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Sö 
ZDEN İŞE GEÇİNCE .. 

Cenev 'd 
SeJis· .~e e parlak nutuklar 
ıtıüd~;ı ay.~t._buldu . On gün 
Ve cö tle butun dünya, yüksek 
ı\Vru n:ıer~ fikirlerle oyalandı. 
leri ~~ sıyasetinin birinci rol

lahd~~- an sulhüne, tesliiıatın 
nçliğ' ıne, ~vrupa birliğine. ge
insanıinf terb~.Yesine ait geniş ve 

l.liğer 1°:~uller ortaya attılar .. 
tıııırah~ lı Yı mütecaviz milletin 
dılar N aslan da bunları alkışla 
tiha~dautuk~ar~ bakılınca sanki 

ltıilletıe/e.~ı .. bır devir başlıyor, 

Verdiğimiz cevap hakkında cok mühim malumat .. 
' .....;;;~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~--~~~~~~~~~
~~~ 

Yunanlı~ar.a ne dedik jDostlllk,sa111i~i-j~içi~ öld~tı 
ve ne ıstıyoruz?.. yet, vuztlh. Olüm hadise-. 

Ce,rabi notamı
zıı1 esasları .. 

, Türk-Bulgar müna- sinde mes'ul 
sebatının hakiki 

veçhesi aranıyor 

Sarına butün samimiyetlerile Hükumetimiz Yunanis 

niyet~ ~olaş oluyor·· Ve insa- tanın teklif ettiği kom 
nıırıa ıçın mes'ut bir istikbalin 
di, };'~ Sezii~_YOr zannediLbilir- promis müzakeresini liiiııiiWj 

Sofya Elçimiz I Iusrev 

Beyin gazetemize şayanı 

dikkat beyanatı 

acı hak~kt soz·d· en işe geçilince sarih müzakere esas· 
k ı at b Kendisini ziyaret eden bir mubar-

CQdinj " Utün çıplakliğile Iarı teklif edilmedikçe ririmizin suallerine Sofya Elçimiz 

~UtUkl gostermekte gecikmedi. kabul etmemekte Ve Ridvan bey oğlu 
lereddij~ ~.snasında şüphe ve Husrev Bey şu su-

dı Ve b gosterenler hak kazan- Yunanistanca sarih, retle cevap vermiş 

ltıtııı "eynelmilel hayatın niza- ameli ve seri hal çare- tir: 

~'ğiş?le n~tuk ve nazariye ile leri teklif edilirse bun- Tevfik Rüştü Bey k~~ar Eivs~;n~~I'~~ 
tı bir ~~enın mümkün olmadı- kalacağım. Başve-
Çin e a daha anlaşıldı. lart tetkikten imtina etmiyeceğini beyan Ve kil İsmet paşa Hz. 

lar d~~hhası, belki de nutuk- ahkamı ahdiyt!nin tatbı0 kı'nı· talep etmektedir ıerine hürmetıeri-
ıtıış ol nın heyecanına kapıl- mi takdim ettikten 1""'"""' 

letıeri lllakdan ziyade büyük dev Lı·· • . . • sonra, şefim Hari-

attırn:ı n k Yüzlerindeki maskeyi r ukumetımız Garbı Trakya da vatandaşlarımızın devam ~!~:m;e~~~i T:~?k 

lier1ı;esa i
1
çin bir teklif yaptı. edegelen ıztıraplarına bir nihayet verilmesini Rüştü Beyfendi bu 

tıı' su h . . 
ıl!etier ıstıyo'.. . H~rkes ehemmiyetle kasdediyor rayı teşrif etmez-

ltarde !' arasındakı tesanutten .. .. • •. • • .• !erse sırf kendile-

le ise ş 1~ten bahsediyor ••. Öy- Cuma gunu tayyare ıle gonderılen cevabı notamız dun rine mülilki olmak 

Ve ltıiin lllılletıer arasında ihtilaf maslahatgÜzarmıız tarafından Yunan hariciye nazırı M. talimatlarını şeref 

ba2:1 va:~aalara sebebiyet veren Mihalakopulos a tevdi edilecekti. Maslahatgüzarımız no· tellikki eylemek üz lıusrev Bey 

tın IYetler v d k' b 1 re Ankara'ya da uğrayacağım, on-

tetk·ık . . .ar ır 1 una- tamızı tevdi zımn•nda dün için Yunan hariciye nazırın- s ı 
rı ıa edı!ıp ıslah olunmala dan sonra o ya Elçiliği el'an uhde 

ler ~anı geJm· . . . · dan randevu almıştır. me mevdu bulunduğundan bittabi 

l hılh ıştır. Bu vazıyet- T .. ki h .. kA • b b d d • h.. .. • Sofyaya dönecöeğim. 

Crind assa son sulh muahede- ur ye u unıetı u ceva m a a azamı usnunıye- Praga naklimin mevıuubahs oldu-

ııas11 ;.n .doğınuştur. Onların tini ve muahedata tanıamii riayetini göstermiş ve Yunan ğuna dair rivayeti ben de sizin gibi 

11~dildikırlıı?n~y. et ve metotla ak- hükumeti tarafından muahedatı mevcude ahkamı daire· gazetelerde okudum. 

ıı erı b .. li Üç sene "Buda Peşte" de muvaffa 

k ll'ıdUr. C ~tün dünyaca ma- sinde sarih, ame • ve seri hal çarelerini müeınmin tekli- kiyetle Türkiye Cumhuriyetini tem 

k'.tıın 19 Unernıyeti akvam misa- fat vuku bulursa bunu tetkik ve miıtalaadan imtina et- sil etmeme mükafaten bizim için mü 

Laıltl_; inık>,:=ubrnı'rakmddeski dedbu tet- memekle beraber zaten çok gecilanişolan mevcut ahkamı him bir mevki olan Sofyaya naklim 

' 1 " -• a t Ş den ve burada da devlet ve millete 

haı,:ın:ıaddenin tat~'k.a 
1~· bınu ahdiyenin tamamileiatbikini talep etmekte bulunmuştur. karşı borcumu tam üç. sene devam 

k'J an:ıak · . 1 1 es a ı H .. k A t • • b d t d l b' eden müddeti hizmetim esnasında 

~ etnı.eli . ıc;ın bir komite teş· u ume ımız ceva ımız. a va an aş arnnızu:ı gar • 1 mübeccel Reisi devletimiz Gazi haz 

nı~ Yeni zi~·\te cihan vaziyeti- Trakyada devam ede gelen ızb'aplarma hakkanıyet daı- retlerinin ve hükumeti Cumhuriye

f0re Yenide ıy~.t ve metotlara resinde bir nihayet verilmesini de ehemmiyetle kaydedi- nin arzusu dahilinde bihakkın ifa-

8§t~Çin rnu: gozden geçirmeli .. yor. dan sonra Praga nakil havadisinin 

herısİnden dahhasının nutuklar ,. ,. ,. hiçte yerinde olmadığı ve esastan 

~t ah ari olacağı tabiidir. 

... ~!~:e:~i~i. a kıymetli ve Verd.iğimiz cevap nedir? TÜRKNA~~:ı~Af MÜ- . 

'"l§tır k' ~ttin dünyaca anlaşıl- Bulgar hükümetile münasebatı sı-

~, ı cıh h b. 'h yasiyemiz dostluk, samimiyet, su/h-

ı t~n b an ar ıne nı ayet Husus"ı ve sala"hı·yettar bı·r menbadan pervcrıik kelimeıeriı~ en iyi ifade 

~itl.erı· ı'kaşilıca .. muahedeler dev-" 
olunabilir. Bulgar milleti efkarı u-

:e ~~~~ ıu~~a~e~~~ı~~~~ aldığımız şayanı dikkat malumat ~~~!~:;İı:~:~v~e:ıt
1 Ic~:7 uç8(;~~~ 

~ttıô'ı ~e binnetice bunların ya 1 maları ile intacı mümkündür- Boris Hazretleri olduğu halde rica-

tıı.. "' St••a • ıh h · it d l rsa li siyasiyesi Türkiye dostluğuna Ja • 
... , oı , sı nizamdan mem- er angı nam a ın a o u 

"' an 1 b b. h , yı'k olan kıymet ve ehemmiyeti ver-

d1Uhafaı Ve bu nizamı daima o sun ya ancı ır ey ete ver- mektedir. 

eıı ll'ıüt:Ya ç~lı~an devletler- mek ve adeta devletler arasın- Bu maksatla teşekkül eden Türk-

fkirı . §ekkıldır daki muahedat müzakeratmı Bulgar Yaklaşma Cemiyeti ilim, si-

ltıağıııb~ Zilnıre ise. muahedeleri bir üçüncü hakem ve ya heyete yaset, ordu, matbuat erkanından en 

'tnı 1Yet n · · havale etmek gibi emsali görül zi nüfuz azaya maliktir. 

ilr· eğe ille b ettcesınde kabul meyen yollara sevketmek eg-er Bulgarlar bizde de bu Cemiyetin 

lirij y . c Ur ol ·., ve bundan bir mukabilini görmeyi son derece 

~'rnnı:ınkı siyasi ""amdan asla maksat işleri maksatsız uzat- özlüyorlar. Benim de şahsi kanaa-

ltgatta d ~~.ıyaı, • e onu ilk mak değilse pek gayri tabii bir tim Ankarada böyle bir cemiyet teş 

krıı\ de"ıe'tıgıştırmek için uğra- şey olur. Binaenaleyh Yunan kilinin münasebatı dostanemizi tak-

\' v d h .. k.... t• t afmdan sarih ame viye ve müsmir kılacağı merkezin· 

tıın rupa'nın ~ ehn mürekkeptir . ıtv:ı::~ h~li müemmin ~ekli- dedir. 800,000 mıkdarında olan ırk-

ı... On s e atta bütün ciha- daşlarımız bu"yük Gazinin mesut in-

~· en r fat vuku bulursa bunu mıitalea-
•-' ~iirnre ~ ık. siyasi tarihi b '( k.k . . kılap nurundan feyzıyap olmaya 

;':-deıeler·nı.n gızli ve aşikar m1l dan ve tet ı ten ımtına etme- başlamıştır. Bulgar maarif nezareti 

v ıı~· ının h mekle beraber zaten çok gecik- Türk mekteplerinde yeni Türk ya-

Çe • 1Yet bu . mu assalasıdır . · 1 hkA ahd' zısının kabulünü emretmiştir. 

t 
l&tı'kb 

1 
§ekıide devam ettı·k-

1 
mış o an mevcut a amı ıye 

il a d · ·ı b'ki l · Köylerde, kasabalarda hamiyetli, 

ıı v e ZUhur d k buh nın tamamı e tat 1 ta ep ve ıs münevver muallimler kuralar açarak 

Seb e ihti! fi e ece • tihdaf olunmaktadır. 
Si 'Pten da _ar da yine ayni Yunan Harirl)e narırı halkı tedris ediyor. Türkçe gazete-

ı.~~ası 
111

• ~ ogac_aktır. Mevcut M. Miha/akopu/os Türkiye Hükılmeti cevabın- !er kısmen bazısı kamilen yeni harf 

~ d '~- t C d b ··nasebetle de Yunan !erle rıkma' g"a ba•ladı. İstikbale em 
at bı'rb":".a aıt telakkiler bu stihbaratımıza göre umhu- a u mu , • 

'• ı k ·ı · J · · d J t niyetle bakabiliriz. Bu asil ırkdaşla 

h;,"1U ... ,_ rı. ne zıttır. riyet hükumetimizin cevabi no- omşusu ı e ış ennın a a e ve 
"" ""' ... · · k ı k d rımız harsen yükseldikçe Türkiye 

ç.C•Ittir ?.•tin istinat noktası ne ola- tasında, Yunan notasının tahlili ?hd~ ahkam ve.ıy~_. 0?1şu u a ve Bulgaristan dostluğunun pek ha 

aı •n ıııu mevzuubahs edilmekte ve iki ıresınde halledildıgını görmek yırlı faydalı bir "traid' ünion" u o

tıı~~ğu -:::asının teklifi mevzubahs devlet arasında hal şekilleri ah- arzusunu ve her suretle ibraz- lacaktır. 
ı~d: ve LiıJ0nd~, Almanya, Avus- di hüküm ve yollar derpiş edil- dan hali kalmadığı hüsnü niye- Mütaassıp güruhunun silahı kı

~ b .. t.l:acarı'satnya nın tasvibini ka- memiş muallak mesele mevcut tini açıkça kaydetmekte ve an- rılmıştır. Nura karşı zulmet dayana 

Piı • t ı. an B bilir mi? 

Di' doktoru kefaletle 
tahllye edildi, hadise 

nasıl oldu? 

Çengel köyünd~ Havuz başında 

bakkaliye sahibi Hakki efendi dişle
rini çektirmiş ve ertesi gün ölmüştür. 

Hadi•e şu şekilde cereyan etmiş
tir: 

Hakkı efendi senelerden beri mi
desinden muztariptir. Son zamanlar
da hastalığını tedavi ettirmeğe baş

lamış ve tabibi müdavisi kendisine 
evvela dişJeriıli tedavi ettirmesini 
tavsiye etmiştir. Filhakika Hakkı e
fendinin ön dişleri, kendisinin daha 
40 yaşlarında olmasına rağmensaı

lanmakta ve diplerinden kan sızmak
tadir. 
Hakkı efendi Çengel köyünde bir 

diş tabibine müracaat etmiş ve dişle
rini çektirmek istemiştir. Fakat diş
çi dişleri çekmemiş ve diş etleri te
davi edilmeden diş çekmenin tehlike
li olacağını söyleyerek bir gargara 
vermiştir. Hakkı efendi bu sefer baş 
ka bir diş tabibine, Kuzguncukta He 
rant Süslüyan efendiye müracaat 
etmiştir. Herant efendi hastayı mu
ayene etmiş, ve tamamen sallanan 5 
dişini, enjeksiyon yapmadan çekmiş
tir. Hakkı efendi evine dönmüş, fa. 
kat diş etlerinden sızan kanın lcesil-

, 

1-Jrlişa ve gazeteler 

2-Tabancalı kadın! 

Diiı1 bt1 il(i da,ro. 
g·öriildii .. 

Aliye hanımın da
vası gazetelere 
geçmiyecek mi? 
I!Akim huzunına çıkarılan 

gazetecilerin vaziyetinin 

tavzihi için irtişa dosyala

rının mahkemeye celbine 

karar Vf rildi 

1 - Gazetecilerin 
muhakemesi 

İrtişa meselesine ait tahkıkatm 
gizli safhalannı neşir ve efkarı teh
yiçteıı dolayı muhakeme edilen gaze
tecilerin davasına dün ikinci Cezada 
devam edildi. Geçen celsede hazır bu
lunmaları kararlaştırılan Vakit mes' 
uı müdürü Refik Ahmet, Son Saat 
meı'ul müdürü Sellin Ragıp, İkdam 1-Gazettcller mahkemede 

sahibi Naci, ve Cumhuriyet mes'ul 2-Aliye Hm. dinleniyor 

müdürü Agah beyler hazır bulunu- 3-Zabıt kbtlbi i'adele · k 
yorlardı . ,, rı o ııyor 

Evvela Refik Ahmet B. istiçvap e- cıde etmediği görülmüş ve devletin 

d ·ıd· H d' · R f'k B kild · şeref ve haysiyet meselesi olan bu 
ı ı. a ıseyı e ı . gu şe e ı- kt d .. .. . 

zah etti: no ~ .a gosterdıgı fazla hassasiytt-
ten iftih 1 b h d·ı · · 

- İrtip mes'eleai hakkında vesai- .. ar. a a s~ ı mışt~r.. 

Be• dl•inı rektıren ve hemen ölen t• · tihb · · . tır' d.ğ. habe 1 Muddeı umumı muavını - yazı-
., Y ,. ı ıs arıyemızın ge ı ı r e~ 1 .. h 

Hakkı Efendi ri koyduk. Bu havadislere inanırız. arın m_up em olar.ak yazılması efka-

mediğini görünce Herant efendiyi Çünkü bunların hilafı hakikat olabi- n tehyıç e~ez mı? . 

celbetmiştir. Herant efendi kanı din leceğine ihtimal vermiyoruz. Henüz - Te~yıç yoktur. T~hyıç olmuş 
dirmiş ve 15 günden beri aç olan de bu kanaatımızın hilafı isbat edil- olsaydı hız bunu ~serlerıle .ve mesela 

hastaya kendi elile bir bardak süt i- memiştir. gdıakzetBe_.sa1tışbı?'n, yı;!;lmselmdıesıle anlar· 
. . . n· . - . ka . oy e ır şey o a . 

çırmıştır. ışçı, eger sonra yıne n - Bazı erkan hakkında neıriyat-
gelirse kendisini çağırmalannı, va- ta bulunmuş ve bu mes'clede alika- ANKARADAN TELEFONLA 

kıt geç olursa mutlaka bir doktor dar olduklarını yazmışsıruz Müteakıben Selim Ragıp B. din-

çağrrmalarını tavsiye etmiştir. Filha- -Bazı erkan hakkındaki neıriyat lendi. Selim B. bu yazıların Ankara· 

kika gece yarısmdan .. oo~ra ~an yine aklımda kaldığına göre bunlar mas~ dan telşfonla geldiğini ve ge~e~ An. 

baramıı ve Çengelkoylu hır doktor nunlann ifadelerine atfen yazılmış .,.. ~ara. ve gerekse Istanbulda ı~tıhbar 

çagnlmıştır. Fakat bu doktor gelme- lacak ki hatta 3 Ağustos tarihli nus- ıelerınde çalıpn arkadaşların ıtimat 

miş, yalnız ?ir reçetı: göndermiştir. hamızda bunun kaydı ihtiyatla telalı:- edilen §8hısl_ar olduğunu s?ıı:Iedi. Ge

Ha!'kı ~fe~~ı .~u vazıyette sabaha ki edilmesini ilave etmigtik. çe~ celsede ızahat vereceğinı söyle

dogru olmuştur. _ Muhbirlerinizin haberlerini mı§ olan Esat Mahmut B. de ŞU' su-

Ceset morga nakledilmiş ve dün tetkik etmezmisiniz? retle izahat verdi: 

defnine ruhsat verilmiştir. Süsliyon - Bu haberler kendisine itimat et- - Biz bu haberi Alqanı gazetesin 

elendi kefalete rapten serbest hıra- diğimis arkadaşlar tarafından getiri- den naklen aldık. lllç bir şey ilave 

kılmıştır. Tahkikat devam etmekte- lir. etmeden aynen dercettik. Yazılanlar 

dir. _ Bıı yazılar tetkik edilmez mi? bizim .hab~rimiz d~ğll. 
Bir çok şahısıann haysiyeti mev.:ıu Müddeı umumı - Başka gazete-
bahsedilmiştir. den almış olmak kendilerini mes'uli-

- Tahrir müdürle<İ yazıları tet- yetten kurtarır mı? Bunu nasıl izah 

kik etmiştir. ederler? 
Kimsenin şeref ve haysiyetini ren- [ Mabadi 2 nci sahijepe J 
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Mektepliler 
müsabakası 

19 uncu haftanın 

birincilikleri 

Uzun Paça! 
Kocalara yeni bir 

masraf kapısı 

açılıyor mu? 

h 'Yo •~life tar ve ulgaristan'ı~ olmaylp hepainin bir neticeye cak alakadar vatandaşlannın :.:_ _______ _ 

~ ııı ktu, 1t artar olduklarına şu . .. maruz oldukları haksızlıktan do G • Hazretleri Mektepliler müsabakasının 

"'•ı.ı:"l•nin amly.a Cemiyeti Akvamda raptı Muhtelit A ~ub~dele -~o- 1 d d . 1 azı Nerden çı- 19 uncu hafta birinciliklerini 

~~ herabe UZakeresini arzu etme ınısyonunun salahıyetı dahilin- ayı evam e en ıztırap arma 

