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İıııı· 
~r ~~zetelerinde okudu-

İt j a gore, Amenka'nm İz
. ~cral_ konsolosu şehirde

ltrke ve ıncir atelyelerini ge
rc~ct n, bunlardan üçünün -be 
ilıadı)'alnız üçünün- temiz ol

d ~eı~:;11 görmu. ve eğer bu hal 
~el ~ezs~ menşe şehadet
lii:·ıe~f nı vıze etmiyeceğini 
JaPoıı ş; Bu haber, lstanbulda 
~ak ~~Ya gidecek mallan bo
lloıı. p·ı adımda ismimizi Ja
~tn ~~asa~ında kir lct'llek iste
ijp etı· tekarların haberini ta-

~dl~e vekiU~iz~L~s~ta~n~b~u~l~a~d __ lz~)~es~i~nz~· ~te~~~ti~ş~e~d~i~yo~r~ 
.. 

Lta; ı. 
~lar~ Ve malda fesat Bal
liir. ~Xa başlıyan bir kötülük
ıı:~;ni Presle balkanlara gel
rıı~~az baınan yağ kanşmağa 
~e. baıı1cayauamağa, et eskime
QC!ıi tc . kokınağa başlar. Me
"tır atı:11'Yetlerde bu yalnız en 
'?ır cij ~ksızlıklardan değil, en 
~IIeıs· ruınıerdendir. Bunu ci
htrg1 i;z Ve günü gününe kazanç 
~ir }'i e hareket edenler yapar. 
tendi Y~ceği hazırlıyanın onu 
llıag1 /ıb~tekmiş gibi hazırla
\laıııan':r ı Ye ve başka türlü ya
leaidir ~sı kontrol ve ceza mese 
'd~ı eza terbiye eksiğini ta
~llıaılerj d~ramaz,fakat yüzde ih 
\'aş biız nı azaltır ve yavaş ya-
Satıte~~ terbiyeyide yapar. 

nın sıhh a;Iık memleket halkı
' a - attne dokunduğu za-
~la gır bir .. .. k 
1 birrk ~urum, anca onu-
'atlerj~-t~ buyük istihsal men
ilıislj ağı ıh.lal ettiği vakit iki 

Geni ~r hır cürümdür. 

~tire~ ı~~ihsal tüccarlığına ye 
Ilı ~lleri~d ır t~raftan Türk ma-

Ctini en hır çoğunun kıy-

A.dllge vekili Haydarpaşa lstasyonu11dan çıkarken 

Adliye vekili dün geldi 
Vekil Bey Istanbulda on 

gün kalacaktır · 
Yeni kanunların tatbikatı muci 
bi memnuniyettir. Şikayet yok 

Adliye vekili Mahmut E;;;Bey lstanbul Adliye teıkilabnı ve 
yeni kanunların tatbikatını leftiı etmek üzre dün Ankaradan 

ıehrimizP g"lmiıtir. . . 
Mahkemei asliye reisi eveli Feyzi Daim, Adliye Baı müfettıtı 

Yusuf Şükrü, icra reisi Tevfik, ağır ceza reisi Hasan Lütfi ve 
htanbul müddei umumisi Kenan Beyler Vekil Beyi Gebzeden 
kar§ılamıılardır. 

Yeni kanunların tatbikatı 

~Cni nı 8~kınmak, diğer taraftan 
lrıııak a S~llere kıymet kazan

q ebbis~::.ıf~sini alan Türk mü 
~ kontrol ını bu seneler en sı
u ~as ten al tına almak ve bu
~!Cıinj kel Yapan yabancıların 
t ~tıır E ~Pçelemek elzem ol- Mahmut Esat Bey kendilerini trende kabul ederek yeni ka-

~tbi)e. h t şey Yavaş yavaş nunların tatbikatı etiafmda görüşmüştür. 
i. kcn kö~-~ne g_~l~iği gibi, baş Haydarpaşada Vekil Beye polis ve inzıbat müfrezele~ ~rafm 
b~Yatıar dune hucum edilmiyen dan resmi :.elam ifa olunmuştur. Orada Şurayı devlet reısı Nus
~ı:ı kcnd· ~Yavaş yavaş terbiye ret, Vali vekili ve Şehremini Muhiddin Beylerle şehrimizde bu
aııı h" ısı olur ve ahlakla ala- lıınan Adliye erkanı ve diğer bazı zevat Vekil Beyi istikbal et-
t~ti ısscdilmez olur. mislerdir. 

:h~il~ ~t Vekilliğimize bir çeşit Mahmut Esat B. kendilerini istikbale gelenlerle samimi su-
··•uş 01 e terbiye vazifesi düş- rette müsafahada bulunmuş ve sonra istirahat etmek üzre Ka

Q]s,ı bi~ası anormal görünmüş dıköyündeki hanesine gitmiştir. 
hakikat budur. Teftiş bugün başlıyor 

iş ıı~ALİH RIFKI Vekil B. &eyahatı hakkında bir muharririmize demiştir ki: 
.\ti C"f:.i!,._~ sı U. MÜDÜRÜ - Yarın (bugün) Istanbul Adliyesini teftişe başlayacağnn. 

lıan~ l{.\RA B. GELİYOR yalnız meh:ı.kimi değil, bütün adliye işlerini tetkik edeceğim. Is-
ı ~ •ı ltıiid' .. 1.7 

(Teitfonla) - İş tanbuldaki teftişatnn on gün sürecektir. 
lııı1a h uru umumisi CelAI B. 

Ru aı::_ket etmiştir. Vekil Bey /zmire de gidecek 
ıtııllııa :~firi A nkaraya gitti Bunu müteakıp İzmire giderek bir müddet istirahatt~n sonra 
«u~c Ank;' Suriç yoldaı dünkü ti- A.'1karaya avdet edeceğim. Yeni kanunların hazırltlc!anl~ _fazla 
~ ~c 'Jaı~ağya gitmiştir. Rus sefiri meşgul olmaklığnn dolayrsile Ankaradan geç aynldıgnn ıçın A
~.} '•n '.t· 

1 ımız gibi, son safhası- nadolunun üiğer mmtakalarmdaki teftişat kal.mışt:': . 
lır. '•tıası~~aret muahedesinin im- Yeni teşkilat ve tebeddülat icrası mevzu bahıs degıldır. 

a Ankarada bulunacak-
"-vtıs Yeni kanunlardan şikayet yoktu_': 

ıvıubadele Başveki~ Tren kazası ,_,,....-~.......,----.......... 
komisyonunda ismet Pş. Hz. perşembe tahkikatı 

Yunanislı:~" ~badele günü lstanbulageJiyor İstasyon memuru ile 
memurlarından kin1le- ANKARA, 17 (Telefonla)- makinist kazadan 
rin değişmesini istedi Başvekil İsmet paşa Hazretleri mesul görülüyor 

__ •-- _ perşembe ve yahut Cuma günü ___.._ 

Muhtelit mübadele komi•yonu Yu- Istanbulal hareket ediyorlar. Mar§andiz tireni ile 243 numaralı 
nan heyeti Baş murahhası M. Diya- ekspresin Kumkapıda vuku bulan 
mandopuıosun değiıcceğı vo onun ye Fevzi ve Fahri müsademesi tahkikatına adliyece va-
rine M. Rafaelin tayin edileceğini A- ziyet edilm~tir. Müddei umumi mu 
tinadan bildirilmiıti. Bu hususta Yu- Paşalar Adanada avinlerinden Kamil B. kaza tahldka
nan heyeti nezdinde tahkikat yapt•k. tile meşgul olmaktadır. Adliye yapı
Heyet erkanından bin bir muharriri- ANDAN A, 17 (Milliyet) _ Bü- J~n tetkıkat kazaya Kumkapı merke
mizc dedi ~ :. . yu. erkanı harbiye reisi Fevzi ve or- zınden 500 .metr~ m~safed; bulunan 

- M. Dıyamandopulıın yerme M du müfettişi Fahri paplar Hazerau ışaret frnerın~ ııletil~e':'ıt )>u!u~
"Ralaelin tayi?i eski bır rivay~te ist~- buraya geldiler. m~s':"ın sebcbıyet verdığı te~bıt edil 
nat ttmektediı:. Bugünl rde böyle bır Belediye tarafından, ıereflerine par ıı:ı•ştı_r. Aynı ~a'?anda tahkıkat .n?
şeyin mevzuubahs olac ına ihtimal lak bir ziyafet verildi. Paşalar Ha- t~ceııınde mes ulıyet ekıpres makı~ıs 
vermiyorum. zeratı teftişatta bulunmak üıre bu tı Fehmi ve Kum kapı ıstasyonu ışa 

/urayı Devlet Rtlsf Nusret 
Ankaraya gldıyor 

Bey 

Diğer taraftan Yuna.ı heyeti kA
tiplerinin tebdili hakkındaki liste Yu
nan heyeti tarafından komisyon riya
setine bildirilmiştir. Gelen listeye na
zaran Yunan heyeti memurlarından 
mühim bir kısmının değipncai mukar 

akşam Dörtyola hartket edecekler- ret memuru Necip efendiler araarn-
d. da temerküz etmiştir. Dün mtiddei 

Kanunlar 
ır. • · ' ~• ·ı B Ş h _ ___. • .. _ umumı muavını Aömt . c rema-

Divanı Ali vazifesini 
bitirdikten sonra Şura 
yı Devlet toplanacak rerdir. 

Ali Sait Paş bugün 
Rusyaya gidiyor 

Değişecek memurlar ıunlardır: Birinci ordu müfettişi Sait paşa 
Istanbuldaki tdtiptrnı dün bitirmiş

Muhtelit komiayon nezdinde baş- tir. 
katip M. Lefkoparidls, yerine M. Le- Sait paşa bugiln Bursaya hareket 
onidas Gafos gelecektir. edecektir. Mil§arünileyh. Buna ve 

Memurelerden matmatel Teodori- Balıkesir havaliaindeki askeri kıtaatı 
dis, Fakaro, alımcı taU komisyondan teftiş ettikten sonra Ankaraya avdet 
matmaz~l Tiryandopulo, heyet katip- edeceğini ve şimdiye kadar yaptığı 

!erinden M. Tirano. Makridi, Aspro- teftişattan iyi neticeler aldığını beyan 
lis, Anastasyadis, Konstantinidis, etmiştir. 
Makridis, matmazel Rokaani, Altıncı --------
tali komisyonundan Kiryazi, Serkiyo 
ve Papas. 

Tebdili hakkında tebligatta bulu
nulan memurların ekserisi bu karara 
itiraz etmektedirler. Bunlardan bir 
çoğu Yunan tabiiyetinde olmadikları 
ve komisyon tarafından tayin edilmiş 
bulunmaları dolayıaile Yunan hükQ
metinin kendileri hakkında karar ver 
mek salahiyetinde olmadığını iler ıür 
mektedirler. 

Yunan hükfımetlnin verdıgi liste 
sadece bir teklif mahiyetindedir. Ma
mafi Yunan baımurahhaslığı bu tek
lifin geri alrnması hakkında Yunan 
hükQmeti nezdinde ter-bbl.'ııatta bu
lunmuştur. Bu teş boUse cevap ı:elin 
ceye kadar tebdili talep edilen me
murlar hakkında bir karar verilmiye
cektir. 

Bükreş baytar kongre 
sinde murahhaslar11nız 

Romanya'da inikat edecek baytar! 
kongre murahhaalığına tayin edilen 
Malatya mebusu Nuri Bey iktısat 
vekaleti umuru baytariye müdüriye
ti ıube müdürlerinden Naki Cevat, 
Pendik Bakteriyoloji müdürü Şefik 
beyler dün Romanya vapurile hare
ket etmişlerdir. 

Türkiye-Mısır 
Ticaret muahedesi 

temdit edildi 

Yeni merkez 
kumandanı geldi 

Miralay Rahmi Bey 
Iatanbul merkez kumandanlığına 

tayin edilen Milli müdafaa vekaleti 
zat iıleri dairesi müdür muavini mi· 
ralay Rahmi B. dün Ankaradan ıeh
rimize gelmiştir. 

Rahmi B. bugün yeni vazifesini 
ifaya başlayacaktır. 

Posta ve Telgraf 
Fahri bey geldi, bugün 

Edirneye gidiyor 
Posta ve telgraf müdürü umumisi 

Fahri B. dün ıehriınize gelmi•tir. 

netı mühendişlerinden Kadri beyle 
kaza mahallinde ketif ve tahkikat 
yupılmıştır. Bu hususa ait evrakı talı 
kikiye Kumkapı merkezinde olup 
tahkikata poliac;e devam edilecektir. 

Diğer taraftan Şark demir yolları 
da tahkikata devam etmektedir Şehrimizde bulunmakta olan Şu· 

Hareket dairesi müdürü M. An- rayı devlet reisi Nuşret B. yakında 
tomari dün tahkikata devam etmiş· Ankaraya gidecek ve Divanı ili va. 
tir. zifesini bitirdıkten ıonra Şurayı dev 
M~mafi şirket tah.kikat~ın adliye Jet heyoti umumiyeai içtimalarını ak 

tahk~~atmdan ayrı bır netıce verme- detmeğe başlayacaktir. Şurayı dev
yccegı zannolunmaktadır. Şark de· Jetin bu defaki içtimalarında Müll"' 
mir yolları baş komiseri Nuri beyin yeti şınaiye hakkındaki kanun Ulyi· 
son günlerde hat üzerinde kazaların basile hiıkCımet tarafınd•n tevdi cdı· 
taaddüt etmesi nazarı dikkatini cel· len diğer bazı yeni kanunlar tetkilt 
betmiı ve hat üzerinde Edirneye ka- ve B. M. Meclisinin bu içtima dev c 
dar bir tetkik şeyahatine çıkmıştır. sine yetiştirilecektir. 

TORK - ROMEN MAHKEMESi ŞARK V1LA YETLERİNDE VE 
NiÇiN AÇILMADI ' 

Rumanya Hükumeti muhtelit ha- BAYI BAKAR! KALMADI 
kem mahkemesi müşterek masrafa iJ ANKARA, 17 ( Telefonla ) -
tirak edemiyeceğini bildir<liğini ve Şark vilayetlerimizden Artvin, Er 
bundan dolayı bu mahkemenin açıl- zurum, gümüşhane vi!Ayetlerile Bay 
mıyacağıru y2 nıştık. Bu mahkeme- burt kazasının bazı köylerinde ve
de iii olanlar Umumi ajanlığa mü- bayı halı:art görillmil•tilr. Alınan tec! 
racaat etmişlerdir. Ajanlık ta mese- birler ve vaz'olunan kontrol aayuın 
leyi Hükumete bildirmiştir. de Erzurum ve Bayburtta hastalık 

Bu davalann hukuku düvele isti- kalmamı~tır. Yalnız Artvinde hlru 
naden görülmesi mühtemeldir. kalmıştır. 

Yeni Hal türküleri 
Tetkik heyeti dün geldi 

Şark vilayetleri Halk türküleri 
cihetinden pek zengindir 

"'rfla 
&!iplerin 

Jn levazım 
ı'eklif mek

olan 8 Tetri
ıat onbeıe ka

' vermeleri. 

atih yan&ın ye 
alı adada 1224 
kasında 30,87 

yüzsüz araarun 
A ~URy A SEFiRiNiN Adliyt işlerini daha iyi bir hale getirmek için yapılan yeni ka-

dıı,,»•atur EZUNIYETI nunlarm tatbikatı mucibi memnuniyettir. Geçenlerde hükfunetiınizle temas-
~;,ıııc,ıı:,a ••liri M. Ogüst Kral H" b k' l d C mh f dli k n1 ta bulunmak üzre Ankaraya giden 

Fahri bey şarki ve cenubi Anado
lu ile garp viliyetlerinde yaptığı tet 
kik f<yahatinden sonra Kastamoni 
Bolu ve civarında yaptığı tetkikat
tan avdet etmektedir. 

O kurut kıymet 
ak için a!Aka

ık müzayedeye 
rin ıartnameyi 
müzayedeye gir 
olan 8 Teırinie
vazım müdürlil-

ı.~ 1t~?.t .. '.t,n
0 

memleketine gltmı"•tı·r. ıç r ş ayet o maması a u urye ın a ye anu arınm 
~ d ' ih · f k ld • t "t t kt d" " Mısır sefiri İbrahim Ratip B. dün §eh tır. •r •ıf o.r Hornbor•tel mas- tıyaca muva ı o ugunu eyı e me e ır. 

1 
. Ra • ' C k l riınize gelmiştir. brahun tıp B. 

l atıyı. vekllet edecek- eza ve tecil anun arı çok iyi ıurette inkitaf etmekte olan 

~~~~~"!". ~~TESARI GITII Yeni ceza ve tecil kanunlarının tatbikatından bahseden Vekil ~~.~~~~ ~~~~~~~ -
~~~ be'J ~leti müşteıan İbsan B. bittabi kanunlar ne kadar mükemmel olursa olsun cürümleri Hariciye vekilimiz 
'<t•L laııda a 

1
n Roınanya tariki ile tamamen ortadıfn kaldıramıyacağım ilave etmiştir. 

