
J;ıanbul, /lrıkara caddes~ No 100 "81 
il Telıtr•f adresi : .;. Telefon numaralan: 

lscanbul, :\filli yet S lstanbul, 3911--3912-3913 
z~:Jt ye "la/boaya ait hususlar için müdiriyete müracaat editmttidir. 

u etı s;eren nusltalar 10 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. 1 ..... Nu.•ha•ıı. IS u:_..... • ._.. 
~RSA VE TOPRAK --................. _ 
Şehrimiz. t k 

<Janse ) . 1 er eden Profesör, 
reıe a·? .. 1 burada en çok hay
deki i~t~uk~en şey, toprak üzerin 

ı ardır. 

Ilu · 
giJ Ü ış Yalnız Ankara için de-

'I'Urk ~r~ . ~oluna giren her 
dertti ş n ıçın halledilecek bir . r. 

);: ~ 
ger Şehrem· li-· 

ııu ot ın gı metrosu-
'< eniş: ~araya aldığı kos koca 
tııaııı1 n • toptan şuna buna sat 
lerde ş :ı~aydı, ve diğer şehir
. eled.Y nı Yapma mıntakaları 
tilece~eler tarafından ele geçi
'.! Çek o~sa, ne şimdi biz sıkın
vaıiy:t;dı~, ~e de diğer şehir 
'ı:ıı llıüs erırnız buhran geçirirdi. 
llıak Şa~~t Yol budur: Yapı yap 
sPeküıas ıle ucuz arsa vererek, 
Ve kaza Yo~cu.ları normal kar 

l1 nç fıknne getirmek! 
akat · . 

llıa.Jı? V Ş1:'Jdı Ankarada ne yap 
her tiirl·~~ıyet odur ki, ihtikar 
tı Yarı/ ımar teşebbüslerine ya 
aıgn1c! a zarar verecek kadar 

ır. 

İşin b' 
S_erbes er de garip noktası var: 
linden Şah~slar arasında birbi
l'aııan Peşın para ile alış veriş 
ler isti Yo~. Eğer muhammin
~! 1 llllfıkte bu ölçüyü, serbes 

~~§ v~i a~<l$ô~n~~a peşin para ile 
kuıat ş olçusunü tutsalar müş 
'rsa81 aı~ıacaktır. Fakat herkes 
iqrafın~ ıncte. şehir veya devlet 
tedi n .. an ıstimlfık beklemek-

. 00 ) 
)<lrıgın .Y ~ fırsat çıktı mı, yeni 
~etr08 .Yennde olduğu gibi arsa 
Utıç bi~na 200 lira istemeği gü 

/\. buimıyorlar. 
h., nkarad 
"llida biı a, hatta bugün İstan 
ve tıufu .e daha az yapı yapılan 
ra• sa .. l! "a Ilı gore çok geniş Anka-

ll fi.Yaetr?su 200 liraya arsa! 
'tıı ın t olçüsü üzerinden J an
~e'l'da.ııtaptıklarını, yollarını, 
a11ıı1 }> aıını ve devletin yapı

lleyi /\. apınak için bütün hazi
~e dö~kara kaldırımları üzeri-

ll eli. 

devı~.buhran yer yüzünde her 
:elif t~~~aşına geldiği için muh 
e<lbirı ırler bulunmuştur. Bu 
Settti/~~ir takım yerlerde pek 
llıa.ııda. ıyanada muayyen za
llııyan arsası üzerinde yapı yap 
~lllsuz adamın arsası parasız 
;~r. ı:ı· devletin tasarrufuna ge
'«rı ~r takım yerlerde arsa a
llıaıt ş t~ına ancak yapı yap
~e t~ttıle izin verilir. Bfr çok 
1~, ke ~illiyetperver yerlerde 
vllku bndı erneğile olmaksızın 
)'rısı Ulan arsa kıymetlerinin 
h Vergi 1 ."İz/\. o arak alınır. 

~in b~karada büyük istimlakler 
k her:bkaç türlü tedbir aramak 
'tiıı h er bu son usulü memle
~tbik er ~arafında şimdiden 
"'lltan e~ebıliriz. Bu usul bize 
tqnarı• §ımendifer, sulama mas 

lıt tıı oldukça azaltabilir. 

~ alat.Yad b" "f ı· -· · v'Qede 
5 

a ır çı t ı gınız var ; 
lhe, lo 

00 
oo ~ra irat alıyorsunuz 

.'~Yo~11 O !ıraya müşteri bula
~1ly0nı nıız. Devlet ve millet 
~ ~ Yan. ar sarf ederek çifliğini
S 0r 'ie ~dan demiryolu geçiri
ı'OOo n sıze su buluyor. Irat 
~.o00 e Ve kıymet, farzedelim 
~ !ia.ı ne çıkıyor. Bu çifliği 
~ ita a. sattığmız zaman 90000 
v'yl'ltı. niçin yarısını devlete 

f\. cceksiniz? 

)~'ltsa Ve to k .. · d ·1 
\ııı" ar k pra uzenn en mı 
!\i k1~ az.anmak istiyenler, ona 
, keııa· etı verecek bütün işleri
~rla.r.ı sermayeleri ile yapma-

F ALIH RIFKI 

lsnı 
"&, et paşa Hz. 
'<I · htkiı; ' ·'4 ~I\ 'tf'k ınız İzmet Paşa Hazretle-
'' 

1 •l<1u ~ •sı lre validesi hanrmefen
~ ı:u halde İstanbula inmişler-

>t·~la li 
'ııı~~i Si~;•tleri 1re aileleri öğle ye
lıtı;, Ye"1; 1 cıd: Ali Efendi lokanta
~ · ltıı,~b erd;r. Yenilen yemekler 

ııı.ıur. •lıgı, sebze, şeftali ve 

llılisı\N •.. • , -
ı '<ı RIFAT B. BURADA 
~ .. ~.~~etelerde Ankaraya gitti-

~,.~ lı.i!at ~•umat umum müdürü 
tclt, dıin : lı~ n:şriyat hilafına 

ç "•kt ı:umruk idaresine gelmiş 
laıbı>-1· e kadar yeni tarifenin su
~ lı. ~ ışı ·1 <l ifat B erı e meşgul olmuştur. 
it, •••ıı-:~, · Yakında A'lkaraya av
,. r '"1 isİe ~e umum müdürlüğün 
J,ltı C•lıne r~ burada oldugu için 

1 t 11 muhtem 1 olduğunu 

Gazi Hazretlerinin 
müheyyiç hitabeleri 

'' .. Bu memle
ket, yeni reji
mi üzerinde 
dünyanın en 
makbul bir 
mevcudiyeti 
olacaktır .. ,, 

" .. Siz bu akşam be
nim karşımda mil
letin bir kitlesi, bir 
timsalisiniz. Size 
hıtap ederke bü
tün millete sesimi 

işittireceğime 

kaniim." 
" ... lşitiniz ve işittiriniz: Sizin menfaatınız için sıhha
tını, ömrünü vakıf ve hasseden adam sıhhattedir. Ve .. 

sizin için çalışacaktır. O sizin için yaşıyor .. ,, 

İST ANBUL, 1 O (A.A.) - Paris büyük elçisi Ali 
Fethi beyefendi, Büyiikderede ikamet ettiği yalıda dün 
akşam Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri şe
refine bir ziyafet vern1iştir. 

Rıhtım üzerinde btiyük misafirin teşrifini bekliyen 
halk, Gazi hazretlerini fevkalade alkışlarla karşılamı:;ı ve 
yalınln önünde saatlerce şen ve müştak beklemiştir. 

Yemek esnasında muzika cümhuriyet marşını ça
lınca h<ı:.k Gazi Hazretlerini pek çok alkışladı. Bu samimi 
tezahürata tc>şekkür etmek üzre balkona çıkan Reisicum
hur hazretleri Büyiikrlerelilerle hasbihalde bulunmuş, 
gayet kıymetli sözleri arasında şunları söylemiştir: 

* * * 
Gazi Hz. nın hitabeleri 

"Benim için zahmet ediyor- şımda milletin bir kitlesi, bir 
sunuz. Bundan mahçup oluyo- timsalisiniz. Size hitap ederken 
rum. Beni görmek demek, be- bütün milete sesimi işittireceği
hemhal yüzümü görmek demek me kaniim. İşitiniz ve işittiri
değildir. Benim fikirlerimi, Be- niz: Sizin menfaatiniz için sıh
nim duygularımı anlıyorsanD hatmı, ömrünü vakıf ve hasre
ve hissediyorsanız bu, kafidir. den adam sıhhattadır. Ve sizin 
Ankaradan buraya gelmeden e- için çalışacaktrr. O si2in için ya 
vel işittim ki hakkımda: "has- şıyor. (çok yaşa sesleri, sürek
tadır, eli ayağı tutmuyor, ölü- li alkışlar) 
me mahkumdur" demişler (aha- - Benim kuvvetim, benim 
li, düşmanlarınız kahrolsun, di- size olan muhabbetim ve sizin 
ye bağırdı). bana olan muhabbetinizdir. Bu 

Gazi Hazretleri devamla: 
millet, bu memleket, yeni rejimi 
üzerinde dünyanın en makbul 
bir mevcudiyeti olacaktır. Ben 
bunu kendi gözlerimle .görme
den ölmiyeceğim. (çok yaşayın 
varolun sadalan) 

- İşte karşınızdayım. Sıh
hattaymı.Elim ayağım tutuyor. 
Kendi gözlerinizle görüyorsu
nuz ki sapasağlamım, kuvvetim 
yerindedir. Sizlere eskiden be
ri olan muhabbetim yerindedir. 
( varolun sadalan, alkışlar) 

Gazi Hazretleri coşkun halka 
istirahat etmelerini bildirerek 
dakikalarca süren alkışlar ara

- Siz b uakşam benim kar- sında beyanatına nihayet verdi. 

Etem izzet 
~ 

Milliyetin yeni edebi, milli 
romanı. 

Pek yakında tefrikasına -
baslıyoruz. 

" Aık gün;şl ,,: f:tem İzzet Beyin f' Yakılacak 
kitap ,, tan sonra gazetenıiz için hazırladığı 
bu bilgük roman Türk edebiyatının güzide bir 
eseri oldugu kadar Türk istiklal harbinin yarat
tııı;ı ilk coşkun ve edebi eser olacaktır. 

_ Pek yakında başlıyoruz 
~I 111 11 llll!lllllllllLlllJ llllt 11111111111 1111111 illi llllllllllllllllllflll 11111111111111n. 

30ağustos 
Zafer ve tayyare 
bayramı için ha
zırlth gapıllyor 

30 ağustosta Jstanbulun 
aldığı üç tayyarenin isml 

konacaktır 

Tayyare Cemiyeti, Tayyare bay
ramı olan 30 Ağustosta yapılacak 
şenlikler için istihzarata başlamıştır. 

14 Ağustosta Tayyare Cemiyeti 
kaza ve nakliyeler reisleri Cumhu· 
riyet Halk Fırkasında bir içtima ak 
tedecektirler. 

Bu içtimada 30 Ağustos programı 
tespit olunacaktır. Bayram gilnü 
şehrin muhtelif yerlerinde eğlence
ler tertip olunacaktır 

26 Ağustosta yeni alınan 3 tayya
remiz lstanbula g~lecektir. Bunlara 
Yeşilköyde merasimle isim verilecek 
tir. 

Alacakları isimler: İstanbul-Be
yazıt, İstanbul - Balıkçıları, İstan
bul · Fatihtir. 

TAYYARE 'J' ALEBESI 
Tayyare Cemiyeti namına Alman

ya ve Fransaya tahaile gidecek tale
be 19 Ağustosta Mühendis mekte
binde imtihan olacaktır. İmtihana 
talip olanların mıkdarı 30 kişidir. 

BURDURDA BiR ClNA YET 

~~ıuııl~iınmm.,w~~ --~~~ 
A hoııe ve llaıı ürretleri ~ 1 

G&zetenıizde çik!m yazıların hukııkn 11111hfnıılur · · 

!bone t&rtl&rı •ı llaıı taritiı•I 
Tdrtır- H•rlç l1.1cl S.ıhıf•Je S.W/71 gJ 

J A rlıgı 400 /tu. 8 ita . Jncl • JJ 
n • 750 .. 14 ' 4ncd • • 

IB • 1400 • f/700 • "' 2ncl • , }{;~ 
:N--~-•!__5 __ u: .......... ~ ..... 

rW//#///////////#~~-ı 
Gazi Hz. 

~ 
~ Reisicumhur Gazi Haz-~ 
~ retleri dün ahşam Ertuğ- ~ 
~ rul yatı ile Marmar::.ı 

bir gezinti yapmışlardır. ~=-~.a~-
!zami tarife 

Yunanmüvaredatına 

karşı azami tarife 
tatbik ediliyor 

Yunanlılar cevap bazırlayorlar: Emlak 
nıeseleslain hakeme bavaleslni kabul 

ve siyasi meselelerin lelrikinde 
ısrar edeceklernıi'! 

O/Jmr/Jk idare•ine tebligatta 
bulunan Maliye vekili 
Saraç oğlu Şükrü bey 

C.HüsnüB . 
Maarif vekili 
dün mühim 
bir nutuk 

irat etti 
San'at mekteplerı 
nasıl olacak? Dün 
Ankarada toplanan 

kongre bunugörüştü 

Arapça ve Acemce mektep
lerden kaldırılıyor, bu ders
lerden bu sene ikmale kalan-

lar sınıfı geçecekler 

ANKARA, 10 (telefonla) - Öğ
leden sonra Maarif Vekaletinde bazı 
san'at mektepleri müdür ve muallim 
!eri ile Avrupadan celbedilıniş olan 
ecnebi iki mütehassısın iştirakile 
kongre mahiyetinde bir içtima aktc 
dilmiştir. 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü Bey 
tarafından uzun ve ehemmiyetli bir 
nutukla açılan kongrede san'at mek 
teplerinin proğramları ve bu günkü 
vaziyetleri tetkik edilecek ve san'at 
mektepleri proğramlarında li.zım ge 
len tadilat ve ilaveler yapılacaktır. 

Maarif vekili 
Cemal Hüsnıl bey 

muallim yetiştirmek için Avrupaya 
talebe gönderilecektir. 

Mekteplerde Arabi ve Farisi ta• 
mamen ilga edilecektir . 

Bunların yerine ne okutturulaca~ 
jiı ayrıca kararlaştırılacaktır. 

Bu sone mezkOr derslerden ikmale 
kalanların ikmali oayılmıyacaktır. 

Daha faideli neticeler elde edil
mesi için bu sene millet mektepleri 
teşkilitına daha ehemmiyetli bir ma 
hiyet verilecek ve teııJdlit tevsi olu 
caktır. 

Vekiiletin bu hususta mühim ta-

BURDUR, 9 - Karaman köyün
den 7 kişi iki gözü kör ve ihtiyar 
olan Yusuf ağanın zenginliği etrafın 
da söylenen sözlere kapılarak bir ge
ce ihtiyarın yolunu beklemiş, öldür
müşlerdir. Jandarmanın sıkı takiba
tı neticesinde yedisi de yakayı ele 
vermişlerdir. ATINA, 10 (Anekı.) - Türkiye-

-~- nin cevabı telgrafla Venizelosa La-

Gece ticaret kurslarındaki tedrisat 
tamamon halk dershaneleri proğram 
!arından ibaretoldulu için bunların 
vilayetlere bırakılması tensip edil· 
miş ve hepsinin lağvı Maarif Veka
letince takarrür etmiştir .. 

savvurları vardır. 

Bu sene mekteplerde ders kitapla 
rı tamamen yeni harfler ile basılmış 
tır. Birinci devre kitapları Devlet 
matbaau ve tabiler tarafından ba
sılmıştır. 

MOSKOVA SEFiRi GlTTl heye bildiriımış mütalaası sorulmuş-
Bir kaç günden berl şehrimizde tur. Venizelosun cevabı henüz gelme 

buluıu • foskova 'iri Ragıp Bey miştir, fakat bugünlerde gelecektir. 
dün Çicerin vapuru ile Rusyaya ha- PAPAYI TEKDiR EDECEKLER 
reket etmiştir. ATİNA, 10 (Aneks.) - Papa A- Bu kurslardan tasarruf edilecek Bu sene Avrupaya 30 kadar talebe 

Hüseyin Ragıp Bey Rus - Türk ti- tinadan geçmiş fakat Atinaya çıkma para ile gündüz ticaret mekteplerine gönderilecektir. 
caret ?1~akeratına ~aş murahhas o- mıştır. Papanın bu hareketi amirine 
!arak ıştırak edecektır. karşı bir ademi tenezzül telakki edil- ZEPLiNİN AMERİKA LEHiSTAN - LITV ANY A 

I METROLUK diğinden Paris sefareti vasıtasile ken DÖNÜŞÜ iHTiLAFI 
100 ~~ABAKA tlisine bir tekdirname gönderileceği HAMBURG, 9. A. A.- Bir Al· .. VARŞOVA, 8. A. A. - Polonya 

söyleniyor. . f . k d alı hukfımetı M. Valdemaras ın Lıtvanya 
t İR 9 A A B .. man seyrıse aın umpanyasın an - p 1 h d d d k" hd' . 1 . ESK ŞEH , · · · - u gun YUNANIN CEVABI NASIL b' I f .. z !' k o o u u un a ı ta ıt rıvayet erı· 

100 kilometroluk bisiklet müsabaka- OLACAK? n~nA ır te gra ~ gl ore ep
17

e ınd m
49

erde- ne mütedair olmak üzre cemiyeti ak-
. . . 'ğ' y (İ 't) 'ki zı vrupa saatıy e saat e e- di .,.. T sında bınncılı ı unus zmı ı n- ATİNA 10 (Aneks) _ Yunanis- 1• 26 d t 1.. vama tev ettı6ı 11 emınuz 929 ta 

'J"ğ' H 1. (A kara) üçüncülü"ü , · rece arzışı ma ı ve erece u u gar "hll t d".. t M V 1 cı ı ı a ıt n .. .. . .. - .. ı; • tan ağlebi ihtimal Türkiyeye verece- bide bulunmakta idi rı no aya ver ıgı cevap a . . a -
Ziya (İstanbul) dorduncülugu Alı ği cevapta münhasıran emlak mese- · . demaras notasına ancak cemıyeti ak-
(Eskişehir) beyler alınıtlardır. lelerinin halli için bitaraf mübadele PARİS, ı.o A. A. - Zepelin saat vama ?lan ~ürmeti dolayisiyle cevap 
ESKİŞEHİR, 9. A. A. - Bu gün azasının hakemliğini kabul ettiğini 6,30 da :ı:ıarıs afakından usmuı .ve vercUğinı Lıtvanyaya ~rşı ne ka~ar 

bisiklet münabakasında yüzbaşı Ha- bildirecek siyasi meseleler için kuyu- şarka dogru yoluna devam etmiştir. ~uslihane har~ket .ettığ~~~ dair. şun
lit bey 50 kilometreyi 1 saat 24 da.ki- du ihtiraziye dermeyan edecektir. BAL, lO .. A.: A.-:- Zepelln saat 9,25 dıye kadar kifı .del~ler g~stermış ~~
kada katetmek suretiyle Türkiye re- Yunanistan ancak mali meselelerin te Bal şehrı uzerınde uçmuştur. duğunu zannettiğim ve Lıtvanya hu 
korunu kırmıştır. hakeme kabili tevdi olduğu fikrinde- BESANSON, 10 A. A. - Zepelin kilmetinin dahilde ve hariçteki mua-

dir saat sekizi kırk keçe şehir üzerinde nzlarına karşı tatbik etiği kanlı ted-

Mektepliler 
müsabakası 
14 üncü haftanın 

neticeleri 
14 üncü haftanın birlncllllderini 

sırasıyle isimlerini kaydetiiğimlz Bey
ler kazanmışnr; 

J - Galatasaroy li5esinden 228 
Fahrettin Bey 

2 - Galaıuaraydm 1!29 Billont 
Bey 

3 - Üsküdar lisesinden 168 
Abdullah İhsan Bey 

4 - Darüşşafaka lisesinde 184 
Naci Emin B. 

