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ldarclıant: ""' nı ll!Jllillll' 1\ hoııtı ve ilan iiuetlı•ri 
:ıırıııım·~llİllııııımmlu · ı ttııliliıuiıııwnnınfımunnı 

<1111.doııızıle çikaıı yıızılıırı 1 ı htıknkn ın~hfnz lıır 

Abone ~ftrthuı • 1Iıın tarife.<! 
1'ıa"1 ul, Ankara cadde,;, :'\o 100 

TeJ~,.f adresi: ' Telefon numarılarc 
htanhul, \li!liytt lmnbul, :l911-3912-S913 

Z~djt .~·t motbaa;'a aıı husu5/01 irin müdiriyete müracaat toflmtlidı'r. 
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N-.a_&'9•&• G H:...-........ 
,, ' tlı ftftn nushalar /O kuruıtur. Otltn tvrok geri vtıilmtz. 

Nu&ha•• G K...--.. • .-... 
• 

30AGUSTOS 
30 /\" - • - .. 
,_ gustos 'İ'İirk ·ıı . . . 
.. rın en b" .. " .. ~ı etı ıçın lıay-
~ll'Jlan h'uy_ııgudur. 26 Ağustos 
buruk uyuk harp, 30 A ğusto•-

'" zafere ı· k ı · . :on fı .. n 1 ap etmış ve ana 
w rsat duşk.. ·· b. •·-d unu ır düşmaııın 

~' an •bed· 
:-lıi Anadolu' ıyen kurtulmuştur. 
•1 •c .- . nun, bağırları yanık 

slrın ka b ' 
n l<>nra bir sa ~!arı 30 Ağustos-
luşlarını t ~aç gun fasıla ile ku.:
~Ytt lzr/~.ıt etmeğe başlarlar. 

n·}r"»ları ır ı!' 9 Eyliilü bütün bu 
U t'lkil ,J•tvıç eden şerefli bir gü-

lla er. 
~ğ ' !<:umanda h . . • 

ıJ, U Zafer T" ': arbının dogur-
nı, •e b; urkUır ~i batkunıan-

' lanlıdır \ı.muallımı kadar yüksek · 
. ljlııiıl, m~dd'ılletler için bayat ve 
l'tıdır A ı ve manevi varhg" ın i.lk 
ac. · nadolu' . 

lııe "."r, Tü k ya ayak basmasılc 
b l'int hat r /•re, ferdi ve milli brn-

,1ru _ftrag~;i~tan. v_e. bir peyga.mber 
ıa tınan ınılh ızzet ve ıtınıadı 

~ 3Q A • ını telkin eden Büyük Ga
" gustos 1 f -1 

1,. Urunda but • erı _e. yaratmak ta-
/• hayat . uı:dugu yeni Türki-
, ve ıstıkJAlini temin ctmis-
ı\fYon' , 

.• 1.aı.. Ak~ne Y•!çın kayalarından ko
~ ılc · nız e d ...... . .. 
. . ıleriteyen T"ogru yıldırım su-
, • ~saıı· y . urk kahrımanlarz-

t , cnı T·· k' h\ llıanatı b' ur ıye'nin en can-
6. laş'>ıak . ır tasviridir A>vrupa'ya 
"'Itır ıstedik · . . , llı.lk • çe ondan hızı uzak 
.ı~ •e •~n"'.•Y1 en düşınanlar Türkü 
~ ıaa · . . . . ıird· tasa•vur e rla, bırbırır.e zıt ıkı 
tuı .. 'fı Yere. hil' ~ıyorlar; ve salibin 
ıııa un~ bir <f a avdet edemez diye 
ııı.~'n taassusa~. uy~urarak, orta za
'·r ten çekj P . ıslerıne müra<aat et 
.. tt' nrnıyo 1 d. tu 1 ••ve]$_ k r ar ı. 30 Ağustos 
~~••tile bu ılıç ve sonra da fikir 
ltn ~tt Verrn;~i~ia v.e efsanelere de 
tı81 t:r asrın · Turk tab'an ve his 
llilt ~da huıu en medeni insanları a
'uıu'blıarüe ~;:'uştur. _Fikir ve tek
'lııu nda ihrnaı m~denıyeti takip hu
lıııa •dare ed go.sterrnezse kabahat 
~.,Ve lereııf~;rı~~ir. Kendi tabia
•dtt~ ·da hulun nlıgıne uygun idare 
~iirlt ~ıne hiç <• .. bu noksanı telafi 
"Jı;ıı •nltıiabı b Şuphe edilemezdi. 

,
0
•trni§tir unu da bütün cihana 

• A • • 
llııdır g~sto8 bir 
lıçıu: l'urk miU d'. tayYare bayra
•n ti~\ bu günUn ttırun zafere doğn• 
~ıı; . tiııiaaı; 

0
• asrın ve istikbalin 

hın, ~•k •tiki;n havacılıkla mü
"'"lıı çı n iııaanı d~r .. Semaların fet
~tlti ~ 3.lern; açtl ar •çın yeni bir bı
'1-ıı ha'&alelere ";;~tır. Toprak üstün 
lo~ Ya~ıın12, ha 0neıntçlere alışkın 
~talt Y•nı bir . .vanın fethinden 

~iııı..1~tr. :Sir lr~ltih~ t -ve mahiyd 
~llttan r Zeppı; Fı gun evtl bir çok 
"'dır Yiı'dan T n e dört gün içinde 
bir rn:. llüYiik 3kyo'ya vaaıl olmuş
bi a Uddet , kyanos'ta gene kıııa 
t~n~'V•tnı; ";.f•nd~ komşu kapıaı gi
~di lı;,Ya~ ır, Sür'at ve cür'et bu 
~ n •n büyük umdelerin-

)q'<ir Yanın h 
~tır •it için b~r .. memleketinde tay
li');ı · litr 1 Ytik bir alaka uyan
ittin l'ı!ları t::~fta tayyare mitingle
)• 114,,_ tıp •dilerek b•·t•· il 
•rtciı:. -• d"k u un m -

lt!lir ...... aı.,,,~ ~tı .ve enerjisi tay
~•11 li~ç §Üph ~erıne celbedilmtk· 
~ı.,_ •rııı ha esız Yakın bir atide 
\· ~ı h Yat · · ' 
,~did avaıard ve ınkişaf mücade-
~h;ı t ·~ hangi a ~ereyan edecektir. 
"<l •n Yi hazırı tnillet bu cidal için 
'ltra1ı Un olaca aıtırsa ~af er ve istik
'İııl;L.' hcrra•- lctır. Bızde pek tabii 
it '\lt,.;. " Ve . f h . 
,_'1ııij -~•de T" "" avalarımızın de 
'<l lıltllıle,.;., Urk tayYarelerinin te-

d · · ~u, torefr 
ı.. ao Aınıerneır . 1 _destarılarını da
.... , lııaıos tste~. 
~1-t !tır. llu !aferı yer yüzünde 
~)~ ,}Ielllİnd ~~!angıç, fikirler ve 

vır itaret e 1 zaferler içinde 
• •e teminattır. 

;\~UT s: sahillerinde 
~ıııtı ı~iası 

ıın p ·ı <I.. azı et hanım 
~ ~~ aa~: boğuldu 
~ ,~&aldan ::at 11 de ·.aüyükada
ı,~ 1 

•n 6 ır· '.r sandala binerek de 
'<il q_,,,_ ıtı 'f Org )' ·· ·· J 
ı, ~d. ·-...n Yelk u ı onune geı-
~ "da .•1 kaıa en açınıılardır. Li
~t oıdıı~11•gar d~~ı.k olduğu gibi bu 
tı.,.~d Undan ıraz sertçe esmek
ı;111treı. •l de,,,~va~ene bozulmuş 
'1lııı,. . sanda!cJa~!ır. Etraftan ye
~ ~th· 18•de /\ k ılerdtn beşi kur 
l"'l •ld1 '»iid;; n ara kız muallim 
"<><. u• ~r mu · · 
~~lııı &u anı avını Fazilet Ha-

<tauş "e Ya~''f*'n albncı yolcu 
Aa, ~•d; de b~ an taharriyata rağ-
''l•~ unanıanugtır. 

'(es ·ı 
~:'rı >.ı ~· bir irtihal li hrnıı •h usu 
ı. tt 1 lle · ve Baıınuhar · · · ..,~ <e Yin valid nrımız 
I; •ld laat on b' esi hamın evvel
l~tııı_ Uğıı ~:addeleri~de müp-

lec':'Y.•rak lı.ı er 1' ıltğından 
~ 'ı,,h •urıe h be '-4 '•fat etti-
•. h•,,_ Urnen· a r aldık. 
"• ... u ,, ın cerıaz . !;,'" Ilı ~uat t e11 bugün Rize 
\ lo!t •h'ııau' z~tnlr rnob'uıu Celfil 

(:,h '•yat v.'Ya lcrOevhtr beylerle' 

~ •cı.. a abaları t f 
lnıuh ,e defned'J . . ara ın-

1 
e he arririıttiz ı mııtır. 

1., Yanı tazi e \>e kederdide ai-
'll ~ - Y•t •deriz. 

1-ı·· Us o-enıı -; 
li ıı'ı•ano & . sı geliyor 
lıiı, Ua to '"••tık ve F 
~~ 'tin;ıı 'Pito rnuh ~~nze isıninde 
•· e tt... geçen s arrıbı İtalyan ge-·• ,..,, . .,ek·· eneki · 
let....,ııa ıııre Nap r zıyaretlerini 
"'''· •ebette r o ıye r.· decek ve 

ırnanıını z an geçe-

- ·--:r-·· ~- ( 

Büyük Türk zaferi dl.in vatanın her 
parlak s_u_r_e_tt_e_te __ s_i_l _e_d_i_ld_i la rafında 

·ı ....... G;~i·ii;: ........ 
i Gazi Hazretleri diln 
i akşam ilzeri ErlutJrul 
i gahna raldp olarak ma~-

Zafer Bayramı 
Biiyiik Gaziniıı kazandığı zafer 
[sta nbıılda ı)ek parlak geç.ıniştir 
Geçit resmi çok muntazam olmuş ve 
kahraman askerlerimiz halk tarafın· 

dan şiddetle alluşlanmıştır 

Istanbul 
hava filosu 
İsim konma merasi
minden sonra üç tay

yaremiz ~ehrimiz 
afak!nda uçtu 

marada bir lenezzDh icra 
buyurmuşlardır • 

Reisicumhur hazret-
' lerl bundan sonra Yat-

kulllbil teşrif bugurara 
geç ı•alıte 'kadar oturmuş
lardır. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Yunanlıların 

verdikleri cevap 
Mübadele komisyo

nundaki bitaraf 
azanın hakemliği 

Yunan hükumeti tarafından verilen 
cevabi nota sureti Hariciye ,., ekaleti 
tarafından şehrimizde bulunan Başve 
kil İsmet Paşa Hazretlerine gönderil
miştir. 

Bu notada Yunarılılarzn 'l'ürkiyc
ye mıktan müzakorat esnasında ta
yin edilmiş maktu bir para tesviyesi
ni evelce kabul ve taahhüt etmiş ol
duğu hakkındaki Türk noktai nazarı
nı reddetmekte ve mevcut ihtilafın 
siyasi mahiyette olmadrğı beyan edil
mektedir. 

Bitaraf azanın hakemliğinde her i· 

. Dün İstanbulun hamiyetli halkı· 
nın aldığı üç bombarduman tayyare 

Dün Başkumandan meydan muharebesinin yam büyük Gazi- sinin iaim konma merasimi öğleden 
nin, müstevli düşmanı "vatanın harimi ismetinde boğduğu" gü- sonra Yeşilköy hava istasyonunda 

nün yıl dönümü idi. ya_ı:.ı~d~onma merasimine Kolordu. . 
Bu büyük gün dün vatanın her kôşesinde olduğu gibi şehri- kumandanı Şükrü Nail! ve Hakkı Şi · 

mizde de muazzam, coşgun tezahüratla tesit edildi. nasi pa~arla İstanbul mebusların-
SABAHKİ MERASİM Ş0KR0 NAİLi PAŞANIN dan bazıları Şehir namına Şehremi· 

Saat 9,30 da Kolordu kumandan- HİTABESİ ni muavini Hamit Tayyare cemiyeti 
lığında resmi kabul başlamıştrr. Ko- Bu hitabeden sonra Şükrü Naili müdürü Hasan Fehmi beylerle aeke-
lordu kumandanı Şükrü Naili pa§a- paııa lriindye çıkarak kısa bir nutuk rl hava müfrezeıi kumaailanı ve za-
yı evvela kolordu erkanı harbiyesi irat etti ve ezcümle dedi ki: bitanı Tayyare cemiyeti idare hey-
tebrikita başladılar ve bundan sonra "Mubtereın arkadaşlar: eti ve bir çok kalabalık hanrm ve 
Kolordu zabitanr, başta Vali Muhid Bugün büyük zaferin yıl dönümü beyler hazır bulunmuşlardır. 
din bey olduğu halde erkanı memu- nü idrakle bahtiyarız. Bu muazzam Mera.imde şehir bandosu da bulun Tevfik RQştD bey 
rin tebrikatta bulunmuşlardır. Bu zaferde Büyük Gaziden aldığımız il 1 muştur. İstanbulun üç tayyareai bay ki taraf ittifak ettikler tak<lrde mün
eanada Başvekil İsmet paşa hazret- hamla ilerlediniz ve düşmanı mağlup raklar ve kurdelelere sarılı olduğu hal olan üçüncü bitaraf azalığa Cemi
leri de teşrif ederek bu muazzam za ettiniz. halde sıra ile hangarın önünde duru yeti Akvamca münaıip bir zam tayi-
f eri kazanan orduyu tebrik etmişler Dünya kuruldu kurulalı efendi ya yorlardı. ni için )Azım gelen teşebbüsata tevcs-
dir. şayan Türk ilelebet efendi olarak Saat tam 15,5 ta meraıimc lstilrUil sül edilmiştir. Notada Mübadele ko-
Kolordudaki tebrikattan sonra Şük kalacaktır. (Alkışlar) marşile başlandı. misyonundaki bitaraf azanın hakem-

rü Naili paşa Taksimdeki askeri tef Milleti vatana kavuşturan Ulu Ga Kaimen dinlendikten sonra üç tay !iği hakkında Yunan noktai nazarı 
tişe gitmişlerdir. ziye minnet ve şükranlarımı tekrar yareye ad konma merasimine baş- Türkiye tarafından kabul edildiği tak 

DOn Yaluvaya gönderdij!imiz foto muhabirimizin çektiği resimlerden. 
Yaluvadan bir manzara vı vapura koşan halk 

-=-~~~~ 

Yalovada imar faaliyeti 
inşaat gece gündüz devam etmek· 

tedir. Beş güne kadar her şey 
tamam olacaktır 

Y ALOYA, 30 (Husus! muhabirl-1 eve hatta her odaya ayrı ayr: te zi 
mirden) - Yalova büyük bir imar edilmlttir. 
faaliyeti içindedir. Bütün hamamlar yeniden metmt:r 

Yalova kaplıcaları Yalovaya 25 döşenmiştir; . . 
kilomttre mesafededir. Buraya oto- ~vlerdeki ve _bılhassa. Gazı !1:vrct· 
mobil ve kamyonlar itlemekt~dlr fR- lenne tahsis edılen bınadaki ınşaat 
kat bu da kafi değildir. Kaplıcalar bitmiştir. Bu binanın yalnız me:nı•a-
hemen hemen harabiye yüz tutmuş b kalmıştrr. . 
ve gayri kabili istimal bir hale gel- Kaplıcaların ortasında gayet guzel 
mişti. G .. i Hazretlerinin emirleri ü- birİ de pa~k ;ı!:;~d\ g•::rtniş~r'.. . . 
zerine 9 gündür başlayan ihya ameli- , .. nta

5
at _a f . a en 

1 
• elldg?ruş~u-

. b h b ı ı d · · gum eyrıse aın umum m uru va· 
yesile. u ~ra e er tam r e ılmış ve dullah bey ıu maUlmatı vermiştir• 
elektrık tesısatı yapılrruştır. 1 t .. d.'".. Ü .ı.il s d ıı h be b .. ü .. b ı- - nııaa gor ugun z ve,... e &e-

a u. a Y ut n gun " ame ı- celi gündüs!U devam ediyor. Bet gd-
yatla bızzat ~eşgul olmaktadır-_ Garl ne lı:adar her J"Y tamam olacak ve 
Hazretleri de ınşaatı ~ık sılı: teftif bu- osaaen güzellikleri nefsinde cemeden 
yurmakta v~ kıymetlı lrşadatta bu- 'l alova bir cennete dönecektir. 
lunmaktadır ar. İdare fabrikalarmdan bütün bu iıt 

Elektrik cereyanı için 220 voltluk Jer için lüzumıı kadar uata ve mllhen
bi:r dinamo .konmuıtur, Eltktrik teıi- diı celbettllr. AıneleHği yerliler yapı· 
eatından sonra asıl mesele soğuk au yorlar. Kaplıcalarda muvakkaten te• 
bulmak olmuştur. Bunun için su ha- sis ettiğimiz telıiz istaayonu vasıta
vuz ve tarhları vücude getirilmiş tu· sile Istanbulla daimi muhabcremiz 
lumbaların tazyikıyle gelen S'Jlar her vardır,,. 

<11••••0•••••------
Bebek deniz yarışları 

Hangi kt1liibiin birinci geldiği 
bugün anlaşılacaktır 

TAKSİME DOCRU AKIN ederken muazzez şehitleri hürmetle landı. dirde hakeme tevdi edilecek tahkim-
Taksime doğru daha sabahtan iti- yad ve sizi tebrik ederim. En baştaki tayyarenin yanındaki namenin tesbit ve tahriri için tara- Tayyare cemiyeti tarafından tertipl ederek Galataaarayın yeni bir zafer T 

haren birakın başlamıştı.Tramvaylar, ASKERLERE SİGARA Ş bayrağı tutan kurdeleler bir Beyasıt feyn hükQmetlerince birer mütehas- edilen ikinci teşvik yarif)arı dün Be-1 daha lı:a.ıanacağını tııhınlıı ederıler dı 
otomobiller dolu olarak Taksime doğ Nutuklar bittikten ve asker eh- 1ı tarafından keıildi ve bayrağın al- sıs murahhas tayin edilmesi icap e- bek koyunda icra edildi. Dün yapılanı· seriyettoydi. 
ru gidiyor, caddelerde yaya kaldı- remaneti tarafından ih•ar edilen hu tından (İıtanbul - Beyant) ibareıi deceği kaydolunmakta ve Yunanista- yarıılara, heyeti umumiyesi itibarile YanıJar intizamoızliği büsbütun 
rımları insan almıyordu. sus! sigaralar tevzi edildikten son· göründü ve bunu bir alkış tufanı ta- run bitarafların hakem sıfatile vere- «muvaffak olmug bir yarıp denemu. artıran çırfınblr ve ıert f>ir hava için-

Saat 8 den itijıaıen a•keri kıtalaı· ra geçit resmine İbaşlandı. kip etti. · cekleri kararı şimdiden kabule ama- Tertip heyetinin saha intizaınıru te· de cereyan etti. 
ve mektepliler 'l'alimhane meydanın GEÇİT RESM NE BAŞLANDI Fatih Tayyare şubesinden Etem de olduğu da llAve edilmektedir. min edecek tedabire müracaat etme· Bir çifte müptediler-Beykoz bi-
dakı. yerlerı'nı· -Kolordu kumandan- Hazırlanan tribünde B. M. Mecli- efendi Fatih tayyaresine ve Balık•ı · h h tta lan nn· cı· Beylerbeyi ikinci Albnordıı ü 

H 1 · K • Bu mes'elede Yunarılıların gene ta rruı ve yarış sa ası, a yarış n ' , -
lığına ihzar edilen plan mucibince· si reisi Kazım paşa azret erı, 0

• tor cemiyeti relal Alılllet B. de Ba- vik siyaeeti takip ettikleri arılaşıl- icra11 anında bile yol kesen, manialar çilncü. 
almağa başlamışlardır. lordu kumandanı Şükrü Naili paşa, lıkçılar tayyaresine aynı surette ad maktadır. ihdas eden bir ıUrU sandallarla, mo- Uç çifte küçiikler-Galataaaray bi 

SAAT TAM 10 DA C. H. F müfettişi .H.akkı Ş_ ina. si pa- koydular. 1 d im B ö rln · Altı d 'ki · ı Muhtelit mübadele komisyonunda- torlar a o ugtu. u mot r ve san· cı, nor u ı ncı. 
Saat onda her şey hazırdı. Halk şa Vali ve Şebremını Mu~ıddın bey Bundan sonra Tayyare Ceıniyeti ki bitaraf azanın hakemliği kabul e- dallarm yanşcılara çıkardıklan niha- İki çifte dirsekli - Galatasaray 

İ.tı.klil caddesinin Galatasaray ö- erkanı hükumet ve askerıye ve saır 1 İstanbul merkezi reisi Hakkr Şina<I · ü kil't d" ı ü ba'-- birin • Alt d 'ki f tı k ti 
1 d dilmekle beraber pasaport meı'eleıf j. ~etsı.z m § ö un ya nu: m 18 ..- cı, ınor u ı ne , ey oz • 

nu .. nden Stadyoma kadar iki sıralı zevatı bulunuyor ar ı. · tir k d J • d x.ıı h tta k Un U 
İ d ·k J _ le birlikte diğer münulünllh meı"e- ra ıt a e en erı e,.u, a e- ç c . 

doldurmuşlardı. Meydanda Gazi abi- lk evvela başların a muzı a arı 1 , d d 1 . bil .. 1 d' . nım1a 
d H b . k b · ı lelere de temas edilmeıi beyan olun- nar an ıeyre en en e ıınır en trı· Tok çifte ha r - Beykoz bi-

desi önünde kurulan tribünlerin et- olduğu hal e ar ıye me te ı ta e- maktadır. yordu. Bu vaziyet bir çok haksulık- rinci, Galatasaray ikinci. 
rafı bı·r ı·nsan deryasını andırıyordu. besi çok muntazam adımları ve çe· ı ' 1 J't tt• k' b d üte ellit İki 'f U d. · b ı Muhtelit Mübadele komisyonu tel- an tev ı e ı ı un an m v çı te m pte ı - Beykoz birin "HAZIR OLJ" KUMANDASI Jile bakışlarile geçtıler ve un arı k . 'f · · · kin lıkl ra . Al d 

H 1 ·ı k • ı· ı ·· grafla Hariciye Vekaletine müracaat ta aır vazı esını ım 11" ar ve • cı, tınor u ikinci Galatasaray ü-
Tam saat 11 de tı·z bı·r borazan se· Kuleli ve a ıcıog u as erı ıse erı- · !iki · · d 'f al •an hakem 1 ' 

k . · ederek notanın bir suretini istemiştir. reaız . er .ıçın e. 1 ~ya ç 1• çüncU. 
Sl• asker ve mekteplilere "Hazır ol!'' nin demir gibi talebesi ta ıp ettı. h tıne a t değıldır T · 

ı · d k Jk ı d Ankarada bulunan Atina sefirimiz eye ı · ek çifte kıdemli - Galatasaray kumandasını verdi ve teftişin başla- htiyat zabitlerı • ço a ış an 1• y ı Gal B k 
dıg· mı· bildirdi. Bundan sonra Tıbbiyeli gençler Enis bey de dün şehrimize gelmiştir. arış ara atasaray, ey oz. birinci, Beykoz ikinci. 

d !arla geçtı·ıer Mumaileyh kızının rahatsız oldug" u i- Ortaköy, Altınordu ve Beylerbeyi i•- İki çifte kıdemli - Beykoz birin-Kolordu kumandanı askeri teftiş muntazam a ım · , 
ediyordu. Sert bir ses: Askeri fırkaların başında bulunan çin İatanbula geldiğini söylemekte tirak etmişti. ci, Galatasaray ikinci, Altınordu ü-

- Merhaba asker! diye selam veri muhafız taburu çelik mağferlerile başka bir şey söylememektedir. Bu kulüpler arasında Galatasara-ı çüncU. • 
ı .k dımlarile afakı çınlatan alk TiCARET MUKAVELESİ yın kazanmag"a en müsait vaziyette Ur ~ifte müptedi- Beykoz bı'rı'n-yor ve ona gök gürültülerin~ -~ndı- çe ı a ış , , 

ran yekpare bir sadanın verdıgı ce- Jar arasında geçtiler. Muhafız tabu- J Atina'dan bildirildiğine ~öre Ati- olduğu muhakkaktı. Galatasaraylılar ci, Beylerbeyi ikinci geldi. Fakat ha-
vap işidiliyordu: runu üç, dört ve beşinci piyade a- ç nadaki Türkiye maslahatgüzarı ahi- şimdiye kadar yapılan bütün deniz kem heyeti Beykozla Beylerbeyini 

_ Merhaba paşam!.. !aylarının yağız bakışlı aslan Meli- ~ ren Yunan Hariciye Nazırı M. Milıa- yarışlarını kazanmak suretile bir te- diskalifiye etti ve Ortaköy birinci ol-
BOVOK KITALARIN TEFTİŞİ metcikleri takip etti ve pek çok tak "' lakopulosu ziyaret ederek Yunan em- fevvuk göstermişlerdi. Buna ilaveten1 du. 

