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y ABANCI GÖZÜYLE 

Salta · -:-- .. 
al ":at ıdaresı, hayat ve polıtı-

i emınde kendileri ile döğüşece-
anasırın m d , . . 1 ak e em sevıyesıne u aş- ı 

tiy memlekette umumi bir ıslahat 
haı°~7 ~uym_uş değildi. Onun ıs-

Türk -Yunan ihtilatının kat'i surette tesviyesi • zczn 
' 

• 

ir ~ erındekı gayesi yalnız şekli 
Ünkü ~hıyettcn ibaret kalıyordu. 
etle 1 ~ş başında olanların memle
i. 0 \akalan, vicdani değil , zahiri 

M Musolininin tavassutta bulunacağı bildiriliyor ... 
e artı~ a.rc~, harici atemin : ı.Türki
. ger ıslaha t yapıyor!" demesi ka 
~ğu 1Y?r?u. y eni rejim her işde ol-
dik fb~ ıslahat !ıareketlerinde de 
um: hır yol üzerinde yürüyor. 
ı-:znrn ~nyct ı~aresi, eğer islahata e
rn~ye verıyorsa , onun lüzumuna 

ır. M 1 olarak kani bulunmasından
i, n e;;ıı cket işJ..ı·inde ne k ndileri
i n~r ••ltalarını aldatmak inkılap
«. ın akıl erdi remiyeceği bir şey-

a~~ı~enlerd.e Tiırk adliyc•inin, Türk 
r c •ind meler.'"" verdiğ i t ekamül dere

iş v:n, bır mekalemizde bahset-
c caı bunu rakkamlarla gösterme
ariıı ış~ıştık. Bugün salahiyetlerile 

.ııu ett 0
1 
an baz ı ecnebilerin ayni mev 

ilderia .'0 da yazdıklarını ve söyle
. ncı nı. 1:'3Ydedeceğiz. Vaziyeti ya
'Yırıe~ozu ıle de görmenin ayrı bir 
ri T" vardır. Bu ecnebilerin söz-

o' Urk oku 1 · b · f'•tecek d - ~d~nna yem ır şey 
o sa Lo eg ır. Bu sözler olsa 

ıni.,,1 z~n'd~ bizim isliibat işlerinde 
1Criatıan° a~~gımıza inanmıyan hele 
llıızın ~ülhem olan adil teşkilatı-
~e' · Yem ve m d 1 .. . gıştirile ... . o. ern esas ara gore 

'Yen d cegıne hır türlü akılları er-
1.oza: aınlara bir cevap olabilir. 

llıuru ol muahedesıne göre, Türk me 
lısaca~rak beş sene müddetle bizde 

•sının _ İs01?0 bitaraf devletler teba 
landa _ d .. vıçre, İsveç, İspanya, Hol-
1'\yet adli ort. adli müşavirin Cumhu
terek ta Yesıne daır verdikltri müş
iiyoruz _P<ırdan bir kaç fıkra nakle-

"T . 
.. İİrk ad]' 
~r'at, sad ıyesinin muameliitmdaki 
la kkındaki ei:.,k, hakim~erin vaziyeti 

rı Ve bu nun, yenı Türk kanun-
Y•nin e ~!arın yeni edebiyatı adli
Y•nilikl~rnf .. teşkilatı, .. V. s'. gibi 
l<reftir urk Cumhuriyeti için bir a· .,, 

"t~· fıkra daha . 
• Urk C ' 
:1~fından ne~mı;uriyeti hükumeti ta
,1~ - .Xanun:o unan yeni kanunlar 

1 1
• tıcaret k medeni, borçlar kanu-

u ü rrı anunu k la Uhakcrn , ceza anunu, u-
d:~ ve hrnir ~tı kanuniyedir. - bun
v tecrübe' •tan bul mıntakaların
k~ aYni '•rnan~e müşahedelerimize 
dığ Yerlerinden : ~· '.l'ürkiyenin baş-
)' .,•nuza istinad:n ~~r şikayet alma
~. ız ki, Yeni te . '!"Ylemekle şeref
li ~unların tatb~kikılat, yeni kanunlar 
ı u Ultu düv . 1 yle Türk adaleti, 
tetlere tah .elın bütün medeni mil
ııı ifa etrıı nııJ ettiği vazifeyi bihak
llir lık ektedir.,, 
"Cu ra daha: 

~daıet ":~riyetin üç dört sene içinde 
1ltıcre asında başardığı seri yeni

n._ ha~i,::;ea~ıa teşkilat ve kanunları
~ Olan erı": vaziyetine,hazırlanmak 
d 'ni• ti uau~ıcezaiye, icra, ifliis ve 
·~. ~retı kanunları da iltihak e

huliiı, ırı Urk Cumhuriyeti adliyesi 
Qe hye edeni devletlerin kendileri-
1<rı İdeaı olarak dilemekte bulunduk
. }.{Üşa ~ kavuşmuş olacaktır". 
tlıtı,ti kırlerin bu fıkrada babset
tabııı •d~nunlar, bu sene Meclisçe 
. l•pa ıl~iştir. 

~1 hu8~Y,a iz. müşavirin ayrıca verdi-
1kt, va'1 hır raporda da şöyle bir 

"'l'·· r: c lltk h k' . 
iti •rbin h' a. unı şeref ve namusça 

1 n dıı ıç bır medeni devlet hakimi
~ bi~Unda değildir. Bir gün vazi
tı hak;~'a ~· Türkiye'den ayrılırsam 
~·.. ti her yerde haykıraca-

Ya undan b' 
ı· llaşvek · .ır kaç gün eve! Avustur
~at 0 kılı: "Türkiye' de yapılan ıs
~ Pitüıa •dar kat'i ve radikaldir ki 
~"tıı gö:?.nlara hiç bir ecnebi Jü-
0rı, d' uyor ve ihtiyaç duynıu-
" ' 1Yordu i· "-tneb· . . 

1
t ~y 1.~~rın bu sözlerine biz yeni 

1 •ve edecek değiliz. 1 

M. Rivas yeni teklifte mi 
bulunacak? 

Yunan menabiine 
göre M. Rivas pa
saportlar ihtilafı-
nın halli için yeni 
birhal çaresi ha

zırlıyormuş 

M.Musolini Türkiye 
ile Yunanistan nez
dinde dostane bir 
tavassutta bulun-

mak üzredir 
M. Musollnl 

ROMA, 27 (Anek) - İtalya hariciye nezareti Türk - Yunan 
müzakeratırun müşkül bir safhaya girmesi üzerine Türkiye ve 
Yunanistandaki sefirlerinden izahat ıstemiştir. Mevsuk bir men 
hadan tereşşüh eden haberlere göre M. Musolini dostane bir 
tavassutta bulunmak üzeredir. 

M. l'tmızetos 
Atina, 27 (Anek) - Hariciye ne

zareti mahafiline gelen haberlere gö 
re Muhtelit mübadele komisyonu re 
isi M. Rivas pasaportlar meselesinin 
yeni bir hal çaresini teklif etmek i
çin hazırlıklarda bulunuyor. Salahi
yettar bir Yunan recülü hükfuneti 
atideki beyanatta bulunmuştur: 

- Bitaraf mübadele reisinin iki 
taraf noktai nazarını telif etmek is
temesi müstt!bat değildir. M. Riva
sın teklifi mübadele meselesinin tas 
!iyesi için vaz'edilen esasata teva
lük ettikçe bunun tehakkukuna ça
lış_acağız. Bu esasat ise Yunanista
nm yapacağı fedak§rlığın azami had 
dini teşkil edt!r. 

NE YAPMALI İMİŞ? 

1 
her hangi tedbir ittihazından vaz 
geçmiştir. M. Papaya bu mealde ta

' limat gönderilmiştir. Atina gazete-
leri vaziyeti daha itidalle tetkik et
mete ve iki devletin ve umumiyetle 
Balkan sulhu menfaatına Ankarada 
daha mutedil bir fikir hüküm süre
ceği ümidini izhar etmektedir. 

VENİZELOS LAHEY'YE 
GİDİYOR 

Atina, 27 - M. Venizelos tamirat 
konferansına iştirak için Pazartesi 
günü Londra tarikile Llhey'ye ha
reket ediyor. Venizelos diğer Avru
pa payıtahtlarını da ziyaret edecek
tir. 

HARİCİYE VEKİLİ ISTANBU
LA GELMİYECEK 

Ankara, 27 - Hariciye vekili Tev 
fik Rüştü beyin İsmet Paşa Hz. !e
rine izahat vermek üzre Istanbula 
gideceği doğru değildir. 

Esasen İsmet Paşa Hz. son müza
kerelerden anında tafsilatı ile ha
berdar edilmiştir. İsmet Pş. bu hu
susta izahata lüzum görseydi Tev
fik Rü~tü beyi Istanbula davet eder 
di. Böyle bir davet de vuku bulma
mıştır. 

Müzakerenin inkıtaından sonra a
lınacak tedbirler için bir hazırlık 
devresine lüzum görülmü§tilr. Bu 
devre 10 - 15 gün sürecektir. Ağus
tosta İ•met paşa Ankaraya gelecek, 
o zaman mesele kat'i safhaya girmiş 

Atina 27 (Anek) - Yunan hükQ- olacaktır. 
meti Istanbulda mukabele bilmisil Yunan sefiri M. Papa Hariciye 
tedabirinin taliki üzerine şimdilik vekilinden bir randevu istemiştir. 

* * * 
Tapu müdürü ile defterdarın beyanatı 
Yunan emlaki en çok hangi semtlerdedir? 

Un1umi mübadele kabul edilirse Istanbuldan 
yolcu edilecek 89.000 kadar rum var! 

ğini, geldiği takdirde bu muamelatın 
MAHMUT 

Q -- Siirt Meb'usu , .,, 

ş· tonıatik telefon ı ~ 

1 
asgari müddet zarfında ikmal ve in
taç edileceğini söylemi§tir. 

EN ÇOK NEREDE? 
Şefik B. Yunan emlakinin en ke

sif bulunduğu mıntakalar ha~ında 
da demiştir ki: 

~ket Avrupaya maı-1 · 'f f "'"'"""" 
1'eT 111r l!yi sipariş etti f 

111 • on ·k İ li :•e1t ol şır eti stanbulda tesis e-
ııı.'l•n ic ~n otomatik telefon şebeke
ı.'ltir. ~ eden malzemeyi sipariş et
ıı,. haşlan:lzeme gelir gelmez tesisa
h '"ın t taktır. Şirket mukavelena-
01«<Ien ~~~kı olan 15 Mayıs 929 tari 
rtoırı~tik ı ar~n liiakal 1500 aboneyi 
~ilde Oldu t:sısa.ta tahvil mecburiye
b,, ll ra Yeni g~ gıbı şayet bu tarihten 
Ilı <lerse b hır santral yaptırmak ica
d ~tburi u?u da otomatik yapmak 
/ hutu~erndedir. Dört sene içinde 

1'k olac 
1
_ •tanbul telefonları otoma

t •ııtraıı.• :tır. Beyoğlu ve Kadıköy 
~ deg;;rı de bu tarihten iki sene son 
•a~'a hu~:ek ve bu suretle altı sene 

•tır. n telefonlar otomatik ola-

ANl(,\RA - ISTANBUL 
le Anka TELEFONU 

tııhe :~ ~- l stonbul telefonu Per
llli~c.l~nunu ani olarak bozulmuş ve 
!ı.!tn i~ t · sonra muhabere temin edi-
1. "el' .lı . .. 

• · ı:un telefon gene i>ozulmu:; 
11 l nfieç V;ıkta kad~r hat tamir 

~ 1pı . b' ta ••h~h~ k;ırsı muha
:ı 11 . .iştı r. 

ı l Lır t,-ıJ \ ı a arı aya u ı;ramıya~ 
~ el t ~·r 

Yunan emlakinden: Muhtelit mü 
badele konısiyonunun 

bulunduğu bina 
Şehrimizde bulunan Yunan emili

kinin tespit ve kıymetlerinin takdiri 
için henüz ne Tapu ne de defter
darlık idaresine bir emir gelmemiş
tir. 

Tapu müdürü Yusuf Ziya B. bir 
muharririmize bu hususta demiştir 
ki: 

- l-Ienüz idaremiz emlakin tespiti 
veya kıymetlerinin tespi ti ile meşgul 
değildir. 

Defterdar Şefik beyde bu hususta 
Vekıl letten h eniiz bir emir gelmedi-

- Şehrimizde en çok Yunan emla
ki bulunan mıntaka Galatasaray, Tar 
labaşı ve Kamerhatundun - Beyoğlu-
1un diğer mıntakaları ikinci derece
le kalır. İstanbul Üsküdar Kadıköde 
ki emlak üçüncü derecededir. Boğa
<ın en kesif mıntakası Büyükdere, 
Yeniköy, Tarabyadır. 

NE KADAR RUM VAR? 
Şehrimizde bulunan Rumların mik

darı 89,757 bin raddesindedir. Bun
lardan 30 bini etabli vesikası al
mıştır. Diğer bir kısmın vaziyeti 
meşkuk bulunmaktadır. Yunanlıların 
çıkardıkları mütemadi müşkiliit üze
rine yedi sekiz aydanberi etabli vesi-

1 kası verilmemektedir. Şehrimizde 
bulunan 80-90 bin Rumun 25,666 
sı.nı Yunan ~abiiyetinde olanlar teş
kil etmektedır. Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağında 118 Rum bulunmak
tadır. Bunların 71 Yunan tabasıdır. 

TAPU UMUM MODORO 
Tapu umum müdürü Atıf Beyin 

bu günlerde şehrimize gelmesi bek
leniyor. Atıf Beyin gelmesi - istih
baratımıza göre - t esbit edilmekte 
olan Yunan emlaki mes'elesi ile alii
kadardır. 

TAKDiRi KIMET 
KOMiSYONLAR! 

Takdiri kıymet komisyonları hak
kında Yunan hükumetinin cevabı he-

• 
itilafa dogru Borsa ilıti~arı ı Milliyetin ~üJü~ an~Bti Bu ne sıcak? 
Segrisefainle Vapur 1 

cular arasıllda hi 
mesel~ 
-~ .. 

İhtilaf halledllnıek üzredir. - , 
duııde bıı ba lıi .~ gifrüşiildii 

--~ Milll v~purlarla Seyriaefain ara: 

~i~~elle laki~ ve tecziye 
e~ilecek 

Borsa komiser ve~ilinio beyaoalı -çok 
ınübinı bir lebliO oe~re~il~i 

sınd~ t~r; fe meselesi yüzünden çı-
kan ıhtılaf halledilmek üzeredir. Son zamanlarda dikkate şayan bir 

Oiin SeyrisoEaiıı umum müdürü hale gelen kambiyo işleri hakkında 
Sadullah B. bu hususta iki taraf ara- Maliye vekaleti ile temas etmek üzre 
sında tavassutta bulunan Ticaret O- Ankaraya giden Borsa komiser veki
da~ı reıs vekili Hamdi B. ile görüş-ı li Hasan B. dün şehrimize gelmiştir. 
muş ve Seyriııtfainin eski itiliifna- Hasan B. bir muharririmize şu i
me ahkamı dahilinde lekrar muta- zahatı vermiştir: 
bık kalmağa hazır olduğunu bildir- - Yeni borsa kanunu ile nizamna-
miştir. mesi tatbikatı ve kambiyo işleri hak-

Seyrisefain aresi bütün milli va kında Maliye vekaletile temasta fıu
p~rculara, bu bapta i teklifatını lundum. . . . .. 
gondererek kendilerinin mukabil Formalıtesı bıtırılen nizamname 
te~lifle~ini hamil salahiyet sahibi artık mer'iyet mevkiine geçmiştir. 
mumessıllerıni temas ve müzakerat KAMBiYO KONTROLUNA 
. . · EHEMMiYET! 
ıçın._rarın. ı~areye _gpn~e~meleri_n~ Memlckctimizln şimdiki umumi. ~bi-
teblıg etmt§tır. Seyrısefaının şeraıtı yo vaziyeti hususunda Maliye vekili Sara
meyanında, itili .. ı iştirak edenleıin coğlu Şükrü B. tarafından talep edilen i

l zahatı vererek kambiyo işlerinin kontro
luna dair kendilerinden bazı direktifler 
aldım. Yeni borsa kanunu, evvelce Avru
panm en mühim borsa kanunları tetkik 
olunmak ve geçirdiğimiz lccrübeler na.za
rı dikkate alınmak suretilc memleketi
mizin ihtiyaçlarına tekabül edecek tarzda 
vücuda getirilmiş tamamen asri bir kanun
dur. 

Sadullah Bev Hamdi Bey 
teminat akçesi yatırmaları talebi de 
bulunmaktadır. Yarın aliikadarların 
iştirakile bir içtima aktedilerek iti
lafname esaslan;nn kat'i şekli tespit 
olunacaktır. 

YÜZDE 20 NOKSAN 
Bazı vapur.cul. r, l>•yıiscfainin ge

miltri daha: iyi Qldugunu ve ayni 
şeraitte rekabete imkan olmadığını 
ileri sürerek milli vapurcuların nav
lun ücretleri Seyrisefain tarifesin
den yüzde 20 noksan olmasını iste
mişlersede Seyrisefain bunu kabul 
etmemiştir. 

Ticaret odasının mtidahalesi üzeri 
ne vapurcular, taleplerini mutedil 
bir hadde indirdikleri için itiliif mu 
hakkak görülmektedir. 

İSMET PAŞA Hz. 
Başvekilimiz İsmet Paşa 

Hazretleri dün Istanbula inerek 
bazı ziyaretlerde bulunmuşlar
dır. 

Zavallı çocuk 
Aksarayda sinekli bakkalda otu

ran Hasene hanım dün yanında üç 
yaşındaki kızı Perihan olduğu halde 
Adliye dairesinde bir iş takip eder
ken Prihan merdivenlerden yuvarla
narak alt kat taşlığa dlişmüş ve der
hal ölmüştür. -------
Mektepliler 

Müsabakası 

On ikinci haftanın 
birinciliklerini 

kazananlar 
Milliyetin mektepliler arasında aç

tığı: 

- Haftanın en mühim haberi ne .. 
dir, niçin? .• 
Müsabakası hararetle devam etmek 

tedir. Bu gün 12 inci haftanın neti
celerini kaydediyoruz. On ikinci haf 
tanın birinciliklerini alanlar sırayla 
şunlardır: 

1- Üsküdar lisesinden 168 Aptul
lah İhsan Bey: 

2 - Robert Kolej'den Halim Na
hit bey. 

3 - İtalyan Ticaret mektebinden 
26 1. Sadrettin bey. 

4 - Darüşşafaka lisesinden 894 
Fahrettin bey. 

Bu Beylerin bugünden itibaren ga
zetemiz idare müdürlüğüne müraca
atla mükaiifatlarını almaları. 

13 ÜNCÜ HAFTA 
Mektepliler müsabakasının 13 ün

cü haftası bugilnden itibaren başla
mıştır. Gelecek cevapları 3 Ağustos 
Cumartesi günü akşamına kadar ka
bul edeceğiz. Birincilik neticesi 4 A
ğustos Pazar günü ilan edilecektir. 

- Haftanın en mühim habe
ri hangisidir, niçin?,. 

Cevaplarınızı o gün akşama kadar 
Milliyet müsabaka memurluğuna gön 
deriniz. 

nüz Muhtelit komisyona -gelmemiş
tir. Alfikadar mahafilde ınkıtadan son 
ra Atina itilafının tatbik edilmesi 
muhtemel oldu"'••ttl • -!ilmektedir, 

CÜMHURIYETIN iTiBARiNi 
MUHAFAZA! 

Bu kanunun hükümlerini, cümhuriye. 
tin doğrudan doiruya mali itibarını vi
kiyc maksadilc, borsa işlerinin ve bu ara
da bilhassa kambiyo muamelelerinin ilmi 
esaslara müştcnit ve mazbut bir ıekildc 
cereyanını temin gayesini istihdaf etmek
tedir. yeni kanun ve nizamnameye cöre, 
kambiyo almı satnnı münhasıran hakiki 

Borsa komiser vekili 
Hasan Tahsin Bey 

ihtiyaçlara müstenit bulunmak llzimdir. 
KAMBiYO IHTIYAÇLARI LiSTESi 
Bu ihtiyaçları kanuna tevfikan Miliye 

veki.lcti tayin etmiştir. İhtiyaç listesi der
hal banka ve diğer alikadarlara derhal 
teblii edil«ek ve ıa.ıetderle Halka ilin 
olunacaktır. Bu ihtiyaçlar haricinde kam
biyo alınması memnu olup aksi halde ha
reket edenler, kambiyo ilzerine spekülasy
on cürmile takıbata maruz kalacaklardır. 

