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Oa_zrte ı·r matbaara ait hususlar için mfldiriyeft mürataat edilmelidir. 
Muddt ıı ecren nu~lınlar /O kuruştur- Gelen tı1rak geri verilmez. 

Nu.ıshas• 5 I.C ................ 

Hiikıinıet makamının 
nıe.~uliyetleri 

ıd;}ş ~aşı en mühi:-::-me mevkii
~] ransızların dediği gibi tenkit 

lıa:~n sanat ~üçtür. Siyasi hayatta, 
Unda tevccc~hu?ıi kazanmak busu

<eph '. •.n musaıt mevki muhalefet 
teler~sıdı.r, Hüklımet hayatın, reali
Çarp ı~r hın bir türlü müşkülatı ile 
lırk;ıf ken, muhalefet fırkası ve ya 
<lık, barı •biz olsaydık şöyle yapar
lunurıoy!e ederdik> diye vatlerde bu-

Borsakomiseri 
larınd:~' .ve. demagojinin bütün sır
ında b 

1 
ıstıfadeye çalışırlar. İş ba

Pranı ~ unanlar, nihayet bir gün yı
'>e p: 

1 
• ve yerlerini bu tatlı dilli 

ke~:rı~:k hayalli politikacılara ter- • • ğ ıld '2 
ha kat az zaman sonra görülür ki, nıçın ça r 1. 
b. Yatta ve m·ıı t ·şı · · 'd' · d tiyük . ı e ı erının .gı ışın e _ 
l!Uku hır fark husule gelmemiştir. Maliye vekaleti Bor 
•ve1 a~•t. •andalyesine oturmazdan 
halk eşın bir islahatçı fedakar bir k • k·ı· • 
•İi!i Çı ~0Iüı:ü oynıyan ıı:,litikacı, me- sa omıser ve 1 illi 
hiss~, •gır yüklerini omuzlarında • h k • • 
lı ve :~ge başlayınca daha ağır baş- ıza at verme ıçın 
trıuştu a a rn~hafazakar bir adam ol- Ank d . 
ltayiinr. H~d~sata hakim olmak, va- araya avet ettı 
buluna •eynnı değiştirmek iddiasında 
ve hay n muhalefet bunlara uymuş 
hiltrıj atın zaruretleri önünde bilerek, 
fk Yerek boy • . . A k . ı aııı un egmıştır. rb ın-

§enıer •ırası hükumet mevkiinden dü
nutan \geçmiştir. Ekseriya çabuk u
ların .. ~ika vatlerde bulunmak, on-
ırı· uınıt ve h t ih . ın et aya tıyaçlarını tat-

liakj~ek rolü bunlara düşmüştür. 
trıUhirn at ve hayal. . . Hayatın en 
l"ertler ~ır.larından biri de budur. 
kikatin gıbı milletler de yalnız ha
~Yaıııazrlçın kayaları üzerinde ya
trıide d ';,'·. · · Hayatta hayal ve ü
zıtrıdır. e~ü~. bir yer ayırmak la
Ya! dedi" . bilır ... bugün için ha
hakika gıınız şey, yarın öbilr gün 

t olabiJi 
llıasırun en . ~· Tarakki mekaniz-
~a Yükse, bırınci azimet noktası da-
•ınıtıele ıı,e, daha güzele, daha mü

lıçtnak be ~r~ı duyulanmecburiyettir. 
;,uk bir h! rıy~t ıçin asırlarca en bü
t:r· Onun i~~dı._ Bugün bir hakikat-

.nda görül mill~tlerin siyasi haya
"iibünu de ·~:~kikat ve hayal tena
trı ~ılietıer h u addetmek Uizmıdır. 
•i anlarında ay~tlarının müşkül za-
1~teınıerden Y:: adamlardan, yeni "° · Almanya a çok medet uınar
ti;,;aı deınok mağlubiyetten sonra 
d .',makamı ratıan bir kaç defa lk
fı~~ ıktiaadi v:ai ııeç~rıli. İngiltere 
ha sına hükfı Çtunaı buhran amele 
zl:t~ hayaıı~'\,>'olunu aça. Fakat 
olar ın e. olduğu .8~kat, insanlann 
l ak bırbirine t gı~ı çabuk ve ant 
rı~~nların dıına~~rki nıevki tuıi}'llı: 
sa a daha hassa ' 8ı1Untı zamanla
d da tabiat k 8

• daha hayalci olura: tekaınuı danunJarırun tesiri altın
. bu an; e en hayat ana hatlarm

''.' Olmaz tahavvlllden pek mütees
~ı teJakıci Hayatın zaruretleri ile ye
".•kat . ler bir müddet çarpıtırlar .. 
b!rincu nihayet ekseriya muvaffakiyet 
bırıerU Crde kalmak üzre bunlar bir
Yql;ır e uyuşmak mecburiyetini du-

l\.)~ 
Yapıla nyada Sosyal demokratlarla 
~. h n tecrübe, şimdi İngilterede 
.. cnıen 
U•re aynı istikamette olmak 
ltı r/~Pılmaktadır. Dünkü muhalc
\u b ısı olan Mac Donald ile bugün
da ıı;§vekiı olan Mac Donald arasm
llıtştı Yü farklar görülmeğe batla- ) 
t•aırır .. İşçi fırkasının intihabat pro
Ye ı •le h"k• · Can u umet programı aynı he-
fırc_ ve ümidi ta•ımaktadrr. İ•çl 

.... h·'k • • 
Cveı .. u umet makamına geçmeden 
1. •loz h 
'ttıd· . •a asında attığı adımları 

hu· , ı bırer b' . ı •i ırer gen alıyor. . . Da-
de lı Yaseıe ait en mühim meseleler-
h enüz .. . . 
']l et" muhun bır karar yok ... 

·~ ıııU::~ vadi. . . Harici meselelerin 
li~ •rnlerinde de dominyonlarm 
Şİıııdu':'talaasına müracaat edilmiş ... 
itti. Yalnız bol bol sulh müjde-

" H ki llı;ıkanıı a kat şudur ki, hükOmet 
'•ture nın mesuliyetleri, bunların 
lıonal~· ve icapları bugün için Mac 
~ ı.uın fikir ve nazariyelerinden 
•u ola vv~lidir. Cazip ve uyugturu
llı;ık ist" . ~ktidar mevkiinde tutun
•tıııekt enilırse bunlar önünde boyun 

en başka çare yoktur. 

'---. ZEKİ MESUT 

1'tekt~pliler 
llıiisabakası 

12 inci hafta 
121 

hah ncı haftanın en mllhlm 
erı 
~ nedir ? mllsabakası 

~l~emmuzdan itibaren 
Geı aşlamıştır. 
c ecek ~ evap 1 emmuz Cu-
al(. arı Zl!ıartesl gilnil 
.. vllltJına k <>b:. 121 adar kabul edece-
haberı ncı bahanın en mühim 
~ T için alınacak netice 
~ ıı:mmuz Pazar günü 
lar

1 
lledıtecektır. Cevap-

nı:ı:1 .. 
tııe •nllllyet müsabaka 

llıurı 11o 

]\' u.,una gönderiniz. 
Ot• Mu • subakamıza haftanın 

01duıtu en ttıUhfm haberinin ne 
lı-berı 11"u bildirmek ve niçin o 
ttıııeıue 

1 
tercih edildiğini izah 
Ştlrak edilmelidir. 

Ortada hiç bir sebep 
yokken kambiyoyu fır 
latan bazı borsacılar 
hakkında gayet şiddetli 

tedbirler alınarak 
takibat yapılacaktır 

Maliye vtkl/l Saracojlu Şllkrll Bey 
Hükfunet, son zamanlarda İngiliz lirasının tekrar gayri tabii 

surette tereffüe başlaması üzerine bu mesele ile ehemmiyetli 
surette meşgul olmağı kararlaştırmıştır. 

Maliye vekili tarafından davet edilen Borsa komiser vekili 
Hasan B. Ankaraya giderek kambiyo işleri ve borsa haricinde 
cereyan eden hava oyunları hakkında vekalete izahat vermiştir. 

Hasan B. bu hususta çok şedit takibatta bulunmak için veka
letten talimat alarak yarın şehrimize gelecektir. 

~ ~ ~ 

Aldığımız malOmata göre ortada ' 
hç bir ticari sebep olmadığı halde 1 
sırf spekülasyon yapmak maksadlle 
İ•terlin yüneltmeğe çalışanlar hak
kında, yeni kanun abkAmından bll'
i•tifade esaslı tedabir alınacaktır. 
OA YRİ TÜRKLERİN MARİFETİ 

Bilhaısa borsadaki bazı gayri 
Türk anasınn, sözde alıcı vaziyeti
ne geçerek ihtiyaç haricinde füzult 
ve hararetli muameleler yaptıkları 
anlatılmaktadır. 

SEBEP NE İMİŞ?. 
Boraacılar, artık aralarında, ihti

klr ve oyun için llzım gelen büyük 
sermaye kalmadığını ileri sürerek 
laterlfnin yUltaelme•ini bermutat, 
kambiyo merkezlerinden kambiyo 
gelmemeaine mukabil talebin fazla
lığına atfetmektedir. 

Boraa komiaerllği murakip ve me
murları tahkikata devam edilmekte 
olduğunu, Ağustos iptidasında ih
racat hararetleneceği için yakında 
!sterlinin mühim surette düpesl 
muhtemel olduğunu söylemektedir 
KONTROL TEŞDİT EDİLECEK 

İaterlin Ü%erine yapılan ihtikara 
ait tahkikat hakkında ketumiyet mu 
hafaza eJilerek takibat icrası için ko 

Muamele esnasında Borıa 

sa itlerine milteallik kontrol teşdit 
edilecektir. 
Diğer taraftan borsa teşkilatının 

!Uzum görülen vasi kontrol ve tef: 
tigata kifi olmadığı nazarı dikkate 
a~nara~ kadronun tevaii cihetine gi 
dıleceğı muhakkak görillmektedir. 

İHTİKAR MUHAKKAK 1 
,Yıu:iyete vakıf olan bazı kambiyo 

mutehassısları, borsada iş az olma
sına rağmen, borsacıların mikdarı 
ihtiyaçtan çok ziyade olması ihtika
rın vukuunu teyit ettiği kanaatin
dedir. 

Dün (1014) kuruştan açılan İngi
liz lirası bazı borsacıların gayretile 
(1016) kuruııa kadar yükselmiş fa. 
kat bu gayri tabii hal tedricen deği
şerek !sterlin (1014) kuruş (30) pa
rada kalmıştır. 
HÜKÜMETİN TEDBİRLER! 

Hükumet, ihtikiirla mücadele i
çin lilzumunda borsaya kambiyo çı
kannağı da muvafık görmüştür. 

Külliyetli mikdar eşya celbeden 
ithaUit tacirleri, İngiliz lirası milba
yaası hususunda çok ihtiyatlı hare

miser vekilinin Ankaradan gelmesi ket ettikleri için bunların tereffüde 
beklenmektedir. Takibat, yeni tali- amil olmadıkları beyan edilmekte
matname dahilinde yapılacak ve bor dir. Altun (882) kuruşa çıkmıştır. 

Ankaraya davtl edııcn Borsa komiseri 
HASAN BEY 

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

Amerika -İngiltere 
Bahriteslihatın tahdidinde uyuşuyurlarmı? 

LONDRA, 24. A. A.- M. Mac 1 fından başka işlerde istihdamları mu
Donald avam kamarasının bu günkü karrer bulunduğunu, kendisi ile A
içtimaında inşaatı bahriye programı merika sefiri beyninde cereyan etmiş 
hakkında hükOmetin noktai nazarına olan mülakatlar neticesinden 1922 de 
dair izahat vererek yeni Amerika se- Washington konferansın iştirak et
firi ile icra ettiği mülôkatlar netice- Washington konferansına iştirak et
sinde kuvayı bahriye hususunda İn- haberdar edildiğini bu devletlerin 
giltere ve Amerika arasıı:ı~a. tam bir cümlesinin gelecek tahdidi teslihat 
muvazene ve müsavit tesısının ta~~- konferansına davet kılınacağım söy
rür ettiğini, Amerikaya seyahatının !emiştir. İngiltere ve Amerika ara
ağlebi ihtimal teşrinievelde vuk.u~ g~- sında ?erdesti tezekkür olan itihaf 
Jeceğini, destğ&hlarda bulun.an ıki bu- namenın l\n:ıerika Reisi Cümhuru ta
yük kruvazörün inşaatı tatıl ve ba~- ~alından. mtıhap edilecek bir mahalde 
riye nazareti hesabına çalışan fesli- ımza. edıl~ı\•en. sonra cemiyeti ak
yeti tahdit ve bu yüzden açıkta kala- vam ihzan komısyonuna tevdi oluna
cak amelenin bahriye nazareti tara- caktır. ••O•• 
RiZE SEYLAPZEDELERINE iLK ZABITANlN TERFi DEFTERi 

MUAVENET Ankara 25 - Zabitanın terfi def. 
Rize - Bu havali felaketzedeleri- terleri hazırlanmaktadır. 

ne muavenet için İstanbul şehrema
neti tarafından göhderilen beş bin li
ra vasıl olmuştur. Hilaliahmer de un 
gönderdi. Ziraate müsait sahalar sel 
!er tarafından kamilen tahrip edilmiş 
ve mezruatı da sürükleyip götürmüş 
tür. 

Bu sebeple gelecek seneye doğru 
halkın maişeti daralacağı anlaşılıyor. 

15 Ağustosta Ali karara arzedile-
cek, 30 Ağustosta neşrolunacaktır. 
Yeni defter mucibince bir hayli mi
ralay paşalığa terfi etmektedir. 

ANKARA ITFAIYESl 
Ankara 25 - Sabık İstanbul itfa

iye müdürü Şilkrü B. Ankara İtfaiye 
kumandanlığına tayin edilmiştir. Şük 
rü B. bir kaç güne kadar vazifesine 
başlıyacaktır. 

Tevfik ·RiJmll Beyin milhim 
beyanatı - Attnadan gene 

talimat istendi! 

Irak hükumetinin teşekkürü 
ANKARA, 24. A. A.- Hariciye 

vekili Tevfik Rüştü beyin taziyet tel
graflarına cevaben, lrak hariciye ve
ziri Tevfik Elsyyey be,Yefendi tara
fından atideki tclgrr.f gönderilmit
tir: 

Ankarada hariciye vekili Tevfik 
Rüştü beyefendi hazretlerine. 

Sabih Neşet beyin vefatı münase
betiyle göndermiı olduğunuz taziyet
nameyi aldmı. Gerek namıma ve ge
rek frak hükfunetl namına zatı dev
letlerine arzı teıekkllr ederim. Bu 
hususta lütfen gösterilen yUkıek hl•
slyatı ve merhum Sabih bey hakkın
da zikir buyurulan aitayiıleri ınaat
§ÜkUr takdir ederim.• 

Bunlarda kim? 
Hicaza altın kaçıran 

kadınlar l 
Rüsumat idareıi Hicaza altm ka

çırmağa teşebbüs eden bazı kadınlar 
hakkında tahkikat icra etmekt~-
di~. . ~un~an b~ş~a Rüsumat Baş 
mudınyetı muhım bir gümrük 
h_ırsızlığı meselesine vaziyet etmiş
tir. T~hkikat işkal ettnemek için 
ketumıyet muhafaza edilmektedir. 

Tahkikat bitti 
Yarın evrak müddei 
umumiliğe veriliyor 
Yedinci İstintak dairesince yapıl

makta olan irtişa meselesi tahkikatı 
bitmiştir. İstintak 
Hakimi Nazım 

Bey evrakı göz
den geçirmektedir 
Nazım Beyin b11-
gün de tetkikatla 
meşgul olduktan 
sonra tahkikat ev
rakım yarın Müd
dei umumiliğe tev
di etmesi muhte. 
meldir. Müddei u-
mumilik mutalaa- _.... · 
sını yazdıktan son Tahkikat hakimi 
ra, maznunlar hak- Nazım Bey 
kındaki istintak kararı verilecektir. 

Pazartesi günö mevkuflar hakkın
daki ihtilattan memnuiyet kararı ref 
olunmuştu. ~anıdıkları iki gündür 
mevkufları zıyaretle görüşmektedir
ler. En çok ziyaretçi Nesim Mazliyah 
Efendıye gelmiştir. 

Antrepo buhranı 
Komisyon yarın toplanacak 

. Antre~o b~h~anı devam ediyor. 
Lıman şırketının son getirttiği asri 
eşya dubaları da bu sıkıntıyı tahfif 
edememiştir. 

_ş_~rket ... ta?mil ve !•hliye işlerinin 
butun muşkılata ragmen inkitaa u
ğramadığını bildirmektedir. Buhranın 
önüne geçmek üzre hükfımet tarafın
dan teşkil edilen komisyon yarın to
planacaktır. 

MiLLi MÜDAFAA VEKiLi 
Bir müddetten beri şehrimizde bu

lunan Milli Müdafaa Vekili Abdül
halik B. dün Ankaraya gitmiştir, 

,"1'1111aıuııiıauıu~ınniııııııı'~ · 
Ahoııe ve 111\n ürrPtl•ri 

Gazetemizde çihn y:ızılıınn buknkn ml\hfııı iıır 
Abone ~artl&rı 

1
... İlan tarif•••i 

TtJ:lt.ırı H11rı, tJ11ct Sf.i.hıfeJe Swn·J71! 
I Arlfll 400 Aa. 8 Aa. ;; S•cl • , n 1so .. ,, • g ırıcl • 
il • 1400 • R700 • ,, lncı • , 

içtimada bulunanlardan bir zDmre 
yeti idarenin mahkemeye verilmesine 
karar verilmiştir. Bu heyet bu hafta 
zarfında tetkikatı ikmal edecektir. 

N-b.a8I__!5 Ku.rn.ll'._,_. 

T. Rüştü Bey 
Hariciye vekilimiz 

Jstanbula mı 
geliyor? 