Bütün kıtalar yegan yegan göz- dir edildiler. tiasma karşı Türkiyede tatbik edilen yarışların Galatas~ray ~re~çileri i-1 Vakit geçikmiş ve hava kararmı~-
den geçirildikten sonra ortaya ko- GÜVERCİNLER UÇURULDU azami gümrük tarifesi hakkındıt iza- çin temamen kendı muhıtlerı sayılan 1 tı. Yarış yapan fıtalar artık gözle ı;,. 
nulan kürsünün önüne gidildi ve or- •• aşa tarafından bir nutuk İrat edil- hat vermiş ve bunun Yunanistaru is- Bebekte yapılma11 kıymeti inkar edi- kip edilemiyordu. Hakem heyetı nu-
dunun en kıdemsiz bir zabiti şu hi- Muhabere bölüğü geçerken salve- miştir. tihtaf etmediğini söylemiştir. lemiy~.c~k bir avantaj . te~kil ed!yor- ~ ~~arm tasnif ve birinci olan klübiin 
tabeyi irat etti: rilen muhabere güvercinlerinin ha- Hakkı Şinasi paşa ezcümle demiş· Bu mülakatın netcesi olarak iki du. Butün bu sebeplen hisaba ıdhal ıntihabıru bugüne ter ketti. 

1 İ 1 reketleri alkışlarla karşılandr. tir ki: memleket arasında muvakkat bir ti-
ATEŞ N B R H TABE Bundan sonra denizcilerimiz geç- Evelki sene yine Yeşil köy sahi- caret mukavelesi akdine karar veril-

" Asker arkadaşlar ve muhterem meğe başlıyorlardı. En önde yerle- !inde bir deniz bombarduman tayya miştir. Bu husustaki müzakeıata ya-
Türk milleti 1 ri titreten sert adımlarile Heybeli resine İstanbulumuzun şerefli nanıı kında başlanacakbr. Atina mahafili 

Türkiye harpten kolu kan31dı kı- deniz lisesi talebesi yürüyor ve onu izafe edilirken, hava kuvvetlerimize ticaret mukavelesi akdi için cereyan 
rık bir halde çıkmıştı. Padışah ve demir yürekli gedikli zabit mektebi bir çok tayyareden mürekkep bir (İ• edecek olan bu müzakcratın netice
avenesi ancak her hangi bir yerden takip ediyordu. tanbul hava filosu) ilave etmek için Jenmeıi iki memleket arasında halli i
gelecek bir himayeyi b~~le~o.rl_ard~. Çok muntazam bir surette deniz hemşerilerimiz tarafından gösterilen cap eden muallaktaki mesailin haUi-

16 Martta, bir sabah duveh ıtılafı- silah endaz bölüğü alkışlar arasında büyük arzunun az zaman zarfrnda ne mütevakkıf olacaktır. 
ye istila siyasetinin ilk ~dn~ııı:ı at- geçtikten sonra mükemmel süvaril~ tahakkuk edeceğine şüphemiz olma-1--------------
mış ve lstanbul işgal edılmıştı. rimiz geçtiler. Süvariledmi )'erleri dı~ını söyleıniş idik. İtte bugün bu rakipleri Yüzbatı Azmi İkinci müli 

Yabancı milletlerin yabancı ses· aaraarak topcu kı~aatı geçti ve bunu vatani ve milli vazifenin bir kısmı- zim Enver beylere birer altın saat 
!eri bu meydanda, şu caddede inli· polis alayı takip etti. nın yapıldığını memnuniyetle görü- ve makinistleri Kemal, Server ve 
yordu. . . Polis alayındaki intizam ve ınü- yoruz. Muhiddin beylere birer altun kalem 

Sevki tabii ile galip gelmış bır •c kemmcliyet hepimize iftihar hissi Hakkı Şinasi paşa alkışlarla nu- hediye edildi. 
nebi ceneralı alkışlayan eller bizim verdi. tuklarına nihayet verdikten sonra Bundan sonra pilotlar yerlerine 
kalbimizde yaralar açıyordu. Polis sıhhiyesi ve bisiklet, moto- Beyazıtlı Muhsin bey tayyareciliğe geçtiler !stanbulun tayyare filosu 

İzmirin feci i§gali bu yaraları de- sikletli polisler geçtikten sonra Sey kartı Beyazıtlıların muhabbetinden alkış ve yaşa nidaları arasında yük-
rinleştirdi. rüsefer memurlarından bir müfreze ve bu tayyarelerin çok kudsi vazife seldi. 

llizi ezecek gibi üzerimize çöken intizamla geçtiler ve bunu ınektep- !er ifa edeceğinden emin olduğunu Tayyareler İstanbul afakında ve 
karabulutun arkasından bir yıldız ]er takip etti. söyledi. bilhassa Beyazıt ve Fatih semasında 
doğdu. Ortaköy, İmam ve Gazi paşa şehir Bundan aonra Fatihliler namına uçarak Boğaz haricine kadar gitmiş-
ÜMİT VE CESARET YILDIZI yatı mekteplerile, Darüşşafaka lise- Kumkapı nahiye reisi Azmi B. bir !er ve saat 17 de avdet etmişlerdir. 
Bu yıldız bize ümit ve cesaret ver si talebesi büyük bir intizamla rem nutuk irat ederek tayyarelere hayır- Tayyareler şehrin üzerinde çok al 

di. Bu yıldız bir ay oldu Sakaryayı geçidi ikmal ettiler. Bundan sonM )ı ve kudsi vazifeler temenni etmiş- çaktan geçmişler ve şu cümleleri ba 
yarattı ve nihayet bu ayda bir güneş tayyare timsali geçti. tir. vi ki~ıtlar atmışlardır. 
oldu. Lozanda Sevrin esaret muahe- Mekteplerden sonra esnaf cemi- Bu nutku müteakip Balıkçılar na Bütün var/Jğrnı milletten alan 
desini yaktı kavurdu. (Alkışlar) yetleri geçtiler ve bu suretle bu mu- mına Hayreddln B. bir nutuk söy- Türk Tayyare Cemiyeti J<Y Ağustos 

Bu güneş Büyük Gazi ve ondan il azzam günün yıl dönümü resmi ge- lemittir. Zafer ve Tayyare bayramını tebrik 
lıam alan Türkün ruhu idi." çidi bitmiş oldu. Nutul..Jarı müteakip tayyarelerin eder. 

Memurların aylığı 
Barcın Kanununa tevfikan yeni 

kadroları gelmiş olan dairelerin ey
lfil maaılarr yarından itibaren teni 
edilmeğe başlayacaktır. 

GAYRİ MOBADILLER 
ARASINDA 

Enlki gün Türkocağmda gayri 
ınübadiller kongresi tı>planmış ve ye
ni heyeti idare intihabı. y~pılınış, fa. 
kat bir kısım aza reye ıştırak etme-
mitti. . . . 

Reye iştırak etmeyerıler bu ıntiha-
bın gayri kanuni olduğu hakkında 
Hükfımete müracaata karar vermiş
lerdir. 

Tıp kongresinde ilaç 
sergisi açılıyor 

ANKARA, 30 (Milliyet) - ti:ylülde 
toplanacak olan Tıp kongresini" ha
zırlıkları bitmiştir. Kongrede «çıla
cak ilaç sergisine iştirak için yer ta
lep eden muhtelif memlekeler il;\ç 
fabrikalarının müracaatları tttkik e
dilmektedir. 

Sıhhiye tayyarelt!rİ 
alınıyor 

ANKARA, 30 (Milliyet) - Sıhhiye 

Vekilliğince sıhhiye tayyareleri alına 
cağrnı haber aldım. 

TAYYARE CEMiYETiNE 
TEBERRU 

Ortaköydeki tütün depolarından 
bazılarında çalışan amele 30 ağustos 
ve 6 eyJQl Cuına gürılerine ait olan 
yevmiyelerini tayyare cemiyetine ter
ketıneğe karar vermişlerdir. 

ZEPPLİN NEW-YORKTA 
NEV-YORK, 29 (A.A.) - Zepplin 

saat 13 te "mahalli saat" yere inmı . 
tir. Balon muhalif rüzgarlardan do
layı teahhüurle gelmiştir. 

LAKEHURST, 30 (A. A.) • Dı.in 
akşam gelmiş olan Zepplin yarın ge
ce yarısı gidecektir. M. Eknu. Ame
rika'da kalacağından kumandayı ikin 1 
ci .ka.otarıa tlev .. ,.n,.r,.lrtir_ 

t\u\<; tıı.--· 1 ~ınsıncıa hanesir> ge mi• r"a_r_a""k--.-.-=ıa = a.ı Gal _ ' , .. ıtr 



Milliyetin tnribi telriknıı : il 

-lstan~uldan rarise hcdiJeler ~idiJOf .. 
Bu hediyeler Napoleona hep 

Istanbulu düşündürüyordu 

MlLLIYF:T Cl'~HRTLSI :ı ı :\C:l"STOS, 1329 
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An karada zafer bayraıll 
Atina mektubu Feieme:nk:&e Kıtaat tarafından çok mükenıJllf 

Atina gazeteleri Ren meselesi bir geçit resmi yapılmıştır f 

Konferansta itilaf ANKARA, 30 (Milliyet) - Bugün Zafer bayramı d01 

Artık bir tehlike aleyhimize Büyük Erkanı harbiyede tebrik merasimi yapılmıştır· <it 

Son vaziyet 

masallar basıl oldu merasiminde Müdafaa Vekili de bulunmuştur. Saat on~ao. yok diyorlar . _ faa teşkilatına mensup kaymakamlar ve kaymakamlar a 

LONDRA, 29 (A.A.} - Filistinden yazıp dUfUyOrlar! cü;.~~~:-~s7~d~AR!Jn- s:::~~=~- rı rütbedeki zevat büyü;. 1er~tnıd?ar~yey1~ ~itmi~l=~a":e 
. alman son maHlmata göre hük~meti • hakkında umumen itilaf edilmişti':: P3:~a tarafından kabul e ı ~ış er. ır .. vve a, ara, "kat 

. · dur ki Padişahın yolladığı hediyele- mahalliye her taraftan gelen ımdat ATINA 27 (Milliyet) - Şu son Tahliye keyfiyeti bittabi Young pla- musteşarları ve sırasıle daıre reıslen tarafın~a~ te~n Jll' 
Bu tahrirat . ~ır ~~ _ · · · d zevcesi istediklerini kuvvetleri sayesinde vaziyete tema- bir kaç gUndenberi Atina gazeteleri nının tabiki hakkında kat'i bir itilfıf mış ve Müşir paşadan çıktıktan sonra da reısı sanı ve İbrahim Efenruı:un e . tara nn _ ıçı:ne;;ne aldıktan sonra Na men hakim olmuştur. Şura~~ ?urada Türkiyeye karşı . yeniden bir itimat- husulüne bağlıdır. İtiliilname ı;nuci- paşaları da tesbrik etmişlerdir. . 

fından kabul edilerek padişahl~ seçıp k . • . k 1 1 devam etmekte olan _bazı ıgtış_aşa'.a sızlık havası yaratmağa çalışıyorlar. bince, Renin temamen tahli:Yes~ pek Tebrikte bulunan zevat saat on buçukta Sarı kışiadal;l 
an eden bir mükfilemesı poleon diger genye a an ~ rağmen hal ve mevkide artık hıç hır Aleyhimizde yeniden bir takım şey- yakın bir zamanda ikınal edilıruş ola- . . . . S kı l d 

1 
nan kıtaat fırka ~ . 

cerey dili d İbrahim Efen kendi adanılan arasında taksım ciddi tehlike kalmamıştır. !er uydurarak Yunan efkarını hize caktır. Fakat bundan eve! Fransa ve resmıne gıtmışlerdir. arı ~ a . a ~op ~ kıdeJll~ 
t~svır e . yor u.fından adişa- etti. PAPALIK MAKAM! ENDiŞEDE karşı husumete teşvik etmek istiyor- Alman parlamentol_armın Y?ung pi!- d~ tarafından muay~ne edılmtş,. un an sonra.en !<: s'. dı, ~.akşı~l ~ara n ~) Bunun üzerinden çok geçme- ROMA, 29 (A.A.) - Kudüsten lar. İşte bu cümleden olarak ~uy~ bi nını t~stik ~~el~rı ve Rayıştag pla- za_bı~ tarafında~. 30 ~gustos Zafen hakkında . bır n~tu sif11 
ha gonden1ı:ıllş _ve onu d İ t b I l n haberler Vatikana gelen haberler, Arapların i- zim tarafımızdan Istanbuldakı R_um- nının ıcrası ı_ç~ lazım olan k~nunları mıştır. Bunu muteakip fırka kumandanı zafenn tarıhçe 
Üçüncü Selim ıle kon~şmuştu. , en s an u a ge e İs- !eri hareketinin muvakkaten tevak- !ara karşı bir takım tazyikatta buıun- kabul etmesı lazımdır. A~kerı _mmta- etmiştir. . . 
Seliın, hülasaten İbrahım Efen-ı Napoleon,_ Ro~ taraf;:ı~an . kul etmiş ve fakat bu hareketin ö- duğumuzu iddia ediyorlar. Sonra h';_P kad": ihtilaf z~uru.nda ?ır telılıb~>'.'1 Sıtkı paşa milll mücadelenin nasıl başladığını anlaur~eı~ 
diye diyor ki: tanbuldakı vazıy~te aır vl~kn- nünün alınmamış olduğunu bildirmek o bildiğimiz masalları tazeliyere~ g_~- komısyonunun ılayı .;az~e e~me~ın:,- muahedesinden ve vatanı sevenlerin teessüründen ve bıf Ş·mdiye deg"in Fransa ile len malumatın dıkakt ve a a a tedir. Makamatı mukaddese, hali ha- ya Anadolu muharebesinden ben 1ur ~abu! eylemektedr. u_n a_n akvş a b ki d"kl . d bah d k dem"ştı"rki. 

-

1 

1 d d • b"Jd" · du d did d ğild" F kat . . · ta lakadar devletler cemıyetı a ama e e ı enn en se ere ı · 
1 dost olmak için elimde~ gelen uyan ~ ıgıru ı E';y; TU ~~r ~ü~~~ ih:i:fı~~: ~rşı ı~una ge- ~~ye~~I esir ı.;11P !"::t !~:n:,~a~~ müracaat etmek hakkını da muhataza Nihayet vatanı kurtarmak umuınl harpte vatanın g~rı:ıjl 

her çareye tavassut ettıı;ı. D~- · · G_ô1:1DE.J!.IL U ·. · len tedbirler ittihaz edilmektedir. la~~:n' ~~~:dt:'lar. Sonra Türkiye- edece~erdir.. ve şark cephelerinde namütenahi hizmetler i~a. ed_e~ ş_ıırı. j 
ha eve! Onaltıncı Loux ye hırı Selimın mur~caaUna kar~ı b.ı,r Papa, yarın Filistine gitmek üzre nin Yunanista~ aleyhine bir harbe İngıltere ile Alman~a, ıt~m~yak isi cumhurumuza nasip olmuştur." diyerek bınncı, ıkincı ·. 
mektup yazarak iki devlet ara: c~vap olmak uzr~. Se~astıa?' - vapura binecek. z!yaretçilerden b~r girmek için hazırlandığını y_azryorlar. nın Sar~e h':ı'"z~sın"aı~~~~ıc:isa':n ;:k ve Sakarya zaferlerinden bahsetmiş 26 Ağustos ve 30 p.,g 
sında dostluğun kuvvetlenmesı nın Ist~bııla. gondenlmcs~e g~upu ~~bul etmıştir. Bu grupunkgıt Ahiren Dahiliye Vekiiletı tarafın- ~i~~~;~";,'~k~!d~g;o';ru~an doğruya zaferini anlatmıştır. . : 
için müracaat ettim. karar venlmesı Istanbulda bu- mb.'di>'.eceFg,lihe_men hemetntm'!akkade gb .. dan ittihaz edilen bir karard~n bah- müzakeratta bulunacaklardır. Müteakiben kıtaat tarafından çok mükemmel bir geÇıt d ··k b" h"" ·· · d dL ı r ı stınc zıyare er..,.. e n u d El I v· tesı bu~ 

Tahta çıktıktan sonra bu os yu ır us~u tesır. u_y~ ır tün komitelere ziyaretlerin talik edil- ~e en il ~ ı:::;;ul ;'a ~:::ın vaziye- iTiLAF NASIL OLUYOR yapılmıştır. eCİ 
tane müracaatıma gene öyle bir 1 Bunun üzenne Panse ıçı dolu 1 mesi bildirlimi§tir. /nck e .. •kili ld -U:dan bahsediyor LA HA YE, 29 (A.A.) - Devletler Zafer ve Tayyare bayramı münasebatile gündüz ve g·f ~ 
dostane cevap verilmesi için bey ı kutu gönderiliyordu. Bu güyük POLiS GÖRÜNCE ~f~ili ':\re~eti~g~tina gazetcsinın murahhasları saat 16 da ~inenolf da taraf donanmıştır. Tayyare Cemiyeti her "tarafta m';111tel~ ~ 
h de bekledim Bu ümidim F-,kutu hakkında Fransız Masla- DACILDILAR! ldı" Y "ddia ederek türlü türlü tef- toplanını§lardır. Young planının ka- celer tertip etmiştir Halkmuz sevinçle bayramı tcsıt edif 

u · 'lla h ·· Kuff H · · azı a gını ı bulu hususunda itilaf edilmesi muhak ' ) k b • tt tı ransızların Mısıra asker yo - atguzarı ın, arıcıye n PAR1S, 30 (A.A.) - Fransız siyo- •iratta bulunduğu bir ha~re göre, te k k Bayram gece par a ır sure e geç 
ak harbetmelerile kırılmıştır. rı Talleyrand'a yazdığı 5 Tem- nistleri grupu, Arapların taarruz ve vellüdatm nüfus sicillerıne _kaydını a tır. .. . .. be! 1 

yar b k fl mü 1806 t "hl" tahriratta şu Filistin hükllmetinin siyaaetini pro- teblig e~rken, nüfus sicillerıne kay- BUGON TOPLANACAKLAR Zafer ve tay}'are bayramı munasebetıle dun gece aba!J! 
Çar naçar aş a ;:ıra aradım muz d"kkarı . ı h t . . testo etmek üzre bir miting tertip et- dedilmemiş olan izdivaçların mahsu- LA HA YE, 29 (A.A.} - Altı dev- elektrikle donanmıştı. Caddeler sabaha kadar pek kal 

racaat ederek ken ıme _Yar şar,anı ı ~t ız:ı A a. 
1 

".en}'?r · _ ~§tir. Kabul edilen _ruznamed_e in- lü olan çocukların da kaydedilme~~- !et murahhaslarının içtimaı saa~ 1_6 muştur· . 
aradım. Arzu ve emellenme mu M. Contı za~ı alı~enne, uze gilterenın adalet hıssıyatına muraca- sini bildirmi§tir. Elcltro Vima buyuz dan 19/15 e kad~r devam e~ştır. Ş hr" b" k !erinde gerek Tayyare Cemiyetı ~ 
halif olan nice metalip kabul et ri bağlı ve Parıstekı Osmanlı at edilmektedir. Bir ta~ Yahudi den Istanbuldaki Rum ekalliyeti için Young.~lanınm bılkuvve kabulü hak- e 1~ hır ço_. y~r reler a ılım tır 'lıtıc 

k buriyetinde kaldım. sefirinin aile mührüyle temhir gruplaıı protesto numayişı yapmak bir takım müşkül4t çıkacağını ileri kında ıtılaf ha~ıl olm_uşt~r. M. Hen-. ve gere ususı musame Y P ş • 
1 

~İie 
m~faı:;i~ten Fransızlar tarafın edilmiş dört köşe bir kutu tak- ~::.::nıgil~z sedlarethı·anesi oı··niınd" dektolap sürüyor. Guya bu ekalliyet zaten ted ~=pors: uun t~~3t'çfı;"y~ı:~d::ıı Mudanyada tayyare ve zafer bayra(ll lif~ 

