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hıanhııl, '''llil·et ' ht•nhul, :ı<ıl l -:l912- 391S 
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AHLAK ------" tI er ara 

~<ti ta ~nda, karşılıklı müna
nzu:n ve 'd •ldu - ı are eden bir 

"çok n~u gib!, . milletler arasında 
telen ıı:•rı ıtı?"ra alınmasr Iil-

Türk milleti bugün kurtuluşunun bayramznz yapzyor 
, l Lab, Y0•1mıld bir ahtak var 

de Y konferansının maHlm 
· •aın eden .. k · ton muza er~lcrı do-

'ia lıcyJi ıa':'anlarda bu sual etı·a
ı.;_ bir te ".'Un~kaşalar yapılmıştır. 
"'Y<tlara ınıy~ıın, manevi ve v icda

'teg · tabı olmakS121n inkişaf e
liJıtir;nı beyanda sosyologlar 

~ •rtıığ,•~;}ctı~ai rabıtaların git
"\ltıı Cem. d.evırde yalınız kanun 

l. l!aıt ıyeıın ahengini temin e
llelerin. a kanunlar bile en büyük 

,_,euer; 1 Y•lnız polis ve mahkeme 
,......,. nden d ği!". 

lı.ı ı llıiiJ h e , vatandaslanrun 

... 
.... ,,,-..... ,. 

............................. 

ı Gazi H~r~l~~ e~~·gün Yalo-1ı l
vaya giderek geceyi orada geçirmiş
lerdi. Reisicumhur Hz.ni hamil yat 
dün akşam Yalovadan hareketle gece 
saat 21 raddelerinde Büyükada önlc-ı 

• 

?atı. \ •zaJanndan alırlar. Mi
~ 'liıı her ~ .. n.k ve intizamın deva

lı.ıyıtlar alıyet sahasına has ah
~ !tap .~~ s:ımimiyetll' cari ol

•rine vasıl olmuştur. ı 
: O sırada Yatkliıpte Hilaliahmerı 
: balosu verilmekte idi. Klüp namınaı 
:Şükrü Naili Paşa ve diğer bir zat 
•Gazi h az retlerini baloya davet etmi~-: 
:ıerdir. Gazi Hz_ bu daveti kabul ede-! 
•rek gece saat 11 de baloyu şereflen-• 
:dirmİ'lerdir. Müşarünileyh, iskeleyo 
:çıkmışlar ve halkın tezahüratı arasın· 

ı~~~~g~~ •da araba ile Klüp binasını teşrif b'.l
~ :._ __ ,.,,., :yurmuşlardır. Maliye vekili Saraçog-

ııu Şükrü Bey ve diğer zevat Gazi Hz. ler;ne t · Bilhassa vatandaşlık
lıı; ltttilen :aıluk eden ve siyasi ah
. -~ına ısının, cemiyetin seli~ 
~~barda' tamamen mevkii tatbik 
~ksı, b' bulunması lıizımgelir. 

'di!Jtıiy ır .~eıniyet hayatı tasav
~ İ Şah ecegıne gcire milletlerin 
u., ''Yetlerinin teşkil ettig' i 

teınıy t ' . un e ınde de ahlak mef-
~İdir."~udu tabii bir zaruretin 
•q lahs· ak ~e vazife menuu o
u da ~'Y•.t bınnetice ahlak mev
'• illa şın_ı eder, Milletlerin hü

!"<:a lıa~'~t §a~siyetlerinin bütün 
~~ıfeıeti u edılen bir takım hak 
ı~u tib" 173rdır. Tıpkı fertler için 
· Yatıa''1" Yalınız şu farkla ki mi-. ... erıı . 

:ıııı, 'Usnü erın hak ve vazifele-
~ Ve \ı suretle ceryanına nazaret 

huıu.;::uın milletin kefaleti al
' bıı duııu h n kuvvet ve müesse•eler 
':'dit •ev; 

0 
alde, beynelmilel hayat

~! le c,rganıar henüz mevcut de-
' llivaıı,"'ı:ye.tı Akvam, Lahey A
~ "•kaa gıbı ınevcut olanlar da 
~lltııdur n ve teyit kuvvetinden 

1(0un i : 
•h•'<. Çın DeyJ tl • . . -..a.; d .. .. e er . .. mtyetin-

,.ttlaıi •d uşuncelerin , bu nok-
~~ade eh etek _surette inkişafı da
~~ ti hay:lllnııyeti haizdir . 
~Yle 01au0 , !ıı"'.: faaliyet sahasında 
ı:"'1ıı Çarpı lakın en ziyade ken-
1. daı~to;,~':3ğa mecbur olduğu 
:"' t~ göl'ii tr, Hotbinlik insanla-

-""İi ltü .. ' sahasını tahdit eder. 
1 •e uınuÇuk hır menfaat için ya

~:aı. altın ırıun büyük menfaat la
~ ~ haya11 t,aırnağa sevkeyler. Ce

. ç·~ı ve koç~ de hotbinlikt~n da-
l ~"ıııtit bı: unç. bir düşman yok

'• . lı~ltJı ccmıyet ancak aza;ıı
\,,1ı,~n~iıaı teda~~rlıklan ile terok-
lıı ;,.,_tı bir edebılır. Asrın umdesi, 
Ciı, r neı ,ınabut için değil, cemi
~-hi; b 81 feragati icap ctmtktc'tt ttiıı a~ı feragat hiç bir zaman 
~tı Iııe,, lı.t ve miskin kalmasını 
~~~in bi; ~~et ve meskenet te, ce

t, }le bir Yuk _bir yük teşkil etmek 
~).~l'ııeg; ~~171 hotbinliktir. Ford'
~:"'\t"" ita e er, Rokfeller'Jer gibi 
'<il i ıııu,,,;:narak, ilim, hayır ve 
~~nıardı ele~ıne milyonlar bıra-
1~1ıu11 Yen; fc~ !ti: Feragat ve tesa
~"11~ bııl>att lını temsil ederler. 
~ ~t lıoılıiı,1t tatbik şekil ne olursa 
'ı..~ hareı, lı: uınumca takbilı edi-
0~ .hotb;ne~;el~kki edilmektedir. 
,~ ~'•ırıe, l{ dugunu alenen beyan 
!\ ı,!le b: albuki beynelmilel ha 

liı/liıııdııaırı:;1:•l8kki ancak hasıl ol
,Iıt, 'Ye kad:·(Mukaddes hotbin
\1~ ~tlllıiteı .r bir .çok milletler i-

1 

lı.. ~l dı. lliJb ıtyasetın alfabesi sayıl 
•-;ıı du1~ı ırıu assa iktisadi sahadıı 

t1teıl"nırı,ı:ı1'a".'ran kendi menfa
tU •tın 9 ı!:d~r. Fakat hotbinane 

'Oict~ttte: h bıyet verdiği umumi 
'İilı,, tunu., er devletin mutazar

~~t ~er g~· 0la~ağmı da hayat ve 
11.. ''~ tıb;, ,,,;un ıs pat etmektedir. 
""tu ~Ola ~tleri de yalnız kum 
~ ~1Çin t:'.tirmck hayli müşkül 

~ı,,, •ler h~ı ve tecrübeden alı, -..ı, ' ıç .. h 

i
nin refakatlerinde bulunmakta idiler. 

(-;ızi Ilz. gece ~ anlarından sonra 
geç vakte kadar haloda kalmışlardır 

j .. A·;;;;;ı·;;;ij~ 
Bizim le ticaret mua-

z af er Ve Tayyare bayramımız hedesi akdetmemiş 
olan devletlere ne 

B ·· T ·· k ·il · ' ' · i\I f' K } · k c1 · · nispet üzerinde ugl1n 11r ını etı vazı!" ıısta a eına 111 .. eı1 ısıne tatbik olunuyor? 
hedi)7 e ettiği vatan toprağı Üz~~·inde ınl1~bbet 

kurtul1u;ıuı11ın gururuntı tes ıt edecektır 
30 Ağustos ..• Bugün büyük Türk zaferini, bize o zaferi veren ı ql 'fi ı • t • 

büyük Gazi'nin yedi sene evel dü~manı darına dağın ettiği mey: .1. er IS eSl 
dan muharebesinin yıl dönümünü tes'it ediyoruz. Türk milletı ___.. __ 
bu zaferi her yıl yüreğinin bütün ateşile yadedecektir. 

Biz tarihin en baş döndürücü cereyanları içinde büyümüş, ya
şamış bir nesiliz. Vatan toprağının düşman ayaklan altında çiğ
nendiğini gördük. Fakat bu felaket bize kendi kurtuluşumuzu 
gene kendimizden geleceği hakikatini öğretti· Esarete sürükle
nen büyük bir milletin elbette hayat menbaları kurumuş değil
di. Senelerce süren muharebelerden sonra bile Türk milletinin 

Dün üçüncü kolor
duya tebliğ edildi 

Terfi listesinde kimler var, 
giinderilen listeyi 

neşrediyoruz 

kendini kurtarmak için daha pek büyük harikalar vücude geti- Her sene olduğu gibi bu sene de 
receğini keşfetmek yalnız büyük Gazi'ye nasip olan bir deha e- ı Ağustos Zafer bayramında 3 üncü 
seri olmuştur. kolordudan urfi eden Erkan ve ü-

Gazi milletin bu tükenmez kabiliyetini her kesten evci keş- merayı askeriye ile zabitanın terfi li-
fetti. stelerinden bir kısmı dun tebliğ edil-

Hem de hiç bir dakika şüphe ve tereddüt geçirmeden, bütüı:;ı miştir. 
millete yeniden azmü kuvvet veren hep Gazi'nin o en müşkül za- Bu listenin dün teblii edilen kıs-

mını aynen dercediyoruz : 
manlarda bile sarsılmayan imanı olmuştur. Birind Mülazimlığa rer!, edenler: 

30 Ağustos 929 günü düşman ~arma dağnık olmuş, Türk or- Hilmi, Cavit, Hakkı, Nedim, Haydar, 
dusu zaferi kazanmıştır. Büyük Gazi 26 Ağustos 922 de taarruz Tevfik, Halit, Burhan, Nureddin, 
emrini vermişti. Rüştü, Halit, İhsan, Tahsin, İrfan, 

Beş gün zarfında dTişmanın en mükemmel vesaite malik, kuv- İlhami, Ali Rıza Nureddin, Ulvi, Ke
vetli bir istila ordusunu böyle beş gün zarfında imha etmek bli- mal, İrfan Nazmı, Ferit, Şükrü, Ni

met İhsan, Avni, Şevket, Sadi, Cavat, 
tün dünyayı hayrete düşürmüştür. Muhiddin, Tevfik, Nazif Hulki, Sa-

Bütün Türk nesilleri 30 Ağustosu her sene tes'it edeceklerdir. dettin, Haydar, İshak, Ahmet Kema
Bu büyülı: gün her sene tes'it edilirken Tayyare bayramı da !ettin, Edip, Sami, Ahmet, Malımut 

yapılmaktadır. Şevket, Refik Remzi B.ler. 
Vatanın suyuna, toprağına olduğu gibi havasına da hakim Yüzbaşılığa terfi edenler: 

olan Türk milleti tayyareciliğe azami ehemmiye ti vermektedir. Hakkı, Emin, Şükrü Remzi Rıza, 
İşte 30 Ağustos zaferini tes'it ederken Tayyare bayramını da ~uzaffer, Ali, İlhamı, ~azhar: T":"-
h • · l ,. di sıo, Recep, Osman Nun, Huseyın, 

ep o vatanı sevınç e tes ıt e y o ruz. ' Talat, Sami, Nuri, Hacı Ahmet, Meh-•••••0••••11> met, Zilini, Arif, Halit, İhsan, Niyazi, Bayram nasıl ge"ecek? Ha~kı Kadir, Şefi~, Sami, Rıfat, Ar!f 
y • Zeki Cemal, İsmail, Cemal, Nurı, 

Bu sabah Taksimde büyük bir 
resmi geçit yapılacak; yeni Istanbul 

tayyarelerinin adı konacaktır 

Mehmet, B.Ier. 
Kemal, İzzet, İhsan, Hulki, Ne§et 

Hasan, Mustafa, Ferit, Mumtaz, Fik
r~, Kemaleddin, Fuat, Ziya, Sıdık, A
rıf, Necati, Ekrem, Zühtü Fahri, Ha
mit, Fuat, Rıza, Şefik A1ıdülhamit, 
Muharrem, Hikmet B.ler. 

Binbaşılığa terfi edenler. 
Sadri, Ragıp, İsmail Hakkı; Ali, 

Asım, Ali, Şevki, Hayrettin, Hasan, 
1 Veli, Bahri, Rıfkı, Recep, Kazım, 
Mehmet, Faik, Fehmi, Necmi, Osman 
Nİ uri ;Abdullah, Faik, Cevdet, Şahap, 
brahım Hakkı, Rıdvan, Ali Saim, Ad 

nan, Fuat, Nazmi. 

Lozan muahedesi mucibince muh
telif hükfunetlerle hükumetimiz bey
nindeki ticaret muahedelerinin müd
deti evvelki gün bittiğinden dün sa
bahtan itibaren bizimle ticaret mua
hedesi akdetmemis olan devletlerin 
müvaredatına azami tarifenin tatbiki
ne başlanmıştır. Hükfimetimizle şim
diye kadar yeni muahede aktetmiş 
olanlar bazı noktalarda diğerlerine 
nazaran istifade etmektedirler. 

Azami tarifede 5 misli resme mu
kabil 8 misli, 8 misle mukabil 14 mis
li ve 9 misle mukabil l 5 misli resim 
alınmaktadır. 

Bu devletlerin başında Fransa bu
lunmaktadır. Yeni gümrük tarifesi
nin 1 Teşrinievelde tatbikine kadar 
bu suretle hareket edilecektir. 

GÜMRÜK ERKANINDA 
TEBEDDÜLLER 

Gümrükler idaresinin Barem ma
aş cetveli ve yapılan yeni tayin ve 
tebeddüller dün tebliğ edilmiştir. 

Yeni kadroya nazaran htanbul 
baş müdiri İsmail Hakkı B. tarife mü
diryetine, tarife müdiri Raif bey baş 
müfettişliğe ve müfettişlerden Sey
feddin bey de İstanbul baş müdürlü
ğüne tayin olunmuşlardır. 

Mezun bulunan baş müfettiş teka
üde ıevkedilmiştir. 

Haydarpaşa baş müdürlüğü de 
merkez müdürlüğüne tahvil edilecek 
tir. 

Bugünkü yarışlar 
Karacabey harasının muvaf

fakiyeti anlaşılıyor --Memleketimizde at neslini ıslah et-
mek, güzel hayvan yetiştirmek için 

Gayri mübadiller içtima halinde 
~~~ 

Gürültü i le açıldı,-
tokatla kapandı ! 

Gayri mübadiller kongresinin 
dünkü hali! 

Büyük gürültüler,uzun dedi kodular 
arasında Suphi Nuri bey bir zatı 
tokatladı ve bir hanımdan da 

tokat yedi ! 

Selami İzzet Bey niçin ve nasıl celse 
haricinde htrakıldı ? 

Gayri mübadiller cemiyetinin se
nelik kongresi dün Türkocağında 
toplandı. Dünkü müzakere çok hara-
retli ve güniltülü oldu. Daha celse a
çılır açılmaz herkeste bir 1 asabiyet a
laimi görülüyordu. Filhakıka dakika
lar geçtikçe fırtma büyüdü ye niha
yet tokata kadar vardı. 

KONGRE AÇILIRKEN 
Kongreyi cemiyet rei•i ve huınbul 

meb'uau Hüseyin bey açtı. Geçen de· 
fa ekseriyet olmadığı için kongrenin 
toplanamadığmı ve binaenaleyh bu 
sefer her kaç kişi olsa da kongrenin 
açılabileceğini söyledi ve bununla be
raber içtimada msabı ekseriyet hasıl 
olduğu için davete icabet ettiklerin- .,·el(Jmi izzet bey Celal Nuri bey 
den dolayı azaya teşekkür etti. Kon- . . .. . 
gre açıldıktan sonra riyasete Celı!I yenın her huıusta gayrı mubadillere 
Nuri ve k§tipliklere de Muhsin Sait yardı~ 7tmekte olduğu~a işaret ede
ve Muzaffer beyler intihap edildiler. ek ~eıs~cumhur Haz.ler'?e• B. M. M. 
<;elfil Nuri bey riyaıet mevkiine geç- ~em Kazım paşa H~.lerıne, .~aş ve· 
tı. Muhtelit mübadele komisyonu he· ~ _tsmet paşa Hz.Ierıne, Hancı.ye ve. 
yeti murahhasası reisi Tevfik Kamil kılı Tevfik Rüştü ve Maliye vekili 
beyin de içtimaa iştirak etmesinden S~raç?ğlu Şükrü b~ylere, ve HaJıkı 
dolayı kendisine kongre namına teşek Ş~naaı paı.a vesatetile Halk fırkasına 
kllr etti. bır heyet ızamile arzı tazimat edilme 

ARZI TAZIMA T sini teklif etti. Bu teklif müttefika.ı 
Bundan sonra hükumeti Cumhuri- • Oeyamı 4 inci ııahıfede • 

Bizi taıııı11ak içın .. 
Kadınlarımızı şayanı hayret derecede 

yük ek buluyôr ve diyor ki 
Şehrimize gelen Amerikalı Mu- navutluk ve Yunanistana gıtım Bu 

harrir ve muallim Mis Marin Ange- raya geldim. Buradan da Bulgarista 
line Havlett dün Türk ocağını ziya na, Macaristana, Yugoslavya, Çekos 
ret etmiştir. lovakya ya gideceğim. 

Şarkı karip kadınlığı hakkında tet İtalyanın bu günkü vaziyetinde 
kikatta bulunan Amerikalı Mis Ma- İtalyan kadınlığının mühim mevkii 
rin Angeline Havlett Ocakta münev vardır. 

