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;~-~~~.:.~~:~: .. "'"· M Venizelos ltalyan Başvekili ile görüşmeğe gitti; 
un ~~Yan~~ ne tarafında olursa ol· 

~;tf:f:::~5~;ı~;;,:~~§ M Rivas hiç bir teklif hazırlamamıştır.. Ya~an ! 
ikla~t khakım olsa idi, hürriyet ve is- . _ • 

~~r:~~~~:m~u!~i~.~r~:a:,tı~~;.: M Rivas hiç bir teklif 
ka b".'ık kı, hadıseler büsbütün baş· • 

E/r c~reyan üzerindedirler. h 1 d • ld • ' teın.~•nıstanda teceddüdü, aydınlığı azır amış e g'"' 1 ır .. 
karanı, ~den Amanullah taassubun 

• 
ihtikar yok! Vapurcular .. Birmusade~ej 

Dün de geni bir çok Ücretleriartırmak Aks_arayda soyguna 
deliller ortaya "ıhtı . t• l ? çıkan hırsızlar ! 

~ı~~iJe vetili 
Relik Bey seJa~al\an 

r av~el elli .. 
llıiUcıt gın Önünde yenildi. Hangi 
riyeti en ve ırktan olursa olsun, hür- M M K • v mı ıs ıyor ar. --.. --

-••+---eJernin~CVen herkes, bu mağlubiyetin • • omısyonu 
ric'at~ mutıa~a duyar. Çünkü bu f 
t••irin· ~· muhıtıer üzerindeki fena Reisi kendisine at e

Borsa haricinde oyun oyna- Dün ilk içtima yapıldı 
yan ve spekülasyon yapan- • 

li,, b 
1 ııı~sı; hesap edemez. Kim bi-

kitıegu maglubıyet, büyük bir beşer dilen beyanatı larbirerbirerfesbltediligor vapurcuların mukabıl 
.:aret •nın daha kaç sene sefalet, e-
lına SVeb ZUimet içinde yuvarlanma· tekzip ediyor 

li d~ ep olacak? 
• ıseıe · k llıek .. rı vu uundan eve! kestir-

lttilletf"ç olur. Hele bu hadiseler 
'kser;;~n ,ruhiyatiyle, karakteriyle 
"i kud ıyı ~csap edilemeyen mane
ııı~küı1,:etlcnyle alakadar olrusa, 

]{_1raı at daha ziyade artar. 
terkctrıı· Aınanullah'ın memleketini 
~ <.~\ olduğu_ şu saatte vaziyeti 
kund" Yetle mutalaa etmek müm· 
ri.Yazn,. Efkga~ mücadelesi hakkında 
hııe ın ır atıyetle hüküm verenler 
bugün cvc~ttur. Her halde mes'ele; 
•: de-.ı mutefekkirler, inkılapçılar 
hır tetk~~ adamları için çok faideli 

İtaıy mcvzuudur. 

Yunanlıların hakeme 
müracaat edecekleri 
hakkındaki şayialar 
alabildiğine devan1 

ediyor ... 
--·--

Yunan Ilariciye nazın 
inkıtadan sonraki vazıyet 

üzerine verdiği ilk 

Dün Kambiyo borsası komiserliği 
kambiyo üzerine spekülasyon yapa~
lar baklanda tahkikata devam etmış 
ve yeniden bazı mühim delail tespit 
etmiştir. 

Henüz tahkikat bitmediği için bu 
hususta ketumiyet muhafaza edilmek 
tedir. Mamafih gerek borsada ve ge-

1 rek hariçte bilhassa Beyoğlunun ba
zı gazino ve kahvelerinde memleke
tin zararına, ihtikar ikaına teşebbüs 
edenlerin meş'um faaliyetlerinin ö
nüne geçmek üzre esaslı ve sıkı ter
tibat alınmıştır. 

devr;111,tn Başvekili Mösyö Musolini 
larından21~. ~ok realist devlet adam
hleler h ~dir. Onun, muhtelif mes
er tara~t da verdiği hükümlere 

Mükerreren hava oyunlarile iştigal 
edenler çok ağır surette cezalan dırı· 
lacak ve borsadan kayıtları silinecek· 
tir. 

beyanatta diyor ki.. M. Rivas Borsa meclisi dün toplanarak. g~ç 
Salt t pasaportıla giden firari Rumlar meselesi hakkında vakta kadar vaziyeti tetkik etmıştır. 

•anıan za~a kıymet verirler. Kendisi 

ana . d M Ri b' · ha Dun (\016) kuruş (20) paradan a-
Muhtelit komisyon bıtaraf azasın .an · vasın 1 ~. pr~Je - çılan İngiliz lirası (1019) kuruşa çık-

Sa Aınerik n 1mzası altında, bilhas
~<lırııaktaa~ gaze~ele,rine makaleler 
. •nıto r,ı · .Eskı bır gazeteci olan 

11Yas; bir usolıni, New York'ta çıkan 
~n ~fgan g~zetede.ki makalesinde 

zırlamış olduğunu Atina g~ete~en .. Y~ıy~rl~.rdı. Dun bır mu- mış ve tekrar düşmeğe başlayarak 
harririmiz bu hususta M. Rivas ıle goruşmuştür. (1016) kuruşta kapanmıştır. Altun 

M Rivas firariler meselesinde mütevassıt bir rol oynamak (885), Duyunu muvahbade (193) 

mak~adile böyle bir proje hazırladığına dai~ olan haberi hayret- tür. 

·~.or: areketı hakkında şöyle 
s" Şarkta ta 
Ur'atı .. rakkinin k b" "k b" dil c Yürüın . . ço uyu ır 

ru •rııeyece.. . •sının zorla temin e
ı· Yoruz ,pnın Y•ni bir misalini gö-
1Çe S" . "'<al A 
'1ıa • Ureyya '?anullah ve Kıra-
lhi .. ~lnin an• · Bınlerce sene1ik bir 
t;-' Cski bir aneleriyle hali işbaa gel
ri~k istedit~rk. ~~!etini Garplılaş
lpti~ kaçllıağ •n ıçın memleketle-

( let b~ •n'aneı a mecbur olmuşlardır. 
te k i' nesil z~ bağlı eski bir ınil
cut ~ bedileıııez 

1
tnda asri bir mille

aneı ulmasr İçi · <ki an'anelerin VÜ· 
ııu er tni1Jı d' n .seneler ister. Bu na
lir n,;ıYtılama ın ~e öyle karışır ki o
f •e o ın· z bır !asını haline ge
•tladan Çe~llet, bıı din için hayatını 

1 li" ınme, 
1ı''•na ~~İhııetin, ;,,;lletin dini itikat
C Uk.fıınet Utlaha1e etmemesi ve dinin 

<rp te t'ı;' .a~rı tutulması elzemdir. 
nı huna ra kısınin mühim bir kısmı-
ı· Anıan ~cdrunuz. 
,~tı anıa" •h ın karşılaştığı müşkü
••ı ~- rız H lk . . " di b ..,.Yatı b: a mm, ıçtımaı ve -
.,,iti, bir· •rbirine o kadar karışmış
.... h et ıne. dokunmadan diğerini 
ı\ &!u80~•.?1n imkanı yoktur!., 
I< ~Cak .;,nı n~n teşhisi doğrudur. 

lı •tın Ydıgı şeyleri biraz daha i
lı· \' aı11 , ek lazımdır. 

le karşılamış ve demiştir ki : . . 
_ Böyle bir proje hazırlamadım. Sıze Ankaradan avdet ettıkten sonra 

söylediğim gibi müzakerat etrafında bitaraf/arın roJJeri hitam bulmuş
tur. Mamafi her iki hükfimet tarafından teklif vuku, davet vuku bulduğu 
takdirde konferansa iştirak edeceğiz.> 

YUNANLAR VE BiTARAF kopulos Cemiyeti akvam meclisinin 
Türk _ Yunan müzakeratının inkı· ilk içtimalarında hazır bulunmıya

tamdan sonra Yunan gazetelerinden cak, faka: Yu.nanistand~ bulunup 
bazıları bitaraflara hücum etmekte· Osmanlı ıdaresı pasaportıle .!st":nbul 
dider. Yunan gazetelerinin bu h~- dan giden Rumların .. cemıyetı ak
cumları Muhtelit komisyon mahafı- vama vuku bulan muracaatlarının 
!inde hayretle karşılanmıştır. müzakeresi esnasında hazır buluna. 

HAKEME MÜRACAAT taktır. 
TERANELER! Ayni mesele hakkında Yunan hü-

ATİNA, 29. (Aneksartitos)- Yu kmetinin de Cemi~eti akvama mü
nan hariciye nazırı Mihalakopulos racaatı muhtcmeldır. 

I ' 

/ 

VENIZELOS AVRUPADA 
ATİNA, 28.- M. Venizelos yarın 

(bugün) cElli> krovazörile hareket 
edecektir. Doğru Brendiziye gide
cek ve seyahatının ilk merhalesi Ro 
ma olacaktır. 

Romada M. Venizelos ile M. Mu
solini arasında bir müliikat vuku bu
lacaktır. Bu mülakata burada ehem
miyeti mahsusa atfedilmektedir. M . 
Venizelos, Romadan Parise giderek 
Fransız hükfunet ricalile görüşecek 
ve oradan da Londra tariki!e tami
rat komisyonunun içtima edeceği 
Llbeye gidecektir. 

,'> bir ~ Şark'ta değil, dünyanın 
ora "e ar~fı.nda tarakki hareketleri 
~! inkıı·~ur atle yürütülemez. İçti· Af. Mlha/akopulos 

la Ilı" a a karşı koyanlar topla, si- Patrasta beyanatında Tevfik Rüştü 
"ıı ).ıUlıa~tchhez değildirler. B. in hüsnü niyetini ve Yunanistan
Qi lıtar(l,,'ııı cepheyi tutan kuvvetler la anlaşmak istediğini takdir ettigi
lt;~ din k karakterlerdir, an'aneler- ni fakat Yunanistan azami fedakiir-

Bundan sonra, Eylül iptidaların
da Cenevrede içtima edecek olan Ce 
miyeti akvam meclisinin akalliyet 
meselelerinin müzakeresinde hazır 
bulunmak üzre Cenevreye gidecek
tir. M. Venizelos avdetinde, ağlebi 
ihtimal, davet edilmiş bulunduğu 
Bedin, Varşova Prağ, Viyana ve 
Budapeşte şehirlerine uğrayacaktır. 

ıı'dir. Uvvetini bulan ahlaki telak- hkta buluduğundan daha fazla fe
'%.u •in,; 

11 
• • dakarlıkta bulunamıyacağını ve Yu

lı "'dele e e gızlı kuvvetlere karşı nanistanın bu kararı memleketin 
Yutiiın ~mck, açık bir hasma kar· kudret ve istitaatını tetkik eden par 

!lıa ~fı:an ~n ten daha güçtür. lamento komisyonunun verdiği neti
le~~ın •ebkıl~bmın muvaffak olma· ceden sonra bu kararı verdiğini söy

TEVFiK KAMiL BEY 
Aldığımız malumata göre Muhte

lit komisyon Türk heyeti reisi Tev
fik Kamil Bey hususi işleri için ya
rın Ankaraya gidecektir. Tevfik Kii. 
mil Bey Ankarada iki gün kadar ka
lacaktır. 

~ c atfol ebını yalnız Şark millet- !emiştir. 
iıı1cıllıalır1,r ulan kabiliyetsizlikte ara- Bütün meselelerin umumi hakeme 
1Jcı. Ial>\ıla· nkılap tecrübelerinde havale edileceği şayiaları burada de 
~.~ı tcd~ı.n gösterdiği basiret v~ veran ediyor. Bazı mahafil bunu 
hı~lıerdendı.rfer de birinci derecede mevsimsiz addediyor. Mezuncn memleketine giden ko
~'dıp lı:uın ır. İsımlcri tarihe geçen FiRAR! RUMLAR MESELESi misyon reisi M. Hol~tadın dün izdi
llııı Ulara kndanlar, en iyi ve cessur ATİNA 28 _ Tahmin edildiğine vaç merasimi yapıldığına dair komis 
~U '~ffer ~manda ettikleri için mi nazaran hariciye nazırı M. Mihala- yona maliımat gelmiştir. 

M.HOLŞTAT 

ltr~lnıek? dular? Böyle bir davayı ' •-------------

ııı.ı' .•lbeı:ordur. Kazanılan zafer- Antrep,o buhranı HAPİSHANEDE ~ trının ke harp san'atını iyi bil· 
Ilı, llıaı;k b ~manda etmke hassası· 
~ u unnıalar1run tesiri var-

it,· arp , 
t. ı L. ilan atı g'b' ih T . 
<ıii ""nUnı 1 1• tı alın de usul-
ltı; bir ink f.'1 ve felsefesi vardır. 

ı\ kendin/ ap.çı, bu esaslara riayet
">· taba lCı ınustağni sayamaz. 
~ lııde bu ~al Amanullah, teşebbüs
,~r tia:yet anunlara ne dereceye 
>o, •lenin b etti? Sinyor Musolini 

.; \' aJnız u c phcsine temas etmi-
1; n,'[ınarıuıı~akalesini~ bir yerinde: 
\.,1 idi, Yok • daha bıraz bekleme-
lJ~tıneJiyd ·~ daha yavaş mı hare

·~h 'Y• b· ı . ., 
• ın ır •uaı 
~ıg a Yana ortaya atıyor ve ce-
QU~~n hare~~yor. Kanaatınıızca 
tıllt~ııı "ereb~J 1 ha~k~nda esaslı bir 

Ve tes ~ek ıçın bu noktanın 
Pıtı lazımdır. 

Slirt mebusu 

~UT 
~~lk ,~~~r ş.~NAst Pş. 
'ııtı Paııa dürı ınufettişi Hakkı Şi-

Ocağın fırkanın Sultan Ah-
b 

1 1:!tiş etmiştir. •(e . . .. 
';ı~1z•ı •• ~ıaı .Yergisi 
:lir 1tlrlan atlar birliği resim şubesi 
.,,, t'~ilecekÇılacak olan sergide teş-

ır olan 1 :>tııı.,' Galata . eser ;r hazırlan
tı~, 1ı l:Un(j kü saray lısesinde Per

ı ıı·u ••ne (Şat edilecek olan S<r· 
in r ZOO) karlar eser teş-

Rıhtım şirketi müdiri 
ithamları reddediyor 
Antrepo buhranının önüne geç

mek üzre hükmet tarafından teşkil e
dilen komisyon dün Ticareti bahri
ye müdüriyetinde topla~ışt~r. 

Bu içtimada Liman şırketı mu.a
melat müdürü Kazım ve Rıhtım şır
keti M. Konanj da bulunı~ıuştur. 

M. Konanj, kendi nokta.ı nazarına 
göre buhranın sebeplerinı a~~a~.1ş 
ve şirketin buhrana karşı ~~kün 
olan tedbirleri aldığını ve ıhtıyacı 
temin için liizımgelen muvakkat .. an
trepolorı yakında açmağa çalış~ıgını 
ve bu vaziyete ithalatın fazlalıgı se· 
hep olduğunu sö~lemişti~.. .. . 

Evelki gece bir 
vak'a oldu 

Hapisanede evelki gece bir vak'a 
olmuştur. Üçüncü kovuşta katilden 
15 seneye mahkum Kazım ile gene ka 
tilden 17 seneye mahkum Abdullah 
arasında çamaşir yüzündtn kavga 
çıkmıştır. 
Kazım iskemleyi kapmış, Abdulla

hın başında parçalamış ve ağır s.ıret
te yaralamıştır. 

ANKARA TAVŞANLARI 
Ankara 29 - Bura tavşanlarının 

ıslahı için ali.kadar vekalet bazı ted
birler almaktadır. Bu cümleden ola
rak bura ziraat mektebinde tavşan
lar için nümunelik yuvalar yapılmak 
tadır. 

Fransız kabinesi 

Komisyon bu ızahı kafı gormıye
rek tetkikatı tamik etmek üzre bu· 
gün Rüsumat Baş müdiriyetinde 
toplanmağa ve buhranın ":rtınası do 
layisile meseleyi süratle ıntaca ka- FARİS. 29 (A. A.) - Kabinenin 
rar vermiştir. Bu hafta zarfında ko· ayni zevattan teşekkül ettiği, Başve-
misyon işini bitirecektir. kaletle Hariciye nazaretinin M. Bri-

LlMAN ŞiRKETiNiN BiR and tarafından der'uhte edildiği te-
MORACAA T eyyüt etmektedir. 

Liman şirketi, ithalatın fazl.alığı !!' ______________ ""!'!!'!!!! 

dolayisile mavunaların ekserısı eş· mek üzre hükumete müracaat etmiş
ya ile dolu olduğu için mutazarrır tir. Rıhtım ~irketi antrepo ihtiyacı
olmaktadır. , , . nı temin edemediği takdirde liman 

Şirket bu vaziyetin düzelme~• ıçm şirketinin anbar açmasına müsaade 
e yayı yerle tirecek yer temın et- e1ilmesi muvafık ı:örülmü tiir. 

Başvekil Hz. 
Ankaraya avdet 
buyuruyorlar! 

Muhterem Başvekil ve misa
firimiz İsmet Paşa Hazretleri
nin bir haftaya kadar Ankaraya 
avdet buyuracakları haber alın
mıştır. 

İsmet Paşa Hazretlerinin An 
karaya avdetinden .sonra Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin 
istirahat için şehrimize gelmesi 

muhtemeldir. 

Talebe birliği 
Dün iki tarafın murah 

hasları Fırkada 
toplandı 

Talebe birliği murahhaalan dün 
Halk fırkasında Emin Ali beyin ri
yasetinde toplan-.-----•"'tll 
mış ve her iki ta
raf murahhaaları-

nın da verdikleri 

13 üncü hafta 
13üncü haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 
başlamıştır. 

Gelecek l 3 rtustos Cu
cevap !arı martest günü 
;ıkşamına kadar kabul edece
~lz. 13üncü haftanın en mühim 
haberi için alınacak netice 
iJil Ağustos Pazar günil 
!..:!J lllnedllecektlr. Cevap
larınızı Milliyet müsabaka 
memurlutuna gönderiniz. 

Nı t 
MUaabakamıza haftanın 

O : en mühim haberinin ne 
olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edildlhlnl izah 

1 

teklifleri tetkik 
edilecek 

Seyrisefain meclisi de dün toplandi 
Milli vapurcularla Seyrisefain ida

resi arasındaki ihtilafı izale etmek 
üzre dün Seyrisefainde bir içtima ak 
!edilmiştir. 

Bu içtimaa, vapurcular namına iş
tirak eden Yelkenci zadelerden Lut
fi, Sadıkzadeler işletme müdürü Şev
ket ve "Nilüfer" vapuru sahibi 1. 
Hakkı Beyler, Seyrisefainin teklifa
tma mukabil hazırladıkları teklif ve 
şeraiti bildirmişlerdir. 