"'~·~•mnu'} r.o ~~.•iyasi statükodan de olduğuna işaret etmekte ve hakkaniyet dairesinde nihayet Dün akşam Beyoğlun- k 1 sırasıyla isimleri yazılı Hanım 

n,nteı,~~•tlore ; 0..runmemektedir. Bu bu ahkamı ahdiye mevcut ol- verilmesi lüzumuna da temas arıyor ar? ve Beyler kazanmışlardır. 

<ııı •li nih agrnenÇin murahhası d k t taahh"d t h · etmektedir da bir gezinti yaptılar . . 1 - Notr dam do·· sı·yon'dan 
·~ •dile ayet rnar f b' il u ça mevcu u a an- · 

Ilın <•ktir ç u ta ır e hasır . d b. .. ATİNA, 21 (Anek) - Türk mas- A nıa null ah 72 Nezahet Hm. 

~t 'lı;ıh· deni!;; ünkü Cemiyeti Ak- c~?" e ır ~ey {ap;~nmb. mum- lahatgüzarı Yunan hariciye nazırm- Gazi hazretleri dün akşam ıaat 

~~il 1Yeı; ·r~e ~enilsin hala esas kun ve caız 0 ma ıgı ınaena- dan bugün için randevu istemiştir. altıda Saraydan çikarak otomobille Hz.ini tanas- . . 2 - Darülşşalakar lisesinden 

~•I,,/d_en d
1: 1arıle_birinci zümreyi leyh Yunan hükumetinin teklif Maslilhatgüzar bugün hariciye nazı- Karaköy tarikile Şiıliye gitmitler ve surettirdiJer 257 Fethi Sezayi Bey 

~u~1e 1hda8 :1etıerın sulh muahe- ettiği kongrenin müzakeresin- rını ziyaretle TUrkiyenin cevabi no- orada Etfal haıtaneıinde tedavi et- " 

~ ıe 0~>a için y~nan siyasi nizamı den maksadı mevcut ahdi hü- tasmı tevdi edecektir. Yunan maha- tirmekte bulundukları Yalovalı kil- 3 - Darüşşafaka lisesinden 

'lca llıaJcta d <attıkları bir mües- .. . dil bdT · · ·h fili bedbin görünmemekte ıtilaf :m- çük Mustafayı ziyaret etmiıler, bir Afgan Kralı 41 H. lbrahim Bey 

lt~ı ı1 Çin - evanı etmektedir kumlenn ta ve te 1 mı ıstı sulünden ümitvar bulunmaktadırlar. müddet oturmuşlardır. Reiıicümhur · d 

) 1 •n . .,urahh · d f eli h ·k· t f · · yak.ındaşehrı· 4 - Darü«aiaka lisesın en 

•ı. akıbe . asının teklifi ve bu a e yorsa er ı ı ara ıçın TEVFiK KAMiL BEY Hazretleri bundan sonra Beyoğluna "" 

~il~~· 'Yaldııtlı a~ademik nutukların müsavi hukuk ve şerait altında Bir müddetten beri Ankarada bu- dönmüıler ve Türkuvaz'da oturara• .__ ... r.c;;aı::ıııiiıllL ır:;ı·ze eli 133 M. Fethi B. 

'• ••ak·,_ arı ıle k k · ı d ı g yor .. s - Galatasaray lisesinden 

.,' orıa '•atı bütil apatılma~ iste- sarih müzakere esası te lıf edil lunmakta olan Türk heyeti reisi Tev iıtirahat buyurmuş ar ır. 1 

t~'lıışı,Ya Ç•kardıg' n .çı_plak~ığı ıle tek medikçe müzakereye girmenin fik Kimil Bey yarın şehrimize avdet N Bir İngiliz gazetesinin Afgan kralı 76 Şefik Bey 

.. t., r. So"z 1 ıçın faıdesiz kal- k b. h 1. 
im k edecektir Tevfik Ka'mı'l Beyı·n avde BU G Amanullah'la kraliçenin tenassur et- 19 haftanırt birinciliklerini ' 

'''•~ •n C sahasında çok ah te rar ır meç u ıyete atı a tı"' . · k . d • b. . - 'ki · 
l """ n emiyet' s avet 1 - b d b k .. uzenne omısyon a umumı ır ıç- tı erme dair yazdığı bir haberi ha- k bu Bey ve Hanımlar 

""hııı e kadar ı :°'kvamın, iş saha- o acagını v& un an aş a mu- tima yapılacaktır. 2 inci sahifemizde: zı Türk gazeteleri de sütunlarına az~an .. b . d . · 

l•tııı,.t•I;ır,nı m~asıs oldug· u son go"z zakere esası mevcut cı>&ıı'~lele- * * * geçirmişlerdir. Bu haberin uydurma b~?unden . ıtı a~en ı. ~remız_e 
;ı 1 ut in ı- Bir mesele; Nasıl seyyah gerine- tl ıkramıyelennı alab 

r. lıu güze~abı'rp tekr~r anla- rin iki taraf için her noktaı mı•• Son dakı'ka bllirızı olduğunu söylemeye de lüzum yok- muraca a ı-

derstır zardan maksata ameli ve seri 2- Son haberler tur. Bizim aldığımız mali'.lmata gö- lirler. 

UT 3 Uncu aablfemlıde: re Roma' da bulunan kral ve kraliçe 20 İNCİ HAFTA 

kı.ı Nt hal şeklini temin etmiyorsa mü- Cevap verildi 1- Yeni kadı• modası ne olacaU yakında Istanbula gelecekler ve bu-

.'"1tiUhteiit lı: ~iL BtY zakere neticelense bile ahkamı Notamız diin yunanlılara !1- Ekonomi rada ikamet edeceklerdir. 20 inci hafta cuma gününden Kadın tuvaletlerinde u.:un eıek, 

~,:,.~llıur.ahh0a"'s '~0n. Tıirk heyetı· ı·- tatbik edilmeyen muahedeler sil tevdi edildi 3 _ .Adliye vekllintn ıetıtılert ·t·b b 1 1 d uzun kol bu sene moda oluyor. Bu 

~·"il .. , b 1 " b 
FORUCI HAN GELiYOR ı ı aren aş amış o up evam haber iki gün içinde bütün Istanbulu 

~t ~er; ır vazıfey e il ı;ıeyin diğer silesine yeni bir risale ilavesin- ANKARA, 21 (Telefoula) _ Ce 4 Uncu aablfemlzde: Sabık İran sefiri Füruğt Han, iş- etmektedir. 26 eylfü Perşembe meşgul eden bir dedikodu hükmüne 

~'dd~nellfoskova es:;yın. e~ileceği den başka bir şey yapılmış ol- vabi notamız Atinada haricıye neza ı- Hava raporo tirak etmiş olduğu Cemiyeti akvam günü 20 inci hafta bitmiş ola- girdi . 

..,,~~1 p aretı muste•or _ 'kA .. .1 
. 1. d' . . $-Felek · · d d" k 

,~ndaki erruh Beyin 1 ..... '. mıyacagı nazı ane gosten mek retıne tes ım e ılmıştır. 8- H!Uye ıçtımaın an oner en şehrimize de caktir. Gelecek cevapları 28 CU· Terziler ne diyor, modayı yakın-

L~fiı;tıde§atYıhakı.ar ÜZerı'ne kogme 1:scye0gı tedı·r. Maslahatgüzarımızdan notanın tev •- Romaıı: Aıt (iineıt uğnyacaktır. . k dan tak· d H 1 .. 

~ 
d .. d . /" .. •• .. • . martesı gu"nü a şamma kadar . ıp e en anım arımız ne ıo-

t a ıkatt b 1 n E . d'lm . 1 11ne aır ma umat gelmiştir. Yarın Furugı Han bu gunlerde şehrımıze k - . ylyıyorlar, kocalar ne düşünüyorlar? 

t ıı;•vat tarafın: u unduk. A- sası tespıt e ı emış o an istihbaratımıza nazaran Hariciye gelerek Ankaraya gidecektir Fürug"I abu! edecegız. Cevaplarımızı Bu suılll . 1 . 

Yan ,.~,, ••ktan. ademi ma- bir muahede müzakeresi . ki an- vekaleti yarın notayı matbuata vere Lisan dellşttllğl H . .. b k 1 - .. d erın cevap arını ve yenı 

'wrn. edır k .k. f .. k b'I 
1 

anın tekrar sefir olması ihtimalin- musa a a memur uguna gon e- moda hakkındakı izahatı 3 üncü 63• 

· ca ı ı tara ın mu~e a ı an aş- cektir. Ahmet Cevat _ den de bahsediliyor. riniz.. hifCT'lÜ:d• h•tl.acak 
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Bir mesele 
Seyyah celbi için ne yapılmalıdır? 
Triptik usulün il ve enternasyonal plakları 
kabul etmek ve beynelmilel ehliyetname 

kaidelerine iltihak etmek lazımdır .. 

MiLLiYET ·PAZl\.'R tm ,,. 
ll.,._H_A_R_l_Ç-TE_N_A_L_D_IG-IM ... 1 -IZ_H_A_B-ER_L_E_R__._] 

~.,;.--------=---------------:-·---.-.r:-:_-,:_-,:_-____________ _ 
~ Son Habe~ler 
Adapazarı Patates islah istasyonı 

/sviçrede 
Tahdidi te-slihat 

ANKARA, 21 (Telefonla) 
yonu ile Trakyada tetkikatta 

Atina mektubu lngilterede Nakiddin B. buraya geldi. 

- Adapazan patates ıstiib1 

bulunan ziraat umum ııı~ 

Avrupa d •• •• •• S fh Nakiddin bey beyanatında demiştir ki: . ıt 
OnUŞU.. On Sa a Adapazan islah istasyonu için 311 , • dönüm arazı. allı! 

1'7 -,-=--1---- d ttr. İstasyon bu arazide teşkil edilecek. İstasyon iyı' netıce 
Memleketler arasında turizmin e- aızlann girmesi maddeten imkansız- Karada ne yapılacağı "en ze os ora a Japonya ile de müza-

heınmiyeti o kadar açık bir hakikat- dır. Her ihtimale karşı, böyle mesu- el k ? recektir. ifa~ 
tır ki bu mesele hakkında söze hacet liyetli bir işte Turing Klübler banka l · d n er onuşmuş.. k b l k Patatesin kışın ekilmesi için yapılan tecrübeler muvıı d 
yoktur. İngiliz hükumeti, Fransa'ya garantisi almadan triptik vermezler. fileSe eSJ Uza l ATİNA, 19 (Milliyet) - Güya ereye aş anaca le neticelenmiştir. İlkbaharda ekilenlerle bunlar arasııı 3 

her sene turistler vasıtasile milyon- d -100,000 lira depozito istenme- CENEVRE, 20. A. A. - Avustu- İngiliz başvekili M. Mac Donald, Yu- LONDRA, 20. A. A.- Resmi ma- görü;mekle beraber köylünün patatesi kışın saklamak 

!arca liranın girdiğini hesaplamıı ve si sui istimale kısmen mani olabilir. rya, Macaristan mümessilleri ile üç nan başvekili M. Venizelosa Yuna- hafilden alınana haberlere nazaran, kalkmıştır. 

İngiltere'ye turislerin celbi için te- Çünkii işin fena tarafı dilşilnlünce, İskandinavya devleti murahhaslarıCe nistan denizde bir tecazüze oğradığı bilyük Britanya ile Japonya arasın- y lik f rJI: 
bb · · · · f • ı kd' d t ·ı d em ve ispirtoluk patatesler için yapılan tecrübe e 

şe üsata gırışmıştır. araza eli adet lüks 10 ağır otomobil cil teklifini kabul etmişlerdir. Lehis- ta ır e ngı tere tarafından yardım aki iptida! müzakerelere 5 büyilk k 

Pek güzel tabü manzaraları olan den müteşekkil bir kafile triptikle' tan, Yugoslavya ve Romanya, üçün- edileceği ha kkında teminat verildiği devlet arasında teslihatın tahdidi me man cinsinden (Kokan) ve (Datruvald) cinsleri muvafı 
memleketimize de turist ve bilhassa hududumuzdan içeri girse, ve ellisi , cü encümenin bir istinaf mahkemesi edileceği hakkında teminat verdiği selesini tetkik için Kanunusanide to- ınüştür. Muhite tetabuk eden (Ebanos) nevi dönüm baş~· 
çok para bırakao otomobil turisti de memleketimizin muhtelif yerlerin- ! olmadığını ileri sürerek ve bahri yiların asılsız olduğu bizzat İngi- planacak olan konferanstan eve! bas venniştir. Halbu ki diğer cinsler 2000 kilo vermekte idı. 

celbi için biz de çalışmalıyız. de satılsa 100,000 lira ile bu elli oto- konferansın elde edece ği netayici be- liz hariciye nazırı M. Henderson ta- lanacaktir. Fakat, bu mükalemele~ Edi d t tkik tt" • · .. 1 · · · b ld 

d 
· r İ rne e e e ıgım muessese en ıyı u um. !"' 

Turismi kolaylaştırmak emıye- mobilin gümrük resmi örtülmüs ol- klemek lazım geldiğini ilave ve esa- rba ından tekzip edildi. Bunun üzerine hakkında ngiltere hükumeti kat'i A lpullu fabrikası bu sene 30 bin ton pancar işleyecek· " 

lim, mümkün kılmak için ilk yapaca- maktan çok uzak kalır. sen lort Cecil in yeni bir uzlaşma uradaki gazeteler de bu kabil haber- hiç bir teklifte bulunmamıştır. Bu hu f 

ğımız şeyler : e - Otomobil bilyilk, her yere sığ teklifi hazırlamakta olduğunu beyan !eri nasıl olup da siltünlanna geçir- susta bir davet vuku bulduğuna dair abrikası da 400 bin kilo ispirto işlemiştir. ? 
1.- Triptik usulünü kabul etmek maz, alım salımı resmi muamelelere ıederek mezkur teklifi reddetmişler- diklerini anlatmak için bir takım se- Tokyodan gelen telgraf uydurmadır. Teslihatın tenkisi nasıl olabilir '.ı. 
2.- Enternasyonal plaka tabi bir maldır. Triptikle geçmiş bir 

1 
dir. M. Politis, bir intikal projesi bepler ileriye sürüyorlar. Bu rivayet- FRANSA MI MES'UL .. ? , 

3.- Enternasyonal ehliyetname otomobilin mesela Kayseride bir müş tevdi etmiştir. Lort Cecil ' ile görü- ler Cenevreden gelmiş, Atina gazete- PARİS, 20. A. A. - Temps ga- LONDRA, 21 (A.A) - Teslihatm tenkisine ait olat11~ 0 
kaidelerine iltihak etınek teri ye satılması nazarı dikkati celbe- : şüldükten sonra vücude getirilmiş !eri de oradan aldı kları telgrafları sü- zetesi yazıyor: Bahri teslihatm tah- lua a cak beynelmilel muahedenin hazırlanmak üzre bulul18 

Triptik nedir? der. Alacak adam için pek tehlikeli olan bu proje, İngiliz tezinin gerek tunlarına geçirmişler . .. v. s. Niha- didi hakkında cereyan etmekte olan jesine, yalnız bahri kuvvetlerin değil, berri ve havai ku~·e. 

Bir misal ile işe başlryalım. Bir bir muameledir. Maliye ye bunu biri- · taraftarlarını ve gerek aleyhtarlarını yet Yunan hariciye nazırı M. Mihala müzakerattaki hetaetten, Fransa me- dahi azalması hakkında bazı mevadm ilavesine daı"r tngıtıı,, 

Fransız İsviçre, Avusturya, Yugos- si haber verse derhal alan da mesuı ' tatmin etmektedir. kopulos Cenevreden buraya avdet et- •ul değildir. Bu betaetin sebebi İn- " 

lavya, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, olur ve arabası musadere edilir. Han- Politis metninin Cecil teklifinin ti. Atina gazeteleri ve bilhassa hüku- giltere ile Amerika arasında mevcut rahlıası Lord Cecil tarafından tahdidi teslihat komisyoııııP 
Filistin tarikile Mısıra gidecek ve bu gi akılsız adam parasını böyle tehli- milnaziünfih olan dört noktasını kal- mete mensup olan matbuat bu dedi- olan ademi itilaftır. Hiç kimse İngil- rlilen teklif etrafındaki müzakerat bu sabah hitam bufl11ıı:', 
yollardan ve ya avdette Maca- keli işe atar. Otomobile bir kaç bin dırmakta ve bahri meseleler hakkın- koduların nasıl olup da gazete sütun- izleri menfaatlerinin ve emnü selii- Bu tekliİ diğer bazı devletlerin şiddetli tenkidatma ı:rıaflll 
ristan ve Almanyadan geçerek geri lira vermeden eve! malın nereden ' da cereyan etmiş olan mülakatlar larında yer tuttuğu hakkında izahat metlerinin muhafazasına ihtimam et- dığ:ndan aradaki ihtilafı izale maksadile Yunan muralı~P 

dönecek. geldiği, sahibinin ona ne suretle ma- netayicinin, tahtidi teslihat ihzari venneğe başladılar. tiklerinden dolayı muaheze edemez. Politis·'·' mutavas.sıt. bir k. arar teklifini dermeyan eylernİ§,tır· 
Her memleket tarafından kabul e- lik olduğu fatura ve ya resmi vesika- komisyonunda zaruri bir akis tevlit Bu gazetelerin bu izahatı verirken Fakat İngilizler de diğer devletlerin d l 1 

dilmiş olan triptik usulil olmazsa ba- !arla sorulmak tabiidir. ı etmesi lazım geleceğini natik bulun- kullandıkları tabir hemen hemen hep dahi kendi selametleri hakkında ay- a ezcum e tahdıdi teslıhat meselesinin ancak mütekabı. t( 
kmız ne gilçH.ıkler başgösterecek: f - Diplomatik memurların güm- makta olduğu söyleniyor. sinde şöyledir: cNasıl oldu da Türk- ru kayguyu taşımakta olduklan- adatta bulunulmak suretile tedricen kabul olunabaileceği, 

Her hudutta bir gümrük muamelesi. rilksüz geçirdikleri otomobillerin sa- INGILIZ GAZETELERiNiN Yunan mesaili etrafındaki mükaleme ~ ve kendilerine raci olınıyan mesu- olıın.-nuştur. Bunun üzerine Lord Cecil kendi teklifini getl 

Gümrük ücretinden her halde fazla tış muaınelelerinde bile gümrük res- JI FiKRi ler böyle bir takım fena tefsirlere yol lıyetleri reddeylemekte bulundukla- ve Politisin teklifini kabul eylemiştir. 
bir depozito. Depozito için o memle- minin alınması heyfiyeti nasıl temin LONDRA 20. A. A. _ Times ga- açtı? Atina gazeteleri İngiliz ve Yu- rıru kabul edeceklerdir. DENİZLİ İKTiSAT BANKASI ~ 

