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u gün kendi toprağımız üzerinde ve kendi güneşimiz altında 
uriyetin ilk ciğer dolusu nefesini aldığımız ·günü tes'it ediyoruz 
Altı sene evel bugün, M. Kemal Yeni tali!!'at ~. Halk hrkası ıo,ooo Lira! MilliJetin ~OJOk anteti 
T.. k · d h · M. Papa ile M. Dlga- Fe/iiketzedeler ·acil 

ur iy~si yer yüzün e urrıyet mandopuıosa uene Dün ~ok samimi ~.ir uardımısııuorıar 

k 
' 

ta/imal g<Jnderildi l l l h \d ve kurtuluş bayrağını çe ti .. Yunanlsta11dakl takdlrikıy- ap an ııa &anne o UÜ 

Gazinin en büyük 
eseri nedir ? 
~ 

Lozan sulhunun 6 ıncı yıl dönümü.. O!et kom~!!!_' davet li1J'~~~sı~~~:~~;~nd~ 
Türk - Yunan müzakeratınm inkı- fBSIDI' yapıldı 

Sürmene Türk ocağından 
lstanbul Ocağına gelen · 

telgrafta deniyor ki .. t. HAKKl BEYİN 
CEVABI 

Trabzon. Of, Sürmene ve havali-ır~------------
sinde vu\'ua gelen silap feliketzede- Gazinin kendisi en büyük 1 
lerine Istanbul Türk Ocağı, bu yer-Altı sene evel bugün Büyük Gazinin layemut eserini İsmet 

Paşa Hazretleri Lozanda imzalamışlar ve... istiklalimizi 
Vermemek için dokuz sene bizimle harbeden dokuz de' ·lete 

kurtuluşumuzun müebbet beratını tasdik ettirmişlerdi 
lOZAN MUAHEDESİ 1 

llugün Laı;;;;;;;;~ünüdür. Laıı-
.. c tnuahedeai tam altı sene eve! 

birgun İmza edildi. Ve imzasından 
tiy sene. on dört gün sonradır ki me
rı·n•te gırcbildi. Müzakerata 21 Te§

ısa · . nı 922 de başlanmıştı. 4 Şubat-
~n~kıta oldu ve müzakerat 23 Ni
lle ı.: tekrar başlayarak Temmuz 24 

Ç dar sürdü. 
tıın ~k. sarp meseleleri halletmek Ja
letı •dı. Bir taraftan cihan galibi dev-J 
·,ter Yeni sulh muahedelerile bir 
~t ~ kabul ttmiılerdi. Yeni Tür ki-• 
taft unu kabul etmiyordu. Diğer ta- I I p H 
ırJ.an Osmanlı impcrataorluğuna a- sme ş. z. altı sene evet bugOn Lozan muahedesini götsOnü 

•e ~;~an_bcri tatbik edilen bir u~ul gere gere imza ederlerken., 
bun aıyaset vardı. Yeni Tlirkiye Bu ü Lo lh al 1 
ledi u da kabul etmiyordu. Bu ıebep- yıl d'" ~. n.. .. z.~n ~u /nun ı:!ncı 1 
ld:Loki müzakere çok çetin ve uzun muaı:'.::ıum~n;.~. ~ mk'>:ru~ J'kztan 

ha 
· zanda h f ahh es e ur e aı er ı e 

§ında <eka eye 1 '?ur .. asamı~ı~ olduğu kadar siyasıyatta da garp 
~arıayan ve b:~üı;,zmıy~ ~mlneş !!'~' ~etlerpe bir. seviyed~ . olduğunu 
"" go ı · . m ası ennın biltun cihana ıspat etmıttir Bu mu-
ı z erını kamaıtıran Baş rahh . 
1

1.nu• için ebcdl b' 
1 

~u . a- ahede Türkiyenin adli, siyasi, lktisa-
ıl ede .. k ır ııere abıdesı teş- eli sahada istiklali tamını temin et-

tamdan sonra vaziyette yeni bir te
beddül yoktur. Hukumetimiz vatan
daşların hukukunu siyanet için vaz' 
ıyet muamelesine başlamak üzredir. 
Bu hususa dair emrin bugün defter
darlığa tebliğine intizar edilmekte

lerdeki Türkocaklarına telgraf çeke- eserinden daha bilyühtür 
rek ocaklıların teessürlerini bıldir- İ 
miş ve ihtiyaçlarını sormuştur. d 

nsanın pek büyük bir eser mey-

Trabzon, Of, Sürmene ve havali- ana getirmesi, hiç fÜphe yok k;, fik 
sindeki Türk ocaklarından Istanbul re rehper olan akıl ile hayatta amil 
rürk Ocağına cevap telgraflari gel- olan iradesinin kemaline bağlıdır; 
miştir. Yaradan bu lütfü pek az insanlara ih 

dir. 
Aldığımız malümata göre Yunanis

tanda bulunan takdiri kıymet komis
yonl'an muhtelit komisyon tarafından 
1st"?bula ?avet edilmişlerdir. 

san ediyor, bUİllardan biri Gazi Mus 
ki ~u telgrafla•cla ezcümle deniyor tafa Kemal Hazretleridir. 

Evet. yüksek Gazi'de, büyük 
Müncide akıl ile iradenin her ikisi de 
kemale ermiştir. Bir kere düşüncesi
ni düşünelim: düşüncesi o kadar de
rin, o kadar girgindir ki başkalarının 
göremediğini O, görür, bulamadığı
nı O, bulur; bir de azmine bakalım, 
Azmi o kadar çetin, o kadar keskin
dir ld başkalarının eli, ayağı titredi
ği bir sırada O, kılını titretmez, ak-

Bıtaraf aza M. Rivas ile Türk Yu
nan baş murahhasları bugün tekrar 
toplanacaklar ve takdir kıymet komis 
yonlarının vazıyetlerl etrafında mü
zakeratta bulunacaklardır. 

Atina 23 (Anekaartitoı). - M. 
Veniz.elosl:'- ~ihalakopulos arasmı!a 
aktedilen ıçtimada 'M. Papaya tali- Kllzım ve ismet paşa Hazerafı 
mat gönderilmesi tekarrür etmiştir. Fırkaka 
Diyamandopuloaa mübadele komisy- Cümhuriyet Halk Frrkası binasının 

«Felaketten müteve11it teessürü
müze iştirakinizden çok mütehassis 
olduk. Buralarda 10 bini mütecaviz 
halk aç ve biilaçtır. Azami muave
net ve allıka rica ederiz.• 

İstihbaratımıza göre Ocak felaket 
zedelere ocaklı arkadaşları muavene
te davet edecektir. 

AMERiKA SEFiRiNiN 
TEBERRUNU 

onunda takip edeceği hattı hareket ust katında yapılan salonun açılma 
hakkında talimat gönderilmiştir. M. merasimi dün öğleden sonra çok sa- Amerika sefiri Mr. Grew, Rize fe-
Papa vaziyet" nezaketinden Ankara mimi surette yapılmıştır. liketzedelerine sari edilmek üzre ha-
da sureti daimede kalacaktir. Şayet B. M. M. Reisi Kazim ve Başvekil riciye vekaletine bin liralık bir çek 
kendi~inden izakat almak için Atina- İsmet Paşalar hazratını da açılma gönderdiğini dün telefonla Hilali Ah-' 
ya ça_gı".11u•a §İmdiye kadar müzake- merasiminde bulunmalan, merasime mere haber vermiştir. Amerika sefiri 
~a~a ı§tuak etmenıiı biri tarafından büyük bir şeref ve hususiyet vermiş- Hilali Ahmerin bir iane defteri açtı-, 

1 
ıstihlU olunacaktır. Bu takdirde Yu- tir. ğını bilmediği için parayı hariciye ve
nan heyeti murahhasası arasında te- Frrka binası bayraklarla donalmış- kfiletine gönderdiğini ilave etmiştir. 
beddÜJ.Jer yapılacaktır. Mamali bu te tı. · Panciri Bey de Hilali Ahmere 25 
beddül karip olmayıp vaziyetin inki- Davetli bulunan zevat ve hanım- lira göndermiştir. "Bir muhacir> im-
şatma tabidir, efendiler Frrka idare heyeti ve mu- zasile gazetemiz vasrtasile bir lira 

>ab tla n muza eTelerın neıredilmiş . h" .. kd b' mili ıf . 1 rından da t mq uı: ve musta ır et a atı-
0lanlartndan d ' zap ~ !utulamamıı le serbestçe teneffüsümüze mani bü
neırcdllen a, mua • e etrafında tün manialarr yıkmış Türk milleti
bıkindcn d Yazılardan da, onun tat- nin inkir edilmek ist;nen hakkı mev 
ilan. bir şe • . ıatahat ve kat'iyetle çı- cudiyetini bütün cıhana tastik e• · 

Atina 23 (Aneksartitos) - Sala- temet beyler tuafından kartılam- gönderilmiştir. Gazetemiz bu bir li
hiyettar Yunan mahafili vazıyet hak yordu. rayı Hilali Ahmere yollamıt ve mu
kmda şu mütalaada buluruyorlar · Bu esnada Şehir bandosu da güzel kabiliııde 62443 numaralı makbuzu 

1 
Yunan hükfunetl Ankara müzake- havalar çalıyor ve nese veriyordu. a!nuştır. 

ratımn inlutamdan sonra son Atina KAzlM VE iSMET PAŞA HZ. SEYRISEFAIN 

n-)'. ~aJ: vardır; Lausanne (Lo- miştir 
• ınii elim Avrtıpa"JD" Tiirlı:ler- · 

1 
d rıaselı.,llndo ı.; ,,,,_:_,, ok Fakat bu hakkıınızı elde etmek . 

1 il'. r UUDll.M n ta- tay oJmaDlI§tır. Başımızı 6 sene ~vel 
lsnıet Pa . . ki zamana çevirecek olursak, hakkı 

llıanya şa galıp , devletlenn.' Al; istiklllimizi, mevcudiyetunizi, haki
a ve Bya, Avusturya Y'\. Macan&tan miyetimizi elde etmek dünkü galip 
c ulgar"st ' d'kt derek ka " uu1 et . . ı .•na 1 c e . . . : devletlerle müsavi şarait altında bir 
lcabuı hrdıkl~rı şeylerden .. hıç bmnı sulh müzakere ve imza edebilmek i
•ünde etınedı. Hukııku du~~I r~' ~- çin ne fevkalbeşer fedakarlıklara kat 
~di a ~ıısannc ~uahedesmm ıktı- !andığımızı, ne çetin imtihanlar ge
Ogier hkamını t;.tkık eden Marsel çirdiğimizi hatırlarız. Umumi harpte 
ti aı,JunJarı dıger sulh muahedele- iri mağlubiyet üzerine itil§f devlet
neıicc tnıle mukayeseden sonra şu ]erile aktetmiş olduğumuz mahut, 
"li~e ~anyor: Munduros mütarekesi, ondan sonra 

ti)ı.tl •usı menfaatlara taalluk eden saltanat hükumetinin imzaladıg-ı Sevr 
' erde T" ki ef'' b't Lo ~an ~ • ur ye n ıne 1 en - muaheclesi ve memleketimizin yeryer 

ı\aıı ·:feransımn bilançosu işte bun- istilaya uğraması Türk milletinin 
llılta 1 rettir . ., Bu mütalaayı. siyasi 
llıJıa nıa da, askeri ahkama da, maU 
kuv ına da, umumi ahkama da daha 
'llıc~et~e. tatbik ediniz. Lausanne mu
'•rklesının diğer sulh muahedelerile 
lil .;;rı. tebarüz eder. Bu sayede de-
tind dır ki on senedir acı vaziyetle
P•na <tı kurtulmak için mütemadi çır
h.u•u~ devJeUı;rin. karşısıı;ı~a T.füki:17e 
tUtııı kve sukun ıle kendı ışlerını yu-

lngiliz murahhası Lort Gürzon 
muahedeyi imzalamak 

üzre gelirken .. 
ni ve Lozan müzakeratını mısa1siz 
bir dirayet ve kiyasetle idare ederek 
bu parlak muahedeyi akteden İsmet 
paşa Hz. nin hizmetlerini yadu tebçil 
ederiz. 

Bu mükaddes davayı millide bü
yük Türk milletinin muhafazai istik-
13.1 ve mevcudiyeti uğuruna seve seve 
hayatlarını feda eden muazzez sehit
lerimizin hatıralarım kemalı hürmet
le anarız. 

DAROLFONUNDA MERASiM 

itilafinin meı·'i bulunduğuna kanidir. Saat on altıyı on geçe B. M. M. SeyriseUıin idaresi de felaketzede. 
İki hükumet yeni bir zemini itilaf bu Reisi Kazim Pa a Hazretleri teşrif !ere 1000 lira verdikten başka bun 
luncaya kadar bunun tatbikine devamı ettiler. Fırka MüfettW Hakkı Şioa- !ara ait nalilryatmda meccaner • • 
edebilirler. :an itil!fm tatbikinde ih- • prlmasmı taahhüt etmi~tlr. 
til3.f çıkarsa hakeme müracaat mils- l -------
tebat değildir. Yunan hükumeti mu- V f J Y l Hakkı Bey 
kabele bilmisilde bulunmayacak, Tür . ası ~ lın rehperlik ettiği 'feye bir kere gön· 
kiyenin hattı hareketine intizar ede· 1 .. tzmır mebusu ~asrf h<:Y bu hafta! lünU bağladı mı artık ondan dönmez 
tektir, ıçınde Ankaraya gıdecektir. hiç bir hadise onu kararından vaı 

Atinada Yunan noktai nazarı ka- . Mumailey? ~ün ker;di~ile_ ~örüşen /geçiremez; !.ü~k.ün "ölüm var,. dön-
bul edileceği ümit edildiğinden inkı- hır muhamnmıze demıştır kı. mek yok,, sozunun manasını hız bü-
tahaberi iyi bir tesir yapmamıştır. - Ank":rada _bir m~ddet kaldık~an ?"ik Gazi. ile anlıyoruz. İşte akıl ile 

Atina 23 (Aneksartitos) - Bütün sonra Berlıne gıdeceğım. Beynelmilel ıradenslnın kemali.:ir ki Mustafa Ke-
Atina matbuatı Ankara müzakeratı- parlamantolar kongresine Tokat meb- mali büyük, büyilk eserleriyle dün-
run inkıtama başmakalelerini tahsis usu Süreyya B. ile birlikte gidece- yaya tanıtmıştır. 
etmekte, Yunanistarun bu inkıtadan ğiı:. Eserleri arasında en büyüğü Tür-
mesul olmadığım, Atina kabinesinin • kün canına kıyan, Türk kanı ırkıtan 
bitaraflarrn tekliflerini kabul ettiği- ROMEN MiSAFiRLER GITrl Türk toprağını çiğneyen dil~mam~ 
ni ve bunları asla tagyir etmediğini, Şehrimizde bulunan 70 Romen da- leşini sermesidir. Hemen herkes ö-
ve kuvveti fevkınde fedakarlıklarda rülfünunluıu iki mabkemei temyiz a- nünü pek karanlık görü., ümitsiz bir 
bulunduğunu iddia etmektedir. zaaı sekiz müderria dün memleketle- halde bulunurken önünü apaçık gö-

rine avdet etmitleTdir. ren, ilmidi pek kuvvetli olan o büyük 

İlk Japon yapuru 

Limanın11za dün geldi, 
500 ton eşya götürdü 

Kbzım rf. geliyor isme/ Pş. methalde 

Misafir cLirüUünınlulardan bir kıa- Gazi idi ki medeniyet perdeleri al
ını ıehrimizde bir iki ırün daha kal- tında vahşet saçan, hakkı haksızlık
dıktan sonra memleketlerine ıridecek- ta gösteren azılı düşmanlara karşı 
)erdir. [ Mabaai 2 inci sahifede J 

li c tedir. 
diğe alhuki Osmanlı imperatorluğu 

! de / devletlerle münasebetinde bir 
tJı: lıiı ~rkJı muameleye tabi idi. Müsta

Iııay:•letler arasındaki şekle hiç uy
liııııt n, sı~f ecnebiler ve gayri müs
laıı b~ lehıne ve Türkler zararına o
lcuv,, ır •istem asırldanberi gitikçe de 
•aın :tl~erek ve şiddetlenerek de
du•ı dıp duruyordu. O kadar ki hu
•• ~~~· Tuna'dan Umman denizine 
IJıanı ıka lçkrinc devam eden Os
tında' Baltanatı vesayet ve himaye al-

il addolunurdu. 

Mal!lup Yunanistan TOrkün 
büyük ve ebedi zaferini Veni

zelosun elile imzalarken .. 

Lozan ahtnamesinin yıl dönümü 
münasebetile bugün saat 15 de Da
rülfünun konferans salonunda Hu
kuk talebe cemiyeti tarafından büyük 
merasim yapdacakbr. Bu merasime 
bütün meb'uslar, muallimler, talebe~ 
]er ve halk davetlidir. Merasimde Lo
zan ahtnameai etrafında nutuklar sö
ylenecektir. 

T;.;.. kiye ile Japonya beyninde ilk 
?'untazam postalan yapacak olan 
ilk Japon ticaret gemisi dün sabaha 
karşı limanımıza gelmiştir. 

Bu gemi memleketimize 500 ton 
Amerikan ve kalın Japon kumaşı ge
tirmiştir. Evvelce memleketimize ge
len bir Japon ticaret heyetine verilen 
siparişlerden bazıları da bu gemide
dir. 

Vapur J aponyadan limanımıza 39 
Hava sporlan fünde gelebilmiştir. Gemi gelirken 

hakkı mevcudiyetine indirilmiş birer zmir limanına da uğramıştır. Bura-
katil silah zarbesiydi. İ~mirdeki askeri tayyare teşkilatı; dan doğru Londraya gidecek ve son-

si Pl\şa ve Fırka erkanı tarafından 
karşılanarak yeni yapılan salona a
lındılar. Bir az sonra Baıvekilimiz 
İsmet Paşa Hazretleri, refakatlarında 
Vali Vekili ve Şehremini Muhiddin 
Bey bulunduğu halde Fırka binasını 
teşrif buyurdular. 

Paşa Hazretleri cadde de toplan
mış olan halk tarafından alkışlandı. 
İsmet Paşa Hz., lacivert bir elbise 
ğeymişlerdi. 
Hakkı Şinasi Paşa, Fırka erkllru 

tarafından istikbal olundular. İsmet 
Paşa Hazretleri kendilerine has güler 
yüzü ile etrafına selamlar vererek 
yeni salona çıktılar . 

Ennadiyül'Ehli 6 F. B. 2 
Mısırlıların hücum hattı iyi, sol iç 

MuhtarJevkaladedir 

' ' 
,, 

'· tı 

e 

til ~ Yalnız siyaset adamlarının de
.\~1,1 Ukukşinasların da telakkisi idi. 
Iııaitl aş.rnış bu telakki sebebiyle Os-
1 1 1tnpe • tt' · •ıı S ratorluguna imza e m-
ıtıuaı,••r •ulh muahedesi bütün diğer 
hUcc e~elerden de çok farklı bir ölüm 

ı:ı etı idi. • 
'1ın ";lc.tıer Lausanne da da Türkün 
had; •rıni daima ecnebi faidesine 
'••a ın kılan usulü behemehal muha
C..ret endışesinde idiler. İstanbul ti
••rtt ~a~rından biri memleketi Ti
de Ya d e_kaıetine 5 Teşrinievel ı 922 

• .. ,' ıgı raporda diyor ki: 
h...ra2a' ·' · ıu ha1de teminab mutlaka mu
"'lllıibb•lmek lizondır ve bunda en Türk 
~tın e~· ol~nlar da mtitefiktir. Bu temi· 
''neleri 1Ubremlcri Konsoloshane mah-

Şahıstarrrn_1 e Muhtelit mahkemelerdir ve 
•urıiyetf ııa .. ve mcsk1:nlcrimizc ait ma
~ içi~· i:r~~erin izzeti nefsini okşa .. 
bı Ylcncr~k b pıtuliayonlarnı ilp. edildiği 
~ıı.ı.,. •di~ temjnat baelıa bir şekil ile 
llaşın cbilir . ., 

"':>ksad·rahhasların bunu temin 
dulcıeri 1 ~ •.. Lausanne da ileri sür
bıyeler butun deliller, mantıklar, ta
m;, a : tehditler İsmet Paşanın de
Çarpa~'k ve basiretinin kayalarına 
'h iıı1tıı· dağıldr, nihayet birer rica-
.0.bıuı •p e.tt.i. 

