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lNCILTERE ve RUSYA 

. liarici · . . 
huı.ı; . .s.ıyaset programında, İ§çı 
ti oıa"'•İtının başlıca hedeflerinden bi 

n n '!' hiç ol gı ". - Rus uzlaşması veya 
adcai rnazsa s.ıyasi münasebetlerin i
Clbi g"!<selesı şimdilik suya düşmüş 
tcıııa8 o~unrnektedir. Bir kaç günlük 
biikıiııı' ~ uzlaşma hakkında, her iki 

etın rn t. k . 
'<ıını1a b" . e ın no taı nazarları a-
'lıeyda Uyıik bir fark oldu~unu 
. r int~~a çıkar~ştır. İşçi fırkasının 
tıycııc k bat sılahr olarak muvaffa
~Usiar ullanınış olduğu bir tezin 
·]aseu ta;.ı,fından da dahili ve harici 

gi tab·~crının lehine istismar edilece-
ıı ıd' İ &ah•sın 1

•• § konuşma ve anlaşma 
h..ş(a ~ıntıkaı edince iki tarafın da 
e bır ika maksatlar takip ettiği 

tara~ın d"" · .. ~neli Po . ıgerıne munhasıran 
tı ~Uzuh~tıkasını empoze edemiyece
~s ıııu a anlaşıldı. Şimdi İngiliz -
!o lli1Jdn~~ebatı mes'eksi şu dakika
~~ZİYet ::n hı;~Ometi zamanındaki 
~. g şeklınden farklı bir man-

.lıi <ıaterııcmektedir. 

~1/~a Donaid 1924 te bınnci hıiku
"batın nıanında İngiliz - Rus müna
ı. ı ta · 
" llald . 0zıme muvaffak olamamış-
llttinasebwın hükümeti esnasında bu 
~I İııkatın ne suretle başladığı ve 
~lcit ıııu~aa uğradğr malümdur. O 
~i fırk ale!et cephesinde bulunan 

111liıı ı:ı ası MuhafazaUrlar hükfune
tbııeğc ua siyasetini şiddetle tenkit 
ttııııce "R kendisı iktidar makamına 
~!atağını us.~a ile uzlaşma yolunu 
"~ası ,,. soylemeğe başladı. İ•ri ile ' Z\.Ozn1. " ::s3" 

b· tar1, d h ~nıst_ Rusya'nın kendisi-
" •aziye a a musait, daha mülayim 
~ İstif t alacağını umuyor ve bun 
~n &ale~de ederek İngiliz siyaseti-
u i<l,j;a c çalacağını zannediyordu. 

1 
l tanatıvc propagandalann, intiha-

0;•1 Uzer; n~a, İ_ngiliz. efkarı umumi
Y duğu • n, e bu yük bir tesir yapmış 
l'~'dıııııa e İşçi fırkasının zaferine 

16~~ lt!~ı dokunduğu şüphesizdir. 
'tııı.; tuc Donald Başvekil olunca 
l\n 11llak mecburiyetinde idi. 
~ <alt 5 .. · 
~ Yli uz k ozle iş arasındaki mesafe 
~"'li Pr~a tı:: İşçi hükfımeti bunu 
~-;ıaı anı tııı zararına olarak yavaş 
.,:. Yor k' •maktadır. Rusya pekala 
tt ~ı.ı;ne 1 İşçı hükümetinin iktidar 
,~~'Ye 

3
!:<1mesile İngiltere'nin her 

'\ . lıl&ıl ıt s.ıyasetinde hiç bir tahav 
~l ,0°.lm.amıştır.Memleketlerinin )q, dc-.,1 Jıı:ııınde belki ütopist olan 
ı,.,,1 llahet •damları beynelmilel si-
1\ı;;''tirıeasında Mac Donald kadar 
~er; lııc " .<?_nlar da etikete ancak 
ıe, Yur~tldıgı derecede ehemmiyet 
1ııq• Ut ~ ll~nun için Rusya, İngil
~ Usullcla ~sı münasebetlerin iadesi 
lliıı ları no otedmberi mevcut noktai 
•u '•be/'• .. onu, İngiliz hükumeti
ııı;,~ törııı duı~ ile değiştirmeğe Jü
"'1 İçin ~mıştir. Amerika ile uyuş
~ d ~ 1•tlcaJ gösteren Mac Do
l>ur~re~en Rusya'ya karşı ayni tarz
ı 1~q ht etmedi ve takip edeceği 
it~·~ reyı akkın<la evvela dominyon-

ti. Ctını almak lüzumunu his-

~!in 
~li ~ ı:ı::,.nd~n sonrası malumdur. 
dr ,Uzcl'İıı ld ın temasa girişmek tek
~ )'a g"e Rusya Paris sefirini Lon
' tııiit:nderdi. Fakat ilk görüşme
'lıı betle a~ıp anlaşıjlı ki, siyası mli
lıi llatatı tın ıadesine mütaallik takip 
~ ara,ın~·uı hakkında bile iki dev
~ ll\iirıa ~ ihtillif vardır. lnıı:iltere 
~, •l~ ih~~1.•tın yeniden tesisi için 
~bu 1 af]ı mes'elelerin hallini 
~ .in; illıaksat1a müzakerata girişil
ıııu"Yaaı'~~ektedir. Rusya ise evve
(\;ı~~•rat unas_ebatın tesisi, sonra da 
~ liiıu:Yor a . gırişilmesi fikrindedir. 
~ı~'"dan ki ~ngiltere, talep Rusya 
ıııu'" İad :"aki olmuş gibi, milnase
llc ~~•re~s.ı .~ea'elesini, giritilecek 
~•!akit; er ıçın bir silüı mahiyetin
~ o, ln etmektedir. Rusya'ya ge
''!'ıYor gıitere'nin bu oyununa ya
~ cı'1i~: 'Ve münasebatın iadesi 
~· ı.ırtı 1 

daha başlangıçtan bir ta
~11Yor. ~ra _bağlamak şıkkını red-
1~ Undug er ıki taraf fikrinde musır 

,1'1ııı ııo~ndan müzakerat ta, Rus
~ ll.iha cevabına intizaren, şim

~l•4 ~ Yete vermiştir. 
1\j~~ilt. R,us muammasının donele
\.;· tle •re d_e bir hükümet tebed
~ ~~11 dtnahıyetlerini değiştirecek 
Jııı~;::oaııı CgıJdirler. Baldwin kabine
":;:'llıtt tda _olduğu gibi bu gıin de 
1o~•lıne Rgıltere'de burjuvazi ek
~) Pto Usya da tiçüncü enternas 
')"lı birgrarnına istinat etmektedir. 
~ııı· 1 •cın Uzlaşma için hiç olmazsa 
s.~'•nııı ı_,ın büyük piırüzlerden 
ti,ıQ, bu .'ş olması lazımdır. Mes'e
q,, 1 bir •pheden bakılınca henüz 

' salah eserı görülmemekte-

b ...____ ZEKİ MESUT 

'\tısı · · 
·1, ~ a ~iizakerat 

etk' " • 
il ıkat için tehir edildi 

"ı;~~.l'oya :;;---
)•11 ""'nı t.' ~aç edilecek malların 
t~,4~.;,•k .

8P1t için Ankarada başla-
1~r. ~'Si ~tat. bazı tetkikata lüzum 
'ı~ h ••unc'<rıne, şimdilik dıirmıiş· 
l:~ ır"lic:iye n t_ehrimize gelen Tica
~ı,ıra,ları ~udurü Avni B. Rusla
'ı11~a Yaptnak olayısıle icap eden tet
r ~ '•va •vd tadır. Avni Bey yarın 
~~vaın <;t edecek ve müzaket h ~~.:dıietcktir. 
tf''e

11 
.................................... ! 

l ~ hta er:2. Altay:2. 
"ltıuı~':d tafsilııtı spor slltu· i 
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• • dostun da düsmanın da , Türk san' atı • 
uzerıne nazarı 

hayretini celbeden Yerli malları sergisi dün açzldz 

Yerli malı sergisi Büyük Millet Meclisi Reisi KOzım Paşa 
Hazretleri tarafından küşat edilirken .. 

Yerli malı sergisi açıldı 
Her Türk bu sergiyi gidip sanat, 

iktısat sahasındaki azmin 
büyüklüğünü görmelidir 

Dün sergiyi görenler bu hakikata bir kere 
daha iman etmişlerdir - Küşat 

merasimi nasıl oldu ? 
Yerli mamulat ve masnuatı teşhir sergisi dün B. M. Meclisi 

Reisi Kazım Paşa Hazretleri tarafından küşat edildi ve bu vesi
le ile Türk sanat erbabı Türkün harp meydanında olduğu gibi 
san'at ve iktısadi cephelerde de bütün dünya milletlerinden aşa
ğı olmadığını ispat etti. 

Dün yerli mallar sergisini ziyareti Çok kısa bir tarihçesi olan birliği
eden davetliler yerli sanayiin pek:ili miz vazifesini yapmakta bir an tcred
bütün ihtiyacatımızı tatmin edebile- düt etmemi§ ve birliği tutan büyük 
cek bir mertebede olduğunu gördü- ellerden bu cllr'eti almıştır. Bu bü-

Atina sefiri Talihliler G;;ih:rcli~rJl 
Gazi Hazretleri eve/ki ~ün E~ıuğ-1; Bügiik ikramiye 

ruJ yatıle Marmarada bır denız te-J! Dün geldi, bugün 
Ankaraya gidiyor --- _nezz~hü icra ederek lmra!ıya kadar 9924 numaraya çıktı 

)(gitmışler ve gereyı denızde geçır· .• ·-· _ 
mişlerdir. 

Yu11a11istnn ceı•abını 
hazır/ad , tasnif için 
Venizelo.~a bildirdi 

Dün de Boğaza ve Şileye kadar 
giderek ıenezzühlerine devam buyur. 
mu§lar ve akşam uzeri saraya avdet 

Keşideye bugün de devam 
olunacaktır. Talihliler 

kimlerdir ? 
etmişlerdir. 

............... _ • Gazi Hazretlerı gece renezzühleri . • - . . 
. Hüküm~dmlz n cevabi notasını [esnasında Rady_odan geminin t~I~ Tayy~re. Pıy~ngo.sunwı ye~~~ı 
Y~nan harıtıyc nazarına tebliğ et- rlsizile koııserlerıne devam etmelerınr·t~rtıp bırıncı keşıdesıne dun:• ili 
mış olan Atina sefirimiz Enis Bey istemişlerdJ'r. funun konfera.n~ salonunda er za~ 
dün _lt~lya bandrtalı Tevtre vapurilel Bunun üzerine radyoda alaturka man olduğu gıbı çok kalabalık ~ı_r 
şehrımıze gelmi tir. Bugün Ankara- konser veren hey'et konsere devam .halk huzurunda başlanmıştı~. Keş! 
ya gidecek olan Enis Bey, son vazi- etmiştir. . d~ye bugü~ de devam . edil~cekti~. 
yet hakkında kend' il .. .. b" Gazi Hazretleri radyoya beyendık Nihayetlen 24 - 11 - 66 ile bıten bı
muharririmiz.c ı.. •• a ıs de g~rut_şe'ı:;. ır ı ri •arlalardan bazılarını emretmiş-;ıletler yirmişer lira amorti alacaklsr-

....,, ca emış ır . e ' ld Büyük "kr . 1 . t J'hlileri "-,- ."'U'•• m'<•••• goM;m.•'°''"· B• ,.,.,,.,, ............ ~r'· .. ' """' = • > Harıcıye velr.Aletıle temas etmek iJz.nbeyendikleri Karadeniz şarkısı bulu- dun he~uz anl_aşılamamıştrr. Bunlar 
re. yarın (bugün) Ankaraya gidece-J[nuyordu. Müteakı'ben alafranga par- d~ ~ugun bellı olacaktır. Kazanan 
ğı_m._ Yunan hükümetine tevdi etti-i{çalar terennüm edil~/ştfr.' buyuk numaralar şunlardırı 

~~i~i~~!!0:Si~~~~2·t~E:E0.~~:~r c D riSi~a
1

iMi'far Lira ka::~~~0nuınara 
Atınay~. a~det dde_ceğim. Bundan 9924 
başka soylıyecek bir ~y mevcut de-

~ ~n~ıh~p~~~ 18~ 
nıuanıeledeo menedildi Lira kazanan numara 

Borsada Sl)ekülasyon yapanlar 
hakkındaki tahkikat dün milhim bir 
safhaya girmiştir. 

Galata Voyvoda caddesindeki 

30,811 
15,000 

Lira kazanan numara 
33,166 

3,000 Lira kazanan nu
maralar da §Unlardır ı 

1083, 31894, 34508, 
39781. ler. yük ellere arzı şükran ederim. 

MERASiME BAŞLANIRKEN DAiMA lLERILEMEK AZMi Enis bey M Rlvas 
Serginin resmi küşadma B. M. B'" .. k · 1 · · b bı · • 

«Şarkı ka~ ticaret limitet> bankası
nın borsadan hakiki ihtiyaçtan fazla 
kambiyo almak suretile ihtikar yap
trğı ve kambiyo işlerini yeni borsa 
kanununa mugayir şekilde tedvir et

' tiği anlaşılmıştır. 
Borsa komiserliğince teepit edilen 

bu türmü, banka müdürünün itiraf
ları da teyit etmiştir. 

2,000 Lira kazanan nu
M ı . . . . K• p H 1 • uyu reıs crımız er a sanayı- M ht J't Ub d 1 k . ec m reısı azım aşa azret en, in elinden tutt k b" .. 1 ltm- u e ı m a e e omısyonun· 
Vali vekili ve Şehremini Muhiddin da daım· a ,·ıerlu ca_ ız 0 gottı:ke a daki Başmurahhasımız Tevfik Ki-
b C H F "f .. H kk ş· emege azme ı , il İ t b 1 H . . ahh ey, . . . mu ettıgı. a ı ınası Büyük reis h . . İ t p m ve s an u arıcıye mur ası 
paşa, sabık Titaret vekili Rahmi, İs- Hazretlerinin :nı ':'ımı~t •m~k :r. Hakkı Beylerle diğer bazı zevat va
tanbul meb'usları Hüseyin ve Abdül- cesi burada buluna::-.:.':ıaıa~:~dann m~ purda Enis Beyi istikbal etmişlerdir. 
hak Hamit. ~ütü~ !nhiaar müdUr~ teessiriz, fakat muhterem Kazım Pa- ' M. RIVAS DA GELDl 

Ayni vapurla •ht !it mübadele 

maralar: 
12848, 40760, 

59455, 45008, 
45098. 

39109, 
13674, 

1,000 Lira kazanan nu
maralar: 

Afgan Kralı 
Amanullah Hz. 

Türkiyeye 
gelecek mi? 

Afganistanın Roma 
sefiri dün 

şehrimize geldi 

Pek yakın bir zam•nda memlekeıınt 
döneceği ağlebi lhdmal ıddedileıı 

Kral Amanullah Hı. 
Efganiıtanın Roma sefiri Seyyit 

Ka11m Han dün İtalra bandıralı Te
vere vapurlle şehrimıze gelmig ve K
fir Gulam ceylanf Han tarafından 
kafJılanınııtrr. 
Seyyit Kasım Hanla birlikte refi
kaları (Efgan kraliçesinin hem§irtsi) 
Azize Hanım da gelmiştir. 

Seyyit Kasım Han bir muharrıri
mize demi§tir ki: B_e~çet, Maarıf emmı Behçet ve mu- ga Hazretlerinin sergiyi gereflendir

dırı Haydar b~yler hazrr ~ulunmu.ş-. meleri bu teessürü tahfif ediyor. 
]ardır. Japon tı.ca~et heyetı de sergıyı Yaşasın büyük hamilerimiz. 
gezmeğe gelmıştır. 

KAZIM PŞ. HZ. NIN NUTKU 

komisyonu b" araf az~•ından M. Ri
vas ta aileeide bttaber gelmiş ve se· 
yahatının hususi mahiyette olduğu
nu söylemekle iktifa etmiştir. 

- Kral Amanullah Hazretleri Ro-
4889, 58754, 49709, ma ıcfarcthanemLıde sakinane suret· 

26064, 41415, 31699, te ~·şa~ara~ Efga~i~tandaki _karışık 

1209 11947 33172 29913 
vazıyetin diize~meıını_. beklıyorlar. 

YUNANISTANIN MUKABiL 
CEVABI 

ı ' ' Kral Hazretlen 9imdilık ııeyahata 
27004, 30915, 17643. çıkmak niyetinde değildir. İstanbula 

Bona meclisi, yeni kanuna tevfi
kan bu müessesenin dllnldl pazardan 
itibaren üç gün müddetle Borsada iş 
yapmaktan mennedilmesine karar ver 
miş ve bu tecziye kararı dün banka
larla borslcılara tesınen tebliğ edil
miştır. Bu müddet zarfında Şark ka· 
rip bankası kambiyo ve tahvilıit iıle
rile meşgul olamıyacaktır. Memleke
timizde kambiyo spekülasıyonundan 
dolayı ilk defa olarak alman bu ted
bire rağmen ihtikar tekerrür ettiği 
takdirde banka bir ay işten mene

ATİNA, 10 (Fos) - Yunanistan dilecek ve üçüncü defasında Borsa ile 
- Serginin nafi olacağır.a emin ve Türkiyenin notasına vereceği cevabi al3.ka ve muamelesi tamamen kesilc-

kaniiın. hazırladı ve berayı tashih Laheyde cektir. 