• ç al E B y l "d k G · H l · le görüştüğünü, , tı ,...._. '.an Poınan sergisine M unut sat ey a ovaya gı ere azı azret enne arzı 
,.. ""'1.l•tı muvakkat ticari i-"'I!:•· • r. tazimat eyleyecektir. 
il· "A ]}.ı -.. k tilifname müdde-r,. lııtaı 

0
,_!:N '""HENDİSLİ"İ Mahmut Esat Beyle birlikte gelen Ankara hukuk me tehi 

"" "'- .,., ... u u · i k ti bitmeıi üzerine 
~UJı;"'~ııru 

8
an şirketinde bulunan miiderrislerinden tabibı adl Fahri Bey tetkikatta bulunma üzre 

~ ndıaJiğ' affet bey amenejman yakında Avrupaya gidecektir. yeniden temdit e-
1-ıl(.\R '~ayin edilmiştir. •••••... dildiğini ve bunun 

ı"til{ 1ş~~ANE:T MUAVİNİ Oç aylıklar bugün Young planının ~~ ı:a::.ı!; 
,"'~ .\RA AŞLADI Veriliyor tatbiki ticaret muahede-
l~llt 'll\ •ına~ l7 ( Telefonla ) - .K 

tı.. lia.ı •t muavinliğine tayin Eytam, eramıl ve mulekaidi PARİ~. _ı. A. A. - Younı pi~- •inin, mütekabil lbnhim Ratip B. 
ını B. bugün ite başlamış nin üç aylıklarının ituma bu nınm tatbı~ıle uğ~aşacak ola? komı- menafi nazan itibara alınarak yapıla-

~ t()l\ıı _ gün batlanacaktır· te sabahleyın maliye nezaretınde to- calim bir muharririmize söylemittir. 
~ ()~ Ali•T planmıştır. l •l 
~ 'lltd11Aıı. 151A81

: iŞTiAL .. TAKLleı .HOKOMET oAvAsı rRANsızuR .. HAYDUDU Mektep ı er 
t\ iJti •n~nde ötı . · - Petlt r~ TE:\IYIYDE TESLiM ETTiLER 

tt~ lttıaı d <den ıonra yenı- . . iJ b k 
\ "fra 8 

•ha olmuıtur. Tnmi- . BURSA, 17. (Mllhyet) ;:-- Taldı- Geçen Ağustosta Kiliste Fırkalar m SB 8 831 
~ır ol' n 8 ı,., HlmUt v b. bı hükQmet davaaı 21 Eylulde Te- köyünde Dede hocanın zevceıile ge-

"'·ı 1.br. ";:k Uıre 30 amel •d ır ço myi% birinci ceza mahkemesinde rü- linini daj!a kaldıran ve zevcesini kat- & 
bir itti ~ madende bir \a e ya~a yet edilecektir. Şifahi murafaada bu !ederek gelinini Cenuba götüren e9-

a daha vuku bu!m ç t g n lunmak üzre maznun vekillerinden kıyadan dördü Fransızlar tarafından 
b o uş u. Namık Cemal ve Asaf B. !er davet derdest edilmiş ve bir hafta eve! hü-
Q G N edilmişlerdir. kOmetimize teslim olunmutlardır. 

~ .... ~~ !,,1~ct ••bıteııılzde: DIŞ TABiPLERiNiN KONGRESi KAYIP DOSYA BULUNDU 
.. b h ~hisler Türk di! tabipleri cemiyeti heyeti ANKARA, 17 - Bund,an bir müd 
a 1 

•rler umumiyesi cuma günü kongre halin det eve! ortadan kaybolmasından do-
1 t; 11ncu ••bir de toplanacaktir. layı dört memW'un vazif<lerinden çı-
l 't 0••nıı •mlzde: Bu içtimada, Darülfünun dit taba karılmalarını mucip olan bir iskan do 

Ur<ıy•d 
1 4 Q • Ç•hı.ın kadıaiar beti ıubesinde imtihamlan yapılacak syası, aabık mümeyyiz ve lahik Te-
' 11 ncu 1 olan ehliyetnamesiz dişçiler mesele- kirdağı iskan müdürü Tahsin beyin 

1 
t •vı ıa •hlfemfzde: si görüşülecek ve artık diş tabipleri- masasından çıkmıştır. Bu dosya, çek-

'ı , 1tı<k Porı . • 
, ~ lılonı.,. nin hukuku ile telifi imkansız olan mecede üç aydan beri duruyormuş. 
... ~,.I~ su 'iTii& bu tarzda imtihanların önüne ~eç- Mağdur memurlar vazifelerine iade 

•ııı, '"•• mek üzre yeniden teşebbüsatta bu- edileceklerdir. 
\ıi lÜ••ıı lunulacaktır. _.,._.__ 
'V iKTiSAT VEKALETiNiN 

rııı arın o o o ı ı ı ı sı ı ••ittıını b KADASTRO M O R G TT YEN B NA 
bralıirıı N •kkındı Bir müddetten beri şehrimizde bu ANKARA, l li - İktiaat vekileti 

8
' lıı ille .,:',';!:1 lunan Kadastro müdüri Mekki bey yakında Yeni ıehirdeki istatistik bi-

dün Ankarayı hareket etmiıtir. nasına taşınacaktır. 

M/lsabakamn günü de
(jlşmlşflr, tafıllAtı ikinci 
sayıfamı:ıd• o.huyunuz. 

Fahri bey tetkika tta bulunmak için 
bugün Edirneye gidecektir. 

Fahri bey Trakyada yapacaj!ı se
yahatten sonra şehrimize avdetle bir 
hafta kadar kalacaktır. 

,.,... ........ İcra edilmekte 

N t iyatı dolayı1l-

o anıl Z tibaren Yemi• 
Erzurumda bir kadın grama]fJna tOrkQ söyluken . mişçiler ara: 

Bundan bir müddet eve! Şark vi- ten, en doğru tabirile kalbttsinin bil· 
ANKA~, 17 (Tel~onla~-:-Nota- !ayetlerinde tetkik ıeyahatına çılı:anll mıyorduk. Hele o mahalli oııpalı bulu

dada ~ unanıa~ ~eldif etbii hak': Konservatuar heyeti, dün avdet et- Hele o Trabzon un kendine 
me mura~t t~ıfi ııayet k~v:vetli mittir. Heyete, Konıervatuar müdiri fCll, ıakrak ve kıvrak oyunlar 
ve mantbki delillerl.e red~ediliyor. Yusuf Ziya B. riyaaet, ve Mahmut lı:üleri. . . -\y .. in
Bununla beraber yemden ~':'~erate Ragıp, Ferruh beyler Hallı: bllgiıi na İnan bu pkrak ~rkılan itruruı
d_evam .. ~Plll ~P8?""f ~-·.iil~·~· ~- mınada AptUlkadir B. refakat e~ ~ıvrak oyunları seyrederken gayı_bdul
~ hukiimeb _ıd~ıa ettiği tııbi bır !erdir. Heyetin, Şarlı: villyetlerindekijbyart ııplayıp hoplamak hevesini,kağı
•ti!i!a varmak 11byor~ her ~alde .bu tetkik aeyahatı 34 gün aUrmUıtUr. yuyor. . . Bütün bu oyunlan fılı. zarf 
yem notadan sonra muıpet bır nebee Heyet bu son seyahatinden çok mem çektik ve tarlalarının notalarını al- ve 
alabilir. nundur. Bu tetkik acyahatı, halkımı-! dık. Trabzondan Gümüpneye, müte-·i

MUSiKi MÜNEKKiTLERi 
BÜXREŞ, 16. A. A. -Tiyatro ve 

musiki münekkitleri beynelmilel ü
çüncü kongresi Sinaya da açılmı,tır. 
Bir çok memleketler kongrede tem
sil edilmektedir. '----BEYNELMİLEL TAVUKÇULUK 

KONGRESİ 
ANKARA, 17 ( Telefonla ) -

Gelecek sene Londrada toplanacak 
olan beynelmilel tavukçuluk kong
resi ve sergisine i tirake reımen da 
vet edildik. ----TOPRAK YICINI AL TINDA 

LYON, ili. A. A. - tn,a edilmek 
te olan bir lağım içinde bir tcıpıak 
yığını çökmüş bir kişi ölmüş bir it
çi de yaralanmıştır. Henüz enkaz al
tında bulunan iki amele imdat İ•te
mektedir. 

'''"7~;"'lı':n~t"J~~'i 
ismet Pş. Hz.ntn nutku i 

açılmıştır. Tafıl/At son i 
aberlerlaılzdedlr. ...................... 

Zin meçhul kalan kalbindeki samimt, akiben Bayburda geçtik. Bayburt, 
duygulu nağmeleri meydana çıkar- '"Follı:lor" itibarile çok zengin Tiirk 
mak ve onları nisyan çukurlarına &il- nağmelerini ihtiva eden bir şehirdir. 
mülmekten kurtarmak &ibi çok mü-ı Baybu_rttan Erz':'ruma. &ittik. 
him faideler temin etmiştir. Heyetın faalıyetı en zıyade bura-

Heyet reisi Yusuf Ziya B., bir mu-j ~a o!Dı~ftur. Burada ~?k bakir •. or~~ 
harririmize seyahat tetkikatı hakkın- ıınal~ag~el~r olmak uzre 80 ~ı mu• 
da şu malumatı vermiştir: j tecavız tur~u olmuştır. Mahallılar O· 

_ Memleketimizin Şark kıaımlan, yunları denilen Erzurum ve havalisl
halkın kalbinden kopan samimi nağ-: ne mahıuı 12 şekildeki oyunun sine
melerle doludur. Bu taraflan bu ci- masını aldık. Musikisini de hem pla
hetten 0 kadar zengin bulduk ki ta- 1 ğa aldık hem de notasını tespit ettik. 
aavvur edemezsiniz. Bir fikir edin- Bu meyanda '"Kadın oyunları" cid
mek için şunu söyleyim: Beraberimiz den şayanı temaşadrr. Erkek ve kadın 
de götürdüğümüz '"disk" !er seyaha-' oyunları birlikte olarak filme teopit 
timizin hemen ilk anlarında bitmiş ve 1 edilmemiş, ancak ayrı ayrı alına bil 
sonradan elde edilen 250 yi müteca- 1 miştir. Erkek ve kadın oyunlarının 
viz kıymettar parçanın notasrru al- 1 müşterek olarak filmini almak için o 
mak mecburiyeti hasıl olmuştur. Se-1 muhitte uzun müddet bulunmak ti 
yahatte yüzü mütecaviz plak doldu- zım geliyor. Erzurumdan Hasanknle
rulmuştur. Nağmeler içinde en mü- ye gittik. Bu müracaatları mum· 
him bulduklarımızı "'disk'" a aldık. kün olabildiği kadar tatmin ede
"Disk" !erimiz Erzincan da bitti. bildik. Gördüğümüz misafirperverli

Tetkikatımıza evvela Sinop'tan' ği anlatmak için kelime bulamam. 
ba,ıadık. Tetkikımızın daha ilk anla- 1 Doldurulan plakların tekslrini dil 
rınde, tesadüf ettiğimiz milli şarkılar, f şünüyorum. Halk, orijinal tsrkılarına 
türkiUer, biıı:i hayrette bıraktı. Sevinç 1 pek ehcmmivet verm•"••illr • 



• 
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Lisanın değişmezliği \."-1--..;;..-~---......... ~~~~~., 
•~ ••- •• I•vl.erede b·~ "d } Al.Im-:::rada ,,__er..-.• 

Lisan işaretleri-Ta ıı nı a ar.. Ren'in tahliyesine • il Tahdidi teslihat 
Onomotopeler-Lisan işaret!eri .n.için .deği~tirile- devam ediliyor Jştia er işleri 
mez- Diğer müesseseler değ1şebdır mı?- Lısan F. İkinci mıntakanın On beş kişi yara·! Mecburi askerlik ve 
de Loussure ilediğer m_üessese. ler arasındaki. fark- 1 d bi kişi de 

d ğ ı k d ı ? tahliyesi.. an ı, r bı'r mukavele ne diyor- Lisana e ışmez ı nere en ge ıyor 
---.....;;;-:~.-~--::- . PARlS 16. A. A. - Ren a- Öldü! CENEVRE, 16. A. A. - Sa· Geçen makalede lisanın içtimai • tınde kalrr. Zamanımızda bonJur, .. d 'b 1 beynelmı'lel b h 1 . d M M 'ğli ber 

bonıuvar gibi frenkçe selimlar, zab· ~a:ısın .e u unan . a ce sesın e assı 1 ruhf mahiyette bir i§aretler ıistemi alileri gibi Babılli nezaket tabirleri alı komısyonun Koblenz şehrin- NYUBURG, 16. A. A. - ~evyork ri teslihatın tahdidi ve bilhassa 
ol~~ud:ıs~=~ti~surları olsa. i: hep bu kabil huıusl lisan veya argo den çıkarak Visbaden e naklet- hilkfimeti ~~ll:;'de Nfb~r~ t~~~; mecburi askerlik hizmeti hak
taretlerin yakından mahlyetlerını unsurlardır. meğe ve bundan böyle orada !:~:.:~: ;:~aıı:.;,r vç~.;,a~=a sebep k~da vikont Cec~l tarafından ve 
tetkik edelim. Lisanın deyiştirilmeyc milsaade daha küçük bir kadro ile faliy· olmuıtur. Ateı baıka binalara da sı· nlen karar suretınde':1 bahs~t-

Liaan l§aretleriniıı. en ilkia eaası e:ıneyen _diğer b~ vasfı da on~ teş- ette devama karar verdiği res· rayet etmiştir. Zarar ve basar pek miş İngiltere de dahıl oldugu 
ihtiyari olmasıdır .. ih . .dir . kkıllleden ık•~r~tle~ın ve tdekınlll ·sıı:t_eıni men bildiriliyor, çoktur. Müteaddit dilkkAnlarm ~am .. halde 22 mil' t murahhasları-

Lisan işaretlen tiyarı , yanı u anma ıçın rıayet e ı mesı ""ım- l . . hl' · ka 1 · t' ıı t eriyle yerlerınden • . 
Zaruri Ve tabl·ı de"ı'ldı'r. Mesel! at sil- gelen kaidelerin sayısız denilecek ka- kınc_ı, mm takanın ta ıye.sı.ne n arı ış ıa n e • . 1 nın geçen N ısan ayında bır mu-

" k k çıkrnıt sokaklar enkaz yıglmıle do • k 
1 

. t · oldukla zünden anladığımız mefhum a • t seı dar çok olmasıdır. Pek mühim sebep- 20 Eylulde başlanaca_ ve 1 ın- muştur. . . ave ename ımza. e mı~ .. 
zincirinden tabii olarak ve doğrudan !er bulunsa umumi-milli-arzu da la- ci teşrinin sonunda nıhayet ve- 15 kişi yaralanmıştır.Bunlardan hırı rınr ve mahsus bır netıceye su-
doğruya anlaşılmaz. Bu mefhum il- hik olsa, yine lisanı inkıllipçı bir t~r- rilecektir. ölmüştilr. Hiç değilse 4 kişinin Jaha ratle vasıl olmak isteniyorsa bu 
sanda diğer bir seı zincirile de ifade zda, yani ani ve umumi olarak, deyış- KiLiSEDE YANGIN enkaz altında kalmış olmasından kor- mukaveleye riayet edilmesi la-
cdilmiı olabilirdi. Nasıl ki lisanımız· tirmek milmkiln değildir. BERLİN, 16. A. A. - Eski pro- kul . l · · 
da beygir sözil da hemen hemen ay· İhtiyari iF<retlerle tertip edilen testan kilisesinin kubbesinde yan- uyo~OYOK BiR y ANGIN zımgel~iğinı s.öy emıştı~ .. 
ni mefhumun i•areti olarak teeı.süs berhanai bir ıistemin istenildiği za- gın çıkmı•tır. Atetin bastırılmasına A A Dü ak Komısyon vıkont Cecıl ıle M. 

• ki " • NEVYORK, 17. . · - n M · ·ı· · k derini etm.İ§ bulunmaktadır. Ve nasıl at man deyiştirilm~i mantıkan müm- muvaffak olunmuştur. b' ntrepoda yangın zuhur et- assıg ı nın arar sure 
sörü diğer iki mefhumu daha göst .. kün gibi görünür. Hakikaten birkaç ELBE NEHRiNiN SULARI !'::'tir.ırB:.,a tamamile yanmıştır. Za- tali bir komiteye havale et'tne· 
rir (at = isim; at - fırlat. koyver). kişi aralarında bir takım işaretler ka· ÇEKiLDi rar ve hasar 400 bin dolar tahmin e- ğe karar vermiştir. 

