavgalı Istanbul yerine, ya~ Tür_k: lekıit nazın l~rt Pa~fieİ<i bu gün ya- şistler aleyhinde r8P~t olan sui yor: Çin kuvvetleri, so;:e 

Pere C
hrisostome kendi hücre- met sözlerini dinledi. tiyAatSSteOdMbırTletrOıNıttihazAcdilmiA ştır. !derle m'."'!<fink Anktla~ay~ ... telrcih. edbı~ı hudi ajansı idare meclisi mümessil- kasttan dolayi ~ettih".kif edilen dİtaly~n- 'Pogranichnaia' civarın ! 

. , 12. : .. - ~~- : Gazın.ın. uvve ı goruş erının ır lerinden mürekkep bir heyeti kabul Jar, haklarında ı ama me ar o a- top ateginc tutınu§lardır. 
sine çekilmişti. Dışarıda şiddet- Padişah çekilm~ş olduğu yer- zıyet, vehamet ~e-~be~ştir. Reısı- numunesıdir.. . .. . .. etmiştir. Mumaileyh, mümessillere cak de~~r bul.unamadığmdan tah- raftan beyaz Ruslar, ""/• 
li rüzgar evleri sarsıyor, hatta den gelerek yat:ıgın baş uc~n~ cümhurun talebi uzerıne parlamento 1923 senesındc ycnı Turkıye, mut- İngiltere hükilmeti Filistindeki man !iye edilmışlerdir. ia" istasyonuna taarruz cg 
kimi binalar fırtınadan yıkılı- yaklaşırken rahıp de merasıını bir emirname kabul etmiştir. Bu e- te!iklerle nihai bir sulh akdederek dasmı tcrkctmiyeceği ve orada mil
yordu. Karadenizden boşanıp biti_rmiş bulı~nuyor~u. Bu ~Ü- mirnamede 3 ay için örfi idarenin me Sevreı muahedesini parçaladı. ıı bir yahudi yurdu tesisini kayde-

g
elen fırtına Bug· aziçinde şid- essır sahnenın .Ya.gane şahdı o- riyet mevkiine konulduğu ilan olun- Şe~efli Lausanne muahedesinin al- den Balfour notasında teşrih edilen 

1 d k d maktadır. tına. '?"a _ko~uldu. .Bun?an son~a siyasetten vaz geçmiyeceği hakkında 

Fil is tinde 

Sükun var detle hükmünü yapıyordu. an a am eı:ı ~nı yere atara~ TAHRİKAT SlRAYETETTI Gazının Turkıyede ınkılap yaptrı;ı teminat vermiştir Lort Passfield 
Pere Chrisostome kilisenin ve Allah tan ısttmdat ederek yu GUATEMALA, 13. A. A. - Hii- herkesçe malOmdur. Gazi kadar Tür- şimdiden Filistin." 100 İngiliz polisl • J • 

kapusuna vurulduğunu, dışarı- zünü yere ~apadı ... : . . kilmet, emniyeti umumiyenin halel- kiyedc milletinin mulıabbet ve itima- göndereceğini ilave etmiştir Bun- Fakat harp geml erı 
dan gelen rüzgann görültüsü Bu eleınlı mer:ısım bıttıkten den vikay~si iç~ 10 ay ?'üddetle k~- d_ını ~a~anan kim~e y~k~r. Türkle- !ardan sonra 100 polis daha. gönde- ayrılnuyorl 

P eh t nunu esası temınatını ilga eden bır rın millıyetperverli"lerı ile onların rilecek ve halt" hazırda Fili"st"ınde bu-arasında duyabildi- Kilise ka- sonra. . ere ns.os o. me gene, . . d . . r . . A A R'"yt k d emımame LS ar etınıştır. milli şüur ve mefkfıçelerıni iyı tanımı- lunan kıtaat emniyet tamamile tce•- L-ONDRA, 12. . . - o er a-
pusuna giden bir rahip çok geç- ~n mı saraya getınnış c;ılan ay- ALMANY ADA TEVKiF AT yan Avrupa orada yapılanları süs ettikten sonra Filistinden ayn- jansının Kudüsten istihbanna göre 
meden çehresi, sararmış ve her nı muha~ızlann refakatınd_e ve BERLİN, 13. A. A. - "Nikel" me bir mucize gibi seyrediyor. Çün!cü lacaktır. Filistinde hüküm sürmekte olan sii-
tarafı titriyerek baş rahibin hô- gene aynı k?;:ıkla avdet edıyor- selesi dolayısile 'Schleswig' milli kö- herkes, eskiden, Türkiyeden "Hasta __ ___ ___ kO.n ve asayiş sayesinde son günler-
cresine geldi. Arkasında saraya du. Baş rahıbın gece saray mu- ylü teşkilatının reisi ile "Winsen" adam~ diye bahsetmeğe alışmrş, ve kuvvet ve cesaret verdi. Bu suretle de bu mrntakada bulunan İngiliz 

h f 1 f d 1 ·· köylü teşkilatı reisi tevkif edilmiş- bu düşünce ile Türklerin de kendileri kazandığı itimat sayesinde, yeni Tür- kuvvetlerinin tahşidine devam et· 
mensup iki muhafız da bu pa- .? .1.z ~~~ .~a:.a 1~ an a ınıp g~ terdir. Tevkif edilenlerin miktarı 30 ni, bu inkıraz uçurumuna tevekkül- kiye' de büyük inkılaplar yaptı. Türk- mek ve bu suretle Yafa ve Hayfada 
pası takip ediyordu. Bu muha-: ~dugunu goren! _duyan di- a baliğ olmuştur. le bıraktıklarına inanmıştı. Zaten bir leri bugün çok hem pek çok Avrupa- vazife ifa edecek askeri kuvvetleri 
fızlardan biri Pere Chrisosto- ger papaslar avdetını merak ve milleti yutmak isteyenler, evvela o- lılaıtırdı. Coğrafi vaziyet, iktisadi tedarik eylemek imkinı hasıl ol-
me a yaklaştı. Kendisine padi- endişe ile bekliyorlardı. Baş pa- SAATTA 475 KlLOME_TRO nun yaşamak hak ve arzusunu unu- imkanlar, meml~ketin tabii servetleri muştur. Karaya çıkarılmış olan bah-
şah tarafından gönderilmiş bir pas kiliseye döndüğü zaman L~~D~. 13. A. A_ •• - Pilot "Or- turlar. Llkin Gazi l'~rklerin _ya1a- ve bilhass~ h~lkın birliği gih.i 5'.'ğla?' riye sillli endazları gemilerine bin-
( . kendisinden malumat almak is- leber denız tayyaresı ile saatte 4 7 5 mak hak ve arzusunu aleme ilan et- temeller uzerıne kurulan Turkiyeyı, dirilecekler se de bu gemilcr-vaziye-
ermanı u~attı: . .. t" r1 dı. F k t b .. il hi kilometre katetmek suretiyle rekoru tiği gibi, teşkilatı e'saııiye kanunu ile pek parlak bir istikbal beklemekte ol- tin azimetlerine imkan vereceği ana 

Bunun u zenne baş rahıp one 1.Y0 ar a a . u sua ere Ç arttırmıştır. ona yeni bir şekit, zaferle yeni Lir duğuna şüphe yoktur. kadar - Filistin sahillerinde kalacak 
geçerek muhafızlarla beraber bircevapv~rmedi. Y~rekapan.~- #•••••••••••••••••••••••••••·a· h••••••••••••••••••••••••••• !ardır. Memleketin sair akıamında 
kiliseden çıktı . İki muhafız ile rak bu vazıyette denn tefekkür I' M h il ı . •• d ••ki • bulunan kuvvetler yeni her türlG 
Pere Chrisostomdan ibaret olan ata dal~ı. Sultan Mah~udun = a a e 8 r a arı fl a g Q r U e rı m • • • = kargaşalık teşebbüslerini süratle ten-

Tertip heye 
Ankaraya g 

Tıp kongresi A 
da salıya topff 

bu kafile oradan Galataya ini- anası Aııne Dubuc de Rıvery- ~••••••••••••••••••••••••••••••,-•••••••••••••••••••••••••••••• ~tE;f{-t-$!~·1LAN MOMAYIŞ 
yordu. nin istirahatı ruhu için yalva- F t• h • d d Şam'da çıkan "Elkabes" gazetesin Dr. Sal4hellln fJI 
Galataya geldiği zaman ora- nyordu.,, a 1 camı mey anın a de okunduğuna göre : Evet- E lQI"· ( 7) .. 5,!1 

da on iki çifte bir kayığın kendi Bug~ Istanbulda bir Fran- •• ki hafta cuma günü Halepte gartılar Y un 1 ıncı c(l 
terini beklediğini gördüler. Ba- sız. Valid~. sultan ?akkında yal l<aıİıilen kapanmış, Jandarma kuv- toplanacak olan üçü~ 
Ş rahip ile iki muhafız biner bin- ruz pek m_uphem_ b•r~ hat_ıra kaı- Bu--~da mahallele, ... den bı·r 1-okla ... ın· ın vetlerinin başlarınd• bir frartsız ku- kongresi kttibi = -. ...ı A d _ d . M ı u ı y ı , mandaru olduğu halde peyderpey ge- Fahreddin Kerim ve vv· 
mez kayık hareket etti. Kış ge- ımştır. ıme nın og ugu ar- lip, .Camii Kebir etrafı~ .~at~ etm~f Salahattiıı. Melunct BeY~ 
cesinin karanlığı içinde kaybol- tini~te, tahsil.gördüğü ~antes yalnız isimleri kalmt-fl... !erdir. Bundan sonra buyuk bır polis A-•--- d h k tınİJ'.',J 
'du. şehnnde ve nihayet Panste o- Y' müfrezesi daha gelip mezkftr csmlin AıUUıCa an are et e ıı:ıİ"ı 

y ATAKTAKİ KADIN nun hatırası eskiden kalan, fa. ı varların içinde bir zaman ne topla- etrafında dağılmışlardır. Saat 11 de Bu heyet, kongrt veril' 
Pek muhteşem surette süs- kat uçmuş güzel bir kokuyu an- nışlar olmuş, için için ne fesat kazan .> hail< kütleleri fevçfeç ıelmeie hafla- ııerat sec:r: hanrlıkla 

dırıy ları kaynatılmıttı· Oaman!ı tarihinde mıt ve lfunJ.ann meyanında hırittiyan gul ola • 
lenmiş, çok güzel hahlarla dö- or... ber iıyan bayrağını çeken zümre bir kardetlerimizden bUyük bir cenaat bu • • • • • -
şenmiş bir oda bir yatak görülü- Son kere bu tBf duvarların ııağır sükQ- lunuy~rd~.Hukuk ~ebeain~on bire- uava değ'' 
yordu. Bu bir öliim düşeği idi- nunu kurcalar,•• Talebei ulum" haza- fendinın ırat ettifi mu ... ır nutuk ııj J'/ 

1 ratını c b ele alırdı. O zaman latan- herkesı· ağla-·• ve h•lkı pek -llt•-ki içinde can çekişen bir kadın / d .....,, ~ - ~ 
T 

sv çre e bulun dört bir köı••ine beyaz bir sa- has•is ederek tehir <11deıcrındc vo Sonbaharın cı·ı~re uzanmış yatıyordu. avandaki rık bulutu yayılırdı: ecnebi konsoloshanelerınln önlerinde Y 
avizelerden gelen aydınlık yata İktisadi müzakere - latemezillr 1 latemezilkl,. h~ bir nümayiş yapmağa davet et- b 1 dı 
~I tenvir ediyor, burada ceryan İrtica yılanının aon nefesini verdi- mıştır. aş a .. 

d ahn · .. · d CENEVRE, 12. A. A. - Bütün ği bu siyah kurşunlu kubbelerin önU- Bu da Hal M b' ıı: · • •-_._..~ e en s eyı gostenyor u. encümenler, bu gün toplanınıftır. İk- . n n ıonra ep e uıu t- iimdiye ı.acı.r -. 
Bu hazin sessiz odada, yata- tisadi encümende mazbata mulıarriri nde iki genç gısı:uyoruın. Ağaçların yali Apduı:r.ah.man beyin Irat ettiii edfyorduk. Fakat ıu aon · ~ 

ğ b d b
. d altına itkemlelerıatıntf, dene çalııı- nutukta Filiatin araplarının bafUia vanın dei!ifmeli ıorinleO'~ 

m aşı ucun a ır a aın, rum M. Breitacheid, muhtelif devletlerin Cami merdivenlerinde ima dilenci yorlar . Yanlarına yaklaşıyorum, ae- Elleri Çllanlr ihtiyarlar. ıelen mUsibetleri ve oralarda vukua ıniırde kıtm yakıqtıiı hiP" 
kıyafetinde biri bekliyordu. Bu iktisadi tekimüllerindeki betaetten Muhakkak ki Istanbulun şu met- ümlaııyoruz. Yer götteriyorlar. Ko- - Nerde bunun sahibi? gelen müsademeleri şerh ve izah e- yor. Daha kıt• az vakıt ~·, 
bir hekimdi ki vakıt vakıt, yata- dolayı teessüf beyan etmiştir. hur yedi tepesinden biri üstündeyim nuşuyoruz. Hukuk talebelerinden mi - ........ - derek felaketzedelere ianeler toplan- ton baharın batlanğıcmd•P ... 
ktaki kadının elini tutuyor, nab- Mumaileyh, Avrupanın iktisaden Bir c~phesinden Marmarayı görüyo- şler. Kimaetiz oldukları için bu med- - Canım bu şeftaliler kimin? masmı ve p_rotest?"'.""elcrin imzalan- sel gUnlcrln kıymetini biltY• 
aına bakıyordu· Oda kapusu- tenailri projeııindcn memnuniyetle ruın. Obür cephesinden Haliç atlas- rese binalarında birer odaya yerlet- . . .. .. . .. .. masLnt teklıf etmi§tir . vq, yavq da havanın tütltl.,. 

