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/ ORTA HALLİ SINIF 

Mili 1 ·Dün bire karsı iki ile 
' 

Mzszr takzmznz yendik .. 
moskovada başlanıyor .. 

llıiih' et ve cemiyet hayatının en 
sınıı:lll esasalarından biri mubtelil 
nen· ar arasında hakiki bir müvaze-

ın tees .. ·1 let h sus etmiş olmasıdır. Mı -
lan •Yatı fertlerin laalettayin top
lığ:'~"?dan müteşekkil bir kalaba
hatta'~ınat etmez. Bir uzviyet ve 
hedef . ır makine nasıl muayyen bir 
bet altıçın m~ayyen bir şekil ve nis
lardan ında hır.leşmiş muhtelif parça: 
bir te ~eşekkül ederse, her hangı 
kiŞaf ınıyet te o suretle teessüs ve in 
~anun~tmeğe mecburdur. Sosyolojik 
tt de at. hu teessüsü idare ederler
C'- ,_ lllıllet bay<1tını aevku 'ttnZim 
""••le "k •ıntı mu elle! olanların da sar-

içtim:; buhrana meydan bırakmadan 
\fanu 1 ıstıkrar ve müvazenenin de
llıiyc~a büyük bir dikkat ve ebem-

M •tlctrneleri lazımdır. 
riyı:\g~Jiyet ve yaşayış tarzı itiba
hüyük utun temiyetlerde başlıca üç 
sınıf sınıfa tesadüf edilir: yüksek 
s ' 0 rta hail' ı f · ~nınarı ~ ~ını , akır sınıf. Bu 

2~Ticaret müzakeresine 
Moskova sefirimiz 
Ankaradan geliyor 

Ruslar nihayet 
türk tacirlerinin 
hakkını teslime 

başladılar 

Tacirlerimizden iste
nen kazanç vergisin

den vazgeçildiği 
haber veriliyor 

Gizli içtima! 
---·---

Spekülasyon yapan 
muhtekirler 

Dün bir takım borsacılar 
kanun hillifına toplandıkları 

yerlerden çıkarıldılar 

. Dün borsanın yaz tatili münasebe
~e muamele salonu kapalı olduğu 
ıçın borsacıların mühim bir kısmı Be
yoğlunda bir gazinoda ve diğer bazı 
kahvehanelerde toplanmışlardır. 

Yeni teklif 
Yunanlılar hükume
timize yeni teklifatta 

mı bulundular? 

Cemiyeti Akvama müracaat 
etmenin hiç bir kıymeti 

yoktur ve olamaz ... 

En büyük eseri 
" ... Türk inkılabı doğrudan doğruya 

Türk milletinin eseridir •.• ,, 
Gazi Mustafa Kemal 

Güzidelerimizden ve bütün okurlarımızdan rica etmiştim: 
- Gazinin en büyük eseri nedir? 

Bu suale verilecek cevabın ne kadar müşkül olduğunu bil
mez değildim. Gazinin, namütenahiye giden hudutsuz, güneş 
kadar yüksek ve parlak eserlerinden hangisi öbürlerinden üs 
tün tutulabilir? 
Aldığım cevapların tahlili kıymetleri çok yüksektir. Bu ce

vaplar, umumi heyetile, Gazi ve eserlerini muhtelif cepheler
den tahlil ve tetkik eden bir kül teşkil ediyor. 

Her cevap, mütalaa edildiği görüş zaviyesine göre, ayrı ayrı 
bir hakikatm ifadesidir. Onun için birini ötekilerine tercih ve 
yahut şahsan büsbütün aykırı bir noktai nazar müdafaa etmek 
benim tarafımdan fazla bir iddia olur. 

Güzidelerimizin bu kıymetli tetkiklerini yalnız bir kaç saa, 

tıınaı n he~ bırı de esas itibarile iç
le arz v; •ktısadi bir çok hususiyet
!<kku~ ~n muhtelif zümrelerden te
den u e er. Fakat bunları tertip e
farlıJı n~urlar birbirinden ne kadar 
ttıtnsu; ~rsa olsu!1lar, ayni sınıfa 
lakkisi ulunan ınsanlar, bayat te
da llıü ;• memleket idaresi bakkın
kın aklde;ek kanaatlar, birbirine ya
tclıaıniı e er. beslerler. Bilhassa mü

i Ya Yük cemıyetlerde aristokrasi ve 
1 Proıetar~: b.urjuvazi, burjuvazi ve 

r~nız bir dıye J'.•pılan bu taksim, 
~ ltiınaı v mıllet ıçndeki iktisadi ve 

Ruslar müzakere için 
Istanbuldaki men1ur
larından bir kısmını 
Moskovaya davet 

ettiler ... 

Bunların borsa haricinde içtima 
halinde oldukları ve aglebi ihtimal 
bava oyu.nlarile meşgul oldukları 
borsa komıserJiğince haber alınarak 
~erbal bu memnu vaziyeti tespit için\ 
uç memur gonderilmiştir. Ayrıca po
lis müdiriyetile de mutabık kalmaraki 
bu gizli içtimagahlarda tertibat alın-ı 
mış ve borsacılar kalabalığı dağıtıla
rak spekülasyonun önüne geçilmiş ve 
bo;sa. haricinde iş yaprlmamasr temin 
edilmıştır. Bundan sonra borsanın 
tatil ı;ünleri bu gayri kanuni içtima 
yer!e_rınde memnuiyet hil§fına kambi
yo ışı yapılmasına imkin bırakmamak 
iç~n ~rsanın tatil günleri gerek ko
ınıse:l~kç~ ve gerek polis müdiriye~n
ce kah mıktarda memur ikame edile
cektir. 

yaşayan gazete sütunlarında bırakmağa gönlüm razı olmuyor. 
Onları bir daha toplamak ve buna büyük Gazinin şahsiyeti, ha
yatı ve eserleri hakkında naçiz bir etüdümü de katarak bir cilt 
halinde bastırmak kararındayım. 

!Unu" azı yet far klan d - ·ı d" ş ve d egı , u-
ınuhtelif •1 uy~~ tarzlan da ayrı üç 

l ti a •mı ılade eder. 
de ç lllai sının . • 

kenct· . ar millı hudut baricin 
nıo ' vazıyet! · d .. ara kar ... erın e buJunan sı-
:ı'Uıııkün 

0
1
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1 alaka göstermekten ve 
"'r t . unca b' b' 1 ·1 t . ••ıs etm k ır ır en e rabıta-
! •lıf nuınaraıe ten çekinmezler. Mub-
1~~.asyonaııc~ ve muhtelif renkli en
ııı dur. Ayni b' bu arzuların mabsu
ın Uhtelif •ınıf)u: memlekette ekserya 
le •.nfaaı ihtiJ·ı~r arasında görülen 
rirıne lllukab~J arına iktidar rekabet
hi~J •yni sını~ı muhtelif memleketle-

e~~ne tes ~n a~asında tesanüt 
~kdıgerine :~uf edılir. Milli hayat, 
•de~ka ve lll" bu ceryanlar arasın
"• lı ıltn~k için Uvaz~ne~ini muhafaza 
la •ndıai i · haylı muşkülat çeker 

rt aran,, ın &ag'la . 
Ö ak lll m istinat nokta-

# 1 
1•denber; b•cburiyetinde kalır. 

an tecriib er 
trr ki eler neı;, memlekette yapı-
·•tin ' Ceıniyet h ceıinde anlaşılmış
iuv a~ noktaları •Yatının en mühim 
zı ~·•. denilen ndan biri küçük bur
h •stısnaJard Orta halli sınıftır. Ba-
8.er lllern.ıek an sarfı nazar, hemen 
~etleri b ette milli an'ane ve husu-

n, kü .. u sınıf temsil eder. Esnaf
'on vaz·çuıc. san'at erbabından, pat
tıı~riniı..'Y:tine gelen çifçilerden, me
~uhiııı b. e serbes meslek erbabının 
iıı ~ burju'' k:'•mından müteşekkil o
~-'.'baı. va~, srnılı, muhitine en iyi 
~İııden•trnış, memlekette köksalmış 
~ll'lde ıncrnnun, nizam ve sükCın 
;ıu.u i~n;>ak. istiyen ve bundan 
~ftar ve '.'.' nızamın en büyük ta· 
unu~• llludafii olan bir unsurdur 
·~ •ua d" · İı i ,,.,: •ger sınıfların behemehal 

teıı:ı;y 'Yetlerde olduğunu söylemek 
''11trı oruz İk' .. it ar · ı uçta bulunan dıger 
~ l>}>aı J•Şayış tarzı itibarile daha 
• Utlar' 

0
aha serbes bir halde bulu-

,~ • nu · · ~. ~Ühinı n ıçın her memlekette 
te t .•tibariJ kudret menbaı olan ve a
t;ı lltiı •d e de . kalabalık bir kitle 

ltv;Y•si en burıuvazinin inkişaf ve 
1>01 ne çalışırlar. 

tirı· onya'nı . 
tq· 1 bir b . n tarihi ve milli fel§ke-
\' 'V•tin Urıuvazi sınıfından mahru-
aı.. e atfede .. · 

~ ·~z ar n muverrihler çoktur 
e i· . ıstokrası· s f'I ,_ .. !" 

!lıi ~Çı sınıfı . . ını ı e KOY uye 
;,/•tte n . na ınhısar eden bir ce
J1- 1~rar he sıyasi ve ne de içtimai bir 
e5' ve deu~ule. gelemez. Politikacı
't 'nıerin ~he! ıdaresini san'at itihaz 
tq t Çeitece~ tıras ve münazaa1arına 
c,~'nda hakeve akı.'. s~limJe bunlar a
~ı Orta h 11~ rolunu oynıyacak an
'i n köyJij ~. 1 sınıftır. Eski Polonya'
fu'toktas;;u esaret altına almış olan a 
L.' kavgalı arasındaki mevki ve nü-
"lvo 1 arı tariht h d B tut .a ar 0 e mcş ur ur. u 
10 oJıııa rta halli bir sınıfın mev-
~Va nıasr dol ·1 . 

Çun,_~•n taksimı?.l'.ısı e nıbayet Po-
lıı;ı· ~it si • . nı hazırlamıştır. 

~' tii l 111u,..;ası ıs_tikrar da ancak içti
!; nkü ha;enenın bir neticesidir. Bu 
<it 81nıf1n at ~rtlarrna göre orta hal-

ee~iz. Vazıyetini aynca tetkik e-
ıl 
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l
f 1;ı "''•in b · aresı fabrikaları önüne Ga

tı~vurun~:d~eyekelini rekzetmek ta
~il Yakın ır. Bu. heykelin tren bat

"1cai dü ~'.' h~kım bir noktaya di
Şun ulmektedir. ,.ı 
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Yeni (Türk-Rus) ticaret muahe
desi müzakeratına yakında Moskuva
da başlanacaktir. 

Moskova sefirimiz Hüseyin Ra
ğip B. bu hafta içinde, bu müzakerat 
için aldığı talimatı hamilen şehrimize 
gelecek ve doğruca Rusyaya hareket 
edecektir. 

RUSLAR DA 
HAZIRLANIYORLAR 

Ruslar da bu Müzakeratta tacirle
rimizin şikayetlerine mukabele etmek 
üzre bir çok hazırlıklarda bulunmak
tadırlar. 

Rus hükümeti tarafından müzake
rat esnasında istifade için ıehrimiz 

Rus tıcuret ınürne~~'·' 
M. Sohonı 

Rus ticareti hariciye mümessilliği 
memurlarından (10) kişi Moskovaya 
çağırmış olup bir kaç güne kadar ha
reket edeceklerdir. Ruslar, muayene 
edilen derilerin sevkine mumanaat 
etmiyeceklerini bildirmiştir. 

L3kin, kendi noktai nazarlarına gö

Moskova sefirimiz 
Hliseyin Ragıp Bey 

nu iddia ettikleri tacirlerin namına 
Rusya gümrüklerine gelecek malla
nn müsaderesi için de tertibat almış
lardır. 

EMiR GERi ALINDI 

Bu ciheti nazarr dikkate olan İkti
sat ve Hariciye vekaletleri iade sıire
tile tekrar Rusyaya gönderilecek de
rilerin şevki emrini tehir etmeği mu
vafık görmüşlerdir. Hükumetimiz a
bıtmameye mugayir kazanç vergisi 
meselesini esaslı surette balletmeğe 
çalışmaktadır. 

VERGiDEN V AZ GEÇTiLER 
MI? 

Alınan malumata göre Ruslar ha
rici ticaretle meşgul olupta malim 
bizzat veya bilvasıta Rusyada birinci 
ele satan Türk tacirlerinden kazanç 
vergisi alınmıyacağını ve yalnız tica
reti dahiliye ile meşgul olanların bu 
vergiye tabi tutulacağını söylemek 
cihetini iltizam etmek üzeredirler. 

Rusların bu zamadaki teklifleri 
resmiyet kespettiği takdirde mesele
nin halline bir mani kalmıyacağı be
yan edilmektedir. 

YENi MUAHEDE 
GOROŞULURKEN 

Yeni muahede müzakeratında ver
gi ile mükellef tutulacakların tahdi
di için ticareti hariciye ile ticareti da
hiliye arasındaki haddi fasılm tespi
tine ehemmiyet verilecektir. 

Hükfimetimiz biltün al§kadar ta
cirlerin ve ticaret odasının malllmat 
ve rnutalaalanru alarak bu muzake
rat için çok esaslı bir rapor bazırla
mı§tır. 

Bilhassa Ruslar tarafından ileri 
sürülen, tacirlerin az mal sevkine 
mukabil çok valote istediği iddiası
nın biç varit olmadığı ve ancak mal
lar gümrüklerde muamele gördükten 
sonra valotesi taayyün ettiği tespit 
olunmuştur. re kazanç vergisinden borcu olduğu

~~---..e>-<.-ı--~-

Bu işin kabahati kimde? 
Antrepo buhranı
nın halli için dün 

toplanıldı 

Rüsumat ve Limen 
mümessill~ri bütün 
mes'uliyeti Rıhtım 

şirketine yükletiyorlar 

~orsa komiserliği tarafından mub
te~.ler ?akkında yapılan tahkikat 
m.üb~ bı~ safhaya girmiş ve bazı cü
rum ızic;rı tespit edilmiştr. Yakında 
bu tahkıkat neticelenecek ve takiba
ta başlanacaktır. 

itilafa doğru 
Talebe birliği heyeti 

idaresi içtima 
Talebe birliği aralarındaki ihtilS

fın halli için Halk fır kasının tavassu
tunu rica ettikleri için bugiln fırka
da toplanaca'klardll'. Bu içtimada ıs
kat edilen heyeti idare :ve onun yerine 
intihap olunan muvakkat heyet ve 
talebe murahhasları h&zır bulunacak- f 
!ardır. Esasen ge~en sefer yapılan 
intihabın da gayri kanuni olduğu id
dia edildiğinden gerek bu cihet ve 
gerekse aradaki ihtilSf bugiln tetkik 
olunarak sui tefehhüm izale edile
cektir. 

Seyyah celbi 

Turing kulüp heyeti 
dün toplandı 

Gelecek kongre Istanbulda 
toplanacaktır 

Turingkulüp heyeti umumiyesi 
dün Tarabyada Tokatlıyan otelinde 
bir içtima yapmış-···-ı...•--.ııf 
tır. 

Bu içtimada Hak-
kı Şinasi paşa, Va
li vekili ve Şehre• 
mini Mubiddin,Ev 
kaf müdürü Niya-
zi ve Milliyet mü
dürü Ahmet Şük
rü Beyler hazır bu 
lunmuşlardır. İç
tima Muhiddin B. 
tarafından küşat e
dilerek esbabı iç
tima izah edildi. 
Bundan sonra Re· 

şit Saffet bey bı: 

Hariciye vekılimiz Tevfik Rilştü Bey 
ANKARA, 27 (A.A) - Yu

nan sefiri bL akşam hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Beyi ziya
ret etmiştir. 

Yeni teklif mi? 
ANKARA 28 - Yunan sefiri M. 

Papanın dün akşamki ziyaretinden 
sonra Tevfik Rüştü B. mülakatın 
neticesini Gazi Hz.ne şifaen, İsmet 
Pş. Hz. ne de telgrafla arzetmiştir. 

Mülakat hakkında birşey öğren
mek kabil olamamıştır. Sefir M. Pa
pa bana beyanatında: 

- Mülakat hakkında birşey söy
liyemem, dedi. Vaziyette bir tebed
dül olup olmadığını sordum. 

