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SULH VE TERBiYE 1 

~::""::::::::".:.o;;.~;:;ıFranszzlarz saszrtan şayanı dikkat bir hadise • 
• 

f •t başla asında ehemmiyetli bir ha- ' ' 

~bir t:J:•Ştır. B?nun için her ta- l ''R f 
•e bunı ıın ceınıyetlcr teşkil edil e r e n l 

l lop1aııa:: ar~ .•ıra kongre halin-
llrııııu,tur. l< fıkı~ler .te~ti etmekte ' ' 

tahliye edeceklerini tebliğ 
Ingiliz~ 

ettiler ... 
birine y •rmıyedıncı sulh kon-

·~n~~ı ;·~~~~~!~a:~n:kt· isler gene karıştı' 
~~~~"iç~: ,~~i~~~g~:~;~~kl:r • , • 

,~c tdcce~· 1. der~cc hizmet ettiği
"'· Ger •~ı kestırmek biraz müş
. hayatı: bınılli ve gerek beynel
,<ı. nema ır takım kimseler var-
'"'lllıyo g?l1} l Nasyonalizm ve 

, h~~ihaz ~lızmi, Sulh severligi sa
~"tlta b.e erler Samimj olmıyan 
'ııttekct;r gaye altında takip edl· 

.~ 'iraın::ı tabii müspet bir neti-
'1ılhu ar. Bununla bcr~bcr 

, ~e ilınu teınine matuf faaliyet
;:;;~Clııiycı~a\ edilemiyecek derece
>."."'tr ~e u 0 anlar ela vardır. Mu. 
;ı t:r arasın~uıni .. ~~r surette tc.ı. n
r~ay1 . a gorulen bir faaliyet 

ı lıktır s"•zardan oldukca dikka-
0 "OnijJ Planan b g n erde Danimarka, 
'ttlinın b;Y."e'.ınılel yeni terbiye 
~ ~ie tcrb ~ıncı kongresi ruzna-
·•·•·ı •ye ta 'k'J ~ t:si d rı ı e suJhun temi-
~altftınd e 1rardır. Bu mühim me

,_1up bir oak muhtelif milletlere 
"'1 •= ı ç terbiyecile d'' ·· d .' k ''lı ...,Y •rni I• . r uşun u -

llıl.ın &•iş -_rdır. Dunyanın her 
a tcry mı olan 2500 terbiyeci 

t,. lıııi1c an eden münakaşaların 
1 , .. '•Yatta az çok bir iz 

~ t ,Uphes· d' ttbiy . ız ır. Bu asrın haya 
tunu ar~~n ne büyük bir vasıta 

listcre 1 herkes takdir etmiş
~1 Yetilerin hır ~d~ale sahip olan 
~da lÜphe ı;etıştıreceği nesiller 

"" lur. B sız daima temas nokta . :"iıı. unun · . 
tJ , hakiın ıçın muayyen bir 

"•Yat olan milli ve beynol-
t 

1•ıııin iç~mdeleri muvaffakıyetle
t1 1 tide : herşeyden eve! terbi-
1lıısa, da mek isterler. 

~.~ bır ara~ 8000 ilk mektep mual 
ti ~Yonun a toplayan ve it kon

i k1UtörJo a ıltıhak etmi' bulunan 
ltı•lıt: sendikası bu memleket

llıı:ıak P. lerbıyesini inhiaan al
•c b Uzrca· B to 'Yne . ır. u sendikanın 

• 'ilıier; Iınııe1 hayata ait huıu
lıı,~ la!iınavardır, Resmi proğram
< Olauıı tnam !er. ne mahiyette 

t~ı. ~n terbi ınu.alJimın kendi görüş 
'etinde Ye.s~e me':"ur oldutu 90 

a~llirıı buyuk tesın vardır. Çün 
''4;, Unde :sase'! ~areketlerlle ço
~ n buyuk hır hayat tim

~·~~h•aııınuv~ffakiyetli muallim 
~ llı11;ııli fıkirlerinde en samımı 

1tı 1·ı llıdir ••a - h.. . . a. Utnd • ~.,ı. nevı urrıyetı S,: na,1i . _elerın tesiri altında ola-
'! •ı <>tuk~Ç•nde bulunan bir mual
dı,j ter,d .a. Yaratacdğı ruh ta şüp
'."ıı-'n1"n1.,,10Ude kapılır. Yükıek bir 
~~ı. b;, :a'! ~e bu ideale imanı ol 
, 't bir 1;•il ıse milli hayat için 
~biye hlıke teşkil edebilir. 

1. •q &iiıeia~•.kile sulh fikirlerinin 
..., nı·'laya .. ır düşüncedir. Fakat 
liıiq ~lleı;n ınuracaat etmeden eve! 
~ı, '!ısın~ihan ~~u. denilen for
~i ı..,,l?ıd a vazıyetını eyice tahlil 
\.J•ıı hi ır._ liaddizatinde ıulhu 

fqQ Ur ol uç hır fert, hiç bir millet 
"1ı llıu da namaz. Fakat bu sulh 

.. ı, 'ıııdir kı° kadar seyyal, okadar 

1 {.'.umu ' .0 nu he~ hangi ı;lema
•lııtier ını hır kılışe içine alarak 

~ li, Suıh ~i~~rlayıvermek kati de
"- rıı., laJ~kk. rı .beynelmilel hayatın 
"'leı'at led 1 •dılebilir. Milli hayat

ltıı ••aa· rısatı, ferdi, bizzat ve ya 
nQ •tıle ın d' . . 
~ ınuh 

1 
evcu ıyetını ve hu-

~ rııu,t • • 2.a etmek için çalış-
,1 •l ın •gnı kılamadığı gibi. be
•n· bu~•alde, milli ınevcudiye-

1ııı; <ait ~;"u.emmini olan nıilliytt 
n ı .l<:aıd lu~umsw: bir hale Ke

ı,, lıııııeıı.' kı, ~ulh talakkisinde 
'n ~tiha,,: a~'." .duıüncede değil 
~lı ken . b~J'!ik milletler, suJ

llıt larak ~ılerının bir lfıtfü mah
~ ,• ~ltrJe unyaya balıf edilmiş 
. b;, n büyu{' B~ itibarla terbiye
~ lUlhç vazıfesi kuru ve sek
lı. &öre .:.,~eğil hayatın zaruret-

\taliyet~ 1 ve insani vazife1eri
Ytı ş ~ kavrayabilecek haki-

/ •r ektir. 
·it.. ZEKi MESUT 

"''lf" ii:. --- -
pil orı Sandres 

~~tf" Vefat etti 
~,1i b-,.~t• ~ .. (MİLLİYET) -
~~:d•ıı lirn~"k Orduları kuman 

)I l,..__•hte vef n Fon Sandera Pa
>ı "•n I' 

0 
at et mittir. 

tt lınd• ı,~ Sandera Pap elyevm 
ı;.4 Uouyordu. 
l l BE;y:---
~~ hankaın AN~RA YA GiTTi 
'lıi1 •ıııa &iin°.mumı müdürü Ce!Al 
~ 'i •rınır ~ Ankaraya avdet et

:<fi nİı~lduğu 1,r: 
1 
Aiuıtoa tarihi, 

'. t Yıl dön.. 'f bankasının tees
\hu tl~J Be '!01ilne tesadüf etmek 
1,.;~,,!'ıiin88e~ın Ankaraya avdeti
~ 'nde y etle bankanın umulllt 
~'I 01duğu ar,:~ac~k m?rasimle a!A-

<; }l _ ~ edılmektedir. 

Şe~l~ar muallimi 
~·~ı •• r.•ınize geldi 

ij~ •tımizd 
ı, re dii e tetkikatta bulun 
''rıı·llulga~ ~kşam Ferdinand va-
141~e ge1~· a'!dan (82) muallim 
~t tını t11 ıştır. Muallimler tet· 

' 8 E:yı.~~bul ve Bursada yapa 
e avdet edece kler-

Fransızlar 
yalnız mı 
kalacak? 

Bii l iin A ' 'rupa 
net İc<>''i merak . 
''e endişe içinde 
Lekleı11ektedir ! 

İngilizler müzakera
tın sonu ne olursa 
olsun "'Ren,,i tahliye 

edeceklerini 
bildirdiler 

İngilizlerin bu kararı 
karşısında Fransızlar 

yalnız kalıyorlar, 
Almanyaya karşı 

mukav"met 
gösterebilecekler mi? 

• 

Konferansı allak bullak eden lnglliz 
Maliye nazırı 

M. Snovvdcn re/ikasile beraber 

La Haye, 23 (A.A) - Konferans mahafili M. Hendersonun 
M. Stresemann'a bir mektup yazarak Y oung plfınının akibeti 
ne olur&a olsun, !ngilterenin Ren eyaletinin mümkün olduğu ka 
dar sür'atle tahliyesi fikrinde olduğunu bildirdiğini temin et
mektedir_ Mektup bundan sonra tahliye usullerinden bahseylo
mektedir. İngilizler, tahliyeye Eylfü ortasında başlıyacaklar ve 
3 ay zarfında ikmal edeceklerdir. 

Laheye konferansının dün akıbeti ı Fran11z kıtaatından tahliye edilmesi
halckında müspet, menfi bir karar ve- ni istiyor. 
rilmit olacağını evelki günkü telgraf- HARBiN T ASF1YESI 
!ar haber veriyordu. Gelen haberlere Lahaye Konferansı hazırlanırken 
göre konferans Young planı haklan- sık sık tekrar edilen bir söz vardı: 
da evet veya hayır diyerek bir karar Harbin tasfiyesi. .. 
verdikten sonra dağılacaktı. Fakat Umumi harbin bıraktığı b!r takım 
bu olmamıştır Bütün Avrupa vaziyeti mesai! vardır ki bunları temızlemek 
siyasiyesi üzerinde müessir olacak o- zamanı gelmiştir. Fakat muahede mu
lan bir konferansın dağılmış tarzı el- cibince müttefik devletlerin k.ıtaa.tı 
bette merakla takip edilmeğe değer. Ren havalisini 935 senesine kadar ış-

Siyaıi mesele: Ren gal altında bulunduracaklardır. Bu 
Almanyaye karşı bir ihtiyat tedbiri-

Laheye konferasında Almanyadan d' F k k h b' t f. es' me 
d 

. ır. a at artı ar ın as ıy ı v-
alacallJarını alarak araların a taksım b h 1 k · t eselesı' gi · · ·· d ı d d ı ı zuu a sa ur en, tamıra m -etme ıgın muca e e e en ev et er b' .... 1 ... 1 b·ı k ·ı· atılması ı puruz u ış er ı e esı ıp 

istenirken Renin ha!A işgal altında 
ulundurlmasını Almanlar protesto 

_diyorlar. 
İNGILlZLER TAMİRAT 

VERiYORLAR 
Rende İngiliz, Fransız ve Bel-ika 

lotatı vardır. Dün gelen tel!P'allar 
İngilizlerin mali mesailde olduğu gibi 
siyasi bir mt:sele olan Ren meselesin
de de Fransızlara muhalif bir vaziyet 
aldıkları anlaşılıyor: Çünkü konferan 
staki İngiliz hariciye nazırının Alman 
Hariciye nazırına bir mektup yaza
rak Renin tahliyesi için temirat ver
diği anlaşılıyor- Bu suretle Fransa, 

1 

Almanya ya karşı yalnız kalıyor de
mektir. Rendeki İngiliz kıtatı yavaı 
yavaş çekilirken Fransızlar ne yapa
oaklar .. ? 

PAZARLIK, HEP PAZARLIK 

Lahayc konferansının arzettiği 

M B 
· d k ,, 

1 
k k manzara çok calibi dikkattir. Bu kon-

. rıan an1 arans an {' ·ar c.ı 11 . 1 · b. b' ı ·ı eransa gıden erın ır ır erı e uzun 
iki zümreye ayrılıyor : Fransa, İtalya, uzadıye pazarlık ettiklerini söyleme
Belçika , Japonya müttehit bir cephe ğe hacet var mı .. > Ş.i':"diye kadar M. 
teşkil eder gibi bir vaziyet alıyorlar. Snowden para mesaılınde ısrar etti 
Bunların karşılannda yalnız başına durdu. Bunun üzerine teklifler, pazar 
İngiltere vardır. lı~!ar baş_ladı: Ren meselesinde de İn-

Dört devlet Young planı denilen gılızler şım.dı F~ansayı yalnız ~ırak
ve Almanyadan alınacak tamirat pa- m~kla telıtıt edıyorlar demektir. Bu 
raaını tevzi ve taksim çaresini göıt•- ~ucadelenın ~on? ne ola~ak.: ~ ~a .. 
ren planı kabul ediyorlar. Fakat İn- hı~ olan şey ınkıta mesulıyetını kım
gilten kendi hesabına bunu kabul et- senıı:'. alamıyacağıdır. 
miyor. Bu muhalefetin sebebi şudur: Dun gelen telgraflar şunlardır: 
İngiltere nln Almanyadan alacağı his UYUŞUYORLAR GALiBA 
ee Young planında tenzil edilmiştir. 
İngiliz mıirahhaaı ve maliye nazırı M. 
Snowden bunu kabul edemiyeceğini 
çok haşin bir surette söyledi. İngiliz 
murahhasmın konferans toplandığı 
iÜndenberi aldığı vaziyet Fransanın 
açıktan açığa aleyhindedir. Herkesi 
birden bire ıaıırtan bu vaziyet Üzeri
ne daha şayanı dikkat olan şey İnKi
liı başvekili M. Mac Donald ın Lahi

LA HEY, 23 (A. A.) - FranB1z 
Belçika ve İtalya murahhasları ikti-' 
sadl meseledeki İngiliz noktai naza
rını kabul hususunda itilaf etmişler
dir. Ancak, M. Loucheur ün geçenler 
de irat etmiş olduğu nutukta derme
yan ~dilen şeraite tevfikan ve İnKil
tere ıle Almıınyanın münazeüfih nok-

[ Mabadi 2 inci sahifede} 
dıki M. Snowden < bir mektup yaza- ..,..,. _ _,...,...,....,....,.,. ...... ,..,.._,. 
rak İngiliz murahhasırun konferans
taki vaziyetini tasvip etmiş, bütün 
memleketin kendisine müzaheret et .. 
tiğini bildirdi. Konferans 6 Ağustos
ta açılmıştır. O günden beri Laheye 
müzakeratı daima sinirli mücadelerle 
geçti. Mail ihtilaf böyle devam ede 
dursun ortada pürüzlü diğer bir me
sele daha vardır: Ren meselesi. 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretleri diln 

akşam Ertuğrul galile 
Marmarada bir te11ezzOh 
icra buyıırmıışlardır. 

Almanya Ren havalisinin İngiliz. --~ 

Yunan cevabı 1 
--...... ··- - 1 

. 
lrtİ!?a işi 

Yarın gönderiliyor. 
Salı günü hilhü eti- Gazeteler mahke 
mize tebliğ edilttceh meye verildi 
4kııam mecli.~lnde akal iyet- Gazetelerde neşri gayri caiz 
fer meselesini giJrüşnı irin 
~1/h:ılakopulos ta gidiyor.. tahkikatın neşredilmiş olma-

-- sından lstanbulda çıkan bütün 
Aı ı.~A: 24 (Anek) - Yıtnani•ta- Türkçe gazeteler mahkemeye 

nın Turkıyeye mukabil ce ı bu -
gün tebliğ ediliyor. Yarın nderi- verilmişlerdir 
lecek ve Salı günü Tiırkiyc hariciye 
vekaletine .ebliğ olunacakt Mu
kabil cevap tevdi edildikteru sonra 
bu hafta içinde Atina ajansı va11ta
sile ne~rolunacaktır. 
MİHALAKOPULOS CENEVRE-

YE GİDİYOR 
ATINA, 24 (Apo) - Yilrıan ha

riciye nazırı M. ?llihalakopulos M. 
Venizelosla ~örii~mek ve Ccµıiyeti 
akvamda ekallıyetler mesele'slnin mü 
'Zakeresinde hazır liulunmak in Sa
lı günü Cenevreye hareket diyor 
M. VENİZELOSUN BEYANATI 
ATİNA, 23 - M. Venizeloıı Uha 

yede gazetecilere beyanatta bulıına
na'rak Türk - Yunan ihtil3flarından 
bahsetmiş, bu ihtiliiflar için bir telif 
~aresi bulunacağını ümit ~tti~ir.i 
söylemiş ve bu ihtilaflar bertaraf e
dildikten ıonra iki memleket <1ra11n
da bir bitaraflık ve dostluk misakı 
akti için Ankeraya gitmeğe amade 
bu unduğunu ilave eylemiıtlr-

BAREM KANlJNU 
Gelecek sene Em net 

ve idarei hususiye 
memurlanna tatbik 

olunacak 
Dahiliye Vekaletinden ıehremane

tine gönderilen bir tezkorade Barem 
kanununun Emanet ve idarei uıuel
ye memurlarına tatbikmın Kel.cık ıe
neye tehir edildiği blldirilmi r. 

YERLİ MALLARI 

Sergi kazandığı muvaf 
fakiyetle bugün 

kapanacak 

11 Ağustosta açılan yerli 
sergisi bugün kapanacaktır. 
bu akşam saat 8 de 
hiç bir merasim ya 
pılmayarak kapa
nacaktır. 

Sergide eşyası 
bulunan müessese
ler sergiyi yarın 

tahliye edecekler
dir.İki memur ser· 
ginin mektep bi

mallar 
Seı:.ei 

nasında yaptığı ta"'ıı.t~!ı~•'1!,~;. 
ribatı gözden geçi
recektir. Bu tah
ribatın ve sarfolu
nan elektrik ecre-

müeesesat tarafın- Şakir Bey 
dan tesviye edilecektir. 

ŞAKİR B. SERGİDE 
Sergiyi dün iktısat vekili ŞakirB. 

ziyaret etmiştir. Refikaları ile bera
ber sergiyi gezen Şakir B. her mü
essese ile ayrı ayrı alakadar olmuş
tur. 

Dün sergiyi Avusturya sefiri M. 
Ogüst kral ve refikası, sırf sergiyi 
görmek için şehrimize gelen 400 Ro 
manyalı seyyah ziyaret etmişlerdir. 

174,000 KİŞİ 
Sergiyi on dört gün zarfında (yüz 

yetmiş dört bin kişi ziyaret etmiştir 
ki şimdiye kadar memleketimizde 
hiç bir yer bu kadar kısa bir müd
det zarfında bu kadar kalabalık tara 
fından ziyaret edilmemiştir. 

TECRÜBE DEVRESİ 

Barut inhisanndaki irtita mesele
si hakkında ierek müştantılrJık ve 
K•rek Müddei umumilik tarafından i
cra kılınan ve harice akıi cai.z olmı
van havadisi netretmek ve buı vakr 
vlmamış tahkıkata ait safhaları olmut 
yapıJmıı gibi ııösterdiklerlndın dola
yı Türkçe intiıer eden 4 sabah ve lki 
ak~am iazeteıi aleyhine Müddei u
mumilikçe "hilafı hakıkat neıir ve 
gizli havadisi if'a" maddeıinden d~a. 
yı dava ikame olunmuıtur. Gazeteci
ler Tllrk ceza kanununun 11 inoi ınad 
desi de18Jetlle 161 inci madde müoi
bince mahkemeye &ev kedilmiflerdtr. 
Davaya ait evrak ikinci ceza ınahft
m .. ine verllmittlr. Mahkemelerin yaz 
tatilleri bittikten ııonN •xlUI ayı aar-

Gaıeteler ate hinde daYı a9an 
Kenan bey 

fında bu aleyhimize açılan dava an
cak rüyet olunabilecektir. Mamafih 
matbuat davaları mevadı müstacele
den olduklarına göre yakın bir zaman 
da başlanması da muhtemeldir. 

d6h inci MADDE. - -
«Efl<in umumiyeyi tehyİf edecek 

ıuret ve ya mahiyette :uh olmayan 
havadis veya musanna veya muharref 
veya aı)ı olmakıızın bir kimseye iınat 
olunmuı evrakı biletek neır ve nakl&
denlerle reomi evrak ve nutukları La
irır ve tahrif eyleyenler hakkında 
bir aydan altı aya kadar hapiı ve yir
mi bet liradan elli liraya kadU" ajır 
cezayı nakdi hükmolunur. 

Petrol ve benzin. 

Bag ve bahçe sahiplerinf. 
ziraat ve sulama için nekadar 

benzin vr: petrol verilecek f 

Motör işleten bai ı;e bahçe sahip
lerine verilecek mevaddr müşteile 
hakkında İktısat vekaletinden zira
at bankası müdiriyetine bir talimat 
name gelmiştir. Bu talimatn~.ıe 
gerek 2iraat müesseselerinde ve ge
rekse bahçelerde kullanılan motötlU 
tulumbaların ihtiva ettijti beyğir kuv
vetlerine göre yevmi on saat :ıarhn
daki mesai kabiliyetleri için verile
cek mevaddı müşteile mıkdarları 
şu suretle tespit edilmlttir. 

Bilfarz 6 beygirlik bir motörlü tu
lumba ile 240 dönüm araziyi bir de
fa sulamak istiyen müracaat sahiple 
rinin alacakları mevaddı milşteile şu 
dur: 

Yerli mallar sergisi bu sene tecrü 
be devresi olduğundan çok iyi ter
tip edilememekle beraber hepimiz ü 
zerinde lazım gelen tesiri yapmış, 6 beygirlik bir motör yevmiye yir 
muvaffak olmuştur. midört dönüm arazi sular. Binaena-

OELECEK SENE İÇİN leyh 240 dönüm arazi on günde su-
Sergi, gelecek sene daha .vasi bir !anacaktır. Dönüm için yevmiye 18 

yerde ve daha mükemmel hır şekil- kilo verilirse tabii 10 misli içinde 
de açılacaktır. . . . 180 kilo verilecektir. 

Bu sergi için şımdıden faalıyete . . . 
·1 k avaş yavaş hazırlanı- Sulama ıçın vakı müracaatlarda 

geçıkece ve Y evelce alınan rne\taddı müıteilenin 
laca tı~. . b' h 1 . . mahalline sarf olunup olunmadıfı 

S~rgının ~eı?~:oım~§ i:e~e g~~~~~ tetkik edlle~ektir. Sene•i~ .ihtiyaç be 
mesı mevzu t yanname1erınde sulama ıçın mıkdar 
imkinı bulunam?mış 1.r. . lar işaret edilmemiş ve keyfiyet ko-

Gelecek senekı yeril mallar sergı- . d'k d·ı . . .. k · · · .. t mısyonca tas ı e ı memış ıse mu-
si biit~n memle et sanayıını gos e- racaat sahipleri bir istida ile sulaya 
recektır_:_ _ _ ---~ ~ cakları arazinin vüs'atini ve kaç de-

iSMET PAŞA Hz_ fa sulayac;,klarını komisyona bildi-
Başvekil İsmet Paşa Hazret- rerek takdir olunacak mıkdarı ih

leri dün Heybeliden !stanbula tiya~ beyannamesine ithal ettirecek 
. . . . lerdır. Bu suretle komısyonun kara
ınmışler ve Reısıcumhur Haz- rına iktiran eder: mıkdarlar üzerin-
retlerini ziyaret etmişlerdir. de tevziat icra olunacaktır. 

Aliye H•nım Adll11eden çıkarken •• 
--~~ 

Aliye hanım davası 
Dün rüyetine başlandı, fakat 
müstacel davalardan olmadı
ğından 21Eylüle tehir edildi 

Aliye H. mahkemenin talik kararına intiza 
ren baro kal m·nde bekliyordu, fotögraf 
muhabiıimiz resim çekerken mumaileyha 

pek ::ıiyade asebileşmiştir 
Üakürdarda Herant beyin kerimo

si madanı Maıınl~i katle tetebblia cür 
münden maznun Şakir \)•ta loıı A
liye hanımın mubakemeım~ dün ajır 
ceza mahkemeai yerine nobetçi olan 
birinci ceza mahkemesinde başlandı. 
Daha erkenden bu heyecanlı davayı 
takıp ~tmek istlyen meraklılar kori
darı doldurmuı celsenin açılınaııru 
bekliyorlardı. Hemen herkes Aliye 
hanımla madam Mannii!f arıyor ve 
birbirlerine sorıyorlardı. BUtiln teces
süslere rağmen ber ikiaini 4e bulmak 
mümlclln olmamıttı. Yalnız mada• 
MannlAin annesi bir ermeni kadtnı i
le beraber gelmltti. 

Oa.zetecilerden çok korkan Herant 
beyin ailesi gazetecileri ı;örürgörmez 
şapkasındaki siyah örtüyü yüzüne in
dirdi ve fotografçıların resim çekme
