
t 
<;arşambı31 temmUZ!129 

11n•mm•a 
idarehane: 

l>ıanbu~ Auklra cadde•~ No 100 

Tel~r.ı adresi: • Telefon numaraları: 

lsıanbul, Milliyet ' Isıanbul, 3911-3912-8913 
Oaztft vr matbaaya ait hususlar irin mOdiriytlt mDracaat tdilmtlidlr. 
Miiddtli l!l'('t'n nusho/ar 10 kuruştur. Oelen ~rak geri 1:erilmt:ı. 

N°a•h••• ~ e: ..... __,.-... 

~ 

il 

' IJ 
11 

' - ---

4 neti. Bene No ı 244 
, . nımıııınm••;w 
Abone Te ilan ör retleri 

Gaıetemiıde çikan yaııl11rııı hnkuku mahfuzdur 
.lbone !artları • tı11n tarifesi 

1 rı11•rc H•rlf tinci S•hlf- S.wımı f/j 

Arlıır "" b. ' ... 1 "'"' • • IO 
• 7$0 • il • 

,_ • • 80 
• uoo • eroo • .., l/ncl • IOO 

rııııı .......... & ırııe ............. --- -==r --- - --
L'\'CK UKYA.,üS TARAll. 'ü:\N 

&on g" ı 
ll<] un erde Rusya ile Çin ara-
i a _çı~an ihtilaf cihan efkarı umu-

Yıl~tsın, tekrar Büyük Okyanos kı
Ünrına t"'1cih etti. Şimdilik siyasi 
ıd •••betlerin kesilmesine kadar 
ızen bu ihtilaf, şu satırları yazdığı· 

Yunanlıların son teklifine tahriri cevap 
harb~aınandaki haberlere göre,pek te 
Yor ın~ncer olacak gibi görünmü· 
Çin:i~· Bı~ t_araftan Rusya'nın ve 
harba' akıbetı hayli müşkül olan bir 
llıeleri ş~· .sıralarda atılmak isteme-

gib' ıger taraftan Amerika, Fran 
•ııiban 1 bazı devlcterin bu ihtilafı 
ayretJer· hallettirmek hususundaki 

ille 1 harp yanguurun zuhuru
•rk Ydan bırakınıyacaktır. Bu defa 

ııkanaTın de~ir yolları mes'elesinde 
tak v •;!er bır müddet için bastırıla 
'n1 k~ d~r n;:'tet gene biitün dikka

tir. n 1 <vm.: işlerine hasredecek-

,.,~~k1at. bununla Büyuk Okyanos 
e esı ve b • . 'llel ta u mcs clenın başlıca te-

ır llıi~ı olan Sin mes'elesi küçük 
t;ıktır ~~sta bılc halledilmiş olmıya
Yiiı: ~·ı ın mes'elesi, dört ve ya beş 
llıestı~i~~nluk bir ırk ve in~niy.~t 
lenin y 

1 
ır, B~~az ırk bu cesım kut

(11 nun isı"h7!z sılah kuvvetini değil o· 
r( Yaşadı. ı ak kudretini ve üzerinde 

düşun!' kkıtanın istihsal kabiliyetini 
labada e tedır. Çin'in asıl iktisadi 
•c Aıne0ı;:"racağı roldür ki Avrupa 
htr tiirı'-' ~ Y1 dü§ündürmekte ve 
2ontara \ ••ya~i ve iktisadi konbine
tadır llg nış ıınkan ufukları açmak
' . Un b" 

Son vazıyet nedir'? 
Yunanlılar meselenin hakeme 

verilmesini istemişlerdir 
Anl\:ara Yııııan se 
firi Aiinaya 1'.l:a
l1at· içiıı çağrıldı, 
Papa_ a ik_i aylık 

ıı1ez1ınıyet 

verildi ... 
Sefirin gaybubetinde 

sefaret işlerini baş 
katip tedvir 

edecek "" nüı a ır de Japonya'nın taş-
Y•ııet a~t~ndan ~oğan diğer bir si· Tevfik RüşfQ Bey 
lenin az de ılave olunursa mes'e- d k 
• anıet' b" ATİNA 30 (Aneks) Yunan de batkitip M. Janea vekalet e ece -•şıııııı. 

1 
1 ır dereceye kadar an- • · -

y· • o ur · hariciye nezareti Cuma günü M. Pa- tir. 
ler;;'::,~ci ~sra kadar büyük millet- paya göndermiş olduğu talimatta VENIZELOS AVRUPA y A GITII 
•asında t add.eratı hep Akdeniz hav- mübadeleden mütevellit' bütün mese-
Akdeniz ~•Yun ve takarrür etmiştir. lelerin Cemiyeti Akvamın hakeİnli- ATİNA, 29 (Fos) - Venizelos 
llıuhte)if •vzası mubtclif miletlerin ğine havalesi zımnında Papaya tali- bugün Avrupaya hareket etti, Seya
lıob y ölçüşt~~~eni.yetlerin çatıştığı, mat göndermişti. M. Papa Tevfik batın ilk merhalesi Romadır. Roma-
urada h ugu bır saba idi. Evvela Rüstü beyi ziyaretle Yunanistanın da M. Musolini ile görüşecektir. Ve· 

nı·ı egeın0 bu teklifini teblig" etmiştir. Dün ak· nizelosa gaybubetinde Mihalakopulos 1 •tler . nyasrnı tesis eden . .. .. . 
koı at cıhanın sair kı 1 d şam M. Papadan Tevfık Ruştu B. ıle vekalet edecektir. 

abu,· sım anna a ı "'!'katının · · · ATİNA 29 (F ) M V · llıtdeni .Y~rlardı. Fen ve teknik vuku bu an mu a • • netıcesmı , os - . enıze-
Yct Yetının cib .. . . haki bir telgraf gelmıştır. los Avrupaya hareketi münasebetile 
I;\ ı alınası üzeri anşumul bır ~ı- YUNAN HARiCiYE NAZIRININ Türk - Yunan meseleleri hakkında 
ı. par VCbilb ne .d~vletler ve ın!rı- BEYANATI harici:re nazirile görüşmüştü>. · 
ıa••alıct!eri ha~sakımıllıyet kıt'a ve ırk Yunan hariciye nazırı bu tcl&r? ) Ba•vekile teferrüat ve müzakere-

' arttk A a ndaki yeni mefhum • 

r
Okyanos'a kd~niz'in rolünü Büyük 1 nin inkıtaından sonraki vaziyet bak· 
a h.... Çevı.r · landa izah~t verilmiş, Venize1'>s dos-

:V :"teriyct· .m~ştir. Bundan son- tane bir anlaşma lehinde bulunmuş-
nı'nı bir me~ ı~tiklaline her hangi 
o~'ııa ait bü ·~.'Yet devresinin açıl- tur. 
~Yano, "- YUk hareketler hep bu BiR lTALYAN GAZETESiNiN 

tının "'-'trind 

· ıki tevkif 
Biri Istanbulda, 

öbürü Adapazar 
da tevkif edildi 
Tevkif edilenlerden 
biri Yunanlıdır ve 
gıyaben mahkum 

edilmiştir 

Adapazannda Şahin Nuri efendi 
isminde biri tevkif edilerek isticvap 
edilmek üzre şehrimize getirilmiş
tir Şahin Nuri ef. bazı zevata sui
kast yapılacağından bahsetmesi na
zaıı dikkati celbettiğinrl 1 bu hu
susta tahkikat yapılacaktır. Tahki
katı müstantik Süreyya B. yapmak· 
tadır. Şahin Nuri efendi tevkif edil
miş ayni zamanda ihtilattan da me
nedilmiştir. Nuri efendinin Adapa
zarında verdiği ifadelerle buradaki 
ifadeler arasında mübayenet vardır. 
Nuri efendi dün tekrar isticvap e
dilmiştir. 

YUNANLI NİKONUN 
DERDESTİ 

İzmir ağır ceza mahkemesinde gı
yaben mahkOm olan komünistlerden 
ve Yunan tabasından Niko Matko
viç isminde bir Yunanlı evvelki ge
ce Kurtuluşta akalanmıştır. Niko 
Kurtuluşta duvarcı sokağında giz
lendiği bir evde bırinci şube baş me 
muru _Ziya beyle arkadaşları tara
fındaıi yakalanmıştır. Niko Matko
viçin -annesi Eleni ve iki hemşiresi 
komünist propagandası yaptıkları i
çin bir müddet evel hudut harici e
dilmişlerdi. Niko Matkoviç mahfu· 
zan İzmire gönderilecek ve Ağır ce
za mahkemesinde vicahen muhake
me edilecektir. 

Vapurcuların teklifi 

1 

Besim 
Bu kıymetli Atletimiz Maca
ristah Şampivonasına girmek 
· üzere Peşteye davet edildi 

Atletlerimiz Amsterdam olimpiyat
larına giderlerken Peşte'den geçmiş
lerdi. Atletlerimiz Peşte'de bulunur
larken kıymetli atletimiz Besim ?r~
da yapılan şampiyona maçlarına ıştı
rak etmiş ve büyük bir muvaffakıyet 
göstererek umumun takdirine mazhar 
olmuıtu. • 

Dün mevsukan haber aldığımıza gö
re ecnebi bir memlekette iyi bir nam 
bırakmış olan bu kıymetli atletimiz 
Macar Atletizm Federasyonundan bir 
davet mektubu almıştır. Bu mektup
ta P~te' de 18 ve 20 Ağustos tari· 
hlerinde Macaristan Atletizm Şampi-ı 
yonası maçları yapılacağı ve bunun i
çin de 11 Ağustostan 18 ağustosa ka 
dar bir kamp tesis edileceği bütün 
macar atletlerinin bu kampta en muk· 
tedir antrenörlerin nezareti altında 
çalışacakları bildirilmekte ve Besi
min de bu kampa ve müsabakalara iş
tiraki rica edilmektedir. 

Macar Federasyonu Besim'in Peş-

Buhran! 
Yeni antrepo 
açılıyor, Ihsan 
beyin beyanatı 
Komisyon dün altı 
antrepo açılmasına 

karar verdi.. 

Antrepo buhranını izale için l&
zım gelen tedbirleri ittihaz etmek 
üzre hükumet tarafından teşkil edi
len komisyon dün şehrimize gelen 
Rüsumat umum müdürü İhsan Rıfat 
Beyin nezdinde toplanmıştır. 

Bu içtimada buhrana karşı alına
cak tedbirler görüşülmüş ve ~üsu
mat idaresinden, vaziyet hakkında 
izahat alınmıştır. 
İçtimaa iştirak eden Rüsumat Baş 

müdürü İsmail Hakkı B. yakinda 
Haliçte büyük bir antrepo açılacağı
nı, bundan başka daha ( 5) kadar mu 
vakkat antrepo tesis edileceğini ve 
tüccar eşyasını antrepolardan çıkar
makta olduğu için buhranın hafifle
diğini söylemiştir. 

Komisyon dünkü içtimada tetki
katını bitirmiş ve antrepo yapılacak 

te'de ikameti müddetince iaşe ve i- lh 
8 batesini, azimet ve avdette Macaria- . san .. ey . /.Hakkı Bey 

tarifeler 
Nasıl levhit edilebi
lecek hepsi kabil mi? 

Emanet muavini Hamit bey 
tarifelerin te11hidi ell"a
fında izahat veriyor 

Vesaiti nakliye tarifelerinin tev
hidi için teşekkül eden komısyc-n 
mesaisine devam etmektedir. Ema
net muavini Hamit Bey dün bu hu
susta bir muharririmiıc şu izahatı 
vermiştir. 

- Şehrin bir ucundan öbür ucu· 
na gidenler ne gibi mükütata tesa
düf ediyorlarsa bize müracaat ede
rek tenvir etmelerini rica ederiz. 

Bütün tarifelerin tamamile tevhi
dine imkan yoktur. Şimdiye kadar 
yaptığımız tetkikat neticesinde E
nı ve şehrin uzak yerlerinden gelen· 
terin bu postaya yetişmemekte ol· 
duklarını öğrendik. Bunun içfu bu 
postayı bir saat daha geç kaldırta
cağız. Burulan başka Ankal"adan ge
len yolcuların ds köprüye çıktıktan 
sonra Boğaziçine ve başka yerlere 
hemen vesait bııhnalarını temin ede 
ceğiz. 

TİCARET ODASINDA 

İstanbul Ticaret odası meclisi bl! 
gün toplanacaktır. 

Bu içtimada yeni borsa meclisine 
oda namına iki aza intihap edilecek, 
oda meclisine iltihak eden yeni aza 
Murat ve Cevdet Beylerin intihaba
tı tasdik edilecek ve bonıa talimatna 
meainde yapılan tadilat görüşülecek 
tir. 

Rusya ile ticaret 
muahedesi 

c it Ytkadığ, e ve ya onun sula- MAKALESi 
e .. gibi götün ktyıJarda vukua gele· ROMA, 28 (Fos) - Lavoro faşis- Pek fahiş ve memleketin 
lluyük Ok "'•ktedir. ta gazetesi alakadar iki devletin ve • ı t d · t 

tan hudutları dahilinde vesaiti nakli- bınaları gormeğı kararlaştırrnı§tır. 
yeden yüzde elli tenzililt icrasını de- Komisyo~ bu hafta ~ihayctin~e 
rubte etmektedir. -Bu SUTetlc Besime raporunu hilktllııete tevdı cdecektır. 
bırakılan masral yalnız Macaristan lh~ Rı~.a~. B. iç~imaı müı_e~ki? 
hududuna kadar olan masarifi rahiye kendısıle goruşen bır . muha_r~ı~ı· 
ile Macaristan içindeki masarifi ra- ze, antrepo buhranını ızale ıçın bil
hiyenin yüzde ellisinden ibarettir. yük bir gayretle allikadarların çalı§

ANKARA 30 (Telefonla) - Hü 
kfunetimizle Rusya arasında ithalat 
ve ihracat meseleleri hakkında Rus 
ticaret mümessili arasında ve sair hü
kfunetler mümcasilleri arasındaki mü 
zakerc (15) Ağustosta başlayacaktır. ~sııı_ın ha ! Yanos Ve ya Çin muam- bütün Şarkın menfaatı için süratle 1 '- 15a 1 ya 1 na 

lllerıka İş ıca aktörleri Japonya k y · · 'f d ? 
raber) .; ngilterc (A~•sturalya be- Tür : ~nan ıtıla mm husulünü te- lllUZir mı ır 

«Us • u menm edıyor. 
Pa, tihan h Ya .ve. Avrupa'dır. Avr~- Türk - Yunan meselelerinin tasfi-
lcarıısınd a~bı bıdayetine kadar Çın ye ve iki hükOmet münasebatırun tak 
1•Ydl A a llluttahit cephe arzetmek- viyesi için Roma mahafilinde büyük 
~c buna vrupa'nın Asya'daki prestiji bir alaka gösteriliyor. 
1çtiıııaı a~. Ueri geliyordu. Rusya'da M. Papa 
lıısıa., r1°Jıınin değişmesi Avrupanın MUHTELİT KOMİSYONDA 
" ~ o an hakkında gazetecilere şu beyanatta 
h~- §inıd·r tesanüdünü bozdu. Rus- Türk • Yunan müzakeratının inkı-
:.-t•na ı .~k Çin'in karşısında başlı bulunmuştur:. taı üzerine Muhtelit komisyonun 
~ani< ııı~stakil amil vaziyetindedir. - ~ilhakika Yunanis~n .. müzake· takip edeceği meaai tarzı etrafında 
huıtn::: hukumetinin ötedenberi Çin ratm ınkıtaından sonra butun mese· bitaraf aza M. Rivas ile Türk ve Yu 
llııt 01 etlerinde gö;ülmesine alışıl- lelerin hakem<; ~av~le~ini teklif e~i. nan baş murahhasları temaslarına de 
de bun""' t~slimiyeti göstermemesi Fa.ka~ bu_ teklıfı Turkiye .. re~dettı. vam etmektedirler. Tevfik Kamil 
01ty dan ileri gelmektedir. Büyük Turkiyenın bu ret cevabı uzerınc M. Bey, dün kendisile görüşen bir mu
•cıı:noa ınes'elesinde rolü olan kuv- Papayı Atinaya çağırmağa karar ve- harririmize takdiri kıymet komis
.... ıı:la~ k~dar mühim, o kadar has- r~re~ keyfiyeti telgrafla M. Papaya yonları hakkında Yunanlıların bek
~lın _kı bunlardan biç biri yalnız bildirmış ve Ankaradan hareket e- !enen cevabı henüz geldiğini söyle
al;illı:. bı.r,_harp mcs'uliyetini gözüne der~".n sefaret umurun.'.' ~efaret b~ş- mittir. 
'•a11 · Çunkiı mevzu bahsolan men- ldtıbı M. Janese tevdıını emretıniş-
•e er, bir hudut tashihi gibi hususi tir. M. Papa buraya gelince vaz_iyetin Türk baş murahhası bu akşam 
l'Jn ';;:haııı değil Anglo _ Saksonla- inkişafı ~akkında hükılmete ızahat ekspresle Ankaraya gidecektir. 

-'.,,., g;ınonyası, sarı ırkın istikbali verecektır. Yunanlıların son tehli-
ıaı ~anın iktisadi hezimtve a PAPAATINAYAGIDIYO~. 
tı •rı gibi u , . e. .Y ATİNA, 30 (Aneks.) - Harıcıye f/ne hilkümellmlz tahriri 
CV!ctıcr c m~mı. ve cih.~nşumuldur: nezareti Ati naya gelerek izahat ver-ı cevap verecektir. TafslUU 

la!ı;bi 1 emıyetınde soz ve mevki mek için M. Papaya iki aylık mezu- son haberlerimlzdedir. 
lluYilk 0 ınak istiyen hiç bir millet niyet vermiştir. Papaya gaybubetin· 
lt..taıııa Okyanos mes'elesine 15kayt _____ ._.:>-< ____ _ 

z. ZEKİ MESUT Sıhhiye vekilinin beyanatı 
sıv - -····- -s· illSlNE:K MÜCADELESi 

L lvr, ı k 
'-h ıe ne m.__ de! sinin hava.::t.rın 
doJafl ~- v k.ilı •ıcık gıtmesinden 
~diı;i b~ •ene matlup semereyi ver
e Yaz 1 r a am re ıkimız den nak 

•. ı ın,.tı 
""llVr ~ • 

ilet ca:ın <J?e c. c ıde !-ey ti riya· 
't deş e~emıze gondcrdigi bır tezke

t!uC:: 1Zabat verilmektedir. 
Ya2 ıııu doJc ıubat da başlamıştır, 
~•dır. cade!e tarzları sürfelerin im· 
ılsın •d·ı unu~ için sinek tesadüf e

~aııı •tın~ ın_eaın sürfe mücadelesi de
çl Ukurıa Ştır. Son zamanlarda lağım 
er rrnrn . . . k . 

ı oıın sıvrısı:ıc tireme mahal-
lık SUk a~ı keyfiyeti lağım ve bula
•tınektc~'· an da uğraşmayı istilzam 

ı;: 
1 

ır. 

f" " er d 1Ytti y k erununda dezenfekte key-
lleai siv 

0
. ~ur ve mücadelenin ilk se

CtJ rirıi~ı~~~ck ~reme ve nakli vaziy
,~~llıcn ogrcnılmesi gibi keyfiyete 
2':Vct tc,:eınere elde edilmiş ve va-

aınen tevazzuh etmiŞtir. 

BUGON 
1 ! inci sahifemizde • 
- Tarihi • 

p lefrlkamıı.ı TrprdrlcoU Ali 
2- S a~a. ~·e \"a~lllki 

· on haberler 

1 
3 Uncu sahifemizde ı .._ M·t--

~ }"ta~\c-nc ınt1b.1lan 
• <ınomt 

4 u ncıı sahifemizde: , _ lf 
2 • ava •aporu 

l'clck 
3 

......_ 1lllaye 
~ roman ----::___ __ _ 

Refik Bey Amerika
nın en n1aruf sıhhiye 
mektep ve müessele-

rini geznıiştir 
Amerika Reisicumhuru Sıh· 
biye vekilimizin şerefine biı 
ziyafet vermiş, Londrada 
lngiliz Veliahdine takdim 

edilmiştir .. --
Sıhhiye vekili ~elik B. dün _B .. M. 

Meclisi reisi Kazım paşa Hz.nı zıya· . 
ret etmiştir. . 

Refik bey dün gazetecilere seya· 
bati hakkında şu beyanatta bulun-
muştur: .. 

- Amerikada 48 gun, Lon~ra da 
4 gün kaldım. Berlinde kısa bır te
vakkuftan sonra geldim. 

Sıhhiye vekilimizin takdim 
edildigi lngiliz veliahdi 

biye teşkilatı ile Ditroit'teki Ford 
fabrikaları amele sıhhat teşkilatını, 
Grenvil, Nansing ve Şikağoda et ve 
konserve fabıi!rnlarını, cenupta Mon
gomori !utma mücadele mıntakaJarıru 
gördüm. 

