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itilaf ümidi yok, mukabelei bilmisil yapacağız 
Kararımız kafidir ha- Ağır cezada dünkü istinabe 
kemi kabul etnıiy Oruz Tevfik KAmil B. in zevcesi Hayriye B., Kadriye 

11. ın kendisine Çankayaya birlikte gltmeğl 
- -~uhtelit komis- teklif ettiğini s6ylll.yor 

yon dün top
landı 

l 
1
, Takdiri kıymet komis .. 

yanlarının ilgasını 
istiyoruz 

Hayriye H. mJı~eme lıuzurunJa 
lzmir ağır ceza mahkemesin- mış, müddei umumiliğe fatinab~ 

de muhakeme edilen Kadriye H. verakası göndermiştir. 
hakkında dürı sabah onbire yirmi Ankiıraya gelf1 ... 
kala lstanbul ağır ceza mahkc- Mahkemede reis Nusret B. 
mesinde ~ir şahit dinlenilmiştir. Hayriy~ H. a yemin ettirdikte~ 

Bu şahıt, 1stanbuJ meb'usu -
M ht ı ·t b d 

1 
. sonra, şoyle sormuştur: 

ve u e ı mu a e c komısyc- . . 
nunda Türk heyeti seisi Tevfık - Mevkuflardan hangılerıni 
Kamil B.in zevcesi Hayriye H. tanırsınız? 
dır. lzmirdeki muhakemede Hay- - Yalnız Kadriye H. ı ta-
riye H.ın evvelce müstantiklik- mrım. 
kte alınan ifadesi okunmuş, - Kadriye H. Ankarada 
Kadriye H., kendisinin mahkc.. sizde mi kaldı~ 
mede de dinlenmesini istemiş, - Evet, bize geJdJ. 
lzmir ağır ceza mahkemesi, Is-
tan bulda bulunan Hayriye H.m - lstanbul treni Ankaraya 
burada dinlenmesini kararlaştır- saat kaçta gelir? 

C][fırkaSiilda gel}!d~~e"k:.·~~~~;:~~ta 
- Tahminen dört vardı, 

efendim. Ôyle tahmin ediyo-

Yarışlar yakınlaşıyor 
Na mağlup şampi .. 
yon "Kap,, bu sefer 
de kazanacak mı? 

KapQrine, Olf!a, 
Andraniküs hak • 
kında malumat ve 

iddialar 
Evvelki yazımızda onu· 

mfizdeki cumaya başlıyacak 
')lan yaz at koşularından 

bahsetmiş 

ve halis kan 

lngiliz hay· 

vanlan ara-, 
smda cere-
yan edecek 

Olgo yarış ]ar da 
en mühimmini birinci sınıf 
itibar edilen, .Kapgrine, Ol· 
ga ve Andranlküe arasında 
geçecek yarışın te~kil ede
ceğini yazmıştık. 

Bu yazımızı bu üç asil 
hayvanla ikinci ve üçüncü 

sınıf itibar 
edilen di
ker İngiliz 
hayvanları· 
na tahsis 
ediyoruz. 

.Kap gri· 
Rejan ne; iş ban-

kası müdürü Celal beyindir. 
7 yaşı:~dadır. Avrupa
da da büyük bir tercemei 

ha!e maliktir. F ransada 

ı 

Kapgrıne 
1 liradan fazlaya mal o~muş· 

tur. Mütehassıslar bu hay· 
van için / yaşında a!ın· 
ması ica,., 

etseydi(lOO) 
bin liraya 
alınamazdı, 

demekte• 
dirler. Av· f. 

rupada ko- Prlmrol 
şu kariyer •. i bitirmiş addo-

, ]unrr:asına rağmen bura~a 
göstermiş olduğu kudretın 
orada göstermiş o~•Jğ~ 
kudrete hemen hemen mu· 
adil olduğu da ehmiyetle 
işaret ' ıyor. Geçen sene 

getirlı .... ıı . 

bu kıymet· 
li at bu 
sene lzmir 
ve Ankara 
granpirile • 
rini kaza· 
narak der
hal nazarı 

Ml!ilngel 
dikkati celbet· 

miştir. 
Bilhassa Ankarada 

Gazi koşusunu kazanma~ı 
• k dox.ru hır 

hükumetin aygır intihabın· üzcrıne • pe ıs kl 
da üçüncülüğü kazanmış vasıf olmadığı söylenme e 

r b ı t .. 1 .. S b" _ .. avıf:ıc:ızd:ıdır 1 ve stan u a gc ırı ışı ın [ Alt tuarı 3 uncu s , -
• 

Mısırlı misafirlcriınız 
Bugün ilk maçlarını 

Fe - nerba~çe ile 
yapıyorJar 

._,._,~ 



ncticeı;i hakkında ümJtvar 

değiliz. 

Zatım arzumuz ve bekle· 
diğimiz aradaki samimi his
lerin bu veaile ile bir kaı 

dah t J,uv'fet bulmasıdır. Cen· 

tilmen futbolculann biirbir

lerine kar"'ı ccmilek:lrane 
"İ 

tian:bt edeceklerinde tilt>-
lıemiz yoktur. Hıllcı1D1zda 
her ha de Mı_-ırda bizim fuı
l9olcuJanmızı aıtqlıyan mem
lcke evfattanna karşı aynı 
~JmenUgt göstermekte 

geri k:ıl uı acakor. 

JXn nlakadarfarla temas 

ederek takımlann sureti te-

ek ı 'i etr Iında tp malO· 

matı aldık. FJnadll, Ebll takı· 

mı bugun sahaya şu tertipte 

çıkacakur. ..... 
,.,. ....... 

A. S•ı; .._. s.t ............................. 
~ 

Bu oyunculardıtn iki mu
dafrden madası mlllt maç

lara i~tirak etmiş enternas

yonal oyonculardır. 

Fenerbahçe takımımız da 

sahaya p suretle çıbcaktir: 
F.._. 

~ nr-
Şeklp .. ..... 

Ali Mmaffu Zeki Falıret H.11 

Maçı Şcrafettin ve ya 
Hamdi beylerden biri idare 

edecektir. 

Cama ılaka madar 

Fut1'ol MyeJ/ntlm: 26 tem
muz 929 cuma günü stad

yom<}a ) npılacak futbol mü

sabaksı: Süley11J<1niye-hcanbul 
lpor. !-lakcm Adil Giray 
beydir. 

M. iDclm C.latuarey-Fcmr
W. heye11~: 

1 - 23 leamuz 929 sal. aUDI 
( E1111adiyül'Ehh • feaeıbahp: ) 

maçı tam aaat on yedi be;ukta 

b.tfıyacabr. 

2 v ftlDl maktlda 1*'
tam ıaat on bette ~. 

3 F•tı.r abl adli : IW • 
kcıncla numaralı koltuk SOO, l»lkonda 
ilkemle 300. b1baa th6re 200, 
ıirll>üa z,,._ ... hllp .....,. 
Janna 100, duhuliye .:~ JOO, 
......,. ua... - ...., ...... 
lanDf 50 1.-urutım • 

4 - Kulnpleıbrüzfn M.ra ee • 
yıhatl eanaada .- •*'wM+ hrı-
• fevkalade tcmc:cuh~lr 1'8 ınak.11 
lıarehl tıtmek earetile lılytık ._ ........................ 

_....._ , .... 
.... 7 bs .,... ,..- • • 
~ _..,.. ••• ·tr., 
"""*'- .... . Ja .,.. •• 

~· ..... ~ ... 
wmtLık '* .....,.. -- .... 
cıerq• elllelflli tcmtH çmhtec .. 
lmiil-

Alebandr Zublıofun lutlıratı 
Şehirde yqıyanlar cihanın kolayca anlaşılabilir. ooı· 1 

ne kadar güzel oldutuna va· rusunu .Oylemck lbm ge-
kıf Jc&ildirler. GUuden güne lirse •unu idrıf etmeliyim kJ, 
bendeki mukavemet kuvveti- sonralan da az miktarda ol-
nin ztyadelqtllfnl hissediyor- mak şartile kokain kullan-
dom. Kokain dnnednin bak- dırn. Fakat zehrin ırtıla üze.. 
kından geldiğime emindim . dmde tesiri yoktu. Bunu btt-
0 maziyi arUmda çittin bir kalannın iyi bir '1g4ra iç-
kApus gibl terkediyordum. mesi gibi zevkimi tatmin 
Bazen fıatırıma Nataşa, Lut- için. kullanıyordum. 
mira, Nıdeja ve diğer bar- Blr gün Mosko"ldan bçak 
larda tanıdığım dt~er k:ıdınl:ır erzak gedrtirken zabltai siya-

siye ile ilk defa olarak te. 
gellyordu,fakat Moskovaya av-
deti asla özlemiyordum. mu ettim.· "Çeb • bütiln 

cihanda gaddar hakimiyetin 
Bir çok günler geçtikten milmmtll olmıya muvalfakl-

sonra ebeveynime bir mck- yet göstermiştir. ~ mik-
top yazdım. Cnabcn affet- tarda rüşvet vereren memuru 
tilderlni bildirdiler, Dl de- badırmıya muvaffak oldmD. 
rece sevindim. Tıp tahsilini Yakamı uaız ~ • 
lkmat için eve avdetimi rtca lkind bir defa da memnu 
ediyorlardı. Kendime gazete- 8WI taşıdıp için Jablm-
lcr getirttim ve RUJJada olan dam. Bu sefer de aynı Usule 
biten hadisatla alAkadar ol- müracaat ederek konuldum. 
mıya hliJadıın. Hastalığımdan dolayı be· 