Fakat Türkler bu öldürücü zarbe- İzmırde bulunan spor klüplerine men ra Japonyaya avdet edecektir.· 
!erden yılmadılar, bütün kuvvetleri- sup gençleri hava spodamıa teşvik :Japon gemisi 8,000 tonluktur. Blı 
ni topladılar ve Büyük Rehberin sevk için tedbirler almıştır. rada iki gün kalacaktır. 
ve işaretine tabi olarak cidale atıldı- Vilayete yazılan bir tezkerede mek Japonyadan şehrimize kadar bir 
Jar ve şerefli Lozan sulhunu elde et- tep talebeleri ile spor klüpleri azala- ton eşya 35 Türk lirasına gelmekte-
tiler. nna Hava sporları yaptuılac;ı.ğı ve dir. 

Bu itibarla Lozan sulhu Türk mil- arzu edenlerin uçuş hareketlerine iş- Bu gemi senede sekiz muntazam 
Jetinin tam ve hakiki höcceti ve ve- tirak edecekleri bildirilmiştir. sefer yapacaktır. 
sikai istikl31i olduğu cihetle her sene Bazı klüplere mensup on genç· Gemi M. S. Kuba bir muharriri-
bu meaut yıl dönümü şadu handan Tayyarelerimize binerek ayn ayrı ü~ mize demiştir ki: 
tebçil ediyoruz çer saat uçmuşlardır. - Yokohama ile Liverpol arasın-

Bu mesut yıl dönümü idrak eder- Gençlerimizdeıı pek çoğu tayyare da sefer yapacağız. Bu iki liman a-
ken bu mÜkaddes davayı istiklal ve ile uçmak arzusundadrr. Kara ve de- rasındaki büyük limanlara da uğra
mevcudiyette mil~ete. rehberlik .ed~n niz sporu ile me§gul olan gençlerimiz yacağız. İstanbulu vaktin az olması 
ve halis yolunu bıze ısa} eden Büyu!< şüphesizdir ki. baıra sporuna da işti- hasebile iyi temas edemediksede pek 
Gazinin bu.büyük ve.J~yemırt esen- rak edeceklerdir'-=-- ~ güzel bulduk._.,.~~== =~--~== 

Dün ve bu gün içinde bir mukayese .. 

da •asa t;nı ıntişar eden, hakkımız-
·~tina r nnuş fena fikirlerle dolu, 11111111"!'--_.~ ı 
<lo_::ııyo~. bu acının zehirlerini şöyle v a~---- ı::ı f""'-) • 'i:,urı~& 1 wa.'t-

llu · • ""'•~'- • t! • -..........ı 1 n; .,, •zl··~- b. '1••._....,,~==---=~,---.!..L.:"'"'::.:.,........-.!:...;..~---+====''=,--==-"".,;.;~ı:;..,;;;::~::..;L.::.ı....ıı. ____ .....;.._..J. ____ ,u 

"Sevir,, in oarralamak istediği Tlirkiye 
~- "İ.İtk h-·-. ılnıez tavur ve hareketi- =" 
... ttnj.. cyctı murahhasası reisi mliza-
'rtrı ·• sonu k ' tlt için na . adar, muhafaza etti. Bi-

/ D lcendı tezlerini daha açık ela ... 
evurnı ;" ıni 

"lozan,, ın tertemiz Türk.iyesi 
!Dördüncü sahlfemlzdeki askeri makaltdtn iki tablo . .] 

Paşa Hazretleri herkesin elini ayrı 
ayrı sıkarak iltifat etmişlerdir. 

Çok güzel bir 1ekil de tefriş olunan 
salon hakkında Hakkı Şinasi Paşa 
tarafından izahat verilmiştir. 

Darülaceze de imal olunan halılar 
İsmet Paşanın takdirini mucip ol
muştur. 

Paşa, salonu çok beğendiler. İs
met Paşa, Abdulhak Hamit ve Ahmet 
Rasim beylere bilhassa iltifat ederek 
konuşuyorlardı. 

Bundan sonra aşağıdaki salona ini
lerek bufeye gidilmiştir. Büfe çok 
zengindi. 

Müteakiben İsmet Paşa Hz. Fırka
binaamm her tarafını gezmiş ve alt 
hatta muhtelif havalar çalan Şehir 
bandusunu teşkil eden Dürülaceze 
çocuklarına iltifat etmiştir. 

Paşa Hazretleri tekrar yukarı kat 
saJona çıkmış merasamdc bulunun 
mebus beyler.Kolordu Kumandam Şü 
krü Naili, Kfu:ım, Nihat Paşalar ve 
diğer erkSnı askeriye, matbuat, Vi
loiyet, Emanet crkfinı He görüşmüşler
dir. 

İsmet ve Kazım Paşalar Hazaratı 
bir saattan fazla Fırkada kaldılar. 

Saat on yedi buçuğa doğru ve da
Jaıarak Kazim Paşa ile birlikte ayni 
merasimle ayrıldılar. 

İsmet Paşa otomobile binerken 
Hakkı Şinasi Paşaya: 

«-Teşekkür ederim. Çok "gü 
zel olmuştur» dedi. 

Maç başlamadan evet Fener-Mısır mtJhfeliti bir arada 
Uç günden beri misafirimiz bulu- TAKIMLAR 

nan «Ennadiyül'Ehli> takımı ilk ma- Ennadiyül'Ehli: 
çını diln Taksim Stadyomunda Fe- ~eci; Hamdi. 
nerbahçe ile yaptı. Müdafiler: Raami, Rifat. 

Saat on yedi buçukta S~adyo?'un Muavi~ler: Suri, Rırk, S\ileyman 
her tarafından yilk•e!en gıddetl~ :ı: Muhacımler: Memduh, S. Huda, 
kışlar arasında evvela cEnnadıyul Muhtar, Zobeir. 
Ehli> futbolcuları sahaya çıktılar. Fenerhahçe: 
Tribünlerin önünde daha sonra karşı Kaleci: Fehmi. 
tarafta halkı selamladılar ve gene u- Müdafiler: Kadri, Fruzan. 
zun uzun alkışlandılar. Muavinler: Şekip, Sadi, M. Reşat 

Bu tezahurattan sonra kaleye geç- .Muhacımler: Ala, Muzaffer, Zeki 
tiler, artık her kes onların top vuruş Fıkret, Hadi. ' 
Jannı seyrediyor, her kes tahmini mü . Müsa~akanı.n beşte üçiı misafirle
talaalar yürütüyordu Bir az sonra rın hakiınıyetı, beJte biri mütcvazm 

. · . beşte biri de Fener'in h k' · · Fenerliler de sahaya geldiler. d . a ımıyetı al-
. • tm a geçtı. Fener muha 'ml · d Kaptenlerm müsafahası. Nutuklar. h .. b' . cı erme a• 

Buketlerin taatisi. Fenerliler tarafın- ka ıyı 
1
. ırf netıce alınabilecek üç beş 

.. y M . ıymet ı ırsat zuhur etti - · h ld • 
dan uç defa « aşa>. ısrr'lılardan iıç tifad d d'I gı a e ıs-
defa «Hay 1 Hay J Hay it. Alkışlar. rede C.{- ~~.° ı. er. Mısırlılar ilk dev
Artık oyuncular yerlerine geçtiler. lil .ı .'• ı. ıncı devrede dört, Fener' 

er ıkıncı devrede iki sayı yaptılar. 
Hakem Kemal Halim Bey. f Devamı dDrdüncü sahifede ) 
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MiLLiYET AMBA 24 TEMMUZ 1929 

TEPWELENU 

ALI PASA vı VASlLIKl [ HARİÇTEN ALDICIMIZ HABERLER ] S-on· berter 
Ankarada (23) Temm -----~ ............... -O ne? ... Bir top ... 

Çekiliyor mu? 
In.pllC.ere~ 

Tro~ki meselesi 
elıım.de --Sulh yolu 

1 ••••••• 

Marmara par.kında ver 
Garden - partiye Gazi 

iştirak buyurdular 
Nasıl gölde kıpırdama 

Potncare çekilirse 
M. Briand iktidare var mı? .. Liliaraller kabinep korkak~~· 

lllibam e~yorlı 
Fransanın tavassutu 

Çin-Rus ihtilafını 
tahfif etmiştir M llliyetıı lelrikuı: 11 AYHAN _, __ _ 

İşte, Hurşit Paşanın baskın tıra girmeğe muvaffak olmuş
falan filan gibi kötü bir maksa- tu. 

geçecek 
Londra, 22 - Dahiliye nazırı Mr. 

Paris 22 - Fransız kabinesinin Clynesin Troçkinin İngiltereye gel- Paris, 23 (A.A) - Fransız gaze-
meclisl mebusanda aldığı itimat reyi mesine müsaade edilmediğini ilin teleri, gerek Rusya ve gerek Çinden 
dahili siyaset üzerinde tesir yapmış- eylemesi Liberal fırkası mahafilin- gelen telgrafların her iki tarafın da 
tır. de büyük hayret levlit etmiştir. harbi istemediklerini göstermekte ol 

Ankara, 23 (Telefonla) -
23 Temmuz bayramı mUnas~-

betlle Ankara fevkslAde bir 
eurette donanmıtbr. Tenvir 

edilen binalar arasında bilhassa 
hukuk mektebi, yeni Ziraat 

bankası binası çolı: gOze çar
pıyordu. 

etmltlerdlr. Hasılat b 
yekllne baliğ olmliştur. 

Gazi hazretleri de 
parllye iftiralı: etmişte 
lenceye şeref vermişler 
yük reisimiz plyanko 
teşrif etmiş lor , m 
plyanko biletleri çekmiş 

dı olmadığı anlaşılıyordu. Ne Neden sonra çalgıcıların git
de olsa Ali Paşa ihtiyatlı da- mek için izin istediklerini söy7 
vranmıştı. Ansızın birşeyler lediler. Tepdelenli hepsini huzu 
oluverseydi işte pekala ğafil runa istedi. Memnun olduğunu 
avlanmryacaku. söyledi. Birer kese bahşii ver-

Bu müzakerede ekseriyetin M. Pu Bu mahafilde yeni kabi~ korkak- duğunu yazmaktadır. 
an kareye taraftar olmadı~ı görlilmüş tıka ittiham olunuyor ve evelce sa- Moskova, 22 ( A.A) - Hariciye 
tür. Diğer taraftan M. B.rıyan kaza~- bık Kralların bile İngiltereye gel- komiserliği neşrettiği tebliğde di
dığı muvaffakiyet sayesınde mev~- mesi menedildiği beyan ediliyor. yor ki: Fransa hükfimeti, Sovyet • 
ni tahkim etmiştir. M. Puvankarenın Loydcorç ve diğer liberal rüesası Çin ihtilafını muslihane bir tarzda 
istifa ederek M. Briyanm temamen dahiliye nazırından Troçki'!i'! ·gel- halletmek üzre tavassutu teklif et
sol cenaha mütemayil bir kabine te§- mesine müsaade edilmemesının es- miştir. Teklif Pariste M. Briand ta
kil edeceği söyleniyor. babını parlamentodan soracaklardır. rafından sefir M. Dogzlevt kiye ve 

Şimdi tekrar Pandelimonos di: 
HllAllabmer tarafıııdan gece 

Marmara parkında verlleıı gar

den-parti çok muntazam olmuş, 

Ankaranın ileri gelen mPbaflllne 
mensup bir çok aileler lftlrak 

Sabaha kadar dev 
garden-partl de atılan 

fltenklerl şehrin bor tar 
gOrOlmektıdlr. Şehirde 
taklarda dolaşmaktadır. 
mahalleri daludur. 

manastırına dönmek vardı. Va- - Bir Istanbul havası daha 
kıt çok er idi. Hurşit Paşanın yapın. 
Çalgıcıları uyanmadan Manas- Emrini verdi. Onlardan hoş-
tıra yetişmeli id'ller. !andığını anlatmak istiyordu. 

Paris, 22 (A.A.) - Havas M. Pu- Gazetelerden cManchester Cuar- Moskovada M. Herbertte tarafından 
vankare nin iktidar mevküni terket- dian• hükumetin kararını tenkit ede M. Karahana yapılmıştır. Bu gün 
mek niyetinde bulunduğuna dair ıa- rek diyor ki: Sovyet hükllmeti namına Karahan 
yi olan haber asılsızdır. M. Puvanka- Farznnubal olarak Troçki lngilte· M. Herbertte ye cevap vermiş ve 
re nin bu gllnlerde Paristen uzaklaş rede komünistlik propagandası ya· bunda demiştir ki: Fransa hükfune
mak niyetinde olduğu da tekzip edi- pacak olsa bile bet altı komünistten tipin işbu teklifini takdir etmek !i-

Şayet çalgıcılar gitmek ister- Hurşit Paşaya da ayrıca Türk
lerse Tepedelenlinin heriflere çe bir tezkere yazdırdı: . 
görünüp kendi ellerile bahşiı "Benim mllrOvvetltl efendım, Ka
vemıesi kendi hesabına iyi ola- mzdqım Hazretleri. 

tiyor. fazla kendiaine hemfikir bulunmıya· zım gelir. Fakat 13 Temmuz tarihli 

Bulgaristanda bir sllAh deposu 
hava olmuştur. Bir çok telef va <:aktı. "Bit ayak eve! afiyet bulmanzza Tamirat meselesi caktır. Sovyet notaauıa tevfikan itillfm el-

Değil mi ama, giderken Çal- duaçıyım. Eğerçi inayet krlıp bu ta 
gıcılarm Ali Paşayı görememe- raftan sual buyurursantz mübarek 
!eri pek yakışıksız kaçacaktı. didarmı;t i§tiyakındayız. 

Paria, 22 (A.A.) - Ayan maliye Londra, 23 (A.A.) - Burada, Ja- zem şartı olup Çin tarafuıdan ihlal 
encümeni, mazbata muharririnin iza ponyanın en :Ryade alakadar bulun- edilen hukuki esasatın Çin hükQme
hatından sonra, borçlar hakkındaki i- duğu bir vanyette diplomasi sahasm tince iade edilmemesi, Fransız tek
tilafların tasdikma müteallik olup da ihmal edilmit olduğu mütaleasi lifini hükümsüz bırakmaktadır. İler 

Londra, 23 (A.A) - Röyter aldesl tarahndan teslim 
ajansıtıın Atloadan haber aldı· catı bir ıırada berhava 
gına göre Bulgarlstaaın Surllcvo ştur. Patlayan llç bin b 

Sabah erkende yine karlı te-
peyi inip koca bayn dolandık
tan sonra manastırın ön tarafı
na çıktılar. Burada küçük bir 
koy vardı. Tepedelenliyi Ya

nyadan getiren büyük kayıkla 
aynca küçük bir erzak kayığı 
buraya çekilip büyücerek ka
lınca bır kazığa bağlaruruşlardı. 

.. Sazendel~rinizin arasıra tarafımı 
•• irsalini niyaz ederiz. 

"Benim saadetlfi inayetlu efendim 
sultamm. o tarafta bizim emektar-
larzmızdan !Jyas, Elmas, Ağo ve Ta
hir Abbas vardır. Ziyade can sıkın
tısına müpteli.yrz. Lut/edip anlar
dan birini gönderin. Baki bu derdi 
ment karrndaşrnızr dııadan unutma-

meb'usan meclisince kabul edilen ka- serdedilmektedlr. de tahaddüe etmesi muhtemel ihti-
nun layıhalarmm tadil edilmekaizin !Hata gelince, Sovyet hükfimeti ak-

kabulünü umumi hey' ete teklif etme- Mı'llı'yetı'n ~u" JU" k anketı' sine icbar edilmedikçe sulhun mu-ğe bir muhalif reye karşı 25 rey ile hafazasında kimsenin kendisi kadar 
karar vermiştir. alakadar olmadığım beyan etmek 

Encümen tasdik ldyıhalarının ka- mecburiyetindedir. Sovyet hükfime-
bulünden sonra umumi hey'etin tan- tinin sulhun muini olduğundan ve 

kasabası clvannda tesadüfen mermi bir çok ltlflyo 
meydana çıkan!an ctzıı bir ederek baylısının vefabn 
&ilah deposu, tam memurini blyet vermiştir. 

Mısır krahnın lngillereyl ziy 
ve avam kamarasında izaha 

vibine arzedilmek üzre verilen bir ka- ( BlriRci sah/fadan devam ) olacairından •üphe etmeg· e hi~ mahal 
b • • Londra, 23 (A.A.) - Avam kamarasında bir suale ceva rar suretini ittifakla kabul etmiştir. durmuş, hiç yoktan bir ordu çıkara- yoktur. 

yın!,, 

~~yük kayığın içi~d~ meşhUr Dedi. Puslayı sazcılara ver-
bolukbaşı Sanas vaya vardı. di. 

Bu karar suretinde Almanya tediya- rak savaş meydanında duruşanlarla Moskova, 22 (A.A) _ Fransanın M. Fenderson Kral Fuadın ziyareti hususi bir mahiyette b 
tını tatil yahut hissolunacak surette 0 kanlı düşmanı yere sermiş, denize Vashington sefareti, M. _Stimsonun masına rağmen hUkilmetln mllşarllniloyb ile lnglltere Mısır 
tahdit ve tenzil edecek olursa Fran- dökmüştür. Türkün düşük süngüsü- diplomatik teşebbüsüne Sovyet hü- sebatına dair mlldıovelel efkl!'da bulunm&11 tasavvurunda 
sanın tediyatm ı hepsini yahut bir nü yükselten, Turkün gözyaşını din- ktlmetinin hiç bir cevap vermediği· dığını sOflemlştfr. 

Butun gece kayıkta aya~lamış- _ Şu da devletlu Serasker 
Göl f .. tle "' dur-tı. tara mı goze mı,. Paşa hazretlerinedir. diye herif 

kısmını üç sene sonraya bırakmayı diren, Türkün göğsünü kabartan, ni söylemiştir. Tas ajansının tahki-
isteyebileceğine dair bir kaydi havi- Türke toprağını vuen. Türke söz katına nazaran Sovyet hüktlmeti, Çinliler hakemliR;I kabul ediyo 
dir. Umumi müzakere Çarşamba gü- söyleten, Türkü el üstü eden, Tür- Sovyet - Çin ilıtila!ı dolayısile Ame 

muştu · S lf 'l F h' r p .1 .. ki ·ıaıı .. 1 Iere yol verdı. e o ı e e ım 
A 1 diaşa 1 ~ ~te s~dik~or. e: çalgıcıları kayığa bindirip kar-

nü ba§lıyacaktır. kün adını, sanını, ününü tanıtan e- rika hükumetinin her hangi bir te- Londra, 23 (A. A) - Dally Mali in lstıhbarına nezar 
AC.IR FAKAT UCUZ! seri budur; yavuz göz ile ~akaru şaş· şebbüsünden haberdaredilmemiştir. hukQmetl Rusya ile mevcut lhtl!Afı cemiyeti akvamın ve 

":: .~en kaneyıkogruk ge ennı şıya geçirerek selametlediler. 
gorunce tan enara sıçra- B'tm di 

. lidamm ı e 

Paris, 23. A. A.- Petit Parisien kın, uz göz ile bakanı hayran kılan Tokyo, 22 (A.A) - M. Stimson muahedesini lmzalamıt olan devletlerin hakemliğine arz 
gazetesi, Fransız mükellefinin bütün eseri gene budur. Bundan daha bü- ile M. Briand ın Çin ve Ruaya hli- hazır bulunduğunu Franaaya bildirmiştir. 
hazine rekorlarını kırmakta olduğu- yük bir eser ne olabılir? Türkü, öl- kı'.\metlerine Kellog misakını imza 1 !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llii!!'!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!~ 

dı. Ali Paşa gayret a ya-
nına vardı: 

- Nasd Gölde kıpırdanma 
var mı? 

