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Ingilizler 
·ıngiliz hariciye nazırının 

beyanatı 

Yunanistaııa 

cevalJ111ıız 

lıazırlanı)-or 

Başvekilımiz nota tes

hil editdikten sonra 

şehrimize dönecekler 

İngiliz hariciye nazın M. Henderson h . . 
B 

.. Yunan arıcıye nazırı 
Atina, 11 (Anek) - ugu~ 'le müla°kat ede-

M. Mihalakopulos lngiliz haricıye nazırı 1 1. 1 r- k 
l ~k d yley~n mese e ere ur -

cek ve iki hükumeti a a a ar e M H d . .. k lunacaktır. . en erso-
Yunan meselelerı muza ere 0 

• d 
nun Yunanistana itilafperver davranmasını tavsıye e e-

ceği muhakkak addolunuyor. f l ·· 1 ·ı 
Atina gazetelerine gelen teJgra name ere ~ore dngı -

t 
. .. _ .. b' devlet tarafından tecavuze uçar 

erenm uçuncu ır · · dd 'ğ' · 
olduğu takdirde Yunanis~a~a muavenetını va etti mı 
M. Henderson tekzip etmıştır. . .. .. .. . 

M H d ~ Cemiyeti akvam mısakı uçuncu hır 
. en er~on ı h 

devlet tarafından haksız bir taar~~.z~ maruz ko' adn der 

d ı . h' . · 'ıcap ettirdıgını bu ta tır c e ev etın ımayesını . b 
I 'it . 1 u"ze ug" rıyan devlete muavenet mec u-
ngı erenın eccv . 

riyetinde bulunduğunu söylemiştir. 
Atina, (Apo) _ lngiltere hariciye nazır~. ~· Hender

son Deyli Meyil gazetesine bey~natınd~ Turk.ıye tarafı.n· 
dan bir tecavüze uğradığı takdırde lngıltercnın Yunanıs
tanı himaye edeceği rivayetlerinin nabemevıim olduğunu 
ve logiliz siyasetinin muayyen bazı şerait altında ilanı 
harp hakkının milletlerden rcf'inden ibaret bulundupnu 

söylemiştir. 
~----~~---------------~ 

Bot vekilimiz bir hafta aonra tcb-
rimizc dönecekler 

En·elkl gtin şehrimizden 
hareket eden Başvekil lsmet 

A k rn\•a varPa"a Hz. dLitı .t\tl a ' ı 
' • 1 kar~ılanmı~-m% mern::.ım c ~ 

tır. .. 
Hnbcr aldıgımızıı gorc 

l3aı;cvkilimizin hiikt)met mer-
' · b'lhas::-a 

kezimize hnrckcU 1 bt 
Yunanlılara verilecek ccvıı 

.1 1 .. kadardır. nam mcselcsı c n " ' .. 
Jsmct Puşa Hz. bu :ş:. 

h':lllini müteakip tekrar ~~-J 
d. Bu mu -rimlze dönecekler ır. .. 

r la surdcitn bir hııfrndan az 
... . izin miycce~i ve 13a~vekııım 

gelecek hafta sonunda lstan
bulu te~riflcrl kuvvetle beyan 
edilmektedir. 

Yafadaki fngiliz 
Qcmilf'rİ 

Şehrimizdeki lngiliz maha
filine gelen malOmata naza-

ran "Couragcos,, ismindeki 

tayyare gemisile "Verran,, na
mındaki zıhlı Yafaya muva
selet etmişlerdir. Ayni haber

lere göre filistinde asayiş 
yeniden temin edilmiştir. 

UID1 ... ..ur••' 
Yalo.,. kaplıcaJarmm Ulll 

•• 

İktısat vekili: bugttn 
Y alovaya gidiy~r 

bir heyet y alovanın 
Darülf Onundan hlll ede€ek: 

şu/arını la 
~~=:..:~:---.on-ra-te~hr:;:lın:;:ııe avdet edecdtfr, 

lktısat · vekı Şakir Bey bu Sahir tahlil edlf«e/C 
arın Yalovayı gıdecehır. Vektl Yalovada suıa.4diıada tet· 
B. orada yapılan !nfllllı gör· k oıre DarolfOnOn 

J. t ktkat yapına 
-lnkıen ve bir iki gon b}gu.taD 

Hali hazırda Akdenizde 

ae ya hata iiiiimii~~ 
çıkmıt olan 
iki İngiliz U»l'4ılıf.W 

dretnotu
nun sekiz 
on güne 
kadar Ji-
manımızı 

ziyaret ede
cekleri ln
glliz ıefa

retaneıine 

bildirilmittir. 
- ·-----

Yeni Jnpon sefiri 
kim olacak? 

Japon sefareti müsteşarı 

:\1. .Nimura dLin Ankanıyn 
~itmiştir. M. (Obma) 11111 

yerine kimin Turkiye Sefa
retine uıyin edildiğine dair 
Japon sefaretine henüz resmi 
Jıiç bir i ş'ar yapılmamıştır. 

Jandarmada 
Yolsuzluk mu 

olmuş? 
M'/J/ettlı telldlc ediyor 

Müfctıiı Sabri B. 

lira 
16611 numarada 
Biiy~iik ikı·amiye 
bugün çekilecek 

Yedinci tertip tayyare pi -
yankosunun ikinci keıideslne 
dün öAleden sonra darillf ünun 
konlerans 5alonunda b&Jlanmıı· 
lLr. Salon her zaman olduAu 
gibi hıncahınç dol~uttur. Dün 
sekiz yüz numara çekilmiftir. 
Mütebaki yedi yli& numara bu 
sabah çekilecektir. 

Dün büyük olarak 18000 
lira ç•kmııtır. llu bltetin numa
rası 1ç,g1 1 dir. 

On bet bla lira 802 nu
mar•f'• on ikı bin 37851 nu
maraya on bbı lir• .53133 nu· 
meraya, iç bin bq yilz liraya 
55, 36917,29797,15002 nu

maralara ıkı bin iki yüz elli 
liralar 36367, 2443, 29630 
numaralara çıkmıtnl En büyük 
ikramiye olan 350aü lira bu
güne kalmıtbr· Dfier numaralar 
muntazam liste -halinde iç sa
yı f alarımızdadır. 

~-------·---------G:azi Hz. Son .zamaıılı.rda villiyctimiz 
Jandarma ııesapıarının tetkikine Gazi 11z, dün ak -
Jüztinı görülmüş, tatkikata da şaw iistü, refakatle -
mülkiye müfettişi Sat:ri B. ta- riude mutat ze"at 
rafmd:ın başlanılmıştır. ... ı l l 

Bu tetkikatın bazı '}olsuzluk- o~dugu_/la. <4 ~ ?ton.lO
larla alakadar olduğu ve hesap- belle •>ışlı, 1 akst111, 
ıarda şimdiden mühim bir Bayoğlu çe Galatadan 
açık tesbit edildiği söylemi- saraya avdf't etnıek 
mektedir. 

Tetkikata hararetle devam suretile bir gezinti 
olunmaktadır. Yakında bazı !/O}J11llŞlardır. 
vazitedarıarm işten uzaklaştın- - Poıı·· m-u-düru-ne 
m:ıları muhtemeldir. • 

- ameliyat yapıldı 
Sıtrna ·mücadele 

uuntakaları 
Ankara, 11 (Telefon) -

Sıhhat V ckaleti Eskişehir 
Manisa ve Antalya merkez
lerinde üç sıtma mücadele 
mmtakası tesis etmiş, işe 

başlanmıştır. 

len fakültesi prof csörlerinden bir 
kısmı Ya'ovaya gitmiılerdır. Bu 
heyete kimya enstltilıQ mildürQ .. 
Cevat Mazhar bey, Ligor Ef. 
Kimya profesörü M. F ayraban 
ve altı asistan dahil bulunmak-

Şer(/ 8. lıastOMa 
Polis müdürü Şerif Bey 

birkaç günden b4fri rahat
sız bulumakta 14Ji. şerif 
B. evvelki gün birdenbire 
fenalaımıı, derhal Cerrah
pap hastaneıme kaldınl

m.ııt;r, Şerif Beye operatör 
Burhanettln ~y tarafından 

ıaclfr. 
Suların tahlili için A vru-

pıdan yeni celbedılen alit ile 
fakültede mevcut di~cr tahlil 
cihazları da Yalovayı gönderil
mittlr. Y alo-vanın sulan birkaç 
hafta içinde tahlil edildikten 

ıonra heyet tchrlmiıe avdet 

edecektir. 

·am~liyat yapdmıfbr. ken
dl~ine ıifayı adi temenni 
ederiz. 

Fethi B. buQün 
Parisc Qidiycr 

Paris 1 O fık elçimimiz. Fathi 
B. bugün a: Piyr Lcti » va-

Feıhl B. 

,J:.ırile Parise 
hareket ede
cektir. 
Ferit B. 
&itmedi 
Bazı rfıfe-

kamızın istih
baratı hila
fına Londra 
sefiri Ferit 
B. dün ma
halli memu
riyetine gH
m cm iş tir. 
Dün Tokat-

liyan otelinde krndisini ziyaret 
eden bir muharrimize f erit B. 
demiştir ki: 

- Bugün Londraya gidece-
ğimi okudum ve hayret ettim. 
bazı hususi işlerimi tesviye 
etfüitn sonra pazarttsi günkü 
ekspresle Loııdraya gideceğim. 

Amerika sefiri 
Anknraya ni -

çin gitti 
Yeni muahede ahi .. 

edl)'orıu 

Amerika ~ffrl M. Creıı" 
Bir kaç gün evvel Ankaraya 

gitmif olan Amerika sefiri M. 
Crev dünkü ekıpreıle tehrimize 
avdet etmiştir. 

Bu seyahat hakkında malo -
mat almak üzere dün .Amerika 
ıefaretaneıine müracaat eden 
bir muhar:ririmiz, maslahatgüzar 
M. Bıllıng fU beyananatta bu
lunmuştu: 

- M. ( Crev ) in seyahati 
yeni aktedilecek olan Türk -
Amerika ticaret muahedesile 
alakadardır. Sefir cenapları 

bu hususta alAhdar makamat 
nezdinde lazım gelen teşebbn -
salla bulunmuıtur. 

Bir kaç güne kadar M. 
(Crev) tekrak Ankaraya gide -
cektlr. 

Ziraat l. 111. l~dir -
neye gidiyor 

Geçenlerde Karacabeye 
giden Ziraat U. müdürü 
Naki B. oradan Ankaraya 
geçmiş, dün de şehrimize 
gelmiştir. 

Naki B. yakında Edirne
ye giderek oradaki ziraat 
mektebinin vaziyetini tetkik 
edecektir. Bu mektep şim
diki halde kapalıd1r. 

Tetkikat neticesind.e bu 
binada ameli bir ziNat 
mektebi açılıp açılamıyaca· 
ta uı...lacaktır. 