Bir aktam dışarıda oturu- yaz muhafızlann bUyUk ls-
yordum. Bana pzete1cr1 ge- yanına ~drak edememlşdm. 
tirdiler. Batb bir YIJ>'Clllm Halbuki onların arasında 
o!madıgından banl.rı ilk .. bulunmakbtım IAzımdı. 
nrmdan son •ana bdar lhtiW.cll:~~--,~~dı :ynı 

zamanda J.J,W::;A.OVa,.. Nij
okurdom .Birdenbire gö7Jcrim 
Bı ı._...a_ Dl,, , "Petresburg., "Pskov., 

ar • ... şım Lehlinin is- ve "Y aroslav,. da taarrUl.da 
mine üqti; 0 tekrar blr hır- baluomaktJ. Ben • Yaroslav• 
azbk ytpmı~ yu•nmq Te dakl harekete iştirak edecek
kendinl müdafaaya kalkqtı-
--.ı- dm. 
e-- öldöıülmüştü. Geçir-
mq oldatum müthiş ~ Bu şehir bugün bile Rus-
ler gözümün öeüne pldi. yamn hayatı ticariyesinde . 
Sonra vm carı.lara, Sin büyük bir mevkle maliktir. 
ınnaıa, çiftlik a\·luRmdald Çünkü hem Uç demir yofu 
taruklara baktım. hattının birleştiği noktadadır, 

hem de 11Kotoros,, nehri ile 
Bu ıru1nzaranın siiktln ve 

baJhctini sanki yutDJon:lum. 
"Volga,, DW mültck.-ndadır. 

(-....) 

Hayala, am.ı. ı·-----~~+---~--,.---

kaqı bir. mlDMll t• doJD
yonlum. 

Moskovada ebeveynimin ya
nma büyük bir azmü ~ret-
1~ ffdet ettim. Bir çot ıch-
Jlkell hadiselere girişeceğim 

hatınma bile gelmiyordu . 

Albncı bap. 
Çekanuı ovaaı ipnde 

VayiyeU siyasi)enin t~beddülü 
ev'~ ra!Wmı bçudığilldaa 
i9nllle &ittikfe toPJm bir 
Mhmi lmıl etmiltt Pederimin 
llblk llalika..inde kaldıiım 
mfiddetç~ t>.ı m•a bir 

~ -*. BalıfeıJlder 
~ni dilenci ....... 'llınll. 
Babamın ,.... hlılıılt -a.k 

Şehir müzesi 
~ yeni bir .. ,...,.. -
Haber aldıtırmza göre 

şehremaneti bir Şthir müzesi 
tesisine karar vermlştir. Fa
kat bonon tçln tahslsut ol
madığından müze tedricen 
tesis ve ikmal edilecek ve 
ilk hazırlık ı 930 da yapı
lacaktır. Müzenin tamaınlan-

ması için 200 hin !kaya 

ihtiyaç görUlüyor. Müzede 
eserler, resimler şehre ve 
belediyecilğe atı eşya teşhir 

edilecektir. 

' 

iT 
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Kadriye H. meale- Rus - Çin buhrana 
-' hakkında dün alir ce- tevakkuf halindedir. Am 

J zada latanbul meb'u1U rika {Kellog)misakını Rur 

1 
Tevfik Kimil B. in zev· yama imzalamış olduğunu 

ı
. CCIİ Hayriy.e H. ıa istina- Fransa hükümeti vasıta sile' 

be 90l'etile ifadesi alın· Rusyaya hatırlatmış, bu 
i mıştır. hususta Çine de ihtaratta 
'i + •Hareltet. ale)'lıin• bulunma,tur. 
( deki müheyyiç neşriyat + Mareşal Pil5odeskf 
f davumda 111&Znunlann yakında Romanyaya bir 
1 bizzat muhakemeye gel- seyahat yapacaktır. Sov· 

melerine karar ftrilmittir. yet gazeteleri bu seyaba· + •E'lmdmailt Doryan,. bn Lehistan, Romanya. 
daki yaza hakkmcla Koca- Macaristan arasında bir 
ili ~ ~ Seffet ittfak alnile alakadar bul

\ 8., müdclei umumi Ke- maktadır. 
~ ( nan 8. le göriifmiiftür. + Alman başvekili M. 

l(ı,JdH maarif mtıau.ım- zilet Tahsin, Şevket lsma"il, Ze- + Awkatlardan bir Müller ağır suretle hasta· 
mizdea Buru kız muallim mek- kiye Alf, Bedriye Ali, Canan grup, Avrupa ~ahatine dır. 
tebladm bu sene elliye J&kın ibrahim, Rayegln Hasip,Mediha çakmqtır. + Emperyalizm aley· 
Hamın mezun olmtqtur. isim- + Halısanı öldüren li- binde Frankfurtta bir kon--Maatafa, Cemile Nuri, ferdiye Ef 
lerlDi iftiblrla derccttilimiz se talebesi Burbanettin . gre aktedilmiştir. 
_...;...11ı '--il &--...n. Nuri, Btllas Tevfik, ICeYltr Ali, 1 · ~ L.-'- · f ....... m ._ llllllZI Kın• nın uua mu11115emesane +Mısır hükumeti ranla 

.._.au-a.._ Memduha Htlsnü, Vedia fah- ~ L.--la ve .....--- DmftflaJdyetler i Ull9 nmtşbr. bir muiıadenet muahede· 
ennenni ~orm. RamJadz •m- rr:ttin, Hayriye Vthbi, flkrlyt ' +Evvelki gün Kadri Ef. si aştetmiştir. 
dilerini bocllartle beraber 14Wtr· Pevzt, Nazmiye Şerif, Muazzez i iauaide bir mektep tale- + Eski milli muharipl 
mektedlr. Vmi mualllmleriml· Sıtkı, Hadiye lskender, Neb~- \ besi iki sene birbiri arka· federasyonu Münihte bir 
zin isimleri berveçlıi atidir: hat Cemal, Sabahat Cemal, S~- l ıına sınıfta lcaldıtı için nümayiş yapmışlardır. 

Zefıra Abdftrrezak, ŞekQre ime AtdCalhakem, feyzünnisa ) Sarayburnundan kendisini n:m:::::::um:m::::::::::::::-.:::::-.-
Ahmttr Mdbule Mehmet, Ad- llhami, Remziye Ahmet, Bedia denize atarak intihar et· takdiri kıymet komisyon· 
yfJe Sfile11111n, Aliye HIBnO, ômer, Hayriye Hasan, Hami· ı mittir. larının lağvini görüşmüş· 
Nadide Rıfat, Madde Mahmut, .&.A.- buh t" 
Kadriye Rıza, &met Rıfat, Mev- yet Te'fflk, Radı Rıza, Mitli- ,,..--tıepo ranuıa ça· ur. 

re bulmak için Maliye ve· + Mukabele bilmisil 
hibe SaDlt,. Sablba SaJlb, Müzey- ka Alaf, Lrnwı Sadık, Zehla : kaleti muhasebe müdürü tatbiki için defterdarlık 

_ea_a_em_,_ı.ıe...,..br_ur_e_Olnl_•_, _F• __ lbl'._ı_bbn_. _______ /Faik B. şehrimiıe gelmiştir. tedabir alm11hr. 

ismet Pş. hazretleri 
1anbul lisesinin kamp1na ugrayaralc 

talebeye iltifat ettiler 

1 1 i W .... lllell taleba*ntn Pendlbe kurdukları lam., 

-- .. it dlr~ ~ l..net p. hazretleri don akt8m 
• o ... .- ....-.. mpuı &ıtlade c1urm..., talebe ıı. 

•· 5 .. -- alrlP p.ecliklertnl. ~ çalıpudıklanaı 
.. ı e • ,...._ P• Hz. llılehe ile bir mlddet ı-l>uhal e11Dı1I• 5 
• • • "• .,..._. o ha..bde bir moddet tmezdble W--

j • Halk bilgisi derneği + Gayri mübadiller iki 
\ evvelki akşam Tepebaşın· gün sonra kongre yapa· 
İ da Romanyahlar şerefine caklardır. 
: bir müsamere vermiştir. + Selçuk kız mekte· 
J + Mübadele komisye>.o .... binde bir el işleri sergisi 

J nu dün içtima ederek açılmışbr. 
11Hlllıuıt••ı11ıttfllldlılmn11llllOJJnıtıllllll1Qı1l ............ .__.._ .... H1 ........... lillllfll'"'llaııı 

• 
itilaf ümidi yok 

.arasındaki milcilemata ı...ı 
~!!!l!!!!~:!f:~~-=!!) ihare devam edilecektir. 

Türk· Yunan müzake...U. 
baklanda hakeme müracatl 
edilmeli hakkındaki n~ 
tai nazara galince bö~ 
bir müracaat ancak Ce 
yeti akvam meclisine yf'< 
palabilir. 

Anıcara, unan ı-
larla cereyan eden müza
kerenin inkıtaı üzerine ha
lli olan vaziyet hükUmet 
tarafından ehemmiyetle tet
kik ediliyor • 

Başvekil ismet Paşa Hz. 
hariciye vekilinin telgrame 
vaziyetten haberdar edil-
miotir. b .__ 
VatandqiMmmıD U&u• 

kunu temia için ilk tedbir 
olarak lstanbulda bir kısım 
Yunan emlikine daha vaz'i
yet edilecek, bunu diğer 
tedbirler takip eyliyecektir. 