Dünyada muhtelif lioanların mev- bul ve istimal etmiş olsalar husus! BERLİN, 16. A. A. - Şiddetli diliyor. CENEVRE. 17. A. A. - Talı· 
cut olması işaretin zarurt olmadığı- bir lisan icat etmiş olurlar; o insan- kuralıktan dolayı Elbe nehrinde su- In D•erede didi teslihat encümenin<le mali mu~-
nı, ihtiyari olduğunu ispat e~yor. !ar itaretlerini ve onları tahsis ettik- !arın çekilmesi üzerine yüzlerce ma _D venet meselesi hakkında zuhur etmış 
Hakikaten ayni bir mefhumun ışare- !eri manaları seçmekte ve istedikleri vuna ve salapurya hareket edemiye- B h ,., leler olan noktainazar ihtilllflarının yatış-
ti hududun bu tarafında a - t. öte ta- gibi deyiştlrmekte serbesttirler.- Ara cek bir hale gelmiştir. 8 fi ffieSe tırılması için sarfedilen mesai akim 
raflarında ise e - ı - p, h • a - Y - 1 Jarında şifre ile muhabere eden bazı MÜFRiT MiLLiYETPERVERLER kalmıştır. . 
ve>"' a-1-o-g-o-n s" sinclrlerldlr. kimseler miftahlarını istedikleri. gibi MÜNİH,. 1C5. A. A. ~ Milfrit Yeni bir konferans Massiğli nin tadil teklifi reddedıl-

Burada lisanların menıei meselesi tadil veya kAmilen tepdll edebllırler. milliyetçi vı oağ cenah müntehası mı akdedilecek? miştir. Maamafi mumaileyhin. ?~ t~: 
ile ttmaa etmlf bulunuyorua. Eakl· ı Fakat o husus! lisanı ve ya ıifro teşkll!tı reisleri Almanysda S'>n Jün klifinde israr etmiş olup tek'1fını bu 
den Jiaanın bir takım tabi! nldalardan ıniftahını kullananların ve kabul edi- !erde yapılan ıui kasıtların faille o- LONDRA, 17, A. A. _ M. Mac yilk meclis huzurunda veya encilm_~-
ve ~otope denilen taklidi ıeıleıo. 1 ıea işaretlerin adedi çoğaldığı nisbet· lan aktivistlere karıl zabıta tarafın- Donald bugün bahr! mesleler hak- nin heyeti umumiye içtimaında mu
den batlayıp meydana çıkınıı oldu- te tadil ve ya tepdil işi gilçleıir. Me- dan icra edilen takibattan mUtevel- kında ;ereyan etmekte olan İngiliz- dafaa edecektir. 
ıına dair hır nazarlrı vardı;fakst bu(selA denizciler arasında kullanılan lit vaziyet hakkında görU§mU~lerdir. Amerikan mUzakeratına dair izahat TEKLiFi KABUL ETMEYEN 

nazarl;yenln yanlıılığı artık anlatıl· flamalarla konutına uıultl, ve ya tel- TiCARET KONFERANSI ve tewrihatta bulunmuştur. DEVLETLER 
mııtıı. Mesel! franıısca fleuve (n•· ı graf alfabeıl 1Upheeiz yeni bir itti· BERLİN, 17. A. A. - Muhtelif Bu mUzakerat eanaımda beı dev- PARİS, 16. 17. A.· A. - Petit Pa-
hir) ltelimeslle ıuyun akııı arasında 1 fak ile deyiıtirileblllr, ancak sarf edl· memleketler mebuslarmdan mUrek- !etin bir konferanı aktetmeıi derpiş ri.sien gazetesi yaz~yor: Fr~nsa, İta· 
bir mllnaıebet ve benzıylf iddia eder, Jecek efor büyük olur. kep beynelmilel ticaret konferansı 23 edilmiştir. Bu konferanı, kruvazör- !ya, Japonya, Belçıka, Lehıstan, Çe
~ercı.ı. Fakat fleur (çl~ek) sözünde / Denizciler kodu ve ya telgraf aJ. EylU!de açılacaktır. . Jer meselesi hakkındaki nokta! na.zar kosl~vakya, R.o~anya, Yu~oslavya 
de a,,U ıu akııını andıran ı~ıler yolı: I fa besi beynelmilel lı:ullanılmakla be- Konferansa 40 tan fazla mıllet it- 'htilUlarını hal ve tesviye etmek U- vesaır mecbun hızmeti askerıye usı;-
ınudur~ Bugünkü şekillerile birer raber onu kullananlar mahdut bir ta· tirak edecektir. ı sene nihayeti ıenliklerlnden evel !ünü tatbik eden devletler lord Cecıl 
onomotopeyi andıran bir çok kelime-ilam insan zUmreleridir. Kullandıkla- Japongada :~~!anacaktır. in ~ekli~erini şilidd~e1tle ret ve cerhet-
Is.rin ise mazideki ıeklllerl tetebbü e rı iıaretler de mahduttur. Bu şerait FIRTINALAR mege mutemay ır er. 
ijilerek taklidi mahiyette olmadıkları istenilen deyişikliği vUcude getirme- Altln ihracatlnı , PARİS, 17. A. A. - Britanya sa- Feieme..ı.:~ 
da anlaıılmıştır. ye müsaade eder. Bundan başka, bü- d k hillerinde işidilmemiş derecede §id- • L h 

Tabir nidalara gelince, onlar da tün içtima! müesseselerin tekmil bir mene en arar detli bir rüzğar ve fırtına hilkllm silr Kralıça ve a ey 
muhtelif milletlerde ayrı ayrıdır: bir millet dahilinde ani ve umumi suret- LONDRA, 16. A. A. - Tokyodan mekte, aahil şehirlerde tahribat yap- konferansı 
milletin ayl. dediği yerde başka bir te deyiştirilmeleri de milmkilndilr. Röyter ajansına b.ildiril_diğine . gör~, maktadır. 
millet ufl d~y~r. Bu ~uretle a.nlaşılı· Bllyük Gazinin rehberliği altında sal- Japonya hilkOmetı ye~ kambıyo fı- İNGİLTERE VE CENUBİ LA HEY, 17. A. A. - Kraliça 
yor ki bu gıb_ı tabii hır sesi bile ;;:ı~- tanat ve medent kanun gibi siyasi ve yatının •~kutun~ .manık odlailcak ~ek- AMERİKA meclislerin içtima devresinin açılma-
nasına birle§tıren esas umumun - içtimai milesseıelerini alfabe gibi ya cede harıçte mühım re er te LONDRA, 16. A. A. - İngilte- sı münasebetiyle irat ettiği nutukta, 
r•r ve kabulile teessüs eden kullanıı- zı sistemlerini dcğiş;lrmeye muvaf ve temine muvaffak olduğu iç~ ~- re ve cenubi Amerika memalik! ara- Felemenkte cereyan eden milzakerc
tır. fak olan milletimiz bunun en parlak tın ihracatını meneden kara~ tımdı- sındaki münasebatı ticariyeyi bir kat !erin cihan sulhunun menfaati na-

Bir Ctm'iyet içinde her ifade vası· 'salini göstermiıtlr Fakat bu mu- lik geri almak niyetinde değildlr. daha tevsi maksadile memallki mez mına bir uzlaşma ile niliayet bulmu~ 
tası • yalnız lakırdı değil - içtima! :'ffakiyeti temin ed~n sebepler var- KANADA İLE MUKAVELE . kilrede bir seyahat yapmakta olan he olmasından dolayı memnuniyet be-
k\lllanq yolu Ilı fertlere g~r. Me- d n! kanun daire· LONDRA, 1C5. A. A. - Killi! mık yeti mahsusa Rio de Janeyro ya va- yan etmiştir. 
el! -..ıAm vermolı: için Mkiden oldu- d_ır. S~ltanat ve mle eh biltün tarda kömUr ve hububat mubadelesi sıl olmu•tur. Kraliçe Antil adalarındaki vaziy· ı.. ·•-eli sıne gıren muame at er an . . İ gil K d d b' • k b h .. u gibi temenna yapma-. veya ,.... milleti alakadar etmez. Bu muamelat ıçın n tere ve an~ a arasın a ır ISIR TAHVIU Ti etten de bahsedere u ususta. ~~-
olduğu gibi t'pka çıkarmak, ppka likad !ani hduttur. umu- mukavelenin erdestı akit bulundu- M . teyakkız bulunmak lhımgeldığını, 5ık:mıf lae ba1eymek kendiliklerinden ile al ar~ ar':"~ il ' d ğl ğu Daily Herald gazetesince haber a MISIR, .Kabıre, 16· A. ~· - YUz hilkQmetin biltiln dikkatini Kurasa 
hiiraıet ifade eden lfaretlerdir; fakat mun arzllusul t et,bykanıtm~~~ h:~e~ lınmıştır. de 3 ikramıyell Mı~rr kredı 1:°0~slye oda süki\n ve intizamı devam ettire-

aalia ...._ elaAk ...pt • gen usu er a ı e • • t~hvil!tı~n 1C5 Eylul 929 tarihlı ke- cek çare ve vasitaların eUrekli suret-ıb:UbOtlln aıDletln lrullanıııdır. DUa ve aiyasller için bUyük bir güçlilk yok Zeplin Hamburga gıttl şıdeslnde. te takviyesi noktasında topladığını i-
eliaı ifadesini ıu ıuretle kabul et- tur. . BERLİN, 17. A. A. - Zepelin 1880 senesinde çkıka1rı910a3n 41.8_23 lbe etmiştir. 

ınlt olan bir millet bugün bstka bir Otuz kırk harften teıekkül. e~en saat 3 • 45 te Frledrichshafen den numara 50.000 Fran ; senesın- ~---
tahı:ı bareutlerle tespit edebilir. alfabe de ~sandan çolı: fark'.ı hır ışa- hareket etmigtir. İçinde 20 kadar de çıkarılan 770.055 numara 50.000 ŞATRANÇ TURNUVASI Ca-
Her iki nevi lfarete millt ıcllm 1ı:ıy. ret slstemıdlr. Alfabenin •ı.a~etlerl yolcu vardır. Balon, saat ıcı _ 50 da Frank 1911 senesinde çıkarılan BÜDAPEŞTE, 17. A. A. -
;ııetini veren bu hareketlerdeki tabi! aon derece mahd~t olduğu gıb.ı _onu Hamburga gelecek olan M. Eckener 321.C579 numara 50.000 Frank kazan pablanca, beynelmilel şatranç turnu-
hU~t if deel de''"dir bütün mille- kullananların mıktan lisanı ıstımal in istikbaline gitmektedir. ınışlardır. vasını kazarunıştır. 
· 1 ati l uıı•- se;._ olarak ih- edenlere nisbeten çok daha azdır. Al- ••••••••• 
•no tar~~l~tm ... ıd:' (Burada fabeninantveumumiolaraktepdilln E b. t k ı ·ıe yapılan marlar a::. gibi ga,"et bult bir den çıkacak netice okuyup yazanla· c n e ı a 1 m arı y 

istimale mazhar oJ. rm miktarı müvakkat olarak azalmalı: -;;...;.••••••ılİı••••••••••••ıııİ~~lllİiiılı••~•••••••••--lar uzun bir saman ve yazı ile olan işlerde az çok bir ~· 1 t 
:Ti ofdı,ıtwıa dikkat·- taet görünmek olabilir. Devamlı hır B t f B 1 t k 1 zmı"rde yaptığı kaıımı çıkaracağına ceht ile bu mahzurların kaldırılması o e u gar a ım 

enler, bap p.pkasn: vı okukp b.,.ıarın çoitaltılması ta ' d k · ı d • 
u~lı: ;;~:'.yiıfi.~; ~":ı~ı: 7: .. n~:::· !ç\lmaf mües- son maçta saha an çe 1 1 
tar da henüz umu- 8"Cler ve lıaret ılstemlerl arasında 

/ 

.splt edilmit değil- gayet mllıtesna bir mevki işgal .. Botef Bulgar takımının İzmirde rındaki oyuncuların oyun tarzlarını bir şey yapamıyacaklarını anlamış 
ıt bir lfaretln, bir der. Çünkü lisan: Altay _ Altınay muhteliti ile yaptı- tetkik ediyor ve fır at bekliyorlardı. olacaklarki; teknik oyun sistemini 
olay umumi bir 1- ıl 1) on binlerle kelimeden teşek· ğı son maçm tafsilatını İzmir refik- Vahap beyin tehhlkeli bir akıncı kırıcılığa dökdtiler. 
medlğine dellilet kül eder; terimizden hU!asatan iktibas ediyo- olduğunu öğrendikleri için iki oyun- Fakat bu da para etmedi. Çarpı· 
,1zım §imdiki haJ. I 2) herkesin her an kullandığı bir ruz: cu mi1temadiyen onu tutmakla, hü- yorlar, fakat gene kendileri yere dü-

Kongrede ısmet Paşa Hz.nlf1 
mühim nutuklar• 

Sizin muvaffahiyetiniz ilmin, fennin zaferi Yet' 
ve ondan en büyük istifadeyi temiıı 

Cumhuriyetin başlıca emeli ve hedef/dit -. 

ANKA.RA, 17. (Telefonla) - Tıp lirette ve alelitl~k ~·~ !lemind~:.: 
kongr~ı bugün saat 10 da Millet ~ .l'.Uksek. ".'e~kilerını ve meml edi 
Meclisı binasında açıldı. ilerilemesı ihtiyaçlarının tetkik eıJ' 

Kilşatta İsmet paşa Hz. Mildafai meıi hususundaki faaliyet ve ııı 
milliye, Sıhhiye, Maarif vekilleri ha- !erini göstermeler! kalır. . ıı: 
zır bulundular. Bu sene bp kongresi gUzel bıf 

İsme_t Pş. Hz. kürsilye . çıkara_k gi ile beraber açılmış oluyor.Ecı•~ 
kongreyı açtı ve şu nutku ıra.t .ettı; rımızın kongre ile ayni zamanda 

"Üçiln~ü ~~li tıp .ko~gresın~ aç- zar ettiği sergiye gerek içerid~n~ 
mak ben~m ıçın hususı ?ı'. ~aht_ıyar- gerek dışarıdan iştirak edenlerı .~ ~ 
lıktır. Mıl!I tıp kongresı ıçtımaı ha- runuzda teşekkürle takdir etıneg 
yatımızda şimdiden eksikliği kabul zife sayarım. ,.;ı 
olunmayacak milhim bir amil vazi- Aziz arkadaşlarım 1 Size ıne~ 
r~tini ~l~ı~tır. V~t~ndaşl~r bizim de muvaffakiyetler dilerim; Sizin ~rt 
alimlerımızın en guzıde mut-ehass1s- vaffakiyetiniz, ilmin, fcnnın ıaf 
larımızın vakit vakit topJanıp ilim ve dir, ilmin, fennin zaferi ve ond~Jl ~ 
f~n.nin .. ".'Unakaşala_rı,nı. tet~ik ettikle: büyük istifadeyi temin. C_umhur~Y:~ 
:ıı;ı ~orı;nce kendı ıçtımaı ve _sıhhı başlıca emeli ve hcdefıdır . csur el 
atılerı ıçın huzur ve emnıyet hısstt- alkışar) Söz, Sıhhiye vekılı R 
mektedirler. Onun için milli tıp kon beyefendinindir. 
gresini bu günden tür~ ~çtimai hay- İsmet paşanın şiddetli ve siir~ 
atının nazımlanndan bırı addetmek- alkışlarla karşılanan bu nııtkU,n ı' 
te hakkımız vardır: . . . sonra sıhhiye vekili Refik B. kur•11 

G~çen k_o'?gremızden ben •kı :ene çıkarak bir nutuk irat etti ve. kon~ 
~e.çtı. Bu ıkı sene __ z_a:fın_da sıhhı p~- azasını selamladı ve kongrenın G Jlll 
lıtıkamızın vadettıgı mkışafları ve ı- Hazretlerine Meclis reisi Kazırn .. 
çinde bulunduğu faaliyetleri emniy- vekil İsmet Büyilk erkanı harb•l'. 
etle _ve hatt~ iftihar!~ . düşünmeğe, reisi Fevzi ~a~alar hazeratına taZ~ 
derpış etme~e ce~are~ımız va~d_ır. ve hilrmetlerini arzetmeği teklif ~t 

Bu. sene~ sıhhı mucade~e ık_ı sene Bu teklif alkışlar arasında mUtefııcı' 
~velkine nısbetle daha derın bır fa~- kabul olundu. Bunu müteakıp is~ 
liyet sahası arzet_mektedir. Bu mil- Khım ve Fevzi paşalar H~er.a r 
cadcle, yalnız faalıyet sahasını mem- R Abdülhal k c mal Hüsnıl ıl 
Jek~tin el. değmemiş mıntakalarına şe~c(f,;,er beyler ıf;hr~ azalıklara ı:~ 
genışlemesıle kalmayor, mevzuların N · ·ı dokto Refik Münir"''. 

- 1 il d h • d'kk . lb urı paşa ı e r " Jıı çog: mas. e e ususı ı atı ce et- kon re ri asetine intihap edilere• 
mege layık oluyor. g y . · · Ö '!eDe' 

Tarih salgın hastalıklara sıhhiye rinci celseye nıhayet verıldı. g .. f. 
' kt a·1 'k' · ı d reı91 vekaletinin açtığı yeni mücadelelerde sonra a. e ı en ı ıncı ce se e asıı" 

vatandaşlarımızın di~katini celbetmiş ya Nurı. paşanın h~sta ~u.lunı:n gel' 
tir. n;ıebni nyasete Refık Munır bey 

Memleketin sıhhi ihtiyacatına alll- tı. f · h kkı da bJP 
ka ile el dokunuldukça doktorlarımı· Bu celsede rengı a n ~aı· 

.. 1 t tkik 1 d Kanser " zın ihtiyacatımıza ne kadar az geldi- etut er. e ı° un _u, k oiuPd~ 
ğini daha iyi farketmeğe batladık. Bu kındaki rapo_r .~r ~~za t~re. sıbbİ,.ı 
ihtiyaç doktor yetistirecek müessese· K~~l:r?~ bu~~n kv;:yed "{;~r iştirP 
terimizin ilmt ihtiyaçlarrru, fenni te- mu .u~ er e 3 1 3 n ° ıra ota' 
kamullerini temin edecek vesaitin art etmiştı~K~e az~la~ına ~ 
brılması için hüki\meti her gün teş- rak ına Y tevzı O unm • ,; 
vik etmeğe medar olmaktadır. Iımet Pş. Hz. nin sergiye J 

Elimizde bulunan müessesattan takdiratı 
çok mahsul almak için bir sene talebe ; 
adedini azami hadde arttıracak teda- ANKARA, 17 ( Telefonla ) sJll 
biri alınmıştır. Elimizde bulunan mil İsmet Pş. Hz. Vekiller ve mebU 1,o 
esseselerln yakın bir zamanda artık la beraber fırka binaoında . açıl". 
bu memleketin ihtiyacatma kafi gel- milsta~zeratı tıbbiye sergisinı ıı 
miyeceğini ıimdiden arzetmeğe baş- ret ettı. . il"' 
layoruz. Bu ihtiyaçlardırki şimdiden İsmet Pş. Hz. sergıden pek z 0ır 
memlekette ilim ve fen merkezi ola- de memnun kalmışlar ve bu m•ı;:,w 
rak yeni bir takım merkezler ikdas niyeti.erini de. şu iltifatkar cU 
etmeğe azimle teşebbüs etmiş, bize !erle ızah etmışlerdır. . ııJl> 
iki senede bir bu bilançoyu mütevazi - "Bunlarla iftihar edıyor '{f 

olmakla beraber maddi ve riyazi bir Bunların gittikçe ziyadeleşme~;Jll 
şekilde vermek, yapacağı işleri bilen tıp aleminde mevki kazanm~sı )<1' 
ve bir iş yapmak için gülilnç ve ha- ler için iftihar edilecek bır no 
yala programlara kapılmaktan ziya- dır. .~•~ 
de milspet, riyazi ve muayyen işleri Tilrk doktorlarının hazakati Y dı<:t 
takip etmekte olan adamların zihni- da Türk eczacılarımızın da kıl ıı~ 
yetini göstermeğe ..-.edar olur Uıni- ve faaliyeti. göze çarpmaktadı~~ ' 
elindeyim. Bundan sonra ilim ve fen da kongrem'? ınıkadı?dan duy r 
arkadaşlarımızın sırf fenni olan faa- muz hazzı zıyadeleştırmekted 

r Haftan7n-en mühim 
havadisi nedir? 