S 1. · · . l k -~• ar ışe e po ıs tara ın an o . t t . 1 rinde bir takım n n _..ıı 
dan yapılan şeyler e un ıçın ° dım etmekle şerefyap o aı d - ylıkla dağıtılmışlardır. n~ ~e- cemaa ıkı 30 da yeni bir içtima akdedilecekti. MUDANYA 30 (Milliyet) _Tayyare ve Zafer bayrıı;ı . 
kadar ağır gelmişti ki 

0 
kadar tır. Bu kutu Osmanlr sefirine a- AMERlKADAK.1 YAHUDiLER m'i=ag=:;:ri -~~rmyeukdar A- M. Brian~, yarın _har~k~t edecektir. rada pek harar~tli surette icra edildi. Her taraf donandı. J'1 ~~d 

·· di"" F ansızlar- "tti k" ·1m k ·· • Son heyeti umumıye ıçtımaı Cumar- r :"1\ dostlıı:~ goster gı r .. . 
1 

r 
1 

gene 
0~ ven. ~ ~re NEV-YORK, 30 _(~.A.} -. Filiatin nadoluda :ı_özde e~ir olarak kalmış da tesi günü akdedilecektir. tezalıüratı devam ediyor. Gece de fener alayı yapılacaktı· f ~ 

dan boyle mu~abeleler gorme~ mektuplar da go_n~enlınıştır. .. katliamını protesto ıçın Na~son da nihayet guç hal ile yaka~ .k':""~P tÇTIMAIN MEVZUU s dikö ve Değirmendere taggareli ~~d padişahı kendi sarayın~, kendi Bunların he~s~nı b~~a ter~u- Square Gard:m de.33,~0~ kişı ta~a- Yunanistana avdet ed~b~di~.s~yle 
9 

AA _Yarın al- eg y. . rifl' h 
adamları karşısınd~ .. ~ile .. ~- man M.F~anchını ~etırıp P~s- lından akdedil~n _hır mıtingte mca uı_ yen ve bu _suretle öteki'.''• ~nkiru do tı d~~e1:"!.~.k~ ;~asında akdi İZMİR, ~O (Mılliret)- ~ayy~re .ve. zafer ba~amı ~.eb. ~ ııı~ 
up bir vaziyete duşurmuştu. teki Muhıp Efendıye göndenle me~urların. az~, telef olanl~nn ali~. !andıran hır çok serserılcrın. masalla- · · siyasi fevkalade bır merasımle tesıt edılmiştir· Merasıme mu"?·"" ııı·· 

Ç • kar • . . .. . . K . !erme tazmınat ıtasmı ve İngiltere hu rına sütunlarında yer vermışlerdı. mutasavver ıçtımaın ~evzuu, A A Ü .. İ . halk · • ak tmi' tı" B BılW ~t Şimdi de gene Fransaya - cegıru soylemıştır. utudakt eş k" etinin Filistindelri siyaseti hak- F kat ç k d b •er•erlle- encümenin raporunun ıcraaı hakkında ken erkan ve b tun zmır ı ıştir e ş r. . u .ısf' W.i k 
• hm" · um ' a 

0 
geçme en u · al kıt b 1 d d 1 ti rle k · d li b"t · bel d" f el n sporcu> şı dostluk gösterme arzusu°:: yanın ne oldugunu ta ın ettı- kında, umumi bir beyanname nefret- rin foyaları meydana çıkmış, resmi ışg aatı u un uran ev e. ~ ıtaat Jan arma, po s za ı aı . e ıye mu rez e. .. 1)1' 1' 

dan kendini alamıyordu· Çünkü ğimizi zannediyoruz. Her ne ka mesini talep eden bir karar sureti ka- tekzipler neşredilmişti. Almanlar arasınd~ notalar teatı1sı5o- çit resmi yapmışlardır. Merasımden sonra Seydıkoy ve : .1 
. • . b" b' b 1 .ıa-:.tı· . . . . lacaktır. Mali encumen, aaat 11 1 te d ah" 

1 
. . 1mi ld kl t yyarelerin at 1"' dostluk besledıgı ır ecne 

1 
dar bu kutu her tarafından ka- u e~ r. lş~e b~ dersler yeti_şmıyor'?'uş gı~ı toplanacaktır. men ~r~ n ıye ennın a § o u arı a 

memleket varsa o da Fransadan palı ise de içindeki şeylerin raş FELEMENK KRALIÇESINlN şmdı Atına gazetelen yemden hır FRANSIZLAR NE DiYOR? merasımı yapılmıştır. ııl · 
ibaretti. metin imperatora, imperatoriçe G~N~ . .. . .. masal uydurup sütunlarına geçirmek PARİS, 30 (A. A.) - Gazeteler, Bu _gün için h~~etli mekaleler .neşretm!-_şlerdir. Tay}' 10 4rl 
İbrahim Efendinin Talley- ye ve zatıalinize mahsus olmak Felemenk Kraliçesının. :Yıl donumu ten ~ıkılmıyorla:r. . -. La Hayc itiliilı hakkında kısaca tel- miyetı ~u gece Turk ocağı bahçesınde mükellef blr bl ~ı) 

ld • ktu .. .. . kTtli haıebile Felemenk sefın M. Baron Eger bu masallara ınanmak lil~ım siratta bulunmakta ve bunun tam ve mektedir 
rand'a yazmış .o ugu • me p uzre UÇ ~ane genış ~e ı ı m:ı- de Wclderen Rengers bugün tebaa- gelirse son 'ünlerde Selaniğe gelen mes'ut bir ke yiş temin edeceği nıü- • • • '•Q 
hakkında Ru!fın yazdıgı ~n- ro~en cuzdan oldu~un~- tahmın nın tebrikiitmı kabul edecektir. bir takım adamlar kendilerinin guya taleasmı serd:3tmektedir. iki . d t . • ANKARA'DA ffJ\L ıJ ~ 
ratta böyle bır mektu~un .§UD- edıyoruz. Sar~ydaki.~ger pr~n BEDEVi ~RAPLAR. . Anadoluda •i:ncl~rden !>•ri. esir ola- ALMANYA iLE UYUSULDU DCI 8 ana ayyareSI ANKARA, 

30 
(Milliyet).~ Q 

:liye kadar Avrupada hiç bır na seslere de venlmek uzre bu cuz ~ON~~· 30 (A.A.) - ;ı>~ıstınde- rak kaldıktan sonra tımdı kurtulup LA HAYE, 30 (A.A.) _ Haaıl olan ADANA, 
30 

(MilliJet • Zn• ı,.. liraJa ihalesi yapılmıı 0ıao ... : zır tarafından yazılmamı§ oldu- danların on üç olması mulıte- v~zıyet,hıl~kkQnbeetdpe!daAretıruşltır. Yhü~- dk~klçt~:"'.ndıd,. medmlekelte avdeBtunledebıl itili.f ahkamı mncibincc Almanya Da- lak bir tte t "t -~"-' halinin teovlyei tiirabiyes!ıı• ';",,: 
• U z"krediyordu eldir B h h tır g .. nc te ı c, evı aparın - ı erını ı ıa e ıyor arınıı. arın p1• f '-lar d h" b" t rraım il"'" ıure eaı ............ T . b" b. eı '.'.iı 
gun ı . •-~-- m . • u ususta a ~a ge cumlan ihtimalidir. iddiasına ııöce Türkiyede daha bir vea .. nı az~ ın an ıç ırıey a- . 1 . . . Dllfbr. eevıye ıtec un ır '<ıt 

Bu mektuplar, Rouıı: .uıım- len bir şey varsa o da Muhıp E- çok Yunan cairi varmıı. Gene bu ser- lep e~emep ve Yo~ng ~linının tar- ~· "_l~cı Adana taYJ.....,,.. mera- bafla?acaktır. Hal üç buçııl< 
buldan gider gitmez onun arka- fendinin Parise azimetinden e- Meselenin esası •erlerden birinin söylediği yalana gö ta ~bı olmıyan tak:aıtle~·ınde yapılan ıimle ıaun konmuıtur. tecekir. 

d g""nderilınişti. 1 ban S d t - dl ? re yalnız Mersin'de 7 bin Yunan esiri tadilltı kabul e~e~tedir. !1-lmanya, ::::ı::::ı:ı::ı··::::::::::ı:ı:::::::::ı::::ı:ıı:ı:::ın:ı::ı:n:nmn:ıııaz:zuı ~ sın an O ve a, • a ~~zamın yaı:_ı. ır ne r • varın ! ... Bunun ne kadar alan ol ~aweı _planı mu.cıbınce agust?" ayı rı ! Mi o 
Bu mektupların arkasından makta oldugu cuzdanlarm uze- Fı"Jı"stı"nde cereyan eden kanlı ve- d " !§ nlamak . . 

1 
d Y d'" ıunendıler hasılatı olarak tahsil olu- ! Jf- •• uhi Ef d . . . d ki f . ıl cak . ·mı . u6 unu a ıçın a ece ıunu u 

79 
.
1 

k . d k • lj 
da M p en ı ısının e ~v- nne yaz a ısı erı sorrrıu~ kayi hakkında timdiye kadar ajans şünmeli ki Mersinde Yunanistanın n_an mı yon ~~r. ~ teıvıye. e ece - !l : , .... 
kalade sefır İstanbııldan Parıse olmasıdır. İshak Bey bu cüzdan telgrafları, malQmat verdi, fakat bu bir Konsolosu vardır. Yunanistanm tU:: İtgal m_asanlı ıçın 6.~ mılyonl?~ =un. • . • :ma•nqn-nıı::::;::ıaıo "fi 

.. d "li d Muhi Efendi 1 d "k" .. b .. d k lan da il olan cihet b 1 1m . di muıterek bır sermaye vucuda getın- At k l dtJ 
gon en• yor Uo A p • - ar anı 1 tanesını ana goıı e• vu uatın ÇI asın am o u memuru naaı o • ~ı.ta şım ye lecek, bunun yarısını Almanya vere- oşu arının sonuncusu nin Panse fevkalade elçı olarak rerek takdime layık olup olma hakkında lazımgelen malllmat veni- kadar 7,000 Yunan eıınnın orada bu- kt" 

.. d ·1rn . d ki sebep zahi- dıklarını O medi . .Meselenin esası IJUdur: lunduğunu anlamamış?. Eğer böy- ce ır. } k b • } tJf 
gon en ~ e . • ız · . sormuştu. zam3.11;: İsrail oğullarmm çok eskiden Fi- le bir §ey vaki olsaydı b~nun timdi- TAHLiYE NE VAK1T •.. ?. . par a lr SUfette yapı lnlŞ 
ren şundan ıbarettı. Frans ım danben Sadrazamın bunları go listinde bir saltanat kurdukları tarih- ye kadar meydana çıkmaması kabil LA HAYE, 30 (A.A.} - Mali ıtı-t Napoıeonu Osınanh d . k . ı· dak" ••• . . 1 k R . tabli . 1 • un • 1 ..J para oru . . • . . n enr en gız ı tutmasın ı es çe sabittir. O saltanat zamanlarmda miydi? ... Şimdi bu masallara sütun =ın ne.tıcesı ~ aı:a . ent? . Y"..51 ı P. • V'" 
padişahının tasdik ettıği~ bil- rarı anlıyamadım. ~azreti Sü.leyman.Ku_d~ste m~a;e~am larmda yer veren.Atina gazeteleri bu hasına ısa!_ e~ilınf'.tı.r. Mlittelıkler ı- Yarışlarda Kazım, .1smet aşa.ar 
dirmek, Napoleonu tebnk et- İshak B. ayni zamanda benden bır mabet ınp ettırmıştı. İsraıl ogul- hususta ciddi tetkikat yapılmasını ~~daki :;,_yası ~~:f t~h~kk_uk sa- Na"'a vekili hazır bulunmuştur 
mek bundan sonrası için de ona d . t d". !arının saltanatı sonradan parçalan- talep ediyorlar. Bundan sonra eğer cı mınta yı ey e, uçuncu ~- ı• J 

' . . . şunu a ıs e ı. . dı. O esiri azamet kalmadı. Yahudiler . . "ğ" takayı da 30 Hazıran 1930 da tahliye .. . . L ~•i!let,. 
muvaffakiyet temennı etmekti. Pariste Mathurin caddesınde .. .. _ . b~ senerının dedı ı yalan çıkarsa - edeceklerdir. Maamafi, bunun icrası Yarış ve ıslit Encumenı tarafından _B_u sıralarda Büyü .. "' . ~ ıd 

Fakat hakikatte Napoleonun 16 ad mukim M Abro esarete duştüler. Asırlarca millı hır ki bu muhakkaktır - bu dolandırıcı- için evvela Almanyanın Young plii- tertip edilen yarışların altıncısı ve so- rem Kizun Pqa Hazretıerı. f.; 
di ah etm" ld ğu mua . ~umd arb .. a M · devletten mahru?' _olarak yapdılar. nın cezalandınlma11nı yazıyor. Diğer nını icra mcvkiine koyması şarttır nuncusu dün Vclicfendide icra edil- kumandanı Şükrü Naili J>a,,;ııı: · 

pa Ş ~ • ış o. .u ve- ısının e ın v~ış. . uşamma Kudüste Hazretı Suleyman tarafın- taraftan hiç §Üphesiz satışı ~ttikçe · miştir. ettiler. Vali Vekili ve Şehr• rıJ 
net vadını kendısıne hatırlat- ya sarılmış ve uzerlerıne bu ad- dan inşa edilen mabedin timdi yegii- azalan Akropolis gazetesi de kendini Inpll•ere2 Yarışlar her zamanki gibi mükem- hiddin ve Polla müdürü Ş•ıı)Jıt j 
makt~. . A • • res yazılmış olan iki kutunun ne balriyesi olarak ~rada esJ? ~ir ~u- okutmak için ortaya_ h~yecan ver~cek mel olmuı' ve müşterek bahis pek faz rin ~imamile d~nkil ko~ Jll~ 

1 Selimın fevkalade elçısı Mu- da sahibine gönderilmesini te- var _kalmıştır. Kudus.te mıllı bır 'fa- bır haber"atıyor: Turkiye Yunanısta- Maliye nazırı M. la rağbete mazhar olmuştur. Tribün- lak bır surette nihayet v•ii!cııb'i' 
hip Efendi 1806 senesi Mayıs menni etti. Bu iki kutunun için hudı yurdu kurm~k ı~teyenler g_eçen na.harp ba~ırlığı yapıy?r diy~r. Trak Snovvden ve !erde oturacak hiç bir yer kalınamış-ı Saat on bet buçukta. Ka~. o 
ayının 2 ı inci günü Parise vasıl d ld • b. 1 . sene bu duvann uzerıne Yahudı ba- ya da tahkimat yapıldıgmı, bır takım tı. Şark Demir yolları idaresinin her rası mahsulatından müzaY .I 

. . .. ~.ne ? .ug~u 1 mıyorum yrağı çekmişler, bu yüzden Yahudi- Alman ve Avusturyalı zabitlerin bu- gazeteciler tt b. tahrik ettiği trenler tılmıttır. h• 1".f olmuştu. Bu tanhten sekiz gun Gondenldıklen şahsı da tanımı !erle diğer ehali arasında hadise çık- nun için çalıştırıldıklarını Midilli ve yar":1' •aa eT ır . k ti" . y d.' Dördüncü koşu üç ve d• ~' 
nr d Na leonun elçisi Sc- y ln b 1 ' takailer ve ram vay şır e nın e ı- ki h li kan t gil" t v~ . r so a a po yorum. a ız un arın vusu- mıştı. Yahudiler her sene bu duvarın Sakız adaları karşısında da Anadolu LONDRA, 29 (A.A.) _İngiliz ga- k 

1 
e Veliefendi arasında işleyen o- yaşta a • n ız a i~.ıl 

bastiani İstanbııla hareket edi- !ünden beni haberdar etmenizi dibine topla~a~ak, _zeval bulan Yahu- s~hille~inde tah~at yapıldığını id- zetelerinin cümlesi M. Snowden'in t:b~s~eri kesif bir seyirci tabakası ta- !ara maı:-•us idi. B~ k~~uya ~ı 
yordu. zatıalilerinden rica ederim . dı saltanatı ıçın aglaşırlar. Aaı.rlarca dia ediyor. Kendi satıtrnı arttırmak La Haye konferansında ibraz etmiş şımakta idi. v~n ~ıl oldu. B_lrınciliği grıı•·· 

Muhip Efendi Parise gider- Bu kutulan Sefaret terciinıa- evci vukubulan hu inhidamın mate- için velvele.l'.e vermek isteyen ?u Yu- olduğu muvallakiyetten ve esas iti- Yarışlara tam saat on dört busuk- bındiğı, Celal beyın "Kap .• r 
ken bir çok da kıymetli hediye- nı Franchini Kuffin'e et:ri- ~ini şim~i yürekleri~~e duyan Yahu- nan gazetesınden ba~ka Venızelo~:a barile bir itilaf elde edilmit olmasın- ta başlandı. zandı.. . .. ph' l) 
!er götürü ordu. Pek kıymetli mi ti Franchini Isfanbul d~l~r bu ~tıra_p. ve _gozya_şı duvarının men.sup o_lan başka b.ır gazete de Tur dan dolayı memnuniyet izhar etmek- Birinci koşn, üç yaşındaki yerli ve Beşı?cı k~şu dort ve ye ıcı":ı 

·• y .. .. • . • Ş. •. .. dıbınde bir reısın rıyasctı altında top klerın daima Yunarustana karşı hu- tedir. Gazetelerin ekserisi, M. Snow- Ara ' erkek, dişi taylara malısustu. yattaki yer? ~e Arap. at . • fi I t 
mucevherat, turlu ışlenmış eger da~ı ~şler hakkında çok tec~- !andıkları ve karşılıklı olarak şunla- sumet fikrini tellrin ettiklerini yazı- den' in bu muvallakiyetinin İngiltere İkr1'miyesi 

300 
lira olan bu koşuya 

4 
ra mahsus ıdı. İkramıy.~sı ·etre f ( takımları,. n~şlar, şallar,. ku- belı bır adamdı. Sarayda kendi- rı okurlar: . . . yor. Halbuki Yunanistandaki meL-tep için bilhassa bir nüfuz ve haysiyet hayvan iştirak etti. Mesafesi 1200 ve mesafesi 2 bin 6 yuz "'~~ e . 1 ~ maşlar, Hındistandan gelmiş ne sine itimat celbetmişti. Galip e Reıs - Harabesı yatan saray ıçı'.' lerde, ordu ve donanmada Türkiye a- meselesi olduğunu kaydediyor. Mu- metre idi. bu koşuya altı hayvan ıştır fıi'ıJI 

fis kun:ı~şlar hep Napoleona fendi 1802 de Parise gittiği za- . Cemaat - Matem ve yalnızlık 1
- leyhine daima bu kabil telkinatta bu- hafaz~karların mürev~ci _efkarı. olan Neticede, Necip Ağanın ve İsmail ve neticed~ ~irinciliğ~ yula :nf(I ~ 

göndenlıyordu. Bu kıymetli F hi · d t ·· n çınde bulunuyoruz. . . lunulmaktadıt. Bu gazeteler Tlirkle- Mornıng Post gazetesı dıyor ki: efendinin bindiği Cemile ismindeki rafından bınılen Geyık ka• ı''' k h d . ı · N 1 h man ranc nı e ercuma o- - Yıkılan mabet ıçın, rin ilanı harbetmeden Yunanistanm Biz M. Snowden'in liyakat kazan- . . . · ,. Altıncı ve sonuncu kot0 0!~ şar e ıye en apo eonun a- !arak onunla beraber gitınisti. - Matem ve yalnızlık içinde bu- . . ld - !" k di · d Arap al kısrak bırıncı, Yulanm 'nncı- den 1 
yalinde beslediği futuhatı zafer KİM YOLLUYORDU) ıunuyoruz elınde bulunan adaları zaptetmck ı- ~ş 0 ~gu pnyalve şere' _en_ sın ;n ği Jale ikinci, ve Şaban Ağanın su- bey harası mahsullerl_n. ıaı" 

1 - k · · · · .. . çin hücum edivereceği kehanetinde esırgemıyoruz, nız aynı oerec~ e leyk adındaki nısfıddem al atı üçün- ve dört yaşındaki 12 dışı · hulyal~.r'?.ı taze e~ege, en~ Kutuların içinde Ruffin'in .-. ~e~al bulan şevketu haşmctı- bulunurorl . . sebat ve metanet. ve ~aka~ daha 7.ıy~- cü geldi. sus idi. . ,1>,,,e' 
Fk h~kumdarr ~~rınek husu_ ne olduğunu bilmemesi şaşrla- mız ıçın' . . Bu gazete Salaıhis gemisinin alın- ~e ~ezaketle aynı netıc~yı eld~ edeb~- Bu esnada ismet Paşa Hezretleri Bu koıuılıl birinciliği 11 i~~ 
sıındakı emellennı ateşlemeg cak şeylerden deg" ildir. Çünkü 1 - Matem ve yalnızlık ıçınde bu- ma11 meseleJinde va kıt kaybedilme- lkiı;di ve! butlsu.retledahlng~yiterhize?"' htakı- ko•u mahallini teşrii buyurmuslardır tarafından binilen yarıınl<lln.;,ıi1"1 ~ k"f "d" . unuyoruz. . .. 1 . .. men aa erme a ı me et- x • -· H .. b" d"ğ 

1 
t "" V 

a 
1 

L ı. .. . . ~anse gön_?erilecek kutular do- _ Ölü olarak yatan büyük adam- mesını 1 ~-n ~üdlyor. . mi§ olurdu, fikrindeyiz. Pa_şa Hazretlerinin ~elakatlerinde re- g~. aşımın. ~n 1 • a t. dofU " İşte Turkiye ıle Franasa ara- grudan dogruya Saraydan geli- 1 . . işte Turkiye - Yunanııtan arasın- MOHIM BiR MAÇ fikaları Hanımelendıle mahtıımları ğu de Yunlisun bınd ği , ııı' 
. - b" k dah ar11l11Z ıçın d "d .. k b 1 .. zanmıştır. d -~ ~ sındakı do~tlugu ır at a yordu. Yoksa Muhip efendin;n - Matem ve yalnızlık içinde bu- ~yen! ~n. m?za erata aş ancağı u- LONDRA, 29 (A.A.) - Schneider bulun~yordu.. . . Tribünde artında bulııP ~:~ 

kuvvetlendırmek ve N apoleo- evi le bu kutuların bir alakası luyoruz. . mıt edıldığı bır sırada Yunan m~~b~- kupası maçına iştirak edecek olan 1- ~alıa Vekili Recep bey de kendı- racabey har!.ı Ziraat ıniit•~,ııer' 
nun Osmanlı padişahına yardı- yoktu. Hiç şüphesiz ki Muhip e - Yakılmış olan kıymetli tatları- atınınykullan~ğı lısan budu~. 1:urki- talyan takımı azası ile pilotları oto- lerıne._relakat edıyordu. ihzar edılcn mal bey aorduğum bazı ; 