()nMr ~ alayında 

Fakat Yunan hükum 
Ankara miizakezata kat: 
bir inkıtaa düçar o~ma~ 
tından böyle bir müracall 
henüz düşünmemiştir. 

Ankara şefiri M. Papanı• 
mezunen Atina)'ll gelnı 
muhtemeldir. 
Gayri _..diller to,.la~ 

olchltu Yfl'lndt, ... Ndla ..,...._...,.._.._..r 
....... ...., '* ........ 
.... ederek .. 'laJ ~ 

J 
matlars. 

apon sergisi Renlaıız, ı...w .._. talebaln1n bmp ha,..maa att im 

Atina, 2i=- saiibiyet· 
tar mahafilden alınan ma
liimata nazaran Yunan ve 
bitaraf mubadele murah· 
baslannın Ankaradan git· 
meleri müzakeratın lcat'i 
surette inkıtaı şeklinde 
teflir edilmemelidir. 

Allk&ra müzalterabmn ill 
lataa üzerine basıl o~ 
vaziyeti ıörifmek iz 
ıayri mubadiller bir · 
akdine karar vermitler 
Gayri mubadille cemi 
fevkalade kongre halin 
Türkocatında toplan • 
br. Salonun tahsisi i 
ocata müracaat edilni' 

nlJd ~ .... kalmı,. ..... 
W• V'rıııdln Jab

ma llJlnDca kendimi hayan 
siyuiyeyc kapt1rarcık mttc:ı
dclcye ıblmakbıumn lebcbl 

Japooyadan .... ...... .. lntibu tabi etmektedir. 
Japoa .-w baattn llmaunıza ı~-----------8---~k~d~l::-I 
geleceblr. Bu ....- rinde Sıhhiye vcldU Dahiye ve 
T&k - Japod lkll-' maa.b- EJ,evm Londrada bula- Stirt. 21 { A. A ) O.biliye 

..._ lı n.ı ~ eılıMı"' ı•tedlr. nan ulıJıiye vekili Refik ,.ekili ŞBkrtl Kaya TIS -1 111i1 • 

jtıpon dcuet at ..... 1 A,. beviJI 6tJ 10nunda tebrimi• feUit bırlhim Tılli e.,ler ..... 14 

tasfolla kdpda ..-.,..dir. re ~ haber allDIDJfbr. te tebrinme ...... rclir. 

Eauen müzakerat Anka· 
radaki Yunan sefiri ile 
Türk hübimeti arasında 
cereyan ediyordu ve muba· 
dele murahhas ve izaJan 
kendilerinden istenilen fen
ııi malUmatı veriyordu. 

T. Rİiftü B. ile M. Papa 

Bu içtimada gayri mo 
diller, artık gayri kab 
tahaaımGI olan mat 
yetlerine nihayet veribn 
için mukabele bilmisil 
birlerinin tesriini hükQ 

ten talep ve rica edeceld 

bekleriz. - Kazam H.un... Sen siW d.........,... .-.. u,a, ılleak sil" llimt pee de hiç Plmedl. bMllr dc..a ile tbndi ele Otlunun bu kadını se 

Ali Rm bey daha ille de Fer-.ıe,e bir Irat Fabt 
18 

vardı ki onlar oltaWP ildlJar ..tı N'13'8t onan pee Bo. o ...... d ...... olan Ler· muhakkakb. 7.aten bu 

aüDclenberi bitiiD feDlt- dmba i)fi -...ıe et, eli- lı:an • koca ne kadar .... _ ~ ~ p. 19Dı;iadeld abat.eda P' • • Nı6 Zat. o .. ketlerin ud sebebi o 

..... gelinlt'ri Ferlaamdeden ,arda, ne ele ela aelilli- ....__ .ı-•-- F-t.a-A- 0 • • difial .k... 9tdili biıMc ..... _. .J:r ... ••ılep-iıe haJll' - .. k detil illi idi? 
-- ...... - ~ ıeJla - • - idi 8iı leriDi n@lditfni biliyo,.du. O of. nizdir, othunUIUa mı.neti Makadw -lr 8Çlk ..... ra '* mektah- ....... •~111 

' ae ihtiyar adamı diqGD •- kadar kafa 1-'-or, _w__ .-- Ld!..onlak ._ .-L.... _.,. 

d • b hale 1 -•·- Şi-~•!I- LL......ı -~ ~ L_....._ •s le .t. il rl .... MI ...,- w ~- bir :•-=--= -v de bu v,,.. muay ı eva u rea- •1-· . muı:-' -.aea tüıll tiirll ,.mtller ._ ... ,.... w hu .... Jeae1"W• ..,oa1& ı.... oldL C.. ~ -ı lı 
mez, çocuklan ba bdar betb ...._ '°"""'. ilk :.....: . Fakat, arbk ı •im 1 t•· Şevkete lıMaber VMD• nyonla. bir 8M'ıllı _.... ...... .LL- •11•ea• ._..., ......_ ..-. 
l»walmudı. Sonra Şevke.o Mahzun bir lradıncfu. • bin ••'z •ılrs• • - r- selesi idi. Bu nazıx 

Gent ..... Ali Raa be- JO'-e. Ata- 8CIP ~ ••' 1 Jll ..... .... ....... Ha,.ı, ...... ela L-::.~iad- L--1-
tin bır11zlık etmesine, laap

le JİrlDUİlle de o sebep 
...... b.tiys _._ .,.. 
na ralmn oiluaaa mala-

Hcqey oaa dola.ur. S-. ..:..1 ..... • 1 •• asnmm- ...... 
Ji rll5idea bir derem~ ....,.••• 1 1 hmi llllıl • ş..-.. -ı .. ._..._-a..n...1ı11 oil.m·- L. '--...ı ı- JZ ı; ı ·r- .-- yapamadı. Bir kere ra- 8'I .... •• kaciM- ......... L.U- -:-.lı .......... iM ,......, cli-
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bajh bulundutu bir za · oa...,., Ka,aaut p,i Fa...._ lllr. M .-. kolayca .,.ı.mm baı-
12 •1 ıadea - - ımı ..da bizim ~ ...a ela •ıa • ' 111. ta c;abıata w ••r'm çözene minnettar olar ve 

alllllfb. Ferh• ıletlia ~ 
mau fti bir yti;teft ve bir 
belidan kurtan7ordu. Fakat 

ameliyab eıw.. 
daha .,.. bir hir mesele çıkmasm. ediyor, yahut tvbiyem pyet -ıeç ~ batla- bqamm çaıaiae bakar-.. 

H.yriye terbiyesiz eğleniyordu. mqla. Hatta Bopzdald bir iliJorda. Şevket acaba ne dereceye 



Yaugın 
~-Ofiln şarkta btzden da· 
J) lll (6~ musib~ ~~r-

~ü:;;, fcİUkete \1ğray~nş 
'1Cll) başkll bir millet 
~a Var mıdır? 

~~onya, hiı) ük blr zelzele 
l, mal kaybetti ye 

'\r can zayı<ttın:ı u radı. 
• ·at facianın " .. ,. .. .. a 
•. -1 ;u~unu mem· 
et n· r u USlıııa dağıtmak sa· 
inde k r>c • çnbuk y:ırnln-

~1 sardılar r silkinip kalk· 
•ur 1( 
"k · aradehiz kı) ılarında 

ası hAla 
". . nlınnuynn haile 
'c ına , 
aktı. Zeızclesini de gölgede 

Frenk 
~ gazetf!le. inde bu kor· 

a~ haileye dair kisn telgraf 
vı:rlcf 1 \eıı ınc en başka bir tek 
nıe b·ı tız 1 c yok. Stirmcne, Of, 

~ e Şehirlerinde bugün kn· 
:ay, k 

Urban ıYidenler "irml 
~, o ' J 

~Cd 
1 
~vveı l\fesina f clılket· 

e erınc · nı .. ıane vermi:~lcrdi. fn. 
rnuess 1 Şe.fk • ese er nerede? .. hanın 
llltni k 

tında anamış kızıl putla-

Jer ta~ıyan ~Şalibiahmer..,, 
rıetede? 

l\ted :·· 
L enıyet diinyası caz· 
:ınaıar 

\c ının Yeh-clesile sarhoş 
sa~ eh, -Olmtı;;-. l liç bir ses 
Yınuyor. 
!)aha b 

ti . u acı ile yürckle-
ıtıız sızı k v k · ·ar ·en ı\ııkardnki bli· 

. u Yan d gın felılkcti karşı~ın· 
n kaldık ·ı··· k 1 . \' · ur tar 11nin yeni 
c scrrı· b ~ ı bir yola çıktı~ı 
ıı bcJd . , 

b . cnııı furk kalplerinde 
a l\·ı b' · ' ır yeri vardır. Ona 

1 :.un_en fcl,iket bittim Tlirk· 
·ın knlbini titretir. 
u.. . 