Refik bey Vaşington da dört gün 
kalmış ve Amerika Reisicumhuru ta 

Seyahatmin gayesi sihhi müesse
satı yakından görmekti, köylere ka· 
dar sıhhi teşkilatı tetkikti. Bu meyan 
da Ankarada inşasına başlanılan hıf· r~fından k~bu.ı ~dilerek serefine bir 
zıssıha mektebinin mucidi olan zıyafet verilmışti~. . 
Amerikalılar nezdinde bu müessese- Londrada Sı~ıye nazmna takdım 
nin teşkilatını tetkik etmek faideli o- o!unmuştur .. ~efık .. Bey, Lon~ra. sıh
lacaktı Evvela Valtimorda Con-hap- hıye mektebının, kuşat merasımın de 
kins tı~ fakültcsile hıfzıssıhha mekte de Pren~ Dö ga_ı: t~kdim edilmiştir. 
bini Bostonda Harvart Darülfünunu· Sıhhıye Vekılımız seyabatı esna· 
nu ve sıhhiye mektebini Albanl, Si- sında gerek. Amerıka .~e gerek .~o~-

' 

raküz şehirleri sıhhi teşkilatını tetkik ~r.a .ve Berlı':'. de husnu kab~J ~ordu
ettim. Kanadanın Toronto şehri sıh- gunu teşekkürle beyan etmıştır. 

---Seyrisefain ile milli vapur kumpa
nyalarının arasındaki ihtilafın halli 
için yarın Seyrisefainde bir içtima 
daha yapılacaktır. 

Geçen içtimaa iştirak etmeyen di
ğer kumpanya mümessillerinin bu 
içtimaa iştirak edecekleri zannolun
maktadır. 

Bu içtimada Seyrisefainin mukabil 
metalip listesi okunacaktır. Seyrise
fain milli vapur kumpanyalarının is· 
tediği eski tarifeyi çok fahis bulmak 
tadır. Bilhassa bu tarife bu hasat za
marunda kabil tatbik olmadığı gibi 
iktisadiyatımız üzerine çok fena teşir 
yapacağı kanaatindedir. 

Yarinki içtimada diğer murahhas· 
lann talepleri de dinlenerek müşte
rek ve daha ziyade tüccar ve halk le
hine müşterek bir tarife yapılmasına 
çalışılacaktır. 

Tabancalı kadın! 

Bu da bir erkeği kıskanç 
lık yüyünden yaraladı .. 

Mecruh Ferit Beyin yarası 
ağırdır... Kız dün 
Adliyeye verildi 

Bir müddet eve! Osküdarda Şakir 
Paşanın kızı Aliye hanımla Mm. 
Mannik arasında cereyan eden vak' 
aya müşabih bir vak'a da dün Unka· 
panında cereyan etmiştir. Unkapa
nında oturan Salibe isminde bir ha-

--~ ....... ~--
yen I• planı mm Ferit isminde bir gençle evlen

mek istemektedir. Salibe hanım bu Ankara n ı n 
ANKARA, 30 (Telefonla) Profe· arzusunu müteaddit defalar gence 

sör Jansen Yenişehir plan tadilatını anlatmıştır. Fakat ber nedense genç 
bitirmiştir. adam bu arzuyu tatmin etmemiş ve 

Bu tadilata nazaran yüz metrelik başka bir kızla nişanlanmıştır. 
Cümhuriyet caddesi ihzar edilmiştir., Salibe hanım genç adamın kendi
Gazi bulvarı havuzun yar.ından Çan- si ile evlenmeyip başkasıyla nişan
kaya caddesile birleşecektir. !andığını haber almış büyiık bir a-

Dikmen yolu Halenin yanından i- ~sabi yet buhranına kapılmıştır. Bu 
çeri dogru sarkarak inşa edilmekte , esnada yanında bulunan tabanca ıle 
olan Müdafaai Milliye binası arka· : Ferit efendinin üzerine iki el silah 
sından geçerek Müdafaai Milliye bi- 1 atmıştır. Ferit B. agır surete yara
nası ile Çankaya yolu arasında sırt· lanmış ve carih te yakalanmıştır. 
!ardan itibaren milzika binası altın- Maznun polis nezareti altında bu
dan dolaşarak Cümburiyet caddesi Junmaktadır. Dün Adliyeye tevdi e
karşısından şimdiki Dikmen yolunu dilmiş ve Dördüncü mütantik Salih 
ihtiva eden arazi Devlet müessesatı- B. tarafından isticvap edilmiştir. 
na tahsıs olunmuştur. Bu arazi için 
de inşaat yaşak edilecektir. 

mektepliler 
müsabakası 

13 üncü hafta 
13üncü haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 

başlamıştır. 

Gelecek 13JAAtustos Cu
cevap ları ~artesl gilnil 
akşamına kadar kabul edece
ğiz. J 3 üncü haftanın en mühim 
haberi için alınacak netice 

14 ' Atustos Pazar günil 
_ llAnedllecektlr. Cevap-
larınızı Milliyet müsabaka 
memurlutuna gönderiniz. 
llT l Mllsabakamıza haftanın 

1'10 :en mllhlm haberinin ne 
oldutunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edlldlhlnl izah 
etmekle iştirak edilmelidir. 

tSl\lET PŞ. HZ. 
İsmet Paşa Hz. dün İstanbul ci

hetine geçerek refikaları _hanımef~n 
di ile beraber diş tababetıne gıtmış· 
!erdir. 

Dün sabah Başvekalet müsteşarı 
Kemal Bey İsmet paşa Hazretlerini 
ziyaret etmiştir. 

==--~~ 

Yeni Ağır ceza Reisi 
Hasan Lutfi Bey 

makta olduğunu beyan etmiştir. 
Liman şirkeeti idare meclisi de 

dün antreposuzluktan çıkan müşkü
lat dolayrsile şirketin zarara uğra
maması için hükumet nezdinde teşeb 
büsatta bulunmağr muvafık görmüş
tür. 

Şirketin umum müdürü Hamdi B. 
bugün Ankaradan gelecektir. 

iRTiŞA TAHKlKATI 

ANKARA, 30 - İrtişa meselesi 
tahkikatı ehemmiyetle takip olunu
yor. 

Nafiz mevkilerde bazı zevata para 
verilmek iddiasının yalan olduğu 
muhakkak olsa bile, bu zevatın ıul 
zan altında kalmamaları için tahki· 
kat tamik edilecektir. 

Dün İktisat vek8Ietinde alakadar· 
lar arasında bu meseleler etrafında gii 
rilsülmüştür. 

Pazartesi içtimaında esaslar müza· 
kere edilecek ve müzakerata vekalet 
ticaret müdürü Naki, ticareti harici· 
ye müdürü Avni, reis muavini Enis 
Behiç B. !er temsil edeceklerdir. 

BOR iSTASYONUN TEMELLERl 
MERASiMLE ATILDI 

BOR. 29 (Milliyet) Ululr:ışla kay. 
aeri Hattı faaliyeti günbegün devaır 
etmektedir.25 temmuz pergenbe günU 
saat sekizde Bor istasiyonu temel at• 
ma merasimi milkt, aakert memurin 
ve yüzlerce halkın huzurile yapıldı, 

Hatıra olmak üzre bir şiıc derununa 
bankanot ve bronz para kaymakam 
müteahhit, mUhendiı ve halkın imza
larını havi yazılı ldğrtta bırakılarak 
temele gömüldü ve kurbanlar kesildi. 

Beraet ettiler 
Kadriye Hm. ve arka
das arı tahliye edildi 1 
Maznunlara atfedilen cürümle 
rin hiç birisi sabit olmamıştır •. 

Kadriye Hanımın son muhakemrsl esnası11da 
İzmir, 30 (A.A) - Sui kaat nameyi tanzim etmiş ve karaı 

maznunu sıfatile ağır ceza mah maznunlara tefhim olunmuştur. 
kemesinde mahkemeleri icra e· Verilen karara nazaran maznun 
dilmekte olan Kadriye H. ve rü lann cürümleri sabit olmadığın 
fekası bu gün müdafaanamele- dan cümlesi beraet etmişlerdir 
rini okumuşlar, neticede Cüm- Kesif bir samiin kitlesi cümhu· 
huriyet hakimlerinin adil kara- riyet hakimlerinin verdiği bu a· 
rına intizar eylediklerini söyle- dil v ebitaraf karan şiddetle al 
mişlerdir. Heyeti hakime keyfi- kışlamışlardır. Mevkuflar der
yeti müzakereden sonra karar- hal tahliye edilmişlerdir. 
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Ren meselesi 
Fran.•ada 

M. Briand .•....•. --
• 
Jşte bu ibret alınack bir Tamirat ve tahliye 

8f@ SOR '·Hiatierle~--
... "' ( . 

Yunanlıların son teklifi 
••••••• 

Hükumetimiz bu teklife b. 
günlerde cevap verecekli 

-----~ hl.kayedı·r meseleleri Lahlde Başveki\let ve 
A

vHAN hariciye nazırlığı Milliyetin !e~ikuı: 77 ı. görüşillecek 
k M • d . . ıd - b LONDRA, 29 (A. A.) - Röyter M. briand tarafın-

Uyuşma yok 
Bitaraf bir m;ntakal 
tesisi için Cemiyeti !Yunan teklifi ile tarafımızdan ver 
Akvama müracaat cek cevabın neşredilmesi muhtef11 

edilecek o, şımd Ferman o unup ta evlevı ervışı o ugunu a- Ajansı istihbar ediyor: La Haye ta-

İstanbula doğru yola çıkarıldık bamdan işitmiştim. Onun adı ınirat konferansının iki gubeye tefri- dan kabul edildi NANKİN, 29 (A.A.) - Nimrcs-
ları zaman «Grebne» ye kadar Nazif imiş. ki için bir tasavvur vardır. Bu şube- ml bir menbadan istihbar edildiğine 
sa-,' salim varabilmeği zihnine İnsanlık hali günün birinde !erden birisi Young planının mali ci- PARİS, 29. A. A.- M. Briand göre milli hüklımet Çin - Rus ihtila-

heti. ·ı bUt'" t · t ıelele ,· ın başvekalet ile hariciye nazrrlığını fını muslı'h b" tt h ıı t -koymuştu. Başka bir şey düşün bir büyük gu·· nah işlemiş. ı e ve un anııra me r ane ır sure e a e mcge 
ile, diğeri de siyasi ciheti ile bilhas- deruhte etmesi hemen hemen muhak- karar vermiştir. Tehlükeli ınıntaka-

düğü yoktu. Bir defa ŞU kuru - Çok şey! sa Renin tahliyesi ve bir kontrol ko- kaktır. M. Briand m mesai arkadaş- da 20 millik bitaraf bir mahal ihdası 
kafayı Grebeneye atabilseydi... - Evet öyle. Rumeliye kaç- misyonu tesisi hususları ile iştigal c- lannı bu akşam M. Doumergue tak- teklifine dair ve cemiyeti akvam ka-

Alt yanı kolaydı: Oradan Va mış. Serseri dolaşıp dağtaş aş- deccktir. diın etmesi muhtemeldir. M. Briand tibi umumiliğinc hitaben bir nota ha-
Rus INGILIZ MONASEBATI kabın' e azasının miktarını artırmak ı kt d siliki ile beraber Arnavutluk i- mış. Yolu Tepedelene uğramı;ı - zır anma a ır. 

K LONDRA, 29 (A.A.) - Paristeki mümkün olmadığından dolayı müte- BERLIN, 30 (A.A.) _ Sovyet se-
çine kaçarak yeni baştan taze asaba karşısında dere içinde Sovyet sefiri, M. Dovgavelski hari- essif olduğunu beyan etmiş, bu halin fareti Rusya _ Çin müzakeratma Ber 
kuvvetler toplıyarak Devletin küçük bir Arnavut köyü vardır. ciyc nazırı M. Henderson ile öğle- ekseriyetin artmasına bir.mani teşkil !inde devam olunacağını tekzip edi-
başına yine bela kesilecekti. Yolu işte oraya düşmüş. Köy den sonra görüımüştür. Neşredilen edemiyeceğini söyledikten sonra şu yor. 

Ali paşa kendini çok yalnız halkı onu kendi aralarına alma-· resmi bir tebliğde mü!Akatın yarım sözleri ilave etmiştir: "'Benim kabi- MÜZAKERAT YOK 
t d tt·~· "ki ı k t nem esasen hazır bulunuyor. Evvelki MOSKOVA 29 (A A) T 

~;n~~i~:~~:~:~~~:~::::n ~~~ ~~l~~ ~~i'ü~ a~a~:7,d:r::~ ::1i~~v~~:t:~~~~v!::Eş~es~~:; ~~~~:.:u::f:~: ~~1ı:ı:~:ğ~~'.,_arka- ~:~~~d~aÇf~n~: ~:~~:ı~7y::i ~i~ 
tiği yeminlere iyiden iyiye kan- yerleşmiş.. . bildiriliyor. M. Hcnderson ile M. Dov PARİS, 30. A. A.- Profesör Ma- messilleri arasında müzakerat cere-
mış gitmişti. Eh .. Olacak bizim kaderimiz galevsk! h~~~tlerinin .noktainazar ryonun perşembe günü M. Poincarc- yan etmekte olduğunu iddia eden ha-

. ı b b ah t ı d s ye bir am,..1iyat yapacag .. ı söyleniyor. berlerı' su t' k t" d t k 'b Elini cebine soktu. Kaleyı nasıl hazırlanacak? Derviş Na- arını .u ırıne ı~. , e mış er .. ır: ov- HERRI 'f KABUL ETMiYOR re ı a ıye e e zı e mez-
h · d "f k" d I . l k - yet sefırı, bu mulakattan hukumetı- ~ undur. Sovyet hükfimetinin Berlin 

Ankara, 30 ( gece Telefonla) cevap tnhrlrl olacaktır. C 
Atına telgraflarında gürüldügU bın bu günlerde verilmeslO' 
vechile Yunan hükOmetinin, bil- Uzar edl!mektedlr. 
kOmetiınlze, Ankara sefiri vas- Müteakiben, hariciye 
tasılA mübadele mesaili etrafın- itiyadı vechile, efkArı uoıu 
da tahriri yeni bir teklifte bu- yl tenvir maksadlle gere~ 
lunduğu dogrudur. nan teklifinin gerek tarafı 

istihbaratıma nazaren lınkO- verilecek cevabın neşredll 
metlmlz bu teklife henüz cevabım ümit edilmektedir. Onun i~ 
vermiş değildir. ki ecnebi menbalardan v• 

Hariciye vekAletl lazım gelen nadan gelen her haber ~ 
makllmat ile bu hususta muha- ihtiyatla telekkl etmek b!I 
bere etmektedir. Vereceğimiz rurettlr. ••o,._. . .,. •• ___ _ 

Barem talimatnamesi hazırlanıyor 
Ankara, 30 (Telefonla) - Barem kanunu eylülden ıtlb 

tatbik edileceğine gllre tatbikat için hazırlanan ta!lmatna1111 

günlerde ikmal edl!ecektlr. VekAletlerde kadroların taoıl 
başlanmıştır. 

t~rke~erken .. Baru~ ~a; zem~ ~ zı oy e e_v e~ıp ço u çocuga ni haberdar edeceğini, yarın yahut PARİS, 29. A. A.- M. Herriot müzakeratmı hazırlın üzere teşebbU-
kı Selıme gosterdıgı «Tesbıhi>) karışmış, bır oglu olmuş, adına Çarşamba günü kendisini yeniden, M. Briand ile görüştükten sonra Ly- ste bulunduğu hakkındaki haberler Kereste denolarının yangın tehlikesi I 
Hasan paşaya uzattı: Hüseyin demişler. ziyaret ümidind~ bulunduğunu M. on belediye reisliğinin işlerinin çoklu de sahtedir. Çinin Berlin sefiri her r 

- Al birader. Tesbihimi cep Hüseyin de babası gibi derviş Hcnderson a söylemiştir. ğundan dolayı yalnız meclise memur nekadar Berlin sefirimiz Kerassiuski kil etmemesi için miihim bir tamitll 
h 

. b kl' d .. "'rü . . O d b" .. Ki" b HiNT FABRiKALARINDA olmakla iktifa edeceğini söylemiştir. ile görüşmek teşebbüsünde bulun-
~neyı . e ıyen a ama gotu . ~ ım~ş. a . .1~ gun ısora ey- CALCUTTA, 29 (A.A.) _ Haf- Radikaller ile Sosyalistler yeni kabi- muş ise de bu teşebbüsleri hep neti- ANKARA, 30 (Telefonla) - Da- ve kasaba haricinde ve mahaU•! 

gostersınler. Barut mahzenını lennden bınnın topal olan kızı- tada 60 saat mesai aleyhinde kene- neye iştirakten imtina etmişlerdir. cesiz kalmıştır. biliye vekaleti kereste depolarmın uzak olacak. 
teslim eder! nı almış. Mustafa adlı bir oğlu vir iplikhaneleri tarafından yapılmış ON iKiNCİ DEFA BAŞVEKİL Leh/standa bir yangın tehlikesi teşkil etmemesi 2 - Şehir ve kasaba civarııııll 

- Hay Allah senden razı ol- olmuş. o!an grev tevessü etmektedir. 4 fab- Londra, 30 (A. A.) - Paristen için bir tamiın yapmıştır. Jundurulması zaruri olan d• 
sun. Bana izin. Fermanı işallah İşte biz, buradan başlarız. rıkanın patronlar~ am~leye yol ver- Daily maile iş'ar olunduğuna göre L h Bu tamimde Ankara ve İstanbul yUksek duvarlı demir kapı ve 

. b .. . l ku M f .
1 

ld _ . . mcğe karar vermışlerdir. Başvekaleti kabul etmekte olan M. e /erin Umumi yangınlarından teessüfle bahsedilerek reli olacak. 
yıne en getınr merasım e o - usta a anası ası o ugu ıçın MISIR _ INGİLTERE Briand 12 inci defa riyaseti' umura lı , atideki tedabirin ittihazı zaruri gö- 3 - Vali ve Şehreminleri 
turum. Metin ol Ali paşa karde- Bey idi. Gel zaman git zaman KAHİRE, 30 A. A.- Elebram geçmektedir. OngreSl rillmcktedir: kontrol ederek neticesini bizzat 
şım. nüfuzlu bir adam olup Dergahı gazetesi yazıyor: Mısır efkarı umu- RADIKALLARIN KARARI Poznan umumi sergisi münasebeti- 1 - Kereste ticaretaneleri şehir Jete bildırmcğe mecburdurlar. 