/ . . . . miz için ye ve unanıstan arasında hır tıcaret b"ll C 1 h t ·· "h Lo mevkıı mahsusa oturmadan evci, ha- ' . d" . ,,fı mını temın etmek ıçın vakı olan fendinin evindeki hanımefendi- . . hı:d . kdi . • d .. k mo ı c a o o a muteveccı en n Uiınl d 
1 

cevapları vcrmışler ır. Jı'" ~ 
.. . h . . . - Matem ve yalnızlık ıçınde bulu- mua esı a ıçın e muza ere }·a- dradan hareket etmişler ve orada maç zırunu se a ı ar. " bü iik ın~ rı;uracaat ışte bu . edıye!erl.e de Ierın, Fransa Jmperatoru N apo- nuyoruz. . pılacaktır. Böyle olduğu halde Yunan heyeti tertibiyesi reisi tarafından ka- Bu esnada koşuya iştirak den hay-

1 
:--tih Ha~!'nın hen ,[ 1cadr0"\

1 
• bır kat daha takvıye edılmış O- leon'a İmperatoriça Josephine' Beni lsrailin vaizleri ve hüklım- gazetelemin bu tarzda yazı yazmala- bul edilmitlerdir. Müteakiben bir zi- vanlar sahaya çıkmışlardı. r~ ıs ~ ~ ve Kayva b•Y Jı•''e ıı". 

luyordu. eve Fransa hariciye nazırı Tal- darları için de ayni suretle matem iz- rı hüsnü niyetten nekadar uzak olduk yafet rekilmi• ve bu ziyafette İtalyan Bu koşu üç ve daha yukan ya§ta yıt ~tmed tı~k· ~atcır·" su s<nısı• 
h dil k b ·· ·· "lamak la ·· · • • arazı te arı etınış · dJl<· ıll Napoleon Avrupanm iki im- Jeyrand'a gizlice hediye gönder ar e ere utun cemaat ag - rını gosterır. ve İngiliz takımları azası hazır bu- ve 1929 seneııi zarfında kazandığı ik- ten hiç bir ,ey satın aııııa le ı1I 

paratorunu ~ağlup etmiş, meş- me"i düşünmüş de"illerdi. tadır. Bu duvar hundan dolayı cA~- ITALYADA HAVA iŞLERi lunmuştur. ramiye!er y~kUnu BO?_lirayı tecavüz ettiğimiz çayır otu bir bOÇ~1Jı~'ıl' hur Austerlitz muharebesini ka Jiğer taraftan Jsmanlr Pa ~~~ duv~r• ~a":ı'nı almıttır. d Eski ROMA, 29 (A.A.) - Ceneral Va!- KADIN TAYYARECi etmeınış haliskan lngıliz at ve kısrak- kiloyu mütecavizdir. Geo~sli ,,ııtı' 
zanmış şanü şerefi arttıkça art- d" h S r · d N l , - u s~ ~ a~. 11 

uvan ve .. o~ a t~p le, hava itleri erkanı harbiye reiai sa- CLEVELAND, (Ohio} 29, (A.A.} !arına mahsuıtu. İkramıyeoi 500 Tü mızm gelecek sene bir rn;.,c:i l~/ mı tı İ akin Avru ada kaz - ışa ı e_ ımın . e _apo e?n a !anan. a u ı cemaatını g?re. er u nilifjnde coneral De Plnedo ya halef Maruf kadın tayyarecilerden Lcdy rk lirası ve mesafesi 1800 metre olan muhakkaktır. Haranın~· oltt"'~A1 
d J b A f 1 P • .~. yollrya~ag~ ~edıyelen Muhıp e merasun esn~ın~~ Y~udilerın çok oı,,.uıtur. De plnedo, hava itleri na- Hcath tarafından idare edilen bir tay- bu koşuya dört hayvan iştirak etti. si 7 yüz bin kiloya bahir ftl'"· 1

~
1 

u za er ere ~~~n g~~u fendi aılesının mührüyle mü- afladıklarını ııöyluyor r. zaretinin emrine alınmııtrr. yare burada yere düşerek parçalan- Neticede Seyyit· birinci, İnorist i- ..!_. /ı~ 
datma şarkta oldugu ıçın Tur- hürletip yollamıyacağı besbelli- DUVAR KiME AiT .• ? mııtır. Ağır surette yaralanmıı olan kinci ve Fröydinav üçüncü geldi. 8.ı;:şıı'1" ./ • 
kiyeden gönderilen hediyeler dir. Çünkü padişah Napoleon'a İngiliz gazetelerinin verdikleri i- AVUSTURYA FAŞiSTLERi ~y Heatb, hastaneye nakledilmit- O;üncü koşu üç ve daha yuk>.rı HiLALi AHMER

1 
pd.,r 

mparatoru~ gururunu okşa-
1 

zaten resmi surette açıktan a 1 zahattan anlaşılıyorki Yahudilerin bu VİYA~~· ~9 _(A.A.) - ~pfı A- tır. .. yaştaki yalnız halis~3:" Arap at. ve ~S JcaS!fl ı11•'";< 
maktan gen kalmamıştı. Onun 

1 
- h diye yollayalı k ç kadar ehemmiyet verdilderi duvarın v~ıturya koylülerınden takrıben 100 CLEVELAND, 30 (A. A.) - Dun knıraklara mahsus ıdı. İkramıyesı 3 Hililiahmer Be~ıJctaŞ eisl•~,Sıt~<ıt' 

icin Türkiyeyi ve Hindistanı e- ga l'. t" B es r çc;ı kza;;an bulunduğu arui üzerinde Yahudile- bın kadar hası?~ rrupJar Heimw- düterek vahim ıurctte yaralanmıy ol- yilr lira ve me•alcsi 2200 metre olan idare intiha hı yapı~";'.~~ şair ııei le e irmek hu! ası en t tl b" ~eçmı~ '· u ra engız u u aı: rin tasarruf hakları yoktur. Burası ehren n~ında~ı mW! cemiyete dahil duğu bildirilen tayyareci Ledy Heatt bu koşuya dört hayvan ittirak etti. riıı Etem Akif, katıp ıgJ{aınil 
g ç Y a 

1 ır oyle bır yerden yollanıyordu kı vakıf olarak Araplara ait bulunmak- olmağa mutte!ıkan karar vermi,Ier- in tehlikeyi atlatmış olduğu zannedi- Neticede Kısmet birinci, Geyik i- muhasıpliğe de Baha 
ruya olmuştu. BiTMEDi tadır. ı,te meıele bundan çıkmııtır. dir. 'iyor. ı..:~ci ve Alceylln üçüncü ıt•ldi. intihan olunmusJar'1•' 



ı ılı ' ı, t. ı 1929 
41111d l d 
-

0 11 u Mitltget ~ Af - ...:::=-:~======-:::::::::::c>~::::- -:!iı~•ı:.ı:::. !1 

Yonkarah·sarın kurtu- MiLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 
l u şunun y~l dönümü ~=mms:ızıı:::::m;;a;;::;ı=-' 

Yedi sene evvel ilk topların patladığı Emanette Askeri terfi lktısadi H. 

tepelerden hareket.. Balıkane listesi İstihsalat 
°'ı!;~N, 28 (Milliyet) _ 27 A- Jlic namına birer buket ve saat hedye E hh• •• 

'<iııQO.·d~on x:arahi-..rın yOllinci yı1 edildi. manet sı ıye mu- M. 1. . y · b' k l" 
~ cra~ r. Bu günü tcsit içlıı bura- Meraıimin devam ettiği müddetçe d.. • • • ır ıva, Mıralay, kay- enı ır anun ayı-

S..t en parlak tezahürat yapıldı. tarihi kaleden toplar atıldı. Ve bu gc ŞeUhrfemıyaneetın~dllenıllbalırkaanpenOı·nrnUak- makam V• e binbaştlJ~a haSl hazırlanıyor 
ıılı or~n Yedide bütün tehir halkı cenin şerefine şehir battaıı başa ten- ~ 
~e tou~un şehre girdiği Akçeıme vir edildi. Vaktile tesisah ikmal edlip it hakkında mutalaa sorulmuştu. E- terft edenler 
~ltrın p andı. Saat on sekizde ilk te bir türlü cereyan verilemiyen e· manet ~ıhhiye müdiriyeti bu hususta 
ı.,;, aır P'i::dığı tepelerden bir ta- lektrik lambaları parlak ziyalarile şeh bir rapor hazırlamaktadır. Rapora Her sene olduğu gibi 30 Ağustos 
ltııe •• •: re kete geçti. Ve tıpkı 7 ri nura garkeyledi. Şimdi halk pür nazaran balıkanenin şimdiki yerinden zafer bayramında üçüncü Kolordu
•~ett. Yaptıkları şanlı muharebe neıe sokaklarda dolaşıyor. Ve birbiri nakli, yahut yerinde kalsabile esaslı da~ ter_fi ede~ erkan ve ümerayı 'IS· 
'Ytr ııı:' tekrarhyarak üç mangası, ni kutluluyor. Yarınki merasim sa- surette ıslahı lazmıgelmektedir. kerıye ıle zabıtandan bir kısmının lis 
~ .ngaaı ve nihayet kısmı küut bahtan başlıyacak akşama kadar de- Ezcümle bina tamamile bir balık tesini dün neşretmiştik. Mütebakı 
tilr ı e ılcrledi b' vam edecek yarın akşam Maarif sine hali haline getirilerek ortasında bir kısmın da bugün neırediyoruz. 

•ıtten k ve on ınlerce halkın ..... bahçeılnde Musiki yurdu tara- MiRLiVA OLANLAR 
llı..... tuı Opan "Yaşa!,. sadalan ve ..-- mezat salonu vücuda getirilmesi, sa-
oı::" anıa ftndan bir konser verileceği gibi Be- )onun bir tarafında taze balık satan, Miralayh~tan mirlivalığa terfi e-
'"ll. rı arasında şehre dahil 1-'lye ve Kolordu tarafından da mu- denler. İbrahi. m Lütfı·, Re•at, Ta.ıa't. • '" bir tarafında da tuzlayıcı mağazaları , 
••hre · azaam bir fener alayı yapılacaktır. b 1 d 1 H ı· · · la · İbrahım Zıya, Ahmet Nuri doktor 

~bir hegıren kıt'ayı Belediye namı- J!ERSIN HAPISA.NESINDE u un uru ması, a ıçın pıs su rının Hü . H - .. de 1 Yet ka ı k içeri girmesine mani olmak için bina- seyın üsnü, Hayri ve Suphi Pş. 
odu· rşı ayara nıu:ıka ön- ersin hapisaneaindeki cinayet lar 

'"" gu halde d ğ run önüne bir rıhtrm yapılması esas- · 
·~ıdi. B 1 . 0 ruca Belediyeye mahkumlarından Kasrm, Ferraç ve Terfi eden aıkerı' d·'-torlar ~ • •diye ·· ·· d k ları raporda müdafaa edilmektedir. "" 
er iar onun e i parkta a~- Hacı Ahmet arasında çok kanlı bir S Dokto.r kaymakamı Ra§it ve Sabri 

11Q ;L trahat •ttirildı· V b 1 k l .. .. d b" b" . . a<Tır su ıhhıye müdürü raporu Emanet ma- beyler mıralaylıg" a, hı"nbası Fehmı ve ...:ram d. . · c uz u ay~ avga o muı, uçu c ır ırtnı aı kamına verecek ve makamca da tas-
e ıldi. Krt'a zabitanına şe- rette yaralamışlardır. vip olunursa Vekalete gönderilecek- eczacı O~man ~hsan beyler de kay-

8 
TARSUSTA İKTiSADİ HAYAT tir. maka~i~~'YrT~r4~RFl 

ll k Emanette tediye EDENLER 
asabanın buğday Ve arpBSl kadar Şehremaneti ücretli memurların Piyade kaymakamlarından İbra-

/i ii l d ücretlerini evelki gün vermiştir. Ya- him, Hüseyin Abdullah, İsmail Hak-
. .'t.ı.ıı.su z m er/ de meşhur, UT rmden itibaren de maaş tevziine ba~- ,1 kr, Feyzi Bektaş, Muhiddin Mehmet. :u'. 'l'arsu~ı'a 28 (Milliyet) - Üç gün rada yattığı içın makam ismini alan )anacaktır. İhsan Hasan, Yusuf Hüsnü Recep 
'1ııı •c •e ı;nn. Çukur ovanın bu camide Hazreti Danyal elektrik ziya- EMANETTE BAREM ' İsmail. Hakkı, Mustaİa, Eşref Must;-
~üniin i .~.g~n kazası da paınukmah sı içinde kıyameti bekliyor. s,, :lana- Şehremaneti kendi memurlarına fa: Alı Rıza, İs~ail, Süleyman Sair, 
~un ik~~~~le sevini.p gülüyor. Ta pal da öyle. . . barem kanununu Eylül bidayetinden Nı~amettın Bekır, Sadettin Süleyman 
ili ~latınak 1 .eheınmıyet ve mev:Ui- TARSUS ÜZÜMLERİ itibaren tatbik etmek niyetinde idi. Saıt Mustafa, İbrahim Ethem, Ali 
~!•ut oldu·u ıçın .. hu.rada üç banka Tarsusun buğday ve arpası kadar Fakat bu husustaki hazırlıklar henüz Ahmet, Fen kaymakamlarından De-
' ı Ve Osg nu soyliyeceğim: Zira üzümleri de meşhurdur. Garp ve gar ikmal edilmediği için memurları da- mir sah Süleyma~. Bekir Sıtkı, Cemal 
'<t'- mantı banka! bi •imali cihetini kaplayan bag"larm ha bir müddet haremden istifade c- Apturrahman, Af,ır topçu kaymakam 

1-. "'nlarda arı. · · · • lar ndan Ah t Lltıiıı. aı •a-·na~t1a. n tı bankası •ube- çok güzel mahsulü var. Bugün Bağ- demiyeceklerdir. Yapılan hesaba göre kamlı d me zzet, Süvari kayına-
~·· - • l ba d niJ "tt' B barem münasebetile Emanet maa• arın .. an .. Yakup Ceınil, Alı· Rıza, lıiı::"r ll\Ua-e1a.1'çı.nde diğer bankalar ar şı e en yere gı un. . urası s H H """""8a ~ --ını da toprak renkli Tarsusu önüne ah- bütçesine senede 90 bin lira zammet- asan ~snu, Raif, Rıza Ömer, Ha-
llı . Çifçi h artırmış olması yor. Serin ve yaylaya benzeyen bir mek lazımgeliyor. san Tahsın, Mustafa Hakkı, Sahra 
b~cı~ ohnaıcta alkın memnuniyetini yer ... Burada ve bu civardaki bağ- GECELERi SEYRÜSEFER Topçu kaymakamlarından Mehınet 
~la~ İstiına1 ~e herkes kredisini tarda geçen senekine nisbetle çok faz Şehremaneti vesaiti nakliye ile ya- ~~rif, ,Mustafa,. İsmail İbrahim, Ap-

b ettııiye c erek bu bankadan is la ve keyfiyeten iyi üzümler var. yaların caddelerden geçmesi için sey tusselam,. Dervış Mehınet Haşim. A-
lid~ ... t •aına çaltşınaktadır. TARSUSTA ASA YIŞ rüsefer memurlarının geceleri kulla- d~ın Sabrı Yusuf, Hüseyin Avni İbra 
~etli Yağrn nında devaın eyliyen MÜKEMMEL nacaktan işaretli ziyaların renklerini hım, Halı.t Mehmet Nuri, Doktor Ha-

~f ~'lııarar gör~~labrıa. süne haşeresin- Tarsus kazasında asayiş ve inzi- tespit etmiştir. Kırmızı renk yolun san Tahsın !-fustafa, Mehmet Cemal. 
t ~\• Pamuk· . .ugday ve arpaya bat her tarafta olduğu gibi çok iyi ve kapalı olduğunu ve durmak laumgel ll_'lehm~t Saıt Ş:rif, Yusuf Kenan Şe-
i. tu'•diyor "~ çıfçıye iyi bir istikbal mükemmeldir. Şekavete süluk etmiş diğini gösterir. Yeşil renk yolun açık rif, .Ali Rıza Kamil Hüseyin Hüsnü 

l\Juğ · ""labada olan Tarsusun Kebilli kariyesı aha- olduğuna delildir. Ancak yeşil rengi Şerıf, Mahmut ~ecdi, Mehmet Fikri, 
ı' llıuı, undan şiJı:a ticaretin dur- liıinden Arap Tahir oğlu Veli Havra görenler doğruca cepheye ve sağa gi Osman Şerafe~tın, Hüseyin Avni, 

"" 11\aJısuı.. yet •den halk· pa- • k'" ·· d Al' Ah d' II d ki d" Mehmet Muhsın Al' R ~•t0;ıki UUün id ik . ' . . nıye oyun en ı ve me ın e- ece er ır. • ı ıza Osman 
ı,tl klıit P Y•ni . ~ edilmesını billiye geldiklerini haber alan jandar- Yeşil rengi görenlerden sola gide- Mehmet _Mecit. Ahit, Hayrettin Meh_' 
1)11 l'a 0Iacalttır. ıl<tiııadi faaileytlerc ma idaresi birinci mülazım Srtkı ll. in cek olanlar işaret memuruna malU- me_t, A~tu~rabun Süreyya, Aptülmut-

llıaıı;~8U•~n hus . . kumandasrnda bir müfreze sevketti mat verecekler, geçıne müsaadesini talıp Kamıl, Mehmet Fethi, Erkanı 
'l' r hır kaıa U•ıyetı, Çukur ovada ve bu müfreze, jandarma ile şimdiye alırlarsa sola döneceklerdir. Harp kaymakamlarından Bekir Sıtkı 
•rauı şirin .0lınasındadır. kadar müteaddit müsademeler yapıp A k A k Mehmet Fevzi, Harita. k<ıymakamla-

t l>.ıu~I' kasabadıc. kaçan bu azılı şakileri silahları üzer- s erı me tepler rmdan Tahir Sait, Baytaç kaymakam 
ı. •!tender; l<: YERLER ]erinde olduğu halde yakalaın'l ve bi Askeri mekteplerden bir kısmı ye- la~md~n Ömer Lütfi, Saı'~i Mustafa, 
l'ıla~ otd~ğii .~bırin yıkamp hasta o- l~klerine kelepçeleri vurup getirnliş- ni sene tedrisatına başlamışlardır. Di Huseyın Mustafa Ali, Hilmi. Ahmet 
'tn an ku llerdan" (T tır.• · ğer kısmı da yakında başlıyacaktır. Ferit Asıın, Halil Emlıl' Me.funet Nu~ 

•denb .""•t alan elekt ·~~;" ~~ Halk, Cumhuriyet idaresinin gös- ri Hasan, Mustafa Sad;k ·~ezacı Ke-
lııan t ~rı bu ka b rı - terdiği bu sür'at ve muvaffakryeti; mal Mehmet Beyler Mir~lfyhğa t~rfi ''n y,"nvır •tın ~ ayı ınwıtaı:a- katil şakileri çarşıdan geçiren jandar- etmişlerdir. · 

rde Yatın •~edir. Makam deni- malan alkışlayarak takdir etmiştir. 1 KA YMAKAMLICA 'TERFi 
a ta olan ve yahut o- M. EDENLER 

.&,_ "-l>At( • "' • Erkam harp binbaşılarından Ali 
·n danada Al>A PAMUK Parsa ile Kasaba bağlarında da %40 Terçi ede l Fuat, Mehmet Nuri, Mehmet Fahri, 
~nın Paııı~~Çen seneye nispetle bu nisbetinde Ballık hastalığı bulunduğu / I . n er M.~stafa Cevat, Yümni Aptülkadir. 

lı(ı,aar~da t ınahsul!i bereketlidir. anlaşılmıştır. Hus.eyın Nazmi, Cemal Muzaifer, 
~ınıııartıı, m Oplanmakta olan pam Bağların hastalığına çare; üzümle- Terfi edenler 30 kişi 2'.•kı İs~ail, Mehmet İzzet Şebabet-
"' l:!e aya baş~nda arabalarile şehre rin hır an evet serilmesidir. Amele bu tın Nurı, Feyzi Remzi, Tevfik Mus-
J' ı, '.tarafta anmıştır. lunmaması yü•ünden üzümler zama- kadardır tafa, Ahmet Kemal, Ahmet Ekrem 
U~ ~Yet iy; trnuk mahsul una ait nmda sergiye konulmamakta ve bun f urettin Şefik, Asım İbrahim, Öme; 
lir. U •eııe .f ~ ~atış piyasaaı bu- d d 1 Bundan bir müddet evci terfi im- İske~der, Asım Sait, Ahmet Neşet, 

12:•·ı Çı Çının yüzü gülecek- an ° ayr da hastalık baş göstermek tihanına giren komiserlerle polis me- smaıl Hakkı, Mehmet Adil, Hasar. 
'" ~ 8A.C tedir. murlarının terfileri evelki gün tebliğ Tahsın, Ali Rıza, Osman Bani, Mus-

ı• llUt" LARINDA Seydiköy ve Değirmendere nahiye- olunmuştur. Terfi edenler 30 kişi ka- taf~ Sabri, Murat Süleyman, Ömer 
~b~n köyler HASTALIK leri havalisinde bulunan Çal ve Da- dardır. Bu meyanda Eminönü mer- Enıs .Osman, Enis Kazım, İbrahim 
'!tat a bağlan e varıncaya kadar ve vas taraflarından gelmiş amelelerin kezi komiser muavinlerinden Nazım Dervış, R~za ~afer, Piyade binbaşılat/ I; ha'ncticea· na da teşmil edilen tet bu mıntakaya sevkleri ile çalıştırılma- B. ikinci komiserliğe, ikinci komiser- tından Alı Saıt, Hasan Tahuin, Selim 

~, ı 0tlarınd~~e K~malpaşa ile Par- tarı muvafık görülmüş ve amele sev- terden Yaşar B. ser komiserliğe, ko- . zzet, Yu•uf Mustafa, Ahmet Ferit 
nısb · çekirdeksizi · ·· k" · · l'k da 1 . miser muavinlerinden Ata ve Enver Hasan, Öıner Vehbi, Ahmet Faı"I< etınde .. .. erın yuz- ı ıçın a a a r ara teblığat yapılmış- l\.'f f 

-=:_ __ uruınekte olduO-u, tır. B. ler ikinci komiserliğe, santral po- usta a. Sırrı Arif, Osman Refet 
~ lis memurlarından Osman Nuri, mü- Mehmet Reşit, Halil Nazif, İsmail 

~ ~ f.üJüt lu ~ş~eri istiksal ilanı --- · ~:~;:~~!~:~Pe~~::~:!i:~~~:'; ;.?~l:~~~=~i:P~~:~~?~~:~~~~ 
""ır, "'tllı~r·,avi1·la Veka" letı"nden •, B. . x- tu, Ahme~ Arif, cemaı Sabit, snıey-~ ., •-. .. ır ffiUSeTTı ÇOCU5 U m~n F~thı, Vasfi Rıza, İsmail Hacı 
ıl 1tı-: tle ayetinde N"l"'f d li .. . b Alı, Alı Hüseyin, Hüseyin Cevdet 
il' .,,''ll\(f serme b "ı u er, e çay ve tevabıının def'i mazar- Oğuldu Rıza Cevat, Nuri İhsan, İbrahi~ 

!1ıiltie ~ Viicud atak.lı~mın kurutularak Bursa ovasının islfilıi zı- Mustafa, Ali İsrail, Hüseyin Tahsin 

~..; l~._·1 .Sı) <>;;_U •. e getınlecek ameliyatın (19 teşrinievel 1929 Cu- Hasköyde oturan (lS) yaşında Hasan Basri, Necmettin Haydar, cc'. 
f',ı I '"G l"' b"'f.lı s Kemal isminde bir musevl çocuğu mıl M h A 

Hükumet bu sene zirai istihsal ko
operatiflerile meşgul olacağı cihetle 
Ziraat bankası bu hususta bir kanun 
13.yihası hazırlamaktadır. Bunun için 
başka memleketlerdeki zirai koopera 
tifler de tetkik olunmaktadır. 