ketin paras.ı. Parayı taşımak külfeti olunuyor. Çünkü hep bu işlerde ala- 1 zetesi Lort 'cecil tarafından tahdidi nan başvekilleri arasında cereyan et- FRANSA İLE ITALYA . DENİZLİ, 21 (A.A) _ Denizli iktısat bankaıınm acnnayeafl' 

ve lcayhetınek çaldırmak tehlikesi. kadarların haysiyet ve şerefleri, oto- tesliha' t m-•lesı· hakkında ı"ttihaz et miş olan müıakatlar etrafında veril- PAR!S, 21. A. A. - Eko dö Pa- ı 
H d ka k 

.,, . ıraya iblağ edilmiştir. 

"Beklemeler. u uttan çı r en pa- m~bil alı~. s~tım~nd.a ~ümrük res- ; miş olan hattı hareketi tenkit etmek- ~ş. olan ma!Qmatı.':' .iyi nakledilmedi- rı gazetesi Japonya ile ayrıca yapıl-

rayı geri almak külfeti. Zaınan kay- mınce s.uı •.·~~malin ı~~nsız derece- tedir. Ayni suretle Daily Telegraph, gını y":'ıyorlar. Bu~un bu ya~lış ha- makta olan müzakerelerin muvaffak- şı•ddetıı• z_e_l_z_e_ı•e•~>-'4•Nı--d-- ııı.//f 
betınek. Yeni hudutta tekrar mahalli sınde gucl~g~ pek. mu~ım _rol oyııar. tahdidi teslihat ihzari komisyonunu, herl~r ışte. hep o .mukalemeler~n ya~- iyetinden şilphe etmekte ve bunun e en gec ff 
para bulmak, para farkları v. s. c -:- .ı:rıptık mudd~tı ıçınde_ mem-

1 
muallem ihtiyat efradı meselesine lı~ .bır. şekild~ Atına gazetelerıne bil- bilhassa Fransa ile İtalyayı birbirine G •• Ü h / f 

Bu lcadar gilçlilk karşısında en cesa- leke~ımızı terk etm~mış olan bır oto- , yeniden rücu ettirmek hususunun d~ıt .. oldugunu -~~zeret makamı~- yaklaştırmış olacağı mütaleasında Um Ş a_ne köyle- BaşmOdOr alınan te g"'' 
retli sportınenler bile düşünürler. mobil zuhurun d~. ış merdana çıkar 1 düşünülmesinin anlaşılmıyacak bir d~ soyluyorlar. H~kfunet gazetelerı- bulunmaktadir. rinde epice tahribat rın derhal giJndertfdlr· 
Halbuki triptik her içinden geçilecek ç.'1anaz Tunng klubun elinde kuvvet- ! şey olduğunu yazmaktadır. nın ya.~~klanna gore C~nevre~~ Y~- TEVKiF AT YAPILDI 

memleket için 3 nüshadan ibaret bir lı vasıtalar vardı~. .. .. .. Daily News: Lort Cecili tasvip na~ hukumet adamları il~ İngıliz ı:· LONDRA, 20. A. A. - Mil.liyun- yaptı siJglügor ııı 
vesikadır. Bunun teknik tafsilatına ı -. K. efil Turıng .. kluhe.. g .. um. ruk etınekle beraber matalibatmının mu"ş cali arasın_ da cereya. n etmış olan mu- dan Hatri ile diğer Uç şahsın Hatri GÜM'"'ANE 21 G Ankarada toplanan ınilJİ ,, 

· · • · F k b "k uah gru t kil d d' · k u" ' - ümilşaneye gresinde Sihhı'ye vekili' -oef~" 
gırmıyecegım. a at u vesı a saye- resm. ını derhal verdırıp gumruk ıda- I pet netayie elde edeıniyeceg"i müta- kalem. elerın_temamil. •. m. evcut m e- punu eş e en ye ı şır ete ait merbut '"r d d" k "dd li b" ,.. 
· d h d tl d d k ' d ı mesel d d 1 t kif dild"kl · " 1 an a un ço şı et ır irat ettı'g•ı· nutku Anadolu /'. 

sın e u u ar an para verme en resıne yatırma . . leasını serdeylemektedir. ~ e?n çerçıvesı d:ı1'ilinde cereyan et e en o ayı ev e ı en zelzele olmuş, bilyilk zarara ve hasa-

girilir ve çıkılır. Mesela Edirneden 2 • N.u.ma_r~sı. ve markası bellı olan Daily Chronicle: İhtiyat kuvvetle- mıştır. Yur~n hancı ye nazn:ı da C~- söyleniyor. Bu şirketlerin hissei te- ra sebebiyet vermiştir. Zelzele neti- zetelere verirken altma bu 1' 
giren ve Suriye hududundan çıkan otomobilin ızını derhal keşf etmek. rinin tahdidine taraftar olmakla he· nevreden aynlırken gazetecilere bö- mettüü stok eksçenç komitesinin bu- cesinde 25 haneli T '· "k 1ı:· · .. tama 15 saat 11dakika teahhürl• ' 

bir yolcu otomobili için on para güm- Bir.iki günde.zabıta . bu malumatı ve- raber, İngilz murahasırun hattı ha- yle beya~atta ~u~unmuş ve ezcümle gün verdiği karar mucibinde bundan men hak ile yeksan~;'.:,uş:J.~ ·kaydetmişti. 
rülı: depozitosu vermez. rebilecek vazıyettedır. reketini gayri mahirane bulmaktadır. şunları soylemıştır: böyle muamelatta muteber olmıya- Sancada 22, Ulu Şiranda 8, Mia- Bu telgrafın Ankara pOS ;iıı! 

Yeni gilmrilk kanun ve tarifesile Triptikten istifade ederek memle- - Cenevrede iki devlet arasında caktir. danda 4, Hayderukte 3, Kozveren ve mi yoksa İstanbul postaıı';ı; 

turistlerin otomobille Türkiyeye gi- kete girmiş olan bir otomobilin hu- ci~v~PILA~ lEYLEB~ . . Uçüncü bidevletin vaziyeti hakkında INGILIZ MURAHHASLARI Kozağaçta birer ev yıkılmrştır. Nil- teahkthürd. ettiği postahanece t• 

rip çıkması hemen i.mldnsız olacak- duttan muayyen müddet içinde çil<- . . • 20. · . · -:- . ırı~cı konuşulması mümkün değildir.> LONDRA, 20. A. A. - Lahey fu kad · uku ld''°' me e ır. 

tır. Çünkil turism ağır ve kuvvetli o- maınit olması daima sui niyet eseri ko~syo~, Akvam cemıyetı mısakile Fakat doğrusunu söylemek icap ~onferansınmverdiği karar mucibince m=~;ilr ar zayıat v a ge •ı;ı Diln bu hususta posta . ft 

tomobillerle yapılır. Bunların ağırlı- olmaz. Mesela otomobil bir adam çiğ ı Parıs mısa~. ~r~sm~a mu~~kat ve ederse denebilir ki bu imkansızlığın ı~das ol~~ac.ak b;ynelınilel banlcaya Erkam hükilmet felaket sahasına bar"ımız'. mildd~ Htır. ilski~il hey bıt 
ğı 17 50 kilodan hatta 2000 kilodan ner ve sahibi tevkif edilir, otomobil ~~nk temmı ıçm l~Qm gorülen ta- neden olduğu anlaşılamıyor. Çünkil aıt .t~şkılat ile ugraşacak komiteye gitmişlerdir. • emıı : tf 

fazla da olabilir: 2050 kiloluk oto- uzun tamire muhtaç tarzda hasara diliit hak~~ tetkı~tta buluna~a~ Cemiyeti akvam umumi katibi olan İngıliz murahhası olarak meşhur ban JSMET PŞ. HZ. NIN AVDETJ ih;:;te~~!e~".,';a~.~eredH:., ~ 
mobil için 5800 lira kadar bir depozi- uı<rar ve ya tamaınen yanar, harah olan koınıt~nm t"J~ hakkındaki la İngiliz' ile Yunan hariciye nazın ara- kerle.rden Sör Charles Adis ile Eko- ANKARA 21 İ •- ~Y-- -

" yihayı tasvıp etmı•tır · · • - smet Paşa H. seled b" k 
to vermek icap edecektir. Kimse bu olabilir. Fakat bunların hepsi dütü· . ~ · . sında cereyan ettiği gene Atina gaze- nomıst gazetesınm başmuharriri M. !erinin yarın Istanbula hareket etme- B" • ır1 asıt1 Y~~· .._k)< 

kadar parayı üzerinde taşımak ve bir nülmüt ve triptik teaınülünde aUka- Avu~tu~alya ihtiyari maddeyi ım- teleri tarafından geçenlerde yazılmrş Layton tayin edilmiştir. ıi muhtemeldir. ıze ge ;n te_~,.,,~, .,.. 

çok büyük tehlikelere lcatlanmak is- dar hilkfuneti tatmin edecek çareler zaFetıniştır. rahh h . kv olan şeyleri bildirmiştik. Cemiyeti ak 1 ŞARK VILA YETLERl derh.~1 yerme gonde!"yof1J6• ıl 
temez. b 1 ransız mu as eyetı a am ce • k' 'b· d · · ki SPANYADA FIRTINA VALiLERiNiN iÇTiMAi .o. ıger t.araftan AıanllIP . '.J 

u unmuştur. . f b" .. k li . az vamm umumı atı ı emıştı : MADRİT 21 A A lflll 11" 

Triptik sui istimale milsait midir? Bunlara binaen hükılmetimizce mıybe. 1 o~unfctu u~ ıı· mec sı ası- - Tür!Gye, Cemiyeti akvam çıka- sah • · · - Fırtına, MARDİN 21 Ge ld mumesslli Kemaleddin lC 
na ır zıya e vennış r . illerde ve cenup eyaletleriyle •ı"ma _ . . • - . çen sen. • 0 u.· demektedir ki·. 

Hayır. Çünkü triptiği Turing klüp- triptik usulünün başlca memleketler- · racağı bahrt kuvvetlerin binde birine lı şarki eyaletlerinde devam edi'yor. ~u ı;ıbı bu •.ene .. de, _Dı.yarbekirde, hı· _ 0 telrrraf ha'-'•-terı-jJlf! 
!er verir. Bir Fransız turist Türkiye- de kabul edilmiş tarzda kabulü ha- CENUBi AMERIKALILARIN bile malik olamaz.• y üf u- ,. """' 
d k . . F T . . nf ktai d FiKRi A . 1 . . .. ıldırım iki aıneleyı' öldürmil•, iki- rmW ~ umb'umı· .m etltış ge mensu. p .v•·ı di. TeahhürUn" neden oldU 

en geçme ısteyınce ranaa unng zınenin me aati no · nazarın an tına gazete erınm geçen gun · • erm ır ıçtımaı 0 acalrtır. Bu ıçtıma de bilini" ıı' 

k CENEVRE 20 A A C b 
sıni de ağır surette yaralamıştır. 

lilbilne müracaat eder. O Turing en kilçük bir tehlike bile arz etınez. • · · · - enu i yazdıkları bu sözler neyi gösterir? birinci teşrinde vukubulacak, şark vi- Tel,,!.ofhruz. b. 1<serİ~ 

klilp bu zattan bir münasip depozito Maliye vekiiletinden bu hayırlı adımı Amerika hilki\metleri mümessilleri, Demek ki Cenevrede bu kabil mil- ROMADA TEZAHURA T ı• tl · · - · kki k b'li .. -- ane ıze e ı..ıf 
ROMA 20 A dy~ crmm vazıyetı, tera a ı • flan vakti d 1 B'• ıe ~-. 

veya banlca garantisi alır ve Türk Tu pek yakında heklemekteyı.z· . Teferru- memleketleri arasında akvam cemiy- lakatlar olmu• ... Fakat hiç bir bahri . • . . · · A. - Romanın tı "f f bel d" il"k ah n • ver r. ~ _,,. 
• tı ih yıl ye , maarı , na ıa, e ıyec ı s a tmdald tu f t ehh"..:ırt r 

rism klübüne lcarşı kefil olur. Türk at için icab edeni yapmıya Tilrk Tu- eti haricinde olarak daha sıkı bir ir- devletin kendi donanmasını Cemiyeti zap ta~ ·~ dönümü bir uzlaş- d "b" · 1 ılm 1• no ıır e uı-;;4 

T · ki b d hükQ · ki b haz d tı"bat ·· d t" k · · '"li · al k • ma mfilıiyetı ıkt'sa tın' p n• '·k sdı'~ · abnilhe gı ıış er ya. P ası azım gel abonelenm· ız' e bı'ldirmek l~· 
urmg ü ü e Türk .. metine ring il u ır ır. vucu e ge ırme ıçın ,,ı mu- akvamın emrı tına oyamıyacagı 1 P e iŞ a_.,.... sah d · 

kartı kefildir. lnternaayonal numara ve ehliyet- rahhası M. Villegos un teşebbilsil ü- da dig" er bir hakikattir. ve İtalyan bayrakları yanyana asıl- b~~· aasa sanayı asın a ne gı- ettik. ./ 
tı ı ışler giirülebileceği konuşulacak· 1 • 1111 • 1 __.., 

İtlerin fena tarahru düşünelim. naıne hususunda hükılmetimiz ve zerine girişilen mükalemelere devam HükQmete mensup olan Hestia ga mış r. t M r 
Bir Fransız turistinin Türk toprağı- muhtelif belediyelerimizin mutabık için öğleden sonra içtima etmişlerdir zetesi Venizelosun Avrupaya Türki- D .. k ... d ı ır. TiCARET MUAHEDELERi uallimJe J 

na bir otomobille girdiğini, falcat o- lcalmasmda bir güçlük ve mahzur gör Bu mil~akerel~r~ pek yakın~.a müs- ye aleyhinde propaganda yapmak i- Ull U a Va ar MOZAKERATI Jstanbulda lı"se ft01' 

tomobilini memleketimizde aatıp em- memekteyim. Bizden Avrupaya gide pet netıcelere ilı:tiran edecegı temin çin gittiğine dair Istanbul gazetele- ANKARA, 21 _ Lchistanla tica-

niyeti sui istimal ettiğini ve arabası- cek turistlere de Türlı: Turing klübil olunuyo~. Murahhasların, her sene rindeki neşriyattan dolayı hoşnutsuz- [ - ret muahedesi milzakeratına bugün larından kifflJef 
nı tekrar memleketten çıkarmadığını İnternasyonal numara plakası ve eh- v_e eks.erıya ~enev~ede ~.enubi. An_ıc· luk gösteriyor. Bunun. doğru olmadı- Birine/ sahifeden mabat 1 de devaın edilecektir. Milzakeratın 
fa~zedelim. Bu halde me.ele resmen liyetname verebilecektir. rıka c~ınhurıyetl.er~ . mumessıllerın- ğıru söylilyor. Halbuki ''enizelos da- - Bunu bilmiyorum. Fakat muhak hafta içinde biterek bir karar verilme tebdil edildİ 
tahakkuk edince Fransız Turing klü- Şuracıkta Turist cereyanının ço- den murekkep bır ıçtıma akdetınek, ha Atina darülfünunun~ genç bir ta- kak olan Akşam gazetesinin meseleyi si ihtimali kuvvetlidir. U 

bü Türk Turing klilbilne derhal ğalmasıru kolaylaştıracak, ve bu gün bu top~ntıya elyevm cemiyeti akva- lehe iken, hundan elli sene eve! bile tahk!-1< ettiği noktasıdır. Bazı yüksek İtalya ile olan muahedenin milza- İstanbul Erkek liıesi Jll ~ 
gümrük re.mini tazmin eder, Türk kil halinde ise tamamryle imkansız- ma ~ b~urun~y~n cen~bi Ameri- Türkiye aleyhinde çalışan bir adam- şahsıyetlere para verildiği şeklindeki keratı da devaın ediyor. Müzakerat başmuavini Fazü B. yeriıı~ 
Turing klilbil de hilkGmetimize ayni !aştıran bir güclükten de babı edece- ka ~ilmh:rıre~lendnı dahı davet et- dı. Hayatı hep böyle bir takım siyasi yazı maznunların üadesine atfen ya- bitmek üzeredir. ;.?,~ifa!reelisınile~inSeenanaklef.~ 
tazminatı teslim eder. ğiz: me ve u ~~ıma a cenubi Amerika intirikalarla geçmiştir. zılmıştır. Erkan tehyiç yoktur. Olsa- KAZANÇ VERGİSİ iJI 

Burada triptik işini şimdiye kadar Çorlu ile Kilçük Çekmece ve Geb- ha~kında muzakeratta bulunmak ni- Hestia M. Venizelosun Avrupa se- ydı bunu herhalde hissederdik. ~bataı liscainden Servet.~~ 

geri bırakan bir mü•kill ba• gösteri- ze ile İzmit arasındaki memnu mm- yetınde oldu~n söyleniyor. Diğer yahatında görüştüğü devlet adamla- Esat Mahmut B. den sonra İkdam M'"ANtahKAd RA, 21• (Telefonla) lı~ mektebine nakledilentJ~1:.I 
• • taraftan ilnJ d bb hib' A us emin heyannaıneleri üzerin1.. allimi Refik b · rine ,J"J 

yor. Turing klübilmilzün hükGmete takadan ecnebi ve gayri milslirnlerin . son g er e teşe üs edilen nna Türk • Yunan mesailinden hah- sa ı li Naci B. dinlendi. Ali Naci d eyın ye ..;11 

karaı kefaleti' ı.o,,· mı"dır" ? ge~ebilmesL Bunun için dilşilndüğüm fa~lıyete dev. am. etınek. Uz.ere üç ko- settigın" . i yazarak bu mülakatların B.: ·~ alrnacak kazanç vergilerinin ae sesinden İhsan Beyler tar 
., "' ' t kili d d dilm nehk olarak tarhı takarrür etıniştir. !erdir. ..:..ıi 'J 
lıittimm;•e göre Maliye Vekfileti çare şudur: mısyon .•ş e erp~§.' .. ektedir. mevzuune olduğunu söylilyor: - Havadislerimizi ya istihbar hey KIRKLARELINDE AT KOŞUŞU aJY~I'• 

.. - Her otomobile bir jandanna ve ya Bu k~mıs>'.~°!ardan ~~ncısı cenubi Venizelos, Yunanistanın Türkiye- etimizden ve ya diğer gazetelerden Lisenin Türkçe mu ti f 
triptiği csaı itibarile kabul etmİ§, fa. bir nefer terfii< ederek memnu mrnta- Am. erik. a hükU_ . metlen .. nm akvam ce- ye hakeme müracaat teklifinde bulun alırız. Yazılar tahrir mildilril tarafın- KIRK.LARELİ, 21 (Milliye~) :- Sadullah B. Gelenbevi ort# ~ 
kat hazine menfaatinin muhafazası li d Kırklarelınde Trakya at yarışları hm- ne, fizil< muallimi Avni, ll'. ~ 

ve otomobil kaçakçılığına mani ol- kayıonlarm nazaretialtında geçirmek. mıy~~ .mec sın _e muna~ehe usulil ~· duğunu, Tilrkiyenin. Cemiyeti akva- dan kontrol edilmiştir. Ve iddalar te- !erce seyırci karşısında muvaffakiyet sine, Arabi muallimlen' ~ ... ı'I~ 
Esasen ilk tedbir Trakya tarafında temısili meselesıni tetkik edecektır. ma dahil olmadığı cihetle böyle bir mamen maznunlarindır ve mevkufi- • 

malı: için Türk Turing klübünden lOO tatbik.ata geçmekle başlıyacaktır. İz- İkincisi iktisadi ve üçünc~sü de si- hakemliği kabul etmediğini ve bahri yetleri de bundan dolayı devaın et- le yapılmıştır. Koşuya kırk dört ha- 141 ve Farisi muallimi ?d•' 
