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Telgraflar 
ı~tanbul. Ankanı r.addeei 

.. IUDAM.. Vardu. 

ihtisastan istifa.de 

bizde senayi 
nıektepleri 

c. Hüsııü lıeyiıı 
hir ııutukları 

Ankara, 11 [A.AJ 
~ D~n öğleden sonra maarif ve-
aletınde bazı san'at mektepleri 

~.Üdür ve muallimleri vı· bunlar 
~ln avrupadan celbedilen dört ec

l'ltbi mutahassısıı iştirakiyle akd
olunan kongrede .uauif \·ekili Ce· 
ıtıaı Hüsnü 
~ey aşağtda

nutku söy
lcıni .. tir . 
.. y • 

Arkadaşlar 
Cürnhuriyet 
iikümetinirı 

. esleki ted-
ata verdiği 
uai ehem· 

1 

lıliyeti b ,. -
o r su 11ı. • 

, ı>ru padan 
tisaslano-

ilQ iatifade 

ttini:ıin "':; 
~lıerelerl 

en ~ı.. Cemal Hfısnü ht _, 
Ydalar '::.ekliyoruz.. Mesainiz: yal
t ruz.name ile tespit edilen me
eleri intaç etmeğe munhaaır kal
ıyacaktır. Tecrübeler:iniz:e ve mek
Pleriniz:in bulunduğu muhitlere 

nm ittihuını muvafık ırBrdG-
" 11nz tedbirlere ait tekliflerinb: 
lrıa bunlan da hep beraber mii
~la edecetfı., San'at mektepleri
ııin bütçeleri itibarile karşılattık

ları müfkülih biliyoruz. An~ 
)i bilmek liz.ım ge ~- İıtl, sanat 
llıeftteplerim~ teşrik ettitiniz ga
~tai~ erişmek için lizısn gelen 
'°~ıtaları temin edersek veya te
in yoluna girersek bu müşkülat ta 
tı~ından halledilmit otacaktır. 
L .. Maarif vekiletinin bu günkü 
Lutçesiyle yapmak mükellefiyetinde 
lllunduğu işlerin ağırlığı san' at 

llıektepleri kısmında ister i temez 
tİtndiye kadar oldutu gibi şim
diden sonra da vilayetlerin fili 
"c m a d d i m u a v e n e t l er i n e 
ihtiyaç gösterecektir. Elimizdeki 
71\n'nt mekteplerinin tarihi binalan 
1tibarile filhakika pek eskidir. Ka
tlunu esasile ilk zinnt bankasını 
h.pan büyük Mithat paşa islaha
tltlcri de bunların yanına ilave et
ıtı~u. Ancak imparatorlukta ge
Çen vaka ve haileler o kanunu es
lsinin şeniyet ve hayatiyete hiç te 
teluıbul edemediği ıi n. &ıl arahaten 
0ttaya koydu ise ıslııbhaneler de 
'Yni suretle ölüme mahkum olm
~slardır. Bunlar bizm bu gün an-
1\dıkınuz ve yaşatmasına çalıştığı-
~ıt müesseseler mefhumu ile 

1,1Yas dahi edilemezler • Biz 
u nıücsseselerden ıslAh edilmiş 

!damlar değil, har.alla faııliyet 
d t hareket yapacak ve istihsal • 
l' t kuvvetli amiller olacak in anlar 
;liştireceğiz . Tahsili halklaşbr
t~~ gayemizdir. Ayni gaye bu 
t aılrlen tedrisatımızın aı:amt su-
ttt h . 'İrı· e ay at sahasında da u;tif ado-
r~n teminini amirdir. Esas n bO· 
ı-~ haliskinmız o gnyeyi nutuk-
b 7?dan birinde 6lçülcmiyen bir 
l'~b~atle tespit etmit bulunuyor. 
t k ıyc ve tedriste tatbik edile· 
bı~ :Usul, malumatı inaan i~in fazla 

t' .. 
~ •us , vaııtai tahakküm, yahut 
~-~dtni bir Hvkten ziyade maddi 
~e atta :muvaffak olmayı temin 
tib n arneli ve kabili istimal bir ti):: haline getirmektir. Cilmhu
tt Türkiyeıinin iktisadi muva-

llta• • ttu ınt metin esaslara istinat 
~ ~ecek amil bilhassa toprak mUa
~~ ~~erimizle idarecilerimiz ara.110-
~ild ırbi~lerinden çok uzaklnşmıyan 
'lıtt deyı ve zamanı azami kıym

~ kalbedcn muhtelif sanat ve· 
• eklerin teşekkQlil olacakbr. 

CEVAPLARI 
ÇARŞANBA 

GÜNÜ HAZIR! 
-~--

l\1. Papayı azletıneğe 
karar verdiler. 

M.Vcniı:eloı,Haridyc auın MI· 
halakopulosa Törk· Yunan meaeleal 
hakkındaki cevabını vermlttlr. Bu 
cevapta Vcniz:elos Mihalakopulo
sun Törk-Yunan mcacleıindo itti
haz ettiği hu.ttı hıırcketl tamamen 
tuvip etmiştir • Ancak nota -
mıza verJlccek oevap lçln blr bu
çuk ay evel yapıldıtı aıibl, Yunan 
meclial meb'uaanı hariciye encll .. 
meni Azalarile bOtGn Yunan fırka· 
lannın mOmcsalllerlnden mOrek .. 
kep bir meclisin lçtlmaa davetlle 
notamwn bu mecllıçc tetkUdnJ ve 
verilecek cevabın yine bu mec -
liı tarafından tesbltlnl tavsiye et
~iştir. 

Mibalokopuloı bu mocllıl çar
.•• ımba IJ(lnü içtimaa davet ctmlttlr. 
Mecllı o sı(ln bQkQmetimlıe •erile• 
cek cevabı teıpit edecektir. Ce-
vabın eıa11 dostane mahiyeti 
haiı olacakbr • Cevapta meaaiU 
muallakanın hakime tevdii hu • 
auıunda yunanlılar ıarar edece• 
ktir. Ancak bir ltUlf yapılabll· 
mul lçba tekllflmll nçhlle hakem 
be1etinln mGbadele komlıyonun• 
clald bitaraf ha olmaıını blr ıar· 
tla kabul edeceklerdir. 

Bu ıart da koml17onda ha iken 
a-eçenlerde vefat eden ceneral Do· 
!aranın yerine OçOncO bJr bitaraf 
Azanın lntlhabıdır. Yunan cevabı • 
nan cuma veya cumartHl bilkd -
metimiıo tevdii muhakkakbr • Bu 
cevabın bu tekilde olmaamdan M. 
Rivaıın mühim bir rol oynadıj1 
anlaıılmaktadır. Bu defa bir itilafa 
vanlmak ümitleri daha ziyade ço
talmıttır. 

• Atina, 12 fA.A) 
Nazırlar mecwi, M. Venizelo

sun talimatına tevfilaıı. Türk.iv 
nin &on notasına veri~~ cev~bı 
~rşamba günij ia zim edecektir. 

Papayı azledecekler 
Atina, 12 [A.A) 

Mevauk malumata nazaran Yu
nanistanın Ankara sefiri M.Papası 
aıledilecektir. 

Dünki içti111a 
Atina sefiri Enis B. dün sabah 

mübadele komisyonuna giderek 
b a' murahhas Tevfik Kam iJ 
beyi ziyaret etmiştir. 

Enis B. bu mülakatında Türk 
Yunan muallak me&eleleri hakk
ında yunanlıların noktai nazarla -
rını ve bu me• lelerin halli ha-

· kkındaki fikirlerini Tevfik Ka -
mil beye izah etmiştir. 

Dün öğleden sonra milbadele 
komisyonu bita raf azasından M. 
Rivas ile M. Hol ştat ve Türk baş 

murahhası Tevfik Kamil B. bir 
içtima akdeylemişlcrdir. 

Bu içtimada M. Rivas Ati
nada Yunan hükumeti nezdinde 
vuku bulan tcşebbüsntı ve aldığı 

neticeler hakkında izahnt vermiş
tir 

Enis bey gitti 
Atinn sefirim Enis B. hariciye 

vakaletiyle görfişmok üzre dün 
akşamki trenle Ankarayn hareket 

etm:ştir. 
Enis B. dün kendisile görüşen 

bir muharririmize demiştir ki: 
"-Mezunen geldim. Şimdi An

karaya gidiyorum. Vekaletle gö
rüştükten sonra gelip lstanbu~da 
mezuniyetinıden istifade cdeceğım. 
Ankarada ne kadar kalacağımı ve 
mahalli memuriyetine ne velut gi
deceğimi bi1111iyorum." ----

Ciimhrıriyet için, Halk iPn 

~:ıracabey harasının genç binicileri 

ISTANBUL ÜÇ 
YENİ 

TAYYARE ALDI 
-

30 Ağustosta at koyına 
merasimi yapılacak 

Karacabey haraıunda 

Bıı cuma günü Y eliefen· 
dide yapılacak at lw,uların
da Karacabey harasının ge-
nç binicileri de kO§uya if ti· 
rak edeceklerdir. 

l"ukarda taüm araba&ın
da haranın kıymetli arap 
kısrakları ve genç biniciler
den biri mania atlarken •.. 
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DÜN BÜTÜN NUMARA .. 
LARIN KEŞ. DESİ BİTT . 
Sonları 24, 11, 66 , 59 rakamlı 

biletler amorti kazanmışlardı·~ 
Tayyare piyan

kosunun yedinci 
tertip birinci ke· 
;ide.sine dün sa
bahta devam cdil
mif n miltebald 
numaralar çekil
miştir. Büyük ik
ramiyenin eYYelld 
gün çekilmif ol
muına rağmen 

dariilfünun kon
ferans ınlonu dün 
de hınça hanç dol-
muştu.Herkes, her 
çekilen numaraya 
mukabil ikrami
yeyi büyük bir 

alaka ile bekliyo
rdu. Dün kar.anan 
numaralar şunlar
dır: 

12000 
Numaralar, çekilirken 

-
İıtanbul tayyare cemiyeti, 30 

Apatoa tayyare bayrammı tes'it 
etmek için bazarhta devam etmek
tedir. 30 Atusos 1rilnü iki merasim 
yapılacaktır. 

~ rak Söğütlü ) at ile Bo - -
s ğazda bir tenezzüh yaıı· ::i 

Lira kazanan numara 

150 lira kazananlar 
57642 46744 57965 24493. 
11681 21189 10030 499Q6 
23519 55380 45805 59~~ 

2302C 13835 4211~ 35219 
4092.! ~()() 20621 466~ 

Biriıi, o gün ciheti aakeriyc ta-
rafından yapılacak merasimdir ki, 
ötleden evel başlanacak ve r.aat 

bire dotru bitecektir. İkincisi bi
rinci meruimden sonr., Y~6yde 
üç tayyare]~~~ ~oymak için yapı
!•Co!~ :deraaimdir. 

Bu meraıime bütün bftkCamet 
erkanı, cemiyetler, halk davetlidir. 
laim konulacak tayyarelerin isim 
yerleri merasimden evci bayraklar 
ve kırmızı kurdeleler ile örtÜle
cektir. O gün cemiyet reisi ve 
cümhuriyet halk fırkası müfettişi 
Hakkı Şinasi Pt. isimlerin üzerin
deki bayrakları kaldırmak sure
tiyle merasime başlanacak ve ce
miyet namına bir hitabe söyleye
cektir. 

lı;tanbul halkı namına da ce· 
miyeti belediye azasından bir zat 
nutuk söyleyecektir. 

Balakçılar cemiyetinden bir za
tın da ogün nutuk söylemesi muh
temeldir. 

Tayyarelerden birisi ( lstanl- Fa
tih ), diğeri ( lstanbul - Beyazıt) 
üçüncüsü de ( lstanbul bnhkçılnr) 
isimleri ile tcvsim edilecel .. tir. 

,:=; tıktan sonra Tarahyada =
eki Tokatlıyan oteline git·= 

mişler ve gece geç vakta ~ 
=kadar orada kalmı§lar• ~ 
=dır. = 
~u ~Wıntilimlmıııııııııımıı uııııııııııııııııııuıı ıırra 

GAZİMİZİN 
HEDİYESİ --
Milet mektep1erin

den çıkanlara 
verilecek oJan kitap 

-
Reisicümhur hazretleri tarafın

dan Millet mekteplerinden çıkan
lara verilecek teşkilab esasiye ka-
nunu, devlet matbaasında basıla
rak vilayete gönderilmiştir. Bun
lar sureti ma hsusada teclit edil
miştir. 

Merasimden sonra tayyareler 
birer uçuş yapacaklardır. ı 

Uçuştan sonra sonra da pilo

tlara bir hediye ile bir buket ve

rilecektir. O günkü merasime iş-

Bu kitapların birinci sahife
sinde Gazi hazretlerinin ağzından 
(.... "IJ!illet mck1<•bi11dc11 çıl.011 .... 
ef.nıdıyc - lıcmımu turajimdmı lıc· 
clı) l' c•dilmi§tİr.) ibaresi varclır. Bu
nun albnda Temmuz Q29 tarihile 
ber ber Gazi hazretlerinin imza
lara vardır. 

tirak edecekler için yarım ücretle 
bir Tren lemin edilmiştir. 

Şiikrü Kaya B. 
. . .1':fersi_n, 11 [A.AJ 

Dahılıye vekılı Şukrü Kaya 
bey ve maiyeti erkanı Adanadan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Adana, 11 fA.A] 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

bey Mersinden avdet etmiştir. Ve

kil bey şerefine Türkocağı ve be
lediye tarafından birer ı.iyafet 

ver:ilır.iştir. 

Birinci sahifenin arkası yene 

Gazi hazretlerinin sivil ve başı 

açık bir resimleriyle tezyin edil

miştir. Resmin altında " G. M. 

Kemal hazretleri Millet mekte

pleri başmuallimi ,, yazısı vardır. 

Üçüncü sayfa Gazi hazretlerinin 

gençliğe olan hitabesiyle tezyin 

edilmiştir. Millet mektebinden çı

kan her kes bunlardan birer adet 
alabilecektir. --
Talebe ko11jeransı 

Budapefte, 12 (A. A) 
Beynelmilel talebe konfederas

yonu kongrasındaki Hırvat, Alman, 
ve Türkmurahhaslan Budapeşte

deki harp kurbanlara abidesine 
çelenk ıvaıetmiflerdir: 

Yeni ilzii111 111ahsulü 
hmir, 12 {A.J\l 

Dün ilk defa olarak 519 çuval 

reni üz.ilm mahııulil borsaya ge1 -

miştir. 25-45 kuruıtan muamele•İ 
yapılan üzümler bu gün meruimle 

bir İtalyan vapuruna nakledilınif 
•e körfezdeki bilumum sefain dü. 

4fik .Wak merui•• İftirak et -

12759 
-10000 

Lira kazanan numara 

32575 
3000 Lira kazanan 

nuınara 

'13970 

2000 Lira kazanan 

nnınaralar 

28859 2472 
44509 

1000 Lira kazanan 
nun1aralar 

3574i5 
15230 

5099 
74i7:~ 

13852 

37734. 
45055 
3 583 
' 7 ' 

2(J 8 
1:1.7 

5 :i89 

43769 48774 57738 498.Ş~ 
21228• 28671 15573 33751 
30720 338 5724 29343 
13461 17709 5267~ 44892 
13930 31011 22S90 28161 
41364 

100 lira kazananlar 
40746 35528 22013 ~17 .... 

3807 3429 32209 54531 
24643 52871 56438 57~ 
54843 51772 30373 549G4 
20196 52288 15988 54060ı 
28670 30301 5233 355,,. 
29127 20846 7816 43938 
54889 28939 53343 3239, 
31063 46355 12045 19691 
43568 15028 296 5184 
21361 10449 3464 40103 

5191 59575 4443~ 15941 
45341 42514 8917 55099 
10600 20666 37794 45658 
49457 29371 10617 21138 
42101 31593 40468 22064 
45743 25537 10185 3153 
11181 21317 26241 58075 
48604 31208 26459 55756 
2315 52269 19856 42415 

34422 44028 31259 19696 
79ö5 520 47276 43777 

16778 527)3 3643 930 
55813 36690 59561 27677 
40490 27983 14458 22.2 
4ob71 30129 14088 56805 
4141 8575 50 ~2 41741 

46561 18102 20~95 55689 
10808 23798 34298 37105 
9377 30353 36296 6~ o 

400 lira l aznnaııhr 19097 48519 52774 29709 

399 3 
' >6 ı ~ 
22897 5751 

47502 51566 23861 42255 37721 49115 29742 
26233 2976 45016 53770 r::'. J . k 1 
48640 46215 35499 23772 vO Jır.ı azanan nr 
27725 47703 21396 56166 57858 5l519 33862 13237 
9086 13428 17507 3457 39713 215 56000 134 

12954 18446 28169 2894 f l\I abadi iç sa~ · ;- mızd J 
=--==~..-;-rıe-rıe.o·.-..e,.__ __ ~-----~,-·~·==--====-==~-



( icmal J 
)'ah udi pazarı 

:ı<- -

Sdaııik Yuıınnist:uıa geçmeden 
e\d ) uııanisıauda ahudi )Ok 
gihi inıi:.. Bunun 11ehebini bir nv· 
rnpalı bir nıma ı;oru.uş; nım cc· 
\nl,ı•n: 

- Biz, cfıa~··n, demi~, ahş • vt:· 
rİflC ~ alıuıli lmyluyuz.. •. Onun 
iı.;in y:ıhudikrc ihıi, acımız yol tur; 
lu•ni - 1snıil araıııızdn bannaırıaz ! 
l'ck Jo~ru, pek iuleıli bir ne7ar. 

GC4,;cnlcrdc Galata nhtmırnda 
~öyle bir pa:ıarh~:ı tesadüf t>lnıi.ıik. 
Bir frcnk seyyah kar:ısı ile: hirlikıe 
vapura giriyor. Memleketine diine
cck. Bir hazirgiin da elim• üç tane 
fit•dcOi haston almış onlnn satnıa~a 
çnlı~ıyor. Seyyah hunlardan birine 
göz dil111i~: 

- Kaça? 
Dazirgiiıı :1catu frımeızearıı ilr, 

tcı·t"udütsiiz : 
- Dir isterlio, on eiliu, ııltı 

peue (15 lira). 