Gazinin en büyük 
eseri nedir? ---ş. ~1El\1F~DAL1 B.İN 

CEVABI 
Şehrimize gelen bazı haber- Dr.Prof. P. y anoşun 

lere göre Hariciye vekili Tevfılt 
Rtiştü Bey yakında seyalıata çt cevabı 
kacaktır. 

Hariciye vekili evvela Istan- •.• Gazinin en büyilk eseri l 
bula gelecek ve bir kaç gün kal beninı kanaatime giJre son 
dılı:tan sonra istirahat etmek üz zamanlarda yaptığı 
re İzmire gidecektir. efı d r ornı ur ••• 

Tevfik Rüştü Beyin Türk-Yu '-:-:-----------....: [Gazinin en buyük effrİ hakmdaki an 
nan müzakeratırun inkitaından k.etimize bir Macar ilimi de iıtirlik etmiı 
hasıl olan vaziyet ve aJ ınacak ur. Bu Macar Profesör Patinskidir. Pro 

fesöı- Paştinslri Macadstanda ilk Turk 
tedbirler hakkında da sehrimiz: Macar Sözkitabmı neşreden ve bütün 'ha· 
de bulunan İsmet paşa H z. ile yatını Tückoloji ile geçiren ve Tıirklcr 

candan &cven bir zattır. Son zaman,., d. 
görüşmesi muhtemeldir. ömrüııün !On senelerini çok ıevdiğ, Tüı 

kiy~e &eçirmerie karar "(ermiıtir.] 

lktısadi tetkiket 
Heyetler hareket 

ediyorlar 

Vehbi Bee M. Esat Bey 

Bız Avrupa.War Gazini11 büyük c 
seri hakkında tam manasjlc ııa' hı 
ycttar bir surette so• coylıyemeyız 
Bu hususta salahiyet sahibı olabilınel 
için Türkiycnin evelki ve bugü' kı 
iç yüzünü pek yakından t.rıımak Ja. 
ıı:ımdır, ki bu suretle bir bük ~ ve 
re~ilelim:. Fakat ben senelerce yaşa
?ıı;ım Turk~ye ~·~kında, iç yüzüm 
ıyıc~. tanıdıgım ıçın, belki veniiı;iır 
hukumde yanılmıyacağım. 

Gazinin en büyük eseri, benim 'ka 
naatimce, son zamanlarda yapılan 
reformdur. Dünyanın her tarahnd, 
yapılan reformlar tedrici bir suttttc 
olurken Büyük Gazi bu reformlar 
bir çırpıda yaptı. Koca bir milletir. 
bir çırpıda yazısını değiştirmek, ka
falarından batıl itikatları atmak kü 
çilk bir inkılap değildir. 

Türkiyede fes kalktığı vakit Av
rupalılar hayret ettiler. Niçin? Ne 
den? Ne münasebetle diye soruştu

A'NKARA, 25. (Tel fonla) • .- Ali ruyorlardı. E t T' ki nin iç yUı 
iktisat komisyonu öntimüzdeki pazar- nü bilmiş olsalardı buna hayr<t de
tesi günü teftiş siyahatına başlaya- l!il sevinirlerdi. Bundan yirmi beş o
caktır. Tetkik siyahat heyeti ikiye tuz sene eve! Istanbulda bir Türk a· 
aynlmıştır. Bir heyet önümüzdeki ilesinin nezdinde idim. Eve girdiğir. 
pazartesi günü Trabzon, Gireson ve vakit p.pkamı çıkarmış ve sofa de 
Samsuna hareket edecektir. nilen yerde bırakmıştım. Ailenin kil 
Bu heyetin azası ziraat bankaaı mil~ çük çocuğu sofadaki §Bpkamı göre

diri umumi muavını Salahittin, 
Muhtar, Raif Necdet Beylerden, i
kinci heyet de Nurullah Eııat, Bekir, 
Vehbi Beylerden müteıekkildir. 

Bunlar önümüzdeki pergenbe günü 
Zonguldak ve Samsunu gideceklerdir 
Samaunda birleştikten sonra dahile 
doğru aiyahate devam edeceklerdir. 
Dahilde Amasya, Zile, Sivas, Kayse
ri ve Ankaraya giredeceklerdir. 

GONDERILECEK Felaketzedelere teberru 
MURAHHASLAR 

Bundan başka Talebe birliği namı- ANKARA, 24. A. A.- Of ve Sür-
na Avrupaya gönderilecek beş mü- mene felaketi ve Ankara yanğını mü
rahhas meselesi müzakere edildi. nesebetiyle Amerika, Fransa, Lehis-

Eski heyetin intihap ettiği beş mu tan ve Mısır sefirleri, hariciye vekili 
rahhastan üçü dün hareket etmek üz Tevfik Rüştü beye taziyet ve tees
re idi. Peşte kongresi hakkında Tah- sürlerini beyan etmişlerdir. 
sin Bekir B. uzun malfunat vererek Amerika ve Fransa sefirleri fel3ket-
gidecek mürahhaslann asgari dört zedelerce tevzi edilmek üzre aynca Proj. Dr. P. Yanoş 
kişi olması lazım geldiğini söyledi. nakdi teberruatta da bulunmuşlardır. k ba · · 
Para olmadığı ileri sürülerek itiraz '" · şına geçır~ış ve gezmeğe ba• 
edildi ve neticede Tahsin Bekir ve İSMET PAŞA HZ. Jamıştı, bunu goren bütün aile hal 

d kt !b h
. B 

1 
. kı ~em. en. çocuğu tutarak dög'mü<le 

o or ra ım ey erın mUrahhas Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinı· 1 ' · dil · k v .. e .'.s amıyetten çıktığı için gözüme. 
olarak ızam e melerı ararlaştı. dün sabah Milli Müdafaa vekili Ab- d b 

OBÜRLERI NE OLDU? 
onun e tev e ettirmişlerdi. Bu te" 

dülhalik B. ziyaret etmiştir. b · · ' 
b 1 

eı ıstigfardan sonra ben de sanki k. 
Hare~et etmek üzre u unan mil- Paşa Hz., dün bir yere çıkmamış- balı · ı · rahhasların geri cevirilmeleri için is- !ardır. at ış emış. gib! d.erhal aileye v< 

. ~~!!ı'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~{!!!'!.M~a~b;a~a~ı~2~ın~c~ı~s~a~e~ı~·l/~d~e~/"-_.. tasyona adamlar gönderildi. Hareket _ • 
gazetesinin neşriyatına karşı cephe 
almak için de bazı kararlar almacak
u. Vakit müsait olmadığından ruzna
medeki diğer maddelerle heyeti 
idare intihabı başka bir güne kalmış
tır. 

Müessef ölüm 
Umum teşrifat mü
dilril dün gece balo 

da vefat etti 
OUn gece yat kulUbUnde Ma

arif cemiyeti tarafından bir balo 
verilmişti. Gece saat (i)e doğru 
mtıessef bir hadise balonun btı
ttln nef'esinl bozmuttur. 

Davetliler meyanındş bulunan 
umum teşrifat mlldtlrtl Saffeti 
Ziya bey üzerine bir fenalık 
gelerek bir kaç dakika içinde 
yapılaoı mtldavata rağmen 
vefat etmiştir. Saffeti Ziya 
bey, senelerce hariciye memur
luklarında bulunmuş, edebiyatı 

cedide tarihinde silinmez izler 
bırakmış bir zat idi . Vefatı ile 
kıymetli bir şahsiyet gaip etmiş 
oluyoruz. Ailesine beyanı tılzi- r -
yet ederiz. 1 - Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri Hiliıliahmer 

RUSYA ÖDÜNÇ ALACAK !ıtJdan tertıp edılen garden parti gecesi Marmara kö k" d tar. 
MOSKOV A, 25. A. A.- Sovyet ş un e. 

hükümeti sanayi ve zinaati tarsin et- 2 - Gazi Hazretlerine tahsis olunan Marmara havuzu üzerindeki ki. 
meğe mahsus üçüncü bir istikraz ak- çük köşk donatılmış halile. 
dine karar vermiştir. 3 - Piyanko çekilirken .• 



·-
Milliyetin büyük anketi1 

iBırıncl sahıftdrn devam) l HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ] ~o .. ,. .. berler··-

Tekzi' e~ilen bir ;a11adan ~a~se~iJorlM 
Trakya ~ududunda ta~~idat ~ayıası yalandır 

da etti:-.ı. !şte Gazi fesi attırmakla ketimize &ir•n yeni ruhun neticesi 
bu batıl itikatları da kökünden attı. olmak itibarile lkincf derecede bir e· 

.. x.a 

Sizi tenkit edenlere bakmayın ve hcmmiyct arzeder zannedilebilir. Ma 
aldırmayınız ; onlar ya çekememek- mafi, dütünmelidir ki, aaırlardanbe· 
ten veya vaziyeti yakından göreme- ri istllrlilimiıı: varken, bakllıl terakki· 
mekten tenkit ediyorlar. miz yoktu. Lltin harflerinin milleti· 

.,in.de -• 
itilafa doğru 

Yüce Gazi! Yaptığın bu akıllara mize terakki, Avrupalılaıma, kuvvet 
s ığmayan büyük inkılabını ben de ve istiklal sahasında getireceği neti· 
can ve gönülden alkışlar ve büyük· celer ise, memleketimiıı:de yapılan •· 
lüğünün önünde hörmetle eğilirim. lalıatın, eserlerin hiç birinin netle• 

Prof. Dr. !erile kıyas edilemiyecek derecede 

Çin ile Rusya 
milzakerata 

Prof. Dr. PAŞT!NSKY YANOŞ zengindir. Türkiye mUmeaaill bulun- girişiyor.. 

1 
* ,. * duğum üç memleketin en büyük k 

t · . b mevkilerini i.fgal eden zevatın ıalaha- ŞANOHAY, 24. A. A.- Nan en· 
. Osman B.ın ceva ı tmuz arasında en ziyade alakadar den.c•!en b~ ~bere nuar!"' B~rlln· 

oldukları keyfiyet te, Litin harfleri- deki Çın sefın mezkilr tehırdeki SoGazinin en büyük eseri hakkındaki 
bir fikri, biraz geç arzediyorum. Bu nin Tilrkçemiae tatbikidir deyebili- vyot sefirinin kendisine Rusyanın 
nun sebebi, bu fikrin ayni zamanda rim. Kellol mısakını imza etmit olan dev
Gazinin kendisinin fikri olduğu hak- Latin harflerinin bugünkü günde Jetlerin tavassutunu kabule mütema
kında zehabım bulunmasıdır. Bu fik- getirdiği ve ilerde getirccefl netice- yil bulunmadığını bildirdiğini i".'r et
re göre, Gazinin eserlerinin en bil- !erin zenginliği hakkında, yani harf miştir. Sovyet hükCUneti şarki Çin 
yüğü, Utin harflerinin kabulüdür. inla!Abının niçin mevzubahs eoerlo- dcmiryolları ihtilifının halli için do
Bir kül teşkil ettiklerinden dolayı r!n en büyüğü o~dufu hakkında taf- ğrudan doğruya müzakerat icrasını 
birbirinden tefrik, birbirine tercih e- sıllt vermekten ıse, Garlnln, Dilen- tercih etmektedir bu maksatla bir 
dilemez gibi giirllnen bu eserler, ek- cümenini davet etmİf bulunduğu b~r Rus murahhası bu meeole hakkında 
seriyet üzre, lıirbirinfn n'eticeıiidlr alqam yemeği zarfında, söylediği bıı müzakerata ğiriımek üıtt harbine 
ve birbirine dayanmaktadır. Türk sözü hemıchrilerime bildirmek isti• muvasalat etıniştir. 
milletinden almmak istenilen istik- yorum. Encümen azalarının heyeti MOZAK.ERE NEREDE OLACAK? 
lal iade ve takviye edilmeseydi, Cum- umumiycslle Taki olan illi temasın- . 
huri yet gelmiyecekti, Cumhuriyet a- d~, bir müı_>aka~ aıra•mda, Gui 

0

Hz. NANKEN, 25. A. A.- Hariciye 
ramızda yerle§meıeydi, Kanunu me- hır cümlcsıne fliylecc ba~a~ı.tı. nazrn, Rus • Çin mU.zakoratının har· 
deni ve sair ıalabat ve en nihayet Ll· ı . "l~~larmuzın en buy.iifü olaa binde icraamdan ziyade Moskovada 
tin harfleri bayatımıaı yenilcştirmi· harf ınkılabının ~tında. .• !' yapılm:;Jının müreccah oldufunu be-
yecekti. Latin harflerinin kabulü, ye- Rıga Mulaııatgli:ltarı yan etmiıtir. Mumaileyh, ihtllifm 
niden kazanılan istiklalin ve memle· İBRAHİM: OSMAN halli huausunda nikbin oldutunu aöy-

Şirketlerde 

Vapur alınacak mı? 
Dün idare meclisi 

toplandı 
~eyrisefain idare mecliııi_ ~Un to~ 

hnar'ak idaı:eyc satılmak ıçın t~Irlif 
edilen vapurların .kumpanya teklifle
rini tetkik etti. 

Teklif edilen vapurlar fazla oldu
ğundan tetkike devam edilecektir. 
Neticede alınması muvafık görülen 
vapurların Avrupaya bir hey'et gön
derilerek tetkik edilmesi muhtemel
dir. 

HENÜZ EMiR YOK 
MalUJ gazilere muavenet cemiyeti 

hey'eti umumiyesi ve pazar hey'eti 
dün cemiyetin ve pazarın tasfiycıi 
üzerinde konuşmak üzre içtima etmit 
terdir. Fakat tasfiye için hükfımetten 
henüz bir emir gelmediğinden içtima 
17 gün sonraya talik edildi. 

Roman yada 
PARLAMENTO iŞLERi 

BÜKREŞ, 24, A. A.- Eldeki it
leri bitirmek üzre mebuaan mccliııi 
devrei içtımaiyesi 31 Temmuza ka
cl.ır temdit edilmiştir. !dan kanunun 
ayanda müzakeresi meclistekinin ay
nı olmustur. Macarlar kanunun mil
zakeresi;,e iştirak etmiyeceklcrini be
yan etrnışlerdir. Ukranyanm yeglnc 
acnatörü M. Zalozieçki ke>.a müatcn
Id davranmı§tır M. Mirto müoten
kıflerln haksız olduklarını ve kanu-
nun bütün Rotr- , ılıların istifadesi
ni mucip olacak d..'"Dlokratik bir ka
nım olduğunu be~an etıniştir. .... v--•-:1 &anda 

KO IÜ L 11.l'Rt' TEVKiFi 
ATİNA, 25. A. A.- Komüniot 

muharrikler tevkif edilmiştir. 1 A
ğustosta içtimalar akdi menedilmiş
tir. 

iKi iSTiFA 
ATİNA, 24. A. A.- M. Venize

los. harbıye musteşarııun istifasını 
kabul ve fakat ccnera] Merentitinin 
istifasmı kabulden imtina eylemiftir. 
istifaların oebebi milli müdafaa aan
dığınm tensHri hakkında maliye na

&me:rI.lııı:ada 

Kellog misakı 
leınlştir. M. Wang, netice olarak, 
m!Wıkeratın uaulü lıaldr:mda M:oako
ndan itarat vulruuna ve doğrudan 
doi;ruya yapılacak bu müzakentın 
tarihi hakkında mütemmim malflma· 

Artık mer'iyet ta ınt1ur etmeııte oıdutunu beyan ot 

mevkiine girdi miıtir. ------

A İN ON AA Ri A•m-7ada W SH OT , 24. . .- • -
yaseticümbur aarayında yapılan mub- LEHİST ANIN TEKLlFl 
tcşem bir merasim esnasında M. BERL1N, 25. A. A.-Almanya, bir 
Hoover, harpten feragati tazammun ticaret muahcdeei akdi için Lehistan 
eden Kcllof miukınrn mcriyet mev- ile girilfilmiş ve inkrtaa uframq olan 
kiine ğlrmif olduğunu beyan ve llAn müzakerata 25 Temmuzda yeniden 
ctmigtlr. baılanılması hakkında Lehistan ta

Bu merasimde bir çok şahsiyetler rafmdan yaprlan tekille menfi cevap 
ve ezcümle M. Coolidge, M. Kclloğ, vermişti<. 
bütün büyük ve orta elçiler bazrr ORDU VE ŞENLiKLER 
bulunuyordu. M. Kelloğ bir hitabe BERL!N, 24. A. A.- Gazeteler, 
irat ederek dcmi§tir ki: Atman harbiye nazırının Alman or-

cBu muabedenin istikbalde akdcdi- du...ııa bu aene W eimar kanunu esa
lecek bütün mukavele ve muahedeler siai tenkllklerinc daha faal bir suret
üzerinde vasi mikyasta tesir yapaca- te iftirak etmesi için talimat vermİf 
ğını •imdiden o!iyleyeblliriın. Şimdi olduğunu yazıyor. 
birim için &ilzel bir firaat zuhur et- BAŞVEKiL iYiLEŞTİ 
mi.ftir, ve blı:e cazip bir vazife tttet- BERL!N, 25. A. A.- Ba§velr:il iyi-
tilp ediyor. Bunlar bizi bu muahede- Jeınıif, yemek yemete batlamııtır. 
yi tatbik ve icra otmei;e ve neclbane KOMONISTLERE KARŞI 
bir ıurette ileri sürdüfU ııiyasetl tev- BERLİN, 25. A. A.- Polia, ı A-
si ve teşmil eylemeğe scvketmcktc- fuata yaprlmaaı muta:ıel lıarğafa
dir. Bugün Japonya da muahedeyi lıklara mani olmak için Jlzım gelen 
kabul ettiğini mübeyyin taıdik vesi- tetbirleri alımttır. 
kasını tevdi etmiştir. Şu hale nazaran iKi SAAT SÜREN iNFiLAK 
46 millet şimdi bu muahedeye bağ- BERLİN, 24. A. A.- Bir tazyik 
lanınış bulunmaktadır. edil.mit bava fabrikaoında vukua gel-

TAHDiDI TESLIHAT IÇlN mit olan infllilrlar ile yangın yü-
WASHINGTON 25 A. A.- Ba- zilnden haaıl olan zarar ve basar 

zı bahri inıaatın Utili hakkında M. mühimdir. İnfililrlar iki saat birbiri 
Mac Donald tarafından yapılan be- ardı devam etmiştir. Bir çok kimse
yanata mukabele olmak üzre M.Hoo- !er yaralanmııtır. 

