
Bir kaç gün evvel borsa 
komiser vekili Ankaraya 
gidip geldi; gazetelerde 
yeni borsa kanununun spe
kü lasyoncular hakkındaki 
şiddetli ahkamının tatbik 
edileceğinden bahsedildi. 

Müteakıben borsanın tatil 
olduğu bir günde Beyoğlu 
gazinolarında toplanan bir 
takım hava oyuncularının 
dağıtıldığı gazetelerin ha
vadis sütünlarında yazıldı. 

Gazetelerde bu tarzda 
neşriyat yapıldığı sırada 
İngiliz lirasının kıymeti 
( 101 O) kuruş derecesinde 
idi. Zannedildi ki yeni 
horsa kanunu tatbik edil
ıneğe başlayınca lngiliz li
rasının kıymeti eksilmese 
bile ani tereffular görül
ıniyecektir. Memleketin ti
caret hayatı hiç olmazsa 
bu yüzden artık zarar gör
ıniyecektir. 

Halbuki bütün ümitler 
hilafına olarak yeni borsa 
kanunu tatbik edilecek der
ken bilakis lngiliz lirası 
Yükseldi, (1010) kuruştan 
{1022) kuruşa kadar çıktı. 

Maksadımız şu küçük 
hadise ile yeni borsa ka -
nununun kıymetini muhafa
za için borsa tedbirlerinin 
kafi gdemiyeceğini bir ke
te daha nazarı dikkate 
vazetmektir; aynı zamanda 
lngiliz lirası ile kağıt para
nıız arasında hasıl olan 
farkın daha fazla artmaması 
için artık en esas1ı tedbir· 
lere müracaat etmek zama
nının gelmiş olduğunu söy
lemektir. 

Filhakika paramızın kıy
metinin altına nisbctle tes
bit edilmemiş olmasından 
dolayı memlekette herkes, 
her müessese başka suretle 
z::rar görmektedir. 

Nakit halinde ifade edi
len ne kadar milli serveti· 
rniz varsa hcrgün bu yüz
den biraz daha eksilmek • 
tcdir. 

Bilfarz devletimizin se· 
ne :ik varidatı zahiren her 
sene arhyor, fakat yekun 
İtibarile kıymeti her sene 
b:ıtkis eksiliyor. Eğer pa-

. rr ıııız bir sene içinde kıy
n1 t:nin yüzde beşini kayb

etmişse ( 200 ) milyonluk 
bi.tçc altına oisbct'e kıy· 
illetinden ( 1-0) milyonunu 
kaybetmiş demektir. ( 10) 
nıilyon lira sermayesi olan 
h::rlıangi bir Türk bankası 
bu serımı.ycsinden durduğu 
Ytrde ( 500,000 } lirasını 
znyi ctm:ş demektir. Ke
zalik mc-mlckettc Türk pa-
rası ile iş gören ne kadar 
rniiesscse varsa her sene 
Yf zde beş nisbeti dahilin
de açıktan bir :zarar verir. 
Ve eğer İngiliz lirasının 
kıymeti sene içinde daha 
fazla yükselmiş ise umumi 
zararın o derecede artaca· 
ğı tabiidir. 

l3ir kaç senedenberi ga· 
zetclcrde sık sık iflas vak'a· 
!arından bahsediliyor. T et
kik edilirse görüliir ki hi
leli olmıyanJarm yüzde dok
sanı pcra meselesin<lendir. 

Hulasa memurlar maaş· 
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itizar 

Londra s~firimiz Ferit B. 
ııolftai ııazarıın.ızı 

Yunanlılar 
SIJ18.min zırhlaını al· 
mıya karar vetdile 
Mukabele btlmisil 

fapu umum m6dflrlJ 
dan Ankaracl8n il idi ııasıl aıılatmıştı? 

«Kaklamanos:.un VunAn noktai 
nazarını bir mektup ifc izah et· 
tiğinf, kendisinin de rnübadcle 
meselesi hakkında 'İ'nrk noktııl 
nazarına tercüman tlaCA~mı 
anlatmakta ve s6ı:letf ne şu 
şekilde devam etmektedir: 

Londra •eArimiz Ferit B. 

f vvelki günkü telgraflar 
Londra sefirimiz Ferit Beyin 
«Taymis:rıe gönderdiği bir mek
tuptan ve cı:Taynıis» in bu mü
nasebetle yazdığı bir başmaka

leden bahsediyor 'ardı. 
Dür.kü posta ile gelen 30 

temmuz tarihli o:: Taymis:ııte bun
ların aslına muttali olduk. Ferit 
Bey, Lon~ra Yunan sefiri M. 

Hoca 

« Türkiye, mübadele mese • 
lesinde en itllHkflrane lıissiyat 
ile mfilhem olmu§ ve sulh da
vası hakkında mütemadi feda· 

klirhklarda l'ulunmaktan geri 

kalmamıştır. Muhtelit komisyon 
azasının şfikr an ile kaydettik
leri bu hattı hareket sayesinde 
muallak mesailin hallini bir kQl 

haline getiren bir proje ihzar 
olunmuştur. Vnnan hükfımetinin 
bu projeyi reddetmesi son inkı· 
tam sebebidir. 
~ Alt tarafı 2 inci sayılamııdadır] 

Yakup 

Ankarada ton heyeti ve\lle 
lçtlmaında hazırlanan cevabnrız 
don Atına sef irlmlt Enis bey 

tarahndan Yunan hnkeımctlne 
tevdi edilecekti. Alch~mız ma-

leımata göre hokeımetlınlzln ce· 
vahı , mübadele meselesinin 
Cemiyeti Akvama havalesi tck-

l~inl reddetmelde beraber, mü
ıakeratın inkıtaı mes'ultyetlnl 

Türklyeye 8tfctmek UUyen Yunnn 
notasına dornst ve ılddetli blr 
cevap tcşkl] etmektedir. Yunan 

Ba1~1{csirdeı1 Aıık:araya 
sevJ{edildi 

ıef iri Papa tle mübadele mu· 
rnhhası Dıyamandoplosun, ccva• 
bımız Auna hokomeUne tevdi 
edildikten sonra harcKd edecek
leri bıldirılmektedir. Muhakemesine orada devam edilecek 

vcl Temyiz Alınacak iedabfr 
Bıılıke sir de 

çıkan Türkdill 

rcfikimizdc o-

Imduğum uza 

göre l loca Ya· 

kubun mubakc· 

mcsinc Anka-

rada 

edilecektir. Re

fikimiz bu hu· 

su..,tn şu mn· 

Jômatı yeri-

yor: 
_ ıınsis 

ınenfaatl için 

menfi propn • 

ganda pp· 

mnkla maz· 

nun I1QC8 

Yakubun mu-

bakemcs l ne 

diin dcvıırn 

edilecek ve 

suhut t5tinıa ... 

edilecekti· 

mahkemesi 

müddei umu

miliğl n.clcn 

BnlıkeJr müd-

del umumili

ğinc birknrnr 

tcblig cdllmiş 

Ankara heyeti \•ekile lçtl· 
maında, Yunan tebeasının emlıt
kl fizerinde gayri mnbadıllerln 
hukukunu temin için tatbik 
olunacak tetblrler hakkında da 
karar ittihaz. olundu~u muhnk· 
kaktır. 

Bu tedablrln, cevabımızın 

teblı~ile berabe tat~lkıne geçl• 
ve Ya kup leceğl anlaşılmaktadır. 
hocanın An
karayn sevki 

bildirilmiş ol-

duğundan 

dUn muha -

Ankara, 3 - Yunanlılarla 
ınkıtna u~nyan müzakernttan gu 
ana kadar Yunan emllklne 
\•azıyct için hükOmetçc emlr 
verllmlş değildir. 

Bugün öğleden sonra orayn 
keme yapıla· muvıısalııt edecek olan T npu 
madı. umum müdüru Atıl b y, !Uzum 

Temyiz kn- !halınde vazıyet emri \ertlmesl 

b ihtimaline binaen yapılacak ha-rarınn tc nan lımet Pa~a Hz. Pendiktc kendisini karıılıyanlarla beraber 
zırlıldara nezaret cdcck, hır 

hoca Ynku- müddet lstanbulda kalacaktır. Üç gün evel Heyeti vekile içlimaında bulunmak üzere 
bun muha· Atıf bey geldi Ankara ya giden Başvekil ismet paşa Hz. dün saat 1,40 ta 
kemesi An I k · • Tapu umum mudaro Atıf gc en onvansiyonelle Ankardnn şehrimize avdet etmiştır. 
karnya nnk- Bey dün Ankaradan şehrimize Başvekil paşa Pendikte hususi kompartmanlarından 
!edildi. k k ki gelmiştir. Atıf B. bu gün tapu inere Öş erine azimet buyurmuştur. 

Yobaz he- dairesine giderek mesgul ola- ismet paşa Hz. Pendikte refikaları Hf., mahdumları B. 
rlf dun 1nn· cnktır. Atıf beyin Yunan emin- ile vali vekili ve Şehremini Muhittin, C. H. F. müfettişi 
darmn nczn· kine vaı.ıyet edılmek için Hakkı Şinnsı paşa, polis müdürü Şerif, jandarma ku· 
rctindc Kara- yapılacak tatbikata nezaret et- mandam Rnşit beyler ve diğer bazı zevat tarafından kar· 
köy tnrikl ile mek üzere ehrimlze geldlAl şılanmışlnrdır. Ayrıca bir kıt'a polis müfrezesile Pendikte 
Anknrayn sc,·- temin edilmc>kte.dır. kamp kurmuş olan Darüşşef eka talebesi de resmi sclii-

H.oca Y aleup kedilml'°tir. .. Alt ı:ırarı 2 locı snyıfaı nzd ıdır mı ifa etmişlerdir. . .. e\' ............... . 
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r::::::::::::::-.::.-=-.:::::-k.... hiplcri beş, elli miyon lirayı bu- sından fazla olmıyan kfiğıt karar verirsek paramızı mahiyeti itibarile paramı.zın 
tarından, emla b' s~ısnıını lur. Bu zararlar altın para paramızın kıymetini tesbit lesbit için elzem olan istikrarını temin etme~. I~. 
varidatlarından kır kl" de ile ifade olunursa dört mil- etmek mümkündür; yal- saklam parayı hariçten şantı nnfiadan dnha mu?•~ 
lngiliz- lirası. far 1 ş~ 1~ t- yon lira demektir. mz bunun için milletçe kolayca istikraz edebiliriz addedilebilir· Onun ıçın 
yok ye:e elınden ay e Memleketin mali bünye- biraz fedakarlık yapmak ve istikrazm hası]atı ile para hükumetimizi? ~rtık.~bu sene 
mektedır. d • sini kemiren bu fenalığa lazımdır. Zannediyoruz ki meselesini esasındnn halle- para mesclesını ka~t 1 surctt~ 

B ktai nazar an umu d bT . halletmıye teşebbus etmesı 
u no lacak karşı tek bir çare vardır, her sene bütçemipn yckil- e ı ırız. 1• d b h sta icnp 

• ı...1·r hesap yapı k • • , .. • d J -+'li 1. A . {' · · azım ır ve u usu mı • P • b'l' J.• bütün bu da paramızın ıymetim nu uzenn en nısı z ırası rasıra ınşaatı na ıa ıçın d b'"t·· .11 tçe feda-

1 denıle ı ır -~• 'b . . f k l k . k l h . . t"k ynpmnk c erse u un mı 
o ursa . ar·a ı'slı'krar· tesbit etmekten ı arettir. ar ı o ara yapma ta o - arıçten ıs ı raz karlık ynpılrnalıdır. leketın p · .. k d ,,. · t b' k ihtimallerini ileriye sürenler nıem .... d n ~u r ol· Fikrimizce tamamı anca ul>umuz zayıa ın ır ıs- Jılelunet Asını sı:ılığı yuzun c . ıo ça k k on dört milyon İngiliz lir.a- mını faiz şe'klindc venneğe vardır. Halbuki meselenin 
duğu zararın mıktan ır 
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Taymis,, te çıkan başmak e f4;\;;;.0I 
L-~-~:~.~_. VAKiT 

Yun anlılar 
Salamln zırhlısını al
mıya ktlrar verdiler 

Zubkofnn haiıraiı 
1 

Mnkabele bimesil 
Tapu umum mudurlI 
du Anluırada11 geldi AlekMndr 

Sonraları d~n çıktığtm 

zamanlar esrarenı;iz lı:iınııeltt 

tarafı::dan talip olunurdum. 
Göz Nıpisindc olduğumu anla

dım. Bir çok defalar beni 
yataı;ıııdan kıldırarak polis 
karakoluna göt!irdüler. Sanki 
denilebilirdi ki; zabıta ııaıarııı

da bütih hali teşelıbliAtın 

bafttld& idİ/11. Bıı bıdiseJ~ tt

nasında sükunu muhaiaza 

etmek diraretini eösterdim. 

Buna ra2mcn bir çok defalar 

tevkif olundum ve zabıta ile 
orı, on iki kere temas mecbu
riyetinde kaldım. Bunun kafi 

oldul!u kanaatmde idim. Bu 
halin devamı iyi olmıyacaktı. 

Bunu düıütıerclr, ben de validem 
gibi diyarı ecnebiye göz 
diktim. 

Dokuzuncu bap 
Plr11r ve ecnebf diyt1 -
rınd11 haını'f k11bul 
\'alidem elsine! tenebiyeyi 

bildiıtlmden f fade ederek 
ecnebi miıessesatta iş arawak
hğımı ta\ iye etti. Sonra 

yiıksek bir m mur yanında 

ter<.-uman olıırak hududa ka

dar gitmekliğim mevzuu bah

soldu. O takdirde hududa 
prk yakın bulunacak ve onu 

kolaylıkla gcçebilc~-ektim. 

Sovyetler nezdinde sul 

söhretim olmakla beraber 
elsinei ecncblyeyl tıınımaklı

ğım s.1yesinde ecnebi mı.i

~5es~tıntla bir yn- bulabil
dim. O 5ırada , ·alf<lem Rusya

dan çılı::abilmeklij';im iç.in bir 
müs:ı~de istihsaline çalı,ıyor

du .• "ihayet bu mü ııade i;

tihsoJ edilebildi. Oç 8} ls,·e
Çt: itm~kliıtlm ta,vip olun
du. Bu havıKli> bildiklerim 
arasında buyuk bir hu.set 
uyandırdı. 

Bir çok ipari,len!e bulu

nuldu. Bir çokları nii!uılu 
bildiklerim oldu)(u zanmna 
kapılarak kentlileri için de 

müsaade istih>al etmemi rica 
eylediler. Herkese "peki, baş 

iısf • diyordum • r alıısz 
bir tek dı.i,iincem vardı: Ben 
yakayı n,ı,ıl ~ıııralıltecck

tim~ 5o yet hukômct mc· 
nrnrlarınııı bıleti ruhiyesiııe 

vakıftım. J lu<ludu a~mad~a 

beraber yüksek ciimhuriyet Ad
Jiresine tariz mabiyeıini lııtiva 
c~n neşrı.-atı üzeıiııe Teca•üze 
ufr mı§ ııruııu lu bir .adanı H· 

tatile yalrcız }11 k2d:ırını söyle
yiın ~ı bm: Vnzi!eikaı•uıı;yemi 

ve ıicdıniyerni ifııettim. 

