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3 ncü sayfadaı 
A.::. Oz: 

l"eıgraftar 
Jıotaof.ul, Anlr.a~ c-addul 

"JU DAM.. l unlu. 
Cümlıuriyet için, Halk için 

rn: == 

Ga~i Hz. dün Beylerbeyi sarayında 
içtimai 

nızam 
~r~Yillt Gazı -Eakifelıirdcn P 
l!z b: Otada haur b•nan Tem· 
~L lnnt~ne ve sair %Cvata 
~ ~ P~k ruhlu ve .-eciıı bir fut· 
ttır ~tiler-. Cu ..Oı.ler birer düs· 
t~ın. Zttın şay-olıt;;Jır. AraDUı:da 
-.

1111 
ınl)"etsu: hır kn-; ~nin, her 

~~~a ~ her ?edense ba.p dön
d'ı.a u. Maddi umcettcn ı:ni, >-oku " ;t Ye lus]eri calim bir akide 
.L...._ • .ı~adaa mı, her ne-
~~ _L.aseM Y"C hetbabtlar~
:---r~ ~u ~~tim&t nuam 
l'_~•JDta akyhi.ade bahmdalar. 
~l propesa.ndas1 yapbları ga· 
~ ~r; fesada teşebbQı 
:--- • Fil~td bu hareket 
~ fnpten:de, Afman
~'ltte n:. petle zayifbr. UJdo 
IWitiın~-bükü.mel teıki.llb ve bütün 
"ilet h" ~;n,·0 b~.aagıcıo önl!ı;• 
J~czl~t propaganda çorap sö
~ ıribi gider, :ı:eytin Y.11 dam-

gıôi paıiflet. •fesini 
Ad.tiye ve Zalaala yazı 
~ Gni ~ -OUu Y'!
fai~ sapbnDak 1ste~er edl
Ne bLredilınete mahkWndur. a._,; lalJlil. amele, ve bilhaua 
~-- ordamu• candan bera
~rc5r. ba;yl:mnalda bütan milleti 
rr._t ediyorlar. 

Gazi hazretleri bu intibah uyan
tır&n beyanatlanyle, milletin içtimai 
ltrgüzeftlerdcn kat'iyen teneffür 
'ttİğine açıkca ve k u v v e t l e 
~ ettiler. Türkün içtimai va
~ !°illiyet medıebind~ takarrür 
-...,tir. MüneVYer, rayn münev
•er her Türk devletin ancak mil-

~t premiC~j ••>:esinde felih 
~eafuıa dir. içtimai anar
~fe Tirit nıhu yalnız yabancı de
lil, laatta dGtmandır. 
':.~ hiHimiz. ancak ve ancak 
~ doj'urabilir. Eter baz.ı ser
~ ve bazı ırençlerin ruhla
l'lllcla bir boşluk varsa, onu doldu
~~ fimalden gelen afyonlu , 
-rfinu akideler değildir. 
~ Ti!k rerek hisaen, gerek bat· 
ıa-~ ~arlarda edilen tecrilbeleri 
-uGllten sonra, içtimai firazeyi 

Mzen •e yerine hiç bir nizam ik
~e etmeyen bu hareketlerden 
ttddell istikrah etti, tiskindi. 
h Türkler iatipdadın, mütemadi 
tı •rplerin memleketlerinde bırak
k iı bo,luklan doldurmak için bel-
i her milletten fada inzibata, 

dahili huzura, istirahatle çalıtmat• nıuhtaçdırlar. Çünkü tec~be-
rden en uzak bulunması lazım 

lelen millet biziı.. 
a:.. Cünıhuriyet tasarruf ve tem!l
•q hakkını teyit etti. Hak du~-

~bırlarını bir tarafa bırak~a~ı. Hı~ 
r müfrit tecrübeye gmşmedı. 
kılibın istihdaf ettiği nokta, ~a

tp nıedeniyetine kanşmaktan ıb~
lrettir ve bu medeniyetin t~cru: 
besi yapılmış, ciddiyet , faıdesı 
•nlaşılnuştır. Aziz Türkiye üzerin
de ne olacaj'I meçhul tecrübeler 
)'apılamaz.. 

Bu gibi tecrübeler her vasıta 
Ue kınbr. Devlet vazifeşinasbr. ica
bında _ Reisicilmhur hazretlerinin 
dedikleri gibi - ordumuz bu ni
~nıın muhafazasını tekeffül eder. 
f:'lkat yalnız resmi teşki!~ta de:ğil, 
lıer kese bir vazife tereltup e~ıyor 
iti bü -k Reisimiz. İfte bunu. ıh~ar 

L. . yu O d mmenın ~ım-
U\l}'llrmutlardır. a a ~ 
diki niz.amı bozmak ve . ye~n~ 
llıartiyi koymak isteyenlenn gız.lı 
•e kirli emellerine karşı tayakku
lllnq tahrik etmekten ibarettir. 
G Müfrit akideler rafızlar yı~~n;.n 
~erindeki nakışlar gibi ;azı e •

dır. Dimağı henüz teşekkül etme-
'1it, tecrübe görmemiş, dünya ah
~•linden bihaber kimseler bu fü
•Gna kolaylıkla kapılabilirl~r, sa: 
~tırlar. Bu makule biçarelerı tahzır 
'h.ıek lizım gelir. Bunlar Türkiye 
clabiıinde ebediyen maksatlanna 
"-il olamaz.lar, Yalnız. kendileri 
'-'lirler. 
.ı Gazinin .öderi ayni aaaıand• 
~ete düten bu avareler için de 

ila'&cibi intibah olmak gerektir. 
L.u ~eİliciimhur hazretleri te~yiz 
-.ı11alerine bile ltu hakikati ıbtar 
r-elde pek musip bir irtatta bu-
\1...._.ar. Zaten biltGn hÜomler sı
'ıfa bu nizamın muhaf az.asına me
ila'&rd11r. 

'tırı lier icap ettikçe milleti ikaz 
bu ekte kemal ıösteren Gazimiz 
ı. l defa da, kendilerine has olan 
'..e lıatla milletin ruhuna bir isti-
•tııet vermit oldular. 

lo Aziz ve büyük reisimizin bu 
fili~ h~tabe.i, bu itibar ile bütna 
'- leti.n .zihaine ve ruhuna naktol-

Büyük reieimiı'. ... ıetrif teriod~ .ı..t:~.ııoıa 4llll yeni bir reıimlerl 

Reisicümhur 
hazretleri 

dün Beylerbeyi 
sarayında 

istirahat ettiler. -
Evelld lfGndenberi tehrimizin 

misafiri olan bilyük reisimiz Gazi 
hazretleri tqrifleri günü geç vakta 
kadar Dolma bahçe sarayında i.ti
rahat buyurmuflar ve gece saat üç 
buçukta S6tiitlü yab ile Marmara 
ve Botu içinde bir müddet tıeDe· 
zzilhte bulunduktan sonra sababa 
kartı Beylerbeyi sarayını tetrif 
buyurmutlardar. 

Gazi hazretleri dün Beylerbeyi 
sarayında kalarak akşama kadar 
istirahat ve geç vakıt Dolmabahçe 
sarayını tetrif buyurmutlardır. -
Başvekilimiz dün 
Istanbula indiler 

Batvekil lamet Pata hazretleri 

dün refikalan ile birlikte lstanbul 

cihetine ıeçerek operatör Kemal 
beyin haneaine gitmışlerdir. 

Başvekilimiz. operatör Kemal 
beyle refikalan hanımefendiye ya
pılacak ameliyat hakkında görüş

müflerdir. 

Reis gelmedi 
komisyon da 

içtima edemedi 
x 

Dün ticareti bahriye müdüriye
ti de antrepo komisyonu toplana-

n kü Komisyona riyuet eden 
ca . • hasebat miidürü Faik b. 
mahye mu b L- b. 
ıelmediji için müzakere afaa ır 
ıüne talik edilmittir. od 

ôtleden sonra ticaret •-
.ıDcla d• ptrepo komY)'onu. faa-

. ihzari mahıyette 
liyete geçmıf ve Umana ıe-
müzakere yapılanftır. ld ... 

•t ·c1e aıa ••• 
len efYa mıkta:1! d:' açıldıtı için 
ve bazı antreP ·ı otmaktachr. 

bularan yavaş yavaf z.aı rlar ve hali 
fakat hali toplanamayo . • 
da bir karar verilmit detıldır. 

· Türk o~ağında 
Şehrimizi ziyarete rele~ Aın_•-

·1r.a1ı darülfünunlular ~refine dua 
n t 21 de Türk ocatında 
, ece saa . 

• :ıı.ı ti tertip edilnHf ve ıeç 
bir e •• en ·mı· bir ıece ., ..... 

Gazi hazretlerinin son tetriflerinden ntıtredilmemlf bir ıotıba 

ATİ A SEFİRİMİZ ENİS B. OTAY[ 
• 

VERDiKTEN SONRA GELECEK. 
Yunan hikiimetine ce•abımw 

hamil olan kwiyemiz dta ubah 
Atinaya va•l olınuttur. Atina sefi
rimiz Enis B. cevabımız.ı bugin 
Yunan hariciye naınnna tndi ede
cektir. Eaia B. pazara .. hrimi&e 
avdet edeeektir. 

Yunan hükümetinin Ankara 
Sefiri M. Papa diin Aakaratlan 
..... tir. 

Kendisi T okatlıyanda oturmak
ta olup dün bir müddet yunan bq 
••rahha•ı M. Diyamandopulos ile 
ıliriifmittür. 

M. Papa ile Diyamandopulo
sun buıGn tehrimizden yunania
tau hareket etmeleri muht.melclir. 

M. Papa ile M. DiyaNADClopu
. aha •emleketimiae av-

det etmi1eeekleri haber verilmek
tedir. 
~edeki yuaan ..fMıetl ilJ 

Y-·aiııııtaı8'aJU Tilrk .--.tiaia 
..... ...aahat~alda idare 
ohanaeafı lteyan edilmektedir. 

c. ...... IS IMish Ya-8 ...... 
metine 1'Wildikten sonra buruacla 
aynen nepeclilecektir. 

Hilkimet ıayri mlbadillerta 
bukukuau temin için l&Dm ırelea 
her tirli tadbirleri alacakbr. 

Bilh ... Lauunne ahitaame9İYie 
Atina itillfnamesiain t.amamiyle 
tatbikini üılf yeceıriz •. 

Bunlarla tatbiki hususunda yu
naıılılar mtfkülit çıkanrlana bu 
mGtküJita Ufl zecri tedbirler itti
hazı Z&nld .olacaktır. 

4 adi Aylada: 

Borsa 
5 nci sayfada: 

Ttllp Jlllrcıei ı bıanbal, IKI>ill 
Telefon ı letanlıal 1797. 

Ssaor 

Karar v~" 

YIRMIBIR YAŞ1N. 
DA OLMASAYDI ... -
İki kadın katili Nazif 

idaın edilecekti. 

Bundan bir kaç ay evci Nazif 
Sururi ısminde bir genç, sevdiği 
artist "deniz kı.ıı" Vıktoryanın ak
rabaıının, kendiainin Viktorya ile 
münasebahna müsaade etmeme
sinden mOteessiren Viktoryayı 
dtirt yerinden yaralamış, anaaı A
ıavni ile büyük anası Virjini birer 
kurtunla öldürmÜftiİ. 

Nisandan beri muhakeme edil
mekte olan Nazif Sururinin nıu
hakemeıi dün bitti. Müddei umumi 
Cemil bey talebini serdederek Na
zif Sururi nin iki katlin faili ol
ması dolayisile idamını, yalnız ya
şının naz.arı dikkate alınmasını is
tedi. 

Heyeti hakime bir müddet mü
zakereden sonra mahkeqıe salo
nuna geldi ve karan tefhim etti. 

Karara nazarcn Nazif Sururi 
idama mahkGm ediliyordu. Fakat 
21 Yafllll bitirmediği cihetle idam 
cezuı 24 sene ağır hapse tahvil 
olundu. 

Nazif, iki ki,iyi öldüdükten mada 
Viktoryayı da öldürmeğe teşeb
büs ettiğinden bunun için de 10 
aene atır hapis ceaıı verilmıttir. 
Cezaların da tevhidi icap ettiji 
cihetle bunlar tevhit olundu. Neti
ce itibariye ceman 27 sene 3 ay, 
10 pn müddetle atır hap•e ko
nulması karargir oldu. 

Rei. Hasan Lutfi bey katile 
kendisine baz.ı nasihatlar etti. F •
kat Nuif Sururi hiç oralarda 
detildl: 

- "Bu karan temyize bile 
hacet yok, beni uaydınız daha 
iyi idi " dedi. 

Daha bazı terler söylemek 
istiyordu, jandarmalar malakimu 
;ütlWe mahkemeden dıtan çı'ka
:rabildiler. 

imar için 

MiMAR M. YANSEN 
ISTA 

DAVET 
• 

BULA 
EDİLDi. 

Şehremini Muhiddin B. dlln 
Ankarada bulunan ıniaıar Y aasene 

Yeni alı 0zeler 

-...... ,ET ALJ\CAl -
LI ILF., \)~\JŞTU. 
Bizde - .:ı 
t 1 . ve .A vı-\1\)au~\ 
e sız k uJlaııan1ar. 

Telsiz telefon- 1 
lstokhoJmdeki e.ı:.~ke~ aleyhi 
b• 1. I k b. ftrketi _ > 
ın ıra ı ır dava 

d • . •çnııtta B 
ava ıçın alacaklı şirketle t~ u 

etmek üze- ·---.. lllaa 
re meclisi 
idare kara-
rile lstok
holme gön
derilmit o
lan şirket 

müdürü Ha 
mdi bey av• 
det etmiştir 
Kendisinden 
şirketin va
ziyeti hak
kında fU 

ir.ahah aldık. 
-"lstok'h-

olmdeki Bai 
tık 4irketi
ne radyo 

~-

hamdı b 
makiaeleri ~ariş etmiştik. Bu 
mallan satamadj'ıımız için bede
lini veremedik. Şirket faizile bera-

ber bizden 33,000 lira para iıti
yordu. Şirketle temaslanm netice
sinde bu miktar 21,000 liraya in
dirildi, tıç taksitte verecerfz. Bu da 
hi iki ay sonraya talık edllmiftir. 

Balbk firketiyle •ahkemede 
dahi uyu .. catız. 

Şirketimizin varidab udu. Son 
Aakaraya yapbtım seyahatta şir
ket mukavelenamesinde bazı tadı-
lit yapbnnata muvaffak oldum. 

(Mabaadı 3 üncü sayfada) 

irtifa tahkikatı 

BiR ÇUVAL iÇi DE 
BULUNAN EVRAK 

1"'E1"'KIK EDiLiYOR. 
it 

Aralan Freskolann meydana 
çıkardıkları lrtip tahkikatına ye-

dinci mlstantik Nuım bey duam · milstacı~I bir 
telıraf çek-
miftir 'Bu 
telırafta 

M. Yansen 
t eh r i miz.e 

• etmektedir. Tahkikabn isticvap 

kısmının esaalı saf ahab bitmiştir. 

davet edilmi
ttir. Bir kaç 
güne kadar 
buraya re
lecek olan 
M. Yansene 
Istanbul ba. 

sen fehri -
miz.de tet • 
kikatta bu- "' 
luaacak on- Mımei' M. Y•naen 
dan sonra icat ederse lstanbulun 
iman için de ir plin yapacakbr. 

Emanet tebrimizi imar için ya
pılacak pllıun tedricen tatbik edil
mesini kararlaftırmıştır. 

Dün Nazım bey, Fresko 
biraderlere ve Boanah Lütfü beye 
ait olan ve tahkikatın tekemmülü 
için istintak dairesince vaziyet 

edilmiş bulunan bir çuval deru
nundaki evrak ve defterlerin tet-

kiki ile meıgul olmuştur. 

Bu tetkik;ıt n~ticesinde bazı 
hesaplann meydana çıkması mu
hakkak ıörülmektedir. 

irtişa tahkikatı için dün b:r 
muharririmiz müddei mumi Kenan 

beyle görüşmü .. e de mumıüJcyb 
bu mesele hakkında: 

_ " Tahkikat burada devam 

ediyor. Bu meseleye ait MSyleye

cek oqka bir .as yoktur" demek
le iktifa etmiftir. 

Altay takımı dün lzmirden geldi. 

Altay takımı Yapurda 
f1 aJ~ .li ' ~r•oı f!' • •• ı:ı • -~f.i 



cumnurun 1 
arasında -EH•lsi gün Gazi hazretleri afi-

) etle "•·hriınizt• ~eldiler. Bir çok 
rit•al. lı=r lıa) h asker .. 'c U!ômİ 
hir r;ıfuh imiz olnan·an hinlt•rc·e 
vataııclu~ İt;t l..baJ rf" mimle ha
:r.ır lmlmıuH11·lanlı. IC ,at.t·t ka
tarı tam r..aatiıule der ne dalları 
ile ~fülc·umi~ olduılu halele gc•
dindi1· (;:.zi, u·ı:;andan intli, ei
mhura kanı:tı. ilk hie fH idi: 
biitüu ha' kin hir c·azihe~ e tu
&ulmaın, tabir •·•i~.f!e eldttrize 
..-dilmetıi. Ulu Reisicömhurun 
aramızda bulun ma@ı orada top· 
:'•nan hey'ete )t>Dİ bir gurur~ 
yeni bir •ekar lerdi. lkinf"i in
tiba tudur: ( ;uzinin ~..:brnıi bu· 
~ ~bre ar.aanda derhal te
ha, vüz \e lebarfuı .-dhor. Bir 
b~r kütlf'tıİ araeıntla . f el kal
be şer bh- yiiz ... O ) üze lıaluho
ca lrariköl'ade rnradılmı!-4 biri-. .. 
aıin karşısmda lmlunuldut:u l1e-
mcn mıla~ıh)or. 

Hekim bir sima! Gazi) i hiç 
bilme) eu, ()mrüudc görmemiş 

olan biri bile bütün (~ümhurun 
tabii reisi o oldujtunu derhal 
anlar, sormağa ibti) u~ görmez. 

Heisic·ümhur hazretlt>ri res
mi kı)af~tte değildiler. Uıkio 
Gazi gerek mü~üa· iinifoı·maısıoı 
~İ)sİu, gerek uıerosinı elbisc>si 
iklisa etsin, yahut ) azhk bir kı
)&fedr giyimtio tekli, şemaili, 
hey'eti bir haşmet, bir c•cJalet 
ifade edi) or. Türkün bütiin is· 
tihlas ve istiktal tarihi, ltiiliin 
milli ha)ı:ıiyetimiz, şerefimiz 

onan o ıüzel, o vekur almnda, 
sözlerinde, yüzünde okunmak
tadır. 

T erkos şirketi ile Elektrik kartal 
yeni bir ve kocaeline 

itilaf yapılıyor. temdit edilecek. 