lerine mani oldu. Saat il de mahke
me açıldı. Bilyök bir kalabalık solo
na doldu. Heyeti hai<ime a>.>l Hflumt 
beiyn riyasetinde a.za Adil vi! OBQ!§lll 
beylerden mürekkepti. İtldin maloıı
mında Cemil B. bulunıyord:.ı. 

Madam Mannik ve Aliye hanım 
gelmemitlerdi Aliye hanım namına 
vekili Sadi Riza B. gelmişti. Müşteki 
madam Mannik Ktlmediği için Cemil 
B. hukuku amme davasının ıü:ı-etini 
iıtedi. Sami in arasında Şişlbin kibar 

kemleri tatil zamanında - iri davala
rın milotacel mevaddan olmaaı ıcap 
eder demiş ve bunun neler olduı;.ınu 
da tidat etmlttlr. Bu dava müstacel 
mevaddan bulunmamuı hasebile ka
naatımoa muhterem mahkemenizinsa· 
lahiyeti haricindedir. Talikmı isterim 
dedi. Müddei umumi muavin> Cemil 
B. vekfilet emirnamesinln 12 inci mad 
dHi müclbinoe ancak vurutmah ve 
mevkuflu davalar milttace! addeJile
rek rUyet olunabilecefini ve binaena
leyh davanın tehiri lazım geldiği id
diasını dermeyan etti. 

Mahkeme heyeti bu iddiaları naza
rı dikkate alarak davanın r.1üstaccl 
mevaddan o1Rlaması doJayısile talıki· 
ne ve müddei ıahsi ile müdJcı aleyh 
Aliye hanıma yeniden tebligat l~i::ı )1-

na ve muhakemenin 21 eylül cumar
teai oaat 1 O talikına karar vcrdı Mnh 
!<emenin başladığı sırada Aliye hanrm 
kapalı bir otomobille adliyeye gclınış 
ve kimseye ,görünmek istemi yen m h
tcriz ve acul adımlarla -ncrdivar. ı 
karak baro dairesi sa1ontıl"a. P.ir n s
tir. Tuvaletine itina etmiş ol;;,a ... rı.a 
rağmen heyecanı çok aşikcix vt: ı n,., i 
uçuk görünüyordu. Tiilikktıır.r n. ô
ğrenir öğrenmez bilhassa P.:Z .eter le
re görünmek istemiyerek ~>tomot ıte 
binmiş ve adliyeden ayrıl mı: 1"1' 

ilcmine mensup bir çok hanımfendi- Aliye hanım adliye mahl:cnıe •• ,. 
ı.,.. bilhııAa nazarı dikkati celbediyor- tinin talik talebini kabul ctmerr e<İ 
ciu. Sadr Riza B. - Yeni ceza muha- ihtimaline binaen gelmişti . 

,:mnu:ur.munıı:unn:ıuu::cnınııı:nı~:::::nım::::::ı·· 

=i Yeni Anketimiz :: 
!: ~a 
~I Cevaplar gelmeğe başladı S~ -- --= v --:ı:: ı eni TUrk ya:ıısiyle yazıp okrımakfa nt' gibi :: 
Eİ gilçlüklere rasgellgorsunuz? ~i 
•• "Milliyet,,, yeni TUrk ya- j Anketimize cevaplar gel- --
-~ ... 
:: zısınm kabu!U için geçen meıte baflamıştır. Gelen ce- :: 
:: qene sarfeylediğl gayretin vaplar sıraya konarak ileriye ::ı 
:: ııemerelerlnl araştırmayı ken- ıHrUlen her bir güçlük hak- :: 
:: dine bir borç saydığı için, kında dUşUndUklerinizle hem-::: 
ii 10 Ağuetos yıl dönUmUnde ber neşredllecektlr. :;; 
!I yeni bir anket açmıftı. "Milliyet,, dil inkılap ve :: 
:: Bu anketin mevzuu fU idi: tekamuıu yolundaki gayret- :: 
:ı "Veni yazımızla okumak !erine bu anketle de bir eser :: 
Si ve yazmakta ne gibi gUçlUk- ll&ve etmiş olacağı ümidin- :: 
:;: lere rasgeJlyorsunuz ?,, dedir. !:$ 
:: Bu anketten maksadımız, Bir taraftan gelen cevap- :: 
:: medeni her memlekette mat- !ar sıraya konmakla beraber :: 
~i buatın vazifelerinden olduğu dljter taraftan gelecek c~vap ~~ 
:: Uzre fikirleri ve ihliyaçları !ar da tetkik edilecektir. :: 
:: yoklamak ve güçlükte kalan- Her arzu eden zat tesa- :: 
:: larn kolaylık yollarını ıoster- dUf eylediği ıı:üçtUkleri gaze-
:: mektir. temize bildirebilir. :: 

•
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Millijelın laribi letriknıı: ·5 Frn•••d• Atina mektubu AUD.erlk•d• LONDRA, 23 (A.A.) -_M. Macd~ınald yarın Los~~111 
N k •d•ı ı•n nu••fuzu art.tı ~ahteka'r çeteSI. 1 d 1_,ahdidi teslihat danLondrayaavdetedecektır.Mumaıleyhbuseyahatı·etİ a Si 1 o Komisyon top an 1 rikile yapacaktır. Ağustos sonunda. M. Macdonald cerrıgeıı 

' • vam_meclisinin ilk içtimalarında hazır bulunmak üzr7 ~er' '\ rt ık bir \ralide olan l r akşidil daha Senelerdenberi faali- Türk -Yunan meselesi Nikbinane rivayetlerın ye gıdecek ve orada birkaç gün kaldıktan sonra tngıtıı 
· yette bulunuyorlarmış tetkik edildi ash çıkmadı murahhasası riyasetine M. Hendersonu bırakarak tekrar 

lll ti llİfil rollaf 0yııayacak MARSİLYA, 24. A. A. - 1924 ATINA, 22 (Milliyet) - Parlam WASHİNGTON, 24, A. A. - Ma- ya avdet edecektir. "f/;J 
· sensinden beri beş milyon kıymetınde .. .. . .. lfimattar mehafil, Amerika ile !ngilte- iMAR MüDIRIYETI KADRCJSUI ViLAYETLERDE Hı\ 

entonun buyuk_komıayonu bugun top renin bahri kuvvctlerinın 1934 ve ANKARA, 23. - Ankaı·a ı"mar SERGiLERi sahte miidafaai milliye bonoları çıkar- ı d B k ı d azı! 
Yenıçerilerin rezaletleri art- Diğer Devletlerin harp vesai- mış olan bir sahtekarlar çetesinin iki a~ ':. u omısyon eve ce e yl - 1940 seneleri arasında muadelet kes- müdiriyetine ait kadro taıızinı edil- ANKARA 24 _ Haf"' 

. k d ık b"" 1 b" reisi tevkif olunmuştur. Merkumların dı~ı 11zre parl":mento_nun toplu o mak bedeceği mütalaasındadır. Maamafih, miştir. Bu kadroya nazaran müdiri- lah encümeni ta;afından btl d 
IAÇa artıyordu. Rusya impera- tı arşısın a art oy e ır or- ikametgahlarında fevkalade mükem- ~ıgı uzre harı_cı mesaild~ reyı ":h":m~a bu hususta bir itilaf aktedilmiş, o1~u- yete maktu maaşlı memurlar istihrhm kuz vilayette muhtelif tari!ıl'' 
oriçası Katerin bu vaziyetten ?~nu~ hiç bir kıymeti k~lmamış mel malzeme bulunmuştur. uzre hali fealıııete getırıl'.'y ıç~ı:e- ğu~a dair _olan ha~erler ~ı~bchengam edi_lecektir.Ka~ro heyeti .vekilenin ilk van sergileri açılacaktır. Bo ~ ,.ııı 
s tifade ile harbe hazırlanıyor- ıdı. Bır zaman Avrupayı kor- BiR TAYYARE KAZASI OLDU davet olunur. şte ~u~k una b telakki edilmcktedır . Reısıcumhurun ıçtımaında miızakere edılecek ve he- ki istihzarata devam rdilmcltt 

'lu. Fı.lhakika Yenı·çen'ler de mu k.u. tan Yeniçeriler artık her tür- TOURS, 23. A. A. - Bir askeri sele":' bu safhay~ gırdikten sonrad·t bahri siyaseti manevi bir müzaherete n-en tatbik olunacaktır. 1~ . ·- . komısyonun da ıçtımaa davet e ı e- nail olmaktadı•. Çünkü uerck riyase- DAMGA KANUNU TAL 
arebeye gitmek istemiyorlar- lu zaptu .r~pttan. m. _ah. rum, mem tayyare, uçacagı esnada dıgcr bır ta- rek komisyonun reyi alınacağı söyle . ..ınh ~ k h . . /\Nt<.ARADA MÜTHiŞ SICAKLAR N MELER! 

1 k l "ı...l b - yyareyc çarpmıştır. Bir telef ve bir . d B h . . tı cu ur sarayına ve gere ancıyt .. . A ı. Nıhayet Ruslar muharebeyi e _ette sı "'' ı ~r ıgtış~ş unsuru mecruh vardır. Mecruh ümitsiz . nıyor u. aşlangıçta arıcıye nazı~ nezaretine bu siyasetini tasvio eden ANKARA, 24. - 3 gundur Anka· 
kazandılar. Osmanlı imperator- yagmacı ve dagınık bır kuvvet haldedir. bır ~· .MihalııkvJ>ulosun lüzum görmedı- binlerce mektup elmektedir." rada sıcaklar tah~mmül edilmiyecek Ankara, 24. - MliliY~r.ıf 
lug·u ı·rı'n bı·r fela'ket olan ku··çu'"k h aline gelmişti. Menfaatmdan INGILIZ VELiAHT! gı ilen suruluyordu. Fakat anlaşrlı- ZEPLiN AMERfKAYA GİDİYOR dereceye gelmıştır. Hararet gölgede Damğa kanunu ile 7 tadı ~: 

~ yor ki hariciye nazırı komisyona me SAN FRANÇİSCO • 4 A A _ 36, güneşte 65 dir. birleştirdi, bunlar yakın ' 
K ayna rca muahedesi yapıldı. başka bir şey düşünmeyen bu 1;-A TOUQUET, 2_3. _A. A. - Prens seleyi anlatmadan kendini alamadı. Buradaki bir telsiz ~evkii. G;ai .Ze- İŞ BANKASI YENi BINASINA !inde basılacaktır. .nı 
B 1 B b 1• K · t·• as·ı kuvvet memlekette her han do gal buraya gelmıştır. Ko · · b ·· t ı d Komisyon . . ıı·"I" ununa a ıa ı ırımın ısı· - - 1 iNCE mısyon ugu_n op a~ ı: pehnden bır haber almıştır. Bu haber TAŞİNİYOR TAYYARF. FiLOSU .ffl' 
'· ıini tanıyordu. Çok geçmeden ~i bir ıs_lahatm yap~asma . ne M. BR AND AVDET ED da sabık başV"Ckil M. Zaımıs, Gonatas, de balonun sabahın sekizinde (Green t .. . efo'~ 

I d dd 1 hatif ld - PARİS, 24. A.A. - La Hey kon- sabık hariciye nazırı karapanos ve . h . 168 30 1
.. . kid ANKARA, 24. - ş bankası mudı- İZMİR, 23. A. A. - T•,Ait 

Kırım Rusların eline geçti· Ru! :a ar şı et e mu 
0 

ugu- feransı biter bitmez nazırlar meclisi Argiropulos da iştirak etmişlerdir. w41ıc0 saatı . •
1
.d tulud ,.ar h'led. v

1
e ri Celal bey buraya geldi. Bar.ka tee- su bu f,ün şehrimize geJJIJI~-

' b b li · dahil' · 1 • ıu so""ylemek ıuz·· umsuzdur M B · d · · al d 1 5 arzı sıma ı e o u ~u ı ırı - ·· ·· .. · d · · 1 2 
- deO ya artı c a ıa nın ı ış en · . nan ın rıyasetı tın an topa- Sabık Ankara sefiri M Çamados da 'kt d' ş· h . 0 Bh 

1 
d susunun seneı evrıyesı o an G agus muzu zmirden hareket c · 

S daki kad 1 De 1 k ·ı h b" k ·· · me e ır. u aıe nazaran a on a t . b. k . . . .J• ne karışmak için her türlü ves; . aray ın ~rın ve- naca ve mumaı ey ır aç gun son içtimaa çağrılmıştı. h . d'd T kyo il Lo A 
1 

osta yenı ınasına taşınaca ıır. hır filo Edremıt açıklarrn"" 
b · d tın mukadderatına şıddetle taal ra Cenevreye gidecektir. . . . • . . a şım ı .en ° . e s . n_gc os ZEYTİN MÜTEHASSISI etmiştir , ıeyı ulabıliyor u. - REKORU KiRDi . Tıir~ - Yunan ıtılafna~elerının. tat arasmd~ki mesafenın be~t~ bırınden GETiRiLiYOR · tıS~' 

Bu vaziyette ıf."ftlıs •r: :ı · ,.,~, ·-ı;,: ec::n e.ıı mü?im işlere_ uzun PARİS 24 A A _ rayyaıeci bıkatı ıle meşgul olmak uzre teşkıl e- fazla hır mesafe katetnıı~tır. Tekiz- ANKARA 
24 

__ Evkai .. d. . 1ZMIRDE iNCiR MA 
taki nüfuzuna en büyük bir dar zamanlardanben kanşmaga na- Burtin, 500 kil~ h~mtlle ile 9,5o0 me- dile_n ~ubenin m_üdür~ Papadopulos de şöyle denilmekt~dir.. '"S?at.t~ 50 eti umumiye~i bir zeytin m";;~e~~~";. İZMİR, 23. A. A. _ tık ı~ 
b inclnlmış oluyordu. sıl alıştıkları, siyasi intirikalar- treye kadar yükselerek irtifa rekoru· da ıçtımaa gelmışlerdır. "':'1 _rapıyoruz. Kesıf hır sıs ıçınde- sı celbine karar vermiştir. Mütehas- sulu bu gün şehrimize ge!ıtl'yıf 

' t nn ile Avusturya impe- dan nasıl hoşlandıkları artık nu kırmıştır. Hariciye nazırı M. Mihalakopulos yız. ~--- sıs.yakında Ankaraya gelecektir. münasebetle incir bayraını iıal' 
toru Türkiyenin taksimi için maliim olan bir hakiktti. Her BiR GAZETENiN FiKRi Türkiye - Yunan müzakeratının nasıl HINDISTANDA FEYEZANLAR ÜskÜpte evler SU al- tır. Merasime, vali. halk fırtıı'I 

ıtıl f akdettiler. Bu .,ırada türlü ıslahat hareketinin kendi PARİS, 24. A. A. - Paris Midi inkitaa uğradığı hakkında komisyona DOMBAY, 24. A. A. - İndüs ne- buat, tüccaran ve kesif bır 
• . garetesi yazıyor: Artık La Haye de izahat vermiştir. Alınan mali'ımata hrinin feyezanlati vahim bir hal al- tında kaidı lesi iştirak etmiş, limandı d' 

ilsa bunu akim bırakmak is- n;enfa~tlar~a, hatta keı:?1 . er~.- h~ç.b~r muvaffakiyet ün_ıi'.'i kaln_ıa."1~ş g?re hariciy~ ~azı~ı bermutat Yuı:ıa- maktadır. Bir çok köyler su altında BELGRAD 
24

_ A A. _ u,.ı..::...._ vapurlar düdüklerle selarnl3/zl' 
t di. L kin İngiltere bu teşeb- dişelenne nihayet verecegını bı- gıbıdır. Avrupanın teşrıki ınesaıs1 sı- nıstarun samımıyetınden bahsetmış, kalmıştır. t bild" .

1
. '. C bi .• S b" -d~P-ki Moskova sefirlrJI 

• h d k · ifl' · · o·· f b" "tiJ'f 1 1 k · · k 1 1 en ırı ıyor. enu ır ıstan a bı.:su neticesiz bıraktı. İngilizler len bu ası kuvvet arem e en- yasetı as etmışt_ır.. ıger tara tan 1~ 1 ~ • .va~ı 0 •. ma. ıçın ço ça ışı • RUSYA - ÇIN ARASINDA tufanisa yağmurlar yfu:ilnden en segahalı ...t 
babıalinin gafletinedn istifade e- dilerini himaye edecek kuvvetli M.Stresemann ~n ıstıfasım ~alep _eden dıgını ılen .. surmuştur. Bundan son_ra LONDRA, 24. A. A. - Daily Tel- ece evlerinden mühim bir kı geç MOSKOVA A. - 'J". 

merkez fırkası ıle nasyonalıstlerın Al hakeme muracaat hakkında Yunanıs- af . . . . g • smı su- , 24. A. . ııe1 
c'erek eğer Rusyaya karşı harp bir gözde buluyorlardı. Bu her manyadaki tahrikatı daha ziyade va- tan tarafından vaki olan teklifin mu- gr gazetesıne nazaran,__çın harıcıye lar ~~-dn kalmıştıc. Maddı zarar pek nin Moskova sefıri Ragıp _j 

ilirse kazanılacağını, verilmiş vakıt böyle oluyordu. İkinci Ab- him bir vaziyet ihdas eylemektedir vafık olduğunu ispat etmek istemiş- n_azınk~uılarM!a tekru mu:"ak~ta gı- buyuktür. • niyet •eyahatina çıkmıştı1"? 
· - ·· · d d y · · · M"hal A nşme uzre ançurıye gıtmıştır. -olan yerlerin gen . ~ınacagmı d_ülh_an:ıt zamanın ~- a enıçe- BOSNADA ŞJDDETLl FIRTINA tır. ]\(. _ı_ a~op~los bu hususta n 

söylediler. Halbuki dığer taraf- nlen hımaye eden gozde, şehza- SARAYBOSNA 23 A A _ Bu karaya gonderilmış olan muhıı_rayı Agustos sıcakları 
R ·ı · li b" lik 1 d M t f im t ' · · · ve Ankeradan gelen cevabı komısyo- 1 tanbul d"" de k b' .. tan usya ı e gız ce ır o - e us a anın anası o uş u. havalide müthiş fırtınalar hüküm sür bild. . ti H . . . ah • un sıca •~ gun yaşa-

B k d d . d" -· "b' kt d" S kak! d k k na ırmış r. arıcıye nazırı ız a dı Bilhassa ha bul ti kıa-rrıuşlardı. Gafil Babıali bunlara u a m saray a ıste ıgı gı t me e ır. .o. ar_ a seller~ _ma _ta- tına devam ederek demiştir ki: · va~ın u u ve 
· 1787 A ~ t d R hükmünü yürütüyor diğer taraf dır. Seller ıki çocugu alıp gotunnu•- men kapalı ve yagmur sıkıntısı olma-
ma~ g~s ı;ıs~n a us . . ' . . . tür. • - Yunan hiikiımetinin telakkisine sı dolayıer ile yakıcı bir sıcak vardı. 
,Y~Y<!-ılanı_h~rJ;>edilmıştı~. Bu f~- 1 tan ~a y_enıçenlere bır ıstınat ROMANYADA iNFiLAK göre hatt~ Türk hükfımetinin bu ce- Hava bu gün de kapalı olacaktır. 
~cı bır maglubıyetle netıcelendı. te~kıl edıyordu. vahı geldıkten sonra da ilci hükilmet T . . .. 
Türk donanması Karadenizde Selimin tahta çıkması ıslahat BÜ_KREŞ, .23· A .. A. - Tayyare arasında _tekrar müzakerata başlamak ayyarecil1k ogrenecekler 

ah ld d ·· l · d · cek b · r karargfilımdaki elektrik fabnkasında müsait bir zemin mevcuttur Türkiye Tayyare Cemiyeti nam ve hesabına 
m VO U. • uşmaı_:. ar~ sc:vın_ ır~ ı bir infiLik vukua gelerek bir kişinin nin cevabma karşı bir ceva~ yazrldı Avrupaya tahsile gidecek talebenin 

Dahilde ve hariçte böyle fecı şey degıldı. Yenıçenlenn artık telef ve altı kişinin mecruh olmasına ha landr. Bu ·· k t ko'. son imtihanlan dün yapılmıştır. 
vekayi birbirini takip ederken muharehey~ g~nderilemiy~cek-. sebebiyet Yermiştir. lay~tıracak bi~e;:~d~ıl;,ı;:ş:U.. İmtiham evrakı tetkik olunmakta-
haremde de türlü türlü tertiba- !eri besbellıydi. F~at h'!-n~teki k Hariciye nazırı bundan sonra bu dır. 
ta devam ediliyordu. düşmanlar hervesııeden ıstıfade ge O e arIŞİI cevabın en eeasıı noktalan hakkında Beyoğlu müdürlüğü 

Nakşidil nihayet Abdülhami- ettikleri için Ruslar yeniden i- komisyona j~~hat vermiştir. Ankara şehremaneti muavinliğine 
din karşısına çıkarılmış, Padi- lerliyor)::ırdı. Büyük bir mağlu- - J İçt"":a dagddıktan sonra gazetelere tayin olan Hazım beyden inhilal e-
">2h'ın Cezairdeki Şeh Baba Meh biyet üzerine Istanbulda ihtilat [ Ririnci sahifeden mabad şu telılig ~enlmıştı~: den Beyoğlu dairesi mıidürltiğüne 
,.,, bin Osman gibi korkunç bir ~ı~r.. Sadrazam Hasan Paşanın talar hakkında doğrudan doğruya .. •1t~cı mesaıl_ ıle meb~gul olmakk Beyazıt dairesi müdürü Kadri beyin 

d _ . dil S r H anlaşmaları kaydi ihtirazisiyle. uzrc ....,,unu esası mucı ınce rçşe _ tayini takarrür etmiştir. 
ı;_da~ olma _ıgını .. ~tı. başını ıste .er. e ım asan pa iKi MÜSAVİ iHTiMAL kül etmiş olan komisyon, bugün top- KÜÇÜK KİBRİT KUTULARI 

7 ? rden hedıye gondenlen bu şayı feaa ettı. Fakat Hasan paşa lanaraJı hariciye nazm tarafından ve-
1 b b M k f LA HEY, 23 (A.A.) - Hali hazır ·ı · h YARIN ÇIKIYOR 

cariyenin kendisi için ne yaman feda edilmek e era er os o - da konferanSln akamete uğraması ve rı en ıza atı dinlemiş, ve ilk içtimada Kibrit inhisarı tarafından lüzum 
bır tehlike olduğunu derhal an- !arı durdurmak gene kabil olma ya muvaffakiyetle neticelenmesi ihti- ta.kar~ .etmiş olan noktai nazann ve faidcsi düşünülerek küçük kibrit 
1 f · N.h 1792 d y 1 Turkiye ıle bundan sonra da cereyan ~Y'.111 ~~sta anın ~sı, ~akşı· mıştı .. ı ayet e aş mu- malleri müsavidir. talyanın dün ede.cek müzakeratta muhafaza edilme kutuları çıkarılmıştır. 
'dıl ıle mucadeleye gırışmege ka- ahedesı yapıl?r. F_akat bu mua~ F~ansa ve Belç!kaı:-3 imtisalen vasi sine karar vermiştir. Bu siyasetin i- Küçük olmaları dolayısile pek az 
rar verdi. hede ile mühım bır kısım arazı mıkyasta fedakarlJıga muvaffa~at et-

1 
damesi mesul olan hükıimete ait ola- yer işgal etmektedirler. İçinde 40 

. . . . d miş olduğu ve aponyanın ıenera - t b'•d· çöp olan bu kibritler iki kuruşa sa-
Eğer Selimıı; ~alidesı bu mü- Ruslara venlıyor u. . Dawes planı bakayasından hiç bir cagı • 11 1.r~ • . .. . tılacaktır. İnhisar tarafından serba-

Bilumum lııaşaratı öldill''' 

[ GiT ] ı kullanııııı pı 
Teslı:loden sonderece memnun kslaCSj(Jl 

Kat'iyen leke yapıll,,ı 
Nevyorkta 

Stan~ar~ lil ~om~~~ 
MUstabzeratındaııtlır ı"' 

Başlıca eczanelerle şl· 
depolarında ve büyük b 1,ı 
kallyelerde satılır. ToP 
satış mahalli : 

t•' lstanbulda yeni pos o1 
BT"kasında Reji Hanında ııı 

c delede Nakşıdıl'e yardnn et- Islahat tasavvurlarında Selı- şey talep etmiyeceği temin edilmekte Bu t~~lıg?~ bır şey ~oyle~~ıyor: yie verilmiş olup pazartesi günü pi 
miyecek olsaydı netice hiç şüp- min validesile şehzade Mahmu- dir. Fransa, Belçika, İtalya ve Japo- ~e~ teblıg g~b~ bu ~ soyledıgı şeyı yasaya çıkacaktır. Halkın bu küçük 
