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~~~~~~.~\'.~;.~ kuş uçmzyan, kervan geçmiyen yerlerde bugün Cum 
:r&g~~Yf~~~f~~:huriyet çocukları göğüslerini gere gere yürüyorlar.;:di!7:1:!:~; 
~la l'ürk·· ız.e. aıt olacaktır. Bu 

·k~~;·~~~~~~i:~~~~~~~:d~.~1~~~ D h 1 k·ı· · 1 h b h l Hazırlık.. Tür.k ser,,isi UUllgll SUfarefl' ıııııı;u; bi:Y•t gastermesi. hepimiz a İ iye ve 1 lll11Z e as 1 a Gazi Hz. w 1 u 
llıurn için ız~etı .nefıs mes'elesidir. 
c ve ı::1 Yenı ıktısat devresinin va
' 1 •rureUer · b. 

t eıı ola ını, ır memleket 
lıııak •·e hrak daıma göz önünde 
• • er b" · · ,,et hıas _ _ ırımıze düşen mes' 
'it Jiizıın~ı~.nı ciddiyetle derpiş et-

li:er o 
d b"n g · ·· le a iktisadwuyoruz: milletltr ara-
hükünı ı ~ahada çetin bir müca

'Cllin v·· •urmektedir. Bu müca-
t uııat ve t .. 

, • e ir ve . esın alelade bir bar 
tur. lI net_ıcelcrindcn bile bU

Ji, hirikııı~P hır milletin hudutları
. Faka _seı:vetıerine tesir yapa

~ •IUbiyct~c'ktıs?di mücadele, eğer 
~erjisine netıcelenirse, o mille
lıııe mat' ta~zı. hayatına, ve js
erjr İk ~f umıtlerine kadar za-

' tıs d. h orıııüı y f ı . ayata ait yanlış 
1 •. lir ıııiJİet:7 1~ bır telakki, seneler
~ ••n·sınct a ra zafa düşürebilir. 

hep •yn· a, vatanın sernmoti i
IS;ıdı ıııuc' ;uretle çarpan kalpler 

~ ltuvYetJell. eleler esnasında da a-·•a • ayn· h. ıı·"' •ttııclıd' 1 ı ısle çar_,makta 
'~•tinı hak·'~ er. Memleketini ve 
d Unu, yal 1 aten seven bir vatan 

1 aı oiı, •kı.ı~' fevkalade zemanlar
t 

1 
tında Slnsi e _zanıanların sükfıne

, "1iıca 'eı J bır surette devam e-
.e erde de ispat etmeli-

' ı~dık,· l' . 
C • Urki · , . ~ • dıger Ilı Ye ıçın ıktısadi müca-
daha fazı •mleketlerde olduğun

"'a deJıği ha~;.ır hususiyeti, bir fev
ı.,' Ve ıukut ır. Sıyasl cidalde bus 
Ilı Ilı duınıanı u hayale oğramıi bir 

~4,~"'<k içi ar~mız vardır ki, inti
r da n llıed,; aşka silah ve vası-

hılde ve ~m~aktadırlar. Bun-
lıa~tı zaıe arıcte, Türkiye'nin 

'da i r .ve ınkı!abrnr iktisadi 
baı; Stısıııar d · ğ. . Vip •"arak k' e emıyece mı 

· İ~Je duruy0, 1 ah fısıldayarak söy
c &i~ı nokta ~r. ll~nlann ilk ~üven 
a, g 'Y.•tinı;;d.ahırun ettikleri ıhma! 
i'.laen,, ve in ır. _Biz tabii zamanlar

lı;;,, Yan Ilı .. &anı formüllere çok bel 
~Yrj~.Pı ı~,~tııaha.kar insanlanz. 
ır Ilı . Urkun 12 hır yabancı ve ya 

11 
uşıeris; •rtesi gün kesesi açık 

Ulc a!btıki bu 0 
maktan çekinmeyiz. 

Udi~ ~zle ik:~ır yalnız tatlı dil ve 
·r ·. Urkü ~ a edecek zaman de
~ 1:

1•nin dn }ktisad~ ve teknik ka
hr "tagı ol •ger _ mıl!eUerinkinden 

•tiy bıi) kabi~dıgına tüphe yoktur. 
dlıtu~ deıııe~Ye.te bir de (lktisadl 
~•aı'' ve arı..;•tediğimiz iktisadi 
tq'ce·'•kiyeı;: .. inzimam ederıe, 

iııı~'ne ta bızım tarafa teveccüh 
iit 1~ ve ::a.rnen kaniiz. Hükfı-

1\İıı ~·~hisler; n ~t hayatına menıup 
~'dır tııııkun mız bu alakayı tahrik 
~U Ş_illıdi ~;an her tedbiri alını§
lııın dıınun r az da vatandaşlık 
litu' •ktisad'i en mühim tatbik saba
. ı,,,,n:'1•k ve he me~zular olduğunu 

l'iıı tt za ona -~ gunkü alış veriş ha· 
ıunıa :'.'_ek •ıragore. bir istikamet ta
'lldiJ ueraber ·81

• bıze gelmiştir. Bu
ı,,~n erinin v ••tıhsalcilerlmiz, ıı•rek 
<!o~' düşün~ f erekmemleketin men 
~lin llıiistohı\~n,_ münhasıran ve 
"· ıı' l&tinat 

1 erın vatanı hisleri 
>... n etın • 
ıı;"'~t Utıııaıııalıd ege a~şmamalıdır-
~~<ııı' IrıilletJe . ırlar ki cıban ikti
~-:"llc .1it~r. On rı d~ :ız çok birbirine 
'lı;.:<'.tırııız b· un ıçın müstahsil ve 
'"llıın ır an 1 . 

tbu . nab>ına eve cihan ekono-
~~ı a;.11Yetinded·v~ seyrine uymak 
>.'<!ad 11<ıy, de.'~ er. Bu zamanda 
ı., &u,''· ~i!U gi~ ~atıcı alıcıyr ara
ı.~lın •lce işle ~•at ~ekanizması
."lll v da •ata Y_e ılrnesı için her iki 
~~: ahlakı v~z~ldu~u kadar, ikti-
~ d . 0 Ian b .. elen vardır. Mev-
r '&Ud· ızım g · · , •c i . ır. l!ütü . eçıc_ı şahıslan-

0'n d •tıkbaJid· l bı~ milletin inki
~ n ~İ karşılı~~ f ktısadl seferber
~r,,e ktisadı b. edakarlıklan ica-
~~ Varacağ 1~ seciye) sayesinde 

11ır. 1 §Uphe götUrınez bir 

---- ZEKi MESUT 
l)ARp· --.__ 

A~ı... A~~N_ER MODURO 
~ :V\1>. '""'- ADA 
ıı ~ııı~d- ·V\, ıs 1 ı, :"Q, tı .. ~ c.~ı •tanbul darph~
~~· il• 1,!ltr hakk bey darphaneye a-
"'ıt· to• ında · ı· k. ı;,.··•t, l) • uııııeı. .. ma ıye ve ~-
i"' llit arphan uzre Ankaraya ' .-
lıı~d .. teklifler~ rnua.rn.elat ve mesai

tırluğ;; ile e maliye nakıt iıle-
~ anlaırnıılardır. 
ı~ ... 11( ----

>~-~l<,\ .. ~ARALARIN TEBDiLi 
•1-.; . 'V\ı 18 

ı . ıle lebd·ı·-:-h Yırtık paraların 
•~ı. •n b· 1 ı aklu dak. ı· 
~ ,.,,"'- -~• •ureti 1 n . ' la unat
n n0ı. tıonderJ 1 ve Zıraat han-
ı· '<tllj ı erek b ·· .... -••11;ı naza11 u mueaseselc-

~li~ t ı...nı.., ~orulmuıtur. 
t.''nı: :•kaleti:e ~l~~·u~t":ki fikrini 

nd.,,., •vaı., d ı.· •nnııtır. lı ban' 
ı tcelt:tir. a ır kaç güne kadar 

t:ı"J.ıı - --ltyE 
MEMURLARI 

lı. -\~!( TERFii NIN 
ı.~in A~ 18 
·~· 8•d ·' · - DahT İıı'~• Ilı etı dolasy 1 ı ıye vekili 
''""-• •tııurları t ı~'.Y a. Yllkında da
~~<ı tt.~' ~İtecek~~r ı lıatcsinin son 

ln,.,i durın ara11n.İa Bu ~eya~da 
nıuht . lahvolat ıcra 

etneldır. 

Anadoluyu baştan 
başagörenbirgöz 

ilk önce neyle 
karşılaşıyor? 

Şükrü Kaya Bey memlekcc 
intibalarını muharririmize 

uzun uzun anlatmış, 
Halkın vazıyet ve tek~ 

mülünden takdirle, 
memnuniyetle 
bahsetmiştir 

, 

Cumartesi günü şehrimize gelen Dahiliye vekilimiz Şükrü 
Kaya bey, İstanbul gazetecilerini dün Dolmabahçe sarayında ka 
bul ederek hasbihal ettiler. Seyahatlerinden çok müsait intiba
larla dönd!iğünü söyliyen vekil bey, altı bin kilometroyu teca
vüz eden tetkik seyahatlerinin muhtelif safahatı hakkında ma
lumat verdiler. 

Şükr!i Kaya beyin, seyahat intibalarını naklederken tuttuğu· 
muz notlara nazaran, Vekil beyin seyahat intibalarını şöyle hu
lasa etmek kabildir: 

HALKIN TEMENNIYATI 
- Memleketin mühim bir k11mını 

gezdim, yüz binlerce vatandaıla 
konu7tum. Mahalli ihtiyaçları yerin 
de gördüm, tetkik ettim, ferdi şikA
yetleri dinledim. 

Bunlardan derhal tatmin ve isli.hı 
mümkün olanlardan icra salahiyeti 
benim meouliyetimde olanları derhal 
yaptrm. Diğer vekil arkadaşlarıma 
ait olanları da kendilerine arzettim. 
Maruzatımın hemen hepsi de terviç 
olundu. İcrai tahsisat, yahut kanun 
teklifine ve ya Heyeti vekile kararı
na mütevakkıf olanları da Baıvekil 
Paşa Hazretlerine arzettim. 

YOL MESELESi 

Memleketimiz uzun mesafeler ve 
yilksek irtifalar diyarı olduğu halde 
iki ayda 6,000 kilometroluk yolu hiç 
bir arızaya uğramadan, kemalı isti
rahatla otomobille katettim. 

Hilkattenberi keçilerin bile geçe
medikleri yerlerden bugün, cumhu
riyet villyetlerinde, halkın faaliyeti 
eseri olarak yollar yapılmış, bu yol
larda vatandaşların kamyonlarla, o
tomobillerle arızasız seyahat etmele
leri temin edilmiştir. Bu yolların ek
seriyeti, tesviyei türabiyeleri yapıl
mıt kara ve toprak yollardan ibaret 
bulunduğunu söylemeğe lüzum yok
tur. Tabii mevkiimin müsaadesi de 
bu güzergahların işlemesine yardım 
etmektedir. 

Memleketimizde yüksek dallar ve 
derin geçitler arasında on binlerce 
kilometroluk tekerlek geçmesine mü 
sait yola malik olmak ihmal edilc
miyecok bir faaliyet eseridir ve bu 
yollar, şosalarımızın ikmaline kadar 
ticari mUnasebata daha baylı bir 
müddet hizmet edecektir. 

ASAYiŞ 

Şehirlerimiz arasındaki münaka
lat ve münasebatın çoğalmasına yar
dım eden diğer bir unsur da memle
ketin her tarafında takarrür eden 
emniyet ve asayiştir. Bugün. _m.emle
ketin her tarafında olduğu gıbı gez
diğim mıntakalarda da her hangi bir 
memleketle mukayese edilebilecek 
emniyet ve huzur vardır. Mütefer
rik ve dağnık surette, şurada burada 
ika edilen cürümlerin failleri de jan 
darınalar tarafından yakalanarak 
mahkemelere tevdi olunmaktadır. 

yctlerimizin arasıra rahatını kaçıran 
Aşiret ve göçebe intikam, iğtinam 
gazveleri de haddi asgariye indirll
migtir. 

MAHSUL MÜKEMMEL 
Gezdiğim ve gördüğüm yerlerde 

bu seneki mahsul fevkalido mükem
meldir. İhtiyar görgülü çifçi ve kö
ylülerin ifadesine nazaran bu seneki 
mahsul 50 seneden beri görülmemit 
bir feyzli bereket arzetmektedlr. 

Halk, köylü ve çlfçi her yerde mah 
sulden memnun ve atisinden emin· 
dir. Esnaf ve tüccar da tabiatiyle ön
lerinde semereli bir faaliyet ve mesai 
sahaları görmektedirler. 

Bu huzur ve sükllnu, cumhuriyet 
kanunlarının hakimiyetini, adaletin 
seri ve bitarafane tetbikini cumhuri
yet ve inkililbm eseri olarak kabul 
etmekte her kes müttefiktir. 

Görüştüğüm vatandaşlar memle
ketin istiklal ve istikbalini inloliibın 
bihtile tevem görmektedir. 

YENi iNKILAPLAR 

Cumhuriyet ve demokrasinin bü
tün zaruri neticeleri, Şapka, yeni 
Türk harfleri gibi inkılap eserleri 
memlekette artık yalnız bir emri va
kı gibi değil yaşamanın zaruri bir a
mili gibi telakki edilmektedir. 

Gezdiğinı oabada halk işile, gücü 
fes ve ya külaha tesadüf etmedim. 
Buna mukabil vilayet ve kaza merkez 
}erinden uzak bir çok köylerde köylü 
!erin çifçilerin Türk harfleriyle yazıp 
okuduklarını büyük iftihar ve ümit
lerle gördüm. 

UMUMi HAYAT 

Gezdiğim sabada halk işilı, gücü 
ile meşguldür. Bütün millet istihsal 
ve irfan sabamnda hummalı bir faa
liyetle çalışmaktadır. 

Türk ocakları, Hilfiliabmer, Hima
yei etfal gibi müesseselerin mesaisini 
takdirle yadederim. 

Dil heyeti toplandı 
Dil Hey'eti azasından Fazil Ahmet 

Ruşen Eşref. Yakup Kadri Beyler çar 
şamba günü Ankaraya gideceklerdir. 
Bu zevat Darülfünunda ihzar edilen 
ilmi istilahlar hakkında izahat vere
ceklerdir. 

Cumhuriyet zabıta kuvvetlerinin 
bu faaliyet ve hassasiyeti evci e_mir-
de gönüllerde takarrür etmesı la- Deniz gezintisi 
zım gelen huzur ve itimadı temin et İstanbul Posta ve telgraf memur-
miştir. Asayişte de esas budur. lan taavün sandığı cemiyeti tarafın-
AŞiRET VE DEREBEYLiK dan 23 ağustosta bir deniz tenezzü-
Hudutlarımıza yakın olan yerler- hü tertip etmiştir. Vapur Maltepeye 

