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SDOr 
Gazi hazretleri 

ve yarın 
saat 17 de Ankaradan hareket bugün 

şehrimizi teşrif buyuracaklardır ti 
Gazi hazretlerine ıstanbul halkınin ta'zim 

hislerini arzetmek 
Qzere bu gün ızmite bir h~y'et gidiyor • 

••• 

-
R euicümhur hasretleri ge~n aene HaydaıpGfG ganna plıarlarlren ... 

Kadınlar birlirliği dün toplandt 

Hanımlar huk oklarını 
müdafaa içiı~ 

bir gazete çıkarıyor.Jr • 

'
-m•-----.ııınuııııw~ 

= Kongrede kazanan hanımlar = 
-l lllllllUMIUllll•llUllllllllllllUllJllB-'WSIFWllll~I~ 

Dün toplanan kadmlar lirli w,i 

Kadınlar birliti kongresi dün Kadın sesi namiyle bir gazete 
saat 16 da toplandı. lçtimaa Li- neşıi ve bu raze.enin kadınbtıa 
tife Bekir H. riyaaet etti. Birlijin hukukunu miidafaa etmeai karar
bir senelik meaaiaini izaheden ra- laşb. Nihayet yeni birlik idare 
por okundu. hey'etinin intihabına l'eçildi. Ba 

Bu rapor aza tarafından mü- intihap nelicesiode fU hamm1ar 
nakaşaaız kabul olundu. Müteaki- en fazla rey aldı: 

ben konıre riyasetine iffet H. Latife Bekir Efuyif Suat , 
-ia~llap olundu ve rumamenin 

1 müzakereaiae geçildi. Bazı mad- iffet Halim, Mediha Fazlı, Lebibe. 
Telefonla -·------ı,Yu••n ......... : 7Mtldlı•lımız ~ deler beriacle hararetli müaaka- Aliye F.at, Aliye Halit Fahri, Re-

1 

-..,. plar oldu. Kaclmlar Wrllfinin bey-- fide, Umla Refik. S.ime Faik. 
Ank~ 4 Telfoala 1 y • t b 1 aelmilel k•Atnlar konpainde l'lls- Nesime lb...mm. Halide Nusret. 

Rei8icü~har. ~s~tleri~in btanb~la tqrifleri güni kal, unanıs ana ceva ınıız terdifi meYeudiyet tükranla yad- Semiha Rauf ve Güzide hanımlar 
81lrette te8pıt edılmıştır. Gazı bazrederı yarın akfam lbua ktam] edildi. ibrazı ekaeriyet ettiler. 
8aat 17 de Ankaradan busu8i trenleryile ht:ınbula hareket 'j ı-
cdeceklerdir. Reiıicümhur hazretleri Ankaradan ıneral8imle i esas arı H. Ragıp bey 1 y aluul.i nıevkuf lar 
t~yi edileceklerdir. .Mera8ime, t('!frjfata dahil bil'umum askeri ıh kk d • ı A t 
v~ rnilki rical ve de~~ir.i r~~ ve memurini İftirak Aedecekler- a ın a yenı ma uma BVYfJK ELÇiMiZ RİŞVETÇILER 
dır. Teşrifat umum mudürlügu tarafından bu busu8ta lazım gelen . 

1 
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tertibat ahnmı!f -u· davetnameler gönderilmiştir. Merasime aHııı~ıı.lfl~HHlllllllHJIHll'JIHIUflllllll~IHn!"""""'UflltlHftlllllHHllllllllHlll~~llllllUllllıll§ •• G ÖNDERi Lı· YOR 
"jaqueue. tame" ıa iştir•~ oı .. ~~c~ktır. _ . Fıran romlar ışı evelce muza-;: BUGUN GELiYOR 

Rei8ieümlmr hazretJerıne katıbı umuoulerı Tevfik ve mu- • • _ 
_hafız kıtaatı kum.and~na lsmail, Hakkı beyleri~ y~verleri,. K~tab- kereye hır mevzu teşkıl etme- = Türkiye ile Rusya arasında ye-
ya meb'usu Nurı, Sınop meh usu Rerep Zuhtu, Gazıayıatap = d•.... •• C . • -: 1 ni esaut dahiliacle yeni bir ticaret 
"meb'uıu Kllıç Ali ve fırka katibi umumisi Saffet beyler re- ıgıne gore emıyetı Akvama muahedesi akti kararlqmıtbr. Bu 

fakat edeceklerdir. . = • • •del• •-, muahedenin akti için Moakovada 
Gui baretlerine \Oekillt>rden kim8e'IJIB refakat edip etmf'- = nıçıo gı ım . = müzakerat icrası tenaip olunmuı-

wceği malünı dt--#ildir. - Ali Sıire) lmlllllllllllHllHIHlllltnlllllllHllllllllllllHlllllllllllllllllUIHlllllUIHltlllftUtllllll IHlllllilıı I NIUlllllllllllllllllUfii tur. Hüseyin Ragıp B. muahedenin 
~-----·--~--- - --

Ankara mui
abirimizin Gazi 
bauet!erinin ha

reke tine dair ol
an telefon hab
erini yukanya 
yazdık • Burada 
yapbğımaı tahki
kat ıudur: 
Gazi Hazretle

rini hami l olan 
lren yann saat 
11 de tehrimize 
,...uvaaalat edec
ektir. 

MiifarüniJeyh .. b>n muha/ı• kıtaatından bir manzara •. 
Hz. bu sene ma- Dün Jll! 
ar fa • l ma- atı ve süvari müfrezesi dün tehri-

a mucıp meraaim yapı ma . 1 • tir' 
. mıze ge 11Hf • 

aını arzu buyurduldan cıbetle te· Muhafız kıtaatı HaydarpafA-

bri111izde tak kurulmayacak ve bu- dan araba vapurile Sirkeciye geç-
il• mimaail tezyinat • yapılauy- . oradan do.ıır.uca Dolma-

mıt ve •· 
•caktır. bahçe sarayına ~tmi,tir. 

Malıua bir seneden beri Gui Süvari mOfrezesi ise Haydarpa-
tlazretlerine mltehusir bulunan tadan Osküdara · ıeçmi• ve ora
'-tanbul balkı keaclilerine ta'u• dan araba vapurile Kabatqa çı
laiuerini izhar etmek içia sabırsız~ ~ak saraya fitmiftir. 
hlc .. yanm beklemektedirler. Gazi Ankara: 4 (A.A) 
ltz. ni lstanbul fe)lri na1DU1a kar- Reisi Cümbür hazretleri Y.ann 
lılanıak ve latanbullulann hissiyati aaat 17 de latanbula müteveccıhen 
t.'ainıkiranelerini kendilerine arz- şehrimizden müfarakat buyuracak· 
~baek üzre bu alqam şehrimizden )ardır. 

lllite bir hey' et gidecektir. Bu hey' et b' J d t 
lbeyanında vali, halk fırkası mü- Me us an ave 
tettiti ve kolordu kuma~d:ım da C. H. F. Müfettişliğinden: 
.tlunınaktadır. Meb'uslar Gazi fstanbulda ~uluı an meb'ua bey 

z. ini Haydarp"f8dan karşılaya
~aldardır. Mamafi istikbal p ogra- efendilerin S-8-929 bugün saat on 
.. 1 bugün kat'iye t kesbedecektir, dirtte fırka merketine tetriflerı 
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Tilrk - Yunan müzakeresinin tına göre cevabımızda istinat etti- eaasab hakkında hükumetten lizım 
inkitaından sonra Yunan sefiri M. tinriz aaat hüliaatan şudur: gelen talimatı almıştır. Hüaeyin 
Papanm yeni tek.lifine cevabımız Yunanhlar, mülga Osmanlı bil- Ragıp B. bugün Ankaradan şeh-
bu gün Atina sefirimiz Enis 8. küme.ti puaportiyle Türkiyeyi ter- rimize a.det edecek ve bir hafta 
tarafından hariciye nazın M. Miha- kedea rumlann avdetinde israr burada kaldıktan sonra Moskovaya 
lakupolua tevdi edilmit buluna- etmeden eve ı bütün muallak gidecektir. 
caktır. Yunanhlara verdiğimiz ce- ınes'eleler halledilmiştir. ••• 
vap hakkında henüz resmi bir Emlik mea'eleainde, henüz ve-
if'ar yoktur. aika almayan rumlann vaziyetini 

tespit edecek olan etabli bahai 
gibi b6tnn çetin mea'eleler hall
edilmif, yunan sefiri M. papa bu 
teklifleri hükOmeti namına kabul 
etıaif, M. papa ve M. Diyamando
pulo... da kabul ettikleri veçhile 
cemiyeti akvam tarafından mün -
tahaP mübadele komisyonunun bi
taraf i&uı M. Riva• ve Holftat da 
bu teWI kabul etmifler bir itilif 
aemial bulmak için her, iki tarah 
tablpı.tmifler ve kararlqaa eau-

Ancak bu buauaa ait bütün 
Yeaaikin, her iki taraf arasında 
cereyan eden muhaberabn bu 
hafta aonunda nefl'edilecefi söy
leniyor. 

Verditimiz cevab1D mahiyeti 
hakkında tehrimizin alikadar 
mahafilinde tab kikat yapbk • 
Bu malaafilin verditi malu
mata ve bealedifi kanaata l'Öre 
meselenin son Afbası şöyle hGJisa 
edilebilir: Y unanhla.r son Aakara 
müsakereaini müteıaadi1en tavik 
ve tehir etmifler, ilk kabul ettik
leri teldi biWaare ret ve yeni ye
ni tartlar aerdetmifler ve bu su .. 
retle mizakereyi akamete utrat-. 
lıiıılanbr. 

Ankara müzakereaiıain akaaie
tiae ratmen yunanlılar m..eleyi 

yeniden uyandırmata bat vutdq
lar, kendi noktai nazarlarıam mü
zakere tarikiyle terviç edilemeye
cejini anlar anlamaz bqka kapıyı 
çaldılar ve Cemiyeti akvalD& mü
,terekea müracaat etme~izi 
teklif ettiler. 

Atina sefirimiz Enis beyin yu
nan hükumetine bu gün vereceği 
cevabımız bu yeni manevrenin ta
mamile reddini ihtiva ediyor. 

Şehrimizdeki mahafilia kaDU-

lar, v .... murahhulanmn da tas
vibtyler milbadele komisyonunun 
zapb• teçirilıniftir. 

i 
Fi....t namlar balaai. nelce bu

uun itilaf zemininden hariçtir. 
M.-leain bu aafbuma ıöre ve 
C:e...tyetl akvam yeldlferi tarafın
.. .. nrelce kabul -edilme•e rat
.. .._ firariler balui için cemiyeti 
ak.ama muracaatı kabul etmek&
,_ •tr- iörille•~melde6. 

~ * · 
Atma, 3 

ffAkümet fırkuıaa ........., bir 
suete; Tlrk - Yun• muallak mu
elelenllin halli için Ey16Je k.-lar 
bir ~rei tesviye bulunmUI memal 
oldatunu ve Yunaaistanm ancak 
eyltlle kadar bir aureti hal bulu 
namaasa cemiyeti akvama müracaat 
edecej'ini yazmaktadır. 

Atina, 3 
Mezunen Atinaya gelecek olan 

M. Papa pertembe pnü latanbul
daa hareı.t Meeeldir. 

Ankara, 3 (A. A) 
Moskova büyük elçisi Hüseyin 

Ragip bey yarın İstanbula hareket 
edecek ve bir kaç gün iatanbulda 
kaldıktan sonra Moskovaya gide
cektir• 

Ankar~ (A.A.) 
Moskova hü) ük elçiıd Hü

seyin Ragıp bey sovyet hükô· 
mdile akdedilecek ticare-t 
muahedesi müzakerata için 
bqmurahhas tayin edilmit
tir. Diğer murahhaslar yakın· 
da tayin edileceklerdir. 

-Yeni ticaret 
.muahedelerimiz 

Ticaret n sanayi odumda 
o.up s.Jatiyar. NecmettiD ve 1.. 
mail Hakka beylerden ıalrekkep 
bir 'ko~a tefldl edilmifti. Bu 
komt.yoa Jngiltere ve ltaıya ile 
akt~lttcek yeni ticaret muabede
leriain esaslan hakkında bir rapor 
bamiaıunaktadır. 

Beyru t fakiiltesi reisi 
Bcyrut Amerikan t p fakültesi 

reisi Misler Vorlt şehrimize gel
mi,tir. Bir müddet burada kalacak 
olan Mister Vorlt dun bp fakülte
•İDİ ziyaret etmiıtir. 

-irtişa tahkikatına yedinci istia
tak dairesine ... evam ohmmalda. 
dır. Mamafi 

dün yeni 
bar iaticvap 
yapılmamıt / 
br. Yalnız, 
Ankarad a 
bu iş için 
teşekkül 

eden komis
yon da da 
mevkuflann 
iaticvabı 
muhteme 
görülmek 
tedir. 

Bunu• 
için me• -
kuflann ou 
ginler4e 
Aakaraya Nazım B. 
ı.Snderileeeji tahmin edilmektedir. 

Ankara. 4 (Telefonla) - latan
ltul mlddei umumisi Kenan 8. la
taahuldaki irtita tahkikab etra
fıatla Adliye vekilini ziyaret ede
rek izahat verdı. Buwün tekrar 
Priitecektir. 

Kenaa beyin bu alqam aYdet 
etmai muhtemeldir. 

Burada temyiz reislerinden aaii
rekkep bir lı09liqonda me~ 
tetkik ol~ac:atı, lstaal»ul ludd•
letiain iftita muaualan hakkında 
men'i muhakeme karan nrdiklerf 
dotna defildir. 

Fransa ile 
ticaret 

muehedemiz 
Frama ile akdolunacak ticaret 

muabedeainin projesi ticaret ado
aınea ıkmal edilerek ıktiaat veki
Jetine r ondcrilmi,tir. R' · ı ~ . _ rica olunur. 

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



icmal 
Asri, ienni göçebelik 

İ ııgfücn·<lc, güzel blıı nıe' ktde. 
bütün ılünva c;oculdart için ~.000 
l:i ilik ( Korı)a ~ehrindt'D bilyiik) 
bir kamp kurulmuş! Ta Amerika· 
dan, cenubi frikadan, .A,u.ıtnl· 
yadan tutunuz da eivar .lir•eaya 
katlar hemen ht>r diyann genc;teri · 
lıu aııri ve fenni göçehe ha) alma 
lür kaç hafta için i~tirak edİ)OP 
lar. On ay mektep bayatından w
nra ac;ık hir hauda )aşamak, tür· 
lü tiirlü O) unlar, faideJi idmanlu, 
ııi afrtlrr, eJleatt.le•~ )'••'1•, "'._. 
orlar 'e billıa~ea hf'r Mtüdill ~~ 
~tik ıniiınt•et:İJlcriai girmek, eolar· 
la ta•ŞD')8i •.•• 

Bu ha) atın ıı.ent; neeJtı ne bü· 
yük bir kuvvet ~t."Ceğini titi· 
tününü2. 

Mcmnuni)cde görüyoruz ki 
memiekNimizde ele ramiJ ve ter~ 
biJeDİD bu mühim cilleli uiua1-
dı. Mekteplilerimiz yaz ıatilleriu· 
den Mtifade ile bm'-lant aevlcedi-
1 iyorlar. Hükumet bılhae a hu as-
ri terbi) e c ttneuüh hUM&w .. 
itina crme.K'tedir. 

Kara· deuia v ya Maı•ar• ..,. 
hillcriu len hir uı üna11ip ) erde iki 
hafta kamp ilemi apmış J11TrU
IMı goroyorua. Taae bir ruh edt
nıyorlar, hutun ~ne11in yoz un
lukları geçiyor. Yeni en ye yeni 
bir vucur, yeni \)ir dimağla dabil 
oluyorlar. 

Çok fUlr.ür terbi eden gayenin 
yaJnız hafızayı işletmekten ihareı 
olmadığı 1 urkiyede anl~ılmap 

haşladL Yakın umana ~n bia
de mekrep wıanba ınn haflıUIUD 
tenmi e i addolunuyordu. Ç~alk
larda hareket bir cürüm cfe«ihc 
hıle bir hafınik unncdilmekteydi. 

'.Bun .. mebnidir ki 1ııemleketi
mizde efendiler neali vicutça bir 
az düşüktu•. Ta, ve nilrie baeta
hkları, artritiem çoktur. F..eki :e. 
lıiiili kaiemlerinc devam eden hü
Jefa efendileri ~öz önüne getirin •• 
Ya~amaktan Lezmie riilpc eahip· 
Jerj. Muharebe scnclt•rindc Harbi· 

e nazarcti katiplerine aııkcr dbi
eesi ~i:ydirınişlcr ve bunlara hafif 
talim yaımrnnşlardı. Yakalarında
ki kadif eoio rengine telmihan 
•• çikolaıa hölıiğü ,, adrnı alan hu 
tiviJ efcndilf·r bir haııt3hanenin 
eekcnceiııe benziyorlardı. 

Kamp uıınlüne riayet ve dev 
m1a bizde neslin ısrıf~eına do~ 

«idilehilir e hu J&lıf aya şiddetJe 
lüzum lıi •lilmektedir. 

