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ıearet muahedesi J [ [ b [ k d b d h lk ııı~~~~~1~lelmunasebetlerinene-' apon ar a aş zyan i tzsa i münase atzmzzzn a a i 
~:~f~~§i~ adzmznda ticaretimize kas deden bir hareket y8pzldz! 
'"da ki ~" oldugu gibi diğer sa-

k bir taziı:••.allla.rı da telafi ede- B k b • d d 
i ~~.içi" rnh~ ~aıı · görül~ektedir. unun te ır a 1 var ır• ,..,rıı.. ba k 1 er iktısadı mes'ele • 

1
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. YUNAN CEVABI 
Bugün kükum~timize 

tebliğ olunuyor 

• cm •= ~:-• a: • • • a • 
Gazi Hz. Tabancalı kadın! 

' 

~~~~~;;1 iktisadi münasebetler- sa te ar 1 ve suı as 
. le halinde c~ae mutemadiyen mü
~rşılıkJ b' ulunurlar Bunlardan 

Dünkü nüshamızda yazdıgımız üz 
re R~isicumhur Gazi Hz. Yaluva ıa. 
rikile Bursayı teşrif buyurmuşlardı. 
Dün akşam saat 20 ye doğru Gazi 

ATİNA, 22 (Apo) - Yunanista- Hz. lstanbula avdet buyurmuşlardır 

Aliye Hanımın muha
kemesine yarın 

başlanıyor 

k· ı ır b · ı, l;ıbiaı mer unyct zarureti-
~arı •aı · ı eşyadan ve milletlerin 

lfıı (t~:tlerinden doğar, Fran
U~) dedikl•rdependence Econo
'1iıı birbir"' bu merbutiyet. Mil

le ~.'.!ılıklı ~~· .;;uhtaç olmalarını, 
a 1 °1.l:•çin:.; t.1Y.•çta birbirleri
d~ ngılttre'nin "f:~ 1 .•cap eder. İta-
1 &u gibi İ . 0nıurune muhtaç 
~hına, rne~gı}terede İtalya'mn 
tt ıııernı•kesıne nıuhtaçtır. Tabi

,!~rıtnıaın~ etı müsavi imtiyazlar 
., iJıı· ı tır Ek . 

ı 'tnı '9adiyat . serıya . millet 
arn •tnıtJ ~ah.asında birbirl<ri-

llllıı •rı lazımgelir 
Unla beıabe 

!;ıbiiye11 k ~ her mıllet karşı-
n lııertebc as en~ı hesabına müm
ı;.._Çalı§ır B garı haddine indirmek 
.,..d. · u ar d 

lııu- 1 CSasta h zu an doğan diğer 
0 1&u "-dar 1 tr. m~mleketin kabil 
ıı.' kil etnıc ~·~ ıktısadi bir bütün
di:• bu husu~t ır.Fen ve teknik mil 
ı ~ lkıisad· a çok yardım etmek 
liy tlıca ga~e~~hdetin istihtaf etti
~~laıını d•h~~ milletlerin bütün 

'•k il olduğu k en tenııne çalışmak 
İllcıı •z ithaJaıt •~ar fazla ihraç e
lıı"er daiıa ,. a ulunmaktır. İşte 
0 ~cadeleye 

1
Y•?e bu esas etrafın 

lrıı/" ithaı; ~ırışırler. İhraç et
l t k laıırndır •bul eden memleket 
lou · 

n"- btaf~ya eli 
ır ne.- g nce ınilletler ara-

•l~•dcı;,f~':rlık başlar. Tica
l~ b' t••pit Pazarlıkların ne
l' lt fey de .. ~1dd~n vesikalardan 

~r ı'-reı gı ır. 
"-di · nıuahed ı · 
'••d ' 1Y••etin. • en, her devletin 

,:'· .'1ırern1ek~ .en. birinci icra va 
11\r dıter rniU tin ~ktisad! vaziye

tin, 
11dalıi ithal~tlenn, o memleket 

lif 'it t•rc ticar t ve ihracat lı:uv
~ı de•~ •c "'-h•t ~ıuahedeleri muh 

llıiid ct •kono •ret arzcderlcr. Hiç 
ı~ det içiıı mı _sahaaında uzun 
illıt :· llrtisad:-ahlriitaltına girmek 
~'ti ~uıı bey hayat ne kadar sey
rı de emek 0~•lnı~ıcı sahada bir i

•t 0 kadar e~ _ tı~a~et muahede
~~"'u•hed . astıki olur. En iyi 

t ııı~ .k0Ja;~1 • ıktis~di vaziyete 
•nıa 1•1ıı ibr kla ınnbak edebilen, 
l'· •tı daima 

1
"'.aliere göre milli 

•n !taret gozeten muahededir. 
'•cı ınuahed 1 · 

llıııaaı "•zarı d. e ennde her şey
u lııij laıı11 ,,, .. ıkkata alman esas 
fil t~kabiliy utekabiliyeti şartıdır 
··nıab etyı . 
ıytti et • . a ıııtz prensibinde 
'i, b;~i>di/ U~ktannda da ehem
~! assa tic un zamanlardan
, 'h..rı rnası nıuı"rct nıuahedelerinde 
'· ııı. ınuSaad at olan (en ziyade 
~ >a~ ~faaııar ö~ 0.lan ınillet) formU
•~u- ~a.ıru, b· çulmedig' i takdirde 
L ., J • ır t 1 

'>ti . Çtn dalı .arara faydalı olur. 
t nfa~:~dc •de~ ~Yade siyasi bir ne
>ı' •nu •11n hak;~f 0rmülden baıka 
t~ a.ı l\de tutul ı muvazenesi de 
4t. ll·~k satnı u~. 1:Jeynelrnllel ha

tirııı "Yle olu a bırer imtiyaz sa-
1111- ne kada:ca alırn ve satnrnn 
1" ltıırnak rakaınıarıru cıa· 

~ do~'.'>lcketi .••rureti vardır. una 
İiJı "Yts' nıız Ye . . 

'ı, irıı b.'Yle, ticar;"' ~umrük siyase
. 'l'u,1/' faaliyet •kitler sahasında 
·~•k h., rnenafiini ~~vresine girmiş
~ inı.; •&as olan h.ını_•ye hususun
~~k f laf •e · . ukıunetiıniz ikti-
.''ll Ot~· lBtıkbaı:-· . ' 
ı... ~..,, '"lllier; b umızı temin e-
. "''• d ~tir. l'ic ulmakta güçlük çe-

L •g~. aret ve . 
'ı...~td1 ·~ rakk .sanayı odala 
t~1~i l\r Ve t. ...... anı ye ııtatistikıere 
••f t e 1ıa ~YnıetJı .. 

") «iy dar te . ' muzakerecile-
!('&i ~··~hasın::~• ederlerse, mu-

•11<1;,, • okadar geniş-

l)~'l' ----ZEKt MESUT 
'tı. .\.\'EN! -- -

'ı~ b,""da BiR HEYELAN 
~- •~c}L· ıı gelen h b "ide <ı ge a erlere naza 
"·. ~. . ce Of -
""~n Ilı bir he u.n Zena mahalie-

lllıktarı Yel.an olmuştur. Ha
malum de"ild' 

lf'i --._ g ır. 

ClttE 
l-<lf'i ko~~OREE AMELE 
· bR.\. Sl 

, • ~ • 22. A 
.'lın;. llıeıe fırk • A. - Hususi ko

'1ı:. ·: . llı~si ·ı •sının Yeni d hil- . 
~~ 'k ı e umu - a ı nı-
ı, 1tht:1"1 •tnıitti ~1 

plimnm tanzi-
'•n•ıa" da akde;:! unJar, 30eyllildc 

tetkik 
1 

ı Ccek senelik kon
o unacak~ır. 

Mallarımızırı şöhretini bozan 
lar kim'? .. 

f ktıs~Hli \rarlıf1;1-
111ıza -;uİ kast <le
ıııek olan ff'na })İr 
lıarPket yapıldı 

- . 

nm mukabil cevabı bu giın hariciye Mudanya ıarikile avdetlerint: ait fB 
encümeni tarafından tasv p olunduk tafsilat son haberler kısmımızdadır. · U muhakemede M. Berger 

de bulunacaktır tan sonra bugün Türkiye' :ıaslahat- • , • 
güzarma verilecek ve yahı• Ankara B k ' l t p H d " · · ı y J'h .. . •. aşve ı smet ş. z. un oge· 
kiunan ';"~~,". a:~u.·an vasıtaSJle Tur ~e kadar Pendikteki köşklerinde is Üaküdarda Madam Mınniği katlet 

yeye ,. ıg 0 u~:caktır. tirahat etmişlerdir. Öğleden sonra mek kasdile cerheden Şakir paşa za-
* * Londra sefiri Ferit B. Başvekil de Aliye hanımın davasının rüyetine 

TE\'Zl' A. T VAR Paşayı ziyaretle akşama kadar nezd- yarın sabah saat 10 da birinci ceza 
!erinde kalmıştır. İsmet Pş. Hz. Fe mahkemesinde başlanacaktır. Aliye 

Gayri mübadillere 
para verilecek 

rit Beyi iskeleye kadar teşyi etmiş- hanım bundan iki ay eve! Üskıidara 
!erdir. geçmiş ve şayı olan rivayete göre 
•~"":::S r: ::~~~.keman muallimi M. Bergeri kıskana-

T d •• · l •? rak ınumaileyhin misafir bulunduğu l er e Ü glln eJ. evde Madam Manniği tabanca ile ya-
. · ralamıştı. Bu hadisenin tahkikatile Açıkta giril ece kl Yunanistanda emlak sahibi olan 

gayri mübadillere tevziat komisyonu 
tarafından şimdiye kadar (22) bin 
lira dağıtılmıştır.' Komisyonca (331) 
beyanname tednk edilmiş, (731) nü
fusa tevzi~t. yapilmıştır. Son günler-

i 
de ( 40) kışıye daha istihkaklarına 
göre para dağıtılmıştır. Yeniden al
tıncı bir liste hazırlanmak üzredir. 

Bol su, ku·vvetli su, 
kesilmiyen su ! 

Hükiımet Terkos şirketile 

· Emanet memnuiyet
ten vazgeçti, 
deniz serbest 

GAYRI MÜBADiLLER 
KONGRESi 

Türk-Japon iktısadi 
münasebatı günden 
1{Üne ilerlerken bura
dan bir Muse,Tınin 
yolladığı pis deriler 

' Geçenlerde ekseriyet olmadığından 
dolayı toplanmıayan gayri mübadil
ler kongrası Afy'stosun (29) uncu gU 
nü toplanacaktır." 

itiliıfname müzakeratına 

devam ediyor 

Ankarada bulunan terkoı 9irketi 
müdürü M. Kaatelno şehrimize avde
tetmiştir. Emanetle şirket arasında 
tanzim edilecek olan yeni itiUifname 
için çalışılmaktadır. Geçen ıene Na-

1 Şehremaneti açıkta denıze girmek 
hakkındaki memnuiyet kararım kal
dırmııtır. Bütün şahillerde açıkta de
nize girilebilecektir. Yalınız pis vr 
tehlikeli yerlerde denize girenler ır<
nedilecektir. 

işleri altüst etti 
M. SlMON ARTlK GlDlYOR 

Muhtelit komisyon katibi umumi
si M. Simon müddeti hitam buldu
ğundan Cuınartesi günü loviçreye ııi
decektir. 

Komünist tahrikatı 
fia vekaletinin de iştiraki!• Emanetle ATİNA, 22. A. A. - Makaman ai 
şirket arasında bir proje yapılmışn. Aliye Hm, M. Btrgtr desi, komünistlerin 1 Eylül için giz-
Bu proje Nafia vekaleti tarafından .. .. . . lice istihzaratta bulunduklarına vakıf 

Yunan - Türk ticari müııasebatınm ilerlediği, Japon ticaret 
heyet ve gruplarının memleketimizde sergi ve fabrikalar açtığı 
ve Türkiye ve Japonya arasında doğru vapur postaları tesis edil 
diği, velhasıl çok kadim Türk ve Japon dostluğu siyasi sahada 
olduğu gibi iktısadi sahada da kendini gösterdiği bir sırada ba
zı bethah vatandaşlar da Türk mallan aleyhine ellerinden gelen ŞÜKRÜ KAYA B. AVRUPAY,+. 
fena propagandayı yapmaktadırlar. Bunu bize şu hadise · anla- D h·ı· GITk~UIYECEK 

· a ı ıye ve ı Şükrü Kaya beyin 
tıyor. Avrupaya gideceği hakkındaki habcr-

tetkik olunmalrtadır. Yeni itilafoame meşgul olan Üskudar ınuddeı umwnı- olınuıtur. Tenkil tetbirleri ittihaz e
de esaı bol ve tazyıklı su verınek, si Aliye hanımın iddiası hilafına ka- dilmiştir. 
yangın musluklarını ziyadelqtirmek, za~ değil kasdın vücudunu ~e•bit SABIK FRANSA BAŞVEKiLi 
ve bu muslukların her açılıtında iç- •tınit ve kasten katle teşebbusden İ A . 

ağırcezaya vermişti. 10 Ağustostan AT N '2.2 .. A. A. -.M .He~n•~· 

Bundan bir ay kadar evci §thri-, lerin hakikaten memleketimiz malın ler doğru değildir. 
mize gelen bir Japon ticaret heyeti dan olmadığı, fakat hiç bir işe ya- - -
memleketimizin her cihetten maruf ramaz ve bütün derilerin kıyıların- BUGÜN Kü y ARIŞLAR 
olan derilerinden mUbayaa etmek is dan kesilmiş parçalar ve delik deşik t bul • be . 
tiyor. deriler olduğu anlasılmıştır. . . stan .. yaz at yarıtlan~m tın-

. cısı bugun saat 2,30 da Velıefendl ko 
:KARŞISINA KİM ÇIKTI?.. MUSEVi ODACA MALÜM şu mahallinde yapılacaktır. 

Bu heyetin karşısına çıkan bir Mu İsmi odaca malüm o0l n bu Muse• Bu lto;u.ar~ Ka,ac.. be han51nm 
sev! vatandaş bu derileri tedarik ve vl tüccar Odaya izahat vermeğe da- Jokey mektebi talebesinin bindiği 12 
satmayı taahhüt ediyor. vet edilecektir. hayvan da iştirak edecektir. BugUnkıi 

Japonyaya avdet eden heyet pek DAHA DA VAR MI?. koşulara bir çok kiymetli hayvanlar 
az bir zaman sonra derileri alıyor·, iştirak etmektedir. Bu Musevi ticarethanesi daha Ja- ----
fakat sıra derileri asıl sahibi olantüc d · · 1 ponyada bir çok yerler en sıparış er 
carla tevzie gelince büyük derilerin almıştır. Bu çürük deriler külliyet
içine sarılmış delik deşik pis ve hiç Ji mıkdarda olmakla beraber ilk kıs
bir iye yaramaz deriler meydana çı- mı teşkil ennektedirler. 
kınca her kes hayrette kalıyor. HEPSİ İADE EDİLECEK 

GETİRİP GÖSTERDİLER Japon heyeti bu derilerin iade edil 
Dün şehrimizede bulunan Japon mek üzre olduğunu Odaya bildir

ticaret heyeti bu derilerden alınmış miştir. 
bir kısım nümuneyi Ticaret odasına TEESSÜF EDİLECEK ŞEY 
getirerek göstermiş ve bu halden şi- Ticaret Odası Türk tüccarı namı-

MACAR MÜTEHASJS GELDİ 

Terkos müdürü 
M Kastelno 

!erinde su bulunmasını temin etmek 
gibi hususattır. 

Zeplinin tamiri 

itibaren yaz tatiline başlıyan ağırce- buraya ııelınıftlr .. M.-naıley~, şundı
za mahkemesi yerine bu davaya nöbe ye kadar oto~ob.ıle 3600 kilometre 
tci olan birinci ceza bakacaktır. Ali- mesafe lı:atetmıştır. 
ye hanrma, madam Manniğe, ve ma-
dam Manniğin babası Herant efeıldi 
ile beraber annesine de celpname g;;n HARBİNE, 22. A. A. - Mançurili 
derilmiytir. Hadiıeye ıebeblyet ver- çeteler, M. Bunıton ve M. Godfrey, 
digı söylenen ve ismi etrafında bir namındaki iki inıılliz •igorta mUfetti
çok dedikodular yapılan keman bo- şini dağa lraldırmışlardır. MUfettit
cası Berger sırf bu mahkeme için Av- ler, Harbinin şimali garbisinde ve 
rupaya olan seyahatini tehir eımi§tl. Harbine 280 ınll mesafede Sungari 
Yarınki muhakemede M. Berger bu- nehri üzerinde kain Kiamuzepour ~u· 
lunacaktır. beoinde senevi tefti,ıerini yapmakta 

idiler. 
HlNOISTANDA SULAR 

TAŞIYOR 
ALMANYADA BiR ŞİRKET 

LONDRA, 21. A. A. - Bombay· . 
dan çekilen bir telgrafnameye naza- . L~NJ?~A, 2.~ · A. A. - Berlınden 
ran mütemadiyen yağan selasa yağ- ~ıldırlld~ğıne gor~ blançosu 8 mılyon 
murlardan son derece kabarmış olar\ Jı~alılı: bır a~ık gost~ren .~ran~ortta
İndus nehrinin iki tarafındaki setle- kı u'."uın! sıgorta şırketinın ıflasına 
rin yıkıJmaıı ihtimali mezkfir nehrin ma~ ohnak için Alman mües~esatı, 
deltasındaki ehaliyi büyük bir endişe- mlilıyesl taraf.ından ~ezbuhane bir 
ye düşürmüştür. gayret earfedılmektedır. 

kliyet etmişlerdir. na Türk - Japon taicareti için çok 
Getirilen deriler derhal Oda tara- fena olan bu hareketten dolayı be

fından muayene edilmiş ve bu deri- yanı teessüf etmiştir. 

Dün, Şehremaneti tarafından, davet 
olunan Peşte heyeti fenniye ınüdürü 
gelmiştir. Kendisine itfaiye teşkilatı
mız hakkında malllmat verilmiş ve 
bazı tecrübeler gösterilmiştir. Bu 
cümleden olarak dün Fatih itfaiye ga 
rajrnda çıkış tecrübesi yapılmaıştır. 
Peşte heyeti fenniye müdürü, İstan
bul itfaiyesinin sür'atle hareket et
mesini pek beyenmiştir. 

Maarif Emini 
•• FORO lÇKI DÜŞMAN! VIY ANADA MU SADEME 

Balonun tamiri dun NUYORK, 22. A. A. - İçltj. me- LONDRA, 21. A. A. - Rö ter o\-

------.. ••••o••••"' 
Vesikalar toplanıyor mu'? 
Rusyaya deri ihracı için ' rcrilen 
vesikalar ucuzca toplanıyormtış! 
Aceleye gelen ve kudretlere göre tevzi 
edilmiyen vesikaların aldığı bu netice 

şikayetleri mucip olmaktadır 
Rusyaya deri ihracatı vaktin dar-ı 

lığı münasebatile Ticaret odası tara
fından fabrikatör ve tüccar arasında 
tevzi edilirken bu müesseselerin istih 
sal kuvveti ve ihraç edebilecekleri 
miktar nazarı dikkate alınamayarak 
gell§i güzel tevzi edilmişti. 

Bu yüzden fabrikalar sıkışık va
ziyette kalmışlardır. Vesikaları alan 
tacir ve fabrikatörler ham deride ki
lo başına 20 ve mamlll deriden 80 -
100 kuruş havadan para alarak diğer 
!erine devretmekte ve fırsat kollayan 
bir kaç açık göz Rum ve Musevi ta
cir bu vesikaları ucuzca almakta ve 
bu yüzden pek çok kar etmektedir-
ler. . 

Ticaretodası reisi Hamdi bey Bu suretle 12,000 kiloluk veaıka 
temin enniş ve bu derileri .~usy~ra 

1 nI da Orulınuş Tacirler bu vaziyetten şikayettedir-sevke muvaffak o a ar g -
tUr. ler. 

BEYOOLU KONSERLER( 
RADIYO iLE VERiLECEK 

YALOVA KAPLICALARI 
iMAR VE lHY A EDiLECEK 

. . t ifleri Telsiz telefon şirketi Beyoğlunda-
Gazı hazretlerı Yalovayı ~r ki konserleri radiyo ile halka işitti-

esnasında kaplıcalar hakkında bazı ktir rece . 
vesaY,ada bulunmuşlardı. . . . Bu iş Telsiz telefon şirketinin kıı-

Hukfimet, Gazı hazretlerının ırşat- Irk programına dahil bulunmaktadır. 
!arını nazarı dikkate . almış, yaıova Şirket kışlık programını tetkik etmek 
kaplıcalarının derhal ımar ve ıhyası- için şimdiden hazırlıklara başlamış-
na teşebbüs etmiştir. tır. 

