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İŞ AD.t/111 

Bizde y~~olarak komis
~oncu denilen iş adamı belli 
. aşlı bir tiptir. Bu adam iş arar, 
~ş kombinezonları yapar, bir iş 
ıçin banka ve fabrikaları buluş-
turur · · b 
1 • sermaye ve sanayıe ış u-
ur, Yoktan iş çıkarır, ve en so

nu belki cebinden tek santim 
Si!rfetıni yerek yüz binler kazan
llıağa muvaffak olur. İş adamı 
~dığı haksız olan bir para
ııt Yalı k d' · h' 'h . 

Ankara yangznznda beş yüz dükkan yüz ev yandı. 
Felaketzedelere yardım başlamıştır. Gazi Hazretleri 

ateş sönünceye kadar yangın yerinde kaldılar~ 
1 • ut ·en ısıne ıç ı tıyaç 

0 l'llıyan bir türedi midir? 
.Eğer böyle olsaydı garp ale

~;nde iş adamına karşı bir ak
ij aıneı_ olmak Jaz~. gelirdi: 
albukı bu adam büyuk sanayı 

d
ve sermaye hareketlerinin ruhu 
e"ı gı se bile, vaz geçilmez bir 
~uru gibi addolunur. Her fab 
~ ve her banka yer yüzünün 
ıı:r ~öşesinde iş olup olmadığı
l gozetliyen mürahhaslar bu
bllııdıı~~az ve her ~ük6?1~t -y_a
~ueıısese kendi ışlennı gör-

~a1~ Autara1niük~1r·ıeiiteraifalli 
d 1Ye 11.gr.adı? Bu. tıp bizde nasıl R 

1 
k 

ı etj::~i~~~~? ~e~de değil, üz gar ve susuz uğa arşı 
.akat tnühim bir kısmında frenk çetı• n bı· r mu·· cad e 1 e ~ adanııarının hiç bir kıymetli 
.. SSası yoktur. Bunlar bizzat G i H / / k fı /ilk tin 
~~~ biidikterinden değil, ancak az z. yangın yer ne ge ere e e 
ufuztanna güvendiklerinden, IJnQne geçmak için bizzat emir vermişler_ 
~t nüfuzu oıanıann ahlak- alevler ve enkaz içinde dolaşmışlardır. 
1 . ı bozacaklarını zannettik-ı r------....;;.;;,;:.;;.;.;:;;;;;:_:,!:.:;~..;..;----=--....:.-----'-ı 
.~nden banka ve fabrikaların Acil tedbirler alınmıştır. 500 dUkklln ve 100 evden 0nierine düşerek Ankaraya ko-
§arlar. Bunlar Avrupalı yahut maada 5 ha11, 2 /urun, 1 hamam, ve 1 cami yanmışhr. 

"'ınerikalıya, iş bilir değil, rüş- Sabahın tam biri .. Tahta kale meydanında havaya a 
"~t. yoUarını tanır bezirganlar d 
g b tılan beş altı el tabancanın akisleri civardan duyul ı1. Aı ı telakki olunurlar. Bunlar k 

d
"'nkarada bu yollar bulunma- Bu tabanca seslerini bekçilerin ve polislerin düdü ses-
ıkça iş görülmek mümkün ol- leri takibetti.Az müddet sonra mesele anlaşıldı.Tahtaka 

tnadığına herkesi inandırırlar. lede yangın. Devamlı ve hırçın bir kampana sesi, Haki
Nihayet ortaya ya rüşvet vere- miyeti milliye meydanından geçerek itfaiye otomobille-
rek, yahut nüfuz kullanarak mu rinin Tahta kaleye gittiğine işaretti. . 
vaffak olduğu farzolunan türe- y 
diler meydana çıkar: angın Tahta kale meydanına bakan Emniyet şirke-

t T ti kereste deposundan çıkmış ve a.ı zamanda muhteşem Şte ürk halkının Ankara-
lıın ve vicdanlı herkesin nef- manzarasını elde etmişti. 
ret ettiği ve hazmetmediği soy- Arazözlerdeki su, havaya yükselen alev kitlesinin ve 
;uzlar bunlardır. Yoksa ne nü- rüzgarın karşısında süratle büyüyen yangını söndürme
Uz kullanarak, ne de ahlaksız- ğe kafi değildi. 
1ık ederek iş ve teşebbüs bula- * * * 
~k kazananların aleyhine. ~ö~- YANGIN MUSLUKLARINDA SU YUKTU 
'lı.tftecek bir şey yoktur. Bılakıs Yangın musluklarında-biri ~k dükkanlarla dolu bir saha-
"'~di vatandaşlarnnızm bugün- - d d ·ı 
"il damla su yoktu. Eskişehire mü- nın rüzgarın a yar ımı e çıra 
alt Cemiyetin bu ince sanatına navebe ile verilen su fena bir te gibi süratle yanmasına ve yan-

ıl erdirerek cebimizden çık- Tah b' k k la im 
llbı... - sadüf eseri olarak dün gece gmın ır aç o ayrı asma 
_-...qa olan milyonlann bir kıs- ta kale ve civarına tesadüf et-ı mani olamazdı. Süratle büyü
~ Olsun milli servete zam- miyordu. mekte olan yangının pek az za-

tınelerinden memnun oluruz. Su istikametinin tebdili ve su manda civardaki kereste depo-
~aYsiyetsizler ve ahlaksızlar lann her taraftan çekilerek yan larma sirayet etmiş bulunuyor-
0 keınelerde ceza görd~kçe~ gm sahasının teksifi için alınan du. Bilhassa bur~larda sokak
.. ~ yüzünden isim ve ışlen tedbirler yangın zuhurundan tarın dar ve evlenn ahşap olma
~~ uğrayanlar rahat ~ef~s bir saat sonra hüsnü netice ver- sı itfaiyenin vazifesini güçleş
tııı ta !ardır. Ankarada hıç bır di Bu da Tahta kale gibi ufa- tirmiştir. 
~gış tn sökmediği ancak bazı · . * * * 

~a~=ı%=;z~ Gazi Hz •. yangın yerinde 
FALiH RIFKI 

----~~--.._._--~---

Bftkônıelin alacııı 
8eş yüz bin lira 

llteseıesi halledilecek 
Jıoe:Yçe oryent bankın bükiımete 
lt~J«I bulunduğu (500,000) liranın 
"-ı •~i hususunda çıkan ibtilif 
)l d_ılınek üzre geçenlerde Ankara 
(), t•den bankanın direktörü M. 
~İiıı ile hukut müşaviri Sadi B. 

1( 'lehrımize gelmişlerdir. 
ı.-;ri ~rost kendisile görüfen bir mu 
, 1 rırnize, henüz bu meselenin ne
~,~lllediğini, Maliye vekaletile 
4~n lan temaslarından çok mem
ı._., 'b':Uğunu, müzakeratın eon saf
lini . lı:kında maliımat veremiyece
lir: löylemiş ve şunları ili ve etmiş-

•ıı;; Ankaradan çok nikbinlikle ay
tini ~· Yakında itilif husule gelece 

lltıııt ediyorum.> 

BUGÜN 
'- 2 lnct sablfemlr.dc : 

~•rihi «lrikamız; Tepcdclcoli Ali 
oıı a~a \ e \'a:iillld 
·- l' enıs turnu\ ac;ı 

1 3 Uncu sahlfcmlzcle ı 
- 1 ~- \~lanbn! nasıl cgıcnlyorY 

apurcuıar .ır~ ıod• rcli.abct 
4 Unı:;ı sahifemizde: 

~- •.ta\a raporu 
f •l<k fi i....lJ ıruıoın Jauı:ı 
•~Art. ı<ınıan 
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Yangından haberda~ ~lan. büyü.k KAHRAMAN ASKERLERİMİZİN 

Gazi de köşkündeki mısafırlerıyle bır FEDAKARLIÔJ 
likte yangın sahasına gelmişti. Vali Gazi Hazretlerinin gözlerinde tak-
ve Şehremini Nevzat beyden yangın dirkir şimşekler çakarken bir beton 
hakkmda malumat alan Gazi Hazret kadar sağlam olan kalın kerpiç du
lcri ittihaz olunan tetbirlerin takvi- varları yıkan bir askerin tehlikeli va
yetılne lüzum g&termit ve askeri ziyete düştüğünü ı:ören Reisicumhur 
kıtaat, jandarma ve şehrin nezafet Hazretleri durdu~"' yerden haykır
memurbırı celbedilerek zabitlerin ku dı: 
mandasında faailyete geçilmişti. He- - Arkadat! Artık yeter, kafi! Dü 
def, yangını olduğu yerde söndür- ıeceksinl" 
mekten ziyade salacağı yerleri :kur- Asker büyük kumandanının emri-
tarmak için rabıta noktalarını ımha ni duydu ve cevap verdi: 
etmek ve yıkmaktı. Tahtakale mey- - Paıam ıu köteyi de kurtara-
danındaki dükkanları kolaylıkla ya- ynn .. ,, 
!ayarak üç kola ayrılan yangının bir Bir balta darbesi daha. Baltanın 
kolu da demirciler ve tulumbacılar sapı tahammül edemeyerek kırıldı. 
tarafından Hilaliahmer merkezine Mehmetçik elinde kalan tahta parça-
doğru gelmekte idi. siyle eskisinden daha sinirli ve hey-

DOKKANLARI TAHLİYE betli bir azimle devam etti. 
YANGIN İLERLİYOR 

Yangının bu cepheden caddeye 
çıkması muhakkaktı. Yangın sabası- Yangın Tahtakale hamamım yak
ru cadde tarafından çerçeveleyen dük mış, sebze halinin önünde bulunan 
kinlann tahliyesine ve yıkılmasına çeşmenin yanındaki dükkanlardan 

ül 1 • .. Şehremanetinin karşısındaki adacığa teşebbüs ve tevess' o unmu, ve. g_~r 
büz askerlerimizin bu hususta büyuk atlamıştı. Meseret oteli yanıyordu. 
fedakirlıkları görülmüştür. Burala- Buradan yangının Emanetin altında-

k t f ki dükkanlara sirayet etmemesini te-rın yıkılması yangının. arşı ara a . 
1 t mınen dükanlar tamamen tahliye et-

geçerek sirayetine mani 0 muş ur. tirilmit Eman te kadar olan dükkAn 
GAZİ EMİRLER VERİYOR lar yıktırılmıştı. Her ihtimal nazarı 

Emsalsiz devlet reisi caddede du- dikkate alınarak sabaha karşı rüzgar 
ran otomobillerden birinin kapısı ü- çoğaldığı zaman Emanet binası tah
zerine oturarak etrafındakilere alına- !iye edilmit ve Nafia Vekiletine ka
cak tertibat ve harekat hakkında mü dar olan dükkanların tahliyesi için 
temadi emirler veriyor ve en esaslı emir verilmişti. Bu sıralardaki dük
yolları gösteriyorlardı. kanlara yangının gelmemesi ihtimali 

Bir aralık karşı tarafında yıkılan mevcut olmasına ve sirayet ettiği 
dükkanlann üzerinde yılmaz bir gay takdirde zamanına epeyce vakit ol
retle çalışan askerler gözüne ilişti: duğundan buradaki dükkanlar tabii-

- Şunlara bakmaz! Banlar harp- ye olunurken telaş ve acele gösteril
te de loöyledir. Bu askerle haaııi kuv- memesi Gazi tarafından emrolunmuı 
nt boy ölçebilir? Tuttufanu kopa- burada bulunan tuhafiye bakkaliye 
na iutp MelunetPlder· , • " v.e mobilyeei düklrinları eıyaya biç 

bir zarar gelmeden tahliye edilmiş
tir. 

Yangının bir kolu da Tahtakale'de 
Diyanet işleri riyaseti binasına doğ
ru ilerlemişti. Burada Abdullah Ef. 
nin beton arme apartımanı yangının 
devamına büyük bir set teşkil etmiş 
sokağın diğer tarafında bir hanın 
yanmasiyle yangının bir kolu burada 
durdurulmuştu. 

Gazi Hazretleı\ so.cağın diğer ta
rafından yürüyerek buraya gelmiş
ler ve yangının bu kısmını da tetkik 
ederek tamamen .itfam İt;İn hanın da
hilinde devam eden ateşin söndürül
mesini temin etmi ti. 

İKİNCİ BİR KOL 
İkinci bir kol da Hacı doğan cami 

ine doğru ilerlemeğe ~şlamış sarf 
edilen gayretler sayesinde Hacı 
Doğan camiinin yanmasİnın önüne 
geçilerek etrafa sirJyctine mani o
lunmuştur. 

Y ANCIN NEDEN ÇIKTI?. 
Geceye doğru Tahta kaleden ge

çen_ devriye nöbetçiler Emniyet şir
ketınden alev çıkmakta olduğunu 
görmüşlerdir. Yangının neden ve na 
sıl çıkdığına dair yapılan tahkikat 
henüz müspet bir netice vermemiş
tir. 

Zabıta raporunu hazırlamak için 
tahkikata devam etmektedir. Yalnız 
şimdiye kdar alınan malumata göre 
hanın yanındaki keskin hanından 
atılan cıgaradan yangın çıktığı ihti
mal verilmektedir Yangın da kastese 
ri yokturEmniyet şirketi deposunun 
sig~rtasız olduğu da anlaşılmıştır. 

Şırketin mağazası yanındaki en
kazda yanmış bir ceset bulunmuş
tur. Cea<:din kim oldı:,; u anlaşılama· 
mıştır. 

YARALANAN FEDAKARLAR 
DA VAR 

Bundan başka itfaiye. neferleri a
rasında yaralananlar olduğu gibi2-3 
askerimiz de hafif surette mecruh 
düşmüştür. Bu akşama kadar yan
gının yaptığı tahribatın tespitine 
devam edilmiştir. 

MIKDAR ANLAŞILDI 
Mıkdar şudur: Yangın nfintakası 

dahilinde büyük binalar mevcut ol
madığı için 500 küsür dükkan, 5 es 
ki ahşap ban, 2 cami, 100 den fazla 
ahşap ev, 2 fırın ve 1 hamam yanmış 
tır. Yanan dükk5.nların ve evlerin 
şirketin enkaz arasından çıkarılan 3 
kasası temhir edilerek derunundaki 
defter ve vesaik tetkik olunmak üz
re muhafaza edilmiştir. Diğer taraf 
tan şerikler isticvap edilmiş ve bun 
lar ifadelerinde piyasaya hiç borçlu 
olmadıklarını, bilakis piyasadan 40-
50 bin lira alae&kh olduklarını ifa
de etmişlerdir. Emniyet şirketile a
ltkadar hi-darların bu yangında 
kereste depolarından mada 4 ev, 1 
kıratane, ı berber dükkanı, ı pulcu 
dükkinı, ı bakkal dülrkinı meserret 
otelinin yanındaki 7 dlilı:kinları yan 
mıştır. 

Büyük bir .eluıeriyeti sigortasız
dır. Müdekkik nazarlar bu viran pa
zarda dükkinlar · üzerinde sigorta 
lavhaları yerine (Huda Hafız) lav
halarile karıılaşnuşlrdır. Bilhua 
dükkinbırına ehemmmlyetli kereste 
depo eden kerestecilerin keresteleri 
de sigortasızdır. Meseli birisinin 35 
bin liralık kerellteai olduiu gilri_yan 
mııtır. 

{Davamı 3 neli •hlfede J 

··-

Rum 1irarileri Borç yok 'MilliJetin bü~~ an~eti 
Ne çare buldular ----·----Yunan hilkumeti 
hakeme milracaatı 

teklif edecelımif 
Atina, 18- İyi ma!Uınat alan ma

halilde beyan edildiğine göre Türki
ye jle Yunanistan arasında m~vcut 
ihtilafı mucip meselelerin ve bilhassa 
saltanat devri pasaportile giden İs
tanbul Rumlarının vaziyeti hakkın
daki meselenin Lahi divanı adaletine 
havalesi muhtemel bulunmaktadır. 
VENIZELOSUN SiYASi NUTKU 

Atina, 18.- Başvekil M. Venize
los yarın Giride gidecektir. Mumai
leyhin Hanyada Yunanistan~ siyasi 
vaziyeti hakkında bir nutuk ırat et
mesi muhtemeldir. 

Mali vazıyet 
-·-

Yeni seneye hiç 
borç bırakılma

dan girildi 
Muhaaebei umumiye müdürü Faik 

B. dün mezunen Ankaradan şehrimi
ze gelmiftir. 

Faik B. devletin maH vaziyeti ve 
ınunaene halrlrmda bir mubarririmi
ze fU beyanatta bulunmuıtur: 

- (928) sene•i maU vaziyeti, l 
(927) ye nispetle daha iyidir. Varl-, 
dat hususunda bütçede tahmin edil-ı· 
diğinden fazla tablilit yapılımıtır. 
Geçen sene varidati, (927) de_n 8

1 

milyon lira kadar fazladır. Kaaraf ı 

d kıamma gelince, bütçede mevcut tah· Gençler arasın a •i•at hemen h•m•n tamamen .. r1e-
dilmi' olup, yalnız münhallcr clobıyi

Talebe birliği heyeti umu- sile maaşatta iki büçuk milyon lira 
miyesi pazartesi kadar tasarruf vardır. 

toplanacak HiÇ BORÇ BIRAKILMADI 
Yeni seneye hiç borç bırakılmı

"Türk talebe birliği heyeti umumi- yarak ve belki de 7 _ 8 milyon lira 
yesi Pazartesi günü toplanacaktır. derecesinde fazlalıkla geçilmesi bllt 
Gençler arasında çıkan meselenin ld 

renin çok sahih ve mütevuin o ubu içtimada halledileceği Ür.' '. t edil- • 
mektedir. ğunu teyit etmektedir. Bu sene va 

TIP TALEBESİNİN ziyetin daha iyi olacağını ümit ~di-
TEMENNİY ATI yoruz. Bütcelerdeki yeni tetkı~t, 

· · B eylulden itibaren, Barem kanunıle 
Tıp talebe cemıyetı reisi 'Talat . birlikte tatbi edilecektir. 

bu gu"n A.;karaya giderek cemiyete 
k d Her ay varidat ve masarifi, eski ait bazı işler hak ın a teşebbüsatta 

bulunacaktır. vaziyetlerle mukayeseli surette gö~- 1 
Bu me anda tıp talebesinin Ital- termek, ?'ali ve ikti~di a~~ aıt 

y hat e son iki malfunatı toplamak uzre ıstatıstık yaya yapacagı ı;eya v .. . · k'I 
1 sınıf talebesinin fa~ültede açı~an aı 1 '°'!idurıyetı teş 1 o unmuıtur. 

tı aylık askeri _ ~drısat ~e~resındenl [im•••-----•••11111!1 
istifade etmelerının temını meseJe ... ı 
!eri de takıp edilecektir. 

Tıp talebe cemiyeti, yerli malları-' 
nın revacı için fealiycte geçmi~ 
tir. 

Gazinin en büyük 
eseri nedir? 

Faruk Nafiz 
Beyin cevabı 
Birini ötekine tercih 

etmenin imkAnı 
. yoktur 

Faruk Nafiz Bey 

Refik B. Londrada 
Londradan bildirildiğine göre, 

Gazinin eserleri, Manzumei Şem
ı;iye gibi, birbirinden ayrı göründti
kleri halde o kadar sıkı bir surette 
birbirine bağlıdırlar ki, bence bun· 
!ardan birini ötekine tercih etmenin 
imkanı yoktur. Bu azametli dağla
rın en yükseğini. uzaktan, zaman ve 
tarih kaydedecektir. Benim ancak 
benzeri gelmiş geçmiş liyakati« 
için bir ölçü taşıyan mantıkımın bu 

1 harika huzurunda duyacağı başdön· 

Sıhhiye vekili Refik B. Londraya 1 

geçen pazar günü vasıl olmuş ve is
tasyonda hariciye nazırı M. Arthur 
Henderson namına Mr. Nigel Ro
nald tarafından istikbal edilmiştir. _ __,.. ____ , ~-

Rus - lngiliz 
mtinasebatı 

Avam Kamarasının 16 temmuz iç
timaında hariciye nazırı M. Hender· 
son Rus - İngiliz münasebatı hakkın
da beyanatta bulunarak Londrada~i 
Norveç sefiri vasitasile Rusyaya b~r 
tahrirat gönderildiğini Londraya bır 
mümessil göndermesi bildirilmiştir.! 