Bundan sonra Kazım Paşa Hazret
leri tepsiden makası alarak kapıya 

gerilen kurdeleyi kestiler ve şunları 
söylediler: D• ~ l d" d"' .. ne zaman gelecekleri belli değildir. 

hı~:r ~umd ad~a ar or uncu Sıhhati çok iyidir. Kendileİİ, millet 
aa ııenuz e ır. tarafından davet edilince memleketle 

rine döneceklerdir. Teceddildll iste
yen bir çok taraftarları vardır. Şüp
hesiz ki yakında vaziyet değişecek, 
teceddüdü arzu edenler, vaziyete ha
kim olacaklardır. Vakayii büyük bir 
dikkat ve alaka ile takip eden kral 
Hazretleri, şimdiki vaziyetin niha
yet bir seneden fazla süremiyeceği 
kanaatindedirler. Memleketten, teted 

Sergiden bir klişe 
Tam saat 16,30 da Bahriye muzi

kasınm İstikliil maf§ilc resmi küşada 
başlandı. Marş kaimen dinlendikten 
sonra Sanayi birliği umumi katibi 
Nazmi Nuri B. kürsüye çıkarak şun
ları söyledi: 

NAZMI BEYiN NUTKU 

Muhterem davetlilerimiz; 

Bilcümle erbabı ıanayie muvaffa
kiyetler temenni eder ve ıerııiyi a
çanları tebrik ederim. 

bulunan Venizelosa gönderdi. Alı-
nan malumata göre Yunanistan ce- Borsa komiserliğinin tetkikatı, ln-
vabında ilk notasında teklif ettiği giliz lirasının (1000) .. kuruıu geçtiği 

SERGl GEZİLİRKEN 
hakem usulünde israr ediyor. tarihten itibaren bugune ~adar bu 

müessesenin yaptığı kambıyo muame 
Yunan muvaredahna azami lelerı'nde yolsuzluk oldu"u ve kam-

Bundan sonra Kllzım Paşa Hazret- t ibik dili ? ı; 
ıeri başta olduğu halde serginin ge- tarife nlçi 11 a e yor biyo tereffüünde amil olduğunu gös-
zilmeslne başlandı. İlk olarak itriyat Rüsiımat başmüdürü İsınail Hakkı termiştir . 
ve mevadı gıdaiye paviyonu gezildi. B. yunan muvaredatma azami tarife- --------

nin tatbiki siyaai münasebatla alika
Kllzım paşa hazretleri her fabrika- olmadığını fakat y unanistan Lozan 

nın kıarmlan önünde ayrı ayrı du: muahedesinin tayin ettiği 6 Ağustosa 
ruyorlar malları muayene ederek rag k d t' t ahed~·1 akt" · in .. 

al d .. A . a ar ıcare mu ... Q t ıç mu-
bet olu~ ma 1~~1' vrupa . ile_ r~- racaat etmediğinden muvaredatına 
kabetlerı dereceaını, mevadı ıptıdaı- 1 t 'f t tb'k edı.ld' ,.. · .. ı · · d · ildi •. · azam arı e a ı ı 6ını soy e-
yesının nere en getır gını soruyor . ti 
Jar ve malları muayene ediyorlardı. mış r. --------

Rizede bir hadise 

Lisan inkılabı 

Liselerde Edebiyat 
derslerinin sekli 

değişecek 

Numara işi 
Sur dahilinde 130 

mahalle teşkil edildi 

Numerotaj işi için icapeden hazır- düt aleyhinde yaptiklarına nadim o
Jıklar yapılmaktadır. Bir taraftan da !anlardan pe9imanlık haberleri gel
Meclisi umumii Vilayet mahalleleri mektedir. Her halde millet hakikatı 
tespit etmektedir. Bir çok mahalleler idrak edetek ve cahillerin idaresine 
yangın yerlerine tesadüf ettiğinden nihayet verecektir. Zaten Beçe Saka 
buralarda üç, bet mahalle birlettirile gibi bir cahilin idaresi çok devam e
rek bir mahalle teşkil olunmaktadır. demez. Şimdi mecburen onun idaresi 
Şimdiye kadar sur içindeki mahalle- altında kalanların ilk fırsatta kral 
ler tespit olunmu9 ve 130 mahalle teş Hazretlerine sadakatlarını gösterecek 
kil edilmiştir. Dij!er mahalleler de !eri kanaatindeyim.• 

Sanayi birliği İstanbulda ilk defa 

Bu p~viyonda bilhassa çikol&ta ve 
konservecilerle alakadar oldular ve 
eczacıları tebrik ettiler. 

olarak küşat edilen bir yerli mallar YERLİ MALI KULLANACA~IZ 
sergisine tavassut etmekle bahtiyar-

tespit edilmektedir. Emanet tarahn- Seyyit Kasım Han dün kayın vali-
ANKARA, 11 (Telefonla) _Harf dan da sokak ve cadde lsimler~n bir d~si Resmiye Tar~i ~anım:n Şi§lide-

Macohal nahiyesinde inkılabı münasebetile lisanda da baı;- cetveli yapılmaktadrr. Talik edilecek ki ıkaınetgAhı~ gıtmış olup orada 1-

dır ve sergiyi teşrif !Cıtfunde bulu- Paşa Hazretleri bu paviyondan çı-
nan zevatı kirama teşekkürlerini ar- karken etrafındakilerine: 
zeder. - Devamı 3 fincfi sah/fada 
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Etem izzet 

Türk istiklal harbinin ve Kemalizmin yarattığı 
ilk büyük edebi , milli roman 

Pek yakında tefrika edeceğiz .. 
"Yakılacak kitap,, müellifi Etem izzet= 
beyin gazetemiz için hazırladıg1 Aşk gilneşi 
edebiyatımızın kazandığı güzide bir roman ol
dugu kadar inkılap Türkiyesinin kendi edebiya- ~ 
tının da ilk coşkun ve kuvvetli eseridir .. c 

Ronıaııları daima bü11ilk bir rağbete mazhar a 
olan genç edibin bu eserinin daha büyük bir = 

i rağbet uyandıracağından eminiz. "Aşk gü- ı:: 
neşi,, nde bulacağınız IJz; yep yeni bir aşk, 
hummalı bir macera; geniş, hudutsuz bir lıeye
ca11 ı•e mil11onlarca başın tnkdis elliyi bir daı•adır. 

Pek yakında okuyacaksınız. -· ..... ._. .............. . .... uv 

k b
• k ıayan inkılapnazarı itibare alınarak lavhalar 6 bin kadardır. kamet edecektir. 

anlı ır şa avet liselerin altıncı ıınıfından itibaren --~ 
k ld son sınıflara kadar ana dili ve edebi-• 

avg ası o u yat dersıerınin proğramıarınd• tadi- I 
!at yapılmak üzre Vekalette bir ko- \ 

RiZE, 10 - Hopenin şimalinde misyon teşkil edilmiştir. ~~risat ~is 
Batum hududundaki Macohal nahiy- teminin tadil~ ~evz~u ~ıstı_r. Tal!m ı 
yeıinde kanlı bir vaka olmuştur. Bu ve terbiye reısı Emın beyın rıyasetm
nahiyede kumaş manifatura eıyası ve de toplanan bu komisyon Re'i"t Nuri, 1 
saire satan maruf tüccarlardan Na- Ali Canip, İhsan ve Hasan Ali bey- t 
zım beyin mağazasına geçen gün 6 )erden müteşekkildir. 1 
meçhul şahıs girmiştir. Bu adamlar ~ 
mağazada hi•met eden Nazım beyin ı 
iki kardeşinden mal istemişlerdir. Bir 111.ektenliler 
aralık alb müfteri eJlerini ceplerine lr.1.4 y \ 
sokmuşlar ve her biri birer silah çı- 1 

kai:.';~:~:; silahları ile tehdite baş- müsabakası 1 
layarak mağazadaki kasayı açmak is-1 
temiıler lakin mukavemete maruz ka· 
lmca iki kardete ateş etmişlerdir. Çı
kan mermiler iki kardeıten birine İ· 
sabetle derhal ölmesine sebep olmuş
tur. 

15 üncü hafta 
l 51ncl haftanın en mllhlm 

haberi nedir ? müsabakası 
Bunun üzerine Nazım beyin diğer 

biraderi ıilaba oarılmıı fakat kendisi başlamıştır. 
de ağır surette yaralanmıştır. -

Neticede bir hayli zaman hu müıa- Gelecek l"JiilAıtustos Pa
deme devam etmif, soygunculardan cevapları~ zar günü ak
biri de ölmüttür. kadar kabul edece-

Mahalli zabıta yetişince haydutlar şamına 
mağazadan hiç bir ıey alamadan Ba- ğlz. 15 inci haftanın enmühlm 
turna firar etmişlerdir. . . . haberi için alınacak netice 
Mecruh ve maktuller Rizeye getırıl-
mittir. Yapılan tahkikat neticesinde l 19IAğustos Pazartesi günü
soyguncularrn Batum gürcülerinden llanedllecektlr. Cevap 
olduii:u anlatılmıttır. ~ızı Milliyet müsabaka 

Nusrat B. avdet etti 
Cenevrede harp esirleri hakkında 

toplanan Beynelmilel konferansa 

memurluğuna gönd "·tııı r. 
Mllsabakı;nı1Z11 il .. n•n Not:en mllhlm hai.ı •lnı _ ııe 

Kadınları çalıştırma. yurdu 
Aksarayda inşa edilen fabrikanın ihmali 
için pek az zaman haldı, bina Istanbulda 
yapılan fabrikaların ilk defa en güzeli 

ve sıhhisi o/11yor 

1 
Türkiye namına iştirak eden Ş!irayı 
devlet reisi Nusret ve Dr müderris 
Akıl Muhtar Beyler dün şehrimi>< 
avd• t tmişkrdir. 

olduğunu blldlt ek ;,ı: ,. çtn 0 

haberin tercih cılıldlğlııl izatı 

etmekle iştirak edllrnelidır • 

Cumhuriyet H. F. kaJmları çalış-ı şat Beyler uzır hı:' ::n"ş ve 
tırma yt!rdu idare rneclisı dtir sabah dun umumi faaliyeti ı;<izden gc 1 ıl 
H~kkı Şinasi P.•'l'.'"'n rıyasetindc top-ı miştir. Yurdun Çorap, dokuma k 1 

l la mı tır. Bu ıçtımada Apturrahma, ~ kış v s. Alyderınin mesas yanı 

Nacı, Etem İzzet, Hi mi. Hüs yin Na Cm:"'u:-ıiyet gorıilmıiş bu'ldan sonra 
1 im. Alımcı Behçet, f ı 'Hakk, T« '" vet halinde Yurt idr Al=ır , , .,. 
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, 1. b. .t d ğ.l lll HARİÇTEN ALı;>IGIMIZ· HABERLER 
es u ıyet ıze aı e ı ~ 1--....... :------------

tk'S'ôil Hltierter·~ 
Maarif vekilinin ınü~inı ~ir nut~u 

"~an' at ınekte~lerin~en ~aye, nuralar~an kflvvelll 
amir olacak insan yeti~lirıneklir,, 

Yunan hükumetinin muhtıra-
sına verdiğimiz cevabın tam 

metnini neşrediyoruz 
Yunanistan tarafından da 27 

Komünist tallri~atı 
Berlin~e 1enrnen kanıt 

~ir ~a~ise ol~u ı. emmuz tarihile verilen ve ihtili
flı mesailin hakeme havalesi te
klifini ihtiva eden notaya hüku
metimizin gönderdiği cevabın A-
jans tarafınckn verilen ilk kıs-
mını dün neşretmiştik. Yunan 
muhtırasını temam.ile çürüten bu ce
vabın metnini bugün •~mamile ber
veçhi ati neşrediyoruz: 

Bu mülahazat müzakere doıyesine 
hakeme tevdi ve Yunan hükümetinin 
üzerinde ihtilaf çıkardığı noktalara 
munhaaıran hukuk talebininkabulunu BERLİN, 10 A. A. - Alman mi
gaJ:'ri ;nü.m!<ün ~lan esbabı dahi gös- !iye nazırının Fransa ile İngiltere a
terır, .u?'ı~ındeyız hangı ~a_raf hata~ rasında itilatperverane bir teşebbüs 
dır gıbı bır ıı_ıev~u tah~rrısı kalı~ ki hareketinde bulunmak maksadile mü
bunun da ne~ıcesı ~enfı. olarak ~a· zakereye giriştiğine dair gazetelerde 
yet ~ormal bır hakıkatı ızbardan ıba- görülen haberler tekzip edilmektedir. 
rettir. İ A A n-· k 

Tecrübe ile sabit olduğu üzre na- BERL N, lO. · · - una şam 
komünistlerin sebebiyet verdikleri ar

zaret veya sefaretlerde herhangi bir bedeler esnasında komünistlerden 6 
tebeddül veya politika cereyaru sebep kişi yaralanmış, ıı kişi de tevkif o
veya veıileıiyle bir hükUmetin cere-

ANKARA, 10. A. A. - Atine elçi 
miz tarafından perşembe günü akşa
mı Yunan ha~ciye nazaretine verilen 
cevabi muhtıra bervechi atidir: 

lunmuştur. Polis müdürü komünistle
yan etmekte olan ıiyaıi bir müzake-• rin pazar günü mukabil nümayiş yap-

Türkiye Cümhuriyeti hükumeti ha
riciye vekiline Yunan sefiri tarafın
dan tevdi olunan 27 Temmuz tarihli 
muhtra muhteviyatına ittilakesbet
tik. Bu muhtırada Yunan hükumeti 
mevcut muhtelif meselelerin halli i
çin cereyan eden müzakeratın aka
mete uğraması mcsuliyetindcn teber
ri etmek temayülünü göstermekte ve 
müzakerat dosyasının muhtelifinfih 
kalan noktalar üzerinde karar ittiha
zı için beynelmilel adalet divanı veya 
İsviçre konfederasyonu reisleritarafın 
dan tayin edilecek bir veya mütead
dit hakeme tevdiini teklif eylemekte
dir. Türkiye hükfuneti ifbu meselele
rin hallini temin edecek uhut ve 
mukavelat mevcut olmadığından dola 
yi müzakereye girmif değildi onun e
vci ve ahir göz önünde bulundurduğu 
şey gerek tehaııının gerek ıarbi tara
kyadaki ekalliyetlerin hukukunu Lo
zan muahedesile onu takip eden itila
fnamelerin ahkimı dairesinde temin 
etmekten ibaret olmuştur. Bu mua
hede ve bu itiliifnamelerin altı sene
den beri tatbik ve intaç olunmaması 
mesuliyeti kendisine teveccüh etme-. 
diğini isbat etmeğe Türkiye daima 
hazırdır. Bu yüzden mütemadiyen şi
kayet etmekte olan Türk hükfunetine 
192Ş martında Cenevrede Tevfik Rüş 
tü beyefendi ile vaki müzakeratında 
M. Mihalakopulos münaziünfih me
selelerin halli için daha seri ve daba 
amelt bir çare bulmak üzre bir müza
kere açmak ve bunun için hakem ta
vassutuna müracaat etmek teklifinde 
bulunmuştu. 

reye başka bir i•tikıımet vermege ça-
ıd malarını menetmiştir. 

lııması gayri mümkün deği ir. 

1 - İşbu hakeme müracaat teklifi mev 
zuu bahis mesaili cemiyeti akvam ta
rafından mensup ve salahiyeti lazime 
yi haiz bitaraf azanın sıra ile riyaset 
eylemekte oldukları muhtelit komisy
ona tevdi eylemit bulunan ahkamı ah 
diye ile kabili itilif olmadığından mil 
teakiben her iki hükfimet arasında 
yeniden fikir teatisi vulcu bulmuıtu. 
Nihayet iki memleket arasındaki hüs 
nü münasebatı takviye eder ve kendi 
tehaıımm hukukunu daha ziyade sü
ratle temin gibi ameli faide ha
sıl olur ümidile Türkiye münhası
ran siyast bir mahiyeti haiz müzake
reyi ancak şu sarih ve kat'i şartla ka
bul etti: Şart müzakerenin statuko 
esası üzerine cereyan etmiş ve mikta
rı tayin edilecek bir meblağın Yunan
istan tarafından tediyesi idi. Türkiye 
bu müzakere esnasında muhtelit mü
badele komisyonu bitaraf azasının uz 
!aşma komisyonu halinde iştirakini 
memnuniyetle tervin ve ilt&am et
mişti. Şimdi akemete uğrayan müza
kere işte budur. Bu akamet meseleain 
de Türkiyenin hiç bir mesuliyeti ol
:nadığı aşıkilrdır. Çünkü müzakere 
hemen kapandıktan sonra bizce ehe
mmiyeti derkir bir nokta üzerinde 
talep dermeyan eden ve 20 Temmuz 
tarihinde Ankara sefiri vaBitasile ta
lebinde .ısrar mecburiyetinde olduğu
nu bıldiren hükumet Yunan hUkil
metidir. Bahusus tahrik olunan me
sele statuko esasından hariç talep 
dermeyan eden taraf bu müzaker..ıen 
rücu etmiş ve batka eaaslar dahilinde 
yeni bir müzakere teklif etmiş vul
y~~n~e ~ulunmaktadır. Bu vaziyet 
Turkiyenın vaeiyeti değildir. 

Diğer _taraftan şurası d~ zikre p
yandrr kı statuko esası üzerinden 
müzakere CdiHrkcn mevzuu bahis o
lan şey bazı maddelerde bir tarafın 
bazı ma~delerde diğer tarafın mena
fone m':'vafık ~!ara~ heyoti umumiye
sı ı:ayrı kabılı t cvız bir kül halinde 
tarafey':' menafiini muvazeneye koy
mok ıdı. Bu külun hoşa gider tara
f;_-_ hukuki olmıyarak siyasi ve sta
t..:kı> esası üzerinden kabul etmek u
sulü mlitat olma.dığı gibi bizim mü
z keratımızın esasından ve revişin
de' hariçtir. Müzakereyi katleden 
m:~ ..: bu gayri tabiiliğin tabii mi
s.•lıdlr. Bu halde Türkiye dahi her 
m dde ilzerindt" statuko esasından 
hariç yeni talepler tahrikine icbar e
dılmelctrdir. 

Zaten Türkiye ile Yunanistan ara
sında mevcut mesail hukukan tanzim 
ve halledilmiş olduğundan bunun ha
ricinde siyasi bir müzakereye bitaraf
larm teşriki ancak uzlaşma çaresi i
çin varit olabilir, ve hakem ancak 
mukavele ve itilMata riayet etınek me 
suliyetinden mütevellit mesai! in ini
taf edebilirdi. Cereyan ctmig olan si
yasi müzakeratta iıe böyle bir hakem 
mevzuu yoktur. 

2 - Siyasi milzakeratın ve bitaraf
ların uzlattırma tavasutunun akamete 
uğramış olınası bir emri vakidir. Şim
di iki hükumet arasındaki vaziyet 
Lozan muahedesi ile ondan sonraki 
itilifnamelerin meriyetinin devamı 
vaziyetinden ibarettir. Ve hitam bu
lan müzakerattan dolayı iki taraf me
r'i muahedat dolayısile bağlı bulunu
yor. Türkiye bu vaziyetten müşteki
dir. Fakat onun bu şikayeti, itiliifna
me kendi hukukunu temin etmedi
ğinden ve bunların tatbiki gayri 
mümkün olduğunaan dolayı değildir. 
Bilakis Türkiye, muntazaman mevkii 
meriyetc konulmuş olan beynelmilel 
akitlerin ahkamına razıdır. Ve bu ah
kamın kabili tatbik olduğu kanaatın
dadır. Bu ahdi abkamm Türkiyeye 
tevdi ettiği külfetleri tamamen tatbik 
etmeğe amadedir. Bunun içindir ki 
Türkiye elinde bulunan iadeye tabi 
emvalin muhtelit mubadele komisyo 
nu emrine tevdii hakkındaki komi
syonun tekliflerini kabulde tereddüt 
etmemiştir. Buna mukabil. Yunan hü 
kllmeti ayni suretle hareket etmemiş
tir. Türk vatandaşlarının otuz sene
ye kadar eskiyen hukuku altr sene
denberi muahede ile temin olunma
mış ise hunun mes'uliyeti bu vatan
datlara ve onların hükfimetine tev
cih olunabilmek ihtimali pek uzak o
lur zannındayız. 

Beynelmilel bir aktin yalnız Tür
kiyeye ait olan külfetlerinin taham
mUlü ile bilmukahil dilter tarafa ait 
olan külfetlerin filen hükümsüz ha
line ı:etirilmesi Türkiyenin kat'iyyen 
kabul etmediği ve şikayet ettiği ha
reket budur. Binaenaleyh Türkiye 
cümhuriyeti mukavele ve itiliifatın 
tatbik olunmaması mes'uliyetini ve 
bunun kUlfetlerini hakem huzurunda 
aramağa Yunan hükumetini davet e
der. Dif~r taraftan mukavele ve iti
lafatı tatbik vt infaz etmek için hake
min mukarreratını talep etmeği dahi 
teklif eyler. Müemmen olan hakları
nın hükümsüz veya sürüncemede 
brakılmasına Türkiy~den likaydi ve 
tahammül beklenm~si kabul olunmaz. 

