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Lahidekikonf erans bugün 
dağılıyor mu? 

Devletler lngiltereden daha fazla 
fedakarlık bekliyorlar. 

lngiliz maliye nazırı 
vaziyet alacak ? 

ne 

1 ngılb mali)e nazın daha konfera!~m bidayetinde, izah 
etmiş olduğu 11oktai nazarda, lrıgılız nıutehassıskırımn, 

evvelce ltıgiltere he.•ırıbına s.orı hadde kadar f edakiirlıkta bulu· 
ncluklarırıı, bfnaenaleyh lngiltere için daha ileriye gitmek 
ihtimali olmadığını söylemişti. Bu günkü içtimada ingiliz 
Maliye nazırının alactığı vaziyet cidden dilı.·kate şayandır. 

Lahide toplanan büyik devlet
ler murahbulan bu defa iyi bir 
lfntlbaD pçirclller. Atu•tosun altı
euada baflayan bir içtimada nıeş-

drada toplansaydı M. Snowden m -
zacında bir adam, böyle uebi bir 
buhran kapıldı;. zaman, muhak
kak bütün murahhaslan kovardı." 

Başka Dir gazetede şunlan 
yazdı: 

"Mac Donaldın hakkı varmış. 
Konferans Londrada toplanmalı 

. imiş. O zaman İngiliz ba.,vekili 
. "bozuk asabını tamdı;. maliye na
zmnı dahi iyi kontrol altına alabi
lirdi. " 

lngibz maliye nazın 
Snovdeo 

hur Joung planı müzakere edile
cek, kat'i bir neticeye batlanacak 
ve harbin braktıta prüzlerden biri 
halledilecektir. \' oung ismindeki 
amerikah maruf iş adamı bir plin 
yapmış ve Alamanyanın borçlarını 
ve teslimatına devletler arasında 
tak•im etmi,tı. Fakat bu taksime
devletlerin resmen muvafakat et
meleri :azamda. 

Daha ilk içbmada konferansın 
bayla müşkGlleri .iktihama mecbur 
kalaca;. anlaf1layordu. 

Nasıl ki, oturdular, kun~tular. 
lngiliz Maliye nazın Snovd~n 

aöylediti bir nutukta, lngilız tezini 
izah etti. Bıına Fransız maliye na
kln M. Cheron uzu11 bir nutukla 
cevap vererek, Fransız tezini izah 
etti. 

O ZU11an Snovden, konferans
ta azJnf-1tir hadla'e tetldl eden şu 
alizleri 8Öyledi: 

" Anlaıılıyor ki, fransus 
maliye 11msırı rokamlorı iyi tet
kik etmemiıtir. Teırih ettiği tez. 
plüııç re kabadır • ., 

fngiliz maliye nazannm bu atır 
itabı, üzerine ortalık kanşb, 
bütün murahhaslar herecana 
diiftü. Hatta konferansın ınkıtaa 
utramuına ramak kaldı. 

Maliye encümenind! geçen ~~ 
hadise üzerine, encumen re••! 
vaziyeti idare ederek milzakere,r 
başka bir pne bıraktı ve hadı
aeyi hallederek konferansın ~e: 
vamına temin i'in franaız hey etı 
ınurahhaslan ile Snowden arasında 
~ir bayla mekik dokudu. Nihaye.t 
Snowden aöylediti sözü tevil ettı. 
dedi ki: · 

" Be11inı Mivlenıediğim sö:s. 
ingili:ııscedp bir ·hakaret ifada 
etme~ Eler öyle telôkln edili· 
yoraa, bu tellikki yanlıftır, Ben 
/rdMu n.oliye ....,.na lcarıı 
bİ-' laaluuet luuteımedim. Yanlıı 
,_,_ileri laahih ederim. Fakat 
m4i"1faa eMi.iı,iın ~ilü te:süıde 
dejiflirilecek liir nokta yoktur." 

lnwalia maliye nazırının bir ae
Yİ özilr teliklci edilen bu skleri 
&zerine, maliye encümeni reisi 
hir tebUt netretmlt ve konferan• 
naüzakerelerinin devamını temin 
eylemifti. 

Franaıa razeteleri bir kaç mil
yonluk fark için, ln~lterenin sulh 
davasındaki mevkaine fÜpheli bir 

1rözle baktılar. lngiliz maliye nazınm 
basta ve asabi bir adam olmakla 
tavsif ettiler. 

Buı gazeteler şu satırları yazdı: 
" Bereket versin ki, konfe

rans Labide toplandı. M. Saovden 
------.-...~----.u..:~· .. 

Şuraımı her kes biliyor ki, M. 
Snovden tanmmış bir fransız diit
manadır. Hatta b"r zamanlar avam 
kamarasında Fransızlar için : "do
landmcıdırlar" demişti. 

Lihideki hadiseden sonra va
kıa müzakereler devam etti. Diğer 
murahhaslar araıında temaslar ol
du. Bir çok noktalar konuşuldu. 
Fakat İngiliz Maliye nazırı, fngil
tere hesabına ancak asgari bir 
fedakarlığa razı oldu. Fransayı hiç 
tatmin etmeyen fedakarlık ! 

Bu gün konferansın sonu belli 
olacak. Gelen bir telgraf ya Sno
wden'in iddiasından feragat ede -
ceğini , yahut konferansın inkitaa 
uğrayacağına bildiriyor . Eğer M. 
Snowdea , mümkün oldutu kadar 
fazla. koparmak için bidayette JU· 
l:ai'clan dip tuhn•dı ise, .iddiaaan-

) dan feragat edecetine ihtimal ve
rilemez. 

Bu takdirde bu konferansın 
da işleri daha müzepzep bir hale 
sokarak da;almasına intizar edile
bilir. 

Paris. J 9 ( A.A] 
Paris Midi nin muhabiri, 

yarnı ya M. Snowden in id
diasmdan feragat edeceği v~ 
yıt inkıta vukubulacağı fık
rindedir. 

Londra, 15 (A.~f 
Mali komisyonun yeniden içti

ma edeceii Cumartesi pnüne ka
dar La Haye konferans azası ara
lannda hususi surette göriifecek -
lerdir. Mali komisyonun Cumartesi 
günü tali bir komisyonun tayinine 
muvaffak olaea;ı tahmia olpnuyor. 
Bu yeni tali komiayonun vazifeai 
Y oung plinın&n bazı noktalanna 
karfl M. SnowdeA taraflndan der
meyan -0lunan itirazab tetkikten 
ibaret olacaktır. İegi,(terenin noktai 
nazarı hiç bir tebeddüle utrama -
mıştır. 

La Ha), 16 (A.A) 
l'ram.ız, Belçika, lral)an \'e Ja· 

poo hcy'etlerinin muhlırası bu sa· 
bah M. füıol\dcne tevdi edilmiş· 
tir. M. Briand, M. CLcrun 'c M. 
Loucheur ile görüşmüş ve sonra 
M. Stresemaoa zıyarct ederek mu· 
maile) he vaziyete dair malf:mat 
vermiştir. Umumi intiha. At. Sno· 
wdenin :Fransa, Belçika, İtalya ve 
Japonya tarafından yapılan feda
karlıklara kafi görmiyece~i mcrke
zindı·dir. Kooferansm talik t•dile· 
t·c~i tahmin olunnıaktaıhr. 

La Ha,, 15 IA.AJ 
M. BrianJ, .l\I. Louı:heur 'H" M. 

Clıt•ron lngilıercniu Y ouu planına 
mliteallik nıutalcbatı karşısında 
Fransamn k11t'i uZİ) etlni tayin 
etınek için görüşmüşlerdir. Ban
ilitn aonra M. Briand Belçika, 1ıa
lya ve Japonya ~urah.~a~. ve ~ü
tehasaı ları ile gorı~ş~uftur. Mvza
kerauu neticesi gızla ~utulmakıa
dır . Maaaıafi, .mcıkuı: zewtın 
möteh•asıslarıD elde etmıo ~~u~
lan ueticelere tevfikan ıtatbıkı la
zım geldiği fikrinde hll:1undukJarı 
Y oung lanı bakkındak.ı. h~tta h~
rekederf ni kat'iyen değışt_U'menu~ 
olduklara tey:it edilmektedar. Fraıı· 
sa, Belçika, İtalya ve Japonya _he· 
y'etleri yeniden toplanarak vazıy~
tlerinio mutabık olduklarını I?". 
şahede etmitlerdir. Mezkur hey et· 
ler, mutehassıslarıo be:saplarıoı 
tetki~ eylemişlerdir • .Müzakera!tan 
ha~ıı olan neticelere gore İngilte
renio teklifi nazara itibara alınmıt 
olsaydı bir çık.miza girilecek idi. 
ft'ran&a, Belçi a, talya ve Japonya 

·· · ma atılmak iste-
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Dünkü spor faallyetıert 

Dünkü en • • 
mevsımın at yarışları 

en 
rağbet 

güzel bir 

•• goren ve 
koşusu olmuştur. 

Tepe başında boks ve Beykozda futbol maçları yapıl? · 
Yanş encümeni tarafından ter

tip edilmekte bulunan Yaz koşu
iannm dördüncüsü dün icra edildi. 
Bu koşunun bazı yenil:kter ihtiva 
eden bir programa sah p buluAımnffı 
Veli efon.:H koşu sa:l.lsı na mü. 
tadın fevkinde bir kalabalık t op . 
lanmıştı. 

Fılhakilta dünkü kc ,u .... r lıey' -
e .i umumiyeri itibari:e çok ca -
zip , son derece hcyecan:ı ve ha
raretli oldu. Ünifoı malı zabitanan 
mani'alı koşusu, karacabev hara
sında yeüten hayvaaJann 6iaW 
J'lf!HllhıırJa iştiraki d~ oy-..... 
şusunu ehemmiyetli bir telikki ile 
kartılanmuım intaç etmifti. 

Birinci koşu 
ilk kofUJ u sahipleri tarafından 

aatahta çıkanlan dört ve daha 
yokan yaştaki yerli ve arnp hay
vanlan yapblar. 

Bu hoşuya, içlerinde bundan 
evvelki koşulan kazanmış olan 
bazı hayvanlar bulunan 12 hayvAD 
iştirak ediyordu. kotu hayvanlann 
hemen hemen hepsi tanınmış ol
duğu için koıu çok alaka uyan
dırarak hararetle takip olundu. 

12 hayvan, cidai bir reka
bet röstererek koştdar. Finale 
yakl"'9bkları zatDan b!le 5-6 hay
van aynt aeviyede ilerliyorladı. 
Neticeye yaklatırken Abdurrahman 
beyin Tayyan bir hamle farkıyla 
öne reçti ve birinci oldu. 

Güzel izmir ikinci, Şaban ağa
nın Sabahab üçüncü oldular. 

ikinci koŞu 
Çamlıca koşusu unvanı verilen 

ikinci koşu günün en uzun mesafeli 
koşusu tetkil ediyerdu. 2800 ftıet
ro mesafe üzerinde yapılacak olan 
bu koşuya 4 yaşından fazla yerli 
ve Arap hayvanlan qtirak edi
vofdu. 

Kofuya 7 hayvan girdi. Heye
canlı bir kotudan sonra Tevfik 
bevin geyiki birinci, Hakkı beyin 
Necibi ikinci, Ferhat ağanın kü
çük Ceylana üçüncü oldular. Fakat 
vukubulan şikiyetler üzerine he
yeti bakemiye kotunun tekrana• 
tensip etti. 

Çünkü hayvanların kotu tariki 
üzerine yanhthkla bir mama kon
muş ve hayvanlar ürkütülmiiftii. 
Y ant bir daha tekrarlandı, bu sefer 
SUpl Pf.nın Alceylaıp birlnci,Geyik 
ilcinci, Küçalı: Cefl'a yme Gçilndl 
oldular. 

Üçünca koıu 
Sara sflnGa en mühim kof,allU 

olan üçGncü kotuya welmifti. 
Halia kan ingıliz hayvanlarına 

mah•u• olan bu kofuya beş hay
van iftirak ediyordu. 

Bu bayvanlann hepsi mükeıa• 
mel, hepsi kuvvetli idi. BilhuH 
Celil beyin Kopgrinesi en ümit 
veren hayvandı. 

Koşu çok heyecanlı oldu. Bü-

• 
• 

bir kaç intiba 
• • • 

ŞEHITl"'ERI ZIY ARET 

Reşit Ş· vapurile gidenler 
b~ün avdet ediyorlar 

Çaaakkale u; lfl~so.i) 
Sdt bi.ııle Anafartalara 1reldik. 

~ • ~t Kwim bey Çamıkkaleden 
itibaren bu TArk taribinde emsal
ai& olan -'er ıaenakibini derin 
vecCI ne ve iki .... ailren hitabe
•ile anlattı. Her kes bilzük bir 
gurur içiDde athayonlu, Vapur 
Conk baytnDa kadar 1reldi. Cev-
det Kerim bey dediki : • 

Buralarda matlup dütmanın gözü
müzebatan sivri taşlan görülüyor. 

Onlar t.uoa abide diyorlar, fa-
kat buracı.n rörünmiyen ' lakin 
bütün düny,.dan görillen fU yalçın 
kay~, bütüiıa azametile türk u-

sidir • Ey salli anafartalan l Seai 
deolderin dllll'alan iiftrinden kol
ı..-ımı• uzatarak tavaf ediyoruz. 
Sen Tilrk dünyasının yılmaz bir 
kibea.ia.in,, 

Cevd~t. Kerim bey burada bü
yilk Gazanın her vakit oldutu gibi 
vatanı nasıl kurtardıtana bütün 
heybetiyle anlabrken "Yap Gazi!,, 
sedalan Akdenizin mühip ufukla
rında yül<seliyordu. Nutuk alkış· 
landı. Sonra mevlut okundu. 

Vapura Gelıbolu ve Çanakkaleden 
300 kişilik bey'et iltihak etti. 
~unlar arasında Çanakkaleden te· 

hıt olan 50aaker ailesi vardı. Vapur 

~ııııı· GAZ! HZ . ,, ııU\. 
= Reisi cumhur hazret

lf'ri dfin sarayda istira-
- hat buyurmuşlar ve ak- ~ 
şama doğru Sakarya mo- __ 

- ıorü ile denizde bir te· :: = = : nezzühe çıkmışlardır. _ 
~11111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111~ 

ismet ılaşa Hz. 
ı~met p~ . l iz. dün akşam üzeri 

vav<'ri beraberinde olduğu halde 
Kartal ve civarında atla bir ge
zinti yapmı~lardır. 

ismet Pş. Hz. nin hu ve önü
müzdeki haftayı da şebrimiMe 
istirahatle geçirecekleri zanne· 

dilmek tedir. -
Bu gün Hakimiyet1 
milliye bayramıdır. 

Bu gün hakimiyeti ..UUye baJ
ramına müudif oldup cihetle. 
bütün dcvair kapalı bulunacaktu'· -
Seyrisefain 

idaresinde 
ihtilaf çıktı. 

iM 

Seyrisef ainde bir vapur mGba
yaaıı yüziinden umum müdür Sa
dullah beyle idare 
meclisi arasında bi" 
ihtilaf çıkmıştır. 

idare meclisiı 
binat bundan bir 
müddet evel, m6-
bayaası için idare
ye bir vapur tek
lif etmittir. 

Sadullah b~ 
vapur mübayaası. 
lüzum olmadıtan
dua bahsederek. 
.... tıeldift recldeba 
~ ...... , ..... 
erine idare mec- .-odu ilah 8. 
Hal ile umum mlklür aruanda bir 
ihtilaf çıkmı,br. 

ı,ıetme müdilrlitBnün idareye 
vapura ihtizaç oldupna dair rapor 
vel'IJIHİ ve Sadullah beyin vabura 
ihtiyaç olmadığını söylemesi, ihti
llha sebeplerinden birini tetkll 
etmektedir. 

Adliye vekili 
Batvekil ismet Pqa Hz, An

karaya avdet ettikten aonra .A4· 
Uye vekili Mahmut Eaat bey orta 
uadoluda teftit ~yahabna çıka
caktır. Mahmut Eaat bey soora 
mezunen hmire gidecektir. 

Çinde! 
RUSLAR İKİ YENi 

MEVKiİ 
ZAPTETTİLER -· Londra, ıs [A.A) 

Rayter ajan•ının i•tihbanna 
~ran Mukdenden alınan resmi 
maltmata nazaran Sovyet kıtaab 
"Klaabarovk,. kartıaanda Çin hudu ... 
duada iki mevlui İfgal etmişlerdir. 

Londra, 15 [A.A) 
f Tokyodan !~öyter ajansına bil-

diriliyor: Manç:.ıriden gelip Rus 
Çin muhasamahnan başladığını 
bUdiren haherler esassıı fibi gö
rünüyor. Filvaki huduttan gelen 
son telgrafnamelere nazaran ev
velki gün tarafeyn aruanda valna 
bu~a~ top ~uharebai pceain llu
lulu ale keaılmit ve bunu ..,..... 
zikir hiç bir mhademe takip eJ• 
le.memaftir. 

Naabn, 16 (A.AI 
Röytcr ajanına nazar-. .. mi 

hük6met namuıa vuku bu1aa be
yanatta, Çinin SovptJerin metal
bine karp uiaakirad davranaca
tı ve ıauhavemet edeceği beya• 

edilmittir· 
Moskova, 16 [A.AJ 

Karahan , Çin demiryollannın 
muaadereai dolayısiyle vuku bula
cak zarar ve ziyandan dolayı eşhas 
ve müea esat tarafından mali ve 
nakti tazminat talepleri hakkmda 
Rusyanm biç bar mea' liy t kabul 
edemi ecetini guetecilere söyle -
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Sulh ilnıi - Karış k yağ arla Şükrü Kaya beyin 
nir hfttfl ilmi Vllr; hıırbİ) e rnc

.ktl'\ılcriııdt> okutulur: c' kuPı·~yş 
'e tahi) e. Jtalııı, maauec eüf bir 
ımlh ilmi )ok. l~<e hunun iı;indir 
:ki biiyük harı, on hir ı-eııe cHl 
Litii1ti lıafdt-. "aliııler hul:ı bu har-

urfadan geçerken yeme 
söyledikler· nutuk yapan lokantalar 

.., ., 
hi hı>. fi) c ile ~ a h hir mil alı•uwl 
te i cdf'ıniyorlsr, Almun}anuı ha· 
zı vifıi) etleri frıı ııeız, mgiJız, bel· 
çikah a knlerio i~gali altıııda<lır, 
J .. n Hayt•

0

ılı" l uııg plıimın l..alJ11l 
etmek i~in lc•plannn tfe, lt."tlerin 
111m·olılıa"ları lıir hirlı ri i]c ,,. ... rı~c
Jeşi) oı for. 