Bir taraftan da Avrupadaki tica
ret şehbenderlerimiz yaptıkları tetki
kat neticesine ait raporları Ziraat 
bankasına göndermektedirler. 

EDiRNE VALiSi ŞEHRiMiZDE 
Edirne valisi Emin bey mezunen 

şehrimiıe gelmiştir. 

POSTA BAŞMÜDÜRÜ 
Bir müddetten beri mezun bulu

nan İstanbul posta ve telgraf baş mü
dürü Hüsnü beyin mezuniyeti bitmiş 
ve tekrar vazifesine başlamıştır. - . -

Ecnebi gazeteler 

Ankaranın imarı 
Yeni Tllrklye istikbal için 

nasıl çalışıyor? 
Pariste çıkan cAutorite• gazetesi 

memleketimizde takip edilen imar si
yasetinin gittikçe faydalı neticeler 
verdiğinden bahsederek Ankaranm 
imarı demek yeni Türkiyenin daima 
istikbal için nasıl çalıştığını gösteren 
parlak bir delil olduğunu yazmakta 
ve ezcümle şunları demektedir: 

«Merkezi hükümetin İstanbuldan 
Ankaraya nakli zamanın tekam!ilüne 
bir alamet teşkil eder. Türkler bu 
naklin bir harabiyet alameti olmasını 
istemediler. Onun için ~alışıyorlar, 
istikbali kurmak için yeni esaslara 
göre çalışıyorlar. Ankarada temerkfı• 
eden bu hakikatin kabili münakaşa 
olmayan delilini gördük. Burası artık 
taşrada her hangi bir şehir değil, ye
niden hayat bulan bir milletin ayni 
zamanda resmi olan bir merkezidir.:'> 

ıstanbul çuma g11ı leiı 11 -- - ıııori' 

''Bir git te gör· ... A an 
güzel eğlendik .. ,, 

e 

O güzellm adalar dururken bu adayı gittik 

gördük •• Allah sahibine bağışlasın 
Sabahleyin Gülhane bahçesinden şılıklı hazin haıin birer paraç lfCY 

gelen gürültülü bir mrzıka sesi ile u gevelemeğe bagladık. Bütün adada 
yandım . Coşkun bir seyirci alayı So bizimle beraber tamam altı kişi var. 
ğukçeşme caddesine sıralanmış, Tes- Gazinodaki adamı saymıyorum. 
mi geçitten dönecek askerleri bekli- MHlmya o buranın yerlisi sayılır. 
yorlar. Hemen herkesin yüzlinden • Gelirken -iştihamız açılır- diye bir 
neş'e akıyor: 30 Ağustos ... Bu sene sürü şeyler almıştık. Halbuki bu uy 
çok güzel bir tesadüfle tatil gününe ku getirici manzara karşısında büs
düşen bu büyük bayramımızı ne ka- bütün iştihamrz kapandı. Paketleri 
dar sabırsızlıkla bekliyorduk. 30 A- yene sarıp sarmalıyarak bir kenara 
ğustos ... Bizi ebediyen düşman is- koyduk: 
~Hasından. kurtaran Lozan güneşinin - Hadi dedik, bari sahili dolaşa-
ılk fecrını, bu gün idrak ettik. Kur- hm 1 
tuluş bayramı, kurtulan millete ve Güneş tepemize kızgın bir bakır 
onun kurtarıcısı Bü!.ük Gazi ile za- tas gibi yapışıyordu. Şurası senin 
fer ark~daşlar~na mubarek olıun. burası benim derken adayr bir bq-
Kendı ken~ıme: .. .. . tan bir bap dolaşmışız. Hani salı.il-

.:- A .. ~edıın, ~~gunun l"refıne d~ güle oynaşa, çml çıplak yıkanan 
guzelce eglenınelıyım, doğrusu... çıfler görecektik, hani saatlerin na-

Güzelce eğlenme~ ... Fakat nasıl? sıl geçtiğin.den haberimiz olmaya-
Sık sık tekrar ~derız: . . caktı? ~anı o açıkta dolaşan sandal 

- Ah, ne guzel eglendık ! derız . lar, hanı o .... Hah .. nihayet yaka
Yalnız malum ola ki bu sözü sarfet tadık. Hem de nasıl. . tam "cücmu 
mek için ~utlak~ eğlenmek .lazıı_n meşhut" halinde . Bunlar Hasköy 
gelmez. Bır haylı para sarfedıp bır kaçkınları olsa gerekti. İkisi de kı
hayli yorulduktan sonra "Ab, ne gü zıl saçlı, kızrl tenli ve gök gözlü .. 
zel eğlendik I" demek bir nevi teselli Öyle sarmaş dolaş olmuşlar ki ii
yerine geçer.. . . nizde bıçak olsa da ayırayım dc..c-

Hcr halde ısmını olsun duymuJU- niz, ayıramazsınız. Adeta "hallü &a
nuzdur. Pendiğin yarım saat ötesin- mur" olmuşlar. Arkadaşım, bu man
de hır adack vardır: Bu ada iki gün zarayı görünce; 
evveline kadar benim .. için Antil a- .. - Ha .. dedi, bak bunlar için ıö
daları kadar meçhuldu: zum yok. Buranın zevkini bunlar çı-

- Efendim, ada değil adeta cen- karıyorlar. 
n~tten bir köşe. . diyorlardı, aman Pavli adası da Pavli adaaı. . işin 
hır git te gör ... öyle eğleneceksin, iç yüzü şimdi anlaşıldı. 
öyle eğleneceksin ki. ." Yürüdük. On dakika sonra yıne 
Hakları varmış. Öyle eğlendim, eski yerimize dönmüştük. Biraz _. 

öyle eğlendim ki hiç sormayın... ra ikimizi de uyku bastırdı. Ağaçla-
Sabahleyin erkenden bütün hazır- rın altına uzandık. Hay keşki uzan-

hğımı bitirmiştim: maı olaydık. 
- Nerey~ böyle? Diy~. soranlara: . Yarım saat sonra gözümüzü açttk 
- A .. dıyordum, bugun dokun- kı ne görelim, her tarafımız haşır 

mayın keyfime, Pavli adasına gidi- haşır, hatta hatır hatır kagınıyor. 
yorum... Kaşıdığımı:z yerler bir saniye sonra 

Bunu söylerken kendimi henüz kıp kırmızı kesiliyor. 
keşfedilmemiş bir arazide tetkik se- - Bu da nesi? Diye düşünceye 
yahatine çıkan bir kaptana benzeti- vardık. Fakat kaşıntı devam ediyor
yorum. du. Adeta iti gücü bıraktık kall•-

Tariflerine bakılırsa hu adanın hkh kaşınıyoruz. Vakıa "k~koz o
dünya yüzünde bir eşi daha yoktur. lup düşünmedense uyuz' olup kafln· 
1:~miz hav.~, l~kesiz ~eniz, pilf!ir p~ ~a~ evladır" derler ama, ya böyle 
fur esen ruzgar, denıze serbesçe gı- brzım gibi hem düşünmek, hem ka
rilebilecek tenha sahil. .. Sonra her şmmak ikisi de bir araya gelirse .. 
taraf ağaçlık. Eğlenmek için bundan Saatlar elimizde, kaşına kaşına san 
daha iyi yeri nerede bulursunuz? dalcıyı bekliyoruz. Sözünde durur a 

A.man yarabbi.. Meğer hayal ile dammış. Taın vaktinde geldi. 
hakıkat, bazen ne fena çarpııırlar· Bu kaşıntının sebeplerini ona sor-
mış ! duk: 

. Aday~ gittik, gördük .. ~ll~h sahi- - Olur bazr dedi, ağaçlardan tır-
bıne bagışlasın ama, o guzelım ada- ttl düşüyor da. .. 
lar du~urke~ bu. ada karikatürüne Trene güç hal ile yetiştik. 
bel baglamagı dogrusu ben anlama- Vapurda tanıdıklardan biri sordu: 
dun. Neyse, vapur ve trenle bir sa- - Nereden bu goliı ... 
atlik bir seyahatten sonra Pendiğe - Pavli adasmdan .. 
v~rdık. İst~syon civar~ pe~ hoşum~ Arkadaşım gülerek tamamladı: 
gıder. Gaıınonun serın hır bahçesı - Aman ne eğlendik ı.. 
vardır. Tren yorgunluğu ile hemen 
orada bir iskemleye ilişiverdik. 
Şunu haber vereyim ki yalnrz deği 

lim. Yanımda, bir arkadaşım da var. 
O da benim gibi Pavli adasının met 
hini işide işide kulaktan aşık olmuş. 
Bir haftadan beri söyler dururdu. 
Kısmet bugün imiş. Bahçede tabii 

hep o cennet köşesinden.dünyada bir 
eşine daha tesadüf edilmiyen ada
dan bahsettik. Arkadaş. pek erken 
dönmek taraftarı değildi. "Sandalla 
gidecek değil miyiz? Tenbih ederiz, 
şöyle ortalık kararınca bizi gelip a
lır." diyordu. 

Gazinodan çıktık. Sahile doğru yil 
rüyoruz. İskele önünde biraz mola 
verdik. Aksi gibi görünürde sandal 
yok. Arkadaş dediki: 

- Yahu, nasıl oldu da bizim Pav
li adasına gideceğimizi haber alama 
dtlar ! 

Nihayet bir tanesi göründü: 
- Gel bakalım, kayıkçı .. 
Yanaştı: 
- Nereye gideceksiniz? 
- Pavli adasına ... Götürüp geti-

receksin. 
- Hemen dönccekmisiniz? 
Ben atıldım: 

M.S. 

Tahlisiye 011uıni müdörlü~üodea: 
Bedeli keşfi (3000) ve küsür liraya 

baliğ olan Anadolu Kavağındaki azn. 
barunızm tamiratı aleni surette mli.rıa 
kasaya konulmuştur. 16 eylül 929 pa 
zartesi günü saat tam on dörtte iha
lesi icra kılınacağından talip olanla
rın keşifname ve şeraiti fenniye liste
lerini görmek üzere tarihi mezldl:re 
kadar Galatadaki idarci merkeziyeye 
müracaatları. 

lLAN 

"'. 
:ı lııt, •ta edjl"'eaa~ 14 te Ankarada nafia vekaletinde ihalei kat- dün sabah arkadaşlarile beraber deni- · e met kif, Mehmet Muh3i11 
r. .., k u k al arf Tevfık. Mecdi Münir Mustafa B h' 

~!lı zre ap ı z usulile münakasaya konulmu- ze girmiş ve yüzerek sahilden bira• Hüseyin Vasıf, Hasa~ Mahmut ~1e1~ 
,:·':1!.ı:ı eljYatın bed açıldıktan sonra şakalaşmağa başla- met Asım Şakir, Osman Yusuf,' Dila-
~ ~tı llluvak eli muhammeni (üç milyon lira olduğundan mışlardır. ver Ömer, Yusuf Nazım, Hilmi Ö-

Ali Riza Mehmet, Mustafa Ratip, A
li Remzi, Mehmet Zeki, Mehmet Muh 
tar, Ahmet Nurettin, Şevket Rifat, 
Ali Rıza, İhsan, Ahmet Niyazi, Hay
rettin İbrahim, Ahmet Şevki, Recep 
Semi, Hüseyin Şevket, Ahmet Hulü
si İsmail, Hasan Tahsin Osman, Re
cep Şaban, Mehmet Arif, Rernıi Sa
lih, Baytar Mehmet HulUsi, Ali İs
mail, Eşref Mehmet, Lütfi Hüsnü, 
Ahmet Hilmi, Ahmet Cemal, ı,mail 
Rernıi, All İbrahim, Süleyman Sırrı, 
Sabri Salih, Ömer Ali Osman, Nazım 
Veli, Mehmet Emin Abdülkadir, Ha
lil Ahmet, Mustafa Sadettin, Mehmet 
Adil, Şahabettin, Ahmet Mithat, 
Mustafa Şevket, Hacı Mehmet, Ah
met Zait İsmail, Necati İbrahim, Yu
suf Osman, Hasan Basri, Ahmet Zi
ya, Muhabereden Mehmet İbrahi'll, 
Hüseyin Cevat. Mehmet Ali, Hüsa
mettin, Hasan Fehmi, Mustafa Akif, 
Cemal Hüseyin, Bahri Mehmet Zeki, 
Hulüsi, Osman, Mehmet Muhtar, Os 
man Necmi, eczacı Mehmet Cemalet· 
tin, Hüseyin Hacı İzzet, Mustafa Şev 
ki, Ahmet Hulüsi Yusuf Ali, Hüseyin 
Hayrettin, Emin Hüseyin, Mehmet 
Sabahattin, Mustafa, Mehmet Hiisnii, 
Cemil Tevfik, Mehmet Ali Mustafa, 
Cemil, Mehmet Suphi, Hüseyin Sa
lih, Avni Lütfi, Süleyman, Mehmet 
Şevket, Kadri Hasan, Mehmet Mecit, 
Haritadan Zekeriya İbrahim, Sahri, 
Mehmet Necip, Sabahattin Hakkı, 
Halit Ömer, Süleyman Numan, Meh
met Muhittin, Mehmet Emin, Hüse· 
yin, Mehmet Kadri, Mustafa Sabri, 
Nazmi Mehmet, Mehmet Faik, Meh
met Zeki, Topçu Mustafa Ragıp Lilt
fi, Abdülkadır, Bedri, Rıza, Mehmet 
Recep, Süleyman Haydar, Yusuf Zi
ya Mustafa, Piyadeden Osman Nuri, 
Mehmet Rasih, Mustafa Mehmet, İs
mail Hakkı İbrahim, Mehmet Sabri, 
Hasan Sabri, Yakup Remzi Mehmet, 
İbrahim Ahmet, Mehmet Mustafa, 
Abdurrahman Osman, Şemsettin Ali, 
Mehmet İzzet, Şerif Ahmet, Ahmet 
Nazmi Hüseyin, Melımet Mustafa Ce 
mil, Necmettin İbr:ıhim, Mehmet İb
rahim Lütfi Must.afa, Hasan Hayri, 
Cemal Ahmet Emın, Ahmet Hamdi 
Ali H~ydar Emin, Yusuf İsfendiyar: 

- Ne münasebet! Adanın zevkini 
çıkarmadan dönülür mü? Artık sen 
bizi dörde doğru gelir ahrsm ... 

Edirne şehrinin münakasada bu
lunan alektirlk te'slsatına müddeti 
muayyene zarfında teklif olunan be· 
deller haddi layıkında görülmediğin

den münakasa müzayede ve ilhı~e 

hakkındaki talimatname ahklmına 
Le.flkan münaka;ası hükümsüz ad
dedilerek bu defa imtiyazı verilmek 

suretile 20,8·929 rarlbinden itibaren 
yenlden yirmi gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle münakasaya çıka 

rılmışm. Talipler şartnameyi Edlcne 

belediye riyasetinden talep edebillrlıır 
ralipler proJede gösterilen 90000 do
lar üzerinde •ı, 7,5 yüzde yedlbuçuk 
n!sbetinde te'minal akçecinl ve ya 
banka mektubunu ve tekl!fstını ha• 
pullu varakayı bir zarf derununa ko
yup üzerine elektirik işine ait oldu
ğunu yazarak 9-9-929 tarihine ka
dar Edirne belediye meclisine tevdi · 
eyleınelerl illn olunur. 

l
. ~. 1kıııtf al ed'l kate .mıkdan (225 bin) liradır. Ameliyat beş se Bu s~rakda. 1Kemkadl .fbazla su yutmuş mer: Necmettin Hacı Celal, Hüseyin 

"'- ı ec kt ve taketı esr ere ı e dog· ru gitme- N A iilh. 
ı~f uı·av e ır. ecı~, pt alim Hasan, Ali Sait, 

1,,. ·•e "' el ğe başlamıştır. Her ne kadar vaki o- T h Ah 
'°'. "vtvelile .... ~.name ve şartnamei umumı' ve fennı·yı· ve sı'lsı'leı· l · · d ·· · k .a sın .met Mithat, Hüseyin lbrat ~· e "'Ullak an ıstım at uzerıne urtarılması i- him, Demıryol binbaşılarından Meh-
( ı,'İ Ve t.eklifnarn asa şartnamesini ve mevcut projelerini gör- çin çalışılmış isede kurtarılamamış ve m~.t ~H. Mehmet Nasmi, Hüseyin 
~~ 8ilık ibr . e, suretile münakasaya dahil olabilmek için ne boğulmuştur. '"""= Husnu, Yusuf Keınal Mustafa, Bay-
~t beu U.~Utn :~. 1~.zn;? geldiğini öğrenmek isteyenler Ankarada Benzinle intihara tar Memduh, Hüseyin Mustafa, hari-
~l~i jli ttıuk:ab~urluğüne) ve Bursa da su işleri müdürlüğüne t~dan Mehmet İsmail, Ahmet N rc"-

1. li~·. •ev<lıtın .. ~~e. evrakını almak isteyenlerin de Nafia ve- feşebbiJs t~, Kadri, baytar Recep İbrahim Ha-
""~l'ada foJ ınf~durhiğüne müracaat etmelidir. Samatyada oturan Artalos i•min. hl: Haydar Kaııın, Sadettin, Ali, Ha-
tıı.,;."' OlUtıa. r~ı- at ıa v. ekaleti müsteşarhg" ma makbuz mukabilinde de ırenç bir ermeni kızı niıanlanmak ~ıt Züh~ü, İsmail, İbrahim Ali, İbra
~. """' eki f ' ted'"' b' R d lik nl ·ı hım}akır .. Mehmet Ali, Hamit Alı', 

' 81) gün" 1 nameler balada mezldk (19 teşrinievvel929 11 1
"' rr um e a 151 1 •nişan- Aptulkadır Mustafa HulUsi Sül 

~~ar· lu '1it soun dı·o,·r1deerkı·adı:srtt~~,ual ledilı:lea:ellğli ilin ru~, §'.'.~;~:~:~ ~·=~~ili~:t~,~~;~ 
!. 'I l l rek kurt.nlmııtır. ~n Hı!mı, Ağır topçu Mehmet Ham 

t la k Al - dı, Ahmet Kadri, Cemal Hidayet 
ttı~~dudıı f Ve a etinden· BiR KAYIK DEVRiLDi Hakkı Mehmet, Ahmet Cevat Ar' 
lı. ~ ltr •nnı • Ahmet isminde birinin idaresinde- Şevki, İbrahim Kaşif, Mazhar Arif 

1 

~·~ lı..Odkide İra~Ranıeain.• ıner Adanada su işleri müdürlüğüne ki kayık kavun ve karpuz yükl!i ola- Ö~er Muhiddin, Mehmet Sala.Jıattlıı 
L,tkaL· <inada Bve tahdit kı- ve Ankarada sular umum müdu- rak Bostancı öqünden geçmekte iken ~lı Hasan, Haşim İbrahim, Fuat Ha: 
°"t' •ıı~es· erdan hav · 1..... .. . denizin fenalığından kayık sallanmış 1~,. Bilal Mehmet, Ahmet Nuri, Hu
dtıı f İstik: tnde su işle · z~ı r ugune muracaat eylemelerı. ve kavu.n~arla karpuzlar bir tarafa yı- lusı, Bekir Feyzi, İbrahim Hacı Rıza 
ı..:llroj §af ve buna r~~e a~t 3 - Taliplerin hektar başı- ğıldığı ıçın muvazenesi bozularak Sabri Ali. • 
lt~ıı 92ğelenn tanz· . mustcnı- na teklif edecekleri fiatın Kırk devrilmiştir. BINBAŞILICA TERFi 

i~~lei Çarşamba ı~ı ~7 teşri- bin hektara darbından hasıl ola HER GONKO KAZALARDAN EDENLER 
~ka katiyesı· . g nu s.aatl4 cak bedeli muhammenin yuz" de Erkaniharp Raif Fethi, Mehmet 

) !?alı ıcra edılm k d' b Evelki gün Samatyadan geçmekte Behzat, Haydar Muhittin, Ahmet Ce 
~ k011 zarf usuliıe m" e ye ı uçuğu mıkdarında temi- olan 2-104 numaralı otomobil Ha-

t~<-.,_ '"" u.lınu•tur unaka- natı muvakkate ınektubı"le şart- atı ism. de bir • k h mal,. Sami, Mehmet Şevket, Mehmet ,,.., 'al ~ l'.k ın çocuga çarpara te - Cemıl, Emin Nihat, İsmail Hakkı 
·•ı lpl · · n · d ·· t ·ı k h eli surette ya. ralamıştır. K" . ~ evel erın Yevm· amesın e gos en en evra ı, ve _, a!"il Hasip, Mehmet Rifat, Aptüs-

'ıı t~ Ve lllahaUi aıneı1i me_zk~- saik ve teklif mektuplarını yev- iKi ARKADAŞ ARASINDA selam, Hakkı Süleyman, Celiiletin 
':;ıe "e tıı tetkik etın k yatı go- mi mezkurde saat 14 den evel Zekeriya ve Recep isminde Kara- Mehmet, Zekeriyya, Emin Mehmet, 

~'\ •il· Ut k:avclena: ve ~ar~na- Ankarada Nafia Vekaleti Müs· gümrükte oturan iki arkadarş evclki Ahmet Şükrü Hasan, Mehmet Hulil
llor~,. n· ... el ve muna- teş:ı rlığma rrakbuz mukabilın- gün kavga etmişlerdir. Neticede Ze- si, Osman Kazım. Hasan Suphi, Re-

ı R uı l· 17 ·p l t 1. I l .. 
1
, keriya Recebi ağır surette arnınrlan cep Fehmi, Bedri Emin, Hüseyin İb-

c c e .uı ey eme en ı an olunul'. yaralamı>tır. rahim, Mehmet Rahmi, Sabri Kamil 
• 

Remzı Şaban Mehmet, Muhtar lbra
him, Vahit İsmail Mustafa Fazıl Şe
refettin Emin, Ahmet İbrahim, İ;ıük
rü Hüseyin, Mehmet Avni, Cemil İb
ralıim, Hüseyin Şükrü, Haşim İbra
him, Mehmet Nail, Abdullah Hasan 
Osman, Cemal Hasan, İımail Meh-
met, Ali Sait, AIJ Rıza Ali, Nurettin 
İsmail, Mehmet Cemil Abdullah, Ce
mal, Nazım Habil, Ahmet Hamdi 
Mahmut, Mehmet İhsan Refik, Ha
lit Ahmet, Mehmet Mustafa, CeLilet 
tin İlyas, İbrahim Ahmet, Süleyman 
Riza, Ahmet Hüseyin, Osman Nuri 
Mehmet Nuri, Hasan Tahsin, Meh~ 
met Kazım Arif, Mehmet Hacı Nail 
Abdurrahim Zülfikar, Refik Hac; 
Mustafa, Memduh Veli, Halit Mus
tafa, Ahmet Raif, İsmail Hakkı, Ha
san Necmi, Refik Ahmet Yusuf, Hü
seyin Vaıfi, Zeki Haydar, İhsan Sa 
dık, Abdurrahim Mustafa, Abdulva
hit, Mehmet Cemil, Hasan Hultlsi, 
Mehmet Necmettin, Ali İbrahim, E
min Hüaeyin, Yahya Ha~im, Nazmi 
İbrahim, İsmail Hakkı, Mahmut Hak 
kt, Alaettin Yahya, Mehmet Emin, 

Mehmet Bahattin, E§ref Zühtü, Mııs 
tafa . 