3 - Türkiye ikinci maddede teklif 
ettiği hakemin Mühtelit mubadele 
komisyonu bitaraf azaları olmasını 
ayrıca teklif eder. Bütün mesaili et
rafile bilen bu heyet elinde, alakadar, 
tebaa için pek kıymetli olan bir kaç 
zaman tasarruf edl1miş olur. Bundan 
maada asıl şayanı dikkat nokta şu
dur: Muhtelit mubadele komisyonu 
azMt beynelmilel akitlerle zaten bu 
vaz!ye.tted.irl~r. Kendileri, talep ede
ceğimız hukümlerde ademi salahiyet 
kararı vermedikçe başka bir hakem 
taharrisine çalışmakta Türkiyenln 
noktai nazarınca hem bu muhterem 
heyete karşı borçlu olduğumuz hür
met ve itibar icabatına hem de bey
nelmilel akit ahkamına münafi dlış
mek tehlikesi vardır. Ancak bu su
retle hareket etmekle beynelmilel a
dalet divam veya İşviçre konfedera
syonu reisleri gibi hükOmetlerini 
da.ima samimiyetle telakki ettiğimiz 
Y.uksek makamatın tayin edecekle
rı hakemlere meseleyi tevdi et
tı~e~ sonra onların hükfun
lerını beklemeden diğer bir hakem 
teklifi karşısında kalmak ihtimaline 
de Türkiye kendini maruz kılmış o
lacaktır. 

4 - İki hükumet arasında cereyan 
eden müzakerattan matbuata sızan 
gayri kafi ve bazen yanlış havadis
lerin efkarı umumiyeleri tahrik etmek 
te olduğu vakidir. Netekim, 22 Tem-
muz tarihli Yunan notasının tevdiin

edllen (ıbrlkı binası gezilmittir. de Yunan sefirine bittetkik cevap ve-
Fabrikanın in b' !>it k G 

1 
l şası ır aya kadar receğimizi bildirmiştir.Bu hakikat Yu 

c İn baz Iazrctleri ile Baııvekil nan matbuatında hem de salahiyet 
z., in ~rada bulundu~lan .••nada tar. makamata atfen başka sureti~ 

at rcsnu ıcra edılecektır. Bına şim şayı olmu•tur İki hu"ku'met ·· 
k d T'" ki d · • • munase-yc a ar ur ye e ınşa edilen fa- batını siyanet emeli ile ve he b · 

ı ıka b'~lann d . b" 1 r angı .. . ın. c.n mo ernı. en sı- ır yan ı' haber tesirinden tevakki 
f si ve en güzclidır. Üç katlı ve kil- maksadı ile bu cevabm Yunan h"'k" _ 
ç.ilt olmasına ragmcn çok fennt esas- metine teslinıinin ertesi gü ·· ~ ~ 
lJr dahilinde inşa edilmekte olup leyin her iki muhtıranın ~u s~ a -
40.000 liraya kadar mal olacaktır sammemdir. eşn rnu-
Yur_t y~n~ bina.ya naklettikten sonr~ YUNAN MÜHTlRASI 
faalıyetını tevsı edecek ve Türk ma- 27 TemmuT. tuihli Yun." muht•-
onuatında mühim ve müfi~ bir unsur r"s· rurr-ti şudıır; 
olm ıya çalışacaktır. 1 "Yunan hüklın1cti bu defa hüsnü 

ALMAN GAZETELERi VE 
KONFERANS 

BERLİN, 10. A. A. - Oazet dö 
Vos M. Snowden in La Haye de vu
ku bulan müdahalesinin tarz ve şekli
ni tenkit etıniştir. 

BALON SA.LiMEN iNDi 

FRIEDRİCHSHAFEN, 10 A. A. 
Zepelin balonu gayet tabil ıurette ye
re inmiş tir . 

BALON PARISTEN GEÇERKEN 

PARİS, 10 A. A. - Zepelin balo
nunun Paris üzerinde uçma.•ı müna
sebetiyle M. Eckner ile M. Eynec a
rasında selim ve tebrik telgrafları te 
ati edilmi§tir. 

Sırbistanda 

Üsküpteki Türkler 
Sırp ajansı tarafından neıredilen bir 

telgrafta Yugoslavya gazetelerinden 
birinin yazdığı bir mekaleden bahse
diyordu. Bu mekalede Sırbıstandaki 
müslümanların vaziyetleri iyi oldu
ğundan, halbuki bir takrm yanlış ha
berlerin Türk matbuatina intikal etti
ği yazılıyordu. 

Sırbistandaki Türklerin ne halde 
olduğunu anlamak için oradan gelen
leri dinlemek kifayet ediyor. 

Evelki gün Üsküpten gelen bir 
Türk bize bu hususta hayli tafsilat 
verdi ve dedi ki: 

- Üsküpte bir takım eşhas Türk
lere musallat olmuştur. Yedi sekiz ki
şinin türlü türlü tezviratı ile zavallı 
Türkler orada türlü türlü eziyetlere 
uğruyorlar. Üsküpte belediye planı 
yapılacak diyeTürkler mallarını sata
mamakta bu yüzden bir iki avukatın 
elinde oyuncak olarak pek ağır parar 
!ara oğruyorlar. Belediye planı yU· 
zünden Türk emlakinin kıymeti dü
şilrü!Uyor.Sırbistandaki Türklerin ha 
!ini anlatınak için ne kadar söylense 
azdır.'' 

KADIN TAYYARECi 

LONDRA, 10. A. A. - Düşes dö 
Bedfort Londra ile Hindistan arasın
da yapmağa teşcbbiis ettiki azimet 
ve avdet seyahatini bir haftada bittl
rerek karaya inmiıtir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
neticeye vusul ümidini verecek bir 
tarzı müsaitte cereyan etmekte olan 
müzakeratın münakaşa sabası başlı
ca ihtilaflı mesaickn tathir odildiği 
bir sırada akamete uğ'ramış bulunma
sına samimiyetle müteessiftir. Tür
kiye tarafından izhar edilen arzula
rın tatmini için elinden geleni yapmış 
olan Yunan hükOmeti halledilecek 
mütebaki mesailin ba~nılal) işi a
kim brakacak mahiyette olduklacını 
zannedemiyor. Hwsusile ki bu mese
lelerde Yunanistana hiçbir lfratper
vec!ik ve itilafgirizlik ianat olumynaz 
Diicr taraitan Yunan hükilmoti Türk 
matbuatının mülhem olanlarının bile 
milzakeratm inkıtaı mes'Uliyetini Yu
nanistana tevcih etmelerini hayretle 
görmektedir. Halbuki, biri 15 Tem
mntda bitaraf aza M. Holştada ve di
!!;eri 20 Temmuzda Ankara Yunan se 
firine. Türkiye hükQmetinin müzake
ratı hitam bulmuş telakki etmeğe ka
rar verdiğini iki defa tekrar eden 
Türliiye Hariciye vekili beyefendi 
olmuş ve her defasında müşarileyh bu 
kararın mücibi olarak muhtelit komi
syonun bitaraf azasının muntazam pa 
saport hamillerine haklarını iade et
mek hususundaki tekliflerine Ankara 
hükOmeti ittirak imkasızhğından 
başka bir sebep zikretmemiştir. Bu
nu~l;ı beraber Yunan hükilmeti müı;
terek hedefe vusulü mümkün kılacak 
gayrette ihmal gösterildiği takdirde 
i~i taraf rüesayı ümuna terettüp ey
lıyecek olan mes'uliyeti müdrik ola
rak Türk htikumetine hakeme müra
caatı t.ekl_if eylemekle kesbi şeref ey
ler. Hukumet, el'an münaziilnfih bu
lunan meseleler hakkında bir hüküm 
vermek üzre her iki tarafın Ankara
da yapılmrş olan müzakeratın heyeti 
mecmuasını Daimi divanı adalet rei
si, yahut İsviçre konfederasyonu 
reis taraflarından tayin olunacak bir 
veya mÜtc•cldit hakemin takdirine ar
zedebilecckleri fikrindedir. Yunan hü
kumeti kendisince bir itil.ifa vusul 
zımnında beslenilen hakiki araunun 
bu yeni nişanesini 'I'tırk hilkQmetlnln 
tak.dir edeceğinden ve beynelmilel 
ihtıHi!atrn hallinde mtie11lı:tyeti u
mumıyetle müıeUem buli:Jnan bir va· 
sıtayı reddetmcmeği vazife bileceğin-
den ümitvardır. ., 

Feieme..ı.r.e Atlna mektubu 
Karışıklık! Garbi trakya 

Konferansın dağılıp Türklere yeniden 
dağılmamasına bu fenalıklar ediliyor! 

gün karar verecekler ATlNA, g (Milliyet) - Türk. 
LONDRA, 9 (A.A.) _ M. Snow- Yunan müzakeratı inkitaa uğradı. 

den dün mali komisyondaki beyana- Yunan hükô.metinin muhtırasına bir 
tında demiştir ki: taraftan cevap verildi. Bu günkü va-

- İngilterenin büyük bir ehem- ziyet inkita vaziyetidir. Fakat ma
miyet atfet'tiği hisselerin tebdili, te- atteessüf bu yeni vaziyet Garbi Trak 
diyatın meşrut ve gayri meşrut diye yadaki Türklerin yeniden oğramakta 
tasnifi ve tamiratı ayniyenin tayini olduğu fenalıklarla tesadüf ediyor. 
miktarı mail komisyon tarafından Garbi Trakyadaki hadisat şudur: Be 
kat'i bir karara raptedilmedikçe mü- lediye intihabatr geçen Pazar yapıldı. 
tehassıslar raporunun ortaya çıkar- Bir gün eve! İskeçede intihabat mü
dıgı sair mesailin müzakeresine tngi- cadelesine giren namzetler kendi 
!iz heyeti murahhassasının iştirakine. başlarına bir şeye muvaffak olamiya
imkan yoktur. Fransız maliye nazın caklarını anlayınca bunlardan biri 
şimdiye kadar bunca fedakarlıklarda orada ekseriyeti teşkil eden müslü
bulunmuş olan Fransanın Dawes man ebaliye müraccatla yardım iste
pianının makamına kaim olacak olan miştir. 
Young planını kabul etmekte yeni Yunanlılar eveli oradaki Türklere 
bir fedakarlığa katlandığını söyleyip belediye intihabatında 3 - 4 azalık 
duruyor. Almanyaya hakiki kudreti vermeği vadettikleri halde işi sonra
maliyesinden fazla bir yük tahmil et- dan başka şekle çevirmişlerdir. Hat
mesinden dolayı kabili tatbik ohnı- ta bu hususta intihabat başlamadan 
yan Dawes planından feragat etmek- eve! bile pazar~klar cereyan. etıneğe 
le Fransa acaba hanıi tatbik olamı- haşl~rruş ve A~na l!a~etclerı huku
yan fedakirlığı ihtiyar eyliyor. Orta- metı~ nazarı dıkka~ını cel~e~erek 
da bir fedakArhk -.ana bu fedakarlık Garbı Trakyada Turklerden ıstıfade 
başta İngiltere olmak üzre bütün dev ede.cek ~rafrn in~.abat~n neticesi il
letlere şamildir. Baıta İngiltere di- ze_rınde. ıcr~ edecegı tesırd~n babset
yorum, cünkü bizim harpte gösterdi- m;.şlerdı. Nihayet bu muzakeratta 
ğimiz fedakarlığı diğer muharip dev Turkler_l_e \'."una~ar uyupma~ılar. 
Jetlerden hiç biri göstermemittir, Bunun uzerıne 1:~r~1Er de kendı ha.~ 
Bundan aala tikayet etmedik ve §İ- !arına ve. sır~ muslumanlardaı_ı .mu
kayet etıneği de hiç bir zaman hatı- rekkep ~ır ~Ilte ~~·~!adılar, ıntıha-
rımıza getirmedik. Şurasını bilmüna bat fe'.'1ıyetıne gırıştiler. . 
sebe hatırlatayım ki İngilterenin har- İntihabata başlandı. Netice ~~k
bc giritmesi ayaklar altına alınan bir kın.da bur~ya gelen malfimata gor~ 
takım hukuku mukaddeaeyi müdaf- ın~ıh~p edılen 24 azadan 21 azalıgı 
aa ve iadeye ve bu tecavüzden mev- muslümanların kazandığı anlaşdmış
cudiyctleri tehlikeye düşen bazı dost tır. 

- ııar' 
ANKARA, il (Telefonla) - Ma-ı tedrisatımızm azami surette # 

arif Vekili bazı san'at mektepleri sahasında da istifadesinin tt 
mildir ve muallimleri ve bunlar için ni amirdir. 
A~rupadan c_el~edilen i.ki ecnebi Esasen Büytik halaskarrınız. 0

1! mutahassısm ıştırakıle d~n a~to~u- yeyi nutuklarından birinde ~ıç• •. 
nan kongrede şu nutku soylemıştır: yen bir belagatla tespit etınıı b bl 

-: ~rkadaşlar: Cumhuriyet bük~: nuyor: (Terbiye ve tedriste tali. 
metının meslekı tedrısata, verdıgı edilecek usul ve malilmatı insarı f 
husudsi e.hheı;ınıi1yeti dbiliy~r~uf nuz .. Av fazla bir süs: vasıtai tahakkuırı ar'~ 
rupa a ı tısas arın an ıstı ade ıçın h t d • b" kt iyade 1 d . - . . .. u me enı ır zev en z .11 avet ettıgımız mutahassıslar!a bazı dl hayata muvaffak olmağı teırI 1 .,. 
san'at mekteplerimizin müdir ve mu de a eı· e k b·ı· · tını· al bir <iV 

11 . 1 . d .. kkll h . . n m ı v a ı ı ıs 
a. ım 7_rın en ~uteşe eyetımı- haline getirmektir.) 
zın muzakerelerınden çok faydalar . . 11Jı 
bekliyoruz. Cumhuriyet Türkiyesinin 1 ~~~ir.. 

Mesaimiz, yalnız ruzname ile tct~ 
kik edilen meseleleri intaç etmeğe 
munhasır kalmıyacaktır. Tecrübele
rimize ve mekteplerimizin bulundu
ğu muhitlere nazaran ittihazını mu
vafık gördüiümüz tedbirlere ait tek 
lifleri varsa bunları da hep beraber 
mütalaa edeceğiz. San'at mekteple
rimizin üç senelik itibarile karşılaş
tıkları müşkülatı biliyoruz. Ancak, 
iyi bilmek lazım gelir ki, aan'at mek 
teplerimizi tetkik ettiğimiz gayesi
ne erişmek için llizım gelen vasıta
ları temin edersek veya temin yolu
na girersek bu mütkülit, esasından 
halledilmiş olacaktır. Maarif veklile
tinln bu günkü bütçeıile yapmak 
mükellefiyetinde bulundu~u itlerin 
ağırlığı san'at mektepleri kısmında 
ister istemez şimdiye kadar oldujtu 
gibi şimdiden sonra da vilayetlerin 
fili ve maddi muavcnetlerine ihtiyaç 
gösterecektir. Elimizdeki aan'at mck 
teplerinin tarihi binaları itibarile fil 
hakika pek eskidir. Osmanlı kanu
nu Esasisi ile ilk ziraat bankaımı 
yapan büyük Mitat paşa, islahhane
leri de bunların yanına ilave etmişti. 
Ancak imparatorlukta geçen vak'a 
ve haileler, ve kanunu esasinin ha
yatiyetine hiç te tekabül etmediğini 
nasıl sarahaten ortaya koydu ise is
Iahhaneler de ayni suretle ölüme 
mahkum olmuşlardır. 

müvazencsi.ni metin esaslara ı~ rtıi15' 
ettirecek amil bilhassa toprak ·~ 
tahsillerimizle idarecllerimiz ar~fo 
da birbirlerinden çok uzaklaşrıı ırı'~ 
maddeyi ve zamanı azami klf sıel' 
kalbeden muhtelif san'at ve rııedilr 
!erin teşekkülü olacaktır. Y'ek •' r 
rine daiınl surette teair yapan yıfl 
ralarında çok meııafeler bulunı:t,.ı~ 
bu ahenktar taksimi mesai • ,,} 
tetkik, bir cemiyeti sareıJınlY ~ 
surette tarsln eder. Bu salı• J 
proğramunız, realist oldql!u içıP ff 
tevazidir. Ancak, on dört miI~oJl,,el. 
tandaşı ihtiva eden 160 bin kıl~~jll 
re murabbaındald memlel«~ 
say ve sermayemizin tabii ran bJl'f 
!arını haleldar edebilecek her . ir 
bir vaziyeti ilıtas edemeyiz. JJı~· if 
!erin bir andaki vaziyetini de~.1dıı~ 
tikbale şamil dahili hatlartnı go 
mecburiyetindeyiz." 

p•' 
Cemal Hüsnü Bey, Bu ıu:Ull 

kunu şöyle bitirmiştir: ~ 
. . ....~eı 

- Bu mektcplerımıze '"'. ı;ı devletlerin emniyet ve masuniyetini Musevilerden 1, Ermenilerden 1 
temine kendisinin manen mecbur ad- kişi kazanmış, Yunanlı olarak da 1 
dedilmesinden ileri gelmiştir. İngil- kişi dahil olmuştur. Demek ki İskeçe 
tere aırf dostlannı izmihliilden lcur- belediye meclisi haklı olarak Türk 
tarmak için kanını mebzulen dökmuş ekseriyetinin eline geçmiş oluyor. 
tür. Harbin sonunda ise insana deh- Şimdiye kadar belediye riyasetinde 
şet veren bir borç karşısında kaldık. bulunınakta olan Hasırcı oğlu efendi 
Bu borç on seneden beri yapılan te- de riyasette ipka edilmiş oluyor. Bu 
diyata rağmen el'an 7 milyar 500 mi- netice oradaki Yunanlıları son dere
lyon liraya baliğ olmaktadır ki bunun ce krzdrrdr, intihabatın feshedilmesi
yarısından pek fazla bir miktarını ni istediler. Bunlar, bizim bugün anladığımız 
sabık müttefiklerimize verdik. Was- Garbi Trakyada Türklerin huku- ve yaşatmasına çalıştığımız müesse
bington hükumeti ile aktettiğimiz i- lrunu müdafaa eden Yeni adım gaze- seler mefhumu ile ~ıyas dahi edil.e
tilafname mucibince ise bu iki milyar tesi sahibi Hilmi beyi sokakta tahkir mezler. Bız, bu muesseselerden ıs-
200 milyon son santimine kadar 60 ettiler. Hilmi beyin şimdiye kadar liihedilıniş adamlar değil, hayatta fa
senede ödemeğe mecburuz. Buna Yunanlılar tarafından uğramış oldu- aliyet ve hareket yapacak ve istikbal 
mukabil sabık müttefiklerimizin bi ... ğu hakaretler unutulmamıştır. Şim- de kuvvetli amirler olacak insanlar 
ze karşı vaziyetleri nedir? Fransa bi- diki hakaretler de işte öbürlerine ye- yetiştireceğiz. Tahsili halklaştırmak 
ze 600 milyon me<b>un idi. Ona kar- ni bir ilave demektir. gayemizdir. Ayni gaye, bu tahsilde 

muallimler yetittirmek gayeııl• g? 
sene Avrupaya talebe gönder•'°ı.
Bir defa muhitin ihtiyaçların•~ ı;ı 
bir surete nazarı dikkate alarabi~' 
gün mevcut olan 9 san'at mekte c1lf 
ayni programa tabi tutulma•; i iri'" 
der zannındayım. Memleket~n tiı11'. 
nını mevzu ittihaz eden vekale ,ı;ıl 
zin bilhassa her şeyden evci r~a.ı.• 
olması lazrmdır vcrecejiimiz Ş~-;ıııil 
name ile cemiyete takdim ettıg ,ştJ 
zata ne öğretmiş olduğumuzıı 13(1! 
haten ve olduğu gibi söyle~ek . 1>'1 
retindeyiz. Bu sadakatle vazıyetlet'iP 
dirmelidir ki, gelecek her s•~.ıııı~ 
geçen seneden farklı olmasını (fi~ 
edebileceğiz. Mesainizde muva 
yctler temenni ederim. 

