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Artık Yunan gazetelerinin, Yunan 
rdiplomatlarının bergün yeni bir ba
va çalan dönek politikasından bık
tık, usandık. Atina'dan gelen haber
}çr, bu işte Yunanistan'ın yeniden 
müşkülilt çıkardığını. arada tekarrür 
eden esaslar haricinde yeni yeni ına 
talipte bulunduğunu gösteriyor.Bun
dan başka ilave ediliyor ki: .. Eğer 
Türkiye. Yunan noktai nazarını ka
bul etrniyecckac, müıakcratın Teşri
nievele kadar tehiri zaruridir." 

Rize, Sürmene, Oftaki feyezan f elBketi çok korkunçtu 
413 ev ylkzlmzştzr. Ahalinin çoğu dağlarda yaşıyor! 

Felaket! ~, iD.il Hey' eti Son safha? MiJJiyetin ~ÜJÜ~ an~e 
Mm. Lutfl de Nisten -------• 

getirilecek mi? Gazinin en büyü 
Milzakeratın onların dediği gibi, 

teşrinievele kadar değil, daha bir 
çok s~neler geri kalmasından endişe 
edecek biz değiliz. Hükfunet, kendi
ne düşen vazifeyi elbette biliyor: 
Müzakerat teehhür edebilir: tehiri
ne meydan verilmiyecek olan ICY• 
türklerin hak ve menfaatleridir. On
ları bir an evci istihsal için hükil
tnetin elinde kanuni vaıait ve im
kln mevcuttur. 

Yunan gazeteleri yeni hariciye 
nazırlarına meseleyi bir daha tetkik 
ettirmek, doayclcri gözden gcçircbil 
nıck için müzakcratın tehirini fay
dalı sayıyorlar. Bilmiyoruz, Bu me
seleler M. (Mihalakopuloı) için 
nıeçhul şeyler midir? Doğrusu bu 
gibi tevillere kapılmak için hem ye
ni hariciye nazırını hem de Yunan 
politikasını hiç tanımamak lazım
dır. 

Esasen Mibalakopulos"un hariciye 

Nasıl oldu'? 
Gök gürültüleri ve 

heyelan devam 
ediyor r 

23 Köyde 413 ev, 93 dük
kan tamamen, 45 ev 
kısmen yıkılmıştır .. 

Halkın çoğu korkudan 
dağlara akmıştır. 

Dünkü içtima 
Dün Darülfünun 

divanı da Dil hey'eti 
azalarının iştirakile 

toplandı 

Mevkuflardan bir kısmının 
evlerinde yeniden 
taharrlyat yapıldı 

eseri nedir? 
HAKKI TARIK B.i 

CEVABI 1rtiıa rezaleti tahkikatı dün de 
geç vakte kadar. devam etmiştir. 7 
inci İstintak dairesi mevkuflardan ;---------------l 
4ünün"ihtilattan memnuiyet karanın " ••• Gazinin en bilyük eseri 
tecdit ctmiıti. keadl yetlştlrdlf11, kendi

Bu mevkuflardan Jan Basat dün sinin yoktan varettlğl ... Encümen azasından t öğleden sonra ı.ıintak dairesine ccı-
• bolunmuş ve tekrar uzun uzadıya is- gene kendisidir ! ,, 

Alaeddin B.in beyanatı tiçvap edi1mi1ıir. :..........; ______ ....:.;,_...J 
NESlM MAZLlY AH 

nazaretine gelmesi, Türklerle itilaf İki gün eve! Trabzon vilaye
meselesinin suya düşeceği ihtimali-
ne kuvvet vermişti. Bu zatın cfk.§rr- tinde Of, sürmene ve Rizede 
na tercüman olan Estia gazetesi, büyük bir feyezan felfilcati vu
bundan on gün cvclki - kendisinden ku bulduğunu haber vermiştik. 
mü.lnem olduğu a~~qılan - bir ~eka Dün Trabzondan alınan yeni 

Mevkuflardan Ncalm Mazliyah c
Darillfünunun muhtclü fakilltclcrin efendinin lhtilittan memnuiyet mUd

de ilmi istilihları tespit eden komis- dcti bugün hitam bulacaktır. 
yonların azalan dün Darülfunında İıtintak daireai dün avukat Mar
bir içtima aktetmiılerdir. İçtimaa ko Nahom efendiyi de celbetmiı ve 
Dil Encümeni azasından Yakup kendisinden bir nokta hakkında lza
Kadri ve Fazıl Ahmet beyler iştirak hat almıttır. 

1 

etmişler ve içtimaa D_arülf!inun .e~i- EVLERi DE ARAŞTIRILDI 

leaındc Ankara muzakeratının ınkı- • . 
taa uğradığını memnuniyetle kay- malllnıa~tan bu felaketı~ zan
dettikten sonra müzakeratm yeni nolundugundan daha elım ol
hariciye nazırının fikrine ve arzusu- duğu anlaşılmaktadır. 
na gôrc yeni bir safhaya gireceğini, Insan zayıatı henüz temaınen 
türkJerl~ itilaf me~elesinde .. Mi_?a!•- tespit edilememiş, ancak 23 
kopulos un sclcflerınden busbutun k"" d 413 93 d""'-~ 
ayrı bir noktai nazar sahibi bulundu oy e ev, u...,nın tema-
ğunu, herhalde türklerden daha baş- men 45 evin de kısmen harap ol 
ka şeyler koparılabileceğini yazıyor- duğu anlaşılmıştır. 
du. Şimdiye kadar tespit edilen 

Anlaşılıyor ki, Yunan hariciye insan za"ıatı ise 30 dur. Mama
nazrrı, yeni işgal ettiği mevkii tah-
kim etmek istiyor. Kom§ularımızın fih ehali korku ve heyecan için
dahili itlerine taalluk eden hareket- de dağlara iltica etmiş bulundu
lere karışmak aklnnızdan geçmez. ğu için kat'i vaziyet henüz ma
F2kat nazırlarının da gazeıeleıinin li'ını değildir. Her halde son 
de aklından bir an için gcçmeain ki, 
onların bu kiıçük politika oyunları- gelecek haberlerden feliıketin 
na Türkiye ve türklerin hukuk ve derecesi daha vuzuhla anlaşıla
menafii, müsait bir vasıta ve alet o- caktır. Trabzon valisi ve hüku-
1 bilir... met müessesatı derhal felaket 

Biz verebileceğimizi verdik, iste- sahasında harekete germiş, fe-
diklerimizi söyledik, onlara katacak " 
tek bir ııozıimilz yoktur. lfilıetzedelere yardnn için ica-

Bu meseledeki hattı hareket ve ka ebden tedabire tevesül olun-
rarımuı bir daha izah ediyoruz. muştur. Trabzon ve diğer civar 

Türkiye büyük fedakSrlrklar mu- mahallerden felahetzedelerin 
kabilinde bazı şartlara razı oldu. Bu iaşelerini temin için yardnncı 
§artlar, birbirinden ayrılamıyan bir h 1 · k"l 1 
kül teşkil ederler. Onun için gerek eyet en teş 1 0 unmuş, erzak 
b_ıze verecekleri paranın miktarı üze- ve ekmek gönderilmeye başlan 
rındc, gerek etabli meselesinde, clha- nuştır. Bu bapta Anadolu ajan
lı! evvelce tckarrür eden hususlarda sı da şu malumatı vermektedir: 
Y<ni bir müzakere ve müna1·1pya AZANSIN TEBLIOI 
asJA girişcmeyiz. Tckarrür eden şar- Trabzon: 13 (A.A.) - Yağan şid
tlardan bazıaının tebdilini istemek, detll yağmurlardan dereler taşarak 
hiltün şartların tebeddüllinü, alt üst Rize ve Sürmenede otuz dükk.§nı 
o.l':'asını icap ettirir. Türkler, bir i- tahrip etmiştir. Rizede beş, Slirme
tılafa varmak için Yunanlılar da tas nede 20 kadar nufus zayi olmuştur. 
dik ediyorlar ki, Etabli meselesinde. Of köylerinde zayiat ve hasar.it müt 
Para miktarının tespitinde, ailelerin hiştir. Kaza dahilinde bil'umum kö
avdeti ve mallarının tanınmasında - yler scyl~ptan ve müt<akıp aeylap
hatta ahti ahkamı en geniş manasile !ardan müteessir olmuştur. Mczruat 
onların lehine tefsirden bile çekin- Bekta ve Solaklı vadilerinde yüzde 
nıiycrck - çok uysallık ettik. Eğer elli ifa yüzde doksan derecesinde 
Oalar, bizim bu hüsnü niyetimizi ve mahvolmuştur. Şimdiye kadar tespit 
bir itilafa varmak için gösterdiğimiz edilebildiğine göre 23 köyde 413 ev 
hulusu ve samimiyeti taktir etmiyor- ve 93 dükk3n tamamen 54 ev kısmen 
larsa bu ıırar ve inatlarının netice- harap olmuştur. Nufus zayiitı dört
lerıne de katlanmalıdırlar. Artık yüzü mütecavizdir. Ekser köylerde 
Anka_ra, Yun.ıı~lıla~la yeni esaslar halk scylap ve heyelanın dehşetin
Jahılındc, ı-:•nı müzakere ~çmak ka 1 den dağlara iltica ettiğinden zayiat 
rarında dcğıldi~. Yaptlğı bır çok tec miktarı tamamen anlaşılamamış'trr. 
rülıclerden k3fı derecede ders aldı. Bazı köyler arasında münakale mün
Komşusunun oyunlarından ve dönek katıdır. Gök gürültüsü gibi sesler 
liklcrinden bıktı, usandrl ve heyelanlar zaman zaman devam 

.~AHM,UT etmektedir. Bazı mıntakalarda mek-
Sıırt mebusu tepler ve camiler kamilcn harap ol-

UZUN SÜREN BİR DAVA muştur. Henüz hiç bir haber aıma
mıyan on kadar köyün de harap ol-

Berlin, 13, A.A.- Stiness ~a- doğu tahmin edilmektedir. Valinin 
Vasının rüyeti esnasında mud- riyasetinde bir hey'et Ofa gitmiş, 
:lci umumi başlıca maznun olan müstacel yardım tedbirleri ittihaz 
lI h ederek avdet eylemiştir. Felaket ze-

ugo Stinessin sekiz ay apse delere mevaddı gıdaıye gönderilmek 
ve Yüz bin mark nakti cezaya tedir. 

m~h~üm edilmesini talep et- VA~'İ HİLMİ B.in BEYANATI 
mıştır. 

Trabzon valisi Hilmi bey bu fela
ket hakkında gazetemize atideki be
yanatta bulunmuş.tur: Mektepliler 

müsabakası 
11 inci hafta 

Reisi cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri TDrk köylü ve 
çiftçisine örnek ettikleri çiftliklerinde bizzat meşf!UI olmakta, 
zimat hayatımızın inkişafına yardım edecek tetkiklerde bulun
maktadır/ar. Reisimiz Gazi hazretlerinin çift/Jklerinde makine 

başında çalışırken göstermektedir. 

On para zam--~ Bugün ... 
Ekmek narhına on 
para zam yapıldı 

Francalacı/ar ise memnun 
giJrllnmı;11orlar 

Ekmek~ller 20 para isliyor/ar 
Narh Komisyonu dün şchremane

tinde toplanarak ekmek fiatını tes
pit etmiştir. Yeni narha nazaran ek
mek fiati 10 para zammile 16 kuruş 
10 paradan 16 buçuk kuruşa çıkarıl
mıştır. Francala da 10 para tenzil e
dilerek 22 kuruştan 21 kuruş 30 pa
raya indirilmiştir. Ekmekçiler 20 
para zam istedikleri halde 10 para-

Meb'uslarımız Fırka 
1 da toplanıyorlar 

Fırkanın yeni salonu 
23 Temmuzda açılacak, 

1 küşat resmini B. M. M. 
Reisi yapacaktır 

lstanbul meb'usları bugün Halk 
fırkası binasında toplanacaklardır. 
Bu içtimada meb'uılarımız Halkın 
ihtiyacını tetkik ctmkck Uzrc millha 
katta yapacak olduklan seyahat proğ 
rammı tespit edeceklerdir. 

FIRKA SALONUNUN KÜŞADI 
Halk fırkası binasında yapılmakta 

olan konferans salonu bitmiştir. Tem 
muzun 23 ünde küşat resmi yapıla
cak, bu münasebetle bir çay zıyafe
ti verilecektir. Zıyafete Meclis Rei
si Kazım paşa hazretlerile Baş vekil 
İsmet paşa hazretleri de davet olu
"lacaktır. 

KEMALETTİN BEY 

BORSA KOMİSERİMİZ 
MARSİLYADA VEFAT 

ETTİ! 

KEMALETTİN BEYİN RA
HATSIZLI('a BİRDENBİRE 
ARTMİŞ, YAPILAN BÜTÜN 
TEDAVl BOŞA GİTMİŞTİR 

ni Neşet Ömer B. rıyaıet ctmıştir. Mevkufların yazıhanelerinde ve ev 
Saat üçten geç vakıa kadar devam /erinde tabsrriyst yapılmıf ve bir 
eden bu içtimada ilmi iatilihların takım evrak ele ge~mİJI/. Bu evrı
tespitl için icap eden usul ve kavalt kın taınifine devam edilmektedir. 
hakkında uzun müzakerat cereyan Dlln Nesim Mazliyah efendiye alt 
etmiıtir. Ayni zamanda ilmi istilah- olan evrak, tasnif edilmittlr. 
!arın tespitine hadim bazı csasat ka- MEKTUPLARDAKl ESRAR .• ? 
rar altına alınmıştır. Mevkuflardan bir kıamınm evrakı 

1. ALAEDDIN BEYiN arasında şayanı dikkat muhaberata 
BEYANATI tesadüf edilmittir. Alınan malümata 

Dil Encümeni azalarından Sivaı nazaran bu evrak, ortaklardan bir 
meb'usu İbrahim Alaeddin Bey bir kısmının, diğerlerine gönderdiği 
hafta mc'zuniyctlc şehrimize gel- mektuplardır ki muhteviyatı meya
miştir. Bir muharririmiz Büyükdc- nında bazı masraflara ve hesaplara 
rede oturan İbrahim AUlcddin Bey- tesadüf edilmektedir. İş takip et
le Encümenin faaliyeti etrafında gö- miı olan ortaklar bu mektuplarla 

/brahim Altıeddln Bey 

birbirlerine vaziyet hakkında izahat 
vermişlerdir. 
TAHKİKAT NE GÖSTERİYOR? 

İstintak tahkikatındaki son vazi
yete gelince, bu hususta a!Akadarlar 
ca azami ketumiyet gösterilmekte
dir. Mamafi tereşşuh eden maUlmat 
son tahkikatın bilhassa bazı pyanı 
dikkat masraflar üzerinde temerküz 
etti~ teyit etmektedir. 

Bu masrafların iftira mı. yokaa 
şürekanın birbirlerinden beton para 
fazla koparmak için yaptıkları bir 
manevra mı olduğu noktası tahkika
tın bu glinklı merkezi sıkletini te,
kiJ •tmcktedir. 

rilşmüttlir. İbrahim Alicddin 
zahat vererek demiştir ki: 

Mevkuflardan bir kısmının bu va
dide itirafat ve ifşaatta bulunmuş 
ve iddialarını teyit için bazı şahit
ler göstermiş oldukları da rivayet e

B. l- dilmcktedir. 

«- Komisyonumuz iki büyük e
ser hazırlamaktadır. Bunlardan biri 
Türkçe lilgat kitabıdır, diğe? de a
yni lilgatın fransızcadan Turkçcyc 
izahıdır. Her iki esrdedc cLarus ü
niverseb esas addcdilmit ve Laruı-

Mevkuflardan bazılarının avukat
ları tarafından tahliye talebini havi 
olarak Müddei umumiliğe iıtida ve
riimiıscdc sonradan geri alındığı ~ 
ylcnmcktedir. 

Mm. LUTFl DE 
GETlRlLECEK Mli' 

Diğer taraftan bu günlerde Nlste 
bulunduğu rivayet edilen Mm. Lut
finin de kendiıinden ba.ıı malfunat 
alınmak Uzrc celbi lüzumu hasıl ol
duğu haber alınmııtır. Kendisinin 
adresi hakkında, mevkuf bulunan 
zevci İbrahim zade Liltfl B.den ua
hat istediğini ve mumailcyhln de ade 
mi malümat beyanettiğinf bu habere 

Hakkı Tarık Beg 
Sllallnizin cevabını bulmak için 

zihnim ve kalbim, günlerden her 
bir harikalar aleminin hayranıdır. 

En büyük eseri? ... Söylediği v 
yazdığı sözler, yapdıj(ı ve yapdırdı 
jı işler, koyduğu kanunlar, yetiş 
dirdiği insanlar arasında mı? 

Ta Şamdaki hürriyet cemiyetin 
den Ankaradakl Büyük Meclise ka 
dar, gizli. açık, işte idealleri tabak 
~k ettiren her toplanıtın içinde 
yım. 

Saltanat sınırlarını döven harek 
ordusunda bir kalb gibi çarpan b 
erkAnı harp zabitinin kurduğu hür 
riyet binasile, baı kumandanı 
Dumlupınarda hazırladığı bu otu 
ağustos inhidamına kadar tarihi sa 
ran canlı ve heyecanlı manzaralar 
aaraılıyorum. 

l\.labadl 2 inci sahifede 

Sanayi birli/!/ lçlimaında 

Yerli mah 
ilave edilmektedir. S . . F k b' 

FELEMENK KABİNESİ ergısı ır a ınasını 
\ Lahe, ı3 A.A.- Kraliça M. da ve muallim mek-
Ruyrsbeeren~rouc~ sag C~?a- tebinde açılıyor 
ha mensup bır kabıne teşkıhne 

vakup Kadri Bty Fa:ıl Ahml'I Rey memur etmı" ~tı'r M Ruyrsbee - • -
,, v • • • Sanayi birligi idare hey'cti ouıı 

ta mevcut bütün kelimelerin muka- renbrouck cevap vermek için toplanarak yerli malları sergisi mc• 
billeri bulunmuştur. mühlet istemiştir. selesini görüşmüştür. 

Biz Larustaki kelimelerin moka- Neticede C. H. F. biuasının yerli 
billerini ararken her kelimenin en BU GON maJJar sergisine tahsisi için Hakkı 
açık Türkçesini, lisanın özünden a- Şinasi paşaya müracaatta bulunmuı 
Jınmış kelimelerini arıyoruz. Larus- ·ı ıncı sahifemizde: ve fırka binasının üst katile karşı-
ta mevcut olan kelime ve mefhumla AU sındaki erkek muallim mektebinin 

k b"l T" k · · bulama 1- Tarihi tefrikamız, T('pedelenJI 
rın tam mu a ı ur çesını - 23 Temmuzdan sonra sergi heyetine 

kd . d - h Jkı li Paşa \e Va>ilitl dığımız ta ır e - eger a n - tahsisi muvafrk görülmü•tür. .. hut 2- Son haberler "J 
sanma karışmış ıse - .. rap ya Fabrikalar tarafından sergiye ko-

. · 1 Ak · t kd"rde S Uncu sahifemizde: Accmccsını a ıyoruz. sı a 1 nacak eşya kamilen hazırlanmıştır. 
Türkçeleşmiş beynelmilel kclimcle- 1 - Muhakeme lnıföaları Fabrika sahipleri birliğe müracaatla 
ri ikame ediyoruz. Vücuda getirece· 1 - Ekenonıl serginin daha ziyade tehir edilmesi .. 