Dedi, sordu. Sanas Vaya sağ 
elini uzatarak Göl tarafını 
gösterip işaret etti: 

- O tarafta kayıklar dolaşi-
yor! 

-Kaç tane? 
-İki tane ... 
Ali Paşa omuzlarını silkele

ılı . ikı kuçük kayıktan ne çıkar? 
Hurşit Paşa Tepedelenlinin te

kx-ar Kaleye dönmesi ihtimalini 
önlemek isteseydi Kalenin Göl 
tarafını tekmil sardırmak isti
y ecekti. Tabii barışıklık var. 
Diye Kaleden de top tüfek atan 
olmazdı. Ali Paşa: 

- Meydanı boş bulan asker
den bir kaçı balık avlamak iste
miş olacaklar! 

Dedi. Hakikat sabah sabah 
Göl suları çok durğundu. Göl 
yüzü ayna gibiydi. Tepedelenli
nin gözü kendinden beş on ar
şın öteye gidip saplanmıştı: Ga

rip şey? Orada Göl dibinde kos 
koca bir top yatıp duruyordu: 

- O ne? .•• Bir top ..• Diye 
baktıgı noktayı gösterdi. 
Doğru .•. Paşa yanlış görme

mişti. Orada az ilerde Gölün 
durğun sulan altında yatan ko
caman bir top vardı. Çok şey? .. 

Silihş<irler kayığa atladılar. A
li Paşa da bindi. Vasiliki ile 
hizmetçisi ve kardeşi Simor 
Pandelimonos manastırına do
ğru ilerlemeğe başladılar. 

Ali Paşa beri tarafta kayık 
başından Göl içinde yatan to
pa bakıyordu sordu: 

- Çocuklar, şu top bizim to
plardan. Anladınız mı buraya 
nasıl düşmüş? 

Yoo ... Biri de kestirememiş
lerdi. Kurt Tepedelenli çalıp al

ma vaziyeti kavrayıvermişti. 
Evet evet. . Hurşit Paşa 

Yarıya adasında bulunan Ali pa 
şanın askerini topa tutturmuş, 
Adadaki baruthane bile bir gül
le ile gümbür gümbür uçup ha
valanmıştı ya! İşte Adadada bu 
lunup ta Hurşit Paşanın eline 
geçmesin gibilerde göle atılan 
toplardan biriydi o görünen 
top ... 

Hatta Ali Paşanın adada bı
raktığı bin muhafızdan pek azı 
kurtulabilmişti. Bu hadise topu 
tüfeği bir senelik şeydi. 

Ali Paşa asla yenilmemiş bir 
acı ile geriye döndü. Pandelimo 
nos manastırına girdi. Kendi si 
lahşörlerinin hepsi de ayaktay
dı. Çalgıcılann hfila uyudukları 
haberini aldı. Oh. . tam istedi
ği gibi onlar kalkmadan manas-

Lozan muahedesi 
nu yazıyor ve müteakiben Fransada dükten sonra dirilten bir esere hangi suretile girmiş oldukları taahhütler ZONGULDAK POLİSİNDE ye' ıır-lı• ma 
hayatın her yerden ucu7 olduğunu bir eser denk olabilir? Evet, diğer hakkında bir tebliğde bulundukları- DAYAK ı ' 
söylüyor. büyük eserleri de gözümüzün önlin- na dair olan haber hariciye nazare- Zonguldak, 22 - Şehrimizde tem-

[ Baş mekaleden mabad J 
rak formüle etmek mecburiyetinde b1an 
devletlerin murahhasları nihayet mücade
leye kötü girl,miı olduklarını, fakat ııeç 
olarak, anladılar. Artık devletlerden Ka
pitülisyonlarm ilgasmı isteyen Türkiye 
deiiJdir. 

KRAL PARlSTE de gün gibi parlıyor, fakat her taraf- ti mabafilinde henllz resmen teey- siller veren Genç Türk tiyatro hey- G (. t il 
Paris. 22. A. A.- İspanya kıralı tan kutlulanan, Türkü mutlulayan yüt etmemiştir. etinin müdürü Ziya bey adliyeye 8 8 llSBray S 

Parise gelmiştir. ana eser budur, diğerleri hep onun Gazeteler, hüktlmete büyük bir ih müracaatla polia dairealnde fena hal nin zemin Ve bi 
, EDOUARD RİSLER ÖLDÜ doğunç.tandır. Bu, çatı, diğerleri de tiyat ile hareket etmesini ve vaziye- de döğüldüğünü iddia etmiıtir. Ad-
Paris, 22. A. A.- Konservatuar bezeklerdir. İlk önce çatı çatılır, son- tin nezaketinden dolayı Çiİı - Rus liye mesele hakkında tahkikat icra kat/arı tahsis e 

muallimlerinden meşhur piyanist E- ra o ça:; bez~ni~, ?,'tı n rd~, .bezek ihtilafında kat'i bir hareket tarzı it- etmektedir. 
douard Risler ölmüştür. nerde? Evel ıstıklaI, ,sonra ıatikbal., tihazı hususunda son derecede ted- ---.-.-- Yerli mallar sergisinin CI Kapitülisyonlar çoktan hariç essadet 

kalmıılardı, billkis devletler idi ki T~r
kiyeden bir nevi teminat bahşeylemesıni 
istirham ediyorlardı. Müttefiklerin en kü· ORFI iDARE lLAN EDiLDi 
çük bir ttklili bil• .. bu"1!1rda Türk haki· Nev. York, 22 (A.A.) - Nev-Yor 
m.ıyetine bır tecavuz corcn İsmet Paşa ba h b 1 
nm protestolarmı mucip oluyordu. Dev- 1 ka gelen .z~ .:a er ere . nazar~ 
!etlerin murahhaslarr, komisyonlardaki Honduras reısıcumhuru b~ çok sı
fcnni müşavirler tekliflerini Türk heye- lfilılı kimselenn yağmakerlik v<: hır
ti murahhasaımm bcii:enebileccıii bir ıck- sızlık yapmakta oldukları Nikara
le koynıak !çln hııma!ı bir ~utette çalr~~- gua hududunda örfi ida;e ilanını 
yorlardı. Nihayet bcıenilebdecck formu- .. . 
lü bulduklarını zannettikleri vakit, cölde talep etmek uzre kongreyı f~v-
lı:üret çekmekten zevk alın büyük adamı kalade surette içtimaa davet etmı§· 
davet etmek üzre pencerelere koıuyorlar- tir. 

dı .... ·.... . . . BÜTÜN REKORLARI KIRDll 
" Ahi.uz b~ bahsı Achil. ~e Me~te~ın Nev. York, 22 (A.A.) _ Bremen 

bu hır Tlirk muahedesıdır.,, soleny- . . d k. . b .. ··k Al t a . . . ısmın e ı yenı uyu man r n-
le b~.tırıyor. satlanti<Ti saat on beşi iki geçe Nev 

Turk ordusu 1897 de Yunan ordu- y k 1.a ethaline gelmi•tir k A . .. . .. .. or ımanının m ~ . 
sunu yenere tına uzerıne yurur- Bremen Atlas Okyanosunu dört gün 
ken de bırTsu~ ~!muştu. ~smka~ on sekiz saatte geçerek şimdiye ka
saltaı:ıadtı yur ~r us.unun ilmu. ak dar kazanılan bütün rekorları kırmış
zaferın en unanıstan a ver ış a-
pitülasyonları kaldıracak kadar bile tırNev • York, 23 (A.A.) _ Mauri
istifade edememişti. tania vapuru buraya muvasalat etti-

Cihan harbinden mağliıp çıkmış ğı zaman kaptaru Bremen in kaptaru
Osmanlt imperatorluğunun el}.kazrn- nı Atlas Okyanosu seyahatinde kazan 
da t'§•kkü.I eden yeni Tiirkiyc, O,;- mış olduğu rekordan dolayı tebrik 
manlı devletine imza ettirilen ölüm . · A · a anda Cunard kum 

etmıştır. ynı z m • 
hüccetini yırtmakla kalmamış, Os· panyası umumi müdürü de Alman se 
manlı devletinin asırlarca müddet d · .. ı yrisefain kumpanyası mü iırunü te · 
hukukunun esasını teşkil eder addedi grafla tebrik etmiştir. 
len uıulü de kaldırmıştır. İşte Gazi'- 19 KiŞi BOC.ULDU 
nin ve İsmet Paşanın büyüklükleri Şikago , 23 (A.A.) _ Mişigan gö-
buradadır. 1.. d d" k 'ki ' · b .. "k tk d b d b h un e un a şam ı vapur son sur 

C?azı ~7Mu ?u ~n a .. un ~n 
1 

a • ati giderlerken müsademe etmişler 
sediz~~;_- afzail~Y~b~ıt mlmausdı~ 8 arhınl ve neticede ı 9 .kişi boğulmuştur. 
ve uaUllllrlll ı ız o gımız a .><! ! • 

de Ye eaaıcn asırların müterakim he- HAPiSTE iSYAN 
oabatı bizden sorulmamak lazunge- Plattsburg (New • York) 22.A.A. 
lirken bu huıuıta dünya ile kartı kar- Clinston Dannemora hapishanesinde 
fi}'& gelmek bize teveccüh etmişti. mevkuflardan 1500 kadarı bugün 
Millet ve memleketi hakiki istiklal isyan etmiş, gardiyanlardan ikisini 
ve hakimiyete sahip kılmak için bu yaralamış ve ateleyi tutuşturmuştur. 
müşkii.lit ve fedakarlığı iktiham et· Tüfek ve mitralyözle müsellah yüz 
mek te bizim üzerimize tahmil edil- gardiyan htı.zi'ır ve sükı'.\nu iade et
mitti . ., Müşkül§t ve fedakarlığı de- miştir. Asilerle mW:adele 5 saat de
hasiyle iktiham eden Gazi muvaffa- vam etmiştir. Atelyelerde çıkarılan 
kıyetinin sırrını da izah ediyor: "En yangınlar çabuk söndürülmüştür. 
büyük kuvvetimiz ve meıneclimiz ha- Mevkuflardan iki kişi ölmüş, yirmi 
kimiyeti milliyeyi idrik etmiı ve o- kişi de yara!Qnmıştır. 
nu bilfiil halkın eline vennit ve hal- Pamuk sanayii buhranı 
km elinde<ı tutabileceğimizi filen ia- LOndra 22 (A.A.) - Mesai neza-
pat eylemiı olmaklığımız idi.,, Gazi'· reti daimİ müsteşariyle erkanından 
nin bu davayı büyük Avrup•nın gö- bir zat Lankaşayır pamuk sanayiin· 
beğ' _de bütün _cihana karşı müdafaa de işlerin durması tehlikesinin önü
etmege yoll~.dı~ı .. muzaffer arkad~şı ' nü almak için büyük gayretler sar
İs~e~ Paşa olçusuz kudret ve kabılı- ! fetmcktedir. Müzakeratın yeniden 
yctını orada da herkese tanıttı. . başlamasını temin için yapılan bu 

Osman!_ı İmpera~orluğunun ~~hı gayretler neticesiz kaldığı takdirde 
olduğu butiln usullerı kaldı~~: Turk patronların 27 Temmuzdan itibaren 
!ere karşı kurulmuş ola~ butün pu- ameleye iş vermiyecekleri hakkında 
suları bozdu. Osı;nanlı ım~cratorlu- evelce ilan ettikleri kararı muvakka
ğunun muahedelerınede yeru sulh mu ten tatbik etmemeleri istenileccktir. 
ahedesine de kıyas edilmesi kabil ol- GENE GEÇECEK! 
nuya_n bir muahed~ !mzaladı. Türki- Pontadelgada, 23. A. A.- Tay-
Y~. fıle'! olduğu . gıbı hukukan da yareci Kubala, burada karaya inmiş 
mustakil ve galip devletlerle tama- ve bir gezinti yapmıştır. Mumaileyh 
miyle müsavi. bir devlet mevkiini al- Asorlarda karaya inrneğe müsait bir 
dı. İtalya murahhası bunu şöyle ifa- saha mevcut olmadığından ve motö· 
de etti: "lar;ı?t Paşa f:auaanne'a mü- rü de eyi işlemediğinden dolayı ka
·~v:at ~ren11bıyle. gcldı. Hep b~ prc~ 

1 

zanın vuku bulmuş olduğunu beyan 
ııbı mudafaa etti ve bu prenııp cfai. etmiştir. Amerikadaki Lehlilerin ken
reaind~ ıulhu .~dett~" .. disinc yeni bir tayyare satın almak 

T'\rıh bıı gunu daıma onun guzel suretindeki tekliflerinden bahseden 
adile anacaktır. Lausann~ ~ari.himiz- [ mumaileyh, gelecek sene Atlas o
d~ İ~et. Pa~n adına dıkilmış ebe-, kyanosunu geçmeğe yeniden teşeb
dı bir abıdedir. _ .. büs edeceğini fakat bunun için Le-

ff ukuku Duv~l Profesora bistan hükfımetinin bu teklifi kabul 
M. CEMİL etmesi lhinı geldiğini .ılylemiftir. 

sözü ne doğru bit' sözdür! bir ve teenni göstermcoini tavsiye İYİ VAZİYETTE Sah gllnll Galatasaray llsesln 
Eser ne kadar.• bllylik olursa ol- etmektedir. Berlin, zz (A.A) - M. MU!lerin ması takarrüc ctınlftlr. 

sun hiç bir vakit eser. "'lhibine denk Şanghay, 22 (A.A) - cHavaB> - sıhhi vaziyeti, hastalığının ehemmi- Se.rgiye lisenin zemin ve 
olamıyacağın~a?· Gazı .lt'.ustafa .K:- Çinin şark demiryolları meselesinin yetine nazaran, mümkün mertebe kat sınıf ve koridorları tahsia 
mal Hzretlerının kendısı en bliyuk bedbinane haberlerin yeniden çoğal- memnuniyeti caliptir. tir. 
e~er!.nden da~, büyük, en büyük es~- masına rağmen, muslihane bir su- SESLİ FİLM YASAK ı Sergi hey' et tertibiyesi ve 
rı yüksek Gazi nın yanında daha kli- rette halledilmesi muhtemeldir. AA S l' ı syonu buaündcın itibaren aab Berlin, 22 ( . ) - es ı amer • • 
çüktiir Çankayşek, bazı Avrupa hariciye kan filmlerinin ithali, ticaret mah- ıam olmak üzre ıı;llnde iki d 

Edebiyat ve llahiyatfakül- nazırları nezdinde tavassut hareket- kemesinin bir kararı üzerine muvak ma edecek ve serginin pi 
•esi müderrislerinden terine daha bariz bir ~ekil vermele- d zırlayacaktır. ' katen mene ilmiştir. 

lzmirli ri irin ısrarda bulunmuştur. Sergide teşhir edilecek eı 
' N GENE KOMÜNİSTLER tSMAİL HAKKI Pekin,22 (A.A) - cHavas> an- milen hazırlanmııtır. Bu e 

* * *' . kin bükmeti Pekin ve Tiyen Çinde- Berlin, 22 (A.A) - Memleketin kabulüne 27 Temmuzda ha§ 

t. IIALİL BEYiN ki Sovyet konsoloslarile konsoloha- muhtelif yerlerinde bilhassa, Bres- ve dört Ağustosa kadar dev 
ne memurlarına pasaport vermekten lav da zabıta ile komünistler arasın- cektlr. 

CEVABI imtina etmiştir. da çarpışmalar olmuştur. Bresl1iv da Diğer taraftan grup m!lın 
Pekin, 23 (A.A.) - Sovyet sefare- bir kaç yaralı vardır. sergi komisyonile birlikte ken 

Cıhanı hayrette bırakan, yekdiğe- ti umuru, Alman orta elçiliğine res- UZLAŞTILAR! !arını tertip ve tanzim edecek 
rinin mütemmimi olmak itibarile bir • d' d'l · t' M kd B d t 22 A A H · · Sergı'ye Anadolunun muhtelif mı surette tev ı e ı mış ır. u en· u apeş e, . . .- arıcıye 
kül vücuda g.etirmiş olan, Gazimizin de akdedilen askeri konferansta hu- nazırı M. Valko ile Bulgaristanın grupları da iştirak etmektedir 
bu büyük eserleri içinden en mühim- dudun müdafaasına Kirine ve Kel- Budapeşte maslahatğfizarı bu gün Sergiye getirilecek eıyanın 
mini ayrıt ederek süalinize cevap ve- loug Kiang kıtaatı memur edilmiştir. Macar • Bulgar uzlaşma ve hakem· talı olması esas tutulmuştur. 
rebilmek pek güçtür. Çünkü Japonların elinde bulunan ce Jik muahedesini imzalamı•1 .. dır. D'ğ f b' · f · Mamafih hen bunu bulmağa ça- ,...... ı er tara tan ır ıt aıye 

nubl Maneuri hattından bilistifade Muahede beş sene müddetle meridlr. da 'd b ı ktır p l's lışacag" ım ve Gazinin, biribirinden > aergı e u unaca . o ı 
• asker sevki imkanı yoktur. Nanken KELLOG MiSAKI · ti' d b' · k · ı·g· 

U" stu··n sayısız eserleri içinde en mü· rıye e ır sergı omıser ı 
hükumeti, ecnebi müdahalesi ile de· h' A A H d k · himmi, Lausanne'da kazandığı zafer, Vas ıngton, 23. . .- arp a- c ece tır. 

Yani ahitnamedir diyeceg"im. Çünkli: ğil, fakat cemiyeti akvamın tavassu- leyhindeki misakının tasdikina mü- Sergiye 500 Ü mütecavüz f 
tu ile vazıycti tanzim etmek arzusun ll'k "k d'· A t B ı t ·ı de 74 1· •tı'rak Gazi bu zaferi, bize hasım olmakla tea ı vesaı un vus urya ve u • yı emsı e n grup , 
da bulundug' unu mübeyyin beyanna- · f d h · · tı' beraber adedi de yediden aşağı düt- garıstan tara ın an arıcıye nezare- r. 

meyen Avrupada ve Asyada rakip- meler gönderm~kte devam ediyor. tine tevdi edilmiştir. Rcisicümhur M. Sergide teşhir edilecek eşya 
siz kalmış müttefik bir devletler man- BİR ISTlFA Hoover, misakin meriyet mevkiine yalnız kağıt ve iğne bulun 
Zumesı'ne karşı koyarak kazanmıştır. 1 d 22 A A T' girdiğini yarın resmen ilin edecektir. dır. 