Seyyah) bn toncu nrRAında hir 
paaarlık b şlndı. Bastonun fietı 
m kof m nalı gibi İm)or: 15-14· 
13-12-11·10-5? Dazirgım be@le kaldı. 
Seyyah bu fi tı knhul etmedi ve 
\'apur girdi. 

Bu sefer, rıhtımdan ~öj1crtc· 
ye ı - 4 lirtı. V npur ilk dUdU~Unh 
~ttlirdU. Yulıudi; 

- 3 lir ... 2 lira ... 
Seyyah eon hir lt!kliftc lıuhııulu: 

- Bir 9iJin (50 km uş)? 

Yokardım bir gumuş ~ilin rıh· 
bmıD t~!Aq füıcriudc çmladı; ya· 
hudi de baetonu llllH!U - Var 
hayrını gfü-, Mötıyö ! ,_...,. 

Türk · Yunan itilafı da buna 
bensemt~di mi? 1923 te bir Lau
uoue nıua lıcdeei aklc'dildi. Hu 
vesikanın dokuzumu protokolu 
mftbadcJe İ§lerinc daireli. Yanan, 

· ~ !~&ikayı imr.aladığı hald~ icra-
81nda hık a ~i:; dedi. o güıı, t u 
gün, miı1..aker~lcr olu~ ~~piden 
yeniye mukav lel~r akdohınoyor • 
ve hiç bir D4'1İcc çılmn}or. Son -
eou - eon dda olmak iizcrc nmr· 
abhaelor Ankarnda toplandılar. 

Pek u?.un lıoylu k<Jnuşfular. 
Jş eonuna ı;elect>k, gtliyor, gelme
ktedir, gelmek üzeredir diye ha· 
vadis.lcr inıi,ar cıd .... ve İJ> koptu! 
Onlann elçisi gitti, Liz.iuı~i Atiııa
nın suyuna ve hava ına lıeniiz 

alışmadnu geri döndU. Yunan si
yoaetinin haatourn yıluıdiniu pa· 
ımrlığındarı (ıu kı ne? FarL:ı 9u ki 
haetoncunun tccrübeei yirmi dn· 
lı..ika ffürdii; yunanlınınki iııe ahı 
seneyi geçti ... 

Bu e nada ise biçare &ürk ga
} ri mübadilleri Cildükleriude ke
fen pacaı;ı lrnlıtm1yurlar. 

Yahuda ve Ht•ni - İsrail devle
tleri öluıcmiştir, mevcuttur; )&hu?. 

filistinde kfiin değildir. )lakıırlan 
Atirıadır. 

Tıp kongresi 
Eylül iptidasında Ankarada 

toplanacak olan tıp kongresi için 
alakadarlar hazırlığa başJ:ımıştır. 
Kongreyi i met paşanın açma ı 
muhtemeldir. 

Kongrenin knlabnhk olacağı 

ta h m i n edildiil'inden kongrenin 
mecliıs salonundn toplanması muh
temeldir. 

-
Macera romanı: 27 

JHaurice Leblanc 
- - K 

1çrrde oturan lir adam ve 
H)c1kta <hının iki kadın v:ırdı. 

Siınon'un gozlı·ri kamanınııı 

ııiımmlnıı•tine alı~ınca, oturan 
adamı taılıdı: Lor<l Eckefıld! Ilı· 
tiyar bir ı:mndal)aya bağlanını~tı 
ve muhafa1.a ahmda tutuluyordu, 
Bu kadmlardaıı bıri Lordun boy
nuna geçirilmi~ bir ipi tutuyordu 
Pek ala anla§ıhyordu ki, kadm 
ipi çckiverse, Lord boğuluı> gide
cekti. 

-7-

Şehitlikler 15 
ağustosta 

ziyaret edilecek. 
Şehitlikleri İmar Cemiyeti her 

ıene oldugu ıibi bu 6ene de Ça
nakkaledeki şehitlerimiıi ziyaret 
için tertibat almıştır. 

Cemiyet her sene tez.•)'Üt eden 
rağbeti nazan dikkate alarak bu 
sene daha büyük bir vapur ara
mış ve Seyriıefaio idaruinin Reşit. 
paşa vaporunu kiralamıt!ır. 

Re{it paşa vaporu 15 Ağustos 
perşenbe günü tam aaat on do
kuzda tophnne rıhtımır.dan hare
ket ederek Çanakkaleyi A.iyarctten 
sonra Cumarte i günü 5abnhı saat 
yedide avdet eyleyeccl<tir. 

Bu ıcne ziyarctcilerin istirnhat
lerinin temini için daha fazJa ça
lışılmı ve şehirlildcrd ki ziyaret 
programı daha zengin bir şekiJde 
tertip edilmiştir. Ziyaret biletleri 
Sult n hame.mamında tflbentçi 
Haydar Muhittin maguaım::da ~e 
Emınön nda Selanik honm r 1ttnd 
a tılm t dır. 

El nıek ve franrn~Ia 
Ekmel ve frnncrla narin bu 

haft gc\Cn haftaki ffot fü:.crinden 
ipk. edilmiştir. 

M. Yans nin 1<!tkikatı 
Şehrimizfo iman huausund bir 

pro.fe yıs"?ncak olan mimar M. Yan~ 
sen dün de tetkUcatına devam et-
miştir. -

Çocuk bahçesi 
Gülhane parkmda lesi edil

mekte olan çocuk bahçesinin in
şaatı 15 g~ne kadar jJtmal edile-

~: 
·~-

Şehrin haritası ---
Bir şirket 4ehrirnizirı hıtrih1.,ını 

yapmakta idi. Bu tirket AnadlıJ 

cihetiyle '.Boğaziçi hı:riç olmak 
üz.re şehrin haritnsın1 ikmal etmiş 

ve bunları yedi harflerle tabbettir
meğe başlamışhr. 

Eınanct garajındaki ui 
istirual 

Şehremaneti Fatih itfaiye gara
jmda hariı;ten otmobiJlerin tamir 
edilmeıi ve harice benzin ı;ah1dı
ğına dair emanete bir ihbar vaki 
olmuştu. Bu ihbar üurine h.1,ki
kat başlamıştır. 

Tahkikatın şimdiki t.afhaaına 

göre itfaiye garajındaki ihbann 
bir çok noktalan tahal,kuk et
miştir. Şimdiye kadar emanete ait 
mal.zeme ile hariçten kaç otomo
bil tamir edildiği ve ne mildarda 
benzin ıablclığı tahkik edilmekte
dir. 

Tahkiirnt bir az daha tnmik 
edilecek ve ihbnrnamedeki diger 
noktalar da fahnkkuk cdezse nla
kadarlann lüzumu muhalceme)eri 
istenecektir. Tahkik. t fezJikeıinin 
bir h:ıftayn kadar taı :a:imıne baş
Jnnacnktı r. 

- S.ıhahlPyın lmr.ıda gordıim. 
Onu da h.ı~ka bir smıd,ıl)ııya 
bağlamı:;-lardı. 

- Şimdi nerdr? 
- Bilmiyorum. <~:ıJiba Hol-

lcstoıı kendi kamaraımıa gotiirdü. 
- Bu ı arıı:ıra llf'l ,J<'? 
- Şn t.ıı i.lft,1 doı t Jwş knına ra 

rnr. Roll<'ston orada otııı uyor. 
e rnıitlıiş ~wyf Gi<1ip k11.1 

kurt:ır:ılını. 

- Çıt etmeğe gclme:t~ ) ok ... a 
habeJin oldıırüldü~ü dakıkadır. 

- Neden? 
- Eminim. Herifler her ihti. 

mali hesaba katarak ,,ıanlarım 
ona gore tuttular. 

A~ağıdaki kadınlardan biri ka
maraya doğru yaklaştı. içeriye 
kulak verdi. Gtilerek geldi: 

- Küçük mukavemet ediyor, 
dedi. Reis bu mukavemeti ancak 
bn ipı çektirmekle kırar. 

AJtıııa hücu ın 
Simon'un artık kendini tuta

mayacak hale geldiğini goren 

Antonyo: 
- "us! dedi. 
- Neye usa\ ıın ? işitmez-

Kadın, JzabeJin babasının boy
nuna ilmiklenco ipi kasdediyor-

ler ki .. 
- işitirler. l:aıııl... ... ı ı [;ıi 

kmkf 
Siıoon sordu: 
- İzabe) nerdt-? 

du. 
- NaısıJ icap ederse ipi ç~

ker misin? 
- Yirmi altın ~erdikten IOB

_.ra ne dr.v 
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irtişa meselesi 
maznunları 

tahliye istediler 
İrtifa tahkikatını yapmakta ol· 

an yedinci müstantik Nazım bey 
bir mliddettenberi elde mevcut ev· 
rak ve defterler tüu:rinde tahkikat 
yHpmakta idi. Bu tahkikat hitam 
bulduğu cihetle, bazı defterlerde 
görülen he1abat hakkında malu
matına müracaat z.arureti haaıl 
olan M. Jül Frcako dün tevkifha
neden getirHmiş ve Nazım bey ısa

ct onbeşten itibaren geç vakte 
kadar iatiscvabile me~gul olmuş-

tur. 
M. Jül Fre&konun verdiği ~a

lınt bnz.ı yeni ve eaash noktalann 
tenvirine yaramıştır. 

irtişa meselesinden mc,•kuf bu
lunan maznunlar istintak dairesine 
yeniden istida ile müracaat ede
rek kef Jetle tnhliy erini istcmiş
Jcrc:ede bu talep reddoh.:nmuştur. -

r er os için si.laller 
Terko şırketile Nafia vekaleti 

arn ında ccrcynn eden mi.ızake

renin tevckkuf de, rer-i geçirdiğini 

ve vekaletin şehrem~neti He .şir
lcettcn sorduğu üallere :şirket ce
vap verdı(!i hnlde emanetin b.-nüz 
ce\ np vermediğini yazmıştık. 

Şehremaneti mahafilinde yap
tı~ımız tahkikata göre, şehrema
neti, trrkos şirketinin vaziyeti ve 
şehrin su ıhliyacı bak.kında evelcc 
uzun uzndıya mütalaaSlnı bildir
miş olduğundan bu mütalaata iJi
ve edilecek hiç bir tey olmadığı 
fikrindedir. 

Ancak vekôletin aüallerini oe
vap 12 bırakmınna;.. üue yeniden 
eorulan sünllere cevap yerileç~k
tir. Bu ccvahm hazıtlnnmasına 
başlanılmı~tır. -

Maarif eınini gitti 
~fa!lı-;.:. e!!linİ Behçet U. 1 tan

bul maarifi hakiuıt~!t ~~rif \•eldi· 
letin~ izahat vermek üıre ~ , 
akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

.Eytaıu koınis~ onu 
vazif,. ini bitirdi 

Eytam lrnıniayonu, müddei umu· 
mi Kenan beyin riyasetinde dGa 
svn iı;timamı aldetmiştir. Komis
yon bu irtlmamda yetimler emva
lini hımnmiy'e nakte tnhvili mua
ın~lesini bitirmiş VC' paralar eytam 
banka&ına yatırılmıştır. 

Jznıirde benzin suı 
İı.,tinıali 

Şeker ve petrol inhisar idaresi 
İzmir havalisine bir teftiş heyeti 
göndermiş.tir. fzmir civarındaki 
ban çifliklerde bila rüsum alı

nan Benzin piyasada sablınıştır. 

Bu ımi istimali lzmir Defterdarlığı 
inhisar idare ine bildirmiştir. 

Teftiş heyeti çifl.klerdeki bcn
~in k .. ~akçıhğı hnklunda tahkı1ıat 
yapacnkbr. 

Bir teftiş heyeti de Adıına ha
valisınde bulunmaktadsr. 

Lord hır heykel gıhi snhit du
ruyordu. Siınon kendini znptc
dcmi}rcck halt• gr·lmişti. Anton· 
)'O t Ll ti u: 

- Mis IJ.al:ıel mukavemet e
decek. Babasını oldtirmck için 
Rollt• tun h<'nliz ı•mir \rrmcdi. 

Bir km~ dnkık.ı gı•,;ti. iki ka
dın )U\/n~ -,esle korıu~uyor)ardı. 
Aar ırn kamaradan do~ru ~imo· 
n"ıın kulnğma ~cı:;ler gı'Iİ)onlu. 

An ton ya: 
-Holle~toıı'un tmı;İ dcğilmi? de

di. Allah a~kına lıi7 Lurada ne 
ne Juruyoru:ı? 

Ilirden bire kamanın kapısı 
a~ıldı, Rollceton kıp kırmızı dı

tarıya fırlaılı. Kadmlar<lan ıpı 
tutana: 

ilk mektepler 
birinci 

teşrinde açılıyor. 
lltanbul maarif idaresi yeni 

sene tedrisatı için hazırlanmak~a

dır. ilk tedrisat mccliıi ilk mek
teplerin bu ıene tcşrinieveldcn iti
baren açılmuını ye kitaplann bu 
tarihe kadar teminine karar ver
mittir. 

Millet mektepleri de tcşriniı•a
niden itibaren açılacaktır. 

Mahkemelerde 
Anıca katjji 

Üıküdnrda amcaaı lreni Hüı;c. 
yinde!l alacağı olan 500 lirayı a!a
ma)'Rn ve bu parayı iı>!ediği halde 
Hüscyindc:n dn"ma t<:h i:r nmb. •\iz
ler işiden ve bu yüzden nehnyet 
Hüse}ini öldüren Ali Ekberin mu
hakemesine dün ğtr ceza mnhl..e
merıindc devam olundu. 

M hkeme alonu bu dnvnyı 
d"nlemeg gelen O küd rlı irani 
lerl ' dol ı 

J Alı Ekbcrle beraber, bu
nun lehine .. ahitlik eltiğındcn "e 
bu şahıtl' · yn!an olduğundan te
vkif edılcn Ahmet te bulunuyordu, 

Ahmedin mahl<emeye verdığı 

ist:d< da ya!an ~· h;ıdetindcn • rüci 
etti!1ini ve m. klulün Ali Ekber 
tarafından öldürüldüğünü, yalnı2. 

mal<tul Hüse}İnin de katili sopa 
ile adam akılh dövdüğünü söylüyordu 

M.::.hkeme doğruyu söyleyen bu 
şahidin tahliyesine karar verildi. 

Neticede katilin ııinninin tayi
nine. kanlı bıça~ın bbbı adlide fa

hliline, karar verilerek mahkeme 
talik olundu. 

·Altı bin yüz 
yetmiş 

liralık dava 
Çarşı mn!iye tahsil şübeai me

muru iken 6170 lira ihtikar etmek 
ve vergi~ini veremeyen esnaftan 
hacıen alınan yüzük, küpe ve ta
bakaLm zimmetine geçirmekle 
maznun bulunan Kemal efendinin 
muhakemesi dün bitti ve müda
faası yapıldı. Vekil neticede bu 
işin ihtilas olmayıp adiyen zimete 
para geçirmek olduğunu ve mück
kilin o .o;uretle tecziyesini istemiş
tir. 

Hey'cti h~kime karann tefhi
mini çarşamba gilnü öf{leden on
ray:ı talik eyledi. 

Ahlaksızlara ibret - Hasan is
mi~df üç ya~ında bir çocuğa fili 
şeni ıtrc. eylemekle maznunen ağır 
eeın mahkcmeslndç muhakeme 
edilen Recebin muhakemesi dG[1 
bitti ve mııhlteme bu adamı 7 sene 
müddetle ağır hapse mahküm etti. 

1 Y •~ni ticaret-nıualıcdelcri 
Yeni gumrük tarifelerinin bi

nncı teşrinden itibaren t tbik 
edileceği yıı.zılmıştı. Fakat yeni 
tarifeler tatbik edilmeden evci 
bazı hükumetler ticnret muahede.si 
aktetmek için hükumctimiz.e mü
r:ıcant etmişlerdir. 

İlk ticaret muahedesi lngiltere, 
Fnmsa, ltalya ile olacaktır. Jktisat 
vekaleti bu devletlerle yapılacak 
muahedeler projcJerini hazır)amıf
tır. Diğer tarftftan bau devletlerle 
de aramızda muvakkat ticaret iti
lafnameleri vardır. 

Bu itilafname)erin milddeti bit
tikten sonra yenileri aktediJmeue 
o hükümet:ere karşı yeni toırif eler 
tatbik edilecektir. 

~1aHye vekili geliyor. Hlllha"iıaııa 
Maliye vekil1 Sarnçoglu Sükrü . 

B. 20 ağu.ııtosta Jst-.nbula harel1et Bir kauıyon devriJdi 
edecek, burada r.~ c;•Ün kaldıktan ~ 

• ~ 0 Silivriclen gdmekte oJan bir 
sonra lzmirc ve ödemi..,e mdecek, -

.. 
60 kamyon Safra köyünde, telııiz ci-

scynhntı bir ay kad r sürecektir. varında bir hendeğe yuvarlanm•t 

- Seylaı> ın_ıntaka. 1 ve içinde bulunan ıo kişid n biri 
- ağır 9 u hafif surette yaralanmışlar. 

Rize ve Öf'ta~! .ıeylap tahriba- Ağar yarat. hastaneye kaldınlmıştır. 
bm yakinen görmek v mahalli .. 
ihtiyaç hakkında tetkikat yapmak 
üzere Trabzona giden fırka i-J:ıre 

meclisi reisi Emin Ali B. dün av
det etmiştir. 

Emin Ali B. diyorki: 

- "Rize \'e Of ,.e havalisini 
dola,tıın, ye'ııi mucip bir hal göre
remepim. Sahillerde mühim bir şey 
olmamıştır. Tahribat mahdut bir 
sahaya münhasır olmaktadır. 

Buna mukabil çok şayanı şük
randar ki Riıeden Kerempeye ka
dar bütün dağlar ve sahiller bir 
karış boş olmamak üzere me2ru

dur. Halk çok çalışkandır. Bilha!isa 
Sam.sun çok iyidir . ., 

l( 

Göksu kijpriisii 
Emanet Gökısu ve Silihtarağa 

l<öprülerini betondan inşa ettir
mekte idi. Her iki köprünün alt
ları çok yumuşak sahaya isabet 
etmiş olduğundan Göksu köprü
süne 13,5 ''e Silihtarağaya 25 me-

trelik kaııklar dikilmiştir. 