Bmıdan çok mü·ttrihim Y'ı»fan 
dedikodulara ehewırıiyct WTe· 
ce:ı k.adar ~ı•a nazarlı ~~ılim. 
lzmir gazcteı;iııin n~riyatıııdaıı 
doıayı muhakeme hı:wruı;da 
Jıul<uınu arayacağım hbiiJir. 

Pu neşrly~t şnh ımla berabtr 
tııafcvlderinıe tariz ıııahi)'etlndedir. 
llcı •tı:tl mııbarr.r.o decliii tihi 
lıerlı: ııgi lir sur~tJe beıı bir 
saıillalye itmif değilim.Bir Ad

liye ıııemuruou börle bir •a.· 
zife>-e ta yiıı i:leıılı r her halde 
onun tlukuk tahsili ikmal t!

miş, muhtelif memuriyetlerde 
bu'~•n·u~, mtskkte teferuat ve 
tem;ıyitz ebııiş olmasını nazarı 

dikl:ale almışlardır. 

J(11driye H. fılfm arllsll .• 
izınir ıazetelerinde o1cudu

~urr.uza ~öre, bir TU..k ve iki 
Aınerikrn filim Jcumpaııyuı bir 

tnim çevvimıeli için Kadriye 

funıma mGracaat etmiştir. 

Kadriye hanını yimdiye kadr 
kadilerine böyle bir t.lclif 

vaki olmadıf.-ı sôy1emii n: 

- Bu kıımpaııyalar ktanbula 
gelerek bize ıııilrucat edebilit-

Jer. Ai:WlarJ CCYal) mnfidJr. 
Aile terdinUı 1inıdlye kadar 
uiradıtı dilll hal klfidir. 8-
Jul>uJ edeme• i1. D•.ıı:i,ü. 

rahat nefes alamıyacağııru 

biliyordum. 
Validem heııi tekrar trene 

kadar t-eşyi etti, ve kendi ·i 
1 ·veçe geçmek için ne müm

künse yapacağını söyledi. 

il ey hat! nlideıııin bu eınelt
ne nail olması i~'in altı tene 

daha ge~iş! 
İlkbahardı. '.\Ioskovadan 

gayet guz.el bir liıwada arrıl
dım. Petresburg Sanburg ve 

"Reva!~ cihetindeki", 'arrn" 

dan geçecektim. 
Hududa }·aklııştıkça içim· 

deki heyecanın .arttığını far
lı:ediyordum. ~ Lenlngrat,, tan 

"Reval"e kadar üç yüı 

kırk yedi kilometre Yardı. 

Omnibü> treni bu mesa[eyi 

on altı saatte kat'eder. ~ Es
tonya,,run hudut istıısyonu 

•Narva,.dır. Fakat gümrük 
yoklaması bu istasyondan 
evvel lcra olunur . Kontrol 

memuru pasaportumu mua

yene eder etmez dedi ki: 

- !\Iemlekçtten çıkmak 

!çln size verilen müsaade 
geri alınmıştır. Hemen ":\los

kovn" ya dönmeli lni7.. 

Şu halde bolşeviklcr \"UZ 

geçmişlerdi. İntizar dtiğim 
veçlıile olmuşta Kendimi lü
zumruz tezahürata kaptır

madıın. Başka bir trenle 

"Leningrad" a avdet etmek 

istirorınu~um gibi bir ravır 
takındım. i\imsenin b~ni t3-

ras,ut etmediğine kanaııt p;c
tirdigim bir sırada trenden 

atlı yarak tarlalar arasına dııl· 

dım. Az soıır:ı bir köylüye 
tc;;a<lilf ettim; o bcnı gi;t.!i<..'C 
"Xarva,, pı götUrtlu. 

1 lududLi beygirle ~ı:çnıi~ 

tim; eEstonya~ l!a bulunu· 

yordum. Trenle yoluma de
vam ederek "Reva!~ c var

dım. D05t lıtr aile ııe7,djndc 

kalarak banr. lS'·cç r:u ı 
gönderilmesini bekledim. 

Çllnkü Ru> rara rnın hiç 
blr bymetl yoktu. Her şey 

yolunda gitti. l>'·L-ç k:Ofl,;okı
sıı ebeveyn;m he>~.bıııa bile
timi aklı. llir rl7.ıı istihsal 
eı:tikten wnra, Stolwlma mü

tc\·ecdbtn yola ç-..kııın. 
ıau. .. ı 

Bugün Amerikada 
Clzlı ,.o1cıı a-.eriye .~ 

Lotıdrı, J (A.A) - Fri
drihshafcndcn Daily .'!aile 

gelen bir telgrafoa.me ·e 
nazaran Kont Z~plin balo
nunun pazar glinü Anıc

rikaııın Lakchor't ta\Tare 
karargahına nıu,·asalct • ~dc
cc~ne Ye haltn Renmıt a
daları i'tikanıctiııde yoluna 
de,·am ettigine dair A~ 
telsiz istasyonundan hir ha

ber zuhur ımiştir. Dr. Ele. 
ııerden gelen bir telgr:ıfna
meJe gizli yolcunun illr fır
satta geri gönderileceı-;>i Ye 

burada bir ibreti müessire 

ceşlı.il eı.lecek surette tecziye 
edileceği bildiıilmek"tedir. 

Muhtelif 
Ankar., 3 (Telefon) -

Balıketir EWaf miidiirliiA"ü
•e Erzurum müddei ımuı
ım.i Hqi., Bey. Karahiur 
ahl:ıiye aidlhiüfüu Dr. 
Hütey" .Ralami Bq ta7ia 
olundular. 

cocuklannın hepsine ay 
• 

t\u.ı ru.fı birinci sayıfanuadatlır ] 

Vestııik 11eşredlleul< . 
Anbırı, 3 - Y llllH sefiri 

M. Papmıtn hır haftaya kadar 

A tinaya dönmesi muhtemeldir. 
Y ıuıan biilı.Qıneüııe Ycrtlecek 

c'°"ap baHuıda henüz bir şey 

ö~ren.uıe!t kabil olrnaını§tır, Ce
v.bınnz btıP ıeblııt e<lilır~ 
veuilt ajanslara tevdl olunacaltır. 

P11panrn son mul4kafı 
Atina, 2 (Fos) - Ankara

daıı ıeleıı tdgrafı gllre M. Pa
pe T evl:k Rüı«ı beyi ıly.-et 
e~rdt mübadde ıııeselesb:ıin 
lıalteınc havaleıi için Y wıanls· 
tan wafındıuı vaki teli/e YNİ· 

!«.ek cevııp hakkında görilJmii§
tür. T eYfik Rl.iştü B. cevabın 
tahriri olarıılı: ver!J..ceiinl töyle

ınlftir. 

Bu .. ıı.u.elıeıle M. Papa 
lıokcmetittin hissiyatı dıiıııa pelı: 

dostane olduğucu teınin elmiı 
ve ıhıılafıo halli arzıısll.ı bu ıelı:
lifıe bundııaunu iliYc etlllİftir. 
Cevabımızı bekli}-orlar 

ı\tina 3 (.\nelı:)- Anluıramn 
cevabııun bugün Türk sefiri 
Enis bey tarafından tevdiine 

' lntiuır olunmaktadır. Hariciye .1 

nezareli mahafllı cevabın ınahi- 1 
yeti haUmcla ihtiyatklr dav
ranmabadırlar. 

Tevfik lfAmll Bey ve 
M. Holşt11t geliyorlar 

Hariciye vek~ı ile temas 
ve talimat alma!< üzere Anka· 
raya giden baımurahhas T evfilc 
K!mll ~yln bugün şehrimize 
avdetine inliza olunmaktıdır. 

Bir ınüddetıeıı beri mezııaen 
memleketinde bulıınan komisyon 
reiıl M. Holııadın da bugün 
A vrupadan muvaıalatı ~klen
ınelr.tedir. 

Sa/amini alacaklar 
Auna 3 (Aııek) - Harpten 

evd ı&marl•nmıı olan Salamın 

1

1 

zırhlAsını muayeneye gidenheyetl 
lenıılye tetkıl<abnı bHimılflil'. 

1 Heyet, 'fes-diği rapo<da t.ırblının 
gn-ek l<ıymel , gerek kudreti 
lıatbiye itibarile miltı:enı.md bu
lunduğunu , ve A\deniz muva· 

zeneslnde mO!ııııı bir rol oy
nıyacak kabiliyette olduğunu 

bildirmdctedir. 
Yunan 911:.ı;etekrinln 
yerdDdeı-1 Uıfs/LtJ 

Soa sdea Atiııa pı.eteleri
ıılıı balıeme ait \" uuıı teldifı 
halı:kmd,t va-dikim ıııal&maıa 

aazaran. bu tdd.if, he.ez bal
\ad;l-ıı olaa bitı'lıı aaesde
kre tamil bulwımakıadı. 

T. RCljti n. Y 1111• lıfiko -
metin1ıı hu ıdbfı.ııı M. Papa 

Hariciyede 
Ankara. 3 (Telefon) 

Prag müstakil şehbenderli
ğine Cenevre konsolosu 

Hikıpet Naci, y~rine 1 inci 
şube katibi Mazlum, onun 
yerine Bagdat kançıları 

Necati, onun yerine proto
kol başkatibi Fuat ve o
nun yerine de Prag kon
iiııül Bedri Tahir Beyler 
tayin otınmuşlıtrdır. 

Jandarms U. K. 
Ankara, 3 ( Telefon ) -

Jandarma U. K. Zeki Pa~ 
tetkikten doodii. 

Ruslarla müzakere 
Ankara, 3 ( T ddon ) - İt -

!Wit, ihracat defterlerinin tan. 
:ı:.lmi için Rus mtimessilleri ile 
paurusi güııG mCaakere baş. 
lıyaaktrr. Mfiulc.ereye ticaret 
mlidiirll u umlsi Naki, lıatict 
ticaret müdürü Avni ,.e .diftr 

ild mlltdıbas iftitalı: e.decdder
dir. M.i.ukCl't 1.ıaııbW.U ala
caktır. 

Londra sefirirızi::, Ferit B. Valtilde: dlatiçte: . \ 
ll0 kf (J l n G ::,(] rt fnl'Zl 1rti~a tahkik.atına devam Bulgar hariciye nazı· \ 

olunması hakkmd düıı ve- rı Sırpların uyu;ınak tııı· ~ 
fl(L.')t { aızfalnıt.){t? i. k~letıen bir i~'ar vakt ol· sıı;unda maniler ihtusı halin·~ 

-------...,,.--J i mu~tıır. i\liHunıiklik, maz- de Bulgarbanııı daha lıa~ka i 
( Oaııarafı birinci JA)'1famızdadır) leyi meyzubahseden b~maka· ~ ııı.ınlardan bazılarının iddi- türlıi siyasl tedbir ittihaıı· 1 

Yunm 1 ükumetinin itlr~zıııın leslrıde miJoC41t:le mcoelcsiııin J a•arı etrfında tekrar isti- na mecbur bulunacağını be· { 
sebebi yukarıdıt mevZ11 ba~t- tarihçesini yaptıktan sonra ~ 7Jılhlarda bulunmaktadır. yan etmi~t:İT. j 

son defa muzakernuıı iııkı- l -00 1 li.irriyet Uf) 'ndeki 00- Rusya ile lnı;iltere ; tiğinı.z projenin eweke menıle· 

keti lakeden bazı Rumlarııı Tür· 
kiyeye avdetleri mı'iiaduini 

vermeme$idir. 

ıaın:ı sebebiyet veren Rum· '} dnayetin faili Şemsettin ura,ında tecdidi mün~scbet l 
lann avdeti meı;el i ti'l.eri1'· ~ J.5 .seneye mahkum olmuş- hakkında tekrar bathyan ~ 

tu_r. miizakerclcr talik edim~tir. ff 
Bu ret şu 

de ~~ mfüııleatı oomepın • 
e>~slara Minat et~ktedir. i, -00 Yunanlılara ceYabımız -00 I..ı\hide to_planacnk o· j 

~ dün tndi edHecekti. lan konferansa gıdecck ıılan t cdiror: 
Türki.yeyi terkeden Rıım 

dseğyeti .luıbireı·i,memlekcte 
avdet etmemek wtın1 kendi 

arzu ve phtiyularile kı!bııJ 
etmi*ler, bµ cihet pm;aporr.
larıııa i~ret edilmi;;ti. J.3unla

rm mütebıkl kısmı ecney 
' bk deYletln ~d~na girmi~ 

lcr, y:ılıut ta ecnt:bl d"·!;t

lerin hizmetini , i1a etmi~let 
ve bu sucede . Türk tabtlyt:

tiııl znyl eylemi ;lerdi,r. llıınun 
neticesi ol•rak Türk bükume· 
tt, bu mahiyette olan bir 

merelc ~klonda her Jıangi 
bir nu.i1.Jkereyl kabul etmt!
ırıtlltedir . Çünkü bu m ele 

münbasiren hukuku lı!k.imi· 
yetimize taallCık etmektedir. 

Run<J.n baib, yukarda . ' 
mcYztıu bııruettigiın projenin 

mail k!linutııla taı iye olunmı 
ı;arei hal, .l;tanbulda ctabli 
ol~n ye o ıamaıı lstanbulda 

bulunmıya~ı-Rıııulnrla, I 918 de 
Y uııanistan\la bulunan fakat 
orasını tcrkedcn illüolüıru.ın
ların mallarını Türkiye ve 
\' un:ır.istana terketmi, tir. 

Ru Rumlıırııı Türkiyeye av
,letine müsaade edilirse pro
jenin bütün mali munzcne i 
altü•t ol11C<1ktır. 

\".uiyct, · Ankıırıı.dııki Yu
n.an .sefirine izalı edilmiş Ye 

oıa itilı\.foa.rne eraitinin bir 

birinden tdrik edilınc;z oldu

ğıı, bir inkıta takdirinde 
sabık taajıhuderdcn birilc 

b:IJ\lı :ıayılmıyaca!!ımıı söylen· 
miştir Yunan hükumeti, her 

şeye raj!;mcn. noktııi nazarın
da ısrar ettigiııdcn müzake

rat inkıtaa ul(rumıştır .• 
• Taymh. in makt1lesl 

'faymis gaı.ete!'İ bu mak.a· 

vaıtlasile aldıktan şoııra, Ba~v& 
kıl ıle görüıec~ni ve onu 
müteakıp kat ·ı bir cevap v.,-e

c:eğini beyan etmişlir. M. Pa
pa , T. Rü§tü B. ile ınükile· 
mesinden, Türkiyeoin hallcdil

memiı bütün meseleleri hakeme 

havale talifini reddedeceği ih

li.asmı ha.ıl etmit ve bunu 
Yunan Ha. nczaretiJ1C bildit

mişıtr. 