Sabık hariciye nazırı Sir Chamb_e~
lain de başvekilden Rus - İngılız 
müzakeratı başlayınca hükilmetin 
kamaraya izahat verip vermiyeceği
ni sormuştur. 

1 
Urücü bir hayranlıktır. 

FARUK NAFİZ 
• * • 

1 lı fzı Hhan Beyin cevabı 
Eğer süaliniz (Gazinin memleke-

timiz için en büyük eseri nedir?) 
Tarzında olsaydı, onun binlerce eser 
leri arasından birini intihap için dü
şünürdüm. Fakat sizin (Gazinin en 
oüyük eseri nedir) süaliniz karıısın-

' da hemen aklıma gelen cevap §U ol
du: (Gazinin en büyük eseri yeni 
Türkiye dir). Gazinin, asırların na
dir yeti§tirdiği büyük dehası bu gün· 

ı kü hur, müstekil, kuvvetli ve medc-
1 ni Türkiyeyi yarattı. Gazinin din ile 

dünya işlerini ayırmasından, eon ya
zı inkilabına kadar olan diğer eserle
ri, bu büyük eserinin mütemmimleri
dir. 

M. Mac Donald cevaben 927 de 
Baldvin bükQmeti Rusya ile mUnase- lV aliye vekili Saraç o(Jlu 

1918 de eski Türkiye ölmüıtti, fa
kat yüreğinde hürriyet ateşi kayna
yan bir Türk milleti yaşiyordu. Ga-
zinin büyük dehisı, o 11rada kimse
nin ıörmediği o ateşi çoktan görmüş 
tü. Taraf taraf yanan bu alevleri, Ga
zi kendi kalbinin şuurlu ateti etrafın
da topladı ve bu günkü yeni Türki-

batı keserken Kamarayı haberdar et- ŞQ/ıril Bey 
memiş olduğunu söylemiştir. Onun Bu daire hazırliklarla m<fğal o-
için şimdiki .hükumetin de Rusya il~ lup bir aya kadar iatatiatilrleri nqre 
münasebatı ıade etmeden her hangı başlayacaktır.> 
bir münakaşayı lrabul etmekte haklı ==~-----

olduğunu ilave etmiftir. ismet P~. Hz. 
ITALYADA TERB YE MESELESi T 

Ahiren M. Musaolini tarafından Başvekil İsmet paşa Hazretleri 
Milanda irat edilen bir nutuk yeni- dün Pendikteki köşklerinde istira
den İtalya hükilmeti ile Papa ara- hat etmiş, bir tarafa çıkmamışlardır. 
smda yeniden bir mesele çıkarmıt- Vali vekili ve Şehremini Muhiddin 
tır. Bey dün lmıet paşa Hazretlerini 

Bu mesele İtalyada çocuklara ka- köşklerinde ziyaret etmiştir. Anka
tolik terbiyesi verilip verilmemesidir. radaki büyük yangını haber alan 
Geçen sene M. Mussolini katolik iz- Baş vekil paşa bundan son derece 
çi teşkilatını lağvettirmiştir. Çok müteessir olmuılardır. 
geçmeden M. ~~ssolini d_in' bi~ ma- ------
hiyet arzeden dıger 1cato1ık taıım ve lstanbul Merkez 
terbiye teşkilatını da ilga etmiştir. 

M. Mussolini tarafından irat edilen kumandanlığı 
Ali karar heyetine iltihak etmek 

üzre Ankara'~a giden Merkez ku
mandanı Emin Paşanın yerine veki
leten binicilik mektebi müdürü Mi
ralay Ferhat Bey tayin olunmuştur. 

yeyi yarattı. 
Büyük milletimin efendi yaşamak 

aşkım hiç bir zaman terketmeyece
ğini bilen ve buna imaneden bir Tür
küm. Bununla beraber, eğer Gazi 
Türk milletinin başına geçmeseydi 
bu günkü şümul, mahiyet ve kudre
ti ile Avrupalılaşmış bir Türkiye va
rolamazch kanaatindeyim. Bunun i
çindir-ki - naçiz fikrimce - Gazinin 
en büyük eseri, bu ıı;ün bütün cliiııya
nın hayret ve takdirle gördüğü yeni 
Türkiye dir. 

lsviçrenin (Neuchatel) Darül
fünunu talebesinden 

HIFZI iLHAN 
f Deı•amı 2 nci sahifede j 

Tütün bayiliği işi 
ve harp malulleri 

son nutku bu kabil tesisatın "hiç bir 
istisna gözedilmcksizin" ~aldırılaca
ğını söylemittir. _Halbukı ~apanın 
himaye ve riyasetı altında bır gen~
lik teşkılatı vardır: M. M~s.solıru~ 
bu teşkilatı kastedıp etmedıgı Vatı
kan mahalilinde mühim bir merak 
uyandrnnıştır. 

"---........ ----
1 r ak sefiri dün 

Şehitliklerde Harp malülleri, Tütün inhisar i
daresinin, sivil bayilere de tütün be· 

vefat etti 
Şehrimizde bulunan frak hükQme

tinin Ankara sefiri Sabih Netct Be
yin dün Vefat ettiği teeaürle haber 
alınmı§tır. Sabih Bey Türk ordusun
da miralaylığa kadar terfi etmİf umu
mi harpte muhtelif cebhelerde çalış
mıştır. Genç yatında vefatı kendisini 
taniyan mektep arkadaşlan arasında 
büyük teessürlerle karşılanmıştır. 

Merhumun cenazesi bugün Kadi
köyün<len kakhnlacak ve saat dörtte 
köprüye getirilerek Ryupsultana de
fendilecektir. · 

Çanakkale şehitlerini 2iyaret için yiye tezkeresi vermek teşebbüsün
Şehitlikleri imar Cemiyeti tarafmdan de bulunduğunu ve bunun, gayri 
bir seyahat tertip edi1diılini dUnlril kanuni olduğunu söylemektedir. 
nüshamızda yazmıttık. Bu ziyaretin Malüller, bu hususta Vekalete de 
diğer senelere nispetle daha munta- telgrafla müracaatta bulunarak hak 
zam ve faik olması için Cemiyet i- !arının muhafazası için teşebbüsatt:ı 
dare heyeti tarafından tertibat alın- bulunmuşlardır. 
mııur. Seyahata iştirak edeceklerin İnhisar idare•!· sı_rf. çigara ~tışı
lı_er türlü istirahatları temin edilecek nı arttırmalı: ıçın sıvı! bayilere de 
tır. . . . . .. tezkere. vermekte olduğunu beyan ct-

Zıyaretçıler Ağustosun 1 S ıncı gu- mektedır. Harp malülleri ise, bu te<l
nü Iatanbul'dan hareket edecektir. bire lüzum olmadığını ve sivillere 
Şehitlikler ziyaret edildikton sonra müsade verilmediti takdirde kendi
Ağustoaun 16 ıncı Cuma günü avdet !erinin icap eden yerlerde dükki.n 
edilecektir. açarak ihtiyacı temin edeceklerini 

Biletler Tlllbentçi Muhiddin tica- aalabiyettar mekamlara bildinnigler-
rethanesinde satılmaktadır. dir. 
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Bursada dünkü At yarışla 
~a ~ıcılar Jarıu ~itmek isterlerse ... yt.ım.~ 

ln~lla~an sonra 
Eğer böyle olsaydı hic hurşit paşa . 

gibi anılmış bir adam calgı gönder- Rusya ile Çın ara-
meğe lüzum görürmüydü sında harp 

Millb&t!n ıeır, nı: 67 AYHAN ihtimali zaif 
Benim sazda, hazedip hoş- tır sormağa gitmişti. Kucalda-j Nankin, H< A. A.- Sovrctıer';" 

Janc.ı&ımı Hurşıde onlarda~ k opuşup koklaşmışlardı siyası miınasebau kcst!Klerıne da~r 
baska kim soyliyebilır? Haydı bile... notaları ikindi vaktıne kadar har~c~· 

~anator1onı~a siJaset 
iki Yunanlının 

patırdıları -----"Siz V t!nizelosun kim 
olduğunu bilirmisiniz? 
O Lloyd Geogeu da 
kafese koymuştur,, 

JF.-a. .. •ada 

Komünist tah~i~atı 
iki gazete idare

sinde vesaik 
bulunmuştur -Parıs, 18, A. A.- Hümanite ve 

Bursa, 19 (Milllyct) Menimin sonuncu at yarışları 
yapılmıştır. . 
Koşuda Güzel lzmir birinci, J\\akbulo ikinci, Şabin llçOncU, iki 

kosuda Yıldız birinci LeyUl il inci Şeker OçllncU, llçOncıı J·o 
Pr;mrol birinci, :\lazrorka ikinci, di!rdllncO koşuda Ceyl!l" biri 
geldiler. 

Galatasaraylılarla Bursalıların son 
Bursa, 19 tMilliyet Galatasaraylılar Bursa Sıın'atk 

gUcllnü sıfıra karşı beş sııyıle mnglııp etmiştir. 
•• c:a ... rjse 

· A · d h tiye nezaretine gelmemışu. Reısı-
goreyım seni .• Akşam olup or- Gelgele~~m.. lı 1:ıa_şa a a e: · cümhur Chiang - Kai - Chek reisle- Valmon sanatoryomu - Üç gün 
talık karardı r zaman bana gel velden «yuklukıı ıçınde kendı rini fevkalide konferans halinde iç- eve! sanatoryoma gelen iki yolcu bu 
seninle söyleşeceklerimbitmedi. adamlarından bir kaçını sakla- tiınaa davet etmiş ve aralarındaki sessiz hastahanenin sükunetli muhi-

Avantgarde gazeteleri bınalarında e
le geçirilen vesikalar bilhassa komü
nist ocaklarına ait muhaberattan as
kerlerden gelmiş olan mektuplardan.

1 
1 Ağustos münasebetiyle nümayiş
ler tertibi hakkında merkezi komite
lerden verilmiş olan raporlardan iba-

illiJet Tenis turnuvası ~itti ~· 
• J k ıı•afi Kazananlara merasını e up ~ 

- Çalgı ılar yarm gitmek mıştL Kahve içerken «Dudu• müzakere uzun m?ddet sürmüştür. tine bir ~ırtına havası_ getirdiler: 
• gibı konuşup görüşürlerken Ali ~esmı hıç bır teblıg ncşredılmemış- BunJaı:ın k~ıri _esmer yükızlu vkıre mkuızpı ısterl rse. · . . . tır. 1 kuru ote ısı şışman ve p 

rettir. ı 
l~l BiN AMELE AÇIKTA , Gazetemizin tertıp ettıgı Mılliyet doir, Sedat ve Annitaje'i ycnlll1 

ve madalyalar tt!vzi edilmiştir. 

ı ~ele tme • Ak~am bana aşanın e!ındekı fıncan nasdsa HALLEDiL CEK 1'41 •.• ? . idi. Bu adamların konuşmaları daha 
~ c.e ne<L. rıi ? yer düşmüş: Şıngırr ••. etmı - j FaK.ıt m.vs~k malumat alan m.ba-j ziyade patırdıya benziyor, kahkaha

, Alı paşa d ısiı'ldiı tten sanı.. tl. . . fild hıikümetin ı...ti!.if muslihane lan daha ziyade bir lastiksiz araba 
O anda «yük» içinden üc; kan bir surette hallinden üır.icl;ni kesme- tekerleğinin bo:tuk bir kaldırrm üs-

Parıs, 18. A. A.- İnşaat tezgah: üçüncü tenis turnuvası dün bitmiştir- dir. 
~a~dan bir çoğu?a sirayet etınesı Tenis turnuvasına geçen cuma laş- Mi<sabakamn sonunda gaz 
ıhtımalı olan mühım hır grev hare· 1 t mesül müdürü Burhanettin Be • 
k · k d b' k ·· ahb'tl anmış 1 • il S et~ arşısın a ır ço mute ~ er Dünkü tenis maçları finala kalan- sa bir nutuk soyliyerek demişt 

soyk ı . .. 1.. A f 1 k mi§ olduğu söylenm ktedir, Mançu- tünde çıkardığı takırdıyı andırıyor, 
Git :ne., isteyeceklerın ı goz. U mavut ır aya:~. ri valisi Sovyetlerin Ma_nçuri hududu salona ğirişleri açılan ~ir ~~p~dan 

zannetmem. Ama yol vermel dost elınden acı kahveler ıçtıgı- boyunca kuvvetler tahşıt etmekte ol- sert bir rüzğarm esmcsı tesınnı ya
te lazım. Sen şimdiden oralar ni sanan Selim paşayı parcaıa- duklarııu ve vaziyetin son _dc~ec~ v_a- pıyordu. Çigaı:" _içtikleri z~an a-

tezgihlarını kapamışlardır. Takrıben k h "- Milliyet gazetesi üç sen . 
2000 ameleye Yol verilmiştir. !ar arasında yapılmı_ş ve ço eye.- "''' 

h d h tertip ettiği tenis turnuvasına I BAŞVEKiL HASTA DECIL canlı olmuştur. Tenıs sa asın a ı- b .k t b arı 
Parı·s, 18. A. A.- M. Bartbou M. bar bir seyircı halk bulunuyordu. . sene artan üyiı alaka ile stan b 

en kibar amatörlerinin istirakın.1 ~ 
Poincarenin meclisin yarınki celse- Maçların sonu akşam 19 da bıt- · mekle memnun olmaktadır. Y ıu hesaplama. yapacağımızı be s'ardı. l him oldugunu telı;rafla bıldır.ıııştır: ğızları fena kömür yakan hır l~k~-

Al. b 1 d k a Bazı nüfuzlu şahsıyetler harbe manı motifin bacasından facldı değıldi. sar So. ylı·yeceg"ı'm Dedi ı paşa ununa a anm - · · k ç· k s · · ld ki nl 
sinde hazır bulunacağını beyan et- miştir, . . . _ Bu münasebetle turnuvayı hiıııl Ur 

miştic. Bu se~eki. Mıllıyet tenıs turnuva- sine alınış olan İngiliz sefiri JI(' · · . . _ . . . olması ıçın gere ın ve gere o- Hangı mılletten o u arını a aya-
Self o aşağıya indi. Tepedele rr.ıştı. Başını kestırttıgı azız vy<'tler nezdinde teşebbüsatta bulun- madım vakaa Fransızca konuşiıyor-

li bitışık odada oturup Kira Va dostunun evini yağmalayıp ÇO-' ması hususunun Japonya~an rica e- !ar, fakat o kadar fena o kadar Y~?lış 
lı · anına gitti Vasiliki lug· unu çocug"unu Tepedelen dilmesini teklif etmektedirler. Maa- bir Fransızca ki (Volter) in o guzel 

Si ının Y ' f. 1 h " b.. 1 b' k d 1 . _, d "'Jd' K d si Simay- yoll rına düşürmekten bile çe- ma ı mese. e en~z resmen oy e ır lisanına acımama el eı;ı ı:e mıyor. y.unız egı 1. ar. e - . a . . . . talebe ihtıyaç gostececck dereceye Dün sabah merak edıp kapucudan 
la beraber yemek yıyorlardı. kınmemış gıtmıştı. • varmamıştır. sordum. Hem kaputu deyüpte geç-

Çalgıcılm getiren kayık A- Bunlar şüphesiz ufak tefek ~OTA GELINC::E· ._. .. meyiniz. Müşteri~ine g_öre. kiih di-
:.n Ali paşa o kadar şeyı~rdı. Ya gene dostlarından Nankın. 18 .":: ~--. S!yası muna- plomat olurlar kih mahyecı olurlar, 

· dasız tertibat almıştı· birine uzun bir dürbün gönde- sebatın kesıldıgını . bıldıren Sovyet bazen fil~zof.. ~zen hovar~adırla~. 
sessız ~~ . . . d .. .. 1 b k • di notasınm tam metnı gece alınınrştır. Gazetelenn sıyası mesleklenne daır 
k asıliki bunıı~nun dıbı1:1 e r~~ek ?urbun e ~ aca11~ ye Rcisicümhur hemen Çin rüesasıru bir mutalaaları vardır; yeni İngiliz 
oturduğu halde bırşeyden şup- gozlen patlayıp olen bıçareye fevkalade konferans halinde içtimaa kabinesinde -Hariciye Nazırının is
helenmemişti. Hatta ihtiyar ko ne demeliydi? davet etmiş ve konferansın sonunda mini, İmperatoriçc Zitanm bir göğüs 
c.ası y:ııuna girip tüfeğini almış Ali paşa bütün ömrü tilki dü- teşr~i medis reisi M. Hu - Han- Mın iğ!'esi bir Grandok tarafın~ _dört 

h nl · · • d f .. ·ç·n Hur hukıimctın Rus notasının eda ve ıfa-, mılyon Frank:a satın aldıgını bilırler. tı da « Ylanyanın anımı» gene z~ en ıçın _ e geç ıgı ı 1 
- <lesinden dolayı katiyyen hayrette Bizim kııpucı da bu neviden bir a-

hir şeyler anlamamış~ı. O, ar- şıt paşanın ~nce .. sıı: takımı yol- kalmamış ve ııaşırmamış _ol~uğunujıim midir değil midir henüz pek bil
tık paşanın kurtuldugunu zan- !anmadan hın turlu vesvesele- çünkü uzun muddet_ten ben ıki melI!- miyorsam da Sanatoryomda ade~a 
nediyordu re dü üyordu. l leket arasındaki munasebatın ınki- doktorlar kadar hatcn sayılan hır 

V 'tiki. Ali paşanın geldiği- Evet şu çalgıcı meselesi hiç taina intiza_r etmekte bulunduğu~u be şahsiyet oldugunu görüyorum. 
. as~. . d ' ak l d _ yan etmıştır. Maamafih mumaıley_h _ Yeni yolculan mı soruyorsu-nı gorunce ayaklandı .. sıma a- te yabana at~lac şey er en ° 

1 

bundan ciddi bir şey çıkmıyacagı nuz? İkisi d~ Yunanlı .... Münib ten 
ha atik davranmış yeı:nd~n. sıç lamazdı. Henfler ~a adadan ay-· mütalaa•ındadır. geldiler, on onb_eş g_ün kadar bura-
rayıp kapı yanına çekilmıştı. nldıktan sonra Alı paşanın ha- HARP İHTİMALİ VA_RMI? yı karıştırıp Pa~ıse gıd~cekler... . 

Te edclenli oturmalarını işa- şına bir çorap örülmeğe kalkışı- M. Hu -. Han - Mın Çın de Ruıy.a Kapucu sualıme saık olan sebebı 
P. - f b y h 1 t arasında bır harp çıkması ihtlmah- anlamıştı· İzahat verdi: 

ret ettı. Ken~ı ~e. so ra aşına lacaktı. a ut on ar manas ır- nin pek zail olduğunu ve fakat Pe- _ Bunlar hep böyledir. Sanato-
bağdaşarak bır ıki lokma aldı. dayken gece ansızın kayıklar~a kinde Chiang - Kay - Chek ile ryomda günlln birinde bir gürültü 
Vasilikiyi sevindirmek için H_~r adaya çıkarılacak olan ~urşı~ Tchangh - Suchliang _ara~ında yapı: işidirscni• bilini~ ki bastahan~ye ya 
şit paşanın ikram olarak gon paşanın adamlarına yol gosterı l~n _muzakereler .. n.~ucesınde mıllı bir İtalya~ ~lcsı yahut bır çıf~ yu: 
d d. 1 lard bahsetti. 'lik d klerdi. Ya öyleydi ya hukumeı:n her turlu ih~alau -~er- nanlı gelmıştir. Yalnız şu !ark ile ki 

_r •g. 5~ gıcı an d ili 1 c~. e ece pış ~tmege hazır bulundugunu ıtave İtalyanlar şct:ı::ct. zevk, eglence gc-
V asılıkı bayramlar a te pu boy le. • • . . . etmı.ştır. tiriler· halbukit~!lll>ilnhlar kuru pa-

lu bebek alınan küçük kız ço- Tepedelenli bütün tedbırlerını ÇINDEKl RUS MENAFll tmlı ;aparlar. · 
cu ı r ,ibi sevinmiş yerinden kafasının içinde çizip kararlaş- . Berlin, 18 .ı\· _A.- ~a~et dö voss Ben bu izahştı zihnen i~ e_t-

t t tı Hele bir akşam olup Çın ve Rus hukwnetlerının araların- tim: Çünki lt;ılyanlar (Verdı) nın sıçramış ı. ınnış ' daki ihtilafın devamı müddetince mernlcketindc1:1. gelirler, seslerinde 
.Üt! Demek akibet şu «Fer- karanlık bassın. · • _. . kendilerine ait menafün diğer mem- musiki vardır; Yunanlılar ise Mora 

manlılık» belfısından kurtulup Ah şu karanlık. · Degıl mı. a- lekette muhafazası hususunu Alma- şibi ceziresinden geliyorlar, seslerin
gideccklerdi ha? •. - . ma kocamış kırk yıllık «ayyar• nyadan iltimas etmiş olduklarını yaz de Kefalonya balıkcılannm şamata-
Eğer böyle olmasaydı hıç tilkiler bile hep karanlıkta faka maktadır. sı vardır. 