Nafia HÜle;le terko• tirketi 1 Kartaldan biif)-:yarak Adalar da 

arasında ttttyan eden mizalterat, dahil olduğu halde Anadolu ya-
yeni bir itilaf zemini üzerinde kasının tenviri için iıtanbul elek
ilerlemektedir. trik ~icketiain tehnmanetile temas 

Şehrimisin alakadar mahafi- Ye •iukere ettitini yaaımtblr. 
line gelen malumata l'Öre yeni iti- AWıpmız malü .. ta sÖl'e J116U
lilnameain bu ıiinlerde im:ulaa- kere hayla ilerlemiftir. 
masına intizar ediliyor. Müzakerenia hitamında Kartal-

İtiliıfnamede ,ehrin •u ihtiya- daa A.lalara eereJ- nrmek te
cını tatmin için yeni bazı esaslar siaabna derhal batlanacakbr. 
konulmuştur. Elektrik firketi bir taraftan 

Bilhassa şehrimizin bir çok Anadolu yakam tenvirabnı ikmal 
mmtakalarında yani'ın muslukla- etmete çahflrken diğer taraftan 
rmın kuturları su ihtiyacına teka- da Kartaldan Adalara cereyan 
bUI etm~:yecek derecede dar ol- verecektir. 
duğu için yeni itilifnamede yan- Diğer taraftan aldığımız malü
gın borularının kulurları tevsi mata ııöre elektrik firketi, Ana
edilecek , bu suretle bir yerde dolu yakasında yalnız tehir 
yangın çıkınca itfaiye susuzluk için değil, uzaklara kadar tesisa
buhranile kartılaşmıyacaktır. tını temdit edecektir. Bunun için 

ltilifname imza edilir edilmez hükumetle temaa ederek yeDİ bir 
yeni şebekenin tesisi için tirket mukavelename akded.-cektir. Be 
derhat faaliyete başlayacakbr. Bu yeni mukavele üzerine Kocaeli mın
maksatla Avrupadan yeni bir takası tamamile tenvir edilecektir. 
heyeti fenniye gelecek ve tesisat Kocaeli mıntahası için İznik 
bu yeni heyetin nezaretinde ya- gölü ken~nnda yeni bir elektrik 
pılacaktır. fabrikası inşa edilmesi dütünülü-

Vilaıetf.!! : 
yor. Bu fabrika ile Kocaeli mm
takası ve Marmara havzası tama
mile tenvir ~diJmit olat:akbr. 

Haberi 
llUIR 

rıı Sıhhat 

Eyipli Halit bir ' Domuz zannile Yılan sokmas 

k d k d \az mev.tminde me a ının ar a aşının lükeJeıden biri de zehir 

ıh ı k • d • larm ••ırmasıdır. Me~ ne a n arını çarptı' anına gır 1 de kamp ve izcilik lu111• 
_ ... mlnı ettiği için buırnan Y 

Hefhur kadın avau Eyipli Beykoz.a tabi Şevket Paşa na- ze bahsotmel}i f.bir ın .. 
Halit kendisine has bir iş daha hiyesinde oturan Osman kahya Yılan ilk Sf~ ve si 
yapmıştır. olgu Mehmet ile, Ka.ap Ferhat hemen belli , 

Halitin ba •eferlıi vak'.. fUdur: ~eraber Ali Bahadir ornıanlanna ıonra yeri sonra da etrafı 
Ealü bir feyhia otlu olan Halit domuz avına sitmifler. Fakat bir ••nh olu 

evellri Jiin K....Pmrükte bir kah- uahk iki arkadaf ~n Bi~tıldıktan sonra b.ala' 
vede otunyor ve di•ine göre aynlmışlar ve domuz taharriaine rar V' - -ın tef 
L beki' k-•--t1ardır. ;aıağnSl 10~-~- rı ~-• 
uir av ıyonnut. ""7-:- remeler, •OİUA ten-• 

Ozerinde tık IMr kostüm, ve işte bu eanada ._ • aaaılaa lte aal11nb, aihaytt t _ _. ..... -.. 
parmağında kıymettar yüzükler Ferhat ataçlar arumdaki f•tnt... 'ji ha•ıl olur. Sonunda d.a 
taııyaa Hafit, gerdanında bir kaç dan dom..- plmekte olduğu "!eti.tr. 
beti birliği asıh olan ve parmak- habaaa kapılmış ve tüfengini V yetişmiş adamlarda çoc 
larmda bir kaç yüzüjü bulunan bir pltnufbr. nisbetle ölüm azdır. Yılan ı 
hanımın geçmekte olduğunu göre- Fakat domuz yerine y.ı- 11 zehirlenmHindc evveli z 
rek arkasından kalkmış ve takibe vurulmuttur. Katil Fer~u- kana kantmHına mani obn 
batlamışbr. dan •Onra jandarma k~•tır. Çarçabuk ı•mlan mahallin iist 

Kale kapıama doğru gelince mandana tarafından yaY fından sıkıca bağlayıp muvakkat 
kelli f eJli bir vniyette bulunan · - .fer zaman için kan damarlarında 
Halit kadına yaklatarak, afnahta 1(0 QL fi w--- dolqmuına mani olmalıdır. 
b ... amış ve beraberce yürümüşler. C 111 8r Muha~bat rayı ırüıelce yıkayıp kanan ve 
35 yaşlannda bulunan kadana Halit zlYARE'll)k B. dün Def- rin ı.iyadesiyle akma•• için Y 
evlilik hayabnın muhaaaenatından umum müdür ziyaret etmiştir. aıkıthrmak, ha•taya yarasını 
bahsederek nihayet muhavereyi terdar Şefi~aşı ~canno Ef. zirtmek, fak at zehirden mutaz 
evlenmek vadiyle bağlam... • Halr'Vioi :Fazh beyi ziya· olmamaaı için ağzında ısınk 

Halitin tahsiyetini bittabi tanı- dün vali yara olmamasına dikkat et 

mayan ve onu her bansi dopu ve ret etr müddettenberi rahateız icap eder. 
samimi bir adam zanneden kadın- Mideye gittikten aonra ze 

"'3p11 Eftim Ef. iyileşerek den korkulmaz. Atızla emilem 
cajız Halitin bu tekli6ni kabul oJnastabancden ··ıkmıştar. Papa 

t · h !'-' • d b · • •· ll kuru boynuzla emilir, aoıu e maş ve er ıaıaı e u ışı tes ıt lsm Efendi dün vali muavini Vila~et konağın levhası 
Hükümet konağı kapısına ko

nulacak levha Seyriaef ain fabrika
aına sipaf'İ4 edilmi,tir. Levha pa. 
rincten imal edilmektedir. 

Çıkanlar, O vakit kan akar. 

h 
için Eyibin üzerindeki "Şifa,, havu- .. 11 B ... y1• •iyaret eylemi .. tir. k · · Ha lfemelerde .. ... .. .. bü.ııbütüo mahvetme açın or 
zuna doğru gitmitler. Halit kadınlo/ • }'uzuli telgraf _ :Müetıcd datrlaınak ta faydalı olur. Y aD 

Emanene 
Ceıni) eti belediyede 
Dün CemiJCtİ belediye toplan

mıt ve eacamenlerden çıkan .....
batalart tetkik ve kabul ett11l'!fir. 

Gazi hazretlerinin oto-
ınobillrri için 

,_Harekat,, gazetesi böyle bqbqa kalınca, tabii d ve mühim bir işi olmadığı halde kömür ateşi, zaç yagı, nı 

1 h
. d k. d hal malüm san'ab aklına g.f.. tahriratla •örüle..ek bir iti telgraf- -·hu 'ıle da•larlar. Bundan b 

a ey ın e ı ava d h ı b ~ ıı:ı • - ~ ve er a ta ancaaını çe er a-· la J•pan memurlardan telgraf pa· yılan zehrine kar'1 serom da 
" Hareket ,, gazetesinde çıkan dıtıa göstermit ve 11ea çılr fağı rasunn tazmin ettirileetli vekile· dır. Onu ancak doktor yapa 

mahut "AJe• yatmuru,, aerievha'ı, •ını, emrine itaatle hav tlc·rclcn deyaire tamim cdilm~ıir. Hastayı ziyadece terletmek, f 
şiir tlelaysiyle gazete sahip ve yoluna inmHİnİ ııöyle · H 1. H • 'rl k f dab 
111ea'ul müdürü aleyhine açılan ef- ve a ı- • Zahir.- boNltimda - ayvan verecek ıey!er ıçı oıe ay 
kari tehyiç davasının rü'yetine dün . Kad~ncağız tatar ekten baş- homı~ı l.ı · ) 'eti i,lan· riyaıwtindcn l..okman Hak• 
üçüne6 -- -·hlcemHinde <kvam tın emrıne nza g- amı•br· Ha- ,.e h.-y'eti ida.rc a7.ah~ın<lan İı;\ifa 
olunmuştur. ka ça~ olmadığı )b d ki yola 1 ') 9 litJe kaduı hav a n a eden Kıra Otınıan v.at ~ '" ınnıuı 

Reis Kudretullah bey bu gazete Halit kadının heyin yerin~ lıir l.•~•P azu inohnp 
aleyhine ikame olunan di.r.er bir sirmi4ler, bu · · •:r.üklerini 1 · · 

yerinden yar 

yı11 

cı~ 
nu 
Yire 

nı 

su 
m 

li 
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Tekvin günündenberi dc\8m 
eden türk taa·ihiain, Gazi, cao
b bir icmalidir. Bir tek vücu
dun içinde muzaffer bir a8ker, 
hak 8Uhibi bir kumandanlar ku
muodam, ıözleri istikballere 
nafiz bir Sİ) aaıi, :>anılmaz ve 
galip hiı· "İ) asi, tarihe ) eni bir 
istikaım·t \eren hir mih:ed<lir, 
gözleri u~an. nıhları &)«fmlnt:.uı 
hir iniiccddit... Gazi hiç hir i~
inde, biç bir tt.·~clJhüs ve hurc
kcı:mıe atdutıcı kınvetlere, ııu '
unclcre, ınazidt•n gelme \'e ) a 
lrnlma ekiızibe nıOracaat tenez· 
ztilunde lmlunmamı~ millete 
ıunr hnhşctmiştir. işte ~luetafn 
Kemalin metodundaki lcnifik 
't' eııir hü\ tık adam fora karşı 
tcfrv, uk b'udur. Cnzi U) U) an 
miili rnhun kuşifıdir. Cn:r.i nıi:· 
i<:ti ı•ür ~t'Ri ite •Jyandırandır. 

Riy .. eticümhur otomobilleri için 
eınanetçe beyaz zemin üzerine si

yah rakkamh plakalar yaptınlmıştır. 

d d h 
15 b· 

1
• biry•r • nı ve yu ,ılum.\·aktı. '&:iı ·arct mlit ünyc·tm· ava a a mevcut oldu«unu ... , ... 

lj; ı. ıne at•lf ve aonra- ·•cıı .-"önd< ritrn hir &Hkere für<·ri· 
tefhiın etti. Bu dava birinci ceza çıkar•ra11. u 
mahkemesi hasından Hiknıet bey d• kadı ne intihap ha~ka lıir ı.;iine talık 
tarafından açılmıfb. _u tama kadar burada bek- cdilrniştir. 

Geçen gece Unkapanında ~ 
tulumbada Yusuf isminde biri 
bul bir f,ahı' taraf ını:1an 9 yeri 

yaralanmıfttlı 
Unl<apanı merke:ıi bu meç 

OnJ011 C\ velkiler ise hu u°' ku
) n ib iıl etmek şöyle dursun, 
onu tıı~1iz <'tnıt>k için bir kn~ 
damla narkotik bile vcrİ)orl:ır
dı ... 

Evt:t, C\'t•lsi gihı ımnt on h:rdc 
.btıınbulluların i~ine k:ırı~n rei
~i~ümhurumu7.., İ!ltf", kendi~inin 
t•inJereo mÜt\lak blliue bu hi»3İ 
veri) ordu. HalJ.. o znUa h«•, le 
bir h(·~cr fevkimle fert görü,o-
rdn. Bunun içindir ki a~kı~lar 
asla r~mi d4*il, eamimi idi. 
Her kee şuna kanidir ki Gazi 
Mut1tafu Kemsi - milletin ha
liakisn 'e memleketin fatihi ol
dulundan • tabii reısi, tabii 
.hakimidir. Gazi)i o makama · 
ı,tt•dren ne hiı· intibaı•~ ne hir
i!!h a ... c·t cilYesidir. Gazi l:enı şu 
~~ıuando, hem ta.-ihtc eo lıü} ük 
türktür. Me11'ur, gayri uıeş·m· 
her kel!! IJ(;yle görü}oı·, böyle 
anhyor. En do{Crn telukki ise 
but1ur. 

M\Uıthlş şev' -
Maıırice Lehlonc 

JC - -

- Atc:ı! <leye bağırdı. 
Kuf"8un vızla<h. Karşı tar&{ ta 

tedafüi~ Lir vaziyet alnu~tı. Bulu-
ndukları yer emin bir hale.le idi. 
Oradan aynlsalar 1-""oresta ile 
Mur.aninin kuquolanDA hedef 
elmalanm tüı* yoktu. 

Dolar es: 
- Burada aeceJi bekleyelim, 

*=di. 
Saatlerce Bilib elde geeeyi 

inlediler. Kanalık ~üace b-
11• sahili buldular. Şimdi ötdti-
ler tende kall&lf, fabt Simon 
Rolleston'uo pqine düşmüştü. 
fakat genç kadın fo'oresta'nın 
S~r.ıonun peşini bırakmayacağını 

kestariy<Jrdu. Dedi ki: 
- Simoo, bu adamlar Liae 

füyük bir mani çıkarabilirler. . . . . 

Şişli - Biiyükdere şosesi 
Büyükdre ile Şişli arasındaki 

şosenİD bir kısmı son günlerd .. 
bozulmaştu. Şehremaneti bu yol 
üzerinde vasi mikyasta bir istik
şaf y;ıphrmı~tır. Yağmur mevsimi 
başl.ımadan ! ozulan yerler tanıir 

edilecektir. 

Poliste: 
Kon1ser Ahıııet ef. 
Kalyo11cu polis mevkii koınseri 

muavini iken ifayı vazife halinde 
Hüseyin paşa zade Vefik beyi öl
düren Komaer muavini Ahmet 
efendi poli• mGdüriyeti tarafından 
resmi yazjfede• aham14 •e polia 
birinci fUbeainde •İW ınemW' ola
rak i•tiWamı brarlatllllfbr· 

Haı11.ıcana 
Kin yüzünden 

SiliTri ka:ıuına tabi Selim paşa 
karyesinden, 29 ya'1.annda bulu
nan Veysel oğlu ls~l uyumakta 
iken M-uhain oğlu Hahl tarafından 

tahlükeli surette <'erh edilmiştir. Ya
pıl an tahkikatan Is mail ile Halil 
arasında eskidenberi igbirar mev
cut olduğu anla.,ımıtbr. 

- Tek başma sen ne yapahi· 

lirsin'/ 
- Ben bir tarafa gideyim, 

onlar arkamdan gelirler ve sen 
yalnız kalırsın, işimi ır.orürsün. 

- Olmaz, dııı:ız, st>ni dtinya

da bırakmanı. ()lııwk lüzım gPlir

ee berabet cıJjjı üz. 

- Fakat ben kac;mak yolunu 

1111.n.m. • 
- Kaç83k irile .... eola bak. 

Ort:ıhk .... ut dolu. ,..._..., 

bc.:arken 4'iıı.,. tutullM) t •n 
,De malun.1 

SilllGB Dol:ıresi t..••ıd•. Fa
kat iki Meksikalı ile ..... ras

geldikleri eeneriler pqleriM •· 
ımüşlerdi. 

Bir müddet eonn dört taraf-
tan kuşatılmıt bir QZİ~ düt-
tüler. · 

Simon silihma eanldı. Fakat 

DolattS: 
- Nafile sarıldı, Bütün cepha-

Davanın ikamesine sebep gaze.. leye sin ve • w,ııueJe de bir ,ey • Tiirk ) c-mcklcri - Amerika-
tenin 3 Atu•tos tarihli nüahaa1.,4a aö e7e~ " da lıuluaau bir ıniletıaeıc hıitiin 

cinayet ka...,sında derhıtl takib 
koyulmuş ve vak'anın arpaçı H 
tınninde biri tarafından yapıld in°'8r eden "Kadriye hanıma ,ltira Dell.ifll'· Kadın korkusundan <lün)n<laıki meınlı kellerin huwsi 

atan kinı 1 serlevhah yazıdır· un ... de .... )Cnleklni ba'kkınat ... ı~at \op- hakkında baıı dclii1 bulundu· 
dau bu odamı derdest olunmu~ 

H.adiMAiD na51l ve ne $ebe 
vukua geldı{!i tahkik olwımakta 

Mahkeoıe hu ••Mtl ... ~·MVlıı.--""'-" ........ ~;,:_... a ıt e u esnada J ,·ıciw ı İ• · İ ıı JJU J.Ul:iUtıla ızah:ı l n1-
karar verdi. -·.. ""' .. 

Mukaddema -.ahkeıacce Konfa ıım kadem baılPlfbr· 11111k uz.ere tit aret odasına <la nıii-
miiddeiumunlilifrhıı.a yazılaıı müıe- Araclaa bir iki uat geçtikten :r•wa:: t ctmi~lir. Oıla lıu ;-;i Jokan· 
kkereye ce,•ap ııet..editi ...ı..ı- ıolll'• kaclıa meydaaa çıkmış ye ıacılar ı ı•mİ) ctiuc lıavale cımiitir. 
da. Bunun te'kidine ve .Hikmet dotru EJip polia merkezine gide- ... 
heJC de müddei matıyla eelp.-- tek .,.. ... pleıaleri anlatmaşbr. K,hı·re ~efirintiz 

Yunanlı balıkçılar 
Kara sularımıza $okutarak 

mc dvannda Nifos adasmda b 
;.vlarkeu yakalanan Yunanlı d 
balıkçı haklund.a tevkif müze 
rı 5 i ku"lmiş ve kendileri m 
me edıhaek üzre laııirde m..:b 
m~ye •erilmitkrdir. 

me teblitine karar vererek 111aa- Poli• ınerkezi yak'a maWlinin ~· 
hakeıne 14 atu•to•a bırakildı. sjandarnıa idaruinde oldutuadan Kahiae büyük elçimiz Muhittin 

P4. bir ay mezuniyet almı~\Jr. Bu 
itibarla ancak Eylüwu hafta~wa 
cloğru şehrimizden hareket cık• 
cektir. 

-idamdan kurtuldu 
Bornonda aane•i s.dılua baoa

am öldürdifii9dea d~ lz..U 
Ağırceza mahkemesi tarafındın 

idama mahki• edilea Mıe.e.Bldii 
sine .. a 111.eyiDia ukvir eaı
etmekte ola ..... keMfeiıt Wt· 
•ittir· 

Apaza ..ahkeme•Pid• cere· 
yan eden muhakeme ııetice.inde 
Sadaka hanımın otlu Hii8eyin ile 
lutwga ederak onu tahrik ettiti aıı
lattlmış ve iki kur...... 70 y-.u:ı
da anaaını öldüre• Hüseyin idaın
dan kurlulmuttur · 

T efbim edilen karua göre Hil
HyiD ,mnı •ene ağır hapsa 111ab
k4m olmuttur. 

-4-
Muharehe 

Öyle bir vaziyet h11911 oldu kı 

tehlikesiz hiç bir istikamete gide
mez~erdi. Muhakkak biı: taraftan 
kurşunu yerlerdi. Dolaree: 

- UuraJa kendimizi ıııli<lafa-

a eJelım, <le<li. 
V aaiyete göre hından başka 

yapılac·ak ~ey de )Oktu. Muhasa
ra çeni.ıeri giuil.;t,-e daraldı. Niha
yet düşman hücuma geçfm-e Si· 
mon ı.ahaıı,:asmdaki altı 'kurşunu 
tasarrufla sarfotm~ğe ba§laJL Ü· 
kin .aik eir kuvvetin haldmıdan 
p"9dt mümkün mü? Simon üs
telik -& kolundan yaralaıup ıa
hanaSt da elinde& dütüaa; mü
hadmler s11ldırdtlar. 

