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Gaztt' vt matbaaya ait husu~ıar İfİn müdlriyete miir'!caat ~dJlmtltdit.
MOddt>fi gtftn nushalar /O Jıuruştur. Gtlen r~·rak gcrı vtrllmez.
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Sürmene ve Rize dağlarzndan sürüklenen odunlardan
adalar oldu ve lzmir vapuru- büyük bir tehlike geçirdi!
Felaket! .
Müzakere Bu ne olacak? MilliJetin ~üyüt anl1 e~i
Korkunç haberler geliyor

İnkıta oldu mu,

Antrepo buhranı
önüne durulmaz bir

gelen talimat nedir?
Yunan hükun1eti yeni
talimatını Ankaradaki
sefirine gönderdi 1

hal

aldı ı

Gazinin en büyük
eseri nedir?

-

C. ŞEHABETTİN
BEYİN cgv ABI

Ticaret odası Ankaraya
murahhas giJnderlyor, bir
sandık koyacak yer yolı..

Antrepo ve mavna buhranı giln· Gazinin eserleri yıldızlar
den güne artmaktadır.
gibi bilyülı, parlak
Tacirlerimiz bu
müşkül vaziyet
clolayısiyle ehemmiyetli zararlara ma
yllk.~ektlr
ruz
.__ _ _ ve
__
_______
kalmışlardır.

....ı

Ticaret odası bu hususta hükQmet
nezdinde esaslı teşebbüsatta hulunmağa karar vermiştir.
Galip Bahtiyar Bey oda namına
İktisat Vekaletiyle temas etmek üzre bugiin Ankaraya gidecektir.
GALiP BAHTIYAR BEY NE
DiYOR?
Galip Bahtiyar b ey dün bir mu·
harririmize demiştir ki:
- Buhran hakkında Vekalete bir
rapor ve izahat takdim edeceğiz.
Raporumuzda izah ettiğimiz veç·
hile buhran, antrepo ve liman vesa·
itinin kafi olmama ıından ileri eeı ..
mektedir.
Rıhtım tirktinin antrepoları 26
bin metre murabbaı ıahaamda alelade zamanlardaki ithalata ancak kifayet etmektedir. Halbuki müvareda·
tın timdi yüzde otuz nispetinde art·
tığı tespit edilmit ve büyük bir bub·
Cenap Şebabettin Bey
ran baıgöıtermiıtir. Şimdikinden %
Büyük Gazinin eserleri yıldızlar
elli kadar fazla yere ihtiyaç var- gibi büyük, parlak ve yüksekdir.
dır.''
Türkü miistakil, münevver ve medeDün mavnasızJı1· yiizlinden bazı ni, elhasıl kuvvetli ve mesut kıl:: ak
gayesinde lttihatları o eserlere mı:
terek bir mahiyyet vermekle beraber,
gene yıldızlar gibi, azametleri, şa
şaalan ve irtifaları az çok tefavüt
(

Devamı

2 inci. sahifada )

RESMİYE TARZI H.

Gazi Hz. tarafından
kabul buyuruldu
Hamdi B.

S. Bahtiyar 8.

.,cmilerin tah .. ;.osi

teehhilre

uğra-

mıştır. Rüsumat Ba,mildUril İsmail

Amanullah Hanın kışa
d ğ I
b }
o ru stan u a
geJmesi muhtemel

Hakla bey Rıhtım şirketinin ihtiyacı
Ankara _ Afgan kralının kayın
temin için yer aramakla meggul 01- validesi Reımiye Tarzi hanım dün
dui;unu söylemittir. Liman tirketi Gazi Hz. tarafından kabul edilerek
iıe, Rıhtım girketinin izbarı aczetti· ibtiramatını arzetti ve kral Emanulli kanaatındadır.
Jah
kt b
d'
J
RIHTIM SlRKETI NE DlYOR7
ın me u unu tev 1 ett ·
.
.
.
Reıımiye hanım Afgan vekayil
Dıier tara~tan Rıhtım 11rketi, evelce baklanda 2 aaa~ kadar laalıat verdL

mevcat 30 bin metre murabbaı Nhaım- B

ün İ t

b ,_

d

d'

antrepolara ıg:ııı X. aaniainden beri ug . s an u!" av et e ıyor.
,,.
ReB1D1ye Tarzı Hm. beyanatında do
yem'den 16 b'ın me tr e mora b~u.ı yer ,...,,._ mittir ki .
ıiyle antrepo aahaımm 46,500 metre muAf · .
bbama 1'bl • t 11.. .
· .. "it ta
ganııtanda cereyan eden aon
ra
a~ e ••nı. ~eru gumru
- vekayi üzerine memleketi terk etme . .
rifesi ~olmlayn~yl~ a~dıthalit ekıkayaeınm ~e karar verdik. Bu vekayi ecnebi
yerleıtin esı ıçın yenı en muvs
t an- d eve
1 tie rin te ıvı'k'l
nl
I .
..
ıc o arın aetı otrepolar açmak uz_re bazII"lanmakta oldu- lan monlalar tarafından tertip tdiJ ...
dalci

&unu söylemektedir.

.

miştir •

Şirket bu aene Iatanbulda (3) Halıçte

Afgan milletinin içinde bir fert gı·
antrepo açmıştır.
bi çalışmak istiyen kral Emanullah
Şi~kct mevcut 8 vin~in k~fi 0,lmadı~- çok sevdiği Afganistandan, ana van1 gorcrek daha (4) vınç ~ıparış ctmış tanından. bir müddet için ayrılmıştır.
ol~p bunla'. ~akmda ııele<elttır. Bun~ardan
Efganlıların ekseriyeti Emanullah
ikısı clcktrık.lı olup Istanbul ve Hahç rıh- hazretlerini seviyor Muhakkak
dil k' Rht
'k
'
ya
.
tunlarına tah sıs c ece tır. 1•• ım • 1 ~ c- kında kralı tekrar Afganista"da .. _ti liman işlerinin ~~~n d~ıetmeaı t .. reccksiniz. Çüiıkü: Afganlılar E~~
çia hükametc tevdi ettı.&1. tekhfatm der- nullahsrz yapamazlar.
desti tetkik oldufuna bildirmekte ve YB·
Af
·ıı t' ·
B
S kı
kında iti.lif husuhinU temenni etmektedir,
gan mı e ının eçe a
gibi
(4)

İrtişa tahkikatı
~Iazliyah

Efendi
tahliyesini istiyor

Talebe arasında
Dün de gürültülü bir
içtima oldu
Toplanma pek gürültülü
oldu ve yeni bir
beyanname neşred ı , i

İrtişa rezaleti tahkikatına dün
de devam edilmiş ve bazr ifadeler almmışur.
Mevkuflardan Nesim Mazliyah Efendi Müddei umumiliğe
bir istida vererek tahliyesi talebinde bulunmuştur.
Müddei umumi Kenan Bey
dün tahkikat hakkında Ankara ile telefonla görüşmüştür.
Ruauhi Beyin aeyabatı
Reisicümhur Hazretlerinin
seryaveri Rusuhi Bey şehrimi
ze gelmiştir. Avrupaya gidecek
tir.
GAYRİ MÜBADİLLERE

PARA

Tevziat komisyonu tarafından hazırlanan listeye dahil gayri mübadillerden (30) dosya sahibine tevziat
yapılıruştır. Tevziata devam edilmek
Darülfünun ve mekatibi aliye tale
besinden mürekkep bazı gençler dün tedir.
Türkocağında bir içtima akdettiler.
MUHACiRLERiN ASKERLi(;(
Bu içtimada son hadiseler, bazı gazeAnkara, 15 - Hariçten gelen ve
telerin neşriyatı, ve Milli Türk Ta- mllhacir sı!atiyle hilkQmetin gösterlebe birliği reisi Ferruh beyin Ha- diği yerlerde ikam t eden muhacir
reket gazetesindeki beyanatı mevzuu erkeklerden isteyenlerin hizmeti sı,...
bahsolmuştur . Ferruh Bey beyanatı kcriyeleri 6 seneye kadar tehir oluna
nı izah etmesi epice müşkül olmuı bilecektir. Seferberlik bu
kayttan
( Devamı Oçıincü •ahıfa,Jh )
müstesnadır..

bir hırsızı kral yapmasına imkAn yok
tur. Bu sözlerimi hadisat ispat edecektir.
Biz aziz Türkiyenin misafiriyiz ve
misafirperverliğinizden çok eminiz.
Hür ve mesut topraklarınızdan başka
bir yerde yaıayamıyacağımı
Kral
Emanullaha ıöyledim oda benim Tür
kiyede ikametimi muvafık buldu.
Ben timdi kızım Emine, gelinim
kral Emmanullahm hemıireıi Hatice
ve oilum ile beraberim. htanbulda
bir ev iıticar edeceğim ve burada ka
lacaiım.

Hariciye nazırı Mahmut Tarzi
Han ve bir çok nazırlar elyevm Tah
randa bulunuyorlar. Buraya ııelecek
lerinden haberim yoktur. Emanullah
hanın kışa doiru Türkiyeye teırif .,_
deceklerini zannediyorum
•
Afganistanda dahili mı.icadelelcr
devam ediyor. Nadir han Be~e Saki
ile çarpışmaktadır.
Nadir hanın elyevm 15,000 asken
vardır, muvaffakiyetlcrine intizar er
luıımaktadır.
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I le lal olsun! Sen de helal et!
••••••••
gar Tepedelenlinin gök
l
mavi gözleri sulanmıştı
AYHAN

Tepedelenlınm en ilen gelen 1

- Haydi bizi yalnız hırasilah orlen odanın fırdolayına kın! Diyerek adamlarının gö.
d
diz çôkup sıralanmı !ardı. Ço- nüllerini kırmak istemıyor u.
uıı..m ne ol:ıcagmdan malfuna- Vasilikinin eşyaları bir bahane
idi.
tı yoktu.
Büyük babayla Torun adada
Alı Paşa İsmail beyi sevip
yalnız
kaldılar, Ali Paşa ziyade
oksadıktan sonra oturdu~u yeriçlenmiş
oldugu· irin bir şey söyden :ıyaga kalkmıştı. ihtiyar ~
ı:ia'lllll küçük boncuk gözleri liyemiyordu, sık sık yutkunubulanıklanm · .tı, silahşörlerine yordu. Neredeyse hıçkırıp a-

~

Rlisnotası

Dört italyan

Üç -gün miihlet

Tahrikat yaparhen
derdest edildi

verildi

unaca snuz.

evel sana

İşte ben dönüp

haber

yollıyacaktır,

Paris, 14 (A.A.) -

Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet hükumeti tarafından Çin maslahatgüzarına tevdi edilen notada deniliyor
ki: Çin hükumetinin hareketleri mev
cut muahedelerin doğrudan doğruya
kabaca bir ihlfiliclir. Duban mahalli
hükumetinin Sovyet memurları olan
clemiryollan müdürü ve muavini ile
anlaşmadan verdigi emir açıkca gayri kanuni bir mahiyettedir. Hususile ki bu hareket bütün mukarreratın
iki taraflı ittihaz edileceği hakkında
muahedelerin derpiş ettiği prensibi
saraliatan ihlal etmektedir. Sovyet
müdürü ile muavinin azli ve yerlerine muvakkat te olsa Çin mcmurları
nın tayini iki hüktımet arasında bamuahede takarrur eden demiryollannın sureti idaresini temamen değiştirmektedir. Çünkü memurların ta-

•

J

d

ım,

va

un vazıyet uzerıne

ın mı

..

Kışla cıvarında

Üzerlerine'• koırıünist \'esaiki

bulu-

nan 4 İtaıyan tevkif edilmi~tir.
TAYYARECiLER ARASINDA
REKABET
Villa Couble, 14 (A.A.) - Costes
ile Bellonte Leh tayyarecileri
hakkında

sorulan bir suale

verdikleri

cevapta kendilerilc hiçbir vakit mü·
nasebatta bulunmamış olduklarını,
bir aralık bir posta vapurunun Leh
tayyaresinden gönderilen bir haberi
almağa çalıştığını, fakat
Pilsutski

-

iuimal dolandmcohk.
•
~ Ben .. k•t•k bir ... i1ette1dim. Fakat bo,.larom• tedi1• etmek üne idim ki
hakk•mda ıakib.to b.ıland•. Meb',..Iuk

On büyük köprü harap olmuş yüzü
mütecaviz hayvan ölmüştür

söylemişlerdir.

MAHKÜM

NAZIR!.

Bundan bir müddet evel

dolandırıcılık~

M. Koltz ahiren iki ıene. hapse mahktım

-

nuz:

arıılıksız ç-. ı rac•, emnıyetı auı

maıuniyetim refedild.i.

Bittabi kimsenin

smaılın ya- leden çıkıp gitsin,

rüfekasmm nıulıa~eınB~·

M. Papa itilaf etrafında hühümetile
nıuhabereye devam edeceğini bildirdi

Feyezan Trabzon havalisinde de tahribat yaptı

ittirat

Ta~li~i lıü~liınet

..........
Yunan hariciye nazırı şimdiye kadar
Gök~ayrak~ı Cemal il~
~· onuşulan esaslara iştirak ediyor

olmuıtur. Fransız gazeıekri kendisinin
mahkemedeki vaziyetini anlatırken son
derece sal<in olduğoau kılydederek bir ta·
kmı heııaplardan. ı.:hs~tıiılini yaz•yorlar.
Reıs M. Cloız diyo ki.
Siz üç madde ile itham ed.i1iyorıu·
K
_,_ 'b
•
.
.

cihazının

bir surette işlediğini işittiklerini

ge~esiye _ka- bak sen de ayrıca göz kulak oJ 1li hükili;'ctile. !'lukden .hükumetinin bana emniyeti kahnodL K.. k ••nelik avudar Torunum İsmaılı yenme S 1·
İ
·ı be K
nazarı dıkkatını ehemmıyetle celbe· k.aum. Otu• ••nelik meb'uuum, Naz,..
.
İ
. .
eger e ını: smaı
Y a- der. Sovyet hükumeti efkarı müsalevekıl bır~yorum:

