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SOVYET DOSTLUÔU 

. Moskova ajansı dost Rus devleti
n asıl kendi gazetesi addolunan 
zv . 

••tıya> nın bir yazısından bah-
lınektedir. Bu yazının esaslı fık
ları şunlardır: 
dıv · ••tıya gazetesi Türk. - Sovyet 
lnasebatına hasrettiği bir makale-

1'Jİ//i Türk Cumhuriyeti hülr.Cı-
. linin Türkiyenin tam istik.iMİ i-
11 lllOcadelesinde mu valf alr.ıyetle 
~ •ttiğini yazma.lctadır. Türlı:i

llin harici ııiyaseti Em~ryali:ıme 
'fı. Y•pılmış güç bir boğuşma ne-
~llnde elde ettiği milll istiklllin 
lldafaasına matuftur. Ecnebi ser
Yeıi, müsellah mücadelede muzaf 

1 
o/an Türkiyenin iktisadi müşkü

l karpsznda mag/Op olacağını zan
trek mali hususatta kendini Tür 

""1in •mrine amade kılarak onu 
Rusya"dan ayırmak istemelr.-

11· Auu ve ümitler hakiki şe'ni
~. zannolunmak.ta ve TOrkiyenin 

• 1eı Rusya'dan ay11/mış olması 
r &llJri k. ·ır. • va ı manzarasını ı tısap et 
tledir. Türk - Sovyet münaseba
D lerihçesi bu iki memleket ara-
~ki sıkı·· dostluğun, Emperyaliz-
::rfı mukaveme.tlerinde daima 

"'bir muvaffakıyet amili oldu
" q ispat etmektedir. Mamafi nü
.,ıJa11 .. · . 
• '1' cuzı olan bazı Türk mabaiı-

lrkiyenin harici siyasetini her 
ıııııı. . 

;ı, Olaa olursa olsun Garbe tev-
""'"k . ti ıstemekte ve Türk - Sov-

. llJlinasebatznda gayri tabii şera
ıhdas etm k .. e ıçın her vasıtaya te
zı-ı 

• u_ •tmektediz. Bu mabafil Tür-
1•yı "• . - . . e Ytı musaıı şera.ıt haz111ı-

';1 1'Cn1>bi sermayesine teslim et
n:~ onu ~nlı istikl~l mücadele

ıce/erinin cümlesinden mah-
lll kılmak s · · · •8 . uretıyle mı111 Türlı:iye-

aı:a":ı'Yetini objektif bir zafa uğ-
t 

ad11 .• 
z.eati tedir. ya YUıaını •öyle bitirmek-

. 

Cemiyeti Akvama müracaat edip bizi şikayet edecek 
lermiş/ .. Muhacir Rumlar umumi mübadele istiyorlar .. 
Yaygaraya lüzum yok! AM.ntrepl!J işi G!!!i7~~!~~R~İrtişameselesi MilliJetin ~o~t anketi 

aliye Ve 'JıflSBf zi Mustafa Kemal Hz. tarafından~ 

Muhacır. ruınlar bır· teklı"f yapı vekillet/eri Lo.zan suı~unun aıtmcı yıı dön~~ Mevkuf/ar 
v munasebetıle İsmet Pş. Hz. me dun~ ihlil it tebligat yaptılar . u telgraf keşide edilmiştir: ~ a an memnu 

Yorlar .. Trakyadaki Tu""rklerle . -.. .. "Devlet ve milletin !~tik/alini bü-~ degvil ••• 
Antrepo buhranının onune geç tün cihana mutantan bzr surette ta-~ 
mek üzre hükumet tarafından~nrtan Lozan sulh ahitnamesinin yı~ 

Gazinin en büyük 
eseri nedir ? 

Ş. MEMEDALİ B.İN 
CEVABI Istanbul Rumlarını mu .. badele teşkil olunan komisyon azaları~dönümünde.sı!ı~ yolıı_ndaki mücade-~ İrtişa rezaleti tahkikatı bit

dün ihzari tetkikatta bulunmuş1~le v_e ~e~zn~ııı takdı_rle .. yadetmek~§ addolunabilir. Mevkuflar 

Atina Hükumeti öte 
ye beriye baş vuraca 
ğına takbih ettiği ve 
muhacirleri susnıaya 
davet ettiği bu teklif 
üzerinde zihin yor"'a 

daha iyi eder 

Cemiyeti Akvama müracaa\. 

edip Lozan muahedesinin 
44 üncü maddesiyle 14 üncü 

maddesinin tatbikini 

isteyeceklermiş 1 

l dı benzm ıçın bır şereltır.. ~-~ .1 . t' dilmi .. 
ar r. G . M K mal ~kamı en ıs ıcvap e !f, muva- .--------------

Komisyonun içtimaı cwnar~ Reisi Cümbür Gazi ""~uıt;u_ ~cebeler yapılmış, şahitlerin ek- En bUglll eser bu 
' tesi gün~e kalmıştır. Komis-~ .. H~leri"". . . . . . ~eriyeti dinlenmi;ıtir. geni hagaltır •• 

Yonda Tıcaret odası namına ha-~ Yübelı: ve ilıcenap takclir11118 bioim '11 Şimdi teferruata dair bası kı- ı -------------.a 
zı b 1 k l G li Hah . ~ kuvvet ve ı;evk menbaıchr. RdDll t tkik I _._.. _ _. __ 

r U naca• Q an a P t~-~ıfderde OD ÜÇ senedirlri dolradıın doi . e >O~-~· • 
yar B. koınısyonun antrepo, lı~ya sizin yol cöıteren ve yetiıtiraı Rei- Dün Leon ısmpıde bir kornıı 
man teşkilatı ve mavnalar hak,j~iinizden feyz ahyonun, her müobet oncunun da malfunatma mil
kmda tetkikat Yaptıktan sonr~~~cede o.nnn dlier~dea .ıuıa ııöıterdi racaat olwımuştur. 
ıazım gelen tedbl 1 . .. tle it..~cınız talı:clir ve t .. vıkm muıııet ve tellı Mevkuflar hakJnndıkl ihtili-
. - . r en sura . ~~altmda yalnız yeni vazife ve vaziyetler f ui karan f 
tıhaz edecegıni alakadar devaı-§daha ıtınJı: olmalı: umi ve ümit ile mii- attan mcmn yet re ~ 
riıı hiç birisi bu vaziyet dolayısi~teselli oldulr. Milli mücadelenin lımmuıuır. 

' le mesullyeti kabul etmediğini~ımca ıenesinde ıisi tedbirle, metanet "-':._ _____ _ 

ve komisyon ta afmdan yapıla~ eve -·aı.ı.. bir tecrübe hazinesi u. Büyük bir tur 
cak t tkik ~ . l l:rük eaerini.zm baımda, Büyük Roiolik m 

e at neticesınde mese eib:ünde görmek mılletimi.c için ve on 
nin mahiyeti anlaş:ılacağmr sö ~ er hiildlmeti için ıülırü 00-
lemiştir. mazhariyettir. 

Ticaret odaıına vaki olan şi Baıvelril 
kiyetlere göre, limana eşya ge iSMET 

Yakında hava kuvvetlerimiz 
den büyük bir filo 

memleketi dolaşacak 
tirten tacirler çok sıkışık vazi Meşrutiyet" i deiil 
yettedir. "Lozan" l teş'it Ankara 24 (Telfonla) - Tayyare 
VEKALETLERİ~ TEBLİG ANKAJIA 24 (Telefonla) - Gar- Cemiyeti tarafından neıredilmekte Q Memedall Be 

Mali İ . • . den parti miinasebetile dün gece Ga lan cHavaçıJık ve Spor> mecmuaaı V" Y 
re ~e ktisat vekiletlen si Mustafa Kemal Hz. nln nezdind~bu nuabaıımda ehemmiyetli bir ha- Bilyilk Gaaimiıln büyük eseri ne-

" u vazıyetın ....,ümlı:ün merte , bulunan erkek ve iradın davetlile~ber vermektedir. Bu habere ıılJr• btt- dlr; soruyorsunuz? 
• ,at 1:1 den sonra Başvekil Hs. lntr· bir tayyare filomuz yalımda ve Tesadüfe boywı eğmeyen, eserle-
~bir telgraf çekerek: MilletilJ allka- · • defa olarak memleket içinde mun rini !ıil&l ve ıttur ile. hazırlıyarak ce
~sınz uyandırmamış olan ve bizimlf:;ıı ı~ turne.ye çıkacak~r. Tayyareleri- ııaret ve ~e. tatbik. eden Gazi: 

... , ... ,,.,. mllnasebeıi bulunmayan ZJ Tem- in arttığım ve milletçe yapılan uret ve uım ile tatbık eden Gazı.. 
muz meşrutiyet bayramını değil z rdımm fazlalaftığmı memnuniyetle nln eurlerlne um~i bir .nazar at-

~Temmuz Lozan bayramrm teiı'it et aber veren mecmua bu haberi verir fedeeek olurııak, görürüz ki araların
mekte olduklarını ve tebriklerini aı filyle diyor: . . da mtlateona blr al&ka ve lnıicam 
kabulünü rica etmi !erdir. «Halk keneli ~!-ine uinı:r..k vardır. Oulnln harekat! mllllyeden 

~iiQ.Wiıiıi .. ıiRiıli~~~~~IMIMi~nvelere ve lıinlc:ileriae ilaretle eveleki hayatı, batta mektep ııırala-

Lozan gu•• IlU.. lıoıkam. Göoeeelııtiı lıl inywn sözleri- rmdald Yafll)'lf tar:aı bile, fikri ve 
ne ferah veren " ırrar yqlan dolıht- hlael mevcudiyetinin muayyen bir 

n.; '1 Darülfünunda pek 
parlak bir surette 

tes'it edildi 

Gazi., KAzım ve İsmet 
paşalar hazaratına şükran 

telgrafları çekildi 

Lozan ıullıunun y>l dllnümil diln 
Darillfilnunda meraaimle te.'it edildi. 

..... ba - un meli feclüirbl& " hedefe matuf munta:aam ve §Üurlu 
cıvan mertliiUün esericllr.> Bu usun bir faaliyeti olduğunu göstermek\e
hava seyyahatma çıkarak millete te- cllr. 
l"kldlr ve lhtiramlamu ıılJt11receJı: o- Bu fllurlu faaliyetin doğurduiu 
18ıı ba ııeyaluıt emıaaında tlıyyıırelerl Dumlapnwr saferi, Lozan muvaffak! 
misin aeçecelderl yerlerla buıJan yeti, Layllr bir Cumhuriyet de"l'ieti
...... ~ lklriphir, Anbııa, İatanbuJ, nln kurulllfU VI bunlan takip eden 
~e, lzmir, Konya, Adana, Dlya- btiyilk içtimai. flkrf ve adlt lnlolip
nbelıir, Van, :Beyuıt, Anlıhb,"9tsa,. lu... hepai, h~ptıl tarihin kaydede-
rum, B:nüıcaıı, Samaun. blleceli en bllylllı eoerler olmakla be 

E • t' • raber o bllyilk hedefe ulatmak içil\ 
mnıye ı umumıye yaptlnUt hamlelerdir . 

.. d.. •• Bilyilk Gazimiz daima bu ytılaek 
m U U fU hedefe doğru ytlriimti9tUr. Milletini. 

Ankara, 24 (Telefonla) - Şarlıın ktıflil ve örümcekli sihniyetiu 
Emniyeti umumiye mildiiril Ri- den lıurtararak Garptan gelen ilim 

ve irfan zlyaaiyle nurlandırmak .•• 
fat Bey Istanbula hareket etmİf Bu hedefe varmak için önüne gel1>n 
tir. Rifat Bey tedavi edilmek üz engelleri yıktı; dilfman çıktı, yendi. 
re Viyanaya gidecektir. / Mabaai fi inci sat/iqde j 

Lausanne Palastan 
Mavrokordato konağına 
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T[Pt.DELEHU . 

ALI PASA vi VAS ILIKI ( HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ) '----. Sen deli misin ? ~.,..... .. ... ;r••-
Hiç olmazsa giJrmek istedifji ı loınouısı labrikBh ~~::::~!:..~~ 

Sırbistanda 

adamlara izin verin gidip il~~ ki~i tutumu yg tine itidal tavsiye 

gönlllf!!': .. ~~lnlar islicva~ e~il~i.. Paris, 
23 

:~::d/,:usların, Çin-

Bulıarlara tar~ı 
Sır,ıarın ınezalinı ya'l!~ın

~an ~ikayet e~iyorlar 
Milliıel!I ll~İİISI: 72 AYHAN Paris 23 (A.A.) - Komünistler Ruı ihtilafı hakkınd~ F~ansa ~ta-

J tarafınd,an a ılan mı'tı'n 1·0 sonunda, vassutunu ka_bulden ımtına etmıt ol- Sofya, 23 (A.A)- Gazeteler Nöyyi mu-
. p d d"l H · p b k Y P g M k d ı t ı ahedesince Yugoslavyaya terkedilen hudut Sazendeler dog-ru Hurşıt a- tır. e ı er. urşıt aşa ıyı li hil . ti .. t .t . 'nl 300 ki duklarına daır os ova an ge en e boyundaki Bulgar nu··ıusunun vaziyetinin po ı vıye ennı espı ' ıçı • f .. be · ı M B iand 

Şaya koştular. Serasker onların altından manalı manalı gülüyor i · isti va etmi tir. Bunlardan 16 gra name munase tıy e, '. ~. fenalı&mı yazıyor. (Dalna Novlia) köyü~-
d du: t yı li ~ P, r~t .. türülmÜJ 10 m gerek Rusya ve gerek Çıne ıtıdal den lvan Voçef ayın on ikisinde katledıl-gelmesıni bekliyordu. Yanın a sı po kaf odmılse_r ti' ... nBe gotevlrif ediİen tavsiye ve askeri her tlirlü harekatın mittir. Ayni köyün belediye reisi tevkif 

Köse Mehmet Paşa vardı. - O affedileceğini bilir. On u tev ı e ı mıt r. u • · 11 • kını t'cesi edilmiş ve on ırilndenberi ne olduğu anla-
. · · !erin 6 aı ecnebi olup hudut haricine B1rıanbd - Ki e .

1
°g1 .':!ahhısa .. d "t mnuegıayı'r şılamamıştrr. Na.zirica köyünden bir aile Hurşit Paşa Tepedelenlinın dan ötürü sıze ilişmez. Adada k 1 ktı o an eyne mı e .... u a a tevkif edilerek meçhul bir istikamete se•· 

mektubunu okuyunca gülümse- çok sıkılıyormuş. Hem eski c- çı ;~~l~I ~MNIYETI TEHDiT olduğunu ihtar eylemiı oldutu tasrih kedilmL,tir. Evde yalnız anasının kolların-
. · d ·ım kt d · dan koparılan dört aylık bir yavrudan uı. Eh .• Artık işkilli tilkirun fendinizdlr. Af kağıdı yazıldı- Paris, 23 (A.A.) - M. Barthou e 1 e e ır. başka kimse kalmanuştrr. Mileviç ve tzvor 

emniyetini kazandığına şüphe- ğmı benim akşama sabaha cc- nun riyaseti altında in'ikat eden mü- RUSLAR BiR GEMl köylerinde taharriyat yapılmış, ihtiyarlar 
Sl. kalmamıştı. Zaten Seraskerin! vap bcklediğı'mı· so··yıerseniz him bir konferanı, komünistlerin 1 ZAPTETTILER . .. sopa ile döıiillmüı ve kocası Yugoslav or-

Ağustosu tes'it için yapmakta olduk· Pekin, 23 (A.A.) - Pekın hukCI- duaunda hizmette bulunan Gorno isminde
istedig' i de bu idi. Ah! bir defa memnun bile olur 1 !arı hazırlık.lardan ve 21 Temmuzda metinin, Pekin ve Tientsindeki Rus ki kadının jandarmalar tarafından ırzına 

tecavtl.ı edilmiıtir. Ricevo köyünden Akna 
punduna getirerek Yan ya kale- Serasker bu sözleri söyler- "Villeneuve • Saint - Oeorgea" te konsolosları ile konsoloshane mem.ur- Stabkova ismindeki kadm ayni akıbete 
sini eline geçirerek o canım haz 

1 

ken yüzünde ve gözlerinde alt- yapılırut olan tevkifler hakkında tet !arının pas.aportla~ı~ı ve~ekten ~- uıi;ramqtır. Gona Nevlia köyünde birkaç 
kikatta bulunınu~tur. Konferana "Vi.1 tina etm. e.sın. den muteve11ıt . h~~ıs~ ceaet bulunmuıtur. Dlmltrof isminde 75 neleri kurtarabilseydi. • O za- tan alta alay eden adamların hu • h 11 dilini Mokd d bildirildı lik bir ihtiyara hudut poatalan tarafından 

kal ak d leneuve • Saint - Georgea" te tevkif a e ıtır: en e~ - işkence edilrniı ve hududu bin mUılr:üllt-
man a~d_a tek başına a: susiyetleri sezilip okunuyor u. edilen 96 komünisti devletin dahili ğine gör~ •. gı.nıal krtaatm~ m~nsup la geçtikten sonra haıtaneye yatrrılmqtır. 
o~an Alı. ~le. nasıl a~la~~~~gmı l Biri de bunun f.arkına varına emniyetine karşı fe~t. tertibatın~a 50,000 ki_tı 90 parça top ıle muc~h·_ Bulgaristandan celen dört _am~I~ keza meç
bır kendisı bır de yen gogu ya- mıştı Yalnız Tahır Abbas "af" bulunmak cürmüyle ıttiham etmış- bez oldugu halde hududa doğru ile hu! bır ıstıkamete sevkedilmıştır. 