"o···='+' .................... ._.____., .... ___ ....... ----· ... r Tayyare piyankosu 
1 Dün çekilen tayyare piyanko 

Lnumaralan üçüncü sayıfamızda~~j 
··--·-··········· .. ··-···················· ... -....... • ..... 1 

tekzip ediyorlar 

-z.ş 

Kaza, sancağı gözet! 
d ·d· Dipçi .. 

Evet sancağın solundan gi en ° 1 1 
.. ·f k 

ğinden sımsıkı tutarak omuzladığı tü e ona 
esatiri lir manzara veriyordu 

.,... . 

..,_ ltatıro • Scolci,al 
Tefri~amızın hi~dye eltili günlerdtrı "" · 

esnaSlnJa Sirl,.ecl lsltJ$llOll" sında 

lk lkıılan ara 
Matbaadan çıktım. Yor- ha ın ~O, lıtaJJODUll 

gun kafamı biraz din- mana• b ........ olao. cle
lendlrmek için alır alır • çıkını~ giri1ordu. 
Sirkeciye dofru iniyordum. mirkapı .,uu tabur 
Dört yol ağazındakl diik- BoraJAD .-Dl 
kanlann önü kalabalıkla- takip edif~ kdJDADdam' 
ııyor, halk; adımlannı Evveli~ pç-
-L1-~rarak eczanenin önün- yaYeri ye eden • ..._.,.. ••L ta devaJll 
de toplanıyordu. Kö,ede U • ıualf kıbdle ~ 
tramvaylar da durmuıtu. halkı, parlak ı,alok _.,a 

Evvell derinden gelen ladı. Birtnd Jo.ı.r 
boru sesleri, timdi dört yol Jkind böllk •JDI erdf. Fakat 
alzında denizden gelen araıından ,eÇlll... aaande 
rüzgirla .. vruluyor, bina- Qçilnc:Ü b&JGIOD arnotır p
lara çarparak akai sedalar giden 1&ncak 1blr kaJ1l'P. 
yapıyordu. Ben de adım- rünınez, allat da dur&JI 
lanmı ıakJaıtırdım. Kö,e- halini aldı. Y aJlllll k~ 
deki tütüncünün önüne ihtiyar bir h~ hıpınk• 
geldifim zaman herkes zaptedeınifereı;,~ .eda de 
gibi Salkımaöfüt cadde- larla b~ ve fet)laa 
•ine çevirdim. naırun 111 rd ını'adJllıllıll 

Sert, keskin, muttarit karfp .. ve betfl ya ,... 
Ya MuhaJlllDet .. 

ahenkle ha vayı yırtan bo-
rularının uçlan blrz yuka- haaunet.. ordJOdll 
rı kalkan bir manga bo- Diye baykınJ g.JbiJD• 
razan; boyunlanna çapraz viicuduın cırperdJ· vartana 
a11lı tüfekleri, ve azametli den yuvarlan& ~ 
bir bailanııtan sonra uçla- çıkan bir ,eJ TitrlJell eU.
n omuzlanna sarkan baı- düfibDlendJ. ye ıae d• 
lıklarile mühip bir kütle riınde ne allot t° '98 kuV-
halinde ilerliyorlardı. göıleriınl alhD bd elfıo!!_ 

Dörtyol ağzını dolduran vet kalda· $ 

Şatranç müsabakası 
·ı oyunu, e11 

Şatranç, dii11;1'a11ın erı ası d bir zekti 
.. ...., . l l °'" ka ar . m urntaz eg encesı o C. llrı k. temrine fC 

nulmarPsesi, bir irade re tem 111 

dikallc itidalin id111a11ul11:· l'ı dan itiba-
G . .. .. .. I kı haıta 

azetenuz 01111111-uz~ e .. i ,,i birer şat-
rnı pazartesi, JH~rşembe !!1111 ~. l' ederek· 

• • 1 ·ı . · e taıa ım ranç 11ıcselesuu 1t'(ffl eı 11ı 

tir. 

Müsabakamız nasd olacak 1 

. . i~ rerdiği n1iz 
.~atra11ç nıeraklısı karılero~ı da halle<li' 

ııroblemleri bir luıft~ za.rf 11
1 

') JTRA \ıÇ 
l .r, rı wıerılle .. 

ce,·aı> an11ı zat J ı ·'"'e (f()n• 
k 'd rehanemı.- t:r 

kaJ ·tl11zı ilô, 1e etlere · ı a 
derrnelidirler. 



bastonuma dayandım: He· 
yecan~an sarsılan vacudu· 
mu dik tutmağa çahfarak · 
en hürmetkar hislerle göır:· 
terimi sancağa çeYirdim. 

' 
Adliyede J 

Ayeşe H. ın ölümü 
Koyu viıne çürüğü, ipek 

b~ kumaş , üzerinde sıra 

sıra ayetler, tatlı iltivaiarla 
a~ağı doğru sarkıyor ve 
sırma saçaklı ucu; cesameti 
tahliyeden büyük tunç bir 
heykele ben:ı;iyen sancak· 
tann omuzuna çarpıyordu. 
Bu anda , baıımm üzerin· 
den gür bir ses yükseldi : 

Maznunlardan birinin bir derece aklı zafı, 
aynı zamanda cezadan ibret almağa 

kabiliyeti de varmış! 

- Kaya !.. Sancağı gö
zet, evvela Allah, sonra da .. 
ikmal edemedi, hıçkırıklar· 
dan buğuluyordu. 

Kaya, evet sancağın so· 
lunda giden o idi. Fakat 
giydiği elbisenin verdiği 

heybet onu değiıtirmif 

birdenbire tanınaımyac:ak 
hale getirmiıti. Efgan ıa· 
rıklan gibi bağladığı baş· 
lığının ucu, omuzunda bir 
kıvrım yapbktan sonra 
göğsüne kadar iniyor. Enli 
siyah ıeritlerle itlenmit 
k11a saltau, kırmızı kufağı, 
dizlerine kadar bol ,alvan, 
ve sonra.. dipçiğinde ıım· 
sıkı tutrak omuzladıfı tü
fe~ ona eıabri bir ıekil 
veriyordu. 

istasyon kapısına doğru 
çarkederken göfedeki dük
kanda henüz yanan liı.m

br.nın ııığı, onun tüfeğinin 
ucunda takılı otan kuatu
raya aksetti, bir anda par• 
ladı ve sündü .. 

Ben; alkışlar ve dualar 

arasından mevzun hatveletle 
geçen üçüncü ve dördüncü 
bölükleri, artık görmiyor· 
dum. Gözlerim bulanmıştı. 
Onu, sade onu görüyor ve 
düşünüyordum. 

Bir az evvel, öğleden son· 
ra çıkan Tercüman gaze
tesinde şu. kısa ha v<>disi o

kumuştum 
Gönlillü gidiyorlar 

Muharrir ulıt•daılarvnı z'-an Y alçm 
Kaya Beyle biraderi Dariillüncn la· 
lebc•lnden Nuım Beyin Bw'ıa. tabu· 
rın' a iltihak ederek .-c ıı>aüllü clank 
c:epheJ harbe slde ceklerl h•bı:r 

•11:.ımıtlı.r. 

Tabur geçmit ve halk 
dağılmıya baılamıştı. Hemen 
istasyon kapısına koştum. 

Tam gir:c~ğim zaman omuz 
baıımdan bir ses yükseldi. 

- Yasak hem§erim .. 
Ozaman kalbim bir daha 

buruldu. Vücudum bir da· 
ha ürperdi. İstasyon mey· 
danında kaynaoan asker 
kütlesine doğru baktım· 

Onlarla aramdaki farkı 
ölçtüm. Derin bir göğüs 

geçirdikten sanra: 

Çatalcada Ayazın& köyiin
de Hasan ağanın karnı Ay
şe H. ı başka bir Ayşe ll. la 
Ilalil isminde bir genç öl
durmüşler. Ölüm, başa sopa 
indirmek suretile oluyor. , e· 
bep de şu : Bir komşun un 
atları, ba~ka bir komşunun 
atları arasına girmi~kr. 

Sahipler! kavgaya tutu~
nıuş, maznun Ayşe ve 1 folil 
bunlardan birisini Jltizam et-
mişler. Sarnrdtikları sopalar 
Ilasan ağanın karısrnı ser· 
semktmiş \'e kalbinden ra· 
hatsız bulunan yaralı fazla 
mukavemet gö>terememiş, 
biraz sonra kalp sektesinden 
ölmüş. 

Tıb<lıadli raporu, f lalilin 
hareketini kıı;men selbeyliyecek 

akli zafını tesbit etmekle 
beraber cezadan ibret nlma
ğa kabiliyeti olduftunu kay
dediyordu. 

i\liıddei umumi Burhanet
tln B. , bu cihet nazarı dik
kate alınarak iki-inin de ölu
me sebebiyetten tecrimini 
istedi, müdafaa yapıldı. Ka
rar verileeetir. 

Poliste 
Maaşlardan lüzumsuz 

para kesilmiş 
Mcs'uller aranıyor 

Mülkiye müfettişi lmadet· 
tin B. lstanbul polisine ait 
bir yolsuzluk haberi üzeri· 
ne tahkikata başlamıştır. 

Öğrendiğimize göre hadise 
bir para işidir. 

Polis maaşlarından muh
telif zamanlarda lüzumsuz 
ve kanuna uygun olmıyan 
bir şekilde tevkifat yapıl
mıştır. Bu tevkifat ban· 
do ve battaniye paraları 

namile kesilmiştir. Bu ara· 
da bir muharririn eseri i • 
çin de maaşlardan para 
kesildiği söylenilmektedir . 
Müfettiş B. tetkikatma de
vam etmektedir . --Mehter Askeri müzede 

çalmıya başlıyor 
Üç aydanberi tatil edi

len Askeri müzedeki meh-
ter takımı bu cumadan iti
baren her cuma muallim 
Behçet B. idaresinde teren· 
nüm edecektir. 

- Buraya girmıı,1< bize sı.nın yanında bulacaksınız. 

·asak öyle mi? .. Hakkın var • lf-

hemşerim.. dedim. Geri Rampaya doğru ilerle· 
dönüyordum.. fakat bu dim. Sili\h çatılarının önün· 
anda !çerden bir zabitin den geçtim. Büfenin kartı· 
geldiğini görerek ona mü- sına tesadüf eden yerde, 
racaata karar verdim. bütün bu kaynafAD asker 

-Bey efendi, zannederim baılarmın üzerinde sancak 
bu taburun zabitlerinden- yükseliyordu. 
ı"ni::-. Be::ıc!eniz gazeteciyim. Onu, arkasından gördüm. 
T aburunuzda gönüllü ola- Sancağın önfınde tüfeğine 
rakbulunan Yalçın Kaya dayanmı~, ayakta duruyor· 
Bey!e görüımek istiyorum. du. Yanan lambaların ışığı, 

Zı b :tin ka§ları çatıldı. &anca~ın parlak sarı ale· 
Gözlerimin içine bakarak mine ve onun sağ omu· 
sert bir sesle sordu: zundan yukarı doğru yük-

- Bir gaz~teci sıfatile mi · sden kasaturasına akse· 
gôrüfmek istiyonunuz: rliyordu. 