deki havalinin içtimai ve siyasi va- gidecek ve Adalar önünde mehtap 
ziy~tinin neticesi olarak hudut vıli- gezintisi yapacaktır. 

~~~~~~~~-~~~~~~~ -

Galatasaray lisesinde açılan yerli malları sergisi büyük bir raJtbt//e 

ziyaret edilmektedir. 
Sergi diine kadar bir hafta içinde 

miştır. Sergi 25 ağustosa knlfar acık 
k ı lı/acaklır. 

75 bin kişi lıırafından gezil
bıılunacak ve gene merasimi~ 

• 

Fırka kongreleri 
hazırlaıu o.r, 

intihabat nasıl 
olacak? 

Gazi hazretleri dUn 
SöğiJllü yatı ile Boğaz 
içinde bir deniz tene:z:ıü
hü icra buyurmuşlar ve 
akşam ı>araya avdet et
mişlerdir. 

Cümhuriyet Halk Fır~ı;ı kongra
ları i§in istihzarata baş n ştır. O- ....... ıııııııııııııııııı-1•..,.,...,...,.. ... _. ... 

cak ve Nahiyeler kongralamıa eylül- Ateş/ 
den itibaren başlanacaktır. 
Cümhuriyet Halk Fırkası üfettişi 
Hakkı Şinası Paşa ocak '" ııahiyele
ri teftişe devam ediyor. İstllnbul ci
hetindeki teftişat bitmiş g· idir. Be
yoğlu dahilinde de tefti~a yapılmakta 
dır. 

Haber aldığım12a göre lill seferki 
konı:ralarda yapılacak ocak ve nahi
yeler intihabatında vakitleri daha zi
yade bulunan zevat intihap edilecek
tir. 

Bu suretle oçak ve nahiye bey'etle
ri mahalli işler ve ihtiyaçlllr hakkında 
daha fazla me§itul olab!leçeklerdlr. 
Kongralarda hafkın ibtlyaçatı, bele
di mesai! de tesbit olunacııktır. 

ZARO AGA 
Amerikadan Ağaya 
yeni mektup geldi 

Geçenlerde bir araba kazam neti
cesinde hafifçe yaralanan asırdlde Za 
ro ağa eyile9miştlr. Zara ağaya dün 
gene Amerikadan bir mektup gelmiş
tir . .Zara ağa yeniden Amerikaya da
vet edilmektedir. 

Rus-Çin hududunda 
yeni bir musademe / 

fi11lllerl11 taarruzu ateşle 
•ıkabeie gördii ve 

tardedlldl 

çin askerleri gemi azıya mı aldı? 
MOSKOVA, 18 (A.A)-Tas 

ajansı bildiriyor: Dün akşam 
Tayyare bayramı Çinlilerle beyaz Rus muhafızlar 

dan mürekkep bir müfreze, bu
du geçerek, Poltavskoe civarın
da bir Rus karakolunun etrafını 
çevirmiş şiddetli bir tüfen ve 

Hazırlıklar devam 
ediliyor 

Ağuıtos 30 tayyare bayramı için • ..' · D h 1 
hazırlıklar devam etmektedir. Bay- mıt.ralyo~ 8;teşı açmıştır.. • er a 
ramın mükemmel alınası için şehrin yetışen bır ımdat kuvvetının yar 
hemen her tarafında eğlenceler tertip dımile bu taarruz tarde dilmiş-
olunacaktır. n· 

FUATBtt ~ 
Tayyare Cemiyeti merkezi umumi 

rebi Fuat eBy lzmire gitmi9tir. Ora-
dan Ankaraya aidecektir. 

Harp zararları 
Buradaki lngilizlerin 

istedikleri 

· Sarı kuşl 

Sarı kuş tayyaresi bu 
sabah şehrimize 

geliyor 

Bahri muhiti geçerek muhtelif A
vrupa payıtahtlarını ziyaret etmekte 
olan sarı kuı ismindeki Fransız tay
yaresi bugün öğleden eve! şehrimize 
gelecektir. Tayyareyi Yeşi~k?yde .-.
hir namına Emanet muavını Hamlt 
bey istikbal edecek ve raılmei istik
balde Tayyare cemiyeti tetkllitına 
mensup zevat t, bulunacaktır. 

Bulgari&tan Tilrk 
muallimleri geliyor 
Bulgaristan Türk muallimleri bir

liği Merkezi, türk muallimler birliği
ne bir mektup yaurak İstanbula ge
leceklerini bildirmişlerdir. Fakat ne 
zaman gelecekleri maHlm değildir. 

lTALYAN DONANMASI KIELDE 

1930 senesinde açılı 
yor. Prens Matsanın 

Ticaret odamıza 
mektubu 

Japonyada Türk mamulat ve mah
su!Stını tanıtmak maksadile gelecek 
sene bir (Türk malları) sergisi açıla
caktır. 

Sergi Japon - Türk cemiyeti ta
rafından hazırlanmaktadır. 

Sergi 1930 senesi Martında Tokyo
da açılacak ve üç hafta devam ede
cektir. 

Japon - Türk cemiyeti reisi hami
si prens Taka Matsa tarafından tica
ret odasına dün gelen bir mektu.pta 
Türk - Japon samimi doıtluğundan 
bahoedildikten sonra bu dostluğun 
takviyeıi igin böyle blr aergi açılaca
ğı bu sergiye h•r türlü Türk m&m\1-

ltt ve maanuatı kabul edllecetf ve aer 
giye ittirak edecek fabrikaların ıııal 
!arını 8 Şubata kadar aergiy~ .. JÖ!l-
dermlt bulunmaları !Azım geldltf blı
dirilmiıtir. 

Gazi Hz.nin iltifatı 
Türkiye Masonlarının 

deniz tenezzühü 

Bel~ral Yunan seliri Po\ik
roniyafüs !ayin eniliyor 

Yuunislao cevabında üçüncü 11ttbadele 
azasının bakeınölbakem olmasını 

isliyecek.. 

M. Mihalakopulos 
A'flNA, 18 (Apoy"°'.) - Yunan 

haricb'e nazırı Sırp - Yunan muallA!i 
yapıldı • meaelelerini halil faoıda bliyülr hız

meti aebkedenBe\ifat\'unan aefiri M. 
Türkiye masonları evvelki ~n Pollhr9qiyadlıl Ankara eefaretlne ta

şirketi hayriye idaresinin 71 numa- :vin etmeğe karar vermlt. bu hususta 
ralı vapuru ile bir deni.ı tenezzühü v.nı .. losun muvafakatını talep et
lcra etmişlerdir. Bu teneuühe Usta- ml§tfr. 
dıham Edip Servet beyle klübe nen- M: Venizelos 1:31ıeye Yunan ııaz~
sup ekseri .••:--at ailelerile beraber ol- tele.rı mub~blrlerın.e . be~.an~tında bu 
mak üzre ıştırak ctmiılerdir. Tenez- tayıni taıvıp ettığını Tiırkiyenln de 
zUh çok samimi geçmiJ Adalar, Ye- a.ynl hüsnüııiyeti göstererek vaziyc
tilköy ve Altınkuma kadar gidilmi§, !ın ve mualllk meselelerin tasfiy .. i 
gece geç vakit avdet olunmuştur. Va- ıçin y••Ane çarei hal olan hakeme mu 
purda bir de cazbant bulundurulmut racaat usulünü kabul edeceğinde'1 
tur. Boğaza çıkılırken vapur Dolma- Umltvar bulunduğunu söylemiştir. 
~çe. aarayı önllnde durmuş, burada ATİNA 18 (Aneka.) - Yunan hü 
İatık!Al marşı çalınınıı ve Gazi Haz- ktlmeti mukabil cevabını hazırladi ha 
r~Ucri alkışlanmıştır. Gazi Hazretle- riciye ~ncUmenince tasvip edildikten 
rı de b~ s~rada_ balkona çrkarak va- aonra Ankaraya ııönderilecektir. 
purdakilerı selıimlamak auretile ilti-
fat buyurmuılardır. Yunanlaton mukabil cev~bında bl-

taraf mUbadele azaaının hakemli~ini 
Celal bey o-eldi kabul etmekte fakat Cemiyeti akvam 

6 ca tayin edilecek olan UçUncü müba-
1ı Bankası umum müdürü Cel81 dele azaoının hakemülhakem olmasını 

Bey, bu gün Ankaradan §ehrlmlze talep etmektedir. Cevap dostane bir 
gelecektir. llıııınla yazılmııtır. 
~ -~~~~~~~.;,;;..;;..:..;>=~~ 

Londradan bildirildiğine göre İn 
gilterenin türkiye nezdindeki sefiri 
Sir George Clarc tarafından İngilte
re hariciye nezaretine gönderilen bir 
telgrafta harp zarar ve ziyanlarını 
halletmek için Türkiyede bulunan be 
ynelmilel komite tarafından verilen 
bir karar bildirilmiştir. Bu karara na
zaran İngiliz tebası tarafından vaki 
son müracaatlar hakkında karar it
tihaz edilmedikçe kasada kalan 1 O 
milyon isterlinin fazlası üzerinden bir 
güna tediyatta bulunulmiyacaktrr. Bu 
baptaki meta!ebat 2 milyon isterlin 
lirasına baliğ olmaktadır. Yakında bir 
heyet İstanbuldan hareketle Londra
ya gidecek ve bu meseleyi mUmkfın 
old':'~u kadar kısa bir zamanda taşfi
ye ıçın İngiliz tebasr tarafından ser
d_edilen müracaatları İngiltere hari
cıye nezaretine bildirecektir. 

Pisa ve Françesko isimlerindeki iki ı 
zırhlı kuruvazör ahiren A1manyanın 
Kici limanını ziyaret etmiştir. İtalyan 
!ara karşı hüsnü kabul gösterilmiştir 

.. 
Müthl' bir cinayet Ferit bey 

Londra sefirimiz 
bugün geliyor 

Londra Sefiri Fe 

rit Bey, bu gün 
ekspresle mezunen 

şehrimize gelecek
tir. Buradan An

karaya gidecek.Ha 

riciye Vekilini zi
yaret ettikten son 
ra şehrimize gele
rek mezuniyetini 
geçirecektir. ------ Ferit Bey 

KADINLAR BIRLIGINDE 
. Dün kadınlar birliği heyeti idaro

sı toplanmış bu içtimada 1 eylülde u
muma mahsus bir fransızca kursunun 
açılmasına ve 20 eylülde de babrl bir 
t~nezzüh yapılmasına karar verilmiş
tır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde ı 

t- f\h~ıı n1ektubu 
2- Son haberler 

3 uncu aahlfcmlzde ı 
ı-- 1\lahkenıe intib;ıları 

2-- Elı.ıınr•nıi 

4 Uncu &ahlfemizde 
1-- Ha\"a raporu 
t felek, 
J Roman. Ak gtinc i 

Mektepliler 
müsabakası 

15 inci haftanın 
neticeleri 

Mektepliler müsabakası 15inci haf 
tasının birincilik neticeleri sırasıyle 
şudur: 

1 - Galatasaray lisesinden 759 Re 
~at Tevfik B. 

2 - Galatasaray lisesinden 228 
Fahrettin B. 

J - Galatasaray lisesinden J29 Fe 
ridun Vasfi B. 

4 - Darü~şaiaka lisesinden 894 
Fahrettin B. 

5 - Üsküdar erkek lisesinden 286 
Sait B. 

16 ıncı hafta 
16 ıncı haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 
bugün başlamıştır. 

Gelecek l.ij61Ağustos Pa
cııvap larıl~ zartesl gilnil 
akşamına kadar kabul edece

tiz. 16 ıncı haftanın on mühim 

haberi için ahnacAk netice 

1271 Atustoı sah günü 
_ llllnedllecektlr. Cevap 

larınızı Milliyet müsabaka 

memurlutuna ıllnderlnlz. 

Bir uşak Beyinin karısını arzusuna 
ram olmadı .. diye öldürdü 1 

Faziletini kanıyla yükselten kadın katil 
tarafından kuyunun başında yere yatırılmış 

ve kör ekmek bıçağıyla kesilmiştir! 
Diyarbekirde jandarma mülazimi şağı ıürUklemiştir? 

Sabri beyin refikasi Mehlika hanım; Aşağıda kadının namusuna teca
evinde boğazlanmak suretile kati e- vUz etmeğe çalışan Halile karşı bü
dilmiştir. Bu feci cinayet; katilin l- yük bir fazilet bissile namusunu mii
tirafına nazaran şu şekilde cereyan dafaa etmiş, katil muvaffak olamıya
etmiştir: Maktu lenin eniştesi jandar cağını anlayınca kadını yere yıkarak; 
ma yüzbaşısı İbrahim beyin uşağı o- saçlarından yakalayıp kuyu. başına 
lan katil Kütahyenin Dolar karye- götürmüş, ayağıla karnına basarak 
sinden kocak oğullarından Mehmet kör bir kıyma bıçağile vücudundan 
oğlu Halil İbrahim: ailevi münase- bemen hemen kopacak derecede coy
bet1eri do1ayısile daima maktulenin nunu kesmiştir . 
evi!1~ s~~~~st~~ girip ç~k~r ar~sıra i~- Katil. izini kaypettirmek ve cin :ı
ler':"ı gorurmuş; bu .gıdış .gelış _dola- yete başka bir şekil vermek maksa
yısıle. merkum, Sabrı beyın ref~kas~ 

1 

dile yukarı çıkarak, bütün ev eşyaıa-
Mehlıka hanım hakkında fena hır nı- d · t S b · b · 
yet beslemeğe ve münasip bir fırsat rını agı mış, ~. rı eyın para ça.ı-
gözetmeğe başlamış. Katil nihayet tasını yırtarak, ıçınden on lira aldık
geçen Pazar gün... · adına tesallut et- t~n a;onra arka harabeden firar etmiş
meğe muvaffal: olmadığı takdirde öl- tır. Merkum, komşu mahacirin evınc 
dürmeğe karar vererek, elek almak atlayarak, oradan sokaga çikarken: 
bahanesile kadının evine gitmiş, o sı- malıye mürakibi Halit beyin refikası 
rada sandalyaları temizlemekle meş- Me_Iek hanım merkumu görmüş ve 
ğul olan kadına hitaben; "Hanım ben telaşlı vazıyetinden şüphelenmiştır .. 
de sana yardım edeyim mi?" demiş, Yarım saat sonra cinayetten haber<l ... -
Hanrmda "Sen bilirsin" demiştir. o~an Melek hanım cinayet mahallin< 
Sonra birden bire: "Hanıma ben se- gıderek, sok_a~ta tesadüf ettiği jan-

. · · .. 1.. darına neferını yani katı"lı· d ·· 
nın ıçın o uyorum, ben öleceğime sen . . . ora a go-
d .. 1,, d" . . . rerek ıhbar etmıştır. B suretle mey-

e o ıyerek,kuduz bır canavar gıbı dana rıkan katı'! b .. t.. f ·· . 
3" , u un te erruatıll 

banrmın boynuna sarılarak, saçlann- cinayeti nasıl irtikap ettiğini itiraf cı-
dan yakalamış, ve merdivenlerden a- miştir, 



- - - --- - -- ~ç ~ - --- ----·-· .. 
.• - . • 

Mısır mektubu 

Mısırda rıüfus arttıkça artıyor 

Ziraate elvirişli araziyi 
artırmak için yeni gayretler 

sarf ediliyor 

1 HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ] 
•-g1.ı.-..-e~ 

O tomobil yarışı 

Barem tatbikatı 
Fe•e--~ Avusturyada Maaş ve pahalılık za1!"18 

Mn,kil8t uza~ı Milli teşkilat kimlere ne mikdar verilıu0 
k M ı d:- d .. ·· - 1ar Mwrda Beş yüz bin kişi Onlar da M. Musolini- " ıır~~~~r~".: r,~ı~'.:r:~= devr. A.i ~.~·•ır~; ~;ıa~~;'zeva~ı~~~:r ;çlıı. ıea!iy~•- seyretmı·şı fııkıf "ODfer'DSID febı'rı· nı·n yaptığı gı"bı· ANKARA, l&. - Baremdtalimat- tnı.fe intik~:.:tmiı ;;: ~ ieme,ktir. Bu mühim deg-ışıklık yal- geçınıştırler. Sanayıe ehemıyet. v~nl U U 1\. U namesi mucibince ondokuz ereceye ar ı e muva t ve anJal' fi 

ani fil« ayrılmıı olan memurin maaıları (a, fazla Ankaradan ayrd ~ :..ı uz Mısırın tarihi için olan bir şey mesi lüzumunu anlay .. arın . 
1 ~- • b b 1 ~ yapacaklar b c) serisi olmak üzre üç seriye ayni metgahı Ankarada .b~u'!'.'."';. \eğildir. Ayni zamanda İngilterenin şağı yukarı şu suretle hulasa edilebı- LONDRA, 17. A. ~· - .otomobil mevzuu a so ffi!I 1 1 • tır 1-6 dereceler (a) serisi (6-12) fetti§ler bu zamdan utifa"" larici siyasetinde pek •ayanı dikkat lir: . f . ku .. lubİUlatadrafında~ınalte'.tıdp edileni vebebu U G A da t rtı• e DU§ ( ) d --'-' eli 

• d b ta t e yap an y eçen gün vusturya . e. P - dereceler (b) ıerisi 13 - 19 erece- cauer r. ıir tebeddül oluyor demektir. - Mısır a ır t~ra n zı:aa e ~- 1 gun . r n anın ~ı ın ı . k 
Bu yeni hadisenin iki mühim cep- henuniyet vermek lazım. oldugunu ın 1 ne. lm. ilci otomobıl yanşın~. 500 bın LA HA YE, 17. A. A. _ Salahiyet dilen nümayi~erde genç ~yet.Pe~- ler ( c) serisine taksim edilmektedir, Zamdan istifade ede.:e 

F ka bir mi k tt ki h bul tu M baka a !er te§ldlitının reisi pyanı. dıkka.~ bı.'. gerek tekaüt ve gerek harcırah tahak nn zamları tevkifata tabi . tesi vardır .ki bil~as"'.' şayanı dik~t- kir et;"'iyoruz. a . t. . me e e e 1 ;ı azır . . u~mU§ r.. .usa y tar Fransız mahafilinden ~ildirildiği- nutuk irat etıni§tir. Halip bugunku kukatı bu maaılar eau tutularak ya- tir talimatnamede mcınurtl' 
ir. Mısır diyan şımdiye kadar daıma sanayı saha~ın?a. bır _inkişaf olmazsa 65 otomobıl ıştirak etmış!"'. Yan~ ne nazaran, M. Snowden ın cevabın- Avuaturyanın vaziyetini anlatarak ıl k • d ıııa"! 
<irai bir memleket olarak tanındı. Nil 1 o me~eke~ iktisadı .iı:"Y~tı kuvvet- Mer~edes-eBnz markalı .hır oı;o~o_b~ da Young planında gösterilen müsaa meyu··s olmamak Jazımgeldiğini söyle- p aca tır. nun 37 inci maddeamlin e ·ıe 
•adisi dendiği zaman hatıra gelen lene bilir mı .. ? M~sır ıçın ıse mesele: 1 ~·. gıren Alman Karraeıola bırıncili- dekarlıklar hesaba dahil edildiği hal- Tekaüt edilen zat tekaüt edildiği na mütaallik bükü er! . 
·ey bu memleketin miinbit toprağı nin daha ba§ka bır safhası vardır ki gı kazanmıştır. Alfa - Romco marka- de bile lngilterenin kendisine tahsis miş ve demiştir ki: da h .. kiim .. zaman hangi derecede ise tekaüt ma- nununun (3) ve (18) ıncı ,#, ~eğil midir ... ? Fakat son zamanlar- o da iktisadi haya.tının Mısırın siaY.si lı otom~b.ill.e ~areke'. .eden İtalyan edilen senelik taksitlere nazaran 48 re;-;,!~yg: ~::::y~abir h~e de~: aşı hesabı 0 derece üzerinden yapıla- ri haricindeki pahalılık ~b 
la devam eden mesai gösterdi. ki ~ı- ~ukadderatı üzennde yapacağı mu- Camparı ıkıncı gelmıştır. milyon daha fazlaya hakkı oldu~u ğer bir devlet maruz kalmıştı. caktır. Talimatnamede maaı derece- lar'in verilmiyeceii de tasrı 
.ır yalnız bir ziraat memleketi degıl- hım tesırlerdlr. I•panyac!!! beyan edilmektedir. Bu suretle İngil- Bu memleket İtalya dır. Fakat l- )erinde kaç miıil üzerinden maaı ala tedir. ___ , .. 
;lir. Burada daha başka şeylerde .ya· Mıarrın aanayi memleketi olmak i- Y . 4 tere Amerikaya gelecek seneler~e ö- talyanlar karar verirken diğer millet- ~~ları hakkında bir cetvel tanzim e- Blll'CID mucibince bir . 
ırlabilir. Lii~in .her ş.eyde? eve! zıra-ı çin hisscttigi ekııiklikler. de müh~- enı kanunu esası deyeceği meblağm yüzde otuzundan !erden daha ziyade sür'at gösterirler. 1 mittir. clıi• derece ile mA8f mik~ • 
at memleketi diye bılınınış olan M~- dir. Meseli fabrikaları ışle~ek IÇ';'1, İspanyada yeni kanunu esasi tan- mahrum. kalmaktadır .. M. Snowden İşte bu sayede İtalyadaki karışik va- Cetvelde (1 _ 2 - 3) dereceler dört lapın memurlara iki sen•~ 
.ırda gene her şeyden evel_ zır~a~ı bır kömür yoktur. İşlemek ıçın demır zim edilmiş ve muhtelif meslekler er- şarta tabı olıiııyan taksıtler hakkın- ziyete nihayet verildi. Biz de fasistler misil (4 _ 6) dereceler (3 • 2) misil hakkı mükteaep olmak ~ 
İ<at da~a. arttırmak, topragın ıst~lısal mevcut değildir. Pek lü:'umlu olan , babının meclisi millide temsile edil- daki ihtirazi kavıtlar~~ i~rar ~öater gibi hareket edelim demiyorum. Bit (6 _ 7) clereceler (3) misil, (8) d&- maaı miktarı verilece~ ~ · 
ıcuvvctını arttırdıkç_'.' ~rttırmak lazım bir takım mevat vardır ki Mısır bun- meslne karar verilmişti. mekte, ~unların Spa ıtillifı ah~ zim bulunduğumuz şerait başkadır. rece (2 • 8) misil, (9) derece (2 • 7) müriyetine bidayeten fiırtP 
geldı;,me karar venldi. . !ardan mahrumdur. Sonra da Mısmn Madritten gelen haberlere göre uymadıgını beyan eylemekte ve mut- Cihan tarihi kopyacılık nedir bilmez. mıail, (10 _ 11) derecelw 2 • 8 miıll ler azami 14 ündi der~•~: 
Bun~n içi araziyi ç~k iyı sulamak sanayiini ~.imaye .iç.in §~d~ mev~ut Primo de Rivera tarafından meclise tefikler;in, ~im~ ·~~al ve emlaki h~k Bizim istediğimiz şey intizam, asayı- (12 _ 13 • 14) dereceler (3) misil, lunurlar, bunlardan yÜ~ 

icap edıyor. 900. senesınden 928 .sene- olan gumruk şeklını degıştırmek ık- iştirak için vaki olan davete işçi itti- kındaki fıkırlenne ıtıraz etmektedır. şı sükun üzerine tesis edilmiş bir dev (16) derece (3 _ 2) misil, (18) de- mezunu olanlar ve ayni . ~ 
~ine kadar, yanı yanın asrrlı~ bır za- tiza eder. hadı tarafından cevabı ret verilmiştir ~.Snow:denFransa ileltalyay~ ayrıl_an Jet istiyoruz. Bu fasistliğe benzer. M. rece 3.75 misil (19) derece de (4) nebi memleketler yükıek i!'_.;, 
man sarfında Mısın~ umumı nufusu Mısırın gümrük tarihi 1873 ıenesi- Bu hususta halka hitaben neşredilen hısselerın hatten fazla oldugunu ıd- Mussolini eski milli emelleri noktai misil Üzerinden maaı alacaklardır. tebinden mazu;ı bulu~;..M 
10 ., d 14 milyona ~·kmıstır · d. 1n il ·· il ·· h dak. f d kabull ı ~-mı.yon an . . ,- _ .. . · ne kadar esiri Osmanlı ımperatorlu- bir beyannamede bu meclisle teşriki ıa _ve g ter~ye goster e~ ~u~a- hareket ittihaz etti. Biz de öyle yapa- Ankaran'in mesken usuım ı ev- zuncu ereceye • ~ 
Fakat bun:ı muka~.ıl zıraat ya,,.Jabı- ğunun &'limrilk ıekline bağlı idi. LI· mesai imkanı olmadığı izah edilmek- dekarlı~ar kAfı olmadığını ilerı sur- cağız. İtalyada köylü ve işçi faşist ba kalideliii nazari dikkate alınarak mu fi eden memurlardan üç ;,ıı 
erek arazı bu muddet ıarfınd~ an- kin 873 de hidive gümrük işlerinde tedir mektedır. , yarağı altına koşmakta birinci olmuş- vakkat olarak zam verilmesi esası fevk dereceye terfi edenler;_.., 
tak 5,231,298. fe~~ndan 5,544,361 muhtariyet verilmiıti. Mnırm güm- · Salahiyettar mebafile göre cevabı !ardır. Avusturyada da ayni sınıflar kabul edilmiıtir, talimatnamede An· tebiııden mezun bulu-·. 
!eddan~ çıkabilmiştir: Beher 1,00? rilk tarihi çok evciden başlar. Meeeli Balkanlar da notada İng~ ve ~üttefi.k müteh'.'8- bize iltihakta birinci olmuşlardrr. kara zammından iıtifade edemiyecek maatı alırlar; talimatnaınd~ 
kışıye ısabet eden mıktar hesap edı- 1740 senesinde Babıali ile Fransa a- sıs arasında ııtlrakı mesaı meselearn: 200,000 köylü ile onların oğullan bi- memurlar hakkında da sarahat bıı- tatbikatına ait daba bazı 