16 KUMPANYA 
16 kumpanyayı temsil eden bu mü· 

rahhaslar Seyrisefainin şimdiki üc
retlerine nispetle çok fazla olan eski 
tarifenin tatbik edilmesini ve itilafna 

lzmirde zelzele 
1ZMİR, 29. A. A.- Dün 19.30 da 

beş •aniye devam eden şiddetli ve ~e 
ce yirmi dörtte iki buçuk saniye de
vam eden az şiddetli ve ikiyi yirmi se
kiz gece bir buçuk saniye devam c<leıı 
hafif bir zelzele olmuştur. Zclzcler.i'l 
istikameti garptan §arkadır. Şehir 
lıalkı büyük telaşa düşmüşsede has~r 

Yangın yerinde devam eden 
musademeden sonra hırsız

lar yakayı ele verdiler ! 

Sabıkalı takımdan Ahmet Hulusi 
ve Ahmet namında iki azılı hıraız e
velki gece Aksarayda Yusuf paşada 
bir eve girerlerken devriye memurla
rı tarafından görülerek yakalanmak 
istenmişlerdir. Lakin bu iki sabıkalı 
yakayı ele vereceklerini anlayınca 
deral siliiha sarılmış ve polis memur
larına ateş etmeğe ve bir taraftan da 
yangın yerine doğru kaçmağa başla
mışlardır. Şerirler bir hayli siliih at
mışlarsada isabet ettirememiılerdir. 
Buna rağmen memurlar hırsızlarrn 
peşini bırakmamış ve onlar da bir 
kaç el siliih atarak takıbe koyulmut 
ve nihayet her ikisini de yakalamış
lardır. 

Evkafın ıslahı 

Pr. Levan üç ay 
Ankarada kalacak 

Belik Beyin loıerika ve lvrupa 
seıaJıalı çok isttladeli 

olmu~lnr 

Refik Bty 
Amerika ya gitmiş olan Şıhhiye Ve 

kili Refik Bey, dünkü konvansiyonel 
Hükiimetimiz tarafından Evkaf le ve Berlin tarikiyle şehrimize gel 

mutahassısı olarak İsviçreden celbine ınlştir. 
karar verilen profösör M. Leman ya- Refik Bey, Tokatlıyan oteline in
kında şehrimize gelerek doğruca An- miş ve oğleye kadar istirahat etmiş 
karaya gidecek ve Ankarada üç ay ka tir. Oğleden sonra da Pendiğe gide
lacaktır. Şimdiden bütün Türkiye da- rek Başvekil İsmet Paşa Hazretlerini 
hilindeki evkafın listesi hazırlanmak- ziyaretle seyahat• hakkında izahat 
tadır. Mevcut olan üç nevi evkaftan vermiştir. Refik bey, gazetecilere dc
büyül< bir lasmı banka haline ifrağ o- ıniştir ki: 
!anacaktır. Lakin bir kısım evkafın - Seyahat yorgunluğum vardır. 
banka şekline sokulmau mümkün ol- Şimdilik uzun tafsilat veremi yecr
madığından bunların da asri bir şe- ğim . 
kilde idaresi için bir talimatname ya- Bildiğiniz üzre Amerikaya gittım. 
pılacaktır. Amerikanın muhtelif şehirlerinde tet 

Ferit Bey geliyor 
Lomira sefiri Ferit Beyin on 

güne kadar mezuncn şehrimize 
geleceği haber alınmıştır. 

kikatta bulundum. Gittiğim yerlerde 
çok hüsnü kabul gördüm. Bir çok 
müesse&atı sıhhiyeyi gezdim. Londr:ı 
ve Berline uğradıktan sonra buraya 
geldim. Seyahat çok istifadeli olc!u. 
Bu hususta sonra tafsilat veririm". -Kuraklık avdet edemez ... 

Orta Anadolu yaylalarını 
sulama tedbirleri alınmıştır! 
Bu sene mahsul çok feyizli olduğu gibi 

gelecek sene daha çok olacaktır; 
bereket senelerine girdik 

ihsan Abidin Bey diyor ki 

.... ,.. 

' 

• 

Ankarada Zlraai veirôietiııfrı ;e;;rırdıaı "Meteorologie., enstitüsü 
İktisat Vekaleti ziraat müatetarı 1 

İhsan Abidin Bey, dün Vilayete ge-ı 
!erek ziraat müdiriyetinde bir müd
det meşgul olmuıtur. lhaan Abidin 1 
Bey, şehrimizde üç dört gUn $le' l 

kalacaktır. · 
Mumaileyh Pendik bakteriyo,,, 

hanesine de giderek evelce hariçten 
getirtilen ve getirtilecek olan meri
nos cinsi koyunların hastalanmama
sı için tatbik edilecek aşılar hakkında 
tetkikatta bulunmuştur. Bu sene ha
riçten 1000 merinos koyunu. g.eti~ti- ~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
lecektir. Vekalet koyun neslının ıs· • 
ıahına bu suretle az8mi ehemmiyet 
vermektedir. 

VEREMLi iNEKLER 
İktisat Vekaletinin emrile şehrema 

neti hududu dahilinde ineklere yapıl
makta olan tüberkülin ameliyesi mu
vaffakiyetle devam ediyor. Tüberkü
lin tatbikatı süt ihtiyacı çok ve kesif 
olan diğer vilayetlerde de yapılacak
tır. 

Zl!lAI ZIYET iYi 

Şakir 8. / . Abidin B. 
re kuraklık ve darlık baş gö•teriyor, 

Geçen darlık senelerden sonra bıı 
seneki yağmurlu ve bereketli vaziyt ı 
artık mahsuldar senelere girildigirc 
delil addolunmaktadır. Esasen hüku
met sulama işlerine büyük bir pro[ 
ramla başlamış olduğu cihetle Tür" 
zi~ai. hayatı için feyizli yollara giri'· 
mıştır. 

ÇEKiRGE MÜCADELESi 
M-"ıleketin her tarafından lkti- İktisat Vekaletinin yaptığı miıc 

sat Vekaletine gelen m~lı'.imata göre dele sayesinde bu sene cenup vil . 
bu sene zirai vaziyet çok_ iyidir ve: yetlcri:nizde çekirge mücadele.: si mt 
gelecek seneler de daha ıyı olacağı,' vaffakıyetle bitmiştir ve bir sanfr 1 
süphesiz sayılıyor. hububat bile zayi olmamıştıı 

Çünkü Anadoluda evcldenbcri ya- ZiRAAT ENSTiTÜLERi 
pılan tetkikat ve tecrübeler göster- Yapılmakta olan ziraat ensti•üle-
,,.,,~tir ki, bu havali iklim ıti\ıariile rindcn dokuzu bu sene bitecektir. 

• 
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• ( HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ] 
B..Iga:rI•ı.and.a Pra.n•ad.a - In.pl.I~:re!!!?. 

Brian~ ~a~inesi Müzakere 

*'$011 ~a.l:ie~l:.•!~ 
Ankaranın en son planı 

Parh ve yol yerle;i Şi':ndiden ayrılacak~ 
buralarda inşaat yasağı illin edileceklil 

İş işten geçti, artık kaleye 
girilmez .. 

Komünistler 
Yeniden 83 kişi daha 

tevhif edildi Sa~ıt nazırlar~an 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Pro- at yaşak sahasına dahil oıuınul 

Paristehi Rus safiri 'fesör Yansen Ankara planının esas- lunabilir. . iJI 
Londraya gitti lannr ikmal etmek üzeredir. Bu asas- P~an esaslan pek ya~.nda ı~Jıll· 

MilliJeliı lelrihsı: 7& AYHAN soFYA, 28. A. A.- 1 Ağusto• ~O~U kalıyor 
nümayişlerinin meni maksadiyle 33 1 

Tepe<lelenli Hasan Paşayı ya Kosta Buçari Pa~ayı m_anas- kişi tevkif ve bir kom!inist gazetesi __ 
nına oturttu. Pencere kenarın- tırm sofa penceresıne çagırdı. tatil edilmiştir. PARİS, 28. A.A.- M. Briand, ye-
daki tahta "sedir üstüne otur- Kaleyi sarıp kuşatmış olan ka- SIRP • BULGAR MÜNASEBATI ni kabinenin teşkili vazifesini kabul 
muşlardı. yıkları söyledi: BELGRAD, 29: A.A.- Paristen &tmiştir. Mumaileyh, d!in M. Tar-

p F hah ı . t" p A gelen Bulgar harıcıye nazırı buraya dieu, M. Loucheur, M . Cheron ve M. 
Hasan aşa ermanm sa - Ş ışten. _geç ı aşa.• r- muva--'a"t etmı"•tır" . Mumaileyh, Bul-.... ' Herriot ile görüşmüştür. M. Briand 

geldiğini söyledi. Ali Paşa keyf tık kaleye gınlemez. Ama bu- garistanın Belgrat sefiri ile birlikte bu sabah M. Doumc< ve M. Buisson 
içinde tebessüm ederekten dinli rada vuruşarak ölmek var! hemen Sofyaya müteveccihen hare- ile istişarelerine devam etmiştir. 
yordu: İhtiyar adam büsbütn ye'se ket etmiştir. 40 DAKiKA MÜLAKAT 

- Fermam Hurşit Paşanın e kapılmış gitmişti. Öyle bir tu- .Alme:rikada PARtS, 28. A. A.- M. Doıımer-
line mi teslim ettiler? zağa düşürülmüştü ki iflah im- Yeni bir tayyare gue, ile M. Briand 40 dakika görüş-

- Evet, bir Tatar getirdi. kam yoktu. mü,ıerdir. M. Briand, gazetecilere fi. 
Ben gözlerimle gördüm. Ali Paşanın beyninde eski LONDRA, 29 (A.A.) - Nevyork- kirlerdeki gerginliğin izalesi için ça· 

_ Gördün .• : çok eski bir hatıranın c:im""k- tan Daily Maile bildiriliyor: Ameri- lışmakta olduğunu, fakat komhinezo-
~·--r- kan bahriyesine mensup millizim nun esası eski kabinenin esasından 

- Gördüm Paşa. Mehmet pa leri çakıp kıvılcımlandı. Williams ın Schneider tayyare koşu- başka bir şey olmadığını ve bu kabi-
şa ve ben çadırdaydık. Hurşit Paşanın şu oyunu bir suna iştirak için kendi planına tevli- nenin katiyen mağlup edilmemiş ol-

- Ya bize ne zaman getiri- vakrtlar Ali Paşanın Homova kan ilri ıeneden beri yaptırdığı ve " duğunu beyan etmiştir. M11maileyb, 
lip okunacak? ehalisine kurduğu tuzağa ne ka- zamandan ~~ri.m~telif. kısımlan~ "Bunu niçin muhafaza etmiyelim"de-

H 
• p k d dar benzi d , defaatle de&ııtırdıgı den1% tayyaresı- miş ve ilaveten demiştir ki: Belki 

- urşıt ~ arın aııınız . Y?r U • nin qkil ve evsafı hakkında el'an bunu tevsi edeceğim, 
mahsus selam edip hatırmuı so Ali Paşa biçare adamları Terre büyük bir ketumiyet muhafaza olun- M. Briand, yarın istişarelerini hi
ruyor. Benim kardeşim asla me buyk manastınna silll.hsız davet ~~~- Yalnız ıuraııı malfundur tinnek ümidinde olduğuntt söylemiş
rak: etmesin. İşte o iş te bitti. etmişti. Kendi de yalnız beş ki- kı ~illiaı:ı;ı•. y~ bu t~yyare ile ya- tir. Mumaileyh, öğledon sonra M. 

Y kal 
· • ı..,...ı .r ile l -· . pacagı mühım bır tecrube esna>ında François Marşa! ile de görüşmüştür. 

Hemen ~ya esmı .....,t""'t- ,. • ~ı;ıastıra ge ecegını te- saatte en apğı 200 mil katetmek ü- EKSERiSi KALACAK 
smlar. • • diyor. • mın ettıği halde manastıra ya- midinde bulunmaktadır. Bununla be- İ 

N sıl? Y ı......ftıt km il be ·· ki · k b l h" kta PAR S, 28. A. A.- M. Brinad m _ a anyayı .....,,... - ormana ç ş yuz şı sa - ra er ası mü ım no olan motör- kabine erkanından ekse•isini muha-
mak mı? Bre kahpeler siz Aliyi lamıştı. den çıkıp baş ~öndürüc!i •~ra~ten do faza etmek niyetinde bulunduğu söy· 
ahmak mı samyorsunw:? Hormova ehalisi Tepedelenli l~yı derhal dagılrnı>'.an zehırli_ gazle- lenilmektedir. Mwnailevh, lıükume-

. dizi . .. . ·ı ahed cakl rı tayyareye yerleştirilen aletı mah· . . k h d k·. i 
Tepedelenli en ıuenne ı e mu e yapa arını sanı- ıusa ile defetmek mümkün olup olma te ıştııa ususun a ı <ararlarını 

doğrula komuı kıpkırmızı ol- yorlardı. dığı cihetidir. yarın ittihaz edecek olan rRdikalleri 
:;;;:.:;.-... • kabineye ithal edecektir. 

rı:ub~tu. Küçiiklıypıavid gözle~ cam k Tes:!ele!n_ mana~ıra varınca Niçin tebdil ediliyor! MEVKUF KÖMüNISTLER 
gı ı yanıp par or u. asan ap çe P apattırmış, PARİS, 28. A. A.-Devlctin cmni· 
Paşa: kendi içeri girmiyerek ormanda Belgrat, 28 - Yugoslavyanın An- yetine karşı fesat tertibatmd• l'ultın-

- Tel!f etmeyin Sultanım sakladığı adamlarına hücum i- kara sefiri olup mezunen Belgratta makla müttehem 109 komünist açlık 
Vallah ve tallah bunda bir kasıt şareti venniştı'.Tabii adaıncagız- bulunan M. Tadiç tekrar Türkiyeye grevine başlamışlardır. 

avdet etmiyecek ve tekaüde sevke-
yok. lar paramparça edildiler! Hat- dilcektir. RADiKALLERiN FiKRi 

İşte şu Eniımı §erif üstüne ta bunların reislerini uzun bir M. Tadiç Türk • Yugoslav muka- PARİS, 29. A. A.- Matin gaze-
yemin ediyorum. ~IC geçirerek ateşte çevirmesi- renetinin ehemmiyetini takdir etme tesi radikal fırkası hükumete istirak 

Diye koynundan yedi kat mu ni yapıp kızartmışlardı. mek ve bu hususta kafi derecede ça etmekten imtina eylese bile daima 
· Ali lışmamakla ittiham ediliyor. teveccübkar bulunmuş olduğu §İmdi-

şaınbaya sanlı küçük bir Enam Paşanın beynini tınnala- M. Tadiçin sefareti esnasında ki harici siyasete muzaheret cdecc<fi-
çıkardı. El basarak öpüp ba§ı- yan ŞU kanlı hatıra aşağı yuka- Türk • Yugoslav münasebeti kuvvet ni yazmalrtadır. Le Journal gazet;si 
na koydu. n Hurşit Paşanın oyununa ben- bulamamış, bililkis Türk - Bulgar M. Poincare nin çekilmesi Fran-

- Benim efendim. Artık mü zeıniyor muydu? münasebatı samimi bir ıekil almıt- sanın harici siyesetinin istikametini 
M Anlaşın tır. tebdil etmiyeceğini, çünkü M. Poin-

rüvvet senden. Serasker gibi Al !Ah anastrr. • · _ ak. • ııi- Türkiye ile Bulgaristan arasında- care nin bu şiyasetinin idaresini .M. 
!ahlık bir zatı gücendirme. Al- a sız görüşmege geleceğim de ki mukarenet Belgratta ehemmiyet- Briand a tevdi - etmiş olduğunu ve 
!ah şahidim. Diyor ki: Ben fer- mek. . . Sonra: Ferman geldi le takip ediliyor. Ankara aefaretine mumaileyhine I,ahjdeki müzakerata 
marn yollıyacağım. Ya Padişa~ kaleyi teslim et demek!,. M. Popoviçin tayini muhtemeldir. memur edilmiş liu!unduğunu yazıyor. 
hın af fermanı okunurken Yan- Ah, Ah .. Tepedelenli Qwı.a P.ARts, 28. A-A_P;.- M. Briand ha-

Alma-yada lihazırda ki nazır'liı:rı muhafaza ede-
yada eli yanar meşaleli birinin nasıl körkörüne kanmış gitmiş- cek ve radikallere, portfösysüz na-
cephanelikte beklemesi saygı- ti? Artık Ali Paşa için son bir Renin tahliyesi zırlıklar teklifl"yliyecektir. 
sızlık olmaz mı? çare kalıyordu: Ya tekrar kale- TREVES. 29. A. A.- Ren sanayi TAYYA~t;;I BLERIOT 

Yarın şu hal Istanbula ulaş- ye kapanabihnek, yahut Panda- erbabı kongresinde bir. nutuk irat e- CALAtS, 29, ~.'A.-Londradan av· 
tınltrsa Saadetlu Efendimizin J.imonos manastırında ölünceye den doktor Wirth, Lahi konfe~sı det eden Blerlo , l:iurada liararetle is-

gu .. cüne gı" tmez mi? Bak ben Ali kadar çakmak çalıp dayanmak! memleketin iktisadi inkişafıM ait tikbal edilmittir. Jl'otografcılar mu-
. İh • meı'ut neticeler elde etmedi&i .tak- maileyhten yirmi bir· sene eve! M:an-

Paşa kulumu affettim meğer o- tıyar adam Selfoya: dirde Almanyanın büyiik va•üefele- şı ,geçmek üzre. binmiş olduğu tay-
nun bana zerre kadar emniyeti - Sen buradan bir yere ay- rini ifaya girişemiyeceğini beyan et- yateye benzer. ufak bir tayyareye 
yokmuş denı.ez mi? nlıiuı 1 diyip tekrar Hasan Pa- mi~tir. Mumaileyh, Rende daimi bir binmesini rica, etmiıler ve bir çok fo-

Ali Paşayı affettiğine piş- şanın yanma girdi: kontrol komisyonu ihdası fikrini red- tograflar alnuj)a,rdır, 
man olmaz mı? diyı"p kesti. Ali - Paşa .• -. dedi, eğer ben detmi§ ve bunun M. Briand in hahset LONDRA, , ı8, A.. A.- Fransız tay-

• mekte olduğu Avrupa ittihadı fikriy- yarecisi Bleriot, Manş denizini tay' 
Paşa manastır penceresiı:ıden gıtmezaem kaleyi vermezler. He le kabili telli olaıadığııu söylemi§tir. yare ile . gewıit ve .Broydonda hara-
göle doğru bakıyordu. le O barut mahzenindeki adam Mumaileyh, netice olar;ık: "Rrn Al- retle istikbal edilmiştir. 