,_ gtın O cvp;ıli sehrin bir 
~I ' 
• ttıı knokara islerle lekeli 

(' . 
, lltı\~·or. Gazetelerin p7.dık-
1 tına bakılırsa, söndı.iriilme
l {;il • t ' · ıımış bir cigar.ı nln-
} /. C\ İ ] 1 

1 
.u dmi~. 

c ·hnıntc nckacl.ır l:.\nct 
cı e:k l ı· , · ete ım, bir cignr:ı) a 

arşı 
nzab ınnhf uz oi:ımamanm 
rı. ını zihnimizd. n çıknr:ı· 

1, J ı1.. 
(.; 

ııc !?•" 1 . • 
0 uZl'te CfJn ) nzm0ma 

"{Jrc 
~ be ) . ııgının biıyume.,ine 
ı. P hılmem h~nwi ı;irkctin 
'-Crc ~ ' 

tr lC nıag·ız.ı~ı imi:;. 
'V'·c 

ı b ·• · t magai'.<ısının o kn· 
ilhJ· 

1
,... \ mıntal,nda i~i ne'! 
~ın 

orada bu mağazaların 
ç lnıns•n·ı . . ·ı c:ı 

\: • • l .ın Yerı mi., tir ı 
1 1 lldı' . ı cin bakılırsa orada 

b r kereste ına:-.,11.n ı değil 
r I· \Crc .,. (). •..: çar:;ıt:ı Y:trmı.:. 

•alue hat" lı' b' . b" . , ) r .. ll' utun uyu· 
dc:mcı:. l\u gibi c:-yn 

troı ı ' 
'tl ' oczin depolarının tul>i 
ık ar '· IA 1 t\.nyıtlarla b:ıglunıak 

1.ıın 
rtız . gclıncz mi ? c;üriıyo-

1.ı t b" kıı n Jat <.hi.,ınanlıkın:ı 
rşı et· . 

} or 111117.den bir ~er gel mi· 
, bnri b . 1 • tinl' u ı\ erde ıhmnlle· 
iZie k 

~" . endi rnrh~ınıza 
'-lldınfr o 

z klymıyalım. 

>-~· 
ln ·ı --1 gı terede fırtına 
~ondra 22 ( ) rnkıık ' \.A - l\u-

ztıhu. de, rc:,i dıın :tıı~ızın 
ı eden ·a f llıur f şı < etli bir Yn~-
ırtın·ı ı ·ı 1 . . 

flıtı t • 1 c ııtam bul-
ur. f) ki ın· . ı, n ) ıldırımlar tıç 
ın oı· 

dıt k' tıınun~ 'c ınutenrl-
ım el · he crın ) nr:ılnıını ·ı ına 

R p olmu nır. Bir med dal· 
ı ,arı, 'e l . lıı111 cenu llı ş. :-kı sahi-
ı ~00 ·ı l ır k mı uzunlu~ltnda 

d . 1 mına hucum edere)· 
ııız " 

Halasını Üren gcnc{n 
muhakemesine dün batlandı 

Dünkü muha/r:emeden blr intiba 

lstanbul ağır ceza mahke· 
mesi, on dokuz yaşınaaki 
halası miieyyet IJ. ı l\fthta· 
nede ata bindiği için <>ldiir· 

rnek1c maznun on yedi ya· 
şında lise tulebesl Burhanettin 

Ef. nin muhakemesine dün 
öğleden sonra başlanmıştır. 

EvYelce Kasımpaşada oturan 

ve cinayeti orada i~liycn 

msıznun, isticvabında şunları 

söylemi::tir: 
- lmnn Efendi bana ha· 

lamın Kilhranede bir gence 
nit atla gezdiğini söyledi. Ba
zı aşk mektupları gönderil-

·-

diğini de duymn~. Kendi ine 
ihtarda bulundum. ""en ha· 
na knrışamuzsın,, c\edi. Sonra 
ne olduğunu hatırlıyamıyo
rum ! 

l\Jaznun Yekill, muhake
menin hafi cereyanını istedi. 
Talebi reddolundu. Aşktan 

bfüis bazı mekrnp1ar okun· 
du. Birkaç ,ahit dinlcnilc.lL 
i\luhakcme şahit celbine ve 
maznunun asabiyetinden ba· 
hisle mü::ahede altına alın· 
ması talebinin tetkikine kal· 
dı. On dokuz ağustos ögle
den sonra muhakemeye de· 
,·am olunacaktır. 

Reşit Saffet B. I Hnre~et ~BUBSI 
-- 1 

Müddei umumiliğe i Maznunların bizzat 
geldi, Kenan B. le j 

görüştü ı 
" Ekonomist Doryan " 1 

gazetesinde çıkan bir ma· 1 
kalede bazı şirketlerdeki 
gayri tabii vaziyetlere te· 
mas eden kısım, nazarı 

dikkati celbetmiş, müddei 
umumilik de vaziyetle ala· 
kadar olmuş, tahkikata 
başlanmıştı. 

mahkemeye gelmele
rine karar verildi 
"'l lııreket,, gazetesi ater· 

hindeki müheyyiç neşriy~t 
daYasının riiyetine diin Ü· 
çündi eczada devam olun· 
muştur. 

nazetenin vekili müdorrls 
CeYdet Ferit .S., "Alev yağ· 
muru,, manzumesinin maziye, 
eskiye izafeten yazıldığım, 

bir şiir parçasından ibaret Makaleyi yazan Kocaeli 
meh'usu Reşit Saffet B., 
müddei umumiliğe g~lmiş, 

Kenan B. le bu mevzu 
etrafında görüşmüştür. 

. oldu~unu, miihcyyiç neşriyat 
Sa),lrımıyaca~ını söylemiştir. 

Mumaileyhin, dün ga· 
zctemizdc intişar eden şe -
kilde izahat verdiği anlaşıl· 
maktadır. 

Barut işinde irtişa tah· 
kikatında, dün Nesim Ma· 
zilyah ve LP.on Freso Ef.· 
ler dinlenilmişler, bazı mu· 
vaccheler yapılmıştır. 

l\liicMei umumi K:.\mil B. 
mnznunlımn bizzat mabke
meye gelmelerini ye •Alev 
ya~muru• manzumesinin ik
tibas olunduğu Konyada çıknn 
• Hnlkn doğrtl' gazetesi hak· 
kmda da takibat yaplıp ya
pı1mndıttmm istll:\mını btc
miş, öyle karar verilmi~tir. 
l\Iuhal:cmcye ayın yirmi 
dokzmıcn günü devam edile-

Casusluk davası 
Casusluk maznunu Knsım ı .::~.~i-~· .................................... .. 

Tcvfikin muhakcme:.-inc diin 1 deniliyordu. 
ağır cezada denm olunmu~, 1 Muhakeme, bulunan cvra
bir ~:ıhidin istinııbesi okun- 1 kın, ycsnikin mahiyeti hak
mu:;Hır. llunda "Kasımın ı faz· · kında resmi bir makamdan 
reti Muhammecte mektup , aki jsti!Amm tekidine kal
) azması, dclili~ini gösterir!,, mıştır. 

-

-z~bıt~-
süıuNu 

Ankara, 22 - Rize 
vilQ) e\iı1den gelen son 
mallımata göre seylaptan 
Rizedc hasar çok değildir. 
Of luıvalisi daha Zİ) ade 
mütecsir olmu~nır. 

N'iifus, mebani zn)iatı 

çoktur. Araii dağlık oldu
~tmdan hasar miktarı ta· 
mamile mall\m değildir. 

i\Iaamafih ilk haberlcdn bir 
parça ımıbalfi!!'nlı oldug·u 
tahmin edili) or. 

Of, 22 - ürmcnede 
yağmur ye heyelı.\nlar de· 
rnm etmektedir. 

Yaziyeti tetkike gelen 
I Jilallııhmer miıfetti~i Ri· 
zeye gitmek üzeredir. Mu· 
avenetc muhtaç olan aç 
halkın miktarı ,. 15,, bine 
baliğ olmaktadır. 

Yersiz, yurtsuz kalan 

ahalinin, o ci\·ardaki boş 

firari Rum köylerine yer· 
leştirilmelerine başlanmıştır. 

* 
lstanbul, 22 (A.A.) -

Biiylik l\Jillet meclisi reisi 

Kazım Paşa l lazretlerl 

Trabzon ve Rize Velileri· 

ne aşağıdaki telgrafı gön· 
c.lcrmişledir: 

Trabzon ve Rizeı 
vilayetlerine 

Azim zayiatı mucip olan 

hadisatı ahircden dolayı hal

kın keder ve tecssürlerine 

iştirak ve milletimizin bu 

gibi felılketlerden masun 

kalması temennlyatında bu· 

lundujtumuzu Büyük i\1il· 

let Meclisi namına arzeller 

ve duçarı felaket olanlara 

beyanı taziyet olun1rimı 

rica ederim efendim. 

Biiyük Millet Meclisi ;relji 

KAztm 

Hamao,all ıilf nter 
Dün şereflerine bir 

müsamere verildi 
Halk bilgisi derentl evvelki 

akptn T epebqındakt Asri si· 

nemada Romanyalı misafirler 

terefine bir müsamere vermiıtir. 

Müsamereye Darülfünun mO· 

derrislerinden bazıları, bir çok 

muallim ve münevver zevat 

gelmlflerdir. Evveli Romen 

gençleri sahneye çıkmıılar ve 

ıehir bandosu refakatile Romen 

milli mar§lnı terennüm etmi,. 

lerdir. Ayakta dinlenen bu 

marşı müteakıp Türk-Romen 

talebe cemiyeti umumi katibi 

tarafından Romanyanın dört 

kıtasına ait miflt tarkılar teren· 

nüm edilmiı ~ ve ~k ~11fıtlan· 

mıfbr. B.illhira, Erkek mulll-

Bir mektepli Bu da paraaızlıktan lim mektebi talebesinden 6 ta· 
lebe Zt:Jbe~ raksını yapmışlardır. 