HJ t paşa gibi anılmış bir ve- basıp «şark .. kadak» tuzağa düş VAERRTMllKYECCEEKVALEPR Dkıü·~· gece! alqd am. yemcgl"inden .~~!',-
-ı • • ra iUk sa on a yıne on arın guru -

z;r kolu kanadı kmlmış zabun mezler mıydı? Şangay, 19. A. A.- Mahalli gaze- tüsü vardı. Biltün nazarlar onlara 
'.!üşmüş bir asi adama çalgı m:-ı • , • • , •Bitmedi teler Çiı:ı ':'illi hükumetinin Mo~ko- müteveccih~i; her kes onları~ ve J;>ir 
gı gönderip hatırını hoş etmege ROMANY ADA BiR ÇETE va~.m. ıkıncı notasına cevap vermıyc- Fransız la bır İspanyolun t~şki_I ~ttık-
r· ·· ·· üydü? y AK.ALANDI cegını yazmaktadırlar. Rus memba- !eri guruptan sıkan seslen dınliyor-
uzum gorurhm V Tk' · Epey zamadan beri Kdatence bava- !arından gelen haberler Rus tayyare- du. Tesavvur ediniz: salonda bütün 

Y anya:-ıın anımı ası ı ının · · !erinin Mançurinin şimalinde uçarak ını·safirler birer hastadır ve yanın · Al' lisinl soyan "50" kişilik bir çete, ~-şu dü üncesı ı pasanın vesve- hayet jandarmalar tarafından, kamı- matbu beyannameler atmakta ve saat sonra her kes gürültüsüz 
seh mJhak Tclcnle ne kadar len yakalaıımışur. Çin halkını SovyetI;re m~za?ercte bir uyku içinde alil vücuduna bir __ ge
zıt ij,ı Al •ıa a: Haydutlar hakiki bir muharebeye davet etmekte oAldugunu h~ilddırkıro~. celik şifa aramay? .kçıdkacaktbır. Boyle 

t ' onlara ak§<llTIJ girişir gibi saatlerce çarpışmış ııiha- Diğer taraftan mur ne mı e ı tı- bir c niyette polıtı a an ahsetrne-
- • , yet hır' tabur talcviye kuvveti gelin- caret filosunun Blagowechtchensk rln t 3 hdidi teslih~t meselesi üzeri.ede do ru i:>i; ı fası. yaptıraillll .... trn kt Id ğ k > 
g ce tcs ime mecbur olmuşlardır. te ta .... şşut e e e o u u v~ .. uv- yaygara koparm~~ın manası varını. 

mı' Ded, sordu. lNGILIZ GAZETELERiNDE vetli kıtaatrn oradan Mançun uze- :ı:ıen salona girdığım zaman esmer 
Vasılikı hıç ıstemez olur muy OKUDUCUNA GÖRE cine sevkedilebileceği ilave oluniı- ytiz•il kup kuru Yunanlı ellerinin o 

du? Böyle ferahlı günde çalıp Londcada iki meçhul adam, İngi- yor. _ _ __ pek alışık olduğumuz ha;eketleriyle 
· k Iız' harı·cı'ye nazın M. Artür Hintler- d tahditi teslihattan bahsedıyordu: söyletmeyıp te ne zaman zev e Avusturya a · · ı·h t> Sil hl 

sonun ikametğfilıına milracaat ederek _ - Tahdıdı tes ı a · a arrmızı 
ieceklerdi? kendisinden hususi bir mülakat rica k•I k . brrakalrm da Türkler gelsin Selilniki 

- Sen bilirsin, emir senin. etmemişlerdir. Başve 1 e arşı suı alsınlar öylemi? Amerika hariciye na-
Ali.. Dedi güldü. Ali paşanın Maamafi, müstahdemin, biri silahı kast teşebbüsünde zırının vazifesi mi? Bahri Muhitin 
yu .. zü kararıyordu. Hurşit paşa- olan bu müracaatçıların talebini isaf öte tarafına çekilmiş, tersaneleri ağ-

etmemiştir. Esasen bu adamlar, daha bulunan iki kişi zına kadar dolu, Hani bize İzmiri 
nm ÜÇ gün üç gece ses çıkarma- evelce de birkaç müracaatta buluna- vereceklerdi, Ayasofyayı verecckler-
dıktan sonra Adaya ince saz rak M. Hindeı-son ile görüşmek iste- tutuldu di Anadolunun yarısı bizim olacaktı 
takımı göndererek kendisi hak- miş, her defasında kendilerine ret cc- Karadenizde Puntos yapacaklardı, ne 
kında: Hasta haberi verdirmiş vabı verilmişti. Bu adamların son Viyana, 18· A. A. - Başvekil, rede bu vaatler~ Bizi İzmirde muzika 

k b • · d müracaatlan esnasında M. Hinder- dairesinden çıkarken, bir talı• kendi- ile getiren lııgiliz gcmilleri Mustafa olmasını pe egenmıyor u. son aileai efradı ile birlikte bazı zeva- sine doğru rövelverini çevirmiştir. Kemalin ordusu yaklaıtığı zaman 
Şu işte mutlak bir kurt yeni- tı kabul etmiş bulunüyor. Bu hareketi gören bir polis bu şah- denize bir filika indirtip boğulan as-

ği olacaktı, Bu adamlara ret cevabı verilince sm elinden sila!ıını almış ve kendisi- kederimizi bile kurtarmadılar. 
Ama o neydi? Hurşit paşanın içlerinden biri tabancaauıa_ daYT&ıı- ni tevkif etmiştir. Mevkuf kendi ü- Şimdi ben hayalen İzınirin yal< 

Al. aki b lama zerı"ne nazarı dı.kkati celbetmek için b d k dilerı·nı· denı·ze atan bu asıl maksadı ne olabilirdi? ı mıı ise de kullanmıya v t u - oyun an en 
kah d.. ~Ur. Zabıta bu hadise hakkıııda ke- rövclverini havaya endaht etmek fistanlı kahramanları görüyorwn. 

paşa asıl kancık pe uşman twn davranmaktadır. Hariciye nazı- fikrinde olduğunu söylemiştir. Di- Esmer yüzlü kup kurunun verdiği 
dan korkup çekinmek Iiizım gel nrun ikametgahı polisin muhafazası ğer bir şah!lı da işsizlikten mesul tc- fasıladan istifade ederek öteki Yu-
d gini bilenlerdendi. Kancık altına alınmışUr. laıri ettiği M. Miklas ı rövelverle öl- nanlı, şişman yüzlü ve kıp kırmızı 
duşman insanla asla yüzyüze dürmek için Bürgplatz ta pusu kur- arkadaşı başladı: 

M lı t P l •le·..,. muttur. Fakat orada bulunan bir po- _ Bereket versin donanmamıza, 
gelmez, yüzüne gülüp avutarak e e l ı !isin mevcudiyeti bu adamın serbest- yoksa kahraman ordumuz denizde 
arkasından gizlice kuyusunu ka •• b k çe hareket etmesine mani olduğun- boğulacaku. 
zardı. masa a ası dan polisin üzerine ateş etmiş ise de Rum palavrası başlamıştı. Ancak 

Bu gibi düzenler Ali paşanın kuqun yolunu sapıtmıştır. Mutaar- aciz insanları tesellilerinden mahrum 
ela çok defa baş vurduğu şeyler 12 ı·ncı' hafta nz geçen sene tımarhaneye yaUrıl- bırakacak kadar katı yürekli olmadı-

mıı olduğunu söylemiytir. Zğım için söze karışmadım. .. _ . 
ıdi. 12 inci haftanın en mllhlm - ·-- -- Esmer yüzlü, lı:upkuru Yunan!~ otekiniıı 

Canım, Ali paşa sanki bu gi- A.l.m-yada bir ökııürülde verdiği lasıl.>yı top cibi ya-
l haberi nedir ? müsabakası 1ıaıac1ı: 

bi kancık ıklar yapmamış mıy- Pr. Delbrück IJ/dll _Tahdidi teslibat diye elimizi kolumu-
dı. E.'1 aziz dostu Delvine muta ıtg ııemmuzdan itibaren Almanyanm maruf müderrislerin- •u bağlasınlar; fakat ötede Türkler kos 

· kah !~_başlamıştır. kocaman bir donanma yapıyorla<. İtalyan sarrıfı Selım paşayı pece _ den Dclbrück 81 x•şında olduğu tersaneleri bard harıl iıliyor ... Guet<>-
vurdurup öldürtmemiş miydi? Gelecek µj"7Jf emmuz Cu- halde geçen gün vefat emıi~ıir. Pro- ıerde olı:um&clmız nu? Drldnavt, kravü.ör 
Zurnada pesref mi aranır? cevap ları~lmartesl gllnll ıesör pek marul bir tarihçi idi. En torpito, tahtellıatıir... boyuna ısmacla-

Tepedelenli şimdi sıkıştığı za akşamına kadar kabul edece- meşhur e erleri Harp sanan tarihi ile m'l:~m ilci yerde goııü var: Midilli a-
man eskileri hatırlamağa baş- tiz. 12 inci haftanın en mühim Umum! tarih idi dası, Selinlk liıııanL Yeni donanma hep 

d bunun için yapılıyor. Bi.a de caresiı: ha~ ~ U: 1 • J . haberi için alınacak netice il urlanıyorw:. Venizelos Yunan douanma-
Bır gun De.vınaya nas~ gıt- 2~ Temmuz Pazar günü IRANDANi~fcıis1KAY N ımı büyütmeli dcmiı. İocillzler kredi ya-

r-ıis h •a oldt "Unu n~sıl. a_!eme 
1 

illlnedllecektlr. Cevap- m~~-d~"..'~'!::;:_,Fni,.. te~ız~ ~takirız&'<~t 
k nd tı S lrand.ıki son vekayi üzerine Basra -- -........ ·~ - -~. ı re:le e · ca an s~v_ı.ş ~~ ,'; lariiiızı Milliyet mil sa baka körfezine ür İngiliz harp gemisi gel- ler .. • 

l p ayı tt za<>a duşurmuştu? T Barada İıpanyol söze lıarıştı ve düd!ik 
b.,, . tin memurluıtuna gönderiniz. miştir. gibi ince bir, sesle ıordu: 

B sav! ır f!',)Z on e Nı t· MUsııbakamıza haftanın Bunl<>rdan bir tanesi, Şattülarap - Ama ıiz Tilrklerle b&nŞUllfsmız, dos 
yur kler yarası O • en mühim haberinin ne ağzında, petrol borularını muhafaza lak mukavelesi yapıyormuşsunuz ... 

• ...:ı "lir ı;eyclen habe- ld ğ bild. mek e nı.-·n o 1·,,·n beklemektedir. Şiraz, askerlerle Yııııaıılıt.nn ilcisi birden aWdılar: 
Y" O U unu ır v ,ı • - Siz Vonizelosun kim oldu&unu bilir 

a güle haberin tercih edildiğini izah doludur. İngiliz tebaasının hariçle misnizl o koca Lloyd Oeorge'u da kafe-
-:ıo~ J Ali paşaya halha- etmekle iştirak edilmelidir. • ~·- J<4k ~ ıe koymuı bir <!iploıııattrr. Balkan ınuha-O} 

FOCH UN BiR MEKTUBU srnı? netıcesı şudur: . . K !ark Cenaplarına ve pek rıı 
Paris, 18. A. A.- M. Reibel bu Sıııgle~ D~ea: Ml~e Patsıkakis, zam ve güzel bir spor tezahurU 

sabah mecliste mareşal Fochun 18 Mlle Vhıttall .1 yenınıştir. . 1 teren turnuva komitesi azasııı' 
Agustos 1924 tarihinde kendisine, Doubleıı Mıkst: Mme Mongerı ve. baş hakem Mösyö Bet'e teş<~ 
göndermiş olduğu bir mektuptan Şirinyan, Mme Gorodetzky ve Mr. ı ederim. Galiplerin haklı olarak 
bahsetmiştir. Mareşal bu m<ktubun-, Binnsi yenmişlerdir. zandıklarr kupaları verirken fiJ11 
da ecnebi devlet~erle. ~-ü~akeratta Singles Hommes: Mr. Şirinyan, tlere gelecek sene için daha iyi bı 
bulunan hükômetı zaıf duşurmem~k Şüat Beyi yenmiştir. 1i temenni ederim." 
için alenen beyanatta bulunmak ıs- Doubles Dames: Mme Mongeri Bundan sonra Burhanettin 
temediğini, fa~t. hükumet -~~dra- ve Mme Gorodetsky' Mile Patsika- kazananlara kupa ve madalya! 
dan az çok zaıl _ıtilaflarl? d~nup d_e kis ve Mme Psalthy'i yendiler. tevzi etmiş ve bunlar alkışlaru!lıf 
bundan mütevelht mesulıyetı kendı- .!)oubleı Hommes: Süat ve Chau- dır. 
sine atfetmek istiyecek olursa jene
ral Desticker ve M. Doumergue va
sıtasile Londrada bulunan M. Her
roit ya göndermiş olduğu tahriri 
mütalaaları ortaya çıkarabileceğini 
beyan etmektedir. M. Reibel 30 

Milliyetin anketi -Temmuz 1924 tarihinde mare~al ta- -Birinci sahifeden maat-
rafmdan M. Doumergue e gönderil- A S.. }l - bı "Zerdüşt böyle demişti" sini #: 'i 
miş olan mektubu da tevdi etmiştir. · ureyya leyın ceva sene, Betboven senfonilerini on ,. 
Foch bu mektubunda söyle diyor: Gazinin en büyük eseri nedir? di- gevelemişdir. Binaenaleyh şu sa rk 
"Evvelii, Versay muahedesinin ade- ye sual edildiği zaman hemen umu- tirki Gazi bu gün bizde yaşayan ~ 
mi icrası dolayısile 10 kanunsani miyetle hatıra Gazinin ta Harbıu- !iğini Hl.aka! yirmi sene içinde ~ u'ı: 
1925 ten eve! Kolonyanın tahliyesi, mumide baş.layup elyevm devam et- dı. Gazinin eserinde insanı hayr< . 
mümkün değildir. Saniyen; Ruhru mekte olan milli mücahedesinin her hayrete dilşüren ve adeta secde '• nı 
Dawes planının ahkamı icra edildik- biri başli başına mühim birer kıyme- tlcen nokta yirmi sene kimseye '- U 

çe ve tedlyat yapıldıkça tedrici sur- ti olan safahau gelir: dirmeden bu volkanı içinde sakl•'.Au 
rette tahliye edeceğiz. Salisen, Ruh- - Çanakkalenin müdafaası. bilmesidir. Ben Gazinin eserinde ı·; ki 
run sırf askeri olarak işgali Dawes - Umumi mütareke esnasında A- yrikabili taklid olan noktayı ar' r 
sisteminin tatbikına muhalif değil- nadoluda en gayrı müsait bir zaman- feveranında kendisini VahdeddİI' ' ne 
dir." da emsalsiz bir müdafaai milliye tcş- Damat Feride üçüncil ordu ıııufe 'l 

AMERiKALI TAYYARECiLER kilatının vücuda getirilmesi ve Yu- şi olarak tayin ettirmesinde bııl'\ 1 
Le Bourgct, ı8. A. A.- Patbfin- nanlılarm denize dökülmesi. rwn. Diyebilirimki bcteriyet ()&ı1 

der tayyaresi rakipleri Williama ile - Scvr ahtnamesinin yırtılarak. bi çclikden salabetli olduğu tıa 
Yansey yarın saat 7 de Londraya Lozan muahedesinin kabulü. kavuçukdan daha elılstiki bir bun 
gitmek üzre uçacaklardır. - Cumhuriyetin teessüsü. rubiyye daha kaydetmemişdir. 1 

.... ~ -- - HükUmet merkezinin Anka· bir kerre Gazi oldumu "Efendil~r, 
Belçihada raya nakli. nun adına şapka derler" deme"" 

- Alelumum kıyafet bilhassa şap- baait bir şey yoktur. Gazinin i!aiı 
Kralın saati 

llclçii..a zabııa'ı tarafından yapı

lan ıahkikat neticosinde geçenlerde 
Kralın çalınmış olan sıau iıe Kralı

çenin m ıdalyonu ele geçmiştir. 
1 lır-ız ltch<n isminde maruf blc 

sabıkaiı Rustur. llırsız çaldığı santı, 

kıymetli madalvonu b~ka birine 
satmıştır. Zabıta hırsız Rusun bun
lan 2,<0U [ranga ;attığını iiğrcnmiş 

ve satın al•n adamı bulmuştur. 

lNGILTEREDE ITlADI TAHSiL 
Londra, 18. A. A.-Avam kamara

sında bir öilale cevap veren maarif 
nazırı hükUmetçe çocukların mektebi 
brakmaları için liizım olan asğarı ka
nuni yaşın 1 Nisan 1931 tarihinden 
ittihazına karar verilmiş olduğunu 
söylemiştir. 

ADANADA EKMEK NARHI 
Adana Belediyesi, ekmeğin kilo 

hesabı ile satılmasını kararlaşUrmış, 
ekstra undan yapılan bir kilo ekme
ğe 15 kuruş 30 para fiat koymuştur, 

Sıcaklar.- Son günlerde Adana
da hararet gölğede 36 dereceye çık
mıştır. 

;ebcaini hatırlar mısınız? Ben o zaman A· 
tina'da idim. Muharebeden bir hafta cvel 
Venizelos Türk Sefirinin ıerefine bil" %İ· 
ya[et vermişti, bir hafta sonra pasaport· 
tarını verdi. Ankara'da dostluk, Atina'da 
hazırlık: en doıiro politika budur. 

Fransız sordu: 
- Türklerle bir daha muharebe eder. 

seniz nerede çarpışacaksınız? 
Yunanlm.m hiç biri cevap vermedi. 

Fransız kendi sualine kendi cevap vermiş 
olmalc için: 

- Traiikya, dedi. [akat bu sizin için 
rena bir koridor. 
Şi1man yüzlü Yunanlı pliba b.lm ciis· 

sesinin teairlyle olacak: 
- Bu sefer onlar gelsinler, dedi, düş

macm. ayağına gitmek çok masraflı olu
yor. 

Salonun orta avizesi söndü; sanatoryc. 
mun uyku saati gelmişti. İzmir rıhtmım
dan denize atatn fistan11 b.hramaniarm 
bu 1&fD,atacı vatandaşmı salonun b.ran'lık· 
latan köşesinde1 o Fransız ve İspanyol'a 
verdi.fi sevkulceyiı konferansı ile başba. 
şa bırakarak odama çıktını. 

Ruıyada nllmaylflor 

Mo•kovadan gelen haberlere gö
re Rusyanın her tarafında amele 
tarafından Çin aleyhinde nümayişler 

vapılmaktadır. Aktedilen mitinglerde 
Çin hükOmetinin demir yolu Rus 
memurlannı tevkif etme.<! prote<tO 
edilerek Sovlyet hüktımetinin bu 
bapta şiddetli davranma!! tıılep edil
mekte ve bütun Ruslınn bu husus
ta hükumete muzahir olacagı temin 
edilmektedir. 