bahacylcmiı ve Hyınana proı"esine tan mavi bir ıerit gibi ayaklarımın tirilmiıler. Rahatlan iyi yalnız bir - Şeftalilerin·- llld · ı ı y .,.Y"" 
nun bir tarafında iki siyah köle ·•-• ı · MJSJR SERİF1 erıne a ıp ım avq ,;...,. . telmih ederek iki tenelik bir güm- altında uzayor. şı .... yet erı var: Birisi atıldı: murlar baflıyacak,sıklap~l<"'I' 
wakta beklıyordu. Bunlar ken- rük mütarekeııi yapmak teklifini tas- Şimdi bir kısmı yola kalbolunan -Mahallede hır11alık çoğaldı di- - Sahibi namazda .. Aha terazi şu- . . İ . . toa licaklan gelip seçtiği ıçlPııl' 
dilerine verilecek emirleri der- vip eylemekte bulunduğunu ilivc et- sarp duvarlı, mahpct manzaralı ura yorlar · Daha geçen akgam yanrmız- rada .. Tart, al.. Parasını da bırak .. Mıaır Sefiri brahim R:-tıp Bey rln havalar, bilhassa Ylll• ti 
hal yerine getirmek için orada mittir. M. Lo~cheur ün iktisadi bir medreselerin önünden geçerek Fatih daki medreseye bıraız girdi. gitl.. dun ~nkaraya h~r~ket ctmiıtlr.. !er ıinirlerimizi müteasir t tJ 
duruyorlardı . konferans akti suretindeki talebini " hatirc " sine çıktım. Bu hatirede - Hırsızlar medresede çalacak ne Böyle karışık işe girmeği göze al- . Sefır Hazre~ennın bu ıe!ahati ye- ııeri kalmıyacaktır. Bu insi~ 1 hatırlatan mumaileyh, ya1ruz hükil- nice kazaskerler nice hacılar ve ni- buluyorlar. ? amadan. Vaz geçip yürüdüm. nı yapı~acak. Türk - Mısır ticaret mu- korkuıunu, soğukların çabo<' 

İLERİDEKİ ADAM met reislerinin içtima etıneıi teklifi- ce hocalar yatıyor. İçlerinde bir de Dedi ki: • ~ • • ahedesıle alakadardır. layıverecefi endişesini u~, 
Bir kaç adnn ilerde bir adam ni serdeylemittir. M. Loucheur, Fran muharrir var: Ahmet Mithat Efen- - Kubbeye çıkıyor, parça parça Istanbul mahallelerini hocalara tak Fakat dediğimiz gibi kıt" ~~ 

duruyordu. Kıyafetinden anla- sı_z ve İngiliz ?eyetl~.rinin müşterek di: kurtunları sökiipaşırıyorlar. Kurşu- sim etsek en fazla hoca mutlaka Fa- ~ k t ı •ı vardır, ve bu son bahar 5• 
b ka t t d 1ı ki Maarife hidematı celilesi nlan sökülen binalar da Ur be• sene- tihe düşerdı" 1 Hemen her sokakta e ep f er /. Şıldıgın· a göre bu ad d _ ır rar sure ı ev ııne ça şaca a- Ş . > • • '--etini bilelim. , . . . :ım ora a rını beyan etmi•tir. Sebkeden Ahmet Mitbat nin içinde çöküyor. u ılerdeki med- bir ve ya iki hoca efendiye rastgel- -r~ e • '# 

kile h ne k • Efendinin ruhuna fatiha b .. d d ha 1 iJ b Jı DUn hava bulutlandı ~ _...11 . .. nn ~psı e_mır verecı;_ CENEVRE, 13 .A. A. - La Hey Sonra altında Nigar hanımın bir rese u yuz en az zaman a rap o - dim. Bunların çoğu da anlaşılan tav m SB B BSI tillnden istifade ederek ı•••c 
mumta~ bır mevkıde olmak la- divanının dahili nizamnamesini yeni- beyti. Son mısra şudur: da • yazık dcğilmi? laya meraklı: Kahvehanelerde harıl kanlan . . ka dı 

li d d kik k • • • hani zar atııorlar. Sonra, çeşme,•eı- n neşeaını çır ,. -ıJ zun ge yor u. en tet etıne te olan konferans V erziıinclir anlatan ıevclayı ılyı millete hail · · . • 9 h f venin ıslanan olmadL B~· 
L Ak" b d 1 ... b"ti" . . y • Daha ·ı d it ld 1 k Girmaatı ma camı gcçıp Hoca- mc, reşme.. akat çog"u kuru .. Bu mu 1 uncu a ta ,, .... " ın u a am e em ve ız- md eaaıMsını ı rmıştir. arın saat 20 'er e a ın ya ız ı parma . hayrettin mahallesi hududuna gı·r- • son baharın cilveleridir. "::.. ıı" trrabına serbest bir cereyan ver- e . ~ucheur, ceı_ıUy~ti akvamın lıklarile birer kameriycyi andıran d" sluğuna demir kazıklar çakılan ku- 19 uncn haftanın en mil- verdiği ma!Uınata göre b•'" 
• . • . sarfetınış olduğu faaliyetın iktisadi mezarlar ve her birinin tatında mü- ım. ru çeşmeler .. ve minelmai küllişeyin d la bul ti 1 cakt"· mış, temamıle kalbını yarala- neticelerinden bahis bir bit be . nasip düşürülmüş birer tarih .. geçi- Bu mahallenin bir kısım evleri yan hay" lavhasile ne hazin bir tezat teş- hlm haberi nedir ? milsa- e •men u ':. 

0 a _. 'fi 
yan kederin tesiri altında kal- edecektir . a ırat yorum. Buradan Fatih camisi mey- grndan masun kalabilmit · Büyük kil ediyor. bakavı bu e-ünden itibaren RUSLARIN TtCAJtf: 
ı:vı .. şt .. ı. Bu adam kırk. yaşın. da gö- CENEVRE,. 13. A. A. _ Ü•üncU danına çıkılıyor. Burası adeta at ko- bir çarşısı var · Kavun karpuzun ü- Önünde bir çocuk eliııi kulağına Sovyetler lttihadmırı bat~fll . .J 
runuyordu. Çehresındeki mana encümen, tecavu""ze maruz ka'ıacak şturulacak kadar genit bir meydan zümün ve şeftalinl!nd bolluğunu ve u- koyarak ezan taklidi yapıyor, ötede ba11lamı11tır. ldareai ~ından RutY•~,•~· 

C .. "k" 1 d" cuzlug·unu gelme• c burada görme- bir ba•ka ç~ 1- anık an'- " G 1 k t ,-8 meml '- ti ·il 1928-"" ı•p -~ ve ifade kend. isinin emı"r verme- devletlere mali yardımda bulunul- amıın ı ' ura ı mermer mer ıven- 1 be b"I . • v-ua, y y '" esse- e ece cevap arı 1 e•e en e "'': . u" l: da" 1 . . .. k !eri üstünde ima bir dilenci uyuyor, i. Şeftalilere n ı e •mrendim. Ba- latl" veriyor. Sağda bir mescit hara- eylOI Çar"ambu rilnil - rinci yanımda icra ettifı .ılı'1 
ğe alışmış bir adam olduğunu ma~rna ır 0 an proıenın muza e· onun yanında ayağı lapçınlı bir ihtl- lrtım bir koca sepet ortada duruyor. besi , solda bir medrese çöküntüsü Y ameleıine dair iıtatiıtik -,,,~Jl'i 
anlatıyordu. Siyah ve dikkati resme başlamııtır. yar kısık bir sesle deli dolu söyleni- Duruıor amak mala? D':lhipk_olan yok: ve ilerisi göz,örebildiği kadar cesim akşamına kadar kabul ede· ıan edilmiıtir. Bu ticar•t·ıy•~ 'jı 

C ·· H ı· bakan k da - eftali ara ıye ıme sordu- b"r h abe t"h ı t b B" "'I 19 h ftanın en .... n -• "' celbedecek kadar güzel olan bir yor. amıın a ıce apısın n • ı ar ··· a ı , ş e ur111ı.. ır ce,. z. uncu a 1927-26 aeneıincle ..,.,., •-:;19 ~ MECLISl iDARE AZALröl muazzam mabedin içine şöyle birgöz msa başını öteye ç~virdi. çok mahalle :simleri sayıyorlar. Fa- h b 1 1 1 1 k ı;ı.. 1926-27 · de ,. r.. s_akalı vardı ki çehresine bir kat Nefis bu ya , Dönim dolaııp tek- mühim a er Ç n a ınaca .., tenesın d• ~~ LONDRA, 12. A. A. _ Mulıafa- attım. Pırıl pırıl yanan avizeler altı- .,.. kat her mahalleden ayakta durabilen rublelik, 1925-26 ıeneıin 19,,,/ daha ciddiyet ve vekar veriyor- zakir fırkanın ba•hca ru··esasmdan nda diz röküp kur'an okuyan bir kaç rar geldim : evler sayılacak kadar az. Sağa sapa- netice l 19 I eylül perşembe ı bl-"'- im Jıen 'd Elb" · d f k ' • il" dll k yon ru """ 0 uş 'L .. ti u. ısesı sa e, a at nadir olan sabık Hindistan nazırı Lort hoca ve seyrek bir cemaat saffı... rak caddeye çıkan yolda yürüyorum. &"iinü - an e ece - nesinin birinci nıtfınd•.'-;j,. Jl~. 
tesadüf edilecek derecede zarif- Birkenhead sabık ticaret nazın sör Meydanın bir tarafında Bahrisiyah İşte Malta çarşm .. Burada eıki püs- tir. Cevaplarınızı Mllllyet amele iatiluar ketpetnıtf oif'v 
t . Philip Çunliff Lister fnailiz ve Amc medreseleri servi ağaçları arasından kü ev egyaaı, köte minderi, konsol, ce Ruılarca çok meınJ'11 
ı . .. d 1 ib" 1 1 mıtsabaka memuruna e-ön· Kederini zaptedemiyordu . rikan sermayesile tegkil olunan ve- görünüyor. o ap g • şey er tatı ıyor Bu eşya cip görüliiyor. - .ı/> 

K 
. . d d . . ni Londra ve civan elektrik şirket:n Cadde üzerindeki medreselere de lar kırıksa yapııtırılank, yırtıksa deriniz. FRANSAD' 'A flllflJ:lr1.~ albmın ne ka ar erın bir ız- d ı B ı k bi k k f ı ·ı de birer meclisi idare azalığını kabı:! Bahrisefit silsilesi iyor ar. un a- yamanan • r aç uruı az ası e fiçüncü •elen ya.ı:ı 4 lnc11 11ytlemls<ledlr. A tırap icinde oldu~u göz yaşla- ~tmişlerdir. ra bir takım isimler takmışlar : Çifte rağbetlllerlne devrediliyor Şekerci TULON, 13. A. · - f ., 

rmdan anlasılıyonlu kurşunlu çifte baş, ayak kur- hanının önünden Tramvay caddesine DarUşşafıka mUdUrlilğilnden: kırlarda bUytlk hasarl~(J;1<l•'" 
GECE YARISI lTALYA - TUNUS ARASINDA şunlu ilah ... Sonra sınıf ve de- çıktığım zaman Edirne kapı hara- Mektep için ılınacak bazı erza- vermiştir. Bir çok çı. dert;/, 

Yakıt gece a• rsınr n-ecivor- TUNUS_. .12 •. A. A. _ Tunusla t- rece itibarile taksimat : Sahnı evvel, belerlne giden yolun Uatünde akpm lun mtinıkıu.sı yapılıcıfından talip- olmuş, ağaçlar _köklerınştıf. .{ıl , 
d D <! h f f L. •• •• •• 1 tal yayı bırıbırınc bağhyacak olan sahnı sani, salını salia ... Yüzlerce be- oluyordu. Elleri çıkınh ihtiyarlar loıin 17 eylCI salı gUnü saat 9 da telgraf direklen yıkıl?,'' 0ııô0 

U. r~an .. a a ,' ıı ır gurultu jhavai posta hattı 15 eylülclrn itiba- yaz sarıklı cahil softacıkların şu si- "ezan allahü ekber ben evel" diye- te inkıtaa uğrayan şo":.1srıte~ ıd B k l k b b ·1m k · · ı ı Urü 1 Nuruosmınlyede Cemiv. eti tedrisiyel kal• t 2" 30 da • D u. ır O e j;;e ıere , ıztıra ın- ren muntazaman faaliyete başlıyacak yah serviler arasında kaynaştıkları • e ıçın ace e ace e y yor ar. na atı saa •• 
dan inlemekte olan adamın önü- tir. günleri düşünüyorum. bu tağır du- Her ıokakta bir v• ya iki hoca M. SALAHATTİN lslamlye merkezine müracaatları. den teessüs etmiştir. 