'•t. li n inki şup esiz beynelmi-
tlııl'n d •ııg; r1ına çok hizmet edr
\ .

1 'l;ı~ •n bi; ~ada olursa olsun a-
Kaymakamlığa terfi edenler: 

ver hanımlarımızla iki saat kadar Arnavutlukta kadın hayatı yeni 
. görüşmüş ve ekserisinin İngilizce başlıyor. Faal bir mevkii yoktur. 
konuşmalarını çok takdir etmiştir. Türk kadınlığını ise hayatta mev-

~ ve §U}'uk ve sağlam istinat
\':'İlcı k tuu::.r~ur. Terbiye, akıl 
'I~~ •h1aktn tnkişaf ettikçe bey
'·" ... dıt. ~· da kuvvet bulacag' ı 

1 

1,,, '."Cflı Yltııdil"k \ ""lıır. "ırıun 1 beynelmilel bir 
~, tdUııı; un milletlerce kabul 

' 1ab;ı;r ~ 0lınası bile bir ka-

l~ ~KIMESUT 
~~ llııı lS.l\fE1 Pş 

Und et Paş • 
l;j 1 ~a "kları a Hazretleri davet
li, ''.ltiı !banın k ~adıköyündc Alli
' 'lıııı "" erın:ıesinin d .. " · .. erd. , urar k ugunu-

ır , a geceyi orada ge 

>,~-lo t!1ı.i:iY"-
~ v,;.ada b 1i: VEKİLİ 
t t ı]j $ U)ullnıak 
'tt ltig; araço. 1 ta olan Mali-

•dec takdird~ ~ Şü.krü Bey av-
eır.tir, ugun İzmire ha 

~tiıı lı. l'f:'::---
a lef· .lllA SEFİR! 
n ırı En· 

~ §•hritııi, ıs Bey bugün An
.\f>lJ ~cektlr. 

toAa 
·~tı ~tl\1ua~~INOE YENi 

~Tı li ıdarea· tTLtR 
• "lı 8•ir ınde hab 
~u ta andan "t·b er aldı& ımıza 

' "' ita ibik .~~ aren Q29 senesi 
~ llıtııı.,~.Unu rnuc;~·ektedir. Yalnız S ~•n; ıy•tlere b. ınce ihdas edi
~ U lta~·•tııurıar 1; E)Iülden itiba
ı,.j 'l'ap •1 ınemurı 11Yln •dlleceğin
ı..~ ~a Uda Yeni 1ar tayin edilmek 
• 11, .,,1•ınidir, !{ lıdas edilen mü-

5 ırı adroıu bir M " 
eınurdan . u-

ı ar . 

Bıı•m ,, .... <QD 

ALı' Rİı 

Rıza, Osman Nuri, Mustafa Sabri 
Ali, Şevki, Hayreddin. Ömer Emin 
Ekrem, Asım, Zühtü, Ahmet Mıthat 
Muhiddin, Hasan Fehmi Hüseyin Sa
bri, Cemil, Avni, Arif, Pertev, Feh
mi Tevfik, Vedat, 

Miralaylığa terfi edenler: 
Nuri, Hüseyin, Hakkı, Savfet, Hü

snü, B.ler. 
Paşalığa terfi edenler: 
Suvari müfettişi Miralay Mehmet 

Ali ve Ziya Beyler de paşa olmuşlar
dır. 

Kehanet doğru değil 
Fatin bey kışın sert ve ya 

hafif olacagı tahmin 
edilemez diyor 

Tabiiyat muallimlerimizden biri-
Başkumandan harbi güniJ.. nin bu sene kışın şiddetli olacağr 

Bugün. zafer ve tayyare bayramı- ?an sonra Şükrü Naili paşa bir nutuk 

1 

hakkındak! _kehan.etine k~rşı .Raıat-
nın tes'idı pek parlak olacaktır. Bu ırat edecektir. hane muduru Fatın B. atıde kı beya-
sabah bilhassa büyilk bir geçit resmi Ve bundan sonra resmi geçit baş- natta,.bulunmuştur : . 
yapılacaktır. Saat 11 de Taksim me- lıyacaktır. Alay Şişane, Karaköy köp 1 " - Kışın sert ".e ya. hafı f geçece
ydanında yapılacak resmi geçitle baş rüsü, Sultanahmet tarikile Bayazıta ' gt • "."'elden tahmın e?ı l~mez. Bu hu
lanacaktır. Talimhane meydanında aı· kadar gelecek ve merasime burada i sus ılmen. kabı! değıldır. Avrupa.da 
rasile kıtaatı askeriye ve mektepl<r nihayet verilecektir. Bu esnada tay- da bazı kımseler bu yolda tahmın-
cemiyetler toplanacaklardır. Merasim yarelerimiz İstanbul ifakında uçarak l lerde bulunurlar. .. 
Kolordu kumandanı tarafından yapı- hallan sevincine iştirak edecekler ve Fakat ora.da hal.~ bu ~ozlere pek 
lacak tefritle ba,lıyacaktır. Tayyare cemiyetinin hazırladıkları aldırmaz. B;zde _böyle bır şe~ çrktı 

tebrik kartlarım atacaklardır. ~ı .halk telaş edıy_or. Bana yuzlerle 
Bundan sonra ordunun en genç za 

biti tarafından bat kumandan muha-
. · · · tu:. Bun-

· . . . . kışı telefonla malumat soruyor. Kı-
Tayyare cemıyetı bu mera11me bır , şın naııl olacağını kestirmek kabil 

• Davamı 4 inci sahifede • degildir. 

hükumetimiz tarafından azami alaka 
ve fedakarlık gösterildiği gibi halkı
mızın da bu maksatla yapılan yanş
Iara rağbeti seneden seneye artıyor, 

Bu sene Veliefendide yapılan ya
rışların bugün sonuncusu yapılacak
tır. Son haftalarda yanglan seyret
mek için toplananların miktarı hal
kımızın rağbetine parlak bir delil o
luyordu. 

Bu yarışlarda en ziyade iftiharla 
gördüğümüz şey Karaca b. harasının 
yetiştirdiği taylardır. Haranın, hay
van neslini ıslah etmek için sarfettiği 
gayret çok iyi neticeler veriyor. Bu 
günkü yarışlarda da bu güzel tayları 
göreceğiz. Yarışlardan sonra tayların 
bugün de satışına devam edilecektir. 

Alay köşkünde 
Aylardan beri dedi kodusu devam 

eden Güzel san'atlar birliği edebiyat 
şubcşinin yeni idare heyeti dün inti
hap olunacaktı . 

Filvaki dün öğleden sonra birlik 
salonuna edebiyat şubesi azasından 
bazıları gelıneğe başlaıruştır. Fakat 
aaat iki buçuğa kadar beklendiği h>I 
de ancak 20-25 kiti gelmiştir. 

Neticede ekseriyet olmadığı anla
tıldığr cilıetle intihap gelecrk Persrm 
beye bırakılmııtır. • 

Amerikalı Mis Türk kadın Cemi- ki alınış ve faal buldum. İşittim ki, 
yetleri, teşkilatı, Türk kadının te- Türk kadınlığı gelecek seneden iti
rakki sahasında sür'atli seyri hak- baren belediye intihabatına da i tİ· 
kında verilen izahatı havretle dinle rak edecektir. 
miş ve not almıştır. . Yunaniıtanda da gelecek sene ka-

Bu esnada bir muharririmiz. de dınlara belediye intihabatı hakkı ve. 
Mis Marin Angeline Havlett ile ko rileceğini söylediler." 
nuş~utt':'r, . Amerikalı Mis, Ocaktan ayrılır-
Mıs, dıyor kı: ken çok memnu n kaldığını söylem" 

. . "- Şarkı karip kadınlrğını tetkik ve teıekkür etmiştir. • 
ıçın Amerıkadan çıktım. ltalya, Ar- Bugün Bulgaristana gidecd: ir 

,ı••••111 1 1 1 11•1 111111111 1 1 1 111 11 1 111111 1 111111 11111111 1111111ııııııııı-. 
.. 1111 ••••• 111_11111111111111111 1 1111111111111111111 1 111 1 111ıı11111 ıı : 

''J\I'll' . k . : : 1 J)ret .. lll an etı :: .. ~ --.. --== :: :: Cevapların bir kısmı sıralandı §§ 
55 Yakında neşre başlıyoruz.. §§ .. - - -- --== :: :: Anket mevzuu mahduttur. ;; 
: : HArf ve dil inkillbının yıl 1 halkı tedriR meselesinden :: ·- :: :: dllnUmll vesilesi ile bir anket bahseden blr mektup aldık. ::: 
:: açmış olduğumuz maıilmdur. B •• 
: : Bu ankete şimdiye kadar ge· u meseleden ve o mektup-:; 
:: len cevaplar bu işi UetUne al- taki mUtaıaaıardan ayrıca :: 
§S mı' olan yazı arkadaşlarımız· bahsetmek isteriz. Yalnı~ i§ 
:: dan Ibrahlm Necmi B. tara· anketimiz yeni yazı ile oku- :: 
il fından sıraya konulmuftur. yup yazmada güçlük veren ;: 
§1 Bunları kısım kısıın }akında noktalar var mıdır, bunu :;: 
!l!i! neşre başlıyacagız. arnştırmağa ve o gibi gilçlilk· :: 

:ı Gelen cevaplar arasında ler varsa halli çarelerini tet- EE 
!: anketin mevzuunu geçen bazı H.< için açılmış olduğundan ES 15 mutalAalara rasgellyoruz. Me· cevapların bu esas etrafında §§ 
:E seli y eni harflerle k_öylerde verilmesini rica ed eriz. •• .t111ll'lll'11l1111111''1''1l''l111111111l111''1'''''''''''''''''''1'''''''''•·· tıı 1 111 111111111 111 il 111111111 il il •••••••••••••••••••••••••••• 
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MILLlYET CUMA 30 AôUSTOS, 1929 

'Smanlı tarihinde :v « 
0. ~kadın parma_~ı! ( 

f.lilliyelio larihi lelrikası : ıo 

-~ 
HARiÇTEN ALDIGIMIZ H-A-B-ER_L_E_R_)J 

'i-Oit·ı "'b·erte r'~·"' 
Ticaret muanecıeıeriJ1111 

Türk-Fransız tic~;~'i9;,~ahedesi Arık8 
da merasimle imza edildi Harem ile Babıali arasında .. 

lli'tllıitti-de 

Geneh-/lcum! 
Yafada hükumet 
dairesine hllcum 

Çinde 

Ruslara ateş! ... ;; 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Fran 1 yoruz muahedede görduf ..ı-

KUDOS,28 (A. A.) - Araplar Ya
fada hükı1met dairesine hücum etmiş 
!erdir. Memurlar zırhlı otomobilleri 

Babıali bu sırada Sırpların ü-ı yan ve iğtişaş baş göstermişti. harekete getirmişlerdir. Bir çok kim· 

k d .l k .. Edir H 1 taht lan Istanbul se ölmü• veya yaralanmıştır. Dür/.Ü· zerine sev e ı me uzere -
1 

e e payı o . . , • 

:\ak~idiliıı cıı ziyade itiınat ettiği 
})İr adam vardı .. 

llacaklılar nJu,tu 
~iın~i Almanlara ~ucum 

efüyorlar 

Kafaları koparılmış 
cesetler bulundu! 

sa ile yapılan ticaret muahedesi bu ı ticareti hariciyemiz ~ok~3 ett» 
gün merasimle imzalandı. Komisyo- dan ehemmiyetle telakki r 1 
numuz reisi Zekai B. muharririmi- bir nokta da şimdiye kada a11' 
ze şu beyanatta bulundu: müvaridatından Fransada aıı>' ıl· 

MOSKOV A, 28 (A. A.) - (Tas) - Yeni tarife kanunumuz ve bu trepo resmi munzamrnı ıı u~ 
Çinliler Otsuride hudut boyundaki kanuna merbut yeni gümrük tarife- ki resmin ilgasıdır. Bu ~caf(ll 
Sovyet karakollarını bombardıman miz bir teşrinievelde mevkii mer- zi komşu memleketlerin 11 

La Haye, 28 (A.A) - Altı devlet etmişlerdir. Ayni zamanW. iki Sov- iyete ge_ç7cektir. Bu y~ni tarife esa de çok mutazarrır ediyo~ılıJ.JııJ 
murahasları_ ar~sı~daki_ müzakere sa yet gemisine karşı da ateş açmış, yol satı dahılınde Lozan tıcaret muahe- hükGmcti bu muahede ıle o 

k 1 1 S lim d !erden yardım gören 2000 Arap Ku-
nede bir ordu hazrrlayordu. Bu kuruldu uru a 1 e evnn- düse yaklaşmaktadır. 
ordunun bir kısmı ( Nizamı ce- deki kadar müdafaa tertibat ve Hayfa'da ve diğer bir çok yerlerde 
dit) askerlerinden olacaktı. Ka· vesaitinden mahrum kalmamış- şiddetli arbedeler olmuıtur. İngiliz 
raman valisi Kadı paşa yirmi tı. Hariçten gelecek bir düşman bahriye piyade efradı karı§ıklık çıka
beş yaşından yukarı olan genç- hiç mukavemete tesadüf etmek- ranların ~~~~ı~·~lır'r. 
!erden mürekkep bir nizamı c~- sizin payıtahta girebilirdi. Bel- MOSLOMANLARIN TEŞEBBÜSÜ 
dit alayı teşkil etmeğe memur ki cür'etkar bir eşkiya çetesi bi· Newyork, 29 (A. A.) - Filistindeki 
ediliyordu. ~u kuv~et te Edir- le bir baskın yaparak Osmanlı i~tişaşlar do.layıs~ıe_ M.ü~lüma'!lar_!ıis
neye sevkedılecektı. Kadı paşa paytahtırtı ele geçirebilirdi. Bil sı.yatla.rını dun mıllı bırlık erk~n~- ye-
. k · 1 d B l 1 •• • R nı Surıye fırkası ve genç Musluman 

at 2,30 da bıtmıştır. Muza~ere 4 me- culardan bir çoğu yaralanmıştır. desinin hitamına mebni devletlerle melcyi ortadan kaldırıııı! ,ııl 
sele etrafında cereyan etmıştı_r._ ~la- KAFALARI KOPARILMIŞ ticaret muahedeleri aktediyoruz. Bü Türkiye hakkınW. hakŞi~(el•~ 
caklılar arasında hasıl olan ıtılafın . yük devletler arasında ilk defa bJ- tenn · 1· M h d iıı ta!1 · 

1 ' · · Al da 1 MOSKOV A 28 (A A ) - Harbın- . ış ır. ua e en rti1 tamam anması ıçın manyanı_n . . . . • · · . . gün Fransa ile ticaret muahedesinı teallik kısmı ok üzel tt. · • 
muvafaka~i lazımdır. Halbukı Al- den bıldirilıyor: Soungarı nehrınde imza etmiş bulunuyoruz. İtalya ile mişt' F ç la gkendil«'"'ır 
manyanı!' ı nıuvafakat~ ve rizası he: kafaları kopar~ı~.ş al.~ı _ceset ~ulu':ı- başlıyan müzakeratın yakında bite- ır. r~nsız r ası lı' 
nüz temın edilmemiştır. Bu baptaki muştur. Ekserısının huvıyetlerı tayın ceğ'n' ümit etmekteyiz Heyeti mu ~r ~den ihracat. e~Y • iııı', 
cevabın saat 10 u 20 geçe geleceği edilmiş ve Sovyet vat~~daşları ?ldu~ rah~a:...mız bundan evcİ İngiltere i- ~ır lıste kabul ~~nnı§~ur"' 
söyle~iyor. Meşgul eyaletler ~azı~ı l~rı anlaşılmıştır. Harıcıye ~omı~erlı- le de ticaret muahedeıini parafe et- assa a~.y~n, t_ıftı_k, [..dı~ )ı'I, 
M. W~rth içti.madan çıkarken hıç hır ğı, Alman konsolosunu tahkıkat ıcra- miş ise de henüz imza merasimi ya- pamuk .üzüm, ıncır, f l kf ~ 
'!'ese le hakkında itilif hasıl olmadığı sına davet etmiştir. pılmamıştır. Bunun da yakında ola- sulyc, no1;ıut, p~l~ut va •,f/Jl ıstenen as en top a ı. ı.:n ar hassa böyle hır çete usya taraf la c · t' "ta -1 · h · · · k ·· .. . . . r emıyc ı vası sı e ız ar etmış-

Edırneye· se~~ed_ılm~ . uze:e ndan gondenlmış olsa daha ça- ler ve Filistinde hali hazırdaki şekli 
Istanbula getınldı. Lakın Edır- buk muvaffak olurdu. idareye karşı protesto ve Balfour be
neye gönderilecek yerde uzun Napoleonun adamı Istanbula y~nnamesinin feshini talep etmişler
müddet lstanbulda bırakıldı. gelince her şeyi anlamag·a ca- dır. 
N' d' k t' t I t b ld . • . . . .~ Bu mealde Papaya, M. Hoover'e, 

h 
1

1zkamı -~e 
1~ 1 . 1 a 1 s. an kiu'l"a lıştı. Daha geldıgının ılk gun- M. Macdonald'a ve Cemiyeti Akvam 

a . a ~osten ıyor, yem. t~ş • a- !erinde şunu anladı ki Aimenin daki idari vekaletle encümenine tel
tın ıntızamı hakkında fıkır ve- saraydaki nüfuzu kuvvetlidir. graflar çekilmiJtir. 
tilmek isteniyordu. 1 Haremle babıali arasında vasl- . BEYRU~, 28 (A. A.) - SiyonL,tle-

Bunu gören yeniçeriler artık ta olmak üzere Aime nin bir me brını takmkdıgı Stav~a kahr''ı· ~r~tesAtada ... •• 1 u unma ve unye a a Lstnln rap 
d?:ha f~zla bekl_em~ge luzum

