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YİNE o MESELE 1 A k 
Türk ve Yunan g::teleri · n ara 

~zdıklarına, mesul ricalinin 

harıkzede,letinin hepsi yerleştirildi, Ofta 
. ~anatına dikkat ediniz. Hep- .t l A k t d m 

~~illrS·Özleri şöyle hulasa olu- le a e ev a 
"A . 

b . nlaşrnak istiyoruz, fakat 

ediyor, çöken köylerden haber yok! 
u ıtiJafın b"t" kü'lf tl .. b' .... ---~-~ .. Yük! u un e erını ız , 11 

t enecek değiliz. Eğer bir ne
i~eye varmak isteniyorsa, her 
dakt_:ıraf1?n da ayni derecede fe
tc arlı~ ıstenmelidir. Biz bu iş
'u ilZanıi fedakarlığı yapmış bu
ın:;0ruz. Karşımızdakiler ya
ma almayı, yeni birşey kopar
• Yt düşünüyorlar ve hiç bir 
' v vermek · · ı " M"b ıstemıyor ar .•. 
v u adele tarihinin cereyanına 
~ qlerin tafsilatına vakıf ol
ıd Yan bir adam, bu iki taraflı 
ı\ diaya karşı mutlaka şaşırır. 
~ a hangı taraf haklı? •.. 

' 

Ilı ereket versin ki Türk-Yunan 
tc eseieleri, teredd.ide, hayre
Çılt tneydan vermeyecek kadar a
İdditrr. Orada yalınız iki tarafın 

alan değil, bitaraf azanm 1 Hükumet Ankara harikzedeleri için derhal bütün tedabiri alm., 
~adetleri, hükümleri ve ka- ve bir taraftan enkazın da kaldırılmasına başlanmıştır. 

~~~a~a~~kım~:a::s~~ ~~ Felak et.zedelerin~= 
t ~u sütunlarda .bir kaç defa . · 

~~::tik·~:::· ~~t: ·hep' si· ve_ rleştirilei 
evzl1u kalmamıştır. Biz bütün J 

~~ ~~dc!e!:~:- Y angmda kast olmadığı 
~ , kabul edilen bütün e. t h -1~..,; k tt • 
ile lan .h?zar. Türkiye.b.u işler- a a~.l:\...U e f 

bır ıtilafa vannak ıçın yalı-
~~ muahedeyi ve Lahi tefsiri
ın· e geçerek komşusunu tat
rıı •ne Çalışmıştır. Yeni den etabli 
,, eselesine mi rucu etmek isti
,orlar? · 

. ı\tinada";ı gelen maliimata na
:ren, orada en ziyade pasaport 

1 esclesi ·zerinde ısrar ediyor: 
antıı •.• Anla§Ilıyor ki Atina 

lia.zı firarilerin tekrar Türkiy~ 
n Y.e avdetlerini istiyor, bu fira

nlerin içinde, vaktile kendi ar
zulan! gitmiş, bir daha avdet 

~trne~eğe sözvemıiş, ecnebi bir 
k:vıet~n or?usunda veya bir hü-
~etın hızmetinde bulunmuş 

0
1'nlar da vardır. 

i Bu gibi adamların avdetirıi 
,~t".'11ek, izahı pek zor bir mese
'<'dır. 

d İki memleket arasında yeni
t:ııcn hüsnü münasebat tesis et
n·ck istendiği bir sırada, mazi-

Muhtaç ailelere : yardıma devam 
edilmekte, esnaf için yangın yerinde 
barakalar yapılmaktadır. Sigorta 
şirketleri borçlarını derhal ödemiş-
lerdir, fakat zarar çok fazladır. 
lstanbulda da felaketzedeler için 

iane defteri açıldı .. 
Ankara, 20 (Telefonla~Yangm hakkında tahkikat devam 

etmektedir. 
Yangının zuhur ettiği Emniyet -şi,rketi deposunun olduğu 

mahaldeki kasalar Müddei umumilik tarafından açılmış ve için
deki evrak ve defterlerle banknotların kamilen kül haline geldi
ği görülmüştür. Şirketin vaziyeti maliyesi gayet iyi oldugu tev
sik olunmuştur. Şirketin haricinde ve yolda bulunan cesedin 
hüviyeti teşhis olunamadise de Emniyet şirketinin karşısında
ki barakada yatan ekmekçinin olduğu zannediliyor.Yanan dük
kan ve evlerle diğer mebaninin kat'i surette tespitine başlan
mıştır. Bu işin üç günden eve! bitemiyeceği, zarar ve ziyanın da 
kat'i şekilde bu müddetten sonra tespit edileceği anlaşılmakta
dır. 

1 .Bu -°..~~l!'az?. 1 Yeni ta1yarnleriınii ı Yenı iş 1 MilliJetio ~ÜJÜ~ an~eli 
Osmanlı pasaport- Mükerrer sigorta 
/arının kabulünil lstan~lll Ü~ tajyare alıyor şirketi işe 
lstigeceklermiş! başladı 

Gazinin en büyük 
eseri nedir ? 

J'una11ltlar bu gü11 cevap
larını verece/1/t•rmiş. Eğer 

böyltf ise nııizakeıe 
duracaktır. ---Dün Ati~an gelen telgraf ha· 

berlerine gö ~ Yunan hılk!lmeti ta
rafından M. Papaya yeni talimat 
göı_ıderilıı>.ştır. Aynı telgraf haber
terındc Yunan hüklımetir.· ı Osman 
lı 1mparatorluğu pasaportile gider 
Rumların av ... ti hususunda ısrar e 
· cekmiş. Yunan hükumeti bu me
selenin Uhey hakem mahkemesine 
gönaerilme11"1ıi de istemiştir. 

Bu hususta dün alakadar mabafil 
ile temas ettik. 

Yunan hlikı'netinin siyasi bir saf
ha arzeden bu meseleyi Adli vasıta
larla hallemıeğe kalkışması hayretle 
karşılanmaktadır. 
HükGmetiır.iz bu meselede son sö

zünü a&ylcnll§tir. Mevcut kanaata 
göre fCni ıııllaaadatta bulunmağa im 
ldn yoktur. Dahili kanunlarımıza 
da muhalif -olan 'bu teklife de evvel
ce olduğu gfbi ret cevabı verileceği
ne pıuhakkak nazarile bakılmakta
dır .. 

M. HOI,şTAT GİTTİ 
Muhtelit mübadele komisyonu bi

taraf reisi M. Holgtat dün ekspresle 
mezunen memleketine gitmiştir. Bi
taraf reis har~'.lıetinden eve! memle
ketinpe on bt:t gün kalacağını söy
lemiştir . 

M. Holştat, istasyonda, Türk hey 
eti reisi Tevfik Kamil Beyle komis 
yon erkanı tarafından tqyl edilmiş 
tir. 

M. DİYAMANDOPULOS 
GELİYOR 

Bir müddetten beri Ankarada bu
lunan Yunan lıeyeti reisi M. Dj_ya
maıı!lopulu,-;.. ı ~ · virkrden M. 
Mamopulo l!:'ı ·.,ug ın şehrimize gel
mcaine intizar cdilmekt~ir. 

Öoliınüzdeki ıanaı e baJraınında hava 
liloınuza nımak edecek ıanareler 

- .. -
Şirket müdürü dlln 

gazetemize 1Jlrketln /aatlgetl 
ve kadrolar hakkında 

Dr. Nurettin Ali 
Beyin cevabı 

_ ____ Cümlesinin birleştiği nıü-izahat Derdi 1 
Milli Reasürans (mükerrer sigor- him nokta geni Türkiye

ta) şirketi dün sabahtan itibaren lş mizin ve bütün lnktliip-
1anmın üst katında hazırlanan dai-

1 

rede faaliyete geçmiştir lannıınn lemetl oları 
Şirketin müdürü M Mestral dün ı "Cumhuriyet,, tir. 

bir muharrlrimize demiştir ki: ~------~-.;_---...! 
- Şirketimiz (eo) memurla i~e 

T C · · l 1 b 1 V'la başlamıştır Kadronun kat'i şekli, !a-

t 
a~~~e emıybetı Bes an ut 1F • zımgelen mürakrp ve müfettitler 

ye şu~ıne mer ut yazı ve a- ( ) T d ı k · 
tih k li 1 · · t 1 dıkl e 30 emmuz a top anaca olan ı-aza şu e erının op a arı v d 1. • · · d' 
I ta b ı b ı k 1 T e Cemi are mec ısıncc tayın ve teıpıt e ı-s . n u a ı çı arını ayyar - Jecektir 
yetıne muntazaman vermekte olduk- T" k' d b" Ü • 
la . 'kd 50 •er bı'n lirayı ur ıyç e mevcut ut n •ıgorta 

rı ıane mı an , · k 1 · .. k · k 
mütecaviz . olduğundan bunların na- şırl e! e~~ned "!u

1 
~rrer aıgor!ha mu. a

h· t · e at takılması ve esı gon erı mış ve ay nı ayetın-
mıt kna .. •rertm~YYtı. aremız de muamelat bordrolarını tirketimi-
e arrur e ış r. . 1 1 . k d'J . b'Jd' 

T 1 · · ·mı ·. Isıanbul .ze ına etme erı en 1 erıne ı ı-ayyare enn ısı erı. ·ım· · • 
- Beyazıt, Istanbul ..;, Fatih, Istanbııl rı ıştır .. 
balıkçıları olacaktır. . Bu ayı~ on d~kunından ıtıbarm 

At takma merasimi 30 Ağuatoı ugorta ıırketlerı yaptıkları ~ 
Tayyare bayramı günü ye§ilköyde lelerden dolaY.ı aldı~lan. prımlenn 
yapılacaktır, Bu merasimin fevkalade yan~ı Reasurans ıırketıne verecek 
olmasına itina edilmektedir. Tayyare ler~ır . . 
Cemiyeti Istanbul Vilayet tubesi me Şim?ıye kadar Avrupadakı mer
rasimin parlak bir surette yapılması kezle':"'. va11tası.le mu~~le yap&J? 
için şimdiden hazırlıklara başlamış- ecnebı sıgorta şırketlerının muame
tır. !atı artık mükerrer sigorta şirketin 

Merasimde tayyare cemiyeti namı- de temerküz edec_ek v_e ~unlar hak
na ·bir hitabe irat edilecek ve buna kında muntazam ıstatıstıkler yapıla 
Beyazıt, Fatih halkı ve Istanbul ba- ,;'~~~~ ...... 
lıkçılan namına, birer mümessil ta- ~ 
rafından cevap verilecektir. 

Naretli'} Ali Bey 
_ Gazinin en büyük eseri hakkında 
irat buyurduğunuz suale cevabııpı 
arzediyorum: ' 
. Şiillhe yok ki Gazinin gerek Millı 
cidal ve gerek milli inkilap safhaları
m dolduran eserlerinden her birinin 
kendine mahsus bilyiiklüğü ve ehem. 
ın.iy~ti vardır, 

[ Mabvd( if" Un~/1 saTılfede / ---

Evvelki sene bir deniz bombardı
man tayyaresine clstanbub namı ve
rilmişti. O merasim esnasında (htan 
bul hava filosu) teşkili için balkın 
gösterdiği arzu tahakkuk etmek üze
redir. Yakında Beyoğlu, Üsküdar ve 
Çatalca 1İazl;Şubeleri ve Istanbul kıt. 
sapları teberrüatmın da b~r tayya
reye Bt takılacak dereceye baliğ ola
cağı anla§ılmaktadır. 

Türkiye - Yunan Tayyare Cemiyeti Istanbul vmı. 
yeı şubesi Müdürü Hasan Fehmi bey 

müzaheratı bilfiil bu münasebetle bir maharririmize 

Halt ~en~et i~in~e ! 
inkıtaa uğramıştır. 

1 
demiştir ki: 

Tafsilat son haber- 1 
. ı 

lerimizdedir. 

Irak sefiri 

M. Mes/ual 
caktır Memurlarımızın hepsi Türk 
olup bunlar arasında Ticaret mek
tebi mezunları ve iktisat vekaletin-

i ce A vrupada ikmali tahsil ettirilen 
gençler bulunmaktadır.> 

· Mükerrer sigorta şirketi ikinci 

Olta beJelao ~evaın ediyor~ 
Trabzon, 18 (' '\.) •• Dün akşam 

Of köylerinin d ınde yeniden he-
yelan olmuıtur, .,..__"!""'!!!"~ 

• ~ Çok elim hatıralarını can
<'I iııti dtracak olan bu gibi kin ve 
ıl ~ant unsurlarını karıştır-
h \'ta ne mana vardır? 
'' diltj U~anlıJarın avdetleri~ _is~e
,ı, >,ı: eıı. firariler kaç kişıdır? 

HARIKZEDELER DOSTLARININ YANINA YERLEŞTi 

Dün gece yangın yerlerinde ateşlerden çıkan k.ıvılcımlann Sabih Neşet B.ey~n 
rüzgarın tesirile etrafa dağılmaması için yangın yerinin etrafına cenaze merasımı 

müdürlüğüne Refi Celal B. tayin e
dilmiştir. 

Şirketin kiiıat merasimi•h henüz 
hazırlıkların bitmemesi dolayısile 

, bir kaç gün sonra yapılacaktır. 

12 ev yıkılmıştır. 
Nüfus zayiatı var 
dır. Halk dehşet 

içindedir. 
Trabzon, 18 (A. 

A.) · Oftan üç • 
gündenberi resınl 
haber gelmemiş
tir. Gelenler ha
fiften zelzele ol
duğunu söyliyor
lar. O ç gü11den 
beri devam eden 
sis ve yağmur fe· 
Jaket sahasının 

,i:d~t ve muayyen bir ka~ ki
'lıı '! ıbaret ise, bu kadar ısra
tc Yeri olmamak lazımdır. E
~o~ hu şahısların adedi d~a 
tem ıse, böyle bir muamel~ 
~ 'Ci,leceği müşküliitı da du
~rb·ek iktiza eder. O zaman 
firarı 1'arakya meselesi,oradan 
~ edenlerin de avdeti ve mal~ 
k'ıı~ .t,csahüp etmesi meselesı 
lşin ılıginden meydana çıkar. 
ıatın eınJfıke taalluku noktai na
lıltja dan tetkiki, yeni karışık-

asker ve jandarmalardan bir kordun çekilmiş ve itfaiye sabaha lrak sefiri Sabih Neşet Beyin ce-
kadar yangın mahallinde faaliyete devam etmiştir. Harikzede- naze merasimi dün yapılmıştır. 
lerden iskan edilmek için Hilaliahmerin davetine icabet eden Merasimde Vali vekili ve Şehremi 
olmamıştır. Her kes akrabalarının yanına yerleşmiştir. ni Muhiddin, Hariciye Müsteşarı No 

man, Hariciye memuru Hakkı bey
Hilaliahmer reisi Tokat mebusu . Hüseyin Bey ile komisyon !er ile Türk, Irak ve ecnebi bir çok 

azası bizzat gezerek muhtacinden 30 aileye para tevzi etmiş- zevat bulunmuşlardır. 

!> tı nıucip olur. 

h~ku<lıiaport meselesinin bir de 
Cılen ~ hüküınraniye taalluk 
'••. . cıheti vardır. Bu iş, mem-1r tlah·~~n kanunları ile alakadar 
dır 1 1 bir mesele mahiyetinde
tict l{anunlarımızın ahkamı ha 

İ ~ı~de Yapılmış bir pasaportla 
<1 bir ış olanlar hakkında normal 

~aıı:uaıneıe yapmağa imkan 
llıcın ? Eğer Osmanlı hükiimeti 
l>cırıı Utlannın verdikleri pasa
~ i~r da nazarı dikkate alır
dij~~ ~inden çıkılmaz zorluklara 
llıeac7z. Yunanlılar şu muallak 
r\ltnı eleri torunlarına miras bı
~İıııi· ak istiyorlarsa ona diyece
te 7/ Yoktur. Ancak hükumet

i" lhe·ı~rk t~b.asının hukuk ve 
~iııcJ atıerını muhafaza ve te

'V eı; geri kalmıyacaktır. 
1. teıı. ' 1Yeti böylece tesbit ettik-

sonra A. • 

~ 1 
SiGORTA ŞiRKETLERi TEDIYATA BAŞ1:._ADILAR 

Hilaliahmer iane kabulüne başlamıştır. Bugün yangın yeri
nin tathiri için tazifat amelesi çalışmıya başlamıştır. Teh-' 
Jikeli divar ve bacalar yıktırılmıştır. ı 
Yangından müteessir olan esnaf için eski yangın yerinde yer-' 

!er gösterilmiştir. Buralarda dört direkli ve üzeri bezli muvak-' 
kat satış yerleri yapmışlardır. Esnafın seyyar hale gelmemele- · 
rine polis ve belediyece itina olunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre Anadolu sigorta şirketi 60 bin ünyon'. 
50 bin lira tediye etmiştir. 1 

Diğer sigorta şirketleri de sigorta paralarını tediye ettiler .. 
Lnar müdüriyeti yangın yerinde derhal 100 dükkanlık bir hal 
inşa edecek, yangın yerinin kadastro ve haritaları hazır oldu-

ğundan plan yapılacaktır. . . . . 
Profesör Jansen bugün yangın yennı gezrnıştır. 

* * * 
Ankarada vuku bulan büyük yan- j r!nde b~klemişlerdir. Yanan yerler 
ın hakkındaki malı'.imatı d~n~ü nus ı ucar~tgah olduğundan zarar çok bil f ızda teeşsürle kaydetmıştık. yuktur. 
a;'00 dükkan, JOO ev v~ 5 hanın yan Ankarada hiç kereste kalmamış-

• milyonlarca lıralık zararla tır. 
ma~ı vl n bu müthiş afet hakkın- Yangına sarhoşluk yüzünden vu-
netıce ene ... . .. 
da Ankaradan aldıgımız yenı mal~-

şayanı dikkat haber verılmat ta şu 
mekıedir. t İDİ 

RÜZGAR ÇOK ŞİDDETL 
Rügarın çok şiddetli olması dola

yısile Tahta kale meydanı tam~:.ıe~ . 
yandı. Saat üçte yangı~. çok şı al e 1 
kesbetmişti. Havaya yukselen ev 
sütunlarının irtifaı (50) metroda? 
fazla idi. Yanan mahalleler (4) Ü 

( :11 tınaclan gelecek ce-
1iıiı. - e'll!'liyetle - bekliyebi-

bulınuştur. 

Sabaha karşı 'fÜZga_rın istik.a~ti· 
nin değişmesi ve Gazı Hz. Jerını.n e
saslı yolları süratle göst~re~. e~ırl,e

MAHMUT ri sayesinde yangın sondurulebıl· 

l 
Siirt mcb·usu . . 

ll-~lVrET-PAŞA Hz. mıştırZARAR ÇOK BÜYÜK 
'ıVek'•· . Yangın esnasında bazıları eşya ka-

\t"tleri ,,, 1 lllıız İsmet PaşaHaz çırınağa teşebbcis ctmışlersede. der· 
ı. <l<:ı~un ~ğledcn sonra atla hal lazım gelen tertıbatla eş~aı.~r 
'ilrdır ta bır gezinti yapmış. muhafaza altına alınmıştır. Butun 

1 memurlar sabaha k~dar yangın ye-

kubulan bir dikkatsizligin 6ebep ol
duğu muhtemeldir. 

Gazi Hazretleri yangın esnasında 
halk arasında dolaşarak f~lakete uğ
rayanları teselli buyurmuşlardır. 

( Mabadi 4 Uncu sahifede ) 

Tevfik Bey Fehmi Bey 
Beyazıt rehl Cemiyet reisi 

« - Istanbul balıkçılarile Beyazıt 
ve Fatih kaza şubelerinin teberruatı 
ellişer bin lirayi tecavüz etmiştir. Di

i ğer kaza şubelerimiz de bu mikdara 
yakınlaştılar. Istanbul hava filosunu 
en yakın bir zamanda memleket ha
va kuvvetlerine ilave etmek çok şe
refli olacaktır. Önümüzdeki Tayyare 
bayramında 3 tayyaremiz daha Isıan 
bulun ismini a1acakbr.> 

Cenazeyi askeri müfreze ile polis 
ve zabıtai belediye memurları takip 
ediyordu. 

Cenaze Moda iskelesinden çatana 
ile Sirkeciye naldolunmuştur. Bura
dan da deniz yolu ile Eyibe nakledil
miştir. 

Şehrimizdeki ıü!era ve sefaretler 
erkanı cenazeyi Eyipte kar§Ilamış
lardır. 

Burada da meraaim yapılmıştır. 
Merhumun cenaze namazı Eyip 

camiinde kılınmış ve müteakiben E
yip kabristanına defnolunmuştur. 

TAZiYETLER 
Sabih Neşet beyin vefatı münaıe

beti ile hükümetimiz namına şehri
mizde bulunan Hariciye Müıteşarı 
Numan ve te1rifat umum müdürü 
Saffeti Ziya beyler ve Hariciye Ve
ki.Jeti namına htanbul Hariciye me
muru Hakkı bey, merhumun hane
ıine giderek ailesine beyanı taziyet
te bulunmuşlardır, 

Şehremini de tehir namına tazi
yette bulunmuttur. ---POLONY ANIN RİGA 

KONSOLOSU 
Polonya'nın Riga Konsolosu M. 

Valerien Lopatto, Konsolos sıfatiyle 
Polonya sefareti Umuru Şehbenderi 
şubesi amiri tayin edilınittir. 

Talebe birliği 

Kongre bugün yar1n 
toplanacak 

Türk Talebe birliği bugün yahut 
yarın fevkalade . bir kongre aktede
cekteir. Bu kongrede son zamanlar
daki muhtelif talebe içtimaları mev
zubabs olacaktır. 

Hukuk, Tıp, Fen, Güzel sanatlar, 
Mühendis, Orman, Mülkiye talebe 
cemiyelerinin murahhasları dün ak
şam bir içtima aktetmişlerdir. Bu 
içtimada toplanacak olan fevkalade 
kongrede görüşülecek mevat tespit 
edilecektir. Tespit edilen ruzname
ye nazaran bu kongrede T. Talebe 
birliği ile bir kısım talebe arasında
ki son hadiseler görüşülecektir. 

PARİS SEFİRİMİZ 
Paris sefirimiz Fethi B. Baş.

vekil İsmet paşa hazretlerini 
ziyaretle uzun müddet görüş
müştür. 

Fethi B. bu hafta içinde An-
karaya gidecektir. 1 

Fransız sefiri Kont dö Şamb- 1 
r~n .evel~ gün. k?9kte Fethi be-ı 
yı zıyaret etmıştır. 

. 
irtişa tahkikatı 

Alakadarlarmüvacehe 
edilecek 

t . 1 . kik til d" d dahilinde kalan 
rtışa mese esı ta a e un e halka hav! ve ALI 

meşgul olunmuştur. Nazım B. mu- . k d' P.~ . 
un) d J"J F k _, d' . . dehşet ılka etme te ır. Son surekli n ar an « u res o> C"1Cn ıyı ıs- y ı · il" · d' -
. . b ··"'ti 1 .. yagmur ar ve sıs v ayetın ıger ak-
tıçcap etınış ve azı ,,_..... er e muva- d ki h ı• d . . B b' "k" .. samın a ma su cıtı a mutcessır ct-
cehesını yapmı,tu •. u ır ı. ı gu~ zar miştir. 
fmda mazmunların ıfadelcrındekı tc- . .. .. 
nakuzların temamile anlaşılması için Rize, S~rmene ve <;>r havalisındekı 
müvaceheler yapılacaktır. Maınafi seylap felaketzedelerıne. , ~uavenct 
Kocaeli meb'usu Reşit Saffet beyin ~ususuı_ı~a. alınan tedabirı ogren!"ek 
fransızca Economi mecmuasında bu ~~e ~ilaha!'mer_ ~tanbu! şubesı re. 
mesele dolayısile yazdığı yazılar üze 151 ~lı Pş. ıle goruşen hır muharri-
rine Müddei umumilikce tahkikata ~e Paş~: . , 
başlanmıştır - Bu ışle merkezı umumı meş-

Reşit Sa!İet B. makalesinde bütce- gul olm~ktadır. B~z.yal~z halkın te
lerinden ziyaffet ikramiye ve bu gi- berruatını kabııl ıçın hır defter aç
bi vesilelerle sarfiyat yapan bir çok tık. Listenin başı~da _ ismini gizle
müessesat olduğunu ve bunların bu mek. ~~zu ~n hır Turk han"'.'mı~ 
şekil hareketlerine dair vesikalar bu- verdıgı IOO lı~a vardır. Hamıyetlı 
lunduğunu yazmaktadır. halkımızın fı:laketzede vatandaşları-

na yardımını esirgemeyeceğini za -

1 
nediyoruz.,. demiştir. 