Yalovada asri hamamlar tesis edi- Beyoğlunda Fransız tiyatrosuna 
lecek, icap eden sermaye milli ban- gelen ecnebi operetlerinden ve bar
kalar tarafından verilecektir. ]arın cazbantlarrndan istifade edile-

Yalova kaplıcalarındaki hassai iİfa cektir. 
iyenin Avrupa kaplıcalarında bulun- Beyoğlunda sadayı nakletmek için 
madıgı anlaşılmıştır. Mütahassıslar- ayrı bir hat tesis edilecektir. Bu hal
dan mürekkep bir heyet yakında Ya- tın tesis için 80 bin liraya ihtiyaç var
lovaya giderek tetkikat yapacaktır. dır. 

Behçet bey dün 
A.nkaradan geldi 

akşam bitecekti ınnuiyeti ileyhind~ki bir makalesi~- jansının Viyanadan haber aldıhına na 
de meşhur otomobıl fabrıkaları sahı- zaran Avuıturya sosyalistler ve fat

T.OKYO, 22. A. A. -:-- ~epli?in ?i For~, ~~erika~a iç";i ınemnuiyeti istler arasında vukua 'elen yeni biç 
tamıratının akşaın altıda ikmal edile- ılga edildıgı takdırde •t hayanndan musademede faıistlerden biri öldür-
c~ği za'.'nol~nına~adır. Azimet tari- 5ekileceği~ yazmakta~ Ulmüttür. 

Bir m"dd td beri Anka d b hi tespıt edilmemıt olmakla beraber -
u e en ra a u- b" .. l 1 T k d" .. 1 

lunan İstanbul mıntakası maarif emi- ~tun yo cu ar o yoya onınuş er-
ni Behçet B d" · dır. Tayfa, eşya kompartımanında, 
Ankarad · hu~ çıkan gazlerden yan boğulmuş bir 
mize ge:· t~e ~ı- halde ııizli bir yolcu bulmu9lardır. 
Yahat hışkıkr. de Merkum tedavi edildikten sonra qU-

ı a ın a - 1 ı· dil . . 
al - t 1 k .. kumet memur arına tes ım e mıth.r. m uma ama uz 

re müracaat eden TOKYO, 21. A. A. - Hangardan 
muharririmize de- çıktığı sıra<la vııkua gelen bir arıza 
mişlerdir ki: dolayisiyle Zepplln büyük Okyanoata 

«-Emanete ait yapacağı sefer için hareketini tehir 
~ler için gitmiş- etmiştir. 

tim. Vekil beyle BERLİN, 21. A. A. - Alman ve 
konuştum. Maarü: Japon başvekilleri, Zepplinin yapmış 
te ..Yapılacak yenı olduğu seyahann iki memleket ara-
ıs.lahat ha~kı~da sındaki dostane münasebatı teşyit e-
bir şey bilmiyo- deceğine dair telgraflar teati etmiş-
rum. Kararlaştı- ]erdir 
rılmış bir şey olur · 
sa vekalet şüphe
siz bize de bildi
rir. İstanbul maarif eınanetinde fev
kalade bir şey yoktun. 

Ticaret odaları kongre 
sine bizden de 
murahhas gitti 

Ticaret odası kitibi umumisi Ce
mal B. Poznanda 25 Ağustosta topla
nacak beynelmilel Ticaret Odaları 
kongresine iştirak etmek Üzre dün 
Romanya tarikile Lehistana haraket 
etmiştir. 

BUCOAY FAZLA 

PARİS, 21. A. A - Zirai grupla
ra mensup bir çok meb'uslar ziraat 
nazırına buğday mahsulünün fazlalı
ğı dolayisile buğday fiatında vukua 
gelen tenezzülün mahzurlarını beyan 
etmişlerdir. Mumaileyhi, himaye tet
birleri ittihaz edilmesini ve bilhas.a 
ithalat için bir vesika ihdasını ve ec~ 
nebi buğdayların iştira61 hususunun 
kat'! surette menedilmesini talep et
mişlerdir, Nazır, istihsarnt ile istihlr.
kit arasında tam bir muvazene temin 
edecek olan hususatı tetkik etmekte 
olduğu cevabını vermiştir. 

FRANSA - SIRBiSTAN Giineşin hiç İı1safı kaln1a<lı ! Bu kongreye iştirakle Ticaret O
dası ilk defa hariçte toplanan beynel
milel bir kongreye iştirak etmiş ol
maktadır. 

Kongre üç glin devam edecektir. 

BELGRAT, 22. A. A. - Fransa i
le muhaceret ve elişleri hakkında Mr 
m~kaveıe ak~i ~çir: yapılmakta oıan Istanbul sıcaktan cavır cayır yanıyor Buz 
muzakerat bıtmıştır . Mukavelename J ' "' 

yakında imza edilecektir. fabrikası da buz yetiştireme ld ' Cemal B. Poznandaki panayırda 
da tetkikat yapacaktır. 

ANKARA YA HAREKET 
Dün akşamki ekspresle, Rüşen Eş

ref, Fadıl Ahmet, Yakup Kadri bey
ler Ankaraya gitmişlerdir. 

TARiHi EDYAN KONGRESi 
İoveçte toplanacak olan tarihi edy 

yan kongresine iştirak etmek üzre 
Köprülü Zade Fu~t bey dün şehri
mizden hareket etmiştif. 

ITALYA SEFiRi 
İtalya sefiri M. Orsini Barone 

CenapJarı bu günlerde mezunen mem 
leketine gidecektir. 

FELAKETZEDELERE YARDIM 
Of ve Sürmene felaketzedeleri için 

Polonya fahri konsolosu ile Hasan 
Ra§İt Fehmi Beyi ailesi tarafından 
~ilaliahmere yüzer lira iane verilıniş
tır. 

. z o u. 
Sıcaklar devam ediyor ve bu hal ber şehrin bazı mahallerinde buz bu. 

çalışma hayatına az çok sekte ketiri- lunmamaktadır. 

yor · Fabrika günde 7 5 ton buz i!'Cn] e· 
Bu günlerde plajlarda kalabalıktan . . . . 

geçilmediği gibi şehirde de caketsiz dıyor. Halbukı ıhtıyat olarak depo t· 
gezenlerin miktarı çoğalmıştır. dılen buz ile beraber bu günlerde ~C 

Kışın sovuklardan kömür ve odun- - 85 ton buz satılmaktadır. 
cular kar ediyordu. Şimdi de sucular. Zabitai belediye memurları buz ih· 
şerb~tçiler. • Fakat, Eınanetin buz tikin yapmak istey nler hakkında tı 
~abrıkası muntazama:ı işlemekle hra kikat icra edı.yorlar. 
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MlLLlYET CUMA 23 ACUSTOS 1929 

------m~sôll .1f1Q>l:ierlei~ -. 
- - -HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Milliyelio larihi lelr~aıı : J 

Y etmiŞ dört yaşındaki korsan 

.............................................. , 
~-----------Z*--------1---------------11111 
Iırag!!$ere!!!!?. Atina mektubu Feiemen.k&e 

Tahdidi teslihat yeni sefir Tazminat mı'? 

Gazi Hazretleri Muda~· liiil 
yadan geçerlerkell·· sad; 

Kerı<lisine getirilerı güzel kızı İngiliz Başvekili 
beyanatta bulundu 

. • • ••••• •.• ,1 

l'amiratkonferansında MUDANYA, 22 (Mılliyet) - Gazı Hz. bugün saat oıt 
Belgraltaki Yunan buraya muvasalat ettiler. Refakatlerinde mutat zevat~ 

Almanlar tenzilat kelede askeri, mülki umum memurin kadın erkek kesif tıs 
sefiri Ankaraya istedi, kabul edilmedi lesi tarafından ve her taraftan toplar atıı:nak suretile lstaııbula yolluyor LONDRA, 22. A. A. - M. Mac gidiyor tezahuratla istikbal edildiler. 1 

Dayı'nın bu muhteşem, türlü zor, tehlikeli maceralara atıl- Donald Amerika sefirinin kendisine LA HAYE, 21. i •. A. - M. Strese- . İskele~e zemine teş~if edi~eı: halı üzerinden geçerek Y8.~ 
·ıirlü nebatların gölgelendirdiği mak için ne cesaretten, ne de mülaki old~ğu İskoçranın. Lossie- ATİNA, 20 (Milliyet) - M. Papa maı:n, uzu_n ~zadıya noktai nazarını diler Gazı, hal~ ve ~abıtana ıltıfat ettiler ve rüesanın ~ıı:rı.., 
ı;:: hı;esi, orada Cenine (bahçe kuvvetten mahrum değildi. mo~th. ş~h.nnde ~.".m"!:l"!h ıle P~zar Ankaradan buraya geldiği zaman gi- teşrih etmıştır. Almanyanın . ~ouı_ıg mışlardır. Vah Fatın B. kumandan Ali Hikmet Ceınıl vı· 

) 

tesı gunu ıcra ettıgı mulakatı lngılte· dip hariciye nazırı M. Mihalakopulo· planını kabule amade olması ıtıbarile l l ' · ıeı 
demek namile tanınmış, emsal BUNU ISTNBULA re ve Amerika bahri kuvvetleri ara- su gidip ziyaret etmemesi burada bir tediyatta yapılmasını deı:piş etmekte şa ara Bursa mebusları Mudanyaya kadar Gazi Hz. nı 
siz bir bahçeydi. Ceninenin a- YOLLAMALI 1.. s~n.da t~ ve mutlak bir müsavat te· çok dedikoduları mucip olmuştur. bulunduğu tenzilattan 1 Eylülden iti- mişlerdir. 
kan sularının şırıltısını dinleye· Esir kafilesi nihayet Cenine- sısı, sanıyen bahri teslihatın tenzil ve Zaten bundan evelki mektubumda baren istifade etmesi lazım geldiğini * * * 
yerek serin avlu~a, büyük havu· nin geniş avlusuna getirilerek tahdidi,_ ve sali_sen ci?anın sair a~~- bundan bahsetmiştim. Ankara sefiri ileri sürm~ş ve ~u noktai ı;ıazan m~- Istanbul, 22 (A.A) _ Reisi det buyurmuşlardır. Feı9 
zun başında ferih fahur o_turan Şeh Baba Mehmet bin Osman'_ m~ndakı ~esu~ıyetlerınde_n ve dıger M. Papa nın iki aylık mezuniyetle dafaa ~tmış oldugu zan~edılmekted~r. mhur hazretleri gerek llf Şeyh Baba Mehmet kendi kor- k . . . . . mılletler ıle munasebetlerınden dolayı Ankaradan hareket ettiği malumdur. M. Brıand ın Young planı kabul edıl- cümhur hazretleri bu akşam el 

1 
b"' .. k b" t 

1 
ın arşısına getırılince ıhtıyar İng~lte~enin ansı~m k~:şılamak mec- Mezunen siyahata çıkan sefir İstan- mediği takdirde_ Dawes. p~anı abk~ı- saat dokuzda maiyetlerindeki gerek yollarda halk tıı ~ 

san arının uyu ır_ spanyo korsan mağrur nazarile bunla- burıretınde kal~bilecegı ve Amerika- buldan İtalya bandıralı bir vapura n~n bakı kalaca~mı ılerı surerek bu :d . . . . . coşkun tezahurat ile teŞl 
gemısını yakaladıgmı haber h . b kt N 

1 
A"· nın ınşaat bahrıyesile asla alakadar binmiş ve Pireye gelmiştir. dıyayı reddetmış olması muhtemeldır. zevat ıle bırlıkte şehnmıze av· mişlerdir 

almakta hiç geç kalmamıştı. rın, _ep~_ıne. ad ı. azar a~ıdd ı olmıyan gayri muntazır vaziyetlerin Lakin vapur Pirede kaldıg" ı bir kaç KAT'I SAFHAYA GiRiLDi • 
Baba Mehmet genç bir adam kald . B k k li ı a .• a. ı_ m~se e ~rı etra ın a ce:ey~~ saat zarfında kendisinin Atinaya ka: . L HAYE,_ 21. _A: ~- - Ha~as a- B • t tb "k" . b ı l~ me nın uzenn e uzun mu et ·c b t ı 1 · f d A 

de O-ildi- A "armı sakalı kendisi- . ı .. u ~enç ızın ı:ıe ı~et e_ttıgını soy~e~ıkten sonra ye~ mu- dar çıkıp hariciye nazırını görmesı ıansı 0:'.-1"'.essilı bıldırı_yor_: _Muzake- aremın a 1 ıne aş an J 
. o g . §_ • • bır guzellık cevhen. oldugunu Jakata kcndisınce elyevın tetkik edil- lazım değil miydi.. ? Bütün Yunan rat katı bır safhaya gırmıştır. Davet 

nın p_ek y~şlı hır ıhtıy.~ o~?u~u derhal anlamıştı. Esırleri geti- mekte olan Washington hükumetinin gazeteleri bu meselede sefiri kaba- eden devletler .• ey ' etlerinin reisleri B · E } ·· ıd } d 
nu g~st.~ny.?r~_u. Denızın ustun· ren korsanların başı kızın Dayı- tabrirl 1:>ir tebliği üzerine başlandtğı· hatlı görüyorlar. Nazırın böyle bir M. Stresemaı:n'".ın te~lifi üz~rine ~o: 1r 1 y U e 1eryer e ma3Ş 
d e turlu, turlu maceralarla sa· dan başka kimseye layık olma· nı ve ~ğer bahri devletlerin de işti- harekette bulunan sefir hakkında bir p~narak Y~":~ sıstemın tatbık ~a:uıı • • cını sakalını ağartan bu adam d • . . k di . k rak etmıyeceklerı herhangi bir İngiliz t krm "d , t db" 1 1 . d o an 1 Elyulun yakınlığı dolayısıyle veı·ılecel{tlf 
, . ' . . .. .. . . ıgını, onun ıçın en sıne ta • A "k b h , . . . . a ı arı e ır er oması ıcap e er Young planı muvacabasındaki vaziy· , 
kım bılır kaç turlu tehlike ıle dim etmek fçin getirildiğini söy merı an a n ıtilaln~n tesıratı bız- deniyor. Sefiri müdafaa edenler de etlerini sür'atle tespit etmek ar ti karşılaşarak cesaretini kuvvet· ledi. Halbuki Baba Mehmedin zaru~e-~ahd~t k~la~agı noktas"'.d.a böyle bir harekette bulunduğu için hakkında görüşmüşlerdir. Dzevl~eer 
lendirmiş, ölümü istihfafta hiç sayısız kölesi sayısız cariyesi ~e~dısı;~ı: rı:,u~te~deı Amerıka sefırı· ~· Papa nın muatep edil~~iyece_ğini acilen karar vereceklerinden altı dev
tereddüt etmemeğe alışmıştı! . dı F k B b M h .. e. ~mı ır u un uğunu beyan eyle- soylüyorlar. Bunlann dedıgıne gore !etin mümessilleri daimi surette içti-
0 

1 
. "h d"lmi v_~r · a at a a e met bu- mıştır. sefir mezundur. Mezun bir memur ma edeceklerdir. Müzakereler bugün 

u n, sene erce ın:ı:tı, a~ e. ı § tun bu cariyelerin en güzelleri· iTiLAF KABiL OLACAK gelip amirini görmeğe mecbur değil- teknik sahadan çıkacak ve siyası bir 
olan. c~sa~~t ve. cur etı nihay~t ni hatırladı. Kendisinin çok sev LONDR~: 21. A. A. - Washin- dir. Fakat haber alındığına göre M. mahiyet iktisab edecektir. M. Snow
kendısıne. o~le _bır kuvvet ve nu· diği gözdeleri ile şimdi karşısı- :~ndanJngılız gaz7teleriı;ıe bildirildi- Mihalakopulos parlamentoya veril- den, bir .takım ~edakar~ıklard~. bul~~: 
fuz vermıştı ki Şeh Baba Meh· na getirilen bu kızın güzelliğini g. ne gore:. reka~tı b~~rıye me~le- mek üzere yeni bir takrm layihalar mağa ~~temayı! _oldug~n.u soyled:ı;ı 
met bin Osman'ın verdiği bir k d. k din uk . ~m~en mutevellıt İngıliz • Amenkan hazırlıyormu9. Bu yeni kanunlar la hal?e dort devletın teklıfıne esas ıtı
emri dinlemie cek hi kimse bu ~n ı, . en .. e . Il:' ayese ettı. ihtil:ifınr bertaraf edecek bir itilafa böyle bir takım sefirlerin, konsolosla barile muv~fakat ~ylemediğind_en M. 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Maliye vekaleti bareın ts il 
için hazırlıklarını bitirmiştir. Askeri maaşlar talimatnıırı1 
bitmistir. 

U zik vilayetlerimizde de Eylı'.'ılün birinde maaşları!I ıı ' 
çin varidatı az olan yerlere şimdiden para gönderiiıniştıl• 

Eylı'.'ılün birinde Baremin tatbikine geçilecektir. • 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Bir kaç gün inkıtaa ııS 

Rus ticaret. muahedesi müzakeratı b';lgün yeniden ba~lıı~~ 
et Pazartesıye tekrar toplanacak ve bır kaç içtimada ,,,hBY" 
lacaktır. • Y. . ç . . ~me nın guzelliğı karşısında zemın olacak esasatı tespit etmek ya- rın harekatına kaqı idari tedbirler Stresemann ın tedıyatın ne şekılde c>· 

lıı.n;ı:.mıyacagı ~_ıbı ~~ ıh~y~ diğer bütün dilberlerin güzelliği kında mümkün olacağı hakkında ri- almak salahiyeti istenecektir. Papa lac~~~ müttefiklerden sorması gayet ~~t ı surette s~yledigı bır soze sönük kalıyordu. y~seti cüınh~r .~ah~filinde kuvvetli şimdi mezundur. Mezuniyet müddeti tabıı bır keyfiyettir. Tayyare fı'lomuz Edı"ı·nede 
ıtıraz. ~decek hır adam buluna- Cezair Dayısı, şimdiye kadar bır kanaat hiiküm surmektedir. olan iki ay bitmeden evci kendisini ITALYA MORAHHASININ 
maz ıdı. eline geçen bir çok müstesna gu·· • . . --· . . . azletmek için nazırın elinde salfilıiyet lZAHATI . . Ed" Jıitııl Yaşı yetmiş dört olmasına zelleri Istanbula yollamıştı Dü- s~da kim bılir kaç bın kişıyi i- yoktur. Mamafi onun mezuniyet müd ı!'!ıH~Y~, 2Sl. A. A. - M. Pırel_li ırne, 22 - Altı tayyare- danı büyük bir halk ·IJ 
·a<>men Baba Mehmet dinç ündii e 

0 
zam k d i çıne alan cesim bir şehir vardı deti bitmeden yerine başka birini gön sa eyın .. · nowdeni Young pla- den mürekkep filo bugün saat mektepliler tarafmdaP \ı 

ke;kin bakışlı emrini verirke~ bş 
1 

takv dim tt~n~ .. a a~ s
1
tan Gemi Sarayburnu'nu dönerek derebilir. Filhakika Yunan hükGmeti ~~';;':ı!~nz~~~ ~n::ın~a .taır~~ ne- 11 de şehrimize gelmiş tayya· edilmişlerdir, yarın İıı1'

1 

• u a e ır gı carı ye er· Hali d ğ ·ıd· A" Ankaraya yollayacağı sefın" · tayı"n et ayı ır a m avıza e e ~t- relen"mı" ~ valı" hudut kuman reket edeceklerdir 
karşısındakinin gözlerine dik, den hiç birinin böyle gu·· zel ol· ce o ru çevrı ı. ıme bu- . . B . . . . • mit olduğuna dair izahat vermiıtir. L ' - • 

d
. b b" d d E ki b' radan lstanbulu dah . . .. .. mıştir. u yenı sefır M. Pohhronıya- F B 1 "k İ 1 J İ İ C'ıf ık akan ıra am ı. s ır madığını itiraf etti. Bu vesile i- .. . a ıyı goru- distir Kendis · eli B ı tt r ransı_z,_ e çı_ a, ta ya ve apon NG LİZ VE AMERİKA YENİ NÜFUS 

11 

k 
1 

b D C · · 
1 

. . . yordu. Buyiik şehrin kubbeleri · 1 tım e gra a se ır hey'etlerının İngiltereye 2 milyon 400 SEFİRLERİ İ 
orsan o an u ayı ezaınn e tekrar sadakatını arzetmek ı- t 

1 
. bulunuyor. M. Polihroniyadis diplo- bin ingiliz lirasına baliğ olan mutale- N N KARA· DANLARI 

hakiki hükümdarı idi. Sözde bu- çin esir kızı Istanbula yollama- epe en. s_ıralanmış, duruyordu. mat mesleklnden yetişmiş değildir. batının yüzde ellisini Young planının DENİZ SEYAHATi ANKARA, 22 (Te •lef rası Istanbula tabi olmak l.i%mı yı çok muvafık buldu. Bu kıy- Martınik, Fransa, Cezair, kor Kendisi dört seneden beri sefaret va- mekanizması dahilinde temini tekli- TRABZON, 21 - İngiliz ve uf? 
geliyordu: Fakat bu sözde kalan metli hediye ile beraber daha sanlar, uzun bir deniz yolculuğu zifesine tayin. :dilmit bulunuyordu. fin~e b~unacakları rivayet edilmek- Amerikan sefirleri buraya gel Yleni harflerle basdan ı:ı rf 
bir şeydi. yoksa Baba Mehmet başka hediyeler takdimi için ve nihayet Istanbul. • . Bunlar Evv.elce .. k~ndısı Mısırda avukatlık te~ır. Dığer taraftan M. Snowden diler. İngiliz sefiri konsolosha- danları yakında viIAyet\e 
. . . . . . .. .. .. . . C . . b · h ld · "b . etmış, şohret kazanmıştı. Belgratta mutehassısların kararlarını kabulden . • . d rlle kti ıstedigı gıbı hükmunu ıcra edı- ezaır Dayısı derhal şu emn ver ırer. aya en mı ı arettı, ace· b 1 d ·u ""dd k d" . . . . imtina edecek olur ise M Streseman- neyı zıyaret ettı ve pollı tara- e ce r. _,/ 

k C 
. 'd . di di ba Aime uzu b" ·· .. .. u un ug mu etçe en ısı ıyı ış · f d lA l d , • uu ı ı 

yor, oca ezaır e onun ıste - : n ~r ruya mı goru- görmekle. muvaffak olmakla maruf- n'm ı Eylülden itibaren ve Young m an se aman ı. ( ği oluyor, istemediğini yapma- - Bu kızı Istanbula, saraya yordu? .. Gemıden çıkarılıp ta tur. plan~ı.n t":tbikina kadar Allnan tedi- RİZE, 21 - İngiltere ve A- Mekfenli/IJ ğa kimse cesaret edemiyordu. gönedereceğim. Hemen en bü· saraya götürülürken Aime hala M. Polilironiyadis gibi bir sefirin vatı_ ıçı.n bır sureti tesviye talep ede- merikanın Ankara sefirleri İz- 'I:' 
Baba Mehmet Cezairin böyle yük gemilerimden biri hazırlan· bu rüyada imiş gibi tereddüt e- Ankaraya tayini dolayısiyle hariciye ceğıbmu~akkaktır. M. St~esemann' mir vapurile berayı tenezzüh bu miJsablJft 

fili hakiki bir hükümdarı almak sın! diyordu. Halbuki artık genç kız n.~~m M. M~alakopulos un takip et- : e~;:,,~; 0~:~~~~i~~ttiolan~f d~r- raya geldiler. Sefirler memleke-
' Ge · · h l için b d "tib b k tigı maksat bır kaç tanedir· Yeni se acı en ıs· . k b • d"l • 

la beraber Babıali'ye karşı sene- mıyı azır amak uzun bir . u ana an ı aren aş a f .. k .. : . : tifade etmektir. tı ço egen ı er ve aynı va· 
lerdenberi muhafaza ettiği vazi· iş değildi. Aldıkları emri derhal bır hayat başlıyor, eskiden ge- ;.r b~ur • ~unan ;:1~":'~nı s~efı ~- Alacaklı d(irt devletin Young pla- purla avdet ettiler. 