· • · tir rilemektedir. Amour nehri üzerinde TiCARET NAZiRi iSTiFA ETTi 
ratan Allah bilirdi. kelımesı ağzından çıkarken Se- · T TAH RRIYAT 'k" ç· t' ret gemisinin Rus harp Belırat. 22 (A.A.)- Tıcaret nazırı Ma-

H · t akta bekli yen k · "'llinı 'b' ld g" u HER TARAF A A 1 1 ın ıca . . 1 ;uraniç iıtifaınun oebeplerl hakkında mat-urşı paşa ay ras enn gu ser gı ı o u - Pariı 24 (A.A.) - Komünistler sefineleri tarafından zaptedılmış o - huata izahatta bulunarak, zôraat bnunu 
çalgıcılara sordu: nun farına vannrştı. Koşup Sc- mchalUİııde gece taharriyat devam duğu teeyyüt etmektedir. la'.'!>:"urun aya..,. bb.ulü buo'!oan~ ~,...,. 

.-.- Al.i pa~~ nerd~ o~uruy?r: ı raskerin eli~ öpt_~: .. .. ~ıniı, bir çok ve.•ik:U~r ve liç r?v•I· ÇIN TEMiNAT VERDi . . ;~~T.i.~·~~;k;k':;~~"ı,~·~:.::::~~~..ı:;r.ı:--.;. 
Bızım sızı goturen ıç oglanr ıyı - Ben gıdecegım. Öldurur- ver musaden; edılmıştır. Umuını k<; Paris, 23 ~A.A.) - Çın aefın, kendô~~~;~ 1.ı,. ... ~· ~·hepten do~'! ;,'!. 
belliyememiş ! se beni öldtinıün. dedi. Hurşit mllnlıt ~~saı k~m!ederasyo.nu, ki1:· Çin _ Rus ihtilafının muslihane hır fa ••tıımı fakat •r• hor Hunt •• '" ~ır 

bi umumısı Dudı lıeux tevkif edilmıg d h 1li i in vuku bulan tavas· Yuso•l•• olarak bundan sonra ela m•lll 
- Manastırda paşam. Paşaya acı acı yalvardı: ti tarz a a 1 ç M B . d k- ... ;f ... ôni ifa ed~•.iôn.i beyan etmôı -:• 

M "! k nnda H p Al' p r. sutundan do ayı · rıan a teıe Zıfkovıç Htildlmetının ıcaatmı methetmif" 
- anastrr go ena - o. • aş~. .. ı aşaya •-p•l&ered.e kür etmiştir. Sefir, M. Briand a Çi- tôr. 

mı? kıyrruyacafma bıze soz ver. O- • •• - b nin beynelmilel taahhüdata riayet e· Konferansa hzırlık 
-Çok yakın, hemen flUr&dan nun taksiratı çoktur. Ama hiz- Rusya ti!! munase at dcce~~e dair teminat vermiş ve me.m Belgrat, 24 (A.A) - Yugos 

şurası kadar. meti de var. lşte arkadaşlann Londra, 23 (A.A) - Avam leke~ının meselenm •~an ~alled~l- lavyanm Paris ve Londra sefir-
y da ka tUf ar? · d 1 mesı arzusunda oldugunu soylemış- . • 

- a Yanın Ç en v • yüzlenl kamarasında enneyan o unan t. !eri beynelmilel sıyası konfc-
Çalgıcılar Seraskerin ne de- Ötekiler ses çıkannadrlar. Tal bir istizaha cevap veren M. Hen ırNankcn, 24, (A.A.) - Sal8hiyet· ransa gidecek murahhasa vep· 

mek istediğini hemen anlayıver hir Abbas Hurşit Paşayı müş- l derson İngiltere ile Rusya ara· tar bir menbadan Röyter ajansına bil cek talimatı hazırlamak üzre 
diler: Kaç Tüfek var? Diye sor· kül vaziyete sokmuştıJ. Şu azı-ı smda muallak mesaili bir hal diriliyor: Çin. •;klıu_ hilkUmetinin buraya gelmişlerdir. 
mak kaç silahlı adamı var? De- lı Arnavut Bölükbaşrlara sözı çaresini bulmak üzre Londraya SovyRet a1razımknıllıstıla ~ushusbcun~a bel-

; ---- .. --------. -- . ~... ·~ 
-1'011··Hib.erler ' 

Ka~riJe H. ve rulekasının nıu~a~eıne~i 
Istanbuldan giden ifadeler. 

üzerine Kadriye sinirlenmiştıı . ~ 

lzmlr, 24 (Milliyet) - Kadri- yaret ettiğini, bir hafta so~ 
ye H. ve rllfhkasının muhakeme- çocuğu alup klttlklerlnl söY1 ;.! 
terine buglln de devam edil· Kadri bey ifadesinde Velik 
ml<:tlr. Celse açıtir açılmaz Istan· yln vekili olduğunu, Nasır b;· 

bulda alınan ifadeler okunmuştur. aynı yazıhanede tanıdığını 5 f 
Bu lfadclerd Kadrlyenln Mısırda ledl. df 
bazı yaramazlıklar yaptıi;ı, Na- Mahmut Celal beyin 118 rl 1 
dide hanımın geçimsizliği, Na- sinde gaz meselesl için d,ı t> 2 
sırın ihtirası, Hamide hanımın yazıhanelerine gelip gittiği ,r 3 
ise kendi halinde olduğu beyan Parroyu orada tanıdığı Jt\. I', 1 
olunuyordu. ronun Vefik beyle Inglllıler • S 

Kadriye H. m bu ifadeler rasında mutavassıt oiduğUİ 
Uzerlne slnlrlendl, yaramazlık Nasır bey hakkında maıoııı 
meselesini şiddetle reddetti. olmadığı bildiriliyordu. 

d~ Nadide H. ise: Reis bey Kadriye haııılll 
- Kırk sene kocamla geçin- ne diyeceğini sordu. 

dlm. Geçimsiz olsam bu olur· Kadriye H. - Nimet haP1-

muydu, dedi. tanımam Mısırda bir şeyler ıf 
oıaer maznunlar ise bir fey mit onlan sOylllyor. Ayte ~ ~ 

ıGylemedUer. Muhakeme Hayri· nımı vapurda tanıdım. M•rıı· • 
ye hanımın gelecek olan ifa- ahvall hususlyeme alt bir ~ le 
desine lntlzaren cumartesi gllnO ıGylememlftlr. imamın ırad" ııı 
ne talik edllmlttlr. saçmadır. demiştir. ka 

MUHAKEME TAFSiLATI Vefik B. maden itlerini I~ l 
lzmlr, 24 C A.A.) - Kadriye ettikten sonra Avukat KeP" · 

H. davasına bu glln Ağır ceza beyin lfade<:lne geçllmlf, dUYU~ •l 
mabemeslnde devam edllmlttlr. umumiye hukuk mu,avirl J~" 
Eczacı Vedat beyim refikası zetl' 
Nimet hanımın ifadesinde maz· Kadriye hanımın Mahmut " 

den alacağı para için kend , 
nunların ahvali hususlyelerlne mOracaat ettiğini, asabi old. 
vakıf olmadığı, sut kasta del&· ğunu Nasır beyin haris bıılıJ1l 'I. 

let edecek bir 'ey g_l>rmedlğlnl duğunu ıOylemlttlr. Nadide fll' ~ 
Mahmut Zekinin zevcesi olduğu nım dlrllkr.ô71fğl reddederek~ 
blldlrlllyordu. Ayf• hanım aynı cuı ile ı. ı mllddet yatadl5" t• 
ifadede bulundu. • 

Otelci Mariye ifadesinde ıGylemlştır. ııı 
Kadriye hanımın blradelr , Tevfik Klmlt beyin zevce# 
Na~ır bey ile ve çocuk • nln ı~tınabesl ceımedltlndı' 
lan ile kucatında olduğu halda telgrane istenmesine ve mıı~', 
geldiklerini tebdili hava edecek- kemenln cumartealye tali~' 
teri ve ara sıra Naaır beyin zı. karar verildi. . . di H . .... . . . . . yaz us arı u anacag-ı a n as u At/ kt b mektı. . • .. . .. vermek hayli zor şey • urşıt 1 salahiyetı tammeyı haııı bır Rus eaaatan arldir. Çinin Ruıyaya karıı na me U U 

- On tane hızım gorqüğü- Paşa ordusunda bulunan müslü • murahhasmm izamma dair Mos harbetmck niyetinde olmadı~ı ve • • il• Ü b t 
( müz! Dediler. man Arnavutların üzerinde heri kovaYa vaki olan davete Sovyet beya.ı Ruslara yardım etmek suretin inkıta Rus - ıng lZ m nase a ı 1 

- Peki. .. Varın istirahat e· birinin başka başka nüfuzu var- hükfunetince henüz cevap veril- de~ herh~ngi ~lr pllna m~zahe~et .. Moskova, 23 (A.A) _ NorYeç mulahatgOzan M. Danteı.se• 
d . dı H 't p eli.. · .. l · · etmıyeceğı katı surette tenun edıl- l..ıı 
ın. . .. • urşı aşa: me gını soy emıştır. mektedir. Artık müzakere diye 11 temmuı: tarllı.11 ve lngillı bllkdmetlnln Sovyat Rusya ile d '"ı 
Hurşit paşanın eski k~thuda- şayı öldürtmek istemesi Tahir- Moskova, 24 (A.A) - Sov- ŞiMENDiFER iŞLiYOR b klu matlk mUnaaebatı yeniden tesise mavafakatlnl blldlrea aotaııı•1 ~ ısı ~e~et P~P oturdugu yer- le Ağoya -~k do~u~uştu. Bun yetlerin P~ste~ r~firi, ~nd· Mokden, 24 (A.A.) _ Çin arazi- . ir Ş61J. _YO r... Karahan tmzulle verilen cevabi nota M. Daalyelsııno t•~ 

de dışlenle agzma sarkan kırçtl ca ekıneğını yediklen adama za ra hükfunetıle muzaıterat ıcrası- sinde kiin Kbimnis teki Gark timen Atına, 19 (Millıyet) - Bu mckt?- edllmlttlr. 
bıyıklannı yiyordu. ten fenalık etmi,lerdi. Üstelik na memur edilmiştir. dücrinin mllnakalitı bermutat devam bu~a tee~~ü~ebaşlamak ~ecburlyctın ti ~ S 1 

Efendisi Hurşit paşanın rnak bir de canına kastettinnek iste- Rende tetkik komiıyonu etmektedir. Fakat, Manchulie ile Sui deyın;ı. Çunkü evvel~~ yurüttll~liınlb fillrse" ınü~endı't ıne e ı' erglıer 
b. Ü l" anlıy or gı· İ ff d · S h . finho arasındaki münakallt keailmit- tahminler gene tecsuflc söyliye Ul l U U O sadmı ır t r u arnıy • mek! 1.. şte bunu a e emı· Ltındra, 2S (A.A) - a aı ti' Çü kü' ka .d Siberya ki tahakkuk etmi•tlr Ankarada ce· Ş k f tr . . d f Ar A • r. n şar gı en ve - • · ap 8 Ç çe~ dıyordu. Bı~ ~ a ı _p~şaya - yorlardı. . • • . . fealiyeti Ren eyaleti ola~k ()o dan gelen tren er artık Çin topratın- reran etmekte olan "Tlirk - Y!'"'an Ankara, 24 (telefonla) - Nafıa ' 

ınan vadedılmış affı ıçın lstan· Elmas kebcsını, hegbcsını a· lan tetkik ve uzlaşma komısy()e dan geçmemektedir. mllzakcratı artık kat 1 surette. ın~- VckAletine merbut bütçe ile idare S t • 1 d •• 91 
bula «Telhis» bile yaz~lmıştı: larak Hurşit Paşanın kaftan- nunun teşkil ve tesisine İngilte- lngiltereni vaziYeti t~a uğradı mı, yolikksadil~ahdia m? Hlil11ll1P olunan v• Darülfunun gibi ".'hsiye!i spe sergıs u 
Y . di b lundugu yen d "di 1 . d . h" hır zamana mı ta e . . er ne h'k . . h iz yUkeek mühendıa BeyoX.lun·•a arıldl a şım onun u d k cısının ça mna gı P yer cştı. rece iştirak olunacağına aır u Londra 23 (A A) _ Harp olurea olıun ıurası bes be1li ki artık 1 emıylcyı . a . . ,

1 
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süal ederek yanın a aç Tah' Abb Ağ v syarl i kQ . b k raf d · · · • · . d' b' mckteb nızamnameaının mer ye • _.t 
5?rup • .. k · ır as 0 a - metı sa ı a ta ın an gınşı aleyhindeki KeUog muahedesi tarııfcyn arasında müzakere ıye ır vaz'ı Heyeti Vekllede kabul edilmit- tzmlrdelri cSepet, çiçek ve t'l)ı 
sılahlı oldugunu oğrenrne ıııtc- le kaldı. Az sonra çadırlarına len taahhüde sadık ka~ağa Rusya ve Çin- hükfunetleri tara- şey kalmamıştır'. . tir. mektebi tarafmdan Beyottuncla 
mek tene oluyordu? . Sil!htar İlyas girdi. şimdiki hükfunetin kendim mec fmd kz dildi-' t kd'rd b Müzakerat şımdıye kadar zaten Nizamnameye göre bu mektep zırlanan acrcl dün açılmqtır. ti, 

Hurşit paşa gülerekten dedi İlyas sabahtanbcrl ordugahın bur addedip etmediğine dair a- ~ ~a e ~ .~ 1 e ? du~ bir h~ldc .~iç il.eril~mil'.o~~u. mUttcrck tedrisat takip edilecek bir DUn bu mllU mcıherl bazı . P'.J 
k'. d k" A .. "llü d . d 1 nun ıhlal eden tar ı e artık mil Bizim taraf hıç aupbesız bır ıtilafa sınıfı mahsus ve ihtıaaı gubelerlnl uslarla diğer bir çok zevat :tı1,!;ıl 1 

• . azın bi· alt. başın a 1 ma".ilt go~? .. • vaın kamarasm a ır~. 0 Unan nasebatı diplomatikiye idame vasıl olınalı: için her ıcyi yaptı, hüs- havidir. Bu ihtıaas ıubelerinden hl· ctmifler ve iyi intibalarla ay<"'' 
. - Mehmet, Ah ne Y rş Je?11 .. kuman~l~yl~ -~oruş- bir suale c~vabe~ h~cıye .. nazı· etmeme·· Britanya hükfimeti- n~ niyetinin derece~ini çok iyi göst:r rincisi yol ve demiryol mühendisliği !ardır. 
lıyor musun? .. müştu. Ancak şımdı donuyordu rı böyle bır vazıyetın vucude . d gıh Jeme" h dı. Yunanlılar da ıtıUlfa vasıl olmagı ikincisi mimar! (inşaat mebani ve 28 Temmuzda kııpanacak oJall.,.. 

S 1 d . · - tmezse o~- d' · ı .. • nın eru te ey ge azır ()o k · d'kl · · k dil · ı•- · · .. · u li kad k k .,,n .. - u tanım ınge ı; Ali Paşanın ken ıleny e g()e getirilmesi hususunda Cenev· • d ço ıste ı c~ını, en erı!'ce. ""ı?' şehircilik buna dahıtdır) uçüncUs Sergide yer ın ve er c . r' .ı 
rencliml rüşmek istediğini ona da anlat· d ittihaz olunan kararın ln- lup olmadıgr zımnm. a avam ka gelen her şeyı .yap~klarmı ~ddıa edıp su işleri mühendisliği şubesidir. !arı, sepetçili~ ve cirme mobili~ 

Al k Beni istiyor! d 1 K" b' r~ e . . A • • • marasmda sorulan hır suale ce- duruyorlar. Kım bılır bclkı de her İhti a hisıl oldukça bunlara 118• yası sun'i çıçeklcr bulunma 
- •O ~· d' 't . ecek tılar. Vah zavallı a am. ım ı~ gıltere hukumetı ıçın de muta vap veren hariciye nazın M. şey bitti, müzakerat inkxtaa oğradı eten ~;ni ıubeler tesis edilecektir. Ankarada da bu tekilde bir m 
- Ya, e en un gı mıy lir ne kadar sıkılmış olacak kı olduğunu söyledikten sonra mu H d mezkur muahedeye diye Urnidi keamek caiz değildir. ~u esas gubeler haricinde mülhak klip.dı muvafık görülmüştür .. ıı., 

mi? böyle kendileriyle görüşmek is- tasavver komisyonun tarzı te· enf ers~n h ngisinin riayet _Fakat bu~n muhakkak olan şey olarak idare edilmek U.ıre illi ressam dan batka, 9ehrlmizde d~mi b~ıt 
- Sen deli misin? Onun ya- tiyordu 1 kkülünü dairei faaliyetini tara e~n. en a . • . muzakeratın artık ~alm~ı olduğudur. ve fotoğraf ıubeleri de mevcuttur. maiazası bulundurmak uzre el 

nına ne diye gideceğim? . şe . . . .. . • etmediğı veya etmıyecegı nok· Yahut ıu da var ki müzakerat de- ro ramlar tedris meclisince tanzim ve maadin bankasına müracaat 
Canından bezmiş herif beni Tahir: . .. . maksadı te~ı~~ ve muddetı de- tası sabit olmadıkça istenilen vam ederken bir itil~! ~rifcıinde bu- ~dilfr. mittir. . /. 