5 - Galatasaray lisesınden Reşit 
Vasıfı B. 

Bu Beylerin bugünden itibaren 
cnilracaatla idare müdürlüğündon ik· 
ramiyelerlni aldırmalan. 

15 üncü hafta 
15lncl haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 
bu günden itibaren başla

mıştır. 

Gelecek l 18IAtustos Pa
cevap !arı zar günQ ak-

şamına kadar kabul edece

ğiz. 15 inci haftanın enmühlm 

haberi için alınacak netice 

1 'Ağustos Pazartesi günü-
llAnedllecektlr. Cevap 

larınızı Mllllyet müsabaka 

memurluıtuna gönderiniz. 
ıı..r f J\\Usabaluimıza haftanın 

l 'I O : en mühim haberinin ne 
olduğunu blldlrmek ve niçin o· 
haberin tercih edildiğini izah 
etmekle iştirak edllmelldlr. 

.ENIS B. BUGÜN GELiYOR uçmu,tur. birlerin. kendisine atfedilın_iı olmasına 
karşı şıddetle protesto etiğini beyan 

ATİNA, 10 (Aneks.) - Türkiye etmektedir. Polonya hükumeti milh-
sefiri Enis B. bugün İtalya vapurile ROMANYADAKl HADiSATIN tırasına ayrıca vaki iınadatm gayri 
İstanbula hareket etmigtir. Sefaret SONU varit oldufunu da mufassalan balı 
işlerini batkltip görecektir. Sefirin BÜKREŞ 9 A A _ S h di 1 etmektedir. 
mufarakatı burada teeB&ür\l mucip olı . k ha ' 1· ·21 ·k ... 00,.La se ~; M POINCARE Si yor. rın u nı o an ışının upenı . HHA Ti 
DIY AMANDOPULOSUN HALEFi d.e ~lrrabalan huzurunda tetfln mera- PARİS, ıo. A. A. - ~· P_olncare 

. sımı yapılmıştır. Hastanelerde 23 a- ye yataktan kalkması ve ışlerıyle ya-
ATİNA,. 10 (An~ka.) - Harı- ğır yaralı 30 hafif yaralı vardır.Mec- vaı yavaş meşgul olması için müsa

ciye nezareti M._ pıyamand?pulo-. ruhlar arasında 12 jandarma bulun- ade verllmigtir. Maamaflh ziyaretçi· 
sa talep ettı~ ~ezı'."?'e!' maktadır. Bütün bu mmtakada .U- leri kabul etmesine henüz müsaade 
vermişt~. Bu ~ezu~ıret ag~ebı ihtı- kün hükUmfermadır. edilmemektedir. 
mal infısal ınahıyetını haızdlr. M. 
Diyamandopulosun yerine hariciye 
erkinı memurininden Stefan Georgo. 
pulosun tayini derpiş olunuyor. 

M. RiVASIN TAVASSUT 
TEKLİFi 

ATİNA, 10 (Aneka.) - Bitaraf 
mübadele azasmdan M. Rivas Yunan 
hariciye nazırile uzun uzadıya görüş 
müş müzakeratın inkıtamdan beyan 
teessür etmiş ve iti13f husulü için 
kendisine irae edildiği takdirde yeni 
bir tavassutta bulunmağa amade ol
duğunu ilave etmiştir. 

Mihalakopulos - Rivas mülaka
bna azami ehemmiyet veriliyor. 
AZAMI TARiFE EMRi GELDi 

Hükfımet, Yunanistan müvareda· 
tının 6 Ağustostan itibaren S.zami 
gümrük tarifesine tabi tutulması için 
gümrük idaresine tebligatta bulun
muştur. Lozan muahedesinin akıtle
rinden olan Yunanistanla tekrar ti· 
caret itilafnamesi aktedilmediği ve 
şimdiki vaziyet 6 Ağustosta hitam 
bulacağı için bu tarihten itibaren Yu 
nanistandan gelecek eşyadan azlimi 
tarife mucibince resim alınacaktır. 
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Milliyetin yeni anketi 
Yeni yazı ile yazmakta ve 
okumakta ne gibi güçlük 

lere rasgeliyorsunuz ? 
Hangi yollarla en çabuk ve en kolay olarak 

okuyup yazmağa alışmak mümkün 
olabileceğini araştıracağız 

"Yeni yazı ile yazmakta ve okumakta ne gibi güçlüklere raıı-
geliyorsunuz?" . 

"Milliyet yeni harf ve yazı ınkılfıbında en ön sırada çalış
mış olmakla iftihar eder. Bu ~uygunun verdiği gayretle okutu
cu ve okuyucularımıza şu :malı soruyoruz. 

Gelecek cevaplan derliyip toplıyacağız. Okuma yazma için 
güçlük verebilen noktala." ay~~ ~yrı gözden geçireceğiz ve bunla
rın nasıl ortadan kalkabılecegını, hangi yollarda en çabuk ve en 
kolay olar~k okuyup yazmağa alışmak mümkün olabileceğini 
araştıracagız. 

Bu ~e."~plan derlemek ve güçlükleri toplayıp kolayını göster
mek ışını yazı arkadaşlarınuzrlan İbrahim Necmi Bey üs
tüne almıştır. Dil inkilfıbı işinin en çalışkan yapıcılarından olan 
arkadaşımızın adı, bu anketten iyi neticeler alınacağı icin bir 
kefil sayılabilir. • 

Anketimize her istek eden cevap verebilir. Cevapların müm· 
kün olduğu kadar açık ve misalli olarak yazmada ve okumada 
görülen güçlüğü göstermFsi kafidir. 
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' L HARİÇTEN ALDIGINİİZHABERLE
1

R 
Viyana mehtaba 

A ' 1rupada çocuk meselesi 
1 - ""*' 

A.meıı.-Ikad.a Feieme~e 

Avrupa işleri limanların tale~i 
Bir çocuk bazen bir vatan 
Değer diyüp öyle çalışıyor
lar .. Ve çocuğun bir senelik 
ihtiyacını temin ediyorlar 

Bütün ümidin lngiliz 
başvehilinde oıdu- Hen arazisinin ~erhal 

Afft umumi Mesuliyetin kendisine teve 
Sırp gazeteleri Bul- CÜh etmediğini isbaf efnıe 

garistana hücum Türkiye daima hazırdı! 
ediyorlar ANKARA, 10. A. A. - Atine elçi! hede ve bu itilafnamelerin a!U 

miz tarafından perşenbe günü akşa- den beri tatbik ve intaç oı~n 
mı Y~na:n hariciye nazaretine verilen 1 mesuliyeti kendisine tev~cillı;, ----
cevabı muhtıra bervechi atidir: diğini isbat etmeğe TürI<ıY• ·~ l)\ 

ViYANA, 6 (Milliyet) - Çocuk! bahatı olmıyan bu yavruların telef ğUllU SÖgfiyor/ar f!1Jıl1'jes1'01' 1'sl1'jorl!lr 
büyütmek onu faideli bir uzuv şek- olmasına meydan verilmez. Biliikis UIJ U 
!inde yetiştirmek içtimai ve iktisadi. bazı yerlerde, çocuğuna bakamıyan NEV - YORK, 10 (A.A.) _ Nev- SOF~ A, 9. ~· A.- B~lgar l?azete-
mühim bir mes'eledir. Her medeni 1 ana ve babalar evlatlarını böyle bü- Yorkun resmi ve siyasi mehafili, La . .. lerı. affı umumı mesclesıne daır Bul-
memleket, bugünün adamlarından yütme evlerine bırakırlar. . Haye konferansının akamete uğra- _LA HAYE, 9 (A.A.) - Sıyası ko- gar~stan tarafından Yugoslavyaya Türkiye Cümhfıriyeti hükümeti ha- hazırdır. Bu yüzden müteııı~~ '{ 

riciye vekiline Yunan sefiri tarafın- kiiyet etmekte olan Türk hu rıt e 
dan tevdi olunan 27 Tcmuz tarihli 1928 martında Cenvrede Te• ~ l\u 
muhtra muhteviyatına ittilakesbet- tü beyefendi ile vaki müz~_k<iill d 

daha fazla olarak yanru idare edecek Her içtimai müessesede çocuk do-' masının önüne geçmek umidinin M. ~ısyonda M. S~cseı;na~n Re_n ~razı-ı venle~ cevabi notadaki li~"'.~ ~ülii
lerin yetişmesile meşgul olur. 1 ğum ve vefiyatıru, umumi ölüm mik-1 Macdonald ta olduğu mütalaasında- 1 sın_ın derhal tahlıy~s~nı ıstemıştır. M. I yem_e_tıne ve _tarzı hareketın ıtilafper-

.. Benim bizzat bu~unbuğum ... üç b~- tarı ile mukayese eden istatistikler 1 dır. ~ariciyc ~ın vekili M. Cotton, Brıand Alman hancı ye nazırın_~ Ce-ı verhgıne ra~men Be~~rad matbua.tı: 
yuk Avrupa devletındc çocuga ven· vardrr. Amenkanın tamırat meselesinin dev- 1 ne~rcde Fransa ta~a!ı~dan mudafaa nın Bulgarıstana hucum etmesını 
len kıymete, onun iyi yetişmesi için I Bundan elli sene eveline kadar ço- !etler tarafından derpiş edilmiş olan edıle_n ~e Re!' ara~ısının ancak ta~ hay~e~e. karşılamakta, re~ml demo
gösterilen himmete gözlerimle şahit cuk vefiyatı yüzde 15 - 20 arasında 1 nihai hallin tahakkuk sahasına isal nıhaı b~~ ma_lı tesvı:rede:'. sonra t~hlı- 1 k~atıtıskı hgo".o~ ga_z:te~ı Bulgar ef
oldum. iken, bu günki fenni teşkilat sayesin ı edilmesini şiddetle arzu etmekte ol- yesı mumkun olabılecegı s~retınde karı umumıırcsmın ıkıncı Yugoslav 

M. Mihalakopulos münazıun 
tik. Bu muhtırada Yunan hükumeti selelerin halli için daha seri.•' 
n:ıevcut muhtelif meselelerin halli i- ameli bir çare bulmak üzre bıf ~ 

Bu memleketlerde çocuğun gör- da yüzde bire inmiştir. duğunu beyan etmiştir. Mamali, A- ?lan noktaı nazarı kabul etınış ~!du- notası~~- v_erilecek cev~bı sükunetle 
düğü şefkat son derece büyüktür. Ço_cuk yapma Avrupanın bir _çok m~rika hükumeti, tercihan Young gunu hatırlat~ra_k bu tale_bı katı su- b_ekledıgını, Belgrattakı ~azı gazetele 
Seyrü seferi tanzim eden polisin her yerlerınde azalmıştır, fakat dogan planına veya her hangi bir plana biz rette reddetmıştır . M. Brıand •. ':'zlaş- mı, anlaşılan, başlamak ~zre bulunan 
i~i brrakarak yolun bir tarafından ö- çocukların yaşaması temin ediliyor. zarure muzaheret etmemektedir. M. ma ~o:rıısyonu~un ~kar~o ıtı~af~~~ı muzakerattan .evel ?avarı. zehirlemek 
teki tarafına geçmek istiyen bir ço- Doğan yavrular _öld~kteı;ı sonra ço-

1 
Cotton •. İngilterenin La Haye deki ~u.c:bınce teş~ıl edılmek ıstenıldıgı- ma_k;;adını takıp ettıkle~ıı;.ı ve arad~ki 

cuğu kolundan tutup geçirdiğim gün cuk ı-:apmanın hiç fa_ıdes~ yoktur. vazı~etıne Amerikanın _ M. Snow- nı ılave etmıştır. ıhtılaf;n muzakere t_arıkıle halledile: 
de bir kaç defa görürsünüz. Çocuğa İklım ve toprak ıtıbarıle çok zen- den ın teşrih ettiği şekilde - muza- PARİS, 10 (A.A.) - Petit Pari- bılec:gı hususundaki zan ve kanaatı 
bir şey olmasın diye bütün bir cad- gin. olan memleketimi.zin nüfusunu heretinin mevzuubahs olınıyacağıru sien gazetesi La Haye den istihbar kend~ milktle~i~in ka!asın?an sök
denin vesaiti nakliyesi durıır. Bir ço- artırmaya mecburuz.Bır taraftanfazla ve Amerika hükumetinin Young pla- ediyor: M. Jaspar, M. Hymans, M. mek ıstedıklennı beyan ettıkten son
cuğu ezmek yaşlı bir insani ezmek- çocuk yetiştirmiye çalısmakla bera- mm? tanzimine iştirak etmiş olan A- Cheron, 1':i· Loucheur, M. Pirelli ve r~. ":'tbua~ te~ett~p ed:n vazifenin 
ten her halde ezene daha çok paha- her doganları yaşatnuya, bilhassa merıkan murahhaslarının yaptıkları M. Adatcı, Befçika heyetinin ikamet huı:umetlerın ışını teshıl etmek ol
lıya mal olur. Çocuk Avrupada her gürbüz yetişmelerine gayret edece- işi tecviz etmemek vaziyetine ilka e- 1 etmekte olduğu binada toplanarak dugunu ve eğer bazı Bulgar matbu
kesin malıdrr, ona her kes şefkat gös ğiz. dilmiş olmak mecburiyetinde kaldığı-! dört devlet namına Young pliinmın atı buna _muhalif ise bunların hiç ol
termiyc mecburdur. Memleketimizde çocuğa verilen na delalet edecek hiçbir al:imet mev- ihJfiline müsaade etmemeğe karar ver ma~~ mıll7tlerinin kıymetli menfaa-

çın cer~yan eden müzakeratın _aka- kere açmak ve bunun için hak ·f, 
n:ıete ugraması mcsuliyctindçn t~bcr- vassutuna müracaat etn1ek tt'.Ii }'o 
rı .. etmek temayülün göstermekte ve bulunmustu. /\. 
muzakerat dos . .rası~ın muht~lifinfi İşbu h~keme müracaat tckl.if1 

ka~a? noktalar .uzerınde karar ıttiha- zuu bahis mesaili cemiyeti a~ 
~ı ı~ın beynelmılel adalet divanı veya rafından mensup ve salahiyeti !. 

Isvıçre ~onfe.derasyo.nu reisleritarafın yi haiz bitaraf azanın sıra ile r 
d~n tayın cdılecek bır veya mütead-I eylemekte oldukları muhtelit 
d~t ha_keme te".di! te.k!if eylemekte- ona tevdi eylemis bulunan ah!Ô::I 
d_ır. Tur.kıye hukumetı ışbu meselele-I diye ile kabili itiliif olmadığında" 

Çocuklar için vücuda getirilmiş ehemmiyeti b~y~ bir ~ükra~a. kayd cut olmadığım ilave etmiştir. 1 mişler ve İngilterey~ bazı taviz~t ya- t'.erını tehlıkeye. ilka etmemelerini i-
binlerce ır.üessescler vardır. Validesi etınek mecb':'':'yetindeyız. AtıJnız.• te-ı KAÇAKÇILARLA MÜSADEME 1 pılması ve fakat pl~rın_ı mekanızma_- lavc eylemektedır. 
işe giden emzik çocukları için bile ıı:ıın etıı:ıe~ ıçın de. yarının buyukle-ı 

1 

sına dokunmaktan ımtına edilmesı YUGOSLAVYA YA VERiLECEK 

rın hallı'..ıı temın edecek uhuht ve teakiben her iki hükümet ara 
mu~avı;Iat mevcut. olmadığından do- yeniden fikir teatisi vuku bult1'' 
layı muzakereı::e g_~rı;:ıiş değildi onun Nihayet iki memleket arasında!<' 
cvel ve ahır goz onunde bulunduğu nü münasebatı takviye eder ,,e 
şey ger;k tebasının _gerek garbi tara- tebsinin hukukunu daha 2 ;yad

1 

kyadakı ekallıyetlerın h~kukunu Lo- ratle temi gibi ameli fa.ide. · 
zan mua~edesıJ: onu t~kıp. t>den itil2- Gazetemiz makineye vcriJect · 
fnamelerın. ahkamı daıresınde temin kikaya kadar cevabı mutiranııı,; 
etmekten ıbaret olmuştur. Bu mua- dı ajans tarafından verilemeııı'! 

bakım evleri mevcuttur. Şehrin en rını yetıştırmek ıktıza eder. . DETRO~T. 10 (A.A.) - J:Ieye- hususunda mu~bık kalmışlardır. CEVAP 
vasi ve havadar yerleri çocukların Buna zaına~, ~sır, memleket, ıdareıc~nlı bı~. t•lciP. e".""sında Detr~ıt neh · SlYASl KOMiSYONDA . ~OFYA, 9. A. A. -Na".rlar mec- Dahiliye Vekilinin beyana koşup oynaması, sıçraması için park her şey _mu"":'ttır. Karşuruzda ne rınde kuullu ıçkıl~r kaçakçılıgı ya-' lisı Yugoslav notasına ve~ecek ce-
lar, bahçeler haline getirilmiştir. genç bo~an ~ır pacliş~h var ı:ıe de o-

1 
pan gemılerle sahil .ınuhafızları ar~-.1 _LA H_A_YJ".. 9 (A.A.) _Siyasi ko- vabm umumi hatlarım tetkik etmiş-

Çocuk sabahtan akşama kadar ora nun y7t!ş~esıne !"anı ola~- bır ku~- sında_ rove!ver ve tüfek" ateşı teatısı mısı-:o? _ıkincı ~els~sini aktetmiş, Ren !erdir. . . . 
da oynar, atlar, düşer ... İyi günler- vet. Bilakis çocuga, gençlige fevkala- ! s':'retıyle bır muhareb-. olmuştur. Sa- arazısının tahlıyesı meselesini umumi Gaz~teler, bınncı Yugoslav notası
de umumi bahçeler, çocuklarını ara- de eh~mmiy:t ve_re~, onun yetişmesi 

1 
hı! muhafızlanndan biri mec~ _ol- surette tetkik eylemiş, bilhassa Ce- na verilen ce.vabi notanın metnini 

basr ve kolundan tutarak getiren an- ne ç";1işan ~ır hukumet var. O kuv- mı:ş ve kaçak5ılar Kanada sahiline nevre protokolunda derpiş edilen mü neşretı;nektedır. ~u notada Bulgar hü 

~~--~~--~~ 

"Halhın hühumete peh yakın olduğtJ1'1 

hühumetin halhla baş başa 
neler ve ya dadılarla doludur. vet cli:ror iri: dogru kaçmaga muvaffak olmuştur. şahede ve uzlaşma komisyonunun k~etı hassatan ıeneral Jekof mese-

7 yaşından 
14 

yaşına kadar çocuk Sevın sevin çocukları 1 HAFiF iÇKiYE MOSAADE teşkili işiyle ıneşgul olmuştur. Komi- lesınden ~ahse~e.kte, mumaileyhin bulunduğunu gördüm,, 
mecburi tahsile tabi tutulur. Mektep Çocuk ?~m~~:. sy~n huJı:ukş_ınaslardan mürekkep bir ordu ~~n ye~sınde -~~rp münev-
lerin de sistematik tahsil ve terbiye Vatan ~ç~ wmt demek! NEV -YORK, 9 (A.A.) - Müski- talı komıteyı bu ınesele hakkında u- v~"!e":"1" lca~ emrettıg~ hakkında- Adana, 10 (Milli_yet) _Dahiliye vekili bugun·· hu"'k"-ete 
altında yetişmderi temin olunur. Hayat ı_ç':" sebep demek! ratın men'i hususuna ait i§lerle meş- zun uzadıy~ ~etkikatta bulunmağa ki ıddianm _dogru olmadıgıru beyan l k wu 