Lekli) cı ek takat kalmaıııı~tı. Ok 
}ayından fıılar gibi fırladı. An· 
toıı}O da arkasından koştu. Ka
marn) a giden mcnlivcıılcri indi
ler. MnJi, t•n haı;mda <lort lıcş 
muhafız hir masanııı etrafına ge
çmişler kumar O)ııayorlanlı. lı,lr· 

l inden hiri yerinden fırladı: 

- Dur arkada;;;, deye bağırdı. 
( :eçcıne1,şin. \ asuk! 

- !5iı bura<la ne du: uyor .. u· 
nuz? Altın )ağmuru başladı. Her 
kes pususuna!. Ötekiler hücuma 
ge.liyorJar. 

Muhafızlar <lerhal govertcye 
fırladılar. Yol nçılmı•a Sirııon 

içeriye fırladı. K admlardan lıiri 
ile kar§ı1aştı. 

- Altın yağmuru haoladı. Re
is nerde? 

- Kamarasında! 
Elinde ipi tutan kadın t~red· 

llüıil:S haberler 
• \l 

• };l,.ktirik fohrika-:m~ .Oıt müd-
dı•tteııbcri elckırık 'iı keti silfiİıiı:~~ı 
ını~\·1-.iıııcfc )Pili IN·Nıt )llpnınkta)dı. 
Hurnlnıı Lir k:ı~· ı.;ıııı ev~cl mal-.irıclcriıı 
ıııoıııııj :ımelıyatı lıiııııiştir. 

Makıııdt•ı ,ana} i ımiduriyctindf'ıı bir 
lı.·} cı tar:ıfıı1ılan ıııımyerıe eılilrııiştir. 

) ı•ııı •·lı•kırik ııuık iııcleriııin kıı\ \ ei 
muhıırııkr~i 13 biı1 ld'{lvnthr. Y rni nıa· 
kiıırlf'r Knrıalcla } eni ) apıla.,""ak olan \i· 
meııto folıı i~ alamın clsı ı•er an vcret f'ktir. 

• Kn~ıı mQııU ıııaıırif cmirıi - KH· 
tamonu mın111hsı· maanf emini 0e. 
maıı Nurı Ley !:iarn un tarikile J11tanbul11 
gelınişıir. 

Mnaril crnirıi f(decck \:UOınr1c i ı;uuıı 
KnM:ıııwııu) a doııccektir. 

• Bıııı;a fırka ınufeıtişli~i - Cıırn
lıurıy"t )folk Fırka"• Burea \C havali~i 
nıllfcııı~lıi;ıııc Aııtalyn Mebu•u Dr. Le· 
mal lıı y ta} in cılılmiştir. 

* Fırka ıc~k.l.ıtını tl'fti~ Jlnlk 
fırkaı;ı mııfı:ıtışi Hakkı Şın:ısı p:ışa dun 
fırkanın ) , şılko}' \C Bak ırkı y ıqıkıf~. 

lıııı ıtfıı dıııi,ıir. 

Siınon Hollcstoıı'u g1J .. biiııdcn 
içeri)<' itti w· kcndiı,i de kamn
rnya daldı. Jıaheli ko:;;.cde derhal 
gı ırünca kuvvetli tezaut etti. Hol
Jcgtoıı ~aşırJı: 

-- Sen kimsin'? 
- Bf•n kim mi,inı~ Ben Si-

mon Dulıakl J 

Holle~ıon gozüııc \C kulakla
rıııa iııanamı)ordu. Simon )Jir 
bugazlaşmanııı gn} ri kabili içti
nap oldut;nu tasmiıı cdi)ordu. 
Halbuki Hollctiton geriliyordu. 

Holleı;ton barlıo~hığundan ve 
hayretinden aıllaBa~mıştı. O sıra· 
da Anton)O vaziy"ttcn istifade 
etti \if: Rolle8lon'un ba~ına müt-
hi~ hir darbe indirdi. 

- Aman bir ip! 
Oracıkta Rolletılon'u sım sıkı 

lıaAladı. Hu ıradn izabe!, Simo
n'un ku~ağınn atılmıştı. ]kisi bir-

- Hazar mıı:ım? dedi, üç da
kıka yı say. Ondan sonra ipi ·çek. 
Moruğu Loğ! 

Sonra kamaraya dondü: 
- lşittinya lzabcJ, dedi, üç 

dakıka. Razı o1ma~an babanın 

düt ediyordu. Simon çene ine bir 
yumruk indirdi. Kadın ) uvarJan
oı. 

likte dı§arıya fırladılar ve Lordu 
bağh olduğu sandal) eden çozdü
ler. 

Ezilen çocuklar 
581 numaralı otomobı) dün 

Pangalhda İzzet isminde bir çocuj• 
çarparak yaralamıştır. Çocuk Et• 
fal hastane~ine kaldınlmış, ~ofôr 
yakalanmıştı!". 

Trenden kaçarken 
Haydarpa.şada çayır civannJaıı 

geçmekte olan trenden kaçd 
Ayşe ismindeki kadın yere c:!ü.f 
müş, kolu kırılmıştır. 

Bir ka~ ık hattı 
İsrail ve Y ako isimlerinde iki 

Museviye ait karpuz yüklü kayık 
Bebek a~kJarında bir vaporuı:I 
dalgasına kapılarak batmıştır. 

~n rrkair;Dert 
Bir f•vde hır-ız 

Yenikapıda oturan Agobuıı 
evine Ayı Abdullah i mindeki hır• 
t!_Z girmiş 'e kıymetli bir yüz(lkJt 
Ö Urn Ç• 1 rnk kaçarken ) akalan 
mı tır. 

intihar nün1ayişJ 
Mehmet Cemil efendi isminde 

biri veHti • kşam Kadıköye 8,S 
po tnsmı ynpıın apur Saraybu· 
rnu açıgınn geldiği zaman kendini 
dcnizı atmışa da, yine kendi ken• 
dine yüzerek Sarayburnun:ı çı• 
kmıttır. 

Ka~;ak ispirto 
Müskirat idaresi memurları 

evclki gece Arnavutköyde lükf 
bir otomobil içinde 12 teneke ka· 
çak ispirto bulmuşlardır. 

Kiiçiik telgrtıflar cııı _____ _.;..,__ fca,. 

1tonııı, 11 [A.A) İdi 
Dük ve Du~eş D' Ao .. tro ltal)n ms· 

ııcuderindc hazır bulunmnı.. uzre ltııl)a 
Jıukı1ıntıi ıarnfıııJaıı dınet edilmiş o.lıuı 
jPııcral Gu ııaed ljerefine lıir ıİ\a(d 
!ı.<'kilmiştir. 

Prkirı, 11 {A.AJ 
lfarnQ orıııs111a ııaıardn Fransa, f n • 

gıhcıe, Amerika \C Fdcmtnk rnuınes• 
_.illeri harici c1memlckcı imtiv:ızının re
t ini talep ede ı N:ınkin hukitmelı ııota • 
tıı n ol n c \lljılanııı tevdi elını?lcnlir • 
Bu c: \nplı r, mlt!ıni kalıulu 'e uıulı:abij 
itirllzlan ln7.nınmım etmekte le Çırıi~ 
O"rl hukuk u ullerinm lntbıki hakkındJ 
lııç Lir tı miıuıt göstermemekte olılıı[!ıı 
mııtnHinQıııı ıleri '-lırnıcktc<lir. 

ı ondrn, 11 
M Mncdoıı:ıld, Edı nılıourg tn 

tere ~a, .. ı ıı!uchırn ve l\ııınıt 
) ıınundıın ~. 1-4ıı.u.nl ıle ~orlı:rm.u9ttir: 
llu nıill:tkat ın h:ıııkaı~~ nuktl \,Zı) ru 
hakkında cereyan ctnıi~ olm11"1 ~bte-
meldir. 

Madrit, 11 (A. tı] 
M. Priruo: tle Hhcra, dun l'ortckiı 

topr~ıııda Portekiz bnt~ckilinc ımilAkİ 
olınu~ur. 

Hdgrad, ll (A.A} 
l\vala ojantoı bildiriyor: Bulı;ar-l'ugo

~'. v hududu iızerinde hir \:CSt.1 bulun· 
ılu~uıuı dair Bulgar matbuatında inıi~Jt 
eden haberi ııreıi kııııyede t"hibe me· 
zmm1. Hu gibi uydurmıı haberler soıi 
gımlerıle tekerııır tıfmr.ktedır. - -

Eskiçede bir vak'a 
Eskiçede çıkan " Yeni ndım ,. .. 

gazetesinin sahibi · Mehmet Hilrr1f 
efendi, belediye intihabatındakf 
fealiyctinden dolayı Yunanlılat 

tarafından cerhedi)miştir. 

Laşına getireli 'e Holle .... ton 'u içe' 
ri)C itti. Haydutlar rei ini h(" 
men oracıktn nldıirmek i~ten de· 
~ild'i. 1 akat Simoıı hıma 1ı1ani 
olınu;ıtu. Tam bir intikam alnın· 
~a yemin etlen Anton)O is" hıı 
işi ı-;onrava hırnktı. 

Simon fzalıclin vt• lordııfl 
koluna girdi. ) ukunya çıktık!~· 

n zaman altın yağmurunun Jııt• 
kikaten }nğmakta olduğunu g''" 
riincr·, giden muhafızların n<"tlefl 
gcrİ)C gclıncdıklerini anladı. 1e
s'ut hir tcsaduf olarak altm y:ıg• 
muru tekrar başlanıı~tı. 

Karga~alıktan bilistifade ~;
mon, nişan1ısmı ve l.ordu, evvc • 

ce Antonyo ile gizlemlikleri 'it 

tarassut ettik1t>ri yere ısoktu. 

Herkes reisi arıyorJıı.. 1\11• 

tonyo: 
- Ben <le onu arı) orum, btJ• 

lamayonım, diyordu. d 

gürültüye gittiğinin re~midir. 
TP.krar kapıyı kapatıp içeriye 

ıirdi. 

1'am o sırada güriiltü' ü i;;ikn 
Rolleston kamarmu• k: ı nı aç
tı : 

- Ne nr, ne oluyor? deye 

Antonyo yukarıya çıkan mu
hnfızlaı ın altın yağmuru olmadı
ğını pJriiııce, tekrar aşağıya ine· 
ccklcrini hesaba katarak, RoJJes
tonu en dip kamaraların bittiAi • 

Reissiz kalan çetenin içirı e~ 
tczepzüp başlamıştı. Bir defa ıat I· 
şi iyi idare edemiyorlardı. ~o ı1 
Jeston haıı;larında olduğu ?:4111~~ .. 
ağa sola koşuyor, tam bır J. 

mandan gibi mücadeleyi nııı" 
fakıyetle idare ediyordu. 



Sah iKDAM. 

Az,O'z J 
Elbise': felsefe Amele hüku• Bizde sanayi 

mektepleri 
Iran §ahına sui- Snowden 'in son 
kast hazırlığı nutkunu tenkıt Pazar gılnü Altmkum kumsa· 

da (plaj) \üç aat ı,akit .ceçir
. Iler kes çıplak. Pek sakil, 

l>t<l§ık, mukavv~ bacaklar, §iı-

met· nin icroatı 
ıı Ve yohut çukur karınlar, dü· 
"1• adalat, l<'l.eli deriler, biçimsi2 
'Yal.!ar, ı;e saire. Bu kcılabalığuı 
ı.:'rıde dıiriist ı;e guz.cl t,Ücutlu 
"llrı~P )ol• gibi idi. ldalatı fırla-
..,, memeleri sari.mı§ tonlml ha
llıla.r yalnız giilünç değil, bir az 

da rtıiıstekrelıti. /Junlann yalnız 
fOcalaı ının görmeleri iktiza eden 
"tleri bıle, bır resim sergisinin 
nı>laklar daire inde olduğu gibi, 

hır edilmi~ti. Vaktilc hiç bir 
ttkegin giremedigi karılar harı.a
l, İft~ kapuı:z: ...• 

..... Sıma kanaat lıa~ıl ettim ki 
"lbıse bir insanı soğuktan, sıcak-

11 kanımak için degil, onun 
bı~ çirkinliğini örtmek içiıı 
~ olunmU§tur. Elbi e haddi za· 
fiııcte bir süstür. 

Beııi-b ıer anadan dogma çıp· 
~ gfJ:se manmra ıon derece 
{trıa olacak. Çünkü güm vücuı
"111" guyd nadirdir. Bu endeT oii-

r da mut:akkattir. Yaı 6f'Ç· 

-.ıcıe deri fersudelqiyor. Toüeıte 
'al·eıinde hoı bir mam:ara arze
den bir kadım soyunuıı:, onu 
tlorya, Kilyos, .Altmkum kumsal
tcırından birinde güne§ banyosuna 
>'Gtınnıs. Ymde dok.an ca.sibe
•iııden kaybedecek. 

insan· cinsi sair hayı·an cins
le,ıne benzemez : çirkini fazla
dt,., hilkaıtan clbısesi, kürkü yok· 
~: ller kes ro bedeninin çirkin
"'lt i bilme%. Ebcriyeı kendisinin 
«ilıel olduğunu zanneder. Böyle 
0lnıasaydı o cskal kadınlar setri 
Qttete lüzum görmeden 1mmsal
~tda enine, boyuna uzanırlar mı 
idi? 
i <;ıkardıfımız fi lsef eyi. §Öyle 
~Ode edebiliriz: elbi&o bir nimet· 
tir, ı.•e, mah2a ekseriyetin aybwı ' f 'trnek için lıalkcdilmi~tir. lçtima
{aı alimleri de böylo diyorlar. 
l "ilan ~lrel~crine, . Mi/r~, Vati-
Qıı, !ff edıcıs zıihrelenne ımrın ct-

ini2; haki/rotta, şe·niyette öyle 
11liru.ısü.=, lekesiz, muntazam, t<ma
~İiplu ı.;ücutlar yol Jur. Sarı't;ııkarlar 
«nlarm nünıuu Zerini cürrılıururı 
~'cısında değil, kcndı hayallerin
e, ideallerinde lmlm11§lartlır. 

Plajlarda çıplak ~atmak, gö
'tfinmek, ge:r.meh bir terakki, bir 
~edeni) et alameti değildir; iman-
rın 'bir derece) e kadar tereddi 

ettiklerirıe, /,endi/erini görnı<>11ıeğe, 
~llllttuklarına bir delildir. Eger 
:Yle olmasaydı. ben, hafızama ua-
!edilen §U ucubeyi görmeşecek· 
tiın: Canlı bir karikatür. lnsan 
~den ·yapılmt§ bir ıarap fıçısı, 
"Utatada Hararc;ı. sokağında çen
«"4ı asılmq, derUi aoyulm~. çalı 
>'~Lı bir domu:. Fakat göı dü1ünı 
~tı.gelde. değil; dili var, çok gülü
~,., ~.ok aöyliiyor ı:e adı. da 
cınna. - G. N. 

Weinıar güııii 
· Berlin. 11 [A.A] 

R.ayihşitağ meclisi dün öğle
lftn •onra mutantan bir celse ak
ttdet"ck ka11unu esasinin yıJdönü
bıiına tes'it etmiştir. Reisicümhur 
bı~Cjal Hindenburg ile bütün na
ltrlar ve bir çok sefirler merasim
d~ baıır bulunmuşlardır.. 1\1. Seve
lllı:ıi' beyanatı arasında demiştir ki: 
~ -Siı mnz.iyi tebcil ederi:ı. Fa-
at, eski idarey-c merbut kalmış 
cıı~lar da yeni Almanyayı tebcil 
t~clidirler. 

Esir Hiııdistaıı 
Kalküta, 12 [ A.A] 

llt l3ir asri lliecmuanıo muharriri 
~ tabii, itfnlkar~ne neşriyatta 
tıı Unduklanndan herbiri 1000 er 
, Pi nakti cezaya ve yahut 3 er 
~hapse mahküm olmuştur. Bu 
(}i· ıat bir Amerikalı üellifin 
~ tn~istan esaret altında) namında 
tlt(l !"ısa lesini neşretmit olmakla 

ltehemdirler. 

SQbanca deresi Uıştı. 
/..dap~arı, 11 [A. A.J 

d, D~n yağan yağmur &®anca 
tt t~ıni ta{ınnış ve nahiyeyi iatili 
b llııştir. Şimdıye kadar nlman ha-
trl 

tıl ere naıaran 9 kadar ev harap 
~Uf ve bir kısım arazı su albnda 

ltı1itır. 

--
-~ 7on-d-ra, lO (A.A] • Birinci s yfııdan mabat ] 

Dlln amele hükumetinin şimdi- yapan ve nralannda çok mesafe
ye kadar vaki icrantından ba~is ler buluomıyan bu ahenktar tak
bir nutuk irat etmiş olan harbıye simi mesai vaziyeti dir ki bir ce
nazın •zcümle demiştir ki: " Hari- miyeti sarsılmıyacak surette tar
ciye ~azırı M. Henderson, Mısıra sin eder. Bu sahadaki programı
hakiki ve muflak dahili bir istik- mız realist olduğu için mütevazi
lal verilmesini ve sair devletler ile dir. 14 milyon vatandaşı ihtiva 
tam bir müsavat dahilinde cemi- eden (760) bin kilometre murab-

b - - deylemiş- ındaki memleketimizde siy ve yeti akvama ka utunu va 
ti T b··d· k' bu vadin incaz:ı sermayenin tabii randımanlannı.. r. a ıı ır ı. 