FIRKA B NASININ SALONU Rize ve havalisi felaketzedelerine 
Istanbul Halk fırka merkezi bina- ianeten ismini bildirmeyen bir banı

sırun üst katında vücude getirilen bü- mefendi tarafından Hililiahmer Js. 
yük salonu Salı günü merasimle a- tanbııl merkezine 100 lira teberru e
çılacak ve bir çay ziyafeti verilecek- dilmiştir. 
tir. İsmet ve Kizım Pş.lar Hazeratı- Hililiahmer, bu teberrüa teşe•~ 
da bu merasimde bulunacaklardır. kür etmektedir. 

i 

Mısır takımı bu saba_h şehrimize ~lecek ve ilk maçını 22 tenı 
muıda Fener bahçe ıle yapacaktır. Resmimiz "Ennadiyü/'.Ehl 

takımını göstermektedir. Tnfsilôt 4 üncü sahijemiıdedir 1
" 
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Ali Paşa iyiden iyiye 
vesveseye kapılmıştı 

Şimdi bana gelsinler. Kimse 
bir şey bilmeyecek .• 

•••••••• 
illiıel!o lelriknı: 68 AYHAN 

Ali Paşa Kira V asilikinin is- başında birer ikişer gevşeyip 
tediğini ancak akşam sulan ka- sızarak kendilerinden geçmeğe 
rarırken yaptırdı. Hurşit Paşa- başladılar. Az sonra basık ta
nın Çalgıcılarnıa bir iki fasıl vanlı odada Horuldamıyan tek 
geçmeleri haberini yolladı. Bir adam kalmamıştı. 

ese altın göndermeği de unut- Selfo, Kosta ve Fehiınin be-
ı. kledikleri de buydu. Öteki mu-

Kendi, Vasilikinin yanından hafızlar odadan çıktılar, her bi
çıkıp silahşörlerile rahatça gö- ri manastırın bir yanma dağıl
rüşebilmek için selamlık yaptı- dı, onlar da nöbetleşe uyuklıya
ğı basık tavanlı büyük odaya caklardı. İçlerinden birini Göl 
geçti. kenarına yolladılar. Onun va-

Çalgıcılarm ustalıklarına bir zifesi: Kıyıya çekili iki kayık
diyecek yoktu • Seraskerin tan birinin içine girip sabaha 
saz kolu Ali Paşanın u.mn om- kadar Göl tarafını gözetlemek
runde bir zaman işidip duyma- ti. 
dığı İstanbul ~arktlan söylüyor Gece yansına doğru üç silah 
Jardı. şör usulusul yukarıya çıktılar. 

Ali Paşanın akiı fikri yene ka- Ali Paşa da onları bekliyordu, 
nşmış gitmişti: Çalgıcıların sa- ateş filan yaktırmamıştı sovuk
natlannın ehli olduklarına şli- ta oturuyordu: 
phesi kalmamıştı. Bunların Cel- - Geldiniz mı erkeklerim! 
tat filin olmaları mümkün de- :Oedi ! 
ğildi. Olsa olsa Hurşit Paşanın - Geldik, hepsi uyudu. De-
asusu olabilirdi. Ya da gece A- diler. İhtiyar Tepedelenli: 

daya bir bast<ın yapılması ka- - Selfo sen arka kapıdan 
rarlaştınlmış Çalğıcılar içerden bahçeye çık. Kira Vasilikinin 
yardımcı olarak gündüzden gön penceresi altında dur. Fehimle 
derilmişlerdi. Kıınşıklıkta kapı Kosta bana yardım etsinler. Ki
penceri açsalar ço'.;; işler yapmış rayı alıp gideceğiz! 
olurlardı. Dedi. Üç silahşör biri birle-

Alı Paşa iyiden iyiye vesve- rine bakıştılar: bu nasıl şeydi 
seye kapılmıştı. Hurşıt Paşanın böyle? Ali Paşa sakın çıldırmış 
her hareketinden bin şüphl"li filan olmasın? 
aiıkam çıkarıyordu. Ne olursa Ali Paşa kat'i emrini verdi, 
olsun gece kimseye sezdirme- çıkıştı: 
den manasttrın art pencerele- - Bire niye biribirinizin yü
nn len birinden aşağıya sarka- züne bakıyorsunuz? Ben size 
cak, karısını alıp "Ayyos Suti- gideceğiz demedim mi? 
ro~ • manastırma geçecekti. Sitahşörler titreştiler, uçu-

Yanına sade Selfo bona ile nün de ba lan göğüsleri üzerine 
Fehim Çami ve Kosta bııçariyi düştü. Efendilerine karşı ilk de
aıacaktı. Öteki yedi silahşörü-, fa gösterdikleri tereddütten u· 
nü "Pandelimonos" manastı-1 tanır gibi olmuşlardı. 
nnda bırakacaktı. Selfo ihtiyarın elini alıp optü, 

Sayet Hursit Paşa gece an: sallanaraktan çıkıp gitti, doğru 
sızın bır ba. km yaptırırsa Alı manastır bahçesine Kira Vasi· 

.Paşayı Pandelimonos manasu: ilkinin bulunduğu oda pencere-
nnda bulamıyacaktı, oradakı . • . . 

d . 1 .1.h .. 1 u"raşmag"a sının altına gıdıyordu. ye ı azı ı sı a şor e g Ö . 
mecbur olacaktı, şüphesiz bu tekıler Paşanın yanında 
da bir akıl idi. kalmışlardı. Henüz ne yapıp e-

Siliıhşör Selfo oda kapısı dı- deceklerini bilmiyorlardı. Efen
şmda duruyordu. Ali Paşa: - dilerinden bir emir almamışlar
Selfo! Diye seslendi. Selfo içe- dı. Tepedelenli onlara baktı: 
riye girdi. İhtiyar adam: - Sen Fehim merdivenin alt 

- Selfo git ı,ısulca. Ko.sta ile başını tut. Çalgıcıların bulun

Feh~e haber ver. Şı_mdı bana duğu odayla merdiven arasını. 
gelsınler. Kunseler bırşey sez- Kosta sen benim ardnndan 
miyecek anladın mı? Üçünüz el! 

k . . H d' g 
gelece sınız. ay ı. D d' ·· "d" F him • . . e ı yuru u. e aşagıya 

Selfo aşagıya ındı. Arkadaş- indi, Ali Paşa Kıra Vasilikinin 
lan orada saz dinliyorlardı, Fe- b - d · eli K 
hi l K 

. li b' . t ulundugu o aya gır • osta 
M e ostaya gız ır ı§are . 

akt Tabi farkma varan olına- buçan dışarda kalmıştı. Kosta 
~1 t:. l hınstiyan olduğu için Ali Paşa 

- Gelin sizi Paşa istiyor! 0.~u hanııruı: o~ası .. önüne gö
Dedi. Hep birden yukarıya çık- tunnekte beıs gormuyordu. 
tılar, Tepedelenli şen görünme- Devrin çok garip zihniyetle-
ğe savaşıyordu: cinden biri de buydu: Gavurlar 

- Silı\hlanm•zı hazırlayın aşalık görüldüğü için kadınla-
yanmıza bol cephane alın. Kale- nn onlara tenezzül etmiyecek
len t,,ı' arken Hombara filan al- teri tabii görülüyordu. Kosta 
dırız mı' Üçu de: - Beşer ta- bu sebepten hanı run oda kapı
nc .•. Cevabını verdiler. Ali Pa- sına kadar götürülebiliyordu. 
şa: Efendim?! ••. 

- Ata ..• - Dedi - onları "Yanya hanım:" çoktan uyu-
da alın. Arkada !arınız hiç bir- muştu. Kardeş; Simon oda ka-
e 1 iye e' !er. Çalgıcılara pısnın u; ağzına boylu boyun-

i>c' err ·, v riııiz. hepsi yatıp ca uzanmış yatmıştı. Dışardan 
u d kt.ın S<;nra yavaşça banal kapı açılırsa Simonun vıicı1du
buraya geliniz. na çarpaca1rtı. Tabii o da uya-

<; • o le, b ı gece hazırlığı-. nacaktı. 
" ebe' 'ni s ı~ mazlardı. Pa-; Zaten Ali Paşa oda kapısını 

mayı •. ,1rladığı şeyi onların üzerlerine kilitlemiş a· 
açma,-nak adetindeydL nahtan üzerine almıştı. Kapıyı 

Ona lı .rkc köriikorü'lc itil.at yavaşça açtı, Simo yerinden sıç 
etmege alışkındı. radı. Karşısında Paşayı görün

- Başüstüne. • . Dedip git- ce gerileyip yol verdi. Kendi de 
· e··. Silahşörler Hurşit Paşa ı dı arıya kayıp aktı. 

ı ' derdiği çalgtcılan te-1 Vasiliki yerde serili yumuşak 
k emrini alacaktan ı, hir gocuk üstüne yanlayıp kı-

·a r rdı. Paşa: - Hay- vntmıştı. Dolgunca gibi kalça-
r'fler n topun:.ı kesive- lan kırık ince belinden alt yanı

l -ncıgazlann il- nı yuvarlaklaştınp yarmalıyor
rl i ç lla up h aplarnıı du, başını ak pazılı kolu üstüne 

cekler l koymuştu. İpek saçları tahta 
ı çal ıcı!ara bo' döşemelere kadar taşıp klime-

n ye rip içirdiler, he- lenmisf. 
n e etin yaJı tı - . Ne latif uyuyordu iki gözüm 

ı' d" rd il<'r : a1!ahım ı N~r yanaklı hizmetçi 
O 'ar t'l tütülrlf'P • r:-i~- 1'ız hanımının ayak ucuna kı-
"i 'e Mana tırın alt odası! vrılmışu. İhtiyar Ali bir ona 

,er ,iindüz yanan kızgın fırın baktı bir de ötekine ... 

Fr-•ada c:iııı.de •-pn•ere~ 

Borçlar M. Troçki Ruslarla i~tilal 
Meb'usan meclisinde Amele hühumeti M. 

hl münahaşalar Amerika ~ükôıneli nazarı Troçhigi kabulde 
uzadı.. d'kL f Jlı ff' tereddüt ediyor 

Paris, 19 (A.A.) -- Meb'usan mec- ul ıa 1 ce ue 1 Londra, 19 (A.A.) ·- İngilterede 
liıi, borçlar hakkındaki Londra ve yerleşebilınesine müsaade edilmesi i-
Washington itilaflannm tasdikına Washington, 19 (A. A.) -- Ameri- çin M. Troçki tarafmdan İngiltere 
müteallik müzakerata devam etmek· ka hükümeti Çin ve Rusya hükilmet- hükilmetine vuku bulan tahriri müra
tedir. Radikal sosyalistlerden M. Ber !erinin dikkat nazarını ikisinin de har caatın metin ve meali hakkında A
gery, ihtiraz? kayitler konmak sure- bi men'e matuf Kellog misakını im- vam kamarasinda sorulan bir kaç su
tiyle tasdika taraftar olduğunu beyan za ehnİf olcluklan keyfiyetine celbet ale cevap veren dahiliye nazırı, M. 
etmiş ve Fransanın, Almanya tediya miştir · Troçki nin evvelS. tibi bir tedaviye 
tmı kestiği halde de Amerikaya tedi Amerikanın bu teşebbüsü Rusya ihtiyaç gösteren ahvali sıhhiyesinin, 
yatta bulunmakta devam etmesinin ile Çin arasında harp tehlikeleri baş saniyen tetebbuatı ilmiyede bulun
gayrikabil kabul olduğunu söylemiş- göstermiş olmasından ileri gelmekte- mak ve kendi tercümei halinin tab ve 
tir. dir. neşrine bizzat nazaret etmek gibi es-

M. Guernut, sol cenah müstekille· AMERIKANIN TEŞEBBÜSÜ babı ileri sürdüğünü söylemiş ve de-
rinin itiliifları tasdik edeceklerini sö- Washington, 19 ( A.A.) -- Fransa mittir ki: 
ylemiştir. sefiri, M. Claudel dün hariciye naza- - M. Troçki nin İngiltereye eel· 

M. Champetier de Ribea, halkçı de retine gitmiştir. M. Stimson un Rus- mtaine müsaade edildiği takdirde 
mokratlar namına, Franaanın alacağı yanın Kello& misakını imza etmekle kendisinin ümru dahi.liyemize müda
para niıbetinde tediyatta bulunınağa kabul etmiş olduğu harpte feragat e- bale etmiyeceğine ve hiçbir mitinge 
amade olduğunu beyan etmittir . sasma riayet etmeıi hakkındaki telki ittirak eylemiyeceğine ve memleke-

M. Cberon, Caillay-Cburchil ve ni mezkur hüktlmete Fransa hariviye timizde herhangi aiyaai bir rol öyna
Mellon-Beranger itilaflannın serma- nazareti vasıtaaiyle bildirmesini M. mamağa dair mumaileyh namına ba
yeden ne derecede tenzillit icra et- Claudelden rica ettiği zannolunuyor. zı kimseler tarafından bükilmete te
miş olduğunu batırlatırutır. Mumai- M. Stimson Çinin Waıbington orta minat verilmiştir. M. Troçki nin bu 
leyb, bu itilUları tasdik etmemek su elçisine de böyle bir telkinde bulun- müracaatı hakkında Sovyet hükil
retiyle Fransaıun felaketengiz bir ha- mut~ur. Hariciye ~zareti Çinin şark metinden bugüne kadar biç bir teb
rekette bulunmuş olacağını, zira mali deınıryollarınm Çın tarafından zapte !iğ yapılmamıştır. M. Troçki nin İn
istikarın tehlikeye düşeceğini ve Fran dilmesi üzerine hadis olan Çin - Rus giltereye ademi kabulüne dair bükil
sa umuru maliyesinin ecnebi apekü- ~tillifı hakkında re•mi malilm:'ta sa meti sabıkaca verilen karar uzun te
lasyonlarırun oyuncağı olacağını, hıp olmamakla beraber M. Stımson eınmülden sonra ittihaz olunmuıtur. 
Young pliinırun Daves planının müp- gazetelerde çıkan telgraflara baka- Mumaileybin 1ngilterede pek muhte 
hem noktalarını ortadan kaldırmakta rak bu ihtilifın siliha müracaat edil rizane oturacağını bükilmete temin 
olduğunu beyan etmiştir. Filhakika mekaizin halledileceği fikrinde bulun etmiş olan zevatın hüsnü niyeti bü-
Young plıinı, Fransaya bir milyar 40 maktadır. • kilnıetçe bir dakika bile daii şüphe 
milyon marklık senevi bir taksit te- JAPON GAZETELERi NE görülmemiştir. Ancak hükilmet M. 
min etmektedir ki bunun 420 milyon DiYOR. • ? Troçki nin İngiltereye gelmesine mü 
u kayıt ve şarta tabi olmaksızın ta- Tokyo, 19 (A.A.) - Yerli gazete- saatle edildiği takdirde sui niyet sa
mirat bedeli ve ecnebi parası olarak !er, Çinin şar.k deıniryolluna Çin ta~ hibi bazı kimselerin maksatlarının ter 
tediye edilecektir. rafından vazıyet olunmasını tenkit viç ve intacı için mumaileyhin bura-

Türk- Yunan müzake 
inkıtaa uğradı 

M. Venizelos harbiye nazırıle 
Jikte Giride kareket etmişti 

Ankara, 20 (A.A.) - Aylar
dan beri mUzakere edilmekte 
olup nihayete gelmlf zannolu
nan mubadele meseleler! etra
fındaki Tllrk-Yunan itilafı yine 
suya dllşmuş, ve mllzakeratın 
lnkltaa oğramı~ olduğu hususi 
surette istihbar kılınmıştır. 

Ankata,20 (Telefonla)- Geç 
vakıt haber aldığıma ğöre bu 
gUn Hariciye Vekilin! ziyaret 
eden Yunan sefiri M.Papa hll
kOmotlnden aldığı cevap ve ta-

llmatı Tevfik Rllştn bey 
mlştır. 

Öğrendiğime göre Yu 
kOmefinln bu cevabı 

ltlfllfnamenln imzasına 

görlllememlş ve mllzake 
fiil inkıtaa oğramıftır. 

Londra, 20 (A.A.) -
dan bildirildiğine göre 
zclos refakatinde Harbi 
Mllnakalllt nazırları 

halde Girlde mlltevecclh 
reket eylemlftlr. 

Nihayet harp mi 
Man~uri ~u~u~un~a nıosa~eıııeler 

• ••••••• 
Taarruza geçen Sovyet kuvvet 

iki Çin şehrini zaptetmiştir 
Londra, (A.A.) - Dally Maile göre aksayl şarkta 

len son haberler, Mançurl hududunda muhasematın 
tadığını bildirmektedir. Taaruza ıteçen Sovyc:t kuvv 

blldlrlldltlne göre, iki Çin şehrini zaptetmlştlr. 

Mumaileyh, sözüne devamla demiş ve bu hareketi unf ve huşunete müs- da bulunmasından herhalde istifade 
ispanya, Yunan ve Irak hilkiimetlerinln teeszilr 

Ankara, 20 (A.A) - Rtzede vukua gelen afet dolayıslle tir ki: tenit olarak tavsif ey!' emekle beraber ctmiye kalkışacaklarını hükilmetin l 
"Eğer itilafları tasdik etmiyecek Sovyet hükumetinin hareket tarzın- zannetmesi için bir takım aebebler. spanya ve Yunan sefirleri hllkOmetlerl namına hariciye vekl 

olursak mütehassısların bütün mesai daki sertliği de kaydeylemektedir. vardır. Bu takdirde M. Troçki müş- teessllrlerlni beyan etmişlerdir. 
•i heder olmuş olacaktır. Nişinişi gazetesi bu hareketi hattin- kilat .. ve gaile membaı ~esilecek o.lur- İngiltereye 137 gündenberi yaX-mur yax.ın 

M. Cheron, Young pliinının borç- den ziyade amirane) Hoşi gazetesi sa hukilmet onun İngılterden mufa- 5 5 
!arla tamirat arasında hukuki bir ra- de biraz (mutaazzimane) bulmakta- rakatini temin edecek iktidari acaba Londra, 20 (A.A) - lngllterede son defa olarak yağın 
bıta olmadığından fili bir rabıta tesis dır. haiz olacak mıdır? ğalı tam 137 glln geçmiştir. Nihayet bir aylık lbtlyaçlannı 
etmiş olduğunu söylemi~tir. Tokyo gaz~teki Rusya - Çin. bu~_u Mançester, 19 (A.A.) - Lancasbi edecek kadar suya malik bulunan bazı fehrln ehallsl bayii 

M. Reynaud, mutedil cümhuriyet- dunda daha şımdıden muteaddit mu- re Pamuk sanayiinde zuhur eden ih- dişe içindedir. 
perverler namına, tasdik davasını il- sademeler olduğuna dair ortaya çı- tiliifı b~lle bir çare bulmak i\in pat· Paris dehşetli bir fıırtına ile sarsıl 
tizam ve müdafaa etmiştir. Mumai- karılan şayıalara inanmıyor. Bu ga- ronlar ile amele arasında bugun top-
leyh, meb'usan meclisini şöyle bir zetelere göre umumi intiba harbin ö- !anan konferans, patronların 27 Tem Londra, 20 (A.A) - Parlsten Dally Maile bildlrillyor: 
kıyası mukassem karşısına koymuş- nü alınacağı mc;rkezindedir. muzdan itibaren ücretlerde yüzde Paals 24 saat mllthif bir sıcak dalgası altında yanıp k 
tur: ya tasdik etmemek, bu yalnız HARBiNDE ORFI iDARE 12 1/2 tenzilat yapılacağı hakkında- duktan sonra dlln birdenbire dehfetll bir fırtına ile s.arsıl 
Amerika ve İngiltere ile değil, tas- Londra, 19 (A.A.) - Röyter ajan- k.i kararda ısrar~n?an dolayı ne~ice· Düşen yıldırımlar bir çok binalarda mllteaddlt yangınlann 
dik edecek olan sair bütün devletler- srnın Tokyodan istihbarına nazaran sız kalmıştır. Hukumet yahut alaka- runa sepep olmuştur 
le cidal haline girmektir".Yahut ih- Harbinde idarei ürfiye ilan edilmiş- dar işciler ihtiliifın önüne geçmek i- ' 
tirazi kayitlerle tasdik etmek ve müt tir. Şehri mezkilr ahili · e hitaben çin yeni bir teşebbüste bulunmazsa Hariciye Vekilinin taziyet telgrafları 
tehit bir Avrupa cephesi meydana neşrolu_nan bir bey~n~amede ya~ruş pamuk sanayiinde çalışan amelenin Ankara, 20 (A. A.) - Hariciye Velcll Tevfik Rllftll Bey ır 
getirmek. M. Briand, bugün M. Mus· hal><;r ışa~ edenle?". •d.a?' cezası.yle hepsi yani yarım milyondan fazla flrl Sabih Neşet Beyin vefatı münasebetiyle Irak hUkOmetl b 
solini tarzında beyanatta bulunacak- teczıye edıleceklerı bildınlmektedır. kimse 27 Temmuzda kendilerine iş veziri ile merhumun ailesine taziyet telgraflan keşide ı:tmlştlr 
t'f. Hatip. dün milli bir m sele mev- JAPONYA KARIŞMIYOR verilmemek gibi bir vaziyet karşısın- • , 
zuu bahis olduğunu beyan etmiş olan ~ndra. 19 (A.A) -- . !?~yodan' da kalacaktır. Tam ırat komısyonu nerede toplanaca 
M. Hcrriot yu istima etmesini mecli Daıly M~ıl gazelesıne bıldırilıyor: HAVA GAZI BORUSU PATLADI Londra 20 (A.A.) • Tamirat komisyonu mıohalll içti 
sten rica etmiştir. Tokyo hukfımetı Japonyanın Mançu- Londra, 19 (A. A.) -- Dover - . ' 

Hatip, netice olarak şu sözleri sö- rideki menafii tehlikeye duşmedikçe Street Londranın en mühim mahal- tayin lçın alakadar devletlerce girişilen müzakerat elan d 
ylemiştir: Biz kliinata fırka kavgala· Rua-Çin ihtilafına hatta bundan bir lelerinden birinde şiddetli bir infilak etmektedir. Bu hususta anbeen birldlllt husuline intizar 
rı ile tefrikaya uğramış bir millet harp çıksa bile müdahale etmemeğe olmuş, yaya kaldırımmın 50 metro- maktadır. 
manzarası göstermemek mecburiye- karar vermiştir. lu bir kısmı çökmüş, 3 kişi yaralan-
tindeyiz. Fırkaların bir mütareke yap ÇINDEKI RUS MENAFii mış, civardaki evlerin camları kırıl-
maları ve mesuliyetlerini kabul etme- Londra, 19 (A. A.) -- Berlinden ıruştır. 
!eri elzemdir. Röyter Ajansına bildiriliyor: Alma- Londra, ı 9 ( A.A.) - İngilterede 

Paris, 19 (A.A.) -- M. Briand, nya hükümeti Rusyadaki Çin ve Çin sıcak dalgası devam etmektedir. Ku
Çin ile Rusyanın siyasi mümessilleri deki Rus menafünin himayesini de- raklık hasebiyle su kumpanyası aha-
M. Kaolu ile M. Dovgaleski yi biri- ruhte etmiştir. liye verilen &U miktarını tahdit et-
biri arkasından kabul etmiş ve mü· IZVESTlY ANIN MEKALESI miştir. Diğer taraftan halka hitaben 
sellih bir ihtilafın önü alınabilmesi i· Moskova, 1 s ( A. A.) - Gazeteler, neşredilen bir beyannamede suyun 
çin kendilerine itidal tavsiye eylemiş Çinin cevabını şiddetle takbih etmek israf olunmaması tavsiye edilmekte-
tir;, . , . .. . . te ve bunda Çin ~ükilmetinin Rusya- dir. 