1 lki sen~ıfta kaldım 
!diye kendini denize attı 

c, Yclki gun Kuleli lisesi 

talcbcsindc Kadri EL i miııdc 
genç bir mektepli iki ene birbiri 
:ırkrı,ına ı::ınıfta kalma~mdan 

nıiiteessir nlamk kendi.ini 
denize atmak suretilc intihar 
etmi,tir. 

Kadri Lf. ı::ınıftıı kaldığı 

ıı1a) n .e\ k.dimi~ 'c cv\lki 

t-iın Sclimiyc kı:;-la~ma gitmek 

i.i zere J..üpriıden 1 !'l, l !'ldc k.tl kan 
l Icybcli Ynpuruna binmiştir. 

\" npur :anı) burnu i tikn-
n,eti+ıt: g lince Kadri cf. te-
cssi.iriini.i ) en memiş ve ken

disini k:ıldırıp deııize .ıtmt~r. 

Sultnnahmettc 1\ abasakalda 

l mnçıkmazda orman rnnntfot· 

rac.ı Refik beyin :yanında bnh
çı vanlık eden 30 ya.;ındaki . . ' 
Uskiiplii lhit:q-in aldığı p ra 

ile geçinemediği. Ye sefalet 

çekti~inden mtiteessir olmuş 

ve bir tabanca bular:ık bo-

ğazına :;ıkmı_. 

öltl Lirıniıştiır. 
ve kcndbinl 

Mazhar Osman B. 
İki aydanberi Avrupada bu

lunan Dr. Mazhar Osman B. 

ahiıen 8'det etmiştir. 'Mumal· 
leyh Roma, Paris, Londra, 
Hamborg, F rankfort tehirlerinde 

met~kdetl-ile tem• etmif •e 
mesleki tetkikatta bul.wıu-111ıs•r • 

Müteakiben Talat Mümtaz B. 

tarafından Kastamonunun mq· 

hur Sepetçioğlu raksı oynan· 

mııhr. Gerek Sepetçi ve gerekse 

zeybek raksını çok be'ğenen 

Romen misafirler her iki raksı 

da müteaddit defalar alkııla

mışlar ve 1ki defa oynatmıılardır. 

Arada konservatuvar talebe· 

leri tarahndan armonize edilen 

Anadolu halk ıarkı1arından ıte

rcnnümlerde bulunulm"f ve 

tanburi Dürri B. tarafından bir 

68Z semaisi çahnmı§tır. 

Mü.iamereye RoQJen milli 
hayatına dair gösterilen bir si· 
IUllDa ile nihayet verilmlt ve 
_.... a-..1.a. .Wrfl.I. "" 

1 

Cencil yapla~na 
çekildiler 

Ankara, 20 (Vakıt) 
Oftan gelen son haberler~ 
güre halkın ekserisi Bay· 
hurta yakın CenciJ yayla· 
sına çekilmişlerdir. Felaket· 
zedelere yapılacak yardım· 
lann Hilali ahmcre irsali 
takarrür etmiştir. 

Hilaliahmer umumi mer· 
kezi bugün toplanarak ye· 
niden bazı yardımları ka· 
rarlaştırdı. Trabzona evvel
ce gönderilen (2) bin lira· 
ya ilaveten (3) bin lira da· 
ha Hilaliahmer tarafmdan 
yollanmıştır. . 

H. Vekilini ziyaret 
Ankara, 20 (Vakıt) -

İtalya sefiri H. vekilimizi 
ziyaret etti. 

lktısat müsteşarı 
Ankara, 20 (Yakıt) -

lktısat vek,\leti miiste;-an lh· 
san Abidin B. fstanbula lıa· 

rcket etti. 

fnfilfere 
Sulh teşebbüsüne 

iştirak ediyor 
Yaşington, 22 (A.A) 

lngiliı hııriciye nezaretinden 
aldığı talimata tevfikan ln· 
giliz sefiri Amerika hariciye 
nezaretine teYdi ettiği rc~m.i 

bir notada lngilterc hiikCııne
tinin l\lançuridc sulhu idame 
için M. Stim.<;onun tqebbii· 
siine i~tirak etmekte oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

İran-Mısır muahedesi 
Tahran, 22 (A.A) ~ fran 

Mısır muahedesi bu gi.in 
imza edilmiştir. nu muahede 
iki ml·mleket arasında daimi 
bir sulh temin etmektedir. 

Ankara yanfını 
Ankaradaki yangında yanan 

saha dahilinde evkafa nit 49 

dlikkdn, 2 fırın ye bir cami 

yardır. Dükkanların kıymeti 

150 bin iki f ınnın da 30-40 

bin lira radde$inde tahmin 

ediliyor. Bu mües:;esat sigor

talı değildi. 

Büyük bir sahayı işgal 

eden bu diikk<in \'C Ynkıf 

mahallelerinin arsaları iiıcrin· 

de yeniden inşaat tasavvur· 
lan ancak e\ kaf müdiriyeti 

ye ~ehremhneti nrn mda yapı

lacak anla:;ma tarzını müte· 

akıp icra edilecektir. 
J Iarikzedelcrc emlılk ban

kası tarafından bin lira yardım 

yapılmıştır. 

• 
l:;tanbul, 22 (A.A) - An-

kara şchremanctinden Biiylik 

Millet ;,\ lccli.-i ri~ a::ıctinc ge

len CC\'a b1 telgraf metni 

şudur: 
l~tan bul B. .i\ 1. 1\lcclisi re-

isi Kı\zım pa,a hazretlerine 

Ankarada zuhur eden yan

gından dola) ı kederlerimize 

i~tirak bu) urulduğunu bildi

ren telgrafları umumi bele
diye m cclisinde okundu. < ;e. 
rek şah ı dc\"lctkri \'C p;erck 

B. l\I. !\1çclisi namına ibzal 
ve izhar bu) uruJnn s.:ımimf 
al.ika ve şefkatten dola~ ı 
m'nnct Ye şuk-ranlanmıxı ~

hk nmrnna \'C sah~1 tıızim<tt· 
lm-ımJa birl~tc arzeyJcrjın 

efedttn. 
Vail Ye ,.hremJnJ veldll 

t yarışları. 
yakınlaşıyor 
(Osıtarafı tınnCi 

1

sayıfamızdadır) 
beraber· kendisine na mağ· 
lup şampiyon ünvanı veril· 
miştir. Bu yarıs en çok 
Olga ile Kap arasında cer· 
yan etmiş ve Kap pek az 
bir farkla birinci gelmişti. 

Bu münasebetle İstanbul· 
da ceryan edecek koşu 
Olga ile Kap arasında bir 
intikam maçı da telakki 

· edilebilecektir. 
Olga; Başvekil ismet 

Aşka ve ktdınlara dalr 
il 

i mza yerinde i~i ( ? ) işar tl 
bulunan, fakat yaıısından 
kadın olduAu anlaşılan bir 

okuyucu mektubu aldım. eu 
mektup şöyle başlıyor: 

« Bilmem sizi lanımadan 
hitap etmemi ne dereceye k dur 
doğru bulacak ınız? Fakat bana 
sizi okadar yakından tanıttılar ki 
hiç tereddüt etmeden du>iınce· 
leriml yazacağım. Bakın b n 
istiyorum ki sizin goru unütde 
bir şahsın fıkrini sorup merak· 
tan kurtulayım~ Sızin için A~k 

nedir? K~dınları nasıl tanırsınız? .. 1 

Aziz okuyucum, bana öyle 
geldi ki siz benden bir f-'Y 
öğrenmek için değil, pek iyi 
bıldiğinlı bir bahiste beni 
imtihana çekmek için bu mek· 
tubu $(önderi) or unuz. 

Her ne ise ize cevap 

Paşa Hz. nindir. Kap gibi 
kıymetli bir hayvandır. 
Yukarda işaret ettiğimiz 
gibi Kapa Gazi koşusunda 
çok az farkla birinciliği 
bırakan Olga henüz ( 4 } 
yaşındadır. lzmir yarışları· 
na girmemiştir. Bu müna· 
sebetlc asıl bu yarışlarda vermeyi 
hararetle beklenmektedir. bilirim: 

bir me lek borcu 

Andraniküs; Kapa ve Aşk, bence bülbülün güle 
OJgaya karşı yeni ve çok karşı duyduğu rivayet edılen 
mühim bir rakip olan An· muhayyel ve me.,hum alakanın 
draniküsdür. Avukat Akif adıdır. Yuksek ağaçların üstünbcle 

Öt öt nesini yoran u 
Beyin malı olan bu asil e e çe . . 

ı f k t f k kucun aşkı sairlerır.ıı 
hayvanın zmir galoplarında u 8 e e :; ') 

ğ · 'ld'ğ" d 1 · tarafından ideal tanındı, böyle 
aya ı ıncı ı ın en zmır k ı·ıım 

ve Ankara yarışlarına gireme· olmakla beraber, unutma~a a 
. ki b lika nihayet bır mev· 

mış ve dolayısıla Olga ve u a 
Kapla karşılaşmıyarak meç· simden fazla süremiyor. 