- Ben gıdecegım. dedı. 11- vamıru tayın ıçın pek yakında tarzda bir tahhüde girişilmesi lunul,sluğu zannlle nıkbın olmaırt.. Teknik şubelerinden herhangi bl- Sergı eıyası, ecnebi mallarına i 
öldürsün diye mi? yas sealenmedi. Elmasın Hur- tespit edilecek olan tamirat kon lh n ali menfaatlerine muga- belki,_ de çok ac~le edildi._ . rinde tahsil etmek için mUıtcrck ıı... petle ~de elli ~dar ~a ucııl~ 

- Ama Sult~nım odi·~ıeAbduyur -.it Paşaya söylediği sözler üze- feransmm içtimaından evel hü-
5

1:1 ul g-mı so·'ylemiştir Mkubz~kerekıedı~~~ md.esaıBI C:d,di, ka
1
- mın ikmal edilmesi llzımd.ır. Yahut dulu !çın Ç';'k ragbckat dınrormc~,.~ 

mu· G da emruyet e p aya ". . İl . h han · b" yır o aca · rıgı ır ta m ı .. er ı. u ''er ya- . tahsil . Mcşherck bılhassa pp.....-
~· . . nne münakaşa ettıler • yas ta kfunetın bu bap~ er . gı . ır Cemiyeti akvama müracaat nız iki devleti dej!il, belki bir çok talip hariçte aynı derece ıor- tabii taklidi ve fantezi çiçekler ~ 

geçmış~I .. 1 . · açarak Ali Paşanın öldürülmesıne ta- taahhüt altına gınnek nıyetın- Pekin 24 (A.A) _ Nankin efradı da yakından alikadar ediyor· müıı;duğuııu imtihanla iapat eyle· zarandan örme koltuk n oı' 
Hurşıt paşa goz ennı zat- raftar değildi. Ne kadar olsa pa de olmadıfmı söylemiştir. hükfunetl Rus kuvvetleri ta~a- du. m~arlllfUnun fen fakliltelcrinden çok güzel. n layme~ lıUe.- .. ~ 

bo~unu Mehmet kmpa!ay~b~ ~~. umk saçlı ceıur ihtiyara acıyor Londra, 24 (A.A) - İngiliz f d b' taarruz vukuu takdi· M. Venlııe108 ahiren aöy~edili bir mezun olanlar yalnız faktlltcde clla· eaeri tqkil etmektedir. . .... fi 
tı. Bır «sır• verece ış gı 1 ~ lardı parlamentosu üç ay için tatil et- ~ an ır • dam . nutukta ez~Umle dlyord~ ki: terihniyen derslerden imtim.n edilir- AWıadarlar, ~rif ıreklleu ıaop 
zı yüzü oynadı; fakat sustu. Bır · Bitmedi i . ~e su~u c~bren 1 e .. etmesı -;- TUr~re ve Yunanıatan araaın- ler. Milıterek ltıama lıabul edilebil- dan ...,.ilen tahsıa.tm u otmaaı p 
:ıeY .Oylemedi. Az sonra da: m ,tir. içın cemıyetı ~k~ama muracaa- daki .meaaılin bucUne kadar baU~e mek için liseyi ikmal etmiı buluıı- layıı!Je bUyD.k bir it ppıtamaıl' 

- Zahir ö le. Bak sen, biz ~ J t t Ü ta karar vernuştır. memıt olması baaebile teeaUf edı,..... malt ve 23 yatından yubn yafta ıllylemektedlr. ~ 
y H 1 latan Mı'll1'1etı'n n· u· an e 1 

rıım. olmamak lazımdır Sergiye nezaret eden ceepet •. , orasını unutmuştuk .. e e .. A.:lfpanI•*•nda Her iki tar~dın bük.Clmetleri bUanil 28Mayıa 1331 iıırlhU tqkillt ni- n ppku mektebi. ~ildllril HatlP 
buldan ı<_:e~an. gelsın de oyl~ BAŞVEKiLiN HASTALIÖI ?i?'et göıterdilcr. Omıt edeliın ki ~er zamnameal ahklmı bu ninmname ıu malllmatr vermıttir: . flfl f, 
yüz aklıgnle gıder muşt~larız: Bedin, 23 (A.A.) _ M. Mililer ıki tarafı memnun edecek bir ltillf ile mefsuhtur. . - Me!rtep ene~ce husuat ik r~ 

Dedi. Mehmet paşa elindeki { Birinct sahlftdtn mabad J . hhi vazıyeti hakkında Hııydel· hasıl olsun. Bun~nla beraber mm!- M d , t' ~ Maarıf vekale_tıne mer.but ıf.1 
ın sı J • • hah laktati mali ınesail O kadar ehemmi• 8 en im IYftZI hır mileueae haline gelmı§tir. IPJ 'lUslayı okuyordu:. . l Sultanlar çıktı, devirdi .. Ve nihayet ni buldu. Bunun için dir ki cGazi• bergtken gbeeledn habedr erAıtınınad~ .ş yetlidir ki bununla her iki memleket tebin tabsiaatıru (23,000) liraya~~ 

- Benim efendım hıç O maz ırfan güneşinin zıyasına hail olan nin en bu yük eaerini clrade• ainde olmha ta r 
1
e.vam ır.bc ~e~lk du~muı te binlerce kip alikadarlardır. Bu- Ankara, 24 (Telefonla) - mak ve aynca (10,000) liralık jiıı'. 

·· k · t d'"' damlara i taaasup perdesini milletinin yuzün- görmek en derlitoplu görüttür. Be- ve asta ame ıyattan rı 1 • a ()o • • ü k t h 'ki h 1rQ Urla vilayetinin Milb kazası- d ·ı b" rmaye temin etmek .ı~ 
sa gonne ~s. e ıg.ı ~. .. al - • . . h 1 1 .. k d d !arak, etrafındakilerle alllkadar olmu' n.undıçı? m zad.:ab' ehr lıd uğ m;- alı:llvı tır aed. d t bbUsatta tı"' 

· verin gıdıp gonlunu sın- den çe,kip düşürdü. şen ırademn, am e erını ay e en M 1. d kt 1 d . iht' tın e ıateme ı,.. ır a e • ır a,.ır nm kızcağız köyünde mevcut ve e nez ın e eşe 
zın Bütün bu mücadele ve zaferler, tarihin kalemi, Türk ordu•una Ak- tur. ama ı, o or ar aıma ıya- . t' im t ı 
tar · kını 1 tlı bir lisan kullanıyorlar. Bu günden cerFeykan •tmıtdır.• .. 

1 
!'iri M V zimpara madeni (50) sene müd nuB Uf ur. 1ma1• ~--' d;ı#_. 

• 'd l . ? .,_ 1 Dehanın hazırladı&• en büyük eserin d~~· göıt:ren. Türk ha~ öz~- . 'ba M S B ld 'ld a at şunu a aoy eme ı . e- d l ki d H f Emin u auretle .. t .-nı e .• kı" 
- Onlar gı er er mı . ..,., .. O • tahakkuku için Türk miUetine Şar· dıfı medenıyete sokan ıpretlenn ıtı ren . . t.re.ı~m~nn a vı. un- nizelosun bahsetti"' mü,külatı anla et e tapçr za e a IZ 1ıta bula de (500) oda tv 

"d · · ? ' h'b' .. t b' k gen de tedavıaını takip edecektir. .. "' . . B "hal d'lmi ti" n aene . -:n gı er mısın. kın küflü zihniyetinden kurtulmuş sa 1 ıne muı esna ır yer ayınca • makla beraber oyle bır takım meaail eye ı e e ı Ş r. qyam gllnderilebilecektir. _J 

_ !. . . .. ve Garptan ıtelen ilim ve irfan güne tır. vardır ki bunla~. balrilraten Yunanlı- Ödemişin Bucak köyündeki Bu aene (270) takrm yapılı"'"; 
Mehmet Pa~ başını önune şinln nurlariyle aydınlanmıı yeni bir ZİYAETTİN FAHRİ EN SORATLl GEMi lar tarafı?dan huınll niye~ g~t~r- civa madeninin Hacı Mehmet Mektebin tahail müddeti bir ""-

. p . hayat vermek içindir. • * • Nevyork, 24 (A.A.) - Jean Tiz- mek prtile halletmek kabı1 olabilır- , . . b 
1 

(
8

G) tal beai dır ııııııll..ı~ 
egdi. Hurşıt aşa. lşte en büyük eaer bu yeni hayat- her namındaki Fransız kumpanya•,.. di. Ukin bunun için bir takım Yunan ve şenklen uhdesınde ulunan o up . e var · (J4) .. , 

Bakalım Herifleri buraya tır. İLYAS SAMİ B.İN nm Fransız müdiriumumt muavini, gazetelerinin müzakeratı bulundur&• imtiyazı feshedilmiştir. (SO) aı hlmarumdır.MBuktsene ~c·ni~ 
- · t F da d · d h li ha da ı mezun o uıtur e ep m-~ ,... 't'. 

Çag- ırt. Belki gitmek istiyen bu· ŞEVKET MEMEDAL . ranaa n. av etın e, a zır . ı- cak ıurette n"!rlyatta bulunmamala H t I h İmalit irin iptidai maddeleri geı:_.r 
Ar . b' e eınni· ı4.nlcara Hukuk mektebi pr()o CEVABI hyen gemılcrin hepsınden daha SÜ· n icap ederdi. Halbuki Yunan gaze- ayvana ın ıs 8 1 r- . -··-·:, 

lunur. Hem mm ız fesörlerinden ratli bir geminin inşaaını vadctmit ve teleri daiına müşkülltı bizim çılıarclı talebe, ken~ hcsapla~1?8 ?j;~ıtı 
yeti artar. Ga.ıinin mütenevvi ve muhtelif ic böyle bir gemiye ait pllnların ikmal ğımız iddia edip durdular. Ankara, 24 (Telefonla) - ~ır. Mekt~bın •:çilik, "ıc\ f~ 

Dedi. ~a~arga~ta bulunan Te * * * raatı araaında hangisi en bilyUğll- e~ilmek Uzre olduğunu ilive eylemiı PASAPORT MESELESi NEDiR .. ? lk~ı:at ve~leti.~ayvanatm isla- ~~~ ~:~~:~j vardı~. ;_!°al~~· ö~~ 
pedelenlın.ın eskı a~amlarmı ça Z. FAHRİ BEYİN dür? tır. Şu gUnlerde ııılı: aık aöylenen bir hı ıçın açtı~ ~~cadel.e ~eyarun kadar nazari d~rs görmekte "eııl O' 
dıra istedıler. Üc;u oradaydı. CEVABI Bu icraatı birbirinden ayırmak Bltırio tayyareıi mesele vardır ki bu da mabut Osman da ester yetıştınlmesını de tah- ra atelyelcrde tatbikatla meşg 

1 
;çıl 

Yalnız İlyas yoktu. kabil olamaz. Çünkü hepsi ahenktar Londra, 24 (A.A) - Man- lı bllkUmeti pasaportu ile 1ıtanbul- tı karara almıştır. Bunun için maktadır. İzmirdc lizllm ihr~',8 1 :ıt 
Tahir Abbasla Elmas ve A· Gazinin en bliyük eseri cephede ve mantıki bir kül tctkil eder. Haki- şm havadan geçilmesinin Yİr- dan çıkmıı olan Rumların avdetleri Fransadan «Doiden» tabir etli- lazım olan aepetler_i imal 1~ 1~1 y~ · H · t p şanm ça Türk ordusuna Akdenizi gösteren, kati halde bunların climlesi birdir. · · 1 d" .. ·· f meseıe,idir. Yunanlılar bu kabil Rum . . • . kuhulan talep, tahsısat olmam 111,..· 

go Vası.a:ı ursı a · ·· • memleket içinde de halla muasır me- Böyle olunca tefrik mümkün değil- mıncı y~ on~mu şere ıne, ya~ !arın tekrar Türkiyeye avdetlerinde len hır damızlık getınlecektır. zünden kabul edilememiştir.Bil·.~ 
d nna gınp karşısına dız çok- deniyetin yoluna sokan işaretleridir. dir. Her icraat yerindedir; diğeri 1- nn Louıs Blenot nun tayyaresı ısrar ediyorlar. Fakat bu iı öyle ko- U ~ O kün olsaydı hariçten 1 liraya g Jtl' 
t~ler. Hurşit Paşa: Şüphesiz bu ip.retlerin altında giz· le mukay~se edilmesi kabil değildir. Londradaki hava işleri cemi ye- !ay değildir. Bu meselenin Tevfik Kralın sıhhati sepetler 50 kuruşa yapılaca~ 

0
"• 'jpp 

_ Bakın beyler, ağalar ..••. !enen düşünceler ve dun:ular. her Bu. sualı so~mak; bede.o ~z~s~ndan ti kraliyesinde teşhir edilecek- Rüıtü Bey ile M. Papa arasında fil. Londra, 24 (A.A)) _ Kral !yadan (80,000) sep~t .. ce!b•::ı,ııid' 1 
. . · · l " rü mek isti- Türkün ruhunda yaşıyordu. Fakat hangısı daha •y.ıd~. sualı gı?ıdır. tir. haklka bu meselenin müzakereaine yaç kalnuyacaktı. Butun m şarlı't 

iedı. lıdsızı:ı .e ~ot' ş n gitsin «Düşünmek> cDuymak• başka, cDi- O halde en buyuk eser bu ıcraat ve temac edilip edilmediğini bilmiyo- Georges un sıhhatinde salah rin yerli mamulatından olan bl>u-' 
yor Ben en ızın ıs ıye . · !emek• cYapmak> başkadır. Zaten inkılibatın sai.ki_ olan Gaycdi~. .. Meıhur bir heykel rum. Eğer böyle dahili mahiyette ()o vardır. lan tercihan alması için teşe J 
Nasr! olsa bugün yarın affedı- irade sahasında büyüklük gösteren- Bu gaye, butun bu eserler ıle Tur- Londra, 24 (A.A) - Was- lan bir meıclenin mlizakerei tarafı- ta bulunacağız.• ıek ~ 
l eK degil mi? !erin orta adamlardan ayrıldıkları kiycyi medeniler zümresıne ilhak et hington nun Fransız heykeltraş mızdan kabul edilmiş lıe bu da bizim si vardır. Evelce bahsettiğimiz bu VeHlete merbut diğer me•

0
) 1 ~· 

c A.. y · ·ıe Elmas: nokta da budur. mek; yani Türklere insanca yaşa· l dan Loudon un eseri olan ltilifperverli~lmizi &6ıterlr. . h~ki:!'.e buradaki gazeteler• için. ge- teplerinde şeflere ayda ( 5 O d• t~, 
go asyan 

1 
. • p <Gazi o, işte. bu çeşit insanlardan mak hakkını. vermektir. ~nn . . . Fakat bu ışte Yunan noktaı naza- nı§_ hır mevzu olmakta devam edıyor. ücret verildiği halde, Avrupa udi!f" 

- Bız ona gıdemeyız. Alı a biridir. Düiündüklerimizi varedenl Bitli$ meb'ıuu büstü bir Amenkalıya 7 mılyon rı blzçe kabul edilemez. lhtiliflı mesailin hakeme havale· sil görmüş olan bu mektep 111 

şa bizı eline geçirirse parçala- içtimai irudr~ cGazi> de mümeaaili- ILYAS SAMİ franga satmıştır. Diğer taraftan bir de kaaa meıele- ainden babıcdlllyor. ~maaşı ancak (20) lira dır· 
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llnka bllmecemlı:ln Bu ıttnkD yeni 
halledllmlf şekli bilmecemiz 

I SOLDAN SAOA: YUKARDAN AŞA01: 
• -._ l>Ş u111anı tellondirilen (6) t..-- Korlmuyan (9 ) 
• 2.- A...,.W. (5) 
3 art edatı (S) 3..-- Cllppe (5) Gelecek uman(2) 
1::::: 85?~11iun alui (5) Nida (2) 5.- Bir tepenia ,W.aeldlti (5) 
s_ '."" konuıturan (3) Sicıim (1) 
6. Bır nevi balık (7) 8.- Zaman (1) Kabul etmenek 

7.:::: ~ota (2) Hane (2) (I~ Geli . yüaii örttüiü (5) 
a._ 0

':- (2) Yermek (3) s:= Do~ (4) Binmenin alui 
dılı.!;- Yarıcı (S) Raılıt edatı (2) -n hazır (2) 

Noı. (2) lıtillıam (2 9. Elek (8) 

:~ ~erlet ~eınirJulları Je liınanlırı umumi idaresinden : 
~ ~d~- . tl1' 11rı Oıı.uz kalem k&ğıt ve karton münıkasası 9 Eylül 91!9 Pa· 
"" ı.,,. esı gllnü saat 16 da Anlı:arada Devlet demlryollın binası Mal· 
?''••Cd·· 
d ııı L aıresınde yapılacaktır. münakasaya iştirak edecelderln teklif e .. ıuoı 

ktu • arını ve muvakkat temlnatlanru aynı günde saat ı 5,SO a 
1~ kas:r Utnunıı müdürlük kalemine vermeleri l&zımdır. Talipler müna· 

eP ,ı ıinct Şartnamelerini iki lira mukabllinde Ankarada Malzeme daire· 
yu ...._-en. I b d bili 1 Jkıl ---.:, atan ulda Haydarpe;şa magazasından tedarik e e r er. 

i~ ~Bilet ~eıniryolları ve llnıanlaarı uınuıni idaresinden : 
ııı' lasıı\~kara depıhunda kömür tahmil vı tahliye Ameliyesi münaka

ıır ltt d 
7 

Agusto, 9:.19 Cumartesi gunU saat 15,30 da Ankarada Dev-

k,. \t~tnlryolları hina>ı Malzeme dairesinde yapılacaktır. 
ıfl tcııı· Un.kasaya ijtirak edecelderin teklif mektuplarını ve muvakkat 

1 llıiııınatlarını aynı günde saat 15 e lı:adar umumi müdürlük kale-
"'" e verrn ı · 

11 T . e en IAzımdır. 
d alıpler . . . 
~· Iatı munakasa şartnamelerınl bir !ıra mukablllne Ankarada 

~'' CıJcb:ıını el daire inde, lsranbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
-.......:; r er. 

, "~e~aına Bele~iyesin~en: o• egaına H 1 . . . R 
ıf Ş;ıdiye na . e edıycsıl'e ait ı ı bap dükkan ile bır bap ev ve e-

""'- tııu7.a d hıye inde 23 parça zeytinliğin mülkiyetleri satılmak üzere 
I Ye eye k 1 B 

•' 'aına B 1 onu duğundan taliplerin 7 /81 929 tarihine kadar er-

IOiia T~~~~!";;;;~Örmıü ıemrnı oıüdnrınıonden: 
1 

- :\Jtistah 1 • lu ibis ·e k k · l emın lçln imla ettirilecek 2500-2700 ta m e e 
asetka 1 O 2 __ pa ı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

11.rı 1 { .\ğustos tarihinde ihalesi icra edlleccg-inden tellplerin 
1 c~ naınc almak için şimdiden teminat ve teklifnamelerini ihtiva 

~ ~' ecek kapalı zarfları tevdi içinde mczkt'lr tarihe milsadi[ çar~amba 
llı\j~u •ııat 14 re lstanbul yeni postahanede mübayaat komisyonuna 

;, .ıcaatları. 

l<tanbul mümessilli~inden: 

TÜRK MAARİF CEMİYETİ 
ı\1 E K T E P DEF T ERLER 1 

lx.ııı bir şekilde çıkmıştır. Her talebe bu deft<rleri almakla yumuz 

~lııısesiz kardeşlerinin i>tikhaline yardım etmiş olur. C' mu mi deposu; 

tanbalda, Fincancılar yokuşunda Şork hanında 18 numaradadır. 1 
~Göztepe-Çifte havuzlar .... 