Türk-Yunan müzakeratı

la maznun olanlarla birlikte takibata tabi tutulan esbak Fransa Maliye Nazm

sız

1

~~~fj~~JUj~b~er~~-

Ankara, 15 ıA.A.)
Yunan
sefiri Mösyö Papa ve bitaraf
azadan Mösyö Holştat hariciye
vekili tarafından kabul edildi.
Komisyon azalarının lstanbula
hareketleri bugUnlOk kalmışhr.
Yarın hareketleri muhtemeldir.
Mösyö Papanın Atinadan aldıtı
yeni talimat hakkında hariciye
vekili ile temas etmiştir.

tayyaresindeki telsiz

·

decli ki
ğlıyacak gibi idi
>:n. ve az i münhası~an mü ürıyet~
- İsmail evladım -Dedi aıtu ve Duban nı!' hır taraflı ~aran- Ben m Adaya geçmem la•
H ur-· 1şte b en gı· d"ıyorum. K a 1e sana d'I
le bu azil ve tayın
zım geldı. Orada serasker
.. • hususları
. d e ıcra
d cmır.e.
ı
. eli
.
ı emez. 1924 ıtı 1a 1namesı
S
Paşa ıle bazı şeyler konuşup 1~manet, ben~. .~le og 1um, ~en yollarına. ait ihtil5!1arda takip edilegc..üseceğız!
genç yaşta oksuz kaldın, eger: cek usulu sarahatan derpiş etmekte. hal o 1acak olursa o za-ı Jir. Binaenaleyh, bu h are k et mevcut
Kaleye kimseyı" sokmıyacak- b ana b ır
.
..
•
.
. muahedeleri ihlal ettiğinden Sovyet
smız. Belkı Hıle yapıp ansızın man Selım Çamı baruthaneyı ! h"k'·
. b h
k t' 'dd ti
·
İ
K
ld.ı
k ·
k
. , u umetı u are e ı şı e e proDış ve ç
aleye sa rma ıs- ataca ·tır, ben. ona sıkı tenbıh 1testo eder. Ve bu hareketler neticeterler. Gece gündüz "uyanrk" verdim: Kaleyi
uçurmazdan sinde tahaddüs eden fevkalade müb J
k
'h"
h"
•
··
·
ç· ·ı
U

....."!!"'......."'!"'.....................................................................................................,
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Trabzon, 15 (A.A.J Son
günlerde vilayet dahilinde yağan fiddetll ve devamlı yağmurlar neticesi taşan dereler
gOzerUAhlarındakl Mı~ır, Pirinç
tarlalannı su altında · bırakmışhr. Zayiat tahminen 150 bin
llraya baliğ olmaktadır.
On büyük köprü bir çok
menfezler vo Giresun _ Trabzon
şosesinln müteaddit
aksamı
harap olmuştur. YUzU mütecaviz
hayvan ölmUştOr.

~ün ~illi..

-

Mösyö Papanın hariciye vekilini ziyareti etrafında aldığım
ma!Omata
göre
kendisi
Yunan hariciye nazırının şimdiye kadar konuşulan esaslara
iştirak
ettiğini
Tevfik RllştU
Beye bildirmiş ve itilaf etrafında hUkümetile muhabereye devam etmekte olduğunu ilave

Bursa IS (Milliyet)- Taklib·
kumet maznunlarının muhake
noksan rüyet edildi gök baytı
Cemal ve rüfekası hazır bulunU
!ardı. Firari Çerkes Yetimin ID
kemede ispatı vücut etmesi hakkt.
hanesiyle diğer mahallere talik ol
nan ilanla bu baptaki mahkeıne
rarı okunmuş derdest ve dehalet.
muhakemesil
memesi dolayisile
gıyaben rüyeti kararlaştırılmıştı~
teakıben Müddei umuminin ideli•
mesi okummuş. Bunda Gazini:"
karadan hiç bir tarafa kaçırılma

etmiştir.

tasavvurunun Ani Kast mahiye

telekki -., ; ilmiyeceği ancak
ta
ve iskau hükilmetle dini fesat c
yeti teşkili hakkındaki Mi ittifal
rından dolayı mucrimiyyetleri t
edildi muhakeme devam ediyor.
Öğleden sonraki celsede A
Asaf Bey müdalaatta bulunmuş
hey'etı hakime atideki kararı tefl.

mene ve Of bavallslnde vukua
gelen feyezan ve beyalan netlcesl açıkta kalan ve mllbtacı
muavenet bulunan halka yardım
için mahallt idareler ve HllAll
ahmer merkezi umumlsince dcrhal iki bin llra verilmiştir. Fela-

etmiştir:

Sabri, İsmail Evliya hoca,
ı
Ali, Yetim ve Kademin döder bit
sene ağır hapis cezasına Yetimin 1
kuku medeniyeden iskatiyle ber•
emavalinin haczine, Cemalin, üd
ne sekiz ay
ağır
hapsine
bu muddetin ( 15) senelik maııl
miyetine zammına karar veriltn1
ketzedelerln ihtiyaç dereceleri
Maznunlar,"Yaş<İsm Türkiye O
huriyeti'"
diye bağırdilar ve maJıl
ve mahiyetlerini tespit için mszmeyi terk ederken sevinç içinde
kOr mıntakaya bir müfettiş gön- ler.
_..;
derllmlştlr.
DAHiLiYE VEKiLiNiN TEt'
Ankara. 15 (Telefonla) SEYAHATi
Sllrmenedekl
felaketzedelere
Ankara, 15 -Dahiliye vekili şı
l:lllalahmer tarafından gllnderl- rü Kaya bey Karaköseden hare1
len mUfettlf dört gttne kadar ettL Umumt müfettit İbrahim 'f
vilayetıetl
maballne varacaktır, Müfettlt beyle birleşerek şark
mahallinden vereceği malQmata teftiş edecektir.
göre ihtiyaç tespit edilerek
IAzım gelen muavenet temin
edilecektir.

metkaranesinin delilini müteaddit de dun. Bu hadiH üze.ine bu .. ı.tlaromm
lalar izhar etmiştir. Bundan başka hiç bir; kalmam. EF•attan biri oldum.
"
• Ç
·•
d
Halbuki benim
büanü niyetim vardı.
Sovyet hükumetı . in ile dıger evletler arasında müsavat esasının temi- Biitün tediratı yapacak borçları itfa ede·
.. - ç·
. .
d
cekhm.
nı ıçın ın mı 11 etı tara 1ın an yapı 1an
Esbak nazırı Parisin ea maruf iki avuve yapılmakta olan mücadelede dostane bir vaziyet almıştır. Sovyet hü- katı müdafaa etmiıtir.
kumeti il.k.defa o.lar.ak_Çin ile mü.sa._
Esbak Nazıruı kendi
alacaklarmdan
h k
d
bahsederken onlara para vcrmiyecejini
vat ve Çının a ımı>:etı esas~ ahıl~n anlatmak için :ıöyle bir söz aöylediıii idda
de muahede akdctmış ve Çınde dığer devletlerin mazhar oldukları im- edimektedir: Alman,. borcunu ..recekl
tiyazlardan sarfınazar etmiştir. Bina- Bunanla, Almanya tamirat borçlarau
enaleyh, Çin hükumetinin demiryol· vermek istemiyona kendisinin de alacak!arına ait id·d· iaları varit ise ve hatta !arma para vermiyeceğini anlatmalı: iıteTelgraf,
telefon
direkleri
dd
kil eliği söyleniyor.
muayyen mu etten eve!
mez r
Avukatlar bunu reddetmişlerdir.
harap olduğundan mubaberat
hututu satın
almak.
..mevh d
hk istiyor idiseül
Fakatbu ıöz davayi merakla takip c- lnkltaa uğramı11 ve ancak dlln
cut mua e e a amma tevess
et- den FransP efkln umumiyesinin unut- açılabilmiştir. Yıkılan kllprlllerln
mekte temamen serbest idi. Sovyet
•
hükumeti demiryollarına ait bilcümle mıyacağı bir cümle olarak kalmı:ıtır:
tamirahna başlanmıştır.
mesailde daima hüsnü niyet ibraz etAlman10 _b~;;.tyecek.:_:.
MUAUENET HEY'ETLERI
miş ve bu hüsnü niyetini Mukden hü
AMERiKALI TAYYARECiLER
Ankara, 15 (A.A.) SUr·
kilmetine tevdi ettiği 2 Şubat tarihli
Roma, ıs (A.A.) - Tayyareci Vilnota ile ispat
etmiştir. Sovyet hü- liams ile Yansey, bir deniz tayyaresi
kumcti bu notada mucibi ihtilaf me- ile ve beraberlerinde hava işleri müselelerin tetkikini teklif
ediyordu steşarı bulunduğu halde Maringaya
Londra, 15 (A ..A)
t<ıral üzerinde bu sabah yeniden muvafGerek bu teklif ve gerekse 11 Tem~ müteveccihen hareket etmişlerdir.
faklyetll
bir
ameliyat
icra
edilmlşlir. Cerahatli yaraya varabilmek
muzda münakana komiserliği taraTokyo, ıs (A.A.) - Röyter ajar.sı
için
operatörler
Uç
kaburgayı
kısmen çıkarmak mecburiyetinde
fından g;;nderilen telgraf cevapsız hildiriyor. Hükumet sovyetlerin Çikalmışlardır.
--....-_.._
kaldı. Bu telt:rafta M. Screbriyakof ne vermiş olıluğu ültimatom hakkın
Ankara,
15 (Milliyet) - M':
un bu bc!'.'.takı, ı;ıuz~kera.t•
ıdarcye da henüz resmi ~Iiımat almamış i--, mur edıldıg, .ı!dır!l.""1ştı. ,.
se de b db"n gö iinmckte ve ihtil§h-ı
Vekaleti M ualtıın muavinl..-i
ıı içın şagıdaki tamimi
nde
Bu son hcc'ı le den
ılıyor ki ı:ıus!;;. ıne hır ş kilde halledilecegini
Ankorıı, 15 (Telefonla) Ruslarla aramızda mevcut ticaret tir.
Sovyet h < ctı~ a milletkr hakkın- zannetmemektc~q. ~fançurıden g< _
da h" ~et es. ına irtı~at e." n ve len }a->on scyy hLır ar.keri bir takım muahedesine merbut listede yapılacak tadilat bugünlerde muzakere ı Bu yaz tatilin'!~ açılac2k rn
kursaları;ka ıı.ın~n iştirake mecb~
v bıttabı Çin~· empery~listlerin m;ı harekll~ cerc~an ctın_ekte ve
Çinin edilecektir.
at o'arak takip c•tıklr.rı ~ı:·ehakkı- Şark şomendıferlerı ıle amo:ır şömen
Muahedenln, lkl taraf mUnasebatını daha uygun gelecek şekilde, ı la? ~uallim rn . ".inlerine has
mane siyasete
v !ık >l yan bu .diferinin iltisak noktası olan Karins- bazı mevaddının değiştirilmesi için de yakında '\Juakovada muza· mıştir. Mevcudu ıki_ bını b~lan. ~
A man~· dn.
teşebuı;• ıt Çin ı:• metı tarafından konun garbmdaki bütün istasyonlar- kereye başlauacağı haber alınmıştır.
1vınlkaerbdeln
blaşka harıçktcn hiç bır
ae
u o unmayaca tır.
bfr af alo eti<' ara~ te.ık!'ı c?ilc - da trenlç ·n gidip gelmekte olduğunıı
...._
Kurslarda -tedrisata Agust •:ıfl
tır. Ve bı.. fıır. Jal:.. jedır kı Çın gcrdil' le
i bey ı
etmcktedirl ·.
rnakaınatı Sovyet hükilme•inın cfklln Japon ha•ıcıye nazırı Japon mena•
etı•
rinde
başlanacak
20 Eylülde
yet verilecek
ve ve
lmtihanl;ır
on
.nüsal _etk r n ni sui i ·ti'n"l cd iin him v ye a: -le vr k
ş !ık
l
gazet ...
bunJa •ek Sovy t R y } ka. ı gayet l:-1b arm C ang C ı nin C 1 ">ı.na sisürecektir.
1
tecavilzuta içtls.Jr et
lı.:rdir. Binaa ,. ct~c ne
isatı
etmcm,.ğc
ı
ı Kıırılar yalmz · allim mektr
ısrar
r
c ley Sovy t ükum t vu' u hı.;· azmt 'mış olrtıalda b rab - t.ı
bir
ın
ır
rinde çilacaktıt. Her muallim
Y
tehi bir kura mmtakası nd ve iz
-·---j lan bu tecav~z •Q kar S1>vyet Rus· bit raf' k muhale a d 'e ı beya'l
y
İngiliz lmı.ln:
•.nı.en Avrun ka· v - '1 mt
me fiini n Jd aa i<;in tmı ır
ı ma =al ~mak llzre vil5
Kuv yı foziballye, lngillz mu
Ank .. rn, 15 TelefoulaJ - Ali
m asında okun.ı; nuU< yenı a <·
fi
n • "e =' k >Muı:. nu Çin• u·
rin har. i kurs mıntakalarma
bipler
ceml,jietl gibi zUmre me- >ldugunu gii tcr.r bir liste rapı
MUSUL
MLTASARRIFI
karar hey'etl me a ~ı.ıc devam
le hük :'lctı;
ı .ıset~
Uva ett kum in batı
k mec':> ıy tı
i tih tlc AvrıJ a mtml
rının
Ira hu1ı:functinin Musul mı ttmekte ir 'Mevcut 974 evra tan ımlllle alAkadnr oınnlar hakkın miştir
J tek
Not bu c- 1
der al h2. · • ta ·arrfı ve Tur - lra 1< hududt• 218 ln!n muamelesi lntac olun· da nihai kararlara ancak 6 ay
drı
Muavinler, yalnız meslek de
6 oı.\I.· tıer yerinde wkkat ve .ıL.
sonra ba,ıaoacaktır.
y
l'": Yun n ı ~la' . saltanatın lendı ve bu nu•uk her tu. •a okun· çı bir unf r
ktini, şumendifer 1Ira . mu raht:- Janndan Abdul- mu tur. Bu 218 kRrarın 163 U
rinden veya muallim mekterte
lJ '
t,
y t 1 rcı."bı kı bı
biri du. !n T.,.ız kralının
ı:'-tku Al-ıan !er hakk nda i•t' 3z edilen bile~ ~'e !ah Bey
~l1rintize gelmıştir. ref, 99u ibk: edilmiştir. Umumi
974 müracaatın hepsi tetkik son iki sınıf derslerinden imtlb
yz
h C"İ hu 1 u't ve ..:~üne~~ .... matbuatı .taraf.mel.an, da muhtelif su- keyfi t dabitır. ilgasını ve nıevkufla- 1
e<lilmlştır. MUrucaatçılar ·hak- tabi bulunduklarına dair maairf
.
.
rın keza derhal ve bilakayduşart talı- Abdullah Bey mezunen geldıgı- mevzudan · harfe olmak Ozro
sa al
aç i•!ır "Şimdilik" rette tefsır edılmıştır.
kımla
muhtelif yerlerden soru- relerinden alacakları veııikalar!a
c lim. ra G~imız ôyle harikalar Nutkun Almanyada en zıyade dik- 1!iyesi"' talep etr:ı•kt_ ve ü,; gün zar-, ni söylemiştir. Bir ay kadar Bü 130 kadar müracaat da hey'etin lan suallere
gelecek cevaplara oldukları mualhm mektebine ıııt
salahiyeti harldndo kalmıştır.
c· Jc.Je • ıbda ettılc. atiye muallak kati celbeden ~"':" tamirat _meselesi fın<la cevabı muvafakat verilmediği yükadada iiitirahat edecektir.
intizar olunmaktadır. Alt karar caat edeceklerdir.
efalinin her noktai nazardan daha ve Ren bav. allsının tahliyesıne taal- takdirde Sovyet hlikümetinin me•ru
Verllcn kararlar müteferrik meİki muallim mektebi olan
heyetinin MUdafaal milliye ve- !erde muavinlerin mekteplere .,e
tJ KAST
derin hayraniyetle telckkıye na- luk eden cf!1c~erdlr. Bazı gaz~tcler menafiinin müdafaası için icap ed~n
sall üzerindedir. Esasen mllrAkAlotl mUmesslll uphl paşanın zami elliyi geçmemek llrre de~
BULGAR B:\ŞVF:KILl:\1
'tlzet
olduklarında
süphe edile· bu nutkun ınkisarı hayalı mucıp ol- diğer vasıtalara müracaat edeceğini
caat eden her şahıs hakkında
yerine
tayin edllen lstanbul !ere tefriki hususu mmtaka e#
duğunu,
bir
kısmı
da
Ren
hava!isinin
bildirmektedir.
ÖLDÜRMEK
ISTIYE
'LER
*"ez; onun için kendisine beşere
merkez kumandanı Emin paşa rine mevdudur.
NASIL TELAKKi EDiLDi..?
Sofya 13 (Fos) - Başvekil M. Li- ayrl ayn tahkikat ta'mlk edllmevut ömürlerin en uzununu temen- tahliye edilece~ini ihsas et~ğini yani etmeği hamiyyet farizası tanı z~yorlar.. Reamı .m.a?afilde ıse fazla
yann lstaubuldan gelecektir.
Paris, 15 (A.A.) . Havas ajansı yapçef aleyhine yapılan sui kast fai- mlştlr.
Kurslara devam mecburi değil~
maktayım.
bır ıey ızhar e~yor;. nut.ukt~ za- bildiriyor: Pari • midi gazetesinin ileri yalı:alannuştır.
İstiyenler de devam
etmeye~~~
CENAP ŞEHABETTİN ten mevcut olan hır vazıyetın zıkre· Berlinden aldığı malümata nazaran
Bunlar Filibe civarında Gerine !<amumla b::likte imtihana gire_~;,
Ankaranın
dilmiş olduğu söyle.niy.~r.
.
Çin mahafili Sovyetler Rusyasm,;, riycsinden 5 çifçi olup anarşist Brim
Kursa devama
ba,Iaınıı olaW".,
Ankara, 15 (Telefonla) . Alma~ i:":zetetc:n h~kumc:un, Re- harp tehtidini şüpheli görmekte, bu- barofun kumandasında idiler. Failnihayetine kadar devamları rn~
Ankara, 15 (Telefonla) imar müdllrlOğU yeni şehirdeki
nın ta~~yeaı temın edilmedikçe Yo- nu Çini olduğu kadar Avrupa devlet ler cürümlerini itiraf etmislerdir.
ridir. Aksi takdirde imtihana 1"
Polatlıda ikamet eden Hasan
~g p~lan".'ı Ra>'.ş~ag meclısıne tas- Jerini de korkutmak ve siyası bir
edilmezler.
Emanet konatına taşındı. Profe
onbaşının refikası bir batında
iLAN
tık ettıremıyeceğını ya21yorlar.
müdahaleyi celbctmek maksadına ma
Tatil münasebetiyle diğer bir 1
sör jansen arzu edlley tadilata
dört
çocuk dünyaya getirmiştir. halle giden muavinlerin vaktiyle