Ç 

uk daha d .. .. Çocuk ıçın vatan yaşar, gul olan komİM!r, aile arasında istih- memur etmıştır. Komisyonun gelecek eylemektedır. Jeneral Jekof esasen 25 ~re meı:nurlarnı zıyaretlerini kabul etmiş ve halle ile görii . 
_ .. oc. . _rahınr ~ ere d~~- Çocuk ile iimit yaşar, lak edilmek üzre bira ve hafif şarap içtimaı Ağustosun 12 inci günü öğ- T~muz 1924 afli umumisinden isti- tur. Vekıl Bey seyahat intibalannm iyi olduğunu söyledi 
gu dalrikaden ıtıbaren hımaye edilın.i- Vatan seven çocuk sever, yaprlmaıwıa müsaade etmi§tir. leden sonra vukubulacaktır. fade etmiş olduğu halde o tarihte sonra demiştir ki: 
ye başlarur.. . • . Çocukları vatan isteri Yugoslav hükftmetinin bu bapta hiç- Adanay k d" G diY" ~esela Vıl'.:ana bele~ıy~, zengın. Çocuk demek: I KONFERANS AKIM bir itirazı olmamıştır. Jenerahn on- -

1 
ço sev ıın. ez gım yerlerde hallan bülı: fakır, fıtr do~an çocuga hır senelik Vatan için hayat için -pllCoered.e KALMIYACAK dan sonra mevkuf kalmasını icap et- ı>:k ?'.akın olduğunu, hükumetin halkla bat başa bulundu' 

ı;amao;ır ~edıye ed7r. Çocu~ Sebeb demek! BAŞVEKİLİN SUKOTU LA HAYE, 9 (A.A.) - Beyanat- tiren ceraimin Yugoslav hükumeti- gordum. 
bıahsus süt ve muhtelif gıdalar \Stih- Sevin sevin Ya'vrıılan fi ta bulunan M. Briand, Avrupa ve ci- nin bahsettiği cürümlerle hiçbir ala- Tetkikatuna istinaden söylersim ki; harf inkilibı men:ı~ 
zar ol_unur. . Asil T~k ":'.ill.~ti, _çocuklannı hep LONDRA, 9 (A.A) _ M. Macdo- han ııullıunun ümitlerini taşıyan.kon- kası bulunmamaktadır. çok büyük hüsnü tesir yapmıştır. Halkın yüzde doksanı rnüil 
. !•yat~~· sıne.malarla çoca.lı:1arm bu ga~e ile buyutmıye çalışmalıdır. J nald ın halen ikamet etmekte oldu- feranam akamete 11ğrıyacağıru kabul mel okuyup yazıyor. fıkrı kabiliyetlen, yavaş yavll§ açıl- Halı:ikaten: J g-u Leasicmouth tan !ıildirildi<'ine edemiyecegini sövle~tir. Mıımaile- Çin ~8 H af JI m~~ batla r-.ı.. o h c d !, "' . er tar ta asayiş mükemmeldir. Şükrü Kaya Bey ya-" " 
-,- . ~ıır. . ......-'."".': göre bir gazeteciye beyanatta bulu- Y • enevre e 6,..e,vktin mütehassıs ıv· ~ 

. Kımsesız çoculdan lıimaye eden Vatan ıçuı, nan Başvekil La Haye konferansı !arı tamirat mesel~ıp.n hallini ihza-' ŞARK DEMiR YOLU sıne hareket edecektir. Akşam belediye tarafından şerefİJle 
bır çok mileueselcr arasında. gayri hayat için, hakkında en ufak bir şey bile sö 'li- ra memur etmek ıf<iqnıu verdilderi MOSKOV A 9 A A T . garden parti tertip edilmiştir. 
meş.rıı çoc __ uklara bakan te9kilit ta ubep demclcl... yemiyeceğini beyan etmittır· . ·Mııyma Erlül 1928 tarihfrM;leC bugun·· e kadar ıı ç· k d' ·. · 11 .-.k_as_aı~- • • * ılı D 

1 
kt ba lı:a .__ ~ • . b" , , 4 .ı; .. ,. • • 'ı ın şar emıryo arı ı ıncı mu. _,1 

var r. unyaya ge mç en § aoıı M. DEMiR ileyh, konferans haklı:tnda hiç bir vazıyetın ır tarııı_itsµıı yapmış ve bu diırünün geldiğini bildiriyof Muma . DAHlLlYE VEKlLl 1 Mersine harabı: edcek ...., ~~11 
ma!Cimat almamı• oldugun· u ve bina- 6 devletten beşi~ nlaru aynen ka- ile hin b tı · - 14 A~USTOSTA ANKARAYA A-•--awa avdet edec·'·'erdir· ~ 

Ati 
• bul etın k 1 hi ı!" . 

1 
Y eyana na nazaran şark de- ,..,,._ , .,... , na mekfa ba ~naleyh kendisi için M. Snowden in e e n -rar vermış_ 0 . • miryollanna Çinlilerin vaz'iyet etme- DONUYOR Kaya B. 14 Ağuıtoıta Ankara"*i 

beyanatını tefsir etmege imkan bu-~ deh~ı_n~Y•j1e .1:,jde~~ır- ıi münakaliitı tamamile intizamsız bir l\DAN>,.. 10. (Milliyet) _Dahiliye lunmak mecburiyetinde oldul'I 

Cevabımız At
-ı•nada lunmadığmı söylemiştir. t" · k."~~ • ;oozun:ı,_evdi ';,.. k emış- )ş:kıe sokmuştur. 1700 kilometrelik vekili Şükrü Kaya bey dün geç vakit trenle doğru gidecektir. 

"'OMİNVONLAR VE MISIR ır ı: vazıyet v ım r. a at ga- bır hattın ancak 200 k"l tr . ti" ·-L-'-' eld" Mi . Ce h u • yri kabili tamir değildir." · · 1 ome e llll - """u~ze g 1 111 
"' Y andan DAHiLiYE VEKiLiNiN 

dadmdaki bır kısmında sefer yapıl- kar§dandı. Belediye bahçesinde bir 
Mumaileyh, Fraı:ıanrn sulha sıkı- maktadrr. ziyafet verilcl,i. Bu ..ı.aı. vilayette SEYAHA Ti 

Yunan gazeteleri ve Yunan 
mahafili ne söyliyorlar '?. 

LONDRA, 9 (A.A) - Avustral
ya ve yeni Zelanda matbuatı, İngi
liz - Mısır muahede Ulyıhası aleyhin 
de protestoda bulunmaktadır. Mel
goume da çılı:an Herald gazetesi M. 
Macdonald rn İngiliz imparatorlu
ğunu dominyonların fikrini alma
dan münakaşayı davet edecek bir po 
litikaya sevkettiğin.i yazmaktadır. 

MEŞHUR KADIN 
TAYYARECİSİ 

ATİNA, 8. (Milliyet) - Siyasi miz cevap bundan aonralri Türk -
bir Kuriye bu sabah geldi. Hilldlme- Yunan münasebatının gizeceği safha. 
timiz tarafından Yunan htikümetine yi bize gösterecektir. Çünkü artık i
verilecek cevabı buraya getirdi, bu- iri memleket arasındaki muallak me
radaki sefirimiz Enia Beye tevdi et- sailin bundan daha ziyade uzaması
ti. Mesele nıalümdur: Yunan hülı:ft- na imkan yoktur, M. Venizeloa An- LONDRA, 9 (A.A) - İngiltere
ı.ıeti Türkiye - Yunanistan arasın- kara hükumetinin hüsnü niyetinden ninen meşhur ve cesur kadın tayya
d_ıki muallaktaki mesailin hakeme tev şüphe etmek doğru olmadığını söy- recilerinden olup İngiltue - Hindis 
eli edilmek suretile halledilmeaini lemif imiş. Filhakika M. Veni.zdos tana gidip gelme uçuıunu 8 günde 
t~klihf e~şti. Enis BMey Mihb~ akşam i- Türk hükumetinin hüsnü niyetinden ikmal etmek üzre geçen Cuma günü 
ç
1 
ınt anb~ıye nazülakam tal. alak~p_u- şüphe edemez. Çünkü biz şimdiye ka- Limpin tayyare lcaragfilınıdan uçan 
os an ır m t ep etmıştır. dar hüsnü niyetimizi defaatla · t et düte• dö Bedford Pazarteıi günü 

Mülakat bu akşam saat yedi- tik M. V eni.zelos Türk hüküm~tiııin Karaş iye vasıl olduktan ve orada bir 
de olacaktır. Tabiidir iri bu ce- hüsnü niyetinden Jüphe caiz olmadı- ~ç eaat ist~t ~tti~n so~ dö:" 
vap Yunan hariciye nezaretine veril- ~ söylerken ıunu da ilive etmİ§: nuş seyabatıne gınnıştır. Ve şımdı 
meden ve muhteviyatı resmi şekilde bu hİİ8Ilü niyetin filiyat sahasında Haleple Sofya arasın~ bulu~
teblig edilmeden cevabımızda ne den tam bir surette kendini göstermeme- dır. ~rarlaştmlan ılan mucıbınce 
eliğini öğrenmek kabil olamazdı. O- sine sebep ihtilaflı me&ail.in bir takını mumaileyh. saa~ beşte Kroydon karar 
nun için bu mektubunda cevabi no- eşlıaaı huauslyeye taalluk etmesinden gthm~ ye~ııebı~ec~k olursa bu hava 
tanın muhtevıyatı haklı:ında tahminat ileri gelmektedir. M. Venizelosun yolu uzerındekı sür'at rekorunu kır 
yürü~ek. d_oğrn olmaz. Bunu öğren- ~«:iği qlıası hususiye ihtilaflı mış bulunacaktır. 
mek ıçın ıki gün geçmesi lazım geli- mesail ile doğrudan doğruya alakadar FRANSA İLE İTAL YA 
yor diyebiliriz. olan ve Türlriye hükfuneti.n.in asla ih-

Fakat Atina gazeteleri Türk ceva- mal edemiyeceği vatand8flanmızdır. LONDRA, 8 (A.A) - İngiliz u-
bının muhteviyatı hakkında ihtiyat T.~~.Ye. bir. i~i.fa vasıl. olmak için ınuru havaiye nazın ile lıa:len Lon
karlık göstermeden timcliden bazi husnu nıyetı~u ~spat ettı ... H~tta bu drada · bulunmakta olan M. Lorcnt 
tahminlerde bulunuyorlar. 'Yuııan ·~~ husuml'.e?"' m"nafii b~e feda Eynac tayyareciliie ait lngilli: ve 
mahafiline göre Ankara hükfınıetinin edildı_. Onun ıçm tekrlir edelim ki Fransız menafiinin kabili telif oldu 
cevabı sert bir lisanla yazılııiq .ıa. Türkiy~nin hüsn_U niyet!"~•.n asli şll- ğu her yerde her iki memleket tay
cak, bundan sonra müzakerata bq- phe ·~~es. Bız de bır ıtillfa vıısıl yarecilerinin aıkı bir surette teşriki 
!anmak hususunda bütün kapulan °1°".""k ıstıy~ruz. Bu samimi arzumu- mesai etmelerini temin edecek tedbir 
kapayacak mahiyette olacalı:mıt... su izhar ettik. F~at itilaf arzumuz !eri tetkik etmişlerdir. Hava servia.
Atina gazeteleri, Yunan malıafili it- Yunanl_ılarc;a. ':"k<liı; ~dilmene biz de !eri bu suretle çoğaltılmlf ve çabıılr.
te hep bu yolda talımınat yürütüy- t~u _diyebıliriz iri böyle bir itiliif laftırılmıt olacaktır. 
orlar. Diğer bir takim nıahafil de Türkiye kadar Yunanistan için de -- --.. ··--·---·---
cevabımızın tekrar müzakerata bat- fayd~ ?1~calı:tır. Fakat Yunanlılar Gı"llette traş bı"-
lamak için açılı: kapu bırakacağını i- ~endiı!;nnı beğenmif, bir talı:nn hay;-
leri sürüyorlar. ata !''lmıt adamlar oldukları için çaklarının ı"ma-

. bu halribtl anlayamıyorlar Eğer bir 
Yunanlılar daıma tuhaf tuhaf id- iti!A{ olmazsa bunun mea•uİ· ti y lind } 

dialarda bulunan adamlardır. Yunan nanWara ait oldu"u kada 'r~ u- e yapl an 
1 · l'k · " r •tın uu-

gazete ~n mut a a _bır şey söylemiı masından bizim kadar onlar da mil-
olmak ıç_ın ola~k lı:i ortaya bır talı:- teeuir ve mütezamr olacaklardır. 
ıı_n tahminler surmekte, bu tahminle- M. Mihalakopuloe ötedenberi müza
nn _ne _kadar ~-oğru olduğunu d~şün- keratin inkitaa oğruyarak meadenin 
mege !uzum gormeden bunları sutun- cemiyeti akvama ha al · · · tı" d 
1 

· kt diri v esını ıa yor u 
arına geçırıne e er. Mescll bir İşte •imdi inlrita ld B d 

t k t 1 A ka lı ···~ . . , o u. un an aonra a ım gaze e er n ra U&umetinin mesele hangi !ha · k ba 
cevabi yazıp gönderınekte geçiktiğin.i sa ya gırece ace ·•? 

HlNDISTANOA GALAYAN 

buna sebep olarak da güya lıüküme
timizin noktai nazarını ispat için de· 
lil bulmakta müşkülat çekmesinden 
ileri geldiğini, ret cevabı vermek i- CALCUTA, 9. A. A. - Polis ko
çin d_ü?ya cflı:an umuıniyesi karşısın- miseri bir beyanname netretmiştir. 
d~ ~~ı ~e.lail~edarik için müşkülat çe Bu be~a~ame~e mensucat sanayii 
kildigını soyluyorlar.Bununla beraber amelesının grevı dolayısile gerek CaJ 
bu ~az~tecı efendiler cür'etlcrini da- cuta şehrinde ve gerek varoşlarında 
ha ılcrı vardırarak güya bizim zih- polis komiserinden hususi bir mezu
niyetimizi bizden _daha iyi b'idiklerini niy~t ~lınmış olmadıkça açıkta umu
ıddıa eder gıbı bır vazıyet alıyorlar. mı ıçtımalar akdinin yedi gün müd-
Artık n olursa olsun gönderd;;ı:. detle memnu olduğu bildirilmektedir 

t:B 10D teaGbclcnle, ~ 
Ullam Shdfi<ld «litiaden ms• 
m&ı •• J11%knnln pek u.tia btı
- "-bik bv bo~ me
u.dd1t ddalat motterih biı IG
tttu. tnt olunablmed cnplt 
<dolm'fdr 

V ol• Çllunndan evvel bir pt· 
ket ılnuınw derhttar cc:Hıu&. . 

~ 
~ 

Qillette 

~a merbut oldugunu beyan ve ne- ı GALlÇY ADA ŞlDDETLl FIRTINA ~urini kabul ettiler. Devairi tef- DORTYOL, 9. A. A. _ D~ 
tice olarak konferansın uyandmnış \ PARİS A . . tq C. H. Frrka11 Belediye, Türk oca- ekili ş··krü Ka be ef eli ..,ı olduğu ümitleri dağıtmak mes'uli • 9. · A. - Parıs - Midi - · ttil C. v u ya Y en 
tinin Fransanm omuzlanna .. {';"" gazetesinin Berlinden aldığı bir habe- gıru zıy~e~. e ':.r. H. F?"~"' A: de kasabamıza celmiı üç aaat !il 
miyeceğin.i ilave eylemi§tir. yük! tile re göre Şarki Galiçyada şiddetli frr- ~:;'.İ; ıyıubund~ 2-!e .;emeğı zıy~eti k_uftan ııonra Adanaya hareket 

tmalar, kaşırgalar, feyezanlar olmuş · arın ı ey otomobille tir. . 

MALI KOMlTANIN lÇTlMAI mühim tahribat yapmıştır. 15 telef R •ı · Jı 
LA HAYE, 9 (A . .ı\.) - Mali en- 100 kadar yaralı vardır. Bir çok ev~ usya ı e ticaret milzakerlJI' 

cüınen.in yann İçin tesbit edilmiş olan !erde yangın çıkmış, köyler su altın- .J 
celsesi tehir edilmcımiştir. Mamafi da kalmış, ağaçlar devrilmiş, mahsul- ANKA~, 10 _(Telefonla) - Hükfunetimiz ite Rusya aP'r 
bu celsede yalnız tali mesdelerin mev ~ mahvolmuştur. Hasar ve zarar d_a yapılan ~ıc~an muamelatın opsiyonlarını miizakere etııı~, 
~ubahs edilmesi diişünulmektedir. yTonlanEVKlbFulmaEDktlLaEdıNr. 

58 
K 

1 
ç_ın_ y_aptlan ıçtı. m __ alara perşembe günü de devam edilmiş~· • P 

M. Snowden harici siyasete müteal- lŞ - d 
lik her türlil müWıazat haricinde MOSKOVA, 10. A. A. _ Çinlile- ~cı ticaret mü u~.b~ meseleler hakkında tetkikatta bul..,~.$ 
ınunbasrran afak! tıoktai nazarda"n rin Mançuridelri Sovyet konsoloaha- uzre İstanbula gıttığinden avdetine kadar toplanmalar o!J11'' 
meseleleri tetkik ettiği takdirde kon- nesinde yapılan araştrrmalar esnasın- caktır • 
teransın bu mii§kil nlÜZakere devre- da tevkif edilen 58 kişiyi bolşevik lRVA V 1 . ·-'' 
sini geçirebileceği ümit edilmekte- aleyhtarlarından mürekkep mukabil E SKA PR«;>GRAMI .. 111<a:sr. Menderes havaliıinin i'?, 
dir . · ihtiliil sevkettllderi rivayet olunuyor ANKA~ _ıo :- Tahkikat~ son melıyatma baflanacaktrr. Bu t•JJ 

Mançurinin he t f d So • nafıa vekılirun nyaoetnde muteh.aı- her seneki faaliyet diğer mını' 
FRANSA -ALMANYA ARASINDA lcaroı katli am ~~rf ~in a vyldıe~ere 11slardan mürelı:lı:ep komiayon TüriD- da teımil edilecektir. 