- Bu, hariciye vekili beyin ceva
bından sonra anlaşılacaktır 

Cevabını verdi • 
Vaziyetten öyle anlaşılıyor ki dün

kii mülakatta müz '·ereye kapı aç•-

M. Papa M. Diyamandopulos 
~ecek bazı teklifat serdolunmuştur. 

Bu teklifat bugün tetkik olunacaktır. 
C. AKVAMA GiDiLEMEZ 

Yunanlrların son müzakeratta ber
mutat göstermiş oldukları itilafgiriz
lik üzerine müzakeratın inkıtaa uğra
masına sebebiyet vermeleri karşısında 
Yunan HükOmeti Cemiyeti Akvama 
müracaat nağmesini tutturmuştur. 
Dün bu hususta bir muharririmiz 
salfilıiyettar bir zattan ı;u izahatı al
mıştır: 

0
- Bu mes"elede, hakem olması 

için, Cemiyeti Akvama müracaat id
diası bile doğru olamaz. Evvelemirde 
hakeme müracaat için tarafeynin 
müttefikan müracaat etmesi 15:zımdır. 
Halbuki Mes'ele ve noktai nazarımız
da haklı olduğumuz aşikardır ve bir 
bukadar haklı bir vaziyet karşısında 
hakeme müracaata lüzum görmüyc. 
ruz." 

ITALYANIN TAVASSUTU 
sene Turingkulüp ~eşit Saffet B .. 
namına iştirak ettiği Münib seyabin 
cemiyetleri kongresi hakkında iza
hat vererek gelecek sene Haziranın
da beynelmilel seyahin cemiyetleri 
kongresinin İstanbulda toplanacağı
nı bildirdi. 

Son gelen malfimata göre Yunanis
tan da hakeme gidilmesi yerine İtal
ya Hükümetinin tavassutunu celp 
için teşebbüsatta bulunduğu merke
zindedir. 

Bunun üzerine bu kongre için şim
diden ihzaratta bulunmak üzre bir 
heyeti tertibiye intihabı takarrür etti 

YUNAN EMLAKiNE VAZIYET İstanbul limanındaki antrepo bu
hranının önüne geçmek için bükumel 
tarafından intihap edilen komisyon 
dün oğleden sonra Deniz ticaret mü 
diriyetinde ilk içtimaını yapmıştır. 

Komisyon muhasebat müdürü 
Faik Deniz ticaret müdürü Ze
ki ve Ticaret raportorü Galip Bah· 

ı ve yapılan intihap neticesinde Hak
kı Şinasi paşa ile Vali Muhiddin, 
Hamit, Niyazi ve Ahmet Şükrü bey
lerin intihap edildikleri anlaşıldı. 

Muhiddin Beyin izahatı 

Yunan emlakine vazıyet için henüz 
emir gelmemiştir. Bir gazete emir 
gelince ilk defa 27 büyük binaya va· 
zıyet olunacağını yazmıştır. 

Halbuki mes'ele öyle değildir: E
mir gelince bütün Yunan emlakine 
birden vazıyet olunacaktır. Tapuda 
yeniden istibzarat yapıldığı doğru 
değildir. Çünkü bütün Yunan emla
kinin kayitlerinin yapıldığını ve def-

tiyar beylerden teşekkül etmek~edir. Komisyon iç/imamdan bir köşe ... 
. Dili?-kil .. ictim~a ~usu~~ ve Lım~n him bir buhranın önüne geçtiğini ve 

şırketı mu~essıllerı. de ıştır~k etıruş-1 b~ buhrandan mütevellit zıyarun ko
ler ve komısyona lımandakı antrepo mısyonca bir karar verilirken nazarı 
buhranı etrafında izahat vermişler- itibara alınmasını ıHive etti. 
dir. Komisyon bugün de içtima ederek 

RÜSUMAT MURAHHASI Rıh~m şirk:ti mümessilini dinliye-
DiYOR Ki. . . cektir. Komısyon bergün içtima ede-

İçtimaın sonunda Şehremini Mu
hiddin Bey vilayet yolları hakkında 
izahat vermiş ve bundan senra Bo
ğazda motörle bir gezinti ypılmış 
ve otelde kulilp tarafından çay ziya
feti verilmiştir. 

Bir kaza 

{ Mabadi 2 nci sahifede ] 

Mektepliler 
Mllsabakası 

Okurlarımızdan bazıları bana dediler ki: 
- Aceba ayni suali Gazi Hazretlerine sorsanız ne derler? 

Eserlerinden hangisini tercih buyururlar. 
Ben, kendilerinden böyle bir istirhamda buluıunadrm. Esa

sen muhtelif nutuklarında, müsahabalarrnda bu suale cevaı: 
vermiş bulunuyorlar. Gazi Hazretlerinin bu mevzu etrafındaki 
fikirlerini, kanaatlerini şöylece hülasa etmek mümkündür: 

"- Türk inkılabı, doğrudan doğruya Türk milletinin eseri· 
dir. Ben, milli iradenin bir icra ve tatbik vasıtasından başka 
bir şey değilim. 

Bütün icraatımda, bütün teşebbüslerimde yalnız milletin ar
zularından ve ihtiyaçlarından mülhem oldum. Onda Sezdiğim 
temayülatı, hayat ve icra sahasına naklettim. Eğer şimdiye ka· 
dar yaptığım işlerde, girittiğim teşebbüslerde milletin, benim 
noktai nazanma muhalif bir fikir ve kanaat taşıdığım hisset
seydim, bir dakika bile icra ve met'uliyet mevkiinde kalmaz
dmı. Her şey milletindir, her şey onun içindir!,. 

O, bu sözleriyle yüksek tevazuuna bir şaheser, yeni bi[' mi
sal vermek istemiyot, sadece samimi duygularım ifade etmiş 
oluyor. 

Anket etrafındaki neşriyatnnrz dün bitti. Bu vesile ile cevap 
vermek !Utfünde bulunan muhterem zevata en samimi şükran 
ve minnet hislerimi arzetmeyi, en büyük bir vazife sayarım. 

Mahmut 

Mısırıiıarı yendik 
Muhtelit 2, Ennadiyül' ehli 1 
Latif 3 dakika kala yaptığı 
golla Galatasaraya 3 dakika 
kala yapılan golün intika

mını da aldı .• 

Dün Mısır takımını 2 sayı ile maglup ederek Türk sporunun 
yüzünü gı l lı7ren oyuncularımız sahada çarpışırken .. 

Galatasaray • Fenerbabçe muhte- Burhan (G.S.) Vahi (G.S) 
liti Kahire şampiyonu "Ennadiyül' Suphi (G.S.) Nihat (G.S.) Mithat 
Ehli" ye karşı şerefli bir galibiyet (G.S.) 
elde ederek, Türk futbolcularının iyi Ala (F.B.) Şadli (G.S.) Zeki (F.B.J 
idare edilirse ihmal edilemiyecek bir Latif (G.S.) Rebii (G.S) 
kuvvet olduğu baklandaki iddiamızı Görülüyor ki Ziya B. cuma günü 
parlak bir şekilde ispat etti. Şunu fevkalade muvaffak olan Galatasaray 
da kaydedelim ki mubtelitin büyük müdafaasına dokunmıyarak yalnn 
bir kısmını teşkil eden Galatasaray- hücum. h~t~ına Fenerin iki tecrübeli 
Iılar cuma günkil çok gayretli oyun- muhacunını almıştı. 
Jarı neticesi olarak şüphesiz yorgun ENNADIYUL'EHU 
bulunuyorlardı. Bundan başka mu.b- Hamdi 
telitin ilk devrede ruz.g~. altına du.~- Resmi Rıfat 
mesi oyunun cuma günku kad.ar gu- Sury Haseney Süleyman 
zel ve "_'.'nlı cereya~ ~1 .oldu. M. Huda. S. Huda Tevfik Zübe r Ruaumat idareıi mumeııili komi- rek en az bir müddet zarfında rapo

ayona izahat vererek antrepo buhra- runu hazrrlıyarak vekalete takdim 
edecektir. Boş bir otomobil denize 

yuvarlandı 

13 ÜNCÜ HAFTA 
Buna ragmen mubtelıt 2-1 galıbıyetle Bu takımda müdafi sol · y • 
d h .. 't b' . k d h ' ıç ve sag 
. ": a ~usa~ b~ v~ıl'.etdte ç~ da. a içten maadası 928 olimpiyatlarında 
ıyı netıce a ecegını e goster ı. oynamışlardır. nmda en büyük amilin Rıhtım şirke- ----------

ti olduğunu, şirket imtiyaznamesi 
miicibince limana gelen mali açıkta 
bırakmamağa mecbur olduğu halde 

FURUGI HAN HARiCiYE 
NAZIRI OLDU 

hiç bir zaman bu taahhüdüne riayet TAHRAN, 28.- İranın Ankara se
etmediğini söylemiştir. firi ve sabık reisi nuzzar Mirza Mu-

Liman şirketi murahhası da Rüsu· 
1 
hammet Ali Furugi Han hariciye na

ma! idaresi murahhasının fikirlerine zırı tayin edilmiştir. Şimdiye kadar 
iştirak ettiğini söylemiş ve Liman hariciye nezaretini vekaleten idare 
şirketnin bütün bunlara rağmen va- eden Mirza Muhammet Ali Farzi 
zilesini yapmağa çalıştığını yeni ve- Han dahi maliye nazırı tayin edil
sait ve dubalar yaptırarak daha va- miştir. 

Dün akşam üzeri Büyülı:dereden 
İstanbula gelmekte olan 534 numara
lı otomobil Kalenderden geçmekte 
iken yanlış bir manevra neticesinde 
denize yuvarlanmıştır. Hadiseyi gö
renler muavenete koşarak şoförü 
kurtarmışlardır. Otomobili de çıkar
mak için çalışılmaktadır . 

Otomobilde başka müşteri olmadı
~ından nüfus~a zayiat yoktur. 

Mektepliler müsabakasının 13 iln
cü haftası bugünden itibaren başla
mıştır. Gelecek cevaplan 3 Ağustos 
Cumartesi günü akşamına kadar ka
bul edeceğiz. Birincilik neticesi 4 A
ğustos Pazar gilnü ilan edilecektir. 

- Haftanın en mühim habe. 
ri hangisidir, niçin? .• 

Cevaplarınızı o gün akşama kadar 
Milliyet müsabaka memurluğuna gön 
deriniz. 

TAKIMLAR OYUN NASIL OLDU? 
Muhtelitin teşkili her iki kulilp Bu mar Yukarda da • 

f d "f • ya~dığımı:: 
tara rn an nu uzu nazar sahibi bir gibi cuma günkü maç kadar canlı 
zata bırakıldığını dün yazmıştık. Bu ve düzgün olmadr. Zira misafirler 
zat futbol heyeti müttehidesi sabık bu maçı behemehal kazanmak fikrin
reisi Yusuf Ziya Beydir. Ziya Beyin de olduklarını, daha ilk dakikalarda 
büyük bir isabetle teşkil ettiği takım gayri nizami hareketlere bile meyda~ 
şudur: veren çok sıkı oyunlarile gösterdiler 

MUHTELiT: 1 Galatasaray maçında herhalde kar· 
Rasım (G.S.) ıılarına ne gayretli ve fedakar bir 



MiLLiYET PAZARTF~~I 29 TEM\1l'Z, 1929 

on ·Haberie_!~~ ·~~r 
-· W:Xtt '·r 

Yunan sefirinin ziyaret~ 
Atina mektubu ei.n.de Ankara, 28 (A.A.) - Yunan sefiri bugün barlcıye vekili 1e• 
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• 
iste Ali affedildi 

' 

............... 
Son tebeddül İki istifa Rusya-çin "''" •. ,, SA'Yi'öl''ZELZELE OLDU 

Hiç olmazsa şu Ali paşa Briand kabinesi Harbind;;syan mı'? Sayı, 28 (A.A) 19,30 da sürekli ve şiddetli bareketlarz oııııuşli 
L "X- d·ı k - e- BELEDiYELERiN FAALiYET KlBRIT VE ÇAKMA1' gailesinin bir an evel Yeni hilkiimeti M. aô ve lece naza- Oradaki Çin kıtaatı ALBÜMÜ. TALiMATNAMESi . 

B i d t kil d k retler mı. Var 'l. f / ANKARA, 28.- Dahiliye vekili ANKARA, 28. - İcra ve kilit~ 

bl•tmesı·nı· ı·stı·yordu r an eş e ece ısgan e m ş... mahalll idareler müdürlüğü, beledi- yetince kibrit, çakmak inhısar 
_ yeterin faaliyetine dair güzel bir al- b'k" · lim ıı>' 

ı ı nunun tat ı ıne aıt ta atn• .• 
M" . r ı ı l 75 AYHAN Fransız kabinesi istifa etti. Dünkü AT NA, 24 (M LLİYET) - Ga- MOSKOVA, 28. A. A.- Citaden büm tabctmcktedir. Yakında tevzi mıştır. Bunda her nevi çalcııı" 

illiJB ll e rı 3$1: gazetelerde M. Poinkarenin çekildi- zeteler jeneral Manettanın istifa et· bildirildiğine göre bir alay iı;yan et- edilecektir. kibrit imalinin ve çakmak t 
. . k" ğine dair olan telgrafları okurken tiğini yazıyorlar. Jeneral Manetta miş ve Harbin civarındaki bir şehrin iSKANDA KAYBOLAN DOSYA memnu olduğu bildirilmektedir·' 

1237 - 1822 senesi ikıncı a anlatıyordu. bunun sebepleri göz önüne geliyor- harbiye müst-•rıdır. Bu istifa başve· ana caddesind·kı· ev ve du"kka·nıarı ANKARA, 28.- İskan umum mü- r · · d .. d" .. .. H · p · · k -,,- • tan ayrı çakmak imali serbestı · ~ 
nun ayının yırmı or uncu gu- urşıt aşa ıçın ÇO kurnaz du. Evvela başvekilin son günlerde kil tarafından hemen kabul edildi. yağma etmiştir. Hükiimctin verdiği dü~lüğünde. kaybolan dosya tahkika- Kibrit çakmak, çakmak taŞI "' 
nüydü. Hurşit Paşanın Otağı ö davranmak lazımdı. Halet Efen hastalığından bahsedildi. Fakat bu Lakin bunun üzerine erkiiı harbiye teminata rağmen müesseseler muame tı ıkına! edılmek üzredir. Bu cüm- !ine mahsus makineler ithali d• 
nünde bir Tatar durmuştu. Ta- dinin mektubunu üç defa öpüp istifanın yalnız böyle şıhhi sebep· reisi jeneral Merenditi de istifası- lelerini tatil etmektedirler. Ehali Har leden olmak üzre tahkikat bidayetin- nedilmektedir. Eğer bu gibi i~ 

it d k
. b · k" "k · başına koydu. !erden ileri gelmediği, siyasi esbabın nı verdi. bini terketmektedir. de işten el çektirilen Dört memur- lanmış makineler varsa, sahipl~~ 

tarın a ın a 1 eygır opu ı- bu ı'stı'fada az amil olmadıg"ı meydan- Bu ı'kı" ı"stı'fanın sebebı· hakkında dan 'k" · t k · ti · · · d eli H - kan İ Al" ff · eli ÇINDEKI RUS TEBASI 1
• ısı_ e r~r memurıye erme ıa- hisar idaresine beyanname ve 

çın ey . ayvancagız tere - şte ı a edıl ·. Fermanı dadır. Son zamanlarda bir birini ta- birtakım şeyler söylendi. Bereket de edilmışlerdır. !er. 

b tm t Hu··mayunt k' d k · b' .. d' ki es b h k · kt b k . MOSKOVA, 27 · A. A.- Memn.u Mülkı"ye mu"fettı'şı· Sabrı· bey bu ı·,. ~• a ış ı. . ıp e en ve ayı ıze goster ı v r ın u er esın mera ça u za- t ğ 1 1 ki , Eğer idare ile uyuşamazlar~~ 
P 

'l ld B 'k" · ı· k'l 1 · ıye e ra men ame e ve memur ar t- le meşgul olmakta "lk' .. 
Posta Tatarının Istanbuldan Diye yerinden sıçradı. Ayağa oincare kabinesi için bilhassa hari· ı o u. u ı ı ıcnera ın çe ı me erme le halinde müracaatla Çin şark şi- fetti•le . d S vded.mub ıyed m_u- ayda bu makineleri ihraç ede<~, 

geldiği şüphesizdi. Tatarlar mü kalktı. Karşısında oturan Meh- ci siyasette mukavemet edecek bir sebep olarak verilen haberin neticesi mendiferlerindeki vazifelerin affedil- k- ' rın en .. d~~l~c~ .. dınk_edy . e _ıs- dir. İnhisar idaresi behemeh"' 
. l ld H p 1 vaziyeti muhafaza kolay değildi. şudur; Birtakım yeni kanun !ayıba· 1 . . . k d' 1 2 an umum mu u ugun e ı aıresm- f_abrika yapacak, bunun ı'rı'n so.o~ 

hl·m emır er o ugu- zaman gece met ve asan aşa ar da ayak ı ld k" b ı d d me erını rıca etmc tc ır er. 5 tem- de vı·ıa·yattan ü t d t ft" · ı · • •1 
. - Borçlara ait itiliifnameyi Parla- an yapı ı ı un arın or u a mev- d b t" I" .. 1 . v ru e en e ız ış erı l~ralık bir teahhüt altına gireb~ 

gündüz yol alıp her menzilde at lanıp kürklerinin önünü kavuş- me .. toya kabul ettirdikten M. Poin- cut vaziyeti ihlal ettiği, bu suretle mb.uz ab 1 .uğ ulr u muracaat arındadedil üzerinde tetkikatına devam etmek- tir. 