Be gra , . . .- ıcaret ve ŞÜKÜN iÇiN ı s · · kü. dm d bul Bo"yle bı'r zaferin ne türk ve ne de M · · · ·r · ergının P a un 
sanayi nazın aıuranıç ıstı a etınit- (AA ) H"kQ t A M M ı· · · · .,. ba•ka bı'r mı'llet tarihinde mislı' yok- k di . •·•ı Atina, 22 • . - u me • . ec ısı rem n.o&Zim paga 

, tir. Maliye nazırı en sıne ve..., et · · · ·· .. ·•k· · · B kil İ H tur; bu zafer sayesindedir ki Türk J:ustosun bırıncı gunu su un ve ınti· agve smet p"fa z. ne, v 
ve Türkiye asır!ardanberi bağlı bu- !eı!d!!ec~e!!ik!ı!tı!!'rı!!. '!."!!!!!!!~!!!!!~~!!!!!!!!!!~~ zamın muhafazası için ihtiyati tedbir meh'us B. !ere davetiyeler gön 
lunduğu esearet zincirini koparip, füru etmeğe mecbur kılmıştır. Zafe- İİlcİİr•aİİİIİİİmİİaİİğiialıkiiaiiriiiaiiırııivİİeİİrmiiiişfıitİİİirİİ. •••llİıİİİcİİektirİİİİİİ' ii'••••••••-ı 
onu bağlayanların yüzlerine atmış ve ri elde etmek için kuvei maneviyesi 
hakiki hürriyete ve tam istiklale ka- sukut eylemiş ve Harbi umumide za. - . 

1 
. • 

vuşmuştur. yif düşmüş olan ordunun ve bütün -~-.... JJarık, hayat, ka?.a ve olom0..ııl sıgorta larınızı 
Memlekete servet, refah, terakki milletin moralini yükseltmek icap e-~ Galatada Ünyon hanında kıiin Ünyon sigorl;a kumpanyasına 

yolun\! açan Millet ve Hükumetimi- d~yordu ... Gazi Hazr~tle~ bUyük feda pyatırımz. 
zi hukukan da diğer Garp millet ve kar~ık gostere~ek ".'ılletın ba~rn~. ~eç Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte ol:tn 
hükUmetleri seviyesine çıkaran gene mege azmctmıs . hır cok musküJata 
bu ahitnamedir. karşı gelerek nihayet hakimiyeti ele u·· N y O N 

Mimar.ı. azamın, y(:ni baştan garp almış v e kuvveLef'l· iırdıgı ord 1J 1! ... '\-
tarzı mimarisinde kurduğu devlet nadolu harbinde zaferi kazanmıştır. , 
binasrnın mesnedi gene bu ahitname- Zaler her ıeyin hakiın ve amilidir. 
dir. Büyük Frederik yedi sene ve Bis-

Türk milletini yeniden ve tam bir mark ta 66 ve 70 harplerinde kazanı
hakimiyetle vatan tahtina ıçlas eden lan zaferlerle Prüsya'nm istikl11lini 
Gazi, onu ayni zamanda, bu siyasi ve Alman İmperatorluğunun vücude 
zafer taciile de tetviç etti. gelmesini temin etmişlerdir. 

Gazi, bu taci en kiymetli pırlanta Gazinin zaferi de bizde yapılan in-
taşlannda yüzbinlerce kat daha kiy- kılapların amili olmuştur. 
metli, daha değerli maddelerle tezyin Mazide bir çok diplomatlar ve fi. 
ettirdi. losofların tasavvur ettikleri inkılap-

Bizler bu zafer tacını, pek büyük lar mukavemet karşısında akim kal
bir şükran ve derin bir gururla batı- mıştır. Ahvali fevka!adede zaferi ka
mızda taşıdıiıınız • gibi, bizlerden zanmak Fred:,rık ve !'J~poleonların 
sonra gelecekler de. ayni duyğu ile fevkalade zekalarına malik bulunmak 
taşıyacaklar ve fani. olmayan Gazi ile olur. . . . 
Mustafa Kemali ilelebet can ve gö- Anadolu muvaffakıyetı yanız hır ı
nülden derin }ıörınetler ve şükranla ki meydan muharebesi ile değil, mey-
yadedeceklerfilr. dan muharebelerinin heyeti umumi-

t. HALİL yesini idare ve millet ve orduya istik-
Miitekaidini askeriyeden ifil ve düşmana galebe etmek fikrini 

Bern Sefareti sabık telkin eden zatın kudret ve kırılmaz 
ataşe-militeri, mirliva azmiyle temin edilmiştir. 

* * * İşte Gazi Hazretlerinin Büyük ku-
Zeki Pş.nın cevabı mandanlıktaki evsarı aıiy•si naıen bü 

tün inkılapları vllcude getiren zafe-
Gazinin en büyük eıeri, Mlicadelei ri kazandırmıştır ki onun en büyük 

milliyede zaferi temin etmiş olması- eseri de budur. 
dır. Bu harpteki zafer harici ve dahi!r Sabık Erk§niharbiyei umumiye 
dügmanların gaye ve emellerini kır- reisi mütekait Birinci Ferik 
IDl§tır. Onlan mllletln arzuıuna •er- ZEKi 