Ceza hükümleri yeni kanunla ikmal e
dilmiştir. Hakiki ihtiyaçtan ileri ıelıneksi .. 
zin kambiyo satm alanlarla fiat farkından 
istifade için hava oyunu ve spekülasyon 
yapanlar hakkında bu kanun mücibince 
şiddetli takibat yapacafız. İngiliz lirasının 
bir kaç gün zarfında on bir puvan kadar 
mühim bir yükselmeyi mücip olacak ta
bii bir sebep mevcut olup olmadığını tes
pit etmek iç.in derhal vaziyeti tetkik ve 
tahkike başladık. tetkikatın neticesinde ka
nunun icabatma göre hareket edeceğiz. 
Her halde şurası katiyetle bilinmelidir, ki 
cümhuriyetin mali itibarı ve milli serve
tin zararına olarak şahsi menfaatlerini 
lefiine yeltenmeğe cesaret eden hava o-

1 yuncuları hakkında çok şiddetli hareket 
1 edeceğiz. 

TASFiYE OLACAK MI? 

ı Yeni kanunun tatbikatmm bayırlı neti
celerine pek yakında intizar edilebilir." 

{Mabadi 3linca sahifede} 
- - - +H 

Safteti Ziya Bey 
Merhunıun cenaze me

rasin1i dün yapıldt 
Vefatını teessürle yazdığımız Teş 

rifat umum müdürü Saffeti Ziya be 
yin cenazesi dün merasimle kaldırı
larak defnolunmuştur. 

Merhumun cenazesi Boyacıköyün
deki hanesinden kaldırılmıştır. Ru
melihisarına getirilmiş ve defnedil
miştir. 

Cenaze merasiminde Vali vekili 
ve Şehremini Muhiddin Bey, Hari
ciye vekili namına Hariciye memu
ru Hakkı Bey, Amerika, Alman, Fe
lemenk, Lehistan, Avusturya sefir
leri, Türk ve ecnebi bir çok zevat bu 
lunmuştur. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü bey, 
merhum Saffeti Ziya Beyin ailesine 
telgraf çekerek taziyetini beyan et
miştir. 

Saffeti Ziya Bey "Edebiyatı cedi
de" nin bel1i başJı şahsiyetlerinden 
olduğu kadar devlet memuriyetlerin 
de de muvaffakiyetli mesaide bulun
muştu. Son memuriyeti Hariciye ve
kaleti Teşrifat umum müdürlüğü 
idi. Merhumun irtihali memleketi
miz ve irfan 5.lemimi z ieJin hakiki 
bir ziy'adır. Kederdiclo a ilesine tek
rar tekrar taziyetlerimi zi beyan ede
riz. 

Bu bunaltıcı sıcah 
bu gün de yarın da 

bir lıafta devam 
edecek! 

Dün bir çok insanlar 
sokakta caketslz 

geziyorlardı 

İki üç gündenberi havalar fa zla 
sıcak gidiyor. Bilhassa dün öğleden 
sonra sıcak fazla idi. 

Sıcakların tesiri ile caketsiz so
kaklarda gezenler görülüyordu. 

Dün gölgede hararet azami 30dere 
ce idi. Güneşte 65 - 66 dereceye ka
dar çıkmıştır. 

Bu gün de hava sıcaktır. 
Rasathaneden aldığımız malfimata 

göre bu günler mevsimin en sıcak 
günleridir, üç beş gün daha devam 
edecektir. 

Dün buz sarfiyatı fazla olmuştur, 
Bir çok kimseler de plajlara gitmiş
tir. 

Yunan sefiri hariciye 
vekilini ziyaret etti 
Ankara, 27 (Telefonla) - Yunan 

sefiri M. Papa bugün hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyi ziyaret etmiştir. 

KONSOLOSUN EŞYASI 
Moskova, 26 (A.A - Tas Ajansı 

bildiriyor: Çinin, Belagovechtcheu
sk konsolosanesi erkanı hareket e
derlerken eşyaları arasında 42 tü
fek, mühim mikdarda kurşun, 10 lib 
re altın, 20 libre gümüş ve 30,000 
Ruble bulunmuş ve müsadere edil
miştir. 

İTİLAF OLUYOR 
Washington, 27 (A.A) - Harici

ye nezaretine, Çinin şarki Çin şi
mendiferindeki Rus menafiini tanı
makta olduğuna ve bu hattı mtlsade
re etmek niyetinde bulunmadığına 
dair haberler gelmiştir. 

NANKEN, 26 (A.A) - Çin-Rus 
ihtilafının halli için girişilecek mü
zakerata başlandığı bildirilmekte
dr. 

-Gazinin en büyük 
eseri nedir? 

MİDHAT CE'\ıl AL 
BEYiNCEVABI 
" ... Onun elile Garbırı ı 

tarihine girdik. Ham 'e 
siyle garbe karıştık. En ı 
büyük eseri budur •• ,, 

Mltat Cama/ Bey 

Ga.ıi Mustafa Kemal . . O, bizim 
camiamız, O bizim remzimizdir. Ba
yrağımızın altında olduğu kadar o
nun etrafında toplandık .. en uzak 
torunlarımız birbirlerini onun adile 
tanıyacaklar. nesiller onun ismile se-. 
llimlaşacaklar. O, yalanı ve efsaneyi 
devirirken hendese kadar muntazam 
bir fırtınadır. Kafesi söktüğü vakıt 
evlerimizin bağrı kanayacak sanan
lar, gördüler ki O, pencererelerimize 
yalnız günegi, yalnız semayı değil 
haysiyetin, insanlığın, faziletin gü
neşini ve semasını da tevzi etti. 

Fes başımızın bir kısmıdır, şapka 
giyersek simamızı kaybederiz sanan 

f Mabadı 3 /Jnc/J sahifede j -----------· 

Tahkikat bitti .. 
tevkif edilecekler varını'? 

İrtişa tahkikatı hakkındaki evrak müddej 
umumlliğe verilmek üzeredir 

Kenan Bey 
İrtişa meselesi tahkikatının bitmi§ 

addedilebileceğini kaydetmiştik. Ye
dinci İstintak dairesince tetkik edilen 
tahkikat evrakının bugünlerde Müd
dei umumiliğe tevdii beklenmektedir. 
Bu suretle irtişa tahkikatının İstan
bulda yapılmış olan kısmı ve safhası 
hitam bulmuş olacaktır. 

Tahkikatın diğer bir cephede de
vam edip etmiyeceğine geJince, henüz 
bu yolda ka.rar verilmemiş olmakla 
beraber, tahkikata diğer bir ce~hede 
devamın mühim ve şayanı dıkkat 
safhalar arzedeceği anlaşılmaktadır. 

Bu safhaların tetkiki esnasında ye
niden bazı takibat ve tevkifat yapil
ması muhtemeldir. 

YENiDEN TEVKIFAT 
YAPILACAK MI? 

Tahlcikatın verdiği neticeler etra
fında azami ketumiyet muhafaza edil
mektedir. Mamafi alınan malUmat, 

sını icap etmiş ve ortaya çıkardikla
rı isimler Devlet memurları oldufun
dan bu rtişvet meselesinden dolayı 
af ve tecil kanununa ııfınmalarınıı 
da imkan kalmamış, hadise çok ehem 
miyetli ve bilhassa Cümhuriyetin şe
refile alakadar mahiyette bulundu
ğundan, maznunlar tevkif edilmiş ve 
ihtilittan menolunınuşlardı. 

NERELERE VERiLMiŞ? 

Tahkikat eanaımda bittabi maznun 
!ara biribir!erine karşı cTesisatı ip
tidaiye masrafı> diye gösterdikleri 
paraların mahalli sarfı sorulmuştur. 

Mevkullar, bunlara kaçamaklı ce
vaplar vermek istemişlersede sonra
dan muvaceheler ve kendilerine irae 
olunan birtakım evrak üzerine ifade 
şekillerini değiştirmeğe mecbur kal
dikları tahmin edilmektedir. 

Gerek maznunların ev ve yazıha• 
nelerinde yapılan taharriyatta, ge
rek diğer surette ele geçen evrakın 
arasında dava ile alakadar ııayanı e
hemmiyet vesaik bulunduğu zanne
dilmektedir. 

ADLiYE VEKALETiNE 

GONDERILECEK 

Bittabi İstintak dairesi tahkikatı
nı bir noktaya kadar yapmıştır. M<" • 
kufların iddia ve isnatlannın iftir • 
tezvir, biribirlerinden para çekmek .. 
çin başvurdukları bir usul veyah , 
ta hakikat olduğu , isimleri geçeni . 
hakkında tahkikat yapmağa kanunen 
salôhiyettar divan ve heyetlerin ~h
kikatından sJnra anlaşılacaktır. Bu 
mutalea ile dir ki, İstintak tahkika
tının hitamında, tahkikat evrakının 
Ankaraya, Adliye Vek1iletine sevki 
icap etmektedir. Şimdiye kadar yapı
lan tahkikat neticesinde tahassul e
den adli kanaat malüm olmadığın
dan, yukarda zikretti ğimiz tahkıkat 
heyetlerinin teşekkülüne lü ?. um olup 
olmııdığı bilinemez. 

r,ım . LUTFI DE 

tahkikatta mühim neticelerin t csbit Mevkuflardan ko<>ı isyor.cu ibra-
edilmiş oldu ğu merkezindedir. him zade Li'ıtfi beyin refika~ı r.ıc . 

Hatırlardadır ki, mevkufların bazı Lii t finin <le tahkikat esnasın<l-ı ,_ 
kimselere rüşvet verdikleıin i biribir- çok dofalar ismi ge1,misti. l\Im. L 

1 
!erine karşı iddia etmeleri ve bu iddi- biraralık Nise gitmişse 'de şin:di , 

1 
alarmı zirk rinde imzala rı bulunan lekcti olan Bulgaryada Lulc 1 nokt _ 
evrakla ta hri r i suret~ ';. d1.:rmı.::,;~~.1 f d•r. Du sebeple kc-ndi in in iF ... dt:'$İn.i 
etmeleri haklarında t a kibat yapıl:rn~ 1 'c kaf ı il 01 ımam.ıştır. 
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TEPEDELENU ~ l 
~A.;;.;Ll~P;...;i\S~A.;.;;..vt V..;..;.'A;;.S t_Lt._Kl_U 

Hey çocuk iş işten 
çoktan geçti 

Bre burada benimle uğraşa
cağına genç lıarısını 

muhafaza edeydi 
Mllliyellı telriknı: 7 4 AYHAN 

l\llLL!YET PAZAR 28 TE.l\11\1UZ, 1929 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Ka~ine ~e~i~iJor 
M. Poincare nin yerine M. 

Briaot ını ~elecek .. 1 

Mısırda 

Yeni muahede 
lngiltere ile yeni 
esaslar hazırlanıyor 

Kahire, 26. A. A.- Elmukattam 
gazetesi, salahiyettar ve şayanı iti
mat bir menbadan vuku bulan istih

Haber 
Ankara planında tadilat 

•••••••• 
yüksek binalar yalnız ırmu

mi müessesat için inşa 
edilecektir PARİS, 26 (A.A.) _ Ayan kori- baratına atfen tanzim edilmiş olan 

dorlannda M. Poincare nin bu akşam İngiliz - Mısır muahedename projesi
istifa edeceği söylenmektedir. Mumai nin ~aşlıca şu ahkamı'ihtiva etn:ıekte ANKARA, 27. (Telefonla) -ı Çankaya üzerine (500) metreden a
leyh, yakında kendisine bir ameliyat o~dugunu yazma~tadır. 1-;- İ~~~lte~e Profesör Yansen Ankara planında şağı mesafede yan sokak çıkmaya
yapılacağından, harici siyasetin bu- nı? Mı~ı; fevkalade komı~erlıgı bu- ehemmiyetli tadilat yapmaktadir. Ta- caktır. 
gün tabi bulunduğu ahval ve şerait yuk_ elçıl~k .. halıne gelecektır. 2 - Ec-ı dilatin esaslan şunlardır: Profesör bilumum binaların iki bu
dahilinde iktidar mevkiini muhafaza 

1 

nebı kapıtulasyonları ılga o~u?acak. Bahçeli meydanları, parkları, hü- çuk kattan fazla olmasını menetmek 
etmek istememektedir. M. Doumerg 1 v: _kon~oloshan~ mahkemelerının sa-,· kumet dairelerini, otel ve tiyatroları fikrindedir. Yüksek binalar yalnız u
in yeni kabinenin teşkiline M. Briand liihı>:etı m~htelıf ma~keme!ere. de- cadde görültülerinden uzaklaştıFmak mum müessesat için olacaktır. 
ı davet edeceği umumiyetle zannedil- vre~ılecektır. 3 : Ekallıyetlerın hıma- hepsine tam bir sükunet temin etmek. Ankarada arsa ihtikarina mani ol-

Tahir Abbasın bahsettiği Ma mü:ıtü. Başını sallıyaraktan: mektedir. yesı hakkındakı mutalebattan İngıl- Büyük ana yollar 0 tarzda tertip edi- mak üzre mfiliye vekaleti hesaplı bir 
vrokordatonun adı Aleksandır - Öyle, öyle. . Rum güriil- DIGER NAZIRLARIN !~rece feragat olunacaktır. 4 - Teca- lecektir ki otomobiller, diğer iki ta- kanun çıkarmak fikrinde dir. Mesc-
idi. Bu herif muvakkat bir Yu- tüsü baştan yatıştırılmak ge- TEŞEBBÜSÜ v~z .~ukuunda. !ngıl~ere, Mısıra ve rafta':' gelen otomobilleri rahatsız et- la muayyen müddet zarfında emanet-

bilmukabele Mır !ngiltereye muave- meksızın azami sür'atle gidebilecek- · 
nan idaresi yapmak havasmday rekti. Yazık iş işten geçti. Ya- PARIS, 27 (A.A.) _ M. Briand net edecektir. Jerdir. ten arsa satın alanlar, arsaları dahı-
dı. Hatta Vrahorda bir kongre ?.ık, her şey bitti! Haydi artu ile M. Berthou M. Poincare nin ika- J?lmuk~ttam, İngiltere hükumetinin Yeni evler bahçeler içinde, mün- !inde inşaat yapmazlarsa, arsaları al-
toplamış Tahir Abbas bu mec- git. Senin kusurunu bağışla. metgiihma giderek dün gece toplanan beyle bır muahedenin, Mısır oarl~- feriden değil, müşterek bahçeler için- dıkları fiat üzerinden ğeri alınacak· 
liste Ali pa""nın vekili bulun- dnn. Üzerindeki hakknn heJal nazırlar meclisinin, iktidar mevkiinde mentosu tarafından serbestçe tasdik de mülasık olarak inşa edilecektir. tır. 

r- kalmaları için müttefikan izhar et- edilmesi hususunda ısrar etmekte ol- • ı o • • 
muştu. olsun! miş olduğu arzuyu kendisine iblağ et- duğunu ilave ediyor A k hk • k 

Tepedelenli sordu: Tahir Abbas ayaklanmıştı. miştir. AMELE HOKOM~TINE HÜCUM n ara yangını ta 1 atı 
-Mavrokordato sana ne de- Paşanın elini yakalayıp öptü. GAZETELERiN FiKiRLERi 

eli? Odadan rıkarken Tepedelenli R1 LONDRA, 26. A. A.- Lordlar ka- y h } k t' . d t 1 
" PA . S, 26 (A.~.) - ?a~et~ler, marasında Lord Birkenhead ,hüku- angın S3f ÜŞ ti ne tCeSJn e a 1 an 

_ Bir Yunan hükfuneti ku- seslendi: müttefıkan M. Poıncarc nın ıstifası- mcti Mısır ile cereyan edeq müzake- b d k 
racaklarını söyledi. - Dur bre Tahir. Torunum nın tevlit etmi§ olduğu umumi heye- relerden kamaraları haberdar etme- İf Sigara an Çl illlŞtlf 

- Hay kahpe oğlu! Hüseyin öldü mü? Ya Mahmut candan bahşet~ekt~dir. Gazeteler miş olmakla ittiham etmi§ •e hattı An ara, 27 (Telefonla) - Tahlakle vangını tahkikat! ve ikmal 
_ Paşa sen Ag"o Vasyari ile Tepedeleni teslim etti mi? bu s~bah M .. Brıand ile M. Ba~ou hareketini tebdil etmediği takdirde dildi y ı t ı k ti d d b ı k ki 

H . nu.? ıcra _et~§ oldukları tcşebbuslere onu devirmek niyetinde bulunduğu- e • ngının emn ye ş r e eposunun yanın e u unan es n 
beni Nardayı saran Sülyotlara Ali Paşanın sorduğu üseyın rıgmen ıstıfasında ısrar edecek olur nu söylemiştir hanında oturan Kesklnll kasap Şükrü çavuş lşerlkt sOleymanın 
yardıma yollamıştın. Orada Ma Torunu Hüseyinpaşa idi.Sülyot ise kendisine M. Briand m halef ola- · o gece işret ederlerken serhoştuk ve gaflet eseri olarak emniyet 
rkobuçari vardı. Sonra Notibu- Rumlarla ittifak ettiği zaman cağım ve radikalleri hükumete işti- DAHiLi iSTiKLAL ~lrketlnln yongaları bulunduğu mahale sigara atmalarından ileri 

r 
Ka~riye H. ın ınu~a~~ 

Müddei umumi 
n unlarlın beraetl 

ni istedi 
lzmlr, 27 ( Milliyet) -

rlye Hm. ve ruiekasının 
kemelerlne dün de devıııt 
mlştlr. Celse açıldıktan 

Tevfik Kl'lmll Beyin ıe 
Hayriye Hanımın ifadesi q 

muştur. Hayriye H. ifade 
Kadriye hanımın kend 
• Berııber köşke gideliııJ· • 
dlğlnl söylemı~tir. Bunun 
ne Kadriye Hm : , 

- Gizli maksadın ol! 
bu teklifte bnlunmazdıın .. 

Müteakiben müddei uJfl 
şahitlerin ifadelerini tahlil 
mlş, Kadriye hanımın h•l 
perest ve kendine gore 
düşüncelerinin bu vaziyeıı.1 
ettiğini sllyleyer~k hepsinıO 
raetlerlnl lılep eylemiştir• 

Bu talep üzerine R• 
Hm. sevlncle gOldO. Nadlıl' 
Hamide hanımlar moteb1

• 

idiler. 
MıtZnunlar salı günü 

faa yapacaklardır. MahkO 
çıkarken hepsinin yüzleri 
yordu. 