lince ekilmiş olan mesahası azalmış raarnda imzalanan kapitülasyonlar i- Bulgar komiteciler den bahıolun,ınaması ,bu husustaki zim teşkilatımıza girınitlerdir. Ondan Junmaktadır, bilhassa devlete ait ve lunmaktadir. >lduğu mey~ çıkar. Yapılan hesap le başlıyor. Bu kapitülaayonlara göre miizakeratm devanuna delil addolun- sonra işçi sınıfı geldi. Avusturyadaki 
lar bun.u go.steny~_r- Mısmn . .Paıl~,k ecnebiler bir çok imtiyazlara ve bun- Belgrattan bildirildiğine g~re Sırp maktadir. bu milli teşkilat Viyana adliye sara- Bursa mahku.A. mi arı 
~lan zıraatin• .. rag~en arazının .~u- )arla beraber de bir takrm ticari ko- mahafili bugünlerde Bulgarıstanda- SNOW:OEN -İSRAR EDİYOR yının yandığı u temmuz 927 de te-
l~•- aded.~~ mutenasıp surette ekilıp !aylıklara malik oluyordu. 1875 se- ki Makedonya komitelerinin fealiyeti- LA HAYE, 17. A. A. - M. Snow sis edildL" 'd 
oıçilmedıgı anlaşılıyo~. nesinde muhtelit mahkemeler tesis ıe son derece alakadar bulunmakta- den Anglo • Sakson gazetecilere va- Hatip bundan sonra faşistliğin İta- ~emyı•zı•n hu .. km Üne tebel11 İşte ~':'ela bun.a .bır çare bulın3~, edilmiştir. Muhtelit mahkemeler hl- dır. Bulgaristandaki Makedonya ko- ki olan bennatında müttefiklerin no- Jyadalı:i hizmetlerinden bahaeylemiş, J. ~ 
,kılıp bıçılen arazı~ın mesab~ v.e mık la mevcuttur. mitecileri arasında bir mücadele var- tasındaki telı:liflerin gülünç surette ek Avusturyada da böyle çalışılacağını hap~ -,.

1 
verı•tdi 

tarını arttırmak lazım gelmıştır. E- . . . dır Hatta bu mücadele ıilfilıla halle- sik olduğunu söylemiş ve Young pli- ilive eylemiştir. • uı ' 
ger bu v~ziyete bir .çare b?l~ın~azsa . ~~sa Mısınn bu .~P~tülasyonlar mahafilini endltcye dütüren şey bu nının güya İngiltereye temin ettiği IHllllHlllHHIHHIHlll 
mesele gıttikçe endişe verıcı bır hal y~zunden n~ler ~ektıgını anlatmdıak, mücadelelerin Sırp toprağına intikali faydaları inkar eylem;•tir. den dün tevdi edilen muhtırada, Y~- Bursa 18(Milliyet)-Taklibihükilmetten mahkUm o!anLsr. 1 kt H d.ldi •· ·· c ge ıçın uzağa gıtmege hacet var mı r t -.,, ' dd d ·· e 
• aca ır. esap e 

1 

gıne gor · . .. . · halinde bunlara karıı aşayişin muhafa Fransa, Wya, Japonya, Belçika ung plinının bütünlü~ne el sürüle- ağır cezada muhakeme edildiler. Esbabı müşe e ~.goı . 
. ecek yirmi beş sen~ zarf?'d~ nüfu.s ~ahut sa~t~na~ devrmd~ .. Turkiy~: sı müşkül olacağından ileri geliyor. murahhas heyetleri M. Snowden in mireceğini teyit olunduktan sonra rek verilen hükmü bozan temyiz ilamı okundu. Muddeı 
artmakta. d~vam ettıkçe ~~raa\(" e.~vı- nın ecnebı ımtiyazatı ~un.~en og Sırplar Bulgaristandaki Makedonya notasına veril~~e.k cevabın metnini ö- İngilterenin Arnerikaya ödeyeceği · edi Jtfı 
rişli arazının mesahası nuf.usa. gore radr~ı _zararlar ~yılabilir ~··. .. . komitecilerinin mücadelesi Balkanlar ğleden sonra klıt'! surette tespit ede- meblAğa naz;ıran fazla olarak yüz mi- karara tebiyet, maznunlar vekili hükümde ısrar ıst . 1 
azalmı~ olacak, halkın maı~eti d~- B~yu~ Gazi nın kurta'.~ı~ Tur.~ı- daki komşu devletleri son derece ala- ceklerdir. Murahaslan yeni teklifler- iyon altın mark alacağı, Alman emili nakza tabi oldu. Dehalet eden Yetimin giyabi hükmü k3 · 
r~lacaktır. Buna çare olmak ilzre e~- ı~ §ıı.n?ı herb~a.ı:ı~sıle dhur~u~._??;- kadar ettiği iddiasındadır.Bu devletle de bulunmamalarına ihtimal veriliyor. kinin tasfiyesi neticesinden istifade Tekrar muhakeme edildi. Avukat Namık Cemal beyin f!I 
"' •razinin mesahasını arttırma<, ıye ıçın. ne uyu ~~~ et egı m•.:" rin seıameti namına bu harekata bir Murahhaslar M. Snowden in itiraz- hakkına muhafaza ettiği ve ayn! tes- sı irin muhakeme yarın saat ona talik edildi. 

D ınun için de toprağı sulamak us"1- Mı1tr ışte bu kapıtulasyonlar yu- ·h k ı· ıd·-· · ·ı · ü 1 ddetm kl 'kt·f T k limatm tahdidi hakkındaki talebinin " 
'erini değiştirmek mevcut su takslma- zünden oğradığı sayısız zararlardan nı akyeBt v

1
erme h .. ~::gt~ ~gtını ~~'.' s t ı"rını ~-~ fld e ine; ı a eyı fu~: -

cım genişletmek icap ediyor. başka bir de gümrüklerindeki esaret rerbeul e grakt u e erı eıe usa terk'l.mflu. e İı eillr ermale!b~n. eh kikeri is'af olunduğu beyan edilmektedir. ADLiYE KARARLAR HEYETi re mu.ııvin olmak tekil ve••/; 
. .. .. .k . d" h f 1 - ta unaca tır. e ı erın ng z met ı ını a a- FRASIZLARIN FiKRi TALiMATNAMESi eli Mısırdaki vaziyetin şayanı dıkkat yuzunden ı tısa ı ayatı ece ogra- t t t . tt·-· . . d ki 1 r. 

. . . Çi d en a mın e ıgını ıspat e ece er- PAR S, 17. A. A. ·- Tan gazetesi Binaenaleyh bu vaziyet ;,.~ olan ıkincı safhası da şudur: Mmr mıştır... . . . . . fl e dir. M. Stresemann M.Snowdeni , __ La H k f h . ·-· b. ANKARA, 18. - Adliye Vekileti ,___ . edi"' ekitde İl" fi 
'1mdiye kadar sade bir ziraat mem- Tabııdır ki Mısır artık ıstıklalıne t tm• ti . Mü!Akat h. '; ey on erasına ta sıs ettıgı ır kararlar heyetinin talimataameai ka- ve ...... unun 11t gı 1 '·! 
leketi olarak tanınmıştır. kavuşup da kapitülasyonlar derdini Ruslar kamilen vMe 

5
e ışdr. k f ın hıta.nun a makalede diyor ki: "M. Snowden in t.. k be . zife edebilmeleri için zab~ '/ 

• k b .• d. ki · now en on eransın te ırı mese inkıtain önüne geçilmek hususundaki ıyet es tti. !arının bu huıuıta mümkuO 
Halbuki memlekete bir de smaı cep d~ bat;:'da~tt~~ ~:1 ed ta ku kır di ÇI kart hyor lesinin hıçbir veçhile mevzuubahs ol- umuınt arzudan küstiıhane bir suret- Talimatnameye göre kanun ve ni- kadar tenvirine çalııılıyo~. t 

bedt" ftaliyet ve ink.tf ver~~~ ~- gumrl! .. tar~.esını ~ ; .f:~"n:ı· ~~a madığını s!lylemiştir. te istifade etmek ve bazılarının bez- zamnamelerle hallolunacak meııerlec- Bütün kazalarda ve viffiye) 
~ıındır. AttÜ< Mısır ıç n yeru a- sanayıının ımayeaı arı ı .• Avrupa gazetelerinde neFedilen ha SNOWDl:NE SORUYORLAR ginliğinden, baz!lannm da gayzın- le adliye vekaletinin talep ve havale- zlerinde konferanslara başlaJI • 
yat .a.çılıyor, halkın i~?Y":ç se~yesi göre yapaca.ktır. Bu hususta. dıger berlere göre geçen Salı günü Harbin- L AHA YE, 17. A. A. _ Belçika dan veya korkusundan kuvvet alarak sıle tetkikat ve tetebbuat İcra ederek LA" 
degı~ıyor. B~nun tabu bır netıeesl ldevlketlberle tıcahredt lm~ahedele~ yapı- , de 166 Rus Çin memurları tarafın- Japonya, İtalya ve Fransa miırahhos Young planının bütünlüğüne dokun- rey ve mütaliUarıııı beyan eylemek Ü· DAMIZLIK KOYUN . ..,1, 
>!arak sanayu de memlekette canlan- aca , u mua e e erın muza eresın- dan hudut haricine rıkarılmıştrr Bun h tl . M B . d . d" d . . d '' -adlı.ye ve'-'letı· k••arlar heyeti· tP• ANV .. o.. 18. - Macarı• • 

· · ·· · M d ı · d"" ·· "'i • eye erı · rıan ın nez ın e mti- mamak dusturile telıf e ilmiyecek-, :z .. - an - ~ .-.r'LI~ iırmak zamanı gelmıştır. de mustakıl ısır ev ~tı ı~er n:us- !arın ne gibi bir kabahatle mes'ul e- zakeratta bulunmuşlar ve İngiliz na- müsaadat koparmak için manevralar kil edildi. Heyet adliye vekilinin ten- mızlık koyun mübayaau içlıı. if· 
l\'!~sır gibi zengin ?ir menıleke':in t~kil de".letlerle müsa~ şeraıt d~ıre- dildikleri de maliim değildir. Yalnız tasına §İmdilik bütün etrafile ceva çevirmek istemesi ve buna imkan bul sibile temyiz reisi evveli, ve ya rei- len heyyet tetkikatını bltirııı'1 rnn.yı ~h."~da gen kalması '"ız sınde musavat _esası_ gozetılecektır. şark şimendiferinde. çal~şmakta olan vermemeğe karar vermişlerdir. p ması La Haye konferansına iştirak sı evel tarafından intihap edilecek Heyet damızlık koyun sa~ I" 

Rus memurl~rı değıl: dığer bJr çok Murahhas heyetler, M. Jaspar i ık eden bütün, devletlerin nüfüz ve iti- mabkemei temyiz reislerinden bid için 50,000 lira talep etmift!':'.Jı ~ursa maarif ınü~ürlülün~en: 
Bursa Yesil medresesinin Müı.:chaline ifrağı için derununda tamirat 

ve tadilat ya.pılacaktır. 16740 lira "Okuruş bedeli ~eşfi buluna?. mezkıir 
bina tamirat ve tadilatının 4009 lira 86 kuruştan ıbaret olan bırıncı kıs
.m inşaatı 14-8-1929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni münaka 
saya v ızedilmiştir. münakasaya i~tirak edecek taliplerin binanın asarı 
tarihiyei mimariyeden bulunması dolayisile diplomalı mimar ve mutehas 
s ıı b ·.n.'!lası ve ';(, 7,5 depozito ak çesile vesaiki fenniyesini hamilen3-
9 929 S:ılı günü öğleden sonra Bursa maarif müdürlüğüne müracaatlan 
ilan ol ı.ıur 14-8-929 - --·--------

Zon~ul~a Detter~arlı~ın~an 
Zon(tultlak hükOmet konağının 795 M 3 betonarma ve mukrazi 

i ·len mi~ \'C hlenmemi~ taşlerı aynen verilmek surctile 52 ı M 3 
muhtelif tarzdı! ta~ divar inşasi ve in,.aat mahallindeki binanın hed

mi 29 .\ğustos 929 tarihine müsadif Per~embe günü ihale olunmak 
iizrc k:ıpalı zarf usulile bugünden itibaren bir ay müdddtle müna
k:ı,ay:ı k•mıılmu~tur keşif bedeli .ı8757 liradır. Taliplerin ve izahat 
alacakl~rın Zonguldak: DdterJarlııtına müracaatları illn olunur . 

Milliyetin yeni anketi 
Yeni yazı ile yazmakta ve 
okumakta ne gibi güçlük 

c.'ere rasgeligorsunuz? 

11angiy otlarla en çabuk ve en kolay olarak 
okuyup yazmağa alışmak mümkün 

olabileceğini araştıracağız 
"Yeni yazı ile yazmakta ve okumakta ne gibi güçlüklere ras

geliyorsunuz ?" 
"Milliyet yeni harf ve yazr inkılabında en ön sırada çalış

mış olmakla iftihar eder. Bu duygunun verdiği gayretle okutu
cu ve okuyucularnnıza şu Guali soruyoruz. 

Gelecek cevaplan derliyip toplıyacağız. Okuma yazma için 
güçlük verebilen noktaları ayrı ayrı gözden geçireceğiz ve bunla
rın na!ıl ortadan kalkabileceğini, hangi yollarda en çabuk ve en 
kolay olarak okuyup Yazmağa alıtmak mümkün olabileceğini 
araştıracağız. 

Bu ceovaplan derlemek ve güçlükleri toplayıp kolayını göster-
1 ek i ini yazı arkadaşlarımızdan İbrahim Necmi Bey üs
t:.ıne aln'rştır. Dil inkiliibı işinin en çalışkan yapıcılarından olan 
.u kadaşımızın adı, bu anketten iyi neticeler alınacağı için bir 
kefil sayılabilir. 

Anketimize her istek eden cevap verebilir. Cevapların müm
'run ohl ':iu kadar açık ve misalli olarak yazmada ve okumada 
rrörülen güçlüğü gfütermeai kafidir. . 

Ruslar da Çın arazısınden çıkarılmış şam üzeri M. Snowden e şifahi tebli- bari için tehlikeli bir şey olur." temyiz, azasından 2 zat, vekilet tef- ra it banka11 vasitaslle yal"'' 
tardır. . . gatta bulunmağa memur etmişlerdir. MESULIYET KiME AiT ... ? tit heyeti reisi, müıteı...-, vekalet hu· yete gönderilecektir. yf, 

Bundan başka şımendıfer. nun~a~- M. Jaspar ın İngilizlerin İngiltere- PARİS, 18. A. A. _ Ekselsiyor kuk ceza ve zat işleri müdürleri, mer TERFi EDEN MALI 
sında bır çok Rus da tevkıf edilmiş ye teklif edilen müsaadekarlıklan ıes gazetesi M. Snowden in konferansın kez ağır ceza reiıi, merkez hukuk re- MOFETTlŞLERI /, 
tir .. Çinliler Rusların şark şi~en.difer- pit etmek için alacaklı devletlerin mu neticesiz kalmasından doğacak mes·u iıinden mürekkeptir. ANKARA, 18. - Bir ç?" şı 
lerınde çalısmalarına artık ımkan bı- rahhaslarına iltihak edip etmiyecek- liyetten sıyrılmak için b1111dan sonra Reis adliye vekilidir. Vekilin gıy:ı- müfettiıleri terfi etmişlercliı'', !.J 
rakmamışlardır. _ . lerini soracağı zannolunuyor. bir fayda vermiyeceği aşikir olan rnü hında temyiz reisi, o da yoksa müs- yanda Mecit, Safvet beyler ~J 

Çin - Rus hududunda ıkı taraf kı- PLANA EL SOROLEMEZ ı , kii.lemeleri uzatmakta olduğunu ya- tetar reise vekilet eder. at ikinci Cemal Etem beylet ~ 
taatı arasında müsademeler cereyan L AHA YE, 17. A . A. _ M. S~o 1 Heyet, vekilin lüzum göstereceği sınıf m.Jiye müfetti,liiine ter 
etmesinden korkuluyor. iki devlet - - - - w- zıyor. - zamanda toplanır. Kararlar heyetinin )erdir "~ 
arasındakigerginlikokadarciddibır K k uaıı·ım mek- lıükümvekararlarımabkemehüküm MALiYE VEKiLi GEt.I~ 
hale gelmiştir ki Çin - Rus kıtaatı on ya 1 z m ve kuvvetinde değildir. ı ) 
arasında müsademelere başlandığı ANKARA, 18, (Telefon J 

1
, 

takdirde bunun vahim neticesini dur- hk heyet vekilin riyasetinde temy- !iye Vekili bu akşam İstanb~ 
durmak imkinsız olacaktır. t b • •• d e e ı •• •• d İz ticaret daiı·eıi reisi Halil, müste- ket etti ~ ıP 

Rus kıtaatı hudutta hazırlanmış, e 1 mu ur ug"' un en şar F~rit, temyiz azaHndan Ali Riza, MALiYE MEMURLAıtl 
beklemektedir. Rus kıtaatı ceneral Fuat, Ziya, teftiı heyeti reisi Salim IMTIHANI /, 
Galen in kumandası altındadır. Bu Nafiz, Ceza itleri müdürü Aziz, An· ANKARA, 18. (Telefonla) ıl, 
cenerala Bluher namı da verilmekte- mu•• na kasa •ıı al\ n 1 kara ağır ceza reisi Ali Riza, müddei liye memumlarınıa imtiha"' 
dir. Bluher 926 da Nankindeki Çin umumi Ekmel, Asliye hukuk reiıi )anlarının imtihanlannın Y- _

1 hükumeti nezdinde askeri müşavir- Kemal beylerden mürekkeptir, çin yakında talimatname irP' 
lik ediyordu. Şayanı dikkat bir tesa- K NAKiT iŞLERi MODORLO~O cektir. ~ 
düf eseri olarak bu kumandan şimdi onya kız muallim mektebinde yeniden inşa edilecek pavyon ANKARA, 18. - lzmir tuz inhi- BAREM TALIMATNA / 
de Çinlilere karsi hazırlanan Rus or- 17-8-929 tarihinden 7-9-929 tarihine kadar yirmi gün müddet sar müdiirü Mal.iye vekileti nakit İt· ANKARA, 18. (Telefo.,ı.~. 
dusunun başrna geçirilmiş bulunuyor. ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. !eri müdürlüğüne tayin edilmittir. rem talimatnamesi bitti.. 1'~ 
Bluher in 926 da Nankinde bulunma- 1- Münakasaya iştirak edecek müteahhitler bizzat mimar Keyfiyet tastike iktiran etmek üzre menin askeri ve harici kıt 
sı o zaman Ruslarla Çin milli hükii- ve yahutta mühendis ve ya mimar ve ya mühendisle teşriki Beıvekilete arzolunmuıtur. derdesti ikmaldir. s,4V 
meti arasındaki son derece samimi • . MALiYE YEK.iLi GELiYO R ELEKTRiK ISTltt ;..,t' 
münasebattan ileri gelmiş bulunuyor- mesaı eylediklenne ve bu kabil inşaatı yapmış olduklarını ve- BUNUN iÇiN ISTATlSJJ 
d saikle isbat ederek şartnamei fenni , tarifename ve proje suretle- ANKARA, 18. - Maliye vekili S..- y APILACAK / uİ>iğer taraftan gene Avrupa gaze- rini mektep müdürlüğünden alacakları ve mukavele suretini raçoğlu Şükrü B. yarın olmaclıiı tak- ANKARA, 18. (Telefon1-1 
telerine bildirildiğine göre iki tara- göreceklerdir. dirde Salı günü lıtanbula hareket e- tatistik umum müdiriyetİ 

ki ·· d diyor dahili.nd- el-'-trı'k ı'ıti.hsal ede",,, "". fın kuvvetleri arasında musa emat 2 - Baladaki şeraiti haiz kil k 1 1 .. . ~ .... P ,. 

geçen Salı günü başlamıştır. Musade- ve mez r evra ı a mrş O an mute- ATINA SEFiRiMiZ ENiS B. aeselerin sermayesile elekttl fi'. 
mat Mançuli nin garbinde cereyan ahhitler yapacakları hesaba göre teklif edecekleri fiatm yüzde ANKARA, 18. (Telefon) -Atina iıtihsaliye•.i-· tespit için b~ 
etmektedir. O havalide büyük bir yedi buçuğu nisbetindeki teminat ve teklif mektuplarını havi sefirimiz Enis B. ba hafta içinde Is- sıelere birer oual varakası ı'J:.ı-.ı 
korku hüküm sürmektedir. zarflannr yevrnü ihale olan 7-9·929 tarihine müsadif Cumartesi tanbula avdet edecektir. tir. Bu varakalar iki ay za<İ ~l,.. 

TAARRUZLAR SIKLAŞTI günü saat 16 de Defterdarlıkta müteşekkil ihale komsiyonuna ZABITAYA NiÇiN edilecek ve memlekettrki e(,. 
MOSKOVA, 18. A. A. - Tasa- müracaatları. KONFERANSLAR VERiLiYOR? tihsal kuvveti elde ed~~ 

jansı beyaz Ruslardan mürekkep mu 3 - MezkQr şeraiti haiz olmayanlar münakasaya iştirak ede- ANKARA, 18. - Adliye vekileti M. HERRIOT SEU.1'11.,, hafızlarla Çin çetelerinin şark demir- 1 ,,.._ 
Yolları ha valisine taarruzlarının sık- meyecekleri gibi mukabil teklifatta da bulunulamaz. tarafından zabitai adliye memur arı- SELANİK. 17. A. A. -:-e t>i< 

na vazifelerine ait faydalı konferan- rei•i M~Herriot nun şerefin rıı' !aşmış olduğunu bildiriyor. K K 1 · ~u ı· ~ ılar verilmeğe başlarunııtır. Bu kon- fet vermiştir. M. Herriot.~a ~e 
Sovyet hududundaki kıtaat taacru- 'raaıa~ ıızası nıa nıu• ur uıu"n en 

1

1 feranılar jandarma mahfelinde veril- saya gidecek çarşamba gwı zlara ve tüfek ateşlerine metinane U U ı h kkı d dli 
. mektedir, Bu meae e a n a A ·ye naya varmi• bulunacaktır. •l mukavemet etmekle iktifa eylemiştır. 'lfOmansı Semti :Ylahallcsi Soka~ı Cln>i Kıymeti muhımmenesl vekiletl ceza iıleri müdürü Aziz bey ' t(}>' ~ 

------ 22tıc4 l'abrikı Tev!ikiye Top oğlu un ve pamuk Lira ıu şözleri söylcmiıtir: ENDAHT MUSABA / 1 
ITALYADA TAYYARE. KAZASI _ 20 Agu-ıtosta tatbiki icap eden STOCKHOLM, 17. A. ~;_,~$ 

cıddcsi zeytin yağı 300000 1m· 
1 

ah ·· bak•"'-RO MA, 18. A. A. - Schneider yeni usulü muhakematı cezaiye kanu ne ile end t musa 
kupasi müsabakasına hazırlanmak i- Evsaf ve müştemilatı olbaptaki satış şartnamesinde merbut nu ile, Türk ceza kanunu zabıta me- viçre birinci gelmiştir. f;SI 
çin tecrübe uçuşları yapan bir deniz defterde muharrer un ve zeytın yağı ve pamuk fabrikası 1-9-929 murlanna bir çok vazifeler tahmil et KA TOLIK KONGfl / f 
tayyaresi göle düşmüştür. Tayyare tarihinden 20-9-929 perşenbe gününe kadar yirmi gün müddetle mittir. BUDAPEŞTE, 17. A. ~-~o~~ 
harap olmuştur. Pilot sağ ve salim- kapalı zarf usulile ll'!Üzayedeye vaz edilmiştir. Bedeli ihale sekiz Bu surette zabıta memurlannın al- nelmilel dokuzuncu Katolı 0ıar' 
dir. mış oldukları vazifeler hemen hemen papa vekilinin riyasetinde 

taksitte alınacaktrr talipler müzayede ve münakasa ve ihalit bulunduklan ye_r_de_müddei umumile-. 1<1lmıştır. 
HINDISTANDA iNHiDAM kanununun 10 uncu maddesi mucibince tekliflerini bir zarf de-

RA V ALPİNDİ. 17. A. A. - İndüs rununa koyduktan sonra mühürliyerek üzerine isim ve hüviy
vadisindeki Siyok seddi yıkılnuştır. yetini yazup işbu zarfı yüzde 7-50 teminatı muvakkate veya ban
Sular vadiyi istila etmiş, mühim tab- ka mektubunu havi diğer zarf derununa koyarak ve temhir ede
ribat yapmıştır Mahalli hükumet, a-
fetzede olanlara yardım etmektedir. rek ve işbu zarfın üzerine (Kırkağaçtaki un pamuk zeytinyağı 

• fabrikasına aittir) ibaresini yazarak müzayedenin son günü olan 
ZEPLiN JAPONYADA 20ı9/929 perşembe günü saat 14 de kadar Kırkağaç mal kalemi 

TOKYO, ı 7. A. A. - Zepelin saat ne müteşekkil satış komisyonu riyasetine makbuz mukabilin· 
21.40 ta (Tokyo saati) gönderdiği bir de tevdi eylemeleri lazımdır. Talipler müzayede münakasa ve 
telsizde 63 - 30 derece arzi şimali ve ihaHit kanunu ahkamile bu bapdaki satış şartnamesi mevaddını 107 - 30 derece tulü şarkide bulun-

Manisa vilavetindetl~~ 
. J13 ·ı 

Manisa memleket hastanesi için 1400 lira krymetı rrı~. p.1~0 n~sind~ .bir k~ç kalem alat ve ~devau tıbbiye ~naca~~~e ~~ 
cınslen ıle mubayaa şartnamesı Istanbul ve İzınır sıh ~-
rlüklerrinde mevç~uttur. , 

0 
b~' (. 

Münakasa müddeti 28-8-929 cumartesi günü s~at 0ııııt3ı1 
kadardır. 105 liralık teminata istinat etmeyen teklıfler 

dul!unu bildirmektedir. kabul etmeye mecbur olduğu ilan olunur, 

