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Balkanlardaki vaziyet ara-
ıra Avrupanın dikkat nazarını' 

celbetrnekten hali kalmamakta
dır. Bu vaziyet her türlü ihti
~~llere müsait bir şekildedir. 

Hükumet hukukumuzu sıyanet için tedbirlerini aldz 

f
l!:ger Avrupa kendi işlerile daha 
azı k a meşgul olmasaydı, Bal-
anlarla şüphesiz daha yakın

dan, ve daha devamlı bir suret
~': alakadar olmak lüzumunu 
kıss~decekti. Bu taktirde Bal
dan ışlerinin daha eyi ve yahut 

aha fena olup olmıyacağı da 
a_Yn bir meseledir. Çünkü ekse
rıya gizli ve kuvetli jhtirasJar, 
ancak bulanık suda avlanmağı 

< s7v~rler. Balkanlar dün olduğu 
gıbı bugün de sergüzeşt arzula
~~ gizli iştiharlarm en bere-
etlı bir inkişaf sahasındadır. 
Son zamanlarda Sırp - Bul

~ar hudutlarında, 'tekrar silfilı
far Paı:Iadı. Kanlar döküldü, So
::.a ve Belgrat kabineleri hare
h ete ~eldi. Mesuliyetin kime, 
d:ng~. tarafa ait olduğu hakkm
rüJ ~unakaşalar başladı. Bu gü-

l .ttiler tamirat ve Ren mesele
erı ·ı 1 e çok meşgul olan Avrupa 
~ın kulağına da aksetti. Balkan
~:a bugünkü siyasi nizamın 
1 afazasııu arzu eden iki dev
et İn ·ı v gı tere ve Fransa Bulgar 
d~ Yugoslavya hükmetleri nez
v:~e ~e.şebbüslerde bulundu, 

§•mdılık buralank. bir kavga f ~asının arzu edilmediği her 
. tarafa da b'ld' 'idi Em li gıbi .. • ı ın • sa 

ita §uphesız bu son hadise de 
külanacak, fakat Balkan ateşi 
di ~tında Yanmakta devam e-
~ gıdecektir. 

"ru alk~l~r da orta ve şarkt A
alrnpa gıbı,. henüz kati şeklini 
sait ~ı~ daıma tahavvüle mü
le • ıhtır:ıs, arzu, nefret ve kin-

h dolu bır mıntakadır Balkan 
~lk ·ıı· . 

b t .mı ı suur ve me d' 
İle b 11· vcu ıyet 

nu u sua e meşgul olmaları 
2 hulrnad • · · kuvv ıgı ıçın muhtelif 

et ve · 1 seu..: k sıyaset er tekamül 
"'ne endi vafı:k b. . . menfaatlerine mu-

•er N ır ıstıkamet vennek ister
li:~rb· e Halkan harbinin ne de 
Yasi 

1
.urnurninin ihdas ettiği si: 

Ilı nızam, Balkanlarda umumı 
, .. ~':11'Uniyeti ve dolayısile sulhü 
kıt unu tesis edememiştir. Bal
s·an harbinin vücuda getirdiği 
~iasi nizam, cihan harbinin a
an Sebeplerinden biri olmuştu, 
"e~a~ .son harbin yeni bir şekil 
~~ı Balkanlar ne hazırlıyor? 

la 
1 

ogrudan doğruya Balkan
:,>~ teması olan milletlerin, 
de·. z silah patırtıları üzerine 
en &ıl, ~er an ve hatta zahireı 
bile 

5akın görülen zamanlard< 
İta bu suale meşgul olmaları 
d' P eder. Şiyasi ve içtimai ha
i~~C:ler Balkanlarda başka bir 
ar ışaf ve tekamül manzarası 

1 zederler. Balkan memleket
Ctind k e çok defa gayri mesul 

it \tVvetJerin hükfunetelri ar
:1' alarrndan sürükledikleri ve 

ıı:ut bir iki politıkacının, 
rıı ıtrnt temayüle zrt bir istika-

ette ·ıı . 'ki . g(i .. mı etleri anga3e ettı en 
ı.I l'ülür .Balkan muammasının 
0neı · · h. :l'e . e~ Yalnız siyasi bır ma ı-

ri ~ ~aız değildir. Burada beşe
;;. 

1 tırasları her nevi politika 
~le . 
~ l'tnde bir rol oynamaktadır. 
Çe a.kedonya komi tasının tarih

lı~ni göz önüne getirmek bu 

ka.fU~ta vazih fikir edinmek için 
•dır 

ıı~UgUnkü Balkan statükosu

lty ' Um.umun rıza ve arzusuna 
ı~Un hır nizam olmadığı ma
sıın dur. Siyasi veya içtimai ol

ta.r 'f her nizam ancak kendine 
tleva tar ~uvvetlerin galibiyeti 
Olu arn .ettıği müddetçe paydar 
hin~e B.ır nizamın leh ve aley
ll1eka kı. ~uvvetler ise: zaman ve 
lıavv·n ıçınde mücadele ve ta
Vetı u.ı halinde bulunurlar. Kuv-
1 erın n. 1 • • . 'k eri ıs ıetıne, ıstınat ettı -
lcrinYard~lara göre mücadele
bir . Şek.lıdeğişir. Bugün sinsi 
İltih cı~alın yarın yeni amillerin 
de:1ş~t~ uzerine; bütün şiddet ve 
llıürnkı_Ie meydana çıkması 
lırıd ~n~ur. Balkanlar mesele
"'an~ ~ ıhtimali daha uzun za
t>- ,... ar ıçın göz oniınden ayır-

... ak ·ı · 
1 Cd 11tıyatlı bir hareket teş

r. 

?'.H:Kt MESUT 

Emir bekleniyor .. 
İlk iş Türkiyedeki Yunanlı

ların emlakine vazıyet 
etmek olacaktır 

Türk heyeti murah
hasası reisi Tevfik 
Kamil beyin gazete-

mize mühim 
beyanatı 

Müzakere tamamen inkı
taa uğramıştır -Mübadiller 
toplanıyor - i\ıl. Rivas ne 
dizor? - l-Iüklımetin kara-

rını tatbik için emir 
bekleniyor. Tevfik Kamil Bey 

Türk - Yunan müzakeresinde vatandaşlarımızın hukukunu 
temin için hükumetimiz tarafından lazım gelen tedbirler alın-

1 Saf/et Bey . lntrepo ~ubranı \ 1°h~u~~i:e~ı:;~~z MilliJeün ~ÜJÜ~ an~eti 
irtişa tahkikatı de
vam ediyor, dün is
tiçvaplar yapıldı 

Reşit Saffet Bey dün müd
dei unıunıi ile uzun 

müddet görüştü 

İrtişa tahkikatı dün de de
vam etmiştir. 7 inci İstint~ 
dairesi Nesim Mazliyah efendı
yi dün tekrar istiı;vap etmiş ve 
bazı müvaceheler yapmıştır. Le
on Fresko da geç vakıt istiçvap 
olunmuştur. 

Diğer bazı şirketlerin hesap
larında da bir takım man;dar 
masraflar bulunrtuğunu beyan 
etmiş olan Kocaeli meb'uı:.u Re
r!it saffet Bey P.vvelki ~kş.~ 
Mıiddeiumumi Kenan Beyı zı
yaret etmiş ve ge(j vakte kadar 
görüşmüştür. -------
Şehir müzesi 

Müracaatlar nazari 
dikkate alındı ve bir 

komisyon teşkil 
edildi 

İthalat mı çok, yer mi yok? 

iBu glln Türkigede 
ilanın yıl dönü

mlldür 

Yarın 'l'iirh milletinin yii
zünü aheden Lozan s11lhu 

tes'it edilecektir En önce bunu hallet
mek lazım! Bugün 23-10 Temmuzdur. Tür

kiyede ikinci meşrutiyetin ilanı tari
Hükumet vukubulan müracaatla- hi. ol~n 23 Temm~z 908 den beri yir-, 
hemıniyetle nazarı dikkate alarak mı hır sene geçtı. Bu uzun seneler 

~'."den çıkılması müşkül ve karışık zarfında Türk milleti pek büyük ve
~;' mesele haline gelen liman ve an- k~yile ~arşılaştı, tarihin en büyük h? 
t epo işlerine vaz'ı yet etti. dıselen bu topraklarda cereyan ettı. 
r Bu meselelerle meşgul olmak ve a· . 23 Temmuz 908 tarihi bize bir in

takadar devair ve müesseseler tara· kil~br hatırlatıyor. Fakat Türk mil-
fından alınması Jazımgelen tedabiri letı asıl muh.ta.~ oldu~u. büyük ink!
tespit etmek üzre bir komisyon teş- l~bı ancak b_uyuk Gazının 919 dan ı-
kil dil · t' tıbaren açtıgı yolda bulmugtur. 

e ınış ır. B d 1 Tü' k ml 
K · d Maliye v ekfileti na- un an on sene eve r me e-omısyon a k . 
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Muh Sebeı. umumiye müdürü etı uşma arın ıstı asına ugramış, 
mına a · 'kJ•ı· d ah dil b' · 
F 'k İktı' t VekA!eti namına latan· ıııtı a ın en m rum e en ır esır 
aı • sa d ba k b' · d' ? B · ·ı bul ti ti bahriye müdürü Zeki ve en § a ır ıey mıy ı. u ıstı aya 

care uğramış topraklardan müatekil bir 

Gazinin en büyük 
eseri nedir ? -----SEZA Yi BEY i ~ 

CEVABI 

Cevap: Her eseridir. 

nuştır. Bu tedbirler yakında tatbik edilecektir. , . • •• 
İlk tedbir olarak stanbulda bir kısım Yunan emlakine daha 930senesınden ıtıbaren 

vatan vücude getiren Gazi olmuştur. 
Vatan kurtulduktan sonra Gazinin 
yaptığı inkilaplar bir birinden mü
himdir. İşte 908 inkilibını bugün ha 
tırlarken tarih asıl büyük inkilibın 
Gazi tarafından yapılınıg olduğunu 
kaydecektir. vazı'yet edilecektir. * * * teşkiline başlanacpl< 

LOZAN SULHU 

Teyfik Kamil beyin beyanatı 
Muhtelit mübadele komisyonu ı dirler. Kongra bugünlerde TUrkoca· 

Türk bey'eti reisi Tevfik Kamil bey ğında toplanaca~, bilhassa son vazi
kendiaile görü~en bir muharririmize yet ~trafında muzakerat cereyan ede 
son vaziyet hakkında şu beyanatta cektır. 
bulunmuştur: TERTiBAT ALINMJŞTIR 

- Vaziyet inkıta vaziyetidir. Hü- ı:ıurada .hulu.n~n Yu?an~a~ın em· 
kllmetten mütemmim maHlmat bek- valıne vazıyet ıçın henüz Vılayet ve 
leyorum. Son vaziyet üzerine alına· Defterdarlığa emir gelmemiştir. Fa-
cak tedbirler hükümete aittir.• kat emrin gelmesine intizar olunuyor. 

MOZAKERA T BiTMiŞTiR Emir gelir gelmez vaziyet için la-
- Atina mahafili müzakeratin tam zım gelen bütün tertibat alınmıştır. 

bir surette inkıtaa oğramadığını id- Mütegayyip Yunan emvalinden, 
dia etmektedir. Müzakerata tekrar şimdiye kadar 836 parça mülke vaz' 
başlanacak mıdır? iyet edilmiştir. 

- Müzakerat devam edecek değil- • Burada bulunan Yunanlılara ait 
dir. Münkeratin bitıni§ olduğunu ev emval de tamamen tesbit edilmiştir: 
\l'elce de eöyleıniştım.> dosyaları hazır]anmıştır. 

Tevfik Kamil bey lhtilafın hakeme YUNANLILARA GÖRE iNKITA 
havale edileceğine dair olan haber- MUVAKKATMIŞ 
fer hakkında da demiştir ki: Atina, 21 (Fos) - Salahiyettar 

- Müzakere edilen meselelerden mahafil tarafından verilen izahata gö 
yalnız birinin tefrik edilerek hakeme re mübadele azasile Türk - Yunan 
verilmesini kabul edemeyiz.• murahhaslarının Ankaradan infikaki 

KOMiSYONUN VAZIYET! müzakeratın tam inkıtaı suretinde te 
Reis M. Holştadın mezunen mem liikki edilmemelidir'. Müzakere Tev

leketine hareket; üzerine komisyon fik Rüştü B. ile M. Papa arasında 

M. Rlvas 
heyeti umumiyesin_i~ ne vakit 1:1m~
mi içtima aktedecegı malum değildır. 
Tevfik Kamil bey taktiri kıymet ko
misyonları hakkında kısaca demiştir 
ki: 

- Taktiri kıymet komisyonlarının 
ilgasını terviç ve takip ediyoruz. 

M. RIVASIN BEYANATI 
Muharririmiz bitaraf azadan M. 

Rivas ile de görüşmüştür. M. Rivas 
komisyonun bundan sonra takip ede
ceği tarzı mesai hakkında şunları sö
ylemiştir: 

- Son vaziyet karşısında ne yap
mak lcizım geldiğini görüşmek üzre 
bugün Türk ve Yunan baş murahhas
ları ile görüştüm. Temas ettiğimiz me 
seleler unlardır: 

ı _ Mübadil ve gayri mübadille
rin em13.klerine ne suretle takdiri 
kıymet edilecek. 

2 _ Garbi Trakya .Tü~kleri ile 
Istanbul Rumlarının vazıyetı. 

3 _ Garbi Trakyada yapılacak o-

cereyan ediyordu. Müzakerata tekrar 
ileride başlanacaktır. 

Atina 21 (Fos) - Hakeme müra
caat hususunda serdedilen nokta! na
zar hakkında ancak Milletler meclisi 
ne böyle bir müracaat yapılabileceği 
söylenmektedir. · 

Her halde müracaat meselesi he
nüz Yunanlıtan tarafından teemmül 
ve tetkik edilmemiş ve bu hususta 
bir karar da verilmemiştir. Esaaen 
müzakerenin kat't bir inkıtaı mevzu~ 
ubahs olmayıp müzakereye Ankara
da devam edileceği memuldür. 

M. Papanın Atinaya mezunen gel
mesi muhtemeldir. 

İsmet Pş. Hz. 
Başvekil İsmet Paşa Hz. dün Ya

kacıkta atla bir tenezüh yapmışlar
dır. 

Paşa Hazretlerini dün Vaaıf, Rü
suhi, Reşit Safiet, Yunus Nadi ve 
Ardahan mebusu Tahsin beyler zi. 
yaret etmişlerdir. 

Paşa Hazretleri evelki akşamki te
nezzühleri esnasında Istanbul ere-· 
kek lisesinin kampına uğramışlar ve 
kamptaki talebelere iltifatta buluna
rak bir gün k•mpa geleceklerini va- : 
detmişlerdir. 

Mektepliler 
müsabakası 

12 inci hafta 
12 inci haftanın en mühim 

lan tetkikat. . haberi nedir ? müsabakası 
4 - Takdiri kıymet ko~syonları. ~g ııemmuzdan itibaren 

Bu komisyonların yerine kaım olmak 
üzre yeni bir teşkilat yapılıp yapılmı- _ başlamıştır. 

yacağı. k Gelecek 12~emmuz Cu-
Bu mesel.eler hakkında .?1r arar cevapları martesl günü 

verilmemiştır. Çarşamba gunü tekrar -
toplanacağız. akşamına kadar kabul edece-

M. RIVAS GENE NiKBiN ğ'lz. 12 inci haftanın en mühim 
İnkıta hakkı~da mutalaasın~ ';°ı- haberi için alınacak netice 

duğumuz M. Rı\Tlls beyanatta u un· _ 
maktan istinkaf etmiş, yalmz kısaca 12.iiiil Temmuz Pazar günü 
demiştir ki: . . ~ llAnedllecektır. Cevap-

- Bu kadu emekl~rden sonra ıtı- larınızı Milliyet müsabaka 
lafın imza edilmemesıne son derece 
müteessirin. Buna rağmen gene nik- memurluğ'una gönderiniz. 
binim. 

GAYRI MÜBADiLLERiN 
KONGRESi 

Aldığımız mallimata göre !tayri mu 
badiller bugünlerde senelık kon- ı 
grasını aktetmek için istical etmekte 

Not• MUsabııkamıza haftanın 
• en mUhim hııberlnla ne 

olduğunu bildirmek ve alçln o 
haberin tercih edildiğini izah 
etmekle iştirak edilmelidir, 

Gazi hazretleri ___ ,___ 

Dün Ankı ra şehre
minini kabul ettiler 

Ankara (Telefonla).- Ankara va
lisi ve şehremini Nevzat bey Gui 
hazretleri tarafından kabul buyurul
muş ve Nevzat b. Ankara halkınınşük 
ranını Gazi hazretlerine arzetmiştir. 
Gazi hazretleri bu maruzattan son 
derece mütehassis olmll§lardır. 

Teessür te1grafları 
Ankara valisinin 

teşekkürü 

İstanbul 22 (A.A.) -- Ankara feh 
reınanetinden Büyük Millet Meclisi 
riyaaetine gelen cevabi telgraf metni 
§udur: 

İstanbul B. M. Mecliıi reisi Kizun 
paşa hazretlerine, 

Ankarada zuhur eden yangından 
dolayı kederlerimize iştirak buyrul
duğunu bildiren telgraflar umumi 
belediye meclisinde okundu. Gerek 
şahsı devletleri ve gerek B. M. Mec
lisi namına ibzal ve izhar buyrulan 
samlııll alaka ve şefkatten dolayı 
rr innet ve ıükranlarımızı şehir namı
na ve şahsi tazimatlarımla birlikte 
arzeylerim efendim. 

Vali ve Şehremini vekili 
NEVZAT 

Fırka salunu 
Bu gün Kazim ve ismet 
paşalar ha:ıaratının hnzu

runda açılacak 

kı için alAkadarlara tebliğatta bulun
muıtur. 

Komisyon yarın toplanacaktır. 
LiMAN ŞiRKETiNE GORE 

Liman şirketi müdürü Hamdi bey 
antrepo buhranının artmakta olduğu 
nu, fakat boşalan mavnalar~ gece~ 
gündüzlü çalıştırmak suretiyle, li
mana gelen vapurların eşya boşalt
madan gfrmelerine mahal bırakılma• 
dığını, buhrana liman veaaitinin az
lığı değil, antreposuzluğun sebep ol
duğunu söylemiştir. 
VAPURLAR GERİ GİTMİYOR 

Rüsumat Başmüdürü İsmail Hak
kı ve Ticareti bahriye müdürü Zeki 
beyler, bazı vapurların eşyalarını bo
şaltmadan gittikl~rine d:'ir v~kubu
lan neşriyatı tekzıp etmışlerdır. 

Vapurlar sıra ile tahliye olunmak
tadır. 

HALiÇTE BiR ADAi 
Haliç şirketi dün Ticareti bahriye 

r~üdüriyetine müracaatla buhran do
ıayısiyle Haliçte toplanan eşya yük· 
lü beş yüzü mütecaviz mavnaların 
teşkil ettiği adanın yolu kapayarak 
.. Ferleri işkal ettiğini bildirmiştir. 
6u şikayet üzerine vaziyetin düzel
:nesi için tedabir ittihazına baglan
mıştır. 

MES'ULiYET KiMiN? 

Smi Paşa zade 
SEZAY! 

(D~am/ ikınri •ahi/ede) 

~H~a-r~p-d~e~ğ-il_s_u_..;.lh~lazım! 