Müsabakanın kapanma 
tarihini değiştiriyoruz mp milli bir sel.il- ifade vasıtasıdr. Bulgaristanın şampiyon finalist o- cumlarını kesmekle meşguldü. şilyorlardı. 

z). 3) BiltUn dimağların, >:ihinlerin i•- yuncuları :f!otef illerle. ~tay - Altı· On beş dakika muhtelit takım çok Birinci haftayım bu şekilde bitti DUn OD dokuzuncu haftanın 
• !emesi ıpevcut lisanla temin olunmak nay muhtelıt takımı dün oğleden son hakim oynadı ve bu esnada Rifat, Beş dakika sonra ilcinci devre baş- en mUhlm havadisi hakkında 

1 bakaya diğer Hsel r de lştlrll~• 
etsinler. Daha senenin yarısıO 
vanlmamı~tır. ıhtiyar! olduklan tadır. ra Alsancak spor sahasında karşılaş- Domeniko, İsmail Hakkı Beyin aya- ladığı vakit Botefliler; muhtelit ka- cevaplar gelmeğe başlamıştır. 

Je mü~it. d_eğil- İgte bu sebeplerden dolayı lisan ınıştır. BUtün İzmir sporcularının ğından Vahap beye geçen top sert lesini sıkıştırmağa başladılar, bütün Bir gUo zarfında gelen cevap-

'
nilmelen ıç.tima! biltün lçtı'mai müeaseeelerden en az merakla bekledlğ.i bu okunun neti- bir şutle Bulgar kalesinin ağlarını gayretler; beklerin ayaklarile kale-ki b et b d k ı b cinin elleri>1de eriyor, bir şey yapa- !arın miktarı bu istifadeli mU-,oc~ ar. ~ ışar - ··"sf ve içtimai tesirlere müsait bu- cesl, oyunu yinru eş a a eve ı- hırpaladı. 1 rl 1 

.al sıstemını, en -~-1 funmaktadır. rakan Bulıı:ar oyunculannın efl«'ln Tribunlarda bulunan h~lk muhte- mıyorlardı. sabakanın mektepli kari e m z 
,balarından ve dıger Kullanılışı zaman dahilinde ara- umumiy~de Aleyhler~e bir teıir hu- !it takımın yaptığı golil tıddetle, me Bulgarların bu sıralardaki hakima arasında uyandırdığı alAkayı 
en, - tastamam onla- 1 k z olan on binlerle igaretten ve sule getirmeler! ıeklınde olmuştur. serretle alkıtladı. ne oyunları Fehmi, Tosun, Hilmi ve göstermektedir. Cevaplar lstan· 

gibi - öğrenirl~r. Ana- ~ai~eden ;apılmıı ıon derece muğ- Hakem; İngiliz milsyil Çalton Vi- Muhtelit Takım oyuncuları utun bilhassa Hayri, Feyzi beylerin gay· bulun hemen hemen her lise· 
m~ı anababalarile oldu- lak, biltün zihinlerin işlemeıi ken- tel idi ve Bulgarlar tarafından lntl· boylu Bulgarlara göz açtırmıyor, top ~et!•rile le~~n;ıizef döntyord .. miluha~lm 

1 
de okuyan talebelerden gel-ılarile hatta torunlarının diıile kaio:ı bir ifade ve düşilnıne ılı hap edilmişti. dalma kendilerinde. güzel paslarla erımıze mu ~m .ırsat ~r . uş y~r u. 11 O 

.ızun zaman, beraber ya- t · · · ad! ve inkılibı surette de- Altay _ Altınay muhtellti ıu tekil· Bulgar kalesine iniyordu. Vahap beyın ııddetlı hır tiltil bir mektedlr. Fakat en çok Galata-ğ~mırunt. ·ı ır · nasıl mümkün olur? de çıkınıttı: GölUn acııımı çıkaramıyan Bulgar Bulgar oyuncunun ğöğsilne geldi, "" I ııaray ile DarU"afaka llsele· . O dö il d ış ırı mesı • . . dil til ğ ba ı a~ıma ç ~~es • ar vı Meşhur liaaniyatçı Ferdinand d11 Cemil, Hilmi, Toeun 'Aa.) Hay- lar birbirlerine bağırıyor ve sınırle- yuncu _Ye~e. .t .' çırpınma a t-•- rlndendlr. O kadar-ki anketi· 
Jutlerde, ıçtıma! hayatm\Soussure gramercilerin, mantıkçıla- ri (Aa.) Fehmi (Aa.) Feyri Cafer niyorlardı. dı, tenefüsü sınaı yaparak kurtardı- mlı: adeta bu tlıl lise arasında 

.ıc lı:al'lf'lrakdya?<hi ladr, :,e za- rm ve diğer ıpesialiıtlerin mildaha· Vahap Domeniko İamail Hakki Rifııt Haftayim aonu~ on d~lı:ka kalını!- larB. dan b' d B ,_ bir edebi mUııab•ka olmuştur. 
;rak araların a ç e.,.tm•-pesile böyle bir müdahaleye imkin Aa tı; Botef muhacımlerl hır fıraat bu. un ır!'z ıonra a u.,.ar oy-

.ir ifade vasıtası kullanırlar. Bu tasavvur olunabilirsede tecrllbe ile ( Al.) kıyın ti' İh !arak muhtelit kaleılne aokuldular uacularınm hır hücumunda M. İltan ı Dal'Uff•l•k• mı? . il t k li tınayın e ı oyuncusu san • • . . üz • d f 
1 

ıldı .erek ifade. va11ta11, m Ş e_re. - bu mahiyetteki teşebbilslerden hiç beyle Altayın belkemiği Danyal bey, kaleci Cemil bey çıktı, fakat bekler. ço ya çıı:gı enn e av yap · Oalala881'8f mı ? 
... geçen ne~illerden ayni ı~tım~l 1 bir muvaffakiyet çıkmadılı sabit ol- talmnda yoktular. Bulgarlar; gene den biri önüne .geçti, topu tutamadı. Bulgar oyuaculan penaltı cenaı Acaba sene sonu mllsaba-ınksiyonla ~raa alınmıt, oldugu gı- muştur. diyor. eski takımla çıkınıılardı. Bir karışıklık o!au, Bulgar muh~clm- verilmesini iııtedi, hakem, flrilrilı: çek 

·i gelecek nesiller~ de mı~aa. b":.akıl- 1 Son zamanlarda biz.de, filan veya Oyuna saat 17 de batlandı, Evvel4 l~rlnden biri topu boş kaleye gönder tirmeğe karar v~rdi. Bu mUnaka~a kayı hangi lise lı:azaoacaktır 1 
maktadır. Lisan, böylece,_ ıçt~ı ha· , filan millet çalışarak lısanını ecnebi fotografiler çekildi lllı: hücumu mu. di. esnasında Botefliler hakeme fena bır Unutulmamalıdır ki her hafta 
yat ile en aı_kı mil~asebetı haız oldu- kelimelerden tasfiyeye muvaffak ol telit yayptı. ' Beraberliği temin eden bu gölden kaç söz söylediler. blrlnclllklerl kazanan talebeye 
ğundan değıımezlik vasfını kazan- muştur, gibi sözler İ§idilmektedir; Başlangıçta muhtelit oyunculan- sonra Bulgarlar daha gUzel oynama- Bulgarlar; penalb verilmez iae sa- nakdi mllkAlat verildiği gibi, 
maktadır. , ve daha ziyade tetkikatta b~lunulm.a nın tehlükell akınları görüldü, Va- ğa ba~ladılar. Bir hatanın sebe?lyet hayı terkedeceklerlni ifade ettiler. aene sonu talebeıl en çok nu-

Diğer taraftan herkes, yanı her va- dan, keyfi bir ıurette-yenllıklere gı- hap beyin sol Kilşeden gönderdiği verdlğı golden d~layı da muhtelıt tıı- Hakem; topu alarak sahadan çıktı, mara kazanan liseye de bir 
&ati fert, i;inde ya~dığı içtimai gnı· rişilmektedir. Bize !töre ~er şeyde~ sert bir ıutilnU kaleci kurtardı ve al kım oyuncuları sınlrletıdlier. Bulgarlar da çekildiler. 
bun lisanını ?ğrenırken, onun_Ja me- eve! lisan meselele.rı der_ınden d~rı- kışlandı. Muhtelit takımın çok güzel atılgan Bu suretle oyun da yirmi bet da- kupa verilecektir• Bu kupa 
ramını ifade ihtıyacını !amamıl_e ta.t- ne tetebbil. e~l~eıı.__v~ lı~an taofıye İlk zamanlarda Bulgarlar, karıda- oyunu karşısmda Bulgar oyuncular; kika eve! bitmit oldu. muvakkaten mektepte buluna· 
ınin eder, ve lısanda bır değışlklık si hareketı ılmın butiln ıcabatı da, ••-•••••••-•••--••••-•--••••••••••o•••••••••••-•••••• cak ve ancak Uç sene mUte-huıule getirmeğe lilzum görmez. bilinde tanzim edilmelidir. F.de Sau zaman dahilinde tesirlerini icra et- ise bizden evelkiler insana insan ve Bu söylediklerimizden lisanın lhti madlyeo kazaoıldığı takdirde 
Hakikaten herke~i~ öküz de~iğ_i hay ssure ün naklettiğimiz ~ükmü bizim tiklerini de illve etmelidir. Lisanın köpeğe köpelr demiş oldukları için yad, lnf ve umumt olarak değiıtiri- daimi olarak 

0 
mektebe lı:ala· 

vana fertlerden hın neden ~uküz ve: için ç~k. kıy?'ett~~ bır ıhtardır. sabitliği yalnız cemaatin kiltleıine biz de öyle söylemekte devam edi- lemiyeceği anlatılır. Fakat lisanın 
ya bakar derneğe ka!kışsın. Mamafı Ay.nı h~mya~ ustadı ~!yor ki: bağlı olduğundan ileri gelmiyor. za- yoruz." . muhafıızaaına hivnıt eden, liunda caktır. 
fertlcrc'en biri ~c;,dıı:c.c mak~ul bır . "L~:"'n ıçtı~aı k~tlenın. hayatıle man dahilinde JcAin olınaaı da bu sa- Başka lisanın serbeıt bir intihap zaruri olarak an'ane sa~l~li~lnl teala Spor aabasıoda bir Galata-
sebeple böyle bır.r:nılı~e ihtıyaç .hıs hır vuc.~t halındc;,dır. İçtımal klltl hiıliğe ııizmet etmektedir. ile baglamış olması zaruridir; fakat eden zaman her şey gıbı ı.u~anm da 1aray Fenerbahqe rekabeti ol· 
setse bile, onun ıstıma;ı. ancak sub- ise t_abıı 0

.larak at;l ol~u~~~.cıı::ı il- Bu iki vak'a -cemaat klltleıine mer zaman intihabı tespit etmi§ ve igaret aşınıp yıpranmasına. değıııp yeni· duğu gibi ~imdi edebiyat saba· 
jcktif kıymeti olacağı ıçın umum ta- san ıçin ~ır muh~ ağza ı;;ı hır. but ve zaman dahilinde k4in olmak !ere değlımezllk vasfını, an'ane ka lenınesine hizmet eder. Bu de~lfme sıoda bir Galatasaray. DarUş-rafından anlaşılır ve kullanılır bir Fakat lısanın e ışme usu~un- • 1 b' ibl 1 inden tefrik e- rakterlni vermiştir. nin tabi olduğu kanunlar vardır. 

y w 
l(abataş ve ı~tanbul ııse i 

rlnln de harekete geçmeıerr 
ıazımdır. Dün akşama kad~ 
gelen mektupları tasnif ettl·d 
Netice şu idi: Darüşşafakll: \' 
Galata~aray 28, lstanbul e· 
kabata\I :ı, Fransız Daıned 

10 
slon 2, Jandark 1, Beyoğ 
muıevi 1. af 

Müsabaka, flmdlye klld ıı· 
çartamba güoU akşamı ııaP11• nıyordu ve ertesi günde ne e~ 
celer ııao eıtlllyordu. Bazı 111 ıı 
tepli karllerlmlzden aıdığ:rıı· 
mektuplarda buna itizar e d16ı 
yor. Haftanın mühim ha"11ıçıo 
baklanda yazı yazmak •f 

Paıp aradan bir Cuma bir dlgıo 
gUnUnlln ğeçmesl lazım gel tepll 
ileri sllrmüşlerdlr. N1ek ,1~1 
karllerlmlzla bu ltlrazlll 

haklı bulduk • ııt' 
Binaenaleyh mueabaka ~ ıııı· 

\lamba yerine perşembe gll~esiYe 
panacak ve cevaplar cuın"r 11ııı' 
kadar kabul edilip, oetıce :~cO 
güoU ııao edilecektir. 19rıeslY' 
baftanıo ceYapları cuıoa yaıoıı 
kadar gönderilebilir• diğer 
bir haftanın havadisini ... dır 

k uııı ... 
baftaya karıthrmama ııa" 11dlf 
Yani Cuma gUnll çıkan yııı' 
hakkında ertesi g!lo ıöz haline giremez. u yeniligi kabul da serbest olmadığını anlamak ıçln v~k a an H ır r er . ·ı 1 D ·ı b"li k' li da . t'h h k Onların tetkikini başka bir makaleye şafaka mUsab~kası bafl&mıştır. 

decek bir mıktar fertler bulunacak onun içtimai kuvvetlerin mahsulü dılemez. er an mazı ı e o an mer- enı e ı r ı san ın ı ap a - terk ediyoruz !~B~l~z~t~e~m~e:n~n~l~e:d~e~r~lz~k~l.::b~u~m:::u:s:a~-.!.~y~a~z~ı~la~m:a~z~ ......... - ... "ısa dahi. umnml istimale girrniyen olduğunu söylemek. kafi d~ğildlr. butiyet sebebile intıhap hllrrlyeti ·~ kı milletlere ıraı~ız. bir defaya mah · AHMET CEVAT ~er söz hususi lisan unsuru mahiye- Bu içtima! kuvetlerın lısan uzerıne il olmaktadır. Her ne sebebe mebnı suı olarak verılmıttır. 
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ç.'l il Hıtaı Tlyatrosunde SATILIK ANKAZ Üıküdar kazası dahilinde Bulgurluda u-
101111~ınba Alıfamı ıaat 9 da zun çayırda kotra aruisi dahilinde No yeni 1 eski 11 ila 13, hane 

B
Cevdet Bey tımslllerl ankazı, muhammen bedeli 100 liradır, Müzayede 26 eylftl 92 9 ta- 1 

t{ d almumucu rihine milsadif perşembe gOntt saat 15 te Defterdarlıkta yapıla-
"•de •it oluık gala mUnıııere caktır. 688 

lı,\ııü V uy ete, komedi ve ulr• 
~80 kmut. 

Cebelibereket vila
Yetiııden: 

•• * 
SATILIK ANKAZ Üıküdar lİaltın dahilinde Bu1gurluda u

zun çayırda kotra an.kur, muhammen bedeli 75 liradır, Müzaye
de 2fi eylt\l 929 tarihine milsadif pertembe günü saat 15 te Def
terdarlıkta yapılacaktır. 689 

KİRALIK ARAZİ Çenke~ kı~e talimane arazisi 470 dö
nüm, üç sene müddetle, senelik kiraıı 390 lira, müzayede 26 eylfil 
929 perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 262 

• • • 

YEL ENCi 
lan deniz IDks " ur' at pnlnı 

SAMSUN 
VAPURU 

E~~m Çarşamba 
gllnü akşamı Sirkeci nhnmın 
dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnıbolu, Sanııun, Ordu 

Clreson, Trabzon, Surmene ve 
Rlııe ) ye gidecektir. 

TafsUAt için Sirkecide yelken· 
el hanında k&ln acentuına mü
racaat Tel lstanbul 1 515 

CtbeUtarıktt vtltyed merlı:ozlnde 
~ tdiiıcek Vali lı:ona&ı bpalı sarf 

~ 1111intkua mUddıd 111/91939 
dııı. den itibarın bir hafta mlld
~ teaıd!t edilml1dr. Taliplerin 
~ Ylllyeıe mUrıcuılan. 