.En tendurust milletler •4=ık 
hava<la en çok dolaşanlardır. Be· 
davetin faidesi yok değil. l§te ao-
ılo • eakeonlar, tabir caizse bir 
medeni bedevilik ihdas ettiler. 
A~ıkra y~amak ve por bu ırkm 
eali adetidir. Yirmi, otuz yıldan
llerı kıt'avi Avnıpa onları taklit 
ediyor. 1'üt6n, içki, kahve ve sa· 
ir mükeyyif ~eyler, kapalı yerde 
ya~amak, şehirlilik hir tereddiyi 
mucip olmaktadır. Hunlara bir ak
ııülimel lazım ki be,er çfirömeein. 
.O. abüU111eli fimal milletleri ha
........... Bia onludarı ziyade buna 
•ahtaaL Maarif nkiletinio luı
mpçıhğı resmi bir nıue&eeee ad
detmesi ruilleıe bir tazelik ver
mek itibarı ile eon derece mem
nuaiyeti musıelır.im olınaltdrr. Her 
mekıebin, 1 ürkiyedeki her maarif 
mtieMe&e inin kamp11 gıdcbilıncei

ni temenni ederiz. 

,!acera ro!llam : 19 

Müthiş şeyi 

Maurice Leblanc 

Yanm snat sonra bir sırt çık
tılar. Artık atJar yürümeyecek 
hale gelmişlerdi. Bir taraftan 
karanJık ta hastı. Şimdi lzahelin 
iıini naaıl bulacaklar? 

Meddin getirdiği 8U arka 
tarafları doldurdu. Simon: 

- Ötekilerle aramız kesildi, 
dedi. 

Şimdi ikigi kuan1ı&m içinde 
oteki arkada§larıyla ınuvaeelal.n 
katedilmiı bir haJde bulunuyor
lardı. 

Sjmon sırtın Üitilnde bir •i• 
Lir sola yürüdü. 

Dolores heybelarden yiye
cekleri çıkardı: 

- Yiyecek var amma içecek 
yok! dedi. Su şişeleri Antonyo
buıı bey besinde kaldı. 

Ve atların üzerindeki battani
yeJerİ yere serdi: 

- Bu gece de burada uyuyo-

Ağır ceza ve ceza 
mahkemeleri 

tatil ediliyor 
11 -

Ceza mahlaemeleti 29 +•· 
toetan S ey~ lratfa• H fÜlt .aı 
ed~ceklerdir. Mü•tacel davaların 

rüıeti i.çia. Adliye vekilıt ti bu ae
•e biılinci n ikim ceza __... 
melerinin nöbetçi olduğuru bildir
miştir. 

B. meyallCla ajv ceza mahke
meai de 20 atuıtoıtan itibaren ta
til edecekti.. 24 ağustosta aaır 

cezada .. Uhekeıne etltnMIİ ımı
karrer bulunan $a1tfr paşanın hıı 
Aliye hanna da birinci caza mah
laeınesinılle .-... eme edilecektir. - -
Ema11eııe 

Ekmek 17 kuruş 
E111aaet idi.at mi M &yeti HD 

on beş günlük un fiatları111 iet_. 
•tm.J ve csuıla bir te.dfü •örül
mediği cihetle ekmek fiab 17 de 
ipll:a olunma.,tur. Birinci nevi un 
fiatıa.ı yiiluelm.'t oldujuadaa 60 
para zammedilue'lll fraacolaya 24 
kuruş azemi fiat konulmuştur. 

·= :· :. ~:: 
Un resmin'n tenzili hakkındaki 

tarifenin muddeti aj"\l•tos Dihaye -
tinde hitam ı.uJacaktır. Bunun için 
eylUldan itibaren ithal edilecek 
unlara tam tarife tatbik edilme•i 
icabetmcktedir • Bu takdirde ek -
mek fıabrun üç , dört lnanaş daha 
y\iluelmeai bir :ıanaret teldiai ah
'JW· Mamafi tarifenin , laeyeti ve -
kile karariyle teırin · evele kadar 
temdit edilmesi de muhtemeldir. 

l\luhtekir fırıncılar 
Encümeni emanet, narhtan faı.Ja 

francala satan 15 fınanın tecziye
sine karar vermiştir. 

Pencereleri açın ! 
Encümeni emanet dünkü içti

maında, sıcaklar devam ettijİ 
müddetçe tramvayların laer iki 
taraftaki pencerelerinin açık bu
lundurulmasına ve bu hususta 
tramvay şirketine tebligat icrasına 
karar vermiştir. 

Taksiın ıneydanı 
Taksim meydanının tevıriiae 

dcYam olunmaktadır. Bu ameliyat 
hu ay nihayetine kadar bitirilerek 
gelecek ay bahçe ve havuzun in
şasına başlanması kararlaşmıştır. 

Ahçı mektebine 
lüzum yok 

Geçenlerde Cemiyeti umumi-
yei belediyede, şehremanetinin ~ ir 
ahçı mektebi ve belediyelerinde 
Direr hi:ımet~i büroıu tesis etmesi 
~in Jzadan Hil1111et Pt- tarafından 
bir takrir verilmitti. Bu takrirler 
emanetçe tetluk olunmutfur. 

Neticede ahçı mektet>i teaiaine 
IGııum olmadıtJna ve hizmetıi bO
l'08U 1eshl baldundaki takriria de 
naurJ dllılcata ahnmauna karar 
nrilıniftir. -
H11arllle 

Sanayi ıncktebindc 
Bu aenc sanayi mektebindeki 

tesviyecilik 'e tenekecilik şubeleri 
ıslah olunacaktır. 

-2-· 
Kablo boyunca 

Doloresin yanı başımda uyu
du. Genç kadmm uykusundaki 
muntaıam teneffüsü Simona ııe
nni gibi geldi. O da bir az daldı. 

Uyandığı 1.aman ortalık epey
ce ağarnıı~tı. Dolon·s dort heş 
adım i1crdf'ki kiiçük bir t<'penin 
ettıginde, eğilmiş su içiyordu. 

Simonun u1 andığmı gorünce, 
heybesinde getirdiAi yatsı alümi
nyoın bardağa su koydu ve d• 
Jikanhya getirdi. 

için, dedi, ben de deniz 
suyudur, tUzludur unnediyor
dum. Halbuki deAilmiş •. Göl su
yuna benzeyen tatlı bir su .. 

Simon vaziyeti anladı. Deni
zin ahı üstüne geldi~i zaman, 
nehirlerin yat~kları da allak bul
lak olmuştu. O civara en yakın 
isabet eden nehir mansabı, Som 
nehirinin man&abı idi. Bu neh
rin kit:e kitle suları otede beri
de kuçük golcükler halinde pek 
ili bulunabilirdi. 

Atlar da, sanki tatla suyu an-
,.,., l , ..1 - _L-

Yıldızdaki eşya Kumaryüzünden Talebe birliği 
kongrası 
toplanamadı 

Adliyece kasım paşada 
satılığa çıkaFılıyor Bir cinayet oldu dün 

·-
l:'ıldız ı...a.h..ıeaİDİn kddi 

Iw.lıluada s.ı.-.. Ahmemet aulh 
ikinci ceza mahkemesin.in verdiği 

kuum teaıy~ mallkerneeillC:C taa
dili dolayuıiyle diin Mütldei u•~ 
mt muavinlerinden bazılan Yıld .. 
pzinosuna gitmişlerdir. Bu ziya
ı:eaa sebeıti ...ı.u.e karan,le 
......... elu... tıln .. r alil vıe 
edevatının tespitidir. 

Bu alit ve edevat Dün tama
miyle tespit edilmit ve sablmaaı 
kararbtbnhııa..-.. 

"Mario Sera., nm eşyau. ya şeh
re•aneti müzayede salonu~ ya
hut ta yıldız IAziaosunda. .ntıla

caktır. ,.,. .......... ,d. 
Bir maznunun tevkifi 

Dün Ağır ce:aa ~eaaesi 

Cahit efendi iarniade bir g~nci, 
Arif bey namında biri.ıü iWürmej"e 
tepbbüs eylemek ciirmiyle ıaaz
nuaen muhakeme etti. 

. Cahit efendi gayrı evkuf 
bulunuyordu. Okunan dava ena
kma naıaren müddein'a bir tica-
ret işinde utak olclulda.r~ ~at 
bir arahk aral~n aç*hjı ~ 

nehayet silah mesele•İnin vukua 
geldiği anlqı.lıyordu. 

Mahkeme Cahit efendinin ü
teaddit defalar ..aı.kemcde iabatı 
vücut etmedijini 111a2an tlikJaate 
alarak tevkifine karar venli. 

&aun üzeriae bir jaMlaraa 
gelerek Cahit efe.adiyi tevkifhalle1e 
sev ketti. ' -
Hlltelerrllı 

fbr t! 
hmirde bir depcnun ihale ka

ranm bin lira ekıik yuan maliye 
memurlanndan Rıza bey ~ ıene 
hapse mahküm clmuştur. 

Enver pş. yah~ı 
Eaver paŞ4lllln Kuruçeşın deki 

yalısmı tütün inhisar idaresi satın 
almışbr. Burası tütün depo~u ya
pılacakbr. 

Posta baş ınüdiirü 
istanbuJ posta ve te1egraf bnş 

müdürü Hüsnü B. tedavi edılmek 
üzere Dir ay mezuniyet al .. •thr. 
Hüm6 B. mezuniyet müddetini 
Bursada geçirecektir. 

Felaketzetlclerin iskanı 
n 

Seylap Wıasına JJidU !Jilali 
ahmer hey' eti tetkikatını ilıma) 

ederek raporunu bazır&amıttır. Fe
likete uğrayanların Baybuttta is
kinlanna karar verilmi.tir. 

Ziraat odaları 
Şimdiye kadar ah) bir vazly tt~ 

kalan vilayet ıiraat odalaruun ti • 
caret odaları gibi faal vau~te 
reçmeleri lüzumu iktisat velrile
tinden vilayetlere bildirilmiftif'. 

Bir kaçakçı kuınpan)aı;ı 
Kaçakçıhk için şehrimizde yap

tırdıkları husuıi tertibab haiz 
olan iki motorle İtalyadan izınire 
127 teneke b nzin kaçıran bir 
kumpanya İ•mirde derdest edil-

miştir. 

- le 

K'asunpqada bil!' a..hYetle -..., 
akta• ltumaıı yüıü.e.. llaalı biı 
arbede olmuş ve iki kişi ağıl' MI

rette varataqgaıttu. 
Kasım,..-. İ•lııellt c..ldeei• 

de Ahmedin kahvesinde k u m a r 
oynamakta olan Mustafa., Ahmet 
ve tliiNyia i.miıl.lıe Üf kiti bilı 
arahk. havsaya bttltŞ111uşilır n lııv
nlardaa Mustafa b'lakla Ahmet 
ve iN.f::pİ atar ••ette yarala
mıllır. Carih hadiseyi müteakip 
luçınalr istenaişac <te 1>'9Ülw tara
fmdao yakalanmı' ve yaralılar da 
hastan.ye kalduiba~. -Te.rkos! 

'Ferku firlaetiyle _J•lli Wr ibtilll 
ç+tı. Bu bwsu•ta na& v~ti1le 
şirket murahhaslan arannda _... 
akere cereyan etmckk6. B mi
zaker e şehrımu eki Terkoa wy\L 
aebekes"nin ehrim'zin bugünkü 
ihtiyacına g · re tevsii ve yangın 
vukuunda bir çok yerlenle kili 
mıkdarda su buhınabilecelıl tHti.-
~at ahzi Ha• tutulmaktadır. 

yelli kibriti r 
Kibrit inhi•ar idaresi bu Wta 

içinde ,·yuaya yeni k)l).rıt ıka· 
:raeaktu. BwJar ufak kutu arda 
olup her kutuda 40 t~ v..-cbr. 
Bel.eri iki lın11uşa sabbcalıttu. 

Anıerikalı tal be şerefin 
Şehrimizde ~ Aaerillan 

talebcHri ferebae perşembe akfa
au Tük eupda l:tir "alo en
leceJ..tir. 

AJi iktisat e.ncünıerıi 
Anad lucla tetlaik eyahatine 

çıkaa ili ikt'sat mecrtsi eaw•eai 
Trab:ıondaki tetkikatım Wtirmelı 

lii.ercdi.r. Hey t yakında Er:ıuru
ma gidecektir. 

Ankuraıuıı iınarı 
Ankaranın mar'Je meş~ mi

mar M. Yan en tetkikabru ıkmal 
ettiji c 'betle bu•Oalerde Ahllaa
yaya avdet edecektir. 

Ankarada bentler 
Ankuada 700 bin lira arf edile

rek iki bent inşası katarlaşmışbr. 

t>osta umum müdiirü 
Posta ve tel.raf umum müclurü 

Fahri bey Trabrona gitmiştir. 

Ruslar vapur kiralı)or 
ıh Ruslar İskenderye ve Pireye 

al s~vketmek için 24 Twk n
puru kiralamaya karar vernaİftİ•. 

Sokakta oyun yasak! 
Kaldmmlar üıeriade oynayan 

çocuklar z.abıtai belediye memur
lan tarafından menedilmete ba•
lanmışlardır. Memnuiyete ratmen 
oyun oynamakta İ•rar edca çoc:uk
lann velileri cezalandmlacakhr 

1 

bu tedbire sebep çocuk oyunlan
aın kaldmmlar iberlnde gidip gel
meyi işkil etmesidir. 

Garsonlar ccnıi)ctiude 
Esnaf cemiyetleri müralcipleri 

garsonlar cemiyetinin hesaplarını 
rüyet etmektedir. Cemiyetin ca~ 

ki idare hey'eb :ıemamnda aui İa· 
timal oldutu aöylenmektedir. 

çük golcükJerdcn biri11e dalını§- Tesadüfün hoylı • bir macerada 
lar, uzun ı;aatların susmdtığunu kendisine bir kadını nası) yol 
çıkarmakla meşguldüler. arkadaşı yaptığını düşi.inmemİ§tİ 

Az sonra Dolores yeni l>ir fCY bile .. Bu kadın kimdir, nedir di .. 
ke§fotti. Bir telgraf kablosu.. ye merak bile etmedi. ,f ~kat İ§te 

Simon: bir kadın ki, mevzun endamiylc 
- Bravo! dedi, 1ngiltere ile cidden güzel ve t'ıızip hir mah

l'"'raıı"a arasındaki kablolardan Jfık. Ne olurı;a olsun. Hangi gti· 
biri .. Bu kabloyu kayhetmiyelim. zel kadın, lzabelin ~erini tuta 

Onun gittiği i8tkame~ Fransaya Lilir? 
giden en yakın İ8tikamettir. Yürüdüler. Sağda 6olda talana 

- •'ransa ouk.. atlarımız da- çıkanlar okadar çoğalmı~t. Fa'kat 
ha altı saat hile yürüyemezler. hunlardan da ara eıra i§C yara· 

- Yürüyemezleree oldukları yan malUmat almak kabil olu
yerde hırakmı. }'akıt biz yaya yordu. 
gideriz. 

Kablo iıtikametinde teknr yeni toprak meydaua çıkalı 
1 kt ı K d l b

. iki gün geçmişti. 'üçüncü aün yo a çı ı ar. areı an ge en ar ., 
adam: ba,hyordu. işsizler, sereeriler, 

_ Kabloyu takıp edin Diyepe ganimet avunı çıkanlar, her t~hli
vuıreınız, dedi, Ben de buraya keyi göze alarak yeni toprağa 
kadar Diyepteo hep kabloyu ta· saldırmıı ve hatta buralarıoı 
kıp ederek geldim. doldurmut bulunuyorlardı. Yıkı· 

Takıp ettiler. Dolar~e bir §eJ lan eehirlerin içinden kolay ko
söylemiyordu. Bilhassa atlann lay kazanılan servetin pe§İne dü· 
yorgunluğunu dü§ünüyordu. Si- ırnü§ perakende ve dağınık bir 
mon ise Dolores ile hiç meıgul insau alayı!. Öyle bir insan ala
deAildi. Onuu iatediji bir an ey. yı ki, kimseni• kiıneeye emniyeti 

Talebe ~i.Htıı koagNÜ ctiu. 
yapılamamıfbr. Vil.iyettw ıaüsa.
ade alındığı taktirde kongre bu 
gün saat H te akdeclilec:ektJr. Es
li:i iclue hey'eti91i• i•1-ü ı..WıDnda 
verilen karar kanuni telakki edil
mediğinden Peşte ko-.remne i .. 
aak etmek iiz•&e ltidik LıılaN bııt
y' eti.ce ev~• aeçilea w•h•ı· 
lar bu gün. Peştere haı-eket ede
cekler4'ic.. -

Adaııada bir tccavllz - Mı sırlı 
fik Yıı. ıa«e K~wal ky vhr 

uı~eille c~ıb..Wıı AJau~a .,...._ 
keıa X ıJi llopru civarı.. p..w 
kuraa uç me«.;hul alısın tttavUıuae 
mau-u.ı alııu.ştu. 