Rus - Çin ihtilafının sulhen tesviye
sine çalışılmaktadır 

En son alınan malümat 

Ticaret odasr crkfinından biri, buh 
ran mes'uliyetinin Liman ve Rıhtım Rusyada: " Kahrolsun Çin jenuallerl .• ., diye yapılıın 
şirketlerine ait olduğunu ileri süre- nümayişler ve askerin geçişi 
rek demiştir ki: Şangay, 21 (A.A) - Havas ajansı muhabiri telgrafla bildiriyor: 

- ithalat iddia edildiği kadar faz Çin • Rus ihtilafının sullıan halledileceğini tahmine müsait bazı er ı-
la değildir. Ancak yüzde otuz niıpe- ·ı ç· · 

reler ve alametler mevcuttur. Rusya ı e ının mail ve dahili siyaset sa tinde fark vardır.,, 
BEKLEME ÜCRETi hasında maruz bulundukları müşkülatın bu iki hükümetin bir harp te 

Buhran dolayısiyle Liman şirketi· şebbüsüne girişmelerine mani olduğu da beyan ediliyor. Bunun içindır 
ni zarardan kurtarmak için mavna- ki şimdiki vak'alara iki tarafın birbirini korkutmağa matuf hareket ve 
!arda 7 günden fazla kalan eşyadan teşebbüsleri nazarile bakılması lazım gelir. 
her gün için ton başına 20 kuruş a- Şanghay, 22 (A.A.) - Rusya ile !erden pek ziyade hayrete düşmu~ler 

Halk fırkası binasında yapılan kon Jınmasına başlanmıştır. Halbuki güm Çin arasında zu?ur eden buhran te- dir. Sovyetlerin muhasamata muarı. 
rük ambarlarında bu bekleme ücreti kk f h ı d d S k h d feranı ıalonunun buıün kütat re•mi va u a ın ~ ı_r. ~vyet ıtaatı U· ol uklarına dair olan haberl<r, Amc-

yapılacaktır. Meraıime Büyük Mil- on beş kuruştur. dut boyunca ıstık~af.arda bulu?ma~ rı~an efkarı umumiyesi üzerinde mü 
Jet mecliıi reiıi Kazım Pata hazret- VASIF B. GELDi la ıktıfa etmektedi~. Mançurıdekı saıt bir tesir icra etmiş olduğu v 
!eri, Başvekil lımet Pata hazretleri İzmir meb'usu Vasıf B. dün sabah Rus m~murları çckıl~ekte ~evam et mezkur beyannamenin cihan efkarı 
ve latanbulda bulunan bütün meb- Gülcemal vapurile şehrimize gelmiş- mektedır_. Mukden hukCımetı Sovyet umumiyesinde Çini haksız mcvkıınc 
uslar davet edilmiştir. Bahriye ban· tir. Vasıf B. yakında Berline gidecek konsolosıyle, konsoloshane memurla düşürebileceği ı:: lalası scrded c 
dosu da merasime iıtirak edecektir. tir. rını serbest bırakmıştır. ı tedir. 

Vasıf Bey Ağustos bidayetinde AMERiKAN FiKRi Sabık hariciye nazırı M. Kellog 
REFİK BEY GELİYOR Berlinde toplanacak olan beyl\Ç)milel Washington, 22 (A.A.) - Harici-, Çinin ve Rusyanın harbe girişmiye-' 

Berlinde bulunan Sıhhiye Vekili parlamentolar kongresine, tarafımız- ye nazareti erkanı, Chianghaishek ceklerine ve aralanndaki ilıtiliifın b 
Refik Bey, bu ayın sonunda şehri- dan mümessil olarak iştirak edecek- in neşretmiş olduğu b~ya'1!laıne hak- .

1
. keme müracaat tarikiyle hallol un. 

mize gelecektir. tir. kmda Nankeden gelıruş olan haber- bileceğine kani bulunmaktad 
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~ ...,_, Ingilterede şiddetli fırtınalar 

Miili)etiı lelrihsı: 70 AYHAN Sırbistanda Fr-8a.d.-::a A.l.manyada 

Manastırda cinler çelik Hudut hadisatı Başvekil iyileşiyor Başvekil hasta 

k 1 
Paris, 21 (A.A.) -- M. Poincarenin .. -- • 

Y ıldırırnlardan 
gası da bir 

(3) kişi öldü. Bir med dal· 
kaç kişiyi alıp götürdü 

Londra:. 22 (A. A.) - Kuraklık Bir med dalgası Şcrk ve cenub' 

ÇOma oynuyur ardı. Bulgar-Sırp münase- ahvali srhhiyesi mümkün mertebe M. Mullere amelıyat 
memnuniyeti calip bulunuyor. ld 

hah düzeliyor BORÇLAR MESELESi 1 yapı 1 Fanusu yaktılar. duvarlar Paris, 22 (A.A.) -- Gazetelerin bir . J -
1 

Zagrep, 21 (A.A - Gazete- çoğu borçlar hakkındaki itilafların Berhn,. 2~JA.A.) -- Haydelberg-
tatbikını elim fakat zaruri bir hal 1 t~~ bıldırıldıgıne nazaran safra kese-

de':resı dun ansız~n zu.hur eden bir Şarki sahilinin 200 mil uzunıuğuf1· 
yagmur fırtınası ıle hıtam bulmuş- . ·ı 
tıır. Düşen yrldmmlar üç kişinin ö- da bır kısmına hücum ederek den'. 
lumünc ve müteaddit kimselerin ya~ kenarındaki kayalar üzerinde dura< 
ralaıı:n~larına sebep olmuştur. bir kaç kişiyi alıp götürmüştür. dan: Fırrr ... adak yarasalar ler Yugoıslavyanın Sofya sefi- sureti ... etmektedir. ıs• ıltıhabrndan rahatsız olup Mergen 

rinin Bulgar hiriciye nazıriyle BI KAZA OLDU theun .. de bulunan Alman baş~ekili n · f 1 "k · l\,f 

Uçuştu. lla 
••b , J. görüşmüş olduğunu, bu müla- Paris, , (A.A.) __ M

4
tin gazetMi M. Muller, Hay~elberge_ nakledılmiş '-IZe e a etl ınafl çuri de SU hll y mu areH katın iki memleket münaseba- Arraa tan tihbar ediyor: Mot ,ıkle· ;e o~ada .kendısınc amelıyat yaprlm.rş • 

d ki 
· l·-· ·d b'l tle 14 met e sıçrama rekoru u kır- rr .. melıyat esnasında safra kesesın l(i\1.1,n Pş. Hz. nin idame için 

hayvancıklar. tın a gergın ıgı gt ere 1 ece- mak isteyen rlçikalr Blc ux 2C de hır delrk bulunduğu görülmüştür. 
• ğini yazıyor. metre arzınd u ' Başvekilin sıhhi vaziyeti ağırdır. telgrafı Waşingto;,· 22 (A. A.) _ İngl:! 

Sonra Valariden Tepedelene şeyden çekinip ürkmiyen Ama-' ÇETELERE KAR~I. . . meğe teşebbı.i e ~aydelberg, 22 (A.A.) -- M. Mül- Istanbul, 22 (A.A.) -- Büyük Mil- Hariciye nezaretinden aldığı tali& 
dönmüştü. Tepedelen Kasaba- tla kt .. l . . . k ı Son günlerde on yedı kısılık hır ketini yapmış i lerın sıhhi vaziyeti geçe geç vakta !et Meclisi reisi Kazım paşa hazret- ta tevfikan İngiliz sefiri Amerika W 

vu .r ı~ı . an goz en ıncınere çete Arnavutluktan gelerek-Sırp hu ka tekerlegi ca~ kadı~; bir_ değişikli~ göstermemiş ve leri Trabzon ve Rize valilerine aşa- riciye nezaretine tevdi ettiği resif. 
sında ne kadar Karzikli vars:ı k~ndılerını duvardan duvara duduna dahil olm.uştur. Bunlar ha- mış olduğundan < . 1 ve ngır su- cıddı endışelere baıs olmamıştır. ğrdaki telgrafı göndermışlerdir: bir notada İngiltere hükumeti# 
hepsini Y anyaya büyük oğlu çarpan hayvancıkları vurup vu- ber alınarak takip edilmişler ve tek- rette yaralanmıştır . MÜHiM BiR MAÇ Trabzon ve Rize vilayetlerine, Mançuride sulhu idame için M. Stili 
Muhtar Paşaya gönd.,rmişti. rup düşürdüler. Ayaklarile ez- rar Arnavutluk arazisine avdet et- YOUNG PLANI Vh SIRL TAN Berlın, 21 (A.A.) - Avrupa mm- Azim zayratr mucip olan hadisatı sonun teşebbüsüne iştirak etrrıeııt' 

Tepedelenden gönderilen dikten sonra Paşanın elini öpüp mi~lerdir. Belgrad, 22 (A.A.) -·Hane na- takasına m~hsus Davis kupası için ahireden dolayı halkın keder ve tees o~duğunu bildirmiştir. , 
. . _ . . HIRVAT LİDERLERİ zaretinin bir tebliğinde Yugo .avya- yapılan tenıs m~çrnda Amerikalılar sürlerine iştirak ve milletimizin bu ıran-Mısır muahedeSl 

Karzıklilerin u;inde Avlonyanın aşagıya çekildiler. Sırbistan devlet mahkemesi iki nın Paris ve Londra mümeuillerinin sıfıra. karş~ beş ıle Almanlara galip gibi felaketlerden masun kalması te-
meşhur agalan da vardı. Mub- Vasilikinin kardeşi gı'dip o- Hırvat avukat hakkındaki kararını t ·· d d'kl · b' d gelmrşlerdrr. menniyatrnda bulundug-umuzu Bü- ı·mza edı'ldı• nazare e ~on er ı ~~ı ır rapor a 80 000 KiŞiNiN NÜMA YIŞI 
tar Paşa bunları Y anya adasına dun getirdi, manastırın içi ku- vermiştir. Young planının tadılatsız olarak ka· M . .' . . , yük Millet Meclisi namına arzeder T h :M s~ geçirmişti. Sonra Ali Paşa on- romlu karank ocağını alevleyip Bunlar memleket haricinde Yu- bulünü Yugoslavya için zarar ve zi- . unıh, 22 (A.A.) - Eslıi mıllı mu v~ duçarı felaket olanlara beyanı ta- m~e~~~i ~~ gü(~~Ai~z~ İ~~~işrıit 
1 d .. !dürül' .. . . n1 d' dil goslavya aleyhinde bir takım tah- yanı mucip olacağını bildirdikleri, h~rıpl.er federasyonuna m..nsup 80 zıyet olunmasını rica ederim efendim. Bu muahede ı'kı· memleket arası"dl 
ann a o mesını emret- şe en ır er. rikat yapmakla maznun bulunuyor- binaenaleyh Yugoslavyanın hükfımet- bın kişı ba?:°rak .taşıdıkları halde so- Büyük Millet Meclisi reisi " 
mişti. 1 Korkusundan Kira Vasiliki- !ardı. Her iki Hırvat avukat bundan !er konferansında temsil ed.ilmek iste kaklarda numayışler yapmışlardır. KAZİM daimi bir sulh temin etmektedir. 1 

işte az ötede açık ağzı kara- nin dişleri çarpıyordu. Konuşa- dolayı gıyaben mahkum olmuştur. dıği zikredilmektedir. EMPERYALiZM KONGRESi RIZEYE 3000 LiRA DAHA TÜRKİYE •• MISIR TlCARE 
•an çukur adaya gönderilmiş o- cak halde değildi. Başını Ali Pa KOMÜNİST TEVKİFATI . Frankfo~t, 22. ~A:·A) :- Emperya- GONDERILDl MUAHEDESi ııı1 

RUSYADA ZİRA! İSLAHAT p ) lızm aleyhındeki ıkıncı cihan kongra Ankara, 22 (Telefon)_ Hı·ı••ıa· h- Ankara. 22 -. T. ürkiye - Mısır·• 
lan Karziklilerin diri diri atılıp şanın gög-süne dayayıp yaslıya- aris, 22 (A.A - Zabıta komü- .... kk w Moskova, 22 (A.A) - Rus Sov· . 1 . b' A" k sr açılmıştır. mer müfetti•i Rizeye vasıl olmu• i- va ~~}ıcaret ıtıl~~ı, her_ 3 ayda '" 
öldürüldükleri çukurdu. Adına rak mışıl mıql uyudu gitti. Hiz- nıst erın ır gustosta yap~a :a- ŞiDDETLi BiR MÜSADEME cap eden m'aıamatı merkeze bi!d'ı·r- kendiligınden ka.bili te.mdit olmak: 

K 
'k ukur ., yetler hükfımeti gelecek ziraat mev- savvurunda bulundukları numayış- B 1. (A 930 ş b h d• 

da onun için arzı Ç u metçi kız da ocak başında ken- siminde cür'i bir bedel mukabilinde !er dolayısiyle ihtiyati tedbirler al- t er ın1, 22 .A.)d -- B.~rlidn varoşu miştir. Bu ma!Qmat üzerine Hilaiiah re u a~ nı ayetine kadar 

denmı.ştı·. dinı' koyvennı'ştı', ko··yıu··ıerin istı'fadesine hazır bulun- kt d ı kt d' B .. ramvay arı arasın a musa eme ol- mer 3000 lira daha g"~de · t" vam edecektır. ma a evam ey eme e ır. u cum k' · · · -· rmış ır. ANTREPO BUHRANI 
Tepedelenli Ali Paşa oturdu- Tepedelenli ile Simo sabah durulmak üzre 100 kadar ziraat ma- leden olarak dün 95 kişi tevkif edil· mu~, 1t~ .. 

1~1t yadr_alanmıştır. Beşının Qf f l"k t' ..ı kinası deposu ihzar etmektedir. · t. vazıye ı umı sız ır. e a e 1 Ankara, 22 (Telefon) - Antr•~. 
ğu yerden çukura bakıyordu. olup ortalık ağarasıya kadar u- RUSYADA AMERİKALILAR ~'lŞtEKİLİN ŞAHSI NÜFUZU MISIR - IRAN MUAHE~ESI Sürmenede heye)c\n ~uhranrn~ ortadan kaldırmak için 1.1 
Çoktan toprak olan Anası Han- yanık durdular. İkisinin de ku- b A kal P . 22 (AA) B 1 h k Tahran, 22 (A.A.) -- Mısır ıle bu· • tısat vekaleti ıu hususatm nazarı dt 
ko kadınla kız kardeşi Şehnisa !aklan kirişteydi: Pandelimo- Ahiren Rusyaya ir meri ' k da"''.· ..• f · - .0~ç .ar a - gün bir daimi muhadenet muahedesi devam edıyor kte alınarak tatbik edilmesini ısıt' 

heyet gitmiştir. Bu heyet sanayi, ti- rn akı ıtıla !arın tasdıkını mevzu- kd dil · t' 30 T . . 'd 'ki bula bildirdi: 
handnnm kar ağartısmda kendi- nos manastrn tarafından gele- caret erbabından teşekkül etmekte- uba~eden .gazeteler M. Poinca~enin ~ük~m;:'ı~rı~~ında d:~::.~~::;'~ ~e ~e- Of, 22 - Sürmenede yağmur ve ı - Hali hazır antrepolardan ' 
ıe oğru ellerini uzattıklarını cek tüfek sesleri bekliyorlarc\ı: dir ve 87 kişiden mürekkep olup ııahsı n1 üfkuz~n?a~ yorulmaf ~-~ılme- lahı natrk beş senelik bir muahedena heyelanlar devam etmektedir. zamt istifade etmek, 
görür gibi oluyordu. Ha şimdi patlıyacak, ha patla- Rusyada tetkikat yapmaktadır. yen ça ış. an ıgrn an, sa_r .et.tıgı gay- menin imza edilmiş olduğu bildiri!- Vaziyeti tetkike gelen Hilaliahmer 2 - Se>ri•efain idaresine ait olJ~ 

- Bire nerede kaldı bu Fe- dı! Gibilerde.. .. MEKSİKADA iSYAN BİTTİ ret "e hızmetten, kendısının rahat- miştir müfettişi Rizeye gitmek üzeredir. bir takım vinçlerden tahliye hususııl 
ı,_· ·ı s· G 1 1 . sızlandığı günlerde kuvvetli bir mu SÜVEYŞ KANALININ Muavenete muhtaç olan aç halkın da istifade etmek. 
•,mı e ımo? ege elim bütün umdukları Meksiko, 22 (A.A - Sabık Mek- halefctten d~layı .. çok çetin bir şekil VAZİYETİ miktarı «15• bine baliğ olmaktadır. GÜMRÜK SiMSARLARI 
Diye irgilip yerinden sıçradı: boşa çıkmıştı. İşte sabah olmuş ı si·k· o reisicümhur~ Cene_ral Galles, almış olan bır mucadeleyi kazanma- Avam kama a d h . . Yersiz, yurtsuz kalan ehalinin, o Ankara, 22 (Telefon) _ tm·'"•'" 

ı ı d A t h a ura .. ff k 1 11 . . r sın a arıcıye nazı- · d k" b f" ri R u" 
- şte geliyorlar! Dediler. dünya alem aydınlanmıştı da' un vrupaya mu eveccı en v P. ga muv~. a 0 a~. i. Brıand ın .d•- rı M. Henderson Süveyş kanalı hak- cıvar a 1 oş ıra um köylerine tabi tutulmuş olan gümrük sirrısJf 

Af Pa k l k k k d d Ç b'l I lrakip olmuştur. Ceneral Meksıka rayet, nufuz ve ıtıbarından takdırle kında ecre a d b' .. k yerleştirilmelerine başlanmıştır. !arının imtihan neticelerinin tatbıll. 
ı şa şu . an ı uyu ~rşı- oca a a a: rt. . . ı e o ma-' demiryollarının tensi ki hakkında b b tm kt di Y n e en ır muna aşa Ankara, 22 - Rize vilayetinden ıil ·ında daha zıvade durmak ıste mıştı ı k. . J'h' · a se ~ e r.. . . esnasında bu kanaldan mürur ve u- 1 nın tecil edilmesi tekarrür etıniŞ 

" • J- • - • • • • • müzaker~ e~me ıçın sa a ıyetı tam- Ekserıyet sekız _rey~ kadar ınmış bur hakkındaki 1888 talimatının de- g~ en son malQmata göre seyl§.ptan VATANDAŞLIKTAN ısıu.1 
mıyordu. Ayaga kalktı. Fehım Bıtmedı meyi haızdır. ?l~akl~ beraber_ sıyası hır buhran ğiştirilmiyeceği gibi kanalın Cemi- Rizede hasar çok değildir; Of hava· Ankara, 22 (Telefon) _ Resrııı' 
ile Vasilikinin kardeşi Simo da ....................................................................................... :ı ............ -....... ıhtımalı taınamıyle bertaraf olun- yetr· akvamın mu··rakabası altına kon !isi daha ziyade müteessir olmuştur. . . 1 d Jt 

1
. tt 1 M d 'ki ir""""""":i""""""""'""'""'"""""''"'"""''"""""""•••"""""'"" ·-··:i"""•"••··:ı mu•tur Nüfus, mebani zayiatı çoktur. A- ızınb a ma an tabiiyeti değiştiren tal 

ge ıp ça ı ar. anastır an ı •• :: :. :. • · ması için hiç bir sebep olmadığını tan ullu Ermeni M. Pol Türk •• 
dolu heğbe sırtlamışlar getir- ii * İİ •• lj lf- g M il t ~ ~ t 1 söylemiştir. razi dağlık olduğundan hasar mikta- daılrğından iakat edilmiştir. 
mişlerdi. g g l: il ı· ı've ı·n U"vii an et CÜMHUR!YETİN MÜDAFAASI rı sü:mi~e ma:a,mAkdeğ,ild~. l l DAHiLiYE VEKiLiNiN 

eli ~;;:;nY~~;e~~t~~ıe:.rı~= ::E~~;Jiy~-~=rrr;~I~it=~~:F~~~;i;~h=ç~:: J J u ~at~~~~:h~:Jz;:~.~~n:aa?~1~:~~~ Izmir~22nrefıiuZ~tieze::,:r Ah- şü::?·x~~a~;:j:?]S:~Te~~e~ 
yiyo sutiros" Manastırına doğ- ( l!lrtnci fadıın devam ) Evelce sabık Kayserin memlekete mer Cemiyeti Sürmene fel§.ketzedele- rahim Tali beyler, saat 14 te şehri-

• • •••• • • . . . b' . d f i T ru yol aliyorlardı. Ali Paşa bir • 'kabul edilmiyeceği hakkındaki mad n ıçın ır ıane e ter açmıştır. e- mize gelmişlerdir. 
baskın ihtimaline karşı işte bu İdarecilerden birisi "En iyi neticeyi aln1ak Cevat t .;· : n.~~·in cevabı denin artık lüzumsuz olduğu, çünkü ~~;:cı~:.!'i~::ea:~~~~a~ğ~~:e:l~~ Ankara yangınında Evkafın zararı· 
sarp yerdeki Manastırda kalıp Bu suale doğra lılr cevap verebil- bütün fırkaların artık her hangi bir d' Ankara, 22 - Son yallgmda ~· 
g

ecelemek niyetindeydi. al'ZUSUnda o}duitU01 UZ için en kuvvedİ mek ve bunu iyice ll)'l)ata\ıilmek için 1 suretle sabr~ .K~yserı tekrar tahtına ır · 8 d h ili nan saha dahilinde evkafa ait 49 d~t.· 
u onun eserkri ıçiıfde _ velev nisbe-, getırmek gıbı bır teşebbuste bulun- ımau B mB S bol kıtn, 2 fırın ve bir cami V.rdrr. DU · 

Ali Paşanın o tarafta aynca ŞCk\ı' mı· zle Ç"t·kacağtz" dt' ~TQf ten olsun _ lıır z 'kuçüğünü tahay-
1 miyaca~r anl~şıl~rğınd~ bahse~i~i- İzmir, 22 (A.A.) - Simavda altı kanların kıymeti 150 bin, iki fırııı;: 

bir köşkü de vardı. Fakat iki • Y yill edebilmek ı zıınchr; Bu ise _ yor. Cümhurıyetın mudafaası ıçın milyon kilo buğday, dört buçuk mil- da W-40 bin lira raddesinde tahrtl 
senelik muharebeden sonra hiç şüphesiz - milmkün degildir. : yapılan bu yeni kanun evelce tatbi.k yon kilo arpa, üç milyon kilo Mısır ediliyor. Bu müessesat sigortalı d~ 

k b k k h Bu günkü ınaçta, üç OJin1ı)ivada İştirak ctn1İş Nasıl mümkün olabilsin ki büyü-ledılmekte olan .kanunda daha. hafıf mahsulü alınac~Ş~,t~sbit edilmiıtir. ğildi. Dükkanlar ayda 4 bin lira i' 
l{ÖŞ a nnsız almış arap o- J klük mefhumu 0 ucu bucağı bulun- ceza a~k:ammr ıhtıva edecektır_: Jzmirde heyellJn getirmekte idi. 
lup gitmişti. . . ve dün gelnıiş olan "Ha•ency,, de ı.nıyan semaların en derin, en yük-1 .Berlın .. 2~ ~A.A) - NL .r.ı:uııer, İzmir, 22 (A.A.) _ İzmirin bazı Büyük bir sahayı işgal eden lı". 