Pı )ııngo mildiirlüıtünden: 
. uııı " !ııırj . Unesi mevcut Piyango 
~ nın Vazına mahsus M115u
"'" ( 70,000) adet mübayaa 

SATILIK EV VE ARSA, BAHÇE Emirganda hamam so- .. _ll!L!ll!O!!YT!!!ll!!T!!Ri!l!IE!!ll!S!l!!!T!.l!IN~Ol!lll
ka~ında hanedanı sakrta azasından Ali Haydar beye ait No4,6,8 Yunanistan müvaridatına karşı it
ev hamam arsası ve bahçe ile iki masura tatlı su, seksen hissede tihaz olunan tedabiri sıhhiye icabi o
dokuz hissesi, muhammen bedeli 400 lira, bedeli defaten verile- !arak STELLA DİTAL1A Loyt Ek
cektir. MUzııyede 21 eylftl 929 cumartesi günü saat 15 te Defter spres vapuru r~tıma yanaşmadığın-
darlıkta 963 dan Lo~ :rrıestıno yolcu ve e~ra~ım 

""lltee"' lıtın ~·nden itaya talip olacak-

• ,,_ ,,. taşımak ıçın vapurun hareket gunu o
lan önümüzdeki 19 uncu Perşcnbc 

SATILIK ROMORKÖR Karadeniz boğazında Alacalı mevki günü saat 8 den ila 9,45 e kadar Gr.
inde mağruk "Istanbul" romorkörü, muhammen bedeli 1000 lira lata gümrük salonu ile vapur ar~
müzayede pazarlık suretile 9 teşrini evvel 929 çarşamba günü saat •n:ıd~ bir motörbot servisi tesis et-

ıo 
9

, Pey akçeleri ile bl.rlikte 
lı<t 1 929 tarih Perşembe günü 
Ilı 14 

te Piyango müdiirlü[tilnde 
15 te Defterdarlılcta yapılacaktır. 209 Fm••'ş•tı•r•. ıaıı~ııcıııl!!%~1111i!ıa:-~llD 

KİRALIK DÜKKAN M:ru:ut ;aşada tarakçılarda No17, se Qevrı'selaı'n Utt.eLı... ti .. 
bı· ' "JUi tayyare cemlye mu-
ılat ko . 

ol!ı nıısyonuna mliracaat-
~ olunur. 

nelik kirası 96 lira müzayede pazarlık suretile 9 teşrini evvel 929 O J 
çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta 132 l•----------•I 

\r'ı~utköy-Amerikan 
tı U';AS KOLEJİ 
bJ:~1 aıultneltıı 18 ve 19 eylal 
tUı\; Ve tecdidi byıt imtihanları; 
~'"içe 19 eylQI 14 te 

"' * "' 
• KİRALIK MERA ve MANDIRA Silahdarağa çiftliğinde ye
ni keçe mera ve mandırası 3 sene müddetle kiraya verilecektir. se
nelik muhanımen kirası 180 liradır. Müzayede 29 Eylil.l 929 tari 
hine mlisadif Pazar gUnU saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 

(919) 
P"' ıce • 9,30 da ,,. ,,. • 
l\ı'lrı1tıca 18 • 14 ıe ~İRALIK VOLİ MAHALLİ HaskClyde Kiremetçi Ahmetçe-
l~~1Yıt • : o,so da l~bı mahallesinin camialtı sokağındaNo46,2,senelik muhammen 
,v, Cotrıfva l!I eylal 14 te kirası 100 liradır. müzayede 29 Eylil.l 929 tarihine müsadif pa-

lş b · zar güuü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 932 
it}' ankası umumt • ,,. • 
lldüriüğünden: Adalar mal mUdUrlU§Unden: 
lltnk Kıymeti mahallesi sokağı No 

ilıuvaflakaııuı müsabaka imtihanında Ura k. 
it~ oltrak kabul edilen nam· 3287 BUyükıda Çınar 

e 11.ıı 1 tıı. 1" aıge en tebllğat yapılmı~· "Taksim ah,, 
ilıU~ •bUgıt haricinde kılanlar Zemin katı: 5 oda ı ta•lık ı mutfak ı hela 

•seınız ı k 81 1 k ' 

cinsi 

58 eski hükömet dairesi 

Mu e ı ınmayacak deme tir. mc at : 4 oda ı sofa ı hela 
ltlrııac1ı'~5esemız1n memura ihtiyacı ikinci kat : 4 oda 1 sofa 1 hell aynca bir kısımda 2 
llıurj ••ndın şimdiye kadar me- oda biri haraptır. 
\ıiıe~~~ taleblnde bulunanların evrakı !halt bedeli sekiz. senede istifa olunmak şartlyle ba!Ada muharrer binanın 
lthuı ınıl Şiir ve yeniden mllracaat mlllkiyetl 7 /9/929 tarıhlnden lılbaren yirmi gün müddetle mUzayedeye vız 
IS' o unrnıyacakur. edilmiş olduğundan talip olanların 26/9/929 perşembe günU saat 14te Adalar 
Q mal mUdUrlOğOne mUracaaılan ilAn olunur. 

o~lso~uktuğu frenği * * * 
h•nıarıo nazarı dllı:lı:atın• Adalar mal müdürlüğünden: 
ur. Horhoroni Kıymeti Mahalle.i Sokagı Cinsi 

Fen · Lira K. Heyöeliada Yalı ahşap hane 
oı,,,, ıuıı •n son usullle kıt'I 6500 Taksimatı 
ftengı, takı ve yeni belsoğukluğu. Zemin katı : odun ko .. mı·irlu"k 

No 
127 

Yt -'.drar darlığ~ bol govşekllğl 
tııı.tJ- ve bilcUml• kadın ra- Birinci kat: 1 salon 2 oda biri taş döşemeli ufak bir sofa bir 
l'ok ık!.., tedavi olunur. Beyoğlu 1 he!A lıarleen mutbah ikinci kat 4 oda 1 sofa iizerl ve etralı kapalı 
~? ~~ıY•nyannda •mektep sokak daraça üçüncü kat: 4 oda ufak bir bel! bir balkon 
~ Teı: il. O 3152 A k I 

l<u · · yn sa a altın~a.ı oda l m~tbah iki tarafında :a~! bahçe sarnıç kuyu. 
ruıınuş bir işe sahip - İhale bedclının nL'fı pe~ınen ve nısfı diğerı ıhnle tarihinden bir 

y lllınak isteyenlere ı sene sonra istifa edilmek ve ihale bedelinin tcmamen istifasına ka

EGANE FIRSAT dar Hazine na.mına. bi~inc.i derecede ipotc~li olmak şartile balAdıı mu-
lley0,1 harrcr hanenın millkıyctı 10·9-929 tarıhınden itibaren yirmi giın 

tlııd • unun en Itlek bir sem· "dd ti k 1 f ı·ı .. e, ıenoı d mu ~ e ve apa ı zar usu ı e muzayedeye vaz edilınh oldu,..•n· 
•e er enberi devam eden d . • ' ı;u 
llıQ Ptlc Dlühiın nılkıarda güzide an talıp olanların 29-9·929 pazar ğünü saat 14 te kadar kapalı 
~tenlere sahip klrlı bir dUk- zarflarını Adalar malmüdurliığiınde müteşekkil komisyona tevdi ct-

ıııe~ teıtı ticaret dolayıslyle meler! ve mezkOr santtan sonra vuku bulacak teklifatın kabul edil-
b,,,~: Dl•llan ve melruşatlyle meyeccği ilan olunur. 
llıay,d devren saulıcakur. Ser-

l lıy1nı ar Ve para kazanmak kol
laııbuı~' fırsat Tafslllt için, IJ. 
'ilııılll a, Ankara caddesinde Kah

-..;;;:oı ~•de hanında 114nıt acen-
-............; 

1 rnuracaat edilmesi -

. ,,. 

:'>lerkez Acenta;ı; Ga:aıt köprü 
bışında . Beyoğlu ~.102 Şube 
acentuı: Mahrnudlve Hanı altıtdı 
htanhut 2740 · 

. . .. ' 
ızmır ~ui at ııor'3:0• !I ıll 11• 

( Gükemal ) vapuru 20 
Eylül Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar 
tesl sabahı lzmire ~decek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hara 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ı·e caz hant mevcuttur 

rabzon ikinci 

• 
IK 

düdüklü tencereleri 

Deniz ~atınalına konıisıonun~an ; 
20 Metre mik'abı çam koğuşu münakasayi aleniye ile ihalei 

kat'iyesi (9) Teşrinievel 929 Çarşamba saat 14 te 
20 metre mik'abı çıralı hatıl 9 Teşrinievel 929 çarşamba saat 

14 te 
Milli ınüdafaa vekaleti Deniz fabrikaları umum müdürlüğü 

için yukarıda yazılı kereste hizalarında muharrer gün ve saatta 
ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini göremk isteyenlerin her 
gün ve vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Ka
sımpaşada Deniz satın alma komisyonuna müracaatları· 

livri~isar Bele~iJesin~en ; 
Sivrihisar belediyesi için mubayia olunacak olan bir adet 

(Motopomp) yangın makinesi 10 Eylül 929 tarihinden itiba• 
ren yirmi gün müddetle münakasaya vaz edilmiş olduğundan 
talip olanların şartname gönderilmek üzere Sivrihisar beledi
yesine muracaat olunması !il.zumu ilan olunur . 
- --- - ------ ---

Derlet DenıirJolları ve Limanları Umumi i~aresin~en: 
Kayseri istasyon ve atelyesi su tesisatı malzemesi .... kapa

zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19 Teşrinievel 929 Cumartesi günü saat 16 da An

kara<la Devlet Demir:ıolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15, 30 a kadar Umumi mü 
dürliik kalemine veımeleri lazımdır. 

Talipler miJnaka.;a şartnamelerini on lira mukabilinde Anka
rada, Malzerıw dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasın 
dan tedarik cdebilirlt:r. 

Kıralık apartıınan 
1 1'lbulun en s.hh! ve r.: .· 

kemmel apartınıanıdır. Fııtih par 
kının iıst koşesindcdir. \ltı odıı. 

Bir salon ve levazımı tamamdır. 

Müzayede ile satıf 
Otelcilere yegane fırsat 

Eylulun 20 ne! cuma ye 22 inci 
pazar günleri sabah saat 1 O da Bey
oğlunda Tepebaşında Belediye bah
çeal kartııındı methur Kontlaanııl 
ottUnln bUciimle nefis eıyalan mll· 
:uyde suretile sıtılıcakıır. Muhtelit 
şekillerde gayet güzel yatılı: odı 
ulumlın aynalı ve aynasız dolapllt 
lavabo, komod ve gece dolapları, 
demir ve ağaç karyolalar, ya~ 
keten çarşaflar, yün ve pike bıtu· 
nlyeler. şezlong, kanıpe, koltuk ve 
sandalyeler, müteaddit salon takım· 
lan, perqeler, konsol ayna ve bronz 
avizeler, büfe, dresuar, yemek ma· 
salan, bir çok Tonet sandalyeler . 
kamış masa ve koltuklu, yıldızlı 
büyük ayna ve konsollar, krlstofl 
tabak ve çatal bıçaklar. kristal ta
kımlar, tabak ve mutfak talcımlın 
kiltfiphano, kitap ve yazıhaneler, 
portmanto, blr çok çini demir ve 
salamandra sobalar, yağlı boya tablo 
ve resimler, otelin tekmil m~amba· 
lan, 2 adet gayet mükemmel emaye 
banyo odalan ve sair eşya! beyt:ie. 

·~ llllbab0 markalı konser içtn 
yanm buyruk güzel bir Alman piya
nosu diğer bir Fransız piyanosu 
Anadolu ve Acem hılılın ve sec
cadeleri pey sUrenlerden 1 ()() de 2S 
teminat alınır. 
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"'""""""""'J"~· Leylı ve nehari 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devr'Jlldlr. BUIUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kavdma b~lanmıştır. Her giln müracaat olunabilir. 

Şehzadebafında polls merkezi arkasında 
Telefon ıst. 2534 

ViM 
YURTLARINIZI 

FERAH ve NEŞ'ELİ 
GÖSTERMEK İÇİN 

VİM. yorgunluksuz ve üzüntüsüz hanelerinizi 
temiz saklamakla rolünü ifa eder. 

Nem bir bez üzerine az mıktarda V1M ser
perek eşyalarınızı siliniz ve anide lekelerin gaip 
olduğunu göreceksiniz. Mermerleri temizlemek 
içim "VİM , e çıkışan yoktur. Beyaz tahta 
masaları, mutfak raflarını, çinileri, velhasıl 
damdan mahzene kadar bulunan bütün eşya 
ve teferruatı temizlemek ve parlatmak için 
VİM birincidır. 

"VİM,, i hiç bir zaman kuru olarak kullan
mayınız. 

' LEVER BROTHER8 LiMiTED PO~ BUNLIGHT, IHQLAND' 

r;-

MlUJYE'l' 
- - - - ---- - - - - - - - - -· 

Istaı1buJ liirinci ·ricaret .. vJal .. ke. 
me•inden: 

Mahmut Paşada Çorapçı hanı itti
salinde 201 nümerolu mağazada ma
nifatura ticaretile müşteğil iken 
10 - 7 - 927 tarihinde iflasına hilkm
olunmuş olan N ahmias ve şürekası 
şirketinin hususatı iflasiyesinin rüy~t 
ve tesviyesi zımnında Avukat Ragıp 
Nazım ve Yeşua beyler esaleten sen
dik tayin kılınmış olduklarından mü 
flisi merkiim zimmetinde aJacağ·ı o
lanların kanunmamei ticaretin 199 
ve 200 inci m~ddeleri mücibince tak
kiki düyun için yirmi gün zarfında 
senedatıru mahkeme k• tabctine tes
lim eylemeleri ve müddeti mezkilre 
hitamından sonra üç günde yani 1 
Teşrinievvel 929 sali ve 2 Teşriniev
vel 929 çarşamba 3 Teşrnievvel 929 
perşembe günleri saat 14 te Birinci 
Ticaret mahkemesinin iflas muame
latına mahsus odasma gelerek sendik 
efendiler muvacehesinde alacakları
m ispat ve kayt ve tastik ettirmclen 
ve müddeti mezkUrede ispati vücut 
edemiyen alacaklılar hakkında kanu-

'furkıye ~ıtıuen umum accnLası : ;,arıca Zade :;,aı ir 

SU! ha ... .:!eıı- ve inkibazdan mdztaripınisiniz ? 
Her gün bir su kadehi derununda bir •kahve 

kasiğı Eno's "Fruit Salt" meyve tozu alıııız. 

Altmıı: senelik cihanşumul şOhret ve muvaUekiyeti 
tcseri kat'isine delildir, 

.,.,.,. S..tt· ... 
"'Eno" taımJmııt 
..ıılı:cu labrikıo.~ 
•limctl farl• 
b.•ıdır. 

Yüksek muallim mektebi mü-
1 düdüğünden: 

Yüksek muallim mektebine 
1929 - 1930 ders senesi için şera
iti atiye dairesinde talebe kayt 
ve kabul olunacaktır. 

Türkiye cumhuriyeti tabiiye
tinden bulunmak, ilel ve emraz
dan salim bulunduğuna dair mu 
saddak tabip raporu ibraz et
mek, hüsnü hal eshabından ol.!u 
ğuna dair mahalli heyeti ihtiya
riyesinin mazbatasını haiz bulu
nmak, (İşbu mazbata polisçe
de musaddak bulunacaktır) ta
hsilde bulunduğu müddetin bir 
buçuk misli Maarif vekaleti ce
lilesinin teklif edeceği her han 
ği bir vazifeyi bila kayt ve şart 
kabul ve ifa eylemek, taliple-

Gillcıtc b1Ç1ltlan Slıdficld ~ 
~tındca nıamlll, Wldo )'O>lll 
~ '8ğlamdır. 

j Yola çokınazdan tvvd bun!';;; 

ı dan bir paket a1maaızı dcı:ba 
cdlıılz. · 

nu mezkilrun 210 uncu maddesine ---------------------
tevfikan muamele olunacağı ilfuı o
lunur. 

rin adedi adedi mürettebi teca 'Gı· llette 
vuz eylediği takdirde talipler a-
rasında icrası zaruri müsabaka / 
imtihanına tabi tutulmak, ------~~---;lı 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bantı Kammerçiyaf e 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

540,000, 000 Liret) 
Travellers (Seyyahın 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira,ı 

veya dolan frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitseniz paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük tediyat 
için nakit makamında kola
ylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin 
lmlnaamayacağı bir şekilde 
tertip ve ihtas edilrniştiı-. 

' .. • •r•anndan ıtıbUen eUtt..- 11eetı1ne samanı 
ve n .. vu nUmuı .. f\&eında ıeumaıı edll•" .ve 
--- .,,... ... '*' uneuru ••*' oıin'---

F O S FATİN 
FALİER 

aayeıdncıe temin eellllr., f"oetatın f"aller 
yavruıartn yOzl•rlne tazellk ve penbedk, 
acıeılta kµvvet verir. ve onıaro s4rb4• 
kııara 

V..,..ıa &11 P<ıefattn 9W'4t• ı 

o d~ POSF ATIN F ALIEfl dir. 

ve nehari - kız ve erkek 

terakki lisesi 
Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci sınıfla-

Yukarda yazılı evsaf ve şera- Devredilecek ihtira be~egt 
iti haiz bulunan lise mezur:ları- "Tütün yapraklarını ke5 rııı 
nm evrak ve vesaiki Iazm1ayı ha mahsus makinelerde yatıııt #, 
milen kayt olunmak üzere cıınıa kinelere dair lslAhat,, h8~,ıııl 
rtesi , pazartesi, çarşambı-. gün on beş sene müddetle 1 8 1rı !eri mektep idaresine müra . :ı.'. • evvel ı 92 ı tarih ve 650 ~ıJ~t;..ıl 
lan ilan olunur. tahtında bir ihtira beraD 1~1b.ırı Eylülün yı' nni beşinci gun" ü v 

kılınmıştır. Bu kere mezk:Or . 0de~ kaydolan talebenin mektepte fruht veya icara verileceği •• 
hazır bulunmaları llzmıdır .. 

1 lştirasına veya isttcanııa da M' 
lip olon zevatın, lstanbul 'fil!' 
efendi kltaphane sokağınd• ııJ;iıı1 
kiye han No l 6-22 de :,acı'' 
vekili lstok t:fendiye ın / 
eylemeleri . ~ 

Karaa~a~ ınüessesalın~an: 
Matine Jağı ilanı 

Müessesemize lüzumu olan 
3500 kilo makine yağı, 2000 kilo 
kompresör yağı, 1000 kilo dina 
mo yağı, 300 kilo gres yağı ve 
300 kilo üstübü toptan ve ya a
yn, ayn münakasaya konulmu
ştur. 