ka mes'elesi. ıruı 'ahaiyoti karşısında diyebil• 
- Yeni Türk kanunları. ki Gazi daha süblim eserini d?;:A 
- Yeni Türk hurufau. maııutdır. Bu da ilim sahasını p,ıv 
Eğer şu yukarda zikredilen veka- !erden, İktisat sahasını memurlaf! 

yiden her birini birer mücahit dahi ına sisteminden temizlediği za.ınal' 
tanzim ve idare etmiş olsaydı, yine lacakdır. Cünkü onun ruhunu e 
Türklerin milli tarihinde daima bör- leşdirecek olanlar ancak bu sur 
metle yadedilecek birer kahraman yaratacağı küçük gazilerdir. 

0 addedilebilirlerdi. Fakat Gazi ne yal- Dr. MUSTAFA şAKlr( 
mız 1;ürkün şer~fli. harp menakibine A K BEYİN CEVA8 
mevzu olacak buyuk bır kahraman, • • 
ne de ismi siyasi ahtnamelerde sita- Gazi, Türk milletini eıir e 
yişle zikredilecek iyi bir devlet ada- isteyen yüzlerce milyon nufus!uk ~ 
mı, ve ne de yalınız milli irfanın te- kümetlerle tarihlerde misli oJ.ınl 
mellerini kuran muhterem alimlerden muvaffaklyetli bir mücadelenin 
biri değildir. rini yarattı; Gazi Türkü hakaret 

Gazi beynelmilel medeniyet tarihi- ıulumdan kurtardı. 
nin layemut simalanndan biridir; Gazi, Lozan muabedesile 'fiİ 
mazisi olan milletler bir çok büyük al!rlardan beri mahrum bulundV 
muharipler, mahir politisyenler, bü- siyasi ve iktisadi iıti.klilli kazan 
yük iılimler yetiştirmişlerdir. ran eseri vücuda getirdi. Türke ~ 

Lakin cihan tarihinde milletini kanıW 
muhakkak bir esaretten, tereddiden di toprağında yaıaına.k im • tf 

hakkını verdi. >ıı 
kurtaran, ana hayat veren, anı bü- Türkü bir sarmatık gibi ~rı ~Ya 
yük milletler arasında en şerefli mev Türke teneffüs iınkSnıru vennı~ ~ 
kılerden birine namzet kıla bilen hiç Türkün kanını emen tufeylileri / \ 

yo~a~~~ir istikbalimiz hakkında ne zi Türkün gövdeıinden kopardı b liy 
tı; saltanau yıkb, bu muz ur rn•. ,ı t;ı 

düşündüğünü sezmek, diihi olmaya klan Türkün temiz muhitinden I"' ~ 'i 
mütevakkıfdır, fakat Gazinin yegane du. Türkler aruk hakıki hürriyet~ ıı,, a 
hedefi milletimizi harsen, ilmen, ik- ti! t 

va11 teneffüs et er. pi 'i 
tisaden yükseltmek olduğunu bilme- Türkün, bunların hepsinden !!., ltt 
yen yoktur. büyük bir düşmanı vardı. Bu '."ıl 

Gazinin ta Anafartalardan bu gü- klerin benliğine hakimdi. Tiil'J/ 
ne kadar yarattığı harikalar, yekdiğe gözüne perde çekmişti. Türk, ef~ı 
rinden asla ayrılamayan bir küldür, nelerin, yalanların, cehlin kara ~ li 
ve Gazinin bir tek eseri vardır: becilerine kulaklarını kapa~aıı' ... ~ ~·~ 

Millete benliğini bildirmek, yüzü- Türk milletiııiu tek büyük .baJ&P'. -...,; 
nü ahretten çevirmek, anı gençleş- dünyada hiç bir büyüğe nasip oıl th,,' 
tirmck, ana yaşamak aşkını vermek, d ·kk h ı T". küt' 
görüş ve duyuş kudretlerini artır- yan 1 at ve me aret e ur ·ı6 'i 
mak hülasa, (bir hamlede Türk mil- bundaki bu yabancı ejderi de 0 "- rı, 

d h dü, asırlardan beri kapadılıruŞ ıV 'c' 
!etini kimsenin bilmediği esrarlı e - zünü açu; Türkü güneşli hal<' ı:ı 
!izlerden geçirerek bir çok milletle- .. ka d 

k kla ed . dunyasına vuştur u. 11' <Jc. 
rin asırlarca eve! çı tı rı m eruyet Gazi, Türkü düşman esaretin" ııf ~ 't 
yolunun ta ortasında anlarla karşdaş saltanat esaretindeıı, kara ta~s' .ı lfq 
trrmak) drr. · d ku d B ı ıırr 
Türk milletinin bu yeni filemin kah- esaretın en rtar ı. un arın. el ı 'i 
ramanlarma ayak uydurarak kadıni- çok büyük eserlerdir ve beherı ~ ~ 

d 1 ks rinden büyüktür. Fakat Ga _., •ı..: 
le, erkeğile sen e eme izin anlarla bunların hepsinden de büyük '-;, ı'f! 
birlikte yürümcğe muvaffak olduğu vardrr. Gazi Türke, bundan sO ~· . 
gündür, ki Gazinin en büyük eseri da bütün hı. düşmanlarla çarpışıd:ıİ ~la 
tamam olmuş olacak ve bütün dünya mesini ve bunları kolaylıkla ve 
hep bir ağızdan: ma yenebilmesini ve ebediyen ınV 

Işte Gazinin en büyük eseri diye- fer kalmasını da öğretti: Tiirke ) 
cektir. 

•1 harflerini öğretti. 
1 

. 
Poyrazog u Bu Gazinin en büyük es•~ıli. 

A. SOREYA Çünkü (memleket işgal edıl• l<~ı 
~1. Şakir Beyin cevabı istiklalimiz tehlikeye girebilir f• , 

Bence Gazinin süblim olan eseri 
müliirim Mustafa Kemalden Gazi 
Mustafa Kemali yaratmasıdır. En 
basit bir hikaye yazandan en pbcse
ri vücuda getirene kadar olan bütün 
mübdilcre sorunuz ibdaınm bir gebe
lik devri olduğunu öyrenirsiniz. N1.
polyon bir sevkulceyş kararı verclimi 
"çocuk doğurdum" dermiş. Dcrlerki 
Göte Faustunu on beş sene, Nice 

mücadele için, muzaffer oıınal< ~ 
herkesin hakikatı, doğruluğu.11~ 1 
ması ve görebilmesi 13.zımdır . 
bilgi ile kabildir. <" 

Gazinin eserleri her hadd~ ~ 
kinden büyük olan riyazi ~ır ~ 
ledir. Bıı sil•ilcde Gazinin b~r fJ' 
krdiğı son es.ı · harf inkı!lbı lt'ı!'' 
silsilenin de hatları namütena 

11
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~en z tıcaretlnıizi11 inkişafı için 

ı la arası ~ i reka~et 
Ticaret odası bu işle 

meşgul olacak 
~ekabet meselesi Seyrisefain idare 

meclisinde de görüşülmüştür 
. t.liııı vap . S 
tıscıa· . ur kumpanyalarile ey· 
hi S 1~ _ıd":re•ı arasındaki ihtilaf Se· 
ıııaın~ aın ıdare meclisinin son içti
lat ·t" e~emnüyetle görüşülmiş ve 
~. Ç:t!barıle bır mutedil tarife vücu• 
•afi1t •~il~_rek bu meselenin intacı mu 
li Zi gorulmüştür. İdare meclisi rei· 
;,._._Ya B., bu hususta bir muharri-.:e d"ınittir ki: 
eft -~Velce rekabetin onune geç
Urcu~:re _yapılan ~arifeye baz.' va

ni 
11
,.. r .rıayet etmıyerek Seyrısefa

dilcıer':'~k~ı vaziyete düşürmek iste
•tııi 1 ~çın itilafname tatbik edile-
s ıtı. 

CYtis f · ı 11 e aın halkın vapur ihtiyacr-
<arıı:'•rı dikkate almak suretile bir 

ti Yapmak hususunda vapurcu-
a anı u ille aşmaga hazırdır. Her halde 

iıyetı •ele Yakında halledilecek ve şi
Urcu~te sebep kalmryacaktır. Va
•kkı r Mudanyaya sefer yapmak 
''•kı~ın haftada 4 gün kendilerine 
'da llıasını ıstiyorlar ve diğer hat

aft S~a ~Ynı şekilde metalipte bunu· 
Clt :rıs~f~nden fazla vapur işlet-
; •lig !esını takip ediyorlar. Halbu
İni tet~deki vesait bütün istedikle
riıctnııne kafi değildir . Biz, yeni 
,t er Yapılırken bu ciheti memle

llten f · · ccb . a ıını nazarı dikkate almak 
s ur_ıy ctindeyiz. 
•yrıseı · · aının vapurlarla rekabet 

için navlun ücr~tler~ . çok -~n~_rdiği 
iddiaBI da gayrı varıttır. Çunku va
purcular bazı hatlarda sırf ida_remi
ze karşı vaziyet almak maksadile u
cretleri hemen hemen bedava dene
cek hadde kadar tenzil etmi§lerdir. 

YENl VAPURLAR ALINIYOR 
Ancak bazı hatlarda sefer yapan 

vapurlar, ihtiyat gemi bulunmama
sı yüzünden daimi surette çalıştırıl
dığı için ikisi 1700 tonluk ve biri 
( 4000) tonluk olmak üzre daha en az 
üç gemiye ihtiyacımız var~- Bu 
noksanları az müstamel gemırlerle, 
ikmal ettikten sonra Gazi Hazretle
rinin namlarına layık (6000) tonluk 
büyük bir vapur yapnrmak mutasav
verdir. .Bunun 2 milyon liraya sipa
riş edilmesi muhtemeldir. İdare mec
lisi, son defa ( 28,000) İngiliz lirası
na mubayaası teklif edilen 20 senelik 
vapurun fiatini fazla bulduğu için 
tenzilat icrasını müvafık görmüştür 
Bu iş yakında intaç edilecektir." 

VAPURCULAR DA DiYOR Ki ... 
Diğer taraftan vapurcular ise S~

yrisefain ile mutabık kalınarak hı
mayekir bir tarife yapılmadığı tak
dirde çok zarara uğrayacaklarını, 
şiddetli rekabet dolayrsile sermaye
lerinin yarısını kaybettiklerini söyle
mektedir. Ticaret Odası bu hafta i
çinde tetkikatını bitirerek hükumet 
nezdinde teşebbüsatta bulunacaktır. 

!nkara ~ijük liW felaket atıafı 
/ Birinci sahifeden mabat j 

'{ Eşy A KAÇIRILMADI şarak yangının bir an eve! önüne ge-
•ngını · · · ~kk.\_ n suratle etrafa sırayetı çilmesi için çalışanları teşvik için e-

i 01,:ıardan eşya kaçırılmamasına mir vermiştir. Kaç defa yangının i
tiy ':'§tur. Yangın sahasında ek- çine girdi. Alevler gözleri tahammül 
Ulı~tı teşkil eden küçük esnaf edemiyecek kadar yakarken, duman 

n. nlarına bağladıkları ufak ser- gözleri sızlatırken, O bir aralık yan-
e 

1 
... olmuştur Yangın sahaaında ek gının yıkılan sebze haline sirayet et

Ugramışlardrr. İçlerinden bir ço- memesi için enkaz üzerinde ve aro-
~kYat münasebetile bağlarda otur- zözün başında durarak kızan tahta

larından sabah yangından haber- !arı, tutuşan çatılan söndürttü. 
'4n'. ~ara~ dgeldaıişler ve dükkin ye- Sonra caddeye çıkarken yanan Me-

.zerın e urnan tüten enkaz i le aerret otelinden caddeye uzanan alev 
rıııa§mışlardır. Evlerden ve dük- !erden kendisini muhafaza için eıı·n· 
nlardan kaç 1 b" d-'-' y . rrr a ılen eşyalar es- ""' ıapkayı yüzüne tutmuı ise de 
ı,;ngın yerıne kümeler halinde yr- kızgın aletten çehreleri pek hafif ıu· 
rı •ş: zabıta tarafından muhafaza. rette mütee11ir olmuıtur. 
l!:a'çın tertibat ahnınıttır. Yangın sekiz buçuk saat sürdü. S.;E FİATI HEMEN ARTTI dokur buçuk ta her tarafta baatırıl
hi ze halı yıkıldığından bugün dı. 
ııı~de sebze fiatlerı birden tereffü 
u.:!tir. Bu tereffüün devamına 
;131 kkat nazarile bakılmaktadır. 

ANKARA BUYOK BİR 
FELAKET ATLATTI 

Ankaranın büyük bir felaket atlat· 
tığı muhakkaktı. cıtı; •ahıner Ankara merkezi heyeti 

4ut uzerine içtima etti. 
IiTAÇLARA YARDIM 

\'~ EDİLİYOR 
y &tndan zarar gören muhtaçla
Ct:?ııtı fealiyeti başladı. 
t;ı. 'Yet yanan evlerin az o\ması

~t C~en açıkta kalmış olması mel 
lrıc~~ler için İncirli cami Hukuk 

1 ve Gazi mektepleri İsmet 
.'· A~ektebi binalarını temin etmiş 
leıe, §a~ kadar yersiz kalan bazı 
ı.t..;=aınıye yerleştirilmiftiı:. Muh 

~li,: Dlliracaat edenlerine lhti
•t' ~zarı dikkate alınarak mu· 

Gazi Hazretlerinin aldırdığı tetbir 
!er sür'atle istimal edilmemiş olsay
dı, ateşin nerde duracağı belli olmaz
dı. 

Gazi akşama doğru tekrar yangın 
yerine geldiler ve Hilaliahmer mer
kezi binasından yangın sahasını tet
kik e ttilor. 

Oui Hazretleri acil tedbirlerin it
tihan için İmar müdürlliğünün, Vi
liyetin faaliyete geçmesini temin et
mifılcrdir. 

Ma~kemeıer~e talil 

/,, 19~ ,, 
.· 

lstnnbul cuma g ünleri nasıl eglenİ!JOr ?. 

MİLLİYETİN ŞE .R HABERLERİ ~a at a sahille i ~~-~-=-=:ı~~~=-==--==--==IB:Wns.==-1111:, • ---+<>----Milteferrik H. 

is~irto la~rikası 
Bu sene Ereği/de 
fabrika yapılacak 
Müskirat umum müdürü Zekai B. 

dün sabah Ankaradan şehrimize gel
miıtir. Zeklli bey inhisar idaresine 
ait bazı işleri takip ve intaç için Ma
liye VekS!etiyle temasta bulunarak 
lazrmgelen talimatı aldığını söylemiş 
ve şunları da ilave etmiştir: 

- Yeni İspirto fabrikasının Erey
li' de inıasma Heyeti Vekilece karar 
verilmİftİr. 

Fabrika için yer ve ıu tetkikatın• 
da bulunmak üzre yakında Ereyliye 
bir heyeti fenniye göndereceğiz. 

Bu İıpirto fabrika11 bu sene içinde 
yapılacaktır. 

lnhiıar idareıi tarafından verilen 
İspirtolarrn eksik ve fena olduğu id
diaları varit değildir. 

inhisar idareıi kadroıu kat'i ıek
lini bir ay evel aldığı için yeni bir lef 
kilat veya tensikat mevzuu bahiı de
ğildir. Avrupa' dan celbettiiimiz Iİ· 
kör mütehaı:.ı§larından istifade edi
lecek ve en iyi likör imali için lat1111· 
bul'da tesisat vücude getirilecektir.0 

Likör imali için saf şarap ispirto
su kullanılacaktır. 

DA YİNLER VEKALETİ 
Zekai bey diğer bir suale cevap o

larak: 
- Düyunu umum.İye Komiser ve

kili olmakla beraber Pariı'e ııitmekli
ğim mevzuu bahis değildir. Dayinler 
Vekaletine kimin tayin edileceğini 
bittabi bilmiyorum.'' demittir. 

YIRTIK PARALARIN TEBDİLİ 
Kirli paraların tebdili hakkındaki 

kanunun tatbik talimatnamesi hazır
lanıyor. 

Bu kabil paraların değiştirilmesi 
için doğrudan doğruya bankalara sa 
lüıiyet verilmemesi düşünülmekte
dir. Tebdil muamelesinde tatbik edi
lecek kare usulü her türlü sui istima 
le müsait görülmektedir. Bankanın 
biri paradaki yırtık miktarını mesela 
yüzde beş nispetinde görebileceği gi
bi diğer bir banka da ayni paradaki 
yırtığı mesela yüzde 8 nisbctinde gö· 
rebilir. 

Bunun için bu muamelenin doğru
dan doğruy.;ı Malsandıkları tarafın· 
dan idaresi karar altına alınmak üz
redir. Malsandıkları kendi varidatla
rı ile yırtık parayı değiştirecekler ve 
aonra paraları merkeze gönderecek
lerdir. 

NÜFUS İSTATİSTİKl 
Türkiye dahilinde yapılmış olan 

umumi tahriri nüfus muamelAtına a
it taanif İ§leri bitirilmek üzredir. 

25 vilS.yetin umumi tasnifi bitmiş
tir. Bu tasnifglerin neşredilmek üzre 
broşürleri hazırlanmıştır. 

Umumi nüfusa ait yaş , maluliyet 
çalışma tarzı, meslek, tahsil derecesi 
evlilik ve bekarlık gibi mukayeseli 
cetveller tespit edilmiştir, yakında 
bunlar da neşrolunacaktır. 

DİVAN MÜRAKİP MUAVİNLİÔİ 
Divanı muhasebat mürakip mua

vinlifi imtihanları 20 Temmuzda An
kara'da yapılacaktır. İmtihan için la
nmgelen hazırlıklar bitmi§tir. İmti
hana pek çok talip vardır. 

70 Yasında 
' 

Katil ana mı, 

Emanette 

~inlerin e~Jası 
Gece yarılarına kadar 
sandal saf ası yapanlar 

oğlu mu? Bu eşya temizlen- Gece yarısından sonra heybeli adaya 
70 yaşında bir kadın ·Dl_'!den satılmıyacak 

seksenlik kocasını . Olülerden, h~~talar~ kalan 
hır takım eşya otede bende sa-

ö l dürme ki e maznun tılmaktadır. Halbuki bu eşya-
80 yaşındaki kocası Hüseyin efen- nın fenni surette temizlenme

diyi öldürmekle maznun 70 yaşında den satıldığı anlaşılmıştır 
Kuşadalı Hatice hanımın muhakeme- Böyle hiç bir kaydı fenniye 
sine Ağır ceza mahkemesinde de- h 
vam edilmiştir. tabi tutulmadan satılması, şe • 

Hatice hanım, maznun mevkiine rin sıhhatini tehdit etmektedir. 
geçtikten sonra reisin suallerine ce- Emanet, bu sebeple badema bu 
vap olarak demiştir ki: kabil eşyanın fenni tathirat gör 

- Efendim, ben masumum. Ben d im · 
efendimle tam kırkbeş sene gül gibi m~ en satı am~sı~ı temın et-
geçindim. Nasıl olurda benim gibi mıye karar vermıştır. 
kocasiyle çok iyi geçinmiş bir ka- Müstamel eşya satanlar veya 
dın kalkarda efendisini öldürür. satacak olanlar ellerindeki eş
Nasrl olur da ben bu vicdansızlığı yayı tephir eaireceklerdir. Za
yaparım. 

Hatice hanım bundan sonra va- brtai belediye memurları, tephir 
kayı şu suretle anlatmıştır: edilmemiş bu kabil eşya gördük 

- Efendim, size vakayr anlata- leri takdirde sahiplerini cezalan 
yıın. Bir gün efendim bana dedi ki: dıracaklardır. 