Geçenlerde mczunen Anupaya ei- ğimiz Fransızcadan 1:ilrkçeyc lile~t 4 UncU sahifemizde: ni istemişlerdir. 
Murat Bey K•mal Ômtr Bey de~ kambiyo ve esham borsa11 komi- bilhassa tercüme edebıyatımızda bu- 1- Hava raporu Diğer taraftan haber aldığımıza 

ya muvafakat etmiılcrdir. Bu suret- beseryı· KMema~c1 dddair. yük faidclcr tevlit edecek! v~ bundan ll- Fıkra: Y akup Kadri Bey nazaran Hakkı Şinası paşa bugünler 
1 E 1 km k ·ı ın arsı ya 1 sonra yapılan tercüme er e tam - de İsmet pata hazretlerini :z.iyar.ıle 
.he ·ıamanf heltl ed~J . c ·''er arasındaki vefat ctti"i tees- Tu""rkçc kelimeler kullanılacaktır. 8- Felek .. .. .. b .. ı ti a C 1 ml•tır & serginin küşat gununun tes itını rf, 

• · sürle haber alın- Laruataki k,elimclcrin Türk'c mu- •- HlUye, roman ca edecektir. 

11 inci haftanın en mühim 
haberi nedir ? müsabakası 
~ temmuzdan itibaren 
~ başlamıştır. 

Trabzon, 14 - Surmencde emsali aö
rillmemi, seyJiptan dereler tatarak bazı 
köprüler1e yirmiyi mıitecaviz düklln, 
majaz~ ban, kahvehane yıkıla~alr: sulara 
kanfDlltbr. Alı:ıu yatı melı:tebı yatakha
ne yemekhane ambar deposu yıkılmıfu:. Uç erkek bir kadın deiirmeııde bo
iulmuftur. Enku ıltmdan çıllanlan ill.İ 
lr:adm tedavi edilmektedir. Manabor de
resinin iki tarafındaki hane, deiınnen 

köprüler, arazi sulara kanşmıştır. Mez
ruat, ağaçlar heder olmuttur. Of ka21-
sımn Kadı, Kadahor, Hadı puar mabaJ
Jeleri ile Fitinoı, ve dij:er on altı köy
deki hane, dükki.n, deiirmen tamamen 
'yıkıJmıthr. Nufus zayiatı tespit edileme
miotir. Diier bzr lr:öyJerde heyelin de
vam etmekte olduğundan oralardan ma
JGmat ahnamamıthr. Zayiat meşkUktür. 

EKMEKÇlLER NE DlYORi' ınıştır. Marıilya kabilini ararken ilmi ve fenni ıstı- :::::::::::::::::::::::::=-------~-------Yalnız francalacılar bu vaziyetten §chbendcrlifimiz- !ahlara tesadüf ettikçe bunları tcapit 
gayri memnun olup ekmekçiler cemi- den boruya gelen ve tasnif ettikten sonra ait oldukla· 
yetine müracaat etmişlerdir. Cemi- malilmata göre. rr fakültelere gönderiyoruz. Mcacli 

Gelecek lilirTemmuz Per
cevapları~embe günü 
akşamına kadar kabul edece-
tız. 11 lncl haftanın en mühim 
haberi için alınacak netice !iftl Temmuz Cuma gOnO I!.!! llAn edilecektir. 

Cevaplarınızı Milliyet mü
sabaka mcmurlukuna gön
ılerlniz. 
Not: MUsabakamıza h_altanın 

en mUhm haberınln ne 
~lduğunu bildirmek ve niçin o 

aberln tercih edffdll!:lnl izah 
etnıekıo lttlrak edllıııılldlr. 

İSMET PAŞA HZ. 
Baş vekil İsmet Paşa Hazre

tleri dün İstanbula inmemiş, 
refakatlerinde yaverleri olduğu 
halde Kartal cıvannda atla bir 
gezinti yapnuşlardır. 

yet, bunu nazarı dıkkate alarak fran- Marsilyada hasta- hukuki ıstılahlar· hukuk fakülteli· 
cala unlarına ait fiatlcrin diğerlerilc lığının artması ü- ne, tıbbi ıstılahlar tıp fakülteainc 
karıştırılmama11 ve ayrıca cetvel ya zerine Londraya gi gönderiliyor. Her fakültede mlitc-
pılması. ~çi? zahir~ borsasına müra- dcmiyerck bir şekki! komisyonlar bu kelimelerin 
caat etm19tır. Ccmıyct, narhın tcspi- klinikte tedavi al- tam Türkçe mukabillcrini arıyorlar, 
tinden evci fiat cetvellerini almak tına alınan Kcma-

1 

bulamadıkları takdirde beynelmilel 
için de teşebbüsatta bulunmuşsada leddin B. bütün kelimeleri alıyorlar, yahut Türkçc-
boraa bu~u W~u'?'suz gördüğünü cc- müdavata reğmen leşmiş Arap Acem kelimelerini alı-
miyetc bıldımıştır. evvelki gün öl- yorlar. Yalnız Türkçcleşmiı Arap 

lFLAS EDENLER Ml VAR? müştür. Kemalettin bey Acem kelimelerini aldığımız zaman 
Cemiyetin katibi umumisi, fırıncı- Merhumun cenazesi yakında mem iştikakla aJakadar olmayıp her ke~ 

)arın zannedildiği gibi çok kazan- leketimize getirilecektir. Kemalet- limenin müstakil manasını nazarı ı-
madıklarını, mevcut (250) fırının tin bey devlet memuriyetlerinde 32 tibara alıyoruz. 
ihtiyaçt~n fazla oldu.ğu_nu so!' gün-. sene kadar çalışmış dürilşt ve Jiyo- Larus ünivcrseldc cA• harfi ile 
!erde ikı fırıncının ıflas ettıklerını katlı bir zattı. başlayan bütün kelimelerin mukabili 
söylemiştir. Kemaleddin B. borsa komiselriğin Türkçe olarak tespit edilmiştir. On. 

Fırıncılar arasında bir şirket teş- den evci Rüsumat umum müdürlü- onbeş forma tutacak olan bu eseri 
kili hususundaki teşebbüs akim kal- ğünde bulunmuş ve Adil B. le beca- yakında tabedilecektir. Bunu mütea
mıştır. Yeni narh yarından itibaren yiş suretile borsa komiserliğine geç- kip cB. C .•. • kelimeleri tespit ve 
mer'i olacaktır. miıti. tabedilecektir.> 

Eve/ki gece iki sabıkalıyı tevkif Vt' karakola sevk eden bir polisimizi 
Şişhane bahçesinde Sarı Mustafa isminde bir şerir afır sure/it 

yaraladı. Bu resmimiz yaralı polisimizi J[Öslermektedlr. 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER )1 Son 
::;;-= ~=:'::JIC!l:·mı:;;:=~--=-c=ll\Ci;ı=ııı;c;:;:==-=::a:ı=::ı;ı;mı-~ım .. ---:.. ~ Gazı ---"---

tt ay d i Allaha emanet ol! AU.m•-Y.~ llinanıeklubu Amerl.kada Gazi Hz. Ankaranın inı 
B k vl . l k h l.d. Talimler ('f1'rr.1fllgl B fgbdJ'IIll. 10günhavada rile alakadar oluyor ar 

8 Og um, ınsan l a l ır. ll~U U ulll Amerikalılar rekoru P 

b . k ı · Milli müdafaa nazırı Ankara, 11, (Tel!İOU, Rei i 1 yollarda bazı tadilat ya 
Başımıza ır aza ge ır .. da bulundu hırdılar cumhur Gazi Hz. bu gün Yeni- lazım geluıgı u '""""! ııı 
Lll lı'vetio leltı'ktqı· 62 AVHAN B . Enis Dev iliınalnaınesini Culver City, 13. A.A.- A- fehirdc kAln imar mOdirlyetinl nında söylenmiştir. Bu ıı:'~ 
1!i ı . uo • ı' erim, 13 A.A.- Gazeteler J merikan tayyarecilerinden Men teşrii ettiler. Profesör jansen etrafında etüt yapılaııı 

ı · Doedritzte milli müdafaa nazın 8 ' ' b d' deli ı"le Reı"nhardt uçuş esna- orada Reisicumhur hazretlerine lstasıyon caddesi köprü, 
Sel:~ başını salladı: Anla- aı:~:ıg~~dühazırlanan silah- hazır bulunduğu halde bü;ük eısıcuın ura veruı sında benzin almak suretile ci- Ankaranın imarına ait plan doğru alınmak suretlle or• 
m, demek istedi. şörler Paşanın emrini bekliyor- mikyasta_ askeri talimler yapıl- Atina, 12 (Milliyet) _ Yeni Ati- han tayyare mukavemet reko- ve haritalar üzerinde izahat dlrsegln genişliği tadil ol 
_ Bak oğlum, insanlık hali- !ardı. o kar kıyamette Kaleyi mış oldugunu yazmaktadır. na eefiri Enis Bey dün itimatname- runu krrmışlardır. Tayyareciler vermiştir. Gazi Hz. Profesörün caktır. Çankaya caddesi 

dir, olabilir başımıza bir kaza- bırakıp Adaya geçeceklerdi, ALMANY ANI
1
N D1AHİLİ sini Yunan reisicumhuru Amiral 10 gün, 6 saat, 44 dakika ha- umumt fikirlerini ve mutaıaa- olunacagı gibi evelemlrdo 

bela" gelir, eg-er benim öldilgu-.. • akşam üstü iyı" olan hava gece . V AZ YET Kondiriyotise taktin etmiştir. Bu vada kaldıktan sonra bu gu"' n tarını sormuşlar ve aldıkları dablllnde bir glll yapıl 
B li 13 AA Alın esnada mutat merasimle hariciye na .. 

mü i§idirsen eğer beni öldürür- yansından sonra bozmuştu, dı- er _n, · :. ;_- any~- zın M. Mihalakopulos da hazır bu· yere inmişlerdir. cevaplardan memnun kalmış- su meselesinin temini ile 
t•~se Kaleyi atacaksın! şartla yene lapa lapa kar yağ- }'.1 teşkil eden hukumetler dahı- !unmuş ve bu miınasebetle Enis bey LEH TAYYARECİLERİ !ardır. Üzerlerinde yeniden ya- olacağından bu mevzu 

_ Atacağım! rruya başlamı tı. lı;ye_ n~ırları ar~s~~a yapılan nutkunu irat etmııtir, YOLDA pılmış bazı inşaat münasebetile fında da etüt yapılmaktadl 
_ Benım" rana emnı'yetım' ol-, Alı" Paşa·._ Çabuk bana İs- bır ıç.tımada dahılı sıy, asete. m.u- Enis bey nutkunda iki memleket p . 13 AA İ Ah t kö Ü d I 11 

g k d k. ııak ·ı . t ans, . .- taque va- M. murahhasları 1 ıme.~u u n e ' 
1 

1 teali! meseleler tetkik edılmı.._ arasın a ı mua mesaı e ışare e• 
iT ısa S~nı' buraya bırakmazdnn maı'li bulun•. Dedı", Torunu s- . ~ d 1 b' t lsı"zde at ' derek bu mesailin kat'i surette halli purun an ge en ır e • 

1 

Ankara, 14 (Telefon) -
o luır Selim! mail beyi istedi. tır. temennisinı izhar ile cnecip Yunan lantigi geçmege teşebbüs eden fstanbulda sut köyünün her suretle asri 

a Selimın yanağını ok-1 İsmail beyin birşeyden habe- ALMANYA • BELÇİKA milleti• hakkında saadet tcmennisin Leh tayyarecilerini hamil tay- . le konulması münasebetiyle ~ 
ilmesınden korkulan n' yoktu. Namlısı çatlak topla- . ARASINDA de bulunmuştuı:.. yarenin A 1 'k k Allkar~, 14 (Telefon).-:-- Müba· hasat ve harman işlerinin ın 

1 P A.A G l A "k" t antı 0 yanos_un.u dele komısyonu bıtaraf r<ıoı M. Hol- ı'le yapılması ı'çı'n ko"·ye mubte ısmaılyacakmış gı'bı' nn bulundug~u yerdeydı" -. B a_ns, 14. .- azete er mıra! Kondirıyotis cevabında ı ı da 250 k d k tam ortasın metre ırtı· •tat ile Türk ve Yunan heyeti reisle- kin•!- cclbın" e karar verdı'. 
f ıd d P • · · 1 D d"l elçıka ile Almanya arasında mcmle et arasın a i muallak mesaı- , • ... 

v a ısı a ı: - aşa sem ıslıyor e ı er, . !in halli temennı• ni izhar ile necip ~ada ~ütün sürat~~~. g?:~a . d': ri ve diğer azalar ~ı~. katipler yarın, r . . tı'h 1 t 
Selım .. Cı bılır buraya ge- İsmail beyi alıp büyük babası- harpten _sonrakı_ z~ana ,,aıt Tıirk millctb hakkında saadet te· gru gıderken goruldugu bıldı- ak'l"1" Istanb~ dönuyorlar. . . 1 zmır ıs sa a ] 

kandırmak ıçın: Ali nın yanma getırdiler. mes~lele;ın tasfıyesı?e dobru menni etmiştir. rilmektetlir. Atına lan henuz cevap gelmemıştır. lzmir, 14 ( . \.) Bu 
liiıtl ettı, seni gormek Alı Pa a Torunu İsmail beyi buyı;1 _ bır adı~ teş~ı' ede~e~ İtimatname taktimi ~erasimi bu --- 11/1 mel.teo munlllmlerl ! ki isti!:salat•n mikta 1 
D agel, diye yalan pek ok seviyordu. Bir zaman- bır ıt laf aktı~ tavs ye ve ıltı 1 sureti cereyan etmıştır. InglI'&erede A?~ra, 14 (Telef~nla~ - Kanuıı !ani ~da üzüm 50 bin 

- zam ctmektedır YUNAN BAHRiYESi H' d' • } • mucıbıncc hakin tayınlen maarife a- . • . 
lar Yanyaya ~gnyarak: - M. STll.ESEMAirın BEYANATI YUks k denız komısyonu dun top lfl JStafl lŞ Cfl it olan ilk mektep muallimlerinin su- 56 bııı pa'lluk .:>04 b ıı. 

• , • "Ey ~~şa b~ dunyada 1.sm~ı!j Alman Hm< ye Nazırı M Stresemann !anarak y ni gemıler inJ-1~' için • J il ı· reti inhala.ı hakkında Vekalet bir e-l 4 milyon, buğday tı Dl 

t r 

"'··~·A·) !! ı ccbınden ın tane- atlı bın senı mahvedecegı gıbı ah en Mat gue e&ı mubarr rıne mu- çılmış olon rn · saya ıştırak eden • 3Zlr Slla ere Cevap ıs hazırlamaktadır Mu yycr bir ta- bokla 132 bın kilodur l 
r r kehnhll tesbih çıkardı. evlatların içinden İsmail adıru hını bazı beyanatu bulanma' ve em.ın !erin gönd~rdik ri kapalı za~f~~· vernıiyor ! , rıh•. k :ar Akademiye girmiş ol;ın iitum 3 \nll}o~ arpa ?00 
Se ım uzattı. Selım tespihi alıp taşıyacak olanı da senin ailene le demiştir ki: ~çmıştır. tkı ~orpıdo muharrıbının Oeı;<n gtin inıriltc ede Avam kamara-: ~:r l~kamdcemzuı"sf'ı:'mo:mzuıynlaanrınmguzeml usaalnlı"amt buğday 6 mily~n palam.ıt 
b k G • f eli · reli. d ki ,, - B•n ıu fılrJrd•ylrn önümuzda ınşası me lesı m vzu babsoluyor. k , 

a tı. enye e en sıne ve • sen en sonra şan verece ••. mili ti 1 b 1 aJ • / Bunuıı için •ımdiye kadar tam aında_ azadan bazdan Hindiotandai • o-
1 
lik yapabllmelcri ıçın hliyet imtiha- bin tütun ;JOO l ln kilodur. 