ERl{EK 

Amerikan lisesi 

MİL 

ıyrl ıı ılı 
Merk11 Acanwq Ôaıata kOprtl 

qıfında . Beyoğlu t36i Şube 
acınteıı: Mahmudiye Hanı alntda 

lstanbul 27 4-0 

lıtalya postası 
(KONYA) vapuru 28 

Temmuz Pazar günU saat 

ı o da Galata nhuının dan 

hareketle İzmir Gllllük Bodrum 

dos Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezlror 

iskelelerle • blrlllı:tı Andifll 

Kalkan, Sakız, Çanakkale, 

Gellboluya uğrayarak gelecekur 

T rahzon ikinci postasi 
(Ankara) vapuru i~ Temmu 

perşembe akşamı Galata nhtı· 

ınından harekede Zonguldak 

fnebolu Sinop Samsun Ünye 

Fatsa Ordu Ot:reson Trabzon 
Rlzeye gidecek ve Of Trabzon 

Polathane Gireson Ordu Fatsa 

Samsun Sinop lneboluya uğra
yarak gelecektir. 

Bezcaadı poıbıı 
(Gelibolu) vapuru 27 Temmuz 

Cumartesi 17 de ldare nhtı· 
mından hareketle Gelibolu 

Upseld Çanakkale lmroz Boz

cadaya gidecek ve Çanakkale 

LApseld Gellboluya uRfayarak 

elecektlr. 

Istanbul 6 ıncı 
Noterliğinden: 

Azilname 
6 Eylül 926 tarihli ve iki sene 

müddetli clarak lstanbulda Yeni handa 
Naci Rozental müesseseslle heykeller 
imali ıçin tanzim edilen mukavelc-

namenin hükmü müddetinin lnkızasına 
binaen münfesih olduğu hakkında 
taahhütlü mektubumla sebk eden 
müracaatım üzerine mumaileyh mü-
essese mezkur handan çıktıkları an
laşılmakla işbu ıhıan resmi keşide 

l 

TA VlL ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

Muntazam Barnn Ekspresi 

Tavil zade 
VAPURU 

25 temmnz 
perşembe ak
şamı Sirkeci 

rıhtımından hareketle mutat 

iskelelerine uğradıktan sonra 

Bartın ve Cide iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 

Muntazam Ayvalık Ekspretl 

Sel~met vapuru 
her perşembe akşamı Sirkeci 

rıhtımından haraketle mutat 

iskelelerine ug-radıktan sonra 

cuma gUnu Edremit ve Ayva· 
lığa muvasalat ve pazar günll 

Ayvalıktan hareketle pazartesi 

Istanbula avdet edecektir. 
Mahalli müracaat; Yeııı4 TalYlndı 
biraderler. Telefon utanbul 2210 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantalıtından 

karadeniz ~~~·postası 
Gerze vapuna nazar 

28 temmuzr 
akşamı saat llltıda Sirkeci 

nbtımındaıs baratette ( Zonpl• 
dalı:, lnıbolu, Gerze, Samsun, 
Ordn, Olreaoıı, Vakfıkebir, Tra· 
bzon, Rize. Mapavrl ) iskelele· 
rlne azimet ve avdet edecektir. 
Vapuruıı birinci vı ikinci sıaıf 

mlltemmıl ve muııtazam lllkı 
tamaralan olduğu gibi kamara 
yolcularına mabAus ehven ftatla 
neft• yemekler vardır, Tafalllt 
için SlrkeddeYab l(OfkO cadde
sinde l{UçUt Kırzade Hanındald 
acantaaına mtlracaatları. 

SADIK ZADE BİRADER
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE LÜS)I 

POST ASI 

Sakarya 
mecburiyetinde kılmıştır. . . vapuru ar 

Binaenaleyh maruzzlkır 6 eylül 28 Temmuz paz 
926 tarihll mukaYelenamenln mün-
kazl ve ıhklmı münfesih ve Tür- günü akşamı Sirkeci rıhtı-

• 

' J 
j 
l 

kiyfdeltl iflerlıni ttdvirde menfaanmı romdan hareketle ( Zonaııl - b 
muhafaza edemedik:lerf meşhut ol· " lstanbul Asliye mahkemesi irin 
masına binaen tarafeynin serbeslyetl dak, İnebolu, Slllop,Samsurı, el Ticaret dairesinden ı 
hareklu iktisap ettiltlni mübeyyln Ordu, Kireson, Trabzon, . Mahkemece lllnı lfltsına karar 
işbu ihtarın illnen Naci Rozentall Surmene ve Hiza iskelelerine vertlmlf Arslan Fresko mahnımlı-
müesseıestne tebll&I illn ohmur k · n Leon, JUi. Jık Fresko efendilere 
efendim. azimet ve avdet edece tır. 

040 Vlyınada Avhof Sltrasede Tafsil;\! için Sirkecide Mes. olt Istanbul limanını menıup5~ 
127 numarada mesaha fahadetnameıl ve 95 • se· 

Heykeltraş Krippel adet hanı altında acentalı- nedlbahrl numrolu 35 beytı;lr kuvvc-

Adalar sulh mahlr.emeıindenı ~ına muracaat. Telefon: tlnde iıalyan Fiat markalı dört sllin· 
Terekesinin tasfiyesi dolayısile bil- 1 slanınbul 2134 dlrll benzin ile mütaharrfk bir adet 

müzavede füruhtuna ve hazine namı- -::::::::::::::: motörü havi ve be,yüzelll Türle 
na ihale! evveliyesinin icrasına karar !!111 llrası klymed muhammenell SADET 

verilmiş bulunan evsafı aşağıda yazı- -Yelkencı· yanurları ı namındaki tenezzüh motörü 29-7-929 
lı emvali gayrimenkulenln ihale! p pazartesi gllnü •ut 10,30 dan 12ye 
kat'iyesi icra kılınmak üzre 15 gün I kadar Hallp•e Bulgar Klllsesl önllnde 
müddetle mevkii müzayedeye vazo- zoıı'r sür'ıl poslaıı ... 

bilmüzıyede lruht olunacağından 
lurunuştur. Lu"ks İ vml d 

1 - 3000 bin lira bedel ile ihalei sın et paşa talip olanlann ye muayyen e 
evveliyesi icra kılınan Büyükadada ve seri mahallinde hazır bulunm•ları liln 
Nizam caddesinde 22 rakkamı ebvap vapuru28 1temmuz pazar 
ile murakkam kuyu maa arsa, kay. 
den hududu Karanti hane ve bahçe- günü tam saat 15 te Galata 
si ve Kosti Luka arsası ve fabrika rıhtırrun- j i hare-
sokağı ve Nizam caddesi ve hududu dandoıtru Zffi re ket 
hazıra-sı ise bir tarafı madam Vasili- fi. 

ki hanesi diğer tarafı madam Bora- edecektir. 
doe hanesi arkası fabrika sokağı ön Tafsillt için Sirkecide Yel-
tarafı Nizam caddcsile çevrilmiştir, kenci Hanında kAin acanta-
Mahalli mezkürun meaahai sathiyesi 
231 metro murabbaıdır. İşbu arazi sına müracaat. 
dahilinde alt kısmı ahır ve arabalık • Tel. lstanbul 1515 
iizerirı<lc odaları muhtevi. iki katlı ye Galatada merkez rıb-

olunur. 

1 Şehremaneti ilAnatı 1 
Şehremanetinden ; Mübayusına 

!Uzum görülen 19000 on dokuz bin 
küsur kilo vakum ile dört bin yüz 
yirmi sekiz kilo gıres yağı kapalı 

zarfla münakasaya knnulmuştur. Ta-

~:~~tif vckdlctiım: mektep bu seneden itibaren liseye tahvil 

~nınu~tıır r.,·(uliin f 6 ıııcı gunü der.;lcrc başlanıtcakur. 
Yıt içi'l Cu;,,a günleri ,abahterı akşama kadar mektebe 

•ne 151 sua terbllndedır. Ust kat 

1 ba• ıçed~n üç ayak merdivenle giril- tım hanında Çelebidi ve Sata-
dikte bir salon mevcuttur. Salonda filopati acantalıj1;ına m!Jracaat 
taras ve iki oda ve bir halt zemini 
kırmm çini döşeli mutfak vardır. 1 Telefon Beyojtlu 85.ı 
Bahçede bir kuyu bir sarnıç vardır, -

liplerin şartnameyi almak için her giin 
levazım müdürlüğüne gelmeleri tekil! 
mektuplannıda ihale günü olan 15 
A)';ııstos 929 çarşamba günü •uı 
onbeşe kadar mezkılr müdürlüğe 
vermeleri. 

müracat olunabilir. 

Buz 3 KURUŞA .... 
Şehremaneti buz serbayiliğinden : 

du~tızun okkası 3 kuru~tur. Scrbayilik te~ki!Atına dahil olan 
kAnların üzerinde! ~ Şehremaneti buz satı~ mahalli, kıye-

f 3 kunı} yazılı lavhalar asılıdır. Bımılarda 3 kuruştan 
a1.ıa " · ı d" · G ı d ı sat.ın :-ılursa en yakın zııbıtaı be e I} eı e ve a ata a 

1 tkcz Rıhtım Hunında Serbayilil(e miıracaat ve ~ikıl.yet 
I> cdlJme,ı ehalil muhteremeden rlcıı olunur...ıl-

(~ TASFiYE iLANI.., 
İ lzınırde 29 Mart 1333 tarihinde teşekkDI eden 

ZMlR İTHALAT VE İHRACAT TÜRK 
nııa ANONİM ŞiRKETİNİN 
ve lcınn11ıııe11 ıııuclblncı elı:ıerlyetle teıflyesine karar verllmlf 
ııı 1110~flyeı •on defa 8 EylQl 928 tarlhlad• alltadarlann 

\' u oıınak Uzre illa edllmlftlr. -
dctı angın dolay11ıyla ,ır1ı:et1a bl11edaraıı adr11lerlnl havi 
tıı 111ı~ Ylnını, oldutuııdan tlrkeda hlıHdarlarıııııı ellerlıdekl 
lerını Uz nuınero ve tarihleri ve mıktan blııaelırlal ve kıadl· 
trı 01 ~ llcametrlh lttllıaz ettllı:lırl malıallırlıı muvauah adreı
llıcr1c YIQi929nllıayetlH tadar tlrlı:etla lzmlrde Servili handaki 

tztııe hildlrnıelerl illa olunur, • 

Alt katta zemini taş ahır ve zemini lstadbul Aslıye mahkeme!! bıri-
bcton arabalık vardır. Derununda nci Ticllret dairesinden , 
müteveffanın arabacısı İlya bilaicar :\lahkemece il!nı ifl4sına. karar 
sakindir. 7000 lira kıymeti muham- verilmiş ohn :\lahmutpışada Kefeli 
minelidir. 5000 lira bedel ile ihalei 
evveliyesi icra kılınan Büyükadada hanı tahtındaki ı numaralı mağaza
Fabrika sokağında köprünün deniz da hazır zenne elbisecisl Yorğ! Kü
cihetinde atik ve kadastroca tespit rlcçüoğlu efendiye ait hazır kadın 
edilen 49 numara ile murakkam kay- elcise ve mantolarının hilmuzayede 
den bağ yeri ve arsadır. Hududu Al- fruhıu kararğirolduğundan 30-7-929 
ftirya arsası lebiderya fabrika soka- tarihine müsadil ••lı ve kabil olma
ğı dere sokağı diğeri arnavut köylti dılh takdirde anı takip eden günler· 
Nikola ve Sefer oğlu Nikolaki ve &' 

fabrika sokağı ile mahdut olup birisi de 10,30 dan 1 I! ye kadar mahallin-
240 diğeri 678 metro mikabındadır. de satılacı)';ı il!n olunur. 
Kıymeti muhamminesi beş bin altı 
yüz on buçuk liradır. Satın almak 
vazıyet takdiri kıymet raporlan, ka
dastro krokisi vergi kayitlerini gör
mek ve daha fa•la maHlmat almak 
istiyenlerin müddeti müzayede esna
sında daireye 928-25 evrak nurnaras
ile müracaat etmeleri ve milfterllerin 
kıymeti muhammlnelerinin yüzde 
onu niıbotlnde pey akçalarile birlikte 
17 ağuatoı 929 tarihine mUaadif cu
marteei günü saat beşe kadar gelme
leri ilin olunur. 

.. BALiS TA; DELEN~ 
t içmek için ~i~elerin üzerinde i G. 8. markasına dikkat 

i ediniz. 

Adres: Galip Bey-K:aciı'köy 467 •••••••••••• 

ikinci Ticaret mahkemesi iOA• 
masasından; 

Dördüncü V akil hanı tahtındaki 
Sıhhat Eczo deposunda bulunan 
camekln, masa, sandaliye vesaire 
ve eczayı tıbbiye 29 adet pazartesi 
ve anı müteakip günlerde saat on 
dörtte bilmüzayede satılacaAtndan 

talip olanların mahalli mezkOre p;ıl
melerl liln olunur. 

lsı.anbul beşinci icra memurlu
ğnndan; Mahcuz ve furuhtu mukar
rer bir adet Fiyat markalı otomobll 
28/7 /29 tarihine müsadlf pazar günü 
sut 1 O dan 12 ye kadar Bıyol!unda 
Hoca zade sokağındı 20 1 numaralı 
garaj önünde bllmüzayede furuht O· 

lunıcağından talip olanlann müraeut 
eylemeleri UAıı olunur . 

• Şehremanetinden; lsıanbul 
cihetinde yeni yapılmamakıa olan 
kanaliıasyon yağmur ısgaralarına 

çöp ve saire gibi her nevi mevat 
aulması kat"lyyen memnudur. Müte· 
caslrlerln şiddetle tecziye edileceği 

illn olunur. 
• Şehremanetlnden; Bazı otomo

bil şoförlerinin taksimetrelerinda ilk 
dört yüz metreyi ka1.anmak için 
taksı mahallerinde müşteriye intizar 
ederken taksi bayrağını yarım açık 

bulundurmakta oldukları ve bu 
suretle müşterilerden ikı ii1 ala 
kuruş faıla bir meblağı hllekıirane 

aldıklan anlaşıldığından nlzamaıı 

belediyeye muhalif bu hale mücıseret 
eden şoförlerin seyrüsefer memurları 
ıarafından şiddetle takip edilmekte 
olduğu cihetle ehaliyl muhteremeden 
her hangi bir zatın bu gibi haltta 
tesadüfünde otomobilin numarasını 
seyrlstfer merkezine lhpar eyleme· 
ltrl rica olunur. 

• Şehremanetinden ; Gelııada 
Fermenecller caddesinde 1- 159 nu
maralı ka>ap düklctnı üzerinde 163 
numaralı oda kirayı vetilmelc için 
açık müzayedeye konmuştur. taliple
rin şartnameyi görmek için hergün 
milzıyedıye girmek lçlndı ihale 
gllnü olan 15 Ağ"ustos 929 çarşam
ba günQ levazım müdürlüğüne gel
meleri. 

