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StYATSTİ BRIAND AVRUPA BİRLİÖİNİ TAVSİYE EDİYÖR . .,._ -........... __ 
~af etmek lazımdır ki Yu
ıstaıı 'ın T.. k' 
Ctf •. . ur ıye'ye karşı ta-
d" ıgı sıyaseti anlamak müs

d';· ~eynelmilel münasebet-

'sp Şuphesiz, sözden ziyade 

t. 'i et ışlere ehemmiyet veri

ı~nan baş vekili M V enize-

• 
BÜTÜN AVRUPA BiR 
DEVLET Mİ OLACAK? 

........................ 
Gazi Hz . 
Gazi Hazretler! diln 

saraydaki dairelerinde 
meşgul olmuşlar rıe bir 

1 Nafıa işleri \İsmet Paşa Hazretleri dün 
Ankaraya avdet ettiler 

' l~fda . 1 r makamına geçme-

. k~vcı'. ve geçtikten sonra, 

r· Ye_. ıle hoş geçinmek ve 

• -- --o-- • gere çıkmamışlardır . 

Şimendüfer inşaatı 

sür'atle ilerliyor 
Yunanlılara cevap bugün 

verilecektir. un Pu .. ı· k ruz ıi mes'eleleri hal-

, t d:f lazı~. geldiğini mütead
İcc alar soylemiştir. Ara·! n 
sıa;arn~n geçti. Bir çok te
t " • rnuzakereler oldu. Fa-

BRIAND'IN SAY ANI DIK- .. ",!r .... -···· .... 
KAT BİR NUTKU Ha~ 0 nağme 

Nafıa vekili dün 
mühendis mektebini 

ziyaret etti 

' :ın . anıstanm son cevabın-

laşanıaşı1~.Yor ki, kat'i su~•ıe 
lllak soyle dursun, şimdiye 

· d Cide edilen neticeler bile 

·ı en mevzubahs edilmek is
lllcktedir 

'iıına d' . 

İKTiSADİ MİSAK 

BRlAND AVRUPA DJ~VLETLERlNt 
BlRLEŞMEGE DAVET EDİYOR 

'lcı n ıplomatlan bcynel-
Uzlaşrnaların ne demek ol- Fransız Batvekili M. Briand, vaktile bir münasebetle "Vatan-

Crlc u şüphesiz pek ala takdir perver bir Avrupalı" olduğunu söylemitti. M. Briand bu sözle-

tan• r. Netekim, onlar Yunan- rile Avrupayı bir memleket ve onun menfaatini her milli menfa

k e~n haki~iyet hakkına taal atin fevkinde addettiğini söylemek i•temi§tİ. 
Uyu en Çetın bir mes'elede bi- Fransa' da bu söz Briand aley 

dır trna?ın yolunu bulmuş- bine epeyce alaya vesile olmuf

ncıe denızelos Yuguslavya ile tur. Her ne zaman Briand Al-

·r1 nar 
1
enberi devam eden ihti- manya'ya kartı bir fedakarlıkta 

~Cde ~u halletmiştir? Bu mes'- bulunsa, Fransız gazeteleri de~
<ltlıkı nanıstan da bazı feda- hal bağırırlar: "Avrupalı Bn

laşlll ara katlanmış mıdır? Dir and" derler· 

Ya anın bütün konsesiyonla
lki l~ız bir tarafa yüklemek M. Briand, Cenevrede bu de-

• 0fal~~ bir devlet için münı- fa~ C::emiye.ti~~amm b.u Avru 

tıp llleabılır: Fakat galip, mağ- pa ~ttıha~ı.~kr!:nı .?aha bır adım 
·Ye Selesı mevzubahs edıl- ılenye goturrnuştur. Fransız ha 

iitc~:~vle~er arasında ancak ri~iye. ~ırı, evve~a heyeti ~~ 
biı f bıl husnü niyetle müte- mıye ıc;tımaında bir nutuk soylı 

İccy eragatlarla mes'ut bu ne- yerek Avrupa ittihadından res-

c varılabilir. men bahsetmiş ve sonra dünkü 

~ Ağustos 
1922 

'h" d telgraflara göre de Cenevrede 
rı. r k tan ın en- b l b" .. A d 1 t 

haı ,o bir d" - . u unan utun vrupa ev e -

i·· de, bizler zaman. geçm~ ıg~ !erinin 27'ye baliğ olan başmu
Şınde bu ' ?arbı? .tas~ıy~sı rahhaslarım bir ziyafete çağıra 

\'ekten d ~es eleyı. ıl~n. s~r- rak çok mühim bir nutuk irat 

J 
' 

M. Br/and 
u~nlıların aııı:ıa c;ekınmışı-zdır, . . 
• ~&tnda 'l\ıtlclcrdcn bir alacak etnııştır. . • . • - . . 

ii.lclltiıı ~ulunıııaıarı bütün mede- M. Briand bu nutukta şımalı Amenka da oldugu gıbı, Avru-

n. tcngin ~ıcdanını muztarip eder. pa'da da bir ittihat teşkilini tavsiye etmektedir. Filhakika bu

'' •ren Yun 11'.Untıkaları~zı har.abeye günkü Amerika yüz elli sene "Cvel on üc; ayrı müstemlikeden iba

\'0~~n 1ıo:~lalılar neıödillcrce T1urkld.•- retti. Bunlar İngiltere'den ayrılarak bir ittifak teşkil ettiler ve 

.. "<411'lİıtt. s rını cyemcz er ır. . d .1 "f ) k b' d 1 1 
'lılıı:ıtı;ı.'•n ınaddet~n bu yükten k.u~ bır buçuk asır a 130 mı yon nu usu muazzam ır ev et o -

ll~d llıancn daıma onun tazyıkı mıışlardır. 
~hu hr.fier iki taraf için de elim o- M. Briand ayni tekamülün Avrupa'da da olacağını söylemek-

1,..llıill-atıralan silmcğe çalışmak 'e tedir. Fakat Briand siyasi cepheye g..,.ilmezden eve) iktısadi cep 
"<! ha '' •rasınd · ' b · .. -,. ' 
ıı. •. ~ •aaı Yar ta •kamdaımı 1~ mdunayst hede bunun temin edilmesini ve sonra siyasi birlik hasıl olma-

.j;'._~~· a ma ha zıya c :ı . kt di Am 'k • ) d ld • 
·:--"le a düşer. Türkiye bunun için sını tavsıye etme e r. en a nın son zaman ar a a ıgı va-

~ ~ltııan~sgeıen .gayreti sarfcttiği halde ziyet te bunu teshil e}lemektedir. Çünkü Amerika bu aralık ga

~~P •d~~r bır sürünceme siyaseti ye~ ~ğrr bir gümriik ta:ifesi ka~ul ederek bütün Avrupa d~v~~t
tJ 1~ca1ı: b' · · · Ve her defasında uz- Jennın mallanm Amerıka'ya gırmekten menetmek teşebbusun

~ 'llni de.~· sırada, sefirini, müzake- uedir 
ll<lan g. Ştırcrek meseleye ta ba- · A · · · · ·· h" 

gerı dönm k · . Buna karşı vrupa devletlennın yapabıleceklen şey, mutte ıt 

llc c ıstıyor. . . k • ' k • h alınak İ b 
~ Yneııniı 

1 
. hareket edere Amenka ya arşı bır cep e tır. şte u va-

t.-•e dah·ı.C .•ıyaset sahaoında, fır- ziyet Briand m pro1°esine son derece yardım etmektedir. 
.~~a· ı ı sıyasct 1 .. ' 1 d 
.ı.,1 'Yen t . oyun arının ~u Bu mesele hakkında aldığımız telgraflar şun ar ır: 

ıli ~hatıı ~aır yapması uzun mud
~ ': Veniı ın1 uı edilir bir usul değil-
'<ıın· . e oa T'" k y 
~· ı tkfd ur - unan mcse-
1'~ bir ;,:• makamına geçebilmek 
~~· A.c b Paı;anda aleti olarak kul 
ı.; .'Çin : a §ımdi de, mevkiini tah
trı' !'tika~nı meseleden bu deh aksi 
..: latiYor? e~c_ olarak istifade etmek 
'°l>:"•a bö 

1 
urkiyc hükumeti tanır. 

~İtıı '. l<ara/ c demiş, bu encümen 
t~ •çin eh ••nniş. . . Bunların bi· 
~·" uınu •ınıniycti yoktur. Yunan 
~ •it; •aı·ını}'.esini tenvir etmek, ve 

BRİAND'IN ZİYAFETİ VE NUTKU 

n huı,,,~Yetı. ona anlatmak ta Yu-
. liaıb •hnın vazifesidir. 
''ta uı.; Y 
ııı,, 1 lından Unan matbuatının net· 
ı,. hılaki •nla~Idığma göre, hüku
llı;ı Y~llara 8 efkarı umumiyenin yan
a,1~dır, ;a.P~sına karşı !{ÖZ yum 
~ haı lı:ena·Urkıye hakkını istedikçe 
~J;,~r ... T~ın~ harpculuk isnat c· 
~Q· uı müa ;kıyenin kendi memle· 
ttru"~n·a ka aasına ait tedbirleri Yıı 
Qiyt "or ... i,'Jı bir hazırlık gibi gös 
ı.j~ •arsa b ger ~rta yerde fena bir 
t.ıı dan bin u. Turkıyeyc değil, uz-
1<>~ ~tara a. ~ır çeşit bahane ile ka
d~1 •çıJı: •c '~ır:. Türkiyenin siyaseti 
~ .o her Ulun dünyaca mal!lm
lt1ıt''lc aaınrc~den cveı, kendi kom
' Uer les. ?'1 ve dostane müruı-
li~ •i ısıne lı kta 
·"'de Yaaetı de ~ ~ına dır. Yu
~ 

111 
bu kad Turkıye müvacebe

lliıo:.'thu oı.:r açık ve hüsnü niyct
~~r daı, ·ı; Ydı, mevcut ahi ti er ye 
\'~Unura~ ~de pürüzler çoktan 
diy0, n •i:raa~ti rtılc bi1;mck istiyoruz: 

· ne gıbi gaye takip e-

CENEVRE, 9 (A.A) - 27 Avru 
pa devletinin başmurahhasları şere

fine çekmiş oldupu ziyafetin niha
yetinde M. Briand, bir Avrupa hükO 
matı müttehidcsi teşkili hakkındaki 
projeaine dair teşrihatta bulunmuş
tur. 

Bunun neticesinde umumi bir gö
rüşme başlamış ve buna M. Strcse
mann, M. Henderson, M. Marinko
witcb, M. Strecruwitz, M. Hymans 
ve M. Matta i9tirak etmişler ve esas 
h hiç bir itirazda bulunmamışlardır. 
Bazı hatipler, bir takım ihtiraz! ka
yitler ileri sürmüşler neticede, Av
rupa devletleri arasında bir tesanüt 
rabıtası tesis etmenin lüzumunu tc&
lim ve kabul hususunda ~fak ile 
mutabık kalınmıştır. Bütün murah· 
haslar, yakında M. Briand'ın kendi
lerine tevdi edeceği muhtıra esasına 
istinaden meselenin tetkikini hüku· 
meti metbualanndan talep edecek
lerdir. M. Briand, alakadar devlet
lerin fikir ve mutalcal.arını topladık 
tan sonra rüfekasının talebi üzerine 
Cemiyeti Akvamın önümüzdeki iç· 
timaında bu hususa dair bir rapor 
vereceklerdir. 

PROJEYE İTİRAZ YOK 

CENEVRE, 9 (A.A) - M. Bri
and'ın daveti üzerine bir arada top
laruın 27 Avrupa devleti mümessil
leri, bir Avrupa hükfunatı müttehide 
si teşkili hakkındaki projeyi hemen 

ZEKl MESUT hükumeti mctbualarına irsal ve tev-bu G di cımcğe karar vermişlerdir. Kel-
0 N log misakından sonra M. Briand'ın 
~ fikrine layih olan bu teşebbüs Fran-

k ~ hıct 8 h k c · 
- larıhı a lfenılzde· sa'nın nüfuzunu artırma ta ve cmı 

~•d tclrika· o ' yeti Akvamın faaliyetini ihya eyle-! SJ>o~n rıarmal -'mınlı tarihinde mcktedir. 

Son habcıler Avrupa devletleri mümessilleri-

! 3 Uncu nin Cencvredc içtirnaını teminden 
t F:koaoını ıabltenıtzde: M. Briand'ın maksudu, Cemiyeti 

3 A., tl'''•da Akvam zihniyeti çcrçeveıi dahilinde 
' !ahı \loill)ct Avrupa federasyonunu tesia etmek-

1 4 q~~~ l•llbhalan tir. Mumaileyh, bu federaayoruı işti 
11.n sa llemJzde: rak ctmiycnler ve diğer kıt'alar a-

t f •k raporu Jeyhinde tecavlizi hiç bir mahiyeti 

4 
1 

1 
olmıyacağını tasrih etmiştir. Avru-

~, pa devletlerinin yekdiğcrine iktısat 

~--0-"..;'.:.k.:ı:.::u;::nc:!ı.'...ı _____ J noktai nazarından merbut ve tabi ol 
1 duklarını ispat eden barptrn sonra 

istihsal ve mübadeleyi tensik etmek 
mutlak bir zaruret halini almıştır. 

M. Briand'ın projesine karşı esas
lı hiç bir itiraz serdcdilmemiştir. 

M. Strcsemann, bu projeye karıı 
müsait davranmış, fakat projenin 
tesadüf edeceği siyasi müşkülleri e
hemmiyetle kaydetmiştir. 

M. Hendcrson İngilterenin demin 
yonlar dolayısile müsadif olacağı 

müşkülattan bahsetmiş fakat proje
nin içtimai netayici mesudesini ka
bul ve teılim etmiştir. M. Marinko
witcb bu projeyi şevk ile kabul et
miş ve vilcudc getirilmesi tasavvur 
edilen teşkilatın Cemiyeti Akvamın 
faaliyetine muzahir olacağını söyle
miştir. 

M. Motta projeyi kabul etmesi bu 
susunu federal hükumeti ile müşa 
verede bulunmağa talik etmit ve mc 
selenin tetkiki hususunda kabul edil 
miş olan usulü o da kabul eylemiş
tir. 

M. Briand resmi istişare ve müp
verelere ait cevapları bilahare alacak 
ve bir sene sonra bu nctayici Cemi
yeti Akvama arzedecektlr. O zaman, 
Avrupa bükfunatı müttehidcıi tabak 
kuk sahasına isal edilmiş olacak
tır. 

ITALYA DA KABUL EDiYOR 

CENEVRE, 9 (A.A.) - M. Scia
loja, İtalya hükfunctinin mecburi tab 
kim misakını imza ctmiı ve bu suret· 
le sulh davasıruı olan mcrbutiyctini 
ispat eylemiş bulunduğunu beyan et
miştir. Mumaillcyb, M. Briand ın bir 
Avrupa hükumatı müttchidcsi tetkil 
hakkındaki projesine taraftar olduğu 
nu söylcmi9tir. La Hey konferansının 
mesaisini hatırlatan mumalleyh bu 
mcaai.nin Avrupa iktısadiyatınm yeni 
den ihyası ve istikrarının temini saha 
aında büyük blr hatve teşkil etmekte 
olduğunu beyan etmiştir. M. Siyalo
ja, Alman tamirat meselesinin kat'! 
surette hallini, şarka ait tamirat me
sailinin ve meşgul arazinin tahliycal 
kctfiyetini takip edeceğini ve bu su 
retle büyilk harpten mütevellit müş
külit dairesinin kapanacağını i!!vc 
etmiştir. 

M. Benes, Çekoslovakya ın ihtiya· 

Yunanlılar lngiltere-
den bahri muavenet Dün Mühendis mektebinde Nafıa 

vekili Recep beyin riyasetinde mü-

v adi almışla mlŞ him bir içtima aktcdilmittir. Vekil 

. -- B. bu içtimada, mektebin müderris-

Yunan emlakine vaz'ıyet edilmiye .. 
ceği hakkındaki vadimizi geri 

aldığımızı komisyona bildirdik 
ATİNA, 10 (Anek.) Venızclos lerilc görüşerek, teşebbüs edilen bü

ıcslihati bahriye hakkın miit,ıaa- yük imar işleri dolayııile mübcndiı ~aıvekilimiz İsmet pa§a Hazrel

sını Atinadaki arkadaşlaroııa bildir· ihtiyacının temini için lizımgclcn tcı lerı dünkü trenle §ehrimizden Anka 

miş ve bahri müdafaa e lvirişli ol- kilit hakkında izahat almıştır. raya avdet etmişlerdir. 

vetlc muhtemeldir. 

ANKARA, 9 (A.A) - Yunan hu 
kümetine verilecek cevabın tetkik 
ve tanzimi hariciye vck31etince ik. 
mal edileceği ve ancak Başvekil İs 
met paşa Hazretlerinin Ankaraya 
letriflerini müteakip müşarüniley. 

duğu anlaşılan hafif sefıifıJ inşasına Neticede mektebin kadro ve teş- lsmet paşa Hazretleri Ankara pos 

taraftar olduğum ilave et:niştir. , kilatının tevsii ve bu sene alınacak ta trcniıte Pendiktcn binmişlcrdir. 

_ ATİNA, 10 (A~.ck.) İ~gilte~c- I tale~e .miktarı~ın ih~y~ç nispetinde Teşyi merasiminde Reisicumhur 

nın Yunanıstana mu.zak etı bahrıye tezyıdı tekarrur etmıştır. Hazretleri namına Riyaseticumhur 

si sui tefsir edildiği cihetle bu müza- Yakında bu hususta tatbikata ge- katibi umumisi Tevfik, oeryavcr Rü 

heretin ayri bir taahıüt eşik! ehne· çilcccktir. Vekil B. Terkos ve Rıhtım suhi beyler bulunmuşlardır. 