lstanbul
icra
dairesi
yedinci
icra
Bu suale cevap verebilmek ıçın
tul bir hareket telakki eylemektedir.
göre plan yapmaktadır. BllAhare Çocuklar sıhhattedlr.
berdar edilerek mürettep bulurıo
evvela Gazinin eserlerini saymak
Sırbisfanda
Gazet dö Foa bolşeviklerin ihtilafi memur! ııp;und3n :
Almanyaya giderek binde bir,
lan
muallim mekteplerinde is batı"
tatlılıkla halletmek istediklerinin iti- Cığaloğlunda cezrikasım P'4a mahal·
ve sonra aralarmda bir mukayese
Ballkesir valisi
yapmak lazrmdır O eserler kısaca SIRP - BULGAR RUDUDUNDA raz götürmez bir hakikat olduğunu,
iki binde bir mikyasındaki planı
Je;iııde Cığalo~•u caddesinde '22.5cut etmeleri temin kılınacaktır..~t
Ankara, 15 (Telefonla)
şunlardır:
KANLI MÜSADEMELER
ancak mukabil ihtilal taraftarlarından
sa iştirak edemeyecek kadar ıı;,.
Atik 28 - cedit • ·o. dükkAnda
Ankara için tatbik edecektir. Plan
1.- Vatanı istıLidan ve muhakSelinik 14 (Fos) - Usküpten ge- mürekkep kıtaatm Sibcrya hududunBalikeslr
valisi Salim bey feh- olanlantı raporları nihayet Ter'!_,,.
mnkim iken dye' m ikametda küçllk sokaklar bile tesbit
kak bir inhi!Sldcn kurtarmak,
len haberlere göre Sırp - Bulgar hu- da tahaşsüdü hususunun vaziyeti pek
gayesinde vek1ilete gelmiı bUJ":.
rlınlze gelmlftlr.
gihı meçhul hulunan Ömer
edllecektlr:
2.-.- Milletı yekpare bir kütle ha- dudunda Peşçina - Çuka mevkii ci- ziyade güçl~tirdiğini yazıyor. İzvescak ve raporları Sıhhiye müfe~
Efendiye
lıne getirmek,
, vannda Sırp - Bulgar müfrezeleri tiya gazetrsi Sovyetlerin sulhperver.,
f mıiuiriyeıinln
.•
Bugün imar mUdllrlU"'U
odaları
ğince bittetkik kabul
edilemi)"'_
Istanbu1 r,vka
dör• mec3.-- Kurtardığı
Vatan üstünde çarpışmıştır. Bu çarprşma neticesin- liğinin bir zaf alameti
olmadığını,
llsl idaresi toplandı ve kadro
A k
bilii kaydü şart
imtihana girıı>'
hürriyete nail ettigı Milletten mo- de Bulgar yüzbaşılarından Daskalof Çinlilerin kendi zararlarına olarak düncü llulı.uk mahkeme>inden Cığal
n ara, 15 (Tslefonla)
mecburdurlar~
dem bir Devlet tesis etmek.
ile 7 nefer yaralanmıştır.
öğrenmekte gecikmiyeceklerini kay- o~lu caddesinde :ı2 :'\o. dükkllnın
iıılerl ile meııgul oldu.
LQzumsuz 11caret odalarının
Aksi takdirde muvaffak olıP"
4. - Ahlakta lı\.tun an"anevi mevSalya 14 (Fos) - Sırp - Bulgar dediyor.
yüz yirmi hisse ltib:ı.rile kırk hissesi
lağvı için odalar nlzamname- muamelesine tabi tutulacaktır._.;/,
humeleri yıkıp yerine hayat umde- hududunda ve Sırp toprağı dahilinIRANDA BiR TAHLiYE
hakkındaki vefanın fekkine ve ( 79 2)
sinin tatilinde bazı noksanlar
İmtihanlardan sonra
mu.& :,;
sine müstenit özgeci ve toleran bir de 3 katil ika edilmiştir. Maktullerin
Tahran, 15 (A.A.) _ Gazeteler bir kuruş masarifi muhakemenin tahsiline
Ankara, 15 (Telefonla) -gorOlmüş olduğundan bu hu- derhal vazifeleri başını\ dönece~
esas koymak,
cesetleri mitralyözlerle
mücehhez müddet evvel tevkif ve hapsedilmiş dair istihoal eylediği '25 haziran 928
Dayinler vekaletine Maliye müsdir.
s~- Milletin hakikaten demokrat Sırp askerleri tarafından muhafaza o- olan sabık jandarma kumandanı Za- tarih ve 927/7b2 lu8 No. illmı be- teşarı Ali Rlza Bey tayla edil- susta Devlet şurasından malQolrnası ve haklarından istifade ede- lunuyor.
hidinin serbest brakıldığını yazıyor,
rayi infaz dairemize tevdi kılınarak
mlştir. Yerine Seyfi Beyin gel·
mat talep edilmesi mecburiyeti
Hallı
bilmesi için irfan itibarile yu"kselnamınıza tastir kılınan ve bilnza
basil olmuştur, Gelecek cevaba
Ve/emenkte
f
.
·ı
d
ıi
mesi
muhtemeldir,
mesine imkan kazandırmak üzre
~··
1 ayı vecı ıeye sve
mııtazammın
göre ıaty edilecek odalar teaGENE OCAK SOPOROCOL~ll~.._
•· t'ınne k•
ihbarname ikametaAhını7.a
meçhuli,·etl
iş# l.tıl
I
bit o ı unacaahr.
..
_ <""A
harfıen- d egış
Ticaret odaları kongresi
t'
~
u
ası
Bir kariimiz yazıyor: ··ocak .ur•
Bu eserlere nazaran Gazi, Vataemıye 18 V8m
108SI basebile tebliğ olunamıyarak llAıİeu
V
r< •
nm Hawskarı, milli bir kahraman,
Beynelmilel Ticaret odaları
Cemiyeti akvam için
Cenevrede tebligat icrasına karar verilmiştir.
lzmlr, 15 (A.A)
i' bankaBursada kız kollejl
ler ııene ötede beride dolaı•P evi• fil'
.. k"
k ongresı· ahi ren Am sterdaın yem- bir saray insa edilecektir. Avruhi
d
l
Ö
meğe uint•JYorlar. Kızıltop:-ıtk.. ,,~
T ur
ıye Cümhuriyetinin banisi, yeTari · i!An :ın iti ıaren nihayet
sının
demiş şubesi, buglln saAnkara, 15 ( Tiılefonla)
Göztepe, Erenlröy cıvarmda bil' ,,ı'.
n~ ahlak ve .irfanın '?~essisidir.
şehrinde toplanmıştı. Kongre pa gazetelerinin yazdığına. ~öre bu bir ay zarfında 029 '2215 Ticaret
at Oçte merasimle açılmışbr.
Borsadaki maarif cemiyeti bir ada.nılar kendilerinin giıya BelediY:,ı/
. u eserlerın her hırı ayrı ayrı bü- muhtelif şubelere aynlmıştır ki sarayın temel atma merasını aglebı numara ı ile daireye bilmuracaa bir
Fırka mllfettlfl beyler, Vali ve
kız kollejl açmak için tetkikatta fmdan gönderildikl<rinden 1>a11• _ ı"
yuktur. Halbuki büyüklükte muka- b l d
"h" l . .
ihtimal önümüzdeki Eylülde yapıla- riza muamele! kanunlyenin icrasına
h
köşklerin kapdanm çahyorlar, ic•"
yese olmaz. Zira onun vahidi kıya- un ~ an.. en ı:ıu ım en _tıcaret caktrr. Sarayın inşası dört, beş sene
razı olmadı ..ımz ve masarifi muhabir çok zevat merasimde azır
bulunuyor.
J/
k 1 t
1
6
d
yorlar. Sonra da para istiyorıar. (tO"'
sısi bulunmaz. Mutlaka en büyük sanayı, munKa a a , ma ıye şu- devam edecektir. Bunun için dünya- kemeyi ,l:ılıi tedire etmediğiniz takbulunmuşlar ı•.
Kırmızı
Bunların hangi
Belediye ı.r•~
rir. soylemek iktiza ediyorsa beleridir.
ongrede muhtelif nın en marul mimarları arasında 927 dirde gıyahınmLı icraya dcramla
Kredi kooperatifleri
gönderilmiş oldoklarmı sormak h• ~~
ben.
ce ı>nları halk eden deba- 1memleketlere mensup gemiler de bir müsabaka açılmış, sarayın pi- muamele! kanwıiycyc tcves,ül ı.,lulzmlr, 15 (A.A) - l:lacı Rüştü batırma gelmıyor. Halbuki her~<" ıı"'
v ış.~re.t e ceğim. Çünkü, Gazinin hakkında tatbik edilen ınuame- !anları o suretle hazırlanmışur. Ce- naceğı malömunuz olmak ,. birinci
izmir, 15 (A.A 1 - Kredi kobey namında hamiyetli bir zat ocağuıı istediği adama temizletebilir;.11'
en buyuk eser kendisidir.
latın 923 Lahi içtimaında itti miyeti Akvamın pek muhteşem bir ibhornamenin tebliği mak>mına kaim
operntlfleri tetkikatı hitam bul
Menemendeki çlltliğlnlır en mah· le bir inhisar yoktur. Emanet b1' .ıı'~
Maarif V. Umumi
h
d'l
- de kütüpanesi olacakur. Bu kütüpa- bulunmak üzre il:lnen tcbli~i kcvfiYct
muştur, teşkilAt yapılacak kövler suldar kısmını tefrik ederek
"'n.w.•w. •-<..!P•t•a •u!'°~p~•~
..
müfettişlerinden
az e ı en esas1ara gore o 1ma- 1ne Amerikalı milyarder Rokfeller ta
d 1 l t·
"K
t b
O t 1 ti
vermelerırun onune ııecmehdir·
~--------~
ll~A~S~A.N ALI
sınr temenni etmistir _ _ _ _...ı..ı;ıı.ıi.!ll!"-"'!.!!~di~·"'-e~d~il~e2ılie~ktw·~·--~~...:.-'oı_u_n_
ur_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;...._
te_s~p-it_e_i_m_ş_ı_r._ _ _ _ _ _ _..;....~-'r_m_ı_z_ı_a_v_a_.~e~e_r_r~e~m....t~r· ~~~~~~~~-· ~--~-__,
diye haber
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yınız. K urt yavrusu e lbet K u rt
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helal edin 1
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Silah o'"rler a kta dimdik şeyı~ e aya razı o uyc;ır ~ ~
ş
Y'.1 • .
nevcıvan Torununa bır turlu
duran Tepedelen~ın~ eh~~ ete- kıyışamad.ığı
anlaşılıyordu.
gıne sarıl?ılar. Canu gonulden.: Genr rocuk büyük babaSI111U
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h l 1
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e
O sun
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fera· setlı'ydi ·.
Diye haykırışıp aalaştılar
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'
y uyu
a a, sen gı
Alı Paşa kendısıle Adaya ge~- ten sonra ben şu dünyada yaşar
meyıp Kalede kalacakların bı- mıyım sanıyorsun?
rer birer alınlarından öptü:
H
S r
h
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Haydi eU::m yiğitlerim,
eıı: e ıme ne ace · en
1· · b
'dı ·
Af · baruthaneye koşar fıçıları elled ı:ı:ız r, asma gı ~ız.
ıyı rimle ateşlerim ! Diye haykırdı.
ua an unutmayınız·
V h
·· l
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Ded , hepsine yol verdi. Ken
a caruın,d oy e kır ,ı;od le A<lava geçeceklere de cukluk yapayım eme sa ın.
K• 11
Vasili .:inın
eşvalannı
İsmail bey gözlerini yere inK e dibi,1 de btkliyen büyük dirmişti. Elinde tuttuğu işleme, G
,. ,,
I
li kundaklı bir tüfekle ayağının
•
t ." ına arını
m r
F" . dedı ~ı z~ten ucuna basıyordu.
•
•
ıle I; r bohç~Jan ı'lıa
İşte onaltı ya ında taze cıvan
r ti P.ı ~ının efkarı Torum bir de.likanlı ki, babası Vc 1i Paı oeyle yalnız kalmaktı
a ile amcaları Muhtar ve Sak•
ıŞ
B"1
d1
G
'r a.,.a ·
me
şııun kuçuk olduguna

Muall-iın-ınua-vinlerl

lngiltere kralına ameliyat yapıldı

gön~er~iyi laıninı
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RusJarla yeni ticaret muahedesi

Renin..........
tahliyesi
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H1\SAN ALI BEYİN
CEVABI
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Ekononıi

Kesif ziraata
-- doğru!
. ..

t 8-Fen müesseselerımızın
vahdetle sevki

il-.,.....................
MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ J"!<arımın yeri';tl söyleyin!,,
.....-::.......
Ik
;;;;;;~

r·

Fen müesseselerimiz, ancak şümullü ve hakim bir zira3:~ Po ıtı
kası noktasından tek programla kombine çalışırlarsa butun fa· •
k
.deleri verirler.
Türkiye ziraata geridir. Sebebi, garpla beraber mıllı eme dve
·
•
açmamış o masın ak apıtalin
usul altında sarf edı·1mesı· çıgrını
•
.. f
d~r. Garbin usullü çalışma tarzını ~3:tbika başladıgımız gun, a·
kır ziraattan zengin ziraata geçecegız.
..
. ~arp, kesif ziraat yapıyor. Tohumunu bilerek atıy~r, gub~~
'.'.nı bilerek kullanıyor, makinasmdan hesapla fayda alıyor. ~ur
lu türlü tohum gübre makina var. Yanlış tohum, yanlış gubre, Yanlıs maki~a em~k ve kapitalin çarçur olmasına sebep o1ur.
'
l§te fen müesseselerimizden bunların nasıl doğru ve usullü kullanılacağını öğ rcneceğiz.
.
.
Garbin gittiği ve bizim gittiğimiz ayrı zıraat Y?llarını hır·
lc~tirmek için, dönemeçte tesis edilen laboratuar v~ ı~tasyonlar,
kuvvetli programla vahdette sevkolunurlarsa, yenı zıraatnnızm
tcnıelini teskil ederler.
.
Bu temei ne kadar iyi olursa, üzerine ehramvan oturacak
kredi ve istihsal teşkilatlarından o kadar fa!'.da çıkar..
. .
Yok eğer, fen temeli toplu ve sağlam degılse, kredı ve ıstıhsaı kavi teskilatlara dayansa dahi, ziraat neması azdır.
.

1

'bi

c

•
tet
esi
ur
di•

r.

v~

Dr.

Nızamcttın

* * *
GÜrTür~ İKTiSADİ HABERLERİ
Btır.. day

geliyor:
On beş günde Anadoludan
••
•
beş yuz ton buğday geldı
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500 0 g len. uıı ay ardın
b" b~lıg "!makta _ır. d
/\ ı1 uyuk bugday muvare atı ay
SOı:ıu bn,lıyacaktır. Bir ka; gün sonra
Bergam·, Mersin havalisinden mühun miktarda bugılay gelecektir.
&kişehır tohum nümunesi gönde
ştir. Eskişehir istasyonu şimdiY~ kadar muhtelif yerlerden buğday
nuıxıt:..~eı ri tedarik etmiştir.
Bu nümunelcrle Eskişehir civarındaıp. arazide tecrübeler yapılmıştır.
Yapılan tecrübeler neticesinde 120
~~dayın topraklarımızda cinsini deg~'tirmediği görülmüştür. Buğday
nuınuneleri borsa kimya laboratuvarında t hl'! edilecektı"r N t' d h
a ı
. e ıce e an
giaınde daha fazla gloten miktarı bu
tundu •u anlaşılacaktır
:Bundan sonra bir ~ç nevi buğday
tohumu ko"yJ"uyc t avııye
·
kt"
ed'I
ı ece ır.
•Ye · - .. k
'f . y . ..
rük· •• ~fı g~d" Rt~ cıı. ~danı glI;'ll~n esı
un usunat ı resme
tebliğ olunmuştur.
• Ad
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lıı ranıız

konıoloıu. - Samsun
1"r~ız konıolosu dün şehrimize gel
ıni •
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Kıskanç

koca

Vali muavini Fazlı, Polis müdür Karısını
muavini Hüsnü, Emanet İktisat mübıçakla yaraladı
dürü Kemal Ömer beylerle esnaf cemiyetlerinin sahibi saliihiyet mürahKaragümrükte N e•lisah mahallehasları Halk firkasında Emin Ali be- sinde oturan Mustafa evclki
gece
yin riyasetinde toplanmİşlardır. Bu kıskan\lık yüzünden karısı Ülfet haiçtimada badema esnaf cemiyetleri nımla kavga etmiş ve neticede karı
arasında çıkacak ihtilafların
esna! s~nı 15 yerinden yaralamıştır. Mamacemiyetlerinden müntahap dört ki- fı yaralar hafiftir.
şilik bir komisyon tarafından tetkik
olunması kararlaşmıştır.
ÜSKÜDAR iTFAiYESi
Üsküdar İtfaiyesine biri bir buçuk
PARALARI ÇALANLAR
ve diğeri dört tonluk olmak üzre iki
TESPlT EDiLDi
arozöz verilmek suretile grup takviDüyunu umumiyede para sui istiw ye olunmuştur.
mali hakkındaki evrak, Maliye heyeBAHÇEDE DECIL YOKUŞTA
ti teftişiyesi tarafından tetkik edilPolis Celil Ef. yi yaralayan sabık.ah
mektedir. Hukuk müşavirliği sui istimalde aliikadar şahıslar hakkında Sarı Mustafanm cinayetini Sişhane bahyaptıiı
yazılmıştı.
Hadise
ayrı ayrı tahkikata lüzum
görmüş çesinde
tür. Heyeti teftişiye bütün
failleri bahçede değil Sişhane yokuşunda olmu1tesbit etmiştir. Müfettişler henüz bu tur.
isimler üzerinde tahkikata başlamış
AZILI BiR HIRSIZ YAKALANDI
lardır.

15 yerinden

-

........- ..

Meşhur ve azılı hrrsızlardan Şaban A·