İ f d t klif olunan haleldar edebilecek her hangı' bir ngiltere tara ın n c . 
muahede csasatının Mısırca tasvıp vaziyet idhdas edemeyiz. Biz, iş-
edilmesine mütevakkıftır. M. Hen- lerin bir andaki vaziyetini değil, 

nda Mısırdn 

1 

i-ıtikbale şamil daimi hatlannı gör-
derson aynı uıma . . 

ti bir idarenin iadeten tesısı- mek mecburiyetindeyiz. Sun'i ve 
~e::t koymuştur. Mısırlılar şimdi cebri bir surette yekten inecek 

l
.n '}tere ile ciddi ve devamlı büyük sanayiin say ve sermaye kuv-

gı k · • ~ vetlerimizi hakiki i tikametindcn ve bir surette uyuşma ıçın yeg_ane 
bir hrsat elde etmiş bulunuyorlar. tabii tekamül yolundan çıkarabi

leceği bedihidir. Büyük sanayi bu-
Bu fırsatı kaçırmağa gelmez. Çün- gün her memlekette uzun zaman-
lrii bir daha zuhur ve avdet etme- la veya sür'atle devrolacak. 
ınw ihtimali vardır. Mısırdaki i.1- Tekevvün e t mi f sermayeye 
gal kuvvetlerimiz. ile Tayyare ka- muhtelif tecrübeler teçirnıif ve 
rargihJanmız Süveyiş mıntıkasına bilhassa memleketin diter istihsal 
naklolunur iae bu kanalın müda- aahalan zaranna olarak toplanmam11 
faaaı kuvayi mezkürenin Mısınn say kuvvetlerine ve nihayet mem
her tarafında dağınık dir surette leketin inkişaf etmif iatihlik ve 
bulunduklnrı zaman niabeten daha ihracat kabiliyetine istinat etmek
iyi surette ell}niyct altına alınmış tedir • Bunlano teeasüsleri daima 

Pnris, 12 [A.A] 
Şikago tribün gnı.ctesinin Ta

hrandan aldığı bir habere naza
ran Iran z bıtası Riz.a hana karşı 
sui kast tertibabnd bulunmakla 
ınamun bir çok kimseleri tevkif 
etmiştir. Mevkuflar arasında kar
de§i Nusretiiddevle ile mnliye na
zın da vardır. Maznunlar divanı 
harpte muhakeme edilecektir. 

Biri dnhı-ı geçiyor 
Ll:ıbon, 12 [A. A] 

Cumartesi günü Liıbonda yere 
inen lsviçreli tayyareci Kaeser in 
bu gün yahut yorın Asor adalan 
tarikile Nevyorka gideceği teyit 
olunuyor. 

Reklam k.011gresi 
Berlin, 11 [A.A] 

Bir çok memurini aliye, heyeti 
süfera huzurunda cihan reklim 
kongresi reiai fahrisi sabı bqve
kil M. Lüthur tarafından açılmıştır. 
Gerek M. Lfithur, gerekse Alman
ya hükümctini temsil eden po.ta 
nazın M. Schaeh.el kongrenin mil
letleri biribirine yak.lııftırman te
mennisini iihar etmişlerdir. 

bulunacaktır. maliyet fiyatlarını asgari hadde L J t l 
Bilcümle beynelmilel münaz.aat indiren diger muavin veya muvazi a ıt.ıye op fl,lll§ 

e ihtilafatın muslihane bir surette sa'natlann teşekküllerini takip eder. La Haye, 12 [A. AJ 
hal ve tesviyesini temin için amele Biz.im Türkiyemiz için istediğimiz M. Snowd e M. Mac Donald 
kabinesi bu maksat ile vücuda şey :ziraat ve ticari s nayi istihsa- tan gden tclgr.afta Young plinı 
getirilip kendisinden beklenilen }atımızı takviyeye yarayacak istih- nın yeniden tttkiki hususunda 
bütün hidematı heniız layikile ifa laki memleketimizde umumileşmiş kuvvetle ismr etmesi beyan edil
edemiyen teşkilatın biran evel ia- maddeleri imal eden biç ve yahut mekte, fırka farkı gözetmeksizin 
la.hını terviç eylemektedir. layikile istifade olunnmıyan kuv- bütün memleketin fngifü. murah

Vesaiti hukukiye ile halledile- vetlerimizi azami surette laJ met- has he.yetinin müdafna ettiği nok
bilen münazatın kaffesini ref ve lendirecek san•atleri vücude getir- taj naıan ilti:ıpm eylediği temin 
izalesini imkan dahiline getire bil- mek ve bunları asrin iktisat ve olunmaktadır. 
mek için bizim tarafımı,zdan bu teknil· mefhumlarile idare edecek M. Mac Donald bu teJgrafmdn 

- san'atkarlan yeti tirmektir. Bu san' konferansın siyasi ve mali sahn
bu mesailin halline dair ihtiyarı 
maddenin tasdikı lazımdır. Bu no- atlar snn'atkarlardir ki memlekette larda l'!luvaffakiy~tini temenni et· 

1 Serma venin tekevvün ünün ve tikten sonra f ngilterenin fedakar-
ksanın cemiyeti Akvamın gelecek 1 

l teşebbüs kabiliyetinin inki!llafile lılı:. hususunda en so·n· dde va. &ı. I devrei içtimayesinde, başveki imiz. , 
tar fından ikmal cdilecğini kaviy- büyük san'atkarlnra yol açacaklar.- olduğunu bunun hnrıcınde kcndısı-

dır. Köylü ile şehirli çifçi ile mc-

1 

ne haksız surette tnhmil edilmek 
Yen ümit ederiz. Velhasıl hükuct • L--~' k- t m 

1 

mur arasında kuvvetli iltisak va- 1Sl.Cllllen yu u aşıyamıyaca5.nı 
her türlü harp ihtimallerini her- ·ı A ed k .. Ü ı sıtalarmı teşkil edecek olan bu sı- ı ave ere soz ne nı ıayet ver-
taraf e ek için elinden geleni kt d' 

nıflann tcazzuvunu bir n cVYel me e ır. 
yapmağa karar vermiştir. ] tcshıl etmeliyiz. Gn) esinin ve emeği La H ye, 12 (A,A. I 

Rusya ile mfinasebatımıza ge- nin mahsulünü kayıptan beklemek Mali encümen, saat 10 da top-
lince, Buolara ait müzakerata tek- zaruretinde kalnn çifçi zihniyeti- lanmış ve M. Curtius bir nutuk 
rar başlayabilmek için ancak Mos- nin pek kuvvetli ve hayırkar te- İrat ederek Younı,; plıinını müdafa 
kovadan yeni blr iş'ann vukuuna celliyabna bir de elindeki madenin etmiştir. M.l\focDonald M.Snowden 
intizar ediyoruz. Ümit ediyorumki ve buna snrfettiği sayin zam nla e bir telgraf çekerek İngiliz heye
parlamento sonbaharda tekrar top- kesp edebileceği kıymeti daima ve tinin noktai nnzanm :tamamilc ve 
landığı zaman Rusya ile müzakc- maddeten hesap ve onn göre kuvvetle tasvip tmektc olduğunu 
ratunız o derece ilerlemiş olacak- hareketini tanzim eden bir an'atkar: bildirmiştir. Konferans azasından 
hr ki bu memleket ile siyasi mü- sınıfının zihniyeti de iıızim eder- bir çoğu, bu telgrafın r.Wyeti daha 
naaebabınızın iadesi için Avam .se memleketin terbiyevi vaziyetin- :ziyade tevhim edecek mahiyette 
kamarasından müsa de talep ede- de husule gelebilecek mes'ut ne- olduğu miıtaliasmdadır. 
bilecek bir vaziyette bulunabile- ticeleri de şimdiden kolaylık.la gö- Mali encümenin Snowden tek-
ceğiz. Müzakerat esnasında Ruslar rebiliriz. Memleketin iktiaadi, idari lifini müzakere edemeden talik 
akıl ve manbka muvafık surette ve terbiyevi aahalanndaki bu çok edileceği fikri serdolunmaktadır. 
davranırlarsa kendileri ile kolay- feyfali inkişaf e tekamülün bize Her hangi bir tesviye sureti için 
cacık uyuşabileceği%, Çünkil biz bilhassa mesleki tedrisab temin J<afi bir esas bulunması imkan 
onlara her türlü müsaadab göster- edecektir. San'at mekteplerinden ıdahilinde görülemediğinden itilaf 

istediğill')iz şey bize her a-ünkü ihlimall.eri halen uzak ndd_edil-
meğe hazınz.. kt d M J dd t mesai şubelerimizde ihtiyacımız me e ır. •. a par~ uzı:n ~u e 

Bu husustaki hüanü niyetimiz.in olan işçi eri ve ustabaşılarını çok M. Snowden ne gönışm~tür. 
bir delili olmak üzre Rusyava em- kuvvetli olarak yetiştirmektir. Bu La Haye, 12 (A.A] 
tea gönderen tücaara haı.inei dev- sene in4asına başlayacağımızı ümit Konferansı içtim davet eden 
Jetten bir miktar avans verilmesini d ettiğimiz Ankara teknikomu aln e~let nıUl"llhh slannın dilJJkü 
m netmiş olan hükumeti sabıka- da bunlann muallimlerini ve muh- toplanmasında M. SnO\\den nok-

Parls, 11 [A.A] 
Tan gazetesi Entente Cordiale 

in M. Lloyd George'un kin ve ga
razına mukavemet etmif olduğunu 
yazarak diyor ki: Bu itilaf M. Sn
owden'in infiali rine de mukave
met edecektir. Zira, bu itilaf yal
nız Fransa ve tngiltcrenln menfaati 
için dei:ril, ayni zamanda cihan sul
hunuo muhafazası için de mübrem 

bir zarurettir. 
Paris 11 [A.A] 

Gazeteler, M. Snowden in La 
Haye de b.-ullanmış olduğu lisanın 
şiddetini şayani teu&üf bulmakla 
beraber umumiyetle konferl!.D&tn 
hali b zırdn geçirmekte olduğu 
buhranın iktiham edilebileceği 
ümdini izhar etmektedirler. 

La H'aye, 11 [A. A] 
Almnnya, Belçika, Fransa, İn

giltere, ftalya ve Japonya h yet
lerinin nim resmi içtimaı sah gü
nüıte tehir edilmiftir. 

Nevyork, 11 lA- A) 
200 büyük İf adamı tarafındaıa 

yapılan bir intihap neti~Hinde M. 
Y oun~ Amerikanın birinci if adamı 
intihap ed!lmittir. Gaı.eteler, M. 
Snowden in La Haye d ki hath 
hareketini şiddetle tellkit ve te
f•İr etmektedir. Cilmhuriyetpcrver
lerin resmi nqiri cfkan ~lan He
rald Trbune M. Snowdt!n'in kolay 
bir şöhret temini peşinde koşmakta 
olduğunu yazıyor. 

Berlin, 11 [A. A.] 

Cümhuriyetin ilan ve teaiainin 
onuncu yıldönümü münasebetiyle 
l{eishistegda yapılan merasim es
nasında dahiliye nazın M. Severing 
bir nutuk irat etmiş ve La Haye de 
toplanmış olan d vlet damlarının 
919 daki sulh muahedesini hakiki 
bir sulha tahvil ve harbi tasfiye 
etmeleri temenn'sini izhar il en 
kötü zamnnlnrda dogmuş olan 
cümhuriyetin 10 sene z rfında Al
mnnyayı bolşevizim ile harap ol
maktan kurtardığını, vahdeti m -
hafau etti" 'ni beyan etm· tir. M. 
Severing Almanynda sulh arzusu
nun yeni bir h rbin cihanda harsi 
v e m e d en i y e t i ta m a m i 1 e 
o r t a d a n k a 1 d ar a c a ğ ı k a
naatınclan doğ"duğunu ili.ve e.tmiş 
ve demiştir ki: "Bize kabul ettirilen 
asi eri terki teılilınt avnıpa millet
leri arasındn biLim müsavatsızhğa 
ve adaletsizliğe mahküm edildiği-
mizi gösterir. 

Biz.fakat kendi an.umuzla terki 
teslihat.ı tatbik etme teyiz. Ve bu 
terki teslihat milletin kinden ve 
itimatııızlıktan tecrididir." M. Seve
ring yeni Almanyanın daima kar
deşlik ve tesanüt duygularile mü
tehalli olacağı ümidini izhar etmiş
tir. Hasta olırn bqvekile vekilet 
eden jeneral Gröener in teklifi 
üz.erine reiaicümhur ve. huının 
ayaia kalkm14 ve''y~asın,vahdeti
ni cümhuriyette bulmuş olan Al
manya,,diyc bağırmıftır. Mera.im
den sonra rei icümbur meclis ö
nünde kıtayı teftif ve halkın af
kışlan arasında ikametgihına av
det etmiştir. 

Tenis §llnıpiyoııluğu 
Berlin, 12 (A.A] 

Almanya tenıs pıyonluğunu 
Frans z Bou us k8%1Ulmı tır. 

nın bu memnuiyetini refettik. Tes· taç oldul!'umuz ilk san'atldrların tai nazannda 1.r r etmekle bcra
lihati bahriyenin tahdidi hakkında belfi bru:ıh unsurlarını yetiştirecek- ber, M. Cher ıı ile keı i arasın
müttehidei Amerika ile cereyan tir. Yüksek sanat ihtiyaçlarımız da çıkan h diıelerden dolayı mil· 
eden müz.akerat seri ve şayanı için bi,. müddet daha Avrupadan tee sif olduğunu bir d fa d h 
memnuniyet bir &urette ilerlemek- isf ane edeceğiı. beyan etmi tir. I. Louclıeur mü
tedir. Bu husustaki ciddiyetimizi Meslek tahsilimizin başında !Cahas t lann t. Poinca~ ile f. 
isbat için bahri inşaabmızı daha kanaahmıza göre bilhassa ticaret Churchilio ta b.hütleriyle ha lan-

d
.d k tik f ··=~::::::::::ı::::::::ı:ı::r.::c::::a::::::n:: •• 

şim ı en es • mektepleri gelir. stihınl hayabmı- )Dış olmadıklannı te}it ctnıiştir. 111 • 

Bu karanmm bihakkın takdir ı.ın hemen her şubesi ticaret mcf- Sn beyanl\t, M . .Francpui ve Af. ii 1 K D A M 11. 
den Amerika derhal iki yeni bumu albndaki muhtelif şubelerden Pirelli tnrafmdan da tt>rviç ~e ~ 
~avözörünün ameliyatı infaaını yetişecek kuvvetli amillere muh- oıildafaa oluıınıu tur. I:~: Abone ve ııan_ tarlfe~ı i 

d durdu. La Haye konferansında taçhr. Bu mekteplerimizde kuvvetli La Ha.'te, 12 [A.A] _ 
ur ı · · O ti M. Henderson, Ren aya etının sc- muallimler yetiştirmek gaye&ile bu .Mıılı komi onun içtimaı aat fi Abone ere erı H 

rian tahliyesini istihsale çb~lışkıyor. sene Avrupaya talebe göndereceğiz. onu 45 geçeye kadar de am etmi • ğ Tiirki)C irin: Seııf'llk ~700 n 
1•• e"küreden ecne ı uv- Ru'zn emiıde m tepleriniıin tir. M. Sno denin We.bl uzerine iç· !! ~ltı n>iık 900 f 

Hava u m • • ~ ş00 tl . . t mamen gen alınması program meselesi de vardır. Bu pma ~amba alıahma t.L~İr dil· ç aylık 
ve erın~n ~akiki bir su) havasını mesel yi gayevi bir şekilde. değil, fnittir. il ~ehi m~eketler 1~11 ;.~;:.:'°° 
Avrupa ak b<><ıka büyük harbin bu günkü vasıtamızl bihakkin tat- Paris. 12 [A.AJ ı: " .. ~ .. 900 
tevlit etti ten .., . . 

arbk tem
amen tarihe intik. al etti- bik edebileceğimiz yeni tekillere, Ghuh;;ıtel1 r , alb biiyilk dbev1et f: -

1 idi. aöre tetkike ehemmiyet vermenizi ura aı arınln dün TIIku ulan •• 
ği duygusunn hasıl ey ıyece rlca ed«;rim. Hatta bu aün mevcut M• timaından bııhnt.tikleri_ .aır. ada i~ 
G · alınacak İngı'liı. kıtatıhın ye- 9 He d :-~ til"" 1" en . 'k et olan 9 san'ııt mektebinin ayni prog- • n erı~n u..~ ~am~ ı ~un •: 
rine Fransız kuvvetlerı ı ame .. d - rama tabi tutulması icap eder zan- devam ettiiplli bildiren ber-n.a~n-
mekten ibaret tedbirden soz e d dan umuıruyell memnun görun-

F 
. A:.. tehnddü• edecek feva· nın ayım. ektedir. ' 

ransa ı\o&M tabii . Bir defa muhitin fhtiyaçlannı "'*""--.....,~======-=-=-

uan ocretıerı 
&a111jıni 

25 k r~ w .. 
QP .. 

l20 .. 
200 .. it Ren eyaletinin tamamen ycsı tam bir aurette nazan dikkate al- eden vek6letimiı.in bilhasını her 

cihan için temin edeceği menafi mak Ibım gelir. Saniyen bu ibti- ieyden evci realiat olması lhıın- c 
yanında hiç mesabesinde kalacak- yaçlar tespit edildikten sonra eli- ~ır. Vereceğimiz. taha<tetname ile na ldir. 
br. M. Henderson La Haye konfe- miı.deki muallim heyetinin seviye- cemiyete takdim ettiğimiz uta ae Ticaret müdüriyetinin, lcrtn • 
ransı izuımn nazarı dikkatini bil· alni ve vaziyetini hiç bir zamlll} 6ğretmiş olduğumuı.u sarahatan ve :i tescili lıakkıudnki iliinlıırilc katibi 
ha&1a fU nokta üzerine celbeyl~- öz önünden u:ı:aklaştırmanıalıyız. oldutu gibi söylemek u.ruriyetin- ii ııd: 'der t• a on:m r 

Sarı ku,ş miştir ki Renin tahliyesi hakkında ~e ~ğrctllmeai lbım geleceğini, deyiz. Bu sadakatle vadyeti bil- :" · • r• ımntiwi otu:ı: k\ıru 
Pam 2 [A. al~kadarlar uyuşmt:s •hır bile fngil- d- u .. nmeden evel bımu kimin öi- dirmcktir ki gelecek her senen· nuir 'e mfi.- ~ h r 
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Dünku keşidede 
kazanan 

numaralar 
[Birinci sayfadan mabatJ 
23930 54331 372 17220 
45277 11990 22489 1626 
59331 3322 5814 50993 
13333 28813 56083 53370 
48668 35724 3614 24879 
8071 18440 24256 5371 

10021 14565 59624 5625 
21292 56177 46116 22926 
18315 4929 57444 55678 
26874 33672 51674 51324 
51194 31472 21422 38202 
27187 3839 48397 12948 
41380 25500 32691 7526 
52474 34151 17382 18148 
25459 35780 33637 4797 