O ne? gölün alt başı kayık- babası gitse tanımaz. Hurşit Pa mandır ve serbest olmalıdır." BÜTÜN FRANSAYI DOLAŞTI 
larla kuşatdmıştr. Ali Paşa eli şa kardeşimin emri başnn üze- ZEPLiN BALONU PARİS, za. A .A. -Btlçikah De-
ile i=ret edip gösterdi: rindedir. Hemen şimdi kayıkla- BERLİN, 28· A. A.- Zeppelin ~aat walde bisikletle 186 saat 39 dakika 

PARİS, 28. A. A.- Sovyet sefi
ri, Dovgalevski Londraya mütevec
cihen Paristen müfarakat etmiştir. 

DOMİNYONLAR İTİRAZ 
EDİYOR 

Londra, 29 ( A.A) - Yeni Zelan
da hükumeti İngiliz hükumetine bir 
telgraf çekerek yeni Zelanda hükü
metinin İngiliz kuvayi bahriyesinin 
tenkisini istihdaf eden tasavvurlar 
karşısında Britanya imparatorluğu
nun uzak şarktaki esbabı müdafaa
sına taalluk eden mesaile ve hele 
Singapor üssü bahrisinin ikmaline 
büyük bir ehemmiyet vermekte de
vam ettiğini bildirmeği kendiııi için 
vazife addettiğini bildrimektedir. 

TAHDİDİ TESLİHAT 
M.lj:SELESİ 

Londra, 29 ( A.A) - Daily Mai
lin Vashington muhabirine göre 
müttehidei Amerika hariciye nazırı 
M. Stimson tahdidi teslihata ait mü 
zakerata gelecek hafta Londrada 
tekrar başlanacağından haberdar e
dildiğini söylemiştir. 

MISIR KOMİSERLİÔİ 
KALKACAK 

Londra, 29 ( A.A) - İngiltere 
hükfımetinin Mısır fevkalade komi
serliğini ilgaya karar vermiı olduğu 
rivayet edilmektedir. 

MECRUHLAR VE ÖLENLER 
Londra. 29 (A.A) - Geçen hafta 

içinde Yunan sularında manevrc ya 
pan Devonshaire namındaki İngiliz 
kruvazöründe patlıyan toptan yara
lananlardan dört kişi daha vefat et
miş ve bunlarla ölenlerim mikdrı 17 
ye baliğ olmuştur. ,. .... 

Hariciye nazırı M. fündenıon ge 
çen gün Avam kamarasında İngilte
re • Rusya arasında münasebatrn tek 
rar iadesinden bahsederken yeniden 
müzakerata başlamak üzre Rusya 
hükumetine olan davetine karşı he
nüz cevap almadığını söylemiştir. 
Sonradan anlaşıldı ki "Rus hükfune
ti Paristeki sefirini Londraya yol
lamak kararını vermiştir. Bu sefir 
İngiliz hükfimeti ile müzakerata gi-
risecektir. · 

M. Henderson Rusya ve İngiltere 
arasında başlayacak müzakeratta İn 
giliz tcbasının Rusyada olan alaca
ğı meselesinde ' dayinlerin hukuku 
muhafazır edileceğini söylemiş, fa. 
kat bu meseleyi m!izakerata baıı'!a· 
mak için bir şey diye telakki etme
diğini ilave etmiştir. 
MALİYE NAZIRIIDN NUTKU 
Maliye nazırı M. Snovden irat et

tiği bir nutukta demiştir ki: 
- Korkuyorum ki mali taahhüt

leriıııizin yükü'nü müstakbel nesille 
rimiz de çekecektir. Onun için yal
nız ticaretimizin yerleşmesi için de 
ğil, inkişaf ve tevsi için bütün kuv
vetlerimizle çalışmalıyız. 

Maliye nazırı bundan sonra vergi
lerin indirilmesi muhtemel olmadı
ğını, yalnız harp gemisi inşaatından 
tasarruf edileceğini söylemi§tir. 

BLERIOT NUN FİKRİ r- 11,30 da bir tecrübe urµsu yııpmı•- 34 saniyede F ••yı d- de k b" 
- Ya bunlar ne? dedi, sor- ra binelim. Kaleye geçelim. • • J ran- -.re re ı-

H p T d l . . tır. rinci gelmiştir. İkinci gelen yine Jkl LONDRA, 29 (A.A.) _ Bundan 
du. aksaasandın aşa . epe Alie ~P nın İLAN çikalı de Munere, üçüncü de ftaly-

- Onlar kaytklar P~. m 1 sezmıştı. ap . . an Panceradır. yirmi sene evci ilk defa olarak Manı 
_ Kayı•-•--, kayıklar •• Fa- tekrar Yanya kalesine kapanma Darill aceze mfidiirlfiğfinden MOHIM lllR MAÇ 4enirini geç111eğe muvaffak olan mq 

......._. hur Fransız tayyarecisi Bleriot bu 
kat gölü çevirmişler. Çünkü ben ğa bakıyordu. Hasan Paşaya Darül•cezeye muktezi Ereğli PARİS, ~8~ A. A.- Davis kupası tarihi vakayı kendi pililnına tevfikan 
den emir almadan üzerlerine göre böyle bir şeye hiç sebep havza! fıbmlyesi istıhsallıınd.ın yüz için yapılan son.maçta Cochct, Lot- inşa edilen bir bomba tayyareaile dün 
top atan da bulunmaz. yoktu. . • yinni tnnıl!to kırepile ve iki yüz ton· ta galebe ~~-~r .. Neticr.ıe FranS!z tekrar etmiştir. Bleriot yarı yolda ıı 

Aff dil b dam 
toven&ıf koınflrliııun kapalı zari !ar ıkiye k'!rtı uç ıle kupayı kazan- İngiliz askeri tayyaresi tarafından is-

Ben sana açık açık söyleyim e en ır a m tam 1. le .. k .,- nuşlardır, "kbal dil · b ı 
mı. Hasan Paşa'. Senın· Paşan Fennaru okunarak başını kurta usu. •.Y muna as ı . -~ •.ğ:ustos 929 MüHIM BiR MAÇ tı e nuş un arın refakatinde hind di Douvre inmit ve burada yarim saat 
bize kahpelik edecek ı racağı sırada tekrar asi olması- ıan . e ıut on mtc ıcra edile· PARİS, 28. A. A.- Davis kupası kaldıktan sonra creydon tayyare ka-

- Vallah, tallah yok. Fer- na sebep görmiyordu: cek!'r. Tal·;>lc:rin teminat akçe ve · için yapılan tenis maçında Allison rargiihına uçmuştur. Mumaileyh bu-
maru aldıg- ını 2özlcrimle gör- - Hey Paşam. Sen beyhude ıcklilnameliıriyl: :u:acaatlan. :~~V;;'mfyl~d· ı·~.ochet ve Bortraya ga rada umuru havaiye nazırı ile bir çok 

....,,. rical tarafından karıılanmıştır. Ble-
düm, Paşam gel beni dinle, yok vesveseye kapılıyorsun. Hurşit Dırül'acezeye makıeıı(8000) adet KOMÜNiSTLERE KARŞI riot dün akşam birinci beynelmilel 
yere kırgınlık çıkarma. Zaten Paşanın bir kötü niyeti olsaydı yumurıanuı kapalı zar[ usuliyle mü- PARİS Z9 (A.A.) - Le Journal tayyare sergisinin küşadı münasebe-
nastl olsa kaleyi teslim edip Is- dış kal~yi ele _geçi~i.şken tek- nakas:ı 1 25 agı.stos ııı!ı tarihinde Gazetesi, Perşembe gününün silinin tile verilen ve tayyarecilik ileminde 
tanbula gideceksiniz. Seraskeri rar genye verır mıydı? içinde geçeceğini,zannctmektedir. Ma şöhret kazanmış olan bir çok zevatın 

Ma Hah . k l saat ondortıe icra edilecektir. Taüp- mafi, polis miidiTiyeti gerek Pariste- iştirak eylediği ziyafctte · hazır bulun-
neden gücendirmiş olacaksınız? aza sem at etmek is- lerln teminat akçe ve ıeklifnamele- ki ve gerek varoşlardaki fabrikaları muştur. Bleriot bir muhavere esna-
Ke12disine emniyet gösterme- teseydi şu küçük adayr dört yan riyle muracaat!Jrı. tezgahları, abideleri, mebaniyi ve mU sında manş üzerinden ilk uçuşunu pi-
niz sizin için daha hayırlı değil dan sardınp altüst edemez miy- • • • him •dört yol ağızlarını, metropoli- lottan başka ancak bir yolcu taşıya-
mi benim Sultanım? di? Dsri\1,ncezeyEı muktezi (4000) k:ilo tain istasyonlarnu askerle muhafa;a bilen yirmi beş beygir kuvvetinde 

Tepedelenlinin bir defa aklı İşte «en'aını şerif» tekrar el sade tere)altın kapalı zarf usulfyle etmek emrini alanştır. Poli üdiri- bir tayyare ile 37 dakikada müşkü-
basıp · di ınünaka>aoı 25 aj!;u tos 929 tarihinde yetinin elinde 16.ooo asayiş muhaiı- lat ile yapdığı halde bu sefer ayıu 

fikri karışmıştı. Ne mümkün? yemın e yorum ki: Fer- zı, 2000 belediye muhafızı, 2000 mü- mesafeyi müteaddit yolcular naklede 
Hasan Paşayı odada bırakıp dı- manm geldiğini gözlerimle gör saat on dönte icra edilecektir. Talip· fettiş, vilayetlerden getirilmiş 2000 bilen bin beygir kuvvetinde bir tay
şan çıktı. Silahşör Kosta Buça- düm. Hurşit paşa efendimiz Pa lerin ıcmınat akçe ve teldifnımeleriy· seyyar muhafız .ve jandarma ki cem" yare ile 12 dakikadan az bir müddet 
ri kapı dışında bekliyordu. dişah fermanına hürmeten ka· le mürıcaaılan. an 22,000 kişilik bir kuvvet buluna- zarfında kolaycacık kattetiğini söyle 

T 
. l . d caktır. Paristeki askeri kıtaat bu ye- miş ve tayyarecilik §leminde son yir-

Ali Paşa Kostanın kulağına lenin ve Baruthanenin o halde icaret ıt erı umum mü ür- kuna dahil diğildir. mi sene zarfında ihraz olunan terak-
eğilip fısıldadı: kalmasını yakışıksız buluyor! lüğünden: KABlNENlN PROORAMINI kiyatı hulasa ederek faaliyeti beşeri-

!ara göre Ankarada park ve meydan- lecegınden, bu esaslar ılan ~d f 
lık yerleri, yol yerleri şimdiden ayrı- ~rs~ ~hm ~e s~tmın da te~lık:~ 
lacak ve buralarda inşaat yasağı ita gu ılan edılmıştır. Netekiıtı. . 
d·ı k . . . .. .. n deler üzerinde yola yakın ını". 

e ı ece tır. Şımdıden muze ve Tur- l kt E n· tela~• . . . yapı mıyaca ır. n şere ı . · 
kocagnun yen tayın ve cebecı yolu Iunan bu arsalar kıymet ve istıııı' 
üzerindeki sahipsiz tepeler bu inşa- düşeceklerdir. 

MALiYE VEKALETiNE VARŞOVA lSTATISTIJC 
ALINAN MÜLKiYE KONGRESi 

MEZUN1:-ARI . ANKARA, 29 - Varıova~~ 
Ankara 29 - Mulıkiye mektebı- !anacak olan beynelmilel istatiS 

nin maliye şubesinde~ bu se~c m~ ı stitüs~nün cl8• inci kongrcsiı'' 
zun olan gençlerden uç efendı mali- kfimetımiz namına murahhas ııfl 
ye vekaleti e~ırine verilıı_ıiş. Anka- Varşova maslahatgüzarımız. il 
raya gelmek uzre mu~azı harcırahla Basri, müşavir sıfatile de ~stı 5' 
rı İstanbul defterdarlıgı tarafından müdürü umumi muavini Seliııl , 
Maliye vekfiletind_en is.te'.'migtir. beyler iştirak edeceklerdir. 1'~1 

Yakında mu!"aıleyhımın. yol mas- Ağustosun c20• sinde baş!ıy•"' 
rafları havalesı vekaletçe ıhzar ve eh gün devam edecektir. 
l~tanbul defterdarlığına gönderilecek ANKARADA GIDA FlA 1 
~ ~ 

cmföyrdidrdlurddT Ankara, 29 Yangın dolayı•. , 

H • • • l • zc, meyva, yumurta, peynir flJ 
8f1Cıye tayın eri da tereffü hasıl olmuştu. But 

ANKARA, 29. (Telefonla) -Bel- kAmilen izale edilmiıtir. Me"f'1 

grat muavin konsolosluğuna hariciye sebze halinin inşasına pek Y' 
vekaleti şifra mümeyyizi Tevfik, Kil- batlanacaktır. 
hire muavin konsolosluk kançılarlığı- Meuadı mUıtelle 
na şifra katiplerinden Ahmet, Halep ANKARA 2!1 (Telefonla) / 
kançılarlığına memurin dairesinden vadı mUtteil~ kanununun tat~ 
Kemal, Batum konsoloı muavinliği- çın iktisat vektletl tarafmdan ı,ıt 
ne _Milana konsolos kançilan CelA!, llmatname lıuırlanmaktadır. 
yerıne Matbuat umum mildilr!Uğil ÇOCUKLAR! KORUr.f.4 
İtalyanca ~ütercilI!i Nurettin Tahir CEMiYETİ 
Beyler tayın -~~l~~dlr. Ankara, 20 - Yakında AD 
Tapu mudurluklerinde "Çocuk koruma ..,lerl .. ıımııı6' 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Be- cemiyet teoekklll edecektir. 
yoğlu tapu haf memuru Yuauf bey tin mUnıilleri memlekette - ..ıı 
Trabzon tapu mUdilr!Uğüne, Trab- mUmtu kimselerden mllrekJı:ey• 
zon tapu mUdUrü Naci bey üçUncU Bu cemiyetin gayem it .aıı.ıııl 
sınıf tapu ve kadastro mUfettiıllftine, kadınların it zamanlarında ço<l~ 
Bordur tapu müdürü Ömer Lütfi nna sıhhi ve fenni bir ıurettC 
bey Şebin, Karahisar tapu mlldllr!U- malarıru temindir. 
ğüne tayin edilmi}lerdir. Çocuklar gündUzlerl bu G°'ııt 
YUNAN SEFiR NE CEVAf NE !erinde bakılacaklar ve~ 

ZAMAN VERiLECEK? annelerinin yanına gllnderilece 
Ankara' 29 - Yunan aefiri ile Ha- dlr. ı 

riciye vekilinin mülakatının neticesi Cemiyetin diğer bir vazife>' 
henüz anlaşılmamıştır. klmıeaiz çocukları dalmt ıurettl 

Yunan sef~e ~u gün, yah~t ya- maye etmektir. Cemiyet tqek~ 
rın cevap venlmesı muhtemeldır. tikten IOI\fa evveli Anlı:arada. wf: 

Venizelosun Akvam meclisine, fi. da memleketin muhtelli yeri 
raı;' Ru'."lar hakkında müracaa.tına ıubeler açacaktır. ·r/ 
daır Atınadan gelen telgraflar ıçin Teşkilatın ilk istihzaratı b•. 
burada hiç bir malfimat yoktur. Esa tir. Cemiyet resmen teıeklriil edİ'! 
sen meselede ~kvam. cemiyetini atıl- ye kadar timdilik 100 yavrunoO 
kadar edecek bır vazıyet mevcut de- mi surette himayesi ile meşgul 
ğildir. caktır. ; 

Ticaret odasında 
. ' 

Bozuk yoğurtlar 
Oda, Emanetin . ceva
bını kli.fi görmiyerek 
vekalete müracaat etti 

İstanbul Ticaret odu; idare hey
eti dünkü içtimaında, bozuk yoğurt 
!ar meaeleıile metgul olmuı ve bu 
husuıta Şehremaneti nezdinde VU· 

kubula te§Cbbüaün neticeıini tetkik 
etmiştir. 

Ticaret odası, yoğurt imal eden
bazı ticarethanelerin, piyasada bir 
çok müessesat tarafından yağı alın
mış sütlerle yoğurt çıkarılması yü
zünden meşru rekabet etmelerine 
imkan kalmadığını nazarı dikkate 
olarak kaymaksız sütlerden yoğurt 
yapılmaması için Emanete müraca
at etmiıti. 

Emanet, verdiği cevapta, yoğurt
ların Üzerlerinde yağlı veya yağsu: 
olduğuna dair etiket bulundurulma
sı mecburi olduğunu ve bunun ha
ricinde bir tedbir ittihaz edilmiye
ceğini bildirmiştir. 

Oda idare heyeti bunu kiifi görme 
miş ve meselenin gıda maddeleri 
kanunu ve sıhbatı umumiye ile ala
kasını düşünerek bu gibi yoğurtla
rın imaline mani olmak için Sıh
hiye vekaletine müracaat etmi§tir. 

TÜCCA.R ARASINDA 
iHTiLAFLAR 

Avrupadan mübayaa edilen bazı 
malların gümrük resminin itası hu
susunda mübayaacılarla müşteriler 
arasında çıkan ihtilaflar hakkmda 
mahkemeler tarafından vaki olan ia
tilamlar da tetkik olunmuıtur. 

İdare heyeti, bu gibi malların va
ziyeti hakkında sarahat olmadığı 
takdirde gümrük reaıninin müıteri
ye ait olmaaı lazımgeldiğine karar 
vermit ve ciheti adliyeye bunu bil
dirmiştir. 

- lnhisarlarda - · . ' 

Avrupada Türk sigB 
ların~n bayilik hali~ 

Tütün inhisar idaresi ecnebi 
leketlerdeki sigara satrtını bir . 
te devretmiıtir. Mukavele mucı 
tirlcet bir sene zarfında Avro 
altı yerinde fabrika açacak diıet 
h!rlerde de eatıı ıubelerl tesis 
cektir . 

Aldığımız malfimata g6re . 
Londradak! §Ubeainl teıis etııılt 
faaliyete başlamııtrr. 

Bu §İrket henll% i§e bqladr~~ 
tün inhisar idareaine bildirm 
Bildirdiği takdirde inhisar idst 
500 bin lira teminat verecekti!· 
ket bir ıene içinde altı yerde fJ 
açmadığı veya elulk açtığı talı: 
mukavele feshedilecektir. 

ŞlRKETI HA YRlYE VE 14 
ŞiRKETi ÜCRET 

TARlFELERl 
Şirketi Hayriye -re Haliç v~P 

nnın ücretlerini tenzil için tı 1. 
bahriye müdiriyetinde yapıları;/ 
kıkatın Şirketi Hayriyeye ait 
hitam bulmuştur. 