ı ırumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınıı. 

~~~~~~~ Telefon: Beyoğlu - 2002 

D~ ına~iue ustası aranıyor 
Devlet matbaası müdürlüğünde 

Devlet matbaası otomatik tipo makineleri için iiç makine 

sına ihtiyaç vardır. Talip olanların şeraiti anlamak üzre nın 

Fen memurluğuna müracaat eylemeler!. 

Halkalı yüksek ziraat ınekle~i Beklörlü~ünoen 
Yeşil köy iskelesinde teslim olunmak ve halis meşe olnıak 

tile [300] çeki oduna ihtiyaç vardır. Agustosun beşinci Paz0 

günil saat on döı't de lhalei kafiyesi icra kılınacağından talip 0 

!arın yüz elli lira teminat akçesilc beraber Yeşil köy civarı' 
Halkalı ziraat mektebi çiftlik heyeti idaresine müracaatları. _,.. 

Geyvea~~isar ~ele~iJe riyasetinin 
1 

Geyveakhisar sulh hakimliği münhııldir; talip olırnların t.dl 
veklletlne mUracaatlan llAn olunur. 



~ .:ko ıomi 
t Yine cihan ekonomisinde Çin 

Dün Çinin etrafına üşüşen birbirine zıt Rus, Amerika, Avru
f Pa ınenfaatlerinden bahsettik. 

Bugün, Cinin kendini müdafaasından bahsedeceğiz. 
, .Ecnebi ithalatın amani olmak ilk müdafaadır. On iki ehem
·• ';1Yet·l·i limandan içeri giren, ve 150 milyon Türk lira~ı. ~dar 

•Utnruk resmi getiren ecnebi ithalatına mani olm~k ıçın~ ~~al 
n:_eınteketlerile, 1922 de Waşington itilafı aktedildı. Bu ıtılafa 
~~; adi.i~~al malına yüzde .2.5, ~~s mal:ı-_y_üzde 5 zam o~aca~= 
k' aı;ı ıtıtafname tasdik edılecegı vakıt ıtılafı yapan Pekın hu 
~etı düstü, itilaf kaldı. 
Şınıdi iŞte Nankinde payitaht kuran hükfunet, kimseye sor

~.~~z res~~ yüzde 2,5 gümrük zammı yapmış~~r. ~u suret~ her 
gün ~.al ıçın ad valorem yüzde 5 olan Çın .. g~~~ re~, b?
Cdc YUzd~ _7,5 ğa çıkmıştır. Aceba bu tecru?,eyı .?iger~~n _takip 

Bcek ~ıdir? Şimdiden bir şey söylemek mumkun degıldır. . 

Qlı~ gun, Çin maliyesinin ve Çin rüsumat1?1° b~ş~d~ ~en
b.ın ar ~~ruyor. Fakat her şeye rağmen, ÇıJ?~ekı mıllı~ılik ya
l cıyı ıyı gözle görmüyor. Yabancılara ya musamaha ıle bakı
tyM?. Ya açıkça husumet ediliyor, yahut kovuluyor. 
ediı usamaha edilenler İngilizler ve Amerikalılardır, husumet 
~en ve boykuta tabi tutulanlar Japonlardır, kovulanlar da 

slardır 

~ Çinde bir müdafaa hareketi başlamıştır. ~arp~ ~~sil gör~n, 
letjrp Ordularında bulunan bazı münevverlenn dahı ıştırak ettık
ç· . bu müdafaa hareketi, aceba hangi şiddette genişle:l'.ecek, v~ 
ş:n etrafına üşüşen birbirine zrt ekonomik tazyıklerı hangı 

ette mukabil kuvvetle geri itebilecektir? N. 

* * * 
GÜ rÜN IKTISADİ HABERLERİ 

Antrepo buhranının önü nasıl alınacak? 
Pazla ithalata lüzum ve mahal yok. 

i;,~n~-~po buhranının önüne geçmek' Diğer ithalat meyanında otomobil 
lon k ukuınet tarafından teşkil edi- levuımı da fazladır. 
tektiroınısyon bugün faaliyetet geçe- Umumiyetle ithalat esyası me~-

lto · . leketin mutat istihlak kuvvetine kı-
lcr; ın~·''Yon! Liınan ve Rıhtım şirket- !ayet edecek kadardır. İhtiyaçtan 
don ıı:'esstll.erile Rüsumat idaresin fazla mal getirilmediğine göre, mem
~ ınal. nın şımdiki vaziyeti hakkın- lekette buhran olmaz ve istihlak kuv 
tıı.c,k uınat olarak ihtiyaçları tespit veti azalmazsa getirilen mallar bir se 
•Porl ~~. tetkikatımn neticeıini bir nede elden çıkar. Ticaret odası, tüc-

V a a. ukfımete bildirecektir. carm müşkül bir vaziyette kalmasına 
İainin 'T'teti düzeltemk için Seyrise- b b' oph se e ıyet veren antrepo buhranına 
llıas, İiı . ane antrepolarının kapan karşı doğrudan doğruya tedbir ala· 
ltau,1 ke.rıne muattal kalan vinçlerle ak d - 'ld' 
diı.,t~ .". ' .boş depolardan istifade e- c egı ır. Oda, bu hususta vazife· 
da, c~' ~ıbı, Boğaz içinde ve üakü- ~ar devairln alması lazım gelen ter
cba t •hnde de tetkikat yapılarak tibat hakkında icap eden teşebbüsat
v.unaıa er!eştirilebilecek yerler de ma ta bulunmuştur.• 
•ıa oJurda kalan ithalat emtiaııma tah * Çakmaklar damgalanıyor - İn-
~iis:acak!ır. hisar resmine tabi tutulan çakmaklar 

~a•lalıg ın~t ıda~esine ıı:öre itha!itm için Darphaneye sipariş edilen made-
1lcıne İ, tşrımevelden itibaren tat- ni pullar Cumartesi gününe kadar bi-

1•rif•si ~ş a.ı:ıacak olan yeni ıı:ümrük tirilecektir. 
!atı, nuı tuccar aras d 

"ı"'"'nda .1 . ın. a .Yanlış an- * Karpuz ve kavun bolluğu çok 
{ M:cınıo1ıe,."...~ en ~elınıgtir, mal geldiii için fiatler düıüyor ._ 
··ı:- olan nızle tıcari ınünuebatı Karpuz ve kavun muvaridatı artmak 

nafi n CYletlerle mütek bil 
"1 azarı dikkat a . me- tadır. Bir hafta eve! toptan (35) ku-
i ~edeleri ak .e alın~rak ticaret ruşa aatılan "karpuzlar (20) kuruı, 
>ıtı bu tedılmek uzre olduğu 
do!•r ınuahedelerc!e .,__ dil d (15) kuruta satılan karpuzlar 5 ku-' C&ki • . zt...-e en ma d . tü 
:ağı i . sı gıbi az rcaıne tabi tutula- rUf8 ü9müt r. 
dUırıı çı.n bir kısıın taciri . t 11 Eniyi kavunlar toptan fiati 25 ku-
~ eaıno mahal .. .. erın e P rUJtur. Şehrimize günde 8 vagon kar 

. ~ehriıniz , ~orulmemektedlr. pus ve 6 vagon kavun gelmektedir. 
~ kre .. e gctirılen malların ekııe- * _ 

ll dı ile temin olunmuttur. Yoırurt satııı durgun - Son za-
fın~nlar, muayyen bir müddet zar- manlarda .. yoğ~r~. fiatleri ehemmiyetli 
'lilta •iden çıkarılamadığı takdirde surette duşmüştur. 
~le~arların sıkıntıya düçar olacağı B~nun ~ebebi, m.eyva bolluğu do
~d-"1,Ckte ve Ticaret oduının mü- layısile yogurt sarfıyatımn azalması
~ •ı' •thaliltta bulunan tacirleri i- dır. 
dit. Ill•diğinden şikayet edilmekte- Şehrimize yevmiye (600) teneke 

'l'ic yoğurt gelmektedir. Bunun (150) te 
lı. bu ":et odası umum katibi Cemal nekesi Silivri yoğurdu, mütebakıeı 

..._ 'l'~ıuata demiştir ki: Yaluva ve havalisl mallarıdır. 
'ili old ~c~ kendi menfaatını müd * Ali iktisat komiıyonu -Ali İk
l~tıı ııgu ıçin Odanın ikaz etmesine tiııat meclisi tetkikat komisyonu bu
~Üdiği t0 ktur. Esasen ithalat zanne- gün toplanarak seyahat proğramına 
' otıı adar çok değildir. Ancak yüs ait hazırlıkları bitirecektir. Şehriml-

llıiitıiırı \~azlalık mevcut olup bunun ze gelen Meclis katibi umumiıi Nu
'•~t d'! kısmım manifatura tetkil rullah Eaat B. de bu içtimaa iştirak l e ır. edecektir. 

'),..!!!!anda Şirketlerde 
'arn · .., ır ~dilen vapurlar Tasfiye işi 

118Yene ne zaman 
ıı, Yapılacak?. 

'liı, •Vtı 1 
t:.. !anı~ .arda ve kızaklarda gemile-
t~r edr.;ndcn sonra mütehassısların 

raPoı en geınileri muayene ede
ıı._Cl~rıı· r V<rıneleri lazımdır. 
b"ıl~ Bahiplerinin ekseriya müte
lo. h.ı1b r~~at 15 ten sonra çağırdr
~lıaı -~ 1 bır geminin muayenesi 
ı::" n:'. sa~tc ihtiyaç gösterdiğin: 
."'llıPan nız tıcaret müdüriyeti gemı 
'."lııeha. Yalarına ve kızak sahiplerine 
~ babsıs gönderilmesi için sabah
'~".~l>tı er Verilınesini bildirmiştir. 

S,y,llClJLAR • SEYRISEFAIN 
~~da lS~fain idare meclisi son içti
llı~lhrı' ' arcye alınması teklif edilen ,:;t ve ~apuru meselesi görüsül-

I}ı;: o·· .~ geminin mubayaası muV .oru1rn . . 
~ .aPur cınıştır, 
'lı '<iare •ular • Seyrisefain ihtilafı 
\ !'ı ve bnıe_cHsindc mevwu bahsol
'lı:arrı;r u ıııın sür'atle halledilmesi 

etıniştir 

-----23-:;T:-------
l:ı~ eırunu:ı: bayramı 

lllbndev·· 
ı~' bir ç kırı ~'Csıniye tatil olduğu 
"1t do d .0 magaza ve dük kin sahip li ter~·~kinlarını açmayarak gez
"' ıı ., .. ı etınişlerdir. 
... 4 'll•den d'" B - · · ~ •. ta fazı _un ogazıçıne ve A-
tı ""lata .a ragbet olınuş Boğua ve 

dip ı:eıgı~en vapurlar dolu olarak 
mışlcrdir l' . 

"ol>hane t b'I . 
11 

""ord 0 orno ı fabnkaaı 
ıııı~ ıı..~t T_opbane anbarlarmı fab
ııı tadn~ •frağ için yapmakta ol

l!ıj ıı_ tad:liı t .d~vam etmektedir. 
l ••tihd t •çın altmış inşaat ame
~ "'aaı, .:, edılmektedir, 
~ tın ı.,: >!edilen kmmda maki
ıı,1 ~aıaı,1 ru!ıııasına ve beton maki-

~lt arının )i f. yapılma•ına başlan-
t abl'İk 01

' 1do a ancak Te1rinievel bida
. faaliyete geçtlıilecektir. 

Malul gaziler pazarı
nın tasfiyesine 

başlanıyor 
Malili gaziler pazarı idare heyeti 

bugün toplanarak, şirketin tasfiyesi 
dolayısile vaziyeti hakkında bir ra
por hazırlayacaktır. 

Bu rapor, perşenbe günü toplana
cak olan heyeti umumiyede tetkik 
edilecek ve şirketin tasfiyesi için bir 
heyet teşkil edilecektir. 

Tasfiye bitinceye kadar pazarda 
mevcut ~şyanın perakende olarak, 
likidasyon halinde satışına devam e
dilecektir. 

Şirketin müdürü M. Bornştayn, 
malul gaziler pazannın mali vaziye
ti iyi olduğunu, geçen sene bilanço
sunda görülen (10,000) liralık zara
rın evelki seneye ait olduğunu paza
ra ait eşyanın kıy;ıneti (100,000) li
radan fazla olduğunu söylemiştir. 

Vapur tene:ı:zühü 
Beylerbeyi terbiyei be~en.~ye k~

lubü dün bir deniz tenezzuhu tertıp 
etmiştir. 

Vapurla Adalar civarında Ye Bo
ğazda gezmiştir. 

-----
Telıi:ı: telefon tirketi 

Telsiz telefon şirketinin vaziyeti 
günden güne iyileşmektedir. Telsiz 
şirketi önümüzdeki kış devresi için 
bir proğram hazırlamaktadır. 

Şirket Darülbedayi artislerinden 
de istifadeyi düşünmektedir. 

Telsiz telefon için talıaia edilen 
40,000 lira tahsisat alındığı zaman 
proğram tevsi edilecek ve meşhur 
hikiyecilerimiz de angaje edilecek
lerdir. 

Yeni seyyahlar geldi 
(Kalifomiya) namında bir vapurla 

dün 500 kadar İngiliz ve Amerika
lı seyyah gelmiştir. 
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Mahken elerde 
MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ -Otuz kuruş yüzünden! 

--ı..ı ........................ _.a. _______ 118ıııııı::m ................ .. ''Karpuzunu başına çal, ben 
30 kuruşumu isterim!,, Emanette 

Tarifelerin tevhidi 
Komisyon bugün 
faaliNete başlıyor 

Cemiyeti belediye azasından Emin 
Ali bey, Seyrisefain, Şirketihayriye 
ve Emanet hududü dahilinde işliyen 
şimendifer tarifelerinin tevhidi için 
teklifte bulunmuştu. 

Bu teklif Cemiyeti belediyece ka
bul olunmuş ve bir komisyon tetki
line karar verilmişti. Komisyon bu 
gün ilk defa toplanacaktır. 

Vesaiti nakliye şirketlerinin tarife· 
!eri tetkik olunacak ve tevhidi şekil· 
teri araştırılacaktır. 

KADIKÖY HALI 
Kadıköy hali açıldığı günden beri 

istenilen rağbeti bulamamıştır. Ema· 
net, halin boş kalmaması için bazı 
tedbirler düsünmektedir. 

KIŞ PROCRAMI 
Bu seneki kış çok olduğundan şe

hir işlerini sekteye uğratmiştı. Önü
müzdeki kıtın da çok olması ihtima
line mebni Emanet bir kış proğramı 
yapmak için istihzarata baslamıştır. 
Şehremini Muhiddin Bey, bu husus· 
ta Emanette ki mutahassıslardan mü 
talaa sormuştur. ---EMANET KERESTECiLERDE 

BÜYÜK BiR HAL YAPACAK 
Keresteciler yangınından sonra, 

geçen sene, Emanet tarla kaidesine 
tevfikan yangın sahasını ifraz etmiş, 
bu sahadaki arsa sahiplerine de arsa
larının eski kıymetleri üzerinden bo
no vermişti. 

Arsa sahipleri bonolarla ifrazı mü
teakip yangın sahasında yeniden ar
sa mübayaa edecekler, arsa almak 
istemiyenler de bonolarının mukabi
lini Emanetten tahsil edeceklerdi. 

Yarışlar 

At yarışları 
Bu cunıa günü Veli 
Efendide başlıyor 

tık koşu satış koşusudur, 
mükafatı 2000 liradır 

Istanbul at yarışlarına bu cuma gü
nü Veli efendi çayırında başlanacak
tır. 

Bu haftaki birinci koşular 
satış koşusile baılanacaktır. Yarışla
ra 30 Ağustos Cuına günü nihayet 
verilecek ve ertesi hafta Sipahioca
ğı koşusu yapılacaktır. 

Birinci koşunun ikramiyesi 2000 
liradır. 

Bu seneki at yarışlarına memleke
timizin en güzide hayvanları iştirak 
etmektedir. Diğer taraftan ecnebi 
memleketlerden ezcümle Suryeden 
de hayvanlar iştirak etmektedir. 

Karaca beyden getirilip koşuya iş
tirak edecek hayvanlara ayrıca ikra
miyeler tahsis edilmiştir. Haradan 
getirilecek hayvanlar Satış koşuları
na iştirak edeceklerdir. 

Yarışlarda intizamın temini için 
fevkalade sarfı gayret edilecektir. 
Bunun için bir heyet tefrik edilmiş
tir. 
Yarış günleri Sirkeciden 12 den 

2,5 e kadar Veli efendiye 5 tren tah
rik edileceği gibi avdette de ihtiyaç 
nisbetin4e tren hazır bulundurula
caktır. Diğer taraftan Yedikuleden 
ve Topkapıdan da tramvay kumpan
yasının otobüsleri yarış mahalline 
seferler yapacaktır. 

Yarışlarda bahsı müşterekler ter
tip edilecektir. 
Koşu mahallinde ucuz ve munta

zam bir büfe bulundurulacaktır. 

Emanet, keresteciler yangın saha-~ıg· 
sını bizzat tasarruf etmiye karar ver- , 1 
diği için bono sahiplerine buradan --.-ı = ı 
arsa satmamaktadır. Bonolarda tedi· ı.·------İlıı 
ye edilmiye başlanılmıştır. 

Emanet, kamilen tasarrufa karar 
verdi~i bu mevkide sebze ve meyva 
hallen inşa edecektir. Gelecek sene 
bütçesine hem bu haller için, hem 
de Eminönü ile Unkapanı arasında 25 
metre genişliğinde bir cadde küşadı 
için tahsisat koymıya karar vermiş
tir. 

VAKiT KORESt 
Şehrimizde umumi yerlerde bulu

nan saatlerin ayartan birbirine uyma 
dxğmdan. Bunun önünü almak üzre 
Heyeti vekile kararilc şehrcmanetine 
devredilen mülga bahriye nezaretine 
ait vakit küresinin Galata kulesine 
talik edileceği de yazılmıştı. 

Cemiyeti belediye vakit küresinin 
kuleye vaz'ı için muktazi tahsisatı 
kabul etmiştir. Bu hafta zarfında kü
renin kuleye taliki için Emanet heye
ti fenniyeoince ihzarat yapılacak ve 
küre nihayet 15 gün sonra mahalline 
konacaktır. 

YENi KÖPRÜLER 
Emanetin yeniden yatırmakta ol

duğu İstinye köprüsü inşaatı yakın
da hitam bulacak ve resmi küşadı 
merasimle yapılacaktır. 

Köksuda inşa edilecek köprünün 
vazı esas resmi bu hafta içinde yapı
lacaktır. 

Bir ay sonra da kağıthanede Sün
net ve Silibtarağa köprülerinin vazi 
esas resimleri yapılacaktır. 

Bu köprüler ağaçtan iken betona 
tahvil edileceklerdir. 

ADALAR ELEKTRICI 
Emanetle elektrik şirketi arasında

ki Adalar elektriği hakkındaki mese
le müzakere edilmektedir. 

Kartaldaki çimento fabrikaııma ka
dar tesisat yapılarak oradan kahla 
ile Adalara elektrik isalesi dü~ünül
mekte ve tetkik edilmektedir. 

Bu cihetle Emanete şirket ara
sında itilaf hasıl almassa Emanet A
dalar elektriği tesisatını kendisi ya
pacaktır. 

Memlekette kaçakçılık 
kat'iyen ya,atılmıyacak 

Istanbul vilayetine tebliğ edilen 
yeni kaçakçılık talimatnaınesine na
zaran gümrük, müskirat, tütün, si
gara kiğıdı ve saire gibi inhisar al
tına alınan mevaddı kaçıran, kaçak 
olduğunu bildiği halde satın alan, 
satan, kullanan, nakleden ve kaçak
çılar arasında muhabereyi temin e
denler hakkında aynen kaçakçılar gi 
bi muamele yapılacaktır. 

Kaçak eşyayı kullanan ve kaçak
çılığa iştirak eden memurlar bir da
ha devlet hizmetinde kullanılmamak 
üzre tardedileceklerdir. 

Gi:ı:li rakı fabrikaları 
Davutpaşada oturan Vartanın e

vinde d50• ).iJoluk bir kazan, 
dOOO• kilo cibre, 50 kilo rakı; Be
yolunda Tozkoparanda oturan Yor
gi isminde bir Rum ile gene Yorgi 
isminde diğer bir Rumun müttere
ken yer altında vücuda getirdikleri 
gizli rakı imalathanesinde c250• ki
loluk bir kazan, c2000> kilo cibre, 
c!SO• kilo rakı, rakı nakline mahsus 
kadın korseleri, maroken çantalar 
Kasımpaşada Zincirli kuyuda Sabri 
efendinin, Beyoğlunda paşa bakkal
da Torosun, Kara&ilmrükte Kurtağa 
mahallesinde Hakkı efendinin, Fa
tihte Emirbuharı mahallesinde Fir
devs hanımın evlerinde de kaçak ra
kı, cibre ve saire müsadere edilmis
tir. 

Bir cinayet 
•••••••• 

Şoför Cevat aşk 
rakibi Yasefl 
bıçakla vıırdu ..... 

Hasköyde kıskanÇlık yüzünden 
bir cinayet olınuıtur. Şoför Cevat 
namında biri musevi Yascfın sevdiği 
kadına ikide bir sataşmasından ve 
elinden almak istemesinden dolayı 

fena halde sinirleniyordu. 
Dün Cevat ile Y aaef karşı karşıya 

gelince bu ezeli rekabet yüzünden 
aralarında kavga çıkmış Cevat bıça
ğını çektiği gibi Yasefi üç yerinden 
ağır surette yaraladıktan sonra kaç
mıştır. 

PEK FECi ÖLÜM 
Büyükderede Civici sokağında 19 

numaralı evde oturan İstepanın bir 
buçuk yaşındaki kızı Marı dün man
g.al başında oynarken çaydanlığı üs
tune devirmis vücudunda hasıl olan 
yanıklardan biraz sonra ölmüıtür. 

KADI KÖYÜNDE YANGIN 
~adıköyünde gazinocu Nikolinin 

evınden yangın çıkmı§sa da yetişile
rek söndürülmüştür. 

SEKTEDEN ÖLDÜ 
. Dün Beşirkemal eczanesine gelen 

hır hastanın üzerine fenalık gelmiş 
ve kendisi otomobille Cerrah paşa 
ha~tanesine nakledilirken kalp sek
tesınden ölmüştür. 

HALlLIN 60 LlRASI 
Sabıkalı Osman Gerezeli Halil na

ınmda bir safdili kanduarak 60 lira
sını aşırmıştır. --CÜZDANLAR! AŞIRIRKEN 
. -':"ransız tebasından Jan isminde bi

rısı dün Galata rıhtımında rıhtım şir 
keti memurlarından Ekrem efendi
nin ve Ayşe hanımın cüzdanlarını 
çalınış. kaçarken yakalanmıştır. 

TRAMVAYDA GAZELi 
Evvelki gece saat onda, Beyazıt

tan kalkan 189 numaralı Kurtuluş -
Beyazıt tramvay arabasına Sirkeci
den beş sarhoş binmiştir, 

Tramvay Eminönüne geldiği za
man sarhoşlar cigara içıneğe başla