"Türkiye ~liri bu oah:ıb ı hh.a ı h kA • ~- .A.. Tapu umum müdürü mura s ar Ü umctlcrcc • 
ıntı~ar eden rnektııbuııcla Y L cd'l İ i Atıf Bey Ani.arıdan uc). inti11ap ı miştir. Fransnp ~ 
( Rumların avdet etmeme!<i) - " ~ı 13 ş ' ~ ıni•tlr. ". riyan, Almanyayı t ~ 
rne. eleoi.ııdc hükUınetiııin luıttı ~ + Tcdik Kamil be\' ve rezman temsil cdccçktir. ~ 
hareketini mlidafoa ederek l :1 ı. ı lol~tat bugün ~chri;,,izc ita) ya, Belçika d• gidccçk l 
bu Rumlarda" cherisinin ~ gelccckkrdır. murahhaslarını te>lıit eyle- ~ 
tekrar gelmemek üzere boitti\:- \ + iş banka. ı umum mli- mı.1ıir. Amerika lıiıkun~cti l 
krini ve bunun için kendi g dürü Cel:ll Bey Aııkaradan kon[eransta mü'illhit bir aıa ,. 
arzularilc tcahhlidııtta bulun- J gclmJştir. bulunduracııktır. 
d u kla rı n ı, d i ğcr 1 c r in in e en c b i , 1111111111 ı ııı ıı ı ı ııı111111ııı111ı11111111ı111ııuıııı1111111111111ııııu1.ıı•t1ı1u 11 ıffttt1tuırı"'""'""' ıııw.ı ııft4M• ı .ı:r tttfM" 

bir hükOmetin sivil ve aske
ri hizmetine girerek Tlirk 

tabiiyetini kaytcttiklcriııi ya
zıyor. 

1922 seneşiııln son baha· 

rında istunbulun n1üşe,· vcş 

bıılini bilenler, Rumların ken

di arzıılarile, gdm~mdc üzere 

imza ye~diklcrine dair •dir 

tarafından dermeyan olunan 
ddiJi kabul ·etmekte mü~kii
lıltıı ı.ığrarlar. 

O zaman Türkiye Rumları 

Türk yazısının şırlarıııı an
Jıyaınazlardı. Bu RumlurJ:ın 

bir kısmının ecnebi hükt\nıct

kre hiınıet ctıiklcriııc I;diıı

cc bu dava Loznn muahede

sinin yeiliııci fa>.lının ilk iki 
mııddesine dahildir. l3u ınad· 

deler umum! a[tıın balı~d

mckıe ve ekscri.i Rum oloıı · 

yan 150 ki~iyi istispa ctıncl;
teôir. Bu Ruml.nn ~00,000 

lira kıymetinde mal talep et

meleri onların mlltemııdiycn 

hariçte bı.rakılmalarının se
bebini tem·ir eder. 

Bunların bir miktanna ye

di seneden beri bakan Yu

nan hiikı1meti, bu meseleyi 

Lahi diYnnı adaletin yahut 

AkYarıı cemiyetine- te\·di et

mekle, Türkiyenin dalı.ili ir 
frrinc karışıyor denemet.!..,. 

Ingiliz lirasi 
-

PerŞ,emeye naı.aran 
2 kuru~ düştü 

ln~liz lira· dün 1O19 

huçuı. kurıışıı ;ıçılm~. 1018 
ktlt'u~ oruz paraı.la kapanmış 

tır. Dun lıor ııdn kırk bin 
lııgili~ lira ı alınıp );atılnıı~
tır. 

Düıı borsa komiser \Ckili 

11~,;ıın Bey ~nları SÖ)1c

miştiı' 

- lngilir. lira!<l per~embe 
l('tıııuııc n:ız~ran iki kurıı; 

nok>anilc açılmıştır ye bor

sada lrnraretll muaıııdc ol

muştur. Buna da s~bep yeni 

kaııuının tarrwmen tatbik 

edilmesidir. 

Bursada 
İpek m~cat fabri" 

kası bugün küşat 
ediliyor 

L~nbul mcb'uw Ilı ıocyin 
Heyle Japonyalı kont Oca>İ 
ve Hurbıılı :\ lemduh Bı:y ı:;ı

rafından Burnıda tc ·i · edilen 
ipek m<'f! ' uÇ t !abrilvı;;,ııııı 

küşat resmi bugün ynpıla· 

c.ak tır. 
Rersmi kusada i•tirak et· • • 

nıck üzere ~hrimtAkn . d:ı-
Yetli lıulunıııı zc,·ac bu ul:ı;ıh 

lsaut ·eki.ı<lc TopaocJen kalbcık 
Kocaeli \"apuru ile Bıırsapı 

gideceklerdir. Davctlikr (6-0) 

ki~i kadardır. 

Uursaya .ıat (13) te nısıl 

olrcak ve fabl'ikJınm re. mi 
kü'j<lı yapıldıktıın sonra ayni 
surede ıtYdt:t edilt'cektir. -
~u~liyat siuorıası 

Ticaret umum müdürü· 
nün verdiği izahat 
Dört gün evvel ~hrimize 

gelmit olan ticaret umum 
müdürü ·akı bey dünku 

trenle Ankaraya gitmi~ir . 

Naki bey bir mulıuririmize 

şunları SÖ}~emiştir. 

r:ı-kiden mtı•melCl'lin kıı<mi 

azamı borsa harciııdc yapıl

makta idL \"eni kanunla ha

riçte muamele yapılması ta

mamen menedilmiıtir. Bu 
surctk i;-siz kalan acenteler 

i~ buldu~ gibi hava oyu

nunun önüıız de geçilmiştir. 

llors:ı dahilinde koncrola e

hemmiyet Yerilmek.tcdlr. Bil

hassa kambiyo alım satımı

nın hakiki ihtiyaçlara müs

tenit olmasına dikkat edll

mektedlr. 
T. Rüştü bey, M. Papa ile :ı.-""T"--------ı 

- Nuk:liyat . igorta tarife· 
lerini tesbit etmekte olan 

komisrona riyaset etmek son mülikatında Y- bııla

metince hangi ıııesekles- bak. 
kında itilaf hasıl oldup Ull80-

dildiğint ve binaeıaııleylı tahld
mln des-eceslnl S<X'tDUfW<. 

M. Papa mübııddedea JDll
teYelltt bütün meseleleri ihü.a 
eden doeyaı1111 talıluftloe tabi 

ol~4ını beyan elmlftlr. 

Mektep binaları üzere gelmiştim. Yapılan iki 
lstanbulda tatil hayatı içtimada ırnkliyat tariicleri 

batlar baflawaz, haber görüşüldü. 
alıyoruz ki, l.stanbul mek- ktişnr1 mahlyett~ olan bu 
teplerinio bir kısmının komisyonun kararında ııak· 
binalarım detiş{irmek liyat sigorta tarifesinde pıı-

wavvur edilmeğ'e baş- de yirmi tcnzilı\t yapılmı~ar. 
l.amışbr. Mesela bu cüm- Bu tari[enln kaza kı~mında 
leden olarak Vefa orta terud!At yapılmamıştır. Y almz 

1 şehir Haberleri 1 
mektebinin Kadırgada kaza sularımızda i~iycn ge· 

biruımanlar Ecıacı mek- milerin .kııza tariiesindc yüz-
tebi olan harapça bina- de on beş tenzilat yapıl-

Maliye müf eni~leri Huko~ tnle e i 
Romanyaya bir 
seyahat yap1yor 

l lukuk faklilteı;\ tıılet>e ce

miyetinin te~kkülile Hukuk. 
talebesinden 35 efendi (a. 

kültenin k~tibi umumisi mü
derris fa cm Akif B. in riya

oetinde Rollljnrara bir ~ra
hat icra edeceklerdif. Ta.le. 
beler önümüzdeki lı günü 
harekt edecekler, KÖltenceye, 

oradan Bükreşc p;iclccckler, 

Sinaya ve kinp; Plonu gez

dikten sonra aYdet edecekler
dir. Seyhat on gün denm 
edecektir. 

ya tatı,nacağı ve mezkur mıştır. 
binanın tamiri için on Hayat sigortası tarifeleri 
beı btıl lira sarfedilece· tetkik edllmeyeccktir. 'ak-

ti sö-ılenmektecür. Kadı- llyıt sigortası hakkında ha· 
köy !cız orta mektebinin zırladığım raporu yckMctc 
Kıııltoprak semtine nak- verecğim. 
!edileceği haberi de bu Bu tarifeler vekAlctteld 
kabildendir. komi yon tarhndan da tetkik 

Bütün bu tasavvur ve edilecektir· 
kirar!ar brıısında aklı- lstanbulda kaldığım mud· 

b ok det zarfındıı zııhire bofsa,;ın· 
ııuza relen ir n ta 
var ki 

0 
da şudur: dan Rıısyaya gönderditinıit. 

Her mektebin talebe ment hakkındı rnııJ("ttn3t 
ve mu.allimleri 0 mekte- aldı.nı. Bu malt,ı:ı:ıatı Rı::-ı·a 
bin mevkiine göre lcen- ile yapılacak olan tieııtl 
dileriııe bir vaz'iyet al· itilafnamqi bazırlıyaca.k olall 
lft4flardır. Bu tebditler velil.et komisroııuna -rere-

mılıantı vaziyetini ilı!il cc«lm · " 
etmez mi? Sonra harap Açılıp kapanma saatle~l 
bir binaya (15000} lira Bazı tlcaretane u!ılplerı 

Hayvan boraasa reisliği gibi mühim bir mebtlt ticaret odasına müracaat ede· 

Hayvan bo ı intihap sarfile acaba hala\:atte rek tlcaretanetcrln a~oıa ve 
heyed dün toplanmış, borsıı ihtiyaca Jcifi hir mektep lı:apAnma zamanının tesbltl ııe 
medlll reisi Ahlllet beyden omıuı dde d..dc müm- öğte tat1ll temin cdllmesınııı 
i edıeft dft&et tÇjo çar• kilı olaeak -.du? 8'ı ltıblt olııp olmadılJnı ssrnıuş· 
şamba günü boır-'lda lndltap ııoktıı!va itlrfıt ~•eti lardır. Oda medtsi b11 meSC-
yapr na t... \a 1fdr. 1..,._~,._d_.ı._0a_ı_d--__ ı.. ___ _,

1 
2eyi minalcete edeee1ct1r. 



1 ~ünOn ı t:;<UçUk 

Rüşvet alan 
müdür 

Haberler 

Kaçakiçkl 
fabrlkalan ~.---------------_...! Venizelos Avrupaya 

lrtişa tahkikatına devam Yıaı::~v!:~İ~~~: Y<ni· Beraat karşlSlldı 

M
ı.:mlcJ,eti büyük heycı:an· 
tarla sarsan, gazeteleri 
aylarca kaplıyan Kad· 

- ---vekaletten dün bir telı:af geldı' • 7.elosu:ı Roma tarikile a:lalıiy.-.e azııneti dolayı'' ile Alina gaıc-

Müslantik, Jül F resko fendiyi tel<ri bir Ukıın mtılıakemeltr 
tekrar isticvap etti yürüdüyorlıtr. 

Yeni yeni Jul IJtlm•I- Beyaıtt• talYtri edilen 
lerl rnqd•IHI çılnyor evlerle .-r ,,.,,,ı-ır 

Anbradan bildirildıainc göre Müskirat inhisar idartsi 
rüş~ct alırken cürmfı meıhutj bir müddetten beri ıüphelenil;., 
hal_mde rakalaııan Adliye vekl- bir evde taharriyatyıpll\lf, co1l .riyc hanım da\ ası bitti. Bir 

seneye yakın bir zamınbk 
zmdan hayatından sonra 
hu za, allı vatandaşlara: 
"lı .ı) di gidiniz. serbe-.siniz!,. 

denildi. 
Bu (.fo\'a, ilk petladığı 

Son günlerde tevsi edi· olan bir zata da 25 ()()() 
len barut işinde irti a tah· lira verildiğine dair kayt 
kikatma yedinci müstantik· bulunduğu ve bu vekilin 
tikçe devam olunmaktadır. halen memleketimizde bu· 

Dün vekaletten tahlqkata lunmadığı kaydedilmektedir. 
devam olunması hakkında Bunu teyit eder mütemmim 
bir telgraf gelditi haber malümat yoktur. 

alınmıştır. t Tahkiluıtt• """ ııofhayı Ali karor heyetinde 
bazı zevata verildiği iddia yeni mukarrerat 

gliıılcrdc -,ok l,orkunç hc
Jcflcr pe~indc kaşan bir 

takım kirli \'kdanlardan hah· 

!'ediliyor, Caziyc suika ·t 
g.ıddarlığından dı.:111 nırulu· 

olunan paralar etrafmdaki All ltarar 1-lcyeH rlllO"linden: 

yonlu. istizahlar tetkil etmektedir. Mıicadelci milliye esna-
Turki,evi yeniden biu• Müıotanlik Nazım B., dün snıd• çegilcn tcl~ra!nam<ler· 

J
"I f k ~' ya· te'·-ar den elde cdebildı'kleri11ı' ln-

7.anbn hir utan ,·e pmi 
hir Jastan ı;ıl~armak kabilh·eti 
gören, o cc\ heri dchasilc 
işliycn Gaziye suikast, doğ· 

tden bu millette bir mt:· u res 
0 ı::.ı. u .iltic~•P etmitlİr· Bupn de J?.ilizlerc tıffdl ~tmek suretilc 

J..eon f reako Ef.. isticvap if~~· e:ırar ederek amalt mil-

nulan d<>8auya vauıun göğ· 
sime· bıçak saplanıakla bir

"fü. Hepimiz böyle ~n-
lf fıf,tıimfıı içindir ki o ıığur
~uz haber, bütün memlcktt 
b:1hkmı ayağa kaldırm•şll· 

Üsttınden zaman gcçtif,çc 

ili\ karanlık, iJI, heye"n 
bulcıml"h~ı ~ynkbk~a da,·a

nuı iJJia c:dildi#İ şekilde 
k' ırkunç birşey olmadığı 
atıtaşıJJı. Bir Türkiin Gaziye 

~ıik;,ı~t hır~ besliyccck l,adar 

.ılı;almadığını görmek, bir 

tcc:.clli idi. Duyttuğumuz 
yurck ,Kt'ı yan )arıya 
azalmı~u Fakat bundan 

L liye ıt1eyhinde bulunmılann-

cdilocr.~tir. TabkiPta devam husu • darn dolayı heyeti mahsusa-

da 
_.ı • • ı-bi t d ca hidmeti devlette ademi 

11111 maemıll • ~ er· 
d ld 

isdheamnta kırar verilmiş 
meyan e i iti teyit olun· oJın posta ve tel~f müdi· 

.,,_.ktadır. Spıı ııafhadaki tahkikatın riyeti umumlysl ıııtılıasbe ka· 
lemi hark1 ıı.vıle şubesi 

ncti.cesi vekilete bildirile • kldbi Ser~ ç;.Jyan Efendi· 
cek ve .. tahmin olunduğuna nin posta hanedeki mcuriyett 
ı9re, Ali divan teşkili li · telgraf muhıberau kısmında 
zım gelip gelmediği hak • olmayıp havalename şube-
kında bundan sonra bir sinde oldu~u \'e lngilizlerc 
karar verilecektir. jüt Fre~ if~ar e~rar .edebilecek \·aıi-
ko Ef. den sorulan mese • yettc olmadığı ve Anadolu· 
leler ehemmiyeti haizdir. dan çekien mahrem telgraf· 

Maznunlardan bunun ve namelerin mahrem , asıtalar-
kardeşi Leon F reıko El. la reati edilmekte olma ına 
nin tahkika muhtaç iddia· nazaran bunların mumailey-
Jan ortaya athklan anla· hin eline gcçmest muhal ol· 
şılnıaktadır. Bunların hakiki doğu ve mumatleyhin siya· 
vaziyete tevafuk edip et· setten miiçtenlp, vaztfeslle. 
ınediği yakında kat'iyetle meşgul ,.e erbabı namustan 
tesbit olunacaktır. bir Türk muhbibi bulundu· 

Tetkik edilen bir el.iter· ğu bir çok meslek ve şııbe 
de Amerikan garajlarından memurtanmn şclıadedetnden 

sonra ba~ka bir iztırap ile birinden büyük bir otom~ \'C bu bapta ayrı ayrı yapı· 
lm ranmıy.ı başladı!,. Günler, b lan tahkikattan anlaşıldılh il alımp esbak maliye ve· ·h 1 &· 

Baş,·ekiliıı scyalıatındaıı balıs-

cdbn MtSaie Daten bai makalesi 
bir takını tariz ve ıikayctlcrlc 

malaınaldir. 