Bu tetkikatın verdiğı netic<f 
re, Şirketi Hayriye ücretlcriııİ 
etmek mümkün değildir. . 

Bu itibarla Şirketi Hayriye ~., 
!erinde tenzilat yapılamamış .,e 
diki fiatler ipka edilmiştir. 

Haliç tir keti hakkında yapıl•~ ,1 
kikat ta bir iki güne kadar bite'~ 
Haliç ücretlerinde bir miktar, 1 ;I, 
Hit yapılabilecektir. Bu tenzil•1 'ı-/ 
tarının yüzde beg nisbetinde cJ!,. 
şey olacağı tahmin edilmekted' 

DAKTORLARIN BURSAy1' 1 
TENEZZÜHÜ . 111 1 

Etibba muhadenet cemiyeti 'fi ı 
rı yakında Burııaya bir ziyaret l 
caklardır. I l 

ISVIÇRELI stY°YAH Gf;l·~ıi. ~ 
Otomobille devri alem ıc)'~' ~ ~ 

çıkan İsvi~reli seyah M. sıı';..ı · 
gelmiştir. İran harikile seyah•1 l - Kt>sta şuradan kimseye gö _ ! .. , Türkiyedeki laaliyetine nihayet BEKLiYORLAR yenin bu mühim şubesinden önümüz 

.. d k I "d . vererek muamelatını tasfiye etmek· PARİS 2 A A ) deki yirmi sene zarfında kat kat mü SlVRISlNEK MÜCADELESl ruıune en a eye gı ehıez mı- - Gel benim efendim. Bı"r A k s ş· · • 9 ( · · - M. Briand te bulunan ( n r igorta ırketı) il ·· ·· tükt. b him inkişafat ve tekamiilata mazhar 
vam edecektir. ~ 

sin? Selime barut mahzeninı tu ·· - d k d · k" · e goruş en sonra eyanatta bu- NlS:lN SEMERE VERMEDİ? vesvese yuzun en yo yere ye- bu kere müracaat e erk Tur ıyedekı lunan M. Barthou, bir kere daha ih- olacağını ve cihanın bütün akşamının 
tuşturmasmı söyliyeme;o; mi ·in. ni baştan «Fermanlı» olma. [*] h_ayat c~zdanını mü~ccel _ si~orta lb ve hüsnü niyetle radikallerin mu- 1949 senesinden daha çok evci yekdi- Kadıköy ve civarında yapılan si-

- _ Hazır İstanbula gidip çoluk ço- 1ırketle~ınden _(Fen_ıka do V~~n~ avenetine uriıracaat edilmiş olduğunu ğerine muntazam hava! hatlar ile bağ vrisinek mücadelesi bu sene için bek-
gctcn mutahassıslar enstitüler de ça- • . . ! Ha~ Sıgorta ştrketıne devrettıgmı · d" lanmış bulunacağını ve bu gün Lon- lenilen neticeyi tam surette verme-
lışauk!ardır. Avrupada 60 talebe da- cugumuzla rahat edeceksınız. ı ve dığer taraftan Feniks döviyen söylemıştir. M. Dala ıer, radikalle-H s· . k • rin portföysüz nezaretler ihdasının dradan Parise ne kadar kolaylıkla- miştir. 
ha vardır. Hem seraskerin kötü maksadı ayat ıgorta şır etı de müracaat harp esnaımda zaruri olduğu ve fa- gidilebiliyorsa ·o zaman da Londra- Bunun sebebi, havanın Mart ve 

HALKALI MEKTEBi I F kud . . l ederek keyfıyetı kabul eylediğini bil k . di b 1 . im d • dan Nevyorka ayni kolaylıkla gidile- Nisan aylarında mutat hiHUına serin 
B. o sa erman o up sızı yo a dı' rnıı·. ve lazım gelen k>ğ.ıtlan go'"n at fllll una iızum o a ıgı mu-ır g et e HJlkah ziraat mcktedi- k d k , ? al'"- da b 1 olduk! bileceğini beyan eylemiştir. gitmesidir. Mücadele heyeti bu ay-

<;ı ar ı ·tan sonra da diledig- ı"nı" dernıi•lerdir. Ankr sigorta şirketı·y- t ...,.m u unmuş annı ıö-' · ı .. ılatagmı yazmı tı. Aldığımız • ı · · R dik !la · · 1 l !arda işe başlamış, fakat ortada sivri-
r,alümauı gore bu mektelıin açılması yapamaz mı? le alakası buiu_nanalar~n Fenika d.ö- y em11tır. a a r vazıyeti tetkik RAD KALLAR G RMIYECEK MI? sinek olmadığı için mücadeleden bir 

ba" s. d g' ildı·r. Avrupadak·.· t Artık Ali,ru"'" da muhakeme viyen Hayat Sıgorta şırketıne v. e ıca için sabahleyin toplanmışlardır. Ka- PARİS, 29 (A.A.) _Radikal so- · dd 1m· · "1Cvzuu ,....,,.... t b 1 M k T rarlann M. Briand meclise gelip de mıi et vaz geçi ıştir. 
'llUt ~ ta r Pcldikten ve cnstitü'er k d tı' k l B"· .. hında starı u ınta ası ıcar~t . kalıi . " k siyaliatler müatakb<ıl kabineye iıti- Son zamanlarda birdenbire hava-
bitt sonra fili zıraat mektebi A,, .u re. a ~~ştI. uyuk, fe. , Müdürlügünc milracaat eylemelerı yem nerun prosrammı o uduk- rakten imtina etmişlerdir. M. Briand larm nımması üzerine bu mmtakada 
k •rac' .ıl • tır. laketlı emnvakıler karşısında ı"la" n olunur. tan sonra ittihaz edeceklerdir. k f" M Do ~ • l ey ıyetten . umergue malumat sivrisinekler çoğalmıştrr. Bunu gören 

PIRl~ÇÇILIK herşeye çabucak kanıverip yeşil ZAYi _ Askerlık vesikamı kıy- M. PO NCARENlN SIHHAn vermittir. M. Briandm müstafi nazır- mücadele heyeti derhal faaliyete geç 
. Yapıl.ın tetkıkat mc'."~ek:timizin umutlara kapılan bahtsız adam- PARİS, 29 (A_.A.) --: M. Chcron, !ar~ yerlerinde ipk~ ve hariciye neıa- miş ve evlerde dezenfekte yapmıya 

hır çok mıntakafarında ıyı cınsten pil 1 d- ··.,..;; benim yenisini alacaıtıından hükınU b~ sabah M. _Poın~areyı. zl)_'aret ~- reti ile b"fvelrfiletı deruhte edeceği ba;lamıttır. Havaların evvela ıerin 
rinç yetiştiğini göst<rmiştir. Vek.l- ara onmu~·-· yoktur. mıı ve mum~eyhi ameliyeı _ce~ahi- hemen hemen muhakkaktır. Mumai- aonra birdenbire sıcak gitmeıi ıivri-
let pirinç iliğin inkişafına çok ehem- Bitmedi Tıp fakültesi son ıınıf ıalebeslndeıı yey~ tahammül edebilecek m!iııaıt bir leyhin arkadaflannı bu gün oğleden ılnek mllcadeleeinin intizamını boz-
miyet vermektedir. [•) Aı! ohıı demek. Yusuf Celil ~ye~ inpumut~- _Serom muaye aonra M. Doume.rı:ue takdim etmesi mugtur. Mücadele heyeti bu aahada-

ı>ea& eyı neucc Yennlftir. muhtemeldir. , ki faaliyetlııl tezyit etmiftir. 

İLAN 
Hanım efendi: 
Çehrenizin güzelliğini ıeıui~Jl 

Pariste meşhur Parfümeri ııOL ~ 
tarafından :drdekl düzguolefl 

etmiıtir. .A,riP / 
Sandr dö roz. ruj m•~~ 

Doktor CEMf L P8~ 
Bir seneden beri ,\ ,Tor:ıd• ~:,,~ 

~u '' t lık hakkıhda tetebbuıtt• pbO 

doktor Cemil paşa dün J;tl .,,,(_ 

gelmi:;tir; _.c.ı~ 

Zayi Üsk!id:ı.r şub"'ioJe(,~ 
ğım askeri tezkeremi gıı1 u ~ 
Yenisini çıkaracağımdan bukııll ı'" 

tur. Selimlye kı~la cadde&ınM 
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~ Ekonomi J • Mahkemelerde 

· Ekon~1:)a~:~~kamız J~-M-iL_L_iY_E_T_i_N_ş_E_u_i .. ~·-"-A-BE_R_L_E_R_ı_) Son cels~.!:?.~sıl oldu'? 
~i~~~~,~~?~~mi ':'.'eclısimizin ekonomi po~itikamızı tetkik eden zlim· Maarifte ~#m-ı~~~SB- Milteferrih H. Kadriye H. beraet mi edecek'? 
·r "akıa~k~donubmuzdeki __ •çti_mada_ vereckek1t·"· .. __ Yeni kanun ~ilJıj' . Çenberlitaş 
1 k ar u bahs uzerınde ısleme azım...... . - N•- • Müddei umumi nıufassal talepnamesinde: 

,
0

nomı politika., dıyince, kısaca müdahaleli veya müdahalesiz cko· ilk ve orta mektep ITı k 1 k d Hafriyattan alınan netice ' d 1 
anıa~ılır Müdahaleli olunca da. ne surette müdahale meselesi var· muallimleri terfih ıuS ane ı JÜZÜiluDD az değil... 'Pek amik tahkikat neticesin e a eyhlerine 

"1üdahal · · · edilecek y Çenberlitaş etrafında Danimarka- hiç bif delil tahaSSÜl etmiyen ffiaZilUnlaflil 
rı~'c iş :e n:;r~a~e:;;i!~:i ·:;:rı::~7ı~··m~::; :;:~:~ v;ö;::~: ... y· ve ':::C7[ ~:~~~a~r~·~dri~:~~- P1'ogeoe q ıılıall "acaoanl ~ı1~:ı:~~~~t ~i·t.~tb~~~·;~~n a!.~~ beraetini istedi 
, mevzua, son zamanda merkeze girmemek üzre bazı temaslar oldu. al V yuU U y atika mlitahassıs: mcmleke•ine ;;it· 
,tinde d_t, Hakimı·yet·ı Mı:lıı·ye gazetesı'nı'n 13 Temmuz nüshasında, bir dürü şehrimize gelmişlerdir. Kem !~ ~ • ~ miştir. Kad · b '"f k ın ag" ır ten maksadım da, terakki ve terfi. 

•ha Zaim B. şehrimize on be:ı gün mez- ıne I YU U Bu husuo>a Müz~ mtidiirü ı!a;il B. nye anım ve ru e asın 
. zıhniyetı müdafaa etmek istiyen (K) imzalı yazıda yine mesele· unen gelmiftir. Bu müddet zarfınd;t . . . . ah · cezadaki muhakemelerinin rüiyetine hine çalışmak üzre gittiği zcvcının 

<•dar istirahat edecektir. bir muharrırımtze şu ız atı vermış· cumartesi günü de devam edildi. Her kendisine karşı lakaydisini göstermek 
l~i k •na .t':ma• eden bir iki mülahaza vardır. . . Barem kanunu maarif kanununun Unkapanında evvelki gece kıskan· tir: celsede daha şiddetli bir alaka uyan· ve eğer, aynlmağa karar verecek o-

l Buı.,::•. ıkı dört eder gibi barizdirki Türkiye ziraat mcmleketıdıu, bazı maddelerini ilğa ettiği için yeni çlık yüzünden bir cinayet olmuştur. - Halriyat·.a baz; çanak Çiltr'kl: dıran muhakemenin celsesinde de gi- !ursa bu hususta muavenette bulur. t· 
ilen · ' ınternational ziraat kongresindeAlman murabhasının nutkuna bir kanun layiha51 hazırlanmaktadır. Elekçilik eden çingene Şabanın baca- parçaları ile bir m~··diven. bulumnJ~- ne kesif bir kalabalık vardı. caf"ımı kendisine bildirmekti. 

&Oylene D 1 ld"" . ., 0 
• Ah t bald ş b d tur. Bilhassa merdıven Bızans devrı· HAYRİYE H. iN iFADESi htı·ıa•ttan memnu bulundukları •ı "•la n « ünya nüfusunun üçte ikisi ziraat a meşgu uu mu ... - Bu layihada ilk ve orta tedrisat mu- nagı me ızını a an an ayırt- tur. iBlhassa merdivecı Bizans deHİ· • 

"ı" rı bunlardandır. allimlerinin terfihinc çalışacaktır. La mak ve diğer karde•inc vermek isti- . · .• Kadın samiler Kadriye hanıma bü- rada Hamide hanımın pamuk içınc 
"ç din ' ne aittir. Bu hafri:1at nctıc•sınue Uutnıa ı k · ( k) yihada orta ve ilk tahsil muallimle· yor Abme bu manevrasını öğre· d h" yük bir merakla bakıyorlardı. Geçen koyarak Kadriye hanıma gönderdigi 
llıek t -~a ımki, a priori, yani evvelki kararlarla e onomı yap'."a . rinin kıdem ve makam maaşları na· nen Şaban, fena halde hiddetlenmiş, Çcmberlitaşm murabta §Cklin e :- celsenin zaptı okunduktan ıonra lı· mektubu pamuk içine koymaktaki 

dtk" '. a_rı e karışmış, devrini bitirmiş bir usuldür. Bir zaman, rıyazı- zan itibara alınmıştır. Barem kanunu ve dün Ahmedi karısını ayartmak is· yük bir kaideye istinat ettiği ve u tanbul meb'uıu Tevfik Kimi! beyin maksadın ilıtilattan memnu oldukları 
kıtı gıbı mütaarifelerle ekonomi (kurmağa) çalışan romantik ve akli ihzar edilmeden bile maarif için yeni terken görmüştür. merdivenin bu kaideve m;jrtehi oldu zevceıi Hayriye hanımın geçenlerde için mektubun Kadriye hanıma vü· 

Plerdtn b · · ( "bcd ) ih Jrt · K11kançlıktan kendı"ndcn aeçen ğu anlaşılmıştır. Haİriyat şimdi ka- de yazdıg"nnız ifadeoi okundu. sulünü temin oldug"unu ve mektup (r 1. erı tamam asır geçti. Şimdi ckonomı tecru en sonra bir kanun zan derpif edilme e ı· .. G 1 k ı da 
ta •at) b' di. Barem kanunu cık! kanunu tema· Şaban bıçağını çekerek Ahme- panmıştır. c ece sene aynı ay ar İstinabe varakasının okunmasın· mlinderecatı talim ve telkin mahiye. 

Onun için ~rk'gkidiş almıştır. t tb"k tm k miyle tadil ettiğinden ve bu kanunun din üzerine saldtrmıı ve vücudunun tekrar b~şlanacak ve hafriyat t~vsi dan sonra reis bey Kadriye hanıma tinde olmayup şahsi işlerinden dola· 
tıntk ' 

1 
ere iki dört hesaplarını, aziz vatanımıza a 

1 
e e maarifte tatbikine iınkin bulunmadı· muhtelif yerlerinden pek ağır surette edi!BecEeYk~ITTAKI HAFRiYAT teveccüh ederek bu ifadeye karşı bir yı sebebiyet verdiği bu hali kendisine 

it l"k ~eçmiş tecrübeleri beyhude tekrardırki, biiyle zaman kaybet· ğından layiha bir an evci hazırlana- yaralamıştır. Şaban bu cinayeti mü- diyeceği olup olmadığını sordu. Ka· anlatmak istediğini Hamide hanını 
'!'uruk· Bunu Yapacak mevkide değiliz. caktır. tcakip kaçarak kanalizasyon borula· Sırmakeş hanı civa~~ab .. ~~ıt.n driye hanım ayağa kalkarak şu ceva· söylemiştir. Neticei kanaatım ıudur: 

•ye an k · rar ı'ç 'nd~ saki da b' hafriyat bitmiştir. Buna= uyu ır bı verdı' .· Kadrı"ye hanımın g'o'stcrdı'gı· · sebcp-"'bı"l. ca mütckaddim laboratuvar sayinden sonra realist zıraat 1 LLET M-E-K-TEPLERl 1 1 ~ anmışsa mız son· bul B 
,.. 1 M ra zabıtaca yakalanmıştır. takızaferin esasları unmuştur. u KADRiYE H. iN CEVABI !erin ehemıniyetsizliği, mumaileyha-tb;ı. .~· ve miıtakaddim usullü taharriyattan sonra realiat bir sanayii '"Bu sene millet mektepleri Teşrini MAÇI SEYRE'DERKEN hafriyattan mühim neticeler el.de eılil _ Reis beyefendi, Hayriye hanı· nın Reisicumhur hazretlerine müra· 
llij •bilir.... sani bidayetinde açılacaktır. miştir. Yalnız hafriyat sahasının ya· mefcndinin ifadesi dogr-udur. Hayri· caatında başka gız· li bir maksadi ol· 

nya nu"·f · B k" f ı· d h · 1 ELEKTRiK ÇARPTI da S k h b 1 d ğundan Usunun yarıdan fazlasının ziraatta olmasına gelınce, bunur. u sene ı ca ıyet a a vası 0 a· nm ırma eş anı u un u ye hanım birlikte gitmckliğimiz hak- duğu zannını hasıl etmekte ve Nasır 
1 anlamak . . .. .. f.k . . .. caktrr. Bu seneki teşkilatta geçen se· Taksim statyomunda evvelki hafriyat tevsi edilememiştir. Bu ha· !andaki teklifimi izah ederek bir ha- bey tarafından yazılan mektubun 
i·1·,. •çın, mülabazayi serdeden Almanın butun ı rını gor- ki k ı ·k ı d'I kt' G gün Mısırlılarla m etmek için · · !'ki d k bil d "ild'r Çu"n , ne no san ar ı ma e ı ece ır. e- açı seyr nın ıstım 4 e a eg ı · • kikatin tenevvürüne hizmet etmiş ol- müphem ve imakar fıkraları da hasıl 

