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l IASTALICIN SEBEBİ ........ 
Yunan Hariciye Nazırının beya

natını okuduk: •Ben nikbinim, vakıa 
müşkuliıt büyüktür. Fakat iktihamı 
da geyrimiimkün değildir.• Bu gibi 
&ozlcr her tlirlü pratik ve müsbet 
kıymetlerden mahrumdur. Türk-Yu
l•an ışlerinde senelerden beri buna 
benzer temenniler dinledık, durduk. 
liala başladıgımız noktada bulunu
yoruz 

Birkaç hafta evci Mihalakopulos' 
un hariciye nazaretine geçirildiği ri
vay_etı çıktıgı zaman ortaya şöyle bir 
§a}"l<ı çıkını , daha dogrusu çıkartıl
mıştı: -M Mihalakopulos, Türk -
Yunan meseleleri halledilmeden ikti
dar mevkıine geçmek, o mesuliyete 
karışmak i,'ıt<ıniyor. Bundan sonra 
bu rıvayetın dogru olup olmadığı so
rulmu~ kendısinden şu beyanat alın
mıştı: 

.. - Ben ne mesuliyetten, ne de müş 
külattan korkarım. Bir vazife ne ka
dar çok zor olursa, hakiki bir devlet 
adamı da o nisbette kuvvetli bir arzu 
ile onu kabule mecburdur. 

Türk • Yunan meselesi; Atine' de 
dahili politikactlar için yeniden bir 
tantaj mevzuu oldu. Gazetelerin çc>
ğu itilafın aleyhindedir. Bu itilafa a
leyhtarlık, hakikate aleyhtarlıktan 
batka birıey değildir. Yunan gazete
leri bu münaııebetle, bundan eve) 
Türk - İtalyan doatluk misakına Yu
nanietan'ın da iltihalöna ruı olmadı
gı, için o vakit de huiciye nazarcti
ni işgal eden M. Mihalakopulos'u 
tebrik ediyorlar. 

Yunan gazetelerinin neıriyatı, yal
nız mübadele meselesinden doğan ih
tilaflar hakkında değildir. Messaje 
Daten (messager d'Athenes) gazete
ıi de Türkiye'nin son zamanlarda 
bahri teılibata ehemmiyet verdiğini 
tnanalı buluyor: "Türkiye, büyük 
deniz devletleri ile bahri teslihat ya
rı,ına çıkacak değildir. O halde bu 
tealibatın hedefi nedir?.. diye soru
yor, bütün bu hazırlıkların kendile
rine brıı bir tehdit te9kil ettiğini i
nıa ediyor. Türkiye. ne denizler üs
tünde hakimiyet istiyor, ne de baş
kalarının toprağı üstünde ... Onun 
biricik dileği, kendi toprakları üstün 
de mutlak bir hakim olarak kalması
d1r. Deniz, kara ve hava müdafaamı
zı yalnız bu mülahaza ile takviye e
diyoruz. Bize mudafaa hakkını, mü
dafaa imkanını baı:ırlamak vazifesi
ni çok e:<>renlcrin husnü niyetinden 
pek yerinde olarak ştiphc ediyoruz. 
Galiba, ıçind bulunduğumuz Tem
muz ayının b ıncı güniı idi, Yunan 
Meb'usan Meclısindc hiıkfımetin hah 
n sıyas ti hakkında yapılan b yanat 
ve bahriy nazın tarafından verilen 
teminat Yunanistanm da aynı yolu 
takip ettiğini göstermiyor mu? 

Yunan gazeteleri, -arada yalnız bir 
noktai nazar ihtılUı kaldıgını söyli
yen M. Rivas'ın teminatına rağmen 
- halii halledilmemiş birçok mesele
ler bulundugunu yazıyorlar. Vaziye
te onların görüş zaviyesinden bakı
lınca bunun aksini iddiaya imkan 
yoktur. Anlaplıyor ki, orada h.ıila pa
zarlık zihniyeti, işi sürüncemede bı
rakarak fazla bir9ey koparmak heve
ai haklın oluyor. Atina, Ankara'nın 
yeni zihniyetini aala tanımıyor. An
kara'da • bunca tecrübelerden sonra 
artık muhatabmt eyi tanıdığı iddia
sına rağmen - hala Yunan karekteri
ni olduğu gibi tarumaıruş bulunuyor. 

Hastalığın selxbi budur. İşe, 
muglak meseleleri tetkikten değil, 
birbirimizi eyi tanımaktan başlamak 
lcizımdır. 

Busatırlaı yazdıktan sonra Yunan 
Hariciye Nazırının Ankarada konu
•u~n bütün esaslara iştirak ettiğine 
d~ır yeni bir haber geldiğini söyle
dıJ r. Yunan işlerinde şimdiye kadar 
Pek çok sukutu hayallere uğradığı
mız için netıccyı el ile tutacak mtis
fet b~r şekilde görmedikçe şüp
la mızı muhafaza edeceğız. Komşu-

rırnız hizı mazur gôrsunler. 
MAHMUT 
Siirt mebusu 

Bu gün geliyor1ar 
-- __ ....,..._ 

Muhtelit komisyon 
azalara· 

Af. Holştad T. Kamil Bey 
tıı An.lca_rada Türk • Yunan müzakera 
ti 13 lftU:ak eden bitaraf azadan M. 

olstat ıle Türk hey'eti murahhasa
~ _rei.si Tevfik Kamil beyin bugün şe 
rıtnize avdet etmelerine intizar edil 

lllektedir. 
M. ROMANOS 

A ':1'iırk - Yunan müzakeratına ait 
tınadan son talimatı getiren M. Ro

;:ıanoa bu kaç gün daha şehrimizde 
ıa"lacaktır. Bau mabafildcn şuyu bu-

n haberlere gore M. Romanos yal 
nız talımatı g tirmekle beraber ayrı
b'kvazifei mahsusası da vardır. San: .. Yunan nuırırun Türk - Yunan 
le Uzakeratın da iştirak edeceği söy
. nıııektedir. 

Çin ve Rusya arasında muharebe mi başlzyor ? 
Çinliler cevap yerine h11:duda asker ğönderdiler ! 

Cevap gelmezse muha- Mahu_~.!'adise 

b b 1 k '2 Beden kursundaki fe e aş ıyaca ffil.. hadise ve Selim 
Sırrı Bey 

ÇinJiler cevap 
vermediler 

Rus 
dün 

oltimatomuna 
akşama kadar 

cevap verilmesi 
lazımdı 

Hududa Çinliler tara
fından Rusları karşı

lamak üzre asker 
sevkıyatı devam 

ediyor 

Mamafih ümit kalmamış 

değildir, Rus-Çin mi.inase
batının düzelmesi ve bir 

çare bulunması çok 
muhtemeldir Çin Reisicumhuru 

. Çan-Kay-Ş<k 
Nankin, 16 (A.A) - Sovyet oltimatomu dün Chiang kishek 

e takdim edilmiştir. Nim resmi bir habere nazaran Çinin şark 
tarafındaki demir yollarının şark kısmını takviye etmek üzre o 
taraflara 5000 Çin askeri gönderildiği gibi huduttaki Manchuli 
şehrine de 10000 kisi sevkedilmiştir. Çinliler Ruslarla burada 
karşılaşmağa hazırlanmaktadırlar. 

* * * 
Uzak tarktan selen haberler Çin - RUSLARIN TEVKiFi 

Rus münasebatımn pek sergin lıir Nankin, 15 (A.A.) - Röyter ajan-

-·-
Hadise büyük bir tee.,sıir 
uyandırmıştır, talıkikat 

neticeleniyor ---Beden terbiyesi umumi müfettiti 
Sehm Sırrt Bey teftit seyahatmden 
avdet etmiştir. Selim Sırrı Bey bir 
muharririmize demiştir ki: 

« - Erzuruma Jı:adar umumi ul
tişatt:' bulundum. Dllnüştc Ankara
y~ !'grıld.ım. Raporumu yazdım, şifa 
hı ız~hat ta verdim.» , 

ı Selım ·8ırn Bey teftiıatı neticesin 
den me11111undur, yalnız kendisini 
burada müteessir eden bir şey varsa, 
o da Beden terbiyesi kursu imtihan
ları neticesinden memnun kalmıyan} 
bazı muallimlerin Mr. Jonson hak
kında Maarife müracaat etmiş ve ba 
zı sö~ler söylemiş olmalarıdır. 

.. Selım Sırrı Bey çok çahşkan, dü
rust ve hayırhah bir muallim olarak 
~rudığı Mr. Jonsonun bu şekilde 
sozler sarfetmiyeceğine kani bulun
maktadır. 

Selim Sırrı Bey diyor ki: 
-:- Mr. Jonsonun: (Yarın Jı:öylere 

dagılacaksınız, orada bir vak'a kar
şısında kalırsanız derhal hekim bu
Ju_nmayabilir, bu derse dikkat edi
n~z, o~aman yarayı sarmak sizin va
zıfemızdir) şeklindeki tavsiyesi fe
na ve yanbş bir ııekllde tefsir edil
memeli idi. 

Bize canla başla hizmet eden sıh
hatımıze çalışan insanlara olsun dil 
uzatmayalım!~ 

Aldığımız malmata nazaran Be
den terbiyesi kursu imtihanları hak 
kmdaki şikayet münasebetile yapı-· 
lan tahkikat bu günlerde hitam bula 
taktır. 

Fethi Bey 
_....., ... _ 

Paris sefirimiz 
dün geldi ----

Fethi beyin nıuharri
rimize beyanatı 

Fethi bey 
Paris Sefirimiz Fethi bey refika

ları Galibe Fethi Hm!. ile beraber 
dün sabah Piyerloti vapuru ile şeh
rimize gelmiştir. 

Fethi bey vapurda Şehremini ve 
Vali vekili Muhiddin bey namına 

Hamit bey, Necmeddin bey ve sair 
zevat tarafından istikbal edilmişler
dir. 
Fethi B. istikbale gelen zevat ile bir 
müddet görüşerek güzel bir deniz 
seyahati yaptıklarını söylemişlerdir. 

Fethi bey muşla Necmtddin Mol
la beyin Büyükderedeki yalısına mi
safir olmuşlardır. 

Fethi bey kendisiyle görüşen ga
zetecilere: 

Aç insanlar! 
-- _..... .... __ 

Rizede dağların te
pesine sığınan kar

deşlerimiz var 

Seyliip f ac/11111 elr11/111da 
alınan yeni haberler 

çok acıklıdır 

Of, Rize ve Sürmene havalisincie 
vuku bulan seylap hasara! ve tahri
batı hakkında yeni malumat alınmı§
tır. Bu malfımata göre Temmuzun ye 
dinci Pazar günü saat on üçte bat
layan ve 40 saat, yağan müthi§ yağ 
murdan dereler emsali görulmemiı 
bir şekilde taşmıştır. Sular önüne ge
len her şeyi insan, hayvan, mahıul, 
ev, köprü, ağ açı, hasıb neye tesadüf 
etmişse hepsini sürükleyerek müt
hiş bir şiddetle denize sürüklemiıtir. 

Of kazasının Kadahor nahiyesinde 
büyük ve yüksek bir köy heyllin et
miştir. Sular müthiş bir kuvvetle, bir 
çok köyleri basmış, Of kasabasından 
bir saat yukarı mesafede bulunan bir 
nahiye ile 5-6 köyü bütün mevcu
datı ile mahvetmiştir. 

Oftaki hasarat çok mühimdir. Se
ylabın hala devam ettiği söylenmek
tedir. 

Seyıap oranın manzarasını tanılma 
yacak derecede değiştirmiş, y•nİ ye
ni tepeler, sırtlar dereler husule ge· 
tirmiştır. Halen sular yüksek bir da
ğın etrafını ada gibi çevirmiştir. Bu 
dağın tepesine iltica edenler günler
denberi aç ve biilaç imdat beklemek
tedirler. 

Sürmene kazasındaki tahribata ge 
lince. Burada sular 25 köye ait tar
laların bütün mahsulüniı mahvetmiş 
ve 20 büyük kargir köprüyü, Aksu 
yatı mektebi binasının bir kısıntnı, 
20 değirmeni. 20 haneyi, 25 magaza
yı ve çarşıyı muhafaza eden rıhtımı 
yıkrnrştır. 

/ MilliJetin ~üJüt antett 
Gazinin en büyük 

eseri nedir? ___ .....,. __ 
Orhan Seyfi Beyin 

cevabı 
"··· Ben bunlar lclnden 

birini alıpta bunu bütün 
diğerlerine tercih etmeye 1 
cesaret edemiyorum •• ,, 1 
Gazinin eseri bir ilemdir; onun bir 

güneş kadar feyizli olan dehBBının 
bin türlü tecellileriyle dolu bir Slem. 
Her meslek sahibi, bu fılem içinde 
kendi gayesine göre en büyük eseri 
bulmakta güçlük çekme•: 

Bir asker "'Başkumandanlık :ıafe
ri' önünde coşar. bir diplomat "Lc>
zan" sulhunu alkışlar; bir hukukçu 
•medeni kanunuı tebcil eder bir 
Cumhuriyetçi «Salta'latın ilg;sma> 

aafhaya girdiğini bildirmektedir. Pe- sının muhabiri bildiriyor: Reisicüm
kindeki hükumetin nkatile neticele- bur T chang - Kai - Chek ıabahleyin 
nen v_e ~anlon'da ~şlıyan hareket, Kou - min - tang merkezine bir mek
~vvela . hır kommuruıt ınanzaraamı tup göndermiştir. Bu mektubun muh 
ırae edıyordu. Fakat lıu hareket mu- teviyatı ncşredilmemiştir. Fakat sa
vaff~ ?1a!"8k ı~e do~ ile~Jedik 1 13.hiyet~ar. ve itimada şayan bir mem 
c-; '!"Ilı bir tekilde tecelh ettı. vel badan ıstıhbar edildiğine göre reisi
Çınliler Rus .hegemonyaaından ayrı cumhur, hilkfımetin son vekayi do 
bir Çin milli hükumeti tefkil etmek layısile daba evvelce muayyen bir si-

İki ay mczunen geldiğini. Paris 
müzakcratında izah edilecek bir şey 
olmadığtnı. icap ederse Ankaraya 
gideceğini söylemiştir. 

Fethi B. in ziyareti 

Sürmenedeki nüfus zayiatı Oftaki 
kadar mühim değildir. Bu havalide Orhan Seyfı bey 
zarar miktarı bir milyon liradır. Tel. hayran olur bir ;mu!ı..ırrir; harf ınk -
gral, telefon muvaselesi munkatıdır, Llbını anar.. . Hasılı herkes kendine 
gidip gelme kayıklarla temin edilmek göre bir Dahinin vücuda gctirdigi 

İstediler. yaset kabul etmiş olduğunu bildir-
MESELE NERDEN CIKTI? mekt~dir. Ha_r!ciye nazırı M. Wang, 

Bu vaziyetten Rusların canları sı- Nankinde degıldır.Mumaileyhin avde 
kıldı ve nihayet iki hükumet araaın- tin.den evve! hiç bir şey yaptlnuya
da çıkan ihtilaf yüzündıın aradaki si- cagı zannedilmekte ve kendisinin haf 
yasi münasebat inkıtaa uğnumşb. ta sonuna doğru avdet edeceği söylen 

Bu defa vaziyetin gergin bir §Ckil mektedir. Chang Chun dan Pekine 
almasına sebep Mançuryadaki beyne! gelen bir mektuba nazaran Çin me
milel §Ümendifer idaresinden Rusla- murları, Harabinin cenubunda kain 
r:n elçekmelerini Çinlilerin talep e- bütün mahallerdekiRus tebaasmı tev 
ylemelerinden ileri gelmiştir. kif etmektedirler. 

1 

ÇINLILERIN ISTEDICI NOTAYA CEVAP NE ZAMAN? 
Şümendifer idaresindeki reis Çin- Mosltova, 16 (A. A.) - Hariciye ko-

lidir, Bu reis geçen hafta idaredeki miserliğllıin bir tebliğine nazaran Çin 
Maslahate:üzarı Siantuııa Karahana ıs 

Rus murahhaslarına bir nota gönde- Temmuzda bir nota vererek bunda Sov
rerek şunları talep etmişti: yet notasmm Cin lisanma tercümesini an

i - Şümendüler idaresinde kom- <:alt 14 Temmuz gecesi ikmal edebildi
ü · iini ve notayı telgrafhaneye ancak 1 s 

m nıst propagandasına nihayet ve- Temmuz aaat 13,30 da verebildiğini beyan 

Ankaranın imariy/e pek y11-
kından aldkadar olan Oazi 
Mustafa Kemal Hz. imar 
müdürlügü binasından çıkar
larken .. rilmesi etmi11tir. Mukden hılkilmeti ile doirudan 

2 - Rwı amele teşkilatının dağı- doğruya müoasebata girmek hususunda 
tılması Nankin Hariciye nezaretinden taıimaı al- Başvekil HZ. 

J _ Romanoflar zamanında Man- madıimdan Sianşun&. nezaretten notanm 

Çuryada tedavülde olup ta kıymet- Mukdene verilmesini rica etmiştir. Nota- lsm~t Pş. HZ. nin 
, . nın Rusça metni de posta ile göndcrilmiş-

ten düşen rubleler içıa tazmınat ve- tir. d 

1 Paris Sefirimiz F thi bey diln B. 
1 M. M. reisi Kazım Pş. Hazretlerini 
1 ziyaret etmişlerdir. 

O esnada Başvc kil İsmet Paşa 
Hazretleri de sarayda bulunmakta 
o!dukJarından bir saat kadar görüş
müşlerdir. 

--~~··~---

Kadın Polis 
1 Bu olur mu dersiniz?. 

Vali, muavini ve P. mü
dürü ne diyorlar'? 

j Kadın polis teşlrl!il~- :'üc~de ge~
mesi için Kadm brrlıgı Vilayete mu
racaat etmişti. Kadm birliğinin bu 
talebi tetkik edilmektedir. 

Yirmi dört tarihli polis nizamna
mesinde polisin şeraiti tespit edilir
ken kadm erkek kaydı konmamış
tır. Kadınların bu itibarla polis ol
malarına mani yoksa da bu hususta 
hükiımetin kararı liizımdır. 

KADIN POLİS MEKTEBİ 
Dün bu hususı. Vali muavini 

tedir. şaheseri onda bulur. 
Denizde sellerin ııürükledigi ağaç Ben, bunların içinden bırmı alıp 

ve sair ankazdan motörler güçlükle ta bunu bütün diğerlerine tercih et
işleyebilmektedir. meğe cesaret edemiyorum. Bu ilem, 

Sürmenede denize doğru ankaz öyle bir a}\enk ve intizam içinde te-
300 metro murabbaında bir adacık şekkül etmiştir ki her hangi bir cü
vücuda getirmiştir. Sel bir köprüyü zünün eksik olması tasavvur edlle
Görelcden almış ta Vakfıkebire geti- mez. 
rerek brrakmıştır. Gazi 19 Ağustosta ayağını Anado-

Görele kasabasını da su basmış, lu toprağına bastığı günden beri her 
400 bin lira tesbit edilen zarar ver- ( Maba<ii llrOnrfl sahi/rde ) 
mittir. Kısmen Trabzon, Maçka, Po
lathane, Yumra. Vakfıke bir kazala
rı ioe yağmurdan çok istifade etmiş
tir. 

1 MDADI SIHHi HEYETi 
GÖNDERiLDi 

Rize, Sürmene, Of felaketzedele
rine yardım için Hililiahmer cemiye· 
ti derhal faaliyete ge~miştir. Cemi
yet. Sürmeneye hareket eden Kara• 
deniz vapuru ile felaket mıntakasma 
bir heyeti imdadiye gönderilmiştir. 
Heyetin azaları meyanında doktor
lar da vardır. 

-· ••• 1 

Maarif Emini 
rilmesi ÇINLILERI ÇIKARIYORLAR! ÜnkÜ ziyareti 

4 - .Şümendüierdeki Rus direk- Moskova, 16 (A. A.) - Tıs ajansı bil- Baş vekil ismet paşa hazretleri e- · 
törün salahiyetinin tahdidi. diriyor: Buraya gc!en mahlmata nazaran velki,_ geCeyi şehrımizde gcrirmişlcr ı 

Dün Ankaraya gitti 
Talebe birligi kongre i 

cumaya toplanLVor 
Maarif Emini Behçet Bey dün sa 

bah trenile Ankaraya azimet etmiş
tir. 