.49305 36473 48008 34874 
8597 18996 35131 4160Q 

26858 22098 53326 3~ 
53585 33864 26808 33S4l 
49567 55098 3508 12851 
56284 38902 24324 55151. 
49794 47975 15292 s 
18340 42118 29783 434 

666 12349 34370 l6S 
40440 23040 57635 00~ 
3882 36140 1~3~ 07 
ıs469 48272 ısss 5747 
19192 -48483 5Ş949 4331 
14128 38659 9462 251~ 
4909~ 982J ;247~ ~441 
2975$ 13774 \7688 2482 
27736 3010 48243 2676 
29693 22000 23754 4724Q 
3126 53296 28101 sso g 

30 lira kazananlar 
33865 33411 54849 18442 
3293 7536 Jl412 24809 

52843 47804 12213 45070 
36029 50233 40742 ü5468 
58625 1268 49778 51722 
56264 44860 31812 30681 
30921 40219 42735 48539 
16796 28904 48027 1079 
3706 30807 2235 29505 

37152 19698 32604 55208 
35515 12929 18600 52 
25240 38436 58457 4342 
17374 30452 38861 S047 
58183 730 51976 1841 
2653 45470 16266 36~ 

39054 10367 51489 44412 
7703 32967 32483 45~99 
4547 16 4291~ 3673 
S984 6 37408 18812 

56566 32865 12639 3556Ş 
8836 53651 12049 36062 

15413 55029 13196 13368 
39237 33935 41336 21827 
38072 9312 25226 4622Ş 
i8050 55746 39842 7584 
43983 52860 9240 38813 
21466 50249 54865 2Ô426 
34717 3860 26529 S764~ 
45258 13026 43704 17696 
48995 24775 31305 93 
55870 4 04 2234~ §1442 

2724 6818 14737 181$7 
5185 44331 18313 22012 

27532 31541 25398 13325 
25020 19196 24 377 
5976 6409 1794 34324 

17739 42730 12-438 ll973 
19057 13939 29352 ~ 
51991 22169 51896 4696 
50978 1~768 4230 28464 
22916 13435 21637 1531-3 
23943 50077 31078 33 14 
50750 50793 19254 1704~ 
57418 35459 18583 4'6Ş 
4887 46934 99'16 6314 

32135 53891 52246 2~392 
15289 34176 24821 1~ 
26823 4()203 !0788 l 
16264 48317 54999 ~ q6 
15925 ~8851 j1850 18403 
40539 ıoıs 33673 
36371 20775 4916 
42260 1694 S3472 
23898 24213 23582 
24227 13973 22463 
37387 47768 

4028 

~ 
59150 
4933 

10 O ı·rabk 
büyük mü 
En ıon çekilen 10 bl• ılİI' } 

lık büyük mOkAfntı atld ki 10 
numara kaz omışlardır: 
29974 16334 42747 ıssşı 
9347 32660 ,j()Jl J7o75 

19801 23902 

Amorti kazanao 
um aralar 

S 24, 11, 66, 59 ol n 
!etler 20 r llra y i ondA t 

bilet 2 ter lira amorti kaan• 
-.Iarda. 
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Gebze ,.azası inıar edilirse 
•• g ze say aca 12 Ağustos 1929 kanıbiyo, nukut borsasi fiatlar 

(stanbulun yanı başındaki Geb

zeyi, bilmeyen yoktur. Pendikten 

sonra ikinci istasyon olan Gebze 

sathı bahirden 150 metre yüksek

te adalarn ve körfeze nazır çok 

güzel, saf ve ceyyit havalı bir say

fiyedir. istasyondan on dakika ka

dar uzakta, bir tepenin üzerinde 

kurulan Gebze, tarihi bir knsaba-

'1ır. istaıyona kasabayi bağlayan ve 

zeytin ağaçlnrile muhat yilankavi 

daima yükselen bir şoseyi brma

nırken sağlam ve saf bir hav nın 

yib:ilnildi oktayışını hissedersiniz. 

Kuaba Bizans devrile muasır

dır. Bursa türkiln payıtahtı iken 

Bizans hudutlarını tehdit eden 

Türk akıncılarının başında ilk de

fa Geb:ı:eyi zabteden Orhan gazi 

burada uf ak bir Bizasn kilisesini 

camie tahvil etmiştir. O caminin 

bulunduğu mahalle elan Orhan 

gazi namını taşıyor. 

Gebze lılanbulun bir mahalle

ıli kadar latanbula yakın olmasına 

•e tren, deniz gibi iki mühim ve

taiti medeniyeye malik bulunma

rna rağmen, kurunu vuatailikten 

kurtulamamıştır. Tehta evleri, in

tizamıız,dar, piı .sokaklarile bir ka

•abadan zayade metruk bırakıl

mıt gayri meskun bir köy manza

tumı irae eder. 

fialk %lraatla meşruldur Gebzenin 

kilml, tütOaQ meşhurdur • Fakat 

totGncQJilk ıon seneJer zarfında 

aoksanlaomaktadır. Vaktiyle rejiye 

iti milyon kilo tütün veren Gebze, 

fimdi bu cihetten temamiyle ölgün 

bir vaziyettedir • Mahsul bu ıene 

:ı,tdir. Bir lu11m köylerde çekirge 

ve kuraklık zürraı mutazamr et -

tuektea haU kalmamıştır. Gebz.eye 

iDerbut Danca nahiyesi vaktiyle 

~lak dalyanlariyle meşhurken, ti
öıdl bunlardan eaer bile yoktur • 

MOhim bir varidat kaypağı olan 

balıkcılık bizcMki teşkilıitaızlık ve 

tefvlluidik yQzilnden söQüp gidi

ror. 
Kasabada ufak bir elektrik mo

tı8ril vardır, fakat teıisabn gayri 

fenni olmaaı ve intizamsız.lığı, saat 

olmaması halkın haklı olarak rağ-

betine maxhar olmamıştır. Bir çok 

l'eiıllkleri ve unvanları şahsında 

cemeden genç belediye reisi mem-

leketin harap vaı.iveti karşısında 

çahşmak istiyor. Zaif bir belediye 

bütçesiyle, fakir bir halkla, tahay

yül edilen vasi işlerin başarılması 

imkansızdır. Kasaba bir kanalizas

yon teşkiliitına muhtaçbr. Su me

selesi şayanı tetkiktir, memleketin 

suyu büyük bir kuyunun mevcu -

diyetine , ve bu suyu çıkaran ka -

tınn himmetine bağlıdır. Su gibi 

en mühim ve hayati bir ihtiyacı 
bu vesaitle temin etrqek asrm gü
lünç bir karikatürüdür . İnhisara 
verilen "yumru kaya" suyu bazen 
bulunmamakta, bulunsa bile tene-

kesi on kuruşa sablmaktadır. Be- • 
lediyenin mühim olan bu vazife -
sinde beliğ bir lakaydisi vardır. 

Sokaklann dar ve evlerin tahta 

olmasına ve memleketin susuz bu

lunmasına rağmen belediyenin ta

savvur edilmiş hiç bir tedbiri ve 

yangın söndüren teşkiliib yoktur. 

Kasaba içtimaiyat noktasından 

pek geri ve taassubun zencirile 

bağlıdır. Hiç bir kadın çarşıya çı

kamaz. Her memleketle tez.at ola

rak burada çarşıya çıkamayan ka

dınlarada te.sbilat olsun diye pos

tahane ve hükumet mahalle için

dedir. Kasabada Mimar Sinanın 

yapbğı bir cami, bir kervansaray 

vardır. Eski Türk ordulannın Ba

ğdat ve İran seferlerinde Gebze 

birinci menzil merhalesi olduğun

dan bu kervansarayı Koca Sinan 

pek vasi bir surette inşa etmiştir. 

Kasabada bir ilk mektep var

dır. Spor kulübü, Türk ocatı ve 

gençlik hareketi yoktur. 

Bu memleketin ölgün vaziyeti 

yeniliti yadırgamayan, hayab be
zeyen bir millet için affedilmez 

bir ihmaldir. 

İstanbul civannın güzel bir say

fiyesi olan bu kasaba bakılır, imar 

edilirse halk için bir varidat man

baıdır. 

Gebze, adalardan, lstanbul sa

yfiyelerinden daha güzel, lstan

bula yakınlığı ve namütenahi ba

hçeleri, bağlan, sessizliği, güze) 

havası ile bir istirahat ve inziva 

köşe.sidir. 

Ufak bir muhiti imar etmek bir 

kaç senenin çenberine girecek 

kolay bir iştir. İşi cezri tutan bir 

belediye reisi bu uf acık kasabayı 

tirin bir İsviçre mamuresine çevi

rebilir. - F .... 
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An1an Çimen. 
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T6rk kömür M. 
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Han ~ım, alektri 
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Dün Istanhula gelen 
Zahire ve Hububat ,,. 

ANADOWDANı 21 vagon bu- t ruştan 1340 kuruta kadar sabl
ğday, 1 vagon arpa, tiftik 247 'maktadır. 
balya yapağı 354 Balya afyan 8 Ticaret ve Zahire borsasının 
sandık; bültenlle neşredilen malümata na-

TRAKY ADAN: 2 vagon çav- zaran Atustoa birinci haftasında 
dar 2 ·vagon keten tohumu; lstanbula yerli mahaül buğday 

İngiliz tezi 1 Yeni ticaret ınualıedeleri 

DENiZ Tarikıyle 1329 çuval 2129 1/2 ton, çavdar 353 ton, ar
Buğday, 200 çuval un, 2372 çuva1 pa 435 ton, mısır 33 ton un 2398 
arpa, 23 çuval bulgur ecnebi me.. çuval, Afyon 12S Sandık, tiftik 
mleketlerden . 4727 çuval' un 100 1318, ıyapak 1604 balya gelmiştir. 
çuval susam, 1393 çuval uıısır Memaliki ecnebiyeden 495 çu
gelmittir. Ecnebi memalike 17 ısa- val mııır 2961 çuval un gelmiştir 
ndık afyon gitmiştir. ayni bültende birinci hafta niha-

Js ta u bul piyasa fiatları yetinde istanbulda 18700 ton buğ

Londra, 12 [ A.A] 

Baıvekil M. Mac Donald, La 

Haye konferansında lnı;iliz tezini 

ıiddet ve metanetle müdafaa eden 

M. Snowdene çektiği bir telgrafta 

diyor kh "Y oung raporunu ingilte

llHin muhik metalibabna tekabul 

tNl'ecek surette değiştirmek lazım 

'fiUlgini, maliye komitesi bundan 

ıl06ra dahi anlamayacak olursa 

•1et aa-ır bir hataya düşmüş ola

~ li6m dayinler arasında garip 

r it:Uifın huıulü11e ait' ümit ve 

ihtimalleri imha eylernif buluna

ı.t.i)dır. Herhanıl bir Fırkaya men .. 

.-., bütün fna'İlizler tarzı müdafaa

=6tzı bilikaydi şart tasvig ediyorlar. 

M. Mac Donald, telgrafına :şöyle niha

yet oermektedir; başkaları tarafından 

yap.tan borçların sikleti altında 

ailen milletimizi artık tahommü

l&n son haddine t'um14br.,, 

lhndra, 12 (A.AJ 

Yeni gümrük tarifelerinin bi AFYON ve YAPA~I : Dün- day ve un, 138 ton Arpa, kuşyemi 
180 çuval keten tohumu 225 çuval 
ıyapak 5650 balya, tiftik, 26924 
balya, afyon, 1160 sandık göste
rilmekdedir. 

rinci teşrinden itibaren tatbik dRhi bu mallar Üzerine sabş ol
muıtur piyasa durgundu. 

edileceği yazılmıştı. Fakat yeni TiFTiK: Piyasa bu hafta yine 

tarifeler tatbik edilmeden evel gevşekligini muhafaza edecek gi
baz.ı hükumetler ticaret muahedesi bidir dün yozgat mali 2925 okka 185 
aktetmek için hükiimetimize mü- kuruştan ıiatılmışbr. 

racaat etmişlerdir. BUGDAY: Yumuşak mallar 17 
ilk ticaret muahedesi lngiltere, kon.ış 20 paradan 18 kuruş 10 pa

Fransa, italya ile olaca tır. iktisat raya kadar 954 ton, Akşehir %20 
veklleti bu devletlerle yaptlacak •enli 11 k\ıruşa, Sert mallar 15 

kur111 20 JMradan 17 kuruş 10 pa
muahedeler projelerini haıırlamış- raya kadar 121 ton safihnıtbr. 
br. Diğer taraftan hüı devletlerle Bufday piyuuı sağlam \'e ha -
de aramızda muvakkaf ticuet iti- raretfülir. 

lafnameleri vardır. MİSIR: Yerli mal yoktur. Piya-
Bu itilafnamelerin müddeti bit- sada Hn ,Bulgar mıaırlan salıflmak

tikten sonra yenileri aktedilmezse tadır. Piyasa sağlim, istek :fazla 

0 hükumetlere karşı yeni tarifeler' ve fiat iyidir. Dün 3o ton IS ku
tatbik edilecektir. ruş 15 paraya Bulgar malı san 

="'''=~"======- mısır satılmıştır. 
baıılannı tavsif için kullandığı KETEN TOHUMU: On- beş 
tnbirlerin franStzta -mukabilinin 

'f Ünde Sirlceci teslimi Lületiurgaı 
hafif bir haraket ve istihaza ma- malı 21 ton 22 kuruı 10 paradan 
nuını taz.ammun ettiklerini öğ- satılmış', piyasamız iyi ve sağlamdır. 
rendiği zaman pek müteessif 
kaldığını söyliyerek, Fransız refi _ Ecnebi piya.salannm bu günler-
kine hürmetsizlik göstermeği asli deki yüksekliği Arjantinde grev 
babnna getirmediğini ve kendısi _ dolayiaiyla hir aydan beri tahmil 
nin fngilterede biraz. kenin dilli ameliyesinin olmamasıdır; mamafi 
ve fakat iyi kalbli bir adam olarak Amerika rekoltui geçen seneden 

120 ila 125 bin ton kadar eksik tanındığını ilave eylemiştir. 
tahmin edilmekte oldutondan bu 

M • Ceheron .derhal cevap ve- sene alelumum keten tohumu fiat-

12 Ağustos 929 Ticaret 
Borsası ıiatlan 

ugday yüzde 
ra•darl 
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D3ame 
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ikinci 
Fındık kabuklu 
Fındık içl 
Sandık botaJtrua 
Ceviz 
Aft yon 
Anyon Karabi!<Ur 
Yapajı 
Yıkanmıt 
Tiftik. 
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lSoo 
1240 
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16 

1315 
1300 
1375 
13,0 
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Askeri bahisler 

Z h"rli gazla . 
a dair. 

Militarizm ve İmperialzm ile ni
sbeten en az alakası olan Çeko • 
Slovak hükumeti kendi halkının 
daha şimdiden (Gaz) muharebele
rine kar.şı hazırlanmasını müna
sip bulmuş ve bunun için de res
mi vesaitle halkın tenvirine teşeb
büs ettiğini geçenlerde havadis 
olarak zikr etmiştik. Tayyerelerle 
atılan ve bir hülasasını evelce de
rç ettiğimiz bu beyannameler kafi 
derecede nazan dikkati celp et
meğe kafi iken, bu defa da lsveç-

te yani yine harp ve darpla 

alakası en az bir memlekette 

çıkan bir makale yine çok şayani 

dikkat mütalaalarda bulunmakta

tadır. O da evvela milletlerin ve 

milletler meclisinin gayri insani 

olan bu silahı men edemeyeceğini 

zikrediyor ve İsveçin müstakbel 

bir harpte maruz kalması muhte

mel gaz hücumlarına karşı ted
birler düşünüyor: 

Gaz hücumları memleketler da

hiline ancak tayyareler vasıtasile 

yapılabilir. Bundan en ziyade mü

teessir olacak ta büyük şehirler 

ve senayi mıntakalarıdır. Kesif ol

mıyan memleketler daha az. mü

teessir olu.r. 

Mesela ehalisinin yüzde 77 si 

şehirlerde oturan ingiltere ile, an

cak yüz.de 30 u şehirlerde oturan 

iaveçin gaz hücumlarından müte

essir oJan derecesi bir değildir. 
1 

Bu rüçhan bizde de vardır, en 

kesif şehrimiz olan latanbul bile, 

gayet genit bir sahaya dağıldığın

dan tayyareler vaaıtasile temamen 

gazlanması mümkün olmayacakbr. 

Gaza kartı şimdiye kadar bu

lunan tedbirler temamen kafi ol

mamakla ve bilhassa mütemadiyen 

keıf edilmekte olan zehirli gazların 

her birine karfı ayn bir tahaffuz 

vasıtası icap etmekle beraber 

şimdiye kadarki tahaffuz vasıta

lannın hiç te izhan acz etınedlji 
muhakkakbr. 

Nitekim harbi umumideki gaz

lara karoı koyan gaz. maskeleri 

11[.fıkan eserler JI 
'fürk Yurdu 

Temmuz 1929 nushası memle
ketin en kwmetli mulıarrirlerinin 
yazılarile çok ~iızel bir ş<>kilde İn· 
tişar etmiştir. Turk ) urdu bu mıs· 
hasile de memleketimizin en gUzol 
cddi ve ağır başlı bir mecmuası 
olduğunu göstermı·ktedir. Bllhln 
okurlarımıza Turk Yurdunu ta\ siye 
ederiz. 

son zamanlarda iş gÖrt>mez 
gelince yerine yeni maskele 
edilmiştir. Tekmil efradi mi 
bı..nlarla teçhizi mümkün ol 
bile gaz hücumu esnasında 
çalışacak olan sıhhiye ve tah 
teşkılatmın, kesif mmtaka 
ve bilhassa fabriknlarda 
nanlann bunlarla korunması 

e d e r. Diğer efradi ehali 
gazlann girmesi müm 
olmayan mahfuz mahaller i 
ciltte yaralar açan gazlara 

koymak üzre klorlu kireç, 

ve magnaz.yumdan 

mahlulün mebzulen tevzii, hü 

maruz. mahallerin sun'i sisle 

hafazası lazımdır. Tekmil b 
için daha çok evvelden mül 

askeri teşkilabn müttehiden 

ması ve tedbirler alması lazı 

Hatta bu tedbirleri bir elden 

edecek bir makam ihdası bil 

gün olmazsa yarın icap edec 

Bu tedbirleri sayıp döktül 

sonra lsveçli muharrir kendi 

leketi için gaz. hücumunun gel 

muhtemel olan Rusyamn bu 
kü hava filolannı nazari iti 

alarak, muhtelif yerlerden uç 

tek bir tayyarenin 6 gün 

istokholm ~ehri üzerine a 
gaz. hamulesini hisap ediyor. 