1 
muru mahsusu vardır. Bu ada- !ara muhabbetini göstermek üzre bu 

gormedıler. Y enıçenler bu hal m da Fransaya karşı son dere::e gün bütün mağaza ve dükkanlar ka
karşısmda evvela şaşırmışlar-: dosttur. Napoleonun memuru p~nmı!tır. __ Beyr_ut Müslümanları bü
'11. Llkin sonradan kendilerine Roux bunları ilk günlerde 00 _ yuk hır numayış yapmağa hazırlan· 

ld ·ı K d k 1 1 <- maktadır. 
~e ı er. a ı paşanın as ~r e- rendi. Roux Istanbula geleli on İNGİLİZLERİN TEBLİÔİ 
rı I~tanb~ld~ beklerken Edıme- : gün olmamıştı ki Selim Fransa İngiltere müıtemlekit nezareti ta 
dekı yenıçenler de gelecek kuv-

1 
ve Napoleon hakkında ki tevec- ra!mdan _ıs_ tarihile neıredilen teb

vetlere karşı mukavemete ha- .. h.. .. .. t k . . b' f lıgde Fılıstındeki vaziyetin değit-
1 cu unu gos erme ıçın ır er- di". b'Jd' ·ı· 

zırlandılar. Nihayet nizamı ce- me s•.. ı ırı ıyor. 
d

. k 1 . Ed' il d iman .çık~r~tı. Bunda Nap~leo- Kuduate, Yafada, Hayfada nispi 
ıt as er erı ırn~ye yo an 1• 1 nun ısn:ıı ı~para~~r ve padışah bi~ .•~kiln vardır. Borhan harp ge-

fakat bu sefer şehrın. kaı_>ıl~ı sıfatlarile zıkredılıyordu. mıs~nı.n çıkardığı efrat tarafından a 
kapalı buldular. Yenıçerıler k-ı- 11 RUSYA Ki Dl sayış ıade edilmiıtir. Tayyarelerden 
mseyi içeri almıyorlardı. İki Z de bomba atdmııtır. 
taraf arasında muharebe oldu. ı Rusya çan Fransada kendini H_ayfa, Remle ile Kudüs ctrafın
Kadı paşa çekildi. Bunun neti-1 imparator ilan eden Napoleo- dalcı t~pel~rde toplanmış olan Arap 

• • • • 1 •. • larm üzcrıne atef açılmıştır. Gazzc-
cesı olarak yenıçerı agası, sad- nu böyle hır sıfatla tanımıyor, nin cenubunda Arapların kuvvetli 
radzam oldu. 1 Napoleonu imparator olarak surette toplanmış oldukları görülü

y eni çeri ağası sadrazam olu- , tas tik etmiyordu. Selim bu hu- yo_r. Faka_t bunların ~ı.kdarı tahmin 
nca ilk iş ı'slahat ve teceddüd ta'susta Avrupanın bütün diğer edılen_ıem~ş olduğu gıbı hu taraflar-

{ 1 .. b · .... 
1 

" • dan ıımdıye kaW.r hiç bir hücum 
ra ~ arının c;>teye en re sunı - 1 hükumetl~nnden eve! davran- hareketi görülmemiştir. 
mesı oldu. İllızamı cedıt asker- mıştı. Selım bu suretle Nopole- 28 gecesi Beyti alfa üzerine yapı
leri de Anadolu ya iade edildi.1 onun imparatorluğunu tastik lan taarruzlar defedilmiıtir. 
NAPOLEONUN MEMURU !edince Rus çarı buna kızdı. Is- Kud~s · Nazarcı - Taberiya ara-

. . . . . ı . sındakı telefon hatları kesilmiştir. 
İşte bu bırbırını takıp eden tanbulda bulunan Moskof elçı- Yeniden takviye kıtaatı yollanmış-

müşkülatın verdiği mecburiyet' si hemen sadrazama müracaat tır. Bundan başka 28 tarihile Kudüs 
le hariçten bir yardım aranır-' etti. Napoleonun imparator cii- ten de şöyle bir telgraf gelmiştir. 
ken Nopoleona müracaat edil- ' ye tastik edilmesinin Osmanlı İN~t_Lt_z MATBUATININ FİKRİ 
ınişti. Napoleonun gönderdiği 1 

devleti ile Rusya arasında prk k F~l~tkınkde ~~erİeya_n1 _ eden kanlı_ va· 
1 h' b' k k · b ayı a ınwo ngı ız gazetelerı ta-

memur, 1806 senesi Kanunuev- va ım ır ta ım va ayıa se e- rafından verilen mal· ta .. b 
· · · lb· · 'h · 1. · uma gore u 

velının 22 ınci gönü Istanhula ıyyet vermesı ı tıma mı, son hadise Londrada büyük bir dikkatle 
gedli. Napoleona gönderilmiş! derece tehtitkar bir lisanla söy- takip e_dilmektedir. 
olan mektubun hüsnü tesir ha-lledi. Filhakika bu tehtit boş Daylı ı:<ews ~u .. h~di~t~an bahs~
sıl ettiği daha eve! anlaşılınca 1 bir laftan ibaret değildi. Cünkü derken dıyor._kı: Bır hı_rınc ~ 1~ h_ır 
1 b 

. . 1 .. • .. - • takım menafıın çarpıştıgı Fılıstın 
stan uldanFra:ısa hancı ye na· I ot~denben Istanbula goz dık- gibi bir yerde İngiliz mandası iade 

zırı TalleY_rand a Sadra~am ta-
1 
~ış ola~ ~us ya burasını ele ge- edildi. Fransızlar Suriye isyanlarile 

rafından hır mektup gonderıl- çırmek ıçın zaten behane an- meşgul bulunurken Filistin sakin 
mişti. Bunda Napoleon hakkın- yordu. k~l?'ıştı. Şimdiye. k~dar orada asa-
da " Fransa padişahı" gibi ta- Roux, aynı senenin şubatının yışın muhafazası ıçın az kuvvet_ hu-
b . I k il 1 k k d' · 14 .. .. .. .. I b ld lunduruluyordu. Fakat oraya gıden 
ır er. u aı:ıı ara en ısı mu- uncu gunu stan u an ay- Yahudiler arazi satın almağa başla-

vffakıyetlerınden dolayı tebrik rıldı. Istanbulda Napoleona ka yınca yerliAraplarbundan karcdiyor 
ve tebcil ediliyordu. Bundan so-' rşı dostluk beslendiğine kanaat lardı. Belki de şimdiye kadar ıükiı
nra da muvaffak olması temen-1 getirmişti. Vaziyetin miişkül nun muhafaza~ı bu~dan ileri geliyor 
ni ediliyordu. Bu mektupta ila- olduğunu anlayarak gidiyordu. du. _Fakat ı~kar edıl~mez kı _Arapl~r 

t "k' d 1 t d el h ı eskıden berı Yahudı muhacırlerımn 
ve en ı. ı ev e ara~~ a a a Napoleon, Istanbuldan avdet Filistine yerleştirilmesine muhalif 
kuvvetlı dostluk tesısınden de eden Roux dan lazım gelen ına- bulunuyorlardı. Asayiş iade edilir 
bahsediliyordu. · ı lfunatı aldıktan sonra vaziyetin edilmez tetkikata girişilecektir. 

Istanbuldaki Fransız masla- ciddiyetini derhal anladı. Vakıt D·- SEfBEP N~?. · . 
h t .. R ff' d b ık be d · . . ıger tara tan Daıly Chronıcle 

a guzan u ın sa razamın u ay tme en, en zıyade ıtımat gazetesi de Fili•tin veka i · d hah 
kt b il k k d. · · - · b' d y ın en me u unu yo ar en en ıs: ettıgı ır a amını ceneral Sebas sederken diyor ki: 

de hariciye na::rrına yazdığı me 1 tiani'yi İstanbula gönderdi. "Bu iğtişaşların vehameti. bunun 
ktupta sadrazamın rica etti~ini . . . " . dini bir rekabetten daha başka se-
0 1 . 

1 
- k Nakşıdıl ıle Babıalı arasında beplerden ileri geldig'i anlaşılıyor 

sınan ı ımparator ugunu ar- h · ı İb · · · t k . . . 
0 

ma remı esrar o an rahım E- Harıçten vukubulan esrarengiz bir 
arm~ ıçı.ı:_ın:ıparatorun yar ı- fendi tarafından da Talleyrand takım amillerin burada rol oynadı· 
mını ıstedıgını yazıyordlL a bu sırada bir mektu önderi- ğı tahmin ediliyor." 
MÜDAFAASIZ PAYiTAHT liyord S b ti ., .P &" b Parlamento azasından Kenworthy 

B .. . . . u. e as anı nın Istan U- bu hususta sorulan bir suale cevap 
u. g~stenyor kı edılece~ ~~- la gelm~sinden Parise giden bu verirken demiştir ki: 

vv~t~ı hır yardımın pek buyuk/ mektup ıle beraber Fransız mas - Filistinde takip edilen siyase
tesırı_ olacakt_ı._ Çünkü impara- lahatgüzan Ruffin de Talley- timiz zaifti. _Arapla~ b_undan istifa
torlugun dahıhnde devletin nü-· rand'a bir tahrirat yollu ordu de etmışle~dır ... ~ılıstın hakkında 
'uzu kalmamış he t ft · l . Y . · muhafazakar hukumet pek korkak 
ı ' r ara a ıs· · Bıtmedi hareket ediyordu." 

~Politika 1 HAFT1LIK l~MAL 
Dün La Haye'den gelen haberler ğ'.na benzedi. Nihayet gelen haberlere 

Young planının tatbiki hakkında ni- gore, pazarlık 36 milyon markta ka
haY.et İngiltere ile diğer devletler a- ~-ar kıldı. _Bu neticeden anlaşıldığı 
rasında bir itilaf husule geldiğini bil- uzre, İngıltere'de metalibatmı 12 mi
dirmektcdir. Bu haberlere gört, Fran- iyon kadar tenzil etmiştir. 
sa. İtalya ve Belçika bir itilafa var- ı;ıu_ şe~_ait altında Young planını:> 
rnak için istilzam eden fedakarlığı tatbiki muemmen demektir. Yani 1.ıu 
müştereken yapmaktadırlar. plan meşhur Dawcs planını istihla! 

Hatırlardadır ki La Haye konfc- edecektir . 
••• 

nı beyan etmiştir. işgal masr~fl~.rı .Al.Ima-yade cağını ümit ediyoruz. Romanya ife ğırsa~, m~yan~oku, halı~\, fi 
meselesinin octaya çıkardığı ~-çluk - de yeni ticaret muahedesi yapmış bu maş üz~~ıne. •t!•melerı~at' 
!erin i~ale_ olunacağı .zannedıl~yor. 1• j"( ,._ k (d lunuyoruz. Fransa ile yaptığımız bu buna mumasıl diğer~-•'~ 
~aha ~ım~ı~en hır tesvıyc suretı der 0 1 8 0 U ticaret muahedesi tamamen müteka- da Fra~s':z asgari ~rıfesı u~ 
pış edılmıştır. M. Snowdcn alacaklı HAMBOURG, 28 (A. A.) • Dina- biliyet prensipleri dahilinde yapıl- !emler ıçın bu tarıfenin ~ 
de.~letlerin noktai. nazarını şiddetle mit fabrikasınW. bir infilak vukua gel mış olmak gibi cumhuriyet hüku: 2:İl1tı havi resimler t~ı~~t 
mudafaa etmcktedır. mit 1 kişi ölmÜf, 5 kiti ağır surette metinin takip ettiği esaslı bir noktaı tur. Bundan maada bütiıll Jıİ 