ffi ıncı haftll, 
k d k k 1 

· yapmak için Dayının adamları çirdiği hayatın bütün sahifeleri ~ emez. u mu a a ır. nun ı- nının aynen kabulüne taraftar olan * * * 
yet, mer eze sa ı a an mutı . . . • k çın zaruri olarak bu yeni sefir işleri dört alacaklı devletin muv kk t b. 
bir Vali vaziyetinden başka bir kuyumcular, gemıcıler, faaliye- apanıyordu. uzatmış olacaktır. Zaten M. Mihala- şekil kabul etmeleri ;t a ld"ır HAYVANAT SERGİSİ ·ı N"h b"" ""k k k 1 mu eme ır. Ç AC K 

16 met haftanın en ~' 
haberi nedir ? ınıısı 

şey değildi İhtiyar Dayı'nın te geçtı er. ı ayet sarayın uyu apı· op~ oa un maksadı da bundan iba- Binnetice Young planı kabul edildi- A L A 
bundan maksadı icabında hari· Gemi hazırlandı. Istanbula sından içeri girerken kızın kalbi r~ttı_r. M._ Polihroniyadis nekadar ze- ği takdirde Almanya bu planın temin ANKARA, 22 (Milliyet) _ 

k B b , r; . d gönderilecek mücevherat ve ku- ağır bir kabus altında eziliyor- k~ bır sefır olursa olsun muhakkaktır e_tmekte olduğu menfaatlardan vak- Ankarada açılacak hayvan ser-

batlamıttır. 

Gelecek ~i:!Atuıto~ 
cevap la~ zartcı9 ed 
aktamına kadar kabili 0 
ıtlı. 16 ıncı haftanın cıO il''· 

e~ arşı_ . a. ıa ı nı? yar .~ınıd.' maşlar getirildi. muş gibi oldu Etrafında iri ka- kı muallaktaki mesaili iyice kavraya· tmde~ eve! _istifade etmiş olacak ve hımayesını ısteyebılmck ı~ın ı. Aim .
1 

. .. . . kl · . .. .. bilmek için zamana ihtiyacı vardır. bu plan İ_ngiltere tarafından akamete gisi hazırlıklarına başlandı· Ser 
Vakıt, vakıt Istanbula hedıyeler . b~ 1d~ . zlde_n1 cı sGutnı?esı 1 ge- vu du, 0heybet.~ı .~eh~e~~r goru- Türk ve Yunan noktai nazarları ara- uğratıldıgı takdirde de Dawes planı- gi Meclis karşısındaki bahçede 
yollar, bu suretle sadakatini ar· mıye ın ırı . ı er. emı ka ktı. ?'~r u: ~u.n Y~.z~.· ~ozu kapalı- s'.'.'daki ~titaf ise ufak değildir. Çiln- na rücu edilecektir. açdacaktır. 
zetmek isterdi. Gene uzun bır seyahat başladı. ıdı- Aıme nın yuzunu bu yaban- ku evvela esasta ayrılık vardır. Yu- ITALYA. INGILTERE 

B b M h k d
. . 

1 
bo Aime bilınediği bir yere gidi· cı adamlar göremiyorlardı. Fa- nanlılar bütün muallaktaki mesailin ARASINDA 

a a e met en ısıy e y .. . . 'kt sad" b" t kı · ı ld ğ · .. .. - . . yordu. Bu uzun yolculuk esna- kat o, onları gorebıliyordu. 1
. ı . ı _ ır a. m .•şer 0 u unu, hıç ROMA, 21. A. A. - Gazetelor 

olçuşmege kalkışan hıç kımse- d Akd . . .. llikl · A S gl . O . bır sıyası mabıyetı bulunmadığını id· nimresml bir tebliğ neşretmektedir ( 
nin önünden kaçmamıştır. Fran ~~ ad . ~~zın g:~e . erı\d: araya rdı. • Cezaır Dayı- dia ediyorlar. Halbuki mesele böyle Bu tebliğde İtalya ile İngiltere ara-
sa müstesna olmak üzre yakın ~ ar enızının sa 1 en ge~ı ~- sı tarafından gönderilmiş bir he- değildir. sında İtalyanın harp borçları temina
uzak bütün sahillerin ait oldu: Nıhayet Ça~a~k?leye gelindı, diyeden başka bir şey miydi? Yuı;ıan g:ızetele~nin _yazdığına gö- tı olmak iizre İngiltere bankasına tev 
ğu Devletler bu yetmiş dört ya· Marmaraya gırıldı- . . Mamafl Cezairden yollanmış ~·.Atına hlikQmetı yenı s~fi~in ~ayini di etmit olduğu altını ittira etmek 

Ş ı d k" D y ile hali h rpte bu· Istanbulun muazzam camılen olmanın şu ehemmiyeti vardı ki ıçm _Aı;ıkaranın muvafakatını istımzaç hakkından feragatine miiteallik ola-
n a ı a ı a ""k k · 

1 
· A" • · ·· . . . etmıştır. rak m_üzakerat cereyan etmi§ oldug·u-

lunuyorlardı yu se mınare en ıme nın go- Sarayın bu daıresındekı sayısız . d ı h ' zü önünde kendilerini birerbirer · 
1 

h ··km d b h Muvafakat cevabı gelır gelmez se- na aır 0 
an aber tekzip edilmekte. 

Bir çok yerlerden, kendi üze- österme - e ba lamı tı O zama c~rıye er~ ~ . e. en aş arem lir yeni vazifesine gitmek il,ıre Bel- dir. 
rine sevkedilen donanmaları bi- g kad \t . ~ .. ~-.' I b 

1 
agası Aıme yı bızzat karşıladı. g_rattan kalkarak buraya gelecek, ha· KONFERANS KALIRSA ... ? 

le mağlup eden Baba Mehmet n~ ar ısının~. 1~~ttıgı ~tan u Cezairden gönderilen bu cariye- rıclye nazırile görüıecelrtir. M. Miha- . PARİS, 21. A. A. _ Tan gazete-
• .. _ ~uny~m. en buy~k. şehrı oldu- nin koskoca sarayda diğer göz- la~op~los da ayın 30 uncu giinii e&- sı, La Ha ye konferansının taliki hu-

nıce duşmanlarını har~ca bagl~- gunu ıddıa eder gıbı uzamıştı. delere ibzal edilen iltifat ve te- mıyetı akvama gitm:k ilzre buradan ~uı:ıun önüne geçilemediği takdirde 
mıştı. Ispanyolların nıce gemı- Sara burnunun si ah servile- •. . ayrılacaktır. Burada umumiyetle tah· ıstık~ald<; tekrar müzakerata başla-
leri ihtiyar korsanın nispeten az • . .. Y y vecc~hte~ d~ha fazlasına. malik min edildiiine g!ire yeni Yunan sefi- mak ımkanının selbedilmemesi diray-
olan gemilerinin karşısında kaç ~ yuk~e~ du~a-~larını, _kul~ ~e olabılmesı mı muhtemeldi? Ha- ri Ankara ya gittikten sonra bizim se- etinin gösterileceğini ümit etmekte-
maktan ba ka b"r e a ama· ~ ~~ennı gorunce Aıme nınl rem ağaları kim bilir ne düşndü firimiz Enis Bey de mezuniyetinin de dir. 

1 d Dş ı ş Y Y P.. . yuregı çarptı. Burasının saray ler Fakat harem dairesine yeni vamına lüzum görmiycrek Atinaya RENlN TAHLIYESl lŞI 
mış ar ı. ayı artık pek muhim oldu - unu b"l 1 d d · • .. · d · · · L b" . . . g ı ~ ~~ en_ uyunca gelen bu carıye yalnız guzellik av et eylıyecektir. M. ~ihalakopulo- ONDRA, 22. A. A. - Altı dev-
ır mecbunyet olmadıkça dem- bır kat daha duşunmege daldı. itibariyle değil zekası mali'ima· s':'n, M. Papanın mevunıyeti bitmesi- Jet murahhaslarının içtim d M 

ze çıkıp maceralara atılmıyordu Demek ki saray burasıydı~ ı tı "fb .1 d ' d k" 'b··c k nı beklemeden yeni bir sefir tayin et- Stresemanın Young pli aın ~ tb"k 
Fakat emri altında bulunan her SARAYA GiRERKEN .. d ılı arı:.et .. e do.~a a 1 u un a- mesi, bizim sefirimü:in de avdetin! mevkiine vazmdaki tcaı::::~ Aalmı 

*** o" KAÇAKÇILIKLA haberi için alınacak 
MÜCADELE 'J1illil Aıtustoıı ııalı C' 

ANKARA, 22 _ üç ay zar-~ ııanedllecektlr· ,~ 
fında Hakari, Çankırı, Edime, larınııı:ı Mllllyet nı119 ~· 
Erzurum viUl.yetlerinde hiç bir memurlutuna rl!n~•,.ı 
kaçakçılık vak'ası olmamıttır. 

Diğer 59 vilayette yapdan ka· Tahliılye Ana~:~ ı:ıır:rıt'~ 
çakçılığın yüzde 97 si yakalan· "k" t •h ı"daredcn verilrıl'., 

E ·· 1 O 00 k"" 1 ,.me g .. 1 
. .,., 

mıştır. zcum e 24, 00,0 U· sekiz bin kurut ücreti şcJırlJ 
sur milyon ~aç~k sigara kağıdı, beti milnhal bulundujtund•~ıııl 
5 ,000 kilo kıbnt 17 ,000 pa~ça rin pazartesi ve perıenb• g O>~ 
manifatura eşyası 423,000 kılo !atada Rıhtım Maritim baıııl' ,'I 
tütün ve diğ_er ~ü~liyetli eşya kezi idare tababetin~- ~ür~,.t. 
musadere edılmıştır. Sultanahmet Sulh nıahıceı1"°1 

. . Bir deynl mabkilmu biJıll' f 
Brıand, ıle M. Stresemann'ın ve son- . "f d b v< 
ra M. Henderson, M. Hymans ve M. ıstı ası zımnın a ma cu• tP 
Wirth, Renin tahliyesi hakkında gö- mukarrer bulunan büfe ve ı1 
rüşmüşlerdir. Aiti devlet murahhas- cins halılar ve çini çiçek~~cll'.; 
!arı sabahleyin ve ö~leden sonra to- tos sah günü saat 14 te . Dil", 
planacaklardır. Fransa, Belçika, İta· tanında satılacağından talı!' rırl 
lya ve Japonya mümessilleri, tekni· mahallinde memuruna r:rıll . . . ın ara us un u. bekled"ğ· d lal .,.. . . !il . . r n a-

kes bılıyordu kı Baba Mehmet Bu yüksek duvarlarının arka· Bitmedi ı ıne e et ettis.nı söy yor- nya ıçm tevlit eylemekte olduğu mah _ _ !ar. zurla d · ·ı b h · · 

~:~:J:[
-r· tLl_ü_ ~!j-]!!i:[-:· . :::·1 Young-plim İngiltero'ye Spa esasla- ;-F~ , · . La H: :~ı•r.ar -~~ a ••tmi!~r. ~- syenlerin rap~runu tet_kik edecekler- lüzum~ ilan olunur. . oi 

B 
l F T l L l V ı ' rına göre, senede 2,400,000 İngiliz ans~ mn n?kta_ı naza~ı m~~'?· y, deki _;_az~yetten _Ingiliz mil- cmanası yoktun dememize mani o- ta bazı haberlere · öre, i1<

1 

il) olit~ka~ } 1l tM!1: * * liras'. nisb~ti~de daha az bir hisse ~~r .. Ren ı~ tahhyes~ tamırat ış'.nın ~~ ı;:::~ deg~ldır. Yenı mesai ~ar- lan şey korka~lığn:ı:_ız idi. Snowde~ 1 tasın~a ".'uhasemaf fi~en lı"l~/ 
-------------------·-- - tabsıs etmıştır. Snowden bu parayı iline baglı~ır .. Brıand, Fransa nın ' İ .. belki de Snowden me~. ul- bunun olmadıgını soylemek cesaretı· J Harbın fılen başladıgın• s'·' 

•• istiyor. bu hususta hıç bır fedakarlıkta bulu- dur .• ngilız • Fransız dostluğu boyle ni göatemıiştir. Denilecektir ki an- güçtür. Bu haberler olsa 
01 

,v . 
La Ha ye konferansı cihan siyaseti- dilmiştir. Büyill< bir kısmı kömür 

0
• Mail komisyondaki ihtilaf noktala- namıyacağmı en kat'i bir lisan ile i- şa~s~ ~usum~tler~~n. müteessir ola- tant ortadan kalkınca, Fransa ile İ-

1 

boyunda daima böyle bıılı"'iıı", 
nin siklet merkezini teşkil e~ekte lan bu. ayni tediyat esasının İngiliz rmın henüz . halledilmediği ~nlaşıl- fade _etmiştir. Bu şer~it altında siyası ~-a a ar zaıf ~eğildir. S~owden ge- talya anlaşacaklar. Bundan ne çıkar? 1 yetlerde önüne geçilmesi ıl' ~rl berdevamdır. Konferans mesaısı ma- tıcaretıne muzır olduğu ileri sürill· maktadır. İngıltere'den gayrı diğer komısyonun faaliyetı, mal! komisyo- ~r, Sno"'.den gıder! Mesaı fırkası ge- Bu!11ar ayrı kaldıkları _ _zaman, ayrı lan akınlardan ibarettir. S• il' Jılm olduğu _üzre ~ki kısma ayrılımş· mekted_ir. Ç~nkü_ ~ngiliz kömürünün beş devlet müttehit bir cephe ~alin- nun faaliyetine bağlı demektir. ~r, mesaı fırkası gıder, fakat İngiliz. ayrı İn\:iliz menafiini. mut~zarrır ~t- 1 tarafında külliyetli miktarô• 
tır: (1) Mali komı.syo?un me~gul ol· en b~l'.uk muşterm olan İtalya, Fran de Youn\: planının ~buliinde ısrar * * * ran~ız d~stl~ğu yaşar. Tempa ga- mltl':rdır_. Vars.ınlar bırleşsınler. Bır· IRus vardır. Au1 tehJilııt ~O!J 
dugu ı~ler. (2) Sıyası komısyonun sa gıbı memleW.tler, Almanya'dan etmektedırler. Mamafı son haberlere La H . . zetesinin §ımdı meşhur olan bir yazı- leşmış bır vazıyett.e. zararları daha ç-· k"" b 1 Ç" t raıcl•' 1.ıt.ı iştigal ettiği meseleler. "tamirat bedeli,. şekli altında beda- göre, İtalya'nm kendi hissesinden İn- k b aye konferansı tetkik edıllr- sı vardır: fazla olamar. İngılız ·Fransız, an- ı ki~; u un~ Rın ~P3 3

'#' l'ı 
Birinci komisl;'on You?g pla_nr ile va kömür almaktadırlar. Air:nanya ta- giltc;re. !~hine fedalcarhkta bulunaca- en, unu? yalnız "'.'-~n~a'dan ~- "lng!liz • Fransız. antantı Lloyd t~tı. ~ir ~oktai nazardan müdaf~a- ~- • a ~ar~P~:ı:rsa ~5J:~rıtar• ali"' ı ıııeşguldur. Malumdur ki İngiltere rafından ayni olarak tedıye edilen ğı bıldırıliyor Bunun İngiliz metali nacak tamırat bedeh ile alakadar bır George un garezlenne mukavemet dılebıhrdı · Sulha yardım etmesı ıtı· g k .. ş R 1 fırıô•" .b İ · · ·· b" · · ' • iş telakki edi1ıniyerek A eli ı ettikte • S d • b ·1 H lbuk" · d"k" · ma ıçın us ar tara ,~!" 