Hemen kendimi top!adım Kaya : Demek hakika-
ve derhal cevap verdim : ten gidiyorsun ha .. 

- Ne münasebet efen· O , birden döndü , ve 
dim. Kaya, benim çokeski beni gürünce hayret ve 
bir arkada§ım. Hemen he- memnuniyetle sarsıldı. Dip-
men kardeıim .. Mademki çiği sağ ayağının üstünde 
harbe gidiyor , son defa ve namlusu sağ omuzuna 

ırörüımek •. dayalı olan tüfeğini hemen 
Zabit, derhal nöbetçiye ıol tarafına geçirerek iki 

döndü: 
- Bırak oğlum , efendi 

geçıin •. 
Ve sonra bana dönerek 

ve elile göstererek : 
- İleri gidiniz, kendisipl 

Rampada ııauuk manga· 

ellerini uzattı. 
- Evet kardetim gidi· 

yorum.. Ve aitmek lazım .. 
Mademki harbi istedik, en 
evvel Liz gitmeliyiz .• 

- Fakat .• 
Dedim ve durdum .• 

Bugünkü muhakeme 
Kadriye l 1. meselesine ait 

lıir yazıdan dolayı J lıkm ct 
B. tarafından Izmirde çıkan 
'·Yeni A-ır" gazetesi aleyhine 
açılan dnva, bugün ikind 
eczada rü"yct olunacaktır. 

nSevinç)ı davası 
"SeYinç. vapurunun bat· 

ma. ından dolayı ,·apurun ,;a
h ipleri ile Scari>efaiıı idaresi 
arasında açılan tazminat da
Ya>ı, dıırı birinci ticarene 
rit"yet olunmu~. Temyizde 
bulunan ~ığır cezadaki darnya 
ııit enakın celbine kalmıştır. 

İki tayin 
Sabık Sirıop miistantiki 

.\~il Ilikm et B, Çatalca mlis
tantikliğine, Şaqat müddei 
umumi<;i Ali Naci B, Çatalca 
ceza hftkimli!(ine ıariıı olun
mu~lıırdır. 

Katilden mahkumiyet 
htan bul ağır ceza mahke

mesi, hir miiddet evnl Ak,;n
rayda 1 lacı (Jmer i>nıinde 
lılrhini öldürmekle mazının 

Karakaş J lliscyini dün onbeş 
sene ağır hap:;e mahkiıın 

etnıiştir, 

Kurtarıldılar 
Fakat yarı çıplak ... 
Nt>lson 'apuı·n Anıcr:
kaya ~iderken kayaya 

saplandı 
Londra, 10 ( A.A ) -

7000 Tonilatoluk Nelson 
vapuru İngiltereden cenubi 
Amerikaya giderken lspan· 
yanın Lameao havalisi ci· 
varında bir kayaya saplan· 

mtştır. .65 kişiden ibaret 
olan yolcusu ile 39 müret
tebatı kurtarılmıştır. Kazıı 
geceleyin vuku bulduğu 
için bunların ekserisi yarı 

çıplak bir halde karaya 
çıkarılmıştır. -

Borsada 
lsterlin, altın ve düyu

nu muvahhade 
lngiliz lirası dün 1007,75 

kuruşta açılmış, 1009,25 
kuruşta kapanmıştır. 

Altın 877 de açılmış, 
880 de kapanmıştır. . 

Düyunu muvahhade 
197,25te açılmış ve aynı 

fiatta kapanmıştır. 

Sôyliyeceğim sözü ben 
de bilmiyordum. O, her 
zamanki zarif ve mani
dar t"4:>essümile güldükten 
sonra, sağ elile tüfeğine 

hafif darbeler vurarak: 
- Artık işin ( fakat ) 

devresi geçti azizim. Söz, 
l;,u efendinindir.. Dedi. 

Kaya,bu sözlerile o za· 
mamn siyasetini tamamen 
hulasa ediyordu. Balkan
larda, Türk teref ve na· 
musu ayaklar altında çiğ· 

neniyordu. Her geçen gün, 
oralardaki Türk varlığına 

bir darbe indiriliyordu. Bal· 
kanların dessas diplomat· 
!arı, bizim Babıali sahne· 
mizde son komediyayı da 
oynamıılar ve artık mev· 
kilerini en son oynanacak 
ehrama bırakmışlardı. 

• 
Oradaki çepane sandık· 

!arının üzerine oturduk, 
bilmiyorum ne kadar ko
DUfmUftuk.. birden, tiz bir 
boru, beni titretti.. Şimdi 
kumanda sesleri ltidiliyor .. 
Bütün kıt'a amirlerinin sert 
emirleri bir birine karlfb: 

Silah batına: .. 
(Bt.modl) 
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Bel,ediye meclisinde r!~~6Cfu.'\~I s "O 
Dün neler görüşüldü ? B k·J· . ~ · 

Resim sergisinde~ eser alınmıyacak aşve 1 ımız Küçük Kemal 
radyom mütahassısı bulunamadı :ttalatyaya ~iderek n1ü- . • .....:.·:...:_ 
l"ımımi Belediye nıeclbi 

dun öğleden sonra bir içti-
nıa yapmış, bazı beledi i~le

ri görü~mii~tiir. 

lik olarak Şehremanetinin 

hir tekli!l okundu. Bunda 
Harrnı usuliilüıı r:nıant mc· 
mıırlarıııa tatbikine kadur 
aylıkların tcvkifatsız olıırak 

verilmesi i>tenili yordu. Te[,. 
lif, Jıl1.ımgelen tetkikatın 

yapılması için bütçe endi
meniııc gönderildi. 

Bııııdaıı rnnra heyete, Ema
net memurları için hazırla· 

nan tıılimaıııamc ıırzedili ve 
bu cin tetkik olunmak üzre 
l-iavnr.in 
edildi. 

encümenine havale 

llunıı rlıuteakip yerli mal
lar :-crgisine 500 lira veril
mc,ı hakkındaki teli 1 hara
ret'! miızakcrelere sebep 
oldu. Bu tekli[ biitçe encü
meni tarafından tetkil· olun
muş ve nıuavcnct faslının 

\'erem hastaııe$İne devredil· 
di~i ileri siiriilerel, reddedil
mi~ti. 1\7.,clan bir kısmı bu 
ret ),ararım muvafık balma
dılar ve kanıııın kabuliinü 
btedilcr. Azndan arnkat Ne
cati B. encümen kararının 

evvekc kabul olunan pren
siplere uygun olduğunu söy-

Makdonald 

ingili;:, Başı·ekili 

:;ıg eyliilde ieslihaf için 
Amerikaya gidiyor 
Nevyork, f 1 ( A.A ) - f\'~ . 

Makdonakiıı :\ merikayı ziyareti 
için !azı -
gelen terti· 
bat ve ihza· 
rat ınuma ... 
ileyhin husu
si katibi şir 

< Robcrt vatı 
Sittarb tara
fından ikmal , 
edilmiştir. M. ' 
Makdonaldııı 

refakatinde · 
kızı olduğu · 
halde 28 ey
lülde vapura Malylonald 

l>inmesi tckarrür etmiştir. Sir 

Robert van Siıtart, bu gün 

lngiltereden Anıerikaya müte

veccihen mufarakat edecektir. 

· Nevyork ı lerald gazetesi, M. 

Makdonaldın kon- grede nutuk 

söyleıneğe davet edllm,sinin 

muhtemel bulun- duğunu 

ıstihbaralıııa atfen yaz- mak-

bdır. 

liyerek paranın verilmemesini 
i'tedi. , "eticcde cnciimcn kararı 

kabul olundu. 
Dünkü İçtimada Cerrah

pa~a hastanesindeki radyom 
mrselcsi de hararetle ıııliza· 

kere edildi. ,\zadıın bir zat, 
buradaki Radyoterapi ciliıızı 

için 4 sene evvel .~ vrupa· 

dan bir ınütahassıs getiril
mek üzere 1000 lira aylık 

tah>i~at kabul oluııdıı!!;ıınu, 

halbu ki miitahassısııı bugü
ne kadar getirilmediğini, bu 
yüzden oradaki Radyomd:ın 

istifJde edilemediğini >öylüyor 
ve sıhhiye müdüründen lıu

mııı sebebini soruyordu. Sıh
hiye müdürü verdiği izahat· 
ta kendilerine sorulan ecnebi 
mütehas,ıslarının enaz 3000 
lira aylık i;tediklerini, eldeki 
pua ile miiehaı;sıs gctirilcnıi

yeceğini söyledi, 
Azadan Necati B. staj için 

Avrupaya Türk dogktorlar gön
derilmesinin en murnfık ol
duğunu ileri siirdü. Neticede 
bu iş için sıhhiye miidürü
niin muvafık bir teklif yap· 
nıası kararlaştırıldı. 

Dünkü içtimada Emanetin 
resim sergisinden 2000 lira
lık eser alması hakkındaki 

teklH te reddedilmiştir. 

lornn etsoer ıne~te~i 
T eşrinievvelde tedrisa~ 

ta baş!ıyacak 
Türk tütüncülüğünün in

kişafı için daimi bir müta· 
hassıs heyetinin faaliyetini 
temin maksadile birkaç se· 
nedenberi inhisar idaresi 

tarafından (Eksper) mckte· 

bi açılıyordu. Bu sene bir 
aralık bu müessesenin kü
şadına lüzum görülmiyece· 
ği de duyulmuştu. 

Ahiren memnuniyetle ha
ber aldığımıza göre müdü
rü umumi Behçet B. lüzum 
ve ehemmiyetini takdir ede
rek mektebin tcşrinievve1de 
behemal açılmasını alaka· 
darlara emretmiştir. 

Mektebin bu devresine 
Orta mektep mezunların

dan yirmi beş genç alma· 

caktır. Fazla talip zuhur 
ettiği takdirde imtihan ya· 
pılacaktır. 

Hariciye müstqarı 
Hariciye müsteşarı Numan 

Rıfat B. bugün Ankaraya 
gidecektir. 

Halka yeni bir eğlence çıktı! 
Galatadan g6Çenler yol başlarında durup 
işaret kulesinin marifetlerini seyrediyorlar! 