bin lira nakti kefalet istemi§. d 'd k 1 1 yası meselelerle uğra••caktir da bul d . .. 1 . mektedir. Mekamr ı'ddı"a dava ikame- yvan iştirak etti. diler kız muallim mektebi!''~~ 

Hükılmetimizin bu tedbirliliği ma- mite şimdilik kara an gı ece yo 0 • ,,.. • hazırlıklar un ugunu soy emış- İKTSAT VEKİLİ dilini' fi ' 

dığınd aka GELECEK SENE sile tuhaf b" · t ihd tın" · şlerdir. Tarih stajy• ·~ 
kuldur, fakat işin yakından tetkiki ma an, oranın memnu mınt • . . • tir. ır vazıye as e ıştır. ANKARADA Vefa orta mektep tarih rtıO pı~ 

mübalağa ve tedbirde ürat gösterir. sın da bu usul il tatbil<e daha lilzum CENEVRE, 20. A. A. - İkinci İşte bunlar V enizelosun Türkiye Biz maznunların rüşvet verdiklerinin .. d .. ·ııe? 
;ünkü : yoktur. Umumi erkim harbiyece bu komiıyon, Beynelınilel bankaya ait aleyhinde propaganda yapmadığını esassız olduğunu anlatmak istiyor- ANKARA, 21. (Telefonla) - ne ve mu Ur muavinliğJ ·~·' 

E 
müşkülün teklif ettiğimiz ve ya mil- proje hakkında milzakeratta bulun- gQya ispat için ileri siirülen izahat- duk. İktisat vekili B. geldi. Garda Milda- nun mezunlarından İ.ız~t · 

• - nternaayonal Turing klilpler ül" k b ka h' d hal tu Al ' kad he b" da ba ka tür!" En son A-"'- B. dinlendi. Agu faai Milliye, Maarif vekili B. !erle B: ler stajyerliklere tayi" 1 
sözün kıymetinin, haysiyetin, itima- nasip gör ece aş ır tarz a • muş r. a ar t uyilk devlet, tır! .. Propagan nm ş u na- ı;- .... d 

dın en ziyade birleıtiği yüksek mev- lini büyilk bir alaka ile ümit etmekte- Akvam cemiyeti misakmrn yirmi dör sıl olacağım anlatmağa bilmeyiz ki B. hadiseleri şöyle anlattı: ~.:,_ve sair zevat tarafından kartı· ırMektebin aon sınıfı, bU !~ 
ki ve vicdanlı teıekkülllerdir. Esasen yiz. düncil maddesinin zikredilmemesi !Uzum var mıdır .. ? - Biz bunların hilifı hakikat oldu d b. b' . f ıJ111•.,ı~ 

ALI NADIR hakkındaki karar suretini reddetme- ğu kanaatini taşımıyoruz. Türkiye ef Vekil B. öğled_en evci ziraatte öğ- e e ıyat ve ın en ° '!'..;_':.! 
Banka garantisi almadan hiç kimse- ------------- g·e karar e . ıır· B dd banka Bal'Jıanla .. .1a kin umumiyesi yalnız Iıtanbul değil leden sonra da ticarette me•gul ol- şubeye aynlmrştır. Diln "'"'fi!''° 
Ye triptik verilmesine tavassut et- 1 L • N v rmış · u ma • - " "' • 1i meccaru• mu"sabaka irtJW".,J' 

"' nın beynelınilel bir t kkül Jmak dir. Ankara, İzmir ve biltiin hır" mem du. ··•" 
mezler. Turing klühümüz ise mevzu- · · · · . . eşe 0 /(ı it l neticesi salı günü iJinol"'/ •1• Bır deyını mahkiimbihten dolayı haysıyetıyle cemiyeti akvaın tarafın- om acı ar lekettir. Hiç bir taraftan bir tehyiç HARBiYENiN 323 MEZUNLARI _.-- ,, 

bahsolan otomobilin ağırlığı, kıymeti mahcuz ve filruhtu mulcarrer came- dan sarfedilecek faaliyetle alikadar asan görülmemiştir. ANKARA, 21 - 323 Harbiye mek R ' • ' tlJP .ı 
markası v. s. hakkında tetkiklerini İt- ka !atı 'ki . b E lül" 29 im tık b M k d t k·ı ""t VEKiLiN MODAFAASI tehi mezunları 23 üncü seneı' devn·- eşadı"yenı· n Jı· 
marn etıneden ve kefil Turing klübil n ve a musı ış u y un ° asını na ulunmaktadır. Bily- 8 e onya eş 1 a I• /11111 

uncu pazar gilnil saat dokuzdan iti- ük meclis divanı gelecek içtima tari- 1• Müteakiben vekil İrfan Emin B. yesi dolayısile dün Lozan palasta bir HıiJk A t b JI P {' 

buna göre azami gümrülı: res.ınimize baren veznecilerde tramvay caddeıin hi olarak 1930 eylillilniln 10 uncu nın ınümessi ıni matbuat kanununu tefsir ederelı: sa- içtima akdetınişlerdir. ume 8 //fi ı· 
mulcabele edebilecek bir banka ga- de 74 numaralı dükkinda bilmüzay- gününü teklif eyleyecektir. o""ldu""rdu""ler bibi imtiyaz Ali Naci beyin dava- 323 mezunları senesi devriyelerini 180 000 lsfef 
rantisi aldığına resmen lcanaat getir- ede füruht edileceği ilin olunur. MESAİ KONFERANSI ka ı · d" · h" kad la d ' of ya nştırı mamasını ıste ı. Heyeti tesıt ve şe ıt ar aş nru ya etmiş- /1/ 
medikçe triptik vermiyecektir. Gazipaşa, HakimiyetimiJliye, Dum- CENEVRE, 20. A. A. - Beyne!- SOFY A, 20. A. A. bi Makedonya hakime müzakereye çekildi Neticede !erdir. Bu sınıf 559 mevcutlu idi iadesini iSt t4"ır 

b - Türk Turing klilbü şimdilik lupmar Yatımektepleri i•ı'n nümune- milel mesai konferansının denız· 1·.ı~ ihtilfil_teş.kil_· at"'.'? ecn•. memleket- bu talep reddedildi ve mahkeme ıs· - 386 '-'•i ıehit ve vefat sureti ile •dt~ /w 
· b ' kkül d " ildi G ' • ·- 1 d ki il Y B f V ~ Hükiimet, harbiuınurtıı ,;..e 

zengm ır teşe · eg r. aran- !erine göre kızlar için 500 • 600 _ rine ait içtima devre.i Tcşrinievelin er e mumess ı orgı acaro ar tintaktaki bu dosyanın celbedilmesi arkadatlarmdan aynlmıılardır. Ayni ef8"'' y 

tisi ancak manevi kalacaktır. Fakat kekler için 800 metre lacivert ':;,_ 10 uncil günü açılacaktır. nada öldilriil_milştilr. ~ki ki.şi ~~ol- için müddei umumiliğe tezkere ya- amrlta olan Nafia vekili Recep, fırka gil:ere t~zga?lan~~-1!a,,,a11 ~ 
ancak Tilrkiyedeki ve enternasyonal maş kapalı zarfla münakasaya konul CENEVRE, 21. A. A. - Bilyilk malı: tö~metıy!e tevkif edilmıştır. zılmasına ve Son Saat aleyhinde 6 kitibi umumisi Saffet beylerle Salih :'ı.:s';u :"~· e &.i-urtcir• ı<"°'/ 
faaliyeti sayesinde çok aza toplıya- muştur. Münakasa 12 Teırinievel meclis, M. Pqlitisin teklif ettili uz- 1Maktulunlcavdaa~,! esdnas":,~a. hazkartil~ 

1
hu- mcı istintak dairesindeki dosyanın ~aşaya birer tebrik telgrafı çekilmiJ- kası:,. ~80,a00~ı"~ge i.liZ Jifll~JP' .. 

cak ve ilerde garantisini de manevi 1929 cumartesi günü saat 16 da Or- !aşma esasına müstenit tahdidi teali- unan.":r. ~rm a?. ın er- bu dava ile tevhidine ve muhakeme- tır. mi§, bilfilıara umuıxıi b•~P.Jpgılilo# 

~hadan maddi muhite geçirebilecek- taköyde Gazi paşa Yatımekte~inde hat projesini kabul etmiştir. den ~j'Jü! ~·ful~JfitLAFJ nin 2 teırinievel saat 14 e talikine TELSİZ TELEFON muı ve esasen sennareSl;parif :/ 

ır. Yatıme~epler~ Mub~yaat ;'Comısyo- ÇARŞAMBAYA BİTECEK SOFYA, 21• A. A. _Husule ge- karar verdi. ANKARA. Zl. (Telefonla) - bu banka, RepdiyenJil ~ ... ;ti ~ 
Yoksa ne bugün Tilrk Turing nund~ ıcra •<l;ilecektir. !ali~ olanla- PAR~S.' 21. A. A. - Parla Midi len bir itlllf neticesinde Bulgarls- 2- Aliye Hm.ın Telsiz telefon müdürü Haındi hey ği fabrikaya mezkfir ta•• P'~ 

kliibu bir nakti kefalet verebilir, ne- rın yuz_d~ yedi buçuk nıs.?etınde pey ga .. zetesm~n C:enevreden istihbanna tan ve Sırbistan murahaalan Pirotta geldi HükGmetle olan yeni mukave- . . O lı".ı 
de bu hususta israr edildik•e Turism akçelerını F ndıkl da y k k M k tı kv bilyük muhakemesi _ le ı"kmal edildi mıştır. 180 oO ~ti 

. ·ı. 1 . b" d . , . ı ı u se e • gore cemıye a am . meclisi- toplanacaklardır - Şimdi hiikQmet, • ..:.ıcı•• .,fi;• 
ve_tnptı . m:se ~11 •z .. e .. mkışaf ede- tepler Muhasebesine tevdi edip malı:- nin nihayete ermek üzre bulunan · Uskildarda Herant efendinin kızı Bu ıene telsizde milhim yenilikler lirasını aynen talep •";;.ur~',~· 

bılır. Turısmın bıze buyuk laydala- puzlanru a.Ielusul kapalı zarf deru- tahdidi teslihat müzakeratıru MARTlNIK Y ANARDACI dam ıla k. oOO ' · t 

rından. sarf nazar, her. tarafta kabul nuna koymaları lazımdır. Şartname- ;amba gilnil bitirmesi muhtemeldk.r- . ;ı'A_RİS, 20. A. A. - M'!'"tini~ va- ma Manniği yaralayan Şakir pa· yap ca ::~uye pası· ~~.r:.:.~o,öd•"'"" ı• • "°'~ 
:dilen ınternasyonal hır kolaylıl!ın !er her gün Gazipaşa Yatımektebin- lisı hır kaç zamandan hen fealiyete şa kerimesi Aliye hanımın muhake- HAYVANAT SERGİSİ dir. • . I• ol•'',v• 

bizce kabul edilmemesi ınilnaaip ol- d_e Komisyon Katipliğinde görülebi- HILALIAHMER HASTABAKICI geç.miş olan Pele dağının_ in. difaatmı_n n_ı:caine dUn Ağırceza mahkeme_~ind': ANKARA, 21. (Telefonla) Banka hu'"ku' ınetin''ıı ,~,e~1 
ı k il ı Jd - bildi kt di ruyete. batl~n~ı. Vefa~t m~ddeı Ankara hayvanat sergisinde teşhir a P" 

maz. ır. MEKTEBi MODORIYETINDEN • e s m 1 ° ugunu rme e r. umumı muavını Burhanettın B m ka dil k h nl !arının ha
0

keıne ınürac_a 1··• o• "· 
· P d" F ilti tmi lan ha . . . · . • e ece ayva ann muayenesine , ~"'ıı 

c - Triptikle Tilrkiyeye girecek K • 1 k Mektehimizin melbusat ihtı'yacı . ort 0 ran. sa ca e f 0 • • bul edilen talehı V"'"hile taraf ledilecegı· ·nı· ı' ddia etfI';'!, .,ası·~ .lıJ 
· J · T · ki tra I apartınıa li k J d t h !anmak . . • . ·• . eyenm üç hey'et tarafından başlandı. Bugü- ,.. • ev 

turıs erın . urıng üb arasından ol- 11 3 Teşrinievvel Perşenhe günil aaat :~s en enne av e • a.nr - ıçtımaı vaziyetlen ve meııelenm husu ne kadar 1030 hayvan kaydedildi sele hükümet ile ııanddii• • 1~ t;I',/ 

maf'J sıhel;nknl ı1yeti su.i istimal gi
1
bi den se- H

1 
er türlü. iştir~hati haiz apartı- 15 te aleni münakasa suretile mu- ta r ar. siyetı. · dola. yııile ma~buatta .neşredil- Maarı"f vek" lı" · rudan doğruya taba ziy•ti~d1 0ııı"'.f 

ı a • ı arın guç tenezzü e ebile- man ar mlisaıt hatlarla kiralıktır. bayaa olunacaktir. Tafsilat almalı: HARA PEMLAK mesme müsaade edilmemeaıne karar 1 banka mutavassıt va ıcab~ ı ıfJY . 

ccgi hareketlere tevessülilne manidir. Galatada Tünel karşısında tiltilncil istiyenlcrin her giln Aksarayda ha- ANKARA, 21. (Telefonla) verildi. Mahkeme §alıitlerin celbi ;. ANKARA, 21. (Telefonla) _ duğu cihetle bu id.dı": ti'"" 
C "lkü Turing Klüblere aza ola bil- Y. Sasson efendiye müracaat olun- seki caddesinde mektep idaresine Mfiliye emrine g!çen harap emlikin çin 30 eylQJ Pazartesi günü öğleden Maarü vekilinin bir hafta sonraj mıştır. Davayı b~rıııcı 

.. ~ ... _: :. :'····ı:;;~ evi'eöı~iıi' ı,ıı, SL müracaatları ilin olunur. satıtına devam olwıuvor. evci saat 10,30 talik edildi İstanbula gı".mesi muhtemeldir. mesi halledecektıt· 
• J.Q.&A. ~- amrıın. ·-, -. 

:.:.;;~~....ı... .......... ...:ı:; ... ..ı'3ır...Jt.r..;,.ıı11ı1::;.:;;~~-~·~·~·~~·~-~·_;__......;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı.,.;:;:i:: ......... ~~~~~-----~~~~~~~~~~~---~ ......... 
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MİLLiYET PAZAR \!2 EYLlTL 1929 . ·' 

§kMomi - ~ · ]:\ Mahkemelerde: 

Parlamentolar kongresinde .__M_l_L_Lt_Y_E_T_IN_ş_E_H_iR_ .. _H_A_B_E_R_L_E~R-t~ 1 Haset olmasa fesat olmazl &.'--------·---------· --· ';J Zavallının eğlencesini 
ili 4-İştiraki mukaveleler Maarifte Yeni moda Emanette burnundan getirmişler 

ıtı~~~ah~a~ gönderdiğimiz parlamentolar kongresinin ruzna- Mektepler arıldı U k Killi parkeler 
~u e ıştıraki mukavele meselesi var. T 

it ınu mesele gitikçe international ehemmiyet alıyor. Sebebi, böy ZUfl ete 
lııy0r kavelelere konan ameleyi koruma maddeleri masraflıca o- Talebe kaydu kabul muame- • • • Bir Macar grubu 800,000 

~edi:a~a~ett~ mağlubiyete sürüklüyor. lesine başlandı, leyli meccani Yeni modanın lira sermayeli bir fabrika 
.\ıııele ı~tıraki mukavele? • . • . d d • k d 

ııqai .. ıle patron arasında iş mukavelesı var. Bu mukaveleyı talebe ımtihanları e 1 O USU açmak için Emanete 
YQnca gıbı te~ amele ile tek patron karşı kar§ıya yapmıyor, mil- yapılıyor Uzun etek, uzun kol müracaat etti 
r:;~ g~elenm sendikası ile binlerce patronun şirketi karşı kar- muvafık go"rül' u"yor 
·""lltı erek yapıyor. Arada şu fark var ki, birinci usulde ferdin Dün şehrimizdeki ilk ve orta mek 

• 
A •• ~stır.~ iki.ncide sınıfın. teplerle liselerde talebe kayt ve ka-

di '"11" bu bul muamelesine başlanmıştır. 
t l!:ttik gun, ıştiraki mukavele bütün sanayii istila etmekte- Maarif emini Behçet B. mekteple 
~ içf Çe?e. (maliyet fiati) yükseliyor, zira kanunla kabul e- re bütün müracaatların kabul edile
~rafı lllıaı sıgorta, iş saati, tatil gibi ahkam çoğaldıkça, patron ceğini ve icap ederae yeni şubeler 

Zavallıcağızm kabahatı hiç te affedilemiyecek neviden değil. 
Görülüp te görülmemezlikten gelinecek şeylerden. 

( •••• ) Efendinin bir dükkaru var· Bu dükkan kendi malr de

ğil, .•. Efendi, içinde kiracıdır. Bir gün, gönül bu ya •. Canı şöy 
le bir eğlence istemiş. Eğlence lafla olmaz a .• Tabii saz lazım, 
söz lazım ve ••. ve o sözü söyliyecek bir tazecik laznn. 

lşte artıyor. de açılarak buhrana meydan verilme 
o r:.~- · ' rakabete · 1 b l · • • k"' .. f1 yeceğini söylemiştir. 
., .-•ıak v . marn o an u mese erun ıyı, otü tara arını a- Maarif idaresi, bazı mekteplerde 

Dünya modasını tayin eden Fran
sanın büyük terzileri kadın eteklikle
rinin ayaklara kadar uzatılmasına ve 
dekoltenin tamamen ortadan kaldırıl
masına karar verdiler. Istanbul kadın 
terzilerinin mühim bir kısmını çok 
sevindiren bu eskiliğe avdet modası 
şehrimizde dikkate şayan bir dediko
du mevzuu olmuştur. 

Bundan bir müddet eve! killi top
raktan parke taşı yapmak üzre bir 
Macar grubu şehremanetinc müraca
at etmiş, ve muhtelif yerlerden killi 
topraklar alarak Macaristana götür
müş, orada nümunelik killi parke taş
ları yapmış, ve bu nümuneler muva
fık çıkmadığı için ikinci defa 15 muh
telif yerlerden tekrar nümuneler alı
narak Macaristana götürülmüstü. Bu 
sefer bu 1 S yerden alınan topraklar
dan ikisi muvafık çıkmış ve bunlar
dan yapılan taşların çok sağlam oldu
ğuna dair Berlin ve Peşte tablilhane
lerinden rapor verilmiştir. Killi par
ke taş nümuneleri bu raporlarla bera
ber grup tarafından Emanete veril
miş ve Emanet te bunları berayı tet
kik mühendis mektebine göndermiş
tir. Macar grubu bu nümuneler mu
vafık görüldüğü takdirde 800 bin lira 
sermaye ile memleketimizde bir fabri
kavücuda getirilmesini ve sermayenin 
400 bin lirasının kendi ve 400 bin li
rasının da Emanet tarafından konma
sını teklif etmektedir. Fabrika parke 
taşından başka künk de yapabilecek
tir. Bu topraktan yapılacak künklerin 
çimento künklerden daha sağlam ola 
cağı iddia edilmektedir. 

(. · .. ) Efendi, bir kere buna karar verdikten sonra tatbikine 
girişmesi o kadar güç bir iş mi? Bir keman, bir ut ... bir de def •• 