şı bir cemile olmıill: üzre bu miktarı İskeçede bu yüzden hüküm süren d • d k d 
227 milyona indirdik. İtalya bize 560 asabiyetin git gide bütün Garbi Tra- A ana Jan arma uman anına 
milyon borçlu idi. Önun ibram ve rs- kyaya yayıldığı hissediliyor. Orada- ateş baskın 1 t•" 
rarı üzerine bu yekQı,ıu 78 milyona ki Türkler aleyhine yeniden ba~ gös u •'" 
tenzil ettik. Young planı mevkii tat- teren husumet cereyanı hakkın- ADANA, 11 (M~lliyet) - ~emal be~ ~ran soygunc 0ııjlİ 
bika konur ise İtalyaya yeniden 30 da bir fikir edinmek için sade şunu yakalamağa giden ıandarma bınbaşısı Husnu beyin . O~~~ıdii'. 
milyon lira feda etmek mecburiyetin- nazarı dikkate almak kafidir ki bele- ateş baskınına uğradı. Müsademede soygunculardan ılrisı ııı'I 
de kalacağız ki bu takdirde ona 5 ı 2 diye reisi Hasırcı oğlu efendi Yunan rüldü. Kaçan biri aranıyor. Jandarmadan telefat yoktur. g:e 
milyon terk ve teberrü etın~ oluruz. lrların husumetleri karşısında hayatı-
Bütün bu paralan ise biı kendi kese- nı korumak için hükumetten müscl- B. iyileşiyor. DAHİLİYE VEKİLİ MERSiNDE '·"' 
mizden Amerikaya ödcyoruz. İngil- !ah kuvvetler istemittir. Diğer taraf .,.. 
terenin bundan fazla fedakarlığa ta- tan İıkeçe meb'uslanndan Yunanlı ADANA, 11 (Milliyet) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya S· 
hammülü yoktur. Size açrkça aöyli- bir meb'us dahiliye nazırına müraca- radan Mersine gitmt __ ·~ş..:.ti_r_. ___ 

0 
_____ _ 

yorum ki Avam kamarasr, Young atla oradaki yaziyetten bahsetmiş, 
planını şhndiki ~klin~e .a~ıa ve .":at' asayişin yerine gelmesi için tedabir AR1 1 ÜCRETLER MAAŞ oLACf.'{. 
ıyen tasdık etmıyeceğı ıçın İngilız ittihaz edilmesini söylemiştir. Hatta GOMRÜK V DAT _ _ğ 
hükQmeti de onu ~abu! edemez. B!- İskeçedeki Yunan memurların da bu ANK, .ltA, 10 _ Bazı gazeteler ANKARA, 10. - Devlet hİJll"";,ı.-
naenaleyh son •~z~.m .. şudur ki za.ten işi.er~ yabancı olmadıklarını ilave et- lstanbul atitnrükleri varidatının D~- de üoret ohırak 111aktu maaı ~ .. iİ" 
bar!'. borçları~un yukü al~da e~ılen mıştır. )'li"" umumiye bon;lanna tahıis edı- murların barem kııaununclaıı •~,;_Jr 
İngıh~ ınll.l~tıne bazı y~nı fedakarlık 1 Bugün !skeçede bir miting yapıla- leceğini yazmaktadır. Tahkikata na- creti maktuaımın maaıa l..t.~ ~ 
~arı':' ~~~mıh bahsınd~I bıEd:n en ufak rak Türklerin belediye intihabatında 1 zaran bu haberin katiyen aslı yoktur. 1 kında Maliye vekaletin~ bir ~ftlı'. 
bır ıt. a perverlık be eme temamen kazanmalarını proteıto edeceklerdir.

1 

Düyunu umumiye borçları için tak· hıızmanınaloıtada. Bu nıUldn> · .ıiı' 
a estır. · kab 1 dilin" · ilk · im d~- · d d hal rıı,... Fakat zabıta tarafından bu içtima- sitle tediye esası u e iştır. ıçt a aneom e er 

a müsaade verilmediği söyleniyordu.\ .1 kt 1 sevkolunacalı:tır. ..4 
Halbuki . .. 1 d ğlld' M' . Borçlar muntazamen verı me e o - --~ı,tİP"' 

LA HAYE, 10 (A.A.) - M. Hou- ~ oy e c .. ır ... ıtınl! me- duğundan terhin mahiyetinde bulu· Bunden mada Maliye v.- .• lı" 

FRANSIZLAR GÜCENDi 

tard M. Snowden ile M. Hendereon nedilmemıı, aadece onümuzdeki Pa- bö ı b" el · ı"craıı ka- •eni bir umum hercuah kıın•ıı1~ ti .. Ü c.1ı· 1 İ k nan y e ır muam enı• , .~ı..ıl 
u. ~iyaret etmiştir. Bu~~n s.oı_ır~ İn- ~ar_ gun ne t ır 0 unmuştu~ .• 6 eçe tiyen varit görülmemektedir. zır~ktachr. Bu kanun la1-,;ıı. ıl' 
gılız murahhas heyetının katıbı M. ıntihab.atuıd.an ~~sedon Atına ga- mamıyle Barem kanununa tev.,..... 
Briand ı görmüıtür. Hadise resmi z~elerı vaz~eti ~oyle muhakeme e- ŞARK YOLLARININ TAMiRi mektedlr. ;. 
bir teblig' ile kapatılınıttır. Bu teb- dıyorlar: Turklerın kazanmalan ora- Bel ..., h .tb'f' 

d ki Y '-1 d k" ılık ANKARA 10 Nafia vekileti e ... yeler ve huaud mu 8 ·• liğde M. Snowden in M. Cheron hak a unana arın arasın a ı ayr ' • - . . . . • . alı ıı. 

kı d h t kı k h b · b" .. tan ileri geliyor Ba•vekile vekiilot e- Erzincan, Eluiz ve havalisındekı JO- darelen muamelatına aıt ohn •. hil•"' n a a ır raca er angı ır soz · • i B ka 1 ...... L" 
f t · · ki bil f dl,· · den hariciye nazırı M. Mihalakopulos ıeleri bu sene esaıh •urete tam r et- ve ıırem nununun eıas arı ,,,; rr 

sMar eHmetgaı da ın:.ı di!g_ gebeırme d~l bu meseleden bahsederken Türklerin tirmeğe ve evvelce batlandıp da ik- de Maliye vekaleti tarafrndan 1 .. 1~· 
. ou r a so7 c ı yan e ı - dil il bi • • k ka li h "h d"" iırıu mektedir. M. Snowden İngiltere par bu muvaffakiyetini Yunanhların ara- mal e · meyen yo arı tırmege arar n.un yr a11nın ı zan uf 

lamento mahafilinde sık sık kullanı- sındaki •>:~ılığa atfett!ği ıı:.ibi Ga_rbl vermittir. Bu .tamir v? intut. İ~ v.,, tadır. 51 
lan ve İngiliz lisanında hiç bir veç- Trakya Turlderlnln hıç .bır hadıse kile~ 80,000 !ıra tah111 et~ıttır. ~u ZIRAA T BANK.ASI Bll'I'- . 1 
hile hakaret ifade etmiyen bazı sıfat- çıkarmlyacaklarını, çünkü bu unsu- tahsııat fark mıntakası emrıne veni· .. . ~ 

i d" k d ika · ! b" · tir · ANKARA 10 Turk<•'• · :r. 
!ar i~timal el:n)iş_tir. ;B~ .söhzlerin istih hruanre'k·~t•ıybeuluanmaraşınl• yoeltdıu'!'ucup ·ı!" mıf • banka11 umu;,, merkezi bin;..ııı~ ı~ ıf 
fafkarane addedileceğını . atırına ge- ~ • ~un ı a- . . . . .,,rıı • 
t . ·. ı dı' M s d b t b" ve etmi•tir. TÜRK· HiCAZ t>OSTLUK ab bitmıttır. Banka idareoı 'a~~lı" 
ırmı§ o say . . now en u a ır • MUAH~Dl:Sl · t , ha ı tır " ;ııı' 

leri sarfetmezdi. Mevzuu bahsolan na":Ji1'~::• § ~I . ·dı;rd cY 
sözler hakkında tutµlan zabıt geri a- ANKARA 11 A A T"" k!_, nmk d "k aalgud.olıunk .yırm2'4 a"".''..1 
1 K f . . d ri telaffuz eder etınez M. Chron un • · · ·' - ur ye a ar ı m e ı ece tir. ·~~· 
ınmışttr. Oll er~nl! ıçtımaa avet itlfaza kıyam etmesi bu sMlerin şid- ile Hicaz necit ve mülhakatı hükume- tan itibaren de banka muarıı• 

eden altı devletın· ba§murahhasları deti sebebiyle "tercüman tarafından ti arasında bir dostluk muahedesi ak- • b" d L. tı cakt . 
ag'lebi ihtimale gör.• yarın saat 11 de k 1 ü k yenı ına •""''ana ır. .pee ' zikredilmemiş olmasından ileri gel- di için cereyan etme te o an m za e- eli~ 
toplanacaktır~ Tl1fizakerey_e devam e- miştir. Tat ahiien hitam bularak muahed~ İleride devlet bankuı te•İ• e b.,ıır 
dilip edilmiyeccği1e M. Snowden Hecaz necit mülhakatı devletinin te: o banka da b\'lrada faaliyeti• cJI ı"' 
kat'i itiliifgirizliğirıpe ısrar edecek o- FRANSIZ';-ARIN CEYAI;U mamlyeti mülkiye ve iıtik!Alinin ta- nacaktrr. Yeni bina Ankaraıı•" 
!ursa konferansın. liehk olunup olun- LA HAYE, ıo (A.A.) _ Mali ko rafımızdan tanınmaSl her iki devlet zel binalarından biridir. 
rnıyacağı bu il/'tim<i· ve mülakat neti- misyonda M. Snowden in tenkitleri- arasında samimi ve daimi dostluk ca- _,. - ,51 
cesiııde anlaşılacaktır.· · ne cevap veren M. Chron İngiltere- ri olması ve tarafeyn erazisinde· di- ITALYADA TAYYARE 'tCAı", JI 
PARIS GAZETELERi NE DiYOR? nin müttefikleriııden ve Almanyadan ğer taraf tebeasının en ziyade maz- (orı 
PARİS, 11 (A.A.) _ M. Snowden yalnız Amerikaya olan borcunu öde- barr müsaade devlet tebeası muame- ROMA, 10. A. A. - M~ra ~ıırıı',,. 

in kullandığı lisan Paris gazetelerin. mek için kafi gelecek miktarda meta- lesi görmesi csaslannı ihtiva etmek- ik .. i tayyare ç.arprşmıştır. Bı~ ,,ıışt 11.!; 
de derin bir infial uyandırmıştır. Ma- !ebatta bulunacağını tasrih eden Bal tedir. ·· _ __ dan!a_il<i_küsük zabit telef 0 ~ 
ten ve Echo de Parls M. Snowden foor notasını hatırlatmıştır. Mütehas 
in sözlerini {{abalı~ olmak üzre tav- sıslar komitesinin içtimaa davetin
sif etmektedir; Unipnite küstahça bir den eve! 1928 birinci Teşrininin 19 
mukabeleden !Jahs~ylemektedir. Ere- unda vuku bulan mülakatta M. Poin. 
nouvelle, M, Sno~en in İngiltereyi care ile M. Chorchill Spada tayin edi
bile bile çılgınca bir maceraya sürük len nispetlerin muhafazasında muta-
lediğini yazmaktadır. bık kalmışlardı. 

TERCÜMAN SÖYLEMEYE. KONFERANS TEHİR MI 
SIKILMIŞ EDiLECEK. •• 7. 

LA HAYii:, 10 (A.A.) - M. Bri- PARİS, 10 (A.A.) - M. Snowden 
and ve mesai arkadatlarile Belçika in kullandığı lisanın şiddeti mali ko
İtalya ve Japon murahhasları aras;,;_ miıyonda pek büyük bir hayret uyan 
daki n:ıUliikat hemen hemen iki saat dırmııtır. Azanın hepsi Young pla
devam etmi~tlr. Murahhaslar, Snow- mnın bu şerait içinde mUzakereslnden 
den 1 görmesini ve teıebbüsünUn ne- bir netice çıkmıyacağıru söylemekte 
ticeıılnden Fransıı: m~ahlıas heyeti- ~e çok mühim gllçlüklerin önüııe g~ 
ni haberdar etmesini karatlaştırmıı- mok ve atiyi temin etınelı: için konfe
lardır. M. Snowden in beyanatı sıra- ransı tehir etmekten başka çare ol
sında kullandığr bazı §iddetli tabirle- madıi!:ı fikrinde bulunmaktadır. 

İlan . 
Devlet Denıiryolları ve Umanları uınmni i~aresin~~~ ' 
Münakasası fesholunan liU km. yol malzenıcsındcn yalınız 

malzeme tekrar kapalı zarfla miin-akasaye konmu-tur. . D'' •' 
:\lünakasa 26 Eyllıl Pcr~ı:mbe giına saat 16 da AnknıaJa 

Demiryolları idaresincie yapılacaktır. "pk~~t 
l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını \'C . 

0

1
1°, ı:~:·· 

··d ır ""' teminatlarını. aynı günde saat 1 5,.30 a kadar umum mu L 

mine vermeleri lazımdır. j(:ırJd9· 
Talipler münakasa şartnamelerini 1 O llra mukabilinde .~n ıcdıır1 ~ 

malzeme dairesinden, lsıanbulda J laydarpa~a mağaz:ısından 
edebilirler. 
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1 MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERi ı 1 .aürtenıeierde 
....... ----... 

~konoin; 
' ·-~ -·· 

l~-:.-:.ı-:..-:..~~c;.-;.s;-:..~-==,=;;:::::::_· ... :J Kerbelalının çayhanesi 
Emanette' Vilayette Hüseyin ağanın ne lümbekisi 

Türk borsaları 
Istanbulun imarı Nafia işleri kalmış, ne kadehleri .. --··--"---

Bulgar borsaları 
<!.İster Ot • 

rıı S f uz senelık Varna borsasını, ister üç senelik daha mo-
fCnişJi~·.J'.a. bor.sasmı alalım, borsa fenni ve borsa muamelesinin 
ltanbu;l ıtıbarıle, bunları Türk ticaret borsalarile ve bilhassa 

ilen 
1 
~ mukayese kabil değildir. 

Ctı etııi e emmülü nedir? Borsa alım satımlarının en sür'atli ve 
taya ~dcereyanıdır. Sofyada olduğu gibi akitten yarım gün son 
llaıııeye ~r ?.?.rs~ya (m:ıh'.imat vermek) mecburiye~inin nizam
dıJıneı ~rdıgı bır borsada süratli alım satım tesbitınden bahse
~eı ·~ld e~a. ".amada olduğu gibi aktin şifahi bir ihbarından 
, lialbu ?gu. bır borsada emin alım satım mevzuu bahsolamaz. 
'Ilı leva~ Turk borsalarında, aktin akebinde borsa kontratolan 
ldııaınıı Şartı ve aktin imza ile tevsiki şarttır. 

llı\ıaıtıeıe ele genişliğine gelince, senede 60 milyon Tü~k lirası 
l tııily Yapan İstanbul borsası yanında, senede 10 mılyon ve 
Cbcnırııon Türk lirası muamele yapan Sofya ve Varna borsaları 

lliı ıyetsizdir. 
~tini 'c~~~ se~elik .. bir m~i~·e bakan .. Türk borsalarının istikhal
llıcJe 1• k" g~.nış gormek ıstıyoruz. Turk borsaları, fen ve mua
;ctinct e a~ullerini artırmalıdırlar, o kadarki, bütün şark tica
' 'k~ aı;n.11 olmalıdtrlar, şark ve Balkan memleketlerine ticaret 

Cer .etı. vermelidirler. 
~etek~ı cıhan fiat ve mıkdarı bazı cihan borsalarının elindedir. 
~ İsti;:n' W.ashington buğdayda, Londra afyonda umumi piya
~nde İi~ın~~ıni tanzim ediyor. Fakat bu umumi istikametler i
~~tk b e ulke ikinci derecede piyasa istikametleri vardır. İşte, 
~aret ?r~Jarı, şark ve Balkan ülkelerinin bu ikinci derecedeki 
ijYesin 18tikametlerini tayin edebilecek ikinci derece borsalar se-

'I'ürke çıkabilirler. 
Ve f'kb?rsalarının tekamülü bu seviyeye çıkmak olmalıdır. 

ilıUı.te 1 
l'Irnizce bütün şarkta, Türk borsalarından başka bu 

fct sa s~a sevi yeye çıkmak istidadında ne Bulgaryada, ne de di-
. r ınemleketlerinde borsa yoktur! N. .. ,. . . . 
GD~üt\f ıKTISADİ HABERLERı 

M. Jansen dünden iti
baren tetkikata başladı 

İstanbulun imarı için tetkikatta bu
lunmaküzre şehremini Muhiddin bey 
tarafından Ankaradan davet olunan 
M . Jansen evclki gün Muhiddin beyle 
temas ederek bu hususta görüşmüş· 
tü. M. Jansen dünden itibaren bilfiil 
tetkikata baslamış ve dün Muhiddin 
beyle birlikte otomobille şehrin bü
yük bir kısmını gezmiş ve bazı not
lar almıştır. Mumaileyh tetkikatını 
bu bir iki gün içinde bitirecek ve ne
ticesini Emanete bildirecektir. 

13, 000 LiRA iKRAMiYE NASIL 
TEVZi EDiLDi 

Şehremanetinin 908 istikrazi hamil 
!erile aktettiği mukaveleden dolayi bu 
mtikavelenamenin tanziminde hüs
nü hizmetleri görülen zevata 13 bin 
Jira ikramiye verilmesine Cemiyeti 
belediyece karar verilmişti. Bu ikra· 
miye şu şekilde tevzi edilmiştir. Şe· 
hremini Mühiddin bey 5000 Emin 
Ali bey 3850, muderris İbrahim Fa· 
zıl bey 3000, Emanet muhasebecisi 
Nuri bey 500, varidat müdürü Nail 
bey 350. hukuk işleri müdürü Muhlis 
bey 300 lira, almışlardır . 

-....;;;r;.,,;#. 

TERKOS SUYU KESiLiYOR 

Son günlerde gene bazı taraflarda 
ve bilhassa Beyoğlu cihetinde ıerkos 
suyunun kesilmekte olduğundan şi
kayet ediliyor. Emanet tarafından 
yeniden şirket nezdinde teşebbüsatta 
bulunulmuştur. 