Hayli yol alıp kestırdıkten 1 , , __ l·t . sek noktabrına kadar uzanan şa-' nısbeten. •Y.• hır g.ece geçırmıştır. Ya 1 · d 1 dükkan ve vakıf mahallerinin arS'lli 
O) na' ac·ı ti 1 yer erın e eve ce hissedilmiş olan he ·•" 

-,onra "Ayyos Sutı'ros" Manas-t < _ < < ~ hikalar silsilesi içinde pek küçu··k, P"k prla.n cı.ddı amelıyatta.n dol.ayı sıhhi rr üzerinde yeniden inşaat tasavv~ • yelanın önüne geçmek için belediye ı k ·f 
tınna geldiler. Mısırın en kuvvetli takımı olup iki miş bulunan Şekibin müsaadci mab· kısa kalıyor daha dogrusu müfekkire vazıyetı tevakkuf halındedır istinat setlerinin inşasına başlatacak- arı anca evkaf mUdiriyeti umuını .. 

Manast da c' l l'k O- gündür misafirimiz bulunan "Enna-lsusa ile takımda merkez muavı'1 oy· onların haşmet•ve rifot.ınr tasavvur, KRAL FUAT trr. si ile imar müdiriyeti ve şehreınan' ır ın er çe 1 ç diytil' Ehli"' takımı, ilk maçını bu natı':acagı söylenmektc".lır Eğer buna 1 bavsala azarrıet -ve ulvıyetini istiap Londra, 21 (A.A.) •• Mısır kralı TAHLiSiYE iKRAMiYELERi ti arasında yapılacak anlaşma tarıtl' 
mak oynuyorlardı. Bu manastı- gün Taksim Stadyomunda tam saat imk- l hasıl olursa Fen r takımı bir eden: y - müteakıp icra edilebilecektir. İ dün Londraya gelmiştir. Ankara, 22 - Tahlisiye idaresinin H 'kz d ı l"k b k r' 
nn pek yımıan bodrumları var- onyedi buçukta Fcnerbah,e ile yapa- derece daha kuvv tli c 'abilecektır şte ' ·y• kı• rile b raber her - • • •ıı• • ' memurlarına verilecek ikramiye tali- arı e e ere em a an ası ta 
dı. Ali Paşanın Yanya kalesin-' cakt-'T. Evvelki akam oturdukbrı O• Bu günku maçtil J:.e e !:. hçe ta- t ırl\ı g" elliklerini bı. İn ı c'ımagı- Haşeratla mücadele matnamesi Heyeti vekilece tasdike- fmdan b~n lira yard~~prl~rştrf· 
·ieVi me hur Zmdanı bunun ya-: telin bahçesinde misafiri . .,-.,izle gö- kımını • 1 e me nı • t :.1 1 l ull'- nın alamadı!; bµ § ı !ar silsilesi, dilmiştir. INGIL TEREDE KRALIN 
, ··d (; k ! rüştiik Başlarındaki idare i'.eratn n !1 oyu ~.:l~r Jrdrr b · mt. i' l-r kı.: oya•r ı ' ~e birı di- A J ----- Talimatname mucibince senede bir SIHHATI 
· ın a ~ et adar aydın ka- birine, bu gün Fcnerbahçe'nin karsı- F hmi. Fruz. ı K , CC'iat 5a gerı.rı muteıtunrmı olm~ ıt.: rile l 'illa Ye Cİ\•aı·ıııda '-' 1 

1 d 
, • defayı germemek ve 2 maa•r teca- Londra 21 (AA ) İn •iltere •· 

ır I. sına çık:ıracakları takımın şeklini sorı di, Mehmet Re t, Şekip. Ala, Mt: o.r k vas yap ac.ık olur.a Gazinin k ' ' ' · · - ı; ' 1 ~u oou ·ı'lc> su" ne vüz etmemek üzre yararhgr görülen !mm nükseden rahatsrzhg"r tamaıı>' 
A i' ~ Sutiros manastırı Te- duk. İzahat vermekte her hangi bır zaffcr, Zeki, Fı' r t, Niyazi. yarattrgr c" bil} ilk şahll~a asırlardan ' ' ' !ere ikramı·ye verı'lecektı·r. . . geçmiş gibi görüni.i.for. 

ed e ve ıt pek çok hatıra-ı muhataba mültefit davranmakta ol- Bıı isimler de gostcriyor kı F ne7 b.rı nv0 '.lı milletin kanı üzerinde İtlaf edil İ 
, t d M t .. duğu kadar semih davranan bu zJt bahçe takımı ı ivi bir ~ kilde uk.ı- saltanatiar, zevk ve safa kayıkları ALP DACLARINDA ÇIC JAPONYA VE KONFERANS 
ıar . aş~yor. U, anasırın ° gozlbize şunları söyledi: bilecektir. Kend r ne ' n:ı mı.qaf yüzdürc~ zfilim paclışahla.-ın bir çif- Bu se::e mücadele mevsimi esna- Şarroniks, 21 (A.A.) - Alp dağ- ~ 
,;ozu "!c. mıye!! kuf kokulu ına~- - Şe~rinizd.e yapa.~ağımrz ü.ç ı:;a- fa~iy.et temenni •. samrmi ve zev- tliği mesab~s.iı;.de .. olan.' hakiki, milli sında ~dana ve civan olan beş vila- !arma cı.kmakta olan bir kafilenin ü- Tokyo, 

21 
(A.A.) -- Japonya~', 

zenle'"lrde az zavallılar mı çu- çı takarrur cttırm k uzre yırmı gun kit hır ma bekle· - S. G. ıstiklalınc-bır tutlu sahıp olamıyan bu yet dahili<.•le derç ve itlaf edilen zerine lıir çığ yuvarlanmıştır. Bir ki- teslihatı tahdit meselesiyle meşf'' 
rü · 'l 'tmemi !erdi? ·eve! buraya gelmiştim. Bumda işimi Jlk HÇ. 'güz.el Vdtanı dahilen O zalimlerden, süne ınikdarı yetmiş beş bin kilo ve .,; ölm~ , ıır ka• kişi de yaralanmış- olacak bir konferansa iştirak ed•''p 

y r) l · M f bitirdikten sonra Sof ya, Prag ve Ber nı • j harıcen c c diişnıaıı ıstilasmtian kur- yakılan süne ile bulaşık firez mık- trr. ri avct olunuyor ~ 
a e vıne utasam ~ Mus- !ine gittim. Talamımız i in Sofya"da Mısır M~ln"l C..alatasao:.ıy - Fener taral2k bize:' tam ı:ııana.llr mllst.ıkil, darı tarlanın vasatı yüz yirmi bin v. · 

to:.h p ı,a Selımı? .•. Ali Paşa iki, Berlin ve Almanya'da beş, Çekos· bahçe Hcy'eti Tenibiye.i:ıden: ıbır vatan yaratmasrd.ır. Eger bu va- dönüm olduğu lıaber alınmıştır. H ~ ~'ti' K-;, ·;,t z ~·ı_M __ k. -, 1 --ı-- --~-t- ~ 
en zorlu diişman~ olan ~~limi Iovaky~'d~ iki ~a~ için konturat yap 1. • .23 :r•:nm« ':.9 Sal' günü En- t~ .~':' ,"u_re.t!e ya,:adıl~'" y<lr O bti· ~üne h "re .. i t.tkikatı frnniyesi- ava e 1 1 ur.u a 1 a ınıs ıne 0 Pa~a;, • ,; susuz ıztrrap ıçınde ttnl. Şımdı şehrıruzde, yapacagımız nadiyül Ehh - Pcnc.fıahçe maçı taın y~ltl-11<. rını, . gilzellıkle ııü taha)- le .. otcdcnberı mc$gul ola':. ha~erat y lJ 
öldürtl!'ÜŞtÜ turnenın başında bulunuyoruz demek saat on yedı. buçwk~a başfayacaktc•. yu.d.n bıle licız kaldrgrmız di er sa-: mutehassısı doktor profesor Lıvpl-

M . . d"l K b' tir. Bu suretle muhtelif memleketler- 2 - y vmı me •kurda gı<elcr tam hıkalar bu gürcl toprak üz rinde be- fer ıle mi>..akat etmek üzre mıntaka- mu"~1'111'1etı·n~en -ır ,1 a p.;ı~ ı er. oca ı- de ona yakın ve belki de daha fazla saat on ~ -Ş e ac ~a.ktır.. 1 "c-:-ıyc'<k. Di:ı ki v sıne bLr" n • raat o:ı, müdürü Cevdet ve müca· .• 
nada meş um bır ıssızlık vardı. müsabaka yapmak mecburiyetinde- 3 - F.atlar e ısı rıbı- lKara kuvvet~ Hiıkumet m«kıniz dek mudtırü Sa !ettin beyler ziraat 
Kim bil•r ne zamandan beri bu- yiz. Binaenaleyh daha turncmizin ba- Balbrı·' numar lı koı•ul. 51J kuruş masm~.an ayrılamıvacak cCü"1hv- mektebındeki laLoratuvara gitmisler Iıİ' 
ra a i n r;a , basmamış ola- §'nda en iyi neticeyi al=ık arz.ısun- Balk ." · k mi 3JO kuru• riyet) ptrisi do~n;: yacak, hatta la- ·lir ISTANBUL-YEŞİLKÖYDE, Hava gedikli küçük zabit rrıa 
.:"ktı' ' dayız. Fenerbahçe'yc karşı oynaya- Trıoun •ivilk c • 200 ku·ıış t·n h ırf i elmııs tacrn• da cıvcmiyc- Mcrk zi Gazi Aymtapta bulunan nist mektebinin kaydıkabul şaraiti zirdedir, . 

. . . . . . . . cak takımımızın şimdi kat'i ~eklini Tribün ·Zabitan ve klüp cektı. E .er V tın istikla:i"" le h • ,,., .. , d l mildıiru ;:)adettin hey sil- Me,.lcur evsaf ve şaraiti haiz bulunanların istida ve ves:ı·1'1 1 

.. Ah P~ a ıle Kıra Vasılıkı ıçın söyliycmem. Fakat. yukarıda anlattı- meosuplarına · lOıl kuruş v ı hiır c' .ık t '1dfüs <ttı;ımiz. • n 1 dıı;r '· h ,ileri tetkik et· zİMe 'le Q29 o,en si Aıtustosunun birinci gününden itibaren "{eŞ 
u ,t katt~ki 1 "lraplaşmış odalar· ğrm arzuya binaen, ilk maçtan itiha- Dühuliyc -sivıllere - 100 kur" v u . ' j)2 dı -ırz uu , ta r T ·tk :'atma d~vam e·mok i · 
la 1 bi "ini sect'ler. Pandelimo-1 ren en kuvvetli 9eklimizle çrkacagı- Dühuliye -Zabitan ve klün aks -- hıç •' ~l e•ız - G, ınin bu- r ·c•·inr gı , . ~ soı:rı <etldutı- ~ Öj,'df mektep müdüriyetine müracaa. eylemleri lazımgelir. . 

nos man· stırıldan getirdikleri mıza emin olunuz.· dedi Yanımızda me- '?.ları~a: 50 kuruştur evı.• ihd~ eden büyük g ol ı ikma' etmcl. ıizı':: •ekrar Arı.maya Istar.b;.ıl haricinde bulunupta vaziyetleri şaraiti duhule tevafı. 
. . . . oturan takım kapteni "HimJenburg" 4 - Kluplerımızın Mısıra seya- • · · s •.. 't >pr ki •la bı.ı gı.. .. k n . t v ' tk •r ıoap e•icn yer. re ejen t.:ılip' r dahi birinci maddede zikredilen vesaiki mektep 111 · 

:lk ca:n lenen.n ıçı~deki ta bu sözleri tasdik etti. hatı e;nasında • >rcularr"" '• l:aroı c .lerini es::i Y rcanılerın var, : s.:yan .. z.:nct edecektır. d;ir;ye ne i-:il ile alacakları cevaba göre l"reket eyle!T'eleri jc 
Mt; km"'' ıstedılcr. Alı Pa- Diğer taraftan ıigrendiğimize göre fevkalade teveccı; kilr ve m':'ltcf·t r 'er;n t~F ' il h1 sarı s:ı.•h ela Ec seyı~t· e"usm uğrat!rı!,ı eder. 

a ınani o' l•ı. U,nktan şavk gö- vapuru kaçırdığı için arkadaılarile lhareket etmek surctıle buyuk,bır ""- zlu t ·, ~ k hr rr • .ınları (y.ısıın) ma1'al' rdeki mücac! le memur'arr 1 _ ŞARAİT: 
nı :ı. e ''endılerinin bulundu- beraber gelmiyen merkez mııavinleril safır~r-:erlık g?ster~n Mısırlı kar· lan gez ce\ bı; .hy ilahı (Dimitro) vasıtasile s.:cıenın k.slaınak üzre ol- A 
l-J rı (.rin ''onilü kesfedilme- "Haseney", bir gün sonra hareket c· ~eşlerımıze ayn~. §~kilde mukabele.de larızır at edec kti işte Gazin:rıvatam du;:: ye.ı-rı tespit ettirmektedir. -Türk olmak. ·w 

; } , . ' P . den Romanra vapurma binerek dün ;.mlunmak en buyuk emel'!"ı~~'.r. k~rtara" bu buyük gazası dır ki bu Bu sene sünerun kış mücadelesine B - Taliplerin orta mektep (Lise sekizinci sınıf) tahsilini ' 
ı htım lınden bahsetti. akşam şehnmize aelmi•tir Haseny ,\fohterem halkımızın da aynı duşun 1 gun her tlir'ı.i harsi manasile türk he 1· t. h ·ı k 1 mal etmis. ve asgari onaltı yaşını bitirmiş ve azami yı'nnı· yaşıt'~ r · · · ·· .. ~ s · ·ı h k d k e m:n ye ı ma susa vcrı ere ge e- ,. ı ık t Paş,nın ıhtıyatı bıhu- hakkında aldıgımız malumata göre c~ ı e ~r~ et e ere ~çın mutlak ı ~~anını topraklara sokturmakta ve cek sene mahsulünü tehdit eden olmaları lazımriır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle 

0 

deydi Çünkü manastırın art bıı futbolcu .920, 924. ve 92~ .oli?'pi- hır sa.m;mıye_t havası ıç~nde cer~ran dıger taraftan her nevi kültürün to- mezkur haıere.ıin zararıııı tahfif et- mektep.tahsilind.en yük~ek tahsi.l görenler - imti!1ansız olara1'."fı. 
c da ına verleşmişf B G.. yatlarına ıştırak etmış çok ıyı hır o- etmesını temıne çalışacagına kamız. humlarmı ruhlanmıza, dımağlarımr- mek gayesi takip olunmaktadır. .. .. _ " 
.. ı. ura~~ .. o- yuncudur. Bu günkü maçta da mer- GÜREŞ HEYETİNDEN: za ekmektedir. bul edılırler. Şehıt, Malul, askerıye sanatkar evlatlarile ecnebi ı· 

lun Yanya tarafı.ndan gorule- kez muavin mevkündc oynayacaktır. 1 - 26 Temmuz 929 Cuma günü iktisat VeH/eti lstaıistik ve •Hila!et ve Saltanat devleti• nin is- li.n.e ~~kıf olanlar tercih edilir._ Mektep kadrosu orta mekte_P. t~,~ 
rr '. Y zık nafıle yere karan- Ayni akşam Fener bahçe kapteni ~eyoğlu halk fırkasmdaki mmtaka Neşriyat müdürü sılını ıkın. al edenlerle dolmadıgı takdirde orta mektep tarsılı'"' 

d l 
!ahı hulyasmda devam olunmadı, 

hl •:ı k·lma"a katlanacaktı: Zeki ile de görüştük. Mısrr'lr futbol- ı man sa onunda güreş teşvik mü· CEVAT RÜŞTÜ dun tahsıl go .. renl d .. lı k ·ı ı b ka 1 yıkıldı ve yerine yepyeni bir cTür- er en musa a a ı e a mır. v 
_ p~ a lıuradaki savk Göl- cuların kuvvetini yakından bilen bu sa a sı Y~P' acaktır. . . • • • C of 

• tecrübcdide futbolcu, elde bulunan .. 2 -: ıvı;us~b.akaya ıştırak edecek Vedat Nedim Beyin cevabı kiye Cümhuriyeti> yaratıldı? - Tamüssıhha bulunmak. (hastahane heyeti sıhhiye raP 
r • 11ez ! Dediler. Ali Pa- oyuncularla misafirlere karşı müm- gureşcılerın. ısım pederlerinin ismile Bu prensip netisesi değil midir ki, lazımdır. ,, 
k ye ne diyebilirdi: - kün olduğu kadar en kuvvetli takım mıntıka sıcıl numaralarını muhtevi Gazinin en büyük eseri - bence cMecelle• nin. islahına kalkı.şılmadı. D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun .;t. 

r ' ' ..• ama pencere- la çrkacaklarmr söylemektedir. Fil- cedveller bir hafta mukaddem heyete - Avrupa medeniyetine girebilme- ~a~ıld.' tve ,Y•~ıne f'.ıep;enı bır cHu- mahkum olmamak. ·ı!C 
1 kalın kepenek gerin! hakika her türlü ihmalı bırakarak mi- verilecektir. miz için eski •e taşlaşmış müessise- uB sıs emı.• uru ~·d "il 'd' k' E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli küçük ıab'ıer 

f
. 