Çari yetişti. Nardayı aldık ve Hüseyin Paşayı onlara rehin rake davet edeceğini yazmaktadrr. LONDRA, i6. A. A,- İngiliz hü- geldiği anlaşılmıştır. Haklarında tahkıaat yapılıyor. 
Echo de Paris gazetesi, kabine er- kfimeti lortlar kamaraıımda Mısıra Muallimler için 

yaktık. Senin büyük düşmanın vermişti. kanının değişeceğini, mamafi, M. Bri dahili siyasete miiteallik işlerde istik- B' ' 'f' t " " ~ ' fil" k 
İsmail Paşa kaleye kapandı. Tahir Abbas: and ile M. Tardieu nün behemehal !ilini iade etmek niyetinde olduğunu ır ın~ı ız ıruv!Jzurun e ın a işleri kursu 

Mavrokordato iki bin Rum - Hüseyin Paşa sağdır. Sül- kabinede bulunacaklarını yazmakta- beyan etmiştir. ı U Ankara, 27 (Telefonla) _.. , 
imdat yolladı. Bizim Sül Rum- yotlara kumanda ediyor! dır. ve ilk tedrisat muallimleri W 

nli Övre ga.etesi diyor iri: Hali hazır Al ... anynd• H J J d B' • b•t ( k arif vekaletince açılan el işle~ 
lan hemen onla:a yana~ıp can Cevabı_nı verdi. Te?edele : daki vaziyetin fırkaların hükfunete ay 1 yara 1 Var lf. iri za 1 0 ffi8 sunun ikincisine de ba§laıun~ı<' 
ciğer oldular. Bız lsmaıl paşa- - Ya Mahmut? diye sordu. iştirakleri nispetini miişkilleştirmesi Renin tahliyesi Kurslara (.50) muallim iştıı 
yı sıkıştmyorduk. Onlar Narda Mahm~t _bey d~ Ali Paş~ mö".'kündür. . .. . u··mı·dı· Üzere 11 kİŞİ Ölmüştür miştir. Geçen kursta Istanbııl 
yı ellerine geçirmeğe çalışıyor- torunu ıdi. Kendi Yanya kalesı- . ~ıgaro •. gaz~!esı, muhım ka~arlar Londra, 27 ~A.A) _ Yunan sevahill açıklarında endabt talim- !imleri bulunduğundan bu •• 
1 dı ne rekı"ldig"ı" zaman pek genr o- ıt.tih_az edılecegı sıra. da M_ . Poı_ncar~ 1 tirak edenler, Istanbul hariç 
ar " " b d k ı d k fer yapan Devonslıiro namludaki 10000 tonilatoluk lnalJiz kouva- ._, • . .. .. . nın ış aşın an çe ı mesı suretın e ı BERLİN, 26 (A.A.) - Diplomasi " üzre bütün vilayet mualiiıw• 
Yanunızdakı Musluman Am- lan Mahmut beyı Tepedelene feci cilvei kaderden bahsetmektedir. mahafili, beynelmilel konferansın ne zllrünün büyük toplarından biri patlamış ve şiddetli infill'lktan top terekküp etmektedir. Bunlar 

avutlar dağılrverdiler. Ben nasıl kumandan bırakmıştı. Tahir Ab BORÇLAR iTiLAFININ KABULU ticeleri hakkında son derece nikbin kulssi berhava olmnştur . mürettebatın bir hr.yllsı yaralaıımıf ve dördü orta, (36) sı ilk tedrisa1 

Hurşit paşaya hizmete gittim. bas: PARİS, 26 (A.A.) _ Ayan mec- bulunmakta ve murahhasların Cemi- ve biri zabit olmak üzre 1 r kişi telef olmuştur. allimleridir. 
1 Ağo sana kaleye döndü. Ben - O da dayanıyor! dedi. !isi, Washington itilaflarını 30 reye yeti akvamın Eylfil içtimaından eve! ,.. • o • • Kursta tarihi tabiiyeye ait ~ 

Hurşit Paşaya hizmete gitim. İhtiyar adam sevinç içinde karşı 242 rey ile ve Londra itilafını üç hafta vakitleri olduğunu ve bu rı·n Rus hu~u~un~!I Beıv!lz Rus Pelele ı· ı·n le!llıivetı' ri gösterilmektedir. Kursa işt•, 
Sana karşı değil, Yunan Rum haykırdı: el kaldırmak suretiyle kabul etmiş- vRhaktin siya~i mchselelerin ve bilhakis~k V - U U UU ~U V j U J Bdeenylleer ~uur~ü;;,:~~~emn· üdE~lı' 

. tir. Ayan, Borçlar hakkındaki itilaf- enanie nın ta !iyesi ve bir tet ~ 
lanna karşı hizmet için! Ama - Erkek Mahmut! Babası gı larm müzakeresine devam ederek komisyonu teşkili meselelerinin halli M d S b h } d !üne giderek bir tetkik aeyab•. 
Hurşit onlardan ziyade sana e- bi kahpe çıkmamış!.. mazbata muharrirlerini istima etmiş- ne kafi g~Iece~i ~uta!easıru. se~de- anÇUfi e ovyet te aaSl SÜrÜ a İn e mışlar, akşam avdet etmişlerdil 
hemıniyet veriyordu. Artık Tahir Abbas gidiyordu tir M Victor Berard encümenin ylemektedır. Hukumetın vazıyetınde kif d ı· FRANSIZ KABİNESi ıs1Jf 

Artık kurtuluyorum. Şimdi- Kapıdan çıkarken Ali Paşa tek- m~cliı~en tasdik metıı'inin kabulünü tebeddül yoktur. Reichtag, Renin te te.V . e İ lYOf ' ETTi 
den sonra Moraya döneceg"iml rar seslendi: talep etmekte olduğunu ve şerefin :naınt.l"fenh tahlliyesiı haedkkında 

1
kayt'I bir Moskova, 27 (A.A.) Ha- Sovyet erazlslne bUcumlar yap- PARİS, 27. A. A.- Kabine 

hurriyet ve istiklal kaygusunun, hü- 1 •.~ usu~ gem. en eve o~n~. ctmiıtir. · , 
- Moraya ha? Şimdiden son - Tahir, eğer ben Istanbu- laaa her şeyin Fransaya tasdiki em- planını ta~dık etmıye~ek ve vekfil~tı barosvktan blldlrlllyor: Mançu- mak flzre Beyaz Rua çeteleri PARİS, 27. A. A.- M. Bri•'" 

ra. • . Hey çocuk i~ işten çok- la gidersem şu yüzüğümü ona retmekte bulunduğunu söylemiştir. 1935_ de hıt~ vermıyecek ol~ ~ır. rlde Sovyct tebeasının sUrU teşkll edllmektcdlr. M. Barthou saat 9,40 ta M. F 
tan geçti. . Bana Mora isyanı götür. Kaleyi teslim etmesini Ayan meclisi, Fransa aldatılmış ve tahkikat ko~ısyonunun her proıcsını halinde tevkifi ve fena muame- Alınan malumata nazaran re yi ikametğabında ziyaret e 
hakkında malfunat ver. emrettiğimi söyle. . • kurban edilmiş olmadan cihan sulhu- redded:cektır. · · leye tabl tutulması devam et- bu çetelerden bir çoğu Sovyet ve hükümetin başında kalınası. 

nu tahakkuk sahasına isal etmek is- Berlıner Tagblatt, gazetesı, Alınan nazırlar tarafından milttefikafl 
- Mora işleri çok kötü. • Tahir çıktı gitti. Ali Paşa yi- teyen hükumetin davetine kulaklarını !arı M. Briand ın siyaseti?• itimat e- mektedlr. topraklarına doğru ilerlemek- edilen arzuyu kendisine ibial ~ 
- Moradan Y anyaya kadar ne ıssız adada on silfilışör ve Va tıkamıyacaktır. Önümüzdeki beyne!- ylemeğe davet etmektedır. Oemiryolunun bOtun boyunca tcdlrler. mişlerdir. M. Poincare istifa ıJ 

eşkıya dolu. Trablice çoktanYu siliki ile beraber kaldı. Vasiliki milel konferansın vazifesinin ağır ol- LAHIDE TOPLANACAK ____ .,,.._..:>< .... ..,___ sunda israr eylediğinden naı<tf. 
nan asilerinin eline geçti. nin kardeşi Simo ile hizmetçi duğunu söyliyen M. Briand, müessif . BR1!,X_EL1'.ES, ~6 . (A.A._) - Be~- Avam kamarasının tatilinden evvel gene lize sarayına gitmigler ve ka 

[*] k bir tesadüf dolayısiyle M. Poincare çıka huku~et~ Lahınıhn ta.mırat ko~ı- llK k I i l i Ö •• ''ldÜ mü1terek iatifaauu M. Doumel 
- Nee? Vah Trabliceyef Arnavut kızı şu hesapta yo tu. nin müzakeratta hazır bulunamama- syonunun ıçtıma ~a. allı olarak ın- ırılSlr Om ser mese es g TUŞU takdim etmişlerdir. Reisicunıi' 

Desene 0 da gitti? Altıncı Fasıl sını teessürle kaydetmiş ve sözüno tıhabıru kabul etmıştır. LONDRA, 27. A. A.- Meclisime- meseleyi kaplıyan şek ve şüphe per- yeni kabinenin ~etkiline M .. 
- Gitti Paşam. · · Bizim Ar Tahir Abbasın Hurşit Paşa devamla demiştir ki: "Benim temsil BAŞVEKiLiN HASTALIGI busanm tatiline ait karar teklifinin desinin kaldırılmasını talep etmiş ve. nı memur etmeaı muhtemeJdır· 

navutlar Rumlara kapılan artı- . · d edeceğim harici siyaset ile M. Poin- BERLİN, 26 (A.A.) - Başvekil derhal tevdiinden sonra M. Baldwin Mısır üzerindeki Türk hakimiyetinin' şarileyh, _öğle.ye doğru ayan •!, 
1 Ü 

.. Ü . 1• ah" ordugahına dönmeın üzenn en . · h • ar r gun r gece ıs arn a care nin riyaset etmekte olduğu hükfi Müllerin sıhhi vazıyetı alı.kında alı- sabık Mısır fevkalade komiseri lord hitamından beri İngiliz - Mısır mü- bu"":n reıslerı M. Do~m:r,..,. 

1. : k " .1 " - ÜÇ gün geçmişti. metin siyaseti sahasında aramızda nan haberler daha ziyade emniyyet Lloyd in keyfiyeti istifasını mevzuu nasebatının kısa bir tarihçesini yap- Bow1SOnu kabul etmıştır. Ö ~ 
ıyı estı er. b · t ed · sıkı bir irtibat vardır. verici bir mahi)l1'ttedir. bahsederek hariciye nazırından bu mıştır. sonra da ayan ve mebuaan h.8'' 

Teslim olanları: 1 
m 

1 
- -- • , , , • ve maliye encümenleri reisleri ııe 

Gelin sizi Rumeli limanlarına Dahiliye vekili HARiCiYE NAZIRININ Alsastan vazgeçmiş olduğunu beyan Elektrikli trenler yapı- YOLPARASI MEMURLARDAN lıca gruplar rüesasını kabul e~ 
çıkaracağız diye yollarda doğra BEYANATI etmiş bulunduğunu ve bunun Fran- NASIL ALINACAK? tir. M. Poincare, istifa mektll 

Savur, 27 (A.A.) -Oahlllye d b sız - Alman ticaret muahedesinin ak lacak mı? Ankara, 27 - Ankara muhasebei temamen iadei ııhat etmeııi idil 
dılar. b 1 dl M. Brian , unu müteakip tasdikın h . . d'" . • • 

vekili ŞflkrO Keya eye en • zaruretinden bahsetmiş ve Amerika- dine müsaadebahş olmuş olduğunu ANKARA, 27 (Telefonla) _ İs- . ~ıusıyes~,. uştlig? t~reddüd.? izale disine bir ameliyat yapılmall 
- Ah Ali şu hale getirilme- kazamıza gelml.,lerdlr. söylemiştir. M. Briand, Cenevrede ıçın,_ Dahılıye v_ ekiiletıne muracaat gcldi"ini ve bunun yapılınasil< -J. 

Y nın umumi harp esnasındaki muave- tanbul banliyö hattı ile Anadolu de- 1 k Ul ka " fi' 
seydi. • • Benimle uğraşacakla- İktısat veklltinin tetkikatı net ve muzaheretini hatırlatmıştır. Alınan ya ve Lchistana bir ademi te- mir yollarında trenlerin elektirikle ~t~ış, Y~d ve; öprh •; kanununun 11 sonra geçirilecek nakahat de~ 
nna onlan düşünseydiler. Ankara, 27 (Telefonla) - Mumaileyh, İtalya ve Belçikanın dai cavüz misakı imza ettirmiş olduğunu tahriki için hükümete halen bir teklif ı~cı ma keııı sara atkalı drşısdında Y~- 2 ila 3 ay devam edeceği, bina•

1 hatırlatmıştır. Son zamanlarda ciha- nı. maaş anununun mi ığı sefa- y, bu şerait dahilinde vazifesiıı - Kabı"rlen· kazıp mevtala- lktısat vekili Şakir Bey dün bir sahabet maddesi elde edememiş yapılmamıştır. Banliyö hattında elek- h tt d 1 1 d ._.,.ı na şamil bir sulh temini maksadiyle ıye en o ayı memur maaş arın an nü suretle ifa etme11inin im~•'' 
nn kemiklerini bile yaktılar! ziraat mekteblle yeni ln•a olu- olduklarını beyan ve şu suretle de- tirikli trenlerin idaresi ihtimali mev- 1 .. k T k .1 . -· . ~ 

Y vam etmiştir: "Fransa borcunu öde- ha"'Ptcn feragati mutazammın bir mi- cuttur. yo vergısı esı }P _esı mıyeceg.'':" madığıru beyan etmektedir. ~''.!( 
_Yazık, yazık!.. nan enstltfllerl gezerek yağmur · b h sak vücuda getirilmi!tir. so_rmuşt_ur. V_ekalet Agustos. ta_ksıtı-, Ieyh, M. Doumerguc in hakI<t"'J yecektir. Şüphesız u ususta müş- k - il\ 
_ Ya devletlu Hurşit paşa- teslsatlle diğer müesseseler hak- külata tesadüf edecektir, fakat bir Hatip, şu suretle sözlerine hitam Evkafın ıslahı nın . esilecegı cevabını vermıştır. mütemadi teveccühatına karşı ~ 

kında tetklkatta bulunmuştur, çok senelerden beri tediye etmekte ve_rmişt_ir: '.'Bi;. Avrupa_ hükumeti Bır Eylfilde müddeti gelen Mart kür etmekte ve ihtirarnat jhJa'ıı' 
nın hanımı da Rumların eline TAPU KAYITLERININ NAKLi olduğundan dolayı Alınanyanın tedi- muttahıdesı vucuda getırmek sure- Ankara, 2; (Telefonla - Evkaf taksitleri kesilmiyecek memurlar bu nesini arzeylemektedir. Natıf 
::!üştü. Köse Mehmet Paşanınki KALDI Le etmiyeceğini ve buim yerimize tınde_kı t_esavvuru hayalperestane.te. - muamelatının daha asri bir şekle if- taksiti bizzat vereceklerdir. is.tifa mektubunda M .Poincare" 

J'kk ı B A lh rai:ı için tetkikat yaparak raporunu TÜRK DİLİ BÜLTENİ d d ı bb'" il kaıfl": de. . . Ankara 27 - İstanbulda, c30> bin ngiltere ile Amerikanın tediye ede- ~ ı ettı er .. "en, vru~a. su u ıçın k 1 f . Le A k 7 D"l .. . . ın e yapı an teşe us n a t 
- Hah hah ha. . . Bre herif . ceğini söylemek tehlikelidir. Meb'u- çalışırke_n mılli m"".f~at ıçın çalışmak verece o an pro esor man yarın n ara 2 ı encumenının me-ı ğramasına ve kendisine takdir ~ 

defter içinde mevcut tapuh ka~itlerı- san meclisinin kabul etmiş oldug"u ta oldugundan çmırum. Ankaraya gelecek ve burada üç ay saisi dev~m ~tme~t_edir. Dar~lfünun- retle memzuç bir hissi ihlas il• f 
burada benimle uğraşacağına nin buraya nakli, binanın azır anma KOMÜNiSTLERE KARŞI kadar kalacaktır. . dan, ıst_ılah fışlerırun gelmesı beklen kat edememek mecburiyetinde J 
g enr kansını muhafaza edeydi masından dolayı teşrinievele kalmış- kayitleri belki ayan meclisi de kabul . ISMAIL HAKKI B.IN ZiYAFETi 1 mektedır. . .. nılmış olmasına teessüf edilm~"~? 

" tır. Bu müddet zarfında evrak mah- edecektir. Bu kayitler, memleketin PARİS, 26 (A.A.) _ Dlın gece Ankara ~7 - Muha_fız kıtaatı ku- _Bu_nıa; ı;elır gelınez encumen umu Nazırlar, M. Doumergue den ,,ıı 
ya! zeni yanındaki mahal ikmal edilecek- menfaatlerini müdafaa etmesi için hü lcomünistlere ait bir çok binalar ta- mandam bınbaşı İsmaıl Hakkı bey mı bır ıçtıma yapacak, neticeler rını kabul etmesini rica etmişi''.' 

- Eh ne denir? Tam dört ay tir. kumete karşı bir ihtar mahiyetinde Iıarriyat icra edilmiş ve kızıl cephe 1328 _ne.şetli arkadaşlarına bir ziyafet «Türk dili• unvanlı bir bültenle net- sicümhur da bu ricayı is'af ve ıs 
M. • tstana he 'et gidiyor olacaktır". M. Briand, ilaveten de- 1 k eşkiya elinde esir kaldılar. Hur- ac.~r Y ö katibi tevkif olunmuştur. vermıstır. ro unaca tır. yı kabul etmiştir. 

(T 1 f 1 ) M miştir ki: " nümüz<le ki konferans PARLAMENTO KAPAN Dl 
Şit Paşadan üç yüz Rum esiri Ankara, 27 e .. e on a - . aca- k ı 1 k ç k ·b· 

k ba d k o ay o mayaca . o mustarı ım. PARİS. 26 (A. A.) - Hükumet 
geriye vermesi, aynca 2400 ke- ristana oyun mu yaasına gı .. e~e .. Bazıları: Rhenanie i tahliye ediniz? 

. .. . . olan heyet, baytar umum muduru meclisi meb'usanın devrei içtimaiye
se çıl akçe gonden;nesı şart_ıle. Ali Ri•• Ziraat iıliihı hayvanat la- diyorlar. Diğer bir takımları da eğer sine nihayet veren kararnameyi mec-

b b ak kl h b ..-, Rhenanie i tahliye edecek olursanız ıı·ste okumuştur. Bı"r çok hatı"pler, şı"d-ser est ır aca arı a ennı boratuvarı şefi doktur Kadri Kara-
lı d l ı "li k l N B kt b · mücrim olmuş olursunuz, diyorlar. detli protestoda bulunmuşlardır.Mec-yo a ı ar. ngı Z onso osu a- ca beyden azım, aytar me e .1 Ben konferansa serbest ve Leh ve a-

raya girdi. Serasker parayı gön müderris muavinlerinden İsmkaaıl leyhi tartmak hakkına malik olarak !is 252 reye karşı 276 rey ile zabıt· 
derecek hanımı Prevzeden aldı- Hakkı beylerdır. Heyet yarın An - gitmek, memleketime en eyi şerait namelerin kabulünü xeddetmiştir. 

k ' radan hareket edıyor. tahtında hizmet etmek iateyorum. AFFI UMUMi KALDI raca tı. 
- Hanım daha gelmedi mi? ALMAN TRANSATLANTICI M. Briand, Rhenanie meselesinin PARİS, 26 (A. A.) - Meb'usan 

NEW-YORK. 27. A. A.- Bre- karışıklığından bahsetmiş ve bu mese meclisinde M. Bartou, meclisin dev-
- Bilmem. men vapuru, yarı geceden biraz eve! lenin beynelmüttefikin bir mesele ol- rei içtimaiyesini kapatan emirnameyi 
- Ya al•• 2 binden fazla yolcuyu hamil olduğu du.ğunu. ve Cene".'re_ ~roğramında okumuş, bunun üzerine komünistler 
Tepedelenlinin yüreği bir de halde Almanyaya müteveccihen munderıç olmak ıhtımalıle yalnızça ile radikal sosyalistler ve Alsaslı 

d B Brooklyn den hareket etmış· tir. Kap- b~~da.'.' bah_setmekten istinkiif edec~- meb'uslar, meclis için affi umumi ka-fa yanıp ezilir gibi ol u. u ı t Al Rh' tan, perşenbe günü saat aluda Şer- gını. soy_ emış ır. . . manya cnın nununun kabulü imki'ınmm bu suret-
gülünüp 13.tifeye alınacak gibi burga, aynı gün de saat ı ı de Sou- tahlıy~sı n:ıeseles!nın konferan~ın ruz le münselip olduğunu ileri ııürerek 
şey değildi. Ah! Eğer kendıne th ton a ve ertesi sabah Bremene name11ıne ıthalını talep etmıştır.Mut- şiddetle protestt> etmişlerdir. Sosya-
b ir hal olacak olursa gu··ı koku- ampg· nı söylemiştir !dikler, bunu reddedemezlerdi .. Yo- listlerden Blum meclisten hükume-

varaca ı · u 1" t 1 "h d M B · d ' 
ı.ı Vasiliki ne olacaktı? Ya o- -· - ng P anına e mı e en . nan . tin kusurunu örtmemesini rica etmiş 

y A AMERiKA hu planın harbin hitam _bulmasını te- tir. Zaptın kabulü reddedildikten son 
l"U kimler sahabet eder kimler RUS AD MAYESI ~ın .. ede~k olan heyctı mecmuanın ra meclis reisi, bunu kabule meb'us-
1rtarmağa savaşırlardı? SER Tas a- b_uyuk bı_r kısmını te.şkil edeceğini i- lan teşvik et~it. M. Blum, ayan 
Tepedelenlinin gözleri büyu··- MOSKOVA, 27 · A. A.- lave etmıştır. Mumaıleyh Fransanın r - b 1 h kk d ki 'tTfl 

jansına nazaran, bir çok Amerakalı Amerıka ve İngi't<rcye •ihlaskarane mecd_ıks~ ho.rçkıard ~. ıkn a ıı a adrın 
( J Tiırkler zamanında Môra eya

etinın merkezi Trapoliçe - Tripo
~e idı. M oranrn tam ortasındadır. 
~ kasaba manasınadır. Türkler za-
3nında 5000 nufusu vardı. Bir ri-

· · ·· ·11 · ı kt tas ı ı aK n a uır arar verme en &anayı ve tıcaret mumessı erı e c ro ı tediyatta bulunacagını: ve bir Fransız 
1 

,. · k ı 
teknik işlere, otomobil ve çimento i-1 -Alman itiiafııun tahakkukuna ralı-ı evek hmecu.ın .a\'abt~ masıb~ eldmr_et-

li · b" k kl"fl d b . . • > me ayret vencı ır tet ır o ugu-ma ne aıt ır ta ım te ı er e u- şacagını ve bu ıtılafın hudutların her b d · · 
lunmu !ardır. . . . . . n~ eyan e ~rek protesto etmıştı~-. 