Bunlardan başka 72 bahriye yüz
baıısı binbaşı olmugtur 

Arkadaş itiraz etti: 
- Canım, dört de pek erken değil 

mi? 
- Değil. . Hatta geç bile .. Sonra 

İstanbula ne vakıt yetişiriz? 
Mesele yok. Karar verildi. Saat 

taın dörtte sandal dönüp bizi alacak. 
Nevale paketlerimizi çantaya yer

leştirerek sandala atladrk. 
Çala kürek, sahili takiben gidiyo

ruz. Nihayet Pendikle Tuzla arasın 
da adacık siyah bir ben gibi görün
meğe başladr. Biraz daha yaklqıno 
ca bizim arkadaşta ilk sukutu hayal: 

- Etme yahu. . Pavll adası bu 
mu? 

- Bu zahir! 
Elini çenesine dayayarak düıün

meye vardr: 
- Hayırıız adanın ne günahı var-

dı. . . öyleyse .. . 
- Bilmem .. . 
İkimizin de ağzını bıçaklar açmı

yordu. 
Karaya çıkarken adanın cennete 

benzer köşelerini beyhude yere arı
yorduk. 

Biraz ilerde küçilk bir gazino .. et 
rafında küçük ancak bir seccade ka
dar gölge veren bir kaç ağaç ... Di
ğer taraflarda ne bir ağaç, ne de ya
şayan bir mahluk. 

Her taraf gün sıcağında cayır ca
yır yanıyor. Şimdiden ikimize de 
esneme geldi. 

İtiraf etmek istemiyoruz ama, ba
kışJarımız ne demek istediğimizi if 
şa ediyor. 

Nevale çıkınlarını açtık ve kar-

ihale 9 eylül 929 tarihine mu
sadif pazartesi günü saat on altıdadır. 

lstanbul yatı mekreplcri mubayu -
komisiyonu relsUfinden: 

Gazipaşa, Dumlupınar, Hakimı
yetlmilliye yatı mekteplerinin 9.lO 
Mayıs sonuna kadar un, odun, zq
tinyağ, beyaı peynir, sebze, kuru 
sojtan, patatis, irmik, ibti yaçlan 

kapalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. lbale Eylulun 9 uncu pazar· 

tesi gilnU saat ondörtten itibaren 
sırasUe ortaköyde Gazipaşa kız şehir 
yab mektebi mildilrlll.k dairesinde 
lstanbul yab mektepleri mubayaa 

komisyonunda icra edilecektir 7/:;o•;, 
nispetindeki muvakkat tem.inat ile 
Fındıklıds yüksek ml"ktepler muha · 
sibi mesullüğıine yatınlırak alınacak 
makpu?.lar teklif zarfları içine lcunu 
tarak o gün saat ondıirdc kadar 

komisivon reb,,li~lnl' vcrmcliltir Ş:ırt

namPler her gim o~leden s nrı 

komısı n katiplinimle ı; ırülehilir. 



\llU..l'ı. t.r CL .\L\ldE::ol JJ .\Gl~Tu... l • • _. ı ra,ırrdık. Şüpheyi mucip hiç bir e-1 

'
~· oer bulamadık. Şayanı dikkat olan 

• ~ cihet iki bokçi köpeilnde lıl• bir ht 
·~,. t::,•n eaeri gllrülrnemui idi. O geqe 

. • ııe uyumadı, ıabahlıdık. Ali bioe 
ASRI UMDISl "MILı..l\'IT • Tll. ıu taflllitı verdi. 

1 Ağustoi 19i9 - Uyku araıında bır aralık uyan-

c AVA mıttım aıaiıdaki odadan bir ııe• !;it 
BlTG{ ~1{ H tim, kulak verdim biriıi beni çağın-
ı hara cı azami 28 as ırl 21 yor, hem de kUrtçe "Alo" diye, ben 

Jeıt c ldL \ ınn hava ekseriyeti• ııenl zannettim ıes verdim, aenı ça
ğırdım, cevap alamadım, aldandım 

aı k clıcak ıJzglı p<ıyraıdan mu· zannettim fakat, b § dakika aonra 
ta>a ıı cscceknr. tekrar ayni su arka11ndan bir takım 

16flar, anladım ki beni Urkütilp evi 

r Haftanın·---.. 110yacak, açtım penc reyi ateş ettim. 
kaçtı gitti, yalnız nereden gelip ney azısı reden gittığini anlayamadık, hem 
beni tanıyan bir adam olduğuna da 

Cesaret bahsi şüij~ lıs~·~n hep rıinirli idik, kim-
Kadınları bılmem, likın ukeklc: di bu Aliyi ürküten ve b: bırakma

ara ıncla korkak olduğunu itiraf elan cTe girip çıkan adam? Hep bu 
ed ne rut geldiniz mi, hiç: dütlince tesiri altında aaabımı:z pek 

Gillette ıraş bl
çaklarının ima
linde yapılan 

• tn ton tfcrDbclcnX. bunJıM 
totlun Sht!l'ı<ld çd!Alndaı .,,.. 
pıOI •t ycz!ttinin pek keskın bu
fQnmuo lw•bilr bır bıça)I• mll
baddit defab:r mOıtıe:nh bir ~ 
rıett-.: u·•t alunııblmesı t~spft 
C"dılmı1tir 

\' ob ~'ltınudan evvel bır ~ 
kC"ı a1maNn dtrhatJr ~diıııı. 

~ ,::.~ ..... 
···~ o .,. o .. o .. ~ 

Qillette _ Birader, ben korkak bir ada- gerilmif bir halde idi. Ben biraz da 
m;m Alqam ıular kararınca ıokağa ha mlll~ylm dUtllııilr takımından ol
ç k,,,,-.am 'diyene tesadüf ettiniz mi? doğum ıçln onları oyalayacak feyler •••-••••••••! 
.ı;. er terıadiıf ettinlzse hemen mfu:e arıyor, gramofon çalıyoc, radyo dın- Doktorlarınıza sorunuz: 
ıu~reıine heber verin, çünkü bu pek letlyordum. Bilhawa o akpm bi!- BIOLACTYL 
ıı:.na pek nadir bir .. ydir, Derhal mil mem ne münaııtbetle Radyoda bır 
._ae teıhire bqlamalr. Eğer te- muaiki müsameresi vardı, ba'ını top 
ı.adüf etmedinlzae hayatta bir ıey landık, aaat tam dolrıızde Radyo bat Mide ve barsaklardaki taham
k.:ı> betmiş değilıinlıı. O halde beni ladx: 

mUr ve te~emmümü temizler 
1 HALLERİ ve SA. 'CJLARI 

defeder 

dinl<yin. B•n eaaaen göıünll tattan - Alo Alo, b~ruı İatanbul ... ~
sakınmıyan deli ceaurlardan değilim, ha alt tarafını dınlemedn Ali yerın
fakat rllzgAr patırdrll ve kapı gıcırtı den fırladı ve . . . 
ıarından uykum kaçacak gibi korkak - Hay Allah kahretaın, ıtte bent 
ta değilim. Bu halime de edna mer- çağıran herif 1 . . Beykoz orman memurluinuca za
tebe ehcmmıyet atfettiğim yoktur. Her Jey anlaşıldı. Radyo ~lının bt ve müsadere olunan iki ballı 19-
H att c 6 r ve a korkak olma- yattığı odada duruyordu. Vak a ge- .. 
,;ay ıı:da~I~ h ç fur alAkaaı olma- ceai dliğmui açık kalmı' ve kim bi- n uç bailı ~ ~~lı 49 de~e:, m";'" 
d ın c v Köro · lu de rinde olmadı· lir hangi istasyon· ul çenberden iki -.. sının er • 
ıgıru iç~n kork~kların aç kalmayaca - Alo Alo! diye •ealenmişti. Ali met! yüz ve Üç baibehaınmli "",!'_~ de.. 

gımız b k d' · ·d t ukk' d k metine 180 kuru• de mu ...... megım bildiğimden kaygulanm araaın- unu en ısıne nı a C..• ı e ere • ' 9 ihl d "ti 
da bu meselenin yeri yoktur. Buna eTI ayaklandırmı,tı. O gıin bu gün- nel ve lf! •11u•.~oa 9~ d;İ n :; ı -
ra men size ba ımdan e miş bir dür her akşam Radyonun kapalı o- haren yımu sun mil . ete. m aye-

g • nl . ğş g ç lup olmadığına bakmadan yıtağa gir deye çıkanlmııtır: Taliplenn Beykoz 
vak ayı a ataca mı. . orman memurluiuna müracaatları i-

Ge\en sene bu mevsımlere doğru mem. "ELEK ı· ol ur 
i yf. · d b. ,. an un . 

:~~~:~1~:~:r·~5~~F
1

~i ~~~ ··m.···1·-L·-·L-1-y···-E·-··-·T-IiiiN.--iiııiiEiiiiiiG~·L..,;E~N..o•c~E~L~-~E~~R~-~I-~ 
s:z arnsmda silfilı taatla!ne kadar da 
i erı gidildi~ni söylersem ifin o eena 
arda bize civar olan yerler ııek6icai
nin asabı üzerinde yaptığı tesire da- 1 
ır bır fikir edinmiş oluraunuz. O gün 1--+---+--+
lerıie adeta akraba denccek kadar ya 2 
ıun doatlarımızdan bir ailenin Ali l&
minde benden bir iki yaı küçük oğlu lj 
da bır kaç ı:ün kalmak üzre bize mi- 1, 
ı;afir gelmi9tı. Bu Ali ta çocuklu-

leliinci ıa,urları 
lıuı~ ıı~ıt poslası 

v~u::rı 1smet paşa 
va"cJuru ı ~vlıil pazar 

unu tarı- ~aat 15 te Galata 
rıhnmın- f 1 hare
dando~nı zm re ket 
edecektir. 

Kara~eniz ,ustası 
ANADOLU 

VAPURU 
E~aı PAZAR .~:! 

'\ icecl rihıııır,dan baıckeıle doğ· 
ıu 'Zonguldak, lnebolu, Gerze. 
·amsun, Ordu, Gireson, Trabzon. 
'üım•n•. 01 e Rizeye gidecek-
tir. 

Tafslllt için irkecide Yel
kene! ilanında kA!n acanta-
sına mi'.iracaat 

Tel. bcanbul 1515 
Ve Galatada merke' rıh

tım hanında Çelepidl ve ata
filopatl acantalığına ·müracaat 
~efon Beyogıu 854 

;\Al'.\l YAPl'RLARI 

lzmlr postası 
Seri, lftks ve muntazam olan 

ADNAN vE~~~r 
2 inci PAZARTESİ 

gtinfl 16 da l,ılıta nbtımından bare
keıle ( lzmtre) ve Çarşambı gilnll 
lzmirden lsıanbula hareket eder. 

Galatı Gümrük kartısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu
mi ıcantalı[tın• müracut Telefon 
Beyoğlu: 1041 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

• eri, lüks karedeniz postası 

gundan beri tuhaflığı vc atıp tutma- Mı"}}et 
sı ıle aramızda tanlIUDIJ olduğu için 

vapuru 1 
EylOI 

f\AIHK ZAJ.JE }JlHADEH-
1.EH VAPURLARI 

l< A HA DE ı 'TZ 
MUNTAZAM \'E LÜKS 

POST ASI 

Firuz an 
~·\'.:~ı~ı Pazartesi 
gllnll akfamı Sirke! rıhtı· 

mından hareketle rzongul· 
dak, !nebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Glreıon, Trabzon, ve 
Rlı:e lskelelorlne azimet ve 
avdet edocelıtlr. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentalığ'ına 

müracaat. Telelon:lstanbul 2134 

Mrrltez Acenıuı; c';ılııa kılprO 
qıtında . Beyoğlu 2362 Şube 
acenteaı: :\lahmadiyc Hnnı altitda 

lstanbul 27 40 

Anıaiy~ pıala)t 1 
(ANKARA ) vapruu 1 

Ey!OI Pazar gıınü ~aat . .., 
IOda Galata rıhtımından i 
hareketle lzmlr GUllıik Bodr11m 

Rados Feıhtrc flniJ..~ .Antalyay 
gidecek •e dönil~te mezkOr 
bkelelerle . birlikte Dalyan •. 
:11armari< , Sakız, Çımakkalei 

Geliboluya uğrayaraklc~lµ;ıcekr "1 

irıııir . Merslı sör'al ~ostası I!' 

< ı\-lahmutŞevketpafa )vapuru• 
3 ~:yll\l •alı ı 2 de Galata ııi 
rıhtımından kalkarak Ça~am

'ba . al:ıabı 11.mirc ve akşamı ! 
lımirden hareketle Antalya , 
A laiye, , ler<ine .;idecek • ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, Ala
ye, Antalya. lzmire uğrayarak 
ge'ecektir. 

'.? eylül pazutesi Trabzon 
bırinci fO>laM yapılmızacalctır. huz.ıru pek e~lenceli olur ve daima p 

kendisine takılanlar bulunurdu. Ali azar giinii ak~amı 
Kürdiıtanda doğmut ve çocukluğu- Mat 18 de s f tt• 
nu orada ge~irmi~ olduğu için akra· Sirkeci rıhumından hareketle Doktor ey e lll 
bası ve bi'1m gibi yakın doıtları onu 

' '' 
B~f~K A fi~ 1 

1 
2. 

YEDiNCi 'fER1'İP 
Cl KEŞİDE 11 EYLÜLl)f1:1)İR. 
Büyük ikramiye: 

35,()00 liradır 
Ayrıca : 

18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Jjaalık ikranıiyeler 

,.e 10,000 ,. Bir mükafat 
Bu keşldede <:em'an " 3,900 , numara kazanacaknr 

Nladen kömürii ve odun ıniiııa~· 

lstan~nl nın~~ei unıunıili~in~en _ 
Daire! adliye kalörlıferl çin 300 ton lunple maden kl!fll 

ile 450 çeki Rumeli meşesi odun mııbavaası tarihi lllncla'I iıi~ 
20 gün müddetle münaka~aya konmluuş olmakla talip oJınl 
şeraiti anlamak üzre cumadan maada her giln adliye Ievazıırı 

!resine ve münakasaya iştirak edeceklerin yevmi ihale olan 1.5~ 
tarihine mu>adif pazar günU saat onbeşte lstanbul defterdar! ıJ 
umuru hukukiye mıidirlyetl nezdinde mütetekldl ihale komlsfO 
mUıacaat eylemeleri ilan olunur. 

KAPPEL 
C!HANŞUMUL 

YAZI MAKİNESİ 
Hu oıUe f'RANSIZ hükOmetlnlıı takdir H tercih ettlgt mıklne 

Hafif, metin ve sa~lam 
H 'h • hh.. } ve ıakırid• er cı etı taa ut o unur. dahi veıtlit 

~Alo!" diye kiln ılveaile çağırırlar· [Zonguld!k, İnebolu, Evren ye, Her nevi cilt, frengi, yeni ve eski 
dL Alo, bilyüdil'U yerin an'anealne Dtınktı bllmecemlıln Samsun, ı'!ın ~ Ordu, Glreson, belsoıtukluj!;u, idrar darlığı ademi d J1' 
kapılarak çocukluğunu geçirmig ol- Bu ıtınkO yeni Trablzon, Rize] he ... ldecektir. nl al Manı·sa vı·ıa.A. yetı•n e ' duğundan cesaret bahsinde kimseye bllmecomlz halledllmlf fekli .. İ iktidarı ağrısız en ye ves t ve 
söz bırakmaz kendi cesaretinden en Soldan saiı: S. İnaanın aahip olduiu eıya (l). Mura l ma ali: staubl mutedil ~eraitle teda\'I eder. .. ~ ..J 
ufak bir şüpheye bile tahammül ede- ı. Bliyük bıçak (4). Kostüm (4). Likin (5). Meymen anı altındıki yazı- llabıali caddesf..\leserret oteli 1 - Viliyet ihtiyacatı sıhhiyesi için kilosu kırk lira~ 
mezdi. Aslan avcusu Saldin menakl- M d (4) hane. "'elefıon ı~tanbul 1154 muhammenesın· de al.....,_ ı·ki buçuk kilo Komprime Kinlll" tıinı "Akşam" da olrııdukça gtller ve: 2. Annem (4). Bilen (4). 4· e et · ı karşı.ında. Her giln saa 12-6 -·-.. 

- Bu da lş mi Yınmda bir bl!lllk 3. Kpualra yapılan aebae (5). 5, Zengin delil (5). bayaa edilecektir. .. ti., 
siHltlr adam, canavar avl":,;f,ar· O- 7· Sevda <3). Katı toprak. 6-. Cinayet yapan adam (4). t 2 _ Alınacak kininlerin evsafı ile sureti tesellümünU :..1 
nu marifet tek başma yap ı. Rus- 9. Sade (3). Temis (S). 7. İyi (3). Yazan (')· , b · rtn 1... b l ve İzmi ·-""·t müdürlük]CP'" 
lar rilc'at ederken biz arkalarından Yukardan ııaiı: 8. Nota (2). eyyın şa ame D•an U r DllUJ4' 

1 d k 
M dl k b Maaş yoklamaları mevcuttur. ~ kO\'a ıyor u .... yere emen ya ı. Siyah (4). Uçan (4). 9. İtaat edilmesi Ulzrm gelen §ey ( 