1 
. k k 

1
. 3 Askeri u tlar .. e il · !eri "islah ve tamir" değil cyıkmak> u prensıp netıcesı eg mı ır ı, h kk d k' lOOl 1 k .b· . "riİf 

I • ttlar duvarlar- sa ır enn arşrsma en uvvet ı takım - y r • gur şc erın ve yerlerine «yepyenilerini kurmak> cAr.a.p• ha. rflerinin isla.hı akla- bile' a ın a. ı numara ı. anun muC1 ınce muamele go .. ,e;e 
Jarıını1'1 çıkarmak en doğru hareket- ı künyelerini yine bir hafta mukaddem ·b· · ( k b ff k 1 k 1 d 1 h U " c 1. yarasa.lar u- tır heyete vermelidirler. prensı ının zaferini teminetmek ol- g~tırıim.edı, atıldı .ve yerme Y.l'P yeni me te ı muva a -~yyet e ~ ma e ~n er ava kı~aat ':e rrı .10e 

1-ı 'c 1 ayvan- Fcnerbahçe beş haftadan lıeri az, 4- Tartı 12 den 2 ye kadardır. muştur. hır cTurk alfabesı> konuldu? Kısa- satında altı sene muddetle ıfayı vazıfe edeceklerim katıbı adı 
~ r, 
1 ~ lı 1 

'l c1
1 
}t inı b:.ılmus- çok muntazam bir şekilde idman et-

1

· Müsabaka tam saat 2 ı;2 da başla- Bu prensip neticesi değil midir ki, ca, kısır ve muzur cİdarei maslahat>< musaddak senedi meşrutla taahhüt edeceklerdir). 
miş olmak itibarile, meselii bundan yacaktır. emperyalis devletlerle csulhan> an- anana~ınr yıkmak ve yerine yaratrc'. 2 - Müddeti tahsil iki senedir. "JI' 
ıki a lk' .. t' k 5 M" b k 1 d ih f !aşmanın kabil' olmayacağı görüldü ve dogurucu cİnkılapçr> zihnıyetı K .. . . l ,egı 

Hayy D'ye · v evve ı vaz ıye ıne nazaran ço - usa a a ar a razı muaf a- ve milll mücadele ve Lozan zaferleri hakim kılmak, Gazinin biltün büyük 3 - aydıkab~l 1~ Eylul 929 tarıhıne kadar devam ece 

1 1
· · ':ı 1 iyi bir hale gelmiş sayılabilir. Bir ta ki yet edenlere madalyelcr verilecek- kazantldr? eserlerı·nı· aran sı·hı·rıı· anahtardır. den ondan sonrakı muracaatlar makbul olamaz. 

ı. tr . D(_ na t ~- I. B r r1ftan da Vefa klübünden istifa et.:. tir. ., Bu prensip neticeıi değil midir ki, Dr. VEDAT NEDİM ' 4 - Derslere Eylül onbeşinde başlanır. 

·r 
t 



"\llLLIYET . ALI .!J 'F\B1l Z, 1929 • 

- Mahkemelerde 

onomisinde Çin İLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ Zavallı öyle kork us ki .. • 
Yeni Amerika gümrükleri Çin duvarı gibi yükseldikten so~r'." A~':'.
~ sanayii tehlıkeye düştü. Avrupa, bu tehlikeden kurtulmak ıçın yuzu-

tebessümle Çine çeviriyor. 

i ~rtık Avrupanm senede 12 milyar İngiliz lirası tutan ihra~ı~dan be
\ nı hel'eden Amerika kapıları kapanıyor demektir. Avrupa ıçın başka 
kapı Çalmak lazım.Fakat hangisini? 450 milyonluk Çin ne gfine ~u.ruyo~ 1 

.P!BQ11 Villiyette 

Silivri tahkikatı 
Tahkik hey'eti dün 

Silivriye gitti 

Yahudi hiç durmadan göz 
yaŞı döküyordu 

- Neye ağlıyorsun canım, bunda ağlayacak ne var? 

• - nasin ağlamam a efendim, dükkanım, kaç vakitler kapalı kaldı. Her 

. 1ıte bu Temmuz başındaki international ticaret odaSI kongresını~ mü- iki intihar kes zanediyor ki, ben sayici bomba koymuşum. 
Öhhö öhhö öhhö .. 

lııın ru . .. · ç· im bundandır Şimdı Av-znanıe maddelerınden bırının ın o ası · 
'lıpa İçin yapılacak şey, Çinin ekonomisini inkil'tf ettirmek, hayat stan
dardını yükseltmek, iştira kabiliyetini arttırmak olacaktır. 

Eg· A da k bett' .. ni ba•ka yerden . er vrupa bunları yapmaz, Amerika ay ıgı • . 
:;~~~azsa, türlü türlü içtimi telatumlara kapılır. Milyonlara v~r~n .•ş

lıgı, alçak amele ücretini, daralan hayat standardını yenmek ıçın ıh
fatattan başka çare yoktur. 

Son günlerde ekmek fiatlerinin 
yüksek olduğundan bahis şikilyetler 
üzerine dün kendisine müracaat et
tiğimiz Emanet İktisat müdürü Ke
mal Ömer bey bir muharririmize şu 
maliimatı vermiştir: 

Biri denizde boğuldu 
OblJrlJ tabancayla 

kendi11i öldürdii 

Silivri Kazasında lüzum görülen - Telaşa lüzum yok. dedik a ... Evinde taharriyat yaptıklarr nman 
tahkikatı icra için Vilayet yazı ka ne buldular ? 
lemi müdürü Hüdai, Nüfus müdürü - Hiç ay efendim, hiç ... Beni bütün çarşı bilir. 
Hilmi, Polis ikinci •ube müdUrü Şük · d "! • mış şey egı ... 
rü beylerden mürekkep hey'et dün _ E .. Nasıl oldu bakalım. 

Böylesi başıma gel-

Ç Bundan dolayıdır ki, intemational odareisi Pirelll duygu ve anlayışla 
in tezini ortaya attığı gün, oda bu meseleyi minnetle karşılamıştır. 
Ancak bir mülahaza kalıyor. O da şudur: 

it Çinin ekonomice istilası fikri yürllr, şayet, Avrupa kapitali~ine in
iflf Yermemek isteyen ve Avrupanın içtimat fel.iketo ~Utmesını _kolla
~ :Ruayanın men'edici kontra kılıç darbeleri "" Amerıkanın Çındeki 
>htiraılı hanı madde politikası, bu fikri durduracak kuvvette değilse 1 

N. 

* "' * 
GÜNÜN İKTiSADİ HABERLERı 

k:tısadi programımız: Ali iktısat komisyonu 
ağustos başında tetkikata çıkıyor 

!\f eınleketimizin zirai ticari ve sı-ı lık, peynir ve zeytinler için kullanı-
ııa1.,,. ' la h . t ko . •zıyetini tespit için Ali ilctisat J~n tuz ru:ıa ma sus res~ en-
k ın~8Yonu tarafından teşkil edilen zil3tı dolayısıle bunlarda ne mıktar-
0~8Y.on. dün toplanmıştır. da tuz bulunduğu hak.kında tetkikat-

'İlşii ı_çtıınada mesai programı gö- t~ bulu~m1':ştur. Peyrur ve zeytın tet 
'•de 1~uş ve Agustos iptidasında Ka "!katı bıhn?• balıklar hak~n~a~ tet 
laına nız .. ınıntakasında tetkikata baş- kikatın tamılan.e karar ven.lmı.ştır. 
ru k uzre ıeyanate çıkılması tekar- Bu husustaki rapor tuz ınhısar mü 

- Bazı hesaplardan bahaediliyor. 
Ben iddia edilen besaplar üzerine 
tetkikat yaptım. Buna nazaran ekme
ğin 13 kurut on paraya aatılmaaı i
cap etmektedir. Halbuki ekmek 16 
buçuk kuruta satılıyor. Bugün iıe 
narh eilnüdür. 10 para daha zammet 
mek laznngcliyor. Buğday ve un fi
atleri yükıelmittir. Geçen hafta on 
bq kuruı 18 santim olan sert buğ
day bu hafta 16 kurut 27 santimdir. 
Gene geçOA hafta 17 kuruf 11 aan
tim olan ywnutak buğday bu bafta 
18 kurut 14 santimdir. Un fiatleri 
nde cuval batına 60 - 70 kuruı fark 
vardır. 

iŞARET KULELERi 
KONMAYACAK 

Seyrüsefer memurlarının durduk
ları yerlere i§aret kuleleri konmak
tan sarfı nazar edilmiştir. Başka bir 
şekil düşünülmektedir. 

BiR ARSANIN iSTiMLAKi 
Cemiyeti belediyece istimlakine ka 

rar verilen Maçka caddesindeki O
peratör Kemal beye ait arsa Şehre
maneti tarafından istimlak olunmuş
tur. 

da~ <tıniştir. Bu mıntakada Zongul- diril'.'etine gönderilec~ktir. . 
•on' Samsun, Gireson, Ordu ve Trab . Tıcaret ~?r~ası nı~amn~ı:nesınde, iNKILAP MÜZESi 
~dda tetkikat yapılacak ve 20 gün ıdar~ meclisının suretı teşkilı hakkın- BINASI HAZIRLANDI 
ti •.r devam edecek olan bu seyeba- da yapılan tadilit oda idare heyetin- İnkılap müzesi binasının tamiratı 
let~teakip Trakya mmtalı:asında ce tastik edilmi§tİr. bitmiş, icap eden tadilat yapılmış, gü 

a at icra edilecektir. .. Şirketi hayriye tarifeıi - Liman zel bir tarzda boyanmış, müzeye mu-
Ce un?an sonra Adalar denizi ve tarife komisyonu Pazar günü topla· vafık bir şekle konmuştur. Fakat eş
let n~b.ı Anadolu mıntakalanna gidi- narak Şirketi hayriyenin yeni tarife- yalar henüz tesellüm edilmemiştir. 
~ tir; sini yapacaktır. Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz 

~•uı~ın_ısyonca kabul edilen tetkik * Bir Japon vapuru.- Bugün Da- müze heyeti Meclis azasiyle temas e-
ler; e_rı~e göre, seyahat edilecek yer kar Maru ismindeki Japon vapuru derek kendilerinden tarih! eşyalar a
rıa;t tstihsaJ faaliyet ve amilleri, sa- limanımıza gelerek (500) ton ticaret lmacak ve bundan sonra müze açıla-
İlcii • t~davü!, ticaret ve nakliyecilik eşyası ihraç edecektir. caktır. 
~e &adıyatı, istihlak şeraiti, servet • Sigara paketlerinde reklam. - Binaenaleyh müzenin açılması an-
1tııı:!'maye tasarrufu hususatı hak- Sigara paketlerinin içine konacak o- cak bir kaç ay sonra kabil olabilecek
la,da teıpit edilen sualler alikadar- lan reklam hakkı Tayyare cemiyetı- tir. 

a· n IOrulacaktır. ne verilmittL Son günlerde bir müte-
katı •dayette bütün memlekete tetlı:i- ahhit cemiyete müracaat etmiş bu Şehremanetinden: 
ıe,ı:u teş!"ili ve bunun için 3 heyet reklam haklı:ırun cemiyete verilecek Bu ayın yirmi üçüncü salı günün-

l>aı,. dUt.ünüimüttü. bir temettü mukabilinde kendisi ta- den itibaren ekmeğin kilosuna on al-
ıtıiilıiın tf billhare tetkikatın yalnız rafından tab edilmeılni talep etmiş- tı kuruş otuz para ve francalanın 
!arın hinaaliyet merkezi.erine ve bun- ~r._ ~ayyare cemiyeti, ~i&ara ~·~etle- kilosuna yirmi iki kuruş on para aza
<ilı ediJd·t:~J:ıntıarma aıt olmalı ter- n ı_çıne konacak olan ilinlar ıçın _bir m1 fiat konulduğu il.in olunur. 
lcreft ıgı •çın komisyon azaaı mÜf tarıfe ha.ulamıştır. İlinin bu tarıfe- ·· 

1ıı: tetkikat yapacaklardır. ye göre tab edilecektir. Bu işi deruh- UNKAPANI - EYIP HATTI 
•rııafi komı'ı t tlı:ilca te eden müteahhit, bütUn meaarifat Nafia vekiletile Tramvay tirketi 

'ıtı"- yon e tt cana- k d' • . 1 k il k ti i-
ı .... ~ tnev.ı:uları etrafında aallhittar ~nd 1ki8!neki~ıttlao ma ali ıı:rel pal e er arasında son yapılan itil.ıifa göre ye· 
"•atıa temas ederek iatipri: aurette çın c •' ra t P 0 an ann rck niden yapılacak mecburi ve ihtiyari 

ııı.Juınat mütalaalarını alacaktır lamları bastırılacaktır. Tayyare cemi- hatlar sıraya konmuştu. Mukavele 
Bu ~~ . d' k . . d · yeti İstanbul müdürü Fehmi B. tü- mucibince Fatih _ Edirne kapı hat-

~"'ai~~sı _ıktısa ı a~ et ~~ticesın .• tün inhisarı müdlirli Behçet beyle gö tmdan sonra Şehzadebaşı - Unkapanı 
niıı, ıne:ıtinaden t:diye .~uvaze!'esı- rüşmüş, her nevi sigara için kaç adet hattı inta edilecektir. Hattın tesviye
•oıctin· eket _leh_ıne duzelmesı ça- kô.gıt tab edilmesi lazım geldiğini si için bir seneden beri yapılan istim 
"'L·ır.ı ınuhtevı bır rapor hazırlıya- tespı·t etm'ı•tı'r. i 
~ • !ilk hayli ilerlemiştir. Unkaparu c va-

llütün t kik 'icmali d " • Kambiyo borıaımda. - Diın rındaki istimlakatta Edirnekapı sem-
1\itdirde e_t atın .' . uza ıgı Borsada İngiliz lirası (1013) kuruş tinde olduğu gibi müşkülata tesadUf 
lana ~nunuevel ıptıdasmda top (30) paradan açılını• ve (1015) ku 1 A k b d k' l'k' k "- tak olan Alt 'kti t r · b' , - edi miyor. nca ura a ı em a ın ı 
"<İlen kıs 1 ~a ~ec ı~e, ı- ruşa kadar çıktiktan sonra (1010) ymeti daha yüksek olduğundanistim 

on mılar tevdı edilecektir. kuruş (10) parada kapanmıştır. !ilkine bir çok fedakilrlıklarihtiyarına 
l A HEYETi TOPLANDI İstikrazı dahili (95) ten, Düyunu ihtiyaç görülüyor. Emanet bütçesin-

tj d'~n~ul Ticaret Odası idare heye- muvahhede (190,50) den ve . altın de istimlak için konan tahsisat kifa-
llnkü içtimaında, ihraç edilen ba- (880) den muamele görmüttür. yet ederae bu sene istimlak bitecek 

• • • ve sene nihayetine doğru hattın istik 
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şafına ve tesviyei türabiyeye başlan~ 
caktır. 

-~~ .......... .-.. ..... ~-
I(adriye Hanım 

Dün Tevfık Kamil Beyin 
refikalarının şahadetine 

müracaat edildi 1 
İzmir Ağırcezasında arkadaşlariy

le birlikte muhakeme edilmekte olan 
Kadriye hanım, masumiyetini iddia 
ve kendini müdafaa ederken, Istan
bul meb 'usu Tevfik Kamil beyin re
fikası Hayriye hanımın şahit olarak 
dinlendiği takdirde hakikatin tezahü
rüne yardımı olacağını söylemiştir. 

İzmir Ağırceza mahkemesi Hayri
ye hanımın bu yoldaki malfimatına 
müracaata karar verdiğinden, Istan
bul Ağırcezasında istinabe suretiyle 
ifadesinin alınması için müddei umu
miliğe müzekkere yazmıştı. 

Ağırceza mahkemesi Hayriye ha
nımı şahit olarak dinlemiştir. 

Hayriye hanım, alelusul isticvap 
olunduktan ve tahlif ediidikterr son
ra demiştir ki: 
"- Kadriyeyi eskidenberi lanırun 

Ankara treni, Ankaraya iki buçuk 
raddelerinde gelir. Kadriye harum o 
gün bize tahminen saat dörtte geldi. 
Eski zevcinden alacağı nafaka huau. 
aunda tavaaautlat·ını istirham etmek 
üne Reisicumhur Hazretlerini gör
mek makıadiyle Anl:araya geldiğini 
söyledi. Berab._.r eitmeğe lüzum gör
medim. Vaziyeti ıüphe verecek tekil
de değildi. Baıka bir ıeyden mahi
matım yoktur •• , 

Hayriye hanımın İstintak dairesin 
deki ifadeai de okundu. O da bu şe
kilde idi. 

Ağırceza mahkemesi istinabe ev
rakını İzmir Ağırcezasına tevdi et
mek üzre Müddei umumiliğe sevket 
miştir. 

FUTBOL Heyetinden: 
26 Tenunuz 929 Cuma günü 

Stadyumda yapılacak 
Futbol müsabakaları 

Saat 16 Süleymaniye - Istan
bul Spor Hakem Adil Geray B. 

l - Kuleli lisesi talebesinden Kadri E
fendi smıfmı aeçmediii cihetle alaya çı· 
karılm.11 ve dün Kadıköy vapur11Ddan ken 
dislni Sarayburnu açıklarında denize ata· 
rak boi;ulmaştur. 

Silivriye gitmiştir. 
Hey' et orada kaymakam, iskan ve - Efendim, dükkanda oturuyordum. Bir bey gelmiş içeri .. Bakıyor 

nüfus memurları ile diğer icap eden masanın üzerinde bir demir, alıyor elinde, hem bağırıyor: 
bazı memurlar hakkında tahkikat ya - İşte bir bomba buldum 1 
pacaktır. Tahkikat bir hafta kadar - Aman be kuzum, bende bomba ne arar? Ben bomba görsem, stkiz 2 - Kabasakat'da Fırm çıkmumda o

turan manifaturacı Refik beyin nezdinde 
müstahdem 30 yaşlarında OakliplU Hllıe
yin ald~iı paranm azhfmdan ve sefalete 
dlismeaınden müteessir olarak atzma kur 
şun sıkmak suretiyle intihar etmittir. 

sürecektir · aylık yere kaçarrm. Ama beni dinlemiyor. Götürüyorlar karakola .• Oma 
RÜŞVET TAHKUCATI kalıyorum. Takikat, takikat, yok bir şey .. 

Defterdarlık vergi borcunu indir _ Peki, bulunan bu demir parçası neo imiş? 
mek için bir şirket tarafından bir me _ Efendim, ben bunu İngilizler giderken Kroker otelinde hıidavat-

HEM KIZI KAÇIRDILAR HEM 
EBEVEYNiNi DÖVDÜLER 

Tabtııkalcde Hamza Pap sokai;mda o
turan hamal Dervişin ilvey kızı 18 yaşm
da. Remziye'yi Sütlücede oturan Hacı Be
kir ve arkadatı Hıfzı evinden kaçırmışlar
dır. Hamal Derviı ile zevcesi Sıdika Süt
lüceye a:iderek kum kendilerine iadesini 
istemişlerse de Hacı Bekir ile Hdzı ken
dilerini fena halde dövdüklerinden taka· 
!anmışlardır. 

mura verilen 20 bin lira rüıvet me 
selesini tahkik ile mesguldür. Bu me !arla beraber aldım. Kapsolu patlamış içi boş, Uıtü paslı bir bomba lrova
seleden henüz kimseye işten el çek nı imiş meğerse. . . Bilseydim, yanına bilem sokulmazdım. 
tirilmemiştir. Ah efendim bana çok fenalik oldu ay ay ay ay .. Öhhö öhhö öhbll .. 

EL BIRLIC.IYLE DAYAK 
Kasnnpap.'da Emek yemek mahalle

sinde yorgancı Mustafanın karısı Leman 
ile bakkal Aslan kava:a etmişler, Aslan 
ve anası Emine hanım Leman hanmıı döv 
müşlerdir. ' 

ZAVALLI KADINI 
ÇOCUKLAR YAKMIŞLAR 

Bomonti caddesinde Anastasya namın
da altmrşhk bir kadmm sokak ortasında 
yanarken yatı Ölü bir halde hastaneye kal 

SiNEMA iŞi 
Defterdarlığa bir sinemanın kazanç 

vergisini ve hatta istihlak vergisini 
az vermek için biletleri müteaddit de 
fa kullandığı ihbar olunmuştur. Tah 
kikat yapılıyor. 