SAR HAVZASI MESE1:ESİ . yaralanmıştır. nazarı tatmin etmit bulunuyor. Bu- Fransada aagart tarifeye ti 
PARİS, 29 (A.A) - Petıt Parı- KOMÜNiSTLERLE nu memnuniyetle ve intirahla görü-, tir. 

~~~~.!~'~:~= !~~:!~i~ ~ı;;~ HAMB;~:~.'~:·(~~~-) - Komü Mn"essef h 'ır ıavya'° kazllas'ıa Filistinde neler old 
hır Fransız - Alman mcselesı oldu- U J 11 
ğunu kabul etmesini temine muvaf- nistlerle 1 mdilliyetperver sosyalistler LONDRA, 29 (A. A.) '. 1' 
fak olmuştur. M. Henderson. Alman çarpışmış ar ır. ..__ kat nezaretinin bir tebliğill~:tıl 

'h k "fi d b J İZMİR, 29 (A.A.) • Bu gün §th- ..., yanın sarı te lı er e u unmasını Sırbistanda . . .. 'f b' k 1 t r Filistin vaziyetinde hem•" -:;;1 -ahalinin hukukuna tamamen riayet rımtzde muessı ır aza 0 muf u · bedd"l kt H f ch••ı1""11:, 
edilmek suretile- kabul etmiştir. Komünistler tutuldu Seydi köy afakınd~ b~ ~ecrü1; uç~- rar t~pır~u:;üh;: hlr ~.!,-~ 

ALMANLARA TEKLİFA T §U yapan tayyarec:ı Bın aşı esıru, tinin taarruz tefebbüıü --,,ı'· 
BELGRAD, 28 ( A. A.) - Polis bir yüzbaşı Fehmi beyler ansıttn sukut vazöründen karaya çıkarıW' '../ 

La Ha ye, 28 (A.A) - Altı davdet- komünist tC§kilatı ketfetmiş ve Ne- ederek şehit dü§müşlerdir. reze .. rafından aL'ım hıra~/. 
Çi devlet murahhasları saat 11 en · · · d b' · · kif · · B ~ " ,.~, sıç ısının e ınnı tev ctmıştır. u Bı'r dolandırıcı yakalandı yan~-n bilhas•• mu'"tecıısir 'ı1 13 e kadar içtima ctmi9lerdir. Mez- "" -
kiır murahhaslar. Alman heyetine adamın ikamctgihınW. komünist risa ANKARA 29- Burada mev !ide bir istikıaf yapan~~;.-', 
kafi bir itiW elde edilmesi için ne leleri ve mühim miktarda malzeme • !er tarafından Hayfa ile "~ 
gibi hususatı kabul etmesi zaruri ol- bulunmuıtur. Polis müdüriyetine Ne- cut işsiz ameleye iş bulacağı va- sında, bir de Kudüs civarıl1 
duğunu i.zah ve teşrih eylemiıler- siç dördüncü kattan kendisini atarak di ile bir çok biçareleri üçer, be- !arda ehemmiyetli tecem~ıııt ·; 
dir. ölmüştür. Ayni zamanW. komünist şer lira dolandırarak epeyi mü· lunmuıtur. Bunların Uzeriı>'Jıll r. 
ÇEVRİLEN MANEVRALAR höcrcleri teşkili için ecnebi memlc- him bir yekun ele geçiren Tev- l~r atılmı.ıtı~. Gazenin ceııu.,,, 
La Hayc, 28 (A.A) _Altı devlet ketlerde para alan 15 kişi daha tev- f' . . · d l d sınde vası mikyasta tahatfU p 

murahhasları saat 15 te toplanmış- kif olunmuştur. 1~ 1~~e. bır 0 an ıncı tev- u haber verildiğinden orar:rı!.; 
!ardır. SRt 18 de celse hali devam kıf edılmıştır. yareler göndcrilınittir. 'Jıf.a_~ ııtı:' 
etmekte idi. Alman murahhasları, Japongada Hariciye tayinleri ahududunun garbindc kiill ~ 
Al 1 E ıilıd · t 'ba en ar mevkiine gccclcyın' hucıııP_,. 

manyanın y en ı ı r - 2'()() kı"şı• Uykuda ANKARA, 28 (A.A) - Mos raplar hudut muhafızları wıl:' tık işgal masrafını tediye etmek ni-
yetinde olmadığını beyan etmiıler- kova büyük elçiliği müsteşarı püskürtülmüttür. Kudüs il•. 1 

dir. Devletler, Alman iddiasına kar- TOKYO, 28 (A. A.) · Tokyoda 2 Ferruh bey, vekalet emrine alı- Hayf~ ve ~ibcr~a. .ar~11nd:~f 
şı Versay muahedesinin askimını i- yüz kişi uyku hastalığına tutulmuş- narak yerine Köstence konsolo- tellerı tahrıp edilmıttır. -~-1 
!eri sürmüşlerdir. M. Briand, Snow tur. Bunlardan sekizinin rahatsızlığı su Agah ve Köstence birinci sı- riada şimdilk sükiln hüJciıw'c'ıl' 
den'in muzalı.erctilc böyle bir iddi- tehlikelidir. Her gün· yirmiye yakın Jt J t e 

h d b 1 Yeni musap kaydedilmektedir. nıf konsoloslug· una Moskova bü a yan ayyaa 
anın şiddetle aley in e u unmuş 
ve bu iddiayı konferansın neticelen • ZEPLiN AMERIKA'DA yük elçiliği konsolosluk. işle~ LONDRA, 29 (A. A.) -~ 
mesini q,J.ik edebilecek bir son saat NEWYORK, 29 (A. A.) _Zeplin n:üdürü_ Ragıp onun l'.~1'.~e .. ~~7 Şnayde_r _tayyare ~U•':h\,Jı' 'I 
manevras.ı. d.iye tavsif etmiştir. Ma- dün akşam "Detriot,. e vasıl olmuf nnci daıre umum mudurlugu Hte~ ikı ~yyare ile ııtı 
mafi, Al~nlar alacaklı devletlerin ve iş mahallesinin üstünden uçmut:. birinci şube mümeyyı· zi Sami za 'refmt§lerdir. • • '• ı _...... • 
mutaleba~lna karşı Jiddetli bir mu- - - - - - .~ 
kavemet i.İ;ırazında devam etmekte- tur. de Süreyya ve Moskova büyük Anlcarada sulama itJP 
dirler. Alman murahhaslarının hat- TRENE HÜCUM EDEN EŞKIYA elç'Ji "' üçüncü katibi Hasan Ce ııtİ 
tı hareketi dolayısile siyasi cncü- LJ\ HAY~, 28 (A.A.) - Vintimil- va: bı;ı vekalet emrine alınarak . ~NKA.RA, 29 - G dl-
menin içtimaı talik edilml.ştir. le-Parıs trenı ansızın Macon mınta- Y . . S . ğı ıle Ahı Mesut arasıll 

~smda durmuş ve iki şabis tren şe- Odesa k~msolos muavını elım tezzemin olarak cere'f'? 
İŞGAL MESAR1Fl fıne hücum ederek elini kolunu bağ- Rauf Envan konsolosu Fuat t tanb l bo~ d esiııcıeıı 

La Hayc. 28 (A.A) - Altı devlet lamışlardır. Mezkiır şahıslar. kaçmış be.y vekalet emrine alınarak ye-
1 

sl u 
1 

ıı.akazı • ~r j,tif 
murahhaslarının aktctmiJ oldukları !ardır. Tren şefi, Macona gelerek po- rine siyasi müşavirlik başkıltibi a an su~. ıçın dlJ-.,,t' 
içtima, işgal masarifi hakkında bir !isi keyfiyetten haberdar etmiştir. Halil Ali Leninkan ikinci sınıf karaı: ';enlmit, suları T.~-M 
netice istihsal edemeden saat 19,30 HINDISTANDA SULAR TAŞTI k l • S b . be k'l t mak ıçın 110 metre tul~ 
da bitmiştir. Müzakerata, bu akf'U'l SİMLA, 29 (A.A.) _ Attock tan _onso osu a n y _ve a e . em tezzemin bir bent inşaSl'-
M. Snowden'in başlıca murahhaslara n alınarak ve tahsısatı Trıyes bildirildig· ine göre son sag· naklar En- n e 1 t ~ vereceği ziyafeten sonra. tekrar baş ' · · k 1 1 • nak DiJ ır. · 

B · d M d düs nehrinin seviyesini dokuz kadem te muavını onso os uguna • ne" · · 1·,._ :.,;ı 
!anılacaktır. M. rıan , . Hen er- e umenının Y JT. 
son, M. Hymans ve M. Streseman daha yükseltmiştir. Bir ço~ köyler !edilerek m~zkfir konsolosluğa ANKARA 29 _ J)iill .' 
arasınW. vuku bulan bir mülakattan harap olmuştur. Telefat miktarı he- terfian Tiflis kançılan İzzet Me .. . '. . · ·ıı 

· nilz maliım deg"ildir. Attock a 15 mil d • S f . k 1 cumenı maarıf vekiliıtl sonra siyasi encümenın celsesi Pcr- f k"' . . . enı ve o ya muavın onso os- k' .1 l 
be ·· ·· . .- 1 vaktine talik edil mesa ede aın şımendıfer ıstasyoırn • . . l ı ı e top anmı.,trr. 

~:tir. gunu og e . - temamen su altında kalmıştır. luga .:rrıyeste .muavın -~onso o- İstanbuldaki O:üderris ;;;• 
SNOWDEN'İ TAKDİR YUNANİSTANDA su NuzhetHaşım ve munhal ka d · f ak'! kmd utıl 

LONDRA, 28 (A.A) _ Muhafaza KOMÜNİSTLER lan Tiflis kançılarlığı muhasse- alış ırkti' 1 
e bya 1 aa!(tı'' 

ATİNA (AA H se er a ne aş ayac 
kar gazetelerden "EveningStandart" • 29 · .) • alla kar- satının Moskova büyük elçiliği !!ll•••••llİıllİ•-~ 
fırkalar arasıhdaki ayrılığın ortaW.n gaşalık çıkarmağa teşvik cürmü ilo k l l k · l · "d" 1 ..... kalkmrş ve bütün memleketin ayni maznun 10 komüniıten yedisi birse- onso osu ış .erı mu .ur ugu DoktOf 
-lava etrafında toplanmış olmasını ne, üçü üçer ay hapse mahkiım edil- kadrosuna naklıle mezkur kan- ,,,,,f 
cesareti artıran bir hareket olmak miştir. çılarlığe. zat işleri müdürlüğü Celal RaS ~~ 
~zre kaydetmektedir. Mczkiır ga- BAŞVEKiL VE AMELE tahakkuk memurlarından Arif ,.r 
zete M. Snowden'in İngiltereye Av LO~DRA: 28 (A:A.) - Başvekil beyler tayin kılınmışlardır. Bahriye haıtanesl ef/r ,J 
rupa meclislerinde işgal hakkı olan Tyndekı bahrıye fabrıkasında çalışan . . • /lal' 
mevkii temin ettiğini de ilave eyle- işçilerin vaziyetini anlatmak için ge- Tıflıs.. ?.a~ko~~olo~lugu ko:ı· ve zührevlge nıiJte 
mektedir. len bir murahhas heyeti kabul etmis solos muduru Huseyın B- vekil.- "/ 

REN MESELESi ETRAFINDA tir. M. Mac Donald bu heyetin teklif let emrine alınarak yerine Ba- -Kadın: Erke .ı' 
LA HAYE, 29 (A.A.) . M. Briand ettiği hususları itina ile tetkik ede- tum kançıları Hulusi ve onun 1 Cilt, frenrl, belsof~ •• ,I 

t 11 d M S ceğini vadeylemiştir. · h · · k"l · akl lı•"" ~ ile M. Henderson saa e . tre- yerıne arıcıye ve a etı evr ve idrar yolu hast• e v 
seman'a mülaki olmuşlardır. Mumai- CEMiYETi AKVAMA müdürlüğü memurlarından Ab-1 en emniyetli usuııer vı -'ıf· 
leyh, hükumetinin işgal masarifine ve GiDiYORLAR 1 d•v ; 
sair mali cihetlere ait noktai nazarı- durrahman ve münhal bulunan I elverlşll 11artıarla te 

1 
-l• 

nl bildirecektir. ög· ıe vakti, siyasi en- LA HA YE, 29 (A.A.) • Davetçi Odesa konsolos muavinliğine Adres: Beyoğlu, 1\ ''.,, JI" 
devletler heyeti murahhasları, saat 7 ıu 

cümen toplanacaktır. Mezkiır encü- 16 da toplanacaklardır. M. Hender- terfian Atina ve Pire başkonso- No il telefon· Beyoğlu ' 
{nen, M. 

0

Henderson'un Ren meselesi c · k loslug·u kançıları Hatı'f Suphı' gun·· ••at 8-10 l '·"" ~ . son, enevreye gıtmc üzre gece J .. a - "t' l:;v 
hakkıfıdaki raporunu dinliyeccktir. Haye den ıı:ıuf'!~~ecektir.. beyler tayin kılınmışlardır. $/,'. 
başfıe-a. beliti de yegane ihtilaf deniz- Amerika donanması hiç mevcut olma kil tı' '"dah ı b • - ·ııerılit·ııil 
de , rakabettir. Mac Donald iktidar . me n mu a e ta~zı~ı, egen~e- vardır. Bunlar razı değ• ıl• "t 

sa da İngiltere'ye lazım olan donan- mışler ve_ bu sen_e. a_.ynı d. mı me __ rasım. 1
1 
Filistin Jcamilen 1-<ı• olsa or• .,,~".,. 

'7'ev)\iine gelir gelmez ilk meşgul ol- ma miktarının nazarı itibare alınması tek d ı k l ' k ' r' 
dug· \1 nıese)e bu idi. O vakitten beri (3 rar e ı me gunu ge ınce. numayış sevi devleti teşku edece ı!il' ıtl 

) Donanmaların tahdidi için mü~- yapım_ şl_ar. A .. rapl_ar da ertesi gün mu '
1 
toplamak mu"'şku"'ldu'"r. Y .. ab0 •• I .. ,. 

hemen daimi denilecek bir şekilde t k y• 
Amerikan'ın Londra sefiri Mr. Da- ere arzu. kabı! bır numayış yapmışlar ve çı- Filistine gitsinler? DunY' p:ı , 

Bu üç esasın büyük bir mana ifa- kan bir kavga üzerine 3 Arap ve 9Ya 1 makla daha fehur ve dab3 , ııi'y 
~ues ile· tnürcakere ve temasta bulunu. d d' - · ·h · H' " h h d • 1111' t " e etme ıgı sarı tır. ıç şup e yok- u i ölmüş. Bundan sonra arbede geçi;ıiyorlar. Ortada Y3 .. il~' (' 
yorcı.... Geçen halta gelen haberlere tur ki tahdidi teslihat meselesinde memleketin her tarafına sirayet et- 1 tarafı kal. ı.yor ki maddi d~,~ ,1" 
göre, vaziyet bir konferansın daveti- d h il · 'd'ld'" · ı 1 · y h d'I ı A ı b • .-..rtıy-,., ı1 a a erı gı ı ıgı zaman ar o muş- mış. ve a u ı er e rap ar irbirini şısında bu his•i feda ç~ ı~ ·• 
ni icap ettirecek raddeye gelmiştir. tur. Müsavat esası öteden beri kabul kesme"e hatlamışlar. Şimdiye kadar 1 hudi azdır. İki hafta evelsı·•O~~ ıtf 
Ancak bu kohferansın, vaktile Wash- dilin' t' N • ı k b · 6 c 1 .. 1 

e ış ır. azarı o ara u mıisavat katledilenler altı yüze baliğ olmakta- musevi birliği demilcn v dil•":~/ 
ington muahedesini imzalıyan be.ı kolaydır. Fakat bundan evvelki iki dır. İngiltere Kudüs'c Mısır ve Maı.1 sun olmasın, bütün YabUIİ~ ~i"i' 
devlet - İngiltere, Amerika, Fransa, konferans bu mu··sa t h d ti · eıı• 't · 
t 

• va ın u u arını ta'dan bahri ve berri kuvvetler sevk- kilatı olan Cemiyetın s ..re• , 
;ansı üç hafta evci açıldığı zaman, 
Ingilizler vaktile Spa konferansında 
kararlaştırılan nisbctlerin muhafaza
sını talep etmişlerdi. Spa nisbetlerile 
Y ouİıg planı arasında lngiltere'nin 
alcyhıne olmak üzre 48 milyon altın 
:nark kadar bir fark vardı. İngiliz 
.naliye nazırı buna itiraz etti. Arada
;;; 48 milyonu istedi. Diğer devletler, 
•; oung planının bir kül olduğunu, 

bunun, heyeti umumiyesini bozma. 
<lan hiç bir madde•ini tadil etmek 
~1ümkün olmadığını söylediler. Son
.ı uzun bir pazarlık devresi başladı. 
'ransa ve İtalya evvela 12 milyon, 
.onra 24 ve geçen hafta 29 milyon 
·ı .r 'iler. İçtima beynelmilel bir kon-

Konferanstaki mali mesele bu su
retle bertaraf edildikten sonra siyasi 
mesele, yani Ren'in tahliyesi mesele
si, efakarı işgal etmektedir. Bu mese
le hakkındaki İngiliz noktai nazarı 
ku~etle ifade edilmiştir. La Haye' 
dekı karar ne olursa olsun, İngilizler 
derhal Ren'i tahliye edeceklerdir. 
Fransız noktai nazarı da tahliyeyi 
tamirat meselesinin halline talik et
mekte idi. Young p11irunın kabulü ile 
tamirat meıeleıi halledilmiş olduğun 
dan tahliye i~in ortada bir mani kal
mamış olması ıazrmdrr. 

talyiı. Japonya - arasında mı, yok- tayin ederken uğradığı mü§külat yü- etmiştir. si akdedilmişti. Bu 1toıı~~si "'ıı~~ 
sa deniı; silahlarının tahdidi hakkın- zünden dağilmıştı. Bununla beraber f y h d" du nıes• o ,. 
da büsbütün ayrı noktai nazarları o- yeni İngiliz hükumetinin bu işte A- Esbap ve avamili her ne olursa ol- ~';.~e 1~ u ~ yu; taraf tat uP~/ 

ranstan 2iyade sarraflaPn pazarı,-

Yalnız Fransızlar bir kaç ay e.-e! 
bir mürakabe koILisyonundan bahs
etmekte idiler. Versailleı muahede
~inin bu mrntakaya ait olan ahkamI~ 

lan "'ransa ve İtalya'run istisnası ile merika ile anlaşmak için çok kuvvetli sun, hu hadiseler ŞU noktai nazardan 1 a ıs ~ _u.. ~r a t i•i oid0ggiPı., 
~· şayanı dikkattir. j bunun ıyı hır tıcare .-d. zell \r 

Amerika, İngiltere ve Japonya ara- bir hamle yapacağı şüphesizdir. Filistin'de bi; Yahudi yurdu tesi- dafaa. ettiler. Ve ~ka~~t~•'· ı:;. I''. 
sında mı olacağı maliım değildir. Bu * * * si için İngilizler tarafından takip e-' para ık~azına teşvı . uıa1'' <'' ~ 
noktanın pek o kadar ehemmiyeti Filistin'den gelen haberler bu dilen siyasetin hatalı olduğu b' d .1 meselesı ctrafındakı m e d•'. 'f 