G d.. b b"h" b D · k bol D · ' ·· 1 • ., n •Yat m•n une •il vazı ,_ • •··· ld ğ d bah ' Or um, U tes 1 ı ana eyıp ay an evnşın SOZ C· /er va;drr MütebauuTarıa ı;ılinıma ıc- y.rıni fiç tezgiha müracaat edilmiş- munıst propagan...,.. yapı 1 ın an • nına tabi tutulmaları takarrür ctmİ§• geçen >Cnekine nisbctJe 
göstermezlerse babam gelse ta· ri üzerine Ali Paşa İsmail bey- ruı yaıaa bmm elimizde delıldir. Bı:v-1 tir. Fakat onikisi cevap venniıtır. ·~?1•dr'e"kln~una kıu·fl ne gibi tedbir ittihaz tır. 1 tutiın • \!O fazrledır 
nımam. den büyu""k i ler beklıyordu. a•lmll•I tış<•lrJ mesai say•S1nd• ATmany• D_ iğ_erlerı v_erilen .mühl_· etin kısa.lığını e.,, 1

' ' •ormuttur. 1 nlısile gidecek gençler Ü Ü 
ı ı Hındi&tan f'aım M. Wedgwod Been . Ş KR KAYA BE 

Ce abnu verdi. İyiydi ama tes- O gün bu gün Ali Paşa Or- "''! i'":acau arubılecelc midırl •. Younıı: ı e?ksfibnnl uş er lkımdısı de ıeraıtı mu aö• alarak demittir ki: A~ka:a, 14 (Telefonla) - Maarıf Beyazıt, 13, A.A.- D 
h b • dJ 1 pl•nr llerıye dolru bır adımdır Bızco va ı u mamıı ar ır - Bu ıual hllldlmete de~il doğrudan Vekaletı tarafından bu sene Avrupa- kili Ş'"krü' K B ·e 1_ t 

1
P. ı e enzemez m.ı.Y.. tanca·oglu Veli Pa.:anın s- Lonf•ra••ıa gaye•ı ıamı·raı m•.••l••ı"nfn Bu baptaki karar gelecek hafta • h ·ı. . .. d ·ı k 1 b · ve u aya e• h ' A p ti d " & - • dolruya bana aorulmalıdrr. Hindistan ya ta sı ıçın gon en ece ta e erun • • , 
1 aşa a orasını . UŞU· mail atlı kethüdasından ne ka- yanrada, daha zıyad• harpten mut•vel/11 vuileccktır. Nazırı &ıfatiyle ben böyle suale cevap imtihanlan için sualler bugün karar- refakatlerı~de Be}'.azıt 

ntvordu, zaten. Her l?tı!111l.l_e dar ürküp çekinmiJse, yene olup hit bir saf/ıay• girmiş olan mesaıl. S3;1aıtıin kuruvazôrüne gelince;_bu veremem. Jastmldı. Bu sene Vekilet 20 kadar Etem bey ıle Subhı ve 
elıme daha hııst sı bır nı· Velı" Paşanın og" lu smaı"l bey- vardır Bıitun dunya bılir lci bız bu suret-' gemıde yapılması laz.ımgel.en. tadııa. t tal b · d kt l b 1 d - h ld b 

h kkı d Y b''k ki f Bu cevap lı:art••mda meclisin azası g(il e e gon erece ır paşa ar u un ugu a e Ö<:tennek isfr .. ordu d d d ti I• Rea •• Su mosı Jıni lcastedıyoruz. a n a unan ... umetının te ı Nafıın ek/il h ti I fıU g , . en e o erec:e umu arımı R t '/el L- ti" L 1 l ri Volkan tez" 1 •·rafından kabul m•c• başlarnışardır. Lakla Amele hllldl- l' il arı e ' : saat 14 te Beyazıda ge 
T d 1 1. t 'hi i ek YŞ •ı • son _,.,. I mua•A01• u ~ .. ~ . . . , . b" dl f 

epe e .~n 1 ~spı n P durmuştu. 11ost•r4ı /el bu nolı:tad• bUtun Parlamtnıo cdıldi. Gemi bu suretle saatıa 27 metının Hındıstan.. nazın vaktıyle ır e yor ler, halk ve kıtaat tara ı 
lune u <lugum attı· l ail be i d "f ·ı b"' hükti . h ~ /r. mil k.ıtedccektir 1 Fransız kralının ooylemış oldu u ,a meJ Ankara, 14 (Telefon)- Nafia Ve- karşılanmışlardır. Vekil 

B d , l . d:' sın y eı n e tu egı e U· metın ., s nd uır. Almanyanm en Mama! Balı : h . ha 1 hur ' n: eyi Fr ca olarak ılive ot 
- .ı ugum en gor ~ya, yük babasının ka ısına gelmiş- dı ıoı;ı a11ırıaı ı hlly• ettirm k ve J:endı ı· ı ~ye nazın enuz mi ıır· k.ili Rccedp bey ~nadolhu hatkit~nı te~- bir müddet istirahatten 

na buna benzer bır tes- • Ah alrş ki hul:ulcu h.atımiy.ııai tamamıyT• i•tl• et- ı Iazııngelen cıhctler buJn:ıdugunu ' · . tışten av et etmış ve atta emru· f k 1 . d k' •1 , tı. canım on tı yasmaa I . söylemiştir - Devlet demek, ben demcktır 1 •• , yet tesisatım, bazı köprül<ri ve işa- re a at enn e ı zev~~ ı e 
rip go tenrlerse usulca kız g"b" · - ·1~ı. kılır m•lc 

1 
Uyor. De aaılı soyTedık ve gene ..;. ._. Fabı Hindıstan""kı vaziyete dair cu- ret malrinelennı· · g"zden ge,.;Yerek ne· te saat 16 da Karakoseye 

di d .. k"")" 1 1 cıvan ÇOcuga Sluuı :r d telı: • ed•lım l:ı bu ll•Y ı tatmıaı ç• d u ,-
Klltl"~:cye sez rme en pus u u- k k d d ? ın e al sormakta israr eden muhalif meb'us . d kal k t tm' 1 d' 

b k S d
. .. .. .. uşanma ne e yaraşıyor u dılcr mes•ıld•n umamiyl• •yrıdrr. 4t tıce •n memnun mı tır. e e ıs er ır. 

n a ayet UÇ ugumu gor İ tarım "örunce lı1 W~dgwood Been ge-
- - Ali Paşa: - Gel bakalnn S· F.ler toplan•c•lc lconf.,ans hıld/catea R s notası ne Fransızca olarak: Mili. - . bu··yu··k k . 

m z en bas dumanı... mail pehlivan! Diye yarenlik harbin tasiıyHi malcudiyle toplanacaksa u - B•n J.:ımsede1' lı:orlcmam, lcımse de ıyetın an etı 
- '· .' ' . .. ederekten genç Torununu yanı- Sar m ... ı .. ını ihmal •demez, Sar hava· S ti k fi beai muahaz• edemez! 

- S•lım, eger benım adada ol· - ak ,. .. .. .. ünü Tisi bugünkü vuryett• Fraasa - Alman- ovye er mev u arın. ' g z Bunun i.ızerınc muhalif rueb·uslar Hın .. 
dt ru)dugt1mu haber alırsan O ~a,_o;agkıratr r*yl'llzunU O ya ırasında bir ıttiHT battı detil, bır ilı- t hl' • • • t' 1 di!lan Nazırına 

'h b' opup 0Ç U. tiTif abm t•şkıl ediyor. 8 ıyestnt IS ıyor 8r 
ne tespı ne ır cey - Mussolinl, MussoliniL diye hay· - Ey türk, göyaünde yctişdirip den evvele ve kendinden ba1 

- Birinci sahifeden mabat -

-. · • · Bıtmedi S•r havali&i v~ sS7 muah desi muci- Mo:ıikova, 4. A.A.- Sovyet- krTmışlard.r. 
Kımsevi dinlemiyeceksin. Ba- ~mce Fransaya harı;ı ••n• ınd• lciimiır 

1 
h'"k" ti Çi h"'k" t" ba§ının östUnc çıkaracağın adamla- bir fCY borçlu olmıyan ve 

. . er u .ume n u ume ıne SlNGAPOR üssü BAHRISJ rın kanında ve vicdanındaki cevhe· Türklukden ba ka bir ı y ta yı. ateşliyeceksin. c•ı Kucaklamak Derli• .ı•etmek. matlın/er ma tıhrıp edılm• in• mulabıl . A • b k' h tf 1 b 

o 

D 

" • gonderdı ı bır notada arkı Çın SinııaPor'da yapılacak ola. flsıriı bah i ri asliyı tahlil etmek dikkatinden ya:ı r es~r ı a ı ı ' dl. Allaha emanet ol 1 vorllmııtı. Bu takdird• Sar bava/isi tomı • • 

1 
d · 1 h kkıı d ç· ·1 hakkında Avam kamarasında sorulan su- bir an farig olma! D aturunu, işte Cümhuriyet gibi tesiri cihana 

ı helal et, olabilir seni HALKA ARAZİ TEVZ11 rat iç•n rıhın oluyor d•mel:tır." emıryo u a 1 a ın 1 e ale cevaben BatveH hilkümetin inıaaıa yaradılışın kendi dilinden i itiyor eserleri unutduracak, fakat it 
'llı erek incıtmış, ka'bini kır- Taru defterlerinde mukayyet Alnwı Huidyo nazın bundan •onra müzakereye f}İ mege, Rus so .:aralı oldu&unu o lemı,ıı . gibiyim; Turk hükumetine şiar <>- şuhut alemmc çıkmamı , kill'.I 

d B . . .. · l d · • tt b kartıhklı htimU nıyet sayesinde bu me- syalist sovye er birligine men- Lloyd Ceorge bu ussUbahrinin intuı lan (köylü efendin:ıizdiT) vecizesin- daha ne bUyük eserler yüzlerı 
If'l il". eııım senın uzenn· o up a gayn reSITU sure e aş- ıe e.nı . alika_ d_•r. devletler arasında hal· sup vatand,.cların derh 1 seı·· 

",. a sa "helll.lı1'oş" kasının emrine geçen bağ, hah· ledılebıleceıılnı ı!Ave etmittır. b b lal-. k a Kellog misakrna mugayir olacaiı hakk·-:ı· den tutunuz. türk taliine teslim edi- perdeyi kaldırmak için emriıt1 

-

est ~ ması ve ~nuna mu da bir takrir venn ,ıır. len yukseli•ler kalcsinın kapısını kliyorlar 1 
Sana V" yetim·. <-e ve sairedc:n nizasız olanları -- .. u u • • " B d · h k 1 · · kal M i t d açacak yeni alfabeye kadar irfan 

l{aleden çı- için tescil ve tapu senetlerinin 0 aDJB a gayır are et enn gen ması acar S Bll a ufuklarından dimagının şahikasına 
HAKKI TA 

.ı rll · k 1 ı -- şartile, hazır bukıduğunu beyan kla 1 k 
oyle Ol! ıan son- ve B:~~ ~:a~ aşt:::n~~~~ci- Gizli tertibat yapanlar etmiştir. Sovyetler 1'ükfimeti yakalanan casus :~~:. ~::::ıi~:. ~u~r~~:eı:a":J,ıI::~ 

• • • 
AV 1 BE\İ 

Sel Min elın· bmce hazineye intıkal etmesi Romanyadan Avru~a gaz~telermc ihtilftf ve nizaa bais o'an mese- Budapeşte, 13. A.A.- Ma· derecede uzak düşdıiği.ınü hisB<ıtti· 
.. k da 1 1 d . h" gore et gıdı hır rrrtıbat şe leleri halletmeıc için bir kon . b ld" . ..,.._ 

1 
k ı;i ye erdcyim; h pslnı ayrı ayrı CEVABI 

tu oca a - azım ge en arazı en mu ım bekealn" yık" ç ka f t p1,zjım . d' caraıansı ı ınyor: ..... ~us n . yük. biri olıurunün kaıdesi olmu i e birer bi 
lerİ!!-!en şıpır bir krsmr da halka terkeoilıni • İlu ~ rtıbattan ına: o t ::a;ı h ot" l haemkı, im. 1 h~e yapa ken cUrmiı me§hnt halın- h ı ı ir a rel..'J"" bir r lunglıini 

Elinde tut· tir. Evelce n uvakkat hır m~ıc:.- kUmctJ devirm ve yen Y ı er ur u are et enn u- d k ı k · elif • gibi daha büyük, da "' heybetli bulu- rır Ben 
b h k kürns~ addo u•masını ve tev- e ya a anan ço ~~en ercı 

yosunlu det i ·n öyluyt ven en bu k ır t g tırme • Ter 1 kif dil • , b t R 
1 

hakkı da Macar hancıye nazın }orum. rini ay rt 
.ıı::.~·'· tu. Ali b'l arazi mdı ıu yer en ı e- vv. clgr:>-f ve t lefon bat e mış o :m u un us ann Ç k sl k 1 . . Ş i<uvv tıııi tanımak y.ılun· ıçln b laıı bu tUnlıaşkıı bir 

. .. .. ç rıl c k ı Fa t bu g.zl serbest bırak;lı:ı:''ISl!lI teklif et· e. 0 ova ya blanc_ıye naza e a, 1 pd k. "k ruuhar besi h de tetk k fikr 1eyım: 
alıp yüzu- !:~~~c busbutün terk edilm k- p r bir çoıı: z bit- Mektedır, Sosyalist hüıı:ilmetl tın nktr;otasşu:a ud?fun ~e:vap ve- Ar f 'arda t ilı..cin Eurnunı..ı kı- Gazinın, es rl rini, muvaffs 

Paşa. • • Helal• 
edelenlı Mahzen

nldı. ("'.reldi i yere: Se-

Bir teklif 

--Q(;Bk/8 

lllR T!\ Zlll 

<ener 1 Prost n 
katın ilk netice in 

de an aş ldı.,ı a göre bunlar bUtün 
mühimmat dep arını elde etmek 

TÜRK OCA GINDAN için çalışıyorlardı. Bu hareketin ga-

b ta . .. k d rece ır men ı ercının tev- ız f rden el mm·yetsız midır !erini de.,11 ·, onları yaratanı ta 
u no sına uç gune a ar ce- kı' · ç ki 'kı E k · ı k · k 
a beki d " IY • ·'-si kdi d ıı 11,erıne e er ayın ı sın- rz .. , ongreaın yapma tur kanaatmu 'irzet k isterim. 

v P e lc,UU = ta r e d 'tı"b H"d · h C~..rıyetınc temd atmak sayıl- G • / m h kl üd f • en ı aren ı aımemetı u- azın n en büyUk ~seri bt z ' 
• eşbru kaa annıtaln m ~. aası ı- dut ıstasyonunda tren munaka- maz mı. dlr 

çın aş vasr ara muracaat ili k . 1 rd' M . Ciazinın en buyuk seri nedir? O, kondi kendisinin balikıdı 
d ğ ' • ·ı~· tını" • tını esmıs e ır. acar no- Sualine ccvay lstiy6raunuz; bu esc-

e ece ını. 1 o.Ve e ştır. tası evelemirde Çek memuru- rin bllyUklilğlinU ölçecek ölçü bir fıtretindeki fevkalade cevheri. 
·ı · v tli irade ve idaresilc İ§leye ı 

11 Temmuz 929 tarıhli gazetelerde yeai prens Karolu tahta ı;ıkamıak ol 
Isıanbul TUrk Ocağı namına Mat- duğu söyleniyor. Eski harbiye nuı-

/randa B i r Fransız grubu buata tevdi ettiğimiz bir tavzih lnti rı ceneral Ancelesko bu tebeddülde 
ıaretmitti. Arada geçen günlerde bu de eıki vazifesine getirilecekti. Bu --

nun aldığı gizli askeri maluma- mı lotın ve birbirlerini sayan millet-
i · ı b" tekemmül ettirmiştir ve böyle tı okurken yakalandıg· ını tespit erın mecmuu manasına go en ır 

k Ç 
kelimeyle beıeriyetin şerefle y&§B· ölmez ve eıi bulunmaa bir eser 

fen n İ bağcılık tavzibin kendi ruh ve maksadı bari- tertibatta liberal firkasının alakası IRAK iLE MÜNASEBAT 

Yapmak istiyor cinde bir tefsire maruzkaldığını te· olmadığı anlaşılmıştır. •• 'ir lst" gazetesi müstakbel 
euürle öğrendik. Türk Ocağı, Halk Haber alındığına göre bu tertiba-

Bir fransız grubu Türkiye- cı vo Milliyctci bir müessisedir, tı yapanlar Ağuıtoeun ilk. günü ha- lran-lrak münasebeti hakkında 
ve bilhassa Bandırma ve İz. Memleketin muhtelif tedris ve ter- rekete geçeceklerdi, bazı tahminattıı bulunmaktadır. 

mit havalisinde arazi kiralamak biyr müessiselerine menaupolan gen Başvekil M. Maniu bundan bahse- Bu gazetenin aldı"' ma!Omata 
eler tarafından aktedllen ictimaın derlı:en demittir ki: e.• 

burada fenni bağcılık yapa- ruhu, Türk Ocağını te'sisetmit ve - Bu memleketin liderlerine kar- nazaran, lran hükUmeti artık 
rak üzüm yetiştirmek, şarap ya§'ltmış olan ruhun arnıdır. İdare şı taarruza kalkanlar hükfunetln de· Tahran • Kıı.mşirln hava hattını 

etme te ve casus ek memuru- ma•ma etti&i hi.<met olabilir, fakat dana gelmittir. Bu eıorin asıl 
nun yakalandıktan sonra uzun hiç bir vakıt bir eseri milcerr•t ıa- meti; Gazinin bugün de in 
müddetten beri böyle gizli rihe girmiş bir başka adatıı ve bir atıldığı İlk .günlerde olduğu 
askeri malfunat aldığını iti- başka esei'le ölçemezıiniz. samimi ve feragatlı görünmesi 
raf eylediğini bildirmektedir. Gui milliyet fikrini inaaniyet Eğer Gazi; kudret ve dehasını 

tilrkü için yeni bir din haline getir- kullansa. . birbirini kovaliyao 
Tevkif edilen şimendiferci bir dl; fakat ne milliyet fikri yeni dlr; vaffakıyetlerinden mağrur o 
aydan beri huduttaki Çek ajan- ne de peygramberi bir tanedir. tabalı:lı:üm ve istibdada kalkı 
smm resmi memuru olmak srfa CUmhuriyet her yerde bir mille- eserleri &ilndelilı: ve temelsiz 
tından teberrt etmiıı bulunmadı- tin hakiki kabiliyet ve temayülleri- du. O, talebeliğinden beri taf 
ğı için hudut istasyonu için ne göre idaresini ifade eden bir ılı- kanaatlarının ... Samsuna aya~ 

yapmak için. Heyetimiz bu İctiınaı lfade ettiği mir gibi sert olan elini hissedecek-
İktisat vekaletine müracaat mana itibarile bilakaydüşart tasvip lerdlr. Bağdadı ktldar uzatmaga muva-

etmiştir. Şirket murahhasları etmiştir. Tarafımızdan neşredilen TİCARET ODALARI fakat etml~tlr. Gazetenin iddia· 
k~, ti te . 1 k d" izahın yegane maksadı ise ictimaın KONGRESİ sına go··re bu iki memleketin ve. aıe e . mas. ~tmış e~ en ı- genelik tarafından hususi bir teteb-

Ieı:?e. araz~ v.e.ı:ılıp ".enl~eyı;- büsle vukua getirilmiş olduğunu tas- . Amsterdam, 13. A.A.- Se- arasını iyileştirmek için Akvam 
cegıru, verildıgı takdırde ılen- rih etmelı:tir. Türk Ocağı, bu gün- kız temmuzda Amsterdamda a- Cemiyctfnac daha geçen senenin 
de şirketin millileştirilip milli- kü Türk D~~!etini teşhiıeden milli- çılmış olan beynelmilel ticaret ikinci teşrinlnde lngtlterc mümes
leştirilmeyeceğini sormuşlar- yet perverlıg,ın _esaı!Arına muarız~- odaları beşinci kongresi mesai-
dır. Sirket talebe yetiştimıeg~i lan. her ha.?gı bır fıkır ve hareketın . b .. "h t . ti sili bir çok tekllfetta bulunmuş· 

~ tabıaten duşmanıdır sme u gun nı aye vermış r. ş h f d 
1 de taahhüt ediyor. TÜRK OCAGİ BALOSU Riyasete M. Pirelli nin yerine tur. urıısı tu a eP;i midir ki 

TEMMUZ GÜNÜ Türk Ocağından: M. Theuniss intihap edllıniştir. Bağdadla Tahran arasında hiılA 
Fransızların dün 14 Temmuz Ocağımıza hızmeti dokunan bazı Kongre başlıca Çine alt işler· doğru telgaf hatu yoktur ve tel. 

milli bayramları idi. Bu müna- zevatı muhteren;ı ile m'! ssisa~ her le ve Avrupa hükfunetleri mü- graflar Buşlr taılklle geçmektedir 
sene balomız ıçın huıuaı davetı Ye- ·ıı · · "'tt fk 1 

,ebetle dün şehrimizde Fransız !er gönderilmekte idi bu aene kanu- messı e~nm. mu ~ ı an ~ro- Şimdi •an hükOmeti iki merkez 
sefiri tarafından Fransız teba- nen davetiyeler mulğa oldufundan tes.t~ ettıkl~~ Amenk~ tanfe- şehrin telgraf hattı ile baj:tlanma· 
sının tebrikiitr kabul edilmiş maatteessüf hiçkimscye davetiye gön lennın tezyıdı meselelenle meş- tal k , ,