~------~--~ ver, bahriye nazaretinin 1929 acne- lFr•••ada 
~de i~sı ~ütaaavver -~lan üç yeni Şill>DETLI FIRTINA 
krüvazorun ınlfa'lt destegihlarma va-
zedilmiyeceğini söylemi,tir. PAR!S, 24. A. A.- Dün ve bu-

M Hoover, Amerika ile İngiltere- gün Fransanm merkezinde ve şar· 
nin tcalilıat meulesindc yekdiğerinin kında son derece şiddetli fırtınalar 
rakibi olmadığını bilakis tcslibatin olmu§tur. Mühim hasarat vukua gel
tahdidi hususunda teşriki mesai ede- miş olduğu bildiriliyor. 
ceklerini beyan etmiştir. PROPAGANDA RiSALELERi 

~-~-- - - FARİS, 24. A. A.- Bir matbaada 
SIRBISTANDA HUDUT taharriyat yapılmiş ve leh, rus ve 

HADiSELERi ibran! lisanlariyle yazılmış bir takım 
BELGRAT, 24. A. A.- Zagrepte risaleler müsadere edilmiştir. Bu ri

intipr eden Novosti gazetesi Bulgar salelerde askerler itaasizliğe teşvik 
komitecilerinin son fealiyetlerine edilmekte ve bir bankanın Sovyetler
hasrettiği bir bentte, komitecilerin le olan münasebatından babs olun

maktadrr. 
- arnavutluk hududunu atarak Yugo- BORÇLAR ITlLAFI 

ALTMlŞ SENEDEN BERi slanyaya tecavüz ettikleri iddiasını PAR!S, 24. A. A.- Ayan ınecliıi 

zırıyle olan ihtiliftır. 

ROMA, 25. A. A.- Papa, 60 se· son aünJ d d"'rt k ka ..._ " er c o errc ar ar .... ya Londra ve Washiaton itil~flannm 
neden beri ilk defa olarak Saint tekzip etmesine ve komitecilerin ar- müzakeresine ba•la':....,.... Bir hatip, 
Pierre meydanında yapılacak bir a- tl k t la k y ı • ·-•-. navu u ta op nara ugos av to- hükilmeti Amerikanm gümrük tari-
yın esnasında Vatikan dan d;•arı çt- ki -" ·u · · 
kacaktır. ..., pra arma techuZ' cttiouerının artık felerini indirmesini temin edecek sur. 

muhakkak bir keyfiyet oldutunu ve rette hareket ctmeğe davet eylemit· 
ECNEBi DOKTOLAR KURSU komiteciler rüesasından olup uzun tir. Müzakerat yarın devam edecck
!•tanbul Sovyet Ceneral Konsolos- müddetten beri mernaJiki ecnebiycde tir. 

lugundan: Ecnebı doktorlara mahsus dolaşan Vanko Mihailof an tecavüz. PAR!S, 24. A.A.- Ayaen meclisinin 
kursların Mosk0<rada yakında açılaca- 1 · · - k - . • aketmi§ oldutu celsenin bidayetinde 
ğı ı:eçenlerde ~zıi tı. Ecnebi dok- crını tcrtıp ~~ >Çın topladıgı pa-
torlardan bir ç';gu~ talebi uz·· -'-e ralarla son ı:unlerde Sofyaya avdet reis, M. Poicare nin bir mektubu-

'""' ettig'ini yazmaktadır M '-"'- t nu okumuştur, Mumaileyh, bu mek-mezkilr kurolann müddeti devami · ez..., gaze c, tubu da · · '"'" d' 
kı k Bulgaristanın cemiyeti akvamın ae- n ıtızar etmeue ır. 

r , günden yirmi beş indirildiği b NEREDE TOPL N Ki.AR... 
yanı _ıs eylill 1919 den ıo t""rini evci Iecek celsesinde bu meselenin müna-ı . A ACA .? 

-• ka dilin · · · d ı l ri . . PARfS, 25. A. A.- Matin aazete-taribıne kadar devam edip evvelce şa e e!I ıçm ev et e n rey;nı . .. ü .. d ki . . k " .. 
• 1 . . sı on muz e sıyası onfcrans ıçın 
:asavur o uruın program bu müddet ıstımzaç etmek tasavvurunda olduğu: toplanma mahalli olarak bir İsviçre 
zarfında tatbik olunacağı bildiri!- na nazaran bu tasavvurla komıtecı şehrinin intihabının her zamandan 
mi~tir aUkadaranın malfunu olmak faaliyetlerini yanyana getirmek icap, ziyade bugün mühim bir zaruret 
'.'."re beyan olunur. ettiğini ilave etmektedir. halini almış olduğunu yazıyor. 

Politika B H T H 11 I ~ M L :~::1 
Uzak şark buhranı siiküna dogru mii§terek bir teştbbüste bulundular 

ı:itmektedir. Öyle anlaplıyor ki btr Uzak Şarkta sulh ve müaaleıneti te
iki taraf ta ne harbi istiyor, ne de min .ve idame için 1922 senesinde 
lstesele~ bu aralık bir harbe girişe- Waşı:ıgtonda bir mukavele irnzaliyan 
cek vazıyettedirler. Bununla beraber bu dort devlet M. BıUnd'ı tavas
ihtilafa bir hal çaresi bulunmuş de-1 sutta bulunmak için memur ettiler. 
ğildir. Geçen haftaki Rus oltimato- Fransız hariciye nazın tavassut te
muna Çin bükt\meti bir cevap ver- klifinde bulunmuş ise de dün gelen 
ıniş, bazr mukabil talepleTde bulun- bir telgrafta bu teklifin Rusya tara
mcrştu. Rusya bunun üzerine siya- fmdan kabul edilmediği bildirilme
si munasebatın inkrtaıru ilan etti. ktedir_ M. Briand bunun üzerine 
Çindcki ve Şark şimendiferi üzeri- her iki tarafa da sülıünct tavsiyeain
ndeki memurlarını geri çağırdı vo de bulunmuş vaziyet şimdi bu mer
hududu kapadı. Bazı telgraflar Rus kezdedir. 
asktrlerinin Şarka doğru ilerleyerekl • • • 
iki şehri işgal eylediklerini bildir-' Bu izihattan anlasılaca'ğı üzre ih
ı:nışler ise debu haberler teeyyütetme tilafın halli için henÜz bir çare bu'ıun
dı. Fakat Amerika hariciye nazırı mamıştır. Bununla beraber iki devlet 
M• Stimson işe kan tı ve iki tara- arasında bir harp ihtimali çok uzak· 
fa da imza edilmiş bir Kellogg mi- .tır. Çifrıkü böyle bir harpte her han· 
sakı olduğunu ve harbin ilga edilmiş gi taraf galip gelse hiç bir şey kaza
bulundugunu hatırlattı. Bundan ıo- ll3miyııcaktrr. Çinin vaziyeti sağlam 
nra Waşington muahedesini imza değildir. Zahiren memlekette vahdet 
<'den dört devlet • Amerika. İngil- var gibi görünüyorsa .da hakikatta 
t r Frarsa ve Japorya • sulh içi, IG:ın ·t bit çok ccı\crallerin elindedir. 

Çinin dahili vaziyeti böyle bir har
be müsait olmadığı gibi harici vazi
yeti daha az müsaittir. Bugün Çin 
İngiliz ve Ruslardan ziyade japon
lardan korkmaktadır. Mançurya da 
büyük menafii olan ve 'ark şimendi
fcrlcrine vaziyet edimcsi üzerine bu 
menafinin tehlükeye düştüğünü 
gören japonya, Çin arazisinde daha 
sağlam yerleşmek için fırsat aramalı: 
tadır. Bir Çin - Rus harbinin bu fırıa 
tı ihzar edeceğini Çinliler pek aU bir 
lirler. 

.. Rus_lara gelince; onlar siyasi tabiye 
~barile d~a ~ena bir vaziyettedirler. 
Bır defa bır şımendifer hattı üzerin· 
de milkiyet hakkı iddia etmek Sov
yet prensiplerile telif kabul etıniye
cek bir talep olsa gerektir. Çünkü 
Sovyet hükfımeti milkiyet hakkını 
ilga etmiştir. Bu talepte bir kapita
listlik kokusu vardır. 

Sonra bu hattın ecncbl bir devle
tin toprağrnda bulunması meseleye 
bir de emperyalislik kokusu veri
yor. Rus Soviyet Sosyalist hükumeti 
ile mesel! Japon kapitalist Empcri
'1ılist hükumeti bugün bir birine çok 
benzeyen manzara arzediyor. B11 t. 

itina 11ettııbu 

lnkıta~an sonra 
Neticenin ne olacaıını 

IapU.t.e:re~ 

Mısır meselesi 
Milstakll bir 
Mısır devleti 

olabilecek mi? 
dfi~Unnıı'yorlar deftı'I LONDRA, 24. A. A.- Mısır me-U U y 11 seleleriylc yakından alakadar olan ve 

eyi mal(\mat alan mabafilde lord 
Atina, 23 (Milliyet) - Anadolu 

ATİNA, 23 (A.A.) -- (Havas) Türk - Yunaıı 
zakeratının inkitaı üzerine üç Türk Fırkasının 'fra 
hududunda tahşitedilmiş olduğuna dair şayia kat'i su 
te tekzip edihnektedlr. 

Mısır~·-aki--· f Ô 
0

~~ii~-ko-ıniseri 
Komiserin istifası Ava 
kamarasında bomba 

ajansı müzakeratın inkitaa uğradığı- Lloydin Mısrrın mustakil ve hukuku 
ru haber verince Atina gazeteleri de hükt\mraniye sahip bir devlet olarak 
hemen lisanlarını değiştiriverdller. il!nı siyasetini pek o kadar boş bir 
Yunan gazeteleri nelli bu inkitaın nazarla görmemekte olduğunu sakla· 
kat't olup olmadıfında tereddüt e~- madığı ve fevkalacle komiserin bu si
tller. Buna bir tütlü,inaıımak istemı- yasetin inkişafına daha az mütema
yorlardı. Fakat solihiyattar mabafil yil ve teveccühkar olduğu söylenil-
tarafmdan gazetelere verilen bir iga- mcktedir. Eski kabine ile noktai na. •bt fl d 
ret üzerine derhal mesullyetin bisim zar ihti!Aflan tabaddüs etmiş idi, ve gı p r a ı 
tarafmıısda oldı:ıfüoıt dair mutat net amele frrkasr · iktidar mevkil~e gel· LO~_DRA, 25 (A. A.) _ I>allyl içtinap bile ettiği esrarı d.•"Jetl 
riyata ba§ladJlar. - mem!ı o1saydi bu. herhalde bır buh- tnalliıa siYMt muhabirine gött tngtlte kıf klnis~lcrin çoktıin beri 

Diğer taraftan da inkitaın İstaı'I- rMan rntaJ.:.ndece~ ~mel~ fırka~ı'I renin Mmı' fevk. allde komiseri L<ird idi. Sablk kabine ilo Lord Llotd 
buldan çılı:mı§ olan Rumların avdeti _ıaır b . da~ 11raaeu Baldwın Lloyd'ln istifası haberi avam kama- ninde teati olunan muhaberat• 
mcselcaindeıi ileri goldttfni iddia e- ~üldlınet~ . sıyasetındm daha az raaın\{a ·ansızın pııtlıyan bir ı bomba ha11I ettiktert aorıra Macdonal~ 
diyorlar. Bu J:ıi'zeteter evvelce Osman lıbcral değildır. .•~ "" b · · Lo d 

1 
d'. · d tl aJe 

h hilldlınetirt1n paıiaportlarlle İstan· MISIR KOMiSERi CEKI LDI teııın y~ptı.,. al de sabık muhafasa• nesı r L oy ın ııd e e 
buldan çı1ı:mıı oltn Rumların orada LONDRA, 25. A. A.- HükUmet- klr kabı.neBI az.ıısını aala hayrete QÜ· bulun.dutu SUveyt lıanatııun 
bırakmıt oldlıklan eı'nlAkin kıymeti le arumda zuhur eden nolrtai nazar ·~emı,~. cıın.~ buF.ı:r çoktan milellcş~rilmesi gibi bir nokt•~ 
1 milyon İnFiliı: )!tallı olduğunu s6- 'htillfı ctan d i Mı. f ı.aı· d ~en bu ııtıfanr vukuunu beklemekte tiva eilen Mıaıra alt yeni 1ı:abin~ 
YlQyorlar . ' " . ık • n. l doUafl . ~ ev . ~ e ıdller. Muhafazakirlar zamanında Mt •amına dt'ıl fevka!Sde koıniıe•• 

Hllll , . d. b d ö 1 bir omısen Qr ord ııtifa etmittir. aır hakkında tatbil olunan ııiyaaetlıı • 
ıey var: ~ımdaı nı~:~Jc~i~ y ~~=yeti MISIR GAZETESiNiN FiKRi buı. c!Jıetleri Lord Lloyd'in mashan :~B~~~:.~~=t.~~n~~~~ tı 
Akvama havalesini temin için çaht· Kahireden Röyter Ajansına bildi- taavıbı olı;n~d.ıfı ve hatta bundan do-
mak istedikleridir Bu münasebetle rildiiine ı:öre Mııır fevlı:alldc komi- layı kondiıının sabık kabine erklnı dan verilen iıtifa Macdonald 
ıunu ıöyllyelim kı Tilrkiyc . Yuna- ıeri lord Lloyd in istifası Mısırda fle temasa gllişmei:ton zamıin saman dan kabw edilmlıtir. 

~~:~;;::~~:~~===tini ~2 =~~~;;.UE°:;;;~s~ ~ Yunan onlusu ertanı arasın~a ısttlal 
nesi iktidar mevldine gelmeden çok le mumaileyhten istila etmesini ta
ovel hariciye naiırı M. Mihalolrop:ı· lep edecelrlerdi fikir ve kanaatmda
Jos bu hayıli h«liyordu. Matbuatın dır. MezkQr gazete, fevkalide komi
Iisanı - bazı istisnalardan sarfınaııar aertik vazifesini ifa eylediği müddet 
- oldukça şiddetlidir. Hatta bu §id· ııarfmda Mmrlılarm, mumaileyhin 
det küstahlık derecesini buluyor. Ne hükilmctinden aldığı talimatı mr icra 
kadar ka_ba k!llmcler _varoa ge~e ga· ottifini, yoksa §ahst ııiyaoetinimi kul
zeto ~ıfel~nne geçti. Mamalı bu· landıluu çok defa cayi sual görmüt 
nun neticesı ne olacak ... ? Şimdi Yu- olduklarını yazmaktadrr 
nan gazeteleri alabildiklerine atıp tu AÇIKTAKiLERE İŞ 
tuyorlar sade bu i•in sonu neye va
raca~ düıünmekten mütevellit bir LONDRA, 25. A. A.- ~: Mac 
korku hissettikleri aftla§ılmıyor değil Do~_aı~. ~v~ kamarasında _ıki ~u
d. vazor ile ıki tabtelbahr ve hır atolye 
ır Mesela cİmeriıios Typoe> gazete· geı~ı.lsinin lnıaatını tevkif etme~ nl

si bu inkitadan sorıra hlikQmetin teh ye~de bulundu.tunu tektar etını,ı ve 
tikeli vaziyeti naııl derpif ettiğini ııo- b~rıye nazaretı .tarafında'! teklif o
ruıturuyor Bu gazete latanbuldalri dilen buıuıt tertibat aayeaınde açık
Rumlarm Çılıarılacafınr, TUrkiyenin ta kalacak inşaat atölyeleri amelesi
adalan istiyeceğini yazıyor. Buna ne 1' tedarik ~eceğini ~it etmekte 
mukabil Yunanistandaki mühimmat bulunduğunu il!ve etınıştir. 
depolarmm bom bot olduğunu, Yu- CENUBi AFRiKA SEFiRLERi 
nan :zabitlerinin hep kahvelerde va- LONDRA, 24. A. A.- Kaptan 
kıt gesirdiklerini söylüyor. Fakat bu blldirildiline ı:öre Cenubi Afrika do
kabil neıriyafın doğrulutuna inan- minyonunun 1929 • 30 acneaine ait 
mamalı. Bundan maksat Venizclos bütçe projcaine Washinı:ton. Roma 
bUkfunetina. ~lçUlit çıkarmaktrr. ve Lahay de ihdaa olunacak acfaret-

Mamafi ıurası anlaşılıyor ki inki- Ier için tahsisat konulacaktır. 
taın Atina siyasi mahafilinde uyan- CERRAHLIK PEK lLERILEDl 
dırdığı tesir hiç de iyi olmamııtır. LONDRA, 24. A. A.- Manç .. ter 
Bir kere ıunn nizan dikkate almalı tıp fakültesi, fcni cerrahi muallimi 
ki timdi bükUmet mevkilnde olanlar ve İngiliz etibba heyeti reiıi doktor 
bu lılcrin ancak kendileri iktidar Arthor Burgcss, heyeti mezkQre hu
mevkinde kaldıkları müddetçe halle- zurunda verdiği bir konferansta cer
dilebileceğini söyletip duruyorlardı. rablık sahasında son seneler zarfında 
Şimdi işler böyle bir çıkmaza girince ihraz olunan şayanı hayret terakki
iktidar mevkiinde olanların vazıyeti yat ve muvaffakiyatı hüJ.iaa ederek 
müşkiil olmuıtur. dcmijtir ki: 

Efkarı umumiye bu inkitadan mil- - lnsan bedeninde hiç bir cihaz ve 
teessirdir. alet kalmamıştır ki cerrahın neşteri 

Şimdi Yunan hükftmetinin başında muvaffakiyetle nüfuz ve müdahale 
bulunanların blıtün ümitleri meseleyi etmesin. Fenni cerrahi ıııracayı ve 
Cemiyeti Akvama havale ettirmekte frengiyi mağlup etmeğe muvaffak 
toplanıyor. olmuştur. Şimdi de veremi ve &air 

cHestia> gazete~i - ki ~a~ciye göğüs hastalıklarını akından aıkı 
nazırının gazetes!dır - bu ınkıtaın tırtnaktad y ş-
kimseyi hayrete dügürmediğlni, mü- Kalbe ı~ b · · lan k 
zakcratın cereyanını takip etmi• o- v eyne çarmış o .. ur-
lanların b · t. .J'.., . şunlar bu fen saycsınde bugun ora-

. zaten una ın ızar tıouerı- dan çıkarılmakta ve hakiki bir mev-
nı ~or. d b . . 1 tin bütün alaim ve !razım gösteren 

Dıger gazeteler e _ u kabil neşrı- hastalar bu suretle hayata iade olun
yatta bul~nuyorlar. Butün bu gazete maktadır. Rontken alatı o derece mü 
le"'! neşrıyatı f~a v;trıyor: Bundan tekamildir ki bunlar ile kemillı:erin 
,,,.,, ul ola_"._~~~? en ince elyafını ve en ufak büceyra-

ITALYADA YANGIN tını görmek mümkün oluyor. . - _,,___ 
MİLAN, 25. A. A.- Bir yangın MACAR!STANDA YAKALANAN 

zuhur ederek 10 milyon liret hasara CASUS 
sebebiyet vermiştir. BU 

YOUNG PLANI VE BELÇiKA DAPEŞTE, 24. A. A.- Hidaa 
Nerııeti iataoyonund.t c:aausluk yapar-

BRUXELLES, 25. A. A.- Alma- ken cürmti mC§hut halinde yakalana
nya ile mart< meselesi hakkında itilaf 
haaıl oldui;undan nazırlar meclisi, rak tevkif edilen Pecha hakkında Çe-
Young pUinrnı e- itibarile kabul et· k1>9Jovolııkya hükQmeti Macar bari-

. . ciye nazaretinc yeni bir nota vcrmi~ 
mıştır. i H l ----. 