Geç•~ ay B""k Tk b' . çen sene hiç okuyup yazma bilmeyen stadyom duvarına tırmanan musevi kil her odasının ayn ayrı salı.iııleri du. Yalnız, bir noktayi daha ipret et olan bu zan ve şüpheyi takviye et-
• lionaı . u reşte, Türkiyenin de iştirak ettiği 1100 kişı ı ır ınter· !erden 421,000 kişi millet mekteple- Mayer elektrik telinin başına dokun mevcut bulunmaktadır. mek istiyorum. Zabıta raporlarından melı:te ise de icra edilen tahkikat ile 
Yaııeıi zıraat kongresi oldu. Kongrede, Alman nazırı Ditrichin, fahri rinden mezun olmuştur. masından dolayı duvardan aşağı dil· YENi SiLAH MOZESI anladığıma göre, ben daha Ankaraya tebeyyün etmiştir ki, Kadriye hanım 
iyeıı.::de bulunduğu Alman dclegationunun reiai ve Alman ziraat ce· AVRUPA YA şerek ağır sure~te yaralanmıştır. _Top_kapı sarayında .. y~i bir s!lıı~ gitmeden eve! takip ediliyormuşum, arıru ve heveslerine giddetlc merbut, 
ia;ndt '."trkez heyeti idare azasından doktor Hermesin, cihan ekono- GONDERILECEKLER TRENDE~ ATLANMIŞ mlizesı açılacaktır. ~uzenın t~_mzım~· nitekim trende eşyalarrm taharri edil evhamli hayalita mağlup bir mizaç-

zıraat' Bu sene lise mezunlarından 80-90 Yeşilköye gitmek iatiyen 60 yatla- ne baş1anm~~tır. ~esıııat . Eylül_de hı· miş te haberim yokmuş. Hamal kıya- ta olduğundan ef'alü barekitmda ak-
•Cihand . ın rolü hakkında bir tezi vardı. Bunda doktor diyor ki: talebe Avrupaya tahsile gönderile- rında Bursalı Hacı Ahmet ef. yanlış· te~ek ve m~e kuş~t e~ecektir. B11 fetinde polisler tarafından tarıtssut lü mantığı hakim kılamamaktadıf. 

il /\v akı nüfusun üçte ikisi ziraatla meşguldür. Hatta sanayii mlite· cektir. imtihan süalleri villyetlere !ıkla Bakırköyünden Sirkeciye hare· muze:ı:e eski ve. yenı sılablaıdan ok, edilmişim. Harekatım adım, adım ta- Kadriye barumın hareketinden bir 
tore rupada bile 150 milyon ziraat nüfusu var. Meslek istatistikleri- gönderilmiştir. ~et eden trene binmiş katar hareke· yay, tüfek, eski toplar v. s. konacak- kip edilmiş. Ankaraya muvasalct saa· gün sonra Nisır bey tarafından An-

li,de .. "'•1saı ile hayat kazanan nüfusun Almanyada yüzde 30, Fransada Geçen sene orta mektep ve liscle- tınden sonra kendisini aşağı atmış tır. KAÇ ANTIKACI VAR " tının bu şarait tahtında ne eheıniyeti karada İstanbul meb'usu Tevfik Ka-
""'• tal · kita 1 ik 1 dil · · B sada başından ag" ır surette yaralan· .... var, tabii beni takip eden memurlar, mil beyin haneleri adresine yazılan Yüzde 

80 
_Ya.da yüzde 50, Şarki Avrupada yüzde 50 den fazla, Rusya- nn P an ma e ememışti. u ş h · · d t'k tı'careti ile meş ._,_ b N. b · · 

sene bu kitapların ikmali için tedbir mıştır. e nmız e an 1 a · benim nereye gittiğimi tamamen Ö· meuu un asır eyın ımza ve adre-
~t. ık·ı~ve ,;iyz~rr~.at erbabıdır.» !er alınmıştır. Kitaplar Peyderpey ERENKÖYÜNDE BiR TECAVÜZ ğul olanladr·Mşüzhe _ta~adfınd5a0n t6•0şçilt~- ğrenmişlerdir. Hatta sekiz dokuzda sini ihtiva etmekte olması nazan te-
._. çıkartılacaktır. Bu senei dersiye bi· Erenköylinde Kadıasker mahalle- dilmektey ı. e rımız e • an ı- gitmİ§ olsaydım memurlar nereye git- emmülc alınınca tertip edilen bir sui 

Pada '::~raat geliri, bıı saye tekabül etmemektedir. Ziraat geliri, Av· dayetinde Ankarada yeni bir orta sinde oturan Sait, ayni mahallede 0 • kacı bulunmakta~ır. _ tiğimi ve kimlerle ğörüştüğümli an· kastı icra etmek üzre Ankaraya gi-
_şu rııüıa·ha"' rıııl!et gelirinin dörtte biridiu mektep açılacaktır. turan Emine isminde bir kızın önü· KADINLAR BIRLIC.I KONGRESi !arlardı. Gittiğim zamanı katiyetle i- den bir kimseye bir gün sonra böyle 
ı• •ada · d' · · be b "f' d Du··n Kadınlar bir\ig"i kongresinin fade edemiyeceg"im. Fakat, ben eve bir mektup yazmak, maksatlarının " t•titdı·. n anlaşılıyorki doktor ziraat hakkında bedbın ır, zira- BEŞ SENEDEN ALTIYA. • • ne geçmış, ra er gezmek teklı ın e h 1.. . . b' b' f d . 

gı ı b l muş k b ı d k b toplanması mukarrerdi. Lakin ekse· gittiğimde Hayriye hanımefendi: usu u ıçın ıç ır ay a temın et-n lcurıa nemadan memnun deg"ı'ldı'r. zı·raati ne pahasına olursa ol· lk mekteplerin sınıflarının beş se- u un · a u e ilmeyince ıza ı- Ö 1 ğ' . h la 1 · •· 'b' ·· ett 1 f"I' 
ıııa ........ trı 

1 
k . . . rak çekmi•tir. riyet olmadıg"ı için toplanamamıştır. - ye yeme ını azır ya un mıyecegı gı ı mur ep o an ı ın ... ..,~ es d k t neden altı seneye çıkarılacağı hakkın • • _ 'ka dilini' im h ı· d d 1 k 

, l'Ük e ve mevkii icabından olan o tor, gerçı zıraa ın t B es da k 1 EMNiYETi UMUMi.YE MÜDÜRÜ mı? ı e ş o asr a ın e e e e uv tıt &elt111 daki şayıalar doğru değildir. lk mek . u _na ızın kardeşi Hasan ge li b' d lil kt ba k b' 
... aaı teşkila"t •yen bu aczine bir kaç tedbir göstermiyor değil. Meseli tep teşkilat ve prog"ramlarında hiç mış, Saıtle kavga etmişse de elinden VIYANAYA GiTTi Diye bana sormuştu. Lüzum görü· vct. ıhr e

1 
tmv~rmc -~~ k §bula ır 

"" g·b· •nın k ı· 'k • t · ı t s lüyorsa bunu da sorunuz. Hayriye ha netıce ası e ıyccegını a ot· ,.. ı ı. uvvetlendirilmesi, ziraat mahreç po ıtı asını 1 anzı· bir değişiklik yapılmayacaktır. yara anmrş ır. ait yakalanmıştır. Şehrimizde bulunan Emniyeti u- k · d T f'k vomil be f 
qc_ - • · - nım elbise değiştirmek meselesinden me ıcap e er. ev ı ~ ye en 

" ""t zı·r LiSAN TED·R-ISATI 10 YAŞINDA BiR CARIH mumiye müdürü Rifat B. dün Viya· d' · h mı · H · h · «ıl aat· bahsetmemiş, bu da tekrar sorulsun ının are erı aynyc anıma reı-
ın (au· · b .• b' h. f teş B F tilıt Ki · d naya mütcveccilıen hareket etmi•tir. · mh h ti · · k" kl · be ,., e '~•hre . ı genris) içinde mündemıç ta ıı ır ma ıye ı, · u sene orta mektep ve liselerde a e rmastı mahallesın e otu- • ve ya kendisi celbedilsin. . . Sonra sıcu ur azrc erının oş erme . 

.. , ç •ı!•L. b'lh li t d · f l eh ran 10 ya•ınd İh ·ı 3 • da Rifat B. Viyanada tedavi edildik- be •tm •· t kl.f 'ğ' b Jd H 
ı ı ""4tile k.imilen tashih kab;J midir. . . ı as11a san e nsatına az a em· • a san ı e ya,ın reis beyfendi, emniyeti umumiye mü- ra r gı egı e ı ettı ı a e a-
l ·' "'' f · il kt" li d ı · · F t · · d b' L •- L •• ten sonra avdet edecektir. · h b klifl · . .' .,,_ . :ııt;. iltri serdediyoruz: mıyet ver ece ır, san crs crının ua ısmın e ır çocu .. , .. r .. para yu· dlirlüğü bu kadar tertı'lıat almq ve ynyc anımın u te münasıp ı:ör 

uş , . .,.,.,~, ın ekonomi politika.11 etrafındaki münakaşalarda, ne öl· saatleri tezyit edilmeyecek, ancak zündcn kavga etmişler, Ihsan küçük Emanette bendeniz de İstanbul meb'usu Tevfik memesi üzerine yalnızca gittiğini ifa· 
Yıtun .. ._ - tnckt 1 d h • k'l . tedrisatın mükemmel olmasına itina Fuadi evden aldığı bıçakta karnından Kamil bey gibi nafiz bir devlet ada· de etmiş ve bil'iatinabe ifadesi alman 

tı tı~ir beya ep erinden yardım isteyerek, ne e şa sı mev 1 erıne edilecektir. Bu gaye için geçen sene yaralamı1tır. EMANET MEMURLAR( VE mmın evine gittim. Tabii bu bale gö- ~ayrir•. ha~ ~driye ~nımm ~u 
ardınıa~bir . n edenlerin mütalaasına müracaat ederek mevzularımı- de Avrupaya on bet lisan hocası gön KARI KOCA KAVGASI BAREM re benim eşya.mm Kamil beyin evin· ıfad~ını teyıt etrnıştlr ki, _bu .. hadise. 
~~tak, <iha~:~zk.. . . derilmi~tir. Geçen sene ve evelki se- Gece ıaat Jimıi ikide Leyli hanım- Barem kanununun Emanet memur de de tcharri edilmediğine ihtimal ve Kadnye hanını hakkındakı şupbelerı 
•ıtıde Ön" '.'." ı "Vaıiyetimizi idrak ile, ve ancak yaşayan ılmın mc- ne liseler ve sanat mekteplri için cel la koca11 Hüseyin efendi Kadiköy iı· lanna şekli tatbıki hakkında Emanet remcm. izale edecek mahiyettedir. Binaena· 

1' 
GUN.,UltıuUzüNdoğfruKgTörcfbSiliAri•D· İ HABERLERİN. ~::ny•;niedcennebmiumtauhtaassha1.s""ıaısrlagreatı.rtilaı·ıvc~- keleıinde kavsaya tutuımuılar, Hü- m~a1vinlkeri Ht itmkiikt tvebaŞcr1 if lbedyler . ~daunuhtakakiben Kadriye hanımın bir ~~!_h bdulld~!:mtaııakdt"ndazaKan idm~n ilharuc tet

ıeyin efendi herkesin önünde kanımı muş ere en c a a Ş amıt ar ır. ısb sı landa kendisinden izahat ....._ e ı... ır e nye • 
cektir. bastonla güzelce dövmüıtür. BURADA EMANETiN SOZO istendi, Kadriye hanım 9u cenpları mm mina1111: hareketiyle Nlsrr beyin etk'k - MAARIF._EMllU GiTTi GEÇMiYOR MU Ki? verdi: yaıdığı melı:tuptan mütevellit tllphe-

.\Jı iktı"s 1 heyeti : Dün Trabzona hareket etti Maarif Emini Behçet B. dün Bru- BiR KAÇAKÇI MOTOR Şehremaneti tiyatro ve sinemala· Bendeniz nkat Kenan beyi 8-10 !erin medan hlikmolabilecek bir kuy 
'"'' at le saya gı'tmı'ttı'r Orada b' k "''" k YAKALANDI rın saat 12 de kapanmasına karar ve- yumda iken tanırdım. Bir defa da veti ihraz edemiyecc"' tezahür eder. c<tkcı,·rıı· . Omisyonu tarafından baaitle•tirmek itibarile ticari muame . ır aç .. ~. a- ...,.... M . . . ee·· . b ıy ız • lacaktır. Rüsumat muhafaza motörü Kara· rmiıti. Son günlerde h•zı tiyatro yeni zevcim Faik beyle evleneceğim emunyetimiz, mıyetin U..U· 
• etini t ''.I zirai, sınai ve ticaret !atı olaylaıtıracaktır. Bundan baıka deniz boğazı önünde şüpheli bir mo· grupları buna dikkat etmemekte ve zaman mütaliasını almak için müra· rtınu ihW eden en ufak cllrilmlerin 

· .? ltotııiaespıt etmek üzre teşkil e- memleketimizle ticari mlinaıibatta MOFETTIŞLERTOPLANDI tör görmüş, derhal takibine başlan- oyunları saat ikiye kadar uzatmakta caat ettim, Kenan bey ifadesinde be- takibinde fevkalade huııaoiyetle ba-
·11 VaPıırlon azalan dün "Karade- bulunanan her devlet, hükumetimiz· İlk tedrisat müfettiıleri dün oğle· mııtır. dirlar. Evvelki akşam Büyükderede nim için: rekct etmeii kendiıine bir vaılfe bi· 
it trd_ir. e Trabzona har~ket et- le yeni muahedeler akti suretile ti- den sonra maarifte bir içtima yapmı~ Motör Rumelihisan önünde yaka· Maricayı oynayan bir temsil hey' _ Dejeneredir, aklına releni ya- lirken bilylik haliskira müteYeccib 

· ~"Yon . . cari münaıebatınr tanzim ediyor". !ardır. İçtimada senei deraiye bidaye· lanmıştır. Kaçakçı motöründcn 18 eti saat ikiye kadar devam etmiştir. par. . . hain bir maksadın en ufak delilini 
~. l'rabı:eısı Salaheddin B. ~et· * Odada yemek komisyonu - A- tinde alınacalı: tedbirler ve sarfedilc- teneke ispirto, 339 paket Bulgar si- Proğrama glSre saa~ 10 da ~~şlaması Demiş. Bu nasıl olur, Kenan B. hatti en ufak emaresini bile ihmal 
~du Ve sdan başlanarak. Gır~- merikada bulunan bir müessese be- cek faaliyetler için bazı esaslar tes- garası bulunmuştur. Kaçakçılar za- icap eden tiyatro hır ııaat hır çeyrek bu sözleri benim 8 - 10 yaşındaki ÇU· edemezdi. Şahadetlcrininin hulhala-
• ,'_ •ö)'le~m.suna da. teşmil edı- ynelmilel bir yemek kitabı çıkara- pit edilmi9tir . ...,,,== bıtaya teslim <:d~dir. tehhlirlc başlamış ve geç vakta ka- cukluğuma istinaden mi aöyliyor, gel- rıru arzettiğim taJıitlcrde ıuikaat hak 
h. '"'ng· ştır. Tetkikat nettce- cak:tır. YENi KURSLAR AÇILACAK iKi KIZ EŞYALARINI ALARAK dar devam etmi•tir. Bu vaziyeti halk sin de izah etsi1t. Kendisinin celbini kında delil teşkil edebilecek hiç bir 
"" ı madde! ·· · · tilı • ·· ı · ı dl B t1 lıa ittırıı er uzerıne 19 • Amerikan müessesesi bu huıuata Muallim muavinleri için açılacak KAÇTI ıslıklarla karşılamıştır. isterdim. şey soy emcrnış er r. eyana arı, 

lq;~.iYadc _nıaıı ve hangi sa.nayım Ticaret odasına da müracaat etmiş· A ve B kursları 1 Ağustosta açılacak Eyiptc saka Haydar mahallesinde F~S, KU~AH.YE ŞALVA~ Muddei umuminin talepnamesi davamızla rabıtaları olımyan hadise-
ltc,~.tespi:"!{şaf ettirilmesi !Azun- tir. Amerikan müessesesi Türk ye· tır. Bu sene kurslara lise mezunları Cami sok ğ d t G"" ilk Gazı Hz.len!'.!!'. •••şantaşındaki ev- Müteakıben müddei umumi Sad· !ere taalluk etmektedir. Binaenaleyh, 
~ "Yon unacaktır. mekleri hakkında da malumat iste- kabul edilmeyecek münhasıran mual- murlurıar=..:n aı:a::n efe':.';;[nin ::; !erinde vücude getirilecek ~n~tap edelin B. talepnamesini serdetti ve icra kılman pek amik tahlcikat neti-
• ;•tkikat~(~a)ra~cni~. sahill~rin- melı:tedir. !im muavinleri kabul edilecektir. Musaffa hanımla halasının kızı Dür· m. uzesine konulaca. k eşy_anın hır lıste· muhtelif phitlerin ifadelerini tahsil cesinde aleyhlerine hiç bir bedelil tabas 

·· •ili t' gun surecektır. Ticaret odası bu münasebetle Türk I b 1 şt Mü kıl'b t ka ettikten sonra dedı· ki.. sut etmiycn maznunların raatlan-
"L ..... t Dev et mat aasında nc __ v __ hanım be• gün evci evlerinden •• .. yapı mı ır.. z_eye ın ~ a e - ,__ ril k h d 1 b 

l d ~ •• ,.,, e. muahedeleri - Yeni yemekleri hakkında da tetkıkat yap- b • d d k 1 bt kul! 1 Muhakemenı'n ilk celsesı'nde muh- na .... rar ve ere ız an a a et u-"'"••s utün eşyalarını alarak kaçmışlardır. um e ~n ve ın ı a a anı an eş- ima 1 d . 
~ CV!ttler bı· t~tbik edilmeden C· mağı muvafık bulmuştur. Bunun i· Devlet matbaası müdürü Faik Sah- B~ hususta zabıtaya malumat veril· ya ve kiyafetlc~ _!<onulaca~ır._ B~ terem mahkemenizin nazarı dikltat yuru sını ta ep e cnm. 
•tıı deai al ukumetimizle ticaret çin oda da bir komisyon teşkil edile- ri B. matbaa işleri hakkında şu iza- ntlJ olup tahkikat yapılmaktadır. Ha· meyanda fes, kii_lih, mevlevı ·~~csı, ve takdirine arzettiğim deliil meya· Talepnamenin kıraatı sıraamda 
1~'.. Cii-ru'"ktına .te•ebbüs ettı'ler. celrtir. hatı vermiştir: kal k t kit bbe •• ı b d 1 d K d . h Kadriye hanım ve rüfekası kendileri-~ııı -Q t • bC'r verildi"'ne göre bu hanımların tz. pa , a e, cu .'. .-.var. gı _ı eıı-. nm a maznun ar an a rıye anı· ,_ mla d bedb' 1 ,,• haric• arıfesinin tatbiki ve- Komisyona iza olarak Cemal ve - Mayıs gayesine kadar matbaa- mire kaçtı~hm ve İzmir z b ta yalar konacaktır. Muze faalıyetini ı· mm İatanbuldan Ankara.ya hareketi· ne ait "'"' r a ara sıra ın ° U· 

Elı,;;.den' mb_evrudatın, yeni zam· Ali beyler davet edilmi«lerdir. Türk mızda bir milyon 300 bin alfabe, · 1 a ı sının d d komıs· yon o"nümü d k" p · .. ki b' d · N" be yorlar, ara sıra gözleri gine ilmitle _, • ız eri üzerinde oldug· u anlatılmakta· are e eı_ı .. . z c ! _er nı mutea p ıra crı asır y tara- nl d N . be 
)t ırı.ı Ve b ır kat daha pahalı o- yemekler komisyonu Amerikan mües halk için 85 bin ilk kıraat, 60 bin köy dır. Sebebi firarları da malum olma- ı_embc gunu Ş~emanetınde hır ıç· fmdan kendisine yazıl1111} bir mektu· cab. lanıykor u. K edtı~e braatlan tale-
1 't har,· lu noktai nazardan Tür· scsesinin suallerine cevap verecek- kıraatı, 60 bin şehir kıraatı, 25 bin ki ktedecektir bun müphem ve calibi •üphe fıkrala- ıy e çı ınca, a rıye anım elinde· 

" c 1 ma a beraber bir aşk meselcsile ala- tıma a . O Ü Ü • ki mendili'nı' ağzına götlird·· d 
"'ait 1 sermayenin daha müş- tir. imla luğatı, 16 bin gramer ve maliye kadar oldug"u zannedilmektedir. •--·ISTlb~YE1 ~ PRk __ S .. .. .. rıru aynen okumuştum. Bu mektu- u, ve u-

İ)"r aıd: tında geleceğini iddia e- * Bakkallar kongresi - Bakkallar vekMeti he11abına da 7 milyon tek sa- ~-atı ıten stınye oprusunun bun sahibi Nasır bey aile hususiyet- daktarına toplanan sevinç sayhasını 
tı., tör~ıy~~l_ar. Bu hususta ken cemiyeti kongresi Cuma günü topla· hifalı varak, 47 bin defter 295 bin Memlekette Ağustos iptidasında küşat resmi ya- !erinden bahsetmesi hasebiyle liuba- gizledi. Diğerleri de sevindiler. Nadi-

' ~t: Uftüı:umüz salahiyettar 1 nacaktır. karne basılmıştır. - pılacaktır. ___ ,....___ li bir lisanla yazılmıı olan bu mektu- de hanım başını hafif hafif salladı. 
oııa tıu kab· . . • Zahire borsasında intihap - Ti- Ayrıca 403 bin, lise ve mektep ki· Bir 8-flk ÇBCl8Sl ACIRCEZA REISLICI bun ailelerinin husuıiyetlerine vakıf güldü, gözleri yaşardı. Salonun için· 
~ı.~a_n_ dadıü ıddıal_ ar .• alelade . bir. caret. v. e. zah_ ire borsa• .. • yeni idare tabı basılm<ştır. Matbaamızın serma- Y'· J • hk . . . olmiyanlar içın' va.zili bir mani ifade de umumi bir fısıltı başladı. 