Zafer galipl rin de i~ine )aTa· 
rıuıdı . .Evı•t ! hunlar rniiJklerini tc· 
'Y i l'ltilcr. J.iikin ne kndar telefat 
verdıl<·r 'c uc ılerece fok ir r!li~ı il· 
lt>r r f ngihcredı ... ,, c1 cvnı, bir.len 
iki ırıİl)OUa kadar amel~ i t;izdir. 
Amcrika<fnıı tıa~kn Jwr de, le& 1 o· 
r~ludur ve hu horçlur (idenir gilıı 
dcr;ildir. Bu dııyuuu oıı lJCsil iiıl~ 
yecck. 

Sulh muohedclcri pek f eua 
nklctlildi; ıııagluplaı· nıfizakrrcl~r 
de nm k ş.ckJen huhırıdular. mtl· 
ualqııplura ~ rırı'lttrılmadılnr. 

Jeıc bunun için, kinı enin rİ· 
ır.a ma bakılmadan milyorılorca 

hali bir de vlctin t11biiycrindcn 
olıml ı, di~crinc • \ c ... rildi. l.alcheııiıı 
vcrdi~i ııı•ş'e ilr edilen hu hata· 
lorın şimdi acı ıuı çeki orlar. 

BiHiin dlin)U)'8 bir :ıfittfirıluk 
çöktü. O fıııldc ~nleh . ';"' ılrnll'k· 
tir? Hc:r kc t.e·fulctç' f!radıkıan 
onra gnliı,le nıaglııp mTsında ıtc 

Cıırk kaJır "! lleı· Jc,Jt•t di~c•rinin 
eefoleti tiı·viyc inrl~ılir. 

hıtiliiC vositalnrı. tit•ıtrl't, f'<lehi, 
lıcJii, ilmi ıılış • ~ni~ Jıu kaJar 
urıııcı, mc ufdcr darul<lıt;ı bir dc
virtl~ h~up lıi.,; kiınbı' iı;in lıir fa
iı!c temin ctıııİ) or. Harp denilen 
ıı ul, miiel'liC"!it', nrlık külım·lc~rniş· 
tir \C asrın ihtiyıH'ımı tevafuk et· 
uıİ)O • (;iluın luırhi hıi)fık hir lH'· 
lıignd • ie11nl c:tti ki harl,in mıızaf· 
ferlere bite tı lu loi<fe .. ; )Ok. (;afiıı 
ıc·, m~lup la nıa~lup ! 

t,iıı r na ciheti :ıı: hliıüıı gnrp 
tıi) oııil ri sulh ukderıııc i ııi hil nıİ· 
)'Orlur. hit kercll'ı lıc•p ı·ski kad
ro içincle ccrey;ııı etmckrcdir. 

Zihniyet Jey i~nıedi. Diplomat· 
im yeni ibtiya~l:ırı onlann orlar. 
lt'rın ız ri ali • lnı L:adnr nefret 
ettikleri Bi ııınrck'ın nnık:ılJiıJt·rı· 
mleıı başka hir çı y .t,~gillcı ılir. 
Zurlıı, ırnvvct tchdicli ite· iş rfü il· 
)Orlur. 

La Ha)e ııııızakı·ratı lınuuıı 
bir uüuıum'sidir. l:hılk kıitlc•lcri· 
nin lıİli!!c:tildcri ilıti)uı;l hukuınt t· 
Jı•r dıı) 11111} uı hır. 

Guli plcı deki zılnıİ)'CI uıc:vl·ut 

kaldıkc.;a ne M illl'llr.r u:nıiyc·ti, ne 
Kc'llog mi•nkt para e•l,·r, Otı de 
l .ocarno, Toiı y, la H:ı)e i~tirııala· 
nmlan nctİ\'e çıkar. 

lein ~ırip ı'iheti ıu Jı.i ~liJı 
d~vlctler lıilc ar.alarıoJa u:da\ia1111-
) 0rhır. La Jlaye'J io •iliz mali)e 
1111:.r.m "uowden ile franaız maliye 
nazırı Cherc>n nra@ınJılı.i ;llı~nıalar 
nıııniJımlır. Zaullı Anuı a ! 

.. -=-~ 

Afganiıstaıula kargaşalık 
Allahabaddan Deyli Telgraf 

gazetesine bildiriliyor: 
Kabil emirl Habibull h kabil

deki kıtaatı teftişten otomobille 
ııarayına dönerken üıcrine ateş 
edilmiş ve çıkan kurounların vü
c:uduna iıı.ıbet eylmtsine remak 
kalmlflır. Ateş eden şah ın izi 
bulunnıamıştır 

Afganistandnn Peşavere ge -
len seyyahlar Habibullahın tedri -
cen asriletmckt olduğunu haber 
veriİorlar • 

Cübbeyi sarığı çıkaran bu adam 
şimdi Avrupalı kıyafete girmiştir. 
Sok kta tin değil on siatem 
otomobille geziyor imiş. Bir ınman 
K..ibilde fotoğraf :tlmak mcnolun
muşhl. Şimdi bu memnuiyet refo
Junınu tur. 

ı · abilde ahali de sangı çıkara
rak )Cr;ne a tro:g n kalpak fİyİ

)'Or, 

Hadir Han ve biraderlerinin 
har<: ı.AtınA dcıir olan haberler 
lnuphem<lir. M abaza Habidullabın 
bunlorı yakahy c:aklara vadcttiğı 

tr.ük5fah mütemadiyen arttırdıtına 
naz ran lı:la faal olduklan anla 
ılıyor. 

--ec--

Urf da Aynı Zeliha nyu ba
şmd verilen alydette Urfa b -
lediycı Rel JbrahSm beyle be!c
diyo auunndzn Kbım bey tarcl
lıı~ındnn öy!~r.cn nutuklara mu
lrnlıeJcten Dal llye ,. ı "J' Şfıkriı 

K .. y:- bey rnill> aı bir nl)!C lr t 

etmişti... Dch'fi~ c 'ekllirruı: nut
kunda deml t;r Mı 

"Muhterem hatipler-in !ınkkım
da gl!aterdflderi 1ltifata \ e 5Öy!e
dlklerl g{bel ~lSı!er~ fe~eL.ktirler 
edı-r m. Gôzı{l)!ero e dima~lara 
set!n bir ( craJ.J?k ve dik m eren 
bu ,, .. zel n e lir ve tarihte bir 
çok hayallere IJbam menabıu c -
snu~h1r. 

Uuık yollard n ve kızgın çc!
lerden ge' n yolcuların huru ve 
çatlak dudn larmdaM ateşi ön
dilren bu auyu mul~:ıdde tarih 
bir zulum ateşinin söndürülmee 
için ) nratıldığmı söylüyor. Nem
rudun ibraMmi yııkmak ıçın 
yaktığı ate~ı c;Öndüren ı;u bu Türk 
tarihinin yeni safhalarındn da 
ondan ııeni sui kaııtlcrin hareket
i rinin Türk kaniyle ııöndürüJü[[ünü 
görmüştür. 

Cihan harbinde düşmanla bir-
şen bir takım hainlf'.r, r.vJftlJan 

hudutJarda çarluşan Urfalıları kal
liiına kalkıştılar. Aıdter geldi, ay
larca &olsak muharebe ·i oldu, yüz
lerce J?elıit \erildi, bu SU) un nıavi 
ve ) e il aki&leri arasrnd.ı } ar ah 
\'e •ehitlerimiıin temi:ı knnbnn n 
kml g(;}ğelerini gfüilr &ıbi oluyc.-
rum. 

Bu su, ihtilal ve İıı} n at ~inin 
türk kaniylc aöndürüldüğün ( -
hit oldu. Bir k ç ene onra m '
um bir mutnrekenin ve ondan 
dahıı mı ş'um bir mütnrekenam -
nin nhk • mındıın ohm1 bu gü l 
şehir, Türk Urfa ynb nClhmn is
tila an t rk olundu. 

ftg Ue b r b r: itieaf •e imlı.r.ı 
da ba 1 dı, K hrnmnn nrl h ar: 
aylıırc:n ehirlerini hain bir unsur 
ve kavi bir dü m. n. arşı mü-
daf a ettiler ve aüz anları pa-
hasına u ehr~ kurt rdılar. 

Bu 

manlıırın 

a'kisler"nin iltimalarını 

ve hf:psini hürmetle, 
yad ediyorum. 

Milli müc:adel nin bütün evir-
lt"ri k hramanlıklarla dolu ur. a 
elendiler, türk-İ)'~de her 111chir yal
nız kendisini müdafaa ile iktif 
etseydi bu ·n tür iıtt"~Jali ir 
maaal elurau ve biı: ç k ~ehirlc • -
miz, Scvr muahedesinin ki tine 
utrııdı. 

Türkün irtikl ini ve l.iı:Jigini 
t min eden 'urab ve buralı d fil 
Türkl rdir, Türkler ••• 

Munla:ı.am ve kuvvetli bir. er
duya i tin t etmc)ien hiç bir dev
let i tiki lini anuhaf u edemez. 
Eğer 6azi Mu t fa K mal çıkıp 

t tek nefer ve tek silaht n l:q
layarak Türk ordusunu derleyip 
top) yıp tanzim etmeseydi, yük
sek azim ve iradesi ıaye~inde 
harbi kazanma aydı yapılan ferdi 
ve mahalli fedakirlıkl r ve kah
ramanlıklar bir efsane gibi kahr 
ve Türk iıtiklili kalmayacatı için 
o da bir n~sil sonra unutulur ve 
bilhassa unı..ı tturuldu. 

Memleket müdafaasında devlet 
ve memleket işlerinde hilvaiper
verlik bpkı kabile ve aşiret hisleri 
gibi yanlış, hatta zararlı bir zih
niyettir. Türllİyenin her nokta11nı 
müdafaa eden ve kurtaran şurah
lar ve ya burahlar değil umumi
yetle Türklerdir. ferdi kahraman
lıklar ve mahalJi fedakarlıklar 
hisselerine düşen teref ve tarihteki 
mevkilerinl almakla ve isimleri 
millet tarahnd n hürmetle anıl

L o lO H) a ~tfar ve ıniiskirat malda beraber, Ga.ai Hazretlerinin 
j n h isaı-ı dedikleri gibi her şeref ve muvaf

f akiyet milletindi.,, 
Kolıın)a HıniJlcri ıniiskir:ıt in

lıi" ır ı J,uc.• inden ~ik:ıyct ctmck

tı tlıı .c r. i\lü,)kirat ıJarcsi kuıaıı

}O :aııı:ll ·riııe Ü7.Liıııdeıı yapılan 
iwpır,olar<l.:ıı vermektedir. Ko· 
Jaıı)·•• ·lor <lığer ispirto ile yap· 

.fıkJ.111 fov.ıına ve koloııynlurm 

~ıJ it ktJ .• uiu olmadığıru iddia 
< } orlar. 

Şükrü Kaya bey cümhuriyetten, 
halkçah~ten ve bu rejimin be4 
senede vatan ve millete yaptığı 

hizmetin beş as1rda imparatorlukta 
görülmediğini ıöylemiş, istikbali, 
inkilibı ve inkişafı, refahı ulu 
reisimiz G zi Hazretlerine borçlu 
olduğumuzu beyan ederek alkış
lar araaanda eözlerine nihayet 
vermişti!'. 

Son günlerde gene piyn ada 
ıyı ve hnli yeme lik yağı azaldı. 
Halkın itimadını haiz ~öhret ka
zanmış birinci ımf lokantalar 
bile kullandıldan ) emeklik yağ
larda tcım bir it;na gi>ttercmiyor
lar. 

Lokantalarda kuJ:anılan yağ yü
zünden bir ~ok kimselerin mide i 
bozulmuştur. 

Emanet u husustaki i ~yetler 

karşuında loh ntalann kull nchk
fan yağlan ıhı bir tc:fti tabi 
tutmağa karar vermiştir. 'M ~u 

yağ kull nan JolıamtaJar en nğtr 
ceza ile tecziye edileceklerdir. 

T.ıiınan şirketinin 

duhaları 
Uman !rk ti Rote:rdama de

mir dubalar ısm rlamıştır. Dubalar 
için gümrük re m:, aym ıamanda 
muamele vergiei alınacaktır. 

Şirlıet bu yüzden dubnlann 
şimdilik bur&ya getirilme ;ı.den 
vaz geçmi lir. 

J)arülbcdayi arti~tlcri 
Trahzoııa gi•Iİ~ or 

Darulb dayi artistleri gelecek 
hafla içinde Karadeniz luı nesine 
çıkacaklardır. Trabi.on belediye 
reı ı an'atkarlardan birine gön
derdiği mektupta Dnrüllıedayie 

harşı lanm g~kn t"~lıi!ah 'zc?ct
miştir. 

Darülbedııyi heyeti T r:ıbz ndan 
aşka Sam un Gireıon 'chirlerin

lcm iller verec:ektir. 
H yet ylül nihayetinde ~chıf.

mıze avdet edecektir. 

Künıür 
V purcu r ve k.. ür k Uanan 

büyüh müe 
halıt gından şik y te ba lamışl r
dır. Bu hu u ta baı.ı :r. at iktisat 
ve ili Şn ir b yi ziyar t edenk 
kömür pa hiıı:mda •. ayet et
mi lcrdir. Şakir b y li - 4lr me -
l si hahlun:la 11ayi m "diriyc-

tin o bir raper istemi tir. 
Şakir 6. t. Uın den çıhtJktan 

•ora kömüs: me e~ • }' .. apur
c:ular ara mdaki ihtil-fflarla rr.q
ıul elaca hr~ 

v frauc·ala 
Sen runlerdc Ş< hrimiı in bir 

ç k emtlerinde eltmclt ve f-ronca
lal be:.ı.uk çıkıyor. Şehremaneti 

. tarf1nd n ) apıla 911\J tl'ftişlcre 

ratrn n kmclt " düilemenıİftİr. 

Şelır m neti taı:afmdan rına
lara \•eril n naltti ctZalar hiç 
me abesindedir. 'lha t'naJar
dan ir çoıı•, itirazlan ktkik 
eden \•ilüyt encümeni daimiBi 
t rafından kzedilditi ;çia te.i-
rini kaybediyor. 

Emanet, ek·m~k 
hileaine il t'i 4urette 
m -k için hile yapan 
p t caktır. 

\'e f rnnc:ala 
nihayet ver
fmnlan ka-

Çorap fabrikası 
Memleketimize mühim mik

tarda çorap ithal eden bir italyan 
fabrikaıımn müdürü gümrük res
minin te:r.yidi üzerine çorıplannı 
burada yapmak üzere bir fnbrilca 
tesisinin mümkün olup olmıyaca
ğım tetkik etmek üzere şehrimize 
gelmiştir. 

Yunan-Fransız 
ticaret mukavelesi 

Franaız parlanıentoau 9 temmuz. 
1929 tarihli içtimaında Atinada 
11 Mut 1929 da imza olunan ti
caret muahedesini taıvip eyle
mi,tir. Mezkur mukavele ile Yu
oaniatan bizi alakadar eden mad
delerdea üzüm ve halı için eıki
ıinden daha mGıait bir vaıiyet 

kazanmaktadlJ'. Mukaveledeki ah
kam tudur: 

Eter Koren üzümleri 50 kilo
luk sandıklarda ve ya azami 80 
kiloluk varillerde ihraç edilir ve 
pastacılarla tekerciler tarafından 
kullanıhr ve bu makaatla ıevk 
olunurlar1a tenzilatlı tarifeye J'Öre 
resim verilecektir • 

Haldara gelince bunlar metro 
murabbaırsla 190 frank gilmrük 
reıimi tedi e edilecektir. 

Terfi için yeni 
ta imatnanıe 

ihzar ediliyor 
Maliye vekilliği 1 Maliye d va -

• irindelti münhalita tayin edilecek 
memurlar ile terfi edilecek me -
murlann r;ureti t'erfileri h:ıkkmd<ı1 

mühim bir talimatname h~ıır:a • 
mal1t dır. Henüz esa ~bmn teı:pit 
ve tctk ine de\ arn edilmekte o 1an 
bu talimatname hakkında nf. bil -
dif;imiz malürnah a~ağı} a 1uı.ıyo -
ruı. : 

Maliye \'f°' illi i gerek merku 
n gerek vilayet ,.e mülh. k..li.aki 

bil'umum mal:ye mf"nmrlnnnın 

münhallere hı)İ e terfi ediln.e
lcri iç"n senede 31 Ağuatos Ye 

28 Şubat tarihinde olmak üue 
imtihan açacaktır. Bütün terli 
müddetleri gelmiş olan memurin 
bu imtihanlara girmcğe ve bu im 
tihanda muvaffak olduktan sonra 
terfia istihkak keabedeceklerdir. 
İmtih n!arda muvaffak olanlar terfi 
edecek, aksi taktirde terfi edemi) e
ceklerdir. imtihanda tam numara 
100 itibar edilecektir. Bu 100 numa
ra u 5urelle taksim edilmektedir. 
50 numara imtihan sualleri numa
rasıdır. Mütebalii 50 numaradan 
25 i memurinin devamları nazarı 

~ikkatc alınarak takdir edHec:ek
tir. Diğer 25 numara da amirleri
nin imtihana dahil olan memur 
haklcındaki vaıife!<İne a)akaı;ı ve 
d<'recei iktidarı notudur. 

1 c.)İm;t\namede Devam notlan
nın ne !Urctle verilcegi hakkında 
bazı liU}'Ut olduğu gibi, memurlann 
senede bir ay meıunlyctleri hak-
1arıda ameli bir şekle ifrağ edil
mektedir. Sc•ned bir ay hastalık 
gibi meşru bir maı.erelten dolayı 

de\ .. m ctmiyen memurların •ene 
mezuniyetleri bir buçuS.. ay olarak 
kabul edilecek \•e kendilerine on 
beş gün mezuniyet verilecektir. 