İşte artık kurtuldun! ali kapıcı batı olarak Tepedelen miyes!"i tems!I eden zevattan ~ürek- PARİS, 29· A. A- Radikal gru- le Polonya haricinde yaşayan Leh- -------c 
Hasan paşa ayag"a kalmıştı. Mütesellimlig"ini de yakalamış- kMep hır behyedtin ya~ında fogiltkere- pu hükfimet lehinde rey vcrmemeğc !erin murahhasları Varşovada mcbu Kadriye Hm. ve arka Pirinç tecrilbelerl 

. .. k wr mua c e proJesını muza ere karar vermiştir. Muhaldet veya is- san dairesinde bu ayin ondördünde 
~~rşıt paşanın yanın_a _do~e .. tır. . . . etmek üzre Londrada içtimaa davet tinkU şıklarından birinin tercihi ya- bir kongre aktcemişlerdir. İşbu kon daşlarının hucumları Ankarr, 30 ( Telefon!• 
ıstıyordu. Tepedelenlının yuzu Benım babam Velı Pa~a ışte edilmesi muhtemeldir. iBlihare Mah- rın görüşülecektir. grede Almanya, Fransa, Cemahiri 1 iktisat vekAletl tarafından ııl 

~ YENi BEYANNAME zmir, 30 ( Mll!lyet) - l<.ad-
sapsan idi. Çok korkulu bir hey bu Mustafa beyin oğlu Salih be- mut. paşa b~ projeyi. İngiltere hükQ- PARIS, 

29
. A. A.- Hükfımet be· milttehidei Amerika, Kanada, Bre- rlys hanım ve rüfekası hakkın- !ektin muhtelit yerlerinde 

et almıştı. Elile işaret etti: yin Korfoda şehit olan oğlu metınGeRtEevVdi edecektır. J R yannamesini okuduktan sonra umumi zilya ve sair memleketler Lehleri dakl karar çok lkı ! t tecrübelorı yapı!malı:tadır ' 
. kah . dah . 1 • _ DEVAM ED YO temsil edilmiştir. a Ş anmıt ır. meyanda Japon prlnç!eride 

-Otur, bır veını_ .~ ıç · Muhtar beyın ogludur.. . LONDRA, 30. A. A.- Lankaşayr siyaaet hakkında bir müzakere cere- Polonya haricinde yaşayan Lehle- Kadriye hanım ve arkadaşları rllbo edl!mektedlr. 
Hasm Paşa, tereddut, şuphe Anamın adı Hanko ıdı. Ko- grevi devam etmektedir. yan eyleyecektir. Beyanname pek kı- rin adedi yedi milyon nüfus olau- müdafaaları eenasında Hikmet • 

ve vesvese içinde bunalıp boğu- niça hanedanından Zeynel be- BAHRi iTiLAF sa olacak ve hemen mUnhasıran bari- ğuna göre mezkr umumi kongreye Beye hücum etmişlerdir. Antrepo meselesi 
lan ihtiyar adama yÜrekten acı- yin kızıdır. Hanko kadın baba- LONDRA, 30. A. A.- Başvekil ci siyaset:cn bahscd_ecektir. M. Bri- ehemmiyet verilmektedir. ANKARA, 30 (Telefonla) ...-

. . • . M. Macdonald bahriye nazarcti bi- and, vergılerde tenzılat, ve Alsas Lo- 400 Saat havada · k . ild' . H 
dı. Eh .. Koca. Ali otuz seneden mm ıki_ncı karısıydı. Ben t~ rın' cı·. sı'vı'l lordu,"J·eneral Dawes ve M. rende af ilanı hakkındaki kanun la- 400 SAA TTIR UÇUYOR! L d 30 ( man şır etı m ın amdi bey 

1 b 1 d d d - SAİNT LOUİS A A · on ra, A,A) - Müttehl· po buhranı hakkında vekaleti• 
ziyade Rumelınin a t aş arın a t15 7 senesinde oğ um. Hfüa Gibson bahri bir itilaf hakkında baş- yıhal~rına dair müza.kere cereyanı· • 30. · .- Saınt dol Amerllı:anln Salnt Louı feh· etti. 
biricık tanınmıştı. Kolay mıydı 1237 yılmdayrz. Tem seksen vekllet dairesinde toplanmı,Iar mü- na mumanaat cdecekt. Bundan son. - Louis tayyaresi hala tayeranına de- rl d bildi İ buld ki 

1 · t d ı vam etmektedı" T 400 tt n ea· rl!dl""ne aııre bir ta- starı a antrepo buhranı " 
Bir 2amanlar bir kuru selam- yaşmdaynn. Otuz dört sene evel rakcratta bulunm~lardır. · r~ par aınentonun ;ı. ~ ev;es nın r. ayyare saa en yyare 400 saatt:~berİ fasılasız- yonundan İktisat vekAletine ı:nal"' d 

- • • · T . • (5000) AMELE l"SlZ nıhayet bulduğunu oildırecektir. heci uçmakta olup bu suretle eski re-
la ort~lıgı .birbınne 'katan ~ııc:- Yanyayı elde .~tınıştim. Lbndra, 30 (A. A.) _::: Hükfiınet PARİS, 2Q. ~- ;fı,- '!it· . Brland, koru 150 saatten fazla biı mUddet uçmaktadır. Tayyare son reko· gelmemiştir. " 
delenlı Allı acaba az evel tıtn- Tam otuz d-0rt. sene Yanyada 5000 '8.mcleyi ipiz·bırakan Lanoa. hi- kabinede hiç .bir öc i~!( olmadığı- geçmek sure1;_iyle kırmıştır. . ru haiz bulunaa tayyareyi daha Vekillerin seyah8 

t> l'el"'yle tesbihini veren a- hüküm sürdüm. Camiler mesçit re eyaletinin mensucat sanayindeki ıu sa~! on altıyl 1ç k ~eçe teyit BIR~lŞTIAt şlmdfden l~O kllomettoluk bir · ANKARA,. 30 (Xelcfonl.a) 
dam mıydı? ler '.Ya tırdmı. Çocuklarımın a- vaziyete çare aramaktadrr. etmlştıri . .ıl, ; . MAYANS, so (A.A.) _ Burada tarlı: ile geçmiştir. Tayyareye !iye.ve Adliye vekilleri haftaya 

i st ıkı gözüm "Ademoğlu nasını orada gömdüm TAYYARE MOSADEMESl PARS, 29• A. ·ı. Nazırlar, M. bir iştial vukubulmu•, 3 ki•i a~ır su- hava tarikiyle benzin ve erzak hata çıkacaklardır. .ı 
d d

':'kel . b 1 1' d · Elind~ R:. 1 b . 1 ."d. ş· d" LONDRA, 30, (A.A.) - Londra Briand ile müşaverf.cı.ın1 ek için saat rette yaralanmıştır. Zarar ~e "hasar yetlşdlrllmektedlr. 930 SENESi BOTÇESl ıçlr 
e ı en oy e o ur u. a enım ma ım ı ı. ım ı civarında dün iki tayyare arasında 17 d, 1 gelmiş~erdir. met isl!'r çarşam· pek soktur. TETKİKAT 

kudret varken kainatıı meydan ondan ayrılıyorum. Kimbilir vukubulan bir müsademede rakipler! ha ı;ünü içtimaa davet edilecektir. Erluğ("ul gemisi şehitleri için 1 ANKARA 30 _ VekAletler;. 
okuyup cebe.llen;le kükreyen as· belkı de beni yarın ceddim der- den üçü telef olmuştur. YENi KAB1NENIN VAzlYETI Bir el yazısı 44 bin lira Ankara, 30 ( Tolefonıa) - tostan itibaren 930 bUtçeleri içİ# 
1 1 d .. __,. · N "f" ka ğ K" h BAHRiYENiN TAHDiDi FARİS. 30 A. A.- Gazeteler M. · Japonyadn· dllnerkon batan Fr- kikata ba•layacaklardır. Bil~ 
an ara. _onen.• ı. .. . vı_ş_ azı ın ç_tı ı uta yaya LONDRA, 30 (A.A.) _ Tesliha- Poincare hariç .oldug·u halde iktı"dar . Londra, 30 (A.A.)_.- 14 ve ıs_ in- • _, 

V 1-ki b d f d k d kl d la d kal d k tuğrıll gemisi şehitlerinin kabir• Teorini cvelde Maliye vokfiletlır e a n ır e a uşmıye o gon erece er ır. t b h . . hd"d' hakk d b .mev)ciine gelen PDİncart kabinesinin cı asır r an ıp muıaye eye· çı a- .1 kt-. . . . _ .. ı a rıyerun ta ı ı m a u sa- • . . • .. . . la y t T 1 d b' · lı:r!nl tızy'lo için zeytin ffdanlan rı ece u-. 
sun ••• O zaman da Ermem du-. Ceddımızın kaçtıgı Kutahya hah M. Macdonald ile Whriyc birıtıJ bilhassa harıcı ;nuzakerat ıcrasıyle ~· n 

1 ~.:'~ ~: b?'a~ı.sın an ı:fı 30 gllnderllmeslne lktfs"at velı:aleti . Yeni· ~ütçede Nafia vekllJetlJI' 
dularının "Piaiklerine döndü- bize mezar olacak! ti lordu ve Amerika sdfü beynindo mUkellcf olacağını tcbyin etmektedir. ın ve ıgerı ın ıraya sa mıt- · f · . ınılyon !ıra fazla tahsisat ver 
rürlerdi adamı işte 1 • :'. - Paşa Sultanım bunlara se- yeniden konferanslar akdolunmuş- , Gazetelerin ~i'. çoğu yeni heyeti La tır. tara ından lı:arar verl!mlştlr. muhtemeldir. Bu para demir Y 

H p T d l r . t b ' tur Bu müzakerat e<;nasında muta- .Hey kabınesı dıye ·atlandırnıaktadır. E l t ve irva, laka işlerine ııarfedilc' 
- asan a?a. epe e en ~yı e- ep ne._ . • . . sa~er İngiliz - Amerikan pr-0jesinin M. POINCAREYE AMELiYAT nı a" ve e~anı ~ l "~" 10~" ~ Bütçede umumi tahriri nUlil• sellı etmek ıçın oturup b~r acı - İkıncı oglwn Velı Paşa ıle kemaline doğru yeni ve mUbim te- PA_RİS. 30. A, A.- M. Poincarc- ~n ~sı unıunı nıu ur nun en para ayrılacakm. 

k · mekten çekinmedı. oğlu Mehmet Paşanın başlannr rakki hatveleri atıldığı bildkilmekte- nin.sıhhi.vazly~ti ~uç IJit vcçhile e:ıdi· U Ü 9 YENi SEFARETLER 
Kahve geldiği zaman onun da orada kestiler.Tomwn Mehmet dir. ş~yı mucıp ~eg;ıa~r. Cerrahi amelıye- ~ 11 k B ANKARA. 30 - Cenubi Atıl 

d f ·1 . d k' p d 1 k 1 b 'k k" - - -+• uu • ~. - nın hafta nıhayetındcn evci yapıla- g 11 ıın ve evelce Iağvedilcn Prağ aefi~~ı 
!!,,oster ıt;ı azı etı mayas:n a ı aşa?ın u ~rısıy e eşı_ t~ ı iranda şeker fabrı"kası .cağı aöyleniyor. U U J<V 

nsa~lık,, tırmalayıp bogdu: çocugunu, Velı Paşanın kuçuk HUDUT HARIÇINE bir kaç ay sonra ihdas cdilecc 
P T TAHRAN 30 A A Ah. b" Esas '\To· '1 l\levkl! No sı N~vı· teminat mıkdan Prağ sefaretine merhum Si 

Bu sefer de Hasan aşa e- oğlu Selim beyin yanına ~ta- • · .- . ırcı~., ır PARİS. 30. A. ~-- Bir Ağustos · · · : · ' Ziya beyin yerine kimin tayin 
pedelt>nliden süphelenmege ba rak İstanbula sürmüşler. Çekoslovakİpanca~. şekerı. fabrıka~ı münasebetiyle hilkiı.ıne,t umuma mah- T.L ccği malfim değildir. 
1 d Y Ali P ·h· S l" ld - · · tarafından rana gondctilmtş olan mu sus yollarda alay miting yapılmas g Cal•tada kireç kapıda 205 4 ı IZMIRDE YANGIN! a ı: a aşa tespı ı ver e ım pek genç o ugu ıçın tehassas vermi§ olduğu raporda ıi- k 'I ' "' · mı a 

şman Olup ta Hasar. d k lar 1 1 t • . . 1 . at surette cnetoı.,tır. Çalııma l 2 3 199 3
,, E h İZMİR, 30. A. A.- Dün gı:<' 

.:ı. gıne P• ne ense ona ::ıymamış . ma ranm pancar zıraatıne mem eke- •erbestisini ih! matuf hıikü t , , <> rzurum anı 1800 b h ,_, ı 
P:ı~ yı kahve. ile zehirlemek is- Eitmedi :~n ihtiyacı temt-

1 
ed~'.dlkte~ 1_Jaşka memurfuına ~ aebtt-' ve şid:;e 20 ı namıle maruf d:p~.:~"J~.';~~~e: ";!ıatı:;d:;;1, 

tiyorsa? 1.. ı racat ta. y~pa 1 ecegı nrut~laasını mütenit h_er hare' t tenkil edilecek. 303 37 ma arsa kAgir depo de mezkur bina kamilen yanrrı'f...1 
Kahve geldiği zaman• Hasan Liseler mübayaat komisyonundan: :ı~~~;;,1~;',;'şi~~na ~~·~art tccı;ıbel.~r- ecn:bi nümayişçilerin hepsi hudut 41 39 ve dükkanlan etraf.ına sirayetine meydan vef"':. 

p~ a k~stı bir el carpmasile fin- Galatasaray lisesi pansiyonu için . d • k . 1
• 

1 lamug~ ~.;n- haneme çıkarılacaktrr. mıştır'. Zarar ve ziyanın 180 bıof. 
·. . . , . mevcut numunelerine göre imal etti- sı~. en pamu zıraatı . e yapı a ı e- PARJS, 30. A. A.- On ikinci mliştemil r~ddesınde olduğu tahmin edilı1'e'..I 

canı devı~dı •. A~ Paşa. riJecck olan (250) adet sıra ile (5) cegı aplaşılmıştır. Aı;ı~rıkadan p~mµk Brinad kabineıi hiç bir vakit ekalli- Balada muharrer ma mUştemllat han satılmak [,zere ~eraitl Atiye dır. Tütünlerin ve binanın 8 igol"• 
~ Benımkinı Paşa karındaşı adet kürsü ağustosun yirmi beşinci t~n_cs~ el_de. etmek ıçın teşebbusata yctte kalmamıt olan abık Poincare dairesinde müza,·edeye çıkarılmı<tır. bulunduğu anlaşılmııtır. Ya~J.s 

. B b ,ı,. t' . . .. d "h . . gırilşıimıştır. . d ki 1 d .. kk 1 J ' oı• ma venn. ana a-jM' ... a ge ınn. pazar gtinu saat onaltr a ı alesı ıcra neıın e ~;8-21r ar. a.n mure. ep o a- d k rf I J bir kaza neticesinde çıktığı zanJ1 
diye güldü. Acaba Hasan Pa- edilmek üzere kapalı zarf usulilc mü- Nümayişçilerin tardı rak tefekk~l etmi.ttir- Y~~ kabine f - müzayc e apalı za usullyledir. hale 12•8 929 tarihinde maktadır. 

.. ~· d k" .. h · 1 nakasaya konulmuştur. Taliplerinin BRÜKSEL 30 A A L'b B 1 yarı"' mecliılerde 11patı vucut edece- Ankarada Meclisi idare huzurunda icra edilecektir. Talip olıınlar --------- .J°'I 
anın yuregın e ı şup eyı ana . .. . . • · · .- 1 r e - ktir Tra01vayda b'r haul' 

d ? Ki b·ı· 1 numuneyı gormck ve şeraıtı anlamak gik gazetesine nazaran Verviycde ya- • balAda gösterilen mikdarda teminat lraesine mecbur olup bu temi- 1 r 
"tllŞ mıy ı. m ı ır. . . r. ı. · .. ti . . llEKORU IURDI il · ,4 . . uzere .,omışyonumuza . muracaa an. pılan tayyare şenlığınde nümayi§ yap · k klif D n gece saat dokuz rll•, 

Kahve ıçerlerken Alı Paşa: mak . . h d d . t bb.. LE BOURGET, 29. A, A.- Ma- nat vara asım te · mektuplarile beraber makbuz mukHbilinde· 
1 

rl H •• .. . ıç.ın u u u geçmegc eşe us e nd~ arblye Fatih tralll' 1, - Paşa, bak şu dun yanın cıl- • DOKTOR " eden 600 Alman komUnistinin bu ha- rysc Ba,stic, 4-0 bcyğlr kuvvetinde tek bizzat ve yahut ihale meclisine yetişdirmek üzere taahhütlü olarak Arabasında bir hadise oınıuf~U 
vesinet dedi. Ağır ağır anlatma iZZET KAMJL rckctinc mani olmak için Verviye ve :~~hlı bir tayyare ile 26 saat 46 da- postaya tevdi ederler. Musevi bir genr nazik"ne • J s · darmal dı ih · uçmuş VOt bu 11uretle cihan ka- T " .,.. 
g- a bacladı: pa ııın annın yar mına ti- dın 2 Tali lan! ı b 1 1 tarzda harek-t eden bı"r at• .. 

"< yaç ha 1 ı t N.. · ·ı mukaveme~. rekorunu kırmııtır. - p o arın sten u veya zınir şubelerimize ve yahut ~ D• 
- Ben Yanyayı ne kadar be- Yeni ve eski belsojtukluğıı, tm- . ~1 '! ~uş ur. umayışçı er ge- Bundan evelki rekorun aahı"bı" Mı"sa lisesi talelleslne tecavüzd• •• • 

. rı çevrılmıştır. ~ Merkez eınl!k müdürlilğüne mUracaatla mufas,al ·şartnamemiz! muta· ı t B h oı•"."..ı nimsemiştim. Onun eski adı razı cildiye ve frengi elektrik ve sair Smlth idi ve 26 saat 24 dakikadan i- unmuş ur. u areket tra llJ' 
"Pamsara,, imiş derler. İşitmiş- en aoıt vesaiti fenniye !le tedavi eder. BiR KASABA HARAP OLDU! baret bulunuyordu. ita etmeleri ve müzayedeye lştlr!k halinde bir nushasını bir lira da bulunan Türklerin ıntl~ı 

Bahçekapı şekerci Hacı Bekir SÜVA (Fici adaları), 30. A. A.- RUS TA YY ARESt SAKATLANDI mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplannı raptetmelerl icap eder. mucip olmut ve musovl ~I 
karşısındaki ıparımanda 1-1/2 dan Tongadaki İngiliz konsolosu Tonga MARSİLYA, 29. A. A.- 9 yol- arabadan lnmeğe mecbur 

61/2 ya kadar- takım adalarından Miafoou adaaında cuyu hamil olduğtl halde Roınadan ha lstanbul Tı'caret YC sana11· o~asın~an ·. mıt~;kerl talebe bu •abis ..ı·!~ 
tim. 

Vaktile bunu Yani adlı bir 
Prens yaptırmış. Bir defa Yıl
dırım Beyazıta teslim edilmiş. 
Sonra yine elden çıkmış. Bun
dan 398 sene eve! Türklerin eli-

bürkAn bir indiğa vulru bulmuı oldu- rcket eden Sovyet tayyaresi saat T •' 

<Tunu bildirmiştir. Konsolos, kasaba- 11 50 de Marsllyaya ooclmi• ı• dil nh!ne dava llı:ame etmlf "'ıtl 
Eyip Sulh mahkemeıindono Müddeiye b ' " ., ~ hususta ~abltlerlde tedarlketfll 

Fatma hanttn!e muddei aleyhler Ethem ef. nın harap olmuş olduğunu fakat nü- 25 geÇ" Londraya gitmiftir. Şehrimizde toptan manifatura satışlarında muayyen ö!Ql!ler htlmıll r 
Zehra Seniye ve Sureyya haD.ttn!er ile fusça zayiat olmadığını bildirmekte- LE BURJE, 30. A. A.- Londraya h •-•-·-d Od 1 h 1 
H.. H · au.ın ı amız mec !since itti az o. unan bcrveçhl Ati mukarrerat al.,'a· uanü ve üıeyin ef. in pyian mutesarrıf dir. gitmek üzre Romadan gelen Sovyet ... 
olduklan Balatta Aynalı bakkal aolıaim- ta . N . d daranın nazın dikkatine vızolunur. -

ne g.eçmış. da kilin sı atd< 47 cedit numaralı ve soo TEHLİKELi ŞEY! yyareıı evrcJ cıvann a makinesi T f 
Hasan Paşa korkaraktan çe- lira kıymeti muhammineh bir bap ve Balat sakatlanarak yere jn~tir. Tayyare- 1 - opı:an mani ıtura satışları ancak .(metro) ve (yırda)glb! muayyen 

nesi titriyen ihtiyara bakıyordu. a Hıdrr çavuş mahallesinde aznavor •<>- BERLİN, 29 (A.A.) - Bir arsa- nin sökülmesi icııp etmektedir.. 9 ve sabit ölçüler üzerine yapılabllir ve satılan mikdann hakiki ölçUıUn.Uıı 
kağmda 16 atık 22 cedit numaralı ve 1190 da çalışan işciler harp csnaamda gö- yolcunun hep~i, sıağ ye sallındir. fatura ve hesapları sarahaten derci mecburidir. Top ve kat gibi gayri 

Tepedelenli sözünü kesmedi: lira kıymeti muhammineli bir bap iri ceman mülmüş ve zehirli gazlara dolu bir -
_ Benim babam Veli Paşa- ilri bap hanelerin icra kuman muzayedei çok şişe bulmutlıttdır. Toprak kazıl- VENl~E:LO~ YOLDA muayyen tabirat ve sablt olmayan ı;nilcyam ile mal satılması memnu olup 

b·ı . k u k aleniye neticesinde hissadalerden Hüsnü c1ıa. sırada bir kaç •işe patlaını•, bu'"- ATİNA 3 .,, A • M V iz I ıop ve kaı adedinin faturaya lllvesi zaruri oldu"'• takdirde dahi 
dır. Bunu ı mıyen yo . ra at eı. in uhdesine ihalei Jıaı'iyesi icra kılın- b" • • , • "· .- • en c os &w 
onun babası ve babasının babası nu• ve müddeti muayyenesi zarfinda be- yük bir korku ve heyecan uyandır- Lahey e gltnı,ek üı-re yola çıkmı,tır. yanlarına sabiı ölçulerlı haklki mikdarının derced!lmesl lhımdır. 

. l k b" hl dellerini mahkeme veznesine teslim ve ita mıştır. Civarda bulunanlar tiddetll MUKAVELE •MEFSUH•. 2 ~ lstanbul Tlcareı ve sanayi oduının bu kararına riayet etmeyenler. 
işte bu ibret a ınaca ır - eımedi&inden olbaptalri icra kanuninin surette rahatsız olmuılardır. T" yi d b 

kayedir. diye, Hasan Paşanın maddei mahsusasıne tevfikan ibalei kati- Gazet dö Fos, yalnız 0 arsa dahi- BELGRAD. 30·A. A.- Yugosla- ıcsret ve sanı 0 alan kanununun eşine! maddesi mucibince teczlya 

k H 
p yenin feshiyle yerriden muzayede icrasına !inde gömülü bulunan ş;,elcrin 100 vya Pirot mukavelesinin mefsuh ol- e<111cceklerdlr. Mal satın alanların bu mu:.Oarrerata dikkat ve icabında odayf 

yüzüne ba tı. asan aşa •)tur- karat verilmO. ve her mucibi karar mab· duğunu ilan -;tmi~tir. haberdar etm.eleri tavsiye olunur. 
duğu yerde kendini tetiğe almış keme yeniden icra ktlman muzayederinde binden aşağı olmadığını tahmin edi· BELGRAD A A 

• mesai mezkürlerden 51 at.ık 47 cedit nu- yor. .~ 30. · .- M. Marin 6 

idi. Eyvah! Ali Paşa delinyor maralı hane 250 !ıra 16 atık ve 22 cedit nu- koviçin Yugo8lavyayı Lahy de temsil 
mu} Ju neydi' mar•lı hanelerden 450 lira bedel mukabı- TEVKiF EDILDl ! edeceği rivayet olunuyor. 

p · . . . !inde tal;pleri uhtesine ihaleı eveliyeleri VİYANA, 29 (A.A.) - Avustur. 
Evet <ısam. Hep bılınz, icra kılmmış ve karaı'i mahkeme mücibincc ya komünistleri tarafından bir Ağus 

dedi. Ar Pasa açı acı gülümse-, meşai mukurıerin ihalci katiyeleri dahi tosta rıümay'-• yapılması lehinde dün 
1

• 22-1' 29 perıenbe gwnu saat l4 de ıcra kı- ,. 
c..ı.ı: ı~naQ.gınrJw tallp _olanlarm kımeti muMın- tertip edilen bir içtimada .nutuk irat 

_ B· im c.eı.. i mizın Ana do- uncle· inin yUzde on! 'nisbetinde peyakc;e- eden çek k9münist m.eb'uslardan 
_rıyle beraber mahl«-menin ic:ra dairesine Smerda zabıta tarafından tevkif edil-

lu ~a K tta ıva sehrincle }Jir nıuracaat ·etmeleri lu.Jumı ilcin olunur. ıniştir. 