Y 1 • 1. ld Ag-ır ceza ma emesı rıyasetıne ta· Be aatlar ı'stcndı' beraat Fcı-t"-ru··kr. enı gümrük tarıfesı meclıııı ıntıhabatı bugun yapılacaktır. yeai 187 hın ıra o uğuna nazaran edemiycceğini kabul etmekle bera· - r ı • · · 
''d-Q 1 b' rf da Bir muallim kr·""r n yin edilen Birinci Ceza reisi Hasan •n fa kzarrı_ mı itibarile eski ta Fırka namtna eski idare meclisi aza- bu sermaye ır sene za ın takri- . ' 4' nı . ber mektubun hiç bir fıkrasından H k t t . 

r 1 ı ·· d I d d'l · · Lütfü beyin emri gelmış ve dün A· are e gaze eSl 1 ıse de muamelatı lan namzet göaterilmi•tir. ben uç e a evre 1 mııtır. a.cıı ı..ını 8 kurşunla kendilerine isnat edilen sui kast cür-"17" • y ff ğır Cezada yeni vazifesine batlamış-
•~ IST}.Q.anıbio Borsası291'1/929 Vilayette tır. Hasan Lutfi B. 25 sene muhtelif münc teşebbüs manası istihraç edile M-h . . t 

t.:tr,,_ kRAZ l HldiJ .. diJ •' · I · d · dd · miyeceg· ini ifade etmiş ve mektubun U e _YYIÇ neşrıya 
1
,-.,,...., dıhtıı LAR TAHV LAT 

2 5 
k U .o • mahkeme rıyase erın e ve mü eı 

"'-''' "'•• 1 Q• 1250 ' ()() uruş umumiliklerinde bulunmuştur. müphem fıkraları hakkında şu izaha- davası <Yörül<lü 
•ıoı 1 ~.:h•de 191 00 Audot•} ~ :J:_: :g:: Zavallı Ayşe de bu /acıadan !!"!'!!""'-"""!""!"''!!!!~!!!'"'~----"!'!! tı venniştir: n 

'• ıı. lr YOiu 6 •• D. y •. T 4o.- Baytar ve orman mezunları cinnet getirdi atzına almaması kendisine tebliğ e- 1 - Pekila bilirsin ki, karar vere- Müddei umumilik tarafından ifa· 
~...:k.,, St11;ı:n.n\ Ttlael şlrterl •.,o.oo Baytar ve Orman ili mektepleri dilmiştir. ceğin işlerde muvaffak olmak için rekct gazetesi aleyhine açılan mühey· 

l
l l,, 1• d,.,,_1, 112 05 Elcttlrü: ıırkecl 455,00 mezunları maaşlannın bidayette2,500 Konyada bir genç maaum atkının Lakin genç kız bir türlü aşıkım ben de ellinden geleni yapmağa bazı- yiç neşriyat davasına dün devam edil· 

r. "' ıoıu ~ · " ıı ku b 1 t B dı" · · M h d b" k De ekt k d d K · · G 1 d 1 ""S. •t. :s 5
.:; 40 Rıbum ~ır .. e . iti 75 kuruştan baslryacağı Viliycte bildi- r anı o mut ur. u genç Konya- unutama gı ıçın c me c ır mc - rıın. m en ma sa ım şu ur: a- mıştır. ec;en cc se e mar:nun arır. 

~ S,, S Sır;,Q ;• 00 H. PaJI Umu ılrktd rilmiştir . nın meşhur terzihanelerinden Osman tup yazmış ve o gece tekrar kaçma- driye, Ankaraya gitmeden iki buçuk mahkemede ispat vücut etmesine ka-
1 lt,:'ltıı 

3
" fi.00 ÇEK!.F.R Dün Vilayet hükumet konağı hah- Nuri efendinin kara Mehmet isminde !arını teklif etmiştir. Kızın Mehme· ay kadar evci Mısıra gitmek istiyor- rar verilmiştir. Bu itibarla gazc,,tnlıı 

j httr • <\. s, " 75 çesindeki otların tutuştuğu görülmüş biraz esmerce uzun boylu çok yakı- de mektup yazdığını haber alan Rı- du ve İstanbuldaki Mısır konsolosu sahip ve müdürü mcsulleri Fahri Kc 
· L '"•• ş. ıo öS Londra ıor ... so 00 Newyorl: 0,41 °1•25 tür. Ate~ Viliyet jandarmaları tara- şıklı bir kalfaaıdır. Mehmet bundan za B. o giln erkenden evine gelmiş. Refik beyin ailesi Mısıra gideceği mal ve Suat Tahsin beyler dün mah· 

4. ~tı • .,,, -~- 3o,25 Paıu lil 18,00 Aıloı '7 04.00 fından söndürülmüştür. bir müddet evci muallim Rıza beyin Ayşenin mektubunda yazdığı saat· zaman onlarla beraber gidecekti. Gi· kcmede hazır bulunmuşlardır. Fahri 
'tcı~'•ıo S. 7 05 Cene•re 1 47.75 Romı 9 IJ.OO Otların dikkatsızlık yüzünden ve kızı Ayfe H. ile tanı11111J .... İki genç te kara Mehmet evin kapısı önüne dcceği zaman muhtaç olduğu beşyüz Kemal ve Suat Tahsin beyler nıe-
'ı. ·~~· ~ 28 30 Bü.krcş 14 87.so AmsıerJam 1 ı 9.no söndüdülmcden atılan cıgaradan tu- aradan günler geçtikçe birbirlerini gelmiş kurduğu bayalların titrettiği lirayı vermeği kendisine vadetmiş- vzuu dava olan "alev yağmuru" ya. 

1••ı ..,,.. S. ~d 50 Bribel 1 43,00 Solyı 65 87·50 tuştuğu anlaşılmıttır. Ateş, başlan- çllgınca aevmiye başlamı,lar ... İlk de eliyle kaptyı vururken zavallı Ayşe tim. Mektubumda ki bu fıkra ile para zısı hakkında izahat vermişlerdir. Bu 
"ı• 4 75 Prq 16 07,511 Berllo 2 01,7-5 gıcında görülmemiş olaydı tehlike fa pencere aralığından başlıyan mü- müthiş halecanlar geçiriyor babasının mes'elesine işaret etmek istedim. yazının köylüleri ezen mütegallibeleı 
lı " M Vlvan• 3 .lq.so halini alması muhtemeldi. n:ısebet gittikçe ilerlemiş beraber ge- hazırladığı tabancayı almak için fır- 2 - Aklına gelen deliliğe teşebbüs için yazıldığını, mazinin lenalıkların-

t;:,k· l';lJ lJMU}I, I - - -- -- KOS ŞiRKE I zıp tozmıya batlamışlardır. sat bekliyormuı işte bu kapı vuru- etme, kendini düşünmekle beraber dan bahsedildiğini, "alev yağmuru' 
'li 1 

Oü ·· 1 YE HESABATll ·~ - TER T MESELESi Bu hal Ayşenin ailesinin nazari şuyla Ayte bitap yere scrilmiJ şimdi aileni .... fıkrasiyle ailemizin mi· şirinin Konyada münteşir «Halka do-
~it,,/~~~ umuıniyenın tasfi· t ANKARA P AJ..AS 1 ANKARA 29 - Terkos şirketi dikkatini celbctmiş, ve zavalli Ayt.e babası elinde tabanca merdivenleri mus ve haysiyetini ihlal edecek gay- ğru> gazetesinden iktibas edildiğim 

Uıniye ~ 'll•k uzercdir. Düyu· 1 \ hakkında cemiyeti belediyenin şika- H. bundan sonra sıkı bir cenber içe· üçer beşer iniyor ..... Daha k•pıyı a· ri makul hareketten ictinap etmesini söylemişlerdir. Konyada ayrıca bu 
'•Qp • ıa.nın m~'ıtclil stıbelerı·ne t ' NKA.RA) yeti Nafia vekilinin riyasetindeki he· · · J ~- N"h b. "dah d' .. tavsı'ye etmek istedim. h kk d hk k " , rn h f rıaınc a ınuuJtrr. ı ayet ır gün da çar açmaz: a mı vaz geçme ın gazete a ın a ta ; at yapılıp ya-

~l'ii ahaıın b· .u asip_ ve .;,emur e•- Biltlln odalarda tele on, sıcak yet tarafından .müzakere edilmiş ha- ha fazla tahammül edemiyeceğini his diyerek elindeki tapancayı pençcrc- 3 - Senin bu husustaki kararına pılmadığ< istilam edilmişti. Bu istiJa. 
•t ~ u,,,u ı. suretıni Paristeki suyu, kalörllerl ,-ardır. Hususi zı noktaların hır defa daha tetkikine seden Ayşe koltuğuna ıardığı çama- den saçlarını yolan kızının gözü ö- ve zati muhakemene müdahaleye ma cevap gelmediğinden istilamın te· 

'e ı.._," sor~ıy~ ıııeclisi idaresine, 1 banyolu apartmanlar. lüzum görülmüştür. şır boğçasiyle aşıkının evine kaçmış· nünde oıı iki defa boşaltmış çıkan hakkımız yoktur. fıkrasiylc zevci ile kidine ve muhakemenin başka bir gu. 
· di ctın<ılnı de Ma!ıye vekil•- ı Odalann flatı: 6 • 8 • 10 ve 12 Bu tetkikatı müteakip lehte veya tır. Mehmet çok uğraşmq baba>ın· mermilerin sekiz taneıi kara Mehnı~· olan münasebetlerinde müdahaleye ne talikine karar verilmiştir. 
lJ. - ' üae çalısmaktadır- 1 aleyhte bir karar verilmesi muhte- dan Ayşeyi istemi~ bir türlü muvaf· de iaabet ederek Ayşeııinin gözü önıin hakkımız olmadığını ifham etmeg-i 
t ~ ı ı,t • liradır. Amerikan ban orkestra, meldir. . A M iRTiŞA BAHSi E"'fRAFINDA 

b" •n /\ • ı · fak olamamış. Ayşe evine kaçtıktan de yere sermış. . . yşe ehmcdiyle murat etmiştim ve kendisini haklı 
'i ia:

1«o;:; , gııstosun <l 5• ine ka· J erkek ve kadııılara mahsıts Diğer taraftan şirket, imtiyazın sonra bir müddet beraber yaşamışlar beraber ölmek için kendisini pence- gördüğümü söyleyişim. Zevcinin ken irtişa meselesi tahikatının nakli-
ll) '<ııaı; d ··;nn"?ilnıckteJir. Para per1>kı!.r salonu, çamaşırhane, temdidi talebinde bulunmuş, bu tak- lakin Ayşenin ebovcyninin şikayeti reden atmak istemiş demirler nıaııi disine layıkiylc bakrnağa muktedir dava suretile ba,ka bir yere nakledi-

•t, t •tr;ırı:; ay,.ııe m•murlara ik-U garaj, tenib, killilphane, yataklı 1 dirde 1,700,000 lira sarfı ile yeni te- üzerine polis müdüriyeti Ayşeyi aşı· olmuştur ... Ayşe şimdi cinnet r:etir olmadığından idi. Jeceği ihtimalinden bahsedilmektedir. 
YOCegı •J;l~nilmekte- ! 1 vagonlar :ıırketlı:lnı.cental ıt.ı ı sisat yapacağını, lstanbulun su ihti- kının yanından alarak evine te•lim miş ve mütemadiyen benı Mehmede 4 - Faik beyin ahvalinden bahs Alakadarlar bu hususta ademi tnalu· 

j•-------·---·----.;.._.lyacını temin edcceğ"ini hildirınittir. etmiş ve bir daha Mehmedin ismini götürün diyormuJ. editim ve temizlik yapayım demek- mat beyan etmektedirler. 

"" 
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Mektebi müdürlüğünden: 
Hıı'u'i daktilo 'ınıfında ötedenberi n:r'lmekte ol n 

DAKTİLO DERSLERİı JE ilA\ cır- daUwcul 
- ~ lizımı J_!a~ 1 rnu 

bulunan maliım:ıt ve muharrı:ratı tüccari t:, dt.:'•t:r tutrr.1K he~ 

kopye nıaknelcrini bihakkın ö~rtnmek uıre \arılan. <~I ıe 

Bl Gl'~KÜ HA VA 
Dun e çokl haraıt' '! 7 en az 

21 derece ;;ı. llu gun lıa\a kapalı 
w • ul - dacaknr Yığmur \iğ 

m 'T!Uht ~c: 'ir. Bugtin ruıgtr 

f.< vrlll~an efectkt r. 

FELEK 

Yüzümüzü güldüren takım 
Bu takımın fena teşkil edildiği iddiası gülünç 
bir kulüpçülükten başka bir şey değildir. 
Sahip ve •por muharriri ayni Jru- nerbabçe, bir İ&tanbul ve hatta bir 

lüp müntesibi olan bir refikimizde TUrk muhteliti nazariyelerini iflasa 
dün garip bir iddia vardı. Bu iddia- sürüklemesidir. Zira bir gün gelecek 
nm serdi tarzında o kadar a~ikir bir ki bu kabil neşriyata kapılan futbol
kulpcülük zihniyeti vardı lri, bu ka- culamnız dahil olacaklan her hangi 

MONAKODA RAHATSIZLIK darını gülünç bulmamak kabil değil- bir muhtelitte yalıuz ve yıµnız men-
Avnıpanın en süze! bir yerinde dir. ıup oldukları kulüp heaabına oynı-

Akdeniz sahilinde bir Monako Prena Bu iddia şudur: yataklar ve aralarında muhtelitin mu 
liği vardır. Me bur Montekarlo ku- "En~adiyül'EhH" yi ın:'ilup ~den vaffakıyetini temine hadim bir teaa-
marhaneleri de bu Monako Prenali- muhtelıt takım fena te§lril edllmi§... nilt kalmıyacaktır. 
jinin malidır. Zaten bu prensliğin Niçin ~enerbahçeden yalnız Zeki ve Şimdi gelelim takımın haltlkatan 
yegane iradı o kunıarhane ve ıa:ı.i- Alietbn .alınmış ta bütün Fener hü- iyi teşkil edilip edilmediği cihetini 
nonun verdiği rüsumd•n ibarettir. cum hattı alınmamış. • . münakapya: 
~u hurdel>ini hülcümetin tebaa11 her Bu ~ususta ;nün~k~&aya girmeden Dün takımın fena teşkil edildiğini 
lürlü vergi ve teki.liften muaftrr. evci diğer refıklerımızden, talmnın iddia eden refikimiz cumartesi nııs
Bir taknn kuy>idu adliye ile Fran- tarzı tefkili _hakkr~da yazdıkları bir hasında Galatasara~n fevkalade oyu
aanm hi~yeıinde old~~?dan h":rp ka~. •atırı ı~tıbası luzumlu ~ı:Juyoı:uz. nundan bahsederken "Galatasaray 
•e darp ile meıııul deg-ıldır ve elın- Mı:hte.lit. ta~n tertibı_nd~ ,_ hücum hattında Zeki ile Aliettin bu
deki bir alaylık ahali ile böyle bir bet ~dı!nütti.. Yanı ev.~lki_ gun ııaret lunsaydı galibiyet muhakkaktı" de
ıey yapmasına da imkan yoktur. ettığımız gıbı cuma gunlcü muvaffak mişti. Şayanı hayrettir ki bu mütalaa 

Onun için aıkerlik te yoktur. lıte mat Y.apa~ Galat~sa~y il ta~?"°?' mevkii tatbike konulunca, - bu hu-
bu verai venniyen aıkerlik ebneyen mu acım atbna . e •.. aetbn susta kendisinin hakkı kıdemi oldu-
M -•· aha!" • p . h""k" t alınmışlardı. Fılhakika bu dun bekle- -gunu unutarak b k"ld b" t onaao ııı reoıın u ume U• - u ıe ı e ır a· 
murile ittiıal ~tmemesinden ayak- nen ~nu verememekle .bera~r o- kım yapılmasını akılsızlıkla tavsif et
lanrnıılar, adeta ihtiliol çıkaracaklar y;.ınc rın son maçlardaki. va.zıyetle- ti. Bırakınız ki Galatasarayin yaru 
imiş! rıne nazaran en doğru tertipti. ağyar her kese pannak ısırtan fevka-

Bir Fran11z ıazeteai bu badiıeden "Muhtelit ta~J teşkil edilmit- l~de o~i.le g~p g~linm~esi aı~f 
baıhıederken hükumetten memnun ti " bır taliıızlikten ıbaretti. Zeki ve Ali-
Glmayan Mo~oluları Franaız olma- ·;Galat l lann Unkü ettinin hiç bir pas alamadıkları iddi-
•a davet ediyor ve· yunundaasaray ı takımcumabg to-1 ası ise ayakta duraınıyacak kadar 
J • n sonra ın u sure e 

- Hele buraya gelin, aaker olun tertip edllmeıi çok muvahktı." yanlıştır. !Car~ı tarafta en fazla mu-
vergi verin de o zaman rahat eder- CUMHURiYET vaffak olan iki kişi "Haseney" ile 
siniz 1 diyor. '"Takımın bu suretle tetkilinde İsa- cSü~erman• dı. Zira veı:i1en p~ılan 

Son aünJerde bu rahat tabanları- bet vardı. Zekı ıle Hastney, Ala ıle de Suley-
na batan adamlana tekrar ayaklan- cTarafğirlik yapıldıgı, hücum hat- man müşterek alıyorlardı, ve bunun 
dıklanııı okudum n dünyanın en bnın tamamile Fenerden almma11 111- içindir ki iki&i de fazla ilerliyemedi
~el yerinde her türlü luıydü tek· ztm geleceği hakkındaki iddialar ve ler. Milli bir muvaffakiyet addedebi
liften azade yqayanlarm da rahat Zeki ile Alaettine hiç pas verilmedi- leceğimiz bir galibiyet meydana geti-
edernediklerine §&!hm, f&flnn!.. ğine dair olan sözler çok çirkin kulüp reoleri takdir ve tebrik edecek yerde 

ÇIN MESELESi cülükten ba,luı bir ıey değildir." birbirlerine düşürmeğe kalkınıyalırn. 