Bundan fazla de, amsızhklar 
hergün ıtın bir numaranın kırıl
maıımı mucip olacaktır. Bu tali
m tnamedet..i terfi} r Barem ka-
nunundaki terfi müddeti nazan 
itibara ~lınartıık yap•lac:akbr. im
tihanlarda muvaff k oJnn memur
lar kazandıkları numaralara göre 
peyderpey münhallere tayin edile
cekl~rdir. 

Henüy proje halinde olan bu 
talimatnameyi Maliye Vekili Bey 
eaas itibaıile muvafık görmekte
dir. Tal;matoame tamamen ihzar 
ve Vekil Sarac OA-lu Şükrü Beyin 
tanip \'e takdiriaden ıonra kat
iyet keııpedecektir. 

VekiUik bu talimatname ile 
Maliye dairelerine ikbdarın:ı me
mur almamafp istihtaf etmektedi,. 

İnt~Lohula faaliyet 
lneboludan yaıılıyor: Çoktan

beri inşaatı il.mal edilemeyen be
lediye binaaı ikmal edilmelt Ü2e

redir. 
Belediye intihabl esnasında 

memleket için bir parkın lüzum 
\'e ehemmiy~tinden bahaetmitken 
belediye hcy'eti muhteremeainden 
bunu beklediğimizi ila,·e etmiştik. 

Belediyemiz bunu naıan dik
kate alarak kuabamn en •irin bir 
mahalfi el'an yeni c:ami yolundaki 
munrhğı bahçe haline ifrağı ıu

retile faaliyete başlamış, derhal 
oradaki hamamın yanından güzel 
bir ıokak açılmıştır. Gelecek yaı 
dil:ı tarla . mevkiinede belediye 
bahçesi yapılac:aktır. 

İznıi r<le çocuk 
ha~talık ]arı 

lzmirden yaz1hyor: Himayei Et
fal cemiyeti Gazi buluvarının Bas -
mahane cihetindeki methalinde bu
lunan ıüt damlasındaki diıpanser 

kasmına müracaat eden çocukla
nn anneleri ile tedavilerine devam 
edilmektedir • Haber aldıtsmııa 
göre Tem muz ayı zarfında 393 ço
cuk mua7ene ve tedavi edilmittir. 
Bunlardan 60 ı malarya 157 si ba
tırsak, 32 ıi kemik, 10 u cilt, 13 il 
diş, 8 i botmaca öluilrük, 4 G ve
rem , 8 i fakrüddem , 7 si solucan, 
3 ü ıö~ 1 i tifo, l i kel, 9 u kıza
mık , 10 u ağız hastalıklarından 

muztarip, 11 i anormal 13 ü s .. ka. 
dlJ'. 

Ziraat müdürü 
iktisat vekaleti ziraat tube 

müdürü Hamdi bey buı mübayaat 

Ema et bu sene 
iç bir 

şey ya am yaca c 
x- -

Sehremaneti varidatından mü
h' m bir lnsmı bu Bene eksildiğin
den emanet şehrin iman için he" 
1nen hiç denilebilecek b;r tah!lsat 
ayırabilmıştn·. 

Cemiyeti beled"ye Tllluıim abide 
ıneydnnımn tes,iyesi de dahil oldu
ku halde imal i çi•ı 26 hin lira tah
gi.sat '~rm~tir. Bül Ok \•e hududu 
J1t:k ı:cı"ş l:e1ediye daire erine 
f<>mint 'e İnşııat için geçen acne 
40 bin lira verildiği halde bu :sene 
ııncalr 9 b:n lira tahsieat ttfrik 
cdılmi~ir. Geçc:n sene verHen 40 
bin lira ile ernsh bir şey yapıla
mamıştı. 

Bu ıeneki az tahe.lıatln ile hiç 
b'r iş görlllemiyec:e~I anlatılıyor. 

Yeni sene bütç<'sl cemiyeti be
lediyece knbul edilnıedcn eve! bu 
seneki f afiyet proğramı tespit 
edilmiş, hangi aolu\klann tamirine 
hluhakkıık ihtiyaç oJdutu tayin 
edilmiştir. 

Birinci dereceıleki belediye da
ireleriı den Beyoğlu dairesi, bdli 
başla in aah teşkil eden Tokım 
eb"de meydanından başka, Şişli 
Talcı.im 1 Aya&paşn, Beşil:taş, Maç
ka semtlerinde bazı sokakları 
asfalta tahvil edeC"ek, bozuk ısoka
ldardan bir luımıru t mir edecek
tir. 

Beyaut dairesine Beyazıt Sü
leymaniye, Allsaray, Caa-aloğlu, 
Sultan Ahmet te bir çok aokakJar 
tamir edHe.-ektir. 

Buna kıyasen di-ğe::.r daireler de 
şehrin imarı, sokakfann tamiri 

· ic,;in program yapmışlardı. Fakat 
birinci tiınıf belediye dairelerin• 
9 bin lira gibi ıız bir para tahsis 
edildiltten ı;onra bu seneki foaliyet 
proğramları suya dü.şmüttür. 

Şimdi emanette yalnır evrak 
havale ve kaydi gibi ksrtasi işlerle 
iştiğal ~diliyor. -
İstilısalahn1ızın ~on 

vaziyeti. 
fııhıııl ul hı.'nrct c ıJn~ı ınmılauım ~ıı· 

re ılı~ iı.ıati tiklerini m~relmekıedır lı;til:· 
sılatım11 lıııkk1111l11 c•Mı• ..ııi;limiz mallı· 

m:ıtı '"liJlİl tdı)urm: : 

P"k 71,)'Mlo' r:ıf,l•clf,. lmlııııııu vı• A, .• 
rupa pııt:ırl:ırıntl<'\ alınnrı Tıırı.. ı.u,·uıı 

)ağları ıııt'.mlt kc·t;miz İ!.,İn ı;:ı)d mııl•İııı 

ılırıMıt t·ııııiıılıu ııııl .. n lıiriıfü. En lııi)lı.k 
&ııNıııt ihr:11 ·aıtıırı ol:ın HiııJiı,tmıın sıı-
11c1uılaruıa )>İıiııı ~ır.;r.ııılaı ımıı kalit~ iıi

bıu ile faıl.: "'~ oıılnrJan ıİ)ıt•lc u·i;hdtı·· 
Jn-. 

Srıııai nelMltlar ıwkt11i ıııııarın•lrn Hı· 
tauı nıcıııld.ı·tiıııiLcfı • ııçuncıi "ntıadır. 

B~iıııd i 49 J 219 (IMııinı ıeı İ) at ımlıasi le 
pamuk ikin(İ i 'iW7tiS dcinıimhık Nılıa 

ile tiatill uçitttcüsüdo 250950 ~ııiiın 
ıııııha .. ı~mdır. 

.1927 ffııu,iııdc tUl'arııın 'f•irki}'c:flc 
umumi ıancfın~ıı HWJ 1011 )&ııi bel&ar 
bn~ına ::oı kilo icJi. lfallıuki biıa.r dık· 
k:ıt ve itiıı:ı eadc:JıJectk (lltırııa hektıır 

ll.1~ırıa 1000 kilo llaılıır .ıı~ın raııJıınıuıı 

alıııah. l.ıı!Jildir. l'>:W P~ııt:ui J mltiyf' 
euNısn istihMlah 1 Jl118 ton idi. Auuııa 
ihrn('ahlll11. nnıtemnkiı bir limııııdan ol· 
nıayıp mulıtf'lif linınnlarımızdan )apılır. 

fı,1aıılıuluıı 1!.127 ilırncatı tıHO toıı \e 1928 
ilıraı atı 1U3 loıı idi. 

Af) on rekı.ıltemi1.in aHırizi telıiiye ,.f' 
lıillıaHSA kurııklık ylizüoJen ,;cçt rı eıw 

)&ııi 1928 Je al)oıı malısuliiımız 2800 
f'alldık olmuştur. 1929 da ise kı~ın ~id. 
derli (luıılarınııı >•t•lığı bir ~ok 1arnılara 
r~ınen ve ıırnhte ii vilayetlerin bildir. 
di~i r.üzıI~ altnıı~ Jıaııar da dahili lıetı..ıp 
eJılJıği ıakdir<le bu eııııe 1200 ila 1000 
snndık afyon mahsulü idrak cdilcct•ği 
~ıylenmektedir. 

Hugclay fiatlurı 
)ikas;o l ınr~a&ında ispckiılatorler liız· 

ııııılu ve lıizuıııı1u2 her ~ıın ıııuuuaoı 

ııııkılarlarıla hıı~ıla) :ılıııakln "l'C 1 ııylccc 
tiaıları fırlnıumktadır. Mulııı)ıı:ıı:ı baha· 
n~ ularal.. ıa KaııacJa AHııılrahıı ..c Ar· 
jıııtiııJeki kura1.lar Kl'l!tt:ıilmf'kteJir. JILi 
ııy 111rfıııtla lıuAJny fıaıları KonttT b.ı • 
~ına takribeıı :ll şilin kadar yük ,~Jıniş • 
tir. Mutıehidei Aınerikaııın baharlık bııA· 
claylırı da bıiyuk nok~uılık gcı tt·rınek. 
tedir. ~ııaat ııeı.areti hı seneki randnıa· 
nın ge'.en ~eııt!kindeo l89WOO h:ln c k· 
ııik <1la~aAıo• bilJirnıi11tir 

Kaetamonuda elektrik 
Ka taııll;nu ekkırık ~nıııalının temd 

atma meıueinıi t;ııçı ıı hafla ıı:ıLar .,ünıi 
>•ınlnııttır. 

~lerıuıimJe Vali Vekili :5tyfı B. Je
'air rueeaeı, C. H. Fırkaeı '\'C Belf.diye 
ı::rkinı hazır bulunmıı~lardır. 

Para tebdili ui istinıaJi 
Maliye uıüfottişlcı i , Dıiyunu 

umumiyede para telıdilindı•ki sui 
istimal mcsel~sind~ Mali) e hukuk 
mll,.avirliginin hi7.tım go terdıgi tah· 
kikatı yapı)orlar. 1ahhii nt hitwıck 

( Sıhh 
Şişmanlık nedir? 

..... -
-2-

Vücutta yağ deposunun artm;r-' 
sı tıpl\ı karında su toplandığı za
man görülen hallere sebep olur. 
Gö~üs ve karnı ayırnn perdenin 
hareketine mani olur ve binnetice 
teneffüsü müşkülleştirir. Dün de 
yazdığımız gibi yağlı kalp hasıl 
olur. Kalp iyi "'e rahat çala 
:pmaz. Keı.a harareti bedeniyeyi 
tanı.im eden cildiniz de müteessir 

olur. H rarcti az nnkleden kalın ya~ 
tabakası içerisinde, kan deı a:ı. do
laşır. Bunlar kürklü palto taşımıı 
gibidirler. Nakliyat ve inşia sure· 
tile hararet neşredemiyen cil\te 
buhar yolunu arar. Bundan dolayı 
şişmanlar lıerke-;'cn faz a terlerler. 

Şişmanlar kuru ıcaga taham
mül edrerler. Fakat havanın ru
tubeti arttığı :zaman ter tebabhuru 
güçleşe-ceğinden çok :sıkıntı çeker
ler. Bilhassa çalışma esnasında 
sıcag:l karşı tahammülleri pek az
dır. Bir k ç saatta 2 - 4 litre ka
dar ter çıkarırlarmıt. Bunlarda 
niııbi kansızlık olur. 

Vücudun agır:hğl nisbetine fa:ı
la kan yoktur. Terlemede beden 
derccei h raretini tanüm edemez. 
Çabuk ateş çıkar, Sıcak çarpması 
güneş vurması bunlarda çoktur. 
Çalışma kabiliyeti de bunlarda 
aıdır. Bu ımrctle çok gerilmiş ve 
çok u;lak olan derilerinde kızar

tılar, ekıemaf ar çok görülür. 

Loknıan Hakiın · 

İrtihal 
Yirmi be~ senedir piyasada na

musiyle tanın,.ış olan Adap8%an 
islim ve ti-
t"aret ban
kası ilk mü-

essiılerinde n 
Adapazaı-b 

Mustafa Nu
.~ bey ~ıfi 
dimagid n 
dün üç gün
lük bir rtt
hataı 21 ı gı 
müte a iki p 
irtihali dan 
baka etmiş
tir. Cena-

zesi bugün Çenberli taş c:i
vannda Di:tdnriye mahallesi )C~ 
sokak ı ı numaralı haneden sau 
11,45 de kaldmlarak cenaze nn
mazı Beyazıt camiind badel'eda 
Eyüp Sultandaki aHe kabristanına 

defnedilecektir. 

~1cvHit 
Diin ık~sm Pı•) ~amheriıniıin \ · 

larleıi ~üıııırıt' ııııt"adif olduğu il,iin 
minareler l<aııılillcrlc tt:ıy in edilnıi~tir. 

Antrepo buhranı kalnıadı 
Linıatıımızda antrepo Vt.' ırıa\mı 

Lulmın nın azaldıAındaıı balısctıııİ§· 
tik. Bti glınlerde Luhraıı zail oluııış 
gibidir: 

Liınan ~irketi mııdür ı Hamdi B. 
cJiyor ki: 

Bugtln kin lmlırnn ,. ·ki ~id· 

delini ka) lıetmi. tir dt•nilehif ir. Fa
kat ilnide ithalat ıarlRrsa e.cııc lıuh· 
rarı ~ıkabilir, antrepo iolerı)ı• Ml3lı.a· 
k:lıılar ııılics.<ıt·tıel~r hu cHıcti u:ıuuı 

iti Lam aloııtlıdı rlar. --
Ankara civarında seyliip 

Yirmi gm<lı· ıı Lt>rİ Aııl\arn eha· 
mırı ııkit \-akit yar:aıı yn~mıırhır 
ve • 1zı ·a hftınıını ı•ivaruıa cliiııcn 
dolıı mahsulAtt1 fozlıt miktardıı ı.anır 

iras etmiştir. 200 Kııdnr hn) vaııın 
telef t•lı.lu~ıı tıthınin ı•dilnwkte<lir. 

Gelen ıneL'uslar 
Ali Cenani (Ga:dayıntap), Yusuf 

Kı•ııınl (Sinop} \C Ce1ftl Sahir ht:)· 
ler lıuglin lstnııhula 1tdec~ldenlir. 

A nkarada Turi.ng k u1ii-
1>iin faaiiyeli 

Aııkaratla Turiııg kuliiı-ı por ve 
otoınuLil şubclni tesisiııc karnr ver· 
ıniştir. Şdırin otoıııolıil yoJlarının 

bir an eH!l ) apılmaları için t'- eb
bfi atta buhınmaktaJı r. .. por faali
) etini tcktıif io;in d~ hariçten futhol 
takıınlu rı celbine karar \ernıİ§tİr. 

Ankaradaki Evkaf 
apartnıaııı 

A nkarada ~vkaf tarafından biı 
hu~uk seneden lıeri yapılmakta olan 
bü} ük apartmanın iıış;ıatı belediye"d 
tatil ettirilmi~tir. 

Buna F.Pbeıı evkaf tarafından in· 
şaat ruhsntrıanıe i alınmamış olma· 
sı dır. 

llele<liyc cvkaftnn 3000 lira ecza 
iıslİl ecektir. Uul.sntiye i~iıı de ayrı· 
c:n 3000 lirn ~t:nlıll"'k liimn Pl 



~uma 

----------------------- . 

-r,lülıiın bir havadis 
--

Gazeteciler ancak diin t uku 

Tes ·hat 
n eselesi 

tnıış köy 
~u içi 1de 

arık ,ş,, Ze11p liıı'i 

Ati ıada! e 'l 

ır nı,,i:r ııu tı7t 

..,jir. nı ı.I ıro.lu < ldu. 

• uıann ... ı 
k't (' • 
1 • 'ni . 

ıı b;,. lıaclısedC'n ba1ıscdcrler, 1·e 
!l.i bir cız sonra onun üzeri rıc 
tafoullirmı beyan ederler. Mii· 
(·imfor ise lıbylc değildir; onlar 

Luhıldı rı 
IC 

--11-- - x-- Berlin, 15 

11 ıbaidcki lıcıdiselerden bahse
ler. 

· lusson 11ammda bir ~nıl'ril.mı 

Londra, lS [A.A] 
Salahiyettar mahafilde bahri 

tahdidi leslihat hakkmdn "Was
hington" ile ecre} an etmokte <'lan 
müzakerahn memnuniyet bahş bir 
surette ilerlemekte oldugu beyan 
edilmektedir. M. Macdonaldın <: -
miyeti akvamın içtimaından sonra 
biıinci teşrinde Amerikaya gide~ 
bileceği ümit edilmektedir. 

Karnchi, 16 [A.A] 
lbil de Endos nehri kanaıında 

husule gelen bir rahne yüzünden 
"Khaipur,, eyaletinde feyeznnlar 
olmuş, 60 köyü su basmış, büyük 
hasarat vukua gelmiş, yüzlerce 
kimse melccsiz kalmıştır. 

Atina, 15 (A.A) 
Romadan gelen Sarıkuş layyn

resi buraya muvasalat etmiştir. 

Sırp kıraluıın 
iiçiincıi oglu 

Ble'.l, ıs [A.A] 

Graf Zeppelin balonu bu sabah 
hareket etmiştir. Balon İptida 
Bayrut istikametini tutmuş, bir 
müddet sonra Berlin ii:rerine P.'el-

ıı tdmi bize feıkalade mulıim 
hub r ı;eriyor. Var olsun ! 

miştir. 

Ge" il ayın bir hafta1ıı ::.arfırı· 
rı alum olmayan bır giiudc tlo· 
'k fO<.ukların lıcpsi t'C)almt Washington, 16 [A.A! 

i11p,·ilıere~ye i,stikraz 
Londra, 15 [A.A] 

Karalın üçüncü oğlunun vaftiz 
rnerasimi başvekil -ve en kıdemli 
nazırlardan dördünün huzurile icra 
edilmiştir. Küçük prense 11Andre,, 

Biı çok tayyareler balon ı\ dra

fında uçuyordu. Manı ra çok 
muhteşemdi. Uerlin _halltı m -
danlar dökiılmiış 1 b r kı n ı da 
damların üzerine çıkmıştı. Halk 
balonu 'ddel!e al ıczhını hr. '" ~oğu dahi olucal.lmmı§, ı·e, 

rılcırdarı biri de lUcssih imi§ .... 
il '<mi lwzreti 1 sa diin) <ıp sa
.thcı rla t t ed<•N•I• t e i§indc de 
lltrıffal, olacal.mı§. 