d 
· · · l di d l d -d f k b·ı· . ld ğ ıne a ı o muştur. Hakların a fe- tedir. eğıştınr er . tur u ar. karenin hayli yorğln düştüğüne inan· or unun mu a aa a ı ıyetı aza 1 1 Mamulat fiatlarını vekiller Jı 

. k 
1
• 

1
. B 

1 
k d so··yı . d na muamele yapılacağı tehdidine rağ- iŞ BANKASI ME I 

Hurşit Paş:ya Istanbuldan Hurşıt telaşla bir yanlışlık ma azımgc ır. u yorgunu sa e cnıyor u' men 400 mektep hocası vazifelerini RKEZ B NASI tayin edecektir. "f 
T leli

-. . h b k" günlerce devam eden bir münakaşa- Bu jenerallerin isimleri bu müna- k k ANKARA İnhisar idaresi malulin beyiye 
bir atar ağası ge gını a er yapmı~tı ı sorulmadan geçil- nin ve her gün saatlarca süren mü- sebetlc ileri sürüldüğü &Öyleniyor. ter etme arzusunu izhar etmişler· , 28.- Eski Ankaranm 

d·ı P d Ha sin I t b ld l F dir. Sovyct tabaasının tevkifi ve fena I en güz.el_ bir :yerinde ve büyük Gazi sesini doğrudan doğruya ziraat 
ver ı er. aşanın yanın a - . s an u an ge en erman naka••'•nn verdig·i maddi yorgun- Harbiye nezareti son zamanda bir h k 1 - kasına yatıracaktır. 

th M h 
,..... muameleye tabi tutulması devam et- ey e ının u.g cephesine isabet eden 

san Paşa ile eski ke üdası e ıar atlas kese irinde mühürlü o- luktan ziyade umumi vaziyetin de· kanun liiyıhası yaparak mesela aske- k t h d DiVANi 'LI PERŞEMB" ' • b kt. me tedir. ki kişi akıllara hayret ve- sa a a yapılmakta olan yeni İ• ban- A " 
met Paşa vardı. !arak gelirdi. Bunu getı'ren pos ğiştig'ini görmek ve buna karşı isten- n edelleri, na ı cezaların hasılatı- k k • TOPLA 

b 
.. . rece tekilde kaybolmuştur. Beyaz ası umumi merkezi binasının müte- NIYOR > 

H 
't Paşa Tepedelenliye ta Tatarı o'"pu"p başına koyma dig·i kadar mukavemet cdilemiyecc- nı ve una mumasıl diğer birtakım Rusla .. ıı•L k h k" · t" d .. ti k ı ANKARA U •'• urşı • . . sarfedilmemiş olup bütreye dahil bu- r muse "'' gezme te ve tevkif a ı ınşaa ı e sura e ve su, a ori- , 28.- Divanı A ,. 

d 
· F leli-· · et d k ı· d eli gım anlamaktan mütevellit bir yor- ' hakkım haiz bulunmaktadır. Harbı"n fer, telefon telleri, vantilator tesı'sat t M ht b k ııı• aır ennan ge gını zann - ı tan sonra tes ım e emez . gunluktur. ıunan paraların harbiye nezaretine mu u ar paşayı mu a c . 

mek istedi. Fakat kendisi Istan Llkin işin ehemmiyetinden bi-
1 

verilmesini istiyordu. Halbuki bunlar muhakeme kararı verilmiştir. ve tefrişatı ikmal edilmektedir. perşembe günü toplanıyor. pı 
l 

EN BELL BAŞLI MESELELER b" k "d t k' -. M. ançuri ticareti durmu•tur. Çı"n- Mı_'ma_ri noktai nazarından çok kıy- ali içtimaı 15 gu··n su··r-ektı"r 
bula yazalı topu dokuz gun·· o - ri de meselenin farkına varama · ırta ım varı a tır ı maliye nezare- • ·~ · ~ 

31 M · t'h b t d İ · b 
1 

b lılen seferber kılmak için zecri ted- meth bır eser olan bu muhteşem bi- DAVADA MORüRU ZAM> 
mustu. Gelen Tatar her. halde dılar. ayıs ın ı a a ın an sonra n- tı u para arı ırakmak istemiyor. b' . - gilteredc iktidar mevkiine yeçen Mac Maliye nazırı bütçeye dahil olup ta ırler kullanılmaktadır. Sokaklarda na şım_diye kadar Ankarada yapılmış VAR MI YOK MU? MI 

Hurşit Paşanın beklediğini ge- Mehmet Paşa haykırdı: Donald kabinesi iş başına geldi ge· sarfedilmcmiş olan paraların harbiye toplanın insanlar hududa sevkedil- olan bınaların en güzel ve en sanat- Sabık Bahriye nazırı Mahmut Mil'.',{ 
tirmiş olmıyacaktı. - Varalım müjdeler verelim leli umumi vaziyette hissedilecek nezaretine verilmesine itiraz etti. mektedir. Asker kaçakları pek çok- kara.nesi addedilmektedir. paşanın Divanı Alideki muhaketl'~ 

f ki h 1 ıd E 1 
tur. İhtilafın muslihane surette halle- Bınanın sol cephesine tesadüf e- 1 A' d ···i 

Mehmet Pasa: - Hayrola in Hurcit Paşa: ar ar ası o u. vve a tamirat Çünkü zaten mali vaziyeti düzeltmek ne gustos evam cdilccegı .. ,. 
-r 1 · b' 'h k 1 · . dileceği hakkında Mançuri halkını den Taşhanın bulunduğu ada da karıda d k B da ıki " 

Şallah Sultanım. diye mırıldan- - Dur Mehmet. Neye acele mese esme ır nı ayet verme ay ar- ıçın birtakım masraflar yapmak icap k' . Ş h yaz ı . un n eve ııı' 
. T . . d' ca müzakerelerden sonra takarrür c- ediyordu. Fakat geçenlerde meb'usan trş ın ıçin büyük yaftalar yapıştın!- e remaneti~ce istimtak edilerek ye- hakemede Muhtar paşa vekilleri 

dı. Hurşıt Paşa atarı ıstettı. e ıyorsun. Ferman elbet okuna den Young planı tatbik edilmek için meclisi maliye nazırının muhalefetine maktadır. Hududtaki nöbetçilerin si- nı Ankara planına tevfikan imar edi- ruru zaman iddiaaında bulundu~ 
Gelen postacı Istanbuldan çok cak. Evela Padişahın fermanı o alakadar devletlerin bir konferans rağmen bu ıayıhayı kabul etti. Lakin Iahlan yoktur. leccği zaman yeni banka binası An- isin bu cihet tetkik olunınakl 
mühim bir mektup getiriyordu. kunurken Yan ya kalesi cepha- aktetmeleri lazım geliyor. Bu konfe- kabul edilen kanun ayan meclisine MOSKOVA, 28. A. A.- Tas ajan- ~~anın. hemen her tarafından bütün Alô.kadarların söylediğine göre 

ran L d ada t 1 · · İ "d' k t k'k · sı s. ovye_t_ sefirinin Çin hariciye nazı· ih_ tı_şamıle görülebilecek bir vaziyet ruru zama "dd' h"kü' de~ 
Mektubu Hurcit Paşaya sun- neliğinde eli maşalı bir Arnavu sın on r op anması ıçm n- gı mce te rar et ı cdılmek üzre k n ı ıasını u ın ~ giltcre az israr etmemiştir. Buna orada kaldı Halbuki ha b' c b"t rı _ıle muzakercyc girişmiş olduğuna 1 tısap edecektir. kat edecek bir çok esbap "8 

du. Paşanın aı<:aları Tatarı alıp dun bekle .. mesi nasıl olur? · r ıy u çe- daır bul h b · k · BiR ı ı ııı & Fransa itiraz etti. Nihayet konferan- sinde herhangi bir tasarrufun muzır . unan a erı tc zıp etmekte- ŞAK N N DERDESTi Bunlardan biri de Muhtar pa§atl 
kendi çadırlarına misafir ettiler Dedi. Oyleyse, Padişahın fer sın bitaraf bir yerde mesela Lahide olacağı iddia ediliyordu. Yeni bir la· dır. RİZE, 27.- Birçok şakavet yapan zun müddet burada olmayışıdır. 

Hurşit Paşaya gelen mel:tup manı okunurken öte yanda bir toplanma>ına karar verdiler. Bu me- yıha ile eskisi tadil edildi. f"ÜZAKERE BAŞLADI MI? L~.z Öm~r atlı şerir, bir jandarma FETHi B. ANKARA YA GiDi~ f 
.lakikat çok mühimdi. Halet E Arnavudun elinde meşale bekle sele ne kadar ehemmiyetsiz gibi gö- İşte bu ihtilaflar üzerine Manetta hü ZVESTIYA NE DiYOR. · .? mufrezesıle müsademe etmiş, yakayı ANKARA, 28. _ Paris sefir• j 
fendi hala Yanya kalesinin ele mesi büyük saygısızlık olmaz rünürse görünsün Fransız ve İngiliz kfımetle olan ihtilaf hasebile istifa . MOSKOVA, 27. A. A.- Berlinde- ele vermiştir. Bir jandarmamız ağır thi B. hafta sonunda Ankaraya r 

hükumetleri arasındaki noktai nazar etti. Harbiye müsteşarnm istifası ka· ki __ Sovyet ve Çin sefirleri arasında yaralı olup hayatı tehlikededir. yor. ~ 
geçirilmediğinden şikayet edi- mıydı? farkını gösterdi. Diğer taraftan İngif- bul ettikten sonra Venizelos erkanı muzakereye. başlandığına dair Şan- ~!"llll!!"ml~,;ı.;,;,,;.;,;.;.;.;;;,;;;,;;,;,;;,~'!!" ... ~.::;.;__'""!'!!"~"'!!!!"1111!!"1111!'!!"----~ 
yordu. Hurşit Paşa gülerekten dedi terenin Fransadan olan borcunu is- harbiye reisine de kendi istifasını ka- ghaydan ıntı~ar eden haber münase- V h • 1--. -b -~- 1 -

Rum meselesi yüzünden kö- ki: terken hiç bir müsadekarlıkta bulun- bul etmiyeceğini söylemiştir. Başvekil ~etile. !zvestiy~ ~azetesi diyor ki: apUf Sa lp efl UgÜil tüp anacak 
tü vaziyete düştüğünü anlatı- Sen acele etme Mehmet. mamas'.. bu a~rılığı çok derin bir su- meselenin halledileceğini, kanunun I__Iarıcıye komıserlıği nezdinde yap- S 
Y

or, hiç olmazsa Ali Paşa gai- Hasan Paşa karmdaşırnız gı·t- rette gosterdı. ona göre tadil edileceğini söylemiştir. tıgımız tahkikat iki taraf arasında he- eyrİsefainJe uyuşnıağa nluvaffak oJurJa& 
AMERiKA _ FRANSA Birtakım g;ızetelcr bu ihtilafın ~üz hiç bir müzakerenin başlamadı- ·· J • 

lesinin bir ayak evel bitirilme- sin. O Arnavuttur. Ali benden oldukça mühim olduğunu, bükı1metin gını ve Şankhaydan intişar eden ha- vapur ucret erinı artırmak İstiyorlar 
· · · • rd senden ziyade ona ı"nanır. Amerika - Fransa münaıebatı son ml k · beri 1 Id • -----------sını ıstıyo U. derece nazı"·=ne olmakta d-am edı·- me e ctın müdafaası meselesinde n ası sız o ugunu göstermiştir. S · f . "da . eJ 

H P 
"" •• ı ·k ld • d · k eyrısc aın_ ı resıle milli vapur 

1
' kendi fabrikalarında tamir cttirıl' . 

Yoksa Hurşit Paşanında ken asan aşa karındaş işte i- yor. Vaşington hükumeti Parise kar- a ayt 0 uguna aır as eri mahafil- kumpanyalarilc arasında rekabetten. olduğundan masrafı daha az ol -:.; 
disinin de mevkileri sarsılaca- ki gözüyle Fermanın geldiğini şı azami nezaketle hareket ediyor. de bir kanaat mevcut olduğunu yazı- Ye·fl ı' teklif ç_ ıkan .ih.ti!.ifm h_al_li.· için Seyrisefain 1 ve bu yu'"zden rekabetten ııaıır 

F ka b k 
yarlar. Diğer qirtakım gazeteler de d d 

ğını soylüyordu. Eğer Ali Paşa gördü. Yemin etse başı ağrımaz 
1 

a t u ncza et 1 Ağustosta veri- orduda gizli bit hqşnutsuzluk mavcut ı aresırun avetı uzerine bugün ida- müteessir olmamaktadır. 
Haydi saad tl k d ecck borçların gönünde tediyesini is- ld • re bfn~sında bir içt~a yapılacaktır. VAPURCULARIN lDD' •el 

yakalanıp hemen Istanbula so- . e. e _arın .3şım. temekten Amerikayı menetmedi. 0 ugunu yazıyorlar. Bu ıçtımaa Seynsefain müdürü ..,._, 
rulmadan başı kesilmezse cok fe Hemen şımdi Alıye gıt. An- Fransa - Almanya münasebatmda da Harbiye müsteşarının yerine mü- f Biriec/ salıifedta mabat / Sadullah beyin de iştirak edeceği ve Milli vapur kumpanyaları i5• ~ 
na ola.caktı . - !at. Akkşam üzenT· inşalf lalı Fer- Rc~in tah!Miyesi .meselesi mühimdir. :~i~~tB:;'~~:fc~~/;a:~r~~~f:et~~~ ~erda~~ığa vherild_iğini Tapu müdürü Seyriscfainnin mctalibini müdafaa 0_ıişleri para ile hariçte yaptrrmal<t'J'. 

Rum meselesinin bütün mes' rnan o unur. ara ırndan da ulasa . Poıncarc yerini daha bu vazifeyi ifa edecekmiş. uVn ır1 mu arrırimize söylemiştir. deceği .. aöyle~ektedir. dukların~an dalma ziyan ctınckt J 

uliyetııu. • H•....,;t p,..,a ile Ha-let kürk giydirilecektir. uysal, zamana daha uygun surette T . . ld hm EN ZELOS VE FiRARiLER Bugunkü ıç~ milli vapur kum· le_~- .Bugun toplanacak komls1° fi 
-...,- ...,. H p çalışacaklara bıraktL eşrımcve e öyle ta in ediliyor MES'ELESI panyalannı temsil eden üç mürabhas butiln bu noktalar mcnzuu ııab'.,t 

efendiye yükliyecek belki de asan aşa Amavutu. Ali pa M. BRIAND GELiYOR ki milli müdafaa nezareti tesis edile- A l iştirak edecektir. rak bir itilaf bulunma;.. çab•ı)j" 
kurtul - d cektir. Bunun üç müsteşarlığı olacak- .. T NA ~7 (Fos) - Yunan başvc- .. - • 

tekrar Yanyada kalıp keyfine ş~nm_ t" acagına can an se- PARIS, 27. A. A.- M. Doumergue H h' kili M. Venızelos pazartesi günü mu- IKl NOKTA VAR tır. 
b-L---•~-. İ -b~"dan o"'-''-" A- vınmış L M. tır: ar ıye, bahriye ve hava. h kkak İ 1 11-dA<l....U.U ş.... ,~ ....,.... Briand"ı davet cimi§ ve mumai- Harbiye ve bahriye nezaretleri 0 _ a surette ta ya tarikile Avru- SADULLAH BEY NE D!YO 
linin başı kesilmesi çaresine ba - ~şüstüne. diyip çadırdan leyh out 18,45 de Elize sarayına zaman liilvedilecektir. Fakat bu ta- paya hareket ediyor. Yunan başveki- . Mil_li vapur kumpanyalarile Sey- Dün s · f · ,.. 

km 
- da dı S 

1 
• • "'· li Tür ki d ita rısefaın arasındaki ihtilllf esas itibarı· eyrıae aın müdürü .,.. .., 

kılmalıydı. çı aga vran . erasker: gc mıştır. Reisi Cümhur M. Briand'ı savvurun tehir edileceği tahmin edi- ye en sa nat pasaportlarile · · .. . . !ah be b h "d o• . kab" . kil" lı"yor. kaçmış olan rumlar meselesı'nde le ıkı nokta uzerındcdir. Milli vapur y u ususta ı arcnin il I 
Hnr<:İt P2= Halet efendinin - Ona söyle, kalede bekli- yenı menın teş ıne memur et- Yll· k la s · f nazarını bir mubarririmize ıöyle 