Foresta ve Ma723nfoin gözft 
Dolareste idi. Ötekiler ise Sinıo-

babi•le tahkikab jaıular-.aya ha
vale etmitse de jandarma da ken
disine ait olmadığını beyan ede-
rek gene polise havale etmiştir. 
Şioadi pos. memurları Hafidi ara-

...tıW-W• ---Adliye vekilimizin 
teftiş ~yahadarı 

AdlJ• -.ekili 10aiu•tosta Anka· 
raya ıidecek olaa ismet pata haz
retlerinin avdetinden sonra tetkik 
seyahabna çıkacaktır. 

Vekil B. evveli lzmir n Öde
mi• havaliıine gidecek, badehu 
mahkenıeleri teftit etmek üzere 
Trakyaya geçecekth. 

Ovakıt delikanlı cebinde ki 

cüzdanı serserilere fırlattı: 
_ Pay edin! Dedi, otuz bin 

frank! 
Serseriler topr~ın Ü~ 

llflllm&ğa h:ı~lıyan l.ıaoknotlara 
saldırınca, meydan Sim-Ona bl
dt. Simoo Jt:rhaJ gen~ kadmı 
...ntında gcıtiin·n Forcstatıın arka
,;lndan atıltlı. VoJda Lir meı·ru

hun hau~ri,ıi çekip al~k ~utuı
cla ağır \ttr yiik t<•şt)'an ••~f.t.Gya 
yı·ti~mek giiç .olmadı. 
for~, Simonun gelJj;;ini gı,-

rün<'t", eırtmdaki yükü atıp <:lin· 

n un cüdaowa merak ediyorlardı. 

Jeki sllaba Ja v ranmak islc...'tl i. F~bt 
Dolaree bu anda \'aziycti hesap 

e,f erck, sırttan yere ctü~nkcn 
birdenbire for~~taam eliad~ki 
silahın namlusunu yaka1adı ve 
her ikh;i Lirlikte )'ere yuv:ırl:ın
dilar. O anda Simoo hasrsıa:ı•D 
hoğaıına yapı~lı ve elinde~i p .. 
~~· ka1çastııa yerle~tird · . 

Serseriler Simonun üstüne çu ıı ... 
ndılar. Foresta Dol~nesi :Wt p 
sarmaJadığı ~ifJi sırtına aldı. Ge
n kadın: 

Öteki eer~riler pıralan kap-
....ı. l."..."""1 

lzn1İr(le hir tevkif 
iz.mirde lstanbul Sigorta şirketi 

memurlarından Ahmet Sadık efen
di aa•ıncla biri, ,.,U. tanfındaa 
yapılan taraaut netieeainde şüpheli 
harckethriaden dolayı deıdcst 
edil mittir. 

Ahmet Sadık efeııdinin komü
nist teşkilatı ile alakadar olduğu 
söylenmektedir. 

Zabıtaca tahkikata devam edil-

mektedir. 

Zirai tetkikat 
iktisat welcileli memleketin 

rai işlen ba\ıkındaki tetkika 
devam etnıektedir • Bu hua 
)116tahassas '"1u ıneb'ue •e M 

rislerden istifade ediltlMktedil'. 

B e, dt:yain temiıii ıunnmda 
hcuz boy aynau "Ve Sinker 

kioeai ve bir saat ve masa 12 
9'19 pazarteR tünü Sandal b 
tanında aaat 13 de .atılacağı 
olunu~. 

hale gctirilmi~ti. Gene meydan .çakıl ta~larmıu altından san 
Sinıona kal ıyordu. ahmfor gorimdii. Kadın: 

Şimd i daha emniyetle marike - Siz iyi in ... anlarad'bcnr..i 
me danından uzakla~tılar. sunuz da on.dan gös_ter ım. yo 

Y . · ı · 1 goı;tcrmcı.t.lım, <lcdı. 
Epeyce ılerde knT§llarına 'ıtı- s· d' ... ıJ•• 

yar hir kadın çıktı. Elinde hir ımBon k~ıuı u: h kk •-. . 
0 0 l . - u aum mu a tt~ 

torha ve torbaıMn~.o '"'~ · c eh 1ır sedilcn altın menbaından ğeli 
kiıJlCk vardı. utcmauıyen av- 1) ' l J 1 

erııa .sor u ar: 
Jayordu. . _Sen nerden geliyors 

Bu yaban elintJe ibli~a~ hır _ o, geldiğim yet uzat., 
kadın Simonun tubafı11• gıth. - l!aat şürer. 

Simon kadını tatkvep etti. - Hiç yolda ihtiyar bir 
Kadın kısa ve caçma ifadeler ver- la~ bir tua piren -,dtlt 
di. YorulJuiu uman beybetıinde yafetli insanlara r•ldin 
tep}ıgı kopeti" üt;the hin.... - Aslı .maı1a adaalaı 
aoytcdi. düm. Y lllluaıda bir de 

Simon güldü: 
- Zavallı, dedi, delil 
_ F.vct, deı;ytm. Ahın yeg· 

murunu gord~tcu sonra delir· 

dim. Alttnl~r na~ıl da fışkmyor. 
Torbaow açın, d~ı;üa. &aı tor· 

~•m• jı,IJurdum. 

Kadın kı ııJCti boynundan tut· 
up apğıya aı•.1 Bir~ çul par· 

euı cık.artlı • .AJtaada kıl taoiart 

kız vardı. 
Simon ve Dolar~ dfifUB 
- Rolleston çeteeinde a~ 

yok ama, lzabel aıışmdır. 
Kadından daha fazla Mt 

ö&renemeyecekle.rini anla 
yollarına devam ettiler. 

Gene yürüdüwr. ~ 
araziye indikleri umau. 1-
nın füıtüne innn eev.tltti 
Saydılar: Beş ölül 



Az,Cz 
Melek gibi -llir /.mJm mecnııwsındtı, bir 

rnu/ı rrtr<' şu t;ıw/ı oru\ or: " Bir 
"rl.drtc bır /,adın ara ında (af 
(' tıi elıu tsi:, pıinolısrz) b ·,. do· 
Mful olubilır mı [ , 

\fanı] hır eılip buna: - Ha· 
) ır ! C<. t 0'11111 ı n.) or; e~fıcı/Jı mu· 

trbc i pc/. lıo§umu µıttiµi11duı im· 
ııu mii llad,.rıi-1 ıze lııilusa <: le· 
)ım. 

- ~t t, <'f<'tıdi lmırlıl~ Jaıilen 
nıcs ut :>o a t a11r a, ıe lıarıım da 
311'""t11uı bala/maµa tem .zi.ll ed l· 
ili<:\ <:t k bir lıaldc ise .. 

/Ju tal.tod lıilt ıtimat caiz 
<h~ılclır. ( ıinl.:u " rırpri e .. ter 
nıiımkım t fıcıtta mrılıt meldir. 

I a/,aı sair l11itiirı şıl lardcı saj 
rlostlul. bir i/,i .) w::luliilı. miirailik, 
dofu11t/ırıcılıl •• brr p,i"- lı<>.>acılıt(l 
t <"'ı <ı/ıut bir ılıtı; atst lıktır. 

/., 1<'11 bn~la tıcrlii 11m 1 olalıi
lir !- Jler §C) bu :ıcıj dostlrıgtlll 
ole) lıinedır: /ptidcı lwdırılıı erke 
gin aradtlt§ı. Buna ancak, giiç 
halle, /un ti) an cı li) a ı l;arşı gPl· 
rnı~lerdır· 1ı m ne kalııamanlık 
göstermek şartı ile... /Jıı et'iiya, 
işin milae ine ıakıf olduklarmdan, 
kadın t<ıifesirıden dost tedarik et· 

nıezlt rdı ·ve derlerdi ki insan eti 
%O) ıftır, ş ytarı da • §C) tarı baz~n 
di§idir • t-0rbastnda bır çok lıUe 
te desise aletleri saklar. 

Bunda11 lxışka bir ç,ok şüph~· 
ler daı:et etmeden, iftira ı:e dedı· 
~odulara maru:: kalmadan bu ga· 
yri şehıanı dostluk nasıl icfome 

ve idare edilir? ller kes izden 
ıuphe ed( eğinden siz de jena du· 

§ıinme) c başlarsınız... Alı, efen
dim! zina ı il/ıam eden işt<' bu 
f'~ko lor, bu isnatl<ırdır. Ötel.i, 
b~rrld {as allık eder, masum giirü
§erıler de, İ§İtı sotıullda, öyle ise 
bı:: de .... derler! Şıiplıcli gıilümse-

llıeler iki ga) ri şelııani dostun 
§ehtctini /,aç defa tahrik ctmi§tir! 

~O'.) le bir 1ıasl1ilıal tcısav ı ıtr 
et/i11i::: : 

- llil"rsin: diyorlar ki biz oy
ıtnumu:m saklıyoruz. J\'e dersin ? 

Fvct, ifıiracllar iddia edi
:Yorlar iri ikimiz birlikte saklıyoruz. 

- Ne boş fikir ! 
- lliç bir vakıt biz bu fikirde 

degilclik. Ô.>lc degil mi? 
i§te: bu mükaleme üzerine o 

fikir htı ıl olclu ! 
Esa •Cn dostluk demek müte-• 

tırndi miirıasebet, bir birine itimat, 
esrar Jaşı•tmek, mütekabilen yar· 
dım, ihtimam, rendevular, birlikte 
gezintiler, ıı. ı., demektir. Efendi 
ile hanım büıbütü1& ıerbu olma
Yınca bu masum, laki" wlim ha
:rat ıürülme=. Bu hal türlü türlü. 
kulcançlıklar teıılit eder. Kıyasi 
nefıediniz. Eğer her ikili hür üe
ler istiklallerini mahabbet~rine 
niçin feda etmesinler ? Dostluk 

üz.erine evlenmek, belki, aık üze
rine evlenmekten daha makuldür; 
her halde daha emindir. Şunu da 
unutmayın&% iri cazibeli • yahııı 

kendini öyle %anneden - lıtr ~ 
için usan süren bu •f doııluk 
pek ib/intülfidfir. Jı U%dha, O, • ya-
ni hanun . -0yle ıebelper bulur iri 
bunlann saf dostlukla lıiç bir ni· 
•pet ı-e alakası yoktur. - C. N. 

""""= === 
iskan işleri hu 
sene bitirilecek 
181ri.n sahası dahilinde bulunan 

tnuhacirlere ait iskan işlerinin bir 

an eve! ikmali için her tarafta 
bilyük bir gayretle çah~ıhyor. 

Son zamanlarda iskan muame
lthndan şikayetler kes imiştir. 23 
tnilkiye müfettişi iskan ıişlerini 
iknıal için çalışıyor. Bu sene ni
hayetine kadar iskan işleri kat'i 
-.ı.rette bitecektir. 

it- Of ve Sürmene hav.alisinde is-
otn edilen ve son felaketten mü· 

~eessir olan muhacirlerin terfihi 
~~n tedabir ittiliaz edihnektedir. 
b ıv~r memleketlerden gelen mu· 
acırler istedikleri yerlerde iskan 

ediliyorlar. 

--
Iranın Anka·ra sefareti 

it Iran sefiri Frl·gi hazetlerinin 
ri tln hariciye n~zaretine tayini üze· 
,:;• nıünlıal kalan sefirliğe tayin 

. ccek zat henüı taayün etme
tlııqtir. 

il' Iranın Paris veya Berlin 11efiri
u ın Ceınfyeti Akvarıa m urahhshğı 
.. , b' )'L 

V CJ\.11111111. 

el 
Dahili ye vekli 1 ~a ffa'Jle l<onfer nsı acıld 

Şükrü f(ayaB. Yenı konferansta 70 mu
Garlayintap, 6 [A.A] rahhas,400mtıtahassıs var 

Mısır kıralı 

avdet ediyor. 
-Londra, 6 [A,A) 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
saat 18 de şehrimize muvasalat 
etmiş ve hararetle karşılanmıştır. -
Nieuporttaki lıadise 

Brüksel, 1 [A. A] 

La Haye, 1 [A.A] 
Aleni küşat cclesesine 70 mu

rahhas, 400 mutahnssıs ile 300 ga
zeteci iştirak etmiştir. M. Delaerts, 
Van Blaukland, M. Briand ve M. 

La Haye, 6 (A.A] 

"Libre Belgiquc,, gazetesi Nieu
portta bir gürültü çıkaran Alman 
izcileri:ı pazartesi sabahı Douvr a 
gittiklerini, burada k~r~y~ _çı~m~
larına mümanaat edıldığını, ız.cı-

Ierin şimdi Ostand yakınında kamp 
kurmuş oldugunu yazıyor. 

Snowden arasında nutuklar ve te
menniler teati olunduktan sonra 
M. Stresemann Avnıpa teşkilatı 
hakkındaki noktai nazannı izah 
ebniştir 

Öğleden sonra akdolunan hususi 
celesede reis M. Zaspar konferansın 
mesaisine Y oung planının neticeleri 

M. Snowden in nutku öğleden 
sonra akdedilen bütün celeseyi 
işgal etmiştir. M. Snowden Spa 
Hil:f'arile İngiltereye tahsis edilen 
tedıyat miktannda yapılan tadila
b tenkit etmiş, mütehassısların 

bu tar~da tenzilat yapmağa sala
hiyeti olabileceğini kabul etmek 
istememiştir. M. Snowden avam 
kamarasının yeni bir fedakarlığa 
katlanmıyacağını da beyan ~yle
miştir. 

Ro111anyada grev 
Bükreş, 6 [A.A] 

Son günlerde imza edilen müş
terek mu vclenin tevlit ettigi 
memnuniyetsizlik üzerine " Elena 
Lüpeni ve Karolina lstefandaki" 
kömür ocaktan amelesi grev ilan 
etmıştir. Miktan 3.800ü bulan gre
vciler alektirk fabrikasını işgal et
miş cereyanı kesmiş tulumba ve 
makinelerin işlemesine mani ol
muştur. Vaziyet büyük tehlüke ih
timallerine yol açmıştır. Vak'a 
mahallerine süratle askeri kıtaat 

gönderilmiştir. Bunun üzerine bir 
müsademe olmuştur. Grevcilerden 
10 kişi ölmüş bir çok kimse de 
yaralanmıştır. ----

Scltneider kııı>ası 
Bordo, 6 [A,A] 

Evvelce surat rekorunu kırmış 
olanlardan müliizim Bonnet Şch
neider kupası için yapılacak mü
sabaka münasebetiyle tecrübe ve 
idman yaptığı sırada düşmüş ve 
ölmüştür. 

Bahri teslilıat 
Londra [A.A] 

M. Macdonald ile jancral Da
wes bahri tes1 ihatın tahdidi mese
lesi hakkında görüşmüşlerdi.r. 

Tu,rıç devrine ait 
eserler 

Moskova, 7 [A.A) 
Aaari atika alimlerinden Baverin 

riyaseti AJbndaki Antrepoloji he
y'eti hali hazırda "Yaroskaw" de
parbmanında Patianevo kasaba
sında Tunç devrine ait tahtelirz 
bir mezarlığın bulunduğu mahal
de taharriyat yapmaktadır. 

Zirai vaziyet 
lktiaat vekaleti memleketin 

zirai vaziyeti hakkında yeniden 
bazı tetkikat yapbrmata karar 
vermiftir. 

Bu cümleden olarak yedi zira
at mutahaHıaı orta ve garbi Ana
dolu ile Karadeniz aevahillne tet
kikata 16nderileeektir. 

Ziraat mutahuaJalanadaa nebati 
hastalıklar miltebaH181 M. Miller 
bir 1ld fiin ıarfıada Karadeniz laa
.a1&1nde tetldkSta ~· 

:Antalya Ye hanftmtide tlttln
cülük ve meralı •taçlar hakkında 
tetkikata Denidi mebusu. Anla.
bey memur edilmiştir. 

Nebatahn umumi hutabldan 
ile tütün, indr, üzüm, mahsulleri
miz hakkımla Akhisar, Manisa ve 
Aydm hanlisind~ tetkikat yap
mak üzere Mardin meb usu Rıza 
bey gidecektir. 

Meyvala •taçlar ve bağcılık 
hakkında iz.mit, Sabanca, Buna, 
Trakya, Mirefte, Çatalca, Kırklar
eli ve Edime hava1isinde tetkikata 
Konya ıneb'usu Hamdi bey me
mur edilmiştir. 

Orta Anadoluda umumi ve 
hususi ziraat vaziyetine dair tet -
kikat ve müşahedede bulunmak 
üzere Manisa meb'usu Y.,. bey 
gidecektir . ikU.at veJlileti ziraat 

t bassıslarından M. Oldenburg 
mu?. h' Ad 

M Vande Eskite ır , apa-
ve · ki el' Ed' zarJ, Jstanbul, Kır ar . ı, M u:ııe, 

il Bursa Balıkesll', anıaa, 
Alpu u, , h li 
Izmir, Aydın, Uşak, Afy~n ava -
• d umi J.irai tetkıkata me-

sın e um 
mur edilmiştir. rlı 

Mutahassıslar bugünler za n
k ak üzre harcJ· da seyahata çı m 

,.ahlarını ,ımışlardır. 

Guraha hastanesi 
S hh. vekileti bu günlerde 

ı ıye •. al 
yeni bahçe guraba hastanesını . ~ 

k . . evkafla aörüşmektedır. 

bakında umumi müzakereye girişmek 
sureitiyle başlamasını teklif etti
ğinden M. Snowden İngiliz noktai 
naz.annı bildirmiş, şarta tabi olan 
ve olmıyan senelik mürett~bat 
hakkında avam kamarasında irat 
ettiği nutku tekrar eylemiştir, M. 
Snowden aynı teslimahn devletler 
arasında taksimi nisbeti meselesin
den de bahsetmiştir. M. Briand ile 
M. Cheron M. Snowden e bu gün 
cevap vereceklerdir. 

Paris, 7 [A.A] 
M. "Briand konferansın küşat 

celesesinde M. Snowdcn in M.Poin
care nin hazır bulunmamasından 

dolayı izhar ettiği teessüre bütün 
murahhaslarca iştirak edildiğini M. 
Poincare ye bildirmiştır. M. Poin
care gönderdiği cevapta M. Sno
wde ne ve diğer murahhaslara teş
ekkür etmiş, konferansın muvaf
f al<lyetle neticelenmesi hakhında 
temenniyatta bulunmuştur· 

Paris, 7 [A.A] 
Müteaddit umumi meclisler La 

Ha ye konferansı münasebetiyle 
M. Briand' a temenni telgraflan 
göndermişlerdir. 

Paris, 7 [A.A] 
Fransız gazeteleri, M. Snow

denin La Hnye deki müdahalesi
ni muahaz.e ve takbih ediyorlar. 
Mezkür gazeteler, lngiliz nazınnın 
kendisine karşı umumi bir ademi 
memnuniyet cereyanı uyandırmış 

olduğunu ve M. Stresmann da 
maharet gösterememiş ve vaziyeti 
kavnyamamış bulunduğunu ve 
iddialanrun kabulü mümkün ol
madığını yazmaktadırlar. 