Dün akşam, \\'.i ashinton resmı 
melıafilindeki umumi intiba, M.Mac
donald ile jcnernl Dnwes nrasında
ki müzakeratın kruvaır:ör kuvvetle
rinin 1927 senesi konferansında 
derpiş edilmiş olan ıniktard.an p~k 
çok aşağı bir miktara tenkı~ edıl-

Amerikanın İngiltereye ilua
zatta bulunacağına dair olan ha- ismi veramiştir. 

berler .münasebetiyle mali maha
filde lngiltere bankasının 1925 llir adadf gT,?V 

Vellington, 16 [A.A) 

'Iürıeccim ba§ı iddiusm~ ııasıl 
1 

ir ccli) oı i' 
lJinfo) ıniz: bımduıı, gi.inü gii· 

'ne, tam 19'29 'ıl cıd, gbl.lercls 
1~§teri ı·c Ziılıre srın arclcri bir 
1rınc ) uf,Jcıımı~ ve tam o gece 
lrı .. reıı Jsa do~mu§. lki bin seuc

mesi neticesini tevlit edeceğı mer
kezindedir. Bahri mütehassıslar, 
hali hazırda rcisicümhurun emri 
ile Ingiltere, Fransa, ltalyn ve Ja
ponyanm iştirnki!e aktcdilccck bahri 
konferans için tetkikatta bulun-

senesinde albn Mikyasının yeniden 
kabul ve tesisi sıralannda "Re
scrve Federal" bankas' ile itilaflar 
alet tmiş ve bu itilaflar mucibince 
mühim krediler elde etmiş ve fa-
kat bunlnrdnn hiç bir zaman isti
fadeye lüzum görmemiş olduğu 

beyan edilmektedir. 

Samoa adasında çalışan ame -
lenin gizli Çin teşkilatının rekabe
tinden mütevellit olan grevleri hi
tam bulmuştur • Grev esnasında 
Çinli amele, polisle kavgaya giriş
miş ve polis bunlan dağttmnk için 
silah istimaline ı c.cbur olmuştur. 

)'t 'ulda§ı) oı, {!.üklcrde böyle bir 
tudise olmamt§tır. 

maktadırlar. Bu konferansın birin
ci kanunda Loudrada içtima etmesi Pa11111 k ko11f er ansı 

Ba<l ~npowel'i davet 

lJu lrelıa11ete 111nrıatı inanana ... 
Miinucımliğitı r.·oktarı iukıruJ. 

~lllrlıığıuw ıc bımrın 'erme lıey'~1 
llrni11in kaim olduf.:lHW zamıedı
~orduk. Megcr zarınmıızdıı lıat<ı 
l:armı§. 

muhtemeldir. Fransa ve ltalyanın 
anlaşmak hususundaki temayülle
rinin zafına binaen lngilterenin na
zik bir mevkide olduğq zannedil
mektedir. 

Londra, 15 [A.A] 
Manchesterde toplanmış olan 

pamuk konferansı saat 21 de içti
ma halinde bulunmakta idi. Sala-

hiyettar bir menbadnn alınan malu-
Washington, 16 [A. A] 

ı\ ııldettiği mi:: 1ıtwmfüı ı•tılı il 
bi.,- /ıacı babu. değil, ye 11i ilim re 
)eui fen il miuclılıez meşlıur bir 
he) "et~inas t <>riyor. 

Bahri tahdidi teııılihat meselesi 
hakkında gazeteler pek nikbindir. 
Kruvazörlerin hacmi istiabilerinin 

mata nazaran hakem meselesi hak
kında mutabık kalınmış olduğu 

zannedilmektedir. 

tahdidi ve e~kimiş gemilerin tec
didi usulü hakkında lngiltere tara
fından yeni .bir teklif vnki olmu'l 
olduğu beyan edilmektedir. 

Kıral silılıattt~ 
Londra, 15 tA. A.] 

K:ıral, hastalığından beri ilk defa 1 
o.larak meclisi hassa riyaset etmiş-llu.ydi lıq't>lfiruıs <fendi sapıt· 

lı, is.ılibald 11 lmlıcr ı:crmc•gc, pc· 
)f.!ambc rligı 'elteniyar, fakat yiiz 
bı11fone lıalk bıı mcırtu.ıala 11içi11 
eJı ıımİ)Ct. ıeri)Ol"? Bu ıelu /.ide 
lııt t:e ru1ıi bir ıw/<t<ı tar. Şu :;uu 
1 tıdı•n/P. ı n upa ıt' AmeJİ],u iile· 
ttı4'1111de ~eıç<'kt4•11 bir s·lmıtı 1ıis-
10Lıı1111) ur, 

IJiı) iıl.- fdlı!.c(l<'rc l.t1rşı ~' lc>cel~ 
bııviik <tdt mlar ~ıkamml~. J9J1. 18 
1•<ıtli 6111111cı 1 onı olac ıl: uiı nzım 
•cılııbı c,iirwınn.di. Mı~İIJC't musi· 
bet tul.ip <'tti. l>e~ rij et f!aliplc. 
İ~iu de, 11ıc..ı~luplcır Jçin de felfık<'· 1 

le miint lıi bir kar l°'a§alıl içinde 
kut~. Jler. fert harpMrııı tırnkılııu· 
tlun mut e sir t e mııAtariptir. 

Onuıı u;in bir 1wta$, bir re1ıa 
b{'k/eyenler j;ek çuk. lJeşeti) etin 
el.seri') etirıi mütef<'ntıirı scırımrıyı· 
tıı::. ~afderunlar nslcı <'kalliyette 
deµ,ilclır. Amerilm ise {!.ayet dindcır 1 
t'(' lıııttıı miitPas ıptır. inanır t•e 
kola) inanır. Mlldem ki /sa cıley· 
lıisselam Mii teri ı·c Ziilıre ) ıidız
lurınm bir birine ,·aklaştıkları 
Ciin dünyaya k' rif bııyurmuşftır· 
dır, nodetı ayni lıadiserıin tekerrıi
tilnde bir iki11ci /ı1c:;silı t;clnıe.si11 ? 
t'iirlü tiirlü mantık uar. ])indurm 
ltıanııkı ile miitefenninirıki ayrı 
Clyrı ıeylcrdir. llyurlwn lıuşka. 
ı.yamkkcrı baıkcı ıekilde dü~ü11ü· 
tüa. Eğer lwr kesin mantıl:ı bir 
olsayclı cilıamlu ilıtilfıf /,u/muulı. 

Harpten bezmiş dm<lar rn mü
leve1ikİl hırist.iyanın l>cıfası ile <hi· 
flinün/Jz: Jlünecdm AfassQn'q el
bette 1ıak ı·erccel.-siniz. 

C. N. 

lüçük ..... tel1:,rraflar -
Londra, 15 lA.A] - Meşhur 

tııaden mühendi Jeriııdcn M. Pe· 
tow cenubi Afrikada kaim Hond 
altın madcn]erindc yaptı~ı derin 
tetkikat ııetice inde hu ına<leıılcr· I 

de daha Lir milyar Stcrliı g kıy· 
llıetinde altın buluııdğu ııctice· 
•ino 'armı~tır. 

-Ot Londra, 15 tA.A] -- Har· 
bi umumide, birinci İngiliz or· 
du u kumandanlığında bu]un· 
llıu~ olan ceııeral Lord Horne 
d\in fücceten ·vefat etmi~tir. 

tQt Londra, 15 [A.A] - Me
thfır lngiliz tabiiyonundan sir· 
l..uylancaster, 82 yaşm8a ölmü· 
ittir. 

or ıür ist ba ıkasr 
Paris, 15 f A.A] 

Komünist kö}lü amele banka
sında icra edilen tuharriyat esna-
sında polis bir çol vesika ve ma
cİen- para ele geçirmiştir. 

Pllris, 16 [A.A] 
Adliye meınurlan, komünist 

köylü amele b.mka.sında banka 
nıeclıri icıare nzasının protestola
rına r •men bilahaduıe taharriya-
t n.ı deHım cuni,lerdir. 

Malta 11(> tıtikan 
Londra, 15 [A.AJ 

Malta b. şvel<ili ile ledi Strick
land bu gf n " Plymouth. a vasıl 
o1mu,.lnrdır. Lord Stric:;kland, İn
gillerede ikameti esnasında Vati-
kan ile tahaddüs ede~ ihtilaf yü-
7.iioden Maltndn hasıl olan şimdiki 
vaziyete dair müstemlekat nazırı 
ile görüşmek f ırsahnı elde edece
ğini ümit etmektedir. 

Neşriyat kongresi 
Beriin, 15 [A. A.] 

Beynelmilel neşriyat kongresi 
mesaisine nihayet vermiştir. 

Ecnclı; matbııat 
lC .... _ 

Balkan kavgası 
Bulgar ve Sırp 

1 A~u tos 929 ı .. ı·i1ılı ( Tinıf'..) 1-(ılZC" 
lesinden : lngiliz w Ftnn.;ız Hükiııiıd· 
ier;uin ~ofyn ilı· Belwutta ynptıkhırı 
itıdnlc clıın. I leş lıhfisıcri ~} C"irıdc llııl· 
gnri tnııln 'I ugt\~IU\)il ıtbı ınd:ıki J!~r
ginlik halın~di \ c llulgnr Hariciye Nazırı 
l'nristen ııvclet eder eınıe.ı. ılklıalıarJıı 
l'ırot'n tıuı.dm cdılrııi" olup akım kalan 
itil tnanıeniıı yerin• grçınek uzre. yeni 
bir itılifnıımcnın mıiaıkeratma baş.ı)a· 
ca~ı uıııit { lil lıılır. 

Gecı;ıı l ııfta11111 hadiı;c]eri alcl;dc 
S rp - Bul~nr hudut lıudı elcrinc lırnıc
ıneı; çıirıl.ıı im lındı~elı~ı JC hududun 
iki tanıf ıı<laki nıulet.:nıılf'.rin nırar gur
ıliıb'lı iddııı ı ıııc\cut değildir. Jlüdı"e 

tır. 

'\.ıralın 1uıtk11 
Londra, 15 [A.A] 

Kıralı nutku i~itahisinde işa
ret olunduğ'u üzre lngilterede miıs
kirabn temamen veya 1 ıı;mcn meni 
meselesini tahkik 'c tamik için 
10 kişilik bir konıisyon te.,,kil olu
nmuştur. Hnldkatın mümkün mer- 1 
tebe şlimullü olması için kom·s
yona J•:smen müskirat fobril a or an j 
ve satıcıları araSlndan ve kı men 
küul istimali olcylıindeki cereyan ve 
harekete ön ayak olanlar meya
nından seçilmiş diğer 10 azanın 
ilavesi takarrur eylemiştir. Komis
yonun yanında rey ve rnÜbllaası 
ı:;on ve kat'i üz.erinde büyük bir 
tesir icra edecek olan b"r etibba 
komitesi icrayı faaliyet edecektir. 
Hükumet tahkik tın mümkün 
mertebe bitar. fane olnıa .. ını 

• arzu ve iltizam ettiği için, parla
mento azasından hiç birini komi
syona iştirak ettirmiyecektir. 

<;üz:kü hükii_?let müntahiplerin 
bu g.bı azalar uzerindc icrayı nü-
fuz ederek onları şu veya bu ci
hete imale etmelerindt•n korkuyor. 

arada bir 
• 
sınema 

ve bar yandı 
"Evvelki gün saat biri kırk geçe 

Yeni sinemada elektrik tellerinin 
kontak yapmasından dolayı yan
gın çıkmıştır. 

Tavanın ynğh boya olmasından 
dolayı yangın sür'atle tevessü et
miş, yeni s;nema ve yeni bar bina
ları etr fındaki müştemilat ile 
birlikte yanmıştır. 

itfaiye vaJ..."1inde yetişmişlerdir. 
Yangının t~yeJ:>SÜÜnc mani olmak 
kabil olmamıştır. 

Yeni bardaki cşynnının gayet 
cüz'i bir. !tısını_ kurtarılabilmiştir. 

Dahılıye musteşan ve ''ali Nev-
zat beyler yangın mahaline gele
rek hari~in söndürülmesi için ted-
birler almışlardır. --

kurh:ııılarıııırı lırıı ı Bulgar .rk ııdaıı ma· 
sun koylıılerdı. fakut ) u~o::ı.lav tabii)e· 
tinde idiler \C hududu gevııek isteôık
lerinden yugo lııv karakulı.ırı lnrafmdnıı 
,uruldular. Bal\...ıın ıhı .ıfluıııdaıı mutat Bina inşaab 
ld l•u uzrc hnkı\...atı te pıt t'tmck ffill§· 

~ül':hir. füılgarlar; oldurulcıılrrin Bulgnr Belediye dairelerince yapıl~n ista-
olup Sırbistan' dnn çıkmak '"ı{dıklcrin- tistiklere göre bu -seneki bina in-
den so~uk kanlılıkla uldurul<luğöuu ıd· şaatı, yüz.de 30- 3S çoğalmışbr. 
. d" 1 r \ c ) ugosla\ Ulr da hudut En çok inşaat ruhaatiycsi veren 

dıa e ıJOr a · k 
l
. · · nduz hududu gc'.'me te la· Beyoğlu belediyesidir. 

aha ısının gu . · b 
il lı....,1 olup .,ecele) ııı ı P. te -roıun c ser "" t> k Müteakiben Beyazıt, Fatih, da-

. Jduğunu be) l\ll etme te· 
lı~e)C ıı:;rl o bu i~e kurban olanların ireleri gelir. En az ruhsatiye tez-
dir, \"C un~ dikl · ·dJia kere•i kesen daire Anadolulıisan 
budndu gece geçmek isle . erıııı ı d . ·a ,_ı. lı ıeşebbuslerı Makedon· aıresı ir. Şehrin imar faaliyeti 
-elma.le Vü u . r· .. il • Beyoğlu mıntnknslnda tc!kessöf 
yn• dıık:i ilıtilfil tc~kilitıuıa ro unu·~>.? etmiştir. Set\'et • sahibi o1anlai, 
ınıık.t& bulunan. • \'rtap • ceııu)etıne 

f ki d
·r '\'ugoslav knrakollarıuın şehrin diğer mıntakalnrından ziya-

at etme e ı · A • d B "'I d · b vnı.ifeleriııi çop şuurlu vapııklıı.rı ~ı· e et0ıs u aırei elediycainde; 
k.Brdır. Şi§li ve Nişantnşı semtlerind inıa-

- l.ondra1 16 [A.A] 
Boyscout tar teşkilab reisi lord 

"Badenpoweln önümüzdeki sene 
:zarfında yeni Zelandı ziyarete davet 
edilmiştir. ---
S<'eh nciiler kupası 

Londra, IS [A.A) 
" Schneider tayyare koşuı;unda 

olacağı veçhile murobbaüşşekil 
bir mahıeki takiben uçan tayya
recileİfo bir hatb müstakim üzre 
baş döndürücü bir sür'atle yol al-
dıktan sonra bir zaviyeye v. sıl 
olduklnrı za mı:ı korkunç bir ka
zaya ugrarr. amak için bizzarure 
tenkis mecburiyetinde oJduklan 
bu tiıyler ürper · CJ tir' atin birden 
bire azaldılm sının vücutta ıslah 
ettiği teh ık.eli r ıntılar, İngiltere
de ı;on de ece ıa rakı "er tıbbi 
bir nıese c h l · lmı tır. 

Umuru hava' e nnznr tı heye
ti tıbbıye az • ın n Dr. Fleck bir 
çok tayyarc.c"I r lı zuru da Cals
l et da buna daır ve d" ·r' 1>'r kon
feransta koieler el. metle aşabil
mek i 'n l y rc..-"feıin birden bire 
tayy u-eler nin sü .. 'atiııi nzaltm ları 
yüzünden k nın di~ağa girmedi
gini ve binnetic lıazı tan ar lerde 
muvakkat bir körıuk husule gel
dikten başka onlara bir baygınlılt 
n r i r: o 1 d u g n t bu tchlıkelı 
lııılin b a h u s u s sıvrı köşeler 
etrafında d o 1 a s • 1 d ı ğ ı v a k i t 
müşahede edild"ğinı ve bu gibi 

anznlardan anc k e:ı .aviyyülbünyc 
tayy~recarin masun l aldığını söy
ledikten sonra clyevm yapılmakta 
olan idmanlann ya\nJz tayyarelerin 
süra'tini tecrübe 1\~n değil aynı 
zamnnda ve lıilhas&n rakiplerin de
r~cei mu'tavemetini denemek için 

v 1 I u bıld1 ~ı r•• jJ;ve etmiştir. 

Otuz bakkal 
ma keıneye 

tevai edildi 
---- -

~ohrimizdcki bazı petrol tacir. 
lcriııiıı p ·tr'ola kolza )ağı knrış
t~rdığından lıir kaç defa bah::ıel· 
ıııişt ik. 

Pctıol inhic:.ar idarf'c;İ ıuüfctti~
kri hu hu!oiu ta tcftişata b3.şla· 
ıın~lardır. Tefti neticesinde 30 
darı falla Lakko.ldn k~m~ık petrol 
oldu11u rriirulnıüşti.ır. Bakkallar 
zabı~ n~aritctile adli) e}c te::ılim 
edılı .i ... tenlır. 

Rıkkull.mn hu hnrcketi bele· 
dı) c cürmü olduğu için kendileri 
tahliye edılnıi)C'rdir. Bakl~allar 
crnııwti 30 hakK.alııı adl!)eye 

J 

gitme iııe ıehep olaıı inhisar irla· 
resi müfettisleri lınkkmda dava 11 • 

ikame edecektir. Bal.kallar ccmı· 
)Cli hilekarlığın Lak.kllar tarafın· 
darı yapılmadığmı iddia etmek· 
tcdir. 

Bakaflar C()tlll:} ti umumi ka· 
tibi Fethi B. bü lıilekarhğı şu 
saretle izah ediyot: 
• - Petrola koda kerıştıranlar 
petrol l.acirleridi . Bunu içap ..e
der e daha açfk ı)) leıirtı. 

llaımi itna1AMancdc kolza ya· 
pıldığı ve kimin hilekarlık )fiJ>
-tığt .malUmdür. ,Uakk~11at karı-

Balo~ Berlinde. sonr Ştetin, 
Danzig ve Königsber 1 üzer~nden 
geçmiş, her tarafta fiİ<!detle alkış
lanmıştır. 