- ... " . ~-::-r-- -
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Haydar,a~ada deınlryollar 11ıazı mndorınıaa~ıa: 
Atıtıdı yazılı malzeme pazadıklı dınıı:alıııdan tallpleıtn 19 Temıııa 

pazartes~ gllnü saat onda Mubayaa heyed dairesin .. lsbaıı 'ftcat -elerL 
1 adet palanga 2,5 tonlulı: 

240 • dımlr teıtere laman iki taraflı i5XSOO 
1000 • kürek 11pı düa 
llOO • varyoz sapı 
20 metre murabba Bezil laıdk lavha 3 m-m 
i adet yuvarlak Lokomotif eamı 620 m-m 
i 1-2 kilo pamuk izoleli bakır bobin tell 2,8 m·m 
700 metro bakır izolı tel lı5 m-m 
400 • auplon td 2X ı,:ı 
100 kilo otojen için demir kaynak teli 4 m-m 
200 • düz freze batlı demir afa9 Yiduı ( muhtelll ) 
60 adet abınozlu gön!• (muhtelif eb'attı) 
47 kalem eczayı nbblye (lı.tı mucibince) 
1 \1 deste ince yaıı maklnuı ktadı 
4 adet Şaplrograf muşambaıı No 3 
:ı • yazı takımı (Klriıtal küçük) 
3 • klımaço sistemi maroken O.iiX0.30 lmp 
60 M. mlk'ap inşaat kumu 
60 • çakıllı kum 
ı O pus beyzi ince diş eğt! 8 puı 
20 • yuvarlak metal eğesi 14 puı 
ı 20 metre pıgamolt beyaz 
ı O adet tükrük hokkası plrlng 
1 " kütüphane 
1 • lastik damga 
5 " yazıhane evrak koyıcıgı ( tahta ) 