Maarifte 

Sanat mektebi 
Selçukhatunda bir 

sergı açıldı 
dınldığmı Yazmı,tık. Selçukhatun kız san'at mektebi se-

Yapılan tahkikat. Anastasya ismini ta- nci dersiyenin hitamı münasebetiyle 
şıyan bu kadını ç~uldarm başına kibrit dün Çapadaki san'at mektebinde bir 
atmak suretiyle yaktlklarmt göstermiştir. . .. . . . · B 
Kadın hastanede tedavi altındadır. Çocuk sergı kuşat edılmıştır. Sergıye aş
lar ve ebeveynleri hakkmda tahkikat ya- vekil Pş. Hz. ve Meclis reisimiz da
pılmaktadır. vet edilmişlerdi. İsmet ve Kazım Pş. 
KARANFIL'IN DÜKKANINDA ESRAR Hazretl~ri m~şgul ~ulunduld~rından 

Kasonpap'da Bahriye caddesinde ahçı gelmemışlerdi. Sergıye Nakiye ha
Kara_nfil'i!1 dükkinmda kaçak rakı aranır· mm ve diğer mekteplerin müdür ve 
ken ıki kilo esrar bulunrnu1tur. muallimleri davet edilmişti. 

AYAC.INI KiRDi 
Şoför Yuaufun idareainde\ci 1637 auma• 

ralı otomobil dün Tak•i.mde \6 ya,ında 
T ..,.fik İ•minde bir kunduracı çıraiına 
çarpınıı, T ••fii.in ıai ayaiı lurılmıtbr. 

Şof&r yakalanmı,tır. 

TRAMVAY KAZASI 
Fatihte Sarıgüzelde oturan 62 yaş 

larında Yusuf efendi dün Beyazıttan 
geçerken 1 - 716 numaralı otomobilin 
altında kalmış ve sol ayağından yara 
lanmıştır. 

-~ ................... --~~ 
Müteferrik H. 

Yerli malı 
Ga.latasara.yda 

açılacak 

San'at mektebi müdürü Seniha ha
nun davetlileri el işlerinin bulundu
ğu salonlara götürüp işler hakkında 
izahat vermiştir. 

Bu sene San'at mektebine Mm. 
Bokar, ve Mm. Rivatle isminde iki 
ecnebi müfettit ve Mm. Martes, Fi
lip, Laliyo isminde şapka, moda ve 
dikiş mütehassısları celbetmigti. Ta
lebeler bilhassa bu muallimlerden çok 
istifade etmişlerdir. 

Sergide kars, file filtire, brode, ri
şelyo i§lerl ile beyaz ve renkli işler, 
gecelikler, roblar, gömlekler ve şap
kalar gösterilmittir. Talebeler bütün 
bu işleri öğrenmişler ve her biri bir 
çocuk elbiıeal dikmeye mecbur tu
tulınuştur. Diğer bir salonda da ge
ce dershanelerinde çalışan ev hanım
larının vücude getirdikleri işler gös
terilmiştir. Sergide bilhassa nazarı 

Sanayi birliği tarafından açılacak dikkati celbeden nokta bütün elbise 
serginin Galatasaray lisesinde açılma ve el işlerinin yerli bez ve iplikler ü
sı takarrür etmiştir. Buna bu Cuınar zerine yapılması idi. Sergi gezildik
tesiden itibaren yerli malı fabrikala- ten sonra mutfağa girilmiş ve bura
nna tahsis edilecektir. Cumartesi da talebenin kendi yaptığı reçel, pas
gününden itibaren binada tezyinat ta ve limonatalar davetlilere ikram e
yapılacak ve sergi Ağustosun ilk haf dilmiştir. 
tasında merasimle küşat edilecektir. Bu scnei dersiye bidayetinde san' 

* * * at mekteplerinin programında bazı 
Sanayi birliğinden: tadilat yapılacaktır. Müfettiş Mm. 
l - Sanayi birliği sergisi 6 Ağus- Rlvatle bu hususta bir program ha

tos 929 Salı günü Galatasaray mek- zırlamaktadır. Bu sene mektepten 
tebi binasında açılacaktır. 13 hanım mezun olmuştur. Bu hanun 

2 - Egya 27 Temmuz 929 Cumar- lar ya nakış, dikiş hocası otmakta 
tesi sabahından 4 Ağustos 929 Pazar yahut ta atelye çmktdırlar. 
günü akşamına kadar memuru mah- Talebeler bu derslerden mada ça-
sus tarafından kabul edilecektir. maşır, bulaşık yıkamak, yırtık sökük 

3 - Sanayi birliğine isimlerini ka- dikmek te öğrenmektedir. 
ydettirmit .olan müessiıelerin pillin- Ayni mektepte açılan ve iki sene 
da muayyen mevkilerini ihzar için tahııili olan gece dershanesine elli a
birliğe mUracatle malfimat almaları. ile hanımı devam etmektedir. 

4 - İkinci maddede muayyen ta
rihten sonra eşya kabul edilmiyece
ğinden alakadarların süratle hareket 
etmeleri rica olunur. 

HAREKET GAZETESi 
MAHKEMEDE 

Uçüncü Ceza mahkemeıi dün Ha
reket gazetesinin muhakemesine de
vam etmiştir. Gazetenin avukatı ken 
dileri aleyhine dava açan şirketin 
hakkında yazılan fıkrayı tahlille mü
dafaada bulunmuştur. 

Mahkeme Konyada çıkan cHalka• 
doğru• mecmuası hakkında neşretti
ğı cAlev yağmuru• şirinden dolayı 
mahallen takibat yapılıp yapılmadığı
nı istilama ve Hareket gazetesi sahip 
ve mes'ul müdürlerinin muhakemenin 
önümüzdeki celsesinde hazır bulun· 
durulmasına karar vermiştir. 

KADIN BIRLICI KONGRESi 
Kadın birliğinin umum kongresi 

29 Temmuz Pazar günü toplanacak
tır. 

GAZI MUALLiM MEKTEBi 
Ankara, 22 - Gazi muallim mek

tebinin inşaatı hitam bulmak üzere· 
dir. Mektep, (500) talebeyi ibate e
decek bir derecei vüsati haiz bulun
maktadır. 

Diğer vilayetlerdeki muallim mek
tebi talebelerinden bir kısmı da bu
raya nakledilecek, mektep en cmo
dern• müesseselerimizin batlıcalarm
dan biri olacaktır. ............ 

25 lik ALIRKEN DIKKA T 
ETMELi 

Bir takım sahteQrlar İstanbul pi
yasasına da kalp değil, fakat sahte 
yirmi beşlikler sürmektedir. Para a
lıp verirken dikkatli olmak kafidir. 

Bu şahte yirmi beşliklerin ü•erin
de clO> kuruş olduğu yazılıdır ve 
bronz «10• kuruslukların bir nevi cc~ 
zaya batırılarak 

0

bcyazlatılması sure
tile yapılm.ştır-

MUALLiMLER KURSU 
Lise mezunlariyle muallim mua

vinleri için Ağustosta Muallim mek
teplerinde geçen sene olduğu gibi bi
rer kurs açılacaktır. 

SEYYAHLAR GiTTi 
Şehrimize Semiramis ve Celyo va· 

purlarile gelen seyy~ar dün Pireye 
hareket etmişlerdir. 

BEY AZ RUSLAR 
GONDERILIYOR 

Cemiyeti Akvam İstanbul şubesi 
50 beyaz Rusu cenubi Amerikaya 
gönderdiği gibi Eylül nihayetine ka
dar da daha 500 Rus gönderecektir. -BERBERLER MEKTEBi 

Berberler cemiyeti tarafından Agu 
stos bidayetinde Beyoğlunda açıla· 

cak mektebe 30 talebe alınması ka
rarlaştırılmıştır. Tedrisat üç aylık bir 
kurs şeklinde olacaktır 

Bir şey değil 
Pendikte yakalanan 
şahsın üzerinde şüp

heli evrak yok 
Dün bir refikımız, Pendikte öteki

ne berikine bir takım sözler söyler
ken yakalanan Abidin namında bir 
sarhoşun üzerinde makamatr aliycye 
hitaben yazılmıt süpheli bir mektup
la bir ustura bulunduğu ve merku
mun vaziyeti görülerek nezaret altın
da fstanbula gönderildiğini yazıyor
du. 

Bu mesele hakkında polis müdürü 
Şerif bey şunları söylemiştir: 

« - Bir gazetede yazılan yazıyı 
okudum. Vak'a esrarengiz bir mahi
yeti haiz değildir. Alelô.de bir sarho~ 
luk v;ık'asrdır. Yakalanan adamın ü
zerinde şüpheli evrak yoktur.> 

- Gene mi ağlıyorsun. 
- Öhbö öhhö öhhö ... 
- Korkma .. Bak bombanın boş olduğu tahakkuk etmiş ki seni serbest 

bırakmışlar. 

[Zabıt k.itibine]: 
- Siz yazın efendim, evrakı tahkikiyenin celbi için makamı aidine 

tezkere yazılmasına, bir de bomba kovanının tetkikine lilzum hasıl ol
duğundan bunun da mahkemeye gönderilmesine .. 

- Şimdi anladın ya, bomba dedikleri şeyi buraya gönderecekler. Bi .. 
de tetkik edeceğiz. Korkacak bir şey yok. Hadi bakalım. 

Gözlerinin yaşını silerek kapıdan çıktı, iki adım attı, atmadı, başını 

arkaya çevirerek titrek bir sesle: 
- Beni çağırdılar? Diye sordu. 
- Hayır! Cevabını aldıktan sonra ağlayarak: 
- Ah .. dedi, o yünden beri kulağımda sesler geliyor, sanıyorum ki 

hep beni çağırıyorlar. 

••• 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
Hala Katili: Mahkemede okunan 

mektup kime ait? 
Halası 19 yaşında Müeyet hanımı evlerine gittim. Müeyyet bir tarafta 

öldüren, gonra da kendisini yarala- Burhan bir tarafta yatıyordu, taban
yan Galatasaray lisesi talebesinden cası yerdeydi: 
Bürhaneddinin muhakemesine dün - Hemen bir doktor çağırın, onu 
öğleden sonra Ağırcezada başlandı. ben vurdum! dedi. .. 

İddianame okundu ve isticvap ya- İ§ittiği feryat üzerine vaka inahal-
pıldı. Maznun l 7 yaşında olduğunu !ine gittiğini söyleyen komtıilardan 
Müeyyet haruı:ı:lın hem halası, hem 1 Kadriye harum da ayni surette ifade
teyzezadesi bulunduğunu söyledi. Bu de bulundu. 
sırada maznun vekili, bir çok aile sır Vekil, vakanın müsebbibi addetti• 
lan mevzubahsolacağı için muhake- ği gencin fotoğrafını mahkemeye ver 
menin hafi olarak ceryanını istedi. di ve müekkilinin hezeyaru itiaafiye 
Mahkeme bu talebi reddetti. müptela olduğunu, tıbbı adliye ııtvld 

Bundan sonra maznun vakayı fÖy- lazımgeldiğini, Müeyyede gönderilen 
lece anlattı: mektupların da tahrikamiz ye mü-

- M~allemizin ~~ı Me~et · heyyiç mahiyeti olup olmadılt anla
efendi bır akııam benı çagırdı. MUey- ıılmak üzre tetkiki icap ettiğiai aöy
yedin Kihtanede ata bindiğini, bir Jedi. 
çok erkeklerle düşü~ . kal~ığını, a- Mahkeme İmam Mehmet efendi
tm b_~ er~elderden ~ırı~e aıt ?1.duğu 1 nin, maznunun anneıi Nazmiye ve 
nu soyl.edı. Necdet ısmınd; bırı~den 

1 
kardeşi Sabahat hanımların, pOlia İb 

bahset~. Ben de ·~~ gel?ıın· Muey-
1 
rahim ve Necmi efendilerin eri-

r.ede: dBu nke halddır "! diyke .. "?.rdul m, . ne ve müddei şahı! mevlr:iln ve 
ıonun a ~u ~! e enı0t otü 0 ur-

1 
Kastamonu'da bulunan MUeyyet ha

ıunl" dedim. Sen _bana kanf&IDaz- nmıın annesi Zehra hanuna tclıliğat 
amin cevabını verdı. Bundan sonra ( . " 
ne olduğunu bilmiyorum. l'crasına. v_e muhakeme~ 19 Agus-

- Tabanca ile onu Oldürmüşsün 1 tosa talıkine karar verdı. 
- Bilmiyorum. AVUKATLARIN SEYAHATi 
- Kendini de yaralamışsın! Tatil vesileaile Avrupa ae:ytıllıM~ 
- Bilmiyorwn. çıkacak Avukatlardan bir gut\i le• 
Müeyyet hanıma gelmiş olan mek yahatlerine ba§lamışlardır. 

tuplar okundu. İçlerinde "Melek,,\ Sabık Baro reisi Sadettin Ferit ve 
imzalı olanın bir erkeğe ait olması sabık inzibat meclisi azasından 1s
ihtimali vardı. Bu mektupta: \mail Agah B.ler seyahate çıbıdar 

"Beraber yaşadığımız o ild günü arasındadır. 
kat'iyen unutamıyacağım., cümlesi Seyahate yirmi kadar avukat 'ifti-
vardı. rak etmiş, bazıları da yalnız elaralıı 

Şahitlerin dinlenmeıine başlandı. seyahate çıkmıglardır. 
Komşulardan 23 yaşında Emine ha- Avukatlar, bet Eyllilde d~ek-
nım dedi ki: !erdir. 

- O gece, Burhanın kardeşi Sa- 1 • Kaaım Te-.fik.- Casuslukla maz. 
bahat bize !!'eldi. Burhan annemi ve nun Kasım Tcvfikin muhıııt.nesl 
Müeyyedi dövüyor, dedi. Kalktım, Ağustosun S ine talik cdllmiftİI'. 

Müthiş bir kadın 
Kocasını tabancayla 
öldürdü ve iki kişiyi 

Romanyalı misafirler 
Romanyalı talebe misafiderimi1 

şerefine dün gece Türk Ocalında ra• 
kıslı bir müsamere verilmiştir. Mü
samerede Ocaklılar da ailelerile bir· 

y?.raladı likte bulunmuş ve mOsamere pek sa-

d 
• . 'k B 1 k . mim! olmuştur. 

. Müd eı umumılı a. 1 esre ge~ı- Türk ve Romen milli mar§lan sö· 
r~len Zeyn7p. namnda bır kadını ••: ı ylenmiş ve oyunlar oynanmıştır. 
tıcvap etmıştı~: Zeı;:nep es';'er tenlı MUSiKi GECESi 
etine doç-un curetkar oldugu bakış: Türk Halk bilgisi derneği tarafın 
Jarın,da ~tr~şen kıvılcımlar?an .be~h dan evvelki gece Beyoğlunda bir mu· 
h~muz yırmı beş yaşında bır koylu- siki müsameresi tertip olunmuştur. 
dur.. .. . Müsamerede Romanyalı musil: 

İkı gun eve! kocasından şıka.yet muallimi tarafından muhtelif Romen 
için Balıkesre gelmeğe karar veri- halk türküleri soylenmiş ve çok aJ
yor. O gün köyleri olan Halacadan kıslanmıştır 
yola çıkıyor. Bundan sonra Dürri Bey ve arka· 

Fakat Hüseyin bunu haber almış· daşı, tanburacı Osman Pehlivan ve 
tır. Kendisine yetişiyor. arkadaşlan tarafından halk türkülc-

Aralarında evvela ağız kavgası rini ihtiva eden konserler verilmiştir. 
başlıyor. Konservatuvar talebesinden Jiı!a" 

- Nere ye gidi yon ülen. . cide hanım ve arkadaşı tarafından 
_ Nere mi gidiyom. Allahtan armonize edilmiş halk türküleri te

korkmadan attığın sopanın hesabını rennüm edilmiş ve çok alkışlanmış
istemeğe .. Şehre gidiyom. Candar- !ardır. 
malara haber vereceğim işte.. Zeybek ve Talat Miimtaz bey ile 

_ Bana bah dön geri diyom sana .. arkadaşı tarafından oynanan ıepetçi 
Zeynep doğruluyor, kocası Hüse- rakısları da çok beğenilmiştir. 

yin yol ortasında kendisini döğme- K - katT kad ~k' .. 
ğe başlıyor, alt alta üat üste geliyor- t k~cashı.runb. ı 1 

1 
ın va ~biy~ mk u 

1 ea ıp ıç ır şey o mamış gı ö-
arz. · · d' - · t kati .1 yüne avdet ediyor. Fakat hadise et-eynep ye ıgı o arın acısı ı e . . 

evden çıkarken yahına aldığı koca- rafınd_a tabkıkat yapan ıandarınala
sının tabancasını çekiyor, bir kur- rın elmden kurtulamıyor ve Hala
şun atıyor. Hüseyin yere yıkılıyor cada yakalanarak _Balıkesre gt:tirili
fakat yine kalkıyor. yor. Yapılan tahkıkata nazara Zey 

Zeynep mücadele sahnesini hara- nep eveke sekiz ay hapse malıküm 
retle anlatmaktadır: olmuş sabıkalı bir kadındır. Bir kaç 

- Galktı patlattım. Zıbardı pat- gün evci köyünde diğer birini taban 
Jattrm .. İşte bu. kadar k~la~ .. -~n- ca ile yaraladığı da tespit edilmiş
dan öte yanını sız daha eyı bıllynız .. tir. 
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Atıllilli '~t 

Hütül( Hii(~YE 11 RIN l'l<'DF.51 "MILLIYIT,Tla 
~.l Tcmm JZ 1029 

.BLGÜNKC HAVA 
Köprüyü geçince 

- Fransızcadan -

Dilu n fazla hararet ~6 en az 

1 ~di Bugün rlizı:tr poyraz e eeck· 
nr. ! la\~ ek« iı cılc açık olud az 

\ı.ııl o ti udu 

FELEK 
Yemeklerini henüz bitinniş k~n faturalarıydı ..• 

olan mösyö ve madam Tremi- - Y akaladun. • . Hani fötr 
yer, kapı birdenbire çalınınca fllpkanı 200 franğa almıştın? 
irkildiler. Işte faturası: 3 7 5 frank •.. Şiın-

ÖTERSE ıvı DODOKt Mösyö homurdandı: di telaşının sebebini anladun! ... 
Dünyanın ayarı en bol memleketi _ Bu saatta gelen kim dir? Haydi al çantanı, bir daha da 

aransa şüphem Istanbul birinciliği 
alır. Anadolunun en hücra ka1abala· Güzel kansı Jilbert: yalan söyleme. • • 
rında bir saat kulesi vardır, herke• - Bilmem, dedi. Şoföre döndü: 
!l"aatini ona göre ayar eder, Likin le- Hinnetçi haber verdi: - Sen biraz bekle, gidip pa-
tanbul'da elim bir saatsizllk hUkUm _Bir şoför geldi, madamı is- ra getireyiın. 
sUrüp gider, hatta vaktiyle yapılmıt J'l'-- t ld k 
olan bir iki saat kulesi de sanki bu tiyor. ı ""rt çan asını a ı ocası 
>aat keşmekeşini teshil için ~eme~. - Şoför mü? odadan çıkınca, şoför yaklaııtı: 
Memlekette aabit bir saat ayan ol- Kan kaca, hafif bir endişe ile - Edvarin mektuplarını alı· 
mayınca herkes kendine göre bir •· birbirlerine baktılar. ruz ... Çantanın kiıne ait olduğu-
yar tutturup gidiyor. · an} k · · ka "ıtl bak 