Moskova 15 
Graf z.cppelin saat dok11zda ruı> 

hududuna vasıl olmuştur. 
Rüzgar muhalif olduğu için 

balonun gece yansından evi Mos
kova üzerinden gecmesi muhte
mel değildir. Halk balonun gün· 
düz geşeceğini ümit ediyordu, 
geceyi kalması ahalinin canını sık· 
mıştır. 

Hükumet her ihtimale karşı 
tedabir almışbr. Moskova tayyare 
istasyonu gündil:r. ilbi tenvir edil

miştir. 
Berlin, 15 

Zeppelin balonu bu defa tim
diye kadar üzerinde hiç bir tayya 

renin uçmadığı yerlerden geçecektir 
Siberyanın yan vahşi gibi olan 

bu yerlerinae seyahat müşkül ol 
mal ... la bernber balonun seyaha
tını . muvaffakıyetle neticelendire

ceği ümit ediliyor. 
Balonda 18 yolcu vardır. Bun-

lar Amerika seyahatinden evel 
yer tutmuş[ ırdır. Yolcudan ve 
yük nal !inden yarım milyon dolar 
kadar ücret ahnacaktu. 

Bu para yeni inşaata sarfedile
cektir. Yeni zeppelin son tecrübe
ler göre inşa edilecektir. 

Berlin, 15 [A.A] 
Zepelin sant lS te Dantı.ig üz

erinden uçmuştur • 

eynelmilel banka 
Nevyork, 15 [A.A] 

Tims gazetesi, İngiltere banka
sının -Fransanın albn parayı çek
me i üzerine- icabında 250 milyon 
dolar kredi elde etmek için Nev -
yorl· Reserve Federale bankası ile 
itilaf aktetmiş olduğunu yazıyor. 

Bir tayyare kazası 
Marsilya, ıs [A.A] 

Berre gölünde vukua gelen tay
yare kazasında iiç kişi ölmüştür. 

Atlanada 
-.-tı-

Bir şerir daha 
öldürüldü - l 3 Ağustos 929 

9· }O Gecesi Adauaya gelmekte 
ol:ııı Su ge<liği mahalle inden Ah· 
mf't ol'rlıı Mevlüdil Adıma • Ko~n 
cadık i tız rinde ve hemen şümen
d.ıfer hattı şimalinde önUne cıkarak 
elli ) edi liraSİ) le bir kısım eşyası· 
ıı , e 10-11 gecesi Tarsu · Adana 
) olu uze riııuc Kor kuyu civarı_n~a 
Ankpli H .-an o~lu şoför Fchmının 
unlıne ç karnk yırr.ıi dort lira kırk 
b"~ kuru unu gn pcden mechul dört 
"ah s (')d~ cdılmek içın mufrez çı· 
kar }mıkla beraber muhtelif mahal· 
)erde puc:u tertip edilmiş _idi. 11-12 
~cccsı At girmez me\kiınde pusu 
l.icl\lemekıe olan jnndarrıaların hu· 
lunduklnrı mahalle do~ru giden 
d cırt ınusell:ih şnhıe jandarmanın 
.Jur H' te,lim ol• ihtarına itaat et· 
ı·ırıncl lr Jwr ber derh 1 ·siz teslim 
o'uıllll juııdarıııal.\I" clİH' pıısu rfru: 
dı ut.erine ateş açın liltır, pu udakı 
efrutıaıı ilil ı li il ın o hı Alıuıet 
mııkıılıc r eclıp ınusnılt>ın netırt'• ıı
de "<'rirlcrd 11 3 ne 6 nyu mnlı· 
kfıın .. olup l"t ıldt:ıı ı .. tıfadP ed• ~ek 
hapı ten çikuıılnrdıııı O:.n~nıı. or-:lu 
O ınnn ıncyv:iten ehle cdıhnış k\C 
bu şuh slur n tccn \ ıı:ı:uııe nı ruz ıı· 
lnıı .Medüt "c ) ,rtuııi tatnfıııdan 
tç.lıis ı'dilmişıir. 

Gazi köp~ü ü 
Gazi t.\.öpıti ü projl inin 1an· 

zin1ini deriihtc eden hransız 
~ıUhcndisi M. Piju projesini 6 
8 , zarfında ikmal H' teslim et
mek tizerc Şehrenhmetiyle bir 
ı ı kll'\ le nktctnıi"ti. 

- f Hl, } <li, 
mı lH~~eııi~ <n·ıııı1 •. 

rın .. ıı tıl~Iarı H 1 ı.,t•ııı 
Hnl L..1 'nrdı. l\.im" l n lÇ 

olııınk için, ~o(•nl 1.ır. ~ın Jiren 
uruncı gibi: 

- liööö... Gcli) orum lıöööL 
Diye bnğıran, kimi dalgaya 

düşmüş csrarke ibi: 
Kaplumbağııyı nolladılar, 
Be§itc de korup salladılar/ 

Dl ye 6ayıklı) an, kimi gözil· 
ne hayaletler görünen bir tımar
hane ıııa ini gibi: 

- Sakallı cevirler... Bakır 
kıçlı maynıunlur •. 

Diye çığlık ;koparan bu nev
zuhur ~uara, onun yaj)tığını da 
yapmıyorlardı .. 

Meşhur fıkradır: 
Bir zi)afette, ofraya patlıcan 

dolma ı gelince Na reddin ho· 
canın oğluna sormuşlar: 

- BH haknbıu, bu nedlı)' 
Çocuk derhal bilmiş: 
- Yeni doğmuş ığır yanu-

su!... nu cevabı dU)UllCD, Nasred· 
din hoca güliinıseyere : 

- '\ allnhi ben öğretmedim, 
demiş, kendi zckusı) la buldu .• 

Onuıı gibi, bu tarzı da anla· 
ra mucidi öğretmedi.. Kendi 
ukillıırıylıı buldular. 

Zekularına kurban olayım) 
Yıısııf Ziya 

Vapurcular ve seyrisefain 
Seyrisefain idaresiyle vapurcu

lar arasında bir itilafname akti 
için müzakere cereyan ottiği ya
%llmı'Şb. Bir muharririmıı: bu 'mea• 
eleyi hhkik için muhtelif vapur 
sahiklerile görütmiiftür. 

Seyrisef ain idaruinin tanz.im 
ettiği itiIMnnmenin bazı madde
lerini ~·;ıpur sahipleri kabul et
memektedirler. 

Sadık zad~ Rıza bey diyorild' 
- 11 Seyri•ef ain ldarefinin bili 

kontrol etmek i•temeslne mukabil 
bizim teklifimiz., ancak, hem T&

purlardan hem de1 id~en milf
terek bir heyetin bu kontrol ifinl 
yapmasıdır. 

Seyri•ef aiıı idaresinin bizden 
istediği teminata da itiraz ediyo
l"JZ. ltilafnamedeki maddeye ~öre, 
Seyrisefaio idare•i, bbden 11te
diği banka mektubu ıeklindekl 
teminatı kendisi muhafaza edecek 
"·e bir yol•uzluk :r.uburunda temi
natımızı bir cemiyeti hayriyeye ve
reuktir. itte blx bunu da kabul 
etmiyorur.. Biz teminat mektubu
nu Seyrisef ain idarcıine deli!, ya 
ticaret oduına veya ticareti bah
riye müdürlüğüne vuebiliriz.." 

Mısır tahvilatı 
Mısır, 15 (~ 

Yü:r.de üç ·falı.ti ve ilııf'aml~ 
Mmr kredi f'onıiye t.A.tlleria 
bu günkü keıide•inde: 

1882 senetlnde ~~; 
348 S88 numaralı 'tllDTII • 

1 

190l senesinde s:lkanleuf olaıı 
474495 numaralı tahvll IO.oôf>, 
1911 senesiode ~lf olan 

389953 numaralı blhYll '°'000, 
frank ikramiye lcazanmışlardır. 

Filandya kabinesi 
Helsingfors, 16 [A.A) 

Kabine istifa etmiştir. 

· Sırp ziraat bankası 
Bclgrnd, 15 [A. A] 

Yeni ziraat bankasının hiaııc 
scp dab hamilleri toplanmışlar, 
,yedi yÜ% milyon hisse senedine 
talip z~hur etmiş olduğuna ittıla 
k.esbetmişlerdir. Hamiller, bir mec
lisi idnrıe intihap etmişlerdir. 

kara palas 
+ Londra, 15 [A. AJ -

40()() mil uzunluğundaki. A' rupa 
devrine i~tirak etmi~ olan 44 
tayYercden 25 inin Parise mu· 
Va alat ettiği bildirilmektedir. 

+ Wa bington, 15 [A. AJ -
~eisicumhur .M. Hoover in lngi 
hı ve Amerikan deniz kuvvetl ri 
mu avilik. le isi hakkındaki te
kliflerin yakında bildireceği rı-

Muhtclıt hudut komisyonu hakkı_ııd_ ab tercih ediyorlar. 

Pirot kbnferun ında lıilfııl itifaf cdildı. 
Bu kcnfeaanı akım k lJı; ~unki.ı iki lıU· 
knıuct iki tali ınes'eledc uy u.:ııııadılar. 
Yugosla,lar hududun ikı tarafında otu-

unutulınasını nrıu etmıyor Bulgar HU· 
kumetinin razı olıuadıgı ikıncı ) ug" la\ 
ıclc:lifi, hududun iki tar~fında on kilo
'llletrelık bir • mıntnkaı mcnııe • çi
zilmeıi "c bu uııntakanın içine yerliler, 
hudut nıubafıılan, hiı1'Qınot ine1J1urları 
mOstcıına olaralc: hiç kim enin lıırakıl· 

~ık yağ alıyorlım;a ]Jüyiık e1lcr· 
den alıyorlar. Kim}ah ne i ol· 
matlığı için hakkol karışık )'ağ 
olduğu,nu tabii hilµıcz. lnlııear 
milfetti~lcri lfıtfen ko]za y ~L ) n· 
pan fabrikalara, hilekfır petrol 
taolrlerinc git inler. Bu i~te w
vall ı <' nafı &ıkıştınnak doğru 

:;?ehrcınanrtimlen 'erilen malu· 
mata g >re M. Piju projesinin en 
muhiın kı mmı ıkmal etmiştir. 

et olunuyor. 

ahnlının sahip 0 1 ığu cmlfıkın wfi· 
ı::ile 8011 }ıadisc ecb l "ııın izale cdilmo
!ini teklif ettiler. lk dr hukOmoti to
roddut , e itiını etti. .dulgar hnkOnıeti 
bu arıııhıin Bulgari tan a1t olduğunun mam ~ı ıiı. 

<lı 1 1 r 

M. Pijunun (> a\ lık ıntiddeti 
bitmeden e\ C'l ı vjc mı bitirerek 
ŞehremanetiıH' t liıu ed ce~i ta· 
hmin edili} or. 



Afitap hanımla sevgilisi Baki 1 
bey evleneli tamam ve hem tasta
mam bir haftacık olmuştu. Bnki 
n. yerinde rahatduran adamlardan 
değildi ..• 

Çekerim ... 
Beş para etmedi. 
- Canımın içi ... 
Metelik etmedi .•• 
Ne) apmah? yarebbi ne yap

malı(. Bilhı\ssa kendisi gayet "mahir!,, 
bir avcı idi. .. 

Afitap hanım kocasının ava 

gitmesinde mahzur görmemişti. 
Nihayet Baki B. cebine bir 

elJilik bankonot sıkışbrarak dışan 
cıkb. 

Aman yarabbi !. .• 
Baki B. dışandaki temiz hava-

yı yutunca ıersemleşmişti ••• 
Hele •.• 
H le •••• 
Cebindede ellllik banknot va

rdı .... 
Şöyle bir tasavvura başladı •.• 
Aman allah neler düşünüyordu 

o 6yle .... 
Bakın nasıl? 
Önce av için fişenk lazımrdı 

değil mi? 
Ne hacet, ne hacet!. •• 
Aman efendim o da sözmü? 
Baki B. in o güzel ıözleri altı 

r.atla tabancamn yapacağı tesirden 
Claha iyidir. 

O bu 8Özlere bqladığı gibi 
kartııındaki av .. 

ÔlürJ •••• 
BayaJır!. ••• 
Daha. 
Daha! •• 

Ona kul, köle olur meaela: 
- Ah telcerlm. 
- CanuaıD içi. 
- l.tlle, lale aaçlarınıı ne güıı:el, 
- botruau ya ıiı ne kadar 

ftk•naJflAlı. 
H.le baki 8. in bir ıöıı:ü vardır 

ld o d• nmlnkt kellmelere aldar~ 
&ayanlar lliadir. ' 

O da: 
- Şek.rmi ne ilterain? 
Buna· da can mı dayanır be 

yahu? 
Hele: 

ı:::~Uuiıı:lerln daima av pe-
fİnd.: 

- Voyvoo ... 

Olan b .. ka bir feY yaphrma
yan btr zamanda... l,te bu kimin 
f•l•elHI... ~uıl gOzel dekflmi? it
i- bunlan kMıdfıi tekrar ederken 
kartı1tndan bir av geçme;;in mi? 
iJl4rmOıGn? geberirmlıln? 

9aki hemen malumu veçhile 
ıf / lhına ab)dı. 

Bunun karşısında mest olup 
kalan 

Baki ... 
Nihayet son çareye can atb. 
- Ne istersin şekerim ? 
- ... . ..... . 
Biraz sonra bu kelimeler tesi -

rini gösterm;şti . 
- Efendiciğim ? 
Baki şaşırdı, durakladı. Sonra 1 
- Şey, şey yani bir şey almak 

istiyordum da ... 
Diye kekeledi .•• 
Av bir an düşündü 
Sonra 
Sonra 

yine bir an düşündü ve: 
- Peki dedi. ..• 
Beraberce beyoğluna doğru yil

rümeye başladık .... 
Konuşa konuşa tokatliyana gir-

diler. 
Yemeği yediler, çıktılar. 
Ondan sonra: 
Akşama kadar hiç zörülme-

miş zevk içinde yaşadılar ... 
Gezdiler._ 

Tozdular ..• 
Eğlendiler 
Velhasıl kabak elli bankno-

tun başına patladı. . . . . . . . . . . 
- Ne biçim av tuttun bakalım. 
Afitap hanım eve yorj'un dönen 

Bakiyi selam sabah demeden böyle 
karşıladı ..• 

Baki fatırdı ••• 
Sarardı ... 
Kızardı ... 
Morardı •• 
Sonra derin bir oh çekerek: 
- Ah dedi Ne güzel bir av 

yakalamıştım ama kaçb. 
Karısı ıordu : 
- Bari naaıl dolğunmuydu ? 
Baki kendini kayhetmİJti: 
- Sorarmısın ? dedi. Sorarnu-

sın kendİ•İ bol ıözleri şeker mev
zun bacaklı •.• mütenasip vucuUul •• 

daha: 
Güzel endamlı bir av yakala

dımdı •.• 
. . .. . . . . . . . . . . 

Bir kaç saat sonra Baki B. ka
nımdan yediği süpürğe koçanının 
vurduğu başını pansuman ettiri
ycırdu. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye · vazolunan. ,. emlak 
1 - Bahçe kapıda dordüncu vakıf hanın birinci katınrla 27 ve 28 ~t>. 

. · odalar. ' 
~ - f;akqıakçı\arda tarakçılar sokaf(ında 3Ş No. dlikkno. • 
Ş - IÇUçUk Mustafa paşada mQlla liüsrev mahalJesinde g~rafiy~ sol<a· 

ıata ser No. dttkk:An. 
- Köçµk mustafa pa§ada ve qaddesinde 98 No. dükkan, 
- Cakmak~ıJarda yalde )ıanında mesçit tahtınıla 21 No. oda. 
- f!pca pl!§a.da ibni Kemal caddesinde 45 'o. arsa. 

Muddeti müzayede: 7 A~ tos 929 dan 28 Agu tos 929 Çar§ambıı 
ti saat on dört buçuğa kadar 
B llda muharrer emlak kireya verileceğinden mittayedeye vazolıın 

w,
l!Jtur. T•Iiplerin yevmi ihale olan son günlin :.aat on dört huçuğuna 
adı r artnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ~dernk mii~ytıdoye 

ftirak etmek Uıre lstanbul Evkaf miıdürlüğlinde vakıf akarlar müdürlü~ü· 
n gı\}r~oaatları ilan olunur. 

Ev af ve fişternUAtı hakkında malumat almak isteyenler bu m(icldot 
moda mUıayede Qdasına müracaat ederek ecri misil raporlarını göre· 
Uırler. 

ı . 15 Ağustos 1929 kambiyo, nukut horsasi fiatlar 
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Çek ~ Şirketi Hayriye 

1 ~'.o l.ondra 1 bterlin 1015 7 1015 
Mvyork l türk L Do. 0,•7 75 0,-:1.? 73 ~ 
Parb ,. Fraıık 12 20 1 ~ .20 

,. Tt>metu 
HoUç ,ororw. An 
An.D. Y. yolu 

100 " .. .. 
Mllano ,. Liret 9 13 9 13 

DerlLı Mark 2 2S 2 SO 
Sofya : Leva 65 so 6slso 
Drükıtcl ,, Belga S 48 8 48 
Am•tirdanı ., Florin 1 19 l 19 

'i!l. Mudanya.Bu.na * Samıun Sahil 
nı Trnmny 
::.. Türkiye aılW 
~ lıtihnt ,. .... 

Cinevre Frank 2 47 2 &R 
.. 607 '-"fı· Prag ,, Kurwı 16 07 • l 

ltJmat 
" Şnrk slgorlıı 

Dozk"n 
Anatlola Au. T. 
lat. Umum. 

Viyana ,, ŞHln 3 88 3 3R O.: 
Madrit ,. PH:eta S 2~ 8 ~4 i 
Vaııuva ,. Zelotl 4 2:> 4 25 ~ 
Atina Drahmi 86 R6 36 86 "Çil 
Bükret 20 Ley Kurut 24 75 24 75 

Dalya ICaruydın 
Aralan Çioıea. 