150 " adi bina camı 35X50 
4 ltllo tuıkal 
8 adet büyük kapı kolu 
50 ,. porselen uç 18 m-m 
150 " pli serfill 
500 kilo karfiçe çhisl ( 85 ve 120 m-m t 
2~ • bakır boru 5'X'8 
~~~~~~~~~~----..-.-.~~~~~~~~~~~~--~ 13eyoglu orman muanıellı memurluğundan; 

ihale flati 
tarihi laılunduğu yer cinsi K. S. adet kilo 

l•'ındıkhda mahlut odun !30 125 
• meşe • i.J-0 

Kemer burgazda kömür 2,50 800 
• çubuk 0,37,50 1500 

çeki 
14 
2'.J 

Cins ve miktarı baltde yazılı olup h!7.ine namına mazbut emvale talip 
olanların ihale giinü Bern~lu kaymakamlığında müteşekkil muzarede komis
yonuna müracaatları. 

lnkara nıü~~ei uınunıiliğin~en : 
Ankara hapl<hanei umumisinin 15 .\ğu;tM 929 tarihinden ,ll Mayı! 

930 tarihine kadar ekmek ihtiyacı olan beheri üçeryüz dirhem itibarile 
174000 adet ikinci nevi ekmek 2~ Ağustu> 929 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ye kapalı zarf usulile temdiden münakasaya konmuştur. 
Talfplerlnin 2078 llrıiık tomlnaıı muvakkata md<tublyle birlikte 15 A~us
ıus 929 perşenbe günü saat on beıtc Ankara :\lüddel umumilik odasında 
müıeşekldl komlsvona miıracaatları ve şeraiti anlamak üzere dılrel m•)zkOr· 
dJı şartnamesini görmeleri iltn oltınur. 

Maaril ınü~iriJetin~en 
Erkek mualllm mektebinde açılan şehir .A. • kursu 118 ı 929 

Perşembe günü derslere ba~layacaktır. Kendiltrlne tebliğat icra cdileı 

ve kaydolunan muallim hanım ve beylerin mezkur giınde saat seki/. 

buçukta mektepte hazır bulunmalan llAn olunur. 
-.._., --



MJde, Bar~ Karactıer, 
Jdrar yolu.; Taş, KUıiı, 
Xı rtlar, Hastalıklan ·n içmeleri ve deniz banyoları lifi gun köprüden 7, 05 - 7, 55 9. 55 

ıs.ıs - 16,10 da Haydarpaşaya !tiden, vapur! 
trenleri menbalars di lirler. Dok.torlar ve bufcler 

........................................... ..,...,. 

... _..., ........ -- lotJMAl - .~ ---il• .... OllM.ir ....... -.ıo--

FOS FATİN 
F 

.., .. iMie '-'" 
pwruların ırD 

adellta lıuvw• 
ııı1ara· 

~1r11puıı 
MildldJ 59500 kilo kömilıf ft !90 çftl odun müba-

,.. olunmak 6-e miinabsal ıltL~JiJI onulıniıştur. ManaliııSw 
,. llıalAı kanunundaki şerait ve e $Ilı hal% ~ taliplerin müna
tlla günOııden nvel m~ld ~!erine iUila busu
Clııden 1011ra miimkasa güııil oı.ıa t9 Te-uz 9!9 Puanesl günü 
lllC 14 te müdlriyedmb* mUteştttıI komilJona depozito akçe
)tdle miincudan. 

111111 Pllla " •• , dlrlQlilı: 
.latuıbul. Galata, Berotlo ve .Pllıpla, 1Dtrtezlerl meylflainde 

\ fOlOllkledl Telgraf nakliyata lleıd Clluak wlkıaheaya vazedilmiştir 
lliinaba şartnamesini görmek ve almlk illeyeııler her gun calırirııt 
i:aJeıııine mıiracaat edebilirler. Miiııabsa Apt011111 ODllllCU Cu
lllltal gfinü bııdezzeval saat 14 te icra olunaaıtmdan talipler 

1ft'mıl mezk6rda 'lo de 7,5 nispetindeki teminatı muvatbtelerlnl 
1iiiltashlben Bat mUdlrlyette mü...,.Ukil komiByoııa Jflmmu müra
~tlan llAn olunur. 

'ıelrırh lçlD • lOll İıılflll tolr. kiıaıürll aıübeyu edilecıllln*" l.tuıııa talip ol•nlm• şenld aıılaıııB ime Tmuz 929 gaye
- bdar Borsa lnmm meımnfa«ana nıttnıcudan Hin olıınur • 

Maballal Sok•ta No CiııR TMtiman 
1i1Ji1k ada MDrldlJ• ti ıhtaplnne t inci be 4 oda 1 

&el iilCr "'1Jk 1 
tiler 1 ılılıı'bııt ı 
.. ,indtaı• 
..... 1 lı:oridor l 
11111 bahçede ayn
ca lclgir ı oda r 
ınutlıü vaslbalıçc 

t llDUÇ: 

aı. bedel•• mlfı pqlnen mııfr clllert ilılle tarihloden bir 
jlDe S<lllra nüten lııdfa ...ıtl-et ..,ıılc .,..... -'ıurer Jıant!nin 

ljjllliyed, 9-7-919 taıllılnden ldbaren 20 glfn mücldede ve kapalı 
~ UIUDle mllzayeclqe vueclilı:ıılf .okhıjundln raltp olanların tek
:IQerial 18-7-9!9 Pazar gilnu ._ lf CC Adalar mal müdlirlyetincl' 

::M~ıa edecek komily®' .tevdi etmeleri • m°lkt' saıtteo sonre 

•iiiiiliijiitj!M, 
Ge;vettMm suDı bakhnHll ıaüııtwdirt talip oları!ınn Adliye 

ıııüraaatlan ilin olunur. 

ACELE SATILIL PIANO 

KODAK 
fOtoi• af makinaJa
nyle. !ilimlerini kul-

meafaatiniz 
ıtatiiıatihdandır. 

Çlllçilerimize yeni bir 1 nEFTERDARuK ıLANA 
haber vereceğiz : ~l•y•::: .. u•:ı•a:•:""•sı•ııto·S=-· •C•ln•sl -. 

0
----

L IC. 

~- ~ H.,ııeıı.da Yü Aqap ıı.. 117 J inci ka& 1 

• 1 ıı.ıt oda • 
... ıhlı 
lnd lıu 4 

''Katerpiller" 
Traktörleri 
Sağlamlığı ile maruf "Katerpıller,, traktör.Je·..eı ... 

daha ilave edilmiştir. 
küçük bir model 

Trakt6r ihtivacınızı temin etmeden evel "Katerpiller., hakkında 
• 

mutlaka malumat isteyiniz. 

.. Katerpiller., traktörleri, dünyanın en ağlam, kullanması en kolay, 1ıtt nevi arazide iş -görmeye 
en müsait traktörü ıfatile memleke'dm121ıi her ta~ihndiı lıtisnU lrabul görmüştür. .le'akal (ıek tok 
çiftçilerimiz traktörün kıymetini bilmelerine ragmen bundan isttiade edemiyorlardı. iCaterpillerin 
me~cut en kıiçük modeli, ı\merika Mühendis cemlyednln düs'turu mucibince, 15-26 beygir kuvve
tinde idi ki bu kun·et, ekseriyetin lıtiyaçından fazlı lc6. 

'ağlim bir traktör sahibi olmlk isteyen, çiftçilerimi7., bu boşluğun dolduğunu ve Katerpiller 
traktör ailesine küçük bir uzuv daba ilıihak ettiğini memnuniyetle haber alacaklardır. (On) modeli 
tesmiye edilen ve 1 O· ı 5 beygir kunetindc olan bu traktör, on ~ilk, yirmilik, otuzluk e altmışlık 
modellerinin bütün evsafını tamamlle haizdir. Onlar gibi yaktığı petroldan azami istif.,!e temin 
eder. Yine, onlar gibi, adeta kendi kendini idare eder. Naır.ım ıertibatı mUlıemmeldir. t:n acemi bir 
makinist, bu traktörü yarım saadık bir tarif a~ idareye muktedir ol&bilir. 

( . . 
1-. ... MMıllli R ± lçlıl 

.. ., p' ·• ... C 0 ltlli .. - , . 
... a·Hnllwt 'C ''ıwın w 
ıı l l'thr •ıf dlaiılklllll ,._. 

ontıql nlııpedııde lemlııat lkfeill .,. 

::.. 4 ........ 
aJll ukaf aııı.la 
1 •ıbalı Vlll 
~bya. 

llıale bedelinin Dllfı a-tlıftt ve ıııdı 411W1 llılle ........ 
- ilıila •iri dı .,. llılle w!ldM bdar Hulnc ııamım W 
ipotekli ... Nlyla .... mılıunr .. _in ,.aı,at IJ/7 
len lribaren puu!ık usulilc mııa,-.,e vu edilmiş oldullııllllı 
tlanlann 11f/8/ft9 Peı,eıııbe gtlnll - 14 te Actaı. ..t 
aıü,..caaıluı iltn olunur. 

* • • 
Kartal mal müdirlitftıden : 

e · Oııııi 'ht' ıl't .., d 

l!lllt+r••-' 
ndllı iYıtep ti\* Zemlıı ... ('l)Mej J ÇS' *' .. 11'1 

IDlfUhk. ~ ı.ı.a11aa11 uua (8) 
8t1Ada cinsi 'fe kıl meli aıulıamıııaıai )'uılı cıluı bir bap llıflp 

ül'tlyeti (21) gün ıııllddetle milzayedcye çıbnJlllJf olmakla talip 
,.ezht kcı,ktt detunundekflere milrtc:aıla tier ııamuı görebilirler. 
ye lşılnlı -·~ ollıllu .._... .. ha·n111lllııln • • 't,5 
tinde dlpozieo smet11e W=;p. tm11i1R ,._. ........ ola 
~c milsadif Cwma~tl .-U ~ ti • 17 1' bdar 

atldirllğinde ~ komiıyonuna ıııüracaadaıı ilan olunuı. 
* • • 

llffı.ı. J:nalmüdürlfi6nden 
lieıııd Cııüı Miifıemllan lıymed 

m-..enuı eb,...,. 
Kanal Alıfap Gazino ....._ 1iı11ıfe .... in NU9 16-31 

nuııda, lıııyu 

.Jlaltıla clııli Kıymed mııhamıııenetl yazılı cıllıı tlıtap caıa«> 
milwıuı ıııllltlyeıi (21) cıııı mllddedc mbaJcdcyc sıkanillllf 
calip olanlar mezkOr gazinoyu ıııahalllııdc görcblBrler. Mflzaredc,. 
cmıek an;usunda olanl• kıymeti muhaınmlnest.aı ' , '1.5 lllalılldlldl 
zlıolanııı Mal ıandıaına tC'fdllylc ynmt ıabiiJede olan ft. '1-917 
ıııilladlf pazmtesl gllnU aaaı 15 ıen t7 ye bdar J[mal MlalıııMllll 
müıe~kkil aaıış komisyonuna müracudan ilan olunur. 

• • * 
Lira MAhallesi Sokağı No 

3657 Büyük ada Kumsal caddetl 80 

• flılusufa bey 1-1 

- '.•-rı·•••••bslır 
bici at 

1 lıell 3 llııctl bl 
.,..,. ııilıııf-

.... bd M 1 malı PlfSID 'ft •lı ... .. llrilılıMlm 
- ..... llllfa .. , ......... lılMda ... - ııaeı.ııı 
t/7/M •I' ı4ı• 1 iıa rıu ylnııi &GD ll'lddldc .... ,...te,.e YU 

lldıı(ıindiıı '111-7-919 IUu ....................... .... 
cudan JlAıa oluııur. 

••• 
Beyoğlu mal müdarHllünden: 
ledelinln nısfı peşlJı ft nısfı 4lprl tlıtlııl ....-n 111 

w zarfında ödenmek ilzeree feıikÖJÜDde· 67.70 
ma ana aıııllkCn satılmalc üzere t teımnus 9!~ IUi 
balen J1nıı1. gUn müddeak- ıııüzaJCdft e1111iJeJe wz 
taliplerin "raid anlamak Ye miiaJedeJe iplrik dBııek 
JotlU Mal müdürlüğünde müwşekkil lllJt tomllyonuna 
.P.sı'lli tun .._, 

••• 
~otlu Mal müdildilgtindlD: 
ileyo«Iunda H119eyin aKa nıa•cVı inde aşıklar sok&gında 

dan M':J BoRos ve kerimesi lskobi)'lt fit . 
Xapudan Jl•çe •otbll bidıld,. .. ôi!ı bir 

lıell dolap lklnd bt dök oda ıbcfeclıi11e dolap sofa · · 
iki oda bir ııofa bU mııtbah bir beli bir Kiler bodurum 
k&aiirliik !J'r 1Dutbeh bir kuyu terkOI "ft elektlri&i bni • 
Ura ~ 28 numarah lıane .-yede ve llıııle 
alıkimıııa tevfıkan yirmi p maddede miizayedeye vaz 
oldugundarı lilliplerin ~ an•eeelr ve peı liirmek üıcıe 
Mal m1ldürlüğünde """ 11kJ<1f koıDlijonu ıııa'bmini m 
ilAa Glııımlt. 

* • • 
Beyolf ıı Malmiiclürlöpıdeıı : 
Bedeli defaten verilmek •dJle FerikÖJ'ÜDde Çobln hllt 

ve önü sokaklanyle -lıılat ve meYCUr ifraz ıı.rıtua 



~ 

onomı 

onomi dünyasında en 
o bin memleket 

Zengin Amerika hodbinle ıyor, etrafını yüksek gümrük du-
\ arlarile çeviriyor. • . .. 

Yeni gümrüklerin esbabı mucibesinde denıyorki: «Amele uc
ı;tti, mode,n Amerikanın cihana gıpte veren refahlı hayat stan-
1.iardına uygun derecede yüksek olmalıdır.» 

.. Bu hayat standardını tanıyanlar, müdafaa için lazrm olan 
gu1:'.1rük duvarının ne yükseklikte olacağını tahmin ederler: 

Uç adama bir otomobil düşen amelesi fabrikaya motosıklet
le giden bir memlekette hayat ;tandardı, fakir Avrupanmkile 
ıtıukayese edilemiyeceği için güç tasavvur olunur. . 

Yeni tarifenin esbabı mucibcsinde Amerikanın ekonomı ve 
~'°litika istiklalinden şu mağrur şekilde bahse?il~yo;: .«mu~'.lk
ı ~kdırki, politikada istiklal ancak ekonomide ıstıklal ıle mum-
ku d" ' - 1 l d " ur. Onun için Amerika, ekonomisinde s_erıı:z~: o .ma ~ ır;» 
dö A;-rıeri' anın bu tophı ve kendine emin tek.amulu, .. '~~e~ hal~ 

.. kuk sacık Avrupalıları kızdırıyor. Bu hissın tezahurunu yem 
!;urnrüklcrden dolayı Amerikaya gönderilen protestolardan an-
lamak kabildir. · . . 
k İhrac~tı ~ · ddetle tehlikeye düşen Avrupa devıeı:lerı, A~erı
l aya rnur.,c2atta bulunuyorlar ve mebusandan kahır eksenyet~ 
e .. aYana giden yeni gümrük layihasının Ağustos ortasındaki 
ınuz~keresine tesir yapmak istiyorlar. 
,..!ur~iyede bu itirazcılar kafilesine. iş~ira~ . etmeE lir. Çünki, 
A Urk .ıhrac:at maddelerinden fındık, ıncır gıbı maddelere yeni 
ıtıenka tarifesi çok fazla resim koymuştur. 

• Önümüzdeki ayan müzakeresinde, Amerikanın ekonomi um
lı~leri hakkında söylenecek sözleri takip şundan dolayı ehem
~'Yetlidirki, ekonomide çok hodbin bir ferdiyetciliğe n_ıeYleden 
~ memleketin tekamülü, bütün diğer memleketlerdekı ekono-

tııiler Üzerine şiddetle tesir edecektir. N. 
• • * 

GÜNÜN 1KTISA Dİ HABERLERİ 
\' er)i mal sergisi ; smet Pş.nın nutki11e açılacak 

Halka bedava çlkolata plskUvlt, çay, 
'eker daljıtılacak 

&t;<r_li mamııı·t ve masnuatı teşhir MALÜL GAZiLER PAZAR! 
ı·i ~ :'. ~- .ıgustosta Başvekil ve Sana· . Ma!ül g~üler pazarı heyeti umu
r,tl .. f gı reı~ı hamisi ismet Paşaha~· ~ye_a•. bugun toplanarak pazann tas 
"'ıt . tarafmdan irat edi!ecek bır fıye ıııle meuul olacaktır. • 
~ •• a I< şat edile« ktir. * Yerli m«lları kullanılıyor - Mil 

<iv •lk •<rgıyı 7 agL ,tostan itibaren li kumaş fabrikalarımızın mamulatını 
0 ,~ret dcbilecck ve seyri bir hafta arttırmak için yeniden tertibat alın-·•'11 ·d k ! t k .. . . ı 'd ... tc,.. tu.. C'-.p ederse bu ması e arrur etmıftır. 

< 
0 '.d mdit edil erktir. Yerli mallar sarfiyatı yüzde 60 ka-

c' • gı e en z.ı >adc l'.'lensucat deri-j dar artmı9tır. 
ve t ı ' * lh t t ' 1 · · ·· tı-tc h....:ı 11.~ ta, s"na)1ı ehemmiyetle raca acır erının muracaa 

Su b' cA.],.c hır. Rusyaya Türk hacirleri tarafı~dan 
,. :r haıt« ırf·n"a . • .. gönderilen deriler arasında gen çev 
' ~Ytı• b , • u resım serggısı ·ı 11 . 1 . d'' İkt' t 

lacak , l..'lar ıl) ikinci katında a I· rı en n1_a arı':1: & • ..lup erı . uı_ı ısa 
y t:r. ç vekaletıne mur;ıtaat <tmıttır. e,,,.:;.11 m:ıııar • rgis· • A d k' Bu tacirler, henilz derilerin tekrar 

co' .• 1' kadar ınuke 1~ ~rupa .a. 
1 

sevki için emir gelmemeai dolayııile 
o'duğ' makt• 1 ~.·Av ınmc 0 m;ı;z .''";ı0 bunlann -rürümeğe ba9Iadığını bildir 
Yala du gib ~rgid:utah.ser~~ erın e miş ve yapılacak muameleyi istizan 
ka r .. an kaim olabiJeşlır. ed enhealş· etmi9Jerdir. 

nurıı.ınc, en erın en - ,. T' t L-- ecli · T' 
çikol' er ttvzi eni! k b' kili ıcare .....-- m " - ıca-
la ~ta, Şeker fab .k 

1 
eccd ~· • ret boroaaı yeni idare meclioi intiha

,,,~~~ Balonda h 1~ a. ani a ·:'~ batı için teıkil edilen heyet buıün 
... ..,l.l.4ttdan . a a ıma e_ttı e toplanacaktır. 

Se . takdım edeceklcrdır. Mükerrer siırorta tirketi - 19 
. rgıye · · · klim 

<ilıetin rcv;ıcı temın ıç~n re . Temmuzdan itibaren fealiyete geçen 
"'•!ete ~ fevklade ehemmıyet verıl· Mükerrer sigorta tirketi, diğer ıiııor 

,, dır. · k 1 ·ı alim 'b' <>Ütün v . . k . d ta !" et erı e t atname mucı ınce 
afi,1 eaaıtı na !iyeye, cad elere mukaveleler yapmaktadır. 
ıl 'er ası1 • 'b' k.. ba 1 alı; se . a~gı gı 1 oşe Ş arına *lkti .. cli tetkikat komiıyonu -
nacckı,;gıyı ''81'.et ed~r levh~lar lro- Ali iktisat mecliıi tetkikat komiıyo
Ve e ·l • Kırk bın el ilanı mueaıeaat nu dün toplanarak mesai proğramma 
'İjl-~ ere tevzi edilerek hallı: eergiyl ait hazırlıklarını bitirmi•tir. 

• ete da t dil ktir • . Ser . ve e ece •. • Peynir çok ıeliyor - Bu sene Tra-
ıJ •d~;re SOOe ya~ fabrilıayı t~ın- lryadan ihtiyaçtan fula peynir ııeli
Cl'\ı 25 grup ıştıralr edeeelrtir. yor. Bunlerın okkası 80 kurup in

'>ıiltta plar ve temail ettikleri fabrika mittir. 
1o ".şunlardır: SANAYi BIRLllNDEN: 

ıo lır~rık?t.aj, 35 kösele, 4 kundura ı - 6 Ağuıtos 929 tarihinde Gala: 
'l)a 1Pd09ın, 5 mobilye, 12 madenS tasaray mektebinde açılacak yerli 
'~ra· 2 nıensucat yünlü ve pamuklu mallan aergiainde eıya tefhir edecek 
ı..ııa',;_~ toprak imaUitı çini, aynaları müeueoat sahiplerinin 27 temmuz 
~t. 5 

1
• S konaerve, 5 bisküit, 4 çllıo- 929 cumarteai sabahından itibaren 

d~ Pa~ustahzeratı tıbbiye, ıtriyat ve ıcrgi mahallinde yerlerini itııale bat
'l'Utüıı 1: 6 ?'akarna, 4 halı fabrlkasile lamam ehemmiyetle rica olunur. 
la,, e . 1nhısar idaresi, TUrlı: hanım- 2 - E§ya kabulü 4 ağustos tari
ı..raçı''rgenıe d•rneği, kunduracılar, binde hitam bulacağından şu kısa 
ter,; ar, bakırcılar, kehllhareılar ve müddet dahilinde layıkile çlıgabilnıek 
·~~ e~e kantarcılar cemiyetleri işti- için cumartesi gününden işe başlan-

Ca1a •ccktir. . . maaı Jhımdır. . • 
ı,.;;;a lıısaray lısesınin alt katı 7 3 - teahhurattan dolayı bilahare 
~ ıııe tefrik edilmiştir. Bfrinci salon- şikayet kabul edilmez. 
•ı ııaı "addı gıdaiye ve ıtriyat, ilrin- 4 - 2 7 Temmuz 929 cumartesi 
1~ ııı~~.da nıe11sucat. üçüncü salon- günü Galatasaray mektebinde sabah 
;~.Yt, ı.;1Ye,. dördüncü salonda sara- 9,30 dan on ikiye kadar bulunacak 
~tllıı şın.cıde madeniyat, altıncıda olan memuru mahsustan e§ya sahip· 

lıir •d1•dıncide halk ve elişleri teş- !eri yerlerini ofrenmeleri ve tezyini-
1 ercJ,-t;r ne başJamaJrdır. 

• • • 
Kambio Borsası29/ 'i / 929 
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MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ] 
--=-=~~--

1 Mahkemelerf}! 
''Ehhem, ehhem!,, demiş ... 

Emanette 1 
Safi kar 

Mezbaha bir senede 
l,129,435 lira safi 

klir temin etti 
C•miyeti belediye dün Tevfik B. 

yin riyaıetinde toplandı. Bu iç~a 
eŞhremini Muhiddin B. de ittıralr 

Rasalbınada 

Deniz ni~ln so~ut 1 
Fatin B. ~unun se~eplerini 

izah e~iyor 
etti. Havalarda bir ıttırat11zlık bükün 

Mezlıaha maoarif ve varidatı ıürüyor ve tam yaz mevıiminde bu-
Karaağaç müessesatına ait olup 1 lundujumuı halde deniz içine giri

haziran 928 den 31 mayıs 929 ~ri: Jemiyecek derecede ıofuk bulunu
hine kadar olan bilfi.nçonun Cemıyeti yor. Raoathane müdürü Tatin B. bu 
belediyeye gönderildiği bakkmdald hususta diyorki: 
tezkere okundu. Lakin bu baptaki c- Filvaki deniz, son günlerde 
murakıp raporunun emanet muha- şayanı hayret bir derecede soğumak· 
ıebesinde olduğu anlaşıldığından bu tadır. 
rapor da g•ldikten sonra müzakere Denizin harareti bundan on bet 
edilmesine karar verildi. Karaağç mü- gün eve! (11) derece idi. Fakat bu 
ess•satının 1 haziran 928 den 31 ma- derece her gün biraz düşerek on be§ 
yıs 929a kadar bilançosu 1,677,622 gün zarfında «10> a «9• a ve bugün 
lira 20 kuruş olup bunun masraf kıs· de «8> e düştü, Bunun sebebi şudur: 
mı 181,278 lira 30 kuruş ücurat, 34,- Rüzgirin istikameti şimdi·şarki ile 
908 lira 50 kuru9 idare masrafları, şark arasında istikrar kesbetti. 
61,070 lira 72 kuruş işletme masraf- Bu itibarla rüzgar saniyede clO> 
lan, 202, 113 lira 84 kuruı inşaat metre süratle esmiye başladı. 
masrafları, 1, 193, 250 lira 84 kuru§ Rüzgarin istikameti şimali şarki ile 
ta safi kardır. Varidat kısmı da şu- kalarından ve d•nizin aşağı tabaka