hesiz bu sonuncu için tehlikeli dun validesi için mühim birer nya murahhasları arasında teati ed~- ı;:;: e;:ıe;ne\ıçm iıazı m~ş. de"':ektır. kutulara rağbet göstereceği tahmin Kız ve 

dnn 1 H'" · p ·1 len noktai nazarlardan bu devletlerın .. Y pı.'.'.ca · ·? una aır bır şey olunmaktadır. 
olacaktı. . . . yar c~ O an useyın a~ 1 ~ evvela kendilerine tediyatta bulunul- soylendıgı yok. He~e ':'.erilecek cevap · --- erkek Ameli 

Mustafanın anası Selımın bır Yusuf aga hatıra gelebılırdı. "ki · . ı ·ıt hakkında bilhassa sukut ediyor TAHSiLE GiDECEK TALEBENiN 
masınr arzu etil en sanıyen ngı e- B"· 1 . . _ • iMTiHANI BiTTi 

,, .. ., tahta geçmesine mani ol- Geri fikirli, ıslahat düşmanı o- reye yeni iktisadi müşküller çıkarma k" oy e bir .. teblig~en. şu anlaşılıyor-
> ıa!t için genç şehzadenin vücu- lan şehzade Mustafanın anası mak hatta aynen teslimat sisteminin ı .. Yuknan hu~e~ıb. ınkıtadan eve! Maarif vek3leti hesabına Avrupa-

. . .. • - . . . . eli ba" lab'l - · 1 tahfif etmek muza erat ne gıbı ır safhada cere- ya gönderilecek talebenin imtihanı hi 
di.! 1ti btisbütun kaldırrnaga az- nasıl Yenıçenlere ıstınat e yor ıs 0 ı ecegı zarar arı an · · · d'd .. tam bulmuştur. İmtihana ait evrak 

· · . . · · ah niyetinde bulundukları salisen Alman Y etmış ıse şım ı ~n sonra da oyle 
metmıştı. Bu maksadını yap- du ıse Selımın an~sı ~le M mu yanın iktisadiyatıru himaye etmek is ceı:_eyan_ ettirmek istıyor. Demek bir tetkik edilmek üzre Ankaraya gönde
mak için de en müessir bir ze- dun anası da kendilenne yardım tedikleri rabian bazı devletlerin ve degışıldik yok. Miızakerata yeniden rilmiştir. Neticeyi vekalet tesbit ve 
u r tedarik ederek Selimi zehir- cı olarak devletin başında bir bu meya~da bilhassa İtalyanın aynen ba~lanacak, .~•kat evelce nasıl başlan· kazananları tefrik edecektir. Maarif 
!etmişti. Bereket versin ki og"lu- kar adama muhtaçtılar. teslimata olan ihtiyaçlarını dahili he- ddrıdse ;:ene ~!le başlana":'1k· Bu t~k- vekaletinin onbeş güne kadar netice-

. · . "' . · d k · t k f'k · · be ·!emekte ldukl ır e ıec muzakeratın ılerlemcsıne yi bildireceği ve kazanan talebenin 
n un hayatını muhafaza ıçın daı- Bu maksada hızmet e ece ı· aap e me ı nnı • 0 a- imli' dır> eylül içinde hareket edeceği ümit e-.. · · · · · d aslen rı anlaıılmaktadır. Murahhaslar, ge- an v_a_r_ını __ . ____ _ 
ma mutey_akkı:z ~~!~nan Selimin ki __ ad~m vardı ki __ onl~r a . rek aynen teslimat meselesi haklan- Jt [ d diliyor. 
anası tehlikenın onune vaktmda Gürcu olan Huseyın Paşa ıle da ve gerek mali mesailin heyeti umu B ga a Avusturyada hayvan sergisi 
geçebilmiş ve kuvvetli bir pan- Yusuf ağa idi. miyesi hakkında İngilizler ile Alman Tayyare kazası Avusturyanın Salzburg şehrinde 
zehirle oğlunu muhakkak bir ö- Hüseyin Paşa Sadaret maka- !ar arasında cereyan eden muzakera· , . Ağustosun 31 inden Eylfilün 2 inci 

. Mektepleri müdürlüğünden: .. eri~ 
Yem talebe kayt ve kabulüne başlanmııtır. Kayt goııl f.. 

martesi, Pazartesi, Perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den t 1~~ 
d_ar!11r. Talebe ~adrosu ~ah~uttur. Zamanında müra~~tiil"~ 
sı lazımdır· Eski talebenin mhayet Eylulün 19 uncu güll 
dar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde yeff'. 
yeni talebe alınacakbr. Birinci sınıfa ilk mektep mezıııı1'Jil' 
nır yukarı ımıflara girmek isteyen lise ve orta mektep ıJJ~' ıil" t• 
mf talebesi gireceği ıınıfm altındaki sınıf deralerindeıı ıtıl 
olunv.r. 

1
/ ~. 

Kız Ameli hayat mektebi Saraçhane batında Münür P' ./, .; 
nağında Telefon, lstanbul: 2721 f:;ıv; 

·· • ff · · · K d" · M h ,1 tın n•ticesinden malümat almak üzre ROMA, 23. A. A. - Schneıder ku- gününe kadar devam etmek üzre bü-
lumden kurtarrnaga muva ak mına getırıldı. en ısı, a m sa t 22 d t 1 ki dı M h- pası için antrenman uçuslan yapan yük bir hayvan sergisi arııa· caktır. I •k f •• k ·ı A 1 

k b . s 1. . . . . 1 3 e op anaca ar r. ura . " .. . ",, ' stı şa m ·un arı o~~uşt~r.Fa. i!-t. uzehir e ıının dun hemşıresını a mıştı. . haslar, ayrıca yarın sabah da topla- t~yyar~cı yuzbaş~ Motta Garde gö- Viyana beynelmilel panayırı da 2 • • a asa 1 , -•Oe 
bunyesınde ızını bırakmadan Hüseyin Paşa sarayın eski ca nacaklardır. lune dujerek bogulmuştur. . Eylillde açılacaktır. Hayvan almak " .. 

Erkek Ameli hayat mektebi Cağaloğlunda Tel.1staııb1' 

geçmemiştir· Çünkü Selim zaif riyelerinden birinin oğlu idi ve ARTIK SON HADDiNE KADAR k LONURA. 23·. A.A_. - Schneııler Üzre her türlü teskilat gösterileceği Istanbul vılaveti yollar başmühendı~~ ~ 
h · lı b" d 1 k · · .. k d · h İ upası maçı komıtesının aza" bu gtin bildirilmiştir. v• 

asta mızaç ır a am o ara Selımın hem sut ar. e~ı, em .kPA
1
RalS. 23 (AJ .A.) - Fr~~saı·r' B

1
el- Royal Aeroch.ıb de toplanarak miisa- Nı"ka~ h Ankara civan yollarından Ahimesut - Kızılharnaıtl .J; ~ 

k•lmıştır. de roeukluk arkadaşı ıdı. Ç-' a, t ya ve. aponyaru_n ıt_ı a cu u- bakanın bı"r ay tehir ediline"' hakkın- k K A k G"'Ib lla · f 0 111"' ..ti' ' 
- ., - h dd kada ld k •• .a. ra. - .. ayaş_ ve n ara • o aşı Y. o rının ıstikşa ı v~ ....,ıJ?jı Mustafarun anası ne yaparsa O zaman Istanbulda bulun- 1gun tson_ a d.'lne kt d_r gıtmış 0 u · da İtalya tarafından dermeyan edilen Konya Polis mektei:ıi müdı.idı Ka- f d ka lı rf tılw r 

. , arı emın e ı me e ır. taleb· .. k d ktir . İ su ıat uzerın en pa za usulile münakasaya kon ôS 'ıJ 
yapsın Nakşidilın nüfuz ve ha- muş olanların yazdıkları malu- FELEMENK KRALIÇASININ ıMmüuzaS 

3
ere e Nec

1
e T .. J 

1 
tıp zade brahim Nazif Beyin kerime Münakasa 15 Eylfü 929 pazar günü saat on beşte Ankafll ~d 

ki · · · d eli· ·· H.. · p 1 1 A AKA N EH R si Cemile Süheyla Harumefendı ile •·teıv'..;'I 
. mıye_tııun ~-rtmasın a. ger m~ta gore, . useyın ~şanın Z Y AFET LONDRA, 24 . A. A. _ İtalyanın "Türkiye palamutçuları şirketi mü- fia vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edece" tJıl'• 

b~r.amıl daha :rocuda geldı. N~ mustesna bır a~~ ~l~_ugu a~- LA HEY. 24 (A.A.) - Kraliçe hava at;ışesi mülazim Monti, lngiliz dürü Ali Fuat Beyin akitleri perşcm- lif mektuplarını ayni günde saat on beşe kadar Yollar J,.:ı 
>1 lıl artık vahde oluyordu. Fıl- !aşılıyor. Kendısı buyuk mezı- tarafından ke_şi~e edilen ziyafet mali memurLmnm İtalyanın tehir talebini be günü Beyoğlu nikS.h memurluğun Müdürlüğüne vermeleri lazımlfır· •• r 
.ıakika 1785 senesi Temmuzu- yetlere sahip son derece kabi- !"urahhasblar ıçtımaıı:ım saat .22•30 a kabul edcmiycceklerini beyan ecmiş da bir çok zevatın buzurile irra e•lil- İstikşafı münakasaya konan yolların muhammen tuliİ } 

. . .. .. . . . . • ı<adar tee bur etmesıne sebebıyet ver oltrıalarma b' İt 1 S h · 1 · t• Ç'ftl · t b "k d ı t .1 ı nun 20 ıncı gunu Nakşıdılın Bı· r tli "d" . . t . ' ınaen a yanı.ı c ncı - mış ır. 1 en e n ve 5ea er er e- yu'"z on sekiz 1 ·1 met d ~- .. 
. .. • b" "' ıye ı 1· •• mıstır. tuna munuasıran aynen tcs der kursuna iştirakten feragat edece- men"; ederiz. a o ro ur. (tf1 ~ 

nncı Abdulhamıtten ır oglu Yusuf ağaya gelince, kendisı lı.n° • ' .;İn• tehsis edilmiş ve ge· ğfoe dair h;ç h' • emir aiman· - old. ..,, .. .. . . Talipler münakasa şartnamesini ve umumi istikşaf ş~•r' ı . 
d .. eldi Veraset usulü · · · ı ce yarsı bitmiştir Alma t r t ·· . . " • .. ,:u Daru. aceze mudunyetın<len: 1 · · k 1 ·· · · k"k d . ~ ıı• '< un yaya g • fakır bır aıleye mensup, as en ı · n es ıma 1• nu soylen!;tı~l\funıaileyh d•mi•tir ki . D ül . ··ı t . k . sını ve mu ave e numunesını tet ı ve te ank etme ıer· • 
mucibince bu çocuk Selim ve Giritli idi. Selimin zamanında • ' • .,; ,, hakkında. İngilt~reyi ltalyarun m=is·~· devam . edcce"i.U b ~kr. bc.ezekilJle sBenevı mıı< ~~· kta n- karac'a Yollar Umum Müdürlüg"üne müracaat etmelidir ı,,ıl 

O ani ah t •mm cıltcek olan metın yarın ihzaı: tı ·r · r d . ~ en ı ı ın o eyaz peyn . rın apa-

1

. tıt' Aıustafadan sonra sm 
1 

t Yusuf ağanın nüfuzu son dere- dileccktir Alman tediyatı morator ~e ~gı ~cren.'.n .e ı~. en şaınpıyor.Ju. iı zarf usüliyle münakassası 25 Eylül -b ~ ·ı" · • b · ·· h diS' ":-ı# 
•na çıkacaktı. Fakat bu istik- ceyi bulmuştur. O kadar ki bir oma tabi .olduğu takdirde bgilter~ 'g~ a aca mı uınıt ~ ıyorum. 9z9 ~rşamba günü icra vo •arf!arl tan U.ı. Vl :::.yet "O Har aşm Ut en . -~ ~~ 

bal bin türlü tehlike ile dolu i- gün Sadrazam olduğ. u bile görül ftalyaya verilen Alman kömürleri Japongada saat_ ondörtte kü~at edilece'<tir. Tali- ı 7 Ağustos ,929 tarihinde pazarlıkfa ihale edileceği ılıı~p~f 
di. Birinci Abdülhamit 1789 se- dü Yusut ağanın nüfuzu Selim miktannr P"k fazla bulacaktır. •• · ple~ın y~zd_e/edi buçuk_ tenııuat ak- Salihli civarında Gediz nehri üzerindeki betonarme k~f ~.ti 
nesi Ni~ ~yının . .., inci ~n~ ya~adığı müddetçe devam ede- Gece, so_n Alman - İngil_iz mülaka- Turk malları sergisi çesıyle aru acezeye :uracaatlan. mevcut şa~~mele~. ~.airesi~~e ikmali i~şası için teKl~,şc:ıı;+ 

efat etmıştır. Se!ım de Selimi bilmiştir. t.~~ın .ı;usaıt netıcesınden hah- .. Japonyadaki Türk_ Japon cemive- Mek-Q-,p~/o.f er' 1 bedel haddı layık gorulmedıgınden 29 Agustos 929 ~ f1l 
.ılis unvanile amcasının bırak- ARALARlNDAKl FARK se ~, e e 

1 ı. ı 1 ti tarafından arolacak olan Ttirk mal- ~ """. •· •• • - _ gu·· nü saat o. n beşte pazarlıkla ihale edilmek üzre on .~ .,<;rt alacaklı devlet, ngilterey~ r b · .f'.ı 
tığı Osmanlı tahtına çıktı. d senevi taksitinin 36 milyona iblağı l::m sergisile İktisat vekaleti hususi masa aRBSt detle temeli~ olunmuştur. r e tı 

Selim naıılı: tavurlu, ıslahat Hepsi ıslahat yapmağa, ev- teklifinde bulunmuşlardır. M. Snow: olarak meşgul olmaktadır. Taliplerin şeraiti öğrenmek ve bu baptaki müstah.::,3#1 J1 
letı. ·'dafaası ı"çı·n mük· emme! d 45 il · · · De Sergwn ilk nazarda bir menfaat 16 lDCl hafta · A da y U M · ~ııw ·.dl taraftan bir adamdı. Fakat n mu en m yon ıııtemıştL veran et- "h almak iızre nkara ollar mum üdürlüğiıne ... ı;;ıfl"" ııf 
bir ordu vücuda getimıeğe ka- rnekte olan ve fakat gayri muhtemel ı timali. görünmediğinden ve yol mas 16 f f Irk ı:J13 '/ 

onun arkasından valide Sulta- . _ 1 b db" rafı da cok fazla oldug-undan fabrı·- ıncı ha tniJln en mü~k1 lemel~ri ve pazarlık için Na ia Vekaleti ~üsteşar •• 3t! b ugurda çalış o ınıyan c ınane şayiaların şimdi- ' e ,,...,_..ı; ıun hükmü nüfuzu yürüyecekti. rar vennış ve. u . ~ den teyidi mümkün değildir. kalarm ıııünferit olarak ~tiraki uzak hnb:ı~I nedir ? müı;.ılıaı<ı..;ı müteşekkil komisyonu mahsusunda muaYyen gün .v al D"' 
Seliın tahta çıktıg· 1 zaman mağa azmem:ış olan bu ınsan görülmektedir. b~ ı:ımı~~ır. zır bulunmaları ve ehliyet vesikalarının ihalede?- .1~ak ııııııl· 

' da belki şu fark vardı• Ge YARIN TOPLANACAKLAR Bilhassa sergi heyeti tertibiyesi f ' 1 U M."d" !"".. eli dilm lan ° Ô 1mperatorluğun dahili ve harici arasın . . . . . LA HEY, 24 (A.A.) - M. Snow- .sergiye gidecek eşyanın parasız mı Gel~cek ~~!Ağustos Pa- evel Yollar mum u ur ugune tev e esı ı :;\ A ' 
vaziyeti pek karışık bir haldey· rek S~~ımıı;ı v:alidesı o:suni ge- den in talebi üzerine konferansın he- yoksa tenzilatlamı nakledileceğini bil cevap brıl~~ zarh:sl günJ "l b ı • • •' kl • b Ş l V J. o 
di. Mağlubiyet mağ!Cıbiyeti ta- rck. Hus~yınh ıle k'f_usu k 

0~~· yeti umumiye içtimaı Pazartesiye te· dirmenıiştir. nkQoımıntı kadar kabul eüece-1.LStan U gUffifll efl a ,,;it 1'1, 
kip etmiş yer yer baş gösteren yeru ısla at are atını en_ 1 

• hir edilmiştir. Ve_ka_ let Ticaret Odasın<L1 n sergiye .. 1• ' 1 • h ft ~. 1 .. . . . . dalık rrı·fl ,,. 
. ' tı"raslarına alet edebı"lı.rlereli. Fa- o Ü Ü b <>· '· 11 ıcı 11 anın e.ı mua ~ Gümruk levazım anban ıçın behen elli«er yar lı·p(e ,aı· 1 b t ıJm dan kalmıştı TEKRAR G R ŞT LER ne gı ı e~ya gönoorilebilcc~ğinı sor· " 'fa ,. ~ ısyaı;ı ar. as 

1~. a rtık d. kat Aimc için böyle değildi. Bu LA HEY, 24 (A.A.) _ M. Briand nıuştur. h~J;erl !._:',. ı;.lım.ca., netice 1 kanaviçe pazarlık suretile mübayaa olunacaktır... 
11

e;;ilt r''. 
Yenıçm te~kilatının ~ .. or u ı genç kadın bulunduğu memleke M. Henderson, M. Hymans ve M .. Ti~ar.,t Odası bunun için bir eşya 12~ Ar;usto!l salı günü tanbul gümrükleri baş müdürlüğünde mevcut _nunıu cııJl'l.~,ljjl' 
denecelç hali kalmadıgı ıçın de~ 1 tin de Garbin usullerini alarak Str~se"".'.n saat 10,30 da Ren ?ak~- lıateeı ?arırl"'."?"kta.dır. ~por ya~•n- !J ilan edilecektir. Cevap namesini göıüp münakasanm yapılacağı 31 AıpıstoS ıııiidıl 
Jette ya~ıJ:ıcak ıslahata ı;_velii J•l<i tmesini isR:rken bir dairi muz.~erata devam emuılerdir. da vekile!e gonderilec;cktı~. ~abnka- larıoızı Milliyet müsabaka günü saat 14 te teminat evrakile birlikte mezkur baS 
bu ordu 1.§tnden başlamak lazım tera • e - Davet sahıbı 6 devlet öileden ıonra larrn sergıye grup halındc ıştıralc: ede memurlu""'·ila "Önderiniz ki k . .. tl 

· BİTMEDİ toplanacaklardrr. bil~•,eltlerl za.nnolunmaktadır. ıı;u "" • te - omısyona muracaa arı. 

'e 
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Ekonomi 
-~----Maliye istatistikleri .. 

tı MYeor~ern Türkiye, maziden gelen körkörüne topal maliyeyi at-
. ıne ·dd" · 
Ye . cı, ı sıstemlere dayanan bir maliYe kuruyor. 

''hat~t m~lı tedbi~lerin tesirlerini tetkik etmek üzre birde (İs
. u n" m~ıy~ komısyonu) vücude geldi. Bu teşkil bir nüvedir. 

qi t~~~.nın ınkişaf etmesini, istatistik büroları, anket büroları 
istik ık vasıtalarına malik olmasını ve neticelerin (maliye iata 
ııı~e mecmuaları) ında neşredilmesini, müdebbir maliye veklli

r·· n .temenni ederiz. 
llrkıyem· · d". . 

alıııa< . . tzın, ıger modern milletler yanında haklı bır yor 
lia"~;:_ıstı;·~ııler için bu temenni tabiidir. 

llcvıet 1 1 rnalıye vaziyetimizi positif ve reel surette takip için, 

roı:aldı~~ıına~esini~ ve devlet borcunun han~ tempo ile .. azalı!? 
ıle cere" nı, ae."'._l_et.ın alacak vereceğinin hangı dalgalı münhanı 

he Yan ettıgını, hem yıllar arasında national mukayeselerle 
ıiJi:: de devletler arasında international mukayeselerle, anla 

. ı i:11~ mc::ılekete bakarsak bakalım, finans statistiklerine ay • r.: rnmıvet verildiğini görürüz. Bu sahada belki başta gear.lr . rraliye statistiklerini muntazaman: 
e htı 1 d1ı Stati·tique et de Legislation comparee 

redeF. lngilterede maliye statistikleri tafsilli surette: 
n"t ın~ ıce Accounts of the United Kingdom 

• ., "t'.' 1.t• •urette nesrolunur. Alman yada çok ileri giden mali-
4 1 tıkleri 

l• ı._ Wirtsehaft und Statiatik 
\l"<lf. 

MiLLiYET PAZAR 

( MİLLiYETİN ŞEHİR HABERLERi ] ______ _... 

Emanette 
BUZ YOKMU? 

Emenet buz mevcut 
olmadığı iddiasını 

varit görmüyor 

111-. 
iki sevdazede 

VilAgc~~ 

BAREM 
Dafterdarh~ın Barem 
maaş kadrosu geldi 

Birbirini iple bağhya-
k • d • Barcın kanunu Eylfllden itibaren 

ra ıntihar için ken ı- tatbik edileceği cihetle dairelerde ha-

l • • d • t 1 zırlıldar baıtamııtır. 
Son bir kaç gün zarfında havalar erını enıze 8 mlŞ ar Gazetemizde metnini geçenlerde 

çok sıcak gittiğinden buz sarfıyatı da neşrettiğimiz barem talimatnamesi 
o nispette çoğalmışbr. Bazı yerlerde Cuma ak§amı Şirketi Hayriyenin de Maliye Vekaletinden tebliğ edil-
buz bulunmadığından 'ikiiyet edil- 64 numaralı vapurundan iki sevgili miştir. 
mekte bulunmuştur. Halbuki Emanet birbirlerine bağlanarak denize atıl· Dün de barem maaş kanunu muci-
fabrikaları günde 7 5 ton buz çıkarma ınışlardır. bine~ tanzım olunan Defterdarlığın 
kta olduğu gibi son günlerin fevkala- İntihar müteşebbislerinden erkek yeni kadrosu gelmiştir. 
deliği de nazarı itibara alınarak evci- 20 yaşında Vahan efendi, ~adın da NAKi BEY 
cc depo edilen buzlardan bir kı•mı da 22 yaşında Eleni hanımdır. Şehrimizde tetkikatta bulunan zi-
piyasaya çıkarılmak suretile son üç Bu iki genç. birbirleri ile evlenmek raat umum müdürü Naki Bey, dün 
beş gün içinde her gün piyasaya 80- istemekte iınlşler. Fakat her iki taraf Bursaya gitmiştir. Orada ipekçilik iş-
85 ton buz çıkarılmıştır ki bunun da eb_eveyni de bu izdivaça razı deı,:ıl- !erini tetkik edecektir. 
ihtiyaca kafi olduğu söylenmektedir. mış. Aşık ve maşuka ise ayn ayrı GÖZ KONGRASl 
Emanet mahafilinde buz bulunmadığı yaşamayı imkansız görmekte ve bir Amstcrdamda .;:y!ülü:ı beşinde 
hakkındaki şikayetlerin bazı kimsele· çare aramaktadırl•r. beynelmilel göz hekimleri kongrası 
rin ya pek erken veya pek ~eç yanı va Bu çareyi Şirketi Hayriycnin 64 toplanacaktır. Kongraya Hükümeti
kitsiz buz tal p etmelerinden ileri ıel numaralı vapurunda bulmuşlar, birbi· miz namına murahhas olarak Cerrah 
diği zannolunmaktadır. Mamafı Ema rine bağlanarak denize atıhp ı.eraber Paşa hastanesi göz mutahassısı Hak-

! ~ at' k net bu şikayetleri nazarı dikkate ala-, intfüar etmiye karar vermişlerdir. kı Hayrı Bey iştirak e-tmek üzre iki 
t"r'-r·ın· 10 .ı !erle devle~ malı"yesı·nı·n mı·ııet hayatındaki şu te- k t hk"k t b ı t tk· d d b b ·c d • ra a ı a a aş amış ır. ı sev aze e u karadan "onra a güne kadar gidecektir. 

Ver 
1

11
a .1U1 ad;~ tak_ip kabil oluyor: . . . KONSERVATUAR BiNASI 

1 
caklarmdan birbirlerine bağlanmışlar, FERiT BEY 