O L'-d b" ·· kt··•. SON SAAT Zira Galatasaray dokuz, Fener iki nce DU en ıre Ur UJ<: ! t b J b )ı . di r 1 
Acaba ikinci bir 1ıarp ateşi dün- ~ af.nk. ud mikat uabnm emen hepsi okıyuncu Gver1mış ye ga ıp ge en ta-

t ,__ cak ? d ,,._ aynı ı ır e en yalnız bir tanesinin m ne a atasaray ve ne de Fener-
yayı ear...- tutuıtura mı. ewa. .. b ta k b" kul"" ··ı··k . . bah ·-•--d Gal F 
Ç- kii A A R goze a ca ır upcu u zıhnıyet çe ....,.""" lr, atasaray - ener-

unç· .vnıb .. Pki'.' b':~ .. k ıdyanml ti" h"ubıra ve hırsile hareket etmesi, bereket bahçe muhtelitidir. Behemehal iki ku-
Ye ın ııı ı ı uyu ev e ır ır- . ki 1. . · . ı· b"" h" · d"" · 
J • ı.:-·t d"I • 'ki 1 versın • o unpıyat hezımetinin ne u un ıssesıne uşenı ayırt etmek enne o ~·- om ver ı er . ..., n, e- k d . • · · k h d ha 
hülhamt, her fey ıene olduğu yer- eda ar gayrı lmb~n~ olduf~~u ispat ısltıyo .. tsa u a eve! esasen ayırt 
de. . en son ga ı ıyetın şere ını azaJta· o mu~ ur; 

Naırettin Hoca merhum Temir bıl~cek 1?ymette bir şey değildir. E- Fena v: boz~ bir oyun: 6 - 2 
Ak,.,.h. ld"-· b" iti" sefı mucıp olan cihet, bu kahil neori- Fevkalade hır oyun· ı - O .,.- ıre ce ıaı uman ır o ma- k li b" • · 
tom göndermiş: yatın. uvvet ır Galatasaray - Fe- S. GALİP 

"Yarına kadar Aktehirden çekilir- t- e h -d-~M .
11 

A - --- - -
•e çekilir, ç:kilmezse _!>en bil~rim ~e 1 a 1 1 1 
yapacağum' der, T emır hu cür' etkiır 
adamı celbedip Jorar: 
-Çıkmıyacağun i,te! Ne yapa

caksın bakayım? 
- Hiç, ne yapacağım, sen çıkmaz. 

san hen çıkacainnl cevabını almı1-
Asya ve Avrupanın iki &eniı dev

leti araarndaki oltimatomun taatiıi 
de buna ne kadar ben2İyor. 

FELEK 

Türk sigorta şirketi 
Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 

lekleplilef IÖla,3tHI A('llll'«i 11lı111nma3an şehirlerde acente arnnınakt'\•hr 
Telefon : Beyoğlu · 2003 

Vunanhlarlamüzal<ere .-:------------..:.....:----====== 
12 inci haftanın 3 üncülüğünü 1- ····~ Mücellit presi aranıyor 

talyan ticaret mektebi talebesinden 
~6 1. Sadrettin Bey kaı:anınııtır. t. 
Sadrettin Beyin yazısı şudur: 

Bu haftanın en mühim haberi Yu 
nanlılarla aramızdaki Mübadele mü
rakeratının yeniden inkıtaa uğrama
ııdır. 

Çünkü senelerden heri Yunanlı
larla bizim aramızda müzakere edi
len bu İhtilafta Türk hükümetinin 
gösterdiği bütün hüsnüniyetlere fe-
dakirlıklara rağmen Yunan hükft
metinin batında bulunan zevat tara
fından dahili politikaların tesiri al
ımda daima müşki!at çıkarmaları ve 
işgal enelerinde bize kurşun ve ö
lüm yağdrrmak iıtiyen firari Rum
ların avdet etmeleri için israr etme· 
!eri hu müzakerenin inkıtaa uğraya
cağının büyük bir delili idi, bu inkı
ta'n en mühim ciheti ise ıenelerden 
ben çok mağdur bir vazıyette bulu
nan tabamızın haklarını elde etmek 
için hükumetimizin lstanbuldaki Yu 
nan emlakine.. vaziyet etmesidir. -Belsoğnkluğu freu ği 

olanlarm nazarı dikkatine 

BDyllk •b'atta bir mUcelllt preal.ne 111zum 

isteyenlerin idare mUdlrlyetine mUracaatları. 

vardır ıatmak 

......... 994 ........ 

lslah ve yarış encümeni 
riyasetinden: 

2 Ağm•tos cuma gunü uçüncü Handicap koşusuna iştirak 

edecek Ruh,ar 67 • 'asip 65 Alceylan 60 Kliçükceylan 58 Tayyar 

;;;; .::abah 53 .\lazlum53 ve dördüncu Handicap ko~u•una iştirak 

edecek Kapgrine 62 l\listenıı;et !\3 Banan 53 Primrol 50 lnotist50 
filosofi 49 '\la,·zıka 43 kilo alacaklardn. 

Şirketi Hayriyeden: 
Ağustos ikinci cuma günü 

Üsküdar ve Kabataş arasinda 
araba vapurile 
icra edilmekte 

DftnkO bllmeceml:ıln 

halledllmlf fekli 
SOLDAN SACA: 

bllmeceml:ı 
YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Sigara içilen şey (7' 
2 - Beyaz (2) 

1 - Ustanın aksi ( 5) Acem hü-
kümdarı (3) 

3 - Set (5) Tutulacak yer (3) 
4 -Ses (4) 

3 - Kudunnu§ (5) Toplamak (3) 
4 - Nota (2) 

5 - Havadiı (S) 
6 - Acuze_ (4) 
8 - İzaz (5) 
9 -Yüklü (5) 

5 - Kırmızı (3) Konuşan 
miz (3) 

6 - İhanet etmeyen ( 5) 
7 - Köy (6) Nota (2) 
8 - Bardak ( 5) 
9 - Akçe (4) Nota (2) 

YEDiNCi 13ÜYÜK 

TAJJARE PiJANG~SU 
1. Cİ KEŞİD.E 11 AGUSTOS'fADIR 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Aynca: 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir n1ükafat 

Bu ke~ıdede num;ıra kazanacaktır. 

• 

Istanbul gümrükleri baş müdürlüğünden: 
J - 1927 ~tnclik btatistik mecmua,ının ikinci cilı!ilc 1 928 

temmuz Ye te~rinic,·vcl aylık mecmualarının tab'ı ayn &)rı açık 

mtinaka~a ile ihale edilecektir. 
2- ihaleler 18 ağu>tO< / 929 pazar günü ~aat 15 ve on beş 

buçukta icra olunacaktır. 

3- ,arınınıe~ i görmek isteyenlerin ha~ müdiriyet kalemıne 
H: ınünaka<aya iıtirnk edeceklerin o gün ttminat akçelerile birlikte 
!>;ı, mudiriy~t müba,-aat kombyonuna mliracaatları. 

Bursa muhasebei hususiye 
-müdürlüğünden: 

1 Temmuz 929 tarihinde ihalesi icra edilıneıc iizre mllzayede
yc Çitli maden fUyu hakkına zuhur eden taliplerin dermeyan 
ettiği teklifat ~ayanı kabul görülmeyerek müzayedenin keenlem 
yekiln addile paLarlık suretilc mtizayedeye vizına ve 5 ağustos 
9~2\1 pazartesi günlı saat 16 da ihalesine encümeni valAyetçe karar 

nrilmiş olduğunıian taliplerin encümeni müşarünileyhaya müracaat 
C\ ıcmelcri ilan olunur. 

lntara ıno~~ei unınınili~in~en: 
Ankara hapishanci umumisinin 15 Ağustos 929 tarihinden 

31 Mayıs 930 tarihine kadar ekmek ihtiyacı olan beheri üçer yüz 
dirhem itibarile l 74000 adet ikinci nevi ekmek 25 .Ağustos 929 
tarihinden itibaren )irmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile tem

diden münakasaya konmu~nı·. Taliplerinin 2078 nraıık teminatı 
muvakkate mcktuhiylc birlikte 15 Ağustos 929 perşembe giiııü 
saat on bqte Ankara müddei umumilik odasında müteşekkil ko
mi,yona muracaatları ve ~craitl anlamak üzre dairci mczkilrcde 
~arcname~ini gtirmeleri i!An olunur. 

Deniz levazım satınalına toınisJonu riJasetin~en: 

itmam C'llı ıniştir. 

T{'. CCARİ DERSI .ER : l <ulü m .,ara uı r ~· 
- ıtr ıuıreax, Ha ırg. u 

miısıakimc ve ga n mll•takime hesabztı ye htr '''" hesap H he• 
tÜCl'ariyt:. 

MlJHARRERAT VE VESAİKI Tf CC .\.Rİ 
Tüccar! mtknıplar. •iparif emlrleri ir<alAt ihbarname len 'ı:sul 
ademi vu~ul muharreratı, rednamt1er, f:ıtura ve envaı. KonşirP 
,.e emsali. 

HESAP MAKi"NESJ. Amali erbu, yüzdeler ve fal 
li ; lskontolar, bizzat makine il< -

rilcccktir. Tıliplerln t•mmuzun 24 üncil çarşımba ~ününden iıib 

~ehri mezkurun nihıyetine kadar her gün saat 10 dan 16 o k 
mektep idsreslne mürscaatları ilin olunur. 

" Ali ticaret mektebi talebes 
A 

Ali ticaret mektebi müdürlüğün 
Tatil zamanında Fransızca lisanını kuvvetlendirmek 

saslı bir eksersizle lisan malumatını ilerletmek için mekte 
susi bir ders açılmıştır. Istanbulda bulunan talebeden b 

!eri takip etmek isteyenlerin 2 Ağustos 929 Cumartesi g·· 
at 12 de mektepte bulunmaları ilan olunur. 

Ticaret işleri uınum müdürlüğünden: 
30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun hlilnımlerine göre Tür· 

iş yapmağa izinli bulunan ecnth! ~irketlerindcn (:\Iema!iki ~ 

Fran,ız bankasının) Türkiye umum 'ekili bulunan lzak Dö B 

efendi haiz olduğu selAhiyete binaen bu kere mıiracaat c 
kendl>inin muvakkaten l:tanhuldan gaybubeti esnasında yerin 

ket namına ifa edecek muamelAttan doğacak da.-alarda bütiln 
kemelerde müddei, mündei aleyh ve üçüncü şahıs sıfatıyla 

bulunmak Uzere şirketin Bahçekapı şubesi müdiri Jak , 'amer 

diyi tayin eyledi~ini bildirmi~ ve lazımgclen kAğıtları ver 

Keyfiyet tetkik edilerek muvafık görülmii~ olmakla llAn olün 

Şehremaneti ilan atı 1 
Kadıköy dairesiııden ; Daire dı· 

bilinde bir sene zarfında ıamiren ve 
lecdiden yapılıcak maince tesviye 
ıdi ve ya park<! kaldınmın malzeme
si daire ıarafından verilmek üzre 
bther meıro murahbaının valnız ima
liye;Jnin klpalı zarf usulile ihılt,ine 

rnusadil 27 Temmuz 929 tarihinde 
wrilen teklif mektupları ıalimaıname
ye gayn mu\·afık \"e noksan zuhur 
etmiş olduğundan münakasa hüküm· 
süz kılmış ve yenl ıalimaınamenin 

üçüncü maddesinin c fıkrasına ıev
likan 5 ağımos 929 saat 15 te pa
zarlıkla ihalesine karar ,-erilmişıir. 

Taliplerin yeymi mezkurda 975 lir1 
dan ibaret olan teminat akçelcrile ve 
Ticaret oda.ı vesikası ve hey"eti fen
niyeden ılacakları ehliyeınımeyi ha
milen daire Encümenine ve şerait 

hakkında tafsilli almak için de dıire 
hey'etl fennlyeslne müraccatlan i!An 
olunur. 

• * * Beyoğlu dairesinden : Hasköy 
Z. B. m°'kezince sahipsiz olarak bir 
meıkep bulunmuşıur. Sahibi bir hal
ta zarfında mürıcut eımezse sııı

lıcakıır. 

"' . . 
Şehremanetinden ; Temizlik işle

rin• aiı bir atla lki Katır Temmuzun 
31 inci çarşamba günü sut 9 dı 
F1tih At pazarında müzayede ile 
satılacağından isteyenlerin oradıkl 

memura müracaatları. 

* * * 
Kadılcüy dairesi hududu dalıilinde 

lnkitaf deTI'elerlıı 

bu lıınaıı geno kızlar 
eıhhat.ı iqln 

ABSENOFERATO 

Münakas 
Kanalizasyon inşaatına 

tezi ve dahili memlekette J,; 

imal aksamı badidiyyenin 
ve itası kapalı zarf usu!iyle 
kli münakasaya vaz"olunmU 

Teklifleri havi zarflar 81 B 
tos 1929 tarihine müsadil 
martesi günü saat 12 de, 1' 
edileceklerdir. Talipler olb•P 
~arait ve ~artnameyi Istanbı 

Sirkecide, Sirkeci pa!As bsP 

3üncü katında kain "Va)"· 
Freycag., A. Ş. tinden abzede 
lirler. Teklifnameler sallf 
tarihte keza Sirkeci Pal•' 

4 üncü katta kılin, ŞehrernB 

celilesi Mecrai şubesi mildiif' 

tine tevdi edileceklerdir. 
dairece irae olunacak mahalle depo 
edilmek üzre 800 JIA 1000 meıro 
mikap Mi kaldınm ıaşının mübaya-
ısı 30 7-929 tarihinden iıibaren 20 Eczacı aranıyor 
J\"Ün müddeıle \C kapalı zarf usulile 
münak.,aya \37.edilmişıir. Talip ola- Anadolu eczanelerinin bif' 

12000 kilo 'eker kapalı ~arfla ıhalei kaıiıcsi 20 ağusıos 929 Salı saat 14 nlar 18·8·929 tarihine müsadifpaz1r diplomalı eczacıya ihtiyaç ,şr 

~000 • , 'obııt 20 15 ni>betinde ıeminat ıkçelerini müsıc- müracaat olunmasL 
olan ~f erlerden: 

Saat Saat 

BOOO • fasulya 1 gılnü saaı 15 ıe yü~de ·edi buçuk Sba ve Bcnbasat ecza dep<ı;~ 

2000 ,, '1ercimek " • • • • • • shaben daire cuci.imtnine ,.e eraiti 

Dr. 1 Iorhoroni D D lAzimc~i hakkındı izııhaı almak üzre BELEDİYE RE S ;ooo • . ·ade,·at • • • • 21 • • çarşamba 14 b f 1 • .. tl ~ 
ış en memur u.,una muracaa an 

Fennin en Son "sulı-le kat'ı· u- k- { d ) abataşa 7 30 20 30 l6000 " PirınÇ" " • • • 21 " - " " IS illn olunur. e 
w S U( ar an { • • ;500 • ~ıbun munakasai aleniye ile 22 • _ perşembe. 14 Beylerin na7.an dikkatiP 

oları• eki ve yrni helsotuklugu, Kabataştan Üsküdara 8, 00 20, 42 5000 • Zeytin • • " • 22 • " , "15 Zayı Seyrüsefer merkezinden Emaye mebanl numeroıar 
frenj{i, iJrar darlığ~ bel gevıekliği 5000 • Üzüm • • • • 22 • • , " 16 aldığım şofôr vesikamı zayi ve bu Galvanlzadan kabartma 

ine mc ane ve hileumle kadın ra· seferlerinin yapılacağı ve diğerlerinin hasbeli- :\!illi müdafaa vakalcti deniz ırnnetleri ihtiyacı için )·ukarıda yazılı kere yeni ini alacaAımdan hükmü numerolar 
arsı1.lıkları ıcdu-i olunur. Beyoglu 1 cap yalnız O güne rnahSU' olmak Üzre icra edil- erzak hizalerında gösterilen gün ve saaıtt ihalesi icra edilecektir. Şartname- olmadığını ilan eylerim. ~'ındıklıda Galvanize sokak levhaları 1 
Tokaı'ııan~anndı •mektep sokak sini görmek i>ıiycnlerin her gün vermek isteyenlerin yevmi ih;ılcde muhar· Güıel san"aı!er akademisinde 23 Kuruıa siparişıt sür'ati• gönder 
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Tel: il. O. J 

1 52 :.ı.,.,;.":.;1:e;,;Yr;,;e:;,C;;;;e~i:.,;i;;la!;A ;11:..;0;l;.;u;.;,;n;.;u;;.r~. !!!!"!!'!!!'!'-~!!!'!''!!!!'!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!"!!'!!!!"!!'!!!!"!!' __ .;..:r~er:..;;. ;;aa~ıt;e.K~as:;;;:•m:.,:•;,:;s;;;•d;;;•-.;,;D~en!!i!ız!!l~e'!!""!!'!!'m~s;;,;• tı!!n:;•:..;lm;;;a~ko!!m!!!!is!!·o!!n;!ıı;:o;n!!!a !!!m!!'!!'r!!ac!!!"!!"!!"!!"'~L~~n:;;.ıı;;;m:;;.• r;,;;•;;;.d•:;.;;2o.~Oo;,;5~ı,;,;o;.;;!ô;;,r~S!!ü!'!le!ıvm~an~!!!!"!!'~~~· r;,,ko.e;;;ciioi •· .. r c;;;,'n;;;c!"k e"-i~!!i";ı.' .;i;;;m;;.• liiiA•ı ,,.1 
.. ' 

JlilJeliD edebi lelrik3SI: 51 mı bildirmcğcgeldim. kizburalara gelir mi imiş .. A- Her halde hayatİmda bir şea-,pençem ~ar, hayatı-ben balmu- bakıyım. -ç A p K 1 N K 1 z Rolünü iyi oynadı. İki kadın limallah haberimiz olsaydı yir met var. mu gibi ezeceğim ve istediğim _ Emek evinden. 
- hiç bir şey sezmediler. Biliikis mi bir pare top attırırdnn. Diye düşünmeğe başladı. He kalıba koyacağım. - Hayır. İki gündür gı 

memnun oldular. Ya müsbet ce- - Ben dostlarımı unutacak le son iki senesi gözlerinin ö- Fakat yine neden kirpikleri dim. ete 
() vap gelmiş olsaydı, ne kadar l:adar vefasız mıyım? nünde canlanınca bu şeamete i- ıslaktı? Hem konuşuyor, herıt ~ 

Yazan: AK.( G 'NDÜZ mahçup olacaklarını diişündü- - Degilsin ama, ne olur bari nanacağı geliyordu. Taksimde Hayret beyin apart- beriyi yerleştiriyor, daha.•·, 
- ~iz ümidini kesmemesini ı irad~ye malikti. Bü,tün va:.iy~ti ler. Derhal odaya neşeli bir ha- seni o kadar seven annemle ah- - Tuttuğum dalı kurutan manına uğradı: su yerleştirir gibi hepsin•11 • 

söyledık, fakat sizden hiç bir sezdı ve derhal planı degıştır- va doldu. lama nasılsınız diyiveımek te güldüğüm çehreyi solduran ko- -Pamuğum! Ne yapıyorsun irini değiştiriyordu. 
sc.; çııını;:ı<lı. di: Annesi Çapkının elini okşa- yok mu? nuştuğum insanı kaçıran bir şe- böyle yap yalnız? - Üsküdardan. 