Işte size aladan ala bir tıngırtı •• Kadın peylenmiş, çalgı başla
mış, kadehler dolup boşalmış, kafa tütsülenmiş hasılı. • . Efen
dicik o gece şöyle tadile tuziye bir eğlenti yapmış. Serde genç
lik var. Ne yapsın. İyi, hoş, güzel, latif, mükemmel, diyecek yok 
ama, bu eğlenticiği çekemiyen biri hemen merciine haber ver
miş. O ande bir zabıt varakası kaleme alınmış ve • . . . E-fendi 
dükkanına kadın alarak alenen icrayı fuhş ettiği iddiasile mah
kemeye verilmiş. 'ı llıillsadi~ ınter'!_ational mukayeselerle revision yolunu tutmak talebe tehacümünün önüne geçmek 

biin be, P.arlamcntolar kongresi müzakere yapacaktır. için her mektebin ancak bulunduğu 
30 tıı. ' u dikenli mevzuda Avrupanın anlaşmasına imkan yok- semtte oturan talebeleri kabul etme-
ı'1 , llelki bu .. sini mektep müdürlerine tebliğ et-

•t.... gun Am 'k . h l' k d b" miştir. .. . '"llııeın , en anın titreten eyu ası arşısın a ır Bunun üzerine uzak yerlerden mu 
ı 2 ent kabil olur deriz N. racaatlar kendi mmtakalarındaki 

~it;, 3 nurııaraı. yazılar gazete~izin 17, 18, 20 EyHll nüshalarında çık- mekteplere gönderilmiştir. Kayt mu 
amelatı bu ay nihayetinde bitecek 
ve 12 Teşrinievelde tedrisata başla-

"' "" "" nacaktır. 
G ÜNUN•• İKTJS ADİ HABERLERİ Dün lise ve orta mekteplerde ley-

b li meccani talebe imtihanlarına baş-
l11Ud k lanmıştır. Meccanen kayt için müra 

· I ' 'o il tacirleri dün Ticaret odasında caatta bulunan talipler, alınacak mık 
L p dardan on misli fazladır. İmtihanda 

andılar. Bu sene mahsul ıso,ooo en ziyade ehliyet gösterenıer tercih 

k edilecektir. ' 
ı9 "·,ıı,.un ''b•L an, tar kadar tahmin ediliyor Leyli talebe kadrOSU (2.400) kişi 

'"< - ~ T olup bunun nısfı meccanidir. 
ı!a, •ne i•hri . ıcaret odasının daveti * Hayat Sigortaları - Son gün- İmtihanların neticesi üç gün son-

? ı,,~,1~dıit ta:."de bulunan otuz ka- !erde bazı sigorta şirketleri hayat si- ra anlaşılacaktır. Bunlara ait liste
~;,; iti ~•ndık 1 Odada topl~narak bu gortası branşlarını tatil etmektedir- Jer neşredilecektir. 

Y•tini g" '.?ahsul ve pıyasasının !er. Buna sebep hayat sigortasının u- 400 MU ALLfM MUAVİNİNİN 
hi llu llıiiz oruşı:ııüşlerdir. zun vadeli ve az karlı olmasıdır. İMTİHANLARI 
~Y•tindea~ere neticesinde bu sene * Limitet tirketleri çoğalıyor - Dün Erkek muallim mektebinde 
llıiıı ~•}'11., bir 

1~dık mahsulünün 800 Son günlerde yeni şirket teşkili için ( A) kursuna dahil kız ve erkek 400 
ı!a, "dildiği ~'!Yon kantar kadar tah bir çok müracaatlar vakı olmaktadır. kadar muallim muavinlerinin mual-

ııÇıJtabilece~·de 150 bin kantar ka- Bu şirketlerden hemen ekserisi !imlik ehliyetname imtihanlarına mü-
,._ u no•· gı anlaşılmıştır. limitet şirketleridir. . . 
""' g&arılı 'fi başeret edlmıştır. 
'lo • Y•ptıt ~a sebep sellerin bu * Bakkallar kooperab faaliyete. Bu imtihanlar Teşrinievel iptida-
~ bire ı tahribatla fındıklara bir- ba~lıyor - Evelce teşekkül edipte sında bitecek ve muvaffak olmıyan-

1 .llttıaa arız olan bir hastalıktır. hali faaliyete gecemiyen bakkallar ko !ar tasfyeye tabi tutulacaktır. 
~Ue eaa:ıvektıeti bu hastalık mese- operatifi bakkalların müracaatları Nısfına yakın kısmı kadın olan ~~ 

. ı surette me 1 im kta kabule başlamıştır. muallim muavinleri arasında musıkı 
~ l:liğer şgu 0 

a - Kooperatif 250 bin lira sermaye ve el işleri gibi meslek muallimleri de 
1 Piyaaa1taraftan /\vru a e A eri- ile teşekkül etmiştir. bulunmaktadır. 
~· nisbetarı da bu aen~ ; en :ne- . Kooperatif gelecek ay başıhdan i- SANAT;,,V-E--.MESLEK 
) Uıııııalı:tle Çok daha f ~ ç t 1 t tibaren azası olan bakkallara ucuz ve MEKTEPLERİ 
-..,,, rnu"tadtr. Bu y"-daz af dakep .e vadeli mal tevziine başlayacaktır. 

ı:ı •rnad' "" en ın ı pı- D" f k t'f B 1 k San 'at ve meslek mekteplerinde ye 
ı ünkij. . •Yen yük im kt d' ıger tara tan oopera ı a ı pa 1 .. 
'it llıev ıçtiıııada b ... se e ~ ır. zarında bir yağ fabrikası yaptırmakta ni talebe kayt ve kabul muame esı ıc 

1tr t zıı~ hahaoıa litun bu vazıyet- dır. Bu fabrika için 50-60 bin lira sar ra edilmektedir. 
• ••pıt •diJıni r~k alınacak ted- folunacaktır. Erkek muallim mektebine bu sene 

'la ln~lıiyo fia §tir. * Gümrüklerde faaliyet _ Yeni 50 talebe alınması tekarrür etmiştir. 
~, illit lirası 

1
tlo.i - Dün borsa- gümrük tarifesinin tatbiki münaaebe- Bunların (25) i şehrimizden, müte

~ ~bir•• ı,008 lcııruı Ot\ para- tile kümrüklerde muamele çoğalmış- hakisi Istanbul Emanet mıntakasına 
l>lr., "f<lliııte -a lı: 1009,S kuruıa ka tır. dahil diğer vilayetlerden alınacak-
.~ lttıı.~~- Sonra 1005 kurut on Mal çıkarmak için verilen beyan- tır. 
"lh. ·--"'ll•tı 1 Millet mekteplerinin açılması i-

rı-ı,_::<ıq 111 • • r. nameler çoğa mıştır. b ki k 
· ""'ıtır. •Liret ll,21,5 kurutta b- Bu faaliyetin beş altı gün daha de çin Vekaletten talimat e enıne · 

vam edeceği ·;mit edilmektedir. tedr. 

"' * * MİSAFİR TALEBE 

Borsası21/91929 

Umumiyetle lüks tabakaya men
sup hanımlar bu değişikliği memnu
niyetle karşılamaktadır. 

BiR TERZiNiN FiKRi 
Maruf bir terzi hanım bu kıyafet 

meselesi hakkında şunları söylemiş
tir: 

- Lüks meraklısı olan kibar ha
nımların hoşuna gideceği muhakkak 
olan bu uzun etek modası gözleri kı
sa eteğe alışan şık hanımların teessü
rünü mucip olacak mahiyettedir. Ma 
mafi geçen seneye nispetle eteklikler 
şimdi zaten biraz daha uzun olup bil
hassa arka kısımları çok uzun moda 
şekilleri rağbet bulmaktadır. 

Kadınların ekserisinin kolaylıkla 
yeni modayı tatbike başlayacakları 
şüphesizdir. 

ÇOK KUMAŞ GiDECEK.. •. 
Etekler ayaklara kadar uzayınca 

kadın tuvaletleri bizzarur bol yapıla
cak ve şimdi ( 4,5) metre kumaşla ya
pılan bir kadm robu yeni moda üze
rine ancak 7 metre kumaşla temin e
dilecek ve binaenaleyh tuvalet masra
fı ehemmiyetli surette artacaktır. 

MERAK EDiYORLAR .. 
Gazetedeki bu moda haberini oku

yan bazı hanımlar, şimdiki elbiseleri
nin artık battal olacağından bahset
tikten sonra bilhassa merakla kumaş 
sarfiyatının ne kadar artacağım bize 
sormuşlardır. 

ETEKLER ESKiYECEK .. 

Mühendis mektebi tarafından ya
pılan tetkikat neticesi Emanete bildi
rildikten sonra bu hususta bir karar 
verilecektir. 

OKTRUVA suı' ISTlMALl 
TAHKiKATI iKi AY DAHA 

SÜRECEK 
Oktruva müdiriyetindeki sui isti

mal tahkikatına Emanet müfettişleri 
tarafından devam olunmaktadır. Muh 
telif zamanlara ait gümrük beyanna
melerile makbuzlar karşılaştırılarak 
tetkik edilmektedir. Sui istimalin meb 
dei oldukça eski olduğundan tetkik 
edilecek beyanname miktarı çoktur. 
Bu itibarla tahkikatın daha iki ay ka-

Yeni modanın diğer zararlı bir ci- dar süreceği tahmin olunmaktadır. 
heti de eteklerin uzunluğu dolayısile Cürmün mahiyeti ihtilas nevinden gö 
çabuk eskimesi yüzünden parçalan- rülmekte ve ihtilas olunan paranın 
maması için iki ayda l:iir eteklerin miktarı mühim olduğu zannedilmek
kordonunu değiştirmek zaruri olma- tedir. 
sıdır. Gözlerimiz kısa ~t,lf~~erealışmış- OKTRUVA•--TA=RIFESININ 
tır. Bunun için belki bir müddet çir-
kin görünecek, fakat ııo1,1 a alışıla.ca~- TADtLl 
tır. Eskiden hiç ehemmıyet verılmı- Cemiyeti belediye idare encümeni 
yen emperme basma "iP.Pii olunca şık tarafından tetkik edilmekte olan ok
hanımlar da giymeğe başlamışlardır.> truva tarifesi yeni gümrük kanununa 

BiRLiKTEKiLER DE.. göre tadil edilmiş ve bazı eşyanın res 
Kadın birliği erkanından bazısı da mi tezyit ve bazılarının da tenzil o-

yeni modayı iyi ve şayanı temenni lunınuştur. _ 
bulmaktadır. Bu moda eşkalinin, yer- EMANET WTÇESINDEN 
li ipeklilerle mükemm~l surett.e tat- MUAVENET FASLI 
bik edileceği temin edılmektedır. KALDlRILDI 

Maznun mahkemeye gelmemişti. Esasen gelmesine de hacet 
kalmadı. 

Mahkeme, kararını veriverdi: 
.•.. Efendinin dükkanına misafir olarak kabul ettiği kadının 

Lir geceden fazla kalmadığı anlaşılmasına binaen beraeti .•• " 
Çok musip bir karar. Şu dünyada haset olmasa fesat olmaz 

vesselam .. 

* * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Adliye vekili Mahmu . Esat Bey dün 
hapisaneyi gezdi, hasta mahkumları 

hatırını sordu 
Adliye vekili Mahmut Esat B. lacağmı beyan etmiştir. Vekil B. 

dün hapishaneyi teftiş etmiştir. Bu hapishanenin matbaasını da beğen
teftiş iki saat kadar sürmüştür. Ve- miş ve ihtiyaçların tespit edilip ken· 
kil Bey müddeiumumi Kenan ve ha- disine bildirilmesini emretmiştir. 
pishane müdürü Halis B. !erle bir~ Vekil B. dünkü teftlşatı hakkında 
likte evvela müessesenin idare kıs- kısaca demiştir ki: 
mını ve müteakiben hastanesini gez- - Hapishaneyi iyi buldum. Mah· 
miştir. kfimlann vaziyetleri mükemmeldir.'' 

HASTA MAHKÜMLARLA... Vekil B. bu gün de teftişatına de· 
Hastaneyi pek temiz bularak beyan vam edecek İcra ve Tıbbı adli daire. 

memnuniyet eden Mahmut Esat B. !erile sulh, hukuk, ağır ceza ve ceza 
hasta mahpusların ayrı ayn hatırla- mahkemelerini ziyaret edecektir. Ve
rını sormuş, teselli etmiş ve kendile- kil beyin bir haftaya kadar İzmire 
rine sigara ve bisküvü gönderilece- gitmeleri muhtemeldir. 
ğini ilave eylemiştir. Bu müşfikane • • • 
muameleden çok sevinen hasta mah
kfiınlar Vekil Beyi alkışlamışlar ve 
"yaşaşın Cümhuriyet adliyesi" diye 
bağırmışlardır. 

Vekil B. hastane sertabibine, lü
zum görülen ilaçların not edilip ken
disine bildirilmesini söylemiştir. 

HAPISANE KOGUŞLARINDA ... 
Vekil B. bunu müteakip hapishane 

koğuşlarını dolaşmış ve bütün mah
kumlara ayrı ayrı bir şikayetleri o
lup olmadığını sormuş ve hepsinden 
"yok!" cevabını almıştır. 
MAHKÜMLARIN iSTEDiKLERi 

Resimli Ay 
On gün hap~e on lira da 
cezayı nakdiye mahkum 

edildi-
"'Sesini kaybeden §ehir" ıerlavha 

lı şiirden dolayı muhakeme edilen 
Resimli Ay mecmuası hakkındaki 
karar, dün 3 üncü eczada tefhim e
dildi. Mecmua mesul müdürü Beh
çet B. in ceza kanununun 212 inci 
maddesi mucibince tatili işgali ale
nen medih ve halkı kanuna ademi 
itaata tahrikten dolayı 10 gün hepis 
cezasına vçe 10 lira ağır cezayı nak
diye mahkfuniyetine ve bu cezaların 
teciline karar verildi. 

Mahkumlardan bazıları Vekil beye 
gerek şifahen ve gerek iştida ile ma
ruzatta bulunmuşlardır. Adliye veki
li, bunları not ederek icabına bakı

~~ ..... ..,c><..-.--:---
işe girenler Mllte/errih H. 
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25 
iO 
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Anadolı} ı. T. 
D v i.T. 
·" 1.T. 

Ti.Del flrketl 
ııtttlrlt ıırtou 

Rıbbm Şlrketl 

37,50 
37 50 
40,--
4,60,00 

4 80,00 

Galatasaray lisesinde misafir ola
rak bulunmakta olan Çekoslovakya
lı talebe yarın memleketlerine hare
ket edeceklerdir. 

Vilayette 

-sı Şehremanetinin bu seneki bütçesin 

~~ 
, ' den muavenet faslı kaldı.~ıl~ış oldu; Halk bilgisi --= =. \ ğundan kışın fukaraya komur ve saı-

ı· i re tevzii mevz~u ba;ğs değildir. Yeni bir şube tesis ediyor 
Ci'ecı· bı·r ı.aza DOLMABAHÇE GAZHANESİ Halk birliği derneği yeni bir iştih-

Millet mektebi şehadetna
mesi gösterecekler 

Şahadetnamell klJylUler 
işte dalma kayrılacaklar 
Millet mektepleri Teşrinisani 

11 
u 
72 

65 
80 
75 

16 75 Bütçe geldi 
Vilayet hususi idare 
si tatbikata başladı 

.1..' 4 ff TEVSi EDiLiYOR barat şubesi vücuda getirecektir. Bu 

38 
!O 

5 

ti,00 
so 
00 

:14,110 
90 
00 
50 

H. P~ llmaıı ıirbtl 

Londra 
Par il 
CınıYte 

Btııı.r11 

- Brlllıı•l 

ÇKK.L!R 

1005 25,00 Ncıryort o,48 25,00 Vilayet idarei husuriye bütçesi 

Eşraftan Ali beyi 
atı sürükledi 

beyni ahtı ısı 32.00 Aılnı ş7 12.00 tasdik edilerek Vilayete tebliğ edil-
i so,oo Roma 09 21,so 'ştir Çatalcada çok feci bir kaza olmuş 

24 75,00 Amıterdam Ot 2Q,25 mı vciayet idarei hususiyesi bütçenin eşraftan Ali bey müessif bir şekilde 
3 46,75 Solya 66 62.~0 tatbikatına başlamıştır. ölmüştür. 

75 4 Prac 16 25,00 Btrlla 2 03,25 Bütçenin ihtiva ettiği mühim me- Kaza günü bu zat, çok sevdiği a-
ll - ıs oo Vlyao• 3 42,00 vattan biri de Vilayet dahilinde bağ tının dizginini koluna takarak gezdi-
ı;:~1':1\:a1ı.u - _ _ ____ cılık, meyvacılık gibi servet getiren rirken hayvan birdenbire ürkmüş ve 

\ ~~ CrlÔtÇE İZMİRE AFYON MADEN SUYU mahsulatın ıslah:dır. biçare adamı sürüklemiye başlamış-
~ cu:.'.hahçe b' .Y<;>R Hilaliahmer cemiyetince Afyonka- Bunun için de iki mütahassıs ge- tır. 
t.(Jifıa için t•~cı futbol takımı rahisar maden suyunda yapılan in- tirilmek üzredir. Bu suretle başı ve vücudu taşlara 

~ıı;,'c teııuk ;.rıııre çağrılmıştır. şaat hitam bulmuş ve Avrupa ya si- TEVHİT PROJESi çarparak sürüklenen Ali beyin kafa 
"t •d Fonerı~ı ılrııekte olup kabul pariş edilen sırlı borular da gelmiş- tası parçalanmış, beyni sokaklara a-

" "•lteıer~,er Salı günü hare- tir. Vilayetle Emanetin tevhidi için karak çok feci bir şekilde ölmüştür. 
''"-llt • ,,.__Eır. _ projenin ihzarına çalışılıyor. Tali en- Hadiseye şahit olanlar, bundan çok 

._ ,=--> EVKAFIN ISLAHI PROJESi cümenler mali ve teşkilat için projele dı • >ı,, şı ... ~~İLİİ RIHTIM U E k f "d' · ti' k f b" "k k . müteessir olmuş_l_a,r~. -.:• .,. ""'"' mum v a mu ırıye , ev a ın ri tespit ettikten sonra uyu omı- . . _ 
ııı..lltıı ."•itil' . T NDE ıslahı için İsviçreli profesör M. Le- syon iki içtima daha akdederek bun- KAMA iLE ÜÇ YERiNDEN 

Dolmabahçe gaz şirketi, fabrika- şube Anadoludaki şubelerle muhabe
sını tevsi etmeğe başl3mıştır. Şirket, re tem.in edecektir. 
yeni mukavelesi mucibince eskiden Bundan başka da hariç memleke
mevcut bütün şebeke bu defa kati o- tler ile de münasebatta bulunacak 
!arak değişecek ve evelce Boğaziçinin ve buralardan gelecek eserleri tasnif 
bazı yerlerinde bulunmayan tesisat ve neşredecektir. Birlik ayrıca Halk 
ta yapılacaktır. bilgisi mecmuaıg_..sıgacaktır. 

Yeni tesisat, rüha_Yet bir ~e~~ .~çinde .__ HALK ŞARKILARI 
tamamlanacaktır.Şırket muduru mu- Konservatuvar hey'eti son Anado
kave~e met~i.ni tam bir surette tatbik lu seyahatında 200 kadar halk şarkı