~ .. -..s-

BiR KAZA 
VALDENBURG, (Silezyada}, 30 

A. A.- Bir maden kuyusunda. dün 
saat on dokU%da grizu ittial etmiıtir. 
23 amele tel~(9Jmtıı, on iki itçi de a-
ğır surette yaralanmişı;ı,r. • • , 

İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarının 
Kaba~ anbarında mevcut müstamel kapı, çerçeve, direk, dö

şeme ve kaplama tahta parçalrıriyle ıııolos iıışı" Ağustosun onuncu 

cumartesi g!lnil saat r 4 ten 16,5 uğa kadar mahallen bil müzayede 

setılaeaktır. Tııliolerin yevmi mü:tkOrda Kabataş anbarıne müraca
atlai"L 

Hallı sütunu ıı.. 
HALA TENVİR EDİLEJ\{JtiJ c~ 

Bir kariimiz yazıyor: Aksa.~aY "
varı halkının yegane tenezıu1' i~jl 
ha!Ji, cM uotafa Kemab cadd•~;ıll1 

Yenikapı istasyonuna kadar ırrışeı'I 
eden birinci kısmıdır. Şehrt ~·" 
veren bu caddenin küşadı iaı;'~ )!it 
dan beri bir kaç seneler geçtıf ,d~t 
de her nedense tenviratı i~3 &.0'' 
diğinden geceleri karanlık iç111 ,~ır 
O cıvarda oturanlar geç vak~1 ç1lf 
rine gidip gelmekte mütkül•1~3 ıl 
tikleri gibi akşamdan sonra )ıa 11&<1 

mak, gezmek iıtiyen halk e~l<:ıi~O' 
evlerine kapanmak mecburıY 
kalıyorlar. 8gılf 

Buralara elektrik lambaları ı~ 
cağı söylendi; fakat bir şeY ! ol' 
dı. Her noktai naaardan elz• rrıiı''~ 
bu tenvirat meselesinin eherııiir-1it 
le 11azarı dikkate alınacağını 
il eriz. 



, 1 LL \'El 

~konomi 
& 

uğday ithalatı artıyor l ( MİLLiYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

ni gümrük tarifesinin tatbikinden 
nra ekmeğin yükselmesine mani 

VilAgette 

Silivri tahkikatı 
. olmak için tedbir alınacak 

//,Yeni .. .. . üz . Tahkikat bitti ve 

Ofseylabı 
45,000 kişi aç ve 
çıplak bulunugor 

re gu.ın~uk .tarifeıinde buğday 1 tun (886) kuruştur. Kambıyo .. erın-
. e 'llUniıı _hır mi•li arttırılması hava oyunlarıle yapılan . spe~aayo- h~yet dün geldi Hilaliahıner tarafından Ofa gön-

( et)' bazı tacırler §İmdiden ehem- nu tespit için Borsa kamıoerlığı ~ra- derilen müfettiş Mazlum bey Ofta 
Ü 

1 ını~arda buğday celbine te- fmdan icra edilmekte olan tahkikat Silivride tıUıkikat yapan Villlyet yaptığı tetkikattan sonra Trabzona 

Emanette 

BİR NEVİ TAKSİ 
Emanet heyeti fenni

yesi tetkikatanı 
bitirmek üzredir 

J11 ııu' 0

1 tıniıler_dir. bitmek üzeridir. Komiserlik, iki acen- yazı Meri müdürü Hudal, nüfus mü- dönmüştür. Mazlum bey Oftaki tet-
n ar ki ı 1 • kik •" 1 Şehremaneti heyeti fenniyeıi •ehir i'-- Y•nı güınrük tarifetinin tanın bava oyunu yaptı an an a§I - dürü Hilmi, Polis ikinci şube müdü- atını ..,ye anlatmaktadır: • 

"'nden ·ı ki · b kk • Of iri f .. dahilinde bir nevi taksi l•letilmeoi ~ un sonra bu~day ve dolayı- dıgt" ve tecziye eda.ece er. ı . a ın- rü Şükrü beylerden mürekkep hey - ta elaketin derece ve ıu- • 
ve '-- • hakkındaki tetkikata devam etmek-C !dar ar e~ek fiatlerinin 3 kuruş dairi nesriyatı tekzıp e~ıtır. .. et dün gelmiştir. Heyet, tahkikat mulü hakkında bugüne kadar veri-

f•e e ...,,~cagı.nı tahmin ederek elle- Komiserliic: IJ:öre, kambıyonun d. un fezlekesini bu gün Vilayet makamı- len maHlmat hep rivayet ve tahminat te olup bu husustaki tetkikat bitmek 
" •uılı t!i b f F ı•k d üzredır. Heyeti fenniye tetkikatını ı. 

8 
Ye. buğday stoku bulun- kil tereffüü{le, ilhassa azı ma. .nı a- na verecektir. tir. e " et sahasını adım adını o-

• ur ti! ı k bil ih ı .. ı · "- bitirdikten sonra raporunu Emanet •e halkıne e vaziyete hllkim olma tura tacirlerinin faz a mu a ra- Tahkik edilen mea'eleler arasında aııp goz e gorerek vaziyeti henW. 
e ka b' im k" · muavini Hamit beye verecek, Hamit ..... · e..._ ~aran. na, fazla bir kazanç cat ııı. erkezlerinden m ıyo ge e- iskin iai ve evelce başkasına verilen ııme tespıt edememiıtir. 
,..... """"' i ih .- rtl B 'tttm' b · F kat bey de tetkikat yaptıktan sonra bir " İatanb "'' st daf etmektedir. mesı aebep olmuıtur. emlllkın biUlhara başkalarına ve - en gı • iraz ileriledım. a 
• uı b l" ks · karar verilecektir. c lfL- ıne 'uau Hüseyin beyle B rrafları mesi gibi yolsuzluklar görülmuıtur. mat up ma ada a.,ağıdan yukarı gıt '"""'""""' 

İııd~~arı ekmek fiatini iki ku- orsa sa I hklin memuru İıtanbula alınmış- mekle vasıl olamıyacağımı anlayınca GAZİ KÖPRÜSÜ 
fi ı;:.,,._n e için hazırladıkları rapo- Borsada ne f tır. Bayburttan aşağı inmekle vaziyeti Gazi köprüsü projeıini hazırla· 
ı~ •kat ebte ver~celılerdi. görebllaceklar? Nüfuıta bir şey görülmemiştir. daha iyi teebit edeceğime kani ola- makta olan milhendiı M. Piı'unun 

' u vazıy t .. · k dil T·'-klk f ı k · V"* t · 'bat ko rak geri döndlim. e ' ttıebbü ı . e uzerıne, en e- y ı b kanununa tevfikan ka ... at ez e esı .... ye ınzı 
0 

ka bu husustaki mesaltinin bir hayli iler 
•( lıtillııar 1 

ertnden vazgeçmi!lerdir. en org 1 fla pı!ıyonunca tetkik olunarak mes'ul- f sabaoından yukarı ancak bir ledi"i haber verilmektedir 
• li · 1

• hükumetin Bü "k Millet yıtları yapılmakta 0 an sar~ rın !er baklqnda karar verilecektir. kai saat gidilebilir. Halbuki feliketin " 
Jr 'n aı tarafından ve '.1 yulilıi t c:•• poraken de olmak şartıle es- Silivri kaymakamının vaziyeti de çoğu yukarılardadır. Şimdiye kadar köpril için vesaiti 

~en buğday ve r~~nh:tkın~:ı:; • tahv!Ult, kambi>'.o ve ~eskQ- evrakın iru:ibat komisyonunca tetld- Ofa niıbetle Rize ve Sürmenedeki nakliyeden alınaıı onar para zam 
tlı tarifey1• ki 1 ka kat alım satımı yapabıleceklerı ken- la da 1 la kt tabn.'bat v. e ha••rat hiçtı·r. .. mikdarı 300,000 lirayı geçmiı ve bu 

teınd' nunu evve e - , . bil 1 n n sonra an aşı ca ır. - ba k t !mı t ltt ıt etnıcıi m ht 1 örill- dılerıne te ğ o unmuştur. ·~ Filhakika Rlzede, Sürmenode. Oo- para n aya ya m ş ır. • 
rei:~'M Zahire bor.:sı ~:~e ~ecli- Çek Wıerine itk d:ı:•1pank sar~bflar MÜLKiYE TAYINLER1 relede ve daha bazı yerlerde de sey- FATİH-EDİRNEKAPI 

ın ih Urat B. bu seneki mahıul!- mahkemeye sev e ı ere ta ı ata Bu sene Mülkiye mektebinden çı- lap bir hayli hasar ve zarar yapmadı TRAMVAYI 
ıııau tiyaca kil.fi oldutunu ve yer tevessül edilecektir. Mevcut (IOO) kan. efendilerden S~~eddln. Esat, değil, fakat _Oftaki feliketin deh'l':ti Edirnekapı . Fatih hattı hail iki 
tü~rdan istifade edileceği için sarraftan (70) kadarı borsaya kay- Nurı, İlyas bey!er V~ıa:ı:et m~ıyet me ~~rıısında zikre bile değmez ve ~~- mıntaka olarak iWlemekte olmakla be 
ek r r~~nin tezyidinden sonra dedllmiş olup (3) ~n zarfında kay murluğuna tayın edılmışlerdır. tun yardımlar kurtulabilen ve bugun raber bu hattın bir mıntakaya indi-

Old _•atının artmayacağı kanaatin dolunmıyanlar teczıye edılecekler- Fahri bey Konyaya, Emin bey Kü- aç, Ç~pla~ da_ğl~ra, yaylalara yayılan rilmesi hakkındaki teşebbüsata Şeh-
Zab~gunu .söylemi,tir . dir. . . tabyaya, Kadrı bey Edlrneye Nured- O?- b.ın, yırmı hın değil kırk, kırk beş remanetince elin devam edilmekte-
huıu:t~hdli hibresinden Nuri B. Yeni kanun ~uc1ıbı?-ce b~raad.alcenk- din Bey Zonguldağa Nihat, Ali, Sait hın ın~a yardım lhımdır. dir. Alakadarlar bu huıuıta müspet 
-. tı • •ıniştir iri. . talarınm aalihıyet erı tevsı e 1 ere beyler merkeze tayin edilmişlerdir. Bemm Ofta esami ile tespit ettiği- bir netice elde edilebileceğinden he-

el 
11 

8 d~ı;r!._buğday r.;.mi arttıktan malt noter salihiyehtil~i haiz .b~r1 ~o- me göre 1.24 vefiyat, 61 kayip ki ce- nilz ümitvardırlar. 
YCde i~-· .. enciler un fiatlerini te- vi devlet memuru ~;ne getırı ~ış- DERi FABRiKA SAHiPLERi man 185 ı buluyor. 800 hane tama- """"""'"' 

~ lı.abet kakan bulacaklar ve ortada !erdir. Esham. tahvılat ve kambıyo Muamele vergisi vermediklerinden men yıkılmış 1200 ü mütecaviz maili ÇOCUK YURDU İÇİN TAH-
iine ge lınıyacaktır, Bu vaziyetin muamelatın~ banka.tar, ~nkerler, sa dolayı evelce ;!o deri fabrikası hak- inhidam hane vardır. Mezru arazinin SİSAT İSTENECEK 

çı~lllek ve e~meğin (20) ku- raflar ve dığer . müşterıler . ancak a- kında haciz muamelesi yapılmı§tı. yüzde 80 i mahvolmuştur. Bugün içtima edecek olan Cemi-
llıahsuı~a rnanı olmak için ken- centalar vasıtasıle yaptırabılecekler- Bu fabrikaların sahipleri dün Def- <?f f~la~etzed5lerinin Maçkanın yeti belediyede Emanet muavini Hii-

tdecek su~tıınızdan tamamın istifade dir. terdar Şefik beyi ziyaretle verginin gayrı munbıt ve gayri müsait dağla- mit vo Sıhhiye müdllrü Neıet Oı-
te huğda •;!e Yeni bir çeşni tutmak Bu suretle koı:ıtr?.1 .k~laı:laşmış- alacakları primlerle karşılık tutula- ~a, bayırlarrna iskfi.nları doğru de- man beyler tarafından Çacuk yurdu 

al ek ,/ ~a!inı narha esas ittihaz tır. Borsa meclisı dunku ıçtımaında rak haczin kaldırılmasını istemitler- gildlr. Bu çalıskan balkı Bayburt, hakkında izahat verilerek yurt için 
ŞİındiıJUtıdır. sarrafla rın derecelerini tespit etmiş, dir. Defterdarlık, bunun kabil olamı- lst?ir ova!arına yerleştirmelidir. Hi- tahsisat istenecektir. Yurda müraca-
rarak t l~ks halita ekmeg"ini kal- Tarika ve Şar banker müesseseleri- yatağını söylemi•tir. liilıahmerın yardımı balkın iane su- atlar devam etmektedir. Dün de iki 

•tııir g'b' · · • til d 1 d' Y•Ptnak it ı ı sert buğday ekme- ni borsaya kaydetmıştır. re e ı:ar ım arı gayri kafi ır. çocuk alınmıştır. 
k !İnıdiki ~nıdır ki bu suretle ek- BANKACILIK iÇiN RÜŞVET MESELESi Bugun Bayburda gidiyorum, ora- """""'"" 

tiitılabilir. §::,,~~ 2 k':'ruş daha ucuz Osmanlı bankası tarafından staj i- Bir şirket kazanç vergisi saklamak ddanh fe!Al~et •ahasına ineçeğim. Siz SOSLO ELEKTRİK 
~de ancak 6 

1 Yerlı buğdaylar, çln Avrupaya Tlirk memuru gönder- için bir memura rüşvet teklifinde a a sa ım malümatı bildiririm. DİREKLERİ 
ta e, ecncbı b v_agon kadar geldiği mek üzre yapılan musabakada kaza- bulunmuştu . Rüşvet tesbit edileme- . Of zir~a! ~emurluğunun telgrafla Bir şirket tarafından şehrimize 

1~<Uıdur. Ugdaylarından 40 pa- nan altı genç yakın~ b~nkanın P.a- miş ise de böyle bir teklif yapı!dığı- ~~:~t mudırıyetine vardiği rapor şu- gayet muazzam ve süslü 12 tane e-
O tcdatıgun sonra . • ris ve Londra şUbesıne gıdeccklerdır. na kanaat hasıl olmuştur . Bu şırket , B lekktrik lambası direği getirilmiş-

tı.r. Gugu~_de zs vyaeroli bugd:ı_y muva- ET FIATLERI DÜŞÜYOR hakkında kanuni takibat yapılacak- ' ugüne kadar tespit edilen malQ- tir. Bu direklerin her biri biner ki-
l d ıtır k g ~ bal la k mata nazaran 100 kilometre sahada )odur. Emanet direklerin beherini S •ği kad u •esıni artsa d ~dgd~ cda.1- - Et fiatleri, Anadoludan koyun mu- tır. hasar oldug- u 180 ın· san 135 hayvan ı -

ırı ar eh a ı ıa e ı - d 1 · ı (60) k 150 şer liradan satına maga ve bun-
_,. ••. Çiinki eınıniyetli tereffü ola- varidaki ar~s.' .0 a,yıaııe u- BiR MEMUR HAKKINDA zayi ·ve yüzde 80 mezruatın haaara !arı Sarayburnuna koymai!;a karar 

lına t .mahsul ok • ru= kadar ınmıştır. ıı:tl9. yakında 50 be · d 'ki ug" radıg" ı anla•! 
~cu, ercih ed'I Ç. tur ve ecnebı kur- d"• i muhtemel görülmek- Eminönü maliye şu sın e ı nu- •' mıştır. vermittir. 

il: •atııınası ı ~•sı için nisbeten r_uşa ~mes maralı tahakkuk memuru ashabı mü- Yeni bir heyelıln ayın yirmi üçün- AÇIKTA DENİZE GİRENLER 
ı " ne.,; tabııdir tedir. . . . racaata fena muamele yaptı~ndan cü günü Ofta büyük bir dağ daha he-
•yı hallet ektnck kan· b • Ticaret bor .. •• ıntıhabt - Tıca- Vilayet inzibat komisyonuna verilmiş yeün etlrıİftir. Mevelm dolayısile bir çok kiınse-

ı d Diğc, .;:.ege klfid' unu u mese- ret ve zahire borsası yeni idare mec- . Trabzon ve havaliıinde hava açti- !er açıkta denize girmekte ve bu 
a bunları ' b"itdo. ır.•. llıi intihabatı diln icra edilmi§tir. tır. gt" halde Of semasında siyah bulut- yüzden bir çok kazalar olmaktadır. 

r 
"crın · teyit Y miltelıauıolan 

8 ._ i§lerdir: ederek §U izahatı Neticede ~alk fır_~11 namına ~m- '/llJJfe•"'er.• .. I' L H.. lar dolaşmaktadır. Yağmurun tekrar Emanet mahafili açıkta denize gir-
0ınJra1tyaııı zet gösterilen eskı ıdare mecllai iza- ırı U /' • · ft başlamasından korkuluyor. menin memnu olduğunu ve fakat 

.i laı, k ilzre b~t~iıı }'erleri müateana !arının intihap edildikleri anllfllmıt- TAKSIM ABiDESiNE ÇELENK ANKARA, 30 - Hilaliahmer sıh- pek sığ yerlerde denize girenlere 
,., \' bereketliıfi n tıletnJeketin mahıu tır. Şehrimizde buluna.n Bulıı:ar tal•!>• ht imdat ~eyeti. Rizeye varmIJtır. milasmaha edilebilecfini söylemek-

. . alnı, • t. İntihap heyeti §erefine bir öyle zi- ve profesörleri evelki akşam Takının Trabzon vıüyeti: Bayburt hududuna tedlr. 
I~ ~ ll1aha~agınur biraz geç kaldığı yafeti verilmıttir. Cilmhuriyet abidesine giderek mera- yaylalara. çeldlltllf olan halka yardım 

• ~n llonra Vaktinden ancak yirmi • Üsküdar bankası açdıyor - sim yapmlflar ve abideye bir çelenk etmektedır. Bunların, muhacirlerden 
~·~•tın hasat edilebilmittir. Mil- (100,000) lira sermaye ile teıekkül koymu§lardır. metruk olan Maçka köyüne yerlet-
~tir. il &ecfkınesi bundan ileri ııeJ eden Oakildar bankaıının ktltat me- '""""""" firilınelerine çalıımaktadır. 

--~•Ml"'-eı;;:J._.re~-
MAAŞ YARIN 

Ağustos un maatı yarın verilecek
tır. 

Mahkemelerde -Çalınan yemek dolabı 
••••••• 1 

Ortada tekir kediden başka 
şahit yok ki.. 

- Evet efendim, bir dolap meselesi. •• 
- Dolap sizin mi idi? 
- Benim değil ama benim gibi bir şey •• 
- Dolabı siz yokken dükkana girerek aldı, yani hırsızlık su-

retile çaldı diyorsunuz. 
- Çaldı gibi bir şey ••. Öyleya, dükkana ben yokken girmiş. 
- Mutlaka onun gitdiğini nerden biliyorsunuz? 
- Kendisi söyledi. «Enaileri böyle avlarlar dedi: 
- Belki seni kızdrnnak için söylemiştir. 
- Yok efendim. O girdi. Her deliğe girer çıkar o. • • Geçen 

sene çarşıda Mıgırdıçm lokantasından iki tane tabak aşırmıştı 
da üstünde çıkmıştı. 

- Nasıl dolap bu? 
- Canfes rengi efendim. 
- Canfes rengi nedir? 
- Yani yeşil. •. 
- Rengini somıadnn. Ne dolabı idi? Kahve dolabı mr, yemek 

dolabı mr? , 
- Çok eski değildi. 
- Canını eskiyi yeniyi ne karıştırıyorsun? Bu çalman dolap 

ne dolabı idi diye soruyorum. · 
- Ha .. şey, yemek dolabı idi efendim. Malllın ya, mti§teri

den artan yemekleri oraya koyup saklardık. 
- Peki ama bu dolabı alıp götürürken kimse gömıemit mi? 
- Dükkinda tekir bır kedi vardır, arasıra tabaklan flllıı. de-

virir. Ondan başka içerde kimse yoktu. 
- İyi ama ifadesinde bu adam «bana iftira ediyorlar. Hırsız

lığı kabul etmem !11 diyor. 
- O gene kabul etmesin, benim dediğim dediktir. 
- Muhakeme bitti, keyfiyet teemmül edildi. .•.• deki ahçı 

dükkanından .... ait yemek dolabını çalmakla maznun ••.• m 
bu harekete mücaseretl sabit olmadığından ademi mesuliyetine 
karar verildi.» 