bu plana iki noktai nazardan itiraz mamul eşyanın da ngılız sanayııne ının dörtte biri nisbetinde olduğu i- . . • vrupa PO· n onra now ene de muka- arı e. · · a 
1 

şım ı ı vazıyette . . . · et " etmiştir. İngiltere'de yeni iktidar fena tesir ettiği iddia edilmektedir. lave ediliyor. Her halde öyle anlaşı· ~asısı. ~oktai n~z.a~ın~an mütal~a e- vemet edecektir,,. s~J~a. yardım etm_e~te'.' ç~k- uzak~rr. ' !~~~;~r vahım bır vazıY j, ~ rı:e.vkiine ı;e.l~n Mesai J?artisini~.d~- İngiltere'nin bugünkü iktisadi lıyo.~ ki. senede ~k! _mill;'on lira gibi ~ılmeaı ıcap et~~ını b'.r ço~ vesileler İ§te F_r~nsız noktai nazarı b~dur. Bılaki~ Fransı~ mılita_rızmı~ takvıye 1 in ~n fena tarafı şud~r -~ )'0
1
1 

hılı ve hancı ışlerde takıp edecegı sı- dertlerinin en büyüg" ü işsizlik ve bil· küçuk bır meblag ıçın cihan sulhu i· ile tekrar etını§tık. Filhakika ancak Eğer İngıliz matbuatının neşnyatı etmesı dolayısile harb~ tenmıye etmek f şh 11 . . • h .. r:rıelı bJ ı' · · · bu n kt · d kile ed" · buna t f k d" b tedir Müstakbel h t İ ilt il m a ı ıçın enuz a ·tr' • yasetın ıstıkameti hakkında bir fikir hassa kömür sanayiindeki buhran ol· le alakadar olan mühim bir konfe- 0 aı nazar an tet ılınıe . eva u etsey ı u sözlere inan · . arp e ng _ere e 1 ı p.r:rı•" ı r verdiği cihetle bu itirazları burada duğuna ve bu buhranın izalesi de rans inkıtaa uğrayacak değildir La Haye içtimaının ehemmiyeti an- mak _ıcap ederdi. Fakat İngiliz gaze- Fransanın aynı cephede değil, ayri unma,;nı\tı:j ~u~ya. cer:rıi~
11• 

tekrar hülasa etmek lüzumunu his· yeni hükumetin da ilk * * * . !aşıla bilir. Yoksa senede iki milyon t~lerı Snowden'in hattı hareketini tas taraflarda bulunacakları şimdiden ta- rupa eve ennı ve ddetr:rıişt' • r 
settik. Yeni İngiliz hükumeti eveli madde bulundu" n~ro~;=~~owden' . • . . . gibi ciiz'i bir nara etrafındaki ihtila- vıp et'?ek şöyle dursun, bu zati aldı- ~uk etmiştir. O ~alde neden hala mm tavassutunu re al< tııı'~ 
Almanya'dan tamirat bedeli şeklinde in La Haye kguf g 'd ki Sıyası komısyonun faaliyetine ge- fın ne ehemmiyeti olabili"r? ğı vazıyetten dolayı mili! bir kabre- bır antanttan bahsedıyoruz.• !ar bu redde sebep otar Jıİ• ~rl 

on eransm a ısrarı J' . İ il" 1 . b d d k "b" 1 T ' . . t kt d" 1 D' rıar ' alınması Young planınca kararlaştı- anlaşılabilir. ınc_e' ng ız enn ura a a at 1 ır Bir çeyrek asırdanberi cihan siya- ~an ilin etnıiıtir. Snowden adeta ~t.e emp• ıı;ı !'eşrıyatına karşı erm~ e ~.' er: ıy~ ·ıeriô• ı rılan ayni tediyata itiraz etmektedir. İkinci itirazın mahi etini e en vazıl;'et aldıkları anlaşılmaktadır. B~ setinin temel taşlarından birini İngi- bır gece içinde yeni bir Palmeraton ~n.gıhz g~~eteler':1'1" yazdıkları. Bu Ietler~n mu~a.bale!erı \;r ~J~ JifJ 
Bu ayni tediyat usulü Dawes ptanı hafta da anlatmıştık. viktile '~S~ ~o~sronda m~rabh~s.bulunan İngı- liz • Fransız Antant kordial'i teıkil olmuııtur. Sonra antant kordial in ni- ıki yazı numunesıne göre, Antant hak mendıl~rlerı uzerınd~I eÔ'~el".1 
tarafından kabul edilmişti. Almanya- da akdedilen bir konfe t " s" d rıtanya as ~rlerının Noel yortu· etmittir. hayete geldiğinden serbest,e bahse- !andaki İngiliz ve Fransız telakkileri etmelerıne sebep teŞ 0 )ıCY" V)f 

dan verebileceği kadar para aldıktan Georıı:e ile Poincare ara~~~ J}:,yd 1 ~n -~~ ev~! ~en 1 tahliye edecekleri- La Haye konferansında olan bite- dilmektedir. New StateNDIUI namın- arasında hayli fark olduğu ıüphesiz- ni şimendi~er hat:-'r:rı• ol~~~l'.l 
sonra, para kalmayınca ayni tediyat ya'dan alınacak tamirat bedellan:\ nı soy enuttır. ne ve ilci memleket gazetelerinin li- daki mühim ıiyasl haftalık azete un dlr. ? 1~as~na bı~ muka 

1

r:rıar:rıal' ;ı'I 
yani eşya ile tediyat usulü kabul e- hakkında bazı esaalar karar! tı ~ Konferanaın ka_rarı her ne olursa sanma bakmak icap edene bu antan- lan yaıııyor: g 

1 * • * ıçın kım~eyı karıştır t t• ~"lil dilmişti. Bu eşya ile tediye usulü mıştı. Bu eıaeların biri de al~~a~~k o_laun bu tabliyerun gelecek aydan l- tın nihayete varmak Uzre bulundu- cAntant'ın manası oktur . Araya ~ır m~ta~assı ör~""~tl"t 
Ynung planı tarafından da kabul e-Jmeblağın taksimindeki. niıbetlerdi. ~=r·~: batlıY_&•~lı~ dakbu murala- tuna inanmak llzımdır. ıulh muahedeai imza :dildiğİ ~ R Uzttl:frktan ı:le~e~lerb, Çın· ~_eselen~n _h!'llı .. g~··pgı:itıs'' />' _ ı 1 ve etmııt . nca bu mesale- Franıız gaaetolerinln !ilanı ıudlll"' itlbarca bunun k 1 en uı ının ço v hır uhran ıtıbarla ihtllaf surunu • manası a mamq doniae girdifini bndinGektedir. Hat· 

l 
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Mahkemele de: 

11
.. , • sab.a .!m ·ryolu . 
ukuıııt•tle ~ırket anla~tılar 1lanı

~ada bii yii k l)ir istasyo~ı yaı)ılacak 

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ Evlenmek ve .. eğlenmek! 

. kasaba De . 
Gülıuınctiın' ınıryoU.-ı İdaresi ile ı rilerek derhal tatbikine başlanacak· 
C olan ın)Z arasında devam etmek- tır. 
~ ııihaycıı:•a~ereler tam bir itilaf- Şirketin ~pılmasını tasavvur etti-
1~c Na~~ v~ ~u. husustaki iti- it ilk i~ler meyanında senelerden beri 
1•hhaıtan ıa ekiliınızle Şirket mu inşaaı diişünillen Manisa İstasyon bi· 

liülıüın ara.sında imzalalUDl§tır. nası birinci dereceyi işgal etınekte-

ş_p_·Jıellt!_!de 

Ford fabrikası 
Amele almaga başladı, şefleri 

ve amelesi yalnız Türk 
olacak .. 

Nişanlısına darıldı 
Sonra kendisini 
pencereden atta 

VillJgette 

lstıranca tahkikatı 
Yeniden bazı ihbarlar 

vaki oldu 

Kızcağızı berbat ettikten 
sonra verdiği cevaba bakın 

Mahçup tavırlı sarışın, ufak tefek bir kız başı elleri arasında 
kısık ve titrek sesile hemen her suale: 

- Bilmem! .. diyordu, bilmem ki. .. Ona sorun.. yaptığını 
o bilir. 

- Aranızdaki münasebet ne vakıt başladı? 
Yine ayni cevap: ıııc•cuı o!aet şırketle keneli araaında <lir. Şimdiki Manisa istasyonu pek 

h.r; •Ürü n ve ti harbi umumiden ufak ve şehrin güzelliği ile gayri mil· Tophane ambarlarında açılacak 
~'trııiıtir P D~elen bütün ihti!ilfları hal tenasip olduğu için yıktınlacak, onun Ford otomobil montaj fabrikası ku
~lııını bu 1~:r taraftan Demiryol- yerine Manisa'ya çok şirin ve büyük rulmıya batlamıştır. Maamafi fabrika 
~tııı hakknU<Ul sonraki idaresi veba- bir İstasyon binası yaptırılacaktır. ancak bir kıinunuaanlde imaUlta baş· 

btrancada muhacırlerden tapu 
harcı nanıi ile usulsüz altııar lira a
hndıfı ve tahkikata batlandıfı yuıl-

Oalt&ada Umumhane caddesinde mıttı. 
otura_n madmazel Sultana nişanlısı Dün bu hususta Vilayete bir ihbar 
~ orgıden ~~rdüğü tazyiktan mütees· daha vaki olmuştur. Bu ihbarda İst
sıre? kendısıni üç metro yüksekliğin- rancadaki muhacirlerden daha başka· 
deki ııencereden atmış ve ba,mdan ca para alındığı yazılıdır. 

-- Bilmem, bilmem ki ... Üzüm zamanı idi. Bu günler gibi 
pek sıcak bir gündü, beni evine götürdü, Sonra orada ..• 

- Şöyle bir düşün bakalrm. Tahminen kaç sene oldu? 
Düşündü: hbıt edilın· ın.da çok faydalı esaslar tes Balıkesir taraflarındaki heyelan mm· lıyabilecektir. Fabrikada ıimdi 130 

irııet ıdştır .. Bu esaslar mucibince takasının da esaslı bir surette tamir amele çalışmaktadır. Filen i;ie başla-
1'.ıi •ınıryolla h ndıı7ı zaman ise azami 350 amele ça-

Q ı ceği rınıo r sene te- ve-.;lah edilmesi sirketin proğramı- • 
ve vucudüniın muhtelif yerlerinden V;Jiyet mes'eleyi ehemmiyetli bir 
yaralanmıştır. surette tahkik etmektedir. 

- Bir kere geçen yaz de~il. 
- Evelki yaz mı? 

l
tettc ı-k temettüe mühim bir su- na- dahil bulunmaktadır. lışacaktır İ 
ıa •• <tın kt d' Fabrika çalıştığı zaman skenderi· 
c Y•tincte §İrk •. ~r Her sene ni- Çok yakında Kasaba demiryolları yedeki fabrika tamamen tatil edilmiş 
te tebeY}'un d ın bılan osu mucibin boyunca mühim ve muntazam bir in- bulunacaktır. Fabrika imalaıhanesini 
kllıışı !ıUkfun e cek l . .rdan yüzde al- şaat faaliyeti görülecektir. taıızim etmek uzıc buraya Fordun 

G ~~TADAKi YANGIN YENl
0

~'iUHÜRLER 
~ a. a a ~araççı sokağında Leon, Yeni numunelere gör- yaptml " 

efendının telıuz telefon malezemesi ' .. hlirl v·ı· 1 . d 'rele mag-azas d • mu er ı ayete ge mış ve aı -

- Yok evelki yazda değil. Galiba üç sene oıuyor. 
- Sen o zamana kadar başka erkekle görüşmemiş mi idin' 
-Bilmem ki .. 

·~ 3· et Y' ·de kırkı d · /\ ıt olacaktır. a şır- IZMIR ViLAYETiNDE HASTA mühcnaislerinde., M. 1'an Navhet v.e 
. .~n ~n .. yangın çıkmış ısed re tevzi edilmiştir. Eski mıihlirler im 

deı hal sondurüJmüstür h 1 
- Onu da mı bilmiyorsun? 

ku~ ncak gerek h .. k'· HAYVANLAR TEDAVl EDiLDi M. İgins ı:elmişlerdir. Bunlar fabn· 1 :ı . • a o unuyor .. 

Ö
SARALI _KADINİN OLOMO BiNEK HAKKINDAKI KANUN 

- ! ...... . 
- Sormak istediğim şeyi ıyi anlamadın galiba?. Bu delikan "•Panya u umet ve gerek 1 . . . · · ·· k k · 1 · ha 1 b 1 Amerika tııu• ın, ayye- b' üdd . . •mır Vilayetının son dort aylı a ış emıye ş ar aş amaz 

:abıi . ır m et ıçın • · · h k d t d ki d. !l\ciq en hı sele · d hayvan hastalı~ı ve saıresı a kında ya av e • ece er ır 
Jaıı e, bu parayı d rın enli vazgeç- bir rapor tanzim edilmiştir. Bu rapo· Ford ameluinin sigar.ı ve içki kul· 

tedenberı sara ile malül bulunan ü k' d Ordu ve Jandarmaya mensup za· 
s ıi arda 0.~ura_n 40 yaşlarında A· bitlerle efradın ve sair binek hakkı 

yşe hanımın uzenne dün de bir fena- olanların kendi mali bineklerinin ve 
Irk gelmiş birdenbire diışerek ölmüş- orduya alınan ahali ve nakliye vası· 

lıdan evet bir ba ka erkekle bir araya geldiniz mi diye soruy 
rum. 

ve ıh emıryo arının ıs- 1 · k " d kt A i':ı Yasına has k d" ra nazaran bu aylar zarfında Foça ve anması suretı at ıye e yasa ır. · - A .•. öyle şey olur mu hiç .. Annem bırakmazdı ki .. Onun 
~ .Y•vnı bir ta f retmc te ırler. Menemende 16 köyde 8229 koyuna meleye verilen yevmiye dışardaki ka· 
lanctinde tallJir ra ~an kumpanya yol çiçek aşısı yapılmıştır. Bergamada zançlarınm iki mi•lidir. 
• b' noktaları te vbe. ıh yaya muhta o- şarbon hastalığına ug"rayan 500 man MüdUrü umumi M. Riva yanlız 

tur. ı·~. talarmın ödenmesine dair kanun Vi-
ŞOFORLERfN KABAHATi !ayete bildi~ştir. 

la da annem öldükten sonra görüştümdü. 
- Demek kızlığını bozan odur? 

• 1 ı d' s ıt etmekte old · Til k ı · ·hd k ı· ho ıger tarafı . . ugu daya aşı yapılmış ve hayvanlar kur- r. ame ~ ıstı. arn. e.tme em~ ın- Şoför Garbisi\ idJresindeki 545 -4:.~----
numaralı hususi otomobil dün Pan- Emanette 

- Zaten kendi de inkar etmiyor- . O ya. •• ba~ka kim ola 
ilı ~unca nıe 

1 
•n. hükumet de yol tarılmıttır. lzmirde 21 beygir ruam dedır. İmalat daırelerının şeften ta· 

~-tiYaçlatını ın :.k~tı~. ıkt!sadi ve sair haatalığına tutulmuı ve bunlardan 8 mamen Türktür. Fabrika dahillnde a
t :!ıııasıııı r· g önunde tutarak ya- i tasminatlı 13 ü tazminatsız olarak mele için ayrı ayrı giyinme ve soyun 
ı''bit etrneukzurn.lu gördilğU •eyleri itlaf edilmi:tir. 10 sürüde keçiba•ı ve ma salonları, lokanta yapılmıştır. 
elcrı· · tedır B · • • • ç ı k k h.b. l 1 f b · Qilıa nın ön.. .. . u teıbıt muame- 5 ıtirüde uyuz hastalığı hasıl olmu9 o u çocu sa ı ı o an ar a rı-
dir Yet buı.::':1:deki Eyliıl zarfında ve tedavileri yapılmıştır. Torbalı, Ti·, kaya .. terc.~an ka~ul edil~ceklerd~r .. 
bil de E:ytu.ı sog zannediliyor. Bu tak re ve Urlada bilhaısa Menemen ha· Muduru umumı M. Riva demıştır 
ne •n tespit edi~~ar~na doğru müteka valisindeki bulaşık mer'alardaki sü- ki: .. . .. . . . . 
tııa llınacak ve n ihtiyaçlar gözönü- rülere 9imdiye kadar 18378 koyun . - Turklcr.~ umı~ f.e~kinde ze-

r Ve ih ~et on senelik bir ı. ve 1962 sığıra vaki addedilerek mü- kı buldum. Turklerın her ışı en az aa· 
~ --a ro ramı me dana eti- zaaf orbon a sı tatbik edilmi tir manda mükemmelen yapacaklarına 
zı..ı· - -- . kanüm. Fabrikada kaldığım müddet 
« fSadi llaberler zarfında sade Türk amele kullanaca-

lii ğım. Bütün ıeflerim Türktür. Ken-
ll ilA:CA T y A.ZI dim de Türk olacağım, A""'rikadan 

duğ~r~ koınıerli . YETl 1 te lç~a ederek bazı huausatı tespit buraya geldik. Çoluğumu da buraya 
>in . &ıbı bu 

1 
ğı geçen seneler ol· ve lcarar altına alıiııştır. getirecek burada tavattun edecek, 

• ISt'h ened lk · · ' den b 1 Bal ve ih e mem e e~· Koıniıerllk bu karaları tetkik ede· onları burada terbiye edeceğim ve 
taııo U ııenek! ihracat merkoslerın· rek, kanunun esasına muvafık olduğu Türklerin bizd ıı. !ıizlm Türklerden 

lt~la~ •lına1ctad;acatım .. hakkında taktirde tastik edecektir. istifademizi temin edeceğiz. 
cc•a llııserJikçe te:tı . . Bu kararlar müessesata bildirile- Hütasa Türklerden çok memnu· 
CdiJ;p te§kiJ •den b P edılen ıüallı.re cektir. num. Bu memuniyetini Türkçülüğüm 
ıııuc~~r. Bu senek' u raporlar tetkik ÖDEMiŞ TUTüNLERt PEK le ispat edeceğim. 
lltifti ı rneınnuni 1 ihracatımız~n çok NEFiS Fabri}ca cidden mükemmel olup A-

şı;,· . Yet olduğunu öğret- Bu sene ÖdelDİfte tütün mahsulli merikadan gelen parçalar, fabrikayı 
h"8a t•ye İ<adar 

1 
. geçen senekine nisbetle az bir dere- dairen madar ihata eden bir tezğilh 

dir •ınirtn ih gı en raporlar bil- c~c ise de pek nefis hAldedir. TU- üzerine koaulaeak ve bu parçalar o-
' . racat k 1 . .,._ ' l! raporu ÇO yı- ND zürraı tütünlerinin bu nefaseti tomatilr bir tarzda tezglhm üzerinde 

hıAN ŞIDvr kart111nda büyük bir sürur duymak- yiirUmiye ba9lıyaoaktır. 
l' t.ıA vur.;'~"' TiNiN ta ve geçen Hne ufradıklan zararı Te:ııgShın iki tarafında ameleler 0-

llıun:ıan lirketi ALARI telifi edeceklerini ümit eylemektedir- turacaktır. Hor amele tezglhm Uze-
~r 20~ııay~ koy yenıden mavunalıu !er. Bu hususta Hennan tütUn kum- rindeki ciaim önüne geldikçe, ona bir 

ı::sl\ı taııedlr. muştur. Bu mavuna panyuı ÖdelDİf müdürü Bencoya e- parça illvo edecek ve tezgahın öbür 
. 'ta . Şi l<ETIN '!3 fendi: başından mamulat ambarına artık Ü· 
fıyc l<~!ıye edilen mi!J A.5FIYE~l - Bu sene tütünler cidden nefis- zerine hiç bir el değmiyecek olan mü 
Yttfnd ltıısyonu dü . tırketle? ~ tir. Reji kuyuduna nazaran Tire, Ba- kemmel bir otomobil çıkacaktır. 
nı'itı e toplaınd t" Tıcaret mildürl· yındır, Ödemiş ve Adagide mıntaka- Otomobilin boyası bile bu tezgilhm 

~.. '· çtima yarma kal· sında 3,000,000 kilo tütün tahmin o- üzerinde otomatik bir tarzda yapıla· 
\' "'!'il 80Rs lunmaktadır, dedi. Bu seneki tUtün caktır. 

~oıı.. •nı hor11a1a A KANUNU fiatı tahmin edilemez. Eğer hu alış --------
find tını tea . r .kanununun takibat verif böyle devam ederse şimdiki pi Spor 
dün• top1.J:ııt ıçın bona komlaerli- yasa düımoz, Belki tezayüt eder. Bu-

d, horıa n bankalar komisyonu nun i~in de kumpanyaların rekabeti 
lnecliıi idaresile birlik- lbımdır. 
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Heybeli yarışı 
Deniz Mektepleri ve Kursları İd

man Yurdu tarafından bu gün Hey
beliada'da deniz müsabakaları yapı
lacaktır. Müsabakaların miltenevvi ve 
zengin olmasına ehemmiyet verilmiş 
bunun için de denizçiliktc kuvvetli 
olan sivil kulüplerin de iştiraki ken
dilerine bildirilmistir. 

Bazı kulüplerin' muvafakat etmiş 
olması, diğerlerindeki tereddütiln de 
dlin intişar etmiş olan denizçilik fo. 
derasyonunun tebliğile izale edilmiş 
olması bu yarıtlara deniz talebesile 
kwüp denizcileri ara11nda umumi bir 
ıı:ıüaabaka mahiyetini vermektedir. 
Deniz talebeleri umumiyetle iyi spor
cu, yarl§lara ittirak edecek kulüp 
me1'eupları da iyi denizci oldukları i
çin Heybeliada sahillerinde güzel bir 
spor günll yaşatacak olan bu müsaba
kalar hiç §Üphe yoktur ki çok hara
retli olacaktır. 

Bu yarııların denizci talebe tara
fından tertip edilmiş olması munta
zam olmasr için de bir işaret addet!i
lebilir. 

Müsabak0 lara bu sabah saat 9.45 
de başianacaktır. Deniz talebesile ku
lüp denizcileri arasında yapılacak mii 
sabakalar yüzmeye ait müsabakalar
dır. 

galtı _ca~d~~inden geçerken Harbiye 
suvarı bolugu efradından Hasana 
çarparak başından yaralamıştır. . 

BU DA 1>YLE ... 
Şoför A.hdultahın idaresindeki o

tomobil dün Çarşıkapıdan geçerken 
köfteci Huharreme çarparak sağ ko
lundan ve saf kalçasından yaralamış 
tır. 

Dl!RUP ÖÜifüRKEN MI? 
Fe~ıyede Türbe sokağında otu· 

~an. Sabrı. ge~e evine giderken Tahir 
ıımın~e. bırısı arkasından sessizce ge
lerek ıki yerinden buçakla yaralamış 
tır. 

KADIN CACiz YARALANDI! 
Çengolk?yün~e Mevlut ağanın yük 

arabası Saıt B. "l zevcesi Zahide ha· 
nıma çcrparak rauhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

Ay AC::.I ""K""o""'y•Du VE ..• 
Beylerbeğinde Çamlıca caddesinde 

oturan. c~.mil beyin oğlu 1 o yaşında 
Peyamı dun Beylerbeyinde rıhtım ka
n~rınd~ ol'.?arken ayağı koyarak de
nıze duşmuşse ,de kurtarılmıftır. 

KOCASININ KAFASINI ÇEKiÇLE 
YARMIŞ 

Kasımpaşada otunn Hasan elen
di zevcesi ile kavga etmiştir. Netice
de Hasan efendi zevcesini fena halde 
dövmüştür. 