-s -r- d l . h .. . miştir. M. Briand teklifi kabul etmiş nan noktai nazarını bizzat Cemi ti umpanya n eyrıse ain kumpanya- 1 . 
Namesini okuyunca kendi başı yen a am mese esı unnet:su:- ve gazetecilere teşebbüslerine yarın In.u!I•eıı-ed.e Akvam huzurunda müdafaaya ı.:~ J~rın -~apur hare~et.günlerinde veya atnnıt· d I" 
üzerinde dolasan kara tehlikeyı· li_k.olacak.. Şu iş karşılıklı bir a- sabah b••'·yacaüını söylenıi•tir. Ye- vermiştir. bır ~un eve! ayı_u ıskelclere vapur .ki- ti1ifm rekabet şeklin _e,.ıl -. ~ " • T · } 1 ı tabnk ederek milli kum 1 . taraf_ ında zararına olarak .,...., 
anlamakta asla güçlük çekmedi httır. Adamına haber yollasın ni kabinenin sureti teşekkülüne dair aIDifat mese esi ta ya sefiri M. Arlotta Yunan .. vapur panya- iJJi" 
H

_,_ ne~ Alının· • affı 
1
·çm· ""'"- cephanelikten çıksın. Kaleyı· Pa ilk ma!Gmat yarın sabah alınabilecek- Hiikilmetinin İtalyadan geçerken M. larmm. !'.'1~. ve. yolcusunu kendisine gıtm~ınc manali olmak için m·rstl '°"' J- J- tir Vcnizelosun hususi lüks vagonlar cclbettıgını ıddıa etmektedirler. pur mpany arından üç mü 

dığı telhisin henüz Istanbula dişahm afınaded hörmeten açık FARİS, 27.A.A.- Gazeteler umu- İngiltere taahhüt altına tahsıs edilec. eğini, Yunan hariciye DİC.ER BiR MESELE DE... 
81 

Y'!_"" bir içtimaa davet ettik.· ı' 
d 

- ıl 1 d tutsunlar i Eger murahhaslar gelirlerse bt~,. 
varma ıgı aı aşı ıyıor u. · · miyctlc radikallerin yeni kabineye da- gır· miyor nazırına tebliğ etmiştir İk" · · ti · 'lif b 5·' Hur~it Paşa daha vaktinde ih Hurşit Paşanın bütün maksa hil olacakları mutalaasmdadır. Müş- HANGi YUNAN EMLAKi? . /:1cıb~0!rt'" :ıa,zara göre ise Sey- re ıtı ulmağa ga}'Tet cdeee 

d Y daki 
... __ ,_ l . l kül d h·ı· l - LONDRA, 27. A. A.- M. Snov- y • . · nse aın utun mıllı vapur kumpanya- FIATLER ARTACAK Mf .• .f 

tiyatlı • Ali Paşayı a- ı anya ~e ereı e ege- at a ı ıye nazır ıgına kimin gc- den avam kamarasında hükUmetin unan emlakine vazıyet için ihza- !arma nazaran daha aşağı bir fiat ta- -' 
dava aşırmıştı.. Zaten Hilet E- çirmekti. O Ali Paşaya bir pul leccğindedir. Radikaller bu nazarcti Yung planının kabulü için bir taab- rata d~vam olun~aktadır. rifesi takip etmekte ve bu da rekabe- Seyrisefain öteden beri asgari l'J 
fendi sağ bulundukça. Tepede- vermiyordu. Adaya geçtiği gün istemekte mutediller ise M. Tardicu, hüt altına girmemiş olduğunu beyan MaI_ıye ıubclerıle Beyoğlu kayma- ti doğurmaktadir. feyi tatbik etmektedir. Fakat 1';;, 

d beri artık b . T ped l yu muhafaza hususunda israr eyle- t . d . . ki "İ il kamlıgmda Yunan emlilkinin' tcspı'tı· MA ku. m. ~anyalaruıın f"-rı· tan'fenı·~ ıt' 
l · · ff · -· · bildi en ır e e enli A kted' e mış ve emı•tır : ng tere bü- SRAFI DAHA AZ ı "' e ının a yı:ccgını - - ıne ırlcr. . • için faaliyet hitama ermiştir. . . . yıdıdır. 9 halde bir itilif olurs8 r 
• · · ..;...;ı; ki, hazır li 0..M meselesi ln lm~m-u RADiKAL 1 lKRI kfımcti, tediyat için bir mikyas ya- Ald • 1 - Seyrisefain idaresi vapurlarını ken· k" d -il cJ ı;ı ı..-~ yavaş yavaş - ~ ar --·~ . ER N F pılmasına itiraz etıniyecektir. Fakat ıgımız ma umata göre şimdilik ıs eg tezyidi fiat üzerinde ol• 
[anıyordu. Yoktu... PARİS. 27. A. A.- Radikal so- b' h kıymetleri ve mevkileri itibarile eh- di havuzlarında havuzlatmakta ve tır. .J ız ukukumuzu muhafaza edeceğiz. · ~ 

Artık bir dakka danna .. i!'a .,....1 f{asan Paşa doğru Yanya gÖ· syalist fırkası bir beyanname neşret- İngiltere tarafından yapılmış olan fe- cınınıyetleri diğerlerine faik Yunan 
.,- 1 mı'ştı"r Bu be d M emlakine vazıyet edilecektir. Bu me- o " tf • miyccekti. 1 c Hilet Efendini- ü kenarına gitti. yanma kendi . yanname e . Poin- dakfilıldarm son haddi olduğunu söy- rınan ve er9zıı vg .. ~.. , .. .. ~ 

n mektubu da ---'e -'"-esını· . kethüdasını aldı. Bir göl kay:ı- care nin iadei afiyeti hakkında temen !ediğim zaman bütün hükfunetin fi- yanda hülcıimetçe tasfiycsindenberi u u ıue lllU ur unun en ' 
~ çULUil "!_yat iz~a.r ~~ilmekte ve meclisin teş· kir ve noktai nazarına terceman ol- kapalı bulunan Galatada Yüksekkal- J Y :fi 

ğma bindiler. Adayadoğrua{ıl- rıı mesaısını ıkına! etmesine mani o- duğumu zannederim." dırım yokuşu başında Atina bankası Terkosta Terk?s gölü c. ivarında kain Elecik mandıra rıa.~ ıı 
taknn çık.acağmı tahmin etmişlerdi.. dılar. lan tatil emirnamesini ısdarı tarzına LONDRA, 28. A. A.- İngiltere ıle Galata ve Bcyoğlunda 27 parça mamf orman ha 1 d · o•· 

ilk ~evrede muhtelit, ".'":g_ irm ter Tepcdelenlinin adamları kar karşı protesto edilerek ancak demo- kıralı M. Poincarenin hastalığından emlak vardır. Bunlara vazıyet edil- nç yer enn e yanı gayri mzru mahallefl ~ 
crind 

·-··· d ,__ " k · 1 'kl'k . 1 dikten sonra derhal ga · "b dili H .. ayvan ot .. lattırm. ak üzere. (29 Ag-ustos 929 tan"hinden 1·tı'b8 ,' 
pu Y. en oyn.a~ yuzun ~ ..,. günden.beri adaya gelip giden- rası ve aı ı prensıp erine uygun dolayı hissettiği teeessürü ve endişe- . . yn mu a er g" 
na bir ıı}la penaltı ve birçok .. bir siyaset takip edecek olan bir hü- yi Paristeki İngiliz sefirine telgrafla tevzı komısyonu vasıtasile istihkak uç sene mudetle ıcara venlecektir. Müzayedesi 14 AğustoS 0 
fırsatlar kaçudı. Buna mukabil mü- lerc alışmışlardı. Paşayı goıme kumetc beyanı itimat edileceği beyan bildirmiştir. ashabına verilecektir. Çarşanba_ g_~nü s?at on. beşe kadar dır talip olanlaPn Jstıınb r 
dafaa b n hemen ka'l' muhacim- ğe gelenlerin biri gidip ikisi ge- olunmaktadır. LONDRA, 28. A. A.- Ucurat me- • At~rad müzakeresi, filen inkıtaa Ev.kaf Mudurlyetınde Orman ve Arazi idaresine müracaat eııı1 
!ere goz aı;trrmııdı. Bu. ~uretlc ilk liyordu. Herkesler Ali Paşaya PARİS, ~7 •• A. A.- Sosyalist gru- selesi hakkında mensucat fabrikala- ugra ıgın an m~badele komisyonu, len. 
dcvr~ gene sıfır sıfıra bıttı. affedilip kurtulmuş gözü ile ba· pu sabık hukumet aleyhinde son de- n patronları ile amelesi arasında bir Lozan muahedesı ve Atina itilô.fna- -;~;:---:---:--~------------------

lkıncı devrede oyun hazan mu!ıte- k d r~e şiddetli bir takrir kabul etmiş- müddetten beri Manchesterde cere- mesi ahkamı dahilinde çalışacaktır IA ı · ı ltf h' f I b d • f 
!~y;n =~)e~~~~:,.~~:~i~: ı~:s~~ Paşayı eg-lendirmeden tır. KOMONIST TAHRt~•Tı yan etmekte olan müzakerat akamc· kı!._ue.t ~. :~:~;~r~~!:.Y~!kı!kddairıki.: A 1 ıcare ıneı euı a e e nıüuıriue ı'ndon· 

,-- r..A te oğradığı için pazartesi gününden- klil .,.. J Ub ı 
amda Şadlidm mükemmel bir pas Ali Paşanın bulunduğu odaya PARIS, 27 A. A.- Lilleve Lyon itibaren bir kaç yüz bin amele işsiz te ımız Yunanlılarca kabul edilmi- Tatil da F · •C t' 
alan Ll.tif mubtelitin ilk sayısını yap- götürdüler. Saf adamın yüzün- şehirlerinin komünist mehafilinde kalacaktır-. yerek ol_u~sa ozan_ıan takdiri kıymet lı b" z~an.ml l" ransızca lis~ kuvvetlendirmek \ ,,~ 
tı b' ~e_yctlenn. ın tam. bır faaliyete geçmesi sas. .ır egzersız e ısan malfunatını ılerletmek için mektebe 1 

· V k eldi b' safh de şenlik oynaşıyordu: ır takım taharriyat icra edilmiştir. b d 1 I d' az yetın ço cı ır aya M" 'd 1 1 P F Bir çok vesaik musadere olunmuş ve Roma d ı~ın cnur veril~ek, ~mabede ve iti- su~ı ı~ ers açı .mıştır. stanbulda bulunan talebeden bll .. 5İ 
girdi 'llll anlıyan ~isafirler fa•la gay- - UJ_ e e.r o sun aşa er- Lillde iki kişi tevkif edilmi tir. Di- - nga a laf~_e~er dabılindeki bütün mesele- len takıp etmek ısteyenlerin 2 Ağastos 929 Cumart . criinll 
ret sarfil tehlikeli akınlara başladı· man geldı! dıye odaya daldı. ğer tevkif müzekkereler' · ş h"km" M d lenn filıyat sahasında halline devam at 12 d ktepte b 1 al esı"' ./ 
!ar. BL ... neticesi sag açıkları ye- Hey yarabbi! Ali Paıa tıkanıp taalluk ettiği eşhas ecneb't':em~eket~ acaristan a ihtilaf edilecektir. eme u urun arı ilan olunur. _./ 

ga~. -~o ını yaptı. . bayılır gibi oluvermişti... !ere firar etmi~ olduğundan icra cdi- R c . CEMiYETE GELEN MALÜMAT Denı'z s9ffn91ın9 ı,0111' d 
ra~~:: - uı;'~z~ıılofu':;:,ut.~:~!~1:ı Ferman, a.f fermanı ha?.... Icmemiştir. omanya crlt:~~~:ti akvama ge~~Y:;,a~::!il~~re,c;::'rtt~~:;a~ U . ". U 1\ ISJOOUHuHH ; "1' 
g libiy ım ı t}, r~k canla başla oy- Demek akibet kurtulmuş git- MUHTELiF T AHMlNLER , h ) . d_a _va:r:ıyct edile!' Türk emlak ve ara- . 1_8 kal~1." muh~elıf cıns makine malzemesi ve eşyası münakasai al•~~ •. 
•· ~· muhtelit oyuncuları hücumla· mişti öyle mi? ~ONDRA, 28. A. A.- Paristen ~~KREŞ, 2 A. A.-Hakkıhıyar zısının kıymetı (50) milyon lira ~!~ ibaksı. 19 Agustos 929 Pazartcsisaat 14 te Deniz kuvvetleri ihtı~ 
rı id rıy ırb~dı. . . _ Dile benden ne dilersen? Daıly Mail~ bildirildiğine göre müş- sahıbı ~acarlar_ mesel~sinin doğru- mütecaviz bulunmaktadır. yı ıçın lumm görülen yukarıda yazılı makine malzemesi hizatında il . 

ki müdafılcrın azami Mal, mülk, hazine. . Ne ister- t?.kbe! kabı?ede M. Briand'ın ekser d~n dobgruya m\ızil~kecresı~de ?alledil- · ANCAK 2 BUÇUK MiL YON ilen giin ve saatte ihalesi icra edilecektir. Şarnamcsini ve nuroun<
1
' . 

ğm n topu kaleye kadar rufeka~ı Poıncare kabinesi azasından mıyen azı mesa ın emıyetı akvam B kabil İ .. . P·· 
1 

n küçuk Şadli. ihtimal sin? Çifliklerimi sana bağışla- terekkup edı;cekti~. Yeni kabineye mali komitesine havalesi hakkındaki müb~~~l ;nu. "f stan?~Ida gayri gormek ısteyenlerin her gün vermekisteyenlerin yevmi ihalede ve ~~,r 
e'\: lı ,ekilde topu hun- yım mı? başlıca sosyalıst ruesasından bazda- Macar teklifine Romanya hükfuneti y e ~~~t~ ade ettığı 835 parça rrer saatte Kasnnpaşada Deniz levazım Satmalma komsiyonuna rııııfll 

ın ından kurtararak Llitife _ Senin sağlığını isterim. • rinin iştiraki kabineye daha büyük cevap vererek kudreti maliyesini an- b un~n e;:ı a ı'I:rn ru::;r:meti ~cak 2 atlan. / 
v rdı ve Latıf oyıc ;an bitmesine üç B' . bab bir istikrar temin edecektir. cak kendisi bileceğini ve bu mesele- u~~: yon adil •I>:ırettır. _ 
dakika kala ga ı yet golünü yaparak, ızımy k amlızlsh171. :. • l H HER TARAFTA TAHARRi nin ancali: doğrudan doğruya ya ıla- vazıyet e. ~esı ~evzubahs 
cuma gu gelC 3 dab1ca kala Gala- - O va a ı soy e. · ay- .. _YAT cak müzakerelerle intaç edilebifece- <2

,SOO) _parça .emlakin_ degeri azami 
tasaraya yapılan golün intikammı di Yeni ehirdeki çifliklerimi sa- PAR1S, 27· A. A.- Gızlı hır ko· ği~ kanaatinde oldug"unu b (

3
•
5

) mılyon lıra oldugu beyan edil-
ld münist matbasında taharri yat icra meselede Romanya h"' k• • etı~a~en u ~ektedır. Gayri mübadiller cemiyeti 

1• na bağışladım. d'l k "d" · . u ume nın aza- hukılmct ·· 1 Türk futlıc culugunun yüzünü gül- e ı ere mu ırı tevkıf olunmuştur. mi hüsnü niyet göste d" •. f li b c muracaat e vazıyet edile-
dıiren m tclit ovuncularını ve bu - ! · · · · · ·' · · · '• .. M_~RSİLYA, -~8. A. A.- Bir çok rağmen bir kaç ehe:.~f1e~i:tno':a cek Yun~n emlil~inin, gayri mübadil-
muhtclitı t kil eden Yusuf Ziya Beyi - Gel yanıma otur. Bre Fe- komu?ı~t mah~fılındc tabarriyat icra müstesna bir türlü itiııif ~dilemedi __ a !ere te.".zıat komısyonuna teslimi için 
tebrik ed ru:. him. • Çabuk bize kahve çubuk e~ştır .1 a~ustos nümayişlerinin ni beyan ettikten sonra teklifi vaf:i tcşcbbusatta bulunacaktır. 

S.G. Bitmedi tertıd~e_aıt hır takım evrak musade- kabul edemiyeccğinden dolayı tees- BiR KONGRE YAPILACAKTIR 
re e ılmıştır. süflerini bildirmektedir. Cemiyetin kongresi 14 ağustosta 

. .. --- d onu uruz. 
'--' ...... _, ... ,.t hevin c.·va- a • 

Türk ocağında toplanacaktır. 
MOBADELE KOMiSYONUNDA 

Dün muhtelit mübadele komisyo
nu bitaraf azasından M. Rivasla bal
murahhasımız Tevfik Kamil B. lı:o· 
misyondaki dairelerinde tetkikatla 
meşgul olmU§lardır. 