Alanddan Gotlanddan Libav 

9 ton 8,1 ton 2, 6t 

Burada görGlüyor ki abl 

gaz kütlesi hiç de şayanı 

olamaz. 

Yalnız. tayyarelerin 

lan bu hamulenin tahrip bo 
sı olması tercih olunmayacak 

Çünkü, gaz bombaları y 

sanlara tealr ettitl halde 

bombaları her şey'e makine \re 

nalara da tesir edecektir. Bu 

Jin cevabı bize şunu öfretiyor 

milatakbel harpte ittihaz ed 

tedbirler,bir çok taraflı ve m 

hem gaza, hem tahribe ve be 

yangina kartı olmakla iyi neti 

verecektir. -1\f. Ş. 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
A ııı sted r aın 

Gelatacla kara,l<oy hani d11irei mah 
telefon Be) oğlu 3711 • 5 Me 

po!tanesi ittisalmde Allalemci 
telefon lstambul 569 lıemevi 8a 
muamellllı ~e emniyet ·ka83llirı ' 
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PC>t:ogra:f ma.k.l~esl 

Çays-te.ssa l, 4, 5-10xl5 kıtasında 
Men tor RefJeks bir f otograf ınaki-

=·ı nesi satılıktır. 
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Görnıek ve pat.arlık etmek isteyenf el'in 
bergün saat 12-14. de kadar nıatbaaıııız&la 

••• i;i Kenan Hasip .bcyt~ 'Juümcuatltır1. 
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Sernıayesi: Tediye edibniş 
4,000,000 J_;iı·adır 

Vnıumi Miid,.iilük 

Şimdiye kadar biNız muhteriz 

bir liaan kull#'nmış olan Taims 

gaı.eteai son nushasmda M. Sono

wden tarafından takip olunan me

tel nin bütün İngiliz milletinin 

muıaheretine nail olduğunu yazı -
yor. 

tecck ingiliz refikınm hulus ve ları sağlam kalacakbr. Arjantin 
samimiyet ve nezaketi hakkında 928-929 rekoltası 2,104,,~ tondur. 

Lkondra, 12 [A. AJ ~erre kadar bir şüphe beslemedl- NOHUT: Bandırma malı 30 
La Haye den bildiriliyor : M. i:rini söylemiş olan M. Hendersona çuval 16 kuruştan sablmıştı~. 

____ J~ 
Snowden şiddetli fakat doğru be- "görüyorsunuzya samimi itilaf hala ÇAVDAR: Kırklareli malı 12 

berdevamdır ., sözlerile hadiseyi ton 13 kuruşa satılrrtış fiatlar düş-v-n b yüzünden bir kaç günden ltapatmışbr. 
m'€iş piyasa isteksizdir. IHıri konferans~a hilhüm süren 

S t f · ARPA: Mersin malı 160 ton 
btwdet ve gerginlik dün akdolu- ovye a yyaresz 10 kurut 5 paradan 10 kuruş 10 
aan hususi bir i9tim::ıdn biua.t Moskova, 12 [A.AJ d ı T 1 

paraya ka ar sah mışbr. a ep var, 

Ferclıdu : 

lnkiluptu 

:::.::~;:~~: ... ~_ ~---
Ü küdardn Be:t ler 

oglu luıhçasindc cc- '==ı= 
zn l nnunu 

lıi .. Snowde.n tarafından tahfi: olun- Sovyetler memleketi tayr.aresi piyasa sağlam ve fiatlar da .iyidir. Süre.) yn 

mwftur. Mumaileyh bu tc;pl&nma dün Kroanorysk lrgostsk Verg,m- UN: 72 kiloluk yumuşak un- öperetiude: Heşiktaşta Park ti-. 'I 

Ankara 
T1apuzon 
Kayserı 
Samsurı 

M {isait 

Şu leler: 
Adana 
7,mz{:ıılıi ı •· 
lzmir 
Eder mit 

A ;ı alık 
Uıırrn 
Gireı;on 

lstanbut 
Balıkesir 
Mel'.\irı 

ruuam~lat, Kumbaralar KuHlar mwalııhulanndan M. dinsk üzerindeD Çita iıtikametine lar 1308 laarupaa 137S., kuruta ka- yatroeunda bu ak-
L----l!!Ml...,. __ .:aatkuad.ld.J.k.~ü.a!a-l~..-tU&-...~--.:_------...ı...L....~1111tıı.&..._,,..&...__.......,_..;... __ ...ı.. ______ .....; __________ ...,.. 



Sah 1 Kp A M, Ağusto~ 13, 1929 

111 

Adaııada Ikdanı 

Güzelleşen 
·r şehia 
-H 

5 Ağustos 
Her sene bu vakıtlar Toro:,Jar

dan t tlı bir meyille inerken içim· 
de bir acının kıuıldığını hisseder
dim. Hele Aııadolunun son nıen
ıili olan Y cniceye geldi~im za-
ma~ .Jm. his daha kuvveli ~nzılarla 
belmrdı. Adana ile Yenice ansı 
25 kilometroluk bir h:ıttır 

Bu cuma gunu Tepebaşı b~l .- tauray 1-0 galip gelnıitti. ~yahatimin en sıkmtıh me::;afes'i 
dİ)'C bahçetiinde oldukça ehmmi- Alta)ın bu maçta, kendini !ştc bu yahnncı ellerin teneffüsü 
yetli boka m lımna ahit olaca- ı;eyredenler üz.erinde btraktı~ı in- ı~leyen üzerindeki mec:afedir. Hu 

ız. Müsabakaların ehemmiyetli tiba hiç te lehinde değildi. lzmir sene Yeniceye yaklaştığlm za-
ra kipler arasında cert>yan etmesi- ~:!mpiyonu, ancak bir ı;ayı farkla man dalıa aşina hir gozJe baktım. 
nden, vereceği hc)ec• n \e alaka- mağlup olmasına rağmen çok Bura ı da Anadı)]uyu boyclan 
dan ziyade biı.i memnun eden berbnt bir oyun oynamıştı. IJoya geçen aııa hatta lıağlamnıı;;. 
nokta şudur: Jkinci maçta AltayJılarm gay- t ı. Hiikfiıııet Anadohınuıı "Oll ı·d-

Umumj harpten sonra an). şıl- rcti illt m~çı~ fc~~ intibamı izale- z'iiııde bulunan hu hattı \aban•'! 
mayan bir 5cbeplc boks ani bir ye mm n 11 0 u. Fakat Al- ellerden, kendi <')İni' <rcçird' 
inhitata uğradı. Mütareke .ı;cnleri- tay kaptanının h tası , takımın E k. d r. '· 
nde ringin etrnfında topl. nan ka- şerefine 1« steden bir h. ta oldu 

8 1 mı bu uzanmı~ <lort ka-
l balık birdenbire d ğıldı ve bu- ve Alt y tam 80 dakikalık gayre- ~ rışlık hat iilcrind~ du}du~um 
günkü harap manzara yavaş y. vaş tile kaznndıgı teHccühü kap _ 1 ~a~an_ı:ı~~ğı ,imdi du) Dl\1} orum; 
teeHÜ tti. B ı ölgün ve ncş'csiz 1 t nııun aportmenligine yakışmayan uzu_ntfümz ı-.1h:1t, ~ ahat etrafı .::.ey-
vaziy ti de · tirmck için zaman bir karınla takımını sahadnn çek- 1 redı) orunı... Genıı;; \ c biitlin bir 
2nmnn •Ö t riJen gayreti r, bu sp- mesılc k y\Jetti. 1 s:.n.etle_ 11:tüt~ \.'~1'.u~ Ü\a .. Bu 
porln meşgul gençliğin hareket· Halbuk' her sporcu bilir ki ha- gunun _ıktı adı J urkı)ec:in•~ )a-
siı.lıği karşısında sen cres'z kuldı. kh vey.ı haksız hakemin kararma kı ır hır dolgunlukla ıvanmı~ .. 

Bu 691! ~{inlerde aık sık telter- alında ibr. z doğru değildir ve Adana bıı J.('11gin O\ anın en gü-
rür eden boks hareJ<etJerlni, eski maçı neticesiz bırak<lrak abadan zeJ ) eı inci n ince; 11.lJn Jahrik. 
faaliyet günlerine avdet İçfn bir ~ekilmek şayanı takbih bir hare- bacalarıla g()riinür. 
mukaddeme olarak teJ:kki ettiği- ı,ettir. Cenubun geniş ovasında yeı· 
miz içindir ki memnun oluyuruz. Bu cuma yapılncnk boks maç- Bilhassa pazar günü ifraz edifü'll Ad:ma diyehilirimki Ti.ir-
ları şunlardır: edilmek iatenen ğol ~nlis bir gol kiyenin ft•kumülc miisait en güzel 

ve hahem de iki tarafm tensibile pir ~ehridir. İtıtnsyondan sehı"re 
Saranga-Kemal, Vedat-Mena~e, h k 1 b' " ., sa aya çı an mış ır ı.ath. kadar uzanan cadde .asfaltla do-

KAni-Sabri, Hasan-Y orgo, Necmi- ı· • ı· f b 1 1 f t zmır ı ut o cu nrın zmir ga- şenmiş.. Tecrübe mahiyetinde 
tavro, Melli-Filozof.. Bu müsa- retelerine, hemen o akşam çehtik- l lk , l 

b kalar~an mada Şakir, İbrahim, ]eri teJgraflarJa maçı 2_1 kazan- Y?PI an i 8 fa t )Ol, hiç ~üphe-
Ahmet, lsmail, Hakkı, Şaban, bey- dıklarını bildirdiklerini haber aldık. sız yarm memleketin bütün } o11a-
1er de müsabakalar ynpacahlardır. Bu haraket Altaym sahadan rııu kendine hcnzctııwğe çahşa-

Bu maçlariçinde en :.dyade Kemal- çekilmesini intaç eden zihniyeti caktır. 
S rani müHbakaaına ehemmiyet kafi derecede izah ediyor. Altay- AJnna üç 6enedcn bt•ri fark 

1 arın maçı azan 1 arını l ı - edilecek derecede hir eseri teka-verilebilir. 11 k d kl b'ld' 

Alttı ylılar 1'ritti rirken 2-1 nisbetini tercih etm~- · nıOI gostermckıedir. Jçind~ bulu. 

İııtanbulda iki maç ynpnn Altay 
tak1mı Adnan vapuru ile fzmire 
ııvd t etmiştir. Altay takımı Galata 
nhbmında sporc:ular ve Jıey'eti 
1 rtibiye tarafından teşyi ediJmİ§

Jerdir. 

)erindeki hikmeti ani yamadık. 48 1 k l 
aaat 15onra anlaşılacak bir hakika- nan ar te fı.mii ün bati ecryam 
katı tcvH cesareti hissedildikten k:ırşısmdc hunu fark edemezler. 
sonra, beklenen tesiri daha kuv- Fakat _uzl!ll bir 7.a~an uzakla,§an, 
vetle dde etmek için, mesela "f e- onda ınkışaf ctrmş bir güzellik 
neri 10-0 yendik ,, demek de ka- :Qulur. 

lzmir şampiyonu bur~::la iki 
maç yapmıştı. ilk maç Galatasa
ray- Altay ar mda yapılmış ve 
her ikİ t rafın berbat bir oyun 
oynadı.jı bu .ı.evksiz mnçta Gala-

bildi. E:;a en bulunduğu )Cr boyle 
Fı>nerliler Beyk(JZ<la inkişaflara saik olacak adardır. 

Fenerb hçc birinci futbol takı- Şehir hü) timekteılir, yalnız, bü
mı bu cum Beykoza gidecek ve yiiyiiş hiçte şehircilik kaidelerine 
futbol mnçları yapacaktır. yakı~ır tarlda değildir. Mimari 

al{.ar ar 
müdü üğün en: 

Müzayedeye vazolnnan eııılak 
"'-. llııhçe1uıpıdıı clordımcii \akıf hanın tlurtliincü katın«ln 20, 21, zı, 23, 

J 21', ~l. 27 numaralı odalar 
Mtıddetı ~7.a t•dc: 8 Ağıısto 929 cltın 28 Ağustos 929 ~Jıışamba 

l(Uttll ltt mı dOtt ~lı~a kadar 
B raa11 nıhhlltllt mlbİf _!{ifaya H'rİltı't'Ainden ınuzay•·<leyc \azoluıımur 

lYT, fııliıılenn ) f'vmı ıhelt' olan Sl~ ı;ııııun tııtat on dort Lıı~ui'.,.,ırıa hadıır 
ea:rtnaıııeyi ol<ııııııık ve teminatı rııuvakl<ııtf \tıı \<lrrı>lt Jllll7fi)'t'dt') P. ıştirıtk t'(

nıck ııırı• 1etaıılıul Evkaf mııdurl uğurıdc , nk ıt :1 1~1)ar muıhırl lrğiiıw nıur:ı
cııotları ıl.irı olunur. 

fü6af H' n111ştı mıliih luıl\kııııla ıııalütW1t rıftntılt ı it) ı·ııln lıu :-aıuı!d<'I zar-
fında mu:r.n)ıdc ••ıla::;ııın ınııııwa11t t•ılc'rtk ccıı mı.,ıf rnıoılur 111 r.orc'bi:~dcr 

Va<.. arla 

IVlüzayedeye vazo! 

Gaz· 
1 - Gnlatacla şalıktılu nınhallcı;iıııll 

lmlıı,c. 

a 

ah ve ıaa 

en: 
nan emlak 

tD1.1110 mnn 

a 
2 - Gnlatıu.b ~:ılı ulu ma!ıallcı;İnlh• hnrıuıfıl bokagın fa \C ~ıııhnııe 

caduc inıle kahvehıııw ın a lınhÇ"· 
Ml\tlılt·ti mlızıt) ede: 13 A~usto 929 ılım •1 J• lul 929 Çtır~nıııbıı ı;unu 

&ınl on dort buçuSn ksdnr. 

tarzmdan vaz geçtik; o, zaten in-
şaatı yaptıranın kese~ ve ze,kınn 
gorc tlcği~ir. Bunln değil, ep bil· 
) iik şdıirlcrimL~de hile makbul 
he )Ckna~ak bir tnr'I. yoktur. Yal
nı1. bı keli <'nin atakadar olacağı 
noktcı: ) aı ıııın cadde ve okakla-
rıdır. I· ~er inşnat l nşı ho:Ş bıra
kılac·ak. olunsa tal>İ: atinin Adana· 
s1 ın~inin~inc benzer. Onun için 
bu cıhct bıllıaw"'a nazarı dikkata 
alııımttlıdır. 

·X· ·X· ·X· 
Ad.rnamu zıraı \C !ikti ... adi 

faali) et IPı i )'mi yeni ccm·lıi :.cr
ıuayelerini kendille çekmektedir. 

l'lck.im ırıcv~ut İı:-llhıml Jnbrikn
Jarıııa bir tabı ika daha ilfıvı· cdi· 
lP"ı ekı ir. Bıı labrikud.1 ) cıf; j ... 1ih-
15al ı'clil<'~Pktir. Bu Türk ı'rına}•:
t!~ı f raıı"'ıl sı nııa)edar gıırupile 

IJirlf• u·cı~ iki u,; lllİl)Oll ,..crına
)t'Iİ .rnoniın "'!rkcti te i edelck· 
ler \C mN~inıfc tİ°c ~lw aç.ıtak
lar. Bu da ıııemh kcıi1r.lz iı:,ın 
haprlı llf'Iİt clrr \Ctt u ktir. 

·X· ·:ı\· ·:\· 
A?nıımıın :•tı ~lcnl eri n biı) ıik 

dt. ıdı alı·ktn ıktı. Hu da nih<ı) et 
genç rci imiıiıı hiınmctılc hnlle
dıldi. Btı enenin soıwnda ~irket 
)Cllİ le i .1tilc rhri O)dmlatnnık· 
tıı. J• lı ktiı ik lıir 110).. arıuları 

tevlit edeu:ği ıçin im aıluların 
tatıııinı tı driı i bir tck:1rntile )Ol 

uı,aC'rıltıı·. Cok yakın :nırnanda 
Adıma 'crıııİrnn i lerniş .bir ş'dıri 

o'acaktır. :jemsi İz7.tt 

Zehirli tavuk - Sabık defterda· 
rımız Adana tUllln inhi sr m\lfetlişi 
Mazhar hey ahiren lına) 1 teftiş 
Mardind bulundu~u sırada ha%ı 
memur arkada~! rıyla gittikleri bir 
kö) de piı;miş hl\ uk y mişftır, bir 
zaman sonra fena halde ancılan• 
mıglır. Kö) inler: " Siz anılandını:z, 
ayran wrelimdc içiniz., demişler. 

Tavuk ) İ) eıılerdt>ıı on <lort 'kioi 
a}ran içmi~, 1aknt ı valh Mı1ha 
bey: 

- Ben ayran mıı} rıı içmem dok
tora gidece~inı. 

Demimş ve Mnı dine inmi~ izti· 
rap gittikçe artmış, artık tedavi, 
ameliy ı te "sir etmemi!?, L~ıreaklar 
harap olmuş, va ıyetname ini }87.a· 

rak fani dünya) a gllzlerini kapamıe. 
Diğer taraftan ayran içen l4 rka
da~tan oıı dürdu de kıırtulmıı~tur. 

" ) eni) ol ,. 
• Trt:n kazaı:ı Cıınıa :;rünii 

Bandırmadan İznıirc ~elen posts 
trcnı <;iµli ile Ulııcak sıasmdn hir 
kadına çarpını~ H' ,urnllı~ı yı.i1. 
mctıo kadar surlıklc<likten sonra tl · 
vekkuf cdtbilmi~tır. Kadm aldığı 
yaraların tesiri nltindn vefat etınİ§· 
tir. Muddt i umunııhk tahlukatn va-
2İ)'et etıni~ \C tren yedi <;aat bulun· 
dugu ,erde ıılıkomılmıı><hır. Binat>n
:ılt rh Banılırnıa trc ni ehrımızf' ) C'flı 
ant teehlıurJl gelebılmictır. Mrnt
mı n ndlıyc ı tnhkikntn llC\am ey
lemek 1t~ılir. 