~to~:'ğJ~~ ~~.':,7:,nk =~i~~~c~: şirketlerinin vaziyetlerini ve Nafıa Bu zevattan başka Büyük Millet 

çüncü bir devlet tarafından haksız vekfiletine merbut diğer müessesatı Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretleri 
da tetkik etmektedir. Tetkikatın ik· Dahiliye Vekili Şükrii Kaya, Nafia 

bir taattuf vaki olduğu takdirde İn- malini müteakip bunlar hakkında e- Vekili Recep, İktısat Vekili Şakir, 

gilterenin muaveneli balırıye v•dinde saslı tedabir ittihaz edileceklir. Vali Vekili ve Şehremini Muhiddin &'!l~~"-..&tJ 
bulundugu kayde dilmektcdir. Bolu mebusu Cevat Abbas, muhtelit 

Binaenaleyh yeni bir mesele mev- ŞiMENDiFER INŞAA Tl mübadele komisyonunda ba murah· llll~c.c •. ~ 
zuubahs olmayıp Cenevrcpe .M. Mac- ANKARA, 9 (A.A.) - İnşa edil- has Tevfik Kamil beyler ve fstan-

Donald tarafından Vcnizc)osa verilen mckte olan Kütahya - Balıkesir hal- bul mebusları İhsan Paşa, Ziyaeddin 

bir baattan ibarettir tında Kütahyadan itibaren yetmişin- bey ve daha bir çok zevat bu' m:., 
ATİNA, 9 - Atina qzetelerinin ci, Balıkesirden itibaren yirmi sekizin '-r. 

Cencvreden aldıkları malürnata gore ci kilometreye kadar, Samıun - Si- İsmet Pata Hazretleri bugüıl .l\n

Vcnizclosun Türk - Yunan münaae- v.ls ve Ankara - Sivaı hattında Sam- karaya muvasalat edecektir. 
batı hakkında icra ettiği müzakerele- ıundan itibaren 240 incı, Kayıcridcn 

rin neticesi ıudur: itıbaren 63 üncü kilometreye kadar, Aldığımız malümata göre İsmet pa 

E ğlih d d 25 · · Fil ta Hazretleri bir hafta sonra tekrar 
Venizclosun takip ettiği politıka re . . attın a .. a . mcı ve yos- . 

Cemiycli akvam azaıınm bilhassa tn tan ıtıbarcn 3 uncu kilometreye ka- şehnmizi teşrif edecektir. 
' d d" · t' B • · t Pata Hazretlerinin Ankaraya av-

gilterenin tasvibine mazhar olmuş- ar ray oşenmıı ır. u sene ıçm eı 
tur. pit edilen proğram dahilinde fe'liya- det etmeleri Yunan hükumetine vc-

ta devam olunmaktadır. rilmek üzre Hariciye Vekaletimiz 

Venizcloa beyanatı üzerine İngil- tarafından tanzim olunan cevabi no-

tere tarlıi Akdcnizdc bugünkü cogra- ANKARA, 10 - Devlet demir tanın İcra Vekilleri Heyetince tct-

fi budutları muhafazaya çalışacağım, yolları idaresi Fevzi pata Diyarbckir kik ve tasvibi ile alikadardır. 

icabında sulh için donanmasını kul- Kızıl Irmak - Ereğli batları üzerinde İamet Pata Hazretlerinin bugün hin tasviplerine ikitrandan sonra A 

lsmtt Paşa Hz. 

lanmağı bir ıeref addcde,eğini beyan Ankaraya wuvaaalatını müteakip tina maılabatgüzarlığma göndcrile-

ctmiştir. heyeti vekilenin içtima etmcıi kuv- ccği müstahbcrdir . 

V cnizeloa, lngiltcrenı ~ Türk filo- a a a 

sunun Yunan ıcvahiline, Midilli ve KOMİSYONA VERİLEN İKİNCİ NOTA 
Sakıza tcarruzuna karp kabında İn-
giliz filosunun muavenet edeceği va· 
dını almıştır! ... 

YUNAN DONAl\MASININ 
MANEVRA . .L.A_.,. 

Averof kruvazörü yakında Leon 
Actos, Panter, Yeraks muhriplerile 
Lonşi, Niki, Napkaktusa, Aspis tor
pidoları ve 1 tahtclbahır ile Promitefı 
gemisi bulunduğu halde Yunan deni
zinde ve Korfo adasile Astakos kör
fesi arasında vasi mikyasta manevra· 

!ara ba§ladı:.... ~------

Türkiye - lsveç 
Ticaret ve ikamet mukavelesi 

imza edildi 

ANKARA, 9. A. A. - Hükfuncti
mizlc İsveç hükı1meti araaında mü
zakere edilmekte olan ticaret ve ika
met mukavelesi bu gün iki taraf mu
rahhaıları arasında parafe edilmiştır. 

Anadolu dağları
na kar yağdı 

BURSA, 10 - İki gündcnberi 
yağmurların tesiri ile hava soğudu, 
Uludağda hararet aıfırdan a§ağı bc
ıe düştü ve dün gece devamlı suret
te kar yağdr. 

Havanın tebeddülü üzerine Ulu
dağda yapılmakta olan otelin intaatı 
tatil edilmiştir . 

Trabzun 10 - Fırtına yağmur fa
sılasız devam ediyor. Kop ve Zigana 
dağlarına kar yağdı, sellerden dere
ler taştı, mahsul kısmen hasara uğra
dı. Yaimur devam ederse mahsulün 
mahvolacağından korkuluyor. 

RİZE, - Sıcaklardan sonra bir
denbire çıkan fırtına neticesinde 
yumruta cesametinde dolu yağını9tır. 

Zonguldak, 9 - Bu gece yağmur
la batlayan Yıldız fırtınası hfilii de· 
vam etmektedir. Limanda kömür tah 
militı yapılamıyor. Raaatanc bu ha· 
varun ilç gün daha devam edeceğini 
söyliyor. 

Ayni zamanda hava soğumu9, bu 
gün ekaeri halk kıt paltolarını giymiş 
tir. 

FETHi 8. GiDiYOR 
Pariı sefirimiz Fethi Bey yarın 

Piycr Loti vapuru ile Parise müteve
ccihen hareket edecektir. 

TEŞEKKÜR 
Tedavi için Avrupa'da idim. Vali

demin vefatından dolayı tccaaürleri
mc ittirak eden muhterem zevata en 
derin hörmct ve teıekkürlcrimi ar
zederim. 

Siirt mcb'uıu 
MAHMUT 

ri maddcyivc umumt tahkim itllif
namcsini imza etmekle gümrük ma
nialannm ortadan kalkmıt oldutunu 
görmek hususundaki arzusunu izhar 
cylemit olduğunu beyan etmiıtir. 

M. Bencı, M. Briand ın Avrupa
nın iktliaden ihya ve tecdidini lıtih
daf eden nutkunu tasvip eylemittlr. 

Recep Bey 
5 büyük köprü inşasını münakasava 
koymu§tur. 

Rus torpidoları 
İadci ziyaret için İtalyaya giden 

Ruı torpidoları dün Çanakkale bo
ğazından geçmiştir. Bugün limanı

mıza geleceklerdir. 

ANKARADA iMAR FAALiYETi 
ANKARA, 10 - Şehremaneti maa
rif caddesi ile İstasyon caddesinin 
Gazi Hz. !erinin avdetinden evci bi
tirmeğc karar vermiştir. Buralarda 
büyük bir faaliyet göze çarpmıştır. 

Ormanlarda tt!tkikata 
giden heyet geldi 
Karadeniz sahillerindckı orman

larda tetkikat yapan heyet dün avdet 
etmiştir. Heyet; Kibrit inhisarı mü
diri umumisi riyaseti altında, Fen mü 
şaviri İbrahim B., İktısat vckfileti na
mına orman mütehassısı pTofessör 
cBemard>, Sinop orman baş mühen
dioi Şükrü B. den müteşekkildir. Tet 
kikat en ziyade Zindan ve Çangal 
ormanlarında yapılmıştır. Heyetin va 
ııl olduğu netice bir rapor halinde 
vekalete bildirilecektir. 

Tetkikat esruısında profesör Ber
nard bir kaza geçirmiştir. Heyet kcf
kenden Ycnicuma ya inerken, M. 
Bcmard'm rakip olduğu at, ani ola
rak ürkmüt ve uçurma yuvarlanmış
tır. Sukut neticesinde profesörün sağ 
ayağının kemiği kınlımıtır. 

M. Bernard, Ayancıkta yapılan 

sedye ile sahile indirilmit ve Jstanbu
la nakledilerek tahtı tedaviye alın

mıştır. 

KENAN B. ANKARADA 
ANKARA, 10 - lstanbul milddei 

umumisi Kenan bey bu sabah Anka

raya geldi. . . . . . . 
Kenan bey bugun ıgleriru bıtırebı

lirııe akıama döneceğini söyledi. Ke
nan bey ceza muhakeme usulü kanu· 
nunun tatbikatı hakkında vekil beyle 
temaı edecektir. 

GAYRI MÜBADILER iÇTiMAi 
Gayri mübadiller cemiyeti idare 

heyeti dün toplanmıttır. Bu içtima
da gayri mübadillere ait para ıevzia
tınm teırii ve cemiyete tcalim edilen 
binalarda lazımgelen tamiratm icra 
cttirilmcıi tckarrür ctmi•tir. 

Yann toplanması mukarrer oldu
ğu yazılan Mubtelit mübadele ko
misyonu heyeti umumiyesi, heyeti 
murahhasamııı reiai Tevfik Kamiı 

Beyin akrabasından bir zatın vefatı 
dolayısilc pazartesi gününe talik o
dilmiıtir. 

vaadın artık mevcut olmadığından 

haberdar edilmektedir . 
Yunan heyeti murahhasası komi ı 

yon riyaoetlncc tebliğ edilen bu no
talara ait cevaplarını hazırlamış o
cdilecektir. 

Komisyonun takdiri kıymet işleri 
bürosunun dünkli içtiınaında yeni 
takdiri kıymet komiıyonlarının se
ri ve amelf ıurctte çalqmaları için 
tespit edilen esaslar da umumi içti· 
mada tetkik olunacaktır 

Bu içtimada bilhassa Yunaniata
nın battı hareketi hakkında komis
yon riyasetine tarafımızdan verilen 
iki mühim nota görültilccck ve çok 
hararetli münakaşalar cereyan ede
cektir. 

Geçen V; filde bitaraflar tarafın 

dan verilen ınuhtıranın da bu içti· 

Bu notaların birincisi komiıyonun mada mlizakereai muhtemeldir 

vczaifi ve Yuruınistanca iadcıi lhım Yeni takdiri kıymet komisyonla-

gclcn Türk emlaki hakkındadır. rının Türk delegeleri tayin edllmif 

İkinci notada iıe, Ankara müza- olup Yunanlılarrn cevabı beklenmek 

keratınm inkıtaından sonra Yunan tcdir. 
eınlikinc vaz'ıyet huıuıunda Türki- Va.ı:'ıyetlerin tehiri hakkrndaki va 

yenin oerbestii hareketini ilrtioap adın hükmü kalmadığına müteallik 

ettiği beyan edilmekte ve bitaraf a- notanın tebliği üzerine yakında Yu

za'. ba~ema. ~unan emlakin_c v~'ıyct nan emlil:inc va.ı:'ıyct edileceği mu

cdılmıycccgı hakkında verılmış olan hakkak görülmektedir 

<1••••0••••1>·------
VilayetleEmaneİİU tevhidi 
Projeyi hazırlayacak olan 

komisyon dün toplandı 

Komt .. 11un auıı lpıms halinde 
Vilayetle Emanetin tevhidi için yıbaya göre Jstanbul Valisi ayra ıa

bir proje ihzarı Dahiliye Vcklletin- manda belediye reisidir. 

den Viliyete bildirilmi9ti. Bunun üze Cemiyeti umumiyei belediye müJ. 

rine teıldl olunan komisyon dün Vi~ hakatın, mecliai umumi azasının <1a 

liyctte ilk içtimaını akdctmi9tir. iştiraki ile içtima edecek ve aynı za-

Komisyona Vali Muav!'11 FazJı ma~da .V.ili~.et mec~isi umumisinin de 
Bey riyaset etmiştir. Komıayon iza~ vazıfesını gorecektır .• 

sı: Şehremaneti muavinleri . H~it, . İdarei hususiye ile Emanetin teş
Şerif, VilAyet mektupçusu HUdaı: E- kilatla.rı birlestirilccek ve müşterek 

manct mc_kt.u!'çusu Osman, İdareı hu n_ıasraflar her iki bütçenin umunıi va

susıy~ .mudı~ı Cemal, Emanet muha- rıdatı nisbctindc tefrik olunacaktir 

ı~becıs~.~urı, .Vıl~yct ve Em~net Sıh .. Bütçe biri belediye, diğeri mahal· 

hıye mudır~en ~~ .Rıza, Ncs et ~·: lı ıdareyc mevdu vazaife mahsuş iki 

man, Maanf ınüdırı Haydar, Meclı ı kısmı ihtiva edecektir. 
umumi başkatibi Zühtü, Cemiyeti be 
lediye başkatibi Tarik beyler, Vili· 
yet daimi encümeni aıaıı, Cemiyeti 
belediyeden Necati ve Abdiilkadır 

beylerdir. 
Dünkü içtimada Dahiliye Vekale

tinin emri okunmu91ur. Bunda Ema
netle idarei hususiye tevhit cdilecc
ğmden bir proje yapılması isteniyor
du. H ükCım~•~e yeni ihzar olunan 13-

Belediye masarifi belediye varıJ 
atı nisbctinde, diğer mahalli i§ler ma
sarifi bugün vilayet namına ~ıınan 

maıarif ni~betindc olacaktır. 

Komisyon bu ma!Omata muttali 
olduktan sonra projenin ı'uat' ı~in 

dört kişilik hususi bir enc·L~tn ayır
mıştır. 

·- ---
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Bir teca\1üz daha 
•••••••• 

Bu yapılan sulh Rusların işine yaramış 
oluyordu. Çünkü hücumlarını 
Fransızlara çe~Tirebileceklerdi 

MILl.!Yf:T (,'.\R)llllH il t:\"l,LL 19..:\1 

, rr HARiÇTEN ALDI ı.Mız HABERLER ]l ~~l ________________ .-ı ________ ~ Türkiye-İtalya konsolosluk mukıı· 
lesi dün Romada imza edildi !!r Cenevrede -MUVAKKAT AZALAR 

' Bu sene inhilal eden 
azahklar için 

intihabat yapılacak 

In.pll.Se.rede 

Yeni bir müsabaka 
Uzak Şarkta 
RUSLARIN CEVABI R . . . R f' . . suat " ın oma, 9 (A.A) - M. Mussolını ıle oma se ınmız ou t 

şigi sarayında Türk - İtalyan konsolosluk mukavelen E:vve 
LONDRA, 9. A .A .- Yarınki hat Ç imza etmişlerdir. • 

tı müstakim uçuş müsabakasına işti- in notasına Birlik hakkında Fransızlar nedn ... l ,,nkdı rak edecek İngiliz tayyarelerinin ba- mukabil cevap ~ 
ıpnda Schneider yart§Inda birinci ge- verildi PARİS, 10 (A.A) - Petit Parisiyen gazetesi diyor lıı~ lıu 
len s 6 igaretli tayyare bulunacaktir. Briand'ın Avrupa milletlerinden mürekkep iktısadl ~~ 
Bu alet Cashit karargahına mensup Şark şimendiferlerinin Çınli- bir federasyon vücude getirmeğe matuf düşüncesi bu 

. . Cemiyeti Akvam meclisinin mu- seyriaeri tayyare filoıu kumandanı ler tarafından müsaderesi üze- muvaffakiyet temin etmiştir. Bu mesele daha şimdidefl İngilizler, mukabilinde hiç bir firleri de ~ürk - Rus harbıne bır vakka~ azalı":J3:"'1.da. bu sene inhilfil yüzbaşı Orlebar tarafından ~dare e- rine husule gelen ihtilaf devam mak isteyip istemediğini soyliyecek olan Avrupanm kaı teminata girişmeksizin ne beha an evel nıhayet vererek Napo- eden ~ç ye~ ıçın ıntihap yapılmıştır. dilecektir. Hattı müstakim surat re- d' . d' Ç'nliler Ruslara vazih surette çıkarılmış bulunuyor. Dünyayı mukadderatı, ; eğ sına olursa olsun Babıallnin leonun vaziyetini müşkülata Yerle". .inhilll ~en devletler Roma- koru şimdiye kadar İtalyan binbaıp~ ';,,.11!a1!: 
1~f~· va~itasile bir no- şılaştınlmış olmak M. Briand için bir meziyet teşkil ede!· ekse, Rusya ile barışmasını istiyor- sokmak için çalışmışlardı. Bu n.ya, PŞili veYLe~'..~~andı. Bunlkrararın Leye- !arından Bernardiye ait idi Kendisı ta vennsı·şelerdi Şimdi de Ruslar l~ l'ü t ·ı· f' l d k .. rıne eru, ug.,,.,..vya ve te - . .. k d 315 • A k d h SITMA MÜCADELESi iÇ k r lardı. Reis Efendi de ngı ız se~ se ır er e ve ayım cereyanın- bistan intihap edilmiştir. Lehistan'ın 3 sene evvelki musaba a a saatte ayni vasıta ile bu notaya cevap n ara 8 ayva• MINTAKA , ~lır firinin teklif ettiği muahedeyı dan uzak kalmışlardır. tekrar ntihabına sebep, kendisine mil katetmeğe muvaffak olmuş~. vermektedirler. S ·~ lıklar k dir Fak ı gil' 1 rile nat sergı"sı· ANKARA, 10 (A.A)- t Oıı lcabul için fedakar a at- Bu şaşılacak şey • at daim! azalık vadedilmiş iken bundan Halbuki en son n ız tayyare e MOSKOVA, 10 A. A. - Tas a- sıtma mücadelesi için üç mı~t• lanmağı hiç, doğru bulmuyordu. şunu unutmamalı ki İstanbula vazgeçmesine mükabil, münavebe ile bir müddetten. tıc;ri yapılmakt;a olan jansı bildiriyor: Hariciye ko~ser~l- I kil olunmuştur. Eskişehir . Nihayet Bükreşte Ruslarla 13 gelen bu sefirler türkçeyi bil- llç devrede intihabı vadedilmişti. tecrllbeler netıcesınde bu llletin. 370 ği Nankin bükllme~~ te~lig enıl- açı lyOr Eskişehir Mıhalıçcik,SeyitgaP. temmuz 1812 de sulh muahede- medikleri için o devirlerde Os- CENEVRE,9. A .A. - Akvam ce- millik bir sürat verebilecek kabılıyet: mek üzre ~!~an sefırıne bır beyan- sa mm takası: Manisa, Salihlı· ,,ı; 

s' kabul ve tastik edilmiş olma- manlı payitahtında sağır dil- miyeti büyük meclis Lehistan'ı 50, te oldukları anaşıldığından yarmkı name vermıştir. fınd . Sergi diger vilayetlerde de bir, Antalya mmtakası da ~ 
1 

• · f d' b · fl d 1 b' · Yugoslavyayı 42, Peru'yu 36 rey ile musabakanın gene İngiizlerin galibi- Bu beyannamede tara an şun- Fenike, Manavgat şubelerirıı. sına ragm.en Reıs E_ en ı_ u sı.z. ve etra arın a o up ıtenı akvam c ıniyeti clisi azalıgm" a inti hükm t diye kadar vaki olan 19 tecavuz kay açllaeaktır edecektir. Mu"cadele hey'etıer• ak d 1 . . e me · yetiyle nihayetleneceğine e - d kıt muahedeyı tanım ıstemıyor- goremeyen a am ar vazıyetın- hap etmiştir. Reye 55 aza iştirak eyle . . dolunmuştur. Merbut nota a aa- !ine vasıl olmuş ve icap eden 
du. -ıde kalıyorlardı. İstanbuldakl miştir. ..mek ca~ır. ~-ı ı:ı •c:>o::',_..,:UUn hudutta t~afui:e:b!"ler.1~aj ANKARA 9. A .A. _Şehrimizde <-azim da gönderilmiştir. Bu ~ BİR TECAVÜZ DAHA ecnebi sefirlerin gözü .kulag" ı, HINDl~TANDA TASDiK EDIYORtı[--=~j ·~~·~~· ' •• ]( ga mecbur old

1 
ugub, a a Rınınl sı a dea 27 Eylülde ;çılacak ve 4 gün devam !erle yeni mıntakalara bera~r . . ' JI Ha tanın en mu-·· tına alınmış o an eyan us arın r ... A d 1 da kesif Bu yapılan sulh Rusların ışı- ve dili mayetlerinde istihtam et LONDRA, 9. A. A. - Cenevreden;; l\h 1 t h' . 