Mesaye Dayteııe göre harbi 
umunitde ltlçiik •vletlcre 
muhtaç olan düveli muıııama, 
« Bürük ve küçük » dcvld 
tasnii usulünü kaldırmııkcn 
7.aman geçtikçe lıarptan cvvel!<i 
statukoya avdet yolunu tutu· 
lar · itte başvekilin garp sqa
lıathıc çıkmqı bu buırhla 

karşı protesto içindir. 
Mösyö c l(arapaftOI• Ccnev· 

rcdt, VW11n tcdiJatanuı Buleır 
tamirat taksitteriaden tefrik edl· 
lcmiyecefini töyledifi uman 
aör « O.n ÇtmberliJR• Vun-
nistanın bü~tli ile alakadar 
olınnyacaiını cevaben bildir· 
ınifti. cMesaje Dlten•CC bu 
sözler BfıJük BrftaDYI bükfunc
tinin vaatleri ile tevafuk etmi-

yormUfo 
Britanra hükQıneU. « Kredile

rla vilcllda ıettrdiii miktardan 
feragat edene», Vunaaiıtanm 
yaılyeti maJtyeelala ullba eev· 
ki için tanıim edilecek munta· 
um bir plioı bilnii suretle 

lwttlamall we kabil oldulu ka
dar muavenet etmek» vaadinde 
bulunmUfhl: Bu wıt o vakd 
maliye nazın olan « Vinlk>n 
Çorçilı.il, Londra elçisi» KaJE. 
lamanosa yazdığı mektupta 

tasrih cdilmiıtir. 

letı evrak müdürü Hüsnii beyi mühim neticeler elde ctmiıtir. 
evrakı Şurayı Devlete verilmiş Bu ev, Bayımtta, Tavta11t .. 

ve kend:si kefalete rapten aer şı mahallesinde Vaktıp aia ~ 

best bırakılmı~tır. " kağında 37 num:ırah ~wffr· 
lkmurlar bu eve girdikleri 

zaman bıırınm, yanındaki evle 
münasebet peyda ettirilerek rı· 

Hüsn(i bey Adliye levazım 

idartsinin htanbulda buluıwna

sındın dolayı orada vclılleten 
levazım işlerine de batıyordu. 4000 kilo odun, 

200 
deste JQ ve l"r nevi atkollll meşru· 

1RIJ1Unkalemi, 16 tane yaıı ta· bat yam~k için mükemmel bir 
kımı ve saire gibi yeniden bir bale rttirildtklerini g6rmOfler· 

....,.,, ...... 
1
.. da dir. 

-.va a..,.....rı tesbit ed11miılir· Ankaradı otomatik telefonwı Bu evlerde inhisar ldarnlnin 
teeilinden aoara mevcut tele- bir çok sahte bandrolları, ban

foalu teslim edilirken Hüsnü drol mibirieri, flltıeltr, redi 
bey tarafuıdaD nokun teslinı büyilk ıfuçu içinde 1t111r 
edümit olduiu anla11lnnıtır. 2000 kilo cibre. biJClk bir 
SekMun ahilelerclen bir k1Sml damacana rakı ve daha pek 
i8c ıö«lrllmAtlilr. Bu zatın çok allt ve edevat bulunnıut-
ffitlde 24 ldfiHk yemek masa· tur. 
lan, vekllctc alt bir taklDl kol· Bu e\ terde Alunct ve Raııp 
taklar ve kütüpaneld bulundu· .btyler nanunda iki zıt ıı.mct 
ğu haber verilmektedir. etmekte olup ilk tahkikat, fab-

Bundan başka HOlnG bcyi11, rikalann, bu ıevat namına ca· 
vektletten evine naklettili tele- llftılını 2&termfttir. 
fonlarla te.isat yaptırıp odadan • Bunlardan biri ~aret oda· 
odaya telefonla görilftOIG de ıında muhlsip etdufu u beyan 
antqtlmıftır • ctmiı ise de diltri hüvytt9ıi 

• lstanbul ve Bursa Himayel söylcmektcm iatinklf eylenıiftlr. 
Etfal cemiyetlerinin tqebbü&ü • Halk hüaisi derneii ura· 
ile ağustos içinde Bunada mu- fından yıkı nda halkiyata ait 
aııam bir Uludıf seyahati ya· tetkikler nqrcdilecektlr. euıı
pılacaktır. lırdın Erıurum oyunu havaları 

nm. 

• - Hbnayel etfal cemiyeti notılarile blrhkte neşredilecek· 
tenvir, irşat ve yol gösterkl tir. Bundan haşka neşredılecek '-;::;:;.;;;i;f~ 
neşriyatı ~ün geçtikçe ilerlemek· kitaplar arasınd bil ı 11 

t 

• .a· a mece er, n1ır. Çocuk romanı isminde TrAbzon masalları da buluoacık· l, ____ ııli!I~ 
biiyük bir külliyet vücuda geti- tır. Halk bilgisi dcmrii tarı • 
rilmiftir. fından Diyarbekir, Koııya, Si. 

Bundan bqk& eocuklarm re· vasta birer mümessillik teşkil 
sim ve boyalarla uğraşabilmesi edilmiştir. Bu &uretlc derııegin 
için muhtelif kitaplar, deftulcr Anadoluda 8 memcssmııt bu • 
bUılmlflır. Cemiyet Ozerlerinde lunacakdır. 

haltalar,hatta avlar geçİ\'Or, •-=ıı od cı et e hakındaki kararın ref'• 
.1 .1 ..i eri en birine verildiği- 1 1 uı....ı.ışıann m mubddis ne, miihim -.ıa ..ıı;bi ~üne rbn brar ~-

h:ıklan, hfırrfyederi bir ttirkı r---~~:--------~~--,;...;...._...-_ Mant şehrinin 

« Mesaje Daten » c: amele » 

kabinesinin ittihal edeceği hattı 
hareket hakkuıda nikbin dcğif. 
dlr. Fransa murahhası olarak 
gidecek olan M. Briyana gelince 
waktile diiyun aıeselcslllde Vu
_.ıaaa ınaa~tte bulunan 
bir rccildGt. Yhi*n .-e.tesl 
Briyanan Harlciyİ nuın iten 
Puaabre deJlleti ile yaptıfı 
muaveneti yıdederek bu mu· 
avtnetin bu sefer de ibzal edi
lecei.i Gınidini izhar ediyor. 

bir '9k reukli rölmler bulunan • Sıhhiye vekili dün sabah 
lcanltma Wbdı JAPtlftllllhr.lu AllkanJa "asıl ol111upur. Vrkil 
kJlıtlar posta ile her mektebe bey Oazi istuyonuada Nafia 
gönderilecektir. vekili tarafından kırııtanıuttır. 

Cemiyetin «Ana kucıeı• kıs- Sıhhiye vekili Oızi istısyo-iade, edilmiyordu. 
Sahit dinlenmesi, istina-

l,cfcr. istilfımlr.r, mulıabı.:rc-
. 

lcr falanlcır \'C filanlar uza

dıkça uzuyor. da\ a yılan 
hikrıycsinc dönüyordu. 

A) lar':ı bu hürriyetsizliği, 
dünyanın bu en dayamlmaı 
:tıahmı sade Kadriye hanı•n 
Je~i~ bütun memleket De· 

r.ıbcr çekti. 
memleketlerde 

B:ışl,a 
büylc bir mes'elc ortalığı 
l,:mna kanşık eder, kabioc-

kı dt:Hilir. Bizde ayl~rca 
haklan çiğnenenler bir iti

zara bile nail olıııadalar. 
Fakat hiç kinı:;eyi ithaın 

edemeyiz. Çünkü kanunla· 

rımıı kusurludur. Mustanuk· 

lar ''e tekmil adliye maki
ncı-i kanun f eolerilc işler. 
Şimdi. mademki bütün ,·ar
lığtmızla bir tekemmül dev

resindeyiz. O halde kanun

larımı zı islah edelim. Bir 
mustanuk herhangi bir da
vanın ihzarında mümkün 

olduğu kadar kısa bir za
manla mukayyet olmalı, \'C 

ına-.umluğa teca\ üz çok 

agır sıllelcrle karşılanmahdır. 
Yoksa böyle herhangi bir 
\'clıim yüzünden herkesin 
hurri.yeti elinden alinırsa, bu 

irh'kan JrAt1tl'rl b;fkr ~asına 
sinerse ' atan bı,·ast t~neffüŞ 
~dilmez l>ir ıw~ ~lir. 

• 

namus ~ampiyonu 
iffet Joreliçeli intlla. olaaan bir ~ç 

kız, taç ~yerken dofmuyor 

Umumi harpren beri, genç kızlar ara ında namus tellk
kislnin sarsıldığı her } erde söylenl) or, ve her memleket 
bundan şlkAyetçidir. Hayat şeraitinin dcğiilllesi, kadınların 
daha ziyade meslek hayanna ablmalım bazı genç kızlan bu 
hususta mübılAtsızhğa sevkettiği doğrudur. Bir çok memle
ketlerde bu fena cereyanın öniıne geçmek için propaganda 
te~ldlAtlan yapıtmış ve genç kızlan iffet ve fazilete teş' 1k 
için müsabakalar, mükAfatlar tertip olunmu,tur. 

Fakat bakını1~ Mant şehrinde, genç kızlar arallmda ter-
tip olunan bir if[et müsabakası ne kadar giılunç bir i'kan· 

dalle neticeleniyor? 
ııerunde ~ı}can Rusça Rul gazcte .. tnde okuyonı?.: 
~ Sen nehri iizerinde, Mant kasabasında genç kızları ra-

ıilete te~\ ık tçln her sene miıklf atlı bir namus müsabaka 1 

} apıhr. Bu se11e de yapılan mü,abakada, J~tirak eden genç 
kızlardan biri " Kn,abanın en n:ımuslu kızı,, iınyan\m ka
zandı- fle\eaiye dairesi önünde biıtiın şehir halkının huzu
rile başına beyaı güllerden öriılmü~ bir çelenk tııkıh) ordu. 

fakır befediye relc;i çelengi 'azederken kızcağız iffet ,.c 
ma'iciıbtyetten mutevellit bü)·ük bir he) ı:cana kapıldı; ve 

-wraenWre -yere düştü. 
Ne rAsi belCDirsfniz?- ımus braUçesl, imdada ko,an 

fliBiııı göilert önünde bit ÇOQJk duıtJrmuştu... ' 
Mıanıafih biz fnl tskındaU genç bzJtp i\ltutuna degll 

Jirl heyetinin pflttiae delll adclediyonll. 

vuaan eaıetesi buna delil 0-

Jarak, Yunan. teıİllİD, M. Briyan 
tartflndlrı lceadi ınemlekeü na
muıa müdafaa edilen tfıdea. 
başka bir şey ._.1,..1 P 
teriyor. 

"'8amafib _. uututma-
•lldır ld, M. VeniulOIUD mCl· 
dlfal edeceli tea f r11111z me
nafffnl cüz•ı haleldar ederse M. 

Briyan, ihtiyar-'liJ'lllt lnltdu
aun tetebbüilerinl beta çıkar· 
ınaktan <elrinmiyecek bdır- ve 
htf ICY4en CVV("\: fJ.,ısızdır. 

mı bu stne daha tevsi edile- nundın otomobille tchre ael 
eektir • Bunun için liımı olan diği için Ankara iıtııyoaunı 
projeler hazırlanmıftır. aiden vekiller geri dönmek 

• Şark fimtndiferinde Trak· mecburiyetinde kılnutfırdır. 
yadaki meyvalann nakli 19n • Maarif vetlleti Valtdeba· 
tenzillth bir tarife 11pdmat. fındı ıçılMl nrlMhethaneyi tev· 
tadır. ai etmeğe karar vennittir. Ba 

• lı bankası taraf ıııdan tesis stne .25 yatak daha ilAve cdile

cdilen Anadolu sliortı ıirketi celctir. 
memleketimizde ilk daf a olarak, Gelecek sene büt~ talı-
zirıl bir siıorta tarif esi ihtasun 5isat tefrik edilirse vekllet mü-
kararlqtırmııtır, teverrim muallim ve talebe 

• Moskovı sefirimiz l:lüseyin için bir sanatoryum açacaktır. 
Ragıp Bey bu hafta içinde Buna muvaffak olunanaal&I 
MoskOvayı 11önecek, Rus hO'kfı· Heybeliıdı sanıtoryomundı ve
_... ll'Alftlldaıkif ticaret mu • kilet emrine yataklar tefrilr 

ıhedai için mlb:akereye girife- edıleccktir. 
t~W ccktir. • Cemiyeti belediye uıSUMI• 

Milliyet~ -ı.ar- • Ankara fthrinln pliaııı Hikmrl -naı• tııltrlrl ....,.ı 
.. "" - --·----

riıılarinden S.büallin ı... yapmayı deruhte eden mimar mıııam ... teYtli tıdll•ifllr· 
yin pederi ubak M..,._ Yaas<ı1e lataııbulun pllın içinde Ş.hr•ınntll ahçı .,..itlıl 
nwt fı .,. Şehrtııwıttlmize mfitacaatta bu· ıçın eneli •llthuotlİ•"" 

aaam Milfizade Meh· ıuamutlur. fikirlerini almak aıere -"' 

met Reıit beym Kastamo- Mimar Yansan, iMi iti fahri komisyon tqkil edeoeldk• BU 
aide veMt ettlt; teessiitl. ...ıarak Uıerlne ahnıyı kA1"ıl lı<tmİl)'CBll• ald TGrk ,....ı. 
haber ıilınmıttw. etınııti•· teri .. hı!ztuıhlıa .. ~" 