Devredilecek ihtira b0'~.,ı 
Nebatt mevadın yabu;j)A il'; 

mahiyetteki mahsu19.tın meli}" 
kılınmasına alt muaddel 8 ıııiicl· 
usulü hakkında 15 sen; ıaıilı 
detle 3 Teşrinisani ı ~2 ,8oaf1 

ve 652 numero tahtın ,8 · j)ırif6 
müdiriyetinde bir Jot 8

8 
ı.ere 

u r• beratı istihsal kılınmıştı. 
8 

ıc• 
mezkör ihtira furuht veY ,eY' 
verileceğinden işcirasıonıe'~ıı~ 

Olbaptaki şartnamesine tevfi 
kan itaya talipolanların işbu me 
vat evsafını müş'ir şartnameyi 
almak üzere cumadan mada her 
gün müessese katibi umumi ligi
ne ve fiat teklifi için de teklif 
edecekleri mıktarın yüzde yedi rına yeni talebe kayt edilmektedir. Her giln saat 10- buçuğu nisbetinde teminat akçe 

17 ye kadar mllracaat olunablllr, siyle beraber ihalei kat'iye güntl 

1 n . ,,,. 
ıstıcarına talip o n ar• 

ıaııe o Istanbulda Yeni pos baııe ~ ~ 
sında Aşir Efendi kitaN ı 9·9 
kağında Türkiye han k ~fe~Jlfe 
de mukim vekili İsto 

Nişantaşı - Halil Rifat paşa k::..lnağı olan 26 eylül 929 P.erşembe g~~ 
nü saat ( onda) muesseseye mu 

Telefon : Beyoğlu 2517 racaat evlemeleri. milracaat eylemeleri. 



--tt::: 

Ekonomi 
-~----· 2 ~ An1el~ kara iştirak mı etmeli, 

Y.oksa devlet bütçesine amele 
sıgortası içiıı masraf mı koymalı? 
!t\i~csrnen iştirak ettiğimiz .parlamentolar kongresinin ekono-

lı. rtıznamesinden biri budur. 
(içrıne~e kara iştirak ederse faydasıda var, zararıda. Faydası, 
llıiitıtııaı ~a;dım) için devlete. ve patrona masraf düşmez; zararı, 
~at ~§ebbısın karı azalır, teşebbüse atılan olmaz, istihsal ve ha-
~ Unı.r diyorlar 
:ıı: ~!m~~ı? ~e ~lacak? 

dııııı gu":ku ~ılı vaziyette, hem kira iştirak, hemde devlet yar
İltiııc'§O:kıllerınden iki6ide "ar· Birinci şeklin vatanı Amerikadır, 
~nın Avrupa. 

Çİiıılt.:rika butçesinde (içtimai yardım) diye fasıl görülemez. 
ıengi u orada, amele fabrikaya hususi otomobilile gidecek kadar 
hasta? ~lduğundan, kendisine işsizlkte ve malfilyette, kazada ve 
lial~ ta. şahsı salisin yardımına lüzum yoktur. 

le tııa.,:kı ~vrupada bütçeler, (içtimai yardım) fasıllarile öy
IUtıdij .. 1uldurki, bunların yrldan yıla artan ağırlığı herkesi dü-
~· tuyor. 

ltıre:~Y~nl~r yutan bu (içtimai yardım) fasıllarının her hangi 
lıu ce; ıslahı ~~in, (Reforma!) parolasile yeni bir cereyan çıktı. 
nu dev?anı gudenler, içtimai sigortanın tahammülü aşan yükü-

İşte et butçesinden atmalıdır diyorlar. 
hııtçl! l~;ıarn~~tolar kongresinde bu hayati mesele müştereken 
lıı-ııaca: ıklennın ne surette yamanacağı müştereken kararlaş-

tır. N. 
• • • 

l GÜNÜN İKTiSADİ HABERLERİ 
ktısa~ meclisi komisyonu tetkikat icrası 

ıkti ıçin bugün Trakyaya gidiyor 
~tlıbi~~ ~·~lisi alisi azalarından. LA YIPÇI~ KORK SERGISl 
ı.._ ~t dalıi.!i aıf ~ecdet beyler mem- 1930 sensinde Layipçiğte bir kürk 
~ 'ltıı iluııaı ildeki yap tıklan tetkikat- sergisi açılacaktır. 
~Jra gide ~tnıc~ lizre bugün Tta- Bu kürk sergisine Türk kilrkçüle 
Ilı doğrı; "E ~crdır. H_ey'et şehrimiz ri de davet edilmiştir. 
.ıı.... ı;:~trııeıı1n dirn~ye gıdecek ve ora- Tilrkiyedcn küliyetli miktarda kürk 
~"'adiyeıi h~li hazırdaki vaziyeti ihraç edildiğinden oda kürk tacirle
~ltayescai •skı sanayii ile yenisinin rinin ehemmiyetle nazarı dikkatini 
ı.;tan 100r •~mda tetkikkat yap- celbetmiştir. 
~r. 8 kl.ır eliye gidec~k- 1 DÜYUNU MUVAHHADE 

~el'' et ıc, . FIRLA YOR 
~ ayrıı rıırklarc!iııde de hemen he\ Dün borsada İngiliz lirası 1014,5 
~•Ptıırt •vzulor ilzerinde tetki- kuruşta açılmış 1013 kuruşta kapan
tı •ıı soııra Alpulluya gide- mrştrr. Düyunu muvahhade de dün 
lpuıuda 200 kuruşta kapanmıştır. 

ııı l'liiyc ve ~eker istihsalitı bunun Düyunu muvahhadc epi bir müd-
~!i tc\Jtikncrıııckete temin ettiği detten beri bu miktar yükselmcmiş-

•hbi • edılccektir. tir. 
'1ıı Jra <!.: t 1.~aif Necdet beyler Ça- Borsa mahafilinde unüfiyenin yülc
ılfııı teıltlka t~d Y0c.ıklardır. Çataka- ıclmcsl memnuniyetle karşılanmr~-

da <>1toca1tt·aı•a ziyade zirailt et- tır. 
ı... lıtt'et b ~- Altın 886,5 liret 9,14,5 kuruşta kn-.,.•ar •ıradan 
~ '•inde t' •<>ııra rekirdağ ve panmıştır. 
\it n 8 •tali v• zira! t•tkikat ŞİMDİYE KADAR NE KADAR 
~ onra t•hrlınize dönecek- İNCİR iHRAÇ EDİLDİ? 

1\ •!ıhı v İZMIR, 17. 4. A. - Ticaret Oda-
fit a~1ttıc~ Raif N "det B. ler bura- ımın incirlere dair tanzim ettiği I 5 

. &ıdcrcı, •<-n.r. B "'la ve havllisi· ~ylill tarihli rapo~a nazaran, m~vsım 
elt}C:tdi t tltıkat!arma devan1 c- ıptıdaıından ştm<lıyc kadar borsaya 

S4~· 9. milyon. 450 ~in kilo incir gelmi~-~ EOOIN B. GELDi tir, Mevsım ıptıdasından şimdiye ka-
~;>• :• 't bazı muamelat için An dar 6 milyon 722 bin kilo borsa sa
ılt\ lıı~d'ı•~ Sanayi ve maadin ban· tış'. olmuştur. Aydın iııcir müstahsil 

!ı "tıı,;11."i Sadeddin bey dün av- lerı. n~ınma gelen incirler buııdan 
l~ t,ı "'· 

1 

harıçtır. 
ISJR MüESS~SESINDE Mevsim iptidasından şimdiye ka-~''ır<la . l.!OR.&.CAA T ~a~ ccn_ebi limanl_arına ihraç olunan 

t '~ l.ıır ınües .. . . ıı~cır miktarı 5 milyon 642 bin 425 ~ l•ı:cru sese Turkıye ıle ıe kilc>dur. Piyasa geçen hafta zarfında 
"t tı ticilti tııadde!er üzerinde mü ki vaziyeti bu hafta da muhafaza et

\~'lti) "<lasııı?eye .~ırişmek için ti- mektedir. Havaların ademi müsaade
~; Ilı •:ve tıı<l muracaat etmiştir. sinden dolayı incir mevrudatı tcdri
"tıı ta~ etme": .""• teker kamişı ci olmaktadır. Havalar müsait gitti-

ııı~caatı ısteyen bu müesse- ği takdirde ağaçlardan daha 60 bin 
tetkik edilmektedir. çuval mal alınması muhtemeldir. 

* * * 
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MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ Türkiyede çalışan 
kaç kadın var ? Vllllyette 

Tevhit işi 
Büyük komisyon 
yarın toplanıyor 

Viliietle Emanetin tevhidini tetkik 
eden tali komiıyon dün de toplan
nnştır. Yapılan tetkata göre elyevm 
Emanetin budu 204 kilometredir. Bu 
na Kartal ve Pendik gibi yerler de 
Emanet hududuna dahil edilirse 300 
kilometreyi bulmaktadır. 

Yarın büyük komisyon Vali Veki
li ve Şehremini Muhiddin Beyin ri
yasetinde toplanacaktir. 

BiLETSiZ GiRiLMEZ 
Defterdarlık sinema, tiyatro, bar, 

dansing, plaj gibi bilet ile girilen yer 
lere yeni bir emir vermiştir. Burala
ra biç bir kimse biletsiz girmiyecek 
tir. 

Her müşteri bilatın dip kısmını çı 
kıncaya kadar saklıyacaktır. Maliye 
memurları bu yerlere girerek biletle 
ri kontrol edccektirler. 

~ 

PUL PARASI 
Tiyatro, konser, sinema, stadyom 

gibi yerlerin duhuliye biletlerine yüz 
de beş nisbetinde pul yapıştırılaca
tır. Balo, dansing, plaj gibi yerlere 
biletlerine yüzde onbeş nisbetinde 
pul yapıştınlacaktir. 

Bilet üzerinde fiat olmazsa iki li
ra ceza alınacaktır . 

TETKiKAT YAPAN MEBUSLAR 
Avrupa'da zirai tetkıkatta bulu

nan Buraa meb'usu Esat Muhlis bey 
gelmiştir Konya meb'uau Hamdi 
bey de İktisat V ekileti tarafından 
Trakya'da zirat tetkikata memur ol
muştur. -------Maarifte 

Lise dersleri 
Edebiyat dersleri programın

da tadilat yapıldı 
Lise edebiyat proğramlarmda ye

ni bazı tadilat yapılmıştır. İkinci 
devrede onuncu sınıfa kadar men· 
şelcrden Tanzimat devrine kadar o~ 
kutulacak Ye son sınıfta Garp ede
biyatına ehemıniyet verilecektir. 
Haftada bir saat bedii kıraat dersi 
vardır. Bu esasa göre tadil edilen 
müfredat programı liselere tebliğ 
edilmıştir. 

DEVLET İMTİHANI 
Erkek nru~ı un moktelıınde ayın 

23 üncü Pazartesi günü devlet imti
hanı namilc b:,,. imtihan yapılacaktır. 

Ticaret mektebi nasıl 
ıslah edilecek ? 

Ticaret mektebini daha esaslı 
bir bale getinnek için bazı ıslahat 
yapılacaktır. Mektep müd.lrü Hüsnü 
B. bu hususta bir rapor tanzim et
miş, İktısat vekaletine göndenniştir. 
Bunun üzerine Hüsnü B, vekalet ta~ 
rafından Ankaraya davet edilmiş ve 
iktısat, hariciye, maarif vekaletıerile 
temas ederek şehrimize avdet etmiş
tir. 

Hüsnü B. mektebin müstakbel va
ziyeti hakkında şu malumatı vermiş
tir: 

- Vekil beyin eınirlerile Ankara
ya gittim, mektebin mesaisi baklan
daki raporumu vekalete verdim. Ra
porda tedrisata ait esaslı noktalar var 
dır. 

Mektebin yüksek kısmından yeti
şecek talebenin umumi kültüre sahip 
olmalarım düşündük. Bunun için de 
meslek mektebinin lise hüviyetini 
haiz olması lazımdı. Bu husus tespit 
edildi. 

Talebenin tetkik seyahatlarma e
hemmiyet verilecektir. Bundan ba§
ka ders saatlarııun tezyidi ibtısas şü
belcrinin derecelerini müzakere ettik. 
U!Qmu aliye şehbenderlik kısmından 
çıkacakların mesleke intisapları te
min edilememiştir. Bu husus hakkın
da hariciye velcaletile temas ettim. 
Şehbenderlik şubesinden çıkanların 
mesleke intisaplarınm teminini veka
letler arasında tespit edileceğini ü
mit ediyorum. 

.. = .. == ... , 
LEYLi MECCANi TALEBE 

iÇiN MÜSABAKA 
Bu sene liselere leyli meccani ya

zılmak için pek çok talip vardır. Bil
hassa Galatasaray ve Istanbul lisele
rine fazla müracaatlar vuku buluyor. 
Şimdiye kadar yalnız Istanbul lisesi
ne meccani leyli olmak için 340 ki§i 
müracaat etmiştir. Mektep idareıi 
müracaat eden talebe arasında bir mü 
sabaka imtihanı açacaktır. 

.~ 
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ipsiz Recep 
Arap Fuat pek ağır 

surette yaralandı 
Dün gece, Topkapıda Yiianlı ayaz 

mada Arap Yuauf beyin o&lu Fuat e
fendi ile İpsiz Recep aralIDda çıkan 
münazaada Fuat ef. ağrr aurette ya
ralaıum;tır. 

. Fuat efendi haataneye kaldırılmıt 
ıse de ~yatından katı limit olurunuı 
tur. İpsız Recep ile Fuat efendi Yı
lanlı ayazmada oturup rakı içerlerken 
çıkan bu münazaaya bir kumar mese 
Ies~in sebep olduğu söylenmektedir. 
İpsız Recep yakalaıınnş ve müddei 
umumiliğe verilmiştir. 

iKi KADIN GÜZELLiK 
MONAKAŞASINDAN iNTiHARA 

KALKIŞTI 
Ü~küdarda Bulgurlu mesçit ma

balles_ınde oturan Bedriye haıumla 
Hayrıye hanım güzellik münakaşası 
yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır. 

. Kavga epıcc devam ctmişJ araya 
gıren komşular ka.,gacılan ayırmış
lardır. Bedrıyc hanım evine dönünce 
kavgadan müteessiren bir şişe ten
türdiyot içmiştir. Hayriye hanım da 
ayni d_ereced~ müteessir bulunduğun 
dan elıne geçırdiği ipi boğazına tak
mış, kendisini boğarak öldürmek iste 
miştir. 

Yalnız Bedriye hanım hastaneye 
yatırılmıştır. 

KAMYON ÇARPMIŞ 
3117 numaralı kamyon Beşiktaş

ta hamal Mahmuda çarpnnş, Mahmut 
kalçasından yaralanmıştır. Şoför kaç 
mıştır. Mecruh hastaneye yatırılmış
tır. 

= 
BILDIRCIN ETiNDEN 

TESEMMüM 
Ticaret odası muamelat şubesi 

müdürü Taip Servet beye av merak
lısı arkadaşlarından birisi kendi vur
duğu birkaç bıldırcını hediye olarak 
göndermiştir. 

Taip bey kuşları pişirtmiş, evelki 
gece de yemiştir. Aradan bir saat 
geçmeden Taip beyin karnında sancı
lar başlamış, fenalaşmıştır. Yapılan 
muayenede Taip bey de tesemmüm 
al.iimi görülmuştur. Hemen lazım ge 
len ıniıdavat ~·P==· Taip uey 
tabu tedavidedir. 

BiR SÜPÜRGE YÜZÜNDEN 
Ayasofyada 22 numaralı pansi

yonda oturan madam Liza ile Marko 
bir süpürge yüzünden kavga etmiş
ler, Marko tekme ile Lizanın karnı
na vurmuştur. Marko yakalanmıştır. 

PENCEREDEN DÜŞTÜ 
Kasımpaşada Camiikebir mahalle

sinde Hüriyet sokaii,ında oturan Fah 
riyc hanımın yedi yaşındaki kızı Ru
kiye dun pencereden sokaga düşmüş, 
ağır surette yaralanmıştır. Rukiye 
hastaneye yatırılmıştır. 

KAÇAK RAKILAR 
Üsküdar da Selman aga maballe

&iı!de müskirat memurlarından Esat 
'"' Mehmet Ali efendiler Asım efen
di isminde birisinin evine kaçak rakı 
aramıya gitmişler, fakat burada A
sım efendinin zevcesi Leman hanım~ 
la komşusu Müfide hanımın müma
naat ve hakaretlerine maruz kalmış
lardır. Taharriyat esnasında Leman 
ve Müfide hanımlar rakı ile dolu iki 
büyük hasırlıyı bitişik komşuları Fet 
tah efendinin bahçesine atmışlardır. 
Rakılar musadere edilmi;tir. 

SAHTE BiR GA.ZEfEC1 YAKAYI 
ELE VERDi 

Kendisine gazeteci süsü vererek 
bir ticaret gazetesi namına abone ka
ydetmeğe teşebbüs eden Nurullah is
minde bir genç dün Kadıköyünde 
cürmü meşhut halinde derdest olun
muştur. 

Maznun, kullandığı sahte makbuz 
!arla birlikte mahkemeye sevkolun
mugtur. 
-~~~-------~~-~ RUM PATRİÔİNİN HASTALICI 

Rum patriği Vaailyon Efendi baa 
talarunııtır. Rumca gazeteler, bu bas 
talıktan teessürle bahsetmektedir. 
Diğer taraftan Patrikancde, Pat

riğin rahatsızlığı hafiflemiı olduğu 
söylenmektedir. 