~~~~___:__:_~---'---'~~~~~~~~_;__~~~~~__:_~~--
bara alınmayacaktır ilan o lunur. 



• 
MiLLiYET 3 

!fkonomi ) Mahkemelerde 
4:Sanayi sergisinde MİLLİYETiN ŞEHİ~ HABERLERİ dl Metres hayatı yaşıyorlar! 

Reklam meselesi ve Emanette ~·· vıtAgette Bağdasargan efendi nikahlı 
s bir teklif.. Belediye daireleri w.-:ıil.JUIP Zirai tetkikat karısını ihmal ederek .... 
ll~~t sergisinde reklam yoktur. Bu sene dairelere G ır Ziraat umum müdiri Davacı mevkiinde altmışlık bir kokona var. Maznun mevki-

kında b~rada, asrımız reklam asndrr demiyeceğiz, reklam hak- alatada cı'naJet inde kır saçlı, fakat yaşına rağmen hala dinç görünen Osep Bağ 
sanayii~: a_~ologıe dahi yapmıyacağız. Sadece, reklamın Türk verilen tahsisat azdır U tetkikat için geldi dasaryan efendi oturuyor. Arasıra göz göze geliyorlar ve her de 
• 'I'abiid·ırlu~um~ndan b~~e?e~eğiz. . • . fasında başını öbür tarafa çeviren erkek oluyor. Bunlar, karı ko-
Cth ett' -· k.~· Turk sanayıının ılk mahrecı· garbın bır asrrdrr Şehremaneti tarafından bu sene es- ~ t" • • İkisat Vekaleti ziraat umummi cadrr. Hem de tam kırk senelik karı koca .. Bu kadar vıl beraber 

ıgı Turk d. d b ki borçlardan mühim bit kısmı öden erınaye usı esraren~ız müdürü Naki Bey, şehrimize gelmiş d kt O B -d f d' . -Cıları f h . vatanı olacaktır. Sanayiimizin id ıası a, ya an- mekte ve bu··yu"k ,·nşaattan bı·r kısmı . . yaşa ı an sonra sep ag asaryan e en mm seyta rı akhnı çe-
et ett kl · ve dün Viliyct ziraat müdürürıyetı· ı· 

r~~F~rpk san~yi~~e b:ıı;:~:e.f~~ ~::~!r·t!':!~;o;.ü~:n~= :~n~=~k~:~e:ı ::~·b:~i!~:k~~i~!~:-- ~ir sureıte öl~ürül~ü :r~iderek bir müddet meşgul olmuş- ıyor:Ada ... m, diyor. ne olmak ihtimali var' Ve bir adet hatun 
Soru e lama tanıyacaktır! rine geçen senelere nispetle çok aı Naki Bey, buradan Bursa ve Bile- cuk bulup yan geliyor. Fakat Makruhi hanım, el altından tahki-

krep\e y~rsunuz, Bursa kreplerini almayorsunuzda neden frenk tahsisat verilmiştir. Bu yüzden dai- Dün sabah Gaİ~ Kemer altın- ciğe de gidecektir. Oralarda Darü!- kat yapıp civan kocasının gül gibi kansı üstüne hiyanetlik etti 
rını alı k reler bu sene esaslı bir iş yapamaya- hariri, Karaca bey harasını tefti~ <- - · · ·· - • Ö 

to\ij k b" Yorsunuz? Cevap olarak size frenk malmm ontu- caklardır. Merkezden idare olunan da Şeftali sokağında papa• kızı Mar- decektir. gını ogrenıyor. ğrenir öğrenmez de "metres hayatı" yaşadı-
bahscd~ ıl olmayan faziletinden, mesela rengini atmadığından inşaat meyanında Maslak_ btinye yanın umumhane•inin sermayelerin- MALiYE MOFETTıSLERININ ğınr iddia ederek kocası aleyhinde bir dava açıyor_ • 
hinde ı~orlar. Türk ipek sanayiinin vazifesi değil midir, aley- yoluna ait ıartname ile keşifname ha- den Katina sabahleyin umumhaneye TEFTIŞl • Şimdi kadının vekilini dinli yelim: " ~ 
te'-laınsoyleneni usul ile tetkik ve cerhetmek, istedig"ini usul ile .urlanmıştır. Bedeli keşfi 37 bin kil- gittiği zaman sermayelerden (Lüsi) - Aylardanberi Bag"dasaryan efendi evi ile ailesi ile mukay. 

"' · la b 1 ...... nin kapı arkasında kanlar içinde bu- Maliye müfettişleri Maliye levazım 
,, etmek? sur liradan ıbaret 0 n u yo ... tran ı yet deg" ildir. Beraber ya..,.dıg" ı kadının ise meşru zevcesı· zararı-
v e Yin olarak yapılacaktır. Yolun inşası bir una.~ .cese~i ~e karıılaşmıştır. anbarını teftişe başlamıştırlar. r-
~ adre e şu saraciye eşyasmm nerede bulunduğunu. anlamak-~- iki g!ine kadar münakasaya konacak- Lusı, fecı bır şekilde katledilmiş i- POLONYA SEFiRi na her türlü ihtiyaçlarını temin etmektedir. Bu ise ... (ilah .•• ) 
lltn va ·t ~rayorsunuz, bulamıyorsunuz. Türk saracıye sanayıı- tır. deta parçalanmııtır. Polonya sefiri Mösyö Obzofski me Sıra şahit celbine gelmişti. Birer birer incile el basıp yemin 
llıe\en·zı esı değil midir, çantaların nerede, valizlerin nerede, çiz- MA"AZA VE ""DtfK:KAN SAHİP- LUsi gece •Çakıu namında birisile zunen Avrupaya gidecektir. ettiler. Fakat hiç biri Bağdasaryan efendinin Peruz harumla 

n ne d . u gecelik kalacağını söyliyerek ev sa- MAN A A 1 SATI IYOR d kl . d d.1 te1tıaın tınre e satıldığmr göze batar, hafızada kalır şeklide LERİ KANALİZASYONDAN hibinden anahtan almış ve umumha- . UKY N H N L metres hayatı yaşa ı anru tespıt e eme ı er. Yalnız birisi: 
tf c ek? ŞİKAYETÇİ neye avdet etmiştir. Vazi'yet ~lunan büyük M~nukya11 - He .. Neme laznn, eve gelmoordu dersem, edep ederim., 

Stıı.ı~~Yet, be.ğendiğiniz Türkiyede mamul bir çorap makina- Kanalizasyon ameliyesi yapılan yol Cinayetin, cÇakıu tarafından ya- hanı Emvali metrukece satılıga çıka- He .. Doğrusu eve geloordu; Peruz hanımla da beraber kaloor-
«aça old • A · 1 1 k d lar üzerinde ki ticarethane, mağaza pıldığına ihtimal verilmektedir. rılmıştır -·-- du. Ama validesi de vardı yanında. Gayrik içerde metres hayatı tcsini t .. ugunu, vrupa makinasma ruspet e ucuz u ere- ve d!ikkin plıipleri ticaret odasına 

tının t e~e~dutsüz öğrenmek niçin kabil olmasın, fiat reklamla- müracaatla bu ameliyenin devam et- MEHMET CEMiL EF. TEKRAR TASARRUF KUTULAR! yaşaoorlardı, bilmem dedi. 
Tu··r,:sınnde.n. niçin istifade edilmesin? ti"i yollarda ekseriya müruru ubu- . iNTiHARA KALKIŞTI AFiŞLERi iÇiN BiR MüSABAKA Osrrada tombalak yapıh, saz benizli bir kadın şahit srfatlle 

"' san " b .. d B h f İş bankası tasarruf kutulannm halk · · cdilm k .. .k da . . .. . 
terınek . . al'.ıı• evsafmr müdafaa için, satış yerini vuzuhla gös- run milnkati olduğunu u yuz en ·~ . a. ta e".'el Kadıköy vapurudan beyninde taammümün!i temin için ıstıcvap . e uz~e ı e~ vacmm vekıli ~udahale ettı: • 

lteı-• ıçın, fıatı aleni ilan için reklama muhtaçtır. alış veriş yapamadıklarını bildinniı- kendısını denıze atan, fakat denize reklam makııadile afişler yaptıracak- - Efendım, dedi, Bagdasaryan efendlrun beraber yqadtgı 
c· "'attı artt k ·· ·· ah · ı · b .. ·· !erdi düştükten sonra intihardan sadına- tır. kadın buaur. lştc bir yanlışlık olacak. Kadın süklüm püldilm, ıro büyü f 1 ça surum artar, m rcç genış er, cıro uyur. B~ vaziyeti ticaret odası Şehrema- zar edecek ınilkemmelen Sarayburnu 

l.tak rse abrika biiyür. Şu halde reklam fabrikayı büyütür. netine bildirmişti. na çıkan Kızıltoprakta sakin Topçu Şehrimiz ressamları arasında açı- geriledi. 
~e'-• sat bu değil mi? Emanet odaya yazdığı bir tezkere- atıf mektebi kitibi Mehmet Cemil lan musabakaya dün on kadar res- Davacının vekili devam etti: 

"'lrna r f dl d .. aam iştirak etmiştir. Ef di . . . kild ki h t.:a. lllasraf .. masraf gidiyor sözünii bugün dinleyen yoktur. Ne de ticaretcih muhitindeki kana ıza- e e0; . un tekrar intihara teıebbilı Bu resııamlar eserlerini hazırlaya- - en m, arzetttğımız şe e ayatlan ..,..,ka bir mahal 
"'-8 .... , gıdıyor? Sanayi o.ubesı·ne go··re degı··şen cironun reklam ıyon am. cllye.•i.nin_ az. aml sür.'atle ik- etmııtır. k b. k d b k lede devam ediyor. Naklettikleri mahallcd•" "ahit •öııt-. ..,. ..... ,. 1 dil ğ b ld k d Mehmet C il f d. ·ıe ra ır Eyl!ile a ar an aya vt!re- - ,. .. _,...,. 
tıı,.. s ına nı .. sbcti yiizde 1 den S e kadardır. Gıda sanayii gı·bi za- ma e ece ını 1 ırme te ır. · em e en 1• zevcesı ceklerdir ği 

" ana d OTOBÜSLERtN ALDICI ONAR ceçınememekten miltee11ir olınuı ve · . z. 
!aııa .. Yt e reklam masrafı cironun yüzde biridir. Lüks eşya eline geçirdiği bir ustura ile ilci bile- En ~ıyade. muvafak olmuş eser ka Muhakeme ı;u şahitlerin celbi için kaldı . 

. ~•nde bu • .. f 1 d PARALAR ,..ft, k . bul edilecektir • • • 
. 'I'urk 

8 
.ı_ııspct yuzde 5 ve bazen dah.a . az a ır. . Bütün vesaiti nakliye ücretlerin- •- esmııtir. Mehmet Cemil efendi · ~~ 

~atına bi anayıı bu masrafı ıktıham etmelidır. Masraf, maliyet den olduğu gibi Kadıköy cihetind• Tıp fakültesine kaldınlmıştır. ASKERi MÜZENiN EŞYASI GuNlJN ADLI YE HABERLERİ 
it teki nerck malı pahaWaştınr dememelidir. Bilakis, devam- işleyen otobüs biletlerinden de Gazi DOKUZ YERİNDEN VURDU TATHlR VE TASNiF EDiLECEK 

~ekatnla ın,'.lmul ucuzlar. Çünkü istihsal artar. köprüsü. ~Çin on pa~a a~ınma~tadır. Samatya~ oturan k!içük zabit mek Askeri milzede yeni yapılacak tas- Hayim efendiyi karmanyola eden Torpil 
f~.:ı.!~cılıga dog" ru ! t Ate Türk sanayii için istihsal kadar, Bunun ıçın de otobill bıl~tle~ınden te~l talebe~nden Şaban efendi ~e Y_ e nife esas olmak Uzre mevcut e,yanm 

.;: ... ış\etrn k ka q . • . baıka aynca on paralık bır bılet ke- 1111fte k~~ıyoncu Sabri efendi bır temizlenmesi icap etmiştir. Bilha- Osmanın muhakemesine başlandı 
~ İirlt ~. dar ehcmmıyetli bır. g~y.e. ,. silmektedir. Likin vala olan bir şl- ~dm ~zünden kavga etmiper. Sab- madeni eşyanın paslan pek gi1ç te- 1 kabaha lım .bl beet - Hayır reiı bey. Ben bir Qn-e 

' Bllan~yıı ve Türk rcklamcdığı bırbınnden kat ıyen ayn- klyete nazaran bazı otobilsler on pa- ~fend_ı ~ıçakla Şaban efendiyi do- ml~~m~~e~. b U kili" . al . aot!fuıa ilerl~di,° ke.::ı~ t!:p e- adama arkadarı hilcum etmem. Son-
t\uy0r' R Ugiln, garp ekonomisinde reklam, istihsalden addolu- ra zammı aldıkları halde bilet keame- yenn en yaraiamııtır. . . e ı _resı u m f a!' ız e ı- den jandarmanın ipretine bakmakaı- re artık ben tllbeklr oldum. Daha 
lıöıııedı eldaın, istihsalin ciiziidiir deniliyor. Yalnız bir şartla mektedirler. Bu cihet tetkik edilmek BENZiN KOKUSUNDAN çın kim>:evı mı>;ddelerden ııtlfadeyl zın, lı:endl evinde İ.Dlİf clbi bir alıt- yeni kodeeten çıktım, hiç yapanm-
~d r, .\rnerikaltlarm (Tnıth in advertising) dedikleri (rek- te olup tahkikat yapılmaktadır. ZEHiRLENMiŞ ~~tilnmüş, U~am:ı~ler rap~r:f' ve kanlıkla, maznun aandalyeslne yer- yun. 
\' :dakat), doğru reklam esasına riayetle. Hayal ile scvko HALK OYUNLAR! FiLME Yemişte bajtlı Gebze motör!i taife ır senem ema ıyen ecru e er ya- leJti. Yllrllyilşü kadar serbest ve c!ir' Mununun pollete alman ilk ifade-
lôlıılda .!r reklam Politikasından fayda değil zarar çıkuğmı, rck- ÇEK1LECE.K sinden Mehmet Zeki makine daire- PŞ~tı~. gllnd 50 60 etli bir bakışla etrafını gözden geçir- ai okundu. Maznun, bu ifadesinde ha-
lı:o....._ Ustat Aın rikalıl k k f ttiklerinden bu kaideyi' K~n~:~vatuvar heyetının Tra_bzo- sinde uyurken benzin kokusundan t ~°: 1 

• ~b·ı - ım!':ç: eı~an~n di Samiin arasında, ön sıraya otur- diseyi itiraf ediyordu. Falı:at bu sefer, 
"ıı·" uşlard e ar ÇO tan eş e na gıttıgı malumdur. Heyet aynı za- zehirlenme aüimi göstermiş; Cerrah- :mız enmesı. 