~oekova 1 Çi-ooene 1072 1072 
Delıırat türlı: Hra•ı Din. 27 O... 27 07 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 95 5 
Düyunu muvahhede 
JlnımlyeU aemlr yolu 
1902 .GümrüUcır 
1903 ~aidimabl 

1905 Tttbi.&ati Aüeriy 

~ ı 190-' Tertip """ 904 .. 
.,. HOl 190> 
~ HOi T-enip 
~ HOJ .. 
""" ı909 

1909 fel11.remaa.a 
ll_3_~ ~".~ 

191 75 

95 5 
192 25 

~ Balurköy ,, 
fC Türk kömür M. 
g. M~rmt'r Tqı Ş. 
C:S Han gaıı.ı, alektrik 

., ,. t~mettu r.{J} . 
{:ııküdar• Kadıköy 

O Jamır mezbba 
... • fa tan bul T. Ano 

CJ:;• 
~ Rlhtim dok. An. 
"'I İttihat delirmtac:I 

'Ol! ~ark merk ttU 

::;· lıt. K ... pları 
pr;" Rtjl (hali ta11Ciyt>.) 
~ 
::, Türk tüt. A•f\. 
~ Dahan Türk ., ... 

Şark deiirmen. 

Milli. b!ra -~~e9rn, 

u ~" u 

22 75 22 

31 s ., 

41 5 

Y nmurta ticaretimiz 
Hamburgta 30 seneden beri 

memleketimJ~den yumurta alan bir 
ticarethane ,9 lfzmir ticaret odasına 
bir mektup göndererek Türkiye 
yumurtalannın Avrupadan maada, 
Yunanista blle rağbet görürken 
sırf ambalajın ınuntamm yapılma

masından Tü kiye yumurtalannm 
günden güne rağbetten düttüğünü 
bildirmiştir. 

15 Ağustos 929 Ticaret 
Borsası fiatları 

Fihakika umumi harptan evel 
izmirden sefı~<!e 2~ bin sandık r.u
murta iharç olunurken şimdi aza
mi 1200 san~ık . .,~~vkedilmekte~ir. 
Şayanı hayrettir ki, • İzı'ı'ıirden ol
duğu gibi lstanbuldan da son za
manlarda yumurta sevkijatı azal
mıştır. Bunun yegane sebebi am
balajın iyi yapılamaması ve 11~n
d1kların tıka basa doldurulmasıdır. 

- Asgari A.zamı· 
Cin8İ K. P. IC.. P· 

Bugday ylizde 
,avdıarl 

Yumupk 
Kızılca 
Süater 
Sert 
Dönme 
Sert mahlut 
Hulgariııtan 
&nebi 
~:avJar 
MıAır 
Arpa 
Merdm~k 
,'lıiuhut 
FaMulye 
~ieam 

lı:.utr•ml 
\'ulrf 
Un kilo 
l::btra Elutn 
F.k•tra 

18 l 
16 15 

17 

ı:ı 

15 H 

J3 ,.. 

21 2( 

16 30 
16 ısl 

u 
ıs 10 

JJ 5 

Birinci yumu~k 1350 12W 
,, Sert 1290 1290 

ikinci 
J~ıııJık kalmklu 1200 1200 
Fındık içi 
'andık b~oltma 

Ceviz 

Halbuki Avrupa yumurta ti
carethanelerinden gönderilen mek
tuplarda beher sandığa azami • 
720 yumurta koymakta olduğu

muz gibi hava almak için de yer 
Anvon 4.100 
.\fi;ou Knrohiııar 

3700 

bırakmamaktay!z. ~u ıuretle yumur
talar AyrupöJ.Yll aıidinceye kad

1
ar 

kokınakta ve, boı.!llmakt.-dır. 
Ticaret odası, ~u cihet için 

tedbirler d~J,~l)müı ve hatta, 
ambalaj mca'ele•inin kolaylıkla 
temini için Ticaret kongresinde 
yumuP'ta aandıklan yapacak olan. 
Jann gıtirccekleri kerestenin, üz(m 

\apıfl!ı • • . 1 70 90 
Yıkomııı' , • ı 
1'iftik 168 120 
0Alok 

ve incir kutuluk kereı;tclcsri gibi 
kabultl mtıvakkat wretilc celbine 
müsaade edilmesini hllktirr. e~~en 
rica etmiştir, Yumurta •evklyabnm 
terakklsi için yeni bazı tedbirler 
ahnm ıma ihtiyaç g6rillmektedlr. 

Licede yedinci eyyar jandarma 
alay kumandanlığından: 

ınumnuın•ınınıııınınDH11111111~ınuuınıınııaııwımııııuı11uııH111111111111u11nıııımJIHlJ111I1mrI 

Tilrkly~ iş 
Bar-ı.kct.!!!il 

Sermayesi : · Tediy~ edilmi§ 
4,000,000 Liradır 

Alayın Eyİül 929 dan M3y11 9~ gayesine k dar dokuz aylık htı) va· 
nat ihtiyacı için 120 • 172 bin kilo ıırpa kapııh zarf nsuliylo 80 • 2~5~0 
kilo ot ve 65 • 86400 kilo saman da aleni suretle 5 A~ tos 929 tarıhın· 
den 26 Ağustos 929 tarihinin Pazurteai glinü saat 14 te Liceda alay 
morkeıinde miite§ekkil komisyon tarafınllan ihalesi icra kılınmak uzre 
ınlıruık nya konulmu§tur, Sartnamel~r lstanbulda J. imalAthı~eııin.de . Di· 
yarbekird@ J. mlıfetti.şi L~itfi heydedır. Taliplerin. ız~rtnamelerı <laırcsrn1e 

1
, teminatı muvakkat ıraşsı surtıtıyle pey slırmelerı ıhaleden evel teklıf

namelerini u u1i dairesinde koını yona göntlerm~leri ilAn olunur. 

_ ısıanbul ithalat güm

Umumi Müdrulük . 
A K .A: -

Şubeler: 
l I' 

ı, · ı:zorı 

Adana A.Yvalık lstanbuJ 
Zorıq-ulda k Hıtrld. IJp,kkeJft 
Jzmır Cireson Mersin 
&.lemıiı 

muanıelat, Kumbaralar Ka alar 

lllcUIHruJIMmHllflltmmtt•11•n11Bunıı-

rügünden: 
10 

... 3 
.ı 

·1 

Sandık 1000 Kilo 
' • f '• 

Balya 450 ., ,, 

.. ' 
" . 

90 
ss. .. .. 

Metro mikAHı • 

P~ılı kaşık 
Kıl torba 
Kendir ip 
Boyalı pamuk 

7,490 . 3370 kilo muhtelif ebadda kereste 

mensucat .. 

&lada lnuharrer S kalem eşya 19-8-929 tarihinde lıtanbul itha
IAt gümrüğü satı§ anbarında bilmUzayede satılacağı ilan olunur. 

2. Alay satın alma konıisyonundan: 
frtara§taki kıtaat ve mtiessesatın ihtir,şeı olan dakik.in (Uu) 9Ağustos 1929 

tarJbinden ltibaren kapalı :zarf oeulılo dltinalcasaya vazolunmuştur. 80 
Ağustos 1929 tarihine müsadi( Cumartesi günU saat 18 de ihalei kat'iyesi 
lcra ~dileceğinden talip olanlarııı §artnameyi öğrenmek tiıı:re her gtin ve 
pıUnakaaaya İftirak edeceklerin yet·mi mezlCOrda teminatı muvakkateJerile 
Mara§t&kl A eri mübayaat komisyonuna müracaatları ilin olunut. 

, lznıirde lkda111r 

Veni sene 
rekoltesi ---S 6 ırkaı~D<aır 

Neriman hanınnn çantası 
13 A 

Yeni sene İncir rekoltesi 
edilmiştir. 

Aksaray, Czı.rtıyusuf mahallc
ı:;in<le oturan Aksaray polis mer· 
kezi mürettebatından Mehmet 
Abdülkadir efendinin zevcesi Ne
riman hamının dün meçhul bir 
fahıs tarafından çantası çalınmış

tır. 

Hadise ~öyle cereyan etmiştir: 
Neriman hanım müsafir1iğe 

gittiği Kuzguncuktan avdet eder
ken vapurda yanına lacivert elbi
seli sarışın lıir adam takılmıştır. 
Vapurdan çıktıktan sonra da ken· 
di~ini takip eden bu adam, Ne
riman hanımın şehremininde se· 
lümi dcrğahı sokağına sapacağı 
sırada güğsüne bir yumruk vu· 
rarak elindeki çantayı kapmış ve 
sür'atle kaçmı~tır. Çantanın için· 
de 300 lira ile sanayi ve ınaadin 
banka mm 1000 liralık bir çeki 
ve Berlinc gitmek üzre yaptırıl· 
ınış bir pa:-,aport olduğundan ha· 
di:-;e zabıtaya bildirilmiştir. Za
bıta firar eden Lu çanla hırsızını 
aramaktadır. 

Kurşun hırsızı 
Tuklu dede türbesinin kurşun· 

!arını çalan Mehmet Eyup, İsak, 
Necip ile diğer iki arkadaşı cür· 
mü meşhut halinde yakalanmış· 
lardır. 

Yan kesicilik ~ 
"Tcofil Gotye" vapurile Şeh-

rimize gele M. Kore Karak.öyden 
tramvayı bindiği esnadacaketi
nin cehindeki 7500 Frangını çal· 
dırmıştır. M. Korenin iddia ve 
şüphesi üzerine orada bulunan 
sabıkalılardan Sıtkı, Agop ve 
Ali yakalanmıştır. 

AJ tınları çalarken 
Ha kiiyde Tur~ucu mahalle~in-

de Artinin ev inden 30 altm c;al
mağa teşf!hbü~ eden sabıkalılar· 
dan Hakkı cümıü m~hut halin
de yakayı ele vermiştir. 

CeırhDeır 
Kavganın sonu 

.Mahmutpa~a hamamında çalı

~an Hüseyin ile Mehmet İı.;minde· 
ki iki dellak hamamın lmhçe::ıinde 
üzüm koparmak isterlerken ara· 
larında kavga çıkarmışlardır. 

Evvela ağız kavga ı şeklinde ' 
başlamış olan münazaa sonraları 
btiyüyerek Hfü:cyinin Melımcdi 

ka ığından bıçaklamasıla neticc
lenmi~ tir. Hüseyin kaçtığındun 
aranmaktadır. Mecruh fohmet 
hastaneye kaldırılmı~tır. 

.Feridiyede bir vak~a 
Dün ~ece Feridiyede kanlı hir 

pıçak oyunu ve cerh vak':ıiu ol
muştur. Hadise şöyle cereyan et
m 'ştır: 

Gece yansı Refetin kahve ine 
orhoş 'olarak gelen arap Mehmet 

ve orliada§ı Hasan bir .kadan 
mtinoka~ası yüzünden Kahveci 
fellct(e kavgaya tulu§muşlanhr. 

Bu kavgayı ayırmak için arala
rına giren müşterilerden Nail 
karnındım hıçalda yaralanmıştır. 
Mecruh hastaneye kaldırılmış ca
rihlcrden Hasan yakalanmıştır. 
Firar eden arap Mehmet tah1rrl 
edilmektedir. 

Sünnet düğününde 
Dün gece sabaha kar§ı Unka .. 

pnnmdıı sünnet düğünü yapılmak· 
ta olan bir evde Kadri isminde 
birisi meçhul bir sebepten dolayı 
dil iz Arifi biçakla sağ .kalç4ı;ın,
dan yara1amı~tır. Carih derde t 
edilmiş, mecruh ınuayeneye sevk-

. olunmuştur. 

Elden cerh 
Kadık.öyünde oturan şoför Ka· 

mil, arabacı Basanı eliriden bi
çakla cerh etmi~tir. Her ikisi de 
ıabıtaca yakalanmı~hr. 

IKavgaOaur 
Kavgası bol yer 

Yapılan bir tetkike göre ~eh
rimizde kavga rökorunu Kalyon· 
cu kolluğu luwtnm tir. Evve 151 

Bu seneki incir mahsulü 27 
çuval tahmin edilmektedir. Re 
te geçen seneye nisbetle e 
Yağmurların mebzul olması yü 
den mahsul normal vaziyetted' 

lncir "hanlarının bu hafta iç' 
temizlenmesi ameliyesi bitece 

Hafta nihayetinde tathir 
rniş olan incir hanlan belediye 
rafından kontrol -tdilecektir. 

Bu kontrolda beledi.Ye tali 
namesine muvafık blr ,ekild• 
miz.lediti anlatılacak olan 
hanlarının açılmalanna mn 
edilecektir. 

Palamut depoıu veya hanı 
bir defa badana yapılmak ıu 
temizlenditl iddia edilen hani 
temizliğine diQ'erlerine nazaran 
ha çok itina edilecektir. 

* * * Amerika hukQmetinin bu 
incir mahsulfimüıı:den alaca 
gümrük resmi miktan anlatıl 
br. 

Evelce okka başına 12 k 
alınmakta idi. Yeni gilmr6k 
fesine nazaran 5 Sent yani 28 
ruş alacaklardır. 

Bu hesaba nazaran incir dl 

sulümüzden Amerikalalar eıki 
nazaran bir buçuk misli fazla 
mrük resmi alacaklardar. 

Güınrük tarif eıi 
Rüsumat umum müdürü 

beyin Ankaraya gittitini yaz 
hk. Ihsan bey "Hakimiyeti Mil · 
refikimize şu beyanatta bulun 
tur: 

- "Bugün zeHr welmez M 
vekili Saracotlu Şikrn Beyi zi 
ret ederek teftiılerim hakkı 
şifahi malumat verdim, bu bu• 
taki raporumu da hazırlıyorum. 
mal ettikten sonra Vekil beye 
kdim edeceğim. Yeni gümrük 
rifesi teşrinievelin birinden iti 
ren tatbik edilecektir.,. demi 

Malum olduğu 6ıre, yeni 
rük tarifesi dolayı•ile devle 
ticaret muahedesi yapılması i 
müzakerata başlanmıfb. Bun 
Romanya ve İngiltere ile epe 
evel müzakerat bitmiş ve mu 
de aktedilmiştir. Geçen gün de 
tvanya ile muahede imza edi 
ve Ankara Palasta bir ziyafet 
rilmiştir. Halen Franaa, ltalya 
Japonya hüktimetlerile müzak 
devam etmektedir. Yeni tarife 
tatbikına kadar bu hükumeti 
de muahedenin imza edilmesi 
vvetle muhtameldir.,. 

Arnpül fabrikası 
Şehrimizde 

ınasi satmak ile iştigal eden 
ınüe sese kullanmakta old 
muz ampülleri burada imal .i 
bir fabrika tesis etmek ü 
meşhur "bir Alman müessesesi 
münasebete giriomiştir. Mo 
etimizde bir fabrikayı .dqr 

cak k dar ampül kullanıldığı 
hu te§Cbbüsün neticelenme 
mümkün nazarı ile bakılmak. 

akşam bu mahallenin Kiraz 
ğmdıı tam yedi kavga olmllf!ul 

Boğulan adam 
Evvelki gün Sirkecide de 

boğulmuş olan §ahsı meçh 

Ayasofya medresesinde sakin 
yıkçı Tevfik olduğu anlqılmı 

DDğeır vak'al 
Tutuşan perdeler 

Dlin gece saat 23 te Ayv 
yda Atik Mustafap.,. 

sinde Kırkambar eokalı~# 

numaralı hanede sakia 
iımind~ bir çqcuk 9'hfde ~ 
makta o1ao mWBu ka?.aea r:~ 
delere dokundurmu~ ve ~ 
ler aleV, almıı ieed~. ate§ ~I 
yetine meydan ~erilmıyerek 

bal söndürülmüitÜJ. · 

Cam kudı fakat .• 
. -"" Haçık isminde biri dün -' 

olduğu halde Karniiin dükk~~ 
girerek eme (}Ama bir r-;; 
vurmu~ ve cam, damarla~f 
diğlnden kanlar 1oindt ve 
gayri muktedir bir halde 



u.aa .._, • ...... -----------
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Peştede ikcl<ıın ... 
Eski büvük 

el 

• ve yenı 

kiiçiik Ma<·a11·ietan J!üı_ı:.r,a.:•~!~.~~ h.Uy_~ i deniz tayya :..---· ..... -..... 

: Birinci ı;nyfadan mab:ı<l ] 

t•n içinde yanr;ı takip ettiler. Mu
' asal t mahallerineo: k.~dar Kaph:
tincHc :.abık tic°'ret vekili luıh.ni 

be.}i n mi,;tinlleti hararetli 'e c:ddi 
hir müc-adeleden 4onra birlnci ikin
<'İ oldi.lfar. Kabgrine bu ı;uretle bir 

defa daha kıymc tli bir ıafer ka:ı-
tıınış oldu. 

Dördiincii hoşu 
Oç ve daha yokan yaşlardi.ıki 

kısıraklnra mahsus olan dördüncü 

koşuya iki hayvan girdi. Yıldız 
bırinci, halime ikinci geldiler. 

Heşiuci hoşll. 
Üoiformah zabitana mahsus 

olan bu m niah koşu gününün en 

zevkli koşusu oldu. Dört zabitim'.
ı.in iştirak ettiği koşu, heyecanla, 
takdirle tal<ip edildi. 

Nihayet Cevat beyin bindiği 
Mavrika birlnci, Hulôsi beyin bin-

diği Profi ;kinci 1 Kemal beyin 
bindiği Pörgctyü üçüncü oldutar. 

Altıncı koşu 
Karac bey lıarasmda yetiştiri

len hayvanlar yeknasak kıyafetli 

hinidlerile bir reemi grçit yapblar. 
En başta mualHmleri Doktor Çiki 

bulunan bu kafıle çok alkışland!. 

Btılısi nıil§terek 
DOn bahın miişterek h::ıraı-etU 

olmadı. ikinci kotunun Hk netice-

~inde birinci çıkan Geyik, kendi 
llstüne bahsa girenlere bire 15 kar 
2etirmişti. 

Her kes kişelerden parayı al-

DOr 

km: futbolcularıyla, do•t•me bir maç 
}'apınışlardır. 