• r ' an yapr gıda ed ta.ki .. edil -•- 12 -"'- • 
LA HAYE, 9 (A.A.) -M. Strese s6yleniyor. y .e " ecea seneua ırn ADANADA HAVAL>Jl 

mann Parla • Midi muhabirlerinden !!'!!!!!!!!!!""111'!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!'!!!!!!''!!!!!!!!!!! ye nka proıınumru hazırlayor. Ko- Rİ 
birine vaki olan beyanatında Fransa minnettari ile ka11rlandığına şüphe ol misyon, programı bitinniı gibidir. SE N Jl•I 
ile Almar.."a arasında bir mukarenet madı«...• yazıyor. D il Ch . 1 Y ann saat 4 deki içtimada tama- ADANA, 10 (Milliyet) - ~ 

• ı;.= a y ronıc e b" · htemel lan lar rok · "eli p '-'111 
Jnzwnunu kaydetmiş, M. Briand ile gazetesi harpten b . İ il b" men ıtmeaı mu o procram • oenn ırı yor. aınu,.. 
L dl . • • ğl en ng tereye ır da 12 senede, her sene yapılacak in- kulu de'OTeyi atlttı. ~ 
&en sının Rtn arazisinin tahliyesi sa am inek muamelesi göstermeğe ()!>'. baklan~a _bir uzlaF.a. ze~ ~ul~cak alışmış. olan -~ devletleri bu yolda §88t teferuatına kadar tespit edilmiı- YILDIRIMDAN lKI KiŞİ 'f 
lanru iimıt eyledığini ooykmiştır. daha 1:~yape ilen gitmeğe tqvik ede- tir. Bu .•ene, Çubuklu - Anka~ ova- SlV AS, 10 {A.A.) _ Diitel' 
KONFERANS"tA SON VAZIYET cek zaıf ve renksiz bir siyasete de- larımn ıskası, Bursa ovasının ırn ve yıldırrm iki lı:iıiyi öldürmüıtiir· 

LONDRA 9 A A - La a vam etm:kten ise La Haye konfe- · 
• · · · •yt ransının ınkıtaım go·· • ald k İ Jstanbulun lmar-ı 1 

fOnferansının maliye komiayonunun gilt . . dalı z Irma n- . 
dil kü · tımaın" d ili S d İ · ere ıçın a evli olduğunu ya 

n ıç a· . now en ngil- nvor • M j S b d t t 
tereye yenid~n bazJ fedak.irlıldarm -..,, . • an en ura a e • 
tahmili taaavVurtıa kartı şiddetli iti- CELSE YARINA KALDI k• k f . b 1 . " 
razatta bulunarak konferansın i11ı: .LA HAYE, 10. A. A.-Mali encü- I 8 a 8Ş ıyOr 
celsesin~e gilsterdiği metanet ve mu- men saat 10 da toplanmI§tır. M. Ti- Ankara.~an ~hrimiz~ gel~n M. 
~vemetı bir bt daim artınmıtır. ~ulesco, memleketinin mutalebatıru J anaen _dı_ın şe~e~netıne gıderek 
T~ gazeteııi 'M. Snowd~n in takip ı.zalı ve t~rih etmiştir. M. Grahaın, Şehr~mını Muhıddin be~!~. İa~~u
ettığı. ~eslek ve hareketin İngilizlme'?1eketınin aynen teslimat haklan- lu~ ~ı .. _hakkında _gonışmuştür. 
ka~n ta..-ibine"ilı:tiran eylediğini dakı itirazlanru aerdeyleıniftir. M. Dunlı:ü murakatta. te~ı~ tarzı imarr 
kaydetıkten ııonra mumaileyh tara- Chcron, sarih ve kat'! veaaikle mü- hakkında muhtelıf fıkirler mevzuu 
frndan konferansta gösterilen en bü- celıhez olduğu halde M. Snowden in- bahsolmuştur. .. . 
yük dirayet eserinin müzakeratı na- tenkitlerine cevap vermiıtir.Mumail _ M. Jansen bu gunler~e . tet~t 
zariyat zemininden halcilı:.at sahasına ylı, Spa yüzdesine aenevi taks"tl ~ yapacak. ve Eman~te bıldırecektır. 
intilı:al etirmekten ibaret oldu"-·-· i- tevzii hususunda riyaet edil . 

1 ledrın Mumaıleyh tetkıkatma esas olmak 

ed 
.. ~- - mıı o u- ·· · bed tlar ;ılmı t LU 

pret erclıo sair alacakh devletler gunu ve bütün milletlerin derecesi uzre 1~illüren nb~ d 
1 

1 ş ır. . : 
bun.ı:ın ~onra dahi İngiliz eflı:lri u- evvelce tayin edilmiı olan fedak&rlı- zum gor se ır e mar proıesı 
munuyesınln halçild diiJllncelerini ~ım yapmıf olduklarını ispat etmiş- yapılacaktır. 
yanlıt muhakeme edecek olurlarwa tır._ M. Snowden kararında musır ol- ----
onlann bu hatalanartık pekte faya- dugu cevabrru vermiş ve meaelenin PiYANGO BUGÜN ÇEKiLiYOR 
n_ı af ;örüleııııi~cefi ihtarile makak- reye ko~~ru talep eylemiıtir. M. Tayyare piyangosunun yedinci ter-
sıne ~yet venyor. Moming post Jaıpar, ısı~erini kaydettirmiş hatip- tip birinci keşidesi bugün öğleden 
gazeteaı, M. Snowden tarafından itti- ler bulundugunu söylemiı ve celse pa- sonra saat 13,30 da Darülfünun kon-
haz. ve takip olunan hattı hareketin zartesiye talik edilmiştir. ferans salonunda çekilecektir. 
tamırat ve tazminata ait müzakcnı- PAR1S 10 A A p . . . Bu keşidenin büyük ikramiyesi 
t daha b"da · d b'L · • · · .- ana - Midi :ın ı .. yetın ~tat && edilmeınif gazetesinin Berlinden aldığr bir habe- 30,000 liradır. 
ma~ muteeısiftır ... Mc.zlı::Gr gaze- re nazaran Alman mah fil" İ il" ---

teye gore eger bu muzakerata baş- alı h • · · a 
1 

ng ız 1 l !andığı dakikadan itibaren İngiliz ef- ;;'purgı·:.,".,..;°ınY ::nLa ~abyl eb~en ayrr HiKMET BEY N MEZUN YETl 
k~rı wn · ııin.in flı:i e nıs ır ehem- Kadriye hanım tahkikatını idare 

ak wmye 1 r v~ kanaati miyet atfetmektedir. Bununla bera- eden müstantik Hikmet beyin istifa 
al. adarlar.a ~çıktqn a_çığa ızah edil- her vaziyet pek vahim addetdilmek- ettiği yazılmaktadır. Halbuki Hik-
mış olsaydı bır çok lüzumsul': ve na- t b ld ·ı · b • ·ı · sui tefehhümle · .. Un il • e, e em mıyen azı vak alar hudu- met bey istı a etmemış, ancak veka-
lacaktı D il ~ on e geç ~§ o- su mllrnkün görülmektedir. Milliyet- !etten iki aylık bir mezuniyet almış
S · a Y ew~ gazetesı, M. çi matbuat M. Snowdeni alkıtl kt tir. Ağırceza riyasetine tayin edilen 

nowden tarafından ırat olunan nu- fakat son dakikada mum il ha:zıa. a Hasan Lütfi beyin yerine Birinci ce-
tukların vatanda§larırun kısmı azami hal f _. .• ey ın mu-tarafından büyük bir me . ~ etten vaz geçecegını zannetmek- zaya reis tayin edildiği tarihten iti-

mnunıyet ve tedır. hahen Hikmet bey mezun olacaktır. 

Sıhhiyede 
' Gureba hasta11es1 · 

Bir refikimizde Güreba ha•~ 
nin Evkaftan Sihhıyeye cle•r<' 
ğin.i yazıyordu. ~) 

. Bu huauıta Sılı:kiye müdUril ~P 
Riza bey bir muharririmize de 
ki: / 

- Esasen bu hastanenin ısı• 1, 
evkaf yapar idaresini biz yapafl ~11" 

Fakat resmen bize bir eıııir Y; 

. İSTANBULU SIHH~'l° er! 
Bır aktam refilı:imiz ıehırd ~~~ 

ve anjın lıastalıldarr olduğu ~.0iiJ" 
dairi yazı hakkında Sıhhiye ıııu 
Ali Riza bey demlıtir ki: Jel"'' 

-Şehirde hiç bir hastalık Y". ~ır 
Fakat havaların bu halde gitııı••;ıı,ı" 
talık doğurabilir. Halkın koru 
13znndır. 

Bu günkü ınaÇ •I 
ı.•f .~ 

Galatasaray F enerbahçe . !tfl" . 
tertibiyea.inden: Mısafırleriıtıl> ri>P' 
Şampyonu Altay takımile Fen;~ ıı" 
çe arasında yapılacak müsa1$cıd)4 
gün saat 5.30 da Taksim rıı ıJ1 

munda icra edilecektir. Hak• '11''"' 
ter Ailen dir. Fenerbahçe oyun bııJııl" 
nm dört buçukta Stadyonıda 
maları tebliğ olunur. 

VASIF BEY GiTTi ııo~fe' 
Beynelmilel parlementoıar ıs;ı,ıf_ 

ransına iştirak edecek olan . · 
meb"usu Vasrf Bey Berline gı 



§konomi 
1 Lahi kongrasında harbin 

likidasyonu 
~ Ryıuıde A . 
!dilecek. N m,erı~al~ ( Y oung) un hazırladığı borç planı tatbik 
başında bo asıl· Lahıde bu konuşuluyor. Galip mağlup masa 
~Orlar. rcu ve alacağı nasıl verip alacaklarını müzakere edi-

Laıı· 
.~ile ~~e sade borç değil, bir de. on beş sene i~gal edileceği yer-_ 
llıeseıe . kıırarlaştırılan (Ren) ın müddet bıtmeden tahlıyesı 

G sıvar . 

MiLLiYET PAZAR l l AÜıJŞTOS, 1929 

-- .. ~-. .. 

[_M_t_L_Lt_Y_E_Tl_N_ş_E_H_IR_H_A_B_E_R_L_ER_t_) 
--------------~~~---.;;;;;;mı. ............... .. 
Emanette ~ft.1 

Fırancıla ihtikarı !5!:flil 
Narhtan fazla para 

alanlar tutuldu 

VillJyette 

Hakkı huzur 
Eylülden sonra ne şe

kilde verilecek? 

3 

Mahkemelerde 

Olur eniştelerden değil 
Eniştesinin tecavüzüne uğ

rayan ayşe ağırceza 
mahkemesinde .. 

Silivrinin Bilyük Çavuş köyünden 13 yaşlarında Ayşe kızın acıklı mace
rasını gazeteler yazdılar. 

.,, erçi bo 1 uvn dak'k rç P anını iki tarafın finans adamları imza etti ama, 
Narhtan fazla fiatla fırancala sa

tan esnaftan şimdiye kadar tecziye e
dilenler 40 kişiyi geçmiştir. Takibata 
şiddetle devam olunmaktadır. Salı 
günü yeni ekmek narhı tespit edile
cektir. Bu sefer de narhta bir tebed
dül olmayacağı ve şimdiki narhın ip
ka edileceğine ihtimal verilmektedir. 
Ekmek fiatlerinin ancak iki, üç hafta 
sonra tenezzül edeceği limit olunmak 
tadır. 

Kanii ~ir vak'a 
Sar~o,lnk Jüzün~en 5 ki'i Eylillden itibaren tatbik olunacak Ayşe kız, tarlada çalışırken eniştesi olacak Halil, hayvani hırsına kapı

larak henüz çocuk denecek yaştaki kızcağızın kudurmuş bir köpek gibi üs
tilne atılarak zavallıyı kadınlığın en tabii bir hakkından mahrum bırakmıı-1, İngiJiı ~~a şu mesele çıktı: 

llı11hafaz~~nans nazırı Snowden planı beyenmiyor. Zaten planı 
~ 'i eni nazır ar ~~rka yapmıştı. Şimdi hükumeti iş fırkası tutuyor. 
% tanı : gore, Almanlardan 58 senede alınacak borç yekil
dilki ta:;1 ır'. fakat111, borcun İngiltere, Fransa, Belçika arasm
~t düşın~~ ~ıspet~e~ y~nlıştır. İngilizlere daha yüksek bi~ nis
lıra) fa 

1 
ıdı. Ingılızlenn senede 48 milyon mark (25 mılyon 

Snow~ a almaları icap ederdi .••• 
~or. ı\y ~n, Young planına ikinci bir noktadan da hücum etli

"' ı\Iıııan ıuy~t · e ~enen borç kısmım azaltmalıdır, İngiltereye 
ÜSKÜDAR TRAMVAYININ 

TEMDiDi 

yaratan~ı 
barem kanununda hakkı huzurlar 
kaldırılmaktadır. 

Fakat memurlar hakkında olan bu 
kayt, komisyonlarda çalışan ve me
mur olmıyan aza için de şamil midir? 
Bu takdirde ne yapılacaktır? Bu ci
hetleri diln Defterdarlık, Maliye Ve
kaletinden sormuştur. 

Haber verildiğine göre komisyon
larda hariçten, çalışacak olan azaya 
miikafat ve ya sair suretlerde hakkı 
huzur verilecektir. 

ViLAYET YOLLARI 

~ -
Ayşe kız, siyah çarşafı içinde bilsbiltiln kaybolan çelimsiz vücudile diin 

Ağır ceza mahkemesi huzuruna çıktı. Halil daha evci jandarma muhafaza
sında getirilmişti. Dava evrakı okunduktan sonra muhakemenin haf! olma 
sına karar verildi. Herkes dışan çıktı. 
. ................ . 

(~en ~Ynıyatı gırdikçe, İngilterenin ihracatı azalır diyor. 
da, F'ran ın tahliyesine gelince, on sene evelki V ecsaille sulhun

~nede t:l~Ren) i beşer senede üçte biri olmak üzre tam onbeş 
"'§ sen . ıye edecekti. Şimdi Saar mıntakası kalıyor ki, daha 
lfransız~a~şg~ld.e kalacaktır. Almanlar tamam tahliye istiyorlar, 
İdi:ıoorıa bır ışgal komisyonu bırakarak tahliyeye muvafakat 

il ite, 6 ~· 
ltııdaki ğustosta açılan Lihi kongresinde, borç ve işgal etra· 

Üsküdar tramvayının Haydar pa
şaya temdidi için sipariş olunan sa, 
ylar ve malzeme şehrimize gelmişti. 
Bunların bir kısmı gümrilkten çıkar 
ılmış olup miltebaki kısmı da bugiln 
çıkarılacaktır. Bunlar da çıkarıldık
tan sonra vaz'ı esas resminin hangi 
giln yapılacağı tespit edilecektir. 

Evvelki gece saat birde Siltlilccde 
Karaagaç caddesinde tapa fabrikası 
yanında Selanikli Mustafa efendinin 
kah_vesin?e bahçede çoban Akü, Kilrt 
S:'lih, Rıza, kardeşi kahveci İsmail 
kıf tabancasıııı çekmiş havaya 5 el 
rakı içerlerken, bunlardan, çoban A
kurşun atmıştır. 

Silah sesine tapa fabrikasında bek
çilik yapan Mevlut gelmiş, sarhoşla
ra: 

- Silah atmayınız. Burada cepa
ne var~ kaza olur!" demi§tir. 
Mevludun bu mildahalesinden Kilrt 

Salih asabileşıniş, eline geçirdiği san
dalyeyi bekçinin başına vurmıya baş 
laıruştır'. Mevl~dun arkadaşı bekçi 
Safer ~lın~e bır mavzer olduğu hal
de yetışmış! dayak yiyen arkadaşını 
kurtarmak ıstemiştir. 

Vilayet idarei hususiye müdilril 
Cemal Beyden diln Vilayet bir tel
graf gelmiştir. Cemal Bey, Vilayet 
ait işleri intaç için bir hafta kadar da 
ha Ankarada kalacaktır. 

Aldığımız malUmata göre Vilaye
tin yol inşaatı proğranunda da bazı 
tadilat yapılmıştır. 

Yarım saat sonra vak'anın menfur kahramanı Halil, kurbanı Ayşe ve di
ğer eşhas: Halilin karısı Rukiye koridorda hep bir araya toplandılar. Hali
lin karısı, facia esnasında tarlada imiş. Fakat, kızkardeşinin haykırdığı
nı duymamış. Diyordu ki: 

- Neme l!zım, durduk yerde giremem adamımın günahına .. Açan Ha 
kim sordu. Dedim, inanınambüylc şey yapsın bizimki. . Görmedim (bir 
angi) hovardalığınıki ... 
Ayşe, ablasının bu tarafgirliğine kızdı: 
- Devresi gilnil, geldim sana silledim a ... Olanlar oldu bana dedim a.. 
- Yalan .. Sen bana demedin, üte şey .. 

ttetıin hes~lelerin dikenlileri bunlardır. Bu intemational kon- SO~~~~~ET~~~l~~~~K KILYOSTA UCUZLUK - Sonra n cvakıt evde dayadı piştovu ağzıma, duymadın mı 1etıimi1 
Ablası omuzlarını silkti: 

= 

- Sen kızmışın, o da kiyfini getirmiş .. Kancık köpek kuyruğunu sal-ıle eın;e -~~ı, politika ve ekonomi cephelerinden tamamen liki
llıasına ~b~1':1 kaç ay uğraşması lazımdir? Şu üç adamın çarpış-

))un ıdır: 
~ ~ en Yuanın en tabiyeci politikacısı Alman Stresemann, dünya

"""llıs adsal sulhperveri Fransı:ı Briand, dünyanın en kavgacı 
aını İngiliz Snowden. N. 

Şehremaneti tahsisatın azlığından 
yalnız mahalle aralarındaki harap ve 
bozuk sokakların tamirile iktifa ede
cektir. 

Bu sendri biltçeden ayrılan tahsi· 
sat belediye dairelerinin emrine tef
rik edilmiş, her daire kendi mmtaka
sındaki yollan tespite başlamıştır. 
Yakında tamirata başianaçaktır. 

. B_u vaziyet il.zerine sarhoşların hep 
sı bırden Saferın üzerine hücum ede
rek elinden silahını almışlar kendi
sini döv~iye başlamışlardır. ' 

Mahallı vak'aya etraftan bir çok 
kişi gel.miş, kavgacıları ayırmışlar, 
mavzerı Kürt Akiften alarak Safere 
Safer. hırsı~ı yenememiş, tekrar kav
vermışlerdır. Silahını eline geçiren 
gaya tutuşmuştur. İkinci kavga es· 
nasında Safer dört el ateş etmiş, çı
kan ku~şunlardan biri çoban Akilin 
ba~ına ısabet etmi§ çobanı ehemmiy
etlı surette yaralamıştır. 

Yaz tatilini Kilyosta geçirmekte 
olan Zahire boısası Kimyakeri Nured 
din Milnşi B. oradaki hayat ucuzlu
ğu hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Yaz aylarını Kilyosta geçiri
yorum. Burası Emanet hududu hari
cinde olduğu için hayat pek ucuz
dur. Kllyosta mezbaha olmadığı için 
dana etini 70 kuruşa yiyoruz. Bu eti 
lstanbulun büyilk lokantalan bonfile 
yapmak için okkasına 300 kuruş ve
rerek alırlar. 

lamayıncas... • 
Halil, bu gürültü devam ederken fosur fosur cigarasını i'iyor Ye anda 

bir: 
- Kesin şamatayı .. tc oldu bir iı .• diye aöyleniyordu. 

• • • • 
f b GÜNÜN İKTiSADİ HABERLERı --
, r~n -
ba sa ile ticaret muahedede nazarı iti-
ı.~llh alınması IAzım ğelen mühim bir nokta 

1, ıq,, •n tıl ti 
ili lunacaı. caret odaıu, Fransa ile Kırklarelide mevcut ( 50,000) kilo ka 

Belediye daireleri, en müstacel iş
leri mevcut tahsisat dahilinde temin 
edemedikleri takdirde hangi sokak
ların daha eve! tamiri lazım geldiğini 
merkez fen heyetinin takdirine terke 
deceklerdir. 

*** 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
Hikmetin ölümü: Bu dava da dün 

nih~yet buldu 
Geçenlerde Cibalidc bir hadise ol- • Hidayet f!l. nin c:iinnü - Jleyoj: 

~. n ~ıırtadı !eni ticaret muahedesi dar Susamın Rusya ya ihracı için per 
l'gonde.,,,;.t raporu dün Ankara- mi verilmesini ve yeni muahede mil

~!' '~ret ;;;j!- · zakeratında bu cihetin nazarı dikka
'~İ}'U;ıns b 11 (Türk - Fransız) ti- te alınmasını istemiştir. Bu hususta 

, ~ ~ oJl c atında memleketimiz a- hükfımct nezdinde tesebbilsatta bu-

Şehremaneti tahıisat temin edilir
se, gelecek seneler bazı sokakları as
falta tahvil etmek arzusundadır. 

Emanet bu sene içinde Beyoğlu 
ve İstanbulun bazı yerlerinde bir iki 
sokağı asfalta tahvil edecektir. Bu 
sokaklar, henüz tespit edilmemiştir. 

Kavgada kahveci Mustafa dipçikle 
başından, araya giren asker İsmail 
Hakkı sandalye ile başından yaralan
mışlardır. 