Karaköyde nakil vesaitinin seferlerini tanzim etmek için 
yaptırılan işaret kulesi nihayet nzifesini ifaya başlaya
bilmişriT. Kıftenin 4 caddeye cephesi vardır. Kırmızı ve 
yeşil ziya camlan yanınca yol açık demektir. Yalııız kırmızı 
zrya yolun kapalı olduğuna işarettir. Mahaza bütün nakil 
nsıt3(arı henüz renk~erin manasını anlamadıldarınd:in me
mur elile de işaret Ye izahat vermektedir. Diğer cihetten 
bu kule halk için yeni bir eğlence vesilesi olmuştur. Yol 
başlan ılurup dakikalar~a seyre·denlcr, gülenler, başlarım 

sallı yanlarla dolup dolup boşalnıektadır 1 

him bir nutuk irat Gelecek hafta Sıtkı il 
c<ll'<'eklcr karşılaşacak 

Heyeti Vekile bu gün 
ioplanfyor 

Askara, 11 (Vakıt-telefon)
lsmct Paşa Hz. geldi. Ve
killer ve meb"uslar tarafın
dan karşılandı. Bilahare 
makamına gelerek bazı" 
idari mesaille meşgul oldu.• 
Başvekil Hz. hariciye ko
nağında müsafir kalmakta· 
dır. 

Yarın Ankarada bulunan 
vekillerle Heyeti Vekile 
içtima ederek Yunan nota
sına verilecek cevabı konu· 
şacaktır. 

ismet Paşa Hz. yakında 
lstanbulıı avdet edecektir. 
Müsarünileyhiıı İstanbuldan 
Malatyaya giderek orada 
münteh!plerine fgeçen sene 
olduğu gibi mühim bir 
siyasi nutuk irat t"tmesi 
ihtmali kuvvetlidir. -----
Amiral Filt 
İngilizlerin Akde
nız başkumandanı 
Bir zırhlı ile srlırimize 

' 
geliyoı· 

lngilterenin Akdeniz do
nanması başkumandanı A· 
mira! Filt, Güben Elizabet 
zırhlısı ve filonun diğer bir 
kısım gemilerile teşrinevvel 
ortalarında lstan bula gele
rek resmi bir ziyarette bu
lunacaktır. Amiral, şehri 
toplarla selamlıyacak ve 
lstanbulda resmi ziyaretler· 
de bulunduktan sonra An· 
karaya da gelecektir. 

Telgraf ue uıetoncuıar 
Bu sene mı>ktepten 7 

efendi çıktı 
Telgraf ''e ı.lefon Alı mdc.· 

ıebı len kısmının imtihanlan 
bitmiş. bu sene mektepten şu 
efendiler mezun ol!IUlflardır. 
Ali Rıza, Abdüllı:adlr, Süreyya 
ÜQu-ı, Hayrı ( lııanbul ) Fazı! 
( Konya ), Baha ( Sıvas ) bey· 
ler. 

Bu efendiler idarenin muhte· 
lif mınıakalarında fen müfettl;i 
olaralı: vazife alacaklardır. 

Erkekler kadııılaşıyor 
Londra, gazetelerinin 

Amerikadan aldıkları malu
mata göre Stanfort darül· 
fünunu profesörlerinden 
T erman psikoloji kongre· 
sinde irat ettiği bir konfe
ransta bir çok tecrübeler 
neticesinde erkeklerin ev
lenmek yüzünden kadınlaş
tıklarını söylemi~tir, 

Profesör Termanııı tale
be ve sair insanlar üzerin
de yaptığı tecrübelere göre 
geniş omuzlar kuvvetli 
adaleler, mutlaka erkeliği 
ifade etmez. Tecrübenin 
verdiği neticelere göre her 
bir erkek içinde ( 10 ) u 
mutavassıt bir kadından 
daha kadındırlar. Kadınlar 
içinde erkP.ten daha çok 
erkek olanlar pek çoktur. 

' Muhakak olan bir nokta 
bir erkeğin bir kaç senelik 
izdivaçtan sonra, kadın
Iaştığıdır. 

Bir tavzih 
8 eylül tarihli nushamızda 

Baıkumandanlık zaferini btan . 
hulun nasıl haber aldığını ya -
zarlı:en Rumların Türk baş -
kumandanının esir edilmiş ol -

, duğuna dair bir şayia çıkardılı:
larını o zaman iııt.ihbaratta ça • 
!ı~an Aziz Hüdai Beyin key. 
(iyeli Anluıradan •orduğunu 
yazmıştık; Aziz Hüdai B. ga· 
zetemlze bir mektup göndere
rek lı:cyliyetin filvaki Ankara
dan sorulduğunu, fakat kendıai 
tarafından değil, o zaman Hı
llliahmerde bulunan ve Ana
doluyu temsil eden bir zat ta
rafından ı uldu~uou btldirmek
melc.tedir. 

Küçük Kemal 

Boks en yüksek mücadele 
sporudur. Ye biz Türklerin 
en se\·dij\i spor olma;ı !Azım 
gelir. Çünkü biz hür, düğli~· 
ken bir milletiz. llütiin kuv
vetini yalnız kendinden, için
deki özden, ateşten, itimattan 
olan bizden başka sayılı bir 
kaç millet v:ırdır. 

Buna ragmen. bir zaman
lar ilerlemep;e yiiz tutmuş 

olan bu spor, son günler Jc 
hiç ı;eyirci .bulmam~ıtıı baş

laml~tı. 

Sebebi de bazı kimselerin 
yalnız para kazanmak hır'ı 
ile mii,;abakalr tertip tdip 
hıılkı dolandırmaya tqtbbiiı 

etmesindedir. 
Fuk:ıt bir kaç aydır Te

pe ba~ıııda bir iki ınıi,.alı:l

ka tertip eden şalıt>ların citl
cliycti ve dof!:rulııi!;u Bcıl;s 
hayatının yeniden uyJııar;:k 

düzelmesine sebep oldu. 
Bıı ciddiyeti güren halk, 

yardımını esirgemedi, ve 
boksa olan he\·esini miisa
bakalara akın akın gitmek: 
suretile gösterdi. 

lngilizlerin " aı;il s:ın,nt ~ 

dedikleri boksa merak eden· 
ler, yalnız erkeklerimiz de
ğildir, Son nıiis:ıbabda rin
gin rtrafında yiiksek tabaka· 
ya mensup sporcu hanımla
rımız sayılamıyacak kadar 
çoktular. Bu alaka bok un 
istikbali için mühim bir va
ittir. 

Bu ııyın yirmisinde, c•ıma 

günü tepebaşıııda yapılJ.cak 

olan maçlar şimdiye kadar 
gördüklerimizin en heyecan· 
lılarından biri olııcaktlr. 

Yapılacak mü>abak:ıların 

ekseriyeti amatörler arasında 
olacağından, ringde yıılmz 
döğüşmek hırsı ile çrapı

şan o en iyi gençleri göre
ceğiz. 

müsabıklar arasında yalım 
Küçük Kemalin olduğunu 

söylemek, bu maçların ehem
miyeti hakkında kafi bir 
fikir verir. 

L"zun zamandır ringde 
görmediğimiz Küçük Kemal 
son zamanlarda yeniden 
(Bol-sun ad:ınıı) olmu~tur. 

Birbirini takip eden munta· 
zam aııtrenmanlar bu sulıada 
en yüksek kıymetimizi t\'nı· 
sil eden Kemııli yeniden 'c 
daha büyük bir kıwvct Ye 
meleke ile ortaya çıkardı. 
Küçük Kemal bu defa ring.: 
çıkarken karşısında . ıtl,ıyı 
buluyor. Sıtkı kendi ındcıı 
agır ve çok çetin lıir rakip· 
tir. Bu itibarla gelecek cıım:ı 
Kemali uzun bir ayrılıktan 

• 
sonra ilk fakat zorlu bir mii· 
cadele içinde bubc-ıv;lz. \ c 
bu maç bize eski YC yeni 
Kemal arnsınd~ güzel YC çok 
muhtemeldir ki memnuniyet 
balış bir netice vercc~ktir, 

Fenerbahçenin 
yaz balosu 

Fenerbahçe spor kulLiblİ 
bu gece Taksim bahçesinde 
bir yaz l'aJ.esu vermektedir. 
Ilakkı Şinasi Paşanın tahtı 

himayesinde mümtaz bir gnıp 
tarafındıın tertip edilen bıılo, 
eğlenceli hir çok ııilmcroıarı 
ihtiva etmektedir, 



l!..'111a11etiu kab11l et
tiğif'onnı'il sıhhate 

nıuzir 11ıidir f 
Şehremaneti tarafından mar· 

garin yağı diye kabul edilen -

formülden kimyagerlar şlkAyet 
tbneltedirler. 

Tıcaret borsası laborııtu~·ar 1 
• müdürü Nureddin Munşl B. 

bu buıusta şunları söylemiştir: J 

- Marg'lrın yagı elemek ! 
~ahlot yağ demek dt"ğildir. j 
l~manet mal'garin namı altında 1 
nıahlot :)'ağ imaline müsasıde e
diyor. O halde Emanet mar· 

garin yağını yiyenlere karbonat 

lav ye etmeli.,, 

Di~er taraftan Bakkallar cc· 

Koıni;r;uu ına h~·us 
y·eni 1,rografJlll tan· 

zirn etti. 
San• at mdctepl~i lçln yeni 

bir program tanzim etmek ~
re Maarif ,•ekAlctinde toplanan 
kombyon ma~aisini bitlrmlı, pro
gram ve raporUnu yüksek ted· 

rlsat müdürlfi~üne verrnl~tlr. 
Bu program Talim ve Ter

biye dairesince tetkik edilecek 
ve vekilin tasdikini müteakip 
mer'i olacaktır. 

• Şehremaneti, Ankarnmn 

lNo. 
h5 35 

68, 
ıso1 228 
2551 
306 
310 
5761 
5881 
743 
7451 
760

1 
4 

802 150 
839 4 
841 125 
921 4 
959 200 

1035 125 
65 45 

111 
125 
167 
204 
375 nıtyeti Şehramanetine müracaat · 

ederek b'r margnrin yağı fal,. 

tlkası 8\8C8ğtnt bildimri~tl, 

in:ar plAnını tanzim ctme~i de· 
nıhıe eden mimar M .. Yan sen· 

<len lstcnbulun imarı için de bir 
pl!n hazırlamasını rica cııni§tİ. 
Şehremaneti, mimarın mesaiıdnl 
kolaylaştırmak üzere bir izah .. 
name hazırlıyacaktır. 

• Kanalizasyon şebekesi, · 
işleyecek vaziyette old~undan 
bu ay nihayetinde bitec~ olen 

405 
430 
464 
501 
587 
613 
658 
734 
746 

Bakkalar cemiyetinin margıı· 

nn formolcı şehremaneti tara· 
fından tetkik edılmiş, beğenil
rnemi~tir. 

Kimyager Nurettin Münıt 
B. de bu farmrılnn do~ru ol· 

du unu beyan etml~tlr. 
• istatistik umum mü dili' .. 

lüğl, 1929 ı.ene 1 yıllığını ha· 

zırlamaktadır. 

• Nüfus tahrirlnln ~a$Dlf ine 
alt neticeleri havi ikinci kitap 

la tab'a verilmiştir. 