ÇATALCADA SÜNE HAŞERESI but El. hanında a.hçılık eden Yusufun oSüne haşcresi Çatalca ve Silivri dasına girerek ahçıyı tabanca ile tehdit
civarındaki buğdaylara arız olmuşw
tur. Fakat buralarda buğdaylar olgun hale geldiği için haşaratın tesiw
ri pek azdır.

6,000 YAZI MAKiNESi ALINDI
_Maliy". ve ,;ıe_ti şi~dii'.e kadar,

etmiş ve beş lirasını aldıktan sonra Yerebatan camiine &:irmi1 ve bütütn cami
halılar1n1 toplayarak kaçmak üzre iken
yakayı ele vermiştir

\

---

MAKASLA KARNINDAN VURDU
Pangal!ıda 97 num::ralı dükkanda berber
dahıl · kalfahgı
. ·· ..eden Hüseyin Hüsnü, dükklnı-

1

ltıııd
Üçliııci

'(IUllUIÜ.

bir heyet
halledecek

Limanda

ticaret ve Zahire Borsası 15171929
Butday

ihtilafları

.. <;o k yu
·· kse k o1- muvazenı
u senek"ı mah su1un
·umumıye
· d
·butçesıne
·
d
l 1
Od h
h 1 . o 1an evaırı ev1et ıçın 6 ,000 tane
ğag~ ant~ ıyo~. d ~- a·h~~kr ~ ı-ı yazı makinesi satın
lmıştır. Bu
1
ı '.n al.d ~ ankata 3 ~tı.a dı d. 1 1 rın a 6000 makinenin bedeli 401,775 liraamı 1 o ugu
naa n e ır.
d
B
ki cl · h
- k.l ti
Son günlerde sebze fiatleri çok u- ır.d u. mat n . er;n epsı ve a e ecuzlamış olmakla beraber lokantalar re evaıre evzı 0 unmuştur.
daki yemek fiatlerinde hiç tebeddfil
U. JANDARMA KUMANDANI
yoktur.
. •
.
Teftişte bulunan U. Jandarma ku• Kolon.yac_ılar ~·kayetçı. - Kolon
yac~la~, Muskırat ıdares~ne müracaat- mandanı Zeki paşa Rizeye vasıl olla ıspırtoların bozuklugundan sıka- muştur.
ye; etmi.ş~erd!r.
NE GÜNDELiK VERiLECEK?
.. lngılız !ırası ~~ç . kuruş.· ? Orman amenajman ve teşcir işle
Dun Borsada İngılız lır_ası (100~).
rinde
ça1ışan fen memurlarına harikuruş (30) parad_an, lstıkrazı dahılı
ta
memurları nisbetinde gündelik ve
(94,87) den, Duyunu m_~va?.hade
(184,50) den muamele gormuştur. rilmesi takarrür etmiş ve bu karar
bütün vilayetlere tamim olunmuştur.
Altın (868) kuruşa satılmıştır.
• Ol .. 1
b" 1 cak
T'
t
- -...
•T!~l>(]~l••~~çu er sa ıt o a
•ıcare
odası idare heyeti dünkü içtimaında
bazı tacirleri_n. man~fatora eşy~sını
kat ve top
gıbı gayrı muayyen
Kazazede vapur kurtarıla.. .. d ıfadek
1ere
1 sa tı Ş yapma1arı yuzun
en vu umıyor
a gelen zararların önüne geçmek üzbad
k
Trabzon feneri önünde karare 'b~mab~n~a ..m etro, yar~a ve ar'ın gt ı sa ıt o çu 1er1e satış ıcrasının ya oturan Büyük liman vapuru
teminine karar vermiştir.
nun kurtarılması ve tamiri ma• Müsadere edilecek.
Aldığımız sarifi, kıymetinden fazla oldumaJOmata göre, Rus gümrüklerine
ğu anlaşıldığı için tahlisinden
kazanç vergisinden borcu olan Türk
tüccarlarının esamiaini muhtevi bir ümit kesiliyor. Kazazede gemi
liste verilmiştir. Bu liste 150 kadar sigortasızdır.
Vapurcular - Seyrisefain
tüccarın isimlerini ihtiva etmektedir. Bu tüccarlar namına Rus gümDün bazı vapurcular Ticaret
rüklerine gelecek mallar derhal mü- odasına müracaatla Seyrisefaiaadere olunacaktır.

* .. *
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i taraj1ı bı{·akla karısının

Vilayette

Esnaf toplandı ~1 Umumi Meclis

1 .,

• ~pazard~ tefbtat.
Şırketler
lton;ışerı Remzı B. Adapazar Halk
~sı muameJStını, görülen lüzum
~ine tetkik ederek bir rapor hazır

,.·IU'MJR~.
~w
.~~

Müteferrik H.

Jı'[ünferit çalışan taboratuarlardan i~ti~ade mahdut olur;
münferit çalışan rasat istasyonlarından ıstıfade yine mahdut·
~~

Mahkemelerde

nin Trabzona eşya navlununu
bir liraya indirmesi yüzünden

iş

yapamadıklarını

bildirmiş

lerdir.
KAVAK ÖNÜNDE KAZA
Evelki gece sabaha doğru Karade
nizden gelen küçük İnönü vapuru,
Kavak tahaffüzhanesi önünde kılıç
balığı avlamakla me9gul Mehmet
reisin kayığına çarparak parçalamış
ve batırmı9tır. Mehmet reis kurtarıl
nuJtlr.

Ticaret odasında
Ticaret odası meclisi
MUÔhal azalık lntlhRbı

1

nm onur:u kapayan seyyar satı1.:ı Zeyne1

ile kavga ederek yakaladığı berber makasiyle a~ır suret'e yaralıunıştır.

üstüne

Dün yeni sene bütçesini tasdik etti

Sarsak bir kadın inliye sıkhya bildiklerini anlattı:
- İkisi ile de ne akrabalığnn var, ne dostluğum. Yalnız şu
taze günlerden bir gün bana geldi. Ağlıyaraktan «Ah, hanım tey
ze, açım! Bana bir lokma ekmek.. O kör olası herif bana bakmı
yor. Artık nasıl bilirsen öyle yap !ıı Dedi: Ben de haline acıyarak
tanıdıklardan bir hanımın konağına hizmetçiliğe verdim. Şimdi
kocası olacak herif, ikide bir kapıya geliyor: Bana «karımın gittiği yeri söyle, hem onu öldüreceğim, hem hanımını!.» diyip duruyor. Söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü. _
- Peki, bu nasıl adam böyle .. Hem karısına bakmaz, hem de
öldürmeğe kalkar.
- Ah efendim hiç sormayın. Esasen kendisi amavuttur_ İki
taraf!~ bıçakla seni ikiye biçeceğim diyor da bir daha demiyon
- !ki taraflı bıçak ta niçin? Kolaylık olsun diye mi?
- Dedim ya efendim, herif amavuttur.
- Arnavut demek katil mi demektir?
- Bilmem efendim, bizim gözümüz korktu da ..
- Hannn sen söyle bakalnn: Dedikleri doğru mu?
- Eksiği var, fazlası yok efendim. Benim kocam A1lahm bir
belasıdır. Ustüme bıçakla yürümeler, filan. . Artık bu adamla
yapamıyacağım. Benim ayağımın bağını çözsün.
-Bu adam senin ilk kocan değilmiş. Ondan cvel kiminle ev-

Vilayet Umumi Meclisi dün topve fevkalade içtimama nihayet
verdi.

landı

Hacı
toplanmıştır.
Maliye encümeni namma
maılıata
muharriri Necmeddin Sahir ber. y~

Umumi Meclis ikinci reis

Adil beyin riyasetinde

ni kanunlara gôre bütçenin fasıl ve

maddeleri üzerinde yapılan tadilatı
izah etti. Bütce 3.580,233 liradır.
Bütçede yapılan tadilat meyanın
da fidanlıklar tesisi kin ziraat bütçe
sine 40,000 lira zam da vardır. Buciheti Vilayet makamı ileriye sürmüş
olduğu cihetle hey'cti umumiyece tak
dir olundu.
Yollar için de Nafia Vekaleti 360
bin lira

yürüyormuş...

ayırmıştır.

İdarei hususi yede maas alan me murların maasları için barem kanu-

nu mucibince ·tadiliit yapılmamış ise

de, kanun tatbik edildiği zaman tekabül etmek üzre 6000 lira tahsisat
lenmiştin?
konmııstur. Azadan istifa etmiş olan
- Kardeşile ..
Mustafa Rıfkı Beyin y~rine
geçen
-Ondan boşanıp ta mı buna vardın?
İhsan Arif Beyin mazbatası kabul edildi. Bütçe kabul edildikten sonra
- Hayır, o öldükten sonra...
Hacı Adil Bey:
Mahkeme icabını düşünerek ( .• ) hannnın ... ağa ile arala«- lçtimaım1' hitam buldu. Büt- rındaki evliliğin feshine ve kabahat( ... ) ağaya daha ziyade atfeçenin tatbikatı için icra
makamina
muvaffakıyet temenni ederiz> dedi. dilebileceğinden kendisinin iki sene müddetle başka bir kadınla
Bu esnada Vali Vekili Muhiddin evlenmemesine karar verdi.
Bey de salona gclmistL
İçtimadan sonra Muhiddin Bey,
aza ile bir müddet görtismü~tür .

* * *
G(J ÜN \ DLlYE HABERL~~Rt

Kadriye

BAREM KANUNU
Barem kanunı. dün Vilayete tebliğ ol ~muştur.

--

KARiSiN! VURAN KOCA

davası

: Ağır ceza mahkemesi
ifadeleri aldı

İzmir Ağırceza mahkemesinde cc- tul düşmüştür. Vak'a şu suretle ol-

Ihlamurda oturan helvacı
* Asım Bey. - Ankaraya gitmiş reyan eden Kadriye H. ve arkadaş· muştur:
Hasan kavga neticesinde karısı Emine ha olan Defterdarlık muhakomat müdü- !arı davasındaki şahitlerden bir kıs·
Kırkağaçtan Akhlsara gıtmek üz.
nrmı bıçakla ağır surette yaraladıiın<lan rü Asım Bey gelmiştir
mının lstanbul Agırcezasında istina- re otomobille yola çıkmış olan Kır
Beşiktaşta

yakalanmıştır.

•I

be suretile ifadelerinin alınması taharrüt etmişti.
Ağırceza mahkemesi dün bu şahitlerden Eczacı Vedat beyi, refikasını,
Nimet ve Ayşe Hanımları, Kapriyel
Efendiyi, tüccar Sadrettin, Asaf beyleri, Mm. Mariyi, Paşabakçesi İncirköyİmamı Ahmet Hamdı,Muhtarı
Mehmet Necip ve aynı mahalleden
Ahmet efendileri dinlemiştir.
Şahitlerden Kenan Ömer Bey hasta olduğundan malumatına başka bir
gün müracaat edilecektir.
Ayşe Hanım, Kadriye Hanımı yedi sene eve! vapurda tanıdığını söyle
miş, Kapriel ve tüccar Sadrettin bey
bu aileden yalnız Nasır beyi tarudik
Iarmı ifade etmişlerdir.
Avukat Asaf bey, Kadriye Hanı-

M'-~l••--

EMANETIN BUZ lSTlHSALATI
BiR KIZ KENDiNi DENiZE ATTI
Şehremaneti fabrikası buz istihsaKuzguncukta oturan Re(a namında bir latı günde ( 68) tondur. yeni fabrikaYahudi kızı zaruret yüzünden kendini de- nın son tecrübeleri bitirildikten sonnize atmışsa da etraftan yetiş.ilerek kurw ra istihsaliit (80) ton olacaktır.
tardmıştrr.

-

1TFAIYE MÜTEHASSIS! iLE
MUKAVELE
Üslcüdar ile Kuzguncuk aras1nda bü•i·
Vivana sefiri Hamdi beyin Viyana
feti meçhul bir ceset, meçhul bir kadın
itfaiYe müdür muavini M. Kövmik
cesedi hulunmuıtur.
ile yaptığı mukavele projesi emanet
Zabıtaca bu hususta tahkikat yapılmak
tarafından son defa tetkik edilmiş ve
tadır.
Hamdi beye mukaveleyi imza için
tebligat yapılmıştır. Mukavele imzaAYASOFYADA CiNAYET
lanır imzalanmaz Viyaııah mütehasDENiZDE BiR CESET

kağaçlı

Nihat ve Satış Memuru Rıf
Beyler. Çobanhasan köyü civarın•
dan geçerlerken bir tarladan y kdiğerini müteakip iki el silah atılmış
ve Rıfkı Bey beyninden yaralanarak
derhal vefat etmiştir.
Derhal tahkikata başlanmış ve
Çobanhasanlı Ahmet namında
bir
şahsın otomobil harmanından geçtiği için kızarak şoförü vurmak üzre
iki el silah attığı f~kat çıka~ -~rşun
la~m _Rı_fkı Beye ısabet ettıgı tesbıt
edilmıştır. Yakala~an Çoba~~lı
Ahmet derhal Adlıyeye verılmı tir.
Selendi Karyesinde de bir kız kaçırma hadisesi olmuştur. Bağc1I11D oğ
lu Hasan ile kardeti Oıman ve damatları Mehmet nam ııahıslar
ayni
köyde mukim Mustafanın kız kardekı

Ayasofyada oturan arabacı Sabri, Kir·
sıs ~ehrimize gelecektir.
kor namında biriyle nıeçhul bir sebepten
Ziraat bankası
dolayı kavga ederek tabanca ile başından
ve ayağından pek ağır bir surette yarala- iHRACA TLA MEŞGUL OLACAK mın Mısırdaki sabık zevcinden alaca- şini tarlaaında çalışırken kaçırmııtar
Ziraat Bankasının ihracat işleriyle ğı olan 600 lira
dıktan sonra firar etmiştir.
mihri
müecceli sa da bir ıey yapmaya muvaffak olde iştigali kararlaştırılmıştır. Banka almak için dava ikame
etmek madan kızı gene ellerinden kaÇllJIUJYANGIN BA$LANG!Cı
nın Aıncrikada ve Avrupadaki mu- teşebbüsündc bulunduğunu, kendisi- !ardır. Bunun üzerine kızın kardeşi
Kadıköyünde Söğütlü çeşme

caddesin- habirleri ile muhabereye başlanmış

ne vek;ilet vermek üzre müracaat et- ~ustafa il~ aı;ncazadesi Hasan köy
tiğini, Kadriye Hm.ı bu suretle tanı- cıvarında bır pusu kurmuılar ve kızı
retiyle dün yangın c;ıkm.t~ ise de detahl
Ziraat Bankası; ihracatçı tüccar- dığını ifade etmi9tir.
kaçırmış olan Bağ~ının oğlu Haanr
itfaiye yetiızniş ve kaplama tahtaları yan larımızın işlerini muhabirleri vasıta
Beyoğlunda
pansiyonu
bulunan
tabanca
ile katlelmıtlerdlr.
diktan sonra söndürülmüştür.
sı ile der'uhde edecektir.
de Ziya Beyin evinin bacası tutuımak su- trr.

TAKSiMDE HIRSIZLIK

Takıimde Şekerci ıokaiıuda otur. . er•

Bankanın

Mm. Mari, bir gün Kadriye H.in kar• Kaıım Tevfik mahk_,ede. deş! Nasırla kendisine müracaat et- Memleketin emniyetine mliteallık ha

Adana, Antalya, Mersin,

Kütahya ve Eskişehirde l'.e~ ~ka tiklerini, Kadriye Hm.m, Nasır Beyi zı eecarı satmağa teşebbUıle muııun
karar verilmtftır.
kocası olarak tanıttığını ve sütanaya Kasım Tevlikin muhakemeılne d11n
verilmek üzre bıraktıkları
çocuğu Ağırceza mahkemesinde devam olun·
bir hafta sonra aldık.larınr aöylemit- muıtur.
tir.
Mahkeme, bazı makamattan, muPaşabah;e İncirköy İmamı Ahmet nunun satmak iatedifi evrak _,..
b f']
Hamdi efendi, Kadriye Hanım ve al- nında bulunan «Tayyare ve baJoaıa.
{ Brlnci sahijeden ma a
lesini mahalle imamı olmak dolayısı ra karşı piyade ve makıılm. tllfeklerl·
sözleri
mütemadiyen kesilmittir. ile tanıdığını, kendisinin silih tatıdı· le endaht talimatnameıb nin malırem
Ferruh bey gazetelere verdiği beya- ı8rmediğlni,böyle meamuat kabilin- olup o!ınadığmı ıörmuıtu. Bu bu1Uao
natta, Türkocağında verilen kararla· den bir şeyin gulağmda kalmıt oldu- ta henüz cevap varit olmadrl!adaıı
rm Talebe birliği ile a!Akadar olma- ğunu, yalnız ilk ni§anlııı ile evlene- mllz~lı:kerenin tekidine karar ftril.
dığını, ve bu içtimadaki ekseriyetin memesinden müteessir olarak taban- mittir.
talebe birliğini temsil edemeyecej!ini ca ile intihara teıebbüı ettiğini bildi~ıım Tevfik, ~ebze kaymehw'Dı
söyleyordu. Dünkü içtimada muhte- . . ..
_
h
d
Ah Ragıp, Efref Emın Bülent beyleri
lif tıbbiyeli hatipler,Türkocağındaki ğmı soy1emış, aynı ma a 11e. en
· müdafaa şahidi olarak Öste.....,••'
· •
r1 old g"unu ve
bütün met ve Muhtar Mehmet Necıp EfenMaznun
.
g.
.._...._
ıçtımaın
zaru
u
•
..
diler de bu şekilde ifade vermiştir.
lerm·den sa gfe1mıyen t"!Üğ~a_faa tahit•
gençlik namma yaptldıgını soyleyorr mazar e ti ını aöyJecli.
)ardı Bilhassa Ferruh bey Hareket• Akhısarda ilci cinayet- Akhisar ğinden mahkeme buların celbinden
te ki beyanatının son kıcmında: <çok ile Kırkağaç arasında bir hadise ol- vaz geçmiştir.
az kimselerin mahdut muhitinde ha- muş ve neticede Kırkağaç İnhisar İKasımın muhakemesi ayın 22 Bine
fif
meşrcplikle
§U veya bu kahil teza· ;d_iiia_ıiıre'is!riioi
__
slıiaiiitıİıısiııf
ıiiMıiiciiim;;;;_
iiiuiıiriiuoiRi!ô!ıf_!ikıiıı
_ııİibe•y•m;;;;a~k;;.·
:.ıt~a!!lı;;'klııiie;;;.dı;;;.'l;;;m_~~ş~-t~ir~."!'•.
-~"!'---buratta bulunmak bize
yakışmaz• ~
_ _
_.

nıeni lcomİsJ'oncu Murat efen.dini• ••İne binaları inııasına
nelki aec::e Etem isminde hir it.ıran: airmiı Ye iki kat elbise ile 46 lira.J'1 çalarak
kaı;•ıtbr.

,. 1 (-.JHl"'•---

lnhiSBrlarda
Kibrit inhisarı
Ytıniden fabrika