Halis siltü 20 kuraşa. içiyoruz. Ya
rım okkalık kSse yoğurtlar 7 Jcuruı
tur. Halis buğday ekmeği 14 kuruş
tur. Bu ucuz şeyleri yaz ayları içinde 
yiyebileceğim. Bittabi bir kaç ay son 
ra gene Emanet hudutlanndan içeri 
gireceğim. 

muş ve Hikmet, Mustafa, Hasan is- lu belediyesi tahıil mcmurlufunda 
minde üç genç, bir iradın meselesin- bulunduğu sıralarda bazı mil•-t 
den bıçakla birbirlerini yaralaffiI!lar- ve evlerden aldığı 1104 lirayı ırimmo
dı. Hikmet hastanede ölmilş, Musta- tine geçirmekle maznun Hidayet o
fa ve Hasan iyi olarak çıkmıflardı. fendinin muhakemesine dün Afttcc-
Bu iki genç, Hikmeti öldilrmck töh- zada devam edllmittir. Şahit olarak 
metile tevkil edilmişler ve Ağırccza- Divanı Muhasebat mürakiplcriııdon 
ya verilmitlcrdi. HUacyin bey dinlenmiş ve mumailc-

ltcıb· !;ırkı r~Jı: mevcut on milyon li- lunulmuştur. 
ll ırt•ri ~ >ıaJesi için luımgclcn ŞiRKETLERiN TEFTiŞLERi 

;ij ~ "->. u raporda toıpit etmi9tir. l 

DARÜLBEDA YI VE OPERET 

Kavga polisler gelince bitmiştir. 
Akif ve Mustafa yakalanmışlar 

diğerleri kaçınııtır. ' 
,. ne llıcnııek &ran, bu farkı kaldırarak GörUlcn lüzum ilzerine, Şirketiha-
1'· ... ~.' tenı· et arasında ticari muvan yrlye, Haliç ve İstanbul emlik şirket 

h,."!' İ!ır~~ etmek üzre bilbaııaa pa- leı:' ile gayri faal bulunan _Emva~ ga
li ı;::tı dl atııııı.ın tezyidi çareleri yrı menkule bankası komıscrlcn top 
~ ';ıt,11 ı lcate alınma91 teklif edil- !anarak bu müesseselerin vaziyetleri 

tı 'ölıı~ . ve hilldlmctc, mukaveleleri mucibin-

Darülbedayi san'atkarları Eyh'.11 
bidayetinde bir ay milddetle Karade
nizde bir turneye çıkacaktır. 

DÖRT CERH VAKASI 

1 - Diln gece saat yirmide Kadl
köyünde Kurbahda çrnar gazinoıun
da hamal Süleytnan, Ali Necip Feyzi 
rakı içelerken bir kadın yüzilnden 
kavgaya tutuşmuııar, .Silleyman bı
çakla Ali, Necip, Feyziyi muhtelif 
yerlerinden yarırlanTiştt~ Mecruhlar 
Tıp fakillteslne yati:rdıruşlardır. Ca
rih Silleyman yakalanmıştır. 

SiVRiSiNEKLE MOCADELE 

Anadolu yakasında sıtma ve sivri
sinek silrfcıi milcadelesinc devam e
diliyor. Ancak bazı yerlere ham pct
trol ve saire dökilldilğü halde silrfe
lerin temamile imha edilmemiş olduk 
tarı görillmilş ve tetkikat yapılmış
tır. Neticede bağlık ve bahçelik ara
ziden bazılarında sirke ve saire imal 
edilmesinden dolayı sivrisinek silrfe
lerinin tekrar neşvilnema buldukları 
anlafılmıttır. 

Cereyan eden muhakeme dün niha 
yctlenmiş ve heyeti hakime kararını 
vermiştir. Maktuliln bıçak kullandığı 
sabit olmaama, katlin ldmin tarafın
dan ika edildiğinin anlatılmamasına, 
Af ve tecil kanunun beter se
neye kadar olan mahkümiyetlerin bir 
milddct tenzil edilebileceği baklanda
ki sarahatine nazaran Huan ve Muı 
talanın birer ıenc üçer ay ağır hapse 
mahkOmlyetine karar vcrilmittir. 

yh, tandfat ve tenvirat resmi olarak 
toplanan bu paranın Hidayet etiaıdi
nin zimmetinde oldutunu tespit et
mittir. 

Müddeiumumi Cemil bey Hidayet 
efendinin milcrimiyetini iateınlf. mı.
hakeme müdafaa için talik cdilıniıtir. 't \eratı ~le Ticaret muahcdellİ mil-! cc vermekte oldukları tcftit masraf-

a 
J°lup ~~":tit surette inkipf etmek lan hakkında tetkikat yapılmııtır.Bu 

tı,.:•ı.nı. 'tirılınck ilzcrcdir. hususta hazırlanan rapor İktisat vc
ıo'-"llııı ll~I ~icarct Odası, Çckoılava klletinc gönderilmiştir, 
~ lt;ı ;ıç 3hatava şehrinde 1 30 Ağuı INGILIZ: 1015 BUÇUK KURUŞ 

'İ tirtrtatc ~l<:ak Beynelmilel odun ve Dün Borsada İngiliz lirası (1016) 
· 0nlero.naına davet cdilmi•- kuruş (30) paradan açılmıJ, ( 1017) 
llund kurut (30) paraya çıkmıf ve akşam 

1, ~~kan başka Eylillde Vlyanada (1015) kuruı (20) parada kapan
lıtr ~lhi, ~•rnehnilel panayıra da it- ınııtır. Altın (S~S), Düyunu muvah-

. Çın ınilracaat vukubulmut bade (192,75) tır. 
~ Ilı,. Borsa meclisi geç vakit toplana-

~ ~~ 1;ı:-"İfatura ticarethaneıi hak rak variyeti tetkik etmiştir. 
~ ~tıı l~tan?et - ~skişehlr ti~are~ o-1 DUNY A BUCiDA Y PIASASI 

ta bırj t uı ınamfatura tacırlenn- Son gilnlerde buğday fiatlen 20 
ı ~ '1Yaıınarafından satılan manifatu- para kadar diişmilttilr. 

'1 '' ıtt nokaaın, faturada yazılan miktarı Dün zahire borsasına gelen tcleg-
11 ~ "daıın~ 0!d~ğu?u. latanb~l Tlc~· raflara göre Avrupada buğday piya
f I.<~• e1teı1ı: hildirmııtir. Bu ıhbar il· ı ııuı gayri muntazam olup fiatler düş 

ıı ~da t ~al gönderen milHsese mete meyyal bulunmaktadır. 
'r \ lhkıkat icrasına baılanmıt 1 Buğday piyasasının istikrar kes-
~,,, ~ .\ııır pctmesi için Amerika hükumeti milt-
/ 'rlııını"!'0 k~~ıyonu - Antrepo tehidesinin yeni rekolte hakkındaki 

,.ı ı 'Iİ'i teşlci.t >ıa~e ıçın hilldlmet tarafın-,19raporları beklenmektedir. Arjantin-
~; bir •dile_n komiıyon dün me- de vasi buğday stoku vardır. 

>t lltiay~llliştir, • imtiyazlı tirkctler halduncla tet-

Teşrinievel bidayetinde şehrimizde 
kış temsillerine başlanacaktır. 

Bu seneki proğramın her sınıfa 
mensup halk tarafından memnuniyet
le karşılanmasına dikkat edilecckti4-. 

Bilhassa ağır, klasik eserlerden 
ziyade, mevzuları zamanımızın haya 
tından alınmış es•rler göeterilecck
tir. 

Şehremaneti, darillbedayiden baı
ka bir de operet heyeti teşkil etmeği 
diltilnilyordu. 

Fakat yapılan tetkikat ve tecrilbe 
neticesinde operet tesis etmek kolay 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla bu sene derhal operet 
tesis edilmeyecektir. Ancak ilerde te 
sisine çalışılacak operet için Musa 
Silreyya B. tarafından verilen musi
ki derslerine devam edilecektir. 

----·- --------
§.ergi/er 

Yerli mallar 
Sergi bugün mera

simle açılacak lı'' ı.,~İidur"n r~iai muhasebci umumi- kllrat - Hidematı umumiye şirket
~ !\ n.n r u Faık bey bu hususta ha- !erinden bazıları mukavelelerindeki 
'./ . j.. aporu Ankaraya götllrmüt- bir kısım şartları istedikleri gibi tef- . • - . _ 

~ı. ~'ar sir ederek milşterilerinc bir çok kül· ı Verit mamulAt ve masnuatı sergısı 
~<ri iç: Odas.ında liman ve antrepo fetler tahmil ediyorlar. buı;iln saat on altıda Galatasaray li-

1 1 . !opı teşkil edilen komisyon ya- MU•tcri ile müessese arasında dai- I sesınde ayrılan kısımdz...;ıçılacaktır. 
'li anac k ' S · · k" · B h · ~l, teı~ik a ve tilccarın şikAyetle- mi surette ihtilafı mucip olan bu mad / . crgmın uşa.t resmıne a rırc 

,1 ~~'İirt; ederek bir daha buhranın deler, hilkfımet ve emanet komiser- muzıkas~ tarafından çalınacak, İstık-
"ı/ ~t•lc~c ıneydan vermemek için )eri tarafından tetkik edilecek ve kat'ı l!l marşı_le ba~!~n_acak~~- . _ 

YoNL tedabiri tespit edecektir. ı bir karar verilecektir. Sanayı bırlıgımn reısı hamısı olan 
Ff_ l.. ~ARIMIZ HER YERDE • Davet edildij!-imiz ıergiler _ E- Ba9vekll İsmet paııa hazretleri yerli 
'I !\~ •a CBET BULUYOR ylillde açılacak olan Polonya da Poz, 1 sanayiimiz hakkında bir nutuk i~a! 

l\.raiib~anıarda Tilrkiye afyonları. nan, Fransanın Loryan ııehrinde Ey- buyur~cakla_r .ve bun~an s?nra hırlı~ 
~ it "lln t .bulınaktadır. 1 lillden Tcşrinicvelc kadar devam e- J umumı Kitıbı Nazmı Nurı B. sergı, S 'fyo;ınırdcn gelen ınalOmata gö-1 decek olan smal sergiıinc, Kanada- min maksadı kil~adı ve teşhir ~dilen 

~ı~• buun. okkası (40) liraya çık- da 21 Tcşrinievclde açılacak ailt mah mallar hakkında ızahat vercccktır. 
~ı, hat üzerinden (192) okka sulltı ve makineleri sergisine 1 Ey- KÜŞAT RESMi NASIL 
tı lıs,; .\ y IUldcn 8 Eylüle kada_r devam edecek OLACAK 7 

Ilı lln ıc...ı. A SUSAM IHRACI Prağ panayırına iktisat vckllctl va- Bu izahattan sonra Başvekil Paşa 
llıu_dlri la~ell Ticaret odaıu Tica- sıtaolle tilccarlarımıı da davet edil- Hazretleri sergi kapısındaki kurdele-

Y•line müracaat ederek, miştir. yi keserek sergiyi kil~at edeceklerdir. 
. ! • • • Davetliler sergiyi gezdikten sonra 

'
.. Kamblo Borsası 10181929 ihzar edilen büfede neva1cçin alacak-
... 1 !ardır. 

bı>'-l ~ •• STlıt~AZLAl TAHViLAT YARIN HER KES GiDECEK 
' ,._ ,ııtt 

~ııf· °'"'1y,:~.••bhide ı ı:~ OO~ Anadolu} ~ f' :g;: bil;c~;ir~~::;~~~ ~:~az~~~:::~:: 
-'I ~~ ""i JOI• 6 75 D. Y a. T. 46.- ccktir. 
" ~~t,., tNıı:n..ıı: Ttlort ıırt•tl 4,51,00 Diln serginin mahsadı kilpdı hak-
,ı~ t, 1ıı dtıııır il llO 1!.lettlrlt ıJrkoll 4 60 ·°' kında Sanayi birliği kitibi umumiıi 
i)l' ( .. ,,1 Ş. 101• tt 30 Rıhıua SlrkeU. 16 TŞ Nazmi Nuri bey bir muharririmize 

1 ,, , , i 'ıı iı Ştrte~ 77 00 il. Pııı llm11 ıırtıd - şıı izahatr vcrm!Jtir: 
~· l 't~11'1•u 12.00 ÇU:Lr.R - Ecnebi malların karşısında mal 
l l ~•ıı,' A. s. 3

10
7 

4
7
0
5 larlnuzın halka eyice tanıttırılabilme· 

i ~•ıı "''• Ş. Londrı ıoı 5.5o 00 Newyort 0•76 78
•
13 si için bövle bir sergiye ihtiyaç Yardı. 

~ çı.ı'"'•• ş, 36.ıt5 PaılJ 111 !IO.~o Aıla.t 16 86·00 Bir çok yabancı mağzalar vardır 
, l',1,1'•to Ş. 7 OS C.nrm 1 45.oo Roıaı 09 14'00 ki yerli mal sattıkları halde milşteri-
"ı ''• , ll8 ~o Bntroı 14 75,oo Amll•rd•• ı ıo,00 . b 1 "• ~ ,,. terme u ma ı ecnebi malı olarak sa-
"•·,·ı ·cı. • ıı~ 80 Brntuı 3 4S .2~ Solyı 65 .90 oo , ... tadar. 

'• 4 75 Praı 16 10,00 Bttllı il 00,25 Ticaret ve sanayi odasının verdiği 
"'I" ~ I~ Ofl Vlvıu. .ı ;ıR ~5 abd t b' tah i tla .. b ka " ••A m u ır s sa sergıyı u • 

~ l\.,n~ı lt ADA iSKELESi SERSERi TORPiL dar tertibe imkan bulabildik. Vaktin 
tıı- •nııı t 1ı · 1 ğ d b L --ı lıttın 

1 
a ta iskeleıi kıtrn ıid· Şilenin iki mil açığında bir serseri vctahsısatın az ı ın an iltiln mem-

~tıı., a ar torpil görülmilştür. İmha edilecektir. lcket sanayiini burada toplamajta im 
ı,,~ 1aıı1 k ••nasında yıkılmıştı. kan bulamadık. Teşhir edilen mallar 
ı.. · ııı;,~ ,- ışın beton bir iskele yap SEYYAH GELDi ;;:'l, ·~ '<re şı d T . . Daıkaliıki namındaki yunan bandı- İstanbul fabrikalarının mamulatıdır. 
~...._ tt!ıııe,ine ~ ı ık ıdareı masla· ralı yatla 100 kadar Amerikalı sey- Sergiyi birlik bilhassa şu üç mak-

q • la h • ar vcmu~ ve bu yah dün şclırimize gelmiıtir. satla açmaktadır: 

2 - Samatyada Duhaniye sokağın 
da oturan Hidayet efendi ile Ahmet 
Hamdi efendi sarhoşluk yüzünden 
kavga etmişler, Hidayet efendi bıçak
la arkadaşını yaralamıştır. 

3 - Yemişte soğan iskelesinde ko, 
misyoculuk yapan Necati efendi ile 
komisyoncu Şevket efendi gilmrilk 
muamelesi yüzünden kavga etmişler 
N~cati efendi Şevket efendiyi döv'. 
muş ve yaralamıştır. 

4 - Ayasofyada oturan Ali ile 
Mehmet Ali kavga etmişler, Mehmet 
Ali Aliyi bıçakla yaralamrştır. 

L :::S 

MODAFAAI NEFS iÇiN ••• 

Perşembe gilnü akşamı, Sirkecide 
Demir kapıda bir vak'a olmuş, bir po
lis, bıçakla üzerine hilcum eden Meh
met isminde şlip~eli bir şahsı vur
muş. 

Mehmet, sarhoş olduğu için polis 
efendi kendisine ihtaratta bulunmak 
istemiş, Mehmet te bundan miltees, 
si_r ol.arak bıçağını çekip polis cfendi
n~n uzerinc hücutn etmiştir. Bu va
zı rette polis efendi tabancasını çek
mış ve Ahmetdi bacağından vurmuş
tur. Hadise hakkında tahkikat ya
pılmaktadır. 

DiKiLi VEZNEDARI 
YAKALANDI 

Dikili kazası mAliyc tahsil memu
ru olup 15,000 lira ihtilas yapan Ö
mer Liltfil efendi hapisancden firar 
etmitti. 

Zabıta bu muhtellı memuru sak
landığı Koskadaki Süpürgeci hanın
da yakalamıgtır. Ömec Lütfü İzmirc 
sevkcdilccclrtir. 

.ömır LUtfli ef. dört giln evci İz
~1rdcn aclerek Süpürgeci hanında 
bır oda tutmuş, kendlıini soran 0 • 

''.'~• ademi malOı,nat beyan edilme
sı'.'ı _de kapıcıya sıkı oı{,:ı tcnbih et
mı,tır. 

ÇUKURA YUVARLANDI -
Ayaspap.da Tahsin beyin apart

manında oturan Koço dün g-ecc apar
t~manrn arkasındaki üç metro dcrin
lıjtln~cki çukura dütmliş, yaralan· 
mıı, ıfadcyc gayri muktedir bit halde 
hastaneye yatırılmıştır. 

EYIPTE BiR İ.V YANDI 
Gece saat birde, Eyipte Üç ıehit

ler mahallesinde 62 nuınaralı Şefika 
hanımın evinılcn lamba devrilmesi 
yüzünden yagın çıkını§, ev temame~ 
yanmıgtır. 

ŞIMENDiFER MEMURU 
YARALANDI 

Bu kabil yerlerin daha esaslı ted
birlere tabi tutulmalan düşilnillilyor. 

• Hepıi ı...et etti - İatanbulun 
muhtelif mahallerinde geceleri kum
panya halinde dolaıarak bir çok ~r
katler ika etmek ve Şehremini mer
kezi mürettebatından Tahıln efendi-

* Katiplerin muhakomeoi - Altın- yi katil kaldilc yaralayarak ııabıta 
cı hukuk mahkemesi batkitlbi Ke- memurlarına silah çolı:ıııeklc maı:
mal beyle diğer Uç kAtip hakkında nun Arnavut ~hçct, Hu11it Hilmi 
milstantiklikçc tanzim olunan tahki- ve Galibin muhakemeleri dün Afır
kat evrakı Ağırcczaya vorilmiıti.DUn eczada intaf olunınuıtur. He~tl ıı.. 
rüyeti mukarrer olan bu muhakeme kime maznunlar hakkındaki delaili 
kemal beye tebligat yapılamadığı i- ka.fi görmemiı, bcractlerinc kaur vet: 

TERKOS ŞIRKETILE 
MÜZAKERE 

yu şehre kafi derecede vermek için 
ANKARA, 10 - htanbulda, au

yapılacak tevsiat hakkında Terkos 
şirketile Nafia vekaleti arasındaki mil 
zakere tevakkuf halindedir. 

Nafıa vekileti şirkete ve şehrcma
netine bazı hııausatı sordu. 

Şirket cevap verdi, Emanet tc ce
vap verdikten sonra mlizakereye de
vam olunacaktır. 

Maarifte 
MuaHimler kooperatifi 

Yakında faaliyete 
baılıyacak 

İstanbul muallimleri tasarruf san 
dığının bir kooperatif şekline ifrağı 
için evclcc hükumete milracaat edil· 
mişti. 

Bu kooperatifin nizamnamesi ve 
teşckklilil tasdik edilmiştir. 

Muallimler ortaklı!!• kooperatifi 
yakında faaliyet sahasına girecek
tir. 

Kooperatif azasına her heri eşya
yı silhuletlc temin edecek, azasına 
ikrazat yapacak ve nakdi taıarruf 
hususundaki arzularını tatmin ede
cektir. 