Olu; 0/~ Ge~n tesın nedır? Vergiler artarsa ne dıyor, eksılırse ne NEREDE YAPILACAK? vapur Kurur,eşmeye geldi~• zaman Londra sefiri Ferit Bey, yann An-
İtı.l;ıi., ·

1 
umrt>klerin yüksek, alacak olması ne tesir yapıYor? Konservatuar binası için idarei hu- kendilerini denize atmışlardır. Hadi· karaya gidecektir. 

e"noe-.r a_rla hususi müesseseler arasındaki rekabet, memleketin susiyeden verilen IOOdbi~ li_ra taEhsi- seyi görenler feryat ve istiınılada baş üSKüD'""A._,,.R ..... D-A-~-M-ü.,..s=-A.,.MERE 
i' 111 sat Emanete gönderil iğı gıbi • ma- lamışlar, vapur durmuş. sandallar ye-
Eiih 1 za'arına mıdır? netin de bu işe tahsis eylediğı 100 li- tişıniş, iki sevda.ede kurtarılmışlar- Üsküdar C. H. F. temsil heyeti 

~.Ctdig"·ıasb~ (Ve.rg_i tazyiki), maliye stat.isti_klen_·nin ehemmı_ ·yet ra mevcuttur. Lakin konsecvatuarın dır. gece inşiral tiyatrosunda 1500 ki~i-
1 ır t k k h ·· d ı · k ı ı 11 nin huzurunda büyük bir müsamere 'Ye f et ı tır. Bu tetkiklerle, vergılenn zıraat, sanayı, ma enuz n~r_e e yapı ~cagı araı aştırı • ANBARA DÜŞEREK OLDÜ verdi. 
b· .' ıcaret mem "b" 1 ki d"" . tlen· ki buna sta madığt ıçın proıesı yapılamamıştır. Hahçta buluna R . "''Jkt ( • ur gı ı mes e ere uşen nıspe , E t b" -h h ld B ğlı n eşıt paşa vapuru- Programda en güzel numero: 
let olae Guote) derler, bulunur. Mesleklerde, vergi ile mükel- mane ınanın er a e ey~ un- nun ateşçilerinden 30 yaşında Rizeli cPalyaço!> ilmindeki piyesti. Eser 

il ol da yapılmasına , taraftardır. Bınanın Ali vapurun bir numaralı anbanndan 
tap olun' n~ayanlarm mıkdarları, adam. başına. .düşen v_ergi_h_e- nerede ı k it ı büyük bir muaffakiyetle oynandı. b ur ,. yapı acaı,:~ .arar ~ ına a ın- düşmüş, ölmüştür. LaşdaVasfi Samim veMehmetAli bey 

U1tnak . 'i!ehre ve köye düşen (vergılere ıştırak nıspetmı) ~~~t:~i·;;::a~~~e~\{:~ı~a::ık~~';;.~~ FLORYADA BOCULDU ter olmak üzre bütün amatörler rolle-
Eğer ~~k .. ehemmiyetlidir. ne çalışılmaktadır. Ka.sımpaşada oturan seyyar mahal- rin~c muaf~ak ~ldul~r: . 

11Celeti i Utun b~ rakamlar yıllara göre bulunur ve her Y!lın mf· ı EVKAF VE BELEDiYELER tebicı İzzet ağa ile oğlu 18 yaşında ~arulbe~a~ artıstlerınden Hazım bey 
\ıstikJe .nternatıonal mukayeselerle karşılaştırılırsa, maliye sta· Kanunu medeni mucibince müte- Salın Floryada denize girmi~ ve bo· ın ka~ag?zu ç?k alkıtlan~ı. cY~ngeç· 
E!be~nden canlı mana çıkar. . vellilcr elinde bulunan evkafın teftif ğulmuştur. Cesedi çıkmamıRbr. len ısmındeki ~perct bıraz agır ve 

tatııı.a öe bunun için, international finans kongrelen mukarra- ve mürakabesi altında ve "tesiııat" üÇ ERKEKLE BiR KADIN heyecansız gcçtı. _ . . 
llıııkayeg re s.tatistik yapmalıdır. Çünkü bafka türlü statistiklor namile ihdas edilecek evkafın tcııoili DENiZE DÖKÜLDÜ ~üsam~re ~baha dogru çektlen hır 

liu d s~. edıiemez. belediyelere aittir. Bunun için yeni İsmail, Recep Ahmet ile Ay~ ha- Pı~~o ıled hita:' ~uldu. . . d 
cg l bir kanun liylhası ile belediyelerin rurn Sirkeci rıhb,ınından sandalcı Meh d ır ~c~~lf~n erı ':,~sa~ın~ ;v~ 

VctJ.i ıs} hltn i çalışma sayesindedirki, Türk maliyesi attığı kuv- vazifeleri tasrih edilmek iktiza eder. medin kayığına bimni•lerse de yolda c. edn ar~ kknun ve--" th sı ~ .e Ita.,h a at adım! yal tmakla kalmayacak onların ar Aldı" I'-- t .. k . • sın en mure ep tewau eyetını tc· 
..., 11 arını nız a • - ı;ınuz ma wna a gore anunu kayık, hır yer değiştirme esnasında brik d . 

d~ tc ariltnağı bilecek ve hayatımızın ehenuniyctli safhaların- ?'edeniye g~fre bü~n. evkafın ıslahı muvazen~~~i kaybetmiş, devrilmiıtir'. c erız. -=-=~ 
?-dalisırlerini ölçecektir. ıçln İavlçrelı profesorün hazırladığı Denize dokulen müşteriler kurtarıl- RIFAT BEYE YAPILAN 

ta <ıııı/e1 ıslahatının kıymeti ancak tesirlerinin ölçüsünden son- projede bu esasat mevcut bulunacak- ınışlardır. AMELIY AT MUVAFFAKIYETLE 
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Mahkemelerde: 
Tut kelin perçemini! 

Biz de esnafln ammada 
kopuğuna düşmüşüz ha ••• 

Adliye dairesinde "Şehremaneti tahsili ceza" kalemi vardır. 
Bu kalemin vazifesi belediye zabıtası kanununa muhalif hareket 
bulunanlardan ceza tahsil etmekten ibarettir. Dün bu kalemin 
;ıanmdaki aralıkta bir zabrtai belediye memurile kırmızı kuşak· 
lı, pos bıyıklı, iri yarı bir adam arasında hararetli bir muhavere 
cereyan ediyordu: 

- Nah, arayın üstümü başımı! .. Eğerkilim bir metelik bulur 
sanız boynum kıldan ince .. · 

Ortaya el çantası büyüklüğünde bir cüzdan attı: 
- İşte para kesesi .. Ağzına !<.adar dolu. Ama ne ile dolu: Ivır 

zıvır .. Param olsa daha orada verirdim de buralara kadar sü
rüklenmezdim . 

Etraft'l bir kaç meraklı peyda oldu: 
- Ne olmuş, ne olmuş? 
Zabıtai belediye memuru hiddetle döndü: 

S 1in Ü>tünüze vazife mi? 
Or !> ceki idi çekilmedi, bir koca karı cık düştü: 
- Hu.,. ogluın. Para y.:ıtrracağım, icranın yeri burası mı? 

Haşım getirecekti, ama oğluna nefes almak bile angarya geli
yor .. Of ... ayaklanın da sızım sızım sızlıyor. 

Bir kapı e;österdiler, girdı. 
Dışarda zabıtaı belediye memuru ile cezaya çarpılan adam, 

hala cekişiyorlar: 
- Ağabeyciğim, dedim ya .•. artık siz bilirsiniz. 
Cüzdan iyice arandı, tarandı, kağıtlar arasına sıkışmış bir şey 

vardır ümidile içi dışına çıkarıldı: yok yok! .. 
O ıa-nan memur düsünceYe vardı. Bunu gören adam, omuzla· 

rını silkerek: 
- Efo.~di ağabey, dedi, esnafın kopuğuna çattın. Alimallah, 

üç gündür hava ile geçiniyoruz. Sende varsa bana ver!. . 
Memur da artık yapılacak bir şey olmadığına kanaat getir· 

misti: 
- Bari dedi kefalete raptedelim! •• 
Sonra dişleri arasından mmldandı: 
- Tut kelin perçemini!. • 
Esnaf düşkilnü hemen kasketini çıkarıp mücella kafasrnr gfü 

terdi: 
- Kusura bakma efendi atabey, dedi, sen böyle kafada per· 

çem aradın ••• 
O önde memur arkada yüriidülor. 

4' * • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Bedia Hanımı oldilren talebi Tevfik Fikret 
efendinin muhakemesine dün devam edildi 

t abilir. N. tır. ARAP ISMAlLlN KATILl NETiCELENDi 
LEŞ FABRiKASI AÇILACAK ha .. •. . • Berayı tedavi Viyana bp en&titü-. Kmltoprakta Bedia ismindeki genç nin muhakemcaino dlin nöbetci 1 inci • * • Ölen hayvan !etlerinden istifade Çar§am .. gu_nu akşamı . Sı~kccıde silnde bulunan Emniyeti umumiye kızı öldürmekle maznun bulunan Fo- ceza mahkemeainde devam olundu. 

GD .. Nu'• İ İ etmek üzre •chremanetı· karaag"aç tren yolu uzennde katledılmı~ olan Ud'" ·· R.f t b ·d · d yzı· at"ı lı"sesı· talebesinden Teflk File- Bundan evellri oeleıede Ahmet efen-
N KTISAD HABERLER ' b k ı D ı- A İ ·u ka T ın uru ı a eye mı esın en yapı-

. · · · ... henüz yakalanmamı tır Y m v Y l u l'iı.t.. . 
l mezbahası yanında ciheti askeriyeye sa 1 a 1 a gıç rap smaı n tı 1 lan ameli at u affaki etle h"tam b ı retin dün ög"leden evci birinci cezada dinin tahliye ve gayri mevkuf ola-

l.I a~t bır arsa:rı ısb~lak ederek buraya = ş . · muştur. Nekahat devresiııi geçirmek- muhakemesine devam olundu. Buru rak muhakemeainin icrasına karar ve 

fl'atnl P•Y, asası pek hararetlidir. Alaçatıda b_ır leş fabrı~sı ı~şa edecektir. Fab- BIÇAKLA KARNINI DESTİ te olan mumaileyh yakında ş~hrimilC erkek füe.inde kaydı bulunup bulu- rlldiğinden muııvin efendi serbeat bu ar k rık~nın !"akinelerı senelerce evet si- Kasımpaşada Bayat pa,armda a- gelecektir. madığı hakkındaki iatillma ı:;clen ce- lunuyordu. Halbuki nöbetoi mahke· 
ı,.,,i 1 . 1 i yüz yirmi kuruşu bulmuştur parış edılerek Almanyada durduğu teşçi Sabri ile tersane amelesın<lcn vap okundu. Bunda mülga lisenin ip- mclerde ancak mevkuflu ve milıtacel 

:ı,ıı:ııış g~>ıtdutun piyasası her tarafta LiMAN KAVGALARI ve emanet her sene bütçesine fabrika Mahmut kavga etmişler, Sabri bıça- Banka/arda tidai kısmında 2 inci snufta Bandır- davalara bakıldığından müstacel me-

~ı lkı Ye• ır. Henüz liat açılmamış YÜZÜNDEN için tahsisat koyduğu halde elıln arsa kla Mahmudu karnın.dan yaralamış- malı Mehmet oğlu Tevfik künyesilc vaddan olmadığı için bu dava tehir 

1 varı; d b hakkındaki ihtilaf halledilmemi•tir. tır. Zı"raat bankası kaydcdilmi• oldug"u ve 338. 339 se- ve zıı Eyltll Pasartesi günü öi;lcden 
,.... 'l nıa a a unlar para iıte- Liman şirketi vesaitin in tahliyesi ş h · ' ' ... ıe~ .. ında. c remanetı. bir türlü arkası gelme- TR · O ----·- nesinde üçlincü srnıra terfi ettikten evele talik olundu. 
ı. ... •!arının nh veyahut da mubayaa esnasında her gün şirket mcmurlari- yen bu işi halletmek üzre yeniden AMVAYDAN D ŞEREK Merkezı• bı·nası bu.'tu··n sonra tastiknamesini aldığı yazılı- FERHAD! ÖLDÜRENLERiN 
.-«\ •d enu· z t·'tl•lerını· · ı"k le hamallar arasında ihtı"li'. ve kav- YARALANMIŞ 
~ •tıı~ · « ..,. · teşebbüsatta bulunacaktır. yordu. MUHAKEMESİ 
t4 lı:t.dit. ~ı~ olmasından ileri gel- ga çıkınaktadır. FLORYE KUMSALLICH HA- Sarıyerde oturan Naime H. Sultan asri tertibatı haizdir Maznun vekilleri mahkemeye otuz 
~ it er halde nih t ·· d"'rt Şirketin işleri bu yüzden ekseriya Ahmette yanlış bindiği tramvaydan Kemerburgazlı Ferhadı katletmek-

~ ı· adar k aye uç 0 RAP OLUYOR ti b d 1 Ziraat bankasının Ankaradaki yeni müdafaa şahidinin ismini havi liste- le maznun Çatalcalı Nuri, İbrahım v• 
lııt ıat •ııııış uınla panyalarm her taraf sek~eyeb~ğkramakta .. v~ edkseriy1a~ rna İstanbulun güzel bir plajı olan a amış, aşın .~n ya;: anmıştır. binasının inşaatı bitmiştir. yi verdiler. Muhakeme bu 30 §&hidin Mehınedin muhakemelerine dün nö-

• 
0 <aklarına şıiphe yok- vna ar ır avga yuzun en ta ıliyc e- Fluryanın beş on senedenberi büte- HENDEK OTELiNDE MÜHiM Yeni bina duvarlar içindeki vanti- celbi zımnında 28 Sylül Pazartesi Ö· 

ll~ı dlemiyerek şirket müte zarrır olmak d. .1 BiR SiRKAT betçi ceaa mahkemeıindı devam olun 
lıiın •tııenı, " . tadır. ma ıyen gemı erle arabalarla kumla latörleri, soğuk ve sıcak hava teaisab ylcdcn evelc talik olundu. muttur. Mahkemenin tahkikat safha. 
'•ıt•ı.,1 A.la e Huseyin Sabri kum- Liman şirketi nihayet hu halden bi ~ı ktaşına taşma o güzelim kumluk Sirkecide Hendek otelinde oturan ile her türlü konforu ihtiva etmekte- REFiK BEYi OLDÜREN 51 bltdlğlnden müddei umuminin id-
14 iln Yüz _Çatı'da iki yüz yirmi ku karak Ticaret Odasına müracaat et- i enlik halini almağa başlaıruştır. Manisalı Yusuf efendinin gece uyur- dir. Binanın kapıısından içeri girilin- KOMiSER MUAViNi AHMET Ef. dasını setdlçln evrakı okumaeı zım-

•tın albın okkayı mütecaviz tü- miştir. Oda meclisinde bıı mesele 1 ~imdki dde, karada k~m akzalıdnca. b~l ::~n~3aOyOru~oratesıldçealsıan::ş~:ıuŞliıu·p~;ehü: ce kıymetli vazolar ve palmiyelerle Beyoğlunda Vefik paşa zade Refik nında dava 21 EylQI saat 13,30 talik 
l:ı;;; ırıışlardır erme a ar suya gırere enızın m süslü bir hol vardır. Bürada ressam beyi öldüren komiser Ahmet efendi- olundu. 

•e o. ••r tar f · görüşülerek bir çarei hal aranmakta- içindeki kumları kayıklarla aı;ıkta böğründen, Cavidi kolundan yarala· Namık İsmail beyin yaptığı Gaıi Hz. •••••o••••.,-------
lrl. "'"k .• ~ a .tan Glen, Olston Geri dır d ·ı d Id ı t ,-,ını "'·"e k · uran gemı ere o uru yor ar. mış ır. inin Türk çifticiıi ile görüşüpcrinl Mili ~ ik H. 1 E k ft, 
lı...'t!''atı da rı an kumpanyalarının YEN( TiCARET MUAHEDELER( MfC0İMLER VE SABIKALI- · -· 1 e err • 1 V 8 8 ı..,"'lllıaı.. Al +' KEL ZEKERIY A iKi KIŞ( tasvir eden gayet cazip bır tablosu a 
bide •••dır. il açuı havaliıindc bu- Ticaret Odası devletlerle aranuz- AR ŞOFÖR VE DENİZCİ YARALADI sılıdrr. İkinci katta, merdiven sahan·ı p f 
~oı1.ı'ha1 llıüba "'1lar da takipleri si· da aktedilecek ticaret muadelerinin OLAMIYACAK Sabıkalı Arnavut Cavit hamal Mu- lığında ilk göze çarpan şey bilyilk ha Gayri mübadiller ro esör Leymanın 
llıı h_'•a da Yaata başlamak isti- esaslarını hazırlamakta idi. Şehremaneti şoförler hakkında ye sa ve kel Zekeriya gece Karagümrük laskarın mermer büstüdür. Bu güzel • t tk•k t 
o ·-;ıu. ta~~hsulden en büyük kıs- Oda biltün aktedilecek muahede!.- nidcn bazı kaytlar vazetmiştir te kavgaya tutuşmuşlardı. Runlardan eser Kenan bey tarafından yapılınış-j Dün Mahye vekilini e 1 a 1 
~· i u için ııo ardan kaldırılmamıa rin eaaslarını hazırlayarak Vekalete Bu cümleden olarak cürüm işliyen Zekeriya sustalı çakı ile Musayı sol br. ziyaret ettiler Evkaf müdüriyetince Avrut"'dd' 

Ü l'ıııc~t•dirl n bir tereddiit devre;; göndermiştir. ve ya sabıkalı şoförlerle otomobil sa 1>öğründen, Cavidi kolundan yaralan- Odalarda Gazi Hz. İsmet paşa Hz. celbedilen mütehassıs profesör mdwö 
~ 1eıııi§ 'l'' er. Bunlar arasında bilhass:ı :Franoa, bipleri icrayı san'attan menedilecek mıştır. ve vekil beylerin tabii kıtada yağlı Gayd mübadiller namına IJir hey- Leyman Evkaf müdiriyeti ik temas 
t ~da ' ıte ve h li · İtalya, İngiltere ve Rus ticaret mua- !erdir. Sabıkası olan şoförlerin isim v DiN Yüz'ÖNDEN ••ESELL" boya nefis birer resimleri vardır. Bu et dün ~e. hrimize bulunan Ma- etmektedir. Neticei tetldkatini rapır-
~ti; ' ~tıl ava ·sınde şimdi· h d ı · !eri tesbit edilmekte, sabıka kaytla- ""' "' ı:. • it •• n.tııi'-tar ınış olan yenı· mahsul e e ermin eaasları vardır. Ç resimler içinde Ziraat bankasımn ilk liye Vekili Saracoğlu Şükrü Beyi zi- la bildirecek ve bllAhare hüki•met tet 
..... • L_ r karılmaktadır atalcanın İnceg"iz köyünden ">ius- · · M"dh d 1 d ki kik 'k b. 1ı; ·ı~A' 1 ""! li BORSADA INGILIZ LIRASI rı ,ı · müessısı ı at paşaya ait büyük yaret etmiştir. Hey<t. Ana o u a ettı ten sonra ır karar ittiha, e-

.1 ·la ~~br. "unı Y •bin okkayı mil- Yeniden •oför ve otomobil sahibi tala Nuriyi, bir kadın yüzünden Mch b d"kk 1 ·1 • ··b d"l k · ı, . .,u ..._ pa Dün borsada İngiliz lirası ıoıG,5 , ta lo nazarı ı atı ce betmektcdir. Y .ınan ~mlaki meıelesı e gayrı mu a- ı ece tır . 
. ıle . ayaata d nyalar buralarda kuruşta açılmış ve 1015 kuru~a kadar olmak istiyenler hakkında da zabı· ~:t ve Sülcyma'1 agırca yaralamış- Bina dahilindeki telrişata çok iti- dilleri ,Jakadar eden diğer husuaat 

ıı: bi,ı/'Yasa İlk ~varn etmekteler düştilkten sonra 1016 da kapanmış- taca tetkikat ve t~hkikat yapılacak, ,._.,,, na gösterilmiş, hemen umumiyetle hakkında Vekil Bey nezdinde teteb-
~ Z.kaybetnı;g~nlerdeki harareti· tır. Altın 887,5 ta açılrp 807 de ka- mahkümiyetleri ve ı;a'1ıkaları varsa BABASINI SOPAYLA YARALADI Türk rnamullitı ve Türk sanatkirla- büsat ve temenniyatta bulunmuıtur. 

'ut· ··g'<ie·de Ştır. panmıştır. kabul edilmiyeceklerdir. Ş~lıreminindc Kömürcü Ali ağa ile rının eserleri kullanılmıştır. Bina da- KOMiSYON KATiBi GiTTi 
l(~Uçyu, •ll~u .••nenin tütün mah· • Zirai ve iktiaadi tetkikat _ lk- Ayni kaytlar denızde işliyen vesa cglu H~san arasında kavı:a çıkmış, hilinde nefis halılarımız vardır. Dahi- Muhtelit mübadele komisyonu ka-
t~PaııYalar v~'r.' okka kadardır. tisat vekaleti namına memleketimi- it sahiplerine de tatbik edilecektir. Hana sopa ile bab.sını ba~ından ya- li kemer tezyinatında güzel Kütahya tibi umumisi M. Simon miıddeti hi-
~l.da ltıüba kit geçırmcden bu- · - •ırt· d' · PEŞTE HEYETİ FENNİYE ralamıştır. çinileri nazan dikkatı celbetmekte- tam bulduğundan dün İsviç~eyc ha-
Lı,.":.töate...._ Yktaata batlamak temayü zın zıraı ve ı ısa ı vazıyetini tetkike MÜDÜRÜNÜN TETKİKATI ---~-·..---- dir. reket etmiş ve istasyonda komisyon 
~1 '•ııe memur zıraat heyeti mutahassısası ş h · · d t tk"k ta J p Tıl f d ıı iat •dirler An ak il c rımız e e 1 a ge en eşte CBre 0 ası Bina dahilinde elektrikle Meyea, erkim tarafından tı>·•yi edilmi•tir. "" •dig"1· f' · c m s- reisi M. Oldenberg· ile refiki doktor 1 d" · h t' f · ··d·· • ., ' ııı. ~•ru ıat k · . be e ıyesı eye 1 ennıye mu urü - müteaddit saatler mevcuttur. Her 
ltı •• t ndüğii · 1 endılerıne P•· M. Vcnet ve tercümanları Ahmet E- bu tetkikatında Emanet namına hey- Derı" ı"hr8CI SEYRlSEFAIN 6000 TONLUK ji"l·•t ıç n hen"' f" 1 ! katta koridorların telikisinde birer 
-,.,. · uz ıat '.lÇı a- dip bey zmire gelmitlerdir. Heyet eti fenniye müdürü Ziya bey yardım BiR VAPUR ALACAK 

llıa İ hademe odası ve bu odalarda elektrik 
ı;. tı ,.. nspirer k Ankaradan rmire kadar otomobille etmektedir. A t k d ı bal ·ı h be · ak 
··~ Vd Ump yın o uzuna a ar am arı 1 e a r veren sessız zil Seyriaefain idareaine vapur ·~tm 

... t ~.. •nı;. v anyasının a- gelmit ve yollarda tetkikat yapmı•· Macar mühendise Harikzedegan "b 1 hali' ı .... ı.. "''Ut -. e Be • R il tertı atı yapı mıştır. kin vaki müracaatlar 40 a g o· 
•ıo •tııadı b" rgama havali- br. Heyeti mutahassıııa vali Kilzım apartımanları da dahil olduğu halde USyaya yo anacak ' 
~oı,,._ ır faaı· Binada büyük bir oda hacmında mu•tur. Bu vapurlardan kaç tancsi-

t .• ,..ı.rın ıyet göster- pa .. yı ziyaret etmı·ş ve oto ob"ll •ehı0rde Emanet tarafından yapıl- • '" ı. 'Ya "' a ra~ """ m ı e • Rusya ya ihraç edilecek deriler 30 eşya asansörleri mevcuttur. Binanın nin işe elverişli olduğunu tefrik et-
"'<t. ıı bir •ebe men henüz an- Manlsaya hareket etmittir. mış bütün binalar, yollar, köprüler, ağustosa kadar gönderilebilccektir. üçüncü katı müdürlere, idare mecli- mek vazifesi, Seyrisefain mecliıi ida-