=ii? ı.ı ... Maltıl Gaziler pazartnın tasfiyesi 
~ "'UI . Bir nevi talaıi tasavurundan 
l(Ytai d' gazıler pazarı heyeti umu- mahsulünün en fazla olduğu yer İz- vaz geçildi 
:~liye v~~oplanmıştır. Bu içtimada mirdir. Taksimetreli otomobillerin bir 
·t, •e lkr leti namına defterdar Şe- Adapazarı, Bandırma taraflarında 
f, ~.llıi•~~t vekaleti namına şirket- da mısır mahsulü bereketlidir. renk ve bir şekilde olması hakkında 
'h ~rı Al' R B ı M'd ki tasavvurdan sarfı nazar edilmiştir 
ı.:· llıill' ı ıza ey er, u a- Mısır fiatleri ucuzdur, okkası 11 
~ ıye v k"l f da ş Bunun sebebi, meselenin hem 
·~Pa•a h e a ete tara ın n •- kuruşa kadar satılmaktadır. Bulgari--, ' azı b 1 ı d B memleket için hem de şoförler için 
!,. <la r u unmuş ar ır. u stan, Romanya mısırları da 14 kuru-
"<)! • Paza · · k'k d'l bir parça maddi fadakarlığa mütc-.,, tııiu· rın vazıyetı tet ı e ı - ., satılıyor. • ıye .- vakkıf olmasıdır. 
'-'•&fi ••. , vckaletı tarafından Şa- SEFTALI VE 0Z0M BOLLUC.U "'hlt "tçın ş b ·ı D f Şehir taksisinde vasati 1200 oto· 
lı· huL. a an paşa ı e e ter Bu gun·· !erde İstanbula şeftali bol- b'l d B k d b'I' .. ~~f._,·~k müşaviri Osman Nuri, k mo ı var ır. u a ar otomo ı ın 
~~Ilı 's ~!iye vekaletinden kay- tuğu vardır. Pazar yerlerinde 15 u- yalnız siyaha boyanması için asgari 
b-:"l!Q•n ~Zaı, Ali ve pazar idare mec ruş~ kadar satılmaktadır. Sokaklar- 100 bin lira sarfına ihtiyaç vardır. 
, ~ h o.teın B 1 d .. kk daki seyyar meyva satıcılarının en Bir şekil kabul edildiği taktirde oto
.,.ht?hcı te•k'l eyd~'~~"nt. muTre f' ep çok sattığı meyva şeftalidir. Okkası mobillerin kapalı olması da icap ede-
.,, u "-, ı e ıu~ ır. as ıye 20 25 ku kt 
~ne g..., to l k ar işleri- - ruştur. ce ir ki bu cihetten bir o kadar 
~t •d •ureue t P ;.nara d'faz ğ' . t İzmir üzümü 20 - 25 kuruşa satıl- masrafı mucip olacaktır. 
. • l '.'<•kı.,di as ıye e 1 ece ını es- maktadır. Geçen sene ilzüm en bol Şehir şoförlerini şimdilik bu mas
'.trlıııtn ş· ~· . .. , zamanında 35 - 40 kuruştan aşağıya rafa sokmak istemiyen Emanet, bu 
~ lııde ıı~• etinde -: Dur:' Lıma~ düşmemiştir. ' tasavvurdan sarfı nazar etmiştir. 
~>.; '&aıJ;ı. rt otomobıl müeoseseaı • t il' 1i • ti D" Maamafi Emanet taksilerinde hile ll..'il(lUru ltJ.. l{ollena ile şirket umum ng ız raıınm ~azıye . ~ un 
"~•d lia.ınd' B ta f dan T Pazar olması dolayısıle İngılız lirası yapan şoförlere tesadüf edilirse, bun
bı:: e Ya 1 ey ra ın • o- " ri d k b · ka le 1 !arı çok şiddetle tecziye etmiye karar ~7• . Pılmakta olan fabrikanın uze n e anca ır ç muamİe o.-
..._la 1!leri hakkındaki mu.lı:avele muı ve ( 1016) tan açılan aterlın vermiştir. 

~tııııtır (1016) kuruş (30) parada kapanmış-

l'lf"fl tır. 
~ ~iftilt . K BUHRANI Altın (885) kuruştur. 
~ lictdet;P~ya..,sındaki buhran gittik * Tütüncülük için - Ticaret odası 
ıı.1't bor~ artır.m~ktadır. Avrupa ~i- tütü~<;ü!üğümüzil himaye ve ihraı;a~ 
~ ••tıtı ı;n .tıftık hakkında aşagı tevsı ıçın liizımgelen büronun tesısı-

b\ ilııda; b edırler. ni temin etmek üzre hükumete müra-
'liıı tııaı,n aşka gelen haberlerde tif caat etmiştir. 

... ~hcı a.l karşı piyasa merkezleri- * Daimi oergi - İstanbul Ticaret 
'•lrı. 0 ınad • b'ld' ·ı kt d' il~'"'• 8.a ıgı ı ırı me e ır. Odası daimi bir sergi küşadını mu-

~ızcı.. ~ışı buhranı yüzünden pi- vafık görmüştür. 
'1n:da ••tok mal birikmiştir. Pi- * .. . 
b"'!<y/bıgılan malın miktarı 30 bin 1 Enke~kinı~ k~nBgrası lmilBleErhnd7, tkop-
_;oı b aliğ ol t T'ftik . anaca ı cı eyne e nerıı on 
Ilı~ U .derece ş·Xıu~I~~. ~ h pıya- feransına Ticaret odası çağırılmıştır. 
~IS llıııtir. 1 e 1 ır u ran ge- Bu konferansta, mihaniki kudretleri 

l~ "1AH esaslı merkezlerde toplayarak tevzi 
lltı se SULOMÜZ ÇOK iYi etmek suretile tasarruf temini görü

ne memleketimizde mısır şülecektir. 

* • * 
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Her iıe yarar arözöz 

Şehremaneti temizlik itleri mü
dürlüğü yeni bir arözöz almaktadır. 

Bu arözöz şehrimize ilk defa gel
miş yeni bir modeldir. Üç tonluk bir 
sahnncı olan bu makine hem sokak 
!arı yıkayabilecek, hem karları erite
cek ve akıtacak, hem de yangınlarda 
su işleyebilecek tertibatı haizdir, Bu 
arözözün tecrübeleri yapılmaktadır. 

VEREM SANATORYOMU 

Verem sanatoryomu ittihazı için 
istirdadi mevzuu bahsolan Heybelia
da Rum mektebine ait evrak Şehre
maneti Adalar belediyesine gönderil 
miştir. Adalar belediyesi evrakı ahi
ren Şchremanetine iade etmiştir. 

İşin son şekli, burasını belediyenin 
istimlak etmek istediği, fakat mua
meleyi tamamile ikmal etmediği mer 
kezindedir. 

KAÇAKÇI ŞAKiLER RIZEYE 
GÖNDERiLDi 

İzmir jandarma ve müskirat muha
faza idaresi Radostan o sahillere mü
him miktarda kaçak sigara kağıdı ve 
saire çıkarmıya teşebbus eden tehli
keli bir kaçakçı grupu yakalamıştır. 
İçlerinden bazılarının Trabzon ve Ri
zede bazı şakavet iılerile de alikadar 
olan bu kafile şehrimize getirllıni§ ve 
Ri%eye sevkolunmuştur. 

Bunlar bir hayli zaman Boğuiçin
de de meharet gö•termit kimselerdir. 
Bunlar, daima Çopur aarı Mehmet, 
Giritli Muatafa, Ahmet, Finlkoılu 
Kemal ve Ahmet. Çimboz Ali, Şev
ki kaptan, Mehmet, Haf,. Mehmet, 
katil Alidir. 

Bunlardan Çimboz Ahmetle Ali ve 
Hafuı Mehmet ağır hapse mahk!lm
durlar. 
Yakalanacakları zaman sitaha sarıl

mıtlaraa da aillhları da ellerinden a
lınmıştır. Rize ve Trabzon adliyesi ile 
hetıaplaştıktan sonra kaçaklık mesele
sinden cezalarını göreceklerdir . 

ORMAN MOHENDIŞLERI 

Onnan mektebinden bu sene mezun 
olan 32 efendi Belgrat ormanlannda 
ve Maslak cıvannda tetkikat icra et
mektedirler. Mezunlardan bir kısmı 
Belgnt ormanlarında bir kısmı da 
Maalak cıvarında kamp kurmuşlar
dır. Orman mektebi mezunlarının bu 
kamp kursu eylül ayl nihayetinde bi
tecektir. 

Bu senelik mezunlar Barem layıha
sı mucibince fen memurluğu yapma
dan evci Orman mühendisi ünvanıni 
alacaklardır. Yeni mühendislerin ta
yinleri derhal icra edilecektir. Orman 
umumi müdürlüğü bu seneki mezun
lamı tayin edilecekleri mahalleri ve 
sureti istihdamlarını tespite başlamış· 
ir. 

Kartal~a cinaJel 
~o~an Nuriyi öldüren 

~aydul kimdir 1 .. 
Kemikli deresinde bir ceset bulun· 

muştur. 

Jandarma tarafından yapılan tahki
kat neticesinde cesedin Riza bey çif
tliğinde Bedri Beyin inek çobanı Ah· 
met oğlu Nuriye ait olduğu anlaşıl
mıtır. N urinin kimin tarafından öld
ürüldüğü mechuldür. Tahkikata de
vam ediliyor. 

'!.!_""'="'!'_, 

AZ KALDI BO(>ULÜYORMUŞ 

Hasköylü 17 yaşında Tevfik Sarı
yerde Taş iskelesi önünde denize gir
miş, ,yüzerken kollarının kuvveti ke
silmi~. ,bağırmağa başlamıştır. 

Yerlı Ahmet imdadına yetişmiş, 
boğulmak üzre olan Tevfiği kurtar
mıştır. 

ZORLU BiR KARDEŞ 

Fatihte Zincirli kuyu caddesinde 
328 numaralı evde oturan Ali hemşi
resi Cemile hanımı dün fena halde 
dövmüş ve bıçak çekerek kendisini 
ölümle te~~t etmiştir. Ali polis Ya
şar efendıyı de tahkir ettiği için ya
kalanmıştır. 

iKi HANiMi Çl(>NEMIŞ 

Mahmutpaşada çorap almakta olan 
Nimet ve Merzuka hanımlara 16 79 
numaralı otomobil çarpmış, her iki 
hanım ayaklarından yaralanmışlar
dır. Şoför kaçmıştır. 

SARHOŞLARIN EVE TAARRUZU 

Şehremininde Saraçlar mahallesi!l
de Cemil sokağında oturan Yekta ha 
nımın evine Topkapılı arap Mehmet 
Ahmet, Tevfik isimli üç kişisarhoş 
olarak taarruz etmişler, kapıyı kıra
rak zorla içeri girmişlerse de yakala
nmışlardır. ,..__..,, 

AMPULLERIÇALANAR 

Üsküdarda İnşirah sineması bahçe
sinden 31 elektrik ampulünü çalan 
Beşiktaşlı Ifenan ile Rifat yakalan· 
ımşlardır. 

·~ 
MÜSA RAKiBİNi VURDU 

Dün gece saat ikide Galatada rıh· 
tım caddesinden geçmekte olan sa
bıkalı Musa hasmı Ahmede tesadüf 
etmiş, kavgaya tutuşmuşlar, Musa, 
Ahmedi biçakla sol böğründen ağır 
surette yaralamıştır. Mecruh hastane 
ye yatırılmış, ca6Jı yakalanmıştır. 

1 - :es 
OTOMOBiL KAZASI 

Ortaköyde bahçe sokağında oturan 
Nerim 2085 No. li otomobilin altında 
kalmış, bacağı kırılmıştır . 

SABIKALI ABDÜLVEHAU 
GENE YAKALAN Dl 

30 sene hapso mahkum olup tecil 
kanunundan istifade ederek hapisha
neden çıkan sabıkalılardan Abdülve
hapla arkadaşı Mehmet evelki gece 
Beyazıtta Kemal paşa mahallesinde 
oturan icra memurlarından Sabri efen 
dinin evine girerek bir çok eşya çal
dıktan sonra kaçalarken devriye me
murları tarafından görülmüşler ve 
yakalanacaklarını anlayarak çaldıkla
rı eşyaları atmış ve kaçmışlardır. 

~~ 

HASIR iSKELESiNDE Y ANCIN 
Hasır iskelesinde Kuru kahveci 

Y orginin dükkanından dün baca tu
tuşmak suretile yangın çıkmıt isede 
hemem yetişilmiş ve söndürübnüştür. 

• :s 
SAHNEDEN KUYUYA 

Kadiköyünde Mmrlıoğlu tiyatro 
aktörlerinden Vahit Necdet efendi e 
velk.i gece mensup olduğu kumpa
nya ile birlikte Beykozda oynamakta 
iken kazaen ıalmenin arka tarafında
ki kuyuya clüımuı ioecle kurtanlmq-
tır. 

KOÇOK PAZARDA OÇ 
DÜKKAN YANDI 

Küçük pazarda Köfteci İbrahimin 
dilktnmdan dün yangın çılaru9 ve 
yanıııdaki Hliaeyin ve Nuri efendile
rin Kahveleri de Kısmen yandıktan 
sonra söndürülmüttür. 

KADIN YOZONDEN CERH 
Galatada Birahane ııokağında Kah

veci İranlı Ali ile Kürt Ali arasında 
evelki gece Galatada bir kadın yü
zünden kavga çıkmış ve Kürt Ali bi
çakla İranli Aliyi tehlikeli surette ya· 
ralayarak kaçmıftır. 

VALlDEl HIDIVININ 
TEBERRUU 

Ankara harikzedeleri için validei 
Hidiv! tarafından 1000 lira teberruat· 
ta bulunulmuş ve bu para Ankara 
Şehremanetine gönderilmek üzre ı.. 
tanbul şehremanetine verilmigtir. E
manet tarafından da kendilerine bir 
teşekkürname gönderilmittir. ..........._, 
KEMALETTiN B. iN CENAZESi 

Borsa komiseri Kemalettin Beyin 
cenazesi dün merasimle kaldırdara k 
Erenköyde Sahrayı ceditteki aile mak 
beresine defnedilmiştir. 

Bu merasime borsacılar da iştirak 
etmiş ve mezarına çelenkler vazedil
mışt1r 

Yeni teftiş heyeti 
talimatnamesi geldi 

Nafia teftiş hey'eti hakkında İcra 
Vekilleri Hey'etince kabul olunan 
talimatname dün Nafia Vekaletinden 
Vilayete bildirilmiştir. 

Asri esaslara göre tanzim edilen 
bu taliinatname mucibince Nafia tef
tiş hey'eti nafiaya ait bütün işleri 
teftiş ile mükelleftir. Bu hey'et dog
rudan doğruya Vekalet makamına 
merbuttur. Nafia müfettişleri başmü
fettişin teklifi üzerine usulen tayin o
lunurlar. Nafia müfettişleri daima sty 
yar bir halde bulunurlar. 

Müfettişler başlad ıkları tahkikatı 
ikmale mecburdurlar. 

44 maddeden mürekkep olan bu 
talimatnameyi, Vilayet mülhakata ta
mim etmiştir . 

ŞUBELERi TEFTiŞ 

Defterdar Şefik Bey, dün Kadıköy 
-Haydar paşa maliye tahsil şubele
rini teftiş etmiştir. 

SiLiVRi TAHKiKATI 

Silivride yapılan tahkikatın tevsil
ne lüzum görülmüştür. Silivriden 
merkeze alınan isk.in memuru hak
kında rüşvet mes'elesinden Anadolu
da bulunan bir kaç muhacirin istina
be sureti ile ifadesi alınacaktır. Bun
dan sonra inzibat meclisi karar vere· 
cektir. 

Adanada cinayet 
Sabıkalı bir haydut 14 
yaşında bir çocuğun 
bıçakla karnını deşti 

Adanada sabıkalı Hamamcı Seyit 
oğlu Hüseyin gene bir Jl"ntin canına 
kıydı. Furuncu Şaban ef. oğlu 14 ya
şında Abdurrahman ef. zifirciler çar
şısı içinde dükanında otururkenHüse 
yin gelmiş ekmek istemiş. Ekmeği 
noksan tarttın diye çıkışmıya başla
mış neticede aralarında vukua gelen 
dil münazaası ilerlemiş esasen eli alış 
kın olan Hüseyn belinde bulunan ka
sap pıçağını çekerek zavallının üzeri
ne yürümüş, ve hiç tereddüt etme
den karnı ve muhtelif yerlerine dört 
defa saplamak suretiyle bağırsakları
nı dışarı dökmüş ve !irar etmiştir. 
Bu vak'adan haberdar olan zabıta der 
hal tarihin derdestine polis taharri 
memuru Remzi ve Mahmut efendileri 
memur etmiştir. 

Memurlar bir saat içinde bu muh
telif cürüm sahibi adamın izini elde 
etmiş ve yordan mahallesinde Fato 
na.mkadının evinde gizlendiğıni seze. 
rek eli titremeden salladığı bıçağıyla 
birlikte derdest edilmiştir. Hüseyb 
muhtelif ceraim sahibi bir adamdır. 
daha bir kaç gün evci hapsaneden ke
faletle çıkmışb. Mecruhun bağrrsakla 
rı dişarya döküldüğünden hayatın
lindcn endişe edilmektedir. 

sergi açıldı 
[birinci s.ıyfadan mabad J 

- itte böyle, dediler, yerli malı 
kullanacağız. Kurtulmak için batka 
çare yok. 

Bundan sonra mensucat paviyonu 
gezilmeğe başlandı. 

KUMAŞLAR DA NEFiS 
Bu paviyondaki yerli kumaşlar her 

türlü evsafa malikti. 
Paşa hazretleri buraya girince de

diler ki: 
- lıte en çok ihtiyacımız olan kı· 

sırn. • . Mensucat meıeleıini bilbaı
sa l>u sene esaslı suretle halledece-
ğiz. 

TOTON SALONU DA GÜZEL 

Tütün inhisarının Galatasar-ay ren 
kli dekorasyonlu salonu çok beyenil
di ve çok alil.lca celbetti. 

Esirgeme derneğinin kısmı görül
dükten sonra bir halı tesgakı önünde 
duruldu. 

Bu halı İstanbul halısı naınile ma
ruf ve pek kıymettar bir halı idi. 

Madeni Cfya kısmında bir fabrika
nın yaptılt sokak levhaları ve hane 
numaraları Paşanın alikasmı celbet
ti ve Şehrimini beye İstanbul nume· 
rotajı yapılırken bunun nazarı dik
kate alınmaamı tavsiye buyurdular. 

SEPET VE ÇiÇEK 
İzmir sepet ve çiçekleri de beyen

ildi. 

Çaycı Kerbelalı Hüseyn ağa, tam üç kişiden d ava ediyonb: 
- Menim tükkanımda kavga ediptiler, kaddehlerimi gırdılar. 

semaverimi töktüler. Hemisinden davaciyem. 
- Dükkanın nerde? 
- Eksarayda di .. 
- Nasıl dükkan bu, çayhane mi? 
- Beli çay satiram .. Emma men bile içinde bir yandan öte 

yana dönemirem. Ele güççük bir yerdi. Zabahtan üçü de geldi
ler. Yanlarına vardım: 

- Hoş gelmişsiz. Tükkanın önüne iskemle atam, birer de çay 
demliyem mi? Diye sordum. 

- Hıyır, biz içerde sohpet edeceğiz dediler. Ses çıkartmadım 
İçerde, yer yoh ama ne diyem. Buyur ettim. Ondan sonra efen 
<lime söyliyem, muhabbet iderken iş kavgaya bindi. Tümmekü
ler töküldü, gadehler gınldı, teS\'İrler pare pare oldu. 

- Ne tasviri bunlar? 
- Efendim, menim tesvire merahrm vardı. Hezret Elinin gı-

lrcının resmi, Kerbelii gal'esinin resmi, Şahın resmi .• hepi par

çalandı. 

- Ne dersiniz? Dükkanımda kavga ettiler. Zararım ziyanım 
var diyor. 

-- Yalan efendim, o kendisi bizimle kavga etti. 
- Kadehleri filan da o mu kırdı? 
- Biz görmedik. 
- Hiç biriniz görmediniz mi? 
-Hayrr. 
Fakat şahitler vak'ayı olduğu gibi anlattılar. Bunun üzerine 

Hüseyn ağaya soruldu: 
- Zarar ziyanım var diyorsun. Kaç kuruş bu? 
Hüseyn ağa ihtiyatlı davrandı: 
- Müsaade edin, keşfettirem, her neki ziyanım var bir bir 

arzederem dedi. 
- Şöyle aşağı yukarı tahmin edemez misin? 
Hüseyn ağa keşfetmeden bir şey söylemiyordu. Muhakeme 

bu yüzden kaldı. 
Maznunlardan biri dışarı çıkarken Hüseyn ağanın kolunu 

çekti: 
- Balam, dedi, bize Acemistanı mı ödeteceksin yahu? 