P\Uı..Jaki uç phıs öfore dur 
ewriai verdikleri halde şôfor durma· 
n • tır. B l n iue oıutecavizl~r 
otomobil u arkaeından atet eb»ıfler 
ve ıtılllll kurşuol rdan biti Kemal 
b yuı 3a(( kol u#u ah na, dığe i Je 
ol k l wa isabet etmi! agır su ttc 
aral ı a 11 p obm.ı tur. Mu 

t~"'av · ler w ip ve taharri edilw J.· 
t d r. 

* Koo:rs~la falmka - MY6kurat 
inhisar ıdaresı tarafından te~ et& 
lecek mut aul!ıt fabrikalardan biriaı
n.11 Kouyada tesiıi .karafiafm•ttır. 
1Jare mudür muaviı.a Hlltau ve 
mut ttı Ceıuil be ler yartn b1ı ~ 
İ\tn tetkıkl.ltta bulunuıa.k uıre Kon· 
a a gidei:t'kle.rılir. -

Para z ha talar 
Anacloluclan tedavi için letaa

bul baataae1eıine relenlerin ehe
riıi yanında yol puaaı buhuadur
mamaktadırlar. Bu fibiler haata
neden çıkınca memleketlerine av-

et edemıyerek perişan olmakta
r. Bunu naıan dikkate alan 

Emanet yol parası olmayanlan 
haıtaaeye ka'b.al etmi:pcelatir. 

Borsada pazar tatili 
Y nz nıüna chctiylc kambiyo ve 

mrnkul kıymetler borsaSJ iki ay-
dan beı i pazar gunt ri tatil cdil
m ktc idı. Bu tatil dünden itaba· 
ren kaldmlmı tır. 

) Mn ı;alonda ı ığleye kadar 
20,000 Jngiliz liralık lnnamelc 
yapıJıııı~tır. Öğleden sonra ban
kalar kapalı olduğu i~in İ§ ol
mamı~tır, 

ıc -

Malul gaziler kon greeı 
Malul gaziler heyeti umumiye

si dün toplanacaktı . lçtinıada 

ekseriyet ha ıl olmadığı için mü
zakerata geçilmedi. ~ft~arhk 
maliye vekaletinden emir alma-
dığını ~uyleycrek miime~sil gonder 
mcıniştir. llcy'ette iktieat vekA· 
Jeti namına htanbul mıntıkası 

ticaret ımidilrıycti kom eri bu· 
Junmuştur. Bu ıat vaziyeti bir 
raporla vekalete anedecekdir. 

suaJlere omuz silkerek @eçiyor· 
lar: 

- Ata batlı bir kıdm mı ? 
Öyle bir şey R<>rmedim. 

Oç saat eonra Simon ilerde 
Meksika kıyafetini tıııyan üç ki· 
şi gurünce şa~ırdı. Ellerinde ve 
omuzlarında hir takım eşya, 

gidiyorlardı. 

DoJorf>s: 
- Antooyanın adamları dedi, 

F oresta ile Mazzani kardetler. 
Sakın ~ağırına. Bunlar pankor ve 
şerir adaıularJır. 

fakat Simoo dinlemedi 11ka
larındao ..,..udı: , 

- Heeyyl Antonyo n~rede? 
Üç adam arkalarına döndüler 

ve paketlerini hiraktılar. Jçlerin 
de• iri yarı biri: 

- Vay canım Dolor~s dedi, 
senmisin? Antonyo yokf Aradık, 
bulamadık. 

Simon va~yeti anladıı 
- Demek ki sizde gaPiraete 

çıktınız ve reisinizi bıraktınız. 
- Bırakırsak ne olurmuo? 
- ihtiyar profesörü ne J•I>' 

Peons 

o nieD ha ıru ar 
Dün bir çocuk 

intihar etti 
Samaty•da ·oturan Sami ia111in· 

de geJJÇ bir çoquk dia ker..,J;nİ 
tr~ kötrüsü ~iedıtn y,qr• at
mak suretik intihara teşebbüs rt• 
miştir. 

Çocuk tedavi altına alınarak 
~ayatl kurtanlmafbr, 

Cerh ter 

BİP kızı ceıh 
Fatihte oturan kondüktör Ce

mal, evelki ıece Feridiyede Diltat 
i_.d.W bir .._ i>eMl>w pır.. 

mele ıitmeyi '91alif et.iş, ka&- lılll 
teklifi kabul etmeyinre biçakla 
~ı. •• ,-.. c~ yakalan~ 

Kavgalar 
Yahudi marifeti 

Hukeyde ohU'aa Jok ve ~ 
i•111inde ilai musevl Seliın iu,i...t. 
bht 14Dci dövuıaütlerdir. Miitecavİll
lel' ya.kalaa ..... 

Bu da gezmek 
meraklısı! 

Huklyde oturan kapıc• Ap,-_ 
halla~ aıtpb" Hay iye ile ge., 
meğe gltmek ietemif, kız bwaa 
razı olmayın a • tanhsım ada. 
a1ulh dôv1Duştilı'. 

Kaza tar 
Denia kauları 

S.,e....-a Ata lıam•...U. 
kllhan aokatuada oturan Fild•a. 
dar, Moda deniı ba•aaunda ~ 
kea dışarıya çıkaut ve .UU.
uaklqbt'fdaa botulmuştW'. c~ 
.et clia buhnu•Uıftur. 

Otomobil kazaları 
1 - Maban&ti>Afada otwaa ı• 

ya11ncla Mebm•t S.Uh Ayuofy~ 
228 numaralı oto1111obilden atlamlf 
ve muhtellf yerlerinden yarala.. 
•Jttu. 

7- on bir uumarah "Çekmect:., 
otomobQJ sirkecıde Mustafa isuıid 
bir çocuja çarparak ağır suretti 
yaralamıfbr. 

Bisikl~t çarpmış 
Laıari isminde bir çocuğun 

blndlti bisiklet Ayvansaray<\i 
Morkado isminde bir kadma çarp• 
•"1 kadına sağ kolu kınhaiştır • 

Yanan otomobil 
2172 numaralı otomobil evelk1 

gece Calatada yanm•t fakat şofa
rilne bir fey olmam14br. 

Yangınlar 
Gaıat•d• vangıri 

beoıan,)cı - Galatad• ••· 
hil aıbluyc bıoa.ındaq evelki ıcçf 
yanıın çık11UŞ.1eda y-'atı Uü pc. 
aere pervazı ~ıkta• ıoara ıö~ 
dürülmiittiir. 

Mahsul hoıluğu 
Bu ıcne bOtün vilayetlerimiz~ 

mahsul buUuğu vardır. Nakllfl 
veealtlnin aalıil yüzllnden bu mi 
ıuliln çürUmeııinden korkulmakt t 
dır. Ş.ık vlliyetlcrimizdekJ ma 
ıul bile bu ıene timdiye kad 
ıarillmemif bir bolluk arzetmelt
tedir. 

- Biz i!atiyarlara dadılık ed& 
c:ek değiliz yal 

Simon aabırsızlandı, takat Do
Joree &ôat1ae mani Qldu. 

-Fore1ta, dedi, Antoayo ıiai' 
reiainlıdlr, dôrdümfüı hep bM• 
bf!r çalıttık. Amcamın intikamı

nı almak için, izde br.nimle her• 
her gelir misiniz? dedi. !Siz de 
hay hayı bastırdız. Şimdi AntoD· 
yoyu ne dıye harakıyorsunuı? 

Mekeikahlar müstehzi bir te
heeeümle f>irbirl~rine baktılar. 

ScYl, fazilet, vazife denilen ver· 
lerfn öyle bir yenle ve öjle bir 
zamanda hiçte hükmü okunrnl
yaca~ını anlatmak ietediler. 

Mananı kardeıler bıraktıklart 
paketleri tekrar aldılar. f ak•I 
fQresll D~Iureae yaklaıtı. Yüzüo
de ayDi zam)llda hayvani bir biri 
He karııık t.areddüt vardı. Bir ıif 
kir gibi eline düten kadına kart* 
hlHini saklamak istemiyordu. 

Simon hiç s~ini çıkarmıyag 
manzaraya bal\ıyordu. Gözleri 
ara.!ık D" 1oı '8ia ıöıterine ili 
Kadın kıurJa. 
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Kitap istihsalatı 

Yeni olf<>b<') i kalml ettilı:. Bu 
~uıb~rek t e mı ite) <'lrl11lf'Jl /wrarfu 
llzr•rrtıde.n tam sekız (J)' f:;eçti. O 
gi1.11denl}(]ri gazetelı-ırimiz munta
zamuu yeni lıarflerle inti§ur edi
)'01. Uesmı iml<i /üf!C1ti11e çok ria
) ct <>dılnu.·m<•hle beruber gazetele
ıımiz µereJ. ıalırir. gerek tertıl' 
lııısusunda mm nffalr uldıılar. l '1· 

lnız taslıilı i§leri /,arlleri sirıirlw
dırı•cck <it ne 1.-btii f!İdi) or. 

IJc>n,l.endı /ıcsabıma, pw:etcle
,.in lummctirıden ılolu) ı memnu
n11nı. M ilr< ttiplcı .) eni mu la alış
tı/ur. Muı-ajj al.ı) et l erlwmalclir. 

) alnı: kitap isıihsrıli11de son 
derece geri kaldık. ft/11/ıterem bir 
zoı, im giirıe kadar yeni lıarflerle 
basılan kitapları tamamen topla
rruş. Giirdiim. Jiıml<ıruı ço{!u 11/ak, 
kı&<ı, elıenmı1yetsiz risaleler, cüz
ler<lir. Hiç birirıde pcıyi<lar olmak 
kabiliyeti yol.tur. Gelecek serıe 
burıların yerinde yeller esecektir. 
Cılt şeklinde münteşir esaslı bir 
e&ere tesadüf edemedim. 

Geçen f ıkracıklarımdarı bir, 
ikisi11dc demiştim: 

Bulgaristanda ve Macaristanda 
ayda ta1'·riben iA·i yüz ciltten faz· 
la csculı kitap lXJsılıyor. 

1'ürkler, bul~arlar<lan ve ma
carlardan adeden çoktur. Adedi 
nispeti bir bil.e addedsek seki: ay
da 1,600 dit neşretmenıi: lazım 
gelirdi. 

Unutmayalım: Bütün yazı sis
temimi:i ,·erıil~tiriyoruı;. Şu sekiz 
ay içinde dalıa baıka bir gayret· 

• le çalışmamız, Gazi hn:retlerinin 
bu pek mühim, en mülıim eserine 
llir ıükrun mukabelesinde bulun· 
inamı:: gerekti. 

1,600 cilt değil&e de 100 eser 
de meydana koyama::; mı idik ? 
Malumatımızı temadi ve teselsül 
ettirmek ıçm gazetelerle iktifa 
edemeyiz. Dimağımızı paslanmak
tan korumalıyu. Tiirkçedetı başka 
~ir dil bi/mey<'n rntcındaşlarmıız 
ılrnen cıç ve suıuzdurlur. 

Umumi irfarım bir kaç sene 
tevakkufta kalmaması için istisnai 
bir gayret sarfuıa mulıtac1z. lrja
nda bir fasıla bir lm.ç sene sonra 
fena tc:;irini göst~. 

Mektep kitapları işi bile hal
kdılcmedi. istihsal durdu gibi. 
R.~smi raT.·amlara göre yarım 
nulyun talebemiz ı·ar. 1-.'rı aşagı 
beşerderı bu cumlıura 2,500,000 
kitap lazım. Bu, ticari bir iştir, 
kcirlı bir iştir. 

Erbabı bu ticareti bile tanzim 
edemediler. Tetebbüs kuvveti ye
'l"inde istimal edilmiyor. /ki buçuk 
milyon kitabın emin bir malıreci 
olduğu haldP, bundan istifade edi
lemi:ror. 

Memlekette- Allah .gfütermesin
lıuraklık yahut salgın bir haslahk 
«ibi bir afet tari olursu hemen 

. ~erber oluyoru :::, acil tedbirler 
iuiha: ediyoru:. Bu gün de böyle 
- lakin maneı•i · bir' maraz l:urşı-
3ındayız, ~ferber olalım. 

C. N. 

Rizede bir vak'a 

Dere beylik 
devri geçti! 

-Kocaaını iatiklal harbında kayb
ederek iki çocuj'u ile yetiın kalan 
bir kadının uvalh ve kimseden 
hiına e görmediği halde çocukla
rını tüyütmekte iken kocasından 
lt\Üntekil eraziden müdahele ve 
h\lduda tecavüz ve bu suretle hak
kı tasarrufu işkil edilerek h~yat 
vaaıtasını ihlal edilişinden hızar 
~alan kadın, adalete muracaat~a 
•~kakı hak ettirir. Fakat adaletin 
karanna kocasının amcazadesi tazı 
olınayarak muğber olur . Bir ay 
eve} kadın tarlasında çahşdırdığı 
a:neleye testi ile su getirirken 
ınısır fidanlan içinde çömelerek 
&aklı duran bir karartı görür yak
l~ıp tanıyınca : Bur~da ne bekli
)'01"? der Seni vuracağım! cevabını 
alır almqz tüfeği patla.lir. 

Kadın aldığı dört kurıun ya
raaından kan damlıya bamlıya 
Canhiraş bir feryatla katilin \nerine 
atılır ve k•tille epeyc:.e boğoştuk:!"1 sonra fed bir şekilde ölür. 
\.ıtfü kaçar şehre yarım saat me-

;•fcde olan bu hadise o zaman 
~alkta acıklı bir tesir husule ge
tirmiştir. Bu hadisenin failıle be-
r~ber alb ay evci bir terzi çira
iıle kocalı hemşiresinin gayri meş-
ku münasebeti yüzünden çırağı 
ti andırıp şehre bir saatlık yere ge-

~
• rer'ik biçakla aldüren bir şehirde 
~?arına K. beyin i~haı: ettiti 
~ tedbirler sayMinde ber iki 
~ Yakalant.P ..uiye7e ~ 

...a:._.. 
-..aı. 

1 

Iran sefareti- Zeppelin'in Çok hacılarııı, 
ç1,ktı lıaçı! .. 1ıi1ı bir tekzibi seyahatı 

il 

Ankara, 4 [A.A) 

Iran sefaretinden : Iranın cenu
bundaki vakayi hakkında lstanbul 
gazetelerinin muhalifi hakikat ııcf
riyatta bulundukları görülmüştür, 
Halbuki Tahrandan sefareto gelen 
bir telgrafta Kaşkailerin reisi Ali 
hanı Şirazda kuvvayı askeriyeye 
teslim olduğu bildirilmekte ve bir 
takım mütemerri~ bahtiyarilerin 
hükumet kuvvetleri tarafından mu
hasara altına alındıkları ilave edil
mektedir. btanbul gazetele ; in 
bu neşriyatı tekzip olunur. 

Alnuın kabin esi 
Berlin, 2 [A.A] 

1( 

Washington, 3 [A.A] 

Kont Zeppelin dün saat 21 de 
düğrudan doğruya gönderdiği bir 
telsizde Asor adalarının cenubun

tla bulunduğı.ınu, 45 mil sür'atle 
hareket ettiğ'ini bild,irmiştir. Balo-

nun pazar sabahı saat on buçukta 
Lakehurst'te bulunması lazımgel
mektedir. 

• 

ıc 

Moskova, 3 {A. A] 
Tas ajansı bildiriyor: Samara 

mahkemesi Vovilovdol manastırı 

papns1nnndan altısını adam öldür
mek ve küçük yaştaki kız çocuk
larını baştan çıkarmPkla ittiham 

1 ed<;rek jdama mııhkiiın etmiştir. 

Diğer bir çok pnpnslarla bu fena
lıkların vukuunu haber verenlerde 
muhtelif hapis cez.alarına mahkum 
edilmiştir. 

. Lo~dra, 4 f A.AJ I 
Washıngtondan Royter ajansına F · 

bildiriliyor: Grnff :r.eppelin balonu -t rallSl Z 
Amerikanın Mnsııochussets hükii- ktıhranıanlnrı 
rneti dahilinde kain Cbathcn 'el-
&i:r. istasyonu ile tesisi münasebet Paris, 3 [A.A) 

Bolonya ormanındaki muhtelif 
etmiş ve matbuat ile eşhası lıusu-

1 

Kabine bu gün M. Strcssema-
yollara Mareşal Petain, Joffr Fa-

siyeye ait b:r çoh: teJgraflan daha yoll, Mannoury. Liyotey ve Frach-
şimdiden mezkur istasyona isal et d'Espereynin isimleri verile-
eylemiştir. ceklir. 

lııgiltere Mzsırl 

~Jıtilôfı 1 

/.,mıdra. 4 /Fos} 
Deyli Telgraf gazetesi cereyan 

eden müzakerat neticesinde İngil
tere ile Mısır arasında bir itilaf 
hasıl olduğunu yaı:.ıyor. 

Bu itilaf mucibince İngiltere 
Mısınn Cemiyeti akvama girmesi
ne muvafakat etmekte ve Bundan 
başka lngiltere Suve.şten askerle
rini çekmcği, Mısırdaki ekalliyet
lerin himayeııinden va:ı geçmeği, 

Sudanda bir İngiliz-Mısır idarei 
müşterekesi tesis etmeği, konso
loshane mahkemelerinin ilgasını 
kabul etmektedir. 