edebilme~ ıçı~ m~r~ezle temas etmek sı toplamıştır. Bunlar metin ve no
üzre Parıse gıtmıştır. taları ile bir eser halinde hazırlanı

r~ 

iTFAiYE TOTON DEPOLA· 
RININ MERKEZi YERLERDEN 

KALDIRILMASINI iSTiYOR 
Şehir dahilinde ve merkez yerler

deki tütün depoları şehir için bir teh
like teşkil ettiğinden İtfaiye müdür-. 
lüğü, emanete müracaat ederek bu gı 
bi merkez yerlerdeki depoların kapa
tılmasını talep etmişlerdir. 

yor. 
Milli oyunlar da resim ve liğürle

rile birlikte neşrolunacaktir. 

ETIBBA ODALARI 
Etibba odaları teşkilatı teırinini

evelde vücuda getirilecektir. Oda in
tihabı da aynı zamanda yapılacaktir . 

ıı,'ltıı 1 '''lt•ti tınız Recep bey dün man'ın tanzim ettiği projeyi tetkik ları tetkik ve neticeyi bir rapor halin VURDU 
ı liiı; 0.lınu1t:1ukavelesini tetkikle etmektedir. Tetkikat, bu hafta sonun de Dahiliye Vekaletine gönderecek- Üsküdarda Solaksinan mahallesin- SiNEMALARDA iTFA 
'ıt ttı rdıltten r. Recep B. tetkikatı da tamamlanacakbr. · de Topaneli sokağında 33 numaralı VASITALARI 

-- POLİS MOÖtfR'üMÜZ İŞE 
BAŞLADI 

''eleıiıe sonra Şark şimendi- Bunu müteakip proje başvekil İs- tır. evde oturan arabacı Niyazi dün gece 
~ tı;:liL·~1 olacaktır. met paşa Hz. ne takdim edilecektir. MiLLi EMLAK MODORO evine giderken önüne ayni mahallede Şehremaneti, sinemalardaki itfa 
~ llıa gij , 1-zABİTLER ~ Başvekil tetkik ettikten sonra proje Milli emlak müdürü Rüştü Bey sakin İbrahim çıkmış «- Buradan vasıtalarının tamamlanması için bü-

iptidasından itibaren açılarak faali
yete başlanacaktır. Bu husuıta !A
zım gelen tedbirler ahnınaktadır. 

Haber aldığımıza göre Millet mek 
tepleri mezunları hakkında yeni bir 
talimatname tanzim edilmiştir. 

Bu talimatname Millet mektep
leri mezunlarının ne gibi şeylerden 
istifade edeceğini muhtevidir. 

Millet mektepleri erkek mezunla
rı askerlikte muayyen günlerinde 
tercihan mezuniyet alacaklardır. 

Bu mezunlar hademelik, odacılık, 
yol çavuşluğu gibi vazife istedikleri 
zaman diğerlerine tercih edilecek
lerdir. 

Bu sene işe girmek isteyenlerden 
mutlak Millet mektebi şehadetname 
si talep olunacaktır. 

"""""""' MESLEK MEKTEPLERİ İÇİN 
Meslek mekteplerini teftiş için cel 

bediim§ olan M. ve Madam Ruvatöle 
bu ay sonunda Ankaraya gidecekler 
dir. 

ISTANBULUN SIHHATI 
~'- ' •• nu l•h · d 1 t t di dil k B M Ankaraya gitmış' tir. selam" sız geçilmez I• tün sinemaları yeniden kontrol etme-'<l "d'•· rtınize Jd·-· ·şurayı evce eve ece ve .. 
~:,:ıi1• ~•_gıtıı.iz LeLı· ge ıgını meclı'ıı'nin bu seneki devresinde mü- =="" dedikten sonra kamasını çekmiş ğe karar vermiştir. 
'~'<!' .. ucraber •. 1 .. zabitan diı.'n BiR RUMCA GAZETE B k 'ki .. den beri tatbik e 
~t •• Bti k zakere edilmek üzre tetkikat ikmal İbrahimi üç yerinden yaralamı•tır. u arar 1 gun -
-..~. 'h . iiinu" 

0 
yu ada'ya gıt- • dilm • b ı tı T iti t etice 

Sıhhiye vekaletinin salgın hasta
lıklar hakkındaki tamimi Istanbul Sıh 

ECNEBi VAPURLAR BURADA 
SÜR'ATLE TAMİR OLUNACAK hiye müdiriyetine gelmiştir. Şehri

mizde bazı tifo vakalarına tesadüf 

Bir müddet eve! rahatsızlığına bi 
naen kendisine ameliyat yapılan po
lis müdürü Şerif Bey tamamile ia
dei afiyet etmiş ve dünden itibaren 
makamına gelerek vazifesine ba§la
mıştır. 

L:'lli ._. lı rad edilecektir. cMetaritmisiS> isminde bir Rum- Mecruh hastaneye yatırılmış, carih ege aş anmış r. e şa n 
\iı.ı;t b,, •abitan b" a . geçirmişler- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiı__________ · bo di sinde vesaiti noksan olanlara kat'! ih-

1 ".ıı...- ır bı b ·· ca gazeteye, vergı rcunu verme - yakalanmıQ.tır 
'o ' l..e uoşı " • n aşı mute- K } · } k • · .,=.,.."'"""'"" tarlarda bulunulacak ve verilen müd-

(J,'; ı._ hli e;::uıaı~rııden müteşek- e epır satı 1 ği için haciz konmuştu. Borca muka- iKi AHMED iN KAVGASI det zarfında itfa vesaitini tamamla-
"• "'dar P, aılelerile beraber b b bil Defterdarlık bu gazetenin borcu Ka d B h · caddesinde 1 k . 
•.,ı.. Yard Bir emaye anyo, ava gazı d b 1 · t' d · sımpaşa a a rıye mayanların sinemaları kapatı aca tir. 

"'l)l"'t ır. h 1 için banka a u unan ım ıyaz epozı- kunduracı Ahmet ile kasap Ahmet -

~ 
" i(IyM -- ile banyo ısıtmağa ma sus a et tosunu almıştır. Bu suretle gazetenin LAR ARASIND 

lılıte. l'iAMELET TALiMAT- maa duş ve bir adet porselen imtiyazı da mefsuh oluyor. Vilayet bir kadın yüzündenAhkavgaya tutuş- SANDALCI ONAZAA A 
) • 'lit -liba ERi kk "k l h ld • p 1. .. muşlar, kunduracı met sustalı ça- M 
!tt' "" ~ d 1 lavabodan mUre ep mu emme imtiyazın mefsu o ugunu o ıs mu- Ah d' k d h 

ıı.;-tl'iı,:"'•n Ye . • e komisyonunca hl'" . . kı ile kasap me ı arnın an e em tstinyede oturan sandalcı Kazım 
~".', ~t tıı ne ıu': takdiri kıymet he- bir halde banyo tesisatı ile ye- diriyetine te ıg etmıştır. miyetli surette yaralamıştır. Mecruh ile sandalcı Eftim nöbet meselesin-

~İ>ıı ~·~ lllur~• çalıtacaklarma mek salonuna mahsus mükem- * * * hastaneye kaldırılmıştır. Kunduracı den kavga etmişler, Kbım sopa ile 
·~.t ıliıeıı tali asaınız tarafından mel bir halde, büyük masa ve Hayvan sergisi Ahmet yakala~ştır., Eftimi sol kulağı arkasından ağır su-

~'1~ "ıııllttıi ıtıatname bugünler- büfe dresuvar satılıktır. Hazırlıklara ba"landı, KOZA GAZiNOSUNDA CERH rette yaralamıştır. Eftim hastaneye 
~li lnaıne Y;ye ıevkedilecektir. Galatııda Loyt Triestino yolcu Y Şişlide Kozanın gazinosunda rakı yatırılınıştır. Sandalcı Kuım yaka-
ı.ı.,-..ıund•nıa!tlıy::u' kolarca kabul e- "·'resine mu"racaat olunmasL içtima yapılacak · kt 1 N · Ahın t · · lanmıştır. 
'ı".'ttı.. •n IOnrar. T~tnamenin uaı ıçme e o an ecmı ve e ıamın-

ııı'<l•rdir. T•L Y~nı azalar tayin Vali vekili Mühittin beyin riyaııe- de iki arkadaşla, Sirkedde Ankara o- SABIKALI lBRAHIMİN 
·~.1~ı.dlıi ~-mırı edildiğine gö- DEVREDiLECEK iHTiRA ti altında yarın bir içtima yapılarak telinde oturan Hasan Sabrinin arka- MARiFET! 

4.;, 'Ptidaa ~rınet heyetleri tet· BERA Ti hayvan sergisinin açılması meselesi daşları sarhoşluk yüzünden kavraya Karagümrükte oturan sabıkalı 
ında i§e başlayacak- "Sigara tabakları" hakkında 27 gürüşülecektir. tutuşmuşlardır. Bunalı İbrahim gece sarhoş olduğu 

-.\~t~p ...._,._. Teırinievel 1927 tarih ve 648 nume- Dün öğleden sonra üçüncü kolor- Kavga neticesinde Necmi ve Ah- halde sokağa çıktlllf, elinde bıçakl;ı 
'~~ 'tn ııyıı gidecek t 1 b ro tahtmda sanayi Müdüriyetinden du baş baytarı miralay Bekir, Istan- met bıçakla muhtelif yerlerinden ya- gelen geçene sataşmıya başlamıştır. 
~·lıaı,~ nafia, iktısa ~ e e.. bir ihtira beratı istihsal kılınmıştı. bul baytar müdür muavini Abdülka- ralanmışlardır. Carihlerden Hasan Sarhoş sabıkalı yakalanmıştır. 
~'"' l~rl tarafrnd l, mılli muda- Bu kere mezkilr berat fruht veya i- dir ve merkez sıhhiye baytarı Dolma Sabri yakalanmış, diğerleri kaçmıf-

lt,,"• dii1linuı an Avrupaya cara verileceğinden iştirasına veya bahçededeki sergi mahalline giderek tır. • Nuri ve Mes'ut isminde iki kiti 
~.it u, ltı l:•len te~~·~alebeler hak isticarma talip olan zevatın İstanbul- icab eden tamiratı tetkik etmişlerdir. gece Tolkapıda Zenobun meyhane-
lı\ ~a '~edir Bu v ~. 1~~ ık~ e- da yeni postahane arkasında Aşır E- Yarın vilayette içtima eden komi- KADINA LAF ATMIŞ POL SITAHKIR ETMiŞLER 
,~tı ~onderecekl.° .' ıklerın A_v- fendi kitaphane sokağında Türkiye syona izahat vereceklerdir. Hasköyde oturan matmazel Zaro- sinde gürültü ettiklerinden merkeze 
"<t~ti •arif Vekil/ğ'. bt.alebe.lenn Hanın 19 _ 22 numerolarda mukim Baytar müdiriyetince Avrupaya hiye Sütlüce sakinlerinden Naci har- çağırılmışlardır. İki sarhoş polislere 

r. , 1 1 utçesınden vekili. İs tok efendiye müracaat eyle- sipariş. ~dilen Merino~ koyunları bu fendazlıkta bulunmuş vaki olan şika- tecavüz ve hakarette bulundukları i-
L..------------L--ı.....:.. ____ ...; _____ ...;_,,lJ...ı; ... .;.,,ın,;ı......a1e.ceı.ti..~~-~~--I."""l-iiuriı:ıe..:ıtıı.1'iı.llalı.mı.il:.ıı;...~~~~.u:ı"' vakalanrrustır~-------

Ticaret odası İktısat vekaletine edilmektedir. Şehrin sıhhi vaziyeti 
müracaatla limanımıza gelen gemi- iyi görülmektedir. 
lerin tamiratı müstacelesi için güm- ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'"""!"'!!!!!!!!!!'!'!""!lllll!!!!!!!!!!!!!!! 
rük muamelatının müşkülat çıkardı
ğını bildirmiştir. 

Bu yüzden ecnebi gemiler burada 
beklemektense muamelatı daha seri 
ve pratik olan limanlara giderek ge 
milerini tamir ettirmekte idiler. 

Bu işte de Pire ve Malta en ileri 
gitmiştir. 

lktısat vekileti Ticaret odasının 
bu mütaleasını muhik görerek bu ta 
miratın burada icrası için kolay ve 
seri bir rüsum alınmasının temini 
için oda ile gümrük beyninde bir ko 
misyon teşkil edilmesini bildirmiş
tir. 

Ticaret odası gümrük baş müdiri
yetine müracaat ederek murahhas is 
teyecektir. 

Teşkil edilecek komisyon derhal 
faaliyete başlayacaktır. 

CEVDET KERİM B. 
Halk fırkası vilayet heyeti idare

si azasından ve İstanbul maarif ce
miyeti mümessili Cevdet Kerim bey 
Ankara a gitmiı,_t_ir_. ____ _ 

ESHABI HAYRIN VAKIFLARI 
Son zamanlarda bazı hayır sahip- • 

teri Evkaf idaresine müracaat ede- • 
rek kanunu medeniye tevfikan para 1 
ya ve emlake ait bazı vakıflar tesia 
etmiılerdir. 

İHSAN RİFAT B. IZMİRE 
GİTTİ 

Gümrükler müdürü umumisi İh
san Rifat bey evelki gün İzmir<- git 
miştir. 

Ihsan Rifat beyin tetkik ve teftiş 
maksadile yaptığı bu seyahatten bir 
haftaya kadar avdeti ümit edilmek
tedir. 

RUS TİCARETİ HARİCİYE 
MÜMESSİLİ 

Bir iki günden beri şehrimizde bu 
lunan Rus ticareti hariciye mümcs· 
sili Ankaraya avdet etmiştir. 

tRAN BAŞ KONSOLOSU 
Dün İran baş konsolosu Es'adul

lah han gelmiştir. 
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Hayvanları himaye 

MlLLlYET PAZAR 22 EYLOL 1929 

EGLENCELERI ELHAMRADA 
gösterilmekte olan 

ASİ KAHRAMAN 
filmini gördün z9e krar temaşa 
ediniz. 

GormedlniZse bu gün muhak· 
kok gl4ip ıörmelis!nlz. 

Bugün herkes 

ASRİ SİNEMADA 
gösterilmekte olup LIA !\lARA 
V. DITERLE nin büyük bir 
munffa.ldyetle temsU ettikleri 

SERSERİ PRE S 
Filmini gormete tlıap etme-

lidir. 

•• TURK 
SPOR 

İTİRAF 
filminden sonra 

POLA NEGRİ~ 

H f Yi <ffl~tl 
ı Bugün 

MAJlK sineması 
cazip \ e ıeüınll -M 

LORA LAPLANTE.,.... 

Hanımefendiler 
Beyoğlunda 391 numerod' 

EPREM 
Kürk mağazasıoıO 

getirttiği çok güUl 

KürkleriJl 
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~orveçyanın halis Morina balığı 
a mahsulü alemşümul marka HASAN BALIK YAGI G:ıvet taze olarak geln1İştir. 100 kuruşa kiloluk 

şişelerde HASAN ECZA DFPOSU toptancılara 
___ büyük tenzilat. 

' • ·, ' ... , ' • • ~><:;~ ,.. ......................................................................... ~ 
GÜNLER KISALIYOR Gmette 

Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirınek için düşünmeyiniz 
ve bu muayene ile en iyi randöman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

fabrikası 
müstahtemininden 
dokuz da dördü 
daima \·eni bıçakJırı muaymt M/.. 
mtlıtttdir ... gıyrl munuzam bu· 
lu~n bı~kJarher zaman lplal 
t'dılmt-ktedır. Bu yDzdcn Gillcrcc 
her vakit iyi tnıJ oJmaruzı temlr 
eder. ELEKTRiK SiRkETi 

' 
Yola çıkmazdan evvel bir pak. 

et al.manıZJ dcrhatır ediniz 

Ütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını emrinize amade tutmaktadır 

MECCANEN 
Tarafınızdan vaki olacak talep Uzerlne en son model aletleri tecrUbeslyle 

huzurunuzda amlk bir muayene icra edilir. 

1 Gillette 
- Muallim "ANJEL,, in -

Bu münasebetle alatı beytiyenizin de muayenesini temin edebilirsiniz. 

taınirat Meccanen diğerleri Mal olduğn fiatla icra edilir. 

Küçük 
fadeli müessesedir. Mük!leme ter· 
cümc re tahrir usulü~ tetebbu. 
Bahçehpı f.rtuiı-rul maı;azası karşı~--------------------------------------------' sınd> Kasapvan J lan 

SATiE 
Dr. Ihsan Sami 

Gonokok Aşısı 

Tesisatı elektrikiye Türk Anonim Şirk eti 
Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar. 

Metro han Tünel meydanı, Beyoğlu Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul 1 

Belsoğukluğu ve ihrilatatına 
karşı pek tesirli YC taze a~ıdır. 
Divanyolu Sultan Mahmut 
tl!rbesi karşısında No 1 89 

~---------------·--------------------...... ----....... -
' ,,. - ....... I'. ._-:::<'.. . •• Tütün inhisar idaresi umum 

on.k müdürlüğünden: 
E'.kspc, :Yde Ferıyede k!ln tütün 3 - Uakal orta tahsilini ikmal tahsili ikmal ettiğine dair maarif 

•lınıcak1ır~'~un, bu sene 25 talebe etmiş bulunmak ( yani liselerin do- idarelerinden musaddak resmi vesika, 

fıJd; geçerse tllpltrin adedi madup lruzuncu sınıfına muvaffaklyede geç- idarenin iki doktoru tarafından veril-

1'<ak ın . hır müsabaka yapı· miş olmak. ) mlş sıhhat raporu, mahalle veya 
\ USabt1c . . 
ar kabul dil 1 nctıcesınde kazanan- 4 - Sıhhati tam ve bünyesi karyesi ihtiyar hey'etinin polis veya 

S ttıtinı e ecelı:tır. Bu müsabaka tütünle iştigale müsait bulunmak. jandarma dairelerinden musıddak 
Y«Jc lat~vel cuınırtesl günü Feri· 5 _ Alelit!Ak ağır cezalan mu- şahadetnamelerile tevsik olunur.) 

l'aJ; 1 
2 

de yapılacaktır. ıtelzem cürümlerden ve muhilll bay- Taliplerin nihayet 2 tcşrinievvele ltrı11 ~. P •rdcn aranacak evııaf •un-
.. • siyet lcabahatlmndan dolayı mıh· kadar Tiitün inhisar idaresi umum 

1 - 1' lı:Um olmamak. müdürluğnne istida ile müracaat 2 _ ilde olmak; 
llıldcn \'ışı onseldzden IŞllJ ytr- (Mezkur hususat nüfus tezkeres~ etmeleri ve vesikalarını da beraber 

)'Uk.arı olmamak. mektep şehadetname•~ veya orta getirmeleri ilftn olunur. 

içtimar muavenet Sıhhat ve 
vekaletinden: 
Bu sene tıp talebe yurduna imtihan 

Sız olarak kabul edilecek tam dev
beli lise mezunlarının kayt müddeti 
~ defa da Teşrinievvelin onuncu 

~lJnüne kadar temdit edilmiştir.Ta-
rll olanların bir an evvel mahalleri 
~.1 hhat ve içtimai muavenet müdür -
~~~lerine müracaatla muameleleri
~rnal ve vekalete göndermeleri. 