• CUMARTESİ EYLÜL 1929 .. 
Anadoluda Milliyet • 

Havzada yapılacak işler ( MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi 
Istanbut cuma günleri nasıl eğle~igo./ .. 
Me\'Sİmin son una işaretle• 
Sayfiyelerden göç başladı, Kasıın 

efendi yaklaşıyor .. 
bir l1ale Ilıcaların asri 

getirilmesi lazıın .. 
HAVZA, 10 (Milliyet) - Sam- di. Buranın mahıulitı Karadeniz sa-

VllAyette 

VEREM AŞISI 
ıun • Sivaı hattı üzerinde 2300 nü- hillerine sevkediliyor. - · -· -
fuııla bir kaza merkeai olan Havza Buranın belediye varidatı, 25,000 Jstanbulda biJliJn 
·UA1'H •ııplWA !l!'I OOOt 1'puıseqezP.'I liradır. Mümkün olduğu kadar şeh-
nın bir nahiyesi, yetmiş dokuz köyü rin bakımına dikkat ediliyor. Köy- fnek/er aşılandı 
vardJr. Havza halkı şimendiferın terde de köy kanunu tatbik ediliyor. · 
ı·nsa• d k da Baytar müdüriyeti tarafından ıne-._ın an ne a r memnun olduk- 11ıcalara sabahlayın erkekler öğle-
larını söylemeğe hacet yoktur. Bu .d . klere veremli olup olmadıklarını an-
sayede Havzada çok is açıldı. Hav- den sonra kadınlar gı ıyor. lamak için tatbik edilen. tübe_rkülin 
zanın tabii servet me~baları vardır. Bu ıhcalardan bahs~~erkeı:ı ~un· ı aşısı bitmiştir. Tübcrkülın netıce~ın
Mesell ilıcaları meshurdur. Fakat ların aari bir hale getırılmesı luzu-1 de veremli oldukları anlaşılan ıne
b~nları asri bir hale getirmek icap e- mundan ne kadar bahsetsek azdJ·r. I kler mezbahada itlaf edil~işlerdir. 
~ıy~r. Vilayet meclisi bunun için el- Zira halkın sihhati ve memleketın Mamafi bu aşı esnasında ıneklerde 
li bın lira sarfile bu işi yapmağı dü- rağbet görmesi ile son derece alaka- veremi tevlid eden en mühim se?ep 
şünmüt iscde bu tasavvur neticesiz dar olan bu ıhcalardan çok iıtifadc lerden birinin abırlar~n ek~erıya zıy~: 
kaldı. Memleketin diğer batlıca edilebilir Vilayet meclisinin tasav- sız . rutübetli ve iyı temızlenmemı~ 
mahsulatı buğday, arpa , mısırdır. vuruna .;,ani olan şey bu ılıcaların bir halde olduğu görülmüştür. k 
H ık . . B" h • t "mdi ahırları gezere a geçen sene tütün ekmeğe he- edilecek masrafa karşılık getıremıy- ır eye §1 • • 

1 1 . . . k b 1 d fena insa edılmıt o an arı ves ettı . Fakat bundan da vaz geçil- eceğıdlr. Bakalım ne olaca .. . ? un ar an . * • * yıktıracaktır. 
Diğer taraftan sağmal hayvanla-

Manisada şiddetli ya~murlar hasarat yaptı 
İZMİR, 8 - Son yağmurlar Ma-ı MUSAKKAFAT 

nisa. ve havalisinde bir çok zararları Konya köylerini ikmal ettikten 
"!ucıp olmuıtur. Manisada büyük sonra Konyada ifayı vazifeye baş
bır kasırga o!-muştur. l lıyan tahriri müsakkafat hcyot!eri 

Bu hava,tı~e, sergide hiç iizüml muhtelif gruplar halinde mıntaka 
~mamış gıbıdır. Kasaba civarında mıntaka faaliyetlerine devam etmek 
bır bağı sel basınJştır. Bağın kalesin- tedirler. 
de b~una~ 12 yaşında bir çocukla Heyetler belediyenin hududu dahi
anneoı bogulmuştur. !indeki mahalleri, civar bağ ve say-

.Bu bağın sahibi çocuğunun, zev- fiyeleri mıntakalara taksim ederek 
ceımln bağının bir an içinde mahvol tahrire başlamışlardır. 
duğunu görünce kendisini büyük bir . 
kuyuya atınJt ve intihar etml,tir. * * ~. 
Hava kapa1ıdır. K d } kt ı• k 

Bugün de Kemalpaşa civarına şid 0 0 Y 8 8 e e f 
dedi yağmurlar yağmıştır. Aydın ha - ·" • " 0 

" 

valiainde incirler kimilen mahvol- İdarei hususi yenin de 
muıtur. Tüccarlar sauıı durdurmu•-
tur. İştiraki 

Fiatlerin azamı derecede yü~el- Geçen gün Meram çayına gelen 
meai i~timali kuvvetlidir. Üzüm yet ve bir çok mahallerde tahribat ika e
mişe, ıncir kırka fırladı. den şiddetli sellerden deredeki elek 

Vali ve •ıhhiye müdiri incir i•le- trik fabrikası hiç bir hasara uğra
n en hanları teftiş ettiler, temizlikten mamış ve sey!Sbın inkıtaını mütea
memnundurlar. kiben eskisi gibi elektrik tenviratı 
RIZİEDE $1DDETLl SICAKLAR başlamıştır. Mezkur fabrikanın yedi 

R ZE, 8 - Rizcde aon gUnlerde sekiz metre tulündeki kanallarının 
tahammül edllmiyecek derecede 11-

1 üzerleri açık olduğundan kış mevsi 
cak vardır. Hararet gölgede 36 dur. minde suların donması ve binnetlce 
Sıcatın fovkaltdeliğinden bunalan ıenviratın durması ihtimali şimdi
h~ akıama doğ.ru kumsal ve ter te- den düşünülerek kanalların üıtleri
mıı< aahUlerde yüzmekte, bu ıuretle nin beton Javhalarla kapatılması şir 
guruptan sonra sahillerde negell bir ketçe kararlaştırılmış ve beton in
insatı kalabalığı görülmektedir. şaatına vakıt geçmeden başlattırıl-

Bu ıene burada kargalar bahçelere ma11 tenıip olunmuştur. 
musalllt olmuştur. Bunlar gagalarile Bu beton Javhaların inşası için 
mezruat danelerini tahrip ediyorlar. kegif netieeainde on iki bin be\ yüz 
Civarda da yaban domuzları mahsu- lira gideceği anlagılmaktadır. nşa
!ata zarar venneğe başlamJştır. Bu atın mevsimin ademi müsaadesine 
ıene partakalın azlığına rağmen el- mebni emaneten yaptırılması muhtt 
ma ,ı:lyadedir. meldir 

FiRARi BiR MAHKOMUN Konya huıusi idaresince Konya 
CINA YETi Türk elektrik anonim şirketine ait 

Ordu kazasında geçenlerde ha- hisse senedatından bir kısmının mü
piaaneden kaçan Mehmet ismindeki bayaa edileceği haber alınmıştır. 
ı:naJık{).m Gavrat köyünde Zıpır oğlu Beş yüz bin lira sermaye ile te
Mustafayı öldürmüştür. Bu firari ka- ş:kkil! etmiş olan. .Kony.~ e~ekt~ik 
til cinayeti müteakıp jandarmalar ta şırketı s~rma,resının y~z bın ıı.~a 
rafından yakalanmış hapisaneye iade daha tezyıt.ed.ı~mek sur~.tıle al~ l:'uz 
edilmiştir. 1 bin liraya ıblagı takarrur etmıştır. 

rın sokaklardan toplanan fena koku
lu karpuz ve kavun kab.uklarile bes
lenmemesi de tahtı temane alınacak· 
tır. 

RUMLARA MÜSAADE EDiLDi 
MI. .. ? 

Şehrimiz de intişar eden rumca 
gazetelerden bazıları mübadele ko
misyonundan ettabli vesikası almı1 
olan Rumların memleket dahilinde 
seyahat edebilmelerine müsade edil
diğini yazmaktadırlar. Bu husu•ta 
Vali vekili Muhiddin B: 

- Benim böyle bir şeyden habe-
rim yok demiştir. -----

Müte/errik H. 
SEYAJÜN CEMiYETİ _ ......... 

Otomobil şubesi 
faaliyete geçiyor 

Seyahin Cemiyetinin yeni teıkil e
dilen Otomobil şubesi faaliyete geç
migtir. 

Bu şubeye hususi otomobil sahip
leri ve otomobil acenteleri aza olarak 
girmektedirler . 

Nafia Vekaletinden istenen Ana
dolunun otomobil yolları haritası gel 
miştir. 

Viyana klüplerinden birine men
sup bir otomobil kafilesi yakınd.a. şeb 
rimizden geçerek Anadolu dahilınde 
bir cevelan yaptıktan aonra Mısıra 
gidecektir. 

POSTA ve TELGRAF MÜDÜRÜ 
Posta ve telgraf umum müdürü 

Fahri bey bir iki güne kadar şehri
mize gelerek bir hafta kadar kalacak
tır. 

RUSY ADAN GELEN 
AMERiKALILAR 

Rusyada uzun bir tetkik seyahatı 
icra eden Amerikalı gazetecilerden 
M. Kendell Foss ve M. Prendergoı 
dün şehrimize gelmi'.lerdir. 

ANKARA EKISPRESI 
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e Futbol turnuvası 

Jstanbul - Ankara ekispresinin teı
rinievvelden itibaren her gün tahri
ki takarrür etmiştir. Yataklı vagon
lar da getirilecektir . 

~ 
MEVLUT OKUMA 

Gelecek pazarteıi günü Karaca 
Ahmet Nuhkuyusundaki şehitlikte 
esbak merkez kumandanı ve askeri 
müze müdürü topçu miralayı Cevat 
Beyin rulıune mevlut. okunacaktır. 

e 

Fenerbahçe takımları ara
larında karşılaştılar 

VEFALILAR REVANŞ MAÇ! 
TEKLiF ETTiLER 

Balıkesir futbol takımına, "4 • 2" 
mag"lup olan Vefalılar, mezkür klübü ıı,lt.ıdiköyündeki İttihat Spor sahası 

~ tayanı dikkat bir faaliyete §&bit 
~"llıttur. Yaltlaşan futbollik maçla

Oyun bittabi baştan başa bir nu-
maralı takımın hakimiyeti altında şehrimizde bir revanş maçı yapmıya 
geçti. Büyu"k takım daha yeknasak. davet etmişlerdic.:..°' .. · ...... ..---

-+- ·• ••••• 
'>ılinasebetile hazırlıklarına başla

tı. '. Penerbabçeli futbolcular arala
\~ dört takım yaparak bir turnu
>ıı.. '-<tip etmişlerdir. Bu turnuvaya 
~i takım kadrosuna dahil bulıı-
1~ da dahil olmak üzre kulübUn 

oynuyor, iki numaralı takımı kendı Adliyede 
nısıf sahasına hapsediyordu. 

Bu haskim ve faik oyun tabi! se- Tevkifhanedt! 
mereıini verdi ve bir numaralı ta-
krm ilk devreyi 2 - o galibiyetle bi- Müfettişler tetkikat 
tirdi. 

futbolcuları iştirak etmekte i
~Gt l'eşkil olunan takımlar birden 
;\ ııq ltadar numara taşıyorlardJ. 
>..:.it Sı üç ve dört numaralı takım
~.~ iki takım şöyle teşekkül edi 
~,_ Ö: 3 numaralı takım- İhsan, 

İkinci devre bir numaralı takımın vapt1 !ar .. 
daha hakim ve daha dürüst oyunu al 
tında geçti. Bu devrede de iki sayi 
yapan bir numaralı takını maçı 4 - O 

\ip, sıı•r, Velit, Ekrem, Şevket, 
~ \ llu •dat, Lütfi, İhsan. 
~."'•talı takım - Ali, Şevki, 
~ l>a~~ati, llbami, Necdet, Saip, 

~"Ub;ı rı, Semib, Bedri. 
tıı.,~ 'ıı.,ı" üçüncü ve dördüncü 
~" ~0larına mensup olan bu o-

kazandı. 
1 ve 3 numaralı takmılar haftaya 

karşılaşacaltlardır. -------MEB'USLAR KARTALDA 
Şehrimizin ihtiyaçlarını, tetkik et

melde olan lıtanbul meb'uauları dün 
de Kartala giderek halkın dertlerini 
dinlemitler ve halkın istediği ıeyler 
hakkında notlar almıılardır. ' •1-r ~Ukça heyecanlı bir oyun 

~ ~ )'İ., •<_iki takım musavi ik- BİR İZAH 
t~ı;j) eıı " bır manzara gösteriyor- Muteber gazetenizin 10 Ey!QI 
L l1tın . l 3 numara!J takım 3-l 1929 tarihli numarasında lutfen ne• ,., cı "'- • 
~~ rı~n"'··"". r.çı -~-ve 0 numaralı takım rolunan beyanatımda Afgan hükQ
d."llt ~~~· -oe metinin bütün komşuları ile siyasi 
~'.. ltt ~~ei nııın....aıı takım le- münasebat tesis etıniş olduğundan 
\~kil '!Un 't.t.ltım Oyuncuların- bahsetmedim, yalnız yakın zamanda 

•ıı ku1rı. ut"- İki numaralı bütUn devletler ile siyaıi münase-

Adliye müfettişleri evvelki gün 
görülen lüzum üzerine Is~anbul tev
kifanesini teftiş etmişlerdir. 

Teftişat neticesinde, bazı me"'.kuf
lara ait tevkif ı:ı.ıüzckkerelennde, 
mcvkufiyetin sebebi ~e cli_rmün kal:'
dedilmediği nazarı di.kkatı c~lbctmış 
ve bu cihet şayanı dıkka~ go~le_r~k 
bir raporla Adliye vekaletine bildırıl-
miştir. . . . 

Kanunen tevkif emırlerının esbabı 
cürmiyesinin tasrihi lizımgelmekte-
dir. . . 