Zevcesi de Ha•an efendinin başı· 
nı bir çekiçle yarmıştır. Sıhhatleri 
tehlikede olan karı koca hastaneye 
kaldırılmı,tır . .,.,,..==.....,.,,,,, 

SABIKALI KOÇUK HAYDAR 
iŞBAŞINDA YAKALAN Dl 

Sabıkalı gürühundan Küçük Hay
dar evelki gece Aksarayda Hacı Bay
ram mahallesinde berber Osman evi· 
ne girmiş bir çok eıya Çalmış, oradan 
çıkmış Hüseyin ağa mahallesinde 
Hamdi B. in evine !1r~rek soymuş, 
b~nunl.a da kanaat etmıyerek kazg.ı
nı. Sadı mahallesınde Ali Rıza beyin 
evıne girerek gümüş para çalmış fa. 
ka.t ~uradan çıkarken yakayı ele ver
l?U§tır. -------MÜNHAL BORSA KOMISERLICI 

Borsa komiserliğine Tütün inhisa
rı sabık umum müdürü Seyfi beyin 
tayin edileceği söylenıni§ti. 

Seyfi bey başka bir vazife aldığın
dan bu tayin uzak görüldüğü gibi 
hUkGmet komserliğini bir müddet ve
~letle idare etmek fikrindedir. 
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KIYILDI 

-,ırtttta 

• 
-eo 
00,00 

"'"' - oo ffububat 

-.oo 
oo.oo 

. -oo 
t ' K1fyceı l!O, - llO,-
~•tr, •L.. Ua 

ç.. .. d .. 
Arpa 
MUır 

Yula! 
.K.eten tnh•m• 
Fuul1e 
MerclmM 
Nob•t 

11,op 15,20 
00,0t 

.oo 
00,00 
-.00 

13,IO 
0900 15,W 
00,00 
-,00 
00,00 

Dün İatanbulda 30 çiftin nikahı 
mera~iı:,ıle yapılmı,tır. Evlenonler
d;~ uçu. Kadıkoy, dokuzu Beyoğlu, 
hırı F~hh,, beşi Beyazıt, üçü Üskü

Yüzme müsabakaları şayanı aliıka dar,. d~rdil !'nad?lu Hisarı, beşi de 
bir tenevvü arzetmektedir. Bu nıeyan Yenıkoy daırelerı dahilindedir. Ba
da muhtelif mesafelerde muhtelif tar- kırköy ve Adalar dairelerinde dün 
zlarda sür'at yüzme yarışları ile mü- nikih yapılmamııtır. 
kavemet ve bayrak yarışları, atlama Beyoğ~u. dairesi?d; evlenen çift· 
uzun ve derin dalma, ördek kapr.ı~ !erden hırı Ermenı, üçü Rum, beti 
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ı~,, n bakiyesind geçen sene ln~asına ba~lanan hükQmet lı:o-
. rat ı\.... en; mevcut 80 
ı aıe d' ,.,usto · ı 929 00 liralık hııvalcnamesi mikdarındaki 
&~trıı e ılınek üzere m ~e 26 ıncı Per~embe gunü saat 16 dıı talibine 
!:iind ~k lı·in her .. unakasaya çıkarılmı~tır. Taliplerin lı:t:~lfnameyl 
-ı c ,.e k gun ve teahh · · ~{• rn .. an unda 

1 
ut etmek isteyenlerin de mezkQr 

ur~caatları il· yazı 1 tarlfat dairc.;lnde Bursa vilAyetl encüme· 

müsabakaları zikredilebilir. d İ t• d B d · e ı om ır. eyazıt aıresinde evle 
Deniz talebeeinin kendi aralarınd~ nenlerden bir çift te Rumdur. Fa

yapacağı müsabakalar filika ve yel- tih daireesinde bir İslam erkekle bir 
kenli filika yarı9larıdır. Kulüpçülerin Rum kızevleruniştir. Diğer çiftlerin 
de aralarında yapacakları müsabaka- hepsi İslamdır. 
!ar bir, iki ve üç çifte fita yarışları. !!'"""'!!!!!'..,-~""!!!!!!!"!'!!'"-.---
dır. genç futbolcuları sicağa ;ağmen fut-

Müsabakalar program mücibince bol uğrunda .çalışmak istiyorlar ve 
saat on yedi buçukta nehayetlenecek çalışıyorlar, hız de sıcağa rağmen 
tif· Denizci gençlere m11Vaffakiyetler hunlardan bahsedeceğiz: 
dileriz. Beykoz birinci takımı iki hafta ev-

NiÇIN YAPILMIYOR? el kendi sahasında Vefa takımile kar 
Bir iki haftadan beri Taksim ata- t · şı aşmış ve 4 2 galıp gelmiştir. Ayni 

dyomanda futbol maçları yapılma. takım geçen cuma Fenerbahçe hirin
oldu... Doğrusu da aranılırsa bunda ci takımile yaptığı maçta 2 • 2 ye be
bir az isabet vardır. Memleketimizde 
her yerde olduğu gibi bir mevsirıı~ rabere kalmıştır. Kendi sahalarında 
tabi bulunmıyan futbolun hu bunaltı- da olsa, Beykozluların elde ettiği bu 
cı sıcaklarda bahsını bile etmek bir netayiç ııayaru takdir addedilmelidfr. 
külfet, bizzat futbolcular için de bir Geçen cuma Beykoz küçükleri do Fe
zarar oluyor. Buram buram ter dl>- ner küçüklerile ka11ıla1mı9lardır. Bu 
külen bu sıcaklarda ve dört tarafı de- müsabaka 5 - 3 Fenerliler lehine neti
niz bir şehirde batla aporlar yapmak oelenmiıtir. 
imkanı varken hA!i meıtir top pewİll· Bcykos birinci takımı bu eün de 
den koımak bir az prip oluyor. . . gine kendi sahalarında SIUeymanlye 

Fakat ne yapalım ki futbol mUsa- birinci takmu ile bir mat yapacaklar
bakalan üç haftadır. futbol maçları dır. Bu maç saat on beft~ yapılacak
ıtadyomdo Beykoz çayırına intikal tır. Beykoz ilıinci takımı da HlW bi

ul 

- Şimdi de seni almıyor öyle mi? 
KADlKÖYÜNE SU lŞALESİ 

Kadiköyünde bir çok mahalelerde 
şirket suyu bulunmadığından Ema
nete şikayette bulunulmuştu. 

Çenesinden iğneleruniş yeşil çarşaflı bir kadın, yavaşça kız 
eteğinden çekti: 

Emanet bu mahallelere su iaalesini 
Kadiköy au şirketi nezdinde de teşeb 
bilsatta bulunarak suyun isalesi te
min etmigtir. Evelce hiç su verilme
yen Paris mahallesine de boru ferfi

- Nişanlrsr var desene, a sersem! Hi9 sana söylüyorum. 
Kız, bu ikaz üzerine telAşla: 
- Şey, dedi, efendim, o beni almaz •. Onun nişanlısı var. 
- Ne vakıt nişanlanmışlar. Seninle görüştükten sonra mı? 
- Bilemiyorum. 

yatına baş!arun:ı,t~t., 
- A kızım sen de ne biliyorsun ya. • 
Arkasından ayni ses: 

KURUÇEŞME • ORTAKOY 
CADDESi 

- Kız, söylesen e .. Nişanlanalı iki ay oldu. desen e •• 

Kuruçeşme ile Ortaköy arasında 
tramvay hattının en dar kısmındaki 
molozlar belediyece kaldırılmaktadır. 
Haber aldığımıza göre, bir tarafı bo• 
arazi olan Defterdar - Kuruçeşme c.; 
ddesinioı tevsii de takarrür etmi,tir. 

Fakat bu suflörlüğliğe mübaşirin ihtarı ilzerino nihayet veril 
Reis sordu: 
- Sen hiç gidip te beni al diye müracaatta bulunmadın mı? 
- Nasıl gitmedim efendim, hop ayaklarına kapandnn. 
- N .. ce\·ap verdi? 

GALATA IŞ'ARET KULESi 
- İstediğin yere git. Hangi taş katı ise başını vur. Evlenm 

Karaköyde işaret mahalline konu
lan iıaret kulesinin bizim sokakları· 
muzda kabil istimal ve olmadığı fi. 
krlle kullanılmasından vez geçilmiş
ti. 

başka, eğlenmek başka. · dedi. Efendim, o benimle gönlünü e 
lendirmiş! 

Maznunun ihzaren oelbi kararlqtı. 
• • • 

Emanet fen hey'eti keyfiyeti tel· GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
kik ederek kulenin pekala kullamla-
bileceti neticesine varmıştır. Yeni kanunun ilk günü: Hikmet beyin açta 

Şimdi Seyrüsefer memurları kule- dava lstanbulda görfil<>cAk 
de talim yapmaktadırlar. w v 

GAZI KÖPRÜSU iÇiN Kadriye hanımm İzmir afırceza cekti. Halbuki yeni ceza muhame 
Gazi köprüsü projesini hazırlamk- ~kemesinden ~eraetinden ao.nra İ.z uıultl kanunu mor'lyet mevtı:iiaıe 

ta olan M. Piju Emanetten bazı iza- mırde çıkan yenı Aaır gazeteaı bu t· mit olması dolay11ile matbuat 
hat istemiş, köprü üzerinden geçecek şl~ tah~katile meşgul oı:nuı ~uluna_n lan müdd~. ikametglhmda rU 
olan tramvayların sıkletini ve daha müıtantık Hikmet bey aleyhinde bır llımn geldığindcn Yeni Asır Uey 
bazı şeyleri sormuştur. K~ndisine i· makale yaınnq ve bilhaua "adliye i- deki bu dava eylill zarfında İstan 
capeden izehat verilmiştir. çin~e nasılsa ~~ iskemle kapmq o- da g1Srtlleccktlt. 

. 45 ooo LiRA PUL lan cumleıını kullanmııh. Bu BERAET 11'.TI'l ••• 
TABETIIRILECEK nun üzerineHikmetB. mahkeme1e mü Adada park gazinosunda aut 

f 
racaat ederek Yeni Asır aleyhine tah- malı: cürmUnden dolayı mevkufen 

Posta ve telgra müdiriyeti yeni· kır davası açmıştı. Eski usu!G cezaiye hakeme edilen Gober ismindeki 
den pul tabettirilecektir. 45.000.000 kanuna _;re bu davasını müddei a· sun davasına dün birinci cezada 
lira kıymetinde olan bu pullann tabı leyh İzmirde bulunmasına ve cilnnün vam olunmuı ve fakat cUrüm 
için İstanbul matbaacıları tarafından 
vuku bulan müracaatlar tetkik edil- vukua geldiği mahallde orası olma· lmadığından beractlne karar veri 

sı dola sile 1zmirde rü eti ica ede- tir. miş ise de muvafık görülmemiştir ;;!ı,;;:;;;;;.lrı;:ı~~;:,::~~~~.::;:,ı:~~~ı:,;.-------..... - .. .ı 
tdare, bunların Avrupada tabına 

karar vermiştir. Yeni pullar aynen Maarifte 
şimdikiler gibi olacaktır. Ancak hun-
lardan bir, ikisinin üzerindeki resim· Silah ve para 
terin değiştirilmesine lüzum görül
müştür. Müze Eylülde açılacak 

Gazetemiz erklnı tahririyes' 
Burhaneddin Felek beyin pederi 
cEkonomi> sütunu muharri · 
bire borsa11 umumi kitlbl Nizam 
beyin kayııı pederi Mulga ~ura ŞiŞLiDE ŞARAP" DEPOLAR! 

Mü~kirat inhisarının şarapcılık 
mütahass111 İzmirde şarapctlığunız 
hakkında yaptığı tetkikatı ikmal et

Müzeler müdüriyeti tarafında aı;ıl- !et azasından Mahmut Ziyaedd· 
ıııası takarrür eden silab ve eski para- iki giln eüren kısa bir hastalı 
!ar müzesinin istlhzaratı bitmiştir. ra irtihal etmiı ve 118§1 magfiret 
Halil B. in riyaset ve mCıtehaasıs Ma- ıı Üıkildarda Altuni Zade'deki 
kridl efendinin iştirak ettiği komisy- kilnden. kaldırılara~ ~limi>:ede 
on uzun zamanlardanberi meşgul ol- le kabrıstanına vedıaı hlki & 

mek Üzeredir. 
Müşkürat inhioar idaresi Şitlide 

depolar. tesi• ettirerek burada şarap· 
lan eskıtecek bu suretle harice giden 
1arap parası dahilde kalacaktır. 

duğu tasnif muamelesini henüz ikmal kılınmııtır. . 
etmiştir. Eylülde mllze açılacaktır. 

1 

Cenaıı:e ıııeraıımlnde aeker, 

KiM ISfİYÔRSA ... 
lıtanbul Yüksek Tic:;oret Mdı:tebi 

v~ zabıtai belediye memurlarile 
K•Jngreden avdet bumun akraba ve do•tları hazır 

lunmuılardır. 
Mezun ve Müdavimleri Cenıiy~tin.. .l\Ii11ı Türk Tali!be birligi namına 
den: Peştede toplanan beynelmilel talebe 

Merkezi, Galata. Manükyan Hanı kongresine iştirak eden talebe miira
üçuncü kat 1 numarada olmak üzre haslar 1 haft içinndc avdet edect""k· 
kurulan Cemiyetimiz, azalarından. bi- terdir. 1 .... "i.gre ayın 14 ünde içtima ct
Jllmum mali ve ticcari müessisclcri- mişti. Talebe birliğini Tıbbiyeden t
mizin her türlü isteklerini yerine gc- brahim. Hukuktan Tahsin Bekir ve 
tirebilecek ve tıcaretin muhtelif şu- Halit, ~ülkiyeden Haydar, Ticaret 
beterinde bilgi sahibi gençleri, mües- mektebınden Şahap beyler temsil et
sise ve ticaretanelerde takdim etMek mektedir. Mürahaslarımızm İtalya 
istiyor. Arzu edenlerin Cemiyetimize t~rikilc g~lmeleri muhtemeldir. Heye 
mektupta müracaatı rı. tın avdetınden sonra birlik hey'eti 

BORSADA INGILIZ LIRASI umumiyesi top!:,n_ac~tır. 
Dün borı;ada İngiliz lirası 1017 ku- MAARİF VEKALETİNİN 

ruıtan açılmış ve 1015 kuruş otuz pa· M.ÜHİr.: B_İR TA_MİMİ 
raya kadar düştüken sonra 1016 ku- M.aarıf :"e~letınden vılayetlere şu 
ruşta kapanmıştır. tamım edılmıştır: 

Altın 887 5 te açılını§ 887 kuruşta "1416 Numaralı kanun ahkamına 
kapanmıştır. Liret 911 de açılmış ve tevfıkan ecnebi memleketlere gön 
912 de kapanmıştır. derılecek talebeye müteallik bil'u-

lLAN mu'? muamelat vekiiletimize intikal 
etınış olduğundan vilayetinizce şim 

Edirne ~ehrinin münakasada bulu diye kadar tahsil için ecnebi memle
nan alc':ttirik te'sisatına müddeti mu- ketlerine talebe gönderilmiş ise bun 
ayyene zarfında teklif olunan bedel- !arın künyelerile tahsil etmekte ol
ler haddi layık görülmediğinden mü- dukları ilim ve fen veya san'atta bu
nakasa müzayede ve ihale hakland,1 lundukları şehir ve mektebi müş'ir 
ki talimatname ahkamına tevfikan bir cetvel ile muhabere dosyalarının 
münakasas1 hükümsüz addedilerek sür'atle vekSletünize gönderilmesi 
bu defa imtiyazı verilmek suretiyle lazımdır. 
20/8/929 tarihinden itibaren yeniden Bu sene vilayet bütçesine ecnebi 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf mekteplere tahsil için talebe izamı· 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. Ta na müteallik tahsisat konmuş ise bu 
!ipler şartnameyi Edirne belediye ri tahsisatın mikdarile mezkur kanu
yaaetinden talep edebilirler talipler nun ikinci maddesinde musarrah 
projede gösterilen 90000 dolar üze· malCımat ve mütalaatın bildirilmesi 
rinden yüzde 7 ,5 yüzde yedibuçuk ni rica ederim." 
nisbetinde to'minat akçesini veya ban 
ka mektubunu ve teklifatını havi pul 
~u varakayı hl~ z~rf dcı:ununa koyup 
iberlne alektnk ıtlae aıt olduğunu 
1uarak 9 • 9 - 929 tarihine kadar Edi 
me belediye meclisine tevdi eyleme 
!eri ilin olunur. 

İhale 9 oylill 929 tarihine müsadif 
arteai nü saat on altıdaftır. 

Bu elim :riya'dan dolayı me 
mun ailesi ile arkadaşımız Burh 
din ve Nizamcttin beylere en sa 
taziyetleriıniai beyan ederiz ve 
hum için mağfireti il.iihiyeyi d · 

Ziyaettin Bey 44 sene devlet 
muriyetinde bulunmuş, afif, d 
ve vazifepcrverlikle tanınmıt 
ye erkirundandı. 

Allah rahmet etsin. . .. 
TEŞEKKÜR 

Merhum vevcim Mahmut Zi 
din Beyin cenaze merasiminde b 
makla son vazifei meveddetle · 
har eden ehibba ve eviddasma 
kürlerimi takdim ederım. 

M ,.hıımun zc 
NACiYE 
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1 de~ •• ~IT'•k:,t:~obu~~i~~ıc • etmiınr. Harareı gölgede .'3 

Ct <Le idi Ruzglr ark lstlkame• 
tınde çok hafif «mlştir Bugün Dava 
ı • olacak .-. rUzgtr poyrazdan 
esecektir. 

Garp edebiyatı 

Yine Proust'a dair 

MILUYIT CUMA ll8 ACUSTOS., ·-Bunlar nvlıte• .tyade hayatın h{r 

Şehremaneti ilı\n)arı lhtlyan oldutunclaıı apor yaparlar. 
Buıün bayatla ~ncelcıeıı ıençlik 
hayata olan ınerbutiyetini apor yap- .. •••••••••••• 
makla ıll•terir. Neticede muvaffalı:i- p 
yet ıeralti artılı pek hafif olmadığı azarlıkla benzin 

H H 
A için niebeten polı u klmaelcr bugün Şchremanetinden : fehremaneti 

M M 

1
. t\f\~E ı•pora zevklcr~den rağbet ederler. için lüzumu olan 12000 kilo benzin 

Utu
lıııf Sporcuların yuzde 99 u.or"" ve mil- pazarlık suretiyle alınacaktır talip o f' sabalıa.lann onl~re. verdığı sıhhi mu= !anların 22 ağuıtos perıonbe ğllnil sa 

1:::;~.;._,.::_::.,~,:::;; __ .::,..,::_ _______ ,. vaf!akiyetlerle ıktüa etm;k mecbur~· at on beşe kadar levazım mildUrlil(!ü 
~ yetınde kalırlar. Bu ıııbbı muvaffalı:i- ne gelmeleri 

yetler iae oporun milli kıymetini gÖ9 · • • • 

Trende terıneğe kAfidir. B . 
O halde ıporu aihhati iyilettirınek eyoglu Daıresınden Beledıycye o 

Franaı7 hlkAyesl- ve bir takım paraca istifade _,eğe lan borçlarından dolayı evvelce hacit 
Ç•!işan kinısderin elinde" kur t ::mak altına alınan ıki Hah seccade ile bir 

Trene, hiç bir fkri fasitle den korkuyordu. için ne yapmalı? Bir miaal getirelim: !ah_ta . m~aa bu ayın 26 mcı pazar 
binmediğime, cen,abı hak şahit- Peki amma benden korkacak Harpten sonraki fena zamanlarda e.ı gun.u s.aat 10 da oatıl<>cağından is 
· Almanya yeniden inta ata başladığı tıycnlerın o gün d"!re muhasebeclıi 

tir. ne vardı ? · · vakit evvela şehirler tarafından bil- ğıne muracaatlan ilan olunur. 
. <? g~ •. sahil istasyonlardan Bun_u da k~ş.fettim • yük stadyumlar inta edilmişdir. Bun- * * * 

bınne gıdıp, avlanmak ar~usuna Benı, kendısıne tasallut ede- !arın adedi ikiyüzü geçmektedir ve :i•.hremanetinden: Kırk Çeşme ga 
kapılmıştım. İşte trene bu mak- cek zannediyordu . bütün Avrupa nın di~<r memleketle- lerısınde vuku bulacak tamirat dola 
satla bindim. Biraz düşündükten liQnra ka- rinde mevcut stadyumlardan fazla- yisiyle şehri halin 24/ 25 ve 25 •26 

Fakat binmeden evci, tenha dm h k . d. ' dır. geceleriyl.e 25 inci günil Kırk ÇCJme 
a .. a. ver. ım: .. . Bu aahaların bazıları pek büyük- suyunun ısale•i kabil olmayacağı ali 

bir vagon aradım. Taliime, tren Kuçuk, sımaıyah gozlcnm tilr ve dahilkrinde on tane futbol, k•darana berayı malumat ilan olunur 
Buyuk adamlar, büyük edipler pek kalabalık değildi . kalın, etli dudaklarım, pos bı- hokey. heudbol. ragbi için idman .a- • * • 

hakkında her şeyden eve! bilmek is- Vagonlardan bırinde, bir tek yıklarunla, hakıkaten kadınlara hal~r; iki adet musaba.ka sahası, ko- ~ "lförlcrin na:r.aıı dikkatine: 
tedığimiz. hususi hayatları. yani şah- genç kadın otu ordu . Kar ı- saldıracak gibi bir halim vardı .. ı:ı ıçın 500 mctrol':'k pıst. 100 ~etro- ,.. . . . . . . 