"_Yahu git. b~az badem topla da Er- ----
zıncandaki oglumuza gönderelim? " Darülbedayi 

Ben de tarlamıza gidip bademleri M · ·· b '! ·1 
topladım Fakat d.. .. f d" evsım munase etı e tatı ya · eve onuncc e en ı- 1 •• • • 

mi evde bulamadım şaşırdım kaldım. pan Darulbedayı sıcakların hı-
Bu ad_a~cağız böyle nereye giderdi? tamını müteakıp faaliyete geçe
~fendırı:.ın baş'.na bir iş gelmiş oldu- cektir. Almanyaya sipariş edi
guna huka:ı_ettım. . Esasen ben o- len ve sahneye konacak olan 
ğlumdan şuphelenıyordum. .. · 

Çünkü oğlum Mustafa bizim mal- mudevver sema gelmış ve ma
lar_nnıza ı:~z dikmişti. Bize karıp halline konulmıya başlanmıştır. 
daıma ak~~ık gösteriyordu. Hatta Bununla beraber Almanyaya 
ben ke~dısınde_n . nafaka_ almak için sipariş edilmiş olan diğer bazı 
dava bıle etmıştım. Oglum bunun . . .. 
için bana düşman oldu." eşya daha gelmıştır. Darulbeda 

Hatice hanımın bu sözleri üzerine yie bu sene yeni bir çok eserler 
mahkeme bazı şahitlerin dinlenmesi- verilmektedir. Yakında bu eser 
nekarar ".erere~ ~uhakemeyi 27 tem- ler üzerinde çalışılmıya başlana 
muza talik etmıştır k D ··ıh d .. 

Mahkeme bittikt. H t" ca tır. aru e ayım operet 
en sonra a ıce k"l. . d"l"k 

hanım bir gazeteciye demiştir ki: kısmının teş ı ı ıçın ~ım ı ı 
Allah aşkına evladım, bana bir av- müspet bir hareket yoktur. 

kat bulı_ınuz. Şimdiye kadar başıma 
böyle bır şey gelmemişti. Bir insan 
45 sene geçindiği kocasını nasıl öl
dürür? 

Hatice hanım ayak üstünde bu 
sözleri söyledikten sonra tekrar jan
darmaların muhafazasında hapisha
neye sevkedilmiştir. Hatice hanımın 
Mustafadan başka bir oğlu daha var
dır. Bu oğlu Erzincanda Saip bey is
minde bir zattır Mumaileyh annesi
ne yardım etmektedir. Fakat gönder
diği yüz lirayı Hatice hannn (Tanrı 
ödlincü) diye hapishanede bir kadı
na vermi§, fakat bir daha alamamıı
tır. 

~~ 

KANLARDAN İSTİFADE 
Mezbahadaki kanlardan ne suretle 

istifade edebileceğine dair kimyager 
Nurettin Münşi B. bir rapor hazır
lamıştı .. 

Nurettin B. raporunda denize akan 
kanlardan senede 110 bin lira istifade 
edileceğini söylemektedir. 

Mezbaha idare meclisi reisi Tahir 
kevkep B. bu iddiaya şu cevabı veri
yor: 

- Şimdiye kadar denize akan 
kanlara yalnız bir Fransız grubu ta
lip olmuştur. Bu grup ı 5 sene müd
detle hanlara senede 100 lira vermiı
ti. Bu teklifi kubul etmedik Nurettin 
Mün'i beyin dediği gibi kanlardan 
senede 11 O bin lira istifade edileceği
ni zannetmiyorum. Eğer bu kadar 
istifade mümkünse Nurettin B. ne 
duruyor' 

yelken açanlar çoktur 

. Hava belli bel_irsiz kar~rıyor. D<;· 1 - _Gece yarısından sonra alcılları· 
nız hamamları hızasındakı sıra gazı· na esıp taa Heybeli adaya yelken a
nolarda akşamcılar toplanmış "vak- çanlar çoktur. 
ti kerahet'' i bekliyorlar. Arasıra el- Sordum: 
!erinde paketlerle öteye beriye ko- - Bu işi yapmak için kaç binlik 
şanlar görülüyor: rakı ister? 

- Hasancığım limonu unutma. . - İnsan sayıyı filan kaybetmeli, 
. - Şurdan bir !•arpı_ız aldr;n _ama kaç şişe rakı içti~ini bilen adam hiç 

bıç sorma, ye benı yerım senı dıyor. bu haltı eder mı? Bizim kaç ka-
- İyi su şişesi nerde. . deh içtiğimizi sormak han-
- Merak etme, hepsi hazır. . nma geldi ama "sayısnı unuttuk,, de 
Ve şimdiden herkes sandalını pey- melerinden korktuğum için sorama-

liyor: dım. Sahillerde, birbiri üstüne yığıl-
- Az sıya et şunu. . . mış insanlar içiyor, evlerin gaz lam· 
- Beyim yelken Iazrm mr? baları ile birer küçük yıldız gibi par-
- Aman küreklere dikkat et. . . !ayan balkonlarında toplananlar içi. 

Dün akşam, bilirsin ya, az kalsın. . . yor, sandaldakiler içiyor, sandalda 
* * * olmıyanlar içiyor, hasılı baştan aşa· 

Öyle bir sahildesiniz ki burada balk ğı bir çakıntıdır gidiyor. 
gece yanlarına kadar sandallar için- Bu~anın pazarlarını dolaşın hep 
de 'peymaneden neı'e tahsil" ederler mezelık şeyler görürsünüz: Balık tuı 
Bir aralık gözlerinizi kapayarak ve larruılarının envaı, turşuların çeııdi, 
kendinizi unutarak romanlarda ma- kavun karpuzun en olgunları, ciğer
ceralarını okudu~nuz, sinemalarda tiler, en fazla alış verişi burada ya. 
hayalini seyrettiğiniz Venedik gece- pryorlar. Salatalık, turp gibi şeyler 
!erini burada yaşayabilirsiniz. Sizi en ziyade buralarda rağbet görüyor. 
bu hulyadan ayıran tek şey vardır. Laf mı bu? Meşhur Sandık bumu 
O manasız "Voyvo! ... ·• sesleri.. buradadır. Eski meynuşlarrn ta bil· 
Voyvoooo .. Voyvoooool... me~ ne~elerden kalkıp üşenmeden 

İki çapkın ellerinde birer çürük geldıklerı yer . . . 
armut, önlerinden geçen bütün san- Dikk_at ederseniz, akşamlan muha· 
dallara bu iltifatı savuruyorlar: verelerın hemen hepai içki mevzuu-
- Vyvooo! Voyvooool.. na dairdir: Mezelik 11takoz bulmak 

Fakat bir çokları bu sesleri bir ne· için tanıdık kayıkçdara bol bahtiı 
vi teşvik addederek sandallara yas- v_a'dı ile bir kaç gün evelinden aipa· 
!anıp parlatmakta devam ediyorlar. nşte bulunanlar, nevale sepetinde 
Yanımızdaki sandalda biri, kürek çek hoşlandığı mezelerden bir çqidl nok 
mekten yorulmuş arakdaşma sesleni- san olsa o aqam keyfi kaçıp ağı.z 
yor: tadı ile grdaoınr alanıryan hakilı:f keyf 

- Hele birer tane atalım da, yor ehli hep buralara hat vurur. 
gunluğun geçsin. . . Ben bunları zihnimden geçirirken 

Şoför çakı ile ar-
kadaşını yaraladı 

Ve ağızlarına birer taze kayar so- ortalık ta artık iyiden iyiye kararmıı 
kup canü gönülden bir "Ohh 1" çek· ka~a~ar !yiden iyiye bulutlantllt§tı. 
tiler. . . Büyilk brr sandal filosu açıklarda 

- Şerbet misin be mübarek. . . . demirlemiş rüzgira tabi sallanıyordu. 
CENAZE OTOMOBİLLERİ Sahilde harap gölgeleri suya dü- Arkadaş baştaki demiri işaret ederek 

şen hisar diplerinden gramofon ses- sordu: 

.. Dav:ut paşada oturan Ediple şo· 
for Hıkmet evelki akşam şeh~adeba
şıı:ıda kavga etmiıler, neticede şoför 
Hıkmet Edibi ,akr ile yüzünden ya
ralamıştır. 

Cenaze nakşline mahsus otomobil- !eri geliyor: _ Biz de atalım mı? 
!erin celbi pahalıya mal olduğun- - "Ehli atkın nefvegalıı kUtei - Yok dedim, biz kllfl derecede 
dan Şehremaneti Adalar, Kadıköy meyhanedir" attık, dönelim ı 
Üsküdar ve daba bazı yerler için bir Buna sandallar içinde saçları iki 
çeıitte olmak üzre zarif arabalar yana dökülmüş, göğsü bağrı açık bir 
yaptırmağa karar vermiş ve bunun kadının okuduğu gazel cevap yerine 

M. S. 
1 •••••• 1 

için güzel sanatlar Akademisinden geçiyor: 
ŞOFÖR HASANIN MARiFETi bir nümune planı istemiştir. "Neıin ıen doğru söyle kız mmn 

DüJnnu umumiJe 
Koska caddesinden şüratle inmek- Jktısadi H. oilan mıaın kafir." 

VEREMi~z~~fADELE te olan şoför Hasanm otomobili 10 Sonra karşılıklı ahlar ve oflar. Bu-
yaşlarında Mukaddes isminde bir kız Sı"goı ta tarı"fesı" rada herkes birbirini ıarkı söylemeğe 

Komiserliğin liiğvine 
karar verlldı 23 Temmuz günilnde Veremle mü- çocuğuna çarparak başından ağır su- teşvik ediyor. Eeasen teıvika da ha· 

. '~ e,~ılınektedir Cemiyet 300 ki-
1t. e .. , 50 kilo peynir tevzi etmiş 

Şı;;lilUMİZDEKİ DERİN 

cadele cemiyeti rozet dağıtacaktır. rette yaralamıştır. b • k d • cet yok, şişede durduğu gibi duru-
A k 19 (T l f ! ) tat 1 e ıJf yor yor mu ya .. Ağzını açmak istemlyen 

n ara, e e on a ERAZİ TEVZİ EDİLDİ bile burada bülbül kesiliyor. 
İzınirde Adliye mahkemesi ta- Kahtane köyünde boş duran emla ÖTRAMVAYA BiNERKEN Yeni yanııın sigorta tarifesinin Araarra iki sandal araarnda •öyle 

Istanbul Düyunu umumiye komi
serliği lağvcdilmiı ve keyfiyet latan. 
bul Defterdarlığına bildiri!mittlr. 

l.nka TEESSÜR 
tt dij •a_d_:ı vukua gelen yangın ha· 
lıııu n ogle üzeri şehrimizde du

~'lıdrş ve çok büyük bir teessür 
-"• rııııştır. 
. utılt~afi hepimiz Cümhuriyet hü
'~ınllin azmi sayesinde bu ~üyük 

tın da Yakın bir atide telafı olu-
~ 'tan a katıyen eminiz. 
a, tdn•n~an resmi makamat haber
'i;ın lltıştir. 
ltt ~tı haberi üzerine bazı kim· 

k nkaraya telgraf ve telefon 
1t. sureti ile malumat istemişler· 

·1d • "f d d k · B ki ·ıı· d · · k .. ı·· k · mer isminde bir çocuk evelki gün tatbikine bu günden itibaren başla- Y tı en ıstı a e e ece tıı'. ursa- mı ıye en erazınm oy uye ta sı A ıilrtünüp geçerek: 
· h" b ı · ksarayda tramvaya binmek üzre at- nacaktır. 

da bl'n"ncı· hukuk ve ag-ır ceza mı ıtam umuş ve tapu senetlerı 1 k b b - Halim beyciğim.. Bize ödünç 
t · d"l ğ b ı ar en agmı tramvay direğine çarpa- Buna nazaran a şap evlerin sigor-

hk l 
. I k li evzı e ı me e aı anmıştır. k 1 . • b" d d k bir şi•e ... 

ma eme en ça ışaca as ye B · 7 · d"l - ra yara anını•, hastaneye yatırı!· ta ücreti azamı ın e on o uz en az Y . . • . . _ u arazı 4 parçaya tevzı e ı mış- Y - Ah, ne gezer ııözümün nuru, 
ceza mahkemesı tatılden ıstıfa- tir. mıştır. binde <8•40> dır. biz çoktan tllkettik . 

Kigir binaların sigorta ücretleri · d ld b" b k t de ede<:ek, Adapazarmda müs- Aynı san a an ır aş ası amam 

l
• ahk ZİRAAT BANKASI HAVUZA DÜŞEN ÇOCUK en fazla binde (6,50), en az binde lryor: 

tace ışler asliye ceza m eme İMTİHANLARI Kızrltoprakta kayışdağı caddesinde (1,40) tır. _ Sade şişeyi değil a kardaş, sı-
si tarafından münferiden rü'yet Ziraat bankasına alınacak müfet- oturan tüccardan Necip beyin bahçe- Mükarrer sigorta şirketi bu gün fırı da tükettik! .. 
edilecek, Antalyede hukuk haki · ı · ah · - · fh ı vanı Şükrünün üç yaşındaki oğlu fealiyete geçecektir. Ey. . . Okuyucular. . ma!Qmunuz 

tış erın t nrı ım ı an arı yapılmış- Tura e elki .. bah d k Dig'er sigorta şirketleri yeni tari· 1 k" b" . d" S 
mi Bilal Bey çalışacaktır. tı. İmtihana girenlerin kısmı azamı n v gun çe e oynar en o a ı rz şım ı amatya önlerinde-

havuza dü•müş ve bog-ularak ölmüş- fe üzcrind..;n al~caklan primlerin ya- · D . d 
B h b 

Mülkiye mezunlarıdır. • yız. enız, a eta, çarşaf gibi ... 
Orduda aza Ü tan ey çalı- tür. rısını Mükarrer sigorta şirketine ve- Sallanmıyoruz bile. . . İşte ağır ağır 

şacak, hukuk hakimi hüseyin ESLAHA MÜZESİ AÇILACAK receklerdir. Yenikapıya yaklaşıyoruz. Burası da 
ROMEN DARÜLFÜNUNLULARI li Avni Bey, tatilden istifade ede- Kubbealtında açılacak olan eslaha ŞEREFİNE G" 1 ti bir başka alem .. Denizin üstü çıp-

aı-;k YARDIM cek, Adanada hukuk h;ı.kimi müzesinin hazırlıkları bitmiş, tertiba uze sana ar lak vücutlarla dolu. . Sandalda bana 
ll4ııa zedelere şehrimizde de iane tı ikmal edilmiştir. Türk Ocağından: Temmuzun 22 refakat eden genç, sahilde kayalık-
b"'1rak muavenet edilmesi mu· Ahmet Hamdi Bey ifayı vazife Silahlar tefrik ve tasnif edilmiş inci Pazartesi günü akşamı saat 9 da !arın üstüne çömelenleri işaret etti: 
°'tıı ~-Bu takdirde Hilaliahmer edecektir. Konyada, hukuk ha- hepsinin üzerine etiketler konmu~- Romen Darülfünunluları serefine O- Müsabakayı bir hanım - işte, dedi. baldır pazarı bura1ı! 
'ti\~ abu! edecektir kimi Mehmet suphi, kastamo- tur. Müze yakında açılacaktır. cakta bir müsamerei raksiye verile- - Tuhaf şey... Ben burada pa-
: ı.ı1 tıII\ı( İŞLERİNE DEVAM nu da hukuk hakimi Osman, A- Meskukiit müzesinde de hazırlık- cektir. Bütün Ocaklı kardeşlerimi" kazandı zar filan ııöremiyorum. 

ı~ nak'.ı~llı e r Cemiyeti felaketzede- !ar tamamen bitmiştir. Küşat günü aileleriyle birlikte bu müsamereye Güzel sanatlar akcdemisinde, el Dedi ki: 
-.,bah' muavenette bulundu. Ya- masyada hukuk hakimi Osman, yakında ilan edilecektir. davetlidir. Elbise serbestir. d A - Esnaf gözüyle bakmıyorsun da 

b
. · · h k k ahk işleri ve afiş şı·belerin e, vrupaya 

;tt~ı,· ta yardım i•ıcrıne devam Ankarada ırıncı U U m e Müzeler müdürü Halil bey rahat- d k ·· b" ·· b ondan • 
.... r ş .., l · d A İSTİF MAKiNESİ talebe gön erme uzre ır musa a-"'ki · ehremaneti vardım aaha- mesi ile sulh hakim enn en - sız olduğundan bir kaç gündür ma- k 1 t - Ha, dedim, şu madde.. Pek 

• •nlta k · · "d k ı k d" Istanbul gümrük ambarlarında in a açı mış ır. f · · d ·ı b" k 

Istanbul'daki komiserliğin yerine 
yeni bir komiserlik ihdas olunmuş
tur. 

Bu _komiserlik Pariate vazife gö
recektır. Bu hususta icap eden yer
lere lazımgelen tebliğat yapılmıştır. 

TORK MAARiF CEMiYETi 
BALOSU 

Türk maarif Cemiyeti tarafından 
25 Temmuz Perşembe akşamı Bü
yükadada Yat klüpte bir balo veri
lecektir. Balo Büyük Millet Meclisi 
reisi Kazım Pş. Hz. nin himayelerin 
dedi1:: Balo~u~ ~c~simin en tüzel 
ve eglencclı bır ı tımaı olmasl için 
çalıtıfnıaktadıc. 

SEPET SERGİSİ 
İzmirdeki sepet, çiçek ve şapka 

mektebi tarafından di.ın İzmirde lıir 
sergi açılmıştır. Burada ınektebin i
mal ettiği eşyalar teşhir olunaca k 
ve sergi 28 Teır.muza kadar devam 
edercktir. 

Halk sütunu ""biri · .zı aldırılması ıçln cı - li ulvı' beyler ı"fayı vazife ede- amma ge ememe te ır. Neticede Akademi müdavimlerin- ena ısım eğı ama ıraz aba .. de-
r~ tr ıtt'h · · tizamı temin için Liman 11tirkctinin ~·ı "? Bald .._.-ngı ı az etmıştır. İ ' den Sa<ldet hanımın müsabakayı ka gı mı "\ pazarL.. 1 

.~~~li'- ndan elektrik şebekesi ve 0 • ceklerdir. HASTABAKICI MEKTEB bundan bir müddet evel getirttiği is 1 im Sandalı iyice yana .. ırarak etrafı- M MALARLAR HAKKINDA 
" t 1 ahk · ' l H·ı· ı· hm f d ıla tif ki · f ı· · zandıg· ı an aşı ıştır. .,... ıs T 929 "h · 

' 
~"u" e efon bozuldu. Otomatik Dig-er hukuk m emesı ı e ı a ıa er tara ın an aç n ve ma nesı aa ıyete ieçmıştir. Bu mızı tetkik ediyoruz. Denlzin iıstü emmuz tarı li nuslianız-
.. ., çok f" b" ·· ı h b m ki kl tın. d k" Saadet hanım Viyanaya gönde· d b" -- dük" B . nı.- zararı 4 bin liradan fazla- sulh hukuk hakimleri tatilden na ı ır muessese o an asta a- a ne yarım ton sı e e ı eşya· adeta sahih bir meyhane. . . hiç boş a ır yazı gor . urada denili. 
«ltaa - kıcılık mektebinde tedrlaata devam yı kaldırmakta ve sandıkları isteni- rilerek bir sene staj görecektir. yorki · 

ıs .. U~rayan hatların tamiri ı"stifade edeceklerdir. Ağır ceza k duran yok. Fakat doğrusunu isterse· . 
Q l'angu'I lazımdır. İmar müdür- edilme te olup şimdiye kadar bu len şekilde istif etmektedir. Z ki b niz Marmara'nın hu en güzel parça- "Diplomasız mimarlardan imtehanı 

,,,t•ek gın •abasını siır'atle tetkik mahkemesi müstacel ceza işleri mektep muhtelif hastanelere elliden Makine bir kolla müteharrik ve Nihat ve e eyle- smda, mehtaba karşı uç dört kadeh yapılan on üç efendinin evrakı imli,.. 