Petıt Parısıen gazetesı Rus • Çın ya karşı tahrik.imız harekatına devam BERLINE GiDECEK HEYET 
ihtilafında son derece suratle hare- edeceğinin delilini görmektedir. İz- Londra, 20 (A. A.) - Önümüzde-
kct edilmesi 13.zım geldiğini, bir kere vestiya diyor ki: ki ay zarfında Berlin'de toplanacak 
daha kan dökülmesin~ _ma~i olmanın "Çin notasında münderiç propa- olan beynelmilel neşriyat sergisine 
Fransa ve M. Brıand ıçın bır şeref ve ğanda ithamları bennutat varih ve iştirak edecek İngiliz heyeti 236 a
iftihar teş.kil edeceğini yazmaktadır. kayia istinat etmiyor. Bu ittihamlar zadan mürekkep olacaktır. Heyete 

ÇIN .HOKOMET!NIN TEBLtGI şark demiryollarııu karşı yapılan ga maruf gazete sahiplerinden Lord 
Berlın .. 20 (A.A) .- B_erlıne~_'!".· yri kanuni icraat hakkında izahat Riddel riyaset edecektir. Sabık Hin

gablat, Çın sefaretının bır teblıgını vermemek için kullanılmış boş cüm- distan Nazırı Lord Birkenhetad, 12 
ııeşretmektedir. Bu tebliğde Çin bü- !elerdir. Sovyet hükumeti kat'l mü- Ağustosta verilecek olan ziyafette 
kumet_inin .. sovyetlerin .bir ko?ler~n.s nasebete mecbur )<al~ıısa bu vaziyc- Büyük Britanya namına söz söyliye
akdedilmesı hakkındaki teklıflerını tin tahammül ~dılıruyecek bir şekil cektir. 
kabul ctmeğe ve komünist propağaıı alınış olmasındandır. Sovyet Rusyada --------
dası yapmağa kıyam ve bu suretle herkes biliyor ki münhasrran Çin bü Romangada 
Çin ile Rusya arasındaki muahedele- kilmctinin mes'ul olduğu bu inkıtaı 
ri. ihlal etmiş olan Sovyet ajanlarını münasebat yalnız Çini idare eden gru Zayi askeri vesika 
serbest bırakmağa amade olduğu be- pun mevkiini değil. ademi müsavata 
yan edilmektedir. . istinat eden muahedeler aleyhindeki 

Nayork. 19 (A.A.) - Nuyorktakı mücadelerinde .çin milliyetperverle
Çin k.?ns~loshanesi ~'.'ünde bugün ak rini de müşkül vaziyette düşürecek
şam uzerı Rus komunıstler tarafın- tir. İnkıtaı münasebat Sovyet şark 
dan bir nümayiş yapılını§tır Nümayi§ hudutlarının büyük bir kısmının em
yapılıın yerlere mühim zabıta kuvvet- niyeti meselesini <'rtaya çıkarmıştır. 
!eri gönderilmiştir. Binaenaleyh. Sovyet Rusya Çin mili-

__._. tariatlerinin muhtemel hücumlarına 

At'.ga-'I •a-da kartı hudutlarını muhafaza için icap 

S k 
• eden bütün müda(i\a tedbirlerine mü 

Beha a inın cinayeti racaat etmek mecburiyetindedir. Bu 
Peşaver, 19 (A.A.) - Kabilden Rö mü~f.aa ~edbirlerinin mahiy~ti vazi

yter ajansına gelen bazı haberlere na yetın ılerıde alacagı şekle baglıdır, 
zaran Amanullahın baba cihetinden RUSY ADAN TRANSİT YOK 
karda ı olan Hidayetullah ile taraf- Moskova, 20 (A. A.) - Tas ajan 
tarlarından üç kişi Habibullah tara· sı, Soviyet posta komiserliğinin bey
fından boğdurulmuştur. nelmilel posta bürosuna, bundan böy 

le Çınc Soviyet Rusyadan posta gön 
derilmcyeceğini ve transit olarak 
gönderilecek postaların da Japonya 
ve Viladivostok tarikiyle gönderil
mesi lüzumunu bildiren bir tebliğ 

KARADENIZDE KAZA 
Kö•tence, 19 ( A. A.) - Limanda 

bulunan gemiler sabahleyin saat 3 te 
Volgada sabih bir torpile çarpmış 
olan bir Rus vapurudan istimdat iş
aretleri almı§tır. Telsizle verilen ha
berlerde geminin batmakta olduğu 
şimdiye kadar 17 bahriyeli ile 14 yol 
cunun dalgalar arasında kaybolduğu 
nu bildirmiıtir_. ___ _ 

MACARİSTANDA İNFİLAK 
Budapeşte, 19 (A. A.) - Endaht 

talimgiihında yapılan endaht tecrü· 
belerindc bir obüs patlamış bir Yüz
başı, iki zabit vekili ve bir askeri öl
dürmüş ve bir çoklarını da yarala
mıştır. Derhal gönderilen tahkikat 
komisyonu hiç bir bata yapılmadığı. 
nı tespit etmiştir. 

hazırlamaktadır. 

Sırbistanda 
HUDUT HADİSELERİ 

ÇOÔALDI 
Bclgrad, 20 (A. A.) - Arnavut

luk hududu üzerinde kilin Gostivar'
dan bildirildiğine nazaran bir kaç 
ıaki bir köye baskın yaparak üç köy 
tünün eşya$Ull, paraıını ve sürüleri
ni alıp kaçmııtır. 

Belgrad, 20 (A. A.) - Bosslieg
radan alınan bir habere ~öre dün ge 
ce alb meçhul şahıs telıır civarında
ki bir ce hane de osuna irme e 

Bükret, 19 (A. A.) - Besarabya' 
da Baltzi askerlik şubesinde 14 ün
cü fırkaya ait bir askeri vesika bir 
kaç gündenberi kaybolmuştu. Vesi
ka dün büronun sobasında bulun
muştur. Vesikanın Soviyet ajanları 
tarafından kandırılmış bir kimsece 
fotoğrafisi ve kopyası alınmak üzre 
aşırıldığı zannedilmektedir. Bir Yüz
başı ve bir Onbaş ıtevkif edilmiştir. 

Bükreş, 19 (A. A.) - Meclisin 
sabah içtimaında Alman fırkası namı 
na M. Nedricb Haus vergiler kanu
nu hakkında atideki beyanatta bu
lunmuıtur: 

- İdari kanun hakkındaki noktai 
nazar ihtilafların acılığına rağmen 
biz ve halkımız günün mtsaili siya· 
siyeal bakında objektif ve doğru bir 
muhakeme muhafaza etmek isteriz. 
Başvekil ve Maliye nazırının vaziye· 
ti maliye haltında verdikleri malu
matla t~nevvür ettiğimiz gibi bütçe 
müvazene•izliğinin hali hazır hüku
metinin faaliyetinden münbais olma
dığına ve geçen hükflmetlere ait ha
talı bir iktisat telakkisinin tabii bir 
neticeaini teşkil eylediğine kaniiz. 
Alman fırkası bu kanunların bu müg 
kül vaziyeti iktiham etmek hususun
da ispat ettiği yüksek mes'uliyetle
rini takdir etmeği bir vazife bilmek
teyiz. Yalnız iyi idarei maliye ve va
ridatın bUtlin milletlere birden sar
fını isteriz. Mali kanunları kabul ve 
hükflmete tensik ve tasfiye eserinin 
her noktasında yardım etmeğe ama-- . ,, 

H. vekilini ziyaret 
Ankara , 20 ( Telefonla ) -

Yunan sefiri M. Papa ve Afgan 
maslahatgllzan Hariciye vekl· 
llnl ziyaret etmişlerdir. 

URLA DEFTERDARLIGI 
Ankara, 20 ~ Telefonla ) -

Sabık varidat mlldllrll HOsnll 
bey Urla defterdarlığına tayin 
edllmlştir. 

ALi IKTiSAT MECLiSi 
Aakara, 20 ( Telefonla ) -

Ali iktisat meclisi umum katibi 
Nurullah Esat Bey bu akşam 

latanbula hareket etmiştir. 

Dahiliye vekilinin seyahalı 
Iğdır, 17 (A.A) - Bu sabah 

Karsıan h.reket ı den Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya bey yanında Umum! 
müfcııiş lbrahim Tali ve Bayazit 
valisi !~tem bevler ile süvari fırka51 

kumandanı Suphi paşa olduğu halde 
Kağızman ve kulp bzalanna uğra· 
yarak saat 19 da lğdırs gelmiştir. 

\'ekil bey yol üıerindeki kaza mcr· 
kezlerinde ve köylerde halkın çok 

sevi~çli tezahüuıile karşılanmıştır. 

BU NE VAHŞET? 

Terbiye kongresine iş 
edecekler 

Ankara,20(A.A.) - latib 
miza nazaran Maarif Vek 
tarafından Danlmarkadakl 
nlyor kongroslne talim to 
azasından Avni, Holand• 
terbiye kongresine Orta ted 
Mlldllrll umumisi Cevat so 
murahhas olarak tayin 
muşlardır. 

o 

Ra.syada 
AMELENİN TEZAHÜR/\ 

Moskova, 20 (A. A.) - Hef 
ta aktolunan içtima ve mitin 
Çin Şark şimendiferleri ihti13fı 
yısiyle alınan kuvvetli vaziyet 
dir edilmekte, Çinle kat'ı mün 
etmek lrararı tasvip olumakta 
mele ve memurların teşebbüııl 
bir çok müesseselerde müdafaa 
!eri toplanmaktadır. Matbuat 
kova fabrikaları amelesini!" b 
yannamesini neıretmektedir. :il 
üçüncü sanayi istikrazı ekdint 
cal gösterilmesi talep edilir.e!<I 
hususi teşebbüslerle tank, tal 
ve gemi için ianeler toplıyaca~ 
kilat yapıldığı biltirilmrktc Jir. 

RUSYADAKI ÇlN TAB.4SI 
Moskova, 20 (A. A.) _ 'f~S 

sının istihbarma nazaran So\'i~ 
Sivas, 17. - Divriğin Danişmet k'- · · . , :...a . , .. .. .. . .. umetının rıcası üzerine nll''C 

nahıyesı muduru Tabsın beyle dort hüku·meti' ç· d k" S b lc~ 
k da k f · ah · b. ın e ı ovyet u 

ar a şık çol d'lec! ".e vV kş!?'ane ır mlidafaaar hususunu deruht< .~ 
surette at e ı. mıştır. a a ıu su- ~ ~ Çindeki ll<!faretiyle konsolO"' 
retle oı;nuştur · .. . . lerine bu bapta talimat dahi " 

Tahsın bey yanında dort kişı oldu· tir N k' h"'kiım t' d S _,,.ı 
• h b' 1 · d" k ah. · an ın u c ı e ov.-gu alde ır te tışten oner en n ı· yada hukuku "d f etıı' 

b d d .. · d kid b · nu mu a aa ye u u u ~zetın e, es en erı şa- Almanyadan rica etmiştir. Al"' 
kavetle '?elu~ ve maruf olan on beş hükOmeti bunu da kabul eder<~ 
k.almdar muselldaiihkieşdh'as tahrafı1ndbı;n1_çkev hukukunu Rusyada müdat'.;ı• e 
rı ış, yanın ort şa ıs a ır ı te sine m·· d d'l · · ·ca 

k il uld" nı· •• usaa e e ı mesını rı mavzer urıunu e v ur muştur. tir 
Şakiler yalnız bukadarla iktifa etmi- · --~- ...,.__ 
yerek başlarını tüfenk dipçiğiyle ez- Leh/standa 
dikten sonra firar etmişlerdir. j j 

JPE.K BÖCECf MÜfEHASSISI statistik kongreS 
Ankara, 20 (Telefonla) - Geçen sene Kahire şehıınd 

lktısat vekaleti ipek böceği dilen beynelmilel istatistik 1<0 ~ 
mütehassısı Tabir bey tetklkatta den sonra Leh hükumeti ıne•k 
bulunmak llzre Blleclğe hareket greye istirak eden milletlen. gt 

kongrenın Varşova şehrinde tr 
etmiştir. Tabir bey lstanbul ve masını klif etmiştir. T.ehist•", 
kırklııreline de gtdecektir. ~etin' bu .da~cti vakii ~ab~\81 

Vefa takımı galip gınden ııı ıncı beynclmılel '~ıı;ri 
Adapazar, 20 A.A.) ıs. kongre ı Agustosun yirın1 Ut' 

ta~ldan gelen Vefa takımı Varşovada açılacak ve dört g resı 
ile "'dapazan Yeni hlllll takımı vam e&cektir. İstatistik k.o"~ t 

._ hemen lıütün devletler iştır• 
da a na 



Ekonomi 

ine Hereke fabrikası MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi ]Ü 
:---~·"'• 

Mahkemelerde .......................... 
Kızlarını paylaşamıyor ar 

J İcuı .. fabrikamız on milyon liralık imalata yükselmesinde, 
1
k'.1 :ı:arırn milyonluk imalatta kalsın? . • . . t 

. ı ıktısadi ve fenni isliihatla, bunu temın pek ala kabıldir · 
a~ ısadi isrnhat şudur: Sanayi bankasının bir (ec.ir ~üe~se
ı.a. olmaktan fabrikayı kurtarmak kurtulurs~ fabnka ınbısa~ 

ve tam srnai karakterini alrr. İnbisat etmıyen şeye sanayı 

----=-----------------............................ _,,, Anası bende kalacak diyoı·, 
babası çekip almak istiyor .. 

r ez bugün! 
den fabrikayı her fabrika memleketindeki vaziyete koy

bf i alı? Her memlekette ya devlet işletmesi, ya fert ve ya ~-
1 iletı;ıesi vıır. Ü ·ünde de ham madde, imal, mahreç politı-

• r faı abıı~ - } :: ~'.:r, fabrikadan vahdetle sev~ ~!~nur. . . 
n bukı, liLı·ekede ham madde ve mahreç ışını, vazıfesı ol

e D 'pan banka görürki bu mübalagalı vazüe taksimi merakın-
nc · ' d ah o••t k"sıp~rişlerde•ı ternadiyet, ne işletmede ıttırat, ne em 

uıe')ı uşay_ış olamıyor. . . 
ıııı'. atnadıgı için, fabrikamız, Türkiye hudutlarının hancın~e 

rııl ıı~ud.retı~ rakip olarak kendisini göstereceği _Y~rde'. bu~ 
c'.hetı askeriye ile Ankara ve Istanbulda ıkı naçız duk-

A ıbaret mahdut bir satış hareketi gösteriyor. 
, '1 en ıslahatrna gelince sudur: Garp mensucat müesseselerin

ye senelerce bulunan kıymetli müdirin idaresinde, fen tekamü
ol e randman tezyidi için asri usullerle çalışıyor. Öyleki, fab

tıın teker teker makinalarının randman münhanileri tıpkı 
~~ki gibi hesap ediliyor, yükseltilmek iç!n uğraşılıyor. 

tte bugün vasıl olunan yüzde 35 makına randmanı, ya
garpte görülen yüzde 65 şe kadar çıkacaktır. 
~rr ı:nüd~rün delaletile, rationalisation, y.ani mantıki ve 
ik: f.a?nka ıdaresi denilen en modern usullenn. ~ereke~.e de 

1 ıçın, garptan namdar bir mütehassıs getırtılmek uzre-

~s~, bazı iktisadi ve fenni isliihatlar, sanayi tarihimizde çok 
'n ız bırakan bu kıymettar fabrika, değil yalnız iktisat haya-

le ta ın kenarında kalmaktan kurtularak ta merkezine so~~lan, 
her rakabeti ezen bir kudret kazanarak yakın şark dunya

!h al en ehemmiyetli bir sanayi müessesesi bile olabilir. O halde 
a ıdır! N. 

rı ı 

e; GÜNÜN 1KTISADı *HABERLERİ 
ıtısadi program on beş senede mi hazırlana

cak ? Komisyon yarın gidiyor 
0h"•ketiınizin iktisadi proğra- !erin bugünden itibaren üç gün müd· 

tar a;ırlamak üzre Ali iktisat mec detle talikine ve müteakiben intiha
n ~ tndan teşkil edilen komi•yon batın icrasına karar verilmiştir. 
in °Yleden sonra toplanarak me- Yeni heyet intihap edilip 31 Tem 
0~.devam edecektir. muzda Ticaret Odası meclisinden geç 
011

18Yon azasından Anadolu de- tikten sonra kat'ileşecek ve Ağustos 
i ~arı idaresi teftiş heyeti iptidasında işe başlayacaktır. 
dcnı:'h~ar B. dün bir muharririmi· ~ Vapurcular toplanacak. - Milli 

Ştır ki: vapurcular yarın Ticaret Odasında 
n!1."k'~~ketin hakiki vaziyetim Seyrisefain mümessilinin iştirakile 
,. . UZre lazımıı;elcn tetkik u- toplanacaklardır. Bu içtimada eşya 
ını tespit ediyoruz. u · · ve yolcu nakliyatı için yeni tarifeler 

Nafia da 
Yeni yollar 

Ankarada toplanan 
kongr~ neye 
karar verdi ? 

Geçenlerde yeni yol k.anunu hak
kında müdavelei efkar etmek üzre 
Nafia vekili Recep beyin riyaıetinde 
toplanan kongraya.-,tirak etmişolan 
Istanbul, Trakya ve bavaliıi müfct
titi Yunus Bahtiyar bey ıu izahatı 
vermiştir: 

- Vekil ve müsteşar beylerin rİ· 
yaaetinde vekalet erkanile müfettiş· 
ler, yeni yol kanunu hakkında müza
kerıde bulundukları gibi müfettişler 
inşaatı nafia hakkında halli ettikleri 
malumatı izah etmişlerdir. 

Bu meyanda eski tarzda yol inta
sının mahzurları anlatılmıgtır. Yol
ların asri terakkiyata göre yapılma
sı takarrür etmiştir. Yeni yollarla es· 
kilerin farkını size izah edeyim: Eski 
yollarda henüz tesviyei türabiye esas 
!aşmadan üzerine 10,15 santimetro 
kırma taş konur ve 4 silindir geçiri
lirdi. Yollar pek az zamanda bozula
rak beklenen istifade tamamile akim 
kalıyordu. 

Yeni umumi yolların metaneti çok 
mükemmel olacaktır. Yonar asfalt 
ve ya buna benzer tarzda inşa edile· 
cektir. 

Bu sene Yo11arın istikşafatı ve ba
zı büyük köprülerin inşaatı yapıla
caktır. Vilayetler, kendilerine terke
dilen nıarf yol parasile ancak mevcut 
yo11arı hüsnü halde idame edecekler, 
iki viliyet arasında mümtet iltisak 
noktalarını da inga edeceklerdir. An
cak bu son kısım inşaat vekfıletin 
konturolu altında olacaktır. .. 

BAYRACIMIZ 
Cuma günleri ve resmi günlerde 

bayrağımızın çekilmesi lazımdır. Fa
kat bazı hususi yerlerde sancağımı· 
zın evelce tespit edilen boy ve enden 
aykırı şekillerde bayraklar asıldığı 
görülmüştur. . . 

Zabıtai beledıye memurları bu gı· 
bi bayrak çeken ve satanları takip e
derek şiddetle tecziye edeceklerdir. 

1 ••••• 

Maarifte 
Muallim mektebi 

1.1.. ışın ne zaman biteceft:i henüz hazırlanacaktır. 
uın deg· ildir. • M ] l' lc Şirketler rüıvet veriyor mu .. ?- ezuu arının sene 1 

ı . Otni~yon, lüzum hasıl oldukça Bazı şirketlerin rüşvet verdikleri ( ld 
ııı' Çteki mütchaı.sıslardan da istifa- h~kkında vukubulan neşriyat üzerine kongresi \a 1 

«l.erek tetkikatın mükemmel su- Tıcaret müdüriyeti tarafından tahki. Muallim mektebi mezunları dün 
e ıcrasını temine"''· kt K kata b ı l'k k 1 · · ktet ek ı'ç· Yonun ha!-'ki >:'"'"'şa~ .ır. O· aş anmıştır. sene ı ongre erıru a m ın 
lek . . •1• vazıyete ıstınaden Bu mesele hakkında Ticaret müdü- bir içtima yapacaklardı. Cemiyet a-

ti~ etın ıktısadi proğranunı hazır riyetinde ademi ma!Qmat beyan edil- zasından bir kısmı dün toplanmışlar
• • ;:\ u~k~n zamana mütevakkıftır. mektedir. dı. Fakat ekseriyet olmadığından 

f ke ı de on, on beş sene süre- • Sarraflık yapanlara.- Borsa ve kongre aktcdilemcmiştir. İçtima baş-
• ' a at bütün noksanlar nazan Osmanlı ~ankaaı Komiserliğinden: ka bir güne te'hir edilmi§tİr. 
)( p~tc alınarak iktisadi ihtiyaçlar Ahiren mevkii tatbike vazolunan Kongrenin toplanacağı gün bütün 

IJI M: olunacaktır. Menk:ulkıymetler ve Kambiyo Bor- viliiyetlerdcn gelen cemiyet murah· 
• • ~leketimizde tetkikata ne za- salan kanununun 15 inci maddesin· hasları da ayrıca bir içtima yapacak· 
• '' •e d , !ardır. Bir iki vilayetin murahhasları ol Oğr nereden başlanacağı ancak e: ' perakende olarak esham ve tah 

•hiı~ hazırlandıktan sonra anla- vilat venukut alım satımile iştigal e- şehrimize gelmişlerdir .. 
~· den Sarraflar (on) liradan (otuzbeş) BİR TAVZİH 

iV.DENiZ DEN liraya kadar senelik ücret mukabilin- Fen fakültesi talebe cemiyeti riya· 
<\ld • BAŞLANACAK de Borsalara kaydolunmak mecburi- ıetinden: 
• ıgıınız mütemmim ma!Omata yetindedirler." deye yazılı olduğun- «Fen fakültesi talabesinden Maşuk 

tı ·~•tkikata Karadeniz ııahillerin· dan Sarraf efendilerin Borsaya kayt· efendinin Cemiyetimizin reisi sıfatı
,ı i ~0llanacaktır. İlk tetkik merha· lan icra edilmek üzre on güne kadar la son günlerde bazı talebe Cemiyet
.:r~ s, nguJdak olup sonra İnebolu müracaatları ve müracaat etmiyen- leri tarafından neşr olunan bir tebli
y: . llıauna tetkikat teşmil edilecek· Jer hakkında da takibatı kanuniye ic- ğı imzaladığı ve talebe te§Ckküllerile 

rb ~!~. . rasına tevessül olunacağı ilan olu· temaşlar ve taahhütlerde bulunduğu 
4 1'""".l' MI, SANAYi MI ... 7 nur. anlaşılmıştır. 

ha ctltikat neticesinde memleke- • Yeni tarifeler.- Yeni yangın ai- Hakkında muamelei resmiyeye te· 
trıc,tgı Yerleri ziraata ve hangi gorta tarifesinin tatbikine dün sabah vessül olunan mumaileyh Maşuk e-
t~ t •anayie muvafik ve müsait ol- tan itibaren başlanmıştır. fendi Cemiyetimizin reisi olmadığı 

. 'nd• ••pit edilecektir. Sahil vilayet Diğer tarifelerin hazırlıkları henüz gibi kendisine cemiyetimiz namına 
,., t den •on~a iç Anadolu vilfi.yetle- bitmediği için şimdilik eski tarifeler hiç bir selahiyet verilmemiştir. Ali
'•tk;~ tetkıkat teşmil edilecektir. dahilinde muamele yapılması alaka- kadarların bu hususu nazarı dikkata 

tıı •cyaıı h dar şirketlere bildirilmiştir. almaları temenni olunur efendim.> 
ı ..ı gö ... atının 3 ay devamı mu • 

'f l'etlt;~ru1ıiyor. • Manifatura ölçüleri - Ticaret Bu akf'llDkİ müıamere 
d •tttrııbc heyeti, Anadolu seyahatına Odasından bildirildiğine göre toptan Halk Bilgisi Derneğinden: 

g~ • a,,. günü başlayacaktır. manifatura satışları ancak (Metro) 1 Istanbulu ziyarete gelen Türk Ro-
da ida. ~ür.kü vaziyet. _ Dün ve (Yarda) gibi muayyen ve sabit men Muhadenet Cemiyeti azası ve 

ıltr Çık ngılız lirası (1011) kuruşa ölçliler üzerine yapılabilir ve satılan Romen talebesi şerefine Derneğimiz 
.'ada ita ıtırı ve (1010) kuruş (30) mikdann bak.iki ölçüsunün fatura ve'. tarafından bu akş•m saat yirmi bir 
'n~ tör Panmıştır. Borsa komiserli- hesaplara sarahaten derci mecburi- buçukta Tepe başında Asri sinamada 
tı~ fa 

1
•, bu tercffüü'1 sebebi alıcı- dir. tertip olunan müsamereye bütün 

'ııı1 c,,,~ a olması olup gayri tabii bir (Top) ve (Kat) gibi gayri muay- Dernek, azası ve Istanbuldaki bilu-
'tilıt ç Yoktur. yen tabirat ve sabit olmayan mikya- mum Muallimler, Zabitler, Doktor-

~"ıılıh:~• dahili (9 5,50). Düyunu sat ile mal satılması memnu olup, l ıar, Avukatlar Darülfünun, yüksrk 
~alı· c (190), altın (S76) dır. top ve kat adedinin faturaya ilavesi mektepler ve liseler talebesi ve diğer 

t •e ,,"•. hor•~ıı intihabı. _ Tica· zaruri olduğu takdirde dahi yanları- bütün memleket münevverleri davet-
~! aı ,ahıre borsasınm yeni idare na sabit ölçülerle hakiki mikdarları- lidirler. Arzu edenlerin aynca davet· 

'~et d:;~tihabatı için ~<şkil cdilen run dercedilmesi lazımdır. name almak üzre Pazar günü saat 
·tııı.;ca-;'' !opı .. ım.ıştır. Bu içtimada, Aksi takdirde takibat yapılacak· yediye kadar Şehzade başında Kon-

a ı,tırak edeccklere ait liste tır. servatuvar binasındaki merkezi teş-
* * * rifleri. 