1
• ı'stedı·g-,· beyan olunmak edecek olan hayvanat sergisi için ya- ve vasa~ ıı• o u en . tu Ç .. kü' 'Ik 1 b' ı afn .. · " •· a er ısın d · ·b ka · ı · mahallen mucadeleye tabı ne yaramış oluyordu. un ı tikleri yerli tercümanlardan i- ge en ır te gr ameye gore, cemıy-]·[·h· h b rı· nedı·r? tadu rın an ıtı aren yıt muamc esme k• · !eri 0 zamana kadar Türkiye- b . H lbuki b l 'l eti akvam meclisinin cumartesi gün-__ im a e • . NOTANIN MAHIYETl başla~caktır. Sergide At, Karasığır, b~lunmakt.adır bun?an. ~~ if. ış . . . .. arettı. a u e çı ere va- kü celsesinde Hindistan murahhasıl! İ A Alınan Koyun Tiftik keçisi Merkep 'katir mucadelesı de tevsı edilmışt ye tevcıh edilmış olan hucW?- sıta olan bu tercümanlar Mah- Mehmet Habibullah cemiyeti akvami[ Bugün 18 inci hnftanın M!~:v; ~;fi~i ~raf;ndan Sovy~~~ yavrul~ kısrraklar t;şhir edil;cektir'. kazası.Or?u. mü.~adele mın~ larıru Fransızlara karşı çevır- mudun nüfuz ve tesiri altında muahedeıindeki ihtiyari maddeninjf .. .. .. ·rdye komiserliğinin 7 Ağustos tari- İstanbul, İzmir, Erzurum, Adana, rap~~lmiş~ Düzce kazasın dU mek oluy~rdu Ro~~~· k~ bulunuyorlardı. Bu böyle olun- ~in~is~an .ta~afmdan imza edileceği-j( son gunudur .hli notasına cevaben verilen şifahı Bursa, Tra~. Diyarb~lı:ir, Siv~•. v~ tem t yap ıştır. . l<lnı mandan Çıçagof a verdıı;~ t~- ca elçiler de bir çok şeyi. öğren- nı bildırmıştir. ır Mekte liler arasında ittikçe da- .nottada Sovyet h~kfunetinin Sovye~ Kon_ya sergılerı de Eylül ve bır~cı IZM1RDE YACMURLAltl' lliı matta o zamana kadar Turkiye mekten uzak kaliyorlardı. KOMOR SANAYiNi ISLAH j[ha büyüE bir alaka uyan5ıran bu müXtebaasına karşı Çınde yapılan= teşn~f"ıiİ~ııgS ak.~\;~~~aktir. YAPTICr TAHR1BA'f h• ye ~arşı. tutu~uş .olan kıtaatm CENEVRE, 9. A. ~· -CemiyetiJ[sabakamızın 18 inci haftasının _so~Xmuamel~?e". ve Alman konsol.~ e~ ANKARA, 

9
. A. A. _ Macaris- , •l Adiryatık sahillenne doğru sev ı İSTANBULDA GALEYAN akvamın akşam celsesınde M. Gra-·· ünü bu .. dür. Müsabakaya ıştı-un~n emru himayede l~geldigı. ş_ d .. b dilm kt la M İZMİR, 10 (A.A.) - Son Y'. . llu . . . · · • . . • . .. .. .. . . • . lig ~ · ı llkiJde hareket etmemelerınden şika- t~n an mu ayaa e • • 0 n e- !ardan husule gelen zararlar ıı> . ıı:edilmcsını emredıyordu. Dal- Babıfilnin kabul ettıgı muahe- ham, komur sanayunı ıslah edebile-·1r-rak etmek ıstıyen mektepli hanım arnyt etm . • bu şikayetler muta- rınos koyun ve koçlarından şimdiye beti! h . . b' la ve ı k · d k lan · tih ı•t · tih alltm ı f d'I · b .. aplarmı yol'K' esıne v k d ·ki .. d e §e runız me us n ~1 maçyada Fransız as en var L de çok ağırdı. Ruslar istedikle- ce ~ ~· ıs sa " a, 18 . ~ . jf a e en 1 e.rın ugun cev . rin .. zammm notanın nşredilmiş bulunma ~ ar 1 • yu~ ';.~ faz.la gelı_niştir. Bu erkim ile bazı zevatın huzup.e :1. Ruslar oraya kadar da inerek j ri yerleri almışlardı. Bu mua- ten~e ücretlere .v~ aay şeraı~.e .~Xl~al~lazımtr. B;~~t~~e geJ[sına bilhassa bu §ikayetlere esas te~- ~ar bıne ıblag edilecektir. inhisar idaresinde bir içtima ~P':.i . 

Napoleon kuvvetlerini imha et- hedenin ağır maddeleri ihtiva !~!~~nanMı::1:i~~h, = ilb~l{~~~evap::.:ıaşılıyor. BununRkil ede? umum iddia= tee~t .et- rasm::':v:~:!:'kt~a~~ tır. İçtimada gu mukarrera~, ıı,~' 'llek emeline kapılmışlardı. Fa- ettiği nihayet İstanbulda duy- konferanınn i,:.;_.. dnetini taıepi[için bazı noktaları tekrar hatırlat-femesti'?-~enhdolactyı ttı'gını·· '?- beyancı?t~ bir kısmı burada kalacak va bir kıı 0diri~~~§tur ' .. ı. - Meediltruk _,_ 1·cıf n l' · k · · l ld İlk h ul 1 · ~-- .. ~ lıı: • • ezare nın ayr e .. . . yetıne muracaat erıı;a b . kat oraya gıtme ıçın yo uzun u u. us e ge en tesır u- eylem.iıtir. M. Motta cemiyeti ak-vma 11tenz. . . _. . .. miştir. Alman konsoloslarından gc- mı da sürü sahıpleme meccanen ve- sitl rinin tecil ettirilme i. 
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• •1'1n
1 du, a,ılmaaı zor olan Hersek mumi bir hoşnutsuzluk olmuş- vamm 10 uncu içtim~ devresinin vas- 1 - B~zı ef.e~dıler hir_ degil bir en raporlardan bunarın ellerinden ~ecek mlltebakisi de çifteler çiftli- va •Buca havalisind~k:i ;..., Uzii11l'~ 1't e dağlarını geçmek laznn geliyor tu Bu evela Ruslara verilen fi mllmeyyizinin beynelmle adalet kaç '~İkı:ııhahemühımd 0~f~ı;,,un~a~~ı~~- geldiği kadar Sovyet tebaaııtnJ hima-lı gın de .!apılmakta ~lan nüınüne a.ğı- inhlaar idaresi tarafından mti~~I J Halbuki H k lata T .. 1 . di h klı:ı kaz b yor..... ı r e m o . ttikl . ·-'-·"-·•tır H ricfye na gonderilecelıı:tir z· ba ı. bb•ır du. erse ııı ur- yerlerin nereleri olduğuna dair vanrnm a asının mec Fakat biz ancak en mühim olan ha- ye c en ~- · a . . · 3. - uaatn anım teııe . kiyenin elinde bulunuyordu. Fa l bir takım şayialar çıkmakla olması davasının zaferinin tevaik ey- vadisi •oruyoruıı. Binaenaleyh bir nezareti Sovyet m•Jı:amatmın ıstıh- ~W MEKTEPLERİ MU- yeııı:e'?- bezlerind~ ~ğl~ içitl ,.l· Ja ·~at Romanzof, Rus ordularını o başladı. Fakat halkın hoşnut- lem~h old~ğ:.'t"~fyle°'ı!ıtlr. 1 ~· ~as kaç havadisten bahseden cevaplar .~:~:=n•;::z~ıın!'~~~~:~~: AS BEL~i~i&~~DlŞTEN ~:ı;:ını..re bı:~~~~ı:,n a'f:ı::.:; 

radan geçirmek için Babıalfnin suzluğu muahede ahkfunı hak- ::ev:"ıırtı~;t ~lyp;tin~:~ aba:.:ny n2-a:ranB dikklatbee ahalmmd'?.'~~~~ d"'e mekte ve Sovyet hllk<lmetinden Çin ANKARA, 10 (Milliyet)- Anka- Jetk~ ~önderilecektir. Halk b~ f k tın. · lm • a lüzum ol azı ta • va ısımız 1 16 rjfd 'd dil t d k bcı kt ı · h · · d muva a a ı a ag - kında daha sarih haberler intl- !emiştir Mümaileyh Portelı:irln c t 1 birbirinden ayıra-il e ı am e en veya o_r .a an .. ay . - ra me epen mu asıbı meıulil Hll- venettcn memnun ur. iuğunu hiç de düşünm~yordu. ar ettik e 'tti".de artıyordu. miyetl ~kvamm ma~ruf olan mesai- ~:; ı;,::~~~n~u hafta İzmir zafe- l~ Sovı;e~ tebaasının ısıml_ennın ?ı!- sameddjn b~ye i:ften el çe~tirildi: Mı. "{V~ Halbuki Türk arazısınden, 1 ŞH Ikın Ç lgı gı M k fl sine fgtlrak eylemi§ ve bu mesainin · J;' 1 dönümü en mühim "bava- dırilmesını. tal~ı:'. etmektedır. Hancı- lıye mufettişlen hesabatıru tekik e- HANGi YERLERDE HA 
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.. . . .. ı a ga eyaru, OS O ar:ı rı.n~.n yı . ' ye nezaretı butun. konsoloslara tel- diyorlar SERGIS[ AÇILACAK A-na boyle hıç.bır musaade olmad~ karşı pek şiddetli bir husumet netlcepezir olma~ ~edar olınuı ol- dıs olarak .verıl~n cevaplar vardır. grafla mufassal raporlar gönderme- iKi MAHKÜMUN CEZALARI ANKARA, 10 (Milliyet) - ~•d asker geçırmeğe kalkışmak Tilr kl' · · d O t · duğunu beyan •tmi§tır. İzmir zaferı yedı ~·~e . ev~! vuku !erini emretmiştir. Ve Sovyet hilldl- AFFEDiLDi t •aıı · · b' d şe ıne gınyor U. sene eşn- CENEVRE A A. Ok buldu"'· zaman tablıdır kı dllnyanın . . . . . van sergilerının· · a~•lacag"ı yerl kıyeye karsı yem ır taarruz e . ld b 1 d , 9. · - uyup .~": . . . .. metınden ihtilllflarm muslihane halı- ANKARA 
10 

(Milli et) Ka- .-k d • ·ım'. d' ? nıeve e u ga eyan en son e- yazma bilmiyenlere tedrisatta bulun- en muhım haberi ıdı, buna hıç ıup- . ümkün kılın k !lzre bu raporlar . . • Y . -· . tanbul, Bursa, Konya, İzmir. ~J li me egı ıy 1
• ·.. • b l Çlink" h d'I nı m a tıl meselesınden Baron hapıshanesın- T uw • MOSKOVAYA Do"RU receyı u muştur. u mua- mak üzre teşekkül eden birlik M. • e 1 emez. . .. . . 

11 b gellncye kadar mukabil hareketlerde d bul İb ahim k S U k Diyarbekir, Erzurum, Sivas, ,., •t f '-' h · · · G • · tind 1 Fakat yıl dönumü münasebet e u . . . e unan r arısı ara, şa d )j İngiliz sefiri Rusları bu çil- ede~n tatbıkıne başlanmış tı~errero nun nyase e top anmış- mesut günll tebcil için yazılan yazıJlbulunmamasım rıca etmıştır. hapishanesinde bulunan Halim paıa gazdaki. Sivas uzun yaylbın B • ğınca tasavvurdan vazgeçirmek oldugundan .. Besarabya· .<!t<1~ı CENEVRE, 9. A. A. _ Deri vel havadis de~\ldir. . 1 BOLŞEV~~~~K0~t~YHINE o~I~ Kemal bakıyei cezaları affe- gi temmuzda diğerleri eylilJde~ ~ • · k - t Çünk" bö' le 1 Ruslara venlıyor, Tuna nehri- kemik ihracatına alt ltiUHlann meri- Bakınız Darüşşafaka talebesınden LONDRA 
10 

A A H k dildı. nievvel nihayetine kadar açı? •çın ço ograş ı. u Y · l ahi · · · • ı .. . bir efendinin cevabı göze ne kadar· • · · · - an ov-ir hareket Ruslar için felaket n~n. so ~ li de terkedıldıg yet mevkııne konulması hakkında dl . .. .. . dan Daily Maile bildiriliyor. eCnubi Tayinler 1 ltal ada- ı., olacaku. Padişahın adamları , gıbı nehır de Ruslar kontrol al- plomatlar konferansında uzla§ma ~i:J' g~f~or · n mühim haberi Çinde bolşeviklik llleyhine büyük bir Y ~. 'tın 1 l d hasıl olmuştur u n. .. d 1 1 t Ta f t af M-dd . 'l'kl d s· k ·ın Moskofların, İngiliz ı;efirini din a a ıyor ar ı. ITALYANIN TASTIKl 1!şüphesiz güzel İzmirimizin Yunan- ~~~a ~ e daçı m:ş ır. ratm~r ~~- u eı umumı 1 er e ır onsorsı · k b fel"k tt b k AÇ MI KALINACAK ? hlardan kurtuluşu haberidir a ar a uvar ara yapış an - ROMA A A D , .emıyere U a e en aş a .... LONDRA 10. A. A. _ Cenevre- B 1 b .... >" · 1. yiı1ı: beyannamelerde ahali Çin için ANKARA, 10 (Telefonla) - Er- , 10. · · - emır b. · · k 1 t Ef B ... ' 3 - azı ta e e nıçın · sua ıne ·· ·· · hlik kil d k üdd · 'li" · B mümessilleri iktisat nezaretinde ır şeyd geÇ~rmıyfece . o an a- laktan, ugdandan, Bul- den Daily Maili bil<l;irildiğine göre

1
. cevap vermiyor. Hatırlardadır ki b~yu.k i:::~ te de teş 

1
e en ktomdrrü- zmahırumk m eı umd umHı gıne Tabur~ savvur a ıçago un ınat etme- garistandan gelen zahlreye Cemiyet akvam meclisi nezdindeki maksat en mühim haber hakkında bir nızmı ~y~ avet o unma a . . . eme a.zasın .an .•. asan . sın, lanmıglar ve bir konsorsiyo~ıı/. ı, sini ümit ediyorlardı. 1 muhtaç olan Istanbul i in Tu- İtalya murahhasının ihtiyari maddeyi tahminde bulunmak değil bu mevzulİBu. bapta ıttihazı l~zımgelen tedbır- Elbıstan m~stantiklıgıne adlı ye me~- :;ny:ı!'~:~.:~~!i~::rda;!~d' tir Halbuki bu sırada Napoleo- na nehrind R l t 1 imza için hük(ıı~e!i me!buasından ta](hakkında herkesi alakadar edecek~,~~ .karaı:J~ştırrnak ıçın gelecek hafta !ek mektebı .mezu~larıı_ı dan t~ıı:ıa~ pılınası ve daha mükemmel işi ~ı~ dul Moskova üzerine ı ld 1 e I us armb on?'o limat aldığını bıldırmesı bu maddeyejlbir yazı yazmaktır. "niçin>" sualine"buyük mıtıngler akdolunacal<tır. Hakkı, Reşadıye muddeı umumılığı- si ve istisaıatın i•tira klymetiııl~ n~. or an .. . . e e .~~~. en stan ulu endışe- kargı öteden beri muhalefetkar bir\evap verilmeden yazılan ~azı mak: M~SKOV A, 9 A. A. -: Amour n~ Rize müddei umu~~i . ~ustaf~ • 'il yürüyorlardı. ~unun uzı:nne Çı ye duşuruyordu. tavir talanını~ olan İtalyanın ıonunaKbul değildir, kıymeti yoktur. ,fnehn aya~dan. Sun~a? su!unun Nızaml, İpsala sulh ha~ınliğıne e~kı zili husularile iştigal edecektr. 