Kooperatifin hise senetleri beşer 
liralık olacak ve kooperatif 31 sene 
devam edecektir. -----ÇAKMAKLARA DAMGA 

çin talik cdilmittir. miftir. 

~~~----------~--~~ 
Şirketlerde 

Tren kazası 
Henüz tahkikat bitmedi 
Mamafih mes'ul olnııyan

laranlaşılıyor 

Oilmrilkte -----
Ticareti hariciye 
Müdürü Avni B. in 
Rusyaya ihracatımız 
hakkında beyanatı 

İktisat vek!lcti Tioarct hAriciye 
Şark dcıniryolları nezdindcki Na- mildliril Avni B. mez11ncn şehrimlce 

fia vck&leti Başkomiıerliği tarafından gelmittir. Avni B. (Ttırk - Ru.) ti
Çatalca ve Şirkccide vukubulan tren cari milnascbatı baklanda bir nıubar
kazaları hakkında yapılmakta olan ririmizc demittlr ki: 
tahkikat diln dikkate şayan bir safha - Ruıyaya ihrac edilen mallann 
ya girmiştir. Baş komiser Nuri B. bu miktarı hakkındaki liatcler Anbra
husuata bir muharririmizc demiştir da tetkik edilerek 192!1 ıeneai.ne ait 
ki: yeni liste muhteviyatı hazırlanmakta 

- Biz yaptığımız tetkikata ait ev- dır. Rusyaya ihracatımız geçen acne 
rakı bir haftaya kadar ciheti adliyeye takriben 7 milyon lira kıymetindeydi. 
tevdi edeceğiz. Bu hadiselerde kum- Aynı zamanda Rusyad'!" ithalit da
panyanın ne dereceye kadar mes'ul ha fazla olduğu için yeni listede ihra
olduğu ancak mahkeme kararile an- caturuzın bu nispette tezyidi surctilt 
laşılacatı için şimdiden ne olacağını aradaki fark izale edilecek ve mua
söylemek milmkiln değildir. Bu gibi vaza esası nazarı dikkate alınacaktır. 
vaziyetlerde vukubulan iddialann ma İki tarafın bu husustaki raporlan tet-
hiyctini teııpit için hadisenin sureti kik edilmekte olduğundan Ankare 
cereyanına ait tccrilbeler yapılır. He- milzakeratının ne zaman biteceği he-
nüz mcı'uller malum değildir.• nüz belli değildir. 

Zabıta tahkikatını bitirmiş ve cvra- Her halde iki tarafın milddciyata 
kı müddei umumiliğe vcrmiıtir. kaqılaştırıiarak hakiki vaziyet tespit: 

KUMPANYA DiREKTÖRÜNE olunacaktır. 
Çakmaklara vurulacak damgalar 

darbJbane tarafından ihzar cdilmit
tir. Damgaların bir kısmı kibrit inhl· • 
ah idıırcıine teslim edllmittir· Bu 
damgalar tilcar elindeki çakmaklara 
bir kaç güne kadar vurulacaktır. ........................... 

GORE İhraç edilcmiyen maddelerin kai-
Kumpanya direktörü M. Paskal, dınlması ve yerlerine rağbet bula"' 

tunlan söylemiıtir: emtianın ikamesi Moskovada ye.-. 
muahede milzakcratında nazarı ltiba, 

- Haklannda tahkikat yapılan ra alınacaktır. 
memurlarla makinistlerin tevkif cdil-

Kendini astı 
Fakat yetişilere kurtarıldı 

Kadlköyilndc Cafer ağa mahallc
ıindc oturan 50 yaşlarında madam 
Araksi diln intihar kastile kendini 4 
metro yüksekliğindeki pencereden 
sokağa atarak ağır surette yaralan
mıı. hastahaneye kaldmlınıttır. Tah
kikat yapılmaktadır. 

ÇALILAR TUTUŞTU 
&renköyünde Koz yatağında Tek

ke caddesindeki çalilar diln tutupnuş 
iıedc az bir kısmr yadıktan sonra ıön 
diirillmilgtiir. 

HAMAL NIYAZITLE ENVER 
Kadlköyiindc Çarıkçı mahallesinde 

Enverle hamal Niyazi arasında evelki 
gece kavga çıkmış Enver bıçakla ha
mal Niyaziyi tehlikeli surette yarala
mıştır. 

~ 

ANDAVALLI AHMETLE MUSA 

Rusyadan geri gönderilen deriler 
dikleri ve takıbat icra edildiği doğru meselesinin halli için m:.ıhaberc cere
dcğildir. Ancak milcrimiyetlcri sabit yan etmektedir. Yakınd> bunun inta· 
olunca hizmetlerine nihayet verilir. cı muhtemeldir. 
Henüz idari bir ceza tertibini icap Ruslar, bıı derilerin işlenmcsinde
e~~cck ~da_r tahkikat i?kip.f etme ki incelikleri Avrupa mallarına ben
ıruştır. Mea uliyet, daha bır hafta ka- zcterek bunları ecnebi malı zanneı:... 
dar sürmesi muhtemel olan tahkikat mişlcrdir. Halbuki bu deriler Tilrld.. 
bitmeden tayin edilemez. Şirkccide ye malıdır.• 
kazayı miltcakip derhal yapılan tct- ~----~-
kikat el frenlerinin kifi miktarda sı- 1 RTIŞA T AHKIKA Ti 
kıttınldığını göstermiştir. İrtiıa hadisesi tahkikatına devatıR 

Bu frenler, treni yavaı acvkctmek olunmaktadır. Diln de bazı şahitler 
ıartilc, kuaya mani olmağa kifi ol- ve mazrwnlarla muvaceheler yapıl-
duğu kanaatindeyiz. ınqtır. 

Makinistin kendisine gilvenerck 
istasyona bira.z sür'atle girmesi, tre
ni durdurmak için lazınıgelen sinya
lin geç verilmesi belki varit olabilir
sede, icap eden tedbirlerin ne dere
ceye kadar alındığı tetkikat bitme
den tespit edilemez. 

~. L- \ra ar?P iskelenin yerine - ~ 1 - Himaye kanunlarının müfit 
'' •tı1.ı. i>IJr >hmc etmistir. Scy- NiŞAN neticelerini göstermek; 

· '·~;. li .. c .. ı,, se ıclcrdc de Bur- Doktor Saadet hanımla rontken 2 - Halkımıza yeril malları tanıt 
·· ~ " ~1 • { ...... : .. ,.._ --- rn::ıılr• 

Evelki aktam 9,50 de Pendlkten 
haraket eden tren Göztepeye geldiği 
sırada iataayonda dolaımakta olan sı
hhıye memurlarından Ziya efendi iı
minde biri kondöktörlerden Hamdi e 
fendinin üzerine hiloum ederek çakı 
ile muhtelif yerlerinden yaralamıı ve 

Sabrkalı takımından Musa ile An, 
davallı Ahmet arasından evelki gece 
Galata Rıhtımında kavga çıkmış ve 
Musa bıçakla Alımedi tehlikeli suret-

Alakadar memurlar isticvap edil
mektedir.> 

MES'UL ADDEDILMIYORLAR 

' 

' 
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BUGÜNKÜ HAVA ' 

j 
Dün en çok lıarartt 98 en 12 

20 derece ıdi,Bugun havanın po~raz 
_•çı \e açık olma<l muhtemeldir_ 

.,ELEK 
• AH ÇAMLICA 1 

Arkadaşlarım ve kari'lerim benim 
zlılı: için Üalı:üdara geçtifimi der-
yazılarımdan anlarlar, çünkü e-

. , 
Kütüt\ Hi~TE 

Bir izdivaç 
• Anton TcMltlıov - dan 1 

Bir tatil günü M. Sitiçkino, - Elimde bir Franııu, bir de I ,,.._..__ 
madam Liyubuv misafir geldi. Yunanlı var. İkisi de iyidir. L....L.-1.-J-J......L.-

Bu, kırk yaşında, etine buduna - Pekala. Şimdi sorayım. 
dolgun, izdivaç tellallığı yapan Bu i§ için size kaç para vermek 
bir kadındı. ıa.ıim? 

Bu (Gnkil yeni 
bllmecemla 

SOLDAN SAGA: 

DOnkQ bllmecemlsln 
halledllmlf fekli 

YUKARDAN AŞAÖI: 
ı _ Huri (5) 1 - Bir ite lizım olan şeyler (7) 

:ıı - Boyun akoi (2) Göz renıi 
Stiçkin, odaya biraz sıkılarak - Çok bir ııey istemem. 25 

EL 

lstanbul gümrükleri baş müdürlüğüod~ 
1 - l 92!' senelik istatistik mecmuasının ikinci cildilt 1

1 
temmuz ve teşrinievvel aylık mecmualarının tab'ı ayrı •!11 
münakasa ile lhale edllecektr . 

2- !baleler 18 ağustos 929 pazar gtinu 
buçukta icra olunacaktır. 

3- Şartnameyi görmek isteyenlerin baş mudiriyet Jı.alr~ 
ve milnakasaya iştirak edeceklerin u gUn teminat akçc'crilc bl 
bR:j mudiriyet mubayaat komisyonunıı mürac.ıatları. _.....A 

Istanbul vilayetindeV 
On iki aylık tab'iyesinin münakasaya konuldu~u mukad< 

ilan edilmiş olan idare mecmuasının müddeti tab ı eyluld~ 
haren dokuz ay olmak üzre ve şartnamesinin üçüncü rnaou:-. 
deki (8 gün mühlette on beş gün olarak tashih edilmiştir.~ 
edki (8 gün muhletet on bej gün olarak tashih edilmiştir.~ 
dilata tevfikan münakasaya iştirak edeceklerin 18 - 8 - 929 
hine kadar teklif mektuplariyle Dahiliye V. Müsteşariığııı3 
racaatları. • durmu, pek sevdi&im maakatı 

ım lehinde her gtin bir kaç ktli
yazarım. 

Üsküdar tramvayı iskele ile Kıaılı: 
lı arasını bağladı beğlryah, Çamlı
ca bir mahşer haline geldi, her Cuma 
liakal 5000 kiti Çamhcaya geliyor, 
l!lrin bunun az bir kısmı tepeye çık
mak cesaretini gösteriyor. Ben mü
hendis .,.e ekonom de~Hm ama hea
bun kuvvetlidir. Üıktidar tramvay 
şirketi büyük Çamlıca tepesini uzun 
muddetle kiralayıp oraya bir de Hfü
nikiller" yani dala tırmanu tramvay 
yapsa hem çok kar eder, hem de U .. 
küdu - Kısıklı hattının istiamar ka
biliyetini artırmış olur. Buna teteb
bils ..etse Çamlıca tepesine İsviçre 
otelleri &ibi otel teoiıine yanapcalr: 
~nnayedarla{ çıkar. Bilmem bu na
çiz fikrim Üsküdar tramvaylarının 
muhterem idaresinde tetldka def<r 
ttükki olunur mu? 

girdi. Bir aşağı bir yukarı dola- ruble ile bir elbiselik kumaş te
şıp, sigaraamı tellendirerek diye edersiniz. • • Amma eğer 
konuşmaga başladı: trahoması varsa iş değişir. 

- Görilıtüğümüse pek meın Sitiçkin kollarım kavuııturup 
nun oldum. Arkadaşım lvano- düşündü: 

2 - Zaman (1) Küçülr oldutu kal (3) Nida (2) 

defde:e~a~~~;!:~;s> 1 ii;;:!J:ı~c~><4ıe barfınm lstaO~DI aJ f8flİIBrİ Dlft~ürlO~ÜU~eO: 
5 _ Gtiz renci (a) İrat (4) fran11Zçuı (2) Bandınna kazası dahilinde vaki Manyas gölünün be§ 

6 - tıtifham (2) Geri kalan (5) saydı &emek hakkı saz ve kamıı ve tuzla blnalarınm 1929 
6 - Tıpa (G) 7 - Endife (5) Kınnuı (2) ağustosunun 14 üncü çarıamba günü saat on altıda pazat~1 

'riç, pek hayati bir meeclede ba- - PahalL • 
na yardrm edebileceğinizi söy- - Değil. 
ledi. Madam Liyubuv, ben 53 - Nasıl defil. Kwnaıla bir-

7 
- Nida <2> 8 - Okunan ıey (5) tile ihalesi icra kılınacağından talip olanların Bandırma fJJ#' : = :'t::~)(S) . 9 - Kııın yatan (3) Tolrun ak- dürlUğile İstanbul balıkhaneaindc av vergileri mildürlüjuı>' yaşmdaynn. Bu yaştaki adam- tikte SO ruble eder. Az mı? 

lar torun sahibidirler. Çok sen - Az ya. Eaki zamanda bir 
gin değilim, fakat seveceğim bir işten yüz ruble kazanırdık. 
kadını geçindirecek evl!tlanmı - Vay canına! •. Bir erkek 
n lıtikballerini temin edecek ka bu kadar kazanamaz. . Elli ruh 
dar param var. Bir kadınla U:di- le, senede altı yüz ruble eder .• 

_____________ u_<_2_>__________ racat eylemeleri ilan olunur. / 

---------------~- --- _, 

vaç niyetindeyim. Böyle para kazanan bir kadın, 

w:~=~~y~:v~:;: ~ 0~n~!1~:!:rta!!~~asına istimale gayri sali~ Hf J3 ınnzaye~esl : 
Türkiyede bilauf::ııa icrayı muamele etmekte olan Tütoo in~isarı umum ınU~OrlO~ün~en : 

N V ON Onbin kiloyu mütecaviz i!le elverişli olmayan tahta kaJJ. 
5,000 kilo raddesinde iskarta mukavva ve anbalaj kağıdı.~i 

- Çok iyi. kendine kolay koca bulur. 
- Akrabam yoktur. Bu !jehir - Ben artık ihtiyarladım. 

de kimseyi tanımam. - Hiç değil madam. Dolgun 

Kumpanyasınr. bir kere uğramadan sigorta yaptırmr.yınıı. yede ile satılacaktır. Talip olanların izahıtı: aimak üzre CiDP' 
Telefon: Beyoğlu - 2002 brikasmda levazrm müdürlüğüne müracaatları ve şartn ı 

Bunun için İvanoviç sizi tav- beyaz bir çehreniz var .. Vücu
siye etti. Siz bu husuıta tecrli- dunuz da .... AMERİKADAKİ MAHBUSLARI 

Ôç gün C\Cl Amcrikadan &•len bir 
telgraf okudum: 

"Tekslıs hapishanelerindeki mah
p lar kend !erine buzlu me rubat 
'7Crı mediğl ve llğle yemeğinde de 
makarnadan başka şey yemedik! ri 
ıç n ısyan etmişler ve altı saat mil~ 
sad meden sonra be' maktul vererek 
m?~lutı olmn,ıar" Biz de burada ar
ca• ıan yanıyoru2 ama Allaha !Ülrür 
nıahpuı değiliz! 

CİRİYORLAR 
ıHı upada Plajlara jiltml§ &elmio; 

bır dostumla görüştiım. 
-Na ıl 1 dedım oralarda ne Yar ne 

yok! 
olsun lı:ard~ııim 1 Herifler 

ya ıyoı'lar. V:ıltıa masrafa ijriyor
lar,. tikin. denize gıriyorlar, gilu
ha ğinyo•lar .• 

- Bizde de oy le değil mi? 
Evet ıu farkla ki biz de denize 

gir.yoruz ama derde, bel~ya ıı;lrer 
i 1 Fark o kadar, 

FELEK 

Meklepliler ıöiabnkuı 

En mühimi ... 

be sahibi imişsiniz; evlenecek Kadın sıkıldı. Sitiçkin de bir
kızlan bilirmi§SİDİz. Bana yar- den bire mahçup oldu. Kadmm 
dım edebilir misiniz? yanına oturdu.: 

- Evet... Naaıl bir kadın - Eğer ciddi bir adama dü-
istiyorsunuz? serseniz sevilir, mesut olursu-

- Nasıl olursa olsun. Tesa- ;,_uz.. Eğer bu suretle paraka-
dufe ve kadere bağlıyım. zanmakta devam ederseniz, her 

- Peki ama, kimi insan kum halde kocanızın hoşuna gidersi
ral sever, kimi insan sarı ın. . . ruz •.. 

- Ben güzellik diye bir şey - Neler ııöylüyorsunuz? 
tan "Ila! a;' lamam. Saadet Bir sessizlik. Sitiçkin bumu-
güzellikle kaim değildir. Hem nu sildi, kadın kıpkırmızı oldu 
güzel bir kadın insanın başına ve. . . scrdu: 
dı:rt olur. Karanın, akıllı olma- - Siz ne kazanıyorsunuz? 
111 kafidir •.• Hatta bu bile faz- - 75 ruble. Sene sonunda 
tadır. Çok akıllı oldu mu, kendi- ikramiyem hariç. Tavşancılık 
ni beğenmiş olur. . . Bir kadı- ta ayrı •.... 
nm bir kaç lisan bilmesi fena de - Avcı mısmz? 
ğildir. Fakat bir düğme dikme- _ Hayır bizde, trene kaça-
sini bilmezııe neye yarar? Karı- mak biletsi~ binenlere tavşancı 
mm beni sevmesini ve benimle derler. 
mesut olma.mu isterim. Bana, Kısa bir sessizlik daha oldu. 
beni sevecek ve benimle mesut Biraz sonra Sitiçkin devam et 
olacak bir kadın lazrm. ti: 

- Anlıyorum. - Ben olgun bir adamım. 
- Şimdi maddi cihete gele- Genç kadın istemem. Bana .... 

14 iıncü haftanın birinclliğini Oa liın. Zengin kadın istemem. . • . Sizin gibi bir kadın l!zım .. · •. 

Jsansör mnnakasası; 
Şebremanetinden; Bedeli ket fi 1 1040 lira olan Cenahpafa hastane inin 

a'ınsör monmrajlıın kapalı zarflı münaka'9ya konmuşıur Taliplerin ~arıname 
almak ve keşif evrakını görmek için her gün levazım müdtırlügtine gelmeleri. 
Teklif .ııekıuplannı da ihale günü olan 2 EylOI 929 Pazıırıe>i günü meıkiır 
müdürltige -ennclcr~ 

Biçki ve dikiş dersleri 

···~ Maarif voklletınce musaddak yeni açılaİıı ...... 
Dikiş ve biçki dersan~si 
BIT!oci devre derslerine baflanmıttır. 

Müdiresi: Madam YERANUH1 PAPAZYAN 
Gayet kola l"ransu usuliyle ko;tum, tD\ıltı, bcya:.ı lşltrl maa

tafsilAt dikiş bU nl re l ayda hiç bilmlyeolere 3 aydı mükemmelen 
öğretilir. Badel'lmtihan tallbata Maarif vektletinden musaddak şehadet· 
nameler verilir. 

Kayti için Beyoğhmda Kurtuluş Tepeüstü tramvay caddesinde 116 
.numaralı Papznyın apartımanın birinci dairesine milracaaı olunmas1. 

Jataur.ıy li1eıinden 2211 Fabrettin Para için evlenmek küçüklüğü- Kadın mendilile kızaran yü-
B. Kuamnı,tır. Bu yazı tudur: .. K km ·· Ü k dı ,_..__ 

• 14 uncü haftanın en mühim habe· nü gosteremem. arımın e e- zun apa : 
•lerini bir kaç ser ıavha altında top- ğini yiyemem. O benim ekmeği- - Söylediğim meydanda. 

k mümkündür: mi yemeli ve kendisini benim Ben aklı başında bir adamım. 
ı - 'La Haye" konferansı beslediğimi anlamalıdır. Buna Sizinle izdivaca talip oluyorum 
2 - Franııa - İnglltett lhtilifı rağmen, karnnın on parasız ol- - Neler söylüyorsunuz? 
3 - Amerika - İngiltere ititlfı masına da taraftar değilim. Kadın ağlıyarak güldü ve ka 
4 - Rusya · İngiltere inkıtaı. _ Trahoması dolgun birini bul ettiğiı;i . an~a~m~ için, l~-
ı - lki sene-mukaddem bahri tah bulmak kabildir. kör kadehını, Sıtıc;kiı;ın, kadehı-

didi teslihat konferansının akım kal Beş dakka sustular. İzdivaç tel ne vurdu. Karşılıklı ıçtıler. 
ması Uzerine, lıiltlln nazarlar bu kon .. I S' · k' b kt Nakleden 
feransa çevrilmiştir. Bu konferanı; lalı, g~~u~uy ~ ıtıç ıne a 

1
' SELAMl lZZET 

sulh yolunda çalışanlar için ııon bir sonra ıçını çekip: 
ümittir. Bu itibarla butim dünyada a-1------!!"!~---"'!"'"'!!'!""""'!!!!"!!!!!'------!!"!-!"!"""'!!-~~ 
1 kayı cclbctmişt!r. 

2 _ Malumdur ki Fransa elyevnı bir atide bu iki devlet arasında bir 
Almanya nın harbi umumiden eve!- uzlatmaya ~ahit olacaimuza kani ol 

ıkl vazıyetındedir. Bahren ve btrren malıyız! 
Avrupanm en kuvvetli devletidir. 4 - İngıltere • Ruıya aragında 

Yeni neşriyat 

Gümrük hakkında 

ALFA LAVAL 

llalkalı Zlraat mektebi tllsinden MÜKEMMEL 
tabirini havi raporunu haizdir. 

Yeuek parçalan dalma mevcuttur. 
Türkiye mtlmessllli~i · lstanbul, Galata, ;\l3bmudiye 

caddesi No 61 Telefon : Beyoğlu 4238 

Devlet ~eıniryolları ve limanları umumi i~aresin~en: 
Bir sene evet İngiltere - Franııa Londra da -bir mUddettenberi- de· 

ar.ısmd.ı yapılması arzu olunan ve vam eden müzakerenin -şimdilik- in Gümrükler umum müdürlüğü hta- Er:turuın -an kamı~ i~lctmc mıiktıi~liği malzemesinin Trabzonda 
fakata akim kalan gizli bir bahri iti- kıtaa uğradığı malümdu~. Hi~ ~üp· tistik müdürü Mustafa Nuri Bey ta- vapurdan tahllyc,IJc gümrük muamelesinin icra ve Erzunım majta-
1 ftan sonra bu iki muazzam devle- h yok ki bu da dünya sıyaııetının e k l" ı k n c rafından '"Türkiyede ahdi tarifler" n ına sev ve tcs ım muna ·asası kapalı zar a 28 ı\"ustoo çar· 
tin arası açıldığından '"La Haye" hemmiyetle takip ettigi meselele~- 11 
konferansında birbirlerine karşı ne den biridir. Bu hal Makdonald kabı- unvanıle bir tetkik eseri ntşrolunmut ~anıba günü saat 1 b da Ankarada D~vlet demiryolları binasında 
gibi bir vaıiyet alacakları ma!Om de n<sinin ilk muvaffakiyetaiılii;i ad- tur. ypılacaktır. l\fonabsaya iştirak edcc!klerin teklif mektuplarını ve 
ğildir. z dolunabllir. 

3 _ İngiltere, Fransa ile darıldık· Yukarıki yazılara dikkat edilirse Bu eser, 6 Ağu9toı 1929 tarihine muvakkat teminatlarını aynı günde >aat 15,30 a kadar umumi mü-
tan ıonra kendisine yeni yardımcı a görillür ki hep•i İngiltere ile a!O:a- kadar ve bu tarihten sonra muhtelif durlük kalemine vermeleri lazımdır. Talipler münaka. a şartnamele· 
ıramaya ha !adı. Eti ön salta Ameri- dardır. Bunun sebebini -hiç şüphe- devletlere karp mer'i tarifeler hak- rini bir lira mukabilinde Ankarada :\lalzeme dairesinden, lstanbulda 
ka yı gördü. İngiltere de Amele fır- siz- mevkii iktidara muhafaıakArla-

1 hük,1metinin iktidar mevkiine rın yerine Amele flrkaaının geçme- kında malOmatı muhtevi bulunmakta- Haydarpa1a majta;,asından fa7.Urumda Eazurum lşletme mületıi!Jli-
Jmesi bu İ i teshil etti. Pek akın sinde aramalı ız. tadır. pn in ele tularik cclehilirlcr. 

llllllyeııu küCulleıtlfüi: 61 --- lann.da bir.burgu dönüyordu. du. Büyükdere- Şişli caddesinin! Yukarıya çrktı. Hayret beyin 

Ç A P 1 Z 
Hızmetçı kın bol kolonya ge kenarlarındaki ağaçlar canlı yazı odasına girdi. Soba gürül-

K N K 1 tirtti. Boynunu! ~n~esini, omuz- mahlUklar halinde firar ediyor- düyordu. Bütün elektrikleri 
tarım, bel keımğini ve şakakla- lar. yaktı. Mantosunu bir köşeye 
rınr masaj ettirdi. Biraz Lok- Elektrik fabrikasmm serpinti şapkasını öteki köşeye fırlattr. 

_ Yazan.: AKA GIJNDfJz man ruhu kokladı. Bir yudum lisi ışıklarını bir ruya gibi geçti. Küçük odanın içinde dolaştı. 
KORKUNÇ BİR 1 kiı_n o~ ıçiıı ainirlerile mü- Posyon kordiyal aldı. Sonra be- Şişli-Beyoğlu caddesinde deh- Kristal kutudan bir sigara aldı, 

MUHASEBE ~ıt hır ml1cadeleye giri!jti. Ö- ya% bir kazak giydi. Beyaz ti!- lizden uçuruma benzer bir hal beceriksiz bir tavırla yaktı ve iç 
Çapkın kız odasına kapan- lıımden korkuyordu, tasav- ki mantosuna sarıldı. Tüylü bir vardı. Kaymaktan, yürümekten mesini bilmiyenler gibi üfürme-

dıktan sonra sol kulağının arka vurlarmı yerine getirmeden i>- ppka taktı. ziyade aüratle boşluğa dü me- ğe başladı. Ara sıra başmr sal-
tarafında tahammül olunınazbir lecetinden tedehhilş ediyordu. - Şoför hazırlansın. ğe benziyen bir hali. • . lıyor ve hesap dakikası geldi di-

cı hissetti. Gözleri hafifçe Yapmak tuavvuru~da .oldu(u Hinnetçi kız: Konağın ônünde durdukları ye acı acı gülümsüyordu. Oda-
ararıyordu. Zehninden geçir- şey basit, fakat netice ıtnbarl- - Küçük hanımcığım gece vakit, Çapkiıi kız kmııldamadı nm solunda açık bir kapı vardı 

d • i kelimeleri .ıor bulmağa baş le korkunçtu . . yarısını geçeli iki saat oldu. di- o kadar dalgındi ki, ştıför gel~ içınde bir alaca karanlık dolaşı~ 
dı. İçine korkudan ziyade te- Sert zil sesine hizmetçı koştu yemedi, Çaplı:nım gözleri alev diklerini söylememiş olsaydı, yordu. Dikatle baktı, bu, Hay-

d hhüş geldi. Birdenbire. avu- - Hayret beyle Cicim Ali alev yanıyordu. Arabeya girtr- öylece daha uzun müddet kıpır- ret beyin yatak odası idi. Girdi. 
~ t Zühtü beyi hatırladı. O ai- burada mr? ken: damıyacaktı. Buraya ilk defa, genç kız olalı 
e i daha harbi umumiden tanı- - Bir kaç saat evel gitiler e- - Doğru Takllimel Şoförü savdu. beri birinci defa giriyordu. Lam 

rdu. Genç bir adam olan Züh fendim. dedi, şofl:lr bununla Hayret be- Kapıyı açan uşağa sordu: bayı yaktı. Meraklanıruş.tı. Hay 
beye de böyle ani ve ayni - Bir kaç sat evel mi? yin konafına gidilecelfni anla- - Hayret bey burada mı? ret beyin yatak odası nasıldı? 
de bir sancı gelmiş. ve bir Demek bir kaç aaatenberi bu dı. - Hayır efendim, biraz evel Bunu iyice görmek, bilmek isti-

at sonra umumi bir felce uğ- odada idi de farkında olmarruş-, Kar, lapa lapa yağıyordu. Ali beyle beraber geleceklerini yordu. Etrafına bakmağa başla-
~ arak iki gün yaşayabilmişti. tı. Neler geçmişti? Neler diloUn Bir koma, sonra bir zincir ıa- telefon ettiler. dı. Hayret beyin odası çok ıı:en-
caba kendisine de böyle bir müştü? Hiç birisini hatırlamı-1 kırtur ... Araba bir kant kar- - Salon yanıyor mu? gin ve çok kibardı. Fakat yaşlı 

darbe mi i:liyordu? Böyle bir yordu. Yalnız kulafmm arakaml da siyah bir heyull gibi attriı- - Hayır efendim, lı odasmm başlı, tertipli ve ciddi bir ada-
• f • şeraitini düşüne- daki tahammül olunmu sancı nUp aiti. ııobaaı yanıyor. mm yatak odasıydı, hafif hiç 

• ' ' • .! değildi. İradesine ha- biraz hafiflemiıa. Şimdi takô· Yollar ne Iİac1ar U\111 ırellYor - ~ b1M punç yapmm. Bitmedi 

almaları lazrmdır. Yevmi ihale olan 17-8-929 tarihinde saat 1 

da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

YEDiNCi BÜYÜK 

TA lYARE Pil A GOSU 
l. f'J KEŞİDE BUGÜN 
Büyfık ikramiye: 

30,()()() liradır 
Aynca: 

18,000 
15,000 
12,000 

• 

10,000 Liaahk ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir mükAfat 