Romen ta e e ı 
Şehrim~ geldil r 

Cümhuriyet ııbidesinc bir 
çdenk ko dular 

iki gün sonrada Çin hükiımeti de Çin polısi refakatmda Pograniçyaya istas d . • 
. yonu siyasi. komiscrı olduğu halde Rus ve un sabah Pendige gitmişlerdir.• 

Rus telgraf ve şümendifcr idartsıne konsoloshanesine gelerek tclsız tcsis:ıtıru Paşa Hz. tekrar Istanbula inmiş-ı 
vaziyet etmiş ve bazı müstahtiminı- muayene ebnek ı~tediğini bi!dirmiş. ha- ler ve B. M. A'1. reisi K3zım paşa 
de tevkif ederek kommUnist propa- kikat halde taharnyatt.a bulnmak istemiş- hazretlerini ve Şişli sıhhat yu.rdun
ğandacısı diye Sibiriya'ya nefyetmek tir. Konsoloshaneyc riremcyince polis u- da bulunan refikaları Hf. yi ziyaret 
l·stemia-tir. u.ldaşmış ve bılahara Sovyet giımrUğünü . I " etmı§ erdir. 

RUSY ANIN NOTASI sararak kapının açılmaomı talep etmiş ise İ 
smet paşa hazretlerinin refikala

Rua hükllmeti bunun üzerine Çin de bu talebi de ia'af olunmamtŞtır. Biraz tekrar gelm"c b. n Hf. ye di•lerindcn rahatsız oldu-
hükiımetifn şiddet1i bir nota gönder· sonra 1

1' ve ccne ır şey ya- Y 
d pa~dan u;ı:aklaşmıitır. . .H.arbinc Sark ğu cihetle Şişli Sıhhat yurdunda 

miştL Me ni dünkü nushamız a ÇI· de~ıryol~r1:11~n 45 Çınlının ihracı için kendisine ufak bir ameliyei cerrahi
kan bu nota ile Ruslar, ÇinJilerin ha- emır venlmı!itır. 

T • l6 (A A) ye yapılmış ve bu ameliye muvaffa-
reketini protesto etmekte, bu hareke o.yo, · · - Rus - Çin ihti-

1"' muslihane b. ._,1 kıyetle neticelenmiştir. tin muahede ve mukavelelere muga- illmm ır surette na.ı edilcce-ii kuvvetle za~ ve tahmin edilme~e ise Hanım efendi bir gece hastanede 
yir olduğunu iddia eylemekte! ve tev- de gazeteler Çın tarafmdan dcmiryolları- kalmışlar ve dün Şişli sıhhat yur
kif edilen Rus ı"&basının derhal tah- na vazıyet edi.lmesini beynelmilel teamül- dundan çıkarak Pendikteki köşkle
Jiyesini istemekte idiler. Notanın so- 1ere mugayir addederek takbih ve rnua- rine avdet ıetmişJerdir. 
nunda da aynen şü sözler vardı: haa ediyorlar. 

cOç gün ~ında.cevalıı ~uvııf~: BU iŞ DÜZELEMEZ MI? Üsk""d T 
... t verilmedığı takdırcle Sovıyet hu- Şangbay, 15 (A. A.) - Röyter a.ianaı- •• il . af fam vayı 

__ c: . .. dafaaaı nm muhabiri bildiriyor: Komünist propa- U 
kUmeti mqru menaıuDID mu gandasmdan bizar olan Mançuri hültlime- sküdar -Haydarpaşa 
iç.in icap eden diğer vasıtalara mira- tinin bu havali.deki Sovyot nüfuzuna bir h 
caat edecektir.» nibayel vermek için elinden &elen her attı üç ay sonra hazır 

HARP MI OLUYOR? •eyi yapması muhtemel olmakla beraber 
· d Çin ve Rusya hükilmetlerinin Çinin tima~ Üsküdar tramv~yı idare meclisi 

Bu nota oltimatom mahiyetın e- linde çıkan ihtilih tathlı.kla ba.lletmete dün toplanmıştır. Uaküdar hattının 
dir. Verilen mühlet tc bugün bitiyor. çalışacakları Şanghay mahafilinde zanno-. temdidi için mal.ıerne Hamburg'tan 

Son J-1-"--ya kadar Cinlilerin. ol. - lunuyor. Nanlrin hülrtlmeti Mukten hülrtl- 1 k u _ .........., · · • ,.. yo a çı arılnu9tır. ....ızeme aeldik-
•'-·t-· cevap verdiklerine dair bir. metının pc ... , ... ar surette sebep olduiu • 
-- -- b · · ç ten iki, üç ay sonra hat Haydarpa~ 
haber •elmerm" .. •=r. Eıki diploınaaı üruucb artumaktan ıae in • Rus mü. :ı-

• •" bo · Tıp fakültesi öqüne kedar temdit e-
li .. ___ J_ lıu o.aerbeatii hareket» harp naae tmı )'enıden tcaia eylemeii arzu e-
aaıuuua diyor gibi gözükmektedir. dilmiş olacaktır. 

iliını demekti. Acaba Çinliler cevap -- __... Bu sene hattın variGat ve masari-
vermezler ve Y• makuı bir cevap ve- Kenan Bey fi tekabül etmektedir. Hat geçen 
rirlene Rwılar da ı..rp mt iliın ede- sene Cumaları 7 50. Pazarları 450 Ji 
cekler? işte bu dakika dünya siyası- Müddei lllTIUllll Kenan ra hasılat yaparken bu sene 900 ve 
yatını işgal eden mesele budur. 7 50 lira hasıl~~~· 

EN soN HABERLER B. Ankarava gitti Şükrü Kaya bey 
Vaziyet hakkonda adlıgırruz son 

haberler şunlardır: Müddei umumi Kenan bey irtişa Muş. 14 (A.A.) - Dabiliye vekili 
Moskova. 15 (A.A.) _ Bütün fal>- m selesi hakkında iıahat vermek üz- Şükrü Kaya ve Umumi müfettiş İb

rikalar, imalathaneler Şarki Çin şü- re dün -.kşam Ankaraya gitmiştir. rai:ıim Tali bey saat 14 te Muta mu
mcndiI<:rl ri hakkmdil ıttihaz olunan Kenan B. Adliye vekaletı!e temas vasalatlarında memu.rlann ve bü
tedlıirlere karşı protesto ma!r::amında ederek asgari bir milddet zarfında av tün k~za halkının emaalsiz tezahü-
"1İtingler tertip etmiı;ı•n!ir. det edecektir. ' ratib! lıarşılanınıflardır. 

Behçet Bey. Ankaraya Emanete 
ait bazı işler için vekaletle t mas et 
mek üzre gitmiştir, Ankarada bir 
kaç gün kalacağmı dün sabah bir 
muharririmize beyan etmiştir. 

Fazlı B. Behçet Bey bazı Darülfünun ta
lebesinin içtimaları münasebeti ile 

Fazlı bey bir muharririmize şu İza· de: 
hatı vermiştir: - Bu mesele ile Darülfünun ema 

"- Kadınlar birliği bir poliı mek netinin meşgul olması frap eder de
telıi aç11111k üzre mÜrllCUt etti. Tet- mi~r. 
kik olunuyor. Busünlrii nİaıunume Aldığımız malmata nazaran Milli 
kadının müııelbıh polia olmasına ma- Türk talebe birliği bu Cuma için u
nidir. Lakin diier hafif itlerde iıtih- mumi bir kongre akdini münasip 
dam olunabilirler. Bu ciheti tespit görmüş ve Darülfünun konferans 
ve takdir ele hükumete aittir. Mama salonunun kongreye tahsiıi irin dün 
fi -Laij serbeıtİr. JCaclmJar L.:...I!~ > 
~ .... ..._.- Darülfünun Emanetine müracaat 

nin iatediii de timdilik budur. Dedi- etmiştir. 
ğim sibi müracaatlan tetkik oluna- Talt!belt!rin bir iubı 
yor." Ü Ü Ü Evelki gün ocakta toplanan talebe 

POLlS M D R NE DİYOR? heyetinden aldığımız bir mektupta 
Bir muharririmiz kadın polis teı- içtimaa aZSO» den fazla talebe iıti

kilatı hakkında polis müdürü Şerif rak ettiği, talebe birliği sabik reisi 
beyle görüşmüştür. Şerif bey demiş Ferruh Beye kendisini müdafaa için 
tir ki: söz verilmediği hakkındaki neşriyat 

.. _ Bu talep hüfcılmetçe kabul e- tavoih edilmektedir. 
dilecek olursa, bizim memlekette ka i IJ!ll.,.'!"'" ... --------""'! ... "!"' 
dın polialer üç sahada istihdam edi-
lebilirler. Kadın polisler biri istihba
rat işlerinde diğeri de zabrtai ehla
ktye hidematında çalışabilirler. Bir 
de tahriri kısımla imdadı aılıhi vazi
fesini yapabilirler. Bilhassa istihba
rat ve zabıtai ahlakıye işinde çok mu 
vaffak olacaklarım tahmin ediyc>
rum. Polisin diğer hidematı umumi
yesi çok ağır olduitu icin diğer aaha-

larda o kadar muvaffak olamayacak 
)arını zannediyorum.'' 

Kadın birliği azası iki ay evci bu 
hususta polise müracaat etmiştir. 

Bu mesele etrafında Vali Muhid
din bey de şunları söylemiştir: 
"- Ben tahsan böyle lıir talepten 

haberdar deirilim. Eğer kanun ve ni 
zama muvafık İse tabii yapıhr." 

Dün Rolnen Darülfünunu profo. 
sorlerinden 8 zat 50 talebo ve ıki mah 
kemei temyiz ttısı şehrimize gt lmış
lerdir. 

Bu gezintiyi Türk - Romen cemi 
yeti tertip etmi tir. 

Bu hey'ete cemiyet kStibi umum181 
Vor Piyaska riyaset etmektedır. 

Romanyalılar dün akşam vapur
dan çıkınca doğru Taksime ı;id rek 
Cumhuriyet abi!lesini "yar~t etmış-
1< ve abideye bır çelenk koymuşlar
dır. 

Bugün öğleden sonra Darülfunun
da bir reıımi kabul yapılacak ve re. 
mi kabulden sonra bir çay zıyııfeti 
verilecektir. . 

Romanyalıların içinde bır de kon. 
ııer bey"eti bulu.ıcıaktadır. Bu h yet 
Perşem~ akşaınt, Tepcbaşı tiyatrc>
aunda bır konser verecektir. 
R~menlerden bir bey' t /\nkara

ya gıderek Gari hazretlerine arzı ta
zimat edecektir. 

. Romanyalı talebe Galatasaray lise 
aıne mi!'lfir edilmişlerdir • 

Romanyalılar, ş hrimizd bir haf. 
ta kadar kalacaklar ve ondan sonra 
memleketlerine aydet cdec klcrdır. 
e•••••••••cı oooocı • : t Tayyare Cen.i) tl tntaf n-
: dan yakında Av u &)11 g n- t 
t d_erilecek talebe h'\kkındıı t f-: 
: sılAt 6 ıncı SR\IC 1 incı 51l u- i 
: 

numuzda. . ................ . 
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~en~ a~ann jlla~a emanet etti 
:{urnazlıkla kaleden çıkart
uıışsa, vay başına geleceklere 

Mil!iıel!o lelıi~ası: 64 AYHAN 

ı_ HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER_ 
Fra.-sa. da V--.-a-is tamtdeı. 

Bir hırsız Yeni talimat 
-

Kendisine Türk sü- Yunanltlar son söz-
sü vermiş!. /erini söylemişler! 

Pariste Mm. C :ıanova ısmınde zen/ Atina M (An<ksartitoı) - Yunan 
gin bir kaclın ahiren bir adamla ta-, r.ariciye nezareti tarafından M. Pa
nışmış, hu adamı salonuna kabul et- paya g?,nder~lmi~ olan taHmatta ev
meğe başlamıştır. Fakat kendisinin velce gondcrılıruş olan tal~mat ıcmal 
göya Türk oldugunu iddia eden bu cdıl'?e~te ve buı~ların mahıyet ve de
adam Mm. Casanovanın kıymetli bir rcc~ı .vusatı de ~zah olu~a.ktadır. 
koleksiyonu oldugunu ve bunu sat- S~lahıyetta.~ harıcıye mahafılının te: 
mak istediğini ögrenmiş, bir gün n:1natı!1~ g~re b~ talıma .. tta Yunan hu 
müşteri bulduğunu söylemiştir. Bu- I kumetının azamı fe~ak~rlıkta b~lun
na memnun olan kadın kendisine muş oldugu ve yeru bır fedakarlık 

1 şarap ikram etmiş, kendisi de bir 
1 yapamryacağı kaydo~.un~aktadır .. 

bardak içmiştir. Fakat kadının şara- ~· Papa bu h_us~_s.u ~urkıyeye t~bH
bı içmesile uyuyup kalması bir ol- ge mem.u; ~dıldıgı gıbı .•on vaz ıy~t 
muştur. Devrisi gün uyandıgı zaman muamelatını protesto ıçın de emır 
Mm. Casanova bütün kıymetli mü- almıştır. 
cevheratının ortadan kaybolduğunu Atina. 15 (Fos) - Nim resmi 
görmüştür, Bu mücexherata harpten Eiefteron Vima gazetesi Ankara mü 
eve! 80,000 frank kıymet biçilmiş. zak.eratından bahs.edcrken Atina ma 
Masanın üzerinde bir kart, onunda hafılının mutlak bır hcdbınlık ızharı
üzerinde şu sözler varmış: nı h~~lı. ~~rmcdiklerin~ ve ~ilakis b.ir 

Allaha ısmarladık. Sizden teessüf- zemını ıtılaf bulunacagını umıt ettık 
le ayrılıyorum. İmza olarak da eki- inini. yazıyor. . 

Haber er 

Türk -f un an müzakerat ının en son saf ~ası 
~-----------------········ -----------------
Kom siy on azaları buğün geliyorlar 
~--------------~--········------------------
Bitaraf reis ile T. Kamil beyin beyanatı 

------------ ••• ··----'=-
Saltanat pasap~rti ile giden rumların avdeti hakk 

ndaki Yunan te~lifi t~rafım.ız~an reddedilmiştir 
Ankara, 15 (Telefonla) - Muh- ı vıye maksadıle memleketıme gıdeyol Yunan hükumetinin vası teklif 

t~lit mübadele komisyonu bitara.f rei- rum:. Cağırdıkları zaman derhal ge- rafımızdan reddedilmiştir. Yu 
sı M. Holstat ekspresle, komısyon lecegım. hükOmeti bu nokta üzerinde i 
Türk hey'eti reisi Tevfik Kamil bey- itilaf kat'ileşmiş olsaydı bittabı ettiği takdirde itilafnamenin tar 
le müşavirler konvansiyonel ile Is- seyahabmı teh'ir edecektim.» mızdan imzasına imkan yoktur. 
tanbula hareket ettıler. Müteakiben itilaf etrafında sordu- İstasyonda komisyon rüesa 

Öğrendiğime göre M. Holstat beş ğum suale cevaben M. Holstat demiş teşyie gelen Yunan sefiri M. P 
haftalık mezumiyet alm1'tır. M. Hol- tir ki: ıse: 
stat hususi işlerinin tesviyesi için ö- «Arkadaşım M. Rivas gibi netice- - Şimdilik hiç bir şey söyle 
nümüzdeki Cumartesi günü Avrupa- den kat'iyen ümitvarım. Esaslar üze mem. Müzakere devam etmekte 
ya gidecektir. M. Holstat ile istasyon rinde halledilemiyecek çetin bir ihti- Belki bir kaç ııün oonra imza edi 

bar hırsın diye iki kelime varmış. ~tına'.. 15 (Fos) - A~ına ~azete
Paris gazeteleri tahkikat yapıldığını lerıne gore M .. Papaya go.nd~rılen ta 
yazıyorlar.Fakat bu bırs!zın bir Türk hmatta Yun~staı:ıın. ~enı rıcatlarda 

Ali paşa Pandelimonos manastırında gecelemelfe karar verdi... olduğunu gösterecrk hiç bir delil buluna~ayacag; bıl.dmlmekte, _ ~-
lih Paşaların sadakatsizlikleri- !erinin önlerine düştü, ortalık mevcut değildir. malı Atına kabınesının daıma ıtılafa 

da görüştüm dedi ki: laf yoktur. Bir nakta kalmıştır ki, de~. ff 
cKomiıyon burada vazifesini ik- bunun için de Atinanın cevabı beklen · ıyamandopulos ta; bur 

M. POINCARE'NIN iZAHATI arzukeş bulunduğu beyan ve tarafe-
ne aykırı olarak büyük babası çok karanlıktı, hala lapa lapa Faris, 16 (A.A.) _ Meb'usan mec- J'._nin hüsn.ü ni>'.e.ti. sayesinde müşkü: 
oğruna ölmeğe hazır olduğunu kar yağıyordu. !isinde M. Poincarô, Young p!anının !atın .g~yrı kabni ıktiha~ olmayacagı 
söylemekten çekinmiyordu. Kira Vasiliki kardeşi Simo borçlarla tamirat arasında Fransanın umıd~ ızhar edılm~ktedı~. .. 

Tepedelenlinin eski yiğitliği ile kayıkta idi. Vasiliki üşüme- o kadar istediği irtibatı tesis etmek- Atına ga.zetelerı yem vaz ıyetler-
te olduğunu söylemiştir. Bankerler den bahsedıyor. . hatırına gelmişti: Cannn bir sin diye çuha kaplı bir kürke A k 16-Tahk k tun enstitüsü tamirat ve taksitler ame- n ara ı a a nazaran 

vakitler kendi de ölüm nedir? sarınmıştı, oda hizmetçisi de liyelerini 'temin edecek borçlara ait Yu"":" sefiri M.· P~p,arun hariciy~ ve 
Bir lahza olsun düşünmüş mü- yanındaydı. tahvil~tın piyasaya çıkarılmasını tes- kılımızle dunkü ~~lakatında vazıy.e! 
ydü? Ali Paşa Sadık adamlarından hil eyleyecek Avrupa devletleri ara- tevazuh ed.e~emıştır. Yunan .. sefı.rı 

İhtiyarın yüreği kabarmıştı: on kişi ile kayığa girdi. Karan- aında mali bir tesanüt vücuda geti- ~unan harıcır.e naz~rının ~svıbıne ık 
recektir. Mütehassıslar, Almanya- tıran etmek uzre hukfunelile muha

Mertlikle ölmek istedikten son- lıkta yerlerine yerleştiler. Ya- nın yeniden ihyası, markın bir daha bere etmekte devam ediyor. 
ra neden Torununu menetsin? vaş yavaş Kaleden açıldılar. sukut etmemesi kaygıaiyle hareket Tarafımızdan yapılan fedakarlık-

- İsmail. . . . Diye kollarını Simdi Göl içindeki adaya doğru etmişlerdir. M. Blum e cevap veren tarla c.lde ~dilen netice k~t'i _ mahi-
açtı: - Gel İsmail! Dedi. İs- ar ılıyorlardı. . . M. Poincare Rhur meselesinden e- yettedır. Bıtarflar da vazıyetı o au-

~ ve! markın t~mamen sukut etmiş, retle mütalaa ediyorlar. 
mail bey büyük babasının kolla- Çok geçmeden Pandelimo- yıkılmış olduğunu söylemiştir. M. YUNAN MECLiSi 
rı arasına atıldı: Ağlaştılar. . . nos manastınnın önündeki kö- Herriot, Almanya tediyatını tatil et- Atina, 16 (A.A.) - MecHs saba-

Ali Paşa Torunu ile anlaşıp yümsü kıyıya varıp yanaştılar, tiği takdirde bunun neticesinde Fran hın dödüne kadar içtimaına devam 
dinleşmişti artık. . . Genç ada- Ali Paşa Pandelimonos manas- sada tediyatıru tatil edecek mi? tar etmiş ve birinci Teşrine kadar içtima 

A zında bir sual sorması üzerine M. !arını tatil eylemiştir. mı llaha emanet etti. Artılı: gi- tırında gecelemeğe karar ver- Poincarô, M. Herriot nun Almanya-
diyordu. Oda kapısını açtı. Dı- mişti. • . nın Young planını icra edeceğinde 
şartla bekliyen silahşörlerini ça- BİRİNCİ FASIL iştibah etmesinden teessüf etmekte 
ğırdı: . . . Bununla üç gün oluyor- olduğunu söylemi!tir . .. ' 

_ Kira Vasilikiyi kardeşi du ki Ali Paşa Yunya Adasın- Sırbislanda 
Sima ile kayığa götürün. Emri- daki manastırda kalıyordu. Leh tayyaresi nasıl 
ni verdi, kendi de duvarda ası- Hurşit Paşadan ses seda çıktı- Komiteciler kazaya uğradı 
~ d~~:~ meşhur tüfeğiniy aldı, ğı yoktu. GENE İŞİ AZITTLAR Paris, 15 (A.A) - Lehistan 
pu tu e :~ s~ddr~arn usuf Ali Paşanın yüreğine altan Belgrat, 15 (A.A.) - İştip polisle- sefareti Kubala dan doğrudan 
aşanın e yesıy ı... .. .. alta şüpheler düşmeğe başla- ri şüpheli iki ecnebi tevkif etmişler- d - b' 1 f 

. Yusuf _P~şaya .. da uçuncu Se- mış: Hurşit Paşa kurnazlık ede- dir. Biri kaçmıştır. Diğeri jandarma ogruya ır te gra almıştır: 
hm vennıştı Tufek asıl Napo- !arı yaralamış fakat tepelenınıştir. "14 Temmuzda çekilmiş olan 

· rek kendisini Kaleden çıkart- bu telgrafta şöyle denilrnekte-lyonun malıydı. Napolyon Cez- mışsa şa et vay onun b şına Cesedi üzerinde Bulgar malı silah ve 
zar Ahmet Paşay.a .h. etliye et- lı gelecekleyr ı .. '. . . a bombalar bulunmuştur. dir. Tayyare yere ineceği sıra-

. k C ·1d k Onu da öldürdüler! da motörü durmuştur. Tayyare 
mı~ . . ?c~. ez~ar 0 

u ~e~ son-ı - Rum meselesine dair meş- Belgrat, 16 (A.A.) - İştip taarru- yanıyor. İdziko'fskiyi alevler 

Leh/standa 

Son facia 

1 l" . . . .. kalmakta olduğunu, müzakeratın 
mal ettiğinden dönüyoruz. ti in im- mektedır. Bu cevabın gelmcoı bır gun Papa tarafınd 'd d'ld'- ·n 
za aafhaıina dahil olduğu takdirde mes l 'd' · an 1 are c ı ıgı 
imza muamelerini ikmal maksadile eTcE~~İK KAMiL BEYiN hiç bir_ şey. söylem~ğe salahiyet 
tekrar ııeleceğiz. O zaman burada BEYANATI olmadıgmı ıfade cttı. 