1
, h 

b. · k bul ı ak, derilmiyecektir g-uı olınuRtU sını ep etse gere tır. a ran 
ır resmı a yazı mrş ve • · . . . ., · "kU h d b 

iam üzeri de bir garden parti Ocak balosuna gtırak etmek .ıstı- BELÇİKA KRALININ hu metl u ut oyunda kAln 
.1 . , yen ocaklıların Tilrkocağma müra- SAA Kasrışlrln bir müşterek uümrük 

ven mıştır. caatları. TI " 
Bu m ııase~le On~on Fransezd_e d6n Türk Ocağından: Bu Perşembe Paris, 13, A.A.- Tan gaze- merkezi ihdas etmekten imtina 

Fraasrz ıefırı Koaı do Samb~on bı~ nu- günü akpmı Tarabyadaki Türk O- tesinin Brilkselden aldıg" ı bir ında artık ısrıır etmez. Bağdat-
ıuk ırat ederek ezclimle deoııftır kı; • bal · · k d k · 

• M 'll d . , . cagı osuna ıştıra e ece sevat habere nazaran Belçıka kralı Hankin demlyolu hattı da bun-
- ı ımm ı .. •I ederken iki için bir vapur te'min edilmiştir Şlr • · · -

mem.: et n m •ekabıl menfaaıları u .. rı-1 keti Hayri yenin 65 numerolu va~uru refakatınde hır zabıt bulnndugn dan böyle 1 O mil, yani lran 
ne mues1e11 bı an"anevl _dostluğu oe!am- köprüden tam saat 21 haraket ede· halde Ostand vicarında Marya- hududuna kadar temdit edilse 
layalım Turkıye scLrının M. Brıaad'l• rek Kadıköy. Haydarpaşa, Bebek, kerke plajında banyo ettiği sı- 1 

e < "& mıaak, bu dostluı:ıınun Yenikoy iskelelerıne ugradıkdan son rada bir kaç kişi kralın soyun- gerektir. ran·lrak münasebuu 
e.ahür ından lacagı &ıbı bun T b "d"l kt" G ı· · • tanzim cdllirken, !rakın arka•ın-h 1 ra ara yaya gı 1 ece ır. e ış ı· dugu locaya girerek kırala ait • 
ı.ı •v 1 Tev ık R Bey'endı çı 1 Tarabyada, 4 de kalkilarak i•ti· · • · d fngll" d' 1 · · f 

ımiyet havası ıçi: de rak edeceklerin arzularına göre Bo- bır krono1?1~tro ıle bır madalya- a ız ıp oma ısınin aalı-
ıt nameleri tetk k ziçı ve Kadıköy iskelelerine iığ· nu ve zabıtm para çantasuu a- yettc bulunmasında şüphe etme-

ı r dıkdan sonra koprüye gelecektir_ rrmışdır. melidir. 

mevcut iti!Afnameyi mevzu temdlr; !ikin yer yüzü ilk cllmbu- tığı günden beri kuşandığı a 
bahis etmeğe de ı'-ı.on yoktur. riyeti Türkiyede tanımış olmuyor. iradenin hiç bir zerreoini en y , 

llUU1 Bununla beraber hangi Cllmburi- çılı:tıktan sonra. da gaip ve tel' 
Bundan maada yine mezkUr iti- yet vardır ki (bir tek adama sultan· memiştlr. 
lll.fnameye nazaran Hidasname- !ık veren bir milletin bu hakimiye- Gazi böyle kalmasaydı, cıhaııl 
ti istasyonu Macar toprağı ü- ti de hakimiyet-! milliye olur) hük- tan eserlerini yaratamazdı. 
zerinde ve her itibarla Macar münden doğmu ve bizzat bir hükUm bugün de ilk defa gordüğıitı' 

dar kendi elile kendi hükilmdarh- çelilı: külçesi, O, granit yığ•" 
kavanin ve nizamatma tabi bu- ğını kayıt altına almış olsun? nur kaynagıdır. fşte bu bütüO 
lunmaktadır. Garda servis ha- Bununla, Cümhuriyet Gazinin en riyete karşı örnek olarak ve 
linde bulunacak ecnebi memur- büyük eseridir, demek istemiyorum, öyle yilksek bir e•erdir J<i 
lar da ayni şeraite tabidir. Bi- bence bUtün bu eserler Gazinin başımız üstünde ya amakta ol pi 
naen aleyh casusluk ederken mensup olmakla övundüğü mille- rağmen onu efsanelıkten efsS 

·· .. h h r d tin ergeç varıp kavuşmasını zaruri sürüklemektedir. Gazinin yaP 
curmu meş ut a ın e yakala- gördüğüm konaklardır ve naaıl Ga- rını niçin başkaları yapa111a 
dıklarr şimendiferciyi tevkif zinin bUtün eserleri birbirlerini ta- Çünkü: bunları başara bıl< 
etmek Macar mekamatının ga- mamlryarak, birbirlerine bağlanarak baş Türkiyede henüz doğmatı' 
yri kabili ret hakkı idi. Buna bir Gazi devri vücuda getiriyorsa Onun için: en evci yaratıcı bf, 
binaen Macar hükfuneti tevkif bu eserlerde şereflerinden evvelki mi yaratmak lazımdı, Musta 
edilen memurun tahliyesini ve devirlere ve kuruluşlarında çalışan mal Gaziyi .. , Gazi de birici~ 
M h ı-~- unsurlara az çok bir hiase ayırmak mizi yarattı. Ondan sonra O c 1 acar Üı<wnetinin özür dile- mecburiyetindedirler. dimağtan inkılıiplar bir sel gıb 
mesini talep eden Çek notasını Eğer en büyük bir eserin kaşıf tı... tıte Gazinin §alı eseri I>~ 
nll.bemahal telekki etmek mec- aıfatı geçmişlere hiç ~ir §ey borçlan· siyettir. Bundan üstün hiç I>~ 
buriyetindedir. madığı yahut en az bır gey borçlan-, olamaz. Sani böyle olunca oıı 01 
Silrmene 'elAketzedelerlne dıl:ı kadar geceklere her şey veren rattıklarının hepsi de ekın•ı 

ı• bir ~ser o~m.akla Gaz(nin e.n büy~~ mı? Bundan kuvvet aıara1<0' gardım eserı, Gazının kendı yetışdudıgı, ediyorum ki (Gazuıin en bÜf 
Ankara, 14 (Telefon) - Hilill kendisinin yokdan v r ettiği ... ge- ri dünyaye asrımızın en lJ1U~ 

ahmer cemiyeti Sürmenedekl felaket ne kendisidir/ bir insan tipini yaratmış olt11 
zedelero yardım için bir müfetti9 ve Biltün büyük eserleri toplıyan Samsun meb'ıısJI 
ilk tertip olarak en muhtaç olanla- Gazi devrine biz onunla yetişdikl ve al 
~n iaşesini temi.? içi~ t~lgrafla 2000 _işte bir eser ki her büyük esere C.H.F, 2 ınci mıntıka JJ 



rı 

in 

Mil f !YET 

konomi 

e if ziraata doğru! 
r.:( Mahkel elerde 

Hava rasadat istasyonla-
il ::M=İL:L:İY:E:T:i:N:Ş:E::H:i:R=H:A:B:E:R:L:ER:ı:·::: Gazinoda geçen ıacer ~- ;,, ç v b . . t . 

Maarifte vııa11ette ocugıın nese ını ayıne 
rımız 120 dir. 

Birinci sınıf bava raaadat istasyonumuz, 

20 ikinci ,, ,, " " " 
s::ı uçıınçll ,, ,, ,, ,, " 

Hu ıstasyonlarımızın bir faydası, zlraatlmlı:e htllı:amot veren 
a değişmelerini her glln metotla kayt etmektir. 

irinci sınıflarda, tazyik ve hararet derecesi, rDzgar ve yağ· 
r lddetl, rutubet, çıg, krağı ve don mıktarları tesblt olunuyor. 
l şkaca, toprak içindeki hararetlerle, nebatın güneşten aldığı 

iyi aııiamak için güneşteki en yllksek hararet tesblt ediliyor 
l!e d' in olatlon ) 
inci sı ıflıırda, yalnız gündelik hava tazyik ve hararet 

!erile llzg r ve yoğmur şiddetleri lllçlllllyor. 
Çil cıı ınıflarda sadece aylık yağmur mıktarlan toplanıyor. 

l~ıas)oalarımızın bir diğer faydasıda, nebat bayatlle iklim 
&Y)UrllnU telif fenninin (Fenologte) Tllrklyede tesisine yara· 
ri!ır. 

ı'lu gUne kadar ziraat alemimizde lfldllmeyen bu en ebem
Yetll fenle, istasyonlarımız bu seneden itibaren meşguldur. 

izde de, tobmun toprağa atıldığı tarihle o tarihdekl iklim 
, tohmun intaş tarihile o tarihteki iklim şartı, aebal ferdinin 
raklanılığı ve çiçeklendiği tarihlerle o tarihlerdeki iklim fart· 
rn kam ve metotla tesblt edilmektedir. 

Ancak bu t sbltler bittikten sonradır ki , han tohumun hangi 
ta ıı ıl en yü ~ek nema getireceğini nnlayac~ız, ve bu 

) ı a g r , masruf Türk ziraat emeğinden ve TUrk ziraat 
t llndc şimdikine göre mislllerce fazla fayda alabileceğlı:. 

rk ziraatı ancak rakkama dayanan posltlf bilgi ile layık 
gu kesif lnkisalı atabilir. 

t ·gım z yol, işte rakkama dayanan ve lnternatlnonali olan 
positif bılgl yoludur. 

Dr. Nizamellln 

* * * 
GÜ ÜN İKTiSADİ HABERLERİ 

uamcJe vergısı: Yeni güınrük tarifesinin 

tatbikine kadar teciJİ rica edildi 

1 tanbulda teşviki sanayi komisyo
dan istifade eden fabrikalıu-. mu· 
e vergisinin tecili hakkındaki 

kaldınlması üzerine müşkil 
vaziyete düşttiklerini iddia etmek· 

S.nayi birliği. bunu nazan dikkate 
ak fabrikaları alt muamele vergi• 
in, hiç olmazsa, yeni giinırük 

fffi taıblk edilinceye kadar tecilini 
ıçin telgraflı bışvekllete, lktlaat ve 

nkıletlerine müracaat etmiş· 
akında bu mesele için Ankara· 

falırika sahiplerinden mürekkep 
lleyet gönderilecektir. 

iter taraftan bazı maliye tahsil 
leri, fabrikalann mua~ele ver
i Haziranda tahakkuk ettlği !d
it geçen Mayıs ayını du tctmll 

l!lt istedikleri cihetle, fabrika 
plerinln teşebbüsleri üzerine Def

lık hu yenlışlığın tashihi için 
ilin hazirandan ldbaren alınması 

geldigtni maliye şubelerine 
iştir. 

• Dertcllllfaılzl• lakl .... -
cillatmlz son seaeler zarfında 
Iiıt bir inkişaf devresine prmiftlr. 
be el Ue f4leyen Y edlkule deri 

lrının hepsi fiıııdl malı:!ne 
ılı1ııtıı edllıııebedlr. 
Sbıt bir Nııe 7.arfında 3 milyon 

kötele çıkanlmutır. 

1'loanc maalıedelerl llalı:· 
tetkik raponı - lngtlıere 

~ ile akdedilecek yeni ticaret 
eri hakkında Tlcareı oduı 

nılan hazulınan nporlar iktisat 
etine göııderlımı,ıtr. 

P'ran>1 ve Ruaya de yapdacalı: 
i!deler için rapor lıuıılaamalı:· 

Hayat pahalılıtJ etrafnıtla
t odası, hayat pahalılığı halı:-

ld tetkikatını tevsie karar ver-

Ô!lanın ticaret raponorü bu 
e ile me gul olmaktadır. Tet· 

t toptan e' a fiatlerine teşmil 
!noktadır. 

• OskOdnr bankası - Üskü-
1\! Uz bın lira <ermaye ile açı· 

lan .( kııdar bankası. nın 
t.am le dun birinci ticaret 

me in<'e ı mal cdilmi~tir. Ban
k at re mı hir ikı gtine kadar 

apı ktır 

. • Karpuz ucuz değil- Şehri. 
ılc günde 15 kayık kadar karpuz 
. r. llu, ihtiyaca klfl gelmediği 
n satıcılar ihılUr yapmaktadır. Kü-
l karpuzlar 15 kuruş, oldukça 
l!ıi 30 kuruşa satılıyor. Ancak 
•y sonra fladerin ucuzlayacağı 

&ene malın bol olduğu söyleniyor. 
• Slrorta tarıfeıı kaydiye 

katdınldı - Hayat slgona 

tabedilmekte olup bu hafta için 
matbu şekil iktisat veUletl tarafın
dan tasdik edildikten sonra şirketle
re tebliğ edilecektir. 

1f. GUmrDklerde tacirler -
Tacirlerin memurlan, ancak gü· 

mrUk idaresince Türkçeden imtihana 
tabi tutulduktan sonra gümrüklerde 
tüccarın tşlertnl takip etmeleri taka· 
rrllr etmiştir· 

• Hallnn elindeki çalı:malı:
lar için c:ua alınmayacak -
9 Temmuza kadar ellerindeki çak· 
makların adedini bir beyanname ile 
ldbrit inhisar şirketine bildirmiyen
lerin çakmaklan kaçak addediltceğl 
yazılmıştı. 

Bu müddet hitam buldutundan, 
qbu yedindeki çakmaklınn de kaçalı: 
addedilip edilmlyecelf halk uuuıda 
lştlbahı mucip olmuştur. Halbuki 
eşhas yedinde bulunan çakmaklar, 
kaçak ıddedllmlyecelctir. Y almı: 
ılcaıf mıkaadı yederlnde birden 
ziyade çakmplı: bulunanlann çakmalı:· 
lanndan beyanname vermemlflene 
ceza alınacaktır. 

• Bir laglllz ırüa ormu
lan tetkik ediyor - Bolu ve 
Zonguldak ormanlınnda tetkikıtta 
bulunmak üzere lngtlLı ormancılı
nndan müreklcep bir bey'eı dlln 
Aclapazan ıarlklle Roluya banket 
eımlfılr. Y edl klffden mürekkep olan 
bey"ete Orıua mllbendiilerimlıdea 
Eaat MulıJU ve Muhar beyler refa
kat etmektedirler. 

Hey• et hlr ay teıklltatta buluna· 
cak ye lkbsat vektleıine ormanl111 · 
mız hakkında mufuaal maltlmıt ve
recektir. 

lngiliz bey'eıl ayni zamanda lngil
rede büyiilı: bir orman grubunu tem· 
•Dt etmektedir. 

Ormanlanmızı işletmek isteyen 
lngtliz grubu ile bir ay •onrı An· 
karıda mOzakerıta başlınıcakbr. 

1f. Şeker ve yat Ratlerl -
Pira ada şeker fiatlenndc tereffu 
vardır. Sebebi vakı olan iıhal4tın 
azalmasıdır. 

Perakende pıı n aJa .5.5 kuruşa 
kadar ~ kcr 5lltılınaktadır. Parça şeker 
.58 kııruşıur. 1 cıpıaıı fiatlcrd<ki > uk
sdiş henüz pcı kcnde fiatlere te ir 
etmemiştir. 

\ağ fiatlcrl düşiıktur. Trabzon 
yağları toptan ıs~ kuruşa kadar ·

tılmı;ıır::.· __ ....., ..... _--: __ 

Emanet memurlarında 
tebeddllller 

~ehremıneti temiT.lik işleri me· 
murlın ırasında dün tebeddüllt 
yıpılmıtUr. , 

Dönen talebe Üzüm ve bağ gelmiş, babası kim? 
Tahkikat genişliyor, 

hocalar çağrıldı 
Beden terbiyesi kursu imtihan

larında dönen 12 talebenin ih

bari üzerine maarif mıifeccişleri 
tarafından yapılan tahkikata dün 

de devam edilmii 'e ~ikayctçi
lerdcn bir k1>mı daha dinlen· 

mi~tir. 

Polisi vumu lstanbulda bağcılık 
ihya edilecek 

ea~ı~aıı ea M slaf' Vilayetimizde bağcılık ve meyva-0 u " o rı u u cılığın ihyası için milhim adımlar 
atılmıktadır. Dün bir muharririmiz 

~,·r ~oJioı' aladı Istanbul ziraat mıntakası baş mi.ıdü-U r ö yar u rü Reşat Beyi gormilş bll mesele ile 1 
diger ziraat işleri hakkında malii-

Gece Şişha~ yokuşunda hır musade· mBat al~tşthır, Muha~rırimize Reşat 
me olmuş polts Ce. .ı:ıı 1 a -alanmı•tır, ey su ıza atı ve.rmı tır: 

... e · Y ' • v·ı· " r · · Yaptığımız tahkıkata gore sabıkalı «- ı ay t uıCC ısı uı_n~m~sı ev-

- Evrakı kısaca okuyorum .. Bundan llç sene evel, yani Iİl2ti 
sen:sl temmuzunda Afyon ·arahlsarın filanca gazinosunda çalışan 
şu hanım, bir gençle sevlflyorlar. Bir araya geliyorlar, çoeuklan 
oluyor. Siz hanım namına dava açıyorsunuz. Fakat arada 
müruruzaman oldup;undan ceza mahkemesi gencin beretlne karar 
veriyor. Şimdi ise çocuğun nesebi tayin edilmesini istiyorsunuz. 

A vkat tasdik etti : . 
Evet efendim, çocuk sulbllndendlr. Nafakası da uhdesinde 

olmak lazım gelir. 

Mllvekkllenlı. burada mı? 
Zannederim, çap;ıralım efendim. 

:\laarif miifettijlcrı kampta 
bulunan Nizamcttln be\ le m. 

jonsonu da i1.uhat ;ılmak ıı1.ere 

davet etmi~lerdir. \ILifctti<ler 

bazı g·azcte ve mecmualarda 

lsvc<,: usulu heden terbi) esi 

aleyhinde ıntişar ctmi~ olan 

makale ve yazıları da tetkik etmii· 

Arap Salih ile •ofor Bebaeddın Şı hane v~lcc. asma fıdanlıgı tesısı . ıçın 18 
yokuşundaki e:azınolardan buinc citmi.ş- bın lı a vcrmı tı. Bu p_ara ıhtıy~ca 
lcr ,e bira ıonra kaveaya «tuımuılar- kafı olU~mazd;MFak1~t bVı~ahy~t ma

1
1 ak-

dır. mı v mumı ec ıs u ı tıyac a 
. Arap Salih bıça&ını çckıncc c:aıinoda- dir 'C'tti ve cşcarı müs.n1lre fidanhhı 

kı mü,terilcr pcılıs diye ba&:trm:ığa baı;~ asma çubugc ve nümune bağı tesis 
!amışlardar. O cıvarJa nobet beklıycn edihnek Üzre ta.ı )isatı 58 bin liraya 
2802 numrah polis Celil bu ıstımdat ses- tezyit etti. Ya .. dl (bu gün) Meclis 
lerini i;idincc derhal mahaliı vakaya koş- umuını _heyetine 'iasdik edilmek liz-
muş ve ik.i kavgacıyı ayırarak karakola· re tnkdım ol~nacakt~r 
gOtürmek istcrk n t d b •.. 1 GJye; muhıtın ıhtıyacına muvafık e o c c ot:.ı an sa ııw ı . . 
Sarı Must fa orta ı k ı· . A Amerıka ecnas 1 • l:ın ve tıcaret nOK·ı 

Fakat çağırmağa lüzum kalmadım kulağı kllpell kısa boylu, 
zarif, çıkık çeneli 18-20 )'Işı ırıııda bir kadın, çıka geldi: 

- ... Hanım siz mUnlz. Şu olanı biteni anlatın bakalım. 
Vak"a ••. gazinusunda başlıyor değilml? 