Zonguldak yüksek 
tlıaden mühendisi mek
t~bi müdiriyetinden : 
bi, ı:1~ldak yüksek maden mühendisi mekte
dir ~· : meccani ve tahsil müddeti dört sene
~abul ırlnci senesine münhasiren lise mezunları 
lar, G- unur .. Tedrisat 1 Teşrini evvelde baş
ttıtıct· . ırınek ısteyen lise mezunları, mektep 
dttn~tıye~ine bir istida ile beraber, lise şeha
~thha~ııesı veya nıuvakkat tasdiknamesi, 6 foto, 
ll<:tn< raporu ve nüfus tezkeresi ve aşı şeha
tıı<:li3;ılesini göndermeli ve adreslerini bildir
dnrdı ır er. Kayıt müddeti 1 Teşrini evvele ka-r. 

1 .. Darüşşafaka müdürlüğünden 

B~fÜK TAfflRE rifAN~O~O 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRiNl EVVLD.EDİR 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

Ayrıca : 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikran1iyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükafat 

Göztepe: Çifte havuzlar 

Erkek Amerikan lisesi 
EylOIQn 16 ıncı gilnll derslere başlanacaktır. Kayıt için her 
--glln mektebe mllracaat olunablllr. --

Leyli ve nehari 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunablllr. 

Şehzadeba tında polls merkezi arkasında 
Telefon ıst. 2534 

Karaağaç l\1ücssesaiıı1daı1 

Parke f ersi ilanı 
' Sütlücede Karaağaç müessesatının paymahallinde dört bin kü-

sur metre murabbaı mıktarında mahallin bir kısmına ziftli ve bir 
kısmına adi olmak üzre parke tefrişi aleni münakasaya va~olun
muştur. Teklifat her iki.şeklin be~~r metre murabb~ ~~sabıle vu
kubulacaktrr. İhalei katıye 25 Eylul 929 perşembe gunu saat onda 
icra olunacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin cumadan mada 
her gün Katibi Umumiliğe müracaat eylemeleri ve talip olanla
ruı da 1500 liralık teminatı muvakkate akçelerile yevmi mezkfır
da müessesede hazır bulunmaları laznndır. 

lJevlenJeıniryollaiı ve Limanları ~ınuıni i~aresin~en: 
Kayseri istasyon ve atelyesi su tesisatı malzemesi .... kapa

zarfla münakasaya konmuştur. 
Münal<asa 19 Teşrinievel 929 Cumartesi günü saat 16 da An

karada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu

\·akkat teminatlarını ayni günde saat 15, 30 a kadar Umumi mü 
dürliik kalemine veımeleri laznndır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasın 
dan tedarik edebilirler. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
Sigorta şirketlerinin teftlf ve mllrakabası hakkındaki 25 haziran 

927 tarihli kanun hllkOmlerlne göre nakliyat muamelltlle ıştığal 
eylemek llzre tescil edilmiş olan lnglllz tabiiyetli ( ZI Blrltlf Ent 
F··rln merln ensllran• Kamplnlllmtet) nam sigorta şirketi bu kere 
müracaat ederek Tllrkiyedekl muamelatını tattı eylediğini bildir-
miştir. MezkOr şirketle alakası bulunanlann şirketin Türkiye ve
klll umumisine ve icabında lstanbul mıatakaaı Ticartt MUdllrlO
ğllne mOracaat eylemeleri illa olunur. 

Edirne belediye riyasetinden: 
&lime belediye itfaiyesi için alınacak iki tonluk bir adet ara

zöz bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Talipler şartnameyi belediye riyasetinden talep edebilir 
ler. İtaya talip olanlar ilk teklif edecekleri bedelin % 7,5 yüzde 
yedi buçuk nispetinde teminat akçesini veya banka mektubunu 
havi pı.ıllu varakayı bir zarf derununa koyup üzerine arazöz di
ye yaz.:ırnk 12/10/ 929 tarihine kadar belediye meclisine tevdi 
eylemleri ilan olunur. 

1lıale 12/10/ 929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 16 da 

drr~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

4fj licaref ınekf e~i ınü~ürlü~ün~en: 
ı -Metebin Ulumu._ Alive (İktısat, şehbenderlik, muhasebe, 

Banka ve sigorta) ihtisas kısnnlarnıa tam devreli Lise mezunla 
rr ve mekatibi aliyeden ve Ecnebi mekteplerden gelenler. 

2 - Yüksek ticaret kısmına, Orta mektep mezunlarile lise
lerinbirinci devrelerini bitirmiş olanlarvebu derecelerdeki musad 
dak mekteplerle meslek mekteplerinden müracaat eden mezun
lar. 

3 - Orta Ticaret kısmına, ilk mektep mezunları kayt ve ka
bul edilmektedir. Kayt müddeti 30/Eylfıl akşamına kadar de
vanı edecektir. 

Posta ve lel~ral levazım ınü~ürlDf ün~en 
1 - Vasaiti nakliyede kullanılmak üzere "6000-10000,, kilo 

benzin ve "300-600,. kilo makine yağı kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - 7 T~rinievvel 929 tarihinde ihalesi icra kılınacağından 
taHplerin bu babtaki şeraiti anlamak için şimdiden teminat ve tek
Jifnamelerini tevdi için de mezkQr tarihe müsadif pazartesi günü 

saat 14 te yeni postanede mubayaat komisyonuna muracaatlan. 

KARON Alman kltaphanesı 
Beyoğlu Tünel meydanında 253 

Y oz~atta [ 7 J numaralı jandarma mektebi mü diri yetinden: 
Mektebimizin 6 Teşrinievvel 929 tarihinden 1 Teşrinievvel 930 

tarihine kadar bir senelik ihtiyacı olan asgari (35,000) azami 
(50000) kilo ekmek 16/ 9/929 tarihinden 6/ı0/929 tairihine ka
dar münakasaya vazedilmiştir. Ekmek birinci nevi fabrika unun
dan imal edilecektir. İhale 6/Teşrinievvel/929 tarihine müsadif 
Paz.:ır günü saat onda Yozgat Jandarma mektebinde icra kılına
caktır. Ekmeğin bedeli muhammini üzerinden '1o7,5 teminatı 
muvakkata için ya nakten hükfunetçe muteber esham ve tahvi
lat veya banka mektubu ita olunacaktır. Münakasa kapalı zarf u
sulü ile icra kılınacaktır. Pey süreceklerin ticaret odası vesikasını 
hamil olmaları mecburidir. Talip olanların mektebe müracaat ve 
şartnameyi almaları ilan olunur. 