mışlardır. Biletçi bu adamlara cigara 
ıçmemelerini söylemişse de sözünü 
dinletememiş tir. 

Bunun üzerine Eminönünde tram
vay durmuş, biletçi ile sarhoglar ara
sında kavga başlamıgtır. Bu sırada 
bir kontrol memuru gelınig, sarhoşla 
ra inmelerini ve yahut cigaralarını 
söndürınelerini ihtar etmiştir. Beş 
sarhoş son ihtar üzerine tramvayın 
camlarım açmışlar, cigara bulunan 
ellerini pençerelerden dıprıya uzata 
rak: 

- Buna da karışamazıınu: ya? De 
mişler, bu suretle cigaralarını içme
ğe devam etmiflerdir. 

O esnada bir poliıe tesadüf edil
mediği için tramvay daha fazla dura 
mamış, hareket ettlrilmittir. 

Şişane yokuşunu çıkarken çigara
lar bitmİ§, tramvay sahanlıklarına çı
kan sarhoıjlar bağıra bağır gazel o
kumağa başlamıtlardır. Bütün bir 
tramvay müşterilerini rahatsız eden 
sarhoşlar Galatasaray merkezince 
yakalanmışlardır. 

Villlgette 
Metruk emlak 
Fuzuli işgallerden 

kurtuluyor ve 
satılıyor 

Temlik kanununun yedinci mad
desi .. : .. tefsiri emlaki metrukeyi fzu
li işgallerden kurtarmıştır. 

Firari eşhastan metruk olup Ha
zineye ait olan emlik için burada ek
serisi gayri Türk olan vekiller çıkı
yor ve Hazineyi işk5.le sebebiyet ve
riyorlardı. 

Yeni tefsiri kanuni mucibince ar
tık fuzuli tehiri icra kararı almama· 
dığı cihetle emlaki metruke işleri 
muntazam bir hale girmiş demektir. 

Metruk emlak idaresi bu gibi em
liki satmakta ve Hazinenin hakkı zı
yadan kurtarılmaktadır. 

MEKTUM EMLAK 
Diğer taraftan tebrimizde daha bir 

çok firarilere ait ve mektum emlak 
bulunduğu cihetle bunların da mey
dana çıkarılmasına çalışılıyor. 

SiLiVRi TAHKiKATI 
Silivri kaymakamı ile nüfus ve 

iskan ve diğer bazı memurlar hakkın 
da tahkikat yapacak olan heyet Sili
vriye vasıl olmuştur. Bu günden iti
baren tahkikata baslryacaktır. 

DEFTERDARLIK TAMiRAT! 
Defterdarlıktaki tamirat ve tadi

lat bitmek üzredir. Alt kattaki mu
hasebe kısmı bankalarda olduğu gi
bi toplu ve etrafı gişelerle cevrilidır. -MEMURLARIN KAZANCI 

Kesirlerin tevhidi kanunu muci
bince ve barem kanununa istinaden 
memur maaşlarından kazanç vergisi
nin şimdiden kesilmiyeceğini Vila
yet idarei hususiyesi iddia etmiştir. 
Bu meseleyi Defterdar Şefik Beyden 
sorduk. • 

Şefik Bey diyor ki: 
« - Barem kanunu Eylülden iti

baren tatbik olunacaktır. 
Barem kanunu tatbik olununcaya 

kadar memur maaşlarından yüzde 
beş kesilecektir. 

Esasen bazı yerlerde de böyle te
reddütler olınupa da Maliye Veka
leti tereddüde sebebiyet olmadığını 
tebliğ etıni§tir.» . .,o-..,...,-,--=--

Haklı bir ihtar 

Vak'a bir borç meselesinden çıktı diyorsunuz. Alacağınız 
ne kadardı? 

- 30 kuruş ... Ama altı aydanberi ••• 
- Altı aylık faizini de mi istediniz? 
- Faizi bırakın da ana parayı da alamadım. 
- Sonra? 
- Sonra bir gün sergiye gittim. Baktım piyasada ne kadar 

ham hışır karpuz varsa toplamış, ibadullah satıyor, Yanına yak 
taştım: 

- Ulan dedim, üstünden sene geçti, daha şu bizim otuz ku
ruşu vermiyecekmisin? 

Hiç sesini çıkarmadan sergiden bir karpuz çekip aldı: 
- Aha dedi, al sana bir karpuz! Allah, seni inandırsın denc-

sini ( 40) a satıyorum. 
Göz göre de dolına yutulur mu? 
- Karpuzunu başına çal dedim, ben otuz kuruşumu isterim 
- İşte ne oldu ise o zaman oldu. 
-Ne oldu? 
- Suratıma üç kere, «tuh tuh» diye tükürdü. 
- Sen karşılık bir şey demedin mi? 
- Bir şeycik demedim. 
- İyi ama o böyle olınadı iş, diyor. Sen de ona yumruk at-

mışsın. 

Çolak elini uzatıp gösterdi: 
-Efendim, bende yumruk atacak hal var mı? Az daha orada 

kalaydım, tekme ile yumruk ile canımı çıkaracktı. 
- Bu otuz kuruş ne parasıdır? 
- Efendim, bir akşam, bu soysuzla bir yerde içtik. Otuz ku-

ruş ondan bana, yok tövbe, benden ona geçti. Ver dedim. Kız
dı. «Alacağın bende olsun!» dedi. Ses çıkarmadım. Aradan haf
ta geçti, ay geçti. Aklı sıra bizim otuz kuruşu kaynatacak. Bal
ta oldum. O da bana böyle etti. 

Maznun yerinde duramıyordu. Nihayet birdenbire köpürdil: 
- İşin içinde bafika iş var Reis bey, dedi; bu herif bana ma

dik oynadı. Bu otuz kuruşu benden üç kere aldı. Şimdi de dava 
açıp bir kaç kuruş daha koparmağa çalışıyor. Kaç kişi isterseniz 
şahit getireyim. 

- Pek ala her ikiniz de şahitlerinizi getirin de muhakemeye 
devam edelim. 

Ekmek ve buğday fiatı 
Ekmeğin bir kurrş indirilmesi kabil nıidir? Yeni 

bir iddia var, mütahassıslar ne diyorlar? 
Ekmeğin buğday fiatına aatılmaS! mayıp bir çokları iflas halindedir. 

iddiaları buğday mütehassısları tara- Bu vazıyeti düzeltmek için, İtalya· 
fından gayri varit görülmektedir. da olduğu gibi mıntaka fırınları tah-

.. zah,ire ehli ~i~r~ainden .Nuri . B. tlt etmek ve bu suretle mevcut (300) 
dun hır muharrırımıze dem1Jtır ki: fırının yüzde kırkını tasfiyeye tabi 

- Bir kilo buğday fiatına bir kilo tutmak zaruridir . 
Deniz ticaret müdiriyeti milli va- ekmeğin satılması için, buğdaydan Bu sene hariçten buğday celbine 

pur kumpanyalarına ilin ettikleri kepek ve sair marda denilen madde- lüzum kalmamıştır. 
saat ve günde hareket etmeyen ve !erin ayrılmaması lhımdır. Emanetin Anadoludan şehrimize (6,000) va
fevkalade bir ~al olmadığı ~al~e li- tayin ettiği evsafta ekmeklik un, huğ gon buğday, ( 4000) vagon arpa, (3, 
manlarda ~eldıyen ve!a tarıfesınde daydan ancak yüzde yetmiş sekiz 000) vagon mısır elecektir A ıca 
olmayan Iımanlara ugrayan . vapur nispetinde istihsal edilebiliyor. Trakya, Marmara ~e Karad;,ruI"sa-
kaptan ve kumpanyalarının tıddetle Yapılacak çare. • • hill 1 d 
tecziye edileceğini bildirmiştir. . . , er"; en de (3000) vagon buğday 

TALEBE BIRLICI KONGRESi Ekmek meıele~ı~ı halkın lehıne o- sevkedilecektlr. 
T 1 b b' l'ğ' k . . !arak halletmek ıçın yapılacak en e- İhracat emtiamızdan yulaf n bak· 

a e e ır ı ' ongresı yarın top- saslı tedbir narha un fiatleri yerine J k ı d b nı · 
!anacaktır • . . . . . a no san se e u ara mukabil tru· 

· _ __ bugday fıatlerım eaaa ıttihaz etmek- ııu, mercimek ve nohut mahsulü 
Zonguldak - Zağfranbolu tir. Bu suretle hakiki bir hesaba is- fazladır.> 

yolu bitti. ~~t. edi.H_rse ~km~~in fiatl bir ku~.uı Yerli mahsul iyi 
Zonguldak - Zağfranbolu yolu bit ındirileb~~· ŞımcJfki yanlıı uıul yuz- Hükil.met, yerli mahsu!Atııı ço\ 

miştir. Yarın bu yoldan Zağfranbo- Und!n degırmencıler .fazla ~anıyor. bereketli olması dolayııile ecaebt bul 
!ular namına 10 kişilik bir teşekkür F ırmları taafiye mı?· • day ve unların ıı:llmr1lk realmlerini 
heyeti gelip valiyi ziyaret edecek- Fırıncılar ise iyi bir vazıyette ol- Ağustostan itibaren arttıracaktır. 
tir. 
Teşekkür heyeti vali beyi ayni 

yoldan Zağfranboluya davet edecek
tir. -----BEY SiGARALAR! 

ÇIKARILIYOR 
Tütün inhisar idaresi tarafından 

piyasaya yeni siğaralar çıkarılacak
tır. Bu siğaralar araaında Bey aiğa
rası vardır. Bey sigarası 20 kuruta 
satılacaktır . 

Bundan başka zivanalı yeni bir 
sigara daha imal edilecektir. Zıva
nalı sigaralar 15 kuruşa satılacaktır. 

Yeni sigaralar bir haftaya kadar 
piyasaya çıkarılacaktır. 

- -~ 
MODA DENiZ YARIŞLARI 

Pek yakında Moda koyunda deniz 
yarışları yapılacaktır. Yarışlar malili 
gaziler cemiyeti tarafından tertip e
dilecektir. 

Cemiyet bu hususta hazırlıklara 
başlamıştır. 

Yarışlara mintika denizcilik heye
ti, sefaini harbiye efradı da iştirak 
edecektir. Yarışlar ağustos içinde ya
pılacaktır. 

Eczacılar arasında 
Tıbbi eczalar 

Hariçten gelBn eczaların 
g/Jmrilkten sür'atle çıka
rılmaeı için hlJktlmete 

mllracaal edildi 
Şehrimize getirilen tıbbi cezalara 

ait ruhsatnamelerin itası teehhura uğ 
raması dola yısile bunlar gümrükten 
çıkarılmamaktadır. 

Alikadarlar, bu teebhur dolayısile 
bazı mühim hastalıkların tedavisi hu
ıusunda kullanılan ilaçların piyasada 
mii§kilatla ve ancak iki miıli fiatle 
bulunabildiğini söylemektedir. 

Drogüstler cemiyeti, bu vaziyetin 
düzelmesi için hükil.mete müracaatla 
teşebbüsatta bulunmuştur. 

KONGRE TOPLANIYOR 
Eczacılar cemiyeti kongrası Cuma 

günü toplanacaktır. Bu içtimada, ge
çenlerde istifa eden heyeti idare ye
rine yeni bir heyet intihap edilecek
tir. Eski idare heyetinin istifasının se 
bebi aza arasında çıkan bir ihtilaftır. 

Maarif cemiyeti 
balosu 

Türk Maarif cemiyetinin yulıl 
balosu petfenbe alqamı BUyttbdadı 
yatkulüpte verilecektir ı 

Bu balonun mevsimin on gilzel vı 
en mutena balosu olmaaı için çalıtıl· 
maktadır. 

Adaya akşam 8,15 te bir vapur ol· 
duğu ıtibl 9 da da bir vapur köprü. 
den davetlileri alarak Kadikö;tıne dı 
uğrayacak ve Adaya gidecektir. 

Saat 2 de bir vapur Adadan hara. 
ketle davetlileri ıetirecektir. 

• 1 •• 

Ticaret muahedeleri 
Muhtelif devletlerle hükmü biteu 

ti.cari ~uahedelerin aktine Afustoı 
nihayetıne kadar nihayet verilecek· 
tir. 

Fransa ve İtalya ile müzakereye 
devam olunmaktadır. 

Büyük devletlerle muahede akt· 
olunduktan sonra küçük devletleri~ 
muahede yapılacaktır. 

BAKKALLAR CEMiYETi Yeni heyeti idarenin daha mütecanis 
iNTiHABATI olmasına ebeınmiy;!_ verilecektir. JAPON SERGİSİ HAFTAYA 

._,_ AÇILIYOR 
Bakkallar cemiyeti yeni idare he: ZÜHREVi HASTALIKLAR Galatada eski liman hanında ta . 

yeti bugün intihap edilecektir. İzmirde (Zührevi hastalıklarla zim edilmekte olan Japon eşyay• 
Garsonlar cemiyeti mefsuh idare he mücadele cemiyeti) namı altında bir ticariye serj!isi gelecek hafta içindt 

yeti yerine yeniden intihabat icrası cemiyet teşekkül etmiştir. Bu cemi- muhakkak surette açılacaktır. 
için Ticaret müdüriyetine vukubulan yet zührevi hastalıkların halk arasın- Serginin son parti eşyaları da d · 
müracaat muvafık görüldüg"ü için bu da ı'ntı'oormın esbap e a ·ı; · t t b h ı· ,,.. v vamı nı e • sa a ımanımıza gelen Japon vapu-
cemiyetin intihabatı da yakında yapı kik edecek ve konferanslar tertibile rile gelmiştir. 
lacaktır. · d tt b l ktır ırşa a a u unaca . Sergiyi Japon ticaret odafarıl\o 

GARlP BiR iNTiHAR 
Bakırköyünde oturan kasap Meh

met ef. bir müddet eve! mühürünü 
çaldırmasından fevkalade müteessir 
olmuş ve dün külliyetli miktarda ten 
türdiyot içerek intihara kalkqtıfın
dan hastaneye kaldınlmıttır. 

ACABA YARALIYAN KİM7 
Kumkapıda Mihran oğlu Sabaç ge

ce evine gelirken Laneada Muıtafa 
Kemal Pôl§'l caddesinde önüne tanı
madığı iki phiı çıkarak bacaizndan 
yaralamqlardır. ...... _ 

PARMAKLIKTAN D0ŞT0 
Kmltoprakta İhlamur caddesin

de Yorginin evinde Aliye hanım Bal
konda kilim silkerken parınaklık kı
rılarak düşmüş ve ağırca mecruh ol
mustur 

KIZ MUALLiM MEKTEBi dan birkaçı birleşerek açmaktadll' 
MEZUNLAR! tar. 

Bu sene kız muallim mektebinden Sergide daha ziyade garp nıernl . 
102 hanım mezun olmuştur. ketlerinde yapılaınıyan veya daha 

Genç hanımlarımızın hepsi Anadolu pahalıya mal olan ewalara mevki 
nun muhtelif yerlerine tayin edile- verilmiştir. 
ceklerd!r. Serı:inin kilşadında hazır bulun. 
DEVLET DEMiR YOLLARINDA mat ~ üzre İsmet paşa hazretlerine ve 

TETKIKA T ktısat vekili Şakir beye davetiye-
Devlet demiryollan idaresinde Di

vanı muhaaebat mürakıbı Sami B. 
tarafından tetkikat yapılmaktadır. 

VEREM DİSPANSERi 
Vilayetin yerebatanda yaptırdığı 

verem dispanserinin resmi küşadı bu 
hafta içinde icra edilecektir. 

TiREDE ŞARBON AŞISI 
Tirenin Yeni çiflik karyesinde ki 

sığırlarla Torbalının Arapçı karye
sindeki koyunlara şarbon ag1sı yap· 
mak üzre iki. memur ıı:itmişlerdir. 

ler gönderilmiştir. 

SERGi YARIN AÇILIYOR 
İz~ir sepet ve çiçek mekl'ebin{r 

sergısı yarın saat onbcştc Bc1oğlun 
da. Başvekil İsmet paşa hazrflleri vt 
"'.'ır zevatın huzurile küşat edilecct'i. 
tır. 

"Avdet - B. M. Meclisi reisi Ka· 
ıım paşa hazretlerinin rofikaları ha 
n~me~endi _bir ınüddet eve! Viyanay; 
gıtmışle~dı. Hf. dün v iyanada.u av • 
det etmıslerdir. 
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verıi alamaz; bilakis ecnebiler her r:::~'f' 
nevı .ktisadı imtiyazlara malik ı . 

O Osmanlı impcratomıgunun 1 k:, 
Avrupa devletlerine sormadan ı izın 
almad . 1 krndi toprağında deıniryo
lu yapamaz, h2tla mektep lıU, yapa
maz! .Bilakis ec ıebi mekteplere, ec
nebi postanelere. rcncbı vapurlara ge 
niş ve serbes bir saha! .. 

iiui::i:\ 1:11:. J:,I:\ ':::E~T::::i<=,· .ii~ R=~ ~ \ IB.'ı -
i.k.Aye 

Analı ar 

TE".[\lllZ, 1929 
--· - - - it 

ce H.h Blıgtin •uzgt r po 
c•~ 1.t·~ h a ı.;.ıı;,m eıı. hulu 

Sonra. mali vaziyeti de, yaptığı is- ı 
tikrazların faizini bile ödcyemeye<:ek Saat yarımda o<lama indim. 
bir halde! .. Şu güller ve karanfillerle na sonra olanı biteni anlaursın Kadın yatağında mışıl mışıl ra 

!Af>. tır. Bu vaziyetteki bir memlekete ya- süslenmiş masada yemek yiyen değil mi? uyurken, benim gözüme uyku 
kışan hakiki at (isim), lmperatorluk sarı saçlı esmer kadını görüyor Anlatacagnnı vadeıtim. Acı girmiyordu. Şafak sökünceye 

FELEK değil, belki Müıterek Avrupa kolo- musun? kahvemi içtim. Arada sırada 14 
niıİi olabİilir! .. P. L 'd Pal~ Beach'da, Amerikalı numaralı anahtarı yokluyor- kadar uyuyamadım sinir için- DOnkll bllmeccmlzln 

şte, smet aşa ozan a o asır- . . . . de dönüp durdum. 
DON DE.CIL KASA tık kötülüklerin bu hale soktuğu Oa- hır dostumla, otelımızm lokan- dum. halledllmlf şekli bilmecemiz 

Bu gllnkO yeni 

Bir garip vak'a : Bir katolik papa- manlı 1mperatorluğunun, karmakan- tasında yemek yiyorduk. Dos- • • • • • * * * SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞAÔI: 
• ., bir kaç gün evci yolcu salonun- şık hesaplarını da temizlemek, on- tumun bu sözüne güldüm: Saatrrna baktım. Onbir bu- Moris Dekobra, Amerikadan 1.- Sütle kahveden yapılan ıe- 1.- Hendek (5) 
dan cıkarken halu tavrundalri garabet d.an sonra d~ tam ve k~mil bir .istik- - İnsan hem ıranşın, hem de çuktu. Odamdan çıktım. Otelin avdet ettikten sonra "Foks _ ker (8) 2.- Noksan (5) 
ve y<lrüyüşündeld gayrıtabülik naza- ifil ber~tıru ıatıhsal ve unza eltimıek d im ı d eli · d" I · d "ki k . . .. .. . 2.- Alaturka bir be§tC ( 4) 3.- Bab ('4) 
rı dikkatı cc:bctmiş, biraz durmasıru vazifesıyle kar~ılaşmıf bulunuyordu. e esme~ 0 az· e m. .. ~es!ız mer ıven erın en 1 at Trot dıyarında" dıye kuçuk bır 3.- Kaşığın ağababası ( 5} 
rıca etmisler ve üstünü aradıkları Tarihte, bu kadar değimli, bu ka- Amenkalı arkadaşım, mu- ındını. 22, 20, 18, 16 numaralı eser nesretti. Bu macerayı ora- 4.- Çocuk doğurtan (S) 

4.- Tatlının akaı <3) 
=n. bu ruhani yolcunun donw1un dar apr ~ir iş yfiklc~~iş ve b:ıa_r- l~h~z3;?1~~ zavallılığına açırmış odaların ön.üı;ı:den geçtim. 14 da anlatıyordu. Geçen gece bir 5.- Nota (2) Sathi olmayan (5) 5.- Metronun ufağı (6) 

1 -t~ dc bir mücevher çıkıııı bulmuş- mış bır mı!let mumesaılı var mı. bil- gıbı yuzume baktı: numaranın önunde çarpıntıya r t b 'f h ki t 6.- Rabıt edatı (2) 6·- Vakıt <2> 
Ja.;. Bu en emin yerine ( !) sakladığı miyorum A 1 d eli b d 1 k ı d B' dd"d mec ıs e unu şı a en na e - 7 İskambilde birli (2) kudur' 7.- Balta (5) . ·: • . . 

1 
P b k - yo, e , u asır a o - ya a an rrn. ır an tere u e tim Sustug~um zaman kıvıkım .- ) ( ) B r .-,~cev herler hakkında ne diyeceği Ne garıptır kı, smet aşa u a- may c k I k b" d" t"" S alt k · • muş (S 8.- Çifteyle vurulan 2 ı 

ke."1clisinden sorulduğu zaman tema- dar ağır şartlar altında, bütün bfr a a •. 0 amayaca ır şey uş um. onra 'lln 1 an so - bakışlı bir hanınıefendi sordu: 8.- Kalının akıri-'(4) Zaman (2) dm ismi (6) 
men ademi malumat beyan etmiş ve husumet aleminin ortasında Türkün kaldımı kı ?. . . Geçen ,...sene bu tum, kapıyı açtmı. - Demek Dekobra kadının 9.- Beyaz (2) Bayatın aksi ( 4) 9.- Boyun aksi (2) htifhaJ'11 
kc:'.ıdi gibi fakir bir papasın böyle kı- ~illi hakimiy~ti.nin ve ~m istikl~l!- güzel vatandaşımız esmerdi, bu Kocaman oda, bir nim aydın- dediğini yapmış? ... Elektriği =~§§:::-::;~g..-g~-=====-::::::==::;=z:::::=::;:::;::~========t::::;: 
M•ttar şeylere mLlik olamıyacağına n!n ~ratın! .•stıhaal!e ugraşır, dıdt- sene saçlannı sarıya boyadı, sa- lığa gömiılmüştü. Yalnız, ka- söndürmüş, odasına inmiş öyle u-c-u· -z--·M--A-L· -ALMA-KLA 

ran bunları haberı olmadan baş- nırl<cn, gerıs!nden onun hızın~ _gev- nşm esmer oldu .. , Şimdi ma- ryolanın ba§ ucundaki masanın mi? 
;r-ın koyduğunu iddi~ etmiştir. şetccek, cteğıne dolaşacak dahılı en- .. .. d ll b" k ·· - d b' k" '"k l k · 

Bu çıkın içinde bilhassa murassa bir goller ile de didi mck mecburiyetin- sasının ustun e, çata a . ıça - ustun e ır uçu e e tnk ya- - Öyle efendim. 
haçın donda çıkıtı şayanı dikkat bir de kalmıştı. !arın }anında parlayan hır şey nıyordu. Dolabın aynasından, _Şu halde 0 adam ya yalan 