Bu keşldede cem'an ~ 3,900 ,, numara kazanacaktır. 

Galata i~~alat ~üınro~on~en: 
Cinsi ~ya adet nevi kilo 

Susam yağı zuruf şl'e ~ sandtk iOO 
BılAdı cins ve mikdırı ya:ab ~uum yığının icrı kılınan müıayedell 1, 

resmi gümrüğü aynca tediye edilmek üzre beher kilosu 55 kuruşta ti d 

uhdesinde olduğundan daha fazla<ınt talip elacaklann 18-8-929 za il'' 

di! Pazar günü Kuruçeıme antreposunda saolacıktır. 

Galata i~~alat ~ünıro~ün~en 
Cinsi •H• adet ne•i kilo 

işlenmiş ve işlenmemiş sünger 3 balya 71 
llalAda cins ve mlkdan yaıılı euanın icra kılınan müzıyede&lnde r d• 

l(fimrüğii aynca tediye edilmek ilzre beher kilosu 105 kuruşta talibi u~ 
sinde olmakla daha fazlasına ıallp olarakların 18-8-29 tarihine 
Pızar günü satış komjsvonuna müracutlan. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---_,,, 

. ln~alaj ka~ı~ı ınünakasası : 
Tütün in~isarı umum ınüdürlUlün~en; 
Mevcut nüınunesi veçhile ve 82 X114 eb'admda beher ~et 

murabbaı 53 gram sikletinde olarak 5,000 kilo anbalaj kağı. 1 
· 

zarlık suretile alınacaktır. İtaya talip olanların numunele~ t~ 
mek üzre müracaatları ve yevmi ihale 17-8-929 cumartesı gı 
saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunınaJııf · 

lstan~ul mıntatası ınaadin ınü~endislilinden: 
Bursa vilayetinin Mustafa Kemal Paşa kazasının ı<ııılıı 

mayı Atik kariyesinde kain olup imtiyazı Emine Nimetuilll ııı 
Fatma Düriye hanımlar uhdesine ihale kılınmış olan J{roJ11.fl 
deninin müdür mes'ulü bulunan Bursada Gazi Paşa cadde~~ 
(148) numarada mukim eczacı Mehmet Şükrü beyin Jlle jı · 
müdürü mes'ullükten istifasına mebni maadin nizamnaJlle6 ;ı" 
(61) inci maddesinin (H] fıkrasına tevfikan tarihi iJandtıııı 
haren üç ay zarfında başka birinin müdürü mes'ul tayin e 1 

si aksi takdirde imtiyazın feshi cihetine gidileceği. _./ 

Emniyet sandığınçtao: r•~ 
Halka her türlü kolaylık ~sıcrmeği Sandık vuife bilir. EmlAkioi lı"'g-'Y 

göstererek sandıktan para istikraz edecek müşterilerinden işlerloi Nıt'' s•'" 
remiyenlerin delJAI ve komsiyoncu gibi hariçten baı• kimselere ıııur~~0Jı~ 
fuzuli masraf ihtiyar ennekte oldukları 03'an ttibare ılına!'lk hu kere .~cırl•' 
bu gıôl müştorilere kclıylık olmak üzere mah us ,.e muv121Af ııı< 0 ,rııt· 
ıavin etmiftir. Vergi ve belediye ve Tapu idarelerindeki bu lpo.ıck :C,er '' 
lesini bu memurlarımız vasıta>lyle yıpnrıbileı:t!kler ve kcndllennc k uı'r' 
aidat namlle bir şey vermlyeceklerdir. Allkadarlınn malOmu olro• 
ltr.ı keyfiyet olııııar. 



iniJel san~ı' eınıak ınoza1e~esi 
Kat'i karar ilanı 

>yede b . 
deli k mu ammln ıkraz merhunann cins ve nevile Borçlunun 

ismi lira ıymetı numarası mevki ve müşteme!An 

cf 815 
I' 

1760 

10982 

1203 

8126 

7093 Kumkapıda Tavaşl Süleyman ağa mahallesinde 
ördekli Bakkal ve lcadiye sokağında eski 33,33 
mül<errer 35,35 mükerrer ve yeni 411, 45, 39, 41 
.ıumarab ye~ arşın arsa üzerinde iki dülckln 
ve yüz yirmi arşın arsı üzerinde klglr iki katta 
dött oda, bir sofa, bir mutfağı ve ön ve arkı 
taraflarında iki dükktnı lı!.vi muhtacı tamir bir 
hanenin tamamL Mahmut Aziz B. 

9886 Kadıköyünde Zühtü paşa mahallesinde Kalamış 
sokağında eski 13 ve yeni 28 numaralı iki yüz 
ou arşın arsa üzerinde bodrum katı kArgir diğer
leri ahşap olmak üzre iki buçuk katta on iki 
oda, iki sofa ve yüz yirmi arşın üzerinde bir 
mutfak bir ahır ve dokuz yüz seksen nç arşın 
bahçeyi havi bir köşkün tamamı. 

Fatma SüreyYa ve Server hanımlar-
I0341 ÜskUdarda Bulgurluda Alemdağı <·addcsinde 46-1 

46 ·2, 46-3 numaralı dörtyüz otuz arşın arsa üze, 
rinde kAgir iki ahır ile bir odayı ve seksen arşın 
üzerinde iki kaııa üç odayı havi bir fırının 
tamamL ' l>mail ağa 

~J 

10642 Cağaloğlunda Cezri kasımpaşa mahallesinde 
Mollafenarl sokağında eski 10 ve yeni 34 nu
maralı iki yüz doksan arşın arsa üzerinde kAgir 
üç katta on oda, iki sofa, bir mutfak, tıir kuyu 
ve yUz seksen iki arşın bahçeyi havi bir hane
nin tamamı Suphi B. Emine Behice H. 

1070 

385 

556 

1895 

ı:ıo 

262 

1080 

1838 

81_\ 00 

1387 

12607 Erenköyünde kozyatajtında eski 77, 79, 78 ve 
yeni 34, 34 numaralı iki yüz yetmiş iki arşın 
arsada bir buçuk katı kagir diğeri ahşap olmak 
üzre iki buçuk katta on bir oda, iki sofa, bir 
mutfak, iki kuyu ve on dört dönüm üç evlek 
yüz yirmi sekiz arşın araziyi havi bir köşkün 
tamamı Hacer ve Naciye ve Hamide Hanımlar 

12643 Beylerbeyinde Havuz başında eskl ve yeni 12 
mükerrer 12 mükerrer ve 69, 69 harita num•· 
ralı doksan arşın arsada biri kArgir diğeri ahşap 
olmak üzre iki katta beş oda, bir sofa, bir 
mutfak bir dönüm üç evlek üç yüz on arşın 
araziyi havi alt kat taksimatı mevcut ve ahşap 
kısmı ikmal edilmiş na tamam bir hanenin 
tamamı Mehmet Sami B. 

12652 Yeni bahçede Arpa emini mahallesinde eski Top
kapı ve yeni Topkapı yokuşu sokağında eski 36 
ve yeni 44,46 numaralı iki yüz arşında ahşap üç 
dkatta yedi oda üç sofa bir mutfak bir kuyu ve 
ytız seksen sekiz arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Mehmet Ratip bey ve llanile it 

13308 Beykozda yalı köyünde eski Ekmekçi bayın ve 
yeni Bahariye sokağında eskl'31 ve yeni 37 numaralı 

yetmiş beş arşında önden ahşap bir buçuk ve arka
dan ahşap iki buçuk kaııa üç oda, bir sofa, bir 
mutfak ve kırk beş arşın bahçeyi havi bir hane-
nin tamımı Nuriye ll 

15587 Kabatlfta Ömer Avni efendi mahallesinde müf
rez Fatını kadın mahallesinde Beytülmalcı so
kağında eski 2 ve yeni 28,30 numaralı iki yüz 
on beş arşın arsada maa çatı ahşap üç buçuk 
katta birinci kaııa iki mutfak. bir kuyu, lld 
kömi!rlüğil ve bu katın üstünde bulunan 
asma katlı üç odayı, biri ulak olmak üzere iki 
sofayı ve ikinci katta dött oda biri ·küçük iki 
sof&Jl ve üçüncü icatta, dött oda, iki sofa, ve 
en üstte bir çatı odasını ve kırk arşında iki 
kuroıiı hamamın tamırnile yirmi arşında bir 
sarnıcı ve yetmiş be-ı arşın bahçeyi ve deru
nunda cari nısıf masura mailezizin üç rubu 
hissesini havi iki bölüklü bir konağın tamamı 
Mehmet Salim B. Meryem ve Behiye hanımlar 

158~ Beylerbeyinde Burhaniye mah•llesinde eski Halit 
bey ve yeni Taşocağı sokağında eski 2 müker
rer 2 mükerrer ve yeni 8, 10 numaralı ve 
yetm~ dört arşın arsa üzerinde ahşap iki kaııa 

ilç oda, bir koridor, bir mutfak ve iki yüz 
doksan dokuz arşın bahçeyi ve diğer seksen 
arşın arsa üzerinde ahşap bir kaııı bir oda, bir 
mutfak ve üç yöz yirmi dört arşın bahçeyi 
havi iki hanenin tamamı 

«eyin F:f. ve Şakire H. 
27391 Beyoğlunda Bedreııin mahallesinde Yeniyol 

caddesinde eski 19 ve yeni 17 numaralı altmış 
arşın arsa üzerinde kdgir iki katta iki oda, biri 
ufak olmak üzre iki sofa, · ufak bir mutfak bir 
hanenin tamamı Bczmi ağa 

17502 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski 1 lü
daverdi ve Hasırcıbaşı sokağında eski l ve yeni 
24 numaralı yüz doksan arşın arsa tir.erinde 
ahşap iki buçuk katta on hir oda, üç sola, bir 
mutfak, bir tulumbalı kuyu ve elli arşın üzerinde 
bir mutfak ve çamaşırlığı havi bir hanenin tamamı 

Ahmet Celllettin ve Ali Kemıılettin Beyler 
18355 Kadıköyilnde Osmanağa mahallesinde eski ve yen 

Misk sokağında eski 2 numaralı ve yeni 36 nu
maralı büyük kısmı yüz on arşın arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta yedi oda bir sofa iki 
mutfak diğer kısmı keza yüz on arşın arsa üze
rinde ahşap bir bnçuk katta iki oda bir sofa bir 
mutfak bir müşterek kuyu ve yüz yirmi arşın 
bahçeyi havi iki bö!Uklü bir hanenin tamamı 

Nezihe, Mümine, Lucliye, Mehmrt Saffet 
Mustafa Kemal lhrahim ve Necati beyler, 

18581 Unkapanında Haraççı Kara Mehmel bey mahal
lesinde Unkapanı caddesinde eski 2 ve yeni 1 
numaralı yetmiş dört arşın arsa üzerinde kAgir 
llı:.i kıttan ibaret arkasında bir mutfağı ve üze
rinde bir ufak odayı havi bir dükilnın tamımı 

Ayşe Eailıı ll 
18714 Beylerbeyinde bostancıbaşı mahallesinde vapur 

iskelesi sokagmda eski 10 ve yeni 18, numa
ralı harem kısmı dört yUz arşın arsı uzertnde 
ahşap iki buçuk katta on yedi oda, iki sofa 
ve yi!z dört arşın üzerinbe bam~ v~ mutfa~ı 
ve seltınlık kısmı elli arşın arsa uzeMde . ah
'ıp iki katta dört oda, bir mutf~_k v~. yırmı bir 
arım üıerinde bir mutfağı ve uç yuz doksan 
arşın bahçeyi havi bir sabllhanenin temamı 

lhsan B. 

60o l 8796 Erenköyiinde Kozyatağı mahallesinde tekke so-
kağındı 10,11 kalp ve yeni 7,2,72 numaralı 
yüz yirmi yedi arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta altı oda, ild sofa, bir mutfak. bir kuyu 
ve kırk arşın arsada bir müıfak ve lkl bin yüz 

y altmış beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 
•kırıı. Ayşe Cllvet H. 

' ~ltn b Cins ve nevile mevki ve müştemellU yazılı emllk blzalarında 
t·~nıa •dellerle talipleri üzerinde olup 24 Ağustos 929 tarihlne müsa• 
il. rıesı ·· d ··b 1 •a gunü saat on buçuktan itibar°" muzaye eye mu aşeret o u-

"'-"1 Çttk nn altıda (kıymeti muharnmenelerini geçtiği takdirde) kat'! karar-
._ llm , k" ·· d "ı ·• al •sı mukarrer bulunduğundan talip olanların mez ur gun e 
1 'uk~ıyb kadar sandık idaresine müracaat evlemeieri ve saııt 11ltıdan 

1~ Uiacak muracaatların kabul edılmeyeceği ve mezkllr eml&ke 
l· lıu olanların kaı'I karor e'nasında hazır bulunmadıkları ve başka 
kl ıı.r •vl diği t:ıkdirde cvveikı talıplerin muı:ıyededcn çekilmiş ıddo

luıı•ın .,, 
· u h•n olunur. 

MlLllYET PAZAR 11 ACUSTOS. 1929 

Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 
Merkez Deposu: İstanbul, Suttan Hamam,Mesadet Han 

~m~ Hakiki Radi um Tıraş Bıçakları -411::" 
:: :: 

~~ !fr ~ADiUM ~\ MİLLİ SANAYİ gfr HAKiKi l~~ ~~ 
-- ~O O O c tt O O O' ... i= il \~ HAus iSVEç ceu~i J} SERGİSiNDE \~ RADiU M JJ n 
-- ---- işbu marka tescil edilmiştir. işbu marka tescil edilmi~tir !! 
si Galatasaray Lisesinde açılan Milli Sanayi sergisine iştirak eden i~ 
§§ fabrikamız zir<leki proğram dairesinde saat 17-18 arasında sergiyi 5§ 
SS ziyaret edeceklere bir hatıra oln1ak üzre birer adet HAKİKi RAD- EE 
§i İUM TIRAŞ BIÇAGI hediye edilecektir. :: 
~§ 12 Ağustos Pazartesi : Gazeteciler ile Matbuat mün1essillerine ~~ 
§§13Ağustös Salı: Memurini resmiyeye 15Ağustos Perşembe Mekteplilerei~ 
SS14 ,, Çarşamba: Hanımefendilere 16 ., Cuma : Ahalii kiran1a §§ 
i~Radium ticarethanesi:lstanbul Galata posta kutusu3i3GalataTel.B.0.2878~ 
::1111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111 111 11111111111111111111111 l lllll il IJI 11111 llllllUllllllllll;: 
-•111111ı11111111111ıııııı111111r11111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ıııı ıı ı ı ııı ıııııııııııııııı'lıı ıı ıı ııı ııııınıııııııı:: 

-- ~ 
1 

J ~ -1: 1 H E P S -, N D E N 

~~ · osTON 

'f - • •vıa,.ından ttlbare" eUtten k .. llm• r:&maN 
v• netVU nUrna. tta"9eında l•tlm91 eelllen ,v9 
--- emu..ıeıa bit wneuru cı<lit aıin'---

FOSFATİN 1 
FALİER 

Avusıurvı fıbrilcaları bezaran undaliyeled umumi Ybf depos;lsıaııbuldıuı 
Kaıırcı op;ıu hanında 46-47 numaralı joz. N. Aclman telefon lsıanbul 2409 
Hamiş; aynı depoda enva! çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fanıaz 

kumaşlar, mütenevvi ısrur, perde mister, tül; keten perde, örtüler; maroken 
erileri, piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolalan fahri 
1ca fianna toptan ve parakende satılmLlctadır. Fiat maktudur. Handı asansor vardır 

KARON Alman kitaphanası 
Beyoğlu Tiinel meydanında 523 

fotoğraf makinala
rıyle filimlerini kul
lanmak menfaatiniz 
icabatındandır. 

AlAminüt fotoğraflar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde satılır . 

Yazı makinelerinizi 
sabn almadan eve! Galatada Haraci 

sokagında 10 numeroda 

VIT ALl BENBANA..';TE 

5 

~I ~ ~iN~ ~ 
( / .J .. / .. ~ 

·\'·-· 
Taze ve penbe 
Yanaklar 'I.~ 

Her kadının emel ve arzusu va• 

Hurma ve zeytun 
yalf/arı-başka hiç 
bir şey delfi/- Pal
mollv sabununun 
tabii yeşil rengini 

verirler 

naklara tazelik ve penbeUk bahşeden 
taravetln ebedi kalması ve uzun 
mllddet muhafaza edilmesidir. 

Bunu için de boyanmağa ihtiyaç 
messettlğlnl zannetme:vlnlz. Hakiki 
cnzelllk • tıtbll • kler- sizin cildi
nizde mUn(lemiçtir. Palmoliv sabunu 
ise onu meydana çıkaracaktır. Pal
mollv gUzellik sabununun milrekke
batındaki hurma ve zeztun yağları 
cilt Uzerinde yumuşatıcı ve uyandıncı 
bir tesirleri vardır. Mesamata pek 
derinden nilfuz etmesi itibarile yıgılan 
blltlln gayrı saf mevadı ecnebiyeden 
kurtarır ve cilde cevvallyet ve yu
muşaklık verir. Her akşam Palmoliv 
sabununun kaymaklı köpllğü ile ha-
fifçe bir masaj yaptıktan sonra taze 
su ile dikkıttlice yıkayınız ve uvala
mıldan knrutunuz. Heman bariz bir 
aelAh göreceksiniz. Teniniz açılacak, 
renginiz canlanacaktır ve her kesin 
size göstereceği meyil ve muhabbet
ten ne kadar gOzelleştlğinlzl anlıya
caksınız, Gllzelleşmek usullerinin en 
basiti olan Palmoliv sobununu kul-

Sert sabunla uvduğunuz çocuk çamatırların-ı 
tahrip edersiniz. 

Yavrunuzun refah ve sıhhatine çamaşırının büyük tesiri vardır 
Bunun için çocuk çamaşırlarının yıkanmasına büyük ihtimam la

zımdır. Yavrunuzun çamaşırlarını daima tem.iz ve yeni gibi sak

lamak için LCKS kullanmalısınız, 
LOKS ün hafif pulları çamaşırların üzerindeki bütün pisllk

leri çıkarır ve yeni gibi yumuşak ve tem.iz haline getirir. 

lnkara iB~renıanetin~en: 
( 250) lira ücretli ~ehrcmaneti yol ~ubc'i Amirli~i münhaldir. 

Mühendis mektebi mezunu olan taliplerin mektep 'e l)ulunduklan 

hizmetleri gösterir vesikalariyle ı·:mancte miıracııatları. 

t 

t 



PAZAR 
11AGUSTOS1929 

;\lcvsım münasebeti ıle şehre kışlık odun ve kömür fazla gelmektedir. Fakat gene flatlar yüksekti. 
Bu resimlerde iskelelere gelen mahrukat kayıkları görülüyor. 

r J el~enci va~urları 1 

l . lzoıir sür'al poslası 
Lı ks İsmet pasa 
e seri • 
vapuru l ı ap;ustos pazar 
gunll tam saat ıs tc Galata 
rıhtımın- lzmire hare
dandoJtru ket 
edecektir. 

Tafsil~t için Sirkecide Yel
kenci 1 !anında kılin acanta· 
sına müracaat 

Tel. lstanbul 1515 

Ve Galatada merkez rıh

tım hanında Çelepidi ve Sata
filopatl acantalığına mnracaat 

Telefon Beyop;lu 854 -

~SADIK ZADE 131HADEH-
,J LER VAPL'HLARI 

KAHA DEi\IZ 
MU!l.TAZAl\1 VE LÜS}f 

POSTASI 

Sakarya 
vapuru 

ı ı Atusıos pazar 
' gıiniı akşamı Siıker,i rıhtı
mından hareketle ( Zorıgu\ -
dak. İnebolu, ~lnop,Samsurı, 
Ordıı, Kireson, Tmbzon, 

ve Bize iskelelcrıne a
zımet ve a\·det oJccekti r. 
Tafsillıl için Sirke,·ıde ~fes. 

adet hanı allınd:ı aceııtalı

ıtına muracaaı. Te.leforı : ı ı 
lsı;ınınbul 2134 

• 

\ ı· k ı a va p ıı ı ı a l'I 
Bı\ll'l'J •. El\Si'HES 

POSTASf 

1 •• •• 2 \Jpuru ,\ :us-
IlOil U tosun 12 ırci 

• gtin "i ak~amı saat 
pazartesı ıs de .'i-kecı rıht· 
mından hareket c .\kç:ı Şehir, 

Alaplı, Ere-y , 7.r n ldak, llartı~, 

\m.sra, l\ \e CiJe ) 
iskelelerine m , ... a avdet ede· 
cektir 
'4i.ırac:1at C" 'ı 

~eyrı ıefni 
Merkez Acentası; Galata köprü 

qııında . Beyoğlu 2362 Şube 

ıcenceaı: ,\Jahmudive Hını altıtda 
l<t•nbul 274ü · 

iznıir -Mersin sür'al poslası 
( CL'.\11 IURIY~:T ) vapuru 

I 3 ağustos salı 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak Çarşam· 

ba saba hı iz mire ve ak~a mı 

lzmirden hareketle Antalya , 

Alaiye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, Aıa
iye, Antalya, lzmire uğrayarak 
.ılerecektir. 

TRiBZON BiHiNCi POSTU! 
(KARADE~IZ) vapuru 12 

Ağustos Pazartesi 12 de Galata 

rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 
Hopa ya gidecek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Görele , Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zonguldap;u ujtra yarak: gelecek· 
tir. 1 lareket günü yilk kabul 
olunmaz. 

lyvalk sür'al poslası 
( \lcn•in) vapuru 13 Ağusto> 

Salı J 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Celibolu, Çanakkale, 
Kuçıikkupı, ı·:drcmit Burha
niye, ,\ yvalııia p:idect!k ve 
dönii~tc mezkılr iskelelerle bir

likte Altuııolu~a uğrayacaktır. 

Gclibo!Lı için yalnız yolcu 
alınır, yllk alınma/.. 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantalığından 

karadeniz ~~.~~,;·postası 
Gerze 12 v~~~~~os Pazarlesi 

akşamı saat altıda Sirkeci 
rıhtımından haraketle ( Zongul· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Görele, Trabzon, Rize, 
Mapavrl ve Atlna ) iskelele· 
rlne azimet ve aynı iskeleler ile 
(Vakfıkeblre) ugrayarak avdet 
edecektir. 

Tafsilat lçln Sirkecide Yalı 

Köşkü caddesinde Küçük Kır 

zade Hanındaki acantasına mü
racaatları. Tel: lst, 3118 

Bartın lüks ve sürat postası 

Elektrikle milc~hhez muntazam 
kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus muierrah 
mahalleri haiz Aydın 

vapuru Pa artesı· 
12 Ağustos Z 

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

Kuruca Şile , Cide ) iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 
!'azla tafsilAt için Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 
Telefon : 2684 

- Dr. Ihsan Sami -

Gonokok Aşısı 
tHebojtııklujtu \·c ihtilaratına 
ka~ı pek te>irli ve ta/.e a~ıdır. 
l)i,anyolu Sultan Mahmut 
iırbesı kar~ısında No 189 

Beyoğlu Dördüncii Sulh ' Hukuk 
mahkeme8İ.nden: 

Müteveffa hafız Hüseyin efendinin 

8~" ını .. ızavedesı· ::.h~::~t~~~~;t: ~~l~~a~a~~~~ı!~ U!J J U sormagır mahallesındc çomlekçı 
1 · ı · k ._. k 1. I sokagında 9, 11, 11 mükerrer numa-w 3 1 r33[ mt: [evi re - )f u- . kk [ l 
1 • \1 k• . ralar ıle mura am 52, 36 metre 

it "on e - t 15 d' nufl'dcn murabbaı sahasında birarsanın 72 hi
ıbaret •k ı ı ha~ n 1 u ·no ki ~ziım sse itibariyle 34 buçuk hissesi 260 
mal< ullc ılen• it' ,z. ede,_ kor liraya \a'ihi uhdesine ihalei evveli
mo~ıur. ' alıpfcrin .raıtini ~ı.ın , y si icrıı kılınmış ve 26 ağustos 929 
uzre her gun; mJ vede\ e iş . ık pozart°'i ..,at 14 de ihalci kat'iyesini

n icraaı mukarrer bulunmuş olduğun
Gln fazlasıyle talip olanların ycvm 
e 11ilkt mczkürda Beyoğlu, dördün· 

ıçın ılc ı c ı ihJlc nı , 1 ı ~ ,u tr s 
ı>'J çır :rıba runu ı.;aat 1 -l de '1cf-

lıı- 1 ır ında 'iral rı- eler 
in .' 1 

cu u~ k ~ mahkemesinde hazır 
' .... zumu lan olunur 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Bir kamyonun mükemmeliyetine bunlardan büyük şahit olurmu? 
Doç kamyonlarının altı silindirli rnotörü, şasinin her yirmi altı ki

losuna bir beygir kuvveti isabet ettirecek kuvvettedir. 
Yedi yataklı ve kamilen işlenmiş çelikten mamul krank şaft, rnotöre 

azami sağlamlık ve sarsıntısız hareketi temin etmektedir. 
Kamyonun tazyik görecek her parçası kron1 ve nadyom çeliğinden 

imal edilmiştir. 
Doç kamyonile malınızın zamanında yetişeceğine emin olabilirsipiz. 

Kar, yağmur, çamur Doçun sağlam şasisi ve mebzul kuvveti karşı
sında hükümsüz manilerdir. Doç kamyonunu, bir Doç sahibinden tah
kik ediniz. 

Türkiye için umumi vekili: 

KEMAL HALİL, MEHMET RİF AT ve ŞÜREKASI 
İdarehane ve satış yeri: Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu lstlklAI caddesi No 168 Ayazpaşa Jandarma karakolu 
Telefon Beyoğlu 2124-Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu .1755 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 
Ank .. ra; Zabıtçı zade ve şıırekası 
b:mlr; Mahmut Celalettln Bey 
Kayseri; Muhaddlszade Alim Bey 
Adana; Muharrem Hilmi Bey 

Oazlayıntap; Güzel beyzade Hasan bey 
Trabzon; Hacı Abbas ve mahtumlaıı 

Dlyarbeklr ı Pirlnççlzada Sıtkı Nedim vo 
Edip Beyler 

Bursa Nesuhl Esat Be) 
Samsun Es.at efendi zade Seyit Bllaı Bey 
Glrecon; lsmall zade Vahit ve şürekası 
Isparta lntrtıah şirketi 
MalatY.a: Badıh zade Tahir Bey 

Devlet ~emir JDlları ve limanları umumi i~aresin~en: 
lnkilap tiyatr<Nı temsilleri mil

let tiyatro. unda 11 Ajı;ustns ak
~mı Ceza bnıınu vodvil .ı perde 

IŞehremaneti ilajı 
Bayezit dairesinden : 0"

1 
barında mavcuı araba dingili.' 1 
da demir 13·8·929 Salı gııf 
14 ıe müzayede ile uulı 

almak isteyenlerin mezkOf ıJ: 
11attı hazır bulunmaları j]jn 

• • • 
Falih dairesinden: Unk.pıl 

Haraççı kara Mehmet mılı'Jıri 
köpril meydanında bulunan 
iki yeni numaralı iki katlı 
enkazının ağustosun 31 inci (! 
gllnil saat 15 te sa~lmaıı 1' 
etmekle talip oianlann o gtııı 
encümenine müracaatları illD 

,. "' y. 

Fatih dairesinden: Un~8~ 
Hızır boy mahallesinin Taç 1~ 
sokağında bulunan 1 yeni ~!" 
üç katlı ahşap hane enkıızt .. P 

sun 31 inci Cumartesi gu~,J! 
15 ıe kapalı zarf usulile saO . 
dan talip olanların yevmi ııı~ 
teklif mektuplarını hamilen d ~· 
cilmenlne milracaatlan illn ° 

* * * ·JI 
Şehremanetlndcn: Beşikt"0.ıl 

fırın caddesinde 9 numaralı ı! 
kiraya verilmek için açık JJI f 
deye konmuştur. Taliplerin ~
meyi görmek için her gün • . JJI ,;f 
dtye girmek için ihale günü 

11
, 

EylUI 929 Pazartesi günü 
müdürlüğüne gelmeleri . 

ilan 
0
JI 

Elhtzde 8 Uncil seyyer J• vP' 
af Ayınca kapalı zarf usulil• 5~ f 
cak 30 bin kilo Arpı 1 -8-9 ı 
hinde münakasaya konuld~1~t 
kasa 21-8· 929 çarşamba ~: ıl 
15 te EIAzizde mezkur ~I•. f 

· ırl"" glhında yapılacaktır. talip e 11~· 
kur komisyona müracaatları 
~~~·~~~~__.. ~ 