'•ı ı 
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Limanda 
Vapurların tamiri 

Seyrlsefaln vapurları 
havuzlanıyor 

1 ) (ti 1 l IJ.5 !i0,00 

1 
ccnıır )"Ola 6 60 

4 ~ .. ~ . 'if.Tl.P:R Ti'n•I ılrteti •.•~.oo Seyrisefain idaresinin Mahmut 
ı '!~oı, ~ ı •2 05 Elettlrlt ~iri.eti 453

·
00

,
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Şevket Paşa vapuru havuzlanmak ve 
( 1'•ı::ıv ' lr )'t.ıhı . 22 20 Rıhum :;;lrkttl. 

16 tamir edilmek üzre havuza girmiştir. 
1 ~·. ~. ~~r· ~'' ~ ll Yata Uman tlrketl Seyrisefain bu sene bütün vapur-
~·' •ı ' •ıı 22.00 ÇY.KLE!\ !arını tamir ettirmiş ve bavuzlatmış-
'· l ' •l.oıı 50 
1 l <ıtln .A SQ ır l'ı:ewyork 0,.f,"I oJ.1250 tır. . . ; •ıı, · S, ıo bO LonJrı ıoro .. ' ov ' 37 1200 Bundan sonra yakın sahillere ışle· 
~. t tirtrı'n Ş 3tt.25 Pati• ıi ,2.ı:; on Atin• 

9 17'00 yen ikinci ve üçüncü sınıf vapurlar 
.\ f ı ıııtn :S. 05 Ccneı"r~ i 44J.OO Roma ' tamir edilecektir. 
1
· 't;r"''01 •ı $. , 

7 
45 8Utreı H ~5.00 Ammrdaıo 1 IQ.~S Tahlisiye umumi müdürü Necmed 

1. ~I "'·• S. ~ 75 Brtii.Jdl 3 45,00 So!yı 60 25
'
00 din bey Kilyos ve Kefken adası tah-

1 ~ · F.r.., ş, p tb ısocı Brı\ln ı OJ,00 
''·'"rıv 4 =-~ rag '' Jisiye mevkiini tetkika gitmiştir. 

''•• ~ '~I J ;ıo 75 dd' B K' ' . ·••••· •.•. , 18 50 ,. .~:.'!! ........... · ... --.. ·~··• .. ••• .. .- Necmc ın ey ıyos ta tevsıan tSu .......... , ....................... ,.... 500 000 Lıra yapılacak olan tahlisiye ıstasyonu 
~ §•hrt V)i VNIONYA ' AGITILACAK hakkında da tetkikaıta bulunacaktır. 
~ ~~trıı ltıaneı. mahrukat depolarının KİMLERE D . · · Haliç şirketinin dış aksamını ma
~'-larııı~ıkına,!Ilil ekseriya sebep ol- Maliılgazilerin ve tebit Y.etııı;ılerı- kina ve kazanını değiştirerek kendi 
~1tlar . ı a n dil:kate alarak bazı nin bankada bulunan ~OO b.ın li~ası- atelyesinde tamir ettirdiği 15 numa-

q L_ ıttııı ? t"tmiştır run tevzii için benuz bır emır geme· ralı vapur dünden itibaren sefere baş 
"ııo' "'lrarJ,, k · · 

ı.., ı...•a.rın c\ nazar. n mahru at mıştır. lôll lamıştır. 
!;., ·~:u ın ! hrin m:.ayyen yerlerin Bu paranın yarısı ma . ere. yarıBJ On beş numara on sencdenberi es-
' ' 1 •a'1nıa•ı temin edilecek bu depo da şehit çocuklanna tevzı edılecek- kı' olduğundan ku1lanılmamakta İdi. 

ıt 11 cvıe • • · ' •tra1ı .. ~-- 'ıttasıl bulunmaya· tır. • k d 're Mudafaai Bu vapurun üst katı açık güverte-
, <\ •e Yu.:ıc!t ı.iu·ıarl.·la muhat Parayı dagıtaca aı •1 hit li yaptırılmıştır ki böyle bir vapur 

trt·b lllul.ahbk yangın söndılr· Milliye vekaletinde':' malu ve şe Haliçte ilk defa olarak i§lemektedir. 
atı h;. •-":icattır İ çocuklarının adedinı sormuştur. 

Kilyosa giden bir 
kamyon devrildi, 

yolcular yaralandı! 

Villiyette 

Vilayetin e~ri 
Hırsızların çoğu yaka
landı. Vilayet, takıhatın 

teşdidini emretti 
Polis Müdüriyeti ıon zamanlarda 

vukua gelen sirkat vak'aları faillerin
den ekserisini yakalamış ve Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Rizeli Mustafa'nm idaresindeki üç Bunların hemen hepsini sabıkah-
bin yüzelli doku% numaralı kamyon lar ve son af kanunun dan istifade 
içinde 20 ki§i bulunduğu halde Şiıı- ederek tahliye edilenler tetkil ediy· 
!iden Kilyoıı'a gezmeğe giderken Zin or. Vilayet, Polis Müdüriyetine sa
cirli kuyu civarına geldiği esnada riklerin takibatı işinin teştidini emret 
yanlış bir manevre yüzünden devril- miştir . 
miş ve yolcular yere yuvarlanmışlar· VILA YETiN BOTÇESI . 
dır. Vilayet Umumi Meclisince tanzım 

Yolcuların on beşi bu yüzden ya- edilen Vilayet Hususi idaresi ~~29 
ralannuştır. Bunlardan dördü ağır senesi bütçesi tasdik için Dahılıye 
yaralıdır.. Vekaletine gönderilmiştir. 

Ağır yaralılar Kumbaracı yokuşun SATIŞ KOMiSYONU 
da Hamit B. apartımanında matına· Emlaki milliye satış komisyonu dün 
zel Jozef, İstiran Trika Kurtuluş Defterdar Şefik Beyin riyasetinde 
cad~esinde İzzettin aİ>artımanında toplanmıştır. Bir kısım emliik satıl· 
Reşıt Haydar B. ve hüviyeti anlaşı· mıştır. 
lamayan diğer bir şahıstır. 

Şoför yakalanmıştır. 

CİNAYET NASIL 
ÇIKAR? 

Geçen gün Konya'da gayet feci 
bir cinayet olmuştur. 

Cinayete sebep Mehmet isminde 
bir te_rzi kalfasının Ayşe ismindeki 
muallım Rıza B. in kızını sevmesidir. 
Ayşe bir kere Mehmet'le kaçmışsa 
da zabıta tarafından ebeveynine ia
de edilmiş. Faciadan bir gün eve! 
Ayşe Mehmede bir mektup yazarak 
beraber kaçmalannı bildirmiş. O ak· 
şam Mehmet kapıyı çalınış, bunu du 
yan Rıza bey dııarı fırlayarak taban· 
casını son kurşununa kadar Mebme· 
din üzerine boşaltmıştır. 

--~--

SEYYAHIN CEMiYETi 
Londra ile Amerika arasında işle· 

ycn vapur acenteleri tarafından bir 
seyahin şirketi vücuda getirilmiştir. 
Bu şirket Şehremanetine müracaatla 
seyyahlara gösterilmek üzre bir Is· 
tanbul filmi istemiştir. Emanet bu ta· 
lebi kabul etmiştir . 

ÇAMLICA SUYU iNDiRiLECEK 
MI? 

Çamlıca suyunun Üsküdara isale
si için bundan evci ameliyata başlan
mış ve iş bir baylı ilerlemişti. Halb~
ki bu sene sular için ancak 60 bin Ji. 
ra tahsisat olup Bentlerin tamiri de 
buna dahil olduğundan Çamlıcadaki 
ameliyata bu sene devam edilemeye· 
cektir. 

Ortada paylaşılamıyan bir kız var. Bu kız 13 ünü bitirip on 
dördüne basmıştır. Şimdilik annesinin yanında oturuyor ama 
babası ayak diremiş: 

- Visayeti bana aittir! Gelsin bana baksın diyor. Annesinin 
vekili diyor ki: 

- Efendim, kızımızı bu güne kadar hiç bir şeyden mahrum 
etmedik. Bir dediğini iki yapmadık. Pederi ise şimdiye kadar 
müteaddit metreslerle hayat sürmüş bir zatur. Kızımın ismeti 
ve muhafazai ahlakı namına babasile birlikte oturması caiz de
ğildir. 

öte tarafta babanın vekili ise: 
- Hayır, diyor, mugalata yapıyorlar. Biz kızımızın ismetini 

annesinden daha iyi muhafazaya muktediriz! Esasen müekki
lim, validesinden, aile hayatına karşı gösterdiği lakaydi dola
yısile aynlmıştır. Hasılı kız, bize aittir 1 

Bu sefer alıyor ana tarafı: 
-Biz evladımıza düşkün olduğumuz kadar evladımız da bi

ze düşkündür. Kızımız da buradadır, Emrederseniz gelsin, siz 
de bir görün. 

- Hayır, lüzumu yok. 
- Bir fikir hasıl olsun diye düşünmüştüm. Göreceksiniz ki 

kızımız kemalini bulmuştur. Yaşı da pederinin iddia ettiği gibi 
ne 13 tür, ne 14 .. Daha 12 sini bile bitirmemiştir. Emrederseniz, 
çağıralım. 

Reis bu kadar ısrar karşısında gayet haklı olarak: 
- Canım dedi, biz ehli hibre değiliz ki. , Görüp ne yapaca-

ğız? 

- Hani bir fikir hasıl olsun diye arzetmişitim. 
- İstemez! 
Mahkeme icabını düşünerek iki tarafın irae edip tahkikat ha

kimliğince dinlenen şahitlerin heyeti umumiyede de istimaına 
ve davaya ondan sonra devam edilmesine karar verildi. 

* * * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Mahkemeler tatil : Beşinci Hukuk ticaret 
davalarına da bakacak Mehmet zabıtaya üade verdikten 

sonra vefat etmiştir. 
KANALiZASYON TAŞLARI Dünden itibaren Ticaret, Hukuk 

Kanalizasiyon inşaatı esnasında ve Ceıa mahkemeleri yaz t~tiline 
arkada41 Hamdiyi katletmişti 

Sacit vak'ayı şöyle anlattı: HUDUT HARiCi EDiLDi 
Beyoğlunda oturan Romen taba

sından Robertanın ahvali şüpheli gö· 
rüldüğünden hudut haricine çıkarıl
mıştır. 

PAPAS KAÇAKÇILIK MI 
EDiYOR? 

Geçen gün Marten isminde bir 
Fransız papazı rıhtımdan çıkarken 
veziyeti şüpheli görülmüş ve üzeri 
aranmıştır. 

Papazın üzerinde iç donu arasında 
bir torba içinde bir çok elmas, züm· 
rüt inciden mada murassa bir istav
roz zuhur etmiştir. 

BiR DÜKKAN YANDI 
Dün sabah Mahmutpaşa'da Saded· 

din El. nin dükkanında kolonya ya
pılırken ocağın parlamasından yan
gın çıkmışsa da yeti~en itfaiye tara· 
fından dükkan yandığı halde bastı· 
rılmıştır. -HIRSIZLARLA MÜSADEME 

Sarıyerde Ahmet beyin evine iki 
hırsız girmiş. Bunu haber alan za
bıta evi abluka etmiştir. Hırsızlar bu 
va.ziyet~ görünce zabıtaya ateş et
mışlerdır. bunun üzerine zabıta me
murları da mukabele etmişlerdir. 

Müsademe neticesinde hırsızlardan 
birisi yaralı olduğu halde yakalan· 
mış diğeri firar etmişse de Galatada 
yakalanmıştır. 

TRAMVAYA ASILAN ÇOCUK 
Aksarayda Hayreddin isminde bir 

çocu~ tramvayda asılırken düşmüş 
ve bır otomobil altında kalarak ya· 
ralanmıştır. 

FECi BiR OLUM 
Mezunen Mersine gelen Elazizin 

han köy nahiyesi müdürü Zihni B. 
motosikletle Tarsusa giderken Hacı 
talip istasyonu yakının da Kızılkuyu 
cıvarında Tarsustan Mersine gelmek 
te olan şoför Syleymanın rakip oldu
ğu otomobil tarafından şoförün dik
katsizliği neticesinde~. motosiklete 
çarparak mumaileyh Zihni beyi öl
dürmüştür, 

Şoför firar etmiş isedc Mersinde 
tevkif edilmiştir. ---CiNAYET VE iNTiHAR 

Tarsusta kanlı bir cinayet olmuş
tur. Umumhane aermayelerin Şefika
yı furuncu Ferit tabanca ile katlet .. 
miş ve bilahrre silahını göğsüne çe· 
virerek bir kurşun da kendisine :sık
mıştır. Şefika ve Ferit aldıkları yara 
lardan mütecssiren ölmüşlerdir. 

Şef ikanın Feritten lıaşka birisini 
dost tutmak istemesi olduğu zanne· 
diliyor. 

BiSiKLETLERDE MI BAŞLADI? 
Balatta Süleyman isminde biri bi· 

sikletle madam Reçinaya çarpmıt ve 
yaralamıştır. 

DONKO YANGINLAR 
Bcyoğlunda Karabaş mahalksinde 

oturan imalatı harbiye fabrika bek· 
çisi Mehmet ağanın evinden dün yan 
gın çıklDij i•ede hemen itfaiye ye· 
tişmiş ve döşeme tahtaları yandıktan 
sonra söndüfülmüştür. 

k taşlar ıehremanetine ait oldu· başlamışlardır. Hukuk ve Tıcaret 
'fu~~an bunlar Sultan Hhmede nak- ~ahke~ele.~inde~ tatil esnasında han 
!edilmekte ve oradan lüzumu olduk· gilerının nobetcı kalacağı hak~nda 
a kaldırılmaktadır. Ankara?.an beklenmekte olan talim~t 

ç , 0 •ıı• 0 , name dun geç vakte kadar gelmemıı 
_{;tf .ı. f/ d ti. Bu yüzden bir çok davalar birik-.., rne er e mişti. Kenan B. Adliye Vekili beyle 

Y kl telefonla konuşarak vaziyeti izah et· ata 1 Vagon miş ve talimatnameyi sormuştur. Ad 

Tan1irat ate]yesi dün 
merasin1le açıl<lı 

Beynelmilel yataklı vagon (Va
gonli) şirketi tarafından Haydarpa· 
şada inşa edilen büyük tamirat atel
yesinin küşat mcrasiıni dün yapılmı§ 
tır. 

Bu münasebetle Şirketin mümessi
li Sadık bey bir nutuk irat ederek 
Türkiyenin şimendifer siyasetinin e
hemmiyetinden bahşetmiş, yataklı 
vagonlarla memleketimizde üa edi· 
len lüks servisleri anlatmış ve şunla
rı il3.vc etmiıtir.: 

- Yataklı vagonlar Anadoluya 
teşmil edildiği gibi, hudutlarımızın 
cenubundaki devletlerle de muvaaele 
ve irtibat temin edilmiştir. 

Kumpanya yalnız bu asri tamirha
ne ile kalmıyarak gittikçe artan ih· 
tiyacı temin için Anadoluda da ate
lyeler açacaktır. 

Buna şehir namına mukabele 1oien 
Emanet muavinlerinden Hamit B. 
gösterdiği muvallakiyetten dolayı 
Şirketi tebrik etmiş ve kendisine ve· 
rilen makasla atelyenin kapısındaki 
kurdelayı keserek binanın kügat res· 
mini icra etmiştir. Anadolu demir yol 
!arı hareket daire reisi Zihni B. de 
bir nutuk irat ederek yataklı vagon· 
Jarın yeni yapılmakta olan hatlara da 
teşmilini temenni etmi§tir. 

Merasini müteakip davetliler bü
fede şampanya ve biralarla izaz ve 
ikram olunmuşlardır. Şirketin atcl
yesinde eski ve harap vagonlar 20 
gün zarfında yeni bir hale getirilmek 
tedir. 

Atelyenin bütün memur ve müstah 
dirnini Türktür. 

YATAKLI VAGON MiKTARI 
Memleketimizde çalıştırılan yatak

lı vagonların miktarı (30) kadar O· 

lup yakında daha 20 vagonli getiri· 
Jecek ve Teşrinievelin iptidasından 
itibaren Londra .. Ankara ekspresi 
Bağdac!a temdit olunarak bu kısımda 
da ihtiyaca k5fi miktarda yataklı va· 
gon bulunduralacaktır. O zaman eks· 
pres yevmi olacaktır. Son bir sene 
zarfında Ankara ekspresi yataklı va· 
gonlarıle (9000). posta treni yataklı 
vagonlarile (7000) ve diğer Anadolu 
trenleri yataklılarile (5,000) yolcu 
nakledilmiştir. 

ELEKTRiK TARiFELER! 
Elektrik ~irketinin üç aylık tarife

sini tespit edecek komisyon yakında 
toplanacaktır. 

Tarifenin on para tenzil edileceği 
tahmin edilmektedir. 

• 
meselesinden dolayı kavga çıkmış ve 
döğüş ttmiş'erdir. Aleko bu sırada 
1-Hioeyni tehdit ederek' 

- Siz iki sene sonra göriırsiınüz> 
Demiştir. Hakkında takibat yapıl
maktadır. 

liye veU!eti verdiği cevapta S ve 6 
inci Hukuk mahkemelerinin nöbetçi 
olduklarını ve 5 inci Hukuk mahke
mesinin ayni zamanda Ticaret dava
ı..nna da bakacağını bildirmiştir. Ce
za mahkemelerine ait talimatname 
beklenmektedir. 

• Refik Beyi öldüren -
Hüseyin ;ıaş• ıade Refik Beyi vuran 
Kalyoncukolluğu polis muavini Ah
met efendinin mubskemesine dün 
Ağıreezada devam olundu. 

Dün Polis mUdiri Şerif, blrinnl 
şube müdürü lbrahlm, lklncl şube 
mildilrU Şükrü, üçilncil şube mildUrü 
Hilmi Beylerle doktor Konos din
lendi. 

Ştrif B. i•tlçvahında maznunu 
dört senelik mildüriyetl esnasında 

vazifeşinas olarak tanıdığını, bun· 
dan dolayı Yeşllköyden tcrflan Bey
oğluna aldığını söylemi*ıir. 

Diğer şahitler de Ahmet efendiyi 
vazifeşinas, hilsnil ahlak sahibi bil· 
diklerini beyan ettiler. MUteakıben 

dinlenen doktor Konos aynı sözleri 
tekrar etmekle brraber maktul Refik 
beyi eskidenberl tanıdığını ve cin· 
netle malul olduğunu, müteaddit de· 
lalar Timarhaneye girip çıktığını 

sö,·lcdi. 
· .'\laznun vekilleri istida vererek 

mückkillerinin içtimai vaziyet ve 
nır> kıinden bahisle ıahliye ralebinde 
hulundıılsr. 

Dı~or ıaraf ,-ekili de Ahmet efen· 
dinin vine .,kiden cereyan etmiş 

hir k~ıil vak'ası oldu~nu ve bu 
m.-eleye ait evr~kın Polis müdüri· 
yetin de bulunduğunu bevan eııi.Za· 

ıen :\lalaıyadan beklenen istinabe 
\arakasıda gelmcmı~ti. 1 ley'eıi hokime 
kısa bir müzakereden sonra :\lua\'in 
,\hmeı elcndinin kefalete rapten 
tahliyesine ve gayri mevkuf olarak 
dc,·amı muhakeme olunmasına. celbi 
istenen cyrakın po1i~ müdürivetinden 
~cıirtilmesine karar verildi. 

• Hırsızlıkla maznun - ~e
hrcmıni 'c cırnrında muhtelif >trkaı

lnin faili .ıımak 'e aynı zamanda 
f'oh' memuru Tah in efendiyi cer
heıınokle •namıın \ r •arnı Behçeı 

'c ruf ka"-ının muhakemelerine diin 
,\~ r ecza mah~ cmc .. uıdc dc\'ilm 

> :ntnu~tur 
• Sııcidin muhakemesi 

'\aınu-..un:ı teca\ U.1. t.:ttigi için arka· 
da~ı 1 lamll ,·j .. ı St;ılı ı;akıle vuran 
'l' Yefatına chı:bı\ et veren Sacidin 
muhakemcslre dtin \ğırccza 'lllh
keme,indc başlandı. 

\ lıznuu jandarmalann nl·ıarc· 

rrt•nde < rona gcıirildi. Srn saçlı. 
11iahçup, uıJK ccft::..: bir gençri. 

Kerestecilorde yeııı hanm üst ka
tındaki Alman tabasından Davidin 
tapa fabrikasından tapalardan biri-
nin iştiali ü<erine yangın çıkmıı ise- NiÇiN KAVGA ETMiŞLER? 
de döşeme tahtaları yandıktan son· Şehremininde Mevlane kapıııında 

Rei<in suallerine giı~ bir sesle 
ce' ~p verdı: .. 

ra söndürülmüştür. oturan arabacı Gaffar evvelki gün e-
- niştesi Zeydullahla beraber koz ya-

NEYi GORECEKMl.ŞIZ?.. tağına gezmeğe giderek orada rakı 
Beşiktaşta vapur iskelesinde Dimit 1 içtikten sonra aralarında kavga çık

rinin tütün deposılnda katip Alcko ile'. miş ve Zcydullah taşla Gaffarı başın 
ameleden Hüseyin arasında yevmiyedan yaralamıştır. I 

ı :ı Yaşındanm. f,ınım ~aciı 
Yefı ona mektebin 8 incı sınıfı tı· 

iehe~iyio1. Bab~m oıınU~hir. 

Okunan ıddianameve ~öre "•riı 

hatıranın ikinci günü ı::;ecı: n" .. hut 

- Bu Hamdi efendiyi bir kaç 
senedenberl tınınm . Kendisinden 
Fransızca dersi alırdım. Tanışmamız 
bu vesile ile olmuştur. Fakat sonra
lan Hamdi kendisine kar4ı gösterdiğim 
samimiyeti su! l!tlmsl ederek bana 
tecıvuzatta bulunmayı başladı. Der· 
hı! kendlsile Alakamı kestim. Bundan 
müteessir olarak aleyhimde bulunmuş 
Bir akşam geç vık.it eve geliyordum 
bazı arkadaşlarımdan hakkımda fena 
sözler sarfettlgini öğrendim. Evde 
kimse yoktu. Onu sokakta beklerken 
bu Hamdi geldL Beni zorla yangın 
yerine sürüklemeye bışladL Haran
lıkıı bağırdım, yardım eden olmad~ 
bu vaziyet karşısında itidalimi ga " 
bederek vurmuium .• 

Bundan sonra mıktu!Uu gönder
diği bir tıkım muhtelif mektuplar 
okundu. 