Sütunumun fazla ciddıyete 
hul kalmıştır. Memleketi· tahammülü olmadığı için ister-
mize Kapdan fazla Kıymet· le seniz, insanlar arsında 8~ ın 
Je getirıldiği söylenen bu d nihayet nihayet ne o' ığunu 
at şimdi temamen hazırlan· size bir Bektaşi im flyeııile 
mış vaziyettedir. 
Bangisi kazanacak? ,.nlatıvereyim: 

Bektaıiye sormu~lar: 
Aceba hııngisi kazanak? işte h ' - Aıık oldun mu sen içr 

merakı en ziyade celbeden 
bu sualdir. Bir at sahibinin demişler. Herif, kendisine has bir per• 
mütalaasına bakılırsa bütün 
nazarı dikkati celbeden Kap 
gerine nin lzmir ve Ankara 
grampirilerinl ka7.anmıı olması 

bir tali eseridir. Çünkü Kap, 
Andraniküsün ayağının lncilmesi 
ve yarı§lara girmemit bulun· 

maması Olgonun ise İzmir yarış
larına iştirak eltirilmeyişi ve bin· 
netice mühim bir idman dev resi 
takip ettirllmeyişi neticesi olarak 

Gazi koıusunda zorla birinciliği 
kazanabilmiıtir. Bunda belki de 
Gazi kOfUsundaki siloetin bo
zukluğunun teslıi de olmuıtur. 

Bunun için asıl hakiki ve mü· 
savi şerait altındaki koşu lııtan
bul koşulan olacakhr. 

Kım kazanacak sualine kuv· 
vetli cevap verenlerden birisi 
Akıf B. dir. Bu zat kendi atı· 

nın yani (Andraniküs) ün kaz. 
naca~ını çok kuvvetli buluyor. 

Muhakkak olan cihet bu ya· 
n~ın en heyecanlı yan~ olaca· 
ğıdır. 

He.nüz hangi g{ln yan~ılacak· 
lan belli olmıyan bu üç hay· 
vandan yarışlarından evel tekrar 
bahsedeceğiz. 

İkinci sınıf İngiliz atlarına 
gelince bunların isimleri 'ŞUn· 
lardır: 

Pirlmrol, Mistiılket, Filo· 
-zofi, Rejan, Seyit, lnorest. 

Bunlardan birincisi Akit be
yin, ikincisi sabık ticaret vdcill 

Rahmi beyin,üçüncü \'e ~in· 
cişisi Ankara meb'usu Şakir 
Beyin, dördüncüsü Babanzade 
Fuat beyin, altıncısı Büyük 

erkAnı harbiye Teisi Fevzi Paşa 
Hz. nindir. 

Bunlar yckdi~erile müteaddit 
defalar koşmuşlar ve biribirle· 
rini pekAz farklarla ve defaatla 
geçmişi rdir. Bıttabı aralarındaki 
kofUlar çok heyecanlı olmakta· 
dır. Bunun dunur.da tıbrar 
edılen sınıfın en ilerl gelenleri 
Suphi paşanın Banan, Akıf 
Beyın Mavzıka, Şaban ef r.dı· 
nln 60ryat v M. B rgc-l'fn 
F.r6ydtnav lelnıli atlandar. Bu 
hayunlar da ~ }'11ken tnOııa· 
'Vl hrv"elle addedıliyorfar. 

lııe lııtanbul lcotul:ırımn 

vasızlık ve toksözlulükle: 
- Bir defa olaca~ıım, de· 

m:,, öteki l>criki gı::ldi, ınani 
oldular. 

Kadınları nasıl tanırım? Çok 
müşkül suali Boylarındıın d~ 
seın ökçe modası degı ınce l:oy 

da değişir 
Vücutlarından diyemem. Çun· 

kü şiımanhk ve zayıflık modası 
hemen her sene değişiyor. 

Renklmndenl d ınek haU• 
rımdan bile geçmez. Zır.l onun 
hakikisini yatak odalarındaki ay· 
nalardan başka bilen yoktur. 

HulAsa kirpik tuvaleti d~I· 
ştr dudak rujlan ht-psinde biri 
bi~ne ben7.er, yanaklardaki 
benler lstanbul maarif idaresi 
gibi sıksık yer c:kğııtirır; Saçın 

b' ·mden şekli hemen her ay ıçı 
H tta st!S bile, biçime girer. a 

içki içen ve sabaha kadar 
d b'r poker oyn.tyanlarda ara a ı 

d~ltlr. Ounun için kadınlan, 
b d . b•kıc \'e gulüşlerin· en enız, .. ., J_ 

~2 aramızOl'lı 
den taııınm \'C so 
bu ıkisidır ki bcndenizı ıama ı 
zama~ mu1.tarip etrm~t r; J kim 
bilir belki hAla da edıyor. · 

~~ 
Hamiş: Erkek olmam da, 

d bo boğaz olma· 
gaıefecıligim e f 

b 1 uc.tur. Zannınızı ma se ep om ~ . 
lülf en taqhıh edebilirsiniz. Ke· 

. ahrı)•l\ımdan daha 
tumiyctıın mız ~ 16 • 

ma•uftıır. • •••••.•••• :: •• !. .... .......................... 
1 ıngiliz kanı hayvanlar 
un an · 
bunlardır. 

Bu atların hepsi Auupada 
mazbut hirer terccınei hale 
malık, sırf ko~u merakını tat· 
min lçfo memlck le getirılmıf 
atlardır. Blı kad r a il J, Y' an· 

b 1 , nuu h · bır 
ların oy e ,eccmı 
"akıt gönılmcdı ı ve bu ınu· 
, affokiyet.n , yarış ve 
ı lah r c ım ninin gayt."llinde 
muuff a'• olacağına büyuk bir 
delıl ıe~kıl etli 1 l~ar' 1 edi· 

il yor. 
Gel• c k yazıda Arap, An 

glo-Arap ve yerlı lıayvanl r n 

bahsedeceğiz. 
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Ruslarla Çinliler biribirlerine 

Q ( Çorçil) in Buhra~ tcv~ldruf 
hatıratı 1 Her i::!r~~~~=ktarına ,ru 

Rusların Ermeni tehciri 
Ruslaı· ı.;f.C( ( J:'nneni askerini l...1ehi:;tau 

re Galiçyada mahPet11ıişlerdi 
--2B-

Buntarı defetmek İC'..ap ı ile ittiham olundular. Bu 
ediyordu. Vatenperver Türk- itthamlar, ihtimal ki, doğru 
lerin özledikleri devlet, yal- idi. Doğru veya • yanlı~: 
nız Türklerden teşekkül Ermenilerin bu hareketı, 
edecek devletti. Bu hede- mukarrer siyasete muvafık 
fi tahakkuk ettirmek müm· 
kün olsada, ona varmak 
uzun ve müşkül bir işti. 
Türk milleti ise, bu bela· 
lardan ne kadar çabuk 
kurtuluı sa o kadar iyi ola-' 
caktı. Türkler 1912 sene· 
sinden itibabaren bu yolu 
tuttular. 

Onların bu hattı hare-
keti uzun bir zaman, Av
rupanın meçhulü kaldı. Fa
kat Ermeniler daha iyi ma· 
liimat almışlardı. 

Ermeniler Kafkasyada, 
müslümanlarla meskun ha
valinin Türkiyeye iltihakı 
takdirinde,Rusyadaki Erme
ni~tan da dahil olduğu hal
de bütiin Ermeni memle -
ketinin Türk hakimiyetine 
geçeceğine ve bütün a~.ilc
rini n mahvolacağına huk -

İnetmişti. Uınumi harbin 
infiJakı bu meseleyi ortaya 
attı. Türkiye hükumeti ken
di emellerini ilerletmek için 
Rusyıiya karşı Ermenilerin 
bilhassa Rus Ermenilerinin 
müzaheretini temin etmek 
i~tP.diler. 

bir intikama müncer oldu. 
1915 senesinde Türkiye 
hükumeti Ermenileri taktii 
ve tehcir siyasetini tatbika 
başladı. 

300, 400 bin erkek, ka
dın ve çocuk Rus arazisi
ne, diğerleri lrana firar et
tiie. Fakat Anadolunun 
Ermenilerden tathiri, vasi 
bir mikyasta ikmal olun
muştur. Bir milyon 250 bin 
kadar Ermeniden yarısının 
telef olduğu anlaşılıyor. 

Bu cürmün, siyasi mak
satlarla ihzar ve t~tbik 
olunduğuna karşı söylene
cek makul bir itiraz yok
tur. Türk memleketini, Türk 
emellerine muhalif, Türkle
rin hesabına milli emelleri
ni tatmine azım olan ve 
Türkler Kafkasya müslü
manları arasında duran Hı
rıstiyan bir kavmi temizle· 
mek için fırsat elvermişti. 
Belki f ngilizlcrin Çanakka
leye hücumu Türkiye hü
humetinin gazebini tacil 
etmiştir. Çünkü Türk itti
hadı taraftarları f stanbul 

Ermeni 
meseleyi 
lerdİ: 

rehberleri şu zayi edilscde Anadolunun 
tetkik edecek- tathiri ikmal edilmeli ve 

Ermeniler Türkiye lehin
de ıni,Rusye lehinde mi ha
reket edecekler, yoksa 
kendi milletdaşlarını bir 
biriie döğüşmeğe mi sevk
edeceklcrdi '? ErmeAilerin 
\'erdikleri şayanı dikkat 
karar, harp vkuu takdirin
de Türkiye de ve Rusya
de bulunan Ermenilerin 
hükumeti metbualarına kar
şı vazifelerini ifa etmeleri 
idi. Ermeniler, atilerini 
başka bir milletin zaferine 
bağlamaktan sa bir birine 
karşı hnrbetrneği tercih 
etmişlerdi. 