1 
~ ot . la ır. a e muı, allka gösteren oksijen saçlı bir· aradaki farla tevil edecek bir çare bul 

ır h t · 1 nı eşya temız enır emız cnmcz tas- 14-1 dı mu..+u. 
ır telcr • manda Trabzon ve şark vilayetlerinde paşa as anesıne yatırı mıştır. .f b 1 mi k yosmayı se ....... a . ,. . 
(~ah ı~te bulunmak isteriz: halk oyunların da tetkik edecektir. ,...._.._, nı e aşa aca tır. Munun 28 - 30 yaılarında bir - O gece sarhoıtum. Bana bunu 

tclı:ıanı_ r~ tahlili), (Reklam kuvvetinin istimali), (Mode~ Ka~~deniz v_e Erz~rum halk .orun: AZ KALDI BOCULUYOR- Ml!_arlfte gençti, itina ile taranmış ve yandan :r:orla imzalattılar. Neticede fahitlerin 
hugu·· nevileri) hakkında tetkikat yapan bir cihan kongresı, tarı fılıme çe.~ılec~ktır. B':':nun ıçın ~· LARMIŞ ayrılmıt aaçlan alnının üıtilnden bir celbi için muhakeme talik edildi ve 

Ç l\letde B . . . nema operatorlerınden murekkep bır Mustafa ve Hüseyin iaminde iki M kt 1 d f li t istifham ipreti ıeklinde lı:aşlaruu ör- maı:nun, san saçlı yosmayı ae!inıla-
lilt Ok tcnıe C~lınde ak!cdilmif bulu1_1:uyor. . .. . , . heyet Karadenize gidecektir. genç Arnavut köyde bir sandal kira- e ep er e aa ye tmüştü. mayı ihmal etmlyerek, geldiği gibi 

lı:oıı ~ olunurki, canlanan Turk sanayıl, bu uç bın _kişı- Heyet Trabzonda konservatuvar lamıılar, Küçük çekmeceye gitmek Geniş omuzlu, gürbüz bir delikan- jandarmaların arasında çıktı. 
letkilt g'reye ıştirak etsin, ve 1929 da mahreçler nasıl tahlil ve heyetine iltihak edecek, beraber sey- llzre yola çıkmışlardır. Hususi ve ecnebi lıydı. Yalnız gözlerinin altındaki mor SULH HA.KiMiNi TAHKiR EDEN 
tekı_ ·olunur, 1929 da reklam kuvveti nastl kullanılır, 1929 da ahat edeceklerdir. Operatörler bug!in Ahırkapı açıklarında sandal bat- k d • hale ve bir kaç çizgi sefahatle geçen RECEBİN MUHAv"MESI 

;"<Ul1 n · · · T b ·d ki d. mak tehlikesine maruz kalmış, iki me tepler en btft>O&U ...,. taic·ıp •· evıı. eri nedir, bu.' tün bunları, vat. andan kovmak istedig" ı ra zona gı ece er ır. y & geceleri işaret ediyordu .,.. genç feryada başlaltll§lardır. Feryat-
naYı tnemleketlen' kadar ög"rcnsınl N. !ara Azim motörü şitap etmiş, san- 15 Eylülde aı>ıhyor Reis, sordu: '" Borsada dünkü muamele - Diin T Ad ? 

* ** dl k kAhk · ·· - ınne borsada İngiliz lirası 1016 kuruş o- a ı çe ere ır apıya getirmı§tır. . 

G U
" . r t ,..---, Maznun adını bir asalet unvanı gı-

Nu• N İKTfSAD HABERLER tuz parada açılarak 1016,50 kuruşta iKi VAKA Hususi ve ecnebi mekteplerde ik- bi tafahurla taşidığı lakabını da ilfı.-

L kapanıru•tır J Ü Elm mal imtihanları eylülün ba•mdan iti- d k ·· 1 d' • .. ' · .. • 1 - sküdarda adağında otu- ' ve e ere soy e ı. 
l&to.ı I -, d , , Dun pazar almasına ve ogleden son S . . . d bi • h d.. barem yapılacaktır. _ Torpil Osman ... 

1•1.,t "' er geldi : Jktısat Vi!ka eti eri tevzıat ra borsa kapalı bulunmasına ragınen ran aım ~smın e 1 rd,al ıs un gece Bu mekteplerden ekserisi de 15 ey _, "'I • 20 000 İ "li 1. bo d yanında bır kadın a o aşırken aşka Mlltat suallerden sonra evrakı o-" "'rın· t d'k d k Od 8 go"nderdı' , ngı z ırası rsa a muame- ım· h .k. 1 .1.h ıu··ıde aeılacaktır . . h si b" . il "uı " 1 aS 1 e ere OY l .... 1 .. t'" ge tf avaya 1 1 e Si a atmıştır. ' . kundu. Katibın usu ır şıve e .. " Ya e goru muş ur. 2 Ü k .. d d t N Maarif idaresi bu mekteplerin ka-
«n;• Ya Tur·· k ih 1 d ,_. dilm. · O ·ki f b ·ka y · .. ti h 1.. .. ih - s u ar a o uran azım e- ku 1 k ki 1 okuduğu bu evraka nazaran, ma:r:nun "".tn b mallarınm · racına a taı .. ım e ı'tır. nı . a. r~ - enı uz m ma su unun racına f di d" M 1 k h 1 drolarını ve o tturu aca tap arı b. 
l llılha aşJ:ınacaktır. run müracaatları da reddedılmıştır. başlandığı cihetle bir kaç güne ka- kaen un .-komkşı:sdu ~ e .~nı'!' a tetkik etmektedir, bir gece geç vakit evine dönen ır 
••tli •ııa tad d"lmi d ril . d bo İ · d · d.ki d vga etmış ve - a ıncagızın uzerıne _ ~· m!iseviyi. tenha bir yerde çevirmiş, 

•tinc -uş ve Jısteler ıktisat ve h az a am ıyo ge ecegın en u ta - , . b -~ . MAARiF M ŞT ARI d 
~l· . Yapıl~- c : ı ş. .e erın Listede 29 400 kilo işlenmiş deri far! krsayb~ zmılr e~. dşım bı n ken 1 iki el silah atmıştır. Çıkan kurcun- O EŞ zavallıyı bıçakla tehdit edere\: soy-
•ııı.. ;. e taatik d'l k . d- 62 fabrika arasında 27,000 kilo am t• d t il. .. . d "h" ıar Mele)$ han•ma ısa et etmemıştır. . . Kemal muş .. Fakat karmanyolacı yanın an oqdc . e ı ere tıcarct 0 a.. . . . ır e ng ız uzerın c mu ım tenez- Maarif Vekiletı mı.isteşarı 1 lmaz f dı ba il 

l'ic edıhni•tir den de 36 fabnka arasında taksım z!il vukua geleceg"i tabii görülmekte- BENZiN DEPOSUNDA A k · · t' ayrı ır ayrı erya san m se-t•, aret da' · dilm. · NGIN Bey, n araya gıtmıs ır. vı· o··teki sokakta dolaşan devriyenin 
~rtııı•t 0 sı yeni ihraç Iis~esini e ıştır. dir. '! Aı ~ ~ "" 
-... 1 • ır :S k · · MAARiF EMlNI nazarı dikkatını celbetmiş ve maznun •cek .j .u listeye nazaran ihraç D~rilerin ihracına yalanda ba§lana- • Kolza yağı şir eti - Kolza yağı Galatada Arap camıinde Mahkeme 

•tiler 98 fabrikatör arasın- caktır. çıkarmak için 50 bin lira sermaye ile sokağında And"" efendinin ben,in Anakarada bulunan Maarif emıni yakalanmış. · 
* * * bir şirket daha teşkil ediliyor. Diğer deposundan du.ı yangın çıkmış isede Behçet Bey bu hafta şehrimize döne- Reis bey usulen sordu: 

imalathanelerin adedi ise onu teca- heml!n etfaiye yetişmiş ve söndür- cektir. - Sabıkan var mı? 
., Kambio Borsası 18181929 
Dıı,.,, tıhıı lı.TJK~AZl.AR TAHViLAT 

vüz etmektedir. muştür. ARAPÇA ACEMCE DERSLER - Ehi .. va,r-. 
Yapılan bir hesaba göre şehrimiz- KAFASI EZILMIS Arapça ve Acemcenı·n bu seneden ,· - Kaç tane· ı d " 

d ·· d 20 t k ı · k ı Maznun bu sua c cevap verme ı. 
e gun e . on °. z~ yagı çı arı .... '- Seyriscfain idaresinin Aritalya va- tibaren kaJdınlması hakkındaki kar<t- · d h 

40,- Y. o.r. Bu ya. g başka hır ışe yaramadıı;ı purunun 3 numaralı anbarında çalı- Halinde hicaptan zıya e ayret ma-
40,- h ı ka 1 rın bu günlerde tebliğ edilmesi mıih- d 
46 ıçın epsı petro a rıştırı ıyor. Bıı •an amel d C ıa-ı dün d ki . d " _ nası var ı. 
,- .. d h . . . d . . k ' e en e en erı u temeldir. Bu dersler kalktığı cihetle Reis sualini tekrar etti: 

4,58,00 Yb\lz .. eknt .. azınenın ugra ıgı zıyan pe zeltmekte iken bir tütün balyası kay- ikmal imtihanları da yapılmıyacaktır. 
4 c,1,00 uyu ur. . . arak yuvarlanmış ve Celal efendi ba- - Sabıkan kaç tane söylesene! .. 

ıı.'ı... l 1 9" 0000 
...,IYtı~~--hhıdc IQI sc Ao•dola} ~. ~: 

•nıır Yolo i 70 D. Y. 1 T 

'ı t,,~ SF.Nı:n.u Ttinel ıııretl 
(ıı.~010 d 11 RO ı:ıettırtk ılrktd 

l6 :5 Petrol.• kolza karıştırıldığı ıçın pet !yanın altında kalarak kafası ezilmi _ iMAM VE HATiP MEKTEBi Biraz sert sorulan bu sual maznu-
rol sarfıyatı günde 20 ton azalmış- tir. ~ Maar.if vek5.letinin imam ve hatip nun ağzını açtı. Omuzunu garip bir 
t 20 t t 1 · h' · t"hl.k tarzda kanburlaııttlrarak cevap verdi: ır. on pe ro ın ısar ve ıs ı a mekteplerini 13.ğvetmek tasavvurun- :;$ 

l 1'r,rı~ enıır yolı H Rıhtım Şirketi 
lı s •y Ş OO H. P.,.. llaıın fi rklll 

r s; · ıır•eu 79 oo 
l 't Slıteıı tt.00 

1 tı '·~· ... \ 38 00 b•llıırı, 0 Ş. 10 40 
~. ı;;ıırrn,. ı ~7 .<o 

ÇF.Kl.ER 

LonJrı 1010,50 Oıı 

P•rı. ııı ıo,oo 

Ctne1'r~ t 47,75 

~twyork 0,47 ,7;=;,oovo 
Atını 36 86,00 
Romı OQ ı :l,00 

resimlerile hazıneye 3 bin lira vari- HALiÇTE MEÇHUL BiR CESET da bulunduğu söyleniyor. - Sekiz tane.· 
dat getirmektedir. Evelki gün Azapkapı is)selesi önun İmam ve hatip mekteplerinin tama - Hepsi de hırsızlık mı/ 

B ti U"nde u··ç b" l' d d 1 d b" b Maznun, bir hakarete marw: kal-u sure e g ın ıra an c mavuna ar arasın a ır ceset u- men "köy muallim mektebi'" haline 

1 t "'e•ıo ş_ 7 50 
! ~1•foo ı, 28 50 

11 r. ... Ş. ~· 50 

Rokrt~ t5 ()'.'\OU 

BrUll:J•i ·' 4.,,00 

Amıttrdam 

Sofyı 

Bcrllı 

ecnede hazinenin uğradığı zarar bir lunduğu görülmüş ve zabıtaya haber ifrağı muhtemeldir. mış gibi doğruldu. Biraz evet ç:arpıt
milyon liradır. Bu vaziyeti Petrol in- verilmiştir. Zabıta memurları vak'a Bu takdirde. din adamı olmak isti- tığı omuzlarını bir yay gibi gerdi, 

1 IQ,OO hisar idaresi tetkik etmektedir. mahatıine gider~k cesedi denizden çı- yenler lise tahsilini ikmal edecekte:-, göğsünü kabarttı ve hemen cevabı 
M 60.<M> Petrol inhisarı bu hilekarlığa kar- kdrmışlardır. darülfünuna geçecekler ve ancak da- yapıştırdı:. 
2 ıt,ı.~ şı çareler arayacaktır Yapıtın tetkikat neticesinde bunun rülfünün ilihiyat fakültesini ikmal et - İstağfırullah reis bey, ben hır-

• Pamuk mahsulünde bereket - kısa boylu. zail, kesjk bıyı'idı, tahnıi- tikten •onra hoca olabileceklerdir. sız değilim.· 
Bu sene Adana ve havalisinde pamuk !· nen 30 ya~larında kadar bir islam ..ıl· Mamafih daha kafi bir karar yok- Samiin arasında bir kımıldanma ol 
mahsulü bereketli olmuştur. Alaka- duğu anlaşılmıştır. Hadisenin ne su- du. Sekiz sabtkası olduğunu demin 
darlar dünya bor. salarındaki fiatlere retle vukua geldig-i anla•ılamadıg-ı uı·- tur.t . kendi ağzıyle itiraz eden maznunun 

' b marn ve batıp yetiştirmek iızre 
dikkat etmektedırler. Tiftikte oldu- bi cesedin hüviyeti de t'"'spı't e 'ı·ıeme- «husız:t sıfatına itiraz edişi merak ' " m!istakil bir meslek mektebi tesisi de 
ğu gibi pamukta da alıcıların azal- miştir. Ceset çıplak olup önünde bir muhtemeldir. uyandırmıştı. 
masından endişe edilmektedir. bez sarılıdır. Bu vaziyete nazaran yü Reis. bu merakı sanki hissetmiş 

• Şeker sarfiyatı azaldı -Yaz mil[ zmek için denize girip kazaen boğul- TASHiH gibi: 
nasebetile şeker sarfiyatı yiizde elli muş olduğu tahmin edilmektedir Hü Dünkü nushamızda bir akşam ga- - Peki! İlk mahkumiyetlerin ne-

1trı)'c 4 ':'5 P111 16 07.50 

ti IK 00 Vty.ıo.t J 38,50 

'fl~tcaret ve Zahire Borsası 18181929 
~.- . day 1 AZAMI ASGER Birinci mt ı:ıoo.oo 1100.00 
~,,11°1« O-OO X. P. I. p !tinci 0000,00 0000,00 
it '' 18,IO 16.20 Uçllncu 0000.00 0000,00 
S 
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' 1 GO Rumol ·~ .oo 00,00 

1,0, O.(J oo.oo ııo,oo Xepet 
\· .,, 0-0 17,2'l Pupııl 
""''•k 15, 1 o 
t\ ltıthl"' .- -,- hhlro 

~.Ilı 
l!>ı.''h 

,•rıttıa 
-.oo 
00,00 

derecesinde azalmıştır. Sarfiyatın a- viyeti tayin edilmek üzre Morga gon zetesinden naklen ve Maarif Müdürü den) 
ç .. cı. ıo,oo zalması fiatlere tesir yapmamıştır. derilmiştir. Haydar Beye atfen bir beyanat inti- - Neden olacak, karmanyolacılık-
Arp• ıs.ıs 15 15 Yalnız eskisine nazaran az mal gel KASIM PA'ŞAÖA CERH şar etmişti. tan .. 

1 l.l!O 

00,00 
Mıstr 15 ıo ıs,ıo mektedir. Dün saat 15 raddelerinde Kasım Dün Maarif Müdürü Haydar Bey- Mununun cevabı, şüphe yok ki in-

"ı.ııı H Yuı.ı 00,00 00,00 * Nebati yağlar - Memleketimiz- paşada kömür iskelesinde Hasan ka- le görüştük. Haydar Bey hiç bir ga·. tizar edilmeyen bir cevaptı. Demin 
,,., _ ,IJOUbubat Keıea to•-• ,!,00 21,10 de yapılan nebati yağlar ihtiyacımı- t k" · d zeteciye beyanatta bulunmadıg"ını sö- hırsızhg"ı reddeden bu adamın cevabt, 

K n P anın omiır kısmın a çah<ı:ıın Sür- 1 
p," •ıyemı 2't.- 22 - oo.oo oo,oo zın yüzde yirmisini temin etmektedir. "" yledi, Biz de bu şekilde tavzih ediy- onun içı·n dudaktan dudağa sirayet . "''• ., Un • Fuulye ~eneli Ali kömürcü Tevfik oğlu Hak 
kttr r.,strıt Mercimek -,00 --,00 Yeni gümruk tarifeleri hariçten ge- kıye gözünden bıçakla çerh etmiş me oruz. t:den sessiz bir gülüş1e karşılandı ... 

l\ırtrı~. I44o.oo ı.ı.w,oo Nohut 15;.?0 t5.2U len nebati yağların kilosuna 60 kuruş cruh Hakki tedavi o)unmak üzre B~- 1 • •••• •, ·- Evine dönen Hayim efendıy~ 
l•rnuı« 13Jo.oo l.!'ı;.00 Börulce oo,oo oo,oo resim kcymuştur. Bu suretle dahilde yoğlu zükiır hastehane•ine kaldırıl- .t;;!/rkellerde sroumymuu?ş elli beş lirasını almışşın. Dog 

fstD 1350.00 1~4'1,00 Bati• oo.oo oo.oo yapılan yağlar himaye edilmiştir. Ye- mıştır. Y 

()
qllbut H.ayvan Bo .... a .. 118181929 ni tarifeler nebati yağ fabrikalarının :----------- Malülgaziler pazarının - Hayır efendim, haberim yok ... 

• a a aded~ni artıracaktır. • _ Peki amma adamcağazın cüzda-
(".• iri •atıflar Et R&llflan • Tiftik piyaaası - Tiftik piyasa- irtihal Ve taziyet tasfiyesine devam nı sonra senin cebinden çıkmış.·· 
•lnsj ftatı sındaki buhran devam etmektedir. Yanya vergi müdürü merhum Saip - Olabilir yal 

d, 

Adet k.Uu ftyı Cinai l(llo Satış buhranı yüzünden Anadoludan Beyin haremi ve gaıetemiz tahrir mü ediliyor - Nasıl olur ? 
uruı azımı şehrimize mal gelmemektedir. Bura- dür muavini Ali Kemal Beyin valide- Malül gazilere muavenet hey'eti - O gece ben de evime gidiyor-Ası•rl Azami 

' 

1605 24 da yığılan tiftik miktarı 30 bin bal- si Hatice hanım uzun zamandan be- ve pazarının tasfiyesine devam edil- dum. Yolda ayağıma bir şey dola4tı. 
'""" J6 yaya baliğ olmuştur. ri çektiği hastalıktan kurtulamiyarak mektedir. Eğildim baktnn bir cüz.dan.•· Celıi-
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Alikadar tacirler her gıin Londra dün irtihal etmi ve cenazesi Göztepe Tasfiye pazardaki malların satıl- me koyduın. S?nra benı yakaladıkla-
Amsterdamdan gelen tiftik fiatlerini tabyalar karşısındaki hanesinden kal- ması suretile olmaktadır. l rı z~man uzerımden çıkard_ılar. Hal-
takip etmektedirler. dırılarak Sahra;·icedit kabristanına Satılan mallar yerine yeniden mal buki ben onu gazetelerle ılan edecek 

Londra borsasından tiftik hakkın- defnedilmiştir. Bu müessif vesile ile alınmamaktadır. ı sahibine teslim edecektim. 
da asağı fiatlar gelmektedir. Ayni arkadaşımıza ve merhumenin mahzun Diğer taraftan tasfiye hey'eti cemi- - Parasını çaldığın adamı 
zamanda gelen telgraflarda "alın bıraktığı diğer aılesi erkanına beyanı yetin uir e~yasını da tespit etme!>- t arkasından h!icum ederek bıçakla teh 
yoktur" kaydi ~rdır. 1 taıiyet ederiz. Allah rahmet eylesin. tedir. 1 dit etmiş•in .• 

Beyoğlu ıulh hakimi Kemal Hayri 
beyi tahkir eden Recepm dtin üçün
cü ceza mahkemesinde muhakemesi
ne başlanmııtır. 

Sorulan ıuale karşı; 
c- Ben ıaaralıyım. Belki bir ıey 

söyledim.• Demiştir. Şahitlerin celbi 
için muhakeme talik olunmuıtur. 

"Katil Mahmut tibbı adliye cö•
derilcli - Evellı:i gece Koskada Os
man ve Rüstem isminde iki kişiyi vu
ran şu yolcu katil Mahmut Adliyeye 
verilmiş ve d!in altıncı müstantik Sü
reyya bey tarafından isticvabı yapıl
mıştır. Mahmudun muhtellinuur o
lup bir kaç defa tımarhaneye girip 
çıktığı söylenmektedir. İsticvabından 
sonra muayene edilmek iizrc tıbbı ad
liye- sevkolunmustur. 