NASIL ODENECEK. •• ? t r. ar çiye nazırı M. Valko Çeko-
PAR!S, 25. A. A.- Meclia, yalnız slovakya sefirine notayi tetkik ede

Almanya tarafından verilen mebali- ceğini beyan etıniıtir. 
ğin Ameriltıı ve 1ngiltere hesabına KOMONIST TAHRiK.ATi 
geçirileceğini nattk bir tadil teklifini BÜDAPEŞTE, 25. A. A.- ı A-
172 reye karşı 421 rey ile kabul et- ğustoste karğaşalıklar ve isyanlar 
mittir. M. Cheron, itimat meselesini tertip etmel maksadiylc gelmig olan 
ileri sürmeksizin bu teklifi reddetmiş- bfr Mosko;;ı: memuru tevkif edilmiş-
tir. tır. 

----~---..~~ ki mülahazadan mada üçüncü bir haberler teeyyüt etmedi.-- ---
mesele vardır: Rus hükOmcti öte· Borçlar mukaveleıinin irnzasilo 
den beri Şarlı milletlerinin dostu o- siyasi ve mali mahafil geniş bir ne
larak tanınmak istemiştir. Garbin 1 fea almıştır. Şimdi Fransa, Ağustos. 
kapitalist devletlerine karşı Şark mil- ta Amerikaya 80 milyon İngiliz lira
letlerini takip etrni~tir. Şimdi Şark sını vcrmiyecektir. Bu stok borcun 
milletlerinin en büyüğü ile bir bar· Beranger - Mellon mukaveleıile ka
be girişmesi vukuatın istihzası olur. rarlaştırılan umumi borçlar içine 

Bu itibarla bir Rus - Çin harbi ya- karışmış, hepsi bir hamur olmuştur. 
kın ihtimal olarak nazarı itibara ah- Bcrenger - Mellon mukavelesi
namaz. Her i~i tarafın da menfcatı nin tastikinden sonra, Fransanm tn
b~ harbe rnaru. oiınalrtır. Ve hır çare giltereye olan borçları hakkındaki 
sı bulunacaktır. Cburcbiie - Caillaux mulıaveleııi de 

* * * tastik edildi. Binaenaleyh beynelmi· 

F ' eclisı· . ak 
1 

lel borçlar meselesi halledilmiş- de 
ransız m uzun mıiz ere e ırektir. 

rden sonra nihayet borçlar mukave. 
lesini tastik etti. Tastik kararı 292 Şimdi tamirat mukaveleıini tet
reye karşı 300 rey ile, yani ancak kik edecek olan konferansa Fransa 
sekiz ekseriyetle verilmiştir. Karar göğsünü gere gere gidebilir. 
M. Poincare için bir muvaffakiyettir. Konferansın içtima mahalli be. 
Fakat öyle görünüyor ki hem sıhba nüz kat'i olarak malilm değildir. 
tini, hem de siyasi vaziyetini yıpra- Fransızların İsviçreyi tekliflerine 
tan bir muvaffakiyettir. Çünkü Poin karşı lngilizler Belçika veya Danima
care bu muvaffakiyetten sonra ha- kayı ileri sünnuşlerdir. 'Her halde 
stalandı. Sıyasl vaziyetinin de zafa konferansın ne Londra, ne de Paris
uğradığı ve çekilmek niyetinde oldu- te toplanmiyacağı anlaşrlıyor. 
ğu söylendi Hatta başvek!lete M:. Brl Diger taraftan Renin tahliyeai ha 
and'm geçeceği bildirildi. Fakat bu kkında henüz bir itil.il zemini bulun-

Londra, 25 (A.A) - Dally mailin Atlnadan vuku bulan lıtlhbarıır' 
re müdafaai mil!iyeye ait tabıisat m-Iosind. bir samandan beri 
nazırı ile ordu kumandanlıiı arasında mevcut lhtlllf hariciye ııı 

rı J eneral Manetto ile ErUnı harbiye reiai J enoral Merontitinill 
sına müncer olmuıtur. Venizeloo bu latlfaluın birlnciıini kabııl fi 
kinclsini rcddetmlştr. --'---...a----Teiefonda .. 

Ankara-Istanbul telefonu 
dün bozuldu 

Türk ocağı 
Ankara merkez bi 

bitmek üzredir-· 
ANKARA - İstanbul telefon hat- ANKARA, Z5. (Milliyet) ....... 

tı ~ün )>ozulduğundan dün ıebrlmis- Ocatı Heyeti bina11nın ılcııilJl 
le Ankara araamda telefon muhabe- tına cbommiyetle devam e 
resi yapılınamrştır. Hattın derhal ta- dir. Binanın bütttn nıvalmınJll 
mirine ve muhaberenin teminine ça· ve tefriti itinin 29 TeırinleV"f'•1 

lıfrlıyor. hudyet bayramına yetfıtlrflıl' 
B!R MÜFETT~ ZEHİRLENEREK CClınhuriyot baloounun bu biıı'ctı 

. LDÜ rilmHi için tertibat almınıftıC· .i 
Mardın, 24 - Bu havallde tefti.fte Simem ılrketl tarafından ııoıılN 

bulunan tütün inhlsan müfettiılerin· lan h nl d ,__ ı 1 ri df 
d M b be Ciz den Mardlne pı .., ne n e..vr 1 ° ·.-1 

on az ar y, re maktadır. Sahne tf7atro ve or., 
avdet ederken yolda zehlrlonm!ı, t&- • ,_ • il ldld ..<il! 

d . . . iri dlldl"' em! k b sınemaya e ... onı t• • ~~ avı ıçın na e 6 ... m e ot as-
taneoinde vefat etıni§tir. Tahkilnıt son ıl.ıteml tec!ıiMtı vı teke ~ 
yapılmaktadır. nı lhtıva eylemektedir. ~ 

MUAl.LIMLERIN KIDEM van nalaılorı ve tezyinatı l 
ZAMMI m;:ıtur. Relel Cümhur Hıuı,.., 

Ankara, 25 - Maarif orta tedrl- m l\19 olaa looanın toaytnatı rJ 
sat muallimlerinin kıdem aamlan ltdedlr. Cttmle kapıaunulı broP 
Maarif veklletince Eyllllden itibaren l ıamı gclrnittlz. iarlı odaern.II'; 
tudik edilecektir. 1 nokııları kısmen bUcat Hlkll' 

Barem defterine bu kayt ithal edıl 1 tarafmdan yapılmaktadır. 
mittir. Muallimler, zamlarını Eylut- Bina Ankaranın on oağlıııı' 
den itibaren alabileceklerdir. Ildır. Gerek metanet gerek 1 qll 

ULUDAÔDA BiR ÇOCUK lılerlndekl mUkemınillyıt 
KAYBOLDU mümtaziyoti vermektedir. JI. 

BURSA, !5 (Milliyet) - Tene,._ broncz nakıt hususunda yatııı" 
züh yapmak üzre Uludağa çıkan bir karada deflt hor yerde yaprl•" 
ailenin sekiz yagındaki çoculrlan es- lar içinde bu mümtazlyeti ııı 
rarıengiz bir ıckilde kayb olmuştur. eylemektedir. 

Çocuk elin bulunamamıgtır. Jan· Binanın önünde ki sahanrn 
darmalar taharri etmektedirler. ve tanzimine de bil~hara ba§I• 

ALMAN MÜHENDiSiNi ve binanın !in ve arkaaında UÇ 
ÖLDÜRENLER YAKALANDI kordu yapılacaktır. Blnanrn 
BURSA, 25. (Milliyet).- Ballko- ner tertibatı yapılmak üzore4İ1 

sir - Ta~_tanlı . hattında çalıtan bir naya ocak matbaası ileMerkc• tl 
Atman mühendiı meçhul Cfhas tara- ta§ınmıt ve muYakkatcn yeri 
fından katlcdilmittir. Katillerin çoğu tir. 
yakalanmııtır. Umuru hukukiye mü
dürü mahallinde tetkikat yapıyor. Va. 
(li ve fırka mutenredinin Orbaneliye 
seyahatları da bununla alllıadardır. 

ADANA ÇİFTÇİLERİNE KIB· 

Diyarbekirde kil~ 
kişi okudu 

RIS BNGDA YI DAGITACAK Millet moktoplerindeıı tiındlf' 
Adana bufdaylarıııa musa!Ult olan 450 erkek 125 kadın birinci~ 

Süne haşeresinin kat'! bir tarzda i- 110 erkek, 37 lıaduı 2 inci de 
.raleıi için hUkınet çiltçilerlmlse yar I malı: IU;ro cem'an 1280 erkek 4ı1pıl' 
dıın için bir takım tedbir ittihaz et- . oahadotnune almıttır. 4 ay sarfı_; 
mektedir. Bu Yiliyete gelen talimat 1 niden okuyup :ruantar 1872 olJl"'1 
nameye göre iktisat vekaleti Ziraat 3032 dlr. 68 derohanc açılmıttı':.,1 
bankası vasıtasile muhtacı muavenet olarak_ bütUn D!yarbokir havaili',,/ 
olan çiftçilerimize Kıbrıs buğdayı 1 li:ylill 928 den bu e\ıne kadar ••"' ;ıı: 
tevzi ettirecektir. ~bin yedi yüz d~rt vatanda, yeni

1 
Adanaya kırk bin ve Cebelbereke- ybma ~ttenmıt. ·'chadctnam• 

te otuz bin ton celbedecoktir Halü Memleketlerimizdcki büıiın 1ı3l~ ;ı;; 
vaktı yerinde olan çiftçilere bir te•- rındaıı JIO bin kadın •• crk~lı •'' 
bilAt olmak üzre Ziraat bankası si· I bu ICnc vuatl olaralı 500 bın if 

· kab 1 d kt• yeniden. okuyup yazmayı ö&reııss' 
parıı u e ece ır. ~ I' 

mamıştır. -- ---- mez llusya ile münasebatı bi,1!,~ 
Fransızlar kontrol ko~ıyonunda d.~ şar~ iade edecekler~i- d~J<I' 

israr ediyorlar. Almanlar ıoe, Renyü- ıoylelll'!lerdt. Şlmdı !ngilu: h J! 
zünden çikacak her hangi ihtiWm notasında hangi §erait al~1;;,ıı 
diğer itilatlardan far~ olrnadıi;ını ~ilnaoeba~n ia~ edilebil<;""' ııı'ıı, 
bunun bir kontrol konuayonu ile de- lukını teklif edıyor. Bu, bır • (ı!I 
ğil, alelide diploması usullerile hal- kQme~den ~irade mu~afaz}J,ı~ 
!edilebileceğini iddia etmekte ve kon kQmetın teklifıne benzıyor. ıı .ı 

h""k'- . d b. k ti•' r' trol komisyonuna yanaımamaktadır- u umetı e ır ta ım fll' ft~ 

1 
T · t 1 • . in !arla münasebat tesisine tar• 1 

ar. amıra mcse esııun en çct ta- G .. 'T ki Jd 11~ 1 
rafı bu Ren'ln tahliyesi işi olaca fi ' oru uyor Macdona ô 1 
anlaşılmaktadır. !"eselesinde ~ami dere".e eı~f 

İngiliz . R~a münascbatmın iadesi ıle. hareket edıyor: Troçkı)'l ~eti. 
için lngiliz hükfuneti ilk adımt atmış- reye kabul etrnemıye kara_' h~ 
tır. Norveç masıabatgiizarı va.sıtasile d_c _bu cümlcdend.ir.. Sosyalı~1 tıiJI 
Sovyet bükfımetinc bir nota gönderi tının bu hareketi lıberaller o laf I~ 
!erek hangi §erait altında siyasi mü- razına. hedef olmuştur._ B~ ,; ~' 
nasebatın iade edilebileceğinin tayi- t~re'nm asırlardan berı sıY'J('.9r 
ni için müzakereye girişilmesi rımlere melce olduğunu "e ıe<l' 
rica edilmiştir. Dünkü telgraflara gö- in bile İngiltereye iltica ;rıı•~ 
re Rus. bükQmcti bu notaya cevap söylemişlerdir. Fakat :Mac h~~O 
vermiş. Cevabın mahiyetini bilmiyo· kQmeti bu işleri Baldwln ~a~ . 
ruz. Fakat Rusların bu teklifi kabul kadar dar bir zihniyetle ?'~i !~ 
ederek .bir murahhas tayin etmekle ~ etmektedir. O derece ki ş"\sr ~ 
beraber İngiliz notasından hiç te terede, Baldwin'in muhaf•'~ô'Jfl 
memnun kalmiyacakları şüpheoizdir. ı kumetinden aonra ~.ac~ooa rot' f 

Çünkü Macdonald ve İngiliz amele hafazakSr bükCUnetı ıktıd•r P.· 
fırkası iktidar mevkiine geçer geç-: geçmiştir denilebilir. 
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konomi r l 
berat ekonomiyi canlan- ~(=:M:İ:LL:l:Y:E:T:İN=Ş:E:H:İR:.:H:A:B:E:R:L:E:R:t=:. 

dırma teşebbilsü \: .. 1'_,.,,ll 
"'ün d" 'k Emanette ~cı~71lr7r . . ı> unya ikiye bölünmüştür: A vrupa, Amen a . 1 IJ ~ JI J Vilayette 

Yollar l ayrı ekonomik stürüktürde olan bu ülkelerden Avrupa Emanette sui istima ~~;.;, 
borçtu, ziraat ve sanayi istihsali geri, amele ücreti mer- /liııiııııiııiıııi•llıiııııiıiııııiıliı•ııiıılllilıı 
e layik derecede düşkiin, ithalatı da arttıkça artan bir ül- Emanet ga~ajınd~ Metruk zevce Bütçe tasdik ediline" 

ılb ıa~ası gösteriyor. . . . • hususi taksıler mı inşaatl- başlanacak 
L uki Amerika zcngın· , alacaklı, ziraat ve san .. aYı ıs.tihsalı Llz / i k h t 
ıt art yük k •'---'" tamı·r edı'Jı'rm·ış? 0 rere aya IDB Viliyet bütçesinin tasdik için Da· ,.... .an. • amele ücreti' refah verici derecede se , ıuıaıa· v 
"'U k 1 h ti k k biliye Vekaletine gönderilditini yaz· ~ Ştu Çc düşen bir ülke manzarası veriyor. Şehremaneti &;a~ajmda bir_ •u_i ;.. a me Ç6 me mqtık. Bütçenin bir haftaya kadar 

bu Vahim tezattırki, Avrupa devletlerinin miifterek teh- tlma1 vukua ıeldiğı haber verilmit ve I t dl gelmesi bekleniyor. 
du"~n h ' nl · ti. nal oda Emanet milfettitleri tar.afından tah. • _S e •• . Bu"t•~ geldilrten sonra yeni yolla-) ': ~· ısle bir araya toplayor, o ara ıntema 0 tdd dildi"'" N d ka da •• 

c crı 'b' kikata batlanmıttır. ıa e .. ~• uruoamanıye e Şeref ao gı:n rm in§aıma batlanae&lrtır. Villyet 
i ~ 1 tcşkilit yaptırıyor. od - söre hariçte_k_I taksi otomobilleri de oturan ıc:emani J:I•y_dar efendinin ~2 yollarından inpsı !hun gele?lerin 

'ta ç anu 8 - 15 Temmuzda Amsterdamda yapan bu • ~ para uıukahilind~ E~et oto~~bl.ll ya_ıındaki zevc~11 Süreyya hannn ~ır liıtcsi yapılmıştır. Usküdar • ş~e yo-~a§langıçtan beri en mühim vazifesi, liberal ekonomının gibi burada tamır edilmekte mut· iki aydır Zevcı tarafından terkedıl- lu Eylül sonuna kadar bitecektir. 
tıcareti d · hn F-'·- ı927 içtima- uıcs.inden mütee11irolarak lizol içmek 

tal . n e teııai o uştur. ....t ne geçen · ZAHMET.!llZ OLECEKLERI auretile intihara teıebbtis etmit iscde MAAŞ VERiLECEK 
cp edilen bu ekonomi umdesi tek bir devletçe tasdik e- Hluıayei hayvanat cemiyeti mes- kurtarılmııtır. Ağustos maaıı bu haftanın sonun· 