Evet elendim, Ben orada çalışıyodum. Gazinoya devam 
edenler arasında bir bey bana bakıp güler, masasına çağınp 
konuşurdu. Sonra bir gon, sandalyasında bir mektup buldum. 
Bir takım özler yazmış. Etraftan bir kaç kiti ben mektubu 
okurken yanıma geldiler. "Bu adam seni alacak. Sen de onun 
gönlUnU alıver!. dediler. 

tir. Bu tetkikatın ebebi şikayet· 

çilerdcn bir kı mının \1. Jon o
nun cndilenıc, 1 bir, r·na sebep 

olarak bu ne rn atın kendileri 
tarafından yapıldı~ı annında. 

olma,ını idtıia etmekte Ye bu 

ııc riı at:a alı\kadar oi'.11 "ıkhm ı, 

bilakis lsı e~ usulune taru[rnr 

olduklarını ileri sürmektedirler. 

A •. \001.LD.\ TEfKIKAT 
YAPIL:\.CAK 

Fen fakııltesi nıüderri !erinden 

bir heyet yakında Anadoluda bir 

tetkik seyahatına çıkacak\Jr. Bil
ha,sa kimya mıiderrislerl suları· 

mız hakkında tetkikat yapacak

lar ve sularm emlah, mevadı 

uzviye, kükürt \'. S. derccderini 

tespit edeceklerdir. Bundan ba~ka 

indifai arazideki sular, sıcak sular 

da tetkik edilecektir. Bu seyya 
hata ecnebi müderrisler de iştirak 
edeceklerdir. Tetkik seyahati uzun 

müddet devam edecek \'e önü

müzdeki senei devriye esnasında 
bu tetkikatın hulasa ve grafik

lerini havi bir rapor neşredile
cektir. 

BEDEN TERBiYESi MKTEBI 
TAHKiKATI 

Beden terblyes1 kursundaki 
tabklkata devam edilmektedir. 

Maarif müfettişleri ve Maarif 

Emini Behçet 8. imtlhande dö
nen talebelerin şlfaht ve tahriri 

malılmatı.nnı almaktadırlar. Dün 
Salaheddin B. ismindeki mualli
min tahriren ifadesi alınınqar. 

SANAT MEKTEPLERiNE 
TAHSiSAT 

Kazanç ve miısakkafıt vergi
lerinden alınmakta olan maarif 

vergisinin yüzde albsını tecavüz 
eanemek şartı ile ııııarlf velı:lleti 
sanatlar mektepleri için bir 

tahsisat tefrik edecektir. Bu tah

sisat idare! hususiye bütçelerinde 

hıfz olunacak.ur. Bütçeye konu

lacak cahsisann dört y~ bin 

lirayı tecavüz etmemesi şarttır. 

ORMAN MEKTEBi 
l;lEKTİ)RJ.UCL' 

Urman mektebi ı\llsi rektor
lüğüne orman mektebi müder· 
rislerinden Te,fik Aıı B. intihap 
olunmuştur. 

Yeni rektör dünden itibaren 
vazifesine başlamı~tır. 

orman mektebi amenajman 
şube,i muderri liğinc de Alman

yada ikmali tah-il eden orman 

miıhendisi Mazhar B. tayin olun
mu~tur. 

DlplomatuZ mimarlar 
Diplomasız mimarlardan imtihanı 

yapılan on üç efendinin evrakı im· 
dbaniyelerl jilri heyeti tarafından 
tetkik edilmekte idL 

Bu evrakın tetkiki hitam bulmuş 
ve neticede 11 mlmınn muvaffak 
ldulr.lın anlqdarak dün bu mimar· 

fara ehllyemaıneleri tevzi edllmlftir. 

ya atı ara po ısın - • . " 
rap Saı lı ile Be •eddını karakola gotiır- tdaı nka~akr1 ~ndan en faıdelı odlan enva: 
mcııne rnan1 .-.ıın d 1 a• o u ve aş 11 asma ı anı t \: ı .... u ve aynı man a. tm kt; 
bancasın tekcrck dış rıya :ırtanmış, ve e Be .l.kt 

r c ı · a gcı ı an po LS c al ef ye Jrşun ·baca ba,Ia- .• . . 
nuştır uzum yctıştır 

yen 
bilha s<ı, 

ı:·t r-Cadde ort•sında b 1 • d d şarapçı 1 ık sa t nı m yd 
ıyan u~ mus eme c kt 

Celil cf., San Mu • arun ıktıfı altı me ı . . . 
kurşundan biri! 1 k Bu ene baı: r ıyı d r. Fıdanlık e Yh an -a yeı·e yuvar- . • • · k 
Janmıt carıh d h lk d ları t ısı ı ın munasıp yer arama c a ara.sına kac;mışsa a 1 Jl · · 1.ı· k 
biraz sonra K> la meş ıı u ~ unun ıç ır ço sart 

t0.Sınıpaşada yak yı ele ver- l 
1
• 1 

miştir. ar azım: 

Su meselesı var, top agın k v.ti l 
BiR EVKAF KATiB! inbatıyesini ani mak, gun ve giın Ş· ı 

li bi. yer olması bulm;ık lazım. Bu, 
KOLUNUN DA !ARLARIN! KESTi yer nakliyat ve ıdarc, nazaret cıhe· I 
Teşvıkiycdc oturan evkaf k~tiplcrindcn tind n de merkeze yakın olmalı. r 

Faik ef., cinnetı muvakkate neticesinde Asma ve cşcarı miısmire fidanlık
kolunun damarlarını keserek intihara tc· ]arı idare nokta ından da aynı mın· 
şebbus etmiş tedavi ic;in ba!ltancye kal· takada olmalıdır. 
dırılmıttır. YEMiŞ ACAÇI YETiŞTiRMELi .. 

FER!nt Vilayet dahilinde eşcarım üsınıre: 

Bir akşam geldi, çıkarken beni de çağırdı. "Hadi beraber 
gideceğiz dedi •• Trene bindik, beni E~kişehlre gotnrdU. Orada 
bir evde kaldık. 

O eve hangi tarihte gittiğiniz hatırında mı? 
!{adın terlhınl gUnU ğUnllne zaptetmlş, BÖ} ledl. 

Demek sen de onu seviyordun. 
Sevmiyordum, ama dur bakalım, ne olaca!J;: dedim. 
Sonra o dediğin oldu ama seni bırakıp kaçtı, değil mi? 

Niçin evlendim diye t rar etmedin? 

Yakışık almaz. işi bozarız, sonra seni bir yerde çalıştır
mazlar diye beni aldattı. 

Tahkikat hakimliğince dinlenen şahillerln iiadatı ite mahlrt· 
menin tetkikatı çocuğun ( •.• ) efendinin sulhu sahih evladı 
olduguna şüphe bırakmıyordu. Karar bllylece ver.idi: 

Çocuk onua evladıdır! Beslemege de mecburdur." 
Hadi bakalım ••• 

• • • 
GÜ Ü ADLİYE HABERLERİ YUz~EDE KISKANÇLIK armut, elma, kayısı, şeftali, kiraz, e-

K· .. k NDEN BiR CERH rik, badem, incir yetişir. Portakal Sevinç - Marmara muhakemesi yeniden ~çu mezarda otum İsmail namın· ve limon yetişmez. 
da bır k~dıru dost tutınuş fakat metresi Bütçe tasdik edilince bilfiil işe görülecek 
azbır muddet!lonra b Lrak t ·ı 1 • • • . . . . •~ ımaı c :vo ver başlanacaktır. Mıntaka dahılınde zı-
mıştır. Nennının bu h L t"nd n ı 1• . "d" Sevinç· M.armarı musıdemesinin bancasını ağzını sıkarak intihar etti .. ~ are .. e 1 e ena raat gelen ma umata nazaran ıyı ır. s• 
hald~ m~&ber olan lsmai! gece Feridiye- Andak harmanlar yeni başladığı ci- davası neticelenmiş ve evrak Ttmlze şeklindedir. Mamaft tahkikatta taban· 
ye gıtmış ve Ncrmini bıçakla üç :verin- betle kasılit noktasından henüz el- gönderilmişti. 'uç davaları mahiye· canın hariçten birisi tarafından aRı<ına 
den vurmuştur. Azgın işık yaltalanmı5. de rakkam yoktur. tinde olan bu davanın bu mahke- sıkılması ihtimali de nazın dikkate 
tır. ZiRAAT MAKINALARI VAR medekl mıhkOmlınn tecilden isti- ahnmaktadır. 

- Mmtaka dahilinde bazı çifçilerin iadeye hakkı olduğu ileri silrlllmUştü. Tabancayı muayene etmiş olan İKİ AHLAKSIZ KADIN ziraat makineleri de vardır. 
Aldığımız habere göre Sevinç len hey'etinin raporu meselevt daha TEVKiF EDiLDi Biz bunlara rüsumsuz mevadı müş . 

Zabıt dam E vekilleri Temyız mahkemesine mil· ziyade tenvir edeeelctlr. a ma ftel7a ve Halim~ is. teile veriyoruz. 
minde iki kadını derdeıt etmiştir. Bun- !!!!!!!!!!!!!!!!!!! rıcaatla tecil haldanndan istifade ..,. Alınacak ifadeler - Kad-
lardan madam Eltelya öıeden beri ıra- ÇEKiRGE MÜCADELESi etmek istemediklerini blldirmi~lerdir. riye H. ve arkadqlınnın lzminı.ti 
mlan meşhur bir kokain kaçakçmdır. Çekirge mücadelesi bitmek üzre- Sevinç . l\larmara musademesi mahkemelerinde bazı şahitlerin 1zmını 

Eftalyanın evi arannuş ve 14 fİ.fe ko. dir. Bundan sonra yapılacak İ§ yer akz dJI 
lı:ain bulunmllftur. yer mücadele edilemiyecek gekilde hakkındaki AlJrceza karan n e · celplerine lüı:uın göriılmemlş ve 

Halime kadın iae orta muf halk ıra- kalmış olan çekirgelerin imhası ve miş oldutundan muhakemesi yeniden l&deltriııln lsılnıbe sureti ile lstan· 
•mıla cenç kızları lıılıfa teşvik eden bir kıtlık mücadeleye buırhktır. Çekir- görUlecekdr. bol Ağırceza mahkemesinde alınııfı§ 
kadındır. Halime ıon ciinlerde Sabiha ge olan yerler: Çekmece, Silivri, • Bir alacak davuı - Istan- takarrür etmlftl. Atırcezı malıte-
imıinde bir cenç kızı vapur kamarotu- Çatalca, Şile, Bakırköy, Kartaldır. bul menba sulan ffrlı:ed mUdürU meli bu günlerde flhltlerf ilılcwp 
nun evine ııötürmü, ve kı•ın berbat edil- BAHÇIVANLIK iYi · F a E.maf b lwı al hln..r8000) ede--L · 

. da . lk'ibi uıı an ey ç~ ..... ıır. ıneıune •ebep olmu,tur. latanbul bahçıvan ı ıy r ııe· liralık bir alacalı: davuı ikame -lf· ADLlYEDEN DAVETELR 
kildedir. 

XATtL HASAN YAKALANDI Viliyet miilbakatında vaıi IUrette tir. Bunun ruyetlno yakında !kiııd l M. UıauıııilJtlaclen; 
Gece kö:v lrahveh•aninc!en nine ııi· balcılık olamu. Çllnkli vrıai çayırlık Ticaret malıkmeslııda hajluıacalı:trr. Viranşehir Maddelumumll aalııılli 

derken balta ile öldllr• ffaıhnrlröplü ve kır, yayla yoktur. Fakat lımmcn 1f. Haluıaı Vana pııç - olup bıanbulda ikamet etmekte ol-
tı,..uı katili ıı ,..mda ffaaan ,.ıw- an yetittirilerck bal alınabilir. Kendi yqında genç 1ıafuı Mil- drıCu enlafrlaıı ve fakat AdrNi mec-
mıttır. ll:vuaı lrafumı açuraıı kardı bal- İ eyyeı Hanımı vuru Gal.-ray U- bul buluaaa Kemal Sabri heyfa .-. 
ta ı1a eıe ceçlrllıni, ve ..ııı:ve,.e verilmit- VlLA YET MBCL St ...ı taıebuiııden Blldıaııettinin maha- moriretlmlu muracaaı at...ı. 
tir. Fevlıalide içtimu davet edilen keıııeslııe •rur 2i sinde Atııceıada L M. Umumıııaı""-· 

Viliyet Umumi Mecliai bu cUn - .,...._ 
S'."LDIRMALI BiR DELt içtimamı akdedecektir. Bu eün 1!129 ıı.şianacalı:trr, Bürlıatıetdıa meYkırftı.. IJwıbulda bulunm adresleri ııhC-

Kad'.ko~e Paria mabal!eıinde otu· ııenei maliyeai biltçeai taıtik ollJll&- • Dl•ltrlyefta lla.ı- Şeb- bal Bursa malıkemetl asayı ııa1J6. 
~an kiilecı Oauwwı dün elinde bir ..ı- calı: ve fevkallde içtima& nihayet ve rlnılzdeld Cemiyeti akYam mesai andan Mehmet Ref(t va DfLıce ııll1i" 
. ·~ bulımdutu halde :vüll &öd balar rilecektir. bflnuunda Dlmlıriyef lsıllfııde bir tandkl salılkr Oomaa Zeki BeJlııtfi' 
ıçın • llıaırlr otlundu ICad.ılrö)'Ç&CfW- CCHdl Da ikram .ı ııfııı1 
::

1 
dotru k-.ııta oldaju ııörillorelı ,.. A YRUPAYA OIDECEIC Bulpnn bulunmUftu. ada- ly eri için m il tediye ..ılı4. 

~·•nm•t ve karakola IJ(ltllriilaıiittllr. Ya HEKlllLER mın ne ıurede llldiitıı lıalı:bndalıl lerl plmlftlr. 
P~ tahkikat notlceelnde bu a.ı.mm Bidle butaneai aabık aer tabibi tahkllııt nedca'enmek Uzeredir, MWDall~n •-urlyeıtıiıbılJ" 
~:::ı~~'."""akbıe:vo milptol1 oWap ve Baha Nuır bey Liyeje, entanlye dok Morg raporu da Dlmlıriyefla ta· murac:UI -.lari. 
br =d··'.._:1'.."'""ladıir aııltılnut. :varuı •· toru Muhiddin lllebmet Ali bey -------------'!"'-.... ---~--~----• --ı1an hutne:vc 11tın1nuttır. Hamburga, Cerrah ı>qa butaneıı lırlıada Segme/alntltJ 

T ....,.... doktorlanndan Şinaar Hakkı Bey NAF ENC''"'•'"ul BiR 1 fR ICI 
K RAllVAYA BİNERKEN Iatrazburga giderek tahalllerini tev- FIRKA ES • uıvı.u, YEN B DE ES 

ta ::-tlfB ta. manav 65 1ltll1da laaıail ı- ai edeceklerdir. C. H. Fırkası esnaf işleri en- VAPUR ALINACAK 
n otılrtatta trmvıpa bin L :=.:.::..;:;;.:.._____ Se · f · celi-' • .ı..-.... 

re dü "· .. . eraen >'•· ı .. '7lnANDA NE KADAR ET YEDiK cilmenl hugu .. n bir içtima akte· ynse aın m .. ı..__ 
fili ... batından ve cozünden J'U'&· ll'Ll.oll\. b ·.ol---=- • 1amıuttır. Karaağaç mezbabası tıu-alından decektlr . Bu lçdmaı Vlllyet, U ane lwu-.:ıwı bır vapur 19-

Limanda 

Antrepo buhranı 
Liman şirketi Rıhtlm 
şirketini şikayet etti 

Antrepo lıuhranını tahfif et
mek üzere Liman şirketi tar,ı
fından kiralanan Vapura ve l la
liçtc Y.C~i a~ılıın depol.ıra cş)a 
ycrl?~tırilme •ne diin ba,lanmıştır. 

yapılan ihsal bir cedvele göre hı- Emanet, Ticaret müdiriyetinden marlamaama karar venniıtir. 
ziranda 65,407, mıyu içinde 60,617 Diğer taraftan vapur teli.tlf.. 

azalar iştirak edecek ve VllAyet l · d tkik cd'lm k di ww hayvan zebhdllmişılr. Bu aoretle en e te ı e te r • .111u-
lıulranda 4895 haı van fazla keail· heyeti idaresinden bdurrahman vafık görülürse bir de müllta-
miştir. Naci B. riya.:ıct edecektir. mel gemi alınacaktır. 

Geçen haziranda4654crkek, ~.l20 32 GENÇ KAPTAN 
dişi karaman, 11 !i04 <rkck, 2 ,19 HAKKI slNASI !>:$. Bu sene Deniz Ticaret mtk-
dişiı.Lığlıı;. 2395 rkek, 2595 dişi C. II. Fırkn ı mııktti,i Hakkı tebinden mezun olan 32 g'l!nç 
kıvırcık, 41 erkek, B dişi keçi, 16492 Şinasi Pa ıı ) akıııda mıııtakası vapur kumpanyalarına yerlc4tı-
kuzu, 290 oglak ki u.ııoı k yun dahılinde hır teftiş scyahanna rilmişlerdir. 
kcsilmı;tir. çıkacaktır. Bu kaptanlardan ekseri;;i Scv-

llundan b~ka 1624 }erli 502 risefain hizmetıne giruıişlerdir. 
ecnebi i>kuz, 284 ycrlL 8 ecnebi I iTA 'BU. ;\ll::lil' 't.ı\RI Genç kaptanlar üç s"ne mü-
inek, Qt erkek, 88 dışl manda, 54 lizmı kaptan olarak çalışacak-
darla. 107 malak ı deve)ı ı26~ res IÇ'rl\tAI lar, bu üç sene nihajetinde ij.. 
bıkar! hayvana baliğdr. Şehrimizde bulunan lmınbul çüncü kaptan olacaklardır. 