+ Şehremaneti arozözleri • 
nin sokakları sulamak, yangın 

ıöndilrmek g!bi hususatta deniz 

suyundan istifade ettikleri ma • 
IQmdur. Yapılun fecrübeler ne· 

tlceslnde deniz suyunun arozöz• 

lcrl çürütU!ğii anlaşıldığından 
bademn yeni satın alınan aro • 
Zözlerde deniz suyu kullanılına· 
masına karar verilmiştir.. Bu 
arozözler milnhaslren terkos 

suyu kullanacak.ların<lnn hepsine 
şirket ıarafından ıerkos saati 

takılmııtır. 

• ( azli icrayı ticaret ~den 
altmış müessese teftiş netıce -
ııinde meydana çıkarılnıı~tır. 
+ Nafıa vekili evvelki gün 

mühendis mektebini ziyaret et· 
"h dis mekrnlştır. Bu sent: mu en 

tebine fazla talebe alınacakıır. 
• Divanı Alinin e.ylol nl· 

h 
... biti. 

ayetine kadar mesaı5ını 

rcc<'ği anla~ılmaktadır. • 

• SeJ yar esnafın kullandık
ları el terazilerinden çoğu bozuk 

Ve hileye müsaittir. 

Emaııet B. M. medısınde bu 
•ene müzakere edilecek olan 

ölçüler kanuııu kabul edildikten 
db 1 almak sonra esaslı te lr er 

·· 1 teraılleri Uzere şimdilik ya nız 
sıltı bir kontrola tabi tuta • 

caktır. 

• Şehremaneti, temizlik iş· 
lerlnin daha iyi l>ır şekilde de· 

Vamını temin için yeniden 50 
hayvan alınmasına karar vermlı· 
tir. 

.Dahiliye vekAleti memurin 
•nüdürü Samih beyin ahvali 

•ıhniyesl dolayıslle eski memu· 
riyeti olan Şehremaneti mcmu· 

tin müdürlü~üne nakili akar· 

tür edılmigttı'. 

Emanet memurin roiidüril 

Sedat beyin de Dahiliye me· 
ınurın müdürlüğüne nakli ınuh
lr meldir. 

• Akşamları köprüden ıkal· 
~arak Anadolu seferini: yapan 
F' ~nerbahçe vapuru evvelki 

~kşnm Bostancıya geld!Al sırada 
tahı kınlarak hareketten kal • 
~ıştır. Bu ''apurun yolcuları 
Y nkncık vapuru ile nakledıl • 
~iştir.. 

• Doktor Knvakyan ıle 
ıdoktor Koruk yan Efendiler 
tv~·clkı gece T akııimde Soğancı 
~ka~ında oturan Ali Elendl!lin 
'-evcesi J~mine Hanımın doğur· 
lllası için uğraŞtrken Kavakyan 
Efendi birdenbire feoalaımı§, 
Yere düıerek sektei kalptcD 

'.llrnüıuır. 

hafriyattan sonra binalirla meora 

bir birıne raptedilccck ve şebeke 
ışletilecektır. Kanaliza yon e· 
bekesl nihayet kıinunuevvelde 
işliyecektlr. 

• Adliye vekili gelecek 

haha Orta Anadolu ve Trakya 

mahkemelerini teftit ed ccklir. 
• Şehremaneti temizlik 'İ§· 

]eri müdürü Mehmet Ali Bey 
tarafından Suhrnahmet sulh 
mahkeme ine tramvny şirketi 
müdürü M. l<indorf aleyhine 
bir dava açılmıştır. 

• Dumlupınardaki şehit as· 
ker abidesinin küşat re:smi zafer 

bayramı günü yapılmıştır. 
• Maliye vekili medlıı 

açılır açılmaz Devlet banka ının 
tesisi hakkındaki layihai kanu -
niyeyi meclise -sevkedecektir. 

+ jktısat vekAleti Ziraat 

istas-yonları hariç memleketlerden 
her nevi tohum nümunesl celb
etmektedrr. Bu ıohunrlar istas

yonların nümune tarlalarına 
dtılmekte, hangi tohumun fazla 
mah:ıul ıverdl~I anlaşılnurlctadır. 

2055 
414 
418 
443 
457 
482 

2952 
601' 
628 
756 
99 

970 
3032 

t 
2501 
62 

313 
421 

79 
530 
~26 

38 
39 

916 
83 

Şimdıye kadıır Eskişehir is· 

tasycmu 120 cins tohum Uze • 
~inde tecrllbe )'8pmıştır. Adana , 
istasyonu ] ) tohum tecrübe 
etmiştır. 

T olıumlar laburatuvarlarda 

4010 
2~ 
26 
74 
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tahlil td ilmektedır. T al1lil neti
ces1nde hangi tohtımda fazla glü
ten varsa zürran . tavsiye edile· 
cektir. 

Zitaat iıt yonları bu suretle 
zirai . iyasetimizi tanzim edecek-

tir. 

lUtiJnlerimiz 
ingiUere ve Amcri
kada nasıl sahlıyor? 

Dcyli Telgraftan : 
Dün Nevyorka hareket 

d M Erne.st Metkalf, 
e en · 

.. dci e hükumetinin y2km· !: ln~'iliz sermayedarlar~n-
kuvvetli bir grup ıle 

dan k Türk tütünlerinin 
aol.aşarad satılmasını temin 
f ngıltere e . ~ -..·• 

h:n • söylernıştir · m. edeceö ... ı 
k lf Amerika sermaye-

Met o ' b' grap rıllnu· 
Barlarından ~r ~ hüku· 

dhireft Tufk ye 
.ına, b ı ve mu-·ı vuku u an 
nıetı e H 

ff akiyetle neticelenen ınu· 
va t neticesinde, Ame• 
~kc.;a Türk tütünleri inhi· 
rıka ~ t' t1tyin olun· 

rıyase ınr. . 
sarı ·1"ve etmiştır. 
du~unu ıa · 

!i . 't'l"fnama mucı· Bu yenı ı ı a . 
. Türkiye hükumetı, 

bınce erma· 
. '·unıpanyanın $ 

yenı ... .. . b' sur.ette . musavı ır 
Yesıne d" - . k etmekte ır. 
ıştıra T~ ·k tü· 

1928 senesinde uı t 1 
7000 ton sa ı · 

- }erinden 
tun Yeni itilafnameden 
ınışb. b"' "'k bu ticaretin uy~ 
sonra • ~ t t.mın 

. inkişafa erecel§• an 
b1r M Metkalfin ifa· 
olu~uyor... . bir hükimet 
desıne gore,. . defa ola· 
inhisarı belkı ılk 

k b ka bir memlekette 
ra aş d T"_L 
. ktadır: Bu a u~ 
ış yapma . . . 
.MM ~Uotn -attibaieti· 
nr güsteıiyor. • 

Bu hafta zarfında Londra<la 
dikkate şayan bir kongre top
lanmı~tır. Kongreye i1Urak eden 
çok meşhur erkek ve ltadınlar 
hep aşktan bahsedeceklerdir. 

Fakat bu baliısier edebt olmı
yacak, bilakis f cnni ve timi o

lacaktır. 
Kongrenin unvanı «nçüncü 

beynelmilel cin !yeti ıslah ce· 
rniyetlnln kongresi»dir. 

Ber.ıar Şov gibi bütün dün

yada şöhret kazanan zevat kon· 
grecfe 11utuk llrat edecek zevat 

arasındadır. 
İn~tereoin en meabu! ruhi-

yat ilimlerinden Odk~ Her, 
bu kongre fia\hndl fU sözler! 
söylemiatlr: 

40 
40 

ıo 
60 
60 

200 
60 

450 
125 
40 

125 
40 
40 
60 

125 
60 
60 
60 
40 
40 
60 
60 
60 
60 

125 
40 

125 
200 

4f) 
125 
40 
49 
40-

125 
1000 

125 
125 
125 
125 
40 
60 
40 

120 

:~ 
125 
125 

601 
60J 
40: 
40 

45o; 
40 
4{J 
41) 

200 
ô 

125 
125 
40 

125 
40 
4(\ 

125 
40 
40 
60 
40 
40 
()') 

125 
125 
40 
401 

200 
40 
()A 

125 
60 

125 
40 
00 
60 
60 

200 
6 

<ı Maksadunıı. cinsiyet mese
lesi etrafında yeni bir içtimai 
vaziyet \ ücuda getirmektir. Bi
zim konaatlmıze göre izdıvaç 
din kaydinden olduğu gibi dev
let kaydindtn de lkurtulma\tdır. 
Biz e~kek kadın anısında cln· 
slyet müsavatını temine çalışıyo
ruz. Onun için mumun malO· 

matını artırmak icap ediyor. 
Kongreye Rusyadan, lzlan

dadan, LaMya, Ltberye, Çekos
lovakya, Almanyadan baDJ(a diger 

yinni devletten mUl'Blilias gelmiştir. 
Doktor Her beyanatına ~ 

şekilde nihayet vcrmi§lir. 
« Hedefimiz, ilahiyat CllPIA& 

detll, Je.kat ılım, bayaü1aı,~t 
esasları Uıere cinsiyet ahlak 
ve lçtlmalyatını teablt etmektir.» 

kazanan numaralar 

A
nkarada maliye ve· 
kiletinde memur 
olan Ser\'tl Hanım 

isminde bir memur bir 
istida ile mal müdürü tayin 
olunmak üzere müracaat 

etmiştir. 
ismi Servet olduğuna 

göre bu işe tayini her hal· 
. . nlur fi ,, !il· de nıimasıp "" 

deyiz. 
~ 

Yer dibinde kazan .. 

H
iristo isıni"'d" bir 
Rum yer nltında 
kazar• kurarak ra· 

kı çtkiyormuş. .. 
Kllçakcıhğı öteki dunya· 

Ya 
kadar teşmil eden bu 

· bu 
h 'f bereket versın, 
en ' lar 

dünyaya mensup memur 
tarafından yakalanmıştır. 

-<> 
Yeni bir sof ukl . 

ı\ 
tülfeyyaz Tevfık 

p B. ü~tadımiz, "g: 
çen sene 56:-u· 

nün doğru çıktığını go .. 
k bu yıl da karakışın 

r~~etli olacağı hakkınd? 
ş I b vcrdı. 
kara bir 18 er .1 'Bu tahmine Fatin B. ı .e 

B 't'r&Z ettı· 
Harun Reşit .• ı 1 bııhse 
1 Ben bu ılmi 
er. d 1\-"l' 1 Yalnız, 
"arışacak eı;ı ın · 
bir teklifim var. Bu ~ne· 
• 'lk şiddetli soğuğuna 

nın 1 adını 
"T vf'k B. soğtlgUn · 

e ı 1 t k\ ıın 
1. Bu suret e 8 

vere ım. , d ye· 
"Berdelacuz,, nev ih en 

So,ıı;..,k kazanınıŞ 
ni bir ~ .. 
olurdu. 