Bugün Şirketi hayriyenin. Tüne· Möayö, nihayet: nu ama ıçın g ara · 
lin, Scyrisefainin, Şark şimendiferle- - Gelsin bakalım ne istiyor? tım. "Canım Jiibertim! Kocan 
tinin, Haliç şirketinin, Anadolu de- dedi. enayiliğinde devam ededursun, 
mir yolunun kendisine mabsus ayar- Adam içeri girdi. Kır saçlı, biz de sevişmemizde .•. " cüm
lan vardır ki birbirlerinden bir kaç şı·şman, kırmızı yu·· zlü, c_apkm, lesini okuyunca, hemen cebiıne 
dakika farklıdır. Hele Eminönünde· 
ki büyük s.ıat Karaköydeki eşinden kurnaz bakışlıydı. Elinde, kağı- koydum. Siz evde olmasaydınız, 
daima farklıdır. da sanlı bir paket vardı. çantayı kocanıza vermek mec-

Saat piya.aası bu kadar dağııuk o- Mösyö sordu; buriyetinde kalacaktnn. Bu 
lan bir şehirde halkın ne müziç bir _ Ne istiyorsunuz? mektubun eline geçmesini iste-
·ıaziyete düşeceğini izaha hacet var S · ·· ı · li ·· 
mı? Nasıl olur da ak§amlan vapur- - Otomobilde bir çanta bul- yemezdim. ız oy e sevım , oy-
lar, trenler yolcu ile dolar hala taııa· dum. . • Sizin madam unutmuş le güzel bir kadınsınız ki, size 
ım ! Bunu Istanbullularm, hesapla- olacak. fenalık etmek için insan vicdan-

nru temkinli tutmuş olmalarına at- Jilbert sarardı, çantayı ada- sız olmalıdır. ' • 
!edebiliriz. fşte bu ayar çokluğu ni- mm elinden almak istedi, fakat Jilbert sevinç içinde, minnet-
hayet şehrin gözüne ilişmiş, şimdi 
Emanet saatlerin ayarı için Galata vakıt bulamadı. Kocası kapmış- tar bir bakışla: 
kulesine bir canavar düdUğü ile bir tı. - Teşekkür ederim, dedi, si-
top koyacakmış. Her saat 12 ye 25 Şoför devam etti; ze bu borcumu nasıl ödeyeyim. 
saniye kala düdük ötmeee başlıya- _ İrinde adresinizi buldum Ne istersiniz? 
cak ve her kuledeki yuvarlaga adi "' 1 f 
nigah edecek, tam 12 de de kulede- yemeğimi yemeden getirdim. . . htiyar şo ör, gülümseyerek 
ki top üstünde bulunduğu diğerin te Jilbert: cevap verdi: 
pesinden dibine inecekmiş. - Çantamı ver! dedi. - Otuz yaşında ve Edvarm 

Hepsi iyi! Eğer öterse fena düdük _ Hele acele etme, canım is- yerinde olmak isterim. 
degil, yalnız, 9ehrin her tarafına da- N kJ d 

t erse veririm. a e en gılmış olan şu yukarda saydığmı Aa• 1 1 
atlcr yine kendi bildikleri ayarda ıı;i- - Çantamı ver diyorum. SELAM ZZET 
derlerse o zaman kuledeki düdUk, Kocasının elinden zorla kap-
düdilk gibi kalır. Umalım ki Emanet mağa oğraştı. MON PARFÖM 
bütün o şirketlere Şehir ayar,ru tat-
bik etmelerini tavsiye eder. - Olur şey değilsin! ... Bu Pariste me hur llourjols parfü-

ILEREI GELENLERDENDİR' ne telaş? Demek içinde gizli bir merisinin en son idaıdır. Pastel 
Birinden bahsediyodardı, mecliste şey var. düzgünleıi. sandr dö ruj, ruj man-

bazır olmayan bu adamın - alelusul- _Sana ait değil. .. Ne varsa darin \e ~aiıenin de Amilidir. 
aleyhinde söyleniyordu. Biri onun K tı aks. ·--·-•-•••••• .. hakkında: var. arış rmayac ın ..• 

- o adam bu işin ileri gelenlerin- - Kocan olduğumu unudu- ı' Di' Tabibi Pertev : 
den?ir, diye~e~ ~l~u: faslu gıybette yorsun galiba. . . Ata Bey ı 
verdi: ,. . erayı tet~ u mınıaıa 
yedıtflli aahıbı bırısı hemen cevap - Sözü uzatma. • • hem yal· ı B bb Al - · 

O dir ruz degıliz. . • _ . _ ! 
- son camaattcn , ama, ce- _ Onun bahşişini unutmam... uJmet eırnı~ur. ~ Eyliıldt 

maat geri dönünce önde görünür l İki dakika lıv . avdet edecektir. 
Filhakika böyle cemaatle yapılan - geç a ersın. • • -----•-••--

qlesde geri dönilldüğli zaman ön.a- Şöför: lsunbul Asliye mahkemesi birinci pk gibi görünenler yok değildir, de- _ Keyfinize bakın! dedi. 
0fil ıni? ticaıet calresinden; Mahktmece ilanı 

PARlS'TE KARAGOZ Jilbert son bir gayretle çan-
inuına karar verilmiş olan Y ddlkule
de Kazlı çeşmede Sukraı Kosısndnldl 

ve izale :\.lenda vt feriki şirlı:eıi 

Paria'te bir Karagöa oynatılacağı tayı bir daha almaya oğraştı. 
t1vayctini ıiz de benim gibi iptmit Kocası vermedi. Çantayı açtı, 
olm.alısınu. Karagöaün bu seyahati içindekileri maaanm üstüne bo-
cerı k.almııtıı. Alakadarlara ıı;öre bu- şal p d allık d dak '-- f b 'k d nt d rt kö ı ı nun sebtbi Karaıı;öaün Fransızca bil- tu ... ~. r~, .. ' .. u . .,.,. ı n uın a mevc e ve se e er-
memeııidir. Mamafi bir kaç gündür yasJ dokuldu. Kuçuk bir para den bir kı.ınının bilmünyede fruhıu 
Fransızca öğrenmeğc ba9lamıftır. çüzdanı meydana çıktı. Sigara karargir oldutundan 27 /7 /929 cu-
Allah zihin açıklığı verain. ağızlığı, mendil yere düştü. İki 
'9ıJilıııı"""',..--ı!""'l' .... FEİıİİİİLEiİİiİİK.__ küçük anahtar çıkırdadı... Son

ra bir çok kağıtlar göründü. 
Jilbcrt yalvardı: 

ıı in- - Kuzum birak artık .•. 
ci haftanın 4 üncülüğilnU Galataaa- ••. Kocası omuz silkti ••• 
ray I.iıeeinden Ahmet bey Jı:azallml§- Bunlar terzi adresleri, bazi dük
tı. Bu yazı §Udur: 

martesi günü saat lo,30 dan 12 ye 
kadar talip olanlann mahallinde hazır 
buhınmalan illn olunur. 

Adliye vekaleti ewak ve le
vuım müdürlüiündcn: Adliye 
ceridesinin 1/6/929 tarihinden itiba
ren bir senelik baaılması 4/7 /929 ta-

c Bu haftanın haberlerini fikrim
&n geçirirken düşüncem iki noktada den beri aç ve SU8UZ felaket.zede kö- rihinde yirmi gün müddetle açık 
"saplanıp kalıyor. Hiç tereddüt etme- ylünün acıklı feryadı muhakkaktır münakaaa ıuretile münakaaaya kon
\!en bu haftanın dahili, harici birer ki sizi ağlatacaktır. Fakat çok geç- muştur. Münakaııa muameleai Anka 
~ühim haberi olduğuna kanaat geti- ~·~~n .. bu tabii tc~ürünüzle ~raber rada adliye vekaleti müba aat komi-
rıyorum. yuzunuz azıcık gülumaeyecektir. İş- _ . . Y .. . 

Evvela tüphesiz, her kesin gözüne te iztıraplı zamanıru.ıdaki bune§eni.s ayonunda 2y1j92~ tarıhıne musadıf 
<arpan bu mühim haber bütün va Cumhuriyet idareıinin halka verdiği Çarııanba gunu ogleden sonra saat 
daşlann yüregini titretecek bir fa- ehemmiyet ve gösterdiği fedakirane 3 te yapılacaktır. Bu ceridenin üğı· 
cıadır. Sürmene, Rize havaliıinde vu- munenetdendir? Biz bu saadeti baş- dı ve kapak kağıdı müteahidine Je
lnı bulan seylabm hesapsu hasaratl, ka hangi devirde gördük ve hisset- vazımdan aynen verilecektir ş 1 
bu havalide oturan kıymetli vatan· tik?.. . . . . · ar • 
<laşlanmızın duçar oldukları oldukla· Diğer mühim ve harici haberde Çin nameıını ve cerıdenın ne suretle ba
n fclSket hangi vatanseven.in kalbini ve Rusya araunda tehlikeli bir telde aılmakta olduğu görmek ve öğren
aızlatmaz? giren ihtilaftır. Senelerden beri de- mek isteyenler adliye vekaleti evrak 

.. Bir _dakkacık • .nimle beraber dü- vam ed~n. umum dü;ı~ aulh ve. mil- ve levazım müdürlüğüne ve latan-
Jununuz. Korkunç seylabm dehıctin- aalemetını sarsmak ıstıdadını göıte- b ld da dl. 1 k 
den evini, barkını, köyünü bırakıp, ren bu şayanı teessür hadisenin kuv- u. a . a ı!e evazımma . a~~n 
ardından koşan su hucımıundan kur- vet ve ehemmiyetini kaybetmesini daıresınde muracaat etmelerı ılan 
tulmak için. dağlara sığınmt} ~nler- temenni ederim.> olunur. 1 

İsmail Hakkı beyin Ermanak efen- ttı a 1 •ı "ı Himayei Etfal cemiyeti lstı 
diden borç aldığı bet bin liraya mu- merkezinden: 
kabil birinci derecede ve birinci srra İaşe ve ibateieri cemiyete aıt 
ipotek gösterilen Hoca paşada Hop- T .. rk s"ıgorta ş"ırketi mak üzre Himayei Etfal k 1 
yar mahallesmin atik Aıir cedit Fın- U Müessesesi için hizmetçi kadi 
dıkcı sokaguıda Atik 5 ve 4 defa mü- H 'k h t - • • t l • neye ihtiyaç vardır. 
kerrer beş cedit 38, 36, 40 2 numa· art ve aya uzerıne sıgor a muame esi Talihler her gün Hurayei 
ralarla mürakkam altında üç mağa- İcra e.vleriz. Sigorta]arı halk için müsait 1stanbL1 merkezine müracaoıt t 
zasr ve içinde bir masur suyu ve al- lirler. 
tında 4 No. mağazanın mülkiyetinin şeraiti havidir 2 Ş h 
rubu hisesi ile intifamm sumun his- e remaneti ilan 
sesi ve han altında 4 No. biliihava ma- ~lerkezi İdaresi: GaJatada Ünyon Hanındadır h Evüpt ( 'amiı kctir ı 
ğazanın mülküyetinin rubu ile inti- , <'ntt• ı ulıuınnıayan şclılrlcı•de aceıılc araı nıaklaıhr ' 
fainin sumun hisesi kırk beş gün mü IJrıo. Telefon : Beyojı;hı _ 2003 shdc Hal•;ıriyc cadd .. _ nde 7 
detle icra kılınan müzayedesinde be§ 82 cedit emlak nımarnlı h:ı: 

~f~d~ef.::ez f::~e~e:!~~~~li~~dd~d:i. Geyveghlıı'sgr lıe)edı'Je rı'Jasettnden dükkAnı enkaf.ı .Ağuto.<un J4U 
yıkında görülmediğinden müzayede ulu u u u u Çm,amba giinü şaat 15 te ,, 
bir ay temdit edilmiştir. Hududu: 
Sağ tarafı bet parsel No. emlak sol Geyveakhisar sulh hakimliği münhaldir; tallp olanların Adliye lacağından isteyenlerin 0 
tarafı Fındık sokağı arkası kıımen vekAletine milracaatları llArı olunur. daire Encümenine miira~aatf: 

~:~i =~~u~i,:~~~~~~l{ı;~ Devlet ~emirJolları Ye limanları umumi i~aresio~en : ilan olunur. • • • 
marn 670 artın terbiindedir. MUste- F b ah ·1 edile k k.. ··1 kt · d · -'- Şehremaneti meıat müdirİ. 
milatı: 38 No. dükkanın zemini talı- er etona t vı ce opru ere mu azı emır m~eme 
ta döteli üst katta asma ıayvanı 0 • kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. tinden: Satılmak üzre Eşya ~u 
lup hanın birinci katındaki 8, 9, 10, Münakasasr 4 Eylül Çarşamba günü saat 16 da Ankarada sine bırakılan Siireyya Beye 
No. odalarda beraber senevi 4 700 li- Devlet Demiryolları Malzeme dairesinde yapılacaktır. bir .Atkı makinesi , e Mela har 1 
ra kira ile Katalan efendi sakin dir Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- nıma alt bir seccade ve SrJll' 
38, No. hanın methali vardır 40 No. ' 
mağaza zemini çiçekli cini olup sene- vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar Umumi mü- Beye alt tuvalet llı\n tarihiıı<İ< 
vi 4400 lira kira ile Ermarak efendi dtirlük kalemine vermeleri la:mndır. • itibaren 15 gün zarfında ;aiıı 
kiracidır. Bila No. bodrum dükka- Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara 1 · f 

t erı tara ından müracaat edile 
nında ayda 10 lira ile smail Ef. kira- da malzeme dairesinde, Istanbulda Haydarpaca mağazasından 
cıdır. Fındık sokağında 2 No. zemini ~ alınmadıifı takdirde alclu~ul ı1l 
Çiçekli çini mağaza 4 No. methaldı·r tedarik edebilirler. d ·1 zaye e ı e satılaca~ı ilan oııın 

~~c:::1~~ ~~s:::.ı:e 8a~~~:a b~~~: Bolu nıaarı·ı nıu .. du"rlu"g ... u·nden · · .. 
ile Henri Stern kiracıdir. Han zemi- U U Ba~ı boş olarak bulunan b 
ni katta çimento metali camekinlı av tazısının sahibi her kimse • 
kafe ocağı merdiven usdünde su de- Düzee kızası merkezinde yedinci tip altı dersanell pltn numunesine 
posu birinci, ikinci, üçüncü, katların tevflk•n başlanılup notamam kalan ilk mektep binasının ikmali inşaatı 8192 kiz güne kadar Kadıköy Bel 
herbirinde aydınlığı havi çimento ko lira 81 kuruş bedelli keşilnıme mucibince ve kapalı zarf usuliyle ve 929 ye dairesine m[iracaat evlemclt 
ridor ve dokuzar oda ikinci ve üçün- senesi agustos ayının üçüncü cumınesl gilnü saat onbeşte ihale<! icra kılın· ilan olunur. -
cü katlarda üçer adet heUl dördüncü mak üzre yirmi gün mtiddeıle münakaıadadır. Talip olanlenn feraitl anla-
katta zemini çiçekli çini camekAn mak üzre lsısnbulda lsısnbul maarif müdürlüğüne ve Boludı \illyet encüme- • • • 
aydınlığı terasa ve üç oda ve zemini nine müracaat eylemeleri. Fatih dairesinden: Elvan 7J 

y 

kırmızı çini üstü açık terasa vardir. o 1 t f '1 ı d lr ı d mahallesinin Hacı Ya kup sO~ 

:~ ~İe~0~r:dş~~~ ::;e~ ~~~ ~~~ç~: HV e nıa uaası luare ıOIDISJODUDuan ğında 20
•
20

-
1 

eski 4·4 yeni rı> lr 
nun hisesinden 200 lira kira ile Muı maralı lki katlı ah~ap hane ır 
tafa bey 4 No. 200 lira ile Abdurah- Mathaada bir sene zadında teraküm edecek takriben 150 bin kazının 14 .Ağııstos929 Çar;aJ11~ 
man bey kiracıdır. 5, 6, No. odalar Kilo kırpıntı kA~dının bilmüzayede tallb!ne ihalesi hakkında 1 S d 
boş olup senevi 350 şer lira kiraya günü saat 15 te >atılacağın ·ın 
miltebamildir 7, No. 200 lira ile Yu- temmuz 929 tarihinde yapılan müzayedei aleniye neticesinde veri- talip olanların 0 gunde dııi 
suf bey ıı, 12, No. 400 lira kira ne len fiat haddi itidalde görülmem~ ve yeniden mUzayede Jcrasına encümenine müracaatları il 
Süreya paşa ldracidır. 13, No. boştir karar verilmiş olduğundan talip olanların şartnameyi görmek üzere olunur. ŞÖ 
200 lira kiraya mütehamildir. 14 No. her giin muhasebe,·c ve müıavedeye iştirak için de 27 temmuz • • * 
350 lira kira ile Sm. Besua Ef. 15 ' 1 

No. 200 lira kira ile Ahmet CelU bey 929 cumartesi günü :;aat 15 buçukta pey akçelerile komisyona Beyazıt dairesinden: (502) lı 
16 No. 200 lira kira ile Gabriel Ef. mı.racaatları ilan olunur. ruş siper resmi borcunu verrıı1 kr 
17, 18, No. 400 lira kira ile Kirkor p t t 

1 1 1 
- d ·- diğinden dolayı Uzun çarşı cad 

!•r~%a~ıev~tl~~~~:. ;~ ~:. t~~t~~ OS a ve e gra evazıın nıü~ürlülünuen: desinde 347No. lu dükktııda yaf! ltiiç 
200 lira kiraya mütehamildir. 21 No. 1 _ Ankarada umum müdürlük binaslle Jstanbul. T. Fabrikası Yaninin haczedilen bir tene~· 
90 lira kira ile Tahsin bey 22• 23• ve Ankara lstanbul telsiz binaları için mubavaa olunacak iki yüz H.a. le .. p yajtı 27 /7 929 Cumart•~ 8 
No 1/4 hisesi senevi 350 lira kira ile 1 e 
Karnik ve Teodor Ef. 24, 25, 26, No. otuz ila iki ytiz elli ton Kadıköy p;azhane i kok kömürü 28 Temmuz gunu saat 14 te mahallinde si 
450 lira kira ile Rotenberg 27, 28, 92q Pazar gt.nü ihalesi i~ra kılınmak üzere kapalı zarf usulile mü- tılacagından almak lsteyenlcıl 
No. boştır. 200 zer lira kiraya müte- k k 1 k" ,.., l)o,. 
hamildir. Diger odalar boştır han na ·asaya ·onu mu~tur. mez ur gün ve şaatte hazır "' -. 