.y. ·>:· ·X· 

Dün oldukça eheınmiyetH SfOY 

hareketlen yapıldı. 
Dün ı cpeba~ı bahçctinde bolu 

ınilç.lan yapıldı. 
Son üç ay i~ir.dc hu sahada 

t:östcrilcn faaliyetin ild maçtır yani "' . 
11rorca b;r oıgan:rntörü11 tc>Unde 
beveskfır gençler için mucibi isti
fade bir yola girdiğini memnuni
yetle görüyoruz. Dünkü müsa-

-ıı -

12 Ağustos 
Macaristanın iktis;ıdi vaziyeti, 

senato meclisi münakaşatıncla pek 
acıklı bir şekilde gösterilmiştir. 
Bonadaki durğunluk bazı büyük 
müesscsalın iflasları bu düşünce-
leri daha ı:iyade kuvvetlendirmek
tedir. iktisat komisronu da vaziye
tin fen.~h[;ından b.chsediyor. Sena
toda soı alanlarla iktisat kom.syo-
nu?n göre zirai vaziyet endEse 
edılccek bir hllldedir. · 
. 'l~icnrctin at".ıldı hali de iflas 
ıst ;ıhsfıklcrinden :mlnşı:ıyor. Sinai 
sahada da sarfiyatın azalması yü
zünden durğunhılr. vardır. Bu ve 
daha bunlcır gibi ıddialar Mııcaris
~a.nın itt~i.sadi hoı) atı hakkında b;r 
ıtıınatshk doğurmaktadn. 

Lakin Mc:cnri!'hm fal rilcaJan 
ittihad_ı direktörü D. Max Fenyö 
Mııcarıatanm iktiıaöi va:ıiyetini 
daha eyi tetkik rden bir rnakale 
neşretmiştir. Bu mı kalede deni 
liyorki: 

"Macaristanda hakikaten ba1line 
bakada gorunerı ciddiyet ve 
intizam bilhassa ringin etrafın-
da idare i;ini eline alanlann bu imkan yo gibi görünen bir çok 
işte emegi cbkat etmiş şayanı it- iktisadi ve içtimai meseleler var-

dır. Hükumet dairelerinin çokluğu 
imat şahsiyetler olması bu mem- ve hunl&.rın maınaflanmn memle-
n~niyetim izi haklı gösterecek se- kete yüklediği ağır yilk, acı bir 
hepl<":rdir. Müsabakalara sant on lıalokatbr. Uki\l bunda ne hük6-
yediye dotru başlandı. metin, ne aiyaııdin ve ne de takip 

Miiptedi boksörlerden İbrahim edilen iktisadi noldai nazarın bir 

Hasana ' Ahmet fsmaile ' Yorgos günahı vardır. 
Hasana sayı hasebiyle galip geldi- Herşeyden evet bliyilk Mac:a-

r:standa y< ı, a. a bilen Hkcar mik
ler. 

G 
tarının üç mislinin bugünkü mem-

afatasarayJı Melihin ve Ki ~ lcketinin deirtte üçünü gaybeden, 
ninin rakıpieri. gelmemişti • Küçük Macarlalanda yaşamasına 

Günün •ık heyccanh ma(ı Gala- imkan olmadıt\ anlaşılmalıdır. 
ta5arayh Necmi ile Staru arasmda Ziraat hayatındaki buhran yal-
cereyen etti. Maç berabuıikle mı. Macariıılana has değildir. 
bitti. Bunun s~bepleri daha ziyade 

Bundan aonra Vedat MenaH bugün bütiin Anupayı üzen 
zirai iltihsal şeraiti ile ihracat 

ile günün ikinci maçını yaptı. pazarlarının darhtmda aranmah -
Vedat henüz eska kabİJi)etini ik- dır. 
tisap edememişti. Faltal dün gös- Lakin bu ac1 şeylere mukabil 
tercfiği mevcudiyet rakıbine sayı Macaristanda memnuniyete şayan 
hesabiyle galip gelmesine kifayet iktisadi hakikatlarda teap•t etmek 
etti. mümkündür. Macaristan balkı pek 

Son maç müsavi bok•örü Sa. kanaatkardtr. Bu sebepten halkın 
fazla harici mal satın alışı yüzünden 

İki sene evvel f r;edrilıahafen
de in~asına başlam!rm Dn.x ismin
deki dentz tayyaresi 12-7-1929 sa
balu dok lor Dornie.} : \'e arkada~
larından bir kaçını hamil olduğu 

halde tezgahtan indirildi, Tayyare
nin hanğardan çıkarılması ve sırf 

bu maksada hadim olmak ÜzC!'re 

elektirikli Lir kızak yapılmıştı. 
Tayyarenin suya indirilmesi 

bir kaç dakika sürmü~tü. 
Bütün bu ameliyelerin kaf-

fesi yalınız bir tek adamla idare 
edilmişti. Kısa .süren motör mua
yenelerinden sonra tayyarenin su 
üıerjnde manevre kabiJiyetinin 
tecrübe ve muayenesine geçilmiş~ 
tiT. Tayyarenin su üzerinde vazi
yeti ve role yapmak hu•u,unda 
tarzı hareketi, kademe üzerinde 
ve dönüşteki tartı hareketi diğer 
Domier deniz tayyarelerinin ayna 
~ük~tnmeliyette oldugu görülmüş
tür. ilk günü mul'affakiyetii kn!
kışlan (sitart) kısa uçuşlar icrasına 
inıkin verince o günden itibaren 
u~uşlar her gün 2-3 defa tekrar 
ve tev.si edildi. 

Şimdiye kadar bu uçuşl.ann en 
şaya'!' .e~emmiyet neticesi şudur: 
Do.x gıbı mutat hılaf mda bit ce-

dıhtan sonra koşunun tekrar yapı
lilcağı ilan edilince bu vaziyet 

tnünakaş:ıları intaç etti. 

Beykoz da 

ranga ile amatör şampiyona Ke

mal arasında yapıld•. Ralubine 
nHaran pek renç olan, Kemal 

bilhaasa Uk devrede muvaffakıyet

li dötUftü. Neticede berabere bı

samete malik bir hava gemisi pj
lotluk noktai n.ıı:ıarında idarece 
hiç bir müşkülatı •bais olmamakta 
bulunduğu gibi b~~b'adı evvelden 
tahmin etmel< im_k'an dahilindedir. 
Do.:.x.'ın u~uşu ve harekatı fev-Macaristanın hl bir tarafında bir 

buhran .ı:ullura gclmH.Her ne kadar 
geçen ıtnenin ticaret ınu,raıe..nesi ,.' ... 
hesaplan ithalatin arttığını gös
termişsede halkan kanaatkarlığı 

GiHette 
bıçaklarının 

sagJarn She.ffieJd' 
~ Bcykoıda Fenerb~eliler Bey-
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rakıldılar. 
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bu halln bir buhran te,kil etmesine 
mani olacağı gibi ihracatın {Ojal
nıasına ve memlekette kapital 
trşekkülünde yarayaealttır. Mac•
ristanda hayat dtğ'er Avrupa mem
leketlerinden ıok daha ucu -
zdur. Zirai sabada memleket lııen-
di kendini buliyor. 

Sınai sahada da inkişaf etmek 

VEDDNCD TERTiP 
lkiNCi KEŞiDE: 11 EVLDLDEDIR~ 

. BDVCK iKRAMiVE: 

• ünred)r. Bir çok 'eyier Meeari•· 
~anı iktisaden hayati kabiliyetini 
ıapat etmektedir. Macui.taa ._. 
nayiinde ifsiz yoktur. Bu aeaenin 

• maltsulii tle memnuniyet balattıı. 

35, 000 LiRADIR 
AVRICA~ 

18.000 
15.000 
12.000 
1 0.000Hrahk ikramiyeler ve. 
10.000 liralık miikafat : 

·bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

~-- -
30 000 Lir;-kazanan 9924 numaralı bilet: istanbul, 

Trabzon, Jzmir ve Turgutluda. 
18 000 Ura kazanan 30811 numaralı bHet: iıtanbul, Edirne, 

' İzmir, Acıpayam ve Samsunda. . 
15 000 lira kaıanan 33166 numaralı bilet: Istanbul, Haymana, 

izmir, Ödemiş ve Samsunda. 
12 000 Lira kazanan 12759 numaralı bilet: İstanbul, İzmir, 

Çanakkale ve Samaunda. 
10 000 lira kazanan 32575 numaralı bilet: fstanbul, Bursa, 

· lçel, hmir ve Oımanc'iJe Satılmıtbr .•• 
~-iiW~=~~~ ....... __ ....... . ... ~...... . .........•...• . .... ...... . .. 

Çanakkale Jandarma mektebi 
müdürlüğünden: 

ta l - ~nakkaJ~ ? . No, ~anJ~ıına efrat mektebinin Vmera zıı.~i':'n Hl ef· 
1:-l~ının 929 _se_nceı ı~ı? Etın ~bal_e tarihinden Ma} ı~ 930 ta_nhıne .. kadar 
tıa 8/929 t?rıl~ııı.Jen ıtıbaren )ırmı güu muddetle kapalı zarf ıle nmrıaka· 

Yn vaıedılmı~lır. 

1 
2 - Etin ilıalr.si 1/9/929 Pa:tar günü saat 16 da vilayet dairesinde 

) cra kılınacağından ihaleden evvel mektep idan sine nıiir<waat eden talip 
ere derhal şartnameler 4;aııttkkaJe mektep ımıdurİ) eti rı.Jcıı 'ı rilir. 
~ 

1
3 - l\fıınnkaı;aya iştirak çdt'C'ıJk taJipleriıı H: rı•t c •klı•ıı tt •h.lıfııaıııeler 

b~lt r~aknıcı~eki ~crııit dahilinde "rilecek fiat )8Zl \t' r:ıkLıııia \t" ı kuııa· 
ce bır tııı z<la ::u;ı k yar. lal' ak t r. 

b 4 - Ucıleli mulıamıııcııcııiıı •o 7,5. temi:uıtı roU\aU:. 1 t'İ !:!aııdık ıııuk
tiuıf '~ )'_a hükrııııctçe ıııaıuf baı ıka md..tııplurı l\ı) ıııc tı .ıı ılı.ırıt•ıı ..,j üzı · 
trıtıc ~n ıstıkruzı dahili tuln il,: tile boı:Sa fiyntıııd:rn ~o Jı 111 ı...s . ıııılı· ııııı 1 

· · · · lıır 1.111 la kıııııılaı Jk 1 

Mütün bunfar onan ditlkate alı
nına memleketin ikbaadi 'Vuiyeti 
hiçde fena detildir. 

Yalnaı g~en •enenin ticaret 
m~vazenesindeki 3SO milyon pen
.röye baliğ olan açık me•'"elesi ka-
byor. Faiıtıler ve dlj'er taalıhüdatın 
tediyesinde milli bankanın iatatis-
tiklerine göre 500 milyon pengö 
kadar açık vardır. Lakin buna mu
k~~ll memnuniyetle 8 ayleyebiliriz
kı ticaret muvazeneaindeki eksiklik 
bu sene, geçen •eneye nispetle 
daha azdır. 
çünkü yerli sanayinin inkişafı ve 
halkın kanaatkarlığı sayesinde id
halat azalmıştır. 

Diğe~ . cihetten sınai imalatın 
terakkısı ıhracab artmak üzeredir. 
~ynı. zamanda 1.İrai mabsulattan 
şımdıye kadar geri kalanJann ih-
racatına başlanınca tabiatiyle bu 
hal de memfekett" para girmesine 
~izmel edecektir. Bütün bunlar 
ticaret muvazenesindeki açıgın ka-
panmasına bu sene daha çok ya
rayacakhr. . 

Hülasa harp borçlan faizlerin 
t~diJesi ve s:ıir mali taahhüdat 
~zun~en tedıyal't~ görülen açık 
hi_ç hır zaman Macaristanın hü
k'!_nt~t bütçe.ini aa.raacak kadar 
m"!~m değildir. Harp sonu sene
lerımn felaketleri ve Bolşevikliğe 
karşı . mü.cadelelerle . infilisyon 
v~ aaıremn Macariıtan iklisa -
~ıyabna açbgı yaralan ıarmak 
ıçı_? -;_cnebi para•ına ihtiyaç ııörill
mu,tu. 

B~ından maksat i•e bu yarala
nP bır an evvel lcapanması için 
ıazım olan sür'at ve faaliyeti te
min etmekti •• ~ükumetin tömen
düfer ve yol ıatikrazlan vilayet ia-
tikrazlan Macar iktisadiyabna yeni 
kuvvetler ilave edecektir. Macaris
tanın ızbraplan infilaayon zamanı 
felaketlerinin bir neticesidir. Lakin 
l\facar iktisa,t ağacının yaralan 
kendi usarderi ile tedavi edllece-

Gillette' 
J stanbul s lıhi ~~ws~t·ı-,ı~h:•· muba· 

yaat lı.omisyoııumlmı: 
800 Kat t•rkek hasta elbiscei 
500 Adet !' ,, paltosu 
300 ,, Ku<lı n ,, ceketi 
30000 Metı ı• ınuhtı•lif dns yerli 

Amerikan Lt•zi 
lJ 00 Çift muhtelif cins ayakkabı 

Bnkırkijyıınde kain emrazı akli· 
ye ve aı:.alıi)e hııtitahaııc•si için lazım 

olan yokar ı da mufredatı nıubarrer 
muhtelif ihtiy1:1eııt tanzim olunan 
ş.ı.rtnameleri \t'.;hile ve 10 Eylü) 
929 SaJı giiniı saat 15 te ihale 
edilmek lızre k ııpalı zarf ile muua-

kasaya komıl nıu~tur. Bu baptaki 
§artrıameyi gorınek ve • fazla izahat 
almak ist~) t• rıJ4•riıı lll('zlıfir komis
yona mürua11tlan Han olunur. 

Ticaret İ§leri umum 
müdürHı~ünden: 

30 İkinci te,rin 330 tarihli k.a-
nun hukuuılerirw göre TürJıiyede İl 
yapmağa i~inli bulunan ~cne-bi tir· 
k<ıtleriııden (Breslin Grift Kar~t 
kumpani) şirketi hu kt:rre muraca· 
atle Türki~'edeki faaliyetine nihayet 
verdiQioi bil<lirmi~ olmakla mezkür 
şirketle alakııcJ<tr bulunanların tir· 
kete ve icabında Istaaıl:ıul mıutal. aaı 
Ticaret mudürlüğıine ınurııcaal ey· 
lemelera ilan olunur. 

l"::::m:.- Doktor 4m11ı:nn-~ 
iSHaseki kadınlar baıttaıuHi Cilt Ü 
g ve }"irengi Hekimi ğ 

~~Cevat Kerim~ - -ii Tıirbe de Eski. ililL!!. ahm!t :: - -" ~ fi binası. 1 el: lstanı. 2622 :: 
• • 

kalade rahattır ve uçuş zaman!an 
makine t e sis atına ga~ et ko
layca g irilip çıkılabi lir . İnit; i tatlı 
ve hafif , ka! ~.ı ~ı g \: . el n bütün 
motörleri birden siir'atle çalışabil
mektedir. 

Uçuş zamanı motöriere nezaret 
etmek keyf•yeti gayet mükemmel 
surette temin edilmiştir. Tayyare
ciler etrafı fevkalade bir surette 
görebHir. Büyük kumandan kama
rası ile tan aredlerin bu neıareti 
ve mürettebatın teşriki mesaisi 
de tahtı temine alınmıştır. 

Bu cihet bilhassa bu güne 
kadar meı. cut tayyarelerin kaffe
sine karşı Lüyük bir faikiyyet te
min etınektedir. 

Tecrübelere bir usul \'e kaide 
tahtında ( siateınatik bir surette ) 
deum edilmekte-lir. 

Şimd;ye kadar Alman ve bir 
çok ecnebi mütehaasısları şım

djki deniz te}·yarelerinin ( tayyare 
bot1aıın Do -x cesametine ifra
ğımı im kan olmayacağını fikrinin 
kuvvetle müdafa<ı ediyorlardı. 

ltk UfU~fornı netİ«<t'Sİ 
12 Motörün kalfo.si 7 dalıika

dan daha kısa bir zaman 2arlında 
işJetilebilmi!itİr, 

Kc:Jkış müddeti daha ilk tec:• 

rübelerde 25 Hniyeden fa:ıla sür
mem9ş ve 36 1-2 ton kalkış sikle
tinde de bu müddet artmamıştır. 
Bu hal k~lkış milddetinin şayanı 
ehemmiyet bir surette kısalblabi-

leceği ümidini uyandırmıştır. Bu::
dan başka 10 v~ hatta yalmz 8 
ır.otörle de kaJJu!flar y<ıpılmış tır. 

Uçuş gemisinin inişler<le katet
tiği mesafe çok k!sadır. 

ilk tecrübelere ltalya hava mfiı;-
teşan Cetıeral Balbo maiyeti ile 
iştirak etmiştir. Çünkü İtalya ikinci 
Do.x tayyaresini sipariş etmişti. 
Balbo uzun bir uçuşa bizzat iştirak 
etti. Ve neticeden çok memnun 
kaldığını söyledi. Do.x'un bir ka-• 
nattan diğer kcınat ucuna kadar 
genişliAi 48 metre uwnluğ"u 40 ve 
yüksekliği 10 metredir. fayyare 
12 motörJe mücehhezdir. Motörle-

rinin mecmuu 6000 beygir kuvve
tinde yani "Graf Zeppelin., balo
nundan iki misli motör kuvvetin• 
dedir. 

Sahai faaliyeti 1000 l<iloınetro 

ve aaaUa azami sür'ati 52 kilom
etredir. 100 kişiden fazla yolcu 

alabilir. Murettebatı 30 kişjdir. ' 
Tayyare Bodunze gölü mınta

kasında yapılmakta olan tecrübe-

lerini bitirince Londranın Oleın

piya tayyare sergisinde teşhir ed-

ilecektir. Dorniye bundan sonra 

tayyaresini Atlantik eeferlerine 

tahsis edecektir, Graf Zeppclin
den sonra dünyanın en büyiik ta

yynresinin yapacağı bu seyahat 

her tarafta büyük bir alaka ile 

takip edilecektir. 

L ................. ~~~::i;;lıi;iiii~~+; ..................... i 
........................................................... 

Encümeni daiıııii vilayetten: 
Bedeli keşfi 
Lira Kuruş 
1178 78 Ebftssuut caddt'sinde hane 
500 ()0 San'at)ar mektebi binası 

1960 ~7 Beyotlu yirmi ikinci mektep binası 
2692 69 Beyoğlu otuz birinci mektep binası 

Balada muharrer Emlaki hususiycnin tamiratı 28-9-929 çarşam
gtinü saat on bire kadar ınünakasaya konulmu~\ur. taliplerin Encü
meni vilayete mitracaatfarı. 