0 
b çagof un emn altındakı orduı Napoleon eğer Türkiye Rus- kada~ bu vazıyette kalacağını farz vell 4 _Müsabakaya iştirak edecek taı·r:.azalması üzerıne. Çın hükume~. tara- a~a~an. ~bdurrahman Z!y~, . Şarkoy LONDRA, 10. A. A. - Ve t.I ~ 

da Hersek dağlarını aşıpı Türk larlarla hali harbi uzatırsa bü- tahmınh etme.kt{e bul~nan mecliı aza-Jl[lebenin kağıdın yalnız bir tarafınaı·r.fın~atn ~ba1rk ddemkıryoll1arınmb~utsad~-1 hNaki_ınliBğı".~ 
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1
b h~~~1 .ı •. Osmcan ~~;a;!~~~dfi~~ ~;:ki!:r :Oıııı to raklarmdan e erek Dalrna- l .. . . . . . sının aJ;'retin milcıp olmuştur. M.] yazmaaı lazımdır. ..resı an ern e onu muş ır orp~ un, ozoy. . su ~...,,,. _ıgın~ e- b p . g Ç tun kaybettığı yerlerın ıstırdat Mussollnı bu maddeye karşı her ne-" "imar a kı" azısını gönderen ta-][ tarlası meydana çıkmıştır. Bu torpı- bel sulh hakimi İbrahun Nıyazı, Ul- nü ufak motorbotlara mah~us to~ çyaya ~ek hulyasınd~ vaz edilerek Türkiyeye iade edile- dense maddeyi hoş nazarla göı;miyen /ebeye: ş y · jill•r cereyan tesiriyle yerlerinden ko- gurlu müddei umumiliğine Ankara rat milsabakljll yapılacalrtir. 

0 ~eçmege mecbur olarak şunale ceğini temin etmemiş miydi ... ? diğer bir takım devletleri de ayni ie- Y•-ız hafta içinde gazetemiz de-Ji1'unca amour nehrinde seyrüsefer i- hukuk mektebi mezunlarından Meh- re n~a Abu y~rışlara geç•bO j" d" ~-· · b' ehl'k t kil d kti · İ ah' "dd · miliğ' Filondada merıkalıları ve on u. Halkın arasında nihayet Fran tinkaf meslekini takibe te§Vikten ha- intişar etmiş olan bir baş makaleninjf"1n ır t ı e eş e ece r: met Ali, si ıye mu .~ı uı;nu ı- B r . d Al arı "''' . . DiLSiZ SEFiRLER ... ! . . l · · t f d ·ı b li kalmamakta idi. Şimdi artık bu devl!bazı parçalarından aynen kopye edil·I T~KYO, 10. A. A. - Kabıı_ıe, ce- ı,e İstanbul hukuk fakultesı mezun- der ın cı~arın .':b Sınan VI iıtı ı . . . sız e çısı ara ın an ven en u . İ . . . . ll . . ][myeti akvam mukavelenamesinın Kel !arından Mehmet Celalı Gebze müd- e en meş ur yuz aşı eegra ~ stanbulda bırbınne zıt men- teminat da duyulmağa başla- leterın de talyanın ısrını takiben yoimı,tır.. -1[-log ınisakma tevfikan yeniden tetki- d . ili"ine Hukuk fakültesi me- edecektir. Daha büyilk motor ·ti f tl b t la gelecekleri ve bu suretle bu güne Tahrır hayatında buna hırsızlık!. . . eı umum g . . b .. .. . evJcl t' aa ar çarpışıyor, u zı men- jymca galeyan daha ziyade art- kad mili . • . derler Gen siniz Hayata daha he-Jlkı hakkında Cenevrede M .Hend~r- zunlanndan Rıdvan Kozan müddei ıç.ın .Pe':lem .. e gunu aynı ın tıı" faatları takip edenlerden her bi l tı. Bu tekliflerin adi ahına- ar et~_r .. arasınd~ hakiki bır "nüz aİılırkeçn bu ·gibi §eyler yapma-j[•on tarafından serdedilen teklifi u- umumiliğine Bordur mahkeme a?.asın lnncı .~ır n_ıus~baka ı:apılacak ıı" ci Babıalinin kendi tarafına geç ldaml f d P ddşd'l k sulhun teessusune marn olan eng.ı-ıl d - 1 d • ih k-·zun uzadıya münakata ettikten son- dan Ali Rıza Beyler tayin edilmişler- na muttehıdeı Amenka şam_P p . . . - d N 1 an tara ın an re e 1 ere !erin en büyüklerinden birini teskil ımzın ?gdru .0 ıı;. ıg~°: dt~ e~e l!ra İngiliz teklifini tasvibe karar ver- d' - Wood dahi girecektir. Kendi••', mesı ıçın o~raşıyor u. İ apo e- ı nihayet Moskofun istediği her etmit olan bu maddenin umumi t~svı··z~ruretın ey~z: ır e a. ada. teBerRmştlr. Bu hususta Cenevredeki Ja- ırM. EKTUPÇULAR ARASINDA iki hafta evci ikmal edilen v•~rf' onun fevkalade olarak stanbu- · 'ld' •· • d • . . J!rur etmemesını temennı e erız. u. . . b ğir k t' d 
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bir mo•· • . şeyın ven ıgı agız an agıza be ademi iktiranı meselesının orta-J!d f 1 k 'sminizi yazmadık. ~pon murahhasma talimat verilecek- ANKARA 10 (Telefonla)-Hak- ey uvve ın e o an. . f~I la yolla?ıgı c_enera~ Andreossı şöylenerek payitahtın her tara- dan kalkacağı ümit olunmakta<lır ,~~ ;; ;;:ı==~ er m • ::~:::e=:ıı.:tir. kari mektu 'ulu"una zat i !eri mü- yla yola çıkmıştır. Yenı bır ~. ~;:r~~ti~~e~~~~~~:~~o~ fı ~~;:r~:d;iLER ~ •E'll'.L--..Cw ...... nn-·e ............... b'ltl!lC'ı~t-a3Jflk"'1'Cı ...... _m..,. ....... laa-. ·r.oıc-ı""'ı':'l'e~ .... 'y" ... -a..acç_pwı"'ı""a ............... n..............,m .. w ............ a ......... Ç".Ol'l."laa......,,,.r ............ ......,.'QCV ~~~~;:n t•t~uş ;,,u::.~~:~:;,~ruı;.r: ~~~tı~~l~~n:t: t.:o:~:; ,uı 
sya ile sulh muahedesinin akti- KI'r-ULDIYORLAR Çangu ~ekt~pçusuEdip. Kayseri mek mıştır. . ~ ne mani olmak için teşebbüsle- . . 1 • 1111 •o tupçuluğuna Afyon maıyet memuru SIONISTLERE GONDEJdi.J rini tekrar edip durmuştu. Ru- ,. Istanbulda gı~ gı~e asavış de ''B f I d ilk B 1 k Tahir, Erzincan mektupçuluğuna ~il SiLAHLAR ·~ sya ile Babıali arasındaki mua_lbozulm~_ş, Yenıçenler t~krar ote ,,in zmir e • maçı: u gar ta lffil müşhane me_ktupçusu_Talat, Mardın LONDRA, 9. A. A .- !{ab• ıl hede etrafında bu k dar t fea- serkeşlıge başlamışlardı. Istan mektupçul~g~na Denızll m:ktupçusu bild!ridliğine göre Siyonletıer il.. 
liyet sarfedilmesi ~zun z~ir za- ldla ranhgınl çıkardıdlark" Yheni- Altınayı sıfıra karşı ikiyle mağlup etti ~;:;;.t;,,~~~~;~u'::~~r~~~:~:ıi~:~;; fın~an ~ayfa;!:~ Kua:~ ~~~ man dolduran hadislerdendir en erın a k arasın a ı oş- mektupçulug· una Manisa mektupçuıu me. • 0 an.? u ça m ,,,

9
tlJ' x ' t 1 kt · · fad d k . . rsliha ve mühmmat yolda p.., "1(11" Napoleonıın yolladığı sefirin ?u suz u an ~stı e e ere 'lzmirde bulunan Bulgar "Botef'' 1 olmıyan bir oyuncu; gol yapmak i-1 aydan Reşat bey topu sürerek tek Hilmi ve Manısa mektupçuluğuna murları tarafından musadere eov Tilrkiye - Rusya arasında yapı- ışyan çıkarmaga hazırlandık- takımının Altayla yaptığı ilk maçm çin küçük bir hareketi kafi iken o- başına gol yapmak imkanını elde et Kars mektupçusu Cevdet beyler ta- tir. o1~ lan muahededen haberdar ol- ları anlaşılıyordu. Maksatları neticesini ve tafsilatını tzmir refik· nu yapamamış ve oyunun neticesine, miş isede- gene gol yapılamamıştır. yin edilmişlerdir. OTOMOBiLDEN MOTöRll 1ı~ maması şayanı hayret değilmi- S~ltan Mahmudu tahttan in- lerimizden iktibas ediyoruz: v~z.i)'.etine tesi~ Y.apacak bir hareke- Bulgar kalecisi; kaleden çok ay- Fransada LONDRA, 10. A. A. -2~ ~~ d. ? t t bulda mütemadiy_I dırmekti. Babıall tercümanla- Şehrimizde bulunmakta olan Bul- tını. •?m~l etmış~ır. rılmaktadır, hatta bir kaç defa unk otopıobil ıürat rekorun k~•r ·ıJı , ır ' · · s an 1 rından D t' · M · 'l p garistanm kuvvetli futbol takımla- . B~nn~ı haftayı~; ~ul.garların ha- tan şüt çekilseydi topun boş kaleye ı · ki lan Mm. Bruce namındaki n ır ~ en fealiyet ve teşebbüsatta bu- ğ. ~me r~us. ?resı 1 ~ .a rından (Botef) oyuncuları ile İzmir kımıyetı altında bıtmıştır. girmesi kabildi. Fakat bu da olma- Şiddet 1 SIC8 ar dmı ]imdi de motorbot ıııuJc<1'1 lunarak birbirine zıt başlica iki ~a ıosd'ld·~resıBbır ırade ıle ı- ikinciai Altmay takımı dün akşam Vali ~Azrm paşa.; bu. sırada saha- mıştır. PARİS, 10. A. A. - Fransanrn her rekorunu kazanmak için bu g~~ ~ mcnfaatı temsil etmiş olan dört 
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1 ı er. ~u duyar,. h:ı- Alsancak spor sahasında karşılaşmış- Y.a gelmıt oyunu bır müddet seyret- Altınay futbolcularının yer tutuş- tarafında şiddetli bir sıcak dalgası Soleı:t boğaaında 600 millik ol•~ t elçi vardı ki bunların hemen bir ncıye nazı~. Reıs Efendının tır. Neticede (Botef) takımı sıfıra tıkte.n s.onra ay~ılmıştır. !arı iyi değildi, İhsan, Namık, Feh· yeniden hüküm sürmeğe başlamıştır. 118~~yı ta'?amlayıncıya .kadf:~ ede'-1 b .. .. km b. korkudan dılı tutuldu. Bu ter- karşı iki golle galip gelıniştir İkıncı haftayım baıla~'.ğı vakıt mi, Hayri, Tosun, Nazmi beyler çok En kurak senelerden biri olan 1928 mısıyle bilifasıla seyrııse utun şeye ya uzun ır za- .. l 1 1 b . Bulgarları daha canlı göruyoruz. muvaffak oldular. tir f man zarfında etraflarında ce-1 cuman arır_ı ası ma :ır~na se. ~p Sabahleyin şiddetli yağa~ yağ- İlk defa çok yavaş oynarken bu sene•ini takip eden bu seneki kura- . TEEHHURUN SEBEB ılı' d f olarak Reıs Efendının dedığm m~ırdan ~aç!n yapılamıyacagı tah- defa daha sür'atli oynamağa bagla- Bulgar kalecisi Emip bey çok so- klık .. devre~it;in misli eli seneden beri LONDRA lO. A. A. _ pail}' , reyan e en şeylerden haberdar İ den harice çıkmamış olmaları- mın edılmış ıııe de a~şaına yakın h~· dılar, daha muvaffakıyet gösterdi- ğuk kanlı ve jestlerine gözlerimizin gorülmcmıştır. !in si ast m~habiri aı or. ger ~ olmamaları şaşılacak şeyler- R . f d' b ·d 1 va açmış ve sahadekı sular da çekıl alıJkın olmadığı bir tiptir. 
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Y .. .. Y ry t 01,.tıf d d' İk' F f' .. L J dır. eıs E en ı U ı am ara difi için pek az seyirci müvacehesin !er. B kl K' d f .1 y . k ISVIÇRE KELLOG M S'."K . sanba. gunu toplanması mutaıfı~J ~ en ır. ı rans.ız se ın. a~ ne demek olduğunu anladı. de maç icra olunmuştur Gene (Stnço) tarafından 35 inci e er ıro ene ı e orgı ço BERNE, 10. A. A. - İsvıçrenın bınenın bu hafta mutat hıl ııdel" tour Manbourg ıle Andreossı Tehtit doğrudan dog" ruya ona tk' k 1 . lln 1 1 dakikada ikinci golü de yaptılar. yavaş oynayor, kendilerini hiç yor· Kellig ınls:ıkini kabul ettiğine dair zartesi içtima etmesi M. He ı:ııiO.r hep Napoleonun maksadı dahi- . . . . 1 ta ım oyuncu arı a 'ara 68 Bu gol yapılıncaya kadar ııayretle atıyorlar. federal hUkQmetince istar olunan c- tarafından Cenevrede küçilk ~~ ~· !inde çalışarak Türk - Rus mu- tevcıh edılıyor . qemektı. _Mah- haya f1;kmışl~rl;;~tıırup halınde f~; oynayan ve beraberl!k teminine çalı- Merkez haf Anton muhacimleri mirname bu ı:ünden itibaren meriyet !er hakkında irat oluı~aı: n~;~~ı ~s'' h b . . k . . 1 mut bu hareketıle yıunrugunun togra er çe. ı •.n ~onra ~at şan Altınaylılar gene canla, batla çok beeliyor, difer oyuncular da mil mevkiine girmektedir. ya nazırlar arasında bır ıhtı 1jıı1' :ırHe esını .uRzatma ·1ıstbemış er- İiddet$i göstermek istemişti. de hakem Saım beyın ıdaresınde o- çalıştılarsa da gol yapmak imk§nmı kemmeldir. Yalnız sol açık oynaya- YUNANISTANDA ŞAKAVET tevlit ettiği pylasınm ortayaj ~ dı. albukı usya ı e arışıldı- .1. f' . L' k' yuna baslanmıştır. elde edemediler. mıyor. ATİNA 9 A A Ge•en pazar sına sebep olmu•tur HalbW:;ôi d b 1 k d h ngı ız se ırı ıston o zaman ı " b'd · d Al ı ı . c .... Al ·ı ı k · · · · - • · '· : ·-~"' .,. m an un ar va tın a a- Oyunun ı ayetın e tınay ı ar, Mamafi Altınay; kuvvetli ve dilz- uma gunu tay ı c yapı aca gilnii gezmel• çıkan 100 kiti Tırhala lıiyatar makamat ıçtımaın ""~c· rdar olamamışlardır. Can- v:1kuat ha~kında L~ndraya ma- Bulgar kalesini bir az sıkıştırmışlar gün oynayan Bulgar takımı karşı· maçta Altay muhacimlerinin ıllr'aıi civarında eıkiya baskınına uğraınıt· lihat meselesi haklntıda W~;·ıeıı 
· 7 ile Liston ihi İıı~iliz ~e- lumat verırken padışah hakkın s~da s~!ıaya alışık olmıyan Bulgu.Jar sında muvaffaklyetli bir oyun oy- "1rların karşıü. lıvbsaraarınunmu tır.Şakiler tenezzühçülerin eşyasını dan anbean gayret mühim.b• ,,!J'.ıc da şunları yazıyordu: bır mud<let sonra açılmıf ve gilzel nanmı~tır. karşısında bu yavaş oyunla Bulgar. ve parasını aldıktan sonra bunlardan gatın vüruduna intizar edılı11 dit· ıh ar. edecektır . Bu sıralarda herkes tarafın- paslarla hakim'.yetl. ele almışlarnır. FırsaO'ardan istifade edecek mu- ların mağltip edilecefi tahmi1l olun· 6 sını rthine ?!arak alakoyı_n~ş ve .. ~ ileri geldi!!i beyan edllme~~e ın ün sonra btiyuk komısyon tek d .. l d" ~· .• d" h Pas ahp ven lerı, yer tutufları haciml~ri olmadıj!ı için oyun bu şe- maktadır. Mamafi şimdiden kat'! bir milyon drahını necat fidyesı ısttmış- BiR GEMi YAN 1 acak ve .projeyi r ilzake ·c .an ~oy en ıgıne ~ore ı;ıa. ışa çok. mil': m'.°eı. olan. Bulgarl~r haf- kilde neticelenmi§tlr. ıcy söylemek kabil değildir. tir. Bu taarruz P<;k büyUk bir tees· AMSTERDAM, 9. A. A. V' . Elde ed.'iecek ~etıe~ bl, ra şımdıye k~dar takıp ettıgı hat-

1 
t~yımın 20 ıncı dakıkaemda ılk go- Bekler çok muvaffakiyetler a:ö•- Dünkü netice; cuma günkü maga sür ve h. eyecan uııandırmııtır. Tırha !iz bayrağını taşıyan sarnıçlı tıır· nde D " ye V letın tı harekctı terk derele ba ka lu y prrşlardır. tennltlerdir 1 büyük bir ehemmiyet atfetmekte la bavaP hindeki aekert kuvvetler a- ra gemisi limanda tutu ınuş .. BiTMEDi Altı. av takım1nda avai?ına hakım Ovt- ın hitmf'Ain~ v;tlrTn1 A.lttn .. ni,. , • .., ,. • , • • . • 

den 'İ.U 1 '-'""' 
Bir ak§amm sonu . .nava ıyıı..cı 



I 1\111.LIYF:T 11 I·'.Yl .L l . 1929 J i E_kt .. Jomi (; -LE! 