Londra, 6 [A.A] 
La Haye konferanaından bahs

eden Times gazetesi, bütün alika
dar memleketler efkiri umumiye
sinin konferanstan kat'i neiiceler 
çıkmaaım talepte milttebit Ye mu
•11' oldutunu, eter murahbular 
tekliflerini 11erdederken konfcramı 
metıul edecek muelelerin uıl ve 
menteini •iz hünde bulundur
mayıp ta yalmz Anupanın atiaini 
dütünGrlene bu ta'YU' ve hareket
leriyle payidar bir itilihn buaulünü 
pek ziyade kolaylathrmıı olacak
lar\nı yazdıktan aonra bundan ev
velki müzakeratta lngiltere hüku-

meti Yung plinınan kabul edecetine 
veya etmiyecetiae dair hiç bir 

taahhnt albna girmeaiği için lnailiz 
h~yeti murahhasuımn bütün aer

beatii harekibna malik olduğu halde 
konferaua iftirak ettiğini ilive 
eylemektedir. 

Paris, 6 [A. A] 
Tan gazetesi, Fransa ile İtalya 

ve Belçikanın mali mütehassıslarca 
da değiştirilmesine imkan göril
miyen Younır planını olduğu gibi 
kabule kat'iyyen karar vermiş ol· 
duklannda şüphe edilmeyeceğini 

yazmaktadır. Hükumetlerin müza-

kerat esnasında bazı tavsiyeleri 
kabul ve bazıl:ırını da reddetmeleri 
halinde hadis olacak vaziyetin 
mes'uliyetini kabul edemiyecekle-

rini mutahassıılann çok evvelden 
beyan etmiş olduklarını ilave 
eylemektedir. 

Tan gazetesine nazaran, müte
hassıslar tarafından tespit edilen 
kat'i tavsiye suretinin kabulüne 
her devletten ziyade Almanya ola
caktır. Zira bu plan reddedilecek 

olursa Almanyanın Dawes planını 
tatbikte devam etmesi ve binaen
aleyh Ren arazisinin vaktinden 
evvel tahliyesi ümidinden vaz geç
mesi lazım gelecektir. 

La Haye, 6 [A.A] 
Konferansın açılması münase

betiyle irat ettiği nutukta M. Bri
and şu sözleri söylemiştir: " Biz 

buraya tam bir hüsnü niyetle gi
riştiğimiz, oldukça güç bir işi ba
şarmak için geldik. Sarfedeceği
mb: emekler muvaffakiyet temin 

edecek olursa memleketlerimiıin 
menfaatlerine ve bütün beşeriyetin 
davasına hizmet etmiş olacağımıza 
kaniiz. Felemenk insanlann zilı. 
ninden kuvvete müracaat fikrini 
'ıkarmak ve onun yeniıe mwsliha
ne vasıtala tdan istif•de dilfilnce
aini ikame etmek yolunda çahp
nlar arasında birinci .. h i9gal et
miştir. 

Buradan aynlırken aulha bir 
aclım belki de kat'i bir adım daha 
attırm14 ol .. ak memnuniyetini lıia
•edecetiz. Bunda bütün milletler 
a,.U derecede alikadardır. Çünkü 
hepsi de biribiriae bathdır.,, 

M. Briaad yüzünü M. Streaman
na döner.ek beyanabna fU •uretle 
devam etmittir: • Harbin hiçbir 
millet için kirb olmadıtını hepi-

mız acı ve elim bir aurette tecrübe 
ettik. Harp afetinden niabeten 
masun kalan milletler bile onun 
korkunç mahzurlanna katlanmaj"a 

mecbur olmufladır. Bu fikrin bü
küm ve te•İri altmda olarak mea
imize bathyoruz." 

La Haye. 7 [A.A] 
Hükamet tarihi ,övalyel er 

aalonunda murahha•lar ferefine 
bir kabul re•mİ icra etmiftir. 

Paris, 7 [A.A] 
Paria raz.etelerinden bir çoğu 

La Haye de mütehasaıslann mesa
ısının ne dereceye kadar hesaba 
dahil edilditinin anlaşılmaaı için 
evveli Y oung planının atiai hak -
kında uyufulması lüzumunda ıarar 

Amele fırkasının mürevvici ef
kin olan Daiyli Herald gazetesi 
lnailiz heyeti murahhaaumın Ren 
havali.inin sürab mGmkine ile tah
liyesinde ısrar edeceğini ve .aair 
devletlerinkine nisbeten zaten cüz'i 
olan Alman tamirabndan hisaesi
nin Franaa ve kalya aibi baz.ı dev~ 
letlerin menfaatine olarak bir kat 
dahatenkisine lngilterenin razı ol
mıyacağını yazıyor. göatermektedir. 

====-="'-

Şirket alacaklı ile uyuştu 
(1 inci sayfadan mabaat] 

Şirket kir ederse hasılatının bir 
kısmını hükümete verecektir, Bu 
aene bütcesine §irketimiz için hü
kümetçe 25,000 lira vazedilmiştir. 

Bundan sonra )teni gelecek 
makinelerin beher kilosu S lira 
gümrük re.amine 1abidir. Memle
kette S - 6 bin makine vardır. 

Avn.ıpada tetkik•t yaptım ve 
buraya bazı aletler getirdim. Bun
lardan en mühimi mikrafonlardır. 

Bundan sonra emisyonumuz.u 
daha muntazam yapacağız. 

istasyonlannı 
1 
alabilecek şekilde

dir. MalcineJe'ii hariçten de alsa
lar şirket nboRalar için senede 12 
defa ücret•İ.z tamir edecektir. Bu 
yeni Jambjlar yakında fehrimiz.e 
gelecektir. · 

Avrupaa.i telsiz inkişaf etmiş
tir. Tutulaıa istatistiklere naıaran 

'Almanyada ~l•iz aboaası 2,800.000 
Amerikada Jıl,,000.000 ln,giltered.f 
2,700,000 Avusturyada 325,000 ls
veçte 380,000 Mıicaristanda 200 
bindir. 

Mısır kırah Fuat, Mısıra avdet 
etmek üzre bu gün Londradan 
Parise ~ritmiştir. Müşarünileyh mu
farekatinden evvel hariciye neıa
reti müsteşarı Sir Ronald Lindsey 
i]e uzun uzadıya gorüşmüıtiir, 

Paris, 6 (A. A.] 
Mısırla lngiltere aras- nda hasıl

olan itilaf üz.erine memle,etine 
dönmekte olan Mısır kıralı Fuat 
buraya gelmiştir. 

Kahire, 7 {A.AJ 

Yerli gaz.eteler, lngiltere ile 
Mısır arasında akdi teklif olunan 
yeni muahedenamenin şimdiye ka
d.ır Mısıra tckrf edilmiş muahe· 
delerin en alası olduğunu ve kat'
iyyen fırka zihniyeti kar ~tınlmak
sızm ihtimamla tetkiki lazım gel
diğini beyaoda müttehittirler 

( Elehram ) gazetesi, bu mua· 
bedenin ahk~mı her türlü iphama 
reffeden ve işgalin hitam buldugu· 
nu açıktan açığa tanıyan ilk mu
ahede olduğunu yazmaktadır. (Es-
siyaıe ) gazetesi diyor ki ; " Millet 
Mahmut paşanın pek şayanı mem
nuniyet bir itilif elde etmek ümi-

dinde bulunduğunu söylediği za· 
man fazla nikbinlik iz.har etmemi§ 
olduğunu şimdi anlıyacaktır." 

Londra, 1 l A.A ) 
Hariciye nazın İngiltere-Mısır 

muahede layihasını matbuata teb
liğ etmiştir. Bu layihada Mısır~a-

ki lngiliz. askeri işgal inin nihayet 
buldğu, ıki memleket arasında bir 
dostluk muahedes i aktedileceti 

Londra ve Kahirede sefaretler ih
das olunacağı ve kapitülasyonların 
ilga edilditi beyan olunmaktadır. 

Küçük telgraflar 
* Paris, 7 l A. A J - Jurnal 

gazetesine nazaran komünist siya· 
'Si teşkilatı wubtari)Ct taraftarları 
ve p:ıpaslarla intihabat münasebe· 
tiyle yapılan ittifakı haber vermek 
istememiş olma ındın dola} ı Al· 
e. e mcb'u u Moureri fırkadan ih
raç etmiştir. 

• Londrı, 6 ( A. A j - Fra
nsa hava itleri DUll'I M. Eynac, 
Afrika ve abayi şarka mtlntebi 
yolların tanzimi ile mp,şgul olacak 
konf eran a iştirak etmek üzere 
Lomlraya gclmittir. 

* Londra, 6 [ A. A ] - Baş
vekil bu günü Londrada geçirmi" 
pamuk aaoayii aleminde zuhur 
edt"n ihtilaf hakkında bir rapor 
istemit ve alakadar memurlar ile 
görü§müttür. 

* New york, [ A. A ) - İner
ken freni kifı derecede eıkı'1Jnl-

maml§ olan hir uanlÖr yere dft· 
f'".rek parçalanmış Ye 21 kiti atJr 
surette yaralanm1otır. 

• Pekin, 7 ( A. A ] - Bir .çok 
1'ranıllıs ve Amerikan ricali New 
york Timeı gazeteai müdürü M. 
Wileye bir ziyafet çekmişlerdir. 

• Paria, 7 [ A. A. ] Franeız 
tayyarecilerden Arrachar ile Rig
not Pekine gelmiılerdir. 

• Roma, 7 1 A. A ) - reemi 
cerid~de neırolunan hir emirname 
ile ki~if Malmgreoc öldükten so

nra altın eivil meziyet madalyası 
tevcih olunmaktadır. 

«· Barselon, 6 lA.A J - Bü-
yük İspanyol locası tarafından te
rtip edilen İspanya· Amt"rika ına· 
sonları kongceai Barse]onda top
lannıı,tır. 

-X· Vi)aııa, tı [ A. A ) Be)· 
nelmilel altıncı misyonerler .11:.orıg-re

. M. Jiklas ile Pa1•a vekili h•zır 
olduğu halde açılmıştır. Koııgre)e 
21 millet iştirak etmektedir. 

Kokain kaçakçısı 
Zabıta memurlan Veroskiismin

de bir ruau tevkif ederek hakkında 
tahkikata ba4lamı4Jardır. Veroski 
bundan evel bet kere kokain 
•atarken yakalanmış bir sabıkalı
dır. Veroski ıon zamanlarda bir 
birahanede garsonluk etmeğe ve 
gelen müşterilere kokain satmağa 
başlamışbr. Geçen gece bu bira
hanede bir gençle Veroski ara
ınnda bu meseleden dolayı bir 
v ka olmuştur. 

ma ıçın ~ . . . ş· 
Mesele olmuş, bitmış gıbıdır •• ım-
d'ye kadar Evkaf tarafından ıdare 

Son bahardan itibaren Beyoğ
lundaki Tepebaşı, Maluiaı ve di
ger müJ.ikhallerin musiki11ini ve 
Avrupa istasyonlannın neşriyabnı 
buradaki küçuk m kineJı abone
lerimize de vereceğiz., bunun için 
tertibat aldık. Emisyonlanmıza 
geceleri aaa~ on bire kadar de
vam edeceğiz. .• 

Bizim tela(• isaayonu dünya
nın en güı.d. istasyonlarından biri
bir. Bir müddet evel Fransada 
"radyo magazin" mecmuan "lstan
bulu iyi işidiyor musunuz?,, diye 
bir anket •rmış ve Fransamn 
her tarafmd• Jıtanbulun Avrup~ 
istasyonlan kadar iyi işitildiği 
cevabı alinmı,tır. Bu itibarla emis-

Genç ada en veresiye 
kokain iste , c 0 :ıbı alın-

dı il bu hastahane arbk diğer 
e en k"'' ti 

!ki ceset llul1ııı<lıı 
Son 24 Sitat zarfında den"zde 

iki .ceset bulunmuştur. Bunl rdan 
biri Kmalı Ada sahilinde bulun
muştur. Bu cesedm elbiseleri de sa
hilde bulunmuş olma ı dolayısiyle 
yıkamrk~n öldüğü anla ılmaktadır. 

Dige.r ik"nci ceset te Haydarpa-
şa dalga lnraoı açıklannda bul n
muştur. Bu cesedin elb1sesinde bu
lunan vesaike naz.aren b nun Kon
ya civannda UlubQ u k.a clS1 aha
lisin en 19 y mda H n inde 
bir genç oldu a ı ruışbr. 

Polis bunun n l bo ulduğunu 
tetkik etınektedi • 

(C<e} ır lFil u ır 
Alacak mP~ç f e. i nd~ıı 
K ragüınrükte Karjlbaş mah 1-

lesinde oturan 22 yaşında ibrahim 
ile sabıkalılardan kürt Kamil, ala
cak yüz.ünden kavga etmişler, kürt 
Kamil lbrahimi bıçakla ağır suret• 
te yaralayarak kaçmıştır. 

Mal kaçırırken 
Limanda lnıiliz. bandıralı Reşit 

vapurundan eŞ) .ı çıkaran mavnacı 
Salih, Mehrpet Hayrettin ve Şevki 
kavga etmişler, neticede Hayrettin 
Mehmedi bıçakla göpünden yara-
lamıştır. 

Kazalar 
Bir adaın ezildi 

Şoför Eminin idareıindeki 3540 
numaralı otomobil Üaküdarda Bür
haniyede oturan nalbant Hüseyine 
çarparak ağır surette yaralamıt
br. Hüseyin hp fakültesine kal
dırılmıttır. 

Otonıobil nıusadeınesi 
Şöför Mehmedin idaresindeki 

2000 numaralı otomobil bün Kadı
köyde diğer bir otomobille çarpış• 
mıf, her ikisidc hasara utramıtbr• 

j 

A ceıni §Of ör 
l.mail isminde bir ıoför, kul

landıjJ otomobW iclue edemeye
rek Kadıköyde manJfaturacı Koço
nun dükkanına çarparak camlannı 
kırmıştır. 

Pencereden aşagı ! 
Be,iktaşta Kaptan ara mahlle

uade oturan Mehmet Şefik efen
dinin otlu Feridun erin peacere
ai.adea aokata dütmüt n ap 
surette yaralandıl"IDdan butaneye 
kald1nlm1tbr. 

cı{ler vak'alar 
Yangın 

Evelki rece aaat yirmi radde
lerinde Mahmut pafBda tuhafiyeci 
Yaninin dükkinından yanrın çık
m ... a da derhal söndürülmÜflW' • 

Bu dükkiıun 3000 liraya a·or
talı olma.. dolaymyle yanfUUD 
neden çıkbtı tahkik oluDJDaktadır. 

Adli)ede yeni ta)inler 
Münhal olan dördftncu sınıf 

Adliye müfettişliğine Erzurum 
Müddei umumıı;ıi Haşim, fTÖDan 
sulh hakimliğine derece.i muha· 
faza kaydile Monla M. V. mu
vini Mehmet Salıh, Ankara ulb 
hakimliğine blrind dereceyi mu. 
hafaza kaydile Ali Rifat, Bıle· 
cik aza mülazimliğine Halil, lzmit 
sza mülizımliğııe birinci dere· 
} i mııhnfoza ka) dile Üdeıni~ M.M 
He:.at 1\ aiıi, Mu ta fa li P~ a?.alı· 
ğ-ına şayanı terfi I·o-;.a M.M. ~cm· 
settirı. Büıı) an C'eza hakımlıı.,ine 
Jnrc u 1\1.M. H at, Bal)e hukuk 
hakimJığine :\ludan}a hakimi Sa-

a.· • 11 ı .. te Anka ·a sefaretine ta
••ı.ı blub 

h .. -'---eler ~ i Sıhhiye ve aıe aauuaau 'k. 
tarafından idare edilece tir. 

Yeni makineler bütün Avrupa yonlannız. r•yd mu•tnamdır." 

ca bagırıp çngır .. ,.:ı h:ı l.ımıthr. 
Polis meseleye ~ c> :ı~e ederek 
Veroskiyi yakal:ıımşhr. 

mi, Mudan)n hakimliğine Bolu 
aza mülazirni alih Zel i, l taıı
hul ceza azalığıfta l tanbul iki()J 
ci hukuk 8-zasından O man Ü· 

reyya, Istanlnıl ikinci hukuk Aza· 
lığına l tanhul \:ez& At;uındao 
mu tafa A ım, Tavıanlı müstan
tikliğiııe Uzunköprü mu tant_iA4 
Ha) dar , L zunkbprü ~ıu~t~ntık
liğiııe Çe§me mustantıkhğinden 
mu tafa Halit Ata1ay be)lerin ta· 
ymleri iırmeııc mc tnntiğine Fe! 
zi \ akfıkebir mu tanti~ı ~ıp 
beyi ı inde be 8) iş!eri tasdıki iili· 
ye iktuan ylemiotiı:. 



Piyasa 

Dün Istanhula gelen 
Zahire ve hububat 

ANADOLUDAN: 6 vaa-on bot
~ay, 1 vagon yapatı1 10 sandık 
~fyon1 332 balya tiftik, 154 balya 
f•patı gelmi4tir. Trakyadan yoktur. 
• DENiZ TARIKILE:·Afyon 1051 
nohut 159, çavdar 189, un 133, 
butday 1223 çuval yapağı 16, tif
tik 111 balya, afyon 2 sandık, la
tanbuldan giden un 1766, arpa 417 
aııaır 110, nohut , 100, fındık 25 
~uval, tiftik 67 balya un, arpa ve 
muır, nohut, tiftik ve fındık ecne
biye ihracattır. 

titanbul piyasa ve fiatları 
AFYON: Piyasa iyi ve talep 

vardır. Dün Ugın, Ak4ebir ve ka
rahisar 927-928 seneleri mahaülü 
42 Uşşak eski 41, Akşehir yeni 40 
Karahisar eski 39, Isparta yeni 37, 
Ilgın yeni 27,1-2, Osmaneli 34,1-4 
Liraya ceman 1544 okka Afyon 
satılmıştır. 

TİFTİK : Dün 450 okka Eskişe
hir 192,1-2 kuruştan satılmıştır. 

Piyasa henüı ittiratsız bir va
ziyettedir: 

YAPAGI: Yıkanmış Eskisehir 
ve Konya malı 2454,1-2 okkka 158 
ili 182,1-2 kuruştan muamele gör
müştür. 

BUGDA Y: 75 ton Anadol yu
muşak 18 ilci 18 kuruş 20 paradan 
56 ton sert 16 kuruş 25 paradan, 
17 kuruş 2,1-2 paraya kakar sa
him ıştır. 

KUŞYEMi: On gün sonra sir
kecide teslim 11 ton 25 kuruş 20 
paraya satılmışbr. 

NOHUT: Uzun köprü 2 1-4 ton 
14 kuruşa satılmıştır • 

BULGUR: 5 ton karaman malı 
28 kuruşa satılmıştır. 

ÇAVDAR: Piyasada talep var
dır. Fiatlar geçen haftaya nazaren 
10 para düşmüştür. Dün 54 ton 13 
kuruş 20-25 paradan satılmıştır. 

ARPA : On gün sonra teslim 
Mersin arpası 40 ton 10 kuruş 5 
paradan satılmıştır. 

KEÇİ KILI: 11550 Okka 99 kurş
tan 82 1-2 kuruşa kadarsatılmıştır. 

UN: 72 kiloluk yumuşak unlar 
1315 kuruştan 1420 kuruşa kadar 
72 kiloluk sert unlar 1175 kuruştan 
1300 kuruşa kadar satılmıştır. 

fzmir 6 - 8- 29: 25 sepet muhte
lif afyon 37 ila 41 liraya satılmıştır. 