(:eçen hazirandı beıgır eli yen· meb'usları hugün saat 15 de C. 
meml•tir. Hastalıklan itibarile 46 Qrmanlarıaıız 

• H. Fırkasında toplanacatdardır. 1 
hayvan tımımile imha edllmlşdr. ORMAN 1 ı~:Yl':l'L~.R 

Bundan bqka 16 dişi, 25 erlı:ek KİRLİ PARALARIN Antalya orman amenajman gfi1111ıı 
hınzır da kesilmiştir. TEBDİLİ Rbe orrnanlanndaki faaliyetini 111' 

tirerek avdet otmiJtlr. 
MEMURiYETTEN Kirli ve yırtık paralarm teb- Hey'et bugün yeni iltihak eden' iki 

MAHRUM EDINLENLER dili hakkında tıuırlanan tali- orman mübendiaile birlikte Zonauı-
1336 senesinden itibaren sa- matname projHi bitmiştir. Bu dak maden havzası ornıanlannni a" 

Wıiyettar mahkemeler ve ya talimatname esaa itibari~e para :;:;.aj=;~:.J:.pmak llzre Zonilıl-
erini hazırlımıkıa olan tarife 
onu dun toplanmıştır. 

ıt'0tnioyon ıiç ayı kadar mesalaini 
tl~c lutr. 

\ e kı, yenı kaza igona ıırife· 
"aıle vapılmasını komi yona 
t r. \ erı ı angın ignna tari 
d c ıı e er ıarahndan primin 
rrnı ı nı 1 • indı.: o ..ır k alıııan 
u c ı k J ılı ı~ , ~ i<l..ıre 

d cJı buçuAu 
dılmi-tı . Tarife 

Bu ıebeddü!Attı Beyoğlu ciheıl 

memuru Hıyrettln ve Istanbul ciheıl 
memuru Hüseyin beyler becayiş 

edilmişler, Yeniktıy memuru Rıza bey 
Kadıköyüne, Kadıköy memuru izzet 
bey Baltırlı:öyüne, Bakırköy memuru 
Sadık bey Y eniktıye, nıklolunmuşlır· 
dır. 

Memurlar hergim temizlik işleri 
hakkında temizlik işleri müdürlüğüne 
malumat vereceklerdir. 

SÜllliYY.\ PAŞA 
f,ıanlıul meb'ı1>u Süre)ya Pt 

,\\ rupava giun redir. NHe iki ay 
kalacaktır. 

Kadınlara lıonf11rana 
Türk ~adın birlıgi namına Ber

Uadekl beynelmilel kadınlar kongre. 
sine iştirak eden Efzıylş Suat Hın. 
orada gormüş oldujtu umum kadın
lık hareketleri hakkındaki fikirlerini 
bu gün bir konferans halinde ınla· 
tacal<br. Konferans saat 17 de Dı· 
rülfünun konferans s.tlonundı olup 
umumidir: 

1'akat buna ragmcn huhran 
şiddetini muhafaza etmiş ve ho
şalan mavunalar yeni gelen itha
IAt Cffası ile dolmuştur. Bunun 
ü~erine müşkül vaziyette kalan 
Lıman şirketi tekrar Rlisumat 
idareslle Rıhtım şirketine müra· 
caat etmişsede hu teşebbüslerden 
müsbet bir netice çıkmamış ve 
Liman şirketi vaziyeti hllkılmete 
arzetmlştlr. Bu ihtiyaç karşısında 
yeni antrepolar açmak için tet
kikat yapmakta imişi.. 

Dh.ENCh..ER ÇAUŞTIRU.tYOR 
Zabıta tarafından .toplaıularatc 

Duülıcezeye sevkedllen dilencilerden 
çahfabilecek kadar sıhhab yerinde 
olanlar fabı:ikalıu-ı amele olarak 
yerl"fılrllmlştlr. 

Darül'aceze tarafından amele yazı· 
lan dilencilere İfe gidip gelmeleri 
için birer kat elbiie, birer çift loıın 
verilmlwtlr. 

heyctler karan ile mücbbedcn tebdili kanununun tatbıkatına latanbut orman amenajmaa srulıu 
memuriyetten mahrumiyet, hu- aittir. da yarın Bunıa ve havaliai plinllın-
kuku medeniycdcn ıskat, tabii- --- nı yapmak üzre gidecektir. 
yetten ıskat, hududu milli ha- GÜZEL SANATLAR DİVANI ALl TOPLANIYOR 
ricine ııcvk ve atır cezaya mah- BİRLİÖİ İNTİHABI Divanı ali temmuzun on seki-
ldlln olan bilumum askeri ve Güzel sanatlar birliği heyeti zinde heyeti umumiye içtima 
milki memurların tekaüdiyeleri idare intihabı önümüzdeki haf nı aktedecektir. Divanın dave
iki taksitte verilecektir. "Rüku- ta içinde yapılacakur. C. H. tine Mahmut Mulı'ar paşa .ın 
met bu gibilerle hazinenin ala- Fırkası namzetlerin tespiti için icabeti şüphelidir. Ma ı.afiıı pa
kasmı süratle keaınek için ça- sahibi salihiyet ve alil.kadar ze- şanm vekili buradadır. !ctimaa 
ll§1111lktadır. vatm fikirlerini almaktadır. iıtirak edecektir. 



' 1 

ARI ~'DESi 0 MILLIVIT.'l'lll 
•4 ı ır.ııo 

Bt;G( 

:l.kAye 

•• 
~ [ 

KELf:PtR 
l>uu en ,oıc I! ar ı 26 en az 

; 7 ,di. llı..gı;,u ruzglr ha!il ve 
m ıeha\\ıl esecektir. lavı kıomen 

• Tri<tan Bernard - dqn 

Oyleden sonra Marsilyadan ı ranlara "Nikas" fabrikası ma-
;mır. gelen ekspreste, 20 tane birinci mulatı dersiniz. 

J_.;,_ __________ _. mevki yolcusundan başka kim- - Nikas •.• peki. 

FJKRA se yoktu. Biraz sonra mösyö Nikas 
Tüccaranı mutebereden M.Ma kalktı, vagonun koridoruna çık

lardin, koca bir vagonda yap tr. Malardin yarım saat bekle
yalmzdı. İnsan yadırgamayan, di. Meçhul yolcu avdet etme-Bir teşhis 

"Takriri Sıik~~ kanunu kalk~r siyah sakallı keyifli bir zattı. yince aramağa başladı. Vagon-
k_?l~maz, hıç degılse İstanbulda bır İstasyonda, trende vakrt ge- lann hiç birinde sakallı kimse 
sutlımana kavuşacagımızı zanneden- . . . · · • k 
!erden biri de ben idim. Meger ne çirmek ıçın, hır kaç tane hafta- yoktu. Helalardan .hıı;-ı~ın a-
kadar yanılmışız! ... İ§te bütün si- !ık mecmua almıştı; bunların pusunda: "Boş değıldir' yazı
nirlerimizle hissediyoruz ki hava sahifelerini açmakla meşguldu. lıydı. Biraz sonra oradan da, ta
t~m. bund~ beş yıl e"".<lki gi~! bi_r Fakat biltiln iş bu kadarla da mamiyle matruş bir zat çıktı. 
s~.ru ele~trıK. ~eyalelerı ıle yuklu- değildi actıktan sonra mecmua- Mösyö Nikasa ne olmuştu? 
dur; su ıçın ıçın dalgalı ve bulanık- ' • B · .. .. · 
tır üzerinde taaffün ı;etirici bazı !arı okumak da lazımdı. . . . . . elkı de 3 uncu mevkıde 
tufeyli madde ve unsurlar, tıpkı bun- Tren tam hareket edeceği za- bir tanıdığının yanına gitmişti. 
lllfegli madc ve unsurla,. tıpkı bun- man, vagona bir yolcu daha bin- Peşinde dolaşmak ayıp olacaktı. 
dz.ı dört beş yıl evvelkı gıbı ctra· di, etrafına bakındı ve Malardi- M. Malardin vagonuna geldi, 
fa fena kokular •açarak. çalkanıp nin karşısına oturdu. yerine oturdu gazetelerinden bi 
duruyor. Gene bundan dort beş yıl . • . _ ' . 
ev\'elki gibi kendi halinde sakin ve . ~u _yolucu da, tı_P~I Malardın nnı okumaga başladı. Avınyona 
namuslu insanlara bir nevi gönül gıbı sıyah sakallı ıdı. Oturduk- kadar okudu. Tren durunca, ke
bulantısı gelmeğe başladı. Gene ki· tan sonra, kemali itina ile boy- lepir aldığı atkıyı boynuna dola
.. : nı if~eti'. kiminin itibarı, kimi- nundaki ipekli atkıyı çıkardı. dı, gazetelerini cebine soktu, va
nın 1 y~ıyetı. pazar~ çıkarıldı: bo- Malandrin atkıya gôz atınca, !izini eline aldı, indi. İki adım 
g ·k •eslı tellallar bır aşağı beş yu- .. k' . l d d' ki k' 'kik' • k1 
karıvicdanlarımızı ırzlanmızı ça- ete ı, kemalt nezaket e e ı : atmamıştı ı, ı ışı ya aştı: 
murdan çamura ~üriıklemek fıraa- - Boyun atkımı beğendiniz - Gtirültilye ltizum yok, ka-
t!nı b':1ldu. Yen! maskeleri. yeni i- mi? rakola gel bakalım. 
sımlerı altında ışte, butun bundan Malandrin birden bire ne ce- Malandrin afalladı iki me-

~ç~r~!r:.~ı!;ıe~~e~e~{;e:•:~!,;~r!~'."'- vap vere.ceğini şaşırdı. Öteki de- mur konuştular: ' 
Ne o, bu uzun ve acı tecrübeden vam ettı: - Tetefonla eşkfill haber ve-

sonra, bu dört yıllık m•h§er devre- - Bu suali sormamın sebebi rilen katilin ta kendisi. Sakallı 
sinin hemen ferdasında, ceza ve var. Kendi fabrikamın mamuta- ve boynundada, beyazlı siyahlı 
Yö~be kapılarının ııon gıcırtıları he- tıdır .•• Maliyet fiyatını söyle- atkı var. 
nuz kulaklarımızı tırmalamakta ol- h d · · 12 M J d • r 
duğu şu günlerde gene cennetlik- sem ayret e ersınız • • . • .... ~.an nn po ıs memuru-
Jerle cehennemli/der bir birine mi frank! nun yuzune baktı, ve boyun at-
karı~tı, gene sevab ile günah kol ko- Malandrin artık susamazdı: kısmın hikayesini anlatmııfa 
la ~,erip mal~. oı_an "danse maca- - Çok ucus, dedi, ben 50 - 60 başladı. 
b~e ma mı gırıttı? . ~eyhat, deme~ frank tahmin etmiştim. Fak t dinlemediler karakola 
ki her ııeY bo§a gıttı; demek kı 2 f · . . ~. ' 
bunca kan alımlarından, bunca haca- - ~ . ranga &atıy?nız·: · götiirdulcr. 24 saat yattı. Ancak 
matlardan ıonra gene o "ihtinakı- Affımı ıstırham edece.ğım, ~ıze ertesi giin hüriyeti tespit edilip 
dem" devam edip duruyor. bu boyun atkısIIll malıyet fiya- serbest birakrldı ve kendisine 

Bu ıı:ıı be' yıl e"".ellri ~ataya ve tına vereyim mi?. • Pek beğen- izahat verildi: 
bastalıga bakan hekimlerı ne kadar di~nizi anladım Kelepiri ka- s· b ki · 
derin düşündürse yeri vardır. Acaba ı;• • - ıze . oyun at ı~ satan 
verilen ilaçlar mı tesir etmedi? Aca- çırmaym. _ adam katıldir. Atkıyı sıze ver-
ba ittihaz olunan tedavi usulünde Doğrusu kaçırılacak fırsat de- miş sonra helada traş olmuş.Bu 
mi bir yanlışlık vardı? ğildi, tam kelepirdi. sur;tle · fırada muvaffak oldu. 
Muhte.re~ Ba,vekil İsmet ~~ta - Teşekkür ederim. ş· dilik bo atkısını iyade 

pek samımı olan nutuklarının bırın- c·· d ık d 12 f ım yun . 
d k 'b d · · k' B uz anını Ç ar ı, rangı etmiyceg"iz Belkı maktulundur e ta n en emıştı ı: c u mem- di y 1 d . . · · · · · 
le kette ki ne vakit hürriyet prenıip- ver · o cu sor .u · .. Eğer değılse ıyade ederız. Sıze 
!erine riayet edildl, anarşi baş göa- - Her halde ıstasyonda sızı cidden kelepir mal olmuş de-
terdi: ne vakit ki bir takım tedbir- bekleyenler vardır? mektir 
Jer almak llzımgeldi, bir istibdat - Evet var. · 
~~nzaraaı hasıl oldu. B.iz m!lleti bu _ Lütfen inerken boyun at-
ıkı haletın ortasına getırmege çalı- kı kl 1 S 
şıyoruz..> -~ sar_!nız_,_ ı:e__ am o 11:r: e:__ ______ _ 

Nakleden 
SELAMİ İZZI!'!T 

cTakriri sill<iın> kanununun ilgaaı _ Yumurtayı? menedilmişti. Son günlerde gördüm 
f~rda~.ın-da~i §U hal, şu manzara de; _ o meyve addedilmez! cevabını ki bu adam ~ekrar işe ~atla~ş, a-
rın goruşlu de~let .adamının nokt~ı verdi. gülüştUk, 0 da gilldü ama ne- raba idare edıyor. lıte böyle bır şey 
nazırını ne barız bır surette tespıt ye güldü bilmem. görünce Belediyeden bahsetmeye 
ediyor? AMElKAYA BİR ADAM 1 mecbur oluyoruz. 

illİJOI HDİS İUfDUVaSJ ~ I~hf YETIN 
............. 

E LENCELER 
Dünkü maçta 
galip gelenler 
\11 ı et l enıs ı r uı ına d n 

de c.evam « ılmi~ıir, )u k" F-açta 
ga. p gc 'c şunlardır 

'\!is ftadeg ıa • Gorod !\ ky, 
Haıtel' Mbs Desan:. - l'e ıo t.ı 0,6· 1 

Miss ~adeglı:ı. , iss F. Van Hee 
,\! ıra 6·2, 6-0 

Joffredı, llulend 6 -2 lı-3 

hirinian, C. la l'ı nıaine 6-0,6-2 
Ghaudolr - Tovrhbian 6-:.ı, 6-0 
Suat - Ahmet Ferit o-0, lJ ~ 
Zeki - l\lacbrry 8-4, 3-fi. 6-3 
l'~athy • Radeglia <ı-:ı, (J-3 
Armlıage, :helik ti· 1 6-1 
Zeki ve ı;Ait, Kerim. Assal :\hmet 

6-3 6·0 
Mongerl, C. Whiuall 10-8 6-2 
Suat Cha. doir, Kibar Mıcharay 

tı-2 6-2 
Miss il. ,.e W. \\"hiuall, 

Thomson-\lhdllı 6-2, fJ·O 
\li's 

Arınitage, Brvnner tı-1, 7-9:. o-1 
.\lrs. Georodetğkl Ye liinns \Jiss 

Cotnca - Tuubian b-4, 6·;ı 
Karalcasb, .Jaffe 5 7 6-1 7-S 
Miıs H. \Yhiuall ıe C \\'hiııal, 

Mlss Desanıi Baldini lı 1 6-4 
Gimcos, Reid \\' O 

BUG0'\lKG ~ \Çl.AR 
B I 4.00 N. H.ılanı, (' Gofh-edy: 
A 15.00 :'ili< Armetegs·Zeki Hiza, 
• Ji;, I'. von lleemsıra-E. Armiıgaue; 

il. 18.00 !\li s Poo!e-A. ll. lleid, 
Mussbumlng-Bruner 
A. I 6.00 Mme Cohen-Suad, Mis• 
Adjemian-Kerim Assal 
B. 16.00 l'vlrs. Mongeri-Chlrinian, 
Mlss L. von Heemsıra-K.Wlne 
A. 17.00 Zeki Rıza. A. Sedat 
B. 17.00 Col. EIUott-Brunner, Jım
Jolredy 
A. J 8-0ll Ml11 Mocbray-M. Cumlng. 
Mrs. F. eı L. \'On Heemsıra 
B. 18.00 SemlnE Reshlt-A. Sedat, 
Miu Levi-Gallp 
C. J 8-00 Mlu Paıalkakis, Mre . .Mongeri 
B. 18.30 A. Suad, Cbıredolr 

DAVDT 
Darülfunun ve 

Mllye talebelerine: 
mekAtlbi 

• on zamanlarda gençlik ara
sında tahaddils eden vaziyet hak
kında görüşmek ve sui tefeh
hümleri izale etmek için meka
tibi aliye ve darülfünun şüabau 

talebelerinin bugün aat ondörue 
l\lilll Türk tal<!be birliği bind.l'ına 

te~rifleri rcca olunur. 

ILAN 

Bu gilnkil yeni 
bilmecemiz 1 

Dilnkil bllmecemlzln 
halledllmlş şekil 

Yukarıdan atağı : 
1 - Kanulmuş cı (7) 

1 - Birader ( 6) Fırlat (2) 
2- ı 'ida (2) Ci>ml olmıyan 

Soldan sağa : 

2- 1\lda (2~ Odun (5) kuş (4) 

.l Bcl'az (2) 3- Iraı t4) J\iamus (2) 
4 - :\'eım (4) Zi\·a (4) -J.- 'l'abancanın atuğı (6) 
li- 1 layA\2) • 'ota (2) 5- Derinin altı (2) 
6 Askeri beste (4 6 Şen (5) 

i- Şurup (6) 
7- Zaman <2) Garibei hilkat(:;) 8- Sargı (4) 

8 Damarda akan (;1, 9 - :'\ida (2) Küme> hayl'anı 3) 
9- Geni in aksi(.11 Helvası olur(5) Boıun aksi (21 

~····r···········ı············ı···•·ı~ ~················ı············ıı•••••111 ~i' ............ ANADö ....... ü .... : ..... ii 
... = 
:: ıs 55 SiGORTA ŞiRKETi :: -· .. SS Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. is 
:: Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza • Otomobil • mes'ullyo· ~! 
:: -· :: maliye Sigortalarını kabul eder. ı= 
55 Adres: 4 Uncu Vakıf ban lstanbul 5 .. .. 
55 Telefon: fstanbul !131- Telgrafı lmtıyu •5 
•
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HAY AT ME~MUA~I -
Bu gün daha kuvvetli ve daha mütekA· 
mil olarak yeni bir şekilde çıktı. Bu 

sayısında şu yazıları okuyunuz: 
Mektepten çıkuktan sonra : :'\f. T. T. Reisi Mehmet 

Emin, O kadar yakın mı? : :\lustnfa Şekip, Edebiyat tarihi: 
Köprü. :\!. Fuat, ilim ve demokrasi: G. Ata, Türk - Fransız 
iti!Afı, Bir kaç manzume: Rıdvan Naliz, Altıncı resim ser
gisi: Ce!Al Sahir, O'cla-Şür, lngiliz l\Iesni hrkası beyannamesi, 
Kreman kemanı - Hikıl.ye, Tefrika, Hayat ve neşriyat -
ismet Pı. 1 iz. nin nutuklan .• 

28 sahife -15 kuruş 

VE SiNEMALAR 

Naşit bey 
1 l•I z n1'meı b ı ~ce ;az 

hu ~ece ku<'- tıı nda 
k< ed .ı perde ı nr" d 
yoRıırtç• ba ıt.a d 
ku u1 

Kiralık U11 
fabrikası 
l\oprükoyde Kızılırmakıa (fil 

Ln Fabrikası 2 ila ·" oc-ıe ınuddc 
kiray ı erilecekıir. (,unde 80 ııa it 
ÇUl'af yapar elek ewkalau• m3kıD 
!erini haı·ldir. Her ne\ i u~ imalifll 
mnsaiuir. Talipler Aııkarada llakilıı 
yeti milllyede Mecdi heı·e mürac ı 
etmelidirler 

- 'umıınelcri veçhllt.> 2ııs,o0C 
adet zarf ik 2,500 adet m nı 
nesi veçhhile rohi mtib.ıyn d 
leceğinden itaya t .ıp ola~a lr 
rın pey dkçclcrilt: birlikte 1 
Temmuz 929tarlh Paşnıhc g n 
saat l 5te piyango m idurliigunıl 
müteşekkil ll'Jha\ a:ıt komi< 
nunn mliracaaıları. 