••• 
GÜNÜN ADLlYE HABERLERi 
Fenerbahçe-Galatasaray hadisesi : 

Tahkikat ne oldu ? 
Geçenlerde bir Fenerbahçe - Ga- den imtina ettiği için Ağırceza haki

lataııaray maçında zuhur eden mües- mi Hasan Lutfl beyin emirle tevkif 
sif hadise ve tarafeynden birer oyun· 1 edilmiştir. 
cunun sakatlandığı maHlmdur. Bu ha ADLiYE TAYiNLERi 
disenin tahkikatına altıncı müstantik l . . . . . 
tikte devam ediliyordu. Tahkilcat a- Agırc.~z~ rıyase~e ~apn edile~ 
hiren intaç edilmi§tir. Mecruhlara ~a~n Lutf~ bey~en ınhılal ed~ Bı
ait kafi raporların vücudundan sonra rıncı. ceza. nyasetınc Samsun agırcc
müstantiklik kararını verecektir. E- • za nyasetınden geçenlerde İstanbul 
ğer hadise ölümü intaç etmemişse, ' iJ<!nci h':11«1~ ~y~setine geti~ilen ~,.. 
ademi mesuliyete karar verilmesi mu mıt .?eyın, ıkıncı h~~k rıyaseti~e 
hakkak addedilmektedir. Halbuki Üsküdar hukuk hakimi Kazım beyın, 
sakatlanan Kadri ve Mehmet Nazif 1 Üsküdor hukuk hakimliğine birinci 
beylerin her ikisi de iadei afiyet et- tica~et m":"kem_esi aza.sından Turhaa 
miş bulunmaktadır. beyın tayın edılmelen mevzuu baha 

BiR ŞAHiT TEVKiF EDiLDi olmaktadır. 
Paşabahçesinde vukua gelen bir 

kız kaçırma hadisesinden dolayı A
ğırcezada şahadetine müracaat edi
len Züleyha hanım isminde bir kadın 
polisteki şahadetini inkar ve yemin-

YE Nl GELEN SEYYAHLAR 
Evelki gece Eleni Daskalaki vapu

rile 48 Amerikalı Darülfünun tale
besi şehrimize gelmiştir. Talebe dün 
şehrin şayanı tamaşa yerlerini gez
mişlerdir. 

Bunların içinde Rokfellerin orta
ğının oğlu da vardır. 

-----. 
TELSiZ TELEFONDA 

Radyonun Avrupaya ısmarladıi:'ı 
yeni mikrofon gelmiştir. Bir kaç gü· 
ne kadar mahalline vazedilerek tecrü· 
beler yapılacaktır. 

=--"' 
SORIÇ YOLDAŞ GELiYOR 

Mczuncn memleketinde bulunan 
Rus sefiri Suriç yoldaş bugünlerde 
şehrimize avdet edecektir. 

iRTiŞA HADiSESi 

İrtişa hadisesi tahkikatına devam 
olunmaktadır. İstintak hakimi dün 
evrakı istintakiyeyi tetkik etmiş, 
mevkuflardan bazılarını dinlemiştir. 

TAHTAKALEDE 

Tahtakalede kahveci Refet ile KU
çilkpazarda İnebolulu kahveci Meh
met, Bulgaristandan gelen kömür 
hamuleli kayıklarla nakledilen kaçak 
cigaraları ötekine berikine sattıkları 
haber alınmış ve dün zabıtaca her i· 
kisi hakkında da takibata başlanmış
tır. Diğer taraftan Kasun paıada kö
mürcü Tevfik ve Haııanın dllkklnla· 
rında da taharriyat yapılmıttır. 

M~vlidi nebi 
lıtanbul milftiliğinden: 
Ağustosun 6 cı günü rebiul enelin 

iptid~sı olmasına nazaran ağuıtosun 
17 cı cumartesi gecesi mevlidi nebi 
olduğu ilan olunur. 

Milliyetin yeni anketi 
Yeni gazı ile yazmakta ve 
okumakta ne gibi gilçlilk 

tere rasgeliyorsunuz? 
Hangi yollarla en çabuk ve en kolay olarak 

okuyup yazmağa alışmak mümkün 
Diğer paviyonlac gezildikten son- olabilece"'°ı"ni araştıraca"'°IZ 

ra mektebin Ü•t katına çıkıldı ve sa- ~ ~ 
!onda bi.r müddet iıtiraha.tten sonra "Yeni yazı ile yazmakta ve okumakta ne gibi güçlüklere ra. 
ıhzar edilen büfede davethlere ikram li ?" 
edilmi tir ge yorsunuz. 

' · "Milliyet yeni harf ve yazı inkılabında en ön sırada çalış-
GALA TASARA YIN 1:ALll VAR mış olmakla iftihar eder. Bu duygunun verdiği gayretle okutu-

. ~ım .P~ Haz~etlerı bu esnada kuyucularnnıza şu Guali soruyoruz. 
hsenın mudiri Fetha B e dediler ki· cu ve 0 1 d ı· · t I :. Okum M kt b' k : b' ta!ii' • Gelecek cevap an er ıyıp op ıyaca5ız. a yazma için 

- e e ın ço eyı ır var. reb.I kt 1 " d • • 
Hep hayirli itlere vasıta oluyur. Bu güçlük ve 1 en no a •.n aJ'I'! ~yrı ııo~ en geçıreceğız ve bunla-
sergi çok eyi oldu. Ben bile bu gibi rnı naaıl ortadan kalkabıleceğını, hangı yollarda en çabuk ve en 
eşya.nın r.erli o.ld~ğunu bilmiyordum. kolay olarak okuyup yazmağa alı9mak mümkün olabileceğini 

Bır muddct ıstırahatten sonra da- attıracağız. 
vetlller Türk saııayilni taktir ederek ar l k .. .. . 
birer birer rlağıldılar. Bu ~e;'~plan der eme • ve guçluklen topl~yıp kolayını göster-

KAZIM PŞ. HZ. NIN mek ışını yazı . ~k":d_:ışla:1;111_ızdan İbrahım Necmi Bey üs 
iNTİBALAR! tüne almıştır. Dıl ınkılabı ışının en çalışkan yapıcılarından olan 

Kazım Paşa Hazretleri sergi ha!<- arkadaşımızın adı, bu anketten iyi neticeler alınacağı için bir 
kmdaki ihtisaslarını bir muharririmi- kefil sayılabilir. 
ze şu suretle anlatmışlardır: Anketimize her istek eden cevap verebilir. Cevapların müm-

- Sergi fevkaladeliğin de fevkin- kün olduğu kadar açık ve misalli olarak :rızmada ve okumad, 
dedir. Bu neticeyi ümit etmiyordum. ~ 
Çok memnunum. görülen güçlüğü göstermesi kafidir. 
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M.ILttYETIN EGLENCELERI Rusyaya deri ihracı 
-- ncarel ve Sanayi o~asıu~aı: 

1 

M Rlll l 'MDUI "MILLIYIT. Tta 

12 -\ğustos l 929 

BllGC~O HA VA 

F.8:2 -Altay:2 
~~~~--~--~~~-

Altay, aleyhine verilen haksız bir 25 Ağustos 929 ta 
hine kadar Rusyaya i ı 
· raç edilmek şartile rt1 1 

kar memlekete sevke 
dilecek 29,400 kilo i 
lenmiş ve 27 ,000 ki 
ham deri tevzi olun 
cağından talip olanları 
nihayet13Ağustos 92 
Salı günü akşamı~ 
kadar Odaya tahrire 
müracaatları • 

gol üzerine sahayı terketmek 
haksızlığında bulundu 

İzmir ıampiyonu Altay diln ;kinci bittiği zaman Altay 2-0 11fır gelip 
maçını Fenerbahçe ile yaptı. Ha~em vazi~et~e bulunuyordu. 
gene M. Alen idi. Talwnlar ıoyle İkincı devrede Fener rüzgin arka-

KİL YOST AKİ K.\ZIKLAR teılril edilmişti: 1uta almı.t bir vaziyette maflubiyet- Bu f(lnkO yeııJ DftnkQ bllmecemlzln 
Bir gazete yazıyordu: Kiyo•ta de AL TAY ten galibiyete cıkmak için fazla gay-

nizin içinde 5,000 kadar -bu rakam- Cemil ret sarfediyordu. Hatta bu gl\Yr&t a- bilmecemiz halledllmlf şek11 
da biraz mübalaga var galiba!- kazık . ra11nda Sadi ile Kadri'nin (İkdam) SOLDAN SA0Aı • YUKARDAN AŞAÔJ: 
vannıı ki bir taraftan banyo yapan :::: vC:W• F refikimlsin arzu ettiği bir mlaafirper- 1 - YUluıeldllı (15) l _ Ölüm (7 ) 
halkı, rahatsız ediyor, diğer taraftan Caf Vahap. ~'1.., f Halda verlik hlaaile eık eılı, fa<rl yapbldan 2 - NMa (ll) Nota (3) ı _ Kuınım (2) Rlbgira verilen 
da beyhude çürilyüp gidiyormuı. Ri y.ii{;_ ' görWilyordu. Altay'ın Vahap ve Ve- 3 - Nida (1) Yem•lı konulan uılr (2) 
vayete nazaran bu kazıklar valıtıle fik clbl ince oyuncuları bu mlaaflr- ıey ( •> e 
bir hamam müteahhidi tarafından FENERBAHÇE penerllk kaideleri karşıaında fazla 4 -Açık dUftbıı (5) Öniln alrai (J) 3 - Nida (2) Beraber (2) 
Jeniae çakılmıg oonra bilmem ne ııe- Om.an • bir it göremiyorlar, diğer taraftan da Ş - Sakat (4) 4 - Fikir aynlıfı (7) 
beple terkedilmit. timdi bu kazık- Kadri, Frwıaa, Altay müdafaumın fazla eaJıtmaarna 15 - Zaman (2) Gelecek zaman(3) 5 - Nikah (4) 
~ardan iıtifade edilecekmlı. Eğer ha Cent (Nihat) Sadi M. R•t, rağmen İzmir pmp!yonunun kaim 7 - Mazur görmek (2) Ayi yuva- 15 - Kyy (5) 
tikaten bu rivayet doğru lıe, yani Ala Muzaffer Zeki Filoret Niyazi. mühim tehlikeler geçiriyordu. aı (2) 1 - Nida (2) Nota (2) 
>u kazıklardan iıtifada yolu bulwı· Oyun umumiyetle Galatasaray - Bu aralık Zekinin uzaktan ve bık- 8 - Ekilen arazi ( s) 8 - :Masaya konan, kesilen, fakat 
!u iııe hepimiz bu yolu bulana tqelı Altay ~çından daha snldl ve daha lenmiyen bir 2ütU neticeainde evveli 9 - Müteeoa!f olmak ( 4) İıtif- yenmeyen ıey (8) 
:ür etıneliyb, çünkü, Kilyoatakl gl- hararetli oldu. direğe carpan top, ileriye frrlayan ham (2) D - Çoğu asılı: uzandıran (3) 
oi halka zarar veren ne kazıklar var, İlk devrede Fenerbahçe rilzgar al- kalecinin yakalamal< için ceriye dö- ll"'llllUllllU'H"11U11ılll1"'11ıı. .M11111111•1111111111111111nn111111. 
neaeıa İıtanbul Su ıirketl .•. Bu tına dll§melde beraber ilk dakikalar- nerken ayağlle çarpması üzerine Al- !!ıu ı 1!11 111 '""" "'1111111 11111 11111111111101 111111 •• 
"'liaal çoğalabilir. da Al~ay aleyhine miltevaıı, fakat se- tay kalesine girdi =ı ANADOLU E:! 

ADADA 1 mereıııs hücumlar yaptı. Fakat pelı Bu goldan sonra Altaym milnferit : ı::: 
Bir iki gün, dinlenmek iiln Ada- u oonra Altay hakimiyeti eline aldı. hücumlarına mukabil umumiyetle Fe- 5 ı= 

, a gittim. Dinlenip dinlenmed!fi- Bu hakimiyet bütiln devre !mtidadm- ner hakim oynadı. Oyunun bltmceine ::.: : 
ni pek anlayamadım yal O bqka ca bara bir surette devam etti. Ade- yedi dakika kala Ala'nm attıfı kor- 5~ SiGORTA ŞiRKETi 5 
~ . histir. Adanın husuıiyetlerl ara- ta topun Altay ruııf aahaaına geçtiği nerde Altay kalecili topu tam kale 5:5 : 
• 1da bir teynazan dikkatimi cel- ender görülüyordu. zaviycainde bloke etti ve hemen ake- := : 
• tti ve beni endiıeye sevkeltl :Şöyle Devrenin ortalarına dofru Fener binde Sad!'nin fiddetli bir §3rfllc :ı TOrklye it Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 5 
~urduğum yerde bet on tane tit- mildafilerini atlatan Vahap tam ye- topla beraber kalenin içine a,uvar!an- :. : 

kad 1 d iri beh · ı& rlnd ""'·el bir d' Al d K ı · · bl k · •5 Yanım • Hayat • Natllye • Kaza • OtomobD • m11'ıallye- -ı. n ına rast a un en - e ve •- paı ver ı. tay L a ecının topu o eaın en sonra •;;ı • 
?'.al 120 kilo vardL Hiç bir yerde ool acığının çok yalımdan bir şütil hiç bir harekete geçmeden kaleciye =ı maliye Sl1ortalar1111 kabal eder. : 
ı sadilf etmediğim bu hadise merakı Fener kalecisi Beşlktaflı Osmana kı· yapılan prjlar favl iken hakem bunu 5 Adneı 4 ııac:tı Vakıf han lstanbııl 5 
., tahrik etti, sordum: ınıldanma fıroat vermedi. Bu goldan Altay aleyhine haksız bir golla netice- :! T 1 f JıtanbDI 531 T 1 atı f d : 
- Bizim Ada böyledir, inMnı se- tonra AltayWar daha canh oynama- lendirdi. Bunun !berine Altaylı'lar : 

11 
e e on~ 

1111 11 - .... ~ f.
111 

,-::,/,az 
111 

: 
ıırtir ! dediler. Zaten daima artma· ğa batladdar. Rilzg&rnı da yardımile derhal itiraz ve Uç defa (yaıa) ba- •HlllUllHnlllUlllUUllllıUaı~ •11llllll11111l11111l1111ılıllllll111. 

Diln c'l çok hararet 29 en az 
21 ıdi. Bugun rilzgAr poyraz ese
cektir: Hava açıktır. 

FELEK 

/a mütemayıl olan aikletimi ( l) ar- Altaym hücumları tevali ediyor ye ğırarak sahayı terl.ettiler, Fenerin Mevlidi nebevt 
mamak için pılıyı pırtıyı toplayıp F. B. müşkül vaziyetlere dll§ilyordu. lehine nrilen ikinci gol ne kadar hak 

• e döndüm. Ada endamının muha· Bunun neticesi olarak Cevadın sebc- 11z ise - ve !ev haklı da olaa - AJ. Şehremanet! sıhhiye hey'ed aza. 
.AZa kaygusunda olan kadınlar ve blyet verdiği bariz bir penalti Fener tayın sahadan çekilmeai de haksızdı. sındın merhum Leblt Abdilşelı:ldir 
ikletlerinin artmasından korkan er· aleyhine ikinci gola maloldu. Devre S. G. Beyin ruhuna ithaf edilmek Uzre 
·~kler için tehlikeli bir yerdir. -İ - ;ki dada- --- l l - -- Aı• .. stoı;un 16 ıncı cuma gu"nU Ü1-

FELEK çen o meşgu o an - Vardır. Cevap verecektir "" 
M h k · al " d d S" ] kimi' h • küdarda Vahde cımll ferlflnde mev· .... m-=ıı:::r.r.ımımmm.":llı:=U e met, apmm ar ıgm an e. oy e, n ru unu çagıra-

K üçülı hilıage ı· başını uzattı. Nadir sordu: lım? ildi nebovi kıracı edileceğinden 
: _ Balık kavanozuna kim do- _ Babanını? merhumu sevenlerin teşrif buyur-

·:t-ı::"D:ikk:~fl·i = h:;;;·;ı kundu?. .. . . Çağırdık. Gel~. Sordukları· .~m..,.ı,,.a,..n111nııııı· c.,.•,.0,..1u..,n,_ur.,.. ~~---. 
. . Nadlnn bUyük, kristal bır ka mıza cevap verdi. B E R L ı T Z 

S~_r;ı M~.h~~t, ~lan gı?ı, ba- vanozu, içinde de çok güzel kır- Bunun üzerine avantüriye ar-
· '."yıgıt, gurbı:ız ~ır !1;ençtır. Çe- mızr ve yaldızlı balıklan vardı. kadaş bir kahkaha bastı: 
ırdekten yetışmış bir hanur.ıal- - Ben dokundum efendim. - Her halde gelenin baba-

1 ır. . . . - Balıklar ne oldu? mm ruhu olmasına iınkfuı yok, 
• Hammal diyıp te geç?'1e~: San Mehmet, gülümsiyerek çilnkü babam yaşıyor. 
'.'."n. Mehmet, hammallıgm bu- cebinden bir alay ktiçük paket Diğer arkadaşnnız soğuk kan 
un ~ce t_~f~rnıatına vakıftır. çıkardı: !ılıkla cevap verdi: 

Mektebinde ıtuz derslik 
bir tun ec:nebt memlekette 
bir müddet bııluamata mua· 
dil ve rıatça daha ehvendir. 
Beyoğln 356 lsdklll caddesi 

ce ıı gorür. , . . - O cihetten hiç merak etme - Ben size validenizin koca-
San Me~edi, çanak çömleği yin, dedi, ve göğüs gererek izah smm ruhu geldi demedim, baba- Şehremaneti ilanları 

ıazosu, a~1.uru bol o~up, aılt etti: nızın ruhunu çağırdık: bi-:ı: ! 
ık ev değıştırcnler pc kiyı tanır _ Balıklar nazik mahluklar- SELAMI İZZET 

' ar. dır. Bir yerleri incinmesin diye, ------------
Mehmet, kırılacak bütUn eş- her birini ayn ayn sarıp paket letlepliltf llUhabSI 

; alan, öyle güzel, öyle maharet- yaptım! _ 
:e sarar ki, nakilden sonra, hiç 2.- PEDER BEY Üç mühim haber 
.:ıirine halel gelmez, tek fincan lstanbulun tanınmış külhan- .. . . . . . 
ınlmaz bir bardak çatlamaz. be 1 · d ndi. Amma kibar kül- 14 una~ ba_ftanın 2 ıncıl~.ğını Gala 

• • . Y en~ e taııaray lısesınden 929 Bulent Bey 
Nadır beye, Mehmedı ben hanbeyı. kazanmıştır. Bülent Beyin yazıaı şu-

avsiye ettim. Evinden taşma- Şık gezen, tek gzölük kulla· dur: 
aku. Bir çok antika çini takım nan serseri ve avantüriyelerin- Bu haftanın ikiıi dahili, biri bari 
an, kristal sofra takımları, kıy dendir. el olmak üsre üç mühim haberi var· 

netli vazoları, gale abajurlan Bir gece bizi evine çag" ırdı. . dırD. h'I' h d' · b' · 1 · ı . a ı , a ısenın ırınc ıı ıtan-

ardı. Bir aralık söz ispirltızmeye bulun birdenbire sevgili Gazisine ka 
- Bunları nasıl nakledece- intikal etti. vu5ma11, mes'ut olmasıdır. 

~im? diye düşünüyordu. Arkadaşlardan biri, masanın llı:inciıi h!lk(lmetimizin yaz~rğı 
- Merak etme dedim San h k t erp konuştug-unu id- cevabın Yunan hükQmetine tevdı e-

! h 
. • ' 

1 
b'. are e e g 1 

• • dilmesidir. Bu cevabın beynelmilel 
e medı çagırı~ız, o ur ıter. dia edince sersen dostumuz gill- bir kıymet ve ehemmiyeti vardır. 
San Mehmedi çağırdık. Gel- dü: Harici mühim habere gelince: 

'li . Kollan, paçaları sıvayıp işe _ Böyle şey olmaı:. İngiltere ile Mısır ara•ında akte· 
oyuldu. _ Pekala olur. dilc;_n _ve İ~gilt~renin Mısırdaki aı-

N d . M hm d' h tı' • _ Olmaz'· kerı ışgahne nıhayct veren muahe-a ır, e e ın me are nı dedir. 
1erhal anladı, içi rahat etti. - Olur! .. • .: .. İngiltere başvekili (Macdonald) 

Bir köşeye çekilip konuşma- Olur olmaz derken, bir kuçuk ın şu hareketi ıiyaset aleminde pek 
. başladık. masayı ortaya getirdik. Üstü- mühim tesirler yapması memuldür." 

İki saat sonra etrafı teftiş et- ne ellerimizi koyduk. B_ekl~~~- Darill'aceze müdilrlilğilnden: 
ik. Her şey, kusursuz ve nok- ğe başladık. Herkes cıddı ıdı . Darürıcezeye yevmi beşyüz kiloya 
ansız ambalaj yapılnıışU. • . . . Tek gözlüklü arkadaş: kadar muktazi birinci nevi Ekmejtin 

Fakat birdenbire, Nadir sa- - Haydi, dedi, farzedelim ki kapalı zarf u~uliyle münakasası ıo 
<rdı. . . Sonra hiddetle haykır- masa harekete geldi. Fakat sor- E, lül 929 salı günü saat on dörtıe 
• · duklarımıza cevap vermesine icra edileceğinden taliplerin teminat· 

- Mehmet! imkin yoktur. larile Darül'ace7.eve müracaatlan. 

Adılar dalre:<inden: Daire dahi-
Unden akar ve emltldn konturatla-
nnın yoklama muamelesine mübaşe
ret edilmiştir. Müracaat edecek me· 
murlne kontura! ibraz sdilmeyen 
mecuru akann muclrlerl hakkında 
ahklmı kınuniyenln mblk olunıcıği 
llAn olunur. . "" .,, 

Kadıkö) dıı!reılnden : Balaltıkl 
depodan tahmil, KadıköyOndeicl nh
tıın lizerine tahliye edilmek üzere 
20,000 adet granit parke kaldırım 
taşının nakli 1818/92<1 tarihinden iti · 
bıren 2() gün müddetle ve kapalı 
zarf ile mU'ııakasaya vazedilmi4 ol· 
doğundan tafip olanlann • ı .. 7,50 
nispetinde teminat akçesile yevmi 
ihale olan 1 ,011199 tarihine mtısadlf 
pazar günil saat 15 te daire encU· 
menine ve şeraiti nskHyeıi anlamak 
için de hev•ti lenniyeye müracaatlan 
ilfo olunur. 

Cemıldan 20 damla alınız, derhal 
kalbinize feraklılı: verir. Bayl(ln· 
lığa, ytirek çarpınnsına emsalsiz 
bir Uaçıır. Her cC7.ahanede vardır. -- . . ~· .... ' . · - -~-· · 

-- ·-- ---

Tayyare -piyan-kosu 18070 15536 36556 27893 23605 24712 15287 
40866 516.21 34347 37118 49517 49535 15194 
20852 27199 26974 466:$8 16793 31512 40407 

Dünkü ke,ıdede kazanan 37967 5698 24736 10349 29626 49507 14506 
44523 43095 11201 14543 22006 35893 50374 

numaralar 14087 36602 1577 40676 30458 5110 37112 

· DUnkU ka,ıdede kazanan n•maraların bUyUklerl 
43486 17968 55506 14611 17279 5677 5227 
19955 52637 7929 15782 31379 23668 6239 

1 inci sahlfemlze dercedllml,tlr. DIGer 438445897 27850 43907 27040 10358 44449 
kısım de !15unlarchr ı 29870 38501 12462 29760 22033 7013 33494 

400 lira kazanan numaralar J 14397 51758 11133 40529 43040 8262 6904 41750 7360 27054 54482 
22141 51013 46000 9447 ~3611 58639 30222 45610 56312 52901 14240 49557 10698 42794 2369 
!4351 37651 59458 16821!2118 14099 5019 2129 5891 52901 14240 49557 50138 47237 44158 

.22740 11869 16936 37688 53302 76S6 21468 39536 5891 52019 48866 3571 25865 47541 49251 
5226 505 88 36723 56049 57673 40767 55071 46294 14805 23514 15928 

20379 25978 3497 44227 100 lira kazanan numaralar 
18252 1436 5588 27989 22665 1475 12322 

t8847 52647 19232 56258 24224 32364 20263 47655 19646 34371 47949 
50598 34131 87074 20382 46767 38150 40225 13800 28084 49150 

23047 99E6 48672 
18443 52323 427<17 40930 29038 44578 54656 32722 

150 lira kazanan numaralar 15914 10419 10440 48.:!80 35110 47103 12737 19520 25981 36563 28440 

2119 31690 50400 57337 40389 44304 23484 4473<! 10032 50822 47091 37283 27833 44020 22861 

17417 !;9942 10471 17039 41440 32466 4!ıt7 30481 20358 5154 5569 16240 33804 23710 18613 

53769 59942 10471 17039 31219 38935 8915 30224 18967 33931 56215 1638 48249 28977 15407 

53769 9570 51687 28145 24621 43993 2963 7796 35513 19158 32508 22617 

37024 29159 22480 4481 31914 9175 48536 59983 43327 47598 33404 

20560 48992 11034 52209 36996 3510 20714 43955 50 lira kazanan numaralar 39291 27630 56547 

51191 18861 49942 32489 5455 52451 54E73 40551 45054 31182 7538 49496 56174 36166 35804 

37300 15143 28917 15467 47203 20716 33099 55465 18267 38085 49981 6950 8972 27140 51770 

60785 34561 53493 55485 37661 27435 57231 20427 38604 32085 17744 48477 15339 41218 56477 
17091 53493 55485 17019 12528 23764 29543 41322 16238 14056 38542 51999 6913 50705 25461 

Taksim Bab~esi 
YltT~N'S 

kuklalannın proğramı kamllen 
değişiyor 

Başlıca san'atkArlan 
ŞARLO 

SEVERİN 
Meşhur bestekAr Padere
veskinin azim muvaf
fakiyeti. 

Aatara İmar mUdttrlUtUndon; 
Aakarada yeni yangın yeri

nde inse cdllecet ve 10 Ağusto· 
' ıta lbalcıl icra edilecek olan 

halin ibatesi bir balta temdit 
olunmuttur. Müaakaae tartlan
nı almamıt olanlar buğUn öğle
den aUara ve mUleattp gllalerde 
Yenlfeblrdeld imar mlldllrlııtU
ne muracaat etmeleri. 

llAn• Beyazıııa HakkAklarda 
G • Feyzlye ktitüphane•i ta· 

rafından mü~tereken sanl•n 10 adet 
tayyare biletlerinden 16182 numarı
rah bilet sehven 16682 yazıldığından 
herayı tashih ilAn olunur. ____ ,_ . -------

Li<eler mubayaat komisyonun
dan: 

Kandili! kız orta mektebinde 
ber mucibi kepi yıpanlacalı: olan 

Galata ithalat gümrüğü müdlriyetindeıı: 
Cinsi eşya Adet NcYI Kilo 

Kahve avanya 3tl Parça iOI ~ ~ 
Kuruçeşme antreposunda muvcat cins ve mlkdan yuıh J6 ~ 

sahip hükmnnU iktisap eyledij!lnden i/8/929 dan itibaren yirmi gilJI ıl 
dede müzayedeye lı:onulm1J4 olmakla 17 /8/929 ve anı müteakıp gOll 
mahalllnde saalacaknr. 

Eüif ak ve EFanı Bankası uın11111 ıno~orıo~ 
Satılık antrepo 

Mevldlerlyle evsafı mabsusuı •fığida yazılı bir parça em!AtlJI 
miluyedeye konulmuşnır. ~ 

l - Müzıyedı ( kapalı zarf ) U1ullledll. ihale i Ey!UI m t ~ 
Banka idare mecllıı! huzurlyle len tdllecektlr. Tallp olanlar beher ~ 
hizasında gösterilen mikdarda temlnıt lraes!ne mecbur olup bu f 
varakasını ıetllf melı:tuplarlyle beraber makbuz mukabillnde bizzat " 
lhıle meclisine yedfmek Uzere ıaahhUtlU olarılı: poıtayı tevdi edlllr· 

2 - İhole bedeli peşin olaralt istifa olunur. Iİ. 
8 - Tılip olanlann Istanbul veya lzmir fDbelerimize ve yahut 111 tıl ~ 

emlAk miidiriyıtlne murıcaatla mufasaal şartnımemlzl mütaleı euııe1 ;;ııı 
müzayedeye ltdralt hallnde bir nushısıru bir lirayı alup imza ~e 
mektuplannı rapı etmeleri icap eder. ,pJrJ 
Umumt No sı Nevi ve mahiyeti Mevki ve Hudur ve Te P~ 

semti meş- kemlyer ve ~Jlfl 
buru müştemllan 

d~po ve Ahşap Galatada ka- tapuda yllZJlı 1 ı• 
!afat mahalll 1 

13 
antrepo 

kürkclller ka-

pusu 

35754 51097 25183,43692 
36129 14321 27239 39375 
52109 10558 25547 48180 
37630 47939 3732 2112 
23445 59113 53479 49910 
48339 58981 31665 49926 
22504 15070 36584 4806 
12819 7772 43271 6236 
22195 53725 53033 53630 
26508 25348 50176122622 
32674 33373 29856 .45479 
24964 25202 42132: 5487 

5474 33170 16894 ,24324 
47715 40778 313161 2071 
15266 30370 18374 13865 
47063 32480 49028 59521 
48454 32500 47385 
21054 41794 3650 22859 
9528 8372 45665 3634 

57613 29924 34619 57707 
58931 11845 8375 8699 
22561 435 37380 17833 
31680 53756 20678 54434 
2678 1870 14292 10450 
2950 16728 9868 13913 

55130 39476 44103 48738 
26463 517 2638 9823 
54679 21012 14826 51892 
7045 1610 46346 11581 
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I SICAKLARA ÇARE 
!lIMET BEY -Üç günden beri evde kin1-
AIEYuyamıyor.:Adeta hasta olduk. 

ııı" 
,,~ ,, 
,o 

•. 
1 

IIMET BEY- Siz asrımızın adamı de
gı . . 
be ~tnız de ondan; Ben sıcaklar başlıyalı 
a.dtı geceleri vantilatörümü işletiyorum ve 
k anı başına 2 kuruş bir masrafla, ben, 
h:!?_nı ve iki çocuğum sabaha kadar ra-

-va uyuyoruz. 
0 1IALnE s A T ı E DEN 

veresiye Olarak 

VANTİLATÖR 
Satın almalısınız 

~etro Han, Tünel meydanı, Beyoğlu 
Eelktrik Evi, Beyazıt )stanbul 

ı-ıc, ~Nazari dik.kata 
0 1dut rethanemlzde mllstahdem iken çıkarmağa mecbur 
dlterı UlQıız YANI GRAMATll\A STAVRO PARASl\EVA efen· 
"'•ı•ı)e llıatmazel NA TALI GAFYERONUN tlcar~thanomiZle 
llıubıe'n hiç bir al4kaları olmadığını gllrlllen lllzuma mebni 

'0ııı mllşterllermizln malOmu olmak llzre 114n eyleriz 

~~. _ _ ~trongllo biraderler tlcareth~sl 
...._, - --

lJcuz MAL ALMAKLA 
işlerinizi ve kazançlarınızı artnrmış olursunuz. 

Bunu nazarı ldbara alarak 
25 ağustos 929 dan itibaren 

L • • e ı p z ı g 
Son bahar sergisinı 

ziyaret etmelisiniz. 
Bu sergide en müsait fiat ve şeraitle miibayaatta 

l • bulunacaksınız. T~lep vukuunda her ti.ırlü tııfsildt 

~1Pzigde ( Leipzlger Messamt) 
ından veyahut fahrt mümessili bulunan Galatada 

Arslan Hanında 1-11 numeroda 

WILHELM HOLŞTEIN 
~~~~afından derhal ita edlllr. 