Mehmet Rellt bey Da· Milntr Yanseain teklifine a6- bulunacaktır. Ttrk Jtdlttdel'Jiliılll~iıeıllhlıll•; 
rülfünun Edebfrııtı Farilİye re pilnı ka1"ıi edilecek oluruı ıimdlye kadar ıe9rtllll _..., .. _.,..... 
mıWliııalitindc bultuımUJ lstonbul dı 3 kattin laıla bina Ur, ald 11rıy ,-lderllt• 
ve gayri müntqir bir çok yapılamıya<akttr. 11rıy haridade pJıf rd<'I -k ~irler yunıııbr. ı.ı bul yeıaekltrl ve Tirk ~ 

M bu 

L IR fınancli. ı.ı tekl~in laih v• b6retıeriP •rııJ ııaai.,. 
er m ..uıun seneler t.'llbik kabiliyetini tetkik etmek· 

-ktupçuluk ve nıuı.amf· ı.dlr. d:. tetkikat yopılaı"•l ve ıanılm 
l.ı_ ---------~ edilecek tedrısat p{Oeramımta 
rK emıit dürüst idare ada--

...... Tashih zamanın ibtjyacına aöre yapı .. 

lanmızdandı, $ultan Abdül- l ıacak tıdilit tcePit ~tir. 
bam •t ı.;.ı &tan bul icrasının 2 a "'us•~-

1 zaman...- mQtıeaddit • ~ Komı.yoo, me!ıl•P -• 

d f l 

nüslıamııdaki Nfstor efrcm ff. 
e a ar ne!ftdilmişti. Ku- kin iclll' ....., ı.ıııltıl• ..,._ ye ait ilimında Doşya No su vayı mill-.uiinin bidayctı· dikten so,nrı cemiyeti beledb'e 

.,,,.'"' ı- ~ 501~ olarak tashih olunur. t~eısüsündo Miclafaa) 
1 

Hu- ~-ı--~-~--;....,_,._1 dtn tahsisa.t isteyeceJrtlr. 

kuk ~aoetiode bulwunuş- in,_. ............ l/JlııJ ,,,,....._ • SeJr;efain ıııldllll •-
"'· • Bu kert D M M ıııarkflt .ıtl Sadtıllait & c ~ 

-Olhi s.ıı.ıııattitt ftePt Plrıbe- Matııtıflltı cıtallllllik 1• ııaııar tUar .......... ... 
bey ....... mm .., d• Tatıaaeataraıtll O çaıifiu .wıııU& lılr lldlllf J'lllılr· 11ı1ııf tıt ~ıj--~111!'!!111'! 
1 

dııtlıllr- :ıııJıra ıs~ ......... , - tiiil .,....ild :'11~-'•-
i ailesiu l.e,anı taziyet ylleratiıdeo eabı tlltiyaca ;,,. banan da hall -....,, __ .,.. Gtnlt ...... -·--- az•ıll O"· 



• 
us - 1.ngiliz müzakeresi kaldı 

/,~, (Çorcçil in\ Sebepne, mes'ul kim? 
ft.}f_·~.: ]·~. ' · hatlJrd(l ı1•1· Ruslar münas('bfthn iadesinden sonra 
ft~ ~ ~ mualUik meselelerin müzakere 

lngilf ere her kapıya ba., edilmesini istediler 

vuruyor 
-·-

T'ılrk kııı·ı·rtl<'rİ11iu bitarr~( mıntakn. ya ger;-
11ıel eri bı"iı ıtn rlı"i11) ·a) ·ı lıercı'inıerç <'dn·ekti 

Kabine g~,.k hu ınalomata 

g'rek di~er ı.nhbarata l•linaı 

edtrek , ittifaka yakın biı !<" 

kıldc , ~ııyc·I mühlır. kararlar 

talimatta \'rrdi . Bar·a vcrilt• ıı 

l uvLil nemıı1" ınfüleınl i kelere 

b•ı a telgraf ı;önd ı· rerek vaziyetı 

a•' ımnklığı n;ı. emrolunuyprdu, 

&n de bir telRraf hazırladım. 
, e kabinenin Türkler tarafından 

A.ruı , aya rnku bulacak hor 

ırc:ı ·üze mukavemete ve Mus

ıafo Kemalin müttefikleri ],tan· 

hulclın çıkarıp atmasına münıa

naaıa , bilha~'" Boğazların hür

riyetini lenıin için Gelibolu ya

rını adamu n elde bulundurul

ı 1aı1~ brnr \erildiğini anlattım. 

) lyanlar t 'a bizimlr birlikte 

çal~worlarc' ı . Yunanistan Ro-

m:ul.Y" ve Sırbi tanın yardımını 

ı m ederek hrupa ile \sya 

r daki lıattı müdafaayı iimil 

r ve bunun için bu dev

lttlerle muhaber< ediyorduk. 

Çanakkale karşısında vuku bu

la teşebbüslerimizden bütün 

d~vlederi haberdar ve Cencral 

He tonu lopçu ile takviye için 

bır lııg;liz fırkaeı hazırlanmıştık. 
on a bütün kuvvetile askerlerle 

1 trilil me•ai edeckti. Bütün 

bu tertibatın hedefi, Türkiye ile 

mu•t kir lıir •ulhü temin cdiıı

eya kadar gı:~ecek zam;mı bot 

ı;irıııemckti. 

Sulh için V enedik ·ceya Pa

rı•' bir konferans aktine çalı

; ı.ycıdu. Bu .ırada Boğazlarda 

, ~ J,ı;,nbuldaki mevkiimizi mu

lıti ,,a için, ,ulhün aktine kadar 

uv elt ihtiyaumız vardı. Bir

kıe çalışan devletler kuvvetli 

•e tahrik amiz telakki edilivor / . 
ve bir çok mühim mehahldc 

fena bir şekilde kabul edilmiş 

bulunuyordu. Bu ıebli~i ayne~ 

naklediyorum. 

• ... Ankara kuvvetlerinin 

fsıanbul ve Çanakkaleye yak-

laşması sonra Ankara hükliınelinin 

dermeyan elliğı mcıalip. .. ka

bul ile karşılanacak oluna, ge

çen harple Türkiyeye karşı ka· 

zanılan zaferi hiçe indirir. Av
rupa ile Asya arasında duran 

ye Akdeniz ile Karadenizi bir

lcıilren Boğazlar bütün dünya 

mena!ilnl alakadar ettigi gibi 

ı\ vrup.1 menafiini ve birinci 

derecede olan lngiliz menafiini 

alakadar etmektedir. 

•fngihere hükOmtli Boğazların 

daimi bir 'urelle serbe•lisini 

hayali bir zaruret telakki etti

ğinden bu vadide teşebbüslerde 

bulunma~a karar vermiştir. 

lngilttre hükOmeti, Fransa ile 

İtalyanın yani diger alakadar 

başlıca iki devletin de 

fikirde oldu~unu derin bir 

nudi ile öğrenmiştir. 

ayni 

hoş-

fstanbul meselesi ap ayrı bir 

ıekildedir. iki seneden fazla bir 

zaman evel Türklerin lstanbul

dan mahrum edilmemeleri ta

karrür etmişti. Geçen se,ıenin 

kanunusanisinde Londrada ak

tolunan konferansta İstanbul ve 

.\nkara hükOmeılerinin mümessil
lerine , diğer me,ailin §>yanı 

hoşnudi bir şekilde halledilmeı5i 

şarlile, lsıanbulun T ürkiyeye iade 

edileceği hab<r verilmişti. 

lngiltere kabinesinin arzusu umu

miyetle kabul olunacak bir yerde 

ır cephe ile görünürler.e .\nkara bir konferansın, müınkün olduğu 

rdusunun hücum etmeleri pek 

nuhıcmel değildir . Benim ıel

rdıır.da bunb.r anlatılıyorC:J. 

Bn~wkihn telgrafında ıu •öt

er ıöyelcniyordu: 

• Kcnc!ilcrinden ürken Yunan

ılMdan ciddi bir mukavemet 

örr.ıiyen bu askerler 60-70 
;,, i<adar tahmin edilıyor. 

e1'°t v•kli zamanile ittihaz 

lunan ırd t irlere ihtiyaç vardır. 

ıar.buldan mağlfip olarak ve 

):en mütıelıkler için zilletaver 

ır şeklide çıkarsak bu yüzden 

·Lndi,tanda ve Müslumanlarla • n< .~on olup bizim idaremiz 

hında b~lunan yerlerde vahim 

ıeticeler bellenir. Müstemlikat 

ıiikOmeılerinin bizimle mütte

ıiden hareket lıkrinde olduk-
• 

arını anlamak istiyorum. Müı-

emlikaı hükfimeılerinden her 

ıirinin bu lıte temsil edilmesi 

aziycl üzerinde g•yel müsait 

eair icra t-der. 

Bundan başka , ertesi gün, 

Lort Kurzundan maada)başve

il ile başlıca arkadaıları namına 

•erayi ncır, bv ıebliA kaleme 

ldım. Efltlrı ammeyi vaziyetten 

e vaziyeUo v~haJMlindcn ha- ' 
oerdar etmek kap ediyordu. 

Y azdıaım tebllA , niuheyylç 

kadar süretle içtimaı ve Türkiye 

ile müstaklr ve metin bir •ulhün 

aklidir. Fakat Ankara kuvvetle· 
rinin, lstanbul, Çanakkale ve 

lstanbul boğazını himeye eden 

bitaraf • mıntakaya 

meselesi mevzu 

tecavüzleri 

bahsoldukça 

böyle bir konferansın çalışması-

na ve bir neticeye 

ımkan yoktu. 

varmasına 

(Bitmedi) 

Nnıit Bey ıreceıi 
fer~lı 'irıam~sında •5•ağustos 

akşa~ı Na~it bey jübilesi şeh
rnnllın en marul artistlerinin 
işliral<ile komedi, dmn, varyete, 
>inema, şante, Mr. ]. J<ones!au
tinof idar~sinde Rus cazbaııt 

heyeti konser heyeti ( alil 
kemancı ) facia 2 perde Naşit 
bey heyeti temsiliyesi tarafından 
( Tufan ağa ) komedi 2 perde 
( şaşkın avukat ) komedi ı p . 

Şehzade baıında Millet 
tiyatronmda 

4 aguslos pazar akşmı lstan
bııl tiyatrosu temsilleri ( Yekta 
El. ) vodvil 3 perde ayrica 

müzik. 

l•tanbul icra dairesinden : 
Gayet şık ve kon!Ortabl yatak 
odası takımı 5-8-929 tarihine 
müsddif pazartesi ıı;iinii saat 
14 de SANDJ\L BEDESTE
i'\INDJ.: saolacojl;ındon talip 
olanların mahalli mczkl\rda 
hazır bulunmaları iian olunur. 

. ı 

!ngiltere bu taleb~ ret cevabı verdi 
Londra. 2( 4 .. t.)- inµ;ili::.-Rııs siyası' n11/.

nasebatı111n venidett te.-:isi hakkındaki 11111-

zakenı t, İnp:ilter<' lı ıt kıl nt<' ti bıt 11di n rt s<'brı tın 
tre.~sılsıindPn eı•p{ hali lıa;:,ırda 1111ıatldk b11-
lıı11011 l!l<'~'<'lelerin hallini talep etnıiş otdu
fi·ıuıdaıı trılik l'dilmiştir. 

Ruslar ne diyorlar : 
Moskova. 2 (A.A.) - M. Dogaleviski !it M. Henderson 

ara•ında cereyan eden mük1ılemeler hakkında Tas ajansı alideki 

tebliği vermektedir : 
M. Dogaleviski 23 temmuz tarihh Sovyeı notasına tevfikan 

münhasıran ihtilaflı meselelerin ne tarzda halledilec~ine dair mü
zakerelere girişmeğe mezun bulunduğunu, ve bunun için de hemen 
sefir tayin edilmesini lüzumlu addettiğini ve sefirlerin tayinini mü
teakip müzakereye Londrada başlanılabileceğini beyan etmiştir. 
M. Henderson diplomatik münasebatın tesi•ine derhal imkan ol
madığını kat'ı •Urelte beyan elmiş ve ihtilaflı meselelerin mahi:l'eli 
hakkında müzakereye girişmek ve en geç 14 ağustosta olmak 
üzere Londraya bir Sovyel heyeti murahhasası gönderilmesini 

bildirmittir, 1 
Cevapta, Sovyet hülıomctinin Britarıyıı dcvlelet! tle Sovyet 

Rusya orasında bir ıekarrübü kolaylaıtırmak üzere elinden 
geleni yapacak• da bildirmektedir. Fakat M. Hendersonun 
cevabından lngiltere hükfimelinin bu münasebetlerin tesisini 
istemediği yahut tesis elmeğe muktedir olmadığı anlaşılmaktadır. 
Yoksa lngilıere hükOmetlnin münasebatın yeniden tesisine arada
ki ihtilalların ve muallak meselelerin hallini şart koşmazdı. 
lngiliz notasında derplf edilmis olan bu hususun sureti 'mahsusada 
tetkiki lazımdır. Bu sebeple Sovyet hariciye komiserliği lngtltere 
hükOmelinin yeni ıeklillerini gelecek içlimaında tetkik edecek 
olan mer~ezi icra komitesi riyasetinden talimat telakki etmek 
mecburiyetindedir. Dogaleveski cevabın ıevdiinl müteakip Pafise 

hareket etmiştirr. 

İngilizler ne diyorlar? 
1 

Londra, 2 (.\.A)- Hariciye nezarelinjn neşreyledlği bir 
tebliğde lngiliz-Rus münasebatının iadeten tesisi için 29 temmuzda 
M. Hendeı-.on ile Mr Dogalevskı arasında başlanılan müzake
rata şimdilik devam edilmiyeceği bıldirilmekıedir. İlk muhaverede 
M. Henderson mumaileyhe borçlar ve mütekabil mutalebeler ve 
ticari mübadeleler gibi meselelerin faslu tanzimini le•hil edecek 
bir tarzı r~üzakereyi biran evvel kararlaştırmak arzusunda bulun

,ı~ğunu izah ve parlamentonun içtimaına la'dar bir sureli halle 
enas olacak prensipler hakkında uyuıulduğu takdirde, hatta ınesa
ıli <nuallekadan bazılan ozamana değin tesviye edilmemiş olsa bile 
iki hükümtl arasında sefirler teatisine mezuniyet verilmesini par
lamentodan talebe kadir olacağı ümüdini izhar etmiştir. 

M. Dogalev.ki, c~vabında Sovyet hükfimelinin fikri kanaatince 
bir ijzl•tmanın temini için kestirme yolun derhal sefirler tayininden 
ibaret olduğunu ve M, Hendersonun tekliflerinin bir müddet sonra 
toplanacak Sovyetler merkez icra komitesinin nazarı ıeıklklne ar

zelmek lazım geleceğinden şimdilik Moskovacİı nazarı itibara alın
mıyacağını bildirmiştir. Tebliğin sonıinda deni lyor ki : 

« Sovyeılerle münaeebatın iadesi hu•usundaki arzusunda sabit 
olan lngiltere buna dair bazı yeni ıeklifatın Jermeyanı lüzumuna 
ve bunların Sovyet meclisinin gelecek devrei lçtimaiyeslnde tetkik 
mecburiyetine dair vaki olan Rus tebligatını senet illihaz eyle

mektedir. • 

Çin ve Rusya niçin 
anlaşamıyorlar? 