hürmet alameti değil mi? Zama?m Başv:ekili, ~3 harb~in .~ var, gördün mü? yas::ığın üstüne serpeİenmış bir söylüyor yahut da budaladır! 

KALAYLI 1 ra.y~an •d,arc edilm_ek ısten~esı ı;ıbı, - Gördüm, dedim, anahtar. yığın sarı saç gördüm. Güzel ' 

• işlerinizi ve kazançlarınızı a·ıurmış olurrnnuz. 
Bunu nazarı itibara alarak 

A ;ık göz çok! - Mamafi kapalı bütün m~akerelerı Ankara d~n ıda- - Evet odasının anahtarı. bir y üz gözüme ilişti. Uyumu- _Nakleden 
göz de az değil_ ıo kuruşlukları re etmek ıslıyordu. Bu da, hiç şup- . ' dı b • d'k k SELAMİ İZZET 

25 ağustos 929 dan itibaren 

25 
·· · 

1 
b im 1 Sa hesiz İsmet Pa= ve arkada•larının Eskı zaman ka nlan, egen ı yordu. Parma !arımın ucuna 

surmcnın yo unu u ut ar: rı . • . . :s- , • :ı • .. • d' 
paralan kalaylayıp renğini ağart!<; bu ıtttln l!yakatlennden bır_~evı şup l~rı e:k_eklere ~en ıl atarlarmış basarak y~~.ıa.şt~. .. . . 
ıar mı iş tamamdır. Aceba aradaki he etm.•k~ı 1. Bu .. n~ııl ol~bılır? .. •O• Şımdıkı Amenka kadınlan, hoş - Geldıgınız ıçın lutfettıruz ! 
fark kalay masrafıru korur mu diye n~ ~ bu~k ve tarıbı ışe la~k ı;oren, !arına giden erkeğe, odalarının dedi, 
sördum. butun dunyanın. asrın Dahılen ara- ah ll . O b S . · t1 d 

K "ı raf k d srnda saymak mecburiyetinde kaldı- an tarını yo uyorlar. n eş esı muıııs ve ta ıy ı. 
- a ay mas ı o a ar tutmaz, .. d'" k d h li · k'k B" d h ki h hem ıo kuruşluğu 25 e aldığım far ğı, büyük Gazi değil miydi? gun ur a mm a nı tet ı e- ıraz a a ya aştım, ma -

lttdi~ce, olanlar kalay iade ederleri ~O• nun, Tü~lrlin ~.s~k~.il ve .istik- diyorum. Birini gözüne kestir- çup bir tavurla eğildim. Çiplak 
Cevabını aldım . balıne alt hangı gorU§unde ısabet di mi hemen anahtarr garsona bir kol yuvarlak pembe güzel 

HALiÇ yoktu ki, bunda olmasın? Buna rağ- · ' .. d · M k dd b' k 1' d ' Eli · ' 
Üd h 1 1 k d .

1 
• it venp gon enyor. u a eme- ır o uzan ı. . . nı tuttum, 

men. o m a a c er o a ar ı erı g - .. .. •. 
cYol oldu Osküdara 1030 da ~n 

dcruz geçtim. • 
Mısramı v kıa deniz donması için 

ı;öyle •§lcr, :akin İstanbtılda antrepo 
kıtlıgı böyle devam eder vç mavuna
kcdinee, olanlar kalayı iade ederler! 
tarafını sararsa günün birinde 

•Yol oldu mavunalardan •. » 
tarz:nda bir lıaşlangı-;Ia bir tarih mıs 
l'8l yazma srra11 gel~ccktir. Bundan 
en ziyade köprü hasıl1tı müteessir 
olacak diyorlar! Bilmem ki doğru 
mn• FELEK 

Askeri bahisler 
"LOZAN,. m YtLDÖNOMO 

mişti ki, nihayet İsmet PJ. "her dar ye, uzun soze falan hacet yok. uzun uzun optum. 
zamanında Hızrr gibi yetişen,, büyUk Doğnı hedefe! Ne söyleyebilirdim? Ne yap
Gazi'nin müd, ha1esini ricaya mecbur Güle söyliye yemeğimizi ye-, maliydım? Bu nagehzuhur va-
otm1 uştu. Pa. • t b k d _ dik. Kahvemi içerken sordum: 1 ziyet karşısında dilsizleşmiş-

smct şa, ış e, u a ar agır B · B ·· 1 k k 1 • 
şartlar altında, 0 siyasi meydan mu- - u sarışın esmer ve ya es- tı!11. ? g?ze. o u u y~~ag.a 
harcbesindc, tam ııekiz aY üç gün mer sarışın, bu gece de anahta- gırmelı mıydım? Kadının ustu-
çarpıştı. BüyUk Şefinden aldığı ilham rını birine gönderecek mi? ne atılmalı mıydım? 
ve nu~. il~.hası~armı bireT bire~ Y.~n _Belki gönderir. Her halde Kadın beni sıkıntıdan kurtar-
dı; Turkün azım ve zekiaını ~tun Ö .. .. d B k b" 1 " " 
kıldı, ve 24 Temmuz ı 923 te. bütün g ruruz. ı. erra ır nazar a yuzume 
Avrupanın galip ve bize düşman dev Tam bu esnada garson yanı- baktı: 
lctlerine, Türkiyeyi parçalamak iste- ma geldi, beyaz bir zarf uzattı. - Fransız mısınız? 
r.en •Se~n i yırttır~: ~n~ _rerin.e Açtrrn. İçinden, ucunda No 14 - Evet. 
~vet Turk ':'ardrr!. burdur, muıtekil yazılı bir etiketi olan bir anah- - Çok memnun oldum ... Ba-

dir; ve ebediyen oyle kalacaktıl'. •" • . ık ki b" 'ki 
diyen •Lozan• 1 imza ettirdi.. tarla, şu kigıt ç tı; na şu taptan ır ı parça o-

Bugıin, Lausannc (Lozan) mua- Bunun ne büyüle bir eoer olduğu- « Bu gece - onbır buçukta kuyunuz. •• 
hcdcnanıesinin imzalandığı günün 6 ncı yılıru bitirip 7 nciıine bastığı nu burada tarife hacet görmüyoruz. - cevaba lüzum yok.» Kitabı uitattı Lamartinin 
vfindür.. .~nc:a.ı. ~Se~ in parçalamak iıt~ Afalladım. Kadına dönüp şiirleriydi. Amerikalı kadın ila-
·-· digı Turkiye ile cLozon» m tertemız B · l ka • al' ka · • 

Geçmit ı:unlrr içinde, her yıld~ Türkiyeoi nin yalnıi harita üzrrine baktım:. ~nım e tıyen a - ve ettı. 
nümiinde, daha canlı, daha coşknn geçebilen kıaımlarına dikkatli bir göz dar degıleli. Arkadaşıma bak- - Şuraya oturunuz ve (Le 
bir imanla hatırlanıp kırtlulanması atmak, o eserin azametini bir kcrre tım. Masamın altından dizimi lac) lö lak şirini okuyunuz. 
milli ve vatani bir borç olan günler-
den biri de, hiç tilphuiz, (Loıan) daha ta içimizden kavramağa yeter. sıktı: - Demek okuyacağım .•. 
ın yıldönümüdür. . Lozaı:o, T~rklük için siyasi ve milli - Ben sana demedim mi? - Evet. Bakınız size anlata-

en büyuk bır bayramdır. . . . . 
Biliyor ve görüyoruz ki, Versay Bu günü, her yıl, daha coıkun bir dedı. . . . yxrn. Ben geceı_eı;ı ~~y~uyo-

(Versailles) muahedesi, Alman mil- ruhla kutlularnak, gelecek nesle, ib- _ İyı amma, bu giiç ış. rum. Uyumak ıçın ıyı hır çare 
Jeti i~in bir matem günü, galip dev- .. 
letlcr için, bilhaaaa Fransa için de, retle, dersle dolu ~ir .?ayra!" halin- - Haydi cannn !. . . Keşke buldum. Fransızca şıır dinliyo-
büyük bir bayram günüdür.. d~ d~vre~ck ~u &Un~.n~slın en de- ben senin yerinde olsaydım. Ba- rum ... Şiirlerinizin ahengi ba-

ğımlı vazifelcrınden bındır. Bu gU- ....... 1 ........... ,,, ........ -.···--· ... , ... -.--... ™·--
Her ilri taraf, o ~ünü. her ıenc ' k ı..tirlen kendi hesabına ya matcmliyor veya nün, yanru diifünen feragatli nesli "' a an11 

onu yapacakbr.. -----~ 
~!~!ilit~'"ı;i~ hcnzrri daha olmıyan Harp akademisi muallimlerinden Fransanın Borçları 
bir mücadele ve mücahcdcnin eseri Yeşilkö.: A. RIZA 
olan. Lozan ise, hiç şüphe yok, Türk lıklıplUer ılsab;ISI 
milleti için en büyük bir gündür. . -

cLoıan , «İnönü>, «Sakarya> ve Gazi çiftliğinde 
c'oumlupınan ın muzaffeT ordudan- ,., 
nm bahtlı kumandanı, cMudanyu 11 inci haftarun 5 inciliğini Uı-
nıtsaraa11run hünerli kabramaru için küdar lisesinden 168 A. İhsan bey 
en ağrr ,artl~r altında başanlma11 i- kazannu~tır, İhsan Beyin yazısı şu
cap ec.len, son siyasi bir meydan mu- dur: 
harebcsi olmuştu. 11 inci haftanın en mühim habcri-

Lozan'da İsmet Paşa, tek bagına, ni kanaatımca Reisi cumhurumuz 
bİitün bir husumet aleminin, umumi Gui Mustafa Kemal hazretleri teşkil 
harp galiplerinin en usta, en kurnaz ediyorlar, çünkü: 
r.ayılan diplomatlariylc kuşatılmışb. Büyük inkilAplar yapan, Büyük e
.«O . bunların ortasında. bize ait ol- aerler yaratan bu dahi bugün Türk 
mıyan ve Osmanlı imperatorluğu- köylü ve çifçisine örnek oluyor. 
.nun, asırlar dolduran kötülüklerinin Ziraat hayatımızın inkişafına yar
hesabmı da vermek mecburiyetinde dım ediyor. Kendilerinin vücuda ge-
kalmıştı.. tirdikleri çifliklerinde bizzat meşgul Fransanın 1ngiltereye borcu vardır. Bu borçların tediyesi için 1921 

O Osmanlı imperatorluğunun ! ki; oluyorlar. &enesinden beri müzakere cereyan etmektedir. Fakat ınüzaker intaç edi-

••••• 1 

DÜNKÜ MAÇ -f Riruıct sahifeden mabad ] 

SAYILAR 
~Ennadiyül'Ehli• nin ilk sayısını 

on altıncı dakıkada sağ iç S. Huda, 
ikinci sayıyı Kadrinin bariz bir favlı 
neticesinde sol iç Muhtar penaltıdan 
enfes bir ıutle kaydetti. tık devre 
2-0 misafirlerin lehine bitti. İkinci 
dcvrtde üçüncü sayıyı onuncu daki
kada sağ açık Memduh, dördüncüyü 
beş dakıka sonra gene Memduh mü
kemmel bir iÜ!le yaptı. Fenerliler pa
niklemiş vazıyete düşerlerken Zeki' 
nin fazla gayretle ve sağ ayağından 
ender çıkan bir şütle Fener lehine 
ilk sayıyı yapması bu buhrana mani 
oldu. 

Otuzuncu dakikada sol iç Muhtar 
tek başına müdafileri geçerek be-

Leipzig 
Son bahar sergisini 
ziyaret etmelisiniz. 
Bu •ergide en müsait flat ve şern\de mtıbayaaı' 
bu!Lnacaksınız. T6lep vukuunda her türlü tabii 

Leipzlgde Leipziger messa 
tarafından veyahut fahri mtimc<sili bulun" 
Galatada Arslan Barında 1- 11 ntımerode 

WILHEL H~L~TelN , 
tarafından derhal 

ita edilir. 
şinci golü yap(ı. Beş dakika sonra ~:::::Ş=~=:t:~~~:;:;:::::::·~~1=~~~-;;,---=::;j~~~:§~::::;~-~~-=--~-~11 
misafirle aleyhine verilen bir frikik " - -

d Al• F · Maarif vekAlulnin ruhsatı resmiyesini haiz 
esnasın a topu veren a enerın 

ikinci •ayısını mükemmel bir şekil- Tu·· rk Kadınları Bı·çkı· oı·kı' de yaptı. Oyunun bitmesine üç da-
kika kala sol açık Zolecir Mısırlıla-
rın altıncı ve son sayısını kaybetti. mektebi talebe kaydını haf!aınışhr. Tah•ll müddeti: 

- Nasıl oynadılar? - 3 Ve 6 ay, ) Ve 2 Senedir. 
Misafirlerin müdafileri vasat, ka- Üç aylık kuma yslnız biçki gösterilir. En son metot tak;p edilir. 

leci ve muavinleri iyi, muhacimleri Adres _ Beyazıt _ Vcznectler. 
çok iyi oynadılar. Filhakika misafir 
!erin hücum hattı tesanüde büyük 1•••• 
bir mevki veren oyunculardan mü 6 

.. 

rekkeptir. Bilhasaa aol iç Muhtar BUyUk eb'atta bir mUcellft prealne IU:ı:um 
fevkalade mahir bir oyuncudur. Hat 
ta bili! tereddüt iddia edilebilir ki isteyenlerin idare mUdlrlyetlne mllracaatlan. 
latanbul böyle bir muhacimi ya pek • 
az görmüş ve yahut ta hiç görme- İ 
miştir. Merkez muavini bir az ağrr ~ACELE SATILJL PANO 
olmakla beraber çok hesaplı oyna- L: 
maktadır. Yan muavinler iyidirler. Mttatamcl Pleyel markalı bir plano Temmuz nlhayedıı• 
Müdafaa nisbeten zaif ve müdafiler t d 1 .,. 
d b. . . . d '"ld' a ar acele satılacaktır. Bebek, •flrah caddoılnde, -en ırı ıyı e&ı ır. 

Oyiın tarzlarına gelince topu bek- numaraya mllracaat edllmeel,<1111 
!etmemek sürat, açıklarla hücum, 
hulasatan: İngiliz tarzı. 

Fenerlilere gelince canla batla oy
namakla beraber nihayete kadar çok 
iyi oynayan iki kifi vardir: Fru.ıan 
ve Mehmet Retat. 

NE DiYORLAR? 
Misafirlerin idarecilerinden birile 

görüştük. Oyun hakkında şunları 
söyledi: 

- Fenerliler iyi ve candan oynu
yorlar. Fakat lüzumu kadar teknik 
ve mütesanit değildiler. Bize gelince 
pek iyi oynayamadık. Büyük bir tur
neye girişen oyuncularımız. Fener 
kadar candan ve 11kı oynamaktan çe
kiniyorlar. 

İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden: 

16 Kalem Kırtasiye Levazımı 
27 temmuz 929 cumartesi günü saat ı 1 de pazarlık suredll 

alınacaknr. Taliplerin mubayaat komisyonu katipliğini! müracııa~ 

ZAMBAK 
Ah hocam - Blnbir gece - Ah fU hizmetçiler - mefhur k•~ 

!ar - Boz Kurt - Blnblr çeşit yazılar, resimler vesaire yarı 
(ALI AôA) ıtazeteslnde. / 

Türk olmıyan unsurları dini ve içti- Büyük Gazimiz çifliğinde makine-
mai bir çok imtiyazlara sahip .. Ken- sini idare ederken onun ne kadar bü- lcmiyor. HAKEM 
.!.isi ise devletlere sormadan, tcbaaaı yük bir seciye ve ne kadar büyük va- Bu vaziyeti bir İngiliz gazeteıi yukariki karıkatür ile tasvir etmiştir. Yazımızı bitirmeden eve! hakemin Istan~ul ticaret ~orsasın~an hakkında her hangi bir karar almak tanını seven bir Türk babaaı olduğu- Poincare vezrıeye geliyor. Cebine elini sokuyor. Fakat parayı müsabakayı oldukça fena idare etti-
ıs. tı· ' .. '~ıı· d h 1 1 .. t · 1 ·ı· 1. k g"ini, ve Sadinin maruf favllarına na- K 1 ·r · 11' 1 1 .ti ~ .... n en ma rum. . • . nu gos erıyor. çıkaramıyor. 1929 da veznede eturan ngı ız ma ıye nazırı •çı parayı> a orı er ıçin e ı ton ngi iz kok kömürü mübavaa edile,eır-

0 Osmanlı imperatorluğunun ! ki, Türkün başında böyle bir Gazi ol- zarı dikkatı calip bir serbesti verdi- ' f 
ecnebilere kartı hakkı kazasını asla duktan sonra Türkiye Cumhuriyeti diyor. Poincare bunun üzerine diyor ki: ğini yazmadan gcçemiycceğiz. den itasına talip olanların şeraiti anlamak üzre Temmu?. 929 ıı;•. 
kallanamaz, onlardan hi bir suretle ebedi en a idar kalacaktır. - Canım bu ne acele.·· S. GALİP >İne kadar Bon;a levazım memurluğuna müracasdarı ilan olurıııf · 

Milliyelio edebi lelıihıı: 46 - - ·· - - - sin diye Sömiuyonün:- -ai kendine mıra1dandı: - - -=aana kifayet edecek 1ca:--eı halde-iık iki insan da sevişmlşlyoğ1un<ıa. sokak açarıar ..• ·" 
- - -- Demek istiyorum ki artık in- İşte buraları birer gülüstan- dar. . !er. öylesine ki. . sonunda cen- Hürriyeti ebediye tepeıııı' 

Ç A P K 1 N · K ı z sanlar mezarlık otlan değiJd;r- ken Dede efendi en güzel bes- Dalı~ ~o~ sev. Sevgı ha- netten kovulmuşlar. Kovulma- rüzgarla karışık bir toz kasıt! 
!er. İnsanca yaşamak ihti;.acm- telerini onların gölgelerinde yatın motorud~r. İnsanları sev mış olsalardı, bugü?. ne se~en sına tutuldular. Saat ileri~ 
dadırlar. Bak şu tütün benizli halk etmiş. ~~k, bu topragı sevmek, ?~ ~ycan, ne sevecek ıki hemşıre- ti. Çapkın kız içten geırne 

Yazan: AKA GÜNDÜZ genç kadınlara, mezar taşlarına Sonra şoföre sordu: bur havayı sevmek, bu denızı sı, ne kavgadan sonra barışacak rin bir sabırsızlıkla bir af1' 
si yolu ile Kabataşa ineriz. Yine - Usulü nedir? oturmuşlar hayattan neşe bek- . -. - ~~ca;ı efendi 1 Sen türkü sevmek için sevgiliyi ~evmek la ahpabı, ne Mehmet ne Sevil ol- Cicim Aliyi göm1ek isti~ tıf ! 
sik biljrsiniz. - Gider dersin ki beni çap- liyorlar. Ölülerle konuşmanın bılir mısın. zımdrr. Aşkın kuvveti Yarada- mazdı... Bunun sebebini kendine bılt 

- Ala. Yalnız yolları sen ba- kın kız gönderdi. Hemşiremi srrrını arıyacaklanna ölülerle -En. beceremediğim bir şey. nın kuvvetidir. Göklerdeki mu- - Mehmetle Sevil kim? raf edemivordu. 
ıa söyle. buraya alacaksınız ve şimdilik dirileri koyun koyuna yaşatma- - Sılahtarağa köprüsünü kaddes alevin özü, ocağı gönül- - Hiç, hiç.. Sözün gelişi M k · 1 d K ı ·tı;;t 

Hareket ettiler ve yolda dost- günde elli kuruş vereceksiniz. rnanın ,.arelerini bulmalıdır. gerelim de ben söylerim !erdeki aşk alevidir d k · t d"m F ı f'l d aç a yo un an a 
10 ~if T " b' l•b' kıv KAğrth • d - h "ı d A k . . 'f. d' eme ıs .e i . a an ı an e- diler. Hasan kotr;ıyı dt"' e 

c;a konuşmağa başladılar: - Bu da iltimas değil mi? 
1 

~".~.~ız ~~ a ı~e":ıte E :ı-
1 

aç ı!'~e Aogr; 
1 
ı~ an~- - İ ~ ı ır Ja.n e. ı.yorsunuz mezlet mıç? ~te o kabilden. . miş, kahvenin önünde naı1' 

·-Kız kardeşin bir işde mi? - Değil. Kime söyliyeceğini a u u e gı yor ar .bal )'1P 
1
ar: .~Pı·· dz Vnab~l.u r - - Öyılan a ı~mıd ıçın. - şte aglıyan köşkü bura- çiyordu. Kiicük kamaraf1ı1' 

- Birisi nakliyat şirketinde biliyor musun? çarşısının durgun kala ıgını en soy uyor u. e ı ınmez ne - y eyse sız e. . . sı. d . · Al" . b 1111 

L
, · Ö k" h .. · b 1 .. kı d b 1 he M hm ti S ş· d'l"k d" · K" " pısın an cıcım mm a~ 11 
- tıp. te ıne enuz ış u.ama- - ?? goren çap n: . , .C?• ~nar. P .. ~ .. e e. e- •. - ım ı ı. ev~~ ıyemıyece- . oşkü, parklarını bir baştan dü. Arabadan aladı. A ·car. ;1 

· .m. Zaten kendisi de biraz kü- _ Yine çapkın kıza. - Burası nefeııııız uhrevıle- vılin soyledıklen turkulereli. gım. İlerde hır gun gene Top- hır başa geçerken baktı Dü~ün . · . - > tı11ıı',ı 
O d 

· beld · "? N anı A , k K b f · k f . · ·. sı saatını açmagı unu ıv 
çük. n <lört yaşın a. _Orası sizin mi? nn . esı mı .. . . . • - .ış . !11 var. mı ye~.. apı a ataş se en yapma ... ır diı. jça kın hesabı sormadı. 0 ttl 1 

Onu bizim emek evıne _ Evet. Diye sordu. Şofor ıçıru çekti. - Şınıelilik o nıyette degılim satını bulursam olanı bıtenı soy Burası ama, dedi. Onu halk • p 'k' 1 k k~6ıt 
göndersene. Delikanlı gittikçe kendine Hafif bir gıcırtı sesi duyuldu. - O halde bir sevgilin var? !erim. O iyi bir şey Aycan ! Aşk denilen şu bir yığın insana aç- gukyer~ 1 

.' tane ~n .u kt~."ııeJ1 
- Şu Aksaraydaki mi? geliyor, gittikçe kızarıyordu. Arabanın cıvatalarından birisi Aycan baktı ki Çapkın kızla denilen o şey iyi bir şey. . . si- mazi ar. Açsalar oraya giderler. r~ tlı .. y<0an1:n e ıı:ıı dsı rdi ,e 

E 
· · · · · d d , · · • im imlı:A · 'b" A k anl ( _ . . . şıre erme se aın gon e 

-- • vet. Eyıbe ınerlerken çapkın kız nı:ı• .. yok~a .?'~.~gıcır a ır mo- gayn samımı . o. ~ anı zın gı ı r~o ~nu.ş arın . o- ~glenırler, serınlenır~er, neşele- sarak kotraya "rdi. ~ 
- Kimseyi tanımıyorum, öy- sordu: torun günıltusunden pek anla- yoktur. Hemşıresı ıle konuşur dun) dedıklen ınsan galıba rı artar, kuvvet gelır ve daha K 1 kgı d'nccY'ç 

1 
· · · 1 İ "b" k · dır . otra .1are et e ı ı 

le yer er ıltımas ıster er. - nsanlan mezarlık orta- şılmadı. gı ı onuitu: «sevmeyen» ınsan · çok çalısırlar ve daha çok ııısan ı-. A , k "damadı· 
- Ora~ı iltimas ini değil, o- srnda yaşatmamak için hiçbir İplikhaneyi geçtiler. Sağdaki Evet, yalnız bir tek var. Ademden Havvadan evel ge- olurlar. Evet, burası ama bura-! c "