3 
-Münaka. sa müddetı" Evlülün yedinci Cumarteai ..;ı..tl I" 

bir ayı He nasıl boğuıtuğuau yahut 2. Zaman (2). 4). Aydınlık (4). ~ ıı-
bir sürü kurdu ne ıekilde dağıttığı- 11 re kadardır. . .. J 
nıanlatırdı.tıtebubi.zlmA!oilebir ltt•ıhadıM·ııl"ı lstanbul zat maaşları muhasebeciliğinden: 4 - Münakasa alenidir, Tahriren teklif yapanlann t~ akşam oturduk görü9tük. Mev:zuu melerinin 187,S lira kıymetinde teminata istinat etmesi ,, •. 
müldleme muhtelif olmakla beraber Zirde ıurlh edilen esısaı dairesinde tekallılerin, yetimlerin ve dullann S _ Teklifler kat'i olmalı muallel bulunmamalıdır. en ziyade civardaki hırsızlık vak'a- ı hı b ı _, 
larrna dair idi. Bir kaç 80Y&W'CU· T u"" rk sı'gorta ş"ırketi btltün enbelerde Eylül 929 ikinci aln ıylık yoklama mıııme ti e af an- 6 - Teminata istinat etmiyen tekliflerin hükmü yokt1P.;•..; 
Juk anlatıldı. Alo bunları hafif bir mıenr. 7 - Fazla tafailit lstlyenler Viliyet ıııhhat mUc!UtlO'~ 
istihza ile dinledi. Hattı tarihte kay Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 1 - ı 81 ığustos Cıımırtes~ 9- eyllll PuartHI "' l olmak üzre müracaat etmelidirler. ../ dedilmi! bazı methur bıraızların ıoy 1111 ç b selciç günde 

~~~~~~;:~~~!:r,~~~r!r~ icra eyleriz. Si;~:~~:aı:.v~:; için m~it 2 - t~.~!0~-~~;:~~:şembe8-eylül9i:a:~~.. ~~.bula- Ankan Posla f8 Telıral Oınıı ıı~orıoıno~ıı:; 
tan sonra soyduklarını anlattılar, aah Merkez'ı İdaresı" Galatada Ünyon Hanındadı 2- Kadmlara ,...Jııuı rüııl•cle ... lemeje ~burclw. Posta itleri müdüriyetinde Taliplerin kuvvetli fr~~ 
te Gııyabani hikayeleri de nakledil- • kekler k ldere mahauı pnlerde ka- 8- ltmühaı,..Jer beheaıahal yeni , bl .. I Imeıi ıarttır Muaabakada ·~ 
di ve kadınların asabı gerllmit bir A<•ntı•sl ıılıuını nyaıı ~(·hlrlerde acente araııın:ıktaıtır er .. e ed-1er TU..k harflarile y .. ılmıı buluaaeak- 35 lıra asıl maaglı r mumey • · dah kukın'~''-~ 
.. ld dal k·1d·k B T 1 ' Il I'.\ 2003 dmlar murıcaat . E·'-' T''-'- L--"-ril ·'-- lhn" l.k .. h ld' B k ananlar araım u "" e o arrmıza çe ı ı . en ya- e eıon : eyo6 u - 3-- Maa aahipleri behemaluıl 1ıiz. br. ..., .... ~,. e ,......,.. ,.. z ı mun a ır. arem anunu lan clh 

1 
T tip 

0 
~ 

takta okumadan uykum gelme•, bi- ' . eibdaıı d.Jd haberler llabul edil-. . . k b d r 1 b ter o unur. a i ·~ 
raz olruduktan ıonra uyudum. ara- --- • •• k .

1 
A zat müracaat etme11,.. .. m 9- Yoklama Umühaherleriae ilsalo mucıbınce mes en e e ıy o e- mı gı ağustos cuınarteı Y 

dan nekadar geçtiiini bilmiyorum Istıkşaf muna asa 1 anı ~·rı:=.memurmahıusunagoıterme IAzmııelen pullar.~ lr;an~· raber bu maaşın me~muu 113 öğleden evel Iıtan~uld~ '.J 
evin içinde patlryan üç el ıilab ve . • • •• , 4-t cu··zdarunda mu••d~-L fotoı- nun tarlfıtı. dalre11ade •.Ptal ~clilmiı lira tutar. Bu memunyete bil- postahanede nn•ta ışlen dJ11' ıri iri ıcalerle uyandım üç el ıilib ve I b } ı~ ll b h d d - """' b 1 1 ımd Ak t kd d ta ,..-- ·•..ıJ. "1 
verimi alıp fırladım, benimle beraber stan U vı ayet1 VO ar aşmu en ıs: en rafı olmıyanlar aJacakfarı ilmlihaber- dikU• UrunedBIJ azh~~· d il a ır, O • müsabaka münasibi alınacaktır, muavinliğine milraC88~~ 

J k etmeleri m b · • en mu ·-•n an ceza ı ırlII'. di~de dumanı üstünde tabancaaile, Ankara civan yollarından Ahimesut - Kıztlhamam ve An- ı ... e fotograf llsa ec urı- 10-- Kırk kurut maaı aaliai olan • il • f'le 
rengi bembeyaz olmuş Ali de çıktı, kara - Kayaş ve Ankara - Gölbaşı yollarının istikşafı vahidi kiya dir; H alık maluliyet haıebile eytam ve er~ ~~eceii ilmüha- Mektep kitapları tab erı.a, l<acllnlarda vaveyla ba !adı, bahçede .. f. .. . d k al rf n .. ka k im 0-- alt ve herler pula tabı değtldır. 
ki köpekler muttalii! havlıyorlardı. sıı ıat uzenn en ap r za usu ı e muna saya onu uştur. böz:zat milraeaat etmiyenler keyfiycıti ı ıı.:.. Gö t .

1 
.. dd t zarf d 

Ben sormadan Ali dedi ki; Münak_:ısa.15 Eylfil 929 pazar ~Ü saat o.n ?eşte Ankarad.a Na- bulundııtu maı,w polis daireıine~ ıa-'r.oklama m:~:.i:: y:pı~;.:_ Devlet matbaası müdürlüğünden: -~ 
- Alt katta, hem de benim oda- fia vekaletınde yapılacaktır. Münakasaya ıştırak edeceklenn tek adlk ettlrmelen lbım~« . arın yoldanıa muameleai üç aylılc ma . .-'ıl: 

-n altındaki odada. İımimle beni lif mektuplarını ayni günde saat on beşe kadar Yollar Umum S-Ce~en~~~d~ki-ıtevzıatı- q tevziabnın hitamından ıonra ya-. t- llk.mektep kitap~ nlha:I 3 - Kitapçılar, De~letttiJıı"'.~ 
çagırdı. Muhakkak benım buıaya gel M·"d·· 1..• .. l . 1• nndır nda oldufu ıılıi ızdihama mahal kal- ptlacaktrr Beyhude yere merkeze mu yet 7 eylôle, orta mektep kitapları Fen memurluiuna tevdı e dl. "un· ı' bı"len bı·r hırsız! Karıın diye u ur ugune verme en az · · · - d h •• ı. • . da _, .. _ t 23 tül •-- • fiat · , .. __ -~-- • • .....ı 

.. • t . .. 11 h r· k" mamak ıçın murac:aat e en er ....... racaat etmemelen. r""1 ....... ye ey e .. aar taplara dair - --· 
üç el ateş ettim ı .. stıkşafı. mu_nakasaya konan yo arın mu ammen tu u ye unu bir nwnara alacaktır. l2- Tekaüt olupta bqka bir yer- takdiri komlıyonuna tevdii icap edw. bir puaula ima ettirecelderdi'' ; 

- Bari inip bakalım! yuz on. sekı:ı. lcilometrodur. . . • . . 7 _Bir ıün aldıiı numara ertai de llllAf ve ücretle müatahdem hulu- 2- Geçen ıene flatları.konulan ki-
4 

_Müellifi ... YM'İlell ~~ İndık, alttaki odada pencereler i- Tali l k rt umum st k ·af artname nan) olrl · bu ihl '--d 
Çinden kapalı ve her .. y biraz evel . P er muna a~.a şa n.~esı°': ve '. ı ı ş ş.. - ıüoı iç.in muteber delildir. O~ mu ar Y . ama ilmü~berl~ni ai~ tap~rm da yıne • ~r ere,.... ar mukaHlename niiabıu,.... ,,_ 

" sim ve mukavele numunesını tetkık ve tedank etmek uzre An- anteluini yıptrrunazn erteai ıun ye olduiu daırelerde taadık ettirnıelen komııyona teallm edilmıt olmaaı mu-bıraktığrmız halde idi. Silih aeaine lazımdır lbnzı ıa d 
__"..1.en_ Bek ive Polia i.I~ .bah e ~. a- karada-~ollar U~un: Müdürlü"üne mürac~t_.ı:._tmelidirl~r. niden numara almaia ve ıırasım bek- . _ . kteziclir. yona zmı ır. . ~ 1 

"Mllllget n in edebi tefrikası : 1'1 minderler ... İki üç kırık iskem ti: ı doğruldu. Küçüğün yanakların Yok· Osman kaptan sağolsaydı -tııte bozulmamış b:.',. Y' 
- le. Çıplak ve küf rengi tahtanın - Anne... dan sıktı, gülerek: böyle olmazdL Allah bu muha- var, sofradan kalkan! 

O 1 üstündeki mangal hem tütüyor - Ne var kızım?.. - Şimdi yiyeceğiz öyle mi? rebc gününde onu da bize çok ıılr. • .• 

AŞK G NEŞ hem bir tencereyi kaynauyor. - Ablam da bu çorbadan i- dedi. Sonra içli içli ilave etti: gördü. .. .. Sea daha çok ınceld1 • 11#1 
Uçuk benizli, çelimsiz kadın: çecek mi?... - Korkma kIZim bu da go- .- E •. Hala gene çok şükur. -.N~ rapalnn akşaıtıa ,ıil-' 
- Of kolum düştü lıili ol· - İçecek ya. Onu da sesle- çer, Sokağa çıkaynn da bak ben Hıç olmazsa ekmek bulu~onı:z. meğımızı suya banar Y f1f# /. 

Etem izzet madı mı?.. nin •. Kızcağum yüreği ezildi. sana neler getireceğim... Onu bulamıyanlar ~e d~?nJe~1 Kaç gündür deve~ 
1

tJ/. 
~ dedi ... yeni bir hızla kqığı ten En kilçilk kottu. Minderin Ü· Daha sonra mangal başında- .. - Öy~e .. gene bir yıyıp hın bi yavan muır unu ile t1~~ 

. . . cerenin içinde dolaştırdı. Ve .. zerine uzanmq uyuyan kadma ki kadına döndü, sordu: t~redelım! !akat ~ do ~ısa deler birden bire sı~ ~~ 
Falı:at ne oluyor?. Nıçı.n,~em seven kalplenn yoluna etrafını sarıp yemek bekleşen seslendi: - Tarhana mı hala?.. t~!ri°den görup .!e ııımdl böyle bulunca gevşeyivennış 'P.~ 

Hamradan hiç bir ıa çıkmıyor? kim durur?·· çocuklardan biri sordu: - Abla ... abla.. - Evet yavrucuğum.. duşmek çok kotu kıznn! · · lar ki hepsi birden eSJl~~r 
Dtiııündilm: - Pul parası mı bulamıyor?· - Anne daha pişmedi mi?. Genç kı:z gözlerini açtı, çocu- - • . . . . Ve .. söz bittiği zaman ikisi rinmeye başladılar ve 
- Adresimi mi bulamadı? Belki. O ka~ kı.zcafuı on dedi. Öbürü cevap beklemeden ğa balı:tı. Ve müjde verir gibi - Ne yapayını?. Dünden de gözgöze geldiler, uzun uzun kız: 0-rı>f Hayır. Her mektubumda ayn parasız bırakabılir! Ne bab~ söze atıldı: hemen elile tencereyi gösteren bir ekmek artırmıştım. Onu sat· bak!§ular. Birbirlerinin yoksu:z- - Anne öyleyse beJl · 

lyrı verdim. ne kı.zın elinde on para gelir - Anne bunun adı ne?. kilçüğü dinledi: tnn da, on kuruıluk tarhana, ye luğuna ağlaşan ve yararlana ymı!. 
_ İntihar mı ettiP.. yok ki. Her ııoY ve hepsi yal~ Bir k~ru çubuk gibi açlıktan - Annem çorba yapıyor §İm di buçukluk yağ, bcşkuruşluk ta kin bağlayan bir bakış! .. Bu dedi, annesinin: 
Sebep yok. Çıldırmadı yal Ne ona ait. Fakat bu da olmaz. Bır cam çekilen kadın, çocuklarına di yiyeceğiz abla!·.. kömür aldım. Hiç olmazsa ço- bakışın dili yoktur. Yürekten _Peki kızını.... ~ 

diye kendiıini öldünıttnP. 8e- mektup için iki Uç kun11u kom- baktı, sonuncusuna: Şimdi dediği: saat üç dört cuklara ağız değişikliği olur. yüreğe yürür ve bütün milletin diyip üstüne mitil yori~ 
rilmekae: seviyorum. Umitao: ıudan da alamaz mı?. - Tarhana .. kımn. Şimdi Dtin• geceden sonra ağızlarına' Sen de hastasın. damarında birden kaynar!.. sini bastırmasını ~iti~· 
Var •• gene buluşacak, beraber . Sözün kıea11: anla§tlmayan piıecek.:: .. . . . ilk l~kmayı gön~erec~k1cr. - Yok ben artık iyi oldum. . ....... ·: . . .. kalku minderin üzenııe ..t 
yatıyacağız! bir sır! Allah bize acısın. dedi. tkisırun de gözlen sevınç- Hem hiç bcklemedıklen şey: - Nerde kıznn baksana ren- Yemek bitti ve .. en kuçuk dr! ~y~ 

- P09talar mı ppnyor?.. • • • le parladı, tencereye bir az daha sıcak lokma. Yavan ekmeğe id· gin kül gibi. kız sordu: . Tarih bu yüksek fer~ !ı, 
Niçin olsun?. Herkesin mek - Anne o ne?.. sokuldular. Anne de içini çekti man eden mideler için sıcak! - Yok .. yok. İyiyim!.. .-. Anne ak~a ~şka yeme- nız Türk milletinde g. '~I 

tubu geliyor! Benimki yolda ka· - f>ur dokunma yanarsm ••. ve bir kirpi gibi karnm içinde yemek bahşııtır! Hele o ekmek - Öyle ama daha iıtersin. ğımız yok değıl mı?.. sağma bir mısır ıaneSJ" 
lacak değil ya. - · · · · · · ezilip blhülen bu boş midelere mısır, keten tohumu ve arpa o- 1 Az mı ateıler içinde yandın?. Anne batını önüne eğdi: vatan cephesinde saf 

- Sansör mü alıkoyuyor?.. Küçük bir oda. Yoksul odası. hemencecik bir lokma göndere- luna. ·Ne yapayun hastum di}'e sa- - Yok kıaı:m... millet çıktı ki? .. · 
Olmaz. Aşktan sansöre ne?. Basma perdeler •.. yırtık pırtlk bilmek için tencerenin a1tmı ea- Genç kız minderin üserinde:na bir şey de yediremedim lıil dedi, afbyan seaile ilave etti: ••••••.• • 

) 

) 

) 

• • • 
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• İyi ve Seri bir surette 

arı 

Öğreniniz 

1 
Beyoğlu lstik!Al caddesi 356 

1 . den 1 O eyltıle kadar müptedi ve mUterekkl talebeler 
Çın yeni kurslar açılıyor. 

TECRÜBE 

-

Eıaıeo ~ifliı fiJaUar llerinı miılesu olırat 
bir '' Jüıde on bkoılı ıınıttı. 

·- · 

MUİMil~-1 YARALAR 
'{l\~\\(.\AR ,\NTANU C 1 BANutRDA 
"'•r.ı - S 1 l<ATRiN ır 

enıı oeıc teslrllUlt • BIJOınum eczanelerde 

ROBERT KOLEC 
l<olec kısmı - Ali MOhendlı kıımı-

' lier S.nayl kurstan 
~iınxexvxxxfxu 9 dan 12 ye kadar müracaat 

' DOKTOR MUHİP NURETTİN ...... 
• Fre 
: lcılt't te ntt, Betsotuklutu ve ademi iktidarın seri ve 
~. ·~davısını deruhte eder. Muayenehane babıallde 
~... Sudi kOtüphanesl ittisalinde 

Peyzfatt Lisesi müdürlüğünden~ 
11\eııı.oı 

' hc•ktı Yet ikmal lmtfhıolın l5 EylD.I pazır gllnll bllflı· 
' tepıe h r. Al&kadar talebenin mezkOr gllnde sııt 8 de mek· 
'te- ~lııonıaıan ve bU&hara hiç bir mazeret kabul edllmlye· 

Cl ' \l.\RTF.Sl ~ r AGL'STOS, f<ı '.? <ı 
--~;.;.;.;;~~"'!!'"!".._."!""!!'"!'!"!!~!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!'~'!!'!!!'!!!!!!'!!!'...,..~!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!----...... ------

YENi 

. 
' 
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_,. FORDSONLAR 
~erede 
Yapı1!)7or 

FORU MOTOR Kumpanya .. nın lrlAndada, 
Cork (Kork) oehrindeki traktör Fabrikasın• 
da bu sene '000 FORDSON imal edile
rektir. 

Bunlardan 26,500 taneai muhteliF memle
ketler tarafından daha çoktan sipuiş edil· 
miştir lrlıl.oda<!aki bu Fabrika bOtün dün
ya için FOııı ı:.o:-ı traktörü yetiştirecektir. 

Ziraalin tesadüfe bağlı. zahmetli ve yavaı 
bir teşebbüs olduğunu ileri sürenlerin bu 
fikrini makina kuvveti her yerde cerhet. 
mektedir. Yeni FORDSONun herltde le
min elliği ;~sal kabiliyeti her yerde ma, 
sarifi azaltıyor ve Ur tarafın• çoğaltıyor. 
FOllDSON iklim ve havadaki kararsızlık 
tehlikesini izale ediyor. Gllnde 14 aaat ç• 
lıtmak mecburiyetini onadan kaldınyor, 1 

ÇiRliğinwn • zirai te,ebbQaünOzün dil.er~ 
asri ve modern san'atlar gibi sağlam ve 
semereli esaslar üzerine istinat ederek te-' 
rakki etmesini istivorsnnıt vakit kaybetme-

1 

°den FORDSON traktörılnOıQ ıiparif ediDjJ ~ 
Tealimat numara sıraaile olacaktır .... 

!Fordso~ 
,YARI llASRA"-4 iKi KAT VAZLA iŞ YAf'AR ' 

HAVA GAZI 
DAHA FAZLA RAHAT - DAHA AZ MASRAF 

Kömür ihtiyacınızı temin etmezden evvel 
Geçen kış çektiğiniz zahmetleri hatırlayınız ve 

HAVA GAZI 
İstimalinde kat'iyen tereddüt etmeyiniz 

Tafsilat almak ve abone kayt olunmak için Beyoğlu 1stiklAI 
caddesinde 34 No da Beyoflu Hava gazı şirketine 

müracaat. tel B.O. 1570 

• HAl\IMEFENDILER! ~im~~ 
Bu sizi alakadar eder.. . 

Şu günlerde sayfiyeden avdetiniz mimasebctile e,·inizin ihthacı 
tile meşgul olacağınızdan Beyoj!;lunda lstiklll caddesinde Tokmlıı·an 
karşısında kAin 

LL1VR TEFRİŞAT MAGAZASlNIN 
tefrişata mahsus en zengin ve en son moda kııınaş l an, perdeleri, 
renkli kAğıtlan, ıstorla rı , muşambal arı ve kezalik 5'lon, yemek. salonu 
ve yatak 0<1asına mahsus en asri mobilyalrn Avrupadan getırttı ~ını 
>e bun lan gayet ehven fi aaılarla satmakta olduğu nu bilmeniz icabcyler • 

CCC:X:X:X:X:. Leyli ve nehari ~~ 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmışbr. Her gün müracaat olunabilir. 

Şehzadeba,ında polls merkezi arkasında 
§1§0::0::::X:X::. Telefon lst. 2534 ~ 

Umumi deposu: İzmir Şilıı eczanesi. Istanbulda: Yeg&ne deposu 
Mehmet KAzım ecza deposudur. Her depo ve eczanede bulunur. 

Bursa vilayetinden: 
Karaca bey :kazıısında geçen sene inşasına bıışlıınan Hüktımet 

konağının bakiyesinden; mevcut 8000 liralık havalenameıi ınikda

nndaki inşaat Ağustos 1929 ve 26 ıncı perşembe Rfuıü saat 16 da 
talibine ihııle edilmek üzere münıılrasıya çıkanlm~tır. Taliplerin 
keşlfnameyi görmek için her gün ve teuhüt etmek isteyenlerin de 
mezktır günde ve kanundıı yazılı tarifııt dairesinde Bursa vlliyetl 
encümenine müracaatları ilAn olunur. 

Milli ınü~af aa vetaleli celilesi ~eniz la~rikalın omım 
ınü~ürlO~ön~en: 

Fıbrilcalar için boblncl uıtasmı llıdyıç oldu~dan arzu eden
' erin fabrikalar umum mUdürlillfine her gUn murıcaatları UAn 
olunur. 

Manisa vilayetinden: 
Kasaba - Parsa yolunun şehir dahili kısmındaki inşaat, bedeli 

keşfi olan 12836 Ura 35 ku~ üzerinden 2 l /9/929 Cumartesi günii 
s ıat onbir buçuğa kadar müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Tafsl
lAt almak isteyenlerln vilAyet nafia baş mühcndisli!\ine mliracaatla rı 

Detlet demir yolları Ye limanları umumi idaresinden: 
98 kalem ilaç kapalı zarfla münaka tlannı aynı gilnde saat 15,30 a kadat 

saya lı:.onulmuttur. Ml!nıkaaa 12 ey l!mumi mildilrllik kalemine vermele 
ifil 929 perıembe günü saat 16 da An rı llz':"'dır. . .. 
kara Devlet Demiryollan İdaretinde .. T~pler m~kaaa prtnamelennı 

ıki lira mukabilinde Aıılı:arada, Mal 
yapıt:'caktır. . . . zeme dairesinden, Istanbulda Haydar 

Miınakasaya ıştirak cdeceklenn tek paşa mağazasından tedarik ede bili 
lif mektuplarını ve muvaakat temina rler . ;-F•···· cetı beyan olunur .......... . 

. ~~~~.~~!t~~~~ ıe.!~~~!~ ,\!!~İ ~~2!~B!!~.~.~~ ~ı 
\tunakafrakla imlası kapalı zarf usu!iyle münakasaya konmuştur. 
. Deıııir al 3 t Ağustos Cumartesi günü sııat 16da A.nkarada Dev 
~lir. MJ0 ları ve Limanları umumi idaresi binasında icra edile

' ~ teııı.ina~akasaya iştirak edeceklerin teklif mektup!ııruu ve muvak-

Devlet Deınir yolları ve Limanları Umumi i~arcsin~en; 
74 ton sürşoför yağı kapalı vakkat teminatlannr aynı gün. 

zarfla münakasaya konulmuş· de saat 15,30 a kadar Umumi 
tur. müdürlük kalemine vermeleri 

1 l'.1llne ve arını aynı gilnde saat 15,30 ı. kadar umumt müdürlük
alip\er rın.eleri lazımdır. 

'~ ~ ad~~J &ek nıı1n ınübeodiıi mektebi ınüdüriyeliodea: 
~ ~~ıııı Ye taphane dolabı kapalı zarfla münakasayıı konulmuştur. 
~ &Un~etaıtl Şehremaneti civarında maden mühendlsliğindedir. 
~ 0-9-929 dur. 

kllglr hane 
klgir hane kurtufu~ta 2200 
caddesinde 1l 8 No l stıvr! 

MAKİNİST MU A \ iı~i ARANIYOR~ 

Münakasa 18/ 9/ 929 Çarşam- lazımdır. 
ba günü saa~ 16 da Ankara.da Talipler münakasa şartname. 
Devlet Demıryolları İdaresın- lerini iki lira mukabilinde An
de yapılacaktır. karada, Malzeme dairesinden 

Münakasahya iştirak edecek- Istanbulda Haydarpaşa maga
lerin teklif mektuplarını ve mu- zasından tedarik edebilirler. 

Devlet DB j;/ ıulları ve Liınanları ~nıuıııi ioaresin~eö; 
Beş ton kalay kapalı zarfla ! de saat 15,30 a kadar Umı.:mi 

- münakasaya konulmuştur. müdürlük kalemine vemıeleri 
- liE~Ü('f t\Ş Münakasa 12 teşrini eve! 929 Hizımdır 

t K Y 18 O ~ 
cumartesi günü saat 16 da An- Tali 1" ·· ak rt 

Fethiye civannda Göcek havalisindeki maden ıesisatımızda Dizel o ' kar d D l D · I P er mun asa şa naıne-

1 a a ev et emır yol 31'! 1 .. 'k' 1. uk b'li d An 
motörlerinde istihdam edilmek: üzere meleke ve tecrübe sahibi ve İdaresinde yapılacaktır. ennı ı ı ıra m a ı. n .e • 