Kiymeti MahaUesi 
tira 
6000 Büyük ada 

• •• Sok~ı No Cinei Takıimatı 

mzam S()katı 24-26 kagir hane. zemin le.atı: 1 
matbah l çamaşırhk 
1 oda 1 kiler 1 heli 
29.]f; metre bahçe 
lrinci kat 4 oda 1 
salon 1 hela 2 inci 
kat 4 oda 1 sofa 1 
banyo uzeri kaplı da
raça alt katı 3 kü
çük oda l koridor 
ayrı ıakaf altında 
uzeri ahşap odalı ka
gir akar ve ser. 

ihale beaennin nısfı peşinen ve nısfı biğeri bir sene sonra 
nakden istifa edilmek şartile balada mukarrer hanenin mulkiyeti 
17-8-929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile müzayedeye vaz edilmiş olduğundan talip olanların tekiifleri 
5-9-929 perıembe günü saat 14 te kadar adalar mal müclürlüğüne 
tevdi etmeleri ve mezkür saattan sonn vukubulacak tekliflerin 

kabul edilmeyecej'i ilan olunur. ••• · Kapalı :zarf usuJile 17 Ağmıtos 929 tarihinde miizayedelerinin 
yapılacaiı ilin edilmiş olan· Babkpa.zarında Şeybmeme GeylAni 
mahallesinde KafHli sokağmda 1, 3, 5, numara1t oda ve salonu 
mD,temil mağazalarm müzayedeleri meıkür gilnde Devairin ta· 
til edilmesi haıebiyJe feah edilmiıtir. Müzay~de gtnü tekrar ilin 
olunacaktır. (887-888) 
--~--~----~~~.;....._~~~~~~~~-------~~--~-----

2 inci kolordu satın alma 
komisyonundan: 

KapaJı zarf uaulilb ~ 
Pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

Buf tôöoo Kilo 

180000 

540000 
Balada ırae olunan Buğdaylar kısmen pazarlık ve kısmen k&

pa!ı zarf usutile müba1aa ve ihale olunacaktır. Taliplerin teminat
Jarıle 19 - 8 - 929 pazartesi günü Bahkesirde 2. K. O. satın alma 
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Bir otomobilin kıymeti yalnız harici 
manzarasına göre tayin etmeyin. Ala
cağınız otomobili, her cihetce tecrübe 
ettikten sonra kat'i kararınızı verin. 
Yeni Doç Siks modeli, en müşkilpe
sent otomobil meraklısını her cihetce 
~emnun edecek şekilde imal edilmiş
tir. Harici güzelliği, motörünün meb
zul çeknıe kuvveti, nihayet ıneşhur 
Doç sağlaıulığı. ve istirahati ... 

. 

Doc slks eıı 
Bugün h·zzat 

tecrübe ediniz. 
Türkiye için umumi vekili: 

) 

KEl\IAL IIALİL, l\tEJll\fE'f RIFA'"f ve ŞÜREKASI 
ldarobanİ ve satış yeri: 
Beyoklu stildi! caddesi No 168 
Tefefon Beyoğlu 2124-Telgraf: Tatko 

Garaj ve tamir yen : 
Ayazpaşa Jandarma kıuakolu başındı 
Telef on Bey oğlu 17 55 

'fA~HA 

ANKARA : Zabıtçı Zade ve türekasa· 
lzMIR : Mahmut Celllettin Bey 
KA YSERI : Muhaddis zade Alim Bey. 
ADANA :: Muharrem Hilmi Bey 

GAZIA YINTAP: Güzel Bey ude Haaan Bey 
TRABZON : Hacı Abbas ve mahtumları 

ACENTALIKLAltl: 
DİY ARİBEKIR : Pirinççi Zade Sıtkı Nedi..;. ve 

Edip Beyler. 
BURSA : .Nuubi Esat Ber 
S~MSUN : f..sat Efendi Zade Seyyit Bilil Bey 
PIRESON : lsmali Zade Vahit ve ~rekisı 
ISPARTA : intibah ~irketi 
MALATYA : Baddı Zade Tahir Bey. 

ASRİ MOBILYE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, s on yemek ve 

ynzıhane takımlarilc karyoalarımn: rekabet kabul ebnez de
l recede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızi ispata kafidir. lstan
l bulda Fincancıar yokuşunda No 27. Tele: lstanbul 3407 

~~~ · AHMET FEVZİ · 

A M , Ağustos 17 , 1929 

.. ~~I 
~, 

Asileri müna
ltas ııanıarl: 

• e encı vapurları 

IZ.l\ılİR sür'at postası 
Lüks .ve iSMET PAŞA 

sen 

vapuru 18 AGUSrros 
Pazar günü tam .saat ıs de 

Gala ta nhtamından d otru 

lznıire hareket edecektir. 

K aradeniz posta8ı 

A A OL 
VAPURU 
) I~ 

AGUSTOS Pazar 
Günü akşamı Sirkeci nhtı· ı 

mından hareketle doğ·ru Zon -
ıuldak, İnebolu, Gerze , Samsun, • 
Ordu, Gireson, Trabzon sürmen t 

of ve rizeye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acantasına 
müracaat. Tel. latanbul 1515 

Ve Gaatada merkez nhbm ha
nında Celipidi ve Stafilopat ac
antalığına müracaat. Telefon 
Beyoğlu 854. ..................... 

SARK MALT HULASA~'t 
~. 

1 

l_..ı •• d ku,,1.1 ve sır ••• <tt ıçın 

en mlic~sir dt'v.ıdır . ltlüınurıı 
ecz.ınelcrdc Lulunur . Umumi 
depoları Romonti fohri~ a~ı Telı•· 
fo n: fü·voirlu 5B:~, \'C İ:.Lanbıılda 
Ekrem ~~·ip eı~:t..:ı depo:,11 . Tele· 

fon İc:ıtanhul 7B 

Felemenk Baiı:ri &_.,'it 

Banka~ı 

l\1er kezi 
A nısted r a ın 

C.nlntnıla J,arukoy lıaııi <l .. irt:İ ıı ulı~uS3 

1 
telefon J!c) o,";lu 3i il · :> i\krkc 

poııtarı~si itı i0alinı le Allaleıııci 1 nn 
t cıckıı ~tr rı imi !:69 lıC'rıtı'\'t l~nl,a 
nıunııırÜıtı H' cnıni>l'l l.ıı'i:lları icarı 

• • llöyçe Oryant l.Janh 
1 Tarihi tc 's i i 1322 

Merkezi idare Berliu 
i 1'elefQn Be;yuglu 217.218·93J,985 

lı 1111 Ra:~:arı:~:~:1~:~:tı 
\'(' kasalar icarı 

·------...-..--.:.....-..--------------· 

L:··.F:~d:khd:-M~M.·~::kale~~-·~:~:~·~i;:-······ı 
komisyonundan: 

···············~ ..................................... . Z aradaki ltıtaatın ihtiyacı olan sığır ve ko)un etleri kııpulı 1.arfla nıtinakau)a 
konıııuştur. Jhnle i 20 - uğll3to~ - 19l9 salı gllııli sanı 16 da Zarad3 atk.eri sa· 

hn alııııı kum İS) ununda ppılaLaktır. Taliplerin şartname suretini konıiıı)Onumuzda 
gtirmclt•ri ve tcklilnıunelerini teıninatlarılc beraber 7..aradaki mcıkür komis)ona 
vcrıııclcri. 

K ı ııımııı.Jal,i kıtnntın ihti)ncı olan s ğır eti kııı olı zıırlla muııakasu)a konmuş
ıııı. 11 ı .. u-i !.'.:·rğurıot·c 29 lnrihiı de Kıııı ıı ıınc!n t:~keri talın a:mıı k<.mi")ChUU· 

da )ııpılaı•aldır. Taliplerin Karamandaki mezkfır komİS)Olla muracaa.tları. 

M nııi a, l\leımnen, Ka:.aba \C Kırkııgaçtaki kıt ııtııı ha)vıuuıtı ilıtİ)acı olan kuru 
ot kapalı zarfla ııı.1nakasıı}a konmuştur. llıalcsi 19 - Ağuato3 - 1929 Paı.arteti 

güııu rn1t 12 ele Moııisada askeri &atın ahun komi } onunda yapılacaktır. Taliplerin 
-şartname •urttini koıııi-)cıııumuzdn gt rmelcri e teklifnıımelcrini teminatlarilc be-
raber Maııi adııhi ıııezl,ur komb}ona \t'rmeleri 1 
A skeri ihlİ)UÇ için 33 kalem HontE!,ı·n eılıaı \ e malzemesi k ııpalı zarflıı wi.ına-

1' ta)ll l,oııınııııtur. ihalesi 31 · B 92'> cuıııartcsi gilnu saat 14 te yapılacalı.tır. 
Talıplorııı şnrtııaıııc} i homis}onumuzdııp lıedeli muka!Jilindt• almaları ( şartnameyi 
LmıiHk nııis:nlıkı·nı ınt;\ ki \'f' ı\ııkaııulo merkez tıatııı ıılıııa komisyonlarında da 
görclıilırl(•r) \C teklifrnııılf'lniııi şnrtrıarıı'! murihiııce ihale giııı \·e sııatıııdıın evvel 
koıııi,,} cıııı ı ıııuza vrrnıderı ı::in olııııur. 
........................................................... } , . 
f Uçün~ü kolordu satınalma komisyonundan 
~·················._.. .................................... . 

Çorlu Tekirdağı 

kilo kilo Münak asa tarihi 
l Ekıılf'k 

2 Zeytin )ağı 6000 
548000 21-ıığustos-929 çar~nb& sanı 

5000 • 
30000 • 
2SOCO • 

3 Pırinç 4-0000 
4 Bulgur EOOOO 
5- Fasulye 55000 50000 • 

28000 2.ı.ağuııtvıı-929 ı•er~enll• saat 
27000 • • • • • 

6 Mercimel :iSO(X> 
1 Nohut 00000 
8 l'atnkı;. s:;r,oo !">0000 • 
9 Mıı'.<tı rrı:ı 12000 8000 • 

IO Şı•l>ı·ı 11-000 llOl:O • • 
11 Ekıııı.k W9000 
12 Kurıı uzuııı l!"ıOO'l 14000 24·.ıığusto ·92') cıımıı:tf!! saat 
13 Sogıı ı eıooa ı 4000 • 
14 Arpa 330000 
15 ::,;ıımııı 500000 120000 • 

Münakasa teki 
15 le kapalı zarf 

• aleni muoak.ua 
• kapalı wi 
• aleni münakasa 
• k:ıı palı arr 

• aloai munakıet 

• 

• kapalı zaıf 

ı6 ahım BOOO 6000 • • nleıri miinakata 
17 A ı pıı lJ.100')0 25-ağueto · 929 pazar saat • kapalı r.arf / 

<_'orludul,i kıtaat ıht i}nrı İl(iıı 1ıent:çhi hıı'I ırıe\llddı iaşe lıi:r.alurında gosterilen 
tRrilılı rde iha!eleri } pılııcaı,ıır. Talıpleriıı şnrt ıuııncııiııi sornıek \C !~lirak etmek 
uzt'rc Çorludaki satın ıılrnıı 01111-.}c:ııuıın rııurncantlorı ııiiıı oluour. ., 

T rrulızondn buluıı,ın hıtaııt ilılı\ıi ı ıçiıı 6;'ı00 hi'.o !:iıJc )ıığ J>ııpalı zarf uııuli)I•~ 
ın111ı.ıknsa)ıı .korııııu,tur. llııılı:...ı 19·8-929 sulı ~uı.ii ant 14 te )apılııcaktır. falip

lerııı lt>'ıııinntı ıı U\.ıld-. l'leri~ le 1 ıra!ııuıdnki ı .. oıııiı.;yonıı nıüracaııtlnrı ilirı olunur. 

K ıtıınt ıl.tİ)ll• ı i~iıı 11996 Çl'ki oL--lrı kapalı 1.:ırf ıısulılc ıııuba)na edilecekti!\ 
llııılı·sı 1 • 'I · 929 Çııışı.rııl a f'lıııiı fltnl H Je )Opıloenht r. 'laliplcrin şartııa· 

ıııt'sıııi ı,ı ıııİ•)u un u.daıı rlıııa!ıırı \t' ~ıırıı·ı ım·dc ):Uı!ı olnıı şrl.ıldcki tc'ıııinatla• 
riyle ılıalt• «ıılııı<luıı enci ı,omi«yomıııııızdu 1 aıır f u!ıııımnlnrı ıliııı olunur. 

~·~·········••..+•• ..... ~·········•.+•••••••.+.+••········ 
J l)eniz satınahua koınisyonundan J . ........................................................ . 

llfi7tı ıııl'l ı e Efra dbifôl•liği ~ia· kuma~ Kupıılı z rna ıhale i 26·8-929 
51(}1 • kaputluğu • ı uıo.ut ııı gunu saat 14 tc, 
950 Talt>be l'lbiselıJi fiabnrdiıı kuına • 15 te. 
350 kııputluğu şıtyak. 

48000 ) erli amerikan hezi 
'>900 kilo Ko~elc 

4f,UC) Va kete 
250 a~ let Ml'ıti ıı 

20 kalr:nı Fllıİ'lı~ ılik i~ ıııa lzenıesi 

1770 ııı ·ın: JaıcLc clbi~clıği lıl'}at. keten kıııııa~ 
21 WO ffrııt elbbeliği 1 r:trıı kıı f'll!I 

137 l Şapka kı l ıflığı IJ1.•\1v ı.uıoa~. 

27·8·929 
salı gtırıu sııat 1 te. 

15 te. 
Kapulı zurfI:ı 28-8-929 çargan· 
La giimı sıınt 1 ~ lc • 
Kapalı r~'lflıt ihalesi 2H· 8 92tJ 
ı;,aı nL t gi.iııü saıtt 15 te. 

Milli mlıdııfaa \ekiıleti ılcııız ku\\etlerı f'frat "' tnld.>c i i l,ıi,acı için )UkımLı 
yaı ılı c~yıı n· mulzt·ıııe lıiııılarırıda ııııılııırrer guıı ve l!3 ılla ihaleleri ıcrıı cdi!ecchtir. 
Şartrıame!eriııi gıırıııl'lt i~:e) rıılPrırı J ıcr gurı , ·ermek i.,,tt') t•ıılcrirı } eHnİ ih alcde n t. 

lınrrer saa.ttu KtLSııııp.ı~dıı deniz s:ıtın alma komi.,., onuna murncnatlurı. 

(• .:· •!• 
:J500 ı\yalı. mııerıkan vırl:ılmıı kapalı .mrlln .ıhalegi 2i-fi 929 ı:urıı:ırt~i saat 14 
3000 ııırtro ının ı Ll imi 
I.IDO patiska kapalı Z-Jtfh ıh.ıleın 24 8·9'2<' cuııı ırt~ı ıwıt 15,:> 

Milli ıııiiılııfaa deniz kuv~ctleri ıhtıyacı ıı;ııı \ uı,arda yaıılı ı ş~~ı t.i·alarırıda 
muharrer gıııı v~ ı;;ıatle i!:alel;>ri icra cıtıl •c('kl r. Şartn:ırııclerini ~ ırıııek iste}enlcrın 
her ~ü11 vermek i· tey.,ıı l erırı yto.n1111 ihalt><le mıılııırrer tın:ıtte Ku uııpaşuıJa denıı: 
~ııtırı al ıııa koııı i -ıy oııunıı ıııiıı a ;aaılu ı . .......................................................... 

ı• Hak!r köyi: m.fo barut fobr.ikalar ndll ~malt ı har:ıi i" J 
c{Jt ı~tımıbul snhııalma konıi!jyonuııtlau: y 

........ ..................................................... J 
1\11 cH'ut numu'ııc -.e şarııınııı~ H'Çlıilr rııuhtclıf ebatla ccm n 18.500.00 l adt"l 

J kop iıl nıiıLa\ul\ ~ı kıı,ı:ılı ı.arlh ıııuııakasa)n konulmu2tur. 11.alesi 4 • 9 · 929 ı.;ar· 
şuııba gi.ıntl s.'l.ıt 14 ı · ırnı kılıııacııktır Şartııaın<' rıi görıııek ı~tı•Hııkrin lırr guıı 
koııııtı\'Oıııımııt.a nııırc:ıııotları \C ıı.iın:ıkn D\a istırak etmek ı t!')eııl ruı t nııııatlar rıı 
lıav i teklif ııırktuplıtrını ) t\1111 nıuan eu.ııclr ıha la saat ınd~ıı e\ el Ank:ı.:.ıda nll'rkı.:.ı: 
satın alma korııİS) onıııın lt'\di eylemeleri. 

M uhtelifulcins :a kalem rıındt>ıı )ıığlııı ı kapalı z.arf föıılılo ıııiıııakasa}a kuııııl

ın~tur. 2 · 9 - 929 puz.ırte.:ıi guuu &ıııt 14 de ilı:ılı· r ıcın 1,ılııınra.,tır. ~rt· 

nıııııey i Korınelı. İıııteyeııle. in her gün komisyonum uza m urat;l1utları ',. ııııuıukaı:ııı) a 
i~ti rak eıiecjk Itır in teıııiııııtlarıııı havi teldifrııuııeleriıı ) c\ ııııı rıımın eııiııdc ılıııle 
ııaat uıJaıı enı:l Aukara ıııerırnz salın alına komieyoııuıı:ı lt•\'dİ eylerue-ll'r i. 

16000 J,ilo Arpa ıı ıiinaka~aya ı.oıııı l rıı ıı~tur . l lıalı· .. i 11 • t :yliı l · 929 rnııı:ır· 
ksİ gti ıııı "aal 11 de iı r ı kılııı ırakt ı r. İtıt\ıı ı ı lıp cı'ıı ıı larm tcıııinalb· 

r i lı• l ll'rııhı-r l.ı;ıııi~yoııa nııırarııatları. 

Sıhhat ve lclimai Muavene 
. Vel<Blelinden: 

Bu sene Tıp talebe yurduna iı ıtihansız 
olara·k kabul edilecek tanı devreli lise nıe
zun1 arınırı kayit müddeti eylülün yirmisi-
ne kadar temdit edilmiştir. Talip olanların 
J)ir~aıı ev,rel nıahalleri Sıhlıat ve Ictinıai 

·:> 

uaveı1et Mtidürlii (leı .. ineıııu.ı--acaatia nıu-
anu~ e ·ini ikmal ve Vekalete gön en.neleri. 