Ecnebi piya. a ve fiatları 
VJ Ağu tus l 929 

LONDRA: Buğday fiatlan gev
şektir. Kanadada yağmur yağmak
tadır. 

Arjantin hükumetinin mahsul 
raporları fiatları düşürücü mahiyet
tedir. Hükumet mahsul raporları 
dolayisıyle Laplata Ketentohumu 
fiatlan da gevşemiştir. 

ŞiKAGO borsasına m a h s u J 
hakkında gelmekte olan raporlar 
umumiyet itibariyle kesbi selah 
etmiştir. Avusturalya buğdayı kar
teri 53 şilin okkası 15 kuruş 82 
Santim, Manitaba 3 numara kar
teri 59 Şilin 10 1 2, Pens okkası 

17 ~ruş 86 3 5 santim, Baraza 
buğ(fap karteri 48 Şilin 6 Pena, 
okkası 14 kuruş 47 1 5 santim, 
!Çe~ toh~mu Tonu 20 İsterlin, 
okif!''J 25 kuruş 62 1 5 santim. 

J,.lVERPOL: buğdayı 100 Libresi 

10 Şilin 1 1/4 santim okkası 14 
kunıt 50 7/10 ıllntim. 

ŞIKAGO: Hartviriter 2 numara 
Eylül teslimi Buşeli 131 3/4 sent 
okkası 12 kurut 96 1/2 santim. 

VINIPEK: Buğday Buşeli 154 
5/8 aent okkası IS kuruş 24 2/5 
santimdir. 

VARNA: 'Yumuşak 79 Sıklet 

0/0 2 analiz 100 kilosu 690 Jeva 
okkau 13 kurua 2 1/2 santim. 

BUltGAZ: Yumu4ak 79 Siklet 
O O 3 analiz 100 kilosu 705 leva 
okkası 13 kuruş 30 415 santim. 

lstanbul zahire borsasının bül
tenile netredilen mukayeseli tem
muz. cedvelinde temmuz aylık yu
muşak buğdayı vasatı fiat 18 ku
ruş 31 para; bir sene evvel aynı 
buğdar 19 kuruş 13 para olarak 
gösteril~ekte olduğuna nazaran 
bu sene yeni mahsul buğdaylar 
daha ucuz satılmaktadır. Aynı ce
tvelde tiftik 186 kuruş, bir sene 
evel 228 kuruş, Afyon 3433 kuruş37 
par2188 kuruş, yapağıl04 k. 20 para; 
bir sene evvel 103 kuruş. Mısır 14 
kuruş 18 para, bir sene evel 11 
kuruş, nohut 22 kuruş 11 para bir 
sene evel 18 kuruş 18 para, kuş
yemi 20 kuruş H para bir sene 
evel 16 kuruş 15 para, ketentohu-
mu 20 kuruş 5 para, bir sene ı 
eve] 18 kuruş 20 para olarak gös
terilmektedir. Bu mukayeşe'ze na-
zaran, yeni mahsul fiatlan buğ
daydan başkası bir sene evveline 
nazaran daha yüksektir. Buna da 
sebep rakip memleket malu;ulleri
nin boıuk olması hakkında vak
tile alınan malumattır. Memleket 
ihracat maddelerinin böyle yük
sek fiatJarla sablması mucibi mem-
nuniyettir. 

Dünkü nıuan1ele 
Dün borsada isterlin 1014 te 

açılmış, 1013,5 te kapanmışnr. 

Düyunu muvahhide 193, 75 açılmış, 

192,50 kapanmıştır. 
Borsa haricinde Türk altunu 

üıerinde 883 kuruştan muamef e 
yapılmıştır. 

7 Ağustos 929 Ticaret 
Borsllsı J iatlan _ 

Bugday yü:r.dl' 
çavdarlı 

lumu~k 
Kı:r.ılca 
Sünlt'r 
S.·rt 
Oöıımr 
Sf'.rt mahlut 
H11lı:ııri111an 
1-:t·nt·hı 
Ç-avdl\r 
!ı ır 

Arpa 
lrrdmı L 
ulıuı 

f'MHıılyc 
Siııanı 
Kuuı-uıi 
Yulrf 

Un kilo 
f.k8lrn 1 k11tra 
Ek tra 
Biri un ) umut11k 

,, l'rl 
iklncı 
•ıııdık kııhuklu 
F111ı!ık iti 
andık bo}alıma 

Cevız 
Afi yon 
Anvun Karahi8:ar 
'ııİ••1tı 
l ıkunuıı1 
Tiftik 
O~lak 

sgnri Aza mi 

K. P. K. p. 

,.ı 
)6 25 

lJ 20 

ıo:; 

1275 
1225 
ICIS 
1175 
J(Jl)u 

Hl 2(1 

18 

J3 

ı fi 

14 

22 

ı300 
1;?2~ 

1420 
ı:lOO 
159() 

2~ 
182 

25 

5 

20 

kandelhlar SlşokDarn 
'Yazan: Cc}nte de Gobineau 

etme i karargir oklu. Prens on

)arı ııc i~ter e yap ın. I~tcr kendi 

hiına) e ine nlsın, i ter O man 
beye tc!'\lim et in. 

Bunun üzerine Aptullah hanm 

sara) ına bir adm~ gonclerdiler. 
Bu ~iden adam zabıta amiri bi· 
kii\ e ıııi hitirdiği ırada dondü 

v~ şu haberi verdi: Ekber,· Muh· .. 
in ve Cemilenin ne oldukJarım 

ki nı e bilmiyor. 

Aptullah han prenıin kızması· 

rw meydan vernı~dı. 
Dcdiki: 

- Muhakkak bu o~1um ola· 

CaK aaan;, aile İne surunecek 

lekeden korktu ve sizin merha

met ve affuıızı &eltfemeden iki 

mücrimi alıp ~ ıtürdü. Bereket 

vcr.::ıin, bunlarm nerede yakala
nabileceklerini biliyorum. Mu· 

hakkak buradan dort aat ilerde 

Rudbar da bulunan kır ko~küme 

gittiler. 

Sonra parmağındaki yüzüğü 
çıkararak: 

- Bunu alın, bir iki seyi~le 

Ekberc gorıderin. Kendisine mü
crimleri derhal gelen adamlara 

teslim etmesi için emir verece. 

Rim. Bu suretle hata tamir edilir 

ve &ehirde eski likfına girer. 

7 Ağustos 1929 kambiyo, nukut borsasi fiatlar 

Nukut 
l lngiliz lirası 1012 1011 

S0. ~ ~ı 1 Tl'rtip (A. B. 
ı Aınerlka dolar 208 

20 l'ıınaa drahmi 53 
1 Alman ray... mark 49 
ı Anulya ,tlnl 30 
20 lAıy Rnmanya 24 

• Lna Bwlgar 29 
1 Fdemek Oori11i 8.'J 
20 FranllUI frankı 163 
20 laalyan lireti 218 

.20 Kurun Çek lıılunk 122 

1 Çırıınetiı ııüv[yet 
l 7.Jotl ~hlııtaa 23 

20 vı ... \'qguıtlarya 74 

IO Belçika Fraalu )15 

ı P-ta bpanya 30 

20 lffitN Frankı 802 

1 Mecidiye 

Çek 

75 

F 

208 75 '< ı:o 
53 117 O ~ 2 " (O.E) 

49 50 = ~ 3 30 F ı: .. (FJ) 

24 63 Galata taht,.Jarz D. Y. 
29 7 Iııtanbul tramvay Ş. 

83 
163 
218 
122 

23 
74 

115 
so 

802 

Riht. Dok. /.nL 

7 fı11küda .... Kadıköy Sıı 
latambul -onlm Saı 
EN!lU Maden 

ı; Hisse senedatı 
= rf lıankaal 
f:O Mügıa itibar. Milli 
CS Oamanli Dk. ,,.. 
I!., Milli iktisat Blı:. 
ıı:ı Ticaret ve ııanyl 
., FAaar Bk. 

~ ~lrketl Hayriye 

1 !>il ı 

Londra 1lsterlin1014 1013 50 
., Tcmctu 

~ Haliç rnporlnr. Aıı 
Nlv)ork l ıürk 1- Doı. 0,47 <>O 

12 22 
9 I~ 
201> 

O <ı;!9:ı 
' 1 !< Aıı.D.Y. )Olu 

l'arl" ,, l'rnnk 
l\lllııno ,. l.irı•I 
Beri in 
Sofa 
Brüksel 

.. 
l\lark 

'""'-n 
u .. Jga 

AnıAtirdıım ,. florin 
Cirıe' re ,. 1-·rank 
Pmg ., Kurun 
\ İ) aııa t. fılin 
Mudriı ., Pt·zeto 
\ arşuva ., 7.eloti 
Atiuu ., Drnl mi 

(;6 oş 
343 
ı 19 
2 48 

16 l(J 

31311 
3 25 

"ı26 

1: 23 
9115 
.,ıoo 

6;ıo;; 
3 43 
1 19 
2 48 

J6 l0 
3 39 
S !!S 
426 

36 9S 
2-187 

" .. " 100 
M udan.) 11°Bursa oııı -· ., Sıııuşuu Şalıil 

~ Tıanıvııy 
::::. Türkiye milll 
~ ltıilıııt 
•• itimat " 

;P, ~ark :gorla 

'J,? J Bozkurt i Anadolu Au. T. · 
~ hL Umum. 

Bol) a Karaayılın 
"5IJ Anlan Çimen. Hiikl'C'f 20 l.ey Kuruş 

Mmko•n l ('rouenıı 

Helgrat türk lira!lı Uirı. 

36,95 
2487 

1070 JG70 == Hakırk/iy ,. 
31 5 31 

27 J2 

istikrazlar 

2~ J2 1)) 
o.. 
~ 
:s 

'J ürk l.öuıiir M. 
Mcrnıt'r ·ı uıı Ş. 

Ha,·a gazı, alcktrik 

istikrazı D. Yadeli 95 50 
Düyunu muvahhcde 194 
lkranıi)t'Iİ d~mir )Olu 

95 501"511 
195 

.. ,. temctıu 

(,.t.üılar· Kadıköy 

Jır.mır mt'zbh• 
İıtımbul T. Ano 
Rlhllnı ılok. An. 

ittihat defrirwencl 

l 902 Günırükıer 

1903 hf<!imabl 

l' 05 't:chizatl Aıkeriy 

~ l J903 T~rtip l 
Q ÇOJ " ., 
~ 1'101 ı9o; 
~ Jl;OS 'l'·erti,'> l 
""' 1908 " 3 
- 1909 

1909 !'~hrf'ruanel 
1139 

1'a şrada 

Bir gi:in lük vak' alar 
Kemahın Suat köy ü n d c n 

iki kişi) i öJdüren iki kişi Adliye
) C \Crilıııi~lenlir. 

• ) ozj:taılın Eskipazar mahal· 
lesinden PcnLe namında bir kadı· 
m ')nrnlıynn lıir kişi Adli)eye ve
rilmi~ıir. 

* Bize lıapi lınnc i firar,iI<'rin
den şakı Ha)dlır ile arkadaşı 1\Ju· 
tafn ) akıılanııu .ıır. 

* Duzcf>nin Hnmidi) c ı,uıılıal. 
le inden \nh)a ile karı ını ö]dü· 
ren i' ç ki i Adliye' c verilmis· 
lerdir. ' • ' 

·x~ 1 ır<'dt•kı rina T'~t l'ire kaza ı 
C't\'nr ıırla ha~ kuleqjndl'o ıncçlıul-
~alııslar tarafmdnn bulta ılr, öldıırıı. 
len \kko\ uıılu muhtarı Muharrem 
r.~a ile doku1. ı dık ZC\ı e iııin katil· 
Itri 'ap lnıı tal l\ikat \e tcll\ıkat 
ıa tı ınd ntf') elana k.:ır )mı~tır. 

Kut il it r u kı!iİ iir. biri i hali 
firıırdnd r. dığcr ıkl<;J .ıl\9lmıını.;tır. 

Katilln. Muharrem •an ıı da· 
nrndı Arn:n ut li ilC" Yı.ıh~ a tlcrde"t 
edilıni tır. 

Jandarma J..:um&n :i:nılı -,ı tarafın· 
dan üç gim } apılan tahkikat ve 

o 
~: 
~ ., 
oaı ~ark merk ~· 
:;' l•t. 1-.uapları 
P:- Rt'ji (hali taııfiy.,.) 
(b 

::. 
(b 
"1 

1 iirk tüt. A110. 
lluhan Tiirk ,. 

~ark dt"kirmeo. 

Milli. bira M"•rn. 

n s .ıı 

1 

tııkıhat ıwticPsindc katiller ıesbit 

olıınmıış v · katil aleti olan kuflıl 
b3ltn lıulurımıı.,tur. 

·:<·Zehirli sıtma Foça kazasında 
bazı köylerde (Zelıirli ıtma) hıısta· 
lığının zuhur etliğini ve mühim 
\efiyata ebrbi)et \Crdiği )RZ lmıştır. 

1zmir \ ilft,yet makanı.na gelt•n 
mıılfınıat: hu ha\alideki hastalığın 
cnıli e verici bir şekilde devam et· 
ınrkte olduı:.'lınu go ternıiştir 

Sılılıat \C içtimai muavcnl't mtı· 
duru Lutfi b('yin ha talık mahallin· 
de tetkıkat )Upmnsı teıısip cdilıııi:.tir. 

Kcn li i Knraburuııda ıapınnktıı 
olduğu tıılıkikatı biti rerl'k a\ det 
edinec ha7.ı Jıukıiıııct duktorlurı ill• 
h rabcr Foça Iıarnli ine ~idecektir. 

·:\·Muhtelis posta m ıdüru lzmir 
lıtıkıimC'I po tahnnt> ı alıık mttdiirtı 
Frrit oe) ııı '.ızife~ıııi ~ui i::ıtimal ilC' 
zimmetirıC" para geçirdigı } apılaıı 
talıkıkat ııctıcf'ı:;iııdc anln;iıld ğıııdaıı 

lıakkıııd le\ kif ıııuzckkercsi k<' il· 
mi tir. Ferit he} te\kif edilmek 
uı:re araııııı. i de bulunamamış 

A}ilJııda <1ldu~u trslıit cdılerek le\· 
kif mtızckkPrc i infaz olunlJlak lızrc 

Aydına guııdcrılmi~tir. 

Emni~ei sandıQındarr: 
Emniyet sandığında küçük kıf aöa bir elmas dü~ürmüş olan 

muamelat amirine muracaat etmesi ilan olunur. 

AptuHahın bu suzlerinden "on· 
ra, kim e, keudisinin hü,.;ııü ni

yetinden üphe etmedi. 
Aptullah, bu kadar oleıı yaııa

yan in anlar arasında iki kişinin 

daha olmesine ve yahut yaşama· 

masına elıemiyet vermiyordu. 

Bu işte eğer ailesine bir namus· 

suzluk leke i ürülürse, onu da 

na ıJ te!W11emek icap ettiğini 

o~ır~dan dü-şünm4e karar ver
mıştı. 

Artık bu hikayenin bittiği 

yere geliyoruz. Zabıtauın gönder·. 

diği ariamlar gece fabsına doğ· 
ru, AptuJJahm kır koııkime var-' 

dılar. 

Kar~ılarında b~Air halindeki 

ay ışığınm altında köşkün dört 
divarmı gördiiler. Koşkün dar 

bir kapısı ve dıvadarmda maz

gala benzeyen pençy.releri vardı. 
Bir kayaya yaıslanan "'~güya koşk 

denilen bu dort divarm oturmuş 

gölgesi kadar ruha haşyet veren 
bir aer Vôktu. 

V'e çav'U lan ~m"efle evin da-t !(_. 

pı ıhı çaldi. 

1~er heliteyen no~trilerden 
hiri, kapının demir kolunu- kal
dırdı. Kendiı::me A}itülliftfüi el 

yazısı ile yazılmış rifelC.tuöu verdi

ler. Nobetci bir şey söylemeden 

arkadaşların ~ndı. Fakat flsıl
hlar, münaka~BT ve gidip gelme
Jer Ekberi uyandırdı. 

Genç çaVuJ merdivenin alt 

başına ge1di. Ekher yukardan b\i 
yeni gelenlere hal'im bir vazi)et

te bulunuyordu: 

- Bu gürültü nedir? Deye 
bağırdı. Bana bakml Yabanoıları 

ne <leye buraya oktunuz? 

- Efendim, bu adanılan prens 
hazretleri buraya ~öndermiş. Bir 

mektupla beraber bahanızın ) ü

züğiinü getiriyorlar, Elimizdekileri 
teslim edecekmişiz. 

Ekber sordu: 

- Bu emri ba6am mı veriyor? 

İzmirde Gaz 0 

abidesi 
-

Gazi abidesi son şeklini almıştır. 
Heykel hakkında lstanhulda tet· 

ki kat ) apmakta olan heyeti muta· 
hassısa tetkikatını bitirmiştir. 

Abid'!nin son şekli tespit olun· 
muştur. İzmir abidesi di~cr şehirler
de yapılmış olan alıidelcrden çok 
daha kıymetli ve yuksek olacaktır. 

Uelediye fen heyeti; abi<lenin 
yerini tespit etmi~tir. Abide, Gazi 
buharı ağzında olacaktır. Kvelce 
rapılan bir pilanda Gıızi bulvarının 
İkinci kordonla Birinci kordon ara· 
sındaki kısmında olması mi.ınasip 
~orülmuştu. 

Fakat sonradan yapılan pliinla 
abidenin ) eri tebdil edilmiştir. Abi
de, Birinci kordonda Gazi bulvarına 
giden cadde lızerinde, Borsa sarayı· 
nııı karşıs~nda. eski mevkiine nazıı· 
ran he:. metre kadar daha iç tarafta 
olacaktır. 

Hu ıne\ki tensip edilmiştir. 
He) kelin etrafıııda vucuda getirile· 
ct>k koçuk parkın ~ekli evelce bir 
( U} •) ıldız ) ı tanzir edecek şrkilde 

tesbıt oluıınıuştur. Fok.at biliihara 
bu şrkil mm;afı k gorlılnwmiştir. 

\bidenin 'iıcude getirilmesi ıçin 
hiç bir munı kalmamıştır. Plan, ) a· 
pılını , }Cr tr lıit edilınıştir. Hatta 
el .. ktrıklı traım ..t) ra) larııı n abide· 
nhı nrre inden gcı:eecği de teshil 
olurımuştur. 

Tram\ 8) lar; abidPnin cenubu 
,arki kısm.nclnn ~cçecektir. 

l taıılıulda he) eti ıııutelıassısan ıı 
le bit etti(d son şekle görP Gazi 
lıaactleriııin he) keli etraf nda İstik· 
lal ıııucHlıl'dl'siııı ve Lii) tik inkiliibı 
tanzir eden esrrlcr huluııncnktır. .... 

Kulada iki idaın 
Bundan iki buçuk ay cveJ Ku

la kaza ı hapi ancsiııi üç )erin· 
den delerek firar ('den idam malı· 
kfımleri geçen Cuma günü lzıni· 
rin Buladan kazasının Derbent 
clcrc~inde yakalanmışlar \ e Ku· 
lada idam hükmü infaz cdilıni~tir. 