GAZI PAŞA ŞEHiR YATI 
MEKTEBiNiN KADROSU 

Emanette 

Barem tatbikatı 
Cemiyeti belediyede 

müzakereler 

Adliye vekaleti Tiirkiyede memur. 
müstahdem kad1ı1ların 
istatistiğini yapacak 

Emanet memurları maaılarının da Memleketimizde müstahsil mev- Kadm ve kızlardan Ana, İlk Lis ~~re':' kanununa tev!ikan verilmesi kide bulunan kadınlar hakkında bir mektepleri ile sair mekteplere de ıçın lazım gelen tetkikat yapılmak- istatistik bazırlanacaknr. Bu istatiı- vam etmiı talebe miktarı, kaç tan<s tadır. tiki baz 1 · · Adl · V ki Emanet memurları maa•larında 1 • n ır anmaaı ıçın ıye e - nin diploma aldığı, hususi melcteı" • etince Müddeiumumiliklcrden bazı ı d kilerin mikt d bildiril' ' Baremin tatbiki irin bütreye 90 bin mal"-at · t . . er e arı a ecl°" • • wu 11 enmıştır. tir lira ilAvesi lazım gelmektedir. Bu Hilriyetin ilinından eve! 1323 ııe- H. ..,,_ . .. . paranın ne suretle temin edileceği nesinde Me•ruti t İda Ü&uwet ıılerı ile mile81e&elerd· 
1 • • ye re .zamanın- ü • 1 k . . araştırı ıyor. da 1329 senesinde, Cümburiyettc cretı o ara ıstihdam edilen, busu• 

Bu mesele Cemiyeti belediyenin 1328 te Tiirk kadınlarının ne gibi glrketlerde daktilo, müstahdem, am• 
bugünkü içtimanda müzakere edile- memuriyetlerde istihdam edildikleri le veııaire gibi muhtelif vazife ve hi. 
cektir. her memuriyette kadın adedi m.ikta~ metler yapanların miktarı da Vek.1-

NUMAROTAJ rı sorulmu,tur. Jete bildirilecektir. 
Sokak ve evlerin yeni harf ve ra

kamlarla yazılması ve numara kon
ması için lavhalar müteahhide ihale 
olunmuştur. 

= ELEKTRİK TARİFESİ 
Elektrik tarife komisyonu yakın

da toplanacaktır. Tetkikat neticesin 
de mümküh olursa tarifede tenzilat 
yapılacaktır. 

Fi"E ---=; ı 

ISTANBULUN ALBÜMÜ 
Selimi salis devrine ait vaktile Pa 

riste yapılan albüm Emanet tarafın 
dan satın alınmıştrr. 

Albüm o devrin kıyafetlerini, Is
tanbulun manzaralarnı ihtiva ediyor 

~ 

LOKANTALAR 
Belediye zabıta memurları lokan

talarda temizliğe riayet edilip edil
mediğini teftiı için emir almıılar
dır. 

Müteferrik H. 
Rıhtımlardaki eşya 

meselesi 
Ge.;enlerde bir refikimiz Nafia ve

kaletinin gümrük baş müdiriyetine 
verdiği emir üzerine rıhtım üzerinde 
ki eşyanın kaldırılacağını yazmıştı. 

Dün bu hususta gümrük baş mü
diri Seyfi bey demiştir ki: 

- Rıhtım üzerine vapur ve mavu
nalardan çıkarılan eşya ayni güıı zar 
frnda antrepolara konulmaktadır. 

Rıhtımda görülen eşya ise esasen 
antrepoya giremıyecek kadar büyük 
bagaj ve eşyayi sakiledir. 

Bunların da antrepoya girmesine 
imkan yoktur. 

l~ 

IZMIR GÜMRÜK BAŞMÜDÜRÜ 
İzmir gümnik baş mıidürü Sami 

B. üç ay mezuniyetle şehrimize gel
miştir. 

Sami bey İzmir gümrük işleri ve 
mezuniyt!ti hakkında dün bir muhar
ririmizc demiştir ki: 

- Mezunen Istanbula geldim. Ye
rime ithalat gümrük müdürü bey ve-
kil kaldı. -

İzmirde şimdi ihracat mevsiminin 
eıı kararotli devresidir. İhracat gece
li gündüzlü durmadan devam ediyor: 

Yeni gümrük tarifesinin tabiki mü 
nasebetile hazırlıklarımızı ikmal et
tik. İzmir de her yer gibi tarifenin 
tatbikini memnuniyetle karşıladı. 

Bilhassa Maliye vekili B. in son 
yeni tarifenin tüccar için daha müfit 
alacağı hakkındaki beyanatları tüc
carı çok memnun etmi§tir. 

~~ 

SAHiPLERiNE iADE EDiLEN 
EMVALi METRUKENiN 

iSTiRDADI 
Emlaki metruke işleri şimdiki bal 

de muntazam bir istikamette yürü
mektedir . 

Bundan hayli evci heyeti vekile
den çıkan, fakat kısa bir müddet son
ra tashih edilmiş olan bir kararın ta
biki esnasında firarilere iade olunan 
yüz binlerce lira krymetindeki emlak 
tekrar istirdat olunacaktır. 

Hükümet, bu kabil emlakten an
cak Lozan muahedesinden sonra va
ziyet edilmiş olanların tapu bedelleri, 
münhasıran sahipleri tarafından biz
zat ikame olunacak dava ile mahke
me kararı neticesinde sahiplerine ve
rileceğini ve emliki metrukeden hiç 
birinin iade edilmiyeceğini alakadar
lara emrettiği gibi ayrıca mühim bir 
karar da vermiştir . 

Buna nazaran, Heyeti vckilenin 
mezlrllr kararı tashih edilmeden evci 
her hangi ıekilde olursa olıun iade 
edilmi§ olan emlaki metrukeden he
nüz tapuya raptedilmemıt olanlar 
derhal istirdat olunacakbr. 

ÇANAKKALEDEKl HARP· 
ENKAZI DAVASI 

ANKARA, 17- Ankara birinci 
hukuk mahkemesinde aabık Eakişebir 
meb'uau Emin bey ve rüfekbı ile ma 

GÜNuN ADLİYE HABERLERİ 
Yedi adliye memuru vazifesini sui istimal 

cürmünden muhakeme edildi 
D~n öğle~en .•onr~ birin_ci ~ukukl talebeni kabul ederek Mustafa beyi 

h_eyeti_ u~umıyesı Eının beyın rıyase- celp ve müvaccbeıine karar ver 
tın de .. ıçtıma edere~. m~keme edil: Buııu müteakıp Beşiktaş mahkc 
mck uzre cvrala bınncı hukuka ven- mesi zabıt katibi İsmail Hakkı be 
len 10 adliye memurından 7 ıinia mu muhakeme edildi. · 
hakemesini icra ettL İsmail Hakla B. vazifesini ihma 1 

İddia makamında Abdurrahman den birinci hukukta 3 aya malıkfun e 
bey bulunmakta idi. Evve!A vazifesi- dilmiş ve fakat temyiz mahkeme• 
ııi sui istimal eden tahsili ceza me- cürmün ayni zamanda ihmal kadar 
muru Sait efendinin muhakemesi ya- sui istimal olduğu noktasından nak 
ptldı. Kendisi gelmer:ıiıti zetmittir. Mahkeme nakzı vakıa itti 

Muhakemesinin giyaben devamı- ba ederek evrakı berayı mütal&a mil 
na karar ve §alıit Sadık efendinin cel- dei umumiye vermiştir. Beşinci mu 
bi için gelecek haftaya talık edildl hakeme aerhotluktan cezayı nakdly 

İki · ı rak · "'b · 1 • d mabkOm bulunan bir ıabsm evrakır ncı o a ıcra mu aıır erın en ki c !il -' di · ti N ti AbdCıJk dl f d' i da il aa ayan e c.en ye aıt . e et a r e en ın n vası r yet e- d ürmü ı b" lmadı" d dildi.Abdillkadir efendi Eyipte fırın be• c ti kauıu en aaildıtl 0 .,ın aı . rae ne rar ver . 
c
1
.'. ~~met efendıye celpnameyi tep- Altmçı olarak vazifesini sui isti 
ıg ıçın arannş fakat bulaınaınıı buna mal d bir' · k' · ı · d h · dd ti k ld Ah . c en ıncı ceza dtıp erın e· 1 e en~re yo a met efendıye İhsan beyin evrakı okundu. Kendisi rast gelmış ve hakarette bulunmuş. 1.. · · · 

M b .. 1 b' dığmı neusu u daıreaındc teblıgat yapılam. aznun oy c ır şey yapma d • d bk l'k ı d S .. ı· M"dd · • b h'tl 1 ıgın an ma eme ta ı o un u. o· soy ıyor. u eı ıse unu şa ı er c 1 k absili' ı · d I · t ed -· · .. 1 di o ara t ecza memur enn en ıspa ccegını soy e · aat efendi muhakeme edilecekti. Cür 
_Bu ~ah.itlerin celbi için mahkeme mil vazifeyi aui iıtimal idi. 

talik edildı. İkametgfilıı meçhul olduğundan 
Üçüncü olarak tepliğat memurla- yeni kanun mucibince gazetelerle ce! 

tından Kenan efendinin evrakı gcli- pnamenin ilanına karar verildi. Diğe 
yordu. Kenan efendi pastırma taciri maznunların davası 24 eylül Salıv. 
Agop efendiye 7 50 kuruşluk bir borç talik olundu. 
ihparnamesi götürmüş vebu meblağı BIR1NC1 H RiilŞ! IQ 
icraya yatırmak üzre teslim almış ve Birinci hukuk reis vekili Tcfik f 
buna mukabil lsmail isimli bir mak- tekaüde sevkedilıniı ve yerine !kir 
buz da vem:. fakat parayı icraya ci ticaret azasından Emin B. tnyin 
vermemiştir. Kenan ef. parayı yatır- dilmiştir. Tevfik B. avukatlık •>dece 
mak istediğini fakat lazımgelen borç tir. 
ler para yetişmediği ve nezdinde de ADLiYE MUBAC\IRLERININ 
fazla rara bulunmadığı için icraya KORDONLARI KALDIRll.Dl 
yatıramadığını, digcr isminin İsmail Adliye vekaletinden dün telefon! 
olduğunu herkesin bildiğini söylemiş verilen bir emirle m!ibaşirlerin gc 
tir. Ayni zamanda bu işlere tebligat ğüşlerine taktıkları kordonların ~f 
müdürü Mustafa beyin şahsi iğbirarı vedildiği blldirilmiştir. Bütün milb 
sebebiyet verdiğini iddia etti. şirlcr dün kordonlarını çıkarmı la 

Heyeti hakime müddei umuminin dır. 

Spor 
Boks,Tenis, Denizcilik 

ve Futbol sporları 
Cuma günü fevkalade bir progra

ma malik bir spor günü geçireceğiz. 
Boks, Tenis, Denizcilik ve Futbol 

hareketlerile dolu olan bu Cuma spor 
cuları tatmin edecektir. 

Boks - Tepebaşı bahçesinde ter
tip edilen boks maçları çok enteresan 
olacaktır. Programdaki maçlar arasın 
da bilhassa küçük Kemal-Sıtla ma
çı günün en hararetli temasını teşkil 
etmektedir. 

l=-~--rr._...,..~-

FATiH BELEDiYESiNDE 
Fatih Belediyesinde nikablan ak 

tedilenlerin isimleri şunlardır.> 
Kamil ef. ile HaYa Nimet H., O• 

man ef. ile Fatma H., Recep el. ile 
Rebia H., Rasim ef. ile İsmet H., Ar 
daş ef. ile Agavni H. 

BEY AZIT DAiRESiNDE 
Beyazıt belediyesinde nikahları 

aktedilenlerin isimleri şunlardır-
İbrahim B. ile Ayşe Cenan H., 

Hüseyin el. ile Mihri H., AbduUah 
ef. ile Saadet H., Mehmet ef ile t.liy 
H. 

Bu maçın akibeti hakkında muhte
lif tahminlere tesadüf edilmektedir. 
Bazen Kemalin Sıtkıyı kolaylıkla mağ 
ltlp edeceği, bazen Sıtkının Kemali 
ilk raventte nakavut edeceği iddia o
lumıyor. Şurası muhakkaktır ki bu 
iki iddia da temamen balaperva.zane- ÖDEMiŞTE YACMURUN 
dir. Hakikati söylemek lazımgelirse i- TAHRiBATI 
ki rakip arasında hakiki bir avantaj, Ödemiı yağmuru hakkında gele. 
esaslı bir fark yoktur ve idmanı ye- malfunata göre, taşnnş olan Mende 
riııde olan kazanacaktır. res çayının sulan çekilmiştir. Kaz 

Günün diğer mühim maçlarını ya- dahilinde kendir, incir ve nnsır mah 
pacak gençler arasında tanınmış si- sulleri üzerinde 100,000 liralık. bir r. 
malar mevcuttur. yan tahmin edilmiştir. Kiraz nahiye 

Deniz yarışları-Beykozda yapıla sinin Suludere köyünde 30 ev halli! 
cak deniz yarışları günün. en mühim ra uğranngtır. Bu köy balkı çok fakir 
hadisesini te~":iJ ~~e~e<:lir. Mmtaka dir, yağmurdan evleri yıkılmı:§ olar. 
denizcilik bınncılıklerı11';'1 ?'evzuu lar, çardaklara nakledilmi,ıerdir. Sc 
bahıolduğu bu yarışlar şım~~y~ ~- yl.fi.ptan Menderes nehrinde boğular. 
d~r y_~pıl~ l'.arışların en müh~~- !ar, Omurca köyünden koca büyü 
dir, çunkü ııtırak edecek kluplerın ik oğlu Omurca köroğlu Halil karısı v· 
tidarları arasında müsavat teessüs et- çocuğu, Hüseyin kansı ümmiye il 
miştir. Beydağuıdan hüviyeti henüz tespı 

Teniş maçları-Bu Cuma günii edilemiyeıı bir erkek ve bir kadın, kz 
Taksimde Tavn klüpte memleketimiz ymakçı köyünden de bir kadındır. 
de ilk defa olmak üzre bir "Beyne!- ••• ••••••••••••• •••t milel pmpiyona" yapılacaktır. Bu tur • Sami )pekçi vs J. Vasflyadls 1 
nuvaya gebrin yerli ve ecnebi en mü- • • J 1 
bim teniıçileri iştirak etmektedir. : ithalat - hracat : 

Maarif vekaleti leyli meccani ta
lebe kayıdında müsabaka imtihanla
rına dikkat edilmesi için maarif e
minliğine bir tamim göndermiştir. 

İstanbul vilayet muhaaebei huausi liye vekaleti arasında, Çanakkaledeki 
yesine tabi bulunan Gazi Pap yatı harp ankazınm lraldmlmalI meıele
mektebi kadrosu 480 den 300 e indi- sinden mütevellit bir dava vardır. 
rilmiştir. Bu 180 talebeden yüzkrrkı Maliye vekfileti, bu ankazı kalduma-

FENERBAHÇE BURSAYA • G"" ""k ı· 1 
GiDiYOR • umru muame atı ı 

Fcnerbahçe birinci futbol takımı • 1 
tam kadroau ile ayın 27 ıinde Buraa- : Galata, Mumhane caddesi, ibra 1 
ya gidecektir. Balıkesirliler Fener~ • blm Rifat H&n No 14 l 
çenin Balıkesir~ kadar ~~lmelenı;ı •••• •••••• ••• •••• ••t. ILK MEKTEPLER 1 TEŞRiNİ bu sene mezun olmug ve diğer krrlu yı taahhüt eden bu gruptan 112 bin 

EVELDE DERSLERE da dönmüş bulurunaları ve yaşlarının lira tazminat istemektedir. 
BAŞLA YOR fazlalığı gibi sebeplerle mekteple ala 

İlk mekteplerde 21 Eylül cumarte- kasına kesmiş bulunmaktadır.Bundan 
si gününden itibaren kayt ve kabul mada İstanbulda maarif vekfile~ine ta 
muamelesine başlanacaktır. İptidai bi bulunan Dumlupunar şehır yatı 
mektepleri son tespit edilen gekle na mektebi vardır. Bu mektep biltlln 
zaran 1 Teşrinievvel salı günü açıla- Anadolu mekteplerinden gelecek ey-
caktır. tamı kaba! edecektir. 

YENi MtMLLiMLERIN 
TAYiNi 

Muallim mekteplerinin bu ıeneki 
mezunları vekfiletçe münhallere tayin 
edilmiştir. Bu husuaa dair emirler 
çok yakında alakadarlara tebliğ edi
lecektir. 

A VE B MUALLiM KURSLARI 
Köy ve §•bir mekteplerine mual

lim yetigtirmek için açılan A ve B 
kurslarında bu ayın nihayetinde tet
ri1Sta hitam verilecektir. Her iki 
kursa devam eden talebenin miktarı 
SO vi mütecavizdir. 

• Şarap müteha11m? - Şarapçılı
ğmuzın inlı:i§ah için tetkikat yapmak 
üzre Müskirat İnhisar idareli tarafın 
dan Avrupadan cclbedilmit olan mü
tabassıs; lzmir ile Manisa bağların
da tetkikatını bitirmiıtir. 

Şimdi Balıkeair bavaliıinde tetki
kat yapmaktadır. 

Oradan Trakya havalisiııe geçe
cek ve tetkikatını tamamladıktan aon 
ra prapçılığıDll.lm ihyaaı çareleri 
hakkında bir rapor tanzim edecek, 
M Ü•kira t umumt müdürlil&üne vere
cektir. 

- ••llldll 

teklif etmektedir. Bu teklifin kabulil DEVREDiLECEK iHTiRA 
muhtemeldir. BERA Ti 

HACI MEHMET B. MANISADA "Bina duvarları, damları ve müm. 
İzmirde bulcrunakta olan İskan siline mahsus muaddel çerçe•e terti 

müdiri umumisi Hacı Mehmet bey bati" ~ak~ı;d_a o':'beş ıenc mild~etl< 
Manisaya gitmittlr. Orada İskan iş- Sanayı ~üdinyetınden S Tetriııinet 
ı · · t tkik il b' üdd t ul 1929 tarih ve 610 numcro tahtınd elrınık •bil"'" e ırdmtl Ae dınmhqg bir ihtira beratı istihsal kılınmıştı o aca , cu.ıara av e e y ava- 1-1ı. ih · f h l' · · d ktir Bu kere meZ&ur tıra uru t ve Y• 
ısıne gı ece · icara verileceğinden iştirasına ve Y• 
TALEBE MÜFETTiŞi iZZET B. isticarma talip olan zevatın Istanbu 

Avrupada bulunan Tiirk talebesi Aşır Efendi Kitaphane ıokağuıdaTü: 
müfetigliğine tayin edilen Darülfü- kiye Hanında 19-22 numerocfa mu 
nun içtimaiyat müderrisi İu:et B. irim vekili İıtok efendiye mu acaa• 
dün Alamanyaya hareket etmlttlr. etmeleri. 

tetki c.yıuı 
r ..... "-' 





::~/1029 kadınlara Çarpmba 
/ı 929 •rkelclve Pe11embe 

'il I 9 / lOiO Camutul 
lı:adınlara 

91 I o/ lOiO Puar 
erkelı:lere 

~ I g .1 1929 Puanuı 
kadınlara 

~/9/1929Salı 
erkeklere 

as I 9 I 1929 Çar,amba 

261 
kadınlara 

0/1929 erlteklıre perfCmbe 
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" c 

1 

~ıı 
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Su tana met 
den ye k. 