~-
-Helu8tiı ~int m;ırll 

ŞİrUIİl~~;ı.hhilm• 
Her güna ·~ '') lelveua 

k 1 ak ıçln 
mahal a marn s1 ortn fJ" 

harika liarıı lsvtçre To~ki)cdelô 
keti keınaf i!Sll~ık ~ekte 
muamelalına dttvam ile 

al . kihfltll arı 
olduğunu ah 11 

kesbi şeref eyler. ~ıyct' 
M•m•llkl Şarki~ ~hı v• 

Bıırldtard Ganlt 

Şü••"'" 

Haiır1J gel~n_!!!; 

G., cIUk gururu 
UZ .. .ı.ur en nı.111 

Güzellikte asrın l I..ıuıklo,, 
l 1 "Nınon oo 

kaoını o an sekfı:~n1nt geçnıl~ 
ô!dugO %aman il ha1AH:t \C 

o1masına rı~nıe etm!fll. 
uhafııa 

teravetinl m )erıtıda, 
sOll ıanıan 

"Nlnon,. un L \.8.anda 
• • do~UZ ,, ,. 

henüz yırmı nzcl 
. " Gebuıın,, g 

olan rahıp Genç lııkın 
kadına aşık oldu. "Nınoo,, 

b ına karşı 1 
lsraril 1 ram - 5.,ıerrııek c 

f k ı ynı.u g d muva a a . d talep e ı· 
t . k dısırı en 

berauer en ~uayyen 'c 
d-1 gi!cesınl n 

len \ri511 uzak bir gune eıtı. 
oldıi1c~ıı 1 ~a dın lcr'l 

L heyl"an a 
Raotp f,e\ledi· 
etltldccğl glinÜ . •• "\ı· an gelınoe 
Nıhayet o g k ~aadı· 

e\•tııe kof3ru 
non,, un . rl'ddohınnınnıa· 
nı hatırlattı 'e 
11101 ttttrham r.ttl. rcddıç ıı 

N un 
" ınon,, oktu. 

bir ~hep y 
gö~ıır~ 1 tıl f:mclıne 
R 

h bi kabU e . 
a ı ık bir sıra 'gl· 

natl olan i1 
Hiı· gJ·aım hir mih on i11~a111 fücliiı·t'rı . hir 

zPlıir huhııultı ll4 c ııordu : • d kadar '.:_ Ne için şln: ıyr 
İngilterede aıhh1ye mü

fettııleri konferansında İn· 
gilterenin tatbiki fizi) oloji 
müeuesesi reisi Prof. IÖr 
Hil elbiselerin islahı hak
hında irat ettiği pek mühiın 
bir nutukta, açık yakaları, 
yikanabilecek pantalon ve 
ceketleri hafif iç çamaşır· 
larını, iş ve eğlence saat
lerinde ceketlerin çıkarıl
masını mudafa etmi§, ara 
yerd~ ismini ifta etmediği< 
bir basilden bahsetmiıtır. 

Bu yeni basil, mütliif i)iar 
zehir vel'.rnektedlr. Bu zeh· 
,..... INr ,,........., im mffiyon 
lll..,.. a1cRirmiye kifayet 
ecJryor. Profeıör Hil bu 

}'eni ve mülhit baıiiib ie- ı. . h-srancla braktınııl 
. . f 1 ıucnı u . u Gt\ a· 

mını i şa etmemiş, ya nız O ,·a!cıı ''Nınon,, 

bu zehir koldanacak .,,ahut 
bı ,ert.iı: ı ı Bu 

toz l\abnde gpze iıdiôt'edece < _. l lcylıat aziz ra ılp 
olursa hemen tesir edeceğini d dolap !,en de ıı n 

J B h 
._ ... L ıcehhur en k f·nkül ne 

ıöy emi tir. u z it ı ... n- k d elem çc ıını. 

l olunarak bir tayyareden 
8 81 

'çl d bır gurur f 
1 

yapay,nıl J ~ ~ ıedını. 
atılacak olursa pek müthiş vardı. vuU / I 

l:.......lb ..... un n kabul ctmcc 
nTJ nu ,~P· r. S11J aAUfUlll• 1 doldurnı 
Profesör .fiil bu beyana• cv~el eksen ya~ın H !bu 

ndan soııra harp hazırlığı iapılduını 8 

aızu,..... k nJıı1l ilıt 
:.... -rf olmıran' .-nde,tm dil a~ce se ee 
11• ..,_ ,.... _yalnız n • 

liaa111s .. ,_.. --= lf'ıitr lf~m~a~le!1!Ul!!;!ın~. ~-;:-;:;::;-:::1f; 
flni, çünkü istikbalde lfi iL hlııh;•;.t •''•'erfırıfn•e• .. •• 

u gibi zehirlerjn bir an· ranın •• ·iıi 
.. , •• il .. - ti nu~ .c;ylernif r. 
harp için tahsis olunan pa· 

J 



Y~KIT J2 ~ylill 

havai bir ... fi uslar Çine karşı 
Ruslara nazaran· ı=K~u=r=u =ye=m=i=ş

1 

tecavüze 
• 

mı 

vaziyet nedir? 
Mukden ve Nankin hükômet

lerine verilen nota 
Londra, 11 ( A.A ) - Elyevm Mukdende bulunan 

Daily Mailin muhabiri mahsusu tarafından çekilen bir 

telgrafta deniliyor ki: Bolşevikler Mançuriye karşı havai 

bir taarruza girişmişlerdir. 100 mil kadar Çin arazisinin 

dahiline sokulan Rus tayyareleri Mollin civarında müte· 

addit bombalar attıkları gibi Poraniçyadaki demiryolu 

istasyonu ve telgrafaneyi ve telsiz merkezini tahrip et

mişlerdir. Bu sorr taarruzda 40 asker ve 20 Rivil telef 

veya mecruh olmuştur. Casusluk yaptıkları zannedilen 

tebaası kısa bir isticvaptan sonra kurşuna dizilmiştir. 

W.oskova, 11 (A.A) - Hariciye komiserliği Mukden 

ve Nankin hükumetlerine verilmek üzre Alman sefaretine 

Çin kıt' aları ve beyaz Rus çeteleri tarafından Sovyet 

topraklarında yapılan 19 yeni tecavüz vak' ası tadat eden 

bir beyanname takdim etmiştir. Beyannamede bu vak'a· 

larııı mes'uliyetini tamamen Mukden ve Nankin hükumet

leriııin taşıdığını ve Sovyet kıtaatının müdafaai nefis va· 

ziycti karşısında hududu ve sakin halkı himaye etmek 

için kat'i ve mukabil tedabir ittihaz etmek zaruretinde 

kaldıkları bildirilmektedir. Sovyet hükumeti yeni ihtilaf

ların öniinü almak için yegane çareyi beyaz Rus çetele

rinin terhisinde ve yeni tecavüzleri menedecek acil tedabir 

alınmasında görmektedir. 

Macaristan ugradığı haksızlıga 
itiraz ediyor 

Cin evre, 1 O (A. A) - Sabah celsesinde Kont Aponyi 

Macaristanın ötedenberi taraftar olduğu tahdidi teslihatı 

tasvip ettiğini, fakat b~yük devletlerin teslihatı tahdit 

ve tenkis etmdiklerini gördüğünden dolayı müteessir ve 

müteessif olduğunu beyan etmiştir. Kont Aponyi sulh 

muahedesinin memleketini haksız bir akibete uğrattığını, 

halckın yerini bulması için Macarların ellerinden gelebi

lectk herşeyi yapacaklarını ilave eylemiştir. 

Belçika sahillerinde bir facia 
Amsterdam, 11 ( A.A ) - Belçika bayrağını taşıyan 

Estella vaburu bir Alman gemisile çarpışma neticesinde 

batmıştır. iki gemici kurtarılm?ştır. Mürettebatın geri 

lcalan kısmının ne olduğu henüz öğrenilememiştir. 

Mant tüneli yctpılıyor mu 7 
Londra, 11 ( A.A) - Deyi Ekspres gazetesi yazı· 

-·-
Lehliler Ceviz ve sair 
kuru yemiş istiyorlar 

Geçenlerde Lehistaııda alete· 
dilen tlca rot odaları kongresi 

ıı e ticderinden olmak Oıere, 

Pozııan ticaret odası Türikiye

den Lelıistana kuru yemiş ve 

bilhassa Ceviz sevedecek ınües· 

sesclerin adrcsleriıı i n bildirll

mesini rica etmiştir. Memleke· 
timizde kuru yemiş ticaretile 
meşgul ticaretaııelerin adres

leri tesbit edilerek Poznan ti

caret odasına bildirecektir. Le

histanın çok miktarda kuru 

yemiş satın alacağı tahmin edil· 
mektedir. ---
Ruı torpidolon 

ftolyodon dönüyor 
Geçenlerde ·lıanbul tarikile 

ltalyaya giden Rus torpido· 

!arı ltalyadan hareke etmiş 
olup, bir kaç güne kadar 

limanımıza muvaselet edcek

lerdir. 

Yalova tenezzühü 
Geçen sene eylülde teşek

kiil edip yiik:<ek bir vurlık 

gösteren ve C. l l F. Bey· 

Jerbeyi Nahiyesi hiınaycsin· 

de bulunan Anadolu Bo~az

lçi gençler kuliiblinün, 13 

eyllil 929 cuma p;iinü 71 

nunrnralı vapurla hiiyük bir 

deniz gezinti~! yapacaktır. 

\•apıır: 8de Köprüden,8,2S te 

Kndıköyden, 8,35 te Ilaydar Pş. 

dan, 8.45dn C:<küdıırdan, <ıda 

Kuzguncuktan, 9, l Oda Beyler· 

beyinden, 9, 16 da Çengelkö· 

yünden, 9,2.J.te \' aniköyiinden, 

9,3!i tc A. hi>arından, 9,4:!de 

Kanlıcadan, 9,5 ide Çubuklu· 

dan, 10,5te Ueykozdan,10,30 de 

l\lesarburnundan, 10,34de Bü· 

yükdereden, ı 0,55 te Yeniköy-

den, 1 ide l:>tinycden, l 1,7de 

t<.mirgandan, ı 1,17 Bebekten 

hareketle 1 l • .J.5te Köprliye mu-
yor: Manş tüneli meselesini tetkik etmek için teşkil vasnlet edecektir. 

olunan komite tünelin inşası lehinde rey beyan etmiştir. 

f o,ta konlı müıodemeler 
Rahat, 11 (A.A) - Erbabı kıyamdan 100 kadar ki· 

şi "Soudenib,. mıntakasında 50 Fas nişancısına taarruz 

etmişlerdir. Nişancılar, zırhlı kamyonlar sayesinae kur

tarılmışlarsa da bir miktar zayiat vermişlerdir. Erbabı 

kıyamın takibine başlanmıştır. 

Graf zeplin nisanda kutup seyahatına çıkacak 
Berlin. 10 - Graf zeplin balonu celecek nisanda 

kutup seyahatına çıkacaktır. 

Balon Norveçte F ransadan hareketle kutup havalisini 
gezdikten sonra Alaska da F airbanka' ta karaya inecektir. 