Komisyon mahafilindc Yunanlı 
umumi bir içtima aktederek itilafna- Diğer taraftan Türk hey'eti reisi rm iti!Unamenin imzasını Teşri 
meyi imza edeceğiz. Tevfik Kamil Bey de şu beyanatta re kadar sürüklemek arzusunda 

Mezunen Avrupaya gideceğim doğ bulunmuştur: dukları kanaati mevcuttur. 
rudur. Bu aeyhabm uzun aünniyecek «Vaziyet sarihtir. ihtilaf noktası İmzanın bu suretle uzaması {Ü 

tir. On beı ııünlük itin vardır. On bir tanedir. Saltanat pasaportile gi. li masrafa sebebiyet veren tak 
bet günden evci komisyonun burada den bazı Rumlann avdeti hakkında kıymet komisyonları hakkında 
içt.İmalna imkin aörülmediğini söy- Yunan hükUmetinin teklifi tarfımız- karar ittihazını istilzam cttinnrk 
lediler. Bunun için huauıi itlerini tes dan rededilmiıtir. dir. 

---------------~ ......... ~----------------
Zayi olan nufus (700)ü bulmaktadır (3500 
kişi açıkta .. Büvük bir dağ heyelan ettn1işti 

Bir köy tamamıle dağ altında kaldı 
Trabzon, 15 (A.A.)-Son ya- ziyade heyeUtn tehlilı:esine ma- yedi yOzU bulunmaktndır. Oçbl 

ğaıı şiddetli yağmurlardan ha· ruz bulunan Ofa len hey'etlerl beşyUz nufuz açıkta kalmıştı 
sıl olan sellerin Sllrmcnede yık· gönderllmlftlr. Felllı:etzedelere seylap ve heyelandan mllteessl 
tığı IOObln lira klymetlnde sek- yardım için her tarafta komls- olanların yekllnu altı bine ball 
sen dllkklndan maada köprll, yoolar toplanmaktadır.Belediye olmaktadadır. Evel!d glln Sini 

şose, mezruat ve· ormanlarda ve J11llll ahmer hoy'etlerl köy- köyllnde bllyOk bir dajt heyelA 
yaptıjtı tahribatın mlkıan 6-7 !ere çıkmışlardır. etmiştir. !(Oy daha evel tahliY 
vllz b n llra tahmin olunmakta- SELLER DEVAM EDiYOR edildiği için nufu zayiatı oıms 
dır. Of köylerinde insan ve Trabzon ili \A.A) - MUtem- mış ise de köy mnhvolmuştuf 
evce mühim zayiat vardır. He- mim ma!Omata naz.aran bu gll- Yllkseklerde yet;mıır ve s ı 
yellin devam etmektedir. Selden ne kadar zayi olan nufus adedi vam ediyor. 

Komünistlerin muhakemesi bitti 
ra uçuncu Selıme geçmıştı. On- ı veret edeceğiz! Dediği halde iş- zunu tertip eden şakilerden ikincisi d 
dan sadrazama sadrazamdan .. .. . Bulgar hududu civarında sıkışbnl- için e bulunan tayyareden çe-

Tefıed 1 nl. • 1 im t te uç gun oluyordu kı, Adanın 1. 1 . . 1 ih kip çıkardık. Bacakları kömür 
Vereınle mücadele 

e e ıye ma o uş u. . b'l _ mış, tes ım o mas' ıçın yapı an tar-
sveç kralı onikinci Şarlın semtıne 1 ~ og.~amam:ştı. !ara silahla mukabele ettiği sırada haline gelmiştir. Vaziyeti son lzmlr, 16 (Milliyet) l(omllnlstlerin muhakemeler! bugün ni- Ankara, 16 ( ·, eldonla 

Sıhhiye vel·Alcll bu s~nede 
itibaren sılmn ve d.-nci hııst6 
lıkhırlnrdıın maada vereınl 
mllcadele için bi!tçesin~ tah<'
koymuştur. Fy!Ul<ien itlbare 
Bursa ve :\nkarııda disııan el 
ler faaliyete bıışlııyacııkları:ır. 

kuburunu kuşağı arasına soktu. . l'.'alnı~ bır Gol kayıg~ ~dad~ telelolmuştur. derecede vahimdir. Kendisini 
Krım hanlarından Orhan gira- gıdıp Alı Paşa takımı ıçın zahı- Belr;rad, 15 (A.A.) - İştip sui kas- kurtarmak ümidi pek azdır" 

hayet bulmuş ve karar tefhim edilmiştir. Karanla maznunların 

cllrllmde derece ve allkaları ayrı, ayrı zlkredllmiştlr. IY\ahkQmlar 
beraet edenleri tebrik etmişlerdir. dı hakkında selahiyettar mahafil mü- N k 15 (A A) L. · 

yın kıldan keskin kıvrık kılıcını re filan getirmişti. Gidenler tecavizlerin aslen Yugoslavyalı olup evyor • . · - ız-
da beline koşandı. Hurşit Paşanın gelip gelmiye- yaptıkları cinayetler dolayisiyle ta- bondan Assocıated Presse ge-

v '- 'likinın Göl kayıgına bin- ceği hakkmda yürek serinletici kibattan kurtulmak ü~re buı;d~n do- len bir telgraft~ Leh tayyareci-
4 doktor, bir hasta bakıcı Amerikaya ğidiyor 

c l"ldi ini haber verdiler, Tepe- bir haber getirememislerdi. 1 k~z s~ne eve! Bulgarıstana ıltıca et- si İdzikowski nın cenaze mera-
d 1 1- d k s·ı h .. B't d" mı~ kıms~Icr bulundukla~ı bey~ siminin dün ög-leden sonra Gra 

Ankera, 16 Telefonla) Hasta bakıcı mektebi mezunlarından 
Hasanıı Ömer H. Amerikada Rokfeller mUessıseslnde verem haısta 
bakıcılıgı tahsiline gönderilecektir. Dört doktorda Amerika ve 
Avrupaya lhtısas tahsiline gidecektir. 

lıfalzhemelerde 
Ankara, Hi ı elefonla e en ı saray an çı tı. ı a şor- ı me ı etmektedır. Bunlar Bulgarıstanda ı- . • . . 

kcn Makedonya komitecilerinin nu- cıo~a ada~m~a ıcra ~dılmış ol
fuzu altına girmişltr ve onlara alet dugunu bıldırınektedır. Japon gazeteci 

Bir meslektaşımız tür
kiyede tetkikat yapıyor -
Japonyanın Tokyo ve Osaka şehir 

let"ode neşrolunan Aaalıi gazetesi 
muharrırlerinden ~· M. Takahashi ı 
bir kaç günden ı' 
beri Istanbulda 
bulunıyor Mem
leketimizde bir 
ay kadar kal
dıktan ve Türki
ye hakkında tet
kikat yaptıktan 
sonra İrana gide
cek ve oradan Ja
ponya ya avdet 
edecektir. M. Ta
kahashi diln mat-
baamrzı ziyaret 
etmiş ve Japo
nyada Türkiye ve 
Türkler hakkında 
gösterilen şiddet
' .ılakndan balı 
etmıştir. . M. Takahashi 

Japon arın, memleketimizin seri 
ve büyük inkişafını takdir ve hayret
le takip ettiklerini söylemiştir. To
kyo hi Türk - Japon dostluk ccmiye
tı olduğu malümdur. Bu cemiyet iki 
memleket arasında mt.inasebabn in
n;afı için ~alışmakta ve bilhassa 
ıktısadi münascbatın tevessü etmesi
ne gayret ve yardım etmekdedir. Tür 
kiye ve Japonya arasında doğru va
pur seferleri tesisi de Japonların 
memleketimizle olan iktisadi müna
sebata verdikleri ehemmiyete bir de
'' lir Filhakika ilk Japon vapuru ö
numt.izdeki Pazartesi gün gelecek ve 
seııede on sefer yapılacaktır. Bu va
purlar hem yolcu hem eşya taşıyacak 
'".ırdır. 

M. Tnkahashi Japon matbuatı hak 
kında şayanı dikkat ma!Omat vermiş
tir. Japon gazeteleri, en son on beş 
ıc ~ içinde bayretaver, bir inkişaf.! 
mazhar olmuşlardır. Harpten eve! 
iıç La dört yüz lıin müsha basan ga
z teler bu gün yevmi basışlarıru dört 
misline ıblnğ etmiş bulunuyorlar. Ez 
cumle, M Takahashi'ııio mensup 
bulundugu Asahi "azetesi gündt> iki 
bu~uk mily"'>n bdar nüsha başıordu. 

iLAN 
lstaıbul: Dördtirril Not -ı.g-: e 

°"oter llevefend~ 
lngilıerenln Londra şebrinde Ba 

singhal!i Avenu mevkilnde Ounden 
1 laus mahallinde mukım ' KOKı\
SUS KOPER KO:\IPı\~l LIMIT~:T) 
şirlceti 1 .ondrada tanzim edilen l 9 
Şubat l rı2;; tarihli bir kıt'a vekalet 
name mucibince tarafıma bazı safa. 
hiyet ve vekAlet ita etmiş ise de 
vek:lleti mezkOreden istıfı eyledim. 
işbu lstıfamdan <irketi mezkurevi 
sureti mahsusada haberdar etti.;,_ 
l'.iumafih işbu lhtamamemin Hari
ciye nklleti celilesi delaleti ve Lon
dra Türk Konsolosluğu marlfetile 
şirketi mezkiıreye teblijti suretile dahi 
resmen haberdar edılmeslni talep ve 
istirham eylerim. 

( KOKASUS KOPER KO:\IPA.'<I 
LIMITET) şirketi vektletinden istifa 
ettiğimin ve şirketi mezkiıre namına 
bir gtlna akt ve muameleye ve tebliğ 
ve tebellup;a salahiyettar olmadığımın 
resmi bir hususi iki Gazete ile il1-
nın~ ve işbu lhtarnamelerden birer 
suretı musaddııkasının lıtanbul \'e 
Arıuvin Defterdarlıklarına, ve \nka· 
rada iktisat vekdleti :\laadin umum 
Müdüriyetine, ve lst•nbul ticaret Mü
düriyetine ıebt,;ini , ve başkaca 
bır ureti musadd•bsının da vek!let 

namesınin hükmü ulmadııı;ı mal~mu 
olmak üzıe ı\rıuı inde lmamzade 
Edip efendiye ıclıli~ edilmcsinı ve 
bir nüshrnnında tas.!ik edilerek tara
fıma ita cdilmesını rica ve her türlü 
hukuku saireyi muh•faza evlerim 
;\ioter Bevfcndi. 

lstanb
0

ul yeni postane arkasında 
Aşır n. klıtüphanesi sokağında Tür· 
kiye hanında 18-2~ numaralarda mu-
kım: 11. \\' Srock 

ikinci ucaret mahkemesinden: 
;\hiflis süt şirketine ait alaı:ak

larnı knyıt için mukaddema mü
racaat etmiş olan zcvııtın !-akla
rında ittihaz olunan mukarreratı 

tlblığ etmek ııı:re tayin olunan 
R f:yliil 11:19 tarihine miısadif 
P,.7.ar ~unu saıt onda nınhkeme-

in if Is od" a mur,ıcaat eyle

me crı ilı\n uL ,ur 

dı kütürdü ile mo- - " 

olmuılardır. Bu sefer Yugoslavyaya IngliC.-; r--;;;d~ y nı• şube 
gecerek Sili kast yapmaları da agJe- -- ' e 
bi ihtimal gene Makedonya komite- RUSYA - JNGILTERE . __ ..._ _ • 
cilerinin emrile olmuştur. l:<'ndra. ~5~A.A). -M. Macdonald, İş bankasının Akhısar 

Pravda gazetesi makalesinde diyor İngiltere_ huküm~tının Rusy~rı tanı- • I d 
ki: Sof ya bize mutecavizler sev ket- mak hı.; u.stındaki kararının .bu m~~ şubesı açı 1 
meğe yeniden başlamıştır. Fakat bu sele musaı.t bır zaman~~ ~~clı~te mu Akhisar, 14 (H. M.) - Bugün 
sefer hayret etmedik, çünkü Bulgar z~kere edılmeden eve! fılı bır ma- Akhisar İş bankası şubesinin resmi 
matbuıtının son hucumleri komşu- hıyet alamıyac;aı;ını avam kamarasın- küşadı merasimi mahsusa ile icra c
luk munasebetlerini bulandırmak ve da beyan etrnıştır. 
balkanları endişeye sokmak için yeni Grevmi yapacaklar? dilmiştir. ı 
planlar hazırlandığını kafi miktarda Londra, 15 (A.A.) - Manchester- Resmi küşatta İ.ş bank~sı umu~ 

İ k · müdürü Celal Bf. ıle 1zmır V alısı gösteriyordu. ştipte dün yapılan sui den bildiriliyor: Pamu ıplikhaneleri 
kast M. Radoslavofun alfile yeniden amelelerine ait üç Tridünyondan bi- Kazım Paşa, Fırka müfettişi Zühtü, 
hayat bulan siyasetin uyanmasına risi, ücuratta 29 Temmuz tarihinde Manisa vali vekili, Manisa, Akhisar, 
delalet eder. icrası mukarrer olan .. Yüzde on iki Soma, Kırkaağaç zürra tüccar, fır-

SEFiRLERE iZAHAT buçuk'" tenzilat yapıldığı takdirde ka belediye ve cemiyetler rüesası, 
Sof ya, 16 ( A.A.) - Dün akşam, M. grev yapmak lehinde karar vermiş- Akhisar kaymakamı, Akhisann, fır-

Liyapçef Yunanistan ve İtalya sefir- tir. ka, belediye, Türkocağı ve diğer ce-
lerini kabul ederek onlarla Sırp - Bul KRALA AMELIY AT miyetler mümessilleriyle bilumum 
gar hududundaki vaziyete dair gö- Londra, 16 (A.A.) - Resmi bir teb çalışkan tütüncü ve zürra~ ~·nt ı'es 
rü'mu"•tu"r. J'"d İ ·ı· k 1 1• tta mi kü•atta sürurla hazır u un u ar. , ıg e ngı ız ra mm ame ıya n son • 

ZELZELE TEKRARLADI ra iyi bir gece geçirdiği bildirilmek- Resmi küşat, 11,50 de kıymetH 
Tahran. 15 (A.A.) _ Son günlerde tedir. genç müdür İzzet beyin bankanın 

vuku bulan zelzelelere sahne olan BİR İŞTİAL hedefi, Şemsettin beyin bankanın 
Hurasanda bu gün yeniden şiddetli bugünkü muvafafkıyeti, Vali Kazım 
bir hareket olmuştur. Bir çok köy- brı'Mkaasdınradsa, ı'lş6tıa' (1Ao.1Am.u)ş-6Bkirı_/,.işo·eıkmu·'.aş: Paşanın ~ş bankası um~m! .mhüdkilkı'rü 
!er harap olmuştur. Nüfus zayiatı , Celal beyın azmı ve mezıyeb a n 
azdır. tür. 3 kişi de ağır surette yaralan- daki nutuklariyle yapıldı ve Akhisar 
ENKAZ ALTINDA KALDILAR mıştır. lıları böyle kıymetli milli bir mües-

NİCİN AYRILDILAR seseye malikiyetlerinden tebrik etti. 
Montgomery (Alabama), 15 (A.- BükreŞ, 16 (A. A.) - Liberal ve İlk havaleyi müfettiş Zühtü bey 

A.) - Ekserisi daktiloğraf ve kiıtip Halk fırkalarile Lupu grupu M. Man yaptırdı. Tasarruf kutuları büyük 
olmak üzre kadınlardan ibaret olan 

yunun siyasetim Romanya için za- rağbet gördü. 
elliden fazla kimse, öğleye doğru üç rarlı gördüklerinden parlamentoyu 
katlı akarın yılalması üzerine enkaz Celal bey bankanın Akhisarlılara 

terketmişlerdir. "' o ·ı ikr tt b ı -altında kalmIJtır. Biçareleri kurtar- ;r0 12,5 ı e aza a u unacagını, 
mak için her türlü tertibat alınmış- Kredi F onsiye Adana pamukçularına uzun vade ile 
tır. feahire, 15 (A.A.) - Yüzde üç faiz para verdiği gibi Akhisarın çalışkan 

YOUNG PLANI li ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tütüncülerine de müsait şeraittle pa 
Paris, 16 (A.A.) _ Meb'usan mec- tahvillerinin 15 Temmuzda yapılan ra vereceğini söylemişlerdir. 

Hsinde M. Poincarô ızahatına devam keşidesinde kazanan numaralar şun
ile Young planı ve mütehassıslar ko- !ardır: 
mitesi hakkında teşrihatta bulunmuş 1886 da ihraç edilen tahvillerden 
tur. 101,749 numara 50,000 frank. 

Sıhhat Kongresı 
Sbeffield, 15 (A.A.) - Yirmi seki

zi muhtelif ecnebi memleketlerden, 
otuz üçü de dominyonlardan gelen 
bin kadar murahhas bugün "hıfzı 
sıhha parlamentosu" tesmiye edilen 
enstitünün senelik kongresinin kü
şat resminde hazır bulunmuşlardır. 

1903 te 791,377 numara 50,000 fr. 
1911 de 278,876 numara 100,000 

frank. 
CENERAL HAPiSTE 

Barcelonne, 16 (A. A.) - Ceneral 
Castrogarona divanı ali tarafından 
ahiren verilmiş olan bir sene hapis 
cezasını ge irmek üzre Mont Juidi 
şatosuna gelmiştir. 

TAYYARELER UÇTU •• 

Burje, 16 ( A.A.) - (E. 34) birinci 
tayyare grupundan 3 tayyare cene
ral de Goys un kumandası altında 
saat 7 ,15 te Lizbon istikametinde 
uçmuştur. 

Belgrad, 16 (A.A.) - Yunan pren 
seslerinden, prenses Helene Bukreşe 
gitmiştir 

İştip, 16 (A.A.) - Bulgar komite
cıleri tarafından cerhedilmiş olan iki 
jandarma ölmüştür. 