·X· 
Londra, 3 [A.A] 

( p rde ) 
lstanbulu hali 

ı\aknr. d.ı Lii, ük bir ) uııgın 
oldu. bir çol C\

0 

ler, diikkiınlnr 
) andı. Erte..;i ~~lin gnzetc:>lerde 
okuduk ki, hu ) ıınf.!m ) erinin 
tn9lnrı, tuğlnlurı, lıeuiiz el dt-ği· 
lemi) et ek kmlnr l ırgmkcn kal· 

chrılnnş; uçlnrı nle' li direkler, 
dumoulurı tiiten knplaınnlar he
nüz sföımcd<' \oplathnlmış, 
} nngın y erin:n lıııı·Ha ı bile yn
pıl nıu~a heşlamm~. 

'fclgrnfhır, Ankaro Belc<liyc· 
sine ait bu faoli) et baberledni 
getirirken, ncohu, u okuklıırı 
'ahrıı)J kcrbeliı) a dür.en, şu 
kaldırımlnrı siikiilmiiş, şu toz
claıı, topraktan biııolnr.ımn yiiz· 
feri gi)rünmez of ınuş I t t nhu· 
lun Cemi)eli Beletliyesi ne )R• 

pıyor, bu ~elırin müınessiJJcri, 
bu bulkm vekilleri ne düşiinü· 
) or, ne kouu uy or ? •• 

Bunu da gazetelerde hay· 
:retle, ibretle okuduk: nnın riyasetinde toplanmıştır. M.St

reasemann başvekilin iade i afiyetine 
kadar başvekalet işlerini idare ede-
cek ve M. Stressemannın Lahey ve 
Cnevrede Alman hey'eti murahha
suı riyasetini ifa etmesi hasebile 

vaki olacak gaybubetlerinde de 
kabineye milli müdafaa naz.m ri
yaset eJecektir. Nazırlar hey'eti 
bugün Lahey konferansının tefer
rüatile meşgul olmuş ve ırörüşüle
cek tekmil mes'eleler hakkında 

kabinede tam bir tevafuk müşa
hede edilmiştir. 

Vazi'yet edilecek Petrola kolza k~
Yunan ·emlaki rışhran Tüccarlar 

Hariciye nazırı M. Henderson 
bu sabah Mısır başvekili Mahmut 
paşa ile icra ettiği kat'i ve nihai 
mülakatta mumaileyh Ingiltere ile 
Mısır arasındaki mualı\k meaailin 
şerefli ve devarnlı bir sureti halle 
esas olacak teklifatın muhtelif ne
:r.ezaretlere mensup bazı şube mü
dürlerinden müteşekkil komisyon 
tarafından temamen tetkik edilmiş 
olduğunu bildirmiştir • Teklifab 
mezkQrenin metni bir k.-ıç güne 
kadar neşrolunacakbr. lngilterede 
bir hafta kalmış olan ve bu müd
det zarfında M. Henderaon ve 
'hariciye neureti ricaliyle müqed
dit muhavereler icra eden Mahmut 
paf8 Pazartui giinü kısa bir ziya
~t için Parise uğrayacakbr. MG-
4arünileyhin \tısıra avdeti aym 
sonunda vuku bulacakbr. 

Ahçı mektebi açmayı, hl& 
metçi idarehane i kurmayı mft
zakere cdiyorlarmıf! •• 

Meşhur fıkradır: 

Vaktiyle deli Bekir imam 
olmuş. Bir gfin, kabrine yerJCf" 
tirileo bir ölftye telkin verirken: 

Ingiliz zırhlıları 
Londra, 3 (A.A) 

Bahriye nezareti Malaya, Guen 
Elizabeth , Barbam ve Valiant na
mındaki cesim hattı harp gemile
rini akdeniz donanmuından ayıra
rak Bahriatlasi donanmasına rapt-

etmeğe karar vermiftir. Bahriıe -
fitte ancak Werapite dritnotu ka
lacak ve orada amiral gemisi vazi
fesini ifa edecektir. Bu tedbiri istil
zam eden sebep bir taraftan Malta 
limanının dolması, diğer taraftan 

hükumetin mürettebab eskisinden 
ziyade kara sulanntla çalıştırmak 

istemesidir. 

İsvi.çreden fransaya 
pasa11ort yt:Jk! 

Paris, 3 [A. AJ 

laviçreden Fransa toprağına 
ırirmek isteyenlerin puaportu ha

mil olmalan hakkındaki kayıt 
Fransaya seyyah celbini teshil için 
kaldınlmıtbr. 

Etııa yanar dağının 
tepesi~ çıkarken 

Katan, 3 [A. A) 

Günefia doj'ufUDU seyretmek 
üzere Etna dağı tepesine çıkmak 

isteyen bir tenezzübçü lcafilea 
birdenbire.. bir ~a:a, idil ve duman 
siltupiyk kartılatmtfbr. iki kip 
ölmüf, dört kip de yaralanmlfhr. 

Yunıııılılar 

taınirat 

dahi 
istiyor! 

Londra, 3 [A.A) 

M. venizeloa yunanistanın La
hey lc:onferannnda umumi borcu-

nun faizini ödemete kifi tamirat 
tediyabnda bulunmağı isteyeceğini 
aöylemiftir. 

Sarı kıı§! 
Paria, 3 [A. A) 

,Asşolant tarafından sevk ve 
idare edilen "Sarı kuş" tayyaresi 

dün öğleden sonra müteaddit tec

rübeler yapmıştır. Tayyarenin ya
nn Avrupanın başlıca hükumet 

merkez1eri arasında bir cevelan 

yapmak üzere hareket edeceği 
·'söyleniyor. 

Ru,s bel<Uı 
Kavala, 4 [A.AJ 

Zabıta tarafından bir içtim8:da 

ha:r.ır bulunan komünistlerle polis

ler arasında bir arb~de olmuştur. 
Bir kaç amele hafif surette yara

lanmıştır. Sükun iade edilmiıtir. 

• • • 
Bikreş, 3 [A.AJ 

l Atustosl .. "1 evel tevkif edi

mif olan 82 komünist aubeıt bı • 
rakıl11uşbr. 

-
Şehrimize gelen tapu umum 

müdürü Abf Beyin nezdinde dün 
sabah fstanbul ve Beyoğlu tapu 
müdürleriyle tapu müfettişleri top
lanmışlar ve baz.ı meseleler hak
kında görüşmüşlerdir. Bu içtimaın 
vazi'yet edi" e::ek Yunan emlakiyle 
ali.kadar olduğu söylenilrnektediı-. 

Ankara şehrinin ima
rında aıııil olanlar 

Şam da çıkan 23 - 1 - 929 tsrihli 
"El'kabesn gazetesinden: 

Türkiyedeki muhabirlerimizin 
bize könderdiği mektupta şöyle 

yazıyor: 

"Cümhuriyetin payitahtında, 

asri, fenni imarın süratle ilerlemesi 
insanı behtü hayret içinde bmıkı
yor. 

Ankarayı bundan dört sene 
evel tanıyan bir kimse Anadolu 
içinde büyük bir köyden ibaret 
olarak o :ı.aman gördüğü Ankara ye
rinJ bugün Paris ve Avrupa payi
tahtalan gibi cesim ve ebniyesi yük
sek, can sıkıntısını defeden gü:ıel 
bahçeleri ve umumi tenenüh yerleri 

ni havi bir şehir görecektir. "Ricalin 
himmetleri, dağlan yerinden kaldı
rır" meşhur darbı meseli Ankara ri
cali hakkında doğru olabilir. Hem 
de şüphesiz. olacaktır. Çünkü bafla
nnda bulanan dirayetli bir mual
lim vardır ki kendi milletlerinin 
refah ve saadetleri için aarfoluoaıı 
mesailerine o nezaret ediyor. 

Gazi HL nin riyaset ettiji hü
kümet, her 4eyi ehline tevdi eder. 
Yeni payitahbn Şehreminlijine fs
tanbulun sabık Şehremini ve Valisi 
Afi Haydar Beyi tayin etmişti. 
Mumaileyh yeni Ankaranın i J k 
biniai olmuftu; büyük binalann 
İRfUIDa, caddelerin tevsüne bq-

la,Yarak alib fenniye ile mücehhez 
fabrikalar tesis etmiştir. Hatta 
bunun i~n mütehassıs getirilmek 
üzre kendisi binat Almanya'ya 
gitmifti. iki .ene kadar devam 
eden memuriyeti esnasında vücu
de getirdiji z.ikri geçen bardan 
maada Ankaradan yirmi dakika 
kadar mesafede bir şehir bina et
miş ve ona "Yenitehir., ismi veril
~işt!r· Memlekete tatlı sulaı- ~e
tirmış ve asıl Ankara ile Yeni şe
hir arksında 10 metro anında bir 
cadde meydana getirmiştir. 

Haydar B. lstanbulda Vali ve 
Şehremini iken kendini halka sev
dirmiş bulunduğundan Istanbul 
halkını Millet Meclisinde temsil 
etmek üzere. ahali onu meb'us in
tihap etmişler ve bu suretle An
kara Şehreminlijfoden istifa ede
rek haleflerine gü:r.el bir nümunei 
misal olmuştur. 

-
Petrole kotJza yağı kanştırmak 

suretiyle yapılan sui istimal tah
kikatı neticelenmiş ve on bir tüc
car mahkedıeye verilmiştir. Sui 
istimalin önüne geçmek için inhi
sar idaresince muhtelif yerlerden 
nümııneler almmaıdadır: 

Londra-Bağdat 11attı 
Yakında semplon ekspresi ta

rafından"Londra ile Bağdat arasında 
yolcu nakliyatına başlanacaktır. 

Londra - Bağdat seferleri şu 

suretle olacakhr: Trenler Londra
dan lstanbula kadar gelecekler ve 
Anadolu trenlerine nakledilecek
le"rdir. Trenler bu suretle Nusey
bine kadar gidecektir. 

Nuseybin ile Musul arasında 
fimendüfer hattı yoktur. Bu ilti 
şehir arasındaki yolcu nakliyatı 
otobüslerle yapılmaktadır. 

Irak hükumeti otobü nakliyatı 
sahasında asayişin temin edilece
ğine dair lazım gelen teminatı 

vermiştir. 

Yolcular Nu•eybinden otobüale 
gittikten sonra. trenle Musuldan 
Bağdada azimet edecektir. Yalnız 
Musul ve Bağdat arasında yataklı 
vagonlar iıJlcmiyeccktir. Sebebi 
Bağdat demir yollannın dar olma
sıdır. Esasen tren buralarqan gü
ndüda-eçeceti için yatakh vaa-ona 
ihtiyaç rörümiyecektir. 

Lnndra - Bağdat hattı eylUJ 
ayı içinde açılacaktır. -

Borsada ipek 
fabrikası açıldı 

Bir müddetcnberi ( Türk - Ja
pon ] ticaret müeuese.wi tarafın

dan yapı~makta olan Qur~daki 
son aistem ipek fabrikuının ,.._ 
mi kütadı dün bir çok :ı.evat t,u-~
fındau yapıllD&f ve [ TürJs-JaP,on ] 
muhadeaeti tüc~ye.si ~nda 
nutuklar irat edilmittir. 

Bu münaaebetJe yapalan mera
aime iştirak eden dav~tliler aaat 
11,20 de Kocaeli vaRuriJe iftan
bula avdet etmiflerdir. --

Aııtrepq konıi8yonu 
Dün ticareti hahraye müdü

riyetinde antrepo komis)onu son 
içtimaım aktedecekti. Komisyon 
Jazun gelen malumatı toplaya· 
ınadığı için içtima sah gününe 

talik olunm \ıştur. 

Meclis nıatbaa ı 
B. M: meqisinin yanında mec

Jise mahsus olmak üzre bir mat
baa inşası kararlaşmıftır. 

ı Huliui kelam hükumet ricali
nin kendi. ınernleketle.rinin imarına 
iktisadiyat ve içtimaiyatın terakki
sine sarfetmekte bulunduklan me
sai gıpteye tayandır." 

C . 1 . k-
emıye ı a Yaıııın 

Bulgarist~nda 
Diktatörlük 

Belgrat gazetelerinden Politika
nın Sofya muhabiri bildiriyor: 

Bulgaristanda Fqist eauı üze
rin«; ditctatörlük il~n ~dilmek üıe
redir. Bulıariıtanın Roma aefiri 
jeneral Velkof Sofyaya davet 

edllm::!;t ·, Kral ~riı diktfat.ödük 
llb e vakit Velkof sobranyayı ... . 

teşekkürü 
Cemiyeti akvamın baytari fube

si men\le)'~tiınifd~ki baytar tqki
lab hakkında malumat istemiıti. 

1 

Hükümet buna lbım selen cevap
lan vermiştir. Cemiyeti akvam ver
diğimiz cevabı tetkik ehnif ve 
muvafık buldutundan hükGmetf
mize tetekkilr etmiıtir. 

-
Kenıaletti n beyin cesedi 

Marsilyada veht eden bwu 
komseri Kemalettin Beyin ceaedi 
çarşanba gQall tebrimise aetirile
cektjr. 

La hey konferansı 
Roma, 3 (A.AJ 

M • Mosconi ile M . Grandi bu 
gün Lahey'e gidecektir. -"H. 4 7,, Facı ası 

Londra, 3 [A. A.] 
Divani harp geçenlerde batan 

" H. 47" işaretli tahtelbahir kaptanı 
mülazım " Gardner n i ihmil ve 

ı teseyyüple ittiham etmiş, kendisine 
ağır bir takbih ceıaıı vermiştir. 

Bir komünist 
Belgrad, 3 (A.A) 

.Z•l'rep gazetelerinden birisi 

- Ey .me,•ta, dem it. ahrette 
"dünya ne halde?,, diye ıoraa 
olursa "Deli Bekir imam oldu,, 
de, kifi-

Onlar. artık dllnyaoın De 
hale ıelditfni 1111larlar! .. 

Onun ,tbl, ıb de ey uzakte
ki brilerim, Cemiyeti Beledi
yede Ahfı mektebi, hizmlt~ 
idarebaneei açılmıun hakkında 
mAzakereler yapıld.apı okuya· 
naz da artık lttaabalun ne hale 
gel dilini anlayınız!.. 

Yu81ıf Ziya 

• • 
sergısı Sanayı 

ayın 

11 inde açılıyor 

1 
komünistlerden birinin istintak es-~ 
nasında kendisini adliye pencere
lerinden birinden aşağıya atarak 
öldüğünü yazmaktadır. 

Sanayı birlitl ikinci reisi Kazım 
ve umumi ldtibl Nazmi Beyler 
din Nbah Peadite ,.tderek aertf 
itleri haklaada r..et P9. Ue )'6-

ri19m6flerdir. Serıf ancak Atu•
toaan on birinde açılabilecektir. 

Sergide 8 aalon hanlanmı9br. 

Saradye, ipekli, y<ınlü, pamuklq. 
muı.ncat, mevaddı ııdaiye, çlko. 

lata, bitirtti, titan, ıtriyat, made .. 
Dlyat trikotaj n cHter m~lif 
... atlel"e alt ..,. Y..dtr. 

Marinkoviç 
Bd1Tad, 3 (A:A) 

Hariciye nuın M. MarinkoYiç 
hareket etmiftir. Keodiaine M. 
Koaranudi vekilet edecektir. 

Be.Jvad, 3 [A.A] 
Laheye hareket etmeden evel 

hariciye na:r.ın M. Marinkoviç ve 
diter bey'eti murahhasa ansı la
ral tarafından kabul olunmuıtur. 

Mare,al Pilsoıkşlti 
va ... oy~ 3 {J\.A) 

Mare,.ı Pilaodeaki D~paild 
banyolanna muva..Jat etnaiftir. 
Mar~ bur~• U2Mn IDiidd•t .... 
la~br. 

Maliy,e rehberi 
Varidat kanunlaaının tekli tat

bikını teshil etmek ve maliye rne
murlannın müşkülata tesadüf et
tikleri zaman istiane etmeleri için 
Umum Varidat müdürluğünce bir 
rehber tanzim edilmekte olduj'u 
haber alınmıtbr. Bu rehber bil.l\•
.sa memurin için çok müfit ola*
tır. 

Buı-sada zeytin yağla:tı 
Buraa merkez kazası dahilinde 

yetiştirilen zeytinyağ maluıulO 
hakkında bir stahatik yapılmıtbr. 
Bu statistik 928 ve m seneleri 
miktarlarını ihtiv.a etnıekledir. 
1928 sene•inde merkez kazada 
30QOO kile> ve; ım Jeaeaiede 
350PQ kilo iatih.ül edilmiftir. 

Parasız ha ralar 
Anadoludan tedavi için lstan

bul hastanelerine· gelenlerin ekse
risi yanında yol parası bulundur
mamaktadırlar. Bu gibiler huta
neden çıkınca memleketlerine av
det edemiyerek perifan olmakta
dırlar. Bunu nazan dikkate alan 
Emanet yol paraaı olmayanları 
hastaneye kabul etıniyecektJr. 