Graf Zeplin bundan sonra tekrar kutup havalisine gi· 

derek bu suretle iki defa kutbu geçmiş olacaktır. 
Seyahat 18 - 25 gün devam edecek, balon 15-18 bin 

kilometre menıfe katedecektir. Balonda 30 mürettebat, 

16 alim, 3 fo toğrafçı bulunacaktır. 

Heyete Nor'leçli meşhur seyyah Nansen riyaset ede-

cektir. 

·
Apartırı1anınızı değiştiriyor 
BAZ! ODALARINIZI tebdil ediyor, evinizi 

bir ~urette tefriş etmek istiyorsanız 
oğlunda Tokatlıyan karşısında 

mü

Bey· 

LO·vr tefrişat mağazasına 
şitap ediniz. Muşamba, dıvar 

perdeler gibi en güzel tefrişat 

kağıdı, 

levazımı 

yemek salonu ve yatak odası için en 

mobilya çefitlerini bulacaksınız. 

ile salon, 

müntehip 

Hamiş - Lt\vr Ticarethoneıi tefriıatta 
mUtahaasıı amelesini muhterem 

rlno amade bulundurmaktadır. 
müıterilerinln em· 

Köprüden 12 de hareket 

edildikten ve tekmil Adalara 

uj!:randıktan , onra (Yalova) 

ya ~!dilecek \ e orndan >ant 

18 de hareket edilerek aynı 

ı,kelelcre u)\ranmak suretlle 
avdet olnnacoktır. 

- -----
irtihal 

Esbak harbiye Müslef8Tl mer· 

hum Mahmut Klmll pafOnın 
kayin pederi ve lsıanbul Def

terdarlıgı btrlncl ıube müdürü 

Amir beyin pederi ağır topçu 
müfetıiıl umumtlıgınden mllte
lr.ait lbrahtm pqa Bakır köyün

deki lıaneı!nde don ıabah rah· 

meli rahmana kavuımuıtur • 
Cenazesi bugQn uat 12 de 

Bakırköyündekl makbere! mah
ıusaıına defnedilecektir. 

Yüksek muallim 
mektebinde 

Yüksek muallim mektebine 
kayit VP kabul başlamıştır. Bu 

sene fizik ve kimyaya 7, tarih 
ve corafyaya 5, riyaziyeye 7, 

edeblyata 2, mimariye 5 talebe 
kabul edilecektir. 

!KDUNUH=-:•· .... u .. •:c•ıa•• 

Bakteriyolog oo. Ihsan ·s·amill 
Bakteriyoloji laburarnrnrı 'j 
Pek dakik kan tahllldu. 

(usermap teamülii ) kürervat 
tadadı, tilo ve tSl[ma ha;ta • 
lıkları teşhis~ idrar, balgam. 
cerahat tahl!lıltı, Üiıra mikros
kobi ile frengi taharrisi, kan 
çıbaıılan ve ergenlik için 
hususi aşılar. slltnine muaye
ncal yapılır. 

il Divanyotuııq, ~ıılt•nl'dilımuı 

•
. ıi türhcsikarşısında ıelelon Is, ?8J 
1 :~:~=:~·:::::::~:eıarrcwnuulitl:w::=-.ı 

~inlre, 'arıınhYH, neurol tenıal 
Emsalsiz bir devadır. Her eczanede bulunur. 

# LONDRA *J: 

Birahane ve Lokanta 
Y.ış mevsimi için mali bir çok fedakarlıklar lhtiya· 

rile ihzara muvaffak olduğu bir çok yenilikleri görmek 

üzre şimdiden hazırlanını 7. 

Tokal jaıı<hU'nıa K. dan: 
Lira Kuruş Adet Lira Kuruş Beherinin fiatı E1yanın cinsi 
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3 
3 

50 
10 
o 

3 

3 
1 

1 

o 
2 

7 
8 

.o 
25 

15 

25 

o 
o 
25Beher 

o 
o 
o 
o 

20 

o 

kilosu 
« 

c 

• 
c 

« 

< 

Sinemis m~rka yirmilik santıral 

Beheri yedi santimden fincan 

iki buçuk millinıetre kalınlı· 
ğında ba teli 

Otuz santim 
boynu demir 

boyunda deve 

Siııenıis marka masa makinası 

Sinenıis marka beşlik numrator 
Üç milimetre kutrunda 
tel 

Siperi saika (paratöııer) 

Voltmetre 

Uiklfüışe pil kömürü 
Kavaııos 

Avrupa mamulatı tutya 
Kılo kablo tel 

O • Direk mahmuzu 

O takımı Palanka takımı ıııaııduz 

Z 1 ' , Artuva, Reşadiye, kazalarında yapılacak telefon tesi~atı 

için bal~da cins ve nıi~arı muharrer telefon malzeınesiniıı 9 

eylül 929 p, zartesi günü saat Oıı dörtte Tokatta müteşekkil 
komisyon malısusında ihale olunmak ü2ere yirmi gün müddetle 
ve kapılı zarf usulile münakasay.1 verılmiş ve mezkur eşyaya 

( 5617 ) lira ( 90 ) kuruş bedel tahmin edilmiştir. Talip olan

ların ve daha ziyade izahat alma k istiyenlerin Tokat jandarma 
kumandanlığına müracaat etmeleri ilan olunur. 

Yardım sandığı 
Emlak Ve iraılı analara birinci 

emlAk bankMı ile Emniyet ıandıAt 

\e nukutu mevlr.uleye merhun em· 

lake ikinci ipoıekle ilivclen para 

vtriür. latanbulun her aemtinde em· 

lak alınır ve ıatılır. Galata Ada 

lian telefon B.O. 3837 

Geyue C. H, F. mukmetl;ıınden: 

Geyvede yeniden yapılmakla o

lan cümhuriyet halk lırka11 bına · 

11nın melruıatı ile yapılması karar· 

lqtınlana Jandarma daireıi binaıının 

in\aatın medar olmak üzere eylü • 

lün 17 nci ıalı günü güreı ve 

ıair müıabahlar yapılacaktır . 

Cüreı müıabakaları için verile • 

cek ıkramıyeler aşağıda yazı!mıııır. 

Lira Lira 

Baıa 80 

Orta 40 

Baı altına 40 
Ayağa 30 

iş arayor 
Kırk yedi yaşında namus

lu bir hanımın zevci vefat et

miş ve kimsesiz kalmıştır. 

Bir aile yanında ahçılık ve 

yahut çocuk bakıcılığı gibi 

bir hizmete taliptir. Arzu 

::::::c:::::::::::ııcı::::u••r••a:ıc••ı•··ı···· 

~vapuria·r-1 
ı:::n::::ı.-ıw::a::ı:::::::::::ı:rı::::ı::::ıc 

Seyrisefain 
Merkez ıanloıl: Galata Köprü 

baıındo. BeyoAlu 2362 Şube 
ıcenteıl: Mahmudiye Hanı albndı 

lotanbvl 274-0 

izimir sürat postası 
( CÜLCEMAL) vapuru 13 

Eylül Cuma 14,30 da Galaıa 
nhtımından hareketle Cumarteai 

•abahı İunire gidecek ve Pazar 
14,30 do İzmirden harekeıle 
Pıızertesi aabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir or
keıtra ve cazbant mevcuttur. 

Trabzon ikinci postası 
( İZMİR } vapuru 12 Eylül 

Ptrşembe akşamı Golata nhhmın· 

dan harekede Zonguldak, lne· 
bolu, Sinop, Samıun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Cırcıun, Trabzon, 
Rizeye gidecek ,e Ol, Trabzon 
Polathane, Gire•un, Ordu, Fatsa. 
Samıun, Sinop, İneboluya uğra
yarak gelecekllr. 

Antalya Postası 
( ANKARA ) vapuru 1 S Eyi ut 

edenler Sirkecide Anadolu paur ıo da Galata nhıımından 

Şumnu otelinde Nedime ha- hareketle l•mtr, Kolluk, Bodrum, 

mm adresine miiracaat etme- Radoı, Fcıhıye, Ftntlce, Anıalyaya 
l\dirler. gidecek ve dönUıte mezkOr ilke-
....:.~....:.---------il lelerle btrhkte Dalyan, Marilıari•, 

~irteli Ha~riYe~en: Sakız, Çanakkale, Cehboluya 
uQrayarok gelccekUr. 

•~:::xn:."1 ....... _ .............. -·--·-···· jiii Cıhnn,üınul maıb 

mı (MANDU:BERG) 
mı EMPERMEABLIZE C~ARDİN 
W' PARDESULER 
li~ ıı! .... 

gelmiştir 
Vücudu rüzıi.rın tel.İrine kartı 

I!!! muhafaza eder. 

i!jll HAFiF VE GİYİNMESİ KOLAY 
~i. YALNIZ GALAT ADA KARAKÖYDf. 
::ii VOYVODA CADDESİ KARŞlStNDA 
:::; . 
fiii 
ı.:! 
ıi~i EKSELSIOR 
f:

:.:ı :ı Büyük elbise mağaza•ında ıatılır, 
~ lngiliz bıçi mı gayet müntahap ve 

6U kOSTüMLERlif•eÇCPAR~EsüLER 
15!5 ve muşamba daıresinde hanımlara mahsus 
i:!5 gayet müntahap \:C wn moda 

ijij İPEKLi MUŞAMBALAR 
:::: dahi vardır. 
f,lj TEDIYATIA TESHil.AT 

•·::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::·~ ····························-··-····················· ......................................... -............ . 
Leyli ve nehari . . " . . 

iSTiKLAL LiSESi 
Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydine baılanmışlır. Her gün müracaat oluna bıbr. 

Şehzadebatında Polis merkezi kartısında 
Telefon İst. 2534 

• 

Haydarpaşada Demiryollar 
mağaza · müdürlüğünden: 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından 
taliplerin 16 eylül pazartesi günü, atide gösterildiği üzere 

ispatı vücut etmeleri ve müddeti mezkure haricindeki 

teklifatın kabul edilmiyeği ilan olunur. 
Öğleden evvel: Saat 9-12 

30 Kg Grafit diksen 

4 adet Lasti damga 

30 metre Mermer şahi kumaş 
2 adet oksijen tüpü tecrübe manometresi K A 100 ><.200 

50 " odun baltası 

100 • tırpan 

1 " prinç yazıhane kapı lavhası 
5 ton petrol 

200 Kg benzin 
500 • müsavi köşe demir 40X: 
40 adet Ahşap su fıçısı 

500 Kg Vagon kurşunu 
1 adet Tulumbalı gaz ocağı ( pirumüz) 

25 Kg Fitillik pamuk 
150 metro Bez hortum 32 ve 80 m m 
40 adet Kurşun boru için tevkif musluğu (5-8) (3-4) 

4 adet 
1 • 
4 M 

3 M 

2 • 
1 M 

1 • 

59,96 ~ 
90 Kg 

100 kg 

300 " 
6 adet 

1 " 
5 • 
2 " 
3 kalem 

1 adet 

1 • 
1 takım 

150 kg 
3 ton 

Öğleden sonra saat 14-17 
Şeftiren sandığı 

Koltuklu sandalye 
Kağıt sepeti 

Dosya ve evrak dn!, .lıı 

Telefon etajeri 

Defter " 

Avukat çantası 
Kontr plake 
Boraks ( tenekar 

Tuz ruhu 

Şeker 

Şef yazıhanesi 

Rüesa yazıhanesi 
Storlu dolap (büyük) 
Resim tahtası (50 65) (75 <110) 
Eczayı tıbbiye 
Sabit başlı abanoz kenarlı T cetveli 

Müteharrik başlı • 
Münhani cetvel takımı 

Çiriş 
Üstüpi (renkli) 

• • 

'fTQ7kHaj;;ı;k;n;z !i 
Talebenin ellerindeki pa

soların teşrlııtevvelin 16 sın. 

dan İtibaren hiikmii kelmı

yacaktır. Yeniden pn•o almak 

için atideki şartların nazarı 

dikkate alınması lı\zımdır. 