Istanbul Sıhhi n1ıt' 
esseseler mübayaat kı1 

misyonu Riyasetindetı 
Istanbul çocuk hastanesinde ylf 

lacak 15326 llra 36 kuruş bea 
keflfll inşaat ve tamirat tanzim eilt 
len olbaptaki keşif name ve şuınuı!JI' 
vtcbile ve 6 ııuıtos 929 salı g 
saat 1 li te kapıılı zarf 111ulile Jhll' 
edilmek üzre mllnakasaya konmııti" 
Bu babtakld şınnameyi görıııta 
n fazlı izahat almak isteyenl.H' 
mezlmr komiıyonı milrıcaaılan illi 
olunur. ; 

Isıanbul Birinci Ticaret Mahkemesi~ 
Ga!ıtadı 318 numaralı mağazjll! 

mukim kundura ticareti ile milşt 
Moiz Allındarl efendinin 13 Tcillt 
muz 1929 tarihinden itibaren i)jlll 
lflbma ve masallhi iflAsiyCJinin ;il 
yet \'t tesviyesi zımnında azayı mı'I 
kemeden Suat Bey Jtij Komiser 
da\'a vekillerinden Arnkac Ha 
efendinin muvakkat ıindik tayini'. 
ve mall'ızulle depolarındaki emı.,. 

ticariye ve eşyayı uidei beyıiyesıni 
teınhlrine ve evrak ve delatlrioil' 
celbine ve kefaleti musaddak• ili 
edemedlg1 taktirde hapi• ve tnki fit 
ve bu baptaki karann muı·akkaftll 
icrasına mahkemece karar ,-erJ!iıt 

ktanbul ıkınci Ticaret mahke- D 1 l d il 1 1 M 1 olduğundan Kanunname! Ticareılll 
me::~.~~~lda ,\larpurçıforda Barnaıan ey e ueıniryo arı ve iman arı a zeıne ~airesio~eu: ~~~e:~~~ri m:::::~ m:ı~~ioit 

Hakikaten ikisinin ortasını bu/Jlllll: Vaktiyle hayal addedilen f«yler 
kabil olmıyacak mıdır? Bu millet hakikat oluyor. Meeel& Avrupadan 
•narfi ile istibdat denilen iki ejder- Amerikaya tayyare ile a:eçmek lıi
ıanın arayerinde böyle ne ~ki~e ~- min aklına ıı:elirdi? Halbuki tinıdi ar 
lar aıkıııp kalacaktır? Hurrıyetın tık komıu kapm ıibi oldu, önilne 
aas ve ~tlı .ekmeğini ne valı:lt rahat gelen geçiyor, r.ahut geçmefe teıeb
rahat yıyebilmelı: ı.zıllyes~r olacalı- blla ediyor. Uaküdar tramnyı da 
trr ~ Lanet onlara ki, bu muba.ı:.ek ek- böyle delil m.i? Harıl hani ifleyip 
mege, her afı~ı. u.ıauımwıda a- hatta yolcu upmelı:I• bltiremiyeceli 
vtıç 4olusu zehir dökmekten hazza- kimin alılına ıelirdi. Göateren Allalı 

banı alımda 49 numaralı ms~azada Kayseri boı: bölüğUnün alu aylık et ve ekmek miinakasuı 25 üzere eshabı maı!Obun işbu ı9tt 
FELEK hırdevıt tlcaredle meşgul iken ikinci Temmuz 929 per~mbe gün ti saat 1 O da malzeme dairesinde icra ıenesl 29 Temmuz Puaneıi 

Rlepliler nıDsabakaaı Ticaret mablıemeslnce ıntsına karar edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve saat 14 raddelerinde mahkeme-' 

hrlarl göateriyor. Anadolu kıyıamm, Uokü-
y AKUP KADRİ darın elektriRi de in§811ah bl!yle o-

FELEK !ur. Buglln bir hayal tel&kki ettili
nıU o eımırengiz nur gUntln birinde 
nlerlmizde yaruverir ... 

KABUÖU İLE! NEDEN BELEDİYEYE 
ı._, Her yeni bir nazariye ile bizi pt- ÇATARIZ? 
;ımıa çeviren tababetin IOD muciae- Derler ki: 
ferinden bah9ediliyordu. Hararetli - Canım, Şehrenıanetinden, Be-
lıir l!CDÇ doktor harıl harıl meyve ye lediyelerden baıka çatacak yar bula-
mekten ye meyvenin fevaidinden ınıyor muaunu.ı? 
dem vuruyordu. Y alrıu bir pye dik- · Bu sual illı: nazarda haldı görünür 
kat lazım imit: fakat bir de bizi dinleyin: 

- Yalnız meyveyi bUim yaptıfı- - Çünkü, her yerde Te her za. 
'imz gılıi kabuğunu soyarak yemek- man o müesseee ile hali te~~: 

:ına:na yoktur, onun aul hayati Meseli dün bir ıey nazan dikkatimi 
'Vherleri kabuğundadır. . celbetti: Vaktiyle UskUdarda timdi
Onun için meyveyi kabuiu ile ye- iri tramvay yerine otobUoler itler-

meli. lı:en halk bir tak:nn ipıiz aapsız a-
- Her meyveyi mi? damların elinde oyuncaktı. Bir alı:-
- Evet hepsini ıarn bu otobüslerden birinde idim. 
- Armudu, elmayı, ııeftaliyi?... Şoför son sür'atle arabayı •evkeder-
- Hepsini, hepsini. . , ken muttasıl arkasına bakıyordu, ö-
- .•. erii;'Jo. inciri, kavunu, karpu- nüne bakmasını ihtar ettim, kızdı, i-

nı, fındığı. cevizi, kestaneyi?. !eri geri söylendik. Bu şoför, sonra-
A teşli doktor hepsine: dan bir adam çiioedi ve öldürdü, 
- Evet, tvet ! diyip duruyordu, zaten böyle olmamasına imkan yok-

=i sordu: tu. Bunun üzerine tabii oförlükten 

'iıllıyelin e~Ebileffihiı: 38-

- KIN iZ 

verilen Eskenızl ye Levi şirketinin lflls muımelltına mahsus oda~ 
Mahsul bereketi d muvakkat tenıinatlarım aynı günde saat 9,30 za kadar umumi teklif edeceği kongor ııo müzakere- gelmelert lüzumu llAn olunur. 
10 uncıı lıaftanın 3 Uncültigünfl sinin lcraıı zımmında alacıklılann müdürlük kalemine vermeleri IAzımdır. Talipler münakasa şartname- İLAN -' 

Duilnefeka Uıeslnden Bedri ytlmu: Temmuzun l 7 inci çarıamba gunU !erini 2 lira mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden, lstanbul . ,.1 

bey t.u:anmıştır. Bu yazı flldur: ıaat onbeşıe mahkemenin ifl~s oda- da Haydarp~ mağazasından ve Kayseride Kayseri Sivas inşaat Beyoğlu beşinci sulh hull"' 
• Bu ıtrla"haJl ıı•ıyan yazıyı 11ndı ispatı vücut etmeleri !Uzumu h-'--'-"ıHndeıı: • • Müfettişlllıinden tedarik edebilirler. u.uwı&"' 

okuduıum sında kanutlir pfçlmlzin Utn olunur. Bir borçtan dolayı malı'-,.ı 
bir kaç seneden bert devam eden İatanbul Mahkemei aaliye i- Gu··mrüı,ıer muLgf 'Zg ınüdorıonoudeu ve füruhtu mukarrer RENO ijjl· 
fena vaziyetten kurtuldu&una nasıl kinci Ticaret dairesinden: ıı Uu u u u y u lıalı bir adet otomobil 20 n• 
ıevineceg1nl dU~Unmekten kendimi 'Mllflia İbrahim Halil! Kehnumui oaiıi 
aJımıdıJB. Fllhıkllra son bir lkJ sene Müdiriyetiınlz için 59500 kilo kömür ve 250 çeki odun mübı- muz 1929 Cumarttsl günü _. 

efendinin Aama altında Luar Papas _.,; 
zarfında Anadolu ikliminin muhtelif oğlu hanında en llıt kattaki odada yaa olunmalı üzere miinakaui aleniyeye Konulmuttur. Münakasa 15 de Beyoğlunda Bursa soP 
tebeddiillere maruz oldu&u ve bu bulunan brtaaiyeye müteallik eıya ve lhal.lt kanunundaki şerait ve evsafı haiz olan taliplerin müna- Rmda Minerva gatıjında salilf' 
ıııUnısebede çlfçlmizln elıtllin! blle ile Galatada Rıhtım ambannda bulu- kası gününden evvel 1111ldirlyetimlzdekl şartnamelerine ittil.l husu- cağından talip olanlann gün 1' 
biçaıedlll herkesin mılumodur. Hti- nan ı 4 balya muhtelif kıt' ada yazı T saau· mezkArda mahalli müd..t-
kö tlmlıl çlf"' ,.. lı:tğıdı ı 7 /7 / 29 ÇalJ&Dlba saat ıo )ünden wnra münakasa günü olan 29 emmuz 929 Pazartesi günü u ... ,-

me n .. ye yaptı&' muavenet da mahalli mez'-"rde bllmuz"' a-de dede hazır bulundurulacak ,_.., ti ı rf dil bil"'- ti ..,. , - saat 14 te müdiriyetlmlzde müteşekkil komisyona depozito akçe- -ne ces sa e en ""'' gayre ere aatılacağından talip olanlarm maballi ""-
mukabil eter bu suretle mahsul mezlıdlrde hazır bulunmalan ilan o- ıerlle müracaatları. muruuna müracaatlan i!An olu!!;, 
alınma1&ydı muhakhk ki bir çok lunur. '-~ 
sefalet sahnelerine tahlt olacaktık. D 11 d ' il ı· ı ,. 'd ' d Beyo~lu beşinci sülb huo. 
Jıdbdat devrinin IODSUZ vergilerinden. JaJığı Üzerine mabmJiin fa:z)a Olma- ey e ueınıryo arı ye ınıan arı uınumı ıuaresıoueo h.ıkimliğinden: 
aşınndan kunulan çlfçl bu suretle sının ne tesir yapacağını gelecek se- Bir borçtan dolayi maht.1il 
bir iki sene mıhıulsllz kıldıktan sonra ne tespit edilecek istatistiklerde gö- Kapalı zarfla münakasaya konulan 1 1850 kilo delikli bakır ve fliruhtu mukarrer altun ~ 
bu ıeneltl bereket tı:beblyle hem bUtün recegiz ve bu netice muhakkak ki anırtuvaz çubıiğu münakasası 27 Agu>tos 1929 Salı günü saat 16 17 Temmuz 929 Çarşamba '-"' 
borçlanndan kurtulabilecek hem de lehimize büytık bir ıebeddiile düçar da Ankarada Devlet demiryollan blna~inda Malzeme dairesinde ya- saat 13,30 da Sandal bcd 
ka:zandı~nın bir kısmını yine böyle olmuş olacakbr. Binaenıleyh yukarda pılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve nında saulacağından talip 
bir vaziyete dUtmek ihtimaline mebni saydığımız sebeplerden dolayı lkd- muvakkat teminatlarını aynı günde saat ı 5,30 a kadar umumi Mii- )arın glin \e saati mezk t)ı;lt 
ta<arruf edecektir. Çifçimlzin kızan· dsadlyatımız üzerine büyllk bir tesir 
muı demek bizim yani türlderin yapacak olan bu meselenin haftanın dürlük kalemine ,-ermeleri l.lzımdır. Talipler münakasa şartname- mahalli müzayedede hazır buhl~ 
kazanması demektir. en mühim haberi olduğu tezahür !erini 2 lira mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden lstanbulda durulacak memuruna mlıraL"jl 

1 larlcl ticaretimizde tıhalltın faz- edPr.. Haydar a~a majtazasından tedarik edebilirler. lan i!An olunur. 

giderseniz bir sepet gönderiniz. rı için. muşlar gazetelerdeki edebiyat - o köşesini beğendim. yilk fırtınalara göğüs verir. ·.iı 
Cicim Ali hafifçe mırıldandı: Erkekler muztarip oldular: münakaşalarından bahsediyor- - O geceden memnunsun Sonra Karadenize doğru V 

- Aman! Çok ağır oldu. kuvvetli bir kadından manevi !ardı. demek. dik bakarak mırıldandı: 
Yuvarlak bey bu sefer dişle- bir tokat yedikleri için. Biraz kuytu bir köşede, şa- Çok. - Benim gibi... ıf 

rinin arasından: Gidenler muztarip oldular: kağını avucuna alan Hayret - Nefise hanımı nasıl bul- Mehmet bu söze dikkat 
Yazan: AKA GtJNDÜZ - Hanımefendi! Ruh sefaletine cevap vermek bey Çapkın kıza dalgın dalgın dun? memiş görünerek hayflancıl· 

- Cicimi ben bu akşam gü- de çapkın kıza ilk tesadüfünde diyebildi. mecburiyetinde kaldıkları için. bakıyordu. - Enfes. - Ben de bir deniz 
elleştiririm. açılacağını söyliyen Sevile ar- Mehmet derhal cevap verdi: Apartımanda yumuşak bir Şimdi, Hayret beyin esraren- -- Ya Vidin'i... olsaydım. 
-i'\nladım hanım efendi! An mut diyen sivri göbekli iri ya- - Fazla bir şey söylemek is- koltuğa yaslanan Sevil şen bir gizliği, hüznilnden fazla idi. ve - • • . . . . . . • • • ... - Ne yapardın? 

1a , ! "ı'.'ine zom olacağım ga- n beyde vardı. Müstehzi nazar terseniz sizi demir parmaklığa sesle haykırıverdi: bu, her vakit olduğu gibi kir- Mehmet bu suali acaba işit- - Fırtınalara göğüs veri • 
liLa. larla yaklaşan kafileyi süzüyor kaparım! - Ooh! İğneli fıçıdan kur- piklerine birer damla gizli yaş memiş miydi? - Benim gibi mi? 

- Ha şunu bileydin. lardı. Tam karşılarına gelince, Bu, o kuvvette bir ses, o kuv tulduk, insanlı apartımana gir- gelinceye kadar devam etti. - Vidini soruyorum, Vidi- - Hayır, benim gibi. 
Hepsi birden kalktılar. Nefi- çapkın kız işidilen bir sesle bu vette bir ihtardı ki hepsi sap dik. * * * ni nasıl buldun? İkisinin de hançeresinde J 

se hanım eiendin·n tertibince i- beye: san kesilerek sustular ve bir Çapkın kız hemen piyanoya Sandalda Çapkın kızla köy - Çok iyi, samimi. Senin gi- rer madeni yuvarlak peydıı 
ki ser oldular. En cmde cicimle Beyfendi 1 dedi. Ahlattan çok şey olmamış gibi parmaklıktan çökmüş ve başlamıştı. çocuğu vardı. bi. _ du. Söyleşemedikleri bir 1 
apkln kız, arkada Vidinle Se- hoşlandığınızı işittim, arkadan denize bakmağa başladılar. Mehmet, pencere önünde Yelkeni şişirmişler, Beykoza - Mukayese yap demedim. var mıydı? Sezilmez iztir~tı" 

vıl onlardan sonra Mehmetle bir tane geliyor, hem iyisidir, Nefise hanımefendinin kafile Vidinin söylediklerini dikkatle doğru gidiyorlardı. Sadece nasıl buldun? rında her halde müştere~-
C'fi e hanım efendi, ve en ar- arzu eder misiniz? si otomobillerine pay oldular. dinliyordu. Mehmedin gözleri denizde i- - Güzel. nokta vardı, fakat o da sezııw 

hana Hnyret beyin riyasetinde Beyfendi sersemledi. Kızardı Hareket edip gözden uzaklaşın Cicim Ali, yemek salonuna di. - Kimin kadar? yordu. Istanbul, köy çocıı~ 
l:i.~;lik bir kafile... ve zorla kendini topladı. Ses çı- caya kadar yuvarlak göbekli be geçmiş büfeyi kanştınyordu. Yellrini idare eden Çapkın - Sevil kadar. bir ürkeklik vermişti. Hatt:ı. ~ 
!' rlılamı aracından geçer- kannaclı. Çapkın bu sefer arka- yin kafilesinde çeneleri bıçak a- Nefise hanımefendi telefo- kız, Mehmedin yilzüne ba\,ına- Tekrar sustular. Büyük bir vile bile, hatta bilhassa Se'~ 
ıı .gözler, gözlr-r ve gözler ... sına döndü \'C haykırdr: çamadı. nun batında bir numara ile ko- dan birdenbire sordu: İngiliz şilebi Karadenize geçi- Vaziyetlerinin iyi taraflarT )!< 
~z kapısının )'akınmda e ·el - Sevil! İşte ahlatı pek se- Kadınlar muztarip oldular: nuşuyor, ötekini işitiyordu. - Na&ıl Şişliyi beğendin 

1 
yordu. Çapkın kız gösterdi: tu, yalnız yabancılıklarını,, 

kı ı;unıpa r ~t gt-1dilcr. İçlerin 1 '•erı bey b beydir. Memlekete zaif erkeklerle beraber oldukla· Diğer misafirler bir halka ol- m;' - İşte bir mahluk ki en bü- Bitın•0' 
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enara 40koyacağı- ~ ~...-! 
nız para ~ 

Kuracağınız snrvetln L-
ı temeli olabilir '-'J r-
• TiJrkiye iş Bankası ~ 

iTl~ABBDF KDTDLlBIMIZI ALINIZf :e ki ~ .. . ........... ~··~··~··· .,,,. ~ 
~illi reasürans Türk anonım şırketınden: ~ 

l\\ecıısı idarenin ittihaz ettiği karara tevfikan atideki ruznameye r ~ 
da.Jıu mevaı hakkında mOZakere ve ittihazı karar için şirketimiz \..1 
hlssedaran hey'etl umumlycslnln fevkalade olarak 31 temmuz 
1929 tarihine mllsadil ç rşamba gllnll saat onblrde içtimaı takarllr 
ttnııştır, 

Yukarda ) azılı glln ve &aaıte lılsscdarların Aokarada TUrklyo 
I~ bankası binasında b~'unao ~rket merkezinde hazır bulunmnlım 
ilan blunur. 