Zabıtaya hakaret eden 2 Rum 
adliyeye verildi-Sarhoşlukla zabıta
ya hakaret eden Sotiri ve Pandeli is
minde iki Rum muhakeme edilm<k 
üzre ikinci ceza mahkemesine veril
mişlerdir. 

* Casus Kasımın muhakemeli -
Casuslukta ma~nun Kasım Tevfiğin 
dün mu ha kemesi rüyet edilecekti. 
Llkin bazı makamattan yapılan isti
lamlara cevap gelmediğinden muha
keme talik olundu. 

--- ~• ••-et<eMl+e~••~~ 

Sergiler 
75,500 kişi l 

-· Dün sergiyi 10.000 i mütecaviz ki
şi ziyaret etm.i~ .ir. Ziyaretçiler ara
sında mahakitn ı üesası adliye erkanı 
avukatlar ve ecnebi seyyahlar bulun
maktadır. Ecnebi seyyahlar üç dört 
saat sergi dahilinde kalmışlar hayret 
ve takdir ile her kısmı dolaşmışlar
dır. Günün ziyaretçilerhıhı en büyük 
kısmını kadınlar teşkil ediyordu. Ka· 
dinlar ipekli dairesinden adeta 20rı.1 
çıkıyordu.Şimdiye kadar ipekliler hak 
kında kendilerine hiç bir tarafındaıı 
bir fikir verilmediğine mÜt!essirdir· 
ter. 

Tirende. tonelde, tramvaylarda. ga 
7.İnolarda günün en mühim bahsi yer 
li malları sergisidir. Herkes cilelbu
sus kadtnlar kısmında birbirlerine 
yerli malları sergisini görmesini ve 
şimdiye kadar devam · eden iktisadi 
gaflete nihayet verilmesini birbirle
rine tavsiye etmektedir. Bu gün ka
pa ... nması mukarrer olan serginin 25 
Agustosa kadar açık birakılması ta
karrür etmişıtir. 

Yerli mallar sergisinin mazhar ol
duğu rağbet halkımızdaki iktisadi in
tibahın en b!iyük delilidir. Aziz Tür
kiyemiz pek yakın bir atide kendi ih
tiyacını kimilen kendisi temin ede· 
cek mertebeye çıkmak için lazımgeleıı 
vasıtaları elde etmiştir. Yedi gün ur
fında Rrgi 75,500 ü mütecaviz kişı 
tarafından ziyaret edilmiştir, BU~ 
parlak bir neticedir. _ 
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ıneU. Alıliö!Q ve .eciyeai dliıiHt bir ı 
karı koca sinema yüaünden ayrıl
-z. l:fayatıru tcmiıı ·~ bir çift 
top atııan ayrılınas. 

iLLiYETiN EGLENCELERi 1 Doktor 
Celal Rasim 

laray ~azası bel e~iyesin~en: 
FELEK 

MRIN t:MDl 1 "MILL.IYIT.Tlll 
l'l 1\ ust 19'19 

HllGCNKO HAVA YERLl MALI SERCISI 
D uaml lıarareı i6 ugarl lli Mektepliler müsabakası 15 inci hrl 
derttf ıdı . Bııgun havı ~~k ol..,.k tıısı birinciligini Galataııaray liseain-

,__ den 7 59 Rqat Tevfik B. kazanmıştır. 
euu. B d ı--"'-'"-..:...--..;....;.. ___ _. u yazı ~u ur: 

ı .. B haftanın bal:ıederi arasında en 

'

mühimmi Galatasany lise.mele aı;dan 
"Yerli mallar aergiıine" ait olonıdır. 

ERGİ r Bu a<"Tgi, memleketimizde yeni u-
.B r S<:rgi cna m lı bir !"Y' yanan sanavi hayat? bakktnda şaya 

ra neclen ııeş'et ettiği.ıı.i nımemnınıiyet biT hm verdikten bq 
dı "'" dim. Artık her ıc- ı k.a, Avrupa mallarına avuç dolasu pa 

yı >J. J fa ıu ı 5Cbc~ nı düşünerek ra veren halkı. Türk zekisı ve Türk 
ka a atlatlli.lyı çoktan bıraktım.Son sayilc vücude Gelen Güzel ve sağlam 

rn t'n -<1ktJuJ milharrırleri gi- etr'"'rJM'İ gHstcrerek irşat etmt~i itiba
g 1 ı yazmayı tercih edi- rile ~ok faydalıdır. 

yorum. gı dedinız mi karpuz ser- «Herekcnın> ve aramuruJ.uu 
ı;ıs buc olsa gehrlrr. Meaelii bir ga- o _güzel ve aaglam kun:ıaşlanru gör-

_., r sc , b ~ı yapı ... sa. et.. hey i dul ~en sonra. bır Türk sürük Avru
ı _r C6!mİze 1;öre tasnif edip teşhir pa kuma !arına para verebilir mi? 
et r az mr rağbet gönir. Ne ise Y• o rengll renk güzel ve zarif 
latıfe rt.. Galatasaray mekte- Bursa ipeklil~i . . 
bımk çılan ycrlı ınatıan serıci no 1 BWılar dururken ilci üç defa gi-
ı. f L:J, &du.-n sergiden ıki zıt - mekk lıuruşan ve paçavraya dönen 

Ba rftn1tl yeni 
bllmecemlıı 

SOLDAN SACA: 
1 - İlerinin aksi (4) Diyar (4) 1 
2 - Cefa (3) 
3 - Sa&lam (~) 
4 - Fer .. sct (4) Rakam (3) 
5 - Şark vil..iyetltrimizdcn biri 

(3) Uzun (S) 
6 - Boyun aksi (2) Keder ( 4) 
7 - Kabul etmek (3) Doet (3) 
9 - Fca (4) Nota (2 ) 

DllnkG bllmeceaılzlo 
halledllmlf şekil 

YUKARDAN AŞA~I: 
1 - iade ttme (9) 
2 - Mensup (3) 
3 - Dayanıklı (9) 
4 - Müsaade (4) 
5 - Zaman (2) Nida (2) 
6 - Heybeli (3) 
7 - Laçiverte kac;an (9) 
5 - Pislik (S) 
9 - Nobanlaştımıalr (9) 

Bahriye hastane I dldige 
ve zllhrevlge m tehas ısı 

-Kadın: Erkek-
aıt. freacı. belaotuklup 

va idrar yolu hHtalıklarını 

en emaiyetll aıuller ve en 
ılverifH ,artıarla tedavi eder. 

• dıc> : BeJuglu, Mı ıokü 
' ı o 11 tc cfoo Beyoğlu 7JO L•r 

glln aaı 8· 10 14 iO 

Janıfar11a imalalb:resi ıüdnriye. 
lio~eı : 

Tarakyada Sarıı.y kazasında emtia! tilccari\·e ve hanan atım" 
nmı yapılmak lfzcre her sene lı.fu to>un 31 inLı gıınu .ku;adr ıııur. 
olan mc~bıır 

Balçıka Panayırı 
Bu sene de hmafissabık kü~dı mukarrer bıılunduıı:undan tf'~ 

edecek llıccar ve esnafın czherdhet memnun kalacakları 
olunur. 

Dişçiliğe ait edevatı in1al t>den mühim bir 
!ab~ika. yeni icat ettiği ve imtiyazını aldığı ~t 
ınhıs.:-ırlı ve rekabetsiz pek şavanı havret bir 
madenin Türkiycde satış inhis;rını biı: serırıll' 
yedara tevdi etınek arzusundndır. Türkiyerıİl' 
bütün şehirlerinde tali acenta lıkların kü~d: 
mecburidir. Tekliiatın W. V. fı'.?6 nınızu t;ıll' 
tında atideki adre·· yazıln1ası. Ro<lo)f ~lo 
Berlin SW 100 

le av-1.·ldım . 1 Avrupanın ~şma ve sun'i ipekli ku- *-1111•••ıııııııııııııııııııııııaıııııııtııı.. _..ııııııııııııııııııııııııııı111ıı111 

r:,. 1• k. • d . . ,., .. 1 • yü .. ___ , d ..- "'''"'''" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.. ""'''''''''' ,,,,,,,,,,, ••••••••• ,,,, 
• a pt scvın ıın. llizde 6iinay· m~ arma ın~ uıı ...... ama an =; A ADO L e:: 

tahmL-:ı cdebrJdiğimdcn çok ilerde- nası]~· para verebilir? 5! ·= 
ımiş.Haıta harıçten geldiJ?ini zannet Hukilmetlıı yardımı lıal1tm nığbeti ;; 1: 
tı;,ım bir çok ıcylerin yerli olduiu- ve b~ yeni_ ~~ tarifesinin i:f ı:S 

• atın alınacak olan 2930 ekmrk 
torbalı kapab zarf uoulile munakasa 
ya k nulmuştur. münakasa 2&-8-929 
Çarşanba günü' 93at 14 te Jstanbullıa 
jandarma imalithanesınde yapılacak 
Ur. Şartname imalathaneden verilir. 
Teklifnamenin tarzı imlası şıı rtname 
de yanlıdır. T~minat mal aanchğma 
verilip makbuz teklif zarfma konula 
cakt..r aksi hal teklifnamenin reddini 
müciptir. 

lıan 
Evkaf umum müdürlüğünden: 

Kuledibinde . kilin va~f ana Ü.Zerine inta edilecek binaların ~~ 
kapalı zarf u~ulıl~ (19 Agustoa 929) tarihinden (14 Eylfıl 929) ~ 
kad~~ . mevkit . . munakasaya. Taliplerin §Craiti anlamak ve Eenılı:ı ~ 
ycyı ~~rmek ıçuı her gün aaat ondllrtten ııonra heyeti fenniyeYC )dl 
yevmı ~-~lan. (14 EyUll 929) Cumarteei &ünü uat on beşte Ista" 

nu hayretle görd.._ n. Bir kaç ııene- ~yeainde ~yumız emın ve çabu :: : 
lk:.ru:i bissl.DlC gelince onu ilmile bır. surette ılcrlcyecektir. Bu m<'111le- Si S J GQ R TA ŞiRKET { ı:; 

Bipda Maliye ıahılldan iken 
3, 8 'enesi lıuılanndao 84 lira 53 
l.:ur-,_;u teslim suıdık •tm. elen ıcg:ıy
yıip eden arkırı efendi aleyhine açılan 
da»anın yevmi mahkemesinde mtid· 
ık" ıleyhln ika cıgthı rçlml bulon
du u anlaşılarak il:lnen ıebllğaı kf3-
sına karar verilmiş ve muhakemede 
18 e;,lül 929 tarilıine rılik edilmiş 
oldup;undan mumalleyhln ynml meı
kOrda saat onbirde Biga Sulh bulıok 
rn.lı.kemesimlc hazır bwıınmuı >eyı 
taıaluıdan mosaddak bir velrll gön
mesl ıebuıaı makamına kaim olmak 
üzre ilAn olunur. 

le -şüphe edikmez ki- cumhuriyetin ketin, to.11unu, tüfeğini. tayyaresini, :: •• 
eseridir~ vapurunu, her !eyini kendi yapacağı :i I 5: 

!kinci hissime gelinrc onu iomil• uman ıua1ıt aeiiJdir. :s Ttlrklye f Bankası tarahndan te kil edllmt,ttr. SS 
ifad den 1iyade esbabını izah ederek Memleketi bu bale ıtttirmek Tllrk :!I Vup • Hayat • " • • l(au • Otomobil • m••'ıılly• E•; 
anlatmak iaterim. Ben hqlra memlc- ıcn~liğioin en bilyülı emelidir. a -
ketlerde de bir çok aergi v• panayır a .ally• prtalarım kab 1 eder. :: 
gördihn, o sergiler daha ilk naarda f :: Adree: 4 llncU Vakıf ban lstaa ES 
bir bilgi ve tertip mahsulü oldukla- irlihaller ii::ı Telefon: ııtaabul 531- Telgraf: lınttyu :: 
nnı anlatırlar Bizde böyle olmamı• •••• .. :ır·nıı-n•HtlllHIHllll ... 'l'l"'"'""'l""l""'""l'"li Mallanmu fıiç te iyi arzcdilmc:~ Doktor Ali Mazhar Beyin mııbdu- uı ı ıuı 1111111111111111111,.. Rlllll Hl 111 IUUllU 111 

hclc ipekli daireai diye pdilim bır mu Galataoaray lisesi talebeııinden Maarif veta" letin~e 1 ye~ ~a büy~k bir çamaşır ıepeti Reha bey mUbtol& oldufu hastalık- n 
tesırı yaptı, bır çok reklamlar anıuıı tan kurtulaoııyarak dUn vefat etml§- ı 
da bir şey göremedim. Bizim terci· tir. 
nin çok daha muvaffak olmaaı için Cenazcıai bu gün Kızıltoprakta fh- 1 - Bu . ene maarif vek!letı hesabına tııhsllde bulunıı:ıak ve 
1unlar l!zrmdu: lamur caddesinde postane yanında avdetlerinde muallim olrna.k ilzere ecnebi mtmlebtlere lile mezunu 

- Bir sergi binası. Mektepte Mr· hanesinden ubahlaym ""at 9 buçuk· be . 
gi açılmaz. Hele yazm insan eriyor, ta kaldırılarak 'Kalamıştan motllrle tale gondertlecektlr. 
tek kapılı yerlerde nyaretçilcrin gi- Barnk(lyünc Mklonacak ve cenaze Tahsil gıublan şunlıı.rdık: 
rlp çıkmaları pek gür oluyor. ııamui kılndılrtıui eonra defnedile- ı - Riyuivat 

2 - Mallar ya mamul olduj!u mad cektir. Allah rahmet eyleye. . · . 
dci iptidiiyc yahut fabrilia eıaaı llze 1! - Fızlk • Kimya 
rinden tqhiT edilmiş. Meselt ayni fstanbul sıhhiye mfies- - 'fabil ilimler 
adamın malı olduğu için gramofon f • 4 - - Tarih cografya 
plaklarilc matbaa hunıfatı birlikte ese en mübayaat 
arrcdiliyor. Sonra Hercke malı diye 5 - Ticaret 
krep dö .ın ile ytt ıwıaı birlikte Komlıyooa Rlyaıetfndea: ı1. - • afıa velı:Aletl be~abıııa birld n Te !klsl köprü mülıen-
gö.teriliyor. Dünyada .er&i mtlta· Balmköyde kain •-an akliye ve dl li ta et111tlı üzere bilmü.sabata Avrupayı !iç talebe izam 
lıasaısları nrdır. Böyle bir ad- aubiyc lıaıtmesi için !hım olan 
biıyük ihtiyaç var. Her tcyiıı ait ol- 2SO ton nuıden kllmllrö tanzim edl- edlleceltor. 
duğu sınıfla beraber teşhiri faydah· len şartnameıi vcçhile ve 27/ Afua- Taliplerin milhen 
dır. Madeni e ya lamsmda 111 ı.o.,.... rıffq at SJ lm l!uıı2 JtWS 6ıl5 /eOl elması Jazımdir 

mektebi ye ya Darillfilnun m!ldanmlerlnden 

ıı, elektrik lambaaı, dikenli tel, ıiTi, sarf uadile ilıale edilmek lbere mU-
karyoı., mu·ı!la çalparaar, elelrtrik ıı.akauya konmtqtur. Bı:ı baptaki 8 - J\Ia<len mübelıcllillği tahsil etmek üzere Ereğli kömür 
pili bep bir arada. Bu dotru defli. warın yi ııarmeı. w .fula. izahat şir ed tarafından Frııı.sada ( S<n~tlyec ) :\lııadi'l melı:tebice bllmü-

3 - Pek çok Mnayilmis nr irin- -o.tııuıo:ıı n:ı'l•=r uııarna.taı11 llJCllll• 
zedilmemig. Bu bal belki kendileri- na mlhacaatlan ilin olwwr. ~bakı bir talebe izam edllecektir, Tallplerln hl &eden meıun tt 
ahı takairatıdır, fakat lıöylolerini Uı • • • rlyaziyıta ltyılı:lle aşiııa olmakla beraber mektebin progrımlaruu 
na' edip l>ehemehal iştinık ettirme- Bakırkllycle kiin eınra:n akliye doğnıdan doğnıya takip edebilecek derecede Fransızca bilmesi 
il. Bir kıaım sanayii de haıiı görme- •e aubiye H • stanesinin bir pavyo- lazımdır. 
meli. Sergide gt!nneditim ,eyler: aunda yapıle 't 7352 lira 40 kunlf 

Alaturka ,elrercllik, tanıkcılık ,,. bedeli keşifli inşaat olbaptalıi lıeyif- 4 - Hart umum müddrlüğii namına ikisi Almanya.da, biri 
b ıkctlık, tdunyecilik, ııarı ,,. be- msw ve 1ıu hapta taaaim edilen tart- Franı:.ada fenni mesabıı (.Jeodezi) Tahsil etmek ilzere bllmüsabaka 
yaz maden işleri. marpuçculuk, kll· ft·--: v-"'"e v• 27 _ A""·-~ _ 929 al .__ ız d l k 1 Tal 1 · bl l" Da J{ 

k ·ı·k h u 11 il'k ~· ı. -- ·>- • •-·- Uç t ~"" am e 1 ec~ t r. ip erın r ıse ve "a rü Unun re çı ı • aoır ı P rgec 1 • Çumue Salı gilnll saat 15 te kapalı zarf usu- ' 
çilik. bakırcılık, bıçakcılık, tahta lilc ihale edilmek llıı:e"' milnalmeaya mezunu veyahut Darülfünunun müdavimi olmalaıı lazımdır. 
mamulit ve lıilbasaa kundura kabp- koıımuttv. Bu baptalıi tartnameyi , 5 - Maarif vek!letl hesabına gönderilecek talebenin seçilmesi 
ları, ne bileyim dam bir çok şeyler görmek ve .fazı. izahat almak iate-
eksik. yenlerin mezkllr komiayona nrilrac:.- için a0ılan mıiöabaka ~eraltl ile sualler Maarif emin!Jklerl ile lise 

4 - SeTgiyi uzun miiddetlo açıp atları ilin olunur. mUdUrliiklerine tebliğ olunm~tur. Mu.<abakı 20 ve 22 Ağustos 
satış yapmak. Şimdi gelen binlerce 
adam gelip g..Myor ve kırk para bı- ı. bnl k l b 1929 da yapıln~aktır. • ,... ı.>tan nu me lep eri mu ayaa 
rakmıyor. Hepimiz. baktık beğendik lloml~yono rei<liğinden: b - Dip;er vekAletlcr namına müşabakaya girecek talebeye alt 
ve çıktık. O eşyadan birine ihtiyacı. (',.zipa ı. l>umlopınar, Hakimi· kabul şeraiti ve sualnameleri liderle Darıü!ünıma teblil'; edilecektir. 
nrz oldugu zaman aıhesi arayacalı: 
bulacak ve mesela Samatyaya gidip yeıimilliye van m krrpltrlnln 930 
alae ksınız • İşte bu güç ı tayu 'oruna kadar un, odun. zey 

BOŞANANLAR ÇOÔALI- tinvıl!, beya, pc nlr. sebze, kuru 
YORMUŞ 1 soğan, patıtls, Jnnik, ihdvaçlın 

Bır istatistiğe göre boşananl•r ço- kapalı zarf usı:llle milnwsayı kon
ğalıyormuş. Bunun esbabını tetkik mu>tur. ihale ~:,!ulun q uncu pazar
cdcn bir zat bu işi sinemalara atfe
diyor Güya alem sinemalardaki liika te i ~nü !Ht ondörtten lılhareıı 
hayatı görüp kendinde bulamayınca ~I ortakovde Gazipaşa ız fehir
boşanıyormuş. İçtimai hadiselerin ae atı mekttbl müdürlük d&in:sfnde 
beplerini boyk çabucak bulmak ve l<t•nbul )lh mektepleri mubayaa 
onları pek sade ve hafif amillere at- d ı 
fetmek te yeni adet oldu. Vaktilc komi•yonunda icra • 1 ecektlr. 7/~o•ı, 
çocukların haylazlıklarını spora at- nı pttındrkı mm akk:u teminat ile 
federlerdi, şimdi aile g çimsizliğini Fıow lıda · . e nıtlıtepler mubı · 
ıinemaya hamlediyorlar. Çocuklar ibı mesullil~tine yaunlarık ılınacak 
gitmesin ahlakları bozulur, büyükler mıkpuzlar teklif zarflın ine konu· 
&itmesin aile dirliği yıkılır, o halde laıa~ o ,;ttn .•aal cmd rdr kadar 
kim gitsin? 

om! ·vnn ıdsll•ln cmı•lld'- "•rt Boşanma sebeplerini cvveLi aile tcş ,.. " ' u. • -