Davacı dışarı çıkarken ahbaplan etrafını aldılar: 
- Ne oldu, ne oldu? 
Öfke ile cevap verdi: 
- Ne olacak, dedi ortada tekir kediden baıka şahit yok ki •• 

• • • 
• 85 bin lira açıkla iflaı - Sanasa- haneıi do mahkeme kararile kapatıl

ryan hanında dericilik ticaretlle işti- mı§tır. 

gal eden Edirneli Hacı Mehmet Şerif • Bir katilin muhakemeıi - Karı 
Ef. nın (85,000) lira açıkla ifl.isına Gümrükte Hamdi isminde bir arka
karar verilmiştir. daşını öldilrmekle maznun Saçlt efen 

Bu deri tacirine ait olan Bahçe dinin muhakemesine bugün Ağır Ce
kapıda Altun çekiç kundura ticaret- za mahkemesinde devam edilecektir, 
--~---~~----·~--~~--------
Maarifte 

KAMPLARDA 
.Terbiyei bedeniye 
mezunları Kilyosta 
Terbiyei bedeniye kursundan bu 

sene ve evvelki seneler zarfında me

Glimrllkte 

İHSAN BEY 
Rüsumat umum 
müdiri teftişten 

avdet etti 
zun olan talebelerden 120 hanını ve Rus ve lnn hudut filmrüfdcrindo 
erkek ldlyoas kampa çılmutlardı. teftip.tta bulunan RUıumat umum 
Kura mezunları bugün kamptan aT- mildilril İbun Rıfat bey dün fCbriml 
det edeceklerdir. ze avdet etmfttlr. 

NAFIA FEN-MEKTEBi İhaan Rifat Bey, ıeyabatı hakkuıdı 
MEZUNLAR! bir muharririmi&e demlıtlr ld: 

l~t bi1:'1c~ci~ler resmin tezyidini rasiml bugün yapılacaktır. İZMİR ŞAMPİYONU H1LALİAHMER ISTANBULLU-
~"' tereff~ •htikir yaparlaraa fiat. • Tie&Nt U. Müdürü - Ticaret u- GELİYOR LARI İANEYE DAVET EDECEK 

Nafia fen mektebinden bu .. ne 13 -Ruı ve İran hudutlanna ait 
Bir Pro/Balk malul kaldı/ efendi mezun olmu7tur. (ÜmrÖk itleri ve bu meyanda tran-

D. · b · ' lit iılerlle de m"fgul oldwıı. Kuıl ~J:'•t iatCd·~.beklenebilir. Fakat bil- mum müdürü Nakı B. bugün mezu- İzmir ~piyonu .Al~>'. Galataaa- latanbul Hillliahmer merkezine 
tL_rtlt b ıgt zaı_ııan vaziyete bikim nen şebrimhe gelecektir. • ray v_e Fenerbahçe ıle ıkı maç yap- merkezi umumiden gelen bir telgraf 

Darülfünun 1§Çl fU eaı protu RESiM ~ERGl~I. dizeye kadar giderek vıu:lyotl tetkik 
muallimi Dit tabibi Rüştü bey ge- Oalataasray resım sergıaı 1 Atuı- ettim. Bu huauıta bir rapor hanrla-

"llclt L~ ınanı olabilir Bir nevi N kı B . • · t hakkında mak üzre 7 Ağustosta Iatanbula ge- ta Of ve Sürmene seylibırun müt-t~d -nua · a . tıcan vazıye 1. hl 
tı... ~n!ı · u çıkınca ekmek 85 tetkikatta bulunacaktır. ıyor. .. 1 bir afet olduğu. açıkta ve aç ka-

çlrdi .. l bir otomobil kazası dolay11l- t p be ü ü arılaca......_ 'M 
ı; oa ef!Cm g...!!__, tull'. yarak aliye ..-eklletine tCYdl etmek le Tıp faldllteıl oerirlyatında tahtı ~ - da 

1'.tQ reç . olacak ve fiati (14) ku· • Mükernr ıiııorta - Mükerrer Al~y bu ~unaaebetle Galatau.r~yın lan vatandaıların tahminin fevkin-
) lıQ İlıı:::ece~tır. ıiııorta şirketi idare meclisi bugün İ~e vaki olan aeyahatını de ıade de bulunduğu, iane derci için derhal 

tedaviye alınmıttı. ALI TiCARET MEKTEBi ibre yakın Ankanıya gldec:efim. 
Rlittü Bey ahiren iadei afiyet et- Ali Ticaret mektebi tatil de•reaine reftlp~ halı:lnnda bir ıey ııllylemetf 

1 ~ lttııu Uerı nazarı dikkate alım- toplanarak şirketin kadrosunu kat'i etmış ola~ktır .. Maç!"r 9 ve 11 A- feallyete geçilmesi bildirilmektedir. 
~ •trar?:tli buğday slparit eden- teklini tespit edecektir. ğustosta ıcra edılccktır. İıtanbul merkezi bunun için halka 
lılQ ~ı de~· ğram~sı muhakkaktır.> • Yerli m.ı ıersiıi - Yerli mal- EMNiYET SANDICINDAN BiR bir beyanname neşrederek hamiyeti-
lıe.i!tbıı. 1ıai'rtnencı ve kırmacalarm lan sergisinin tanzimine devam edil- MEMURUN SUI iSTiMALi ne müracaat edecektir. 

"pede maaİ'eıef sağ bacatında ya mahıuı olmak üzre talebeleri için ofru ulnuyorum. RUıumat -ur-
mılı an ameliyat malQllyetle neticelen Fransızca tedrisatı yapacaktır. !arı araamda tebeddWlt lcraaı l!DOTr:u 
p . . , bahıa deflldir." 

mıttır. MOLKIYE MEKTEBiNiN ·-----------TAMiRi 
ttlt lloraaYa ~lıl~rı un ~tıfmı der- mektedlr. 
~ ilıcı tar Y ve teıcıl ettlrmlye- Sergide malların grup tarzında 
~~111ıne;ı ~·~an unlar ~ama~en Te~irinden sarfı nazar edilerek iı
~ltlıııııtır ~ . dar bekledıklen an- teyen fabrikaların münferiden işti
"'r'Yetj dİı.: ahı re b_o~sı meclisi bu ralıleri temin edilmiştir. 
,, ltle ı... eltınek ıçın bu unlarm . . 
"'de ""Ydetti-'•-eı· k . t k Debbağlar ve Trıkotaıcılardan ,.,, bo • ....,. ıne ve a ıı a b · · ı 
.,...,Ple . ~ harici &ati§ addedilerek mada her sanat erba ı yerını a mıt-
""ıiş;;:ıın tecziye edilmesine karar tır;. Alman d-'-' • f brik . ya aa.ı ıısara a ası -

llgiliz "" k l" Tütün inhisar idaresinin Alınanyada 
h~ biin ka YU Se ıyor ki sigara fabrikasını bir Alman tirke-
~ııı, ( ıo lllbiyo borsasında lnııiJiı tine devredilmek ilzeredir. 
• l'ııt (ı~ 7 ) kuruıtan açılm!f, 1018 İnhiaar idaresi bu fabrikanın iına
İ (loıg) )k Paraya kadar yilkselmiı 11tını burada yaptırma~ tercih etmek 

urutta kapanmıttır. Al- tedir. 

• • • 
1 Kambio Borsası!J0/71929 
Ol1t11,.., lntıı:llAZLAll TAHViLAT 

Y•ı, d&buı 1 95 12 .;o 
ı "'••· •• }iT "-'t•lı -ide 194 SO AHdola ıı. T. 

dcoıır Yol• 0 ;s D. Y s. T 
~ ı,•k1a, SltNtTLıt TOotl ıtrke<l 
t "•doı, d 12 05 Eletılrtk ıtrkcıt 
1 lrııı"ı ·'~lr Yolu tt 40 Rıbum Şlrtıtı 
i lı. s. S)l.kş '' oo H. PıtA um .. tlrkcd 
·So '•~ t. l $1ık,u 12.00 ÇEKLER 

40,-
40,-
46,-
4,S0,00 
4ŞŞ,00 

16 75 

l. lı ••ön • • ;; 
•tı ~ ... ıo ~5 Londr• ıoıg,oo ov Nc .. york 0,4T 2;;,00 

~ lı ""•• \!. . 11 15,00 AllDJ 116 95,00 

Emniyet sandığı memurlanndan - - !'!iıı.ll 
~:~:~:.~::'. mühim bir sahteklr- ' 71/J ·ıı.- • \ 

Hamdi efendi sandıktan bilhassa t · , -
Kadiköyünde Mürşide, hemşiresi Tev ----- - - .... ~~:J 
bide ve Se~lnaz ~anımlarla pek zen- Bir genç boğuldu 
gln olan bır zencıye hanımın parala-

rını kaıdırmııtır. H"d s·ı·h 
Bu hanımlar uzun zamandanberi 1 ayet, I 1 tarağada 

bu adama emniyet etmiıler, asndığa yıkan ak ı"ste k 
geldikçe işlerini ona gördürmüşler, m r en 
paralarını ona aldırmıılarc~ır. . buğuldu 

Son zanuınlarda Hamdi efendi bu 

FiRARi iKi KIZ IZMIRDE Yıldızdaki Mülkiye mektebi blna-
YAKALANDI . amda bazı tadilat ve tamirat yapıla-

Eyipte Babahaydar maballe&lnde caktır. Bu hususta münakaas açıl
Muasffa ve Dürnev namında ilri genç mzıtır. 
kızın evde kimıe yokken eıyalarını "~ 
alarak kaçtıklarını yazmıştık. EDEBIY AT ŞUBESi 

Haber aldığımır:a nazaran bu kız- NAMZE.T~RI . 
lar İzmirde yakalanmrılar ve henüz Güzel s~";"tlar ~ırliğı Edeb!yat fU· 
yaşları küçUk oldu tundan teılim edil- besi heye.ti ıdareıı naıru:e~le~. bugiln 
mek ilzre ebeveynleri ça~nlmıttır. tespit edılerek Fırkaya bıldlrılocek-

Kızlar ifadelerinde İzmire it bul- tir. 
mak için gittiklerini ıöylemİftir. i nhisar/arda -BiR KAYIK iKiYE BOLÜNDÜ 

Tütünlerimize hanımların haberi yokken namlarına .. Silibtarağa deresinde yıkanmak Şirketihayriyenin Si .~u~~alı va
bir kaç defa para almı§tır. ıçın .dere ağzında suya giren elektrik puru Ortaköyde odll_? y~kl~ brr kayı-

Aradan hayli zaman geçtikten son- fabrıkası ameleıinden Hidayet Mua- ğa carparak ikiye bölmuıtur. Dünya piyasasında 
ra hanımlar sandığa para almıya gel- tafa bataklığa saplanarak boğulmuı- SABIKALI ~IR ~~ÇI 
dikleri vakit kendilerine: tur. Bu glin cesedi çıkarmak için dal Topkapı harlcınd~ Gumuşııur.unda görülmemiş derecede 

_ Sizin ancak "1000" liranız kal- gıç indirilecektir. diln gizli bir rak• ımalithanesı keş- X-b 
mııtır, denilmiş. hanımlar iti tamik - - HASKOYDE CERH fedilmi~ti~. ~u iınaUlthane ~ağıstan- ra& et var 
edince de: H k" d D . 1 k 1 d lı İsmaıl ısmınde namdar hır kaçak- Bu sene Tilrk tütünlerine dünya aıs oy c oturan avıt a e c ca 4 ·u· 

- Sizin itlerinizi o yapıyordu, d · d k A H ·ı çıya aı ır. tiltün piyasasında fazla bir rağbet 
1 eıın .•ı:ı geçer '.'n.. cem asanı e İsmar'I tam irminci defa olarak . 1 1 d .. mutemediniz sıfati e namınıza para Necatının tecavüzune uğramış ve . Y vardır. Siparış er geçen sene er e go 

aldığı zaman tereddüt etmedik, ceva- k 1 "'I ba d h d 1 . . rakı ımal ederken yakalanmııtır. rülmemit derecede fazladır. 
bı verilmittir. u agı e şın ~n cer, e ' mıştır. ·

1 
Tiltünlerimiz aleyhinde yapılan bil 

Hanımlar hem asndık, hem de ACEMi HIRSIZ FERIDIYEDE B R VAK'A tün propağandalara rağmen dünya 
Hamdi efendi aleyhine dava azemiş- Kasımpaşada Mektep sokağında o- Evvelki gece Feridiye de bütün ma piyasasında !~yık olduğu mevkii tut-
lardır . turan Sabriye H. ın ve Mekke soka- balleliyi ayağa kaldıran bir vak'a ol- muıtur. 

.,,,,,,,...,.,.,,ş ğmdan Mme Floranın hanesinden eş- muştur. Sabıkalı Niyazi namında bir Memleketimizden tütün mübaya-

Darul'aceze mOdOrllltclndem 
OuUl'aczeyo mukteıl on iki Na

dıt Giltksonun kaptlı zarf u9Ullyfe 
münakuuı 29 A~ıtoı 929 tarlbladı 
saat ondöıtte icra edlfecelıtlr. Talip
lerin teminat akçı ve telı:Ufnamelc
riyle duUl'ueye mUtacaaılan. 

• • • 
Dırül'acezeye muktezi Elli teneke 

Benzin ve on teneke V akılm yatının 
kapılı zarf uıullyle ınünıkasası 29 

a~stos 1129 tarihinde saaf oııdörtte 
icra edilecektir. Taliplerin teminat 
akçe ve tekUfumeleriyle dırUl'aceze
ye milncaaılın. 

Bcyoflu sulh ikinci hukuk holclm .. 
li inden; Milli oto Türk anonim 

4 , '.llr,.,. , a. .. ıı Patla 
ı r ...... , 7 05 c •• .,,. 1 47,50 llo•• • 1 ı.os 
ıJI · l ••ıo S. 14 87.IO Amııordı• 1 18,75 

CA YRI MÜBADI LLER ya çalan sabıkalı Muharrem yakayı şerir elinde bıçak olarak um~~han~- asında Almanya ve İngiltere rekoru 
KONGRESi ele vermiştir. lere taarrura baılayınca Ferıdiyenın kırmaktadırlar. 

şirketi tarıfıdın mUddei ale>hima Ali 
efendi ve Ahmet hacı Kadir e[endı 
aleyhlerine ikame eylcditf ılıcak 
davasından dolayı gönderilen davetivc 
zahrına mubaşır ,..., hey'eti ihtiyıriy.c 
tarafından verilen meşruhattan mu· 
mailcyhimanın ikamel'ğAhlannın meç
hul olduA'ıı anlaşılm•kla bittılep bir 
mıh müddetle iltnen ıebliA'tı kruı 
harargir olJu~urıdan yevmi muha· 
keme olan lll c\ itil '>2<1 çorşamlıa 

sut on birde mıhkcmeyc hilıat 
gelmeniz ''e •·a 'ekili musadd:ıl< ~on
dermeniz alı"ı takdirde hakkmvda 
muameleyi gıyıhiye icra olunı~aJti 
tcl>lıgat maksmma kaim olmak Üt.« 
lfAn olunur. 
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Türk g'ayri mübadiller cemiyeti BENZiN ŞIŞE~5PATLAMIŞ serbest kadınları evlerde~ boşanmış- Tütün inhisar idareai yakında tü-
. O . . · lar bazıları yan çrplak hır halde so-

idare heyed?den: ~~zamna~ıııiz mu rtaköyde Mecıdiye tnahalleaiııde lu:u Takalm karakolunun önünde. tün ve slgaralarnnız lehinde Avrupa 
cibince cemıyetlmızın senelik kon- 46 numaralı evde oturan tramvay ha- alg la d ve Amerikada vaai mikyasta propa-
greıi ağustosun 1 S inci perşenbe gü- reket memurlanndan Ahmet Ali e- Bml§ ~ ır. .. . r la ğandaya girişecektir. 
nu saat 14 te Çagaloğlunda Tilrko- fendi dün gece lambayı kibritle ya- hu ~azıyet w:~r;ne po 11 b ":::'~ı rı 
cal!ında toplatıacaktir. karken konsol ilzerindc bulunan ben- ~e e~~ ~eç~:zher veb sa~ ld y_a- Tenezzilh 

Gayri mübadillerin temini iıtihki- zin şi•esi tutu•mut birdenbire parla- zh ldn e ınl e aı . v.e d •Çki~l . 0 ugu lla .. emi 
kı k 1 ka 'b 1m· · B' t ' • a e ev ere ve ıçın e enne taar- Şark demir yo rı taavun c : 

uvve rı eye ge ıttır. ınaen mıı ır. t k ld ğ .. il 1 d' yeti Sirkeci •ubeıi tara. fın_da_n bir 
al h b · · d Ub' uka B d M h et AI" . . ruz e me te o u unu gorm !I er ır. s-ey u ıçtıına a m un m rrerat u esna a e m r efendının M h il' k' la . . aile tenezzilhü tertip edılmııtır. 
ittihaz edileceğinden muhterem aza- elleri yanmııtır. 

1 
a ad 1 ~": aya mem~r r J'etış;::ıt- z Ağustoı Cuma günü köprünün 

nln behemehal te§riflerini eheıniyetle Yangın sirayet etmeden söndürill- erse ı.:.1 ~!_~zı ~~ur arak a .•a ·~- Kadıköy iskelesinden Sa~t 9 da h~-
rica ederiz. milştür. mıya ,_....ş, s atma utemıı reket edilecek ve Heybeh adaya gı-

M t b' b' b 1 = ı fakat yablanmıştır. da ban d azere e ınaen ızzat u unmıya- iKi OTOMOBiL KAZASI ı dilccektir. Vapur caz t, ans, 
cak olanlar, ;ızadan diğer birini bir 1 _ Galata sakinlerinden Da 'd Hadise nerede olmuş?. büfe ve orta oyunu bulunacaktır. 
mektupla tevkiledebilir. dün gece Şişane yokuşunda 138;~~- Şişhane'deki gaz_inolard:ın bi~in; Zayi - \ cdı gllıı eve! Ankara-

Ruzname ıudur: 1 - Sene zarfın- maralı otomobil çarpmrftır Davit den kadın ltaçırıldıgı ve hır zabıta• don llavdırpajaya ıı;elcn yolcu trc
dıkl ic_raat ve bu günkü ~aziyet hak- hafif ıurette yaralanmıştır .. Şoför fi- belediye memurunun döğüldüğü ya- ninde bir paket derununda cınkı 
kında ızah~t; 2. - Senel~k he~p. ra- rar etmittir. zıl~ıştr. . . . ticariı•e ve bir çi[t isktrpln gaip ol
!'°runun J?r~e~ı; 3 - . Mudd~ti. bıten 2 _ Dün gece sür'atle Sirkeciden . Şışhanede M_ıllet ıı:azınosu ;ıahı- muşıur Bulanın Bahçe hapııla yeni 
ıdare bey etının yenıden mtıhabı; geçmekte olan 1878 numaralı otomo- bınd~n ge.len hır mektupta vak a~~~ Volto h:ıııında sekiz ı•umerolu yaıı -
4 - .. Bundan ıonra vulrubulacak_ te- bil seyyar börekçi Mlşona çarpmıı- k~n~r, gazınos~nda cereyan etmedıgı 
ıeb~uut. hakkıncla heyete aslahıyet tır. Mlşon aol ayafmdan yaralanmıı, bıldırılıııektedir, hıne)'e getirdıgi talctirde memnun 
TenlmeıL IOfÖI" lı:acmıstı.<. edllecetl illıı olunur. Henı,i 

I 

l .. iseler mub:l yaıt 
dan: 

Kandllli kı1. orta mektebinde 
her mucibi kc,il yıpıırıl•cak olan 
inşaat \'C tamirat aR"ustosun yirmi 
beşinci pa1.ar günü s .. t onaltı<l• 
ihale<i icra kılınmak üıre 1.apalı 

zar[ usull ile münakasaya konulnıu~ · 
tur. Tnhplerınln şeraiti anlamak ve 
ke~irnımcyi l';örmek: ut.re komısy,ı-

1 I!Umuzı murıcaıtlın 
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A'RI, l MI U' •MILLl\'1T.T1a 
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Rl'GONKÜ HAYA 
Uun en çok. baru<t 25 en az 

,ı dtıc ·t ,d;. Vıu ~ull rdzglr poy

ıa1.: t't(lh, h.a\I t\ık olacak.ur. 