Mıbkeme bazı ldmselerin 
hukuk umumiye şahidi olarak celbine 
maktuliin mukavemeti bedeniye8l an. 
lışılmak Uzre nilfu•tan kaç yaşında 
olduğıınuu sorulmasına, vak'a yerindc 
keşif yapılmasına, vılıl olan ııhllye 
talebinln bunlardan sonra nızan dık· 
kate alınmasına ve muhakemenin 
31 temmu zakılmısını lıarar verdi. 

Dallerdarlıkll 
HAZlNENIN TEDiYE GÜNEERl 

Maliye VekAletinden: 
Hazinece merkez tediyatının haf

tada üç güne hasredilerek (2000) i
kibin liraya kadar olan mebaliğin 
Pazar, Salı ve Pe11enbe günlerinde 
ve bundan fazla olanların da yalnız 
Salı günü tediye olunacağı mukadde
ma ilan edilmiş idi. Münakasa veya 
müzayedelere iştirak etmek üzre mal 
sandıklarına Emaneten bırakılan me· 
balığın esnayi iadesinde miktarı 
(2000) ikibin liradan fazla dahi olsa 
haftaruı'I muayyen tediye ı;Jnleri o
lan Pazar, Salı ve Perşembe günlerin 
de tesviye olunabileceği tavzihan ilan 
olunur. 

SENETSiZ TASARRUF 
Maliye vekaletince hazırlanan se

netsiz tasarruf talimatr.am\.si hcnuz 
Tapuya teblig edilme.'1iştir 

Bu talimatname ile evvelce adliyı:
ce tahkik ve takip edilen senetsiz ta· 
sarruf iddeaları Tapu taralından tah 
kik edilecek ve karara rapttc!il c k· 
tir. 

HAMALLAR iHTiLAFI 
} 1 a:nallar arasında tahmil ve td 'l 

liye işlerinde ötedenberi devam eden 
ihtillif halledilmı~tir. Hamallar denis 
hamalı ve kara hamalı olmak üzre İ· 
kiye ayrılmıştır. Rıhtuna yanaşan va
purların tahmil ve tahliyeleri kara. 
hamalları ve Rıhtıma yanaşmayan 
vapurların tahmil ve tahliycltri de 
deniz hamalları tarafından yapd:'lcak
trr. ... 

KOPEK BOLLUCU 
Şehremaneti şehir civarındaki kö

peklerin muhtelif zamanlarc.Ia şehre 
geldiklerini ve bu yüZ<'cn şchırdc k., 
peklerin çoğaldığını n. 7arı t.ikk •e 
alarak bu köpekleri." köylerde i~'la
sını kararlaştırmıştır 

Mücadele heyeu ki.}'leıde i~ini bi
tirdikten sonra şehir<ltkı k-pel len 
imha edecektir. --YOLLAR!. 1 TAMiRi 

Emanet AnacloJJ yaka~.T"c • rn mü~ 
him y.:..ı!'.arınc!an biri c 1 S ], , ceş .. 
ıne ... i .. Ere l.öv yn .......... tc, ~rı ıi mü 
tc-ahhide vc-rmi1tir. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Rasathaneden aldığımız malO· 

mata nazaran dün asgari hararet 
l 8 azam! 24 derece idi. 

Buguu rüzgar poyrazdan esecek 
ha,·a açık olacaktır, 

FELEK 
GARiP BiR MÜLKi 

:i.kaye 

Kütü~ Hi~~YE 
EFENDİYL T UŞAK 

Hizmetçim Leonar, sinemaJ kıp gezmek için izin istemişler. 
meraklısıdır. O gece de sine- Amucam tabii izin vermiş. 
maya gittiğinden, elbiselerimi İki arkadaş, eski hatıraları ya-
kendim temizliyordum. dederek kafayı iyice çekmişler. 
Arkadaşnn Şarli, halimle alay Gaston eve gelir gelmez do-

ediyordu. Nihayet dediki: ğru amucamın odasına girmiş; 
- Ben senden daha beter bi- koltuğunda gazete okumakla 

Bir mükellef borcunu verememiş Am J · · · k 
Defterdarlık malını satılığa çıkar- rini tanırnn: ucam akle. I vakit geçiren efendısının arşı-
mış, bu meyanda satılık bir mal var Bu adam bir numaradır. sındaki koltuğa oturmuş, biper
ki cidden emsalsizdir. Bu nadide mal Ufak bir serveti vardır. Para- va ayak ayak üstüne atıp baş
bir gazete imtiyazıdır, hem de rumca. yı zahmetsiz k'olay kazanmış- lamış konuşmağa. 
Evvelce ilan edildiği halde talip çık- tır. Bana daima bir şeyi diğeri- Amucam içki hususunda çok 
madığmdan ikincı defa ilan ediliyor. 
Bence Defterdarlık bu ilô.nların para- yle satmak Iazım geldiğini söy- mutaassıptır, ne içer, ne de içil-
sını saklasa daha karlı olurdu, çünkü lerdi: Bunun haricindeki alış mesine müsaade eder. 
ı 5 kuruşluk pul ile yenisi tedarik e- veriş sahtekarlıktı. Fakat Gastona ağız bile aç
dilen bir gazete imtiyazına talip çıka Tutulduğu şeylerden biri de . mamış. Sözünü kesmemiş ga
cağını zannetmek için büyük bir büs- hediye idi. Kimsenin kimseye zetesini okur gibi yapmış. Çün
nü zan lizımdır. 

y ANLIŞ BİR SÖZ! menfaatı haricinde bir şey ve- kü sinirden ne okuyabiliyor. 
Dünkü gazetelerden birinde bir receğine kani değildi. Her hedi- ne de uşağının saçma sapan 

karikatür gördüm, hoşuma gitti. Bi- yenin mutlaka bir çıkarı vardır sözlerini işidebiliyormuş. 
risi ticarete atılmak için fransızça öğ- der, kimse kimseye durup du- Nihayet Gaston bir hayli söy
reniyormuş ta karşısındaki fransızça 
değil Yahudice öğrenme•ini tavsiye rurken hediye vermez. Her he-ı lendikten sonra sızmış. Bundan 
ediyor. Sallapatı bir arkadaş bunu diyeden sonra bir şey ümid e-1 sonra almış amucamı bir düşün-
gördü, decli ki: dilir. . . ; ce: 

- Yanlışı k~~ikat.ürc yazık ol~uş 1 Fakat yaşadığı muhitte, a- "Biraz sonra Gaston uyanıp 
«.Iransr.,.ca mı ogreruyorsun ne muna . 1 · d d 

b tı Oku ya maya ne lüzum mucaını kımse anlayamamıştır. ayılacak, benım karşnn asız ı-
sc e . yup z . ld - • kk k 1 - .. k - .. van demeli idi. Hasıs o ugu muna a tır, gını gorece , yaptıgı munase-

KARIKA TOR VE H. L. LI B. 1 kimseye metelik sektirmez. İy-ı betsizliği anlayacak, mahçup o
Yevmi rülakamızdaa biri bir kaç ane istedikleri zaman, beş frank lacak, sıkılacak, utanacak, üzü

z~ma~d~r kendi. adaml.a~~nı~. karika- vermek için, beş saat iyanenin lecek. Biçare adama yazık değil 
turlennı neşredıyor. Dunkü resim k I l d - · · ?" 
bizim de arkadaşlarımızdan birine ne ma sat a top an ıgını u:ısa- mı. 
ait idi. Ona s6rdular: na beş yüz kere tekrar ettırir. Ve ne yapmış bilir misin? 

- Nasıl H. ı. !it Resmine memnun Sonra tutar evine, bir para ala- Uşağı uyanınca mahçup ol-
oldun mu? . mayacağı kopuk kiracılar ko-I masm diye, kalkıp soğuk odaya 

- Ne memnun olazayıml Bır b.. . · Ü ·· b · ·· 
' l>enzememiş dedi. Aceba benzese- yar. . . . . gıtmış. stunc at~anıre ort-
;cli? ! Bu son kıracılan ıçın: On pa- müş, başına takke gıymış, baş-

BURSA VE ÇEKiRGE ralan olmayan, on para etmez lamış gene gazetesini okuma-
Bur~cl~ çekirge mücadelesi baş insanlardır demişler. ğa: 

lamış, .lakı~ sorarım: _ İyi ya diye cevap vermiş, B sana 
Çckirgcsız Bursa olur mu? ' A en 

FELEK mutlaka muavenet etmek la- yim mi? ... 
bir şey 
İyliğin 

söyleye
fazlası e-

_Nı_e_Q_r_i_y_a_l_h_a_y_all • - z~sa, böyle insanlara etmeli- nayiliktir. 

v dır! Cok iyi bir adam, oldukça e-
Yeni Ruh 

Hasan Cemil Bey arkadaşımızın 

'Yeni Ruh" namı altında topladık
ları muhtelif ve nefiı yazıları okur
iı:en ilk hatırıma gelen sö~ "Matbui
yetin sihri" oldu. Bu bedialardan ba
zılarını daha evci parça parça oku
rnuı. hatta bir ikisini muhterem mu
harnrinin kendi talakatlı ağzından 

dinlemiş idim. Fakat şimdi hepsini 
bir arada. biri ötekini tamamlıyan 
bir topluluk içinde görünce her par
çanın sihir ve kuvveti de artmış gi
bi oluyor. 

Hasan Cemil Bey, tahsilini Avru
panın en yüksek ve yeniliklere en 
çok göğüs açmış bir diliyle yapmış
tır. Alman edebiyatını asil metinler
de okumuş, Şiilerin, Götenin, Leain
gin, Fihtenin eserlerini asıllarından 
tanımıştır. İçinde taşan edebiyat 
zevkini bu sel gibi coşkun akan ne
hirden billur gibi berrak damlalaı 
içerek tatınin etmiş, bu ıurctlc duy
duğu lezzeti susuzluklarını bildiği 

vatandaşlarına da tattırınak istcmi§
tir. Kendi U.!Cıbunun muhteşem ve 
çalAk kudreti de bu ağır işte muvaf
fakıyctini geniş bir ölçüde kolay
laştınnıştır. 

Sana amucamın asıl parlak -.d. l 
bir şeyini anlatayım. nayı ır 

Geçen akşam uşağı Gasto- Nakleden 
~ bir ahpabı gelmiş. Biraz çı- SELAMİ İZZET 

nünde bulunduğumurun şahididir.! 
Hele bu yazıların en çoğunda ye

ni yazımızın sade tebciline değil, 

hem de en yüksek semere ve neti
celerinin müdafaasına ait satırlar 

bulmak beni hususi bir surette de 
sevindirdi. İşte bir muharrir ki üs
lflblr biraz fazla ihtişama, adeta aris
tokrat bir temayüle maliktir. Bu şi
venin revnakına eski yazı çerçivesi 
elbette daha uygun gelirdi. 
Fakat yeni yazının milli irfan sevi· 
yeaini yükıcltmek mücahedesinde 
nasıl kudretli bir yardımcı ve ko
laylaştırıcr olacağını takdir ederek, 
kendi ruhi meyillerine, senelerden 
beri devam eden alışkanlığına, esa
sen kazanılmış şöhretine rağmen ha
kikati görmekten ve göstermekten 
çekinmemiştir. 

Geçen senenin bu ramanlarında 

büyük bir hareketle müdafaa ve mü
nalı;'*'sı ile meşgul olduğum yeni 
harfler işinde Hasan Cemil Beyle 
bu kadar yakla§lllış olduğumuzu gör 
mckten büyük bir sevinç ve iftihar 
duydum. 

0 Yeni Ruh", Hasan Cemil Beyin 
nezih şahsında Türk düşünce ve ya
zı aleminin yeni ve parlak bir yıldı
zının tulilunu herkese bildiriyor. 
Muktedir ve temiz muharririni be-

Meklepliler müsabakası - -
Yunan müzakeratı . 
11 inci haftanın ikinciliğini Fcy

ziati lisesinden 263 numaralı Nezihe 
Hamdi Hm. kazanmıştır. Nezihe ha
nımın yazısı şudur: 

"11 inci haftanın en mühim habe
ri olarak "Hakimiyeti Milliye" nin 
"Bıkbk, usandık!,. serlevhalı maka
lesini ve bilvesile Yunanlıların dö
nekliğini zikrcdeceğim. 

"Hakimiyeti Milliye,. gazetesi bu 
makalesinde, Türk noktai nazarını 
etraflıca izah, tahlil ve müdafaadan 
aonra müzakerenin teehhür edebile
ceğini, fakat Türklerin hak ve men
faatlerinin teehhürüne meydan veril
meyeceğini ve bunların istihsali için 
de elimizde kanuni vesaitin bulun
duğunu ilave ediyor .. 

Bugün geliyorlar 
"Ennadiyül' Ehli,, ilk 
maçını 23 Teınnıuzda 

Fenerbahçe ile yapacak 
23 Temmuzda Fenerbahçe, 26 

Temmuzda Galatasaray, 28 Temmuz
da da Galatasaray Fcnerbahçe muh
teliti ile karşıl;ıııacağını yazdığımız 
Mısırın maruf "Ennadiyül Ehli -Na
tional Sporting Klüb" futbolcuları 
"Reşit'" vapurilc bu sabah limanımı· 
za muvasalat edeceklerdir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, bu ta
kım Mısırın en iyi futbolcularını ih
tiva ctmekdedir. Mısır milli takımı 
da en çok oyuncusunu bu kuvvetli 
takımdan almakdadır. 

Y cdi senedir üstüste Mısır şampi
yonluğunu kazanmış olan bu takımın 
her halde bir zühul neticesi olarak, 
Yugoslavyada mağlup edildiği gaze
telerimizden birinde intişar etmişti. 
Halbuki bu takımın altı senedir Mı
sır haricine çıkmadığı muhakkak ol
duğuna göre böyle bir mağlubiyetin 
varit olamıyacağı da aşikardır. Esa
sen "Ennadiyül Ehli" yi ve oyuncula 
rını yakından bilenler bu takımın 
Yugoslavlara mağlup olmıyacağmı 
da bilirler. 

"Ennadiyül Ehli" nin futbolcuları 
arasında Houda'lar, küçük Muhtar 
ve Hindenburg namile maruf çok iyi 
ve beynelmilel oyuncular vardır. Bun 
!arın şöhreti dünya futbol fileminc 
yayılmıştır. Diğer futbolcuları da bun 
!ara yakın bir şöhret sahibidirler. E
sasen Ennadiyül' Ehli futbolcuların
dan yecli sekizinin son olimpiyatlara 
dahil oluşu bize bu hususta bir fikir 
vermeğe kafidir. Bu münasebetle En
nadiyül Ehli nin son bir resmini ka
rilerimize takdim ederken Galatasa
ray ve Fenerbahçeli gençlere muvaf
fakiyct temenni ederiz. *. * DAVET 

Galatasaray ve Fener Bahçe klüp
lerinden: 

Mısır şampiyonu Nadiülehli takı
mı bu sabah saat yedide Hidiviye 
kampanyasının "Reşit" vapurile şeh 
rimize ınuvasalet edecektir. Galata
saray ve Fener Bahçe muhtelitinin 
üç sene eve! Mısırlı kardeşlerimizde 
gördüğü fevkalade hüsnü kabule a
yni suretle mukabele etmek bütün 
Türk Sporcularına terettüp eder bir 
va,,,ifc olduğundan bütün kulüp men 
suplarının sabahleyin erkenden Ga
lata Gümrük yolcu salonunda ispatı 
vücut etmeleri hassaten rica olunur. 

• t ıı . 
TENİS ÇALENG. KUPASI 
Türkiycde ikatrlt't den her oyun

cunun iştirak edebiteceği Tenis se
nelik turnuvasına Ağustosun ikinci 
günü Modada başlanacaktır. 

Her oyuncu kaytt barcı 4 lira o
lup Temuzun 25 inci günü öğleye 
kadar Umumi kitibe tevdi edilmiş 
olmalıdır. 

Oyun günlerinin tarih ve saatleri 
Milliyetin 30 ve 31 Temuz tarihli 
nüshalarında ilan edilecektir. 

Kayit ücretlerinden basıl olan 
meblağ - masarif tenzil edildikten 
sonra - her turnuvada galip gelenle
re verilecek kupaların iştirasına tah
sis olunacaktır. 

Yerli malları 
Sergi için hazırlıklara 

başlandı 

Yerli mallan sergisi için sanayı 
birliğine bir çok eşya gönderilmiştir. 
Sergiye tahsis olunan Halk fırkası 
binasının üst katı 24 Temmuzda te
sellüm olunarak serginin tanzimine 
başlanacaktır. Sergi için bir de albüm 

azrrlanarak 10 bin tane tabolunmut
tur. Bu albümde yerli mallarının ne
relerde ve ne suretle yapıldığı göste
rilıncktedir. 

Hasan Cemil Beyi öteden beri bu 
evsaf çerçivcsi altında tanıyanlar, 

"yeni ruh" u okuduktan sonra 
hakikatm yalnız bir kısmına erebil
miş olduklarını kabul ve itiraf mec
buriyetini duyarlar. Çünkü bu par
ça parça yazılmı~ yazıların toplu 
şekli bize yalnız mütekamil bir kül
tür nakıli önünde olmadığrmızı açık 
vt aşikar Uir surette gösteriyor.'1To· 
riste İfijcni .. mütercimi "Yeni Ruh" 

nim gibi öteden beri tanıyanlar, bu 
yıldızın kuvvetli şualarını bilirlerdi. 
Fakat "Yeni Ruh" bunu bütün Türk 

Makale sahibi. bu fikirlerinde ha
kikaten pek isabet etmişlerdir: Tür
kiye devleti, bundan cvclki muahe
de ve mıisallihalariylc de ispat etti
ği vcçbilc, bütün diğer devletlerle 
dostane geçinmek siyasetini takip et 
mektedir. Bittabi bundan "Yuna dev 
!eti" müstesna değildir. Hükumeti
miz Yunanlılara ihtiyarı mümkün 
bütün kolaylık ve fedakarlığı gös
tcnniştir. Yunanlılar bir kaç kere 
fikirlerimizi kabul etmişler, fakat ar
tık onlarda an'ane haline giren, milli 
bir şekil alan ve dünyaca meşhur dö 
neklikleriyle bt1ndan tekrar vaz geç
mişlerdir .. 

Kim bilir, belki de karşılarında, PAPA EFTIM HASTA 

okurlacma olanca parıltısiylc tanıt-

ta ancak 0Musanın ölümü" gibi bir tı. 
"k' Bu mesut parlayışı hem Hasan Ce-
ı ı ter:il:ned~ görünür. Fakat .. Ye-

mi! Beye, hem de Türk okurlarına 
ni Ruh" u dolduran ruhlu yazıların 

- tebrik etmek bir borçtur. 
;ogu, bızzat bır kültür neşrini de-
ruhte etmiş kudretli bir mübdi ö- t NECMi 

her şeye boyun eğer zavallı Oımanh Papa Eltim efendi kalp carpmtı-
devleti var sanıyorlar 1 • smdan ve midesinden muztariptir. 

Yunanlılar iyice bilmelidir ki, kar- Eltim Sürpagop hastanesinde yat-
şılarmda cılız Osmanlı devleti yeri- makta ve on günden beri tahtı teda
ne, zinde ve her şeye kadir bir Türk vidc bulunmaktadır. 
milleti; zevk ve sefa peşinde koşan -.-..-.-..----------
Oamanlı Paditah !arı yerine de, ken
dini millete vakfetmiş bir Gazi var-
dır. . _ 

O millet ki; kölesi olacağı devlet-

le>i kendine kol yaptı ... 
O Gazi ki; parçalanmak Üzre bu

lunan bir millete, kendi akıl ve deha
sı ıayeıinde, bu günkü hayatı verdi.,, 

dan ayrılırsam toprağı alınmış lerin nehirleşen, taşan dedi ko
karanfile döneceğim zannediyo- dulan onlann en hafif fısıldıla-

... J 

l illiJetin ~üJü anketi 
{ Birinci sahifedt mabad ] 

Ancak kanaatimce cümlesinin bir· 
leştiği mühim nokta yeni Türkiye
mizin ve bütün inkıliplarımızın teme· 
li olan (Cümhuriyet) tir. 

İstihsal edilen milli zaferlerin se
meresini eski ve mütereddi saltanat 
idaresine bırakmak onları ziyaa u
ğratmak neticesine varırdı. Ve o 
idare altında milli varlığa asri inki
şaf yollarını açan içtimai inkilapları
mızı tatbik çok müşkil ve belkide im
kansız olurdu. Bu itibarla Gazinin en 
büyük eserinin (Cümhuriyet) oldu
ğu ve (Cümburiyet) in Gazi Hazret
lerinin her birisi Ç'9k büyük ve çok 
mühim olan eserlerinin tacını teskil 
eylediği fikrindeyim efendim. -

, lstanbul meb'usu 
Dr NURETTİN ALİ 
• • * 

H. Nimetullah Beyin cevabı 
Gazinin en büyük eseri: Milletin 

ölmez varlığına olan ruhundaki 
"iman" dır. 

Çünkü ruhun imanı "irade" yi 
kendine rameder. Ve irade bu imanın 
sevki altında artık hiç bir şeyden 
yılmaz bir "azim" halinde tecelli ede
rek cmefkfire> yi şeniyetleştirmek 
için harekete geçer. Vatanın yeniden 
doğuşunu kendisine medyun olduğu
muz Gazide bu büyük eser tecelli et
miştir. 

Memleketin her türlü var!İktan ta
mamen mahrum olduğu, bütün fert
lerin ümitsizlik gayyasına düştüğü, 
bütün ruhların artık karanlık ve hiç 
bir halis çaresi kalmamış bir istik
balden başka bir şey görmedikleri bir 
ande milletin iradesi ruhundaki ima
nın sevkile Gazide tecelli etmiş, ve 
Gazi içtimaı varlığın en derin izlerin 
de keşfettiği kudreti, henüz ölmemiş 
olduğunu sezdiği milli azmi kendinde 
gösterek vatanı içine düştüğü ölüm 
karanlığından kurtarıp hayat aydınlı 
ğına çıkarmıştır. 

Darülfünun müderrjs/erinden 
HALİL NIMETULLAH 

••• 
Reşat Beyin cevabı 

Gazinin en büyük eseri - fi
krimce - esir ve mütaassıp Osmanlı 
İmparatorluğunun enkazı üzerine -
bu kadar az bir zaman zarfında -
müstakıl, layik ve mütekamil bir 
Türk Devleti kurmasıdır. 

Çünkü milletler için tevakkuf yok
tur. Tekamül etmiyen milletler geri 
kalmış demektir. Asnmızda geri ka
lan milletlere hakkı hayat yoktur. 

Çünkü Lliyizm ebatda, hirafata set 
çeken bir şehrahı tarakki ve teka
müldür. 

Çünkü müstakil olmayan milletler 
benliğini duyamaz ve inkilap yarata
maz. Asker'!, milli, siyasi, iktisadi, il
mi içtimai bütlin inkilibat için istik· 
lal en büyük kuvvettir. 

İstiklal, Liiyizm ve Tekamül: 
Büyük Gazinin mübeccel şahsiyetin
de tebellür eden bu üç mümtaz vasıf; 
işte Türk Milletini gayesine iriştiren 
ve iriştirecek olan kuvvetler. 

Bu üç kuvvete istinat eden -
Türkiye Cümburiyeti - Gazinin ya
rattığı cihanşumul bir şaheserdir. 

Gemlik sahili sıhhiye 
idaresi şefi 

REŞAT 

inkara Jan~ını ____ , __ _ 
{ Birinci sahi/edan mabat ] 
Yangında açıkta kalanlar 130 ai

ledir. Bunlardan 120 si civardaki 
bağlara, akrabalarının evlerine yer· 
leştirildi, mütebakisi Zencirli camii· 
ne iskan edildi. Hilliliabmcr bunla
ra muavenette bulunmuştur. 

Emlak sihipleri yanan binanın en 
kazını toplatmağa başladılar. 2 gün 
zarfında enkazı kaldırmazlarsa ema
net kaldıracaktır. 
İmar müdiriyeti yanan yerlerin 

V'aziyetini tespit ediyor. Yeni plilna 
göre inşaata müsaade edilecektir. 
Yangından telefon, elektrik, su te 

sisatı bir çok yerlerde bozulmuştur. 
Zayiat mıkdarı yüksektir. 