ıiyetlerinin her kese müşabib olan . ruy 11. D d. k' . luk havuz, 20 tcnıa sahası, bısıklct oforlerın chlıyctnamelerının yem 
noktalarında nasıl &örUndüklrridir sına geçıp ?t.ur?um. Fak~t! hır e ım 1 

• yarışı için pist hava .ve güneş banyo· ba · · c~lc. l'.aptrrıl~n ehliyet cüzdanla 
Bizden yüksek olanları bu ıuretl~ takım kendını bılme;der gıbı, ka - Sersem adem! insanın, !arı. golf oynamak ıçin yer ki bur.a r. değışurılmelerı lazımdır. Cemiyet 
oleun kendi ıeviyemiıe indinnelı ve dına göz atmadnn. Köşeme bü- böyle bir suratı olursa, bir kadı- bir kaç kilonıetro yer lazım, bir 30x lerın alacakları yeni cüzclanlarr seyrü 
aayede tanımak arzusu 

0 
kadar 1:üldlim. nın yalnız bulunduğu vag na SO m. jimnAstikhane mevcuttur. Ya- •d~ r. merkezlerine .i?ru ve muamele 

iııaanidir ki, bunu hıiınü tevil etmek T h k . S ki dim binmez ı Ya kadıncağız kalp zın her gün hava ve güneş banyosu lerını ifa ettırmelen ıJan olunur. 
llıım gelirae, onları, bize en yakın ren are et e~tı. a n ... . almak için beı bine yakın insan gelir. * • • 
olan hususiyetlerine nüfuz ederek ~hattnn . Kalbımde gillıgt!!. hastalığ":1a .tutulursa ! Ya kor- Binaenaleyh hiç kimse Alman}an n Kadıköy Daireıinden : Başıbof 0 

lıeşfetmeye ve anlamaya çahttıi1ımı- ıçımde helecan yoktu • kudan odü patlayıp sanlık bu m'.'azzam •_ıad;ı-umları .bi~ k_a~ spor Tarak bulunup daireye getirilen bir 

MiLLiYETiN 

Ba rtınltO yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA. 
2 - Muhafaza etmek (7) 
4 - Yol (3) 
~ - Telefon nidası ( 3) 
6 - Sıcak (3) 
8-:_ Rakı (7) 

Danka bllmeceaıııt• 
halledllmı, tekli 
YUKARDAN AŞA01t 

:a - hlaklıRr izale (1) 
4-Yol(3) 
S - Oö• rengi (5) 
6 - Hakir (~) 
8 - Sıkıntr 

Mt1Jllt~BAB1 MÜCBlRF-.•111111 
Gelmekte bulunan kıtlık mallara yer açmıık için safi Avusıral 
yOnUnden mamul, erkek ve kadınlara mahsua lıostU~ 

mantoluk vo pardeıDlilk laglll:ı Jr.umatlanaı rekabet kabul e 
bir tlata aatmağa mecbur oluyoruz. latolı bitmeden evvel K 

k!lyde Topçular soka&:ında !!8 numarada Bebek tramvay dr 
ratJnda TA YHMAN tlcaretbaneslne acele mOracalt edlnls. 

za hlilımedilmeıi zarureti hasıl o- Pencereyi açum. Etrafı sey- olursa ?... f8mpıyon'.' içın ınrıa ettırdığinı za- adet kuzunun sahibi llç gün zarfında 
!ur. v b 1 d Fakat artık olan olmU!!tU. netmcmeli Almanyanın stadyumları milracaat etrmdiıti takdirde satılaca .Al"'V""V""V""V"V""'..__ BİR { 

Mıımafi bunun, fikır ve aan'at itle- retmege aş a nn · V d . · f dim halkındar ve onun sıhhatinde en bil- ğı ı .. ın olunur. ~ SIRRI .FŞA 
rinde faideai va d B ' tk" Tarlalar, dag"lar çayırlarda egon egış .ıremez . ylik rol oynayan kuvvettir. "ehirler- • "' ,. B b b . d'l.k . . r ır. ır sana arın, ti h 1 ' b la Kadını teskın etmeğe çalış- den baika Posta Demi oıı:rı Sına- u • ıı fım ı ı pek u bir fey !öyleyehileceğiz, ıWOba<aaııııtS' 
lıır edibin huouıi hayat ve ahvaline a ayan ayvan ar, ço an r, k b k k . . • ry • Şehremanetinden: Bedeli keş vapmak Uz oehirc t •ı ı ' .ıı tlQır ojtrendiklerimiz. onun eaerin- "k .. .. t 

1 
f d' ki . 

1 
k _ ma tan a a çarem yo tu . yl ve cıhetı askeriyenin batta bir çok f 1 . · re • Jte ece6 n z zaman Beyoğlunda Tokstlıy 

de milphem kalabilen bir çok yerle- go yuzu, e gra ıre en, 0 0 Gözlerime munis bir bakış klüble;uı kendi stadyumlan mevcut- 1 0405 !ıra olan Tunusbağı- karşısında 
ri tenvir eder.Hcrhangı bir mu··cııı·fı' motıften savrulup yayılan du- d' b '·- - b tur. Biltıln para 91kıntılarma ra~~" Karaca Ahmet Tramvay cadde 

l h h 
'd' ver ım ve tavana a .... ııaga aş- A · ~ ... · . -

yeni okuduğumuz vakıt ilk itimi• man ar, er §CY oşuma gı ı-
1 

d !manya bunun için para bulmustur. ~ının tesviyei türabiyesile kaldı LUVR MEFRUŞAT MAC AZASINI 
onun zam.an ve mekiın ıçinde mevki- yordu. O gün, bütün dünya gö- a lm. . . h Frankfurt stadyumu on milyon rnn ferşi kapalı zarf! ·· k 
im tespit etmek oluyor. Bu, ad.ıa .. gü 1 .. •• .. d ' Amma kadının ıçı ra at de- marka yakın paraya mal olmuştilr. k a muna a- muılnk Zl)ateı edlnı.<. .ı\vrupadan getinmit olduğu en son moda ıeftl· 
bir fikri ihtiyaçtır; hatta bu ihtıyaç zume ze go~;umy~: u • • ğilcL <:akinle• ıııedi. O b:r kere Fakat lnsaatta hilkllmet tarafından saya onulmuştur. Taliplerin 9at }evızımını b<irüp hı)rttte knlacaksıııız. J-1&1lar aon derece ehvendi'· 
""'" atk.ir ne kadar yulrsek ıae o ka- Bu me va! uzre dort beş ıs- hü'·münü .·ermişti. Üstüne hü· 1 siz c;lduklan i~i!' para .verilen ame- şaruıame a~~ak ve k~şif evrakı- Aynı zamanda ulon yem<k odası ve y•tak odas:nı malıfü! en 
dar şiddetli olur. Jillaull'nin ncrde tasyon ~ec;tık . . 1 cum edeceğimden korkuyordu. le kull;nı;ıd!ğı ıçın bu cıhetten tdsar ru .. g?.~.cv~. ıçın her giın levaznn zarif mob.lyalan mezkOr maıtızada bulabılol'cbln!z. 
yapdığını, Petrarque'ın se'ldıaıı ı.a. lıç bır şeyde ıfrata vaım<ıkl Başka hir çare düşündüm ru\ıi•dı '111Ştır. fi .. mu.durlugune gelmeleri teklif r-.,,-...,,-........_....._....._..._,..._,"""......,......,""" .... , V"'V"'V"'V"v-v-....-..,....,...,.....r( 

::nr~E~~ı~~~~~:~~~:~;:a~~E ~~fr:a~;ğil~~İa Bı:~~e:~k~;~ı:~I ":::::::n~~~~~:~~e Jiı ~:~~i~:~~~~:~:~L~!~~d~::::~ ~e~;rur~~ d~~~~~;:i~~~;~ Devlet ~P.nıiryolları ve ıı·ın·anları uınuın·ı ı'"are~io~d 
• ..,e zaif, ve bqloı rıevıden olurdıı. vaz gec;tım · l yıı1J'Ml . Hatta hafiften hor- akşama kadar v~nlen kur•lann para- s.~~t 1 S e kadar mezkur mudur- !l U Ol 
.illJlanımızın en büyük muharrir- Pencere~n çekıldim. Vago- lamağa da başladım sında_n çıkar Jduplcr, memurin, ga- lugc vermeleri. Derincede bul«nan beş bin ktisllr ağustos 929 salı günü aa·t JO ~J 

.erınoen olan Marcıel Prouııt'wı da nun içne göz gezditıncğe başla- Fakat birdenbire .kticük bire ı:veettacıltlre, e;. kakudınllan. kızdlar, talebe, * • * ton yol malzemesiyle Haydarpaşada karada Devlet demir yoll:rı ınaJr- ı 
derin bir alaka ve merak uyandır- • • · - me ı,ın ra ar var ır. Ş h • d bulunan <le o t b' 1 k T F' d · · ·L•" mı• olması bu noktai nazardan dnn.File raflara, aynaya, matbu lln kolumu tutup sarstıg-rnı his- Stadyumlar ekaerl •ehrin merke- e remanetm en: Aksaray 1 k'IJm'nleF.ılr o omotı ın ı aıretunde pazarlılıla talibine ı-;,ıı • u~ 1 · d 1 · b k • . · yan · d 2155 2159 yosa na ı crıy e ı yosta duba ve yil diJecektir Taliple · · ttJIP' 
tabii idi. Prouıt öleli altı aene <>- ttn ara, ım at şaretıne a um. settim rınden uzak yerlerde bulunular. Ber- gın yenn e ' nu- ponton ilzerine supalan ve ·ım . 27 d b b. 1 rın yevmı 

iha 
· .. · li d ı kil · J al d 3 rı esı a azır u urunalan ~ 

luyor. Bu altı sene içinde Proust'a N yet gözum, karşımda Gözlerimi açtım. Genç kadın . n sta yumu i ometro dlğerlerı mara ı ars ar arasın a 9,31 , · __, 

~~. ~?ı~~.~~~t~r b~:ı~~~b:::~t: oturan kadı~ ilişti... başımda duru~ordu. ~özlerinln ~·~ ~;n:v::~~:ı~~ ;::~~:·.~~~- :ı=0 :e~~~b=~r::asındaki ~r- Devlet ~enur JOllarJ re limanları uınuıni ı'"aresı·u~d ları neşredildi; onu tanryanların hep Hayret ettim · içine kadar kızarmıştı. uma gıden yolcnlara yihde elli tenzl- . . ama 12 lira U .. ııl 
linin hatırat kitapları çıktı. '"Pr Kadın, kendisine baktığımı - Bir emriniz mi var? ltt yapılır. Esasen spor ııahaları lop ~?'Illet tak~r edılerek saUlınak 98 kalem ılaç kapalı zarfla milnaka tlarını aynı günde 1&at lS,30 a ~ 
oıııtyanimı" ın bit baJ rahibi vardrr görünce kıpkırmızı oldu ... Sa- Diye sonnağa vakıt bulama- etmek haatahan~ maıraflarını ualt~ ıçın açık_ mu~yedeye kon~~ş aaya konulmuştur. Milnakasa 12 ey l!m_umt mlidilrlillı kalemine ver11" 
lıi herkesi geride bırakmaya muvaf- dı Sonra gene kızardı dnn kadın telaşla dedi ki: mak demektır z~a bu sah~arda vü- tur. Taliplenn şartn.ameyı gor- Jül 929 perşembe ıünü oaat 16 da An n lazmıdır ,ı 
fak oldu :OdaLton PierreQuint iımni rar • • · • ' cut mükemmel bır hale gelır Türk!- k · · h il .. d Talipler .. ka mel~ 
de bir muharrirdir. Bundan ilıi 1ene gene sarardı. - Şimdi uyumanın aırası mı ye hükUmetinin stadyumlar ·inşa et- ~e ıçı~ . e~ g n ~~aye eye kara Devlet Demi"olları İdareaintle .ki r =~~~ 
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prtnada ~ 
evel neırettiiti llarce/Prouat'un b•- Bu kadına ne oluyordu ? ya? Ben ISbür istasyonda inece- tirmek hususımdaki kararı halkın gırmek ıçın ihale gu?u ~~ l4 yapılacalıtır. ~em:~=~aindeınd; /nbkal~ :ıis~ 
yatı ve asarı ünvanlı kitabı, büyiik Bu auali, kendi kendime bir fiml •ı.hhatı i~in düıilnillmilş ~yan' takdir Eyhıl 929 Cumartesı ~~ s~- . Miinaltaaaya ittirak edeeeklerin tek pap mağazaıın~~n·t:~.~ ed• P' 
edip hakkında yuılan ve yazılabile- kaç kere sorduktan sonra, sebe- Nakleden hır ı~ydır. Sporda .en !len gelen mil- at. 15 c kadar levaZI mmudürlu- lif mektuplarını ve muvaakat temina rler. ./ 
ccı< ea rıcrin ıüpheaiı on miikemme • d SELAMI iZZET letlerın en kuvvetlı milletler oldulu- ğfuıe gelmeleri. -
lini tetkil edıyor. Mliellif, bu eaere bini buldum. Zavallı ka m ben- nu söylemeğe hacet yok ve bu bir te- * * * la1ser1' lı'sesı' ıno~u"rlüg"'u"n~en,• 
ikinci bir kısım ilave ederek bundan bep olınuiiur. M. Lfon Pierre-Quint'reaaı üzerine kurulmuş bir eaerin ma- •adili eseri değildir. ş hr · d B · 

in bu bahia etrafında yaz r.,ı.~ .' ~- ıyet ve manasını a mm e era.ın'.". f 264 1 81 k l h b bir kaç hafta eve! yeniden tab'et- d " h'f 1 h' t h · d · ,_ Spor sahaeıı spor olamazı . e em. anetin en: edeh keş 
tirmittir. (1) Bu veıile il, Prouat'u Ier, edebiyatın anekdotık tarıhı ıçın B. u. muazz.am. eserden on .dö. rt c. ıldın Türk geneliğinin idmanlarını yapa- ı ıra uruş o an ey e- K ri il i "'_. 
aevenlerin daima mur·· acaat edebile- !'"" b bllccc"i bir iki mevcut saha bakmısız li ada İsmet paşa rıhtımının or- •?ae aes mllftemllatından ° lecej!lnden taliplerin yıd:lylls ~ 

Pelı kıymetli bir vesikadır. . . ıh.tıva .ettığı h ... ye, mazının ır ne- "' lan bınaların tadilit lla · · t · lı ceklcrı' bu ai;zel ~ 1&de kitap•·• h d ı d B ıık. tan o derece fena vaziyette bulu- tasındaki İsı'm taşı yazılarının . veı ınıea ve temınatı muva lıata a.lı:~ -' .- .. ~ Kitabın ikinoi kramı eserın mı. ı- vı yenı en ya .. tı m.a11 rr. u uzuna tam t ıın k g 1111 939 ~ balıaetmeyi l!Uumlu gördüm. yet ve hususiyetlerine hosrediloıit· 1 meliye areunda mev•uu bahıolan nıyor ki bunl~da _•dam. alıı~Jı id- değişmesi açık münakasaya ko- h' ıra~. mdlt asası .. •>:'. ~~ ve proje ve .. rtnanıele 
E••rı'n bı'rı"ncı' '-··-· Prouat'un ha ha k dl · · k'J' man yapmak mumkiin degil ve ıdman . . ıne. muaa pazar ıunu. aaa.t o....., izahit almalı Uoere li9e mil - "'~ tir. Bu kııım bana bira< fazla "me- e9 ı, en lerının ve na ı ın zaman lm t t 1 1 t ı d k ı rf li ı ,.tına dairdir. Bunda bilyillı edibin todik'" geliyor. En munta.ıam dimal- içlndelıi mevkilerine göre daima bat cılarm kolay kolay yoralanma1t bile nu uş ur a ıp erın şartname- ş e ıse e apa ı za usu ye ıcre edi milracaatlan lltn olunur 

lıayatı hakkında ne öğrenmek istı- lar bile böyle riyazi mahiyette bir ka batka ıllrUnUrler. Nihayet aon muhtemel Tilrkiyenln ahvali hazıra- yİ ve keşif evrakını görmek için . 
yoreanıs bulabilireinis. Proust otuı tahlile, mimart bir aenteae müteham iki -yani on bet ve on altıncı- cildi ımda spor aahalanrun inpaı ve ba- her gün mlinakasaya girmek i- sahıl ve koylar denize girilmiye ARP.A MUNA:ıtA&A8l J 
ilet yatından itibaren biitün ömrünil mil deiildirler, ve bunlar, onların teıkil eden Le Temps retroav' bize lıılmaaı ancak hillcilınetin yardmıiyla çin ihale günü olan 24 Eylftl929 müsaittir. Hııllıalı nebatat lslAh iıtaayoll~ 
eserine hasretmiştir. Çoculılut;undan mana ve şilmulllnli ktıfedecek, for- ayni tahraların baklkt almalarını &ö• lıablldir. C rt l .. il 1 .. dil * * "' ' Mlloaalaeınbce ahnac&k olaP 
ileri nefea darlığından mustarip o- mille edecek yerde bilakia kaybeder- terir. Bu itibarla on altıncı cildin ALE X. ABRAHAM .. ı:~a es gun . evaııım mu r ve Mire kapalı aarf usullyle _.. .A 
lan bu adam. nihayet hiç ırı-yle ler. son ilıi faah edebiyatın en ylllıaek, Türkiye atletik ıporlar antrınllril lugiine gelmelen. • Yeni köy beledlyeslndenı laya konulmuıtur. Taliplerin ... ,;,, 
ııörllıemiyecek. bir yere çılıamıyıı- en derin uhifelerlndendlr. Kıaa bir _ • • • Sarıyer Cami yanmdaki ......,_ ınealni görme~ ilaero hor giln tııır:i 
calı lıadar haatadır. Prouıt buna rai Bir dimatın, bir haaeasiyetin ar- makalede Proust'un eserine dair tat- Denize g' re 1 . ·---.r lıa1&ya ittirAk ıghı de yıvıni1Jıalt~"-
men hararetli bir gençlilı 199lrm.11- zettltl ahenk bir u da uimprhi- mln edici bir ICY ııöylemek güçtür. lek~pffllf lbabffUI I O ere dan a~~ s~rett~ mili:ayedeye 18 eylW 929 Çarpnha pi ,.Jıl 
tir; edebi gruplara inti1&p etmlı, sible" den, yekdiğerile rabıtası ol- Hatta M. L. Pierre-Quint'nln d!irt 

1 
1 - Galata köprüsünden iti- vazedılmıştır· İatıcara talip olan Udye kadar teminatı muvakloa f 

pelı muvaffak olan bir mecmua mıyan unsurlardan hasıl olmuftUr. yUz sahifelik kitabı bile, Prouwt"u ki hadise.. haren tekmil haliç dahili suyun ların 14 Eylftl ll29 Cumarteai D_ofte.rdarhk bina .. sında mU;ı...ıı .. 
tmi

• p . . 1 . ll 1 San'atlı1rın dima"ı ne lıadar munta- M d ha -~"' neşre 9, anam on ıyı em nı um oluna olaun~ eaerinde eeaalı ro- okumak arzusunu uyandrnnalıtan bat . . . . . . temiz olmaınaamdan dolayı ne günü saat 11 de Encümene mil- waa ıyo. mu aıbı meı'ullllıı-·-. 