Sebep zikredilmekaızı':' tevkif em-
ri verenler mes'ul addedilerek haltla
rında tahkikat icra edileceği söylen-
mektedi.:r:... ___ ,.... ___ _ 

Gilmrilkte 
SAHTEKARLIK 1',lıı t n"!<tası ltaleııiy- bat teıis etmesinin kuvvetle ümit 

~·"u"'1•rııı leltlli· olunduğunu söylemiftiın. Keyfiye- Mllfettişler tahkikat 
ı, .. ıt::ı•~alı takını._ Nlh .., tin tashihini rica ederim. l 
) ·ı. t-t rı, Ziya R at, rırtı- Bu günkü Afgan hükOmetinin i- yapllJOr ar 1

\1. "••ffer z k;, .. t, Şeh"t> 11'1- dareıi altında bulunan viliyetler Ka 
• ~ l\u ' e • Al attin,' NI- bil, Kandihar ve Herattan ibaret de- Gümrük hey"eti teftiıiyeıi güm
~~I ~'•lı t k fildir. Mezar, Katagan ve Bedahşan rükte mü.bim bir sahtekirlıktan ha-

<li'. ~ 'tılılt, ~ e;7:_ ""R Hü&unettın, villlyetleri de 0 meyandadır. berdar olarak tahkikata ba'lamıştır. 
•ki, ab ' lza, "'Jecatı, Algan sefareti sabık ba~tibi Bu sahtekarlık şudur: Bir müddet 

~~=~a;n~, =Y~u~ı~u~f,~F~a1-~;· ~~~::;~::;;~F~A~R;U~Kç;~ ı eve! lstanbuldaki ecnebi ticaretane-.... ltlt~~ · - terden biri Avrupadan 26 sandJk ip-
Fatıhte Çarşambada tik getirmiş. SandJklar gümrüğe 

lı K17. ve Erkek - Leyi! ve Nehari gelmiş ve Haıköy anbarma konmu§. 
Q J\YRt Mesele bunların gümrükten çıka-

l'\ YE ''"ta mektebı· nlmaam• gelince bu ticarethanenin 
A V l komiıyoncuau teşviki sanayi kanunu 

C.:.rşnıı, ilk ve orıı kı 1 k müclbince menerlze ipliklerin resim 
l" 1 1lıhaA-•ı ım arını ız ' erkek ıalcbe kaydını her gün den muaf olmaıı dolayıaile realm 

u11ı; """ tnüdirf)·ec d ' ' d ~ Çe ı·e I' aırcs:.ı e "'vam olunmaktadır, Tedri•aıta vermemek için bu ipliklerin beyan-
"'iil~~~~ra~n=s~ız=,c;•9c'4•1s~tılr. namesini merseri.ı;e olarak vermiştir. + •t •••••••••• Fakat mesele anla§ılmıt ve tahkihta 

ba§lanmı;tır. 

Hergiln ... 

Vesaiti nakliyeye 
ne veriyoruz'? 

Istanbul halkı her 
gün vapur, tran1vay 
ve tren için 20,425 

lira veriyor 
- ... 

Htr gün ve hemen hepı_miz az. ve 
ya çok vesaiti n4kliye şırketlerıne 
bir nakil ücreti veririz. Bu para ye
kun itibarile az değildi.. 

Mesela Şişlide oturan bıri Kartal
da oturan bir dostunu ziıaret ıçın 
tramvay vapur ve tren ınasra(ı ola~ 
rak bir hayli para verir. Köprüyü ge
çebilmek için verdiği bir kuruş da 
bu masrafın fazlasıdır. 

İstanbul halkından kimse tasavvur 
etmiyoruz ki gezsinde vasaiti nakli
ye ücreti vermesin. 

BUCAZIÇl YOLCULAR! 
Yaptığımız tahkikata nazaran Şir: 

keti hayriye vapurları günde va~u 
olarak 52000 yolcu nakletmektedir
ler. Şirketin bu nakliyeden aldığı pa 
ra tahminen 7000 liradlr. 

KADİKÖY, ADALAR 
Seyrisefain sevahili mütecavire 

postaları günde vasati olarak 41,000 
yolcu nakletmektedir. 

Seyrisefainin sevahili mütecavire 
vapuruarından atdığl bir günlük ha
sılat gene vasati bir hesapla 5000 li
radJr. Şunu da derhal ilave edeli.n 
ki Seyrisefain iakeleleri Şirketin is
kelelerine nispeten daha azdlr. 

TRAMVAY REKABETi 
Fakat Şirketi hayriye Bebek iske

lesine kadar tramvay şirketi reka
beti karşısındadu . 

HALiÇ YOLCULAR! 
Haliç vapur şirketine gelince, Bu 

şirket günde 16,364 yolcu naltlet
mektedir. Bir günlük hasılatı ise 
1024 küsur liradJr. Bu hesaba naza
ran Haliç şirketinin lstanbulun en az 
yolcu nakleden şirketlerinden biri 
olduğu anlaşılmaktadrr. Bu bize Ha
liçte halkın diğer yerlere nispetle <la
ha az olduğunu ispat etınez. Fakat 
Haliç sahillerinde oturan halk mü
bakkak vapurla geçmek mecburiye
tinde olmadJğından ek&eriya yazın 
yürümeği tercih etmektedir. 

TRAMVAYA BiNENLER 
Tramvaylara gelince: Boş olduğu

nu görmek hemen kimseye nasip ol
mayan tramvay arabaları günde 
160,000 ki§iyi şehrin muhtelif semt
lerinden mübtelif istikametlere gö
türmektedir. 

Tramvay şirketi de bu miktar yol
cuyu taşımakla İstanbulda en çok 
yolcusu olan bir ıirket bulunmakta
dir. 

GÜNDE 8,000 LiRA 
Şirket bundan günde takriben 

8,000 lira kazanmaktadir. 
Tramvayın küçük karde'i olan 

Tunel de günde 18,000 kip naltlet
mektedir. 

Tünelin bu yüzden kin da 261 li
radir. 

Netice bize şunu gösteriyor ki fa
tanbul vasaiti nakliye şirketleri muh
telif vasaitile her gün 285,000 küsur 
kişiyi bir yerden bir yere nakletmek
tedir. 

GÜNDE NE VERİYORUZ .. ? 
Vasaiti nakliye şirketlerine halkın 

yani bizim verdiğimiz paranın ye
kOnu ne miktarını biliyor musunuz? 
Tamam 20,425 lira. Bu mıktara oto
mobil araba ücretleri dahil değildir. 
Köprüler de ayrıca düşünülecek bir 
hususiyetlerdir. Her iki köprüden 
günde tahminen 110,000 kişi geç
mektedir. Bunlara verdikleri paca 
da 1,100 lirad ,r. 

İşte İstanbul halkı her gün bütçe
sinden ayırmak mecburiyetinde kal
dığı bu parayi isteyerek veya istemi
yerek şirketlerin kasasına vermekte 
dir . 

Emanette 
TAHKİKAT BiTIİ 
Bazı memurlar mah 

kemeye verilecek 
Şehremaneti oktruva işlerinde mü

hinı bir sui istimal olduğuna dair vu· 
kubulan ihbarlar üzerine Emanet 
müfettişleri meseleye vaz'ıyet etmiş
lerdi. 

Aldlğımız • mallı mata göre, tahki
kat neticesinde hazırlanan evrak En
cümeni Emanetçe tetkik edilmiş ve 
bu işte alakadar görülen memurların 
lüzumu muiıakemesine karar veril
miştir. 

Bunun üzerine mesele Adliyeye in 
tikal ederek alakadarlar isticvap ve 
zan altına ahnmış ve oktruva me
murlarından eski aktör Nurettin Şef
kati bey tevkif edilmittir. 

Oktruva rüsumuna ait bazı mak
buzların dip koçanları noksan olduğu 
tespit edilmi§tir. 

Sui istimal edilen para mıktan he
nüz kat'f surette . anlaşılama=ştır. 

HAYDARPAŞA KÖPRÜSÜ 
Deıniryollar müdiriyeti umumiyesi 

gelecek sene Haydarpaşa garının e
saslı bir surette tamir ve ıslahına ka
rar vermiıtir. 

Gar tamir edilirken garın biraz i
lerisinde hattın geçtiği Üsküdar-Ka
dıköy yolu üzerine de bir köprü ya
pılacaktır. 

Bu köprü asma olacaktır. Köprü
nün altından şimendifer ve üzerin
den de Haydarpa~ - Kadıköy tram
vayı geçecektir. 

~ 

TERKOS MUKA VELESI 
Nafia vekiletile Terkoı şirketi a

rasındaki mukavele eylül nihayetin
de imza edilecektir. 

Şirket müdürü imzayı müteakip 
Parise gidecek ve şebekenin tevsii i
çin mühendis getirecektir. 

Tevsi işleri Marta kadar bitecek
tir. 

iktısadt H. 
Türk tütünleri 

Amerikalı şirkete nasıl 

verilecek? 
Amerikada Tü rk tütünleri üzerin

de muamele ve satış yapmak üzre bir 
şirket teşekkül etmiştir. 

Londrada münteşir Deyli telgraf 
gazetesi M. Metkolf namında bir za
tın Türkiye hükıimetile yaptığı mü
zaketratın muvaffakıyetle neticelene
rek Türk tütünleri inhisarı Amerika 
riyasetine tayin edildiğini yazmakta
dJr. 

Bu hususta Tütün inhisarı umumi 
müdürü Behçet bey demiştir ki: 

- Böyle bir tayinden haberdar de
ğilim. Amerikada Türk tütünleri ü
zerinde muamele yapmak üzr bir A
merikan şirketi teşekkül etmiştir. 

Bize para gönderecekler ve biz a
rada vasıta olarak mübayaatta bulu-
nacağız,,. 

TÜTÜNCÜLÜK MEKTEBi 
Tütün inhisar idaresi bir kaç ay 

sonra tütün eksperi yetiştirmek için 
bir mektep açacaktır. 

DERi FIATLERI YÜKSELDi 
Son günlerde fazla talep karşısın

da deri fiatleri yükselmiştir. 
Fiatler geçen seneye nazaran yüz

de otuz fazladJr. 
BORSADA TELSiZ 

Kambiyo borsasında Avrupadaki 
muamelatı kolaylıkla alabilmek için 
bir telsiz konması tasavvur edilmek
tedir. 

Haberleri alabilmek için Avrupa'
nm mühim merkezlerinde birer acen
talık tesis edilecektir. 

TiCARET MUAHEDELERi 
Amerika sefiri Mr. Grcw yeni ak

dedilecek ticaret muahedesi hakkın
da hükUmetimizle temas etmek üzre 
yarın Ankaraya gidecektir. 
KARADENiZ ORMANLARINDA 

Karadeniz ormanlarında bir mü
hendis heyeti bu ormanlarda iş yap

ı\_,~~'1\ mak isteyen bir İngiliz grubu hesa-
7' bına tetkikat yapmakta idi. 

Kadın kavgası 
-··~·· -

Feci bir şekilde 
bitti ... 

Tetkikatını bitiren heyet neticede 
sahil ormanlarında altmış bin metre 
mikabı kerestelik mevcut olduğunu 
tespit etmiştir. 

ANTREPO BUHRAN! YOK 
Nafia vekaleti bir müddet eve! Rü

sumata rıhtrm üzerindeki eşyanın 
kaldırılarak antrepolara naklini bil
dirmitti· 

Eyüpta İslim bey mahallesinde ya- Iotanbulda o vakıt antrepo buhra-
şar hanımla Fatma hanım kavga et- ru olduğundan bu emir infaz edile
mişler , ve kavga esnaaında hiddeti':'İ memişti. 
yenemıyen Fatma hanım yerden bır Antrepo buhranı •imdi zail olmug 
taş alarak Yaşar hanrmın karnına bulunduğundan vekilet bu emri tek-
vurmuş. . rar ctmittir. 

Taşı karnına yıyon Yatar hanım ..:.--------
eveti bayılmıf, bir müddet ıonra da 
hamil bulundutu çocufu dütürınüıı
tür. 

OTOMOBiL iLE TRAMVAY 
Beşikta9ta 1186 numaralı vatman 

Hasanın idareıindelri tramvayla 2186 
nuınara!J otomobil çarpışmıtlar ve o
tomobilin çamurlukları kırılm!ftır. 
Kazaya sebebiyet veren ııoför kaçmıı 
tır. 

SARH<>SUN BiRi ... 

BiSiKLET GEZiNTiSi ••• ! 
Fatihte oturan Baruthane amele

sinden Enverin bindiği bisiklet Mus 
tafa isminde 60 ya11nda bir ihtiyara 
çarparak adamcağızın ayağ= kır
mıştır . 

BOŞ EVDE HIRSIZLIK 
Oaküdarda Selimiyede oturan A

glh efendinin zevc~i Nazire. h~ru
mın evine gelen Bandırmalı Hilmi e· 
vele kimse yokken oda kapısını Iu
rarak bir takım eşya çalmıştır. ........,,. 

v .. ··--,., ''lt.Dü 

Dün takvimden bir yaprak daha ı <?iyorum.: Ekseriyet Nizam cadde-
koparırken annem sordu : sınden Dıle doğru gidiyor. Ben de 

- Çocuklar eski Eylulün kaçı ol· öyle yapıyorum. Hava bir açıyor, 
du? bir kapıyor. Bahçelerinde teni• ov-

- Ne yapacaksın anne? nıyan Adalı krzların ıakrak kJhka· 
- Kasımı hesaplıyacağım da.. haları duyuluyor, Gittikçe yü 1-
Kasımı hesaplamak . .. mühim me- yor. Heybeli koyunun karşı -

sele! .. Öyle ya, senenin yarıs.'. Hı~- yız. Önümüzde bir çok mer~ 
rellezın, yarısı d~ Kaaımın .gunl~rı- kafile. Fakat mümkün de&il yetite
dır. ~sım. e.fendı hazre!lerı, galıba miyoruz. Yalnız arasıra rüzglİdatt 
Teşrını'!"nının 9 und~ gırcr ve Ma- açılan ~teklerin altında ·•çef1Dİ ç~ 
yısın 5 ınde de yerını Hızrelleze bı- rez" kabilinden kendimize nefiı &ı
rakıp giderdi. Şimdi günlerimizi yafetler çekiyoruz. Ancak bu kabil 
Kaslma vermiyoruz ama o yine bil- ziyafetler ne kadar devam ederse 
diğini yapıyor. Mevsimi gelince fır etsin insan sofradan yine gözü doy 
tınalar ıslık çalmağa başlıyor. Sa- muş olarak kalkmıyor. 
hahları hafif ayaz, öğleye doğru bu- Happ !. . Bir matmazel, merkepten 
!utlar arasında sık sık kaybolan kuv yuvarlandı. Ne de inatçı hayvab91Ş. 
veti azalmış bir güneş, akşama doğ- kızcağızı dilşürdükten ıonra baJıD• 
ru çi. .. ve gece bayağı üşütecek de- ald• gitti. Yardımına koşmak batı· 
rece serinlik. Aldırmıyoruz, Ey!Qlü rıından geçmedi değil. Fakat aÇ•k 
şöyle böyle atlatıyoruz. Teşrinlerin gözler fıraat vermediler. 
birincisi de yağmur, çamur ve ara- Hemen kendi merkeplerini takdim 
sıra yalancı bir bahar havası içinde ediverdiler. Başını alıp giden mor
geçiyor. Fakat ikinci Teşrin geldi kebi de yakalayıp "dah çuf !" diye 
mi, Kasını efendinin zorlu asaıı bey- kendileri bindiler. • 
nimizin ortasına inip gözümüzü şem Dil, uzaktan göründü. Vakti!~ bu 
şek gibi açıyor. raaını meıtü mahmur bir kadın dili-

Bir kaç gündenbcri havalardaki ne benzetmiıtim. Şimdi neye benze
mühim değişikliğe dikkat ediyorsu- teceğimi tayin demiyorum. Yalnız, 
nuz değil mi? Çala kamçı kışa yakla Dile gelmek iyi ama dile gelmek 
şıyoruz. Vakıa önümüz de daha bir fena ... Bizim için o kadar ehemmi 
iki ay var ama onun yarısı pastırma yeti yok ama: 
yazına gider. Bir kaç gündür araba - Filinca H~nımı işittiniz mi, 
araba ev eşyası taşınıyor. fişmek.in Beyle dile gelmi, .•. dedir 

Sayfiyedekiler, ne olur ne olmaz tecek kadar iti ileri götürmek, ha
diye şimdiden göç .etme.ğe ba~ladı- nımlar için pek te arzu edilecek ş.:y 
!ar. Oh olsun. lçlerıne sınmedi ya.. olmasa gerek. Ah, bu dil, ah bu dil . 
Alem, iş başında buram buram ter Hele bir dili olaa da söyleN .. Mer 
dökerken onlar fıstık ağaçları altın- kepler, arka arkaya ııralandJ, ve çok 
da hamak safası yapıyorlardı. geçmeden her keı etini alıp birer 

Uzun sözün kısası yazın son tur- tarafa aıvııtı. 
fandasındayız. Düne kadar sıcaktan Yeşil dalların saklamıyacağt sır 
şikayet edenler, bir iki gündenberi: var mıdır? Yatasın çamlar altı •. 