FELEK 
SEYYAH CELBİ 1 

laıanbul şehri arasrra hulyaya dU
ın, tıpkı Hoca merhumun yola di
k n dikerek yıln toplamaya kalkına
., gibi. Bu hulya İstanbula seyyah 
ttlbi ! İyi tftndim ama seyyahı ne
rt}< celbedeceğiz? Hangi mükem
mel otelimize, hangi güııel sayfıy•
mııe ve hangi şayanı •rz pilljımıza? 
f.t•nbula kendi kendine ı:elen sey
yahların adedini ekoiltmuck ne mut 
lu? Seyyah sehri olmak ioteyen? her 
yerde Belediyenin bir •Seyahat •• 
yabancn büroıu vardır. Oraaı .-h
rin bütün ı;ünlliklerini, huoumyet
leriDi, otellerıni, lokantalarını, n
aıtai •lıliy• tarifelerini, paaarrt 
harçlarını ve uireyi reo~li ~·•! 
br°'ürlerle dünyaya bıldınr •. bınaı 
bir ı•Y ıorııa derhal cevap verır. B\& 
el< araaıra içtima edip fotanbula 
•S•yyah etlbiniı mUukere •ek:" 
t .. r cTourinı Clubı den bqu bır 
~ yok. Btnce İstanbul ıehri sey
yah celbetmek iıtiyor .. en baııit ça
relerden İ!C ba~lamalı, mıae1': Otel 
ltrimizi 11ldh ve teıvik gibi. Gönül 
jater iri İl_tanbul A•rupenm 20.000 
n\ıfuılu ••hİrleri !radar olaun il•me 
tanıtalım. 

DENİZDE BİR OTO 
G.uetelcrde okumu,unuzdur; bir 

t.tomobilin freni bozulup deniae düt 
muş. Vapıhtn tahkikatta otomobilin 
ucalıtıııı denize atıldıjı anla ıhnıt-
tır 

UFAK BİR NOKTA! 
Biliyorum ki 111 utırları okurnaıı 

la;; ım K'!lenler. 
- Biz den iıtemeyi.t derler ve 

bunu da haklı olarak ıöylerler, fakat 
ben yint dü~ıindüiiim\ı buraya yaza 
um. 
ı,tanbulun en eaki ve ceaılı bir 

ıpor klubü olan Galatasarayın uaar 
;ırasında, çok doırtlarım vardır. Bun
lar bana arada bir sorarlar: 

- Yahu J Biz latanbulun hatta 
Ttırkiyenin futbol, atleti- ve deniz 
pmpiyon11y11z, bunu kazandıtımız 
halde neden halkın sempatiıini h
zanaauyoruz? 

Bu ıuale her ufak tefek hadiMde 
mı<aller bularak cevap Y9ririm. Son 
Galaıasaray ve muhtelit takımların 
Mıurhlarla yaptıkları maçları mil
tt•lrİP Galatasaraylı lralemlerin .. -
aettlere döktükleri utırlıır lı<ına bu 
tuale yeni bir cevap huırladı. Cu· 
uıa g .. nu Galatııı;aray iyi bir oyun 
oyr.odı ve oyun sonunda_ iiç dıılıi~a 
kala müdafaa hattının Türkçe tabir
le d"lgaya dl.ı§mt1i yüzünden bir 
gol yiyerek mağlup oldu uteıi etin 
bütun Galatasaraylı kalemler bu go
Ju Hakeme ın;ılcttiler ve onu nunıa· 
ralı ır:addelcrlc t;ı.htıe ve te,hir ey
le ırler. O hakem ben idim ve o o
yunun ıdar aıDi hemen oracıkta va
kngı.z ve llilyı;ııız şekilde yapılmı§ 
olın•aına ra.,men Galat ııaray müdi· 
.. , n . uuar ri<:-.51 uz rlne kabul 
ttt. · \.elk hata ctmıijimdir. likin 

nu 11oylcmek Galatasaraylılara ve 
bılhassa Galata>aray r\ı aaıından o
lan ı zata n:ıı dü reli. Ve bununla 
ne kazaoıld Her ku bıhr ki dün
yada futoo akemleri yalnı.< oyun i
dareşıle degıl, magluplarm takıira· 
tını kendi üstime almakla da mıikel· 
Jdt.r Muhtelıt akımın kazancından 
sonra cbut\ın golleri GalataS<1raylı
lar yaptı, Muhtelit takıma alın•n iki 
Fenerli bir J~c yaramadn diye neşri 
yaı yapmak, muhtelit takımı bizzat 
tc lrıl etmiş olan G•latasaray için 
nt dueceye !radar doğru bir hart• 
kcttır Gönül isterki sC"Vdiğimiz a
da..-ı: ar wndugumuz ı;ibi olsun, IA" 
kin gurur deni! n beli yakalarım 
bırnkmıyor ki .. işte böyle ufak te
fek cylcrdir ki bu büyük kuluba 
ampıyonluı;unu kazandı&r İstanbıı· 

luo kalbim kazandırmıyor.. Yazık 
'ıllgıl mı> 

FELEK 

uliı~lia ceehi lelrihıı: 52 
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l ~--~-=1 
==..::...:;.::,.!.,;.:.:..~:,_:~---- Deniz yarışları 

HANIM EFENOi Cuma günü denizcilik 
v.ı...nm urihini, lıalıramanmm ia.,,;w "- Evet!... teşvik yarışları var 

eOyleım:yectiim- Eltr, dün mevzu uz; kal 

\lagaza,ını ziyaret ediniz. 

ZA)l A kerlilı. •tSihmı h 
bctılm yenı•ini alıcığımdan hü~mil 

yokıur. 

Tıp lıkülıesi •on •ınıf talebesinden 
Yu5uf Celll 

mıı••Y<luu. bv mektubu ••ne neoretm... "Bir giln, bahçede gezerken, Bu cum• Beylrozda T. 1. C. 1. 1s-
dia. Fakat batlıa men• bulaınadmı . ..,,,. gözlerinin kmnızılığını farket- tanbul ınmtah11 taralındıın tertip e- l 
ra kıme a.ıt olduaana anlayama11<•ıi111U1 dlltn dtniıdlllr t .. vlk yanıları haf- m k i~·in ~~elcriıı Ü:ltrlnde 

•HALiS TA; DELEN .. 
dülU k k elim H tim. Aöiamı,tı. Hl:mtetriden h-nue actretmejı arar ver · •- " ... • tanın mühim bir ıpor hadiH•i olabi- ( .. h. marka,ına dikkat 
tsruıa.da 'bıle cft'lUJdir. HtraJrlı:lı .... tiyle a'--r aldım Koca.mm ıılen ... 1 lr 1 f bi •• · · ""' • tcıe mahiy•~edir Zira b r tara tan r •-· ılıl!J'ar, • ..,... bir tacın katı.t- "d" kıı llhlm · ti ü edini~. Adrc>: ( :ahp Bey 
..,;1• • ı.aır-• ıdilıruı ve ıdama mahkOm na gı ıyormuı, para ~anamı- m futbol ma~lıırı, atla zm m -
olar .. aaılmııtL tııe bu melıl'abu. ıd.,.,. yormuş •.. Ve bir şey daha öf- .. bakalan, at yanılan ·oe .. ir opor ttle!on l\adıl.üy 46~ 

-bk.Om old•tıı slin bona 1umıı, .arlı d" z · "hti b" _ lw.rek&tı birbirini takip ednken de- ~~::::t:~~~~:=~~~~= mühurJemıt ve UVUhJle fODdermifti ren ım. enauı, j yar tr anı . l'-·i . . h il b. h k t" 
• 11 -··•· ıulaa • aenCt.ll ıı.lraıauthr: · caııı vannı" Ölürıe mirasına nızhct ... I mıd•~ B•n z kı~ are claıne 

"Bundan bir ka se 1 be ••• _,,. 'a ı oma ı.. "cuma ı yanı rm h t• ·ıa t 
• • •• •. c; ne eve hanımefendi konacakmış ... ta bu hartkete bir baılanı•s olmaomı le e remane 1 1 na 1 

nı bır tutun deposu.nda çalışır- mamiyle zengin olup rahat et- mtııni edem. Jl'ııın'!'k"'ap•ı•n•ın•a•d!"•9'!"ll!"ıı•ır"""!b•c•y-m•ı'!"bı"!l'!"le•ı'!"in"!d!l'e 
ken gormuı ve benımle konu§- mesi için bu adamın ölmeei IA- Yarıtlara ait talimatname ile mü- llf tekne okalınd• bulunup 3 robu 
mu!jtunuz. Beni tütün amelelili zımmıt- .. balıeların proıramını deroedlyoru•. hi'><•i ~:maneıe ıit olup 1 )tnl 
ne layık görmemştiniz Ben i- ·: • · 1 - Her yan için ba.ırrlıla bat- n ı ı coki numaralı ıı katlı ıhşap 
d d[ ah 

.
1
. . bi . . · . "ErtHI gün adamı katlettım J.on:ıalr ibrt b6f dakika evci hakem du 

a t sı mı tınnı, ve hır a- . . . .._ d · ·ı• 1 hanenin icar tdllect"'ndtn i~ıkarını . . . " Cınıyetı hırsızlık kaı;tıyle yap- .... ın an yanıın nevı ı .n o unıır. •• 
melc:lik etmemıştim. . . 2 _ Yanaa lıareket •-i tüftnk talip ulınlırın •tmın•ı:n~I lncı çır· 

"Arkadaşun yoktu. Meyhane 1 tıfım z•nne~ılıın deye, paral•- end4ılni ıuretiylf: verili.-. .. . şınabt '1inii •aoı ı 5 ıt dalrt tncil-
meyhane gezmezdim. İçkiye n aldım ve yırttım •ttım. Arka- 3 - Y~rıt pıo~amın<la aundcrıç mtnine ıtlmtltri ıı.n ohmor. 
dUıkün detildim. KimH benim ıında bıraktıtı paraya na,.aran evkota ta- r•ye~ ediloc•iinMn ' • * 
·ı · d" B h k bu para devede kulaktı 11111 ltareketde b11l11t1mıyanlar yanp Şelırtrııınctindtn Müb•}U olu-
ı e ı~.ırm.ez ı. ana _er n cena- .. . . . · . . kabul e~..ıer. • na~alı. 3480 ~eı.i odun ilt 749!!0 kilo 
ııe ywılu adam derdı. . . Hakla- Sıze ıtımachm olduiu ıçın 4 - hfımıırn -rakıp yarif tına- mınııl lı.omüıü kapılı arflı möu-
n da vardı. İçimin derdi yüzü- bunları açıkça ya.ııyorum. Es- •ında devir nM"Vkilerinde bulunan ~ı1tyı lı.onmuşıur. Tıllpltrln fUlnı-
nıe vuruyordu. Siz de ne der- f1.Şetmiyece"ini:ıe emi- al"!"ttleMre do~ubi?mıyalrcadi~tır: mryi ılmıı. için htr ,,;iıı inam» 
di 1 

. rarımı b ~ - era... n Y• , .. nn temaı i 
m o duğunu ııormuııtunuz. Hı nim. . . etmcıi, önde bulun•n merakibin ar- miıdurlütün< ~•lmtltri ttklil me ıup 

ç, demi9tim, sebepsiz dertliyim "Hamınfendinin bütün bu is:- kadakine mani olması, arkad•n yeti- lanr.ı ılı ihale gilnü olan 20 •luH ı 
B · " ı · ·· d kil · · 929 ~ılı gi.ınü c:ııt un bt~t kadar en, yer yüzünün bir kÖ!esın· )erden haberi ohnadı. • Onu ti- ••n. enn on ~ erın kürelrl~rıne ~·~ 
de saadet denen .. eyin mevcut hk . d .. dfun parız v~rr.ııtaı memnu ve yarı• hancı mcrUr mudurluf< 'ermtleri. 

• • . .,. nayet ma emeıın e gor • edllmcınıu muciptir. • * • 
oldu-~a k~ydim, fakat bu sa İşte itirafımın en mühim nokta 6 - Kaat<R ve ya t~yyüben yelı:· ;rhrtmıı>eltnden; l!e~ıktı~ıa Sinan 
adetı hu; bır zaman bulamıya- sına geldim. . . • diierine çapari• veren önde bulunan P•fl)İ aıik mıhılluinin Ha~fınn cad-
catnna emindim. • "O . hk . d meralı:ibin arkadalrlne mani olmalı: ü- dt'inıl• cı numaralı dilklı.tn pazar-

. . . nu cınayet ma emesın e d.. '· i ı . d 1 l.lı ki ı n·'-·t>< den tılı·pı·n·n "Bır g\ın, kimseye haber ver- .. . . . zre u~en ·•~an, a amrt erı . ~vr e- ı r ı • >e .-.c ·1 .n , 
d f b "k t k ttı' B ~ordfun. . . • Gırdı. Bana kor- derken öndekı tekne devr ıçın dü- -4 •tust<" •1~9 p1Llr güuü >UI on 

me en, a n ayı er e m. u- m k adan kendi · t. kt btt< hdar l•vazını miidürlutune 
raya geldim Bu'"yük bir kö .. kt• karak baktı. Azılı bir katile ba- 1•n . 1~d k' 1 •ıne ı:-• •1me _e · .. • . . o an ıçtn e ıne yo vermıyertk d11- gclmtltrl 
bahçivan yamaklığımı başla- kıyonnuli gıbı baktı. Ben ona men krnp temaıa aebebiyet verenler • * 
dırn. daha alıcı gözüyle baktını. . . • meni mu.ademe nizamnameai müci· Şehrtmınttuıdcn Tcpirb;.ntltr 
"Köşkün hanımefendisi, u- İfadesini vennete bafladt. Ale- bince yar~ hukulru_nu_ ı:aip ederler. için lUıunııı olan 30 enı ôrtiı•u il• 

. 1• d ö 1 · · IU d 7 - Her yanta ıttırakdan evci ha· tıO 1· k ı fi .. k 2un boylu, sanşın bir kadındı. a e s ~ er sOy yor u. L h tı' • "hba b "d' ü'·' •o• ~•r 1 ıpa 1 nr 1 munı •-. . . "O k uk be d atm •Y nı ı r mec ıırı ır, m ... >t)I konmu~tur. Tılipltrin ,arını· 
Kocası burada değıldi, hançte on~ıt ça, n ona a- fallar hu yarı•• mütaakip hakem dıı· meyi ılmal için btr gün le\'a:ttın 
it gönneğe çalı11yordu. . . Ben ha dikkatlı bakıyordum - ve bu- basında t•ni edileuktir. mtidUrldpn• r;elmd<ri teklif mektup· 
hanımefendiyi görür gönne:ı i- nu iyi dinleyiniz - daha iyi bak- 8 - Her yarıt hakkındaki mukar- lınm da ihale günü nlın 2'J a ııııoı 
pıt oldum. tıkça, onu sevmediğimi anlıyor re~at o ya_rıtı mü~eakip verilir, 

0

hake- 9"2•1 t,'.arşambı r;ünıl ~111 un h•i• 
"Bu kadına eritemiyeceğimi dum. Hayır, onu hiç bir :.-aman mın cvamır ve milkarreratı kat ıdrr. kadar mu~ ör müdürlılp •trmtltrl. 

. • .. . . . . . . il - Berabtr kalman yarıılarda 
bılıyord~m. Fakat. gonlfundcki ııcvm~~ıştım, scv1Y0":1~ ıa~- kulupler i<;in deni•clik heyetinin di
aşk beni mesut ediyordu. netmıetım. . • Scvmedıfım bir l•rleri içtin Myttl ttrtibiycni nkara

"Her sabah penceresinin ö- kadının uaruna katil olmuıtum nna bağlıdır. 

.... 
S<hrtmonotındrn Ji.aralo) lop-

rll<ıinün llıliç dheıl Emınonü ıarı
!ında :ı.ı nuınırah od• ~irıyı uril· 
mek için açık mü1.ııycdtye konmuş
lur. Taliplerin şuınameyi ıı;ürmek 
i~ın ihale g\inu olan :ı 1 altJM~! 9~9 
~arıambı gıinü le\lzım mOdUrlütüne 
gelmeleri 

nüne bir c;içek koyuyordum. . . "Ondan sonrasını dinleme- . ~o - Bir yarı yalnız bir . t•_kne 
Onun hoşuna gidiyor muydu dim. Ne ~ahitleri, ne müddei u- •ttırak. edtr ve yahut yarlf'l 'itırak 

. · d k l eden bır telıne kalır'" varıı hukukuna 
bılmem, fakat ben bundan zevk mumiyı ne ~ a~u at.~ın nail olabilmek i~in te'lr kalan tekne-
duyuyordum. mlidafaasını, hıç kımseyı dınle- nin .. hayi tcmamcn doıa,matı icap 

"Bir &tin, hanımefendi be- medim. • . Omuıı:larunm arasın eder. 
nimle lı:onu,tu. Dedi ki: da ne manasız, ne bot bir kaf• . ı 1 -:- f9bu t"'.liınatn•mede mıinde-

.. _ Bu c;içekleri sen mi geti- tqıyonnU§WD meğer! Bu kafa- rıç olmıyan baıı eaaaat n tt!erruat 

.. :.)l 

~thru .. rıeıındtn llcddi ketfl 

• p yı gırtlag· und.tn bo.5up öldür- halrem heyetı_n~e maHlm olduıundan 
nyorsun. 6 • hahm heyetının tam ve mutlak ıu-

274!0 llrtt ,,1 kutııt olan Belgrıı 
omıınlanııd• Uin hilyllk htndln 
tınıiri kapah zarfla mıinıkı11yı kon· 
ınutıur. Taliplerin şartrameyl almak, 
ke•lf evrakını &örmek için her gıln 
levuım miıdürlütun• ıelmeltri tek
lif mcltuplınnı da ihı 1 • günü olan 
21 aıu.ıos 91'1 çar~am\11 lliınü ~ut 
''" bt ·e hılar mnk«r mUdörlil~e 
\'tTD> lr-ri. 

''Gözlerimi yerden kaldırma- mek lizundı. . . Asılmaıı:s 15yık ,.tte mesaili talıdirlyeden olan huıu-
fa ce&IU'et edemeden, sersem bir ad•mdmı ben!., .. t _haklıında ita eyltdlj,i hilküm mu-
gl.bi bir kelimeyle cevap ver- Na}Jedf!D tadır. 
dl '. SELAMI lZZET . ı 2 :-- Kıııüıııer yarışları aocalr de-

m · ıııccilık htych tarafından müntahap 

MiLLiYETiN EGLENCELERI 

Bu ırftnkO yeni 
bllmecemlz 

SOLDAN SACA: 
1 - Eklct 1 il) 
2 - Bayajiı (3) ay basında alı-

nan şey. 
3 - Tıknaz (6) Bnaz (2) 
4 - Keder (4) 
S - Nirla (2) Namus (2) 
6 - Bir nevi peynir kabı ( S) 
7 - Kör o lıınun arka<_l;qı (5) 

Allah (3) 
8 - Hi••e (3) 
9 - Zaman (2) Erkek değil ( 5). 

DilnkO bllmeceml:ıln 
halledllmlf şekli 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - hlak (3) 
2 - &kbiyatçı (4) Mu'at (4) 
3 - Fül (2) 
4 - Ay aydrnlıtı ( ) 
5 - Sahip oldufuauız t<Y (3). 

Yakın değil ( 4) 
6 - Kokulu yapraı:ı olan bu ne-

b<tt (4) Edatı nida (2) 
7-ŞiJ (2) 
8 - Alt taraf (3) fakat (3). 
9- Pis (3) •ne (3) 

hakemler tarafından idare olunur. 
da bil;ı, istisna lıimae &idcmez. 

13 - Hakem heyetinin bulundui11 
mahaJle hakem heyetinden maa-

14 - Yarış mahalline gelecek ıey
irti, merakip, inzihat ,.e tepifat mc
murlau tar.ıfından irae ohınacalr ma
halkrde durmağa mecbur durlar 

Bu •lt<am 
TAK:-lı\I HAH<,,l:slNtfü 
VA L T () N 

15 - Yarı• aah .. sı içinde bulunmak n nıqhur arkaJa~lan 
katiyyen n1emnudur. Bu hıısuata »•· , ıu~ılhul trajıdienı 
rıg ahası tanzim ve inıihdt htyti ye- MATMAZEL \ l\l,\1'11J\tll11\l 
gine dmirdır 

PROGRAM ıcıayı !uhiyata lıa;lı\Orl&r 
Saat .l ı\ğu>tos cuma,... n ok•amı ~rri 
11 İki ~ite Hanımlar 800 yarda nıımcrolarla ~eni program lokanıada 
11.IS Tek çifte .Müptedi 1200 , a l•karı ıoam c tabi dut 211\J ku· 
11 30 İki çifte .Müptedi 1600 • ro•ıur. :>oı ılırımzı ı l'ld n tı d rı~ 
12 iki çifte Müptedi 2000 > tdımı 
12 30 Tek çlfte Hanımlar 600 > .., .... ""!',.,.. .......... -"'!" ... ~~ 1 

İSTİRAHAT van alan günün Şampiyonu ilan tdr. 
14 Üç çifte Kıdemli: Çubuklu-Bey- Jecektir. 

koz Hakem heyeti: 
15 Tek çiltc Kıdemli 1200 yarda Baş hakem Abn:ıct !Jey 
15,30 İki çifte Dlnekli ludemlil600 • Katip hak•m: Basrı Bey 
16 İki çifte Kıdemli 1600 > Hakmı: Naili B y 
16.30 Üç çifte Hammlor 1200 • • ı Şeref Bey 

16.45 ila 17.30 Sabada puvan bari- • .Vasfi Bey 
ci müsabakalar Yan hakemi: Riza Bey 

17,30 Siır'at yillmc: 100 y.rd• Yan hakemi: Cavit Bey 
18 Bayrak yar"1 erbest 4 X 50 Yan hakemi: Ce"Vat Bey 
19.30 Mukavemtt yüzme 800 yarda FUTBOL HEYETİNDEN 
19 rumi c•çit (Kulübierın bütün me 2 Ağuıtoa !129 cuma giinü Kadikö
rakıbile ). yünde saat 17 de Fatih - D•rü• .. falıa 

Her yarı~ın birinci•i 5, İlıincisi 3, müaabakaaı yapılacaktır. Haktm İz. 
Üçüncüsü 1 p11van alarak en GOk pu- <et beydir. 