~~~-~~~~-

yaptırılacak

Talebe arasında

~efauh kibrit şirketinin
yıkılan
fabrıka makineleri dünden itibaren
hük_u,mete intikal etmiştir. Şirketin
vekilı, bu hususta Maliye vekaletile
temas _içiı;ı d.ün An~araya gitmiştir.
. Yem kıbnt fabrıkasının Sinopta
ın~asma yakında başlanacaktır. Fa~rıkaya rua.fı kadın ve çocuk almak
uzre (200) işci alınacaktır. 2 kuruşa
satılması mukarrer küçü.R kibrit kutu~n: İsveçe (5000) sandık sipariş Diyordu. Bu nokta en ziyade asebia
edılmış olup bu ay nihayetine kadar yeti celbediyordu. tçtimaın cereyanını tesdit eden bu nokta hakkında
gelecektir,
İnhisar idare i, ddter seklindeki Ferruh bey_ uzun izahat verdi.
GÜRÜJ,.TÜ ARTTI
l~ks kibritlerin· p;ıhalı bukrak si:;a-

Istanbul Ticaret odası meclisindeki münhal azalıklar intihabatı Perşembe günü yapılacaktır. Fırkanın
namzetleri arasında Ziraat bankası
Borsası15/71929
Istanbul şubesi müdürü Cevdet B.
de
bulunmaktadır. İntihap olunmak
1
Et
•atışları
Diri ~atışlar
sanütle meş'ur ve yekvücut bir kitle ha-ı ~~-,.._=eıli•eilııiıOulii•iiııuıoıııııoıo-·e_oİfon•ılıblieıo>~~
hakkına malik bulunanların listeleri
Cinsi
Kilo fi atı
Kilo llyt
ı\zq:mı
!inde olduğunu bir defa daha tekrar eder.
eğJenceJerı·
Odada talik edilmiştir.
&gar'
Cinsi
K
K
Ad et asgari auml
Madde 2 - Geçenlerde Tıirk OcağmBu husustaki itirazlar lıu akşama
IJ
:o
l7
Karaman
H'S
kadar kabul ve tetkik edilecektir.
•ıı
da ouurlu ve miıdrik genc;Jik kendi vicdaAı·ıe
78
hO
40
llalıç
f :)47
nında ı kopan vatanpervera~e tezaLıuratrMüntehibi sanikr reylerini Perş=' ::J04
78
Knıtcık.
J2
Blı ı.drı.n sonra içtimada
gürültü nı hır fleyanatiyle hafifmesreplik ve kıybe günü saat ondan hıre kadar isti- rışten vazgeçmiştir.
9
U9
Kuzu
4
18 'J'tmmu7. pe , ro'ıc k amıo
2'10
mat eı'fcccklçrüır.
Yeni fabrikada bu lüks kibritler fazlala tı, Tal.3.t bey cevap vermek met ız bı~ zümrenın mana.ıı.z bir nUmayi
Kır1v1ka
ı de yapılacaktır.
istedi Tıbbiyeliler Ferruh Beye ete- ~· oeklinde gö 1ermek gaflet ve dalal tıo
r:·,ar n '"e· per eml ı! l . . anır
52
Ke,
2.l
vil edı}orf>, dediler:
'de bulunan Milh 'Turk Talebe birhgı reı·
Arnnl'lıl
kiiyünıfc dl'lliz
ığır
21
Müzakere çok hararetli bir hal sinin bu harek· ın nefret \'t: l.inel.. e kar
~
'
VEZNEDAR:
Uana
o
aldı. Bunun Uz rine
Ferruh B. ve ıılandıgını nef et ve llnetle beyan ~,,er
karsısında
-O!!
1
~l
oa
VE POSTAYI SOYAN
Hukuk talclı-...si içtimaı t rkcttı'cr
Mad !e 3 - Bu "Vaziyet ka· ı meta. Mılli'
Bo:for Pcılas
Salonda Ferruh Beyin bastal .. ıp Turk Talebe bır ı riyase i ın murna.ıleyh
gittiği şayı olunca ckaçtı L • > dtyc tarafından temsıl edilmesını "'ezih ve as'l
• mufıf, şenı hçcs d,
J(aı.ıbio Borsası
sesler yükselroeyc lıafladı.
duyııutariyle tc'if edcmt'ycn geoçliğtn Mil 1 otelın gardcn parti "şark
Gazı Antep Zlraat bankası veznesinden
hatırası
TAH\'ILAI'
Bundan sonra Ferruh heyin milli 1i Türk Talebe Birligi ~ısi Ferruh B.in
IS1 1 AZLAR
24,300 lirayı alarak kaçan bankanm vt-zgecesi,. Baloda elbise serMarsilyada
v
fat
eden
Kambiyo
ve
Türk
Talebe birJiği riyasetinden İs- müttefikan iskatr.ıa karar verdiıl:ini ar.ze
87
-.o
raı.ı e• t 111
94
42,nedarı Akki~ efendi hükümetimizin vuku
esham borsası k miseri Kemalettin katı istendi. Bır kısım talebe bura- der.
50
~ l"'lll• Dıuvabhl~e
18 ı
Anadolo} ~
42,besttir, muhtelif cıtlence
bulan teşebbüsü üzerine Suriyedc derdest Beyin hı.tırası dün boraada hörmetD. y
s. T.
daki 40--50 kişilik bir aza grubunun
Madde 4 _ Gençliğin "mimi ve milli
rtı.ı iyeli dernır ) lıhı
&
49,70
ve i.ızerinde mevcut bulunan paralar mU- le yadedilmiş ve bu m
ve hediyeler.
sebetle ba- reisi iskat edemiyeceğini,buna nizam tczahiırlerini komedya ıt:klinde tavsif
4,JA,OO
SF.NF.'rLr.k
Tilnel ~lrketi
sadere edilerek Gari Antebe teslim edil- zı merasim yapıımıştır. Dün aabah
namenin
müsait
olmadığını
söyleyeküstahlığında
bulunan
Hareket
ırazetesii fer akşam mUk1..•rnmel c,tzhaat.
H2,00
lj
El<ktlrtk ılrkttl
miıtir.
muamelata
başlanmadan
eve!
Borsa
16
75
rek
itiraz
ettiler.
nin
bu
neşriyatını
,iddetle
reddeyleditini
dans,
famil. <>telde a>rl tesia:ıt
u
Rıhtım Şirketi.
Akkiş efendi sirkat ettiii paralardan
meclisi reisi Sadi B. muamele salo10
H. Pqa llnıan ıırteıı
HEYEn UMU
..IYE
...... eyk,.
Al•lli•o Alof,., ..
"";" bO~
ancak ;·atfi yüz küsur lirasını sarfedebil- nunun tebligata mahsus küraüsünde,
TOPLANACAK
~
'"''
19,00
ÇP.:JCLltR
miştir. Mütebaki paralar kimilen iıtirdat
Fakat
mevcut
talebenin
çoğu
FerReis:
Müllciyeden
Bekir
Sıtkı,
Ki.tip:
ziyafetler,
düğünler
tertip
ve köui
Kemalettin
Beyin
vefatını
resmen
00
40
edilmi1 ve mumaileyh tahtı tevkife alma haber vermiş ve merhumun mczayaw ruh Beyin iskatına,kendisi çekilmedi Mühendisten İbrahim Alicttin, Kitip:
o 1u nur· l•'ı'stla r muıeJl!d"ır. "'ı e!e1on
90
Londrz 1005,00 l:i Ntıryort 0,48 12,;;o
ıo
Hukuktan
Ahmet
Feridun.
Kitip:
Tıbbiil ı k
.,.. _ _
S7 21,00
ınt1tır.
c }C · 18.!....._
sından habis bir ııutuk irat ederek ği takdirde kongre heyeti umumiyeit ;!2,00 Atı••
Si,75
Paıll
Bundan
bir
kaç
gün
evel
Po&tayı soyan hatırasını taziz için muvakkaten mua
,
9 22 00
sinin bu hafta zarfında davet edilme- yeden Raşit.
ğ
1 :I0,50 Roma
CcneY"rı!
ıın
1
1 20,00 şakiler yapılan oiddetli takibat neticeain- ame!Stın tatilini teklif etmiştir.
sine ve içtima neticesine ait bir tebuğu
ıği
i4 b8.7:'i AmsterJıra
Bül:reı
:ıo
27
66 şo,oo de ki.milen yakalanmış ve soydukları pos
liğ
neşrine
karar
verildı.
HAREKET
GAZETESi
.
olanlann
nazarı
dikkatine
Borsacılar,
işleri
beş
dakika
dur·
Solyz
Brillınl
75
• 4~.oo
2 02,!5
ta muhteviyatı elde edilmi,tir.
durmak ve süküt etmek auretile teea
16 2:;,00
Berlla
NEŞREDlLEN TEBLIG
Hareket gazetesi nushaları Mtid4
15
Praı
Tahtı tevkife alman tak.ilerin isticvap. sürlcrini izhar etmi§ler ve
komiser
Son zamanlarda Türk gençlifini alaka- dei umumilikçe tetkik cdilmeke idi.
f•
0
Q fQ
50
Viyan•
3 4'!75
18
!arına devam edilmektedır.
vekili Hasan Beye beyanı taziyet et- dar eden bazı mevzular üzerinde a:örüı- Tetkikat bitmiş ve Hareket gazete~i
Fennin en son hluh!e kat'i
(.crn 1 uk u il
TALEBE KAMPLARI
ÇEKiRGE MÜCADELESi
mişlerdir.
mek üzre Daı-llıfünun ve yUksek mektep müheyyiç neşriyat maznunu olarak
ter
talebesi 15 Temmµz Pazartesi a:ünü: mahkemeye verilmiştir. Muhakeme
olarak eskı ve ye:li bel:.utuklu
Merhumun
ailesine
borsa
namına
f)arülfünun
talim
taburunda
buluw
Çekirge
mıntakasında
bulunan
çelcir1ıe1 t.
·.tıntJ·
i)
nan Darülfünun1ular dün Maslaka nin bir kısmmm unha ettirildiii ve bir beyanı taziyet olunduğu gibi Maliye Türk Ocağında toplanmıt \"e berveçhi ati ı üçüncü ceza mah':emesi 1 de yapdacJk
fren '· idrar brlııt1 1 hel ~C\ ~eklı 'l
ı ~errıı~
gic.lerek orada IJir kamp kurmuşlar- k1Smt dağlara uçkun verdiğinden diğer vekili B. de bir taziye telgrafı çek- mukarreratı ittthaz etmiştir:
ıtır.
ı
rr a~e \e 1 lcu:n ~ ıJı 11 raukrıJ le
dır. JU.mp 15 gün devam edecektir. kOylcre t.irayetinin ~iddetli tertibat a.lma- miştir.
Madde 1 - Mılli ve vatani duygularda
Hareket gazetesi aleyhine bir ş;r. h
ı im ıcJa, i ı 'J•
. lcyog;
Merhumun cenazesi oıı güne ka· hassasiyetlai her ı:aınanlı meklnda izharı' ket tarafından açılan diğer hir da'-ia·.
~
Daı:iılfununlular gündüzleri talim rak önü ahndıit, yaln~ ~arancılc karye ..
-~
1'an v. nJa :nckt P sokak
.. :
ve geceleri c 0 lenceler tertip edecek- sinde .hasılat ~muıa hıç_ hır 4ey kalmadı- dar şehrimize getirilerek merasimle etmiş Lulunan Tuık talebeıu son ve men- nın rüretine de bugün üçt.ı.nc·.&
t r ı d •ı i·tıki>J!
fi hadiseler karıısında dahi mutlak bôr ıe-/ da başlanacaktır.
1
.) Te:: il. O. JIS~
ltrr'ıı
1iı Saım Jleylıden bıldinlmııtır.
defnedilecektir.
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Te lmDZ 1~9
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ı.ı ıdi.

lluguo hava ·~,k ola~ak
rılzglr po nız ..ılarak .secekor

Yanlış malümatla,
çalışn1ası lc\zın1 gelen
fatbolcularımızı yanlış

yola sevketmeyelim

1"
Şartırda bir deli vardı. Her
- Bağçeye baktınız mı?
l
gün gelir, musiki hocamıza bir
- Henüz bakmadun.
şey çalmasını rica ederdi. HoBunu söyledikten sonra, bacamız Deşartr hatırını kırmaz- tırına yeni bir şey gelmiş akıllı
dı.
bir adam tavru ile dışarı çıkar,
Bu delinin ismi Demai idi. bağçeye gider, dört tarafı araş
stihsal vazif~si
Gençti. Kılığı kıyafeti perişan- tırır, çemenleri yoklar, sonra
Eskiden bir memlekette va- dı, fakat temizdi. Herkesin gene eve girer, odaları dolaşır,
~andaşların vazifeleri sayılırken matruş gezdiği, yalnız zabitle- köşelere bakar ve kimseye bir
b·r sürü manevi ve ahlaki esas- rin bıyıklı olduğu devirde, De- şey söylemezdi.
lar eı:ı başta zikredilirdi: Va~a- mainin uzun siyah sakalı, göze
- Ne arıyorsunuz? sualine
na' muhabbet, sancağa hürmet, korkunç görünüyordu.
verdiği cevap hep ayniydi:
a<ıerliğe ragbet, büyüklere riaMunis ve nazik bir adamdı.
- efkat arıyorum!
yet V. S.
Cinneti, demi bir yeis ve müUşaklar, başlarından savmak
Vatanda l.gın bugünkü t~- temadi sukiıltu. Bir kere bile için:
la k s,~e gore, modem ve sevı- tebessüm ettiğini görmedik.
- Burada bulamazsınız, bir
}' lex yukııek mem:ek.etle~de b~ Nevmidinin ve sonsuz bir yesin
Bazen, kendinin çocuk yerine
b"
d ·
ahi k 1
felerı
k
h" b kın d
d"
• erler ı.
gı ı mc em ve
a vazçı .. k. sükıinu vardı.
ere. de şe ıre 3
1
n~ga 'üz.ım yoktur. un
Daima yalnız geze~di. Bağçe- konduğunu anlardı.
. ılar, medeniliğin tabii bir ica- ye, yabancı kimseyi birakmaİçini çeker, boynunu büker,
bıdır.
yan köpekler, onun arkasından giderdı:
B.ıgün muas r vatamlaşlrğın hafifçe havlarlar, yaklaşıp kokBazen de inanır ve şehire doğ
"f
ı ·
·
d
·
t"h
l
vazı
•
vazı e en ıçm e «ıs ı sa
· !arlar ve ziyansız bir adam ol- gru 1:oşar clı .
denı·
A şk yüzünden çtldınnış ol.
M
fe ı» en b a~ta ge l ıyor.
e
dug-unu sezerek, çekilip gı· der· lerdı" .
bir milletin h er f erd ı. k en d"mı· ısdug· unu işittim; belki de cinnetihsal vazifesi ile bağlı görmek O yavaş yavaş yürüyor ve i- tinin esbabı bu değildi. Fakat
tedir. Bilhassa umu~ ha~ten çimizden birine rasgelince bir her ne olursa olsun, şefkat araS?nra dah2 ziyade .~etın bı~ şe- iki kelime söyler, konuşur, ken- yan bu deliyi. hatırladığun _zakıl alan hayat mucadelesınde disiyle meşğul olursak, uzun man, kalburun yumuşadıgmı
muvaffak olmanın tek sırn bu- uzun konucur yannnızdan ay- hissederim.
.
d
" '
1 b ır
dur. Ö ye
zaman_ a yaşıyo- rılmazdı.
•
Biz çocuklar, onu çok severruz ki,. bir memleketın hayatı
En fazla hoşlandığı büyük dik. Çünkü yannnızda sessiz
kudretı, mevcut nufusunun mık annemdi. Onun odasına fütur- oturur, oyunumuza karışmaz,
~~.il~ ~eğil, istihsal kabiliyeti suzca girer, bir iskemle çekip sadece. s. ey.~~derdi:
.
.
1 1 ü1 or
T li li ·
d
ı e ~ ç uy ·. ..
_
oturur, keyfini sorar, ve onun . <I_. sız ~ı~e, cınnetıne enn
Dıyorlar kı, nuf~s~ ~ogal~.a yaptığıyle hiç meşğul olmadan, bır honnetunız vardı. Sorduklanın, cansız ve vergısız ınsan s~- anlatır dururdu.
rnnıza cevap vermezdi ve korülerini arttırmanın faydası hiç
yalnız musiki dersi esnasın- vulmadığım, uzaklaştırılmak isten ibarettir. Bir memlekette sa da ağız ~çmaz bir köşeye sığı- temediğini görerek memnun odece kalabalığın çoğalmas. ı d~ nır ayakta du:ııp beklerdi.
!urdu. Belki de, iyi bir tedavi
~·
·
·ı
·
·
dir
b
1
k
'
gıl, bır aı eyı geçın e ı ece
Canımız sıkıldığı zaman so- altına almasaydı iyileşebilirdi.
iktidarda insanların çoğalması rardık ·
Fakat bakanı yoktu galiba. . .
mühimdir. Aksi ta~dirde n~fus
_ Bir şey mi istiyorsunuz
Nihayet, günün birinde intiarttıkça, ~emleket;ın sefaleti de mösyö Demai?
har etti.
artar, nesıl te~eddiye uğrar.
_ Yeni bir şey istemiyoİntihar etti diyorum, çünkü
B
hrk
f k d
bazı
d. · b" h
d
kard
u te ı eyı ar e en
rum Hep şefkat arıyorum
cese mı ır avuz an çı
ımemleketlerde bu yüzden tevel
-· Daha hfila bulam~dmız lar.
·· ··
"l
ı u"d atın t ahdidi b·ı
ı e gunun acı mı?
Kim bilir, belki de biçare ara·
·
·
b
ı
mesel e1en arasına gınmş u u_ Hayır. Halbuki aramadı- yıp bulamadığı, bulamadığı için
nuyor.
ğnn yer kalmadr
her tarafta çıldırdığı şefkatı, havuzda ararAcaba bütün Türk vatandaş· aradım
'
ken düşüp bogu· lmuştu.
.
lan, bu vazifelerini, istihsal
Nakleden
nazarıdikkatimi alel'ekser
celbeden "leke
mecburiyetlerini anlamış bulu- nu"satıctlarıdır,
çenesiaabultuv
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nuyorlar mı? Buna müspet cevap vermek doğrudan doğruya
kendimizi aldatmaktır. yd ~
ki münevverlerimiz arasın a bık dil · · b ..
b'
1~fh"""
a.14 en k ennı oy1e ıanlrvazı e ı 1e mu ayyet sayıruy
ar
var!
.
Fransa, İngiltere, Almanya
ve İtalya gibi büyük ve müstah
sil devletler devlet adanılan ve
. •
. mın~• . .
gazetelen vasıtası 1e
cuennı
••
di
· "h 1
"f ·
mutema yen ıstı sa vazı esıne teşvik ediyorlar. Tarihinin
ve tabi olduğu çürük esasların
t . .1 b
.f . . k
esın e U vazı esını ÇO geç an
lamış olan Türk milletine gelin
• .
•
.
•
ce. <? hepsınden zıyade ırşat ve
teşvıka muhtaçtır.

Hükmet resmi ve hususi mü
esseseler ~ünevverler mekten..
'
'
.f"'
ler elhasıl aklı eren her vatan·
daş; muhitlerini mutlaka istihsale, istihsalatı çoğaltmağa sev
ketmelidir. Memleketi tam kur.
.. ..
tutuş hedefıne goturecek yol
büdur.
Malı.