idam edilenler topal Akif ile 
Mu tafa naınındadır. 

Hunlar geçen sene bir evi lla· 
sarak kara Mehmet zevcesi Hav
va ana ile gelini Haziye ve kızı 
Fatma hanımları feci bir surette 
oldiirınüJer, Ali ismindeki kü
çük çoruğu da ) aralamışlardı. 

KatilJcrdcn M a\·uı;alı Is mail 
yedi huçuk seut· hapse mahkfım 
olnıu~ \C hapishanede vefat etmi:;.ti. 
Diğ('r katil Mehmet on bir ene 
altı ay hapse. 1bpal Akif ile 
:\landa Mu$tufa da idama mbkum 1 

olınuşlnrdı. 

Bundan üç ay C\ (') hapishane
den kaı;aıı katiller, lıer tarafta 
aranmakta idi. Tem) i1 l\lahkemf>· 
sine giden idam rnahkfımlarına 
ait karar mahke.mece \C Millet 
Mcdi ine ta dik Pdilmiş ve geJ. 
mişti. 

Yapılan şıdd ·tli takip nctic~ 
inde bunlardan Ödcmi.)i Meh· 

ınet Ödemiş cirnrında bir k<ıyde 
)akatamnış ve nihayet idam ma
ltk'iimlarl da Bnladan ci'nrında 
tutulmuetur. 

- Evet, işt yüzüğü de bura

da. mektuba d~ harACtat 

- Oy le i~ A)ttUllah han ko-
~n Dir•dır.ve babam d~lfür. 

Ekher Bunu söyfor soylemez 

üstündeki iki tabancayı birden 

ç.ık:ardı ve gelenlerin üstüne ateş 

etti. 

Ötekiler de kurşunun. vızladı
ğmı duy.unca, hemen tüfel.;;Jerine 

sarıldıfal': Fakat Ekberin kllrşun· 

ları iç1crinden birini devirdl. 

Ekber kılıca davrand,. O anda 

Muhsinle Cemile yanında belir

diler. 

Ekber: 

- Ahmediyeli dedi, bak, gör, 

anla ki, bizim sülalenin içinde 

alçak adam yoktur. 

Tekrar tüfeğine sarıldı ve 

ateşe devam etti. Muhacimler, 

b•şlar~na sıçrayan kanın verdiği 

körce avletlP, mab urların üze

rine atıldılar. Mutısin de ateı edi

yor, Cemile ise bo~an silahları 

Define hikayesi 
l Ağustos 

Malkaranın Fnoerik köyünde 
define me\'cut olduğu kaymakamlığa 
ihbar edilmiş isedc netice de bütUn 
mesai hoşa gitmiştir. 

-X- Tekirdağı yangınından sonra 
in~aat asri bir şekilde devam etmek· 
te ve yanım yerlere çok güzel bina· 
lar yapılmıştır. 

·X- Malkara adliyesini teftiş eden 
adliye rnüfettitleri adliye muameld· 
tını muntazam bir halde bulmuş· 

lardır. 

Dün bir adliye müfettişi Çorlu· 
daki teftişini ikmal ederek hareket 
etmiştir. 

* Tekirdağ valisi Fuat hey 
Malkaraya gelmiş ve bir akşam 
misafir kalarak Hayraboluya git· 
rniştir. 

İngiliz harbiye nazırı 
Çaııakkaleye geliyor 

İngiliz harbiye nazırı M. Tomas 
ile o~tralya nazırlarından sir 

Fayben bir İııgilis harp gemisile 
Ç:ınakkaleyi zipret etmek üzere 
lııgiltcredcn hareket etmişlerdir. 
Bu ziyaret huısu i rnahi)cttc olup 
harp mezarlarına karşı bir hormeı 
ni~anesi ibrazından ibarettir. 

Adapazarı patatesleri 
Jstanbul, ve avdette Adapazan 

ıslah istasyonunda tetkikatta bulu
nan İktisat Vekilliği ziraat Müste
şarı Ihsan Abidin B. Anakaraya 
dönmüştür. 

Abidin Bey 
M ü • t e ş a r Ihsan 
lstanbulda Eren -

köy v c Göztepe fıdanlıklannı, 

veremli inekler hakkında yapılan 

icraah ve Adapazan islah ıslaaı

yonunu tetkık etmiştir. Erenköy 

ve Göztepe Fıdanlıklan hakkında
ki telkıkat bu fidanlıkların daha 

fazla fidan yetiştirmeleri esbabını 
hazırlamağa aitti. 

Veremli ineklere yapılan aşı 

ameliyesi de şimdiye kadar yapı

lan işlerin miktar ve neticeleri 
hakkında idi. Tetkik neticesinde 
şimdiye kadar yapılan milcadele
nin gayet iyi gittiğini göstermiştir. 
Otuz dört baylardan mürekkep 

heyet üç grup üzerine falışmakta
dır. Şimdiye kadar 4000 küsur ine
ğe aşı tatbikedilmiştir. 

Adapazarı islah istasiyonunda 

yapılmakta olan patates ve mısır 

tohumu islah tecrübeleri tetkik 

edilmiştir. Tecrübeler artık neti
ce verecek bir dereceye gelmiş
tir. Mısır tohumları üzennde ya
pılan ıslah 50 - 60 neviden iba -

ret olan mısır cinslerinin on nev'e 
kadar indirilmesine muvaffakıyet 

hasıl olmuştur. Bu tohumlardan 
en iyi mahsul veren ve en iyi cin-

sten olanların teksirinc çalışılacaktır 

Patates tohumluının da neti-
. celeri alınmıştır. Evelce senede 
1000 vaıon kadar yapılabilen 
patates ihr.acatı yeni tohumlan-

mıaıa ekilmesi üzerine hem ke~ 
miyet, hem de keyfiyet ciheti
l• düzeltilm.iş olacak ve ihraca
turnz çok ziyadeleşeceldir. 

doldurarak Ekl)('r]e MuhsioiıteJi

ne yetif tiriyorclu. 

Genç kız hir çeyrek kadar kı

lı O} namadan ?eZifosini }'N>ll. 

Eakat birden elini güğ üntl gtıtiar

dü ve allandı, Bir kurşun kbğ· 

sünü deliptgeçnıişti: 

Tam o esnada Ekber de l8ka· 
ğından vuı:ularak yık1ldı. 

Muhsin ateşi kesti YO yu'lıal'la· 

nan Cemilen!n üstüne etildi, btl· 
şını kollarının ara ına aWı. iki 
ateşin dudak birleşti. 

İkisinin de dudaklarında hir 

tebessüm vardı, ikisi de koyun 

koyuna yuvarlandılar. Çünkü 

muhacimlerin yeniden açtığı at~ 

bu efer Muhsinin de işini bitir
mişti. İki a~lkın ruhu, mes'ut, 

hirJ~en dudaklardan çıktı ve bu 

son derağuşun ölüme bile tat 

veren haızı içinde uçup gitti • 
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lımlrllle• dan •• 
rlmiıe selcliler. 

h.rnir şampiyonu Altay takımı 
dünden itibaren ~chrimizin misa
firdir. Sçnelerdenberi l:r.mlrde he-
11ıen narnajlup bir kuwct teşkil 
eden Altayhlar, dahA il~ defa ola
rak latanbulda lıtanbul futblcula
rıyla karııfoşıyorlar. 

Altaylıların şehrimizde nlacnk
Jar1 neticeler, iki ~ehir gençliğini 
karşılaştıran musab:ıkalann o genç
liklr.r arasınca mevcut samimiyeti 
takvly ye lıadlm gayesi } anında 
ikinci, hatta Üfuncü ve d8rdüncü 
derecelerde kalır. Asıl hakiki ınak
sat şehirler arasında yapılacak bu 
gibi temasların temininden ~ekle
nen istifadedir ki Altoyın lstan
bulda yapacagı maçların bu_ ı:-~yeyi 
meydana getireceği şuphcsızdır. 

1 
Mtıcllr takımı lngiltereden yeni 

. tekliflerle karşılaşmaktadır. 

1 lup;ilizleı· .f(uıliyı>tte 
(ngilterc fotbolun ana yurdu 

olduğu \ 'C dünyanın en iyi futbol .. 
cuları lngllterede bulunduğu halde 
lııg;fiz takımları, nkd bir tc• ad üfle 
mui czi Auupı:c!a mağlubi) etten 
nı. fwlubiyete uğramaktadır!ar. Bil
ha!i!i:t Ingiltere hupasımn galiple
rinden Biakborn takımının uğradığı 
feırn akibetler Ing liz f ~tbolculuğu
nun hnysi} etini ı ariçtc.; .sıfıra in
dirmiştir. 

Al tayın ı 410: c {lı mı:ıçların eh .. 
emmiyet itibarile ikinci vr. )'ti 

\içünc:ü derecedç oldugı.ınu yukn· 
rıda yaımıştık, fak at •unu da der .. 
hal Ilı\\ e edelim ki bu sözler Al
tay maçlarının ehemmiyetli!~ bir 
ha~ise olduğu iddiası şeldinde te
lakki edilmemelidir. 

lstanbul şampiyonu gibi çok 
çetin bir rakibi maglubiyet ihti
llll'lile kAr§ı kar •Yil bır41kmnk 

auretile ku\•vetinin derecesini iı;

pat eden Altay takınu, Galata a 
ray ve Fener bahçe k. rşısında çok 
tehHıkeli bir hasım sayabilmek için 
İcap eden bütün hususiyetleri ha
izdir. 

f:zrnir futbolculuğunu temsil 
«'den İzmir şampiyonunun fstanbul 
şampiyonu ile ıkinci ine karşı a
l. ç gı oetic ler Galat ... carayın İz
tflirde yaptı 'J :;op iki maçta aldı
gı k~t'i neticelerin ne: derec;cye 
k ıdar tabii olduğunu gösterecektir. 

Altayın ) • pacağı iki mnçta 
nı ıl nctic lcr ide edeceği h k
kında kati bir tahmind bulu11m k 
kabil değildir. Mamafi kendi sa
halarınd, O) mıymı J tan bul takım
Jarm n, bt1 ın antajlanna ilaveten 
kuvvet itib.ırile de inkar cdilemi .. 
yecek bir faikiyete malik olduk
ları da muhakkakhr. 

Yalı ı şurasım da hemen tas
rih etmek icap eder ki bu tefevvuk 
bir az şanalı olmak şartile, lzmlr
lller ·için aşılmayacak bir nispette 
değildir. 
Altay maçlanmn ikinci bir ccpahesi 

de Jstanbul ve bmir arasında baş
layan r~k4'~ttir. Son 3-4 sene içi
nde eassh terakki merhalf'leri kat
eden lzmir futbolculuğu, zaman 
aa•aa bmlr gaı.eteleJ'inin spol' 
aütunlarına kadar akseden bir fi
kir ve itldla)a nazaran lstanbul 
futbolculuğu ile muvazi tutulır.ak
tndı • Bu iddianın hakikata ne k.:
dar lrnrip olduğunu burada tahlil 
v~ tetkik edecek değitiz. Yalnız 
Galatnsaraym Jzm de yaptığı ma
çlnnn mnlum ueta) c ndeıı evel 
hu fıkrin kendin K'1Yvetlc b"r ek
!it"rl)Ct temin dt •ıni kaydetrr.ek 

1 ımdır. 
İşte Altnyın y;ıpncngı maçlnr, 

b yl b'r rekab tın m vcudıyeti 

ha .. bile çolt enteresan ol. ? tır, 
lfrlaçlar ne Z(llllOll. 

Altay ilk a ı ı yarın G lata· 
sarayla, ikinci P ınra maçını Fe
nubahçe ile ytıpacnktır. 

Mir.afirlerimi:ı:.n sah günü Ban-

Bundan çok ınütees lr olan 
Inı:ilizler Skoçyanın maruf Çeltik 
takımı Avrup.mın muhtelif mem
leketlerinde 25 maç yapmak üzre 
scynhata ha:ıır!anmaktadırlar. 

Malum olC.:uğu veçhilc lngiliz 
profesyoı e er' i en kıymetlileri 

Ingılterc haricındc maç lyapmak
tan, pı ofesyoncl futbol f e de
rasyonunun bir karnr"! men
edilmışti. lngiliz takımlannın ha
riçte fena vaziyetlere düşmesini 
intaç eden bu karar bu sefer ref
edilmiştir 

Çeltikin Avrupayı bir silindir 
gibi geçecegi tahmin olunmakta
dır, 

llulgaristan· Yuıuınisttı11 
Bulgar ve Yunan milli takım

ları geçenlerde Atinada karşılaş

m'~lardı. Bulgar!nrın galip gcle
cegı yüzde yüz muhakkak sayılır
ken Yun an talomı 3 - 1 gn!ip gel
miştir. 

Atletizimde old ıkça müterakki 
olan Yunanlıların futbol nhasın. 

da t min cttiklerı bu galebe Yu
nani unda pek parlak bir surette 
tes'it edilmiştir. 

Mıntaf a kongresi 
lstanbul mmtnkasından : Görü

len lüzum üzerine 9 Agusfos 929 
( uma günü akti mukarrer kongre
nin tehir edildi •i \'e içtimn günü
nün aynca bildirileceği tebliğ olu
nur. 

Haleı>te bir ,~inıiyet 
Geçenlerde Suriyede gayet ehe

mmiyetli bir cinayet ika edilmiş. 
Fransız askeri kıt'alar kumandan
larından biri öldürülmüştür. 

Halep askeri kıt'alar la bo.ratu
var müdürü ve sıhhiye müfettişi 

umumisi kumandan Gore Halep 
hastanelerini teftiş ederken Sene
galli bir neferin taarruzuna ugra. 
mıştır. Hastahane kapısında nöbet 
bekli} en bu nefer, elindeki slin
gÜ) iı l<umandan Gorenin muhte
lif yerlerine aplamışhr. 

Kun .. ndc.n Gorc aldığı derin 
} ar nm tesıri il derhal kendıni 

k y etmiştir. Senegalli ne el' Ku
ma dan Gore } erde k nlnr içinde 
çırpındığı· halde süngu unu sapla
makta devam etnıiştir. Bunun iize
nne etraftan } etışenlcr kumandanı 
kurt arm. k istemişlerdir. 

Döyç,e Orya nı Bank 
'J nrihi te' isi 1322 

l\" ı rl>u.i ularc Ucı Jıu 

1'eif1/on le)_ o lu 247.24JJ·9 J 9. 3 
t" i~tnt bul ... hı/4 IJ 

Banka mumııelntı 
' e ka alar i~arı 

Türkiye iş bankasından 

Muhterem hissedarlarımıza: 
______ ...... ____________ , ________ ~ Yeni ~cıu~tlcrinıizt~ ait nıiihlel LOAAu~

tos Cuınartc ·i f.,{iinii ak~&tnn biti_-or. Hakkı 
rii<·hanınızı ist;nıal .~diniz. Kiralık kagir hane 'e dükkan 

Afwlııllıaıııi<li "8111 \.akfı ııııııc· 
ıvelli ı...ıı, nıııknnılı~ıntlıırı: 

Bı•şık1ıı~lı;l nknr 1lt•rdc fl4·B6 rııı
nuırıılı lıııııt> ıle J-:~. 7, Hı, 12, 20 
28, :32 mukcrrcr 32 mıma r:ıl ı ıJuı..: 
kiiııJar lııl11ıuzu)cde İı'ar ı ılılcı, j!İn· 
dr:rı ~· lıri halin l'l'kizin<.'ı ıwr;;;t>rnbe 
gurıtııı<lı 11 iıibart>ıı irıııi ~ıiıı rııı ııf· 
dli)ı• ıı)1•11İ mtı7.ll\t d t:\f' \UZ t·ı!ıl. 
ııı iı;;ıir lolıp olıııılnrııı \ı' ıl.ılıa zıud(' 
nıııJunını almak İ"'lf'\ < nlt ı ııı A~ 11 • 

to un .i] riııci ('umarı ~ ~ıınu aat 
ı ıı U c kadar malınlJi ıııtzkıirıla ; ı 
ı urırnr lı ııııılcHlli kın n k nıl ~ııın 
ve .,,, \Jllİ ııwıkfın111 oıı ı, ıulı 11 , 11 
he lllf' kndıır lstnıılıul ı vl<nf mudu· 
Tİ) etin ılı· ıdar!' ı ııclımcrıiııc ınlır rn t 
f'tnıı lı ri. 

(Tayyare cemiyeti lstanbul 

şubesinden) 

Tnnarf' mıılıuııli lıj!i 1alı:sıli iı 111 

) ıık f'k nııılıeı11lııı rııe4tl'binden talıp 
olaıılnrııı ı:ıılıhı ııııııı)rrıdcri )aptır J. 
nıak uım ıstidnJnrı, 11ufu \t ):t lııı· 
\İ)ı ı çıızdaııları \C il<i aılı t lotog
rııf ları ıl" µa} d ıwclı• olurnk ve 
ııılı.ıyı 1 l'aznr gııııii oglc zanı:ırıııın 
kadnı ~ulıt ıııızc murn<'. ntl.ır . 

(Tayyare c~miyeti Istanbul 

şubesinden) 

"l'a.v }llTf mulıenıhelı$!ı tahsili iı; iıı 
A \ rupavıı goııdt'rılıııı k ıızrt· 15 
A~ıısto:stn ynp lncnJ... musaLaka inıtı· 
hanına 1alip olıııul? rn ıııurncaat 
'imiş 1 ıılıııııın l'fcı11lilcıiıı hııgliıı 
lcrıl~ l'ıtUt 15 lt:ıı 17 }«' kııdnr 
~uhı mızı mıırat an1lıır•. 

T op\ıı Atıs mcktrl inden nlmış 
oltlugıını a k(•ri \C'!!İknını uıyı 

(:tlİm ı rıı,.i11i çıknrtnı .ı~ııııılau esJ...1• 

sinin lıııl ıııu ) t ktur. 
.i20 lt•vt llıııhı lııı holulu Ha an o~lu 

Mu<ılalıı 

B • )'Q~lu 1 ~imi ullı hukuk lı •. 
kiııılı mduı: Biı 1 on t~rn dolayı 

mahcuz 'c fuıııhtn nmknrr('r Uz 
hnvlusu, "' mlek, pe•f..:ir 11 ·8·929 
paznr gı ııu nal on ıl..ıllen ıtıl.ı:ırcıı 

l"taııbıılrlıt Sult ııı lıamHıııııııla SaıJİ· 
)C lıanır.da 12 numurcıdıı ımtıJarn· 
ğ ııd:ııı talip olnıılarııı gıııı H' ı;nntı 

nwzkiırılıı mahalli ıınızap'•ılı ıle hazır 

hıı hıntlunılaı'ak ınrnın rıına miirııcn 

atlnrı il.in olunur. 