&irmlt, ıte bilha- mUatalrbel eaerl-

1 
"dl lıa bir şey temin etmiyor d.enilcbilir. 16 ıncı. haftanın 6 ıncılıtıal Ualııö- a ıkta ·- ne d dem'z ham racaatlan ilin olunur. dettevdı aaat on beıt.e ziraat .,. .J 

ni basırlamıttır. Zamanla, hastalıtr 1U oynayan unsurlar "meçhu ler r. Evet, Prouıt'u tanımak !çın o on al- dar Jiaesındon 286 Salt B. kaunırıı§- hçalind ·~d . egl 'lme .~ •le. ri mubayaat komıayonuna r 
·ı '-dü: "--'atın felııefeılni kuranlar aan'at- t B d e enı * • • ı ı ern: çe yavaı yavaş hayat tarar- _., tr cildi okumaktan batka çare yok... ır. u yuı ıu ur: ı:e n ye musa- erı. iJ 
ru bUabiltUn değittirmit. bir yere ta her günün, her dalıilıanın kendine REŞAT NURi Bu haftanın dahllt ve ıı..ıcı ilri, İt değildir. A il k ~ 
çrlırnu olmuıtur. Bayı ... barifle a- gilre kanunları bulundufunu ve bwı mühim haberi olduğunu zannedlyo- 2 - Bo.ıı.az i,.;nde Rumeli ve rpa saman m na a- I - 5 tane aı-ı bilat alana ~~ 
lllalyr keamit ilede doatlarmm onu !arın, bir eocrin yaradılmaamda lı&- rum. A d İ ,.- sası il 10 ~ı ' 1 
daima ziyaret etmeleri uyeaincle irim olduklarınr unutmamalıdırlar. Spor bahisler ı - Yerli malları serglai na olu enerlerinden saray ın - tane• çı bliıt alan• :ı 
sak sevdiği aıemile tcmalda lıalırut- Mamafi L. Pierre-Quint'nin llitabı, 2 - "İngiltere • Franea" ihtiliiı bumuna kadar akıntı ve Ana- Sehrcmanctindm: Mübayaa- 1 v _ J.:: tane alçı bllat alana I' 
trr. Prouıot'un ueri hakkında vazih bir Tllrk sporunun lhtt11açla- 1 - Kı=ettar baıv~k~limia ~mıot forsuz mahal hemen yok gibi- ama lüzum görülen 415316 kilo v _ 1ooı:: ~ı~.:.1;: 'J 

Senelerce çahıtıtr eaerinl haatır- fü:lr verecelı lıadar iyi yaı:ıl"'!.~tır. nndan biri : spor sa halan P
1
. a1~1ınt ımad.Yeafln~e~ı . Sanat. Y1ıi bblr

1
- dir mahaza saldn havalarda Al- arpa ile 398898 kilo ııaman ka- Türlı Tayyare Cemiyeti Se .. ır 

-1ı için çektill m\1'1ıill&t, aabıraıa ~dlmle uzamanın rol il ve ıeyrı ne ı ı ı ıea ı za arımızı ınıaa r tun kum B"ylikd B k palı _ _,,_ müna dtl 1'" - .. d 
gensler için bir ders tefltil edet. dair bir fuıl vardır ki Pro::st'un e· Spor, bugün, hemen bcman dtin- mahiyette bu muvaffak ser&i ile p ' u . ere, ey o:ı, ..,....,.. kasaya konul- r u~n en: . . fit 
Gariptir lı:i Du C4tl de abes Swatul' aerlnin ruh ve manaunı tarif huau- yanin bUtiln milletlerinin hayatında tennit oldu. Bebek, Çengelköy, koylarında muıtur. Taliplerin şartname al Guı Hazretlerınm beykeltıtaf tJI. 
111 Nuo••Ile Rnw-Fraaç.ı. tarafın aunda lıuvvetli eabifeleri ihtiva edi- büyük bir rol oynamaktadır. Taraf- 2 - "İngiltere - Franaa" lhti!Afı sahilde açıkta denize girilebilir. malı için her gün levazını. mi}.. ~rl~ano~lka tarafından yapıbl' ';ıf 
ün rwddetdllmeaine Aadri Oide ae- yor. Prouat'a nazaran benliğimiz her darları aıhhi ve mea'ut bir hayat için iae Avrupa afalıını -çabuk aail olan- 3 - Ylenikapıdan Y eşilgöye dürlüğüne gelmeleri t kllf k bil r ti ~i zd~ 1atılmai:ta olaıt .f"" 

(1) Uon Pierre- Quint: il. Prouııt, 
u vie et son cruvre, sw·vi de "# Co
ırıique et le Mystlre chez Prou~t''. 
N iri: KRA, Paria, 1!129. 

an değltmektedir; ıuurl ve pyri-tu elzem oldujtu lıanaatindedlrler bir bir bulut &ibi karartacıak. Bu ilıl dev k d odad . 'b --Ln e me • e ya~ anndan aşatlda 
urt hayatımız milternadt bir inlıılllıa çok memleketlude spor aon derece Jetten "100" Mne harbinin tekerrürü a ar vem • an ~ti aren 1NUıu tuplarnu da ihale gilnü olan 14 miktarlarda ıskonto yapılacalrtl'· .J 
tabidir. fnııanlar hem lıendi nuarla- inlıltaf etmiıtir. Adeta hallı lgln mec- nil belıhmekle beraber Avrupa dip- boyunca denıze gınneye mü- Eylfil 929 Cumartesi günü 1aat Satın almak. lateyenlerin s-o;ı 
rrnda, hem tıa9lıaJarınm nuannclıa, huri olmuttır. Almanyada buılln ~ lomaıiainin hayli Jıara günler gaçire ııafttl.r. on bete kadar me:ıkGr müdürlü- yan ~~da .bınnli katta T;:ı,-ıı' 
dalma tabavvill ederler. Bil le bir lıuz mil ona akın s rcu vardır. ce ini ilmlt edi ." + - Adalarda umumi etle e vermeleri ;vııre • yeti S~vlı nıildllrlü __ • racaat e lemılerı morcudfır. 

"Mllll11et,, in ed«ll ,.,,.,_., ı il celemek: mukadderdir! Gündü- Bu yığwım 10nu hiç tliphe yok blrdea bire gözlerini açıp: kadını bileklerinden yakaladı· · ııö 1 ı ki ş.~ı.ıfJ ,l 
zün zevk ve hudutauz hUrriyeti- ki meaanbr. Fakat, hem genç - Ne oldum?... _ B h F, fi!~ ~em yor • • .,... 

G ON Eş 1 ni ancak i:ı:tırap çekip ona atık kızın bileklerini ovuıturan, hem diye etrafına bııJnnanlar ben:ı:eri kat dur1f u ep ten yaptın... • r'"~ . . ~ 
olanlar bilir. de: bir uy•mııa kmcti•ine gelen 801 Dedi · K Dtlll . •yalı, sanki rnııt....---Af 

Gent kum hayalinde eli kar- - Huan mıl. Besı dururken gun im -1ihnini toplar topımvı• rinden • • Oftu. ya~tınm il.- tutan bır ~aı:ııaf · · _Ayakl"j,j-

güı bir elem bekçilli gibi tiine- una ha? İtte böyle olur. Daha ıınneslnbı bileklerine ll1lo ıu1nya ~. ~I :::z ~ ıskarpinl ··~~dl 
Etem kzel yen kedm, aünıhiden bira& m ona ben neler yapacalJml • • yapqtı: . ~~ !'tr.tet 1 

~ 
AŞ 

- aldı yüzüne ıöı kapaklarına diyen kadm. _ Gltti l Yalvaran bir - : o her vıık:itkı rengını mclıt~ 
aerpti. ... ~: - Ya'qf 

0

yawt açılıyor... diye haymcb: 'Bu haylımt müt- -Ontı gtirdilnüz mil? alan mavif ııa.a.. IÜD .-~.JJ 
- Hasan ••• Hasant - Hamra, bllnana bana; ne - HamrL ••. Hamra!. diyor! Bu IÖze daha çok inan- hiştir. Tıplu kar dumanında Yağız yüzlli karadeniz ı;ocu- ~-tatlı beyaz yüz, bahar~. 

. • • * . oldun? • . . diyerek tekrar el ve boyun da- mak liznn. Kadım kadmdan kurda lokma olan yavnı ku!fUD tu elindeki halau nhtmıa bat- gıbi açan penbemsi Y~ 
Belki_ yarım saat.. belki bir - . • • • • • • marlarmı OVUftunnaya bllfladıl daha iyi anlayan hiç kimse yok- çığlığı gibi bir hayluntl tadı, sordu: lile dudaklar; orta, zarif, ;I, 

aaa~ G~ kı:ı: pen~ereniıı dibi~- Bir az daha sarstı, bileklerini Kolanya da koklatmak iltiyor. tur. Hakikaten bir kaç silkinti Anne bu haykmttan titredi.. - O da kim?·•. yaltuı boy!. F~at ağlıY?''e~ 
deki mmdere yıgılımş, ellen boyun dama~larmı ovdu ovdu, 1'.'~t nerde? • • Harbin tq üs- ve lirpenneden sonr agöı: Tüyleri diken diken oldu. Fakat Bir o, bir de henüz nhtmıa gun, renksız, titrek ! Bır t~ 
camla~dan zonı zoruna tutu~- tekrar seslendi: tünde tq bı:ralmıadıfı ve bir kapaklan kunıldanmıya, dudak- dİ.flerini sıktı: yanaşan motörcü. Başka ne bir mutlaka ~u~areb~de ka~e.ı" 
muş bır .halde kalmıştı. Ne bır - Hamra... lokma ekmek bulanlarm adını 1ar oynamıya ba§ladı. Kan kır- _Eh ... o gittiae sen sağ ol insan, ne hiç bir kimsel Ve •• ~~~ bahn.ı.:e~ı bu ~ıyah ç~ı~ 
'"?.s. ne bır hareket 1 Bu buz gibi - . . • . . • • . • mea'ut çıkarttığı bu devirde ko- mızdan solan bu dudaklar ilk kızımı . . . Sıra sıra gemiler, vinç, kayık, 61 ıçmde ye sıne aglayall 

1 
ıe W' 

vucuda el. do~d~aıılar m~ • ~~ ce~ yo~. ltıscağıs lonya bulunur mu?. <?nu· §ehit titreyİfte: Dedi. Bu iki yüzlü teııelli kız- sandal, eşya vagonu daha bir çc;ıcuğu?-a baktı ~a~tı, ele~ıı gır 
~akka~ kı onu_ öld~. zamıedebı- 1 kimbilir ne. ı~ ıçınd~ bunal- çocuklarından kestiği ~~kle - Huan. • • . • da dehşetli bir nefret uyandırdı. sürü şey t ~ çektı: O da biliyor, 

0 J<8f'I'~ 
li_rlerdı ! Annesı de .?yle zannet-

1 
dı da kendısmı kay~! göbek yapan harp zcnginlennde dedi. İkinci ... üçüncü .•. dör- İztıraptan liOlan ve upuçuk, sa- Rıhtnnm üııtii ve kenen hep ~yor ki bu kadın saba~ ıı ııı' 

~ ve bu kas katı vucudu korku B~ dere(;C ba_!llmak ıçin baht- aramalı! düncü lmrııldaruşlarda da hep o- rmıtırak bir hayalet gibi kalan bunlarla dolu. Güneş daha doğ- lıgı ~um boyuna v. diiO'I ~P", 
ıle sarstı: sızlıgın ~gunu ~e d~tle Bunaltı devam ediyordu. Kız- nu oismi söyledi.Anlagılan genç o lile dudaklar, bahar ten, gü-, mamış bile. Kış gününün bu her~esın kad~ degıldif', t/J( 

- Hamra.. Hamra! 1 yemek Ia:ı:undır değil mı? cafu: bir aralık daha çok inle- 1uzm muhayyeleıi durmadan neş y\lz tekrar bu nef~tin tim- 'vaktinde sokakta kim olur? •••• kesın kadım böyle 
50~y1' w 

Hiç cevap y~! ~~den ne- İztmlp Y~ ~vu"";-n ~ ~ye ve ürpertidcı uk lllk sil- çartıederı bir sinema mo~ııfk teğlyle parladı, alevlendi ve ge- Yalvaran seıı tekrar etti: le göz 1)'1111 dökmez, bÖ 
fesler ve arada bir ınıltıl ~Ü§ öy~ bır ı~ ld ~ ~Y! blfledı lh~ açıla- bi hep bu ayrılık ve hah nç tuz hiddetle yerindan fırladı. - Buradan geçmedi mi? çekmez. . . de il" 

Hamra! Kırnn.... ~ ~cutlar açıa daima bu cak, ıh~ büablitöa. ı ı"ıel"- "clbıl çeviriyor! Hele kor- ıtarpmı.da bir şeytan. bir ürit Kim oldupu, nereden gel- Vatan. çcx:uğunun dılıtl . ..i 
e de eri den anda lrt'n'lk 1 "bi bi ördliilt ve ilRD4iji bui dilini, n ereye gittiğini hiç bir kadrıun ısını: Bt1'JI~ 
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( AUl{OM) hastalığının yegAne çare! tedavlal :: 
er nde rM· WOELM · :: ·K • A.. Q.) fabrikasının meşhur profö•ör •• 

.: \ ARL HAıv1BURCER) in müstahzeratından ii 

~,Jae· GLAUKOSAN !§ 
ı u .dır. Ntimun l"k :: 
11ılJıııl e 1 ve tafsilat almak için Istanbulda Alyanak Hanında:: 
-

111 
25 numeroya müracaat Tel. Istanbul 392 ::n::::: 

:n9_~~ar~~ vekaletinden: 
Cfden v e~y~lı ıçm kız ve erkek lise ve orta mekteplere nere 
ceı·ilınişt~r~e gıbı şartlar dahilinde talebe alınacağı aşağıda gös-

l - Le r r · I--;\ 1 Y 1 •1selenn mıntakalarındaki Vilayetler şunlardır: 
t!a~d:.U c ~~f lısesi: Adana, Cebelibereket, Gaziayintap, Maraş, 
Il-/.' 1 1 ke'. U~a, Mersin. 
ıu_Bnı.r. ~:Ankara, Eskişehir, Yozgat. 
IV-E~~sa lı~esı: Balikesir, Bilecik, Bursa, Kütahya. 
V--E •rne lısesı: Edime, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağı. 

~ari, .ıc;~:urum lisesi: Bayazrt, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hak 
Vr-ı ',Va~ .. 

Manisa ~ı: lısesı: Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, 
Vıı..'._ ugla. 

Zonguld Kk astamonu lisesi: Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, 
vr a . 

lI-Ka . li . lX-K ysen sesı: Kayseri, Kırşehir, kozan, Niğde. 
X-s· ony~ lis_esi: Afyonkarahisar, Aksaray, İsparta, Konya. 

rahisar ıTvask lisesı: Diyarbekir, Elaziz, Malatya, Sivas, Şibinka
Xı • o at. 
-sanı r XII-T sun ıs.esi: Amasya, Samsun, Sinop. 

~e. 'I'rab rabzon hsesi: Artvin, Gireson, Gümüşhane, Ordu, Ri
'l zan. 

ukarda .. . 
nektepl d gostenlen mmtakalara ancak o mıntakalardaki 
akasınde:l/ tahsil eden talebe alınacaktır. Yalnız İstanbul mm
tsesi ınü 1 kız ve erkek leyli lise ve orta mekteplerle İzmir kız 
Erenköy 81~esn~ .olup her mmtakadan gelecek talebeyi alacaktır. 
devresin ı~esının ikinci devresine talebe kabul edilecek birinci 

2 _ 0. a tnnıayacaktır. 
:ıisa ve ~Yarbekir orta mektebi Adana ve Diyarbekir İzmir Ma-
1k ll'lekt Ydın orta mektepleri İzmir Emanet mıntakalarındaki 
Jeyi kab ellerden mezun olup orta sınıflara girmek isteyen tale-

3 __ u edecektir. 
~etlerde~eçen yıl olduğu gibi bu yıl da kız lisesi olmayan Vili
?ni tahs·ı 0~ mektep mezunlarından velisinin serveti kendile
tız lisele 

1
• ~~eğe müsait olmayanlardan Erenköy ve İzmir 

caktır rtnın tkinci devrelerine müsabaka ile onar hanım alma-
lınti.1ı 

erde Ya~ teşekkül edecek heyetler tarafından orta mektep-
4 - L caktır. 

lstedik1 e.yli ücretli talebe hiç bir yerde mmtakaya tabi değildir. 
S _ Lrı r:ıekteplere girebilirler. 

labaka ileyiı ~eccani talebe 915 numaralı kanun mucibince mü
tabııl ol e tefnk ve kadronun müsadesi nisbetinde mekteplere 
rnekteplu~caktır. Müsabakalar Eylfilün 21 inci Cumartesi günü 

fi __ i; e Yapılacaktır. 
~·!ktep t ekt:eplere girmek isteyenlerden yalnız hüviyet cüzdanı 
al \le İd asdıkname veya şehadetnamesi aranılacaktır. Hüsnü

'llektepı are meclisi mazbatası gibi halkı müşkülata uğratan ve 
7 __ M~·e temini kabil olan vesikalar istenilıniyecektir. 

0e 1237 usabakada kazanıp meccani olarak kabul edilen tale
Yete \le .~uın~ralı kanunun birinci maddesi mucibince mükellefi
llıektep '. ncı maddesi mucibince de tazminata tabi olacağından 

8 __ tar~lerine kanuna tevfikan bir teahhütname verecektir. 
~ektep ex1'.. meccani talebenin kaydı kabulü kanun mucibince 
oınisy ınudurlerile mekteplerde muallimlerden teşekkül eden 

lıya ın °~ara .terkedilmiş olduğundan taliplerin doğrudan doğ
' ekalete t~~ ıdarelerine müracaatları lazımdır. Bundan sonra 
1 ktır İ~'gonderilecek istidalar üzerine bir muamele yapılmaya

. anı keyfiyet olunur. 

,, ,, ,. 
~~IDK TAJYARE PiYANG~~~ 

YEDiNCi TERTİP 
2. Net KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR. 

Büyük ikramiye: 
35,()()() liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
keşldede cem'an « 3,900 " numara kazanacaktır. 

lY!_a~isa vilayetinden: 
~ltha~ılay~t ihtiyacatı sıhhiyesi için kilosu kırk lira kıymeti 

a;.oaa ed~lnesınde altmış iki buçuk kilo Komprime Kinin mü-
2 1 ecektir - ;\ . 

eyYin s lınacak kininlerin evsafı ile sureti tesellümünü mü-
llıevcuttÜartnarne İstanbul ve İzmir sıhhat müdürlüklerinde 

3 r. 
ıı -M:iiı1akasa "dd . C . .. .. re kad mu etı Eyllilün yedinci umartesı gunu saat 

4 ardır. 
1l1eJe~;~~nakas~ alenidir, Tahriren teklif yapanların ~eklifna

S -- T k~.7 ,S !ıra kıymetinde teminata istinat etmesı şarttır. 
5 -- ·re ~fler kat'i olmalı muallel bulunmamalıdır. 
? -- Fe~ınata ~stinat etmiyen tekliflerin hükmü yoktur. 
"acaat az a tafsilat istiyenler Vilayet sıhhat müdürlüğüne 

!iffiii;'beıe~iJesin~en: · -
•trıı arakyada S k 
'>I 1 }apılnıak .. ~ray azasında emtia! tüccariye ve hayvan alım sa-

aıı ıne~hur uzere her sene Ağustosun 3 ı inci günü küşadı mutat 

.. '" ~,~~lçıka Panayırı 
ecek t·· mafıssabık kü~adı mukarrer bulunduğundan teşrif 

MtLLlYET CUMA 23 AÔUSTOS, 1929 

ELEKrRIK YER1NE ~AIM OLAN 

Colem&.0 KOLMAN 
LAMBALAR! VE EL FENERLERİ,ELEKTRIW 
IHTIY ACINI HISSETTİRMiYECEK DERECE· 

t 

DE MÜKEMMELDİR 
Ben"J";ln ile yanan, "e 
bir çocuk taraltn• 
dan istimal edilebl· 

ı lecek kadar basit o• 
r lan bq fenerler "e 

l\olınnn el frntr- 1 

lerı gece . hehçf'
ye ve sokA.ğa gun
dfıı nydınlıgını 

grtirır . 

Kolrnan fenerı ıt"n 

şiddeıli havolo•d• 
metanetini ınuha-

feza eder 

' 

~-· 
.L 

-··-#"'--1- -

Uhnbalar emsaline 
kat kat lalktırlar. 

KOLMAN 
MamulA.ta istimal et• 
tikten ~onra s'ınra 
bunların ldu.re • ve 
şekillerinflekl gth:el• 
ili:! .. hayran olacu.k• 
SIPJZ • 

Sarfiyata her hanl!l 
bir ıtaz lAmbasından 
azdır ve Verdikleri 
ziya elektlrlk ziya· 
sının aynıdır. 

KOLMAN 
LAmhahtr11U lsttmal 
edenler tamirat mas
rafından ve zu.hme
tind.-n kurtulmuş O• 

lurlar. 
Mezkftr ( KOLMAN) 
markasının fevkalA· 
de kullanışb ve isti· 
iadeli soba, ocak "e 
UtUlerlne de nazarı 
dikkatinizi celbede
rlz • 

TtlRKIYE iÇiN UMUMi ACENTı\LARI 

Krılman lılmbo
sın•n zarafth 
d1-rhnl s,!ôte çer· 

""' 

Golıel biçimh 
hır (Kolman) 

14mbası 

F AIK ltEMZI ve ŞERiKi MÜESSESESi; Sirkeci Nnr Hın No 2 lstanbul 
Asaf Eczayı Tıbbiye Deposu; Mersin ve Konyı 

Mehmet Sakin Bey; Diyarıbelrlr ve Gozl A yıntap 

Maarif vekaletinden: 
1 - Bu yıl erkek ve kız muallim mekteplerine alınacak talebe 

nin müsabaka imtihanları 7 EylUl -Cumartesi günü yapılacaktrr. 
2 - İmtihanlar muallim mektebi olan Vilayetlerde muallim 

mekteplerinde, muallim mektebi bulunmayan Vilayetlerde de 
Maarif Müdürlüklerinde yapılacaktır. 

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

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

bu mekteplerden mezun olmak 
III-14 yaşından küçük 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
lunmamak, 

Y-Resmi ve hususi mekteplerden tardedilmiş olmamak, 
4 - Bu şartları haiz olanlardan muallim mekteplerine girmek 

isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalarla doğrudan doğruya mual
lim mektepleri veya Maairf müdürlüklerine müracaat etmeleri 
lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 

Gıueııe 
fabrikası 
müstahteminindeo 
dokuz da dördü 
dlima veni bıçaldan .nuay.u -'• 
"'ıkt~dir ..... gayri mun[azam bu.• 
lunan bıçaklsrher zaman iptal 
edHmek(cdir Bu yüzden Gillet(e 
tıer vaki( iyi tn.f olmıru.z.ı temh 
eder. 