YENi BiR TEKLiF 
M. Rivas, yeni bir teklif layihası 

hazrrlam'}trr. Terfik Kamil B. yakın· 

da Ankaraya gidecektir. (.Af! 
KONUŞMAK ISTIYOF d019'°' 

M. Rivasın yeni tcklifatı ,, f 
sile Yunanlıların yeniden ıeı:tı 1 11)'0~ 
mini açmağa çalışacakları anlaŞrıı3~~ 

Fakat ancak Yunanlılar IJ"ıer',ı 
tekliflerini geri alarak mütal• s,,ıı,,. 
ma~ul .bir halde indird!kt~~ l"' 
vazıyetin müsait surete ınkJ 
bileceği ta ·• görülüyor. 
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• BERLERİ 

Onlarında ekoııomi progra
nıı burjuva çehresi 

in il 
~J(,~o~n~g~r~el~er~~~~i~~=~i~~E~m~a~n~e~tt~e:=:;JJ I Cebi den bir uzüne la a 

Kadın birliği Kadıkö ./ traınvayı çıkHJtŞ .• Bir şey bılmiyorum 
gösteriyor. 

~osyali~t başvekilin ilan ettiği ekonomi programı şudur: 
Kongresi bugün toplanı

yor, Aliye Esat Ilın 

beyanatı 

lazı~ Javruva ! Malzeme 5 ağustosta geliyor diyor ... 
J hattın iki taraftan inşasına -Efendim, ben dükkanda oturuyordum. İki adam geldi:«Oı 

2 
- Mılli sanayiin mkişafı, 

3 
- Nafianın « 
- İhracatın c Kadın birliği kongresi bu gün bir-

!um dediler, biraz yorgunluk alacağız!» Hit; sesımi ç'ıkarma Bir rocnk sıılıncgk başlanacaktır dım. Bizim dükkan, zaten küçükıii Dönecek yer yok. Ama beı 
V U U yine ses çıkarmadım. Biraz oturdular. Sonra birisi dedi ki: 

Üsküdar tramvay hattının Kadı-~ - lmperatorluk ticaretinin « lik binasında toplanacaktır. Aliye 

S
. - Muhaceretin cc Esat hanım kadın birliği işlerine ait 
ınıd' · bususat bakında bir muharririmize 

l'nı'le lıonuldu köyüne temdidi için icabeden malze- lac_a_g_ıoz.ğlum biz sade nefes almağa gelmedik. Sepet filan da a 
I' U y U me evelce sipariş olunmuştu. Bu 

Ol · ı tetkıkimizde de göreceg-imiz gibi, ekonomı programı 
arak b · ' şünları söylemiştir: 

d b' . . unları pek ala liberal, hatta muhafazakr fırkada ılan e- - Büyük inkilabin ferdası kadın 
ii e ılırd~. Zira, içinde sosiyalistliğe dair ne altı saat çalışma, ne inkilabına da yol açmıştır. Haremle 

Cretlen yükseltme nede sanayii devlete geçirme gibi şeyler takyit altına ğirmiş iktisadi hayatın 
JIOktur. ' refah! içinde evlerinde huzurla hayat 
~addele · . . • geçirmiş olan annelerimizin mes'ut 
ı _ rı tetkık edelım · . . • . mazilerine tevarüs edemeyen kadm-

l!ıadd .Yabancı ham madde ıle yapılan sanayı yenne, yerli ham tar bu gün kendilerini çal(ıran haya
ta ~ ıle yapılan sanayie geçmelidir. Mesela artık İsveçten tah tın mücadelesine koşmak evlerinden 
t getırip travers vagon yapmamalı İngilterede çıkan çelikten dişarda çalışmak zaruretini duymuş-
ravers, vagon ya~malıdır. ' !ar dolayisiylede bir çok meslekler 

2 - N f' . . . . . İn 'l' l' ( · 380 kadınlarımıza kapılarını açmışlardır. 
ıtıil ~ ıan~n ınkışafı ıçın 38 mılyon gı ız ırası yanı . Fakat bu açık kapılar 0 kadar az, 
le .Jron T.urk lırası) sarfederek şose yapılacaktır. Devlet, şehır- okadar gayri kafi ki daha bir çok 
~n Nafıa işlerine mali yardrm edecektir. . içt~mai mü~sseseler _kadının vücudu 

- İhracatın inkisafı için çok iyi ticaret mahrecı olan Rus- lizım oldugunu bagırıp duruyorlar. 
~anın yolunu k - 1 d İh cat kredi sigortasının Rus Diğer taraftan binlerce kadın ve genç 
ticaretin • apısını aç~a 1 ır. ra . . . kız iş peşinde koşuyor. Halbuki ka-

4 _ de menetmek ~egıl, .o~ay~ aynca .t~şmıl ~tmelidir. .. dının ha~içte çalışm~sıru bir çok .dar 
ııi .. İmperatorluk tıcaretının ınkışafı ıçın İngıltere sanayıı- düşüncelı kafalar bır zevk ve gore
lik nıustemlike ham maddesinden yapmalı, bunun için müstem- nek mahsulü zannediyorlar. .. .. 
- elere büyük krediler açmalıdır. Ancak böyle, Amerika pamu- . Bırakınız ka?ıı:ılar çalışsın,. ç_unku 
tundan kurt . _ . k k b'ld' bır kadın daha ıyı anne, daha ıyı kar-

5 _ İ . ~lmak, Hınt pamugu ıle çalışma a 1 ır. . . . evinin hayatı iktisadiyesi düzelmiş 
lııgil' §sızlık muhaceretle hallolunur. Geç~n se1?'e ?n bın ışs~.z deş, daha iyi zevce olabilir. Kadın 
be ıı anıeıe Kanadaya ziraat hasadına gondenldı. Bu tecru- memleketinin bütün işlerinde Bele
te:~ Sade ziraatta devam etmemeli, Kanadada İngiliz snayii diyede hatta Meb'usanda bile yer al
i ederek İngilteredeki işsizleri çok daha fazla Kanadaya yol- malıdır ve elbe~te_ ala~ktır .. 

• inıalıdır Bır kadının ırsı kabılıyetıne mek-
Bu s · . . . .. . teplerin kendine bahşettiği ilmi, fen-

~ak· ?8_Yalıst programı, temamen bur1uva çehresı gostenyor. n1 kabiliyetleri de ili.ve ediniz asır-
Jlac~~ı ıkı burjuva fırkanın muzahereti olmadan. kımıldan~a- !ardan beri yalnız b!r elle çalışmış. o
f ırk g nı anlayan başvekil politikasının ekonomı mesnedını o lan .er~eğe muk.tı;dır'. hassas kabıl_ı-

aların dileg· · tı yetlı bır el daha ılavesınden başka bır 
Pro ıne uygun yapmış r. . . şey yapmış olmazsrnız 

Beşiktaşta Tuz sokağında oturan 
Mm. Mannik iki buçuk yaşındaki 
kızı Peruzu çeşmeden su almak için 
salıncakta iple sımsıkı bağlıyarak 
dışarıya çıkarmış, fakat eve avdet 
ettiği zaman Peruzun salıncağı devi
rerek ipe boğazı takılmak suretile 
boğulmuş olduğunu görmüştür. 

Sabriyeni~ doıTu Şükrünün 
marifeti 

Polislikten matrut ve umumhaneci 
s_~briyenin dostu Şükrü kafayı tüt
suledıkte_n_ sonra Kasımpaşaya gitmiş 
ve kendısıne polis memuru süsünü 
vererek kahveci Hüseyinden bir mik
tar para sızdırdıktan sonra sıvışmış
tır. 

Yankesici bekçi olur mu 
. K'.adıkö>:~nde bekçi Tahsin Cevat 
ısmınde bırınin yanına karakola gö
t~rmek behanesile yaklaşmış ve 15 
lırasını aşırmıştır. __,....,., 

PANGALTIDA YANGIN 
Pangaltıda 9 numaralı kağıtçı !sa

kın ev!n_den gündüz yangın çıkmışsa 
da yetışılerek söndürülmüştür. 

Ka~c~ ile. ~erh 
.~as~öyde sandalcı Aşır ile Mehmet 

muşterı almak meı'eleainden arkadaş
ları Hüıeyni kanca ile yaraladıkların
dan derdest olunmuılardır. ta•·• granızn yürümesi için bu uygunluk şarttır. Son ıntıhabat- K d k d k'.. k k 

. "' rey rak . . a ını a ın mev ııne çı araca 
bır tab· kamından çıkan bu program sosyalıst değıl, sadece el yine kadın eli olacaktır ve bunu Dostu Ayşeyi yaraladı 

ıye Programıdır. N. da yapacak toplu bir kadın kütlesi- Dün Galatada kunduracı Nuri dos-
* * • dir. Memleketimizde ise bu ancak tu Ayşe ile kavga ederek bıçakla bal-cu·· U.. 1 - RLER l bir müess se ile olabilir ki oda ancak dırıarından yaralamıştır. 

b . i N K T ISA D I HA BE K .. dın Birliğidir. Kadın birliği bu gün · 
.O az çok münevver bir zümrenin toplan Komıular arasında kavga 

?f.Sa komı's\rQnU ı·tı'razlart tetkt'k edecek .. dığı bir mecmadır. Davutpaşada oturan Kenan ef. ko-
' e Memleketini seven ve hemcinsle- mşusu Mahir ef.yi kavga neticesinde 

sa nı taliına b 1 d başından yarale.mıştır. i . ıııuaın•ıa tname mucibince bor- pıldığı da anla~ılacak ve u yer er e rinin refahını düşünen ·her Türk ka-
~~'a<Iar1~1 t~ıt·•kkkı_nda alakadarların yapılmakta olan kambiyo işleri kon- dınını bu milli müesseseye i5tiraki el- Zorl~~drn 
4 

''Yon int'h 1 ıçın yakında bir ko- trol altına alınacaktır. zemdir. Kıymettar şahsiyetlerinden 
_acenı~ il~ ~P. edilecektir. Bu heyet Borsa meclisi intihabatı kanunue· istifade edilecek her kadın kendini Kasımpaşada bir çeşme başında su 

llıuıııesaili d •kı banka ve bir banker ve! nihayetinde yapılacaktır buranın tabii aza•ı addedebilir. Bu dolduran Ayşe hanım sıra beklemek 
~~entaları~ ~n. teşekkül edecek ve * Ticaret boraaaında - Ticaret gün Darülfünündan, Kollejlerden ve meselesinden sucu Ahmet ile kavgaya 
ır. •rı riyasete getirilecek· borsası yeni idare meclisi intihabatı tali mekteblerden mezun yüzlerce ka- tutu_şmuştur. 
Borııa ıııe 

1
. . yarın yapılacaktır. dınımız var. Bugün kongresini yapa- Bır aralık f~na halde __ kı~an .Ayşe 

ret ka c ••ı 1 · · d · . fab ·ı.a M!i k" • h' cak olan bu cemiyet hayatında iki haı~ım. A~~dın başına buyu.k bır ~o-
hi nunu.na .. on ıçtımaın a. tıca- * Şııe n '' - s ırat an ı- temiz sene daha kazanacaktır ve ken- va ındırmıştır. Zavallı sucu bırdenbıre 
lıosse senetıe . gore zıyaa uğratılan sar idaresinin bir şişe fabrikasını in- b · b · · 
~ raa . ve ban~'. ve tahviller üzerine Şii etmek için bir Hollanda grupu ta- disine iltihak edecek olan kardeşle· aşma ınen u ağır cısımle düşüp ba
~•elenın Şek!" "~larca yapılacak mua- rarafından müracaat vaki olmuştur. rinin şerefiyle, yarmm yollarında ve yılmıştır. 
l'l'ıatılı bank ını tespit için İt ve Os- Müracaat tetkik edilmektedir. günlerinde daha mc·· ı ve daha azim- r~ 
}'~~6. İta} alacı ve Banka Komerçi- • yeni sigaralar çıktı - Tütün in- le yürüyecektir. Tramvaydan düştü 
tı:ıureltkeYan_a hukuk müşavirler~nd~u hisar idareslnin pil:'asaya yeni siga- ••......,_o Diın l{aragümrükte Avram ismin-
tır. Ru P bır encümen teşkil edılmış- lan çıkmıştır. Bu sıgaraların 20 ku- "~l/Agette de bir adam tramvaydan düşerek ya· 
ltoıııey sur~tıe S<\hibi tarafından mah- ruşa satılanları çıkarılmıştır. Diğer t' ı a ralanmıştır. 
l,n his' nıuracaatle haciz vazettırı- sigaralar da Bey sigarasıdır. Tütün ·~ 

lllo,da •e •enet!tri ve tahviller çabuk inhisar idaresi tütün paketlerini de Mekteplerin ihtiyacı 
• S na Çıkarılacaktır. kaldırmak ve yalnız sigara satmak 

Hasköyde kavga 
Hasköyde İranlı tütiincü Abbasın 

oğlu Hasanla Hasköylü Davit ara
sında ötedenberi bürudet olduğu için 
evvelki akşam aralarında kavga çık
":"ş ve Davit bıçakla Hasanı üç ye
rınden yaralamıştır. 

i<.ıd,. .,.~afların kontrolu - Şimdiye niyetindedir. Bunun içın vilayetler
Yan aa hıçbır kontrola tabi bulunmı- den birinde tecrübe yapılacaktır. 
hlltıd rrafların yeni kanuna tevfikan * Tütün satıtı mukavelesi - Bir 
ltrı ~~ •on~a borsaya kaydolunma- :ıune_rikan grupu . tütün satın alm~k 
'· l!or churıyet altına ahnmııtır. ıçın ınhısar ıdaresıne miı.racaat etmış
llltrin~a k~miscrliğinin müracaati tir. 
<laı,ilind ınalıye ·ubeleri mıntakaları Grup her sene inhisar idaresinden 
n~ltııt e perakende esham, tahvilat, 10 milyon liralık tütün alacağını bil· 
'."tttulve ıneskükat alım satımı ile dirmektedir. Amerikalı grupla inhi
ta~ ko 0lanl.~nn listeleri hazırlana- sar idaresi arasında esas itibarile iti· 

"llııserlıge gönderilecektir. laf hasıl olmuştur. Grup mümes.il-
"Oıni ltoııı. •Yona çağırılacaklar !erile tütün inhisarı arasında bu gün-

ta•ılı ~SCrJık, bu listelerde isimleri !erde bir mukavele aktedilmesi muh
"Yitle .'~afları davet ederek bqrsaya temeldir. Amerika grupu mukavele 
~etllc~c rını ıcra ve kendilerine komi- ahk3.mı mucibince inhisar idaresine 
~•fterı . tabettrilen koçanlı bordro bir miktar avans ta verecektir. İdare 
~ l'ap';ı tkevzi edilmektedir. Sarraf- bu avansla tüccar ve zürradan tütün 
b;: llıü ca !arı bu kabil islere muka· alacaktır. 
. rılro §lerilerine bu deft~rden birer * Bükret radyo sergisi - Bükreşte 
~bir ,vermekle müklleftir. Herhan· açılacak bernelınilel radyo sergisine 
.,,~'re arrafla yaptığı işin resmi ka- Ticaret odamız da davet edilmiştir. 
.-..- isı?'Utabakat derecesini anla- Oda bu davetten alakadar müessese
~'tl•ereı;'•n.ler bunları komiserliğe leri haberdar etmiştir. 
~ r· llu 8 muşküllerini halledecekler- • Karton fabrikası - Tütün inhi
t~ dile ur~~le halkın hukuku muhafa- sar idaresinin Haliçte açacağı karton 
•n~ 1'a tegı gibi ecnebi nukudu üze- fabrikası için idare birkaç güne ka-

rraf gişelernde ııekadar iş ya- dar münakasa açacaktır. 
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Vilayet daimi enc~meni dün top

landı. Ilk mekteplerin ihtiyaçları tet
kik olundu. Mahrukat i~i bilhassa 
ehem'Tliyetli görüldü ve dün ilk nl·:!k
teplerin bir senelik mahrukatı müte
ahhide ihale edildi. .... --... 

iKTiSAT MÜŞTEŞARI 

İktisat müsteşarı İhsan Abidin bey 
Pendikteki beytarl lıakteriyolojiha
nesini ziyaret ederek tetkikatta bu
lunmu~tur. 

ESAT BEY 

Hariciye Vekitlcti birtnci ~übe mü
dürü E.;~t Bey. me.zuncn !ehrimizc 
gelmiştir. 

YOL PROGRAMI 

Vil.iyet rollırı için üç senelik bir 
progr.ım yapılm!~tır. Programcn eaa
sı şndur: 

Os~cüdar-Şde yolu ve tamiratı. Bu 
yolda 8 ahşap k'iprü de betona tah. 
vil edilecek<ır. 