dur: 1,129,435 lira 73 kuruş Mezbaha !arından, anaforlar tevlit ederek so
l 14, 12! lira Paymahalli, 276,878 ğuk su cereyanları:-ı bize doğru ge· 
lira 46 kuruş. Soğukhava, 89,906 lira tirmektedir. 
40 kuruş buz satış bedeli, 44,880 li- Deniz, mevsimle nisbet kabul et
ra 77 kuruş barsak ve paça, 22, 397 mez bir derecede soğuktur. Banyo 
lira 84 kuruş ta müteferrik varidat- mevsimi olduğu için herkes bunu his 
trr. setmektedir. 

NUM~ROTAJ lÇlN TAHSiSAT 
Bundan sonra aokak levhalım ve 

emlak numaralannın tebdili için 72, 
600 lira tahıi .. t kabul edllmittir. Bu
nun 35 bin liraoı beheri 150 kuruı

Derecenin daha ziyade tenezzül et 
mesl ihtimali de mevcuttur.> 

tan sokak levhalarına tahsis edilmİ§- l fılı-~'::"•.;;,;;;:;;~~ 
tir. Emlik numaraları da 25 şer ku-1 A •ı 
ruşa mal olacaktır. Lilrin bundan ev- f e k 8 vgası 
velki numerotajda emlak sahiplerin-
den numara bedeli alındığı için bu Fi'Lret uanlmln 
sefer alınmamasına ve bu masrafı B ııı 
emanetin yapmasına karar verildi. intiharına 

S! 

IHLAMUR PARKI 
eBşiktaıta Ihlamurda içinde ası~

dide ağaçlar bulunan çok güzel bır 
yerin sahipleri tarafından yıkicıia:a 
satılacağından buna meydan veni· 
miytrek burasının emanetçe alınarak 
o civar ahalisi için bir park yapılma
sı hakkında müzakere yapıldı. Bütçe 
encümeni burasının 1 S bin liraya ka
dar satın alınması fikrindedir. Şeh
remini Muhiddin beyin verdiği iza
hata göre sahipleri 20 bin liradan 
aşağı vermemektedirler. Vasfi Raşit 
beyin verdiği izahata göre de bu yere 
yıkıcılar 18 bin lira vermektedir. Bu 
bahis yüzünden hayli münakaşa ol
du. Nihayet azadan Necati bey, ema
netin mal sahipleri.le müzakereye gi
rişmesini ve ne fiata alınabileceği 
anlaşıldıktan sonra bu hususta bir 
karar verilmesini söyledi. Muhiddin 
bey bu hareketin icra makamının 
salfilıiyetini tahdit mahiyetinde ol
duğunu aöyledi. Neticede Necati be
yin teklifi veçhile evveli mal sahip
Jerile pazarlık yaptıktan sonra bu 
hususta bir karar verilmeai kabul 
edilerek çarşamba günü içtima edil
mek üzere celıeye nihayet verildi. 

Mezbahada teftlıatta bulunan mül
kiye müfetti~ Hasan Sabri B. bir 
lı:ısı111 tcfti9atını bitinnittir. Bu me
yanda buz meselesi de vardır. Hasan 
Sabrl B., bu huıuıtaki tahkikat fez. 
lelıealnl Dahiliye \1 ekiletine gönder
mittir. 

istihbaratımıza göre buz imaiatı
nın emanet tarafından inhisar şeklin
de idareai menafii umumiye noktai 
nuarından muhik ve doğru olduğu 
tespit edilmiJtlr. ---TJ .. "UFELERIN TEVHiDi 

Vesaiti nakliye tarifelerinin tevhi
di hakkında t•tkikat yapacak olan 
komisyon dün ilk içtimaını yaparak 
tetkikata başlamııtır. 

iTFAiYE MOTEHASSISILE 
MUKAVELE YAPILDl 

Şehremaneti tarafından Viyanadan 
celbedilecek olan İtfaiye mütehassı
sı ile mukavelename imza ve taati 
olunmuştur. 20 güne kadar mütehas
sısın gelmesi beklenmektedir. 

OTOMOBlLER lŞLEYEMlYECEK 
Mİ? 

Yedikule hattı üzerinde tamirat 
icra edilmekte bulunduğu ciketle o
tobüslerin daima geçmekte oldukları 
yolun tatiline mecbudiyet hasıl olmuş 
tur. 

Tramvay Şirketi ahaliye teshilat 
ibraz eylemek maksadile otobüsleri· 
ni iki yoldan yani Topkapı ve Yedi
kule tariklerile yan, mahalline sev
ketmek için emniyet tecrübeleri yap
mıştır. 

Bu yollar ın da iyi bir halde olma
dıkları görülmüştür. Bu vazıyete gö
re yarışların birinci günü olan 26 
Temmuz Cuma günü otobüsler işle
yemiyecek demektir. 

e~ 
SIHHİYE VEKİLİ GELİYOR 
Londrada b .. lunan Sıhhat ve İçti

mai muavenet vekili Refik B. gelecek 
hafta içinde şehrimize avdet edecek
tir. ·- -Şehitlikleri ziyaret 

Şehitlikleri imar Cemiyetinden: 
15 Ağustos 929 Pel'fembe günit 

aktamı (Gülnihal) vapurule İstan· 
buldan Çanakkale :şc/itlerini ziyarete 
gidilecek ve Cumartesi sabahı avdet 
edilecektir. Bu seyahate i9tirak arzu 
sunda bulunan meb'uıanı kiramm 5 
Ağustos 929 akşamına kadar C. H.F. 
merkezinden biletlerini temin buyur 
maları rica olunur 

sebebiyet verdi 
Erenköy posta müve,;ıilerinden Rı· 

za ef., nin zevcesi Fikret H. Zevci
ni fena bir kadınla görüşürken gör
müş ve bundan mi..itecs~ir olarak ko· 
car.rna çıkı.mıştır. Kavga büyümiiş 
ve Rıza ei. kendisini dövdüi;,ii cihetle 
Fikret H. evde bulduğu tabancayı 
göğsüne sıkarak intihara teşcbbıis et
miştir. Pek ağır ıurette yard14naıı 
Fikret H. hastaneye kaldırılmıştır. 

PENCEREDEN DÜŞTÜ VE ÖLDÜ 
·_'akaimdc Macar 6okaiındı oturan şo

för Velinin yedi va4mdaki otlu Necip 
evin pencereeinden dliıerek beyni ~tla
mq biraz sonra da olmü1tür • -KADJNA LAF! 
Demirkapıda bakkal Osman ef. ııııecc 

evine ~derken karpuzcu Şevket yarunda
lri adama lif atnuı bundan kızan Oaman 
ef. de ta bancaıını çektiti ıibi Sevke ti ba
ıından hafiçc yaraJamııtrr. 

DÖRT KAFADAR\ 
Uıunçar,ıda Merdivcn1icam.i ıokatmda 

oturan rençper Mehmet dün secc evine 
ıidırken Pırçık Hüseyin, İbrahim, Oaman, 
küçült Hü•eyin !aminde dört kitinin ta· 
arruauna maruz kalını,, dayak 7cmif, 42 
lirası alınmıştır. Pırçık Hücacyin ile Jbra
hinı yÜalannuşlardıc. ---K AD l NA DAYAK ATILIR MI? 

Ha•lt87de Abdü•aeli..rn nıah.llMi•d• o· 
hll'... Seyit Al.met, ayni nde oluran 
Fatma b..aımı feaa halde dö.,m6ıtür. 

Bu da7afa sebep, Fatma ltıaaımın Se
yit At.mede; 

- len ha- alıca: söt.ü ile hkı7or•ua, 
ayıptır, karm var demesidir. ......... 

ÇOCUK HIRSIZ 
Haydarpaıada Arpacı 1stipaıun arcı,,.eoi 
yanında y.ttan İsmail tahta perdeleri söke
rek 300 çu.val aıırP111J, &atarken yakalan
mıştır. 

MÜBADELE EDiLMEMEK iÇiN 
KENDiNi DENiZE ATTI 

Bcyoj:tunda otuan ve mübadeleden kaç
tığı anla1ılan Katina. isminde bir Rum ka
dm1 evvelki gün polisler tarafmdan yaka
lanmış, evrakı ve pasaport muamelesi ilı:
maJ edilerek Yunanistan& aevltedilmck üz
re vapura götürülmü1tür. 

Katina. tam vapura bindirilleceii zaman 
kendini denize atmış ve intihar ebnek i .... 
temiıtir. 

Derhal ycti~cn sandalcılar Katinayı kur
tarnı.Jtla.r ve vapura bindirerek Pireye 
göndennişlcrdir. ..... ......... -

BiR KIZ EViNDEN KAÇTI 
Beyoğlunda Kumbaracı yokuşun

da oturan Yunanlı Miçonun 13 yaşın 
daki kızı Eleoi birkaç gündenberi 
kaybolmuştur. Eleni. babası ile kav 
ga etmiş, bir daha avdet etmemig
tir. Zabıta, ailesi tarafından aranmak 
tadır. 

~----
TAPUDA YAZI 

MAKiNELERi 
Tapu idareinin tekmil şubelcrlne, 

kadastro mektebine, kadastro heyet· 
!erine daktilo makinelerl konulmuı
tur. 

Çıkan sen•t ve kayıtlarla derkenar 
lar kfunilen bu makinelerle yazılmak 
tadır. 

İZCiLERiMiZ ITALYAYA 
G!TMİYECEK 

İzcilerlmizin İtalyaya seyahatin
den şimdilik sarfı nazaredilmiştir. 
Bir müddet sonra kabil olursa bir 
futbol maçı yapmak üzre talebeden 
seçilmiş bir heyetin İtalyaya gitme
si muhtemeldir. 

ECZACILARIN iÇTiMAi KALDI 
Türkiye eczacıları cemiyetinden: 
Evvelce 26-7-929 cuma günü içti· 

maedecei'i tebliğ olunan umumi he
yet içtimaı bazı esbap dolayısile te· 
hir olunmuştur. İçtima günü bilaha
re ilin olunacaktır. 

Vi/IJgette 
Fidanlıklar 

Diyor ki"-Eşekliği üstüne 
alınmasın efendim!,, 

Enstitüler için Avrupa 
dan mütahassıs 

- Daha ne desin efendim, "Eşek" dedi. 
- Sen ona bir şey söylemedin mi? 
- ! ... 

getiriliyor -- Neye susuyorsun. Elbette sözünü cevapsız bırakmamış-
ımdır • Vilfi.yet dahilinde bağcılık, şarap

cılılr ve meyvacılığın ihyası için en· 
ıtitü ve fidaııJık tesisine karar veril· 
mittir. 

- Efendim, doğrusu ya ben de söyledim. 
- Ne söyledin? 

VilAyet, enıtitü tesisatına nezaret 
etmek üzre Avrupadan ilci mütabaa· 
sıs getirtecektir. Mütahassıların cel
bi için Paris ve Roma sefaretlerimi
ze müracaat edilmiştir. 

- Ben -etek- sözüne darılmam dedim. 
- Demek atıştınız? 
- Atıştılıc efendim, hatta sonra da kapıştık. 
- Yani, d!Sğüştünüz mü? 
- Döğüşmedik. 
- Kapıştık diyorsun ya •.• 

HUSUSi MUHASEBE MODORO 
Vilayet hususi muhasebe ~ü?ü~ü 

Cemal Bey, dün Ankaraya gıtmı,tır. 
Cemal Bey, Dahiliye Vekaletine gön 
derilen Vilayet hususi idare bütçesi
ni takip edecektir. 

-Efendim kapışmak başka, döğüşmek başka obeni yakaladı, 
~arstı, ben onu tutup tartakladım. Etraftan gelip ayırdılar . 

- Aranızda eski bir geçimsizlik mi vardı? 
- Efendim, ben bunun kız kardeşini tutarım. 
- Eniştesi olursun demek. 

SUI iSTiMAL TAHKiKATI 
- Sade eniştelik te değil, mahallede on senedenbcri komşu-

yuz. 
- Nasıl oldu hadise? 

Defterdarlık başlamış olduğu iki 
sui istimal tahkikatına devam ediyor. 

Bir şirketin vergi miktarını indir
mek için bir memura verdiği 20 bin 
lira rüşvet mes"elesi n•tİcelenmek üz
redir. 

- Ben kahvede oturuyordum. Bu geldi. «Ehhem ehhem!» 
diye öksürdü. "ionra yüzüme bakarak «Çilşşş .• Eşşşekl .. » dedi. 

Öteden m,:> un atıldı: 

Bir sinemada kazanç ve husuıi is
tihlik vergisi az göstermek için bilat 
lan müteaddit defa kullan:-ıak mese
lesine g•lince, muhpir olan ş;ıh.,r. ye
niden bazı ihparda bulunması üzeri
ne tahkikat yeni bir mecraya girmit
tir. 

- Efendir.1, zoru ne ki? Üzerine alınmasaydı •. 
- Üzerine alınmasaydı olur mu? Basbayağı bana bakarak 

söyledi. 
·- .. Demek ki o kadar kişinin içinde eşek sade o imiş. 
Röaset makamı ihtar etti: 
- Sorulmadan !ifa karışına. Hasan ağa sen devam ot 1 
- Olduğu olacağı bu efendim. Namusumu iki paralık etti. 

ZiRAAT BAŞMODORO · Haklmnı isterim. 
Vilayet ziraat başmüdürü mezuni·' ~lllıitl~r gelmemişti: Yeniden tebligat yapılmak üzre mah-

yet almıştı_r. •= ·-·- · keme baıka güne kaldı. 
• • • FELAKETZEDELER iÇiN ,. 

. 1ngi1iz sefareti :f\nkr-ı~ ';~rih-1ele- GU" NÜN ADLİYE HABERLL'Rİ 
rınt &Frftdllmek ıçuı llılouı Jlhn.ere j .l'..ı 
250 lira göndermi§tir. Par.ciri bey de 
evvelki gün harikzedeıer için gön- ı Hoca Y akubun muhakemesi 
derdiği yirrnibeş liradan mada dün 1 hk h 1 d 
Of ve Sürmen• afetzelderi için yir-! Ser-•~~~ h~Ctl huzuru M8 emeda ert•J re detti 
mibeş lira Y~!•m~ştır._ 1 ~~tta mazbut ifadesini de lnk6ra kalkıttı 

JAPON VAPURU GiTTi Halkın dini hissiyatından istifade ifadeler okunuyor; Yalrup tevil 
Harbillmuın\ namındaki Japon ve efkarı umumiyeyi heyecan~ vere- diyor: .. .. . .. . 

ticaret g<'nıiıi dün akşam limanımız-, ecir ınahiyette yalım haberler ıpa et b" """'.' ~~rth ~ ~~ gece ö:v:t;~~-~k, 
dan bön ket etmittir. ı mekle maznun acraeri hoca Yakubun ı~ıı:ın ır a e yaya g r u e~. 

Gemi buradan Tiryeate, Maroilya 1
1 
muhakemeoi Balıkesir atır ceza8In- Yü.zkbatı .. dlabab.karakıkol kap~ındanAgkı-1 . • k L dr · rer en oy e ır cı ıtı ,... . . ı ve Liıbon:< ugrayara on aya gı-

1 
da haşlandı. ha ta kalır D da" k Jd 

decek ".c or&dan Japonyaya avdet Riyaset evvela kendisini isticvap gllti. mı.. arına ııını o u 
edecektır. ., .. __ . etti. Boyabatlı o~duğunu,. kırk ~ Reis aoruyor: 

MALÜL GAZtl.ERİN İÇTİMAI 1 yaşın~a ~ulun~ugunu, ötedenben - Peki ya bundan bir iki gün son· 
Malu: ga>iler cemiyeti hey•ti umu-ımuallimlık ve imamf'k. ~apm~~a ,.01- ra müıtantiltlile verdiğiniz ifadeye 

miye•İ bugüa saat 2,5 ta toplanarak l <luğu~u, ~arülmuall mın e 0 u.,u· ne diyeceksini.ı .. Yoksa o vakit tc 
pazarın tasfiy si meselesini görüşe· 1 nu s?yle~ı. di aklınuı başınıza toplıyamadınız mı? 

kt. 1 Mud•leı "Jmumi mahkemeye tev Hoca cevap veriyor· 
°" ır. · : edilmiş bulu.ıan iddianamesini tekrar - Dedim efendim alrlım katiyyen 
SF.YRISEFAIN -VAPURCULAR ! etti ,e bu iddianameyi müteakip mila ba,ımda değildi. 

Vavucc:.ılar ik Seyrisefain arasın-' tantiJ. iı.~rarnolmesl birer birer okun- Mliddei umumI sordu: 
J~ki ~rifc ilıttlifmı halletmek üzre! du. ··-·Reis ma.znuna hitap ~tti: - Abdülgafur efendinin kendiıile 
duıt Tıcaret odasında tetkikat yapıl- Yakup elendı ... Bakınız sız ballı:ın Balyaya bir mektup göndermit oldu 
nu§t:r. . . · hisaiyatı diniyeıinden iatifade ede- 1 junu batırlıyormu? Sardığı sarığın 

Bu mesde ıle meşıul komısyona rek bir takım itler yapmııaınız. Son- veaikası var mı? 
riyaset. eden ?da reiı. vek~i •. ~a~di ra efkarı umumiyeyi tehyiç edecek Yakup kekolemeie bafladı. Kendi 
'!3· he~uz tetkıkatın bıtmedıgını soy- mahiyette yalan haberler i§aa etmit- ıi ı;llt!Jrdüf~ halde. mektubu inkar 
ıemlıtır. . . . . .. ainiz, diyorlar. Buna ai.ı ne derııinis, e!"'11ıtı. Sarı~ veaıka11 yoktu. Hele 

Ya.k_ın.da Sey~IB~faı~ ııl;arell ı;nu- anlatın bakalım bu itler naııl oldu rıyaııet~ r•'? ıçer miıln sualine 0 ka· 
messı~ının ~e ıştırakıle bır içtima bö le? dar ııarıp bır masal hazırlamııtı ki 
aktedilecektır._. ~eneri boca mubatirin ipreti ib• bu ma~ı dinlerken aamiin arasında 

BAKKALLAR CEMiYETiNDE rine ayağa kalkmıftr. İatical ile: vulyeti hayli eflencell bulanlar bile 
Dün hakkallar cemiyeti idare heye- - Bütün bunlar lrUlliyen yalan e- oldu. Ho~ :Vakup kendiaind~n firar 

ti lntlhabatına ba9lanmııtır. fendim. Diyerek inkar yoluna •ptı. edo~ ~eıını hatırhyarak defııam ;. 
intihabat buıı\ID bitecektir. Mütemadiyen lnldr etti. Hatta bir çin ısıyomınf.. 
Fırka namına eski idare heyeti aza- aralık daha il•ri ptmelr latedl. Mu- Alır ceza reW umumhanelerde vu. 

!arı namzet gösterilmiştir. but ifadeeini inlıira kallnftnıttı. kua ıctlrdlği oarhotluk valı:ayllnl ha

Kadınlar polis olabilir mi?. 
- ----· -

Efzayiş Suat H. bunda mahzur görmiyor 
Nakiye H. ile Semiha H. ise polisligin kadınların 
iş görebilecegi bir meslek olmadıgı fikrindeler 

Kadın birliği bir iotida ile vilayete yacağı kanaatindesiniz? 
müracaat ederek Avrupanın bazı - Tabii ya bundan daha tabii ne 
memleketlerinde olduğu gibi bizde olur? Kadından polis, hiç aklımın 
de kadın polis teşkilatı vücude geti- ermediği bir şeydir. Polis hergün 
riJmesini istemiştir. Birliğin talebi lrülhanbeylerle temas eden, meyha
vi1ayctte tetkik edilmekte, kanun ve nelere girip çıkan, kavgalara ve mu
nizamata muvafık olup olmadığı katelclerc şahit olan, meneden ve cm
araştmlmaktadır. Kadı~ birli~in~n reden bir idare uzvudur. 
kadınların polis olmasını ıstemesı mü- Ben kadının velev ifayı vazife için 
nevver kadınlar arasında büyük bir olsun meyhanelere, batakhanelere 
dedikoduya sebebiyet vermiştir. Bir girip çıkmasına kat'iyyen taraftar 
kısım hanımlar kadınların polis ola- değilim. Bu teşkilata taraftar olanlar 
bileceklerini, diğerleri de kadınların kadınların bilhassa zabıtai ah!Skıye 
kat'iyyen polislik yapamıyacağmı işlerinde muvaffak olacaklarını söy-
ıöylemektedir. lüyorlarmış. Bir kadın polisin zabı-

EFZA YIŞ SUAT HANIM tai ahlakiyede muvaffak olabilmesi 
DiYOR KL için daima ahliksızhğın bulunduğu 

Kadın birliği azasından Efzayiı yerlerde ve marazın merkezlerinde 
Suat hanım bir muharririmizc tun- dolaşması lazımdır. Siz bir aile kadı
ları söylemiştir: nının daha umumi söyliyelim bir ka-

.. _ Avrupada kadın polisler bil· i dının böyle yerlerde dolaşmasını is
hassa istihbarat ve zabıtai ahl.it.kıye j ter misiniz. Sonra efendim, memle
işlerinde kul!.ınılmıştır. Bizde de bu ketimizde kadınların yapacağı işler 
işlerde kadınlarımızın kullanılması bitti mi. Evvela ailevi vazife1erini 
çok muvafıktır. İstidamı:z vil.iiy<tt~ '''psınlar, bu i§lerini yaptıklarına ka· 
tetkik edildikten sonra Polis m'' · olduktan sonra nisbeten kadınların 
Jüğüne havale edilecektir. Bizim Y-• ) apabilecekleri iŞlerle uğra§sınlar, 
tığımız tetkjkata göre po1is nizamna~ herseyin bir zamanı bir derecesi var
mesinde kadın erkek kaydı yoktur. dır. 

Bu itibarla kadınların polis olmala- SENiHA HANIMIN FiKRi 
rında bir mahzuru kanuni olmadığı Mulıarririmiz bu hususta Selçuk-
kanaatindeyim." hatun mektebi müdürü Seniha banım-

NAKIYE HANIM NE DiYOR? la da görüşmüştür. Seniha hanım de
Münevver kadınlarımızdan Nakıye miştir ki: 

hanım bu hususta bir muharririınize - Çok garlp birıey, polisliğe va· 
şunları söylemittir: rıncıya kadar kadınların yapabilecek-

- Bu mes'ele hakkında hiçbir !eri nekadar çok şeyler vardır. Kadm
şey söyliyemiyeceğim. Kadınlann Sİ· lar için ne bo, sahalar, uğraşacak 
yasi haklar ve intihap hakları etra- ne ailevi ve vatani itler var. Bunlar 
fında söylediğim sllzler kadın birli- dururken kadınların polis olmaları 
ğini çok kızdırdı v beni iradın bir- manasızdır. Çöpçülük kadınlara ne
liğine düşman zannettiler. Kadın po- kadar yakışmazsa, poliılilr te okadar 
!isler hakkında söyliyeceğim sözler- yaraşmaz. 
de kadın birliği üzerinde ayni tesir- Darülfünun bukuk fakultesiqden 
leri yapacaktır. Onun için susmağı mezun genç hanımlardan Lir kısmı 
tercih ediyorum. da poliıliği kadınlara yakııtırmamak. 

- Ohalde kadınların poliı olaını- tadırlar. 

tırlattı. Rehı ince bir ima ile: 
- Mamafl pek eğlenceli bir yerde 

de ıbl !serken ııörmü9ler, hacalet a
ver oldufu için açılı: ıöylemlyorum. 
Tabit anlıyorum. Hatta erteli l[tht 
ıizi bapnızı sannıt baata bir h8ıde 
filin ııörmüflcr. Böyle citlenceli bir 
yerde de sabılı: zevceniz! dü,üner<l!ıı • 
mi içiyordunuz? dedi. 

Mütereddi herif riyaeetin muhtils 
lif cephelerden mahirane tertip ett:J.. 
ği suallere rağmen ha!S ink6r yolla
rını terlretmiyordu. 

Muhakeme 30 Temıııua Çar .. mha 
gününe talik edildi. O ııUn tahitler 