FELEK

vetli olan ve sabahtan alqama kadar
manalı, manasız söz söylemek zani-

rraenıtinydnne.bAulduncdaı.npe~ aazdamlaoldrınuğ!:l~
fÜphe etmediğim bu fakir aatıctlann yeğine kayguıu her keııin lekeler~i temizlemektir. U?'wni ıytiyat
hilafına yaptıkları bu ışt~n edecekleri ~r da_ be1 ..~fa bır sabun ~t:ıb_ilmektir. D~ yıne bunlardan ~·nnındilm lıa§111dak ~ır ~yShbkalalıalıkalt gorve eo u um . a uncu n ter
irinde birinin göğsündeki lekeyi te•. '
. . . .
mizlemeye uğrapyordu. Sildi, ıildı,
sildi. Her_kes gibi ben de seyrediyor·
dum. Llkin an~t leke çd<~nadı, adamcağız bu ademı muvaffalriyetten hayli mütceuir görünıneaine rağmen ila
ih
•
da d
lmadıru ay~ ~!!~~~
a ın:ına. 0
ğmı bildıgı ıçın vaz. g~çtı ve.
.
.. --; Ne beli leke. mut f~u ! Bır
1
tur!~ çıkmıyor. İftira lekesı gıbı ··:
:.
bdeüdyü':LBden ~uldufak eatıürücı.ı:wıdümverdıgı
a. ersı a un ve Y.
•
cöPÇATAN USTAT!
Ustadımız Ubeydullah efendinin
iadei afiyet ha~.rin~ hep_ sevindik
üstada yapılan ı!'incı amelıy~en son
ra nabhat devrı esnasında bır dostu
ziyaretine gitıniı.
- Naail efendim, yara inpllah ka

1

pandıya?I

-

"aık yarası
demiş zair de:

Eh çok tükür,

de-

ğil iti onulmasın l
ŞEY!
- Allah afiyet versin! Bir dost
Büyük Postahane civarı ufak bir el ile açılan yara çabuk kapanir ceçarf' şekli arzeder. Bu çarşının kar- vabını vermiş, üstat durur mu derşı taralı esaslı esnaf tarafından iş- hal:
g1ıl olunur, Postahane tarafı ise ge- "Dost elinden yöregimiz çoktan
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çid eatıcıların durak yeridir. İtte bu yaralıdır" lakin o çeşit değil demiıJrti satıcılar arasında en zi ade tir.
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hissediyorlardı.
Mağrur köy ve çiflik...
?4thınet, geriliğinin sikleti alBeyaz köpüklü dalgalar kotında eziliyordu.
yun sürüleri miydi? Geçen yük
e~l henüz çocuk sayılırdı, vapurlarında bir samanlık haya
bu ~ıl~eti anlıyordu, fakat adı li vardı.
n~ ılemiyordu. Esasen daüssıla
Çapkın kız bu rüzgarlı hava-

an

iıi:I stnde de başlamıştı. Belli et- da fazla sükute mana vermedi,
m k istemedikçe içlerindeki a- bozdu:
zap katmerleniyordu. Kıraç ba- Bu dalgalı
denizlerden
y- arın tektük söğütleri, kur- hoşlanıyor musun?
bji..,alı bataklıklar, özlerin ağaç
- Başağa kalkmış ekin tar·
1 lan birer tatlı rüya şeklinde lalan kadar.
göniniıyordu.
- Bu dalgalar nasıl, hoş de"?
ir 'tarafta Istanhulun sami- ğil mı.
"!Iİ tı1Uhiti.
Mehmet kollarını açtı, dalga
Bir tarafta
Çapkın, Cicim, lan taklit ederek mırıldandı:
~ayret hey gibi can.lan insan- « İniyor kayık
lar.
« Çıkıyor kayık
1İr tarafta tahıatin cazibesi.,
« Devrilen bir atın sırtından
Ve bir tu:-aita uzak kalan
inip

untı
ı·ı
. bk
ıH e~ 1er RIUH aası

Gazi çiftlP'-i

KADIN

Yedi seneden beri biU faşıla
alan " Nati·
onal Sponinl( Club· 1:nnadiyül'Ehli.
Mım şampiyonlu~unu

talumının

25,26 ve 28 1·emmuz ta-

rihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve
bu iki khip muhtelltılc birer maç
yapmak üzre şehrimize g.Iece~ni
yazmışok.

galip ve mağlup

lhrahını Zeki,
Amııtaga, Sedat
Srebugof (, 3. 6· l
Sedat, . le!
Semine Heşıı H.
heı i • Galip 6- 1, 6-2
Jarfe - Jıoffredı
Flli<ıtt Hrunner 6·4 b-4

\leı.' L n T ,·on iletmsıra,
Mel .\lacbray • Cuming 6· l, 6-2
.\le! Cohcn Suat, .\Jel .'\cemvan - Kerim 6·2, 6· 1
· .\Jel T. \'On lkemstra - E. Armıtage, .\ltl Armitage - Zeki 6·'1. 7 ·5

"el
Poole ·

Cuminıı;

Bu günkü yeni
bllmecemlz

. llrunner. .\>tel

Heiı 6-0, 6-4
• Bir kaç gün t\"el bir ak~m refikimızde bu takımın son ha[tA zarfın
Karaka" - Sirini\':ı.n, (Jhanec;;~ian
Galip 6·0.' 6-2'
da Yugoslavyada ~-O ve ya buna
yakın blr netice ile hezimete uğra
Jo!frtd) - Rationi ı · b, b· l. 6· 2
.'en er ilik met, llaudo .\lanukyan
dığını gôrdll~ümüz 1.aman haylı hayret ettik. Zira pek iyi biliyorduk ki o-o. 2-6, o 2
altı ••neden beıi taLinn \hsırdan
Sedat . Zeki 7··\ ~ ·5
harice çıkmamış olan "E.nnadiyül
.\lcl. Pa;ikakı-Mm \lon~eri 6 l.6·2
Ehli. bu defa doğrudan doğruya
,\Jel Cuming-Mcl \ladıray 6-2.ser
lstanbula gelecek n ondan rnnra
.\im \langeri-Pirin1aıı. \lel \'on
Avrupuda bir turne tertip etmezse
llecm ıra-\reriıe 6 1. o-1
tekrar :\lı<·rı anlct edecektir.
'uat-( haııdoir ~-4. b-3, ~-5
Binaenalcı ı,, " unc• ~aıından bu
yuk bir kısmı altı enedir )a?nız
,\!ısır rnilll ıak nile A, 1sterdam ı lem· Damgamüdiriyetinden
Damga matbaası için kapalı zarf
pi). darına ~den hü ı:ıkım::ı, "\ uusulü
ile üç bin kilo zamkı arabi mu
go<lavyada hczmıc-e Lgra'lla>ı habebay~a edilecektir. Teklif edilen fiat
rine hayret c:· emek kabı Jeğ.. dir.
haddi layıkında göriıldüğü takdirde
N'etekim nıı;reııdigimıze gore 11 Ağustos 929 Pazar günü saat i\ t. oslavyad<ı ajtır hir ma•lubi\'tte
•
kide Topkapı sarayı dahilinde kfiln
upa~an ıakm \1"ınn "Arsenal ~er·
Damga müdüriyetinde müteşekkil
'
••ııt,
takımı olup
uzıldıjtı gı"bi
komisyonda ihalei kat'iyesi icra oluburayı geleuk olan •. "aıional Spornacağından talipler yevmi ihaleye ka
ıing Club . f:nnadiylll" Ehli. ıakımı dar şeraitianlamak üzre her gün ve
değildir. Esa5en Mısır milU takımına yevmi ihalede de zamk nümunelcri
enfazla oyuncu nren bu takımın ve pey akçeleriyle beraber komisyooyuncularını bilen ve tanıyanlar na müracaatları lizımdır.
böyle bir hikayeye güç inanırlar.
llu şekilde yanlış malQmat vermek,
Temmuzun son haftasında ~Ennadiyül Elıll,, karşuımda oynama&• bazırlanan futbolculanmızı yanlış blr
Zarıyett umumiyesi olanyola sevkten başka bir şey yaramaz
lar ve lıaU nekahette. ba·
Gerek Galata.taraylılann ve gerek
Fenerbıbçelilerin "Ennadlyill' Ebll,,lunanlar (A raeno·
nln kuvveti derecesini göz önünde
feratos) eaye.tnde
tutarık çılışmağa başladıklın bir sı
kesbi 11hha& ve
rada, iki Mısır takımının isimlerini
tefrik edememek yüzUndcn verilen
(adet kuvvet "'
yanlış bir haberle, çalışmayı ihmal
ederler.
tmelerl pek az blr ihtimal dahllindede olsa mümkündür.
F.ozanelerde ve
Bereket versin lıJ her iki klobüeuza depol&nnda
müz futbolculan da gerek vakıile
aaı.ılır .
Mısıra yapııklan turnede ve gerek
Amsterdamda " Ennadiyül'EhlJ ,nln
oyuncularını yakından görmüş ,e
tanımışlardır. Bu münasebetle pazar
Ferah sinema t:jyatrusunda
gu··nü ~·enerbahçe Kurıulıı• takımil~
c
•
..,
Bu akşam komik e~deı bey
Galata•arayın birinci ve üçüncü ta·
\ t Türkiye
baş peblevanlar mpsa·
kımlan da Pera ıakımile talim mübakası
tiyatroda
feııan kız üç perde
ı)il
sa b• k • lan yapmış lardır.
n de G·•lıta sarav birinci takımı Taksim sıadAnastas bale hey'eti \e Arslan pehı·omunda ekursizlerine denm etmiş- levan tarafından iddialı alafıranga
tir.;______________....;,.;.;..
müsabaka
" _
mnnoloK
___
__...-.._ _ __

Dilnkü bllmecemlzln
halledırmı, şekil

r 9 ığı :
Aydınlatmak (8)
Yama (2) Boyun aksi

Yulı.andan

Soldan &ağa :
1 - Ani bir hiddet (8)
2 - Yama (2)
3 - Yuvarlak çehre (5)'

ı -

4 5 6 -

Ayrılmak
Dik başlı
Rakı (3)

7 8 9 -

Çabuk (3) Dahi (2)
Alçak gönüllülük (6)

2
Ata
3
(3)
4
5
6
7
8
9

(4)
(6)

Tela~çı (7)

1

_
(3)
- Etrafı sulu, kara (3) b
_
-

Aalı

olmayan (5)
Tavur (3)
Bar musikisi (3)
Diyar (4) Nota (2)
İçmenin aksi "emri hazır
Hayal kurmak (8)

ittihadı illi
Türk sigorta şirketi
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi
ıcra eyleriz. Sigortaları h~lk için müsait
şeraiti havidir
2
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Harundadıri
A<"ntesl ulıuınnıayan şehirlerde acenlR aı·anmaklaıhr

Telefon :
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Beyoğlu
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1. et KEŞİDE 11 AGUSTOSTADIR

Buyuk ikramiye:

30,()()()

liradır

Ayrıca:

18,000

15,000
12,000
10,000 Liaalık ikramiye} r
10,000 ve,,
~em'an

Bir mükafat

" 3,900 ~ numara kazanacakar.

Tı·caret odasında ı·ntı·habat

~ .. . . .
10 uncu haftanın 4 unculügilnü
Galatasaray lisesinden 735 Nihat
bey kazanmışo.
Nihat Beyin yazısı şudnr:
Bu haftanın en mühim havadiai
hiç fiipheıiı Gazi çifliğinde hasat
başlaması ve Gazinin de bizzat çalışmasıdır Çünkü.
·
·· ·
· ı ta
1 : B:ır h'"'-"
U><umet reısının 00 ye rlada çahflllası şimdiye kadar bizde
hiç görülmemiştir.
2: İki sene evetine kadar bir çöl
telakki edilen Gazi çifliğinin bulun· ·
duğu ~a. · · . Gazının dehas~, se!'"·
tr, ıaycsmde moan boyu elrinlenyle
güzel bir manzara arzediyor.
Bu bize r;öıteriyor ki bizi harp
aahasında yübeltcn Ga:ri yakın bir
zamanda iktieaden de yübeltecek•
tt_r_.- - - - - - - - - - -

ŞIK

1u TK.\l'.\ILZ 1929

Ticaret ve sanayi odasından:
Oda meclisinde münhal olan iki azalık için 18 Temmuz 929
Perşembe günü intihap icra olunacağından müntehip sani olan zevaan saat ondan bire kakar odaya gelerek reylerini İgtimal bu)'urmalan
intihap olunmak hakkını haiz olan zevat ve müessesatın listesi
odada asılmış olduğundan bu liste hakkında her hangi bir itirazı
olanlann 16/Temmuz /929 Salı gllnli akşamına kadar tahriren
müracaat eylemeler! lüzumu ilin olunur.

••• GE~ÇLER
1 BUGUN
Kenara

Devlet ~emir yolları ve limanları umumi i~aresin~en

Ankara istasyonundaki binalardan birisine ilAve olunacak kısmın
zarf usullle münakasaya konulmuştur. Münakasa 30
temmuz salı günü saat 15,30 de Ankarada Devlet demir yolları
binasında icra edlleceltt:l.r. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni gİinde saat 15 e kader
umuınt müdürlük kalemine yermelerizıipll! mdır. Taler münakasa
şartnamesini 2 lira mukabilinde Ankara da Dev !et demiryollan maliye ve muhasebe işleri rcisliRinden tedarik edebilirler.

nız

Kuracağınız

ı

temeli

snrvetln
olabilir

~ASABRUF
ıuiiiiif
ALiNı
...................
....................................:.

Tuvalet ma<uın.a oturarak çebre•lnin tuvaletini bin bir itina ile yapar.
Önünde açık duran ROL'RJOIS
pası el düzgünleri kutusundan alacığı
miktarı düşünerek ve guzel olçcrek
Ser tababeti nden:
ılır ve çehresinin tenini hafifce
.\lotorlar
ıhtiyacı
için :ı.leni münakasa surctile asgari 1000 bin
ve nazikçe boyu, sonra MON PARFUM den de blı kaç damla sürüdür azami 1500 bin beş yuz teneke ben zi'l mtibayaa edileceğinden tave işte şık Pariziyen bir çehre ile llplerın ~artnamt:sini oğrennu:k üzere her gün Galatada kara :.\lustaarzı endam
eder. Pastel düzgünleri
cenderede rouje, roııje mandarin fapaşa sokagın<la K:\in mcrke:timiz le' a:tım ~ubcsine ve münakasaya
mevcudu Parisıe l'arfümöri BOUR- iştirak eylemek üzere 25 temmuz 929 tarihınc müsadif pcr~enbe ::
glinü saat l 4 on dörtte komisvona müracaatları il:ln olunur.
JOIS.