' ne de son içtima biterken söylenen nümayişli sözlere ku bahada büyük hayvanların zebhinde - da verilecektir. Ucretle çallf&nların 
n °1ınuitur. zahmet çoldldlll ve bu yüzden hay- TRAMVAY OTOMOBiLi Temmuz ınaatı ise Pazar ve Pazar-

• aı, Çünki, surprotektionisme yani ıüddetli himayeye gi vanlarm eziyet çektllini nazarı dik· fö M hmDEVRlLD~ . . . tesiye verilece'lrtir. 
• lll'll ... b h 'k' h' · 'btal Şo r e et cfendının ıdaresın-

.. 
1 

i emek ve kapitalini Avrupa karş1Smda ancak bu U kate alarak mez ~ aya 1 ı .'~ 1 deki tramvay firketine ait tel otomo- SiLiVRi TAHKIKATI 
lllUdafaa edebileceğini ilin eden Amerika, kendi .parla tabanca nuınuncsı ııönderı~u~tırİı lllı: bili dün Panıaltıda Felemenk acfa- Silivride kaymakam ve iıkln,. nil-
'Utı"n 1i · Am ·k • • Am n·ka Yalanda dana, Manda ıııbıh.b .Y.b- rethanesine ait otomobil 1·ıe k.artıla•- fua memurları hakkmda, oraya ıııden · .-• santle «ecebi emtianın en aya gınp e h anı bu •·bancalarla ıuı ı ·• • 

ili ayv arın - bh' b laııa '"'" ve çarpıtmamalı; için manevra heyetçe tahkikata baflanınıttır. · tahrip, amele ücretini tehdit etmeıı.lne mani olmak i tat edUdlkten aonra ze ıne at • .. ..., k . . . -
Ye llz bik:i l i caktır. yapma . lltemııt~r. L&~n bu aırada MEFSUH KiBRiT ŞlRKETl 

'it . nndın diYor, ve bu umdenin tat O an yen otomobil d~vr~ıt ve içmde ~~unan Mefsuh kibrit tlrketl itleri haklan-g~fesini 147 reJ'e kartı 264 reyle kabul ediyor (28 Ma- KANALIZASIYON YIKAMA tram~ay ş.ı~keti mliatahdemınınden da hilkllmetle.temaıta bulunan tirke-
TERTIBATI Kadri efendi ayaklanndan yaralan- . Um T M Hofman .;•ketin 

1 k --U- • • • m.ratır tin m CISl l • , :ı--6 da Ticaret mÜYazeneai: t.tanbul cihet a.uuuaaıyonu ıçın --s · Auıerikada olan bir kıaım hiaacdarla-

d 
4

,43 milyar passif; 4,71 milyar aktif "' Beyazıt havuzunun al~nda bir rı~- SARHOŞLAR ARASINDA KAVGA rile telefonla muhabere içi? Londr~-
e 4,09 « « • 5 03 11 « ma tertibatı ya;~!':'•"' ıçin lO bin li- Samatnda bir lokaııtacla otunap içen ya ııitmiıtlr. Müzakerat ıırket mil· 
Anı 'k ' ' f' A el ra tahsisat ver' ttlr. Misak ile Stamat aarbotlıılda kavııa,.. tu-

1 
mcssilinin avdetine kalmıştır. 

· ar crı a ile, müvazeneleri kimilon men 
1 

vrupa ev- tuımuılard~ ... M~k bir demirle Stamatl Dördüncü Hukuk mahkemeli. mef-
r asında ehemmı· tli k m· nesci farkı var ZABITAI BELEDiYE ıol mcıııesı uzenndcn •iır ıurette yara- uh . k t' da asııu redd....,;•tır' . ilrk ye e ono 

1 
• • .. : • • MEMURLARI VOYVO BACIRAN- ladılmdan yakalanınqtır 8 fır e ın v . . "-:->' ·ıu ı sade. harbin neticesinden değil, ıki u~keru~ ta~hı te- LARI SUSTURIYOR · Diğer taraftan Sınopta yenı ~ır fab-

bitt' -~retındedirde. Eğer Avrupanm tarihteki mısyonu- Zabıtai belediye memurlan dün- MAKBULE H . iN INTIHARI rilıa inşa11 için yapılan tetkikattan 
lgı bu . .k "ğ" d ... • Beyazrtta Kavala~ı ıokatmda makinist i i netice alınmıştlt. atj • mısyonun rakip Amen aya geçtı ı ogru ıse, den itibaren, sokaklarda ötekine be· Mo!1nıet ef. ~evceıı Makbule H. kocaıolle Y Kib . . h. .. dürü Tahir Kev-

r ! onat Oda kongreleri gibi şeyler bu tekamülüN.durdura rikine cVoyvolt diye bağıran çocuk- ıreçıncmemesınden mütees 'r olarak ten- rıt m ısar ~.u . 
lan, bu kelimeyı' ıöylemekten men- tür diyot içmiıse de yetifilerelı: kurtard- 1 kep B. bu hafta ıçmde Ankaraya gı· 

mqtrr. 1 decelrtir. * * * etmiye batlauııtlardır. Çakmak ve taşlarına ait huırlık· GfTl\.ru·· N İKTJSADİ HABERLERİ Bu münasebetle köprüde cvoyvol• AiLE KAVGAsı 1 !ar on bet güne kadar bitecek ve sa-
v! '1 diye bağıran bi~ çocuğu sustur~k Aksaray.da ~oca M,ıtafada oturan Ca-

1 
tı•ına müsaade olunacaktır. 

Us iatiyen bir belediye memuru çocuga fer el. enı,1tı:s• Hakkt el .ile ... rboşlulda • 
Yaya ihracat meselesı' .· Tacirlerimiz tenbihatta bulunduktan sonra yolu- lı:nıra et~ıtir Hakin el. üç el siWı attıiı GARSONLAR CEMiYETi 

k k d dört bef ro- kavp etmiftlr Hakki el. ne il silih attıtı . . . f h ' "- · na gider en ar asın an • • ıibi Cafer ef. yi de düşm" 1.. ı Garsonları cemıyetmın es ı w:erı-
.Y•Ya der· . ÜÇ şey istiyor cuğun cVoyvol• diye bağırdığını uş ur. : ne yeni idare heyeti intihabına mü-

3 

Mahkemelerde ............... ._. ... 
''Vay gidi namıs vay! .. ,, 

Viranelikte Hacerle görüşen 
kimdi bakayım ? 

- Hanmı sen nerde oturuyorsun? 
- Kırk çeşmede •• 
-Sokağı? 

- Sokağı yoktur efendim, İmamın evinde oturuyorum. 
- İmamın evinin sokağı yok mudur? 
- Vallahi doğrusu ya bilmiyorum. 
- Şimdi ne istiyorsun? 
- Söylenmez ki ... Şey. • • • r •• • 

- Neden söylenmesin. 
- Burası şeY de ••• 
Hakim emretti: 
- Okuyunuz şunun evrakını ••• 
Zabıt kitibi okuyordu: 

\ 

- Filancanın kızı figmegin hannna cebren münaaebatı cln-
siyede bulunmakla maznun kundura boyacaıı flllncanm •• , 

Reis burada zabıt kitibinin sözünü kesti: 
- ~uhakeme hafldir efendim. 
Samiin dıtarı çıktılar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
İçerde ne oldu iae olınuttu. Tabii kapalı liapmm iç tarafalda 

( ••• ) hanıma neler sorulduğunu, kundura boyacumun kendini 
- Nasıl, üstüme el kanlarile cümbü11, ahenk eflenlr mllılftP 

dışarı çıkınca itin iç yüzünü biz de öğrendik. Kadın sl.nai .mat 
giilüyordu: 

- Nasıl, üstüme el kanlarile cümbüş, ahmak eğlenir millin? 
Adamı işte böyle mahkemelere sürüklerler. 
Boyacı olduğunu öğrendiğimiz kırklık, iri yan, hantal adam, 

hayret içindeydi: 
- Bire soyha .• Gendi isteğünle odaya gelmedin mi? Beni 

ilemin yanında kötü kötü söyletmek mi istiyiain? Get .• Get! • • 
Üzerime sokuhna, Yarenlik istemirim. 
Kadın hala gülüyordu: 
- Viranelikte Yaptığınız işleri Hacer bana anlattı. Durur 

muydum ya?. İnsan bu dünyada bir namıs için yaşar. 
Erkek bu lafa karşı diyecek bir şey bulamadı. Bir müddet 

şaşkın şaşkın bakındıktan sonra. 

- Vay gidi namıs vay .. Ne ağızlara düştün vay! diye sÖy· 
lenerek yürüdü . 

••• "'. eıinc ın' · ih~acatınrn yapılama iKi AYDA BOZULDU görmüştür. Zabıtai belediye memuru, HAYVANLAR ÜRKMÜŞ saade olunmuştur. İntihap bu hafta 
, ÜJkul 1 bu çocukları yakalamak için koşmağa . Dİİil öileden •?nr• Atıhra cadd .. inde i inde yapılacaktır. Gu·· NÜN ADLİYE HABERLL'Rİ 'l' ·'n lıtüteval' ~azıyette ~lan Liı?an şlrketi~in !~ay ~dar .. e~~k batla~•• fakat ter içerisinde kaldığı bır yülı: arabası urlcerelc birdenbire koş- ç - - - - L 
•<otct od 

1 nıüracaatları tize- Marsilyadan getırttıgı: yem kuçu ....., k mıya başlamq'!':r~. . . SIRBISTAN MUHACiRLERi 
'ıı..lıne hildı'•sı. telgrarıa İlrtioat römorkörlerin tamirine iktiyaç basıl halde yakalamıya muvaffa olama- Hayvanl&r buyuk bır aüratle Sirkecıyo h. . s b' t Kaçamadığı ı'çı'n kendı'sı'nı' a··ıdürmüşf. rnıı•t' B · ı · mı•tır inerlerken bir otomobile çarpmı•'·rdır. Son günlerde şe rımıze rr ıs an-tarafınd ' 1~: undan baş- olmuş ve Balat atelyesinde tamır erı- • · .~ im ğ b .1 

da an l'urk · Ot.omobil hasara 0 iiramq hayvanl&r dan çok muhacir ge e e a.,.amış· Cemiyeti akvamın Beyog"lundaki BiR TiCARETHANE ALEYHiN. ınaru2 k tacırlerinin ne başlanmıştır. U FABRIKASI ııilçlUkle yakalanmıılardır. ' tır. Bunlar mürettep oldukları yerlere nların izaı .aldıkları müşkilat TiCARET BORSASI INTIHABI HAMIDIYE SUY mesai bürosunda bir ölü bulunmuştır. DE DAVA 
!>ur. hazır]eaaı çareleri hakkında Ticaret bona11 yeni idare mecliıi Hamidiye suyunu işletmekte olan OTOMOBiL KAZASI gönderilmelrtedir. İkinci İstintab dairesi bu hadise etra- Çakmakçılarda , manifaturacı Ba-ışt Yarak k"J k 'I dil h t d" Cendere fabrikasının tamir ve ıslahı _ __ 'fi_______ ruh Levi ticaretancsi hakkında, mah ır .. Yen1· l'" ve a ete gön- intihabatı için teş ı e en eye . un · · ı · ti Ortako.·yde Halkalı sokag· ında otu- M.aarl e f dakl tahkikatı 'km ı tmı'ş va 
•d· urk R s ı .. ü · ı'rm' 15 bı'n lira tahsısat verı mıt r. ın . nı ı a e . · kemeye, bı'r alacak davası ı'kame edil ·•ı ııtüzak• • us tie&ret toplanarak intihabatın a ı gun ıc· • ran Hurıye hanım du"n Be•ı'lrta•ta 
•rı d' •••tınd h - , • l kaıun ıntlhar olduğunu tesblt etmıt- . ti Mahk ü nln r ıkkate 1 • e •nım.iyet rasma karar vermiştir. şehremanetinin 909 istikrazı ba- 3243 numaralı kamyonun aıtında kaı- Lı·se mezun arı t' mıı r. emeco, m eaaese mu 
•n "'•nafhni a ınan bu raporda BAKALLAR CEMiYETiNDE .. millerile alrteylediği itilllfnameden mış, sol kolundan ve ayaklarından ırDimitrof isminde bir bulgar olan hasebeıinin t etkikine lüzum görill-
"R"•lar Şunınıuhafaza için gös Bakkallar çemiyetl intihabatı dun dolayı Cemiyeti belediyece allkadar- yaralanmııtır. Huriye hanım hasta- ""!" 111-k A b d b" h ık nl · melrtedir · 

ua gİlınr\ikrdı~: bitmiş ve frrka namzetleri kazanmıt- \ara verilmesi kabul edilen 13 binli- neye yatırılmıştır. Şoför kaçınıftır. Tefrik edılere vru- u -~ da'mğ'ın ukroya ğ ''?'ızk'- bulyyeti- Aciz kararı , ancak ondan sonra vo tının tesri; : "'nde ••ya mu- tır. . 1 le gır ı ı ve açma a ım an amı- rilebllecektir. Bu ticaretanenin açı"ı 
_Rusyaya ih ELEKTRiK VE HAVAGAZI ra ikramiye tevzı 0 unmuıtur. BEYNELMiLEL B1R paya yollanacak yarak tabancasını ağzına ııkınak ıu- 2so bin lira olarak tahmin edilmek: •rınin munta raç •dilen emtıa' Elektrik •lrketi müdürü M. Han- 0SK0DAR ELEKTRlöl DOLANDIRICI ·ı · 'ha "''' ı lrt dı d ' 
" za-- • M H • Lı'se mezunları arasından bu senede ret! e ınti r ettı§' an atıma a r. te ır. "Ualara tic - ... n te. diyeai; acs dün Avrupaya ıı:ırc~et e~tir. Elektrik şirketi müdürü . an- t !!ıi!:i~!ıi!!~:---1'!-i!i!iıii-!!ı!!i!ıi!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!'!"!!!!'!!"'!!!!!!'!!"'!!'!!"'!!'!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nları1t, '·b arı.. mıinaıebatta M. Hansea •. elelctrık tırketi_ne d_ev- sens geçenlerde Avrupaya gitmi§ti. . skenderiyden limanımıza i[elen Avrupaya tahsile talebeler gönderile J':a .. l-"lar -

r .., anı il h L ,,. · ı h o k"d lh tı' ı ktr'k' bır vapurdan pasaportsuz olarak bir ce:,. ·.· r . Her lisedtld heyeti talimiye- • ı v • Vergi! . mu eri fevkinde redilen Kadrkoy ava gazı ıır .. etıne ..,-,.umaı ey us u ar ç e e e ı ı- . 
. l<ont e~!le tabi tutulmamaaı; ait muameleyi intaç için Belçikaya nin de şirket tarafından alınması i- şahsın gizlice çıkmak istediti hisse- !er mekteplerinden mezun olanlar •· B Ik 
n ihl·ı •nııan ttıalları ait müsa- gitmekte olduğunu , Anadolu demir çin merkezi umumi ile temas edecek- ~ş, salondan dışarıya kaçmıya rasmdaki talebelerden Avrup.aya gön ugu• • n ı• yarış 
l.IUıc~,,'d~ınemesi. yolları jdarcsine elektrik cereyan ver tir. ugraşırken yakalanııuıtır. derilecekleri tefrik etmektedırler.Im-
kerrer "~"·' SİGORTA mek üzre de bir mukavele yapıldığı- MEVADDI GIDAIYENIN . ~u adamın hüviyeti tahkik edil- tihan zamanı henüz tayin edilmemit· 

1 
• •ııı • 

1 ıirlı:•t&lıgo. tta •irketile, dig" er nı söylemittir. E T Ti l dığı zaman Avrupada bir çok dolan- tir 
, e • TAHLiL V EF Ş dırıcdıklar yapmış olan Mısırlı Ali · llıtılı:a., 1 rı arasmda aktı lazım- BAKKALARA BORÇ Gıdaya ait mevaddı kontrol eden oldug" u a ı ıl Al ' · d 

hi11·,,.1• eler. Ag' uatos ı'ptldaaına Bakkallar cemiyeti' ne vukubulan olunacaktınra. ş mıştır. 1 mısıra ıa e e k belediye şimdiye kadar yiyecek ve iç- MEzuNLA.RıN MiKTAR• Yarışlara saat 14,Sta başlanacaktır. Halk 
litlıeıı te tır. müracaatlara .e:öre, Bakkalların vere- eceğe ait numuneleri gelişi güzel al-

~Ptıı.ı er, 19 Temmuzdan itiba- si muamelitı dolayısile alacakları makta ve bu yüzden satıcılarla bcle-
ı p.:: nı_uaı:neleler dolayıaile (1 ,615,000) liraya. balit o_lmuştur. diye memurları arasında mütemadi
titı, _lerın yansını mükerrer Bunun (284,000) !ırası ccmıyet vası· yen ihtilaf zuhur etmekte idi. 

İkmal imtihanları Eylülde yapıla- için bütün Vesait hazırlanmıştır .. --------.. catından bu seneki lise ~ezunl~r~ın 
DEVLET MATSAASI miktarı henüz tespit edılememıştır. M G 1 

•tıne vereceklerdir. tasile tahsil olunmuştur. Bazı belediye memurları, hariçten 
* * * gelen ve kapalı kutular içinde satılan 

TAHKiKAT! Yarışa gidenlerin ısır- a atasaray maçına 
Devlet matbaasında te!tiııatta bu- SANAT MEKTEPLERi lÇlN • b'l 1 · • ed'l i 

lunan maliye müfettiılerinden Kazun Sanat mektepleri için Avrupadan yetışe ı me erı temın İ mİşt r. 

J -15 

J • 
10 

4 

17 

12.so 
50 
75 

05 
40 
50 

n.oo 
50 

IU 
7S 
75 

TAHViLAT 

' konservelerden de numune almak is
temelrtedirler. Halbuki kapalı kutu
ların muhteviyatından numune alındı 
ğı takdirde o kutunun bir daha satı
lamayacağı tabiidir. Bu gibi gıda me 

Audol•} ~ i. 
D. Y. ı. T. 

TDoel ılrketl 
Eltktlrlk ılrked 
Rıhtım Şlrked. 