Tiirkiye Rus Ermenista-
nına taarruz ettiği zaman 
çar hükumeti, Kafkasyamn 
EPmeniler tarahndan mu
vaff akiyetle :nüdafaa edil
mesinin Ermeni hissi milli
sini tehlikeii bir surette 
alev?cmesinden korkarak 

Erınerıilerdcn 150,000 as
keri Lehistan ve Galiçya 
cephelerine sevketmiş . v~ 
Kafkasyadaki Ermenılerı 
müdrfaa için de Rus asksri 
göndermişti. Bu . yüz elli 
bin Em.eni askerınde~ pek 
azı Avrupa harplerınden 
kurtulmuş ve harbin hita
mından evci Kafkasyaya 

dönebilmişti. 
Rusların müracaat ettik

ler! bu tedbir son derece 
şiddetli idi. Fakat gerisi 
daha fena idi. Türklerin 
harp planı ademi muvaffa
kiyetc uğramıştı. 1914 se • 
nesinin kanunuevvelinde 
ve 1915 senesinin kanunu 
sanisinde Kafkasyaya karşı 
yapılan taarruz boşa gitmiş 
ve Türkler mağlup olmuş
lardı. Şark vilayetlerindeki 
Ermeniler, Ruslar hesabına 
casusluk etmek ile ve Türk 
muvasala hatlarına tecl vüz 

Türk milletinin atisi daimi 
bir surette kurtarılmalıdır. 

Grandük Nikolanın 1916 
mebadisinde Kafkasyaya 
gelmesi, şubatta Erzrumu 
7.aptetmesi ve Anadolunun 
şimali şarkisindeki havaliyi 
zaptetmesi Ermenilerin ü
mitlerini ihya etti. Ameri
kanın umumi harbe iştiraki 
bu ümitleri daha fazla kuv
vetlendirdi, fakat Rus ihti
lali bu ışığı söndürdü. Bunu 

ı takip eden Gürcü, Ermeni, 
Tatar kavgalarını burada 
mufassal bir surette nakle 
imkan yoktur. 1918 sene
si mebadisinde Rusların 
Kafkas ardusu Anadolu 
çephesini terketmiş ve 
memle_ketine avdetten baş
ka bır şey düşünmiyen 
?ir müsellah kalabalıktan 

ı ıb~ret olı~uşt~. Ruslar git
j mış ve Turkler henüz gel
mem işti. Memleketlerinde 

kalan Ermeniler yurtla 
.. 1 rını 

mudafaa için son bir te-
şebbüste bulundular. Rus 
ordusundaki Ermeniler bir 
araya gelerek birleştiler \'e 
gönüllülerin yardımile b. 

"'dd . ır 
mu et ıçin Türklerin iler-
lemesine mani oldular. Er
~enilerden Lehistan ve Ga
lıçyeye gönderilen 150,000 
asker ölmüş ve dağılmışb. 

Ermenilerin toplıyabil
dikleri askerler ( 33,000 ) 
den fazla değildi. 1918 
senesinin Şubatında imza
lanan Brest Litovsk muahe
desi ~ür~erin şarka doğru 
umumı bır surette ilerleme
lerine işaretti. Ermeni hattı 
yıkılmış, mayısta Türkler 
yalnız Grandükun i~gal et
tiğini istirdat ile iktifa etmi
yerek Batum, Kars ve Ar. 
dahana almışlar ve Hazt.r 
denizine doğru ilerlemiye 
hazırlanmıılardı. 

devam ediyor 
Dünkü nushamılda RuvÇin m~leıi hakkında neşrettiğimiz 

telgraflar mütenakız bir ıeklü mahiyet arzediyordu.Bir taraftan Rus
ların Çin hududunda taarruza geçerek iki mevkii işgal etti~leri 
Pekinden alınan malnınata atfen bildiriliyor, ,akat diğer taraftan 
Moskova haberlerine atfen Berlinden gelen telgraflar bunu tekzip 
eyliyorlardı. 

Dünkü mütemmin malQmata göre Rusların Çin hududunda 
~arruza gcçml§ olmaları ihtimalinin d~u olmadı~ı anlaıılyor. 

unak n
1
azaren Pekinden gelen telgrafı baıka bir suretle tefsir 

etme iiıım geliyor. 
ihtimal ki l\'ankin de teessüs eden milliyetcl Çin hükOmeti 

d~htlt cereyanları ittihada dav~t için harici bir hareketi çıkarmaAı 
lhızam etmektedir. Bir harp için en müsait hareket cephesi ola
rak da Rus hududunu intihap etmektedir. Bu takdirde Ruslar 
tarafından bir taarruz vuku bulursa bile bu günlcü Rus - Çin 
ihtililının aldıgı vaziyetten istifade ederek Nanldn hükOmell Rus 
hu?udunu tecavüz edecektir. ihtimal ki Rusların Çine taarruz 
ettıklerine dair Pekinden çekilen telgraf cihan efkarı umumiycsine 
kar•ı ç· · - ı ıı ının muterriz o.duğunu göstermemek için hazırlanmış bir 
tertipten ibarettir. 

Eğer uzak §Ark vaziyetinin hakiki teldi bu ise gene harp 
ihtimali mevcut demektir. 

Ancak böyle bir ihtimalin kat 'i olarak tehakkuk edip 
et~eyeceğini anlamak için daha bir kaç gün beklemek lazım 
gelır. 

Bu gün bu meseleye ait telgraf haberleri ıunlardır: 
Şanghay, 22 (A.A)- Rusya ile Çin arasında zuhClr eden 

buhran tevakkuf halindedir. Sovyet kıtaatı hudut boyunca istikşaf
larda bulunmakla iktifa etmektedir. Mançurideki Rus memurlan 
çekilmekte devam etmektedir. Mukden hükClmeti Sovyet konso
losile, konsoloaaoe memurlarını serb~t bırakmıılardır. 

Sulhan hal imk&nı var mı? 

Şangay, 2 I (A.A) - Havas ajanaı muhabiri telgrafla bıl
diriyor: Çin-Ruı lhtillfının ıulhan halledileceğini tehmine müsait 
bazı emareler ve allmetler mevcuttur. Ruıya ile Çının mali ve 
dahili siyaset sahasında maruz bundukları müıkülltın bu iki hü
kClmetin bir harp teşebbüsüne giriımelerine mani olduğu da beyan 
ediliyor. Bunun içindir ki ıimdıkl vak'alara iki tarafın birbirini 
ltorkutma~a matuf hareket ve tqebbüsleri oazarile bakılması llzım 
gelir. 

Anıerllcalılar ne dfJş'/indyorlarl 
Vqlgton,22 (AA) - Hariciye nezareti crki.nı Çan-Kay-Şekin 

DC'fretmif olduğu b~yanname hakkında Nankenden gelmiı olan 
habelerden pek ziyade hayrete düımütlerdir. Sovyetlerin 
muhasamala muarız olduklanna dalı: olan haberler, Amerikan 
efkArı umumiyesi üzerinde müsait bir tesir icra etmlt olduğu ve 
mczknr beyannamenin cihan efkln umumiyesinde Çını haksız 
mevkline diitllrebileceği mütaleuı aerdedilmektedir. 

Sabık hariciye nazın M. Kellog, Çinin ve Rusyanm harbe 
giri§miyeceklerine ve aralarındaki ihtilifın hakeme müracaat 
tarikile hallonabileccğine kani bulunmaktadır. 

Ameriluı iaVIU$Uf peşinde 

Vaşington, 20 - Amerika sefiri Kollog misakını en son 
.olarak Rusyanın im1..aladığının Rusyaya hatırlatılmasını Fran
sadan rica etmiştir. Çin hükCımetine de bu yolda bir ihtar 
yapılmıştır. 

Rusya hazırlanıyor 

Londra, 20 - Rigadı;bildirildiğine göre mezun bulu
nan Jeneral Buntiyevo Rus hükumeti tarafından çağrılarak 
l\1an~ur1 hudutlarında bir tayyare filosu tahsi~, piyade ve 
Lcningrat . ile .i\Io. kova muhafaza km·vetlerinin tczyidine 
memur cdilmi-:tir. 

Lehiıta'D, Romanya ve Macerilten 
arasında 

l\Iosko,·a 2 ı - Leh hi.ikumeti reisi maraşal Pilsodeski 
nin bu yaz Romanyaya yapacağı seyahat ~fo:;kovada nazarı 
dikkati cclbetmi,tir. Sovycc gazeteleri Lehistan, Romanya 
Macaristan arasında bir ittifakı müselles akti mevzuu bahsol
<lu~tınu yazıyorlar. 

l\lnrcşal Pilsodcski ihtimal bununla mcşgol olacaktır. 
Varşova, 21 - Nim resmi gazetelerin beyanına göre 

mare~al Pilsodeski tatil miiddeti zarfında Romanyaya. gide
cektir. 

Seyahatin tarihi ma!Qm değildir. 

Alman baş vekili ağır hasta 
Berlin, 2 ı (A.A) - Haydclbergten bildirildiğine nazaran 

safra kesesi iltihabından rahatsız olup l\lergentheim de bu
lunan Alman başvekili i\f. l\Jiiller, l laydelberge nakledilmiş 
ve orada kendisine ameliyat yapılmıştır. Ameliyat esnasında 
safra kesesinde bir delik bulunduğu görülmiiştür. Başvekilin 
sıhht vaziyeti ağırdır. 

l Iaydelbcrg, 22 (A.A.) - :\J. Miillerin sıhhi vaziyeti 
gece geç vakta kadar bir değişiklik göstermemiş ve ciddi 
endişelere bais olmamıştır. 

Berlin, 22 ( A.A) - l\J. ~1üller, nisbcten iyi bir gece 
geçirmiştir. yapılan ciddi ameliyattan dolayı sıhht vaziyeti 
tevakkuf halindedir. 