"it tenı~•ki şehrin bütün ihtiyaç- ni rii'yet edecek, asliye ceza fazla hemfire vermi9tir. Hali hazrr- bir insanın kolaylıkla idare edebile- r/n ka b/r/eri yuvarlamak, hiç te reddolunacak bir haniyeleri jüri heyeti tarafından tet• 
1İık b ın edecek tertibat almqtır. mahkemesi tatilden istifade e- da 25 hemıire daha tahsilde olup cefi kadar basittir. teklif olmasa gerek. Bilhassa biitün kik edilmekte idi ... bu evrakın ted-
\,,~nlı:as, felaketzedeler için bin bunlar da be§ ay sonra yetişmiş ola- Feci bir kazanın kurbanı olarak şe- bir hafta geceli gündüzlü ça- kiki hitam bulmuı ve neticede 11 mi-
lltJv~• deceklerdir. Temyiz mahkeme- caklardrr. Bataklıklar kurutuldu hit düşen kaymakam Nihat ve Zeki lışan bizim gibi adamlar için ... Ne ınarm muv~ak olduldan 1111Iaıdarak 

,, ul{ REts ALEVLER si, kanun dairesinde tarzı mesa- Ayrıca bir yurt ta teais ed.ilmiıtir. Seferihiurın Karakoç ılıcaları ci- beylerin kabirlerinin inşası için İz- yalan söliyeyim, birer ikişer tane de dun bu mımarlara ehliyetnameleri 
.~ıı.ı. ltd İÇ. İNDE isini kendisi tayin ve vekilete Hasta dü,enler, hizmetten aciz ka- varındaki bataklıklardaki ıularrn kıs mir belediyesi ve muhasebei hususi- biz lparlattdık. Dümene oturan genç, te~!ialebdikilı;nişkatird .... 
'••n a 1.1 1 !anlar bu yurdun himayeairıe mazhar mı azamı, .;mdiye kadar yapılan a- yesi bütçelerine beşer yiıı lira tahsi- naz anıyor u: n u a emıde böyle bir imti-

1 ' 1.• "'t·b. a ıye Vekili, Hariciye b·ıd· ktı. Talimatnameye gö im k d la ...-- s h ı '"' ı ı ı ırece r. o a ta ır r. meliyelerle o civarda akmakta olan aat konulmuştur. Muhasebei hususi- - onra, dedi, pusulayı şaşırırım. an yapı mamış yalruz akademinin 
~ 1' fırka ~-nıumi Tevfik bey, ya re, mahkeme kalemleri mahke- çaya iaale edilmiıtir. Bu suretle su- ye bütçesi henüz tastik edilmediğin- 1 N~tekim, ilci kadehten sonra dü- mimari şübesine devam eden talebe-
~~ ,~li. Falih" atıbi umumisi Saffe~, l · b" ld - t d'l t b" KİMSE ÇIKARILMADI kk"·h h den in•aata başlanamıyordu. Beledı"- menı bıraktı: de:-ı diploma konkuruna i•tı"rak •den ,,.''liist• Rıfkı beyler ve Dahı- me enn ta ı o ugu a ı e a ı yun tere u at yapması ve sıtma te , 

1 

d f d·ı . 
1 

y , 

··•• •§arı ı deg-ı'ldir. Rüsumat Başmüdürü İımaU Hak- didi tamamen mündefi olmu• gibidir yenin beş yüz lirası ile derhal ice baş- - A am sen de dedi, buralarda e en ı erın eser eri jüri tarafından 
~ı n so'·n·· o an Gazi yangın ta- • • kik di n,ı. unc ka k:ı bey Iıtanbul itballt gümrüf,"lin- Yalnız çay, bu suları mat!Qp şekilde !anması ve diğe_r bütçenin tastikin- kaya filan yok!.. tet · e lmiı ve bunun neticesinde 
ı;, "" kal eye dar yangın sa- Ancak Adliye memurları u- rk d b ' f ··• llıı•t Dük den 11 memurun ç arrl ığı ve ata- denize akıtmadığı için mecrasının ve den sonra onun da sarfı suretiyle ~e- Tevekekli zıkkımın adına cesaret on ır e endi mektebden mezun ol-
it,.. 01ıı.- ' ır.. . kanlardan ken sulen kanuni mezuniyetlerin- tı"stt"k mli .. ürı·y·tinin il"'a edildiğı" bilh d · d • ı la 1 h" ı · k b. 1 · · · · · · b t" d 1•1 A leıd 1a mu•tur 
""iŞ, c"•asııçı~n~k~o~l~t~u~kl~a~r~tak;:;j~d~im;::j_.ds;!!.~.!,Ü~~~~~!:::~~~!:_-!.2,~~1!!!1.!2,a ~~·!Jl~!..!~~·.i!..~!!,İJ:ti!;J.ı:.mı~assa~;ıt!:~eLru.l!l:ze:...t!~o~g~r~u~oha~nilalllXs~ımilİaL-.L:.ilıtLe~n~naıi~a~ıliruenrlıın~ıirn~ı-n~ş~a~sı~ış_ı_n_ın~t-a_- w~~er:ı.r...~e~ılllO~em...ı.ie~m~,-e_r_. ~ı-· ~-a-ş~a-n_;_tı_-~~·_:_· _··~~~~~...,....,....,~~~~-aı1 ise IllÜt den istifade edebileceklerdir. hakkındaki ne · atı telai etıni tir. v 
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Ras thın•den aldıg m :ı malQ 
m ta naz.ran dUn asgari harareı 
1 b azami 24 derece idL 

Bugıiu nızgfr poyrazdan esecek 
b.-a &çık o, cakıır. 

ik 

YEK ÜN 

MILLlYET CUMARTE.5 20 TEMl\ILZ, 

illi 
Türk sigorta şi keti 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
Acım•si ııbnııımııyıııı şı hlrlel'de acente araııı ı~lıı.ladır 

- J - Rtchard - dan =!~~~~T~e~lefon : Beyo~lu - 2003 
M. Dartua. Aleksandr Dü-ı için, haııılattan 7 frank eksik = -

e encı va~ur arı 
lzıııir sllr'al poslası 

lsmet paşa J .. \...· 
e seri 
vapı:ru 21temmuz paz r 
gun ı tam saat ı 5 te Galata 
rıhtımın- lzmire ha•c
clandoğru ket 
edecektir. 

ma ya: kalıyordu. E .
1 
z 

- Kean piyeııini vazı sahne Dartua dedi ki: 1 
edeceğim, fakat bir şartla! De- - Mukavelemizi biliyorsun. r: 

[ 
Haftanın.. 1 mişti. Bir frank ekailc olursa, bir mete v APL"RU 

yazısı =-~~~~ Ciıe hiç bir teY ~ ~~e~:a ~~~cili1!:.ale- TA'ARRUF KUTU'U VAR MI?, tc~!uz Pazar a~;! 
• vemııyecegmı. Duma omuz sılktı: O O Sirkecı· n"htıınından hareketle 

lora~e iz oslası 
ANADOLU 

FELEK - Bedava mı oynatacaksın? - Ehemmiyeti yok, dedi. 
Hatırımdan çıkmaz, babamın ta· . T ı t tul b do_., ( Z "'•ld k, 1 b 1 nıdtğı bir harem a~aSI vardı derdi - Hayrr, otuzuncu tcmsılde Yalnrz cannn başka şeye stlalı- as~ppu u arımız er ı,•u ODı,u a ne o u, 

iri: ' eğer haııılatm yekünu 60,000 yor. Ul 1 gerze, Saın.>un, Cnyc., Ordu, 
- Allahtan hiç bir !ICY istemem, frank tutansa sana 2,000 frank - Neye? Cireson, Gurele, Vakhkebir, 

yalnız bana bir zürriyet vene.! . vereceğim. - Ben 2,000 frangı alacağı- Turk evinin hem Trabzona gidecektir. 
T~. da Allıılun ona vermıyeceğı - Kabul. ına öyle emindim ki, cebimdeki •• •• h d 

ttYI ıstıyordu. F .. d"" .• v b" li~· d arf . susu em e çocu- Tafsiltt için ::.irkecide Yel-
Diın gazctderde gcirdüm, kadm- - akat ıyı uşun, e~er ır son mete gı e s ettım. kenci Hanında kilin acanta-

cagızın biri dört çocuk birden doğur frank eksik oluna metelik ver- - Bunun kolayı var. Açık- X-un hazinesidir. 
muş, ikisini kendisi ikisini de kocan mem. tan, hediye olarak para verebi- e >ına mlıracaat 
:!'ca~ d ~~~~~ - Kabul. lirim. Her ey~e bir kutu bulunnıah~ır. Tel. lstanbul 1515 
ıç te ena eğıl ço bütün ır 2 000 frang~r 29 Eylu··ı ak - Teşekku··r eden·m. ,,.;..:: ..... ......,-.~...,..., Ve Galatada merkez rıb-

hayatı ailede yapamadıkları ıeyi bun - ' . . - - I 
ıar bir hamlede yap~lar. şammm temsılinden sonra ve- - Ne kadar para istiyorsun? Tllrkige .1.Ş Bankası tım hanında Çelebidi ve Sata-

Dün bir İngiliz ahpabım şu Ame- rilecek. Dartua kasasını açtı. Düına: TA~ARRUF KUTULAfilMIZI ALiNiZ lilop:ıti acantalığına m!lracaat rikan hilciyesini anlattı' - Kabul. - Az bir şey, dedi, 20 frank T ı ı B 1 
Aıncrika"da bir yahudi __ ailed. Bu mukaveleden sonra Kean kafi. c c on eyoğ u 854 
Abraham ve Raşe! den murekkep. . . . • ---~--------

me~~~;~:'sı~:~~:~ı::::::~t ~a~:=::tş~~~t~~ = ~93~~ fra~~:~ı~:~~~~!~;~:~Ji~ ••••••••••••• : J~~\lr v;~~1ta~ı 
duğunu hissediyor ve bir kaç hafta fa oynandı. 29 uncu temsilin so * * * 4800 kilo inek .utlİ 1 M" k 
sonra ela yavrulamak üzre olduğunun nunda hasılat yekünunu hesap Beş dakika sonra, tiyatro ki- una asası Seri, lllks ve muntazam olaa 
farkına varıyor. . fr k d 22500 ka•e yoğurt ADNAN vapuru 

Eh 1 Seviniyorlar ı Ne de olııa zür- ettıl~: 57,999 ank. şesinden üç tane koltu alın ı, Temmuz 
riyet tatlı bir t"Y· Aradan !hun gel- Düma, saat dokuzda, 2,000 ve hastlat yekiinu 60,005 fran- lslgnlıul ınnddel unıunıı'liID'nden·. 22 inci p AZARTESt 
dili kadar zaman geçtikten aonra franga kavutacağına emin bir ga baliğ oluverdi. U U UU U 
çocuk dünyayı görmek iatiyor ve Ra- halde tiyatro müdürünün kar- Saat tam dokuz buçuktu. gilıı.tı 16 da G.lata nhtımmdan b.lre-
tcldc ağrılar bqb:yor. Abraham dok ' rkt 60 000 ~ Düma. k v · · İstanbul umumi Hapıshane ve tevkifhane hutanelİ ihtiyacı ketle ( lzmıre) ve Çarfaınba gllııtı 
tora koıuyor.. Nihayet çocuk dotu- §Isına ç ı. ' ne vanna6a te rar anyete tıyat- l.zmırdcn lstanbula hareket eder. 
yor. Doktora so dolar licret veriyor- 2,001 fran kalmıitI, bu hasıla- rosunun müdürüne gitti. için tarihi ihaleden itibaren 31 Mayuı 930 tarihine kadar lazrm Galata Gümrük kafllsmda Site 
lar, iş bitiyor. Lildn Ratel nhat da- tın da yapilinasma imkan yok- - 2,000 frangı ver, dedi, ha- gelen tahminen 4800 kilo inek südile 22500 lınse yoğurdun Fra.aıez Jıaııında 12 numarada Umu-
rur mu? Ertcü ıene ayni surette a- tu. sılat 60,000 ni geçti. münakasa suretile mübayaasr mukarrer bulunduğundan talip mf ıcantabtma mürıcu.t Telefon 
fylaJmağa_ baflıyor, Abraham bu ha- Fakat siz talisizliğe bakrruz Parayı aldı. olanlarm bu baptaki prtnamelerini tetkik etmek üzre Cumadan BeyoJlu: 1041 
diseye endııe ile bakıyorsa da yapa- f • mada her gün İstanbul Adliye levazım müdüriyetine ve tarihi !lllll••·•ıiııiııiiıııı ______ ll!!. 
cak bir tcY olmadıfı için, biru da ki, o gece hasılat 1,99~ rankta * ~ ihaleleri olan 8 Ağustos 929 perşenbe günü de saat beşte Def- ALEMDAR ZADELER 
kendi eseri olan vaziyete teveldriille dayanıp kaldı. 1,994 du 57,999 Aleksandr Duma, Dartuadan d 1 k h kuki .. d.. . • dind .. kkil VAPURLARI 
razı oluyor. Onun da vakti aaati ge- a il.ive ederseniz yekfuı 59,1193 aldığı 20 frankla haatlat yeku- ter ar I ta umuru u ye mu unyeti nez e muteşe 
liyor doktoru çatırıYor!ar, ilrinci ço- eder nunu 60 000 ne iblağ ediveımiş- mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ve taliplerin tica-
cuğu doğurtuyor _so. dolar alıp gidi- DÜmanm 2,000 frank alması ti. ' SELA:\U iZZET ret odasına mukayyet olmaları lüzumu ilan olunur. 

r:;~ ~,.7-~ıı:ı:e~=~~nr:~::ra~e~c; iiiiiMiiiiiliiLi;· ;,-L-.;;;-··I·;:iiyoiii;;;E;iiiiT~IiiiNiiiiiiiE~G:--L-EiiiiiiiiNiiiiiCiiiiEiiiiiiiiLiiiiiiEiiiRiiiiiiiiil:-
be kalıyor ve tıpkı geçen ilri ıefcrde 
olduğu gibi itiyadını bomıaksızm yi 
ne bir çocuk doğuruyor, o defa da 
doktora 50 dolar veriyorlar. Çocuk 
doğmasına Abrahanı'm bir ıey dedi- 1....._-+--t~ 
ği yok, yalmz her ıefcr doktora 50 
dolar verm k itin tadını kaçırc!Jğı 
fikrindedir. 

2700 Kilo Koyun eti : münakasası 

lstan~ul ııın~~ei nıııunıili~in~en 

Seri, luks karadenlz postası 

Millet vaporu 21 
Temmuz 

Pazar günü akşamı 
~t 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, ., 
Samsun, [nye, Ordu, Glreson, 
Trablzon, Rize J ye azimet ve 
(Surmerie, Vakfıkebir, Görele) 
iskelelerine de ograyarak ndet 
edecektir. 

Muracaat mahali: lstaubl 

- -

• 

\ek ta vapur! r 
BARTI EKSPRf.l 

POSTASI 

lnönü 2 :;urr 
CumartesL8~~ a~e'' 
mından hareketle ( Akça 
Alaplı, Ereyli, Zongnld.ık. il' 
Amas·a, Kuruca Şile ve C 
isk<lele-ine azımet \"C a\det 
cekıir. 

Müracaat ınahali Emin bnıi lzrıı• 
nıimer<> 2!1 Telefon lstanbul 

e 
:\ltrkez Acenıw; Galatı 

qıfındı . Beyoğlu S13fill 
ıeenteaı: Mahmudiye Hanı ı 

lsıanhal 2740 

TIJ.BZDN BiftiNCi PUSTUI 
( Rrşit paşa ) vapuru 

Temmuz Pazartesi 12 de G 
rıhumından hareketle lne 
Samsun, G!reson, Trabzon. 
Hopaya gidecek ve dön 
Pazar iskelesiyle Rlze, Sür 
Trabzon , Görele , GireS 
Ordu, Ünye, Samsun, !nebi 
Zonguldağa uğrayarak gel 
tir. Hareket günü yük k 
olunmaz. 

Antalya po tası 
( ANAFART) vapuru 

Temmuz Pazar günü 
l O da G als ta rıhtıııııJI 

hareketle lzmır GW!ük 
Rados Fethiye Finike An 
gidecek ve dönüşte m 
iskelelerle . birlikte o.ı 
'.'.Iarmaris, Sakız, Çan 
Gellboluya uğrayarak gele 

iznıir Kerslı aür'al pos!d 
Mahmut Şevketp~a) vaP 

23 Temmuz Salı 1 2 de G 
nhol'"' n !an kalkarak Ça 
ba sabahı lzmire ve a · 
lzmirden kalkarak Ant 
Alaiye, Mersine gidecek 
dönüşte T8ö;ucu, Anamor, 
iye, Antalya, lzmire uğra. ı 
~elccektir. 

Alışmış kodımnuştan beterdir der 
!er, Raşe! de bir kere işi tezgahladı

ğı içın tertibi bozmak istemiyor ve 
ertesi yani dördüncü sene tekrar ge
be kalıyor. Abraham bnnu haı~tle 
görüyor ve bu sefer artık doktora 50 
dolar vcrmemeğe annediyor. Vakit 
ııaat geliyor Raşelde ağrılar ba§lıyor, 
Jakin Abraham doktor çağırmıyor. 

İstanbul umumi Hapıshane ve tevkifhane hastımesi ihtiyacı 
için tarihi ihaleden itibaren 31 Mayıs 930 tarihine kadar lazrm 
gelen 2700 kilo koyun etinin münakasa suretile mübayaasr 
mukarrer bulunduğundan talip olanların bu baptakişartnameleri 
tetkik etmek üzre Cumadan mada her gün İstanbul Adliye le
vazim müdüriyetine ve tarihi ihalesi olan 8 Ağustos 929 per
şenbe günü de saat beşte Defterdarlıkta umuru hukukiye nez
dinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri 
ve taliplerin ticaret odasına mukayyet olmaları lüzumu ilin 
olun!'r. 

lstanbul ikinci Ticaret mırıl 
sinden: Ueyoğlunda lsıik!Al el 

de ıapka ticaretiyle mu, .. gll 
ahiren lfl4sına htikmolunmuş 

Atanas Korkulas efendinin 
if!Asiyesinin rüyet ve te, vl} e,I 

Meymenet hanı eltındaki yazı- nında avukat Yako Şaul eleneli 
hane. Telefon İstanbul 1154 !eten sendik tayin kılınmış ol 

Ra§el'e diyor ki: Bu f(lnkQ yeni 
- Raşelciğim, her çocuk bize elli bilmecemiz 

DfinkQ bllmecemlzln 
halledllml\I tekli 

dolara patlarsa aonra halimi• neye va Soldan ıaia: 
nr. Onun için ben bu sefer doktor 1 _ Sırtı kabuklu hayvan (9) Yukardan •tali: 
çağınnayaca~, ne denin? 2 - Valide (3) Dudağım yapıJ- ı - Sonbahar çiçejti (9) 

- PcUli, zaten doktor beni do- tmp çek (2) 2 _ Valdc (2) Kırımzı {2) 
iurturken üç defa ıördüm, elbette 3 - Hl!nnet (5) Mcvsimlerdcn bi 3 _ Hiaıe (3) Dünya (3) 
öğrenmişimdir! ri (3) 

Abraham bundan fevkalide mem- 4 - İnek yavrusu (4) 4 - Muharebe (4) 
nun olur, ellerini yllıar, kollarını .,. 5 - Çoğun aksi (2) Ekmek yapı- S - Aynlık (4) 
var geçer itinin başına ve bekler. lan (2) 6 - Niyaz (3) 
Çok geçmeden yeni çocuk çıbcafını 6 - A~Ilıp ~panan tahta perde 8 7 - Açık arzuhal (9) 
h ,__ . 7 - Bır cemıycte mcnaup (3) 8 K "d (4) M " aucr verır. Raşe! feryada bqlar, Ab 8 _Nida (2) Bir maden (5) 

1 

- uzum m aaı emun-
raham kemali ciddiyetle çalı!ır ve g _ Yerden kaynayan sıcak su yetten çıkarmak ( 4) 
çocuğu aln banyoları (5) Göz rengi (3) 9 - Arttır;n.!'k 3) Orta (~ 

- İtte, der, 50 dolar kazandık! onu da ahr ve telaşla zevcesine 9'Sy- Yeni neşriyat 
Çocuğu yıbrlar sararlar, fakat Ra !er: 

şel'de ağrı kesilmez ve biraz sonra - Raşelciğim, bu oldu üç. Yani Hanımlar filemi 
Abrahanı bir ikinci zürriyet eliyle tamam yüzelli dolar kazandık. Ben 
dünyaya getirir, bu sefer de: çocuk doğurtma1I~ı öğrcnmi§im. _Yal Ma. keler aşaP;ı <erle\ balı bir makale 

- Oh der, 50 daha nzandık, ol- ruz bir _şey var ki onu ~ceremıyo- ile Hanımlar Alenıi mecm ı intifar 
d 100 d la H "-'~ _._ rum: Bır kere açtım ınr bir daha b- etmı•m. u o r.. er ....... ""' mem- .. .. ki k ' • . payamıyorum. goruyorsun çocu -
nun, lakın Raşel hW rahat değil. Ab lann arkası alınmıyor ı İçtihat 

••----------ıll rından müflis merkum zimmeti 

M h k 
• • k Nippon Yusen Kaısha ca&ı olanların kanunname! tıcar a ru at muna asası Japon vapur kumpanyası L:k•.1 200dliyunÜnCÜ1~0&ddw!hie)~u8!~~~ [ DAKAR MARU J Japon u ...,.. ......... 