Ş I ıkı tarafındakı nasyonalıstlerın taar- Nıhayet meclıa el kaldırmak suretı-
SOV YET KANADI 1 - h ul b 1 • ' r~z arır:ıa _ragmen us u acagıru yle zaptı kabul eylemiştir. Celse ta-

MOSKOV A, 26. A. A.- (Sovyet soylemı•tır. ·ı dil · · 
k d ) t · Lo d A kı·· ' tı e mıştır. yete gdre de 11,000 den ziyade i- ana ı ayya~esı, ~ ra. cro up Hatip, milli menfaat noktai naza-
tarafından vakı davet uzcnne ~osko- rıru asla terketıniyeceğini ve ihtilaf- MOHIM BiR MAÇ . Yunan isyanında civardan Tripo 

ye 40000 kadar mültecı kapandı
" anlaşılıyor! 

v~~an yolunu tebdil etmek musaade- Iann bütün sebeplerini izaleye çalışa- PARİS, 27. A. A.- Tenis maçın-
sını almıstır. Romadan Londraya u- cağını beyan etmi~tir. Mumailey Ra- da Borotra, Lottı ve Cochet, Tildeni 
çacaktır. yhiştaır meclisi reisinin Almanvanın mağlup etınİ.§tir. -

Karaa~a~ nıüessesatı tati~i unıunıili~in~en 
Buz 

Mu~terenı ~altın nazarı ~i~tafine ~ 
Şehrenıaneti Buz bayilerine ait depolarda ihtiyaca kftf i btiz bıılt'. 

durulnıadığı anlaşılnıaktadır. Müessesinin buz fabrikası şehrin ihtiyrı': 

(
BOL BÜ L)temİI~ e~ecek derecede buz ~ıkardığındarı ~l 

' hangı bır sebep ve bahane ıle buz bulunl11' f1 
ğı veya buluna1nadığı şeklinde ileri sürülecek iddialara muhteren1 eti 

linıizin inanmanıası ve istenilen mıkdarı yok cevahiyle reddeden, bt.11
• 
1 

( ) 
·ı rı' k'.t>:c- u·· l'. kurustan ~a.zlaya. ~atnı~k i.steyen bayı ejıe' 

sını y , ısımlerının atıdekı numaralara .. 1 

man telefonla bildirilmesi muhterem halkımızdan ehemmiyetle rı'' 
olunur: 

Telefon numarası : 
Gündüz 1904 Beyoğlu 
Gece ve gündüz 607 Be o lu 
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de Ekonomi 

·r· a ta buhran var! 1 [_M_i_L_Lı_·v_Eo:;;aT_iN_ŞEEiii:H~İ~R;:ı:IOll!Hı:ım:A:a=ıB_E_R_L_E ... R_i s::za,_ 
c·h . \;

1 

___________________ _ Bitmey n ava 
1

1 ~~ bugday ıstıhsaıi şoyle arttı: Emanette llrMlR·· ~ 
192~ ~:~~ mi~yon c;:T ıfF?J~ " . ~ Maarifte 
1926 1116 • « Sui istimal ·------·-· J Talebe birliğinde 
1927 l's16 " " 

"Kaynana ana yarısı,, 
demekmiş ... 

1928 ' B 1,881 « « 
11 .artış buğday fiatmı düşürdüğünden, bugiin ortada bir ci

B zıraat buhranı var. 

e~?r~nın tesiri nedir? Tesiri, çiftçinin fakirleşmesidir. Çiftçi 
hagı7~ tam almak ister. Halbuki, buğday bir cihan mataıdır, 
n ~· •atına göre alınıp satılır, çiftçide emeğine göre değil ci
z· ıatına göre tediye ediliyor. 

c /raatta başlarda gelen Amerika bu fiatsizlikten doğan buh-

> (~fazla hissediyor. Çare arıyor: Buldu mu? Çiftçi kanunu-
ı ,l11 

500 
aı:ıı Relief Bili) ve kanunun çiftçiye yardım için koydu

lile b~ılyon dolar yani bir milyar Türk lirası muavenetin ka-

Çift ;r.derece buldu. • 
ı' ııtulat ç Yl zarara sokan, ucuz buğday satıp, pahalı sanayı ma
ıııuva 1• al~aktadır.Sanayi mamul.3.tı fiatları buğday ucuzluğuna 
daYnı. zı .gıtse mesele yoktur. Fakat yukarda gösterdiğimiz buğ

; lt a.~ısbc:tsiz artmasına mukabil, sanayi istihsali ayni şiddet-
İşte .a~ıgın~an, sanayi fiatlarmda ayni sukutu gönniyoruz. 
~ i ;.flasa gıden ziraatini, Amerika, çiftçi kanunile toparla

' ita s ıyor. Nasıl? 
"1ıın b~ edilen bir milyar Türk lirası ile buğdayın cihan fiatını, 
e 1ı.r: ~ takibe muktedir fiat taharri müesseseleri açılacak 
da bi e~ a k~peratifciliğir..i bir kat kuvvetlendirip, bugün al

. bütiin ~ ın~nka mahsulünü satan koperatiflerin mümkünse 
U\ıı Ort ın~~ka mahsulünü satabihnesi temin edilecektir. Satış, 
lı:oııcra~nunferit surette değil, cihan ihtiyacına intibak ederek; 

Şinı.d· e Yap~acaktır. 
tı l{an ~artık çıftçiyi himaye için çiftçi kanunu çıkarmak sıra
• Zira a ~ F~ansa gibi diğer ziraat memleketlerine geliyor. 
ı:er zi;a t enkanm bahsettiğimiz bol himayesi karşısında di
l~ hhn memleketleri, ya birleşmeliler ve ya anlarda mahsul-

İsti~~e etmelidirler. Akai halde, Amerika ziraatının ha-
1 altına büsbütün girerler. N. 

* * * 
GuNÜN IKTISA Dl HABERLERi 

Tetkik heyeti yarın Karadenize 

Aıi i1tı hareket ediyor 
1Yon ısat ınecr · •e it tııeııa;. ısı tetkikat korni-1 de ehemmiyetli surette meşgul ol-
. 1 ~•nıieketi~roııramını hazrrlamış maktadır. 
İçi~ hakkında zırai, sınai ve ticaret * Kambiyo fiatleri - Dün borsa
tir. ~1,0?0) lta/a~Pılacak va.si an~et da İngiliz lirası (1016) kuruş {10) 
ili, t 0nıiay0n a 

1 
sual teapıt etmış- paradan açılmış ve (1015) kuruş 

lerdi~rıkile "!rab~~;rı yarın Karade- (30) parada kapanmıştır. 
Vehb,: ~0tıııay0n azaashadreket eüddece~- Altın (883). Ünifye (195,50) dir. 
ltl.i Q d" ın an m errıs . ;tir ı~". un bir ınuharr· . . d " Temmuzda limanımıza gelen va-

"'. ırımıze e- 1 f d li S -litYtti . pur ar - Geçen ay zar ın a manı· 
tı~tıı•unda ~1• Trabzon ff mıza 601 vapur girip çıkmıştır. Bun-

tan "<>nr"'a~\tereken t 'tk.ıkreston ve !ar arasında 120 valur Türk bandra-
Dıı • ıki e ı a yap·· "nadolıı d Ye ayrıl k b" kt lıdır. 111 vapur da talya bandrrasını 
ısno d ahil' ara ır s- h "ld" 

i . n a tetkik ınde, diğeri sahil amı ır. . 
t~ 21 •Un su·· atta bıııunacaktir Bu Bundan sonra İngilız vapurları 

~ receJr · l kt d" İ ·ı· ı d ç \nad 
1 

ve sonra garbi ve ge me e ır. ngı ız vapur arının a e 
". , 

80 
° uya gidilecektir. Ü- dl 104 de baliğ olmakt~dır. Bunlar

- nuncu tetkik merhaleıi dan batka 2 Leh 1 Danımarka, 4 Ja-
( .. Neticede bunlara iatina· pon bandralı vapur gelmiştir. 

lıtı ·•at pr * M . f b "k ''Lttkf 11 ogramnruz vücude ge- argann a rı aıı - Bakkallar 
hi • l(,,tıı~i . . cemiyeti ?ir margarin l'.ağı fabrikası 
d.Yo ve Yo borsaaı meclm - Kam açmak ıçın şehremanetıne müracaat 
ııı~ Sades~am. borsası idare meclisi etmişti. Emanet cemiyetin yağ hak
~tır. 1 eyın riyasetinde toplan- kında tertip ettiği formülü kabul et-

tıı ll'ıı içr . . memiştir. 
, 11t1"hinc~da, yenı tıcaret kanunu * Kambiyo bonasmda seyirci ılza "'•ct· •aham t h T h · llt tlıne . .. . ve a vı ata acız - Kambiyo borsasına seyirci iiza ol-
bıı ta Yapı~c~zerıne borsa .. ve ~anlca- mak için 130 kişi müracaatta bulun
~ı~ll•ııst _k .muam le gorüşülmuş, muştur. Müracaatları borsa idare mec 
~dar a nıı!Jı ve ecnebi bankalarm lisi tetkik etmektedir. Seyirci azalar 

ftır. llleınurlarından izahat alın- senede borsaya 10 lira verecekler, 
Oare rııe . _ borsa muamelatını salon dahilinden 

tlısı kambiyo meıelelerile seyredeceklerdir. 

* * * 
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Emanet tahkikata 
başladı 

Şehremaneti garajında vukua gel
dif;i ihbar olunan sui istimal hakkın 
da tahkikata devam edilmektedir. 
Emanet muavini Hamit bey bu hu
susta: 

- Henüz tebellür etmiş birvazi
yet yoktur. Vakı olan bir ihbar üze
rine müfettişler tahkikata başladı. 
Tahkikat devam ediyor; demiştir. 
ELBİSE DEÖİŞTİRİLECEK 

Zabıtai belediye memurlarının el
biselerinin değiştirilmesine Şehre
maneti tarafından karar verilmiştir. 
Bunun için yeni bir nümune hazır
lanmaktadır. 

Yeni elbiselerde sırma olmayacak 
bunun yerine şerit konacaktır. 

MARGARiN FABRl'KASı 

Mefsuh süt sirketinin Taksimde}<, 
fabrikasında bi; margarin yağı fabri
kalı açmak üzre sanayi müdüriyeti
ne bir müracaat olmuştur. 

Sanayi müdüriyeti bundan evci de 
ıehrimizde bir kaç margarin fabrika
sı bulunduğundan lazım gelen mü
saadeyi vermiştir. 

------··-----Evlıafta 

Evkafın ıslahı 

Hükıl.rnet İsviçreli pro
fesör M. Lernanı 

davet etti 

Kanunu medeninin kabulünden 
sonra evkaf işlerinin ıslahı ve yeni 
bir evkaf kanunu ve bu kanunun tat 
bikini teshil etmek için hükUmetimiz 
Lozan darülfünunu müderrist~rin
den profesör Lemani celbetmeğe ka
rar vermiştir. Evkaf idaresine gelen 
malumata göre Prof. Leman yakın
da şehrimize gelecektir. 

İsviçreli profesör, doğruca Anka
raya gidecek ve orada yeni evkaf pro 

i·esini hazırlayacaktır. Prof. Leman 
sviçredeki dersi başlayıncaya kadar 

yani darülfünunun tatili devam etti
ği müddet memleketimizde kalacak
tır. Bu müddet içinde projesini tan
zim ve hükumete tevdi edecektir. 

Profesörün Ankarada kalacagı 
müddet az olduğu için evkaf idaresi 
şimdiden İsviçreli profesörün vazife
sini kolaylaştırmak üzre evkafın ma
hiyeti, miktarı ve vaziyeti hakkında 
bir muhtıra hazırlamağa başlamıştır. 
Profesörün tanzim edeceği proje ü
zerine hük(ımet, derhal bir kanun la
yıhası hazırlayarak B. M. Meclisine 
takdim edecekti;. -·-J\NADOLUDA OTOMOBiL 

SEYAHATi 

Latif ve nazar ruba manzaralara 
malik olan memleketimiz. ecanibde 
alakalar uyandtrmağa başlamıştır. 
Ezcümle spor sahasında icra ettiği 
cesurana haraketlerle, kudreti mane· 
viyesi ve soğuk kanlılığiyle Avrupa
da kendisini tanıtdırmış pek kıymetli 
bir otomobilist dahi yakında şehrimi
ze gelebilmek üzre yola çıkmıştır. 

İsviçreli mösyö Buhli Anadoluda 
otomobil ile bir sur'at sr.yahatrna 
çıkmak üzre buraya gelecektir. Mu
maileyhin refakatınde zevcesile bera
ber bir fotograf, üç makineci ve di
ğer bazı zavat bulunmaktadır. Mö
syö Buhli dörder silindirli üç Merse
des otomobili ile Yuguslavya ve Bul
garistandan geçerek İstanbula gele
cektir. Anadolu yolları hakkında ma 
liimat idinmek ve refakatına bir kaç
da terceman almak üzre burada dört 
gün kalacaktır. Buradan: Ankara ta
rikiyle Kayseriye gidecek ve mümkün 
olursa Toros dağlarına kadar vara
caktır. 

Mösyö Buhli haziranda, kutup 
mantıkasında kain Y okmok dan Al
manyanın Visbaden şehrine 84 saat
da irişerek birinciliği kazanmış idi. 

BALIKANENIN ISLAHI 

Balıkhaneyi şimdiki gayri sıhh! va 
ziyetinden çıkarmak ve tamir etmek 
için ( 18,000) liraya lüzum görlilmü~
tür. 

Bu hususta Maliye velcaletile Ba
lıkhane idaresi arasında uzun müd· 
detten beri cereyan eden muhaberat 
hala bitmemiştir. -

MISIRLI MiSAFiRLERE 
ZiYAFET 

Şehrimizde misafir bulunan Mısır
lı sporcular şerefine şehremaneti ta
rafından bir çay ziyafeti verilecektir. ··-YENi TELGRAF MAKINALARI 

Yeni getirilen IP.!graf hük makina
ları için 18 memur alınacaktır. 

Bu memurların alınması için bir 
müsabaka imtihanı yapılmı§ ve bu 
imtebana 4 7 kişi iştirak etmiştir. İm
tihan evrakı müdiriyetc gönderilmiş
tir. 

Bu 18 genç İstanbuld• 5 aylık bir 
kur.ıa hük dersi göreceklerdir. 

HiMAYE! ETFAL iÇiN 
İstanbul Himayeietfal cemiyeti ge

lecek hafta cemiyet menleatine Beşik 
taş parkında bir müsamere verecek· 
tir. 

BLt. müsamcredeı• sonra :fehrin muh 
telif yerlerinde miısamereler tertip 
edilecektir. 

~eniz~e iki tacia 
SaraJ~urnuÜ[-u~ ~en~ 
lalova~a ~a ~en~ ~ir 

~elin ~o~ul~u 
1 - Dün Sarayburnunda leci bir 

sandal kasarı olmuş üç genç boğul
muştur. 

Fenerde oturan Sabri isminde bir 
genç bir sandal kiralıyarak Adil, E
yup, Mehmet, Fuat ve Nuri namında 
ki beş arkadaşile deniz tenezzühüne 
tıkmışlardır. 

Sandal Sarayburnu önüne geldiği 
evve_k.e . orada batmış olan bir Rus 
g~mısın~n. enkazına çarparak devril
mış ~e ıçındekiler devrilmi.ı;tir. Etraf 
t~ =.~ada koşulmasına rağmen de
nıze duşenlerden Sabri Nuri ve A
dil kurtarılmıyarak b~ğulmuslardır. 

2 - Büyük adada oturan oduncu 
Sait ef. bundan ı 5 gün eve! kızı Mü
zeyye~. ~~rumı evlendirmiş dört gün 
evci buyuk kerimesinin düğün hazır
lıkl~rına başlaınıılardır. Düğüne da
vetli ~!anları almak için Yalovaya gi
den bır motör sahile yanasmamış bir 
sandal 22 kadını Yalovadan motöre 
götilrmüstür. Fakat davetli kadın

-Fırka vaziyeti tetkik 

edecek 

Talebe birliğinin son kongresinin 
ve kongredeki ıntihabatının ruzamna 
meye muvafık olmadığı hakkında 
bazı azalar tarafından vaki olan iti· 
razlar üzerine Fırka vaziyeti tetkik 
etmeğc karar vermiştir. Eğer kongre 
nin toplanması, ve heyeti idare inti· 
habatının nizamnameye muvafık ol· 
madığı anlaşılacak olursa intihabat 
teçdit edilecektir. 

Son kongreyi tensip eden ve kon
grenin şekline itiraz eden azalar Fır· 
kaya müracaatla vaziyeti anlatacak
lardır. Yarın Fırkada yapılacak içti
mada bütün bu meseleler halledile
cektir. Ayni zamanda tam Türk Ta
lebe birliğini temsil edecek bir de 
heyeti idare vücude getirilmesi muh
temeldir. Bundan başka bu vaziyetin 
hemen halledilerek Peştedeki beynel
milel kongreye gönderilecek murah
haslar meselesi hallolunacaktır. 
TAHSiLE GÖNDERiLECEK LiSE 

MEZUNLARI 

Avrupaya gönderilecek lise me
zunlarının müsabaka imtihan sualle· 
ri Maarif eminliklerine gönderilmiş
tir. Şartlar yakında ilin edilecektir. 

Vi/Agette 

iki tahkfl{at 

- Gelinim ya, döğe tlöğe hep kemikelrimi kırdı. Kaç gündiir 
ortalıklarda yok. Celp geldi diye karı fellik fellik kaçıyor. 

H. hanımın gelini Ha. hanıma tebligat olduğu halde gelme
diği anlaşıldı. Bunun üzerine Reis sordu: 

- Muhakemeye gıyaben bakalım mı? 
- Bakın efendim. O da hüküm hükumet nasılmış anlasın. 

Evladım öldükten sonra evlat yerine koymuştum da bağrıma 
basmak istedim. Karı meğer zehirli yılanmış .. 

- Onları bırakın da size ne dedi ise onu söyleyin. 
- Dediği diyeceği yok, döğdü. Elleri•ı kırılsın işallah .• 
- Döğdüğiinü görenler var mı? 
- Var. Avaz avaz haykırdığımı ümmüdiinya duydu. 
- Aranızda elbet bir şey geçmiştir. 
- Efendiciğime söyleyim. Ogün, biraz et kaynatmıştık. «Kı 

zım dedim, hava pek sıcak, etler zaten bayat, geçtim kokuverir. 
Aman unutma da bol tuzla kavuruver. Karı oralarda mı. O ca
nnn eti sen tut güneşte bırak.• Bir de bakıyorum ki •.• 

- Kısa kes hanım. 
- Kısadır efendim. Evet, bir de baktım et, söylemesi ayıp 

adeta kendinden geçmiş. Burcu burcu kokuyor. Doğrusu öfke
lendim. Ağznnı açıp iki laf etmeden üstüme yürüdü. 

- Ağzınızı açtınız da hiç bir şey söylemediniz mi? 
- Derneğe kısmet olmadı ki. . yok estafurullah. • • söy-

ledim söyledim. «Kızım, anan sayılırım. Büyük sözti dinlesen 
e •. dedim. Hakikatte de öyle .• Bizim bildiğimiz kaynana ana 
yarısı demektir .. 

- Tarife lüzum yok. Sonra? 
- Sonrası size malUm. Allah inandırsın, bu yaşa geldim, ne 

anamdan ne kocamdan öyle zorlu tokat yememigtim. Eli sura
tnna kurşun gibi indi. 