Sovyet hükômeti itiMfın anc.t{c tarafından 
Jerdedllen teklifleri kabul etmek m-timk(ln 

olacağını Jöylavor 
Moskova, 2 ( A. A ) - Tas ajansı bildiriyor: Çin hük(ımeti 

ile teati edilen notalar neticesinde Sovyct hükumeti verdiği 
cevapla ihtilafın halli hususunu ancak Rusyanııı 25 lenınıuzda 
ileri sürdüğü teklifin kabulrı suretile ınümkijn olaca~nı beyan 
etmiştir. · 

Moskova, 2 ( A.A. ) - Hariciye komiserliği Mukdenı hükOme
ıneti reisi ile J<arahaıı arasında teati edilen mektupları neşretmek
tedir. Reis Çaııgsulang 1 Ağustos tarihinde Mtlnikol vasıtasile 

J<arahana verilen mektubunda ihtilafın halli için Sovyet ve Çin 
lıükilnıetlerinin bir konferans akdetmek üzre milmessiller tayin 
etmelerini, Çin şark Şimendiferleriııdeki vaziyeti hazıramn muvak
kat addedilmesini de tevkif edilen Sovyet Rusyaya izamı. Ve tev
kil edilen ecnebilerin keza tahliye edilmesini tehlll etmektedir. 

J<arahan, Çangsulang tarafından yapılan tekliflerin Mukdem hari
ciye l:omiseri M. Çay tarafından Mukdenı hükumeti namına ya
pılıp Melniko vasılasile bildirilmiş olan tekliflerden tehalüf etli
ğini beyan ile M. Çayın atideki teklitle-rde brtlunnıuş olduğunnu 
ilave etmektedir. 

1 - Tevkil edilen Sovyel amelesinin fahliyesl. 
2 - Sovyet hükOmtti tarafından Şark şimendiferlerine bir 

nı!idür ve müdirisani tayini. ' 
3 - J<oııferans akdi. 
4 - - Sovyet hükumeti Çin ~ark deınirııollan ihtilMı hadis ol

duı.tan sonraki vaziyeti tanırııdığuıı beyan edecektir. J<arahaıı 
ilılve etmektedir ki M. Çayın bıı teklifah 'üzerine üç birin
ci n.,kta aynen ve son nokta da şark mukavelesi mucibince tadil 
edileceği şekline ifrağ edilmek suretiyle Mnkdtn ve Nankin hii
kuıııetleri tarafından resmen teyit edilbiği ta'kdirde Sovyet hü
kumetinin meseleyi lıüsniı nazarla tetkik edeceğini beyaıı ctmlj-

• 

' 
Şehrimizin bazı tüccarları "BOSCH,, bujilcriııin büyük şöhretinden bilistifade getirttik-

leri h·ı~l<.ı nıark.ı lıujikri BOSC.H markas ı altında 'atmakta oldukları hakkında muhterem 
ıııfr;. tcrikriıııiziıı n;ız.ın dikkatlerini ehemmiyetle cclbedcriz. 1 lakiki BOSCII bııjikri m<ni 

renkte tüpler dcrüıııındc satılmakta Ye ROBERlll BOSCI 1 i~mile '~m.ırkasıııı taşımaktadır. 
'\ - , 

1 lakild bujiler ,uıcak tüplerin aı,;11111 lrnp;ıyan turııncu renkteki ldğıda dokunulmadığı 
lııkdinlc teminatlı olarak verilir. 

Türkiye için Umumi accntelc.:ri K-OSTA)'.;Tl;-ı n JORJ DASS1RA Galata Bankalar 
caddesi nıını ;ıra 66/70 

İstanbul icra dairesinden: Kadıköy ikinci sulh hakim· 
li~inden: mukaddema Kadıköyünde 

Söyilllü çeşme caddesinde 282 
numaralı hanede sakin iken 
clyevm Kızıltoprakta Kalamışta 

ikamet eden ve israf ve ıebziri 

tahakkuk eden Fatma Halet 
hanımla bel!lıeti !ammeye müp
tela oğlu Ali Efendinin haclrle
rine ve bu sebeple mumaileyha 
Fatma Halet haııım• mUıavlrl 

kanuni tayin edılmiı olan Samih 
Heyin vazifeslne nihayet veril-
mesine \"c mumalleyhmaya 
Merdivenköy muhtarı evveli 
Aoal Beyin vasi taylnine vaıi 
hakkında kabili itiraz ve her 
al!kadar hakında kabili ltlraz 
olmak üzre karar \'e verildiği 

kanunu medeninin 372 inci 
maddesi mucibince ilAn olunur. 

Piyango müdıirlüğünden : 

Battal 57 82 ebadında l 2 

kiloluk ( !056 ) top kağıt 
pazarlık , urctik .\lübayaa 
cclilcceğiııden itaya talip ola
c:ıkların pey akı:clcrile bir
likte ~-8-<l29 tarih pazartesi 
giinti ~nat on be::te piyango 
ınüdiirlii!(iiııde müteşekkil tay

yare miibayaat krımisyomına 

ııı üracııatla rı. 

Saliha Yegane H. hali ha
yatında Yorgaki Arsinaki 
efendiden borç aldığı bört 
bin liraya mukabil vefaen 
mefruğ bulunan Üsküdar 
Hacı Hasan hatun mahal
lesi Paşaliman sokağında 
atik 9 No. bir kıt'a arsa 
müteveffiyenin varisleri A
ıaettin ve Nuri beylerle 
Fatma Ferdane hanıma in
tikali lazım gelen arsa 
borcun verilmemesinden 
dolayı inde! müzayede ye
di yüz lira bedelle talibi 
uhdesinde olup ihalei kat'
yesi için on beş gün müd
detle müzayedeye konul
muştur. Hududu tarik de
niz Fethi Paşa vereseleri
Fatıııa Saide H. arsalarile 
mahdut 2881 zira murab
baında sahilhane arsası 

olup kırk meyva ağacı bir 
havuz ve bir kuyu ve sa
ireyi havi sekiz bin dört 
yiiz lira kıymeti muham
meneli gayri meşgul olup 
yüzde beş zam la talip o
lanlar ve daha ziyade ma

lümat almak isteyenler kıy-

meti muhammenesinin yüz- de şubesin gelmeleri ve 
de onu nisbetinde pey ak- 26 - 8 - 929 tarihinde saat 

Seyrisef ain 
Merkez ncenteıi: Galata 
baıındı. BeyoQlu 2362 
acenleıi: Mahmudiye Haıu 

latUıbul 2740 

Köprü 
Şube 

altında 

Trabzon birinci postası 
(REŞITP AŞA)vapuru 5 ARuslo• 1 

Pazartesi 12 de Galaıa nhıunın-

dan harekeıle lnebolu, Samsun, 
Gtreıon, Trabzon, Rize. Hopaya 

gidecek ve dönüııe Pazar iıkele
ılle Rızc, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireıon, Ordu, Ünye, 
Samıun, lnebolu, Zonguldağa 
uğrayarak gelecekıtr. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. 

lzmir - Mersin sür1at postası 
(M .\H'.\JUTŞEVKETPAŞA) 

vaı;ıuru 6 ağu•los salı 12 de Galat& 
nhtımından kalkarak çarıamba 
ıabahı lzmıre ve akıamı lzınirden 
kalkarak Antalya, AIAiye Mcnıne 
gidecek ve dönüııe T aıucıı, 
Anamur, Alfüye, Anıalya, Kuı · 

adası lzmlre ujirayarak gelecf!l•tir. 

Ayvalık sürat posiası 
( MERSİN } vapuru 6 Ağusloo 

Salı 17 de Sirkeci nhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvahga gidecek ve dönüııe 
mezknr l•kelclerle bırlıkte Altın· 
oluğa uğrayarak gelecektır. 

çesini ve 928-8418 dosya 14 den 16 ya kadar mü-
N b 

Gelibolu için yalın> yolcu 
o. müstashi en müzaye- zayedesi ilan olunur. 

1 r.ll"!'lr:'lr.'ır:ıır:ıır:ıır:ı~ı,..,...;,.....,.;....., ahnır yük alınmaz . • • • • • • • • • • • r:ır:-ur.rr.ır:ır:ı..u.rnr:ımın. ı ... -----------

. ROBERf KOCEC : lıım=v~lk~~=~i===ı::==ıı 
Kol~ k.,m, - Ar. Mühend" k .. = - · İ VAPURLAR\ H 

• Sanayi kursları : ·ı: İzmir sürat Postası !! 0 ller pcr~cmbc ve cumagıinii <)dan 12 ye kadar nıtiracat o ·Lüks vcı· Lp vapu·li 

. . . 88~88 . .. ı •trı smet aş~ ru ii 
tır .. cangsulaııg ?ota smdea ıse ıııiidiir miidiinl'aııı !ayıııı h11s11 s uıı- 1: 4 Pazar gunu ıam ~ 
dakı nokta meskut geçılmekte ve dördüıı ; ü ııoklaya daır olan Ü •Au•tos :••1 15 ıe !I 
Sovyet .ıormül~nü ~eza bu gün Mnkrlen lıiikiııneti kendi . ç.iğııet: P:Galataı'ıhıımın; Izmir il 
mekledır. Bu ıse bır takını muazzam ndiceler tevlıt edebılır kı ı· an doku ej: 
bunların yegane mes'ulü Mukdeıı ve Naııkin lıfıkfııııelleridir. 1 

hareket. cdecelHr. !l 
Bulgarlar Sırpları tehdit ediyorlar . l\Aaradenızdl'<ı;ıla" ff 

Sofya, 2 ( A.A ) - Hariciye nazırı ecnebı gazetecilere beya- rı·! na o u I! 
ııahnda Yugoslaya ile uyuşmak için ibraz olunan bütün hfısü . .apuru p !ı 
niyete rağmen yeni maniler çıkarıldığı takdirde hudut vaziyetini .. 4 , \ğustos_ . . .azar f: 
1sl~h hususunda Bulgaristamıı daha ~a~ka türlfı siyasi tedbire igunu akşamı Sırkccı . ı ıhtınııııdaııfı 
muracaat ıztırarında klacağını söylemıştır. hareketle dojtru Zonguldak, ı! 

Şofya, 2 ( A.A ) - Bulgar hfıkilmetiııin Pirt itil tı fları hal<kııı- 1: lnebolu, .. Gerze, sG·am-.1ın. ~ 
d k

. · it ~ Ordu. (.ıre,un, üre e, ·:: 
a ı Yugoslaııya notasına önünıüzdckı ha a zar!ıııda cevap ~V 'f k b· ·r. · · l ı :: 

vereceğ· d'I ki d·.. :: a ... ı·e ırı ıa.n;:ona. .c;ılc\!e~ur:: 
ı zanne ı me e ı.. ı· •• 

L-h· k f d ğ ıi Tnfsilrtt için Sirkecide Yel- ll 
a 1 on eransına o ru ! kenci hanında l;~in accnt3'1110 g 

Paris, 2 (A.A.) - L;\hicle Fransayı temsil edecek mu
rahhas heyeti :\1. Briyan, Şeron ve l.uşerden mürkkep 
olacaktır. Yuııg planının ta>vibinden ~oııra Ren arazbinln 
tahliyesi miizakcre edilecği ,;ınıda .\ L Tirard ile cenerol 
Guillaumatnın da heyete iltihak edeceği tahmin ediliyor. 

Berlln, 3 (A.A.)- La !Iayeye gidecek Alman heyetine 
l\l Stresman riyaset edecek Ye heyet ~u zatlerdcıı müteşek
kil olacaktır: lktısat nazın .\1. Curıiu:;, maliye nazırı :\!. 

Ilelferdiııg, me~gul arat.i nazırı ;\]. \Yirth ve nniste~urlardan 
M. Bunder ile i\l. Shubert tir , 

Roma, 3 (A.A) - 1.ahi kon[eransmtla ltalyayı tem
sil edecek murahhas heyet maliye nazırı ;\J. l\To>cuni ile 
hariciye mibteşarı l\I. Grandi den miirekkep olacııktır. 

\' aşhiııgton, 2 (A.A) - .\merikanm Parls se!areti baş-
katibi i\J. \"ilsor Lahi konferansında Amerika namıııa 
miişahit sıfatll~ bulunmağa memur edilmiştir. 

Bnıksel, 3 (A.A) - [ Jükılmet, Yong planını tetkik etmiş 
ve planı heyeti mecmuasile müdafaaya kurar vermiştir. 
Baş vekil i\J. jaspar, hııriciye nazırı ?il. Hyman"> maliye 
ııut.ırı, 1 fouturd ve nazırlar meclisine memur 1\L Francpul, 

Bertin, 2 (A.A.) - i.\I. Streseman LAhi konferansı h11k
kında reisicümhıır Ilindenbtırg ile miişavere etmiştir, Ri!si

cümhur İle hariciye nazırı Ren arazisinde daimi bir kontrol 

te>isini ret hususıwda mutabık kalmışlardır • 

.. .. 
ii müraca:ıt 'J'ı.:1. L .. uımhul 151.5 ii 
il -
Iİ ve Galatad• Merkez nhıım ho- l1 
fi mnda Celipidi ve Sıafilopalı g 
f: acentalıgıoa müracaat. T clefon li 
ı= Bevo'lu 854 ;; H . ti :: 
ı••au:ıtt111~~:t .. 1t····•ıc: .. ·····:.······· 
" Mc/edlibi d~y; ,;:f,;ya'~i-i(o-,;;;~:·· 

yonunda:-ı: Mülkire mektebinde 
yapılacak olan tamirat aleni 
ını:·:akasa usuli!c rnün;.tkasaya 
koııulınu~tur. Ta!iplerin şerai(i 

aıılnmJk ü:re Yıldızda Mülkiye 
mektebi nıüdürlü;ıüne ınüraca~t 
eylemeleri ve ınüııakasaya işti

rak edeceklerin ihale ~ünü 

22 ı 8 929 perşembe gününden 
evel temiaali ı:ıuvakkatelerini 

muhasibi mes'üllük veznesine tes· 
limile makbuz ~imaları ve ihaleııiıı 
Fındıklıba ı:üzel sanatlar aka?c
nıisinde yüksek me}depler mu
hasebeciliğinde rııekatibi Aliye 
nıublyaat koıııi&yonunda icra 
edileceği ve m ünakasamn saat 
on !içten on beıe kad~r devaııı 
edece41 llAıı oluiıur, 
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UCUZ MAL ALMAKLA /Jle ) ' 2 

Jşlerinizi ve kazanç innızı arttı. ., iı~n 
• ıalunsunuz. 