-- -

40 para

YARIN

inşası kapalı

lslan~ul limanı sahil sıhhiye nıertezi

koyacağı

~~~~

.....................................
•••• Gümrük Tarifesi ve Kanunu
•• 2 lira fiatla umum kitapcıl2 rda satılır.
......................................
..............................

•······

•Şahlanan bir ata biniyor ka madan söyledi:
j çapkın kız! Beni, senin o görünj re !aşka etti. İp elinden havaya/ - Ben mi?
yık!»
- Evet, geri dönelim. Her miyen tarafın buraya getirdi. fırladı ve sürat düştü.
- Evet ve söz ver.
- Mehmet!
kes kendi yoluna devam etsin. Şimdi de sen benim o görüruni- Tamam köy çocuğu! Ben
- Çok hücum ediyorsun.
- Söyle!
Çapkın kızın kalbinden bir yen tarafuru geldiği yere gön- daima Sevilin ve senin olaca-Hayatına inen perdeyi
- Niçin Istanbulda kalmak pençenin sivri tırnaklan geçti. der.
ğmı. Dost, ana, kardeş, )1atıra, mak için. O perde yırtılsın, ı;?'
istemiyorsun?
Mehmet ayni dalgınlıkla de• . . . . . . •
hayal .. Her suretle ve her şe- receksin ki her kesin şen, çil
- Çapkın!
vam ediyordu:
- O kadar çok düşündüm kilde. Ver elini! İki ebedi dost km zannettiği meyus kızı,"l
- Söyle!
- Kızıl ınnağın ötesinden ki .. Şu bir buçuk ay içinde her gibi! Sık elimi! Bir en büyük hunda beyaz bir inkişaf oıacıı•
- Niçin bir yağız at üstünde sana yazarız. Sen de bu dalga- gecenin sabahını odamın bir yemin gibi!
- Ö yl e mi zannediyorsuıi'
bir tazı avına çıkmıyorsun?
!arın berisinden bize yazarsın.
penceresinde karşıladmı. Şu be
Şimdi söyle bana: Ne vakıt
- Sen o zaman çapkın kıt:
İki sükut bir iztirap noktaSonra sorulmuş ta cevap ve- yaz dalgalarda sallanıncaya ka- gideceksiniz.
lacaksın.
sında yine birleşti. Sonra sudan riyormuş gibi ağır ağır devam dar sana bir şey söylemedim.
- Bırakırsan yarın.
Sustular. Rüzgar boş ye (
bir behane:
a
etti:
Fakat bu köpüklerin serpinti le- Hayır, Sevili süsliyece- ni savuruvordu.
- Halam ne kadar yalnız ka
- Biz burada yapamıyoruz. ir, şu yelkenin taşkın inhinası ğiın, ondan sonra.
Sandal ·sallanı\'or ve on' .,ı ıl
lır.
Biz saksısı değiştirilmiş çiçek- beni sarhoş etti. Ayrı istika- Yani ne vakıt.
şünüyorlardr.
·
(.!
- Ben de tarlalamnı evlat- lere benzeriz. Eksik traflannı metlerde yol alan geçit kuşları- İki üç gün sonar.
Mehmet haklıydı? Ca I!..ıı
sız bırakmak istemiyorum.
hisseden doygulann gururu a- yız. Mevsim mevsim karşılaşı- Peki.
kızı kimse tanımamıstr. 1; 11lr
- Bu, şu demektir ki...
ğır oluyor. Mukayeseler yürüt- nz. Vakıt vakıt yazışırız. Ve
- Teşekkür ederim
bir seziş hamlesile kendiıu
- Evet bu, şu demektir ki ... mek doğru olmasa gerek. Uzak hiç bir şey söyleşmeden her şe-Bana bir şey söyler misin? tı, gördü ki çapkın, şen, ~f
- • • • • . . .. . . • •
laşan dostlar kadar birbirine yi söyleştiğimizi hatırlayarak
- _Bin şey sor.
ha kız denilen mahluk zehir .Ol"
- . . . . • . . • • . • •
yakın olan ne vardır? Hayat de gülüşürüz. Ben kaya kadar sarp
- Sormıyacağım, yalnız şu- lu bir altın kutudur. Kapağ
Çapkın kız, birdenbire sanda nilen şeyi Sevile, köyünde te- bir köy çocuğuyum. Sevil be- nu söyle.
kaldırınca zehir fışkıran bı_; ~
lı yalı istikametine çevirdi:
min etmek isterim. Bu altın ka- nim göğsümden fışkırmış bir
- ? ? ?
tu.Ve okpağı bir köy c;ocugıı.,,
-Çapkın kız! Benim kalbi- tı, çapkınluzm içini çapkın k~
- Haydi artrk dönelim geri. feste ruhumuzun esaretini his- dağ fidanı. Ben yıkılırsam o ku
Mehmet o kadar dalgındı ki setmek istemiyoruz. Daha açık, rur.
me itimadın varsa, ben söylü- gösterdi. Bu tcshis acaba t11
bu dümen kmşm farkında ol- şu gök kadar açık söyliyeyim
Çapk:ı.n kız yelkeni birdenbi- yorum. Çapkın kız! Sen evlen!
·
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Yusen Kaısha
Japon vapur kumpanyası
( DAKAR MARU J Japon
ııpuru Japonya lle Aksayı Şa
rk limanlarından ı 7 Temmuzda
linıanımıza muvll aalct ve crtc1 gün eşyayı ticariye alarak
Pire, Ceneve, Valans ve UverPol llmanlanna hareket edecek·
tir. TııfsilAt için Umumi acenteları : Calatada Arapyan Hanın·
da birinci katta IENRCO SPERco ve MAHTUMLARINA mü·
~ııcaaı. Telefon Beyol(lu 2999.
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Assoclatlon Limited

kilçilk vida bile yerine konmadan tazyik altında tecrübe edilmiştir.
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Zııbıtçı Zııd
Mahmut Celalct in Bey
Mnbadd!s Zade Alim Bey
KAY:o;ERl
l\\L •• arrem Hilr"l Bey
DANA
GAZIA YINTAP. GliLel Bey Zade Hasan B y
BURSA
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lr&Jlanı ıx.ıstası: l lamlıurı:, llrcııı/
~l'ltın, Anvrrs ve Hoterıl:ımelan liınaııınııza muvaseleti
lıeki.,ıum vapodar ;
\Ihvçl•nd vapuru!? Temuza doj!;nı
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17 Temmuz Çar·
şamba ~ünü

lstanbuldan hareketle
mutat iskelelere uğradıktan
sonra ( Barrın ve cide ) ye
azimet ve avdet edecektir.
Mahalli mtir&caa~ Yemiş Tavil zade
biraderleri Telefon: lstanbul 2210
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Blllll Bey.
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Zadcı

Vahit ve

Şüreka ı.
lntıbab Şirketi

~ M L.\TYA

Biga ' ahkikat Hakimliğmr den:
Biganın Camii kebir mahallesin, den Kurt Ali kızt Hacer Hm. kocası
! Jstanbullu (San) namiyle maruf İh•
1 san Ef. ile iki sene cvel evlendiklerini ve bir müddet birlikte bulunarak
gidip iki defa avdetle bir hafta kadar
oturduğunu ve dokuz aydır büsbü-

stanbul As ıye ma kemesi
Birinci Ticaret Dairesinden:
. Mahkemece ı'ftnı ifl!sma karar ve
rılmış olan Anlan Fr.,ko mahtumları lirh~e. ait ol1JP Haliçte Bul·
g~r kilisesı cıvannıla Bozmahane önlindc bulunao Istaıtlıul
limanına
mensup 7041 mesaha şehadetnamesi
ve 9551 senet! bahri numaralı 960

tün terkle nafakasını temin etmedi- rusu~. ton~13.tolu ve onbin yüz sekğini ve bu müddet zarfında dolandı- •_en Turk !ırası kıymeti muhammlne-

rıcılık cürmünden

mahkfım olarak lı b_aş kasarası lizerinde bir adet gri-

İzmir hapishanesinde ikmali mliddet vafışka mataforası ve bir adet santen sonca semti meçhule gitmi' ve :ak tarafı göz demiriyle tahminen

esasen terzil edici ayni fiilden müteaddit defalar mahküm olduğunu öğrcndiğinden boşanmalarını talep ve
dava eylemekle usulün 142 inci mad
desi mucibince tebliğ ve berayi isticvap 18/7 /929 Perşembe saat 10 da
Tahkikat hakimliğine gelmesi ilan
olunur.

..

-CS>-

ıstanbul

Asliye mahkemesi
birinci Ticaret dalre•inden :
ııanı illasına
Mahkemece
karar verilmiş olan Kirkor Ek·
serciyıın efendinin lstanbulda
Çakmakcılıır yokuşund'.l 23 numaralı
mağaza,ında bulunan
hazır elbise ve kumaşların furuhtuna karar verilmiş oldup;un·
dan tallp olanların 18 temmuz
929 tarihine mUsadif perşembe
glloll saat 10,30 dan 12 ye kadar mahalli mezkQrda hazır
bulunmaları iUln olunur.
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1 Şehremaneti

ve Rcno markalı beş tane Otıınobll
kapalı zarfla mıizayedeye kor 11
acakıır.
alip oı mlar şanname
almak lo;ın her g 1 levazım müdu
lüğiınc ot-ım• ~ıl eri g rnek içı
fatibtckl i<:rnanet garajını nı.; ac& •
etmeler ve teklif mektup! oı da
ihale ı;L ıu -ıı ı 7 \
Çarşam·
ba gilnu •• r l'
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!!:tidf rl ğ" 'e ve ır.

llradır

uç parça zincir ve bir adet el ile mliteharı;ik ırgat, ve güvertede beş adet vın~ ~mbaaı ve yedek makara
v~ tel tstiralyaları
mükemmel ve
dört ..adet istim ile müteharrik vinç
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ŞAHI
GEL~tlŞ
TİR

BIÇAKLARII lN

Dünyanın en alasıdır. Bıçaklarınızı satın aldıtınız
zadan mutlaka ı~teylnlz.
Deposu; Bahçe Kapı Birinci Vakıf han
Telefon lstanbul 3949

mağa-
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1 ınuçtenııası mudırıyetınden:

devairi

Laleli llarikzcdcgin de,·airi mu~temiasının ikinci kısım dairesinde
38 numaralı cadde u/.crinde5 odalı hane muzaycdc ile icara Ycrile. ., .
. . ,
.
ccktır. 1alıp olanların Temmuzun yırmınc1 Cumartesı g-unu sabah
1
>ant 12 de ihaki katiyc<i icra cılunacağınt an pey ıkçderini ala. .
·
rak mudırıyctc mt r;ıc;ı.ıt eylemdcrı.

tan
tekr

.
"
.
---·vılayetınden:

Rcdcli keşfi ( 16,l !5) on altı bin yuz un beş lira on >ekiz ku·
ruştan lharet lyreada mebde itilıarile J · ı 06 kilometro arzında
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m a de
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ır.
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r:mr:ı.ıı aklıye hastanesi arnzisl dahi·
başı 1 oş al ·ık dc 1 aşmakta
ıkcn derdest edı..p daireye gon ..erl·
imiş olan bir reis merkebin sahibe

linde

nin üç gün zarfında daireye miır•
eonesl aksi t.ıkdirde ınezkOr merk6
hilmüzaı ede >aıılıeajtı il!n oluaur.

caaı

**•

~chrcnıaneündcn:

caddesi ile
birleştiren

\'eni postah>n•

Aşir Efendi
fındı~çı
ve

okak!:ınn.

postahane
caddelerinin kanalizasyon ırneli) ·
dolayislle 16 ıem,,,uz 9l9 tarıhinden
ldlıarcn bilcumle vesaiti nakliı·eve
kapalı bulunacağı ilin olunur.

•••

Beyazıt
ıreslndcn: Ak arny~
Gurabı Hıı- ı ğa
mahallesındc

219, 2J3, \! !5
n c knzı kapalı
zarf usulile muı.ıcdevo vazel: di
1!edim .-c nakli -na raıı alıcıya aıı
olmak tizre almak istey leık şart·
namesini görmek üue fen kalem n4
müracaat ve teminat ile rcklifan havı
z•rllan ihale gUnıi olaıı 12 nğıısto•
~9 patartesi saaı 14 de klidJl' <iı.ırc
eucümcnıne tevdi
eylcmek:ri ilin
olunur.
numanlı

Erzurum numune hastanesine lüzumu olan l 7 4 kalem il Ay , c
tıbbi malzeme kapalı 7.arf usuliyle münakasaya konulmu~tur. ınuna
kasa müddeti 4 temmuz 929 tıırihindcn itibaren yirmi gündür
zarflar 24 temmuz 929 çar~amba gı.inıı saat On beş ekadar vekalete
gönderilmiş olmalıdır taliplerin ~crııiti anlamak üzere ~imdiden sıhhac
YC içtimai ınuaYenet vekaleti içtimai muaYenct umum miidiırliığüne
ve lstanbulda sıhhat ve içtimai muavenet müdiırlüp;ıınc müraı:aat
eylcmekri.
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Ş 'ttem:ınetl :ıden; Şeb ern:ınc 1e

Taksimde sabık Eldora
doda "Mersedes • Ben:r:Kra) eler • otomobil

ar

1

lİt llenz, Fıa~ Üstudebeyker,. itrua:-

Vekili umumisi

~r

iliinah

Satılık oto,

Eeat Efendi Zade Seyyit

ve dor! demir kömür bakracı ve üç
adet. agaç bakraç ve bir tel makarası
~İ:a
ve hır adet 19 kadem tulünde ve beş
" 3ı
kadem arzında ve 1 50 irtifaında bir
11
• • •
çift küreği bulunan, aandalı ve Sadet
~rgaı, Varna. ı,ostcnce, Kalaı
Biğa asliye mahkemesi lah- sandal !"ataforası ve 1 masa ve 1 i•·
'• lbraıi ıçın lımtnımızdan
kikat dairesi:
; k~m~~yı havi Arslan nam şilebin
' \J hı <ket ~ile ek '1pur Jr:
•
•• ••
karar veril
1 bılmuzayedc furuhtuna
Bıagnın
Elmalı
koyunden
Ahmet
mi• 0 ı k1
r
1
·
· · ır: ı \ aı uru 3 2.5 prer:ımuzku:ı Nevresin yedi sene evel Bi
:
•h
ma_
a
.
t~ ıp 0 anların. kı~ctı
da tab 11 ide
.
.
. .
gaıı:n · mu ammınesınuı % onu nısbetınde
Takyccı mahallesınde . ız~mesız pey akçasını hamilen 20 Temmuz
il •rıbtırg, llrccıı, \O\ en, Roıerdam
evlendıklcrı Kavalalı
Zıya oglu Mch 929 tarihine musa
·· d"f
c umartesı· gu~
··
ı
. , d
met Ef. k en d ısın en o1ma • çocuguy nü saat 11 den 12 ye kadar mahallinve l>ançig çın , ak ~dı !im ~ımız
ıle 6sene evel tcrkederck alakag<.istcr de hazır bulun al n ı··
.,=
dan hare.ket edecek •apurlar:
. • · d en ve maha ili ı"kametı. meç- Junur.
m a uzumu ı ... n O•
n;e d ıgın
hul bulunduğundan boşanmaları hu- -T.,...-,.-.~-~----,,..,...,..,..----llvyçland vapuı u 11 \!OTemmuzda
susunda açtığı davanın tahkikatında
lkıncı 1ıcarct :\lahkemesiııden:
tahmiluc.
mumaileyhin gaip olduğu mahallesi . ,\~ukadJcm t lldnı ıflasına harar •e·
C.oıını, •apuru 20-21 Teaımuıda
muhtarlığınca tastik edildiğinden u- rılm~ş. olan Huyu.!.. Il<rede \sri !urun
~
tahınilı.le
İçmek' için ~i~elerin üzerinde
sulün 142 inci maddesi mucibince Sfh'.bı Hasa~ llıfzı . efenı.I! \lasası_nı
1
0dcrlını.i
22·'ı!b
ıB/7 929 Perşembe günü saat ı3 te l n)on >Urcnle ıc<l11nne karar veni·
G. B. markasına dikkat
tahmi lı.ic. "
"
gelmesi ilanen tebliğ olunur.
mlş olduj!;und .., Ün yon şindij!;i intl·
hıp edilmek uz•ı c cshabı maıluhun
ediniı~
Volos vapuru 1 ·4 Agostosta
Biğa asliye mahkemesi b;ş 9ı~:YLCLI PaZKrtesi gıinti saat on·
tabınılı.ic.
Adre:.: Galip llcy-Kadıl.öy +6~
dörtte ikinci Ticaret mahkeme;Jnın
katipliğinden:
Faz.la tafsıiat ıçin !:alatada
iflas Odasına müracaat cylcmelert
Biganın Karantr köyünden Pomak llAn olunur.
Ovaknnyan l lamııda k~in
t~ı~ııınıı act'nı.,•ıriıır nıfıı.ıraaıl Askeri fabrikalar koop- A•if kızı Ayşenin kocası ayni köyde - - - - - - - - - - - - mukim güleç köylü }eni sohretli AtAcele satılık köşk
l l· ~ı . Be•"ı;:lıı 641 -674
eratifinden
li aleyine mahkeme karariyle bir selkvoAlu dordüncü sulh mahke·
\,k, rt fabrikalar kt>oı>ratifice ne a)r,hktan sonra açttğı boşanma mesı,den:
Mu •W"he \fadanı :vıehrube
kui"l\erli
mikdarda mııht< if erzak davasm• • mu'takemesi neticesinde
•.
Dr. Ihsan
mukaddema
terk
ve
ilk
davadan
sonCumuJ
p;c-daı: ııı tluyiık Adada '-:Iaı nac ktı
\ ermc\c tali; olanlar
ra g.ıybubetle ikamet ettiği mahal z. m c 1 ı dek ~oşk 18 temmuz
listesı;-i gı rı:nek uzre .,tr gıin rnal'~
meçhul olduğu anlaşıldığından 30 <nlJ per ,cın! c ~-ıu Bcvoı 1-ırdiinclı
.ı.. va v... par..1rlı
.. ·1 ı... >... 7 tO>CJ 12 929 tarihinde 737
ÖksUrUk ve nefes darlığı
numa•a i· sulh m hkcrıc<incc ih a at'iyesiiçin pek tesirli
ı' perşe-nbe ğünu uopraıil hcy'eıı ıda le karar verildiği usulün 407 inci ı nin ıcı ı :iUn.:tııc san. tLaAı ilıl.11
olutP' ..
resıne muraca;ıcları.
1maddesi mucibince il3.n olunur.
.... ilaçtır

.
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Turklye Otomobıl ve Lastik ve Traktör Kommandlt
şirketi (Kemal fi alil, Mehmet Rifat ~e Şürekası)

PfJ f<

paşa

llur,;ada Çekirgede Boyuguzcl caddesinde :\Jehmct
otel
~> ve hamamları denmekle maruf bir çatı altında iki otel ve iki
Turkıyede 21 şuha
t rı
~>hamam satılıktır. Otelin birisi ala oda 'e çinilerle mlizcyyen
hinde
'e
1938
mırı
ıl'
ıP<.la
~> üç banyo ve diğeri ise yedi oda ve bir büyük banyolu hamam·
alelu,ul kayit ve t
cdilmı~
•> lan muhtevi olup beherinin uçcr masoradan altı masora ve
olup oilciımle pat" ,K ı topl"rı
: dişi tabir edilen en i\.laklıul çelik suları mevcuttur ve her iki
mızda \ e bilumum basma, '1cy.ı1,
•> otelin ayrıca tatlı sulanda vardır. Otellerin bahçeleri mutbakveya ~am pamuk kur.: ı,larımll
~> lan ve müteaaddit aptcsthaneler ve her katta birer ara kapıları
da buluran ) .ıkarıdaki fabrıkı
{> mevcut olduı:tundan icabında bu kapılar va ıtasile ve ya iki
etiket ve marka ının 'lanı: 1-ıir
~> otel olarak kullanıldığı gibi ayrıca 4 daire olarak da kullanılır.
surette taklit ve kezalik Turkiyc
Cümle kapıları ayrıdır, Binanın her tarafı muşamha döşeli olup
de müseccel
ı alektrik tesisatı ve telefonu mevcuttur. Arzu edenlere yeni usul
GE MH ve BiRTER LiMiTED
~ l.ızcrc duşermiş ve hiç noksansız haryola ve sair
mobil ye>ile )o
üııvam t.carisi lL merbut
~~ mefruş olup lıizumu olana ayrıca satılabilir. Her iki otel bir·
liktc veya ayrı ayrı satılacağı gibi tamamı saaldığı takdirde
suhulet olmak üzere ipotek yapılmak . uretlle bedelinden bir
i~ıninin dahi taklit edilmiş bu
kısmına da vade verilir. Taliplergörmck için mezkCır otele ve
lunmasına binaen fabrikamızın
görü~mek Jçin dahi Bursada Gazipa~ caddesinde 'l l 7 numaralı
marka ve etiketini havi bal&.da
zikredilen emtiayı satan ve ya