Tülün in~isar unıunı ınü~iri1elin~eo ·, ;:~~:.ıı::.ı:r! ~~ ~~=~az~';; y~:'ıı\ıı~~ t:::~yı::trıtın;eııı 
J limanımıza muvaaaalet ve erte- mezkdre hiıamından sonra tıç 

İdare için kapalı zarfla 613 ton maden kömürü, 155 ton kok si ıtta etyayı ticariye alarak yani 14, ıs, 16 Eyföl cıımarıe.sl. 
64500 kilo mangal kömürü ve 1485 çeki odtlil alınacaktır. İta- Pire, Ceueve, Valaua ve Uve,.. pazartesi -t 14 te 1ldnci 
ya talip olanların şartnameyi almak üzre her gün müracaatlan pol Umanlanııa harelı:et edecek· Ticaretin iflb muamdtıma 
ve yevmi münakaııa olan 27-7-929 tarihinde saat 10,30 a kadar tir. Tafall&t lçlıı Umıımt aceate- odaama gelerek ıcndllı:c fcııdilel' 

"'- 5 dan · h · lan : Calatada Arapyaa Haaııı- eh ...... de ata-L•--· ..., .,. teklif ve ,. 7, teminatlarını avı mektuplarınr Galatada da birinci katta IENRCO SPE- c e-· ~•"111 ...,ıı 
mu""bayaat komisyonuna tevdi etmeleri. ıa9dlk ettirmeleri ve mlldded RCO ve MAHTUMLARINA mil· 

N 1 1 
"I b b l k d racaat. Telefon Beyoğlu 2999. kerede !!patı vücut ıdemlyın 

a ia en nıeı e i mü ayaa oınisyonoouao: 0 .. d. . ı· d ~~~u ~~:-":~~~ 
2 amgamu ırıye ın en olunacağı illn olunur. 

::\lektehin 9 9 'Cnesi mayısı gayesine kadar bir ~enelik et, ek- Damga matbaası için kapalı zarf 
mek ve erzakı mutene\-via ve sebzesi evvelce teklif edilen fiyat- usulü ile üç bin kilo zamkı arabl mu lstmbul asliye birinci 
Jar haddi JA>,k "Orulıneıneslne binaen 27 temmuz 929 Cumanesı· bayaa edilecektir. Teklif edilen fiat mahkeme•indcn : 

ı " haddi layilruıda görüldüğü takdirde 19 temmuz 929 tarihinde 
@mı saat 14 te kapalı zarf U'lUlilC ihaleleri icra kılınmak üzre 11 Ağustos 929 Pazar günü sa.at i- ifil.ruıa karar verilen uıanbuidl 
ayrı :!)'fi miinak:ı aı a konulmuştur. kide Topkapr sarayı dahilinde kain lıkpazannda Nevşehir hanırJ' 

.;eraitini anlamak lizre her gün ve münakasaya iştirak etmek Damga müdüriyetinde müteşekkil numarada halk komis)oncusu ı 
komisyonda ihalei kat'iyesi icra olu

bti enler muessesatı ticariye ve zirniye muhasipliğine tevdi ede- nacağmdan talipler yevmi ihaleye ka fa Salt ve şeriki Ali beylerin 

raham da endişede, vukuat cndi§e fi- Gazetelerde bir batmda üç çocuk 
lan tanımaz. Abraham üçüncü bir görünce bu hikiye aklıma geldi. 

cckleri • • 7_5 Ni~pctinde temina.u muvakkate akçaları makbuzlarını dar ıeraitianlamak üzre her gün ve hı matlabiyle ıktetıikleri kon 
miısta,hihen teklü mektuplarını ~aati ihaleden eve) GÜ::\IÜŞ Su- yevmi ihalede de zamk nümuneleri tonun 26 mayıs 929 ıaribindt 

içtihat mecmua ının bu h•ftaki ve pey alcçeleriyle beraber komisyo- kine karar verilmiş oldugu 
nuslıası da nesredilmi:;rir. yunda. mcktc te kom•,yonumuza tevdi eylemeleri. na müracaatları lazımdır. olunur. nevzadm do duğunu deh etle örür, FELEK 

Milliyıtio e eni lelr~ası: 42 ıminim doğru çrktı. ----~·.,-on beşte de buraya gelsin dedi--,-fında oturm var mı?-- - ıyor. Bakın size birŞeey söyle-ı- Telefonda .lıdığı sonhll. -ç P-K 1 N K 1 z -Ankarada ne var ne yok? !er. Dastarlı değirmeninin önü- - Bingül ile Eşitek var. yim kızlar. Biriniz azami elli ki rin acısr kalbine çökmü~tıı· ~ 
- Havadis tümen tümen. ne çadır kurup bir av haftası ge - İkisine de izin veriniz be- !oya kadar çıkacaksınız, biriniz şüphesiz ki bugün mesut g 

İhsan annesini nişanlısını ge- çireceklenniş. nimle beraber gelsinler. Biraz de elli kiloya kadar ineceksiniz. nen İhsanda hala kırık bi< 1 

tirdi, geçen gün düğünleri oldu. - Sen nasılsın sen? yaya yürümek istiyorum. Onla- Eğer kadın olmak istiyorsanız vardır, karısına her bak 
Yazan: AK4 GÜNDÜZ Çapkın krzın şakaklarına bir -Ben mi? Ben nasıl olaca- n evlerine bırakır dönerim. buna çalışınız. Çöpten kadın, çapkın krzla Kavaklr dı: 

Narin işçi kızr darılmadı. Sö- bir alev dolaştı ki bir ucunu bin iztırap yağmuru çarptı. Ses çr- ğım. Çirkin, tüyleri dökülmüş, - Hava sıcak değil mj? Gü- löp löp kadın, balık eti kadrn tenis kurdu önünde son ı-
zü:ıü, istenilen şekilde tekrar et çelik kasaya dokundursanız hep karmadr. güdük kuyruklu bir tilki gibi. neş biraz şiddetli. yoktur. Sadece svelt denilen ka duklarını hatırlayacaktır· 
ti: sini bal mumudan kolay eritir- - Mehmet bir gün için An- Döndüm dolaştım ama bilmem - Eğer onlar kararmak.tan, dm vardır. Zaifle balık eti ara- Her çeşit silahla yarıı 

- Abla! Cicim Ali seni tele- di. karaya gelmişti, dün avdet etti. hangi kürkçü dükk~nr beni ala- çirkinle~ekten korkuyorlarsa sında. . . Cavadrn içinde yeni k 
11 'on 1-ıaşında bekliyor. - Öyleyse size bir bal hafta I Geleceğimi öğrenince senin için cak. gelmesinler. Şişman kadın yuvarlanır, yü- yeri, çapkının yerinden ~ 

Asağı inerken kızla konuştu: sı da ben ikram edeyiın. Ertesi l bir mektup verdi. Akşama geti- - Bizim dükkana gel. İki kızın ortasında .. Sofular rüyemez; manzarası ne acıklı- daha uzakca kalacaktır. jJ) 
- Sen daha nişanlanmadrn gün Bursaya gider ve bir hafla receğim. • - Zaten beni sizin dükkan- caddesini geçiyorlardı. İkisine dır! Balık eti kadın, kasaptaki nın incittiği erkek, erkeg p 

mı? gelmezsiniz, bu da benim dü- - Sevilden ne haber? dan başkası paklayamaz. Hala de birer defa bakarak gülümse- mostralık krvrrcık mıdır? Ne ha cittiği kadından çok dall3 ~ 
- Hayır. ğün h~iy~~ o!sun. .. . . - Sev~l hep ~ni konuşuyor- hanım efendiye bal __ getirdi~. di: . z~n şey~ir .?·.~alık eti kad!n de- zalıdır. . . şl v 
- Neden? . Nann diktşçı kız bu mu1deyı muş ve aga beyı ıle sık sık kav- Bu sene Ankarayı gorme. Bu- Eskiden yalnız gezmeğe ba- yınce goz onune krlıç balıgı, kal Mehmetle Sevıhn kavg 1 l· 
-Geçen gün ben <le ona, bu- öteki kızlara verdi ve hepsi bir- ga çıkannağa başlayan tatlı ve tün kırlar ucu bucu gelmez bir yılırdrm. Saatlarca at üstünde, kan, sazan, levrek, yayın ve ni- da kendisinin bir me iY~ 1. 

nu sordum. Dedi ki ..ızun zaman den ondan ziyade sevindiler. manalı bir sinirli olmuş. çiçek bahçesi. motosiklette dağdan dağa aşar- hayet bir oburlar sofrası gelir. sesi yoktu, yalnız Mchı11 

ni anlı durm:ık, yrhut nisanlan - Allo! Allo! Benim cicim Çapkın kızın içinde bir iztı- - Hasan, kotrayı saat altıda dım. Şimdi sıkılıyorum. Issız- Kuvvetli ve ince .. İşte has zaklaştıran sebepler içirıc!t 
mak son devirde g..ilünç bir mo Ali! Hoş geldin. rap yağmuru sağnaklaştı. Kabataş iskelesinde bulundura- lıktan hoşlanmıyorum. Ro- kadının vasfı. Bedence, kalpce, mış bir bahtsızlık vardı. ,J t 

da oldu. Bir ay sabret. Bizim - Hoş buldum diyeyim mi? - Cavadr, bankanın burada- cak. İstersen orada beni bekle man okurken bile gürültülü pa- dimağca kuvvetli ve hisce, en- Bu dalgınlıktan kurtU~~ 
şirket beni teftiş subesine şef - Deme. ki ~ubesine nakletmişler, bir kotra ile gidelim. jlannı okuyorum. damca ince... İşte bu vasfın çin konuşacak söz bulrtl~g 
tayin edilecek.Ogün sabahleyin - Hoş değil misin? hafta sonra Süleyman beyin kr- - Olur. Hoşkal. - Bingül de aksine hep ten- şerhi. . Böyle olmağa çalışın !ışırken cumbalı bir evin, ıiJ. 
ni~anlanınz, ikindi üzeri beledi- - Değilim. zı ile evleniyorlar. - Hoşgit. hayr seviyor. kızlar. önünde iri, karanlık got 1ıi 
ıeye gideriz ve aksam yemeği- -Ben de onu soracaktım. Bu Çapkın krzm yanakları bir iz- Telefonu kapadı. Yukarıya -Onun için lüzumundan faz Görülüyordu ki çapkın kız iz- dişinden bir kıza tesadüf t 
n" kendi evimizde yeriz. sabah Ankaradan geldim. Seni tırap yağmuru altında ürperdi. çrkmadr. Şapkasını giydi,kaşpü la zaifliyor. trrap yağmurlarile ruhund:ı pey - Merhaba Şadiye! 

- Bal ayr sevahatı yok mu? Ü~küdarda, yalıda, tokatliyan-I - Avcılar klübünden selam siyerini koluna astı. Bastonunu - Eşitek te kalabalıktan öy- da olan acr gölü, havai, neşeli, - Merhaba abla. 
Narin i~ci kızının dudakların da aradım bulamadım. Olsa ol-

1 
var. Aylık taahhütlerin on beş aldı. Biraz düşündü. le hoşianıyor ki... insicamsız sözlerle kurutmak - Nereye mövle? . J 

1aki tebcssumde öyle kırmızı sa Emek evindedir dedim. T.iiJ>. lira birilwıiıı göndersin, Eylül - Kızlardan Topkapı tara- - O da onun için şişmanlı- istiyordu. BıtıJl lı 
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Portümorı l. T. P 1 V ER A. Ş. , lstanbul Şubeslı 
Şlşll Ahmet Bey sokak No. 66 ı Tel. Beyo~lu 3044 

YEDiNCi IJÜYÜK 

AYYARE Pil4 ~ 
1. Cf KEŞİDE 11 AGUSTOSTADIR 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir ınükafiıt 
cem·an • 3,900 • numara kazanacaknr. 

~evlet ~emir yolları ve Limanları ~nıunıi i~aresin~en: 
n~crnize I:.ızıımu olan 600 ton çimento kapalı zarf usı.ılile mu

~ .. Ya konmu~tur. 
l:lt lunaka a 28 Ağustos Çarşamba günü saat 16 da Ankarada 

"!et Demiryolları binası malzeme dairesindo yapılacaktır. 
ıe lunakusaya i:itirlk edeceklerin teklif mckcuplarını ~e muvakkat 
~'1:atlarını ayni gunde saat 15,30 a kadar Umumi müdürlük 

'r l~e vermeleri !Azımdır. 
rııaııtlıpler munakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 
etıcı-~'.'Je dair,-sınden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarık 

ılırler 

~~let.~eıniryolları ve limanları umumi i~aresin~en 
ant ~aPalı zarfla münakasaya konulan ı ı 8.'ıO kilo delikli bakır 

rıuv A f9"<J S 1 ·· .. t 16 ~ az çubuğu mtinakasası 27 gusto~ - . . a ı gunu saa 
ilıJ \~karada Oevlct dcmiryolları blna•inda ~lalzcmc dairesinde ya
llıuaclk.tır. ~lunakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
lu v~kkat tcminat'arını avnı günde saat 15,30 a kadar umııml Mü
le~~-k kalemıne vermcı~ri fAzımdır. Talipler munakasa şartname 
~lav 1 ~ Ura m· kahil inde An karada malzeme dairc,ınden Istanbulda 

~~"üiı;r ;~;;~~~";Ü~ü;l~~ü;~en 
~l~- d b Y J 1 YCtımlz için 59500 kilo kömür ve 250 çeki o un mu a-

v~ ·h'>luıınıak üzere münak:ısai aleniycye Konulmuştur. !\lünakasa 
1 114 . . .. 

~ı~~ t kJnunundaki şerait ve evsafı haiz olan ta~ıplerı~ muna· 
lunuc~·nıınd~n ev ve! müdiriyetimizdeki şartnamclerıne ltnlıl hu.su~ 

sıırıra münakasa glımi olan 29 Temmuz 929 Pazartesi gunu 
tt le 

1 
+ tc rnudiriyctimiıde miiteşekkil komisyona depozito akçe-

~~ar~ı.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~eniz salınalına toınisyonun~an 

1 •ııı tın re"om-ıoze mad~n kömt:•iı kapalı zarfla ihalesi 29 
1 tı u, !ıinL' r- 1 da f p-ı rtcsi sıı.ıt ı 4 re Deniz kuvvetleri 

1>"n lı lıL 1 z ·or kc !"tir kdpalı zarf us:.ılile munaka· 
J tı 1' ,.,, t r .• art~a"l, ·ini görmek istc~·cnlerin her giın itasına 

l\; ı~ tılun·ır .ırın da yukarıda y::ızılı gün ve sııJtttl Kasımpaşada 
<ı:ın ':na k1Jm1>vonuna müracaatları. 

J O'H) 
i 

( 

r r 

1 
fi LASTİKL Rİl'ıİN T • 

"" 
E1I ~E 

lı L 

• 

Istanbul yarış ve ıslah encümeni riyasetinden: 

t 
26 Temmuz 929 Cuma günü 

Veli efendide saat 14,30 da yapılacaktır. 
Hususi ıironler : Sirkeciden \'eli cfcndıye - 12 - 13,20 • IJ,40 • 14.5 

Veli efendiden Sirkeciye - 17 - 17,29 - 18 - 19 
Otobnsler : Topkapıdan V~li efendiye 

1 ler nevi vesait Yedikuledcn Veli efendiye işleyecektir. Koşuların inti.ı:amı halkın lsırabıu temin 
edilmişti». 

Duhuliye : Mevkii mahsus 200 - Birinci 120 - ikinci 55 - Oçııncll 30 kuruştur. 
Bllfe, Bahsı mllşterck 

llayvanaıın kavdı sipahi ocağında yarı~tın ewelk! 23 temmuz Salı akşamını kadar. 

Devlet Jemiryolları ve linıanları unıumi idaresinden:· 
63h adet me;e traversin kapalı zarfla münakasa ı 1 ı Aıtusto> 1929 Pu.ar günü saat 16 da An

karada Devlet dcmiryolları binasında malzeme dairesinde yapılacaktır. 
l\lunakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektupl~•ını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 

15,30 a kadar umumi müdurllık kalemine vermeleri l:\zımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini 2 lira mukabilinde :\nkarada Maliye dairesinde, lstanbulda Hay
darpaşa mal(azasıntlan tcdarık ı-dclıi lirler. -----Zil .................. .. 
I E M V A LI M ET RU K E İ LANA Tı 1 

!!IB 
Emvali metrukeden kıralık eder ; kınalı adada narlıyan sokaıtında 31 7\Io 60 lira., Bürükada 

karakol sokağında 27 No lu evı 100 lira, Hacı l\lustafıı mahallesinde ve cadde.;inde 95 No lu dük
kAn 180 lira, Sarı demir mahallesinde karakol hane sokağında 11 No lu mal(aza 180, Karabaş ma
hallesinde Balat caddesinde 159 No lu dükkan 120 lira, Kinalı adada zeytinlik caddesinde 25-8 
No lu ev 550 lira, Büyükadada ni;-.am caddesinde 3. 'o Iu ahir 120 lira. Büyükadada nizamda 20 
No lu ev 200 lira, Büyükadada cakomi soksp;ında 57 No lu ev 120 !ıra, Bllyükadada karakol soka
ğmda l l-17 'fo lu ev :rn lira, Beyoglunda llti eyin aga mahallesinde Arnavut sokağında 39 No lu 
ev 180 lira, Kamerhatun mahallesinde bilezik sokağında 67 Nu lu ev 240 lira, Boyacı köyünde koru 
caddesinde 3 No Ju a"a 60 lira, Bo_,tancıda Bagdat .:add~sinde 496 No lu dükkan 48 lira icarı sene· 
vilerl üzerinden bir sene muddet ve hükumetçe talep vukuunda tahliye edilmek şartllc 24,7,929 tari
hine wüsadif \ar~amba gunli temdiden mllz.aycdcleri mukarrerdir taliplerin Emvali metruke icu 
Komisyonuna mıiracaııt cylcmdcri 

Enılat ve e~anı ~ankası istan~ul ~u~esin~en 1 Dalma yalnız 
Esas Numara'! i\levkii Bedı.-li icarı sencvhi 

1 K o DA K 
Um 

139 Beşikta~ta Süleymanire mahallesinde şeyh kah- 80 
ristanı arkasında 5 dönüm bostan 

23 Zincirli kuyu kasrı civarında bir arabalık iKi 736 
ahir bir mutbak bir samanlık on dönüm tarla 

27 Dolmabahçe cattesinde 9-11 numaralı kok 901 
kömürü imali\thanesl arsası 

35 Tophanede boğazkesende kışla binası alnnda 204 
4 numaralı dükkAn 

130 1 'işanta~ında Teşvikiye cattesinde 14 numaralı 160 
ma kulübe nrsa 

Emlılk ve Eytam bankasına ait balAda muhnrrer emvalin blrı:r 
senelik bedeli icarı şeraiti Atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır. 