Yeni pota vagonu 
,. .... ,... din ~ ,... 

v...-u •etUlhaittk 

Ser,uwa açdmH111claa eni 
Bat nldl lamet pqa hz. bir nu
hak Irat edecektir. 

hrpde dôullye Mrbut ohh· 
ta fi1'l teflair olunu en-ad- da 
Gcret abama7aukbr. Serpleıa 
barice etJa aablmayacakbr. Serti 
bir hafta devam edeceluede l6xu
ıauPa ın bu mGddet temdit 
ohaaablla eektlr. 

18terlin dütüyor 
Dtin bor.da ieterliu 1018,5 

ta açtlm11 lCKY/,7/J te ka.P9Jlm•~ 

tır. 

Düyunu muvabbide 197 den 
ve borsa h•rioinde Ttirk altım 
887 den muamele gönnfiıtür. 

.::ı;:ı;uwa ı••!!Wftımıa:=-uwe• 

f ıKDAM İ 1 Apon• ve ~6Jl tarlftt•I 1 
i Abone ücret:ıerl i 

Tlrldye fcluı &.elik l700 
Ahı •1hk. 900 
!Jç •rh~ şoo 

1 
~ lllt'mleketln- itin enelilı: SSOO 

" ' " Alt.ı aylık JfiOO 
.. .. .. fJç " 9UO -:ı 

h n 116n ücret:leı'I 
• 

l=.,i Tek: 8Ütuoda ıı;antiQai 
hıncı N) fada 25 ku~ • 

•. !! Bcıtinei " 50 .. 
:5 J)ördüocü " 80 .. 
f: Üçüncü " )20 .. 

i= ]kinci " 200 " U 
! Banka ve ntilHl!cıtati Mali)f' ,. 

il anlan fıueu1ti tar~(('J ~ tabıd~r. ~ 
! ncaret müduriy.-tluın, ırkt>tlmn ii 

1 
tf'scUi hakJuadaki illıılaril~ katibi H 
adiUikler uı aoouim şirketler il 
iliulara, .. atlaei otuz kurU§lur. f! 
De~air \'p nıÜC8M'8ah J"f'finıi e ff 
Ula.lan. Tuı~ pektepleri ve a arj ğ 
uıantqire ll&ıılan eantimi J lrmi ff 
lnıruftu. lf 

.... ................. llUll ... ~ 



Motörlü ·vasıtalara 
kar · ~ alar 3 Ağustos 

YEDiNCi BDVCK 

Tayyare piyangosu 

Bir taraftan kıt'alaram ve ai
lihlann motörle teçhizine devam 
olunurken, diğer taraftan bunlara 
karp koyacak manialar "'e teda
birler dÜfÜnülmektedir. Vakıa bu 
tedbirlerin en mGe•iri yine kendi 
ciulerinden olan .Uihly ise de, 
bunlann balanmadı~ prlerde ve 
bilhaua milaait maft!Ducle na'I 
manialar te'.s.i de çok faycLili ve 
müeuir olaeakbr. Hele bizim ribi 
tabii anzam fada memleket
lerde bu nnı manialann ta
billerle eyi bir swette birlefti
rllmesi, buı mıntakalan mot6rll 
naıtalar i~ pçilmez bir hale 
koyactdtbr. 

Bu manialann ne şekilde ol
duldanm tetkik etmeden eYel, ne 
suretle harbe mGum olduklaruu 
bir k.?.ç miaalle izah edeUm: 

Harbi umuminin bidayetinde 
mot5rlü vasıtalar daha bu kadar 
taammüm etmemifkea bile Bel
çikahlann cadde ve demir yollan 
üzerinde yapbklan tahribat ve 
manialar dola,.ı.ile Alman UI' 
cenahındaki ordulann harekib 
pvqlablmlfb. 

Hele Fransa dahiline 8'irdikten 
90nra pek esuh tahrip edilen tü
neller Ye lriSpriller dôlayıaile yol
lardan aylarca mClddet iatifade epi
lemed. 

Franaıdann Maren "zaferinde tlip
hetiz bu manialann da bü
ylk dahli, te'•iri oldu. Keu 
bbim her iki lnö.a harbiMe de 
Dumlapunar Uprü •• tGaealle
riacle yapbjuauı m-wlana bi
Jlk fll1dalarma törc16k. Biaaen 
aleyh bu aala miaallerdea 
de anlaıı dıtı hre, yarinki 
huplerde m•nialar daha •ilıııl• 
la i & met 1 e r .,ancektir, çialdi 
JaftDID ailila ft nakil YUltalan 

daha ziJade yola ihtiyaç l'Öate
reeektir. 

Bu manialar ne gibi teylerdir? 
En t.ult •• herkeai1t yapabileceji 
tekfi, matorlil vuıtalaruı ve me-
1eli zırhlı otomobil, otomobil , 
tank, moto.ıldet tibi te11erin l'•
leceti ,..,u.n. talwiW Ye bunlar 

Evkafın ıslahı 
Evkaf itlerinin ialihı için cel

be dilen mutahassıs M. Laman 
tetkikatma devam etmektedir. 
M. Leman, evkaf işlerinin eski 
tekilden kurtarılarak kanunu me-
(deııi dahilinde yeni bir esasa rapt 
Ue uğraşacaktır. M. Leman bu· 
na dair bir proje hazırlayacakdır. 

üzerir. w geoit. derin handekler 
açılmuıdır. 

Vakıa tanklar yola ihtiyaç göıs
termez, arazi üzerinde de yörüye
bilir!eraede, onlann da reçeme
yeeeji yerler çoktur: 4S dereceden 
dik yokutJua çıkamazlar, kaim 
ataçh sık ormanlard.ıan, l'Öl, ba
taklık, derin nehir:erden l'•çemes
ler. O halde bu fibi tabü mania
lar WjlDatt ara&icle yellan da ka· 
pabraflk, onluda hareket edemez 
bir l\_ale gelirler • 8afka memle
kett. için belki o kadar ehem
miyeti haiz olmayan bu çefit ma
nia bizce, çok mühimdir. Memle
ketimizin eluer taraflan, memle
ketimizin cenubunun battan bqa 
Toroalar, timalini ve garbini çevi
ren silsileler tark vilayetlerimiz de 
bu usul manialan her vakit tatbik 
edebiliriz. 

Derin ve geniş hendeklerden 
(S m. genit 4 m. derin) başka yol 
üzerine kalın •taçlardan ve büyGk 
tatlardan yüksek barikadlar yap -
mak ve hepsini yol üzerinde ve 
bilhuH uçurum , dar , dönüm ve 
~erin yerlerinde tekrarlamak aynı 
iti ıörilr. 

En mütekamil mania ise tank 
latımlandır. 

Bunlar Üzerlerinden yalnız atır 
vesait geçeceği zaman infilak ede
cek tekilde tertip edilmitlerdir. 
lnaan, at, fibi nisbeten hafif . şey
ler ıeçeree hiç bir şey olmadan 
11unarlar. 

Kapablmak iatenen arazi Gae -
rine .. trançvari dö,.enir ve ya 
otlar, çalılar aramna tizleaine, 
üstünden pçea tank , zırhlı ve ya 
yük otombilinin tazyikile patlar 
ve WGncleWni uftan hariç kalar. 

Mamafi bunlar yerine barut 
veya dinamitle yapılan alel'ade 
laj'ımlar da İf ~örebilir. 

Hülua: bu filo inkişaf etmek
te bulunaa Motlrlü vasıtalara ka
rtı bir de mukabil tedbir viicuda 
gelmiftlr; bu hususta İngilizler 
hususi mani lat'alan ve lağlmala-
ri tefldllai bile dütünüyorlar. 

M. Ş 

I •• ar~yan lara 1 
MGnbal kitiplik - Türk Oca

ğlndan: 

Ocak kitip ve daktiloluğuou Ua 
edebilecek lise mezunu bir hanıma 
ihtiyaç vardır. Şeraiti anlamak lızre 

Ocak mııduriyetine mlıracaaıları. 

İrtihal 
Memleketimizin hemen bütün 

[ Tlytro. sinema J topÇa ve latı"Jtklm erkin ve üme

•--------------• ı ruı De pek çok loyntetU m0hen-
9U ak•am dialer yetiftlrmif olan eski mfihen-

Natit B: Ferah Siuamasında Ko- diahanenin 3S senelik mu*'lim 
medi, Facia, Varyete, 
Naşlt B. gecesi i~in bü· 
J ulc mtısamere 

inkılapta: Betiltfa§ta por<Lı Yekta 
Ef. ıilesi 

ls~aphul tnı~ay 

Hkti 

ve den nazın ve ziraat doktoru 
bhami Mazhar beyin pederi etkini 
harbiye mirllvahfından mG~kalt 
Mazhar pqa irtihali dari 'beka ey
lemlf tir. Natı matfiretnalqı bugiln
kü P~emi .ı&W ötle ütü ... ~ 
~ -.ıo:~~de -.,. .. 
\imde ~;ffl~~aen kaldın. 
\Wk ':. ,HW.,- aile blirUtaaına 
~ff.tir. 

Nukut 
1 logiliz lira&1 
l Am~rllııa dolar 
~o 1·u-• d....._. 
l Al- .._,.. aarlı 
1 A...,tya tlbll 
IO Lf'J •-aaya 
IO t.-a Bwlpr 
1 Felemek nort.a 
.O Fran11S inala 
• Jtaıy.. lfntl 
29 1'111'1111 'Çek lehvalr. 
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1. el KEŞID.E1 11 Ac':iUSIOST~DIR. 

BCVDK iKRAMiVE: 
30,000 Liradır. 

AVRICA: 

ıa.ooo 
1s.ogo 
12.0 o 
1 O.OOOHrabk ikramlyelf'r v 

1 O.OOOliralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numero kazanacakbr . 

Maliye vekaletinden: 
336 Senesinden 1927 mali senesi nihaye· 

tine kadar milli hükümet bütçelerinden 
matlubu olanlarla gerek milli hükumet ve 

il 5 31 

1 gerek sakıt hükümetin bütçe emanatı ve 
adi emanat hesaplarında mukayyet alacağı 
bulunanlar, şubat 930 nihayetine kadar ar
zuhal ile bulundukları mahallin en hüyiik 

"
1 

" malmemuruna müracaat eyleyip yetlerindeki 
ınatluhat vesikalarını vererek muk~ bilinde 
ınurac'!at vesikası almaları lazımdır. Bu müd
det zarfında müracaat etmemiş ve vesika alma
mış olanların iddia ettikleri alacak 1513numa-

Dün lstan bula gelen raıı kanun mucibince kati yen hazine ıehine 
. zahire ve hububat sakıt. ola~aktır, Şubat 930 ni~ayetinde~son

ra hıç hır mazeret kabul edilmeyeceğinden 
Ecnebı 0111•1• · alacak iddiasında bulunanların 930 senesi 

we flatları Martından evel bulundukları mahallin en hü-
Lon~r• 3-8-29-.lnıiliz boraalan 

Liverpuldan maadası eyyami res
miye doJayıaile tatildir. Şikaıo 
boraamıda arz miktan kafi vüa'at
te değildir. Liverpul Buğdayı 100 
libreai 10 •ilin 4 1/2 pena okkaaı 
14 kurut 88 2/S santimdir. 

ŞIKAGO BORSASl-Hartvinter 
2 numara bu.teli Ey 1u1 teslimi 
141 1/4 Sent [ buşeli ] okka•• 13 
kurut 90 santim. 

Vinipek J3 Atoı o - Butday 
Teşrinievvel teslimi buşeli 16S 1/8 
sent okkası 16 kurut 24 9/10 san
timdir. 

4 Ağustos 929 1icaret 
Boraası J iatlan 

Cinai 

çıkti 

Nüılaua 3 Kunq 
Seneliti : ıso • 
Alb aylığı : 80 • 

Müncut ren: 

~llA~ ~I 

yiik malmemuruna müracaat etmeleri ilan 
olunur.' 



gresı 

il 
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- ---+--"- - - -
M t k 1 _ - d ·elki l leketleri milli takımlarının iştira-

ın a a .Kongeresm en e' · nihaye~ 
"'?iyete ait intibalarımızı kaydetmiş- Js:i:e .yapılaf~ ~1 nnMıpıyonla la ÇeklH 
lak K k "l fk ]eomı~ ve ına e acar ar ....,, 

~~ • bloü~ü ,.~u~~p~:!~u~e~r~a; 
1

çı~ kfjaım1 ıştır.ÇEek1~s1 lo~al_k;;~:~c~;;~: llar ı . 1 "hti na maÇJ ~Y u ny .. ,, 
I 1 tnasma münteha o an ı ras- B çok heye-"° hlalumdur. yapılac:.ı;ktır. u hmlaçkı~kt 

canh ol.ı;cağı ınu a { .. ır. 
.. Memnuniyetle haber aldığımn.a M.:.carlar ü.st ü.sJ.e oğra.dıldarı 

:ore hep bir araya get?ri~ere~ ~~- mağlubiyetleri n 1 an dikkata #ll.a-
ifl'Y'(en bir m~kımdın . ı&tıh.ı.ah ıpn rak takımlarını ~cliıh etmişferdı. 
"~•~dam edılmek ıs~enılc.n bu Esasen çok kuvvetli olan M~-
~ çuk ~ulüplerden milhım hır itıs- car futbolculuğu bu 6Uretle kendı-
1_ 1 hakiki vaziyeti kavramışlar ve · ı üsnü temsil edecek bir takıma 
"e d'I . t" nı ı n J erini menfoatı namına ıs ıs· aı· oldu Mac rlar milli takım-
Jll ~ • • m ı • • 
il ar etmek i teyen blok mucs51sı farı şampiyona6ı maçlarmda 5ok iyi 
,: al ~alarmı kesmi§lerdir._ ~u ~a: neticeler almışlardır. 

ket lstanbul porunun yuruduğu Çekierle Macarlardan hnnğisi-
anarşi yolunda halfüsa doğru atıl- nin galip geleceği kcstirilememek-
lllı ilk adımı te"kil ediyor. t d' _ r~ ~ e ı~ 

Sporculuğumuzun ter Jd<lı;i iç.in 
ınüapet ~c dürüst bir mesai tar-
21na ihtiyacımız olduğu muhakkak
tır, Tem iz bir progrnm ve maksa~ 
t il.kip edenler kongrede kendı 
1'11nnatlannn elbette zııhir bula
~ldardır, Şu takdirde .eveld~~ 
iı2)j ve hususi bir anlaşmaya lu-
21.lın görenlerin mnllsatlan daima 
lilpheli J>ir telakkiye layıktır. 

• Bugüq blok yaparak kendile -
l'ine rnevki temin etmek isteyen 
la\ üç seneden beri en büyuk se-
1lhiyetJe işleri tedvir eden hey'etin 
ba,ındaydı . Bugün ortaya muaz
lahl bir program ve bir sürü va
atle çıkan bu zatın üç s nelik hiı
llletlerine bakarnll: 

i - Madem ki bu zat bu kadar 
ş Yapabilecel<miş te neden şimdi-

.1~ kadar yapmamış? dcmemcl< ka
• ıl olmuyor. 

Malum ve muayyen bir şey 
"arsa o da şudur: 

Gençlerimiz makul olmalı ve 
~rtaya nafiz, sozü dinlenebHecek 
1.ıvvctli hey'etler getirıpelidir. 

-'1 ltay geliyor 
fzrnir şampiyonu Altay takımı 

Yarın izmirden hareket edecek ve 
•.alebi ihfimnl "ilrşanbn günü §eh-,...... .. 

.• ,ızde qulunac. ktır. 

Altay takımı ilk maçını cuma 
RÜnü galat;.aarayla ynpacalıhr. 

ikinci maç pazar günü Fencr
hnhç - Altny araııında ulacnlttır. 
d' Altayın yapncnğı maçlar şim

•den alaka ve merakla beklen
lnektedir. 

lzmir takımlarından birinin 
lnünf eri den şehrimize gelerek maç 
l'apması ikinci defa vakı olmak
tadır. lık defa, Ankar?da yapılan 
l'ürkiye birincilikferine İzmir şam
piyonu olarak iştirak ed n Altın
ordu takımı ş hrimiu gelmişti. 
Altayın ıiyareti ikinci temasa 
tnenu leşldl etmektedir. 

Afilli ıakuııl"r 
şa11ıpiyo11ası 

Belsoğuk uğu fı-enği 
olurılanıı nazar> dıkkaıinc 

r. Ho • 
oronı 

F cnııııı en liım uı;ulile lrnfi 
olarak ı.ski ve } c ııi hclso~uklugu, 
frengi, ıdraı ılaılığı, ıı~ı gc\şch· 
!iği \ P mesane \'f! bikumlc l\nıJın 
rahatsızlıkları tedavi olunur. 