- Şahidin var mı? 
- Şahidim ünımüdünya •• 

lardan birinin ınotöre binerken san- ~Sinema tahkikatı de
dalın kenarına basması devirilmesine • 
ve 22_kadının da denize dökülmesine avm ediyor. Rüşvet 

- Ümmüdünya kim? 
- Yani konu komşu .•• 

se~bıyet vermiştir. Sait ef.nin ktzı , • • •• 
~uzeyyen H. baş aşağı denizin di-ı meS e-lesı bıtmek uzre 
bıne. batarak boğulmuş diğer 21 ka-

- İsimleri? 
- Biri Rezile hanım. 
- Ne hanım dediniz? 

dın ıse kurtarılmıştır. Defterdarlık bir sinema hakkında - Şey. Vezile olacak. 
- Vezile mi Vesile mi? TELSiZ iSTASYONUNDA FECi kazanç ve hususi İstih!Sk ver~ileri"i 

BiR KAZA az göstermek biletlerde yapılan tah- -Yok, yok. Vezire .. 
. O~mani~c tclslıindc yaptlan yeni ın:iaat rifatı tahkik ıle meşgul oımatttaı..ı.ı.r. 
uzerıne bır zıncirin bir . noktadan Obur Bir şirketin 20 bin lira rüşvet ver 
no~aya raptedil~cs~nc )Uzum hasıl ol~us mek meselesi ise intar. edilmek üz-
v~ PU rapt amclıyesı yapıldığı sırada zın-ı . . . .. 3 

• • 

- Adresi. 
Hannn nene uzun bir adres verdi. Diğer şahitlerin isimlerini 

de yazdırdı. Bunlar geldikten sonra muhakemesine bakılacak. cır. koparak a!"clcdcn Civrilli Hacı Mcm- redır. Vergıyı az gostermek ıç.ın ya-
cdın başına_ ısa betle ve Bitli~li Fatma i pılan muamele Defterdarlıkça tas· 
nınb _da agır . . sürette yaralanmasına hih edilerek 1-Iazine ziyandan kur· 
sc ebıyet ı.ıermıştır. 

"' "' * 
- ...... - tarılmıstır. 

MAKASLA CERH ETMiŞ SİLİVRİ T AHKİKA Tl 

* Muhakeme kaldı - Vedia Ha-ı heyet te~ekkül etmodiğinden dün de 
n_mıı öldüre~ Feyziati. lisesi talebo~ yapılamamı§ ve başka bir güne tehır 
sınden Tevfık Fıkretın r:ıuhakemcsı olunmuştuı· 

Aksarayda berber Nazii bir meseleden Silivride tahkikata giden heyetin 
dolayı arkada'iit Bekiri maka,ıa yarata. bugün avdeti bl·kleniyor. 

Borsa i~tikarı 1 MilliJetin ~üJük anketi 
- . - - - ~ - - . 

mıııtrr TEFTİŞ HEYETi REİSİ 
OTOMOBiL KAZALAR! ARTIYOR Dahiliye vekaleti tefti~ heyeti re-

. Dün: gece 'Beyoğluna gitrrektc olan şo- isi Mu:;tafa Arif Bey, tedavi i;in 
for Zıyanm 1682 numaralı otomobili A- Avrupaya gitmistir. I biriecı salıifedea '"ubat J f Birinci sahijtdtn mabat J 
Po&tol ısminde bir gençe çarpmı1tır, A· SIRP SEFİRİ 
postolun sol bacağı kırılmışrır. Şoför ya- KOMISERL!CIN TEBLICI !ar, gördülerki beynelmilel serpuşun 
kalanmıştrr. Memleketine giden Sırp sefiri 1 la b 1 ka b" e M nk lk _ altında da ırkımızın yüksek alnını ta-

Üskiıdarda Hacı Cafer m:t.hallcsinde 45 Mösyö Tadiç'ln yerine başka bir se· 5 " u m ayo v e u 1 ı T .. b 1 · k dı h numaralı -vde oturan bakkal Nacı· Nuret- f. · d·ı · ı b ı ymetler Borsası Komiıerligı··'"nden· şıyoruz. ur e erı yı masay asta· .. ır tayın e ı eceg· ı ıa er a ınmı<.ıtır. • larımrzı hat• ölille ı· · teda · ~de 
tin elendi dün Bağlarbaşrnda giderken " B K 29 dd d r mız vı ~ • 
1707 numaralı otomobilin sademeıine Mösyö Tadiç avdet ""tmiyecektir. orsa anununun uncu ma f'

4 

cekti 
maruz kalmış, agır urette yaralanmı-. Belediye ve muhasebei hususiye ~idmu~ibink~.°1 kambiyo ve nudkut ıH·şlclrk- · Faİı, tesadüfü, büyüyü koğdu. 'Ki-
Tıpfakültesine yatırılmıştı:-. Şoför Hikmet memurlarının terfihi ın e ~.spe u asy~n .memnu ur. a tabı icJas etti. Kımıldamayan insan 
yaka13nmrştrr. D 

1 
ve muesseseler _ıhtıyaçları ~bulunma· yıg-ınını elinden tutmua koı:r.turayor. 

Unka da Atı t dd . d Eylu" lden itibaren ev et memur- d k k d d d • • panm .ıma afi1 ca esın e ı ça gere ogru an ogruya, ge· «Başınız-da taşıdrğınız hurafe, ha· 
otura!' B~driye hanım dün skiıdarda To· larına tatbik edilecek maa~ kanunu, reksc vasıta ile kambiyo ve nukut a· rabedir: yeri ayaklarınızın altıdtt• 
panclı ~~tundan geçerken 3112 numaralı ı sene zarfında, muhasebeı hususıye hp satamazlar. Bu ihtiyaçların neler· 
otomobılın altında kaim,.. başmdan atır b 1 d. 1 • d memur a şl • dedi. Milletin simasına göz yaşı, kav 
surette yaralanmrştır. İfadeye gayri muk· ve e e ıye erın . e m a arı ... 

1

den ibaret olduğunu Malıye Vekale· · b·ıew• b""kül k b I 
tedir olan Bedriye hanun Trp fa.klılte,ine nı, Barem ka. n~nı.ı :'ihkam'na 'Jydtır· ti tayin eder. Bumadde hükmüne gö~ mın 1 gınc u me ' oynuna -.:gı 

1 
d mek yakışmaz. Irkın bükUlen bo}'nu 

;:trrılm!ş, şoför Sabri_ ya~~nıştır. _Ka-ı ma arı~ anıır ır. .. re Vek3.Jetçe tesbıt edilen ihtiyaçlar esaret halkalarının en siyahıdır, kav 
rin tahkı~t~ ınudd~ı umu~ı .muavınle· Bu ıdareler, ~u mudde_t zar~ı?da, ve bunları ispata yarayacak vesika· 

.,~en Suij;ru bey_va;ıye~ etmışt~r. ı tertip ede.ceklerı defterlcrı Dahıhyc i ıar aşag .. ıda gösterilmiştir. Bu ihti· mın ağlayan kansız çehresi sap sarı 
uskudarda Selamı Alı efendı mahatle-. • . .. d k b d b- k bir bataklıktır'" dedi. 

sinde oturan kundtıracı kalfası 15 yaşında~ ve.kaletıne g?n .erece • ura a. ır ~ 1 yaçların haricinde kambiyo satın ala Zaman, saçlarımızın üstünden ve 
Nomyak dün bisıkletle Ku.ıgunı.::ug·a gi- mısyon marıfetıle bunlar tetkık edı·jcak olan fertle.r ve müesseseler ispe-
d k 11 k 1 t 1 k pabuçlarımızın altından akup gi~""r 

er en meçhul bir otomobil bısiklete çaıp lecek, teami.ı er arşı a~ ırı aca · . külasyon yapmı~ addolunarak hak- ,_ 
ı;ıış. yere yuvarlanan Nomy.ık sag baca- binneticc bu daireler memurları da 1 ıarında kanuni takibat yapılacağı i· du. O bize eyyam ile yan yana. el c:le, 
cmdan yaratanmııtır. fh a·ı . olacaktır 

1 

... kol kola yürümenin sırrını verdi. Ku. 
. ~umkap~da oturan 7 y.ı~mtla }lerikliya ter 1 e 1 mış · lan olunur. . runu vustanın göğsüne saplanmıştık; 
~smınde bır ço •o' Feyzı nt.i _talebesi~~· T AHLISI YE TEŞKI LATI 1 - Türkiyeye harıçten vuku bu· bi7.i asrımızın kalbine fırlattı. Mimar 
bfs~kl~~ {aar~~~ ~~~r~~iy:f~ndınıd bındıg~J Tahlisiye müdürü umumisi Nec·Jlacak ithalcit (Evrakı .müspitesi:. ko· gibi yıktı; perger ve cetvelle devirdi. 
lanmıştıc aşın an yara ı meddin bey Karadeniz sahil mınta· nişmento, fatura, konfırmasyon, ırsa· t Operatör gibi kan döktü. . doktor 

__ .,._ kasında ve tahlisiye mevkilerinde çık !iye emri, gümrük beyannamesi, şa- gibi acı çektirdi. 
Sil. . HıRçsız kZANNdlLE. · · tığı tetkik seyahatindan dün avdet 1 yet ithalat için peyakçesi verilmek İma ve işareti yıktı, yerine ya21yı 

lvr1nın an ta oyun e Ha sanın uş.a· ... · b b k · h b · ğı Nazım. geçen gece Silivriye giderken etmiştir. lazım ıse u apta ı mu a ere evra· koydu. Duayı kaldırdı yerınc proğ· 
Y~lunu şaşırmış, başkasına ait bostana Necmeddin bey bu seyahatinde 1 kı). ramı koydu. 
r~iştir. Bu bostanda bekçi otan Hazim. J{ar~dcni~ _hav~lisinde tesis edil~ce~ ; 2.- Na';'l v.e sigor~a üretler~ (Ev.. Tacı on dört milyon ~fürkün 'başı .. 
ba• ,daAhme .. t te. Nazımı hrr~lau: zannederek ·yenı tahlısıye ıstasyonları mevk:ilcrı .. 

1
, rakı müspıtesı: nakhyat ve sıgorta 1 na, tahtı on dört milyon TfÔ"kiin 

,m n aa-ır surette yara mışlardır . 'k · b.lh K.l h . l · f d l" k d 1 •· · · · · nı tetkı etmış. ı assa ı yos ta · şırket erı tara ın an a a a ar ara gon evıne taksım etti. Bır milleti hcy,eca. 
.. ZARURET YÜZÜNDEN lisiye merkezinin alacağı yeni şekille! derilen ihbarnameler ve buna müte- run değil, hesabın idare edeceğini 'bi-

Şışlıde Kiğıthane caddesinde oturan 22 meşgul olmuştur. 1 ferrı evrak). ze öğretti: düşmana salladığı yam-
~şlarmda Jani Zaruret ııaıka.sile. intihara Necmeddin bey Kilyosta iken mi.ı-, 3 - Ecnebi memleketlerine seya- ruklarını açtığı zaman, gördük kı a
mı~ar cdverekrekt b~!ta ıtle kcndısını yarala- teaddit tahlis tecrübelerı yapıtı:nı~ ve hat edeceklerin masarifi (Varakai vuçları menni değil, rakam doludur. 

• ş e ur arum11 ır. ff k. l. t' le alınmıştır .. . . ) . muva a ıyet_!_ ne ıce r · muspıtesı: pasaport . ~serlerınin ebadını, kamaşan gözle· 
CAZ OCAc'.:INDAN YANCll'I 

. Pangaltıda oturan Kiğıtçı 1aak cfendiw 
nın evinden dün gaz ocağı devrilmek ,u
retilc yancm. çtkmış isede hemen yctişi
lerck sOndüriılmtit,tU.r. 

Limanda 

Antrepo buhranı -·· Kon1isyon bugün ilk 
defa toplanacak 

~ . ~- -
Antrepo buhranının önüne geç

mek için teşekkül eden komisyonun 
bugün ilk içtimaını yapması muhte· 
meldir .. 

Komisyon içtimalarını Dtniz tica· 
ret müdüriyetinde yapacaklardı<. 

Komisyona riyaset etmek üzrc"An· 
karadan şehrimize gelen muhasebat 
müdürü umumisi Faik beyle Deniz 
ticaret müdürii Zeki bey dün bir müd 
det görüşmüşlerdir. 

Komisyon Faik, Zeki ve Galip 
Bahtiyar beylerden mürekkeptir. 

Komisyon i~timalarına lr.ışladiktan 
sonra isti§ari mahiyette olmak üzre 
Liman, Rıhtım şirketlerile Rüsumat 
idaresinin birer murahhası da iştirak 
edecektir. 

Rıhtım şirketi Seyriselainden isti· 
car suretiyle iki yeni bina daha temin 
etmiştir. Bunlardan biri Kasım pa~a· 
da ve diğeri Azapkapıdadır. Bu an
trepolardan birincisi açtlmış olup i· 
kincisi de 1 Agustosta küşat edile
cektir. 

Rıhtım 'irketi bunlardan balka an
trepGl:ır da ~taktır. 

FENER VE PAPA EFTIM EF. • - Ecnebi memleketlerinde bu- 1 rım, ve dönen başımla ölçemem, •a-
Onbeş günden beri hasta olarak lunan Türklerin tedavi masarifi (Va- de: (~ndan eve! Avrupanın. yıolnız 

hastanede yatan Papa Eftim efendi ra~imüspitesi: hastahanenin tasdi- co_gra~ıyasında. mevcut ola':' Tfü·k 
iyileşerek hastaneden çıkmıştır. klı mektubu). mılletı onuı;. ehle garbın tarıhıne gı~-

Papa Eltim efendi dün kendisile 5 - Sermayesi ecnebi dövizi ola- dı: Ham'.esıle garbe karıştık, en bu-
görüsen bir muharririmize demiştir rak Türk Anonim Şirketi halinde mü- yuk eserı budur.) derım. 
ki· . l'k MiDHAT CEMAL 

. . . teşekkil şirketlerın sene ı temettü- • Bir taıbih _ Fazıl Ahmet B · 
- Hamdolsun eyıleıtım. Fenerle !erinden Türkiye dahilindeki hi•se- d.. k.. eyın 

k. · ·b·d· o ı be . un u nushamızda çıkan Ankete ce-
aramız gene es ısı gı 1 ır. nar ., darlarına dağıtılan mıkdarın bakıy· b d G·· • 
nim aleyhimde ben onların Aforoz fi. . . V k . .. . . b .b. . va ın a: c oklere dogru şahlanan 

. · yesı ( ara aı muspıtesı: u gı ı ır b" b b b ·· ı · · h lan benim için ehemmiyeti olmayan k ti . d.kl" h ır ao a ın• cum esı tertıp atası 

1 
d' e erın t~s .ı 1 ~sap p~sla~arı). olarak yanlış dizilmistir. İtizar l'de-

şey er ır.• 6 -:- _Turkıyedekı ecnebılerın mem riz. · 
SERGi HAZIRLANIYOR kketımızde kazançları (Varakai müs 

"t . · b 1 · d k b KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE Galatasaray lisesinde 6 Ağustosta pı C'1: vergı su e erın en azanç c-
11 h 

. . - . . . . ' Kaçakçılık hakkmdaki yeni tali-
açılacak olan yerli ma arı teş ir ser- yanname~~nı~ tas.dıklı s~retı). ı matname mucibince müskirat inhisa. 
gisinin tertip ve hazırlanmasına baş· . 7 - ~urkıyedc şubesı olan ccncbı rı tarafından tertibata başlanrnı -~ır. 
lanmıştır. şırketlerın ve Bankaların bur.ada yap Zabıtaca marul kaçak•;ıların bir Iİ• 

Bugünden itibaren sergiye mal ka tıklan muamelelerden ılerı gelen tesi hazırlanmıştır. 
bulüne başlanacaktır. ~~rl~r (Tü~kiye?e muam.ele icra.sı~•' Kaçakçılar hakkında çok sidt!ı:til 

Sergide mevadı gıdaiyenin teşhiri ııınh ecnebı sıgorta şırketlerının hareket olunacaktır. . .. 
için vitrinleri yapıldığı gibi sair eş- primleri de buraya dahildir). (Vara- -
yanın teşhiri için de anfiteatr şeklin- kai müspitesi: tasdikli bilançolar ve Cl~~S~Z. Ç~CUKLAR iÇi 
de yerler yapılmıştır. hesap puslaları.) İsmını bıldırmıyen bir zat gıdasız 

Hazır elbise teşhir edecekler de 8 _ Banka ve bankerlerin yaptık- m~kt:p çocuklarına sarfedilmek üzre 
mankenler getirmişlerdir. lan arbitraj muameleleri (Varakai ~ılalıahmere 100 lira teberrü etmiş-

f".DEBIY AT~ HEYETi müspitesi: bu müesseselerin bu gihi tır. 
Güzel sanatlar birliği Edebiyat işlere ait muhabere tvrakı). Tagyare/i gazeteci 

şubc:;J ııeycti ıdare n.'.lmıetleri önü· 9.- Ecnebı memleketlerinde tah 
müzdeki Çarşanba günü ıemamiyle sil ile meşgul Türk talelıcsinin tedris Şıkago Tribuno gazetesi muhabir· 
tespit edilerek Fırkaya bıldirilecek- masarifi (Varakai müspitesi; talebe !erinden Mr. Sarry Rue gazetesine 
tir. Şimdiye kadar tespit edilen nam- müfettişliği tarafından tasdikli hesap ait olan h~•~si bir tayyare ile lstan-
zetler i\inde Köprülüzade Fuat B. lar.) bula . gelmıştır Mr. Rue tayyareyi 
bulunmaktadır. , . . kendısı ıdare etmekte ve memleket 

_ ••• _ 
1 

10 - Ecnebı memleketlerde mute- memltktt dolaşarak ya· rlCt 
FELAKETZEDELERE YARDIM sekkil veya derdesti teşkil olan bir dır Bazı rı'caıı·m· ·ı ~ı r,azmka . a
H"d' Abb H"I . ı· '. .. . . . . ız ı e gorusme ıçın . ı ıv as . ı mı paşanın va 1· şırkete Turk ~ırketlerının veyahut kapılarının önüne 1 d · . 

dest hanıme~endı Of v.e Sürmene se- efradın iştirak hisseleri. (Varakai varmak arzusunda '1~ ·~ tayr;rrsıle ylalpzedelerınc 2000 !ıra teberru et- müspitesi: i~tirak lıeyannamelen ~ırj ry Ruc du··n bı oh ugunu. r. ~a,r-. . . . . . · r mu arrırımtze SQy ~ 
mıştıc. , ket ıstatillen ve prospektüsler ) mi~tır, 
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-BUGC~KÜ HAVA 
IJ"n en çok hararet 30 en az 

~O derece ı di. Bu gün hava açık 
olacak, n.zgAr müt ı.: hav\·il esecekti r. 

FELEK 
YARIM KALMIŞ BlR 

YALOVA SATASI 

Kadriye H. ın muhakemesi 
Casus kaptan Vokerin oynadığı rol - Vefik 

B. Vokerin hem casus hem dolandırıcı 
olduğunu söyliyor 

Çarşamba günü İzmirde Kadriye 
H. ile rüfekaamm muhakemesine de
vam edilmi9tir: 

İlk ifade, Eczacı Vedat bey zev
cesi Nimet hanımındı. Nimet hanım 
diyordu ki: 

Demifti. Daha aonra madencililde ieti
ial eden ve iki yazıhanesi bulunduluna 
söyliyen Badrettin beyin ifadesi okundu, 
ve dinlendi. Sadrettin bey diyordu ki: 

- Rrfik beyi Maçka palaıtan tamrmı. 