ı - ;\füzayede mi.ıddeti 2217,29 Pazartesi gününe kadar olup 
ihale muamelesi yevmi mczkurda saat on altıda iCra olunacaknr. 

2 - J\fozaycdeyc iştirak ~tmek arzusunda bulunanlar bahçcka
puda Emlak ve cvtam bankası lstanbul şubesine müracaat etmeli· 
!erdir. 

fotoğraf nıakinala
rıvle filin1lerini kul-• 
)anmak nıenfaatiniz 
icabatındandır. 

Allminilt fotoğraflar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde satılır. 

ulNIUtlii 
Katibelik ve daktilograf vıızi. 

fclcrile çalışmak isteyenler Gala· 
tada Kredi Lione Bankası karşı
sında Boyacı Oğlu llan 7 nu
marada her !,'Ün l 2den 2ye kadar 
nı ürnraMları. 

E 
... 

1 

1 •• 
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ŞiDDETLi ıicaklarda Eno·s" Fruit Salt" 
Mep:e tozlle biraz limon kabidıkta gayet 

!AUf, serlnlendirid ve sihhi bir m~rup elde 
edeceksiniz. Şekersiz tuzsuz tabii bır mtıshll 

olup meyveler gibi ınkıbazı defeder. 

Sabah N altf"m bır .,. /tadelt. 
flerıınand• bir kahn kn•tiı Glınu 

er 

.. Frait Salt• 
•İ •• Eoo • 
lshİıl~le eh• 
keti fabrika. 
oıo allmcaı 
lvitasıdll'. 

. 'L ',f<:f 1 ol 'ı. k=r· ni rr .tc • , nı.ıhtercm rıü~te· 

r;k•i.,e 'e ~mu" ıyı-tlc Ktrn, 1 in tl '"'· ~', K•dıkiiy. :\lotl:ı, 
Kalamı~. Caddehoota , il• t1ncı, l\~a'tepe, Knrtal, 1 endik, 
Adalar. K.ımk<ıpı, Ye,ıkapı, ~anıntyn, Yı:dikule, Balıklı, Zey
lin Burnu, Bakırköy, Yeşı'.koy, Florya \e Kı çtik Çekmece 
arasında . ı:yynhat eden lıı..ıun )'Okulara tarifesinin dörd uncü 
tab"ını neşreylediğini ilin etmekle kesbi şeref eyler. f;lıu 

tarife hülılsaten ve gayet müdekkikane bir surette, Seyrisefııin 
ve Rumeli Şömendüferlcrinin n sınl tarifeleri mucibince tan· 
zim •-dilmiş olup Beyoğlu , Galata ve lstanbuldalJ 

~'7!' 1 ~ Kundura mağazalarile sair yerlerde mecca· 

~ nen verilmektedir. isteyiniz. 

Hava Ge~itli Kü~ük Za~it Matinist nıekte~ 
ınü~iriJetin~en: 
ISTANBUL-YEŞİLKÖYDE, Hava gedikli küçük zabit maki

nist mektebinin kaydıkabul şaraiti zirdedir. 
Mezkur evsaf ve şaraiti haiz bulunanların istida ve vesaiki lil.

zime ile 929 senesi Ağustosunun birinci gününden itibaren Yeşil
köyde mektep müdüriyetine müracaat eylemleri l~zımgelir. 

Istanbul haricinde bulunupta vaziyetleri şaraiti duhule tevafuk 
eden talipler dahi birinci maddede zikredilen vesaiki mektep mü
düriyetine isil.l ile alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap 
eder. z 
1-ŞARAİT: 
A - Türlt olmak. 
B - Taliplerin orta mektep (Lise sekizinci sınıf) tahsilini ik

mal etmi~ ve asgari onaltı yaşını bitirmiş ve az~mi yirmi yaşında 
olmaları laznndır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle orta 
mektep tahsilinden yüksek tahsil görenler imtihansız olarak ka
bul edilirler. Şehit, Maliıl, askeriye sanatkar evlatiarile ecnebi di
line vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta mektep tah
silini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mektep tah.5ilinden 
dun tahsil görenlerden müsabaka ile alınır. 

C - Tamüssrhha bulunmak. (hastahane heyeti sıhhiye raporu 
ıaznndır. 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya 
mahkiim olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli küçük zabit 1er 
hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler. 
(mektebi muvaffakıyyetle ikmal edenler hava kıtaat ve mücsse
satmda altı sene müddetle ifayı vazife edeceklerini katibı adilden 
musaddak senedi meşrutla taahhüt edeceklerdir). 

2 - Müddeti tahsil iki senedir. 
3 - Kaydıkabul 10 Eylül 929 tarihine kadar devam edeceğin· 

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

Devlet ~eıniryolları ve limanları umumi i~aresinaen : 
Ferbetona tahvil edilecek köprülere muktazı demir malzt .e 

kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Münakasası 4 Eylül Çarşamba günü S<:'.lt 16 da Ankarada 

Devlet Demiryollan Malzeme dairesinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve Ti' 1 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar Um·ımi re 1 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara 
da malzeme dairesinde, Istanbulda Haydarpaşa maaazas:ml:ın 
tedarik edebilirler. " 



.\lllllyetln teins turnuYalarını dün de dı vo ikmal idılerck kuPalar ıevzl olunmuştur . 

BİN S()Z 
BİR RESLM 

DUn Tepebaşı bahçesir.de yapılın boks rr açla ından bir lnnba 

1-.ı·elki ge.:e vukua gelen yangında kamikn Şehremaneti tarafından yaptırılacak olan Stadyom şahısı için . 1 
~yanan .!\Jer~n hanı _ üzerinde tetkikat ·apılan ukur bo"tan. Hi!All Ahmer hasta bakıcılık mektebinde bu sene ders gören hanımlar 

ırz=--------~~~::...----------~iiiiliiiiiiiiii&iiiiiiiiii;;i;iii~~-ıiii~~------iiiiiiii-oiiiiiiiiiiôiiiöiiiiiliiiiiiiiiiöiiiiiiiöiiiif.ıi~ 
lZMİR~ ~ 

SEPET ~l~EK ~APKJ MEKTEBiNiN 
SERGİSİ 

18 Temmuz 929 Perşembe gününden 28 Temmuz 
Pazar akşamına kadar devam edecek olan sergi 
saat 9 dan 20 ye kadar Beyoğlunda lstlkllil sokağın
da 102 numaralı mağazada - Ata Camii civarında • 
:ı:lzaretçllere açık bulunacaktır. Duhuliye yoktur. 

• Toptan ve perakende satış yapılacaktır ~-
- -6-~-~%Ir%IIIX)~XX%%IIIIIIX% 

~~ ROBERT KOLEC 
~~ Kolec kısmı ~ A.- li Mühendis kısmı- • 
~~ Sanayi kursları ~ 
~4 ll .• rer,emlı~ ve cııma glinu <ı dan ı 2 ye kadar müracaat. M 
X~~XXIIIIIII)e(%Xr%II%IIIII• 

Ka~ah zari usulile ~ömür nıünatasası 
lli ticaret ınette~i ınu~aJaat tonıis1onuo~an; 

l\kk•cp ·~in mubayaası muktezi 110 ton kıriple maden kömuni 
5 A~u•llls 11119 tarihine m(isadil Pazarte-i ıı;ünii >aat on dört bu
çukta ih:ık,i icra olunmak üzre kapalı zari usulile munakasaya 
konulmu:tur 'foliplcrin evsaf ve şeraiti sairesini öğrenmek için Pa-
1.artc•i, l'<'r:cmbc g:inleri mektep idaresine müracaatları,münakasa}a 
ı:tirak için de ylizdc yedi buçuk nıspctinde ttminatı muvakkatc
lcrini Ddtcr,larlık binası dahilinde .\llie><>'C>'atı Ticariye \l" ziraıyc 
nl'.'.asil'İ mc ·ullLiğune yatırarak alacakları makbu~ ile ı e>aiki sai· 
rcı i ınuhtc\ i teklif mektuplarını ihale >datindcn cı el mektepte 
nıııtc~ekkil komisyonumuza tevdi eylemeleri. 

Kırklareli vilayetinden: 
l'eclc'i ke~fi ( 1 f>,115 ) on alu hin ) j,z ıın bt~ Jfra on sekiz ku

ru~tan ıbarct lı ncada mebde itibarile 3 166 kilonıetro arzında 
mevcut ıc«ı ;yci h rabi)·e üzerine Şo,e ve lıilokaş in~a-ı 7 Ağustus 

'JZ'J < ar,amba ı:unu saat 16 da ihale edilmek iizere ke~if va ~art

namcsı dalıdindc kapalı zarf usu\\le munakasaya konmu'iıur. Talip· 

kri'ı Kırkl:ırcli daimi enclimenine müracaatları ilan olunur. 

H·ıA ı· h Cemiveti merkezi 1 a ıa ıner un1uri'1isinden: 
E'ikı:chir en arıııda Karacaşehir kiiyünde Por-uk suyu kenarında 

cem•vetımizc aıt, bin dönümii kabili zer ı-e dört yüz döniımu 

çıflik tlarilindeki bentten sulana bitilir ceman (2103) dünllm arazi 

1.ıraat edilmek üzre 3.5 sene müddetle kiraya verilecektir :'ılczkur 
aazi dahilinde dört yli/. hayvan barınabilecek ayrica bir in de 

ı ardır.Kiralamak isteyenlerin şeraitini öğrenmek üzre ~:skişehirde ili!;\. 
inhmcr eemiycti merkez anbarı miıdiriyctine muracaat eylemeleri. 

Sı~iıal ve i~liınai muavenet ve~alelin~en; 
Erzun.m numune hastanesine lü1.ıımıı olan l i4 kalem ilaç ve 

ıblıi malzeme kapalı zarf usuliyle munaJ..a,aya konulmu~tur. müna

kasa muddcti 4 temmuz 929 tarihinden itibaren )'İrmi gündur 

1.arllar 24 temmuz 929 çar~amba gunü ~aat On be~ ekadar vekalttc 

ı;onderilnıiş olmalıdır taliplerin şeraiti anlamak lizerc :jİmdiden sıhhat 
ve ıçtimal muavenet vekA1eti içtimai muavenet umum müdıirlü~ünc 
ı·c l,tanhulda >ıhlıat 'c içtima.! muavenet mudtırhiğune ınura~-ııat 
eylemeleri 

<c İşlerimde vasi mikyasta bir inki'şaf 
imkflnını hissetmekteyim» 

YEVMf IŞLERİNizlN 
BİR KISMININ MECCA· 
NEN iFA EDiLMESiNi 

KABUL ED(Ni~ 

Kamyon nakliyatı müteahhidi bu yeni 
AL Tl-SILiNDİRLi Şevrole kamyonu ile 

karlarının artacağına kanidir 
•Ancak bir htı{ladaııberi malik bulunduğum yeni a/lı-silindlrli ~v-

role kamyonıımıın kiymtll bllltcrObt sabi/ olmuıtar. Eski Stvro/emfn 1 
ancak iir st{er<it yapabildiği lıiınıell 11•ııl ~v:oı~m. ya/nıı {ki ı_eferd~ ı 
yapmı, vt oltki/eriııt ııazartıı dtıha Jt.[.I ıcra edı/mı~/ır. O gayet ıdare/ı NaziA ., Aırılıbil/t •111&n•• ııhlıAtıi 
ve ik/ısadl olduğu gibi nzaml hnmultyl dt ptk ko/r.ylık/a ıa,ınıı4/ır. Bu ut ıtri nıUl~ıtı ı Şıurölınln lıarUA~l4dı 

suretle nıuslakbtl i•lrrim irin yeııi ıohalar açı/mıflır, sılcpaııslyonu .. ~ulndı. hamultnlı yo!.-
, tarın aarııntdırından t>ılcaye ve tesh· 

mahnl• hiç biT güna zarara mırW' ltıt. 

Bu şehadet, yeni Şevrole sa· 
hlplerlnln arabaları hakkın· 

da serdettikleri takdirkar mü• 
talaah ifade eder. 

Yeni kamyonlar bütün mem· 
leket dahilinde ekserisi esasen 
eskı Şevroleyl kullanmış, lş· 
!erinin büyük bir nispette in· 
kişafı bu kuvvetli kamyonun 
sür'atlne, az ma5rafla idare 
edilebllmeslne ve ıarafetine 
medyun olduktarını anlamış 
olan sabırsız mü,rerllerl tara· 
fından satın alıornaktadır. Bu 
yeni modelin daha b!iyük 

"1ad~n ifa tdilıııif olur. 
sür'atlerl ve altı silindirli mo-
törlerf sayesinde daha fazla _ . 
yük almai< kabillyetıerf ıtiba- ri artar, otobus sahıplerlnln 
riyle işlerine daha vasi mik· yolcuları ziyadeleşir, nakliyat 
yasta bir inkişaf temin ede· müesseseleri, nakliyatı daha 
ceğine kanidirler. sür'atle yaparlar, bütün bun· 

Eskisinden daha zarif lar hep yeni Şevrole kamyonu 
Tüccarlar, altı slllndlrli Şev. sayesinde temin edilir_ 

role gibi zarif bir kamyona 
mallkiyetln, müş_terllerl nez· 
dindeki nufuz ve· itibarları 
üıerlnd'! icrayı tesirden hali 
kalmıya~a~'nı takdir ederler. 

Artık ıuı:carıarıo •lparfşle-
Gvnral Molar• 

Mamu/6/ı 

___ ~EVROLE KAl\lYONLARJ - General Motor-s Mamulatı· __ _ 

.H.F. 
Kadınları çalıştırma 

yurdu müdürlüğünden 
21 Temmuz 

ALENİ ·MÜZAYEDE 
Saraçhane başında :llümir Paşa 

kunağında 

KIZ AMELİ HAYAT 
Mektebi binim dahilinde Kadın

lar çah~tırma yurdunun çorap 
mensu~atı a~adaki miktar üzerine 
müzayede surctile satılacaktır. 

l~tlrak etmek isteyenlerin ~art
nameyi görmek ve teminat ak
çelerini yatırmak üzre hu gün
den itibaren yukarıdaki gün ve 
talihte nihayet saat dokuza kadar 
müracaat etmeleri. 

·nre erkek çorabı 2%0 Çift 
~1er!ierize • 6080 • Merserize kadın • 3740 • 
\1orı-triıc çocuk • 

Belsoğnkluğu freu ği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kıı'i 

olarak eski ve y•ni belsoıtukluğu, 

frengi, idrar darlıgı, bel gevşekliği 
hve mesane ve bllcilmle kadın rı

ıısızlıklın tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Tokatlıyın yanında mektep •okak 

'o ;>5 Tel: B. O. 3152 
... ılıııiiiıııiı .............. ... 

• DOKTOR" 

IZZETKAMIL 
Yeni ve eski belrnğukluğu, em

razı cildiye ve frengi elektrik ve sair 
en son \'Csaiti fenniye ile tedovi eder. 
Bahçekapı şekerci ilacı Bekir 
karşısımlaki apartmonda l - l ı2 dan 
61i2 ı• kador-

Doktor Seyfettin 
l ler nevi dit, frengi, yeni ve eski 

helsop;uklup;u, idrar darlığı ademi 

iktidarı ağrısız en yeni YCsalt ı·e 

mutedil ~craiclc tedavi eder. 

Babıali caddesi, Meserret oteli 
kar~bımla. 1 Ter gün saa 12-6 

Gazino icara veriliyor 
Ankara<la Yeni~chirdc llalc 

Sinama Bahçe ve Gazinosu Za
bitan yurdu olmak üzre satın 
alınmı~tır. İki sene müddetle ve 
müsait şcraitlc icara verilecektir. 

lslan~ul rosta ve tel~raf ~a~ ınii~ürlü~ün~en: 1 1 Şartname .\!illi :\1üdafaa Ve-
T Y ATRO külcti Daire l\lüdürlüğünden alı-

VE SiNEMALAR nacaktır. -
lstanbul, Galata, Berol\'lu ve Panı:alt1, mukezlcri meyanesinde ~-----------_. ----------.,..,.--

moto~ikletli Telgraf nakliyau aleni olarak münakasaya vazedilmi~tir. lstaııbul ikinci ticaret mahkeme-

k 1 k 1 h h · Surcı_·) a Opereti hü)·uk sinden; !\1ü[]is Arap zade .kemal 
munakasa şartnamesini görme 'e ama isteyen er er gün ta rırat beyin rnuamelAtı if!A,iyesinin "Unyon, 
kalemine muracaat edebilirler. ;\lünakasa Ağustosun onuncu Cu- due bülbul Bahçesinde suretiyle ıedvirine !..arar verilmiş 
martcsi günü batkueval saat 14 te icra olunacağından talipler 21 Temmuz pazar günü akşamı olan "Ünyon. sendil!'i intihap etmek 

0 saaı 19 d• üzre eshabı matlubun 9 EylOI paıar-
yevmi me;ıkurda !o de 7,5 nispetindeki teminatı ınuvakkatclerini ilk defa olarak tesi günü saat 14 te ]kinci ticaret 
müstaı.hibcn liruj müdiriyette miıteşekkil komisyona lüzumu mür~- Muhlis Sebahaddin beyin son eseri mahkemesine müracaat eylemettri 
çııadın ilM lllııııw. MON BEY Opueı Utn olunur. 

Pertevniyan Vakficıt 
KöprUbışında Valide hanında 

ve 12 numaralı odalardı sarraf 
meklnı Pcrtevniyal vakıf akareun 
balAda muharrer ~mlAk 20 gün rJI 

detle müzayedeye konulmuştu'·\ 
mi müzayede 24 Temmuz O'l9 
rihlnc müsadif çarş mha giln 
isticar etmek isteyenlerin yevmi ııı 
kOrdı saat on beşe kadar Jstın 
Evkaf müdüriyetinde vakıf idar · 
veya encümene müracaat eyleJ11' 

J~ranhul Birinci ticaret mahkemesi 

Türkiye s~nayi ve maadin 'b 
kısı avukan l lalil ~·evzi 8. ısı• 
dan Galatı ve Voyvoda hanınJ• 
No. da ıüccardan 1 lerman Beri< 
Ef. aleyhine ikame olunan ıl 
davasından dolayı ikametk~h' 
mechullyeti hasebile illnen ' 

bulan tebliP;ata ra~men müdd<i11 

mumailcj'h arzuhol "" vesaik 5 

!erini tcbelluP; ile carnpnamesiJliP 

eylemcdilti ıaktlrde hukuk usul 

hakemeleri kanunun 398 inci 
desi mucibince hakkındı gıya9 

l'ın bilittihaz 141 inci madde ıJI 

hince ilanen tebliğine karar veril 
ve bu babta imla edilen gıyıb ~ 
namesi 132 inci madde hü~ıO 
tev!ikan mahkeme di\·anhaO 

1 asılmıştır. Yövmü tahkikat 0 

tayin kılının 3 Teşrini evvel 
tarihine müsadif Perşembe günO 
l 3,5 da müddcaaleyh Herrnall 
mahkemede bizzat \e yahut bıİ''.ı 
isbatı vucut evlemediği ıak 
vakiaları kabulct,;,i~ addolunaı•~ 
daha mahkemeye kabul olunf11 
ilan olunur, 

lstanbul icra dairesi kfttı~' 
ikinci memurluğundan; Bir d• 
ıe'minl zımnında bir adet açık · ... 
en markalı otomobil KadıkOS 

1 

kars sokağında 80 No. da •ııı: 
garajında 24-7-29 tarihine nıli' 
çarş~mba günü soat onda bilf110ıl 
füruht edileceğinden talip ol•~ 
memuruna müracaat eylerneJef'I 

olunur. 

Jstanbul 8 inci icra 

gundan: 

ilamsız kısmı ~t· 
.. 0 111 

Bir deyni mahkt)mn r. 
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mczkiirda hazır bulunac• 1~~ 
muruna muracaatları jlan ~ 
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