1 
>can ırnıı . edi 

raya hiçbir hayvan giremez. çare düşündün mü? cevao vere- viran bahçeleri göstererek ken- - Onu çok seviyor musun? !enlerin adına insan demiyorlar sını sıkıfıkı kapatırlar da Be- Bıt~ 



"BULEKS ,, 1 
!~tanbul_E:keperes 1 

Tren 
vapur 

Ta~yareyl_e 

Dünyanın her tarafına 
en rahat, en eğlenceli 

ve as1:ari masrafla 

SEYAHAT 
1 in 

lstanbulda Borsa 
civarında Sanasar 

Han No 46. B 

" BULEKS ,, 
lst1tnbul Ekspres ] 

SEYAHAT 
acant_alığın.!___ 

müracaat ediniz, 
Telefon letanbul 

2157 ~ ; ıJevrı s ıııu ·ı 
~lerkez Acentası; Galata köpril 

l•şında · Beyoğlu 2362 Şube 
•cenll'sı: Mahmudiye Hanı alımla 

- htanbul 2740 

ASRİ MOBİLYE 
Mağazamızda her keseye uytun yatak, salon, yemek ve 

yazıhane takımlarlle karyolalarımız rekabet kabul etmez 

• • • • • • • • • • • • • •••••••••• 
: ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ 
• M~ktep eylulün 19 uncu perşembe günü açılacaktır. Kaylı ve kabul 

için ağustos 6 dan eylul 6 ya kadar salı ve cuma günleri 

• • 
• 

ıı· .. ···~i~:\~.R·c)·· .... ·ı 
f SINE:l1ALAR i . ............ -............. . • • 

derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı lspatıı kafidir, Is· F-.._-r1 
• müdiriyete müracaat edilmelidir. 

• • • • • • • • • • • • • •••••••••• 
Bu ak~am Ferııh s! )crıada 
Korkulu Kadın 9 kısım Korin 

Girft tarafından komik. 
tanbulda F1ncancılar yokutunda N. 27. Telo. : lstanbul 3407 

r ra~zon ikinci postası 
'rkara) vapuru 25 Temmuz AHMET FEVZi Istanbul Sıhhi n1ü

esseseler mübayaat ko
n1isyonu Rivasetinden: 

l 
rerıeınbe akşamı Galata nlm
~ından hareketle Zonguldak 

tebolu Sinop S4msun Ünye 

~ ~ .. or.du Gireson Trabzon 
OQnde 5 kuruş ile tayyare bileti veriyorum. Eminönü köşede No 57 

lstanbul çocuk hı.;tanesind~ yapı. 
!ac~k. ! 5J26 lira 36 kuru~ bedeli 
•~ıOı ınşaat ve tamirat unzim edi 
len olbaptıkl keşifname ve şartnamesi 

1
, ·t' c gıdecek ve Of Trabzon 
olathane Gireson Ordu Fatsa 

Samsun Sinop lneboluya uğra· 
~ak gelecektir. 

...-uGURLU GAZİ GİŞESİ..._. e.kserıya taklit 
edilirler . 

Taklit!ertnden sakınmak içın dalma 

kirmızı bandırollu 

vechi!e ve 6 ağustos 929 salı günil 
saat 15 te kapılı zarf usıılile ihale 

edilmek üzre münakasara konmuştur 
Bu babtakki şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak istevenlerin 
mezkOr komisyona mtiracaat.lın il4n 
olunur. 

Kişemlze yalnız bir defa geliniz tafsllılt alınız adresinizi bırakınız ! 

ızmir sür'at post ası bilet alan muhterem GAZI siğarası takdim edl yorum 
• MALOL GAZI CEMAL 41J1 

1 
( KWcemal ) vapuru 26 

l 
,~:rnuz Cuma 14,30 da Galata 

tes~nuudan hareketle Cumır-
1> sabahı lzmıre gidtcek ve 

t 
a1-«r 14,30 da lzmirden hare

etlc Pazartesi sabahı gelecelı:dr. 

0 
kVapurda mükemmel blr 

- estra ve cazbant mevcuttur. 

İngiliz Hüseyin Rüste':ı 
\\ vapurlan 

' ersin-İzmir postası 

.........,K~A~R~O~N~~~--:-:~---.-52-3~ 

FENNİN SON SÖZÜ 

FILIPS 
Pllsl.z ve akilmüllt<lrsllz, telsiz 

telefon clhızıru faaüyet sabasına 

ııu, Bu cihazlar 110 veya 220 volt 

luk mütenavip 'ceryındı lşkır. BQtün 

A vrupanm dinlenmesi mQemmendir. 

Tecrübeler hanenizde ve ya 

ktR ROılemlfei ... ~.~~!.~!.-----~ 
251' vapuru Galıtıda Postane karşısında Hazaren Hanında No 14 

gun emmuzperşembe 1 ISTANBvLvİLİYETİ 
d u saat 18 de Sirkeci nhomın- DEF N 
kan hareketle (Gellbolll, Çanak- TERDARLIK ILA ATI 
ale, lz111ir Güllük, Bod -------------------Rados F b• ruın. KlRAUK ARAZI - Balta limanınd .. Kuleli bostan üstünde 15 dönümü v et iye Alıl.iye Antalya 
e ~1 · ) • • fundalık olmak üzre 30 dönümdUr. 3 sene müddetle kirayı verilecektir. 

iskeİ, ersın e azimet ve aynJ Senehk ldruı 75 liradır. Müzayede 4 Afuıtoı 1929 Pazar günü Defterdar· 
derle avdet edecekdr. lıkta yapılacaktır. (571) 

öou Yük ve yolcu için Emln 
nı Reşadiye caddesinde 12 nu

" aralı. lngiliz Hüseyin Rüstem 
apurları ld h 

Telefo . are aneslne müracaat 
•o rı. lstanbuJ 287 6 

YELKENCi 
liri deniJ lub " 11r'ıl • 
SAMSUN 

VAPURU 
2{ 

~ınnıuz Çarşamba 
j n(I akşamı Sirkeci rıhomın· 
'an h d areketle doğru (Zongul· 

('alk, lneholu, Samsun, Ordu, 
..l teson ·r llize , rahzon , Surme ve 

·r ) ye gidecekdr • 
et afsllAt için Sirkecide yelken

tac hanında kAin acentasına mü 
.., &at Tel. lstnnbul 1515 

~llcı y 
V akup Zade Ve Şeriki 

k 11PUr Acantalıtından 
(jaracteniz ~~~~~cpostası 
erze vapuru pazar 
•k 28 temmuz 

tı~11 şaıuı saat •ltıda Slrkod 
~~ °;1ndan haraketle ( Zonpl· 
llıa~ neboıu, Gerze, Samsun, 
b~n' ~lreson, Vakfıkebir, Tra· 
tfqt ' "ile. Mapavrl ) lakel•le-

\' llınet ve avdet edecckdr. 
ııı~:Purun blrlnd ve ikinci sınıf 
~-ııı:ınnıeı "e muntazam IOka 
~Qlcuı'aları olduğu flbl kamara 
~en, arına ınah,.us ehven llatla 
1Çlq srlUekler vardır. Tafslllt 
Sina rkecldeYalı l(llfkö cad<le· 
ile%~ l<llçUk l<ırlade Hanınd • i 
~müracaatları. 

l<.tFELIZADE HAMDI 
f\ VAPURLAR! 

ara. Deniz Postası 
v lifLAL 

ı,. ı>ıır f"" 
· ~rcnı /.\-arşamba 

Otı ak 
,ı.art·kcuc a(n•ıZSirkeci rıhtı1mından •eı-, .ımguldak, ncbolu, 
1'ır .. ı:e' Saın;un Fatsa Gireso 
' ... )(Jj ' • ' ' 
l'raı . u , Cürelc , \' akfıkcbir, 
v >ı-0~ . k 
~ ~v ıs clelcr!ne azimet , 

~c (J llette Rize, Stirmenc Ordu 

t,l·tı "l'eı-e. o~ravarak avd;t ede-
• t, \' . 

ırj, uk ve yo!ctı için Sirke-
• Yen· h 

~ 1~ 1 anda 1 numrolu accn-
e nı " lıo, ıırııcııar. Telefon: lstanbul 

~mı· I · · · ~ı,n •
1 

a \.ıne erınızı 
\/ , "'

11hr e, e• CalataJa 1 !aracı 
l'r \}'~•nda lO ııumc.· ,Ja 

~ı,'., ,[ Bl•:\BA.\ \STE 
b..!/.;\sını Zİ\'arc·t ı· · u ınız. 

• • • 
Kiralık Bahçe ve Tarlı Kemer burfaz nıhlyetlnds betnabur çlftlllf müş

tımllıtından pqa bahçe nımıle maruf 30 dönüm bahçe ile 5 dönüm kır tarlası 
3 sene müddede kirayı verilecektir. ıeneUk kirası 120 lira müzayede 4 
afımua 929 Pazar günü Defterdarlıkta yapılaca!mr. (569) 

••• 
Klraiı1ı: Dilk.ktn Topınede mektep altındı No. 387: ıeneUk kirası 200 

lln, müT.ayede 4 ağustuı 1929 pazar günü Defterdarlıkta yapılacaktır. (580) 

• • • 
Klra1ık Dilklı:tn Beşlkıaıta Köçeoğlu mahallesinde No. 9 ( tisıilnde odası 

vardır ) senellk kirası 73 Ura, milzıyede 4 ığustus 1929 pazar günü Def· 
terdarlılcta yapılacaktır. (570) 

• • * 
SATIUK DEÔIRMEN ALAT VE EDEVATI - KıbıtaştA Havuz 

yanında 144 numarah Un değirmeninde mevut alektrlk motörlerl buğday 
yıkar lıvaç ve karamuk makinalan beheri yedişer metre tulünde un ve 
buğday alevaturl•rı ve 'lire ki l 7 lı:alem allı ve edevat, muhammen bedeli 
2325 lira, müzayede 4 Ağustos 929 Pazar gilnü saat 15 te Defterdarlıkta 
yapılıcakur. (539) 

• • • 
Kiralık dükkln, Tophanede mektep altındı No. 373, senellk kirası 96 

Ura, milzayede 4 ağustos 1929 pazar güuıl de!t.rdarlıkıı yapılacaktır (582) 

• * * 
Kiralık Tuğla Harmanı; Siliıhdar ağada terkoz köprüsü civarında tahmi-

nen 8 dönilm arazisi vardır. Senelik kira<ı 200 liradır. '\lüzayede 4 ağustos 
929 paza.r günü defterdar· lıktı yapılacaktır. (608) 

* * * 
Satılık Motör makinesi Karadeniz boğazında Anadolu Karaburunu civa-

rında Doğancılar köyü <ahllinde biraz açıkda mağruk ; muhammen bedeli 
60 lira, milzıyede 4 ığustus 1929 pazar günil Defterdarlıkta yapılıcaktır.(446) 

• • • 
Satılık 6420 kilo dökme demir maden, 1 :l kilo bakır, ı.1052 kilo demir, 

154 kilo alemlnyom, 212 kilo Pirinç 30 kilo kurşun, mecmunun muhammen 1 
bedeli 358 Liradır, görmek istiyenler Rusumat muhafazası idaresine almak l 
isteyenler 4 Ar;ostos 1929 Pazar günü Delterüarlıktıkl komisyona mürı- ı 
caat edeceklerdir. (660) 

• * * 
Satılık denizden dolma arsı Haskördc kiremlıci Ahmctçelebi mıbılle

sinin vapur iskelesi sokağında No. 5.J. 53-7 55, 57, sağ torafı deniz; sol 
tarafı iskele arkı"' deniz ön taraf! Yapur ıskele caddesi ile mahduttur. Bedeli 
8 sene ve sekiz taksitte alınmak llzerc muhammen bedeli 19, 492 lira olup 
kıpıh zarf usuüle atılacaktır, talipler !46J liralık teminat makbudarile tek· 
lifnımelerlni 29 tem muz 929 pazartesi günü lsıanbul Defterdarlığındaki 

komisyonda bakılacaktır. ( 620 ı 

* * * Satdık Arsa; Fatihte ilacı Üveys mahallesinin klreçhıne sokağındı No, 4, 
88 arşındır. :\1uhammen bedeli 101 lira, t\1üzayede 5 ağuştos 1929 pazartesi 
günü defterdarlıkta yapılacaktır. (619) 

* * .,. 
Evelce şartname ve resimler! toliplere gösterilen memurin apartmanları 

ile VekAleı binalan şartname ve resiınltrinc ait t\letrajlar gelmiştir. Görmek 
ısıiyenlerin Defterdarlık Fen heyetine müracaatlan iltn olunur. 

* * * Satılık n1uhtelif cinscle meyvalar 
Kandillide Cöksu caddesinde Nlkolaki Lerkardapolosun 4 ve 6 

numaralı evinin bahçesinde yetişmiş olan meyvalar alent müzayede 

ile satı~ çıkanldı. 

50 ağaç ceviz 

20 ., incir 

5500 okka 1500 Ura 

.. 50 .. 300 

20 elma 150 .. .. 30 .. 
:rn ,, erik 300 .. 30 .. 

ı 00 ., armut 200 .. 50 .. 
ı ukttrıda :\luhammen mıktarları ve kıymetleri yazılı olan bu 

meyvaların müzayedesi 25 Temmuz 929 Perşembe günü saat 15 te 

Defterdarlıkta ypılacaktır. Müzayede her nev'i meyva için ayn ayrı 

cereyan edecektir. 

Fotoğraf Ievazımatınızı 
aldığınız matazadan iste
yiniz . 

1 
1 

• DOl(TOR " 

IZZETKAMIL 
Yeni ve eski belsogıtlduğu, tm· 

razı cildiye ve frengi elelctrlk ve sair 
en ıoa vesaiti fenniye ile tedavi eder. 
Bahçekapı tekerci Hacı Bekir 
k1r11sındıld apartmanda l • I /2 dan 
61/2 ya kadar-

PAR1STE MUSE HOTELl 
Golenkur caddesi (Kllş mevkU) 

98 bütün esbabı istlrıhar asansör, tu· 
valet kabinesi ve banyolu 70 oda, 
Telefon, 30 lll 60 frank. Telgraf ıd
resL 

Parls. 23 MUSOTEL 

Emrazı dablllyo 

VEREM 
ve göğüs hastalıkları mütehassısı 

doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasofya Yerebatan Hacı 

SUleyman apartımanında Cu
martesi, Pazartosl, Çarşamba 
"e Perşembe. Tel. lst. 3035 

I
Belsoğnkluğu freu ği 

olanl_p.rın nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usullle kıt'! 

olarak eski ve yeni belsoğukluğu, 
!rengi, idrar darlığı, bel gevşekliği 

bve me .. ne ve bilcümle kadın ra· 
ıtsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu 
Tokatlıyın yanında mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. Si 51! -

Onlar• 
def 

edinizl 

ve ..,&,.,'" markalı haltiY! 
ambıt.IAjuıa dikkat ve 

dıgerieruu .reıldecliaız • 
t 

Sizin ve ailenizin sıhhıtını ihlll eden 
hastalık mlkroplarıyle mülemma bulunan 
sinek , sivri sinek , pire, tahtı kurusu . ka· 
rınca ve sair bu gibi haşaratın yuvanızı 
musallat olmalarını müsaade etmeyiniz, vt 
bir dakika yışatmayınız • Heman ( fili ) 
ıslimali ile k6kündeıı 6ldürünüı 

flit, tahtı kuruların , karıncıların veya 
hamam böceklerinin gizlrndiklc, ı yuvaları 
tıhrıp, yunıurıalırın• lfnı ve bıhlmum hı 
taralı illlf eder ve •ynı zamandı size 
zararı dokunmaz vr kat'ıyen leke bırakmaı. 

( f 1 ı ı 1 i sair haşarat öldürücü adi mı· 
yilerle karışıırmamalıdır . Daha büyü~ ve 
kal'i ıesiri sizt memnuniyetbahş semereler 
ıemın edeceklır • 

Tutumbasıyla Sıkınız· 

TtJrktye &çln umumı deposu: 
tiıın~uldı Gılıtıdı VtJYtdı Hın ttı t 

J. BERT ve ŞÜREKA.Sı 

j- ·-· •••. 

·~: ... -'" 

-

Mahrukat münakasası: 
Y.K B.m. rekt, 

.stanbuı sıhhi müesseseler 
mübayaat komisyonu riya
setinden: 
800 kat erkek hasta elblsesl 

500 adet erkek hasta paltosu 

121 kat erkek hademe elbisesi 
300 adet kadın hasta ceked 
53700 metro muhtelif cins yerli 
amerikan bezi 

129 l çift muhtelif cins ayakkabı 
Bakırköyde kAin emrazı akliye 

ve asabiye hastanesi için Jdzım 
olan yuk.arıda müfredatı yazılı 
muhtelıf ıhtlyacat tanzim olunan 
:jllrtnamelerl veçhlle ve 13 Ağus
tos 929 Salı günil saat 15 te 

ihale edilmek üzre ~apalı zarf 

ile münakasaya konmu~tur. Bu 

baptaki şartnameleri görmek fazla , 

izahat almak isteyenlerin mezkur 

komisyona müracaatlan llAn olunur 

Nihayet eçık göreblllyor. 
Gözlüğünün adi camlan yerine 

ZEISS PUNKTAL camlarını vazet· 
tirdlğinden beri a~ık görebiliyor. 
Nazar her nereye atfedilse bu camlar 
biltün satıhlarda eşyayı saf ve berrak 
görmenizi temin ve gözlerin tabii 
hareketi erini mnhafaza ederler. 

Göz1UkçUnüzden 

l,ı:!~! 
Cc;.mlarını isteyiniz 
Gözleriniz için daha iyi cam ta

savvur edilmez. ü:ıss l'UNKTAL 
camları bütün başlıca gözlükçülerde 
satılır. Gözlukçu, camların gözleri· 
nlze tamımile uyğun olmalarını 

temin eder. 395 numaralı renkli 
PUNKTAL kataloğu Mtimesslli: 
Lnınbul G. DIEU\IA. ·,' ve BILL 

Mektebı senclık nıahrukan kapalı zarf usulile munaka'4ya konmuştu müessesesinden lsteyini7• 

Taliplerin şeraitini öğrenmek ıizrc her gün munakasaya iştirak için de 

2417 /29 çar~amb.1 saat 14 Defterdarlık binasında müessesatı zllraiı. 
mllhayaa konıisyonıına ı;dmeleri. 

300,UOO kilo ekmek münakasası 

istan~ol oıü~~ei uıııuınili~in~en 
1

- DarülIDnuo nıübaya3fkoınisyouun~an· 
Kilo 

200,000 
30,000 

çift 

208,333 
312500 

asgari 

~ebremanetinln vaz'eylemış 

olduğu evsafı haiz birinci 

nevi ekmek. 

İstanbul ve Cskildar umum hapishane ve tevkifhaneleri için 

ihalenin tastikinc iktiran tarihindcrı 31.5.930 tarihine kadar mukte7.İ 
ekmek kapalı zarf usu!ilc mevkii münakasaya vazcdilmi~tir.Cörmek 
isteyenlerin cumadan mada her gün lstanbul adliye levazım mü· 
düriyetine ve tarihi ihale olan 7-8-929 tarihinde Istanbul vilAyeti 
umuru hukukiye müdüriyetinde müteşekkil komisyonu mahsusa 
saat beşe kadar müracaat eylemeleri ve bu saatten sonra kabul 
edllemiyeceği taliplerin ticaret odasında mukayyet bulunması 
meşrut olduğu l!An olunur. . 

Kırklareli vilayetinden: 
Bedeli keşfi ( 16, 115 ) on alo bin yüz on beş lira on sekiz ku

ruştan ibaret lyneada mebde itibarile 3X ı 66 kiloınetro arzında 
mevcut tesviye! türablye üzerine Şose ve bllokaş inşası 7 Ağustus 
929 Çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere keşif va şart-

namesi dahilinde kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip

lerin Kırklareli daJınt encümenine mUrıcaatlan ilAn olunur. 

Tıp fakültesinin 929 se · 1. . . -~ 
. . . . .' neı ma ıyeslne alt bır senelık sut ve yo-

ğurta aıt t"klıflerın şeraıte muvafık .. ··ı d"ğ· d d 1 h . goru eme ı ın en o a "I t tı-
ya.:atı mezkure b k ' 

: u ere yine 14 Ağustos 929 Çar~amba günü 
saat 15 te ıhale edil k .. 

me uzere kapalı zarf usulile tekrar münaka-
saya vazedilmi ·tir T r 1 · 

~ · a ıp o anlar mevcut şartname ve liste<ine göre 
bu bapta malumat ı k .. . .. 

a ma uzere her giln oğleden sonra mubayaa 
komisyonu kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat 

akçesi alınamayacağına binaen teminatların behemehal bir giln ev

vel muhasebe veznesine yatırılması v" alınacak makbuzun teklif

namelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evvel 

komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilAn olunur. 

lstanbul yatı mektepleri mubayaa komisyonu reisliğinden: 

Ortaköyde Caz! pa~a, Balmumucuda Dumlupınar, Yıldızda Haki

mlyetimilllye Yatı mekteplerinin 930 senesi Mayısının sonuna kada~ 

sade yağ, et, ekmek, kok, şeker, birinç, yumurta, sabun ihtiyaçları 
kapalı zarf usulile münakasaya kunulmuştur. ihale Ajtustnsun on 
ikinci Pazartesi gilnü saat on dörtden itibaren sırasıylc Ortaköydo 

Gazibaşa kız şehir yarı mektebi müdürluk daircsındc J,taııln.1 )·ao 

mektepleri mubayaa komisyonunda icra edilecektir. •ı,7 5 ııisbetin 
deki muvakkat teminat Fındıklıda Yüksek mektepler muhasibi mes'. 

ullüğilne yaurılarak alınacak makbuzlar teklif zarfları içine konu. 

!arak o gün nihayet :;aat on liçe kadar komisyon reisliğine Yerilme

lidir. Şartnameler her gün öğleden sonra komisyon katipliğinde 
görülebilir. 

• 



ÇARŞAMBA 
24 TEMMUZ 1929 

. 
Du.ı C. l l fırkası binasının ust katındaki konferans salonunun resmi kuşadı yjıpıldı. Kilşa'.t resmine ismet ve KAzım pa~alar da iştirak etti1,0 r 

Dün yetim çocuklar rozeti 

l1iın f < •h.,hc • tak_!_mı ;\1ısırın Ennadi• o''f:hıı ( asvane1iııortin1t) takımile bir futhul maçı vaon. '\.İaç 6-2 '\.h~ı!hların · ı •icelrndi. Rir mi1<ldc• evet şchrimizt• grimi$ olan Romen Oarulfiinıın talehesi ve Profesörleri diin 

MES'UL MUDUR: BÜRHANETTtN 

Sa~lamlığı ve uzun ömürlülüğü 
sayesinde cihanın ~n büyük şöhret 
ve rağbetini kazanmıştır. Hesabını 
bilen her otomobilci ve şoför yalnız 
FA YERSTON lastikler.in kullanmalı 
dır. Z~ra bu lastiklerden azamt isti
fade temin ediJece!I gibi en ,arızah 
yollarda vazifalerlnl emniyeti~ ifa 
ederler ve sahiplerini biç bir suretle 
yarı yolda bırakmazla . . 

Lastik. müşkülat ve dertle
rinden kurtUlmak Is 'eyenler 
yalnız FA YERSTON lastiği 

kullaımalıdırlar. 