u nazarı • t.ih ;a alarak ~., 

LEılPi:iGuı.- Ta il : # e, orta e' tep 
~;:1~::.~-!.°:~ini . ve nuallim mektepleri iç ·n e -
ıBu ıSer ide en müsaıt fıat ve şeraıtle ı J • h • d 
mübaya tta unacak : . ·~ ve ce a ıın ve t r 1 e aire ~ .11-

, T tep vukuunda her tür1u 1afsılat . 

l.etpzifde (Leipziger Messamt) ce kab dİİmİ eseri rden ha~ 
1' arafından N~ yahut fahri mümessili bulunan Gala tada • ı .. • • h • 

Ar.lan Hanında 1/11 numeroda g erı 1 1 l ayet eylülün ır-
WJLHELM HoLşTEıN m 'sine ka r ha ılabilecekleri-

tarafından .derhal ita edilir. 

~~~~~~§§~~ •• ~=ı nin ta il ı·: n vekalete bildirın -
Vakıf paralar ınu-Jeri 13.zı nd r. u kitapJar cet 

dürlüğünden: le girecektir 
~·!ı Bu müddet içinde basılmıyan kita ıtu7.ayede İkraz 

.b~ll ND. 

(OO 22132 

~o 22144 

.so 22169 

~o 22206 

u aurı 6CJ11tl lftlCŞh tle 
dn~ ve miıştcnıilı'ltı 

szl,çinde fBfılOOb~e 'nd Qu· 
il cadde 'nde cedit N. 23,25 

• ı.. .. .-.ndıı birer ıroctbal ir.er 
zemın ıuı.u..t• , 1 \ bi 
<lda birer ımotf ak birer ha ~ . . 

Jk. oda bırer 
rincl katlannpn: ışcr 
kileri mulıtevi ve 173 zlrA r • 

93 zirA nrnballindc mebni 
ruo • h neli 
824 )im kırmeti mu amme 
J.kj btı.p k!rgir hanenin tamamı. 

Uostııneıda yeni kariye mahallesin
de Ce nderbcnt sokaj~10da No. 
9.1, Si ı;t-mln kaunda; methal ı0da 
mutfak bkinci ı :ı:ında; iiç ocUı so!ıı 

c h:ıl:hı ınuhtcYi ''c 800 ıira 
ars.mın ior zirn m:ıhııllindc ırn:b· 
ni '695 1irn kıymeti nrnhammc
ncn :t'hşap hııncnin tamamı. 

lloğa i'j~nclc Kanbcmia l\kscidi
seri f :>O kııgjnda <:cdi c • ·o. ı \'C 

zemin Jrntm :ı; ıncthatl t · ı~lık mut
fak ;&1 oııı bir vd:ı kiler birinci 
ve ildud 1 ·~ ır.uı.dı; jki er da 

birer sotııyı ~ birinci kaundn 

1r b. lityt ını.ı te'\"İ 'e ıUJ .z1r:n 
.ar ürr.inı: mebni ,.~ köşe lın9· 
Jlll1 ımus:ıd.if 37 lirn 1~ymetl mu-

ıfl'll. 

faki Alipıı, da ıtnhrık7.:ıde 1na1ıa1-
'csindc çıkm3ı tıtçi sok.ı~n-da 
• 

1
. ,r<> 1 a, 20 ve .zcm1n kaun-

ıOCl ıt l \ . At: 
d:ı: nıcthnl ota .;de11\de oolm~ 
'k' d·ı h·ırict.--n mutfak h:ıHi bı-
ı , o • < 

k 
L,. ki oda sofa ve 

rüıci ·~ıtll1""'1- - . 
, _ .• ı..• .. 1,'i , c ~~ ::ı zırft :ır-

iuılup ıw.u•~"' . 

7-0 zi:rA abnllindc ıncbıu 
saıün . 

Futma 11. 

S:ıbiha .il 

. ld meti muhammenclı 
4 ı.5 i r.a ) brnrum Ziihti~ iRe-

cv~ı uu aım J' 

ah~p 811 
• !\lchmct Alt B. lerle i 7atma 

cep 'li rafeıtın, • Fahriye H. 

300 eno 6 , . . Abd ıh·c.duc mahııllcsiruf c 
~" z: l:.ı~ uptc 41b-"'u' lvcdut oka .. 

1. . k le '\'C il u 

1 Iar cetvelden tamamde çıkanlacakbr. 
ve benzi 
z t 0

" cc 
an pe 

d 

c ce 
ıreketüıı faiillerinın tecziye., 
ine, nı n üs ereg 

-- . e e ssü e ildi~ın e 
tere halkın da a 

g. al etleri Zı ı olan 
karışık etro atan mahal 
ve d ·· kanları idaremize 

bi dir eleri r" a olunur • 
Karışık petrol alametleri 
unlar dır: 
1- Donuk sarımt ak renkte 

olur. 

Ziraat banka ı İstanaul şu
• besinden: 

K rjy~ i evki v. y ~ok tı Cin · 
Ma1tepe Oörty.o1 Hane 

n 

numarası,, 

8 
8-1 

Gut suyu 
Zi cirJikuyu 
Ba~dat ~dd si 

_, 14 
F u.uı 4, 1-4 ~esi 

.. 
Kura ııee me 

'f na 13-75 2 d .... 
2 evlek 201 · 

4 ı dönü 
A\..r, arsa 4 dön 'm " 

" 

" 

n 

"' 
•• 
.. 

" " 
Tahta köprü 
Mektep 

n 

Kuyu 
ğdat caddes1 

Eski vapur iskclesi 

Hane, A 1 27 

" 
Depo 
Hane 

.. 
" 

~ p • • 

Kartal Mübadil ., 

13 1 
13 
4 

13 
3J.28 
32-26 

11 
""--·'•· 14 42 dö .. m arsa ,, ıvu::~l ,. •

1 k ·1 ı.- ıva vcrı • Balada nwhnr:rcr mlak pazarlı suretı e ı ıra.., . . 
mek &.iz.e.r.c müzayedesi bir hafta üddetJc temdıt e~• 1.~ 
iştir .. Taliplerin pey akçclerini hami! n iha1 gunu 

olan4-8-9_29 pazar günü saat yarıma 1-.adıır Ba.ııkamı· 
za mür atlan 

Yokse'k Lnytar mektebine meccani ve tejli 
kabsılun hn~laumı ır. 

Re ıni ve b t lise n~unu ilahpkrln 1 
929 tarihine k dnr İstanbulda selimlyede mektep rekt6rl 
i6lida il mOracaat etroeleri 167.ımdır. 

ffik\•vel 
0ne bir 

-
Po ta telgraf Ievazı!}l 
ve meba i müdürlu• 
~ünden : 0 ııa 1 1 ek 250 1 - idaremiz ü tahdeoıtnl f~n ima rl ec 
2700 1 ı zarf '\! u le münnkasaye konulaıuıtur.e(lrı~ 

ft... ı oünil ıcııı 2 - Moruıkasa ~ustasuıı 24 OncO cunıw6e o ~~ 
_L • d dtıı Jemln 

~ind taliplerin l ID"' almK için m 1 1 a ei!Or 
delifnamelerln1 ihtiva cdt'fl kapalı zarfları 1el'dl ;çin ek ':ısy~ 
larıhte saat 14 te lstıı.nbulda yeınl ede 01ubaf1U11 0 

nuna muracaatJıırı. -

ece ıt ıs c ' - 57-l zemin 
1ı:ında cedit o. 5 r' • . 
,,, -~ı.. 1 hala [evkinde fkı 
kawıda 1111.."~-"3 ık 

h 1li Jkinci atın· 
oda Juımır ıın:ı ;ı ı 

cfoğı nıu ı-
da: ikı oda ıalA ınu J27 
..te\ i ·e 200 .ziri\ .:ırsanın 

1 ebni ,.c rah-

z - Fitili çabuk yakar Ve si .. 
yahlandırır~ butıuni çiıı sık s 
kesmek mecburiyeti hasd 
olur. Çok is ycipar. 

Tütün inhisarı 
clürlüğünden: 

?Jr.<i mah:ı!Jint c m .. il 
. f 1 muı:tcnı 

tında siınirçı ırımn ' ıtirn 
• 1r.ı mı mu di! SOOO 

e U k \rgir ha· 
kıymeti muh.aınmene " ..,;tlih ağa 
ııcnin uııruımı. 

"lA z· h .. c:n mahalle· 
"' '"' 22244 Kalhköyündc ... u tu pa . ~0 s1nde baı-d.ıt c:ıdde:,fneie cedıt . 

. k d 'ki methal ~4,56 ,;emıo atın 1.1 ~ 
A ilk "iki hıı1A blrlnd 

l>eıŞ Ouil t8, 

katında dört oda of ı 1ıalıl çatı 
tatında ba ık bir sofayı mu~e-

j ·e 5() ~r{l arsanın 2 lO zır~ 

h JJindi: mebni 22051fra rıymctl 
ms a nenin ıf 
mutuunnıencU 41 p ha .A e lıdıb ff. 

~ Jü sesi. .. ··sreınıua mııtıar.re.r .eaıJAk 
hız 1 u'karda cins ve mevkıı :ile ~~ r1 uhdesinde uk.afr.iir 
' :alarmda göscertlen bedellerle ıalipte d yüz.de 

tderck ih:ıle1 evvellye1eri jcrt Jalın~ ouı:ııul n ıın bu lltn 
a calip Olan arın 

ş lt ctmnm:t!( üzere ııamm .. ~o e 
~nde:ı) 1tibareıı 31 gün zatbo(la yuzde pıı b da 
~ her .. t onde_şe tadar Eab~ .P1 

<dördü cü :akıf ikinci taundl ~o. ''-11 8'bf 
'dütfü üne ımüruı.etmeJerl in o U~· 

3 • Alevi parlak değildir ve 
ayn muntaz'amdır. 

oğluı ıalmü 
rıısı Semti r ru Mnhnt!t'SJ Sok •ı ulııı mm me-si 

15300 305 ..Büyü der~ d~ 
2 

ı. .L o 7,5 trmln ıı 
meıji;Oraa • ·-'-

:ı_ Wunrınuaı • ' e 
ontıı1'"' 



/[(I ~ UllllJI: Gazet~mfzde çıkan yazı ve 
~esimlerin bütün haklan mahfuzdur 

Tf.rkh ede 

Kuruş 

J A1lıtı 150 
8 .coo 

• i50 
,, 1400 

Hariçtr Gazeten ronderl!ccek n ektupların fü:erfne 
Kuruş idare lçln<e (idare , l azıya aitse ( l'azı) 

000 
ı:oo 

J4SO 
2:-00 

işareti lonulmahdır 

Parılmıyan n:cktuplann lac!eılnden, lclYlftntl. 
mukaddereıla mektuplara lconulımıı paralann 
1.a)l.olmHmdan Te lllnlann mUndercatından 

idare meıul delildir. 

4 Al~stos 
rn 21 

= HE& GON ·çıKAR ·rORK GAZETESi = . -

tel 1970 (idare işleri ) 1971 yazı işleri) • telgraf VAKIT posta kutusu: 48· 

---

Sayısı 

TGrk mekteplertle faydalı eserlin 
illıilannda o/o 20 teJlilllt yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa lçto verilen llı\nlarla 

husust mahlyettcltl lllnlarıo ücreti 
idare Uc kararlaştırılır. 

Cue .. nüzt butus1 illa kahıal tde:ı yu 

H. S. H. lllnal aceat•al 

Satırı ıclf'lf 
6-S lncl sayfada I~ 

s tS • • 40 
4 • 100 
t • • -ı • • 

ı-s inci sayıtaJı \ıo 
ı r~ml ll!olu # 

'Y 

.~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::························::::·::::!!..!!!;•••••:···:::::::::::::::::: 

1 
.................................. :-.. ··· .. ···········:::: .... ı ............ !!iii!:-ı:···::::::::ı:··:·ı 

Müsabaka şeraiti 
Darülfünun fen fa· 

kült esinden: 

Darflmfaka mOdür~ 
Darüşşafakanın birinci Borsalar 3 Ağustos 

Nukut 
ı 1r t>fllz Ji r:ısı 
1 nolnr 
ro Yunan dırııhınl 

J füıylıı:mark 

1 A' uı:hırya şilin\ 
rr J ey Romanya 
!C Jc\n llulgnr 
J Fckmcnk florini 
rn hnnı;ız frangı 
!'O llıılynıı Jlretl 
~O kuron Çeko - Slov:ılcy~ 
l Çen onetıı c sovıyol • 
J Zclotl c 1 elılstan • 
20 Dinar c Yogoslavya ' 
~O Felçlkıı frangı 
ı I'rzcta JEJ aııya 
~o Jniçrc rrnngı 
l Mecidiye 

Cek 
~ 

1 rm!ra tlzcrlr.e bir lnglllz lirası kuru$ 
t'r,york ı 'IUrk lirası dolnr 
l'ıırlıı frank 
Mll:ıno • Uret 
ııerlln mark 
sorya • leva 
J 11 kFC} • • hclkn 
.An iElcrdnm. • • florin 
Clrıc,ro 

T'rag 
\ İ)nna 
Mndrlt 
\ 81ŞO\a 

Atlnn 
l t 1 rr, 
1 E-lf ııat 

• • • frııı J, 
• • kuron 

• • ıllln 
• rrzeta 
• • zoloti 

·dlralım\ 

:o ley knu 
Ttlrk Jfrast dlnıır 

Kapandı 

1011 so ıo 16 1ı; 

2r9 00 00 2C9 OJ 00 
ıo E4 oo oo ><> s4 oo oo 
'JOO~O 

00 30 
iO ':4 

29 
82 
t63 
217 
,,2 

0000 

00,01) 

00 25 
)5 00 
C075 

75 
o.:> H 

25 
75 

22 7s 
74 75 

114 00 ~5 
:'9 50 

790 25 
o.on 

1019 oo.so 
047 6S,~2 

12 1!5,00 
9 1000 
1 99 l!l 

f.5 1!1,00 
8 42,00 
t :8,11' 
2 47 O<l 

18 02 ~(\ 
8 37 155 
3 2400 
4 23,7~ 

S6 66 

~1' 00,00 
26 9 7,50 

"150 oo,co 
>CS3 25 
l024 75 00 

29 00 76 
, 2 75 
163 00 75 
217 215 
122 '76 

ooon 
22 
14 

114 
29 

790 
70,00 

1018 
0 ,47 

12 

• 1 

75 
75 
25 
50 
25 

7ıç,OO 

ee,7s 
il\ 50 
ı ı,c.u 

99 15 
6S 75,00 

8 •2~1't 
1fs75 

000,2 
16 
8 
8 
4 

88 

47,25 
02,150 
3'7 &O 
2400 
2400 

86 
!i5 00,00 
~7 0000 

Anadolu dcınlryolıı (1 tertip A. B. C'.) • 4' 
(2. .. F- JJ. ) 40 
(~. • ı:. ]. ) 46 

Jıfll-:rıı:r. dalım c ndcll • 
J \'l ıınu m11Yal1idc 
Jhı nnılyı ıı ılemlryoltı 

lt1ııııbnl 1r:ımy:ıy flrk"tl 
Rıl ıım J'ok \'C Antirepo 
lı tııı ı ut ar.on im ı u ~lrkctl 

il i...se senetleri 
?~ lııı ka ı 
Cm ııı,Jı har.kası 

95 12.50 
196 00,50 

01)6 7JıS 

04 55 

I · r ı 
ı:e 

95 
00 

95 :2.so 
195 2r; Ot) 

6 75 

1. 
00 00 

Tic:ırct ,.e ıabire IJorsası 
Tlrıırf't ı oı nı•ı knt11 nmllm1\lı;ıl tıırtt.fını'lnn ''"rlhniııtlr. 

Okknsı 

.A 1.ımı .AFı;art 
K. I'. K. P. 

ruj t':ıy % Ça\"darlı 
'ıın mal, 19 ~O ro 17 00 
l\11ıka 11-20 17 20 17 2:1 
uııt~r CO-CO co 00 0000 

"'<'rl 1)17·0 OOOJ 16,.20 
1 illi" cc.co ccoo <'000 
n t n nlılul 0-CO 00 00 00 00 

-7AHiRELER-

14.'}0 001-4 

10 05 09. 3) 
15 25 16.2:> 
05 IO 00,10 
27 co 27 00 

-IH.:I:.UBAT-
0000 l'OOO 
71, 3 21.10 

-UN-
çu,·aıı kilosu 
Ekistra eklstra oo 1840 
};J<lstra • 1415 
Illrlncl yumusak Ot> f 420 