• Ilır guıılıık \nk'alar - lneho· 
lunun Znın kcıylındcn Muhtar Meh· 
mccli >nrnlnynıı bir kı":İ Adliyeye 
"erilıni:;tir. 

ltt <, nkqtc n Ali uştnııııı dıık· 
kanından pnrıı \C <'~):ı c,alan iki 
kişi yaknl. nmıştır. * Cı<lcdeıı yay la k O) iirıden bir 
lıirini )'llralaynn iki kisi ~dli)e)e 
\ erilınişlerdir. 

• Ka tamoninin scrcmedin ko
yundm hir birini ) aralayan iki l...;~i 
Adli) t') c 'erılmişlımiir. 

• Kastoınoninin Hacı veli kö
) ııntltıı Hnmdiyi ) aralayan lıir kişi 
Adli} ı]) c verilmiştir. * Mnlnl)Ödski Sllll') man çetesi 
bakiyPııiııılrn Şııkir, Vı•li o~lu iea 
ijlü olarak yaknlanııııştır. 

• ::;amsun ycııi kulaç mahalle· 
"imlı n Ümcr oğlu Abdullahı öldü· 
ren bir kışi yakalanmıştır. 

* Duda~ııı Mıralı:ır :koyünden İb
rahim oğlu Ali) i oldu ren iki kigi 
Adli) C} o verilmi§tir. 

• Çıır~nml> nm Ortn mahaJlesin· 
elen Nnllınut Mehmet o )u KBdri)i 
öldıircn dört .kiı,:i Adli e> e vcrilnıi · 
tir. 

·Çarşambanın Araplı .köpıııdcn 
Koca Bucak o~lu Hnı-:uııı nldiirı•n 
iki ki§i Adliyeyı~ wrilmişııı. 

• nldıis:ırın Mnı nıurıı ııalıiycsiıı· 
dcıı lzwt oğlu Jdrisi oldurı·n \'C 

llaı ı o~lu Yusufu 'nnıl ı an lıir kilii 
yaknlannı ı~tır. 

.ijAN 
Hakimiyeti Milliye Bayramı 

münasP.betile Osmanlı Bankası
nın Galata, İstanbul ve Beyoğlu 
Daireleri 17 Ağustos Cumartesi 
günii kapalı bulunacaktır. 

illette 
fabrika ı 
müstahtemininden 
.(Jokuz da dördü 
d.ııma \~1\I bı}akl:ırı ı ua,>r ~ td4 
"rl.la!ır ı; ti m.ır.ıazJın bo.ı· 
hın .. n b ç;ıkJıırh r· ıaıru;n iptal 
<dılmtkırdır O.ı }üzdcn Gıllcııc 
ter ~a•ıı ı)ı uaş oJm nm ıtmı~ 
Hl t 

Y ı la çı~ mazd n t\ r tıır f"l.K. 
t ı ılm. n zı dcrhulH cd.nız. 

o·neıte 
Jhliidn muhnrrer emlıik kirn3 n \'erıleceğinılcn mıiuıyedeye vazo!un 

nıuııtır. Tnliptcrin yc,mi ihale olan tıon güıııın ı;aat on ıtort ~>u ıır;unn 
kndnr ~artrıanıı-) i ukuınak H' tı nıiııııtı muvnJ..kııte ita rdcrck mı~_zaycJe~e 
·~tiral ı'tmek tızre Ieıanbııl Evkaf miidiiı lii~ııııılc \ nkı f akarlar nıudıırhı~u-

AT YARIŞLARI~-
ııc ınııraı astları ilan olunur. 

1~· toıd' ',~ ıııii~tcmilfıtı hakkıtHla ıııaliiınat ninınk ish'} eıılt•ı' bu müddet 
zarfında muza) ede odasııın muraçuat edı•ı el~ c(·ri misil raporlar 1111 ~örr.-
lıilirlt.:r. 

Karacabey 
16 A~ustos Cum : 

Haı asından ;g len 36 hayvanın iştiraki le: 

20 hayvan satılacaktır. 
Hu u i trenler Sirkeciden: 

Jandarma imalathanesi 
müdüriyetinden: 

ana münakasası 
Satın elınacnk olnn .2930 ekmek tod.>neı k~p .. !ı ınrf u ulilc ı nio ı· 

kau::ıya koııulmuşlur. M•ııır.knua 28/8,~29 Çnre::ımba f! mu s:ıat l4 tc• 1 ::uı· 
huldn Gc::d1kpo1~t1da Jaııll:.rm'I i::: nfdtlHJr!« ·İ•ılh· )tıJııl:ıı ı.tır. !jnrtnııın• ıııı ı· 
1aH.':ınc<lrn verilir. 'feklıfn~meııın 1ar.~ı ıın15sı t·• :ııııı. c fı )3uı1 ıl.r. "J • rı. · 

teJwf ıuırf ına kuııulıu;; !ıtır. : ksi lu.l 

Pcııdı te :Serom datülistihuırı mudııriyeıinden: Muee eef'ıni:r.cc kapalı 
t:ırı tı"ıılılc yuzde on beşi Kırım, mütebnkıııi yerli olmak üzere ilti yüz 
1), n nl nacaktır. Taliplerin §actnamesım görmek üz re her gım; mün k • 
nHı ıştırrık için de yevmi ihale olan 4 Eylul 929 Çarşamba guııu saat 

Jl' den 12 )C kadar muvakkat teminatlarını Defterdarlık Jıııınsıııda ıııuhn· 
ıln mes'ulH ğUmtıze ba'dettcvdi eaat on beete ziraat muc seseleri rnühn-

-Sert sabunla nvchığunuz ço ·uk çaınaşır]arını 
tahrip etler ini7 .. 

Yavrunuzun refah ve sıhhatine çamaşırının büyük tesiri vrırdıı
Bunun için çocuk çamaşırlarının }ıknnmasma büyük ihtimnm Jfizımdıf. 
Yavrunuzun çamaşırlannı daima temiz ve yeni gibi akla ak iç;,P 
LÜKS. kullanmalısınız. 

LÜKS ün hafif pullan çamaşırlann uzerincJeki bütün pi Uldcti 
çıkanr ve yeni gibi yumuşak ve temiz haline getirir. 

.. '-11 ,, •••• 

•• mn sas: 
Ali orınan mektebi rektorluğundaııı 
Mektebimizin Eylül 929 gayesine kadar erzak ve levazımı 

kapalı zarf usulile t mdiden münakasaya konmuştur. f tirak 
için yevmi ihale olan 28 Ağustos Çarşamba günü sant 16 da 
defterdarlık binası dahilinde müessesatı ticariye ve ziraiye nıü-
bayaat komisyonuna gelmeleri. ·~ 

Çanakkale andarma mektebi 
müdiirlüğünde\ı: 

l - Çanakkale 9 No Jandaıma efrat mektehiııiıı Ümera zabitan rn ef· 
r dıııın 929 seııc · için ekmek ihale tarihinden Mayıs 930 tarihine kadar 
10/8 929 tarihinden itibaren ~irmi {!lİll muddetlc kapalı ;ınrf ile :nninaka· 
sa a azedilmi'ij'tir. 

. 2 Ekmeğin ihule i 29/8/920 Per .embc gumi nat 16 <la 'ila, et 
deıre>1inde icra kılına ağından ihaleden e\\ el mektep idnresine mura•·9t 
eden taliplere derhal ı:artnaıneler Çanakk4Je mektep muduri>.ctiııden \crifü. 

3 Mıııı kasa) a i~tmık ede ek talip]erhı w•recckler:i tekJifnameler 
§arttıamrdcki şerait dahilinde H•rHerclı fiat n~ı \f' rakknmlft V*l okuna• 
hılc•etk bir tanda açık yazılnrnkt r. 

4 Bedeli muhaııımencniıı % 7,5 teminatı muvakkate i Stındık mak-
buzu ve )8 lnıkilmetçe maruf harrka mektuplorı kJymt'ti muharrer i c· 
rinden btıkraz ı ılalıili tahvilat ile hor a fiyotıııdıın 1

\1 l O ııoksanıle anır 
milli f'~ham Vf' talıviliıtın teldifnnmc ilt• bir1iklf' ikincı lıir ı rfo kmıularak 
koınil!)Sll riyasrıirıe hırn makbuz ıuukoLilindc verilcı l'l\llr. 

12(1(!0 kilo 'tker llopalı zarfla ihalei kııtheE!İ 20 A&;u loe <)'29 Sah :ınt l4 

1j()()() . 1 n!ul c ~ 
~000 . ~ohut • 20 . 15 

2000 . Mercımek 
7000 . Sadc~al!ı . 21 Ç-ar§anhn . 14 

]~)() . l'ırırıç . . 21 15 

500 Snlıun Mıııınlıııto.aİ ale111yl' ıle ~2 Pl!11enlıe 14 

5()00 . Ze\-Iİıl . . . 22 15 
~000 . Owrıı 22 16 

Milli nll'onfan wkiik:ti Deniz ku-.vctleri ilıtiynrı için \Ulumda ywlı E1'1'11k 
hızıılıırıntln Ç• sterilen ~1111 H' t .. ı:ıtlt' ibnleııi irrn edıJc,•ektir Şnrlnomrlcrını gmmck. 
isteyenlerin her AUll H·ııııck islC)ı>nlcrın )C\'lliİ ıholcd~ mulıorr r s att KaeımJ)ll • 
~ndn Dcrıız kHı ıın 6111ın olma konıi!lyonuna murn(tuıtlnn. 

.~. 

1842 Metre "yalı dıl.ıet ) 
3lô2 fclıı ) 
2790 Mel ton ) 
300 Kol nın rı ) 

Kaı alı 2.drf usulılc ıhol ı kn!İ)CSİ 3 E) 1 1929 
Salı l!llOI )4 le 

JUO \,tkn ) 
300 Allet t:ı • ı ta§ı ) 

12 Kıılcııı ellııse m.ılıcıııeı:ıı. K11p.'1 lı 2arf u~ulılc ıha).-J karı eeı 3 b l ıl 9_ 9 
Salı sn.t ı 5 ıe 

20942 Ad 1 mulıtclıf nuııuırnds siyah ve he)llZ :zıncırlı mahr tıruu · h.ııpalı ıar'ls 
lhııleı kstıyc i 4 Eyhll 1929 Çnrşanbt. 88 ı 14 tc 

< Kalem ancaklık şalı muhtclıf re te JOOO Metre) 4 hylııl Q29 Ça§nmba ~. 15 
SOO ~ktre ııotıekn ) ı ~\ful 929 <,.ıırşamb.ı Sa ıı Hı da knıllllı 1.nrfln ıha le 1 

StlO Adf'I ıincırlı mııkımı ) 4 1-.ylul Ç.ıırşanıbn ~ıııı, 16 <la knp:ılı .. nrfln ıh3ll"İ 
24000 Mclrl' şıpknlık hnlnt ) 1 E)lııl 192') (...arı,nııılın ~nt 16 da kapalı zarf u ıhokrıi 

Mılli Miıdafn8 Jkıl17 1\11\\etlcri ıhtı)An ı~ın Lnllldıı muharrer nınlzeıııc hİ7a· 
larınd:ı nıuhnrrer glırı <tC ımııtt:ı ılıaleJ:m krn ffitleCt'kt İr !!illrhıamell'rİııı ~unm:k ie
teyeıılcı in her gun ,;eımt'!. 1 te}enkrırı fC\mıl ıhnlede rnııluırrcr ~ııetııı Kıı ıın 
pqado Dcniı Satın Alımı ı..oı;rı:ı,onuna mıırtıcratlnrı. 

-Galata ithalat ~lımrô~ 
gönden: 

Ciaıi ena: Adet 
Şeker ve ıekerleme vcı reçel 70 

Nevi 
Parça 

Çekir<!ck ba 'Vf'} ş 
Kabuklu badtll) ve amfııstı~ı 5 ·• 
Arası indik torba 5 :: 

Kilo 
143 350 

8 750 
30 500 
11 500 

Kürk mahıcı .. 
K~~u postu 1 ., 1 190 
Yün ark kilimi 2 •• 2 150 
Hat;ır erkek şRpka 1 1 Kutu 18 adet 
Üç No. Anbarda me,cut cıns ve ev fı yazılı 85 parça e~ya d-

lasahip hükm~nü iktisap•eylediA'i 13-8-929 a 20 gün iıddetlc mü
za) edaye kunulmuş ol ~kla 28-8-929 ve am müteakip aünlerdf 

1~ ktır 
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Ş-.ıhremanetl 

11anıar1 

Şehremımetindenı ( 1000 ) 
yular sapı, (2.50) Belleme, (30) 
çul, (1400)giyim nal, (100000) 
mıh, (150) Merkep yuları ve 
Slpı, (250) kazma sapı, (1000) 
kürek, (2000) kürek sapı, (100) 
beyaz keçe, ( 100) çeki zinciri 
(lOO)kilo urgan, (200) kilo çe· 
ki balaiı, (250) kilo şaplı kö· 
sele , (600) kilo sabunlu kö
sele, (250) vaketa, (100) kil 
aranti, (50) kara çivi, (5) sin
ger makam yağ, (150) metro 
keten bezi, (1 O) pakey Kİnger 
makara iplik, (2000) merkep 
nalı, (25) Merkep semeri, (20) 
Beygir semeri, (50) büyük sa
man hararı, pazarlıkla alına· 

cağından taliplerin 19 ağu,tos 
929 pazartesi günü saat 15 e 
kadar levazım miiılürlüğüne 
gelmeleri. 

lstanhul sıhhi müesse
seler mübavaat • 

komiıyonu riyasetinden: 
Bakırl..uydc lain aaırazı akliye 

ye asabiye ha•tahane&i için lazım 

olan 250 ton maden kömurü tanzim 
edilen ~artname•İ veçhile ve 27 A· 
Au•to• 929 Salı gunıi saat 15 le ka· 
palı zarf u;ulile ihale edilmek üzre 
mtınakasaya konmuıtur. Bu baptaki 
şartnameyi görmek ve fazla malu
mat almak isteyenlerin mezkur ko
miıyona mlıracaatları ilıin olunur. 

§ § § 
Balı:ırköyda kAin emrazı akliye 

Ye asabiye h3stahanesinin hır pavyo· 
ııwıda yapılacak 7352 lira 40 kuruş 
bedeli keıifli İnf8al olbaptaki ke~if· 
name ve bu bapta tanzim edilen 
tartname•i . Teçhile ve 27 Ağustos 
029 Salı gunü saat 15 te kapalı 
Hrf uauliyle ihale edilmek üzre 
miluakasaya konmuıtur. Bu baptaki 
prtnameyi gÖrınek ve fazla izahat 
almak isteyenlerin mezkür komis· 
yona muracaatlarr ilan olunur. . .,.,..,......,...,.....,....~~~~~~.,.-~~~ 
Kiralık kagir bane ve dükkan 

Abdülbam.idi aani vakfı müto· 
Yelli kaymakamlığından: 

Beşiktaıta akaretlerde 84-86 nü· 
maralı lıano ile 1·3, 7, 16, 12, 20, 
Xll, 32 mükerrer S2 numaralı duk
lı;lnlar bilmtizayed~ icar edilecegin· 
den şehri halin sekizinci perşembe 
gUnlındeD itibaren yirmi gün mtid· 
detle aleni muzayedeye vaz edil
miştir talip olanların ve daha ziyade 
malumat almak isteyenlerin Ağus
tosuD 31 rinci Cumartesi gUnti saat 
on tiçe kadar mahalli mezkurda 54 
nümaralı mütevelli kaymakamlıj);ına 
Ye yevmi mczkürun on uçunden on 
he~ine kadar lstanbul evkaf mudü
riyttinde idare encünıeninct muracaat 
etmeleri. 

K urbaialı derede birınci saka.lı:da 'e 
hahçe orta.,ında kain atik 6 mıi· 

k<·rrt'r "·e cedit '38 numarah on oda iki 
aofa üç helii. bir sandık oJa,ile bir kı· 

lt.ı \'f' bir gusulbane)-i ye çini ile mef. 
ruj bir taıhA:ı ınuhtevi 1.emiıı kah k&r· 
gir ve iıtıl iki katı ah~p ve ba.hçt•ı le 
ayı ıca bir klr~ir mut hah vt bir k.u~ rılu 

ve lr-J.hç~Je e~carı mü!mire vo ~a)'tİ 
uıiısnıırcyı uıuhte\·ı buluııaıı \e cadde 
ile kemillı Ç8.)tr~a ıl i""1l ve n zaretı 
klmLe!l bulunan 500U lıra kıynıetl nıu· 

haınınenel haoeıuc ııale)ı ouyuu ıını· 

n: ıdıı 'akı olın ılan nelıccsınde uç hın 
lira üz~r nden nıuşterısi uhdtsın~ ihale) i 
ev\·elıyc ı ira kılınmı ve tar ı ilu.ı

dao itıbaren on beş gun 8 ura \anı illa· 

hıbalin 31 incı Cuınarte gunu saat on 
altıda ihaleyi kut iye ı ir:r3 kılına:-ağın
dan faılaya talıp olanların kıymeti ınu

iulmment:uiıı yuıde onu nisbetiııde pey 
ak..,ı•lı·nııı mn'"taı-lıihcn J\.~<lıkııv ~ulh 

lkinei lluLul uıalıkt:ını·sine )e~·uı ve 
uatı nın.künla muracaat t''i lı·ın~l(·ri ıltlıı 

olunur. 