Felaketten en ziyade demirciler, 
sobacılar, keresteciler, kuyumcular, 
sebzeciler, elbiseciler, balıkçılar mü 
teessir olmu~lardır. 
İSMET Pş. Hz. İN TEESSÜRÜ 
Yangından müteessir olan Başve

kil İsmet paşa Hazretleri, dün ken.. 
disini ziyaret eden Hakkı Şinasi pa 
şa ile bu hususta hasbühalde bulun
muşlar ve bilhassa küçük esnafın, 
yangın dolayısıle uğradığı mühim 
zarardan teessürle bahsetmişlerdir. 

ISTANBULUN TEESSÜRÜ 
Ankarada vukua gelen yangının 

şehrimizde büyük bir teessür uyan. 
dırdığını yazmıştık .Istanbulun bu 
büyük teessürü Vali vekili ve Şeh. 
remini Muhiddin Bey, dün Ankara 
Şehremanetine aşağıdaki telgrafla 
bildirilmiştir. 

ANKARA ŞEHREMANETİNE 
Yangınlarrn doğurduğu jztırap ve 

felaketi pek acı tecrübelerle yakın
dan tanıyan Istanbul halkı namına 
Ankaranın uğradığı ateş felaketin
den dolayı büyük tcessüratımızı arz 
eder ve daha büyük ve feyizli bir 
hamle ile zaten yeniden yükselmek-

rnırhte.ştsm Ankarayı temaşa 

ll• mlittstlli elmaktayıa efendim. 
Istanbul Vali vekili ve Şehremini 

MUHiDDiN 
Felemenk sefiri Baron Rengers 

Ankara harikzedeleri için Hilliliah
mere iki yüz lira teberruda bulun
duğu memnuniyetle haber alınmış
tır. 

•••• • 1 

Hayvan borıasında 
Bir istifa 

Hayvan borsası idare mecliai reisi 
Kara Mustafa zade Ahmet B. dün 
istila etıniştir. 

Ahmet bey kasaplıkla iştigal ctıne 
diği için kasapların mümessili ola
rak idare meclisinde bulunamıyaca
ğını borsaya bildirmiştir, 

Borsa meclisi bu istifayı kabul ct
miyerek, feragat etmesi için kendi
sine müracaata karar vermigtir. 

NE KADAR KOYUN VAR? 
Son zamanlarda şehrimize koyun 

muvaridatı artmıştır. 
Hayvan borsası komiserliğinden 

aldığımız malflmata göre, Istanbulda 
(15,000) kadar koyun mevcut olup 
günde iki bin koyun sarfcdilmekte
dir. 

Bilhassa Erzurum, İzmir ve Hay
mana müvaridatı ehemmiyetlidir. 

• 

Dün şelırlnıize 
seyyah geldi 

Bugünlerde şehrimize ço 
yab gelecektir. 

Dün Loit Triestinonun 
Vilson namındaki vapurile ş 
350 seyyah gelmiştir. Bu s 
ekserisi İngiliz ve Amerika 
üzre muhtelif milletlerden 
etmektedir. Seyyahlar dün 
zin şayanı temaşa mahalleri 
!eri Kapalıçarşıyı gezmişler 
gitmişlerdir . 

Bugün gene Loit Triestin 
miramis ve Çelyo vapurlaril 
gelecektir. 

DOLANDIRICILIK 
İzmirdc İtalyan tabaasın 

tuvan Pipitoni isminde bir ş 
landırıcıhk maddesinden dola 
dei umumiliğc verilmiştir. 

Pipitoni, Kazim efendi is 
zattan kendisini Standart k 
sına yerleştireceğinden bahi 
almış ve bundan maada, ku 
müdürünün kartını taklit et 

ERZURUMDA BiR INTI 
Erzurum kız muallim mek 

lebesinden bir hanım tentürd 
mek suretile intihar etmiştir. 

ln!iba~lar 
TiCARET ODASI INTI 
Istanbul Ticaret Odası 

münhal azalıklarına fırka 
namzet gösterilen Zahire bor 
si Murat ve Istanbul Ziraat 
müdürü Cevdet beylerin mü 
intihap edildikleri anlaşılmışt 

BAKKALLAR CEMiYETi 
Ticaret müdiriyetincc fe 

garsonlar cemiyeti idare hey 
habatının yeniden icrası için 
miyctler mürakıplığine mürac 
kı olmuştur. Bakkallar cemiy 
habatı Çarşamba günü yapıla 

YF.Nl VAGONLAR 
Şark demir yollan idaresi 

padan (200) \ agon celbetmişti 

GÜMRÜKTE MÜSABA 
Rüsumat idaresine bir ki 

ahnmıık üzere cumartesi günü 
baka yapılacaktır . 

--·--
TRAKYADAKI TETKIKA 
Trakyada tdtiş seyahatine 

Maarif VekAletl teftiş heyet 
Rıdvan Nafiz B. şehrimize gd 
Dün kendisini ziyaret eden blr 
harririmizc Rıdvan B. teftişat 

kındı şu malumatı vermiştir. 

" Trskyadaid seyabatlıiıhı 
sinden çok memnunum. lmd 
nnda bulunduğum mektep tal 
rinden ekssrisl muvaffaklyeıli rt 

ler kazanmı lsrdır. 

M. JANSON MESELFSI 
Terbiyei bedeniye mualli 

Janson hakkındskl tahkikAt d 
etmektedir. Burada bulunmadıgt 
son safhadan mılumnttaa değili 

Aynı zamanda mıntskası d 
de tefdşaıta bulunan Edlme 
emini Besim B. de lstanbula ge 
tır. 

M. Seida Rryin cevabı 
1.- Gazinin en büyük eseri hiç 

şüphesiz meydana koyduğu Türk 
Devletidir. 

Erzurumdan yola çıkarılan külli
yetli miktarda koyun sürülerinin A
ğustosta şehrimize gelmesi ve fiat
lcrin mühim surette düşmesi muhte-
mel görülmektedir. 1 TIY ATRO 

YENiDEN iMTiHAN ......__v_E __ s_ıN_E_M_A_LA_R.,. 
Geçenlerde yapılan tercümanlar -

imtehamında muvaffak alamıyanlar Kuşdili Hilal Sinemasınd 
II.- Bugünkü beşeri hayatta en 

muvaffakiyetli cemiyet şekli devlet 
denilen müessisedir. Yalnız bugünün 

iki ay sonra yeniden imteban edile- 22 Temmuz Pazancsi 
ceklerdir. Naşlt bey ve Dumbullu lsmall 

devleti ne teokratik, ne (l'etat c'cst ADALAR iÇiN 60,000 Lira 
moi) diyen devirlerin, ne de müstait Şehremaneti. bu sene Adalann be-
belin muhayyel, anonim şirkete mü- lcdi ihtiyacatı için 60 bin lira tahsis 
şabih rasionel (rationel) devletine etıniştir. 
bcnz er. !!!!!!!•!!!i!!!ı-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'-""'!!!!!!'!!'!! 

Asri devlet mefhumunda maddi !ar icadı ancak dahilerin harcıdır. 
faaliyet sahalarında gösterdiği zinde- Gazinin vatanını müstevlilerin kir
ği kadarda manevi kıymetlerini ten- li çizmelerinden temizlemek için at
miye eden bir halk kütlesinin intc- tığı ilk adımdan ta son bari inkıla
gral faaliyeti mündemictir. Bugünün hına kadar, askert, siyast, ictimat ve 
devleti mahsuldar bir iktisadiyatın iktisadi sahalarda - ahenktar bir 
gürbüzleşdirdiği bir cemiyetin mad- silsile teşkil eden - bütün eserleri, 
di refahını muhafaza ve manevi şe- Türk Devletinin bugünkü ve yarinki 
refini temsil eden bir firınadır. satvetinin temelleridir. 

Bundan dolayı Osmanlı İmparator- Bugün ne yalnız düşmanlarımıza 
luğunun, milliyet mefkurelerinin re- karşı zaferimizle, ne yalniz şahsi sal
vaç bulduğu bir devirde çökmesini tanatı yıkan cümhuriyetimizle ne de 
ne kadar tabii görüyorsak, o iflasın sade içtimai ve iktisadi terekki adını
arifesindcki kozmopolit meşrutıyetle !arımızla müftahiriz. Bugün Gazimi
onu takip eden hayalperest turancılı- zin eseri olan hepsile, bütün bunların 
ğın nıuvaffakiyetsizliğini de ayni ko- muhassalası olarak halk saltanatı 
!aylıkla izah eclehiliri.!. üzerinde alem olan "Türk Devleti" 

Milletlerin hayatında müessir olan yle, en büyük eserile, iftihar edi
abval ve hadisattan i'tifade büyük 
adamlara vergidir. Lakin öyle fırsat-

yoruz. 
MAHMUT SE1DA 

dl birlikte karşılıklı komikler 
bakası Hafız Ahmet bey h 
( Baskın ) fLP. V aryctc. Dans. . 

Eyi ve zengin bir KR 
MADENİ ALMAK• 
sundayız. tekllfat: Rlşar 
Voyvoda han No 7-10 Oa 
posta kutusu 447 ye 

derllmelldlr. 

Gazino icara verili 
Ankara<la Yenişchirde f 

Sinama Bahçe ve Gazinosu 
biran yurdu olmak üzre 
alınmıştır. iki sene mı.id<letle 
miisait şcraitlc icara verilece 

Şartname .\lilll :\ldda!aa 
k:\kti .J);ıirc l\liidiirliigLinJcn 
nacaktır. 

duran, kurşunsuz kubbeler. Topkapıya giden kıvrıntılı nnn? Sen misin kızlanmııı 
Aile yuvalarının kırıntıları. cadde eskisinden eski. 1 taran? Sen misin her ak~ 

rum. rım bile boğamamıştı. Şimdi bi 
- Melankoli. ri gözünün nurunu orada, biri 

Ağaç ve yeşil olduklarını 1 Enver efendi tekkesine gi-1 a ettiğim meşhur çapkırı. 
zannettiren tozlu öbekler. den dar ve toprak sokak içinde Senmisin bizden olan? sıı N KIZ 

- Ne derseniz diyiniz, bu bir parmaklarının ve gençliğinin 
Yazan: AK4 GÜNDÜZ hakikattir. servetini burada israf ediyor. 

- Mağazaya gidiyorum. -Benim saçlarnna birtek kır - Bu imansız hakikati ben- Fakat sevişiyorlar, kombinezon 
- ? ? düşünciye kadar haber vermiye liklerimizden çıkarmalı. suz bir aşkla sevişiyorlar. Ne 
- Şimdi daktiloyum. ceğini yazdı. - Çıkarsınlar! fatir, ne satir uvvetin tekmeli 
- Bravo! Ne çabuk öğren- - Hala Ankarada mı? Dedi yürüdü. Bu kızın de de- yemiyeceği bir aşkla .•. 

Jin. • - Evet. rin lztıraplan çapkının hatıra- Kuvvetli .h fula bazı zaman 
G.:nç, fil dişinden, karanlık - Öyleyse çabuk ihtiyarla, sına doldu. Bu hassas ve temiz çok fena .• 

;özlü kız başını öyle bir sallayış saçına düşecek ilk beyaz teli ça kızın bir kış süren macerasını Birdenbire köy çocuğunu ilk 
salladı ki kürrenin mihverinden 1 buk gönder. noktası noktasına biliyordu. tanıdığı gecenin bütün tafsila 
kopup fırlamadığına şaşılır. Ak 1 Tramvay yoluna kadar bera- Yirmi yaşında, fil dişinden, tını hatırladı. •· 
..::.ray kızı bu baş sallayışla ne ber yürüdüler. karanlık gözlü, karanlık saçlı Yangın sahasından geçiyor-
demek istedi? Ayrılırken Şadiye dedi ki: bir kız .. Soııra krrk yaşında be- lardı. 

- Ne çabuk mu öğrendim? -Senin haberin yokmuı gi.- yaz saçlı, saman renkli, mavi Çocukluğunda bir mamure 
Çok çabuk ölmemek için. Fakat bi yazaynn mı? gözlü bir erkek.. Ve ölçüsüz. halinde gördüğü bu yerler, şim
nunu söylemedi, belki daha a- 1 - Yıazmayın •. Kabahat ben- tarif edilemez bir aşk .. Hala o di asırlardanberi insan uğrama
' Irını düşündüğü için söyleme- dedir. Ben bin türlü behane ile aşk ve hala o aynlık. Yan yana ınış sahralara dönmüştü. 
Ji. gitmedim. Aksarayda bir şey oldukları zaman birbirinden u- Otların arasından fırlayan 

- Senin beyaz saçlı sevgili- var, bir büyü, bir sihir, bilinmez zak, uzak bulundukları zaman bacalar. 
den haber varım? ' bir sey, beni bırakmıyor. B•ıra- birl)irine en yakın. Bozuk tinet Yıkık dıvarlarm ötelerinde 

Mezar bulamamış bir cesedin Bingülü bıraktı. olan senmisin? 
üstüne yaldızlı kelebek kon- Top kapı karakolunun önün- İskemle, kırık masa, e! 
muş acısını veren elektrikli den sola saptılar. Kan ter için- minderi, hasır, saç mangal, 
tramvaylar. de kalan Eşitek: nan fistolu örtü ile kapa 

En sevgilinin gogsüne sap- - İşte bizim ev, dedi. Bir kahve taknnı ..• 
lanmış hançerler halinde duran kahve içer misin abla. Asmanın Hepsi hepsi asma çardağı:ll 
telefon ve ışık direkleri. altında. Anne annem ne iyi pi- na yığıldı. 

Bakkaldan kuru peynirle dö- şirir. Kuyunun çıkrığı gıcı~ 
nen bir kız çocuğu. Çarpık bir kapıdan girdiler. Ter temiz taşların sıcak yiJ 

Tramvaya nedense biruniyen Zaif ,ihtiyar bir kadın karşı- ri serinledi . .Sofruiaki k . 
iki ihtiyar kadın. ladı. Çanakkalede kalan baba- nın kafesi çardağa göçettı· e 

Bir iki mimarisiz yeni mek- smdan ve gureba hastanesinden di tüyü yelpaze, sarı cef)I 
tep. çıkmayan anasından sonra eli- altını üfledi. Kedi çapkırıı:ll 

Issızlık, üç buudlu bir cisim ne kalan torunu Eşiteki çok se- ğma sürtündü .•.. 
gibi burada tutulabiliyor. ven bu ihtiyar kadın çapkın kı- - Sar bir cıgara. 

Şehremininin zarzavatçı ka- za biraz hayretle baktı. Torunu -Cıgara içmem haı:Ufl'I 
labalığı bile yok. kim olduğunu söyleyince ihti- ne. . . di~ 

Saray meydanından gelen ha yar kadın ağlayarak çapkın kı- - Ama benim pışır 
vada hala bir yangın kokusu zın boynuna sarıldı: kahve de cıgarasız içilrrıeıdi 
var. - Sen misin o melekten ha- Bitı:tle 



• muhakemesi 
•••••••• 

Rauf Beyin Paristeki vazıyeti 
hakkında mahkemeye 

malümat verildi •• 
kadrlye Hanım Tevfik Kamil Beyin reflkaları 

Hanımın şahit olarak celbini istedi 
ahkemece kabul edildi Ve m İngiliz lirası daha vereceklerini öğ-ı gittiniz mi? 

İzmir Ağırceza mahkemesi Kadri· rendim. - Evet efendim. Çünkü para ki.-
Ye R davasının muhakemesine Per- Reis _ Gelen lv giliz lirası ki fi değildi. 
lenbe günü de devam edilmit ve bir min namına gelmit? BAZI VESiKALAR 
laınn şahitlerin ifadeleri dinlenmiı- - Ahmet Vefik Beyin bulunduğu Mahkeme reisi bundan sonra bazı 
tır. ticarethanede Kolonel Ovun namına vesikaların mahkemedeki evrakı ara-

Dün ı:elen İzmir gazeteleri bu hu· ıelmifti; O parayı ıetirdi Ahmet 11nda bırakılıp bırakılmayacağını sor 
•u.sta verilen tafsilittan anlapldıltna Vefik beye verdi, o da du, maznun: 
~orc sütnine Zehra H. iamindelrl şa- bana verdi, ben Londra'ya yalnız &i- - Evet brrakacağµn, dedi. 
• <lill ifadesinde Kadriye H. m husu• decektim. Fakat Ahmet Vefik bey Kaydiyeye tabi olduğu kendisine 11 hayatına talluk eden bir çocuk me- de ı:-elmek istedi. bildirildikten sonra zabıt k.iitibi bu 

•eleai hakkında izahat vardır. Sütni- Relı - Ahmet Vefik beyin bu şir- vesikaları okudu. Biriııi 15 Mart 28 
ne. diyor ki: ketin işlerini takip eden bir adam ol- tarihli bir mektuptu, Londra Şeh-

'Kadriyc hanımla annesi bir ço- duğunu nerden öğrendiniz? benderi Orhan Falih beyden Ahmet 
~Uk getirdiler, Nasır beyin çocuğu- - Elinde vesaiki vardı. Bunlar Vefik beye hitaben yazılmıştı: 
ı:t• dediler, bakınak için bana bırak Londra'dan ıirketin müdürü tarafın- "Veda. edemeden aynldrimdan do 
. ar. Daha sonra; bu çocuğun Kad- dan gönderilmiş bazı vesikalardı. layı müteeuir olduiu, latanbul'da 
~ıy~ harumın çocuğu olduğunu söy- Ahmet Vefik bey; Londra'da bu- ela &'Öriltemediklcri, Londra'da hava
•diler. Bir müddet te öyle geçtikten lunan Cakaon şirketine mühim bir ların ıoiuk olduğu, işlerin yoluna 
~n~a Mısır'da doktor Mahmut Zeki inşaat işi kabul ettirmek için de meş girince Mahmut Beyi Londra'ya ge-

Yın Çocuğu olduğunu öğrendim. guJ oluyordu, Istanbul'da serbes li- tirteceği., mektupta zikrediliyordu. 
~rasıra Kadriye hanım gelirdi, ço- man tesiai için bazı mühim inşaat ya- ikinci mektup: 14 Nisan 928 tarih 

~ugunu görür, giderdi. Sonra çocu- pılacaktı. Ahmet Vefik bey de bu li idi, "Muhterem Vefik bey;., diye 
g~ aldılar, bir gün Kadriye hanımı mühim inşaata ait bazı planlar bu- ba§lıyor ve Ahmet Vefik beyin Lon
Ç~r.~üıtüm. Kadriye hanım çocuğun lunduğunu öğrendim. dra'ya geleceğinden çok memnun 
'dugünü söyledi, ağladı. Ahmet Vefik bey bu işleri takip kaldığım bildiriyor, orada aprtıman 
M Evrakın okunması bittikten sonra etmek için Londra'ya benimle bera- otel odalarının kira ücretlerinden 
l< •hkeme reisi Yakup Rasim bey ber geleceğini söyleyince razı olma-ı "Tialtlmat veriliyordu, hatta başka ta-

adriyc hanıma bazı sualler tevcihi- dım. rafta oda ve apartıman bulunamıya-
~': .başladı, sualler; birbirini takip et- Çünkü, aldığımız yüz İngiliz lira- cak olursa Şehbenderhane odaları
ıgı. için Kadriye hanım acele cevap sr ikimizin de yol masrafı için kafi nın Ahmet Vefik beyin emrine ama
~erıyor; hep•ine de tatminkar söz- olamazdı, hatta orada şirketin avdet de olduğu da haber veriliyordu. 
~ Y•tiştirıneğe çalışıyordu. için bana vereceği yüz İngiliz lirası Uçüncü: 5 T. sani 928 tarihli mek 

DRIYE HANIM NE DiYOR? meselesinden de pek ümidim yoktu. tup; Mahmut beyden ileri, Londra' 
1 Evvela sütnine Zehra hanırnm söz- Fakat Ahmet Vefik bey; beni te- da işlerle meşgul olduğundan, lokum 
erınc birer birer cevap verdi: min etti, kendi parasiyle gideceğini ticaretinin Londra'da mühim bir 
f "k;, Çocuk meselesi doğrudur, dedi, söyledi, hazırlandık, yola çıkacak- mevkii olduğundan, Şekerci Hacı 
~· t bunda bir cürüm yoktur. Mı- tık, biletlerimizi alırken onun bilet Bekir'den iyi bir lokum ustası gelr
ıtdan kocam Mahmut Zeki beyden parasının elli lira noksan olduğunu tilirse Londra'da çok iyi ticaret ya
ÇOCuğu kaçırmııtık. Onu Mahmut B. öğrendim. İkmal ettim, lstanbuldan pılacağmdan, Şehbender Orhan be
bn Çocuğudur deye söylersek belki ayrıldık. Bulgaristana gidinceye ka- yin sıhhatta bulunduğundan bahse
d aher alır da kaçırtır deye korkuyor dar iyi idi, Fakat oradan itibaren Ah- diliyordu. 
.~k. bunun için muhtelif şekillerde me~_Vefi~ beyde para bulunmadığı- Ahmet Vefik bey; (Con Cakaon) 

~Ylcdik. Başka hiç bir sebep yok- m ogrendım. Dervış zade İbrahim B. şirketinin vekili olduğuna dair resmi 
r. namında birinin kendisine 800 lira vesikasını da verdi, okunmasını rica 

n liizmetçi Sadiye harumın üadesi- göndereceğini söyledi ise de ne Pa- etti; zabıt katibi reisin emriyle bunu 
. e gelince: Meb'us Tevfik Kimil B. ris'te ve ne de Londra'da bu para da okudu; bunda Istanbul'da Gala-
~ refikası Hayriye hanım, arkada- kendisine gelmemiştir. ta'da Voyvoda hanında Ahmet Vefik 
~· ço~ iyi. görütüriiz. Tevfik Reis - Londra'da ne kadar kaldı- beye serbes liman için tekliflerde bu-
1.. beyın evıne geç vakit gitiğim ruz? !una bileceğine dair mezuniyet veril-
0Ylen.iyor, gtlya tren Ankara'ya mu - Tahminen on gün kadar. Cak- diği yazılı idi. 
~t edince ben doğrudan doğru- son tirketi işi onun için esaslı bir me KADRiYE HANIM GENE 

": ';I'evfik Kiınil beyin evine gitme- sele idi. O tirket namına İktiaat Ve- SÖYLÜYOR 
::"' de başkalariylc görüşmliJüm, kiletinc bir iııtida verınişti. Vek.iilet Mahkeme reisi bu sözlerin müda-

H • •ve gitmişim. . te şeraiti haizıeniz görütüriiz ceva- faa esnasında söyleneceğini beyan et 
rncd'ayrr :Reia bey, kimse ile görüş- hını vermİfti.: ti. 
iirn uıı. ;flaydarpapdan trene bindi- - Vefik bey orada kimlerle te- Şahit H. Kadri beye çekilmesi 
va vakit Ankara'ya aaat kaçta mu- maıta bulunurdu? . . . . söylenmiş iae de ll. Kadri bey; Is
ilcııalat eder deye sormuştum. Saat -. Şehbendere g~der ıı.e~rdı. Bır tanbuldan .buraya geldiği için masra 
k.' buçukta dediler, hakikaten tam i- de Lıder namı~da ~ır İngı!ı.z avuka- fınm kend19ine verilmeoi hakkında 

~ buçukta vardı, istasyondan eve ta. . C~laıon ıırketi aleyhıne dava bir karnr itasını rica etti. Gelip git-
g;tmck için de yarım saat geçmez mi etmek ıstıyordu. me masrafı 28 lira Jorak tespit edil-
• •ndim? - Kendisinin şüpheli vaziyetleri di. 

1 Şehremaneti ilanatr 
Şehrernanetinden: Bedeli kc~. ı 

598 lira olan Çubuklu Gaz de

posu siper divarının tamiri ka

palı zarfla münakasaya koıı
muşnır.Tallplerın şartname almak, 
keşif evrakını görmek için her 

gUn Levazını müdürlüğüne ı.:e l 
meleri tekli! mektupları 
ihale günü olan ı 2 Ağustos <ı ı 
Pazartesi günü saat on be~ . k .ı
dar mezkôr mildilrlüğe vermelerL 

• • • 
Şehremanetinden: Eminönünde 

icra edilmekte olan kanalizasyon 

ameliyatı. dolaylsile Yalı köşk(i 
ile Eminönü caddeleri arasındaki 
yağcı sokağının 21 Temmuz929 

tarihinden itibaren bilcümle vesa

iti nak liyeye kapalı bulunaca)tı 
llln olunur. 