Kanlıca-Beykoz yolu. Bu yol Bo
ğaziçi ı\aaclo!u sabitini baş:'ln asa
ğı birbirine bag;ıyacaktır. 
Beykoz-Mahm~t Şevket Paşa yolu 

tamir edilecektir. Silivri, Çatalca yol
brı da yapılacaktır. 

Denizde 

Tahlisiye tesisatı 
Teşkilat tevsi 

edilecek 
--·--

pecmeddin lıey raket tabancaları 
tecrübelerini bizıat yaparken bileğin
den yaralanm1ştır. 

Kendisi dün hu tecriibe hakkında 
b_ir m·..ıharririmize şu izahatı vermiş
tır: 

-- Karadenizin Rumeli ve Anadolu 
sahillerindeki t:ılılisiye .i~tasyonlarrnı 
tetkik ettim. 

Karad~nizdeki tahlisiye istasyon
larımıı çok kul vetli ve asri merkez
lerdir. tstasyon':trın t:ımirinc yakın
da başl.ınaca:Ctır. 

Bu iJtasyonl.Jrda l>u sene ikiyüze 
yakın fel3kt:tzect-..ıin hay:ıtı kurtard
mıştir. 

Scyahatiın csn1s.ında muhtelif is
tasyonlarda mülıtelif tecrübeler yapı
ldı ve çok iyi ne~iceler a!·!ık. 

Bilha·1sa ye:ni Şercıü~·!'r si3temi ra
ket tab;ıncal.:ırının l:::ıUJeleri çok mü 
vaffakıyctli ncti;:e!er vermiştir. Bu 
tabanca ile ~Jizıat tecrübe yaparken 
sol bileğinden yaraland!m. Bu taban-
~~lardan. külliyeı'i olarak getirtece-

* Fas1,1lye bu sene ucuzlayacak_ gız. Yenı yap:lacak tahlisiye istasy~ 
Geçe:ı kış fasulye 70 kuruşa kadar onları için li'1lan reislerinin verdiği 
çıkmn~tı. Yeni sene fasulyesi hakkın- raporlar vckilete gönderilmektedir. 
da gelen haberlree göre mahsul umu~ Bu istasyonların tesisine ne vakit 
miyet itibarile iyidir. baş1a~ac3:ğ~ ~~~l~m. değildir . 

Fasulye Bulgaristan - Romanya FAKIR VEREMLILERE 
da da fazla idrak edilmiştir. Geçen YUMURTA VERiLECEK 
sene bu memleketlerde mahsul az ~crebatanda aç:ılan verem dispan-
oldugu için buradan fazla miktarda sen yakında faaliyete geçecektir. 
fasulye ihraç edilmiştir. Yerebatan dispanserinin faaliyeti-

Bu sene fasulye ihracatı fazla ola- ne veremle mücadele cemiyeti de iş-
mıyacaktır. tirak edecektir. 

Yerli mal ser&'i•ine mal kabulüne Mücadele cemiyeti çok muhtaç 
hastalara taze yumurta tevzi etmek 

başlandı - Yerli mallar sergisinin için teşebbüste bulunacaktır. Yumur 
tertibine ve mal kabuliınc dünden iti- Ü ta tevziatı Eyup ve sküdar dispan-
b.ıren başlann11ştır. . 

sennde de yapılacaktır . 
Dün sergiye Herekc, Bakırköy, Veremle mücadele cemiyeti bun-

Feshane. Karamürsel, Kütahya çini dan baska yakında irşat heyetleri 
fabrika!, rile Kad:nlar esirgeme der- tc':!kil edecek ve bu heyetler, verem 
ncı;i. mevaddı gıdaiye fabrikaları mal tahribatı hakkında ncsayihte buluna
gö•1Jerı'!lişlerdir. . c;:ıktır. İrşat heyetleri, halk fırkası ve 

DU.n s:rgiye İ :)ta:1bul ıVIatbuat Cc-J: hilit1i ahmer t'!'!kilJ.t!ndan istifade e-
miyeti de çağırılrnıştır. decektir. 

malzeme 5 Ağustosta şehrimize ge- Ben de: 
lecektir. Hattin ferşiyatı ve tesviyei -Baş üstıine dedim, yalnız, usta burada yok. Gelsin de iste 
türabiye ameliyatı tetkikatı fenniye d' - · · · k 

ıgınızı çı arsın. ve inşaat şirketine ihale olunmuştur 
Malzeme gelir gelmez biri Üsküdar Ben bunu derdemez bir tanesi yanıma geldı, ceplerini araştı 
iskelesinden Doğancılar tarikile Fa- rarak yakama sarıldı: 
külte önüne ve diğeri de Bağlarba- - Ulan, dedi, çıkar cüzdanı ... 
şından Karaca Ahmet tarikile gene - Hangi cüzdanı? Derneğe kalmadı, usta yetişti. Cüzdan d, 
Fakülte önüne olmak üzre her iki hat d U 

cüz an. sta da şaşırdı. On senedir dükkanında çalışırım. Ben 
tın da ayni zamanda inşaatına ba~la-
nacaktır. Evkaf idaresi de matlfıbatı- de böyle bir hal görmemiş. 
na karşılık olmak üzre hisse senedi O da benimle birlik olup gelenlere çattı: 
almak tasavvurundadır. Üsküdar _ Ne cüzdanı be? 
tramvaylarına karşı olan rağbet gün _ Çırag-mın üstünü arayacağız. Hemen ordan biı· memur ,.., 
geçtikçe artmakta bilhassa cuma r 
günleri çok müşteri tasınmaktadır. ğırdılar. Benim üstümü başnnı aradılar. 
Geçen cuma günü hasılat 920 liraya Çiy yemedim ki karnım ağrısın. Cüzdan filan çıkmadı. 

kadar çıkmıştır ... _ __, Bu (kolpa) dan sonra gitmek istediler. Bu sefer de usta ctra· 
SANDAL BEDESTANI suı 

iSTiMALi TAHKiKATI 
Geçenlerde Sandal Bedestanın da 

kendisine ait gayet kıymettar bir 
zümrüdü satmak istiyen bir hanım 
Sandal Bedcstanı mühamminlerin
den Celiil efendiye mürecaat etmiş 
Celıil efendi de hanımı kendi ortağı 
olan bir dükkana göndererek hanı
mın elinden zümrüt iki bin liraya sa
tın alınmıştı. Llikin hanım sonradan 
Emanete müracaat etmiş ve zümrüt 
istirdat olunacak hanıma iade edil· 
mişti. Encümeni emanetçe yapılan 
tetkikat neticesinde bu husustan do
layı Celal efendi hakkında lüzumu 
muhakeme kasarı verilmiştir. 

BERBERLİK MEKTEBİ 
İstanbulda açılacak berber mekte

binin talimatnamesi İktisat vekaleti 
tarafındah tetkik edilmektedir. Bu 
tetkiki müteakıp ayni talimatname 
Maarif vekiiletince tasdik edilecek 
müteakiben mektebin resmi küşadı 
yapılacaktır. 

Mektep ittihaz edilecek olan bina 
Beyoğlunda kiralanmıştır. Mektep 
için Viyanadan gelecek olan müte
hassıs ve muallimlere davetname 
gönderilmiştir. -----

ISVEÇLI DEVRi ALEM 
SEYYAH! 

(Balhi) namında bir İsveçli karı
sile beraber bir otomobille devri a
lem seyahatına çıkmışlardır. İsveçli 
seyyahlar bugün sabah erkenden şeh
rimize geleceklerdir. 

Balhi ailesi buradan lrana gidecek
lerdir. 

---·•·~· ..... ·~·M··~-~---
Müteferrik H. 

Sepet sergisi 
Yerli malları sergisinde de 

gösterilecek -.....-
İzmir idarei hususiyesi sepet, çi· 

çek, şapka mektep ve fabrik~~ı .ta~a
fından Beyoğlunda açılan sergıyı dun 
Vali muavini Fazlı Bey ziyaret et
miştir. Rağbep gören serği dün ak
şam kapanmıştır. Bu sergideki eşya 
Galatasaray Lisesinde açılacak olan 
yerli malları sergisinde de teşhir e
dilecektir. 

MUAMELE VERGiSiNiN TECiLi 
iÇiN MÜRACAT 

928 muamele vergisinin tecile tabi 
tutulması için Sanayi birliği İktisat 
ve Maliye vek.iletlerine muracaat et· 
miştir. 

Verginin cibayetine başlandığın· 
dan fabrikalar çok fena bir vaziyete 
düşmüşlerdir. __ _ 

ESHABI HAYRIN iANELERi 
Eshabı hayırdan bir zat gidasız ço

cuklar için Hil.iliahmcre 1000 lira, 
Fer•!rler idaresi seylapzcdelere 100 
lira Amerikan 7dtabr mükaddes şir
keti de 25 lira teberru etmiştir. 

~ 

YANLIŞ YAZAN MEMURLAR 
Bazı memurların, yaptıkları imla 

hataları yüzünden muameli.t karıtı· 
yor. B;r çok y~rlerden şikiyetleri 
mucip olan ~u hal üzerine her daire 
müfettişleri •.kı bir teftiş yapmışlar 
ve hataların hangi nolttalarda temer· 
küz ettiğini tespite mu"·affak olmuı
lardır. Y apıll'ln hata.laTJn ekserisi •· 
henk kaidelerine riayet etmemekten 
ileri geliyor. Her dairede memurlar 
için açılan kurslarda muallimler, me· 
murla,- J,ütün imli kaidel~rini, huıu· 
siyle aher..k kaidelerini izah etmişler 
ve ku•oa devam edenler de imtihan 
vermitlerdi. Badema imli. ahenk kai· 
delerine riayet etmeyen memurlar 
tecziye eclilecekle.dir. ,_, 

ŞAMANDIRALARI 
KlLYOS TAHLiSiYE 

Kilyosta tahlisiye mevkii karşısın
da tahlisiye idaresi tarafından tehli
keyi işaret etınek için iki şamandıra 
konmuştur. -------* Yeni tütün mahsulü - Tütün 
inhisar idaresi yeni sene tütün mah
sulünden kuruyanları depo etmeğe 
başlamıştır. 

Bu sene mahsulü diğer senelc-re 
nispetle dalıa az, fakat daha nefistir. 

Bilhassa Kocaeli n11ntakasının tü
tünleri çok guzeldir. Bunun için bu 
sc.:nc birçok ecnebi şirkttlcri bu sCne
ki mahsule taliptirler. 

fa göz atarak yakalarına yapıştı: 

- Şimdi sıra bende dedi, ben de sizi arayacağım. Memur e
fendi ile beraber Üzerlerini aradılar, ceplerinden bir kaç parçı 
yalancı elmas, üç tane kıravat iğnesi, daha bir çok şeyler çıktı 
Memur efendi bunun üzerine ikisini de alıp götürdüler. 

- İyi ama senin de cebinden bir düzüne tarak çıkmış. 
- Efendim, o taraklar benimdi. 

- Sen yanında düzüne ile tarak mı taşırsın? 

- Öyle laznn geldi. 

- Öylel ıazım geldi ne demek? 

-!!!!! 
- On lirada para çıkmış üstünde? 

- Sonradan koymuşlar cebime. 

Gelmiyen şahitlere tebligat için mahkeme başka bir güne kal
dı 

• • * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Müddei umumi Kenan Bey izahat veriyor 
Kocaeli Meb'usu Reşit Saffet Be-ı - Evet, Kocaeli Meb'usu Reşi 

yin "Ekonomist Doryan" da intişar Saffet Beyefendinin bir makalesinder 
eden bir makalesi milnasebetile, ken- iktıbasen neşrolunan fıkaratın memu 
disinin bazı şirketlerin hesabatı hak- riyetimizce nazarı dikkate alındığ 
kında mada bulunduğundan bahse- malumdur. 
dilmişti. Bunun üzerine müddeiumu
miliğin mesele ile alakadar olduğu 
yazmıştık. 

Esasen Reşit Saffet Bey de neşret
tiği bir izahnamede, icabeden maka
mata bu hususta izahat verdiğini zik
retmişti. 

Müddeiumumi Kenan Bey, bu mü
nasebetle bir muharririmizin sual
lerine cevaben dün şu beyanatta bu
lunınuştur: 

MAARİFTE 

Bittabi kendilerinden lizımgeler 
izahat talep olundu. Regit Saffet Be· 
yefendi, mutavassıtlann para Yerme! 
gibi defterlerinde bazı masarif fasıl 
!arı mevcut olup bu sarfiyatın mahal 
!ini tayinde mü9killata maruz kala 
cak olan girketlerin hangi tirketleı 

olduğuna dair malılmatları meYcu! 
olmadığı gibi bu bapta yetlerinde bl• 
gilna vesaik te mevcut olmadığın! 
beyan etmİ§lerdir.'• 

Maarif faaliyeti 
A vrupada 500 e yakın talebe 
miz tahsilde bulunuyor. Tale 

benin ,razıyeti gayet iyidir 
Bütün vilayet liselerind.fı mezur Bu devrede açılacak mekteplere 

olan lise mezunları aras~nd~ bir müa, ,~~~a teha~üm _olacağı . tahmin edil
det sonra bir Avrupa ımtıhanı açı· dıgınden ~ımdıden tertibat almmak
lacaktır. İmtihanlar her yerde ayni tadır. Dershane adedinin tezyit edil
günde yapılacaktır. Kapalı zarflar mesi muhtemeldir. 
derunundaki sualler bütün vil1y<t· MAARİF EMİNİNİN BURSA 
!ere gönderilmiştir. İmtihanların ne SEY AHATI 
zaman yapılacağı malüm __ değildir. Maarif Emini Behçet bey bir ik 

Bu sene de Avrupaya muhım mık- güne kadar Bursada bir teftiş seya· 
darda talebe gönderilecektir. Şimdi batına çıkacaktır 
Avurupanın muhtelif memleketlerin İ · 
de tahsilde bulunan talebelerimizin YEN ME!CTE~ AÇ~LMAYACAK 
yekunu beş yüze yaklaşmakta<lır. . Bu s~neı dersıye bıdayetınde ye
Bu işlerle me~gul sahibi salahiyet nıden ılk mektep . açılmayacaktır. 
bir zat Avrupadan ~ehrimize gelmiş Yalnız faz~a talebesı bulunan mek 
tir Bu zat bir muharririmizc şu iza- teplere yenıdcn ~ubeler ıl:ive cdıle· 
h t. . t' . cektir. Istanbul köy ve şehirlerinde 

a 1 vermış ır · k" 'lk kt 1 · k" 350 d" -Avrupadaki talebelerimizin hep· 1 1 me ep erın Y~ unu ır. 
sinin vaziyetleri gayet iyidir. Tale· MUALLİMLERE KIDEM 
belerimiz çok çalışmakta ve muvaf- ZAMMI 
fak olmaktadırlar. Talebelerimizin Bu sene ilk mektep muallimlerin-
en kesif olduğu memleket Fransa· de 35 muallime kıdem zammı yapıl 
dır. Burada IGO talebemiz vardır. Al mıştır. 

manyada 40 talebemiz vardır. İngil- DERSLER NE ZAMAN 
tere, İsveç, İtalya, Belçika, Avustur BAŞLIYOR 
yada da 70 tal.clıemiz mevcuttur. İk- İlk mektepler Teşrinievel bi!laye 
tisat vekaleti namına 200 talebemiz tinde açılacaktır. Kaydı kabul oıua · 
mevcuttur. Maarif vekaleti namına melesine Eylülün nısfı ahirinde Laı· 
tahsilde bulunanların kısmı izamı )anacaktır . 
memleketimi,e avdetlerinde mual- İLK TAHSiL MECBURİY~Tt 
lim olacaklardır. Sanat tahsiline gi- Türk mekteplerinde ilk tahsilinı 
denlerde avdetlerinde meslek mek- yapmayan çocukların ecnebi mekter 
tebi muallimleri olacaklardır. !erine kabul edilmeme•i takarrür et-
İLK MEKTEP MEZUNLARI miştir. Bu işe bilhassa bu ders sene· 

NE KADAR? si başında fevkalade dikkat ve itin 
İlk mekteplerin son beşinci ıımf- edilcektir. 

larındaki ikmal imtihanları dün ik- TÜRK MUALLİMLERİN 
mal cdi•mistir. Bu sene İlk mektep· MAAŞLARI 
!erden mez~n olan talebelerin yeku- Ecnebi ve aka\liyet mektebi T"urk 
nu 4800 ü tec:tvii.: etmektedir. çe muallimlcrinL1 ders saatına mukoı 
MİLLET MEKTEPLERİ NE bil aldıkları ücretin mıkdarı tetkik 

ZA'MAN AÇILIYOR edilmekteydi. Bu sene muallimterı· 
Millet mektepleri Teşrinicvcl bi· maaşlarının e..::yit eJilmesi n!iilitc 

dayctinde açılacaktır. Mektepler iki meldir. 
ve dört aylık olmak üzre iki grup o- KIZ MUALLİM MEKTEBİ 
larak açılacaktır, iki aylıklara Arap Bu sene .l{ız mualJim mektebın 
harfleri ile okuyup yazma bilenler, ço!< az leyli talebe al.nacaktır. Şe 
dört aylıklru-a okuyuı- raz-.,a bilmi- hir yatı mcktetılcrine .:.e az uleb< 
yenler kabul edilecektir. alınacdktır. 
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Dün en çok hararet '!9 en az 
.ıı <krece ıdl Hu gıin h&\·a açık 
olacak, n.zglı poyraz t~ccekdr. 