ı&lanbul icru dai~e..-,ınden : Hilıni be1in 
\lardario• efendıden borç aldığı altı 

yuı !ıraya mukabil merbun Kadıkoyündc 
Tuğlu·ı ba~ı mahalle-i atik Erenkoı, ce
dit Kayı~dağı rnddet<inde, atik 44 cedit 

9'ı numaralı bir kıt'a bağ. elyevm meuu 
tarla olul gun müddetle icra kılınan 

uıU..yeıleoinde etli lira bedelle talibi uh· 
doıi.ne birinci ihal~11l yapılarak ihaleı 
k.aliy"i ıçın on L.ıt gün müzayedeye 
konulmuıtur. Hududu: Mehmet ve HU . 

eoyiu ağaların tayin ve tahsie kılınan 

mahal çamurcu ookağı ve Erenköy cad· 
d&1ı ile mahdutıur. Me .. haaı : llir dö
o\.iın üt evlek iki yib ar~ın terbiinde 
o1up bir nıu~terek. kuyu ve bet meyva 

ağacı varoır. lebmcl kiracı olup buğday 
oknıiıfu. Fula malümat 929-ı43~ F. do. 
1a<L.d.,. Taliplerin ylizde bet zammiyle 
bynMlli muhammenesi olan üç yU. lira· 

ıım yilıdö onu nisbetinde pey akçaaını 
\4llllmi veı.ııe etmeleri 2 eylıll 929 tari • 
lılDde - 16 ya Udu ilMleı katiyMi 
111f''b'"" illa uluıu. 

Ş.h iKDAM, Aııı*' 13, l~ • 

••••• , 
Vekaletinden 

l_Jise, Orta mektep ve Muallim mektep-
leri için evvelce talim ve terbiye dairesince 
kabul edilmiş eserlerden hanğilerinin ni
hayet Eylülün yirmisine kadar basılabile-
ceklerinin tabilerin Vekalete bildirmeleri 
lazımdır. 

Bu kitaplar cetvele gırece1(tir. Bu ınüd-
det içinde basılmayan kitaplar cetvelden 
temamile çıkarılacal(tır. 

Rusgaga deri ihracı: 
Ticaret ve Sanayi Odasından: 
25-Ağustos- 929 tarihine kan 

dar Rusyaya ihraç edilmek şa
retile mezkur memlekete sev
kedileck 29,400 kilo işlenmiş 
ve 27,000 kilo Ham deri tevzi 
olunacağından talip olanların 
nehayet 13 - ... .\ğustos - 929 salı 
gü ııüakşamına kadar Odaya 
tahriren müracaatları 

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BAGI 

Şubea~ Bcyoğlunda Tllnel mey
danında kAlo m&i&Za!lında aatıl
maktadır. 
Maiazamızı ziyaret n yahut 

kutrunıııu bildirmek ııuretiyle 
aiparithıiıl posta vasıbsilc icra 
edlııU. Fiatlar: Adi bağ 4 TI.. 
çift ba{J 7 Ti.. LGks bıvvetli bağ 
8 Tl.. çift bağ 12 11.. Ltlks 
,mira kuvvetli 10 11.. ~ bağ 
lS TL 

F alib 4 cü h&kimliğioden : Bir doyni 
malıküm bihin temini zımaında -h· 

cuz bir rela beygir mahi halin ı9 uncu 

puartııoi günü saat 11 de al pau.nnda 

furuhl edileceğı ilin olunur. 

Z ayi - Eyup ~ube•in<l•n almış ol· 
duiunı v68ilcai a~keriyemi 1ayi ottim 

lenisinı alacağımdan eskisinin hükmU 
yoktur. 

Rami kariyf'~inde Hidayet 

Z ayı -:-- "l'atOik mühürümü aptle~hane· 
ye <l14ıirmi1j olduAundan hükmü ol

madı~ı i.Jiıı olunur. 

xtrait d' t>au de colonge 
Kibar Hammfendile • 
rin nişanei zarafetidir. 
l'aris mamulatından 

minyon şişelerde zqv
kinf' do\ulmaz ince, ., 
müferrih kokusiyle 

l.:ıhnyede .\tahmut çavu~ camii 
müezini Bayranı 

hakikaten bir şah 

eserdir. Z ayi 3ıS:J <itil i'io. lu chliyetna· 
ınemi ı.ayi etııüşim, yrııisini çıkara- Merkez deposu: lstanbul, Sirkecide, 

aı.ğın1dan eskisınin hüknıü yo~tur. 

~ufer Arıin 31SJ :'<o. lu 

r. Kırzade hanı No 19,20,32 Tel.3074 

ALFALAVAL 
Kaymak makineleri 

Halkalı Ziraat mektebi illaiden MÜKEMMEL 

tabirini havi raporunu haizdir. 

Yedek parçalan daima mevcuttur. 

Türkiye müme11illiA'1: lıtanbul, Galata, Mahmudlpe 

caddeıi No 61 Telefon: Beyoj-lu 4238 

Şişe münakasası 
Pondikte Bakteriyolojibanoi baytari mudurirıtindeıı: 

Möe~•eieıtıis iı;iD kapalı urf U1ıılUe ( ll3500 ) adet muhtelif cooaınetto 

vo Seronı daruliıtilıaarı içia de ( 5000) adet tam kiloluk ıi~e alınacaktır. 

Taliplerin ıartnameleriııi gıörmelı: ilsere her gt1nı milllllkuaya iştirak ıçin 

de yevmi ihale olan 4 Eyltll 929 Çarşamba glinil saat ondan on ikive 

lı.adar muvaU.at teminatlarını Defterdarlık binasında muhasibi nıe,·ıııı ,. 

~ilmüae ba'dettevdi l&&t • dörıı. Iİrut mti-eleri mubayaa! kunıİ,)o· 

ıc ütanbul ~[).;J 

Bmüra muame1atı 
ve kasalar ıcarı 

lUuh sip isteniyor 
-· 

Tanınmış bir ticarethane cid

di u1U\ü muzaafa vakıf bir mu

hasip arayor. Talipler ehliyet

name suretlerini, maaş mıkta

rmı havi talepnamelerini (A.H.) 
rumuziyle lıtanbul 176 numa

ralı posta kutusu adresine gön

dermelidirler. 

S uıJI ahmet 2 ııoi $ulh hukuk Jı&. 
kiıııliğlnd,en : Muhitt;n B. vekili V ... 

eli beyia yeııi cami haYluaW>da 13, 14 

numaralı dilkkAo]ar müsteciri lbnhlfl 
efendi aleylıine iam. eylediii İ10 u. 
rahk bedeli ill&r da..., l;in mllddei 
aleyh oamını fltin•.U.. ••etty. mil-· 

ileylıiıı ik1me!j!llıı uıeçlıııl oldur hue
bile bill tebliğ iade kıluuaıt oldıığuadan 

mıhkrmece uıulÜll 141 noi maddeoi 
mul"ibipcr bir a)· müddetle illneo teb
liA:iıı~ Ürar verilmif olduğundan yevmi 

muhıı •tııo ul•n 11- 9 - 29 tarihinı mil· 
&ftı lıf t·uınııtrte!l gul'lü saat J 4- de mah-

lem d . gt-rdı. bil esale gorelı: bil vekAJo 
ı•batı rncul otm<>dijlioiı takdirde lıak
kıaıo<la ııf7abeoa -ıı.ı.-q• batlaaı 

Askeri müna
kasa ilanlari: 

··········~············· ..... ······· ... ····· O rdu ihtiyacı için 13 · 8 · 929 salı guuü "11&1 ıs le 500,000 fermejüp puıırlıkl~ 
ahoacaktır. Taliplerin şarlname ( numune ) sini k.oıni~yonumazda görmeler.ı 

ve ihale saatinde şartııaıntde )&zılı olduğu gibi tc'minatlarile komi:;yonuınuı.a 
muracaatları. 

A !\şehirde bulunan kıtaatın ihtiyacı olan ~ığır eti kapah urfla mıinaka~ya kon · 
mu,ıur. Jbııl.,i 20.ağustos-929 tarihinde \t-.)elıird" .. keri ııaun alma komi>yo · 

nunda yapıJacakhr. 'faliplerin Ak§ehirdeki nıczb.lır kuntİ:'.')OR& n1üracaatları. 

M a~İM ve civarı, l\1enenıeo" Kırkıtga~· \'{' kss..ı.hou.laki kıtaat1n ihti}'aCı olan sığır 
eh kapalı ztr'la ııılinaka!'.>a~·a konnıu~tur. lhuf(·leri l:> - Ağu::ıtos - 929 Perıeml>d: 

günü saat 12 ele '°faniSll<la a~keri satın ahna koıniflı)Onunda yapılaetıktır. Ta".iplerin 
~rtnarne !<urctini kona-.~·onumuzJa gnrmcJt-ri vt~ tf'klifntlm~lerini temiaatlari~ b&
rabrr \lani~daki ntezkür komİ.sJona vernu.•leri. 
Bor \'t: r\iğJrdel ı k.ıluatın hayvanata ihti)acı olan arpa • }Ulaf, .saınan •. k1.1;xu ot 

kapalı :1.arfla ıuiinakıısaya honmu~tur. lhalt";i ];).a~u-.to.-.-929 pertenbe gUaU Borda 
U'lkeri tiahn alıııa horni"iyonuaJa )UJHl•H:uktır. 'falipleriıt bordaki mezkUr korni:syona 
111iiraı·aatları. 

K araınan<laki kıtaatın ihti}al't olan sıgrr eti kapalı zartla uıünakasaya konmu~ · 
tur. Jhalı.·~i 25-ağustos-929 tarihinde Karanıen<la askeri satın alnıa komi.:;yonun· 

da ~n.ı 1 ılaraktır Tulipleriıı 1'.uraınanda.kl ınezkür koıni~yona ınüracaatları. 

O r<lu ilıtiy•cı iı·in ı4-8·929 çarııanoo günü ...,.ı 14 te 3000 metre kefenlik beı 
pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartname (numune) komisyonumuzda görmeleri 

Ye ihale tıaatinde şartnamede yazılı olduğu gibi temioatlarile komisyonumuxa mti • 
raraatları. 

Z aradaki kıtııatın ihtiyacı olan sığır ve koyun etleri kapalı ıarfla münaka~ya 
konmuştur. lhale•i 20 · ağuıtoı · ı929 "11ı günü saat ı6 da Zarada asken ııa· 

tın ulma komi..;yonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname !'Uretini komisyonumuzda 
gtirm~leri \'6 teklifnamelerini teminatlarile beraber Zaradakı ıneı.ktlr komis)·ona 
vernıelcri. 

O ordu ihıiyarı için H . 8 . 929 çar~mba günü saat ıs le ..,ç makin .. i, her· 
her u~tura . .;ı , makaaı ı.-e tarağıle le}'c.ni pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin prt

ı:ıune, ( ııuıııune ) koıniıyonumuzda görıneleri ve ihale saatındı eartnamede yuıh 
ulUu~u ~ıhi lL·nıinatlarlle koıniayonwnuzs ınuracaatları. 
D iyıı:ribekinJt>kİ kıtuaıın hayvanatı ihtiyacı o]au Saman ve Kuru ot kapnh zarfla 

ınunakasaya konmııştur. ihalesi ıs · Ağwıto• · 9"29 Pertembe günü Mal 14 le 
üiyaribt-kirde ruskrri S;,thn alma lı..onli")·onunda yapılacaktır. Taliplerin Diyaribekirde 
ı~i nıeı.kür koıni~)·ona nıuracaatlarL 

67 ı,alcm e<lviyei baytariye kapalı zarf uaulile münak&1aya konnıUftur. Ihale guoıi 
24·aj'(uııW..'l2'J o:umart .. i güniı !alil 15 dir. Taliplerin prtoame ve ec!Yiyo cın•l 

\·e mikdaı-ları , e~M.fını gürmek üzre her gün , münakasaya İft'İrak. edccekleri.n o 
gün o saattrn C\'vel teklif ve te1minal mektuplanot mak.Duı mukabilinde Ankara 
merkez Mim alma koıniııyoou riyasetine tevdi eylemeleri . 
A &heri ilııiyaç için bin bqer yın adet yerli mamulatı numunesi gibi minderli!< 

ve yastıklık b~laf eleni münakaııaya konmUflur. lbalesi 15 • Ağustoe · 929 per· 
,emhe günü ııaat 14 te komi•yonumu1.da yapılacaktır, Taliplerin şartname suretini 
komiayonumu1.dan almaları ,.e şartnamc:deki tarzda teminatlarile k.omigyonumuza 
muracaatları. 

B un;aJa buluoJJn Kıt.ast. aakeri lise ye oılieıııı"rf!S&t ihtiyacı olan Has ek.nıe"1 ~b-
riye, Saman ve kuru ot ve Bursa, Mudanya, Bandırn1adaki kıtaat ve müeaseı-at 

ihtiyacı o1an e.frııt. ekmf'ği ve oduu kapalı ı:arfla mliııaka~aya konmuştur. Ihale3t 
2~•ğutıo .. 929 cı:marle•i günü saat l6 da Bur .. da askeri salın alaıa komi>yonuoda 
yapılacaktır. Taliplerın Bursadaki meıkür komi•yona müracaatları. 

K apılı zarfla iha:e edileceği ilin olunan Elazi:ıde inşa ettirilec.k ceplwıeliğe 
ı.lip çıkoıadığıadaa pau.rhkla münabeaya konmuştur. ihalesi 18 · ajualot · 929 

pa:r.ar gilnil saat 16 da ElıWade ukeri eatın alma komisyonunda yapılacalı:tll'I Talip
lerin Elaıi:ııdeki IMÜUr koaıİ.Byona milracaatları. 

r rı~ü~~ü · k~i~ı:d~ · ~~;;i~~ ·k~~h~~~;::ı;; · ı . ... ,, .. , ... ,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,.,,,,,,. 
K oıorduoun ratı•ıoıo tamiri tekrar puıırhlda münakaoara konmııtıur. ihalesi 

14 - ağıı ;tos • 929 Ç-ııqıımba günü eaat ıs de yaptlacalctır. Taliplerin şartııa· 

meoiııi görmeleri ve ııarto•mede ya11lı olan tekildeki teminaılarile komisyonumuı:da 
hazır bulunmaları illo olunur. 

K ılaat ihtiyacı için 7400 kilo kuru üzüm aleoi müoalı.ua aunıtile mubayaa edi . 
leceklir. ihalesi 2ı ajutıloıı 929 çarşanba günü saat on dörtle yapılacalı.tır. Ta· 

)iplerin şartnamenin ihalesi ve şartnamede yaııh olan §Ckildeki teminatlarile lı.omiıı· 
}·onunıuldn luvır bulunmaları i!S.n olunur. 

K ıtaat ihti\ acı için 2178 çeki kapalı, ve l4ı8 çekide aleni munak- 111retiyle 
mubayaa «dilecrkdir kapalı olanın ihaleai 22 · 8 · 929 perııeebe günu oaat 

ı4 dr ve aleni olanında 22 • 8 929 penıembe günu aaat IS dedir. Taliplerin şart· 
namesini almaları ve şartnamede ya1.ılı olan §ekildeki te'minatlarıyle komisyonda 
hazır buluınnalarl ilin olunur. 

l.!1.':~t~•i• .~~~~.?'.~~ .~~~~~~ .~~.~i.s!.~~.~~.~~~. •• f 
Kuru ot 

Kilo 
13500!1-ı Topçu nakliye Me.tebi ıçın 

41fJÖ : Halıcı oAlu Liseoi 
2600 : Gtilbane 11.,ıaneel 

00000 : Harbiye l\leh tcbl 
ı40000 : Suvari Mı-klebi 
65'.Xl~ : Topçu Atı~ Mekıchı 
5000 : Maltepe Liacsı • 
ııooo : Baytar tatlı·ı.at lllı•ktı-bi 
4000 : Tıbbo) eı Aokeriye 
ııooo : Kuleli lıseai vo çeı~el.köy l\lektehı 
5()(JOO : Piyade At11 Melı.rebı 

5SOO : 11ayıl.ır Paşa Haatanoaı 

Belada oul.Uı.rile ıD&iıalleri ıuııborrer Cf'm'ao 5ı4800 kilo Kuru ot balAda tak· 
•İd•lı irae kılınd:ğı Hçbilo 3 fUIDOmede olarak ~•palı :r.arf •urelile eatın alınu'°"k 
ıır. Münakaoaları 15 · A,ııuotoa · 929 l'erfembe günü oaal ı4,30 da lataııbulı.ıa Har 
biye Mektebi yem9khaneleri onöndolıi IDUoalı.aaıımtball\ııde icra .. kılınacaktır. l'a· 
Jiplerin §arlııameleri için m-dc komisyona mıuııcaatları ,.e iftirak için de eartna• 
meleri ve9'ıile lıa&ır!..yacaklıın lelı.lii mclı.lııplaruu ııaati ınuayyenine kadar komıa· 
yon ıneıkôr ıi:ı·tısehne ilmaber mukabilinde vermeleri ilön olunur. 

• • • • ~·a"ı:ı: • ~~~~·~~;.· ;,;.~' r.ı:;:ı:~.:::~:· ~7ı~:-.:;;;;:J• 
+ Ist~ ıııihnelma komisyonundan: <Oo .................... ""' ...................................................................... . M ~\'Otll nümuoe ve 1&rlnameııi veçhile muhtelif ebatta ceman ı8,S00,UOO ~ıı..ı 

. kapeül mubayaası kapalı arfla müoakuııya lı:ooulmuştur. ıbaıe., 4 -9. 9<!'/ ç.u· 
f&Dba günü saat ı4 te icra kılınacaktır. Şartnamesini göcmek ı•teyenlerın ber gun 
koınllfonumuza uıW--tlJn "" münoka•ya iştirak etmek isteyenlerin teminatlarını 
ba•İ lAııltlif ıatıi<l~ını yeyaıi 111111fftDiode iloalo saatinden e•el Aııkarada werkh 
.. ııa alına kolllİllyonııne ı .. di eyl-1eı:i. 

J an darına imalathanesi Md. ilanı: 
( 90) kilo komprime kiııin aleni mUuılı:asa u~ulil~ aatın alınacaktır. 

Mtınakata 18/8/29 Pazar gııatı -.ı 14 ı. btaııl>uldı Gedikpa~ıda Jandar· 
ma inıa1Atba06•İnde yapılacaktır. Şartname imalltlıaneden verilir. 

1 .. m::ı:- Doktor -11111:10\ 

! Hı•el<i k~dınlar hutaneıi Cilt 1 
! ve Firengi Hekimi 

1ıırbe de Eski Hilali alıTMr 

1 929· 

'-'6 11, llO lf>,11 19,26 1,16 l,IH 

9,40 4.,SI 11.•9 1:1,00 l,•9 7 .18 
•
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:cevat Kerim ı 
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