ÜNYON 
•Kıımr~n ı.JU~bir 'k~rb ujlramadan •ıııorta yapt rmav ~·:ı. --:::::;.;f! 

_ --· felefon: Heyo~lıı - 2002 • ~ 

lstanbul sı~bal ve i&limaı muavenet ınüdürlülü•~• 
C,-Orıım ıbhat u içtimai muavenet mudıırlugü için. nuın~ 

ınunakasa kııimes!ndc nn.harrtr ıcratte tcvf:kan mııb yr• 
ıı•garl 40 bıml 60 kilo mavi renkli kinin kompirimc>I 23 1 

1 
92'1 tarihinden itiburcn iki ay müddetle mı;vlı.il munalıas'Yııc 
edilmi•tir. Munakıı.<aya iftirak rı:cceklerln şartnıme~i ,,,f!lltl f 
daha 7Jyade taMlat ahnık u:ıre Ç(ırum •ıhhat n muavt~ 
durlligünt muracaçt tylemelerl ilin olunur / - KAR ON Alman kltaphaneal 

&yoğlu Ttınel meydanında 59!,...I 

Müsabaka şeraiti 
darülfünun fen fakültesindef 

ı - Tllrk olmalı 
i - 5ıhhatı yerinı.l lmü 
3 - Hıı~mihıl telııdetnıımt~ gö!te melı 
• Yukfiek mekteplerden m ıun olmalı •Tabliyıt meı11ıı11 • 
!\ - Hayvanat llmıne aıt matbu eEeri bulunmak ve tetki~ 

mek iiıe~t hey~tl mumeyyizeyc imtihandan eni r;or.dcrıııe~ ,ı; 
1ı - r ertlp edUen vt •~agıda yazılan on "1.lllt il~ •Y 'JJ 

H~1.ırlanmık 

7 - ilan tarihinden uç ıy ,oma heyeti miımey izt bııJ~I 
on sual.len biri<ini kurı ile çelıup bir ,aat zarfında tııbrıri f 
yazmak bı ehu ayni ~u~ halılıında fllmiin huzurunda bir _,ı 
rlr etmek 

8 - Amdi imtihan btyeli mumeyyizt buıı.uıund lrr1 edil 
9 - Ji:rncbi Ji<anından ıahrircn hayvanau alt bir ahi~ıeıı 'fi 

.,eye ternıme )'•ptırıl ca1mr. 

Müsabaka sualleri 
HıyHratta l.'thazı ıeneltllsUn env11 
Silsilı>i lıayvanatta l.'tlmlti asabiye 
Ten~ulu gayri cinai 
Heredit~ mendllıenne 

Tripaııozomldce . .a 
Hayvıınatı fak rlyt' gunıpl•n ~t•>ındı hurutu vuılı t~kll"' 

hayvanlırıo bı$bctlarını dair mılıımat 
l>tıdet 

Hayvanatı• cihazı deveran 
Didam şerluye 

V tlreykatı rü~ey mlye 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
;rn ikinci Teşrin 330 tarihli kanun hUkümlrrlne gört Tbrki~ 

lı; yapmaıa izinli bulunan tcntbl eırlcetlerlnden Fran IJ. tabi' " 
halz ~La Sak nez kapicalizasyon, nam şirket bu kere mtiracaıt 

relı. Tiırki~·edı tatili faallyttt karar verdii!inl bildirmiş olmakla~ 
Jı(lr şirketle a tlıadar bııl anların şırlııtt "e icabında lst• 
mıntska•ı Ticaret müdılrlUğüne mııracaat eyltmelen ilin olun~'· 

TOKS 

AOJususl 

Pns~a ve telgraf letazıın ınü~iriJelin~eo; ,,'ti 
ı - Anbn.r ihtiy.cı olan ·.rn kalem tvrak v< müctl:ed:.ıın 

kapalı L;ırr 11>1ılik ırııınakrı>a) ,ı komı~muştur. 1ı 
2 mıınaka< 5 ~ğu~ıo· 92<1 tarihinde İt"T• edlle~tgınden ~ 

!iplerin ~arıcımc V< nunıu.,eleri ı.;ôrmek içın ;imdiden. temiP~1 ti 
teklif mektuplarım lrnvı .:ı:ıırf'arı ıtvdi iı;ın de mezktlr ıarıhe. ıP'.J 
dil Pazarıcsi ıtıımı >ını on dt•rtk Yeni P<hlthanedt mıırsYr 
komısyomına nıürHcaatları. 

1 
den, işlerinden bahsetti. ıdİı: · .. 

- Evleneceği kızı, şirketten - Cevap venniyorsun. Evet 
okka i~_e mübayaa edecek dğil ki benim verdiğim mana budur ve 

-_· Ne dedin de yapmadım? 1 Hayret bey-bu. sefer koİtuğu::--ı - Bak şuraya! -~ 
- Bugün belki üç evladın o- na arkasını vererek kahkaha ile - Baktnn. 

- Oyl ama, bu vesile ile söz bu, böyledir. Yani reddedilmi
hayata, izdivaca intikal etti. de- şimdir. Buna cınım sıkılmaz. E 
di ki bu şerait dahilinde evlen- ğer ihtiyatsız bulunup ta Peki 

·- Olmazdı ama onlar öyle ı :tel kızla nişanlanmak üzre imiş mek çocukluktur, hiç bir fikrin demı' olsaydmı ve onlar da ne 
ıstedilu . K.arar_ kat'i imi,. Bunu daha ilk yok mu? dedim, kat'iyen yok, yapalnn? lş itten e-eçti deseler-

-ÇA~K:!_N_ Ki~ 
Yazan : AKA OİJ/\r'DÜZ 

Iurdu. gülmeye başladı. - Ne görüyorsun? oJf 
- Ciddi bahiste gülecek şey - Ne gülüyorsun? Beni öte- - Elmas gibi bir Parnıı1': ~ 

söyleme! kiler kibi sen ı1e mi beyenmedin Pamuğun Tek inci ueditı1 

- En ciddi tarafı bu. - Sus! Sen bir tek incisin. Çapkın kız. / 
. -Peki ban.a bir h~t~r har~ket _ Öyiryse benim kocam ol ı - Daha başka bir şcY 

göster, bak dınler mıyım, dınle- B. b" b" d h k tıl mu··yor musun? 
- İmkanı yok, böyle bır şey sozlennden anlar anlamaz, ha- dedi. di o zaman bu ağırlığın altında 

i temezler. Can atarlar. yır derneğe geldiğimi söyledim. - O halde? muhakkak yamyassı olurdum. 
Geçen sene bana kaç defa gel - Mükerrem mi nişnlanıyor _ o haldesini bilmem, söy- -Hakkın var. Fakat bunlar 

d!le, tavassutumu rica ettiler. muş? lediklerini bilirim. olagan şeylerdir. 
- Öyle ama, hayır dedirdi- - Annesi nişanlanacak değil - O haldeye bir mana vere- - Olagan şeyler değil Pamu 

ler iste. ya. miyor musun? gum. İşi açık mütalaa etmek la 
- Nasıl oldu? - O halde Mükerrem neni- - Do&rusu hayır. znn. Ben hayatunda bir şeamet 
- Feci hir komedi! Fakat şanlıdır, ne niıanlanacaktır, ne - Öyleyse ben vereyim: O ıeziyorum. 

şimşek gibi vaziyeti kavradım, de böyle bir taaavvunı vardır. halde Mükerrem, anncııi, ablası - Yani çocukluk ediyorum 
oyle hır jest yaptım ki anlıya· - Mükerrem senmi,sin aibi benim her hangi bir (Peki) ce- desene. 
madılar, evet yerine hayır deme söylüyorsun pamuğum. vabımı açıkça reddetmemek için - Hiç öyle değil. Beni doğ
ı:;e ::,elıni~im kanaatini verdim. f .. - .. Evet. o kadar kat'iyetle bu piliını kararlaştırdılar. Beni duğum gündenberi tanıyorsun. 

B • rr ·. 1 , soylu yorum. görünce "seni istemiyoruz de- Bunu benden iyi bilmen lizım 
- u ne 1 ıgı nec.en yaptın. ı - Bu kuvveti nereden aldın? mediler de "Mükerrem ni,anla- gelmez mi Pamufum! 
- Bu cleliligi ontar yaptırdı- - Buzat Mükerremden.. Dün nı or dediler. - Bildi&Jm "Udur: benim sö 
r. Ciınkü. · · • akşam Tokatlıyanda tesadüf et- ~.";ret bey ,.uııtu. Ywe bak- züma bir d~fa ~un dinlemedin 
- Çünkü' ? tim. Üç saatten fazla konuştuk. oıaia bqladL Cçkın kız ~ı a- Dinlemiyorsun ve dinlcmclı ni-. 
-Cıinkü Mükrrrem bir u- Bana şirketteki yeni vaziyetin- tı ırülfunııeyerelt başını salbyor yetiDde deiilırin. 

·---.~·-~ .. lıe •in csya-

. . , ır, ır ve ır a a a ırca- · ~f 
mez mıyım. .. -

1 
P 

_ Bunu düşünürüz. sına gülmege baş adı. - Tavandaki abajorull 
_Benim aklıma bir ~ey deli- Benimle eğleniyorsun! küllerini... ·ııı· 

yor? Kızdırma beni! Daha evlenme- - Hayır, ben sana sôY~~rtefl' 
- Pencereden aşağıya iki a- den kavga çıkarmayalım. Aramızda otuz beş seııenı 

yak üstüne atlamak tecrübeei - Çapkın! Ninem! Beni din- kazı var. ·ııi lf 
mi? le, bu şakalardan vaz geç, se- Hayret bey Çapkının e~ı ıl 

- Alay etme! ninle bir gün baş ba~a verip ha- raktı ve beyaz mcndilirııll y I' 
- Söyle öyleyse. yatın hakkında bol bol görüşür ile gözlerini sildi. Hayret ı:ıt 
- Ben Cicim Ali ile evlen- ve bir karar veririz. Bırak beni! çıktan açığa ağlıyordu. f'' 

sem nasıl olur? Ben d.tima senin Pamuğunum! - Seni ben mi ağlattııf1 
- O o o o o! - Anlaşıldı, beni reddediyor muk? 
Hayret bey gülmeğe başladı sun. - Evet. 

ilave etti: - Gel buraya! - İncin din mi? • 1 ,ııııtJ 
- Asıl sen alay ediyorı;un. Çapkın krzın elini tuttu. Bü- - Hayır. mütchas&ı5 ° çıf 
- Çok ciddi ııöylüyonım. yük aynanın önünde yan yana Bir iki dakika sustnıar· 
_.,.. Öyle ~y olmaz. durdular. Hayret bey parmağı- kın kız tekrar başladı: _,ı; 

A ~ Bı·~ - ,,..yley&e seninle evlenelim nın ucu ile aynayı göst,.rdi · 
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"BULEKS 1 Tren 
let " vapur 

jjii. an bul __f::keperes LT•uareyle 

Dünyanın her tarafına 
en rahat, en eğlenceli 

ve asgari masrafla 

SEYAHAT 
için 

lstanbulda Borsa 
civarında Sanasar 

Han No 46. B 
" BULEKS " 
[ lstanbul Ekspres J 

SEYAHAT müracaat ediniz, 
Telefon letanbul 

2157 

FEl ı -ı T SON SÖZÜ 

FiLIPS 
Pilsiz ve aku:niıı . ı: JZ, te siz 

•eJor n .... 
•LOazın faalıı·c t sahasına 

•tıı, il Uch lrIIOve~adOvuı• 
u • m t 

A 1 n ıp r ryan j işler. Bntun 
vr•1hanı ..ı t . ,., n "'"n e ncsı "l.emrnendir~ 

lccrub ı e er hanenızde ve ya 

LY S 
lu es ' d er :ı e meccanen icra t!dilır 

Galatada Postane karşısında llazaren • lstanbul Tramvay Şirketi 

Otobüs Servisi 
bus Müdhıe~ llcşikıaşı :\laçka ıarıkıle lleyoğ-luna rapteden bir Oto
B . servısı tesıs edildiğin! muhterem ahaliye ilAn eJer. llu servis 
b eşıkıaş vapur ıskelesi vasıwile Beyoğlu iie Üsküdar ve Boj!;azici 
•Ynınd 

11 
e en seri mu va alayı temin edecektir. 

- ı\RF:KET VAKiTLERi 

llqikıaşıa lnlamur caddesinin köşesi ( Şlrketihayrlyo iskele· 
il sinden 150 metro mesafededir ) 
evo~lcnda : llarbıye meydanı 

SJ·:R \'IS • hareket her 1 O dakikada bir defı 

·~ -~ 
( gunıerindcn madı saat 7 dakJka 30 dan saat 21 re kadar 
l~m• ve tou ı:!inlerı saat ı dakika ııo dan sabahın birine kadar. 

ına '• tıtıl günlerı hareketler he< 7 dakıkada bir defa vaki olacaktır. 
~rvıs .. uratli ve rahattır. 

lstanbul, 24 Temmuz 1929 
: '0DIRJn;T 

SU TESİSATI iLANI 
DlYARBEKlR BELEDİYESİ DEN: 

> 
( 

O[y ı\RBF f 
tevat s K R 3 kil ımeıre mesafeden font borularla akıt'ıcak ham· 
llıa!esı 11;)'unun evv lce illn ediım (195000) lir3 bedeli keşfi tesi atın 
Zarf Jsu ,Aıu · 929 tarıhine kadar te'lldit edı'mi nr. ;\lünakasa k palı 
ltdıy ye ve münakasa kanununa tevfikan olacaktı: Şekil ve sureıı 
'!ılı ~ldvue 'er' ecel( .eminaı da ahiren münakaga kaimcsinde tasrih edıl
ı\nka11 ~Undan t 'iplerin projeler için Diyarbekir bclebiyesine veyahut 
Yevmı h e fstaabu' Şehremaneıleri hey'eıi fenniycsine müracaaılan H 

' tlede n·ı b . . t1 b J di ••scııne· ita Yar ekırde bulunma!.: üzre zarf ve ıemına arını e e ye 
veya lr al etmeler! il!n olunur 

r f ER'Ec'r'iYYÜK 
1. Ci KEŞir)E I~ AGUSTOS'f Aülll 

•1yiik ikramiye: 
30,000 liradır 

A •rıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 l,,iaalıl{ ikranıiyeler 
10,000 ve,, ırr ın"k·lfat 
ı.::t: m 11 " ~i, 400 ,, rı 1 ara kazın !1.C Cl 

1 
tanbut yarış ve JslAh encümeni Riyasetinden 

A' YARIŞLARI 
; ~ğustos Cuma günü 
elıefendide saat14,30da yapılacaktır 

Hususi Trenler 
Sirke ·d · ı , cı en \ elicfendiye : 12 - 13, 20 - 3, 40 · 14, 05 
\ elicfe·d· ı ·· k · ı 7 17 ·29 18 1 o (J •• ıc en Sır ·ecıye : - , · • _ 
t'.>bt:ster ve her nevi vesait Yedikuleden Yeliefendiye 

ı~leyc~ektir. Koşuların intizamı ve halkın istirnhan 

[) 
temin edilml~tir 

U h U }iye• Mevkii mahsu~ 200, Birinci 120, 
• ikinci 55, Üçuncu 30 kuruştur. 

Ha Büfe bahsı milştere k 
\tvanatın kaydı Sipahi Ocağında yarıştan evvelki 30 Te

mmuz Salı akşamına kadar. 

"I~ksek Baylar ınekte~ine tale~e kayt ve ka~ulü 
1.aııanın ek lhytar mektebine meccani leyli talebe kayt ve kabuline 

I\ ıştır. 

~dıres;:ı:, ve hususi lise mezunu olan taliplerin l/Teşrlnievvel.'929 tarihine 
~A~~~~~- seli mi yede· mektep rektörlüğüne bir istida ile muracaat 

llev0::-::17-:;:::-:--~--------------f ur 1 } 
'c rnan •ııtıamel!t memurla•undan · 

t b ' 

lı lı ı . fiatl 
11 anduğu yer cinsi ]( S. 

1 ındık da mahlut odun 230 
adet kilo 

125 
K • meşe • 24-0 

<"1er burıı:azdı kömür 2,50 800 
t ıns • çubuk 0,37,50 1500 

çeki 
14 
23 

111, 1 ve mıKt 1 1 d . ıu- n ıh ar• ıo :1 e yazılı olup hawıe namına mazbut em vale talip 
~ ·~u a 'il .. 0 nu lleıuglu kaıınakamlığında müteşekkıl müzavede komis-

u ıe13tJ1n 

I 

Güzel Bir Araba 
Veni Fordun harıcı şeKllnde sizi kendi

sine doğru çeken kuvvet vardır.Alçak hat
ları, renklerinin güzel imtizacı, döşemele
rinin zengin ve cazip manzarası ve kibar 
şekli ile sizi teshir eder , 

Sonra., biraz uzaktan bakacak olur .;ıınız 
yeni Fordun güzelliği, görmeğe alıştığımız 
alelade arabaların zarafetinden bambaşka 
bir cazibeye, samimi ve güzel hatlara ma
lik olduğunu görürsünüz. 

Ford arabası ile gezerken iftihar edecek
siniz, zira güzel boyası ve zarif şekli on11 
husu~i bir kibarlık bahşetmektedir. Hele 
direksiyonu elinize alıp arabayı kullandığı
nı• zaman, böyle müstesna bir otomobil 
kullanmaktaki büyük zevki biızaı duya. 
caksınız . 

Ford. son derece atik, son derece ku,. 
•etli ve son derece hassastır. 

Yeni Ford saatte 8.~ ifa 105 

Kolay idare edilen direksiyonu , kısa vi
raj ko bifiyeti, şaya.ıı dikkat derecede sü· 
rati, lıasit t<'k diskli kavraması (Eıtlbreyaj), 
bütün bilya üzerinde dötıl'n vites tertibatı 
gibi lıususiyetf('rinıl<'n dola~ı ~eni Ford ka
labalık ve dar yollarda lıilhassa kolaylık-: 
fa idare edilir 

Hafif bır parmak dokunmaslle sessiz •e 
kolayca bir vitesten diğerine geçebilirsinz • 

Fakat hütiın hunların fevkinde yeni for
dun emniyetle kullanılır bir araba 
Olduğunu tasdik edeceksiniz. Uinlerce ki· 

• lometroyu arırasız surette kat'edebilecek 
bir arabaya malik oldugunza eminsiniz. Bu 
emniyet, ve tehlikeden azade bulunmak cihe
ti otomobili lıizzat kullananlar için ayrıca 
bir ıl!vktir . 

Boş vakitlerinizde yeni bir Ford araba:' 
sını ariz ve amik tetkik ediniz ve en ya
kın bir Ford acentasından sizi bu otomobil 

ile gezdirmesini talep edioiz.Oodaıı 
sonra otomobil kullanma ıevki~l, 
anlamış olursunuz • 

Türkiye · şBankasının 
Hamiline ait hissesenetlerinin 
ayı müddeti 10 Ağustos 929 

tarihinde itece tir. Hisse-

• 

6 

•• 
01dürücü ısırıs ! • 

Bır sivri sıneğin ısırışı mühlık netayicin 
hudusuna bais olabilir. Zira en korkunç 
humma m ikropfarı sivri sinekler vasitasıyla 
aşılanır . Bu gibi muzir mikroplarla mülem· 
ma olan sinekleri, sivri sinekleri ve saır ha· 
şaratlan bir kaç dakika zarfında kurtulmak 
için Flit istimalı kafidir. 

Flit; lahla kuruların veya hamam bô· 
ceklerinin gizlendikleri ~vaları tahrip, yu· 
murtalarını ifna ve bilümum haşaratı itlaf 
eder. Ve aynı zamanda size de zararı dokun
maz ve kat'iyen leke bırakmaz . 

(Flit} ı sair haşarat öldürücü adı mayi
lerle karıştırmamalıdır . Daha büyük daha 
kat'i ıesfri size memnuniyetbahş semereler 
temin edecektir,. 