Jandarma imalıltharıesı 
rlyetinden: 81,~ 

Kapalı zarfla sarın rP' 
1110 2128 adet eşya çantası . 
Clııtl' kasası 1 eylôl 929 d l" 

günü saat 14 te lstanbııl şol" 
pa<ada jandarma imaiı\Ch~ 

' ·ııı' yapılacaktır. Şartname 1 .• 
~ı·· 

neden \erilir tdJlfnamc 
1
, 

imlası ~artnamedc yat.ıh< 1 
,c 

minat mal sandı~ın~ 
111

1' 
•. (1 . 

makbuz teklif t.arfına .'" r• · 
aksi hal tcklifnamcnifl 

muciptir. 

ilan ( . ' 
Hakimiyeti \JilliyC 

1 I•,~ milnasehctilc ()sınan 1 ~ v 
Galata, btanbu' \C Uc)tıe>' 

. ~· oınr relen 17 Aj\w;tos u 
kapalı bulunacaktır 

Ankara - Kayseri hatu için Km. 244 şaFaatll isıa.,yonu civarındaki ocak· 

tan çıkarılacak 25000 :\13 ' alası kapalı ıarf usulile mllnakava konmuştur. 
:\lünakasa \!5 Ağustos pazar günü saat 16 dıı \nkarada Devlet Demiryol
ları binasında icra edilecektir. Taliplerin tekli[ mektuplarını ve muyakkaı 

temina arıııı aynı günde saat 15,30 a kadar umuml müdürlük kalemine 
vermeleri !Azımdır. 

lslan~ul mınlatası maa~in mii~en~isliğin~en ,1~~ 
Balıkesir vilayetinin Taş kariyesinde kfıi.n . 01U!~111ıe t" 

malı bulunan Kükürt madeni, zuhur edecek ta!ıbınt' .~ pıı 
ceğinden taliplerin 16 Temmuz 929 tarihine müsad\erı ıl · 
günü Maadin umum müdürlügüne müracaat eyletll~ - 1ı•t0' 
dilmiş idi. Görülen lüzum üzerine işbu müddetin ! il 5 lira mubnllindc ın 1ha.~elıat daire· 

*hi P mi" ... !'r1;f ~.,. ... n".1n11 !'\"'it- n ... f.,, ~ ı .... n ... 