~ 
.. ,, 1 f '- i!!i jE Beynelmilel bir töhreU haiz zmir de Kadat.,.i §fı 

ı=-----------..ıı Ji Zade biraderler Halı kumpanyası l mamulltından lif 
ı::ımıımııımııııııaunımwınuııım: ~~~ en nefis: ( lıparta, Lergam, Gülüstan, Tahta, Utf8k, l!~ 

1 - mektepten alınncak 
ilmühaberler fotoğraflı, mii

hürhi ve pullu olucakıtr. 

2- llmiihaberler talebenin 

oturduğu i~ke!e memualtı~tı· 

na tasdik ettlrilertk ayrıca 

bir fotoğrafla idareye müra· 
caat edilecektir. 

3 - Darülfünun ve mr
katlbl Aliye talebesi ayrıca 

memıır olmadıklarını mektep 
müdtirlyetine veyahut ma

hıllc heyeti lhtiyariyesine 
tasdik ettireceklerdir. 

Y 1 k • Hl Demirci, Gördes ) cinsi büyük dötemelilr. Halıların f: e en c 1 :ı! yegane salıf mahallı depomuzdur. y aklaıan kıt mevsim! i~ 
VA p UR l ARI li1i için ehemmiyetli stok yapılmııtır. Geçen sene ~uğu gibi jlfi 

1 ım bu sene be muhterem halka bir hizmet olmalr. üze"' toptan !iİ 
lzmir sürat Postası ı ıır. fiotlar üzerinden perakende satışa baıladım. Ha~kın istifa· lı~ 

1. tP 1 :ı~ desin! nazarı dikkate alarak piyasa hatlarından • 15 ten· !W 
T uk ~ 'e =~=·ı ::-: · ' ~" Sille aşa vapuru !fü zil&tlı oldu~u gibı fiat'arımız maktudur. Mevsim hasabile :~ ,... 5 ., 

1 S p günü tam ıifü dilğlln yapacak erbabı ihtiyacın, gelirec~t salon ölçülerine İ:~ 
• Eylül azar saat ı 5 te :ı:c ki h h 1 b 1 d b k b ·~· ~ 

G l 
· @i! ve zev erine uygun er çeılt a ı u un uğu gi 1 re a et l: 

alata J~~11d~~.~ zmire ~:ı edılmlyecek derecede ehven ve halla lzmırde bile tedarik ;·:: 
1 hareket cdecekıir. !~ edllmlyen müsait fı'atlarımız lr.uşıeında mütehayyir lr.alacalr.lı· •

1
=~~ 

Talsil~t için Sirkecide Yel· rına eminim. Verilecek hususi ölçü ve renglerc göre slparit ,.. • 
kenci hanında kain acemasına r. 
müracaat Tel. fstambul 1515 kabul ederim. Yerli mallarımıza raAbet buyuran muhterem i!ii 
ve Calatada Merhı nhtım ha
nında Celipıdi ve Stalılopati 
acentahgına müracaat. T elelon 
BeyoAlu 8S4 

•ımııı-ıınuıı.ııauuı::::ı:ıUlll l 

halkın blr defa depomuzu leFlı1erl menlaatları iktizasındandır. i!ı; 
it:-: 

Çarı11ıkeblr Zincirli :::: 
h•• No 3·4 !if. 

Ahm:~~:ı~ 



T.t.in ohman hfdell 
lira kllftlŞ 

400 t)O 

59 00 
250 00 
25 00 

500 00 
00 
00 

lira 
9 
o 
O: 

• • o .. 
o 5.0 
o 50 tiO 

lıiJndan: 
...ıtfl dltll 
EnHöy 929 ,.ı.IBUC mahsuJü 
Çtplak 
Y mikoy yenlşark 
OY1ak 
hnlroba 
UitMCek 

3827 ytkdh 
~ntvıll ntetnıkpY'e ıılt ve muhacirine Yerilptiş olanhrnlan m1c.la .ara1J dabUinde mc\. 

~ve hltde mullammm mikftr e '-leli* ~ mcıhitret paf.ft.adlfJ• 92q 
Rnesi mahsulü furuht edilmek ve t 4 eyful 924 clbnıtt'esi gunu sur 1 & da verilen son 
peyJer haddi 14) ık görüldüğü takdirde ı.libine iftale edilrnrk uzerc ~ ..-ıusros 929 m
rilılnden inö.ren 20 ı•in muddede m~.lfcdefr t.Qntllilllllf oWa•-- talp olanlann 
tarihi meüArda Dcfterd•bkta muteşeklcil komtsyOnu mah US'ıfna müracaat eylemtJcrl 
ilAn olun&r. 

kale Defte 
ŞarlWIC• ~en bedel: Ura Tonu °'5f l\Je~Jdi 

( anat\alede Hamidtye lldhkAIDı 

dvannda 
&438 8& V.1pur 

1-llz~e al& olup neva kısı ve vaziyeti hazıra11l dos~ ası meyamnda lllCV~ut Bebriye 
fen h~nin r o afıtstoş m fftltrtt nporundı ymtr t1n Anrısya lpUtO otblp&ald 
emrine tevfikan sstdmak üZlt ~ i.J -amtos 9ft •dftfndet lt1buett Jitd .... lllUcWttte 
aleni muı~ycdc usulile ,.e müzay~e 14 eylijl 929 c:umartesl gunu saat 16 da b,şlamak 
ve son pey haddi Jjyık göriıldiil\i takdlrdo •li*Jafe ~ - 11111t kanununun 
mevadı mahsusuı mucibince Mc edilmek ijzpe mevkii miııayedeye vaz cdUmit ohlo
ğundan taDp ollnlınn tar"'I MJ:Arda Çat.dt• Dcrretdltffltnda teşf'•ıcu1 td«ek 
tomtsy<>"u mahsuN müracaat el Jcmeleri illn olu1 ur, 

Tütün inhisar idaresi umum müdür

lüğünden: 
OrtakQ~ ffltfd k:lfn Ttitün Eks~r ~~ biı şene 25 tıtlebe a1\nacaktır. Talipkr:-.t 

adedi matlup h2ddt -çerse bir müsabaka ır~ müsa~~ı netietsind.t kazananlar kabil 
r4Uccekdr. l\u nMiMbaka 5 t~rlnievvel cmartcsi ganü Feri ede saat 2 ~ y~tır. T•· 
Jiele~cp. ~ra9'9ı11 evsıf şhnlarttit. ' 

t 

ti•iltsMllllM 8edtll tft'ft 13111!111'« "IS l:u~ 
Old ... .,... "* .......... ....... •.• .... 
........ M.tak .... oı..,.., $ltU ...__ .. 

dlu1tur. 

lstanbul Vliıetl 

SilaWarala çiftliiind-. 
3 .-e mic14ıtle m.,. V.-M!lll 
.... 180 lndtr. ili ,,.,, 
... 11dif taw ıünü wt l!H~:JJlll!!I 
..... (919). 

-----~ ....... ~ Wırköy ,,.,.... 
den: 



1 Çevo~ 

ı. " .. ...... . . .. 
.. " .. . .. 

~ 
AMitka 
F~ 
İtalya 
~ 
Yunaıa 
Jmçre 
BQlcar 
Fclement 
Çetoslovat 
AV1istmya. 
Jsp1111a 
Almaya 
Leldstaiı 
Macaiistaa 

~· YU(OSlovya 
SevjeC 

-ı ~ Borsa hartel 
laboı 

01,75 
28,75 

2 75,SO 
24 6250 

.c: "'° 
foo7 15 -15 
162 
1116 So 
JJ8 5o 
sa 62,50 

793 
29 5o 
81 so 

122 50 

• 2S .. 
49 ŞC) 

22 50 
35 so 
M 81.fO 
7t 2S 

877 
68 2S 

MI 50 

1009 25 
907 
ı~ 
217 
113 
53 

793 
29 5o 

81 50 
Jtt 50 
• ı5 
S) 

49 So 
22 • 
H 50 
it 
72 

88o 
68 i5 

tll IO 

197 • 

-TiM-

- to9 

ette ti\ft6baı 40 ~ ~ ve 114-82 ebadında 
900 v~ fft4.i70 eb'adında "SOO tuo &ıbalij JtAiıdı pP&r-

kla aJınacattir. Taup dlanJan nuınoneyl almak iızere mü· 
tfan ve pazarlık fçln t e7,S terrılnatı "lnuvakkatelerl,le 

M29 pazartesi günü Gllatada nılibayaat komisyonunda 
10.80 da bulunmaları. 

Karaafç mücııesahndaa: 
Paymahallinde ve mezbaha abıılarında teraküm etmiş 

ve edecek olan gübreler mevki müzayedeye vazedilmip. 
22-9-929 pazar günü saat üç buçukta. ihalesi icıfa ~ 
c.ıktır. Müzayedeye iştirak ~eceltlerm yevmi mezktrda aaat 
on bire kadar 200 Jiralik teminan muvatkate akçesini m\i.• 
essese veznesine teslim ederek aldıkları makbuz :ile hazır 

bulunmaları ve şartnameyi görmek isteye'blerin kAtlbl umu-. ı-~....;.;~~;,;;,;;,;~~ .... ....;~~~~'!'!"."'...iii!~~,_1 miliğe müracaat eylemeleri Jazııhdır. 

Akşehir sevkiyatı 
münakasası: 

Tütüo 
MO 

lnhisan 
Bnden: 

içlı;;etla .... -~h- IJIA)'ll 
130 ., ......... 4-9 929 

Akşehir istasyonundan mülhakata sevkolunıcak mamolAt 1 _ _.....,._.;;.;;;;;;,,;;.;.;;;.;._..,..__....,.,_~~--.~~~~I 
ve levazımat münakasaya konulmuştur. Taliplerin 16-9-929 Glllı-li· , ...... 
pazartesi günü saat on buçuğa kadar Galatada mübayaat 
komisyonunda bnlunmalan 

eytQI 
&aıraldAftf. 8 Süit: SiınJıile mm 
Perşemk 

Sakarya mwrtenfiftl" 