Urfada sıcak 40 derece 

J Kongrede bütün hafta esnasında hı! 
zı sıhba meselesinin her safhası mü
zakere edilmiştir. İngiliz ve ecnebi 
nezaretleri kongrede temsil edilmi~ 
tir 

BiR MÜVERRiH ÖLDÜ 
Berlin, 15 (A. A.) - Müverrih ve 

müderris Hans Delbruck Yetmiş ye-· 
d.i yaşında oldugu halde vefat etmiş- Urfa 15 - Üç günden beri sıcak-

lar cok şiddetlendi. Hararet derecesi 
• 

.lVlU L"'A ....... --

~orsa nizamnamesi 
Jcentalar, co~erler, kulisi

Jeler ~orsaya nasıl 
ka~ul olunur. 

kuk mahkemeleri 21) temmuz 
tatıı yapmağo boşlııyacaklardl 

Hayva ıal bahç . 
Ankara. 16 Telefonla) 

Gazi çifllğin.lc in~a•ııa b 
nıın hayvıaı t bıı!·ç . in 1 

kısmı ikmnl ı: 'miş, ,. b t· 
nin mükemmel bir s r ttc t. 
zimlne başlanmıştır. - _........ / 
Adana .~a;ıt im/esinde lJ f 

kaza 
,\danada Saat ul ' ıde buvukçe 

Ankara, 16 (Milliyet) _ Yeni çı- kaza olmıışııır ~lemur \'ehbi b 
kan menkul kıymetler ve kambyo makineyi kurarken :;usta kınlm1 ~, rnt· 
borsaları kanunun sureti tatbikını mailcvh 50 ktf., >1kle\indtki aıırlı~1~ 
gösteren nizamname Heyeti vekile- sukutuna mani <ı!mnğa çalı~ırkcn bil 
de ahiren tasvip edilmiıtir. Neşri ta- defa da anahtar kolç:ığı ho,anIT'~ 
rihinden muteber olacak olan bu ni- ve bütün hızile koluna çırparak lcl' 
zamnameye nazaran menkul kıymet- kemlgini hurdeh•, etmiştir. \'clı~ı 
!er ve kambyo borsaları Maliye ve- ı 
kiiletine merbuttur. Bu borsalar bi- bey memleketi saatsiz bırakmaIT' 
rer Komiserle idare olunur. Komi- için ohalile sustayı dep;iştirerck dul 

serlikler biri menkul kıymetler diğe- intizamınt kovmuştur. ,JI 
ri kambyo olmak üzre iki kısma ay- . ~ 
nlır. Bu şubelerin başında birer mü-ı ker, sarraf ve senetleri borsada , 
dür bulunur ve dahili teşkilatı Mali-, yitli şirketler salonda yapılan i~ 
ye vekaleti tespit eder. Acenta ol-1 yakından gözetmek üzre birer 
mak istiyenler Komiserliğe bir isti-' messil gönderebilirler. , 
da ile müracaat ve tercümei halleri- i Borsa meclisinin intihabına ~· 
ni istidalanna raptederler. Bunları· velin on beşinde başlanır. ve bir f 
borsada kayitli iki acentanın tavsiye zarfında yapılır. _ ~ 
etmesi şartbr. Müracaat borsa mec- Azadan müddeti ikmal edilıı:ıtşı~ 
!isinde tetkik ve salonda bir ay talik· lanlann tekrar intihabı caizdir. ~ 
olunur. İtiraz eden olmazsa ve lazrm tlhap edilen aza ilk içtimada .•r:eı 
vasıflan da haiz olduğu tebeyyün e- rında bir reis, bir reis vekili, bı! ,ı 
derse evrak Maliye vekaletine gön- nedar intihap eJcrlcr. Reis ve J,~ 
derilir. Vekilin tasdikı ile muamele !arın muhassasat miktarlannı b~· 
hitam bulur. Acentalar hariçte ya- ye vekaleti tayin eder ve borsa 
pacaklan her hangi bir müşareketin çesinden tesviye olunur. . , ~· 
mukavclcnamcsinin bir suretini bor- Borsanın iki hesap müfettı.~1 

1r 
sa komiserliğine vermeğe mecbur- ay mevcut nukudu sayar ve u~ ~~' 
dur. Cober olmak için yirmi beş ya- da bir bilanço yaparak rapO' t~ 
şından aşağı olmamak ve kayitli iki borsa meclisine verir. Eshaın "\ı< 
acentanın tavsiyesini hamil bulun- villerini borsa koduna sokma!<~ 
mak lazımdır. Bunların tahriri mü- yen milli ve ecnebi şirketler ta~ (' 
racaatları da on gün borsa salonla- Komiserliğe müracaatla vesil<8 ;.
rında talik ve icap eden evsafı haiz- verirler. Bunların hükumetçe et~' 
se borsa meclisince kabul olunur. mele ifasına izinli ve ecnebi iseııı'.,.r 
Bunların adetleri mahdut değildir. bi borsalarında da kodlu ol 

Kulisye olmak arzu edenlerin de şarttır. fllfı~ 
yirmi beş yaşından aşağı olmamala- İthal kararı borsa meclisi ta 
rı, lekesiz bulunmaları ve iki accnta dan verilir. dt.I 
tarafından tavsiye edilmeleri ve ara- Bu nizamnamenin neşrolııJ,ı: fi 
nılan diğer evsafı haiz olmaları şart- sırada vazife görmekte ola~ e 9:1' 
tır. Bunların da adetleri mahdut de- bul borsa meclisinin vazifcsı d ı<1 1 

ğildir. K. eveli nihav. t ' tlc'l9 

Borsada kayitli aza ile banka, ban. decekti 

B Jv.t 1 da 
a._.."'c..::-:..ı._i:ia • .:.'ı~' .-· ı1ı1211· ı11rı1ıTiılıot 1)eyi n es ya-

U adeta ır~·ntı_ya uğrattr. 



Ekonomi 

lanik limanı 
stanbula rakip olabilir mi? 
(Balkanın en büyük limanı Selaniktir) iddiasında bulunan 
'inanlılar, bu siyasi vaziyeti şüpheli limana çok emek veri-

iorlar 
Sıı;lara mahsus bir serbest mıntaka açtılar. Mukabil tazmin 

!sun diye İtalya, İngiltere gibi limana çok işleye~ memle~etle
·e birde international serbest mıntaka ayırdılar. Nıhayet bır Se-
'nik limanı var. • . . 

Siyasi parçalanmaktan doğan bu üçe bölün~üş ~cayıp lm~a
ıı? istikbali, mazideki parlaklığını kazanacagına uınıt verdır
ıyccek derece karanlıktır. 
İstati~tike bakılırsa. en ehemmiyetli international kısımda 

-bile ithal ve ihraç şu bati hareketi gösteriyor 
1926 ithal 445,000 ihraç 455,000 ten 

il 1927 (( 455,000 « 440,000 « 
1928 (( 480 000 « 460,000 « 

ngiliz \'e İtalyan g~mileri ithale hakimdir, Yunana anc~k ~r
ıı beste bir istirak imkanı veriyorlar. İhraç, hemen kamılen 
tınan gemilerinin elindedir, diğer gemiler iştirak etmez. 

pı Işte, Selanik limanının zaif noktası budur. Bir taraftan, Sırp 
hracı şikanla karşılandığından Adriyatike kaçıyor ve Sırp ser
cst mıntakası sönüyor. Diğer taraftan da Türk, Bulgar gemi-
eri hayli zamandır Selaniğe boykot ediyorlar. Böylece liman, 
ağbetsizlik yüzünden, artmayan Yunan ihracatına münhasır 

41 :alıyor. 

Jıl Gerçi, yeni bir hamle ile kaybolan rağbeti iade için Selanik 
ti ergileri yapıldı. Fakat sergiler fiyasko ile acıldı, fiyosko ile ka 

landı. iştirak eden olmadı. e 
Diyebiliriz ki, Selanik limanının vuzuhla görülemeyen hin

erlandı, bu limanın ekonomik vaziyetini tehlikeye koymak
adır. 

İyasi vuzuh, siyasi tashihle kabildir. 
Onun içindir ki, hinterlandın bir siyasi tashihle vuzuh kesb

ııil -dece i ~üre k;ıdar, Selanik limanı inkişaf tanımıyacak, tonaj 
r ıbarıle on beş misli büyük Istanbul limanına rakip olamıya-

ktır. N 

* * * 
GÜ 1 ü1~ İKTISADİ HABERLERİ 

Anadolu buğdayları: Amerika buğdayları 
derecesinde nefis ve kuvvetlidir 

, "'Son bır haf.ta zar!ında. _yerli. bu~-ı san B.. diln. K~maleddin B. merhu
.tU~ların tesırd~ b~g~ay fıatlerı bır ~un aı~esinı zıyaretle Maliye vekili-

uş kadar du~muştur. nın tazıye telgrafını tevdi etmiş ve 
. Fakat, etmekçiler, ellerindeki ecne- borsacıların teessürlerini bildirmiş-

>! unları henüz bitirmedikleri için tir. 
,Kmek liatinde tenezzül yoktur. Şim- * Kambiyo fiatleri.- Dün borsa
ıye kadar Mersin malı 700 ton buğ- da İngiliz lirası (1005) kuruştan 
~y satılmıştır: . (1007) kuruş (10) paraya cıkmıştır. 
A~ıl ehemmıyctlı miıvaredatın bu İstikrazı dahili (95,25) ten, Düyunu 

Y nihayctınde lıaşlayacağı ve bilhas muvahhede (185 50) den ve altın 
a Eskı ehirden fazla miktarda mal (870) ten muam~le görmuştur. 
,eleceğl, pek yakında fiatlerin ehem * Esnaf cemiyetleri komi,yonu.
niyetli surette dü~mesi muhtemel ol Esnaf _cemiyetlerine ait müşkilat ve 
uğu anlaşılmıştır. Istanbuldaki te- teşebbusatla meşgul olmak üzre teş
ezzüle mukabil Şikagodaki spekü- kil edilen komisyon (29) Temmuzda 
syon yüzünden Avrupada fiatler toplanacaktır. 

creffüe başlamıştır. Fakat Amerika- Ko.misy_on, ~u cemiyetlerin yap-
ia y mak ıstedıklen teşebbüsler ve ihtiya-

r ı senelik ihtiyaca kafi buğday !arı etrafında tetkikatta bulunacaı: 
to~ bulunduğu için, kuraklık baha ve bunlardan nazarı dikkate alınması 
ncsıle yapılan spekülasyonun tesiri lazımgclenleri hükUnıete bildirecek-
rııuvakkattır. · K 

n tır. omisyon on beş günde bir top-
ünyada bir buğday buhranı olnu- !anacaktır. 

/atağı ve bilhassa memleketimiz • Ticaret oda11 ruznamesi. - Ti· 
~alısuliıtı çok bereketli olduğu zahi-
e borsasında beyan edilmektedir. =:~n~~a;~ ::::~:\:~n mt~~~~: e~t 
'-•kişehirdeki tohum ıslah istasyo- lecektir: 
unda yetiştirilen Anadolu buğday- 1 - Manifatura satı§ı hakkındaki 

<ltına ait (102) nümune borsa irim· teamül. 
'ahanesinde tahlil edilmis, glüten ve 2 - Ağustos iptidasında yapıla· 
-bre itibarile bunlar arasında bazı ~a~ zahire borsası yeni idare meclisi 

1ümunelerin, Amerika ve Macar buğ ıntibabatı için heyet teşkili. 
layları kadar kuvvetli ve nefis oldu- 3 - Oda dahili talimatnamesi. 
~u teşpit olunmuştur. Bu tohumluk- 4 - Oda talebe talimatnamesinin 

tadili. a' Anadoluda tamim edilecektir. 
Unlar hastalıklara mukavemet ve * Yerli malı ser&'iaı.- Sanayi bir

?-rekct cihetinden de çok iyidir. Bi- !iği katibi umumisi diln Ticaret oda· 

1
• ~rpası olmak üzre sulama usulile sına müracaatla Ağustosun ilk haf
,;tıştirilen nümuneler Amerika arpa tasında açılacak yerli malları sergisı 
tına muşabihtir . hazırlıkları hakkında Oda erkanı ile 
• Af görüşmüştür. 

·İrke . Yon fabrikaaı.- Bir Fransız * Pıyaaada çakmak buhranı. _ 
, ın t~ Kuzguncukta afyon fabrikası Çakmak satışının inhisar resmine ta
'ad:ga teşebbüs etmiştir. Bu fahri· bi tutulmasi üzerine bunlara mahsus 

• ınorfın ve kodein yapılacaktır. tamga sekli hazırlanmaktadır. 
er Borıa abon~ bedelini vermiyen.. Piyasada, bu istihzarat dolayısilc 
-~e~ Kambiyo borsa komiserliği, çakmak taşı satılmadığı için inhisar 
7) 

1
_ abone bedellerini verm.iyen idaresine bazı müracaatlar vuku bul

ltı Şırkete tebligatta bulunarak hak muştur 
a bda Yeni ka.,una te.vfika':' takibat * Ali iktisat komisyonu. - Ali 

Ulunulacagmı bildırmı~tır. İktisat meclisi tarafından teşkil cdi· 
"' l'icaret odası Eyipte antrepo a• len k_omisyon dun toplanarak seya· 

'•kk.·- Antrepo buhranını izale et· hat proğramına ait tetktkatı bitirmiş-
Uıre hiik t nezdinde Ticaret tir. 

Komisyon mcmleketın iktisadi 
• a - te lıbt! tta bulunma- programını yapmak üzre yakında A
ın 1 Ticare raportoru nadoluda tetkikata başlayacak ve bu 
. 

8 htıy r B y c Ankaraya hususta bazı İktisat mütehassısların
ı t r Ga!ıp l3 tıynr B. vaziycU dan da istifade eı:.ıkccktir. 

Çınc kiiletıne iz h c 'erek buhran * Ticaret odasında intihap.- Ti-
y r Oda tarafından E- carct od.ası mcc11 ırıdeki münhal ar-3-

nıuvakkat bir antrepo açılma- hkların intih:ıb bı yarın İcra edilecek 
·•'ıtıın l istihsa -e auşacaktrr. tir. Firka namzetleri bugün intihap 

1 keti ·htiyacı kısmen tc-iliı heyetine bildirilecektir. 
;::~e ~ı . için bu tedbirın ittihazı •Geri çevirilen deriler.- Ruıyaya 

• 1( goruımcktedir. gönderilen derile_rde.?' iade edilen. kı-
o.aınb~·ll"ıaledclinB.in ailesini taziye- srmların sahiplen dun te.krar ~ktısat 

'Yo borsası komiser vekili Ha- vekaletine müracaat etmışlerdir. 

IQ 

* * * 
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1 MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

~1-----------1----------~J~ Emanette 

Numara lavhaları 
Kütahya çinilerinden 
yapılması muhte-· 

meldir 
930 senesinde yapılacak olan tah

riri nüfusa esas olmak üzre Şehre
maneti tarafrndan esaslı bir numara
taj yapılması için hazırlığa devam e
dilmektedir. Evelce tenekeden yapı· 
lan levha ve numaraların bu sefer 
emaye yaprlınası tasavvur edilmek· 
te idi. Halbuki emaye levha ve nu· 
maralarrn pahalıya çıkacağı gibi bu 
takdirde hariçten sipariş edilmesi 
mecburiyeti de hasıl olacağı anlaşıl· 
ınış ve hem yerli sanayiini himaye 
ve hem de paramızın dahilde kalma
sını temin maksadiyle levha ve nu
maraların Kütahya çinilerinden ya
pılmasına karar verilmiştir. Ayni za 
manda çininin emayeden daha daya· 
nıkiı olduğu da anlaşılmaktadır. Bu 
husustaki nümuneler Emanete veril· 
miş olup tetkik edilmektedir. 

Levhalar kagir binalarda duvarla 
rın içine yerleştirilecek ve ahşap bi· 
nalarda vidalarla tutturulacaktır. 

Emanet, bu levhalar caddeler ta· 
lik edildiği takdirde milli sanayii· 
mizden birinin daima gözönünde bu
lunacağını da nazari dikkate almak
tadır. 

Fatih - Edirnekapı 
Tramvay şirketi Harbiye - Fa· 

tih hattının Edirnekapıya kadar 
temdidinc taraftar olduğunu Emane 
te bildirmiştir. 

Fakat Emanet bunu muvafık bul· 
mayarak Beşiktaş - Edirnekapı 
hattı tesisini istemektedir. 

Bu cihetler müzakere olunuyor. -
Şehri imarı 

Cemiyeti Belediye bugün top· 
CVcmiyeti Belediye bugün top· 

!anacaktır. 1928 senesi kat'i hesap
ları tetkik olunacaktır. 

Cemiyeti Belediye azası masraf. 
!ardan kabil olduğu kadar tasarruf 
taraftarıdır. 

Bu tasarruf kabil olursa daha faz 
la şehrin imarına sarfolunacaktır. 

Sıhhi imdat çantaaı 
Şehremaneti önümüzdeki hafta· 

dan itibaren Şehremaneti hududu da 
hilinde şimendifer istasyonları ile 
vapurlar ve vapur iskelelerinde sıh
hi imdat çantaları bulundurulması 
için emir vermiştir. 

Açıkta satılamaz 

inhisar/arda 
SENEDElOMİLYON 

Tuz ihracatımız 
artıyor 

Japonya ve Bombay
dan siparişler var 

Tuz kanunu dün teblig 

edildi 
Memleketimiz tuz istihsalatı art· 

maktadır. 

Tuz inhisar idaresi varidatında 
geçen seneye nispetle yüzde on faz
lalık vardır. 

ECNEBl MEMLEKETLERE 
lHRAÇ 

Tuz mübayaası için ecnebi mem
leketlerden bazı müracaatlar olmuş
tur. 

Bu meyanda Japonya senede 200 
bin, Bombay, (70,000) ton tuz iste· 
mektedir. 

Bu husustaki temaslar 
neticelenecektir. 

yakında 

Yügoslavyaya tuz ihracaumız 30 
b_in. tona balig olmuştur. Memleke· 
tımızde mevcut kırk memlehadan se 
nevi istihsalat 200 bin tondur. 150 
bin tonu sarfedilmekte olup ayrıca 
200 bin tonluk bir tuz istoku bulun· 
maktadır. Istanbulun sarfiyatı ayda 
l?OO. tondur ve hazineye senede 7 50 
bın lıralık bir varidat tenin etmekte
dir. Bütün tuz sarfiyatımızın varida
tı senevi on milyon liraya yakındır. 
YENi KANUN TEBLIG EDlLDl 

Tuz inhisarı hakkındaki yeni ka· 
nun dün Istanbul Başmüdüriyetine 
tebliğ olunmuştur Buna nazaran 
ihra! _edilen balık, zeytin ve peyni~
ler ıçrn sarfedilen tuzların beher ki· 
!osuna beş kuruş hesabiyle sahiple· 
r~ne sene nihayetinde prim verilecek· 
tır. 

500 BiN TONA ÇIKABlLIR 
Ecnebi memleketlerine gönderi· 

le?' tuz!arın tonu üç liradır. Başmü
dur ~aıf beyin izahauna göre lüzum 
oldugu takdirde tuz istihsaJatımız 
500 bin tona iblağ edilebilecektir. 
Halka tuz tevziatını teshil için şi-
mendifer istasyonlarında depolar te
sis edilmektedir. Ayrıca bayilik teş
kilatına lüzum görillmemiştir. Mev
cut memlihalardan yalnız beşinden 
kaya tuzu çıkarılmakta ve bu suret
le 40 bin ton alınmaktadır. Kaya tu
zunun sarfiyatı azdır. 

Hudutlarda kaçakçılığın önüne 
geçmek üzre maliyet fiatına tuz tev
zii tekarrür etmiştir. 

Mısır, dut gibi yıkanmadan satı· /!0j71JJ~ll 
lan meyvelerin camekan içinde sabl ., 
ması için emir verilmiştir. 

1
;· ll 

Taksim meydanı - -· 
Taksim meydanının tesviyei türa

biyesi bir haftaya kadar bitirilecek
tir. Dünden itibaren fazla amele ça
lıştırılıyor. 

Bundan sonra otomatik tramvay 
makasları konulacaktır. 

Mezbahayı teftit 
Vali vekili ve Şehremini ile Ma

latya meb'uıu Abdulınuttalip bey 
dün Karaağaç mezbahaıına gitmiş
tir. 

Mezbaha satış salonu Eyllile ka
dar bitecektir. --Hayvan kanları 
Karaağaç mezbahasında kesilen 

hayvanların kanlarından ne suretle 
istifade edileceğine dair ticaret bor 
sası baş kimyakeri Nurettin Münşi 
B. hazırladığı raporda diyor ki: 

- Her memleketin mezbahasında 
kandan istifade ederler. Bu pek de 
güç bir şey değildir. Kanlar bir fı· 
rın dahilinde 80 derecei hararette 
teshin edilir. Kan kuruyup toz hali
ne gelir. Kuru kan en mükemmel 
bir kimyevi gübredir. 