Asker tekaüdü 10001-10650 
6501- 6650 Mülkiye • 

Asker Ailw 8001- 8850 

Mülki ve 5001- 5200 • 
ilmiye ıekaildil ve 
Hlzmed vataniye 

dle 501 - 610 

Asker tekaüdü 10651-10750 
Millklye • 6651- 6750 
Aıker ailell 88.51- 8600 

Mülkiye 5201- 5350 
• 

Asker tekaUdU 10751-10850 
MUlklye • 6751- 6860 
Asker aJJw 8601- 8800 

Mtilkiye • .5851- 5500 

Asker takaüdil 
MUllclye • 
Asker ailesi 8801- 8965 
Millklye • 5501- 5600 

MİLLİYET ARŞAMBA ıs EYLÜL 1~ 

ylp Samatya Kasım paşa Haydarpaşa 

den ye k. den ye k. den yek. den ye. t 

38001-38150 40001 -40300 21501-21750 28001-28350 
82501-32575 28001-28150 19001-19050 18001 -18150 
86001-86200 42501-42900 20001-20250 26001-26450 
82001-82100 29001 -29200 19501-19560 16001-16300 
4501- 451!5 4001- 4080 2501- 2510 2001 - 2060 

88151-38800 40301 - 40500 21751-21950 28851-28650 
82576-82635 28151-28800 19051-19080 18151-18300 
36201-86400 42901-48200 20251-20500 26451--26900 
82101-82180 519201-29850 19561-19610 16301-16550 

88301-88400 40501 -40700 21951----'ll!IOO 28951-28900 
28301-28369 18301-18400 

86401-8651!5 48201-48500 20501-20650 26601-27250 
29351-29500 16551-16700 

38401 -J8500 1 40101-4-0810 22101-1!1!250 28901-29125 
18401-18460 

86526-86620 1 48501--43770 20651-·20775 272!il -27252 
. 29501-29600 16701-16850 

OşkUdar 
den ye. k 

83001-38400 
22801 - 22650 
30001-30500 
21001-lll250 
8001- 8040 

83401-88800 
22651-22700 
80501-81000 
21251-21450 

83801-34050 
22701-22800 
81001-31400 
21451-21575 

84051-34210 
22801 -22900 
8!401-31770 
21576-21675 

Beşiktaş 
den yek. 

48001-48300 
26001-26100 
45001-45400 
25001-25150 
8501- 3601 

48301-48550 
26101-26200 
45401-45750 
25151-25250 

48551-48700 
26201-26260 
45751-46050 
25251-25350 

48701--48820 
26261-26320 
40051-46320 
25351-25425 

.. 

Beyoğlu 
den yek. 

52001-52200 
14001-14150 
50001-50250 
13001-13150 
1501- 1650 

52201-52350 
14151-14250 
50251-50500 
13151-13300 

52351-52450 
14251-14825 
50501-50650 
18301-13400 

52451-52580 
14826-14400 
50651-50720 
18401-18470 

Fatih 
den ye k. 
17001-17300 

• 

10001-10150 
14001-14400 
8001- 8200 
1001- 1132 

17301-17500 
10151-10250 
14401-14750 
8201- 8350 

17501-17700 
l 0251-10300 
14751-15000 
8351- 8500 

17701-17870 
10801-10850 
15001-15200 
8501- 8570 

7 

Merkez 
den ye k. 

3001 3300 
2001- '.!l~O 

3;;0 
250 

1 IQO 
1- 53 

3301- 3500 
2151 - 2250 
351- 600 
251- 450 

3501- 3650 
2251- 2350 
601- 850 
451- 650 

8651- 38!0 
2351 - 2450 
851- 900 
651- 700 

Istanbul Zat Maaşları Muhasebeciliğinden 

~ı.-A J ' Maaş sahiplerinin nazarı dikkatlerine 
' 1n ~e •ked, Mülki, İlmi, Tekaüt- 2 - GUnU gelmeden hiç kimseye ğe mecburdur. muhtevi verecekleri listeler mucibin cüzdandan fazlası için numara ve dınlar erkekler gününde erkeklerin mez. 

~•terııe Yetıınlerin, dulların balada ist'isnaen maaş verilemes. 4 - Erkeklere mahsua günlerde ce günlerine dahil olan maaşlarını maaş verilemez. • müracaat etmesi şarttır. 9 - Bir günde alman numara er-
lan; Un günlerde EyUll ila Teşri 3 - Günilnde müracaat eden her kadmlara,kadınlara mahsus günlerde merkezden akşamları alacaklardır. 7 - Muayyen gününde gelmiyen- 8 - Maaş tevziatında bulunan me 
r. ç aylık IRaaJları verilecek- şahıs içtimai mevkii ne olursa olaun erkeklere maaş verilemez. Bunlara şubelerden maaş verilemez. ]erin maaşları müteakip günlerde mur polis jandarma hiç bir kimse- tesi günü istimal edilemez. Yeniden 

nuıpara_alm~l!..!.e~ırası_nı_bekleme- s - Bilumum sarraflar imzalarını G - Hiç..!>ir_kim.s_eye ~ günde iki verilir~Xeterki _kadınl~_gürıü".~C: ka nin maaşını alamaz ve ~a~assut~de- numara almak mecburidir,__ 

~0rveçyanın halis A1orina balığı 
~mahsulü alemşümul marka 

l~ . g
000 

Deniz satınalnıa konıisyonun~an: ı : 
1~tei 18 ta: Rekompoze maden kömürü kapalı zarfla ihalei kat-ı 

1200 ; • 929 çarşamba saat 14 te 
~tei 18-g~~ Lavamarin maden kömürü kapalı zarfla ihalei kati

lOoo t 9 Çarşamba saat 15 te. 
~ta{ 18-g~~ Lavamarin maden kömürü kapalı zarfla ihalei kati• 
.. lıt. Lf V 9 çarşamba saat 15,5 da 
:çııı. hatada ekaleti deniz kuvvetleri sefaini harbiye ve müessesat 
~ Yııkarıd muharrer Rekompoza ve Lavaınarin maden kömür
. tlcriııi. gö a Yazılı gün ve saatta ihaleci icra edilecektir. Şartna
ıc'lıııi lhal rtnek isteyenlerin her giin ve vermek isteyenlerin 
'a on ede muharrer saatta Kasnnpaşada deniz satın alma 

una !i ın racaatları. 

~Ül~K TATIARE Pil4NG~~D 
Ü 

YEDiNCi TERTİP 
3• NCü KEŞİDE 

11 TEŞRİNİ EVVLDEDlR 
Büyük ikramiye: 

40,000 liradır 
Aynca: 

20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

1, ve 10,000 ,, Bir n1ükafat 
1 u hşded · " e c~m an 3,900 • numara kazanacaktır. 

Zonguldak yüksek , 
ra~en mühendisi mek-
~bı tnüdiriyetinden : 

~i 1 rıguJdak "k k d -h d' · k t' eyli yu se ma en n1u en ısı me te-
~ıt. lli : ~eccani ve tahsil müddeti dört sene-
!11.<ı.bı.ı.ı ~lncı senesine münhasiren lise mezunları 
'Qt. Gi llnur. Tedrisat 1 Teşrini evvelde baş
ı! nditiyt~ek isteyen lise n1ezunları, mektep 
,1~1lan-ıee •1ne bir istida ile beraber, lise şeha
ıl hat r sı veya muvakkat tasdiknamesi, 6 foto, 
~t~aın apa.ru ve nüfus tezkeresi ve aşı şeha
~elıdirı:S'nı göndermeli ve adreslerini bildir

,;- ~Kayıt müddeti 1 Teşrini evvele ka-

A l'OccAR ve BANKA-
~o ç,r.._ıııb MEMURU OLMAK iÇİN 1 
v, Ye kadaraı ve Cumartesi günleri saat 15 ten 17 ye ve 18 den 

~ v, ~suu deft ki sınıf açılınışnr. MalOman tücariye, ilınl hesap 
~ı itıı anka en erı, Basita, Mlizaafa, Pakradnmar, Amerikan usuli 

tlha u~nıeJAn 4 ~, 
1 

nda ııı ay zarhnda kAınilen tedris olunur. Son 

. I·· ~to 1 tedarı1tt'hffak olanlara muhasebeci ~ehadetnameıl verilir 
ı ,, lfrarıı 1 Ilı nde muavenet edilir. Dersler başlamak üzeredir. 

J Is tccane al k '"'· t(sy00 n ma ve kaydolmak için Çarşıkapı tram-
"'llt li Unda A ik , , __ _ 

Usıuı d mer an .....,...,, ve Tlcarrt dershanesine mü-
ersler dahi kabul olunur 

• Müdürü: A o Pakradonl 

~"; ..... !ürk kolleksi; posla pullan 
a~)arc lcanun mucibince, yalnız Istanbulda Cajtaloğlunda 

"ttd ceıniy ti b. ' c satılır e ınası alt katında T. TA. C. pul sa~ mü-
. '.°11U•tameller kilo ile. 

HASAN BALIK Y Afil 

Z•2&-U 

Otomobil ve ya 
kamyonunuzda 

Gudyer lastikleri 
kullandığınız zaman 

en bozuk yollarda 
arızasız seyahat 

edeceğinizden emin 
ola\Jilirsiniz. 

Türkiye için umumi vekili: 
Kemal Halll, Mehmet Rlfat ve 

,urek4sı 

Istlklal caddesi No 168 telefon Beyoğlu 742·743 
telgraf Tatko 

Ti~areti ~alıriJe nıette~i Alisi nın~nrlü~ün~en : 
Teşrini evelin on ikinci Cumaıtesi günü tedrinta iptldar edileceğinden talebe kayt ve kabulüne 

başlanmışur. Mektep nehart ve meccant olup sefaini tlcarlyeye kaptan ve makinist yetıştirir ve dere

cesi yüksektir. Tahsil müddeti ikisi tlli ikisi Ali olmak üzere dört senedir. Ali birinci sınıfa liseyi 

ve tA.li birinci sınıfa ilse dokuzu ikmal eylemlş veya o derecede tabsil gürdüğü alelusul tastik edil

miş talebe alınır ve liselerin onuncu onbfrincl sınıflanndau münakele suretile talebe kayt edilir. 

Talip olanların Teşrini evvelin birinci gününe kadar istidalarına atideki evrakı rapt ederek ortaköyde 

çıragan sarayı ittisalinde k!in mektep müdürlüğüne müracaatlan Uzımdır. 

l - Hüviyet cüzdanı, 2 - Aşı şabadetnamesi, 8 - Mektep tastlknamesi ve ya şabadetnamesi. 
4 - Maznun ve müttehim olmadığına dair polisce musaddak hüsnühal ilınühaberi. 

5 - veli vellyelerinin musaddak imza suretler!, 6- 4 adet kartonsuz vesikalık fotoğraf. 

Eczacı ve Dis~i ıne~epleri ınü~ürlüiün~en: 
Sıhhat ve lçtimal muavenet Vek~eti cellleslnden mevrut emir mucibince lsimlc.ıl EczKı ve 

Dişçi mektepleri ınüdürlüğüne bildirilen pratik Dişçilerin lmtihanlııruun icrasına ı 2 - Teşrinievvel -

929 tarihinde başlanacağı ilin olunur. 

• DOKTOR" 

IZZETKAMIL 
Yeni ve eski belsoğukluğu tm -

razı cildiye ve frengi tedavi eder 
Bahçekıpı şekerci Hacı B,·kir 
k~ısındaki apartmanda 1-1/2 dan 
16/il ya kadar 

Yüksek BaFar mektebine talebe taJI Ye ka~uın 
Yüksek Baytar mektebin• meccani va leyli talebe kayt ve kııbu 

Wne başlanmışur. 
Resmi ve lıueuol llıe mezunu olan taliplerin l/Tetrlnlevve)/91!9 tarihine 

kadar lsıenbulda sollroly~ mektep roktörlilğilnc bir istida ile muracaaı 
temeleri lAzımdır. 

Gayet taze olarak geln1iştir. 100 kuruşa kiloluk 
şişelerde HASAN ECZA DFPOSU toptancılara 
\Jüyük _!.enzi!al:.__ _ _ ___ __ ___ _ _ 

Enılat ve EJtanı ~an~ası lstan~ul su~esin~en 
TAKSITEE SATIŞ: Balurköyünde kartaltepede avnlye sokağında 

5 Nolı hane esas 90 ihale 2/ I0/929 tarihinde muhaınmen kıymeti 

4000 lira. 
PAZARLIKLA SATIŞ: Bebekde Nlsbetlye kasrı esas 28 muham

men kıymeti 26200 lira. 
Heybeli adada Yalı caddesinde 4, 10, 12, 14, 16/16/1 numaralı 

dukkAnlar esas 95, 96, 97, 98, 99 muhammen kıyınetleri 3400 lira . 
Tabtakale caddesinde 2 numaralı ıirsa esas 55 muhammen kıy

met 4900 lira. 
MÜZAYEDE iLE K!RALIK: "Osküdar A!tuni zade valdebaR 

arazi, ahır ve samanlık esas 72 !hale 28f 9/929 tarihinde bedeli 

icarı 250 lira. 
Çırpıcıda 20 dönüm tarla esas 87 !hale 28/9/929 tarihinde be

deli icar ı 7 5 lira . 
Teşviki yede l harita· numaralı bostan esas ı 31 !hale 28/9/929 

bedeli icar 7 5 lira . 
Teşviklyede 15 dönüm bostan esas 181 ihale 2lHr929 tarihir• 

de bedeli icar 20 l lira. 
Teşviklyede 14 dönüın bostan esas 131 !hale 28-9-929 tarihin

de bedeli icar 70 lira . 
BalAda muharrer em!Ake talip olanların Şubemize müracaatları. 

~ Sipahi ocağından: ,..._ 
1 VELİEFENDİDE: AT YARIŞLARI 
~ 20 eylOI 929 cuma saat iki buçukta <111-

Deniz satınalnıa tonıisJonun~an : 
18 Eylfil 929 çarşamba günü ihale edileceği ilan edilmekte bu

lunan 9000 ton rekompoze kömürün şartnamesinde yazılı olan 
teslim müddetinin bir ay daha temdit edildiği ilan olunur . . 

Damla damla göl 
Ataların bu sözilndekl isabeti tasarruf kumbaraları· 
mız kadar kuvvetle lepat eden bir şey olamaz. 

1 

Farzedellm ki bir yaşında bir çocuğunuz var, bu 
çocuğunuzun istikbalini temin için her giln 

kumbaraya yirmi belf kuru~ atmağa karar 
verdiniz. Her gün kumbaraya attıtınız bu 
para bir sene sonunda [90] liraya yakın 

bir yekQna baliğ olur. Çocuğunuz beş 

l'llşına geldiği zaman [500] lirası, on 

yaşına vardığı zaman [1200] lirası, 
on beş yaşında [2000] lirası ylr· 
mi yaşında [2900] lirası topla· 
nır. Hayata atılacak çağda 
bu her milşklll atlatan bir 
sermaye olur. Derhal 
bankamızdan bir ku· 
mbara alınız ve bu 
gilnden tezi yok 

her gQn (25] ku

uruş artırmağa 

başlayın. Bu 
giln artırdı· 

ğınıı [ 25] 
kuruş yarın 

çocutunu
za bir ser-
maye O• 

lablllr • 

Tllrkiye iş Bankası 

MESUL MUDURı BURHANEDDiN 



BiN SÖZ 
BİR RES1M 

ÇARŞAMBA 
18 EYLÜL 1929 

Adliye Vekili r: abmut Esat 
•taydarpaşa la 

\nkaradln 'ebrlmfze gelmiştir, Mahmut Eaat Bey 
' bir cok zevat tarafı11dan J<•rc.ırn•ıstır 

lkhsat Vekaleti Ziraat mUstetarı Ihsan Abidin Boy Poznaa serr:lalno lftlrak etmek llzere dUn gltm i~ , 
Romaayayadakl baytar kongresine lftlrak t;locek murablıularda gitmiştir 

Don blrlncı Hulı:uıı: neyetı umumıycaı toplanarak vazıreıertnl Uımal edea yedi memuru munaıı:eme etti, Ortadaki resim hoyetlhaklmedlr • 

.. 
, 

,-
Anadı•lu'da halk tUrkülerinl toplaıııata giden konacrvatuar hey eti diln şehrf•lze r:elmlftır. Bu fototraftarda lıey'eda fat'kf Aaadolu'da 

halk tllrkUlerlnl toplamasına alt lrt'~alan tespit olnnıııvttur 

Re imde Slmav'o.:a Simav tayyaresine lelmkoyma merasimi gorUndyor 1 .A nk .. ra'cla sebze hallnln lnşasıııa bAflannuştır 

Almanlar. vaktlle garbi Aaadoludan Almaayaya bir 90k taşı 

ve uanatlka nakletmlfl•rdl. Bu meyanda Mtlaııta çarfıkapuıu

nun bafka bafka zamanlarda gOturlllmn, olan parçalannı son 

gUnlerde bir araya gedrelek eekl kapı fOkllne koymutlardır. Bu 

f&yanı dikkat binanın bir re&mlnl dDn gelen 

razettlerden lktlbaı ettik 

Ankara otomatik Telefoııuaua 4 Dacı teııı aoııul 

1 
' ' 
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