dairede mukim Bursa birinci kAtibl adli Yusııf Kenan beye
hıfzedcn keza (.~:'.\.lMEJ., ismini
Yolcu ve ya yük nakletınek için bir nakil vasıtası aradığınız zaman
miiracaat eylemeleri.
g~rck bu suretle ve gerek başka
hatıra ilk gelecek
kanıyonudur.
surcıı.: yazılınış olsa dahi tclUKamyon alınırken gaye, azami yilkil en az masrafla ve en seri surette nakli edecek
Tramvayları ldareı umumtyesınden: fuzu ona muşabih o·.1rak bir
bir nakli vasıtası elde etmektir.
Üsküdarlıı Haydıırpa~ıı ve Bağlarbası ile Karac.ıahmet anısında isim ta~ıyan yukarıd~ mezkôr
Menfaatını takdir eden bir nakliyecinin Doçtan başka kamvon alma- temdidi mukarrer Tramvay hatlarına mütckrri toprak hafriyatı, malları satan veya hıfzeden eş'ıas
parke kaldırım feshü inşası, ray ve maka-; fer~i, direk rekzi ve hakkında hukumcti eumhuriyeniıı
sına imkan yoktur.
saire gibi ameliyat ile bin ton kadar demir ve havai hat malze· mahkemeleri huzurunda mulkivetl
Doç motorünün kuvveti yokuş ve arızayı hükümsüz bırakmakla
sınaiyenin himaye ı kanunu ııiu
mesinln l laydarpaşa rıhomından guzergılha nakli ı Temmuz 1929
cibince derhal takibıırı ~edidc
şöhret kazanmıştır.
dan itibaren on beş gün miJddctlc ve kapalı zarf usuliyle münaicra edilecektir.
Şair ve tazyik görebilecek bütün aksam kAmilen yüksek dereceli kasaı a vazedllmi~tlr. Görülen löznm üzerine işbu münakasanın 22
Mançe>terde 28 Haziran 1929
Temmuz 1929 Pazartesi günü saat 11 e tehir edildiği alAkadar- da tanzim edi' -ııiştir.
kroın ve nadyom çeliğinden imal edilmiştir.
The Calico Prlntars
Her parçasından azamı hizmet bekllyeblllrslnlz... Doç kamyonlarında kulallanılan en ların malömu olmak üzre i!An olunur.

gunil akşamı lrked nhomı'l.·
Frenlerde altı,ıış beygirlik bir kuvvet inkişaf ettiren motörünün
dan hareketle do ru (ZongulBenzin sarfiyatı 95 kilonıetroda bir teneke benzindir.
dak., lnebolıı, 'iar!!<un, Ordu,
Dört tekerlek, hidrolik frenlerle mücehhezdir. Karlı nakllyeclllk yapmak yalnız
Gire on , Trabzon, Surme ve
Doç
kamyonlyle kabildir.
ize ) ye glde~ektir .
fa' At için S;.rkecıde yelker- :
••vekili Umun1i
•
•
•
l
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c at Tel. 1 tanbul ı 'l"
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san'at mecmuası

Sahife, Resim, Hikaye, Etütler

28

~ ı,

• l '
u ,) •

ıırtl

şekilde çıktı

Memleketin en yüksek
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c, \vv a gic'ccek ve
t mczk • ~clekrle bir·
.!He \' un
a ı•l~nn 1cqktır
<•l• >of ı ıçın ı lnız yoku
ını•, ) ıık nl• maz
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MASRAF • •

sür' aı p Sla Si
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AğL tu

şart-

929 <. ar;am .a
saat 6 da ihale edilmek
va
name ı dahı
le kap· ı zarf u<ulıle mıınakasaya konnıu~tıır Talip·
krin Kırk.ı
·ni encumcninc muracaatları il.ln olunur.
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BİN SÖZ
BİR RESİM

··Jlilliy~t

Bir kısım Darülfununlu gençler dün Türk ocağında toplanarak son hadiseler
kaşatta bulunmuşlar ve içtima çok hararetli olmuştur

1

etrafında müna

1

)~

J' 11.C,

ere

,

havalislndeki şedit fc!Aket hakkında yeni haberler gelmektedir. Resmimiz hemen hemen birer harabe şeklini alan
memleket parça ıarını göstermektedir. Yukarda Of, sağda Sürmene, solde Rize.
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Esnaf cemiyelterı dün

C. H.

fırkasında bir içtima

akdetmişler ve buna Vilayet ve Emaneı ·

murahhasları l~tlrak etmistir.

1

~:fzayiş Suac

hanım

Berlindekl beynelmilel kongre etrafında
(h,:ı Dariılhınun konferans salonunda bir konferans vermiştir.

Türkiye Tayyare Cemiyeti tarafından
Tayyare Mühendisliği tahsil etmek üzere 929
senesi Avrupaya gönderilecek talebelere
mahsus şartname :
1 - Müsabaka ımtihamna kabul i-

.in esas tartlar şunlardır.
a - Türk olmak ve medeni haklaına sahip olmak.
b - Yaşı on yediden küçük ve yirıi beşten büyük olmamak.
c - Ahvali sıhhiyesinin Avrupa
•ransa ve Almanya) ıklimlerinde
azari ve ameli tahsil ve tetebbua
'üsait ve her türlü ile! ve emrazan salim

bulunduğu mutahasaısla-

ı

tamam bir hastane heyeti uhhiyoinin raporiyle tasdik edilmek.
d - Askerlik le ilişiği olmadığ-ına
lt.ir askerlik şubesinden vesika ibu etmek.
• e • Tahsılinin hitamından itibaren
-eş sene müddetle Tayyare Cemiye
ınin emrınde ve Cemiytin takdireeccji maaş mukabilinde ve Cemietçc ve ya Cemiyetin kendilerini
m:-ine tevdi edeceği makam tarafın
4; tayin edılecek mahal ve vazifee çalıi'Daı;ı usüHi kanunisi dairemde taahhüt eylemek.

1 Ankarada imar

ı

t

1

aliyülala

alınarak

derecede

İSABET KİŞESİ

SERGİSİ

..,..v-----.--..,..___

ROB ERT KOLEC

ihtiya~ ıı...

>•

cı

nspetinde seçilip talebeliğe ka- I"
bul edilen ve Avrupaya sevkı takarrür edenlere Türk Tayyare Cemiyc- >~
ti aşağıda yazılı fedakarlıkları yapacaktır.
a - Bıitün

teferrüatiyle iki kat elbise, bir palto ve bir pardesü. üçer
kat çamaşır, azimet ve avdet yol

masrafları.

Kolec

>
>

d - Tahsili müteakip

ahadetname alanlarla buna muadil kendi arzu ve

kararı

kısmı

Ali

ı\\ühendls kısmı

f:

~
""

RCSlffi
• edevat }ffi U ba yaası.
..
7..onp;uldakta \tii<sck m:ıden mulıendisı mektebı ıçin mukıcıı \c
tahminen 650 liralık kadar resim ede.atı mubayaa olunaca~ından
19-6-929 tarihinden itibaren bir mah müddetle münakJ<aya konulmoştur.

~eraitini

anlamak btiyenlerin istanbulda 'chıcmantti civarında
maden mıntaka.sı muhendbliğine ve i'..onp;uldakca md.tcp müdirıvctine
muraı.:aac eylemeleri ilan olunur. • • • • • • • • • • • •
fıkrasındaki şaraiti

haiz olidarelerin-

5 - Taliplerin imtihana gidiş masve muvaffak olmaz1arsa mem-

rafları

dairesinde - den muvakkat birer vesika ibraz e- leketlerine dönüş masrafları kendiıhsil gördüklerini muteber vesika- bazı Avrupa müessesat ve fabrikaladerler. Bu vesikaların bilahara şaha lerine aittir.
;rla ispat edenler de müsabakaya rında tetkik ve tetebbüata memur e- detnamenin aslı ile değiştirilmesi
6 - Daha fazla tafsilat almak isti-

.uoul ilunurlar. Ancak yüksek talı- deceği talebelerden üç Avrupa büıl görenlerden müsabakada kazan- kilmetinin tayyare mühendisliği inıIŞ

olanlar lise

mezunlarına

tercih

dilirler.)
Hat1ra - Talibin evlenmiş bulunnmsı tercih olunur.

şaatında ihtisas, ihtira sahibi buludukları tasdik edileceklere defaten
beş bin lira mükafat verilecektir.

4 - Müsabakaya girmek istiyenler
2 - Mus:ıb>ka imtihanına 15 Ağus- istidalarını - Jllllİınlığına göre - lso• 929 tarihinde İstanbul Tayyare tambul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Ebinasında
başlanacak ve
ilim ve fenletıten tahriri
icra edilecektir İmtihanlar

:cmiyeti

Ş<-~ıdaki

larak
ir lmfta nihayet on gün
ıtirıl ccktir....

dirne, Balıkesir.
Konya Adana,
Samsun, Tırabzan Tayyare Cemiyeti şubelerine ve Ankarada Cemiyezarfında Jtin Umumi merkezine en geç 25
ı Temmuz 929 tarihine kadar vermiş

Darıilliınun rıyaziye fUbcçı
ver ve ıstidalJ.rına apğıdaki evrak ve
·
dıs mektebı
b11.nci vesikaları da raptetmiş bulunmalı-

.ksak
..,~

Al

r

mezunları ıç,n

( cebrı

1

.

..

t mami

dırlar.

a - Şahadetname (bu sene mezunhenüz eli !erine verilmiyenler. birinci maddelarından şahadetnamcleri

yenler dördüncü maddede yazılı Tay
yare Cemiyeti şubelerine ve Ankara
b - Nufus tezkeresi veya t. .. mahi- ile civarında bulunanlar Cemiyetin
yette tafsilatlı mışruhatı havi mute- Umumi merkezine müracaat etmeliber hüviyet cüzdanı.
dirler.
c - En son bulunduğu hızmet hak7 - Her talip imtihan tarihinden
kında salahiyettar makamın ve ay- en geç üç gün eve) İstanbula gelmiş
rıca Polis idaresinin hüsnü hal ve- ve Istanbul Tayyare Cemiyeti şube
sikası (bu sene bir mektepten inti- sine evrakını tevdi etmiş bulunmalı
kal suretiyle gelenler için hızmet dır.
hüsnü hal vesikasına lüzum yoktur.)
8 - İmtihanda beraber bulunması
d - Birinci maddenin (d) fıkrası zaruri olan edevat:
na göre askerlik vesikası.
a - Beş haneli lugaritma cedveli.
e - Taliplerin sıhhi muayeneleri
b - Dübül desimetre ve sair termüracaat ettikleri Tayyare Cemiye- sim a13tı.
ti şubeleri tarafından, sevked lecekc - Kurşun kalem, ıastık ve saire.
lcri mütahassısları tamam bir heyefstiycn Rransısça ve ya Almanca
ti sıhhiyye marifetiyle yapılıp ev- lugat, kamus kitapları bulundurabirakına raptcdilccektir.
lir.
şarttır.

Şubesi

Yenlpostahano civarında aksaraylılar hanı altında :So. 16

ŞATIRZADE

Eyupta Camiikebir caddesinde No. 16

KAl\fiL
~

Yal~ızlı ve ınono~raınlı ka~ıt imali
Toton in~isarı umum nıll~ürlü~ün~en:

idare için 58 90 ebadında ve beher topu 500 varaklı olmak tlzerc 100 top yaldızlı ve mono!
ramlı Parşemen kAğıdı imal ettirıJecektir. Talip olanların numuneyi görmek üzere müracaatları '{I
20/7j 929 Cumartc!•i günü saat 10/30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmalarL

Yeni çıkan kırmızı kordonlu.

1 ANkARA RAKISINI

Bir kere tecrübe ediniz çok memnun katacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunur

Ankarada deposu: Bom on ti bira deposudur

Darül'aceze müdüriyetinden:

(6500) l\lctm Amerikan bczının kapalı
..:ar! usuliyıe murak a ı_ 10 A~ustos Q29 tari •inde saat lh dörtte
~~ it;ra edilecektir. talipkrın teminat akçL ve tckli'ırnmclcriyle m ıraı.:a-

..,...,.....,....,....,........,..)..f..,....,....,.....

Cemiyetin.- duklarına dair mektep

D _...

amortiler 330 kuruştan tediye olunur

J)ariıl'ııeezcyc rınıktad

•

Sanayi kursları
Her perşe'llhC Vl ~um.1 gumi 'l dan 12 ye kadar muracaat.
...............
l'.XIlTl'.........
...................................... .,_ ... .........,,..... - - • - • - • •

ınin birinci veya son devresinden ihtisas ve kabiliyei derecesine göre
.,ezun bulunmak (resmı liselerin alacağı maaş.
nin (g)
kısmından

Mukabilinde bilet almak şartlyle

P. T. T.levazım müdiriyetinden:

b • Tahsil masrafları hariç olarak
tahsile gönderilecegi müessesenin
derecesine ve tahsil müddctindeki
kıdemine göre (85) dolardan (150)
dolara kadar maaş.
c - Tahsilini muvaffakıyetle bitiıulunur)
rip Türkiyeye avdetinde Tayyare
g - Darülfünun riyaziye §Ubesin- Cemiyeti
tarafından gösterilecek
•n ve ya Y"-k&cK M ıihcndis mekte- yerde istihdam edildiği müddetçe

en

SEPET ~l~EI ııru MEKTEBiNiN

Riyazi mihanik .
Hikmeti tabilyye,
18 Temmuz 929 Perşembe ıilnilnden 28 Temmuz
Kimya.
Pazar akşamına kadar devam edecek olan sergi
İlmi heyet.
Resim. (hatti ve menazırl)
saat 9 dan 20 ye kadar Beyotlunda lstlktıil sokaıt nTürkçe.
da 102 numaralı mağazada - Ağa Camii civarın a Fransışça veya Almanca.
(talip
ikisinden birini tercih eder),
zlzaretçllere açık bulunacaktır. Duhuliye yo~ tur.
Liselerin len kısmı aliyillAI§ me.... Toptan ve perakende satış yapılacaktır ~
zunları ile buna muadil tahsil gören
l~r için .. ..
Adi riyaziye. (cebir ve mütemmimatı, müsellesat).
Musattah ve müceaıem hendese.
Mihanik.
Hikmeti tabiiyye.
Kimya
•
l
J - Hutum hovaiyeye m•hsus üç nevi 250. ton ~· vanize demir tel
İlm 'ı h.eyet.
Resim: (hatti ve menazıri).
kapalı zarf usulile münakası~a konulmuştur.
Türkçe.
2 - Münakasa 1,'9;929 tarihıne musadif pazar günU ıcra edı!ecej!;inden
Fransışça veya Almanca. (talip taliplerin şortname almak için şimdiden, teklifname ve temınatlarını muhtevi
ikisinden birini tercih eder~:
kapalı zarfları tevdi içm de mezk~r tarıhte saat on dorrte lstanbulda yeni
3 - Mutahassıslardaıt
murekkep postanede mübavaat komisyonuna mürac .. tbfı_
bir hayet müvacehesinde yapılacak
•
olan bu imtihanlar neticesinde en'Bll.%..%.llllXl'.X'IJe( ......... l'.%.%%%,%..,IIIll

namesıne

yüzünden
~belikten kaydi
erKın edildigı ve ya tahsilinın hitaunda balada (E) fıkrasında ı::• ·ar
er ~!an taahhüd
ifa eylemediği
kctırde Türk Tayyare
Cemiyeti·
ın
eııdis, için
ıhtiyar eylediği
• . l'm asnf arı kanun. merası
.• Jı., •• almaKsızın derhal ve de•t n tec..ye cdecegıne daır Noter
k•c mu•au lak ve miitescls.I kefausuliyle tanzim ec! imiş bir kefaetname ı -az eylemek. (Bu kefalet
me ,
ız talebcligc kabul edilen
rc_cn istenir ve Avrupaya sevklen•' . rvel Cemiyete tevdi edilmiş

Amortiler 330 kuruşa

İZ MİR~

.e~ -y~tı;b-~
.r ;,.~~~~t~aı:::;~!~ ~~:c:n~:~~::i:'{g~ö;:~~~~.lc~~·~a~~: t~
, ol
m
riayet rl itibara
Cemiyetin
~
_zlı~ı

lzmlrde muhakeme edilen Kadriye hanımın muhakemesinde dinlenen biri kadın diğeri erkek şahlcl~

müdilrlUğ!lne tahsis edilen, Yenişehirde Şehremin
!erine mahsus olan ikametgAh

utları.

***

lfü ~ene muddttle n
c~n npksanına
yevmi beş yiiz kiloya
kadar l'i ıd \ ' l'kmc,ıtiıı kap~lı ıarf ıısuliyle miinakasa'ı 1O
,\fusto' 9~9 ta i' rıdc saat on c'lirttc iı.:ra cdilccckcir. Taliplerin
tcır>inat akçe '< tcklifnarıckriyle

ınllracaatları.

***

l\yuz çck•sı 1lamam odunu olmak lizre Darül'acezcye mııktazi
ycdiyiiz elli çeki t:ürgcn odunun kapalı zarf usuliyle münaka>ası 6
Ai!;ustos 929 tarihinde icra edilecektir Taliplerin teminat akçe ve
tck!i[nameleriylc Danil'aı.:czcye mtiracaaları.

Galata İthalat gümrüü müdğiriyetinden:
Cinsi Cüa
Adet
Nevi
Kilo
Oyuncak muzika ve zurul
1
sandık
172
Balada cins ve mıktan muharrer oyuncak mu?.ikanın icra kılınan
mu1.ayedcsinde resmi gümrüğü ayrıca tediye edilmek üzere beher
diiziinc'i sekiz kumş on parada talibi uhdesinde oldu~undan daha
fazlasına calip olacakların 23 j 7 /29 a musadll Salı l(iinü satı~ komis
yununa müracaachırı.

•

lst altıncı llukuk 1lakimliginden: 'ı kemeleri kanununun 141 inci madGedikpaşada Balipaşa yokuşunda
desi mucibince illnen tebliğat icrası
mimar Muhittin sJkap;ında 9 numakarargir olmuş olmağla mumaileyh•
ralı hanede >akin iken mezkur ikaMadam Ark.<inin eylOlun sekizinci
metg~hını
terk ile halen nerede
pazar günü saat 14 de lstanbul
bulundujl;u mechul idugi tcblij1;at
.\ltıncı ltukuk
dniresinin tahk•kat
müdürivctinin mu.'.1me1e1i evrakı üze·
hakimi
huzurunda
lsb~tı vücut etrlnc miıharrcr dt:ıkenarından anlaşılan
mesi,
aksi
takdirde
hakkında ınua~
~!adam ,\r1ksi akı hine Scrkis eknmclei kanuniye icia kılınacağı ilan
,!lnin ikame C)it!digi boşanma davaolunur.
•ının tetkiki için 1lukuk usulu muha·

lsıanbut mahkcmei
hııkuk dairesinden:

Sezal Ömer ve Ali Rıza be'
irketi tara .. ndan Atına kazasına t
\içe nah ye ındc eşrafdan 1lacı Şa (fi
zade 1-.:lzım bey aleyhine ik:t
olunan alacak davn<ından do
9874 iirı 49 kuruşun tahsil
dnır mahkemeden istihsal eyle~
14-7-929 tarih ve 103 ad• tli i'bir nusha>ı mahkılm akyhin ika1'~
gAhmın meçhuliı eti hascbiı le nı
keme divanhanesine talık kılın
gilıi hukuk usulü muhakemeler ~·
nununun 141 nci maddesı mucf. ı
cebli~ makamına koim olmak ii
kcvfivet ilan olunur
./,
\'un ve pamuk ipliği 'ı
ve saire imali~
mahsus Türk anonim şırlı
tinden:
·1'
Şirketimizin hissedarlar h<Yııı'
umumiyesl gelecek ağustos a'jl Jl
b~incl pazarıe:;i günü saat l O~
Yeni postahane arkasında Jıt•P r'P
hanındaki mcrkezı idaresinde ~
fevkalAdede ıoplanacakur.
eı
I ley'eti umumlyede esalet~n- ';j.>
vekAieıen bulunmak isteyen hıs,e ~·
Jann hamil olduklerı hisse sen•d''
rini içcima günune takaddıirn ~
ıo gün
zarfı. d ı şirk tin rn. bş
idaresine veyahut lstanlıulJak• ,Jı
kaiardan her hangi birin• ı<
~tmeleri.
•
Ruznamel müzakerat;
,1
Şirket esas mukavelen.ırnJill
uncii madde<inin ıı. şekıldc ta ~
($i ketin müddecı 15 eyl~ 1 010
tarihine kadar 20 <eoe dah~
e !ilmiştir.)
. 'f'I··
Mes'ul Müdür: BÜRHANC:

akmeşe