- Efendim, akşamları bayağı se- Hemen oracıkta bir merkep te beıı 
rin oluyor ... mukaddimeoile alt per kiraladım. Zaif, çelimsiz bir Rum 
deden nağmeyi değiştirdiler. . çocuğu merkebin arkaaından koşa-

Adanada bulunduğum Biralarda ı- rak beni takip ediyor. 
di. O zamanki vali Müttak beyle gö • • • 
rüşüyorduk. Bahis Adananın sıcak- İakelede vapur uzun uzun düdüğü 
iarına intikal etmişti. Müştak bey nü öttürdü. Önümde yükletilmek 
sıcaktan şikayet edenlere hak ver- üzre hazırlanmış bir y•fın etya du-
miyordu: ruyor. 
-Sıcağın para sarfetmeden çare- Mevaimin sonuna ne ha.zln bir ip. 

si bulunur. Niha}•et bir gömlekle ret: Adanın yaza veda edi•I ve Ada 
gezer, ağaç altında yatar ve buz gi- lıların göçe hazırlanııı ! ... 
bi kaynak suyu içip hararetinizi de- lıl. S. 
(edersiniz. 

Ya kış .. Kışın böyle mi ya. Odun 
lizım, kömür li.zım, fazla giyecek. 
kuvvetli yiyecek lazım ... diyordu. Gazi Bz. Yalova~a 
Müştak beye ve onun gibi düşü- -

nenlere tamamen hak veriyorum: {Birinci sahifeden mabat J 
Yaz, daima nimet, kış daima külfet, larile ihyasına ba,lamlan Yato-
liazen de geçen kış ol<luğu gibi aftt b • 
tir. Nimetin kadrini bilelim de niba va kaplıcalarında ütün teaısat 
yet bir aylık müddeti kalan sevimli ve intaat bitmittir. 
misafirimizden yüksünmiyelim. Son bir ay zarfında Y alovada 

• • • ondan fazla daire inta edilmif, 
Boğaz içinin tadı kalmadı. Nedi- büyük ve gayet zarif bir park 

min dediği günler geldi çattı: vücude getirilmittir. 
Kurbanın olam geçti boğaz seyri 

zamanı. Hele poyrazlı havalar insa- Bizanstan kalma methur kap 
nın büsbütün neş'esini kaçırıyor. Fa- lıcanın etrafındaki lüzumsuz ve 
kat İstanbulda mesire, yalnız boğaz harap binalar kaldınlmıttır. 
içi mi? Ada yok mu, Ada · · · Kaplıcalann ortaaından ge-• . . 

Büyükada postasının ilk vapuru- çen sıcak su deresi iki sıra de
nu kaçırdım. ikincisine de güç hal mir parmaklıklarla çevrilmiş, 
ile yetişebildim . Vapurlar yan yana köprü tamir edilmiştir. Elektr.k 
yanaştığı için hangi vapurun kalka tesisatı çok mükemmeldir
cağmı öğrenmek bir mesele oldu. Kaplıcalarla Yalova ara•ın
Kimi birinci vapur dedi. kimi ikinci da telgraf ve telefon hututu da 
dedi. Ben sonradan üçiıncüye geç-
tim. Meğer isabet etmişim. Ne ise temdit edilmiştir. Buraya bu
vapur hareket etti. nun için bugün bir posta ve telg 

Gazozcu, simitçi, limonatacı, yol- raf heyeti gelmit ve burada bir 
cular arasında dolaşıp duran bu sey posta ve telgraf ıubesi açınıt
yar satıcılardan illallah ... Gözümü-
zün içine bakarak baygın haygrn !ardır. Bugünden itibaren kap· 
bir: lıcalar ile her nevi posta ve telg 

- Sucisssı ... Nane şeker, limon! raf muhaberatı ba§lamıştır. 
diyişleri varki insanı adeta öfkelen- Kaplıcalarla iskele arasındaki 
diriyor. Neden diyeceksiniz. Bilir- fOSenin bazı yerleri tamir edil-
miyim ben? d 

Galiba, bir tanesi ortada dolaşır- miştir. T amiral devam e iyor · 
ken ayağrma bastı da ondan . • Kav- Her yerde amele grupları çalıı
gada şamara bakılmadığı gibi vapur maktadır. 
seyalıatlerinde de böyle şeylere al- Bugünden itibaren hergüıı. 
dırmamak gerektir ama olmuyor. köprüden aaat 8,30 da bir va. 

Vapurda yolc':'lar ~o~ neş'elı gö- kalkacak Kadıköy telanil 
rünüyorlar. Çekırge gıbı durdukları pur • k 11 20 d y 
yerde sıçrama taklidi yapanlar, foka Adalara ?grayara , e a 
ırottan parçalar çalanlar, hat~ bat !ovaya gıdecek ve Yalovadan 
tarafta hazin hazin ıazel al!ylıyen- l 7,35 de hareketle ayni iskcl~. 
!er var. Ada yoleuluğu,1 . 1uzun ama lere uğrayarak 20,35 te köprU-
hiç te ean sıkıcı ~y de ı · .. . l kti" 

da · · mini sepetler goril- ye ge ece r. 
Raflar mını . . ---•-İçinde kim bılır neler var: yorum. . 1 be . 

Tere yağlı sandovıç er, yaz ve il· RUSLARLA MÜZAKERE 
ah tişeler ... ve bunların açılacağı Ankarada Rus ticaret mümessilile 
~am altı sahnelerini gözümün önü- cereyan etmekte olan müza•· ~"3t 929 
ne getirimeğe çalıfıyorum. senesi zarfında muahede mucibince 

• • • Rusyaya ihraç hakkı tac!rlerlmizt 
Vapur ağır ağır iskeleye yanaştı. verilmiş olan kontenjan malların 

Rıhtımdaki sıra gazinoların nisbe- miktarını tespit etmeği istihdaf et
ten tenha zamanı . Fakat buna muka mektedir. 
bil, tur yoluna çıkmağa hazırlanan MUCLADA HARP GEMiLERi Fatihte l.mail evelki sec:e Kara

ırümrükte •arhot olarak 1"Örillmuı, 
mini olmak l•teyen zabıta r 
na hakaret ettitinden d• 
miıtir. 

merkep süvar kafileler gittikçe ço- MUCıLA, 12. A. A. - Ak fil k 
elin evi ğalıyor. Vapur. hAJJ o1cuJ ~-.. a-.- lo•unas .mcapaıp lrru,.,..,_.. ,!-'. 
.~ndü· p.ıııyor: ner a, kımı •.rabn.· limanına gelmfştfr'. P'Uo KUIJUkte ı!q 

ya atlıyor, kimi merkebe. Dıkkat 2'Ün kalacaktır. 
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Dun .ıret azami 24 asgaıt 14 
ı ı:li. Bu gün rilzgtr poyraz 

"3va ı.-ısmcn bulutlu olacaknr. 

İ~~TE 
Amucamın hediyesi 

Sami beyler her hafta per- diler, masanın üstünde duran 
şembe akşamİan, ahbapl3:ma eşyalara bayıldılar. Sami, göğüs 
ziyafet çekerlerdi. Da~et_lıler- kabarttı:. . . 
den biri servetten, zenginlikten - Nun amucamın hediyesı •.•• 

Haftanın=-ı bahsed~cek oldu mu, hop! Sami Biri rica etti: 
sözü keserdi: - Bu eski saray eşyası ola-Y 8ZISI _Benim amucamm serveti cak. Antika demektir. Bizim bi-••••••••••••iil yanında, bu anlattıklarınız sol- rader böyle şeyi.ere ~ek ~eral~
da sıfır kalır_. Paristeki Nuri lıdır Buraya gelip gorebilır mı? 
amucam milyonerdir. - Hay hay! Yann sabah bu-

Sür'at 
Eğer boş vaktinizde iki gün Bir p~embe akşamı, Sami yursun. 

evvelki gazeteleri okudunuz sa Paristen şu mektubu aldı: - Acelesi yok, öbür perşem-
ogrcnmişsinizdı.r ki (Şnayder) «İki ay için İstanbula geliyo- be beraber geliriz. 
k ası i • verilen tayyare yarı- rum. Size birer küçük hatrra br- * * • 

:Jıı.,!jllllUa bır deli İngiliz saatte 600 rakıp döneceğim. - Amucan Saatle şamdanlar, 12 saat ye-
eırede fazla gitmi . Be- Nuri.» riııe, bir hafta kaldı. 

CUMARTm 

M.ILLIYETIN 

Bu gilnkil yenl 
bilmecemiz 

SOLDAN SAGA: 
1 - Kerih rahyibalı (6) Erkek (2) 

3 - Demir yolu (3) Çok nadir(6) 
4 - Kudurmuı (5) 
5 - Çevik (4) 

6 - Köpeğin boyununa takılan( 5) 

7 - Makpul olmaklık (5) 
8 - Kibar, terbiyeli (5) 
9 - Zaman (2) Baş papas (6) 

EGLENCELERİ 

DOnkll bllmecemlzln 
halledilmlt şekil 

YUKARDAN AŞACI: 
ı - Sari hastalık yüzünden kor-

don (9) 
2 - Çoğun aksi (2) Zaman (2) 
3 - Dertsiz ( 8 ) 
4 - Sicim (2) 

5 - Boyun aksi (2) Önün akai(4) 
6 - Neşeli (3) 
7 - Hali hareket (5) 
8 - Törpü (3) 
9 - Deli (5 ) 

ittihadı Milli .... 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için mu-;ait 

şeraiti havidir 2 
~terkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındadır 
A <"ııt<'<;l ıı t ıı ı nnıayftn ş<'lıh•lcr•le acente ıu· ı ' 

... Telefon: llcyo~lu - 2003 

Deniz satınalına koınisyonun~an 
1842 metre siyah dibet ve Beş kalem diğer elbise malzemesi 
Pazarlıkla ihalesi 15 eylül 929 pazar saat 14 te 
12 Kalem elbise dikiş malzemesi : pazarlıkla ihalesi 15 eylıil 

929 pazar günü saat 15 te. 
Milli müdafaa vekiileti Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı 

zarfla münakasaya konulup teklif edilen fiyatların gali görülm 
si hasebile pazarlıkla mübayaasına karar verilen yukarda yazılı 
eşyanın hizalarında gösterilen gün ve saatta ihalesi icra edile ·e
b.-tir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin yevmi ihalede muha -
rer gün ~·e saatta Kasımpaşada Deniz satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

y si den başım döndü. Her~_es.! s_~vinçle el çırı;ıtı:. . Saminin hesap d~fteri: fran.;., İtalya, Belçika .ve Jap?"ya ı n edt-n b lmem?- Tayya- - Gozunuz aydın. Kımbılır 31 Mayıs - Nun amucamın ıçin son derece ehemmıyetı hauı o-

BÜYlll TAYYARE PiYA GD~ 
am ;ı. · d ı l , bir türlü ne güzel bir hediye getirecektir. hediyesinin kira bedeli: 120 lira lan Young planını da kuıtarmıt o-

remıyon.m. Şüphe - H ele şu aynanın önüne ku 1 Haziran - Nuri amucamın luyor. h 'h lh · · · · · ·· ·· · "ki h d · · · 1 k · · k Avrupanın atta eı anın su ve . J ur ve gemı gı- ymak ıçın buyuk bır saatla 1 e ıyesını temız eme ıçın a- sellmetini temin eden bu itilaf akit 
e de i .:ınıar gü_<;- büyük şamdan alırsa size ne ınu ol: 25 k.uruş. . ler için pek mdhim bir muvaffaki-

• y la e mi Jerdır. tlul 2 HaZlran - Nun amucamm yettir. . . Eğer keskin ve sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
kendinizi traş etmekte 
hiç bir oıüşkülata ınanız 
kalmazsınız. 