Annesi içini çekerek: - İşte bunun için geleme· yarak: - Yoo •••• oğlum! Sitem is amet .... Fakat bunu yenmek Vay çapkın! yi ettin de gel- - Hayır. Bilemedin. 
-Çıkmayınca da, dedi. Şey dim )'CI. Daha o gün menfi bir - Kızım, dedi. Yalnız şunu temern. laznn, buna galip gelmeliyim. din. Ben de bunu kendi kendi- - Üzme öyleyse. ]ıl' 
Kızr söziınii kesti: cevap verecektim, müteessir ol- rica ederim, şimdi Mükerrem Orada bir saat oturdu. Bu bir Mukadder olan bir şey yoktur, me sorııp duruyordum. Can sı- - Mükerremlerden ge 
-Yok, anne, dedi. Şimdiki masın diye uzatmak mecburiye- gelince bu bahsi açmıyalnn. İz- saat içinde altmış defa öldü eli- ancak iradenin arzu ettiği şey kıntısından patlıyacağnn. rum. c~ 

nısanlanacağı kız ela. · • - tinde kaldım. Garip bir tabia- tıraplan dinmiş iken belki.. rildi ve hepsini ya bir kahkaha mukadder olur. - Öyledir de bir haftadır ne- - Maşallah! Peki deıl1'ı; 
Çapkın kız bir çelik kale ol- tim var, izdivaç meselesini hiç Kim bilir. ya bir şaka ile örtmeğe muvaf- Çapkınkız! Beşikten başlayan ye bize uğramadın. gittin? İşallah öyledir .. t11" 

sayc1 ı, hu malumatın altıııda !düşünmemek kararını elan mu- - Hakkın var anne. fak oldu. hayatın neşeden ıbarettir. Onu - Bursadaydım Cici. - Pkei derneğe gitr01S 
m~t~ı.ş bir mermi yemiş gibi hafaza ediyorum. Dah~ fazla_ u- Çap~ın kızın .ku~a~ ç?1lar Otomobil hareket ettikten mezara ka?a~ götürmek Hiz~m. - Y_ine n:1.i çi~ik mes~'.esi .. , ma hayır diyip çıktıITI· ,,,ıı 
tuzbuz olurdu.Fakat çapkınkız, zatmasını muvafık gormedim. ken Mukcrrem ıçenye gırdı. ıonra: Hayat benı ezecek! Bunun ım- - Bıter tukenır ey dgıl ki. - Olur mu ya? Ol~r (!ı 
h;r çelik kaled;;n fa la ku~vete Bugün, ilk günkü menfi kararı- - Vay! Hele hele! Çapkın - Ben fatalist de{ilim, ama. kam mı var? Kızıl çelikten bir · -Nereden geliyorum? Bil BıUJl' 
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~ilLtlYET SALI 

.KTISADİ 
• 

iKTiSADI 

MUHAFAZA ve iSTiRASI en UCUZ 
' • • 

OTOMOBl-LDI 
C. 4 yahut C. 6 SITROEN otomobili Avrup~ arabalarının muttasıf 
oldukları en esash keyfiyete azami surette maliktir. lktısat ve idare 

Bir SITROEN otomobili gayet az benzin ve yağ sarreder. Zira: 
Motörü asgari hacmi istiabına göre azami semereyi temin eder. 

Bir SITROEN otomobili pek az lastik eskitir. Zira: Ht!m hafiftir 
ve hem sıkleti dingillere gayet mütevazin olarak tevzi edilmiştir. 

Bir s·TROEN otomobili pek az yedek aksama ihtiyaç messeder.Zira Gayet eyi 
ve sağlam imal edilmiş olduğu gibi hiç bir suretle aşınmasına da imkan yoktur 

' 

--·---- - . -

Türkiye 
eyo 

• 

itroen umum acentası : Sarıcazade Şakir 
i tiklal caddesi Anadolu Han 199 Tel: B. o.1194 

.. - - . -
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SALI 
30 TEMi\IUZ 1929 

l 

BİN SÖZ 
BİR RESil\1 

\." • 1 lkc" ı t meclisi tetkikat komi~yonu dun Kara deniz vnpuriie 
Trabzona hareke t ettiler. 

Seyrisefain idare meclisi dün toplanarak Yapurcuların muk!lbil 
tekliflerini tctkikcımiştir. 

Dün kadınlar birliğinin kongresi vardı,ekserlyet olmadığından kongt' 
tehir edildi. R_!:smimiz dün hazır buluna~ hanımlardan bir guruJ!!.U!: 

·-· --~:;:--.=:...-,,,. -~ 

nı:ı ki na !arı 
l l al ka lı Ziraııt mektebi 

rap·ırun u halzdir. ;\luhtclıi 

n \il K•. 11\!l•J . tabirini havi 
, h: Lilcrin muhc .f mı ,:ılıakala -

rır.dan 1.30 0 birinci muk.lf ıc "ız-1; 111-n. 

Al.F,\ - L:\ \ ,\(. kaymak H' ı ki ı .ıla rı rc •mi ve nim rc,mi 
hilılnıum üt muessesatınca cru ın kabul cdı'n:, r ı r. 

' J \ı rkiye mLimc,-silll~L lstanl L I, (.a l.1t . ı . .\khmuıl l\ c 

cadde•i :\u lı 1 
· ~,..,...,.":m_!EIOO• Telefon: lleyoglu 42.1H ıı:'i 

E NO'S "Fruit Salt" meyve tozunun mun
tazamen istimali cıbazı bazminın tabıi 

vazifesini temin ve dolayısıle mükemmel bır 
sıhhat edame eyler. Tuzlu kaynar menbaından 
i!ıtıhzar olunan Eno, meyvelerın ekser havası 
nafiasını cami ve tesiri tallıdır. Bir iki damla li· 
mon sı kıldıktagayet latif bir limonata ~eklinı alır, 

1 
Sabah ve akfam btr m kadehi 

derunande bir kahve ka1ılt alınır. 

Bil.UMUM ECZANELERDE SAT!UR 

·fnııı' 
!alf'" Wtı 
~Eno'" 

ı ısımlrı11• 
t.Ulu:O 

hbrıkanı• 
ali.attı ............... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

P. Türkiyede ilk Avrupa seyahatleri~:'.) 
, PAKE VAPURl,ARI 

"ake vapur acantası Türkiye mubtccem halkı ıı sevahatlerc alıştıra· 
bilm<k üzre 1 tanbul • Pari~ ve lstanbul - P'ris - l.<mdra arasında 

seyahat seferleri açmıştır. Bir familya dahi olsa her zaman seyalıata 
çıkabilir, vapur, tren, oto, otel, tercüman~ iaşe lı i h: t t ·rctine dahildir. 
.\lüJdeti seyahııt J4 "giındür, Fazla taf>ilit iç n Kor k .· ·ılrki dairemize 

mtiracaat ediniz 
'"''~"""'......,...."""......,,..""'"""(e)~V-..rv...._,..._"'"'-""""'"""''"""" 

Devlet ~eıııiryolları ve limanları umumi ioaresinoen: 
Pek demir köprüsünün yeniden inşası ve eski köprünün sökül

mesi kapalı zarf usulile mtinaksaya konmu~tı'ır. 

Münakasa ? eylill cumartesi günü saat l 6 da Ankarada Devlet 
dcmiryolları binasında yapılacaktır. Mıinaka ·aya i~tirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15, 

:30 a kadar umumi müdtirluk kalemine vermeleri lazımdır. Talipler 
mtinakasa şartnamelerini 1 O lira mukabilinde Ankarada malzeme 

.airL'Sinde, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler· 

Devlef ~emir yolları ve limanları umumi i~aresin~en: 
Kütahyada Devlet demir yollan idarei umunıiycsine ait olup 

Osmanlı bankasının tahtı lsticarında bulunan ve müddeti kariben 
:nünkazi olac:ık olan arziye, kapalı zarfla ve bir sene müddetle 
·.ar olunacaktır. !~hu araziyeyi i>ticara talip olanların yü2 lira temi

n..ct ai ;l 'ni nı.ı stashalıen 12-8-29 tariHnc kadar J layd:ırpaşada 
t.lc'ı ıc mufcui,hj\iııe lüzumu mı.irm;aatları il~n olunur. 

~.~,;. ~ t~". '. ......... -. . . 
Haftada 2 lira 

TAKSiTLE 
~GRIFON~ ve "LABOR" 

bisikletleri ve Zf.~IT, KOLU.\I
B!YA, PATHE ve SONYA gra
mofonları, otomobil Jdstiği, saat 
ve soba uzun vade ile satılır. 

Yeni postane karşısında eski 
' YZi~~,,,_.zabtiyc sokağında 20 No. 

:VIEKIKÇI ticarethanesine müracaat 

ASRİ MOBİLYE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, salon, yemek ve 

yazıhane takımlarlle karyolalarımız rekabet kabul etmez 
derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispat11 kllfldlr, ls
tanbulda Fincancılar yokUfUnda N. 27. Tele. : Jstanbul 3407 

AHMET FEVZİ 
--1 

ı ı~OY~:E LE\'A:\T Lfı - ıYEI YELKEN C f lfanıbıırg. Brem_. _Anvers, 
lara deniz IDk' Y8 sur'al QO'la't htarıbııl vıı B:ıhrı Sıyah ara 0 0 8 wıda azınıet ve avdet muııta 

VATAN zam postası. J lambıırg, Drem. 
Stetın, Anvers ve Roterdam. 
dan limanımı ?A'l muvaseleti VAPL'RU 

T!~uzÇarşamba 
!(ünü akşamı Slrkecl rıhtımın

dan hareketle doğru (Zonl;Ul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Gircson , Trabzon , Surmc ve 
R!Ee ) ye gidecektir. 

Tafsllftt lçin Sirkecide yelken
ci hanında kAin acentasına mü 
racaat Tel. lstanbul 151 5 

7Af iXE~i µMUMiYf /,>J SiNiR ZAFIYETl.AOEl1ill<TİOAR 
VE Nfl<AHAT H~LlNDF OLANLARA 

NORO·FORTiH · 
l'l\Oıı.rı-.rı o•- ı.ı•rllctk • · ı.1rnıu" tcul'l•·•roe 

beklenen vaporlar ; 
Sira vapuru 31 Temmu?a dojtru 
Yolos vapuru 6 ,\~ustosa doğru 

Morca vapuru 7 Ağustosa doğru 
Samos ~ ~ doğru 

Burgaz, Varna, Köstence, Kalas 
ve lbrail için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
Samos vapuru 7 - 8 AP;uscosıa

tahmilde • 
Xıpliya vapuru 22-24ağustosda 

tahmilde. 

llamburg, llrem, Anvers, Roterdam 
ve Dançig için yakında limanımız· 

dan hareket edecek vapurlar: 

Andros vapuru 2·3 Ağustosta 

M
•pc tahrnilde 

l ı.;;. Hl\ZIMSIZUK~I :vı orea vapuru 7 9 
· t<Lffl. • GAZ LE~I tahmildı!. 

~ışı<.ll:'"Jı<ŞilİKveYAtl!l'AlARJK!IA \Iarınara vupuru 11-12 Ağus-
" 

<SODO·GASTPJNl cosra tahmilde 
Mıısta~zanPFK rE&IRliDI~ Fazla ıafoilat için Galatada 

MÜZMil'I V#\RALAR Ovakiıııyan ~!~ııınd :l .hin 
'{~~ıı<LP.R.INTANU CIBAlluıRo ıımuıni :weııtclıgıııe ııı Cıracaat 

1 . SiKATRiN .. .ıı 1 ' '!'elen: lleyo~lıı 641 -674 
_,,,.,,., De~ .lftltltO<f . i t wntı.ı lll to::ıa-dt ~ 

l ~XIII%II%YII)~%%%%IIIII%%%B 

j Sanayi kursları j 
.~ Her pcr~embe ve cuma glinü 9 dan ('<! ye kadar müracaat ~ 
•::::::xx:::::>e<rx:::::::::x• 

l~T'"YARiŞLARi'·· .. 
2 Ağustos Cu~a günü 
Veliefendide saat14,30da yapılacaktır 

Hususi Trenler 
Sirkeciden Veliefendiye : J 2 - 13, 20 • 13, 40 • 14, 05 

Veliefer.didcn Sirkeccye : 1? · 1 ?, 29 - 18 • 1'? 
Otobüsler ve her nevi vesait Y edikuleden Veliefendiyt 

~l.:yecektir. Koşuların intizamı ve halkın istirahau 
temin edilmiştir 

D h I • • Mevkii mah us 200, Birinci 120, 

u u ı ye. ikinci 55, Üçüncü 30 kuru~tur. 
. Büfe bahsı müşterek 

Hayvanaan kaydı Sipahi Ocağında yarı.tan evvelki 30 Tel. mmuz Salı akşamın~ kadar. 

ars 

~evri ıefni 
Merkez Acentuı; Galatı köprü 

qışında . Beyoğlu 2J62 Şube 

ıcenıesı: !\labmudiye Hanı alatda 
lsranbul 274-0 

lJYalk sür 1 al poslası 
( !\!ersin) vapuru 30 Temmuz 
Salı r 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçıikkuyu, Edremit Burha

niye, Ayvalıl(a gidecek ve 
dönüşte mezkör iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

T ra~zon i~inci postası 
[ lZ'.\llR J vapuru 1 Ağustos 
perşemlıe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Sdmsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trııbzon 
RUeye gidecek ve Of Trabzon 
Polathanc Gire>on Ordu ~'atsa 

Samsun Sinop lneboluya uğra
yarak ı;ckccktir. 

Kok kömürü ınooakasası : 
Şartnamesinde yazılı evsaf 

mucibince (?O) ton Fonderl 
Kok kömurüniin kat'i ihalesi 
19 ağustos 929 tarihinde 
icrn kılınacaktır. Talipler şa

rınamcyi görmek için her 
giin ve munakıısaya iştirak 

etm&k iııere tarihi mczklırda 

saat 16 da levazım müdür
lül(ünc gelmeleri. 

istanbul alımcı • 'oterliğinden: 
lstanbul altıncı Notedig-ine 

Efendim. 
Jstanb~lda Ankara caddesinde 

Kahraman zade hanı altında 143-145 
numaralı dükkAn ve taş, Vantilatör 
ve mevcut kitaplardan üçyüz liralık 
miktarını ve sair teferrüau bedeli 
makbuzum mukabilinde lbrahim efen
diye sattığım cihetle keyfiyetin Vil~

yet ve Milliyet gazetelerilc ilAıııru 
reca ederim efendim. 

Vlora han 3 tinci! kat 
lsmail Zade efendi 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs hastalıkları mütehassısı 

doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasofya Yerebatao Hacı 

Sllleyman apartımaoıoda Cu· 
marteal, Pazartesi, Çartamba 
ve Perşembe. Tel. fst. 303!1 

1 DEFTERDARLIKETIILANA 

BeJo~lun~a satılık ~ükkanlar 
Bir methali Galatasaray lisesi hamal başı sokağında diğer dl 

tiyatro sokağında müsadlf olan ve Avrupa pasajı namile ınard 
lunan iki taraflı dükkAnlar ve üstünde k1 odalar bir senede 

taksitte olmak üzere bedeli ihalenin nısfı ihaleyi miiteakıp ' ~~ 
diğeri tarihi ihaleden bir sene sonra almmak üzere ayrı a. >o 

Temmuz 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müZB ta 
\ı 

konulmuştur. Pasajın krokisi ile dükkAnların icaratı ve mu 
kıymetleri aşağıda gösterilmiştir. 

işbu kıymetlerin beş bin lirayı tecavüz etmesi hesabUe 
yede muamelesi kapalı zarf usulile icra kılınacağından 

müddeti müzayedenin son günü olan 14 Ağustus 929 çarşatıl~ ~ 
saat üçe kadar müzayede münakasası ve ihalat kanununun ııı 

maddesi mucibince teklifatnamelerini bir zarf derunuM bo 
temhir ederek ve zarfın üzerine ismini yazarak işbu meınh.ı1 ~ 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkateye ait makbuz ilrıı ko 
ve ya banka kelalctnamesl ile diğer mühürlü bir zarf derunO "' 

Ye 
ve işbu zarfın üzerine teklifnamenin hangi dükkılna ait olduıt'1 la 
edilerek Beyoğlu Mal müdürlüğünde müteşekkil satış koııı' ~a 
riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilAn olunur· o 
Kıymeti muhımmine senelik icar cinsi 

Lira Lira 
1 1655 1020 dUkkAn fevkında 1 oda ve mutbak ve °" ~ 
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Bugün orhrmayan 
yarın zahmet çeker. 

ı\umbaralarımızdan 

istifade ediniz. 

c 

... 