22 

EL - _ ı - -illi\, Aııadoluda JJ-iilliyet 

tısat meclisinin seyahat- ı(_M_tL_L_iY_ET_ı_·N_ş_E_H_iR . .-H .. A_B_E_R_L_E_R_i_
1

JI Akdeniz ziraat mınta 

Ş'A R).\ \il\.\ 

a ı 

ık8 le · d k k? \.;: -"'-' 1 Adana ve ha valisiııde f)anıuk 
:li "Bir kı flD en ne ÇI aca • Müteferrik H. lir?fllH.~-li ve hububat 111al1sulii 

t rn sa ~nadolu cevelaııından sonra Trakyaya gidecek (İk- ~ · Emanette 
llu t e~~~sı) komisyonu, millet ekonomisini tetkik ediyor. Eski borçlar t ~ .- - --....... ~~l'f!"'-. 
tvve~ ıkten ekonomi politikamız çıkacak. Musip karar 
nornce uğ~aiılan pahalılık ve muvazene meseleleri yanında, Sabık hükumetin 

etinde~lrlıt'.~as~. meselesi, .çok ?~a ehe.~iy~tlidir, dev cesa: borcu nasıl 
l:altJa • ç:~ku, ckonomı politıkası böyle bınlerce meseleyı t •'*"l dildi ? 
llu Yan Şumuldedir. asi' ye e . 
•Slıe:~u~den_ dolayı, yeniden tesise muhtaç politikamızın Haber aldığımıza göre mülga tas-
Plıı vee~n~ sagl~ seçmelidir. Eğer istihsal mekanizmemizde fiye müdiriyetince mahsup kanunu 

laz agnık_ zıraatin, ferdi ve kartel sanay iinin yeri belli ol- mucibince hükumeti sakıtanın düyu
" ~sa; eger kredit sistemimiz federal veya reginal ola- nuna mukabil ( 4 ) milyon liralık 
• • eger n kil 18,000 küsür adet deyin ilmühaberi 

: eğer 1 . ~ • . vasıtamız mala, şahsa, askere tahsis edilecek- verilmiştir. Bu deyin ilmühaberleri-
ltse, b)e. 1ır ıstıhlaklcri kümmunal veya liberal tarza döküle- nin mühteviyatından (3) milyon kü-

Jçl~ 1'ürk U~un b~lan meclis sistemle meydana çıkaracaktır. sur bin liralık miktarı hazine matlu-
1<.!ııaz. ~1°nomı poli tikasını tesise yarayacak tetkik, noksan buna mahsup edilmiş ve elyevın ba
ıtıhr. T u~sa, kurulacak politika İspanya kaşanesine benzer, kiyye kalan (750) bin liralık deyin 
Onun .e!kık,_ ancak bütüıı olabilir, onatla zaman ister. ilmühaber mu•teviyatı da mezk,;r ka 

ıç b nun icabince ba kiyei deyin tahvilı ve 
<sı ıarurıF .~z~ ya~ı'.a?" seyahat tetkiklerini, gelecekte yapıl- rilecektir. 

'lk bir Ilı kullı tetınkin sadece programını çizmeye yaraya- Mutemet lerin borçları ise evrak 
'l'oPo- ethali gibi tanırız. tetkik edildikten sonra şayanı kabul 

grafya tabirılc , bir (iptidai istikşaf) telakki ederiz. N. borçlarına mahsup edilecektir. Elyu~ 
.. * * * yeniden teşekkül eden tasfiye kalcmı GU •• hükumet sakıta;ı;.n muamt liit hesabi· 

G ... 
'U T !KTISADİ H1\BERLERİ yesini tetkik ve tasfiye ile meşgul ol-

- maktadır 

ııllı 1;ray1 ticaret eden altnı ış nıüessese SERGi DIPL°"DMALARI TAR 
eftış t• • d d k } J EDILMECE BAŞLANDI 

l'ica.r , ne ICCSlll e Ole\' ana Çl arı <. l Senayı Birlig' inin yerli mall Jr ser· 
ı •todas f • 
\'a,gıtas·ı ~ rrma tahkik memur tesisi için Japonyadan 1iman ımr:.:a gisine iştirak eden mü sscsata "eril· 

lııııuııı; ~· e tıcaret müesseselerin- doğru vapur seferleri başhyacaktir. mesi mukarrer diplomaların tabına 
llu tefti ır te~tiş yapmaktadır. ~u seferler Japonyanın on büyük va- başlanmıŞtır. Bu diplomalar zarif bir 

~•ler;n ~ nctıcesinde bazı ticaret- pur kumpanyası olan Nikleyin kum- çerçeve içinde Anadolunun kabartma 
'diiıııcde~ı~Ji olarak ve odaya kay- panyası tarafından deruhde edilmiş- haritası madalye şeklinde diplomanın 

,~ a'~IŞtır. ıcrayr ticaret ettikleri an- tir. sağ ve sol köşelerinde bulunmaktadır. 
·<h~~•ssa lllu!ıt lif Nikleyin limanımıza senede 8 va- Sanayi remzi olarak sanayi birli~in-
. 

01
.:_·,if ticarethe ~mtlerde alt~ış pur gönderecektir. ce kabul edilen bir timsal bu madalya 
"<ıadıkJ anenın odaya kayrt- ADANADAN GÖNDERiLEN lan tenvir etmektedir. 
~u ticar:;~ anlaşılmıştır. BUCDAY NÜMUNELERt Bu diplomalar (30) eylülde mera· 
Czatı tah .

1
•neler hakkında üç mis Ad · simle müessesata tevzi edilecektir. sı ana zıraat istasyonu Ticaret 

l'lcAR.E Yapılacaktır. borsasına 12 cins numunesi gönder- DIY ARBEKIR SERGISl 
T ODASI REİSi · k '!',,, TR.IYESTEDE mıştir. Bu numuneler borsanın ki- 29 Ağustos ta açılması mu arrer 

c1ı -ret 0 , myanesinde tahlil edilecek, en kiy- iken 29 teşrinievele talik edilen Di-
•t ll. l'r uaaı reisi Nemlizade Mi- metli olanlar köylüye tavsiye edile- yarbekir yerli mallar sergisine işti

ti/tiYeat~~esteye gitmiştir. Mithat cektir. Adana istasyonu Kıbrıstan iyi rak için Istanbul senayi birliği fahri· 
rcı Uıı ••lu e açılan tütüncülük ser- bir buğday numunesi getirtmiştir. kalar nezdinde teşvikatta bulunmak· 

J~rı.. <ekt;~an davet üzerine ziya- Kıbrıs buğdayları erken yetişmekte- tadir. . 
rOt.ıyA dir. Bundan başka Kıbrıs buğdayla- ÇAKMAKLARIN BUGÜN 

DAN ISTANBULA rına sunne haşeresi bir zarar verme- DAMGALANMASINA 
Japon SEFER mektir. Kıbrıs zurraına tavsiye edile- BAŞLANIYOR 

Ya ile daha sık .. b k · munase et ce tır. Çakmaklar bugünden itibaren 
* * * damgalanmağa başlanacaktır. Kibrit 

~.-:uo·n.gu· -·~rdt fia.tl.arı so_n gu"nlerde düşüyor inhisarı bu işe ehemmiyet vermekte-.• ·~ ..,, • dir. Darphanede yaptırılmış olan pul 
ll hım tnik e şehrımızde et fıatle· ı tarafından bazı tetkikat yapılmış ve !ar, küçük müstatil şeklinde beyaz 

A.n du tenezzıt1rda tenezzül etmiştir. oda kredi raportörü A!aeddin Cemil nikel olarak, zarif bir şekildedir. Fran 
>aqa 0lunu11 h' baılıca sebep hemen, B. tarafından da bu her iki nokta da sız çakmakları üzerinde bulunan dam 
~~an fa21a er tarafından ve Trak- tetkik edilerek bir rapor hazırlanma- galar model ittiiı az edilmişti~. ~u pul 

~clllleııid~ıktarda kasaplık hay- sına başlanmıştı. Diğer taraftan bu !ar lehimle yapştırılırken lehımın çak 
li • "llıaii baİ . . . raporda paramızın niçin düştüğü de maklar üzerine taşmamasına ehemmi 
•t 1': Pa!anıu ık me•sımının gelme· tetkik edildiği şayi olmuştu. yet verilmektedir. 

ı.ı.u•rin dun fazlaca çıkması da Bu hususta oda katibi umumi&i Kıymetli çakmakların cdamgala-
li llu hu e tesir etmektedir. Cemal bey bir muharririmize demiş- ma> neticesinde bozulması doğru ol-
ııı· A.hıııet •~sta kasaplar cemiyeti rei- tir ki: madığından, inhisar idaresi, bu iş i-

1•• •öyı ey fikrini bir muharriri- -Bu rapor gümrük istatistikıerin- çin bir kaç müessese ile görüşmÜ§· 
4r"'d at ~.~71atmtştır: de mündereç rakkamların derecei sth tür. 
~.,. Uter ç·erı her sene bu zaman- batini tetkik için yapılmaktadır. TIP KONGRESi HAZIRLIK-

Uıı nıe' . Unkü hayvan gelme ve Raporu henüz tetkik etmedik. Bu LARI BiTTi 
lı. llu t "31mıdir. hususta borsa ile de bir muhabere ce d "< d •nezzüJ 'k · . Ayın on yedisinde. Ank:'1r~ ~ top-• ı>''•tıı ed ı ,ı nıhayet üç ay da- reyan ettiği asılsızdın. !anacak Tip kongresıne aıt ıstihza-

"1.tler er. Kambiyo borsası komiseri Hasan rat ikmal edilmiştir. Raporlar, ser-
ft1t,;ıOndan 60 kuruşa kadar düşebilir. bey bu raporu tetkik etmiştir. best mevzular üzerindeki tebliğler 
ıı,d t fc•ka~nra yükselmeğe başlar Kambiyo fiatleri - Dün borsada temamen gelmiştir. Ayni zamanda 
1,~ 1'tşın tde bır hal olmadığı tak İngiliz lirası 1003 kuruşta açılmış yapılacak tibbi sergiye iştirak edec~k 
• l'· z. 3

0 kuruştan yukarı da 1006,5 kuruşta kapanmıştır. yerli ve ecnebi müstah~ara~ ve ~la~ 
'li~ ,._.,•t oda !sterlinin bu tereffüüne sebep is- tıbbiye amil ve mümessıllen sergı bı
lııı, lıtat; . •ının raporu - Güm- tirdat bayramı münasebetile İzmir· nasında tertibata başlamışlardır. 
dt uıııhi ~lıklerile İstati•tik müdiri den kambiyo gelmemesidir. İdare heyetinden Fahretdin -~~-

ÇıI<an ih. Jak.~nn_ likirleri b~ynin- Altın 879 kuruşta, Liret 9ZO,S ta rim ve Selahattin beyler Cuma gunü, 
tltf uzenne Ticaret odası kapanmıştır. tertibatı ikmal etmek üzre Ankaraya 

• "" * 
b Kambio Borsası1019/929 
bllıaı, d ISTIKll.AZl.AR TAHViLAT 
lr.n •hııı 1 <l6 00 00 ~'•rııı;,ı~"'•hhıdc 197 oo AÔa~lu} i f: 

dtnıır YOi• 6 40 . 8. T. 
ı Ttinel ıırktU 
1 btıı~ SF.:-;t;TI.~R EletUrlk ılrkıtı 
"'•d l.ıt 11 •o Rıhtım ~lrkctl l . nı, de o 

l l "• llılr yolu •ı H. Paµ llmu 1lrktU 1: .•• , . ş • 75 

l ı~ ' Sır«u 74 fi,OO oo 
t l •'>t111 
l u,'ı•o A. :!, ,13 50 
l Ü tırııı,0 . ıo 05 
• •tı,.... ~ 54,50 

Loadr.ı 
Paıll 

ÇEıtL!:R 

Nrcwyork 
Atlaı 

Jb,-
36,-
31), 

4,60,00 
4 80,00 

16 75 

gideceklerdir. . .......,_. 
TOP KAPI SARAYI HANGl 

GÜNLER AÇIK BULUNDURU
LACAK 

Topkapı sarayı şimdiye kad~~ Pa: 
zar, Salı, Perşembe ve Cuma gunlerı 
açıktı. Bu haft~dan iti?~ren Pazarte
si günleri de muze gezıcıle~e açık bu
lunacaktır. Cuma günü tatıl yapmı
yan müze memurları Çarşanba. g~ü 
istirahat etmekte ve Cumartesı gun· 
!eri de temizlikle meşgul olmakta~ı~
lar. Sarayın Harem kısmının tamırı· 

0,411 18.95 ne devam edilmektedir, 
" Çı ., ~ 

'·'l'"''···~ ' 85 $. ~ı·ıo. Ş. 28 00 

Cencf'te 
Bıltref 
Br8tHI 

1006 50,0ıl 

" J<).50 
1 49,75 

t4 62.50 
Romı1 

sı 29.00 Mamali bu kısım bir seneden eve! 
Amıt1ord•m ~ :::: seyircilere açtlamıyacaktır. 

3 4',75 Sofyı 6o 211.00 NÖBETÇi HAKiMLER POLiSTE ıı . ~«. td 50 
·~rı , 4 75 Prag ıı. ·ı2,5o Rtılln 2 OJ,00 BULUNACAK 

ıH orı 3 .ı.r.so Geceleri vukua gelen cürümlerde 
'> maznunların yeni kanuna tevfikan nö 

ılı. ,.<, .. e kftj bey CEMiYETi BELEDiYE betçi hakimine tevdi edildiğ.i .malum 

0 

iÇTiMAi dur. Bu gibi ahvalde muşkulata du-
İıııı:rkırat inhisarı müdürü Cemiyeti belediye bugün mütat çar olunmama_sı içi_n nöb_etçi .h~-~im· 

·~ içtimaını yapacaktır. !er nöbetlerim polıs mudurlugunde 
Razetckrine bevanatta beklemiye başlfmışa,rdır. 

b ı SiLİVRi JANDARMA SiLAH MÜZESl AY SONUNDA 
~ lılllird Ulundu KUMANDANI AÇILACAK 
t><~dır; Ze~~ulunan müıkirat inhisarı Geçenlerde Silivriye tahkık içın ına- Aylardanberi tasnifi ile meşgul o-
"<ltltj ba aı B. İzmirli refiklerimize halline bir heyet izam edilmiJ ve Junan silah müzesi bu ayın sonunda 

ı~ ':" llu Y.anatta bulunmuştur : heyetin raporu üzerine Silivri iskan behemehal açılacaktır. Eylii.lün onbe-

s"llrjL. .ene I •• b ld B · memuruna işten el çektirilmişti. Bu h dı k .. tt' • · h ld he "'•ında . . •~n u a omontı şinde üşa ta arrur e ıgı a e . 
ıı..•rudur. B' ıspırto imal edeçeğimiz meseleden dolayi Silivri jandarma ku nüz ihmal edilemiyen teferrüata aıt 
~Onti . ılıyorsunuz ki İdaremiz, mandanına da işten el çektirilmi~tir. bazı eksiklerden dolayı bu teehhür 
'l''tıı llıiz !~0ketınde ortaktır. Bizim SANA YI MÜDİRİYETI vakı olmuştur. 
l'ı tttij h' ,OO? İsviçre lrangidir. KADROSU Müze Topkapı sarayında tahsis e-
t..:'1ktan ıssenıız ve inhisar resmi dilen iki salonda açılacaktır. Miladi 
~': lıak~nra, Şirkete verdiğimiz iş $enayi ve mesai müdiriyetinin ye· yedinci asırdan ondokuzuncu asra ka 
)it ıı•bn Y" na mukabil de gayıı safi ni kadrosu gelmiş, kadroya yeniden dar muhtelif cins silahlar vardır. Mıi-

:,., Uzde 7 buçuğunu almakta- bir mümeyiz, iki tahkik memuru, üç ze erkanından bir zat bu silah müze-
ltt, au ••ne . müfettiş ilave edilmiştir. sinin beynelmilel bir kıymeti haiz o-
~ n i.ldığı!ırketıc anlaştık. Uşaktan ~- ıacağını ve bir çok kıymetli eşya bu· 
'~ ~İi'Peai .ız _ı.2_00 ton melas (ban İzmirde yapılacaktır. Bunun ıçın i- !unmakta olduğunu söykmiştir. 
lltt İiıre Bı) ıspırtoya tahvil edil- cap eden arsa Halka pınarda satın a- iiiiiiiiiiiiiıiıiıil•llllim••Iİll•IİI••• 

di~. o 0
"!onti fabrikasına gön- !mmıştır. Fabrikanın keşifname ve Ttblı'sı'Je unıoıni ınüdürlünüodeo· 

t Var:•da ıspirto istih.tı!i için te- sairesi hazırlanmıştır. İnşasına bu se u Y ' 
t" l<ay8e~~ . ne başlanacaktır. Ümit ederiz ki bu- Bedeli keşfi (3000) ve küsur liraya 
'tıı Cdijll>i e fabnka açmaktan fera- rada gelecek sene melastan ispirto i- baliğ olan Anadolu Kavağındaki am
>ı. da., •e Itır. Bu fabrika Adapaza- maline başlanacaktır. İzmir fabrika- barımızın tamiratı aleni surette müna 
'fıı ridt t Ya fierekede olacak ve Ka- sının gündelik istihsal kudreti 300 kasaya konulmuştur. 16 eylii} 929 pa 
<it k rnik •savvur edileceğinden daha litre ispirtodur. Fabrikada aynı za- zartesi günü saat tam on dortte ıha
~~•t.ııe!'::ta. te.sis edilecektir. Ora- manda Soma da imal edilecektir. Bu lesi icra kılınacağından talip olanla· 
tıı_ •kan, . n ıspırto yapılacaktır Bu fabrikalardan biri Alpulluda yapıl· rın keşifname ".~ şeraiti .ıe~miye liste-

•hnın~tınbık ve ıair cchazları ~a- mıştır, ispirto istihs3J etmektediı. İh- lerini görmek uzere tarıhı mezkil:rc 
Oj r ı ı~ . 