Be~ oğlu Tokntlı) ~ıı ) nnında 
mektep solctık N 35 1 el:B.0.SJ52 

I 
ı;taıı l ıul ıua d:ıireımıdcıı : Ali)e lıanı. 
mın Pıınıı)Ol 2arP. Hrc cı;ıııd.:n Hıırik· 

li}a Aı;pııısİ)a ve Vn .. ılın zımmetlerind~ 
ııla.:ıığı olno ınchalıi;ılen ılolayı ınalıcuı 
,e furulıtu ıııukıırrcr 1 toııLulda hnerde 
/\bJi su h. ~ı nıııhnllc~indc hncr radde· 
~inde cedit 302, 304, 306, 308 nuııı;ırn· 
lnıla nııirakkanı cl}evm mn •.ıaları muş
temıl ılrpolnr ıhıılı i ewcliyeııi iı rn kılın-
111ak u11 e 30 Alili muddctlc ınuı.aycı1rye 
\,ll ulılrııı~ııı. Hutfuılıı, Hntİ Ymaıı 1 1.,lu 
Murat vr ~)HlllYtl hane \C lıalıçrlıri 
ldıhi dcryn hııu ı aıldcsile nıahduttı r. 
Mcs.-ıhası ; dqı< J, rıl:ııı ıkı katlı ~ı ım 
tahmiıırıı <lort )ll7 yırmı bır katlı 1377 
rı.: 1 ir k ı ını ar"a ııınlı:ılli 392, l 2 arşın 
tı-rJ>ıiııdcdır. f\fo~tcnıılütı, ıki katlı J.;ıı;
ınıı Vll atdakı nıetlıalden rırıldıkte :r.Cm:ni 
kaldır m ı; çidiıı 1arnft ynınıJck, m tlınl -
lcrdır. Sol ıanıfılııkiııc gırıldlktıı zemini 
ı;imcnıo bır ıı a[;ıım \f 1 ir y ılınrıc 
ıne\ ı:uıtul'. M. gnıada ınoznık mı rdi\'cıılc 
)Okıırı çıkıltlıkta yt>kdıP,erındı rı gı çilir 
ı.cuıiıılı ri t;ılıt.1 ılo ı:h ıkı nloıı rnrılır . 
Mctlıalılen sı~ ll}rnfılnkı krıpıılaıı girildi· 
kte zı·ıniııı ~·ıııwııto hır ına~·aza olup i~hıı 
ınetlıaldeıı lıir kısma goçılır. Zrnıiııi kal· 
Jırıın }'• kparı· aıılıardır • ( ııt tnrafılnki 
nlı~;ıp ın~riiıveıılerlc zcıı11111 alı ııp tııHın 
., rgiııi nınlıalliııe çıkılır. Bu anbarJaıı 
deniz cihetindeki arf.11 ve rıhlıma ~ıkılır, 
rıhıınıda ah~ap bir i kele \'e kulube 
,ardır. l:addeJe ı;aA tarafta tarııfrynmde 
mermer utun bulunan demir kapılı lıir 
a)azına mına:uttuı, J\fof;azııların kerıı:nk· 
kri a~toıılur. f)ir katlı kısımda hır kapı 
m~vcuttur. iki katlı kıı;ımda bodurum 
\ardır. Bınıı ııımnın k&rgir çatıları nh • 

8 
ıtır ,e ı,;inL.o ilı orhılııdur. hızla nuı

liı:nnı 928-492 doı<yıı~ırıdadır • 'l'ııliplerin 
ınıııaınıııııı kıynıetı ıııuhnmmcııtsı olan 
otuz lıin lirıırım } ıı1.dr: 01111 ıııslıetiııde 
pey nk~atıııı rıeaıııı ıı tı ~lirııi '' zne et· 
melcri 5 c~li\I 929 ııırilıiııdc bani 14·16 
kadar ılıııleı 'vcliynıi İl rıı ohıııacaf!ıııılaıı 
ımi .. terılcrirı d ıırı de lınıır buhınnııılıırı 

ır 

ılıin olunur. 

Mevcudat 'e matluhat 

Jfü~c ecm tlrriuiıı lı tı\ İ) esi l:ılcp edilm,-miş olnn kıQmı 
l\aı;nıla ,,. Bııııknlaııla mı :vrut ııu~ ut 
Kı<:ı \aılı li 11\lın~lar H ' ropıırlııx 
· ı alısil uluııaeak ~eııetlı-r 

C\ızılıııvJa mı' cuı ~' •)' ııı< tJN 
Jlor~lu lw•ahı l'nriler 
J~ı·hiıı ,JnııkaLıliQ.rk aqıwJ.ıır 

ı!S.al.ıu l 1 rılulP- ııor~>ıhıf 
Gaui ınenklll mııllıır 'e woJ•ıl)a 
~1utc11.-'frık !.J 

lst rJin ::5 lı P. 
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ekima 
Diiyunat 
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~ııeııııınıııı i dahili nıuı ihlnı ·f' ıfraz ı"1ilP-nilıtiynt •N;t·~İ 
\lf"\ kii fı da\ ıılıll' t.ulıııııırı hıııılrnııllrıı 

Corııl<luğuııılt> •1<lf'1u~P-el.. f!t•ıı .. ılt>r \C \n.<lcli ıı<'n"tkr 
Alnr ~lı 1 alıj ·~-ırrln 

\ adı·li 1 oı.olar '~ lıe lJı ani• 
Kalıufür 

:\lwdorilı. 

1~1t rlın 1sh P. 

ıo. 000.000 ı-

J.2SO 000 -
fı00.502 141 6 
27).5(19 \ 17 -

J2.4. 7 850 12 9 
:t42) .t\{ı] 10 3 
l.935.856 5 -

385.42.1 18 s 

- ~ı; 

30 202Jt64 17 11 

-
Umumi Müdür Muavini 

A.11. Reid 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Muhasebe Şefi ve ikinci ~~üdiir Umumi Müdiir • 

lJe ·""rbier de Pougnndoresse E. Jlodln 

f••••••i};.j;~~Ü~;i;;;To;Tsy;,;~~;d~~;······1ıı-·--·-·--ı)cf;;d;;.Jık"i•l~İ:;;;-- .. ._ ... :::t 
........................................................ ~. . ............................................... ~...... ~ 

18 kalt>m mul td f <'llls rıuıl ııı: nmlzrmetıi \(' C,'rll•I ınıırınkas.ıı aJClll\C ıfe ılınJe İ: eyog" lu 1 almüdürliig" ünd 11 : ? 
J 9 Aµu lo {.)']}) pazartrsı . 14 le . ' 

Uuıiı kuv\ed rı ılıll)th ı içııı !uzum f/:Orulen )Okorıda Jtılı 11 nkiı , il lzcınc i umnra!il !;cmti m ıılıuru Mabııll i ,'oku:;ı < ırı ı ınulk Kn m tı muha 
hıza ıuiıı f!:U ta 1 ıı ı-. ııı ve • ttc ihnle i i ra edilecektir. ::;-r.rtııaıncQıııi :ı. ıı ıınunc 305 Hu ük dPrn Bu uk dere Bıı} ııkd~re Duk fin { 15500 
' . k . t 1 . 1 . . . 'h 1-...ı 1 2 • ' • • • • ~ rtınıan 
·ıcrıııı {!Ormc: ı eHn n ıcr ıı;un '\ermek iste)tıılenn \nın1 ı a ~uc \C mu ıarrer 1 z ı .. t od ı k > 

K d 1 E\ ar TC 1 1 mı illi : em n .a 1 un q l 
e ıııtc n rnıı dıı rmz e\ lıın .. tın alma kom· onuııu mur cntl n. . 2 .a_ l hd f 

L ı ı )'fı ı b K al \Ç kuıı ırl ık l n ı ~ t oun 8 est ıa 

2242 5 nı o mu ıtc ı lı un O\n \'C lı.:\azıını ılc: .,o ndd 1 ı \4 hrı.nQı : aı ı 1 .. ı b l t h • ı · ) ıl 2 nı:ı k t 4 oda l a ıu t ane mu 
ı.arlltı ılın e~ı 6 ngustos 9l9 tarıhıııe mu~ad f lı ı ııu A.'lal ( ıı rth • 

Deni/. ı.. ıvH ılın dılı)acı ıı;in }ııknmln mıkdnrı \• 11 1ı ıııuht lıful• in'" Jıoıo w J tanı ırlık J ıl rııça \C 1 ıılıç.:yı hım. 
lcrn111ııı ılc .ıO aıl ·ı 1 o a fırı; ı.;1 kaı alı zarfla 11) 111 k ıı;:ı,a k< ııın l"ır. ~ rtııeını "iDİ Hali da e\saf 11c uıu,teınıl tı ve ınııhammc<ı k m<'tı mul rrı:ı oportıınnn lC ~ 
ıtnrınck ,iıılr) enlffiıı lwr. J!ıııı, itnıoııııı talıp bulunnıı lıınn da hal.ula ıııuharrc r p.un 'c alımdal ı duk.A fiıı 4 Ağu~tos 929 tarıhindcıı 24 ~ ı&IOti 9 1) tnr lıınr kad:ır yim\i 1 
sııalle KaP.ımı n~ada ıltnıı cı11ııııalııın J..(ııııısyoııunıı rıııırnr:ınılıırt. ~1111 muddeılc knpıılı ı-.mf u ulıl mu1.aycd '}C rn:ı: , dilmı«t r. U.: ı ılııılı•nin nıefı ~ 

.... .... .... pqiııcn ve nı fı nııı·cri ılc t.ı ıhi il nd:ın hir eeıı sc nrıı Jınn nkıır. Talip1ı:r muza·' 
~ ~ • )<·de ve ııııınak ı;n \c ih:ıliıt luınuııunun 10 unnı mnckten n U• .bıncr tckhfterıni iı1t' 

11576 metre efr.ıt dbi~cli~i §ıl}:ık kumaş J\nı ıılı wrfl:ı ılınlc~ı 26-H-929 1Mf denıııunıı rnz \C ıemhir cıftrt k 'c uzı:rirıc J ırıı \C lııı\ı)Clıni 'nrnrak ithu 
5404 • kaputlugıı • 

1 
:ızark i ı.;ııııu snn\ 14 te zarfı ) ıdc )edi buı;uk teminatı muval,k::ıte \r\a l ıınl\il mı ktubunu lıavi diğeır bir\ 

950 falebc dbi,.cljğı Ga~ rdin kuma~ • .ıs te 1.arf Jcrununn llo)arnk \C tcmhır cd rck ve i~bu wrfııı 111crıne ( Bu)uk deredeki j 
350 lrnı ııtlııgu a)ak apartınınn \ e dıık k!na aıttir.) ıharcsini )"ll71lrnk rıııınıyoornin on ı;unıı olan 24 Ağ·~ 

48000 verlı nıncrıllıuı lwıi u it 929 ı umartebİ ,:.11ıııu ııt on doıde kadar lk) op;tu ın lınildtirlu~nd1: ımıteeek-} 
9900 ı .. ılo Ko!->clı• 27~ı<>29 ul sıtı komİi)Onu ri ıı rıine m khuz ıııu~nhılindr ı vdı <')ILrudoı 1 mdır. T~~ 
4500 \nkcte wlı gılmı 811~1 ııt te !ipler ım,ın}cdt ıııım:ıka"a \C ilıalfü kaııuııu ahkliıni le hu lıapıaki ı~ ~n mcşİ 

250 adet Mc~ııı l.> ıe mı \adım kabul ctnıı ~' ıneı::hıırohır. \ 

20 kalı ın l· lhıse dıkiş nıalıcrııe i J..apnlı 1nrrla 2H-8 929 ~ıır~ııl.ıa 
~uııu ı<nnt 14 le 

1770 mdre 'lalı lıc rll ı ı ligı lıc)BZ 

kı ten lrnıı ıış 

21490 Ffnıı dl ı ı lıp ketrn kirı 
137 l. ~ııı kn lolıfl gı hı·F ı kumaş 

Knpatt zarfla ıh.ılt •İ 28-8·929 
c.;. rı,ı m ı; ıııu ı:ııınt 15 le 

1\Jılli ınııdııfon \ l'kııldı Ocıı.ı Kuvvetini <"f at ı,r ıalchcı;ı ılıtı)acı İ\İll yuka· 
nda :yazılı e't~a '' ıııalıt ıne hizalarında ıııuharrrr • ııı H' sa. ita ıhnleleri it rn cdi· 
kccktir ,arınarııdcıiııı ı rnıı k i k}l'nlcrın lı(r ı; ın ... erınek iııte)cııltrin )C\11111 ıh:ı· 
lede mulı, rı r faali. k.ı ımı AA<b Dt>ııiı rıtın Alnuı Kumı 011ıın11 mıırncn.ıtl.ırı 

Doktoruın z diy•~cektir ki: 
Y ilv.rnnuzu Jayikilc besleyecek taze, 

saf ve \İtamıni bol olan bir üttür. Bina .. 
cnaleyh her türlü mcvadı ccnebiyeden ve 

mikroplardan muarra olduguna dair tc

minath ve vitamini bol olan GLAKSO yu 

tavsiy~ edecektir. Ve bunun içindir ki 

ekser doktorlar yavrularım Gl.A KSO ile 

beslerler. Yavrularınıza verebileceğiniz en 

mükemmel gıdadır. Tafsilat için toptan 

.atış için acentaları bulunan J. V. Vittol 

"·e şfirekası Limitede müracaat. Posta ku

tu u btanhul 62. 

Yarış ve islah encümeninden:~ 

AT.Y R ŞLA 
AAustos ınıa günü Veli efen< ide 

Sirkeciden hususi Tiren< 

Va f akarlar 
müdür .. ğ .. n en: 

Pazarlıkla kiraya veı·ilecek emlak 
1 Dalıkı a arı ~oğancılurds 9 ~o. dülik,ın 
2 (,arşıda Yorgnnc:lnrda 17, 19 ık1 
3 ,, Çuhacı hanı u t k tınd 37 o. odn 
4 Eyııptt• isl<clo caddesinde 21 
5 ()ı;kudardn Hum Melımct pa 

,, clukMn 
ınnlınJI inde me,]evılıane bah\le-

siııdı• knlıvdıane 
6 Bnlıçd .. np ela Hoca Alôetıin mahBJlc•sıııde 1 ah mi sokağında 7~ 

No. ıır a 
M ııdılet : 17 Agusto!:l 929 umnrl<'"İ gıimı sftal on dört lıuı;ıı~n k11uar. 
Yirmi gtin mııd<lcıl~ illin edilen hul.ııln ıııııhaı rı-r f'm1 ık in pazcrlıkla 

kirayıı wrilmr ine Encıırıırııi idarııce knrnr wrilnıı tir. Ta1ıı ler ~artnamoyi 
okumak ,e tcminnt ita cden·k İı'arıt ait tnlt•plt rini dcrmİ}nn <')lemek içi~ 
lı:ıtanlıııl Evkaf nıüchiriyetindcı \ukıf nJ..nrlnr nıııdıırhıjHınc ıınlracaaıları 

ilnıı olunur. • 
fa s~ıf u· mli~temilntı hakkında malıimat almak uıtoyenler mu1ayedt! 

odaı;ıııılaJ.. i c ri 1111 il raporunu olrn) ahi lirler • 

Almeocnyı ve biitün ulUmu ticariyeyi öğrenmek isteyen 

. 'l'URK GENÇLERJNE FJRSA'J'! 
Almanyauın Cenubunda CALW şehrinde kain Yüksek 

Ticaret mektebi tavsiye olunur. Mükemmel pansiyon, güzel 
yemekler de vardır. 

Türkiyc<le birinci DERECE referans gösterebilir. Musav
ver kataloglar miidür ZÜGEI .. tarafından gönderilir. 