t ~ıtı.·,,· ple fiat açmamı•- • Vekiletin tavaiyeıi - İktı·sat Ve haller, mezbahalar gezdirilme!ctedir. . d .. dü Ü k ' d H . A d ~.. ' Jıa ' Dün akşama kadar 26,42S kifo ham sıne, or ne atı müdür muavin- resi azasın an üsamettın ve p ur 
• llltii n kuınp kileri tetkik ve tahlil edilmek üzre Kanalizasyon inşaat ve tesisatı da deri ve 46,830 kilo işlenmiş deri gon- !erine, beşinci kat da muhtelif kalem rahim beylere tevdi olunmuştur. Mu-
'l •ı...~ llıınta~Yalarının memur müesseselerden gönderilecek mcvadı tetkik edilmiştir. Macar mühendis derilmiştir. Bu suretle derilerin ekse- !ere tahsis olunmuıtur. maileyhimin tetkikatı neticesinde bun 
l •
. ,'h.. .• t·"''aJ, llıaJıauıı·'·ın he_r kiiaesı·n- . . b d k ,. bu tesisatın mükemmeliyetinden hah . B . . k ba ka ._. 1 d k . . . ,:'11Jlc: .., -.- marazıyenın un an sonra at ıyen .d k h rısi gönderilmiş olmaktadn-. e~ıncı atta ayrıca n me.&1.e- ar an anca U taneaınln ışe yarıya-
~~ •• u tcftj' b" .__ A tla d . setmlştir. Bu sate, gı er en, şe rin b" d h . d N . 

tcı.ı . hliistah8İl) . • tcı ıt no ..... n maluma göıı erilmemcıini bir albümü ile haritası hediye edile- Evelce Karstan gönderilecek olan ı ers anesı var ır. azarıyat gören bileceği anlatılmıttır. 
t •rı 4iatı erın mallıırma ve bundan dolayı husule gelen yan- 20,000 kilo miktarında derinin vaktin talebe ikinci katta, servis dairesinde Seyriaefaln idaresi bu defa mev-
. anlaıtııya çalıtmak- lıtlıklara meydan vcrilınemeaini ali· cektir. darlığı münasebetilc İstanbul Ticaret çalıımaktadır. cut vapurlarının kiffesinden büyük 

kadarlara tavıiye ctmiftir. l~INI-_B_(_T_l_R_.E_N,..... ... K_O_M_l_SYON Odası delaletilc gönderilmesi t~nsip Binanın en alt kab ise muhtelif bir vapur mübayaa edecektir. Bu va-
• • • edilmiştir. makine daireleri ile 102 lıüyilk kasa- pur asgari 6 bin tonluk olacakbr. Ye-

l(. .ı .. m ve tahvilata yeni ticaret '-· d · ı · · ih · ._. o · H ı · · .. ~ Bu deriler fabrikalar arasmda 490 yı ve .... aa aırc crını tiva etme .. .c- ni alınacak vapura aıı z. n n ,...,, 
~,..... a .... ,,,o B 24 kanunu mt.acibince haciz vez'?. icap et- d' K dair 1 . . ......., 
1,,'11 • ı ......... llA-:! • • OrtlBlll / 8/929 ar kilo olarak taksim edllmistir. ır. aaa c erırun ınilhim bir laa- !eri izafe edilece ..... r. 
1 

••ltı" -•1.1. _.. tiği taktirde Borsa ile bankalar bey- EDIRNEYE D,,..,.RU mının duvarları çelik ve betondan Seyri&efain mecliai idareıi yoni 
ı ~ TAHViLAT ninde ne suretle haraket edilebilece- v.. .ı-.. t 10 ı 11"'-, "'•"1ıı 1 9ş 1 yap~"9tır. alacağı vapurun azam ıene ~v~ 

. .., ~ 4'-lr <le iM 17 !:: A--•-ıı} ı. T 40,- ğini tespit için bir komisyon toplan- ŞIMEND FER Bu duvarlar içinde de ayrıca husu- inta edllmit olmaama karar vermıttır. 
1•~• 4 ~ il. T. 40,- makta idi. Yunan araziıinden geçmiyerek E- si kiralık, küçük, küçük kasalar var- Bundan daha eski vapur alıruıuyacalı 

~ ~~ Stfııı:n..tıı. 75 · · J. T. , (o.- Bu komisyon mesaisini bitirerek ra- dirneyc doğru bir şiınendüfer hattı dır. Bankadaki evrak ve diğer dolap- tır. 

1 o~ Tlnel 1ırı:etı .._60,00 porunu Bors~ komsedrliğdine vermiştir. inşak~ı için Şark şimendü!er idaresi !ar kaaalar çelik lavhalarla kaplı ol· Seyrisefain idaresi hesabına vapur 
l ~ .... : 4ııtıı '°'' ıı 75 ı:ı.tıırtt flrt.. '40,00 * Tiftik pıyaaasın a urııunluk - tet ıkatta bulunmaktadır duğu için yanıma karşı pek kuvvetli inpaı için de bazı tekUfata intizar o-

•r S ti llıbtım Şlrteıı. 16 75 Her sene bu mevsimde tiftik piyasası * iktisat komiıyonunun içti.-. - bir surette aieortalıdır. dilmektedlr. 
~ ~ $1rt,. 76 : H. Plf& llıHa ıtıııed bir tevakkuf devresi geçirmektedir. Ali iktisat meclisini Karadenizdeki Ayrıca bina dahilinde asri tertiba-
' ,~llı~tı~ il.Ol Bunun sebebi bu mevsimde İngiliz tetkik seyahatından avdet eden aza- tı ihtiva eden yangın tulumbalan ve 
! "'il ,ı, ~ 3& 00 Çt:KLEI\ fabrikalarının mübayaalarını tatil et- sı bugün Haydarpaşada demir yolla- 16 tonluk sıcak, soğuk depoları var-.\. ı,ebllı" il. ıo 75 meleridir. Tiftik alıcıları ihtiyaçları- rı binasında içtima edeceklerdir. İçti- dır. 
şı;,~ .. il. J.l.SO ~~,. ıoı6 S0,00 l'letr)'otk o.47 71.8~ nı bir iki ay sonra temin ederler. maıla, diğer azada bulunacak ve Ka- Bankanın içinde küçücük bir deko-

... 
TETKiKAT YAPILIYOR 

GUREBA HASTANESi 

Evkaf tarafından idare edilmekte 
olan Gureba hastanesinin sıhhiyeye 
devri için henüz İ•tanbul Evk•f mı.i
diriyyetine iş'ar vaki olmamıştır. 
Hastane için maaştan gayri 110.000 
lira muha:;sa,..ti evkatlan te•viye 
edilınektedir. Hastanede şimdiki lı<1l
de 250 · 300 hast.ı tedavi edilmekte
dir. 

KADINLAR POLI! 

OLAMlYACAK 

Kadınlar birliği tarafından kadın 
ların polis olması hakkında veril.!n 
iıtida semere vermiyecektlr. Vila· 
yet, kadınların bir poliı nıektcbi aç
mal•nna mani olmyıacak. ancak: hu 
mektepten mezun olanları ııtihdama 
kendisini mecbur ıörmiyeccktlc. 
Mevcut poU. mektebine bdm tal~ 
be almak imkanı yoktur. Bu sebeple 
iıtlda flmdllllc hıfsedilecelrtir. 

Şirketlerde 

Rıhtım şirketi mecbur nnı'? 
Vapur kumpanyaları Deniz Ticaret 

müdüriyetine müracaatla Rıhtım.. şir
ketinin eıyayı ticariycyi antrtpolara 
naklettirmoğinden aararıı u~radıkla
rını söyleıniflerdir. 

Bunun Uurine Deniz Ticaret mil
dürlyoti Tic et Odaama nıilracaatla 
Rıhtıın ıirketlnin eşyayı ticadyeyi 
antrepolara nalıletmeğe mecbur olup 
olmadığını sormuştur. 

• tt,1 .. ij. & Oo ili 18•58 Aılu '"' 81>,00 Alakadarların verdiği malümata radeniz vilayetlerinde yapılan tetkik vil de vardır. Bununla kalorifer da(. 
lıı. ~·n '· 28 ,- Cınem 1 47

•
50 

Roma l>'' l l,50 göre bir ay sonra Londradan tiftik seyahatı mevzuu bahsolacaktır. Bu resine mahrukat nakledilmektedir. 
11•;~~ 'j. ~• ~ =~~~l H 

87
·
50 Amsıe.J ım ı • ı~.ıııı üzerin~ müb~yaatı başlayacaktır. hususta bir rapor tanzim edilecektir. Bankanın yerl .. me ameliyesi çabuk 

İktisat Veldleti Ankaradaki ziraat 
Enıtitülcrinin takviye ve faliyetleri
nin genişlemeıine karar vcrmi4tir. Bu 
meyanda Ankara civarındaki çorak 
eraziyi tetkik ve ••lahlarma çalıp.n DOCUM HASTANESi 

4 5 
3 42

•
75 Solyı "5 7 s.0ıı Tiftik fiatlerf 170 kuruıtur. Memle- Rapor gelecek hafta içinde ba•ve- biterse 28 Ağustosta, bitmezac Afor 

7. Prar 16 o:.so Bırlla :! on.~l'i · · d ·-'- d"I k ·f k ·k ' °'' ketımız en sevA~ ı ece tı ti mı ta- k_il İımet paşa Hz. ne tadim edilecek- bayramı olan 3> AtllltOata lditat ret 
Vly•n• J .'8.25 rı 35 bin balyaya balilt olmaktadır. ur. mi yaptlacaktır. • 

Kimya Enatitüailne llzıın olan eşya Sabık operatör Cemil paşa zama-
satın alınmaktadır. Bu iı ile bir kaç nında yarıın kalan Haydar paşa bu
cün evci ıehriınlze gcleo Kimya Şefi tanealnin Doğuın kı•mının Çarşamba 
Kerim Ömoc Bey mettflll olmaktadır. günil in~ıına baılanacaktır. 
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ili 
~ d eüsJWı: Arapçadan &el n turift lltİ• 
••yı lıaldardu. Hcpei bir aulduı pieD 
• f ••itim, Mim. ..ı6m, mllfmat, talim 

&. muallim, mütaallim, ilim, ietfMm, ~ 
. allüııı, ....... alllme. . . • .. clbi bir 

Allt!N l'MDtst ·•lu.tYn.,.. wlirii lııetimolcrift anh=1 alri teldi 
U :\!uııos lot9 rab:tayı göatermlyerek llepelıti ,.. 

UG1'NKÜ HAVA tatmak tabii mtımkt1n ~- JA.. B u ger taraftan bunıar ara•••da ...... a~ 
Diln hararet azami 30, upn j2 lim, mal*'n, mal&nat,, gibi bil' ta

idi. Bu ı;ın auzglr po,.-u esecek- kımları adeta herkesin bildiği, söy· 
ıır Hava butıııludur. Yapur sö· ttdiği, anladığı kelimelerdir. B\lllla

n kaldırıp "bilim, bilge, bilelı:, bilclı:-rülmüyor. - . 

Dil işleri 
ltt,, gibi uydllrtM kıyui kelimeler 
koymak, canlı dili bir tarafa bırakıp 1 
kendi kendimiee dil uydurmak olur. 
Böyle istimalsiz uyduru9lann dil 
yapamıyacağırwı en büyiilı: .-ıut, ma-Yeni Gramer 

MiLLiYETiN EGLENCELERİ 

Harf ınkılibnun iki bliy11k ..e e- h
1 
"! _l olapilk "e Esperanto teçrübe-

. . d en ..... 
sa~ _:c~:c;s~ır~~ü~~ bir ckacriyc- Bu halde ne yapmalıdır? Fikrimiz· Ba rtıalı:ll yeoi Dllnkll bllmectınlıln 
tinı okur yazarlar sıra&ma geçirmek. ce yapıl~ca~ teY· ·dilde gerçekten ya· bllateceml• halledllmlf fekli 

ı _ Dilimizi ba ka dillerin esir.i· ••>:an loıç bir kehmeyı, aab ve men-
•. § d' I ıcı ne olunıa olıun, feda etmemek SOi.DAN SAC.A: YUKARDAN AŞAC.I: 
gınden kurtararak, ona ken ı var r- eaaıundan ayrılmamaktır. Bu halde~ 1 - Dik ba§lıbk (4) Kocaman 
ı;ı l~ınde. rleme yolunu açmak. . dilde kalan keıi:nelenn hangi ecne-ı 1 - Müsaade (4) Parl~tan boya(4) taş (4) 

Bınnçı me~elc hır zııman ve tqld- b! asıllardan geldiği ve kendi dille· 2 - Ekmek (3) Nqelı (3) 2 _ Tahmın (3) Bir mueild ale-
lat ,cleoıdır · · J kı · ·k k k b" · k Hi t 1 H" • ) d k t İk..: tim sele ise daha çok sôz gö- n

1 
nde 19!1 .•

1
. ı Nancaıl kiuFyu ga

1
,,: 3 aya (2 Damar a a aıı (3) ı- ti (3) 

B k mi b ·n Turk er e g<J•terı ır. as ransn u- mi işaret (2) _ Binme ccmri baır• (2) :Dol-
ı.ırı.r ır t~ ~. :;: cuÇ~~n ,:;~di• ile gatleri de kcli!'lel•;i.n kenarında yu- 4 -No (2) B k. ( 2) gun (3) Nota (2) 
c. etra - . . . . · nan ve a ••tın dilınden alındıgını ta oyuna sı 1 Rab da (2) F lat (2) k '.1amak. hı9 bır dılden ıçıne kelın:ıe 1 Y ':"'t . 1 5 Nota (2) Çift (2) - - ıt e tı ır 
sokmamak sokulmuş olanları koğ- ve asını gos crır er, . ' . . • < ·- Ni·'a t2) Hane (2) 

k k. • h fki i · Tıirk Dılde yaşamıyan, yalnız eskı ka· 6 - Nıda (2) Nıda (2) 6 _ f.ti!h m (2) Yama (2) 
ma ~~ ' · d•e~ık ı'r ; r çın k d; tip ve alini lisanında sUs diye kulla· 7 - Görülmesi laZ1m gelen sev(2) 
çe kJd ~m ~~sa e ':'~r >'.8!:°'",.rU: nılan, yahut bir iln:ıin veya bir züm- 7 - Zaman\l) Çiftin altBi (3) No Bır musiki aıctı (3) Nota (2) 
vasm.,:ı ır . ., n a ıınız e ren " 1s•:l;.hı mahiyetir.de ola~ ecne- ta (Z) s - Cc•-. (3) A[rikanm §irr..;Jirt-
fib:reaf"k·~k,, a · altı~~Jakitba!'ıı.1dnu§I tolan b1 kelimeleri mümkün oldukça Türk 8 - F.üzg5r (3) Ahenk (3) de bır me-ltkeı (2) 

U 1 ır ccre.yaru: uÇ" ır 1 ca cm- kelim"l,..rine "-evirmekte bil- bir ,..b 9 K • 1 · 4) sil eder. Fakat lisanların canlı ya1t3· k ~ ·• - uru aoguk (4) M.kttp (-1) 9 - natçı (4) Bayatın aksı ( 
yrşı böyle uydurma kelimelerle bir zurGyo tu~. I. A A keli ________ ..... __ .;_ ..... ____ ...;;_..;.._;_ ___ _ 
dil tıl bil . d k et, ramerım zı rap ve cem - 1 hrik. L:ıyal, k:ız:ı ve oloııııı.ııl ~ıı;urlalarnııı.ı 

yara ka d.ecegı avaama uvv melerine mahsu• kaidelerden kurtar-1 n~ıatnda Onynn hanımla kAllı cn .. oıı mgorta kwıı"""Ya51D& 
vermeme te ır. k • · d h ı ı k ı • - ' ,...... 

B f.kr k l b rada a ma ıçın a a ne er yapr ma uım l J pyatınn11. u 1 c arşr gt m ve: u - ld - J • -

sıl göz önünde tutmak istediğimiz 0 ugunu aynça yuaca't ·NECMİ TOrldyede bilafa~ıla icrayı muamele etmekte olan 
fikir, yabancı kelimelerden ~ıl. · 

fakat yabancı kaidelcrrlen kaçınmak Spor u·· N y o N 
lazım gelir dil üne ıdir. 

"Yenili.....,, davasının zamawnuz· Koşucu Besim 
da er. kudretli mürevvici olan Zıya IK . 
Gök Alp merhum bu fikri "Bir lisan . . .. d.. , , j ump&.nyMma bir kere uğramadan ııll!('l'tA yaptJmıayım2. 

ce:ıi terinden delil t....,..,n.....,c1aa Dun Pe reden don tı. :Sampı- '=titj!!==~·~~T~ıı~lıı~,r.:on~'~ı~ı:•'Y~~~lu!!.:-~2002:~.::!!!~~~~~ 
ttir •• ekkül eder." ıeklinde ifade etmi ) o .... Juk '. o.;u•uı.tla sahayı ~ 

" T - IST.\..:--llUL iL YET 
rrupa, Amerika milletlerinden niçin terketlİ''İni anlatıyor DEFTERDARLIK JLANATI hangisinin <'ıllcrine baksak kullan- . . ~ . , 

d klan k•limelerin yüzde yetmiş, Kıymetlı atletımız Be9lm bq'ln vu "J.-""--lm!'-lml!llll!""9-llll!~"""---.... --------.,. 
.;kseni .;ki Yunan veya Utin kölı:· kubulan davet !i•~in•._ . Macarıstan _\'Ogu İU ı\-Ja J müdürlüğün en: 

d ld - · · · ru· ... ;. Büyük rmpıyonasına •§tırak ı<;<n Peşteye 
ıeruı en ge ıgını go • -· . . . . • · ı. k A • h' d ede dd • 
m.duu roller oynaını~ dillerde bile gıttı5ı npı;ıluınddu<;__Btsıml ble 

1
Y i!D rülo- 14 ğustos 929 tarı in e müza Y IDÜ etı 

• · '"" ı • b. go··stcrı'r iri ~usurıu C§t• e, =yne mı e a -
ışın uuy' oım.ası ı.r.e .. d 1 h'ta b } A b' d f m:sele kelimenin kökünde değildir. fı~nunlar ltosusun a Y•j>mış v~ o em- 1 fil U 30 VrUpa çarşısının Jr e aya 
T "h" da ası dilde değil hat· pıyatta memleket temsıl dmıs lmv-
taar~~~:~~ bil; kıymetini kaybet· vetıi rakipler arasında ikinciliği ~- mahsus olmak ve 19 Ağustos 929 tarihinden 
mi~tir. Bugün Türkiye içinde Yllfl· maga muvaffak olmuştu. · ~es_unm muteber olmak Üzre bir haf ta daha temdit 
~ ;ın, dili, dilegı, duyguau Türk olan Mi.carı•t&n i«m~yona.~nda ıyı bı~ <!" 
bir adam, isttrse bin acne evchi de- r~~~. a~mak suret~le Tur~ atletlerırun edildi~i ilan olunur. 
d'"'!' Türkten bıgka bir ..Wlete men- }'l•zc"u ağa .~ac•gı tahmın olunurcır- ..;._.....,.~§.5':.......,.;;;.;.;.;;...;;.;~~;;;.;---·------------

1 • bulunsur gen• halis du, Fakat bıze gelen telgrofta. Xıy- D 1 • ı 
~~hl~~Jriı:tür. Bunun gibi °d;ıe glı, metli atle~mizin koşuyu ."'~!ıaıncı:ı oğrama cı ara ı a.A. n 
DUŞ ve halkın konuşma dılıne kant" .o;kt mt~o.ur .kaldıgmı bıldıroı. Beei-
r~ l.elimekr d•, iater Türk koloun· mın ne gıbı hır zaruret karşı•n~<l" bu 
;len gelsin, is•er Arop, Acem. ltaı- ekild< harekete ıı:eçbur kaldıgı ına· ZftP ldak yfttsei ıııadeı llfibHdİIİ ıneklebi llödür~alilden: 

a •s•l'arr. •n Tür .çcc'ir. Jt\rnolmzmaıma ragmen.bubare~ettu.r .. 
y Dilimi.ti bo•an şey. tarih! ururet· lu türlü_ tef91rata yol açtı .. Bt'!l'.m. nı· 6 . <k t kıtııplıam: dt1!abı l..apalı zarfla munakasııya konulmuştur. 
!er P tmda temas ttriğlmiz ımnetle- lıayet ~un ~eldı ve kendi9ı!e ııoruşer. Rcliirn H ,eraitl Şehremaneti d' annda maden mühendisllğindedlr. 
rdı t.. .. uerindtn bir takım lıtelitnelerin bir n:'uoaı:rııımızt:'., Wt ı1teyı ıoy1c na· . T • • ' 
dil ennodri ı;til!ak ve tasrif kaid le· kle•n . _ .. ıha e ;..u 'ıu l U·4·9\1 ~ dur. 
-•-i ~- lı< aber getirmiJ olmalam!ır. .. - :. Peştede büyük .b~ h.u.~u kabul ~~tt~a-n_ı_m_e-=ı:-e-n-d":":':ll:-e-r_m_ü:':'.-s"='te-r"='ıh!'--o"!'lu_n_u_z~ 

TiM<"'ye vmcadan, İtalyanca- go!düm .. İlk yarışta ıktr.cıhgı kaza::.· v 

dan. E ıle-arc.,dan girmiş kelimeler dıgımı bılıyouunuz. Macarıs~n . şarn-1 Begogluada (Tokatllgan karşısında) 
varau . .ıoakat bunlar biç bir vakit pıyonasmda da muvaıfakıyetli bır ko-
f,C.ZC batmaın1ştır. Çünkü hiç bir va- §U )apaçagıını idruanların:ıdaki dere-; Luvr mefruşat mağazasının 

bu kelimelere bir bntiyaz veril-! celt;den a_nJıyordu'!'. . _ . . . .. 
• mı onfar da diğer Türk kelıme- },o~u gur.u bır pıst üzerınde 14 at- Bılbıua m.ın ıçrn g•ılnıığl g11.,.1 4eylcrden bu eeae dahi ısılfed 

!eri 
0

ibi' T!irk liİhiknlari le kul· let birden kotmağa mecbur tutulduk. tdectk8lniz. 
•urııı! tir y Halbuki nitamoame dokuzdan fazla \filıuddlı ve sadık mllfterilerlnl momnun etmek tlzere lılç bir 

Ara: v~ Acem dillerinden gelen atletin yapacağı müaabaklarda taeliye fedakkhkıın geri kalmıyın mezkilr mağaza her glln son moda t~aı 
k elerin göze batma81, bunların usulünü nru_ri addeder: . . lavuımını "e s.lon, yaıalr oduı ve yemek odasına maJıauj en uıt ve 
a:.-.ız kelime olarak dile girmekle 

1 
Bu yctiş'?ıyormuş gıbı ~~car ~t- zarif mobllyalın geılrtmektcdir. B"nlan rekalı.ı klbol etmez hadarlı 

ka'maı~p. kendilerine mahsua taarif e_rle_rden bir grup da harcka~ı ış- tedarik odebillulnlı. 
ve i tikaklarr da beraber getinni§ ol· le.il ıçın benı •bloku ettı, yam Adeta 
maı:rındandır. muhaaara altına aldı. Bu va<lyct kar. 

A~liJı Ye~aleli levazım ü~Orfülün~en işte bunun için bU yeni dil itleri t~~ bir kaç kere PİJltin, hudutları 
eyarunda kelimeden ziyade kaide haneme, futbol sahası uzeı:ın~ ~ı~

me.elelerini düşü!lmek Jii%umuna ka· fa rno;b; t kaldım ve •on umıdımı de 
11.Z. kaybetti•tcn eonra, bu haks:zlığı pro Kagıt ve malzemen idareden verllmek üzre mö~tacelen 44 kaleıw 

Kelimeler tek tek insan fertleri tceto mahiyetinde olmak üzre pisti evrakı İCJ<ııiyye ve delatir peıarlılı: suretile tab edilecektir talip 
gıoidir. Kaideler iae bir memlek~ti lt!r~~ttim. . . . . . . 
• re ecien kanurılara benzer. BiT M;.çar rakıplerımın takip ettıklen olanların !t:i ~sto• 9i9 PHlr gUllÜ saat 1 !5 ı. Jştaııbul Adiye 
~mlti<eti ıslah için her ferdini ay- taı;ıı ha,ı;ekH her ,yerde. ~ele bilhasaa levar:ım dake8inde mllte-;ekkll Heyete mUuyedıe ve münakasa iM

,., ayrı t rbiye ile vakit geçirmek ca- ekip ha.ınde .yap:;an .butun ma~larda nununtın 7 mel maddeWıe teorlikan 900 lıralık teminat melı:tupla
iz olmadığı gibi, bir lisanın 11lahında batyurul•n bir U"1lldür .. M."mafı .~n, 
";ı tek tek kelimelerle ıığraşmağa iti- benı davet suretile samırruyet gotıtc- riyle birlikte müracaat etmeleri. 

z:.~a'~~:r~,~~~ı\a~:~e,;~i~ı; ~;~t~:~~~~i~ e;yo~=~~n~~~~~ ...;;..~_g_r_a_J--~-az--a-s_ı_~-e-ıe_d_ı·_J_e_e_ı_·u-d_e_n,-·.--------
'mamasıdır. sozlerımı b~r tevil olarak telakKı e- U 1 U G U 
I?u•, ::ı ol-.şunu temin cd•cek çare d_enler ~iki ~ulun ur. Fakat şunu tas 

yeni Türk gramerinin esaslı bir - rih edeyım iri be..": . . 
rette yapılmasıdır. -;-- Eğer harekitın:ı J!k21 e<!ilme8"· 