yoktur. Çünkü bahri, tahdidi tesHhat memleketın büyük bir anarşi içinde fa daha kanlı bir surette anlaııl~yo~ 1 ret noktai naz~rı~d;:ı,i',;..r e~1 '; 41 
meselesi esas itibarile bir İngiliz - olduğunu bildirmektedir. Araplarla Harbı umumide İngiltere bir taraftan lı ol~p ~lma_dıgı~ kil etl•g .,,,! 
Amerikan meselesidir. Konferans lıu Yahudiler birbirine geçmişler, birbi- Araplara bir birlik vadederken, diğer' te hiç hır mılletın. t~Ş ·"iİ ı<•Y;ıc:, 
iki devlet arasında da olsa k.!ifidır. rini katliam etmektedirler. Bu anar- taraftan Balfour'un a!izile Filistinde ı ti tüccar gözüil~ g~rdl<~1;,,u•'~r r ı' 
Ancak bizzat Mac Donald'ın hafta şiye müncer olan hadiseler dini bir Yahudilere bir yurt veriliyordu. İngil miş değildir. Zurıch te !ıerill ~~~ 
arası neşrettiği tebliğden de henüz mahiyettedir. Bu hadiselerden bahse- · t k' d !er mu••" J<ıl 1 

• 

İ d 
tere harpten sonra bu yurdun tesisi Y1 a ~"' e en. irket t•l I•' , . .A> 

ngiliz ve Amerikan noktai nazarla- en telgraf haberleri hem noksan, için her yardımı yapmıştır. Fakat Jet d_egıl anonım Ş aranı~ jlİrıer:, 
rınm telif edilebildiği anlaşılmıyor. hem de musevilere taraftardır. Anla- mesela Türklerle meskun bir Türki- bu şırk~te k.ona~a~ Pal v•"~ı?'tıl 
Bu tebliğde şu esaslarda anlaşıldığı ş~ldığına göre, bu hadiselere müma- ye, Fransız'larla meskiın bir Fransa bahsettıklerıne. iht•?' ok"3 
bey~n ediliyor: (1) İngiltere ile A- sıl vakalar geçen sene de olmuş ve olduğu gibi k.!imilen musevilerle nıes Kar vusa yürur, kar r ~ 
me~~ka arasın?a m~sava_t cıasının ka:ıl•ukftmetı~ı mi.tdahale~Hc }·ı~ışt?rıir.,1 '? kUn bir Yahudistan teşkili mümkün Böyle d&vlet olur rrıu ,.._ 
bulu. (2) İnı;:ıltcrc nın ıhtıyacı. Yanı, tı. Muıevıler geçen sene hadioeye hü- değildir. Bir defa Filistin'de Araplar 
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Ekonomi 

Tesis kredisine muhtacız 
Tesis d. M la 'k · f~ d'' • unyanın çoğalma temposuna uymaktır· evcut ı ti-
't·~Yanm gerisinde kalmaktır. 

uYln U~k· istihsal hayatı geri kalmak istemez, dünya temposuna 
1:11ın~ 1 ~t_er, ziraat ve sanayi tesislerile international istihsal ya 

z· a çıgnenmemek ister. 
1-~aıraatimizde yalnız iııletme kredisi var. Mevcut çiftliğe ve tar 
ıı.iiu Pulluk, tohum, hayvan almak için kısa vadeli kredi ancak 
i~ nuyor. Halbuki biltün teşkilatile modem çiftlik tesis etmek 
~en, ~z~ vadeli kredi bulamiyor. · 

~,_k na~ıınızde hal başka değil. Orada da iııletme için gündelik, 
~hı ~yet üç aylık ~di ihtiyaçtan ticaret bankalarmd~ 
tClıııi' .cartlerle ancak temın ediliyor. Fakat mevcut sanayıın 
1-İ:ıi ını ve modem fabrika tesisini isteyen, uzun vadeli kredi bu-

Yor. 

~:s~s kredisi bulmanm tek çaresi, g gün vadeli kredi veren 
a ardan bambaşka çapta (tesis bankası) açmaktır. N. 

• • • 
GÜNÜN İKTiSADi HABERLERİ 

~flllluk elyafını haşereleraen temizlemek için 
ı. . sekiz yüz liraya bir makine alınacak 

· tııırde k 
ıııı-ti ile Patnu mensucatı ve iplik nın da gelecek haftada 1 O para kadar 
tı ~ıııir ~~§gu\ fabrikaların sahiple- dli§eceği zannolunmaktadır. 
lı:i t•rle ~ tı~dl. mıntakası dahilinde- * Ruıyaya gönderilecek deriler -
'<it lllık~ en thtıyaçlarına kifi gele- Rusya ya deri ihracatı için mühletin 
~llıeınet'~a pamuk elyafı tedarik e- 10 Eylüle kadar temdidi Vekaletten 
lıôletine er~den baha ile İktisat Ve- rica olunmuştu. 
l!abrikm~racaatta bulunmuşlardır. İkti«at Vekaleti derilerin nihayet 

daq.•d otorlor, müracaatlerinde A- 31 Ağ•~stosa kadar lstanbuHan :ah
\',~l ~n Paınuk elyafı getirmek icin mil edilmiş ve 7 Eylülde Ruq liman-

İkti: ten m~saadc istemişt~rdi. ·· larına vasd olmu1 bulunmasınl Tir.a-
~.. •t Yek ı · t d b"td" · · ·-.~Ürl.. .. . a ctınden zmir Ticat"et ret o asına ı 1rmışt1r. 
tir. Ugüne mühim bir emir gelmiş • Kambiyo boı·•a•ınJa - Dün bor-

.\da sada İngiliz lirası 1017 kuruşla açıl-
rııııı.ıa ';: ve ha.valisinde yetişen pa- mış ve öğleye kadar bu fiyatı muha
~lere' a "Peınbe kurt, namile bir faza ettikten sonra İzmirden kambi: 
fa •evkvadı;dır. Bu haşere' başka tara- yo gelmesi üzerine 1016,5 ta kapan-
lı. e ılen p · . tı r '<vk . . amuk elyafı ile bera- mış r · 
ta da ı:e edıldıği yerlerdeki pamukla- . Dül\ ~rsa salonunda 40000 kam
llıetin; ~mekte ve pamuklarımız kty- bıyo uzennde muamele yapılmıştır. 

ıı .. h Ybetınektedir Liret 911,5 Altın 882 kuruşta ka-
• astat • ~kası d .. •ğın, İzmir iktisadi mm- pannııştır. . . · 

''"Yer ahilınde yetişen uklara Duyunu umumıye fıyatlarında da 
\'eı.a1 ~~e mani olmak emetf'İkt'sat son günlerde epeyce yükseklik gö
Yafı g \~ Adanadan İzmire e kı el- rlilmektedir. Evvelki gün fiyatı yüz 
tedir.' •rılıneaine müsaade ~=:mek- 87,5 iken dün 192 kuruşta kapanmış 
<lif"J$.unun i . tır;,. M d . k . . . 

;. çın bir çare gösterilmekte- da kie~ ıırd etı ı~tikı~ ;-- dll't;etahyo 
"a • namın a ma en şır etının un c-

lılit lir Cu - Uın nam d k' .. yeti umumiyesi toplanmış ve netice-
~'!:'dır ~!,a satılan b ·u·yıülc'.' ab.se ız kil'.uz de 7 Eylülde fevkalade içtima yapıl-
~ . ~• bu ır ma ne k li . . B . . d h •tlerden makine ile diğer memle· mas~ ta arr r etmıttır. u ıçtıma a 
att"l golen bütün . , ddı tasfıye mevzuu bahsolacaktır. 

erden zıraı meva '· B b' ba · k b 1. tis tathir edil ktedi -· orsaya ır nııerın a u u -
"t t b .. ıat Vekaleti büt m~ d tar.h . Dördüncü Vakıf handi. Pesalti efen-
.,,_.,_• unmad çesın e sı- d' . k' .. .. . ı 

c:""' ve A~- •ğından bu makinenin baının va laı mkurkacbaatıı·· uzekrın~. >Orsaya 
"' rı ""ha fabrlkat" 1 • ile t'I nger o ra a u u ta arrur etınış-

tilı . ve mUa • or erı ' c- ti 
t '•!at ve L. tahsilleri tarafından is r. O •. 
erl'Jt Y• d,..•anrtarı · bet' d .. * ıkudar banka11 - Geçenlerde 
d",.;ı_ .r •mı • nıs ın e muş 1 Ü küda k 
'·;:niştir. ~rla satın alınmast bil- afahçı a.n s 1 rk bkaban a.sınm Mborsaya 

.r:..ıraat Ba .. rı az~ o ara ulu ve ahm~t 
'-tuı alın lmudtirtüğ" ki . paşadaki Istanbul bankasının aksı-
ta, ve _.ınilaı İçin fab uk t~l nent .. ın yonlarının borsaya ithali borsa mec-
1\ b '"UStah . rt a or er, UC- !' . k I I 
1 

ltluna sıller nezdinde te vikat ısınce arar aştırı mıştır. 
"'ı bu ,Calc, ıneınleket . . 1J İKTİSAT AZASININ 
~ ınuhiın tnakine sa~;~n ahn~~a~: A T~KY AYA. SEYAHATİ 

D h ıktısat m~cllsı azasından mı.i~ 
IK.ltf KAZASININ derris Vehbi, mühendis Vehbi, umu-

l( IS'tlHSAUTI mi katip Nurullah Esat beyler yakın-
''tıa ahaUindcn ş h . . T. . da Trakya seyahatına çıkacaklardır. 
~sl:elen ınaıu e rımız ttilret o~a- Bu seyahat yirmi gün kadar devam 
•u,0111nın 1929 ~~ta ~a~a~an J?ıkil: edecektir. Ali iktisat meclisi azaları 

.4., • tahmin ol nesı ıstıhsalatı şu Trakya seyahatmdan döndükten son 
la lsp~ 2s bin Bun_~uştur • . ra An karada Başvekil İsmet Pa'i"nııı 
120 bbın, Paın~k ~g ar 1\ırk.bın,~bak riyaaetinde bir içtima akdedecektır. 
'<>i;ı •n, Çavdar 2 o~a ı 1 bın, tu~n Bu içtimada tetkik •eyahatları hak 
Is bn on bin, m O bın. susa~ altı bın kında yazılan rapor görüşülecektir. 
hiq •n, kuru Üzı.~ır dok"":n bın nohut İçtima Eylülün on beşinde olacaktır. 
•e 'Palamut b' u"'. on bın, badem 5 İKİ MİSLİ MAHSUL 
,Y~~•iı 6 bi~ "'.'1Y0n 300 bin, yün İktisat Vekaleti gelecek sene iki 

ti ...._ '""••thanel ~odur. misli mahsul alabilmek için geniş bir 
.\•ru Ş,ehriınizd ekin ~panma •aatl~ faaliyet programı takip etmektedir. 
~~p~a dalciler e.b. tıcarethanelerın Ziraat bankası bu programın takibi i
te t.J· lllaların gı 1 .muayyen saatte çin tazım gelen muavenette lıulun3-

~.'· ın temıni düşünülmek- caktır. 
~·~••et Oda . . . Ziraat mütehassıslarından biri de-
llı~tl n §iındili~ kabılı tatbik olmadı- ıniştir ki: 

~· . budan sarfı nazar et- - Anadolunun ekser yerlerinin in-
<:at•t llıtııi antr bati kabiliyet ve kuvveti çok mükem 
~tin °dasında epo komisyonu - 'Ti- meldir. Bu sene hükumet sulama a
ıı. i l:eçilın . a~~repo buhranının ö- meliyatı sayesinde memleketimizde 

ll 0ıtıiay0nesı •çın bir daimi antre- kuraklık tehlikesini kökünden izale e-
~o~ ~!ıran <ai~ teşkil olunmuştu. decektlr. Artık bundan sonra ziraa-

' ~aalil'ett olduğundan bu lromis- tımızın tam bir inkişafa mazhar ola-
~ "frday en .vaz geçmiştir. cağına kaniim. 
titıı{a Piyasa fıyatları düıüyor - Köylümliz de iptidai vesait yerine 
t1a le Çe dü•ııı:~da. buğday fiyatları traktör ve makine kullanmağı öğren-
~ ne,.iil edır. Un fiyatlarında eli. Bu sahada çalışılırsa Türk ziraatı 

hire borıneşhuttur. aı: zamanda bir çok memleketlere ih-
laaınca ekmek fiyatları- racat bile yapacaktır.,. 

* • * 
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Ne zaman açılacak 
Bütün mekteplerde 

büyük bir tehacüm var 
DAROLFONUNA TALEBE 

KABULO 
Istanbuldaki biUunum orta ve yük

sek mekteplerde 'Tetrinievvelln birin 
den itibaren tedri•ata batlanacaktır. 
Darülfünun yeni talebe kabulüne bat 
lamıttır. Anadoludan bir çok tal~!>< 
gelmektedir. Lise mezunlarının mü
him bir ekseriyeti Hukuk. Tıp ve 
Kimya faklilte\erlne ratbet göster
mektedirler. Eylülün birinde ikmal 
imtihanlarına batlanacaktır. Bu imti
hanlar 30 Eylülde bitecek ve tedrisa 
ta 1 Tetrinieorvelde başlanmlJ bulunu 
lacaktır. 

ETEM AKiF B. in BEYANATI 
Hukuk fakültesi umumi katibi E

tem Akif bey bir muharririmize: 
- DarüHünunda yapılması mevzu 

bahsolan ıslahat hakkında ma!Cıma
tmı yoktur. Yapılac3k her hangi lıir 
ıslahatın Darülfünun divanından geç 
mesi taamül icabıdır. Bugüne kadar 
bu şekilde bir şey müzakere edilme· 
miş olduğundan hiç olmazsa bu hava
disi kaydi ihtiyatla telakki doğru o
lur. 

ALI TiCARET MEKTEBi 
Ali Ticaret mektebi Teşrinievvel 

bidayetine kadar yeni talebe kayit ve 
kabul edecektir. Bu sene mektebin 
UIUmu Aliye kısmına alınacak talebe
nin yaşı tahdit edilmemiştir. Halbuki 
Yüksek Ticaret ve Orta 'Ticaret kıs
mına girecek talipler yaş tahdidine ta 
blidlr. 

TiCARETİ BAHRiYE 
MEKTEBi 

Ticareti Bahriye mektebi .Ulsi 15 
Eylülde açılacaktır. Fındıklı .aıtille
rinde mütevazıane çalışan bu mekte
be bu sene fazla rağbet vardır. Mek
tep iki kısma ayrılmıştır. Biri iki •e· 
ne olmak lizre orta tahsil, diğeri tah
sil müddeti dört sene olan Afi kısım
dır. Bu kısma lise mezunu ve ya bu 
derece tahsil görenler kabul edilecek 
tir. 

YÜKSEK ORMAN 
MEKTEBİ 

Yüksek Orman mektebi bir Teşri
nievvelde açılacaktır. Bu sene mek
tep idaresi yeni bir sistem tatbik et
mektedir. İdare taşradan gelecek bi
kes talebeye masarifi rahiye vereceği 
gibi mektep açılıncaya kadar iaşe ve 
ibate edecektir. 

GÜZEL SAN'ATLAR 
AKADEMİSİ 

Güz~l san'atlar akademisi bu sene 
Avrupaya mimari tahsiline bir, res
samlık tahsiline bir, heykeltraşlık tah 
siline bir olmak üzre 3 talebe gönde
recektir. Bu talebenin in1tihanlarına 
31 Ağustosta başlanacaktır. Mektep 
idaresi bu sene ilk defa olarak yalnız 
mimari şubesi için yüksek muallim 
mektebinde iaşe ve ibatesi temin edil 
mek üzre en iyi talebedenen ~eçilmek 
şartile 5 taleb alınacaktır. 
MUALLİM MEKTEPLERİ 

Klz ve Erkek muallim mektepleri· 
ne bu sene de imtihanla talebe alına
caktır. Birinci sınıflara ancak nehari 
talebe kabul edilecek ve bunlardan 
tefi edenler ikinci •ene leyi! olacaktır. 

Lise ve Muallim mektepleri mezu
niyet imtihanlarının ikinci devresine 
Eylülün 15 inde başlanacaktır. Mu
allim mektepleri mezun talebelerinin 
tayinlerine ait emir henüz vekaletten 
gelmemiştir. 
LİSELER ve İLK MEKTEPLER 

Liae ve iptidai mekteplerine bu se
ne ümidin fevkinde bir tehacüm var
dır. Mektep buhranı etrafında Maarif 
erkanından bir zat: 
"- Elimizde kafi mıktarda tah;i

sa.t vardır. İcap edcrıe müteaddit şu
beler açar her hangi bir buhrana ma
ni oluruz,, demiştir. 

TÜRK GRAMERİ 
Dil heyeti yeni Türk gramerini 

vücuda getirmek vazifesini Ahmet 
Cevat beye tevdi etmiştir. Ahmet Ce
vat bey, bunuıı için dokuz aylık bir 
mühlet iıtemi,tir. Gramer ikn\al edil
dikten sonra umumi heyette bir defa 
gözden geçirilecektir. --MÜHENDİS MEKTEBİ 

Milhendia mektebinin ısUlhı ve 
muhtariyeti hakkındaki kararın tat
bikma yakında başlanacaktır. 

AMERİKA İLE KİTAP 
MÜBADELESİ 

Amerika Darülfünunlarından hazı
lan Darülfünunumuzla kitap mübade 
lesini arzu etmektedirler. Amerika 
DarülfUnunlularına llzım gelen eser
ler gönderilecektir. 

MÜBADELE KOMİSYONU 
Muhtelit mübadele komisyonunun 

önümüzdeki hafta içinde mühim bir 
içtima aktedcceği haber alınmıştır. 

İŞ İSTEYENLERE .. 
Müddei umumilikten: 
1 - Eylül 929 kadrosile muhtelif 

kazalarda 14 lira maaşlı İcra memur 
lukları ihtas edi imiştir. Adliye Mes 
Jek mektebi icra ,ubeıinden mezun 
olup memurin ka~unundalY şeraiti 
haiz askerlikle al<ikasr olmayanların 
ve memurin kanununda tadat edilen 
vesaikle beraber nerelerde memuri· 
yet istediklerini tasrih etmek :>ure
tile Adliye vekoletine muracaatları. 

( 'l \! \ .ııı • \(.l 1 il. 

Bir ısırışta çenesini 
d!şlerile koparmış 

• 192Y 

Teffiz komisyonu dün Vali muavi
ni Fazlı beyin riyasetinde toplannııı· 

Kasımpap'da Camii kebir mahal- tir.Dahil' V k"l · l'k · ı · · 
1 · d 12 1 h de oturan 3 • ıye e a etı tem ı ış erının 
eaın e numara ı ane k b k b' ·ru · · k'd v·ıa 

mele Sivaslı İlyas otJu Ali, ayni ha- ço çba'ldiu' ~tı. m1c~~~ te 1 en üdı : 
nede oturan 25 yaşında Sivaslı Hasan Y.~te 1 rmııtır. 1""'' umum ".' u-
Ali ·ı ' b' 1 d k ctm'ıt ru Hacı Mehmet bey de her gun vıat evı ır rneıc e en avc• .. · ki · ı · · ·· · 
H ,.1 Al' · · · d' lerı'le liyete gelerek ıs n ış erının tesrıı ı-asan o,. u ının çeneaını •t 1 1 kt dı 
ısırarak kopa~~ş. kalasına blc demir e meıgu ;::" D~V~ MI? 