her hususta emniyetli Türk: tabiiyetini haiz makinist muavini an- Münakasaya iştirak edecek- karada, Malzeme daıresındeıı, 

yoruz. Almanca bilmek şarttır. Ancak mükemmel vesikayı haiz olan- lktısat vekAletlnln !erin teklif mektuplarını ve ınu- Istanbulda Haydarpaşa mağaza 
h d·ı k · himayesindedir. 

lar terci e 1 ece tır. vakkat temın· atlarını aynı gun·· . smdan tedarik edebilirler. Bir senede musaddak diploma 
AIAkadarların her gün ögleden sonra saat dörtt şirketimizce verilir. lliçkl ve nakış mektebidir ---------

müracaatları ilan olunur. Talebe kaydına b~londı Gayri. N f k ~ 1 f d • 

1.....;:\~n~:~:~ ::::~.~:kN:n~~!: !liilı..I 1 A~~~;;,.t:lei;~ı kabul .olunur .• Ser~e~ mÔ~~i~is ;e 
1

Üıetleplen mezun fen ıneınurlarına 
Odun ve kömür münakasası ı·zzEDTOKTKOkA,. MiL . Şose ve köprüler Ye Sular .umum müdürlüklerinin merkez ve 

vil!yetler kadrolarında muhtelif ma~ ve ucretlerle kullanılmak 

lstanlıul nıu" ddeı' uınuını'lı'ftı'nden ' Yeni ve eski belsoğukluıtu rm • üz.~e en. yüksek dertceden itl~ar~n muhtelif kıdem ve l!yakatta U UU y U ı razı cildiye ve frengi tedavi eder muhendıs ve fen memurlarına ıhtıya..:ımız vardır. 
[stanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri lçin muktezi Bahçekapı şekerci Hacı Bekir Ağııstos nihayetine kadar müracaat edecekler tesbit olunarak 

karşısındaki apartmanda 1· I12 dan I 
500000 kilo mangal kömürile 450 çeki muhtelifülcins odun miiba- 16 ,2 ya kadar mevcut şartname erimiz dairesinde kemi .ne tekllfatta bulunaca-
yaıısı tarihi i!Andan itibaren yirmi gun müddetle münakasaya ko- gız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telgrafla mezun oldukları mek-
nulmuş olmakla talip olanların şeraiti anlamak üzere Cumadan mıı - Mı• DE HA7JMSIZUKWU teplerle haiz oldukları veslkıılardan bahsederek Nafıa vekfileti müs-
da her gün Adliye Jcyazım dairesine ve -~iınak~ya. iştirak edecek- .t< ER.• GAZLE~İ teşarlığına müracaat etmelidirler. Bilahare vesikaların asıl v~· 
!erin de yevmi ihale olan f 8 19 929 tanhıne musadıf çar~amba gu- c:1Ş~lt1LJı<ş~ı.IKveYANMlllA1VnDA musaddak suretleri vekAletçe tetkik olunacaktır. ,k:ı• 
nü saat on beşte Defterdarlıkta umıırn hukukiye müdiıriyetinde ~ <SODO·OASTRINI Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak mlirac· Ar~ ı-
müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları ilı\n olunur. Mu~'lla~zartPTK TE6IRl.iDI~ ~anlarla kabul ve tetkik olunur. ;Otır ved ş1ı-- ..au. nu a o -



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Dun bUyUk zaferimizin yıl dllnllmane mOaadll idi. Bu muazzam zaferin senet devriyesini letanbul çofkun ve azim tezahuratla tes'it 
etti , DDn~ll meraılmde Fotoğraf muhabirimizin tespit ettltl intibalar. 

Deniz sabnalnıa ~oniisJonun~an : 
Siyah oaç nıuhtelif eb'alta 210 adet, için lüzumu olan balada muharrer 

tahmini kilosu 22455 KÖ!ebenJ ınuh· eşya hizasında gösterilen gün ve sa· 
telif eb'atta 80 adet tahmini kilosu atta ihalesi icra edilecektir. 
3900 Galvanisli saç muhtelif eb'athı Şartnamesini görmek İsteyenlerin 
130 adet tahmini kilosu 3900 Yuvar· b .. k · • nl • 1 
lak ah d · bouk tabmi · kil er gun verme nbye enn yevm en enur ç.1 nı oıu , 
1750 Münakasi aleniye ile ihaleıi 21 ıhal<;<'e mukarrer saat.ta Kasımpaşada 
Eylül 929 Cumartesi Saat 14te Milli· Deruz Sabnalma komuyonuna mura
müdafaa Vekileti Deniz fabrikalar1 caatleri. 

Ali ticaret mektebi meztınlarına 
Ali ticaret mektebi müdürlüğünden: 

Mezunlardan ar:ıu edenlerin mü hlm bir mÜeHesede maiye ve muha
ıebe itlerinde tavzifine delalet c.lu-nacaktır. iti ve mahallini anlamak ve 
izahat almak üzre 1928-1929 ders senesi nihayetine kadar mezun olan 
efendilerin mektep miidunyetine mü racaatlarr. 

V ile:\ yet dai nıi eııciiıııeninden: 
lstanbul san'atlar mektebinin bir aenelik ihtiyacı olup kapalı zarf usu· 

lile münakasaya konulan sebzenin miinakaıa müddeti verilen fiatlarrn 
haddi layık görülmemesine mebni 8 eylw 929 tarihine miisadif pazar •Ü· 
niı saat on bire kadar temdit edilmit tir. Taliplerin enciimene müracaat· 
!arı. · 

Büyük Su isleri isliksal ilanı 
Nafia vekaletinden: 

Susığırlık havzai meyahiyesinde Sulama, kurutma, men'i ha
sar ve nehirlerin kabili seyrü sefer hale ifrağı zımnında yapıla
cak istikşafat ve i§bu istikşafata müsteniden projelerinin tanzi
mi 20 Teşrinisani 1929 Çarşamba günü saat 14 te ihalei kat'iye· 
si icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin yevmi meakQrden evel mahalli ameliyatı görmek 
ve tetkik eylemek ve şartname ve mukavelenamelerini almak üz 
·e Bursada Su İşleri MüdUrlilğUne müracaat eylemeleri ve Hek
tar başına verecekleri fiatın 60 bin Hektar ile darbından hasıl 
olacak mıkdarın yüzde yedi buçuğu mıkdarmda teminatı muvak 
kate mektuplan ile münakasa ~artnamesinde gösterilen evrak ve 
.esaiki yevmi mezkiirde sat 14 te Ankarada Nafia vekaleti Müs 
teşarlığma tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Bü~k Su isleri ınünakasası 
Nafia veıialetinden: 

I - Eskişehir ovasının sulanması maksadile Porsuk tevabiin 
den Sarisu üzerinde kftin ve Kandilli köyü yakınında Kandilli 
boğazında tesis edilecek Hazine Bendi İstikşaf ve Haritai mun 
~azan:a ahzi. ve projesinin tanzimi ve zemine tatbikile inşaatının 
ıkmalı :ımelıyatı ~25-9-929} Çarşamba günü saat 14 te Ankara
da Nafıa Vekaletinde ihalei kat'iyesi icra edilmek üzre kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

İstikşaf ve İn§88t bedeli umumisi (300 000} lira tahmin edil
diğind~n teminatı pıuvakkate mıkdan (2,2500} liradır. İstikşaf 
ve proJe beş ay zarfında vticude getirilecek inşaat ise projenin 
tasdik ve zemine tatbikmdan itibaren bir sene zarfında ikmal o
lunacaktır. 

2 - Mukavelename ve şartnamei umumi ve fenniyi ve silsi
lei fiat cetvelile münakasa §artnamesini ve Teklifname suretile 
münakasaya dahil olunabilmek için ne gibi vesaik ibrazı lazım 
geldiğini öğrenmek isteyenler Ankarada Sular Umum Müdür
lüğüne ve bedeli mukabilinde evrakını almak isteyenler Nafia 
Vekaleti \,evultn Müdilrlüfüne müracaat etmelidirler. 
. 3 -An!'arada Nafia Vekileti Müsteşarlığına makbuz mukabi 
lınde tevdı olunacak Teklifnaıneler ba~da mezkur 25 Eyliil929 
Çarşamba gtlnii saat 14 de kadar kabul olunacağı ilan olunur. 

Bir nunıaralt Istanbul nalia len ıne~tebi ınü~ürlü~ün~en 
~ekt~p . parasız ve lel:'lidir. !~hıil l~ci derece Muadeleıine kad.w Ce

muddetı dö~ \!\!Vreden ıbaret ıki se- bır ve ~ükemmel M~sattaıı hendese) 
nedir. Nehan lılr baılangıç devte a- den muıabakaya tabıdirler. y dŞ ı 7 
çılmak >arureti haaıl olmuıtur. Bu den 25 e kadardır. Kayt zamanı: ı i
d.vreye orta ırıektep mezunları imti· la 1 S eylül arasındadır. Tedrisata bi
han1Ra glrerlet. Müracaat adedi alı- rinci teşrin başında başlanır. Vtsaiki 
nacak talebe adedinden çok olsun <>I· l§zime merbutlu bir istida ile mUra
maaın bu ••safı haiz olanlar (Heoap, caat olunu•. 

Bü~k Su isleri ınünakasası 
Nafia vekaletinden: . 

1 - Ankara Çubuk çayı üzerinde ve Ankara · Çankırı yolunun 
on ikinci kilometresindeki Abacı hanı yanında inşa oluilacak ma 
sif kagir Baraj inşaatı 20 Teşrinievel 929 pazar günü sat 14 de 
Ankarada Nafia Vekaletinde ihalei kat'iyesi icra edilmek üzre 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. z 

2 - Evrakı keşfiye proje, mukavelename, şartname ve inşaat 
cins ve mıkdarını gösterir cetveller ile münakasa şartnamesini 
ve teklif mektupları nümunelerini görmek ve münakasaya dahil 
olabilmek için ne gibi vesaik ibraz etmek lazım geldiğini öğren
mek isteyenlerin Ankara Sular Umum müdürlüğüne ve Ankara
da beşinci daire Su işleri müdürlüğüne ve bedeli mukabilinde ev 
rakını almak isteyenlerin d eNafia Vekaleti levazım müdürlüğü· 
ne müracaat eylemeleri. . 

3 - Talipler mukavelenamede muvazzah olduğu üzre imala
tın cins ve nev'ine göre beher metresine fiat teklif edecekler ve 
teklif edilen fiatlara göre hasıl olacak in aat bedelinln yüzdeyedt 
buçuğu teminatı muvakkateyi teşkil edecektir. 

4 - Ankarada Nafia Vekaleti müsteşarlığına makbuz muka
bilinde tevdi olunacak teklif mektuplannm balada mezk\lr20Teş 
rinievel 929 pazar günü saat on dör~e kadar kabul edileceği ilan 
olunur. 

Ev,al Onıunı nıü~Orlll~ün~en : _ 
Evkaf inşaat müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan ikisi seyyar olmak 

iizre U~ (Milhendls Mimar ) , bir ressam ve iki ~eyyar sıirveyanlık için 
( 27; 6 , 929 ) tarihinden beri gazetelerle vuku bulan lltn Uzerlne şimdiye 
kadar mtlracaatta bulunanlann tarıı müracaatlarındın maksadı IA)'ıklyle 
kavrayamamış olduklırı anlqılıyor. 

1 - ( Mühendis Mimar ) inşaatçı ve bilhas11 inşaatı ceslme üzerinde 
tecrübeli betonarmecl • MUhendJs • , • şimdilik imtihana tabi değlldlrler 
eserlerine ılı usaiklerlle ve resmi vesaikle müracaatları laumdır .• 

2 - ( Ressam) Evkafın yüksek lnşaahnın Mimari resimlerini ve hatta 
kroki halinde verilecek herhanği bir projeyi dürüst tebyiz edebilecek kud
rette, sırf bu gibi yüksek eserler üzerinde çalışmış ve yetişmlş ( ressam ) 
( Sanayi mektebi inşaat ve yahut kondoktör mektebinden mezun ) 

8 - ( Sürveyan) , salifilzzlldr inşaatın projelerin! tatbik hususunda 
alelusul resimleri, malzemeyi ve tarzı inşayı ltyıklyle anlayıp ve müteah
hit marifetiyle taıblk olunanları siltveye edebUçcek kablllyette ve bu gibi 
işlerde yetişmiş( 'anıyi mektebi inşaat kısmından ve yahut kondoktör me
ktebinden ) mezun • Sürveyan ) 

ırınmaktıdır. işbu tavzihe göre Ressamlar için 2518,929 tarihinde ve 
sür\'eyanlar için de 31/8;929 tarihinde Ankarada Evkaf fp~aaı müdürlüğün· 

de ve lstanlıulda ·Evkaf lnşaat Müdür muavinliğinde ve lzmirde Evkaf Mü· 
dürlüğünde yapılacak imtihana dahil olmak istiyenleriıı.. memurin kanunun· 
dakl evsafı haiz olınların ve bahusGs askerlikte alAkaları bulunmıyanlann 
bvesalkl 117.lmeleri ·ile • yeni terhis varakası, şehadetname, veya sicil yarakas~ 
ulunduklırı işlerin müselsel ve mütevali vesikaları, sıhhat vesikası ve hüsnühal 
varakası • birlikte me?.kiır günlerde sut ondörıte Ankarada Evka[ inşaat 

Müdürlüğüne !stınbuldı Evkaf lnşuı müdür muıvlnlii';lne ve lzmlrde 
Evkaf mildürlOğdne berıyı imtihan müracaıılın. 

Büyük Su isleri isliksal ilini 
Nafia vekaletinden: 

1 - Hududu, Fenni şartnamesine merbut krokide irae ve tah 
dit kılınan Sakarya tevabiinden Porsuk Çayı ve Sarısu ile Ka
rasu havzai meyahiyeıi dahilinde bulunan arazide Su işlerine ait 
kat'i istikşaf icrasının ve buna müsteniden projelerinin tanzimi 
25·11-929 Pazartesi gilnü saat 14 te Ankarada ihalei kat'iyesi ic 
ra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İstikşaf yapılacak arazi sahası tahminen (250,000} bek 
tar olduğundan Taliplerin beher hektara verecekleri vahidi fiatı 
işbu mıkdarla darp ederek bulacakları bedeli keşfin % 7 ,5 unu 
teminatı muvakkata olarak venneleri icap eder. 

3 - Fenni şartnamesi dahilinde istikşaf icrası, haritai umumi
yesinin ve buna istinaden projesinin tanzimi ve tasdiki tarihi iha 
leden itibaren üç sene zarfında ikmal edilmiş olacaktır-

4 - Mukavele ve şartnamei umumi ve fenniyi ve münakasa 
sartnamesi ve teklifname suretile münakasaya dahil olabilmek 
için ne gibi vesaik ibrazı lazım geldiğini öğrenmek ve istikşaf 
yapılacak araziyi mahallen görmek ve tetkik etmek isteyenler 
Ankarada Sular Umum Müdürlüğüne milracaat etmelidirler. 

5 - Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlığına makbuz muka
bilinde tevdi edilecek teklifnameler balada mezkur 25-11-929 
Pazartesi günü saat ondörde kadar kabul olunacaer ilan olunur. 
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ı• ~ Dan Ietlnbulun satın aldığı Uç tayyareye yefllkllyDnde lılm konma meraslmı kalabalık bir h• 
lesi llnOnde ve bir çok zevatın hu:ıurlle yapıldı, (Yazısı birinci sahifemizde) 
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Ali Ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

l'lılmu Aliyei Ticariye, Yüksek Ticaret, Orta Ticaret naınlariyle 
üç kısımdan ibaret olan Aıı Ticaret mektebine 2 EylOI 929 Pızartesl 
gününden itibaren 30 Eyliıl 929 tarihine kadar talebe kayıt ve kabu· 
lüne başlanacaktır. 

Mı·ktebln bütün kısımlarına hanım v~ elendiler yızılablllrler; 
tedrisat müşterektir. 

A • Mektebin UIOinu Atiye kısmına : 
1 - Tam devrell lise mezm.u olanlar, 
2 - All mekteplerle Darül!Unundan mezun bulunanlar, 
J - All mekteplerle Dırülfünun muhtelif sınıflanndın naklen 

gelenler, 
4 - Bu derecelerde olduğu mu~ddak ecnebi mekteplerinden 

çıkanlar, 

Kabul olunurlar. 

B - Mektebin YUkaek Ticaret kısmı : 
1- Resmi orta mekteplerden mezun olanlar, 
2 - Liselerin birinci devresini ikmal edenler, 
3 - Orta ticaret mekteplerinden mezun bulunanlar, 
4 - Liselerin birinci devresine veya orta mekteplere ve orta 

ticaret mekteplerine muıdJI olduğu tasdikli hususi veya ecnebi mek
teplerlle ihtisas ve meslek mekteplerinden 'ahıdetname veya tıstik· 

name ile gelenler, 
Kaııt ve kabul olunurlar. 
c - Mektebin Orta Ticaret kısmına : 

1 - Tam sınıflı llk mektep mezunu olanlar. 
2 - Liselerin ve erıı mekteplerin ilk sınıflarından naklen gelenler 
3 - Rcsml ilk mekteplere muadil mekteplerinden mezun bulunanlar, 
4 - Hüktlmetçe musıddak hususi ve meslek mekteplerinden 

naklen müracaat edenler. 
Kabul edilirler. 

S - Uhlm Aliye sıruflanna dahli olmak için yaş tahdit edil· 
memlştJr. Yüksek ılcıtet kısmına gireceklerin on altı yaşından 

aşağı ve virmi bir yaşından yukarı olmaması şarttır. 

Orta ticaret kısmına kabul olunacak talebenin de on Uç yaşın

dan aşajtı ve on sekizden yukarı olnısması lazımdır. 
S - Mektebin bütün kısımlanna kayıt ve kabul edilmek için 
müracaat edeceklerin aşağıdaki vesikalar. mektep mlldUrlUfUne 
hitaben yazacıkla;, bir istidayı raptederek getirmeleri lızımdır. 

J - Nilfuı hüviyet cüzdanı, 
• il - Aşı varakası, 

3 - Bulaşık hastalıklardan salim olduguna dalr belediyelerce 
musaddalc doktor raporu, 

4 - lkametettiğl mıhaUeden zabıtaca tasdik edilmiş hüsnilhıl 

varakası, 

5 -Üç -adet gösterlşll fotoğraf, 
6 - Mezun oldukları mektep şahadetnames~ veya fasdlknamc 

veyahut bunların musaddak suretleri, 
Bu izahatı göre her gUn mektep mUdUrlüğtlııe müracaat edilmesi 

JIAn olunur. 
S - Anadoludan gelecek olanlar mektupla müracaıt ederek hu 

müddet zarfında kayıt ve kubul hakkını gazanabillrler. 

Büyük Su isleri isliksal ilanı 
Nafia vekaletinden: 

1 _ Hududu fenni şartnamesine merbut krokide irae ve tem
dit kılınan Büyük Menderes ve Gedis Havzai meyahiyelerinde 
Sulama, kurutma, men'i hasar ve kuvvei elektrikiye istihsali zım 
ııında yapılacak istikşafat ve işbu istikşafata miısteniden proje
lerin tanzimi 24 Teşrinisani 1929 pazar günü sat 14 te kat'iyesi 
icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin yevmi mezkurden evel mahalli ameliyatı gör
mek ve tetkik eylemek ve şartname ve mukavelename ve müna
kasa şartnamesini almak üzre Ankarada Sular Umum Mildür
lüğüne ve İzmir Su İşleri Müdürlüğilne müracaat eylemeleri. 

3-Taliplerin Hektar başına teklif edecekleri fiatm ikiyüzbin 
hektarla darbından hasıl olacak bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu mıkdarında teminatı muvakkate mektuplarile şartname
sinde gösterilen evrak, vesaik ve teklif mektuplannın yevmi mez 
kurde saat 14 ten evci Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlrğına 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri illin olunur. 
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Beyoğlu Kumbaracı yokuşu 

Maarif vekAleti tarafındın ı 
dak ve Darülfünuna duhul 
bahşeden bir şehadetnaııı• 
yegdne Musevi tedrisatı tılir' 
dlr. Altıncı sınıfa hdar dersle! 
tellttir. Altıncıdan itibaren ert 
ve kızlar için ayrı ayn sınıf!~~ 
dır. 12 inci sınıfın biri rıı 

diğeri felsefe olmak üzre iki ~ 
vardır, Tedrisata 16 Eylül ~r· 
pazartesi gUnU başlayacak 

1929-1930 senei dersil''5\ 
kayıt muamelAtı ı ı ağustostan~ 
ren cuma ve cumartesi günl• 1ı 
maada her gün saat 9 dan 
kadar devam edecektir, 

1 
o 

)lı:mal lmtfhanlan; ~ ine . 
ve 111 inci sınıfların tılebe:~ 
9 IIA 12 Eylillde Jcrı edl 
Bütlln talebe 9 Eylül J g9') ti 
evvel tekrar tayd olunnı•~' 
burdur. 

Her yerde satılır· 

iLAN ~o: 
Tsltsls ve PAPADOPÖıJ ~I 
firmasının tasfiyesi ozerlO~~ ti' 
tan Hamamında HaçaP" 
nında 37 numeroda kAIOİfl 

ÇUHA VE KAZ~ 
MACAZASININ ı'' 

1 Eyllllden itibaren tab~,f 
reme aldığımt mubtereııı bi ır 
rllerlme nan etmekle ıı:e~oı' 
ref eylerim. Muhtereııı 1,~' 
rllerlmln arzu ve lbt1Y 11~ddl' 
yerine getirmek en ıııu~ 1 l' 
emel tanıdığımdan mevcıı ~t ır1 ,

41 klan Avrupanın en ıııeŞ~ ,~ ı;, hi ~it 
brlkalarından getlrtılğ1~01eıdr ~'.1 · 
moda kumaşlarla zePit bet ~,dl ' 1,

1lll 
dltlml ve bunları relı8 ,,F~ "';'l'ı, t 
bul etmez fiatlarla s•1~1 ,rııt' ~ tj~dt 
arz ve muhterem mnşter ııı~"' ~, . 
itimadını muhafazaya riıtl' , ~ıtıı 
fak olacağtmı Dmit eyle oP~I' tt~itı 

Athanase Th. Papad ~ı 
Doktor r t 

Mehmet ~,,!~ 
Belsoğukluğu ve idrar Y

0
,, 

ss•· 
hastalıkları mııteb• f 

kkU 
Sirkeci tramvay tev• 

- mahalli No: 4 l ~ 
ARPA MÜNAJ{_AS~:On1 

Halkalı nebatat islah ıs~ 0JaP ~V 
Müeasisemizce aıınacr. ıe ııı 

ve saire kapalı zarf usu. ırerin ~ 
saya konulmuştur. TalıP gilP 0 . . .. k .. ere her b.ıe 
mcsını _go_rme . .uz vrrıi i. • 1t 
kasaya ıştırak ıçın de ye un il ,, ıt' 
18 eylül 929 Ça.rşanb'! ~.ıcıc•1~ıı 1" 
ikiye kadar temınatı mu uesf1 

' 

Defterdarlık binasında , "'ııuğilP'~tl 
h ·b· mes u ıl1 tisadiye mu ası ı ira3t ı' 

dettevdi saat on beş~e ~0un• 
seleri mubayaat komısY hf.~ 

. _ ..... ,-~i!d"' 
Jerı.ıtArl" 

Mesul müdüril :atl'R 