Yeni Türk grameri, Türkçede kul ydi derece ~ac~ktıınl .•• Dem~y~rum. 
.!an kelimelerden yalruz bir kJ&. Y_ alruz hadıseyı nakletmekle ıktifa e-
a mclısus biç bir kaideyi içine al· diyorum. -=--,,_...., ____ _ 

_, k, bım~~.ıa ber.aber . Türk~ede Türkiye :~ lauklsııda8' 
ı.- "anılon butun kelımelenn tabı ol- T • 
c:akalrı bütün kaideleri göetermck Mtie <e.<emizin temi •ene! 
ıoı iki katlı bir vazife ile mlikelld· devrlye•ine mü<adlf 26 Ağustos 
~ p 1 

Trakyada Saray kazasında enıt;ııı tüccariye ve hayvan alım sa
tımı yaptlmak üzere her sene A~ı;cosun 81 inci günü lcüşadı mu

tad olan meşhur 

Balçık panayırı 
Bu . ene de kema!is'4bık küşadı mukarrer bulunduğundan teşrll 

edecek tuccar ve esnafın czher clher memnun kalacakla~ illn Hu ılri işi birbirine uydurmak hu- 929 azartc günü Bankamız 
ı.;:;unda !rar. ınıza ıkan en bil ··ı. ka alı bulunacaknr. olunur. 

ALENi TEŞEKKOR AıHıarada Zafer caddMilt4e Zafer otellade iki aamerod• 
Y .. ..,. Cfl'&f~dan Edime Telgraf . mQlofetlı:ll lıall taaflyede bulunan I 

~~:'1,.!:."i.~:~.~~m~ ANKARA MlLLl MENSUCAT TÜRK ANO ıf' 
.-ıc;ı~cn •e. tllcc:oırdanMıı.tafa .l'fııri ŞI'RKETl TASFİYE MEMURLU)'.UND. 1'). 
Beyıa ırtıbali dolayıaıyle gerek ce- \.7 JU' • 
Da&e _..;min• iştirak . n gerebe 1 Aıllııı.ada Sa" ktfl• dva"nda klin 41254 metro rıınr•~: 
ttlgraf ..., mektupla tazıye !ülfund~ !Mıı eraal dahilinde tarzı ı-aıı klglr çatıaı çlnlı:o ile m"tur ye( 
buhrns'u• ayn ayrı tqeldrlıre tc68u -• j\\eP' 
Ntım 1111111; olduğundan teşekkürleri· "'~·e 150 • 20'• mıtro kumaf imaline muktedir Anlı:ara .M.lllf 

11 min gazetenizle iblStfni rica eyleriın ıucııt Tl:rl: Anonim flrketlnln mnceddet ıon ılıtem meıı•P'ı 
efendim. fı;lırikMı bltan:um tcalaatı, mebaal, orazl ve mtltteoıııad 1 

ZEVCESİ SAFVET NURt blrllkt· bi: n!lzllyede eatılıklır 
' r 

• • 2 Fabrika erazl ve blnaıaruıa •• te1leata maıoalllll pıaııt• 1 Şehremanetı ılanları 1 ve mtlzayede ,artnamesl auu edeıılere ııııa ocreı vo dortıal "~ 

Pazarlıkla odun 
Şehretnanetlnden: l'a7arhkla 

SS 1 G çeki oı!un ahnacRktır. Ta· 
Up Jlanların pazarlığa girmek 
uzcre 27 Aıtu~to- "alı ~nu saat 
orl>e e kRdar Je\8l.lm mudıirlü· 

gune gdmelerl. 

*** 
~chrtm n~undln: Zabıtaı b<1e

diye memurları için yaponlacak 
252 takım eltıi•c kapalı za•fla 

munaka~aya konmı.~tur T. lipk
rin ,arınamt almak i~in htr ;;~n 
le' a:ı:ım mlıdurlujı;une ııelmelerl 

teklif mektuplarım da ihale günü 
tJlan 15 Eylul 929 pazar günü 
!'lllt 15 şe kadar mezlı:tır müdür· 
hıg~ \ermeleri. 

• • • 
Fatih belediyesinden: Edirne 

kapıda Lıikci sokağında 20 nu
maralı hanenin tesviyd tiirıbiye 

dolayislyle temellerinin rakvlyesi 
ve :ıairenin inşası tekarrür ermekle 
Eyltllün 14 üncli Cumartesi ;.rt•~u 
saat ı 5 l'C lı:apalı zarf u,uliJe 
ihaleı;I icra edilecektir. Tal.iplerin 
yapacakları işle şeraiti anlamak 
üzere Fatih dııiresi heyeti feıvıl

yeslne ve valcd muayyeııde En
ciımene mürııcaatlan illn olunur. 

• • • Şehremanetlnden: Bdell keşfi 
15405 lira olan Tunuz ba~ -
karaca Ahmet Tramvay caddesi
nin tesviye! tUrıblyesile .lı:aldırım 
ferşi kapalı zarüı mUnakasaya 
konmuştur. Taliplerin şartname 
almak kqilname evrakını gör
mek için her gün levazım mil
dlirluğüne gelmeleri teklif mtk· 
tııplarını da ihale gllnö olan 14 
Eylıll 929 Cumartesi gunu saat 
oıı beşe kadar mezk6r mUdilr· 
!Ujte vermeleri. 

* • • 
Beyazıt dairesinden: Aksaray

da Guraba l lü't:yiıı ağa mahal
le&indc 217 No dükkan ankazı 
hedim ve nakli masartfi alıcıya 
alt omlsk tizere kapalı zarf usu
Jtle satılacaktır. almak lsteyenk
rin şartnamesini görmek üzere 
fen kalemine mürac&ılt ve İhale 
günü J 8 Eyh)] 929 Çarşamba 
gönü Mat J4 de lı:ııdar telı:llf ve 
temlnan havi zadlaa daire En
cümenine tel'di e.ylem'*ri iltıı 

flye memurlutu tarahndaıı poeta ile rorıderlleceğl gibi muta•~' 
lubatta vorlllr. 
a FabrllltlQuı lıedell muhammonl yllz ılH bin llradır. f1~: 

Jıaddl l&)· ılı: ' rııroımedlğl takdirde tllflyc memurluğu ııal 
lh:!leyl icra ed'p etmemekte muhtardır. ,,, 

4 - MUzayedo 29 Atpılos 929 PCl'fembe Ankaradıı ı• 1 
cadd .. tnde Zafer otelinde 2 numernda Ankara .M.1111 menıuc•11 
TDrk anonim slrlı:etl tasfiye 111t1murluğu yazıhanesinde eaat oııb~, 
aleni olarak icra odllec~ktlr Poa&a ile gllnderllecek teııııtrer 
saati mezkılre kadar kabul edilerek muhteviyatları nazarı 1tlb•,c 
alınacaktır. ı· 

5 - Müzayedeye lftltak edocelı: olanlar e .. vel emirde nıoz&l 
de fartnameslnf aynca lı:abul \'e bir nQabasını imza ederelı: ta>fİY' 
memurlutpııa tevdi edeceklerdir. 

6 • Anu edenler tasfiye memurtuıtuna mUracaatla ma10Jl1 
alacalı:ları l(ibl fabrikayı da gezeblllrler. 

Galata tt~alat ıuınrüğü nıu~irliğin~en 
Cinsi e~ya 

Ylln terliklfk 
Adet 

ı 

Nevi 
Balya 
Parça 

Kilo 
157 

1041460 Tuzla bıek ve manda ve • 
karı•ı'1r derlııl 

Kum Çl-şme antrepo;unda mevcu< hll!da cins ve ev.ah rıııılı'', 
r<r 5 puı ~' e~yııyn bi.IA ablp hiikmünlJ iktisap eyledlğlnden 15 ~ 
929 dan lrllıRren 20 giin müddetle müzayedeye konulmuş oJın•! 
il-8·Y29 tarihine miiaadlf güftlerde mahallinde satılacaktır. ,/ 

Galata it~alat ~üınmıon~en: 
Cinsi Adet Ne..t Adet 

çocuk arabası 5 sandık 80 
Baltda cinsi ve eYMfı yaımll çocut aratı.oın k:ra kılın111 ııı:; 

yedesiııde rll6!DJ gömrilğil .,..ıcıı ledtye edlmek ii7.ere beher •' IW 
üçer buÇ\tlı: lirada talibi ubdcıiE ıte eida~n deıı. fazluınl ı• 1 
olanların 29/8/929 tMthine mftv:W Perfellbe gttati alac;4 ııı 
olunur.· ,/ 

Zonıuı~ak Bettertlar!ır,!~~an # 
Zonguldak hiıktımet konıığmın 795 M 8 betonarma Y't ıııu~" 1 

! lenmiş Ye işlenmemış taşları a'.nen verllmeic ıuretile 521 rıı; 
r hı' H tarzdA ~ dwar I~ ve bıtut maballindelı:I btnaıuıı lı 1 
mi '.!') \ğn,tos 929 tarihine müsadil Perşembe gtlııil ihale olu00'~ 
üzre kapalı zarf uıııillle bufımden itibaren bir ay müdddde rP''~11 
kasaya konulmuştur k~f bedelt 487'57 liradıF. Tırliplerln ve iV 
alacaklann Zonguldalı: Defterdarlı~na miirııcaatlan illn olunu~, 

r -"'""':::::J ~~· .-~w sm• " TİYATRO Ma!ıkemeeiec1enı ,,.ı: 
ve Beyoğlunda Taksimde Sıra st

11
oJ 

SiNEMALAR · · ıruso'/fi. M 
• t • t •ut' ı' • u '"' ••• .!« ı:addetıinde 1riin H ,.ırl" Apartmıaıımda (7) niimeroJu CJP" i 

lnkıIAp tiyatrosu tem!Ülerl mtildm 're İataııbulda Xeydal'~ 
Millet tiyatrOIUllda 1 atultol ıı-zar Cermıuıya hanmdıı 10, 11, J 2 n ,i 

..aır11 aqaao (&ykuf)mıınaım fada l'Ml odala.-da Yq deri ...e ~g r!
"w ticuetile nııiiftep iken 7 / Ai"11 ıl' 
8 perde 

!129 taribinde ...et.t etmellİ ııaeri"'~ 
ırekeeine mahkemece ftZ'ı yecl01 '"".r 

1ataabal lll8hkemcö aal'- bqtnd ıt' . . -,- HAYİM: BERAHA efendinin t• ı,ı; 
hukuk daırceınden: llİllirı ı:a.-,..me karar yeri]er•• ~Ç 

İatanbulda S.nuaryaıı Mnı akut- a,.e JDeDMWhığw a.....ırat ~tıj 
da 46 numıınlı mağazad lıöetle d.- ŞAUL, AHMET ARİF ve JI gt 

Kaptan aranıyor cretile mqgul iken 25 temDIU% IJl9 ADATO efendiler tayin~ 
tarihinde ifla11na JrillmıcJuıııra.ıf o- duldarından alel usul ilin olutıılf· . 

Karadeniz bolazı lıaricindekl • * * ~ 

olunur. 

Fener işaret gemls!niıı ikinci kapwt- lan Edirneli Hacı Mehmet Şerif e- »ayoğlunda T ı. . Sır• tc.'.iJ 
lığı mUnhaldlr. (86) lira ücreti teh· fendini~ h~susatı iflaııiyeıinin rüyet !er uddesinde klil:k~soV~~ 
rlye ve ıiü) lira 18'Jn bedeli veri· ve te.svıyeaı zım'."nda avu~ Cevdet a?""trmanında (7) numerolu d il 

lecektlr. Uakal eafan karibe 6Üva· Fahrı ve Kalodi Laskandi beyler 81nde mukim ve lstanbulda f;!cı J 
esalcten sindik tayin kılmmıt olduk çlkta Cermanya hanında JO,. 1.!. fi. riliği şehadetnameııi şarttır. •' /. 

Talip olanlar 29 A .. usıot 929 !arından müflis mumaileyh :zimme- numerolu odalarında Yaş dert 1 
" · de al • la \ar . ğırsak ticaretilc milşteğil j)ıeP 

tarihine kadar lıddanıme ile veullıı tın. augı 0 ~. '.~ kanunu. tıca- ğustos 929 tarihinde vefat cd•" 
lbımeyl milsıallılbon Galata Rıhu- retm 199 ve 200 uncu maddeoı mu· cardan HAYİM BERAHI\. ef'", 111 

nıındakl Marıdm hanında TalılJsiye cibince tahkiki düyun için tayin kı- metrukatından olup BeyoğJııı>Ôj 1 , 

mıldüriyedııe müracaatlerL lrnan 14, 15, 16 Eylfil 929 Cwnarte- simde Sıra serviler caddesinde 
si, Puar, Pazartesi günlerinde mab· SOVERGİ apartımanının (7). ~ ., 

Zayi: Derununda Sülcymaniyc ~·- keme iflas odasına gelerek Sindı.k- rolu dairesirtde mevcut cşyaY.1fli" I 
kerlik ıubt:sinden aldığım veıııka ile ler müvac h . d 1 ki . t yeııinin cümlesi ııehri halin Y' ıf" 
nüfus tezkeremi havi çilzdanırru :zayi e es~ e a .aça a.r_ıru ısp~ kizinci ve yirmi doku.unçu Ç• 
ettim. Yenileri alınatağından hüküm- ve ~ayt ve taadı~ ettı~~lerı ve müd ha ve Perşembe günleri ..,aı '. ıl 
!eri kalmaını•nr. Unkapanmda Çer detı mezkfirede ıspatı vucut eı'eme- çuhan itibaren aleni ,,,u·artd~, ı 
me meydanında lılozaik Taş mağaza- yen alacaklılar hakkında kanunu tile satılacağından alakadaraıt ı,ııl~ 
sında 321 tevellütlü Durmuş Oğlu Ah mezk6run 210 uncu maddesine tevfi !iplerin yevmü mezkfırde ba•'' 
met. kan muamele olunacağı ilin olunur. malan lüzumu ilan olunur. 

"JJllliget,, in edebi tefrikası : 11 düktör: yığım gibi ağaran ve ye' sinden bir yumak yapıp hançereye sa- Bir def'a •. bir def'a daha . Sesini yükseltmek, ııf> 
- Hannn bilet... kalbi donan kız kimsenin yü- ran ahenk dolu sesi Elinde ka· Ayak sesleri ve kapının açı- - Hey .. Ne yapıy~rs r~1'' 

dedi. Dalgın ve bir hazan yap- .züne bakamadan köprü üstüne lan Haıı.an'ın son hatırası men- !ışı! Diye bağırmak, eJirıı t 
rağı gibi soluk kadın duyma- indi, olduğu yerde büzülü kaldı! dili gözlerine bastırıp hıçkırdığı Kapıyı açan anne! Fakat aç- zile götürmek, ve ı:a;J) ;;·~ ' 
dı. Kondüktör daha kuvvetle Aşk üstüne düşüldüğü kadar ve: masiyle kapaması bir oldu. Ve mak istedi. Fakat ne s • e 
tekrar etti: zalim olur! - Hasan. •• Hasan!· genç kız sokakta kaldı! ne kolunda, re de !1iç tıı! • 

- HanUll bi.let!, • • * Diye gırtlağını yırttığı saniye Belki bir yanlışlık. de o ~vvtti bulamac!ı' . 
1
t1 

Ve kadını omzundan itti! Genç kız bitkin ve ölü bir hal- bir lahze için bile göz'lerinden Hamra kapıyı tekrar çaldı. Bu talihin alnına ya2'lı~ il" 
Solgun kadın, iki yaradılışlı bir de kendisini sürüye sürüye evin uzaklaşmıyor! Rıhtnn taşlan Bir def'a .. iki def'a •. üç def'a. sandan aynlmaktan dalla , 

9 Sonra 0 göğüste tutuşan a- kaynağı beelerl hastanın uy~ gibi ken~ kap:sını buldu ı Ayrılık. . Tram U:erin?~. tepinen ayakl3:';'1fi sü- Kapı g~~e a~ıldı ve ~omuı:tgan tramvaydan indiril; tcıı vi 
r~•en yanaklarına wran alev • * • kaptırdığı hıs ve hulya alcının- vaydan indiriliş •.• sonra da i- nıkledigı ~11. _cansız vucudun kadın gozlennden yagan hıddet acı bir hüküm! Baba e 

, Bir an soııra. · vapur Muma den ayıldı biletçinin yüzüne ki günlük göz yaşı ve kalp ağn· sar'a nöbetı ıçındeki haykırışı kıvılcımlannı Hamranın bey- kovulu ! 
Aşk bu mu? Sevmek b\Ula mı ranın sisleri içinde gömülüp kay baktı. ' lan· Buna kim olur da dayanır? daima o kulaklarda oğuldaya- ninde tutuşturmak ister gibi .........••••.. 

' bold . ııı1 · 1 Oruz. · u. - Neriye hanını.:. . • Onun içindir ki titrek ve yam cak .• Bu .~sl~ mendi! ?a~a o ona baktı ~e:. . . . Hamra, ne yapac:'.,ıtırııı1. 
Hiç şüphe yok ki Hasan da o- Bir vücut dennanrn ayakla- O zaman anladı ki, kendi111 pın bacaklarının üzerinde sar· mehtap gozlenn nemım aıacak - Haydı mıskin, kımın arka· oldugunu bilmeden ı·a\ısi 
•'kadar bu genç kızı seviyor! rnu zorla yerde süriidü: trarnvaydadır ve ... parasızdır. sak bir heykel gibi zor tutunu- bu bakışlar yeni bir güneşin do- sından koştunsa onun yanma üzerinde sürünen ~cyı9ç I> 

Arada tek bir fark var: - Yara~. sen ~~a acı!.· Şaşırdı, kekeledi, dili ağzının i- yor ve ... iztırap bu sarsak et, ğuşuna kad<ır daima o mecnun git!.. insan hayaleti gibi bır ~ d ~ 
Biri erkek.·· öbürü kadın. Ve.·: _goclennde ınl~ J:'~§ çinde büyüdü, cevap veremedi. kemik yığınının kasılan damar- ayrılık sahnesi1_1i. seyredecek! Dedi ve kapıyı tekrar kızcağa- daha attı. Sonra kö<c_::~ıı•i!l 
Roman bu çıldıran aşkı yal- t~elenru ay?11ğm ze~n gıbı ı- Ne desin? Aşk yayından fırla- )arından bir ufunet cerahetile a· bu elem ıslığı gıbı hıçkıran ses zın yüzüne çarptı. büzüldü ve ... Hi.ingU· 

u Mecnun'da görmüştü! çıne akıtan bır muatartp, soraıt· yan ... para mara hiç bir şey dü kıp kalbe boşanıyor! Bu irin ve daima o nağmeyi inleyecek : Bu çarpışın bir tek adı vardır: ağlamaya başladı ! ·ııc 1' 
* • • lara: . şüruneden sevgili peşinden ko· ufunet tertemiz kan olup sinir - Hasan .. Hasan Kowlmak! ·. Göz yaşlanru bir tıır~eti ~ 

Mendil iztırap sarhoşlan için - Nışanlnn! §80 biri olduğunu nasıl anlat- tarlasına döküldüğü andaki ye- • · · • · • • • · Kovdu. Eve almıyor, rıştırmıyalnn ! Aşk!rı rtıııı ,ı:ıı' 
•-na son hatıra ve ••• son bu· dedi, titrek bir hayalet gibi b: ıım?.. . ni hayat gene bu damarlar için- Gc1_1Ç kız y~rgun başrı:ı Y~~Ja- _ Onun yanma git... bir kendi başına kal'11 ·ıtıfl' 
c Fr! maranm kapısına u.qnan ellen Kondtiktör kqlanm çatu, zı- de filiz sürecek, bu heykel çö- yrp bır sır, bır nefes, hır golg_e Diyor 1 tüğü göz yaşı icirııl~:ıı~ılıf 
ıJ ..ı ki rın zevkma doyama- ile kilidi çevirdi! · . 11 çekti, ve. . . küntüaU vücut dirilecek! Hala gibi içinde kaybolduğu bu sanı- rerık ve koku~m ha.., . #&> 

a la da .. .. .. d·ıı . * • • - Hannn buyurun. • • bak·~1~~da 0 hazin ayrılı" sah- yenin hwnınasiyle elini kapının Hamra bu kowluş karşı$mcla 13ıt 
t a ev en opu u men ı enn ~~· .,, . . --'dı kald ı 

~ · l n özler, o hüznü zılıne uzattı, uzun uzun .,... . şaşrnp ı. 

ŞK GÜNEŞI 
Etem izzet 

•• 
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EK~Et~l~R 
B~Yn ELB1SE PlBRIUSI 

Cahı '•ıctaçacı fırını 
lttisalindeki mahallebicinin 

üstünde 

Hanım efendilere: 
Pardesüler c1ı:aş•) 

her renkte son moda 

14 ~ liradan itibaren 

Pardesüler (trench-coat) 
bej ve IAciverı renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar (lpekıı) 
her 1 31 liradan 

renkte - t ~ itibaren 

• ıs, 1929 . 

!~ ~ADiUM ':\\ 
~o o ô'! 
\~ HAUS ISv'EÇ ÇEti:Jj 

WllWW 

VATANDAŞ 
Yerli malları kul
lanmak memleket 

borcudur 

Hr.24 senesin<lenberi Türkiyede tescil ettigimiz halis Isveç 
çeliğinden n1an1ul 

Hakiki Ra~inın Tiras Bi~akları 
' 

• 

kullanınız. Fiatça ehven ve cinsce dahi ecnebi biçaklarından 
üstündür. l{anaat hasıl etnıek için bir tecrübe kafidir. 

Heryer<le 10 adedi 60kuruştur 
' Son defa piyasaya çıkarılan ecnebi RADİUi\1 ~iADE 

iN GERMANY yazılı 

bir tarihin ba~lan sı? 
Beye.i..·ı1dilere : 

Meşhur :\landcrberg markalı 
(trench · coat) ton bej ve !Acivert 

Pardesüler 

Taklit biçaklardan sakınınız 
Bu serlevha · ., d Yük b" • yenı ı·or un otomobil tarihine bü-

. ır muvaffakıyetle yazdığı bir serlevhadır. 
Sıındiye kad b. ~ord 

1 
ar ı~ otomobil sahibi olamıyanlar yenı 

sanlara mak .suretıle bu güne kadar ancak zengin in
edebill~ı::.~lık olabileceC:i zannedilen bir aralı:ı <'ide 

Yeni Fo d · . etmek r • ~ımdıye kadar asgari 4-5 bin lira tediye 
di ay ~uretıle bir otomobil sahibi olabilenlere, şim 
ayni 01 • zarafet ve kabiliyette, ayni konforu ve 
atıe a~mbı_ı1ıyeti haiz bir otomobili yarıdan aşağı bir fi. 

a ı melerioi temin etmiştir. 
Diğeri ·ı rının ~· e yapılan '!1ukayesede yeni Ford arabala·' 
görür· 1~0k. noktaı nazardan onlara faik olduğu 
tonıo:~· enı Fordua hususiyetlerinden birçoğu o
y ı saoayiinde ilk defa olarak tatbik edilmiştir. 

ni~n~i Fordu tecrübe ve muayf'ne ediniz, göreceksi
liYatı ş~un~n ı;vsııftnR nazaran jevkahide ucuz olan 
ınio ed~lnıdı_ye ka_dar cihan oto'1ıobil piyasasına te· 1 

1 emıyeo hır derecede elverişlidir. 

-~~~~~1•41 
- ----- .... 
\. --Pk f<ı ---------·-·----

ll.\ırrı' ."apu darı Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
p EKSPHES Vııpur AcantalııtınıJan: 

İ .. 0 1'Ası karadeniz ~~~~.;epostası nonu. 2 vapuru Ağus· G . vapuru SALI 
Pa . .. tosun 26 ınci e ı ze 21 a~usıos 

Zartesı KUnil akşamı saat akştııııt saat ıtltıda Sirkeci 
\ nj n b 18 de Sirkeci nht· nhtımından haraketle (Zonguldak 
\anı,, t'r:;~.keıle ( '\kçı Şehir lnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, 
llıa ra · 1\ '• Zonguldak, Bartın, Gurele Trabzon, Rize, Mapavri 
•ktlcle~ uruca ile ve Cide ) ve Atina) iskelelerine azimet ve 
•tkıir ne azimet ve avdet ede· aynı iskeleler ile (Vakfıkeblr)e 
lu · uğrayarak avdet edecektir. 
racaaı rıı h Tafsilat için Sirkecide Yalı 
llıe .,0;. ali F.min önü lzmir sokak Köşkli caddesinde KUçUk Kır 

..,, - cle!on. lstanbul 1399· zade Hanındaki acantasına mU· 
SAIJJj' . r&cliatları. Tel: Ist, 3118 

LE1{~7DE llfHADEH-
1( APURLARI 

~il'· AHA lll·'NIZ 
• T .\Z ' jı r/ \1 YE LÜS}l $ STASI 

"~ Vap!karya 
",:· _ "tusıos pazar 
• 

1 nıı k 1 ~ıııua a :ını Sirkc~i rıhtı· 
•ak. İ~eh ~re ketle ( Zongui -
Ordıı, 1 .?ıtı, inor,,Samsurı, 

Ve ı ı·. \ıı eson, Trabzon 
~ ız,ı . k . ' 
ırııet ıs ·elelerıne a-
" \·e rl ı afsiJa.t •. ay et edecektir. 

~·l~ı ı •Çın Sırkecide Mes 
.~ 1ııa ıanı altında acenta'.;· 
'I' ınıırao t 'f 1 r .... ~nmı 1 ,aa . e eıon: 

~~::'.~~)11~2~1~3~4 ....... ~ 
~\es • 

aJerı M 1 arıtım ve Pake 