vurarak beynını dışarıya çıkarıruftıc. . . . 
İlyas oğlu Ali, kavgaya ınUdal•ale e- Sabık Vali Mıthat ~ey. aleyhıne e-
den Hüsnüyü de kolundan ısırmı~tır. velce mahkem.eye ve~ılml§ ~lan me
Mecruh Ali hutaneyc yatırılmıstır. murla~dan Enıs F~rı ef.endı tarafın-

İlyas oğlunun cinnet getirdiği a:ı· dan bır d~va açıldıgını hır gazeto ya~ 
latılmı,tır mııtır. Vılayetten alınan malunıat ııo 

· ,_ _ re Enis Fahri Efendi hakkındaki lli-
DÜNKO CERH VAKALARI zumu muhakeme kararını Villiyet i-

l - Dün gece saat ikide Beyog- dare heyeti vermiş hatta bu içtimada 
!unda İstiklal caddesinde Gülbahçe sabık Vali Mithat bey bulunmamış
gazinosunda lOför Murat ile ahçı Ar- tır. Bu itibarla dava varit vo kanuni 
navut Rüstem arasında sarhoıluk yü görülmemektedir. 
zünden kavga çıkmıt. Rüstem kama MALİYE VEKİLİ 
ile Muradı karnının iki yerinden ağır Maliye Vekili Saracoglu Şükrü bey 
surette yaralamıjtır. Mecruh •ust3- bugün İzmire gidecektir. 
neye kaldmlmıştır. ŞEKER ve PETROL İNHfSARI 

2 - Şehremininde tütün fabrika~ Şeker ve petrol inhisar idaresinin 
smda amele Kemahlı 22 yaşınd~ !s- Mayıs ayı nihayetinde lağvedileceği 
mail ile bekçi Mustafa çeşmeden su anlaşılmıştır . 
alırlarken kavga etmiıter, Mustafa ----.---- . 
bıçakla İsmaili ba•ından ve kolundan TELSİZ TELEFON MUDVRU-
yaralamıştır. - , NÜN ANADOLUDAKİ 

3 - Kurtuluş'ta kömürcü Napol- SEY AHATI 
yon ile eski ortağı Şakir bir borç yü- Telsiz telefon şirketi müdürü Ham 
zünden kavga etmişler, Şakir bıçak- eli ~y bir kaç güne kadar Ana~olu-
la Napolyonu bacağından yaralamı~- da hır seyahata çıkacaktır. Hamdı be
tır. Mecruh hastaneye kaldırılmıştır. yin bu seyahatinden rı:ıak~a~ ~ükOmet 

ARAP İSMAİ·L' 1· • U A, il. ile Ra~r:onun kış. faalıyetı ~çın temas 
LAZ M ST F. ve bayılıkler temın etmektır. 

• 
1 linde? 

Şahitler dü~üneye yaklaşıyordu. Fakat vak'ayı Mahkemeye 
kanaat getirecek bir şekilde izah eden yok gibi idi. 

Tek gözlü bir kadın, maznun mevkiinde iken mazlum mevki
ine geçmek istiyordu: 

- Hep saçımdan tutup yerlerde sürükledi. Artık ondan sonra 
sını bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim. 

- Dayağı atan sen değil misin? 
- Haşa .•• 
- Peki öyle olsa senin dava etmen lizım gelirdi· Niçin dava 

etmedin? 
- Ben onun gibi mahkemelere gidip gelmcığe alışkın detınm. 

Dayağı yedim oturdum aşağı. • ' 
Davac<, bura}11 kadar sesini çıkarmadı. Fakat art<k dayana

madı: 

- Üç aylık hamileyim, dedi, az kalsın sakatlanıyordum. Saç
larımı eline doladı da hep ayaklan altına alıp çiğnedi. 

Şahitlerden biri vak'ayı şöyle anlatttı: 
- Aşağıda bir gürültü duydum. Hemencecik merdivene doğ

ru yürüdüm. Baktım ki ikisi de birbirini döğüyor. 
- Hangisi altta idi. 
- Efendim, -Maznunu gösteriyordu- bunun bacakları arasın-

da -dayacıyı işaret etti- bunun başı vardı. Makas gibi kıstırmıştı. 
- Öteki ne yapıyordu? 
- Aradasırada o da ona tekme atıyordu. 
- Siz kurtarmadın<z mı? 
- Ben gidinceye kadar ayrıldılar. 
Diğer bir şahit te birinin saçını ötekinin avcunda görmüş. 
- Hangisi, hangisinin saçrnı yakalamıştı? 
Şahit işte burasını kestiremiyordu. 
Mahkeme neticede polis tahkikatında noksan gördügü baaı hu 

susatın ikmali için evrakı ait olduğu merkeze havale ederek mah 
kemeyi başka bir güne talik etti. • 

t. * • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Bir muhtelis tahsil memuru kefalete 
rapten tahliye edildi ~I VUR~U? • . . Hamdi bey, şimendifer hatı boyun 

. Bundan bır kaç gun evci, Sırkecı dairi şehirleri gezerek Ankarava gi
ıstasyonunda raylar üstünde sabıkalı decek ve sonra Garbi Anadolu.da s•-
dal A İ b ' Verem olan kan ve çocuğunu kur- ki olan fikiyctten dolayı tana... kı-

gıç r~p smailin cesedi ulun- yahat edecektir. tarmak için ihtilista bulunduğunu id iman evrak dün müddei umumlliğe 
:~f!~ide katile ait olduğu anlaşılan HILALtA'i'i:ii BALOSU dia. eden Kule dibi Maliye ~hsil şu: verilmittir. Yeni cen muhakemeleri 
bir sustalı çakı ile bir tek ayak kain Hilaliahmerin Yat klübünde tertip bcsı memuru Sadık. e~endı eorvelki usulü kanununa tevfikan poliıa me-
bulunmuştu. Zabıta memurları kati- etmiş olduğu balo dün gece mükellef gün muhakeme edilmıştı. Sadık efen murlarmdan olmaaına rağmen Vila
lin Laz Mustafa isminde biri olduğu- surette verilmiş ve en kibar aileler bu di dün kansı hasta olduğu için kefa- yet encümeninden lüzumu muhako-
nu, limandaki gemilerden blri•ine fi- baloya iştirak ederek sabaha kadar !ete rapten tahliye edilmiştir. me kararı olmadan müddei umumilik 
rar ettiğini, hatta gemide: eğlenmişlerdir. YENİ ASIR ALEYHİNDEKİ reaen takibata başlamıştır. 

- Ben birisini vurdum. Öldü m;i TÜRKİYAT ENSTİTÜSU DAVA KANTAR HIRSIZININ 
ölmedi mi bilmiyorum. Fakat her hal D lf T" k' . . Aza Hikmet beyin İzmirda. çıkan ~HKOMlYETl 
d 1. 1 b . arü ünun Ur ıyat enstıtü~U sız Bir araoadan kantar çalmalı: cu"r-e po ıs er enı rahat bırakmaz, sak- · 1 • h kk d kik k Yeni asır gazete•i aleyhine açtığı tah 
la b . d d'ğ' . = d' şaır erı a ın a tet at yapma ta- mUnden dolayı muhakeme olu-n Ba ym enı e ı ını ;;.,,renmişler ır. dır. Köprülü Zade Mehmet Fuat bey kir davası Eylülün on ikisinde İkin- ·-

Polisler, bu malô.mat ilıerine sak- ci cezada ru"yet olunacaktır. ron Kalostun davasma dün İkinci ce--tarafmdan Emrah. Cevheri isminde i- d d ı d 
!andığı gemide Laz Mustafayı yaka- ki şaire ait birer tetkik hazırlanmış- BiR BAŞMEMUR HAKKINDA za a evam 0 un u. Muhakeme ncti-
lamışlar ve Adliyoye teiılım etmişler- tır. Bundan başka Uluğ lıey namın- RE'SEN TAKİBATA BAŞLAJlıDI cesinde cürmü sabit olduğundan bir 
dir. Fakat Mustafa cinal"cti inkiır et- daki saz ••irlerinc ait tetkikler ne•re- p 1. ha 1 d y ay beş gün hapse mahkum oldu. Fa-
tiğinden ve mevcut delitt de kati o:- -~ ~ 0 15 ş memur arrn an unus k.at ~e2'.a mildd«:_tini tevkifhanede Ç'C-
madığından adliye tarafından •erlıe&t dilec~ktir. Türkiyat enstitüsü neşret- Vehbi Bey hakkında bir sahsın hudut çırm. .•ş bulundugundan tahliye eJil-

tiği kitapları Şarkıyat ilmile meşgul haricine çıkarılması münasebetile v~- mııtır. 
bırakılm:ştır Bu cina/et)n tahkikatı Darülfünunlara göndermektedir. -::;:~~=~~~==~~~~~=~•-&.::::...~----~---~-· hilla devam etmektedır. , 

AZILI BIRHIRSIZ EV KİLYOSTA AVCILIK 
SAHiBiNi VURDU Kilyosta ördek ve bıldırcın avcı!ı-

Feriköylinde Soğan sokağında ğı başlamıştır. Avcı kafilesi kilyosa 
Remzi efendinin evine gece hırsı~ giderek orada bir kamp kurmuştur. 
girmiştir. Bu S<ne Tunadan Kilyosa sürü sü-

Remzi efendi. hırsızın gürültıi.ün- rli ördek gelmektedir. Fakat Kilyosa 
den uyanmtş, herifi yakalamak iste- gidip gelmek pek masraflı olduğu i
miştir. çin Kilyos avcılığı mahdut kimsel~re 

inhisar ettirmektedir. Hırsız yakalanacağını anlayınca he .-_ -. -
men Remzi efendinin üzerine hücum TEŞVİKİ SANAYİDEN 
etmiş ve biçareyi ağır surette yarala- İSTİFADE 
mıştır. Remzi efendi hastaneye ka 1- Istanbulda teşviki sanayiden istifa-
dırılmış. hırs!' da kaçmıştır. de eden 1800 fabrika vardır. Bunlar-
DEMIRTAŞ VAPURU dan başka pek çok ufak dükkanlar da 

BATIYORDU motör tesisatı yapmı~lardır. Bunh-
Haliçte bulunan Demirtaş vapuru rın fenni olup olmadığı tetkik edil

su almıştır. Vapurun imdadına Li- mektedir. Fenni tesisat yapıldığına 
man şirketi motörleri gelmiş, içind<- dair rapor tanzim edildikten sonra 
ki suyu boşaltmı•lardır. dükkan sahipleri istifade edecekler-

' dir Demirtaş vapurunun ne suretle su 
aldığı malUm değildir. Deni• ticareti 
müdlirlü~ü tahkikat_ yapmaktadır. 

TRAMVAY ARABACIYI 
ÇICNEDl 

113 numaralı tramvay dün Samat
yadan geçerken arabacı Şaplak Fen
de çarpmıştır. Arabacı, sol ayağı te
kerlekler al-da kalarak feci surette 
yaralanmıştır 

fi'!.~ 

KADIKÖYONDE TECA VOZ 
Çankırdı Ahmet ile arkadatı Bekir 

dUn Kadıköyde Fevziye ve Makbul: 
hanımların evine tecavüz ebnişler. 
kafesleri kırmışlardır. 

Kadınların feryadı üzerine mahal
le halkı bu iki adamı yakalamıştır. 

iKi KADININ INTlHARA 
TEŞEBBOSO 

1 - Aksarayda oturan Halide ha
nım ailevi bir meseleden dolayı inti
hara karar vermi9, ..e tabanca ile ken 
diaini başından ağır aurette yarala
mlJtır. 

2 - Beyoğlunda Keresteci arartı
manında oturan Makbule hanım dün 
Heybeli ada vapurundan kendisini 
denize atmıtaa da kurtarılmı'tı<. 

NE iYi DAMAT! .. 
Kadıköyde oturan Salahattin hey 

polis merkezine müracaatla 'u ~ika
yette bulundu: 

- Bu gece kızım Nerimanm nişan 
merasimi vardı. Damadım olacak 
Turhan beyle kardeşi Emin bey bir 
kadın yüzünden beni fena halde döv 
dliler ... 

Yapılan muayenesinde Sal.ilıattin 
efendinin vücudunda bir çok darp iz 
!eri görülmüştür. Zabıta tahkikat ya 
pıyor 

SONDOROLEN YANGIN 
Dün Bahçe kapıda Sami Beyin lo

kantasından yangın çıkmış isede s~n· 
dürülmüştür. 

ŞEHREMiNiNDE YANGIN 
Dün Şehrl·mininde Esat beyin ha.· 

nesinden yangın çıkmış isede söndü
rülmüştür. 

-----
Misafirlerimiz 

Dün Türk ocagını 
ziyaret ettiler 

Bulgaristanlı Türk muallimler 
dün Türk Ocağını ziyaret etmişler
dir. 

Misafirlerimiz şerefiı,.: Çar~mba 
gecesi ocakta bir müsa,nl!re verile
cektir. 

TEVELLÜT 
Maarif Vekili merhum Necati Bey 

le Polis Müdur muavini Hüsnü Be
yin eniştesi birinci mülazim Ope
ratör Dr. Turgut Beyin bir kız ço
cuğu dlinyaya gelmi* ve "Zafer" tev 
sim edilmiştir. Yavruya uzun ve mes 
ut bir hayat temenni eder, ebevey
nini tebrik eylerız. 

KADINA TECAVOZ 
Kaşmıpaşada Mükerrem hanım 

Cibali caddesinden keçmektc iken 
Rasim tarafından tecavüze oğramış, 
merkum tutulmuştur. 

KARTALDA BiR SANDAL 
BATTI 

Dün saat 21 de Kartal önlerinden 
geçmekte olan Yeni hay3t motörli ka 
ranlıkta önüne çıkan bir sandala çarp 
mı!tır. 

Musademe neticesinde sandal pdr
çalanarak batmıf, rakipleri olan Ha
san ve Ali denize düşmüşlerdir. 

Bunlardan Karamüraelh Ali boğul 
muş Hasan kurtarılmı~tır. .___.,, 

SOFÖR KAÇTI 
Dün Harbiye mektebi önünde 

600 numaralı otomobil bakkal çırağ! 
HaW lbrahime çarpmıf, yaralamış
tır. Soför fıraretmiştir. 

1 

YANGIN BAŞLANGICI 
ŞişlıJe Şofôroglu sokağında komis 

yontu Dimitri efendinin evinden yan 
gın çıkmışsa da hemen yetişilerek 
•önduıiilmüıjtür. 

DÜN IKAHLARI KIYILAN 
ÇiFTLER 

Dün Beyazıt dairesinde altı çiftin 
nikahları kıyılmıştır. Evlenenler, dok 
tor Fevzi Muazzez hanım, Peynırci 
Anastas efcndile Marika hanım, avu· 
kat Mustafa Adil beyle Hatice ha
Tornacı Remzi efendile Nazire ha
nım, fırıncı Fevzi efendile Bemziye 
han1mdan mürekkeptir. 

HAKİMLER ARASINDA 
ISTANBUL ADLİYESİNDE BAZI 

TEBEDDÜLAT 

Birinci ceza mahkemeıi azasından 
Hikmet bey evelce ancak münhal b.ı
lunan Birinci ceza riyaaetinc reis ta
yin edildikten sonra istimal edilmek 
üzre 3Jdı~ı iki ayllk: mezuniyetini. re
isliğin~ ikici ceza reis vasıf bey t~vir. 
edilnıiş olduğundan ay ba~ınd.ln itıba 
ren kullanacaktır. Vasıf beyılen inhı
lil eden i_kinci ceza riyasetine ikinci 1 
hukuk daıreıi r-.!ısi Ham.it, ikinci hu
kuka Üsküdar Hukuk hakimi Ka7.!m 1 
Üsküdar hakimliğine de Birinci tica
ret azasından Turhan beylerin tavin-
leri kesbi kat'iyet etmi,tir. · 

' 

iL\N 
Tsllsls ve PAPADOPÖULOS 

flrmaaıuıu taarıyesl Uzerine Snl
tan Hamamında Haçapulu Ha
nında 37 numeroda kain. 

ÇUH,\ ·VE l<AZMIR 
MACAZASININ 

ı EylDlden itibaren tahh ida
reme aldıtımt muhterem mDfl•
rllerlm~ nan etmekle kesbi t•· 
ref eylerim. Mubtırem mlfte
rllerlmln arzu ve lhtlyaçlaraaı 
yerine getirmek .. mukaddes 
emel tantdığımdaa mevcut ısto
klara A vrupanın en mefhur f11-
brlkalarından getirttiğim en so:ı 
moda kumaşlarla zer.ğlr.leştlr
dltlml ve bunlılM rekabet ka
bul etmez flatlarla satacağımı 

arz ve muhteraaı mllşterllerlmin 
itimadını mnhaiazaya muvaf
fak olacağımı Umlt eyıerlm. 

Athanase Th. Pııpadopolos 

Zsyi - Şehr<nıaneıin< ait Q.l lıra 
klymetinde teminat m•khııı:ı zni 
olm~~tıır. 1 lükıııü olmadı:tı il~n olu· 
nıır Sirkerl man•v lliııım 

Ufak tefek tasarnıf
larınızı faydalı hir şe
kilde biriktirn1ek ister
seniz Bankamızın TA
SAR RUF KUTULA
RI'ndan İstifade ediniz. 
Kutularınıızı almak 
ıçın Bankanuzın her 
hangi bir şubesine nıü
racaat ediniz. Banka
n1ız size bir kutu verir. 
Mukabilinde al<l•ğı iki 
lirayı derhal sizin ilk 
tevdiatınız olarak İGıy
deder ve onun üzeriı;e 
faiz yürütür. 

Size kunıbara ile bir
likte hesabınızı göste
rir hir de defter verilir. 
Dolunca kumbarayı 
bankanuza getirirsiniz. 
Memuruınuz kun1ha-
raııızı huzurunuzda a
çar, içinden çıkan pa
rayı yanınızda sayarak 
detterinize kaydeder. 
v.e kun~baraıu~ı yine 
sıze verır. 

Görüyorsunuz ya hiç 
bir 111asrafa girn1eksi
ziı1 ve hiç bir zahn1et 
çeknıeksizin kun1ba ra
larımızcfo n istifade c<1e
hilir,,iniz. 

Tiirkiye iş b;ıııhası 
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-~' ~j 

1 ETABLİSMAN 
;oRoznt.BAK 
~kış mevsimine ait 
~ 80 tenzilatlı satış 
~ Y YUk miktarda son gelen mallar Uzarlne 
~ e~:::lan lfbu mUhlm tenzllAtll ealıftan istifade 
~ ek umumun menfaati olduiunu herkes 
'/:'4 takdir eder. 

~ ~ta~b"!ll-is_m_a_n_O_r_o_z_d_i --B-a-k .. 
~ Ticarethaneleri daima lstanbulda 

• en ucuz mal satmaktadırlar 

3~ ~ğustosian 15Eylül1929 
tarıhıne kadar bütün pera-

~ kentle dairelerinde, zaten 
~ evvelce de çok düşkün fiatlı, 
~ nıallar Üzerine bu sefer tek
~ rar YUZDE ON tenzilat yapı

lacaktır. 

r.: 

EMSALSiZ BiR KEŞiF: 

Coleman 
KOLMAN 

lAMBALARI VE EL FENERLERi 
~aaın ile 1a11aia "• 10.mhalar tlmdlye 
llactar imal 4"dllenlt>rl .. k•yaa kabul et· 
llbeL Sarllyatları adi bir · ..ıbanın ıarft• 