1 
tiyaç hissedirlise bunların adcdı ço· kadar Galatadaki idarei mcrkeziyeye 

rık daha büyük olarak ğaltılacaktır. 1 müracaatlan 

Feci bir kaza 
Tramvay bir kızcağı
zın iki ayağını da kesti 

Çukur bostan •okagrnda oturan Sa 
bri efendinin iki buçuk yaşında ki kı
zı Maide Aksarayda annesile birlikte 
giderken önlerine ansız! n bir otomo
bil çıkmış , otomobilın sademesindcn 
kurtulmak istiyen a nne ile kız ı kar
·~r kald ırıma geçmek t ef?cbbüsü ndl! 
bulunmuşlardır. 

Bu esnada Yedikule tarafındm gel 
mekte olan 701 numaralı vatman H:ı
sanın idaresinde ki 11 7 n umara!r tra m 
vay Maideye çarpmış , tramvayın al
tına düşen küçük kız ın iki bacağı ta 
mamcn kesilmiştir, Bayılan kızcağız 
hastaneye ka!Jırı)mış. vatman vaka
lanmı tır. 

~ ,,.. 
BiR ÇOCUK DAHA ÇICNE NDI 
Şoför İbrahimi n idaresindeki 1312 

numara lı otomobil dün Fındıklıda 
dokuz yaşında İsmail isminde br co
cuğa çarpm'itır . Mecruh çocuk Et
fal hastanesine yatırılmıştır. .__... 

BiR SARHOŞ YANIYORDU! 
Yeşildirekte Sultan odalarında o

turan yorgancı Şükrü gece odasıııa 
sarhoş olarak gitmiş, elindeki sıgara 
11 ile yatağını yakmıttır. Şükrü bi· 
raz sonra uykuya dalmış, sigara yC\r 
ganı tutufturmuştur. Yorgan tama
men yandıktan sonra Şükrli uyan
mış, yorganı söndürmüştür. 

USTALARINATABANCA 
ÇEKMiŞLER 

Aksarayda Yusuf paşada leblebici 
Mustafa ustanın çıraklarından Meh
met ve Hüseyin ustalarından ödünç 
para istemişlerdir. Mustafa usca pa
rası olmadığın ısöyliyerek çirakları 
atlatmı§tır. Bunu üzerine iki -;ırak 
hemen ~~~ancalarına sartlmışla.-, us~ 
talarını olumle tehdit etmişlerdir; çi
raklar yakalanmışlardır. 

=-... 
OTOBÜSLERDE ÇIGNEMEc"iE 

BAŞLADI 
Şoför Artinin idaresindeki otobüs 

Kadiköyiinde, Altıyol ağzında sey
yar fotografçı Aliye çarpmıftır. Fo· 
tografçı hafif surette yaralanmı~, şo 
fö,. yakalanmıttır. 

SABIKALI ME;:o,' c"'f""T,..YAKALANDI 
Küçük Llngada bahçivan Kirya

konun kulübesine sabıkalı Mecit gir 
miş, bazı eşya çalmış, bazı eşya ça 
miş, bazı eşya çalınış, köpeğin hav
laması üzerine kulübeye gelen Kir
yak~ tarafında yakalanmı~tır. 

KALAMIŞ VAPURUNDA 
iNTiHAR TEŞEBBüŞü 

Dün akşam saat altıda Köpruden 
hareket eden Kalamış vapuru Büyiik 
a~:ıya yaklaştığı sırada Hayri beyin 
hızmetçisi Nuriye H. kendisini inti
har kasdile denize atmiş isede vapur 
durdurularak kendisi kurtarılmıştır. 

MUALLİM MEKTEPLERİNE 
GİRECEK TALEBENİN 

İMTİHANLARI 
Kız ve erkek muallim mekteplerine 

aınacak talebenin tahriri imtikanları 
geçen gün yapılmıştı. Bugün bu talc 
benin şifaki imtihanları icra kılına
caktır. Netice bundan sonra belli o, 
lacaktır . 

SULH HAKiMLERi ARASINDA 
Beyoğlu ahkamı şahsiye hakimi K3 

mil Rakım bey İstanbul beşinci sulh 
hukuk hakimliğine, mumaileyhin ye
rine de beşinci sulh hukuk hakimliği 
ne, mumaileyhin yerine de beşincı 
sulh hukuk hakimi Şakir bey tayin 
edilmişlerdir. __c.;;;_ ___ _ _ 

Adliyede 
Sevinç-Marnıara 

davasının taznıinat faslı 
İki sene evel Marmara açık1arın

da Sevinç vapurile Marmara vapuru 
çarpışmış ve bu müsademe neticesin 
de Sevinç batmıştı, Ağır cezada de
vam edilen muhakemeden sonra bu 
kaza hadisesi yeni bir safhaya gir
miştir. Sevinç sahipleri Seyrisefain 
aleyhine bir dava açarak geminin be 
delini istemektedirler. Bugün birinci 
ticarette bu davaya bakılacaktır. 

SEYYAHLAR GİTTiLER 
Evvelki gün Ronpura vapuriyle 

limanımıza gelen 500 seyyah dün Is
stanbulun şayani temaşa mahallerini, 
asarıatika müzelerini, camileri gez
mişlerdir. Seyyahlar dün geç vakit 
hareket etmişlerdir. ,___,....... 

ZAT iŞLERİ KALEMi 
KADROSU 

Istanbul zat işleri ve tasfiye ka
leınlerinın kadroları gelmiş barem ka 
nunu mucibince maaşları tevzi edil
miştir. --MAAŞ ALANLAR NEKADAR? 

Istanbul zat iş?l:ri muhasıp mes' 
ullüğünden maaş alanların miktarı 
tahminen (50) bin kişi olduğu haber 
alınmiştir. 

PERVANELER YACDI 
Evvelki günkü yağmurdan sonra 

akşama doğru İstanbulun bazı yer
lerine, bilhassaşdalar, Pendik - Bos
tancı arasına pervane yağmıştır. 

DAHiLİYE MEMURiN MODtJRü 
Dahiliye Vekaleti memurin mü<li

ri Samih Bey, dün Vali Muavini ve 
Şehremini Muhiddin Beyi ziyaret et
mist: 

Fırınlar ekmek 
imalinde temiz 

su kullanacaklar 
Baz ı fırınlarda hamur imaUnde 

kullanılan suların bazen pis, bazen de 
terkibat it ibarile bu gibi işlerde kul
lanılmağa müsait olmadığı anlaşılmış 
t ı. Emanet bu hususta tetkikat yap
mış ve esaslı kararlar ittihaz etmiş-\ 
tir. Bütün belediye dairelerine tamim 1 
edilen mukarrcrata naza ran civarın-
da Ter.k~s ve ya Elmalı su.yu . b.u ~u-

1 
Adanada pamuk tarlaları ı•e mıntaka müdirl Cevdet bey 

n~n burun fı rınlar ekmek ımalı ıçın ADANA, (Hususi muhahirımiz beylerin pamukları gibi ... 
munhasıran kumpanya suyu kullana· den) - Milliyet karilerine Adana ve Az miktarda Adana ve sair vila· 
c~klardır. Bunu.n için. ı~zım~elen te- ha valisi pamuk'.arı hakkında ~n doğ- yctler çiftçil~rine. gönderdiğimiz to 
sısat en kısa muddet ı · ınde ıknınl e- ru malfımatı verebilmek maksadı ile humla rda eyı nebceler vcnni tir. İs. 
d~lecek ve musl.uklar hamur t t knesi- Akdeniz mıntakası ziraat baş müdiri tasyon!arda efrilen ve gayretli Ciİt · 
nın başına getırı lecektır. Cevdet Bey ile görüştüm . Cevdet bey çil. re verilen tohumların çekirc k 

Abonmanların asgari miktarı sar- dedi ki: '·la ·k· 
pamuı. rı ı ı numaralı ıslah istasyc 

liyatu1 aza~isine ,göre hesap edile- - Bu sene pamuklarımız çok eyi nu çirçır makinesinden geçirilir v 
cektır. Tedıy ma~buzları , fınnııı tel S ıcakların devamı her ne kadar ı.;,; ba~k.ı pamuk nevi! ı t-ıh.;mları ilt 
tişi es?ıasmda muayene edilecekti r. ı müteessir ediyorsada pamuk'annu· ka~ış tırılmaksızın kalburdan ıbhi gc 

Ku!11panya suyu bulunmaya~ yer- zın ne~vü nemasında da zarar verici çirile- rek saf bır halde tevzi olu:r.uı 
lerdekı fırınlar daha sıkı takyıdata bir çok haşerata karşı müdafi vazife ken bu sene mes'ut bir netice olara 
tabi tutulacaklardır. Bu gibi fırınla- sini yapıyor Bu itibarla sıcakların bu makinenin kifayet edemiveceı 
rın ~uy~larından alın~n nümune_ler devamı şayan ı arzu ve tcmemidir. şimdiden tahakkuk etmektedir: 
tablıl edılecek ve terkibatı hamur ıma Bu sene pamuklar üstünde hiç bir Bu seneki bu nevi pamukların çc 
lınd>r kulla.nn:aya mahzurlu olanlar haşerenin tesiri yoktur. Yani pamuk kirdeklerini geçen senelrde olduğt 
derakap mühırlcnecek ve kapatılacak !arı seneden seneye ıslah ve teksir gibi saf olarak istihsal etmek kin ça 
tır. Sularının kullanılmasında mah- olunarak zürraa tevzi edilmektedir. reler düşünmekteyiz. 
zur olmayan kuyuların ağzı ya beton, Bu tevzi olunan tohumlar m:ıh•ulü- - Bu sene kat dönüm yere pam 
yah:t n;er:cr bi~"..~'.klerle örtlilecek nun haradına başlandı. Bu ıene kış uk ekildi? .... 
v.e uyu.ar an an""' ~lumba vasıta- ve ilk bahar, mutadın çok fevkında - Tahminen 600 _ 800 bin dönür 
sıyle ıstıf_a?e edilec~k!ır. Bu m~kar- yağmur yaptı, su toprakta hazineler erazide pamuk var. Geçen sene 50-6· 
reratın su~ atle .tatbiki. ve tat~ik~t!n yaptı onun için hasat, Amerikan ne· bin balya pamuk almnuıtı. Bu aen 
k~nt;ol edilmesı beledıyelere bıldırıl- vileri üzerinde çok devam edecektir. bunun blr miallnden daha ziyade pa 
mıştir. Toprakta ki fazla rutubet fidanla- muk alınacaktır. 

OKTRUVA TARIFESl nn fazla dal budak vermesini mucip KAÇ CiNS PAMUK VAR? 
Dün cemiyeti belediye idare encü- oldu. Bunun için zaman, zaman koza - Ka!f cins pamuk ekiyoruz? .. 

meni toplanmış ve Oktruva tarifesi- toplanacak. Sıcakların devamı ayni - Esas olarak biri iane (Amerik 
nin yeni gümrük tarifesile telifine ait zamanda hasadı tesri de edecek. Ne- cinai •. Konaı açıktır. Paınugu çekiı 
mesaisine devam etmiştir. tekim çiftçiler bunu nazarı dikkata dekli olarak kütlil halinde toplftntna' 

olarak toplama hazırlığınce baılalllIJ· tadır.) 
MAHALLELERDE PAÇAVRA !ardır. Diğeri yerli nevi dediğimiz kapa 
VE EMSALi BULUNDURUL- MÜNAVEBE USULÜ 1ı kozadır. Fakat iki Uç senedir devar 

MA Y ACAK Adanada iki senelik münavebe u- eden ıslah faaliyeti yeni neviler ila 
Çöplerden çıkmakta olan kemik, sulü tatbık edilmekte ve ziraat ona ve etti. İlk sene Amerika cinslerin 

boynuz, paçavra ve saire toplayan- göre yapılmaktadır. Erazinin yarısı den cDelta tayp> eyi netice göster 
!ar bunları mahalle aralarında deı>0 hububat ve yarısı pamuğa tahsis edil diği halde ertesi ve müteakip sen< 
etmekte idiler. Sıhhata mugayir olan mekte i>ed~ hububat aahaıınım pam- !erde evsafı mergubesini muhafaza 
bu hale mani olmak üzre Emanctçe uk sahasından geniş olduğu görül· dememiştir. Mahsulünun billıaaaa h 
bir talimatname hazırlanmış ve bele- mektcdir. ririyeti ve elyafmm uzunlufu Ye e 
diyelere tamim olu.'.'muştur. Bu sene pamuk aalıası geçen sene· erken yetiımesi itibarile cLayntınr 

TEMiZLiK KONTROLU kinden az olmasına rağmen alınacak ekspres> nev büyük bir faikiyet gfü 
Beyoğlu lokanta, birahane ve bar

larından bir çoklarının sıhhi kavaide 
riayet etmedikleri anlaşılmıştır. Bun
ların sıkı bir surette teftişi bu hafta
dan itibaren başlanacaktır. Tefti1at 
sıhhi, fenni, idari noktalardan olacak-
tır. 

GALATADA SEYRü SEFERiN 
TANZiMi 

Karaköyde akşamları otomobil ve 
satıcılardan müteşekkil bir kalabalı
ğın izdihama sebep olduğu görülmek 
tedir. Beyoğlu belediyesi buna mani 
olmıık için icapedenlere emir vermiş
tir. 

mahsul çok fazla ve keyfiyet itibarile termiştir. Bu tip tesalüp neticesi ol~ 
de eyi olacaktır. rak Amerkada yetiştirilmş olduğu 

Geç n sene 8 Nisandan 18 Kanu- çin bu sene bazı tegayyürat göster 
nu evele kadar yağmur yağmıımış i- mit isede cüzidir ve tabiatile selekıı 
di. Bu sene yağmurlar erken başladı yan tatbikatımızla evsafı asliycsiniı 
ve çok sürdü. Adana ikliminin sene- muhafazasına çalı§llacaktır. 
tik yağmur miktarı 500-600 milimet· Türküstan ve aair yerlerden aı 
riye kadar bir vasati tuttuğu halde miktarda celbolunarak tecrübeye kc 
bu sene iki mislini geçmiştir. Bu da nulan pamuklar meyanında cEka 
şu kayt iledir : Bazı yerlerde bu had· preu nevine bile tefevvuk etmiş nı 
di dahi geçmek. . . vilere tesadüf edilmittir ve bittab 

Adanada ziraat mektebinde bulu- bunlarında teksrine devam olunacak 
nan rasatane, yalnız o muhitin teres- tır. 
aübatı cevviyesini zapt ve tespit ey- Görülüyor ki Adananın mUatakbt 
!emiştir. Halbuki asıl pamuk yetişen .,. en esaah n !Ayetegayyer pamuk 
ehemmiyetli yerlerde rasatanenin ra- tipi henüz taayyün etmlt delildir 

İKMAL IMTIHANLARI kamlarından daha yüksek yağmur Çünkü bu, zaman ifidlr. Fakat eak 
Lise ve orta mekteplerin kayt ve J..-a görülmüştür. bildiğimiz ianelere çok faik zuhur e 

bul muamelatına 15 eylülden itibaren Hububatın tam hasat ve harman den yeni pamuk nevilerlnln tohumla 
baılanacaktır. Ayni zamanda ikmfile zamanında y~ğa.~ .ve z,:ırar veren yağ rı bi~bi atılmıyarak seneden aeney 
kalan talebenin imtihanları da 15 ey- murlann getırdıgı felaket pamuklar tezyıt ve teblr edilmekle beraber di 
lülden itibaren başlayacak ve ay , 0 • için çok faydalı olmuş ve çiftçiye oy! ğer neviler üzerine de tecrübe devaıı 
nuna kadar devam edecektir. bir istikbalı iktısadi hazırlamıştır. Ge etmektedir. En aonunda en eyi evsa 

MJarif vekaleti bu seneden itibare11 çenlerdeki fırtınanın ~amukl;ara hiç it haiz olduğu tahakkuk edecek olan 
Arapça ve Acemce dersleri kaldırdı- zararı olmadı .. Halbuk~ sanıyede 11 !ar tefrik ve tespit edilerek bazı nok 
ğı için bu derslerden ikmale kalan metro 40 santım suratı vardı ve.~~ tal nazarlardan dol.ayı ufak tefek ne 
talebe imtihan edilmeyecek ve bun- korkmuıtum. Çok devam etmedıği 1· vakıa oluna aeleksıyon ve teaallip u 
!ar, başka derslerden ikmal kalmadık çin hasarı mucip olmadı. sulla~ tatbiki ile Adana için istıı 
lan takdirde sınıf geçeceklerdir. EN EYl_ PAMUK bal tıpı kararl~t~nla~~r. H~at 

Bazı ali mekteplerinin de ikmal im Adanada en eyı pamuk nerede ye- olara~ ıunu söylıye bilırım ki yerli 
tihanlarına şimdiden ba~lanıniştir. tişir?... . . . . . ~oza ıle beraber eskiden % 20 nislıe 

Gümrükte ---Beyannameler 
Bir teşrinieı·elden mukaddem 

beyan11amelert verilen 
emtianın resmi 

Yeni gümrük tarifelerinin tatbiki 
münasebetile gümrüklerde faaliyet 
artmıştır. 

Yeni tarifenin tatbikinde tücca· 
rın malı gümrükten çıkarıp çıkarma 
ması nazarı dikkate ahnmıyacaktır. 
Eğer tüccar beyannameyi bir Teş 

rinievleden vel vermişse malı eski 
tarife mucibince muamele görecek 
ve fazla resim alınmayacaktır. 
Eğer beyanname Teşrinievelden 

sonra verilirse o mala yeni tarife tat 
lıik edilecektir. 

Mamafi verilen beyannamenir .. mü .. 
temadiyen takip edilmiş bulunmas.ı 
hakkında da kanunda sarahat vardır. 

İHSAN RİFAT B. GELDİ 
Gümrük müdürü umumisi İhsan 

Rifat Bey Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

İhsan Rifat B. in bu seyahati ye· 
ni gümrük tarife kanununun tatbiki 
münasebetiledir. 

İhsan Rifat bey tarifenin tatbi
ki zamanı olan Teşrinievcl ortala
rına kadar şehrimizde ka_lacak~rr. 

Mamafi müdiri umumı B. ın bu 
müddet zarfında bazı teftişat içın 
taşraya gitmesi de çok muhtemeldir. 