Son maç bu gün 
Galatasaraylıların mükemmel oyu
nu gösterdi ki iyi idare edilirlerse 
Türk futbolcuları ihmal edilemez 

bir kuvvettir 

Barik, hayat, kaza ve olomQbil ~igol'lalarıınıı 
Galatada Ünyon hanında kAin {'n~·on "i!(orta kunıpaoya'1 "3 

pyatırımz . 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kere ujtramadan •iııorta yaptırmavırnı . -~ 

Telefon: Beyo~hı - 2002 ·~~~~ 

Istanbul Tramvay Şirketi 

Otobüs Servisi 
- Btn maznunların ahvali sabı

kalarını bilmem.Kadriye hanıtnın aui 
kaot tetebbüaünden haberim yoktur. 
7 Temmuzda (geçen sene) Mıaırdan 

Vak'a hakikidir ve muharririn bu- hareket ettim. Kadriye hanımın ilk 

Ticaret vrklletinde mUdiri umumi vekili 
bulunduium zaman bana birisi &eldi. Ma. 
drnler hakkmda malOmat iltedi. O sırada 
bir Bulpr dair tirketi vardı. Banıınla &• 

likadardı. Mütaalribon Hasan Mustafay 
•f. nammda biriai aeldi ve kaptan Voke--
rin brnimle cörüşmek istediiini söyledi. 
O vakit anladnn ki, ilk defa benimle ıi).. 
ri!ııcn kaptan Vokerdl. Sanayi n mMai 

Müdiriytı, Bcşlktaşı Maçka tarikile Beyoğlunı rapteden bir ııt 
büs servisi tesis edildiğini muhterem ahaliye ilin eder. Bu ~'" 
Beşiktaş vapur iskeleıi vasııuile Beyoğlu iie Üsküdar ve Bo~al' 
beyninde en seri muva11layı temla edecektir. 

s. aurunda cereyan etmiştir: 
Ü.<twdar iskel<tsinden liçli bef ge

fie Jcoprüye hareket eden vapurda
yu. Hareketten üç dakika sonra va
purda derin derin gümbürtüler İfi· 
diliyor ve nihayet malrina dairesin
den bir nara: Anla§ılıyor Jı:i vapu
run bir yerinde bozukluk v.r. Tam 
Şemsi paşa açıklarında iıttoper ediyo
ruz .. • Vapur aığr aığr sularla Mar-

ı:ııuıraya akıyor . . 
11Z..vrakçemi bıraktım kendi havası 

üzre. mrsraına masadak. Eh! Ne ya
p:ılım!' Bekliyoruz. Kız kulesini fa
lın geçtik! Rahat rahat Sarayburnu
na doğru gidiyoruz. Bir aralık ma
kina bir parça çalışacak oldu .. He
men gümbürtü başladı. Kadın ve ço 
ıoııklarda vaveyll, erkeklerde teli§ ... 

Ne oluyoruz? H•r kes bu endi~
tle iken vazifeşinas biletçi harıl ba
.rıl :ızmbalıyor: 

Birlsj sordu: 
- Kuzum ne olduk> 
- Hiç boyim bir şey değil! Pim 

1;ıknuşta! 

O da ne demek . . . Efendim uzat· 
mıyalım. Gele gele Ahır kapı fene
rinin önüne düştük. Vapurdaki Jlf. 
Jara bakın: Bir yaşlr kadın: 

- Ah! Pek te acele işim vardı! 
- A hanım! Acele işi olan buna 

biner mi? Kayığa oturur, ırabat ıra
hat işine gider. Biz Ya/ovaya gide
iz köprüye değil . .. 
Bir diğerı : 
- ilk şirket vapuru llsJcüdardan 

kalktığı zaman köprüye gidecek 
yerde Ahır kapıya düşmüş. muhak
kak bu vapurda onun soyundan! 

Bir üçüncüsü : 
- Yahu düdük çalsalar da imdat 

istes~ler! Yeni vapurlara gazel din
)enıek için Telsiz koyacaklarına bu 
köhn" vapurlara koysalar da imdat 
istt~Jer ! 

Artık gü//ıane h:.s rahanennin Ö· 
nünden dogru 1 stanbıı/a veda eder
ken aşağıdan bir ses.-

- Ağır af.ır izerle iş/ot balıalım! 
Başladık dönnıege . • ama köprü 

tarafına degil Adalara dotru .• Ol
duğumuz yerde bir büyük daire res
mettikten sonra tokrar Ahır kapı fe 
nerine doğru gitmeğe başlamaz mı? 
Hem bu sefer karaya doğru yürüyo
ruz! 

Birisi bağırdı: 
- Alabanda kaptan, Alabanda! 
Bu feryat üzerine gemi düzeldi ve 

hin itina ve müşkil~tla kl>prüye ya
naştık. 

Çıkarken birisi çrmacıya sordu: 
- Kaptanın adı nedir? 
- Ali! 
- Yunüs olmalıydı : 

Köprüye çıktığım zaman saat dör
ılü be~ geçiyordu. Bu yarım kalan 
Yalova sa/asına acımaz mısınız? 

FELEK 

letıepliler 11üsalıakası 

Üç n1ühirıı içinde 
Onikinci haftanm birinciliğini Üa

Jtüdar lisesi talebesinden 168 Aptul
bh Ihsan bey kazanmıştır. A. İh
aan B.in yazısı ıudur; 

Bu haftanın en mühim haberini 
seçmek için bir hafta muntazaman 
;aazctelerinizi okudum ve 12 inci haf
tanın üç mllhim haberi ile karşılaş· 
tnn. Bu muhim haberlerden birinci-

zevci olan Mahmut Zeki beyi fibsan 
tanımam, fakat maruf olduiundan 
ifidirdim. Kadriye hanımın eaki zey. 
cinin ba:ıı Türk hanımları ile olan 
halleri söylenir durur. Kadriye hanı
mın da yaramazlıkları ititilmittir. 

- Doktor Zeki beyin kamı filan ... 
Derlerdi. MıaırW.r şimdi Türkle

re buaumet peyda etmiflerdir. Bu 
aöyledilderim dedi kodudan ibarettir, 
batka bir ıey bilmiyorum. 

Daha sonra Ay§e hanım namında
ki sahidin atideki ifadeıi okundu ve 
bir ·fCY bilmediğini söyliyordu. 

Daha ıonra madam Marya namın
daki otelci kadının ifadesinin okun
masına geçildi. Marya ifade.inde: 

-Bir &ün otelimize Naaır beyle 
karı11 gelirler. Kucaklarında 3 • 4 ay
lık esmer ve zaif bir çocuk vardı. Ev
vela kabul etmek istemedim. Şonra· 
dan tebdilihava için getirdiklerini 
söyleyince dadısı ile beraber kabul 
ettim. Dadısı Rumdu. Naaır bey ge
lir, çocuğa babrdı, yemek verirdL 
Hanımın, sinirli olduğu için gelme-. 
difini söyledi. Sonra çocuğu götür
düler. Bilahara Kadriye hanım geldi, 
çocuğu sordum. Ağlayarak öldlij!ü
nü aöyledi. Kendileri otel<k kalmaz
lardı ve otelde bulundukları aırada 
yanlarında kimıe gelmedi. O vakıt
lar Kadriye hanım dallı bir çarçaf 
taşıyordu. Saçları iki taraftan dıııarı
ya doğru tanzim edilmişti. Müatan
tlklikte kendiaini tanıyamadım. Son
ra tanıdım. Naam da tanıdım. Ser
best girip çıktılar. Kaçak bir vaziyet
te deyildiler. Çocuk dadısr ile 7 • 8 
gün kaldı, sonra gelip aldılar. Rum 
kadınr gitmek istemiyordu. Bu kadın 
bana çocuğun gayri meşru olduğunu 
söylemedi. 

Demişti. Daha -sonra Ahmet Vefik 
beyi tanıdığını söyliyea Kadri efen
di namında diğer bir şahidin ifadesi 
okundu: 

-Irakta bir gaz yağı madeni için 
Vefik bey İngilizlerle temasta bulun
muştu. Hatta bir çay ziyafeti bile 
verdi. Bu madenin sahibi Mahmut 
Celil bey idi. Haftada bir iki defa bu
nun için gelir, giderdi, İngilizlerle 
görüşürken kendilerine M. Pardo na
mında biri tercümanlık ederdi. Nasır 
beyi ; yazıhanesini deniştirip Rıhtım 
hanına geldiği zaman tamdım. Nasrr 
beyin zevcesi sıfatiyle buraya bir ka
dının gelip gittiğini bilmiyorum. 
Yalnrz bir kadın geldi ki, kim oldu
ğunu bilmiyorum. 

Bu ifadeden sonra Paıa bahçeıin.de 
mahalle Jmamhit yapan Ahmet Hamdi e
fendinin ifadesi okundu. Mumaileyh ifa
desinde bil!1ildcrini şöyle anla tıwıtır. 

- Kadrıye hanımla Nadide hanımı ve 
Nasır beyi tanırım Faik beyi tanımam. 
Kadriye hanımın ilk zcvc.i Mahmut Zeki 
be~ tanITun Akitlerini ben yapmr,tmı. 
Suı kasttan haberim yoktu. Babası Riza 
beyi tanırrm, çok muhterem bir zattır. 
Kendileri İncir köyünde otururlardı. Ev
lendikten sonra ilk zevci Mahmut Zeki 
bey evi kendisine hibe etmişti. Dotan ço
cuklarını tanımıyor, biJmiyorum. Kadriye 
hanımm , incir köyünde hibe edilen evinin 
evrakmı biz tanzim ettik. Arsa uhdesin
deydi. Yaz ve kış Naıır beyle beraber Mı
sua cidcr. gelirdi. Kadriye hanımın silih 
taşıdığı, hatti intihar edec~i söylenirdi. 

331 senesinden evel Kadriye hanım 
Mahmut Zeki beye taaşşuk etmio. intiha
ra kalkıomış .•. Kendisi aaabidir. Ailesi 

müdid amamiai Recai bey bana bu kapta· Mısırlılar aon maçlarını bu gün ı dığmıız için bizi tahtie eden sizsiniz. 
nm bir cuas olduiaııa söyledi, baıtl: Galataaaray • Fenerbahçe muhtellti Ne hale düııınekte olduğumuzu gö-

- Naarr iyi çocuktur, bununla it yap. ile yapacaklardır. Galatasaraylıların zünüıle görünüz. Halbuki bunlarm 
maıı iyi olar. • dam 

Diye •6riittü. Ahmet Velilı: beyin Vo- cuma günü mi.afirler kargı11nda gös- içind.e yalnız bet ki§i Am~ter 
lrerle maden itleri için t"""ımı buradu terdikleri mükemmel ve fedaruane da bıze kartı oynamrştır, dedı. 
itittim. oyuna bakılırııa, Şampiyon takımımı- O gün aözü uzatmıyarak yalnız: 
Ba ilad.onin okunmaımdan sonra da Ka- zın bir iki zaif noktasının takviyesi - Bunlarm belki bize kartı bet 

driye haıımım müracaat •ttlii avbtlac- k. · Fak A d 
dan Asaf beyin ifadninin oktınmaama •~ auretile tertip edilecek Galatasaray· .'•' ?ynamr§trr: . at mater ~ ?· 
çildi. Auf bey Kadriye bıaımm Mımda- Fenerbahçe muhtelitinin, ayni ıelril- lımpıyatlarma ııtırak eden sekız ki
lr,i kocaamdaa alııca.fı ol~n .aoo lira ~ de bir oyun göstermek §artile, Enna- ti vardır. Buna mukabil siz müdafaa
n m\iecctl .. ve 300 Jın ~· muaccel ıçuı diyülEhliyi mağlup etmemesi içinman 11 zaif bu günkü Fener takımını aza
~:ı:d~~:d~~C:~rl1:ı'ı:.':d=~t'ı;",:,~ tıkan hiç bir sebep yoktur. Zira En- mi hazırlamakla mükellef olduğunuz 
da. nadiyül' Ehli'nin en iyi oyuncuları mili! takımımıza kıyas etmek istiyor-

Reia Ya.~p Ruim bey Kadriye hanı· olan ve "bunları tutabilecek hiç bir aanız aldanıyorsunuz. Demiştim. Ga
ma tevecc~e sorda: . . müdafi ve muavinimiz yoktur" cüm- latasarayın yaptığı maçtan sonra bu 
di;;.,~!i.:':a~ bu •fadelere kartı bır !esile tavsif edilen Muhtar ve Zo- olimpiyat idarecisi Beye bir iki keli-

- Nimet hannnı ne &ördüm, ne de ta- beir'in Galatasaray müdafaa&ı kartı· me daha söylemek isterim: 
~'!ım: Bu u4m. Mısırda bir. tik~ teJler smda muvaffakiyetten çok uzak kal- - Mıarr milli takımının en fazla 
ıııtmıı, onları aoylıyor. Tabudir ki doktor dıklannr kendilerine 0 cümleyi va&- oyuncuıunu sinesinde toplamış olan 
beni tatlik etmiı ve buı ıeyler söyleınlt· fiyeyı' b.ilişeden arkad•>mnız stady- "Ennadiyül'Ebli" nin Galatasaray 
tir, Nımet hamm da, yok yaramazlık, yok • .. .. ~-··- • k d ıl .. k"l 
bilmem ne kabilinden şehadette bulunu- omda bızzat gordu. O derecede ki arŞism a naa naçar ve muş u va-
yor. Kabul etmem, kendiılni tanımıyorum. spor muharrirlerinin her hangi bir ziyetlere düştüğünü her kes gördü . 
. A".ıe .ba~m dedikleri dolrudür. Ta- müessisenin reklamcrlığını yaptıfı Halbu ki bu yüksek muvaffakıyeti 
n.hinı bıhmyorun,ı., , fakat Ane hanımla ittihamı kendilig" inden suya düştü ve ihraz eden cuma günkü Galatasaray 
b1r vapurda ıoruıuyorduk. . • . . . kı d A d d ki · · 

Madam Marya biraderimle beni kan spor ış!erınde kim!enn cahil oldukla- ta mm a mster am a maça ıştı· 
koca diye aöylemiı. Bir erkek, bir kadın rı tamamile anlaşıldı. , . rak eden yalnız üç ki§i vardı: 
oldu~uz için . böyle •.öyle~iı~r. J'.alrat Bu gün yapılacak bir şey varsa 0 Bir müdafi: Burhan; 
ken~ı11nc ben bır ıey ıoy~emı~tir. Bır o- da Galatasarayın cuma günü muvaf· Bir muavin: Nihat: 
telcı Jcadma hayatı huauaıyenu aça.mu- Bir muhacim: Litif. 
dun, hesap vermeir mecburiyetim yok· fak olan oyuncularına dokunmıya· 
tu. rak, arkadaşlarına nisbeten zaif ka- Bu da gösteriyor ki iyi hazırlanmış 

Yalnız Hamdi efendiyi tıııuyorum. lan bir iki uzvün tebdili suretile bir iyi teşkil edilmiş ve bilhassa fenıı. i-
R.- Paşa bolbçeaindeki mahalle imamı- muhtelit tetkili ve bu muhtelitin de dare edilmemiş, sirk oyuncuları gibi 

nıı. · · G ı ta ayın ., .. t d'"' " k ı köy maçlarında yıpratılmamı• bir K.- Bu ifade """'"' sapandır, meseli a a .ar .os er ıgı mu emme , 
bir şey söyliyor, diier lcııımda iine te- ve fedakarane oyunu aynen göster- Türk milli takımının, Amaterdamda 
lrraliyor, Sonra çocutua kendi tarafmdan mesidir. Eğer bu yapılabilirse misa- Mısırlılar karşısında alacağı netice 
kesildifini ve aömüldüiünü .söyliy.or iri firlerimizin şehrimizi son maçta mağ- belki bir beraberlik, bir galibiyet o
manauzcbr. Kazum rıca ederım reıs be- 1 1 k k d . · k lamaz f k t h' b' d 7 ı 
yefendi hanci bir evden bir ölü çıkar1& up o ara ter e eceklerıne ınanma h . ' • a a .. . ı.ç ır zaman a -
kime h3.ber verilir, onlara haber verilmez- 18zım gelir. e.zımetı degtldır. .. 
mi? B.u huıusta ba1ka söyliyecetim yok. Mühtelit iyi tegkil edilmezse ve bu Ga.~atasa~al'.l'.la_r:n muke~mel o:ı'u· 
. Şahıtlcrden A~mtt efendi sillh meaele- yüzden oyuncular arasında cuma nu gosterdı kı ıyı ıdare edılırse Türk 
ııınden bahsetmııti. Tabanca meaelesi .. k .. k d .. 1 b' .. .. futbolcuları hiç te ihmal edilemez bir 
aayetKm'd•ih!mdibanr. gun bu 1 a ar ~Eze d''. .!l~sEahnl~'~ ~-ı kuvvettir. 

- a rıye un ıilih taırrmq, Ka- cut u mazaa. nna ıyu ı nın 

driy_e hanmı •.ilAb. ~,ırmış. . muvaffakıyeti bir emri vaki olur. Ha- S. GALİP 
Bır tevaturdur aıdıyor. •. 14 yaımda bır ber aldığımıza göre gerek Galatasa

çocuk akhle yapılan hatadan ıonra Ka- ' .. .. 
driye ıı..nun hep •ilih taşıyor oldu. Abmtt ray ve. '!erek 1'.'~nerb~hç~ ~u g~nku 

DAVET 

elendi benim silih kullıındıimıı nereden muhtelıtın teşkili vazıfesını bu ışler- Ennadiyül'ehli ve Galatasaray • Fe 
duymu~. İki sene evel ben Pa!Ja,bahçeıin· de nüfuzu na.zar sahibi bir zata tev- ncr bahçe müsabakaları heyeti terti· 
den ayrıldım. Kad.ıköyünde bulunuyor- di etmiştir. Bu suretle muhtelitin iyi biyesinden : . 
dum. Ahmet efendı bunu nereden anla- k'I d'I - · · b ki . · · · T kı 1 En d' '1' h · la mıştır. oraya kadar aelerek tahlıikmi et- teş ı e ı ecegını e ıyebılırız. a - - na ıy\ı e li ve Ga taaa-
mişti r? ma dahil olacak oyuncular da hiç ray • Fenerbahçe muhteliti müsaba-

Kadriye hanundan sonra Ahmet Velilı şüphesiz güzel bir nümunesini Gala- kasına bugün saat 17,45 te başlana-
beye ne diyeceii ıoruldu . Vrfik bey ceva- tasaray - Ennadiyül'Ehli maçında caktır. 

ben: Reis beylendi _ dedi Sadreıtin bey gördüğümüz g~yret ve f~dakarlığı i- 2.- Ennadiyül'ehli ile müsabaka 
hakkunda bir hakikat arıetmiş oldu. Sa- brazdan çekınmıyeceklerdır. yapmış olan Fenerbahçe ve Galata· 
drettin bey buyuruyorlark:i ben memur- İlk maçta misafirlerimb 6 - 2 neti- saray birinci futbol takımlarına men 
ke~ kapbln Voker bana müracaat etti. cesini elde ettikten sonra Tlirk Milli sup futbolcülerin potin pantalonla
Bıl_ihara Hasan Mustafay.ef. te müracaat takımını Amiterdama götürmüş olan rı ile saat 16,30 a kadar Galatasaray 
ettı. Sununla anlaıılıyor ki Voker esasen . . . .. . .. . 
Haaan Muıtafayef;; Vokerin ıeriki oldu- bır ıdarecı bana ıu ıozlen soyledi. kulübünde hazır bulunmaları mcrcu-

iu halde aizlemiıtir. Halbu ki beraberce iiiiiiiiiiOiiiiliiimi:p:;;i~y.iaiitlaiii;ri;dai;;ihiieiiziiimiii;ieii;tei;;iui:ğT~ai;;·i;id;iuiir.i;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Londr•ya bile citmişlerdir. Kaptan 
Voker, An&lo Perıiyen şirketinin memu
ru olmaıı hasrbiyle te1"ı.as ettim. Voker 
bizi davet etti Ye Lond.' '\ cötlirdü. Hat
tı aramızda ki bir hesap meıelesinden 
Londrada aramızda bir kavca ç.ıkt:L Ben 
lrak petrol iılerini Wribe baıladıfun za
man müekkilim Mahmut bey: 
-Buna emniyet etmeyin.iz, iyi adam de
iildir. 

Dedim. Casuılujunu duymuıtum. Hat· 
tl reiı bcyfendi, Bursa madenlerinde ra
kabet ediyorduk. Bendeniz Bursalılara: 

- Vok:er t:asustur, dolandıncıdrr, ma
deni buna vermekJe ne olacak? 
Demiştim. Sonra kendim mukavelena

me iJe bu madenleri aldım. 
Dedi. Bunu takiben de avukat Kenan 

beyin ifadesi okundu. 
Heyeti hakime çekildikten sonra maz. 

nunlar götürüldüler. .. Müthiı bir kala
balık kendilerini cörmek için aa.londa ze
min katında dalgalan1p duruyordu .. . ' 

MiLLiYETiN EGLENCELERf 

HAREKET V .AKiTLERi 

Beşikıışıa : Ihlamur caddesinin köşesi ( Şirlletllıayriye 
sinden 150 metro mesafc4edlr) 

Beyotlundı : Harbiye meydanı 

" hareket her 10 dakikada bir defa 
SER\"IS ; 

Tatil &ünlerinden mıda saaı 7 dakika 30 daıı saat 21 re ıı:aıll 
Cuma ve ıııil ~nleri aaaı 7 dakilrı 30 dan Hbalııa blrlae ıı:adll 
Cuma 'c ııtil günleri harekeıler her 7 dakikada bir defa vaki olacakU 

Servis Süraıli n rahaıur. 