Ruzname! müzakerat 
Hey'etl idareye yeniden ıntlhabı ıazımglen azalana intihap 

Ve tayini. 
2 Şirket mlldllrll ile Fen mıışavlrlerlnlo tayini. 
'3 Reasllrans ioWsarımn iş bankasınca şirkete devri keyfi· 

Yet oln ve bu bapta mezkur banka ile münaklt mukavelenamenln 
te•klk ve tastlki. 

YEDiNCi 13ÜYÜK. 

T YI RE PilA GO~U 
l. Ci KEŞİllE 11 AGUSTOSTADIR 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Ayııca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
1O,000 ve ,, Bir n1ükdfat 
cı;m a;1 " 3,900 n nJmara kazç.ıcak:ır. 

Hava ~e~i li Kü~ük Za~it Matinist ıne te~ 
.. irif etiud n: , 

l '\ 'Bl,,L- YEŞfLKÖYDl:, Hava gedikli küçük zabit maki 
'lı: ın tel:- n k. yoııcabul ara ti zirdedir. · 

.e,,kur ev t \i~ aiti hz z bulunar,larm istıda ve vesaiki la· • 
'ı--e i 929 se ıe · Ag.ı<tosun·ın b.rinci gününden itibaren Yeşıl-

,, de ı"lektep miıdtiriyetine müracaat eylemleri laznngelir. . 
Tstanbul !'. ri inde bulunupta vaziyetleri şaraiti duhule tevafuk 

~~~ t lıpler da'ıi birinci maddede zikredilen vesaiki mektel? ~ü
Cd rıvctine isal ile alacaklan cevaba göre hareket eylemelen ıcap 
~ z 
1 -ŞARAİT: 
A. - Türle olmak. 

Ilı a - Taliplerin orta mektep (Lise sekizinci sınıf) tahsilini ilc-
0 al Cttniş ve asgari onaltı yaşını bitirmiş ve azami yirmi yaşında 
lıtıa.ıarr Iaznndır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle orta 
~ektep tahsilinden yüksek tahsil görenler imtihansız olarak ka
ı· 1 edilirler. Şehit Malfil, askeriye sanatkar evlatlarile ecnebi di
ı.ı:ı.e Vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta mektep tah
~1lıtıi ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mektep tahsilinden 

tıı:ı tahsil görenlerden müsabaka ile alınır. . . 
·, C:-Taın·· hha bulunmak. (hastahane heyetı sıhhıye raporu 
ıa~ 11lldır. ussı 

ııı !) - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya 
alıkfun 1 

. "' o mamak. d"kl" k"" .. k b" 1 ha"" - Mektebe kabul edilecek talipl~r. ge ı ı uçu ~a .. ıt er 
( ltkındaki 1001 numaralı kanun mucıbınce muamele goı:~ler. 
saltıektcbi muvaffakıyyetle ikmal edenler hava ~ı~aa! '!e. mu~sse
ııı;:rıda altı sene müddetle ifayı vazife edecekl~nnı katıbı adılden 

2
Saddak senedi meşnıtla taahhüt edeceklerdır). 

3 - Müddeti tahsil iki senedir. -· 
deı:ı - Kaydıkabul ıo Eylül 929 tarihine kadar devam edecegın-

4 ondan sonraki müracaatlar makbul olamaz . 
..._:::- Derslere Eylül onbeşinde başlanır. 

iZMİR...ı1 

~EPET ~l~~K ~APU M~KT~BlNlN 
SERGİSİ 

p 18 Temmuz 929 Perşembe gününden 28 Temmuz 
azar akşamına kadar devam edecek olan sergi 

~aat 9 dan 20 ye kadar Reyoıtlunda istiklal sokağın· 
'l.la 102 numaralı maf:"azada • Af:"a Camii civarında -

laretçllerc açık bulunacaktır. Duhuliye yoktur. 

Toptan ve perakende satış yapılacaktı ..... - --=-------·--------==~ 

ARON Alman kitaphnnesl 
BcyoQ.ı. Tunel meplanında .523 

rYELKENCI 
lara deniz loh ve sor'al qoılası 

VATAN 
VAPURL" 

r~!ıızÇarşamba 
gün!i akşamı Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle dojı;ru (Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
G!reson, Trabzon, Surme ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsUAt için Sirkecide yelken-
ci hanında kA!n acentasına mü 
racaat Tel. lstanbul 1515 

e~.,. Amortiler 330 kuruşa~ 
Mukabilinde bilet almak şartlyle amortiler 330 kuruştan tediye olunur 

ı.S ABDT Kl'~L~SI' Yenlpostahane civarında aksa ŞATIRZAOE KA~ \lll 
1-\ · r, ':s' ı:, raylılar hanı altında :"Jo. 16 • · '-' ' ' 

_..,,rr..,. Şubesi Eyupta Camiikebir caddesinde No. 16 ...ıl ........ ......ııı ..... ...1 

Ial~ızh ve nıono~ranılı ta~ıt imali 
Tütün in~isarı unıunı uıü~llrlll~lln~en: 

idare için 58 90 ebadında ve beher topu 500 .araklı olmak üzere 100 top yaldızlı ve monog
ramlı l'ar~cmcn kajtıdı imal ettirilecektir. Talip olanların numuneyi görmek üzere miiracaatlan Ye 
20j7/ 929 Cumartc.i giinti saat IOj30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

•ı--~.T~A~™._\.'A.PLl.'R•L•A•fil .... ] 

lzmir postası 
= = ttABERJNiz= ·ı· Bu~ut vesaMller sıhh~I umum nıü~ürl.ü~ü emrazı islilaiy 

Seri, lillı:s ve muntazam olu 

ADNAN +~:,~iZ 
1s inci PAZARTESİ 
günQ 16 da Galata nhtımından hue
kctlc ( lzmıre) ve Çarşamba gtinU 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

(;~l1ta Gümrük karş ında Site 
Fıu ez hanında ı 2 numar da Umu
mi aca,talığına mu.'"Bcaat Telefon 
Beyoğ' : 104 t 

~ P. rı 
'\1erkez Acentası; Galata köprü 

qışında . kcy ıglu 2J62 Şube 
ıcente$ı: :vıahmuJiye Hanı almda 

lsı.nbul 1!740 

izınir Meriio sür'ıl poslası 
(. Cumhuriyet) vapuru 16 

Temmuz Salı 12 de Galata 
rılıtımından kalkarak Ça~am
ha abalı.ı lzm,Tc ve akşamı 
lzrni"den kalkarak Antalya, 
Alaiyc, 1\-ler !re gidecek ve 

dönu./e T ıışucu, Anamor, Aıa
ty7 \ntalı ı, lzm;rc ı;ğrayarak 
ıı;e:cccktir. 

lyvnlk sür'al poılazı 
(l\Iers!n) vapuru 16 Temmuz 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, 'Edremit Burba 

niye, Ayvalı~a gidecek ve 
dönüşte mezkiır lskelelerle bir
likte A1tunoluğu uğrayacaktır. 

Cclibolu için yalnız yolcu 
alınır yuk alınmaz. 

Nippon Yusen J(aısha 
Japon vapur kumpanyası 

[ DAl<AR MARU J Japon 
vapuf'u Japonya ile Aksaya şa. 
rk llI!'anlnnndan 17 Temmuzda 
limanımıza muvasaalet ve efte· 
si gün e yayı tlcariy alarak 
Pire, C.eneve, Valans 

0

ve Llver· 
pot llmaolıırına hareket edecek· 
tir. Tıılsııat lç!n Umuııu acente: 
1 rı : •.ı•a n.r rı. i nın· 
<! .el· at il EN _ Sl'E. 
RC.O ~e MAt TV LA:klNA mil· 
r :ıcaıı • T ,.~! n O of ııı • 

kl'!n :i keen 'ın _.'J ·"m· k .1. vk 
ildi; 1 akat ver 187.o kalmak 

için meşhur ı kambilli 
POKER TRAŞ, BIÇAÖI 

/"i! 
ı; ~ 

cıı o rr"'\ i 
~ \.J fll 
~POKER -

le ıraş olmalıdır. Taklitlerinden 
sakınınız. IO adedi atmış kuruş· 
tur. Umumi deposu lstanbulda 
Tahta kalAdc 1 O numarada. 

f:\J.; DEKALO V~'. ERIKI 

Şark Malt hülasası 

Var mı? • hastanesı sertababetınden: 
l'ıırJODlbeJe ALİ AGA lf Ilaydarpaşıı F.mrazı i,itilaiye hastanesi için K:lrunu anı 192•1 

K gayesine kttdar luzumu olan 14 kalem me'ku'it ve mahnıkat n•tı 
~r gazetesi çıkıyor Ö naknsai aleniye uretile mülıayaa cdilccctt:nden ve muımkasa '3) 

~~:~~ okuyunuz. •-=-=:• ! Ağw•to~ ı <Jl9 tnrıbtnc musad:! Cumartesi g :nu s;; t 14 cc (. ı~ J 
Knramusrara Paşa cac!Je•i'1de kdi btanbul Lınıaı.: ~ ·1 ,. 'C 

fstanbul sıhhi müesseseler , 
merkezi sutcbaletır:Jc 11;ra cdilc,eJt! den tıuı o· ın: .. rın ycvru 1 mübayaat komisyonu rlya-
mezkurda ma,r1f kc ~ ·)onuna ve ~artname'~ri a -:ıak ı.a de 

! setinden: 
1 her 'T :ı l"ez' tir· ha Un(; ıdacc 'llemur!nğuna nı• ;:: :ı• e' mclcri 

800 •at crkrk l•a tı eltıscsı 1·,n olunur. 
500 adet ,rkek i ·, ta palto u 
121 knt erkek hademe c bi ' 
300 adet kadır ha ta .:ckcti 
53700 mctrn m• 1 ıtelif c!ns yeri. 
mreriL;ı lıezı 

1291 .;i!t muhtelif dııs nyakkııbı 
BakırkoyJe 1·ain cmr!lll 2.\liyc • 

ve a;ubiyc he'ta,csi i~ın lazıır 

olan y·:k~rıdu müfredatı yazılı j' 

muhte'.lf iht. nc~c tıınzi.m oh.ınr 

----... -------·· 
ALAMI MAFSALiYE 
nTr-'T-.~t;r,llll çin _\ su: rın :ıil havas 

_.._~ ı ve •nasırını camıdır. 

T 'ıil, mad n, ofr ve rcıı 'ar 'in \ 1'11Z \ l"! n.,,) de 
f1.:\ di L nr ·nl\ ı ta •i li nı~ 

Bl'brcklc , ı 

GRANDE SOQRCE SOURCE tiEPAR 
• 1 

~rınanıeler' ve~ Li]" ve 13 Ağlb ' damla, , ~.. •ğcrın ıtıu .. anı >< ancısı 

tos CJ29 .alı gunü saat 15 te .,2.;;n.~l.'~!:~~~;.!"~l~~...!._~I ~amlı ~~n.!'~~ 'O ı ı 

ı ~:~::E~:1;:::~~~~;·fJ~ E~la\ ve e~anı ~a~~ası i tan~"I ~u.~esin~e 
izahat almak lsteyenlenıı mczkQr 1 F..sas • umar 1 l\lcvkıı Be lı ıcarı ercv, 

kom• rona Mtıracaat!arı i11n olu.nur. ll:ıı 

Ecnebi nıeınle etfere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~& Kommerçiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat ak i 

540,000,000 ,İret) 
Tmvellers (Soyyahin 

çeki •ri) satır 
Lirt, frank, İnglliz lirası 

ve.yı tloları frank olarak 
satıiJıı hu ı; '!.:ter <;;ıvesnde 
nercv,. git eıııı p.ıraııİzı ke· 
malı f•mnıyel · ıa;ı vo her 

n 1.a'Tı:ııı i • •rsı ııiz dunyanııı 
1. ·r ıarafınct \. ,elıırd11, ole! -
erd ' nı ırl rda, tr nleıvl 
b.ı cek i ·ı kııçıık •eılıyat 

ı r k rr k ı 'T.' ırl:ı kola· 
yl khı . t <! ııı ı r iz. 
Tı y •Ilı rı ~ •k "I l 1kık 
:ılı ıintl ı k r-tSt .ıır 

kufna 'Tları ·~ı bir rk"l 1 

ı 'ı' ·1ı1· difrr ı 

Satılık 
KadıköyDnd- Kuşıtll !ne 

mnsı civarında, SöylltlDçer' e 
bnm ımı bi!I iı;indeld 5 nun.nralı 
hant satılıktır. Ferah ve hava· 
,;ar olnn evin manzarası da 
fevkalAdedlr. 12 oda, havagazı 
elektrik, F.lmalısuyu, antreleri 
ayrı ııyrı olmak Ozre iki bölDte 
aynlmış, geni' bahçe, sırf mDlk 
içindekilere her zaman mUracaat 
edilebilir. 

Dalma yalnız 

KODAK 
fotoğraf makinala
rıyle filimlerini kul
lanmak nıenf..'latiniz 

ı.~9 

ı!3 

27 

85 

180 

Beşi' ,a,ta 'iı ,ym .. )Cm iınl't>sinde Şc 'ı kaıı

ristıını ıı~k.ısıııoa 5 c. ınıim bo tıııı 
!!O 

Zi<drli kuvu k0srı ~.ı,arınc;1 'ıir arabalık iKi 786 

ahir hır mLtbak bır amanlık 'ln dönüm t.ırla 

Dolmabahçe c~ttesi c!~ cı-ı ı "Urnaralı kok 901 
kö:r ı.;ru ima'ıl.thared · r ası 

Tor".ınede bo* z!,c je k~la binası ıılnnda 204 
4 nul!'ara'ı d "An 
Nişanta,!-ıda Te, vikı) e ca•tesinıfo 14 nurroara'ı 1 tıO 
ma kulübe arsa 

Emlak ve t:;y•am barka ına ait balAc'ıı muharrer emv allıı birer 
senelik bedeli icarı şc.aitı Atiye ile nı" ıayedcvc ık· rılmı tır. 

1 - 1uzavtde mbddeti 22 7 2Q Pu~rte<i T, ınc K dır ol ıp 
ihale mi.iJmdesl yevmi mezkôrdıı ııııt on a!tı<fa i.:•a oi,ınacalı:tır. 

I! \hzayt:deyc iştira'< ~t:,.,ck ar;r.usu da iıulur.ınlar bahçcka 
pu<la EmlAk ,-e eyta.,, bank ı l •anbul ~ube ;!le m•••nc.ı • e:melı 
lerdır 

( 
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( 
c 
c 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

T ..CL 

<l 
(;lak u:ı r 
~ ' kJ .r ı J 
{, ur ana rrı :la 
i1 ar nı' ı n m ... k~a nel 
ve er. ıı hı ll.i-~urıa k 1a 
at ha 1 < ı dir . ızJe 
yavrunuzu (;i ' s > ı.: bC.)le 
yinlz. 1~af& ı r ıJin umumf 
accntalm J. \'. \\ HITTALL 
ve şüreklsı Unıitet e mtıra· 
caat Poı ıa kutus• 1 L 62 

(, .... ..,..,..,..,"".., .... ..,"" .... ..,"" 

Deniz salın alına ınü~a1aat koüıisyonun~an: 
ı 0,000 kilo elvan listübü 22 temmuz 929 Pazartesi gunü 
5,000 kilo bcraz uscüptı saat 14 te kapalı zarfla ihale.i 
3,000 kilo sabun 22 temmuz 929 Pazartesi gtınii saat l 5,5da 

münakasa! aleniye ile ihalesi: 
Milll müdafaa deniz kuvvetleri ambar ihtiyacı için balada mu

harrer malzeme hi7.alarında muharrer gun ve saatte ihalek~i icra edl 
lecektir. şarmamdcrini ~örmek isteyenlerin her ı;un vermek isccyen 
Terin de yevmi ihalede muharrer saatte Kasımpa~da denız levazım 

satın alma komisyonuna muracas.tları. 

icabatındandır. ACELE SATILIK y AT VE KOTRA 
ı\l:lminüt fııtoJıraflar için 

M • f Pek az kullanılmış bütün takım, mobilya ve saireyi mııbcc,-i 120 
}flQ eros beygir kuYYCtİ'ıdc motör ile mücehhez 260 ton cesametinde 9 

kartlarını kullanıw;ıız. kamara, 2 hamam ve 2 salonu havi .17 bin lnglliz lirası sarfiyle 
vüciide gelen bir yat nede ,;atılıktır. Şeraitini anlamak arzu eden 

Her yerde satılır. 
/ lı-!lllll!lll!llİ_!l!ill_!lll~••ıııi ı zevat Galatada Kredi Lione bankası kar~ı:<ında Boyacıoğlu hanında 7 

lstıınlıul mahkeme! asliye ikinci num:ıraya her glin 12 den ikiye kadar tahriren veya bizzat mur,
1 ticaret mahkerJesinden: Müflis Avun- caatlarL lştiha, kuvvet ve sihlıat için 

en müessir devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur. Umumi 
depoları Bomonti fabrıkası. Telef 
on:Beyoğlu 58.1, ve lsııbuldaa -
Ekrem Necip ecza deposu. Tele
fon: lstanbul 7R. 

PEDERİNİ ARIYOR 
Kadıköyünde Fener Yolunda 

Bağdat caddesinde 150 numara 
1ı köşkte bulunan 7 yaşında Ne 
riman pederi Hilmi beyi kaybet 
miş olduğundan aramaktadır. 

duk Zade Biraderlere ait olup iş 

Bankasın• mcrhun olan manifaturaya 
ait emvalin 17 ıemmuz 29 çarşamba 
günü ve onu takip eden günlerde 
saat ondan itibaren lş bankası lstan
bul şubesinde furuhet edileceğinden 

talip olanlann müracaatlan ilAn olu-
nur. 

- lsta-;;bul ~i~ daircsi;d;;---
Bir tlcyni mahkumün bihden do· 

layı mahcuz S".rüen otomobili tem
muzun otuzuncu Salı günü sut 10 
dan itibaren taksimde bilmıizayede 
saalaca~ ilAn olunur, 

Devlet ~emir Jolları ve Limanları Uınuıııı i~aresin~en: 
idaremize ltizumu olan 600 ton çimento kapalı 7.ıırf ustıllle mu· 

nakasaya konmuştur. 

l\1iinakasa 28 Ağustos Ç1rşamba günü saat 16 da Ankarada 
Devlet DcmiryoUan binası malzeme dairesinde yapllacaktır. 

:.ıüoakasaya iştirAk ~dcccklcrin teklif mektuplarını 'e muvakkat 
teminatlarını ayni ~de saac 15,30 a kadar Umu:nl mudüriük 
kalemine vermeleri l:\zımdır. 

Talipler münakn a ~artnamelcrini iki lira mubbııınde \nkrrnda 
malzeme dairesinden, J;tanbı:'.Ja 1 laydqrpa<a ma""'ı•s·~ !o· t·•d,"rık 
cdchilirlcr. ' b" • · "" ' ' " 