~ivas ~a~islıane nıüdürlü~un~en : 
. iva' hapi hane v~ tevkithJncsimn ihtiyacı olan bir senelik 

J 80000 yfiz sek en hin kilo }ekduz.i\"e ekmc~in bedeli muhamınini 
kilosu 12 kuruş 60 santimden müzayede ve munakasa kanununa 
tevfikan kapalı zarf usulile 4 8 929 tarihinden itibaren yirmi gün 
maddede mılnakasaya konrlmu~tur. 1-iat haddi !Ayık göruldiiğll ,;u

rettc 24 8 Q29 tarihine mü<adil Cumarte<i gümi saat on lıe~te 

ihalesi icra edilecektir Talip olanlann müddei umumilik mckamınıla 
müte~ekkll komb ·una Iüzde ıedi buçuk hbabile teminat akçesi 
olan 2268 iki bin iki yli:.c altmı~ sekiz liralık teminat meknıplan 
yahut tc~lim vezne ederek makbuılarilc müra~aatları ve daha fazla 
malumat almak 'l'e crııiti hmusiyeyı görmek arLıı edenler Cumadan 

mad.ıı günldrde ~ivil!; hapfrhane mudiri}ctine müracaatları lüzumu kıli fikrinin esaslarında aramalı, son um..Jer her r;iln ugleden sonra 
ra da şaraiti hayatiyemizi tetkik et- ·ndc ~orulcbilk. iltn olunur 

lıan 
Blgııda Maliye ıahslldan !iten 

a.ıa sene;ı hasılaıınd&n 84 lira 53 
kııru~n te hm sandık etmeden tegay· 
yttp eden Kostantln efendi ale' hine 
açıları dııvanın yevmi mahkemesinde 
müddei aıc,·hin lkametil.lhı meçhul 
bolunduğu anlaşılarak ll<lnen tebligat 
icrasına karar verilmis ve mahkemede 
18 eylül 929 tarihine talik cdll1l14 
olduğundan mumailcyhln yevmi mez
ktlrda saaı onbirdc Biga ulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulıınmısı veya 
ıarlfından musıddık bir yeki) gön
dermesi tebligat makamını ltalıa ol
ıoak Uzrc ılin olunur. 
--~-~-----~.~ Beyoğlu beşinci sıılh hukuk ha-
klml!tfndcn; · 

Bir borçtan dolayı ıııahcu ff 

fönıhıu mukarrer Siger marlrab . •
raciye makinesi l/ey1Ull929 pa.ıu 
giiıın ıaat o:ı iı.Jden ltllıarea Istu
bulda Merconda Galtnye hanında 
.. uıacığından ı.lip olanlınn meztor 
gün ve ıaatte mıhılli milzayed de 
bm bulundurulacak memurur.a mtı-

ıscaatları ll!ııolunur. 

lsıanhul icra dolrc,lnde~; Bir 
borcun temini iiıi!uı :wnıuııdıı Be
yo.lunda ktin Pcra ganıjında ıahu 
hacze ılınan bir adet Sıutbelrcr 

markalı ıenezzilb otomobili 22 •tus
ıos 19'.i!Q peışembe günü ~u ondan 
on bire' i<adu Tak>im meydanında 
alenen furuh• ohıııacaknc. Tıliplerin 
m<muıına y " n \ SlaU mezkOrda 
murıca11ı lan il:ın olunur. 

y· z kazasının Anadolu !rnerl 
civarında savat dere devlet ormanı-' 
nın mu' terık aksamdan altı mah zar-ı 
fında kat ve ihraç edilmek ve 31/8/ j 
929 Cumartesi günü defterdar !ık bi-1 
nasındaki komisyonu mahsuounda i
halesi icra kalınmak üzre 76 kantar 
mahlüt ve 30 kantar meşe kömürü 
ile 252 kantar keatane ve 117 kantar 1 
koca yemiş ve 161 kantar meşe odu
nu bcr mucibi karar ve şa r" 1arot: or· 
man tarifesindeki bedri esasiye! ri 
üzerinden aynı müzayede asulile yir
mi gün müddetle müzayedeye çıka
nlmıştır: 

Taliplerin ve daha ziyacl~ izahat 
almak isteyenlerin İstanbul orman 
baş müJiriyetine ve y vmı ihalede 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
akçasile m<1an mezkür ihale komis
yonuna müracutları ' ~n olunur: 

Evkaf mudırıyetinde ıdare Encümenine müracaatları. / 

Mülkiye Mektebi kayt 
ve kabul şartları 

Mülkiye mektebi müdilrlüğündeıı: 
1- Mülkiye mektebine talebe kaydına Eylülün birinci tfal!. 

baılanacak ve yinni ikinci günü akşamı nihayet verilec~ 
.. Z - Kabul olunacak talebenin lstldaıma rapten A. JiU11>-cl 

cuzdaruru B. tam devreli lise tehadetnaıne veya tastikJlS!ll,
ni ~: Sıhhat ve aşı raporunu C. Uç adet fotoğrafrıu R. Me1't'1 
te numunesi mevcut taahhüt ve kefalet senedini (kAtibi adil~ 
musaddak olarak Cumartesi , pazartesi, perşenbe günleri ~· 
ondan on altıya kadar mektep idaresine tevdi etmesi ve ~ 
bulunanların göndermesi lizmıdır. 

3 - 18 yaşından ufak ve yirmi beşten büyük olanlar ıneltt~ 
kabul olunamazlar. 

4 - Taliplerin adedi muayyen miktardan fazla olursa ıyıı1' 
Hin yirnü üçüncü günü müııabaka imtihanı yapılacaktır. .. ,~ 

5 - Kaydolunan efendiler her halde EylülUnyimıi w· 
günü akşamı bizzat mektepte iııbatı vücut etmelidirler. ,/ 

Istanbulküçüksıhhat memu!' 
lan mektebi müdürlüğilnde~: 

Her gün zevale kadar im: ve erkek talebe kaydeditmektelf: 
Kayit müddeti ağuııtoıı nihayetine kadardır. Tahııi..l müd~ 
iki senedir. Nehari ve meccanidir Talebe tahıil esnasında as-ıt' 
tikten müeccel ve mezun olunca hizıneti maksureye tabidir. ~r 
ktepten mezun sıhhat memurlarına ilk senelerde ayda .50-70 ~ 
verilecektir. Sonralan kıdemine göre diğer devlet meınurl'., 
gibi maaşlan arttırılacaktır. Müracaat sıhhat vekAletine "' l 
m~alli sıhhat m~d~rlükleri~e verilecek bir. istida ile ohıf. -~~ 
zla uahat almak ıstiycnler Sirkecide dernir kapıda mektep ıv 
resine müracaat edebilirler. Arzu edilirse taşraya matbu ınııft" 
sal duhul şeraiti varakalarından gönderilir. 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tabasından olmak. ~.J 
Z - Yaşr yirmiden aşağı ve ya yirmi beşten yukan ohtıal""' 
3 - Ahlakı mazbut ve her ~!beden arl bulunmak . 
4 - Askerlikle allkası olmamak 1 
S - Lise altı derecesinde tahsil görenler imtihan ile orJl 

yukarı tahsil görenler imtihansız kabul olunur. 

KAPPEL 
ClHANŞUMUL 

YAZI MAKİNESİ 
Hu<usile FRANSIZ hökônıetinln takdir V< tcrdb etti~! maklııc 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt '"Olunur. :ı~hi 1~~~~ 

Umumi acente i; 
Y. Ş ORKYA_' Sıuıkıye ban 30-.~3 lsıanbul 'fel. 

.. llilllyel,, in edebi tefrikası : 5 saydı kime mes'ut, kime ~uzta- Bu yakalanışta iztırap, istihza, pervasız kanın hızıyla şöyle bir kaleme gelmez sözler ka~~ 
Hasan bu rica kal'§ısmda bo- rip diyebilirdik? Onun içindir kin ve nefret biri birile ağdala- gerindi. • ve her şey dilinin u- da susmayı en ucuz kurt ..;il' 

caladı. Bir çay. . kendisi için ki iztıraba kıymet veriyor, onun §an bir istihkar topacı gibi idi. cuna geldi. Fakat gece delikaıı- yolu buldu; onun istediği 5• 
hazırlanan çay. Erkenden man-: dile şarap gibi buruk gelen ta- Kadın önüne bir set gibi c;e- lmm topuklan dibinde sürünüp odadan çıktı yürüdü. ııl 
gala sürülen çay! Bunun tadını dından ne'c ve saadetin şerbet kilip durduğu kapının yanından namusunu satan, sabahleyin de Genç zabitin fırtınaya ttlrV 
ancak sevdanın dişe gelmez lok-' gibi tadmr alıyoruz! nefret ve nikbet taşan siyah fazilet maskesini takınıp smtan lan savruk bir kuzu gibi ~.,~ı 

ASKGO 
' 

ESi· 
Etem izzet masıru çiğneyenler bilir! : Aşk yetimleri için de neş'e gözlerini aça aça Hasanm üze- bu Rahibe taklidi kadınHasanm sına. bakmadan talihine ~ 
---.--.-"'" Bahar tenli, güneş yüzlü, tıpla budur. rine doğru yürüdü ve onu ka- ağız açmasına meydan verme- yürüdüğünü gören ve o ıa ~ 

mehtap gözlü genç kız bir defa Hamra ve Hasan biribirleri- putunun yakasından. tutup sil- den bağırdı: kadar köşeye sinip duran Jf ~: 
- Hasan beni sevmiyorsun!' - Bi~~m hatırıma gelmedi daha Hasan'ın boynuna sanldı ne: keledi. Hasan imsiz k bağına - Haydi çabuk defol evim- ra Hasanın arkasından 1<0~1 f 

dedi. Sonra o güne~ yfü:, o meh- de onun ıçın. • ısrar etti: ı - Abey.. girip eli şehvetin salkımında ya- den utanmaz! - Anne ne yapıyorsuıı? · 
tap göz ve çiçek gibi güzel, ca- - Yalan! - Bu çaydan içeceksin değil - Canrmf. kala.nan her haşan ve mahc;up - . . . . . • nu ben seviyorum!. 1ıı· 
na yakın kız birdenbire soldu, - Sen bir eye inanmryorsun mi? ldiyaı bu iki genç te tam alev- c;ocuk gibi kıpkırmızı olmuş, kı- - Haydi haydi durma, der- diye haykırdı! ve •.. ilave e 
durgunlaştı, delikanlının göz ki?.. Hasan bir müridin bön itaa- 1den dudaklarını biribirlerinin ağ mtldanmadan duruyordu! Ka- bal çık! Bir daha seni buralarda - Hasan gitme! ·ıl:. 
hcbeklerinde kendi hayalinı Fakat belli ki istemiyerek tiyle başını salladı ve.. gene; zma verip te aşkın şerbetini em- dın. sinirinden rüzgar önüne ka- görmeyim .•• Seni namus cella- Hasan başını arkaya çe'~ı)~ 
lıuldu. Hasan da bu güneş yüze söyliyor, arzu, istek, aşk ne var- kız alev alev yanan dudaklarını dikleri anda oda kapıs~ birden tıhp savrulan yapraklar gibi tir- dı herif seni 1 1 bahar tenli .. neş yiizİİİ• ı? 
baLı. baktı, gözleri yaşararak: sa hepsini yenerek evden çık- uzattı. Hasan güneş yüzlü, ba- bire açıldı ve müthiş hır çığlık tir titri yen ellerini genç Mülazı- ' Kadın mahir ve öz bir salaş enkr n • gu h kızın ıııell~ır 

- Seni sevmiyor muyum mak istiyor. Bu ev ki bir anne- har tenli, mehtap gözlü şen ve iki yüreği birden sarstı: mm yakasında bir daha dolaş- aktörü cerbezesiyle şirretliğini r .. 1 
1 .g~ ç v~ ş~ k t yiııe o ır 

Hamra? 1 nin oğula aşkına şahit oldu.Şim şuh kızı kollarının arasında sık-j - A ••. A ••. Bu da ne? ••. tırdı ve kininden yıldmmlaşan gittikçe artırıyor, avaz avaz goz ;nnı ~~a .ı .. a ":rkİll gii'.'ı0 . 
cevabını verdi. di de bir kardeşin sevdasına ma- b 1 de d dakl n - H k di · • k · b · hı k ·· 1 · · ha k d yu, aran 1 

• ın ve çı dıJf" tı v~ . u a e
1

dv n u a agzı- 1 asanbi e.~ 1sıruk "b~yvenpkına- eyazı az sıya ço goz enm Gy ınyor u.k rin nefreti gözlerini dol 
- Peki o halde neriye gidi- kes oluyor! • nm ıçıne a ı. t~~~~ .. r gam e .gı .ı .. zev ı açtı! em; c;ocu : . sadece bir defa: A 

yorsun?·· Ananın oğlu, kardeşın karde- Et aşkı bu alevden dudaklar butün vucuiluna gıydıgı dudak- - Sen kızımı baştan çıkar- - Yarep nedır bu başıma ge- flY 
- Vallahi söylediğim gibi. • şi sevişi! Buna dikkat! . . . • Bu ı arasında parlayan bir çoban yıl- Iardan hemencecik dudaklarını maya utanmıyor musun? Tuh. . !enler! . - Allaha ısmarladık 

kışlaya, nöbete. • • mim bütün romanın anahtarı-~ dızrdır. çekti, karşısında annesini bul- sana! diyen bir bunaltı içinde bu hay- ra. · • 11/ 
- Yalan! dır. Gösterdiği yoldan gitmeli!. du! dedi ve çocuğun yüıüne şakka- rat yapılı kadına tekrar baktı dedi yürüdü! kadın da Jel 
- Hakikat.··· - Hasan bir çay içte öyle • • • Bu talihin dehşet getirdiği dak tükürdü! baktı, birşeyler söylemek istedi! kolundan tutunca: ~ 
- E .. peki dün nıye hiç bu git bari. Bak erkenden kalktun Eğer iztırap ta yalnız neş'e ve barin bir sahnedir. Ondan kaç- Hasan bu hareket karşısında Fakat kadının yularsız ağmnıa t'ff>ff: 

,1(;1iettm bahsetmedin? senin için cay hazırlıyorum! saadet cocuklannın uğrağı ol- mıştı, onun kıziyle yakalandı!. dişlerini sıktı, damarlarındaki avuç avuç çıkarıp ortaya saçtığı B 

t 



.,. T • • f 
2 2 "'" .zz 

Mide _ B k ·~ I r arsa - Karacıger - drar yolu 
~as - K.um Kurtlar Hastahkları için Tuzla i melerl ve denı·z banyola-rı ::rrCr~::~~~~·J:ıo:;~:!:;~:~~3,t~e~.·:~-~':!-

- -
_ balara cldlp gelirler. Dokt~lar ve bllletu vardır. 
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·--
1929 M..-a_a_r~if-v~e-k_a_le-t-in_d_e_n_: _ 
ı -l930Der lı · · erden v s_y~ ıçın kız ve erkek lise ve orta mekteplere nere 
tenılllişt~r~e gıbı şartlar dahilinde talebe alınacağı aşağıda gös-

1 • 
- Leyr r -I-ı\d ı . ıse~erın mmtakalarmdaki Vilayetler şunlardır: 

llıardin ~;~f:sesı: Adana, Cebelibereket, Gaziayintap, Maraş, 
II-,\ ~ ı e, Urfa, Mersin. 
ıır_Bn ara ~isesi: Ankara, Eslrişehir, Yozgat. 
ıv_E~sa lı~esi: Balikesir, Bilecik, Bursa, Kütahya. 
V-Er rne lısesı: Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağı. 

kari, Ra zurVum lisesi: Bayazıt, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hak 
vı_ rs,. an. 

llıanisa İ~~ lisesi: Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, 
vıı ' ugla. 

Zonguwa~astamonu lisesi: Bolu, Çankırı, Çonım, Kastamonu, 
vıı · 
ıx:.}{}{ayseri lisesi: Kayseri, Kırşehir, kozan, Niğde. 
:X-Si ony~ lisesi: Afyonkarahisar, Aksaray, İsparta, Konya. 

rahisar Tvasklı~esi: Diyarbekir, El§ziz, Malatya, Sivas, Şibinka
:Xı • o at. 
:Xı~~sun lisesi: Amasya, Samsun, Sinop. 

ıe, 1.'rab rabzon lisesi: Artvin, Gireson, Gümüşhane, Ordu, Ri
Yuk zon. 

Ilı ı. arda .. . 
e,tepl d gosterılen mmtakalara ancak o mıntakalardaki 

e ta vapur an 
BARTIN EKSPRES 

POSTASI 

I• • Ü 2 vapuru AğuJ-
D OD toıun 191ncl 

art · günü akşamı sut paz eSl 18 da Sirkeci nht
mındaa harekede ( Akça Şehir, 
Alaplı, EreyU, Zonguldak, Bartın, 
Aınura , Kuruca Şile ve Cide ) 
iskelelerine azimet ve avdet ede
celı:dr. 

Müracaat mahali Emin önü lzmir solı:ak 
nümero 20Telefon: lstanbul 1399· 

YELKENCi 
lara deoiz lnb n sor'al qostaıı 

SAMSUN 
VAPURU 

a~~tos Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru ( Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Glreson, Trabzon, Surmene ve 
Rıze ) ye gidecektir. 

1 
TafsilAt için Sirkecide yelken

ci hanında klin acenıasına mü 
racaat. Tel. İstanbul 1515 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLARI 

Kara Deniz Postası 
Hı LAL 

SALI vapuru20 
ağustos 

günü ak~amı Sirkeci rıhumından 
hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Ger~e, Samsun, Gircson, Tirebolu, 
Görele, Vakfıkebir, Trabzon iske
lelerine ar.imet ve aynı iskeleler 

ile Fatı;a ve Ünyeye uğrayarak av-
det edecektir. Yük ve yolcu için Slr 

k.·.:i.I · ,-eni handa 1 numrolu acen
tesine müracaat. Telefon: lstanbul-

t1~kasınderk .e tahsil eden talebe alınacaktrr. Yalııız İstanb_ ul mın-
ı a ık İ .ı lü;> li:sesi rn·· ız ve erkek leyli lise ve orta mekteplerle zmir kız _,. ________ 11111111111•! 
renkö;~~esna .olup her mmtakadan gelecek talebeyi alacaktrr. ALEMDAR ZADELER 

devresin ısesının ikinci devresine talebe kabul edilecek birinci VAPURLARI 
. 2 -- n· alınmayacaktır. Seri, lüks karadenlz postası 

~1ısa ve ~Yarbekir orta mektebi Adana ve Diyarbekir İzmir Ma 
~ k ~ekt Ydın orta mektepleri İzmir Emanet mıntakalarındaki Millet vapuru 

19 

eyı kab eyıerden mezun olup orta sınıflara girmek isteyen tale- ağustos 
3 -- ~ edecektir. ll zar 1 es,. gCınfı akşamı 

~et_lerdek~cen yıl olduğu gibi bu yıl da kız lisesi olmayan Vilii- U sa:ıt 18 rle 
~t\ı tah .~ 0rt~ mektep mezunlarından velisinin serveti kendiıe. Sirkeci rıhtımından hareketle 

17. liseı sı. ettırrneğe müsait olmayanlardan Erenköy ve İzmir [Zonguldak, İnebolu, ı~vrenye, 
taktır erınin ikinci devrelerine müsabaka ile onar hanım alma- ., t · Samsun, Unye, Ordu, Gireson, 
1 llıtihan1 Trabizon, Rize ] ye ~decektir. 
errıe Ya ar teşekki!l edecek heyetler tarafından orta mektep- ~f ııraraaı m:ıhali. lstaubl 

4 _ !>ılacaktır. 
lstedik1Le_Yli ücretli talebe hiç bir yerde rnıntakaya tabi değildir. Meymenet hanı altındaki yazı-

S __ Lrı mekteplere girebilirler. hane. Telefon İstanbul 1154 
~abaka . 1eyıı ~eccani talebe 915 numaralı kanun mucibince mü- ~A1\l VAPURLARI 
abuı oı' e tefrık ve kadronun müsadesi nisbetinde mekteplere J 

ll'ıcktepıunacaktır. Müsabakalar Eylfil!in 21 inci Cumartesi günü ZIDİf pOStaSI 
6 __ -Mde Yapılacaktır. Seri, lllks ve muatazaın otaıı 

~Cktep t ekt.eplere girmek isteyenlerden yalnız hüviyet çüzdam ADNAN vapuru 
•ıaı astlık Agustos t\'ı ve id name veya şehadetnamesi aranılacaktır. Hüsnü-
Cktepıe are meclisi mazbatası gibi halkı müşkülata uğratan ve 19 inci PAZARTESİ 

b 7 - M_~.e temini kabil olan vesikalar istenilmiyecektir. günn 16 da Galata nhtımından bare-
e 123 7 usabakada kazanıp meccani olarak kabul edilen tale- kede lzmire) ve Çarşamba günü 