Yola çıkmazdan evvel bir pakt 
et almaııw derhatır edlniı 

Gillette 
Fatih sulh mahkemesinden : 

:S - Mektep tasdikname veya şehadetnamesi, 
C - Sıhhat raporu, 
5 - Mmtakalarmda muallim mektebi olmayan veya olupta Bir deynin temini zımmında 

Konya kız muallim mek
tebi müdürlüğünden 

münakasa ilanı 
Konya kı~ ~mailim mektebin.d~ yeniden inşa edilecek pavyon 

17-8-929 tanhınden 7-9-929 tarıhıne kadar yirmi gün müddet 
ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

1- Münakasaya iştirak edecek müteahhitler bizzat mimar 
ve yahutta mühendis ve ya mimar ve ya mühendisle teşriki 
mesai eylediklerine ve bu kabil inşaatı yapmış olduklarını ve
saikle isbat ederek şartnamei fenni , tarifename ve proje suretle
rini mektep müdürlüğünden alacakları ve mukavele suretini 
göreceklerdir. 

2 - Baladaki ş~raiti haiz ve mezkiir evrakı almış olan müte
ahhitler yapacakları hesaba göre teklif edecekleri fiatın yüzde 
yedi buçuğu nisbetindeki teminat ve teklif mektuplarını havi 
zarflarını yevmü ihale olan 7-9-929 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 16 de Defterdarlıkta müteşekkil ihale komsiyonuna 
müracaatları. 

3 - MezkUr şeraiti haiz olmayanlar münakasaya iştirak ede
meyecekleri gibi mukabil teklifatta da bulunulamaz. 

Manisa vilavetinden 
Manisa memleket hastanesi için 1400 lira kıymeti muhanune

nesinde bir kaç kalem alat ve edevatı tıbbiye almacaktrr. Alatm 
cinsleri ile mübayaa şartnamesi Istanbul ve İzmir sıhhiye müdü
rlüklerrinde mevçcuttur. 

Münakasa müddeti 28-8-929 cumartesi günü saat on buçuğa 
kadardır. 105 liralık teminata istinat etmeyen teklifler nazarı iti
bara alınmayacaktır ilan olunur. 

Istanbul küçük sıhhat memur
ları mektebi müdürlüğünden: 

Her gün zevale kadar kız ve erkek talebe kaydedilmektedir. 
Kayit müddeti ağustos nihayetine kadardır. Tahsil müddeti 
iki senedir. Nehari ve meccanidir Talebe tahsil esnasında asker
likten müeccel ve mezun olunca ,l'ıizmeti maksureye tabidir. Me
ktepten mezun sıhhat·memurlarma ilk senelerde ayda 50-70 lira 
verilecektir. Sonralan kıdemine göre diğer devlet memurları 
gibi maaşları arttırılacaktır. Müracaat sıhhat vekfiletine ve ya 
mahalli sıhhat müdürlüklerine verilecek bir istida ile olur. Fa
zla izahat almak istiyenler Sirkecide demir kapıda mektep ida
resine müracaat edebilirler. Arzu edilirse taşraya matbu mufas
sal duhul şeraiti varakalarmdan gönderilir. 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tabasından olmak. 
2 - Yaşı yirmiden aşağı ve ya yirmi beşten yukan olmamak. 
3 - Ahlakı mazbut ve her şaibeden ari bulunmak. 
4 - Askerlikle alakası olmamak. 
5 - Lise altı derecesinde tahsil görenler imtihan _ ondan 

yukan tahsil görenler imtihansız kabul olunur. 

Nafia vekAletinden: 

Serbest ınühen~is ve ınekleplen ınezun len nımnorlarına 
Şose ve köpriller ve Sular umum müdürlüklerinin merkez ve 

viUyetler kadrolarında muhtelif maaş ve ilcretlerle kullanılmak 

üzre en yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve llyakatta 
mühendis ve fen memurlarına lhtlya<--ımız vardır. 

Ağııstos ntha yetine kadar müracaat edecekler tesblt olunarak 
mevcut şartnamelerlmiz dairesinde kendilerine tekllfatta bulunaca
ğız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telgrafla mezun oldukları mek
teplerle haiz oldukları vesikalardan bahsederek Nafıa vekAlııti müs
teşarlığına müracaat etmelidirler. Bilahare vesikaların asıl ~ya 

musaddak suretleri vekaletçe tetkik olunacaktır. 
Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak mürııcaatlarayni 

şartlarla kabul ve tetkik olunur. 

Pazarlıkla in~aat ve ~ers~ane sırası ınnnakasası kadrosuna nazaran talebe alamayan mıntakalarda muvaffak o- mahcuz olup fruhtuna karar ve
lanlardan bir kısmı kadrosu müsait olan diğer muallim mekteple rilen bir reis kestane doru bey
rine kabul olunacaktır. Bu gibiler kabul edildikleri mekteplere girin 28-8-929 tarihine müsad!f 
kadar yol masraflannı kendileri temin edeceklerdir. Çarşamba günü saat onblrbe Fa- Ticareti bahriye mektebi alisi müdürlü~unden 

6 - Bu yıl mekteplerimiz kadrosunun müsait olmamasına ih Numunesi veçhile yirmi adet ihlamur sıra ile mektep binası · d t' te atpazarında satılaca~ ilAn 
mebni kazananların içın en en güzideleri kabul olunacak ve üs katında keşif namesi mucibince dört adet aptesthane yap;. olunur. 
yüksek sınıflara girmek isteyenlere tercih edilecektir. tırılacaktır. 

7 - Muallim mekteplerine girmek isteyenlerin ne suretle mü . Beykoz kazasının Anadolu feneri Pazarlık 25-8-929 pazar günü saat on dörtte icra olunacaktır 
racaat edecekleri ve ne gibi şartlan haiz olmaları lazım gelecegı" cıvarmda •:ı-vat dere devlet ormanı- taliplerin şartnamelerini ög~renmek ve hususatı saire hakk d nın muhtenk aksamdan altı mah zar- lmak .. . . ın a 
yukarıdaki maddelerle gösterilmiştir. fında kat ve ihraç edilmek ve 31181 malumat a uzere eyyamı tablıyeden matla her gün Orta· 

Tal.iplerin bund~ sonra Vekalete değil doğrudan doğruya 929 cumartesi günü defterdarlılı: bl- köyde Çır~ğan sarayı ittisalinde mektep müdürlüğüne ve Def· 
muallım mekteplen veya Maarif müdürlüklerine müracaat et- naamdaki komisyonu mahsusunda i- terdarlık bınasında Zirai ticari müesseseler muhasebeciliğine ve 
meleri lazımdır. Vekalete gönderilen istidalar üzerine hiç bir hales~. icra kalınmak üzre 76 .~a?.t~_r pazarlığa iştirak içinde balada zikredilen muhasebeciliğe tevdi 
muamele yapılmayacağı ilan olunur mahlut ve 30 kantar meşe komuru edecekleri teminatı muvakkateye ait makbuzu hamilen saatı" 

• ile 252 kantar kestane ve 11 7 kantar 
-------·------------------ koca yemiı ve 161 kantar meşe odu- ihaleden evvel vakti muayyeninde mektepte müteşekkil mUba· 

nu ber mucibi karar ve şartname or- yaa komisyonuna müracaatları. 

Mülkiye Mektebi kayt 
ve kabul şartları 

man tarifesindeki bedel esasiyeleri ------------------------
üzerinden aynı müzayede asulile yir
mi gün müddetle müzayedeye çıka
rılmıştır: 

Taliplerin ve daha ziyado izahat 
Mülkiye mektebi mu·· dürıu·· X.u .. nden· almak .. is~eyen~erin İstanbul .orman 5 • baş mudırıyetıne ve yevmı ihalede 
1- Mülkiye mektebine talebe kaydına Eylülün birinci günü yüzd~ yedi buçuk nisbe~de temi:ıat 

başlanacak ve yirmi ikinci günü akşamı niha et .1 k . akçasıle ~~an mezkil.r ihale komıs-
. . . Y ven ece tır. yonuna muracaatları illln olunur: 

2 - Kabul olunacak talebeıun ıstıdasına rapten A. hüviyet - ..... 
cüzdanını B. tam devreli lise şehadetname veya tastiknamesi Muallim . ' 
ni D. Sıhhat ve aşı raporunu C. Üç adet fotoğrafını R. Mektep-
te nümunesi mevcut taahhüt ve kefalet senedini (katibi adilden Doktor Hafız Cemal 
musaddak olarak Cumartesi , pazartesi, perşenbe günleri saat 
ondan on altıya kadar mektep idaresine tevdi etmesi ve hariçte 
bulunanların göndermesi 13.zımdır. 

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

4 - Taliplerin adedi muayyen miktardan fazla olursa Eylü
lün yirmi üçüncü günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

S - Kaydolunan efendiler her halde Eylülünyinni ikinci 
günü akşamı bizzat mektepte isbatr vücut etmelidirler. 

SiŞLi TERAKKi LiSESi 
Nlşantafı: Halli Rlfat Paşa konağlnda 

(Leyll ve nehari) kııımtanaa talebe kayıt muamelesi, her can 

Dahill, sinir ve çocuk has
talıkları mutahassısı 

Cumadan mada bergün saat 
(14-l 6) ya kadar Dlvanyolun
daki kabinesinde ve Cumartesi, 
Sah günleri (Rami) de {9-12) 
raddelerinde hasta kabul eder. 
Telefon: lstanbul 2398 

. ~ .. 
BASKUL SATIŞI 

En meşhur fabrikalınn muhtelif 
çeşit ve boylorda b&Sk(l]!eri gayet 
ehven flıtlarlı Zlndın kapısında Nal
burlarda No 356 Fotl Kılçovednln 

Muhterem Si~ortalılarınııza 
Şirketimizin Bur:a Aceatası Bursada l{oza hanıada 63 numa

ralı yazıhanede mukim Saffet Yılmaz beyefendinin Meşagıll kesl
rel salresi haj!eblle Bursa Acentellğlmlzln ilga edilmiş oldutunu 
muhterem sigortalılarımızın nazari lttllaına arz ederiz. 

Binaenaleyh Bursada Prim mebalığı tahsil salAhlyetlnl haiz 
vekll!mlz bulunmadığıadan muhterem Rigortalılarımızın prim 
hedelatını doğrudan doğruya posta ve ya Banka ile lstanbulda 
Galatada l{Urekçller sokağında Manhaym hamada kAia Tilrklye 
mUdlrlyetlmlze irsal eylemelerini ve esasen Slğorta Prim tedlya
tının ancak slrketlmlzln ve Sigortalılarımıza şimdiye kadar tevdi 
edilmekte bulunan ıtsll ve matbu makbuzlar misillu makbuzlan 
mukabilinde icra edildiği takdirde muteber olabileceğinden şeraiti 

anife haricinde yapılacak tedlyattaa Rlrketlmlzln hiç bir mes'uliyet 
kabul edemeyeceğini muhterem Sıgortalılanmızın nazarı dlkkatlanna 
arz eyleriz. 
Vlktorya dl! Berllo umum Sigorta aı:onlm şirketi Türkiye mUdUrlye~ ......... Hı-et~·~--~~-;:~~~~~~~~~~--....;._._~~~ 

ALAMI MAFSALiYE 
VITTEL içt.ı deva! sulann tekmil havas 

ve anasırını camidir . 
Tabii, maden'. sofra ve rejim sularının yalnız (VlTTEL) de 
fevaidi umumıyesl tastik edilmiştir. 

Böbreklere tesiri kat'isi olan Kara cij!;ere tesiri aziml olan 

GRANDE SOURCE SOURCE HEPAR 
damla, mesane ve şeker hastıı1ığı ki!ra cigerin ihtikanı ve sancısı 

oziterlerl 'ORFANL Istınbul Şamlı ban numero l ·2 



BİN SOZ 
BİR RESİM 
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liraat baalı:aaıo.ıa Aakarada yeahlea lafa edllea mark• 1ı1ıı .. ı telrlfAtl lkm&I ıdUmlf oldatuadaa yakında banka muamelltıaa 

bu yeni blaada b8flaaaoaktır 

Sinema aleminln tanınmıs • 
artiatlerluden olan ( 22 ) Y•tındl lıl Mile Leyla Hayams çocuk rollerinde şayanı hayret muvoflakıyet 

göstermektedir 

Meklep kilaplarının la~ı ınüoakasası 
Devlet matbaası müdiriyetinden: 

Yeni ders scneı i ipti• •t'ına yeti~tirilmek iizrc bazı riyaziye kitap· 
!a rın ın terıip ve tab'ı i~in aleni münakasa yapılacaktı . 
Kita pların mu veddclcri yeni harfl ere çenilmı~ ~ larak ~ ekil ve 

rc-imkrile birlikte taba nrilecekıır. Talip olan matbaa sahiplerinin 
CLbi r, .\Jıisclk•Jt, Kimya. hdk gibi riı aziyc kitaplarını tertip ede· 
bılccck kAli mıkdarJa hurufat ve rumuz ,.e i,arctc malik olmaları 

~ • tır. :\lunaka-aya i~ tirak etmek htc) cnkr ht r ~ıı n m .ıhaap mu· 
raca. l.1 ~.ırtnanıcp görebilirler .\lunaka,;ı eı lfll~n 14 uncıı Cumar-
t,,; ıu >a.ıt Ln alutla yapı acakıır . .\h.r.ıka>arn ~ırnıck btt~cn 

!er ac ak~clcr, .ı ·c hum ac kacologlnrını lıcratıcr gL·tırnıck ıızcr, 

o ıtlıaada ıdarc k mı ıunL1r.a mıı rac. a, ctmdidir • • 

Evinizin aparumanınızın 

daima ıcmız \'C parlak 
kalma!ını ' e >ııln de 
memnun c ıl mınızı arzu 

ediyorsanız mt:~]; ur ve 

muzadı taaffün 

Poliflor 
N~GGET 
Cilasını 

Kullanrnanıl laıımdır 

He:r yerde 
satılır. 

YARIŞLARI~ 

i 23 Ağustos cuma Veli efendide 
Karacabcydcn 

-- ... t . -~ - .... "#• • .. ....... . 

••••• ~1LZAİK SALON Tl\Kl~tl ++ .. e 
ı 18 parça mu , ~ik nadide \e mi kem mel bir salon takım ı Sandsl :~ 
~ llr J t.~·c:n ndc tlŞ ir ediirrıt.:ktcdir. \~J.lt i.l n \İrmi altınl'ı pa1.arttsi • 
~ t-~ unu _at blr huçuKt.ı mJ,.J\\..l~c ,t; .atıla cJ ktır. ~ ~~<; 
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DU.nktl fazla >ııcatlardan bunalan baza klmaelor caddelerde cakotıılz olarak doşııu~ l sırı .r 

•• j 
• 

... -
• 

•· 

-
Şimdiye kanar açılı eablllerde denize gırme• memnudu. Şimdi bu memnuiyet r .. c 

Artık ber kes serbe&tce denir.o gire bilecektir 

Yef keiiiOCİiiiiYiiiiiilpUiiiiif I aiiiiiirl ij'jjliiiiii~jiiiie -, f iılııiil- ~iıiiii~-,-ft ,. iliii·ı · ~,_1/~Emıd~ ~~di~:ıı s~~~!!' 1 

1 
U 1 lf amllk banka>i) le ~:mniye sar ,, 

zmir sür'at poslnı ve nukut mevkuft1c merhun cnıl 
LUks İsmet paşa Merkez Acenıas~ Galatı köpru ikinci ipotekle i l:he ıcn parn ,. ,rı . 

ve seri qıfında . Beyoğlu 2362 Şube lstanbulun her >Cmtiı,de cınlA i< f 
1 

05 '"' pazar acente11: Mıhmudlye ilanı alındı nır ve ıaolır. r:ala ı a \da\ıan Tel< ' 
vapuru • 8ı; uStOS htanhul 274-0 

günü tam saat 1 5 te Galata TRlBZO~ 8'181'NC1' po•tısı B. o. 383~ 
rıh tımın- 1 • hare- O 
dandoğru zmıre ket (KARADENiZ) vapuru 26, 
edecektir. Ağustos Pazartesi 12 de Galata 

Tafsi!At ı çin ~ı rkecide Yel· rıhtımından hareketle lnebolu 
kenci Hanında kain acanta- Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 
sına muracııat. Hopaya gidecek ve döniişte, 

Tel. lstanbul 1515 
Ve Galatadıı merket rıh- Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

tım hanında Çelepidi ve Sata· Trabzon , Görele , Gireson , 
lilopati acantalığına müracaat Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu,. 

Telefon Beyo51u 81115=4=== Zonguldağı uğrayarak gelecek 
ıi tir. Hareket güu n yllk kabul 

SADIK ZADE l31HADEH
LER V APUHLARI 

KARA DENIZ 
MUNTAZAM VE LÜS)l 

POST ASI 

Sakarya 
vapuru ar 

25 Ağustos paz 
günü akşamt Sırkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul -
dak, lnebo:u, Sinop,Samsnrı , 
Ordu, Kireson, Trabzon, 

ve Hize iskelelerine a
zimet ve avdet ~decekti r . 

Tafsil:ı.t için Sirkecide Mes. ' 
adet l ı anı al tın ia arentalı
ğına muracaaı . Telefon : 
f sıa ıı mhu l 2134 

'l · 
ARSENOFERATOS 
Gerek hastalığı miiteak ıp, 
gerek fazla çahsmakt&ıı 
mütevellit fakrüddeme 
karşı gayet müessirdir. 

Eczanelerle ecza depoJıı· 
rında bulunnr. 

Zaı l ; ~cmHılınckdtipıen al mı~ 

<•lduA-um tasdilcname) ıın i p ettim. 
,.tni~ini \·ık:ıral!agınıdan es,kisinin 
hukmü voktur. '~m!-ülmckt\rip 

• <ı7 Tahsin Zııhıü 

olunmaz. 

Bozcaada postası 
(Gelibolu) vapuru 24 Ağu>tos 
Cumartesi 1 7 de idare rıhtı
mından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Boz
caadaya gidecek ve Çanakkale 
LApseki Gelibol uyı uğraya rak 
gelecektir. 

Antalya postaS1 
(KONYA ) vapuru 25 

Ağustos Pazar gunü saat 
ı O da Galata nhtımından 
hareketle lzmlr GıJllLik Bodrum 

Rados Fethiye flnlke Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkör 
iskelelerle . birlikte Andifl, 
Kalkan , Sakız, Çanakkale! 
Gelibolu ya u~rayarak gelcccktır 

Şartnamesinde } azılı evsaf mu
cibince (70) ton ( Fendcrl kok ) 
kömürünün her tonu (~O ) li rada 
talibi uhdesindedir. Tenzil il e ver· 
m~ğe talip olanl arın 24 ağusıoı 
929 cumarte<i saaı 16 da l ernzım 

müdilrlü~üne gelmeleri. 

' evahili mUıecavlre memurl•· 
nudan 78 numaralı Kadri efendi 

1 
üç gün zarlınd• Yazilesine ~el· 
mcdiği takdirde mıı, ıala ~ddol uıı a 
caktır. 

Zayi cüzdan 

Havdarpaşa liva 2~073 numarası 
ile 65. numaralı maaş cüzdanımı 
zayi enim. \ 'eni!'ini alacağım. l lükınü 

ı okıur. Fa ide 

Tenezzüh ve 
eğlentilerin izde 

Her halde 

(BURN\'İL) de 
imal ı: 

KADBUR 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıhası 

enfestir. 

Jınduma imal:ııhanc<i nı ii~ 
ı ednden ; ~ 

Satın a lınacak olsn '29.10 ckJll 
. ıı~· 

torbası kapalı zarf usulilc mun ,1 • 

ya konulmuştur. \ liinaka•a ~~-~·I • n ,, 
çarşamba gilnü <aaı 14 ı c J,t3 ~· 
da gedlkpaşada J.111d:ırm a imalAth~ . 
slnde yapılacaktır. ~a rtnamc ıJ11. 
haneden yerili r. Tcklifııam co!n ".,ıı 

·r "'' imlAsı ~ artnamedc \ azılıdır . 
1 

~ 
mal sandıjl;ına 'c·ilip makhııt 1 ~ 1 
zarfına konulac:ıkıır ak>t 1ı1I " 
namenin reddini ınuciptir. ,A 
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Sultanahmet icra dairesın }1 1 

Sultanahmet sulh icrasında", ço~ 
olunan 25 sandık çivi ile 25 fı~eril 
çeliklerin fu ruhtuna karar rılı3 
olduğundan 28 ağustos çarj~rı ~ ~ 
nü saat 14 raddckri,-,dc z·rı t9 
sında Nalburlar tokağınd>. ~ ; J 
mağazada Nallıurcu Hüscyırı v ,o ı 

1 • rıda•1 ef. müzayede o unaca~ı 111 ı...!"ı1 
lanlann baladaki ıarıhtc 
o!iınması ilan olu~(ıfl~ 

Mesut tT'üdürü BORrJAl'I 