Memleketimizde kimyevi gübre
ler Avrupadan gelmekte, en ucuzu
nun kilo•U 12 kuruşa mal olmakta
dır. 

Kandan istifade etmek İçin mez
baha dahilinde 30 bin liralık tesisat 
yapmak k5.fidir. Yaptıgım hesaba 
göre kan mezbahaya senede 110 bin 
lira getirebilir. 

İleride kemiklerden l.ıile gübr<:, 
tutkal yapmak • mümklin olabilir 
Mezbah:ıda etin kilosu başına fahiş 
resim alacağımıza, denize dökülen 
servetlerden istifade edelim. 

Cenaze otomobilleri 
Şehremaneti yeni cenaze otomo

billeri satın alacaktır. Bu otomobil
lerin mümkün mertebe zarif olma4 

sı için güzel sanatlar akademisinde 
münasip resimler yaptırılmıştır. A· 
çık ve kapalı cena;n, otomobillerini 
gösteren bu resimler heyeti fenniye 
de tetkik edilmektedir. Muvafık bu 
lunan şekiller sipariş verilecektir. 

Çavuıoğlu hanı 
Emvaıı metruke idaresi tarafın

dan satılığa çıkarılan Sirkecide ka
in Çavuşoğlu hanına Doyçebank ile 
Osmanlı bankası tarafından konulan 
haciz fekkettirilmiştir. Han satıla· 
caktır. 

Tapu harçları 
Tapu müdüriyetince hazırlanan 

tapu harçları nizamnamesinin tab'ı 
bitmek üzredir. 

yeni usule göre emlak alım satı
mının tescilinde görülen müşkülat 
bertaraf edilmiştir. 

intihara tetebbüı 
Kadıköyünde Kiraz sokağında İb· 

rahim Efendi zevcesi Hacer hanım 
tentürdiyot içerek intihara teşebbüs 
etmiştir. Hacer hanım hastaneye kal 
dırılınıştır. 

Bu hareketin sebebi tahkik olu· 
nuyor. 

VAPURDA BİR AMELE EZİLDİ 
Limanda demirli lııailiz bandıralı Lcvi 

Katerin vapuruna buğday tahmil edilir
ken. ameleden Mustafa huiday konan. de
mir bP&nta mavna arasında kalarak aitr 
surette yaralanmıştır. 

FINDIK FATMANIN EŞİ 
Silleymaniye sakinlerinden Hac[ Ahmet 

~~ rece yolda tcıadilf ettiii Bahtiyar 
ısrnınde bir b.dmla konu1a konuşa gider
ken Bahtiyar bir fırsatını bularak Hacı 
Ef. nin 50 lirasını a1ırarak sırra bdem 
basmıştır. 

BALATTA YANGIN 
Gece Balatta Hızır çavuş mahallesinde 

Köroflu &okatmda fcrmcı Teofilin evin
den yangın çıkmışsa da Yetisilerek sö:ı
dürülmüştür, 

NEVMiT BİR AŞIK 
Usküdarda Salacıkta oturan Ankara 

M_aliye mC'murlarından Celileddin Ef. is .. 
mındc bir genç çıldırasıya scvdiıii Saba 
hat H. namında kala evlenmemesinden 
ümitsizliğe düşmi.tş ve bir mıktar tentür 
di!ot içerek intihar1 teşebbüs etmişse de 
hayatı kurtarılmıştlr 

MUHTELiF KAZALAR 
1 - Vattnan Azizin idıarcıindckı tra~ 

vay arabasiylc ıofôr Vasilin 40 numarab 
kamyonu dün Harbiyede birbirleriyle çar 
pışmışlardır. 

Neticede kamyon da tramvay arabası 
da epeyce hasara uğramışlardır. 

2 - Vatman Aslanın idaresindeki oto
mobil dün Galatada 8 yatında Kemal is 
mindc bir çocuğa çarpmıştır, 

ÇILDIRDI 
Evvelki akşam saat 6 da Balatta 

bir yangın olmuş ve evinin yandığı
nı gören ev sahibi çıldırmıştır. 

Küauratın tevhidi 
Maliye vekaleti, küsuratın tevhidi 

kanunu talimatnamesini bitirmek 
üzredir. Talimatname 50 sahife ka· 
dardır. Hiç bir yanlışlığa ve füzuli 
muhabereye meydan bırakılmayacak 
derecede vazihtir. 

Rüaumatta resmi kıyafet 
Rüsumat .. umum müdüriyeti bir 

tamimle anbar, muayene ve manifes 
to memurların1n resmi elbise giyme 
!eri mecburi olduğunu bildirmiştir. 

Vilayette 
Yırtık paralar 

Halkın elinde çoğaldı 
talimatname bekle

niyor 
Halkın elinde kısmen yırtık ve 

kirli paralar çoğalmıştır. Bunlardan 
resmi ve hususi müesseseler kasa ve 
veznelerinde de vardır. 

Yırtık paraların değiştirilmesi 
hakkındaki talimatnamenin bu gün
lerde Vilayete tebliği bekleniyor. 

Maliye K. müdürü 
Maliye Vekaleti kalemi mahsus 

müdürü şehrimize gelmiş ve d~n 
Defterdar Şefik Beyi ziyaret etmış· 
tir. 

Amerikalı seyyahlar 
Amerikadan yakında şehrimize 

300 seyyah geleceği Hariciye me· 
murluğuna bildirilmiştir. 

Bunlar arasında yüksek makam 
sahipleri de vardır. 

lran maslahatgüzarı 
İran sefareti maslahatgüzarı An· 

karaya gitmiştir 

Vapur işletilecek 
Y l!m iş ve Y ağkapan ı 

arasında vapur 
işletilecek 

Haliç şirketi Yemiş ile Yağkapa
nı arasında ufak bir vapur işletmeğe 
karar vermiştir. 

Şirket bu işe 11 ve 12 numal3lı 
küçük vapurlarını tahsis edecek ve 
yağkapanına da bir iskele yaptıra· 
caktır. 

Şirket imtiyaznamesinde bulundu· 
ğundan bu hakkı kendisinde görmek 
tedir. 

Bu iki nokta arasında iş gören ka 
yıkçılar ise şirketin bunda muvaf· 
fak olamayacağını, kendileri 60 
paraya yolcu taşıdıklarından re~a
bet kabil olmadığını söylemektedır· 
!er. 

Milli Jetin ~.rnk. ~anketi 
-Birinci sahifeden mabat
adım diğer bir adımı tamamlıyarak, 
her hamle diğer bir hamleyi doğura
rak bu muazzam eser istikbale do
ğru baş döndürü_cü bir hız.la gi_diyo~. 
Eğer bana: Bır muharrır, bır şaır 

gözüyle Gazinin en sevdiğin eseri 
hangisidir? Diye sorsalar: "Onun 
büyük nutkudur" diye cevap verir
diın. 

Bu şaheser he~ satırında beni ni· 
hayetsiz bir istiğrak içinde engin ha
yallere sürüklemiştir. Ben, bu eserin 
yapraklarını çevirdiğim zaman "Ta
rihi mukaddes" in °Tekvini ilem" 
maceralarını andıran battan bata ha
kikatle dolu bu vakalar gözümün ö
nünde onun yarattığı ilemin ne bü
yük bir süratle dönerek naaıl tekev
vün ettiğini canlandırıyor. 

İtte Gazinin en ıevdiğiın eııeri l 
' ORHAN SEYFİ 

• * * 
RÜŞTÜ BEYİN 

CEVABI 
Gazimizin en büyük eseri budur. 

Ve bunun içindir. Gazimiz Kemal 
efendi iken türk mektep1erinde ve 
darülfünun askerisinde tlirk mual
limlerinden ve türk terbiyei içtimai· 
yesinden aldığı dersi maneviye .il~ 
Avrupa irfanını mezcederek sahıbı 
Kemal oldu: 

Bunun neticei tabiiycsi olarak Kc· 
mal bey olduğu zamanda t~tbikata 
,.eçti. Bir haylı zaman tatbıkat sa· 
hasında çalıştı. A vrupa}ılar.ın ok'!· 
yamadığı ve anlayamadıgı turk tarı
hini türk içtimaiyatını ve buna at· 
fen isnat edilen (Hasta adam. Bar· 
bar millet) sözlerini alemi lıeşcrıyet 
için şin görd~ğiind~n bu söz.il ~iylen 
tekzip etmegı gayeı emel bıldı. Za· 
manr hulul edince Kemal Paşa ol-
du: , 

Bu zamanda hasta farzedilen mı!· 
Jetin dinç ve kavi oldugunu saltana· 
tı ferdiyeyi yıl<mak ve yerine filemi 
medeniyetin kabul ettiği ve !ngil· 
terenin bile heni.iz mazhar olamadıgı 
devri cumhuriyeti ikame ctınekle 
ispat etti. V c bu Cümlıuriyet hedi
yesini nesli atiye hedıy.e e.!~~k s~
retiyle tarihimize şcreflı buyük bır 
sahifei iftihar ilave eyledı: 

Türk milleti sadıkasının kendisi
ne gösterdiği samimi muzaheretlc 
gayei amaline lehülhamt mazhar ol
du. Bundan sonra söz milletin sana
tın ve sapanındır efendim. 

Sarayköylü 
RÜŞTÜ 

HAYRULLAH BEYİN 
CEVABI 

Gazi hazretlerinin eseri bir, ve 
heyeti umumiyesiyle büyüktür: biri 
diğerinden daha büyük veya küçük 
olamaz; eğer olabileydi büyük ola· 
mazdı. Gazinin eseri büyüktür, çün
kü Gazi büyüktür. 

Gazi niçin büyüktür, ve eseri ni· 
çin bu kadar büyük oldu? Çünkü 
Gazi c~hle hürmet etmedi, ve riyaya 
yüz vermedi. 

Tıp Fakültesinde Muallim 
Dr. M. HAYRULLAH 

Vap11rcılar arasında 

Seyrisefain_in rekabeti 
Böyle bir rekabet var mı'? 

Ticaret odası bu nıesele ile ciddi bir 
surette iştigal ediyor 

Ticaret odası, milli vapur kum·' si ve hatta diğer memleketlerde ol
panyalarının Seyrisefain aleyhindeki duğu gibi milli kumpanyalara prim 
şikayetleri üzerine meseleyi çok e· verilmesini _zar~ri görmektedir. 
hemmiyetli surette tetkik etmekte· Oda denız tıcaretı raportörü Alı 
dir. Rıza bey bir muharririmize demiş 

Oda'nın tetkikatına göre, liman· tir ki: 
!arımız arasında iş gören (134) va- - Vapurcular eski tarifeyi kabu" 
purun (56) sı Seyrisefaine müteba- ettikleri halde Seyriaefain itiraz .,. 
kisi milli vapurculara aittir. diyor. 

Vapurcular, Seyrisefainin şiddetli Seyrisefain itilifnamedeki 8 !in. 
rekabeti yüzünden St!rmayelerinin lık navlunu şimdi bir liraya indi~· 
takriben yarısını kaybettiklerini id- mittir. 
dia etmektedir. Yolcu nakliyatında Seyrisefain va 

Seyrisefain ise, bunJarın teşebbüs· 
]erinin ticaret serbestisiyle telif edi
lemeyeceği.".: ve esasen eve1ce ara· 
larında yapılan tarifenin bazı vapur· 
cular tarafından ihlal edilmesi üze
rine akim kaldığı kanaatindedir. 

purlarının tercihi varit olabair. Fa
kat vapurcuların bilhassa istedikleri 
Cfya nakliyatındaki muzur rekal.eti 
kaldırmaktır. Oda, tetkikatmı bitir
dikten sonra vaziyetin düzelm"!Iİ i 
çin hükümete müracaat edecektir. 

Ticaret odası bu ıne..,le halledil
mediği takdirde milli vapurcu!tığun 
tehlikeve düıeceği ve ortada yaln;z 
Seyrisefainin İyi vaziyette kalacağı 
kanaatindedir.'' 