Yete ve i~~m~ralı kanunun birinci maddesi mucibince mükellefi- lzınirden lstanbula hareket eder. 
t\'ıektep idıncı m_addesi mucibince de tazminata tabi olacağından Galata Gümrük karşısında Site 
t\'ı 8 ._ L ar~lenne kanuna tevfikan bir teahhütname verecektir. ~'clnsez hanında 12 numarada Umu
k ektep ;.~1~. me~cani talebenin kaydı kabulü kanun mucibince mi acantalı1tna nıüracuL Telefon 
~llıisyonı udurlenle mekteplerde muallimlerden teşekkül eden Beyoğlu : 1041 
\IYa tnektra .terkedilmiş olduğundan taliplerin doğrudan doğ
c Ckalete ~? ıda.relerine müracaatları J.izımdır. Bundan sonra 
~ır. İl'gonderılecek istidalar üzerine bir muamele yapılmaya-
·-~ keyfiyet olunur. -...... ______ ....;.;.,,;.. ____________________ ~--~ 

~ . ilan 
ev~~I nenıırJolları ve limanları uınuoıi idaresinden: 

ku unakıı:· r Çiik "'1Sl esh olunan 60 km, yol mııhtımeslnden yalınız 
ıtıalze 

rı ~hınak.' me tekrar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
evıet De~ 28 eylül cumartesi günü şaat 16 da Ankarada 

kıı \Iunakrıııryolları ldarasinde yapılacaktır. 
. t terııina~saya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
~alcrııinc arını aynı günde saat 15,30 a kadar umumlmüdürlük 

·raı· 1 vermeleri Uzımdır. 
rad ıp er m . kasa 

11, llıalze una · şartnamelerini 1 O lira mukabilinde Anka-
tcdarik me dairesinden Istanhulda Haydarpaşa mağazasından 
~. 

l? asta te-lgr-af-le_v_a-zı_m_v_e_m_e-
k. ,_ ,~e~~i ~üdürlüğünden: 

P~,lı >.arf. ıı ·uı·ı mustahdenıını için imal ettlrileeelc \!500 ilt 2700 çift podn 
~ ı em .. k 

~nd~ \Iünakasa A una asaya ~onulmuşrur. 
•bu,

1 
n talıplerin . ğustosun yırml dordüncu cumartesi günll icra edilece

ll<ı tan ~Palı z.trf~a::tna~· al?Jak için şimdiden, teminat ee telclifnamelerini 

Norske lavant hnJe 
Tbeo. Reppen vııpur acentası 

Oslo. Hamburg ve Anversten gel
mekte olan (SAl\'DO) vapurunun 
ağustosun 20 sinde şehrimize müva-

salatlne intizar olunmaktadır: Mezkur 
vapurda emvali tüccariyesı olanların 

mezkOr acentaya veyahut Galatada 
Mumhanede eski Loit Hanında Dab
kovlç ve şürekuı efendilerine müra
caadan (Telefon 22T4) 

Gillertc bıı;tkları Sheffield çc
htfndcn mamıll, keskin yazla ve 
pek saA;lamdır. 

ı Yola Çı.km.1ulJ.n evvel bunJar-

t 
J.ıı. rı bir paket alrnınııı dcıhatw 
ediniz. ' 

e 0 tnübayaat ~ev .1 ıçın de mezkur tarihte saat 14 te Istanbulda yne 

Deniz S 0

m•sronuna ~uracaatıarı. Qillette 

.~~t~~ ~"~l~.~!~~~,~~I~~~~!~~ :., .. m"~"~' "'""' f_".TIYATRö·:::::J 
•len _- uın görülen sy~~ 92d9 Pazartesisaat ı4 te Deniz kuvvetleri ihtiyacı Sl.NEvMeALAR 

f;tı t.ı arı a yazılı maki iz · h · tınd ·· t ~{j ve !:. ıa • , . ne ma emesı ıza a gos er ••,,, ''' 11 , • • 111 • 11 , 
"tıı.cıc .. tc ıhalesı ic d"l ''« ısteycnı . ra e ı ecektır. Şarnamesini ve numunelerini lnkil&p tiyatrosu, Anlıara opereti 

•·ı •aaıı <rın her gü · B ·ıcı · rk · da ar1 e Kasıınp d n vcrmekıstcyenlerin yevmi ihalede ve muha- eşı aşta yenı pa tıyaırosun 
aşa a Deniz levazım Satınalma komsiyonuna müraca- bugün akşam (Ar~ın mal alan) Kaf-

kas opereti 4 perde._ ·-« 

""' ........................... ~!~ 

MiLLER 
Ayni fiattaki lAstiklerin hepsinden faz\:-ı 
dayanacağını fabrikası ilan etmektedir·. 

Lastikçilikte yeni bir PRENSlf' 
Yeni bir ÇIGIR 

MiLLE~ fabrikası bir seneden beri yeni bir 
lastik vücude getirmeğe çalışıyor idi ve mu
vaffak oldu. 

YENi MiLLER 
Muhtelif otomobiller üzerinde cem'an 4,800,000 kllo

rnetro tecrübeden sonra bu lastiğin nasıl bir harika 
olduğu anlaşıldı, 

Rakiplerle Müsabaka 
ikinci bir tecrübede, aynı tipten 14 otomobile beşer 

yolcu konuldu. Bırlne YENi MiLLER lastiği, on Uçilne 
de dilnyanın en tanınmış 13 muhtelif marka lastiği 
takıldı. Çetin ve uzun bir mnsabakadan sonra şayanı 
hayret bir netice elde edildi: 

YENiMILLER 
Bütün rakipierine nispetle çok daha fazla 

dayanarak kat'i bir zafer kazandı. 

Yeni Miller lastikleri gelmiştir 
~~~~;Y!a~~1~;'1 OTOMOBiL TİCARETİ T.A.Ş. 
Beyoğlunda Tokatlıyan karşrsında No 239, Telefon B.0.2866 

Merkez Acentası. Galata köpril 
qafında. Bcyo)llu 2362 Şube 

acentesı: Mahmudqe Hanı altıtda 
L ranbul 2710 

l y ' a lk s ü r' ı I p e s t ı ıı 
( ı\Jersin) vııpunı 20 A~ustos 
Salı r 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalı~a gidecek ve 
dönüşte mezkur iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

izıuir · Mersin sür'at postası 
(Mahmnt Şevketpaşa) vapuru 
20 ağustos salı 1 2 de Galata 
rıhtımından kalkarak Çarşam
ba sabahı lzmire ve akşamı 
lzmirden hareketle Antalya , 
Alaiyc, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, Aıa
iye, Antalya, Kuşadası lzmire 
uğrayarak gefecektir. 

Trabzon ikinci postası 
[ANKARA]vapuru 22 Ağustos 
perşembe akşamı Galata nhtı
nıından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop S4msun Ünye 
Fatı;a Ordu Gireson Trabzon 
Rize Hopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar lskelesile Rize Ol 
Sürmene Trabzon Polathane 
Tirebolu Gireson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lneboluya uğra
yarak gelecektir . 

!\andırma ve Kanblga posta
lanmız1iş'ın ahara lı:adar I.ıtanbul
dan 19 d.a kalkacaklardır. 

- -- ------ --- - . 

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

için meşhur lsumbilll 
POK.ER TRAŞ BlÇAöı 

ile traş olmalıdır. Taklitlerinden 
sakınınız. 1 O adedi atmış kuruş

tur. Umumi deposu lsıanbulda 
Tahta kal&de 10 numarada. 

AK DEKALO VE ERIKI 

Doktor Operatör 

Cafer Tayyar 
Beyoğlu Galatasarıı.y Servi· 

yan apartmanı (1) aamarada 
cıtfeyı kadar haıtalanaı kabul 
6dıt. ., ~.. ....... . 

1 Maai ii vekaletinden: ı~operatör ~ 
1 - Bu yıl erkek ve kız muallim mekteplerine alınacak talebe IHALJL SEZ AJ 

nin müsabaka imtihanları 7 Eylfil Cumartesi günü yapılacaktır. BASUR MEMELERi 
2 - İmtihanlar muallim mektebi olan Vilayetlerde muallim • .. ~ 

mekteplerinde, muallim mektebi bulunmayan Vilayetlerde de Fıstul ve sıracalara 
Maarif Müdürlüklerinde yapılacaktır. 

3 - İmtihanlara girecek talebenin aşağıdaki şartlan haiz bu
lunmaları lazımdır. 

!-Türk olmak, 
II- İlk mektep mezunu veya orta mekteplere müdavim veya 

bu mekteplerden mezun olmak 
III-14 yaşından kücük ve 18 den büyük olmamak (bu yaş 

birinci sınıflara girecekler içindir. Diğer sınıflara alınacak tale
benin yaşları da bu esasa göre hesap edilecektir.) 

IV-Her türlü hastalıktan salim olmak ve uzvi kusurları bu-

Doktor -

Mehmet Ali 
Belsoğulı:luğu. ve idrar yolları 

bastalılılan mütehassısı 

lunmamak, Sirkeci tramvay tevakkuf 
V-Resmi ve hus~si mekteplerden tardedilmiş olmamak, - mahalli Noı 4 -
4 - Bu şartlan haız olanlardan muallim mekteplerine girmek 

isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalarla doğrudan doğruya mual- Dr. Ihsan Sami 
!im mektepleri veya Maairf müdürlüklerine müracaat etmeleri Gonokok Aşısı 
lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, Bolsoğulduğu ve lhtllıltatına 
B - Mektep tasdikname veya şehadetnamest, karşı pek tesirli ve taze 8.fldır. 
C - Sıhhat raporu, Dlvanyolu Sultan Mahmut 
5 - Mmtakalarında muallim mektebi olmayan veya olupta türbesi kartısında No 189 

kadrosuna nazaran talebe alamayan mıntakalarda muvaffak o- l l''Ec!!ll-l!lllmıİ-•1'11"_ .. ._ 
!anlardan bir kısmı kadrosu müsait olan diğer muallim mekteple nebi memle et ere 
rine kabul olunacaktır. Bu gibiler kabul edildikleri mekteplere giden tüccar ve 
kadar yol masraflarını kendileri temin edeceklerdir. seıahlara 

6 - Bu yıl mekteplerimiz kadrosunun müsait olmamasına B ı, 
mebni kazananların içinden en güzideleri kabul olunacak ve anili oaı111arçiyala 
yüksek sınıflara girmek isteyenlere tercih edilecektir. ltalyana 

7 - Muallim mekteplerine girmek isteyenlerin ne suretle mU 
racaat edecekleri ve ne gibi şartlan haiz olmaları 15.zım geleceği Serl!layesi 700,000,000 
yukarıdaki maddelerle gösterilmiştir. {ihtiyat akçesi: 

Taliplerin bundan sonra Vekalete değil doğrudan doğruya 540,000,000 Liret) 
muallim mektepleri veya Maarif müdürlüklerine müracaat et- Travellers (Seyyahin 
meleri lazımdrr. Vekalete gönderilen istidalar üzerine hiç bir çekleri) satar 
muamele yapılmayacağı ilin olunur. Liri, frank, İngiliz lira~ı 

HİP 1N veya doları frank olarak DOKTOR MU NURETT ..... 

1
. satılan bıı çekler ~ıve.~ode 

lk ld ı nereye gitseniz paranİzı ke-
Frengl, Belsotuklutu ve ademi t arın ser ve mali emnivelle tasır Yd her 

kat'I tedavisini deruhte eder. Muayenehane babıallde e zaman iırterseni; dünvanıı 
Sudi kUtOphanesl ittisalinde •uu u u ... her tarafında, şehirde, ~tell

Maarif emanetinden: 
Çlçekpazan Çıralı: mektebi ıeddedilmlş ve ruhse.tnamealnln hllkmü iptal 

edilmiş olduğu beyan va ilAn olunur. 

Rnsıaıa ~eri ihracı 
Ticaret ve sanayi odasından: 
Rusyaya sevk ve ihraç edilecek işlenmiş ve işlenmem~ derilerin 

tevziat listesi lktısat vekllletince de tasdk edilmiş ve odada talik 
olunmuştur_ Evelce mllracaııt etmiş olan zevat ve müessesatın bu 
listelere bakarak kendilerine tahsis edilmiş olan mallan acilen güm
rüğe indirerek muayene ve temhir için odaya haber vermeleri ve 
Menşe şehadetnamelerini almaları lüzumu tebliğ ve illn olunur. 

lslan~ul ~üınrükleri ~a, ınü~ürllllün~en 
lstadstilı: mecmualannın tab'ı hakkında vakı illn üzerine bu ~un yapıl•n 

münakasa! aleniyede verilen flatlar haddillyılı. görülmedigt cihetle aynı şe

rait tahnnda olarak 25 ağusıus 929 pazar gtiuü 15 ve 15,5 ta tekrar mü
nalı:ıısal aleniye yıpılıcalı:ur. 

Taliplu!A ıııallıma olmak llzere il n olunur. 

erde, vapurlarda, trı•nlcrdı> 
bu çekleri en kiiçıik t~diyaı 
için nakit makamında kola
ylıkla istimal edtıbilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki 
sahibinden ba~k:ı kimscnııı 
kıılnaama\'acai'"ı hir 'ekilıl • • • • , n . , 
tertı ve ıhla~ l'ılrlrııisliı. 

Ticaret 4leri umı:m nıüdurl L 
ğünden! 

Türkiyedelı:I faaliyetine nihavet 
vererek muamelltını tasHye etmekte 
bulunan 1 A.nkr sigorta şirketi ) bu 
kere müracaat ederek Türkiyedeki 
hayat cüzdanını müseccel . igona 

şir~ctlerinden . ren iks do \il en ! laya: 
sıgorta şırkctınc de..retti~i nı \ e diger 
taraftan ~·enik< diiı i ı· en llallt sigoru 
şirketi de mura~aat . ed re kc) fİ)eti 
kahul el'ledı~ını 1'ı1Jinnı 1 l'e 1 :17ım 
gelen kılı:ıtlan gondermışlcrtlir. \nkr 
signrta şırketi~ ı ~ al:ik J 'iiı buhın :ınl:ı n~ 
Fcniks lhı v i \·· n 1 laY3t si;:orra ir!..e
tine ve ı c3h1nda J,uınhul mıntakası 

ticaret müdtirlüp;iıne mür>caat eyle
meleri ilan olunur. 
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Dahiliye Vekili ŞUkrU Kaya bey tefdf aeyahndnde bulunduktan 
, eanada EIAzfz TUrkocağında ferellerlne verilen 

_ ça zi)'afeti intibaı 

iN 
JAılliyct 

• . -

Son günlerde havalar çeK sıcak glnnekıe olduğnndan sı_ı lhtlyacıda o nlsbette fazlalafmışbr 
Resim P.aml<!!ye ç~Ş'!l_eslndekl Jzdihamı_göste_rmekteblr 

loıboludl Or oya limanında halk tarafından vUcUdı redrtı•! l 
teşkili! sayesinde ııo metro uzuoluğunde ve 6 metro t:tıılfll~· 

bir rıhtım a ılmıştır 

Altı silindirli bir 

SlTROEN 
sevk ve idare etmek 
en biJyUk bir z~vktlr. 
Zira direksiyonu sağ. 
lam, tatlı ve hafif ol
dujiu gibi sevk ve 
idare edenin esbabı 
ls!irahati da her su
retle temin adilmh?t!r. 

Ön koltukları ayarlı - vites ve fren kolları ve marş 
otanı atlk gayet kolay kullanabilecek surette en müsait 
mahallere mevzudur. -

Kllakson ve tenvirat düğmeleri direksiyon üstünde- .. 
dlr. - Siper tahtası ilstllnde saat, kontör antermetr ve 
yağ müş'lrl mevcuttur. - Otomatik cam sileceği vardır. 

Son model altı slllndlrll Sitroen otomoblllerl ğayet 

lüks olmakla beraber flat itibarile rekabet kabul etmez 
derecede ehvendi~ 

- Tedlyatta azami teshlllit gösterilir. -

Türkiye Si roen umum acentası: SARICA· ZADE ŞAKiR 
BEYOGLU İSTiKLAL CADDESİ ANADOLU HAN 199 == TEL: BEYOGLU 1194 

-

1 ~aatDıillea~~itlerine 
Zon~ul~ak yu~sek ına~en ınü~en~is mektebi ınü~üri~ 

Jelin~en; 
Keşif bedeli 49 bin l<üsur liradan ibaret olan 

mektep müştemelatından maden işletnıe enisti
tüsünün üst katiyle bakiyei aksan1ının inşası 
kapah zarf usulile bir ay n1üddetle n1ünakasaya 
konulmu~tur. Proje, keşif ve şeraiti anlamak 
isteyenler lstanbulda şehreınaneti civarında 
lstandul nıaden n1ühend isliğine ve Zonguldakt~ 
mektep n1üdüriyetine müracaat edebilirler. 
Kapalı ıarflar Eylülün 7 inci günü saat 16 da 
Zongulhak nıaden idaresinde açılacagından ilk 
teminatı havi kapalı zarflar daha evvel 
mektep müdüriyetine vasıl olmalıdır. 

Mektep kitaplarına fiat tayini 
Devlet matbaası müdürlüğünden : 

Mektep kitapları fiatmı tayin etmek üzre Maarif vekaleti 
celileııi tarafından bir komisyon teşkil edilmiştir . Tab'ı bitmiş 
olan kitaplarını matbaaya hemen tevdi etmeleri lüzumu tabilere 
ilin okınur. 

Jn ara orta nıua iın ınekle~in~en : 
Ankarada Ghi orta muallim mektebi Kalüriıkr, Elektrik, su ve 

hava gazı tesbat işlerini idareye muktedir J.ıir fen memuru ile bir 
muhine ihtiyaç vardır. her iki vazife sahibi mektepte yiyecek ve 
yatacaktır. Fen memuruna ayda ( 150 ) vı muavine ( 75) lira 
ücret verilecektir bu işin ehli olup calip olanlar ellerindeki hizmet 
vesikalarile; şahatlcmamelcrini alarak Maarif emanetinde çrta mu
allim mektebi müdürlüğüne müracaat etmeleri ildn olunur. 

'' '' 

BUIUK TAllABE PiYANG~~U 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCl KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükAfat 
Bu keşldede cem'an • 3,900 • numara kazanacakur. 

Istanbul vilayeti DefterdarJıgından : 
Numarası semti meşhuru mahallesi 

305 Büyük dere Büyük dere 
2 ,, .. " " 

sokagı 

B. dere 

" '» 

cammininsimülk 
dükkAn 

apartıman 

r. 
kıymeti ıııııJı 

15500 

Evsaf ve müştemilAtı: Jd~ 
Zemin katı odunluk ve kö!l1ıır ~ ı 
nci kat 2 oda 1 abdesthsne ili~ 

kat 4 oda ı abdc~chane 1 ıııııt ~ 
yl çamaşırlık 1 daraça ve bahçe ,,s 

IU!Ada evsaf ,.e müştemilAtı ve kıymeti muhamminesi muharrer apartımau ve altındaki dükkln 4 Agıı'' ~ 
tarihinden 24 A~u sıos 929 tarihine kadar }lrmi gün müddetle kapalı zarf usulile mü2ayedcye vaz edllmiıtit· J~f1 
ihalenin nısfı pc, in cn ve nısfı diğeri de tarihi ihaleden bir sene sonra alınacaktır, Talipler müzayede ve 

1110ıf.' 
,.c. i lıalat kanun unun 1 O nuncu maddesi mucibince tekliflerini bir zarf derun üne vaz ve temhir ederek ,·e pO il' 
i•im ,. ya hll\ i«· ıi ı azarak işbu zarfı yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate 'e ya banka mektu~"da~ 
diğer bi r zarf dtruııune koyarak ,.e temhir ederek ve işbu zarfın üzerine ( Büyükderedeki apartıman "' etYrr 
aittir.) ibaresini yazarak müzayedenin son günü olan 24 ağustus 929 cumartesi günü saat on dörde kadar 1·1Uı1 
mal mUdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde tC>·di eylemeleri IAzımdır. ,&ıı', 
müzayede münakasa ve ihıllAt kanunu ahklmiyle bu baptaki satış şartnamesi mevadını kabul etmeğe ~ 

ASRi MOBİL YE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, salon, yemek 

ve yazıhane takımlarll• karyolalarımız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
kAfldlr. Istanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
lltanbul 3407. • 

AHMET FEVZi 4 
MESUL MÜDÜR BÜRHANE'f 