W, - vadından nasıl numune almak lizım 
: :: geleceği hakkında şehremaneti yeni 

bir talimatname hazırlamata başla-4,50,00 
4 55,00 mıştır. Yeni talimatnamede alınacak 

il '"" Umu ılrked 
Çl!:llLIR. 

16 75 numunelerin bilhassa tabipler tara
fmdan gösterilecek lüzum üzerine a
lınması mecburiyeti vazedilecelrtir. 

--~•*l~D<:l~I••-~ 
LOKONTALARDA ÇATLAK 

TABAKLAR Loadra 
Par il 
Ce.n.e.,ro 
Bllkreş 

Brtıbtl 

Prsı 
Vlya11 

1014,75 Ou 
il g(),00 

1 411,!5 
H 75,00 

• 43.:'5 
16 10.0Q 

' J9,00 

N ewyort 0,-t l o7 ,50 
Atla• S7 o.ı.o:> 

Roıaa D 13,SO 
Amsıerdam ı 19,90 
Solya 66 05,00 

B<rlla 2 00.55 

Bazı lokanta ve ahçı dükkılnların
da krrık. çatlamı; tabak kullanıldıtı 
ve bazen de çatalların gayri munta
zam ve pislik tutan bir madenden 
olduğu görülüyor. 

*** 
Şehremaneti şıhhiye müdlriyeti 

bu hususta daha ciddi bir tekayyüt 
göstermei!i kararlaştrmuştır. 

Halil bey teltişatını bitirmiş ve ra- celbedilen mütabasaıalarda_n Mm. J;l~ blihi nesli fere& encümeninin at Ferdinant, İnanist, Pedriyat iımln-
P.0runu Maliye vekii!etine göndermiş kar ve Ruvatle diln Ma~rıf Emını yarışlanna bugün V eliefendi kotu de 5 hayvan iştirak etmektedir. Mc-
tır. • Behçet Beyi ziyaret etmıtler ve sana! çayırında başlanacaktır. . .. safeıi. 16~0 metrodur . . 

~aptıgımız t":"kikata na_z~ran mu- mektepleri için hazırla_dıkla~ı rapo Kotulara gidecek balkı götürmek Uçüncü koıu Handikip koıusu-
maıle.yh Yalnız ihbar ve şıkayet edi- hakkında izahat vermışlerdır., 'nin saat 12 den 14 de kadar Sirkeci- dur. Dört ve daha yukarı yaıtaki yer len bır madde üzerine tahkikatta bu- .-· 
lunınuştur. AÇILAChK KURSLAR den 4 tren tahrik edileceği gibi tram li ve Arap atlara mahsustur. Bu ko-

Bu tahkikat, geçenlerde Devlet A. ve B. kurslarının Ağuıtoıta a• vayla gidecekleri de tramvay tirketi- ıuda atlara memuru mahsusu tarafın 
matbaası tarafından siparit ve mü- çdmaaı kararlaımııtrr. nin otobüsleri Y edikule ve Topkapı- dan sikletin tevazünü için siklet ve-
bayaa edilen kağıt meselesidir. TARiH TAHSiL EDECEK dan yarq mahalline nakledeceklerdlr. ~ecektir. Atların isimleri ve verilen 
Kağ ti Akııam yarışlardan sonra saat 4 ile ııldet şunlardır: 

ti lazu~.a~ı~ı rahalı alındığı 'f.e §~rai- Darülfünun namına Avrupaya tah 4 30 arasında Veliefendiden dört Yedikri 65 kilo, Ejder 65 kilo, Na-
dll . . Y a z bulunmadığı ıddıa e- sile gönderilecek olan Akdeı Nimet ı::en de Sirkeciye tahrik edllecektir. ıisa 65 kilo, küçük Ceylan 61 kilo, 
~t~kat b 'dd ' k . . . hanım Avrupaya gitmiıtir. Akdes Ni At yarışlarına giden halkın ayni Alceylan 61 kilo, Güzel İzmir 60 ki-

etmi tir B' u 
1 ıanın ~ sı~ ı~pat met hanım Breslavda tarih tahsil e umanda saat 5.5 ta Taksim Stad, lo, Saba 56 kilo, Yıldız 55 kilo. 

muc?bi ;.. .. ':ıa_enal~h :ufe~~lf, •ı~e decektlr. Darülfünun mezunlarından yomunda yapılacak Mraırlı Enna- Bu koşunun mesafesi 2000 metre-
tir. ıyet ır c et gormemış Hadiye hanım da Breslava tahsile git diyülehli takmıile Galatasaray araıın dir. 

mittir • dald maça yctitebilmelerini temin i- Dördüncü koşu İngiliz koşusudur. TAPUDA TEBEDDOLLER 
Tapu taşra müdür ve bat memur

ları arasında bazı tebcddü!At yapıl
mtftrr. Bu tebeddülatın sebebi yeni
~en bazı kazalarda tapu memurlütü 
ihdas edilmesidir. 

TARiHi TETKiKAT IÇfN 
çin kotulara erken bqlanıp erken ni- İkramiyesi 600 liradır. Rahmi B.in 
hayet verilecektir. Bu suretle spor Miıtenki, Baban zadenin Recanı ve 
uıeraklıları her iki sporu da ayni gün Celil B.in kapı ittirak edecektir. 
de seyretmek imkinmı bulabilecek- Mesafeli. 1800 metredir. 
!erdir. Beıinci ve son koşu bu sene hiç ko-

ve ZahireBorsası 25171929 

Darüllünun tarih zümresi talebe 
ve müderrislerinden mürekkep 30 ki 
tilik bir heyet tarih tetkikatı için ya 
kında İznik ve Gemliğe gidecektir. Bugün yarışlara tam saat 2,5 ta ıu kazanmayan dört ve daha yukarı 

başlanacaktır. yaşta hayvanlara mahsustur. 

jAZAMI 
K. P. 
18,05 
fl<l,00 

oo.oo 
ı ~. lO 

-.-
o.o 

00.00 

ESGAR 1 
LP 
18,05 
00.00 
oo.orı 

17,00 

-.-
- .oo 
00.00 

Birinci ıcrt 
lklncl 
OçUncu 
Raı:mo! 
Kepek 
Paspal 

191 0,00 
0000,00 
IOl!0,00 

Zahire 

120000 
0000,00 
0900,00 Karaa~a~ ınoessesah kati~i uınuınili~inden 

Buz 
Mu~terenı ~alkın nazarı ~itkafine 

Birinci koşu satı§ koşusudur ve ilç Sllrur, Nebile, Meşkı1r, Necip, Cca 
yaıındaki yerli ve Arap taylara malı giz, Cemile, Devriş, Maşallah, Yılıiı-
8ustur. Bu koıunun ikramiyesi 300 nm, Yaşar, Şahin, Tayyar, MazH\m 
liradır. Bu koşuya yedi hayvan işti- ve kırşahin namında 14 at ittirak e
rak edecektir. Hayvanların isimleri decektir. Bu yarışın mesafesi 1200 
ve kıymetleri şunlardrr: metredir. 

Selamet 1100 liraya, Atila 2000 li- Bu seneki at yanşlarının diter se-
raya, Yavuz 500 liraya, Cemile 2000 nelere nisbetle fevkalade olması için 
liraya, Sada 1000 liraya, Muhip mümkün olan her şey yapılmıştır. 
1500 liraya, Süleyk 2000 liraya. Bugünkü yarışları Başvekil İsmet ve 

~ ·'ıo lfubııbat - .oo 
Kuıyenıl 22. · 

Çavdır 

Arpı 
Mt!ır 

Yolal 
Keten rnhuma 
Fasulye 
Merclmclc 
Nohut 

14.0S 

ıo.'° 
0000 
oo.oo 
00.00 
00,00 

f :l,JO 
10,19 

00,00 
00,00 
oo.oo 
00,00 
- ,00 

Bu koşunun mesafesi 1900 metro- B. M. Meclisi reisi Kazım paşalaruı 
dur. tC§rifleri muhtemeldir. Şehremaneti Buz hayilerine ait depolarda ihtiyaca kAf i btiz bulun- İkinci koşu İngiliz koıuaudur. Yarış hakem heyeti Şeref, Miralar 

' )°t' 
ç ı ' '4 ., 
• 
t, 

Un 
1-ı<JO,OO 
1400,00 
142.~.oo 

22. -

1230,00 
1190,00 
1260.00 

Börillcc 
Balıla 

* • * 

- .00 
oo.oo 
00,00 
oo.oo 

00.00 
00,00 
00.00 

Hayvan Borsası25/'l/921J 
Et ~atışlın 

Claıl l(llo flab 
llyt A'ifarl A7 .. m 1 

..... ı K. 
311 Kartmıa S4 bO 07 ~ı) 

(,5-ı .!.l 
l , ,rı J I 

4U llalıç 00 00 00 00 
an l~ıtkvcı t 42 <)() tf.l 4-0 
55 Ka~u 00 00 00 00 

1.l.l i!'I 
"."(ı 1~ 
ili 1'• 

Kıray.tiri.~ 

23 Keçi 00 00 
21 Sı,ır -
ıı. ı>,nı 

5 15 .,, ~1:sn ll:l 

h • • h • Mükafatı SOO liradır. Ferhat ve Hasan Tosun beylerde~ durulmadığı anlaşılmaktadır. Müessesinin buz fabrikası şe rın ı tıyacını Bu koşuya da Seyyit. Banan u. ~k~~· -~ _ . , 

(BOL BOL)temin edecek derecede buz çıkardıX-ından her I kl flere tüberkülin tatbik ettirıniŞtir.Burİ 
5 ne ere aşı dan sonra veremin bir daha ineklerde 

' hangi bir sebep ve bahane ile buz bulunmadı tk' . arın yapılacak zuhur etmemesi için ahırların ıslahı 
ıncı Y !hım gelmektedir. Ahırlar hakkındağı veya bulunaınadığı şeklinde ileri sürülecek iddialara muhterem eha- İneklerde verem haatahğı olup ol- ki talimatname yeni ahırların ne SU· 

ll'mı·zı'n ı'nanmaması ve İ ;tenilen mıkdarl yok cevabiyle reddeden, buzun madıfıru anlamak için yapılan tüber Tüberkülin a~rsının tatbiki bittik. 
killin aııaının ikinci kıamına Cumar- recektir . 

kıyye-(u•• ç kuruştan)fazlaya satmak İsteyen bayt'lerİn teııi günilnden itibaren baılanacak- Tüberkülin aşisının tabiki bittik-
tır. ten aonra talimatname derhal tatbik 

sini isimlerinin atideki numaralara he- Bu muayeneden sonra veremli ol- edilecek ve İnek sahiplerine tebligat 
duğu tebeyyün eden inekler mezba- yapılarak, ahırlarının ıslfilıı için bir man telefonla bildirilmesi muhter-enı halkımızdan ehemmiyetle rica hada itlif edilecektir. mühlet verilecektir. 

Şehremaneti yeniden bir talimat·. olunur: name daha tanzim etmete bqlamıı-
Telefon nunıarası: tır. 

İnek ahırlan timdiye kadar hiç bir Gündüz: 1904 Beyoğlu aıhhi ıarta tabi değildi. Halbuki ve-

d Be u 1 kllet ineklerdeki verem tahribatına Gece ve gün ÜZ 607 yog U , kat'i ıurette nihayet vermek için inek 
• 

BERUT KONSOLUNU 
Berut konsolosu Muhiddin 

Beruta gitmiştir. 
Bey, 

Kadın birliği Kongresi.- Türk 
Kadın birliği pazartesi günü bir kon . 
gre aktedecekttir. 



ASRIN t:MD!ll • MILLIYn. TII 
26 Temmuz ım 

BUGÜNKÜ HAVA 

1 

Dun en az hararet 19 c çok 
.!6 derece idJ. Bugun n.zgtr pov
razdan ._,ecel< bava le ·men bulutlu 
ı naknr. 

FELEK 

Hamdi B. kendisine atfedilen 
beyanatı tekzip ediyor 

Dun gazetenin biri, Ticaret oda11 
teşkilatının iyi olmadığından ve it
lerin intizaınsızlıiından bahsetmiş
ti. 

Bu gazete, daha ileri giderek O
daya tavsiye ile memur almdıft ve 
bunların bir lıı&mının i§e yaramadı
ğı hakkında Oda rdı vekili Hamdi 
Beye atfen bazı oeşriyatt;ı bulun
muştur. 

Hamdi B. Ticaret odasında hay

' . 
''M' 

I · J 
Galatasaray-Ennadiglll' ehli 

DllnkO bllmeccmlzln 
balledllmJf fekli 
SOLDAN SACA: 

1 - Dertli (7) 
2 - Cefa (3) 
3 - Boyun aksi (2) Ay (3) Ra-

bıt edatı (2) 
4--Mevcut(3) Ağzı konuşturan(3) 
5 - Paylama (4) Uılıur (4) 
7 - Nota (2) Yerinde atır olan 

(3) lalın (2) 
8 - Bal yapan hayvan (3) 
9 - Derhal (7) 

Bu gOnkO yeni 
bllmecemlz 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Daimi (7) 
Z - Cİive (3) 
3 - Demir yolu (3) 
4-Kan (3)Azerbcyean çalı:ıai(3) 
.S-Minarede okunan (4) Siyah(4) 
6- Yol (3) lyi ı:iyinen (3) 
7 - Çatınm ilıtü (3) 
8 - Pi•lik (3) 
il - Arabi aylarından biri (7) 

Tapu sui istinıali 
Ankarada tapu defterinin 

bir yaprağını yırtan üç 
memurun tevkifi 

TEVELLOT; l('brlt ve ~ k 
mat inhisar idare&! ıaOdürll 1 a
blr l{evkep Beyla bir tu: evladı 
dlayaya gelaılf ve Şafak tev
slm edllmlftlr. Ebeveynini tebrik 
ve aevzada uzum llmlr temenni 
ederiz. 

SiNEMALAR i 

1929 

Şehaemanetinden : BedıU ketfi 
269 lira 90 kuruş olan ÜskUdarda 
atpazan civarında tabaklar çeşmtal 

iU yollannm tamiri açık münakauya 
konmuştur. Taliplerin ~!nameyi 
ve keşif evrakını görmek için her 
gün mUnaka•aya girmek için ihale 
(iln!i olan 17 Ağustos 929 Cum11-
tesi gönü levazım müdürlüğüne ıı:e
lmelerL 

• • * 
Fatih dairesinden ; • Deniıaptal 

mahallesinin muoracı <oka~ın • l .ı bu
lunup banıp blr halde {ilan _+ nu
maralı hancain 15 gün zarfında ma
hzuru izale edllnıeditl ıakdirdc da
irece bcdmedllecetı adrtslcri mec
hul bulunan mutısarnflırına cd;lir;at 
m ı-. kaim olma!. üztre il!n 
olu nar. 

• • • Ş.lırenıınellnden - Bedeli keşfi 
~ lira 44 kuruf olan Üsküdar yeni 
cami sebil çe4mesl su yolunun tamiri 
puulılıla yıpıınlacılJndan taliplerin 
80 temmuz 929 ulı gunu iHt oo 
beşe kadar levazım müdürlüliJne 
gelmeler!. 

• • • 
Sebremanertnden -Emanıı maı 

baasında basılan 7 500 cilt rü•!lmu 
belediye ıahiilinna ait makbuzun 
ciltlenmesi açık münakasaya konmuş· 
tur. Taliplerin ş11ınameyi görmek 
için her gün münakasaya girmek için 
ihale günü olan 17 Ağustos 929 cu
martesi günü leuzım müdürlüğüne 

gelmeleri. 

* * * ~ehreman>tlnılen : Hoca Hayrettin 
maballelinde Ayazınakapısı yenında 

ö~ numaralı dükkıln kiraya Hrilmek 
için açık müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi g<irmelı: için 
hergün müzayedeye girmek için ıhale 
günü olan 17 Ağustos 929 Cumar
tesi günü lenzım müdürlüğüne gel
meleri. 

* * * 
Şehremanetinden : J 30 kilo ka-

dar kullanılmış damga kurşunu satı 
lmak için açılı: müzayedeye konul
muştur. 17 Ağustus 929 tarihide !ha· 
lesi olacaktır. Taliplerin levazım mü
dürlüğüne gelmeleri. 

* * .. 
'ehremaneılnden; Bedeli keşfi 303 

lira 53 kuruş olan Kocamustafa paşa 
öksüzce camii sokağındı klin su 
baıneöinin tamiri açık münakasaya 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi ve 
keşif eHakını görmek için her gün 
münakuaya girmek için ihale günü 
olan 17 aıasıos 929 cumartesi günU 
levazım müdtlrlüğiini: gelmeleri 

• * * 

a ve e aın an ası unıunı--ınOdürU. 
Satılık Han 

Esas No: ~ı Mevkii No: sı Nevi teJJ111l' 

9 Calatada kireç kapıda 205 
1,2,3 

41 

1119 83 
201 

303 37 
41 39 

F.rzurum h•1 

namık ııı• 

ma ar,a k~# 
ve dilkkAnlSl 

muşteuıil 

Balade muharrer ma mUştemll!t han satılmak üzere '! 
dairesinde müzayedeye çıkarılmışar. 

1 - miizayede kapalı zarf usullyledir. İhale l2 j8 92~ 
Aııkarada Meclisi idare huzurunda icra edilecektir. TaliP 
bal!de gösterilen mikdarda teminat lraesine . mecbur olUP 
oat varakasını teklif mektublanyle beraber makbuı: ı:I 
bizzat ve yahut ihale mtcllslne yetişmek üıere taabb 
postaya tevdi ederler. 

2 - Talip olanların lsıanbul veya lımlr şubeleriıııJıt 
Merkez emltk müdürlüğüne müracaatla mufassal pnnaııııır: 
laa etmeleri ve müzayedeye lştlrlk halinde bir nush~ 
mukabilinde alıp imza ve tekili mektuplarına raptetmele~ 

~ Beşlktaşta Sünnetçi M. EJ111 
En :ıor sGnnetler kat'iyen acısız ve seri yapılır. Mıır• 

balta e\>veı olmalıdır. Tramvay caddesinde Mll:ıdanNatıı 

Iıtanbul Tramvay Şirketi 

Otobüs Servisi 
~lüdiriytt, Btşiktaşı Maçka tarikile Beyoğluua rapıedtn 

büs servisi tesis edildlğini muhterem abalh e i!An eder. il> 
Beşikıa~ vapur hkelesi \l~ıtasile Beyojtlu iie {i&küdat •• fi 
beyninde en seri muvualayı temin edecektir. 