Ihsan Rifat bey seyahati hakkın
da bir şey söylemek iatememiş yal· 
nız demiştir ki: 

- İstanbula epeyce kalmak üzre 
geldim. Yeni tarifenin tatbiki için 
hazırlıklar yapılıyor. 

lstanbulda ne kadar kalacağım 
malüm <le~:ı 

_ Hükumetin tesis ettığı bınncı tinde ekilmekte olan fena iane pa 
ve ikinci pamuk ıslah istasyonu ile mukları yerine temamlle kaim olaca! 
bunların şayanı itimat olarak intihap yeni pamuk tohumuır.uz bu sene vü 
ettiği çiftçilere çiğit tevzii ile zeriyat cuda gelmiş olacaktır. Eğer tohun 
yapmakta olduğumuz mıntakalarda tevzi ettiğimiz çiftçiler daha dikkati 
yetişmektedir. Mesela: davranır ve tohumu karıştırmazsa 

Taşçi köyiinde Hafız elendi, De· ıeneden se°:eye kal'alı koza yerine ye 
niz kuyusunda Rifat bey, Apti oğlun- ni iane nevileri kaım olmıya baalaya 
da Sefa bey, Tuzsuz zade de Milli caktır. . 
Mehmet ağa ve demir ağaların çiflik Görülüro~ ki pamukçu Adanada 
!erin de eyi pamuk varclır. Çünkü henüz bellı bır ~'.""uk .tohumu nev 
bunlar ıslah ve teksir istasyonlar.n· yoktur. Her türlu fennı kayıt ve ma
dan kendilerine verilen tahumları ya- lfunattan. uza~ ?ul':1"8rak yaptığımı · 
pılan tavsiye dairesinde ekmişl_crdir .. pamuk zır~ati ~~ftçıye ~e .kazandır
Bunlardan maada fenni tavsıyelerı mı1tır belli degil. Yenı ıdaremızır 
dinleyip tatbik ederek ha~. üstün~ yaptığı lktısadl ih~.mladır ki Ada 
pamuk eken zürraın mahsulu da eyı· na pamuklannda:' ıstılade eden ve 
dir. Solaklıda Cebbar ağa Ceyhanda refaha kavuşan bır mıntaka olacaktrı 
Ahmet Muhtar, Kadirlide Ali Saip MUZAFFER 

GÜMRÜK KOM1SYONCULA- KAR MAKiNESi NASIL 
RINA VESİKALARI OLACAK? 

DAÔITILIYOR Emanetin bir kar makinesi sipariı 
Geçende gümrükte yapılan imti- ettiğini yazmıştık. 

handa muvaffak olan komiayoncula· Makinenin tekerlekleri tank teker· 
ra yeni hüviyet varakaları tevzi edil !ekleri şekinde müteharrık raylar ü 
meğe başlanmıştır. zerinde ilerlemektetdir. 

Bu hüviyet varakalarından kı~- Makine, karla kapanmış olan biı 
mızı renkliler komisyonculara ycşıl yolu, karlar' iki tarafa yığmak sure 
renkliler müstahdemlere ve sarı tile açmaktadır. 
renkliler de mai.yet memurlann..t tah Karı eritmek için tertibatı itav. 
sis edilmiştir. . . değildir. 
Diğer taraftan komısyoncular hır 

liği tarafı°:dan bi~ rozet ,raJ?~lm~ştır. Kar makinesi yalnız şehir sok1kla 
Rozetlerın uzerınde bırlıgın ışare rını değil, şehrin civar ile muvasala· 

ti olan T. G. K. B. rumuzları arpa aı kesilen şosaları açmak hususund, 
başağı. dünya ve güneş vardır. da kullanıla~~_. 

Bu rozeti yakasında taşımayanlar MOESSESATIA PRiM 
gümrüklere giremiyeceklerdir. MESELESi 

GÜMRÜK TATBİKAT 
MEKTEBİ 

Gümrük tatbikat mektebi bu sene 
derslerine başlamıştır. 

Tatbikat mektebine bu sene 30 ta· 
!ebe devam etmektedir. Bunların 
29 u esasen gümrük memurudur. Bir 
kişi de hariçten gelmiştir. 

Sanayi ve mesai müdiriyctlnce 
primden istifade etmeleri için .bilü 
mum müessesata iktisat vekilctine 
müracaatları için ağustos nihayeti k: 
dar müsaade edilmişti. Primle &i.;ka 
dar mües se~at müracaat ederek be
ya,.namelerini tescil ettirır.İ 1eıdfc. 



FELEK 
0SK0DARA MEYDAN! 

İki güıı eve! gazeteler ufalı: bir ha 
ndiı verdiler: Oılı:ildar lakeleıine 

EYLUL 

akteriyoloji laboratuvarı 
Pek dakik kan tahlllAtı 

ıv;ıv 

Mütercim 
r; aranı 

c. ~i:i:~i1N~~~~~~~~r:- Tütün inhisarı uınunı ınü~ürlü~ün~en : 
Geçen ıene ey!Qlde. te~ekkül ~~- Akşehir istasyonunda mülhakata sevk olunacak mamulAt ve le-

(V ıscrman teamülü) küreyvat 
ıadad,ı tifo ve ısıtma hutalıklın 
teşhlsl, idrar, balgam, cerahaı talı· 

llllıı, Ültra mlkroskopi ile frengi 
taharrisi. sOmlne muayenesL 

6 

? 
lstaııbul Maarif emJnliğlııdeı' 
Istanbulda yUz yirmi llrt 

istihdam «lllmek Uzre Tll ffl 
f<'ransızcaya ve Fransızcadan /ı 
çeye terceme yapabilecek bit 
clme ihtiyaç vardır. Ltakal~ 
ailinl bltlrııılf olanlardan bu il' 
bulunan zevıun Maarif 
veslkalarlle birlikte derhal 
caatlın. 

li halde pek yUksek bır varlık gos- . . J / · teren ve c. H. F. Beylerbeyi Nah!- vızımat munakasaya konulmuşrur . Taliplerin 16 9 929 Pıızartesı 
Je&i himayesinde bulunan Anadolu günü saat on buçuğa kadar Galatada mubayaat komisyonunda bu

Dlvanyolunda Sultan Mahmut 
türlıesl karşısında Tlefon Is. 981 

Boğaziçl Gençler lı:lilbiin!ln, 13 eylQI lunmaları . 
1129 Cuma günü 71 nıımaralr vaporla 
yapacağı büyilk deniz gezintisinin 

Bu gOnkll yeni DGnkG bllmecemlı:ln 

proğramıdır.: 

.... da.. 
Jı::6prilden hareket 8 
Kadıköyden • 8 
Haydar Pi- dan • 8 
Osküdardan • s 
Kuzgunculruuı • 9 
Beylerbeyinden > 9 
Çengelköytinden > 9 
Vani köyünden • 9 
A. Hisarından • 9 
Kanlicadan • 9 
Çubukludan hareket 9 
Bcykozdan • 10 
M<!sarbumundan • ıo 
Bilyükdereden • 10 
Y cnilcöyden • 10 
İatinycden • 11 

25 
35 
45 

10 
16 
24 
35 
42 
51 

5 
30 

34 
55 

Emirglndan • 11 7 
Bebekten > il ı 7 
Köprüye muvasalet 11 45 
Köprüden 12 de hareket edildik

ten ve tekmil adalara uğrandıktan 
t90nra arzuyi umumi üzerine (Yalo
n) ya gidilecek ve oradan aaat 18 de 
!ıareket edilerek ayni iskelelere uğ
ranmak suretile avdet olunacaktır. 

ln~alaj ka~ı~ı mu~ayaası : 
Tütun inhisarı u ınunı ınü~ürlü~On~eo : 
Metre murabbaı 40 gram sıkletinde ve 114-82 ebadında 2500 

ve I04-70 ebadıuda 2500 kilo Anbalaj kAğıdı pazarlıkla alınacaktır. 
Talip olanların numuneyi almak üzere muracaatları ve pazarlık için 
•ı. 7,5 teminatı mavakkatclerile 16/9/929 pazartesi günü Galatada 
mübayaar komisyonanda saat t 0-30 da bulunmaları. 

Kara a~a~ ınüessesatın~an 
; 1 } 11 " n ı • : J ı n ı ı ı " J ı : « 1 ! (( 1 :c' rr "J t 11 çiz 

mc, bt·z gbmlek, me~in pantalon, meşin önliık kapalı zerlla müna· 
kasap konulmuştur. 

ihale l 9 9 J 1 929 Per~embe günü Nıat on bir buçuktıı. SUtlilcede 
Karaağaç mucsscsatında yapılacaktır . 

.\Ilinakasaya i•tirak edeceklerin l)\ınların her birine ait fiatlari 
muhtevi kklif mektuplar;•e 400 liralı~ mu>akkat 'tminatlorını aynı 

giınde saat un bnçuğ.ı kadar katibi ı.;ıııum ' liı:tc Vl!rmderi IA.zımdır . 
Talipler münakasa şartnamc~ilc numuuekri müessese mezbaha ~ef -
!iği.ne müracaatla görl!bilirll!r. 

Beykoz orman rr,1.:nurluğunca zabt 
olunup iki bağlısının beher demeti 
yüz ve üç bağlımrun yüz seksen ku
ruı bedeli muhammenle müzayedeye 
va.ı olunan ~ demet mamul çcnbere 
talip zuhur etmedğinden bedeli mu
hammenlerl üzerinden müddeti mü
zayedeleri on gün daha temdit edil
m.İ.Jtir, taliplerin Beykoz organ i
dareaine müracaatları itın olu~ur. ______ , _____ _ 
Doktor A. kutiel 
Elektirlk maldne;eriylo beiSC1tuklu&u, ldıu 
darh~ı, prostat, ademılkttdar, ıx.ı ge\'fdı
ffp,! cltt ~ ftrenglyl aıtrısıı ledavl eda. 
~·· ,akOyde BOreıcçi fırını •ırasmda 34. 

bilmecemiz balledilmlf şekli 
YUKARDAN AŞA<'.'il: SOLDAN SA<'.'iA: 

1 - Ani ölüm (7) 1 - Fethin cemi (7) 
2 - Zaman (2) ı _ Bir cins sigara ( 5) 
3 - Şarkı söylemek (8) 

4 _Ekmek yapılan madde (2) Ço- 3 - Çekmek (3) Allah (3) 
ğun akai (2) 4 - Park (5) 

5 - Zabit yetiştiren mektep (7i 5 - Aydinlatmak (8) 
6 - Kırmızı (2) Orta (3) Hani (2) 6 - Yanan yer (5) 

7 - Çorbası meşhur olan şey (7) 8 - Fakat (3) 
8 - Kapadınm aksi (4) 9 - Binme "emri hazir" (2) Oe-
9 - Hamile (4) Bir rakkam. veze (6) 

Jlarik, hayat, ka~a ve olomo.ııl ,ıgorlalarırıııı 
Galatada "Onyon hanında kAln "Onyon eigorta kumpanyasına. 

pyatınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 

BAKR KÖY MAL )l 
DÜRLÜGÜND:EJ'l 

Müteğayıp Rus tabii 
Kuyumcu Kirkor veledi 
parsum dan metruk b 
intikal eden Bakırkö~ 
kız ağacında vapur iskele>: 
desinde 2500 lira kı~~ 
hammineli maa müşternı 
numarolu hane ile ayııl 
de 1217 lira kıymete rn~~ 
mil 48 50 52 numaralı ıııtı.11 m üç bap dükkan arsaları 1 

her arşınına yüz kuruş 
takdir edilmiş olan 325 
dan ibaret aynı caddede 5-+ 

Askerliğini bitirmiş okur ya- KumpanyMJn& bir ker< 11ğr"madaıı sigorts yaptırmayınız. 58,60,62 numaralı dükka~ I 
zar hesabı kuvvetli tençlerl şl· Telefon: RPvnğln - 2')02 ..ııl!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii !arının mülkiyeti satılıtl J 

TÜRK GENÇLERİne 

mdillk mutedil bir y!lvmlye ile ===;....-~~----=-:'.'-:"---~~~-:--:--==~---- re 24/ 8/ 929 tarihinderı . Altın Yıldız Mensucat Türk senetlerinl şirket veLnesine tes· , 929 tan'hı'ne kadar yı'rfll'jl, memlekete nafi bir Ozuv olmak ı ı ki kb ı Anonim •lrketi idare mec- ı m ve a aca an ma uza şir- ı .. dd ti .. d ~ irin birinci derecede dokumacı v k i k 1 . mu e e muzaye eye ~ !isi riyasetinden; et n mer ez ıdııresi olen Cer- ld - d li 
0 

.1 Y etiştrmek 26·9·929 perşembe gUnO saat manya Hanında 14 No daireye muş 0 . ugun an ~a P . jJI r 
d 1. ı· ı / 00 altıda hlssedaranın hey'etl teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. kıymetı. _mu.hanım. ınelerıJl~'".A B Z . k b• ••d· ı·ğ· d arzusun ayız. • ıp er ayın 14 15 di b d y ~!i ursa ıraat me te 1 mu ır ı ın en: itiz umumly:slnln fevkalAde içti· Ru/namei müzakerat; de ye Sl nıs etın e pe l6 ıncı gnnleri sabah se . buçukta maa daveti takarrür ettl""n 1 - Meclisi idarece tetkik ni hamilen Bakır köy M ·~. Bu ıene mektebimiz~ :eyli meccani veya ilcretli girmek iste- SÜREYYA p AŞA "' · )toflll'' yer terin kayıt ve kabul şeraitini ııtrenmek için bulundukları mahal Balına den bllOmum hlssedaranın bu olunan tasfiye talebinin mUza- riyetinde müteşekkil ~· Zıraat müdür ve Memurla.ıına mUracaaı etmelel. mensucat fobrikacına müracutlan. l timadan on n evvel hlase keresi • na müracaatları ilan olııtl / - -· --- - --·· ., 

onun gibi olacak! Halbuki bu yüzünden çekilip gidinceye ka- insanı çıldırtmak için yeter. çinde müsaadekar görünebilen yim mi?. Gitmesem rnaıış' l 
insanın kulağına eğilip: J dar da bu noktayı bulup çıkar- Neydi o?. Sabahleyin mağa- bir Fransız. İşgal ordularrn.ın alacak?. Zaten üç ayda,~· t 

"Mllllget,, in edebi tefrikası : 28 

- Beyhude yoruluyorsun be mı~ac~tır. Kim bilir ben de zaya gitt~m. Daha: arkasI?dan koşup gelen ve Y?~: da maaşları zor veriyor1;;ı.ıı 
adam! Onun adı konmuştur.! dogdugum zan:ı:an ?.abam, anam - Bonjur M. Ohanes. .. ma edılecek. h:ızıne arayan bın. da bir şey değil ya ı 375 1' eııııl' 
Nafile kendini yoruyorsun.· ine h~?"~~an~ duşll?-uş, ne~er, ne- Demeden herifin suratı bir Şehre~anetını kan~~ış. U- Hasan'm bir buçuk serıedıııl 
Talih pusulast senin kurduğun !er duşurunu~lerd~r?. ~ger o~- karış asıldı! Lutfedcr gibi: c1;1z yıyecek s_:ıtmak ıçın_ Bel~- ri kendi maaşından ba.rıa t, Etem ızzet hebapla yönünü değiştirmez. 1 ların düşündüklen gıbı olsaydı, _ Bonjur... dıye satış m.a~a.zaları dıye bır tırdığı para. Şusu busu ~1'1 

..----~ Diye bağırmalı. o ne demir: ~~iki şi~di ben k~lu konağı .. Dedi. Elin ermenisi bir T~~- kulp bulup ışını tıkı:ma koy- 513 kuruş mu ne tutuyor· /> I:' 

ASKGO si 
eldir ki bize daima karanlık ka- ıçınde hukmeden bır hanrmc- kun yanında çalışmasına <legıl muş! Ucuz mal. ... dıye zaval-

1 h. ırnaıs') kap arıyordu. Yatağının arasın- varsa, hepsi başına üşüşür, isim lacak bir alemde perreminden !fendi olacaktım. Anam, ne ol- Türk anılmasına bile tahammül lı Türkün elindeki son meteli- razkı 0 sun geneHıç 0 ık ıı~ b. d f k isim beg-enmeyı· p "' 1 cd. F - · d k' S d g·· bo- me param. asanc da saklı yırtık kaplı sarı ır e • oymayı, ay- yakalayıp ana karnına attığı ve duğumu görm ı ! akat ha- edemiyor! Fakat ne yapmalı?. gı e çe ıyor. onra a oz fak d k . ba!lıı '/' teri çekti, onun üzerine kapan- !aşamazlar. bize varlığını hissettirdiği her ! bam gemini azıya alıp tersıne Yaşamak için diş sıkmak lazım. yamak ve: :;a tf a~n an . ~stı, yarııffl 1ı ıdı. Bu defter ki, babasının ölü- Zavallı bön insanlar!·•· Bu çocuğun dünyaya göz açtığı şahlanan bahtımın ilk karartı- Öğleye kadar çalıştım. Yemek - Türkleri açlrktan kurtarı- er 1• .. z .. mı ışıme e 5ol'~ mündenberi hayat fırtınasının ana, bu baba, bu kardeşten sor- saniyeden itibaren tekrar çeki- sını kan kusa kusa gördü. Şim- paydosunda: yorum... Babam olup te ben geııaıt ıııtt' rtasında kasırgaya tutulan malı: tip gideceği gene bize bellisiz' di ikisi de mezardan başlarını - M. Ohanes maas almak i- Diye beş on Türk kızını da ort~sında kaime? :1'13518yı1' ~~ >Savruk bir çöp gibi kalan içli kı- - Hey budala 1.. İsim be- aleme kadar bütün başına gele-; çıkarıp bir de bu günümü gör- çin Beşiktaşa kadar gideceğim. boğazı tokluğuna uşak gibi tup arrmdan halimı ~ .J1191 ıl' zın tek can yoldaşıdır. Ve.. ğenmek için beynini ne diye cekleri durgulamıştır. Bunu çe- seler. Görsele ki talihsizlik Dedim. Gene bir çalımla: kullanıyor. Müdürler, katipler, yardımı y~pma~aydı ıhtı 011~ , kalbi bir gelin duvağı gibi yal- zora koşuyorsun? Koyduğun i- virmeğe imkan yoktur. Gül. .• jbir lokma ekmeği bile insana - İzin veremem. Yemek sa- muhasipler, paralı bütün işler memek ıçın dılenecek:.liil' gı arz onun sırlı mahremiyetine sim sanki çocuğun talihini çc- dediği gülecek. •.. Ağla dediği 1 nasıl çok görüyor?. Ve .• lut- atında gidip gelebilirsiniz. .. gene Rum ve Ermenilerde. Biz yapamazsam açlrktan ° ıı sif '.lçılabılir. kip çevirecek mi? .. Muhakkak ağlıyacakl. fen verdiği bu bir lokma ekme- Dedi. Oda kapısını yüzüme boyuna sandıklardan kağıtlara decektim. Ne kadar ;;;..:.ı~ . . .............. · ·.. . . • ki, bu teselli ve ümit her insan- Bu değişmez. Onun içindir ği de sonra nasıl fitil fitil irin çarpınca çıktı gitti. Sesimi cı- şeker tartıp paket yapmakla ra kendime bir it . i ~ Gece yarısını geçıyordu. O da vardır: birini çok beğenip o- ki: edip geriye tepiyor! karmadnn. Arkasından ben de ekmeğimizi kazanınağa çalışı- tim. O zaman da harp bıtt ~i f hfila defterinin başınday~ı ."..~ nun hayatını büyük bir özenik- - Hayat yalnız doğumla ö- Bu bir lokma için bin bir ü- çıktım. Etrafa bakmdrm. M. yoruz! aşlar verilmez oldu! JJer ş ız\ı hızlı dolduı:ıp çevırdıgı likle gözilne kestirmiştir. Ve. . lüm arasındaki mesafedir •• ge- züntü dolu bir canı sürükleme- George'u aradım. O da yok. M. George'u da göremeyin- teş pahasına çıktı. .. diJlııeP atırlara devam edıyordu: zanneder ki: oğlu veya kızına ride ve ilerde ne var? •. Bilmi- nin sanki ne değeri var?. Sade Sanki onun da ötekinden farkı ce: Bir az daha düşutı « ..• Çocuk doğar doğmaz a· o beğendiği insanın adını verir- yoruz.... bir defaya, bu güne sığabilen yok. Yok ama hiç olmazsa böy- - Ne yapayım?... sonra: oJ na, baba, kardeş, ahbap. • kim se o da büyüyüp yetişince tıpkı Diyoruz. Beşer son ferdi yer ıztıraplan dilıünmek bile bir le bir uşak değil düşmanlığı i- Diye düşündüm. Gitmeye- BtTaıt 