'..._. ~ o:.; .ı' );J. • 

lstanbul, 24 Temmuz 1929 
MÜDlRlYET 

lslanbul mıntakası ınaa~in müben~isli~in~en: 
Gümüşhane vi!Ayetinin Torul kazasının Görtin nahiyesinin 

Kızı l ot karyesinde kain olup hükdmet malı bulunan bakır 1113 

1 - '1adenin teslimi tarihinden itibaren bir sene zarf· 

( 200,000 ) lira sermayeli bir Türk ~lrketi teşkil edilerek hııl 
bu ~irkete devredilmek, 

2 - ilk sene zarfında sabai lmtiyaziyenin 1-1000 mikyll" 

muntazam topoğra!ik ve Jeolojik haritaları yapılmak ve eski 

lann ve sathı arzın tetkikinden elde edilecek neticeler feıı~l 
rapor ile tesbit ve tetkikat netayicine göre işletme Projeleri ıar 

edilerek iktisat vekaletine ita olunmak, 

3 .- ikinci sene zarfında maden mevldinden Gümüşhane, r~ 
Görtin Görele yluna kadar yol yapılmak , 

4 - Cçüncü seneden itibaren asRart (2000) ton cevher i 

ve sevk edilmek ve sevk edilmediği takdirde bu miktara te~1 

eden kiymet Uzerinden yüzde beş resmi nlsbi ile mezkdr re. 

y üzde alası nisbetinde techizat tertibi verilmek ve mllll baıık~ 

dan birinin ( 10000 ) llralılı teminat mektubu ita edilmek ve ı ' 
olunacak Şirketin temettüau safiyeslnden imtiyaz kararnarJl -

zeylen teati kılınacak şartnamenin ahkAmı maliye faslında gö; 

diği üzere muayyen nlsbetler dairesinde hilkdmete bir hissel ce 
verilmek şartlariyle taliplerine ihalt: edlleceğinden taliplerin 1 O 1 
rinl eve! 929 tarihine müsadlf Perşembe günü saat beşe kadM 

palı zarHa ve teminat mektublyle azami şeraitinin lktiııat vekJ 

maadln umuıp mUdürlü üne itası ilin olunur. 

-ifieı ~emir JDllart ve limanları umumi i~aresin~ 
Kütahyada Devlet demir yolları idarei umumiyeslne alt q. 

Osmanlı bankasının tabu isticarında bulunan ve mUddctl kari 
münkazi olacak olan arzlye, kapalı zarlla ve bir sene müdd 

icar olunacaktır. işbu arazlycyi ilticara talip olanların yilz lira ıt
nat akçesini müıtashabcn 12-8-!!9 tarihine kadar Haydarp.f 

işletme müfettişliğine lüzumu müracaatları l!An olunur. ,../ 

Nişan merasimi 
Polis dördüncü şube müdlrl Sa-

denin beyin keıimcsi Rüfhan hanımlı 
kuru kıh,·c tüccın Mehmet efendi 

mahdumu Hasan Selahaııln beyin 

Kadıkövünde Sadettin beyin hane-
sinde cuma günü ni~an merulmi 

icra edilmi~tir. Saadctltr temenni 

ederiz. 

Beyotlu sulh tcramıılan: M I 
blb dayinden dolayı tabu hacU 
nan bir ıcem hıhıırun mabı 
ruminln 4 · 8 - 9ll9 ıırlhlnde 

on dön raddelerinde tltli bul 
çarşısında ;\>!uyu Pol Sadi apartt,;: 
nında bilmüzayide füruhı cd!lecer;, 

d•n ıallp olanlınn yevmü vıkıl ~ 
kürde hazır bulunan memurine rf1 
caatlan illn olunur. 
~~~~~~~..-/ tabanca taşıdıj:ından ihtiraz ederlermiı. ı .. ••••++ .. •+ .. + ........... 

İntihar edince doktoc cevcilisi tedavi et- TİYATRO i 
miş. Fakat kadmm silih aıııtmı ve talim Dilnkü bllmecemlzln Bu gilnkil yeni 
yaptıimı bilmiyorum. · irtihal _ Ttrccardan Mehmet .Adapazarı icra dairesinden ; 

Daha ııonra ayni mahalleden Ahmet c- SiNEMALAR halledllmlf şekli bilmecemiz ~· 
fendi nammda bir şahidin ifadesi dinlendi. .. ...... ,.. ...... • • •t t t t t •• Xamil "" erkanı barp Miralaylanndan Adıpazan tüccınndan bO·ı 
MumaUeyhin ifadesi, Hamdi efendinin SOLDAN SAOA; YUKARDAN AŞA,. lsmıil efendinin Hendekte Tep 
ifadesine mü,abihti. Kaddye hanım için ~ÜTC) ya Opreti temsUleri 1 - İcara vermek (9) 1 - Maskaralık (9) ll.ecep ~·erdi Beylerin Kıyın pederleri mahallesinde kunduracı eınafı~~ 

si . - Hoppadır. ( ) Bahriye Kaymakam müıekaitlerinden 'b O .. l f . d "..-
Tur.le • Yunan> müzakeresinin Kelimesini kullanıyor ve ifadesinin bir Bu akşam saat JO da bürük 3 - Muhtemel 5 3 - Maksat (5) " meı 0 u rau zimmenn e • ~ 

k 1 .b . İk . . . yeıinde Nadide hanımın bir eün. evlerin- 1 . 5 - Bir erkek ismi (5) 5 - A•ık olunan (5) ve Seyrisefain güjl;eııe müdürü esbakı le ve deri esmanındı n mıtlubO M m ıta a nı ayete ermesı. ıncıaı: de efradı ailcoine Kadıiye bannnın çocu- Dere bü bül bahçesinde .\lariça operet • !"' 
• Çin -RuS> mes'e!osi. Üçüncüsü iu için : _ • _ _ 7 - Yer (5) 7- Harflerini kabul ettkıcrnniz(S) hmail Muammer Bey evelki Cuma duğıı 140 liranın ııhsill hık~' 

ıee; - Evlatlık aldık. .:\Taşit bey temsilleri 9 - Kök tutmak <9> 9 - Pas tutmak (9) günü Heybeli adadı hanesinde irtihali icra dairesine müracaaı ederek ~ 
Cumhuriyet merkozımiz olan An- ' Dediiim söyliyordu. Mutealriben Meh- zim ettirdi•i ihbarname Hendek ~ 

lıarad h d d met Necip efendi namında bir ıahidin ifa- 1 l r \h b h . B d . danbeka eylemiş ve ibtifa!Au faikı • " ... 
. a zu ur e en yangın ır. . 1 desi okundu. Mumaileyh de ifadesinde. a iZ • maı ey saz " V eti 29 sa • t h b t dairesine berayı lebliğ gönder•'.: 

Bır çok Lamanlardan ben ımar Kadriye hanunın bir aşk yüzünden in- ıenımuz pazarıesi aksamı kuıdlli o r a 1 n 1 a a ile isıirahııgahı ebediyeslne defnedll- d Y'" 
edılmckte olan Ankaramızda böyle tihar ethğini duydum. Silih kulland••ıru 1 [ 1 da S . f ise e muma ileybin oradan g• .•~ 

- i Al sinemasın L ihirli muska) 1 mış ır. b ed k h ı ·k Ah ~el'' 
'r yangının çıkmaBI ile (500) dük- tevatüren. hulteliin ıizından ifitirdik. Ni- ntı"hap heyetı"nden•. eı ere ı en ı ımerg ı '" 

iia 100 (5) h (2) f ( ) ııan bllıminı aörmedim. İntihar ha- kom<di :ı. P. yaryete bulunmısından alacaklının talebi o 
n'. c • ev, . an, .. ır~, 1 disesinden •onra Zeki beyle evlendi. Mı· YENi NEŞRiYAT hba ı·ın ~· 

camı (!_) . m~scıt gaybedılmı~tır. aıra aittiler. Bi!ahara bO\andılar. Vapur- '. ·lı'Jlet Temmuz nihayatinde mliddeti hitam bulacak olan ticaret ve rinc 1 rnamenin ilAnen teb •o· b'' 
Bu gıbı bır hal hem kendımize ve da halası Zehra hannndan duydum. ~chzade başmdıı ·' h b "Türklere mahauı almanca ilk kı- rargı'r olmuştur T rhi · ıA daO 

lrcm de hu·· kiımetı.mız' • zarar vermek- ----- · d za ire orsası heyeti idaresinin yeniden intihabı 30 temmuz salı · • 1 1 n ıt' 
· • uyatros~n ı raat". av zarfında borçlu Rauf icra da 

tcdir. Hepimiz biliyoruz ki henüz husule gelmeoi hiçte boş bir şey de- günü icra olunacaktır. intihap etmek hakkını hnız olan zevat ve Bu kitaba ayrıca bir de IQgat ilave · ~~ 
Heyelan ve seyelan felaketi de- ğildir. Fakat ne hazindir ki: Bu akşam lnkilap t i yaırosu ıem- k l b k b B 1 U . M b ta sine bilmüracu bir itirazı kano ·el 

<illeri C"üzler \"odvil J perde beı· - mlicssesann yevmi mez 'Urt a saat on UÇLI tan ire kadar orsa o unmuştur. nıversum at aası nl ıahriren bevan eımedı· .. ,· rakdi 
vzm etmektedir. Hükümctimiz bu i· Yanan yerlerin çoğu sahipleri ta- ' rafından neşrolunan bu kitabın fia· - • 1 ~ iibarle Rize, Of ve Siırmene havaliai rafından sigortaya konacağı yerde ler beyi mu~iki hey'eti tarafından he) eti idare salonuna gelerek hakk ı reylerini istimal etmeleri ilan tı 60 kuruştur. hakkında muamele! icrah·e Ha tJ 

me ul olurken bir de bu facianın cYa hafız> lavhasına emanet edilmi . konser olunur. Her kitapcıda bulunur.__ . ~~olu~ıır. --; ~~ 

~illiyelİO UUBbf lelfilaSI'. 49 - - Jikte çok söylenmit aözler ola-- Çapkın kız durdu: bir hamle- Cicim Ali okadar çirkin ki tırlıyor. j Hayret beyden başka kırı1·,; ·-ç A P-K ı N K 1 z cak. Olması lizımgelir. Mehme- de on sayfe yazan çapkın kız on bütün güzeller ve bizzat güzel- Hayret beyin pamuk saçları- yoktu. Barınacak bir göıı.i.il. O 
din Vidine kartı acaba... satır yazamadan durdu. Sevile lik onun çirkinliğini kıskanıyor. nı koyu kumral etmek için ona, hib~ d~ği.ldi. ~u gi~ti. O -~ıtt~,, 

Bunu böyle dütünıneğe hak- yazılacak bir mektup için mevzu Hemşiresinin bir kızı daha ol- onu anlayan bir eş arıyorum. tekı gıttı. İstıkbalı degıl, ılı' 
Yazan: AKıt GÜNDÜZ kmı yok. aramağa lüzum olmadığı halde du. Tuhaf değil mi, hemşiresi Bulamazsam ona ben eş olaca- de boşalan bir kızın istinat e,ı-

yeter artık, işime gitmeli. j Mehmedin tenbih ettiğine ü • Dedi, ayağ~. ka~~ı, kağıtla- bir şey aklına ge.miyor~u. Pe~. o kadar5ocuktan son:a. ha.la bir ğnn. Gülme! gülme, pembe ku- ceği bir eşi olmalıydı. Datııı1;, 
LJ - · b · .. .. bl h kt y M h t . . k§ P rı topladı, Sevılın dıger mektup- cereden dışarıya baktt; ınce hır deste gul. Son bebesım gorme. lag" ını ısınrnn ! çen bahara kadar her tarıı ·.11 
.- epınız enı opun a a. e yo u. e e me nıçın en- 1 k d • d fi' k Ö . b .. 

- Sevı"I dı'sı'nden b h tt' k · t . arını oy ugu ıe e ı utuya son bahar yağmuru yağıyordu. Adım ben koydum. ğremrsen _ Çelik kaleye mermiler __ I evlenme tekliflerinden a~. 0ır 
a se ırme ıa emı- 1 . d' B . d . . . k k . a· dıls 

Mektubun son kağıdı da çap· yordu? bu iatemeyi,te likaydi yer eştır ı.. . eyrun e bır en:yı~ -Havanın sıkıntılı olmasın- ne oluduğunu anlarsın: Kalemi elinden atar gibi bı- , ~~y~n çap ın ız, şım 1• ı,ııPı 
~n kızın elinden düştü. Kolla- değil, fakat derin bir alaka var- vardı. En ıyı kurtulu.ş çaresını da. .. Benzigül. · raktı. Yazamıyacağım anladı. , du kı uzun aylardanberı ;,ıı 
n koltug"un yanlarından a§ag"ı· dı Bah tt' emek unuttur- yazmakta buldu: Sevıle ~eme? Diye gendini boş yere aldatma- Benzigül adını beğendin mi Kendini düşündü ve şuursuz şa· benzer bir tek söz işitnıerı:' , 

• · se ırm • cevap yazmak bır me•gulıyetti S 'l? S 'l k d ·· 1 d · ·1 j cı} 
ya sarka kalmıştı. Okurken her mak istemekten ba•ka nedir?' • ' ğa çalıştı. ekrar oturdu: evı · evı a ar guze egı kası üzerinde saplandı kaldı: Yılgınlığı bilmi)~n se 

1
, 5t11 

• > .. • bununla avunmaktan batka yol . . .. .. . . . mi? H fit " 
l ' "nden b ir ferah duymuş bu da unutmadıgını gostermı- yoktu. Sana ıki kuçuk kıtap gonde-j H 

1 
. b' d k .. .. ayret beye eş olmak. Çapkın bu noktada sarsılmıstı. fl'f 

tu. Bitirdikten fonra başı. git- yor mu? riyorum. birisinden Atlara'Tay · .a ~ sem ız en ço optu. kız, Hayret beyin can eşi. Pıır- l dan sonra ne olacak~ı? Bir 1c 
' ;ı;çe lrucülen bir gülle icinde Bütün bunlar, başını sıkan ÇAPKIN KIZDAN SEVİLE !ara bakmağı, terbiy e etmeği öğ Vıdın. • • maklarında birer ~arı hall·a ile rabet gibi yaşayamazdı. B~~ıll• 

e:zilıneğc başladı. demir yuvarlağı küçültüyordu. Sevgili Sevil, minik Sevil, reneceksin, ötekinden de Avcu- "' "' ~ kol kola yaşayan bır eş ... Buna cirkin kızın bile düsırıaıı ,.. 
S~luz snhifclil· b ir mektupta Sonra Sevilin gayri ihtiyari benim Sevilim, benim biricik luğa dair bir çok bilgiler alacak Çapkın kız tekrar .d~rdu. y~z~:~~~. külmü~tü, fa~at şi ın- ;erde kaldı güzel capk ır.l<~· t 

ın sahif li şey yazılmışt ı . fa. bi r yazışı vardr. ( Vidin)den Sevilim! sın. Yeni odana bir çift Yastık A caba bu yalanı mçın yazdı: 
1 

dı duşunurken gulemedı . Acı a- Evet Hayret beyde!l . , 
t M hm t için b 'rtek kelime bah sederken Mehmet için bir- Keşki nota bilseydin de avcı işleyip göndereceğim. Birisi se- "' 'l- " . cı olsun gülemedi. B i rclc,ıl->i re ci m AJ{dcn bask a cıostU. J;:ır . 
'-t '· Yıı !ıut birço şey vıırdı. şey s öylem k istemiş, fakat bir ' türküsünü yazıp gönderseydin. nin birisini de eger istersen, sen yd;n _her gün, hemen gcce·ı· yum~ğunu sıktı, _gözle:ini n~eç ~ i o lmayan k ı ;, n iç·n on ' r 
ı3 • S i in i t i de •ildi , Sev ile denbire kesmiş, kendisini toplı- Çok hoşuma gitti. Musa Sürey- bilirsin ya, şayet istersen Salih len de bızde. Baş başa yaşıyo- hu! bır hedefe dogru açtr ve. birinin eşi ele olma5 n 
ıa bu un me~tJb nu ağabEo- yamadan sözü değiştirmiş. ya B. bu gece bize gelecek, ona bey gillerin Vural beğe hediye ruz , baş başa gülüyoruz. Fakatı - Niçin olmasın? Dedi. Birf . di 

~ t Obdde V idin hakkıııda çift- verip ayrıca besteletecel!im. edersin. Vidin senden çok ağabeyini ha-! kız ki cicim Aliden başka ve Bıtırıe 
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SENIOR sıx 
~ 

da Biz~t otomobil kullanmağa nıer01 ~ ettiniz ıhi? Dünyada bun
Ya n n1ukeınmel ve zevkli spor yoktl'I'. Hiç şüphe yoktur ki dün
u.::ın her yerinde olduğu gibi bizde de bizzat otoınobil kullanmak 

En1i bir !ti.yat halini alacak~ır. . . 
ot ~sası.arı ıyı öğrenmek şartıyle hızzat oton1obıl kullanmak, 
bifnıobılden yegane fai<le ve zevkleri ınahdut bir ınasraf ınuka-

~~de elde etmek demektir. 
l)0çtu~zat .~tomobll kullanmak lsteyen adar.11. en ziyade cezbedebilecek otomobil 
Saniye~ Çunkı evveli!. şeklinin zarafeti ve 1 ibarlığı itibariyle zevki temin eder. 
arıı;a ve kullanması kolay ve zahmetsizdir. Salisen fevkalade sağlamlığı ltlbarlle 
sarsıııt d bozukluğu ihtimali sıfıra yakın olan otomobil Doçtur. Bu meziyetlere sür'at 
tıncıe 1 an azadelik, az sarfıyat gibi meziyetler ilave edlllrse Doçun para mukabl-

V ek.in .Yl~ksek kıymeti olduğu herkes nazazında tezahür eder. 

1'" e. ı Un1umi : 
Urkı,re Otomobil ve Lastik ve Traktör Kommandit şirketi 

l Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Süre kası) 
Beyoğlu İstiklal caddesi 168 N'o 

ı\N Taşra ·acantalıkları: 
lzlıt~A~A ı Zabıtçl Zade ve şeriki SAMSUN 
1( !{ : Mahmut Celll.lettln Bey 

:Esat Efendi Zade Seyyit· 
BllAI Bey 

ı\~ YSEı~I : Muhaddls Zade Alim Bey; 
G ANA : .Muharrem Hilmi Bey . GIRESON 
&~IA YINT AP: Oüzel Bey ZadP Hasan Bey 
l)I "SA :Nasuhi Esat Bey 

: lsmall Zade Vahit ve 
Şürekası 

YAl{IBEKIR :Pirinççi Zade Sıtı..ı Ne- ISPARTA 
dlm ve Edip Beyler. MALATYA 

: intibah Şirketi 

~!!! 

Clarrııa (inme) 
fartı semen 
tornatizme 

~hlrnı nıafsaliye 

HAMIZ! BEVLlN ( ASIT -URlK) KURBA.NLARJ 
Tıp akademisi rel!f ııabıkı protesllı 

( Lansero )tıırafındtın ravsiye edllmistır 

Paıis ba.<tahanelerl mütaahhitlert 

$atelen müessesatl 

15 büyük mükafat 

lıaııım bevl (ult otlld Ue ubltleıımQ. a!Am ve ıstın.batm 

lıRÖÖÖNAL 
ısayesbıde bşlAa olabilirlew. Zira urodona.lt hamı:o bevll 

balledeıı yogin• madded!). biUlmum eaaluuıelerde satlhro 

Yeni çıkan kırmızı kordonlu .. ':" ,ı~·rt~; :·· .. . ·~ 

... 
. . ,,, kARA RAl(ISINI /•I 

.. .. 

~-· ...... " 

ere tecrübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunur. 

-~ Ankarada deposu:Bomonti bira depos~._d_u __ -== 

'" ~vıeı ~eınirJolları ve liuıanları uuıuıni i~aresin~en 
L,n ın ust.ıl . .. . E ·Iill 9o 9 Pe""embe gunu saat 16 da Ankarada devlet demiryollan 

ınt1. 1 ııı mu na kısası 5 ) ~ ·' 

1 
•• \Jıına'. Yapılacaktır. 
\:ıo kasaya ·. . k ki . klif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı gUnde &&at 

8 ı~tıra ·· edece erın te . .. . . 
llııı~ 81 kadar u n1 .. d .. 

1 
.. k kal ine vermeleri ltzımdır. Talipler muaakasa şartnamelerınl 'i! lira 

ı!Jj muı mu ur u em 
nde Ankarada :\

1
alzeme dairesinde, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarllr; 

... 
Yelkenci va~urları 

lım~ sllr'ıt postası 
v~u~:rı lsmet paşa 
vapuru28 1temmuz pazaı

günü tam saat 15 te Galata 
rıhtımın- 1 i hare
dımdoğru zm re ket 
edecektir. 

TafsilAt için Sirkecide Yel
kent. Hanında kAin acanta
sına müracaat. 

Tel btanbul 1515 
\' e Galatada merkez rıh

tım hanında Çelebidi ve Sata
filopatl acantalığına m!Jracaat 

L:'elefon Beyo~lu 854 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantalığından 

1 

karadeniz ~~~~a~epostası 
Ger e vapuru r 

Z 28 temmuzpaza 
akşamı saat altıda Sirkeci 

rıbhmmdaıı baraketle ( Zongul· 
dak, lnebolu, Gerze Samsun, 
Ordn, Gireson, Vald:keblr, Tra· 
bzon, Rize. Mapavrl ) iskelele· 
rine azimet ve avdet edecektir. 

Vapurun birinci vo ikinci sınıf 
mOkemmel vo muntazam IOks 
kamaraları olduğu gibi kamara 
yolcularına mabRus ehven flatla 
nefis yemekler vardır. TafslUU 
için SlrkecldeYalı l(Uşkll cadde· 
sinde l<:llçUk l(ırzado Hanındaki 
acantasına muracaatları. 

SADIK ZADE UlHADEH- ı 
LEH VAPURLAIU 

KARA DEı iZ 
MU!\TAZAM VE LÜS)J 

POSTASI 

Sakarya 
vapuru 

25 Temmuz pazar 
günü akşamı Sirkecı rıhtı

mından hareketle ( Zongul
dak. İnebolu, Sinop,Samsurı, 
Urdu, Kıreson, Trabzon, 

Surmene ve Hiza iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide Mes. 
adet hanı altında acentalı-

.... Ti' ğına muracaat. e eıon: 
ısıanmbul 2134 

Yekta vapurları 
BARTU\ EKSPRES 

POSTASI 
• Jnönü 2 vapuru Tem-

muzun 28 ıncı 

PAZAR günü akşamı saat 
18 de Sirkeci nht· 

mından hareketle ( Akça Şehir, 
Alaplı, Ereyli, Zonguldak, Bartın, 
Amasra, Kuruca Şile· ve Cide ) 
iskelelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

j Müracaat mabali Emin önü lzmlr sokak 
nümero 20 Telefon lstanbul IJ99 . 

'=-111!11------~----~ 

' 
r 
f 

_Merkez Acenıu~ G.ılaıa köprü 
<\•tında . Beyoğlu 2;162 Şube 

ıcenteaı: Mahmudiye Hanı ıltıtdı 
hıanbul ~7 40 -

TRAHtDN biHiN~i POSTlSI 
(Karadeniz) vapuru 29 

em muz Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareltetle lnebolu, 
Samsun, Gırcson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rlze, Sürmene 
Trabzon , c.;ürde , Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek· 
tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

izınir Mersin sür'al postası 
(CUNHURlYl!:T)vapuru 30 

Temmuz salı 12 de Galata 
rıhtımından hareketle Çar~am· 
ba sabahı lzmire ve ak~amı 

lzmirden hareketle Antalya , 
Aıaiye, Mer,ine gidecek ve 
dönü~te Taşucu, Anamor, Ala· 
iye, Antalya, lımire uğrayarak 
gelecektir. 

lyvalk sür'al postası 
(:\tersin) vapuru 30 Temmuz 
Salı l 7 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edreınlt Burha· 

niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkôr iskelelerle bir· 
ilkte Altunoluğa uğ'rayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

,,ııı/ ı 

Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 
Merkez Deposu: fstanbuf, Sultan Hamzım,Mesadet Hen 

~ 2 1 
ıTAHTAKll~lfJ(} 

Sinek, sivrisinek, bit, 

pire, hamamböceğl1 
karınca. 

gibi haşarat, muzır ol
dukları kadn r , mülev
vestirler. 
Bunları derhal Ul· 
dürmek için, evleri• 
nlze, dUkkAnlarını· 

za, yazıhanelerlnJze, 
fabrlkalannıza, ve 
ahırlarınıza : 

$/l<INIZ.:.. !. .. 
Yunıurtalarına varın

cıya kadar bütün ha
şaratı kat'ı surette 

öldürür . 
FLİTOKS,ir\sanlara ve 
hayvanlara mazarratı 
olma yan yegane ma~ 
yidir . 

KOKUSU GÜZEL VE SIHHIDIR 
' LEKE YAPMAZ ' 

Mücellit presi aranıyor .,... Yazı makinelerinizi 
satrn almadan eve! Gala tada 1 laraci 

sokağında l O numcro<la 
BUyUlı: eb'atta bir mllcelllt presine lüzum vardır salmak 

isteyenlerin idare mUdlrlyetlne mUracaatlan. ................ ~.._. VlTALI BENBA~ASTE 
Mağazasını ziyaret cdini7 • 



Ankarada tahtakalede vukua gelen 

yangından sonra açılan cadde 

Havrarı belediyeriyasetinden 
1- 14 Temmuz 929 tarihinde ihale edilmek Uzre kapalı zarf usullle 

münakasaya konulmuş olan Havran kasabası Elektrik tesisatı mOnakasa 
müddetinin d'ır:ıgından, temdidine dair vaki müracaatlar üzerine münakasa 
müddeti 14 temmuz 929 tarihinden itibaren kırk gün temdit edilmiştir. 

2 - Fenni ve münakasa şartnamelerinde de ahiren bazı tadllAt yapılarak 
adrc;Jcri mnlum şirketler keyfiyenen haberdar edilmiş ve birer nushası lstan
bul sanayi müdürlüğüne irsal kılınınışıır. 

3 ihale; 2'.! Aj\'ustos 929 tarihine mtisadif perşembe günü saat 16 dadır. --·- ~ lstanbul yarış ve Ista.h encümeni Riyasetinden 

AT YARIŞLARI 
2 Ağustos Cuma günü 
Veliefendide saat14,30da yapılacaktır 

Hususi Trenler 
Sirkl'ciden Veliefendiye : 12 - 13, 20 - 13, 40 • 14, 05 
Velicfcr.diden Sirkeciye : 17 - J 7, 29 · 18 1 o 

·Oıobllslcr ve her nevi vesait Yediku'eden Veliefendiye 

i~Icyccektir. Koşuların intizamı ve halkın istirahatı 

temin edilmi~tir o U h ı • • Mevkii mah>us 200, Birinci 120, u ı ye. ikinci 55, Üçlincli 30 kuruşrur. 
Büfe bahsı müşterek 

1 Iayvanatın kaydı Sipahi Ocağında yarıştan evvelki 30 Tel. mmuz Salı akşamına kadar. 

1 DEFTER D'!'!'"'1A~R'!"!'!'ULL~VllllllıpLk-y~:--Tll_L_A_N_A_T __ I~ 

Salılık ınu~telil cinsten ıneyvalar 
Kandillide Göksu caddesinde Nikolaki Lekar

dapol?sun 4 ve 6 mumaralı evinin bahçesinde 
ytışmış olan meyvalar pazarlık suretiyle satışa 
çıkarıldı. 
50 ağaç ceviz 5500 okka 1500 lira . . 

,, ıncır 300 ,, 50 ,, 20 

20 ,, el n1a 150 ,, 30 ,, 

30 ,, erik 300 ,, 30 ,, 

100 ,, arn1ut 200 ,, 50 ., 

Yukarda muhamn1en miktarların ve kıymet
.~ri yazılı olan bu meyvaların n1üzayedesi 28 
l en11nuz 920 Pazar günü saat on bire kadar 
ınahallin<le b11luna.cak olan kon1isyon tarafın
da_? pazarlık suretıyle n1üzayede yanılacaktır 
rnuzaye~ie her nevi n1eyva için ayrı ~yrı ceryn 
edeeaktır· 

cco:;~ FENNİN SON SÖZÜ ~'""'"""~ 

FiliPS 
Pilsiz ve akümü1tlttirsüz., telsiz 

tele on cihazını frı11iyet sahnsın:ı lltw~11lfP 
atı~ Bu cihazlar 110 veya 220 volt .,r~"'1ıııııııl 
luk mütenavip ceryaaJ1 i~kr. fiOtün 
Avnıp1nın dinlenmesi miiemmendlt 

' 
Tecrübeler hanenizde ve ya 

flNSiNE 
;Blilliy~t 

Türkiye iş Bankasının 
Hamiline ait hissesenetlerinin 
kayıt müddeti 10 Ağustos 929 
tarihinde bitecektir. Hisse
darlar bu tarihe kadar hakkı 
rüçhanlarından istifade ede- ı 
bilirler. I 

-~· 
- ~\\:: ' • -f . . 

Mu~telit nıü~a~ele ~unısiJonu Tür~ ~eJeti 
Murahhasası riyasetinden: 

• Çengelköyünde Havuz başında "Mustafa " imzasile mektup göndermiş olan zatın Beyoglunda 

Tokatlıyan Oteli karşısında muhtelit mübadele komisyonunda Türk heyeti murahbasası riyasitine 

şahsan müracaat eylemesi. " 

Bartın lüks ve sürat postası j 
Elektrikle mücehhez muntazam 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus müferrah A d 
mahalleri haiz Y IU 

vapuru p a tesi 
29 Temmuz az f 

saat 18 de Sirkeciden hareketle 
( Ereğli , Zonguldak, Bartın, 

Kuruca Şile , Cide ) iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Eminönil 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 
Telefon : 2684 

bA~!!~!}n~o~~i~iYf 
VE Nfl<AHAT H ALİlıDE OLANLARA 

NORO·FORTiN 
nlli.t\a1'1&tl iMi• -rtlOlf 9,,,......,... Kl&fl.1<•rff 

Mı"DE HPıZIMSIZLIK~RI ·t<L.Efl.. GAZLE~I 
~,şt(ll'I LJl(ŞİLİKve YAl'l!"l\Ll\RJ"DA 

($0!>0-GASTRJN) 
Mıı:ılahzarıpEK Ti.SIRlı'OI~ 

MUZ Mi~ Y.c\RAL "R 
'(l\\'i\KL.l'ıR.INTANll CIBANt11,q '1 

Sit<ATRiN :ır DJI 
Merhtmı ... '"'''•dır 8ıtıımum •na,...ıtra. 

YEDiNCi 13ÜYÜK 

. TAYJ ARE Pil ANG~~U 
1. et KEŞİDE 11 AGUSTOS'fADIR 

Büyük ikramiye: 
30,QOO liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir mükafa.t 
cc•n'an " 3,cıoo " numara kazanacaktır. 

TAIILİSİYE UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Bedeli keşfi (9900) ve küsur liraya baliğ olan kilyosdaki Tahlisiye bi

nalarının tamiratı kapalı zarf usulile ve bedeli keşfi (3000 ve küsur lira
ya baliğ olan Anadolu kavğındaki ambarımızın tamiratı dahi aleni suret
te münakasaya konulmuştur. 

Her ikisinin ihalesi 8 Ağustos 929 Perşembe günü saat ondörtte icra 
kılınacağından talip olanların keşifname ve şeraiti fenniye listelerini 

H ELYOS Dr. Ihsan Sami - görmek üzre tarihi mezkure kadar Galatada Rıhtım caddesindeki idarei 
~ G k k A merkeziyeye müracaatleri. 

~ \! üc;sesel erinde meccanen icra edilir t Bel ~j!;~~ ~u ~e j h ti l;\~ı!ı~~ ~ l".:•:V:•:V:•V::•V•:v'.•:-":•:X:•:X:•:V:•V::•"'•:'t..4".:•:V:•V::•"•"V•'"V'•'V"•'V"•'V"•v•"'V•'--• 

·~ Galatada Postane karşı<ında Hazaren Hanında Nı 14 .... k~~· pek tc,,;i~li ve taze a~ı.ı:hr. : ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ • 
Dıvanyolu Sultan Mahmut • Mektep eylOlün 19 uncu perşembe günü açılacaktır. Kaylt ve kabul : 

Devlet ~enıirvolları ve liınanla'lrı uınunı~ı ı· Jııresı·oJeu . ürb,,; ~ar~ısında :\o 189 • için agustos 6 dan eylül 6 Y• kadar salı ve cuma günleri • 
J .. . U Uu U • ıBelsognklug~ U freu ğı' • müdiriycte müıaca~t edilmelidir. • 

Ankara dcpo,unda komur tahmil ve ta'ıli' e \ r " k • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' , ' me ıye't muna a- olanların nazarı dikkatine 

sası 1 7 .\gustos 929 Cumartesi gunu s·ıat 1 5 ~o d·ı A k ı 1) K kl 1 • · ı A • d 
ıct ctcmirycıııarı hinası i\ıaızcme dairesi,nde ;.~·~,, .. c;.kt•~ aracı ev- Dr. Horhoroni lf are l Vl aye tın en: 

:\ILinakasaya i~tırak edccckkrin tı:kli[ nıckt plarını ve muvakkat Fennin en son usulile kat'i 
ccıninatl~rını ııyıl' gıındc saJt ı 5 c kJdar umumi mudürll1k kale- ohrJk e<ki ve yeni belsoğukluj\'u, Bedeli keşfi C l 6,1l5 ) on altı bin ytı;, on beş lira on sekiz ku-
tılll' .rn el r !az ıııdır. frengi, idrar darlıgı, bel gevıekligi ru~tan ibaret iyneada mebde itibarile 3X 166 kilometro arzında 

lıvc ı_ne.>ane ve bı.lcümle kadın ra-
1
mcvcut tcsviyci tllrablye üzerine Şose ve biloka< in<ası 7 A* ''!us· 

al er nun kasa ,artnanıdcril'i bir lira mı..k,ılı n~ .\nka ada t ı ki d ı 1 ' ' b ,•1 .sıkz ı an te avı o unur. lleyoğlu 1 921) Çnr~amhn gıinü saat 16 da ihale edilmek l11.cre k"'if va . t 
,,l z rr, d tre ndc, l l!:lbulda ıl l)d rp:ııa rrnı. la rodan teorik o atlıyanyannda ımcktep sokak . .· d h'. -, ~ar -
nlc'ııl r N'ıı J5 Tel: il. O. 3152 n.ırı:csı. a ılındc ~apalı zarf usulilc münakasaya konmu~tur. Talip-

lcrın J,ır larelı tlaınıl enc•:m~ninc miiracaatları ilan olun 

BİN SÖZ 
BiRRESİM 

Diinku sıcaktan en ziyade sucu ve ayrancılar 

istifade etmi !erdir. 

Istanbul yatı mektepleri mubayaa komisyonu reisliğinden: t 
Ortaköyde Caz! paşa, Balmumucuda Dumlupınar, Y1IclızdB 

mlyetimilliye Yatı mekteplerinin 930 senesi Mayısının sonun' 
sade yağ, et, ekmek, kok, şeker, birinç, yumurta, sabun ibtİ~ 
kapalı zarf usulile münakasaya kunulmuştur. ihale Ağustoi 
ikinci Pazartesi günü saat on dörtden itibaren sırasıyle orr~ 
Gazibaşa kız şehir yatı mektebi müdürlük dairesinde IstanbO 

mektepleri mubayaa komisyonunda icra edilecektir. %7/.'i ni; 
deki muvakkat teminat Fındıklıda Yüksek mektepler muhasibi 
ullüğüne yatırılarak alınacak makbuzlar teklif zarfları içine r 
!arak o gün nihayet saat on üçe kadar komisyon reisliğinı: ,er. 
lidir. Şartnameler her gün öğleden sonra komisyon katiP1 · 
görülebilir. 

KAR ON Alman kltaphanesl 
Beyoğlu Tünel meydanında .ı2_:..., 

Cibali tütün fabrikaları müdiriyetindetl: 
Tahminen 1500 ko. kömür tozu, 55 ko- tönbeki bezi, 5000 k·

1 
8000 ko- kapak ve tahta parçası, çelik tel, 35 fıçı, 1500 kola tenekesi, 
muşamba; 50 çeki tonoz taş, ağustosun 3 ve dördüncü gilnleri atene~ 
yede edileceğinden, alacaklılann yüz lira pey akçalarlyle saat on 
altıya kadar fabrikada bulunmalan, nümunelerin her gün fabrlkyda 