3'•tından daha azdır; •erdlfl aydınlık 

berrak •e k••vetUtllr. · 

. KOLMAN 
' ~ ll.ftlbatarı •e lenerlerl dUnyaya yayı• 
..:~ t!_llreUerlnl le.•kalA.de olan ld•ı:!Jle""" "e IO• deree4' k•llanıth olmalarına 

med,.Undurlar. 

KOLMAN 
l.l•baıını ~ •e lenerlnl bir çocuk dahi 

i lı.QUan•blllr, çUnk.U vUr'atle yanar ve 
kat•tyyt>ıııı lıtlmaı edeni bir tehlikeye nıa· 

rua bırakmaz. 
llle_&kQr ( KOLMAN ) markasının fevkalA· 
:ıe kullar· h ve lstlladell soba, ocak ve 
Ullerı.... n•u:arı dikkatinizi ce•bederlz 

Faıt TUK~IYt: iÇiN UMUMi ACF.SIALAKI: 
ls,._ Reınzi ve şeriki m~essesesi: Sirkeci Nur ilan No 2 

-..bul Asaf Ecıayı tıbbiye depoou; Mersin ve Konyı 
Mehmet Sakia Bey: Divarıbekir ve Gazi Ayıntap 

MILUYET CUM.\ 30 ACUSTOS, 1929 

Adliye vekaletinden: 
1 - Gıyap kararı - sulh -
2 - Tebliğ varakası " 

150000 
ısoooo 

200000 

vırakı 

" 
" 

3 - ihbarname • • • 
4 - Teskere defc~rl 500 

1500 • 
defter adet beheri yüz vorakalı 

5 - Zimmet defteri umum 
6 - Esas defteri hL .uk 
7 - Tedbiri ihtiyat! D. 
8 - itiraz ve temyiz kayd 

defteri umum 

1000 • 
500 • 

• 
• 

" • 

• .. 
9 - Taalluk muhakemat Dl 
11 - 1 lasıllt defteri 

800 
1500 
750 " " 

12 - Emanet eşyayı cürmiye • 750 
Beheri yüz varakah 

" • 
Ceza 

IJ - Müddei umumilik esas defteri • müddei Um. 750 • 
14 - ll~nat defteri " 750 • 
15 - Muhabere defteri • umum 1500 • 
16 - Ceza esas defteri • ceza 1500 • 
17 - ikrar defteri • umum 1200 ~ 

.. .. .. 
• .. 

• 

18 - Temyiz sevk defteri • • 750 • 
Mehakim ve devairl Adliye için kağıt ve malzemesi levazım anbarındın verilmek nzre berveçhlbıtl evralı: ve 

defteri matbuanın tab'iyesi l 2·9-929 tarihine müsadif Perşembe günü saat onbeşte ihalesi icra edilmek üzre 20-8-
929 tarihinden itibaren yirml gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya vazedildiği cihetle şa,~nameyi görmek ve 

daha ziyade tafsiidt almak üzre lsıanbui Adliye ievaıımına ve Ankarada Adliye mubayaat komisyonuna müracaat 
etmtleri ihalenin \'ekalet mül»yaat komisyonunda icra kıiınacaca ı ilan olunur. - . 

lnkara Hukuk nıekte~inin kaJıl ve ka~ul ~artları 
Ankara Hukuk mektebi müdürlüğünden 

1 - Lise ve ya yüksek mektep mezunlan alınırdır. 
2 - lmtihala talebe alınmaz. 
3 - Kayit müddeti Teşrini evvel iptidasından nihayetine kadar. 
4 - Müracaat edeceklerin ( A) mektep şahadetname ve ya tastıknamesi ( B) nufus tezkresl 

( C) hüsnühal ilmühaberi (D) 6-9 ebadında 3 adet fotuğrafi getirmeleri. 
5 - Leyli olmak isteyenlerin sureti aşağıda yazılı tarzda birer taahütname ve kefaletname 

vermeleri ve ldakııl ikişer takim çamaşır ve pijama getirmeleri . 
6 - F:eyli talebe meccanen yedirilir ve yatırılır ve her sene bir elbise, kundura. ve bere 

verilir. 
'l - 18 den az ve 30 dan far.la yaşta bulunanlar leyli alınmaz. 

Taahütname ve Kefaletname sureti 
Leyli ve meccani olarak kaYit ve kabul olunduğum (olunan ......... oğlu .......... , 

Beyin ) Anka ·a Aukuk mektebinde gerek ayni sınifta ve gerek muhtelif sınıflarda iki sene terfi 
edemediğim ( edemediği ) ve ya her hanği bir sebeple mekcebi terk eylediğim ( eylediği ) ve ya 
nehari olupta tahsili ikm!le kadar muntazaman devam etmediğim ( etmediği) veya ihraç edil
diğim ( edildiği ) ve tahsUi lkm!l ettikten sonra idklif edilen vazifeyi beş sene müddetle ifa 
etmemek gibi mektebin maksadı tesisine münafi bir halim (hali) tahakkuk eyledi[!;i taktirde 
ihtiyar olunacak bilumum masarifin yüzde elli zam ile ve faizle birlikte dcfaten tediye ve taz
minini taahhüt eylerim. (tediye Ye tazmine burçlu ile beraber müteselsilen kefilim.) -pnnnnııııı- Zafer bayramı münasebetiyle <1111111111111'1 

55 30 Ağustos bu günkü Cuma günü Taksin1de kain :: 

i "p AN ORAMA,, ve ''KE)TF" i - -=: alla bahçeleri falrane ve dllferlp bir manzara arzedecaklerdlr. =: 
§ Muhlefem tezyinat ve sancaklarla tezyin edlleceil gibi elcktrlk § 
=: ziyaları, dalgaları içinde yUzeceklerdlr. =: 
~ MAKSiM in Habeş orkestrası ~ 
_ ile beraber Uç tUrlU orkestra sabaha kadar icrayı terennüm =: 
=: edeceklerdir. 5 

""'Numerolar-Havai Fişenkleri-Sürprizler<1111-I 

.'i 

ıııı- AT YARIŞLARI~ 

-· .• ~·;lfo .. ~r:;;;.>.--· .. 
• '·f"~~ 

-._. ı•:viniz.in uaparttmarııntzı 

daimn temiz \'\! parl:ı'<. 

kalrn:ısını ve sizin i · 

memnun olmanızı arzu 

ediyorsaııız me~lıur vt.• 

muzadı t:ıafHın 

Poliflor 
N~~GET 
Cilasını 

Kullaııı.ıanıı lazımdır 

Her yerde 
satılır. 

laınlun ziraat ~ankasın~an: • '!. 
Samsund.ı münfe;ih Kefelı zade merhum hıcı l\lehmet ve mah· 

dumiarı şirketine ait olup bankamıza mcrhun bulunan takriben (~ l ~ 3) 

lki bin yüz yetmiş üç denkte (89590) seksen dokuz bin beş yüz 
doksan kilo cins ve nevi atide muharrer tütünler Samsun hukuk mah· 
kemeslnden istihsal olunan karar üzerine bankamızca satılmasını izin 
verilmiş ve 21 a~ustos 929 tarihinde ihale olunacağı ilAn ediimişidı 

görülen !uzum üzerine müzayede müddeti 21 eyliıl 929 tarihine kadar 
temdit edllmiştir. Talip olanlar yüzde on nisbetlnde pey ıkçalırını veya 
bu nisbeue teminat mektuplarını hamilen her gün ziraot hınka;ında 
müteşeklı:ll satış heyetin• müracaatları ilan olunur. 

772.1 196 Çarşamba temiz işie~m iş 
9114 229 • " " 

11047 285 Samsun temiz köy deati 
13604 343 • • 
6432 159 " " 

14371 3JJ Samsun çarşanba 
1260 56 
2035 37 
2755 74 

981 26 
12Jl 29 

15499 325 
3'i.l8 81 

89590 217J u;, 

" • 
" • 
• • .. • 

Pastal 
(;örmez 
Yaprak ve dizi 

• 

.. 
• 

.. .. 
• 
• 

i". )b b ' EJ '4• •,· ı 

il) 
~:)pastal 

F) 
G) 
1\) 

t:. 1 !•"/" pazc 

GJ 
G.G pastal 

K. 
K.G.G 

\ 

ı 

1 
J 

== • b • u ............... .. .. •• k.l 
Halis gazoz içmek arzusunda lsenb her halde 

OLiMPOS 
GAZOZUNU İÇİNİZ 

l(apsuldakl markaya dikkat edilmesi rl<.a olunur 

=c~=c~HC4te8 e•ec•c•e:eee 
lslan~ul ~üoırükleri ~a,ınüdürlü~ünden: 
İstanbul gümrükleri baş müdürlüğündeki Kalorifer için müna 

kasasi aleniye suretile 150 ton Lavamarin kömürü mübayaa olu
nacaktır Taliplerin başmüdürlükte mevcut şartnameyi görmek
le beraber 10 eylUl 929 salı günü saat 16 da icrası mukarrer müna
kasaya iştırak edebilmeleri için mezkur başmüdürlükteki komis
yona müracaatları . 

Doktor A. kutiel ~ .... 1111!!!11!1 .... 11!19 ...... ~ • • • 
Dalma yalnız Istanbtıl gümrükleri için münakasai aleniye suretile 28,400 kilo 

Elekttrllı m.ıkineiorİyle bei50Ruktugıı, idrar 
darlıRı, pr0$lal, •demi iktidar, bel gewwdı
URJ clM ve firenglyi ağrısız ledavl eder. 

J<arakOyde Börekçi fırını 11raoınd.t 34. 

Sıcaklara karşı 
hafif giyinmek iç!n 

yalnız 

14 lira 60 kuruşla 
BİR KOSTÜM 
BİR ŞAPKA 
BİR GÖMLEK 

ve BİRAYA KKABI 
alabilirsiniz. 

Tenezzüh ve 
eğlentilerin izde 

Her halde 

(BURNVİL) de 
imal 

KADBURI 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıhası 

enfestir. 

KODAK mangal kömürii mübayaa olunacaktır. Taliplerin Istanbul güm
rükleri baş müdürliiğünde mevcut şartnameyi görmekle beraber 

fotoğraf makinala
rıvle filimlerini kul-• 
lanınak menfaatiniz 
icabatındandır. 

Alaminüt fotoğraflar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde satılır. 

Belsoğnkluğu freu ği 
olanlann na:ı:an dikkatine 

10 eylUI 929 salı günü saat 15 te icrası mukarrer münakasaya iş
tirak edebilmeleri için mezkfu- başmüdürlükteki komisyona mü
racaatları. 

• • • 
İstanbul gümrükleri için münakasaı aleniye suretile 806 çeki 

odun mübayaa olunacaktır. Taliplerin Istanbul gümrükleri baş
müdürlüo ünde mevcut şartnameyi görmekle beraber 10 ey!Cıl 929 
salı günÜ saat 14 te icrası mukarrer münakasaya iştirak edebil
meleri için mezkur başmüdürlükteki komisyona müracaatl~rı~ 

Devlet deıniryollaaı ve limanları umumi idaresind Jn: 
1625 ton meşe odunu kapalı zarfla münakasaya konu!IIluştur. 

Münakasa 17 eylUI 929 salı günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

' ' · Dr. Horhoroni 
Münakasaya iştirak edeceklerin tekilf mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umtmıi mü
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

E No·s " Frııit Salt" mey•e tozun.~ mun: 
l.uameıı istimali cıhazı hazmının tabii 

•~zifesini temin •e dolayıslle mükemmel hır 
~ıhbat edame eyler. Tuzlu kaynar menbaından 
ısta~ar olunan Eno, meyvelerın ekser hava~ı 
llll.fıasıoı cami n tesiri tatlıdır. Bir iki damla lı· 
Gıonsıkıldıktagayet litif bir limonata ~klini tim 

Sahlt " aA:pm "'" • kadehi 
de,.un•nde bl,. k.ahw kaftlr o.tını,., 

BILUKUM ECZANELERDE SATlua 

~. 
{~Rnırcşrn-T A-;--;B~iB;::-;i--::R~ID~V~A~N'""""H~A-=K=K~I~--
{ Aıı1<ar 
:S~dan muayenehanesini Cağaloglu Sıhhi 
Ş'q;5? apartımanına nakletmiştir . ~O 

111u~ Satılık otomobili oloolara ~•••• 
ıııu eınıneı b" h 

saıt fiaııa ır alde velyl markalı bir otomoblll olupta 
4°1sıahane 28

ve peşin para ile satmak isteyenlerin lstanbul yeni 

• ······e····u adresine tahriren ınnracaatıarı 

( · , Osman Ferruh 
• ve Senai Kazmirci 

Beyoğlu Şubesinde 

lstlkllU caddesi No 303 
2 ................ .. 

1.iseltr mübayaat komsiyo
nu riyasetinden: 

- 1 ErenköY kız lisesi bede· 
ni terbiye salonunda çatısile çe
rçeve ve dahili sıvası, 

2-Bahçede mevcut240metre 
mikabı hela mecraları çukuru
kapalı zarfla eylulün birinci pa
zar günü ihale edileceğinden ta 
!ip olnların komisyon kitabeti
ne müracaatları. 

Liseler mübayaat komisyo
nundan: Istanbul erkek lisesinde 
bermucibi keşif yaptırılacak olan 
inşaat eyhılün yirmi ikinci pazar 
günü saat onaltıda ihalesi icra 
kılınmak üzre kapalı zarf usulil 
mUnakasaya konulmu~tur. Talip
lerin ke~ifnam~yi görmek ve şe
raiti anlamak üzre komisyone 
klrabetine mUracaatlarL 

devrelerinde 
bulunan genç kv.larin 

sıhhatı için 

ARSENOFEH~TOS 
en mükemmel mukani 

dir. 
Eczanelerle ecza depo

lariııda eakJır, 

Leyli ve Nihar! Avusturya 

SEN JORJ KOLEJİ 
Galata; Çınar sokak lngiltere 

sefarethanesi karşısında 
11 Eylül 9'29 ıla açılıyor. 

Eylülün 9 ,.e lO uncu günleri 
yeni talebe ile ikmale kalmış talebe
nin imtihanları icra olunacaktır. 

Her kısım için 8 Eylule kadar 
her gün (9-12) ve ( 13·15) arasında 
kayıt muamelttı yapılır. Yeni talebe
nin nü1us tezkeresi, sıhhıt \'e aşı 
raporları !le son mektep tasdikna
mesini ve bir kıt'a fotoı<af getirmesi 
ltzımdır. 

Fennin en son usulilc kat'i 
olarnk eski ve yrni belsoğukiuğu, 
freng~ idrar darlığ~ bel gevşekliği 
ve mesane ve bilcümle kıdin ra· 

~ aısızlıklırı tedavi olunur. lleyojtlu 1 
Tokatlıyanyannd• •mektep sokak 
No 35 Tel: il O .. ~i 5'.J 

!LAN 
L skudar orman memurluğundan: 

Zabt olunan beheri bir kuruş yirmi 
para esas bedelli 300 adet koca 
yemiş çubuğu ve çekisi l ()() kuruş 
bedelli 17 çeki meşe ve 140 kuruş 
bedelli 9 çeki mahlut hatap ve 
kilosu 8 kuruş bedelli 490 kilo titre 
ve adedı elli kuruş bedelli :ı l adet 
köknar tahtası ve kilosu iki buçuk 
kuruş bedelli 475 kilo meşe ve kilo· 
su iki kur~ş bedelli 2JO kilo mahlut 
kömür ve 100 kuruş brdeili bir adet 
gürgen tomt11ğu ,.e demeti 3 kuruş 
bedelll 276 demet fırın çalısı ki 
cem'an on altı kalem emval sekiz 
eylül 929 pazar günü saat onbeşte 
()gküd.r hükumetinde mUıeşckkil 
komsly• ı"ıalc edilmek ve k!ffel 
masarifi müşterilerine ait olmak üzre 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
Haydarpaşada Csküdar orman me· 
murlugunı ve yevmi ihalede mezkl)r 
komsiyona müracaatları ilan ~1ı'""r 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka· 
rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa m.:gazası:ı
dan tedarik edebilirler. 

llarOUOnuna Tale~e kaJ~ı 
Darülfünun Emanetinden~ 

1 - Darülfunun tıp, hukuk, (C) Nüfus tezkeresi , 
edebiyat, fen, ilahiyat, fakültele (D)_ Hüsn~hal e~h~bmc. 
rile eczacı ve dişçi mekteplerine lundugunu bubeyyın ıkamet . 
1929-1930 senei dersiyesi için ilmühaberi. . 
talebe kaydı muamelesine baş- (zabitaca musaddak olacaktır.) 
!anılmıştır. . (H)4,5 X 6krt'asmda mukavva 

2- Fakültelerle şubeler!ne, sız üç adet fotografı. 
yüksek mektepler ve resmt ve 5 K 1• hususi liseler mezunları alma- -

1
. a_yıt.dmuamde a~ıhna ~e;. 

k evve ın ıptı asın a nı ayet , 
ce 3 tır. İmtahanla talebe alına- rilecektir. 
maz. 7- Taliplerin pazertesi pcr· 

4- Namzetlerin atide!· •<a şembe günleri saat ondan orı~· 
iki haiz olmaları lazımdır: tıya kadar Fakülteler ir·ar 

(A) Kayıt ve kabul istidana.I rine müracaat etmeleri i!5n n:. 
mesi. unur. 

(B) Lise veya yüksek mckte- 6- Tıp fakültesine gi~ccck· 
pler, stl,'·-· · . .,,::ı,11e-, !er, Fen fa~tültesine mi.ır.ıc~at 
I~·' · --~1clerdiJ:. 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

a;JNSiNE 
Jlilliy~t 

CL'MA 
30AGUSTOS1929 

---

Şarkı karlp kadınbğı hakkında tetldkatta bulanmalı. Uzre GUzeı ean'atlar birliği edebiyat şubesinin bir kısım azası ddn 
idare intihabı 0ııl 

şehrimize gelen "Mlss Marln Angclino Hawlett., dün Türk oca- toplanmıtıoa da ekseriyet olmadıjtından heyeti , Şehremaneti tarafından Glllhane parkında vaptlnlmakt• 
ğıoı ziyaret etm f ve Türk kadınlarlle gllrüşmuştur. apılmamıştır. ocuk bahçeıl akında bitecektir. 

/;;;:::=::;::=.~::;ı~~~~~~~~~~~:=~~~~~~~~r:'::':T~~~~~~~~~!!!!!!!'!!!~· ~ı'~lkinci Ya"Ui'ları - - Devlet demiryolları ve liman- Bergama belediyesinden: Güzel san'at1ar akademisinden: 
O 1 p larl Umumi 1"daresı"nden•. Mukaddema müzayedeye ko-. le edilmek üzre pazarlık sureti- Ev~elce iH.n edilmiş olan Avrupa müsabakaları mebdei 

. o • •. • . • • nulup vazolunan peyler ha le bir ay müddetle devamı mü- ----'----·--·-----------
1 