llirlncl ıcrt • ıs2ıı; 
Oçfi:ıc:U • 1050 

Sarı 

TIF11K 
14900 

'.Kastamonl 166.00 166,00 

Kon)a Çengelli 207,00 207,00 

-AV DER1Sl-
zc1dc'a ,ım 0000,00 0000,00 
Sııns:ır C000,00 0000,00 
Tılkl • OU00,00 0000,00 
Kunduı • C000,000 t:OO,OG 

-FJNDIK-
fıntlık kııbulı:IJ 00 000 COOO 
Bııdcm ooo 00 000,00 

İstanbul Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

Çon m sıhhat ve içtimai muavcnt müdürlüğii için nü
nnınc . Ye .munnl,asa kaimcsinde muharrer şeraite tevfikan 
muhayı:ı cdılccck ac:;gari 40 azami 60 kilo mavi renkli kinin 
komprimc5İ .. 23 hazirtın 929 tarihinden itibaren iki ay müd
n ide mc~kıı munakasa.~ n \•azedilmiştir münakasaya iştirak 
cdcccklcrın ~artrwmcy gormek ve daha z lyadc tafsiltlt almak 
lıırc Çorum Sıhhat ve mua' enet müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri ilı1n olunur. 

ım··ısianhijf'Tr;.;;vayşirketi ·ım 
llij Otobüs servisi ili1 
m
1
! . Müduriyet, Beşiktaş Maçka tarikile Beyoğluna rapte~en 

m bır Otobüs servisi tesis edildi2ini muhterm ahali~·e dan 
mı ~der.: Bu servis Besiktaş vapur iskelesi vasıtasile Be)·oğ~u 
:m ıle Usküdar ve Buğaziçi beyninde en seri muvasalayı temın 
:m edecektir. .... 
fül: Hareket vakitleri: 
fü Beşiktaşta: Ihlamur caddesinin köşesi I Şireetl Hayriye 
m iskelesinden 150 metro mesafededir. ) 
füi Beyo~lunda: Harbiye meydana 
mı c hareket her 10 dakikada bir defa 
·rı i:!ı Servis: 
iUI Tatil günlerinden mada saat 7 dakika 30 dan saat 21e 
::: kadar m Cuma ve tatil günleri saat 7 dakik 30 dan sabahın l ne ... m: kadar 
fü! Cuma ve tatil günleri hareketle her 7 daka bir defa 
mı vaki olacaktır. 
mı Servis sOratll ve rahattır. • 

1 
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Posta telgraf umum müdür
lüğü levazım miidürlüğnden: 

1 - Müstahdemin için imal ettirilecek 2500 .. 2700 takım 

Elbise ve kasket kapalı zarf usulile mDnakasaya konulmuştur. 
2 - 14 Ağustos tarihinde ihalesi icra edileceğinden taliple

rin şartname almak için şimdiden teminat ve tekJifnamelerinf 
ihtiva edecek kaplı :zarfları tevi için de me:zkQr tarihe müs:ıdif 
çarşamba günü saat 14 te lstanbul yeni postanede mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

YEDİNCİ BÜYÜK 

ayyare piyankosu 
1 inci KEŞiDE: ıı AGUSTOSTADIR 

BÜYÜK 1KRA~I1YE: 

30,000 LİRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidcdc cen1'an « 3,900 
kazanacaktır. 

Eskişehir nafia baş mü
hendisliğinden: 

500 metro mik' ahı Eskişehir Çifteler iltisak şosesı 
ve mütebakisi Eskişehir Çifteler yolunun başından 

altıncı kilometrosuna kadar yol kenarına muntazam 
figüre edilmek şartile 5000 metro mik' ap ham taş 
kapalı zarf usulile beher metro mik'abı 250 kuruştan 
26 • 7 • 929 tarihinden 17-8- 929 cumartesi günü saat 
on beş buçuğa kadar münakasaya vaz olunmuştur; 
taliplerin bedeli keşfin °1

0 7,5 nisbctinde teminatı muvakata 
akçası ve ya bu miktarda istikrazı dahili tahvilatı ve 
yahut banka mektubu vermeleri, teklifnameler usulü 

dairesinde ihzar olunarak vakti muayyeninde Encümeni 

vilayete tevdilcri lüzumu ilan olunur. 
. 

ı - Türk olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak. 
3 - Hüsnühal şehadetnamesi göstermek. 
4 - Yüksek mekteplerden mezun olmak (Tabllyat 

mezunu) 

5 - Hayvanat llmlnc ait matbu eseri bulunmak ve tet
kik edilmek üzere heyeti mümeyylzeye imtihandan evvel 
göndermek. 

6 - Tertip edilen ve aşHğıda yazılan on suale üç ay 
zarfında hazırlanmak. 

7 - 1Mn tarihinden üç ay sonra heyeti mümeyyize 
huzurunda on sualden blrlslnl kura ile çekip bir saat zar
fında tahrir! olarak yazmak badehu ayni sual hakkında 
samlln huzurunda bir saat takrir etmek. 

8 - Ameli imtihan heyeti mümeyylzesi huzurunda icra 
edilecektir. 

9 - Ecnebi Ilsanından tahriren hayvanata aJc bir ba
histen TUrkçeye terceme yapurılacaknr. 

Müsabaka sualleri 
Hayvanatta cihazı teneffüsün rnvaı 
Sllsllel hayvanatta cümlcl asabiye 
Tenasülil gayri clnst 
Heredite mendillenne 
Trf panozomldoc 
Hayvanatı fakarlye gurupları arasında hututu vasıJa teş-

kil eden hayvanların başlıcalarına dair malt\mat 
Gudet • 
Hayvantta cihazı deveran 
Dldanı şerltiye 

Vilreyknn rüşeymtye 

ile muallim sınıfına aşağı~_, 
ııh şartlan haiz ola11far 
caUır: 

1 I. Birinci sınıfa girecekler 
şartlar: -" 

A - Babadan ve ~ 
veya yalnız babadan wı 
ve muhtaç olmak, 

B - ilk mektebin dörd' 1 
sınıfına terfi etmiş veya bil 
rece tahsil görmfiş olmak, ~ 

C - Yaşı ondan aş.111 
on jkiden yukarı olmamak• tj 

D - Emrazdan salim ve; 
suretle tahsile elverişlJ ol ı,P' 

E - Yapılacak musJ 
imtihanını ve çekeceği kUr' 
kazanmak, _.tf 

il. Muallim sınıfı için Y 
lar şunlardır: 

A - Keza yetim olıtl~' 
B - Yaşı 17 den aşa~ı 

den yukarı olmamak, 
C - Orta mekteplerdefl 

zun bulunmak. 
111. 1 alipler fotoğraflı ıı~ 

tezkereleri, mekttp vesfk 
sıhhat raporları, aşı şahad 
meleri ve üç adet 'fesik~ 
toğrafile pazar, sah ve pe 
be gü.1leri saat 14 den ı~ 
kadar mektebe müracaat 
ceklerdir. Kayıt müddeti del 
tosun sonuna kadar devari1 
cek ve ondan sonr1ki mllf' 
atlar kabul olunmıyaca~d.ır. 

Beı;otlu dördancü sullı h 
mahkemesinden: Terekesine ııı3 
kemece vazıyet olunan A118 f 
Todori Oividari Efendinin 
ğaziçinde Paşabalıçesinde 
run karşısındaki hanede ırıt 

eşyayı metrukesi bilnıüıa 
·:Ea:-=-P.a::s™:wwwm:::::::-::-:=::;amP.====~ . <il. ••• • .::::..::i!:.-:-:m=-:pmesffi:::::::!.=E::.-· • ::sa=: ffiruht edileceğinden t:ıJıp 

!arın yevmi müzayede olafl / 
• ·.:: ağustos 929 salı saat ıo da 

Türkiye iş bankasının 111 _:_~~-~:_:.e_h_az-ır_b_uı_un_m_aı-arı 
Hamiline ait hisse se - ~i 

ı: 

netlerinin kayıt müddeti ii
1 

~ 1 Q ağustos 929 tarihin- !!I mu-.. A .. A.-us~to~s~ 
ıl d~ bitec~ktir. Hissedar- mı Sefer: 27 Bur,: &..ı 
il lar bu tarıhe kadar hakkı m nı 
.1 Rüçhanların dan istifade J!! Pazar :::I m= .ı ________ __./ 

mı edebil iri er' m~ 
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Bugün do~anlara l•lııt! 

"' Mü bej. 
Erkekı 

Nah il 

Günün naalhati: 
CyL"ll baldan tatlıdır 

Guraba hastanesine lüzumu olan ispirto da dahil 
olduğu halde eczayi tıbbiye Ağustosun beşinci Pazartesi 
günü saat onbeşte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden 
talip. olanların şeraiti anlamak üzere her gün levazım 
idaresine ve ihale günü de idare Encümenine müraca-
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Bugünkü hava 
Rtizg4r poyraz \ e ha,•a el> e ' 

açıktır 
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İngilizceden mütercimi: Gz'lzin 1V11r1 

Diye i!fıve etti. Biıden 

aklıma geldi. Mister "Ker~ç" 
brni ne znmnn istedi? 

- Benimle izdivaca mis
ter Kereç ne zaman tnlip 
oldu? 

Süalini ani bir cesaretle 
~oıdum. 

Büyük annem Markiye, 
Marki büyük anneme bak
tı ve gczlügünü parlatmağa 
başladı. Nihayet büyük 
annem cevap verdi: 

- Burada aôet bizden 

seni islemek değildi. "An

brozin" fakat benim kuv
vetle anlayışım sana bu 

'ek!ifi Lizzat kendisi ede-

cek. 

Böyle bir adam:a nişanlı 
hayab geçirmek ve onun 
bana aşk vaziyetlerine ta
hammül etmek çekilir şey 
değil; fakat büyük anneme 
itaat etmeğe söz verdiğim 
ıçın söylenilen bir şeye 

karşı gelemem. 

Büyük annemin göstere .. 

ceği yolları dinlemiye ha· 

zırlandım. Büyük annem : 

-Baloya giderek onunla 
dansedeceksin. Güzel, se • 

vimli olmıya çalışacaksın, 

ve onun sana gösterdiğ 

alaka ve muhabbet, ıimdi
ye kadar olduğu ıibi lakayt 

olmıyacak bilakis mütehas .. 
sis oluyormuşsun gibi gö • 
zükec~ksin; böyle hareket 
ettiğin takdirde senin için 

bu pek sıkıntılı olan vaziyet 
kısa bir zamanda neticele
necek ve nişanlanacaksınız. 

Dedi • Şimdiye kadar 
hiç bayılmamıştım. Fakat 
bu sözler üzerine bayılacak 

gibi bir fenalık hissettim. 
Oda sanki bütün dönüyor 
ve •Bunu ben yapamam . ., 
diye bağırmak istiyordum. 

Gözlerim büyük amca
ma isabet edince gayri 

ihiyari sükunet geldi. Asa
bım sakinleşti. O bana 

tekrar: "Haydi, biraz sonra 
gezmeğe çık, köpeğinle 

eğlen" dedi. Derhal oda
dan çıktım. Dişarda, temiz 
hava ile karşılaşınca yeni
den canlanmış gibi oldum. 
Artık istikbalim hakkında 
bir şey düşünmiyordum. 

Şimdi yekine düşüncem 

büyük annemdi. Zavallı 
büyük anneciğim, hayat 
bu kadar gözclken, yaz. 

gelecek ve çiçekler açacak
ken bu dünyayı ebediyen 
demek terkedecek... Belki 
öbür dünyada • Ambrozim 
östaı do Kalenkur. u gö-
recek ve torunları olan 
benden bahsederken onla-

rm kabul ettikleri "hiç gü

rültü çıkarmamak" düstu
runa benim de tabi olduğu
mu, her şeyi sükunetle 
karşıladıgımı söylüyecek. 

Eve döndiiğüm zaman 
balo elbisem gc:ınişti. Hez
piya paketi açmış < lbiseyi 
y~tağımın üzerine uzatmış
tı. Ne güzeldi, bütün sıkın
tıya rağmen çok hoşuma 

gitti ve bir an için her şe
yi unuttum. 

Marki bizimlo b~raber 
kald . Büyük annemi böyle 
sıhati Öozukken bırakmıyi

cağını söylüyor; Zanneder
sem Marki de bizim gibi 
müşkül vaziyette.. Çünkü 

öyle olmasaydı, büyük an
nem beni ona vasiyet eder
midi? Bizde kaldığına çok 
memnun. 

Büyük annem daha iyi 
gözüküyor, ve bana sanki 
hiç ölmiyecekmiş hissini 
veriyor. 

Ne de olsa artık benim 
istikbalim taayyün · etmiş 

gibidir. "Ogfistüs Kereç" le 
evlenmiye mecburum. Artık 
baloda olacak şeyleri düşün-

müyorum. insan istemediği bir 
şeyi yapmıya karar verince 
evvelden tahminlerle ken -
dini üzmekte mana yoktur. 
Kendi kendime .düşündüm. 
Bütün olacak ıeyleri kafam-

d;ıJ 
dan çıkarmıya ve 
önümde olan iki güzel ~ 
ziyan etmemiye karar ne 
dim. Fakat tesadüf ht 1 

değiştirdi. Bu sabah -~ 
nun sabahı - misafir 0 tol 
nın tozlarını alırkt11 ,e' 
bezini silkmek için pe;tııı" 
reye gittim. Bir de bB i 
Mister Kereç bizim kB~f' 
.... d bk kl1eÇ' 1 onun en a ınara b ,~D 

Saat dokuzda b~IJl 
. . ? B · öıı&ı ne ışı var enı 

önlük ve başımda tofo"' 
masın diye giydifio> .1 
ile görünce, gecelik~ f 
nederek geri çekild1

• A 
den aklıma bir fikir~ 