YEDiNCi TERTİP 
3. ÜNCÜ KEŞİDE 

n ,J et ınıhı:emmel ve - Yeni bir salon takımı als!J! hediyesini alakoymak için, de- Bu itibarla b•n de bu . ıtılalı hafta 
~ '" •1 r yaparlar ve daha iyi. pozito verdiğim para: 250 lira. nın en mühim haben ad<lelıyo-

a. .ıbadan iner * * • «Bu para aylığıma mahsuben rumBeyoğlu Sen Mi~el Lisesinden 
Nuri amuca geldi ve getire ge avans olarak alınmıştır.» SABiH NIZAMETTIN 11 TEŞRİ 1 EVVLDEDİR 

tire, bir mürekkepli kalem getir 3 Haziran - Gümüş takımla- --
len havada du di. nnı emniyet sandığına verip, D kt Seyfettin Büyük ikramiye: 

40,000 liradır 
t ' · ı fçe istediği ye- Saminin karısının yüreğine Nuri amucamm hediyesinin ki o or 

ı d o zaman ha- inecekti: rası için alman para: 100 lira. 

Gillcne btçü.lan p~k •tBm 
Siı<fti<ld çoli$ınd<D mam~IJOU'. 

nzı olun!m. Dost- - Ahbaplara ne diyece~i2?.. 29 Haziran- Nuri amucamm 
.~ ta~yareye bi- 1 Rezil ~ld~:. .. . hediyesinin kira bedeli: 250 lira 

• gormenıckteı Samı duş.uı_ıdu. . . Ay sonunda Nuri amucamm 
a r<ı ,,men onların be~:' .. - .. Ze~ahın ~urtarmak :c;ın hediyesi 1000 lirayı buldu. Ev
" .. ~ reti havaiye kuçuk hır fedakarlık yapacagım de de satılmadık eşya kalınadL 

~ :e'> ~rden em;n değili- dedi. 1 Eşe dosta: 
L.. • H ı • '- tla * * * u a er e .,e~ a-şm a · . . . 1 - Eşyaları amucamıza ver-b r ... d u klan baı;ıa- Samının hesap deften: 21 Ma d'k b" · · · 1 ak d d"k . .. " · k . . . ı , o ıze yenısını a ac e ı ~ıin e!T! a ıle geren- yıs - 3500 lıra ıymetınde bır * * * 

"Um icin artık şif~- s~atla 2 ş~mdan!° 12 saat için\ On bes gün sonra evde iskem-
ce,._.,r,c•• re ı:-·r gramofon pı~ kıra bedelı: 1 ~. ıı;.a. le de kal~aymca, Sami amuca-

• ik eh m~yet vermı Persembe gunu ahbaplar gel- ı sına şu mektubu yazdı: 
H ele ~menkadan Av- şturtnak, kanalizasyon inşaatını " Muhterem amuca, 

Y'.1 ~çma ısteyen tayyare- çabuklaştırsalar mübadele işleri Bu gün yarın, Parise avdet e-
1 ['l'~ı~e saklanan yolcul;a ni yürütseler, Taksim meydanı- deceksiniz. Biz paraca c;ok sıkı-

hıç erm.yor. M~ksat ~- nı bitiriverseler velhasıl ağır gi- ntıdayız . Siz geldikent sonra 
t~ ~yyar~~~ o~dugunu - den şeylere biraz sür'at verselerlbirçok fuzuli masraf etmek mec 
n n bılmedıgı bır adam yan ya ! buriyetinde kaldık. Evin büsbü-

J da de~z~ g~mülürı;e ne ~aza Sür'at meselesini mütalaa tün eşyasını sattık . Lutfen bi-
•r haydı diyelım. tayyarecılere ederken Nasrettin hoca merhu- raz muavenette bulunmanızı 

ihtifal yapılır,abide dikilir, ismi mun bir hikayesini yazmadan rica ederiz" 
arasıra y.ıdolunur ya beriki diva gec;emiyeceğim : * • * 
ııe? Tayyare seyyahatına çıkar- Bir gün hoca eşeğini çekerek Ertesi gün Nuri amuca geldi. 
sam korkuda asabım bozula- giderken bir kalafat yerine tesa- Evde kimse yoktu. Dolaştı. 
ra~ barsa' la~n rah~~sız ?la- düf etmiş, kalafatçılann bir ge-: Eşyaların sahiden satılmış oldu-
a;>,mı mutı:a:d:1ıt tecrube~e.nme miyi ziftlediklerini görmüş ve ' ğunu gördü. Gözü saatle şamda-

de~ bılinm. Halbuki ınsa- sormus : nlara ilişince hayret etti. Acaba 
.. n zıyade barsaklamıa ha- -Yahu, gemiye bu zifti ne- bunu neden satmamışlardı? .. 
olmasl lazım gelen bir yer den sürersiniz ? Kıymetsiz bir şey olacak mu-

v · a orası da tayyare değil mi- - Hızlı gitsin diye ! hakkak ! ... 
:r? Gelgelelim uzvi vazifeler Bu cevap hocayı çok alaka- Ve hemen bir kaç gazete bul-

pek. ~:uman1a ?lama_zlar, h?yle dar etmiş çünkü o da eşeğinin du , eşyayı sardı, kolunun altı
vaZlyette ya bır şehir üzennde yürümediğinden müşteki. He- na aldı, sonra masanın üstüne 
uçuluyorsa ne .Y.'.1parsınız? Arka men aklına. geleni-~ruyo~ : elli lira ile şu pusulayı bıraktı· 
da:şlarımdan bın: - Şu berum eşegı de Zlftle- " Nuri amucanm bu hediye-

- Yunan hududuna kadar sek acaba biraz sür'ati artar mı? sini kabul et oğlum." 
salıredersinl dedi. Şakacı ve muzip bir adam o- Nakleden 

Benim sinirime dokunan sa- lan kalafat cevap veriyor: SELAMİ İZZET 
de havada uçmak değildir, ziya - Elbette! kaç tanesini böy
de sür'atten de ürkerim. Neden le kalafatladık! Bu söz üzerine 
bi1mem hayatta lüzumundan fa- Hocanın eşeğinin kuyruguııu 
zla sür'ati faydalı telikki etmi- kaldırıyor ve bir mablak kay
:ı; orunı.' Bereket versin bizim nar zift yapıştırıyor. Bu ateşin 
menkket stir'at memleketi de- muameleye maruz kalan eşek 
gildir. Galiba benim sür'ate alı- kurşun gibi kaçmaya başlıyor. 
- amaklq;ım biraz da bundan Eşeğini beş on adım ancak ta
Dı a ettim ınsanlar kendi i- kip edebilen Hoca derhal şal
cat ettikleri şeylerin sür' atini ar- varım çözerek bağırmaya baş
tırabiliyorlar. Fakat tabiatın sü- !ar: 
r'atiru arttıramıyorlar. Evet tay - Amanın yahu çabuk beni 
va re , vapur, otomobil, tiren her de ziftleyin, yoksa eşeğe yetişe 
gün biraz daha hızlı gider lakin meyip kaçıracağım! 
kaplumba?;ayı tavşan kadar ko- FELEK 

Meklepliler nıfiıabüuı 
Mektepliler müsabakasının 18 in

ci haftanın üçüncülüğünü kazanan 
yazı: 

La_hey itilafı 
18 inci haftanın en mühim haberi 

Lahcyde devam eden müzakeratm 
siyasi ve mali cihetlerinin tam bir 
itilcif ile neticelenmesidir. 

İngiltere ve Fransa arasındaki ih
tilaf hat bir dereceye gelmiş Avru
pa ıulhunu tehdit edecek bir vazi
yet almışken her iki tarafın göster
diği mukabil fedakarlıklarla temin 

edilen bu itilif sa esinde bilhas"'1 

Her nevi cilt, frengi, yeni ve eski 
belsoğııkluğu, idrar darlığı ademi 

iktidarı ağrısız. en yeni ve~t ve 

Yola çılunuW.n d1fltl bir P9"' 
let llmaruıı dcrhaut cd1niz.. 

mutedil şeraitle tedavi eder. G 
Bahıalı caddesi, :\lcscrret oteli i1I ette 

ka~ı ında. llcr gı.in.~...:s::aa:__ı2 __ 6_-:--""""'.:-·------·---

e iz öiki~ i'leri ınüöirii~ in en; 
Kilosu 
2500 Yün şayak lacivert parçalar. 
1800 Amerikan, kirpas parçalan. 

200 Yazlık haki keten parçalan. 
150 Şali parçalan. 
450 Palet 
200 Amerikan don, kömlek. 

686 Duranda 
209 " karnı yarık çanta 
29 5 ,, çanta 

21 ,, ekmek torbası 
140 Şayak nübet kaputu 

·Aynca: 
20,000 
15,000 
12,000 . 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
işbu 'kcıdede cem'an a 3,900 , numara kazanacaktır. 

Perte'\lnlyal yakfı ldare~lnden ; 
Aksaray, Alem Bey mahalle<~ Vezir Çeşme sokaıı 8 No hanı 
Şişli izzet p~a sokaıı, Valde aparcımaıu I,2 numerolu ~!er 
Sarıyer Dcreboyu 149 • 153 numcrolu iki bostan 
Bal1da muharrer em!Ak }~rıni gün müddetle alen1 müzayedeye tuııı.ı

muşnır. yevmi müzayede şehri halin yirmi ıetlzind Cumartesi giiniidilr, 
Tucma:C lstcyenlrrin yevmi m«1<ôrda saat onb~e kadar lsıanbulcbı Evkaf 
mü 1irlyetinde Pcrıev.ıiyal ldaresin~ veya idare cneüm...ı.ıe müracaat eyle· 
meler!. 

!i~ :: ~~~n Maarif Emioli~in~en 
5344 Kirpas işbaşı elbisesi. 1 - lstanlıwdalci liselerle, Orta mek 7 • Kandilli kız orta mektebi: Bo-83 Syah dibetten buyunb:ığı tcplerde eyl(Uun ou altıncı günün- taz;çi. 

1162 Yün battaniye <!Pn itibaren yirmi üçüncü günü ak- 8- Erenköy kız lisesi: Göz tepeılcn, 1463 Yün çul battaniye şaınına !r.tdar tecdidi kayt muamelesi Pendiğe kadar. 
Deniz dikim işleri imalathanesinde mevcut olan yukanda cinr yapılacaktır. 9 - Istanbul kız lisesi: (Birir.ci dev k 1 k llanılın kt tı ·· d 2- Yınni lqirci gününden itiba- resi) için, Beyazıt, Saraçhane başı, ve miktarı yazılı 18 a em U ış ve rpın eşya muzaye e ren mekteplere tal•h< kayt ve kabul Siileymaniye. (İkinci devresi i~in) suretile satılacağından satın almak isteyenlerin yevmi ihale olma- edilecekti~. MUracaat ~ünleri, Cumar Anadolu Demiryolu hattının harici k üzre tayin edilen 12 teşrinevvel 92'.l cumar t si günü saat 14 te teıi , Pazartesi, Çarşanba günleri saat ıı, - Davut Pata orta mektebi: Ak <likimhaneye muracaatlan ve şartname almak veya görmek iste- (15) den (16) ya kadardır. sardy, Yedikule, Topkapı, Samat yenlerin yevmi ihaleye kadar her gün muracaa.lan 3- Her mektebin kabul edeceği semt havaliai. 

•.irde tcspi~ edilmiştir: ~vliyayı et!a- ıı . Kadıköy erkek orta melrt bi ı 

Denı•z satınalına konıı•s1onun~an im buna gore semtlerının ayrıldıgı Haydarpaşa, Kadıköy ve hat boy ı . • mekteplere mürocaatlan lizmı<J_ır. 12 • Üsküdar orta mektebi: Os!riı-
• . 1 - Cumhurıyet orta m_cktebı :. Fa- dar, Kuzğuncuk, Beylerbeyi, Çcng~ı. Siyah saç muhtelif eb'atta 210 adeti için lüzumu olan balada muharrer tib, Çarşanba~ s':'.ltan Selım, Edımc- köyü. · · ki'-- 22455 K" ben ı c' hi d .. il .. kapı, Kara gumruk, Balat, F~ncr, A- . . tahmını """" Of'! < ı """ qya zaaın a goater en gun n sa- • E" 'k 13 - Vefa orta mektelıl: Sırkec:u!cn telif eb'atta 80 adet tahmini kilosu atta ihalesi icra ed'lccektir. yvanaara}, gn apı. . Yedikuleye kadar, Rumeli hat bo;ru, 3900 Galnınisli s•r muhtelif eh' tta Ş . . .. k . --• . 2- Istanbul orta mektebı: Topkapı, Sultan Ahmet Ayasofya G·-'"-""'""~ ..,. artnamesıru gorme .. tey ..... erın Ak y d'k 1 c·· ı ·ı y · ' ' .,......,.-,-130 adet tahmini kılosu 3900 Yuvıu-- saray. e ı u c, ıga og u, cm- l Gel be • kt b" F lak ahcn demir ç.boıık tahmini kiloıu 1 ~er ııün vermek iıtiyenlerin yevmi kapı, Sultan Ahmet, A yasofya, Roğa- . 4 - en vı .orta me e ı: ,._ 

1750 Mu .. nakaai aleniye ile ihal i 21 I ihalede mukarrer saatta Kaaımpaşada ziçinin Rumeli sahili, (Beyo,lu, ve tih,ba ÇaFrşanbaB, EladunSule lraptS..~!23u<k O · S tın·'-· k · ·· · · t.t kü'd şı tner a t tan n-E ül 929 Cumartesi Saat 14t" Milli- enız • """"' oauayonuoa mara• Beşıktaş mustcsna) s ar. ' ' • m~dafaa Vekaleti Deniz fabrikaları ' eaatle..i. 3 ·Kadıköy kız orta mektebi: Ka- kapanı, Kasmı paşa. . . . . 

-E TGLISlf JIIGH SCHOOL FOR GIRLS 
İngiliz İnas tali mektebi 

RPyoğlu 
Sınıflar 21 i':ylül (,'arşımbı ~niı açılac.dctır. 12 Evlülde Londndan 

avdet edecek olan mektep müdiresi 14 f:)liıld~n ltihuen Cuma ve pazuJan 
mıda her l?iJn •Ut !il ile l 2 arllSında veni kant mi' mrıacını ifa cdecektri. 

dıköy, Haydarpaşa, Fencryolu, Km!- 15 -.Istanbul erkek lis~aı: (Bi~ıoU 
toprak. dcvresınc) Beyazıt, Silleymawye. 