Ilr. 4 J i M a z ~ a r 
Cumadan maada her gün Fatihte 

Sım Enver eczanesi yanındaki mu

ayenehanesinde hata kabul eder. 

!'!!!lml!lml~ .. ımııı .......... n• 
Belsoğukluğu frengi 

olanlann nazarı dikkatine 

Dr. Horhoron l 
Fennin en son usulile kat' 

olarak eski ve y•ni belsojtuklu~'" 
frengi, idrar darlığı, bel gevşeklı~i 
ve mesane ve bilcümle kadın ra· 

1 aısızlıklan tedavi olunur. Bevo~lu 
Tokaclıyanyannda •mektep sokok 
l\o .;5 Tel: il. U .• f .'i2 ' 

MESUL MUDUR· "'''•haneddi.? 



L 
BiN SÖZ 

BlR RESİM UNSiNE 
;Dl illiyet 

Adliye vekili Mahmut Esat B. dDn hapishaneyi n hastanesini teftiş etti. Hastane gezilirken 
Adliye vekili bey mahkumlann dert ve ihtiyaçları ile alakadar olmuş şikayetlerini dinlemiştir. 

Vekil B. bu gDn teftlşahna devam edecektir. 

r 

Yol ve Şose Müteahitleri 
• 

Beylerle inşaat Şirketlerinin 
Nazarı Dikkatlerine 

MotllrlD yol silindirleri, taş kırma ve çakıl maklnelerl ve alelumDm şose ve asfalt yollar inşa
sında mUstl\mel makine ve aıatı en son sistemlerde imal eden CARL K4ELl\LE fabrikası bu va
dide Almanyanın en büyük ve eski mOoseesesidlr. KAELBLE makineleri tamire muhtaç olmak
~ızın senelerce mükemmel işler ve aııgarl 20 ~eneye garanti edilir. 

1 
1 

l(AELBLE fabrlkaRı Nafia ve Belediye dairelerine kredi ile ve müteahhit flrketlere taksitle 
makine teslimine ve her tDrlD teshilat lraeslne amadedir. Talep vukuunde mufassal tekllfnameler
le plan ve krokiler hemen taktim edilir. Mufassal Türkçe kataloğlar dahi mevcuttur, 

2 den 18 tona kadar muhtelif tip ve modellerde yol silindirleri ve saatta 3 ton 8 metre mika· ı 
bına kadar hayvanla cer olunur ve y zatUlhareke motörlO taş kırma makineleri en kısa bir mil- 1 

ddet zarfında teRlim olunur ve icabında burıodan ayrıca bir de montör gönderilir. 
KAELBLE fabrikaslle Türkçe dahi muhabere edileblleceğlnden alakadaranın acenta bulunmayan 

mahallerden doğrudan doğruya fabrikaya müracaatları rica olunur, 
K.\ELHLE fabrikaııı aynı zamanda en son sistemlerde dizel motörleri, şose nakliyatında 

müstamel traktörler, dekovil hatlarına mahsus motörlO lokomotifler, zatUJhareke demirhane ve 
marangozhane makineleri de imal eder. 

·-

KAEL·BLE 

18 tonluk motörlü yol slllndlrlerinln 
en son modeli 

CARL 
Saatta 3-8 metre mikabı çakıl ve kaba kum 
ihzar eden zatUlhareke taş kırma makinesi 

KAELBLE 

Uün Madam Mannlğl yaralayan Allye Hanımın mahkemesine 
Ağırcezada başlandı. Aliye Hanım Adliyeden çıkarken, 

(Yazısı birinci sahifede) 

Ankaradaki Tıp kongresinde 
memleketlmlzln kadın de · tor· 

ları da bulundular 

Türkiye eczacıları 
Laboratuvarı Türk anonim 

sirketi müessislerinden: 
' 

1 - Esas mukavelenamesi icra vekilleri heyetinin l /5/929 tarihli lçtimaınd• kabul buyurularak 
Türkiye Cumhuriyeti riyasetinin tastiki füsine ikıiran eden ve lstanbul mıntakası Ticaret müdürlüğün

den 26/8/929 tarih ve 1431 numerolu tahrlratiyle tarafımıza ıebliğ edilip 4/9/929 tarihli ve 4185 

numerolu \'akıt, 5/91929 tarihli ve 1281 numerolu Cumhuriyet 6/9 929 tarihli ve 1913 numerolu 
Milliyet gazeteleriyle mevzuu, müessisleri, müddeti mikıan sermayesiyle her hissesinin kıymetı, 

temeııüaıının sureti taksimi ve tesis Umumi hey'eti içtimaırun mah•I ve sureti icrası ilAn edilen (Türkiye 
eczacı lan LABORATUVARI Türk Anonim şirketi) için hisse kaydına başlanmıştır. 

2 - Hisselerin bedellerinin dörtte birinin hini teahhüııe peşinen· tediyesi muktazldir. 
3 - iştirake talip olanların bir an evvel lstanhuida Sirkecide Beşir Kemal eczanesinde içtima eden 

şirket müessislerine tahriren veya Cumartesi Pazartesi ve Perşembe günleri saat 14 ten 16 ya kadar 
bizzat müracaatla verilecek olan ikişer nüsha iştirak teahhütnamesini imi! ve tevdi eylemeleri ve 6 

KAnunuevel 929 da hisse kaydına nihayet verileceği ilan olunur. 

Pazarlıkla inşaat münakasası 
Ticaref ! ~a~riJe nıekte~i alisi ınü~ürlü~ün~en : 
Mektep lılrtası dahilinde yaptırılacak tadilA.t 2319 /929 Pazartesi günü ~aat 14 te ihalesi icra edilmek 

üzere mektebe ye Defterdarlık binası dahilinde müessesatı ticariye ve ziraiye muhascpeclliğine ve 
münakasaya iştirak için de yevmi mezkilrda mektepte müteşekkil mubayaat komisyonuna mi!racaatlar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!· 

Darüllünün ~ukuk 1 akültesi uınuıni kati~li~in~en: 
Hukuku Hususiye, Hukuku Amme, ve İktısat gruplan Mü

derris muavinlikleri münhal bulunduğundan ilan tarihinden iki 
ay sonra yapılacak münakasa imtihanına girmek isteyenlerin şe 
raitini Fakülte kaleminden öğrenmeleri beyan olunur. 

Mesajerl Marltlm ve Pake 

lunıpan}alarıoın vapurları ile 
Güzel sayahatler 
Her hafta " Marsllya ~ ya ha

reket eden vapurlar Pire ve Na-

p t t 1 1 1 
~" I" " ıl poli limanlarına dahi uğrarlar. 

OS a ve e ~ra evazını nıüuur u~ueuen: Tafsilat almak üzere Karaköyde 

İdare bendiye ihtiyacaundan olan (5000) kilo ambalaj kağıdı Lorant Rebul ve şilrekasına mil

(2000) kilo sicim 50,000 adet etiket (100,000) adet kapsal racaat olunması. Telefon Beyoğlu. 

(1500) kilo külçe mühür mumu (5000) kilo hurda kurşun mü- 203 - 204 - 170.ı 

nakasaya vazedilmiştir. Münakasa 12/ 10/ 929 Cumartesi günü ı•---------••ı• 
Motör ve Makine Fabrikası icra olunacağından taliplerin yevmi mezkı'.irda usuline tevfikan SADIK ZAUE BlRADEH-

( ) 
temhir ve ihzar edilmiş olan teklifatı havi zarflan riyasete tev- LEH VAPURLARI 

1 B A c K N A N G Almanya bei Stuttgart r eli eylemeleri ve olbaptaki şartnameyi almak için de her gün Ye- KARA DE l\IZ 

~!!!!!!!!!!!!~-~~-~!!!!!!~~~--ı-1~~~~-~~~----------•I ni postanede mübayaat şubesine müracaatlan. MUNTAZAM VE LÜKS 
POSTASI 

Mekteplerde talebe kabuıur 
landı. Meccanilik imtibll~ 

yapılıyor 

~eJriselain 
Merkez Atcnt•sı; Galat• k 

bışındı . Beyoğlu 2J62 ' 
acentesı: l\lıhmudlve Hanı 

' lstanbul 274-0 · 

1 
THıBZON BiRiN~i POSTU! 

( KARADF:NIZ ) vapu(ll 
Eylül Pazartesi 12 de G 
rıhtımından hareketle Jne 
Samsun, Glreson, Trabzon. 

Hopaya gidecek ve dön 

Pazar iskelesiyle Rize, Sli1 

Trabzon , Cörele , Gir 
Ordu, Ünye, Samsun, Joe 

Zonguldağa uğrayarak gel 

tir. Hareket günü yitk ~· 
olunmaz. 

l JY a l ık s ü r' a ı p e s 111 

( Mersin ) vapuru 24 ej 

Salı ı 7 de Sirkeci nh 
hareketle Gelibolu, Çana1' 
Küçükkuyu, Edremit 
niye, Ayvalığa gldect1' 
dönüşte mezkOr iskelelerle 
illete Altunoluğa uğrayacl ol' 

Gelibolu için yalnıı Y 
alınır, yük alınmaz. 

}[untazam Bartın po. 
~ 

Ercüment Nur 23' 
• gününden 

pazartesı haren be~ 
muntazaman Ereğli, Zon~ 
Bartın, Amasra, Kuruca şile 
azimet ve avdet edecekti1· W 

Fazla tafsllAt için Eııl .,... 
Ribtım han 2 numaraya rııu 

Telefon: 2684 

HacıYakup Zade Ve~ 
Vapur Acantalığınd1 

karadeniz ~~~~a;epo5 

G vapuru S erze 24 eylül 11, 
akşamı saat altıda S 

OKSIMENTOL (PEllODfll) tlkıı4riilı- lofaı llatıtalılılll'ında. VE:LU"TA SABUNU en 11hl dir Sakarya 
rıhhmından haraketle eza•~ 
lnebolu, Gırze, Samsuıı·,..~ 
Gireson , Görele, vatı ,.~. 
Trabzon, Rize, Mapavrl, 

1 
iskelelerine azimet ve •1° 

r---'"""!"'------------V ERE HL İL C RC, SIRllCALltAltA, llZ'llE 
VE KCllllt ZA'f1'l.ll(lA/llNA, NA 1'/L it 
VE SİİT 11111111 /(lt/llllLAllA. ÇOCIJ/flA· 
ıuN aiirih,cs/Nc, KE1tı1t lft1tıKu1tlA 
RiNA . HASrAUK/JA# KALltANlARA • • 

AMERİKAA LlSA VE SAN' AT DERSAr\ELERi 
Kayıt muamelatına kurların başlıyacağı 7 Teşrinkvvele kadar 

devam edilecektir. 

11111İiılli8 Şışli - Osman Bey 

DOKTORLARA SORUNUZ 
SAF TR ı kAI.. Si N 

liOMPRİME, KA:tE:.TOZ VE GRANÜL.& 

Günde 3 ad11I yaho t 3 I< ıitilt 
oculclars nı~d. 

RESTORAN 

vapuru p t • 
23 ı<:yıoı azar esı 

lelere uğrayarak avdet ed l~ 
Tafsilat için Slrlı:ecıı::. 1~ Köşkü caddesinde KOÇ , 

zade Hanındaki acantaeıO 
racaatları. Tel: lst, 3118 

YENİ MEKTEP 

günü akşamı Sirkcl rıhtı· 

mından hareketle (Zongul

dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, ve 

Rize iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

Avrupanın en mükemmel lokanta· Tafsilat için Sirkecide Mes KEFELIZADE HA~pl 
rı derecesinde iyi ve nefis yemek is- adet hanı altında acentalığına RI 
teyenler bir kere Sirkecide traı:uvay VAPURLA t# 
caddesinde eski postane binasında :.u•r•a•ca•a•t•. l!IT•e•le•fo•n•:•ls•t•a•n•b•u•I •2•1•3ıl Kara Deniz pos 

Kurlar: Türkçe. İngilizce, Fransızca, Almanca Stenografi, dakti-
Iowall Türkçe YC lngilizce, ticaret dersleri Türkç~ ve lngilizce, Türkçe ve Fransızca tedrisat mükemmelen icra olunur. 

biçki heden terbiyesi · Talim ve terbiye heyeti yeni teşki!Ata göre en değerli ve mütehas· 
Adres : lstanbul, Beyazıt ~!bekçi cami sokağt No 1-3 ve sıs mualiimlerden teşkil edilmiştir. 

Beyoğlu Şımal. soka~ !\o 4 

Devleet ~emir yolları ve limanları umumi rnaresin~en: 1 
285 km. yol malzemesi · .• kapalı zarfla münakasaya konmuş 

• tur. 
Münakasa 22 Teşrinievel Salı günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Dı:miryollarr İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvak 
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür 
ilik kalemine vermeleri lazrmdır. 

Taliplen. münakasa şartnamelerini 50 lira mukabilinde An
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirler. 

Fransızca tercüman aranıyor 
Hava Gedikli Küçük Zabit makinist mektebinden: 
Hava gedikli küçük zabit makinist mektebi fransızca tercü

ıanlığı için 1OOilal50lira maaaşla ve müsabaka ile bir tercüman 
Iı1ıacaktır, Taliplerin müsabakalan icra edilmek üzre Eylı'.ilün 
3 ncü Pazartesi günü saat 10 da Yeşilköyde mektep müdüriye
ine müracaatlan. . 

• KADIN VE ERKEK 

~~~~N VE tl~TIKtEHf NI 
almazdan evvel her halde 

sağlamlığı ile meşhur 

QUADRAT 
(nbık Rus fabrlka11) 

markasını arayınız. 

1924. 

B.I.R.C~ 
RlGA 

QUADRAT 

Sipariş için: B. J. DA.'l/ON lstanhuida Köprülü 
hanında 12 - 13 mumerolu mağazalara müracaat 
olunması. 

Markasına dikkat ediniz. 

müceddeden küşat edilen "RESTO- NiHAYET•-•• H LA,.. L 
RAN ve BÜFE,. ye teşrif buyursun- ı••- İ .;I 
)ar. Şık hanımlarımızın sabırsızlıkla vıpuru23 pazarte· ' 

bekledikleri eylul ... ıoJ• 
Darülaceze Müdürlüğünden: M 44 MARKA Ll ıbV"'. ~ 

Darülacezeye ait koca Muatafa pa- 1 ı gUnU akşamı Sirkeci r Jo~V'·· 
şada Canbaziye mahallesinde atik rEK' rnn •r• •n hareketle Zonguldak. Gi-;I' 
meşeli mescit cedit Şehitler sokağın- ~ yU ll ~R Gerze, Samsun, Ord; ıdıkeb1'. 
da atik 19 mükerrer cedit 33 numa- gelmiştir. Başlıca mağazalarda &a· Tirebolu , Görele , a ıııe' 
rah ve 650 lira kıymet muhammene- tılmaktadır. Vmuml deposu: Istan- Trabzon iskelelerine azl (.'ol'' 

1i maa bahçe hane 16 Teşrinievel bul Tahtakale Cedit Han No ~-49 aynı iskelelerle Fatsa 'fe ctı \ 11 

929 çarşanba günü saat on dörte ka- uğrayarak avdet edece~1 • · ıi' 
palı zarf usuliyle satılıktır. Talip o- ı. Selçuk kız . . s· keC!l < ..,, ve yolcu ıçın ır . e ,,. 
!anların yevmi mezkurda yi.izde yedi tesın 

buçuk · b ti. d t . t k 1 .1 San'at mektebi mUdlrllğlnden: handa ı numrolu accn Q 105 
nıs e n e emına a çe eıı e . • . . 1 "' 

birlikte Darülaceze müdüriyetine Mektebımız tecdıdı kayıt ve ye racaat. Telefon: lstanbu 
müracaatları. ni kayıt ve kabul muamelesine j9f1 

21 eyl~l'. ilana! imtihanlarına hremaneti jlan . ı 
Lisel~r mubayaa! komisyonundan: 1 T~ş~ruevvel ve tedris~ta . 14 i ~eı1(1ı 
Komısyonumuza merbut Leyli li- teşnnıevvelde başlanacagı cıhe- Şebremanetinden: Bede\. •' ,,ı 

se v_e Orta mekteplerin yemek artı- tle alakadaranın ilk mektep tas lira 55 kuruş olan Kadıko a~•~', 
kla~a ekm.elı; kırıntılan; .. 13. 19-929 tiknamesi, hüviyet cüzdanı sı- grubunun tamiri a~k ~rttt''°' 
tarihıne musadıf pazar gunü saat on hh ' i konmu tur Taliplerın ş k il'~ 
altıda ihalesi icra kılınmak üzre ka- • at .ve aşı r~?oru 4 adet fotu-, mak k~şif. evrakın• gö~~~•••' 
palı zarf usulile münakasaya konul graf ıle her gun saat 10 dan 12 

1 
~- .. 1 n ı 2 Teşrını .ı;.i 

T · · • 14 d 16 k d e gunu 0 a ın JP 
m~ştur. alıplerınin komisyonumuza ye ve en ya a ar mura- Cumartesi günü LevaZJ 
muracaatları. caat eYlemeleri ilan olıoı::lll.r- 1 ~''-- __ ,_, •• ; 
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