~~~ ~ 

KırlasiJe ve ıııamaa e~evalı ıııü~a1aası 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 

' idare için bazı kırtasiye ile matbaa edevatı pazarlıkla · 

caktır. itaya talip olanların nümuneicri görmek üzere milr&.;ıl 
ve yevmi ihale olan 31-7-929 çarşamba günü saat ıo,so~ 
!atada mubayaa komi~yomında bulunmalan. ./ 

Kola (aıni~on), ~az, benzin, sa~un, burna knr~u 
ve jilet ınü~ayaası 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: . 
idare için 200 çuval kola [amidon] 300 teneke benzl~ı 1 

kilo gaz, 600 kilo sabun, 1,000 kilo hurda kurşun ıo,ooO 
jilet ile 200 kilo banka kalyı pazarhk suretile mübayaa edil~ 
tir. itaya talip olanların 2-8-929 cumartesi gün il saat l 0« 

Galatada mübayaa komisyonunda bulunmaları. ,,,,_/ 

Trabzon P. T. ~a, ıııü~iriJelin~en: t 

Trabzon Erzurum postası bu sene ikiye ayrılmıştır. Ve 'fr'Jll 
Bayburt arası bu günden itibaren münakasaya konulmuştur· 

muvafık görülürse ağustosun onuncu cumartesi günil ihale 

lacaktır. / 

•~~H'Lı'S TA~ DELEN ••I Ankar~ askeri !~lı~ 

i 
ll Y • kalar sıgorta rı)'11 

içmek için şişelerin üze~inde ! tinden: 
G. B. markasına dıkkat Odun Kömür 81ıosıf' 

i ediniz. Adres: Galip Bey Şeraiti öğrenmek istiyenler 

telefon - Kadıköy 467 ta muhasebesinden şart09 

• • ........ •• alabilirler. ihale 15 Agusı0' 
Bir Türk genci şembe gunüdür. 

Türkçe almanca ve bir az ~·ran
sızca bilen bir Türk genci makina 
komisyonculukla veya müteahhitlikle 
iştigal eden bir müessesenin nezdinde 
çalışmak arzu ediyor. Taliplerin (E) 
rumuzu ile lstanbul 176 numerolu 
posta kutusu adresine tnhriren bildir· 
meleri mercudur. 

ilan 
Balıkesir vilayetine tabi Tur

sun bey kazasının ala çam or
manının sukuldak kıtasından 
36 54-070 metro mikaba muadil 
3 ı 60 adet devrik ak çam eşçar 

20/8/929 tarihinde saat dörtte 
ihale olunmak üzre bir ay müd

detie mLizayedeye vaz olunmuş
tur talip olanlar Olbabtaki ~art

namesinde muharrer yüzde on 

beş teminata ve ayrıca kudreti 
maliye ve ihtisasa ait vesaik ile 

komisyonu mahsusuna ve fazla 
malumat almak isteyenlerin ıkti

sat vekAleti orman mtidiriycti 

umumi esile 1 ıanlıul ba' mudii-• 
riyet ve Balıkeoir orman mlidu-

riyetinc müracaat eylemeleri ilan 

ı~, 

fotoğraf makin~ 'ı 
1 f .•. 1 . . ı;ıı 

rıy e ı ın1 erını . i 
!anmak menfa8t

111 

icabatındandır · 
·çın 

AIAminüt fotoğraflar 1 

Minotero~ 
kartlarını kulla111 

Her yerde satıll'' 

,,,ı 

Beyoğlu dördüncü Suih.;,ııı"' 
mahkemesinden: Galatad• ',Jli: 

maballeslndde bil yük hendek d• ; 
aO ' 

da (23) numaralı apartfll . Je 
'hlO ' iken 1 mayıs 1929 urı d•fll 

eden ltalyan tabasından rıı• ece ' 
Lcvinin terekesine mahk<~~oJ•" 
yet olunduğundan tarihi \Ak•Jolf" 
haren eshabı matlup ve 8 ı~rl 

. Ü av bir ay ve \'Cresenın ç · qık 
. .. s lh h••• 

Bcvo~lu dordüncu • u rıı" 
. f[iZU 

kemet:ine mürac:ı:ulcrı 

olunur. 