MlLLIYET ARŞAMl.iA 1 1 EYLÜL 

Yüksek Mühendis mektebi 
müdürlüğüıtden: 
Busene yüksekMühendismek

tebine lise mezunlarından ( 80) 
Efendi meccani leyli olarak alına
caktır. Kaytve kabul müddeti 12 
Teşrinievvel 929 tarihine kadar 
temdit edilmistir. 

' 

~~l~l TAYYARE PiYANGO~O 
YEDiNCi TERTİP 

2. Net KF,ŞİDE 11 EYLÜLDEDıR. 
üyiik ikramiye: 
35,()(){) liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 

-
10,000 Liaalık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mük.\fat 
cem'an " 3,900 • numara kazan caktır 

• 1 • • ayt&rıncı.n itibaren •Utten •MllMe c&m&nt 

•• " .. VU nürn&a •rt&9•n4• t•Umal edll•n ·V· 
--- .,,..., .... b• 1ı1n•ı.tru atd&J ocan ---

• 

Clhan,umul mar a 

(MANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelmiştir. 

VUcudu rUzgArın tesirine 
kar'ı muhafaza eder. 
Hafif ve giyinmesi kolay 

Yalnız Galatada Karakllyde 
Voyyoda caddesi kartıaında 

EKSELSiOR 
Büyllk elbise mağazasında aatılır. 

lngillz biçimi gaiet müntahap ve 
muhtelif çeşitlerde 

kostünıler ve pardesü)er 
ve muşamba dalreslnde hanımlara mahsus 

gayet mimtahop ve son moda 

İpekli muşambalar 
dahi vardır. 

TEDIYATTA TESHILAT 

l!VER 
BROTHERI 
LiMiTED 
PORTSUNLIGHT 
ENQLAND 

' 

' 
Mutfaklarınızı parlak 

tutmak için 
Hali hazırda mutfakluın yalnız ay· 

dınlık olması kdfl d~l sonderece te
miz ve parlak da olmıılan elzemdir. 
Kemli bir bez üzerine az mıktarda 
" \'iM • aerplnlz ve bakıııız nasıl ant 
bir surette mutlığıııızdakl eşyaları 

parlatır. 
Boyalı ve yahut beyaz kaplamaları, 

tencc-re ve sah1111lan alelftmum mutfak 
O,)•larıru mökenamel surette temizler. 
" \"L'l • i kuru h•liı>de kullanmayınız. 

Deniz satınalına koınisJonun~an: 
9000 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarfla ihalei kat

iyeai 18 - 9 • 929 çarşamba saat 14 te 
1200 ton Lavamarin maden kömürü kapalı zarfla ihalei kati

yesi 18·9-929 Çarşamba saat 15 te. 
1000 ton Lavamarin maden kömürü kapalı zarfla ihalci kati· 

yesi 18·9-929 çarşamba saat 15,5 da 
M . M. Vekaleti deniz kuvvetleri sefaini harbiye ve müessesat 

için balada muharrer Rckompoza ve Lavamaıin maden kömür
leri yukanda yazılı gtin ve saatta ihaleri icra edilecektir. Şartna
melerini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin 
yevmi ihale<le muharrer saatta Kasımpa§ada deniz satuı .,_..,_. 
koınis onuna müracaatları. 

1929 

Çelik saç levha muhtelif ebatta 

" köşebent .. 
Rerçin fes başlı ,, 

100 
255 

.. 
43439 
27066 

7850 
kapalı zarfla ihale! 

katiyesi 2 Tt"Şrinievel 

5 

Civata ma somun ,, ,. 670 29 Çar~mba saat 14 te 
Ağaç vida dört köşe başlı ,. 200 

Milli müdafaa vekaleti deniz Fabrikalan ihtiyacı için balada muharrer malzeme hlzalannda gö ·te

rilen gün ve saatta kapalı zarf usuille ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin 

yövmi ihalede muharrer saatta Kasımpaşada deniz satın alm·ı komisyonuna muraeaatları. 

~eJPiselain 
Merkez Acenm~ Galatı köpril 

bışınd•. fleyo?;lu 2,l62 Şube 
ıcentcsı: '.\lahmudlye Hanı ılntda 
lstanbul 27 40 

iz mir sür'at post as~ 
( Külccmal ) vapuru lJ 

Eylül Cuma 14,30 da Galata 

rıhtımından hareketle Cumar 
tesi sabahı lzınlre gidecek ve 

Pazar 14,30 da lzmirden hara 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur 

Trabzon ikinci postası 
[ lZMlRJ vapuru 12 eyHil 

perşembe ıkşıımı Galata nhtı

ınından harekede Zonguldak 

lnebolu Sinop .Samsun Ünye 

Fatsa Ordu Glreson Trabzon 

Rize Hopaya gidecek ve Of 
Trabzon Polathane Glreson 

Ordu Fatsa Samsun Sinop ine· 

bolnyı njtrayıralc gelecektir. 

1 
il 

YEL KENCi 
im deniı lüks ve ınr'at postası 

1 1 
eylül 

VATAN 
VAPURU 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (ZonKul

dak, İDellOln, Samfün, Ordu 

Glreson, Trabzon, Surmcne ve 

Rize ) ye gidecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide yelken

ci hanında kALn accnuısına mü
racaat. Tel l•unhul 1 'il !'i 

Muhterem ahalinin 
Nazarı dikkatine 

1 Schrimizln 
bazı tüccarlan 
u'un seneler
denberl tanın· 
mış ve takdir 
edilmiş marka
mızı taklit su

rellylo son g!ln
erdc 44 marka-

1111 havi ipek 
çoraplannı getirtmekte olduk
larından, ancak M 44 markasını 
çorapta delllı.11 olarak havi 
bulunan ve aynı zamanda yu
karda gllsterllmlş yaldızlı etl
ked taşıyan ipek çoraplarının 

hakiki • 44 • çorapları oldu-
ğnnu muhterem ehallnln malQmn 

olmak üzere ilin olunur, 

Umumi deposu : 
lstanbul Tahta Kale Cedit 

Han numero 48 • 49 

Kiralık Apartıman 
Moçkada A>ansör, R-lorller, elo· 

ktlrlk, bavıgan ve alre her tfi:1fi e -
babı lsdrahati hıvl asri bir apatttmln 

--- ... --~ 

Ölüm müvezzii ı 
_!>Is. ve muıirru~ıhha ıı:ıenfezlerde yaşayan ve 

muhlık humma mıkroplarıyle mülemma olan sivri 
sinekler evinizi lstill ve aıhhatlnizı tehdit ederler. 

Sinek! sivri ılnek ve ulr bu gibi haşuatı bir 
k~_ç dakıka urfındı mahvetmek için Flit ma· 
y~ınt kendi tulumbaalylt aıkmalc lclfidir . Flit; 
pırelerln, lıarıncalann veya hamam böceklerinin 
glılendiklerl yuvılın llhrlp, yumıırtalınnı ifna 
vo bütün haJaralı itil!° eder • Ayni zamandı 
ıize ıarar;ı doltunıtıaz ve ır.ıı~n leke bırakmaz. 

( Flit) 1 sair ıdı hıtarat 61d0rücü mayilerle 
karıştırmamalıdır. Fllt. in daha büyük ve l<at'l 
tesiri &ize memnunı,..tbaht "bir semere ~mln 
edecektir . 

Tulumbasıyla Sıkınız 

T. B. M. M • .Matbaasının bir senelik ihtiyacı otan berveçhlztr 
dllrt kalem kAğıt kapalı zarfla mOnakasaya vazolunmuştur. Talir· 
lcrin bu husustaki şartnameyi görmek için U. KAtıptlğe mUraca
atlan ve ihale gDna olan 29 - 9 - 929 salı gUnü saat 14 de kadar 
zarflarını idare amirliğine teslim ederek bir makbuz almalan 
ııa.n olunur. 

2.50 Top Gazete lcAğıdı 
1400 " ,, tt 

100 " Birinci hamur kAğtt 

50 " ınce civan 
" 

114 x 82 
!17 x 82 
63 x 9!1 
57 xs2 

Devlet ~eıniryolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Ecnebi memleK'etlerde açılacak sergilere demiryollanmızla gonde

rilecek emtaa ve eşyanın, tabi olduklan sınıflar ve seyri hafif üze
rinden ücreti alına rak ı;eyri serile sevkleri ve sergilerde satılama· 

yarak iade edilen lusı mlarının da mahreç istaslyonlarına kadar mec-

canen nakiller! hakkında bilumum Devlet deıniryollarında tat! lk 
edilmek üzre T. C. D. D. 1 numaralı fevkaltde tenzllttlı bir tarife 

ihdas edilın4tlr. 

Bu tarifenin hangi sergiler için ve hangi wihlerde tatbik edl e
cegi her defa.;ında ayrıca ilAn edilecektir. 

Fazla talsllAt için lstasiyon ve anbarlarımıza mUracaat edilme
lidir. 

ENO"S "Fı.'nlt Sal!" meyn tonn_ua man: 
tnza.men istimali cıhazı haz· ~ının tebıı 

va ifcs. ni te~in ff dolayısıle mül emartl b·r 

1· •1 ed•mc eyi r. • uzlu lı:a)'1!2r -ntıaıadaa 
~.tıhz r oıunııll ı.· • ..,. IJl"Y" .«m. ~~er lı:•• sa, 

n:ıfz·ın' ô!Y'i n t~•int&tlıdır. Bir ıtı ~~_.,ıa. lı· 
mousılıldıktapyc IA fblrlaııoa~ta ~.:lıoı a,ır. 

Sohh " •kfom bfr a kAJthl 
dvanand• bir kaltw kaplı alınır. 

JltLÜMUM ECZANELERDE SATIUR 

Leyli ve nehar1 - kız ve erkrk 

Şişli terakki lisesi 

kiralıktır. Her n saat 11 ile l':l , 

Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci tıınıfla
rına yeni talebe kayt edllmektedır. Her gün nat 10-
17 ye kadar müracaat olunabilir, 

arasında Sirkecide Demirkapı Ralli 
U'I müracaat 

Nişantaşı - Halil Jıifat paşa kona.<~ı 
Telefon : Beyoğlu 2517 

rsn.tırnı 



BİN srtz 
ll1R. RESfM 

Vilayetle Emanetin tevhidi meaole&lnl tetkik etmek azre dGa 
Vilayette bir komlayoa toplandı 

1 DEFTER1DARifKı:1iıLANATI 1 
l\hi)tc.ııiltıt 

~1üşten1ilatile satılık kagir mağaza: Bahpa
.tarında Şeyh Mehmet geylani mahal1esinin 
kafesli sokağında No 5, üstünde iki odası var
dır. :20 hissede 32 buçuk hissesi satılacaktır . 
~lczklır hissenin muhammen bedeli bir ser.ede 1 

iki taksitte verilmek şartHe 8125 liradır. Miiza
yede kapalı yarf usulile yapılacaktır. Talipler 
610 liralık teminat mektup veya paralarıle tek
lifnamelerini 23 Eylül 929 Pazartesi günü saat 
15 te Defterdarlıktaki satış komisyonuna vere-
ceklerdir. 965 

* * * 
Satılık romorkör enkazı 

Cinsi 
El ırgadı 
locası 

il aba 
L,kclc 
Baca 

2 gıiverte 

• 
Halat feneri 
Dıımcn yeke~I 

.\lata fora 

Muhammen bedeli 
Ura 

70 
9 
6 
7 
3 
2 

6 

Adet 

1 
3 
3 

1 

1 

kasımpaşada Deniz fabrlkalan ambarında mevcut nevi ve kıy
meti muhammenelerl balada muharrer mef~uh < ;alata romorkörüne 
ait eşya satılıktır. Müzayede 18 Eyliıl 929 tarihine müsaclil Çar-

ii<lmba günü saat 1 de Defterdarlıkta yapılaca kur. ( 946 ) 

* * * 

Halt Fırkaaı ocak konır•lerl devam etmektedir. Reıımlmlz EmlaGnU nablyeal Hocapqa 
ocak konırealnl ıGıtermektedlr 

., 
Bir çok kin1seler, GUDYER in bu kadar iyi bir lastik 

olduğu ha1de diğer lastikler f iatına satı]abilmesine hayret 
ediyorlar. 

Bunnn sebebi basittir : 
GUDYER dünyanın en büyük lastik fabrikasıdır. Günde 

yüz bine yakın oton1obil lclstiği in1al eder. Kendi kauçuk 
ormanları kön1ür madenleri ve pamuk tarlaları vardır. 
Mevadı iptidaiye bu suretle ucuza mal olması ve nihayet 

muazzanı ima1at GUDYER in pek yüksek evsafına rağmen 
diğer lastikler fiatına-satıla biln1esini mün1kün kılmaktadır. 

Türkiye için Un1umi vekili 
KEMAL H ALiL, MEHMET RİF AT ve şürekası. 
Beyoğlu istiklal caddesi No 168 : 

Telefon : Beyoğlu : 742 - 743 , Telgraf : T ATKO 

makinelerinizi 

Yeni ve eıkl belsoğukluğu tm -
razı cildi ye ve frengi teda vl eder 
Bıhçekıpı ••kercl Hıcı Beklr 
karşısındaki apartmanda 1-1/2 dan 
16/2 yı kıdır· ------------İkraz muamelatı 

• 
• • • 

Madrltt• bota yant maballlndeld kapaıı yerinden •• 
ıokaklarda korku ve dehf~t verm't'lr 

... 

Gen~likle yere ıöınen mliyarlıkla ~i~ınao 
Eskiden kan terile kazanılan parayı ~ . 

gön1er, sonra bir yangın, bir afet para) a 

götürürdü. Şimdi biriktirilen para ba ıe 
konur. Bankamızın tasarruf kutularını ı 
zin kasası gibi kullanabilirsiniz. a 

Türkiye iş banh a 

istikşaf münakasa ila a 

.,tanbul vilayeti yollar başmuhendi 
Ankara civan yollanndan Ahimesut - Kızılharnaıı' 

ra - Kayaş ve Ankara - Gölbaşı yollarının istikşafı va 
.ı fiat üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya korııl 

Münakasa 15 Eylftl 929 pazar günü saat on beşte Ank8 
fia vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecelı 
lif mektuplanm ayni günde saat on beşe kadar Yollar 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır· 

İstikşafı münakasaya konan yolların muhammen tula 
yüz on sekiz kilometrodur. 

Talipler münakasa şartnamesini ve umumi istikşaf 
sini ve mukavele nümunesini tetkik ve tedarik etmek ıı
karada Yollar Umum Müdtirltiğüne müracaat etmelidİ 

TÜCCAR ve BANKA 
MEMURU OLMAK iÇİN 

Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 15 ten 17 ye ve 11 

20 ye kadar iki sınıf açılmıştır. Mallımıtı tücariye, iJıni 

ve usuli defteri, Basita, Mıizaafa, Pakradnmar, AmerlksO 
ve Banka muıunelAu 4 ay zarhnda kAmilen tedris oluıı~ 

imtihanda muvaffllı: olanlanı muhasebeci ~ehadctnarnesi 
ve iş tedarikinde muavenet edilir. Deni~ ba~lamak ü 

Programı me~6Jl alm~ ve kaydolmak için Ça~ıkapı 
vay istasyonunda Amerikan Lisan ve Tlcarrt dershnnesiııt 
racaat Husu~f dersler dahi kabul olunur. 

Müdürü: A o 

il 
ENGLISH HIGH SCHOOL FOR Cı 
İngiliz İnas tali mekte~ ~ 

Beyoğlu Ş 
Sınıflar 21 Eylül Çuşımbı günü ıçılıcaknr. 12 Eylülde l 

avdet edecek olan mektep müdiresi 14 Eylülden itibaren Cuma "' 
mıda her gün saaı 10 lie 12 arısında yeni kayıt muamelatını ifa 
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