Maarif vekllletınce musaddak yeni açılan··· 

Dikiş ve biçki dersan~si 
Birinci devre derslerine baflanmıştır. 

c, l\ludiresi · :\!adam YERA:\TUIII PAPAZ'ı' AN 
4rli!A/~ kolay Vransız usuliyle kostüm, tuvalet, beyai işleri maa-

ı ili kış bilenlere l ayda hiç lıilmiyenlere 3 ayda mükemmelen 
~1'lıtle:· Bade!"imtihan talibaıa Maarif vek!letlnden musaddak şehadet· 

" verilir. 
~Yit·· 

1 •ıııaraı •çın Heyoğknda Kurtuluş Tepeüstü tramvay caddesinde ı 16 

~ ' "'~"'" ""mm'"m "'""" ""'"'"' """~" o•oomm•. 

}l\isa.anisa vilayetinden 
l\ıj~ bi~mleket hastanesi için 1400 lira kıymeti muhamme

(j~tı ile _aç kalem alat ve edevatı tıbbiye alınacaktır. Alatm 
ı.ı.:ttind:ubayaa şartnamesi Istanbuı ve İzmir sıhhiye müdü
~~ ql\al{as me~çcuttur. 
~tı:lır. 10~ n:ıuddeti 28-8-929 cumartesi günü saat on buçuğa 
, •ltıınıa lıra!ık teminata istinat etmeyen teklifler nazarı iti-

~,m~l~'~;Fi~~ii~~,Ja ınüza1e~esi : 
ın~I\~~~ ~~~sarı ~ınu~ ~ü~ürlü~ün~en : 

t . 11<:iıo rad~u ı:nute~avız ışe elverişli olmayan tahta kapak ile 
• ~ e satıı esınde ıskarta mukavva ve anbalaj kağıdı müza
ıı.,~tıda ıea:~ktır. T_alip ~!~~!arın ~~ahat aiınak üzre Cibali fa
~. tı la:ı:ım ım mu~ı.:rlugune muracaatları ve şartnamesini 

lata.da ;;'.r· Yevmı ıhale olan 1 7-8-929 tarihinde saat 10,30 
ubayaat komisyonunda bulunmaları. 

M1LLlYET PAZARTI',SI f2 ACUSTOS, 1rı~ ... 5 
~!!!!!!!!!!!!~~!ll!!!!!!!!o. 

Udun ve kömür Deniz satın alma komisyon undan 
11576 Metre Efrat elbiseliği şayaklmmaş kapalı zırt usullle 1!6.8 929 Pazartesi günü saat 14 te 
5404 ,, ,, kaputluğu ,, ,, ,, ,, ,, 

950 ,. Talebe elbiseliği Gabardin 11 ,, ,, 15 ,, 
350 ,, ,. kapotluğu Şayak 

48000 ,, Yerli amerikan bezi 27 /8/929 ,, .. .. 
9900 kilo kösele 

4500 .. 
250 adet 
20. kalem 

1770 :\letre 

va kete 

Meşin 

elbise dikiş malzemes1 kapalı zarfla 28/8/9i9 
Talebe elbiseliği beyaz 

keten kumaş 
21490 ,. efrat elbiseliği 

keten kiroas 
1374 ,, Şapka kıl;flığı beyaz kumaş 

Salı ğü nü saat 

" .. 
,, 
.. 
• • 

" .. .. 

14 te 

15 .. 

.. 
14 " 

kapalı zarfla ihalesi 2818 929 
Çaışanba günü saat 15 te 

!\tilli müdafaa vekaleti deniz kuvvetleri efrat ve talebesi ihtiyacı için yukarda yazılı eşya ve 

malzeme hizalarında muharrer !\"Ün ve saamı ihaleleri icra ediJercktir" Şamıamelerini !\"Örmek iste
yenlerin her gün vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Kasımpa,ada deniz .-atınalma 

komisyonuna mliracaatları. 

HAMIZ! BEVUN ( AStr URIK) KURBA.Nl.ARI 
Tıp akadenı!SI reı..ı sabıkı prole<ör 

( Lansero )tarafından cavslyt edllmlşlir 

Parts lıastahanelert mfıtaahhttı..ı 

Şatelen müessesatJ 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alimı mafsaliye 

15 büyük mük.Afat 

. lwmnı llm (asit Ul'fk) ae tebirtemııif. allaı ft ıztırabatı. 
tabb tebctidinde bullllımuf olanlar ancalı 

URODONAL 
eayesinde balh olab1lirlu. Zira urodooaJ; bamıu bevB · 

balleden yegine maddedir. bilCımum eaahaoelerde satılır. 

~enizli vilaJeti ~ruıni encüınenin~en: 
Denizli - Çal şosesinin 0-000 dan l 4·600 kilometreleri orasında ihzar 

edilecek şose taşın• ait münakasa şeraitidir. 
Blrlnci madde - Merbut şartname ve grafik mucibince 2149 metre 

mik'ap ocak taşı ve 6609 metre mik,abı dere taşı ki ceman 12758 metre 
mik'ap taşın yol boyunca ihzar ve istifi kapalı zuE usulile münakasaya vaze
dilmiştir. 

ikinci madde- Talipler ocak taşının beher metre 
derelerden toplanan taşın beher metre mlk'ahına ayrı ayrı lat vereceklerdir. 

Üçüncü madde - Taliplerden taşın beher metre mik'abına verecekleri 
afitlara n•zaran umum taşın tutarına göre yUzde yedi buçuk nisbetinde 
teminatı muvaldcate akçesin! ve ya banka kefaletnamesl vermeğe mecburdur. 

Dördüncü madde - Ocak taşının bir metre mik'abı ve dere toplama 
t~ının bir metre mlk'abı için talip teklif fiatı bir zarf deruninc vaz ve tem 
bir edecek ve zarfın üzerine ismini yazacaktır. 

işbu memhur zor! temlnaa muvakkate akçe ve ya vcş•ikl ile d[ter mü
hürlü bir zari derununa vaz ve işbu zarfın üzerine teltlifnamesinln hangi 
işe ait olduğu yazılacaktır. 

Beşinci m•dde - Münakasa müddetl 1·8·929 günden itibaren yirmi 
gündür. 

Alaneı madde - Teklifname 20·8·929 gllnü zevali saat on alaya kadar 
abu! edllecektir. Bu saatın bululunden sonra hiç bir zarf kabul edilmlyecektir. 

Yedinci madde - Münakasa denizli vilAyeti encümeni daimi kaleminde 
icra edilecektir. 

Sekizinci madde - Şartname ve diğer evrakı müteferrfasını talipler 
vilA et baş mühendisli inden alabilirler. 

KAPPEL 
ClHANŞUMUL 

YAZI MAKİNESİ 
Hususile FRANSIZ hükılmetinin takdir ve tercih ettigi makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. 

Umumi acentes~ 
SNORKl' A'I Sadıkıye han 30 33 lstanbul Tel. lst 2256 

Devlet oeıniryolları ve liınanları uınuıni ioaresinden ; 
Münakasası fcsholunan kı.yscri ate! yesine uit 12 Km. lik yol 

malzemesi tekrar kapalı zari usulile münakasaya konmuştur. 
\Jlinakasa 8 Eylül Pazıır günü saat 16 da Ankarada Devll!t <lemir

yolları binasında )"LJpılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edeceklerin tekiif mektuplarını ye muvakkat 

teminatlarını aynı glındc saat 15,30 a kadar umumi müdürlük kale· ' 
mine vermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa ~artnamclcrini 20 lira 

mukabilinde Ankurada J\lulzcme dairesinden, lstanbul 1 la) darpaşa 
maj1;azasınuan tedarik edebilirler. 