2 - Taliplerin s,artname almak için <imdlden, teminat ve tek- J mal ·1• ı tam kiirgir merdivenler mermerdir. ' un arı ı un o unur. 
Elektrik ve terkoı vardır, bodrum lilnamelerini ihti\'8 edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkOr . 
Yekparedı·r. Fazla malu" mat 929/288 · h t d ·· t · tah d Ub L · Emvali metruke müdilriyeıindel' tarı tc 5aa on ort e yem pos ane e m ayaat .. omısyonuna 
dosiyadadir. Dilsiz hanı nam ile ma- mt.rac;ıatları. Satılık emlak ve arsı: Beşiktaştl 
ruf iş gayri menkule talip olanlar te- .Abbasag& mahallesinde cedit Kof' 

~~~1;~~0~i;:~~n ~'!~~:~~;i rn':ir L
1CZaCJ VB OJ' ~P.J' DJBbfep)Ufl' DJU" dU"flU"~"'U"lldUll'. ~~~:tn:•ta~:~: ~e~~ .. ~uuyr~1~1~ tarın yüzde onu nispetinde pey ak- D VV ft U U Ura bedeli mubımmenlle ve ü<kildİ 

çesini teslim vezne etmeleri ve 29/ da İhsaniye mahallesinde ve caddr 
8 929 t ih . d t 16 k d d. .Atide muharrer günlerde saat ikide başlamak Uzre Fizik mu- • 1 ar ın e saa a ar tem ı sinde c•dld 68 ·o. lu dUkklnm95/l• ANıc. 
din son müzayedesi yapılacağı ila~ alliıni Dr. KAzım Bey tarafından Beyazıtta Ecıacı ve Dişci mektep- hl - ,.50 11 k h 0 1 olunur. led Dişrine-tebabetinde radyolojiye ait serbest desrler takrir edile- ssesı - rs ve uımpaşada 1 Z/ı\ı 

Ferhat mahıllesinde Aluocaldar Y1 k.A.. 
İbrahim Naci beyin Selaıtlk banka ce~den arzu eden ı:evat teşrii edebilir. b. · · k d ~ 

srndan borç aldığı mebalığı malı1me 21 Agıı~tos Çarşamba: Diş tebabetine ve Agı.z Hastalıklarında Rad- ınncı so ·ağın 1 cedit 21•23,85 \))~ 
mukabil birinci derecede teminat i· !arlı mnııkkam iki dükkinı mıi~tt· C:• 

Yoloı'inin (Teşhis ve tedavi noktai na.zarın- ıı h · f hl •rf "l rae eylediği Bakırköy Kartal tepe m . anenın n~ Hesi 400 '.' lllJ 
Aksu caddesinde 29 numaralı ta.,.. dan) ehemmiyeti ve Rontken Şuaatının peşın bedeller ıle 6-8·929 ıarihın• il 
ruf kanununun netrinden eve! mub- havasL milsıd!I Sıli günü saat J 5 de roır IY 
tcs maa bahçe bir bap hane ile zemi- 24 Gumartesi: Rontken teşhis makineleri,Radyodiyagnostlk. zayedeleri mulcarerdir taliplerin bt' 
ni ihalei eveliyesinin icraaiçin otuz " I delin mezkiıaenin ı 

0 
7

0
rn he••bi~ 

Un Udd ti "-ayede k u1 28 ,, Çarşamba: yl Radvoıt.afi ahzı •eraiti n plak muta- "" ~ g m e e m.... ye on • ' "'' • teminat makbuzlarile •mvall meırııJıl 
muJtur. !Aası . k 1 Hududu: Sa>< tarafı Zühti bey ha- 31 C D Cevf h ıauş omisyo1una müracaat ry <" .. umartesi: iş ve astalıklannın Radyolojllı: mü- · ı L ne ve bağçesi, sol tarafı ve cebhesi " mt er 
tank, arkaııı Edip paşa hane ve bağ- talAası ve şuaile ıl.11 teveıtürlü talt cereyan-
çesi ve bazen Zühti bey hağçesiyle !ardan mütevellit arizat ve tahaffuz çareleri. 
mahlut tahminen bin yüz elli arşın 
terbiinde olup bundan ikiyüz doksan 
aekiz buçuk arşın murebaı ahşap içi 
dişi yağlı boyalı içerdeki divarları 
kıs.men istanba harici kısmı ve elli 
üç arşını yine haricen ve dahilen yağ 
lı boyaları bozulmuş ahşap selamlık 
kısmı ve yirmi sekiz buçuk arşıru bah 
çede k!irgir odunluk ve on sekiz ar
şın küsur parmak selamlığa bitişik 
kargir mutpahtır. Bahçenin ön tarafı 
yarrm divar üzerine demir parmak· 
lık olup her iki l>ina bahçenin içinde 
dir. Bahçede bir Jale havuz, tahta bir 
kümes, iki ayva, iki nar, bir manolya, 
bir erik, altı incir, dört fistik bir dut, 
üç çam, otuz beş gül fidanı, bir ar
mut, bir salkım, altm:ş taflan, bir 
şeftalı, iki asma, bir at kestanesi, iki 
yalimya mazı ve Malta eriği ve bir 
kaç ayandoz vardır. Bahçenin etrafı 

divarla muhat olup bir kısmı çimento oda vardır. Selamlık mutfağının ze
divarlı ve bir kısmı çakıl yolludur. mini çimento maltız ocaklı ve çimen
Harem kısmının önünde camekan ar- to zeminli kilar, alt kat pençereleri 
nuvo bir antre zemini çimento, came- demir parmaklık, seliimlık tarafı üst 
kanla nüfrez sofa üzerinde üç oda bir kat pençereleri pancurlu harem tara· 
hala bir kilar ayrıca koltuk kapısı fı kafeslidi.r. Cenap Şebabettin bey 
bulunan mutfak, Triyeste taşlı kori- mahiye kırk altı lira bedelle müste
dor üzerinde tulumbalı kuyu bir ha!a cirdir. Elektrik tertibatiyle muceh
zemini malta maltiz ocaklıdır. Deru- hez yedi bin dörtyüz lira kıymeti mu 
nunde yekpare budrum kapısı ve bır hammineli olup iştirasına tal" ı 
kil d · · 1 d M d. ıp o an· ar var ır, zemını m;ı ta ır. er ı- . ... 

.. · d b' ı k b' d b" d !ar ve daha zıyade malumat almak is ven uzerm e ır ara ı ır o a ır o . . 
lap birinci katta biri küçük beş oda 1?enler kı~met~ muhamının~s~nin 
bir aralık bir sofa bir hala bir kilar. yuzde on nıspetınde pey akçesını ve 
ikinci çatı katı yekpare ve tavan dö- 928/1977 dosya numarasını müstas
şeme!dir. ~~ben h_tanbul dördüncii !cra amirli-

Sclamlık kısmında: Zemin katınd:< gıne muracaat eylemelerı ve 29 ı 8/ 
çiçekli çini bir antre ve koridor üze- 929 tarihinde saat 14 ten 16 ya kadar 
rinde bir hala yuk ve dolabı havı bir müsterilerin hazır bulunmaları ilan o
oda üst katta bir sofa üzerinde bir Iunur. 

lstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

'.\lilll Bayram münasebctile :zJ 
Temmuz Salı günü Odamız ıc•· 

_palı _bulunacaktır. • 
.................... 1 

i ~~~~~~~ ! ..................... ~ 
Ferah Sinema tiratrosunda 
Bu akşam Cevdet - B. temsili<~ 

idi millt şarefine büvük prograııt 
Sinema tiyatro vaf\'ete 

Komik Şevki hey 
Millet tiyatrosund ı bu ~un g il 

düz bu akşam idi milli ~crcfine biı 1 ~ 
müsamere tinyatro, siema, varyeıc JJ' 

1 
-- Öt~.kile~, şun3:?~-de~anlmın j re içinde P'.';11 oldu, ekz?z bozul-ı den .. olan bi~ kadın~, bir klza-te:-ı --=-bemek meslektaşmışız~ T Bu t~pr~ğm üst~nde kimin ~ 

tecavuzlenne gulumsuyorlardı. du, radyator çatladr dıye yalan cavuz edemıyeceksın ! -.. - Evet. · 1 hemşıresı veya bır kadını va . 
Çapkın kız açık otomobil a- söyle. Ve canın isterse gece ya- - Boksör müsün sen? Oteki şoförler kızın etrafını sokakta kendi halinde giden 11' 

MIUiıeun enehi ıeınıal: 45- -

·ç-.-PKIN KIZ radr. Şımarığın arabası kapa- nsına kadar tamir! bitirmiye- - Hay;r, s.adece .. Türk ~ız~- ald.ılar ve arkadaşlarına şefaat baş~a hemşire .v~ya kad~ tj 
lıydı. ceksin. Ve canın ısterse bu ar- yun! Saru yelik muhlet bıttı, ettiler: cavuz etmemelıdır. Ver şıı1' 

Yazan: AK..4 GiJNDOZ - Kapalıda daha iyi eğleni- kadaşlarmı da oraya davet ede- geç direksiyona! - Affedersiniz hanımefendi, elini, barışalım. 
( Dün ıntişar eden 44 numaralı tefrikada bir yanlışlık olmuştur. Tefri- lir hanını efendi! ceksin. Ve canın isterse bana el Delikanlı yine şımank bir mı o zaten daima şakacılık eder. Musafaha ederken sordu: 

kanın 5 inci sütunundan sonra \ul<ua gelen bu yanlışlığı tashih için bu _ Yaaa!... uzatacaksın. rıltıya başlamak istedi. Öteki- - Fakat bu şakaların en ağı- - Senin adın ne? 
tun 5 inci <ütundan •onraki kısmı n~rediyoruz..) - Taksi saatini de ac;mayı- Hepsci, şiındi hayret ve istiğ ler susmuşlar, manzarayı seyre rıdır. - Aycan . 

Uzun bir gezinti ile kabata-I görmedim. Adamı yakıyor. veririz, ne olur ki... rapla baka kalmışlardı. Çapkın diyorlardı. Çapkın kız sağ muş Ke_nd~ne gelen delikanlı açık - Aycan efendi. Eyi biri~ 
_şa gitmeğe kara verdi. Kalktı. Çapkın kız bunun kendisine -Öyle miiii? ! kız sözüne devam ediyordu: tası ile delikanlının sol omuzu- kalplı bır adam olduğunu gös- Bana da öteki beriki çap 
Hepsinin ellerini sıktı. Belediye atılmış bir tecavüz taşı olduğu- - Nasıl emrederseniz. -Ve sen de yalnız benim ya- nu sertçe dürttü. terdi: · kız der. Benim de adım bu. fJ# 
kulübesinin ötesinde sıralanan nu hemen anladı. Duymamaz- -Peki, öyleyse senin araban pacağıma boyun eğeceksin. Delikanlı sallandı ve arabaya - Hayır, şaka değil hanıme- di şimdi yolumuza. 
taksi.erin yanına gitti. Şoförler Jıktan geldi. Onun bu la.kayıtlı- la gezeceğim. Hala ne olduğunun farkında yanlama çarptı. Arkadaşlarına fendi. Ben o terbiyesizliği bile- Şoförler döndü: 
apkını görünce bakıştılar. Bu ğı şunank delikanlıya cesaret Sıçrayınca kapıyı açtı. Ağzı olmıyan delikanlı yine yılıştı: baktı. Dudağını ısırdı. Kiminle rek yaptım. Çünkü böyle gör- - Hoş git çapkın kız h;ııııı1' 

vakıt, bu biçimde bir genç ka- verdi. kulaklarına vanyordu. - Boynum kıldan ince. çatıştığını hemen anlamıştı. düm, böyle işittiın, böyle alış- - Hanımı yok! , 
<lm buralarda ne arıyor? Diye - Hanım efendi! Götürelim Arkadaşları gençliğin verdi· - Kalın da olsa ehemmiye- - Yahut dur, başka ey ya- tun. Aksini gösterip öğretseler- Kasketler çıktı. Gülüştiil~ 
dô ündüler ve hiç şüphesiz a· mi? Güzel, tenha yerlerimiz ği bir hasetle bakıyorlardı. Çap ti yok, ben inceltmesini bilirim. palım, sen yanuna otur, direk- di karşınızda mahcup olmaz- Barıştılar. Çapkın direksiyv 
kıllarına ilk gelen şey gizli ran- var, serin hava alırsınız. km kız ayağını basamağa attı - Peki, siz ne yapacaksınız? siyona ben geçeceğim. dım. geçti. Şoför yanma oturdıt. 
devu oldır. Ve akla böyle birşey Gayet tabii bir sesle cevap ve yüksek sesle şu emri verdi: - Ben mi? Ben şunu yapa- - Nasıl olur? - Sizin bir hemşireniz var - Nereden gidelim şirnı:li~ 
gel ncr de şoförlerin içinde ya- verdi: - Beni en tenha yerlerden cağun: Deminden beri söyledik Diyebildi, çapkın kız cebin- mı? . _İyi bir g~zinti yal?.rnz.;.clı~ 
kışıklı, fakat l:iiraz açıkça birisi - Ben de onu düşünüyor· götüreceksin, en ıssız dereler- !erine şu saniyeden itibaren de- den ehliyet cüzdanını çıkarıp - İki tane var. tıvorsanız. Edımek<>pı or.ı. ı ! 
İ\akaya başladı: dum. Uzun bir gezintiden sonra den geçireceksin. İnsanın hay- vam edersen, çeneni, dişlerini gösterdi. Birinci sınıf şoför eh- - Öyle ise size birşey söyli- E}ribe ineriz, or;-clan Si!P •n, 

- Aman da aman! le sıcak Kabataş iskelesine saat altıda vanın uğramadığı yerlerde du- dağıtacağım ve sen de bir daha 1liyetnamesini okuyan delikanlı yeyim ve siz de hangi meslekte ağa. Kağıthane, Hürriyet t.Ci! 
yah .. • ıı' bir yaz he le hararetlyeti~cceğim. racaksın ve canın isterse bir de- kendi halinde ve senin milletin-lişi tatlıya bağlamak istedi: olursa olsun onlara öğretiniz: Bitmedı 

~ ·a- da konu uruz. • • 
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AZAMi HiZMET 
VE AZ MASRAF •• 

/ •. 

• 

c Yolcu ve ya yük nakletmek için bir nakil vasıtası aradığınız zaman 
~ıra ilk gelecek Doç kamyonudur. 

1 
btr anı yon alınırken gaye, azami yükü en az masrafla ve en seri surette nakli edecek 

; naıtıı vasıtası elde etmektir. 
ı . Menfaatını takdir eden bir nakliyecinin Doçtan başka kaınyon alma-. ın. . 
r a •rnkan yoktur. 
A Şo~oç motörünün kuvveti yokuş ve arızayı hükümsüz bırakmakla 

ret kazanmışhr. 
, 1 Sair ve tazyik görebilecek bütün aksam kamilen yüksek dereceli 
ı1 ~r~rn ve nadyom çeliğinden imal edilmiştir. 
• k:!içij er Parçasından azami hizmet bekllyeblllrslnlz ... Doç kamyonlarında kulallanılan en 
' F k Vida bile yerine konmadan tazyik altında tecrübe edilmiştir. 
a t~nlerde altmış beygirlik bir kuvvet inkişaf ettiren motörünün 
e~zın sarfiyatı 95 kilon1etroda bir teneke benzindir. 

l)0 ç ~rt tekerlek, hidrolik frenlerle mücehhezdir. Karlı nakllyeclllk yapmak yalnız 
V a~Y~nlyle kabildir. 
ekılı \Jmun1i 
Türkiye Otoınobil ve Lastik ve Traktör Kommandit şirketi. 
(Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası ) 

Beyoğlu istiklal caddesi 168 No. 

Taşra acantalıkları: 
Zabıtçı Zade ve 'erik! A SAMSUN 
Mahmut Celalettln Bey 
Muhaddlıı Zade Alim Bey 
Muharrem Hilmi Bey 

Oüzel Bey Zade Hasan Bey 
Nasuhi Eııat Bey 
Pirinççi Zade Sıtkı Nedim 

OIRESON 

ISPARTA 

Esat Efendi Zade Seyyit 

BilAI Bey. 

lsmall Zade Vahit ve 

ŞürekAsı. 

intibah Şirketi 

Badılı Zade Tahir Bey, ve Edip Beyler. ~ MALATYA 
~~~~~_;__~~..,......~~~~~~~~~~~ 

~~.,,......,, .... BÜYÜK TAYYARE PlYA \fKO ~ 

UGUR GİŞE~~ 
SORUNUZ! TAHKiK EDINIZ! 

Göreceksiniz ki gişelerin en muntazamı ve en fazla ikramiye 
kaıananı UGUR gişesidir. isabetleri mecmuu şimdiye kadar 

V ARJM MİL YON Türk lirasına kariptir. 
Cağaloğlu Kapalı fırın 42 ÖMER RIFKI. Hiç bir yerde 'ubesl yoktur. 

G <t ·::-~_...ı.ı.ır.ı;;:-:ı 
lıno icara veriliyor 

n~'lkarac...ı \' eni~ehinle llale OL ·, 1'14 Bahçe ve Gazinosu Za
•lı~~ vurdu olmak üzre saun 
'lıu ı,tır. lki sene muddetle ve 

1 
şaıt Şeraitle icara verilecektir. oarma sıhhat 0-

k;\Je~rtnamc .\lı ,ı :.\1 dafaa Ve- zere olmak için 

JÜBOL: 

f3arsakları . yeniden 
ıamfr ve fhya eder n<ıc.,kL~ıurc Mudürlüğunden alı- her akşam bir 

tL ' komprime (Jll• 

NOVOTNi 
b· BAHÇESİ 
'ı\ırahaue ve lokantası 

M]i~MMitORKt~TRT 
ö fı'le tablldotu bahçede 

ı\Juakkip aranıyor 
c..y., 

korıı ın ıba~ !er tah ilAHevziat 
IS\ n . 

••ı ır 1\ u ıçın hır muakKıbe lüzum 
Ilı enı siuın g>vr ınubad:I ol

\ e . r 
''"' l<e •lct ira sı şanur · laa~ 

ış 1 d .. 
'• a " ıı Bevo~ unda ımam 

'"''• "" .:.v nur e .. ")ya ml.ıracaat. 

bol) alınız. 
Paris hastaneleri 
sndteahhltlerl 
ŞATELEN -MUESSESATJ 

Bllômum eoza ... 
nelerde satılır.' 

INKIBAJ 
iLTiHABi EM4 
USRETI HAZIM 

MIGREll 

Ba~ırsaklıırın nazımı ola" ( JÜBOL ) lnkı~azdaft mustarip 
olanlara muayyen bir saatte Clefl hacet etmelerini temfn edM. 

DeY!!!e~~~ti~l0!!~~!.~~l~~!~~"~t~İ~l~~k~S!ePüa~~r!~~~!~!8 
cereyanı· mütemadi ıııotörü saulroak üzere müzayedeye vızedilroiştlr. Mü.ııa
yede 3 aA"ustos cumanesi günü saat onbeşte yapılacaktır, 

Talipler her gün mağazada motörlerl görüp istedıklcri izahatı da 
alalıilirlcr. • 

ARSENOFERlTOS 
Zafiyeti umumiyede 
ve hali nekahette en mües· 

sir ilıı~ (Arsenofora• 
tos) şurubudu!', 

Eczanelerde ve ecza de• 

polarında bulunur • 

TAKLiT 
Türkiyede 21 Şubat 1927 ta

rihinde ve l 938numcro tahtında 

alelusul kayit ve tescil edilmiş 
olup bilcümle patiska topları

mızda ve bilumum basma, beyaz, 
veya ham pamuk kuma~larımız

da bulunan yukarıdaki fabrika 
etiket ve markasını bariz bir 
surette taklit ve kezalik Türkiye
de müseccel 

GEMMEL n RlBTEB LIMiTED 
tin vanı ticarisi ne merbut 

GEMMEL 
isminin dahi taklit edilmiş bu
lunmasına binaen fabrikamızın 

marka ve etiketini havi ba!Ada 
zikredilen emtiayı satan ve ya 
hıfzeden keza GEC\1:\IEL ismini 
gerek bu suretle ve gerek başka 

surette yazılmış olsa dahi tel.U
fuzu ona müşabih olarak bir 
isim taşıyan yukarıda mezknr 
malları >atan veya hılzeden eşhas 
hakkında hüktımetl cumhuriyenin 

mahkemeleri huzurunda mülkiyeti 

sınaiyenin hiımyesl kanunu mu
cibince derhal takibatı şedide 

icar edilecektir. 
Mançesterde 28 Haziran 1929 

da tanzim edilmiştir. 

The Callco Prlnters 
Assoclatıon Limited 

Maarif ve~aletin~en 
!\an'at mckt~pkrimiz için mll

dürlcrle acolyc ~cflcrine ihtiyaç 
vardır. Şefler her amel! mesaide 
hemde t~knoloıi ve mesleki re
sim derslerinde ihtisas sahibi 
olacaklardır 

T;ıliplcrın türk san'at mektep
leri ~ahadetııanıesinin yahut,·· A 
rupa mekteplerinde ( teknisyen 
veya Enıcniyör) vesikasını hamil 
olmaları şarttı·. 

Talipler ve f ızla tafsilat almak 
isteyenler yuk ek tedrbat daire
sine müranat ttmelidir. 