Ticaret odası ise Seyrisefain ida
resini haksız bulmakta, hükumetin 
himayesi altında muayyen bir tarife 
ile şimdiki rekabetin önüne geçilme· 

~~~ .... °"~--~-
Gaz inhisarında 

Kolza yağı sui istimali 
•••••••• 

Petrol inhisar müdürlüğü kolza 
yağlarının ithali esnasında bo
yanmasını vekaletten istedi 

Piyasada kolza yağını petrola ka- şimdiki vaziyetini ve gerek atide (ir. 
rıştırmak suretile hazine aleyhine ya hisar idaresi kalktıktan sonra) alma
pılan sui istimal tevessü etmektedir. sı muhtemel sekilleri hakkında mer
Hatta bazı büyük gaz kumpanyaları ciimize lazungelen izahatı verdik Bi. 
bile kolza fabrikalarile mukavele ak· zim nazarımızda meselenin esası kol· 
tederek inhisar resminden mü•tesna zanırı istihsalidir. Bunun petrol ile 
olan bu petrole müşabih maddeden karıştırılması kaçakçılık cürmüne te· 
istifadeye teşebbüs etmişlerdir. mas eder. Fakat kolza imalathanele-

Petrol inhisar müdürü Hüsnü B. rinde petrol ile karıştırılmış kolza 
bu kaçakçılığa karşı ne yapıldığını tabii bulundurulmaz.> Aldığımız ma
soran bir muharririmize demiştir ki: 1Umata göre, inhisar idaresi, sui isti· 

- Bu mesele ile idarenin hiç meş malin önüne geçmek için kolzanın 
gul olmadığı doğru değildir. İşin, istihsal edildiği motörinin memleke· 
idaremize tealliık eden kısınını naza· tiınize ithal edilirken boyanması içi~ 
rı dikkate alarak meselenin gerek Maliye vekaletine müracaat etmiştir. 

~~---..~----~-Adliyede 
irtişa tahkikatı 

Dün Nesim Mazliyah 
ve Leon Fresko ef.ler 

isticvap edildi 
İrtişa tahkikatına dün de geç vak· 

te kadar devam edilmiştir, Dün Ne· 
sim Mazliyab efendi ile Leon Fresko 
İstintak dairesine celbedilerek istic
vap olunmuştur. 

7inci İstintak dairesi bugün de 
mevkuflardan Jak Fresko Efendinin 
ihtilittan memnuniyeı kararının tem 
didi icap edip etmediği hakkında bir 
karar verecektir. 

""""""" 
ineklerin atıaı bitiyor 

İneklere tatbik edilmekte olan 
tüberkülin aşısının birinci kısmı bu 
hafta nihayet bulacaktır. 

Bu ameliye neticesinde verem ol
malarından gilphe edilen inekler i
kinci bir muayeneye tabi tutulacak
tır. 

Bu muayeneden sonra hastalıkla
rı tahakkuk eden veremli inekler 
mezbahada itllf edileceklerdir. 

* istinabe ıehadeUeri lzmire &'ÖD• 
derildi.- Kadriye Hm. muhakeme· 
sindeki şahitlerden Iatanbul Ağırce· 
zasında istinabe suretile ifadesi alın
ınış olanlara ait evrak dün İzmir A
ğırceza riyasetine gönderilmiıtir. 

* Eyıp sulh hakiıni.- Vazifesinde 
ihmal ve teraki maddesinden, Istan
bul Ağırcezasrnda muhakeme edilen 
Eyüp Sulh Hakimi Hayreddin Bey, 
Sultanahmet Sulhceza Hakimliğine 
tayin edilmiştir. 

* Müflis süt ıirketinin tasfiye mu
amelatı.- İkinci Ticaret mahkemesi 
Süt şirketinin i!lasına karar vermiş· 
ti. Tasfiyei düyun muamelesi bitmiş
tir. Tatilden sonra alacaklılara ne 
miktar para alncakları tebliğ edilecek 
tir. Miktar hakkında şimdilik birşey 
söylenmemektedir. 

• Sanasary&n hanı davaar. - İkin· 
ci hukuk mahkemesince reddedilen 
Saııasaryan habı davaSJ hakkındaki 
karar temyiı;ce nakzedilmiştir. Nak
zın oebebi tahkikatın noksan görül· 
müş olmaITTdır. 

* Mm. Liza beraet etti.- Polis 
Müdiriyeti sabık ikinci şube müdürü 
Faik bey, Beyoğlunda bir umumha
ne sahibi Mm. Liza aleyhine bir ifti
ra davası açınış ve karakaplr defter 
meselesini ortaya sürerek kendisine 
iftirada bulunan Lizadan manevi za· 
rannın tazminini istemişti. 

Bu dava Af ve tecil kanunundan 
istifade etmekte ise de maznun mu
hakemenin devamını talep etmiş ol· 
duğundan muhakeme yapıhnıt ve 
Mm. Liza beraet karan almııtır. 

Şehrimizde kud~pekler 
Son günlerde şehrimizde kuduz 

köpekler bilhassa Sultan Ahmetten 
sahile doğru uzanan ve Aksaray yan 
gın yerlerinde bulunmakta ve gelen 
geçenlere saldırmaktadırlar. Emane
tin nazarı dikkatini celbederiz. 

Avukat Nezahet H. 
Ankara, 16 ' Telefonla ) 

Hukuk mezunlarındıın Neznhot 
lsmail H. Anknra bıırosunıı 
kabul edllmı,tir. 

Maarifte 

Şehir izcileri 
20 muallim vilayetten 
bu hususta müsaade 

istiyor 
Yirmi muallimden mürekkep bir 

grup bir şehir izci teşkilatı vücuda 
getirmek için vilayete müracaat et· 
mişlerdir. Bu teşkilat nim resmi o· 
lacak ve. bu izciler mekteplerin tatİ· 
li ve diğer merasinı esnasında şehri 
temsil edecektir. İzcilerin kadrosu 
§İmdilik 100 - 150 olacaktır. 

MUALLİMLER İÇİN 
BAREM KANUNU 

İlk mektep muallimlerinin Barem 
liyiha11na ithali için ayrıca bir ka
nun vücuda getirileceği haber alın
mıştır. Bu layihada muallimlerin 
sükna bedeli ve makam maaılan na 
zan itibara almacaktrr. Aynca mual
limler için eskiden olduğu gibi kı
dem zammı kabulü de muhtemeldir. 

ORMAN MEKTEBİ MEZUNLARI 
Orman mektebi iliıinden bu sene 

32 efendi mezun olmuştur. 

BANKACILIK TAHSİLİ 
Osmanlı bankası imtiyaz mukave

lesi mucibince, bankanın Londra ve 
Paris şubelerinde staj görmekte o· 
lan on Türk gencinden altı11 müd
detlerini ikmal etmiştir. 

Bunların yerine gönderileceklere 
mahsus müsabaka dlin icra edilmi -
tir. 

İmtihana bankanın Türkiyedeki 
şubelerinde bulunan 9 Türk genci 
iştirak etmiştir. Bunlardan kazanan 
ler bir sene stajdan sonra ihtisasla
rı dahilinde memuriyetlere tayin edi 
leceklerdir. 

Maarif miııteşarı 
Maarif müsteşarı Kemal Zail!' 

ay sonunda mezunen htanbula gele 
cektir. 

--~ ............ ~~~ 
Seyrisefain Rua kömüriı 

mü kullanıyor 
Yerli kömürü şirketlerinden r 

kaçı İktisat ve~letinc mürac::ıatla 
Seyrisefainin son zamaıılard.:ı R cı 
kömürüleri ku'I :ıdıklarından şika 
yet etmişlerdir. 

Bu hususta Seyrisefoin umum r.11J 
dür muavini Tahir bey demiştir ki 

- Böyle bir şeyden habcrım yo\ 
biz yerli kömürü kul!anıyoruT.. 

Adliye levazon müdürlüğü 
İstanbul Adliye levazırıı Müdüre 

Memduh bey Ankara Levazım M:i· 
düdüğüne tayin edilmiştir. -·------...,·-·-

ANKARA PALAS 
A. KARA) 

Bütlln odıılarda telefon, sıcak 

suyu, kalörlferl vardır. Husust , 
banyolu apartmıınlar. 1 

Odaların fiatı: 6 - 8 - 10 ve 12 t 
liradır. Amerikan barı orkestra J .. 
erkek ve kadınlara mıı . ııs 1 
per;.!!"lr salonu, çntr.aşırhnne, ı 
guraj, tenis, kUt Plı~ne, yataklı 1 
'~1!~r;,I!!._ŞZ.~.t!,r~~:_:1!~a~g:•~l 
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FIKRA Bezansonlu genç bir Fransız Nelli sipsivri, kunı bir kadın ~t--+-lır.ır~-t-+-t-w_,, 
olan Leo Ledüran, üç seneden olmuştu. ilk çocuğunu doğur
beri "Sheffield" de bir bankad'ii duktar. sonra teni bozulmuştu. 
çalışıyordu. Doğurduğu çocuk budalaydı ve Yeni yazıya dair 

Yem Türk hari/erıne ve bunun ııe
tıcesi olan meselelere dair çok şty
ler yauldı, fakat hepsi buz Ü>tüne 
yazılar gibi eriyip gitti. Tıpkı eski 
yauda olduğu gibi hukes kendine 
göre bir imla şekli icat etmekte ve 
hiç kimse konuları kaidelere riayet 
etmemektedir. Bu yolda yürüyecek 
olur.çak yakın zamanda eski anar§iye 
düşeceğimiz muhakkaktır. 

İşe başladığının üçüncü senei üs~ünde, irsi hastalıkların bir 
devriyesinde fena bir haber al- çok asan vardı. 
dı. Nelli, Jerri Temasa nişan- Bankaya gelince işler şöyle 
lanmıştı. böyle gidiyordu. Herhalde pek 

Bunu duyduktan sonra, Leo, sağlam bir müessise değildi ... 
sarışın Nelliye, aşkını ilan et- Bunun üzerine Leo, arkadaşı
meğe karar verdi. Kararını mev na kalbini açtı, derdini döktü. 
kii tatbika koydu ve bütün bü- Evlendiğinden beri Nelli için 
tün üzüldü. Nelli; Eğer beni nasıl istirap çektiğini anlattı. 
sevdiğini daha eve! söylemiş Artür gülümsedi: 

Bu günkü yeni 
bllmecemlz 

Soldan sağa : 
1 - Me~hur plaj (6) 
2 - Eıki zamanda bir nevi sarık (5) 
3 - Adam yaralayan (5) Sporcv ni-

dau (2) 

4 - Bıkkınlık (S) 
S - Bayatı (3) 
6 - Tokun aksi (2) 
7 - Hane (2) Not• (2) 
8 - Sanmak (9) 
9 - Hiyi (2) Mensup (3) 

Dünkü bllmeceml:ıln 
helledllmlş şekil 

\'ı k 'lJan aşağı : 
ı - llaıle (5) Cefa (3} 
2 - Öküz (5) 
3 - Geçen (4) 

4 - Birdenbire (3) 
5 - Musevi (6) 

6 - Su (2) Cet (3) 

7 - Yukarmm ak•İ (S) Nota (2) 

8 - Ekmek (3) Kabul etmemek (3) 

9 - Rabıt (2) Bir nevi simit (S) 

Harf ve dil inkılabı böyle bir akı
bete uğrarsa çok yazJk olur. Zi~a bu 
inkılaptan beklenilen ve elde edılme
ğe çalışılan netice Türk dilinin te
kilde ve ruhta kendi milll seciyesine 
göre tespit ve tedvinidir. Bu tespit 
ve tedvin ameliyesi ancak sıkı bir 
inzibat ile kabildir ve mrıvaliakiyet 
inzi hat ile kabildir ve mu valf akiyet 
:;1rr1 bu inzibattadır. 

olsaydın, seni tercih ederdim! - Bu yalnız senin başına gel- ------iiiiiıı-ııiiiiıôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiı_.ııııiiii ... ._ ____ İıııııİİ __ _ 

Biz ise en zı"yade buna riayet edil
mediğini görüyoruz. Gya bir Dil 
encümeni te~kkül etmemiş, güya bu 
rncümcni yazıya ve imlaya dair bir 
çok kaideler koymamış, esaslar ha
zrrlamamış gibi hareket ediliyor. 
Ediliyor, diyorum... kim ediyor? 
bittabi. biz gazeteciler. Halbuki harf 
inkıl,bına en büyük hizımti şimdiye 
kadar hep gazeteler görmüştü. Bir
den bire yarı yolda bu irgilif nedeni' 
Tam alın terimiziıı mülrJlatını ala
cağımız sırada nele.tinUz k.esiliYeri-
7or, cehdimiz gevpyor; ber şeyi olu 
runa brraluyoruz. 

Yeııi Türk yazısında bir ö:ı adlar 
(ismi baslar) meselesi var ti bu he
nüz - ba/Jedi/melı: şöyle dursrın
anlap11D1f o/11J1lrtan da 'ok uzaktır. 
H albııki, dil encümemnin bunu dabll 
ilk esaslar arasında tespit etmiı ol
duğunu batırizyoruz. Ö:ı atlar asılla
rındaki 'f"kli muhafaza edecek, yal
nız biz, 011/arı kendi fonetiğimize 
göre okuyacaktık. • 

Gazeteler bu kaideye biç riayet 
etmediler; daima Poincar''i Puvan
kare, Briand'ı Briyan; Chambcrlai
ne'ı, Şamberlayın, v. s. tazvnda yazıp 
durdular ve yazıp duruyorlar. Bu 
keyfi imlaya göre Lloyd Georges da 
Loit Corc gibi bir garip §•kle giri
yor. 

Geçen gün.o Darüllünun müderis
lerinden bir Fransız bizim tarafı
mızdan kendi adrna karşı ika edilen 
bu nevi bir süikast yüzünden az kal
srn istilaya lı:adar gideyaunış. Etra
f ındaldler bu zatın hiddetine §il§· 
mışlar, fakat çok geçmemiş bir hadi
se onun ne kadar haklı olduğaııu is
pat etmiş: Kendisine memleketinden 
bir para gelmiı, ilkin banka burada
ki adı başka, oradaki adı ba~ tür
lü yazılan bu .zata parasını vermek
ten imtina etmiştir. 
Şu küçük hadiseden de anlaşılır 

ki öz atları asıllarında olduğu gibi 
yazmak zarureti yalnız ilmi ve Jia
ni bir ımcburiyete değil - beynel
milel münasebetler ve ifler noktai 
naurınd•n - medeni, ii:ti!radl ve si
ya:.i mecburiyetlere de dayaıımalrta
dır. 

Bütün /atin harfleri ile okuyup 
yazan miJ/et/er bu umumi kaideye 
riyut edirler. 

YAKUPKADRİ 

FELEK 

dedi. Fakat iş işten geçmişti. miş bir şey değildir, dedi. Eli-
Leo Ledüran memleketine av- mizden kaçırdığımızı tasavvur 

det etti. Bezansonda, bir fahri- ettiğimiz tali, bizden uzaklaşır
kada iyi bir iş buldu. Zengin bir ken, yalnız iyi taraflarım göste
kızla da evlendi. rir. Eğer, fena taraflarım da 

Madlen, Nelli gibi sarışın, göz önüne getirseydik, hayatta, 
hatta ondan da güzeldi. Fakat çok daha mesut olurduk. 
Nelli değildi. Nakleden 

Çalıştığı fabrikanın işleri çok SELAMİ İZZET 
iyi gidiyordu, Leo, Sheffieldde 
kazandığından daha fazla kaza- Meklepliler müsabakası 
nıyordu.·· Fakat fabrika, ban- Veremli inekler 
ka değildi. 10 uncu haftanın en mühim haberi 

Madlen munis, kanı sıcak bir bence: «Veremli inekler> serlevhalı 
kadındı. Leoyu aşkla seviyor- ufak bir yazıdır. 
du. Fakat Leo için bu aşk sa- Bir mil~eti :!'.a,atan ne~lidir: l!il
yılmazdı. O dünyada ancak bir haaaa !enı y~tı9ecek ne~ dımagı-

. . . run ııaglamlıgı ve kuvvetlı olması 
kadına aşık. olabılırdi: • : . nispetinde bünyesinin, vücudunun 

İlle sene bir kızlan, ıkincı sene ııağlamlığı lazımdır. 
bir oğullan, üçüncü ııene bir Memleketin hayatını tehtit eden 
kızlan daha oldu. . . Fakat haatabldarla u&ratıldığı bu hayırlı 
bunlar Nellinin çocuklar değil- ve. ~üze! haberle bir kat daha tekit 

di 1 
ediliyor. 

·· :: . Bütün varlığımızı borçlu olduğu-
Güzel bır apartnnanda oturu- muz Cumhuriyet hükumeti böyle ha 

yorlardı. Madlen apartunanı iyi yırlı ve müfit fiilerile. biyi kendisine 
doş" emi"ti. Misafirler gelip gi- ezeli minnettar ediyor.> . 

7 
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diyonlu, zıyafetler venyor ar ı. RİDVAN 
Leo, güzel yüz göstermek mec- -=~=----..,,--...;;.;;;;..;.;.;;.._ 
buriyetindeydi, gösteriyordu Yeni neşriyat 
da. Ömrünün acısını kalbine İ• T erhiyesi 
gömmüştü. Muallim :ıelrtebi Uoulü tedris mu-

Onun, herkes gibi, açıktan a- allimi Hıfzırrahman Raşit beyin bir 
çığa, resmen hayatından şika- mukaddeme ilaveıiyle Booker. T. 
yete hakkı yoktu. Wa§ington'dan tercüme ettiği bu 

Sheffield ve Levis bankasiy- kıymetli meslek eseri inti§ar etmiş-
tir. 

le her türlü rabıtasını kesmişti. • 
Acılarını tazelemek istemiyor- Donanma pıyankosu 
du. Yirmi sene, orada olup bi- Donanma piyanko tabvilatınm 15 
tenlere yabancı kalarak yaşadı. 1:•mnıu:" 92~ tarihinde ~~ncı ke-

Yirmi sene sonra İngiltereye gıdede ı!'ramıye ve amorti ısabet e-
'tti' • · Le · bank den tertip ve arra numaralan bervec;;-

gı gı zaman, vıs asm- hi zirdir. 
daki arkadaşı Artüre rasgeldi. · Tertip aumarau 

Müthiş bir heyecana kapıldı, 7239. 2470. 4118. 47. 1541. :ıac. 1117a. 93711 

bankada ne var ne yok? diye Tertip No. Sara No. Tiirk liraaı 

sormak cesaretini gösteremedi. 4= ': 3:;: 
Artür kendiliğinden havadis 93711 40 50 

verdi. 3114 .. ıo 

Çok tükür nam almıt eski haytalar 
de'ltlnden çok usalrtayu. Vaktile or
tabfı haraca kesen ckanun hancla
ri> nin hildyderini ifittikçe içim i
çimi yer. 
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N 

ıa 

13 
58 

• 

10 
10 
10 
ıo 

• • 
1 
a 

itin tuhafı bütün bu toaunlar cür
mü yaptıktan sonra da kaçarlar n 
yine gariptir iri daima da yakalanır
lar. Poliıi yaralayan toaun da öyle 
yapmıı. Kimsenin itine lr:anpnak ni-

BIR MiLYON BOŞ ŞiŞE! yetinde değiliz ama İstanbul Polisi 4118 
3114 

72 
ao 

il 

• • • Bir soğuk ve caki ccinan vardır. bu tertip hapratm geçit yerlerinde 
- Jstanbulda ne kadar •tite bi- ansızın bir aillh arama yapu ne b

lirsin ?> diye kötü bir sllal sorar •• dar iubet olur çünkü artık: kalem ta 
arkasından da IAfm tubaflıfına daya- ıır gibi ııilih tapyorlar 
namıyıp gülerler. lıpirto inhisar f- ELKA~IBO 
dareıinin bir ilinnu görünce bu ao- Ma16m ya Amerika clnıru memle-
ğuk şey hatnıma geldi. Aynı idare kcttir.• K~dan ma~t I~tanbul 
geçende 8 milyon da mantar iatiyor- aokalrlan gıbı kuru deliJ. İçki yasak 
du o hesaba ıtöre §işe bagma 8 man- oldu&u için ckuru• a~dol~ur. Ha
tar dü,üyor. Aceb.i bu fark titclerin tırmu da olııa gerektir. Bır kaç ay 
içinde de benim gibi tapayı atanlar evci de İngiliz bandıralı bir vapuru 
bulunur mulUhazasrndan mı mün- Amerika muhafaza gemileri batırdı-
bais? 1 lar. . . içki kaçınyor diye. Yani de-

7231 a ...,, 100 • 
5 

:l2IO 

Milll Baynm münasebetile Os
manlı Banltuınıo Gılııa, ı.ıanbul 
ve Beyotlu daireleri 23 T~mmu:. 
1929 Salı gUnU kopalı bulunacaktır. 

iLAN 
KABADA Yit mek isterim ki bu itte çok ciddi dav Bofuiçinde Boyacıkô7 mahallesinde 

Merhum köroilu: ranırlar, buna raj!men Amerika tran- Koru cacldcoi •okaimda vaki Mehmet Ah-
- Delikli demir (tabanca) çıktı, satlantik vapurlannda içki içilmesine clullah ve Cevdet Efendi ile ıeriklerine 

l:abadaytlık kalktı, demi§. müsaade edilmiş olduğunu söyler- ait ıg ill 27 numaralı yedi bap dülrklnı 
Çok doğru bir laf. Ben ne cea(ir ıem ııaımaz mıall11%? Sebebi nedir müıtemil bir komk bilmüzayede üç bin 

ne de kabadayıyım, lakin ıilihlı to- bilir misiniz? İçki içilebilen diğer liraya talibine birinci ihalesi icra. lcılmmış 
sunlık edenlere de pek içerlerim. iki milletlerin vapurlan ile rakabetl ve kat'I ilıaleıi de 28 Temmıu ı929 Pazar 
gün evci bir hayta bir polis memu- Her ıeyden evci menfaati olur şey güııiine bD"akılm11trr. Talip olanlarm Is
rumuzu tabanca ile yaralamış ve. değil! FELEK tanbul Eytam miidürliliüne müracaatları: 

~ukü~ar mal nıü~ürlü~ün~en 
Semti -okağı cin>i No K. mu' :ın'menc. i mü~tcmilıltı 

Kadıköy \ oğurtçu rı-ıl dükkan ı l 8U tcvkindc oda 1 hela 
., 

" !l 1 1 so ,, " 

" 
., 

" 
:ııoıla 

., 

., 

pa•ta fırını 

nı-ıf diikkan 

., 

., ,, 
,, 

,, Yoğurtçu Çe- •~p hane 
me ,. 

,, i\lühürdarbagı ,, 

5 

() 

1 1 

9•) 

101 

103 

31 

88 

1250 

ıouu 

87"5 
87.''i 

1000 
1250 
1250 

4000 

6000 

,, 
" ., ., 

-, ., 
.. ., 

,, 1 mur1'ah 
., ,. 

üç katla 9 oda 2sofa 
mutpah ve -aıre 

üç katta 10 oda 3 
salon ve bin zira mik
darında bahç 