. .. 
Orta ve cenubi Avrupq mem

~~~~----...---_..----------"":"';-------~""""l~•t~""!!""'""'' ~::a~----...... -:-~~~~-!"!!'!!'!!!'!!!"'~~~~z"!""~"!"!!!!!!!"!!!"""!'!~--...... --...... ~'!!"'!'!"'!!!"'------------r 
vaziyeti selametle muhukcmc::;inc kim e onlara irişeıne:ı:. Ne dcyo· 

ULU GAZIMlZlN ISTANBULU 
1,EŞ R.IFLEI~ İ J;:d bi te_!~mız:16 

K 1filcdl®lhlca1r e o Ocaro 
Yazan: Conte de Gohiııeau 

- .AhmediyeJilerden Muh~ın 
b · ı ık evını-yı sonıyoı ı:ıuım, nı çon 
dedir, 

- Bir §CY tıylcycu·ğim .. ceıı~
bı hnk üınriiııii nıüzclut et ın, hı· 
lirsiniz ki, pr~nsiniı a<lnle\İll ayi .. 
ilesidir. 

- Adaletin ve sah vetin .. 
~Undan kim §Üpbe ediyor ki ... 

- Kim .. Jı~akat premı dcmın, 
~ •nan heyin kızı ile birader.l.lde
tıne kendi elile vereceği cez•y• 
llıaııi olmnk isteyenleri asmağ• 
~0ınin etti. Asacak, mıJmı ınueaı 
ere ede ek. Evini yağma ve tal&~ 

ha Verçcek. 
- Prens boyle mi yemin etti? 
- Kur'ana kasem olsun. 
- Neden birden bire boyle 

llıuthi§ bir kar r veriyor? 
- ~oylcyeyim. Prçn in hıı· 

t tnde bir çocuğu haı;tadn. DUn 
~keanı, ~oouğun anasını te :in 
4\ln yemın ctmio. Bu ~hah ılk 

rasgcldilti ndnm ne isterse onu 
yapa~a~ını demi~. Tali ilk önce 
tJ ... ırnın hı·) i prensin karşısına çı· 
karını~. (;ene bilirsin ki pren& 
Lır defa agzın<lan çıkerrlı~mı geri 

ahıın1.. 
Aptullah hanın beli büküldü, 

Mollaya baktı, tabibe baktı. Ne 

Verecerrini p§ırd1. Kande .. 
c~vap ~ . bi d . fıena ve zalıın r a am har prtmsı d 
de~il(li. Fa1'at hor ıeyin iletin ~ 

1 
r.ocuklarını severdı. 

karı arını ve • b" 
Artık haremde çıkan menh~s ır 
hastalı"'• kaldırıp oraya e~kı §elvk 

F.ı k · · ne er ve revnakını verme ıçın 

)·apmazdı? ü h' 
A tullah han, böyle m t ıt 

P . k da muhte em 
bir yenıın ırıı ın h ]' • 
Hraymın tfllana \lğra~ıt a ım 
düşündü. Ne kadar dusunge o 
kadar ıihni karışıyor ve bu karışık 
kafanın içinden çıkacak bir yol 
bulamıyordu. İki muhatabı hlo 
se. leriııi çıkarmıyorlar ve onun 

karışmak istemiyorlardı. ruın i)'i auladın de~il mi o~hnn? 
Nihayet Aptullah han ha§ını Ekber başını eğdi. 

kaldırdı: • O zaman Aptullah han Molla 
- Oğlumu çağırın, dedi: iJe prensin lıusust tabibine dündü: 
Az sonra Ekber içeriye girdi, - Ekbcrc hu nasıhatları ver .. 

kapı yanmda el pe11çe divan dur· diğime şa~nıayın. Genelik imi Bir 
du. Aptu11ah hiç kcııdi sadasıııa ameli sakıt işler. Prens haıretle
bcnzeıneyen bir sesle: riııin mahkum etti~i bir adamııı 

- Oğlum, dedi, Cenahı hak layık olduğu cezadan, bizim tara· 
ömrün·· müıdat etsin, prens haz- fınıızdan iadır olacak bir kusur 
retleri Muhsinin teslimini emir yüzünden tıahlisi giriban etm.,sine 
buyuruyorlar. Bu scrı;eriyi ve asla razı değilim. 
yanında getirdi~i km, kim arı- AptulJahın söylediklerini işi· 
yorto ona verer.e~iı ve arayan da ten ve oradaki hali goren iki mi
on)ara cezolannı ''erecek. Prens safir çekilip gitmek istediler. 1',a .. 
hoıretlerinin h4:r e1J1ri hae1mı~ın k•t AptuJJah salıvermedi: 
üzerindedir. Şimdi saraya, pren- - Olmıa, dedi, beni bu halim· 
ıin nezdine giderek emirlerini de yalnız bırakmayın. Muhsine 
i11tib11&l ed(cegim, yüzümüzü ka- ilim bilir gidi ne soyledin deye, 
rartmadan i~leri asan edeceğim. ne §ayialar çıkarırlar? Sadakat 
Ben gidip gelinceye kadar sen ve mıusumiyetim üetündc en kü· 
eve nigihbnn Qlunun. Nasılsa bu· çük bir §Üphenin bile gölgesi 
raya giren fU iki betaseJ, bir tara- olmasın. Buna razı değilim. Be· 
fa sıvı§masınfar. Oğlum, bunlara nimle gelin Prens hıuetlerine 
dikkat edesin. Eğer firara muvaf- hep beraber gideceğiz. 
fak olurlar~ halü atimizin ne o- Bu talep hemen ka}Nl edildi 
)auAm• bilirein. Et r iehirdcn ve ttoU blrllkt avJµ,ylı ı n hııcM11er. dıoarı çıku)1111, belki bir daha ıoı...cK• 

Giinünde layık olduğu mcra!;imi jr;:tıkbali} c için SAHA Y 
BURNU parkının ahil kı mı ihzar olunmu tur. Halkın t ınamcn 
istifadesi zımnında fedakarlıktan çekinilmemiştir. Hiç bir hu usta 
fiatlarda zaın yapılmamı~ ve icaheden elabı nar.iye ihzar cdilmir;tir. 

Muallim Nuri Halil hey ve Semiha lıanınıırı i~ıirakile (HALK 1 
USiKi HEY'ETJ) her gün ve ~ece icrayi ahenk "tnıektcdir. 
ıhlc Bira (20) c•mai mezeler (25) kııru~tur. 

Dıtima yalnaz 

KOD AK 
fotograf makinalarıyle 
filnıJerini kuJlanm ak 
menfaatini• icabatın
dandır. 

Alaminüt fototraflar İiİn 

Minoteros 
kaı·tlarını kullanınız. 

8 eyoglıı D ıı • 1111!1 ıı • l'angaltı Z 
il 1111 r!..eıın( tıalııp .~ olarak lıır 

keçi lıul ıııınıu~tuı. ahıbi hlr Jıafta rlr-
ftıııin ıı urııcnaı c-lme:IJIC eatılacakhr. 

1 
B e)azıt O.ir~sinclcıı : Camcı AJi '"il< 

luıUeaiııiu \'czncciler •ddef!İ Sl') 

No. dıllık6nm enk•n h dim \e ruıkJJ 1 

nıaaaııfi alı6ıya ait olmnk uı r kapalı 

rarf uavlllr. t>la".akhr. Alp1ak ~~ıeymf· 
lerin tcklıf ve t mhıats havı ıarfları ituıle 

@ünü ol•n 28 • Aluetoe • 929 çarp•~ 
günü unt 24 de kadar f>airr. Ji .. ıHıilmeıune 
ffl\ di eylemeleri illu olun .. r. 

Q ~hremanoti11.Jen : Hey~lu Hasekini~ 
9 ~rrahpa§Jt, Emrau zıllırcvr)C hastl· 

nelCl'i için ltbumu olan l'..1ımek ve z • 
ZC)at kapalı uırfb mUııaka ya konlll

ııııı~tıır. ') alıplcrııı her gltn I.evazım mö-

d ırlı gıııw ınııra t oderelt ~nf';Jllc ol~ 
lurı \C ıeklıf ıııektwjllınnın dıı 25 • A! 

t0o • 929 paıar •t on hetc k dtr 

İ vcımeleri 



~~~~a;e )08 ası 
Elektrik\. ınücehh ezmun

tazam kamaraları ve göverte yol
cu1annn mahsus m Jferrah mah~l-
leri ) vapuru 5 
hai'! l Ajustos 

]) aza rt . . günü saat 18 de 
!:'; l Sirkeciden hare -

o:sı 

vee am an um • 

Mevkii 
Galatada Kireçkapıda 

•• 

1 

............................................... - ......... ~~···-... ·· 
Fındıklıda M. 1\1. vekaleti satınahna 

No:.:ıı Nevi Teminat mik farı komisyonundan: 
205 41 1'.L. ,_.·--·-•••·•~••••••••<-•••••••••••··· 

1.2.3, 199 33 Erzurum hanı 1800 ı r · .l\.ıtaat, ns:,ı>ri li ~ı· \e ın ır s ~ı ılııı)ucı ol ııı 11.ı::ı eknıt•:, 
201 nmniyJe maruf .rıJt'. ~urrıaıı \C Kuru ı>t ve lluı .ı. \1udnın.ı, llJrıdıım el.ık• .kıı:ut H' ın 
203 ~\7 ııra arsa kfigır depo ~11,, ıhtı)nn ulıırı efrat ı'h!ıır~i VI' (JJun h.up. lı z ırfla mJnnk \a "oııınu-ıur. Ilı 

4.1 ~~9 H' diikkanlan ~1 ~ı · Ağuqto~: ll2CJ • Cuınartı<ıı guııu ı:;,ııt 16 clı Bur .ıılı 11 ı,erı :ıtııı ulnııı 

den •• '"" .. u mu 
l•k 

k.:tlc (Er Jlİ, Zon:=-ulJ"\ t, D'lrtın, 

K ırU".ct Şile, Ci.ie, İ ıe'.>::ı.u, 1 işe, 
/'ı .>anı, Ayanc."' is'c:lcforin _ zi
met ve avdet edecektir. 

l ııı:,.\oıııırıdıı ynpılneaıuır. Tııliplerııı Bur ıı 1 ıl,i nıı-zkıir lccn i~\ona rıııırul'Ut:tlııt 1 • 
mii~temil 

B.ılaue muharrer nıa rnü~tenıilat han satıl ırak iiırre ~t~raiti iiti) r daire inde mii7.J)edeye () smıııı i,eJe Lııluııaıı ltıtnaı ı J)\<lrıltı Pıtı acı o ıı rpa kılpal ı.arf ı ıııunıık 
çıkarıJmJi>lır. kouıııu:tıır. 11 'il' i B·\ğ ı-. o 9l<J pc .ı . ~" ı :.ıııı 11 lt" l>ı\ rıb "'r ıı 

1 d 1 f ı r.:ıtm alnı,ı konıis)Oıl'ınd.ı rnpıl.ı ·;ıldır. I'ııl l' ı·. ıı ıı unal,:ı:ı.ı\ıt ı~lirak \C rf.11 
l - üza)e e kapa ı zar usuliylcdir. hale 12-8-929 tarihinde Ankarada mecli i idare huzurunda ı 

ı nn anıılt uzrc l>i).ııılıl',ı d },j mr7.J,ür J..o · \on:ı ııı r. :ıtl:ın. 
Faz.la tafsilat içİ.1 Lta"lbul Em

in?nü Rahbnı han 2 numaraya mü
racaat. Telefon Is. 25S4 

icra edilecektir. Talip o an. lar Laladn gt>::.tcriJen mikdarda teminat iracsine mecbur oluıı bu teminat .. 
1 ki f k J 1 M'rJ ihli•ı... ı i~111 JOOO çıft . k r foıu.. l • .;p.ılı na ınıın k L•;l)d koııınıı 

varaı"ısını le'· ı me tup any c hrr .. ıber makbuz muka.hilinde lıizz tl vP. yahttl ihale ıncclisiıır yeti~mek ıı ı ı ı 29 
1 1 1 k • w ~ ı · ,.:u to--9 p:ıı.ar ı:ııııu ı • ı t · komı \onumuz mırı ık sn 

üzere tna llıüt iı o ara· ı>o::ıta)·a tc\di ederler. ı ı ·ı· l' 1 )J.pı acıı .tır. a ıp crm ırtn:ırıı.· uretını i mi kuru" ıııukal.ılirıde almıılnrı 
2 - Talip 0J,11ıların J.,..tanlıuJ \C) .. ı İzmir şubelerimize \C' }ahut mcrkC'z cnıl .. ik mlidürliiğürıe müracaatla lıtnıımr.erirıi ii-lrtııaııırdı•l.ı tıır dı ılıı.ır ilt· kom' , 0 n. ıı)a eı 11 .. H'rmelcri. 

Y ı 1 ~ 'ı ıı~uf1:~!'. ıl şartnaı~ıernizi mutalaa etmeleri ve mü.1;aycdc) e i:;tirak halinde bir nut-tha mı lıir lira mukalJilinde O rclu ıı;ııı ı. 1 eri 200 ):tl"'l ılık 80J'.l;)J ıı> ıı..ıra k.ıpnlı Z3rfl alına nkt r. ı~ 
e Ren ci v upurl.ırı ti ıp 111171 \'{' teklıf ınrktuplarma raptetme_l<_'r_i_i_c_a_p_c_·d_c_··_·. __ -ı------~-------------.....,.... 10 af:u to .()29 cıımar• ~un 1 .., .ı l;) t. \ JP lıc.ıı.ıır. 'fJ,İj)lcrin ş:ırlrın lll' 

tini koıııısHınuınıır.dan ulnı.ıları ' rı ımJ::ı<"lrrıııi l,vrnıı;yo:rnı.ı ıı l:ı g ırıııc.cri \'t' 

i 
po.ıt l"'l -Evı·ak at . a ta 1 sıuııhul lf,,Tn dairc"illllle"ıı: Birtlrvnin 1 sııatınrlaıı C\\d cklilnnnı"!criııi te'ıııiııaı'arhlc lırrober k\lnıı,.;onuınuz:ı. \Crlll 1., 

ı,~ıııini zımn.ııd.ı tahtı lıacze .ılııııl' fu. A k ·ı · · '25 d ı ~ •rı ı ı•.•)nı·ı .ı~ııı • ıı ı·ı, rı ımuııc ı ,.:ı '• purı.ıııf ~ Jır ulrııı nıuııııkn ıı)-ı 
rulıtıı ımıı.ıırı er Ka•I ku\unılı• llıı•tı lt ı ı ı " \ c ) J> L J 

\'AP J~U 

A(;ı Tos Ça şaml)a 
Tütün inhisarı uınum ıııüdürliiğünden:' 

İdare için müstacelen tab'ı lazım gelen 3330 adet defter ile 
54,500 yaprak 10-8-929 Cumartesi günü pazarhk suretile ihale edi· 
lecektir. Talip olanların yevmi mezkGrJa yüzde 7,5 teminatı muv.a-

. ı rııu ş ur ı ıa c-ı u·. gu3•0, _ er;ıerıı ıı guıııi ıı ıt l Hı:: koıııı.,)OlllllllllZdn ) 
sakıt. ağ ıç şekerci bakkal sokağında l6 lncaktır taliplerin şartname sııreıırıi lwıııı~~oııuınu1.clJn alınulıırı ve şarlııamedeki tı> 
ııuııınmlı lınııe<le mevcut knıH•p•· masa du teınıiııatlarile kom:s)on:ı ıııııracantlar. 
ll)llll ve udu. takıınınııı 7 · 8 • 29 lıırilıiııe M ııııiqa, l\lcneıııen, KasııLa ve Kırknğııçtııki kııaatııı hayvanatı ıhtiyacı olan ı..ıı: 
nıiısadıf Çııı~aııılıa güııiı snnt ı:~ den 15 e ot kapalı zarfla uıurıakn~.t)a korııııu .. ıur. llıalt' i 19 • Afrustos . 1929 Paıııı1 
kadar lıilıııuzayedı: furulıt olurıııcıı.ğı ıliin giiııü saat 12 de Maııişad.:ı n~kcn satın ;ima korııhıyorııırıdu" )apılacııkt.r. Taliple Güniı akşamı Sirkeci rıh

tıınırıdan. harekerle doğra Zon
guldak, lnebolu, Samsun, Or
du, Gireson, T rabzona Sür
~ene ve Rizeye gideceir. 

kkatelerile GaJatada mübayaat komisonunda bulunmaları ve numu
nele.ri görmek üzere her gün müracaatları. 

elııııua. t · şar ıııtme ı.uretını komi.,~ onum uzda ~ormelcri \'e leklifnanıderim temiııatlarile 

F ııtilı <lfırdıincti hukuk hal.imliğindt"rı: 
raber Maııi'>lldaki ınezkiir komıııvona \cnııel,.ri 

A f) ondaki kııanıııı ihli\acı olan Uıı 1 :ijt.tlı nrfla muııakn~\a konmu~ıur. (ha 
7 \~us:o ·929 giınli saat 14 te Af) oıııla a kcrı salııı alına koıni.,)onuııda ~ 

T.ı f.'iilfıt için si rkecidc Yel
kenci Hanınd .. ı kain acentası· 
na müracutla. Tel. J..,tanhul 155 

•••• Hıı eki \c 

! SiNiR 
11 HEKiMi 

··bayaat 
• 

om o 
J'ıp foküHe::ıindrn 929 enei maliye ine ait bir seıwlik ~üt H' )O:,ur

tH ait tekliflerin seraite murnfık gnnılmediginrl ·n cll>layı ihti}a<' ıtı 
m0 zkfirc bu kerre vine 14 Ağu-.to,., 9.29 Çar~anha giinii ıat 15 it' ih<tle 
edilmek üzere k ıp;.ılı zarf u-,ulılc tekrar münaka .ı) u vazedilım:;ıtit. 
Talip ol,ınlar mevcut şartname ve li t ~ine gore im h:ıpta nıalfırııat 
almak ü.1;c-re her gii11 uğleden onra ınliLayant komİb}OllU kitabNirw . 
mür.ıcaat etmeleri ve koıni::;yonca teminat akç<·::;İ alınmayacağına 
lıinaC':ı temin ati ırın lıelıeı;mlıal f,ir giiıı evvel ınıılı.ı$ı·lıe \f'ZO('::> ine 
yatırılma ı ve alınacak makbuzun tekJifnarnderle lıirlikte ihale için 

tayin edilen müddetten hir saat evvel komi yonnmuzıı müracaat 
ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

Darüşşafaka 
müdürlüğünden: 

DaruŞtafakaııın birinci ınıfı ile muallim sııııfı ıın a~ağıda yazılı şartları 
haiz olanlar alınacaktır. 