1 

Yanız bu nam: ma
kinenin kıyn1eti hu
usunda bir garanti 
teşkil eder. 
Türkiye umum mümessilliği: 

Bourla Biraderler 
ve şürekası 

Galata, Voyvoda caedesl No. 
39-42 Telefon B. 3354-3355 

rabzon acantalıtJ: Hacı Harun 
zade Faik ve mahtunılarl 

192tı 

Flida sayesinde rahat uyku 

Seyrisefain, Gurabayi müslimin hastanesi, Hilaliahmer mektebi ve 
sair müessesatı sıhhiyece tercihan istimal edilmekte olan FLIDA sinek, 
sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve bütün haşaratı ) umurtalarile 
kat'iyen imha ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve kokusu sıhhi 
ve latiftir. FLİDA haşaratı öldüren bütün mayiat arasında birinciliği 
kazanmış ve Fransa hariciye nazareti ve Türkiye şehbenderliğince 
resmen tasdik edilmiştir. Sanat ve rekabet aleminde dahi en yüksek 
n1evkıi şehadetnan1elerle ihraz etnıiştir: çünkü yarı yarıya daha ucuz 
ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 75 ve pompası 75 kuruştur. 

Flida istediğiniz halde(tesiri yoktur) d!ye sizi aldatn1ak isteyenlere 
inann1ayınız. Flida haşaratı öldüren bütün mayiattan daha mükem
mel, daha müessir ve yarı yarıya daha ucuzdur. 

Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve yerli sermayesi 
ile yapılmıştır. 
Flidayı tercih ediniz. Flidanın müstahzın Hasan Ecza deposu sahibi 

Meşhur Hasan kolonyası ve Hasarı kuvvet şurubu müstahzırı Hasan 
Beydir. Flida bir şah eserdir. Markasına dikkat Hasan ecza deposu. 

Devlet ~eınirJolları ve limanları umumi i~aresin~en 
30 ton üstübü münakasası 5 Eylül 929 Perşembe günü saat 16 da Ankarada devlet deın!ryollan 

binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlanru aynı günde saat 
15,30 a kadar umumt müdürlük kalemine vermeleri ltzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira 
mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinde, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler 

Istanbul yarış ve ıslah encümeni riyasetinden: 

At yarısları 
26 Temmuz 929 Cuma günü 

Veli efendide saat 14,30 da yapılacaktır. 
Hususi tirenler : Sirkeciden Veli efendiye - 12 - 13,20 · 13,40 - 14,5 

Vell efendiden Sirkeciye - 17 • 17,29 • 18 - 19 
Otobnsler: Topkapıdan Veli efendiye 

Her nevi vesait Yedikuleden Veli efendiye işleyecektir. Koşulann intizamı balkın lsırabau ıemtn 
edilmiştir. 

Duhuliye : Mevkii mahsus 200 - Birinci ı 20 - lklncf 55 - OçüncU 30 kuruştur. 
Büfe, Bahsı muşterek 
Hayvanatın kaydı sipahi ocağında yarıştan evvelki 23 temmuz Salı akşamını kadar. 

Devlet Jemiryolları ve lin1anları umumi idaresinden: 
636 adet meşe traversln kapalı zarfla münakasası 11 Ağustos 1929 Pazar günü saat 16 da An

karada Devlet demiryollan binasında malzeme dairesinde yapılacaknr. 
l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 

15,30 a kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri lıl.zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada Maliye dalreslnde, Istanbulda Hay-
darpaşa ma~azasından tedarik .-debilirler. · 

LaAlelı' harı'kzedenaAn Apartmanıları devairi müç-u U !J temlası mudırlyetınden: 
Laleli HarlkzcdegAn devairl müçtemiasının ikinci .kısm dair~in

de 38 numaralı cadde i.izerinde 5 odalı hane müzayede ile icara 
verilecektir. Talip olnnlann Temmuzun 28 inci Pazar günü sabah 

~aat 12 de ihale! kafiyesi icra olunacağından pey akçelerini alarak 
müd·rlyete müracaat eylemeleri. 

Devlet ~enıirJolları ve limanları unıuıni i~aresin~en: 
Pek dcmır köprü;.tinün yeniden inşası ve eski köprıinün sökül

mesi kRpa'ı 1.arf usulile miinak>aya konmuştur. 
l\lunakasa 7 cylul cumartesi günü ·aat 16 da Ankarada Devlet 

d~mir)olları bı'1asında yapılacaktır. l\lünakasaya l~tlrak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15, 
.ıo a kadar umumt müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. Talipler 
miıııakasa şartnamelerini l O lira mukabilinde An karada malzc me 

1 
dairesinde, Istanhulda 1 laydarpaşa mağaza ından tedarik edebilirler. 

~.iii!Eciiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii~iiiii!imi .. iii 
nebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banks Kommerçiyale 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Lirot) 
Travellers (.Seyyalıin 

çekleri) ı;alal' 
Lirt, frank. İng•liz lira 

veva doları frank olank 
satilan bıı çekler sayesndc 
ııerere gitseniz paranızı ke
mali emniyetle taııı· ve her 
c zaman btersenız diinvanın 
her tarafında, şehirde, ole -
erde, vapurlarda, treıılarLle 

lstan~ul nııntatası ınaaril Enıinliğin~en ~~~~~~~!~::~k;:~~~;{~~~~~~ 
Bcyoğlunda Tepeba~ında ( 75) numaralı Şeyh hanımın ( 7) nu· Travellers çekleri hakiki 

maralı Aparnmanında Nuriye hanım tarafından açılan dikiş dershane- sahibinden başka kimseniıı 
sinin kaydı terkin ve rubsatnamesinin 1'ıükmil iptal edilmiş olduğu kulnaamayacağı bir sekild 
beyan ve ilan olunur. tertip ve ihta~ Bclilrn; \ıı. 

R Ü BERT K Ü LE•c•••~ Darülaceze müdir~yetinden 
~· Daruiaccze) e muktezı on teııeK:e 

K 1 kı A-11 M"h dl k ~_. beyaz peyniri~ kapalı zarf usulhle o ec smı - u en ı ısmı- "il · 

S 1 k 1 ~~ 
münakasısı 18 ağ'uwıs 929 ıar:! ; , 

anay urs arı .. . 
saat ondom~ ıcra edilecekti T l' 1 , 

Her pc~embe ve cuma günü 9 d~n 12 ye kadar müracaat . . r. 4 ıp < 
~ .... ,r.r.,.........-...,.....,.,.....; ....... )e(%% % % % % %'. %'. % % %'. l'.• temınat akçe ve tcklıfnamcleriylc 

--------- muracaatlan 

' 



• 

~dçuk hacun Jcız lisesi mezunlan tarafından tertip· olunan dünkü müsamere 

~eyrı sefaiı 
Merkez Acenruo; Galatı k!lpril 

qııında . Beyoğlu 2362 Şube 

ıcentetı: "1ıhmudiye Hanı ıltıtda 
htınbul 2740 

Trabzon i~inci postası 
(:\nkara) vapuru l!S Temmuz 
perşembe akşamı Galata rıhu
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Stmsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of Trabzon 
Polathane Glreson Ordu Faua 
:amsun Sinop Jneboluyı uğra
yarak geleccktlr. 

lpılk ılr'ıt '111111 
(Mersin) vapuru 23 Temmuz 
Salı 17 de Sirkeci nhnmından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Kilçlildcuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
döntişte mezkl\r iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaknr. 

Gelibolu için yall1lll yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

KEFELIZADE HAMDI 

VAPURLAR! 

Kara Deniz Postası 

HiLAL 
24;::ı~,Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci nhtımından 
hareketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, Samsun, Fatsa, Gireso, 
Tirebolu , Görele, Vakfıkebir, 

Trabzon iskelelerine azimet , 
ve avdette Rize, lirrrenc, Ordu 
ve Ünyeye oğrayarak avdet ede
cektir. Yük ve yolcu için Sirke
cide yeni handa 1 numrolu acen
tesine müracaat. Telefon: lstanbul 
s1os 

Nippon Yusen Kaısha 
Japon vapur kumpanyası 

( DAKAR MARU ] Japon 
vapuru Japonya ile Aksayı Şa
rk llmanlanndan gelerek Tem

muzun 24ünc:ll günü eşyayı ticariye 
alarak Pire, Ceneve, Valans ve 

Uverpol Jlmanlanna hareket ede
cektir. Tafılllt için Umumi acenta
lan : Calatada Arapyan Hanın-
da birinci katta lENRCO SPE
RCO ve MAHTUMLARINA mü-

r 1 
racaat Telefon Beyoğlu 2999. 

YEL K EN C 1 Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
. Vapur Acantalığından 

lan denız lôs Y8 snr'ıt qoılnı karadeniz ~t~~.;'postası 
SAMSUN 

VAPURU 

T!~uzÇarşamba 
günil akşamı Sirkeci nhtımın
dan hareketle doğru (Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson , Trabzon , Surme ve 
Rize ) ye gidecektir . 

TafsllAt için Sirkecide yelken
ci hanında kAln acentuına mli 
racaat Tel lstanbul 15 l 5 

fuoYÇE LEV Aı ·r Lll'\IYd 
Hamhıırg, Brem, Anvers, ı 
1 tanbul ve Bahri Siyah ara 
~ında azimet ve avdet munta 

zam postası: liamburg, Brem, 
Stctin, Anver~ ve Hoterdam. 
d::ın limanımıza muva~eleıı 
lı kleııen vaporlar ; 
Oderland \'apuru 'ımaLımızda 
\larmaro " 24 Temula doj!;ru 
Sıra .,.. .11 .., ,, 
\'ııks \'&p'ıını 6 Ağostosa dogru 

Burgoz, Varna. Kosrcnce, Kıla• 
ye lbraıl için limanımızdan 

harcker edecek vapurlar: 
~ nnara upuru 24·26 Temmuz
da. ıahm·lde. 

Dclos vapuru 8-10 ağuStosda 
ıabmilde. 

G vapuru erze 28 temmuz.Pazar 
akşamı saat altıda Sirkeci 

nhtımından haraketle ( Zongul-
dak, lnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordn, Glreson, Vakfıkebir, Tra
bzon, Rize. Mapavrl ) iskelele
rine azimet ve avdet edecektir. 

Vapurun birinci ve ikinci sınıf 
mükemmel ve muntazam lüks 
kamaraları olduğu gibi kamara 
yolcularına mahııus ehven flatla 
nefis yemekler vardır. Tafsilat 
için SlrkecldeYalı KüşkO cadde
sinde Küçük Kırzade Hanındaki 
acantasına müracaatları. 

Fransızca veya İngilizceye aşina 

Bir şoföre 
ihtiyaç vardır. Alakadaran 4üncıi 
V akıl hanında Amerikan Ekspres 
Bankasına muracsatları. 

lstan~ul ticaret ~arosun~an 
Kalorifer için elli ton İngiliz kok kömtirli miıbayaa edileceğin

den itasına talip olanların şeraiti anlamak iizre Temmuz 929 gaye
sine kadar Borsa levazım memurluğuna müracaatları i!An ohmur . ......................................... 
i Taksim bahçesi ! 
: Bu gün milli bayram miırasebetlle bütün varyete programile i 
i Büyük matine ! ......................................... 

Ankaradaki ,ebze halinin yanması üzerine alel'acele inşa 
edilen ı>ebze barakaları 

Yeni otomobilinizin 
tekerleklerinde kullandı
ğınız lastikler her hangi 
marka olursa olsun 

ihtiyat olarak yalnız 

FORT 
DUNLOP 

lastiğini bulundurup 
kullanarak tecrübe 
ve neticesini muka-

yese ediniz. 

Fabrikasının umumi deposu: 

lstanbulda Yeni Postane arkasında 

BAKER Hanındadır. 

Posta Iıutuau: lstanbul 468 

lslan~ul Tuz in~isarı ~a~ ınü~ürlüğün~en: 
2 Haziran 929 tarihinde kapalı zarfla lhaksi ilAn edilen akde

nlz kara deni1. ve marmara havuzları tuz nakliyau için taliplerin 
tcklifltri muvafık görülmemlş ve pazarlıkla yapılan münakasada 
dahi tekili edilen fiatlar haddı layık bulunmamış olduğundan mez
kOr nakliyat 5 Ağustos 929 pazartesi gilnil saat 16 da ihalesi icra 
edilmek üzre kapalı zarfla yeniden münakasaya konulmuştur. Talip
lerin karadenlz için 9 bin akdeniz için 4500 ve marmara için 4220 
liralık temlnatlarile ;\nkarada tuz inhisarı umumi miidür!Uğtine 

müracaatları Han olunur. 

Sevk memuru aranıyor llımhurg, Rmn, A~vel'!, Roterdam 
ve lJançig için yakında limanımız

dan hareket edecek vapurlar: 

lstan~ul sı~~at ve içtimai nıuavenel nıü~ürlü~ün~en ; 
Çorum sıhhat ve içtimai muavenet müdürhiğü için numune ve ;\!ersine gelecek olan inşaat malzemesinin tahliyesi 

münakasa kaimesinde muharrer şeraite tevfikan milbayea edilecek hile sevkine nezaret etmek üzre bir şömendüfer inşaat şirketi 
Oderland vapuru limanımızda asgari 40 Azami 60 kilo mavi renkli kinin k.ompirimesi 23 Haziran tarafından atideki evsafı havi bir memur aranmaktadır. Türk 

j 
"ilo• '"puru 29-30 Ttmmuz- 929 tarihinden itibaren iki ay müddetle mevkii münakasaya arz ve sinni 30 llA 40 arasında olduğu halde, sevkıyat muame-

ıabmiıdc. edilmiştir. l\Hinakasaya iştirak edeceklerin şartnameyi görmek ve JAtile iştigal etmiş ve Fransızcaya bihakkın vakıf olmalıdır. 
Akaya '"puru 3-~ Agasıosıa daha zlvsde tafsilat almak üzre Çorum sıhhat ve muavenet mü- h1z JA b 

' Teklifler, hüsnil met varakaları ve diğer ma umatla irlikte 
' ~~~';;;!d~apuru 7-IO • dlirlliğüne müracaat eylemeleri ildn olunur. [Sevk] rumuzile Istanbul 176 numerolu posta 

t tahmllde. ,-·· ALA ... MI _M_A_F_s" A ... L. -1. YE----ı TAHLİSİYE UMUMmlİracaatlan. -, Fazla ıaf! ılat ıçin Galatada t 
üvakınıyan Hanında kAin f Mu·· DÜRLu·· ;<,u·· NDEN 

ı 1-r. • - için devai suların tekmil havu u •:ınıım aeente ı 11 ıııe muracaat 
1\• eıı : Beyoğlu 64 I _67 4 · ve ana.sırını camidir. Bedeli ke§fi (9900) ve küsur liraya baliğ olan kllyosdaki Tahlisiye bi-

!.=;:=:-;:ı:ı::_ı;::I:;;:Diİf!lmıı:m-c:s:ıımıli t Tabil, maı , sofra ve .eıim sularının yalnız (VlTfEL) de nalırının tamiratı kapalı zarf uaullle ve bedeli keşfi (3000 ve küsur lira-)ok f Or A kutı"eJ •ı fe•al~i umu"'.ıyesl. ıasıik edllm4tir. ya baliğ olan Anadolu kavğrndaki ambarımızın tamiratı dahi aleni suret-
• ~ e e c tı: ın k11.r'ıc:1 olan Karı liLtt:re te!lllri azı mi olan te münakasaya konulmu1tur. 

: ~ı~n.•P:~~··~1:,:11k~~ğu. ~~ğu.;.~~~ L (~jJ·l~jı]l}ıil}ji3j Her ikisinin ibalcıi 8 Ağuıtos 929 Perşembe gilnli saat ondörtte icra 
., •• ,... -- ·- •• • • -- • ···- - kılınacağrndan talip olanların kegifname ve şeraiti fenniye listelerini 

li~ı cilt ve fırengıyı ağr"1? tedavi eder.. u , , ~ ., ... ı.:ı nastalır'f"ı kat.:ı ı..ıl'crııı ınukanı \t! sancısı · k d G 1 d R h dd · d 
v "'d Bör •· 1 f • a 0 görmek llıore tarıhl mezkOre a ar a ata a ı tım ca eıın eki idarei 
rarak.,y e CAÇ ırını sırasında 34. \ccmı ve dopozırerlerı A. D'ORFANI. lsranbul Şamlı ban numero 1-2 

-~·- ..... __... _....._ ______ _,,~~---.:...,_..,.,.... merkeziyeye mUracaatleri. 

BİN SÖZ 
BİR RESii\I 

Jstanbul Darülfünunu 
Fen F akültesl 

lektromekanik Enstitüs 
Mühendis Şehadetnameal 

Lise mezunları kabul edilir. Tedrisatı birinci teşrinde başltıl 
caktır. TafsilAt için fakülte kalemine müracaat; ·-n, Fakültesi Reisliğinden; 

En mükemmel yazı ma 
klnası olduğu halde flat 

yalnız 12!! liradır 

Vekili umumisi 
Talı:slmdo sabık Eldora 
doda • Mersedes • Beoz

Krayslor • otomobil 

4800 kilo lnek silt!l 
22500 kAse yoğurt ı Münatasası 
lstan~ul nıü~~ei unıuınili~in~en: 
İstanbul umumi Hapıshane ve tevkifhane hastanesi ilı 

için tarihi ihaleden itibaren 31 Mayıs 930 tarihine kadat 
gelen tahminen 4800 kilo inek südile 22500 kase yoğ 
münakasa suretile mübayaası mukarrer bulunduğundan 
olanlann bu baptaki şartnamelerini tetkik etmek iizre Cıı 
mada her gün İstanbul Adliye levazım müdüriyetine ve 
ihaleleri olan 8 Ağustos 929 perşenbe günü de saat beşte 
terdarlıkta umuru hukukiye müdüriyeti nezdinde mütt 
mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ve talipleri~ 
ret odasına mukayyet olmaları lüzumu ilan olunur. 

2700 Kilo K·oyun eti : münakasası 

Istan~ul ınll~~ei uınunıili~in~en 
İstanbul umumi Hapıshane ve tevkifhane hastanesi i~ 

için tarihi ihaleden itibaren 31 Mayıs 930 tarihine kadat 
gelen 2700 kilo koyun etinin münakasa suretile müb 
mukarrer bulunduğundan talip olanların bu baptakişart . 
tetkik etmek üzre Cumadan matla her gün İstanbul AdJı) 
vazim müdüriyetine ve tarihi ihalesi olan 8 Ağustos 9Z9 
şenbe günü de saat beşte Defterdarlıkta umuru hukuki.>" 
dinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat eyi 
ve taliplerin ticaret odasına mukayyet olmaları lüzurrı~ 
olunur. 

Hı• laA lı" ahmer Cemi y~~j n1erketl 
umunıısınden: 

Eşki~ehir civarında Karacaşehir köyiinde Por~uk suyu ken 
cemiyetimize ait, bin dönümü kabill zer ve dört yilz d[ 
çilllk dahilindeki bentten sulanabllilir ceman (2103) dönurı1 
zıraat edilmek üzre 3-5 sene milddetle kiraya verilecektir ~1' 
arazi dahilinde dört yüz hayvan barınabilecek ayrica l,ir · 
vardır.Kiralamak isteyenlerin şeraitini öğrenmek uzre Eskişehird< 
liahmcr cemiyeti merkez anbarı müdlriyetine müracaat cyıel' 

P.T.T. Levazım nıü~ürlü~Un~en 
-~. ı · Posta vesaiti nakliyesinde istimal edilmek üzre ' 

10,000, kilo benzin ve "300-600, kilo makine yağı kar~11 

usulile münakasaya konulmuştur. 
' 2 - 27 /Temmuz/ 929 Cumartesi gUnü milnakasası ıcr:ı f1' 

ceğlnden talip alanların şartname almak için şimdiden tclJı c 
ve teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de ııı 
tarihte saat 14 te lstanbulda yeni postahanede mübayaat ı.ofll 
nuna müracaatları. 

Islah ve yarış encümeni riyasetin~e 
26 Temmuz üçüncü h~ndlcap ko~usuna iştirak_ . edece1'1 !~ hayvanlardan petigri 65 Ejder 65 Na."~ 63 kuçtlk CeY ,ı 

Al CeylAn 61 Saba 56 Yıldız 55 Güzel lzmlr 60 kılo 
alacaklardır. ./ 

Nl.L.L~NVHNOH =Nnanw '1fl.S~W 