Ballda evsah muharrer 11 kıt,a emlik satılmak üzre 12·7·929 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mür.ayedeye vaz edilmiş
tir. DükkAnlann bedeli def'aten hanelerin bedeli bir senede iki tak· 
sitte tesviye edilmek şartile taliplerin 4-8·!129 tarihine müsadif 
Pazar günü saat 14 te Üsküdar mal müdürlügiinde miite~ekkil 
satı~ komisyonuna müracaat eylemeleri illin olunur. 

Kör çocuklar 
SıUal ve l~limai muayene! utileU Saoır dilsizler ve k~~er löessneıi 

11üdiriyeliıdeı: 
:\lücs:;c;enin körler kısmına bu sene on iki talebe kabul edile· 

eektir. Türk olmak; y8{lıırı sekizden aşağı, on ikiden yukarı olma· 

mamak ve sari hastalıklardan salim bulunmak iizre her iki gözden 
mahrum Ama çocuklar Eyliilıin onbcşine kadar kayt ve kabul 
olunacaktır. 

Senelik iicret 180 liradır. Fakir için ıesmt bir mazbaro ile teah
hut senedi ltzımdır. 

Müracaat: lzınlr Karşı yaka, Sağır dilsiz ve körler müessesesi. 

Ayasofyada souk kuya medresesi 
Zeyrekte Salha Sultan mektebi binası 

" Haliliye medresesi 
Süleyınaniyede tıp medresesi 
Divan yolunda Köprülü Mehmet paşa medresesi 
Nuru Osmaniyede Mehmet pqa sokağmda 7;5,3 No. dükkan 

ile odalar 

Vilayet daimiEncümeninden: 
Balada muharrer emliki hususiye icara verilme kii:ı:re 28 Tem 

muz 929 tarihine müsadif pazar gtinü saat on bire kadar müza
yedeye konulmuştur. Taliplerin encümeni viliyete müracaat
ları. 
~ ....... ~~~~~~-~~~··~----~~--~~ lstanbul Tramvay şirketi 

OTOBÜS SEFERLERİ 
17 Temmuz 1929 tarihinden idbaran emri ahire lcadar, Harbiye Maçka 

Beşiktaş lnsında otobüs 1eleılerinin icrasına ipliJır edllecetı ve itletme 
s11dan berveçhi zir tespit edilditi muhıerem ahaliye ilAn olunur. 
Harun ismi Hareket seferler ansında llk otobüsün Son arablJllll 

frnlalar dakik hareked hıreketi 

Harbiye -
Beşiktq 

Harbiyeden 
Beşikıışa 

Beşiktaşıan 

10 15 

saat 

7,30 

Horbiyeye IO 15 7,45 
llarbiye Maçka Beşikrış hattı iki kıt'ayı havidir: 

1 larbiyeden Maçkayı 

.~laçkadan Beşikıaşa 

saat 

20,00 

20,15 

arı , ıaya, aza ve o oıuern. sı~orıa arı .•ıı 
Galaıada Ünyon hanm•la kil.in t'nyıın ,;~orta kuropanyasıııa 

pyatırınız. 

Türlo.ıyede bılafasıla icrayı mııamelc etmekte olan o vo 
Kumpan asına 1 ır ıc re ıı'h'a adan ıgc'rtıı ' rır. vın z. 

Tc t f ı . Bııyr.., ı - 200'> 

Tahlisiye umun1 müdürlüğünden: 
!Jai•edc mevcut numune eçhilc 2.ıu adı t fil tik< z anıla pııı 

hk >Urcti}lc dcrral alınacaıtır.dan talibulnnl<trın Ttmmuzun 18 ın 
pcrşcmlll günii 'aat l 4 de Galata rıhtım uıdde>indrk• mcrkc 
idareye miiracaaılerı. 

Hey'eti Umumiyeyi içtimaa davet 
ilanı 
Kozlu kömür iş!eri Türk Anonim şirketi 

Hissedarlarına 
Şirketimizin 1928 senei hesabiyyesine aic olup ruımamei mul• 

keratı iisuhine tevfikan evvelce llAn edilmi~ olan alclAde lley'e: 
Cmumiyc içtimaı bu kerre iktisat Vekaleti Celllesinin malOm• 
n müsaadesi tahtında 5 Ağustos 1929 tarihine mtisadif Par.arte 
gününe talik edilmiştir. 

. Ticaret kanunu.na ve esas nizamnamemize tevfikan işbu içıiıne 
ıştirak hakkını haız bulunan muhterem hissedarlarımızın mezkiı 
giinde saat onbeşte Ankarada Türkiye lş Bankası bina>ında ispa 
vucut eylemeleri rica ve ilan olunur F:fendim. 

KARON Alman kltaphanesı 
Beyoğlu Tünel mevdanında 523 

• • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 
: ÜSKüDAR AtlERİKA.~ KIZ LİSESİ : 
e \lekıep eylıllün 19 uncu per~embc Künü açtlıcaktır. h':ayiı ve kabul ı 
e için ağustos 6 dan eyliıl 6 ya kadar salı ve cuma günleri t 

e müdiriyete müracan edilmelidir. t 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~C:-0<><><'.>ı:C:<tMEŞHURU ALEM~ 

"HARLEY DA VİDSON,, 
MOTOR BiSİKLETLERi 

gelmiştir. Adedi mahdut olduğundan siparişnizi vermekte 
istical ediniz. 

Acentası: Ca[atada Voyvoda caddesinde Osmanlı Banka,ı 
yakınında Voyvoda Hanında No 20 

Karacabey harası mü~iriJelin~en: 
J !ara merkezinde in~a edilecek 9647 lira bedeli ke~illi hastane 

binası kapalı zar[ m•ulile 3-7-l 9?ı9 tarilıinden itibaren yirmi gÜJ1 

müddetle münakasaya konulmuştur. 23-7-929 tarihinde ihale 
edilecektir.Talip olanların ~eraiti görmekiizere her glln hara merke
zine ve Bursa Baytar mUdiriyetine müracaatları ve ihale guniı falı 
on beşte Hara merkezinde bultınmalan. 

• DOKTOR 

IZZETKAMIL 
Yeni ve eski belsoğukiuğu, em· 

razı cildiye ve frengi elektrik ve sair 
en son vesald fenniye ile tedavi eder. 
Blhçekıpı tekerci Hacı Bekit 
karşısındaki ıpanmında l-l ı 2 dan 
61/ll yı kadar-

C.H.F. 
Kadınları çalıştırma 

yurdu müdürlüğünden 
21 Temmuz 

ALENİ MüZAYEDE 
Saraçhane başında Münür Pa~a 

kunağında 

KIZ AMELi HAYAT 
Mtktebi blna.<ı dahilinde Kadın
lar çalışnrma yurdunun çorap 
mensucatı aşadaki miktar üzerine 
müzayede suretlle satılacaktır. 
iştirak etmek isteyenlerin şart
nameyi görmek ve teminat ak
çelerini yatırmak üzre bu gün
den itibaren yukandaki gün ve 
tarihte nihayet saat dokuza kadar 
müracaat etmeleri. 

Tire erkek çorabı 2960 
l\terserlze • • 6080 
Merserize kadın • 3740 
Morserlze çocuk 760 

Çllt 

• 
• 

Maarif eıninli~in~en: 
Eren köy kız lisesi Fizik mu

allimliğine talip Nuri Apdi 
Beyin Maarif emaneti kalemine 
müracaat etmesi 

jandarma imalathane 
riyetinden : 

Satın R.!ınıcak 1 ~46 takı~ 

mamul çamaşırın pazarlığı J 8,7. 

29 Perşembe günü saat 16 ~ 

kdar devam ve mczkOr saatte 
intac edilmek iizere temdit edildi-

, • BEN KİMİM • ( 
: Sizleri şarllı ve daaalartıc , 
• eıfendlren ~Ali Baba) nın c 
• kardefl (AU Ata) ylııl yan• 
• enete olarak çıkıyorum mııf·, 
• lalıa beni olıDJllnuz. Elatnıt 1 

18 ealıffı !i karnttar. ~ 

•• • •••••• • •••• 
iLAN 

Zonguldak Vilayetinin Safraıı· 

bolu kazasında vaki kınk devlıf 

ormanından sen(vl 4997/9ol 

metro mikAp gayri mamul ıı:.

yın e,can kat ve ihraç edilmek 

üzre beher metro mikabı 320 

kuruştan 1 O senelik mlkdan ır.

palı zarf usullle 15 j7 /929 ıari

hinden 1518/929 tarihine kadat 

müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanların ve şeraiti mii· 
zayedeyi anlamak isteyenlerin 
Ankarada Orman MüdüriyetiuınO· 
miyesile Istanbul, Zonguldak Or· 
man baş müdüriyetlerine miirl" 
caatları ll:ln olunur. 15 /7 /9'29_ 

fıfilfyeliı edebi lefrllaii: 40 - doldurunuz. - min çıkacağİnı sonra görürüz. - Soyunmamışsın Sevilf U- .ile bastırdı. mak istemişti. Bir noktasinı tıi· 
Hala hanım efendi sordu: Gece, tarif olunmaz bir neş'e yumadın mı? -Al onu! le zihninden geçiremedi. 
- Ne cazbandı bu? içinde geçiyordu. Sevil ses çıkarmadan karde- - Biz anlaştık Sevil. Böyle Anadoluda, Ankarada geçe! 
Çapkın kız mendilini duvak İçlerinde bir tek, yalnız bir şinin boynuna sarıldı ve ağla- olması lazım geldi. Benim lü- günlerden bir iz bulamadr. Ş: 

gibi başına atarak topuklan ü- tek kişi en az gülüyordu. Bu be mağa başladı. zumsuz bir şey yapamıyacağı- bir buçuk aylık son çerçeveııi1 

zerinde döndü: lirsiz mahzun Sevil idi. - Niçin ağlıyorsun kız?! mı zanneder misin? içi bir sisle kaplıydı. .. 
sir bir tedaviye sebep olacak-, du ve. bir ka~ voltadan sonra ya - Gelin olmak cazbandı. Genç kızın kalbinde bir sancı -Niçin sevmiyorsun onu! - Ama, ya o da seni seviyor Zihni, içi, kalbi, ruhu, bütıl1 
'mıydı? Kahkahalarının her nok lmm ıskelesıne ~a.naştı. . - ? ? ? peyda olmuştu. Hiç bir şey bil- Niçin sevmiyorsun mu? Bu sa. benliği bQşalmıştı. Yalnız b1 

ta:;ında bir feryat gizlendiğini . Çapkı~ kızın ıçınde yep ~e~ - Evlenmek zevkini ruhuma meyen, hiç bir şey konuşmamış sual Mehmedin içini yaktı. Ni- - Kuvvetli sevişenler, bir fe müthiş hafiflik içinde beyn.iııd' 
simdi, şu mavi denizin beyaz bır makine l~arekete gelmiş.ti. doldurdu, ben de bugünden iti- olan saf kız Mehmet - Çapkın çin sevmiyorsun değil, niçin sev dakarlık ederler. daha müthiş bir ağrrlrk vardı 
köpükleri üstünde anlıyan çap- Buna halası ıl~ Hayret bey bır- haren evlenmeğe karar verdim. • rabıtasını beş altı aydanberi bir diğini bilmiyordu. - Bitti mi her iş. Düşündüğünü, düşünebildiğİ$1 
on kız fazla düşünemedi. den şoyle dediler: Hayret bey hemen sordu: emri vaki telakki ediyordu. En - Niçin almıyorsun onu! - ~vet. _ • farkedemiyordu. Kulaklarıııd' 

- Mehmet! Dedi. Ver elini - Bugün ne oldu sana? Bir -Neşenin şiddetine, kuvve- tatlı hayalinin uğradığı bu an1 - O dünyanın en iyi kızıdır. - Öyleyse ben aglayım ag- k .. , f 
1 

. . ı..Jif' 
I. d' • · · la d 1 uza ru ya mesa e ennın v-kayım. . . ste ıgını yapaca- buçuk aydanberi bu kadar şen tine bakılırsa bu iş Mehmetle inkisar genç kızı çok sarstı. Hat Paşacığın üstüne yenge mi o- yım a susayım . b' . d k.h 

1 
yof 

;ım. oldugun· yoktu. olacag"a benziyor. ta bir iki defa kendini güç zap- Iur? Sev onu! Sev onu! Sev o- Köy çocug·unun göğsündeki, sız ır sesı var ı, a çını _ 
k .h - b' ki ·ı - tdıl - O zaman doğacaksın pa- - Mehmet ruhuma bir caz- - Hayır, bilemediniz, bile- tetti de göz yaşlarını içinde sin nu ! köy kızının hıçkırıkları devam a sagır ır a s ı e ogu _ 

acık! bant yerlestirdi. mezsiniz. dirdi. Bütün hıçkırıklarım ağabeyi- ederken karşı odada da sessiz yor, kah bir nefes gibi vayıll 
- Bir daha söyle köy çocu- Cicim Ali lafa karıştı: - Öyleyse bildir. Gece, sabaha karşı ağabeyi- nin göğsüne gömüyordu. bir sahne vardı: Çapkın kız el- yordu: 

{ul - Heni numaraya çıkar- - Ben de bilmiyorumki. Ba nin odasına girdi. Soyunınaımş - Ben onu istediğinden .... lerini pencerenin kenarlarına E 
1 1 - Paşacık! mayı;;ızda ruhunu:~a iEter~.enir. kalım. Karşımızdaki hayat per bir vuiyete buldu. Mehmet ııor Sustu. 'İçindeki alevi, dudak- dayamış, gitikçe açılan denizi - ven 

İpi yakaladı, yelkeni doldur- yüz elli çift daha davullu çaz desini yırtalım, arkasından ld- on: · ·nndaki ilk van kalan cümle seyrediyordu. Hayatını hatTCla- Bitmed• 

-Ç-APKI .. ~ 
}'azan : AK 4. GONDÜZ 

KIZ 

' kııtürı:fü ıl 



.... l\11LL1YE ÇARŞA,IBA 17 TEMMUZ, 1929 

" BUL. EKS ,.·· ·• - fren Dünyanın her tarafına SE y AHA T lstanbulda Borsa 
en rahat, en eğlenceli civarında Sanasarl 

~an bul Ekepereı 1 Tayy~fe~~ ve ..gsg~i masrafla -~ __ _!sin Han No 4~. B __ _ 
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1 
! 

i ı 1 t 

! ! ı ! ! ; 

i ı ı 1 

i ı 11: il 
q 202567 a Ramona V.·ıls Orkestra ıle 
i l b A~em Baba Çarleston ,, ! l 1 

• ! 202568 a Güzel lst-ınbul Fokstrot ,, . ~ j 

~ ; b ~Ion Hey Çarleston ,. · l l 
202025 a Ali Baba rokstrot ,, : 

• b Gül Tango Tango ,, • 1 
Şivekar Tango Tango ,, ! , 
Sevda 'fang·o 'f ancro .. i ! 

t-t f ! 

ODEON ELEKTRiK i! 
20208ll a 

b 

H laklarım zg m·şti'1l 
.......... ___ ............... - ............. _ ..... --.... .. ·-

i:~-GEN.-. -Ç[E R-::u~~f~~1~aasc~M~ü~eü:------
3500 kilo !\Jangal kömurll 

BUGUN 
35 ton Kok kömürü 

~· 
·~ 
·~ 
!~ l<enara koyacağı-~ 

nız 40 para 

YARIN 
Kuracağınız snrvetln 

temeli olabilir 

YEDiNCi IJÜYÜK 

TıJJARE ril!N~~~~ 
1. Ct KEŞİDE 11 AGUSTOSTADIR 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Avrıca : 
. 18,000 

15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir ınükafat 
ccm'a!" • J,900 " numara kazanacaktır 

İZ MİR~ 

I! • Griple 
:\latbaa için mıkdar ve ecnası ba!Ma muharrer mahrukat mil· 

nakasi aleniye suretile mübayaa olunacaktır. Talip olanların yevmi 
münakasa olan 31 temmuz 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
16 da teminat akçalarile birlikte matbaada müteşekkil mtibayaat 
komisyonuna ve ~:ırtnameyi görmek istiyenlerin de hergün komisyon 
kitabetine müracaatları ilan olunur. 

2700 Kilo Koyun eti: münakasası 

lstan~ul ııın~~ei unıunıili~in~en 
. . İstanbul umumi Hapıshane ve tevkifhane hastanesi ihtiyacı 
ıçın tarihi ihaleden itibaren 31 Mayıs 930 tarihine kadar laznn 
gelen 2700 kilo koyun etinin münakasa suretile mübayaası 
muk.arrer bul~duğundan talip olanların bu baptakişartnameleri 
tet~k e~e.~ .uzr~ Cumad81:1 ~ada her gün İstanbul Adliye le-/ 
vazım ~u~unyetıne ve tanhı ihalesi olan 8 Agustos 929 per
ş~nbe gunu de saat beşte Defterdarlıkta umuru hukukiye nez
dınde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri 
ve taliplerin ticaret odasına mukayyet olrnalan lüzumu ilan 
olunur. 

4800 kUo inek slltu 
22500 k,1'c yoğurt ı Münakasası 

1 ,J~~~~~~~~,~~:::~~~~'.~~~~~i~;·~.~·~: 
g~~en tahminen. 4800.kilo ınek südile 22!ö00 kase yoğurdun 
munakasa suretıle ~ubayaası m~k_arrer bulunduğundan talip 
olanların b~. baptakı şartna~elennı tetkik etmek üzre Cumadan 
matla her gun İstanbul Adlıye levazım müdüriyetine ve tarihi 
ihaleleri olan 8 Ağustos ~29 perşenbe günü de saat ~te Def
te:.darlıkta um~ru hukukıY.e müdüriyeti nezdinde müteşekkil 
mubayaat komısyonuna muracaat eylemeleri ve taliplerin tica
ret odasına mukayyet olmalan lüzumu ilan olunur. 

1 DEF!,ERÖJ\l~{J"}f''1iLAN A Ti 

'' BULEKS ,, 
_ [ ~st11nbuJ Ekspres J 

SEYAHA'l' 
acantalığına 

müracaat ediniz, 
Telefon letanbul 

2157 

Flida sayesinde rahat t!yku 

Seyrisefain, Gurabayi n1üslimin hastanesi , Hilaliahn1er mektebi 
ve sair müessesatı sıhhiyece tercihan jstimal edilmekte olan FLIDA 
sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve bütün haşaratı )Un1ur
talarile kat'iyen imha ve ifna e<ler. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve ko
kusu sıhhi ve latiftir. FLİDAhaşaratı öldüren bütün n1ayiat arasında 
birinciliği kazannıış ve Fransa hariciye nazareti ve Türkiye şehben
derliğince resmen tasdik edilmiştir Sanat ve rekabet alen1inde dahi 
en yüksek mevkıı şehadetnamelerle ihraz etnıiştir: çünkü yarı ya
rıya daha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 75 ve pom-
pası 75. kur1;1ş~ur . . . . . . 
Flida ıstedığınız halde (tesırı yoktur) dıye sızı aldatmak ısteyenlere 

inanmayınız. Flida haşaratı öldüren bütün ınayiattan daha mü
ken1n1el, daha nıüessir ve yarı yarıya daha ucuzdur. 

Fllda yerli dimağı, yerli amelesi ve yerli sermayesi 
ile yapılmıştır. 

Flidayı tercih ediniz . Flidanın müstahzırı Hasan Ecza deposu 
sahibi Meşhur Hasan kolonyası ve Hasan kuvvet şurubu müstahzırı 
Hasan Beydir. Flida bir şah eserdir. Markasına dikkat Hasan 
ecza deposu. 

------Iİİİİİİ!!~!miiiiiiiiiilİİİİİİİİ~,iiiİ~,İİİİİİİİİ I Bartın lüks ve silrat postası 
e Y r 11 R Elektrikle mücehhez muntazam Erkek vücudunu 

kamaraları ve güverte yolcularına güzelleftlren 
Roussel ~(. Merkez Acenıu~ Galatı köprü mahsus ~uha!azalı Türkiye 

mahallen h;;ız Kemeri ~ , ' q•şınd• . llevoğlu 2362 Şube 
1 ıc•nıesı: Mahmudiye Hını altııJı vapuru Perşembe 
J 1 b 1 2'40 18 Temmuz Bedeninizi in· sı;an u • 

celtir. Oıomatik saat 18 de Sirkeciden hareketle 

~~rı:,~;.•t ~~~~~~ ,. l m İ ( S ür'al o Q $ f 8 $1 (Ereğli, Zonguldak, llartın, Ama r;;, 
tuylkl ve tnko.u· Kurt ca ,ile, (';de ) iskclelen•e 
nuntlasıiklyetlga· ( Kulccr:ul ) vapuru 19 
Yeı mukavim ol· ·ı· C d ('al azimet ve avdet edecektir. emnıuz uma 14,30 a • ata 
ması hasebiyle ar· Fazla tafsilat için ~:mlniind zu olunduğu k•· rıhtıınıudan hareketle Cumar- R h h 
dar uzayabilmesi tesi sahahı lzmire gidecek ve 1 tım an 2 nuı-.,;ıraya mUracaat 
&ayesinde her iki 1 Pazar ı 4,30 da lzmlrdcn hare- Telefon 2684 
tarafıtemamen do· 
~ulıur. Sizi gen~cıtirlr. Viıcudunuzu ketle Pazartesi .;aba hı gelecektir. • • 

•yumuıaurvqıkı~unr. \ apurda mükemmel bir TA Vl r ZAJ)E 'f(J T 
Bizzat ıeşrlfı.nlzde veya sıp~ ver· k h ' , ' il S A FA or e tra ve caz ant mevcuttur. 
diğin!ıd• karnınızın kuıru be ln!zln Ye biraderi ri vapuru 

irıi!aını saııılmeıro ile bildiriniz. 'k' • · 
1 raDZQfi 1 10Cı pQS{3SI 'fıııı• zam A, 'a ık Fk<pre ı 

Yegane satiş mahalll 1 
\ lzmır ) vapuru ı Tcm...,uz Selamet 

PJ~~ 
latanbul şubesi : Beyoölunda 

Tünel mevkiinde , N' 12 
Fiati 6 Liradan itibaren. 

-P.IRl~T~: \iL\ F. HUTELI 
C.nlenkur caddesi !\fiş mevkii) 

9;1 bütün e"b3hı icniralıat a..;;ansör .. tu 4 

, 3 Jet kabınesi \c banyolu ~O oJa, 
Telefon. JO il! 60 frank. Telgraf ad· 
resi. 

Paris. 2.~ :\ TLTSOTf:L 

per~embc akşamı Galata rıhtı
mından i',Jreketle /.onı;ııldsk 

lncbolu Sınop ~dmsun Ünye 
Fatıa Ordu Gireson Trabzon 
Rizcve gidecek ve Oi Trabzon 
Polathane Gireson Ordu Fatsa 
Sam.sun Sinop lneboluya ul(ra· 
yarak .ı:elecektir. 

rYELKENCI 
lara deniz luts ve aor'al qostası 

\apoııı 

her Pcrşem be ak 
,amı irkecl rıh 
t mından harakcı 

le mutat iskelelerine Uj!/adıktı•n 
sonra Cuma günu fal rem it , e 
Ayrnlıjta mu\·asalat ve Pazar 
gunü Ay vulıkı:ın hareketle 

1 ;!~~:.e:iü:::~:.l:::·:::il :::~ 1 
biraderleri Telefon' lsıanbul 2210 

... 1 ................... . 

Liseler mubayaat komisyonundan: ~ErET ~l~EI ~JPKJ MEKTEBiNiN 
SERGİSİ 