Zınl'r •u"r'al po•lası ddi için '4 t"lüle tehir edilmi-ıir. 
Luks . İsmet paşa Munakasası 17-8-929 tanlıın- edeceklenn teklıf mektuplarmı layık görülmeyen bir hane bir . . . • . J · 

ve sen ~ ı~~a ı m.an n ~a epcs~ ve muvakkat teınınatlarmı aynı dukkan, bırarsa, altı parça zey- . . . d . k l A k d . .. A • • zayedesıne karar venldigın<len zıııı'r Naiı'a haf ıııu"ben~ı·sıı·ğı'o~eo 
1 vapuru ı F:ylül pazar korı:u_r .tahmı.l ve t~hlıye amelı: günde saat 15,30 a kadar umumi tin bahçesi, iki parça tarla, bir talıplerın BERGAMA belediye 
1 günli tam aat ı 5 tc alala ye~ı ıçın v~~~.en fı'.l~~ar haddi müdürlük kalemine vermeleri değirmen 22-9-"929 tarihinde iha sine müracaatları ilan olunur. 1- lzmir-:Vlenemcn - Bergama yolunun 58+ooo kllometro'~P 
1 rıhtımın- j . hare- layıkmda gorulmedıgınden me- lazımdır Talipler münakasa 14 ve 93+093 kilometrosunda 21 ve Bergama-Kınık yolu 4-+-4) 

ı dancto~ru zmıre ket zkilr a~eıiye yeniden kapalı za- şartnameİerini bir lira mukabi- Zonguldak Yüksek maden 4+8oo kiıometroıannda ıki dane 14 ve bir dane 6 metroıuı- ır~ 
"' rfla munakasaya konulmuştur. . . ıı 

edecektir. Münakasa 19 _ 9 _ 929 perşembe linde Ankarada malzeme daıre- •• h d .
81

• M ktebı" .. dl . t• d • ( 23006 ) lira 76 kuruş bedeli keşifli bulunan 5 köprünün bf ıl 
'aradenı'z poelası ·· ·· t 16 d Ank d D _ sinden İstanbulda Haydarpaşa mU en 1 e IDU rıye in en. arme olarak yeniden inşası üç ayda ikmal edilmek şartile kal' 1\ U O ugnu saa a ara a ev Z ldak Y""k k M d tid ·ı b b r h d 

let demiryolları idaresinde ya- mağazasından tedarik edebilir- .. ong~ . u s~ • a en a ı e era er, ıse şe a etna- zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. ı 

ANADOLU ı kt M'" k · ti k l Mühendısı Mektebı, leyli, mec- mesi veya muvakkat tasdikna- 2 - Mıinakasaya meslek, haysiyet ve itibarına ve ıktldarı rrı P1 aca ır. una asaya ıs ra er. cani ve tahsil müddeti dört se- . f 
eli B. . . . ünh" • mesı, 6 oto, sıhhat raporu ve sine itimat olunanlar kabul olunacaktır. 

1 
Eylül 

VAPURU 
PAZAR .~!ı 

Sirkeci rihtımındnn hareketle doğ
ru (Zonguldak, lnebolu, Gerze, 

j ~amsun, Ordu, Gi~eson, ~ rab2on, 
Surmene, Of ve Rızeye gıdccck 

tir. 
Tal•ilAt için Sirkecide Yel

kenci Hanında Hin acanta-
sına mLiracaat 

Tel. btanbul 1515 
Ve Galatada merke.ı: rıh

tım hanında Çclepidi ve Sata
lilopaıi acantahğtna müracut 
~cfon Beyogıu 854 

~ADlK ZADE l3lHAllEH
LER VAPURLARI 

KARA DEl'\IZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POST ASI 

Firuz an 
;·1E:";ı~1 Pazartesi 
günü akfamı Slrlı.ci rıhtı· 

mındao hareketle (Zongul-
1 dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 

1 
Ordu, Glreıon, Trabzon, ve 
Rize iskelelerine azimet ve 

'' 
,, ----· 

BUJUK TAJJARE PiYANGOSU 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCİ KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR. 

• 
Büyük ikramiye: 

35,()(){) liradır 
Aynca: 

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

ve 10,000 ,, Bir mükAfat 
Bu keşldedc ccm·ıın " .l,900 ~ numara kazanacaktır 

Kimya muhendis muavini aranıyor 
Adanada pamuk yaıtı ve sabun fabrikası ıçin Tı.irk tab·asındaıı 

diplomalı bir kimya mühendis muavinine ihtiyaç bulunduğundan 
ıalıp olanların şı;raiıi anlamak ve şartlıırını bildirmek üzre hamil 
oldukları dıploma ve sair vesıılk suretleriyle birlikte Adanada 
Giloılo fabrikası mlidüriyetlne müracaat eylcmelerL 

av;::s~:;cl~~=r~lrlı.eclde Mes l stao~u l ticaret ve sanayi o~asıo~an: 
adet hanı altında aceotalığına Rusyaya sevkolunacak deri- dilmiş olduğu iktisa_t_ v_e_k..,.al_e_ti 

•
m.:ü:ra; c:a:a:t.:T:e:le: r:o:n::ls: t;a:nb: u: l: 21:3:4; !erin behemehal 31 ağustos 92!i celilesinden aldığımız müstacel 

akşamına kadar Istanbuldan y- işaretli ve 2040-28 Ankara 8343-

~ e Y r 1 8 e f n l
. n 1 üklenmiş ve 7 eylUI 929 tarihine 28-8-929 tarihli bir kıt'a telg

kadar Rus limanlarına yetişme- raftan anlaşılmış olmakla alil.-

Merkez Acenıa.s~ Galata lıöpril 
qa,mda . Beyotlu i36~ Şube 

acenıeıı: Malmıudiyı Hanı altıtda 
lstanbul 2740 

Antalya postası 

1 

(ANKARA ) vapruu 1 
Eyllll Pazar günü saat 
1 O da Gala ta nhıımından 
hareketle lzmlr Gilllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyay 
'idecek ve dönüşte mezkQr 
ıskelelerle . blrlllrte Dalyan, 

j 
:\ larmari; , Sakız, Çanakkalei 
C ;eUboluya uğrayarak gelccckur 

:.! eylul pazartesi Trabzon 
1 birinci po>ta'ı yapılmıyacıktır. 

Beyoğlu be>i nci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
furuhıu ml!karrer Reno markalı bir 
adet ocomohıl 3 eylôl salı günü sa
at 16da Bcyop;lunda llur'a sokağındı 
i\linerva garajında satılacağından tallp 
olanların mezkur gün ve saaıca ma
halli müzayedede hazır belunduru
lacak memuruna mürıcuılan ilin 
olunur. 

Satılık apartman 

si Rus mümessilliğince kabul e- kadarana ilam keyfiyet olunur. 

3000CG kilo Eknıek münakasa ı 

ISlan~nl ınü~~ei uınumililin~en 
Kilo Çift Şehremanetinin vaz'eylemiş 

200000 :.108333 A>gari oldu~u evsafı haiz birinci 
200000 312500 Azami nevi f"kmck 
Istanbul ve Üsküdar hapiıha- ne ve tarihi ihale olan 12-9-929 

ne ve tevkifhaneleri için ihale- perşembe günü Istanbul vilayeti 
nin tasdikinden 31-5-930 tarihi- umuru hukukıye müdüriyetin
ne kadar muktezi ekmek kapalı de mübayaat komisyonuna saat 
zarf usulile ve 20 gün müddetle 15 te müracaat eylemeleri ve bu 
mevkii münakasaya vaz'ediliniş saatten sonra zarf kabul edileme 
tir. Şartnamesini görmek isteye- yeceği taliplerin ticaret odasın
nlerin cumadan maada her gün da mukayyet bulunması meşrut 
lstanbul adliye levazım dairesi- olduğu ilan olunur. 

Milli nıü~af aa vetaleli celılesi ~eniz f abritaları uoıuın 
nıü~ürlülün~en : 

_Fabrikalar için bobinci ustasına ihtiyaç olduğundan arzu eden
lerın fabrikalar umum mlidlirlüğüne her güu muracaaıları i!An olunur. 

Devler ınatbaası ınü~ürlütün~en; 
500 tura siyah yeril meşin 

1000 ayak vişne rengi koyun marüken 
1000 .., ,, .., yarma ,, 
500 " nefti • koyun • 
500 .., siyah ,, ., • 

I 000 ,, nefti .., yarma ,, 
Mikdar vt ecnası hallda muharrer meşin ve marüken numuneleri veçh-

ne r. ınncı senesıne m ası- .. . J' 
ren lise mezunlan kabul olunur. nüfus tezkeresı ve aşı şahadet- 3 - Milnak6saya iştirak edecekler 661 numaralı münakn: , 
Tedrisat 1 Teşrinievvelde baş- namesini göndermeleri ve adres !halat kanununa tevfikan bedeli keşfin •/a7,5 nispetinde dip011 

lar. Girmek isteyen lise mezun- !erini bildirmelidirler.Kayt müd veya b~ka mektubu vereceklerdir. . 1, 

lan, mektep müdüriyetine bir is deti 1 Teşrinievvele kadardi~. 4 - Ur ~irket ve ya şürekA namına teklitatta bulunan tahf t 
• teklif mektuplarına temsll ettikleri şirket veya şirketlerin keııJil 

LMANL1SESİ ve TİCARETMEKTEB rıne seıahiyetname verdiğini mübeyyin ve1taıetnamey1 rapta ınecb1 

durlar: 
1 

Mektebimiz 2 EylDlde talebe kaydına baflayacaktır. Cuma 
ve pazardan bqka bor gUn eaat 8-12 ye kadar kayıt mıı· 
ameleRI yapılır. Beraber gedrllecelı. evrak : NUfüs te:ıkereıl, 

a~ı şabadetnamesl, mektebin son tasdltoamesl ve bir 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 

5 - Münakasaya dahil olanlar münalrasaya konulan iııŞ88 ~ 
Proje ve keşifnamesile şeraiti umumiye defteri ve fenni şartfl8 ır 
münderecatıru tetkık ve deruhte edecekleri ameliyatın tafsUAt ıe 
itine temamen vukuf hasıl eylemiş ad ve itibar olunur. . . ,ıJı 

6 - Taliplerin yevmi ihale olan 4J6}9'l9 Çarşamba gunıı ·il 
11,5 kadar tek!Hnamelerini Nafia baş mühendisliğine tevdi ile rıı 
buz almaları . ,/ 

8~!:!ı~a~ ŞEMSÜLMEKA TİP ~~~2n 
Nlşantaşı : Halli Rlfat Paşa konağında ııe 

(Leyi' il ') kı 1 
'

... ._ 
1 1 

b u ve orta kısımlan leyli ve nehari Kız ve Erkek tal• 
ve ne ar aım anna ta ..,..e Aayıt muame es , er g o 0 

t 9 17 ı.. d kt d · · d 1 k - na bllflanmıştır. Arzu edenloro matbu tallmatoafll 
saa • ye .. a ar me ep aırasın e yapı ma tadır a gllnderllir ~ 

l tanbuld:ı havagazı ve Elektrik ve teşebbüsatı Sınaiyc Turk 

Anonim şirketi hisscdaranı 1929 senesi EylOliiniin otuzuncu günu Malu.A. ı Gazı·ıer pazarı 
saat üçte şirketin merkezi idaresi olafı Beyoğlunda Tünel meyda-
nında Metro hanında sureti adiyede içtima edecek olan heyeti Türk Anonim Şirketi tasfiye ·hey'etlnden : 
umumlyeye davet olunurlar. Kanunu m ahsus mucibince tasfiyesine başış• 

!~bu içtimada hazır bulunan hü:sedarAnın yevmi içtimadan Jaekal nılan MalOI Gaziler pazarında 
on gün mukaddem yetlerindeki hisse senedau ile vadeleri hulQJ 
etmemiş olan koponlarını : 

lstanbulda: lrketin merkezi idaresine 
Osmanlı bankasına 

Selanik banka.<ına 
ve Brıikselde: Sosynte Flnansiyer dö uanspor e dantrepriz endüs
triyel 

e tevdi etmeleri lazımdır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve murakıplar ve hesap komiserleri 

rirun kıraatı . 
2 - Müfredat defteri, Bilanço, kAr ve zarar hesabL 
3 - Müdlrnn tahsisatının tesblti için meclisi idareye 

itası . 
4 - Meclisi idare azasının tayini . 

raporla-

salihlyet 

5 - .\lurakıplann tayini ile tahsisatlarının tesbitl . , 
6 l\Teclisi idare aza,ına ya bizzat ve ya bilvasıta alakadar 

olabilecekleri şirketler ve ya ticarethaneler ile hini hacette şirket 

namına muamelci ticariye yapabilmek için ticaret kanununun 323 
üncü maddesine tevfikan mı.isaadc itası . 

Nizamname! esasinin 24 üncü maddesine tevfikan IAckal 20 adet 
sermaye, temetıii ve ya jliiS8ns hisse senedatına mallk olan hisse
daran, heyeti umumiyeye l~tirak ederler. 

Adiyen içtima eden i~bu heyeti umumıyeyi muteakip Htidekl 
ruzname! müzakerat ile derhal feYkeladc bir heyeti umumiye akte
dilecektlr: 

Nizamnamei esasinin 24 üncü maddesinin berveçhl zir tadili : 
" Şirketin senei maliyesi her sene 1 K!ınunusanide başlar ve 3 ı 

KAnunuevvlde hitam· bulur.,, 
Ticaret kanununun 385 inci maddesine tevfikan müddeti niza

miyesi zarfında tevdi edilmiş olan bir hisse senedi sahibinin dahi 
i~bu le\ kalade heyeti umumiye müzakeranna iştirake hakkı vardır. 

Hisse, senedatının tevdiine mlitealllk bilcümle damga resmi sene
dau tevdi edenlere aittir. 

Şişhanede JALE 

lstanbul - 29 Atustos 1929 

" Meclisi idare ,, 

GAZİNOSU bahçesinde 
Zafer ve tayyare bayramı münasebetiyle 

BÜYÜK TENZİLATLA SATIŞIN 
Eylülün ikinci P azartesi gün ü başlayacatı llAn oh•~ 
z:ı::ıcıcccccıcıcı:z e xxxxxxxxxıv 

~alala it~alat ıüınruğun~en 
Cinsi eşya .Adet Nevi 

Çizgili kahve renkli Tavşan dtrlıl ) l Bavul 
Gıri renlrll Tıv41n derisi ) 
Budıhl kahve renkli ) 
ipek esvaplık ) 
Yün • ) 1 Büyük cınıı 20 (>i1J 

Elvan ipek • ) 
Siyah " • ) 
Atlas fodrıh siyah ve gırl Tavşan ) 

99 
,_, 

derisinden mamul Manto ) 1 Çamaşır sındığı 
1
/} 

Budahi Mır Mır derisinden çıkolate )144 kutu 129 
1 

3 o anbar bi!A sahip eşyasından olup ha!Ma cins ve evsafı ' 
eşyanın 5-9-929 tarihinde satış komisyonunda satılacaktır. f~ 

-~hremaneti ilAnları 1 ju•u•TfY!TRo.~ j 
Ş h · d B"" "'kd i SiNEMALAR _J e remanetın en: uyu e- 1uuu"11 • u u u ••....-;~,, 

re mahallesinde çayır sokağın- Beşiktaşta yeni parkta ve \ıı& 
daki tarla kiraya ver ilmek için darda Beyler oğlunda 30 '' Jı.ll 
açık müzayedeye konulmuştur. cuma günü ve akşamı Tayr•.'',c~ 
Taliplerin şartnameyi görmek ramı şerefine ( lnkildp tıı r'"' 
için her gün müzayedeye gir- tarafından ) Hissei şayıa ~r' ./ 
mek için ihale günü olan 19 ey- saz cazband Rahçe e~:_•t:,....-
Hil. 9.~9 .P:~şembe günü_ levazım YENJ' MEKTEJ' 
mudurlugune gelmelen. ...... 

Jstanbul Şehrerranetinden: Tak
simde Cumhuriyet abidesi önün
de bu gün saat on birde yapı
lacak geçit resminde bulunacak 
zevat için dört adet tlribün ya
pılmıştır: 

Şişli - Osman beYıtri'-' 
Türkçe ve Fransızca ıedtr 

Ana sınıfı da var 1 pıı• 
Kayıt muamelesi ı;yı~0 ,ı1; 

dasından itibaren her cıı u~''' 
si, Pazartesi, Çarşpnıb./ 
9 dan 12 ye kadar, 

Kısmet 
Bebekte ' Bebek caddesi, sahilde nzre miıbıyıa olunacaktır. H f B •• h b 

lektrik, hava 111azı ve terkozu havi Taliplerin 12 Eyliıl 929 tarihine müsadlf Perşembe günü saaı 16 da a iZ ur an ey 
tkiz oda maa banyo, mutbak vesa· matbaada muteşekkıl mubayaat komisyonuna ve ~artnameyi görmek lsteyen-

1 - numaralı tiribun kol or
du kumandanına 2 numaralı ıl
rihun Istanbulda bulunan meb· 
ili nı kirama 3- numaralı tiribün 
Hükilmet ve Emanet erkdnile 
cemiyeti umumiyei belediye ve 
Meclisi umumi! Vilayet aza>ına 

ve zabitana, 4 numaralı tirlbiin 
de Cumhuriyet balk fırk:m er
kdnile Cemiyeti hııyrlyeye ve 
milessesau maliye ve şirket mü
dürlerine tah,is edilmiş olduğu 
llAn olunur. 

~~ 
ıııırıı ..ıı 

Köprildekl Kısın et ,ıW' 
sından bilet alan ınil~~eefl,ııc; 

·ı . k 11 d"rt bap d.'kk- !erin her gün mııhasebeve müracaatları. Sabahı kadar terennüm edecektir. Beş kişiden mıirtkkep cazbant ve )«>-re ıe zerrun a a o u anı 

1üştemil ve ayrıca iki kata müteha- ~B d ÇEKiRGE PALAS İ ı• mik şehir Ardaş efendi vo llaçikyan !Jamm kumpanyası icrayı lubıyıt 
. ·ı b" ba bet ursa a o e J edecekur. "lJDJ ır p on anne aparhman 
atılıktır. Bebekfe Hahz Oıman efe- Oyükada Venezya oteli sahibi Ömer bey idaresin d e Kazancımız tayyar e cemiyetine terk edllm l, tlr 
•· mii·~"""ı mercudur. ala turk a ve alafran&"a banyoları ve yeme k leri var FlaUarımızda kat'iyen zam yoktur. 

Galata Köprübaşı er''J 
ııııı ~-

Ali P"a~a Han 43 11 Jfliİrıı' 
Kısmet merkezine __.di 
aatları. ,.f:1" 

1 .. d .. ·· BVRıIJ\ Mesu mu uru 
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