~~~aoyalannın vaporl n ile 
lle~ıhel sayahatler 

k afta " l\1 . 
~t d ' arsilya ya ha-

e en . "' 
li !' ' 8Ptırlar Pire ve Na-

ırnanların d 
sıfdt a ahi uğrarlar. 

alrnak .. 
'ant R tızere Karaköyde 

ebuı ve il k caat ol ş re ilsına ınü-
~'J ı unrnas Tel · · 20 1

• efon Beyoğlu. 4 • 1704 ...... __ 
~ el~ci vapurları 

Luks lzmır sö~ıl Poılaıı 
'~a~~rı İsmet paşa 

ru 25 
ıttillü ta ağustos pazar 
tıhtırıı rn saat ı 5 te Galata 
ll ın. f 
~~nctoğrıı zmire hare-

ccektir ket 1' . 
k ııl•ilAt · · 
encı ı; ıçın Sirkecide Yel-

~ına rn .. anında kA!n acanta· 
. . uracaat 
leı ı, •. b 

\'e : ... n ul 1515 
ıın L C•alatatla me•ke, 

ııanında Ç 
1 

. • u rıh-
au c epıdi ve Sata-

1 lelrın a~:ntalığına ınUracaat 

.. il~ 1 
u ~ y 1 ! 

f !J ' 
1 

i\1erke, ,\ ~erı t>ı; G1'.,~ 

ljaş•n 1•. Bcyoğh 2J62 
scent 51: :\1a:ırn11dive Ilanı 

lst•nlıul 2HO · 

k ;;>r J 
Şube 

altıtda 

, ~yvaı~ ~~r'al pos lası 
(:\Tersin) vapuru 27 .\~fötOi 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

harchtle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, l~dremit Burha

niye, Ayvalııta gidecek ve 
dönüşte mezkı1r iskelelerle bir

Ukte Altıınoluıta uğrayacaktır. 

Gellbolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

TBlBZO~ OiRi~~i rosrnı 
(KARADENlZ) vapuru '26, 

Ağustos Pazartesi 12 de Galata 

rıhtımından hareketle lncbolu 
Samsun, Gircson, Trabzı)n, Rize 

1 lopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, SLırmcne 
Trabzon , Görele , Gireson , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebo!u,. 

Zonıı;uldağa uğrayarak gelecek 

tir. Hareket güü n yük kabul 
olunmaz. 

izınir . Mersin sör'al poslası 
( Cumhuriyet ) vapuru 

27 ağustos salı 12 de Galata 
nbtımından kalkarak Çarşam
ba sabahı lzmire ve akşamı 
lzmirden hareketle An tal ya , 

Alaiye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, Aia
iye, Antalya, lzmlre uğrayarak 

gelecektir. 

25 Ağustos pazar Karablğa 

a ılma ~acakt1r . 