HAREKET \'AKiTLERi 

Beşiktaşta : Ihlamur caddcoinln köşesi ( Şlrketlbayrlyc 
sinden 150 motro mesafededir ) 

Beyoğlunda : Harbiye meydanı 
• har~ket her 1 O dakikada bir dtl• 

SER\:Js ; 

Tatil günlerinden mada ~ut 7 -dakika 30 dan saat 21 ti 
Cuma ,.e tatil günleri uat 7 dakika JO dan sabahın birine 1 

Cuma ye taıll günleri hareketler her 7 dakikada bır defa vaki ı;ıJ; 
Servis SüratU ve rahattır. 

• 
lstanbul, 24 Temmuz 1929 

:\IÜDllRYET 

2700 Kilo Koyun eti: münakasas~ 

lstan~ul ıno~~ei unıuıniliğin~en 
İstanbul umumi Hapıshane ve tevkifhane hastanefl 

için tarihi ihaleden itibaren 31 Mayıs 930 tarihine k8 
gelen 2700 kilo koyun etinin münakasa suretile 
mukarrer bulunduğundan talip olanların bu baptakiş /. 
tetkik etmek üzre Cumadan mada her gün İstanbul 
vazim müdilriyetine ve tarihi ihalesi olan 8 AğustoS 
şenbe günü de saat beşte Defterdarlıkta umuru hu 
dinde müteşekkil mübayaat komisyonuna inüracaa~ e:J 
ve taliplerin ticaret odasına mukayyet olmaları lüı""' 
olunur. 

4800 kilo lnek >ütü 
22500 k4se yoğurt 

ret ve teessürle kartılanan bu garip -------iiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-ıiiiılllliiii..,•~.-.-.-iiııi·iliilmii 
beyanatı dün Büyükadadan Odaya 
çektiği bir telgrafla tekzip etnti gi 
bi ı:azetemiıe de bir tekzip telgrafı 

~::::::~!fA'.~iıi)'''''''' 
•••••••••••••••••• 

Ferah sinema:;ında bu akşam 

.A. Hlurı dairesi müdlirlüAündeo; 
Beylerbeyinde Bostancıbaşı Abdullah 
ağı mahallesinde orta sokahta bele
diyeye aıt duvmn tamiri münaka
saya vazedilmiş ve agwmı•un 19 un
cu pazartesi günü ihalesi mukarrer 
bulunmuş olmakla taliplerin pey ak
çtlerlle birlikte uaı on dörtte daire 
encümenine müracaat eylemeleri. 

* * * 

1 Münakasası 

lstan~ul ıno~~ei uınuınili~in~en: 
ı:öndermiıtir: 

Ticaret müdürü Muhsin B. ve Ti
caret odası erkanı Oda igleri hak
kında hiç bir şikayet olmadığını ve 
muhtacı tahkik bir vaziyet olmadığı 
nı söylemi§lerdir. 

Oda rüesasından biri, işe yaramı
yan memurların istihdam edilmedi
ğini ve esasen Oda heyeti id<ıreoi ta
rafından esaslı tahkikatla liyalıat
ları tnpit ctıneden Odaya memur 
alınmadığını beyan etmi,ıir. 

Zayi : Eviip askerlik şube~in

dcn aldıjl:•m ve lkai askcriyemi 
zayi ettim. Yeni~ini :ıl2cagı111dan 

hukmu yoktur. E) tipte Vezir 
ıek ·c seni mahalJe>i l l numa
rada \!thmet ·ez:ıi 

ultan • \lımtt Sulh icra daire in· 
d n: Dcyinlerinden dola~ı mahcuz 
erkclı 'e 7.truıe fanilılan ve sair ki 
altı kalem ırml altı parça e ya 
temmuz 9'l9 tarihinde Sandal bed -
tenimle furuht edileceğinden talip 
olanların mahallinde memuruna mü· 
racaat e1·lemelori il~n olunur. 

Nafia len ınektebi nıiba1aat to is1oıundan: 
.\Iektcbin 929 >ene>ı mayısı gaye-ine kadar bir senelik et, ek

mek ,.e erzakı miitenevvla ve sebıesi en·elce teklif edilen fiyat
lar haddi l!},k gönılmemesine binaen 27 temmw. 929 Cumartesi 
günu iillat 14 te kapalı zari usullle ihaleleri icra kılınmak ii2re 
avn ayn münakasaya konulmuştur. 

Şeraitini anlamak uzre her gün ve munaka>aya iştirak etmek 
i>tlycnler müe;se,aıı ticariye ve zlraiye muha<iplltine tevdi ede

cekleri 'o 7,5 'i>petinde teminatı muvakkate akçaları makbuzlarını 
müstashlben teklif mektuplannı ı:aaıl ihaleden eve! Gül\ICŞ u· 
yunda mektepte komisyonumuza te,·di eylemeleri. 

D ılel ~e iryolları ve Jiınaolaarı umumi i~aresin~en : 
Ankara depo. unda kömür tahmil ve tahli) e .\meliyl$l münaka

<ası 1 7 . .\.gu>tos 929 Cumartesi giinü saat l 5.80 da Ankarada Dev
let deıniryolları hina<ı .\lalzcme daire.inı yapılacaknr. 

.\1Linakasaya i~tırak ede~eklerin teklif mektuplannı v muvakkat 
teminatlarını aynı gunde ~aat l 5 e kadar umumi müdurhik kale
mine vermeleri 14.lımthr. 

bu gün komik Cevdet bey, tem
silleri ve ~inemada ilAveten kürk
lii kadın ve tarzan çöllerde. 

Büyük dere aile bahçesinde 
inkılap tiyatrosu sehir tiyatrosu 
sabık darülbedal sanatki\rlaa bir
likte yarın a~am üçüzler vod
vil 3 perde aynca koru;er. 

Btyazıt dairesinden; Evlenmek late 
yenlerin llinlaıdakl adrealerinden is
tifade ederek evleneceklerin lkamet
glhlanna sahte vesika ile kendisine 
Emanet memuru süsü vuerek 
mtlncut eden ıenç bir 
tahsın ( evltnenledn gazetelerle 
dahi illnı icıbedectı beyanile) Uin 
ücreıl almakta olduğu haber alınmış-

Sultanahmet sulh "=rasından; tır. Evlenme işlerinde daire merkezi 
Bir deyni mahkumu bibden do- bıricinde her hangi bir tekilde hıre-

la), mahcuz ve furuhtu mukarrer kete selAhıyetli hiç bir kimsemiz bu-

İstanbul umumi Hapıshane ve tevkifhane hastanesi 
için tarihi ihaleden itibaren 31 Mayıs 930 tarihine kll 
gelen tahminen 4800 kilo inek südile 22500 kase > 
münakasa suretile mübayaası mukarrer bulunduğuıı 
olanların bu baptaki şartnamelerini tetkik etmek üzre 
ma~a her gün İstanbul Adliye levazım müdüriyetine 
ihaleleri olan 8 Ağustos 929 perşenbe günü de saat .. 
terdarlıkta umuru hukukiye müdüriyeti nezdinde . ttı; 
mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ve taliP1 
ret odasına mukayyet olmaları lüzumu ilan olunur. 

ve medyun Celal Sahir bevin on lunınadıf;ıoadn bu gibi dolandırıcı-

~X~~~~~ ~~r~~:;;ı~J~~ ~~ ~~:n~~:·:::::aiv~::;~ ~:;~: Hu~ut vesa~iller sı~~al uıııunı ınü~ürlüno emrazı· 
ralı dört oda iki ıpteshant ve bir terine haber Yerilerek derdest ettiril- Y 
miktar bahçeyi 1ıa\ı alt katı cqlık me~I nuhterem ebalimizden rica hastanesi sertababetinden: 

olunur. d 
ve bir kuyu ve bir mutbagı ha\li bir * * 11< Haydarpaşa Emrazı isitilaiyt! ha,tanesi için K<lnuoU· 1 
bap hanenin •eıkar üç hiı- gayesine kadar lüzumu olan 14 kalem me'külAt ve mah'" 
ıeslnln ibalei enell;esi icra kılın- Şehremuetindtn - Bedeli keşli ,~ 

229 lira .ı kuruş olan ltarııgümrükte naka,;ai aleniye >mretile mübayaa edileceğinden ve mıiO 
mıştır. 7 aA-ustos 929 çarşamba günü e 
ut 13 te ihale! lm'iyesi icra kılı- kilise •okagındalı.i çeşmenin tamiri. Ağustos 1929 tarihine müsadll Cumartesi günü ,;aat 14 

1 
. 

nacaıından talip olanların kıymeti açık münakasaya konmuttur. Taliplerin Karamustafa Paşa caddesinde kain lstanbul Limanı ,;ahili 
muhammenesi olan yüz elll lirsıuo şartnameyi n kesif nrakını gUrmek merkezi st:rtt:babetinclc icra edileceğinden talip o!anJdrıD·• 

Talipler mü nakil' a şartnamelerini bir lira 
.\lalzeme dairesinde, htanbulda Haydaıpaşa 
edebilirler. 

}üzde onu nUpetinde pey akçelcrini için her gün münakasaya girmek için 1' • 
mukabiline An karada hamilen • ultanahmet sulh icrasına ihale günil olan 17 Ağustos 929 mezJrurda masra[ kombyonuna ve şartnameleri alma · 
mağaza>ından tedarik yevm ve saab mezk rda milracaatlan cumartesi l(iinü saaı on beşe kadar her gün mczkör hastane idare memurluj(una müracaat 

leceğe bakalun. li! Niçin? bu cevabı işidince şaşırdı. Artık bi değil. Yalnız dUnya bu. la bira getirtti. Cicilfl~~ 
- Yani ne demek istiyora;un - İyi ve güzel bir-dostun sa- tereddüde, rücua imkan yoktu, Bu sözler Çapkın kıza tesir ğa boşaltırken, ÇaP1::ıııı 

ilAn olunur. levazım müdürlü .. ne elmeleri. il~n olunur. 

Hasan gene gülümsedi: adeti için. o da söyledi. etmişti. Cicim Ali bunu hisse- - Dur, dedi. :B 
- Benim dediğimi demek is- - Edebiyat istemiyorum. ce - Ben de, yalnız ikincisi için der etmez şimdilik bu kadarda böyle çıkar. . eı' 

ti yor küçük hanırncığun ! vap istiyorum. istiyorum. kalmasını muvafık gördü. Kapsülü açtı ve şı~ ı; 
- Allah aşkına siz kız klavu- - Canın sıkılıyorsa bir daha Çapkın kız sağ kaşını baş ve _ Bu bahsi başka vakıt ta- nı ağzına götürp dikti· 

_,_- Çapfıkm kız gene hayatını .- ~eki, sen söyle! Kiminle? zu musunuz? açmam bu bahsi. ıehadet parmaklarının arasında zelemek kabildir. Geçelim Ha- na ic;meğe başladı .•• 
..... y tara ına saptı. - eye 0 Anadolu delikan- - Hamrrumızm şenliğini gör - Onu da sormuyorum, şiın sıktı ve mırıldandı: Henüz pırıldaın~.gv 1 

- Çamur tarafından kurtul- lısı ile evlenmedin? Biz hepi- mek istiyoruz. diye kadarmm niçinini öğren- - Dedikodu mu? Benim için san. yıldızları gördü. Golt 
mak için. Öyle değil mi Hasan? mi.ı bu işi olmuş bitmiş sanıyor - Evlere <:enlik! mek istiyorum. bir dedikodu var demek? Ve Hasana bir göz kırptı. l d ~ 

Kotracı Hasan gülümsedi: duk. O senden iyisini bulamaz- D .'! 1 1 d C Ali ku Hasan da sustu. Üçüncü bir sü- anıyor u. ,. 
_ Küçük hanını ne derse 

0 
dı d d '"di . t . - eme oy e er, eme hanı- iciın sustu ve rtulmak - Evet hanırnun. Ben sizin kut üç arkadaşın çenelerini gi>- Yalmm rıhtırnınll fe~ 

d • d . ~en. e on an yıgı ru, emı- mun! için cevabı Hasana yükledi. Saf kapınızda doğdum, sizin kapı- ğüslerine indirdi. vakıt Nefise hanılflep 
ogru Nur d d' • di? zını. - - A .. Üç dostun dillerine yeni bir Hasan nasıl olsa bir şey bulaca nızda büyüdüm. On yaşnnda i- Büyükdere gazinosunun elek- zı Vidin tarafrndart 
_ pek e k~~a~:ıl · dım _ .. - Demek onu bana layık gor durgunluk geldi. Tarabya önle- ktı, o da iştirak edecekti. ken siz doğdunuz. Sizin kapınız trikleri Yanmıştı. Çalgı sesleri la d' 

e o ama a dwı. . k d .. b '""""' k B . . . H .. 1 . ahib' ld s· Gr: ı· . l dcı'iS r' ma galiba evlenece ·m falan de 
0 

da . d ne a ar sure u swıo.ut ço - u nıçıru asan soy esın. da çoluk çocuk s ı o um. ı geliyor idi. Ciciın Ali zoraki bir ız ı ıztırap ar · t~ ,, 
din' - nu san~.· ~eru e ona. manalıydı. Çapkrn kız uzandığı dedi. zin kapınızdayun. Beni akraba- neşe ile: açık neşeler merflle'ıı c1' 

_· Fena dcgil yanlış bir anla Çapk1.° kızın go~u sular~ ta- yerden d~ğ1'.1l~p oturd~. • Hasan t_ereddüt etmeden şu nızdan ayırt edebilir misiniz? _İskelenin köşesinde durup efendi bir fırsat bttlı1f,? 
yı . ~ldı. İç111de ~u kelımeler bır ze . - Bem nıçı.n evlendı;mek ıs cevabı verdi: Onun için söylemekte hak bulu- birer bira içelim mi? nin kulağına çapkı.n i J 

lhette, buıuu yanlışı ne- hır pınarı halınde kaynadı: tıyorsunuz? Dıkkat edıyorum _ İki şey için. Birincisi ço- rum. Evet, bu dedikodular ye- Çapkın kız 0 zaman dudakla söyleme~ten ~end 111 
gel• 

rcsincle, - Fakat o beni kendine la- Ankaradan geldiğim gündenbe luk çocuk ocağı kurmak için, i- ter artık. nnın ateş kesilmiş olduğunu, şa .-. - İyı ettı.n ~e ıııtÔ' 
-Be ı cvle"Icce im demedim yık örmedi. ri bu hastalığa uğradnz. Da- kincisi dedikodudan kurtulmak - Bunların mahiyetini öğ- kaklarınm attığını ve yanakla- muddettenbe.~. b . iıtır 

:ı. Cicim Ali söze karıştı: ha doğrusu etrafımdakilerin he için. renmek isterim. rmm yandığını hissedebildi. mek istemedıgı Jııf :13it 
Dı} · ..... ne olu.? - Ge<;mişi bırakalım da ge- psi uğradı. Söyle bana Cicim A - Cicim Ali hiç beklemediği - Haşa! Aklınıza gelen gi- Yanaştılar. Hasan bir garson, 
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Yeni 

·Açık Model Ford 

.. -

Açık hava rıezlntllerl arabaın 

Sayfi~·elcrin, açık bava ej:tlence· 

lcriııiıı mcvaimı olan yu geldi 
Şehrin gürültülerınden uzaklaşa· 
lım, sayliyeJerin ıükO.tunda, tabıa· 
tin lı:oynunda, daıtların, kırların, 
c;ic;elı:li manzaralarını tadalım 

Bu eli ve cazip gayeye ,imdi , 
herkes hattı u parayı ve vakte 

aahip olanlar bile cri•cbilirlcr 

Maliyeti çok cb•cn, emniyet, aUr· 

at ve konforu mükemmel olan yeni 

açık Ford ssyesinde bu hayal in 

hakikat olması kabildir. 

Sürati sizi uz:alı:lıra götürür, ve 

~ilkemıhcliyeti slzdekt son tercddQtl 
leri izale ederek bôylc cmln, ra· 
hat bir m9kİnc sayesinde otomo: 

bıl tenezzühlerinin hakİ1<i bir. 
zevk olduğunu daha illt çıltıeıoız· 

da anlarııo1' . 

Türkiye iş Bankasının 
Hamiline ait hissesenetlerinin 
kayıt müddeti 10 Ağustos 929 
tarihinde bitecektir. Hisse
darlar bu tarihe kadar hakkı 
rUçhanlarından istifade ede-
bilirler. 

PARLOFON 
.. tp .. 

17Af iXE~i µMUMiYf /)l SiNiR lAFIYETlADEMİİKTİDAR 
Vf NEl<AHAT HALiNDE OLANLARA 

NORO·FORTiN 
~ "- -rtldt~ 8dü ... ~,,. ---.... 

Mı. DE HR'LIMSIZUK~ 
·t< ER.. GAZLE~I 

c\Şl{I ~ ı..Jıtş~ Lİ Kve YAN!'\AlAıtınDA 
" CSODO·OASTRIN) 
MuslahzarıPEK TE.S/Rl/DI~ 

UUZMi~ Yl\RALAR 191 ~\~\.Ml. .INTANU ÇIBANlllııo :r. Sit<ATRiN • 11 
~I 09~ v.ırtıd t~ 8 ••u'"""' w:ra~ef'OI' 

MIUlYIT CUMA 16 TIMMU 

NAİM V APmLA1t1 1 
lzmlr postası 

serı, Ullıa •• muntazam olu 

ADNAN .f!~":uz 
29 inci P AZARTESl 
gUnQ 16 da Galata nhllDl11\dtn hare· 
lı:ede ( lzmtre) ve Çarpmba gönü 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galatı Gümrük Jı:eqmnda Site 
Franse.z hanında 1 i nam aradı Umu
mi ıcantalıtını mUncut. Telefon 
Beyoğlu: 1041 , 

- lelkenci Yapnrları • 
lzmir &ör' at poılnsı 
İsmet paşa LUks 

e seri 

vapuru28 1tammuz pazar 
günü tam saat 15 te Galata 
rıhtımın- J f bare
dandoğru zm re ket 

edecektir. 