FELEK 
ZEHI GAFLET! 

Bir .lıaç gün eve/ bizim rüfe.lıamız
dan birisi birinci sayfasına bir r~
sim koyuyur ve altına büyük bari-

~· l.kAye. 

İ~~TE 
Hırsız 

MiLLiYETiN 

Guraba Hastanesine lüzumu olan İspirtoda dahil olduğu halde Ec•~; 
tıbbiye Ağastosun beşinci Pazartesi ğUnü &aat on be;te pazarlık sure~ 
ihalesi itra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzorc her ~-

Milliyeliıı 6~8hi ltlriknı: 10 --- -- - - --bebekkrinebakli:ıışİardı. Söyİi--- Oraya mı sapayım küçük rasıdrr. --geldiği iÇin şaşırtmıştı. -kızın methini işide işide bi'..-~ - -A p K ı N 1 yeceği (peki)yi dört bin gözle hanım. - Teşekkür ederim. Annesi dizlerine bir örtü ört duk. Ağabisi de epeyce sil' Z beklemişlerdi. Üç samimi kal- - Evet. • • Otomobil hareket ettikten müş, koltukta oturuyordu. Ay- yapmış. ~ 
bin bu intizarı çapkına tesir et- Artık iradesine tamamen ,.... sonra Ahmet Şükrü bey mırıl- ni tabii karşılayışla karşıladı, Çapkın kız hiç birisine ıı ırJ 

Yazan: AK-4 GOJ\DÜZ mişti. hipti. Karanın bir kamçının gü- dandı: yalnız eskisi gibi iki yanağını bir cevap vermeden maksııd 

J 
- Cevap vermek isterim, fa- müş sapı gibi avucunda sıkmış _ İşte yepyeni bir roman öptü. girdi: 

- Bunu ciddi düşünmek ge- tı kız o~ı bir facia}·dı .. Buna kat müsaade ediniz. tutuyordu, artık hayatı kamçıla mevzuu ... Fakat tefrika ede- Çapkın kız biraz sendelemek- - Mükerrem nerde? . 
rek. tahammulu yoktu. Her ışinde M · 1 · t1 ·· mak ve ona gidecegı-· istikametı· · k' · ·· le beraber kararını tadı'! etmedı'. - Yukarda idi baktıral~,.ı • .b. b d • emnunıyet e, mınne e mu- mezsın ı. . . ertesı gunü ta- - ,,., 

Dedi, o~asmda .dolaştı, içi ya oldugu gı ı una a c~z~ı h~.- saade ettiler. Llikin işte aylar, vermek zamanıydı. bancayı çekince adamın karşısı- Miikerremin annesi sormayın- Hizmetçi kız Mükerrem ~~ 
nıvordu. ı;en;emdı. Arabayı ha- rekete karar veıı:ne~ •ç.•.n. bır mevsimler geçtiği halde hiç bir Evinin kapısı önünde Ahmet na dikilir. ca kendi söylenıeğe mecbur ol- haber vermeğe gitti. Çapk1 '1ı-ııı' 
zırlattı, şotôrün yanına bindi, Büyü~der~ ~add:s.ı, bır !f unyet cevap alamadılar, bir telefon bi- Şükrü beye tesadüf ettiler. Ara- "' "' "' du: - Ona verilecek bir cev:ı" 
camı a tırd : tcpesınc gıdış kafı geldi. le edilmedi, nasılsınız? diyen kı ba durdu. Çapkın kız Mükerre- Kapı açıldı. Yeni bir hizmet- - Bn kadar zamandır ziya- vardı. . c<ı 
-Kır yollarını takip edecek- Aylardanberi ilk defa Müker sa bir telefon bile... min evini sonnadan· önce bir çi kız gelenin kim olduğunu retinize gelemedim, affediniz, dedi. Mükerremin annes• 'I 

siıı. remi hatırladı. Mükerrem ona • - Mükerrem beylerin yeni kaç kelime konuştu. sordu. İçeriye haber verdi. Mü- burada değildim, geldikte11 son bakarak mırıldandı: 
0

-. 
İnce yağmur damlaları yüzü- açık bir kalp ve temiz bir lisan- taşmdıklan evi biliyor musun? - Bugün biraz neşesizsiniz kerremin ablası koştu. Fakatlra da bir fırsat bulamadım. - Fakat ne kadar gecikti~,~ 

nA carpı}ordu. Serin, yağmurlu la: - Çoktandır gitmedik, bilmi hanımefendi. bu koşuş pek tabii bir koşuştu. İhtiyar kadnı haiif bir tebes- niz. Çocuk ne kadar izuraP 
hıvada daba kuvvetle muhake- - Gel, demişti, ben belki is- yorum kü ük hannn. - Dün balığa çrkmıştım, ga- Teklifli bir misafiri fazla neza- sümle mazur gördügıiııü söyle- ti bilseniz. . . ııtÖ' 
ı <lrbıliyord:.ı. Yalnızlığım tediğin değilim, fakat e'i olur- - Dur bakayım, bana tarif liba kendimi biraz üşütmüşüm. ketle karşılamak için bir kosuş. di. Mükerrernin ablası yanına o Iztırap ikinci derece .J;~id1· 
sıı ~i daha derin en derine se- sak s~a istediğin gibisini arat- etmişlerdi. Bulgar çarşısına sap Mükerrem beyler bu civarda o- Çapkın kız bunu birdenbire turmuş, büsbütün ba~:ca seyler fakat ne kadar gcciktır 

1 
,rı~ 

,ziyordu. Buna c;a e bulmalıydı. nıamag-a çalısının. madan doğru gidilecek,Milliyet turuyormuş. Acaba ne tarafta. anlıyamadr. Eskisi gibi öpüşe- söylüyonlu: Cümlesindeki· hayıflı a 'ı11i'ı 
başlayan n:ı.el?n' oli devam <"t

1
e-j Ve bunu annesinin. ablasının gazetesi müdürü Ahmet Şükrü -· Şöyle gidersiniz, sola sa- ceklerini zannederken kibarca - Ankara nasıl~ Çok ilerle- çok manalı idi. Mükerre 

mczdi, sonra bü l:.'ıHin hec'laht yanında söylemişti. İhtiyar ve beyin yeni eviııin biraz ötesinde pınca karşınızda yeşil boyalı i-
1 
bir müsafaha karşısında kaldr. miş diyorlar. Anadoludan gelen ablası da söyledi: di 

,,J,ır<la. ÇnpkP1kız•n mariz, pıh genç kad:n, .;-,;pl.:m k:zm &3.ı- imi§. Soranz. ki katlı bir ev göreceksiniz, o-; Belki ummadıkları bir zamanda misafirleriniz gitmişler. Giizel Bitme 
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Mııhteflf aevlde 

Vantilatörleri 
Size veresiye takdim eder 
IVle re Han, TUnel meydanı Beyoğlu 

Elektırlk evi - Beyazıt lstanbul 1 
~J~:a1 ~uı Gaz ve Eleklrik, ve ıe~e~hüsah 11HiJ8 Tm auouiın 'ift~T

'j' uz~uıcuk abonelerine ilan 
t~ik ct·rıınıuzun .ıo uncu Salı günll Kuzguncuğu tağdiye eden elek-

cı cttu ·· . ( 
'··'ıı '1 

1 
nmu safha ile bitaraf arasında ) 11 O volttan 220 volta 

"' ilcrcıt ı · · ·· k anrırırıı . . ~ staııbul Gaz ve l:Icktrik ve Tc~cbbü;;atı sınaıye fur 
IJun şırkctı ( S.\TG \ZEL) Kuzguncuk abonelerine il~n olunur. 

b" bil urı ıçuı. Ye bir defaya mahsus olmak u:ıere mezkOr kariye· 
l'tılthık cuınıe tc i ·tındaki ampullerin ve elektrik cçhizesinin 220 

\ c a;puJ ve cçhizc ile meccanen tebdilleri icra edilecektir . 
cvcttu · k ki l' • 1·c 

111 
r ile cereyan itasına b~landıktan sonra artı es 

< 
1 

:ıuı Ve saireden hiç biri istimal edilmi)·ccck ve bundan 
aıı I llacaktır 'unac.ık bilcümle yeni elektrik: malzemesi .220 volduk 

" . erevan . k . . . 
dl tıa"ı:t · ın ıtaına sel>t!bıyet vermemek ıçın bal:ldiıı.ki busu.sata 

80 
Oı!aı ,.-Ctınelcrini ve memurlarımıza vazifeleri icra hususunda tes

~ ~st~rın,krini muhterem ahaliden rica eyleriz. 

~ola (anırnoo), ~az, ~eozio, sa~un, ~ur~a kur~uo 
r.. .. . ve jilet mü~ayaası 
~tu~. ınhisarı umum müdürlüğünden: 

ı,,ı re ıçın !00 çuval kola [amidon] 300 teneke benzin, 3SOO 
J 4 ~·, 600 . kilo sabun, 1,000 kilo hurda kurşun I0,00~ adet 
t. lt.ı,.. 200 _kılo banka kaiyı pa:zarldt sııTet!le mubayaa edilecek-

. a talıp olanların 2-8-929 cumartesi g · - sa.at 10,30 da 
,:,t.' 

~yaa komisyonunda bulunmalan 

l ·· .~m.asiJe te ınat~aa e~evah ınilllayaası 
~u~. ınhisarı umum müdürlüğünden: 

' ~ ıçın bazı kırtasiye ile matbaa edevatı pazarlıkla ahna
•e Yt 1~va talip olanlarm numuneleri gormek iızl!fe müracaatları 
b.'.'vllıi ıbaJe olıııı 31-7-929 çarşamba günu saat 10,30 da Ga-
·~ ırı ·1ıa • 

il yaakomi•yonundıı bulunmaları. 

YEDiNCi IJÜYÜK 

TAYYARE _Pil ANG~SU 
l. Ci KEŞİDE 11 AGUSTOS'f ADIR 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir ınükAfat 
L'em 'an " 3,900 • numara kazanacaktır. 

"!!RI ~eıniryolları ıe limanları umumi i~aresin~en: 
'it · k Jeınu; kiıprü unun yeniden inşası ve eski köprünün sökül

lıı Palı zarf usulile munaksaya konmuştur. 
ııı nlka·a 7 Lylül cumartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 

r 111 · ıl!arı binasında yapılacaktır. :\fünakasaya l~tirak edeceklerin 
·11J .ı kl?ıektupLırını ve muvakk.:ıt teminatlarını aynı günde saat 15, 
ııı · "<lar umum! m!Jd:..rlük kalemine vermeleri !Azımdır. Talipler 

~llr: :tı !erini l O lira mukabilinde An karada malzeme 
• lst.ı I · rpa~a ma~azasından tedarik edebilirler. 

MiLLiYET PAZARTF. I 29 TF.\l\TCi'.. 1929 

Yeni otomobilinizin 
tekerleklerinde kullandı
ğınız lastikler her hangi 
marka olursa olsun 

ihtiyat olarak yalnız 

lastiğini bulundurup 
kullanarak tecrübe 
ve neticesini muka-

yese ediniz. 

Fabrikasının umumi deposu: 

lstanbulda Yeni Postane arkasında 

BAKER Hanındadır. 

Po&ta kutusu: lstanbul 468 

OT VE SAMAN MÜTEAHHİTLER! İN 
VE ÇİFTÇİLERİN NAZARI DİKKATİNE : 

Meşhur LANZ F ABRIKASININ traktörle müteharrik 
ve yevmiye yirmi nı otuz t n ot ve ya samaa prese eden 

BAL YE PRESELERİt:'aekt~~~e 0ı~Y!r HARMAN MAKİNELERİ 
SATIŞ MAHALLi: lstanbul Sirkeci Mlthat Paşa Han Ahmet ROştO zade Mehmet Hayri 

Devlet Jemiryolları ve limanları umumi idaresinden: 
636 adet meşe traversin kapalı zadla r,ııiinakasası 11 Ağustos 1929 Pazar günü saat 16 da An

karada Devlet demiryoI!ao binasında malzeme dairesinde yapılacaktır.. 
Münakasaya iştirak ~dcceklerin. tek.lif mektuplarını ve muvakı..t teminatlarını aynı günde saat 

15,30 a kadar umu müdürlük kalemine nrmeleri lhınıdır . 
Talipler münak.:ısa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada l\Iallye dairesinde, Iı.ı:anhulda Hay-

d a ma .asından tedarik .-debilirler. 

Türkiye iş Bankasının 

5 

YEL 'E CI 
lara deniz luks ve snr'al qoslası 

VATAN 
V PUR 

T!~uzÇarşamba 
~ünü akşamı 'irkeci rıhtımın· 
dan hareketle do rıı (Zon ul 

dıık:., lncbohı, Sam run, Ordu, 

Gireson, Trab1.on. urme ve 

Rize ) ye gidecc ktir 

Tafsilat için Sirkecid y iken 
ci hanında klln acentasına mu 
racaat Tel lstanbul 15 1 

• ":\l:\I VAPURLARI 

f zmir postası 
Seri. lüks ve muntazam olan 

ADNAN .':apuru 
1 emmuz 

29 inci P AZARTESl 
günQ 16 da Galata nhtımından lw:e· 
ketle ( lzmire) ve Çorşambı günü 
lzınirden lstanbula hareket edeı. 

Galata Gümrük br$1sında Site 
Fruısez lwımda 12 numarada L;mu
ınl ıcantah&Jııa müracaat. Telefon 
Beyoğlu: l 041 

. 1erkez A~nllQI; Galau köpril 
qışında . fk:rot!o 2J6'l Şube 

acentesı: Mahmudiye Hanı altıtda 
Isunbul 27.J-O · 

lpalk ıvr'al puslaıı 
(Mersin) vapuru 30 Temmuz 

Salı 17 de . irkeci rıhtımından 

harekede Gelibolu, Çanakkale, 
Kuçükkuyu,. F.dremit Burha

niye, Ayvalı~a gidecek ve 
dönüşte ınezkftr iskelelerle bir

likte Altunoluğa u~yacaktır. 

Gelibolu için yalnız yo:cu 
alınır, yük alınmaı_ 

izmir Mersin snr'al JOslası 
(CUNHL'IUYET)vapuru 30 

Temmuz salı 12 de Galata 
nhnmmdan harekede Çar~am

ba sabahı lzmire ve ak~amı 
lzmirden hareketle Antalya , 

Aıaiye, Mersine gidecek ve 
donüşte Taşucu, Anaınor, Aıa
iye, Antıılya. ı m re uğrayarıık 

gelecektir. 

Operatör~ 

ALiL SEZAİ 
BASUR MEMELERi 
Fistül ve sıracaları 
ameliyatlı mıeliyıtsız •lektrikle 
tedavi ve bilcümie .vatı icra ~ 1 

eder. -t 1 · - olo Acı 1 
.. Hamam N. ~o ~-1 

Doktor A. kutiel 
~ malılııeleriyle belııolukhıtu. ilhr 
darlılit. pronıı. ldeıuuklı..W. bol ~k
lil) cilt •e lırelliıyl ~~rc•ıı tedavi ctlor. 
l<'arakôvd~ Börekçi iır·nı :;ırasında ~. 

Kendi keendin traş rılıMk zevk· 
lidir. Fabt ter ve !:aft kahuk 

için meşhDt' iskaınlıilli 

P(\f<ER TRAŞ BIÇAÔI 

ile traı ,, ılıdır. Taklitlerind n 
sakınınız. ' adedi atmış kuruş~ 

tur. Umuım dc1JO<U lstanbulda 
Tahta kalade 10 numarada. 

JAK DEKALO VF. ŞERiKi 

Hamiline ait hissesenetlerinin 1 

kayıt müddeti 10 Ağustos 929 ı 
tarihinde bitecektir. Hisse
darlar bu tarihe kadar hakkı 

.. h l d . t•f d d 1 NOVO'"fNi 
r~? an arın an ıs ı a e e e_-ı birah!'..!~~~~ntaso 

Devlet ~emiryulları ve limanları umumi i~aresin~en : ı !~~.:e:ir~=n:!!, n:.:~.tıA~ 
On dokuz kalem kağıt ve karton mıinakasası 9 Eylül 929 Pa· mahallesinin Vezneciler caddesinde 

zartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları binası ;\lal- 41-43 No dükkanların ankazı pazar
zeme dairesinde yapılacaktır. münakasaya iştirak edeceklerin teklif !ık suretile satılacaktır. Almak iste-

yenlerin şart namesini görmek üze. 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 1 5,30 a re Fen kalemine müraacat ve ihale 
kadar umuınt müdürlük kalemine vermeleri l!zımdır. Talipler müna· günü olan 3 Ağustos 929 Cumartc3i 
kasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada .\lalzeme daire· günü saat 14 te Daire encümenine 
sinden, Iatanbulda Haydarpa7a mağazasından tedarik edebilirler. müracaatları il~n • o~unur. 