l - Birinci eııııfa girecekler için şartlar 
A - Babaılan ve anadan ve ya yalnız babadan mahrum ve muhtaç 

olmak. 
n - llk mektebin doniuııcü :sınıfııııt. terfi ve ya bu derece tahsil giir· 

mü:. bulunmak, 
C - Yaşı ondan aşağı. on ikiden yukarı olnıanıok, 
D - Emrnzdan salim ve her suretle tahsile eh·eri!jli olmak. 
E - Yapılacak müsabaka imtihanını ve \-"f"kecc~i kur'ayı kazanmak, 
11 - foallim sınıfı için artlar şunlardır: 
A - Kcıu >etim olmak, 
B - Ya~ı on yediden aşağı, )irmi ikiden )Ukarı olmaırak. 
C - Orta mekteplerden şahadctnamt>si bulunmak, 
D - Sıhhati yerinde olmak, 
Talipler fotoğraflı ııufüs le-lkereferi, mektep vesikaları, 81hhat rapor· 

ları, aşı şabadetnaıneleri ve uç tane vesika fotllğrııfıyla l'a7.ar, Salı, Pn· 
şeml.ıe gü.:leri saat 14 ten 17 ye kadur ıııcktelı • n,ıiirncat chııdidirlC'r. 
Kayıt muamelesi 31 Ağustos Cumartesi ııkşıınıı nılC'eek ve ondan sonraki 
mııracautlar kabul olunmayacaktır. 

lkiııci 

Ekmek 
Kilo 
89,332 
Arpa 
2,785,000 
Sade yağ 
70,000 

Sığır eti 
Kilo 

665,590 
Yulaf 
1,470,000 
Sabun 
25,000 

at 11al111a 
1 oınisyoııuııdan: 
18-8-929 saat 14,30 da 

19-8-929 saat4,30 da 

20-8-929 saat 14,30 da 

Barbunya Beyaz 

Bulgur Fasuiyası Fasulya Nohut \ 
296,700 52,500 53,000 169,0?.0.. 21 - 8 - 929 
Mercimek Börülce Pirinç Kuru uzum f 
108,000 65,600 118,000 69,000 saat 14.30da 

Balad cins ve mikdarları · yazılı erzakı müteııcvvia1. bizalarındaki 
fiinlerdc knpslı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Evsaf ve 

· şeraiti görmek için lstanbulda milli müdafaa, lzmir ıwıüstahkem 
· mevki, Afyon Karahisar, · Konya; .Eskiıehir askeı:i satmalma ko
misyonlarında mevcuttur. Talip olanların mezkur gunlerde temi
natı muvakkatelerile birlikte BalıkesJrde 2 inci kolordu satınalma 
komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

2. Alay Satın Aln1a Konıisyonundaıı: 
l\larnşt ki kıtaat \t: mueeesııtın bir enclik ihtİ)ACt olun Odun, Sade 

) ağ, ) ulaf, ığı r eti, \ e ekmeğin kapalı z.ırfla, \ e bulgur, fasuJya, nohut, 
.ııercimek, patati , pirmç, kömür, gaz, sabun, ek(lr, kuru uzum, hız, soğan 
\I" saııınıı aleni munaka a usulife 2 A uato 1929 taıilıindeıı itibaren mu· 
naka n}a \DZ edilmiştir. 22 Ahu tos 1929 tarilıiııt• musndif Rerşembe 
guııu aat 16 da ihaleı kat'i) deri icra kılına aktır. Talıp olanların e\saf 
ve şer,ıiti anlamak üzre her gun -; t: i~tira.k edeceklerin } ev mü nıeı:kurda 
tf'ıııinatı mm akkateleı iyle Mara~tıki askeri atın ıılma kon.; yonuııa mu· 
racaatları ilüıı olunur. 

Bir dcyni ın:ılıkıırnlıihın te'nıirıi zım· 

mm.la ııı;ıhrıız fort ın uıJ,11lı ınustanıel \ c 
l:ıstiklerıle lı:ızı aksamı nok~ıırı Lir 11 let 
otorı.ohıl nıahı lı.Jiıı s•·k•zinci perşembe 
güııu .;.ı ıt oıılııı~uk'.a f:ıtı!ıd"' sulu hıında 
atılacıı..11 ılilrı olunıır. 

cııktır. Tnlıplcriıı şal'trınrıı suretini komi o) onunıuzd ı gurmelerı , c tcklifıııııııele 
tcnıiıı:ıtlaı ile l.crıılıcr Af}ondııkı mezkur komi \Ona ıııurııc.aııtları . 

) ortyoldn bulunan kıtJııtın ilıti)al'ı olan [:,ıııl'k, Sı~ıı eti, ~.ı.dc \&gı. Arpa. 
ınıııı, ) ul.ıf 1 apalı ı rfla mıiıı ı,:ı ).l korııııu tur. !lı:ılesi 12· ıığustos-929 ı~ 

tcs! ~ııııu ı:ınat 1? de Dortyolda u,, .erı :ılın r.lııı. ı.onıı ) ı.>11uııtla yapılac..:ı!,tır. 1~ 
lerııı Dorhulda!u ııır•k ir koıııİ!l\Onn ıniıroı ı ıllır •. 

• \ •ı ırı ( rı . 

j zıııııd i J,ı•ııırııı ihthıı , ol. ı l'l')nır palı znrf ı rııunıı'•n a~a koı ır. ı~tur. 1 
le ı 2 • • ıı '• l <; J) I'· .ır ı ııı ıt i.J, O da lırıı r 1 · a kcri ,.ıtııı ııl uıı ı..oı•· 

)oı.und ı \ ;ıı'nt ıktır. lıı ıp'< ı ı, şaıtı mc- "111 tını ı.ornı )oı.umıııJa gormcltr• 
ı J,J,fıı ... ıı, lı·ıı ıi leıniııatlaril · b ralırr lzıııırdclu mt tlrnr ı.uı yıııu Hrmelc-rı. 

............................ ~·············~· .. ·~~······· i ~çüncii Lo1ordu satınahıuı koınisyonun(laıJ 
········-··· .... -···-·· .. ···~··~~··· ............. -..... f( ıtaat ihtiyacı için 2790000 kilo ekmeklik un kııp:ılı uırf u ulıylc ıııfınakP 

konn~u~hır. Ilıalcqi 15-8-92'J pNşeııbe giiııii saat oıı bc~t· )npılacaktır. Tıılip! 
şartname 1111 koıııis)oııumıu.dan almaları ve ~nrtnumedc \azılı olan şekildeki te 
uatlnrile komi )Onumuııll\ haıııır Lıılıınrnııları illin olunur. 

G üınüş Stı)ıı ha tanesi için 500 kilo siil 'e kıtaat ihtiyacı için de 48000 kilo 

V k f ı ı 
pnuırlık surctile mubayaa edilecektir. lh irsi 5:-8-929 pazartC$i giınü saat }5 a ı a z-a r ar 'npılacaktır. Tn\iplrriıı şart~·uıııcaini gtirmelcri \C ş:ırtnumede yazılı olan şe"ild 

""- teıııirıatlnrile ı.uıni"yoııurnuz\ı hnlır bulunmaları iliiıı olunur . .............. ~····~····· .... ···-·-·····-.···· .... ····I 
m • • du· • r u· • rrı· • nden.• f Mekatihi askeryie satuıaluıa kon•i yonuncları • 

c;;;, ............................................ • •••••••••• 
A ııJ,rrı. ıııckt•·plcr iı;iıı 12000 kutu zeytııı yııglı )llpnık dolma ı aleni nıunıs1"1 

l\ıli_izayedev.t e VazOlUJlUO Cfltlak sııreııle satııı ıılıııncaı.tır . .\lüııııkasn ı 19·Ağusto•-929 ı crşeııbc gıiııii saat 14,30 
llllrUİ) l' ııtl'I. telıı ) t•ıııck hnııcleri oııiıııdck i ıniinukllsu mahallinde icn k ılıııur.ıı~ 

l Galatada kcınaıık<-:;. nıalı.ılle..,iııde lıclvneı ~ol\nğırıda 12 No. maf!;a· Taliplerin ıı;ıılrı:ımcqi için 1,oıııio1yonıım111.1 ıniiıa~.ıtl3r1 \e i'?tir k i~in lle şarııı' 
za ve odaların dokıızıla :.~kiz lıi-.~esi. ve.;lıile ıniın.ıkasa ıııaluıllıııde ba1.ır Lulurııılıııa•ı ılım o'ıırıu,. 

2 Galatadıı kenıaııke~ ınalıallf'sinde helvacı sokagıııd.ı 6 No. hnnııı -•••-••••••••++••••-•••••••-••••-••••••-••••" 
dokuzdu sekı7. lıi <1esi. f JJ k 

J8 ·ır kii)r(.nde hürut fahrikalur nda hdlıı harbi.re :ı Calııtacla kf'mnııke~ ınalı.ıllesiıale lıeh-.ıcı sokıığ ııdn 2 No. dükk&· 
mıı dokuzda sekiz lıi,, c:-i. • <~,, IEtumhul sntmalnıa komisyo:ıuııdan: "t..j;. 

4 Gahtndn kcmıııke~ malıalle~iııdc topçular caddc3in<lc 20 o. ._,•••••••••••......,.••••••••••••---•••••••-·--••••
1 

ınaa odrı dı.ikkiiııın sekizıle liç hi ... scô!İ. 5~1Jl: kilo l'irıııı: 756 lulo Beyaz Peynir 
5 Calatada lıaı·ı ama mahallesinde 12 No. şehit Mehmet pa~ 1 camii 2 nı Mııl..:ırna 7. fı Zı>y•ın 

bnh!.'e i. ü:>O Sad,.. ya~ı 30~ Kayı ı 

fı Bnhçekopıpa hub}ar ıııalıalll'siııdc oruzdilınk sıra·ıııc.la i\o. ll l<ı Fa iı:yc 140 11,,u.u Erık 
dukkarıııı rı .sı f his::ır i. U02 Nolıut ~7 { wrıı 

7 Balı!,'ekapufo lııılıyar ınalıllllt• inde onızclih:ık Si ra ırıdıt 6 No. dük· 720 :.ılııııı 77 rcı ~clırıve 
kiı:ıııı ııı ıf lıi sesi. 3JO Ze}tııt ,.ığı 287 Arp:ı 

8 1 f 1 · il . S.11111ıl:ır ıııektrhi ı,_ırı luıunı olnıı hal..ıdu C'İııs ve nııl <ll!rı ) ızılı on do•t l•• la 1c;eka1>1da hu >)ar nıalıu c,..ıııde lıaıııidivc eacldesiııde 18 · 20 ı ı ıı ı . • el'l'nk ımııı.:ı •8"3}11 hoııu muştur. ıı esı a~·rı .:ı) rı ve :.6.ıığustııs. 9:l9 paınrte«ı 
1ıc 81 · 10 'lcı. dukk:tnııı dortte bir lıi c·si. ~aut 15 le ha 1,ılııı,ıcaı,ıır. lı ıv.ı !alıp olıınl ırııı mezkıir gundc ıemiııııtlnrilt• (tırl1 

9 Bahı:ef,apıda lıub)ar ınahall<'ı;iııdc lıaıııitliyc cadde iııde :m · 75 koıni!Horı:ı muıal.ıulları. 
1
0. dukkiıııın y uz ~l'kseııde ) irıni lıı -.esi. 

lO ilahı; ·kapıda lıııh)ar mnlınfle inde lınmidi) c cadclC'~iııdc 28 . 77 
'.\o. diıkküııın :,ekizdc b.r hıc:sC'::.ı. 

il ) eııi earııi lı:nlusuncla ll4 · J5 \C :!.7 - 28 o. maklup iki duk· 
kamu altıtin he~ his e i. 

J 2 - ) eni cami havhısuııdıı. 40 · 4 l \ e 107 · 108 No. nıaklup iki 
diikküııın durtte bir n• Uçlt: lıir hisseleri. 

Müddeti mlızayede: 31 Temmuz 929 dan 21 Ağusto;, 929 Çarşamba 
günü saat on dfüt buçuğa kadar. 

Ba!Lida muharrer emlak kiraya verilecegindtm ıniiıııyedeye vawlun· 
nıuitur. Taliplerin )ermi ilınlı"' olıı.ıı son giiıılııı saat oıı di>rt buçuğunu 
kııd.u ~artıı:ıın~) i okumak 'c tcnıin11tı murnkkute ita ederek mii1.11y ede) e 
iştira)\ etıııc·k Ut.rt• 1 ·ıanlıııl E\kaf rnüdiirlii~unde vakıf ukarl ır nıiidurluğü· 
rıe ııılıraoaatları ilan olunur. 

Evsaf ve miiştemiliitı hakkında malılmat almak İsle) enler bu müddet 
zarfında rııüzayt•de oda::.ına müracaat eder~k eeri misil raporları111 gfüe· 
biilrler. 

Istanhul küçük sıhhat ınemurları mektebi 
ıııüdurliiğünden: 

Her gun zevale kadar kız ve. erkek talebe . kayı.l~dilmektedir. Kayıt 

muddeti Ağustos nihayetine kadardır. Tahsil müılcleti iki senedir. Tehari 
ve ıueccımidir. Talebe tahsil esouında askerlikten mııeccel ve mezun 

of unca, hizmeti nııksurcye tabidir. ~foktepteu mewn aıhhat ınemurl1rına 

ilk ıenelerde ayda 50 · 70 lira verilecektir. Sonraları kıdemine göre «liger 

devlet memurları gibi ınaa farı arllırılacaktır. Müracaat sıhhat vekilctine 

ve ya mahalli sıhhat müdürlüklerine YMiloeek hir istida ile olur. Fazla 

izahat almak isteyenler Sirkecide demirkapıda mektep idaresine müracaat 

edebilirler .Arzu edilirse ta,..rara matbu mufıı al duhul şeraiti verekalarından 
gonderilir. 

l - Tiirki} e ciimhuri} eti tabasından olmak, ~ Yaşı yirmiden aıa· 

ğt ve ya yirmi beşten )'Ukarı ofmıınınk, 3 - · Ahlakı mazbut "e her türlü 
şnihcden ari bulunmak, 4 - Askerhkle allku;u olmamak, 5 - Lise altı 
derecesinde tahsil görenler imtihan ile, ondan yukarı tAJıaiJ görenler imli· 
lıansız kabul olunur-

KaLa ı,c~c 450 kilo 
lfo) ıız keten ~eriı ı:>u rııetre 

Pamuk . eril 2()1) • 

Dıkiş ınakıne şeridi 13000 metre 
Kctt"ıı ;;l•rıt 280000 metre 

Haladıı dıı \(' ınıktım )ıızılı bı~ kalem nıi.Jreme kapa ı ı.ıırflıı n.üıı:ıl:ll 

konıuuşıur. ihalesi 28 • 8 • 929 ~.arşnmba guııu su:ıt }-t cı. irru kılırıncaktır Bu 1 
<laki şarln~ıııc\ i gıırmek iste} enlerin her bllll kont İs) onumuuı mur c::.ıtları ve 
nakn4ll\a iştirfıK cdeceklr.riu tenıirıatlnruıı havi trı,li:ıııırııeleriııi )Cvııııi ı:ııt::\ ,eıı· 

~le s.ıatırıdıın ı•\ vrl ı\rık.ıradn ıııcrkeı satııı alı:ı ı koıııis) on\ ıın li>\dt e\ it~ 

5. Fırka satın alma komisyonunda!l 
Kon)• isin yonu fİ\'arıııda ( ratı, ıa~ırn, ( vı:ı'lllt', perıC"U l;ııı;uları ) ıı:ıt 11'' 

\e 12342.5 Lira bedeli ke!?ifli p&\'İ} onun ikmıılı irı~a«ı kapa.ı ıarOıı. ib:ılei r.ııı~ı 
20 Temmuz • 929 Cuwarte~i gilrıll ,:,Ut 15 de irrn t>Jilıııeı, uzrre 20 ~ıln ınıııl 
ıuuııakR~)• konulnıuitur. 

Şartnamı; \ 'C projeqini ~ormek \C daha faı:l.a ıafsilüt ulrımı. i.te~ orılftrirı tıeı1: 
ve inıasma talip olanların 'cuıı ve saatı ;halede tcıniı.ltt ııımak kalelerini 1!1, 

ııilıime sulluk ka3a ıııa te\di ettiklerine dair makbuzloırıııın teklif mekluplıırıl" 
tikte Kon\& maarif luınında müteşekkil koıııis) onunıuro ıııur.ıcaat t'~ 

lstanbul itlıalat gün1rügf ııde 
20 sandık Kakao G. F. marka 
Balada muharrer yirmi sandık Kakao şehre ithal etmek stı~ 

tile 5-8-929 pazartesi günü Iıtanbul ithalat gümruğü satış ~ıı~ 
rmda müzayedeye vazolunarak ihalei kntiycsinin icra edile' 
ilan olunur. _A 

·:-.-=:-==-==-:=-.. --o-o_k_t:_o_r __ --.-==-==-==-=-·~--------~ -~ -~---------_-::-?""'~~ 
::uascki kadrnlar hastıuıe~i Cilt :: 
5~ ve J:t~ireugi Hekimi ii . . .. .. .. 
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