• • • 
Şehremanetinden: Bedeli keşfi 

1226 lira 9 kurus olan Bahçe

ler müdir!yetinde yapılacak ta

mirat kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. Taliplerin şartname 
almak, keşif evrakını görmek 

için her gün Levazım müdirli

l!;ine gelmeleri teklif mektup

larını da ihale günü olan 12 

Ağustos 929 Pazartesi günü saat 
on beşe kadar mezkôr müdür
lüğe vermeleri. 

lstanbul birinci Ticaret mahke
mesinden: 

lstanbuldı Çakmakçılar yokuşun
da Sabru Sefa hanında manUatura 
ticaretiyle milştegll Baruh Levi efen
dlnin 18 Temmuz 929 tarihinden 
itibaren lltru lfl!sına ve mesalibi 
ifllsiyenin rüyet ve tesviyesi zım
nında azayı mahkemeden Suat beyin 
Jüj komiser ve dava vekillerinden 
Arif Sırn ve Marko Mercan beylerin 
muvakkat sendik tayinlerine ve 
maP;azasiyle depolanndakl emvali 
tüccariye ve eşyayı zaidel beytiye
slnln temhirine ve evraku defatlrinln 
celbine ve ke!aleti müsaddikı irae 
edemediği talcıirde hapis ve tevkifine 
ve bu baptaki kararın muvakkaten 
icrasını mahkemece karar verilmiş 
olduğuırdsn kanunname! Ticaretin 
yüzyetmlşlnel maddesi mucibince 
daimi • ~ıİ · leli intihap olunmak 
üzre cshılıt ıtıaılubun işbu bin dokuz 
yilz yirmi dokuz senesi 17 eylül 929 
Salı günU uıı 14 raddelerinde 
mıbkemen!n lflAs muımelAtını msh
sus odasına gelmeleri lüzumu llln 
olunur. 

lJ: lle~deniz saat üç raddelerinde var mıydı? Mahkeme reisi Kadriye hanıma 
haayrıye hanımın evine gitmiştim da - Hayır, üşphelenseydim kendi- tekrar söz verdi, Kadriye harum de- !l••ı. Kimyaker •ı•• .. 

geç değil efendim, sine, uğurlar olsun arkadaş, derdim. di ki: 
y ICadriye hanım tatmin etmek iste- - Londra'da Vefik beyin Rauf ve - Meb'us Tevfik K.imil beyin Dr. Cevat Tahsin 
ı,~n kadın edaıiyle ve bazen istirham Adnan beylerle teması hakkında ma- zevcesi Hayriye hanımın her halde 
kar tayırıa söylediği bu sözleri her- ltlmatınız? gelmesini isterim efendim. Heyeti Su, Un, Yağ, Sabun, İdrar, ,;s btiyük bir dikkatle dinliyor, dı- - Hayır, yalnız ben Londra'da hakime kanaati tamme edinmelidir. Kan, Kazurat, Meni ve saire-
re •da koridorda bulunan ve içeri gi- Rauf beyle görüşmüştüm. Mısır kra- Kendisi şimdi Iatanbul'da bulunmak 
y rneyenlerin sesleri arasıra aksedi- lr Fuadın geleceği gündü. Rauf !;>ey tadır. nin tahlilAtı yapılır. 
is~rdu. Mahkeme salonuna dolmak otel önünde benim omzuma dokun- Ankara'ya gittiğim zaman evinde Divan Yolu fiiçki Yurdu altınds 
n °Yen halk ile polislerin onları me- d~, Vefik hey görmeden bana dedi elbiselerimi de~i.ştirdiğimi hatırlaya- Telefon lsrnnbul l,lJ? 
tU ~alışmalarından ileri gelen gürül- kı: caktır, kendısme bunu hatırlata- .. •••••••••m•••• 
te nun men'i için mahkeme reisi mü- "- Yanında Vefik bey var, senin cağım. Hatta yüzümü gözümü yıka-
İdj~ddit defalar ihtaratta bulunmakta ile onun yanında görüşmek iste- dığım zaman dekolte halde odaya 

cı.,-. Reisicumhur Hazretlerine gi
ba 0•ğim esnada Hayriye hanımın da 
ticna re.fakat ·~~esini kendisinden 
leı a •tt~m. Gelirım ama, dedi, yaver
b benı tanırlar. onun için gelmedi, 
~~ de yalnız gittim efendim. Mes' -
li e, ne kast vardır, ne bir şey ... 
Ilı al'rıye hanıma sorabilirsiniz, hatta 
ıı••el_enin tamamiyle tezaürü için 
ti~Yrıye hanımı getirtip ,ahit sıfa
tl . e burada dinleyiniz. Evde kendi
ttı· lle neler konı.t~tuğumuzu, vaziyeti ki: Sorabilirsiniz. Oraya gittiğim va
lı· Yolculuk elbisem i.!zerimdeydi. 
ıııtr 0ılada de~iştirdim, sonra yüzü
na Yıkadım, Hayriye hanımın yanı
dia·lt•.çtim, bilmez mi efendim. Ken-

ı &ıze her şeyi söyliyecektir. 
d·d ~.•is - Hayriye hanım simdi ner-

"' ır? .. 

• :- .Ista.nbuldn efendim, Beşiktaş' 
bil Llıdesınin yanında oturuyo~. Ta

.ııı· uı.unacaktır. Hayriye hruıımla 
k ~ıy~timiz de vardır, doğru ola

""Ylıyccoktir. 
fidcr şayanı dikkat ifadeler 

ll SEYIN B. NE DiYOR? 
ı. .. Undan sonra mühim olarak Hü

Q n. Kadri bey dinlenmiştir. 
niçi eıs - Siz; Ahmet Vefik beyle 

n tan:ştınız? 
-.. n· d.1 ır petrol madeni meselesi var 
' onun için efendim. 

k1~ Sizin petrol madenlerinde hak
"ar mıdır) '- E . 

ilah . vet müekkillerim Mehmet 
tin bı, l.rahmut Celiilettin, Hüsamet
bisse •ylcr veresesine ait mad_enlerde 
lııeş rn vardır. Bu maden meseleıile 
~isa~uı olmayı kab:.ıl ettim, fakat bir 

ıı . tnukabilinde. 
ır g·· 

ltıtt \r ~n Mahmut Celalettin Ah-
~aı•p efılc bey ile beni tanıştırdı. An
lı~ ,. •krsan Şirketi namiyle bir İngi. ır ef 
''ltetj • ı varmış, Ahmet Vefik bu 

k··ndi .~.vekili imiş. O münasebetle 
l.o •uıı tarudım. 

mem... girmiştim. Çünkü odalardan yalnız 
Billihara Paris'e avdetimizde Rauf birisi sıcak diğerleri soğuktu. Hay. 

bey Kaliforniya oteline geldi. Söz a- riye hanımın bulunduğu oda srcak
rasmda İstiklal mahkemesine davet tı, oraya dekolte halde girmiş, bu va
edildiği zaman kendisinin kaleme al- ziyette kendisi ile bir mrktar konuş
dığı cevabın kurşun kalemle yazılı muştum. Hatta Reisicumhur Hazret 
müsveddesini okudu. !erine beraber gitmemizi teklif etti-

•Dr. lhaan<11111-
Ö ksürük surubu 

Öksürük ve neres darlığı 
için pek tesirli 
• ilaçtır <11111 

- Daha başka? ğim va kıt yaverler görürler, tarurlar 
- Rauf bey Paris'te parasız, aç diye gitmek istemedi. Bütün bunları Zayi pasaport 

kalmıştı. Dahiliye nezaretinin yanın hatırlatacağım kendisine. . . Tarihten bir ay kadar mukaddem 
daki lokantada üç defa akşam yeme- Bundan sonra müdafaa vekilleri Vladmir Merin;ki nama muharrer bir 
ğini beraber yedik, parasını bende- söz alını•, muhakeme kalmıştır. 
nız. ve dı"m B"la-hara baska bı"r otele ' kıt'a pasaport ile bir ikamcı,,Ah vesi-r · ı , Mahkeme heyeti Tevfik Kamil B. ~ 
naklettik. Vefik beyin p'arası gelme- kası ı.yi olmuştur. Bulan zatın mil-in refikası Hayriye hanımın da Is-mişti. Ben Istanbul'dan para getirt- tanbul'da Ağırceza mahkemesinde klfaı mukabilinde Ar.kara caddesinde 
tim ve kendisini bırakıp- geldim. ~en f ı "f d · · · · Kahrnman zade hanında ilfoat acen-disi ile bir daha da görüşmedim. mu asas ı a estnın ıstınabe tarikiyle 
AHMET VEFiK B. NE DiYOR? alınmasına karar vermiştir. Muhake- tasına gttlrmesf rica ve aksi taktirde 

_ Londra'ya gideceğimiz gün H. ::':!tfr. Carşamba günü devam edile- yenileri alınacağından hükümleri ol-

Kadri bey bize haber gönderdi, git- 0-... ---------··· ---.;-,_,,,._iiii~;;;m;;;:;:ıı;;:·aiic;;;a_ğıi;.-•;;;iliiA•n~il'.'1.".".u•r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiii;;;;;;ioaiiii 
mek istemiyormus. tekrar kendisine 

haber yolladık. Mahmut CeJalettin M LJLJ YETJN ·Er,LENCELER l 
bey giti. nihayet ı;itmeğe razı olmus J ! J U 
geldi, H . Kadri beyin parası yoktu, 
ı;irketin gönderdiği para ikimizin 
Londra'ya kadar yol masrafımız idi. 
Fakat bu parnnın Lana ait olan krs
mını da kendi hususatına sarfettiği 
için kendisine ait olduğunu söylü-

yo~. Kadri bey iyi lisan biliyordu, 
parayı s.:ırfetmesi için kendisine hı · 
rakınıştım, daima beraber gezerdik. 
Paris'te iken Sefir Fethi beyden beş 
bin frank almak istedi, mektubuna 
cevap gelmedi, M. Rozentav'dan al
mak istedi muvafak olamadı, otelde 
eşyasını rehin bırakarak tegayyüp et 
ti. Ben Paris'te kalınca Fuat Fazli 
bey namında bir tanıdıktan 180 lira 
borç alarak Istanbula geldim. Hüse
yin Kadri bey müsriftir, elindeki bu
lunan parayı tamamiyle sarfetmek is 
ter. 

H. Kadri bey cevap verdi: 

Dfinkıı bllmecemlzln 
halledilmiş şekil 

Soldan sağa: 

1 - Kırlarda açan kıraıı.1 çiçek 8 
2 - Ayı yuvası (2) 

3 - Mek.iinsrz (7) 

Bu gOnkfi yeni 
bilmecemiz 

Yukardan 8J8i't: 
1 - Ustün gelmek (6) Nida (2) 
2 - İsim (2) Vakit (2) 
3 - Tırnak törpüsü ( 3) Sınıfta o 

kunan (4) 

ı 

1 

ılı/ 

Otomobil LAstiklerinin Şahıdır 
Merkez Deposu: İstanbul, Suttan Hamam,Mesadet Han 

Harik, hayat. kaza ve otomr!ııl sigortalarımzı <lllll!!i 
Galat.ada Ünyon hanında kAin Ünyon sigorta kumpanyasına 

pyatınmz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
;Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

· Telefon: Bcyo~hı - 2002 

Eczacı ve Di~~i nıette~leri nıü~ürlü~ün~en: 
Atide muharrer günlerde saat ikide başlamak üzre Fizik mu

allim! Dr. KAzım Bey tarafından Beyazıtta Eczacı ve Dişci mektep

lerinde- Diş tebabetindc radyolojiye ait· serbest desrier takrir edile

ceğinden arzu eden zevat teşrif edebilir . 
2 1 Ağustos Çar~amba: Diş tebabctine ve Ağız Hastalıklarında Rad

yolojinin (Teşhis ve tedavi nokta! nazarın

dan) ehemmiyeti ve Rontken Şuaatının 
havası. 

24 

28 
" 

Cumartesi: 

Çarşamba: 

Rontkcn t~his 
İyi Radyo)trafi 

maki ncleri,Rad yodi yaJttı osti k. 

ahzı şeraiti ve plak muta-

latanbul icra Dairesinden: 

Si 

Mehmet Vefa Beyin iatikru eyi 
dili meblağa mukabil vefacn mefr 
Bqiktaşta Muradiye Mahalle 
Nüzhetiye sokağında cedit 27 nu 
ralı ma bahçe hane ihalei evveliye 
icra kılınmak üzre otuz gün müdde 
le müzayedeye vazedilmlıtlr. Hud 
du: Tahir efendi veresesi menzi 
İbrahim beyin hanesi ve Şahin efe 
di menzili ve bahçesi ve tariki a 
ile mahduttur. Mesahhası: Yedi · 
elli arşın murabbaı araziden 490 a 
ftru hane 260 arşını bahçedir, Mü 
temilatı üç ev altı onyedi oda üç k · 
mürlük bir aralık üç musluk be§ · 
ler bir çamaşırlık, altı hela bir kuy 
bir sarnıç bir üstü açık harap came 
kanlı mutbak bir dolap dört sof 
(ikisi camekinla bölünmüştlir) b" 
koridor bir harem ve kebir çatı ara 
iki sandık odası, bir aydınlık mahal 
mevcut olup medyurun variıılcri Sa 
kin ve Tevfik, İbrahim, Mehmet 
beylerle Nazif ağa kiracıdır. Hane 
Terkos tertibatı vardır. Elektrik yok 
tur. Hanenin haremlik ve sellimi 
kapılarına vasatında çift ahşap kapı 
h bir araba mahali mevcut olup cad 
deye pencereleri vardır. Hanenin alı 

l<lnsı · ~~tı kagir ~st katları ahşaptır. Bah~c 
" Cumartesi: Diş ve Ccvf hastalıklarının Radyolojik mu- ıkı setten ıbaret olup taş merdiven-

tnlaası ve şuaile Ali tevettürlii tall cereyan- lede çıkılır. Kebir bahçede bir Ma
!ardan mlitevc!lit arizat Ye tahalfuy, çareleri. nolya, bir erik, bir asma, bir zakkum, 

-----..,..-----~------~-----::--A-- bir gül ağaçlar? ve bir su hazine 

S e k t e h • d vardır. Küçük bahçede bir erik, biı 

, ır e ı ayrıye en: :~:!i::~I;~~:.t~~~:e~~~,~~c~~~ 
Kömur vapuriı le getirilen kömürlerin kuru ~c~mtdı:k i depoya mirdir. Fazla malümat 926/!1788 ıı 

tahliyesi n.• depodan nı:ıvnalara t:ılırn ' ve mavnalardan ktipnide dosyadadrr, Talipolanlann kıymeti 
· 1 ı · · · ı · L' l \I . muhamminesi olan sekiz bin liranın rnılu r' ·ın tcv t. ıi 1'tnını:ı.ın»ı mc,·cut ~.ırtn:ımcs ı ımı cı wıce ı.y t un .. d . t- d k 

· l ~ ~ yuz e onu nıspcn ın e pey a çasıru 
iptıda;;ından itıl ıa rcn hır ser~ için muna kasaya konulmuş olup •teslimi vezne etmeleri 26 Ağustos 
ihalci bt'iyc>i . :ı~usto · ıın onlıc;inci per~embc gunıı >a~t l 6 da icra 929 tarihinde saat 16 ya kadar iha· 

1 J b · 1 l lei evveliyesi icra kıhnacağmdan müş olunacaktır. Talip o an arın e~ytiz ira teminatı na~( iyclcriyle terilerin bizzat ve ya bilvekalc mü-
mlıbayaat ıntiı.liriyctinc müracaatları. racaat etmeleri ilim olunur. 

Galata ithalat gümrüğü 

müdiriyetinden: 
Cins eşya adet nevi kilo 

Sus&m ya~ ve zutuf 2 sondılı: 200 , 
Kuruçeşme antreposu bill sahip eşyasından olup balAda cinsi ve evsafı 

yazılı iki par51 eşyanın l J- l 7-29 da yirmi gün müddetle müzayedeye ko· 
nulmuş olmakla ill-7-9211 tarihine müsadif günde saat ondörtte mahallinde 
saulacaftt ilin olunur. 

lsf an~ul Gümrükleri ~a~ nıü~ürlü~ün~en: 

htanbul Eytam idareıi müdürllo 
ğünden: 

Hasköyde Turşucu mahalle ve so
kağında vaki Muharrem efendi ile 
Sıdıka hanıma ait 70 • 66 numara], 
hane bilmüzayede iki yüz liraya ta
lihine birinci ihalesi icra kılınmış vt 
ihalei kat'iyesi de 1 - 8 - 929 Perşem
be gününe bırakılmıştır. Talip olan
ların Istanbul Eytam idaresine mil
raca.atları. 

htanbul icra dairesinden: 

'-ahc;~dra'da .~irkctin merkezi ile mu
•1~0,1 • 0dıldı. B•ni Londra'ya çağı
':ti!lı ~rdıı. Ahmet Vefik bey yol üc
'ıl"\de 1 

tverecekti ; ınuhabere netice· 
t."t, r 0ndr:ıya gitmem için 100 1n-
11rıı; b~:~sı .verileceği, Londra'da işlc-

trdıkten SOMa avdet için 100 

- Ahmet Vefik beyin tarif ettiği 
gibi bir adam olsaydım şimdi fabri
ka ve vapur sahibi olmazdım. Babam 
dan bir şey kalmamıştı, kendi kazan
cımla bugiln mühim bir müessese 
kurdum. Eğer verilen paranın ikimi
zin masrafımr7. için verildiğini bilse 
idim, kat'iyen gitmezdim. Çünkü pa
ra bir kişinin gitinesine kılfi gelecek 
mıktarda idi. 

Reis - Otelde e~y:ınrzı bırakıp 

S - Boğazdaki guddeler (8) 

6 - Terbiye ( 4) Kalbur ( 4 
7 - Çoğun aksi (2) 

8 - Düşünüş (8) 

9 - Zaman (2) Elbisenin ucu ( 4)' 

4 - Terbiye ( 4) Fırlat (2) 
5 - Çifteyle vurulan (3) 
6 - Kahve p~irilen şey ( S) 
7 - Murada ermek ( 4) !'.fosil.; a

leti (2) 
8 - Rabıt (2) Defa ( S) 
9 - Yeni (3) 

Gümriık Klmyahanesinde münhal 80 lira asli maaşlı kımyıı
gerlik için evvelce yapılan i!An (izerine resmen müracaat etmiş 
bulunanların nıiisahaka icra edilmek iizre 2717 1929 Cumartesi 

günü saat doku;ı buçukta vesaiki lazimeyi mlıstcshlbcn fatanbul 

e:ümrükleri lıaş nıüdürllığündc hazır bulunmaları. 

Bir deynin temini znnnında mab
cuz iki. adet yan halısı, bir adet seç· 
çade, hır adet ufak seççade ve bir a· 
det taban halısı 27 Temmuz 929 ta. 
rihine müsadif Cumartesi gunü sa
at on Uç buçukta Sandal bedcstanın
da bilmüzayede füruht edileceğin- 1 
den talıp olanların memuruna müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~~--------------------=~~~--~ 
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~EN MUKEMMEL 
SPOR 

f 
DDDGE BRDTHERS 

SENIOR sıx 
~ 

Bizzat otomobil kullanmağa merak ettiniz mi? Dünyada bun
dan müken1mel ve zevkli spor yoktur. Hiç şüphe yoktur ki dün
yanın her yerinde olduğu gibi bizde de bizzat otomobil kullanmak 
umumi bir itiyat halini alacaktır. 

Esasları iyi öğrenmek ş:trtiyle bizzat otomobil kullanmak, 
otomobilden yegane faide ve zevkleri mahdut bir masraf muka
bilinde elde etn1ek demektir. 

Bizzat otomobil kullanmak isteyen adamı, en ziyade cezbedebilecek otomobil 
Doçtur. Çünkl evvela şeklinin zarafeti ve kibarlığı itibariyle zevki temin eder. 
~anlyen kullanması kolay ve zahmetsizdir. Salisen fevkalade sağl4mlığJ itibarile 
arıza ve bozukluğu ihtimali sıfıra yakın olan otomobll Doçtur. Bu meziyetlere sür'at 
sarsıntıdan azadelik, az sarfıyat gibi meziyetler ilave edlllrse Doçun para mukabi
linde en yüksek kıymeti olduğu herkes nazazında tezahür eder. 

Vekili Un1umi: 
Türkiye Otomobil ve Lastik ve Traktör Kommandit şirketi 

(Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Süre kası) 
Beyoğlu lstiklftl caddesi 168 No 

Taşra acantahkları: 
ANKARA : Zabıtçl Zade ve şeriki \ SAMSUN 
IZMIR : Mahmut CelAlettln Bey 
KA YSERI : Muhaddls Zade Alim Bey 
ADANA : Muharrem Hilmi Bey OIRESON 
GAZIA YINT AP: Güzel Bey Zade Hasan Bey 
BURSA :Nasuhi Esat Bey 
DIYARIBEKIR :Pirinççi Zade Sıtkı Ne- lSPARTA 

dlm ve Edip Beyler. 

:Esat Efendi Zade Seyyit 
BllAI Bey 

: lsmall Zade Vahit ve 
Şürekası 

: intibah Şirketi 

Devlet deınirJolları ve liınanlan umumi idaresinden 
30 ton üstübü mllnakasası S Eylül 929 Perşembe günü saat l 6 da Ankarada devlet demiryollan 

binasında yapılacaktır. 

i\lünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye muvakkat teminatlarını aynı günde >aat 
15,30 a kadar umumi müdürlllk kalemine vermeleri l:lıımdır. Talipler mLinakasa ~artnamelcrini 2 lira 
mukahilindc Ankarada ;\lalzeme dairesinde, btanbulda 1 laydarpaşa mal(aY.asından tedarik edebilirler. 

Istanbul yarış ve ıslah encümeni riyasetinden: 

At yarışları 
26 Temmuz 929 Cuma günü 

Veli efendide saat 14,30 da yapılacaktır. 
llusu<I ıır<nler : • irhdden \ elı dcndı<e - I'..! ı.ı,20 - 13,40 - 14,5 

Vc c'cndiden Sırktciıc - 17 - l~.29 - 18 - 19 
Otı b~s!tr : Topl(apıdan \-rli efendi ·c 

llcr nt\i '<sııit YcdıKuledcn \'.Ji efendi e işlcyenkıir. l\t.;uların inti7.amı halkın istrahıu temin 
c lılmışıiı· 

Duhuliye : Mevkii mah us 200 - Birinci 120 ikinci M - OçUncU 30 kuruştur. 
BUfe, Bahsı milşterek 
1 iayvanotın ka:;dı <ipahi rcat;ında yırı, tan e\"\Clki 2.l temmuz Salı akşamını kadar. 

~~ 

Bolu maarif ınu~ürlü~ün~en ~--•BEBEKTE•.-.. 
·•TURKUAZ,, da 

DJzce kaz•sı merkezinde ı edinci tip altı der>aneli pı~n nomunesınc :\lılll h•yram münasebetiyle 23 
< f 1 n başlanılup natamam kalan ilk mekıep binasının ikmali in,aatı 819'.l Temmuz Salı günü lıı.:tün eğlen· 

ı IH ku•uı bedellı keşifname moclblnce ve kapalı zarf usuliylc ve 9:.?9 celcri,le bir matine verılecektir. 

ı i 0~ t<s •ı:ıın liçüncü cumartesi günü saat onbc~te ihalesi icra kılın· "'flJRKUAZ 
k ızre \lf"JJI glın muddtıle müoakasadadır. Talip ılanlerın şeraiti anla- "" da 

• 1l uırc ı tanbulda l<ıanbul maari! modurlü~une 'c Boluda rilhet encüme- f;ııım- R E B E K T E 
•nurac1at c\'lcmclcr. 

lstaı:~ul jan~arnıa inıaıat~ane ınO~iriJetin~en 
17 • "l < nrşam ıa unu ~ar i O da mu arrer olan kapalı zarf mıınaka· 

ı. . hur erm.- n 1055S metn kapuılık kumaş pazarlıkla 5atın ılı· 

ak • l'ı ' h .•I ;- '<J \3r,a•nlıa gu~u • at JO da hıanbııltfa gedikpaşadı 
tllil T\a:Jthan de ın[.tC côi C('ckli!" 