Mücellit presi aranıyor ~•••• şehrcmanetindcn , :\!ahı halin • · t otuzuncu alı gününden itibaren 
BilyOJı: eb atta bir mllcelllt presine lttzum vardır satmak Ek ..,. 17 ku f 1 

1 
' me0~ ruş ve ıranca aya 

isteyenlerin idare mlldlrlyetfne müracaatları. yirmi iki kuru~ yirmi para az~ml 

• ············- fiat vazcdildip;i ilan olunur. 

öğle tablldotu bahçede 

Zı\ YI l'oloe'a konsolaıus" 
nun 22 6128 tarihli ve •M l 8J l t8 
nümerolu pasaportum ve ika'llet 

vesikamı clbi elerimle bir' kte ikamet 
ettlİ~im Galaıada Rus !\laıiasıın !51 
numerolu odada zayi e ·Je<lim \ e 
yenilerini çıkart ıca~mdon eskilcrınm 

hükmü olmadır;tnı il~n c\ lerıın. 

'.'tanislav Zuknv · 

Be~ikta~ parkındaki tiy:ıtmlia 

Bu akşam ( lnkil:lp ıiyaırosu ) 
temsilleri ~eh..ir tİ} atrosu \ e s:ıhık 

d•rülbedayi san 'atk:\rlan birlikte 
(Cçüzler) vodv!J ,l porde. 



PAZARTESİ 
29 TEM~fUZ 1929 

Si NE 
Jlilliyct 

BİN SÖZ 
BlRRESİM 

, 

Dun Taksim Stadyomunda Galatasaray. Feneri abçe muhtelitile Mısırlılar arasında yapılan ve muhtelit takımımızın 

galibiyetile neticelerıen maçtan bir i.Dtib~ 

·I !!!!!l!lllll .... ~~~!!!!!IJJ!!!!llllllll~ 

lh n yazmacı esnafı cemiyeti yeni hey'eti idaresinı 

intihap etmi~tir 

Tophanede tesis edilen lort otomobil tamirhanesindeki 

amdiyet bir haylı ilerlemiştir 

Seiberling İç ve dış 
lastikleri en sağlaın 
ve en çok sürülen 

Amerika mamulatıdır. 
Türkiye acentası: 
Fazlı kardeşler 
Bozkurt Han, Galata 

S.EIB 
ALL-

- .... Azim mevrudat~ 
ı Yazlık son siparişler vürut etmlf ve gümrükten çıkanlmışur. Mev-

simin ilcrilemış olması hasebile hanımları mahsus kostümlük ve 
mantoluk safi yün ve hakiki Jngiliz kumaşlarından gayet mü tahap 
bir parti esasen tenzi!Atlı olan üzerindeki liatlardan ayn olarak yüzde 
1 O tenzil Atla mevkii furuhte v12edilmişıir. Bu her vakıt ele geçmez 
fırsau kaçırmayınız ve menfaatiniz icabı olarak herhalde Calatada 
Topçular caddesinde Bebek tramvayları durak mahallinde 53 numarada 

'T TA Ylll.\};\'\ İngiliz kumaşları ticarethanesini ziyaret ve istifade ediniz. 'T 

.... ·····Q············ 
TRAŞ 
BIÇAK
LARlNIN 

ŞAHI 
GELMİŞ
TİR 

Dünyanın en nıasıdır. Bıçaklarınızı satın aldığınız mağa· 

zadan mutlaka isteyiniz. Deposu; Bahçe Kapı Birinci Vakıf han 

!'§1~ Telefon lstanbul 3949 ··~MH .. 19 

Metogom Maaden ve Kauçuk 
'f ürk anonim şirketinin 

Fcvkal'ade olarak hissedaran hay'eti umumiyesi 7 ~ylül 1929 tarihine 
• n otlif cumartesi günü sa•t onbirdc şirketin merkezi olan Calatada Giımrük 
cıJJe-indc l lüdavendigılr hanında üçüncü katta 71 numarada zirdeki ruz
n~nıci muzakerata dahil mc.:sai1i tetkik ve müzakere etmek ı..izre içtirna 
edeceğinden hi,;edaranın yavm mczkOrda ve muavyen saatte hazır bulun· 
malan rica olunur. 

Favkal'ade olarak toplanacak hey'eti umumiyeye ait 
1 J !;iirketin tatili muamel;lt · eyleme<ine ve fesih ve tasfiyesi lüzumuna 

<lair meclisi idar~runun krra.'.lti ile hir katar ittihazı. 

ilan 
Adl.ive vekaleti levazını müdüriyetinden: 
Ad ı ı ,. c ceridesinin bir sen el ık tabı münakasası 26, ıemmuz;929 tarihinde 

>artnamcsi veçhilc icra edilmiş isede teklif edilen fiatlar haddi layık görül
mediğinden tarihi ilftnpan itibaren bir hafta dıha temdit edilmiştir talip 
ola nl ann ye' mi ihale olan 6 ağusıos 929 salı günü saat onbe~e kadar 
AnkaraJa adliye vck~leıi levazım mübayaat komsiyonuna müracaatları 
ildn ı 1 ,nur. 

Erzak münakasası 
I~aytar mektebi Rektorluğundan : 
\JL' ıi rr ı..n ;ık; ' atla 1 ulun.ıp talibi zuhur etmemesine mebni 

ihale k ı l : n ı ıaı:ı n ekmek, Lr, 1.rzıı k \e sebze mcy\c ve mekulan 

i : a y "ı ~ )C in . ı 1 Temmuz rııcı <,.'ar,amlıa ı;ünıi ihalesi icra kı!ı
ıı:ı c.ıgıı t Jn t p olanla rın ,cr:uıi \c cı safını ı;<ırmek üzre her 
ı;ıın \ C 1 C !;llllL def "l. ·ı " 1 lıın , ·l'ıda muc <c , U[J Ztiraiyc mu-

Metogom Maaden ve Kauçuk 
Türk Anonim şirketinden 

Senelik adi hisscdaran hey' eti umumiyesi 29 •ğustos 1929 tarihine mu
sadif perşembe günü s .. t on birde şirketin merkezi ol•n Calatada Gümrük 
caddesinde Hüd•vendigAr hanında üçüncü katta 71 numeroda zirdeki 
ruznamei müzakerata dahil mtsaili tetkik ve müzakere etmek ÜZl'e içtima 
edeceğinden bissadaranm yevm mezkOrda ve muayyen saatte hazır bulun
maları reca olunur. 

Ruznamei müzokerat 
Adiyen toplan•cak hcy'eti umumiyeye aic 

l - Senelik muamelAta ait murakıp raporu ile meclisi idare raporunun 
\'e bilançonun kıraat ve tasdiki. 

2 Vefateden meclisi idare azasından Mösyö K\ml{lKO ŞTAYNER 
yerine muvakkaten intihap edilmişolan aVL'kat HiLMi Beyin intihabının 
ta diki. 

3 l\leclisı idare aza>ının intihabı. 
4 - i\Iuraktn intihabı. 

Tra~zon P. T. ~a~ nıü~iriyetin~en: 
Trabzon 1-:rzurum postası lıu >ene ikiye ayrılmıştır. Ve Trabzon 

Bayburt arası lıu gün<leıı icilıarcn münakasaya konulm~tur. Bedel 
muvafık günıllırse ağustosun onuncu cumartesi günü ihale yapı
lacaktır. 

Galata ithalat gümrüğü mÜdüriyetfud~n: 
Cinsi eşya adet nevi kilo 

l<;lvan harirli pamuklu döşemelik "andık 48 

Kuru çeşme antreposu eşya>ından olup evclce ilan edildiği halde 

bazı eslıalıı kanuniyeden dolayı tekrar muzayedeJe vaz'ı iktiza eden 

harirli dö~~mclik mensucat 4 '8 /29 Pazar günü mahallinde sanla
caktır. 

Istanbul Tramvay Şirketi 

Otobüs Servisi 
Müdiriyet, Beşiktaşı Maçka tarikile Beyoğluna rapteden bir Oto

büs servisi tesis edildiğini muhterem ahaliye il~n eder. Bu ser\'is 
Beşiktaş vapur iskelesi vasıtasile Beyoğlu iie Üsküdar ve Bogazici 
beyninde en seri muvasalayı temin edecektir. 

l lAREKET VAKiTLERi 

Beşiktaşıa : Ihlamur caddesinin köşesi ( Şlrkctlbayrlye iskele
sinden 150 metro mesafededir ) 

Beyoğlunda : Harbiye meydanı 

• hareket her 1 O dakik•da bir defa 
SERViS ; 

Tatil günlerinden mada saat 7 dakika 30 dan saat 21 re kadar 
Cuma ve tatil günleri saat 7 dakika 30 dan sabahın birine kadar. 
Cuma 'e tatil günleri hareketler her 7 dakikada bir defa vaki olacaktır. 

Str\·is 'üratli ve rahattır. 

lsrnnbul, l4 Temmuz l 929 
\ll'DJRIYIST 

Antrepo buhranına karşı tedbir ittihaz eylemek üzere teşekkül 
eden komisyon diln ilk i timaını aktetmiştir 

Tasarruf Kuın~araları 

-

l\Jukabelei bilmlsil tatbik 
tokdirde vaziyet edilecek ol 

emlakinden 1 la o lu h 

Her evde bankamızın tasarruf 
kutuları mutlak bulunmalıdır. 

Tlirkige iş Bankası 

TafsiJAt için bankamıza müracaat 

Cibali tütün fabrikaları müdiriyetinden: 
Tahminen 1500 ko. kömür tozu, 55 ko- tönbeki bezi, 5000 ko- çiv~ 

8000 ko- kapak ve tahta parçası, çelik tel, 35 fıçı, 1500 kola tenekes~ 4 eski 
mu~amba; 50 çeki tonoz taŞ, ağusıosun 3· ve dördüncil günleri alenen müza 
yede edileceğinden, alacaklılann yüz lira pey akçalarlyle saat ondan on 
alaya kadar fabrikada bulunmalan, nümunelerin her gün fabrlkyda görille
bileccgi. 
-::---:--:-~~~-:-~~-=-~-:-~~,,....~-,,~-=-~":""~~-- -

~ınla~ ve e~aın ~an~ası lstan~ul ~u~esin~en 
Pazarl!tla kiralık eınlak : · 

Esas No sı Mevkii ve Cinsi Bedeli icar 
Lira 

901 27 Dolmabahçe caddesinde 9/ 11 No lu 
kok kömürü imalathanesi arsası 

35 Tophanede Bogazkesende kışla alunda 204 
4 numaralı dükkAn 

Balada muharrer emlil.k pazarlıkla kiraya verileceğinden talip
lerin 31 /7 /929 tarihine mlisadil çarşamba gilnü saat on alada şu
bemize müracaat eylemeleri. 

Darülfünun nıü~a1aat koınisJonun~an; 
Tıp fakültesinin 929 senei maliyesine alt bir senellk süt ve yo

ğurta ait tekliilerin şeraite muvafık görlilemediğindcn dolayı tbti
ya..:au mezk!ire bu kere yine ı 4 Ağustos 929 Çarşamba günü 

saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usullle tekrar münaka
saya vazedilmiştir. Talip olanlar mevcut şartname ve listesine göre 

lıu bapta malumat almak üzere her gün öğleden sonra mubayaa 
komisyonu kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat 
akçesi alınamayacağına lıinaen teminatların behemehal bir gün ev
vel muhasebe veznesine yaurllması ve ahnacak makbuzun tekJif. 
namclerlc birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evvel 
komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilAn olunur. 

Devlet ~enıirJolları ve linıanlaarı unıunıl iılaresin~en : 
Ankara deprısunda kümtir tahmil ve tahliye Ameliyesi münaka

sa ı ı 7 Agusıos . 929 Cunıanesi glinu saat 1 S,30 da Ankarada Dev
let demiryolları binası :\lalzcmc dairesinde yapılacaktır. 

Munakasaya i~tirak edeceklerin teklH mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını aynı gundc saat 15 e kadar umumi ınlıdlirlük kale

mine vermeleri lazımtlır . 

Talipler m n ıkasa ~arınamelerini bir lira mukabiline Ankarada 

l\laızemc dairesinde, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
edebilirler. 

İLAN 
Cebelibereket vilAycti muh0<ebei 

hususiye müdiriyetinJen; 
Cebelibereket vilAyetl merke

zinde inşa edilecek olan ( l!jl94) 
lira bedelı keşi!li Vali konağı ıuihten 
itibaren yirmi gün müddetle ve 
kapalı zari usulile münakasaya vaz 
e iilmiştir. Taliplerin şartnameyi ğör-

ı e< ve ana göre teklif ve teminat
larını vermek üzre encümeni daimii 
vilayete muracaatlan. 

jandarma imalatha -
ntsi Md. ilanı : 

(90) kilo Komprime kinin aleni 
münak ~.53. usuli ile satın alınacakur. 

~lünakaza 18;8/29 pazar günü saat 
14 ı htanbulda Ccclikpaşada jandar
n.a imalathanesinde yapılacaktır. 

.stanbul sıhhi müesseseler 
mübayaat komisyonu riya
setinden: 
800 kat erkek hasta ellıiscsi 
500 adet erkek hasta paltosu 
121 kat erkek hademe elbisesi 
300 adet kadın hasta ceketi 
53700 metro muhtelif cins yerli 
amerikan bezi 
1291 çift muhtelif cins ayakkabı 

Bakırköyde kain emrazı akliye 
ve asabiye hastanesi için lazım 

olan yukarıda müfredatı yazılı 

muhtelif ihtlyacat tanzim olunan 
~artnamcleri veçhile ve 13 Ağus

tos 929 Salı günü saat 15 te 
ihale cdllmeK üzre kapalı zar[ 

; ıc mtiııakasaya konmuştur. Bu 

· ıaptaki şartnameleri görmek fazla 
'zahat alma'.{ isteyenlerin mczktir 

Maarif ıekalett 
San 'at mekteplerimiz i 

dürlerle atölye şeflerine 
vardır. Şefler her ameli 
hemde t<knoloil ve rnesl 
sim derslerinde ihtlsaa 
olacaklardır. 

Taliplerin türk san'at ııı 

!eri şahadetnamesinin yab 
rupa mekteplerinde ( tek 
veya Enjeniyör) vesikasını 
olmaları şarttır. 

Talipler ve fazla tafsilat 
isteyenler yüksek tedrisat 
sine müracaat etmelidir. 

Sanayi birliglnden : 
1 - yerli mallar ser 

Ağustos 929 tarihinde 
saray lisesinde açılacakUT· 

2 - Sergiye eşya kab 
başlanmışur. 4 Ağustos 9 
rlhinde eşya kabulüne 
verilecektir. 

3 - Trlkoraj, deri, sS 
fabrikalarının istical etmele 
olunur. 

• • • 
Sınai müesseseler esba 

92 8 Mail senesinde 1 

sanayi kanunundan isrifade 
muafiyet ruhsetnaıne~ini h~ 
muamele vergisile mükell~I c 
müesseselere Prim tevtı 

cektir. 
Mlie>sese sahiplerinin 

vekaletnameyi hatz vekiJI' 

Türbede kı\in lstanbul rrıı"t 
sanal mudüriyctine derha 

racaatlla dörtler nlishıı 

beyannamesini almaları ve 1 
k!ir beyannamelerin y~ıı 
Ağustos 929 tarihine kadıır J', 
mehal mal idarelerine rcV' ı 
mesi ilan olunur. 

Doktor Kokolı.ıt 
Emrazı dahili ye (Cö~ii~, 

mide hastalıkları tabibi ınuı_~,, 1 

Beyoğlunda sakızağacında ,12' 
~~~~~...:...~~--~· 

Maliye kırtasiye deposu 
murluğundan: 3 ııl Vekaleti celile hesabın• ı<' 
tarihine kadar Avrupadan ge 1 ,ııı 
vilayata aevk olunacak Je,aı 
tasiyenin civar iskelelerde~ at 
bahçe ve Sarayburnundakı. 
nakliyesi mahfuz şarınaıne~e 
bince ve yirmi gün müdde ~ 
münakasaya konulmuş ~~op 19 ~ 
yat haddı liiyik görüldu~o çaıf' 
14/8/929 tarihine müsadıf ill'l 
günü zevali saat ondörtte 1~,.,fl 
ra olunacağından talip ~ıı::;0!1#. 
senelik nakliyat ın beddı 1,,.ıı 
ni olan 5000 liranın yuzd~0,a~ 
çuğu nisbetinde teminatı esi~' J 
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