Satılık (;azete imtiyıızı, ı\r;ıp~an ii mahalle.inin \'anık kııpı soka· 
gında 2 ~o apartımanı~ zemin katında :\letaritnıbis 1,-nzctcsi imti· 
yazı sahibi Kostaki Papodoplos efendinin \'crgiyc olan borcundan 
dolayı müzayedeye konulmuştur. Talip zuhur etmemesine mbni 
tarihi ilAndan itibaren bir ay müddetle temdit edilmiştir. Talip 
olanların fleyoı;ıu kazası idare hey"dine müracaatları. 

·-· BAKTERiYOLOG 111!1-I!! 
~·------- Dr. IHSAN SAMI 1 VATAN Komisyonumuza merbut umum 

leyi! füe orta ve muallim mek
teplerinin bir senelik ağaç kö. 
mürile eylül gayesine kadar kuru 
fasulye, kuru nıcpa, salça, he· 
zelyc, mercimek, gaz, benzin, 
vakum ve mazut vajtlsrı, hay. 
van yemleri ve bunlarla beraber 
Erkek muallim mcktebinın prin~, 
~eker, kaşar ve beyaz peynirleri., 
yumurta, patate • ve l\nnd il, 
E.rcrkör, Çamlıca mekteplerinin 
süt ve yoğurt, sebze, kuru og-.ın

Jan ve Galatasaray, Kabata~ lıse
lerile beraber ekmekleri '..18 ?/ 
929 pazar günii saat on altıda 
ihalesi ic;ra kılınmak üzre: lcap;ılı 
zarf usulile münakasaya konul 
muştur, Şeraiti anlama' isteyecı 
taliplerin komisyonum• , , müra 
caatları. 

!> 18 Temmuz 929 Perşembe gününden 28 Temmuz 
aıar akşamına kadar devam edecek olan sergi 

saat 9 dan 20 ye kadar Beyoğlunda istiklal sokağın
<la. 102 numaralı mağazada - Ata Camii civarında • 
tfzaretçıtere açık bulunacaktır. Duhuliye yoktur. 

~ Toptan ve perakende satış yapılacaktır ~-

~~Jı~ı. ~emir yolları ve Liiaüları ~nıuıni i~ar~sin~erı: 
n,ı,_ r mıze ' v.umu olan tıOO ton çimento kap;tlı zarf U>ullle mu· 

"'IS<ıv k 
ı · • orınıu tur. 

...,Beşiktaş parkında~ ,;;u:• Bakteriyoloji laboratuvarı 
Pazar ve Çarşamba günleri . , Pek dakik kan tahlllaıı 

ı N C E S A Z .. i ıad:~a~zıavne t~:.:~ü~.~~~~~~ 
,) teşhis~ idrar, balgam, cerahat tah-

.~ ~~~~h~ ..c:>~,r,~.~.e~h.a~ ~~a!!.~~l~rl~den _ Şeref Hanım idaresinde .. , taharrisi. sOtnlne muavenesl 

•;;m~-~~-Ü)~~~l ";~;a~=:~~"~~ !. . , ... { ·' :i.!Hüfi;j . türb~:iv~:;~:.~: i~~~: ~·~;101 

Ka~ile nıette~i tay~ı ~a~ul ~eraiti ma!ad~~;;~~·~h~~ı1uç:~:; 

VAPURU 

T~!uzÇarşamba 
güniJ akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle dojtru (Zon!tlll· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon , Surme ve 
Rize ) ye gidecektir. 

Taf.;llat için Sirkecide yelken
e! hanında kılln scentasınıı mü 
racaat Tel lstanbul 151 ~ .......................... 

1 - Tıp i'akiilte i riyıısttiııe istida, hamamı bitişiğindeki 5 numaralı 
han~ satılıktır. Ferııh ve hava- Kadıköyünde Fener Yolunda 
dar olan evin manzarası da B ~d dd · d 150 

\levı Lı~ ıka ·a 2. \)tustos Çar~amlıa günü saat 16 da Ankarada 

\ı~t" l)e-nıryollan fön:ısı malzeme dairesinde yapılacaktır. . . . 2 - ı\ü!us teskeresi. 
'ttııin ıka aya i~tird.k edeceklerin teklif mektuplarını \c nıı'.\akkat 3 _ Beş kıta fotogrnf. 

PEDERİNİ ARIYOR 

t~lcrıı~~larını ayni günde saat 15,30 a kadar C:muml mudurluk -+ - ,\şı ~hadctnamesi ve sıhhat raporu. 

'I' . , e vermeleri lazımdır 5 - \lahalleden hüsniihal ilmuhaberl ( Polisçe musaı...lak olacak). 'lı;ıJ aı •Plcr ınuııakasa ·armamelerini iki lira mukabilinde Ankarada ·ı· li 1 1 ki d 
~eıııc ,. . ~ el d · k 6 - a p erin yaş arı on se z en aşağı ve otuz be~ten "Ukarı ~b1,.·1ır;·1clc,r."aıre ındcn, hrnnbulda Haydarpaşa mağazasın an te arı , n .......:::...:. olmayacaktır. 

fevkallldedlr. 12 oda, havagazı ag at ca esın e numara 
elektrik, F.lmalısuyu, antreleri lı köşkte bulunan 7 yaşında Ne 
ayn ayrı olmak Uzre iki bölllğe riman pederi Hilmi beyi kaybet 
ayrılmış, geniş bahçe, sırf mlllk miş olduğundan aramaktadır. 
içindekilere her zaman müracaat Nippon Yusen Kaısha 
edilebilir. Japon vapur kumpanyası 

Yazı makinelerinizi -Tandarma imalathane mudü [ DAKAR MARU 1 Japon 
vapuru Japonya ile Aksayı Şa· 
rk llmanlanndan 17 Temmuzda 

~~,!~al ~eınirvolları ye lı'nıanları Malzeme ~air .. esin~en: ~ = :~tı:aer.~:ep k:;:~~::rı (i~::a~~Sl~e~~r:s~k~:~~~- coğrafiya, ki saan almadan eve! Galaıada !la.raci 
" J tabet) derslerinden imtihan vermek lazımdır. HOOo metre kanaviçe pazarlık 

l'ell>. ll,~zcr, bo,, boluıt~,un :ıltı aylık et \C ekmek ıdm.ınak'adsa.<ı_ 25 9 - Kayt muddeti Ağustosun virmt ikinci Per<embe ıriınü nihayet sokağındı ıo numeroda limanımıza muvasaalet ve erte- 1 1 k ı.• 
u· 

0 

' • .,,- VITALI BEı BANASTE si glln eşyayı ticariye alarak a satın a ınaca tır. "ıınaviçenin 

riyetindcn: 

1 .. 'l2q pcr,em ıc o-ıınıi saat 1 O d:ı malzeme aırcsın e ıcrn bula··akur • f tn 1 el 
l,c~ • ., ' Pire, Ceneve, Valans ve Uver- ev a 1 ~ar amcs n c yazılıdır lı '•kk~ • .. \l.ınakasara i~tiraK edeceklerin teklif mektuplarını ve ıo l\ayt günleri Cumartesi; Pazartesi, Çarşamba olup saat Maıtazasını ziyaret ediniz. pol limanlarına hareket edecek- Pıı;:arlık J.;tan\ıulda C.cd.kpa;:ada 

," ıcı~r .ıt tenıinJt!ırını avrı gunde sa•ıt '1,:30 7.'1 kadar umumi 11 . 15 c kadardır D k K k l tir. Tafsllllt için Umumi acente- Jandarma imalathanesinde 
20 7 l.'rıı1 :·ık kakmı,ıt vernıc;cri lazımdır. 'l'ıılipler ~ıııııal-;;ı<, şartname. - 1 l _ ı·avt için Tıp Fakültesı· dosya kalemine mtı·ra""at ecıı·lmes·J. 0 tOf 0 0 atOS lan : Calatada Arapyan Hanın- (" 

ıl ~ 1 f l " / · ~ , da birinci katta lENRCO SPE· ll29 u 'Pnrte i gun s .ıt 1-t , c \:ı 11n1 
1

.r~ nıııkabiıindc \nkaracla malzı:me ~aircsı_"dcn, . st~n.ıu. ı 2 - Tıı~radan vuku bulan müracaatlara cevap verilmek için Altı mid~~~~~lıkf:~il:;~il>ı(G~t~!i..s~!f; RCO ve MAHTUMLARINA mll· kidar l c 1 edecek \\; mezk1r lurcttı ı lf. Pa ,a maı;aza,ından ,., Kayscrıdc Ka ı•,.;rı Sı vru; ın~.ıat kuruşluk Posta polu lef! edilmelidir. Beyoğlunda .,;akızağacında 32saat14· 16 racaat. Telefon Beyotlu 2999. 1 a:ıtta in<ac edilecektir. 
''~ıncten tcdaril\ cdcbilirle•. _____________ ~~---------------------..:..-------------..... --------------.;;._-_;.;;.;;..;.;c;.;_ ____ ---',_ ...... 
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Romanyalılar dUn Cumhuriyet ıbJdesini ziyaret ettiler ve bJr 
çelenk koydular. 

Dün Romen Darülfünununa mensup 50 talebe 8 profösör ve 2 temyiz reisi tehrlmlze gelınlş
l~rdir. Romenler Galatasarava misafirdirler. 

Seyrlsefain idareslle Mıııt vapurcular iht!Ufı tetkik olunuyor Bur • 
limanımızdaki Ttlrk vapurları göı illilyor. Yazısı iç sabife"1 

- Türkiye Tayyare Cemiyeti tarafından 
Tayyare Mühendisliği tahsil etmek üzere 929 
senesi Avrupaya gönderilecek talebelere 
mahsus şartname : 
1 - Müsabaka imtihanına kabul i

çin esas ?rtlar ,unıardır. 
a - 'I'ürk olmak ve medeni hakla

rına sahip olmak. 
b • Y~şı on yediden küçük ve yir

mi b ~ten büyük olmamak. 
c - Abvalı sıhhiyesinin Avrupa 

Fransa ve Almanya) ıklimlerinde 
,.,- ve ame 1i tahsil ve trtebbua 
:nüsait ve her türlü ilel ve emraz
dan salim bulunduğu mutahassrBla
rı tam"1ll bır hastane heyeti sıhhiye
sin. rJporiyle tasdik edilmek. 

d - Askerlik le ilişiği olmadığına 
l' ,15kerlik şub<sinden vesika ib

,<mek. 
~ 1.'ahsilinin hitamından itibaren 

>:ş sene miiddetle Tayyare Cemiye 
ı h1 emr .. nde ve Cemiytin takdir e
!~ ..,ı maaş mukabilinde ve Cemi-
y~t ve ya Cemi yetin kendilerini 

. tevoı edecegi makam tarafın 
i< n t~Y'n edilecek mahal ve vazife
e :s :ıgı usüh.i kanunisi daire
" 1 t hlıut eylemek. 
f - -ı !:-elık müddeti zarfında, 

C< ye." Avrupadaki talebelerine 
na Otun ta1imatnamcıinc riayet 

ı l' .l:ünden talebelikten kaydi 
erk :1 edildigı ve y tahsilinin hita
m• ' ı.. (E) fıkrasında muhar
er c. •n t...ıh'uid- ifa eylemedigi 

• r Türk Tayyare Cemiyeti-
' ~ eı !!is için ihtiyar eyledigi 
Jlumu:n rn"srafları kanuni merasi
n. cet k h:ı ksızın derhal ve de
atı..: tcd.;· 1,;.ı c '"ine daır Noıer
ıktcn m· -- k h müteselsil kefa
et usuliyle t.nzim edilmiş bir kefa
etname ibraz eylemek. (Bu kefalet 
ıamc yalnız talebeliğe kabul edilen 
erd_n istenir ve Avrupaya aevkle-
1:1den evel Cemiyete tevdi edilmiş 
>ulunur). 

g - Darülfünun riyaziye şubeıin
le,ı ve ya yuksek Muhendiı mekte
.ıinın birinci veya son devresinden 
nezun bulunmak (resmi liselerin 
·en kısmından aliyülala derecede 
;ahadetnamc alanlarla buna muadil 
ahsil gördüklerini muteber vesika
arla ispat edenler de müsabakaya 
tabu! ilunurlar. Ancak yüksek tah
ıl görenlerden müsabakada' kazan
nıı olanlar lise mezunlarına tercih 
•dilirler.) 
Hatıra - Talibin evlenmiş bulun

namsı tercih olunur. 
2 - Müsabaka imtihanına 15 Ağus

os 929 tarıhınde İstanbul Tayyare 
:emiyetı bi,;-asında başlanacak ve 
ışağıdaki ilim ve fenlerden tahriri 
,!arak icra ed.lecektir. İmtihanlar 
•ır hafta nihayet on gün zarfında 
.>ıtırilecc ktır • . 

Darülfünun riyaziye şubesi ve 
•Uksek mühendis mektebi birinci 
e son devre mezunları için .. ...•.. 

tahıile gönderileceği miiesscsenin 
derecesine ve tahsil müddetindeki 
kıdemine göre (85) dolardan (150) 
dolara kadar maaş. 

c - Tahsilini muvaffakıyetle biti
rip Türkiyeye avdetinde Tayyare 
Cemiyeti tarafından gösterilecek 
yerde istihdam edildiği müddetçe 
ihtisas ve kabiliyei derecesine göre 
alacağı maaş. 

d - Tahsili mütaakip Cemiyetin
kendi arzu ve kararı dairesinde -
bazı Avrupa müessesat ve fabrika]a
rında tetkik ve tetebbüata memur e
deceği talebelerden üç Avrupa hü
kümetinin tayyare mühendisliği in
şaatında ihtisas, ihtira sahibi bulu
dukları tasdik edileceklere defalen 
beş bin lira mükafat verilecektir. 

4 - Müsabakaya girmek istiyenler 
istidalarını - yakınlığına göre - ls
tambul, İzmir. Bursa, Eskişehir, E
dirne, Balıkesir, Konya Adana, 
Samsun, Tırabzon Tayyare Cemiye
ti şubelerine ve Ankarada Cemiye
tin Umumi merke.ı:ine en geç 25 
Temmuz 929 tarihine kadar vermiş 
ve istidalarına a:,ağıdaki evrak ve 
vesikaları da raptetmiş bulunmalı
dırlar. 

a - Şahadetname (bu sene mezun
ların dan şahadetnameleri hen'·z el
lerine verılmiyenlcr, birinci madde
nin (g) fıkrasındaki şaraiti haiz ol
duklarına dair mektep idarelerin
den muvakkat birer vesika ibraz e
derler. Bu vesikaların bilfıhara şaha· 
detnamenin aslı ile değiştirilmesi 
şarttır. 

b - Nufus tezkeresi veya ı.~ mahi
yette tafsilatlı mışruhatı havi mute
ber hüviyet cüzdanı. 

c - En son bulunduğu hızmet hak
kında salahiyettar makamın ve ay
rıca Polis idaresinin hüsnü hal ve
sikası (bu sene bir mektepten inti
kal suretiyle gelenler için hızmet 
hüsnü hal vesikasına liizum yoktur.) 

d - Birinci maddenin ( d) fıkrası
na göre askerlik vesikası. 

e - Taliplerin sıhhi muayeneleri 
müracaat ettikleri Tayyare Cemiye
ti şubeleri tarafından, sevkedilecek
leri mütahassısları tamam bir heye
ti sıhhiyye marifetiyle yapılıp ev
rakına raptedilecektir. 

5 - Taliplerin imtihana gidiş mas
rafları ve muvaffak olmazlarsa mem
leketlerine dönüş masrafları kendi
lerine aittir. 

6 • Daha fazla tafsilat almak isti
yenler dördüncü maddede yazılı Tay 
yare Cemiyeti şubelerine ve Ankara 
ile civarında bulunanlar Cemiyetin 
Umuml merkezine müracaat etmeli
dirler. 

7 - Her talip imtihan tarıhindcn 

Sulh ve sükuneti ihlal eden 
Karanlığla himayesi tahtında uykunuzu 

lhl:ll ve yakıcı ısırışlarıyle rahatınızı selp 
ve istiraplı saatler geçirten tahta kuruları 
öldürmek için Flit kullanınız. Flit; tahta 
kuruların, karıncaların veya hamam böcek· 
terinin gizlendikleri yuvaları tahrip , yu· 
murtalarını ifna ve bilıiınuın haşaratı ıtlaf 

eder. Ayni zamanda size zararı dokunmaz 
ve kat'iyen l•ke bırakmaz . 

( Fi it ) i dığcr ha~arat öldürücü adi 
mayilcrle karıştırmamalıdır. Daha büyük 
ve daha kat'i tesiri size memnuniyelbahş 
bir semere temin edeceklır 

Tulumbasıyla Sıkınız 

1
1 DE HRZIMSIZLIKL~RI 
. "t<LE.R.., GAZLE~l 

c\şt<Jt'i LJt<ŞİLIKve YAN~AlAl{INDA 
'~ <SODO·GASTRJN) . . 
MnstahzarıPEK T~ô/Rl/D/fl 

Ali riyazıye. (cebri ala, tamami 
e tdazµli hesap). 

Tahlili hendese. 
Riyazi mihanik. 
Hikmeti tabiiyye. 
Kimya. 

en geç üç gün evel lstanbula gelmiş 
ve İstanbul Tayyare Cemiyeti şube
sine evrakını tevdi etmiş bulunmalı· / 

dır 

E NO'S • Fruıt Salt"' meyve tozu 60 sene· 
denberı mıde karaciger ve banakların 

yardimcısı olmakla müştehirdir. Tuzlu kaynar 
menbad::ın istihzar olunan şekersiz, tuzsıtz tabii 
müshildir, Eno's meyvelerin ekser havası 

nafiasmı camı tatlı ve lezzeti latıltir. 

Sabah ve akfam bir su kadeh· 
derununde bl,. kahva '14ftil alınır 

İlmi heyet. 
Resim. (hatti ve menazıri) 
Türkçe. 
Fransışça veya Almanca. (talip 

kisinden birini tercih eder). 
Liselerin len lusmı aliyülfıM me

unları ile buna muadil tahsil gören 
er için ..•. 

Adi riyaziye. (cebir ve mütemmi-
natı, müsellesat). 

Musattah ve mücessem hendese. 
111 ihanik. 
Hikmeti tabiiyye. 
Kimya. 
İlmi heyet. 
Resim: (hatti ve menazırl). 
Türkçe. 
Fransışça veya Almanca. (talip 

kisinden birini tercih eder). 
3 - Mutahassıslardan mürekkep 

nr hayet müvacehesinde yapılacak 
lan bu İmtihanlar neticesinde en 
ok muvaffakiyet gösterenlerden bi
"ncı maddenin (g) fıkrası da naza
' itibara alınarak Cemiyetin ihtiya-

nspetinde seçilip talebeliğe ka
cdilen ve Avrupaya sevkı takar-1 

ır edenlere T!irk Tayyare C<!n:ıiye
aşağıda y~zılı fedakarlıklan yapa-

aktır. 
a - Biitün tefcrriıatiyle iki kat el

ıse, bır palto ve bir pardeaü, üçer 
at çamaşır, azimet ve avdet yol 
nasrafları . 

b - Tahsil maırafları hariç o larak 

8 - İmtihanda beraber bulunması 
zaruri olan edevat: 

a - Beş haneli lugaritma cedveli. 
b - Dübül desimetre ve sair ter

sim al.itı. 
c - Kurşun kalem, !astık ve saire. 
İstiyen Rransısça ve ya Almanca 

lugat, kamus kitapları bulundurabi
lir. 

Beyo~lu dördüncu sulh hukuk 
mahkcme>inden: Terekesine mah
kemece vaziyet olunan Kirkor Kese
clyan efendinin ıahu tasarrufunda 
bulunan Hoğa< içinde Rumeli bisann• 

11akcı şücaeıtin mahalle•inin 
nısar caddesi sokağında ıtlk 15 ve 
cedit 31 numarali mubterik yalı ar
sası ve arkasınddakl dağ mahılli 
(200) liraya talihine ihale! evvellye•I 
icra kılınmıştır. 

~ehremaneti hey'eti fenniye•ince 
tanzim kılınan 35;'652 numaralı tahdit 
ve ifraz haritasına uazaren mezkOr 
arsa ve daP; mahalli (390) metre 
murabhdı •abasında olup derununda 
bir kaç hm çeki irş::ata elverişli taşı 

'e uç ç 1\·1ld·z m · lezizi mevcut 
b. lundu 1m! " ıalip olanlann kıymeti 
f!'uhem'Tlenc<ı olan l2000) liranın 
~uzde onu nisbetirdc pey akçesini 
mu>tashiben :ı ağu tos 1929 cumar
tesi saat 14 de Beyo~lu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesinde lıa~ır 
boluomala rı lüzumu i!An olunur. 

lllLOMUM 
BCZANl!LERDıt 

SATIUR 

FENNİN SON SÖZÜ 

Fi L i P S . 
Pilsiz ve akümülAttirsüz, telsiz 

/ 

telefon cih17.ını laaliyet sıbısına 

aıtı, Bu cihazlar 1 1 O veya 220 volt 

luk mıitenavip ceryındı işl~r. Bntün 

A \'rupanın dinlenmesi müemmendir, • 

Tecrübeler hanenizde ve ya 

"Frult Satı" 
ve ' Eno" 
ısiınlenle eti• 
keti fabrıka
nın a.l.tmctl 
fan kasadır 

HELYOS 
~ Müesseselerinde meccanen icra edilir 

1
•· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!eıılıl 

o· - ·- u - -

Yeni otomobilinizin tekerleklerinde kullandığınız 
Lastikler her hangi marka olursa olsu 

ihtiyat olarak yalnı 

Lastiğini bulundu
rup kullanarak· tec
rübe ve netice

• • 
sını mu aye 
ediniz. 
Fabrikanın Umumi 

deposu: 
Istanbulda Yeni 
Postahane arka- ,J 
sında Baker . ~~· 
hanın dadır. 

•:y. ;,•ı t ' . - " • : ,;":'t. ••• . . 

~~----~::w-·-1 

i brel Alalım 
Topraklarımızda yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı takdir edelim ve onlarırı 

ırkdaşlarına ettikleri yardımdan ibret al alım 

DİKKAT EDiNİZ: ::~.:~~~: 
olmadıkça işi• 

nde Türk istihdam etmez ırkdaşında bulunan bulunab bir malı başkasındall 
almaz, başkasın ı ırkdaşlarının malını alması için teşvik eder. lktlsacien yilk 
selmeğe mecbur olan biz Türkler de Ermeni vatandaşlarımızı takdir ve tak• 

!it edelim. Türkte bulnnan bir malı tercihan Tilrkten alalım, 

Aksi hareket Türk hayatı-
iktisadiyesine elim ~ir DlRBE~i~ 

1 Yen! etiketle buğünlerde piyasaya çıkan fevkalAde BAKÜS rakısı en teınfı 
ve en nefis Türk rakısıdı r. <!!ttl~ln lz gazinolarda vo alış v~rlf ettiğiniz bak· 

1 kallardan muslrren BAKUS talep ediniz. BAKUS CEMAL_.., 
~ . --· . ...................... ············.:· ••••••••••••••••••••••o••••••••••• 

·Doktor A. kutiel :ı Gün1rük Tarifesi ve KanunıJ 
=::• 2 lira fi atla umum kitapcıla rda sa t~ıf· Elektlrik makıneleııyle bclsoğukluğu, idrar 

1 

darlıl!ı, prostat, ademıı kttdar, bet geytek· 
liğl cilt ve flrenglyi 11tr111Z tedavi eder • 
Karalıoyde Bllr~ luıaı IUallllda K. 

t ... ••••••••••••••••••••••••• .. •e•.•• ..................................... 
• • ı·ıl Müdür: :BURll~" 