Pazarlıkla Gaz Alınacak 
Şehremanetlnden. 

Pazarlıkla 90616 kilo Oaz alınacaktır. Talip olan. 

tarın 12 ağustos pazartesi günü saat on beşe kadar 

levazım müdürlüğüne gelmeler!. 

Sivas ~usta ve tel~ra ba~ M~. ~en; 
Şeraiti evelce ilan edilen ve Temmuzun yirmi yedisinde mü

nakasaya konulan, Sivasın, Kayseri. Malatya. Turhal cihetleri postıı 
lan .\Jtuscosun on yedinci günü saat on beşte ihale edileceği ııaıı 
olunur 

7AFiYE~i µMUMiYf ~fj SiNiR 1AFIYETl.AOEllİİKTİDAR 
' Nfl<AHAT HALINDEOLANLAR~ 

-NORO·FORTiN :. 
'!,il~~' Hlı -..,.Udlr. lloJı)'l!\I"' - ........ 

Mı. DE HAZOISIZLIK~RI 
. jt<LER.., GAZLE~I 

Ş ışl(l r..ı LEKŞILİK ve YAN!"lllAl{ll1DA 
<SODO·OASTRINI 

Mı.ısta~zanPEK Tl:ôlRllDI~ 

MÜZMi"°' Yl\RAl no 
'(P,~\\(LP.R.INTANU (:IBANLll.qı?f"\ 

Sil<ATRiN • ,. 
_,...iN .. - ı,,81tt•Oır &•kını~"' -~ 

Leyli ve Nibtırl Avusturya 

SEN JORJ KOLEJİ 
Galata; Çınar sokak lngiltere 

sefarethanesi karşısında 
11 Eylill 1929 <la açılıyor. 

Eylülün 9 ve 1 O uncu günleri 
yeni talebe ile ikmale lc:almış talebe
nin imtihanları icra olunacakar. 

1 ler kısım için 8 Eylüle kadar 
her gün (9-12) ve (13·15) arasında 
kayır muamelfta yapılır. Yeni talebe
nin nüfus tezkeres~ sıhhat ve aşı 
raporları ile son mektep tasdikna· 
mesini ve bir kıt'• fotoğraf getirmesi 
IAzımdır. 

Ecnebi memleketle::'I 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bank& Kommerçiyale 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(fhtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahın 

çekleri) ı;atar 

Liri, frank, İngiliz lira;;ı 
vrya (loları frank olarat.. 
satılan bu çekler ı;ayesnde 
ııcrryc gitseniz paranızı ke· 
mali emniyetle taşır ve her 

ne zaman i>lcr~eniz diinyanııı 

her 1arafında, şehirde, otell
rrdıı, vapurlan!a, trenlerde 
hu çekleri cıı küçiik tediyal 
için nakit makarnıııda kola
ylıkla isıim:ı.: edebilirsiniz. 
Travcllers çeklııri lı:ıkiki 

sahihiııdc11 lıa~ka kimscnın 
kıılna:ı.mayarağı bir şekilde 
tertip "~ ih1as edilınişliı. 

için pek tesirli 
~ ilaçtır <11fi1 

ilan 
Hakimiyeti l\.lilllye bayramı 

münasebetile Osmanlı bankasının 
Galata, lstanbul ve Beyoğlu dai
releri 17 Ağustos Cumartesi gUnil 
kapalı bulunacaktır. 

Şebremanetinden : 

Mübayaa olunacak 3450 çeki odun ile 74950 kilo manµ;al kö

mürü kapalı zarfla münaka,aya konmu;;tur. Taliplerin şarmamevl 
almak için her gün levazım mlidtirlüğune gelmeleri. Teklif mektup 
!arını da ihale günü olan 20 ,\ğustus 929 Salı gtinıı SMt on lıcıe 

kadar mezkQr müdürlüp;e vermeleri. 

Posta ve T.T. ~a~ ınü~ürlü~ün~en; 
Muhabere memuru yetiştirmek üzere otuz lira ücretli sekiz mti· 

lazım alınacaktır. Yaşları on sekizden a~ağı yirmi bc~ıcn yukarı 

olmayan taliplcrın ~craiti anlamak üzere Ağustosun 18 inci gününe 

kadar baş mi.ıdiriyet tahrirat kalemine ınuracaatları. 

Devlet ~enıiryolları ve limanları i~aresi uınuıniJesindeı 
Ankara istıısyonunda umumi idare binasiyle memurin binaları 

arasının toprakla imla. ı kapalı zarf usuliyle mtinakasaya konmuştur. 

Münakasa 31 AğuHos Cunıutes! gtinu saat l 6da Ankarada Dev
let Demiryolları ve Limanları umum! idaresi binasında icra edile
cektir. l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumi müdürlük 

kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara 
muhasebat dairesinden tedarik edebilirler. 

Deniz salıoalına koınisyonun~an : 
18 kalem muhtelif cina makine malzemesi ve qyaaı mllnakaaai aleniye 

ile ihalesi: 19 Ağustos 929 Pazartesisaat 14 te Deniz kuvvetleri ihtiyacı 
için lil!um görülen yukanda yazılı makine malzemesi hizatında göst" 

ilen gün ve saatte ihalesi icra edilecektir. Şarnamesini ve numunelerin 

görmek isteyenlerin her gün vermekisteyenlerin yevmi ihalede ve muha· 
rrer saatte Kasımpaşada Deniz levazım Satınalma komaiyonuna milraca· 
atları . 

Darüllünuu ınü~a1aat koınisyonun~an; • 

Tıp lakülte:;inin 929 senei maliyesine alt bir senelik süt ve yo
ğurta ait tekliflerin şeraite muvahk görülemediğinden dolayı thtl
ya.:au mezk!ıre bu kere yine 14 Ağtistos 929 Çarşamba günü 
saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usullle tekrar mi.ınaka
saya vazedilmiştir. Talip olanlar mevcut şartname ve listesine göre 
bu bapta maluıııat almak üzere her gün öğleden sonra mübayaa 
komisyonu kitabetinc müracaat etmeleri ve komisyonca teminat 
akçesi alınamayacağına binaen teminatların l)ehemehal bir gün ev· 
vel muhasebe veznesine yatırılması v~ alınacak '11akbuzun teklif· 
namelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evvel 
komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilAn olunur. 

24 26 
53 

23 / 13 

29 128 
294 

15 

14 
70 
il !l 
12 50 

kışla caddesi dükk<ln 
kayık iskelesi ,, 
Büyük dere çayır başı han 

" " .. iskele mahalli 
,, .. hatııp arsası 

Cezairli Gazi Basan ~a~a va~lı ınntevelli ka1ınakaın· 
lı~ın~an; 

Ba!Ada mahal ve mevkıl muharrer 5 kalem emllk ve sergi ve 

ardiye mahalli yirmi gün müddetle müzayedeye vazolunmuştur. 

Talip olanların 20 8 /929 Salı gününe kadar Kasımpa:jada divanhane 
karşısında vakıf idaresine ve yevmi mezkı1rda lstanbul evkaf mü

düriyetinde mülhak vakıflar müdüriyetine müracaatla ibale! kat'iye
lerini icra ettirmeleri ilan olunur. 

ln~alaj ka~ı~ı nıünakasası : 
Tütün inhisarı uınuın ınü~ürlü~ünoen; 
Mevcut nümunesi veçhile ve 82 X 114 eb'admda beher metro 

murabbaı 53 gram sikletinde olarak 5,000 kilo anbalaj kağıdı pa
zarlık suretile alınacaktır. İtaya talip olanların numuneleri gör
mek üzre müracaatları ve yevmi ihale 17-8-929 cumartesi günü 
saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonundn bıılunınaları. 

Tl~lBB~F K~MBlRltlRI 
Çocuğunuzu küçük tasar-

rufa alıştırınız. Müsrif bir çocuk 
bütün hayatında sıkıntı çekmeğe 
n1ahkumdur. Çocuğunuz küçükten 
tasarrufa alışırsa, yarın Qİı-C'ceği 
işte, atılacağı hayatta 111.~ ~ak 

oln1anın sırrını öğrenn1iş olur. 
Onun için vakıt geçirıneyiniz, der
hal aşağıdaki kuponu doldurarak 
gönderiniz. Bankaınız size tasar
ruf kutularından bedava ne su
retle istifade edebileceğinizi bil
dirn1eyi vazife addeder. 

TtJRKlYE /Ş BANKASI . ................................................. . 
lstanbul TUrklye ı, Bankasına 

Bankanızın tasarruf kutularından ne suretle bedava istifade 
edebileceğimizi bildirmenizi rica ederim. 

ismi: --------------------------- -------------------------- --- --- -------· 
Adresi: ................................................. . 
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BINSÖZ 
BİR RESİM 

Yeril ınalları ıerırlsl diln Oalataıarayda açılmış ve küşat resmine B. M. M. reisi 
Kazım pa a Hz, de 1 tırak etml !erdir. 

Fenerbahçe - Altay takımları arasında dilu Stadyomda yapuan 
ma 2 - 2 berabere kalmı tır 

• 

Her parçasına emniyet 
\ edebilirsiniz 

4 .. 1 ...... d 

• 

DoDGE BRDTHERs· [aRPDRATIDN 
• \.... DBTJlOIT, MICHIGAN ..Y 

Doç fabrikasını gezen en müşkülpesent otomobil meraklısının bile 
Doçun dikkatli işçiliğine hayran oln1aması imkansızdır. İmalat hak
kında sevkedilen her parça, nevine göre presizyon makinaları ve 

yüksek tazyik altında dikkatle muayene edebilmektedir. 
Her motör, kurulduktan sonra en dakik aletlerle mücehhez tecrübe 

dairesinde saatlerce mütemadiyen işletilerek tecrübe edilmektedir. 
Diferansiel ve şanjmanlar, diğer bir dairede aynı tecrübeye tabi 

tutulmaktadır. 
Otomobil imalflt hattından çıktıktan sonra evvela aksi istikamete 

dönen demir tekerlekler üzerinde işletilerek tecrübe edilmektedir. 
Bundan sonra Doç fabrikasının meyilli tecrübe sahasında azami 
sür'atle sevkedilerek sıkı bir imtihana tabi tutulmaktadır. 

Bu tecrübeler Doçtan maada fiat hususunda pek yüksek otomobil
lerde vardır. 

TOrklye için umumi vekili: 

KEMAL HALİL, MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI 

İdareh~ne ve satış yeri: 
Beyotlu lstlkllll caddesi No 168 
Telefon Beyotlu 2124-Telgraf: Tatko 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayazpaşa jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 1755 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 
Ankara; Zabıtçı zade ve şurekası 
lzmlr; Mahmut Celalettln Bey 
Kayseri; Muhaddlszade Allm Bey 

Adana; Muharrem Hllml Bey 

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

Diyarbekir ; Plrinççizada Sıtkı Nedim ve 
Edip Beyler 

Bursa; Nesuhl Esat Bey 
Samsun; Esat efendi zade Seyit Bilal Bey 
Glre•on; Jsmall zade Vahit ve şıırekasıı 
Isparta; intibah şirketi 
Malatya: Badılı zade Tahir Bey 

Istanbul Tayyare ~eıniJeli ~u~esin~en : 1 
Tayyare Cemiyeti talebe müsabakası lmuhanı 19 ağustos pazarte~iye talik 

Kendi keendin ıraş olmak zevk
lidir. Fakat ter ve taze kalmak 

için meşhur iskambllli 
POKER TRAŞ BIÇAÖI 

ALFA LAVAL 
Kaymak makineleri 
Halkalı '/ 33t mektebi Alısınden \IL)KE\l\IEL 

ıb·-ın h"' rıpt , u haızdir 

\ c ek ç ı da ma ır<H'ııttur. 

1. Ca .·1, : lahr- di'e 

$ ~ ~ 
~O'(JYO~ 

\J_ POKER ~ 
ile traş olmalıdır. Taklitlerinden 
.sakinını1.. 10 adedi at;nı~ kuruş-

tur. Lınuınl dcp<osu lstanlıulda 
Taht• kalAde 10 numarada. 

.JAK 11EK \LU VE Ş~R!Kl 

NAİM V APLlRLARl 

lzmlr postası 
Seri, IUlı:e ve muntazam olaa 

ADNAN vapuru 
Ağusıoı 

12 inci PAZARTESİ 
günQ 16 da Galata rıhtımından horo
ketle ( lzm.lre) ve Çarşamba günH 
lzmirden lstanbulı bereket eder. 

ASRİ MOBİL VE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, salon, yemek 

ve yazıhane takımlarlle karyolalartmız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret lddlamıtı ispata 
kaildir. Istanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
lstanbul 3407. • 

AHMET FEVZi ___/ Galata Gümrllk karıısında Site 
Franseıı hanında 1 il numuıda Umu· 
mf acantllııtnı mttrac11t Telefon 
Beyoğlu: l 041 

YELKENCi 
~ı~~al ve i~liınai ınuavenel vekalelin~en: 

ları deniJ luks ve aor'ıl qoslası 

VATAN 
VAP U R U 

Bu sene Tıp talebe yurduna i 
tihansız olarak kabul edilecek t 

a~!tos Çarşamba devreli lise mezunlarının kayıt mil 
~~~ilh:::~es~!;: <~~~n;~: deti Ey· lülün yirmisine kadar te111~. 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu , 

~:~:s;n ;eT;~~=~:ktlr~urme ve edilmiştir. Talip olanların bir an e1
· 

TafsllAt için Sirkecide yelken-ı 

::.!:~~:t\~~.:~~·;;·:, m" vel mahal~.er~. s~~ha t . ve i çt~!llai tllrl 
~eyrı •et·ı· n avenet mu~u~l~klerıne murac~a 
0 1 0 muamelelerını ıkmal ve Vekalet 
Merkez Acentası; Gılıtı köpril 

qışında . Beyoğlu 2362 Şube • ' d 1 • 
ıcenteıı: Mıhmudlyı Hanı ılbtda gon erme erı . 

lstanbul 2740 / 
.......,.~-.--.-..,...~~-•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_./ 

izınir -Mersin sir'al poslası Y e k ı a v a P u r ı a r, j 
( CUMHURiYET ) vapuru BARTIN EKSPRES 

13 ağustos salı 12 de Galata • POST ASI 
rıhumından kalkarak Çarşam- InoD nu·· 2 vapuru Ağus-
b iz tosun 12 inci a sabahı mire ve akşamı 

1z rt • günü akşamı saat 
mirden hareketle Antalya , paza CSl 18 de Sirkeci nht-

Aıaiye, Mersine gidecek ve ınından hareketle ( Akça Şehir , 
dönüşte Taşucu, Ana mor, Ala- Alaplı, Ereyli, Zonguldak, Barwı, 
iye, Antalya, lzmire uğrayarak Amasra , Kuruca Şile ve Cide ) 
:ıleıecektir. iskelelerine azimet ve avdet ede-

cektir. 
1 y ' a 1 k 3 Ü r 1 a l p o s l a Si Müracaat mahali Emin önü lzmir sokak 
( Mersin) vapuru 13 Ağustos nümero 20Telefon: l sıanbul 1399· 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, ~:dremi t Burha

niye, Ayvalı p;a gidecek Ye 

dönüşte mezki\r iskelele rle b ir

likte Al tunolup;a uğrayacaktı r. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alın maz. 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantahtından 

karadeniz ~~~?.~·postası 
Gerze 12 v:~~~~os Pazartesi 

akşamı saat altıda Sirkeci 
rıhtımından haraketle ( Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Gö rele, Trabzon, Rize, 
Mapavrl ve Atina ) is kelele
rine ıızimet ve aynı iskeleler ile 
(Vakfıkeblre) ugrayarak avdet 
edecektir. 

Tafsilat için .Sirkecide Yalı 
Köşkü caddesinde Kllçllk Kır 

zade Han ındaki acan tasına mll
racaatları . Tel: ıst, 311 8 

Dok tor A. kutiel . 
Elekttnk makinelerıyle belsoğııklugu, idrar 
darlığı, prostat, ademıiklidar, bel gevşek

liRI dit ve ~ ırengıyi ağrısız tedavi eder. 
KarakOyde Börekçi fırını ıırasında 34. 

BAKTERiYOLOG 

r. IHSAN SAMI 1 
eriyoloji laboratuvarı 

Pek dakik kan tahlllatı 

ev aserman teamül il) küreyvaı 

tadad,ı tifo ve ısıtma hastalıkları 

teşhi~i. idrar, balgam, cerahat tah
lil4u, Ültra mikroskopi ile frenği 
taharrisi. sfıtn ine muayenesi. 

Dirnnyolunda Sultan Mahmut 
türbesi karşısında Tlefon k 981 

Doktor 

Mehmet Ali 
Belsoğukluğu ve idrar yolları 

hastalık l arı mütehass ısı 

!'irkeci tramvay tevakkuf 

- mahalli :\o: 4 -

I
Belsoğnkluğu frea ği 

olanla rın nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usuli le kat'i 

olarak .,ki ve yeni belsoj(ukluğu, 

frengi, ıdrar darlığı, bel gevşeklij\i 
ve me<ane ve bilcümle kadın ra-

h at>ıziıkl:ın tedavi olunur. llcyoglu 1 
Tokatlıyanyannda •mektep ıok•k 
No 35 Tel: B. O. 3152 
~ ................ ... 

111ıı AT YARIŞLARI 
16 AÖUSTOS CUMA 

I<aracabey Harasından gelen 36 hayvanın lftlrakll' 
20 hayvan satılacaktır. 

Hususi trenler Sirkeciden 

~lNTl IOLONllll 
EXtrait d' eau de colongne 

Kibar Hanımefendile-

Merkez deposu; lstanbul, Sirkecide, 
Kır zade Hanı :\o 19,20,32 Tel, 307 4 

H b 1 d
. . , ·<1deıı 

avran e e ıyerıyasetıı~r .. . 
14 Temmuz 929 tarihlade ihale- edilmek üzre kapal ı ıaf J1l ~ı~ 

münakasaya konulmuş olan Havran kasabası Elektrik ıes i '8tl Jll~~ı• 
müddetinin darlıj!;ından, temdidine dair vaki müracaatlar üzerin• ııııiid r 
müddeti 14 temmuz 929 ıarihinden itibaren kırk ;;ün temdit edl l ~r•11 

2- Fenni ve münakasa şartnamelerinde de ahiren bazı tadl14',ha4 ı· 
adresleri malum şirketle r keyfiyetten haberdar edilmi ş ve birer nU-. , 
bul sanayi müdürlüğüne irsal kılınm ış tır. . .. •t ~ 

3· ihale; 22 AJ(ustos 929 tarihine müsadlf perşembe ı;u rı u / 

Tayyare ceıoiyeli lslaııbnl ~nbesin~e~. :. ·ıa~ , 
Tayyare ceıni~eli ınüsaba~asına lalip olanlara ınu~ı~ 1 ~.s<~ · 

Sıhhi muayenesini yaptırmamış <>lan talipler bu sabah .. 0JeO ~ 
muhakkak surotte c;rııhaneye müracaarlc yaptırmalıdı r. H ıı gıt .,,.,ı 
muayene yoktur. Şubemizden muayene kAgıdı almıyanlar J;ı h• 
tedarik etsinler ~luaveneden sonra da şııheye uıı:ranılmaJıdır. 'f1'Jf'J 

MES'UL MUDUR: BURHANıı; 