Tulumbasıyla Sıkınız 

Islan~ul ınınlakası rnaa~in ınn~en~isli~in~en: 
Guır ~hane '' Avctı'lin Torul kazaqnın Gôrtin .rahiycsinln Şıhlı 

Kızıl ot karyesmdc kAin olup hukılrnet nalı hulu'1an bakır madem, 

ı - \ladenin teslimi tari' ndcn itibaren hır sene zarfmd:ı 

( 200,000 / f,ra serma) cll bir Türk şirketi te, \il edilerek hulı:uku 
bu Şirkete devredilmek, 

2 - ilk scnL zarftrda sahai lmtiyaziycn!n 1-1000 mikyasında 

muntazam topoıtrafik ve Jeoloıik haritaları yapılmak ve eski ima
latın ve sathı arzın tetkikinden elde edilecek neticeler fenni bir 

rapor ile tesbit ve tetkikat I'ctayicine göre işletn: Projeleri tanzim 
edilerek lktısat vekal.etıne ita olunmak, 

3 - iki .ci ene zarfında mnJcrı mevkii ıden Gu'11üşha'le, Tardas, 

Görtin Gürele yluna 1ii!dar )Ol yapılmak, 
4 - Üçuncu seneden itibar r a.,ğarl (2000) ton cevher ihraç 

\'c se>k edil ek ve sevk edilmediği takdirde lıu mikta-ıı tekabııl 

eden kiymet üzcri;ıde-, yiızde beş resmi nisbl iıe mezld'ır re<m. • 

ylizde altısı "ishetlnde techizat tertibi \'erilmck vı' mi: 1 bankalar 

dan birinin ( IOOOO ) liralık teminat mektubu ita edilmek ve te•kil 
' olunacak Şirketın temeteüatı ~aJiyeslnden imt•yaz karar'lllmesine 

zeylcn teati kılınacak şartnamenin ahkamı maliye faslınJa gösteril

diği üzere muayyen n\:;'Ktler dairesinde hilkômete bir hisoel temt ü 
verilmek şartlariyle taliplerine ihalt! edileceğinden taliplerin ı O Teş

rini evci 929 tarihine miisadif Perşembe günü saat beşe kadar ka

palı zarfla ve teminat mektublyle azami şeraitinin iktisat vekAleti 

maadin umum müdürlüğüne itası IJAn olunur. 

~ 
Tasarruf kumbaraları 

Bugün artırmayan 

yarın zahmet çeker. 

darlar bu tarihe kadar hakkı Kumharaıarımızdan 
r·· çhanlarından istifa.de ede-ı istifade edi~iz. • 

bilirler. ---TürkiyelşBankası 

PARISTE :\!US~: HOTELI 
Golenkur caddesi (Kliş mevkli) 

93 bütiin esbabı istirahat asansör, tu· 
valet kabinesi ''e banyolu 70 oda, 
Telefon, 30 UA 60 frank. Telgraf ad-

Paris. 23 MUSOTEL 

Dalma yalnız 

KODAK 
fotoğraf nıakinala
rıyle filimlerini kul
lanmak nıenfaatiniz 
icabatındandır. 

AIAminıit fotoğraflar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde ·satılır. 

Eczacı aranıyor 
Anadolu eczanelerinin birinde 

diplomalı eczacıya ihtiyaç vardır. 
S!sa ve Ben basat ecza deposuna 

müracaat olunması. 

1111 
P. T. T. levazım müdiriye

tinden: 
1 - Hututu havalyeye mahsus üç nevi "250. ton galvanize demir tel 

kapalı zarf usulile münakasay• konulmuştur. 
2 - Münakasa l /9/929 tarihine musadlf pazar gllnU icra edileceğinden 

taliplerin şanname almak için şimdiden, teklifname ve temfnatlmnı muhtevi 
kapalı zarfları tevdi için de mezkur tarihte saat on dörtte lstanbulda yeni 
postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

• • • • • • • • • • • • • •••••• • • • • • 
: ÜSKODAR AMERİKAN KIZ LİSESİ • • 
• Mektep eylOlün 19 uncu perşembe günU açılacaktır. Kaylt ve kabul 
• için nj!;usıos 6 dan eyliıl 6 ya kadar sılı ve cumı günleri 
• müdlriyete müracaat edilmelidir. 

• • • • • • • • • • • • • •••••••• 
lstan~ul Posta ve tel~ral ha, ınn~nrınınn~en: 

letanbul eınvali Eytam müdüriyetinden: 
Lanğada ine Bey mahallesind' Mirahur Hamamı caddesinde atik J ı 9 ve 

1895 harita numaralı 398 arşın bir kıt'a arsa 340 lirada talibi uhdesindedir. 
Birinci ihalesi yapılmış ve ihale! kat'lyesi de I0-8-929 cumartesi günü icrı 
kılıuacaktır. Talip olanların müracaatları. 

lstanbul sıhhi müesseseler mübayaat 
komisyonu riyasetinden 

Heybeliadada idin verem Sanatoryomunda iki pavyona yapılacak kalö 

rifer tertibıtile bir pavyonda ikmali navakıs inşaann tanzim edilen 
olbaptaki şartname ve keşifnamesi veçhile ve 1 O ağustos 929 

cumartesi günü saat 1 5 te ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf 
usullle münakasaya konmuştur. Bu baptaki şartnameleri görmek 

ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkôr komisyona müracaatlan 

ilAn olunur . 

Posta Telgraf uınuııı ınü~ürlü~ü levazım ınü~ürlü~ün~en: 
ı - Mıistahdemin için imla ettirilecek 2500-2700 takım elbise 

ve kasket kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
'i! - 14 Ağustos tarihinde ihalesi icra edileceğinden taliplerin 

şartname almak için şimdiden teminat ve teklifnamelerini ihtiva 
edecek kapalı zarllan tevdi içinde mezkur tarihe müsadif çarşamba 
günü saat 14 te Istanbul yeni postahanede mıibayaat komisyonuna 
müracaatlan. 

Istanbul, Galata, Beyoğlu v~ Pangaln, merkezleri meyanesinde 

motosikletli Telgraf nakliyan aleni olarak münakasaya vazedilmiştir 

münakasa şartnamesini görmek ve almak isteyenler her gün tahrirat 
kalemine mtiracaat edebilirler. 1\lünakasa Ağustosun onuncu Cu- • 

martesi günü badczzeval saat 14 te icra olunacağından talipler 

yevmi mezkôrda °lo de 7,5 nispetindeki teıninau muvakkatelerini 
mtistashiben Ba~ müd\riyette müteşekkil komisyona lüzumu mtira
caatları ilAn olunur. 

Mücellit presi aranıyor 
Büyük eb'atta bir mUcefllt presine !Uzum 

isteyenlerin idare mUdlrlyetine müracaatları. .......... ~ ... 
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ÇARŞAMBA 

31 TE;\Iı\IUZ 1929 

....,.. T.:"T -, .. 

lstanbul Nafla Fen mektebi Alis!n&n bu esne yaz devresinde mezun olan gençler. Bu gençler 

muhtelif vil ty eti erde v azlf ele re ta ylin.ıeiidilıl mıiıııİls•I ~.r•ıl•1 •111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~ 

~elçukhatun kı« sanayi mektebinden bu .ene çok kıymetli 
hanımlar mezun olmu~tur 

Resmimiz bu sene lstiklAI llsesinden mezun gençleri 
grup halinde 

1 .. ş~d~f~ ~~"~~-~~2.! "~~~.~~~~~.~.~ 
hnn bult:nan ıa'r ben ( 2173) ikt bin yilz Syetmlş üç denkle (89590) seksen dokuz bin btşyilz doksan kllo 
cins ve nevi atide muharrer tütünler Samsun Hukuk mahkemesinden istihsal olunan karar üzerine bankamızca 
satılmasına izin verilmiş ve 21 Ağustos 9l29 tarihinde ihalesi yapılmak Uzre mevkii müzayedeye vaz olun
muştur. Talip olanlar yüzde on nisbetlnde poy akçaltrını ve ya bu nlsbeıte teminat mektuplerlni hamilen 
her ~im ziraat bankasmda müteşekkil satış hey'etine milracaaılan ilan ol~nur. 

Kilo Denk izahat Değresl 
~723 196 Çarşınbı temiz lflenmlş E ) 
9l 14 2'29 , " " F ) 
il 047 285 Sımıun temiz köy denli D ) 
13604 3-13 ,, ,, ,, E) 

Başı baP;lı 

6432 155 ., ,, ,, F ) 
1.J..371 JJJ Samsun n Çarfımbı G ) 

Pastal 
Pastal 

1260 36 Samsun B ) 
~035 57 ,, E ) 
2755 74 ,, F) 
981 
1231 

15499 

Yelpaze 

3538 
895g(j 

26 
29 

325 
81 -~173 

" Pastal 
Görmez 
Yaprak , .• dizi 

-Radium Gaz Ocakları 
Petrol gazı ile ydnan,. <nrflyan gayet 

az, i ·timall 1\l}tt ko!~y mavi ,1lcvll, koL

Suz, dumansız RADIUM marka'ı gaz 

ocaklarımızı her yerde 
piyasada bulunanların en 

olup asla rekabet kabı.! 

arayınız. Bı..gt.n 

alası ve en 
etmez. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Toptan alan 

vardır. 

satıcı esnaf için tenzllAt 

Deposu: Galata Okçu 

235 Kuruş caddesinde Şişhane karakoluna 
giderken ikinci ekmekçi fırını ittisalinde 

..... TİCARETI-IANESl .... 

~ınai müesseseler es~a~ına 
stanbul mıntakası sanayi müdürlüğünden 

929 mail ~cnc;inde teşviki sanayi kanunundan istifade eden muafiyet 
~hsatnamcsini haız ,.e muamele vcrgisile mükellef sınai mties~eselere prim 
C\'Zi edilmiştir. Bu gibi müessese sahiplerinin türbede Hin lstanbul mıntakası 
.;ana\'i mUdüriyetine derhal müracaat ederek dörder nusha prim beyanname· 
•İni almalan ve mezkôr beyannamelerin yazılarak :\jt:ustos 929 nehayetine 
rndkr lichemmehal mal idarelerine tevdi edilme>i lazım ~tl<li~i ilin olunur. 

stanbulAv vergileri müdiriyetinden 
. lt:"WCUt ~rtnan1c ~l:ralt '\C cvsahnl\J. mu\la-yaa olunacak l50çeki 

ıdun \q2q sene\ \ ~tsto~unur 12 ını;i \>azartc~l J?;ünü s:ıa t ona\uda 
ı\c t:<..\ lmck uzrc a\cnl munakasa~ a kın1u\lluP;urn\ıtt' talip olanların 
uzdı.: ).t.:4..\1. l'11çuk ktıruş pey akçl ini n11 ~ti..' \li.hcı1 lstanhu\ Av 
:rp;.'ılt.:r~ n1utlır1 ~ ctlnc mııruc"'ln.t '-')'\cınc\cri \uzuıı\u i\ı'\n olunur. 

G) 
G.G 

K 
KG.O. 

B~ı bağlı 
Pastal 

Konya ıcra mcmurl.ı~undan: 
Turk ticaret bank htnın alacağtn

dan dolavı tah•, · acze alır'nış <lan 
1 Konya '\lense t ve emt<a rrdu 

tlirk an•>ntm şırkeıir. 1 kc;ny• ıstas-
yonunda k~in sağ ve sol ıar.fları hazi· 
neyı maliye arkası o~ ve arka taraf
ları tarik ile mahdut tahtani bir 
motor ve iki büyilk ve bir ktiçük 
iki makina dairesi ve fabrikanın 

cenup cihetinde ve kebir makin& 
dairesi ilstilnde ve ıstasyon caddesine 
naıır fevkani beş oda bir koridor 
bir mutbah bir hamam ve şimal 
cephesinde küçük maklna dairesi 
üzerinde bahçeye veşıh sadireddin 
caddesine n•zır fevkani üç oda bir 
mabiyen ve arka tarafında taş ve 
kiremitle örülmüş bir kuyn yarım 
evlek mlkdarı bahçe ve derununda 
on iki beygir kuvvetinde 1912 
model 29803 numarah at sakar lanç 
marka bir motor ,.e Almanyanın 
jojef .,b~n mensucat fabrikası ma
mulatından bir tarak bir fitil iki 
halaç ve bir lngiliz mamulatı avare 
ve kayiş tcrıibath vargel ve bir kemik 
kırmağa ve bir iplik bükmeye ve 
bir eski keçe "•C palaz ve bir ytin 
ditmeye mahsus makinalan mil ve 
yatak müstenitlerl ve kayış ve kas
naklannı muhtevi iplilc labrikasının 
zemin ve ebniye ve motor ve 
makin3 teferruatları tarih llAndan 
otuı gün hitamında karar dadel mu
\'akkatesi keşide ve ikinci il:ln tari
hinden itlbaTen on beş P.U.n hitamın
da da ihalt:i kaliyesi icra kılmak 
yalnız: '\"t:rgi inden mada bilcümle 
masari.tau nuı~t rİ)c rac.:i olm~ık. ~at'
U)ı·\a mc,·kii mUzaycd'-·:;e konulmuş
tur. ~raHp o\A.n1nnn Kon)& lcra me
muı lul\lnıı tnuraı..:aatll\rı i\:\ı\ olunur. 

~e«rı seının 1 
Merkez Acenıut; Galatı köprU 

qııında . Beyoğlu 2362 Şube 
ıcente11: Mahmudiye Hanı ıltıtda 

lstanbul 2740 
1 • • f 

ızmır sur at post ası 
( Kulcemal ) vapuru 2 

Ağustos Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımıudan hareketle Cumar
tesi sabahı lzmlre gidecek ve 
Pazar 1 4,30 da lzmirden hare-

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
Vapurda mtikemm el bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Tra~zon ikinci postası 
[ IZ~llR J vapuru 1 Ağustos 
perşembe nk,aını Galata rıhtı
mından hareketle Zon,.ı;Lldak 

lncboiu Sinop Sam,-, Lnve 
Fatsa Urdu Gır~ on ·rr )ZOn 
R..i.ıeH gidecek VL Uf T atzon 

1 
Polathanc (,j". o· Ordu f"atsa 
Samsun inoıı ' l ol· ) ı.ığra

yarak g.,.;ecL~;ir 

1. 1 YELKENCi 
Kara deniz luks ve sıır'al qos1ası 

VATAN 
VAPURU 

T!~uzÇarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Trabzon, Surme ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsilAt için Sirkecide yelken
ci hanında kAln acentasına mü 
racaat Tel. lstanbul 1 515 

Pertevnlyal vakfından: 

Şişlide lzzctpaşa sokağında vıldc 
aparumanının ı nunıerolu dairesi 

milzayedeyt: konulmuştur. Yevmi mü
zayede '21 Ağus,tos 929 tarihine 
mü~adi{ çarşamba tz;ünüdür. ·ralip
lerin 'e .. mi me7.kUrda Eoaat 15 c 
kadnr 1 tan.lJu\ l·>.kal müdüriyetinde 
Pı:rtt.~'\ll\)nl id:ırc ine ... e ı.:ncumt:ne 

mUraı:a:ıt 1..' h:ınclcrl.. 

BİN SÖZ 
B1RRESiM 

Dün zahire borsasında meclisi idare intihabı yapıldı ve C. H. F. namzedi 
eski hey'eti idare azaları ekseriyeti kazandılar 

., 
.: 

Yakında Siberya tarlkile Nevyorka gidecek olan [ Peylde l Rns tavv r ;si. Tayyare 
Moskova - Slberya - Kamçatka - Alask tarlk'ni akip edecektir 

Bartın lüks ve sürat postası 1 
Elektrikle mücehhez muntıızam 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus ~uhaf~zalı Türkiye 
mahallen haız 

ISTANBUL VIL YET . • 

DEFTERDARLIK ILANAt 

Perşembe vapuru 
l Ağustos 

saat l 8 de Sirkeciden hareketle 
(Ereğli, Zonguldak, Barnn, Kuruca 
şile, Cide lnebolu, llişe, Abana 
ve Ayancık ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için ~:minönil 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 
Telefon : 2684 

Doktor A. kutiel 
Elelctlrtk makineleriyle belsoğukluRu, klru 
darlıRı, prostat, ademıiktidar, bel ııevtelc-

Mü~leınilalile salılıt tagir nıaıaza : 
Balık dazarında Şeh Mehmet Geylani Jll• 

hallesinin kafesli sokağında No. t ve 3. üstı'ifl 
iki odası vardır. 120 hissede otuz iki buçuk 

sesi satılacaktır • Mezkur his.senin muharrııfl 
bedeli bir senede iki taksitte verilmek şart1 

5281 lıradır. müzayede kapalı zart usulile Y~~ 
lacaktır. talipler 396 liralık teminat para ve( 
mektuplarile teklif namelerini l7 Ağustos ~~ 
hine müsadif Cumartesi günü saat 15 te Jİ 
terdarlıktaki satış komisyonuna verecekler ) 

(881 
llği elit ve firengiyi aıırıstz tedavi eder. • * * 
~·r;::::~u~~~:~s':~:a:~ .. ıTKla ~ Mü~lenıilalile sal!lık kagir oıa~aza: ~ 

ıı.yoğıund• buyuktoneı hanında Balıkpazarında Şeh Mehmet Geylani m~tı: 
8 numaıada mukım iken elyevm k d d d .. 
lkamctp;Ahlart meçhul olan I::liza ha- lesinin kafesli so ağın a No. ;) üstün e 2 o 1 
nım ilctv,., Otmar, lfclmut efen- vardır. i20 hissede OtOz iki buçuk hissesi satll' 
dile re k b f J İ 1 

:\Iı ıniz ~!adam Mari Fredink caktır. ~lez t!r hisset?İn nıuha~men e(. e Jı( 
Ferker•n Kapos lenılidcn burç aldti;ı senede 2 taksıtte verı(mek. şartıJe 812;) (ıra~(ı 
mebaliite muhatı;ı merhun oıan Müzayede kapalı zarf usulıle yapılacaktır. 

1 Bcyoıt:undn Asm,ltme>cit mahalle- ) ' 1 l' 1 k • ktl 
sinin gılavani <okai;ında cedit ı:ı ıp er 610 ıra 1 temınat para ve ya nıe •. 

numaraıı otelin 1152 sehim itibariyle larile teklifnamelerini 17 Ağustos 929 tarı'11 '.1 r 217 5ehiml bilmüzayede 300 lira • (, 
bedelle talibi uhdesindedir. Tarih müsadif Cumartesi günü saat 15 te J)efter ,ı:ıl 
ll:indan itibaren üç gtin zarfında lıktaki satış komisyonuna vereceklerdir. (S· 
CJ28·53-IB numara ile bilmüracaa * * * 
ucfate~ horcunuzu vermedihiniz veya ısr' 
hır itiraz dermeyan etmedi"iniz SATILIK ANKAZ: Dolmabahçede saray karşısında Sckb~ll ı J 

b ·t11t • takdirde talibine ihalei kafi esi ve ğu~u, muhammen bedeli 142 !ıra 81 kuru~tur. Muza yede tc ro' 
ferağı icra kıhnacağı son ihbarname 8 Ağutsos 1929 Pe~embe günü saat 15 te Defterdarlıkta · • 
tebliği makamına kaim olmak üzre * * * ~~ 
iHn olunur. KİRALIK KÖŞK: Ayasağa kasrı müştemiliitından (Çinilik 1 ,i~ 

---,ll-c-yo_ğ_l_u"""S'"u"'lh-i-ki-n-cı-· "'h-u""k-u'"k""'h-a-- 1 mile maruf) önünde tatlı suyu bulunan havuz ve arkasında gi.iV; ıirl 
kimliğinden: mahalli ile iki dönüm ormanı müştemildir. Bermucibi keşif 68011 k ,,r' 

Milli oto Türk anonim şirkoti tamiratı ikiay zarfında ve bedeli icardan mahsubu icra olunmaın• ii;ıe 
tarafından müddei aleyha NAZiRE ve senevi 480 lira bedelle ve üç sene müddetle icara raptolurunak 

1 
ı~ 

hanım ve Ahmet Abdullah efendi zayedeye konulmuştur. Müzayede 4 Ağustos 929 Pazar günü "":S) 
aleyhlerine ikame eylediği alacak İstanbul Deftardarlığında yapılacaktır. <7 

davasından dolayı gönderilen dave· * * * ıııJ 
tiye zahnna mubaşir ve hey'eti SATILIK VAPUR - Haliçte aya kapı önünde demirli rıısO zSZ 
ihtiyariye tarafından verilen meşru- bafaza idaresine ait, tuli 130, arzı 32, umku9 kadem ebadında .v• ıı1~I 
hattan momallevhimanın lkametg4h- ilato cesametinde bulunan ı numaralı vapur kapalı zarf usuiı100 Jİ~ 
!arının mechul olduğu anlaşılmakla deye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 10,400 liradır, talipler 78 .. ,..Jil 
binalep bir mah müddetle illnen teminat makbuzlarile teklifnamelerini 15 ağustos 929 tarihine rt>';,.;ff" 
tcbliğat icrası karar!\İr olduğundan rşembe günü saat on beşte Istanbul Defterdarlığında ki ihale J<O 
yevmi muhakeme olan 18/l•:ylOl/929 na vereceklerdir. [772) 
çarşamba sa3t on birde mahkemeye . f ,ıc:; 
bi4".zat gelmeniz veya Vf·kiH mus11.d- * • * . iıt fJtfll 4 f 
dnk gôn<lermeni;L aksi takdirde hak- SA'.rILIK AHIR- Unkapanında 'Oakübi mahall~sJn 

11
cJc 'll~:ıt•ı• 

kınızda muaınt:.lci gıyabiye icra olu~ ddcsindc No. 42-52, muhammen bedeli 1075 lira bcdt.:1• 4 ~ pc:fter 
naca#;t tcblip;ft.t makamına kaim olmak aitte alınacaktır, müzayede 12 ağustos 929 pazartesi gUnU 
Uz.rt.ı Ht'ı.n olunur . yapılacaktır. (617) 