S ulfnııahıııd ullı H:r.1 clnıı e-.ırıdcıı: Hır 
ılr.yııi ıııalıl.ıımunbıhin ıcmıuı t11h!!1lı 

ııınııııııla lıırulıtu kaıarı;ir ol.ıuı lıir adt•I 
)azı ıııa,.:ı•ı ılı.ı add nıu~aml a lrnııape 

ıkı 111kt ıııu ... anılm l..oltulı. ılı.ı ıtdc ı e~ara 

ın:ı"ll"I d• rı aılct lıczan: ıı saııllalya hir 
atkı kop n bııı<lıiı ınakiııe"ı lıir aclı·I avı 
,J, rı~ı i;:-lııı aJ,ıt•.to~ıııı on 11\111,·1 paınrtr. j 

g111.u faal on ıto,; lıu\;uı..... Be ~lııııJa 

tıı\..siınck ı..a~.aııl'tlıır ~"kaf;ııı<lıı • 1 ııııııın· 
ralı lıaıırılı ııııı:ın) • ılc ve fııruhı oluna • 
caiııı lan ycvnı '' \nkti ııınkuıJıı ııııı • 
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H :\11111 rnl rla ı l r U.ı.:ı ı l ır 

tar fı 'ı nzıı ıoglıı H r •C ı lııuı i h,'lh\;t i 
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1 ı lı. rJ?ır han tlt>n J() mııı ralı h ı t ye 
sokıık kapuılaıı dııhıl olınnk ıçııı 11~ ha· 

PAM JJ VE NEBA1'i YACLAH SANAYii 
Türk Anonim şirketi 

Pamuk ve nebati yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketi hisscda
ranı, şirketin esas mukavelenamesinin 47, 48 ve 53 iincii maddele
rine tevfikan 26 Ağustos 1929 tarihine müsadif Pazartesi güniı saat 
11 için, Şirketin Galatada, Bahtiyar hanında, 4üncü katta, 60 nu
merolu merkezinde fevkalade hey'eti umumi)C halinde içtimaa 
davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Şirketin usul ve kanunu dairesinde teşekkülüne müteallik 

muamelatın ifa ve ikmal edildiğini tetkik ve müşahede etmek. 
2 - Adanada ve merkezinde kain olup şirket tarafından iktisap 

olunan L aıı müessesatı sinaiyenin kefiyet iktisabı hakkında ahzı 
malı'.imat etmek ve şirketin takip ettiği faaliyet programı hakkm
da meclisi idare raporunu dinlemek. 

3 - Esas mukaveJeııamesinin 23 üncti maddasi mucibince mec· 
lisi idareye aza tayin etmek 

4 "Esas n uka\clenımesinin 39 t ı cu n tcl<!esi rr.ucibincc mec~ 
lisi idare azalarının huzur haklarını tayin etmek. 

5-Esas mukavclenamesinin 46mcı mnddesine tevfikan mürakibin 
ücretini tayin etmek. 

6 -- Müessisler tarafmdan tayin edilmiş olan murakıbın ismi 
Mehmet Rachit bey olduğu halde sehven Rechat bey yazılmış oldu
ğundan esas mukavclenamcsinin 40 mcı maddesind~ gösterilen 
.murakıp isminin olveçhile tashihi. 

7-Esas mukavelcnamesinin 3 iincü maddesinin 1,2,3,1 ve 5 inci 
fıkralarında yapılacak tadilatı tasvip ve mezkur maddenin muaddd 
şeklini bcrveçhi zir tespit etmek: 
Madde~ - Şirket aşağıda yazılı muamelat ile iştigal etmek ü-

zre te.şekkül etmittir. 
i - Pamuk, çırçır ve iplik fabrikaları, pamuk ve mevadı 

nesciyei saire mensucatını dokuma ve ağartma veboyama ve basma 
fabrikan ve selliiloz ve kağıt hamuru ve ilah. Misillü istihsalatı 
taliye ve bunlara müteforri sanayi fabrikafan inşa ve iştira ve iş
letmesi. 

2 - Yağhaneler ve mevadı nebatiye zeytiye tasviyehaneleri ve 
bunlara müteftrri ve merbut sanayi mesela yemeklik ya~ ve sabun 
ve gliserin ze hayvanatı chliyenin tegadd:si için her nevi istih· 
salat fabrikaları inşa ve iştira ve işletmesi. 

3 - Balada mezkiir sanayiye mukta:ıi mevadı iptidaiye istirası 
ve mezkur sanayiin istibalatı mamulesiyle mıistahselatı taliycsinin 
ve lcırıntılarının fruhtu. 

Şirket balada tasrih olunan maksadı ile doğrudan do~ruya mü
nasebettar bulunan bilumum mali, ticari, sinai muamelatı icra 
vebu muamelat ile iştigal eden diger şirketlerin hisse sencdat 
ve tahvilatını ınübaya ve bu nevi şirketler tesis ve Tlirkiyedcn 
yahut mcmaliki ecnebiyedc kain plup maksadı işbu şirketin mak
sıtdma miişabih bulunan şirk('tlerc iştirak edebilir 

"Ncvive mahiyet itibariyle işbu m:ıddede zikredilen muamelat· 
tan gayrı her hangi bir muamelenin ifası şırket için nafi gorüldü
ğu taktirde hey'cti idarenin teklifi üzerine hey'eti umumiye tarafın
dan ittihazı karar edilmesine ve tadil mahiyetinde olan işbu kara
rın hükumetçe tasdik edilmesine mutevakkıftır. Bu suretle tasdik 
edilen karar işbu mukavelenameye zeylen ilave olunur.Şirket esas 
maksat, ve tedviri muao1elatı zımnında kanunu mahsusuna tcvfı
kan emvali gayrı menkule ve arazi tasarruf edebilir." 
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ı;ın ı ıılı J r. H 
r. u l 1 } rı '• 
m ltııı ı u ı ı • ı.. 
kornlor t"lr. fın•l ı de ı 
lıa \J 11111 111 ı ıı r 
nıt Hı ı < lı m ıln 
~ır ıl kk 11 rııı ıı ç ı ı tı ı 

rıı ılır. Jl. ıı. 111111 ı~ııııl dU"m +arikile ~"det edecekleri 

muhtemeldir. 

li'. T. G ııiıı turııc'si 
M:ıearis ~nın rne~hu F. T. C 

folumınm J\wcn!ta tumeainden 
bahsetmiştik. Macar takımı son 
defa Arjantine geçmiş ve Arjantin 
takıQ.11• 4 - ~ -.ırl ~ ct.._~~ir. 

Arjantinlilere kuşı kazanılan 
bu :r.afer F. T. C nin bo,tan başa 
Şeref ve ınuvaffaJuyet habrala
rıyla dolu otan bu turnesinin en 

L. kin Senegalli, kum. ndan Go
reyi bir t ürliı elinden bırakınadıırı 
için imdada gelen askerler silah 
Himal'n~ rnec;buı- olmuşlardır. 
Neticede atılan kurşuni rla Sene
g ili nefer öldiiru!mÜ4tÜr. 

Gore ted.\Visl içln hastaneye 
knldırıhın~s<,\ da biraz aonra vefat 
etmiştir. Kumandau Gare um~mi 
h,rp e~nasmd{I. çok defa iııui 

~·a bir kuma~Hd.r. 

200 btıl~ikalı hkt'ar 

saıııak ııı rıııcr m rdıH tı v• lıu.uk lıu 
ı. 1 k '" •a d.ı ılı oda H uta ı.. •a 
\tkılılıl..1,1 1 r la hır lwfo ı 1ı oda \e 
il\ 11111 u ı,.ıııa tlı rı t'41& 1 ır he a hır , . 
fa, ı 11111 .. tı ınıl \C alt k"llı lıır wutlııılı 

hır 1 1\ıık l(Mlıuın H: lıır '-.urıııır'hık ~ 

nıw•lı rı k 1 u lı.u u lcrkQll ılc f'leltrık 
tu lııı.atıuı lwı' ı ,,. ll\ll~ft rdr kuUaıııfao 
t nlıçe ~au ü •-mırı}" haH tıaııc olup 
dıgcrı c.ııuı. 1;4:Jııt nlııı~ralt hane lıuııa 
~\Mll ~.... '* U\l haw.mal.J. MWWJİ
Vtn!°ife ~ klfJıhla bır eola iki oda bir 
heli "Ye &ı. bıta bir 8Gfa tUr ..ı. W. 
lıı~ il. ._._.... ,...... ...., ..aaw.. 
•tımilrtük "! aahrtttt mevout efup 36 
•__,..h hanenU. ~i ı)e MUfterel 
b&ll~ i hovı n uç bio ~kııe yilz lır• 
. ı.~~· vw"'ıaı•ı.adi hu.c'" 111111• 
ıza esı zımıuMa KM kuıau11M I0'1ftku 

Esas mukavdenam<'sinin 53 ü-1clİ nrnddesi ve ticaret kanunu· 
nµtı:J86 mcı •ddesinin l rinci fıkrası mucibince yokardalci tadi
lat paklunda icrai müwerat edebilmek için üç rubulcık bir nisa
bın mevcudiyeti lium olduğu gibi ~ukarrerat dahi esnleten ve yan 
v~ki?eten hazır bulunan aranın sül.-.S.m ekseriyetiyle ıtliha ... olun:ı
bilecektir. 

1~ırbt eHi itmeye malik ohtp içtimaa iştirak etmek arzusundd 

t.hlnaı11 biuedaran, esas mukavelenan1uinin 57 inci macldtıi NV
eibince, JeTmi içtimadan ıaalral bir hafta evvel hisseldini şirketin 
11Jerkc~ tevdi etmiş l>ulun .. l•n lazımdır. 

, • ııl.lıık 'ı lıır ıım 1 ı ı lı. 'ı korııft r 
ı HırıJr ııı; fıcl1ı '" ~· 1 ı ~ ı ,.fı hır"• fa 
111crınıJı hır kıırıın .ı ıJ..ı ı ı r • .I k ıloıoı 
ıl.:ı kıırııah hın uı, kur ıtlı ,. lıaıı ·otu 
bir 1 al d ıi !ll'r L.urAalı dm1 M>fa bir 
kumalı dıt,-er !>-t!J!Ulduk lıapatılıaı§ bir 
ku) u \C a~..lıtnk tf'.'rltlft ıwyu tec:il-tı•ı 
havı ohıp ki11;w "' h11t11n ttmutı ,.., 
kumalar mı rmt'rdır. K ımnı;ı ) u ıın".ıya 

l.llua.ıaarn zoıf erioi t~ •"" ,tıntk .. 
ttctu. 

ÇilnkG Arjantia t tnmı A_.
tcrdam olem pi) Mhada ti•aHst ol
b\~, Ler ıı.a~ıltA Ur~~~a m&&
Jı.p olarak dlıu .... plrnluğuau 
k~ybetmiştir. Halbu ' h.ı.ı ta.kua 
~rnıbi Amerika .... pa ~--
dit her zamuı Urug\ a~ ı ye11mek 

"• ıaıupi.YQ•_,, k~•a atJ. UlMUf· 
tu •. 

F". "f. C. y;ıkmda Avrupaya 

8elfika ıefaxetıı.neşl )'akıoda 
ıehriıni:r.e 208 belç~.t& tüccaruı J... 
tan bula geleceJiaden tic-u•t 4Mf.a.. 
~' ha~rw et-.ti•. 

==t Q •• 

Muhtelis sandık emini 
rmw Sandık e~ Omcı ~

fil efendinin Dikili hapi•hane1m
tlen firaf ettlji yazılQ.fhk. 

Keodiıine tevdi edilmi~ cMu 
...... ftf•r .a.ı-ak vektüt il~~ 
ye sonra y,öalanu ,.andık •att•· 
•İn f,t-..ıbul'da tekr.ı yakalandıfı 
•aklı ndab r fAYla vardı. ...... 

3f> gün nıilddeıte ıcra kıtınan muuıedc 
ıkl b1A llJ yuz firadıw fQla ta~p zuhur 
,~~dca w.~e4e Q" b(I§ gwı 
sa~I ~ ~~ .,,_kWı '-1ı1t 
olanlann ıhalei kat ı gilnu olan 27 

Ağ,u rto • Jf)29 1 ı. e aı\l.eadıf ofan salı 

g~-.-' ou ~· ~n~tı, wlllıuınl.l· 
ullhtt •ıı~ w.ıuek~ )1.ı;ı.~~ 
~ ......... --~ ................. . 
Beti'tıat. Wa ~- ............. illat 
olunur. 

Hiaae tenetlerim• 11tevclu t.ulunchağı.ıoa cair müessesatı maliye 
tar.ımdao veril(ce.k ilmühaberler merkeı.i §irkete tevdi edilmiş 
-.edat malraw lıaim oı.ca&ttır. 

1 tanbul )'•t•ınektepleri mubayaa komisyoau rci~liğın<len ~ 
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İzınir sür'at po tası 
(GÜLCEMAL) vapuru 9 Ağu· 
stos Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cum?.r
tesi sabahı izmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da İzmirden ha
reketle pazartesi sabahı gelr
cektir. 

Vapmda Miikemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

'Ü 

bu keşidede cera 'an "3 90 ° . ' ,, 
Bozcaada postası numero kazanacaktır. 

( GELiBOLU) , ıpuru 10 
Ağu to5 Cumartesi l 7de İdare 
rıhtımından lıareketleGelibolu 
Lap eki Çanakkale lmroz Boz
caadaya giderek\ e Çanakkale 
LHp~eki Geliboluya uğra)ar k 
gclect'ktir. 

Emnt~set sandıQından 

Aııtal)a po ta ı 
( fNEBOLU ) vapuru 11 Ağus

tos pazar 10 da Gnlata nhb
ruından hareketle lzmir, Güllük 
Bodrum, Redos, f ethiye, Finike 
Antalyaya &.;decek ve dönüşte 

mezkür iskelelerle birlikte An
difli Kalkan Saloz Çanakkale 
Gelibouya uğrayarak gelecektir. 

Halka her türlü kolaylık göstermeği Sanc.!ık vazife bilir. Emla
kini ipo!ek göstererek sandıktan para istikraz edecek m:.işterı1er
den işlerini bizzat görcl"!"İyenlerin dellal ve komisyoncu gıbi hariç
ten bnzı kıınsc.lere müracaatla fuzuli n.asraf ihtiyar etmekte olduk
ları nazarı itıbare n!ınarak bu kere S:ındık bu gibi müşt rilcre ko
laylık olmak t.:zC'rc mahsus ve muvazz f memurlar tayin etmiştir. 
Vergi ve belediye ve tapu idarelerindeki Lu ipotek ım:~n:elesini 
bu memur!~rı:ı.ız \ rsıt.'.!siylc yaptırabi 1ecekler ve kendilerine üc
ret ve aidat namilc bir şey vumiyccek!erdir. A!nkadar'arın m.ı
JUmu olmak üzere iliinı keyfiyet olunur. 

Ş ehremanetindcıi: H .. stane
• ler için lüzumu olan 8100 

kilo soğan 600 salça 17700 
patates 5250 l:uru fasulya 

1
1000 ınuhut 19{) kuru bamya 
1100 kuru kayısı 2200 merci
mek 800 l örü1ce 1500 kuru 
bczclya kapa!ı zar!in münaka
saya kor.ı~uştur . T~liplerin 

l•lml~liill ... CllıaJl::i!Ell!!illEllllll 

t·~oı:;.luııdn 1 ııtmn l.attııı nıa-lıı!lt ıııdc Htkıa.mt (l.:..'Ülı) n etro ıııur.hlı ı 
nısu ınahallı kıp lı z..ırl ıısııl }I • c,ıt lı.cakıır. ~.uz ;el< i (H 8-C)iq) 

Cunı:ırlt-.i ~imıı &;ı .. t on lıt>ı-;<' k.'.ııf tr Jır. Talip olarılnr n §eraıtırıı aııl13ım.k 
uzrc lstnıılnıl E,k ıf müd ırİ)e ımle Ornınıı \C' ar.1.1 i !aresıııe ınıiı:ıc at \c 

J şartname almak için her gün 
levazı:n ın:idür!iiğüne müra
cr.atları teklif mektuplarını da 

ihale gü:ıü o:an 2?-8-929 l'er

şenba günü saat en beşe ka

kklifıı:ı.me!Niııi ) "\lılİ mtm}}c .. ıJt• id ırP erırıımeııi rıya .. etine it.ı ---

Ankara Maarif me ~l<ez me«:t n e~ !j dar mezkur mücürlüğe ver
~ meleri. 

mubayaat komisyon ı reisrğin ~ı:i-r:: * · c ; .. ::::=r:::::u =::.:m 
~ ~ ~~ Operntör O<>~ 

i Gtl eOJ Sezaıi 
llASUH MEMELERİ 

Mekteplerin Mayıs 930 gayesine kadar et ve sair ihtiyaçları kapalı zarf usul"Je mevkii müna
kasaya konulmuştur. Şartnameleri gönnek ve almak i-steyenlerin Ankara maarif emin\iğine ve ya 

mektepler muhasebeciliğine müracaatları taliplerin de yüzde 7,5 teminat muvakkatelerini mektepler 
muhasebeciliğine bitteslim alacakları vez.ne makbuz ilmühaberiyle birlikte teklif mektuplarım 
şeraiti kanuniye dairesinde bittanzim yevmü ihale olan 27 Ağustos 929 salı günü saat 14 de Ankara 

Fistül vt! sıraca farı ameli; ntlı 

1 
a:ııelilnt<117. eld,ıirıklt• ı ·Jwi H: bıl· 
cıı:nle aıııeli~aıı icra (•ıl ·r. ~ıııı~ l-7 

Maarif emanetinde müteşekkil mubayaat komisyonuna tevdileri lüzumu ilan oluPur. O DiHrn ı olo ı\ ı·ı hanı ıııı No 20 ff 
-----~-

Vakıf akarlar 
müdü.rlü&-ünden: 

Müzayedeye vazolunan cnılak 
Balıçekapıda diir<ltıııdı \akıf lıanın d ırJüııdi kııt.n lı 20. !:ll. 2~. 23, 

24, 25, 26, 27 ıııırııuralı odalar 

Mııddetı mllztl\ ede: 8 A{!u..,to:ı 929 d:m 28 t.ğm;to., 929 Çur~aııılı:ı 

gunu aat on dort buçuğa kadar. 

Balada muharrer c·ııılfık ldra)a \ı•rilr·c:<·j::iııcl ·n mııtrı} cJr (' \ ..ıı ,ı rnıııu~· 
tur. Taliplerin l C\mİ ihale olan soıı guııım .ıut oıı d ıı l lıu 'tı..!Uıı t hı· 

dar şartııamesi ol\Umak \(' l<'miııatı nıll\nkl al(.' ıtn c dert"!, nı zınedt>\e 
iştirak t'lmek üzre btanbul )\haf nıud rlu~unıle Hıl,ıf nl.arfar ıın dııılıı • 

une ınııracatları ilan olunur. 

E\saf \e rııtıştemıliitı 1 n\1,ıııda malumat alınnk ish'H·nl r bu mı dıl ·t 
zarfınd,t mtı7.llS ede oda ına nıururnat eden k cerı mi il raporların 'ır<'lıılırlı·ı 

Yük ek Baytar ıııek~tel)i ıe 

talel e lı:~ayt ve lcal&uli 
Yüksek Baytar mektebine meccani ve leyli talebe kayt ve ka

buline başlanmıştır. 
Resmi ve hususi lise mezunu olan toliplerin 1 Teşrinevel 929 

tarihine kadar lstanbulda Selimiyede mektep rektörlüğüne bir 
istida ile müracaat etmeleri lazımdır . 