4 - Eyüp kız orta mektebi: Eyip, (İkinci denesine) Bütiln Iııtanııol 
Topeılar, Defterdar, Sütliec Halıcıoğ- semti, Kadıköy ve Anadolu hattJ. 
lu. 16 - Kabataş lisesi: (Birinci dt:'I' 

5 - Nişantaşı kız orta mektebi: Be- resine) Boğaziçi, Rumeli, ~ 
yoğlu ve havalisi. (ikinci devresine) (Osküdar tt ~ 

6 . Çamlıca kız orta mektebi: Çam- Vaniköyünden yukanAnadolu sa 
lıca ve Havaliai. gaziçi iki sahili). 

"'ıJ lfali!fl,, irı edebı" tefrikası :!JO - O gel bakalım imam kızı. ni beğenmiyor musun?.. Hoş Dedi. Feleknaz hanımfendinin Battal anlatırken gözü doldu: 
Ne yapıyorsun canım, nereler- ben de laf olsun diye söyledim- - Evet... imamla nasıl, ne zaman evlen- _ Ah kızım arada sana tr Go 1 desin?.. di... Dedim. O devam etti: dikleri hakkında imamr ahiret zık oldu. As K N Es Dedi. İmam kızlığı da nere- Hele bu cevaba büsbütiin ca- - Feleknaz hanımın krzı de- sorgusuna çektim. Meğer bu O herif bak görürsün Fel~ den çıktı? nım sıkıldı. Ne imamı, hangi ğil misin? evlenmeden bir benim haberi- zın elinde avucunda ne - Galiba bunadı! imam, hangi imamın kızlıi(1?. Yutgudum. Fakat ona da m yokmuş. Dünya aleme ilan hepisini yer bitirir d g!De Etem ızzet Dedim. Adamcağazm yüzüne Bir şey söylemedim. Niye gel- - Eevet... olmuş ta! başka kadını ayarUI"... ..J ~ baka kalmışım. O da benim böy- diğimi anlattım . Dedim. İmam efendi mesele t nam efendi, benim de onlar Dedi. Belki. tmamr ~ . . le soğuk soğuk duruşumu gö- - Hay hay kızım yaparız. kalmamış gibi elini eline çarp- la beraber oturduğumu zanne- yorum. Fakat Fe!ekn3Z. ~ 25 Temmuz 1920 ... me?. Durur başıma hır de ış çı- rünce: Kolay ... Hatta buraya kadar tı. Kalın ka lan sarktı: diyormuş. Ne bilsin? .. Allahın kini avucuııdakini edı~r Aman efendim aman! Bir yer- karırlar: - Ne o İmam kızL .• Dediği- zahmet etmişsin . Camide mü- 1 - O halde.: İmam Batt<ıl belası kadın: bilmem? JCadutcağazın sör'_lı.I aen bi- yere gitmekte ne güç - Sen kimsin?·· · me memnwı olmadın mı? ezzinden, kayyunJdan filan kim.I Eefendi Hazretlerinin kızısın... - Öküz öldü, ortaklık ayrıl- ğine göte daha öilbam ~ı şeymiş! Mahalleden kağıt.. Po- - Nereden geldin?.. Dedi. Kah kah güldü. Tuhaf se yokınuydu. Birisiyle gönde-! Dedi. Ve devam etti: dı!. onlar birbirlerini peyi ~s~en ka_ğ~t .. İşgal ordusu po- - Niye burad:ı oturuyorsun? şey. Her imamd8!1 bir k:'c; boy riverseydin ben _he?1en yapar - Ama lıa öz .. Ha üvey .. Ne Diyip te beni büt~ bütün ~- Çaplrnı irnaınm böyle ma~ lısınden ızın ! Daha neler neleri Bnuların hepaıne cevap bulup daha sulu ve senli benlı olan yakıştırır göndenrdim! çıkar?. den bohçamı koltuguma venp lklil kadmları baştan çı::6 Sade on gün lazım ki insan bu vermektense: hocaya: Dedi. Eh artık gırtlağıma gel- Sonra: kovduktan sonra Battal imam- ktaki uııtalığı dillere des~ müsadeyi alabilsin. Fakat ne tu- - Eski mahalleye gitmek - Efendi hazretleri beni ta- di: -Bu böyledir. Söz istemem! la evlenmiş. Kalkıp ortaköye Evelki ile; kansı da z~~ haf oldu. Polise gittim. daha iyi. nımadınız galiba... - Efendi hazretleri anlıyaını Der gibi bir eda ile seslen- taşınmışlar. Bu canım baba ev-ıOnları da kocalanndaD - Düzceye gideceğim . . • Dedim. İsabet te etmemiş de- Dedim. İmam efendi: yonım. Benimimamlarla , ezan-. di: ini de kim bilir kime kirala- almış, sonra kan kusıut8 tl'i Dedim. filim. Çok kolaylık oldu. Hem - Evet... cılarla ne alakam var? ... hep - Kız Pervin hokkayı ge- mışlardı! İmam efendi fazlası- ra öldürmüş. Hem d_e. 'I(' - Git mahallenden kifrt ce- öğrenmeden gideceğim bir şeyi Diyeceği yerde: bunu söylüyorsunuz... tir de..... nı bilmeyor. Nasıl evlenmişler; kadınlara öyle sevdırtr, ~ " tir... de öğrenmiş oldum! - Naınl tanımam kumı. Ben Dedim. Adam gözlüğünün ü- Hanımına döndü: nı bilmiyor. N3sıl evlerunişler; lan: f1' " Dediler .. ~üod~ Hangi En evel m:ıhaJ!enin muhtan- bizim elimUde böyüdün. Şurada zerinden maymun seyreder gibi - Hanını sen de fU kamış Fakat kansı anlattı. Bat~al 1- - Ah beni sevse .. .ı\11 , ~ •r mahalle. <;:ı~lıde benı klm ta- m anıdım. Bılmem neredeymiş. bir iki sene varki görünmiyor- yüzüme baktı. Sonra beyaz, sey- kalemi ver bakalım da hanım mamın bir adı da: çapkın ımaın evse... --'' .ııır, kim bılır? Muhtarın benim - Onun yapacağım lmam da aunl rek sakalını ırvazladı: kızımızın kiğrtını bir eyice çı- mış! Feleknaz dördüncü ka~ Diye arkasmdan ,A burada oturduğumdan haberi yapar dediler. İmam gene eski- Cevabım verdi; illve etti: - Feauphana11ah ı Kızım sen zıktın verelim... imit ! O günahına girdiği ka- dunamuş ! art"'. ya vardır, ya yok! Hem kim ki- si. Evindcymi§. Beni görünce: - Yoku imam km dmnıeel· H-. defilmi ain 1. Fakat ben artık durur muyum. dmlar da başka· Zavallı kadııı 
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aya tikel eri Müsabakası 
1 Teşrinievel 929 Cuma günü 9 - t2 ve kadar Beyoğlunda Asri sinemada icra olunacaktır. Etiketlerinizi numero ile tebdil ediniz. 

~IYarbeklrln mümtaz 
k r ınüesslsesl DOÇ 
aınyonları hakkında 

diyor ki : 

i - DOÇ kamyonları emsali kamyonlar ara
sında hakikaten bir şaheserdir. Bilhassa emni
yet ve sühületle sevku idaresi ve teşkilatı do
layısile temayüz etmiştir. 

2 - İcra edilen bir çok tecrübelerde gayet 
sür'atli ve sıkıntısız seyr ve hareketi motörün 
mu:ıtazaman çalışması ayak f ireninin kuvvetli 
ve itimatlı olması ve bilhassa 300-400 kilometre 
mesafe kat'edinceye kadar makinenin ısınmt
yarak Radiyatörde su kaynatması gibi en 
mühim avarizden beri olduğu tahakkuk et
miştir. 

3 - DOÇ motör şanjüman difrasiyel Şase 
tekerlek seyru hareketteki sühület ve sür'at 
rampalarındaki tırmanış kabiliyeti ve kabili
yeti tehammüliyesinden fazla yüksek muka
vemeti itibarile temayüz etmiştir. 

Diyarbekir Buz ve Elektirik fabrikası 
D Müdürü : Şemsi 

OÇ kamyonları, memleketimizin her tarafında sağlamlık, 
ekme kuvvetleri, ve benzin sarfiyatlarının azlığı ile ayni şöhret 
az~nmıştır. Kamyon almadan evvel bir defa DOÇ modellerini 
tkık ediniy. 

,. 
.-' 
·' 

L 
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Türkiye için Umumi vekili 
1 
kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 

0darehane ve satış yeri : Garaj ve tamir yeri : 
l':feotıu lıtııı.ıaı eaddeıl No 168 Ayazpaşa Jandarma karakolu bafında tasra ...... 8Carli8iikiarı : 
ANl(Arı. 
IZı\\ı~ "A : Zabıtçı Zade ve şeriki 
l<:A \'s : Mahmut CelAlettln Bey 
ADAN E~I : Muhaddls Zade Alim Bey 
Gı\Zl,\ A : Muharrem Hilmi Bey 
lrab \'INTAP:OOzel Bey Zade Hasan B. 
BUr>szon : Hacı Abbaı ve mahdumları 

" A :Nasuhi Esat Bey 

DIY ARIBEKlR :Pirinççi Zade Sıtkı 
Nedim ve Edip Beyelr. 

SAMSUN :Esat Efendi Zade Seyylt

OIRESON 

lSPARTA 
MALATYA 

BUAI Bey 
: lsmall Zade Vahit ve 
Şürekası 
: intibah Şirketi 
: Badıh Zade Tahir Bey 

~f!!!!!!f!!!!!! 

~ezacı ve Dis~i ıne~epleri ınü~ürlüğün~en: 
~~lbhat ve içtima! muaven~t VekAleti celilesinden mevrut emir mucibince isimleri Eczacı ve 

929 t llıektepleri müd!!rlü,.ilm: bildirilen pratik Dişçilerin imtihanlarının icrasına 12 - Teşrinievvel -
~d !'> 

---:.:==~.:::::.~=:..~~~~~~~--~~~-

UZ Mı N VARA R olanların nazan dl.kkatlnı 
'(~N\K\J\R~İNTANl! Cİ~ANLRRD 1 ~~:ni!ie?~~?su~ı??.~ı 
~ S ı l<A TR 1 N ]J" ~ olarak eski ve ytni belsoğulduğu, 

erfıernı Pek tesı . • frengi, idrar darlığı, bel gevıekllğl 
~ l"fldft · Sılumum eczanelerde ve mesane ve bilcümle kadın ra-

'7 ı •tsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 1 
" , aı.. Leyli ve nlhari Tokatlıyanyanndı ımekıep ıokak "'• F .,... No 35 Tel: B. O. 3152 

,,~:ıc eyziati liseleri Ana ~~1'1 
ilk 

80 Dlvanyolu: Çifte saraylar 
taıı kısımlar Mürebbiye aranıyor 

ı ı !Un sının kil l •rlne 19 arı teş cdilmıı tam devrol! lisedir. Kayıt ve kabul 
~lıtıaniırı ·~•tos pazartesi gününden itibaren baılanmıştır. Milracaat 
kı<laruır cumartesi, pazartes~ perşembe günleri s•at JO dan ı 7 ye 

Telefon: lst. 199~. 3-!96 

Ankarada birisi ala, diğeri ilç 
yaşıRda iki çocuğa bıkmak üzere 
40-50 yaşlan arasında bir mürebbiye 
aranıyor. Sultan Hamam Emin Bey 
Han numero 10 cuma pazardan 
maada ögleden sonra ikiden üçe 
kadar mtiracaaL 

Yüksek Mühendis mektebi 
müdürlüğünden: 
Bu sene yüksek Mühendis mek

tebine lise mezunlarından ( 80) 
Efendi meccani leyli olarak alına
caktır. Kayt ve kabul müddeti 12 
Teşrinievvel 929 tarihine kadar 
temdit edilmistir. 

~eJriselain 
Merkez Acentu~ Galatı köprü 

bı,ında . Beyoğlu 2362 Şube 
acentesı: Mahmudiye Hanı altıtda 
lmnbul 2740 

TlilllZON BIBiNCi \11JSTlSI 
(CUMHURlYET)vapuru 16 

Eylül Pıı.zartesi 12 de Galata 
nhnınından hareketle lnebolu 
Samsun, Gireson, Trabzon, Rlz 

Hopaya p;!decek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle Rlze, ~ ürmen 
Trabzon , Ti cbolu , Gıreson , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek 

tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 
( ANAFARTA) vapuru 15 

Eylôl Pazar günü saat 
!Oda Galata nhtımından 

hareketle lzmlr Güllük Bodrum 
Rıdos Fethiye Flnllce Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkôr 
iskelelerle blrllkte Dalyan 

armarls Sakız, Çanakkale Ge
liboluya uğrayarak gelecektir. 

izıRir -Merıiı ıür'ıl poslası 
(MahmutŞevketpaşa )vapuru 

ı 7 EyltU salı 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak Çarşam
ba sabahı lzmire ve akşamı 
lzmirden hareketle Antalya , 
Aıai ye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, Aıa
iye, Antalya, Kuşadası, lzmire 
ujtrayarak ge'ecektir. 

YJLOYJ POSTASI 
B_u_ günden her gu· Il 
ıtıbaren 

köprüden ( 8,30) da bir vapur 
kalkacak ve Kadıköyüne, tek
mil Adalara ugrayarak (ı ı,:ıo) 
da Yalovayı gidecek ve Ya
lovadan (17,35) de hareketle 
ayni iskelelere uıtrayarak 

(20,35) de köprüye gelecektir. 

•• 
Yelkenci vaJnrları 

lznıir sür'al poslası 
Lııks İsmet paşa 

ve seri 
vapuru 15 Eylül pazar 
günü tam saat 15 te Oalata 
nhnmın- lzmire hare
dandoğru .ket 
edecektir. 