Yazı makinelerinizi 
satın almadan evet Galatada Haracı 

sokığındı l O numeroda 

VITALI BENBANASTE 

KARAKTER1ST1KLER 

Maııgi an.b8 vard'r k.ı ikı ve bf.tla 
fiç mı•li f•ıla fiatc ıatıldıgı halde 
böyle evsafa maliktir Saatte 8o
ıo5 k.ilomctro ı6rat--8 buçuk ıaol· 
yede 8 dcn.ıo kilomctroya çıkabile· 
cck ıQrat fevkalidcliği - yckdl· 
gcrindcn tamamilc ayn lki nevi 
rrcD tertibatı - . Parçalanmaı trip
leks ı.amlar - Baştan baıa çelik 
k.atoıcr• - Hidrolik Hondaıllc •· 
mortuOrlt:M - Pırokıilın usuhl ile 
boya - MuhtclH rc::nklcr - lrrr
vcniblc •. dırcksiyon - Taıylk" 
usulü ılc yağlanan ıasl - cmnı.. 
yet kıhdı - marf otomaUk- elek·, 
trik tcrtıbatr- Bcnıin gOıtcricisl -
Kontö,r kilomttMk - Ampermetre-· 
Şofbr mahallı llımbası -- Canı 11lc
ceğ1-·'Arka ve stop tamban··Arka· 
yı gonncQ:c mahsus ayna- tak.un 

Ç8DlaH 

Eğer keskin ve sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
kendinizi traş etmekte 
hiç bir tnüşkülata maruz. 
kalmazsınız. 

GiUott< btçaltlan pdt -ıJaıu 
Sbofficld ç<liğindcn mamılldur. 

Yola çıkmazdan tf>t)~/ bir pa• 
ket almanızı dcrhactr edınn:. 

Qillette 
>..;ııı.ı yalnız 

!(ODAK 
fotoğraf nıaki nala
rıyle filirnlerini kul
lannıak nıenfaatiniz 1' 
icabatındand1r. 

Ah\minlit fot.ı1traflar için 

Minoteros 
kartlarını ku!lanıııız. 

Her yerde satılır. 

SÜNNET 
ameliyesi için 

Doklor M. Talip Beye 
5. {J gün evvel haber verilmesi 
Sirkccıde Nemli Zade l lanında 

"tııııara 1 Telefon: bıanbul 

148b ----iıi 
lstanbul yatı mektepleri mubayaa 

komisiyonu reisliğinden: 
Gazipaşa, Dumlupınar, flakimi

yetiınillive yatı mekteplerinin 930 
l\layıs sonuna kadar un, odun, zey
tinyağ, beyaz peynir, sebze, lı:uru 

solan, patatls, irmik, lhtiyıçlın 

kapalı zarf usulile münakasaya kon
mll;jtur. ihale Eylulun 9 uncu pazat
ıcsi günü saat ondörıten itibaren 
maslle ortaköyde Gazipaşa kız şehir· 

yıtı mektebi mildürltık dairesinde 
lstanbul yatı mektepleri mubayaa 
komisyonunda icra edilecektir. 7 /50°/0 

nlspetlndeltl muvılckat teminat Ue 
Fındıklıda yülı:selı: mrlı:tepler muha· 
slbi mesullüğüne yatırılarak alınacak 
makpuzlar teklif zarftan içine konu· 
tarak o gün saat ondörde kadar 
komislyon relsllglne vermelidir. Ş.n
namelet her gün ögieden sonra 

24 ~ liradan itibaren 

Spor kostümleri 

16 ~ liradan itibaren 

ln~ili1. k .. l 
biçiminde ostum er 

14 ~ liradan itibaren 

Çocuklara: 
lngiliz M l 
biçimi uşamba ar 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
lngiliz M b l 
biçimi usam a ar 

8 ~ lirad

0

an itibaren 

Erkeklere: 
~ in.:; 
ıbard '.den Pardesüler 

l 4 ~ liradan itibaren 
~ 

Tiftik Paltolar 

I 2 ~ liradan itibaren - . 
Kadınlara~ 

Fanıazı Musambalar 
• 

9 ! liradan itibaren 
2 

ısmarlama ~oslfiınler 
3 O !ıradan itibaren 

ii taksitie de nıuanıelc a ynpılır. . -

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BACI 

"?'° ...._. J. ROUSSEL Kasık 
;'~,· 1 bağı bOtUn tıp ale· 

1. ~ • mince azim taktirlcre 
I D ''l ııtı; mazhar olmuıtur. Zira 
' r ancak bu bağ ile em· 

1 
niyet v~ rahatı ta-nme 
elde edilir. Bağııa ,(ru. 

ıuraz olarak tatbikini .temin için 

Yalnız Parlstekl 

~ 
Şubesi, Beyoğlunda Tıınel mey· 
danında kAfu mağazasında aatıJ.. 
maktadır. 

Mağazamızı ziyaret •e yahut 
kutrunuzu bildirmek suretiyle 

' siparifiniıi posta vasıtasile icra 
ediniz. Fiatlar: Adi bağ 4 TL 
çift bağ 7 TL Lllb lrunetli bağ 
8 TL çift bağ 12 TL Lnka 

.ek.stra kuvvetli 10 Ti.. çift bağ 
15 TL 

Bzykoz kazasının Anadolu feneri 
civarında savat dere devlet ormanı
nın muhterik akııamdan altı mah zar
fında kat ve ihraç edilmek ve 31/8/ 
929 Cumartesi günü defterdarlık bi
nasındaki komisyonu mahauıunda i
halesi icra kalınmak üzre 7 6 kantar 
mahlüt ve 30 kantar meşe kömürü 
ile 252 kantar kestane ve 117 kantar 
koca ye'miş ve 161 kantar meoe odu
nu her mucibi karar ve şartname or~ 
man tarifesindelı::i bedel eııaııiycleri 
üzerinden aynı müzayede uulile yir
mi gün müddetle müzayedeye çıka
nlmı!jtrr: 

Taliplerin ve daha ziyade izahat 
almak isteyenlerin 1.tanbul orman 
baş müdiriyetine ve yevmı ihalede 
yUzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
akça.sile maıın mezkdr ihale komiıı-

.. tları ilin olunur : 

Fabrikası: Galata Okçu ~1usa caddesinde ikinci ekmekçi fırını 
ittisalinde !06 nuın<'rolu Radium ticarethanesi dir. 
el:Be 'Oğlu 

;:;;,,......,, ~,,_,. ... _ _....,,,....,_ --

,,ııı/! ........... . 1 

ıı ı :i 1 

\ıııı~ 

Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 

Fototraf levazımatınızı 
aldıtınız matuadan iste
yiniz . 

'i' '' 

BUIUK TAYYARE PiYANG~~U 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCt KEŞİDE 11 EYLÜLDJ!:DİR. 
~ · i.'. yük ikramiye: · 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

.Jt.8,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
Bu kcşldedc cem'an ~ .1.900 • numara 

s 

• 
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Bt 1 söz 
BİR RESL\I 

. ladam b1aııni~I katle IOfcbbllsle maznun Aliye Hanımın 
muhakeme inde vekili Sldeddltı Bey •uhakemenln tehirini isterken 

r • a ar;arından lttbaf~ eUttttf' 9'eett""'9 l•MAQ.t 
..,. n .. .U f"'Üma.eı .. n&eında ttı\lrNlt :-.edllen ~ 
--- emaatal• t)I' wrı•""" stdaJ oı&ft 

FOSFATiN 
FALIER 

sayeıılnde temin """'"' ,.oafatln ,.allar 
,.avrutarın yOzıerıne ta1.eltk "• pentl>8'1~, 
adeltta kuvvet verir. ve onları cGrbCl&. 
•·Callt 

....... bir 'camın 9arelı• • 

;ı d• f08FAT1N FALIE.a dlr. 
t AIAmett farika ) 

iŞLi TERAKKi LiSESi 
Nlşantaşı : Halll Rlfat Pafa konağında 

(Leyli ve nehari kı•ımlanna talebe kayıt muamelesi, her gUn 

saat 9-17 ye kaı!ar mlk~ dairasinde yapılmaktadır -

Güzel san'allar A~a~em~ioden 
Avrupa müsabakaları ve yeni talebe kaydı 

ı - Bu >tne Avrupaya bir mimar hir ressam 'e bir h}kel
tra, talcı L ı:< ınderilcccktir. Mtisabftkalara 3 l AğıısCO><a başlanacaktır. 

n• ıı s nıus.hakası yalnız bu sene mez~nlarına munhaşır olmayıp 

h· mu,ahaka;a Akademi mimari şubesi diplomasını haiz ve otuz 
\a0 ·-ıı ıknıal etmemiş Planlar resim ve heJkeJ mu,abakalarına 30 
)B,ını ikm.ıl etmemi~ orta derecede tahsil görmüş her Türk iştirak 
cdcb: ı. 

Yeni Talebe kaydı 
2 - Akademi ınımarl şubesıne lise derecesinde ve resim, heykel 

ve tezyini •an'ml.1r ;ube~ine orta derecede tahsili ikmal etmiş olan
], r kabul edilir. 

Akadem naharidi. Yalnız mimari şubesine bu sene yüksek mu
allim mcktd ·-.de ibate ve ia;e edilmek tizere beş leyli talebe alı
narnktır. Ve bı..nlar talipler arasında en iyi şeraiti haiz olanlar me
yanından •eçilccek ,.e dlgerleri naharl kalacaklardır. 

Mimari şubesir.dc tahsil müddeti beş, tezyini san'atlar şubesinde 
ıiç şenedir. diger ~ubelerde otuz ya~ına kadar çalışılabilir. tezyini 
san,atlar ;ubcsinde, llancıhk, hanım 4ıerl ve moda, çlnicUlk, dahili 
mimari ve mobilyeclJlk ve batik atelyelerl a9ılacaktır. 

;! • Hiç bir talebe şart ve hakkına tabi ve malik olmaksızın 

resim, heykel ve tezyini san 'atlar şubelerin• dyrıca serbest talebe 
kayt olunur. 

Akadcml tedrisatı meccanendlr. Gerek mLisabakalara ve gerek 
\kadcmiye kaydedilmek için müracaat zamanları Per~embe ve Pa

' artesi gönleri saat 9 11! 17 dir. 

Ticaret odasın~an uıü~ioı ilan 
19~9. senesi oda ka.ı; üc:.etıerı.le kazanç üzerine mevzu %2 oda 

csmının cezasız talısıl muddetı. 30 Ağustos 1929 akşamı hitam 
ıulacak ve bu üc.n.ti tesviye etmemiş olanlar hakkında ı eylıllden 
tibaren ik•. misli ceza tahakkuk ettirilerek tahsilat maa ceza ve 
:a vasıtasile yapılacaktır. Alakadarların bu cezaya maruz kal
ıamak iizrt' mıiddetin hitamından evvel oda veznesine müraca
,:e lıorçlarını ôdemeleri son defa olmak ·;izre ilan olunur. 

-

PAZAR 
25 AG l 1S1'0S l 929 

Rusyaya ihraç olunacak derllerlmlz, bu resimde ır;örilldUğD gibi gUmrDkte muayene 
edilerek TUrk malı olduğuna dair vesika verllmektedlr 

Şehremanetinin emri ile Kııır da tozdan muhafaza ıçıo 
camekan içinde aatılıyor 

D!sY~~!e~~~}~a!. ~!~~~!1.Y!ü~~~H~!~~! a~~~ü~!e .~~~~~.~!Da~!a~:r t B~y~~~~~e~e~~~!~?.b~ ::~~~~~.~~~~, 
saya konulmuıtur. Münakasa 12 ey ~m~mi müdürlük kalemine vermele lım alaturka ve alafranga banyoları ve yemekleri var i.I 
lül 929 perşembe günü saat 16 da An rı lazı.mdır. .. . . 
kara Devlet Demiryolları İdaresinde .. T~lıpltr mu~~kasa ıartnamelerını Evkaf umum mu .. dilrJüX.ünden· 

1 
k ıkı lıra mukabılınde Ankarada, Mal e • 

yapı .aca tır. . . . zeme dairesinden. Iatanbulda Haydar Kuledibinde kain . vakıf arsa üzerine İn§ll edilecek binaların inpatı 
Munakasaya ıttırak edeceklerın tek pa~ mağazasından tedarik ede bili kapalı zarf usulile (19 Ağustos 929) tarihinden (14 Eylôl 929) tarihine 

lif mektuplarını ve muvaakat temina rler. 

eeeeıaı l llıi 8 Eylül 929 da devam edecek ~ıet .. 
\!YANA BEYNELMİLEL SERGİSİNİ 

ziyaret ediniz. Avrupanın en mukemmel mubayaat merkezidir. Bütün 
Avusturya senayii ıle A•rupanın en mılhlm devletleri tarafından zen
~n , .. pek mühim meşherlerle temsil olunmaktadır. iyi ve ucuz mal 
satın almak için yegAnc fırs•mr. • 

Ta!silAt Avusturya sefarethanesince alın&hilir. isıanbui - \'iyana 
(Sofya tarikiyk u,uncü •mıf azimet ve avdet hiieıi (131 ) lira yerine 
100 liradır. l l uı ivct varakalan mümessili fahriler! bulunan Galata ve 
Perapall' kar;ı<ın~akl ·ata seyahaı idarehanesinden alınabilir . 

~ .................. . 
Nafia vekaletinden: 

Serbest nıiihen~is ve nıe~leJlen mezun fen ıııuıııurlarıoa 
~osc ve köprüler ve .'ular umum mtidürlüklerınin merkez ve 

vil~yetier kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullanılmak 
üzre en yuksek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve llyakatta 
muhendis ve fon memurlarına ihtiya~ımız vardır. 

AP;nsıos nihayetine kadar müracaat edecekler tesblt olunarak 
mevcut şannamelcrimiz dairesinde kendilerıne tekllfatta bulunaca
ğız. :\rzu edenlerin mektup ve hatta telı;rs!la mezun oldukları mek
teplerle haiz oldukları vesikalardan bahsederek ~afıa vekAleti müs
teşarh~ına m~racaaı dmelidirkr. Bilahare vrsikaların asıl veya 
mu,addak suretleri vekalct~e tetkik ofoı.ııcaktır. 

Ayni vazifeler için ccnebilcnkn vuku bulacak mliracaatlarayni 
~arılarla kabul ve tetkik olunur. 

eeeeNişantaş Karakol karşısında•••• 
Leyli ve F • L• • tam 
nehari eyzıye ısesı devreli 
Kayıt tecdidi ve yeni kayıt muamelesi cumartesi, 

Per~cmbe gunleri saat ı O - l 6 ya kadar 
Telefon Beyoğlu : 4039 

pazartesi, 

Yütse~ ıııü~en~is nıe~lebi ınubayaal toınisyooun~ao : 
Yüksek mühendis mektebinde vıictide getirilecek su Laboratuvarı 

te>isatı için: 
1 - Bilcümle teferruatlle muhtelif ıakatta üç adet elektrikli 

tulumbanın vaziyeslle beraber itası. 
2 - vücude J!:etlrllecek tesisata muktazl Font boru, aksamı hu

susiye ve vanelerin vaziyesile beraber itası 

1 .5 Ağustos 929 tarihinden l 6 Teşrini evvel 929 tarihine kadar 
kapalı z.ırf usuJlle münakasaya vaz edilml~tlr. Temlnau muvakkate 
akçesi (735) liradır. Münakasa şeraitini öğrenmek Uzerl' taliplerin 
yüksek muhendis mektebi mübayaat komisyonu riyasetine müraca

ııt1arı ilAn olunur . 

~~~,a~fuın-uın-ın~ü~u~·rıü-~ün-~e~o-:~~~~ 
Haydar Paşada nAtemam Dogum evinin ikmali ınşası 1 Ağustos 

929 tarihinden 28 Ağustos 929 Çarşamba günü saat üçe kadar ka
palı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya vız olunmuştur. 

Talip olan mut<ahhit muhtndis ve mimarların her gUn öğleden 

'onra ~armame proıe ve mukaveleyi anlamak üzere lstanbu1 Evkaf 
heyeti kanuniytsinc ve ihale gUnll de lstanbul Evkaf idare Encüme
nine müracaat eylemeleri il An olunur. 

kadar mevkii münakasaya. Taliplerin ıeraiti anlamak ve Eerakı ketfi 
yeyi görmek için her gün saat ondörtten sonra heyeti fenniyeye ve 
yevmi ihale olan ( 14 EyHll 929) Cumarteıi günü aaat on bette Istanbul 
Evkaf müdiriyetinde idare Encümenine müracaatları. 

Mekle~ kila,ıarının la~ı ıııüoakasası 
Devlet matbaası müdlrlyetinden ı 

Yeni ders senesi iptldasına yetiştirilmek üzre bazı riyaziye kitap
larının tertip ve tab'ı için aleni milnakasa yapılacaku . 

Kltaplann müsveddeleri yeni harflere çevrilmiş olarak şekil ve 
resimlerile birlikte tab·a verilecektir. Talip olan matbaa sahiplerinin 
Cebir, l\lüsellesat, Kimya, Fizik gibi riyaziye kitaplarını tertip ede
bilecek kMi mıkdarda hurufat ve rumuz ve işarete malik olmaları 

ş""'ttır. !\1ıinakasaya iştirak etmek isteyenler her ğlin matbaaya mil-
racaatla şartnameyi görebilirler. \lünakasa ey!Oliln 14 ilncıi Cumar
tesi gtinti saat < n altıda yapılacaktır. Münakasaya girmek isteyen
ler teminat akçelerin! ve buru at kaıologlarını beraber getirmek üzere 
ogün matbaada idare komisyonuna müraca t etmelidirler. 

KARON Alman kltaphane•I 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Enılak ve E~aın ~antası uınuoı ınü~ürlü~ün~en 
Satılık antrepo 

Mevkileriyle ev ·arı mahsus351 aşağıda yazılı bir parça emlAkin uaşı 
müzayedeye konulmuştur. 

ı \1üzayede ( kapalı zarf ) usuilledlr. ihale 2 EylUI 929 tarihinde 
Banka idare meclisi huzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar behor mUlkün 
hiıasında gösterilen mikdarda teminat iraeslne mecbur olup bu teminat 
varakasını ıeklif mektuplariyle beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut 
ihale meclisine ycıişmek üzere taahhütlü olarak post• a tevdl edilir. 

2 - ihale bedeli peşin olarak istifa olunur. 
3 - Talip olanların lstanbul veya lzmir şubelerimize ve yahut merkez 

emlak müdiriyetine muracaatla mufassal şırtnsmemizi mütalea etmeleri ve 
müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir liraya ılup imza ve tekli! 
mektuplarına rapt etmeleri icap eder. 
Cmumi No sı Nevi ve mahiyeti Mevki ve Hudur ve Teminat 

13 drpo ve Ahşap 
antrepo 

semti meş- kemiyet ve 
huru müştemilau 

Galatada ka- tapuda yazılı 
lafat mahalll 
k ürkcüler ka-
p usu 

KaJalı zarf usulile münakasa 

miktarı 

lira 

3710 

Ankara Nafia su işleri müdurluğunden: 
Bedeli keşfi ( 16190) lira ( 40) kuruş olan Ankara ovası i8ka

bendinin takviyesi Ye yeniden + kapak ve manavre tertibatının 

inşası ye derenin tathiri t 2 8 1929 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle kapalı zari usulile münakasaya vaz edilmi;tir. 

:\lutefthhit evvel emirde ( l 215 ) lira teminat akçesini ve ya 
Hükt\met bankası ile sermayesi l\Ulli olan bankalardan birinin kefalet 
mektubunu lraerc mecburdur. 

l\liinakasaya 
0

iştirak edecek müteahhidin bu gibi m in~aatı yap
mış olduğuna dair idareyi tatmin edebilecek ve~aik ibraz etmesi 
!Azımdır. ihale l Eylül Pıızar günü saat 15 te Ankarada Makamı 
Vilayette icra edileceğinden Proje ve evrakı keşfiyeyi görmek isti
yenlerin Nafia su işleri müdürlüğüne müracaatları ilan olunur : 

Bir Tiirk ' evtJJ1 

Baba ile ogul arasııı· 
B. - Cevat sana b)' 

diye getirdim ne olduı. 
tahmin et bakalım. 

' 

O - Çokolata. 4,ııı 
b - Çokolatadan 

iyi. 
O - Kol saati. 
b - Saatten daha kO~ı 
O- Nedir o kuzuın b• 

oı tım beni üzme. ,ı 

b - [Cebinden kuıl1b8 ııı 
çıkararak ] tasarruf kll~ı 
rası. Şimdiden sonra ııer 1Jr 
benden ve annenden • ~ı 
tın paranın bir kısının• >! 
kumbaraya atacaksııı· 15• 
sonunda Kaç para t0~1~ 
mışsan bir mlsllnl de eti' 
llAve edeceğim. bu sıır 1111• 

bankada paran toplll~şf 
olacak. işte başlangıç 0 

ben bır lira atıyorum· §1 

Türkiye iş ban!:ı 

Dr. Ihsan Sami 
5
, 

Gonokok AŞ1 

B k h w,ıı elsop;u hığu ve i t1'• • ı 

karşı pek tesirli ve wze •1"
1
\ 

Divanyolu \ıltan .',!;ıh~ 
türbesi karşmnda ;\oy 

ILA~ 
·ıit 

28 Ağustos 929 dan 1 tı 
bir sene müddetle lzmirde 
lecek >ığır ve koyunJarır ıı<" , , ~e • 
ve bal!ırsaklftn miizaYe"e • 

' • • (il' " 
nulduğundan talip oJarlıı (• 
mirde Emirler \·ariısınd:ı "1' 
şirketi 1 lacı :\leh met O· 

müracaatları . / _____ _..-;ı 
ZA Yl ŞOFÖR VESl1'~ı~ 

Seyrisefer merkczind~~ . 1~9"' . 
2433 numerolu şöför ehh} < c3~ 

· · y · · · ı cagıJ11 ~zayı ettım. enısını a a -. f11J. 
mü yoktur. Eminönü Taks• / 
de şöför Zühtü. __.,, 

Piyangi müdüriyetinden' e•' ~ı 
Numuneleri vcçhile ıkı n IY · 

afişi tab ettirileceğinden .1:
3 

b•' 1 
olacakların pey akçalar~'\ı 3 
26 • 8 - 929 pazartesi. g.unde r1J 
beşte piyago müdiirlugun ı:ııi~~"' 
kiri! tayyare mübayaat ı<o 
müracaatları. f'f 

- .. d .. ·· BÜRrtAf'lı; Mesul mu uru 