dinlenecektir. 

Nöbetçi eczaneler ve 
sivrisinek mücadelesi 

Geçen günkü akşam refiklerimiz
den biri şehrimiz eczanelerinin yeni 
nöbet cetveli yapılmadığından ııece
Jeri hangi eczanelerin açılı kalacağını 
polis merkezlerinin ve halkın bileme
diğini yazmıgtı. Bu hususta sıhhiye 
müdüril Ali Rıza bey eczanelerin bir 
nöbet cetvelini yapmıftır. Cetve
lin tebdili için eczaneler ara>tnda 
bir tebeddül olması lazımdır. 

Binaenaleyh eski nöbet cetveli mu
teberdir. 

Ali Rıza B. sivrisinek mücadelesi 
hakkında da şu izahatr vermiştir: 

- İstanbulda yazıldığı gibi on bt"f 
değil bir mücadele mıntakaaı vardır. 
Bu mıntaka da Haydarpaııa Pendik 
ve civarıdır. Mücad•le de be§ sene 
değil icap ettiği kadar devam ede· 
cektir. 

C'iiilO 
DIŞÇl MI, DOKTOR MU? .. 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. di • 
ç!l•rin kanunen sad•ce tabip vaziye· 
tınde olduklarını ve doktor unvanını 
kul!~ğa hakları olmadığını söy· 
Jemıştır. 

Diş tabipleri cemiy•ti, halk arasın. 
da doktor unvanı tabip ve hekim mu
!"'?ili ~lar~k taammüm ettiği için 
ıstımalı cıhetine gidildiğini beyan 
etm•ktedir. -HAKiMiYETi MiLLiYE 

Hakimiye-ti Miltiyc rcf2kımi2in s 
tanbulda kadık;;y vapur ı kel•ıl 
üzerindeki dükkli!ıda •atılm. kta ol· 
011 ~u bildirilnıektcd.r. 



SiGORTA 

şırketterde-

Banltyo trenle 
Frenleri elektrikle 

tahrik için bir 
müracaat oldu 

ŞiRKETi 

--
m 1 ~ -- - - Kendi halinde bir meb'us- lan söylemeyiniz. Anlayışına den bir metresin yok. 1 teyzem israr ediyor, İstanbul: yoksa yelkenle 

lilüyetin JL . il n nı: 47 
1 
z la tanıştan. Onun gözünü, ku- göre. . •• Allah göstermesin ı dedi. Git daki güze~ kızı almı9dm,~a~ bahsi kapamak -ç A p K 1 N K lağım yakaladnn, her türlü si- Cicim Ali bir kahkaha attı: sin de hwm akrabamın göğsü- buradan bı~ kız bula un'. Y ~ mi bulmuştu? 

meşgul o 
için bir 

• .. l di ühim' • r· ban bo lt ' olmaz dedı. Ben de peki meki c· . Al' h h ld ı...: .. yaaı şeyler soy e m, m ı- _ o senin kelimeleri nasıl ne ta ca mı şa sın· dedi ' ka 'i bi k h ıcım ı er a e .,.. 
kirler verdim, adamcağız afal- olsa .•• dediğin şudur: Gel seni evlendirelim Pamu- .. m ama t .r. arıı:-8 e- sezmiş olmalı ki sustu. 

Yazan: AK.t GONDOZ ladı mı afalladı. Beni diplomat Kelimüımu alikadri ukuli- ğum! dedim. nuz vanna~ Sevili mes. u.t e~- Ça kın kız birdenbire 
lan kız idare ediyordu. İskele- dan, eşten doetan sözler geçti. aandı. Şaka ettiğimin farkında hün. Uzun uzun ve hiaettiğime meden bu 111 ~a~. ~bi ~ır dı• p 
ien açıldıktan sonra Aycan mar Fakat o kadar. Aiır ~ sükllt olmadı. İJıiilU intihabatı hak- - Ne demek o? göre acı acı gülümsedi. Be~ ~e hotkimhğa düşmesını uıtemı- K•~m• ıMcburundan ey ahuyd 
p dokundu, araba &ar11ılarak başladı. Bu, ~~ ~ defa kmda uzua uzadıyıır malUmat - Senin aaJadıf.ın gibi. fazla müteessir etmemek ıçın yormUf. . . . . tilfet et. 

rümeğe başlarken kendi ken- oluyordu. Cıcım Alideki dur- verdim. Anlanıın ya, ötekinin _ Türkçetılni söyleseler ya. llU8tum. Çapkmkız ılk defa hiaııetti ki . • • .ki 

: gunluğun sebebi, Çapkın ku_m- berikinin yazdıktan siyasi ma- Karpıudakine öre lifediniz - Öyle bir nasihat ta bana terkettikleri, ona avdetten ziya- - Vay! Bu eski de .,..~ _ 
_ Bu, başka bir ICY· dedi. ki kadar meçhuld.ü. Zihllı!enne kalelerden gözüme ilitenlerln _Ha tie ~e aranız nası1? versene. de, büsbütün terkedilmek, uzak nerden çıktı? Hele hele! 

Bu bizde~~ ~r. ~ak. b~~ ıııkmtmm hakim_ oldugu se- aklımda kalan lrmmlarmı kom _ B::t k. miikemmel. _Kaç para eder? Pekj diyi-~ ta~ı . oluyorlar ";.e dümtek ııevmezdin? 
Ve denn denn ıçuu çekere ziliy~du. Ça~~ bir~ la- rime halinde tercilme ettim da . verirMo eoora ben ne yapanın? ~~ terkediliı~ennde de !'atı- _Kanlıca koyundan ıı.--:relerini düşündü. fetmif olmak ıçm kendi haftala P .. _ .. .. Aradan . . - Gene nasihat vemıefe kal Sana -•--"e hannn bulurum. lik ıfade eden bir mana, bir te- ruz da' _,_, __ (Nur baba) ~ • ,_~ ___ _. ·~...:ani ttI. yauım onune. yımu kıpyor mu' n., • ....,.u .. A . be 

1 
. ....... ... 

Beyaz yelkenli, beyaz .._... rmm .._. geçtig.... a mı"' ~ Siyasi ilimtigı"'me . .' . · - Mehmede ver bu nasihati. zahur var. ynı ııe P er aynı di O ne iyı' ne tam inııaJllSdl 
... ha buJmmı D...r.aza Balı~ ~.ı...--- S •-· •~-· - Şımdi nuıhatı ona ben ve- . 

1 
· ede li etsinl , · ' • _,_ .. ... vasmı . . ..,.., .,.,. - •• _..r-...... por ya- kim bilir belki bili şaşmakta- . - Zaman kalırsa o nasi- netıce en n n tev t er. . Ali t Bu yaşta oenD--doğru yangelmıştı. pıyo~, !faküdara, ~baraya dır. n~aşallah ! Mapllah ! batı istemeden bu ip yapacak. İıte .Mehın~t, işte ötekiler ve iş- ~ek istese derhal ...., .. -

iLK iFŞA çok sık ınıyo~. Edebırat ~ii- Ne yapıyım? Hayret bey her On d ded' ki· ha _ Nerden haber aldın? te bir muhitı.. Bahusus şimdi kanunu 
Bir kaç dakka havai konuttu- ;;a~·~rıı::e::aı!uti:!~~":~ zaman söylemez mi? Arapça tin bc;ylea !~:k P=.ıi~? _Sevil yazdı. Bir fosurtu koptu, yelken bo- var. Ustüme silik veya~ 

lar. A:~ ~şlanndan, «~- me..a.ur bir söz V"""'• Kelime- r~tuk yok çocuk yek, sevgili - Benim de kulağnna böyle şanmıştı. Çapkın kız acaba dal- kadın daha alamaz. klubu• nden havuz ve çıçek tim. ,.. ---.....,.. '!r" , • • • • • • 

merakından, Marmara parkın- -Ne vesile ile? teri nasıl olsa Aliye Kadriye fa- ok hi olmaz ki bi ti 
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OtollJobJI IAsiiklerinin Şahidır. 
Merkez Deposu: .fstanbut, Suttan Hamam .. Mesadet Han 

OT VE SAMAN MÜTEAHHİTLERİNİN 
VE çlFrçtLERtN NAZARI DİKKATİNE: 

Meşhur LANZ F ABRIKASININ traktörle müteharrik 
ve yevmiye yirmi 111 otu ton ot ve ya saman prese eden 

) 

' 

s BAL YE PRE.5ELER1~~ ~ror HARMAN MAKINJll:Rt 
~'tlŞ MAHALLi: lstubal Slrked Mltbat Pap Han Ahmet ROt«l zade Mehmet Hayri 

TAYYARE PİYANKO 

UÖUR GİŞESİ 
SORUNUZ! T AHKlK ED1NIZI 

~~iniz ki clfelerin • muntazam• ve en fazla ikramiye ,-;ea ... , UÖUR citeSklir. isabetleri mecmuu timdiye kadar 

r ARIM MiL YON Türk lirasına kariptir. 
C-t.ıo01u Kapeh irin 42 GMER RIFKI. Hiç bir yerde fUbeal JOktur. 

25 TEMMU 1929 

' 

!Olusus!J 

~ · Sı~~at ve i~üınai muavenet vekaleünden: 
Bu sene Istanbulda Tıp tale- Istanbul çocuk hastanesi, İzmir, 

1 be yurdunun F. K. T. sınıfına Bursa, Konya, Adana, Samsun 
tam devreli lise ve tahsil itibarı memleket hastanelerinden iba
ile buna muadil musaddak res- rettir. Buralarda muayene olun 
mi ve hususi mekteplerden me- mak için bu hastanelerin men
zun olanlardan ve birinci sınıfa sup olduklan Valiliklerin Sıh
fen fakültesinin F. K. T. :riim- hat ve İçtimai Muavenet Mü-

' reehıden şehadetname alanlar- düdüklerine talipler tarafından 
dan (1 5 O) talebe alınacak- bizzat muracaat olnnacaktır. 
tır. Bunlardan şehadet- E- Sureti aşağıda miinderiç 

\ recelerden talip miktarı 150 ye noterden musaddak velileri ta
baliğ olmadığı surette derecesi rafından ve velisi bulunmıyan
orta olanlardan ikmal edilecek- lanıı kendileri tarafından veril-
tir. miş bir kıt'a taahhüt senedi. 

Talebenin yemesi, yatması F - Dört buçuk alu ebadın
ve ftat başı yurtça temin olu- da üç adet fotograf. 
nur. Ve aynca şehri muayyen 2 - Yaşlan (22) yi geçkin 
miktarda muaveneti n'akdiyede olanlar ve tahsillerini ve ilerde 
bulunulur. mecburi hizmetlerini ifaya mani 

Kayt ve kabul sureti ve ~- bir hastalığı ve arızası hulunan-
lan şunlardır: lar kabul edilmezler. 

1 - Talipler el yazılanyle 3- VekiJetc gönderilecek 
muharrer ve muvazzah adresle- olan mez:kUr evrak ve vesaikm 
rini ha~ istidalarını aşağıda be- alındığı taliplerin gösterecekle
yan edilen evrak ve vesaika rap- ri adrese derhal bildirilecek ve 
teder~k nihayet (20) Ağustos müraccat edeceklerin evrakı top 
tarihine kadar doğrudan doğru- !andıktan sonra tetkik edilerek 
ya Sıhh~t ve İçtimai Muavenet kabul edilip edilmedikleri ken
Veldletıne göndereceklerdir. dilerine ayni vcçhile tebliğ olu-

A - Türkiye Cumhuriyeti nacaktır. 
tebamıdan olduğunu nauk hü- Taahhütname sureti 
v.iyet cüzd:ını. Darülfünun Tıp fakültesinde 

B -. L~seden mezun olduk- tedrisi meşrut dersleri takip ve 
lanm. ımtihan notlarını ve de- ikmal ederek mczkUr Fakülte
recelerini rnübeyyin mektep şe- den ncş'et eyledikten sonra Sıh
~adetnamesi veya tastikli sure- hat ve İçtimai Muavenet Veka
tt. letiningöstcrcccği her hangi bir 

.c - Tahsil etmiş oldukları hiikOmet tabipliğine giderek üç 
müesseseden al.qıınq hal ve ha- sene müddetle tayin olunduğu 
rekctlerinin rnaibut ve kusur- (olunduğum) vazifede hüsnü 
su• bir derecede' buhındufmıu hizmet etmediği (etmediğim) 
milfir hüsnühal varakası.. veya tahsil esnasında her hangi 
D- Mütehagımılan tam has bir sebeple yurttan ihraç edildi

t~e ~~yetlerindcn istihsal edil- ği (edildiğim) yahut tahsili ter 
rnıı numunesine muvafık ve mu keylediği (eylediğim) takdirde 
saddak resimli bir kıt'a sıhhat oğlu 
raporu. (Bu rap<>r hastane baş efendiye hükUmetc;e yapılan ma 
tabipliklerini::ı mührüyle mühür sarifin faizi nizamisiyle beraber 
ili ve mazruf olarak talipler ta- itirazsız ret ve iadesini mütcah
r:ıJmdan diğer evraklariyle bir- hit, zarnm ve mükeffel olduğu
likte gönderilecektir.) Bu has· mu natık işbu senedim tanzim 
t~cler Ankara, Sivas, Erzurum ve müşariinileyh Vekalete ita 
Dıyarbekir nümune hastaneleri, kılındı. 

SU1 buimdeıı· Ye iüJ1>azdap aıutaripmisiaiz P 
Her gaa bir • kadehi clcnDımda bir obla~ 

ıkasif,ı Eııo·a "Fruit Salt• mere tozu alı111%. 

Altlnıf senelik cibaDfumul ~ret Ye muTaffetiyeti 
taai lıat'iliac delildir. 

~ fld oıiryoUan YB • anlan uıuıı i~ar sin en 
b'ıı ton iistübü münakasm s Eylül 929 Perşembe günü saa: 16 da Ankarada deYlet deınlryollan 

~lu de J•pılaeakıır. 
1S.ao ~J• 4-tirak edeceklerin teklif mcktııplannı Te muvakkat tcminatlannı aynı günde saat 
~u~b;,. t.dar uınuınf müdilrlük kalemine vermeleri llzımdır. Talipler münakasa $&ftlll1Delerinl 2 lira 

•rıde Ankarada . Jalzeme dairesinde, &uııbulda Haydarpaşa mataza.-.mdan tedarik edebillrler. 

Zonguldak Yüksek maden 
mühendisi Mektebi mildiriye.inden: 

Zonguldak Yüksek Maden tida ile beraber, lise ıchadctna
Mühondisi Mektebi, leyli, mec.- meııi veya muvakkat tasctibıa-

~vlet Jemiryollan ve limaolan umumi idaı·esin.!..::,1: 
~t•ct., 6 D •det meşe traversln kapalı zarfla ınünakas&.51 1 1 Ağustos • 1929 Pazar günll uat 16 da An-

1'11ü evlet demiryollan binasında malzeme dairesinde yapılacaknr. 
ıs,30 :akasaya ~drak edeceklerin rcldll mektuplarını ve muvakkat teminatlannı aynı günde 51111 

cani ve tahsil müddeti dön se-- - f _,_,__ 
nedi B. · · · .. ııhasi mesı, 6 oto, ıwuıat raponı ve 

r. ınncı senesme mu - .. . 
ren lise mezunları kabul olunur nüfus tczkcresı ve ap phadet
Tedrisat ı Teşrinievvelde ~ namesini göndermeleri ve adres 
lar. Girmek isteyen lise mezun- leı:iııi bildinnelidirler.Kayt müd 
!arı, mektep müdüriyetine bir ia deti 1 Teşrini.evvele kadardir. 

·l'e.ıı kadar umumi ınüdürli.lk kalemine vermeleri llzımdır. 
~Paı. :ler münakasa şannamelerini 2 lira mukabilinde }-ıkarada Maliye dairesinde, lstanbulda Hay
~ llllğv.a;ındln tedarik todebilirler. 

Istanbul nüfus müdürlüğünden: 
2 Hllziran 929 dan 930 senesi Mayu gayesine kadar olan on 

iki aylık tabolunacak idare mecmll8!l münakasaya konulmuştur. 

() 
nuıu ınggril nıu·dor· ıu·IJllw•nden 1 Doktor Kokolatos Bu baptaki numuneyi görmek ve şeraiti tab1yeyi anlamak üzere O UU il U U Emruı dahıliye (Gögüs. blp 2S Temmw: 929 tarihine kadar taliplerin nufuıı ınıidilrlyetine 

,_ mide hasıalıkları tlblbl mUıehaseı11; muracaatlan. 
1b,ı -~ kuas da .... da 
1
. 11'.n baş 1 merkezındc yedinci tip aln dersanell plh numunesine. Beyoğloo sa.uzağacın 82 •utl4-16 ~----~".""""---------------

~:::~:~~E~·:::=~.:~.~:~::ft:: Doktor A. kutiel °'~!~~iqo!}.~~!!l!'l~l~r!~~!!!D 
nı'~ lı1.re 1 ~•rını gün mudd<tlc miiııaka.aJadır. Tılip o!anleno şeraiti ınla- l!Jektirik m.ıu1111erl,ıe bc~lduRa, tcııu cereyanı mtitemadt motoril sıalmalc üzere mtizayodoye vuodllmiıtır. Mtta· 
n~ >tınbuld 

1 
darlılt, prootaı, ıderatiktfdar, bel C'Yldt- yede s . ığıınos ctJmmeal cllnli saat onlıette yapılıclttır, 

llıurıc • sı..nbal maarif mudurlıii!'ıine vr BoluJa vilayet encume- qı cm " 11.,,ngıyt atrısıı :tedavi •· Tılıpler hu gtııı matsuda motöı:lm görtlp lcadfkleri l.alıatı da 
111 eylemeler~ u-.......... o. ··--·-•- alabllı'rleL -~v1- .,..retçi lırdll ili"- :it, 

Her evde bulunması 

lhım relen tasarruf 
kumbaralarımızdan para 
vermeksizin nasıl istifa
de edecetınlzl lltren
mek isterseniz aşağıda
ki koponu doldurup rli
nderlnlz. 

Türkiye iş Bankası 

Tilrkiye iş Bankasına 

Tasarruf kutularınız hakkın

izahat göndarıncnizi rica 

Deılet ~eınirıolları te limanları uıııunıı idare inden : 
Ferbetona tahvil edilecek köprillere muktazi demir malzeme 

kapalı zarf usulile miinakasaya konmuştur. 
Miinakasası 4 Eylül Çarşamba giinü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryollan Malzeme dairesinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar Umumf mü· 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler miinakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara 
da malzeme dairesinde, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 
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Si zm 
Niçin bUtllo dilnyada yilt" 
!erce doıorlıır çocukları için 
GlaksoJU tercih ediyorlar. 
Çünkü tecrübeleri s1yesinde 
Glalcsonun sair ana ın gıda
iye arasında m mükemmel 
ye en sıhhi olduğuna kana
at lıasıl e~lerdir. Sizde 
yamınum Glıkso ile besle
ylııls. Tablllt için umumi 
ace.ntalm j. V. WIIlIT ALL 
Ye şfirekb Limlıet e milra
caat Posta kutusu bt. 62 

Sevk memuru aranıyor 
Mersine gelecek olan inşaat malzemesinin tahlircsi ile da· 

hile sevkiııa nezlret etmek üz:re bir şömendufcr i ;ı şaat şirketi 

tarafından atideki ev!Wı havi bir memur aranm.ı'.r~dır. Türk 
ve sinni 30 lll 40 arasında olduğu halde, sc\'kırat mu:ıme

l!dle iştigal etmiş ve Fransızcaya bihakkın v.;kıf <>imalıdır. 

Teklifler, hiisnü hizmet varakaları Te diğer malOm:ıtla birlikte 1 
[Sevk] rumuzile lstanbul 176 numerolu posta kutusuna 

müracuı:lan. 

YEDiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYA .n~u 
1. et KEŞİDE 11 ACUSTOS'r ADlR 

B~y\!~ _ikramiye: 
3™XX) liradır 

Aynca: 
18,000 
1$,000 
U,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve., Bir ınükafat 
a:m·an • 8,900 • numara kazanacaktır. 

Deniz sabnalını komisyonundan : 
1000 kilo Giliserin l Mi.lnakasai aleniye ile ihalesi 8 Ağustos 

SOO ,, San Vazelin Per~mbc günü 14 te 

10 
ton Muot ı MilnakaSlll aleniye ile ihalesi 8 Ağusto> 

Perşembe günü ı 5,5 te 
Milll madafu vck61ed deniz kunetlcrl ihtiyacı için bal.:lda 

ınulıarrcr malzeme lı!zalannda mııharrcr gün ve saatte münakasa! 

alenlyı ile ihaleleri icra edilecektir. Ş..ınaıne;inl görmt:k isteyen 
lerln her gön Te Ttrmek Imyanleriıt de yeymf ihalede muharrer 
saatte Xasımpaşada Deniz: utııı alına komisyonuna mür.ıcaatlan. 

Dctlel demirJıllan tı li aalırı umumi i~aresin~en: 
Pek demir köpriliiünün yeniden inşası ve eski köprlınun söklil

meııl kapalı zarf Uiulile milnabaya konmuştur. 

Münakasa 'l' eylül cumartesi günü saat 16 da Ankarada Dev le- ı 

demiryollan hl.nasında yapılacaknr. l\fön:ıkasaya l~tirak edeceklerin 

teklif mektuplarııu ve muvakkat teminatlannı aynı günde s~Jt ı .\ 
80 a kadar umuml müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. Ta!ipı.r 
münakasa pnnamelerinl 10 lira mukabilinde Ankarada ma17.emc 

daireainde, Jatanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik cd bilirler 

MES'UL MüDÔR: BÜRHANETTl~ . 



PERŞEMBE 
2s TEınıuz 1929 

-~---- --

f 

.uıı ı 

Dttn, LO&an zaferlnbı kıymettar ve5lwl olan sulh muahedetln!n akttdlldllf. ,aııtın yıl döıı<lmtt olmak mllnasebed.le dırulfttnun huk ilk 
tk...ill_~~ hararetli te:uhurıt yapıldı. Bu mcırulmden intibalar. 

Rusyada, Çinliler aleytı.lndo heyecanlı nllmı~er yapılmaktadır. Nllmay1'çller harptın behndlyodar. 

Ankara yangın yerlerliıln lmarı için silr'ıtle buırlıklan b&şlanm"tıl. Bu kiymeuar failiyete ait intibalar 

Boluaa a kcri idman yurdu, bolu 
iki sayı ile yendi. 

muhtelit takımını bire karşı ı Uş:ıak hlmayei etfal cemiyeti büyük bir faaliyet göstererek 
bakılınağa muhtaç \'avrulan sefaletten kurtarmaktadır. , 

-
Bİ :'ı SÖZ 

BlRRE.slM 

t 
Bu resimde Kemerburgaz nahlyeainln ça111sı görll!Uyor. Kemerburgaz, lnanbula yakıO 

kömttrcillüıtJ ile meşhurdur. 

lzınirde "!epet, çıçek ve ppta,, mektebi ıanılıııdan ~ luırtaom .:ııgt j; 
çldı ve çok nıRbetJe b,..nmtı 

Bu;~ada yapılan at yarışları çok hararetli oldu. Re1lmdt bi.rlnclll#i kazanan at bidunmaktıcll' 

• I 

ılı t ...... 

Bu resimde Taksim suyunun Bentlerden taksim olunduRu büyilk kemer görillilyor. 
Bentlere gldlllrken yolun en gUzel yerinde mııhtc~cm bir manzara arzetmektedir. 