Jandarma imalathanesi 
müdüriyetinden: 

Satın alınacak olan 2<J30 ekııı~k torba ınııı knpnlı zarf u uli~ le rııurıa· 
kas&)ü konulmuştur. l\luııaka 28·8-929 Çar§mıbu guııiı saat 1 l le Istaıı· 
bulda Gedikpaşada jandarma imaliithar.e-.indf' ~npılaı·nl..tır. ;;ıartnnnw ima· 
lathaneden verilir. Teklifnamenin tarz ı imin ı şarııı:ımedc \llZllıdır. Temi
nat mal sandığına verilip makbuz teklif zarfına korııılacaktır. Ak"i hal 

tek:lifoamenin reddini muciptir. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Nurettin fsmail Hakkı, Mehmet Ca\ it, Hurşit he} ler e\ it, Fatma, 

Seniha, A)§e Sabiha, A>Şe Mediha hanımların 16709 ikraz ııuınaralı de)lı 
senedi mucibince Emni) f~t andığından istikraz C) )edikleri m<'hlağ muka· 

bilinde sandık namına merhun bulunan Galntada Yolcuzade nuıhaJie~inde 
e ki ve yeni Dibek aokağında e ki 8,10, 12,3 ve ) eni 1,3 numaralı ve 170 
arşın ar a üzerine mebni uç kattan ibarf't 4 ve 6 oda, 3 ve l sofa, bir 

mutbııh, bir kuyu, 40 ar ın bahçe ve mUıtemilatı aırey i havi iki hanenin 

tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dola} ı satılığa .çıkarıla· 
rak l 950 lira bedel ile mü:ı:terisi namına kal'i kararı çekil mi~ iken 

bu kem• yüzde on zam ile başka bir muşteri çıkarak muzayede bedelini 

2145 lira}a ibliğ eylemiş olması cihetile mezkur iki hanenin 12-8·929 
tarıhine mü adif onumuzdeki Pazarte ı günü tekrar on muza) edesin in 

icrası ve ıuuame1esinin ikmali mukarrer lıuhındu[{uııdnn talip olanların 
mezkur gimden niba) et saat on altı ya kadar Sandık idaresinde haıır bu· 
lunınıtları lüzumu ilin olunur. 

o 

H o o 

İnsJn k~nı sivri sineklerin başlıca gıda· 
sıdır. tfa).ıta o .un tahtı tehdidindedir. 
(Flit); ~ivrl sineklerin düş:nar.ı biam~nı 
olup onları bulur ve öldürür. Flit; kendi 
t:.ı!umb"SI} le sıkıldığı taktirde tahta kurula· 
rın, k' rı 1 'lların veya hamam boceklerinin 
gıLlcnr!ık , ı yuv:ı.larını tahrip, } ııımırtala
r nı ı ı a ve bilümum tı şaratı ill.if eder • 
t.yr ı zamanda sile de zararı dokunmaz v:: 
kat'iyen leke bır:::!<maz. 

( FUt ) i sair haşarat. öldürücü adi ma
yilerle karıştırmamalıdır • D:ıha büyük ve 
daha kat'i tesiri size mernnuniyetbahş se· 
mereler lemin edecektir. 

Tulumbasıyla Sıkınız 

... ........................................................ ... 
f ~1ekatibi askeryie satınalına koınisyonundan i 
................................................................. A skcri fok tepltr için 3000 1'enckc Gaz ''Uğı kapalı ıarf eurettle atın alınacak· 

tır .. Mıinaknsn ı 2~ • ~ğu t~' · _t429 Pcışcırıbc. gliıı~ saat 14,30 da" Harbiye 
Mektebı }emeklıanel~ ı ouundeJ...ı murıııkasa ınahallıııde ıcra kılınac-aktır. laliplerin 
şartname i için lnlı:ılli l\le-lkürdaki Komi \01111 nıuracnatları \e iştirak içinde ~rt· 
namCI!ı 'c.çhıle lıaıırla)acııkları teklif mektuplarını saati ıııua)Yeneı<iııı- kadar müsel el 
numaralı. ılmabcr mukabilinde konıİS)On ri)a ctınr \ermeleri ilan olunur A skerı lektepler \C li e \C ha ıanelerı- ait 14 mahal için 11000 kilo \apıııcak 

Üzıiınü hır şartııamrdf' olarak ve aleni Miinn .asa suretıle salın alınacaktır. 
lun.ıkn ası. 22 • ~u~to . • 929 P"rşt"ın~e gti!ııı saat 15 de ~~r~İ)c . Mektebı ye· 

nıekhanelerı onuudekı muııakıısa mahllllıııdı• ıcra kılıııacakıır. l alıplenn şartname~i 
için koınis) ona ınuracaaılan 'e işı irak iı;iııde sartnıınırsi veçhile ıııünaka'a mahal. 
liııde hazır bulunması ıliiıı olunur. Z anır H• ziyan vefarkı fiatı ifayıteahlııit etme} eıı miitenhi<li nam 'e hesabına olarak 

Maltt"pe li e i İçin komisyonda nıe,·cut numunesi vcçhilc 100 adet talebe do
labı aleni munakasa suretile satın lıııacaktır. Munaka ası 29 • A~usto . 929 Pcr· 
şrmbe gunu ııa111 14,30 da Harbı)e Mektebi yemekhaneleri onüııdekı mahalli 
mılısusunda icra kılınacaktır. 'l'alıplerin şartru.me ve ownwıeıi i~iu komısyooumu· 
muı.a ve ~ irak içwdc prıoaınesı veçhilo mwıakasa malıaJlmdo haur bulunmaları 
illu oluour. 

H 00 kılo "Ilı c m 1\1 ı ıık ı .:ılı'11İH' ıl,. ılınlı ,, : 
. 00 lıl > uı , ı im 8 1 t •ı ı ı..ı ı.l · 
ıu loıı ılUWI 

Mılli rıı 11!.ıfmı '·k"ıl ·ı· ıl ·ııiz. ktı.\ t t'rı ıl thnrı için lı.ılada ıııulıJrrl'r mııllrrııe 

lıiı ıl r 11 la il uluıı ı ·r " ıı \ e :ı ı ,. muııakJ ıl •nİ\ ıle ilıalrlerı ıern t'tİ: rkt r. 
';'arlı ıııı 1111 g ırıııı k ı t• \ ·nlrnı 1 ı•ı g ın 't• wrıw k i t<') ,.ıılrrill de )l'\ mı ılı ılede 
ıııulıarrı r ~Jtı · Kıı~ ııpa .ıılu D ı " tırıalıı 11 koını.\01111n11 ıııuracnntl rı. 
A kcri ir ı ;aç '"111 jJ kalem H ı:ıl •c ı l ilı 11 \c ııı:ılzeııı • kapalı zarfla ıııunl-

ı, .t)a ı,ounııı;;lıır. Ilı I · ı .H H 9~) flll'ıarle ı guııu .ıt 11 tr yapıla .ı dır. 

'la. plt ıın ırtn;ıııwı,i 1 0111~\unuııı z.! ı h ·tlel ııııık ıhiliıı lı alıııal.ırı ( !.!::trlıı ııı yi 
l ııı ıılr 11111,;I ılıl\l'trı ıııe\i,ı ,,. Aıı, ıı ılı ırnrh. •ı. snlııı alııı ı l,ouı yoıılnrırı in da 

ır 111111 • 11 t ı ılıım tlıa!e r 111 \C ı<.ı.ıt rııl, 11 l'V~t'I 

tıp ılı zarfla il ıı.e lıiılcrc·~ı ıl ırı olu•ı ııı l• laıızdrl~i kıtaaıın ihtiya ı olan odun 
' ·rılen fmı pahalı ~ nı.rl ıgun 1 ·ıı pM.arlıklıı nluıarnl,tır. ihale i 10 · A.,u::ıtos 

9l1ı ( um ı ı ı;ı sanı 9 da )<, iw~d a lu·rı ıtııı alını koınıs)OUuuda yapılnaıktır. 
'l l'I rııı Uiiı.ıı lek i ın · 1. ı 1 om o ı.ı nıurıll·;ı:ıtları. 

., 0 rı kı'l'aııııı l ı·nir \C ııı,.. ht kııplı.u.:ırf w;ıılıle ııııınakns:ı}a konulınuslur. lhall•sı 
12 • ··u ıu . 929 p ız.ı ı ... j g ı:ıu ~.ıt oııd.ı !ır kesfıni g •rmf'k uzre her •ıııı 

l\ııkarı ı•ı rket. s.ıtın alını koııııqlonıı11a gdmel ·ri nıuııak ı'u i:ıtirak içııırle o gun 
ı; ı hın e\ ,e} t•· nıi•ı ı '• teklıf ıııektııp! ırıııı m.ıklıııı muknhilinde komi!!) Onu 
ıııt•ı .ür rn ;:ıo;ı•liıı 'f',rrıı leı ı. 

1 ••ı ıı nt ' tamı ı ı in hulun lur ır ~ı dıplıııııalı mimara ait ,e,,ikamn dahi 

ım oıık ::ı' ı ı~ıırıık nık ı r ıl e\ltıncl~ıı ml' rultur. 

K On\.ı sıll •ı ıtk cıv r.nda cıh tı 1,erıH•\e aıt \cni<lcn ııı:;a edıl~cek 10282 lıra 
92 kuru1 hı ,ı.·li ke ıılı lıinıılıır 111,,1 ı kapalı ı.arf u ulilc mıiımkıı ll}ll konul

ııııı 'ur il a! • ı 10 · n.,ıı ıo;ı ınr"hirı · nıus.ırlıf ııııını1 i guıııı a:ıt 15 de Konyııda 
.ık ·rı ı·ı :ı\.ıat l.oını 'o rnrı lıı ı ru cdıl · ktır. :;;;emıti ı,.,r ·nınek t!lteycıılerııı lıl'r 
~ 111 IS U bı 111 i) O il 1 t racıat I'} C'\ t !Jerı n İiıı komi ) Olllllllll?da da şurtn lD İlll 

' fl'l,ıl.rler !'alıp olu'11 il şurın ııııc it mulı ırıer olJıı~ıı \eı;lıile vakti ıhalryo kadar 
:cklıf ıwlt rıııi be,. n< ı Kolonlu • .t ıı nluıa korıı ı:.yorııı rt}a::ıetine vermeleri ilan 
t>hır.u r. 

f ) n ırlı kır \C cİ\arııul ıki kıtıı ı' ı aıı ınclıarıi•ıiıı in:;.1 ı kapalı 1.arfla rmuınknsaya 
kn .ıııuştur. l~ulP"l 22 - A~ h rı~ • 9.N prı. ·nılıe ttlıu s.ınt 12 de Diyardekirdc 

~ llP l ıı la a~,erı ~ılın :ılııın k ıııı \oııumla )llpılac:ık ır. Taliplrrin şart11ıııne \'O 

kı • ırıı , urııı• h. \C trnı•ııııtbr t.· ı •J, ilrı n •lerını \ rııı k ıızre Dı)arıbckırdeltı ıuez· 
t .. ıir J... ı.nı-.}O ııı ımırae.ı:.ıtl.ırı. 
§ .arı aını rlaki hıtaııt n ilııi\a•·ı o'ıııı t ıı knpılı zıırfla ırıiınakasıı)n konmuştur. 
• llıa .,.; 19~ğıı-to -<>29 11s.arte~ • 111111 .. aJI 15 tc Sıı.rıkanıışda asken satını alma 
koıııı~)oııunıl ı \ 1pılal'aktır. lali1ıll'rİn Sarı .. amı da ,j ııı zkür koıniS)ODll mııraeaatları. 

r aı .ılı ı:ırtla al nlı ı;.:ı iliiıı u ıııııııı El:ııızd kı kıtıı.ıl lıııpanııtmırı ihlİ)acı olan 
nr('a \t' .ıınaıı.ı İ 1 ıalt· ~u:ııın<l~ \erilen fiııt palı:ılı goııılduğiinden pu1.ıırlıkla ulı· 

n3cıı ~lır. l 'ı ıl • ıı 1) a~J'l\u3·92) c ı ıı ırle i saat l 7 d · Elazizd:: mık eri ıı:ıtın alma ko· 
ıııı,\orıııııda \.ıp.fııı:uklır. Ta!iplerııı l.lıt7.İı:dcki mezkur ı .. omi~ı,una mur.ıcaatları. 
A skcri ilıtı)ncı i~ııı )İrmi sekiz tıııı kok ltonıurıi alPnİ mııııakıısa)n konmuştur. 

1. ule.si ~8 ağusto>. 929 ~ar:anlıa ~uııii saati t,30 le ı,omİS)Ollunıuzıla ) pılucaMır. 
TıılıJtlı'rİıı şartname urc-tıni 1 omi Hıııumuzdıın almaları \~ §llrtnaınedek i tarzda 
teıııımıtlıırile koıni •)Oııumuzn rıııır!ıt.:ııatlnrı. 

}J t"r~ıınııılaki kıt:ut hapaııatı ihtiyarı oları kuru ol \C f.llmarı yeniden kapalı zarf· 
la ıınıı:ııka•:ı~a honufn.u~tur. ihalesi 2-l - ağusto3 • 929 Cumartesi ~ıinil saat 

15 ıc Eılrt:"mıııc a kt"Tİ tın atma koınıı._\ oııunurıda )tıpılııca.ttır. Tnli11lrrı F.dromit 
dt'l\İ mC"ı.-iır l,oııı:s\Cı:ıa muraf'antlan. ';············.:. ............................................ 1 
i Uçüncii kolordu atnıalnıa komisyonundan 
............................................................. 

(,or1u 'lrl-ınlıı,.( 

kilo 1 ılo l\lııııııkasa- tarılıi Munakasa §olı.li 
1 11.mı·k ;- UiOOO 2 L-r~u,,ıı.s-92 > ra.~ nim ı;aat 15 te kııpalı zarf 
2 z \it 1 yıığı 

:{ l 'ırıııı; 
5000 • • aleni mUoııknea 

40000 3UCOO • • kapalı mrl 

l Hı l!!ur : OOf,() 2-0 O • • aleni nıurıa1'aA 

5 hı•u\e ;; -o U 500' O • kapalı urf 

() ~lrrrııııı k 
7 \<ılıut 

H l'.ılıtes. 

9 :\~.ı ... 1 

o 
11 
l 2 J...ıırıı l ı ııı 

} ~ ı 'UO 

i' \ıpı 
li .~ı1!ln 

Hı Stıl uıı 

17 \ıp.ı 

;ı-c o 
:01,,00 
;).jOIJ'I 

1? IO') 

l l•.>00 
( ~<; co 

ı:-ı o) 
ı (ı(ı{) ) 

~oıuoo 

t 000 
13 00)0 

_3 00 22·.ı~usl03·929 · pcrşenbe sanl 
27001 
5000(1 
80)0 . . aleni mbnlkasa 
ııo o • 

kapalı wrf 
l 10 o 21 3 ~il :o ()29 c uın:ıı t 1 aat . aleni munaka a 
1 l \){) . 

:tifl(ı(lO . kap:ılı zarf 

I:..t ı ıO . 
(ıOOO . . alt"ni ıııuııakasa 

_ .... 11 to~ 9.!<J p:ıı r saat kı:pnlı ı ırl 

~oılııılııl,i ,ıt.ı ıl ılılı\ ır i · ı 1 neı.l ı 1 a A lllC\ıtddı ırışc lııuılarıııd.ı go tcrılen 
t.ır.lılnı! · ıl u l"lcri \apılacakıır. folıpl~rııı .. rlnaıııc ini gornıck \C !;liral, etmek 
ı ırn \uılııclaı.ı .ılın ulma om s\onuı mur a ılıırı iliin olunur. 

K ta .. ı ılııi' c ı~iıı GOO çel,ı oJuıı paaırlık uretıle ııııılıa\aa edıbektir. Pıızar· 
J. ' ıı ıl. !P.,ı H·B·92<> pı•r,.~ıılı · ~ ııı ı sıı.tl l ı te \aııılacaklır. Taliplerin :ırtıııı • 

ıııe,,iııı ı.,11111 • !t·rı H' s:ıı1ııuınl'dt:" rn1.ılı • 1 rı ,.kıldckı ltıııiııatlıırıle ı,omısyoouuıuuhı 
lııııır lı ılurıııı:ıl.ırı iliııı olıııııır. 

K ıtn:ıt ılıtnurı iı.tıı l:iOO ı,ilo 7.t') tiıı pnzarlıkla ırıulııı\a c·clilecektir. Pözıırlığın 
ılıııle:ıi 11 • 8. fJ'J.<) pazar gurıu snnt 15 Jc )apılııcaktır. Taliplerin şarıııaıııeııiui 

gurııırleri \e ~artııaııırde \a:tılı olan ş kildcki te'minntlnı ıle komis)Onuııııı.ı:da lıaıır 

lıulurınıalıırı ilan olunur. 

G ııırıuş !'!tı) u lıa~ıaııc~iııın l~ı .. rıı.ıhııllcrirıin paı.arlıklıı tam.iri t~karrur etmiş~ir: 
llıalı> l l • 8 • 929 p111.ar !J.Ullll saııı 14 rll' )ttpılacaklır ıalıplenn şartname ını 

J?;•ırıııelt•ri ' !'l ırt 13111 'ıle 'Jıılı ol:ııı ş ·kılJ ·~i ıe·rniııatlaril.- ı,omi \orıuıııııı.ad ı hatır 
lıulıııırıuıl:ırı ı 5ıı olııııııur. K olurdu ı;atı ıııın tamiri paı...ırlıı,ı ı )Ppıla< ıh.tır il alt ... i 11 - 8 • 929 Cumıırte'!ı 

guııiı 'aat onnltııJaJ ır. Tul ıpleriıı şart rııııııe ini gorıne1Pı i 'P şartıııııııede yısıılı 
o!ıııı şekildekı lt'·ıniııatlarile koıııısyoııumı.1.da lınz r lıdluıııııa:arı ilan oluıııır. 

K ıt811l ıhlİ)acı için 9.)00 kilo Zcylııı)ı:ğı l.111 ıılı L"flrf us"lıle munakn•a}a kon
ıııııştıır. llıalesi :~ı · 8 · C)29 cuııı ırle~i gıınu aat ]~ dı• )apılacakıır. J uliplerııı 

şuınanır~iııi alıııııları aı• ·ş ırtııa n de ~ar.ılı olan ~e!dlJeki 1~'uıinatlariylt• ihale ~ ııı 
, ,. ,;natıııda koıııisvoııunıuı.dıı lıalır bulıııırııııları ilan oluııııı. 

5. Fırka satın alma komisyonundan: 
Kon)• i tasyonu ( ivarıııda ( oatı, tll\BD, döşeme, peneı;re kapuları ) ııateoıımı 

\C 2:W2.~ Lira bedrli ı,cşifli pa'il onun iknıalı iıı aııı kapıılı zarfla ihıılci kalıje.'i 

20 Teınnıut. • 929 Cuwarlt· i J?Unü 'aat 15 <le ıc:rll edilmek iiıere 20 gıııı ıııuddetle 
munakasaya koıııılmu.ıur. 

Şartname ve projl"$İni gormek 'lrc daha faz.la tafsilAt almak iste} enlerın lırrg ıa 
ve inıa ıııa talip olanların ) evm 'c saatı ihalede temirıaıı ınııvakkatelrrıoı mıılıs· 
sibiıne sulluı.. kasa~ıııa teHii eııiklcrine dair nıakbuzlaruıııı teklif mektuplarile Lır· 
likte Kon~ a maarif haıııııdıı müte~ekkil konıis> onumuza muracaat etmeleri. 

.......... -... Doktor ~········, ı·········~ ....._ ........ .. 
1'ulu 

:: Haseki kadınlar ha ıauegİ Cilt :: 
ii ve Firengi Hekimi i~ 

~iCevat Kerim~~ ,.ı_"·---ı56 1 
:: 11 b de E ' ' H·ı ·z· h 11 :: ur e sı\ı ı a ı a rner :: 

i:~ binası. Tel: lstam. 2622 ii ....,. ..... .._ _ __. ___ _ . ~ 
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