f« • Jt 
~ • 1 ,. .. 

il• 
.. : t 

l<tanbul srki7.lnci icra daıre,fnden: 

Borcundan dolayi ıahti hacze alınan 
halı oda takımı ve sairenin Mahmuı 
paşada yeşil direkte fırın arka sokagın
da 11 No. hanede 27/7/99.9 cumar· 
tesi güniı alenen saat 10 da bilmü
zıyede luruht olunacağından taliple
rın hazır bulunmaları illn olunur. 

BfLUMUM HAŞAR 
YUMURTALARfL 
BERABER MAHVEDI 

FLİDA 
17/lliN .IMl/KAJ/111 
lltl/Yllff ~llAT/ 
/fAlfV U ft,AI iM 
IA t/111 Uf/ rM1W 
TllfllJll 1.AT!TJJ/~ 

IHIH tllNSll 
•rıı·uı 

HAWt fC ZA llff'O 

Seyrisetaiıı , Gurabayi n1üsliınin hastanesi, 
Hilaliahmer mektebi ve sair n1üessesatı sıhhi
yece tercihan istimal edilmekte olan FLIDA 
sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve 
bütün haşaratı ) un1urtalarile kat'iyen imha ve 
ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve kokusu 
sıhhi ve latiftir. FLIDA haşaratı öldüren bütün 
n1ayiat arasında birinciliği kazanmış ve Fransa 
hariciye nazareti ve Türkiye şehbenderliğince 
resmen tasdik ediln1iştir.Sanat ve rekabet ale
minde dahi en yüksek mevkıi şehadetnamelerle 
ihraz etmiştir: çünkü yarı yarıya daha ucuz 
ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 75 ve 
pompası 75 kuruştur 

Flida istediğiniz halde( tesiri yokturfdiye sizi 
aldatmak isteyenlere inanmayınız. Flida ha
şaratı öldüren bütün ınayiattan daha mü

kemmel, daha müessir ve yarı yarıya daha 
ucuzdur. 
Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve 

yerli sermayesi ile yapılmıştır. · 
Flidayı tercih ediniz . Flidanın n1üstahzın 

Hasan Ecza Cleposu sahibi Meşhur Hasan 
·kolonyası ve Hasan kuvvet şurubu n1üstahzırı 
Hasan Beydir. Flida bir şah eserdir. ~1a
rkasına dikkat Hasan ecza deposu. 

Memleketimizin medarı iftiharı olan hanende! şehir 

İBRAHl~I efendinin eni okuınuı olduıı:u Cö7. ya;rmla 

ıslanon,yeni şen gozlerine, mma >açh yarim,vavlada bir sabah, yıllar<"• 
bana yari !DsunkAr, Elmoyım alma heni 

P ARLOFON Pilakları gelmiştir. 
Her yerde arayınız, Toptan deposu; H. ve A. Balcıyan bira

derler. Birinci Vakıf hanı karşında 3 - 11 Şirin han 

-~ l&tanbul '1111-
EVi N iZ DE •• 1 

Tasarruf tutularıınız her ~ 
Turk evinin hem:. 
süsü hem de çocu- ~ 
ğun hazinesidir. ~. 

. Her ev~e ~ir kulu ~ulunınah~ır.~. 

TA~SARRUF KUTİİLiiiMizia[~lı~· 
YEDiNCi IJÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~U 
1. et KEŞİDE 11 AGUSTOSTADffi 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Aynca: 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir mükafat 
cem'an " 3,900 • numara kazanacaktır. 

1 DEF,!ERDA~JkET1

ILANA Ti 1 !~~!.~e~~~I~~! 1!~~!~ !~~! i~!~~~~, 
Kıymetilira Mahallesi Sokaf;ı Cinsi Mo Toksimat ve müştemlMtı kapalı zarf usulile münakasaya korunuıtur. 
300 Büyük Ada Nizam Kdrgirhanenin 24 ~emin katı l matbth 1 Münakasası 4 Eylül Çarşamba günü saat 16 da Ankarad• 

nısfı ve çamaşırlık Devlet Deıniryollan Malzeme dairesinde yapılacaktır. 
26 1 oda ı helA 2 dönüm 

bahçe 1 inci kıt 4 oda 
1 salon l helA 2 inci kat 
4 küçük oda l sofa 1 ban
yo 1 Ozeri kapalı darıça 

çatı katı 3 kOçük oda 1 
koridor ayn <Akıl altında 

üzeri ahşap odalı 
1750 ah>ap hanenin nısfı S9 1 k4rğir ahır,. ser zemin 

kah 3 oda J kiler 1 hell 
l dönüm kadar bahçe. 
1 inei kat 3 oda 1 kiler 
l heli çatı katı 3 oda ha
ricen matbah. 

ihale bedellerinin nısfı peşinen ,.e nısfı digeri ihale tarihınden bir sene 
sonra nakden lstifa edilmek suretilc balAda muh>rrer hanelerin mülkiyet 
!eri 8/7 1929 Tarihinden virmi gün müddtle milLaycdeye vaz edilmiş oldu
hundan tali11 olanların ~~ Temmuz 929 Cumartesi günG saat 14 te Adalar 
mal müdürlüj!;üne mürac.atları ilan olunur. 

Darüttalimi ·musiki 
Hey'etl her cuma ve pazar günleri 

ÇUBUKLU BA~1ÇESİ,DE 
Beşlkta!jl Parkında 

v•· çarşamba 

.aı..:ı.mlan 

Ankara 'ficaret ve Sanayi odasından: 
"' 30 Klnı;nu.ani 1928 ve 1 ıoı numero ile Ankara ikinci ;'\otcrliginden 

l\aY'eri şubesi .\lüdiri Fahir 
0

1 ah ın Beye vermiş olduj!;u vckMeti umumh e 
hükmünden iskat ,.e namına vaz'ı imza '' taahhüııc bulunmak 'd:\hi\tt
lerini nezeylediği Esemcnli zade ile hiç be)" tarafı ıdan bflclir .. miş olmakla 
vaki olan müracaat üzerine ildn kc1fiyet olunur. -·---- ____ ....;.. __________ _ 

~Meccani tarifeler~ 
Nl'G~:T Polish kampani 1 m·tet ~irketi, muhterem mü,te

ri,lcrine ve umumiy.,tle Köpri.ı, l laydarpaşa, J\adıko,, i\loda, 

Kalamı~, Caddel,ostan, BoHancı, .\laltepe, !\arta!. pendik, 
Adalar. Kumkapı. Ycnikapı. Samatya. Yedikulc, Balıklı, Zer
rin Burnu, Bakırköy, i'<~ilkör, Florya ... e Kıiçlik Çekmece 
ara>ımla ı;eyyahat eden l• tun yolculara tarifesinin dördüncü 
tab"ını ncşreyledi!ı;in! i':ln etmekle kcobi şeref eyler. !~bu 

tarife hülasaten 'e gu yet müdckkikane b- · urette, Seyrisefain 
ve Rumeli ~dmcndtiferlerinin resmi tarifeleri mucibince tan
zim edilmiş olup Beyoğlu . (;alaca ve lstanbuldaki 

,.,,~ l\undurn ma~azalarile sair yerle.rdc mecca

~ n~n verilmektedir. j,teyiniz. 

• 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar Umumi mü· 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankar: 
da malzeme dairesinde, Istanbulda Haydarpaşa mağazasındaı 
tedarik edebilirler. 

Mahrukat münakasası 
Tülün in~isar umum mü~iriJelin~en : 
İdare için kapalı zarfla 613 ton maden kömürü, ı55 ton kol 

64500 kilo mangal kömürü ve ı485 çeki odun alınacaktır. İta 
ya talip olanların şartnameyi almak üzre her gün müracaatlar 
ve yevmi münakasa olan 27-7-929 tarihinde saat 10 30 a kada 
teklif ve % 7 ,5 dan teminatlarını havi mektupların; Galatad: 
mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

ı. DE HAZIMSIZLIKL~ 
. it<LER, GAZLE~I 

c:\şt(IN LEl(ŞİLİKve YAN!"AIAl{INDA 
'--< (SODO-GASTRIN) 
MnstahzarıPEK TEôlRLiDlfl 

Devlet ~emir yolları ve Limanları Umumi idaresin~ en 
l.larcmize IJY.Ull' ı olan tıOO ton ~imehto kapalı zarf ust.lik ıııiı 

nakasaya konmuştur 
:'lhinakas.1 28 \~u ro, Çar•amba günü ~aat 16 da Ank~r.ır• 

Dc\let Demir.Yolları binası malzeme dairesinde yap!lac:aktır. 
\lünak:ı,aya i~tidk cdccckle in teklif mektuplarım H" mt•vakk 

teminatlarını arni ı:untlc >aat l 5,30 a kadar Umumi mııdı.r!ıık 
kalemine vermeleri lı\1.ımdır. 

Talipler mlinaka<a şartnamelerini iki lira mukalıılindc Ankarad~ 
malzeme tlaireointlcn, Jsrnnbuida l lay<larpa~·ı maj';aza;; :ıJan tcdari~ 
cdebilirkr. 

• • • • • • • • • • • • • •••••••••• 9'cı 
: ÜSKÜDAR AMERİK .\.~ 1 JZ LiSb~İ : 
e Mektep eylO\ün !9 uncu per~cmbc ;>;ÜM u-;ılacakıır. 1-.:a,it " ~nL. 
e için a~ustos ö dan cyllıl tı vn katlar salı \C cıım;ı .,:un l< ı 

e mi.ıdiri~-c:ce mürawJt edilmcıİd •• 

••••••••••••e•••••@••• 

• •. 
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Nafi hamulesi Nafi hamulesi 

500 00 
r • 

• 1 Kilo 

örı~ı bmJ•I 

EN DAYANIKLI KAM 
Yegane eskiyip fersudeleşmiyen 500 ve 1000 kilo nail 

hamulelik SiTROEN kamyonetleridir. 

Sarfedecekleri mesai hesap edilerek imal edilmiş olan şassileri en müşkil hizmetleri 
dahi yıpranmaksızın ve arızasız olarak ifa edebilir. Karoseri şekillerinin tenevvüü 
bu iki model kamyonetin her türlü ihtiyacatı tatmin etmesini temin eder. 

Plato 

Bulanjer 

Melanet ve sa~lamlı~ı ye pek i~areli olması saıesin~e SIT HOEN 
kam1onelleri orta sı~letteki nakliJal meselesini laınamen ~allelıni~lir. 

Platform 

Türkiye Sitroen umun1 acentası: SARICA ZAOE ŞAKIR 
Beyoğlu İstiklal caddesi Anadolu han No 199 = Telefon B. O. 1194 

Maaw tali Y8 ~Jalan11 
IB3lima mıb11 hllJBlll 

Magın lıli Y1 euılırıaı 
lezli11e ma ıuı liirUBD 

, · 300,000 kilo ekmek munahsası 

ıstan~ol nıü~~ei unıuınili~inden 
l•l:Çl!jjl§flii•J! (PERODrNJ&sılrülı-llo§n hawtalllrl•Pınd•. VELUTA SABUNU .,. ••hl dJp KEFALJIN , ... .<fİf ft ..... lilrl~ • •fl'tT.re lı8P •• • 

DOKTORLARA SORUNUZ 
!iAF4T'MlkALSIN 

fCOMPlllME,kA,IE.TOZ YI 6RAN0LS Kilo 

200,000 
30,000 

çilt 

208,333 
312500 

VEREHLİLEIU. !SIRACALILARA UZVIET 
ve l<fl'llK ZAYIFL./,t(LARINA,HAl'llLE 
VE sur_ VJRCN KADIHLARA,ÇOt:UIUA
R/N BfiYÜHESfNE, KEHIK /(/R/KUKl.A 
RiNA. HASTAL/KDAN KALl<ANl4RA. • 

TRIH1=1LSIN 
azaml MUK~UUI 

6i11d• $ •d•t v•hol s luıffk 
ocvkler• rıısıl\ 

Şehremanetinin vaz'eylemlş 

olduğu evsafı haiz birinci 
nevi ekmek. 

-------------------- ~ -

~ lstnnbut ve OskUdıır umum hapishane ve tevkifhaneleri için 
'lıııenin tastlkine iktiran tarihinden 31.5.930 tarihine kadar muktezi 
isı ek kapalı zarf usullle mevkii münakasaya vazedllmiştlr.Cörmek 
düeyenıenn cumadan mada her gün Istanbul adliye levazım mil
~tııtiyetinc ve tarihi ihale olan 7-$-929 tarlhlnde Istanbul vi!Ayeti 
ı;ı uru hukukiye müdüriyetinde müteşekkil komisyonu mahsusa 
t~ beşe kadar müracaat eylemeleri ve bu saattt:n sonra kabul 
ille eıniyecegi taliplerin ticaret odasında mukayyet bulunmusı 

Şrut nlduğu iltn olunur. 

DeYlel Mal~aası Mü~nrıoıon~en: 
l So çeki odun 

3500 kilo Mangal kömilrü· 
85 ton Kok kömürü 

2 - Griple 
Matbaa için mıkdar ve ecnası baltda muharrer mahrukat mil

nakesi ıılcniyt: ~uretile mübayaa olunacaktır. Talip olanların yevmi 
mü.nakasa olan 31 temmuz 929 tarihine müsadif çur~amba günü saat 
16 da teminat ukçalarile birlikte matbaada miitc~ekkil mtihayaat 
komisyonuna ve şartnameyi görmek istiyenlerin de hergün komisyon 

fstanbul Darülfünunu 

1 
kitabctıne müracaatları ilan oıunur. 

.. •::I.I.IIIIIIXIlt fIXX.I.IIXXI.I::::m 
Fen Fakultesl HACI BEKİR zade ticarethanelerinde 

MDhendhı Şehadetnamesi ~ mevsimin taze meyvelerinden Çilek, Gill, Kayısı, : 
Lı.se mezunları kabul edilir. Tedrisata blrlncl t~rinde başlana- Vişne reçel ve şurupları 
Caknr 'I af ıl~t için ~'ııkül kaleminr r: .raca at ; 

· • :: l'.'. I%:X%%%Il:X% f:::: l'.'. l'.'. X X Xl'.'. XXX l'.'.11 

Kör çocuklar ... ELAZİZ 
d· ~ıb~al n l~ti ai muave el nU!eli Sa~ır dilsirler ve kö, ler .ilessesesi 
uırıye· n~eu: 

,_ lue enın korler kısmına bu sene on iki talebe l:abul edilc-
'tır r 'kid k , - urk olmak, yaşları sekizden aşağı, on ı - en yu arı ol"la-

~ ·:tlak ve sari hastolıklardan salim bulurmak ilzre her iki gözden 
, •nr ama çocuklar Eylilltin onbeşine kııdar kayt ve J·alıı.. 

, ~aktır 

ıut '-neı : ıicret 180 liradır. fakir için resmi bir mazbata ile teab
tdi lAzımdır. 

~caat: lzınlr Karşı ynka, Sağır dilsiz ve körler mües esesi. 

~osta ve lel~ral levazıın ınü~iriyelin~en; 
fıl - Anbar ihti) acı olan 23 kalem evrak ve mücelledatın tııbı 
2 l. z •f ı: · ile munakıısaya konulmuştur. 

na• ıı a 5 Ağu tos 929 tarihinde icra edileceğinden ta-
klır'n tnamı: ve numurcleri gormek için şimdiden, teminat ve 

:•r p '.°e tııp.1rını ha\ i zarfları tevdi içın de mezktır tarihe miısa 
'•ııı ~. - ı gunu .aat on dortte Yenı Postahancde mübaya t 
~nun ı •nuracaat 1rL 

l<ARON Alman kltaphanesl 
Beyoğlu Tilnel meydanında 523 

Yıldız kırtasiye kitap ve gazete idarehanesi 
lJ~9 - 930 senesi ders poroğ•amlmna uygun h4:Jmum mektep 

kıtapl rı ucuz fı yatlarla hulunur. l\lcktep kırtasiye 1 vazırm lantazi 
len e1ıven flvatlarla temin edilir J-:i:lzizin ~cğanc husnutabiat ve 
zarafet maıtııza ıdır. Gazete ve mecmua ve kitaplar lstanbul 
verilir. Tüptan alııverişte muhim ıcnzilAt yapılır. 

====·~1111::;;;;~·~1-dı_ır~ch_a_n_e~E-hlz_-i_z~Y-ıl_dı_z_k_-iı_.tı~ıp_h_a~n~i-..ııJll.::.::~I 

Erzak münakasasl 
Baytar mektebi Rektorluğundan : 
Mevkii munaknsada lıulunup talibi zL' ur etmemesine mebni 

ihale kılınamayan ekmek, fa, Erzak ve sclızc meyve ve mektılatı 
hayvaniycnin 31 Temmuz 929 Çarşamba gunü i'.'ıalesi icra kılı
nacağından talip olanların ~craiti ve evsafını görmek uzre her 
gün ve ihale günü defterdarlık lıinnsında mlit'SSesatı ziıraiye miı
hayaat komisyonuna gelmeleri. 

Evtal uınuın ınü~ürlüğün~en 
Guraba hastanesine yevmi lüzumu olan seksen IJa yü:ı: kilo ekmeğin 

temmuzun otuz birinci çarşamba günü saat onbeşde pazar ıldı lhalesl icra 
edileceğinden talip olanların idare encümenine müracaatlarL 

Yeli enci Ya~urları 
Lüks 
e seri 

im zür'ıt poslaıı 
ismet paşa 

vapuru 21temmuz pazar 
günü tam saat ı 5 te Galata 
rıhtımın- lzmfre hare
dandoğru ket 
edecektir. 

Kora~eniz ~oslası 
ANADOLU 

\'.-\PlJRU 
21 Pazar gı.nıi 

temmuz akşam 

Sirkeci rihtımından hareketle 
doP;ru ( Zonğuklak., lnebolu, 
gerzc, Samsı: '1, Ünye, Ordu, 
Circson, Gurele., Vakfıkebir, 

Trabzona gidecektir. 
TafsilAt için Sırkeclde Yel

kcnci Hanında kain acanto
sına mıı•acaat. 

Tel. lstan bul 1 515 

Ve Galatndıı merkez rıh

tım hanında Çclcbidi ve Sata
filopatl acantıılığına m!Jracaat 
Telefon Beyoğlu 854 ...................... 

Bartın lüks ve sürat postası 

Elektrikle ml1cchhez muntazam 
kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus müferrah Aydın 
mahalleri haiz · 

22v~~~:V. Pazartesi 
saat 18 de Sirkeciden hareketle 
( Ereğli, zonguldak, Barun, 
Kuruca Şile , Qde ) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Eminönü 
Rıhtım han 2 numaraya müracaat 

Telefon : 2684 

l\lorkez Acenıan; Galata köprü 
qıfında . Beyo;tlu i362 Şube 

ıcenı.aı: Mahmudiye Hanı ılııtda 
lstanbul 274-0 

izınir Mersia sür'al posıası 
Mahmut Şevketpaşa) vapuru 

23 Tcmrı: •lZ Salı l 2 <le Galata 
rıhtımından kalkarak Çar~am

ba sabahı lzmirc ve akşamı 
lzmirdcn kıılkarak Antalya, 
.Alaiye, :\tersine gidecek ve 
dönü~tc Taşııcu, Anamor, Aıa
iye, Antalya, lzmire uğrayarak 
gc eccktir. 

TR111ZOı BiBiNbi POSTlSI 
( Rrşit paşa ) vapuru 22 

remmuz Pa;mrtesi 12 de Gnlata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 

amsun, Gtreson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönuşte, 
Pıızar iskelesiyle Rize, urmcne 
Trabzon , Gıircle , G"reson, 

·~ Ordu, L nye, am un, lncbolu, 
Zonguldağa ıığrnyarnk gelecek
tir. Hareket günü yük kabul 
ol• nmı17_ 

lyvalk sür'al posıası 
(i\lcrsin) vapuru 2J Temmuz 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımındnn 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye; Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkOr iskelelerle bir
ilkte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnı.ı yolcu 
alınır, ··k alınmaz. 

Yazı makinelerinizi 
utın almadan evci Galatada 1 !araci 

sokağında IO numeroda 

VITALI BENBANASTJ~ 
l\lağazasını ziyaret cdini7-

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, luks karadenlz ostası 

Millet vaporu 21 
Temmuz 

Pazar ıroııu akiltmı 
saat 18 de 

Sirkeci nhtımından hareketle 
[ Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Glreı;on, 
Trabizon, Rize J ye azimet ve 
(Surmcne, Yakfıkeblr, Görele) 

iskelelerine de Ograyarak avdet 
edecektir . 

Muraraat mahali: f staubl 
.\leymenct hanı cltındaki yazı

lllne. Telefon l~tanbu' l 154 
•!ıl:iıiıızmi:::!ıiEi~ıiiiiiİİıiı;ıiııiıiiİ ... 
l İppon )' usen J(aısha 
Japon vapur kumpanyası 
[ DAKAR lt\ARU] Japon 

vapuru Japonya ile Aksayı Sa
rk llmanlanndan 22 Temmuzda 
limanımıza muvasanlct ve erte
si gOn eşyayı ticariye alarak 
Pire, Ccncve, Valans ve Llver· 
pnl llmıınlanna hareket e ccek· 
tir. TafsillU için Umumi acente
lan : Calatııda Arapyan Hanm
da birinci katta IE RCO SPE· 
RCO ve MAHTUMLARINA m 11-
racaııt. Telefon Beyoj';lu 2'19Q. 

Prevantaryom müdürlüğün
den: 
Haydarpaşada Valide Bagmda 

prevantoryomun bınası ~atısının ta .. 
dilen inşasile harici sıva ve badaruı ı 
proje ve keşfi mucibince kapalı zarf 
usulile munakasaya konulmu veT m 
muzun 29 uncu Pazartcaı güniı sa;ıı 
on beşte ihalesinin icrası: mukarrer 
bulunmuştur Taliplerin yuzdc yeti 
buçuk teminat ola-ak Fmdıklıd4 
zel san.ıtlar akadcmısi y mda me
katibi alıye muhasipligi vezne ır 
tevdi ederek teklif mektupların ma
hallı mezkurda yevmı ih le c n ' 
zarteııi günü saa• on • "t buçu a k 
dar komısyor:u mansusuna v\.:nnc 

1 
ve ~l!indc tetkikatta bul • k 
ve .. şcraıtı saırcsı ı anı nak üzere 
muesscseye her gun r:: acaat e e
bilecekleri ilan olunu . 

Mes'ul Müdür: Büı: IANETT1N 
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• 

PAZAR 
2 l TEM~lUZ 1929 

Bu >ene Millkiye Mektebinden mezun olan gençlerin müdür ve mödeni!lerl ile 
birlikte aldırdı.klan foıo«nb dercediyonız. 

' 

~- ~ ...,_ .,_ •• 1 • ' 
~ ·--

Bu r(sirr.de Bu sene Şi~li terakki Lisesinden çıkan talebe ve mektep müdür 
ve muallimleri görülüyor. 

.\ ı. Y üks~k \'C Urtıı 
' ' 

m<:ktcr rnlcbc~i nıuh•l'iil yerlerde k;ımp kurr ' ··ılır. Bu resimde Pcndikıc 
k.·ry kcırnn [s<::'1t''."l J.is,<i tdc'ıco;ı r,iır.ılıiyor. 

, 

.. 

BİN S()Z 
BiR RESi;,ı 

Vefatını teessürle bildirdiğimiz Irak >diri Sabih Neşet Beyin ceMze mera imi dlın bir çok 
zevacın i~tirakile yapılmışur. 

• 
• , 

\ ' al'on-11 Şirketinin Haydar Paşada inşa ettirdlgi atelye 
dün mcra8imle açılmıştır. 

• 

lzmir \'ilAycti ldarci hususlycsine merbut lzmir sepet, çiçek ve şapka mektebi tarafından 
Beyoğlunda Lukscmburg sineması medhalinde bir sergi açılmıştır. 

Muallim mekteplerine girecek taliplerin dünden itiblm!D .Maarif Enıinfiğimle 
imtihanlarına lıaşl:ınnıı~tı~. 