Tafsiltt için Sirkecide Yel
kenci Hanında kAin acanca
sını müracaat 

Tel lstanbul 1515 
Ve Galatada merke.ı: rıh

nm hanında Çelepldi ve Sata· 
filopatl acantalığına müracaat 
Telefon Beyo~lu 54 

' 

11 
25 EJlôl 1929 ıan~in~e güıorüt ıoüleffi~ ınuavinMi ıoüsa~atasına 

ait ~U~Uİ ~eraiti ile inıti~an rro~raını 
Gümrük müfettiş muavinliği için Istanbulda ve Ankarada bir müsabaka imtihanı açılacaknr. 

imtihana duhul şeraiti şunlardır: 

1 - Türk olmak 
2 - Ali mekteplerin birinden mezun olmak 
3 - Yaşı yırmi ıtörtten aşağı otuzdan yukarı olmamak 

4 - Namzetler !IAn tarihinden itibaren 15 F:yl(Jl 929 tarihine kadar Gümrükler umum mü

dürlüğJne istidaname ile müracaat edecekler ve verecekler! lstidalara aşağıdaki evrak ve vesai

kin musaddak suretlerini raptedeceklerdir. 
1 - Nufus tezkeresi 
2 - Tercilmcihal varakası 

3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine ve ya tecil edilmiş bulunduklarına dair olarak ' 

mensup oldukları askerlk şubesinden alınacak resm! vesika 
4 - i\lektep şehadetname ve ya tasdıkname 

Namzetler imtihandan evvel sıhhi muayeneye tabi tutulacaklardır. LAzımgelen ,eraltl haiz 

olanlar tahriri ve şıfahl olmak Uzere icra kılınacak müsabakaya iştirak edeceklerdir. 

Müsabakanın birinci tahrırl kısmı Ankara ve lstanbulda ve tahrirde muvaffak olanlann ikinci 

şlfaht kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde muvaffak olmayanlar ş!faht imtihana kabul edilmezler. 
müsabaka neticesinde kazananlar Cümrük müfettiş muavinliğine tdyin olunacaklardır. 

(İmtihan programı) 
l - Maliye ve lkdsat ilimleri hakkında umumi malômat 

2 - Gümrük ve Tarife kanunu ile Gümrük muamelan umumlyesl hakkında mılbmat. 

3 - Türkiyede bu gün cari olan bilumum vergi ve resimlec Ut tarh ve cibayet usuller~ 
usulü tahsil ve takibatı kıınuniye. 

4-Muhasebel umumiye kanunu ahkAını vebu husustaki mütalealar. Bü.çe ve tabi olduğu esaslı 
kaideler. Senei maliye ve devre! hesablye; Mevzu kanunlar masarifin tt"diyes ve ita emri, büt
çenin murakabesi şekiller . 

5 - Türkiyede maliye ve G!!mrilk teşkilan bakında umurnt malômat. 
6 - Hukuku idare hukuk ve ceza mahkemeleri usulüne dair malômat 

7 - Basit ve mürekkep faiz hesaplan nispet ve tenasüp kaideleri satıh ve bacım mesahıılan 
yeni mikyasta usulü . 

8 - Tüccarl usulü defteri usulü basite ve muzaaf hakkında ınalbmat. 
9 - Coğrafya Türklyenln tabii ve idart ve iktlsacU coğrafyası. 

1 O - Türkçe ve Fransızca kitabet ( imtihanda Fransızcadan başka lnglllzce .Almaca ve lraı
yaııcaya vukuf dahi 11yrıcanazarl dikkate alınacaknr. ) 

seven ve koruyan münevver halkımızın mazhan rağbetini 

çok az bir zamanda kazand•ğını ispat eden fevkalll.de 

Büyük ada rakısının 
gllrdUğU teveccDhtı:n dolayı şimdiye kadar ŞIRAK flrmas 

altında çıkarmakta olduğumuz KONYAK, VOTKA 
ve ROM u da badema BÜYÜK ADA nrmuı al

tında piyasaya sevketmekte olduğumuzu muhterem ve kıy· 
metil milfterllerlmize arz ve devamı teveccühlerini rica ed~riz. 

BÜYÜKADAMÜSKİRAT fabrikaları 
.... Galata-Beyazıt sokak numero (35-37) Tel. Beyoğlu 1240 ~ 

Güııırütler ınu~af aza ınu~urlü~ün~en: 
Gümrük müafaza merakibi için mübayaa olunacak olan 18 ton 

maklna yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Doktorlarınıza sorunuz: 

BIOLACTYL ------Mide ve barsaklardaki taham-

m!lr ve tesemmümü temizler 
iSHALLER! ve SANCILAR! 

defeder 
Münakasa kanunundaki şerait ve evsafı haiz bulunan taliplerin 

münakasa günUnden evvel şartnamesine ittila husulunden sonra Satılık otomobil 
münakasa günü olan 16 eyi Ol 929 pazarte~l günü saat 14,3 te Pek ehven şeraitte yeni vaz'iycttc 
teklif mektupları ve dipozito akçelerlyle birlikte m!ldürlyetlmizde 509 bir Fiat otomobili ~atılrktır. Ga· 

!atada Voyvoda cadd aınde &lge>tta 
m · · te ·ek kil k mlsvona1 a . "'!:=:...t.~-ı:;r ·;::M!!;~:·~W';!!fii!!!"e;!:f.,!'lr.~·=~·:,ı"'ıiiı"";p""::,:',;r•liı"i.:~:'.:'-::_ • - " ııırnaı ecatı "'• - . • -· - - et ı aıca tu 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

flNSlNE 
Jlilliyct 

CUMARTESİ 
14 EYLÜL 1929 

··-- ---

Lungulaa& Y ın:sck Maoen Mlll1ena111 mektebinm:o ou ocnc ıııcLUD uıun on iki ıı;enc; 
maden mUhendislcrimlzln profcsörlerile birlikte c;ılrarılan re~lmlerl -- - __ _____./ 

AZiZ ÇiFÇi KARDEŞLERiMiZE: 
Gazi 11z. eveııtı aıı:pm Yalovayı tefrl1 boyormoşlardır. Dan Yalovaya glladerdlğlmlz Foto muhabirimizin aldığı reslmlerd , 

1 Gazi Hz. kaplıca •tac;lıklan arasında. 2 - Parkta istirahat buyururlarken. 3- Gazi tiz. '!in kOşkilne giden yol. 
Ml~lR ZIRllT MlKINEtEBI FlBBIKl~I 

HOFHERR SCHRANTZ CLA YTOl\ SHUTTLEVVORTH 
ANONİM ŞİRKETİ TVRKİYE MERKEZ ŞLDESİ , 1 Mı.DE HAZIMSllUK~ 

"t<Lf.R.. GAZLE~I 
c\Şl{\tlLıı<Ş1lİKveYAN~/\&Alijli!IA lstanbul Sirkeci, Ankara caddesi No 17-24 Telgraf adresi: lstanbul Hoferton 

dl.. MamuU!ıbmız: ZUrraın her 

• 
-ı~ TONLUK 

YENI. FORD KAMYONU 
FORD kamyonunun nakliyat Ale
minde ı.ize yapacağı hizmet hakkın· 
da emin olmak lıter misini•? • 
Uzun senelerC:.('nberl hala ı~liyeo 
e~ki model FO!iD kamyıınl:ırıııa ba
kıııll ! llunlarııı buıtar1 dalıd umu
mi harpten evvel İŞ<' b:ı ·idnııştır. O 
halde bunların kıynıeli ı.ıkiııııda da
ha ba r i' bir delil .. ıahilir mi? Uu 
salahı· ıiıı hikmetini flaıiıı ucuzlu-. 
ğun.ın drği ı • malın kıy •ıetln Je· bu
lu ·'lun•ız 
Yenı FORD kamyonu i"e buna ila
>'i!len tamamile yeni bir fikir mah
ıulüdiir . Radiyallirden diferansiyele, 
listiktcıı kamyonun tavanına kadar 
her şey en son ılstem, en yeni mo
deldir • 
Yeni FORD kamyonu otomobil ve 
kamyon imaiinı4e yirmi be' senelik 
llioı ve fen tecrübesini.: mahsulü
dür ... tecrübe halinde bir şey bırıı· 
kıloıaoıı,tır • 
Uulundutunuz şehrin acentaMna 
mÜra('alll ediniz. Size Teni 1 1/2 

tunluk FORO kamv ııı • ınu göster· 
mtktt bir ,.,vk duy ı::•kıır . Görece• 
g ı ıı · ~ bır~ok hususlJ !lier arasıııda 
bllhas;a $Una dikkat ediniz : Ön ta· 
raf için hususi tarzda tekemmül el• 
tirilmiş arzani makaa, araka larofta. 
ki kantiliver makasları kamyon mr 
ka!ı. tertibatında yeni bir lçatıır, 

, 

l l 
• 

~--.-Lf .\ 

-·~--===~-=;;;o=======;;;=m===-=-======== 

İNENTAL Lastiklerinin temin ettikleri 

İKTiSAT ve MENAFİ 
Her nevi yollarda uzun müddet dayan-

malarlle sabit. Mukavemet nokta! nazarından 
emsaline bihakkın faik olan mezkQr IAstlk
.... rin lstlmall zaman ve para kazanmak 
demektir. 

l urki ve umum! veklli: GUSTAV KAHN, latanbul Ben. 
. ) ~ı bare ·ban, Telefon lstanbul 1191. Meşheri Taialıo 
~ ~ . sa ma~azait. 

vl 4onıine .. ı4 ... ~-

" ($0DO·GASTRINI 
MwıtahzanPFK TEIÜRLl'DIF' 

BELYETiA ~arik si~orta 
'irkelio~en 

Her gllna su! telehhüme ma· 
hal kalmamak içtn "HELVETIA., 
harika karşı lsviçre sigorta şirketi 
kemali<sahık Türkiyedeki mua
melAtına devam etmekte oldu
ğunu ehaiii kirama arz ile kesbi 
şeref eyler. 

\1emalikl Şarki~, müdirlyeti 
Burkhard Gnntcnbein ve 

Şürel.AM 

Dalma yalnız 

KOD AK 
fotoğraf nıakinala
rile filimlerini kul 
lanmak nıenfaatiniz 
icabatındandır. 

Allminüt lotor;ronar lçln 

Mointeros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde satılır. ................. 

tUrlU ihtiyaç ve nevakısı
nı ikmal ettlölnden TUrkl· 
yede hemen her çlfçl bl· 
zlm pullujumuzla sUrer. 

Bizim traktörUmUzU kullanır ve bizim harman maklnelerlmlzd• 
döödUOU zahiresini gene bizim dejlrmenlerlmlzde öjiUtUr. 

Yapılacak her türlü kolaylığı 
müşterilerimize yapmaktayız 
Satıflanmızda diğer milcsaeeelcrln gOstcremlyecett fedaklrlıtı ancak biz yapabiliriz. 

UZUN VADELERLE SATIŞ - FİATLAR REKABET 
KABUL ETMEZ DERECEDE UCUZDUR. 

BUyUk yedek dairemiz size en mU,kUI zamanınızda lstadljllnit 
parçayı derhal gönderir. MUtterllerlmize arzu ettikleri dakikada 
mütehassıs, makineler göndeririz. 

Kendi menfaatınız için bilu=
muın şube ve acentalarımıza 

- müracaat ediniz. Oralardan 
tafsilat ve malumat alınız. 
Makinelerimizi yakından gö

rüp anlavınıL. Kataloğ isteyip okuyunuz. 
Şubelerimiz: Uana, Adapazarı, lzmlr, Baıdıroıa, Uffak. 

Türkiyenin hemen her şehrinde acentamız vardır. 

Yüksek mü~en~is mektebi nıubayaal konıisyonun~ao : 
Yüksek mühendiı; mektebinde vikude getirilecek su Laboratuvarı H Eylftlde talf kısım ve ilk sınıflar mezuniyet imtihanların• 

Feyziati Lisesi müdürlüğ'ünden4 
teslsau için: ve eyllll nihayetinde talf ilk eınıflar yoklamalanna bati•· 1-b i 1cÜm1 e tef err u ati 1 e ... nacaktır. Protramlar sonra bildirilecektir • .......................... , 
muhteliftakatta üç adet MALUL GAZİLER PAZARI 
elektrikli tulumbanın va BÜYÜK TENZİLATLI SATIŞ 
ziyesile beraber itası. DEVAM EDİYOR 

Tuhafiye, Ayakkabı, hazır elbise, kumaŞ 2 - Vücude getirilecek seyahat ıevazımatı 
Bahçekapı birinci Vakıf han ~ J 

tesisata muktazi Font ............ ••••••••••··~ 
boru, aksamı hususiye SANTRAL BAR 

ve vanelerin vaziyesile 
beraber itası. 

15 Ağu tos 929 tarihinden 16 Te~rinl evvel 929 tarihine kadar 
kapalı z.ı.rl usulile münakasaya vaz edilmiştir. Temlnau muvakkate 
akçesi (735) liradır. Münakasa şeraitini öğrenmek üzer(' taliplerin 
yüksek mühendis mektebi milbayaat komisyonu riyasetine müraca· 
atları ilin olunur . :.;..;.;.;.,:..;.. ___ _ 

Tahlisiye umum· müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 9900 küıur Urayı ballg olan kllyoatakl Tahli•l yt bina!an

nın tamiratı kapalı zarf uıullyle münakaaayı v11 e•lllmlştir, 
!halci !K eylül 929 aalı gilnU tam ıuı 14 <k icra kılınaeatından talip

lerin keşlfname "\'C şaraltl fenniye listelerini ıörmık Uııer. ili eylül 1129 
akfamına kadar C.lııada nhnm eıddealndül ıa...t mukui:r-7• mttı.osıtierl 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devrelldlr. BUtUn sınlfları mevcuttur• 

Talebe klvdına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabıJir. 

Şehzadeba,ında polls merkezi as:'<~~~~ 
§!§o:::::oo::x::> Telefon lst. 2534 ~-, 
-------~------"-- ____ .;;:..__ ttın 

1 e• · 1 mUdUril: BOrhunf 
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