Tafsil!t için Sirkecide Yel
kenci Hanında klin acanra
sma müracaat. 

Tel Istanbul 1515 

Ve Galatada merkez rıh

tım hanında Çelebidi ve Sata

filopati acantalığına mi! racaat 

t.:elefon Beyoğlu 854 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantalıtından 

karadenı·z 1~-k~ vepostası sur at 

Gerze vapuru pazar 
28 temmuz 

ak11amı saat ııltıda Sirkeci 
nhtımından haralı:etle ( Zongul· 
dalı:, lnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordo, Glreson, Vakhkeblr, Tra· 
bzon, Rize. Mapavrl ) iskelele· 
rlne azimet ve avdet edecektir. 

Vapurun birinci ve ikinci sınıf 
mükemmel ve muntazam IUka 
kamaralan olduğu gibi kamara 
yolculanna mahRus ehven flatla 
nefis yemelı:ler vardır. TafslUU 
için SlrkecldeYalı Küşkll cadde
sinde Küçlllı: Kırzade Hanındaki 
acantasına müracaattan. 

Seyri uıııi-1 
Merkez Acentuıı Galatı lı:öpril 

<ıqındı . Beyoğlu 2S6i Şube 
ıcente11: Mahmudiye Hanı altı.tda 

lstanbul 27 40 

Antalya postası 
( KONYA ) vapuru 28 

Temmuz Pazar günti saat 
1 O da G al ıı ta rıhtımın dan 
hareketle lzmlr GUl!ük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezkClr 

iskelelerle . birlikte Andifli 

Kalkan, Sakız, Çanakkale, 
Gellboluya uğrayarak gelccekor 

TRlBZYN BiRiNCi POSTlSI 
(Karadeniz) vapuru 29 

emmuz Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glresorı, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Görele , Glreson, 
Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, 
Zonguldaga uğrııyarak gelecek
tir. Hareket günli yük kabul 
olunmaz. 

Bozcaada postası 
(Gelibolu) vapuru 27 Temmuz 
Cumartesi 17 de idare nbtı
ınından hareketle Gelibolu 

1 
Lapseki Çanak.kale lmroz Boz
cadaya gidecek ve Çanakkale 
LApsekl Gellboluya uğrayarak 
gelecektir. 

ı• 

Tasarrul luın~araları 

c .. ---~-
Her evde bankamızın tasarruf 
kutuları nlutlak bulunmalıdır. 

Tllrklge iş Bankası 

Tafsi!At lçin bankamıza müracaat 

Istanbul yarış ve ıslah encümeni riyasetinden· 

At yarışları 
26 Temmuz 929 Cuma günü 

Veli efendide saat 14,30 da yapılacaktır. 
Hususi tirenler : Sirkeciden Veli efendiye - 12 - 13,'lO - 13,40 - 1'4,,5 

Veli efendiden Sirkeciye - 17 - 17,2!1 • 18 • 19 
Otob!!sler : Topkapıdın Voli efendiye 

Her nevi vesait Y edlkuleden VeU efendiye lşleyecekılr. Koşulann lnclı:amı hal.lan lmıhıb temin 
edllınlşcJr. 

Duhuliye : Mevkii mahsus 200 - Birinci 120 - llı:lnol 55 - Oçtıocll 30 kııruttıır. 
Büfe, Bahsı müşterek 
Hayvanatın kıydı sipahi ocağında yarıştan evvclld 23 temmuz Salı akşamını kadar. 

EMSALSiZ BiR ıtEŞIF: 

Coleman 
KOLMAN 

LAMBALAR! VE EL FENERLERi 
Benzin ile yanan bu 10.mbalar •imdiye 
kadar lnıal rdllenlrrı., ko,a11 kabul et• 
mf'7. ~ .. rıyatlart adi bir IAmbanın sarll· 
yatı. • .. ,, üaha azdıl'f verdlll aydanhk 

berrak ve k11vvetlldlr. 

KOLMAN 
El IAn balan ve fenerleri dünyaya yayı• 
lan şöhretlerini fevkalAde olan ldarele· 
rlne ve son derece kullanı,h olmalarına 

medyuudurlat'. 

KOLMAN 
LAmhasını ·nı fenerini bir çocuk dahi 
llullanablllr, çUnkU sür'atle yanaır ve 
lı.at'lyyeD istimal edeal bir lehllkeye aıa• 

ruz bırakmaz. 
MezkGr ( KOLMAN) mark-anın fevkalA
de kullaıu•h ore istifadeli soba, ocak ve 
UtUlerlne de nazarı dikkatin isi ce!bederls 

TUR;{IYli iÇiN mlUMI ACF..NTALARI: 

Fallı: Remzi vı tcrlld mUeesueal; Sirkeci Nur Hın No 2 
btınbul Auf Eczayı nbblye deposu: Mersin •• Konya 

Mehmec Saldn Bey; Dlyan beklr ve Gazi Ayıntap 

Doktor Hafız Cemal 
Dahill, sinle ve çocuk has

talık.lan mutabassısı 

Cumadan madı bergiln saat 
(14-16) ya kadar Dlvanyolun

daki kabinesinde ve Cumartesi, 

Salı gilnlerl (Rami) de (9-12) 

raddelerinde basta kabul eder. 

Telefon: lstanbul 2398 

~Operatör 

IHALIL SEZAi 
BASUR MEMELERi 
Fistül ve sıracaları 
ameliyaclı ımeliyıtsız elektrikle 
tedavi ve biletimle ameUyan icra 
eder, saat 1 - 7 Dlvanyolo Acı 
.... Hamam N. iO ...... 

I
Belsoğnkluğu freu ği 

olaolann nazan dllılı:atlna 

Dr. Horhoronl 
Fennin en son usuUle kıı'I 

olaralc eski ve yenl belsoğuklugu, 
frengi, idrar darlıg-ı, bel geytekllği 
ve meaıne ve bilcümle kadın rı

ıtsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 
Tolcatlıyuyannda •mektep tokalı: 
No 35 Telı B. O. 81Si 

Davet 
1320 senesinde mektebi Ttbbiyei 

ulı:eriyeden ncş'et eden arlcıdışlınn 

ylrtııi beılaci senelerini tes'it l~in 
yapılacak merasime ifcJralı: etmtk 
Uzre adreslerini blldlrmelertnl nca 
ederim. 

Sınıf ça VUfU F ızlıpafalı doktor 
llıaan Sam~ Divan yolu numara 189 

BELEDİYE REİSi 
Beylerin nazarı dikkatine 

Emaye mebanl numerolar 25 
Galvanlzadan kabartmıı 
numerolar 9 
Galvaıılza ıolı:ak lnhalan 45 
Kuruta ilpırtşai sQr'ad• gonderilir. 
Sirlı:ecl Teneke saç lmıl At fabrikası 

lkincl Ticaret mahkemesi Hlu 
masasındant 

Dördüncü V akil hını tahtındaki 
s.tıMt Ecza deposunda balnnan 
camekAn, masa, saodaliye vesaire ~e 
cezayı cıbbiye 29 temmuz pazartesi 
ve anı müteakip günlerde saat on 
dörtte bilmtizayede saolacagından 

talip olanlann mahalli mczk~re gd · 
melen illn olunur. 



Cul\IA 
26 TEMl\fUZ 1929 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Talebe birliği kongrası dün birlik binasında toplandı ve eski idare 
he 'etinin tebdiline karar verdi 

Şehrimize son günlerde bilhassa Çatalca ve Sllivr!den çok 
kar uz elmektedir 

irk kadin birliğinin Tii1 

eni binası 

ı\l. ıl1. V. tarafından icra kılınmakta olan kamyon müsabakasına iştirak eylemiş olan ı\1ersedes-Benz markalı iki adet büyük ve küçük kamyonlarıınızdan 
ikisinin ve yahut yalnız birisinin yolda büyük arızalar göstern1eleri yüzünden ınüsabakaya devam eden1emekte oldukları hakkında bir takım bizim zararın1ızı ~ 
edtn nıenfoattar kimseler tarafından işaatta bulunulduğu mesmuumuz olmaktadır. 
Buna nıukabil her iki adet Mersedes - Benz kamyonlarımız ise umum dünyaca maruf olan nan1 ve şöhretlerile mütenasip bir surette kendilerine tevdi olull 
vezait i bihakkın ifa eylemekte oldukları sabit olduğundan, kamyonlarımız hakkında bu gibi yalan işaatta bulunanlar için mahkemei aidesine müracaat edece 
n1izi beyan eyleriz. 

Mersedes - Benz fabrikasının umum 
_ _Türkiye vekili Umumisi 

BeJo~lun~a satılık ~ükkanlar 1 DAiMA AYANI EMNiYET Evinizin apartımanınızın 
daima temiz ve parlak 

kalmasını ve sizin de 

memnun olmanızı arzu 

ediyorsanız meşhur ve 

Bir methali Galatasaray lisesi hamal ba~ı sokağında diğer methali 

tiyatro sokaıtında müsadif olan ve Avrupa pasajı namile marul bu

hınan iki taraflı dükkdnlar ve üstunde ki odalar bir senede ve iki 

tabine olmak .. zere bedeli ihalenin nısfı ihaleyi mllteakıp ve nısfı 
di~cri tarihi ıhalcdcn hir sene sonra alınmak üzere ayn ayrı 25 

l'cmmux 929 tarihınden itibaren >irmi gün müddetle müzayedeye 

~onulmu~tur. l'a><ıJin krokbi ile dükkAnların icaratı ve muhammin 
kn netleri a<ajtıtta gostcrilmiştir. 

l,bu ~ıynct,erh beş bin lirayı tccanız etmc>i hcsabilc müza
yede muamelesi kapalı zarf usulilc icra kılınacağından taliplerin 

mudLkti mıızaycdenin son günü olan 14 ,\~ustus 1)29 çar~amba v;ıınü 
saat ıiçc kadar nı~zayede münak:ısası ve ihahr kanununun onuncu 

maddesi mucibince tcklifatnamclcrini bir zar[ derununa vaz ve 
temhir ederek ve zarfın üzerıne ismini yazarak i~bu memhur zarf 

yuzdc )ı:di ln,~uk teminatı muvakkatcyc ait makbuz ilmühaberi 

ve ya banka kclalctnamcsi ile diğer mühlırlü bir ı:arf derununa vaz 
ve i:bu zarfııı uzcrine teklifnıımcnin hangi dükkana ait olduP;u işaret 

celi l"rck Bcıejtlu .\lal mlidurhiP;ündc mlite,ekkil satış komisyonu 
ri) asctınc ın"kl ııx mukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunur. 
Kıynıeti rnuhnmıninc 

Lira 
1 ltı55 

l 1655 
0975 
6825 
9'50 

6825 
ıoono 

12600 
8400 

'tOO 

CJft50 
91,50 

lJ 't:'iO 

'ı~fiO 

9-!50 

9450 
9450 

12650 
11630 

senelik icar 
Lira 

cinsi numarası 

ı 020 dukkAn fevkında ı oda ve mutbak ve daraça 1 
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3 

4 

5 

6 

7 

10,8 
9 

11 

12 
13 
14 
]fi 

16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 

Posta ve tel~raf levazım ınü~iriyetio~eo; 
Anbar ihtiyacı olan 23 kalem evrak ve mücelledatın tabı 

kapalı zar[ ıısulilc münakasaya konulmuştur. 
2- munakasa 5 Ağustos 929 tarihinde icra edileceğinden ta

liplerin şartname ve numuneleri görmek için şimdiden, teminat ve 
tckiil mektuplarını havi zarriarı tevdi için de mezkur tarihe mlisa
,lif Paz:ırtc"'i v;unıi saat on dörtte Yeni Postahancde mübayaat 

kombyonuna mııracaatl:ırı. 

Bir Doç kamyonile başladığınız işin yarıda kalmayacağına 
emin olabilirsiniz. 

GUnUn her saatinde, Doç kamyonu yokuş ve arızalı yol dinlemeyen 
bir nakli vasıtası olarak emrinizde olacaktır. 

En yiıksek mevadı iptidaiye ... Dikkatli işçilik ve nihayet işletme masrafının azlığı Doç kamyo
nunu en istifadeli bir nakil vaması haline koymaktadır. 

Doç, sahibine uzun seneler asg-ari tamir ve işletme masrfile 
çalışacak tarzda imal edilmiştir. 

Alacağınız kamyon hakkında kat'i kararınızı vermeden civarınızdakl 
Doç sahiplerinden, bu kamyonun yüksek hassalarını dinleylnlz. 

Nihayet bir Doç kamyonunun direksiyonuna geçerek, sür'atini, yokuş çıkma kabillyetlnl ve 
motörlinön mebzul çekme ku vvctini biz; at cccrube edin. 

Doç, nakliye işinize istifadeli bir şekil verecek yegane 
kamyondur . 

Vekili Umumi 
Türkiye Otomobil ve Lastik ve Traktör Kommandit şirketi. 

(Kemal Halil, Mt?hmet Rif at ve Şürekası ) 
Beyoğlu istiklal caddesi 168 No. 
Taşra acantalıkları: 

ANKARA Zabıtçı Zade ve feriki 

1
.. SAMSUN 

lZMlR Mahmut Celalettln Bey 
KA YSERI Muhııddfs Zade Alim Bey 
ADANA ı Muharrem Hilmi Bey OIRESON 

GAZIA YINTAP: Güzel Bey Zade Ha!Bn Bey 
BURSA Nasuhi Eaat Bey f 
DIVARBEKIR : Pirinççi Zade Sıtkı Nedim ISPARTA 

ve Edip Beyler. MALA TV A 

Esat Efendi Zade Seyyit 

Billll Bey. 

; lsmall Zade Vahit vo 

Şürekası. 

.ı intibah Şirketi 

: Badılı Zade Tahir Bey, 

Etvatıhtru~anü~lsseSI: ı_.. ... sATILIK EŞYA·-
c 1 d K k h il . d 1 Kuzjtuncukta Sadık Beyin klrğir koşkOnde lnglllz ve Fra- ı .a ata ı eman eş ma a esın e 

Halilpaşa sokahında Manukyın na- nsız mamuUltı gayet. kıymettar salon, yatak odası, sofra 
mile marul 36 odadan ibaret ve takımları ve antika ıran halıları ve sair kıymetli eşya 26 
ısansür ve kalorifer ve elektirlk ve temmuz cuma ğDnO saat(IO) da müzayede suretlle satılacaktır •• 

muzadı taaffün 

Poliflor 
N~GG~T 
Cilasını 

Kullanmanız IAzımdır 

Her yerde 
satılır. 

.. ............. ~~ ............... llllfl!!~ 
Beyaz ve sıhhi 

DiŞLER 
le muattar bir ağıza malik olmak ancak 

okzijen sayesinde istihzar olunan 

Bioks 
diş macununun lstlma

lile kabildir, 

lstan~ul ficaret ~orsasın~an: 
Kalorifer için elli ton lngiliz kok kömür!I mübayaa ecJil 

den itasına talip olanların şeraiti anlamak üzre Temmuz 92~ 
sine kadar Borsa levazım memurluğuna müracaatları ilAn ol 

Darülfünun emanetinde11: 
Temmuzun yirmi yedinci cumartesi günlı terbiye müderrisi 

Hakkı bey tarafından i!Ahiyat fakültesi hir , ·ıralı dersb6n 
gül '" Türk an'anesi hakkında saat on ''"'''a umuma ı1l 
bir ,. ·ı f crans verilecektir. 

utooıo~il la~siıııelre saatleri ~ahıı.ıid3 : 
·~ 

Şehrcmanetlndcn : Bazı Otomobil şoförlerinin taksimeırel<~ 
dört yüz metroyu kazanmak için taksi mahallerinde müşteriye jntı:I ıe 

ıı 
ken taksi bayrağını yarım açık bulundurmakta oldukları ve bu sıJI' pı 

terkos suyu tesisatı ve tertibatını ha· • -

şterilerden iki ili ala kuruş fazla bir meblağı hilekdrane aldıJd•~ 
dığmdan nizamatı belediyeye muhalif bu bale mücaseret eden şo 
seyrisefer memurları tarafından şiddetle takip edllmekte oJdup;ıl &' 
ehalii muhceremcde.n her hangi bir zatın bu gibi halAt• cesadiif~n nıı' 
mobilin numarasını seyrisefer merkezine ihbar eylemeleri rica • 

0 
vi hanın hazineye ait nısıf hissesinin 1 

bedeli sekiz ıaksirte ödenmek üzre --------------------- 1 

~~9~~~1ı '~:rı ~~~~~e °':~~~~e~i~~ IstanbulAv vergileri müdiriyetinden İspirto ve İspirtolu içkiler inhisı.ı! 
hine müsadif pazar günü saat ıs de Mevcut şartname şerait ve evsafında miıbayaa olunacak 150çeki umumi müdürlüğünden: 
miızayedesl mukarrerdir caliplerin d A ,.., p 1 ı 
bedeli mubammeninin ••• 7•50 bes•- o un 1929 senesi ."llustosunun 12 inci azarcesi günu saat ona tıda 16 K 1 K t . L zı ı11 
bile temin.U havi teklif ıarfJannı ihale edilmek iUre aleni münakasaya konulduğundan talip olanların a em ır asıye eva . ,ııf' 
vakti muayyenden evet emvalı met- )'üzde yedi buçuk kuruş pey akçesini m(istcshiben lstanbul Av 27 temmuz 929 cumartesi günü saat 11 de pazarlık -,ıcı') 
ruke satış komisyonuna tevdi etme- alınacaktır. Taliplerin mubayaat komisyonu katipli~ine !11~;,{!'~'ı 
!eri. vergileri müdiriyetine müracaat eylemeleri lüzumu l!An olunur. _-,.,_. 
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