Sırp· Bulgar münasebatı düzelecek mi} 
Zagrep, 21 (A.A)- Gazeteler Yugoalavyanın Sofya sefiri

nin Bulgar hariciye nazırile görilımüt olduğunu, bu mülakatın iki 
memleket münascbalındaki gerginlltl Kfdcrebt(ccetini yazıyor. 

Almanyeda nümayifler 
Münih, 22 (A.A) - Eakt millt mUhartpler federasyonuna 

mensup 80.000 klşl bayrak 1a1ıdıkları halde sokaklarda nümaylıler 
yapmı,lardır. 

Emperyaliziıİı aleyhindeki kongre 
Frankfort, 22 ( A.A ) - Emperyalizm aleyhindeki ikinci 

kongre ~mıttır. 
Mısır lranla bir muahede imzaladı 

Tahran, 22 (A ·A) - Mııır ile b~ bir daimi nıuhade. 
net muahedesi aktedılmifltr. 30 T ewmiaankle iki hnkamet ara
amda daımt ıulh ve sellhı nabk bet aanehk bir muahcdcnamentn 
imza edilmit old~ bildirilmittir. • 

m, fakat zarun hal.. · 
Pan., 22 (AA)- Guetelerin bir çotu borçlar _ ba~~ndakl 

lllliflann tudıkuıı elim fakat zaruri bir lial surdl addeaektedlr. 

blöf y apıyorlar1 •ta mu 
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ıvapurlarl 
========:=:.1=.==·-·=-==.==.==.m.·::.·.:..·ı.=:.=.=:ı..ıul!l,5igara paketlerinde 

Seyrisef ain reldAm 
Merkez acentesi: Galata Köprü 
bapnda. Bey*u 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Hanı altında 

fataobul 2740 

Ayvahk surat postası 
(MERSiN) vapuru 23 Temmuz 

Sah 17 de Sirkeci nhbmmdan 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
KüçUkkuyu, Edremit, Burhaniye, 
AyvaJıAa gidecek ve dönilfte 
mezkür lıkelelerle birbkte Altın· 

oluğa u~ayarak gelecektir. 
Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır yük a1ınmu. 

Trabzon birinci postası 
(ANKARA) vapuru 25 Temmuz 
Perşembe akşamı Galata nhb 

dan hareketlo 7.onguldak, ine. 
bolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gıreıun, Trabzon, 
Riıeye gidecek \'c döniitıe Of, 

Trabzon, Polat hane, Gireıun, 

Ordu, Fatsa, Samıun, Sinop, 

İneboluya u~ayarak gelecektir. 

İslah ve yarış 
encümeni ri
yasetinden: 

26 temmuz iiçüncli han
dicap koşusuna i:;-tirak ede
cek olan hayvanlardan Petigri 
65 Ejder 65 Nasıp 63 kli
çük Ceyl:\n 6 ı al Ceyh\n 
6 ı Saha 56 Yıldız 5.5 Gü
zel lzmir 60 kilo siklet ala
c~klardır. 

•••••••••••••••••••••••• 
: Diş tabibi Pertev Ata B. : • • • Berayi tetebbu Almanyaya • 
: .azimet etmittir. 5 eylülde avdet : 
: edecektir. : 
•••••••••••••••••••••••• 

irtihal 
Sabık Türk tarih encü

meni azasından Tophane 
sanayi mektebi müdürü 
eıbakı miralay mütekaidi 
Ali B. dün gece Üsküdar 
daki hanesinde vefat etmiş 
naşı mağf ereti Karaca • 
ahmette aile kabristanına 
defn~dilmiştir . Ailei ke
derdidesine beyanı taziyet 
ederiz. 

§ Mütekaidini llmiyeden ve 
mülga medresetülkuzat m fıder
risler inden Halis efendinin mal!· 
dumu bomonti fabrikası beşil:

taş deposu müdür ınüavini 

Ihsan bey irtihal etmiştir . .Mer
huma mahferet Ailesine sabır 

temenni ederiz. 

' 

Sigara paketlerinin içine ko
oacalı: olan reklam hakkı Türk 
tayyare C'emiyetlne \•erllmifll. 
Cemiyet timdiye kadar bu hak· 
kını istimal etmerniıü. Son gün

ler<le bir müteahhit cemiyete 
müracaat etmit bu reltllm hak-

kının cemiyete verilecek bir 
temettü mukabilinde kendisi 
tarafından tabedilmeılnl talep 
elmittir. Tayyare cemiyeti, ılga-

ra paketleri içine konacak olan 

ilanlar için bir tarife hazırlamı•· 

hr. ilanlar hu tarifeye göre tab
edilecektir. 

• Ankaranın su tesisatını lş
!etmek istiyen ecnebi grup ile 

yapılan müzakereler ilerlemekte, 

uyuıma istidatları görünmekte

dir. E#cr uyuıulamıyacak olur
sa, bu iti imar müdürlüğü E
manetten alarak lcendiıi deruhte 
edecektir. 

• Ankarada Tatar köyünden 
Muatafa hemşiresi Kezibanı öl
dürmüıtilr. 

Muataf a jandarmalar tarafın
dan yakalanmııtır. Cinayetia 

sebebi malom değildir. 

• RCf&diye orman muh:ıfaza 

memuru Şahin efen dinin kızı 

bir genç tarafından öldürülmüt
tür. 

Katil genç yakalanmııtır." 
Cinayete bir aık macerasının 

sebep olduğu zannedilmektedir. 
• Barem tatbikat tsı limatna

mcsi, Maliye vekaletinde der
dest ikmaldir. Talimatname 40-50 
maddeliktir. 

• Muhtelif villyetlertn hükQ-

met doktorluğu ile seyyar dok
torlukları münhaldir. 

Bu münhalatın yekQnu 400ü 
bulmuıtur. 

Bilhassa Şark villyetlerindekı 
münhal dolctorluklar pyanı dik· 
kattir. 

Sıhhiye vekaleti ahiren bu 
münhal doktorluktan nazari 

dikkate alarak, her sene azami 
1 50 talebe kabul edilen tıp 

talebe yurduna bu sene 300 
talebe alınmasına karar vermiştir.' 

• Merkez kumandanı Emin 
Pili Ali karar heyetine nak
lolunmuş ve yerine binicilik 

mektebi müdürü miralay Fer
hat B. tayin edilmiştir. Ferhat 

B. merkez kumandanlığını ifa
ya bqlamıştır. 

lstanbul Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

Çorum sıhhat ve içtimai mua,·ent müdürlüğii için nii
mune ve münakasa kaimesindc muharrer şeraite tevfikan 
miibayia edilecek asgari 40 azami 60 kilo mavi renkli kinin 
komprimesi 23 haziran 929 tarihinden itibaren iki ay müd
detle mevkii miinaka ·aya vazedilmiştir miinakasaya iştirak 
edeceklerin şarmamcyi görmek ve daha ziyade tafsil<lt almak 
üzre Çorum Sıhhat ve muavenet mlidürlüğlinc miiracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

istanbul mıntakası 
maarif eminliğinden 

Beyoğlunda Tepebaşında ( 7 5) numaralı Şeyh i lanımıı1 
( 'l) numaralı apartmanında Nuriye Hanım tarafından açılan 
dikiş dershanesinin kaydı terkin ve ruh;:;atnamcsinin hiikmii 
iptal edilmiş olduğu beyan ve ilıln olunur. 

MHisı ıilli emli~ ~H memurluiun~11: 
Akhisar kazası dahilinde Mermerecik nahiyesi civarında bulu

nan ve iki senelik bedeli olan merm~recik gölü saydı semek 
resmi Gedüs nehrinde açılacak mecralar vasıtasile saf ve taze 
su isale etmek ve bu yüzden icap eden kminat talebine ait 
olmak şeraitile 17-7-929 tarihinden 11-8-929 tarihine kaqar 8 
sene müddetle müzayedeye verildiğinden talip olanların şeraiti 

tizi meyi anlamak Ozere Manisa defterdarlı&ına müracaatları ilan 
olunur. 

Sn asrt mu 
mektebi 

iDfllb hitam 
tızeredir. Mektep 500 
ibate edecek bir 
vüs'ati haiz bulunmaktadır• 

Di~er viliyetlerdeki 
mektebi talebelerinden bir 
mı da buraya nakl 
mektep en «modren' 
aeaelerimlzln baılıcalanodlt 
olacaktır. 

• Cemiyeti Akvamın 
bulda bulunan muavenet 

50 Beyaz Rusun 
takilci ile Amerikayı Cıdl 
göndermi§tir. 

Ayni tqkilat eylül -• .k 

tinde de SOJ Ruı .e.V 
cektir. 

• 24 temmuz çarşamba 
lozan sulhuııun yıldönüın.--' 
Bu münasebetle Darülflll'"'. 
Hukuk fakültesi talebe ce~ 
tarafıııdan bu tarihi yıl d-
mü tes'it edilecektir. ..A 

• Darülfünun namına CetP 
reye hukuk tahsiline gönd~ 
cek olan hukuk mezunları f(f 
müzdeki Perşembe günü }. 
paya gideceklerdir. ,ı 

• Vil~yet makamı, Sili" 
kazasında tahkikat icrasına 1 ~ 
görmüştür. T:ıhkikat içirı 

heyet teşkil olunmuştur. .J8 
Heyet bugün Silivriyc ,,. . 

1 cektir. Tahkıkat Silivri 11~ 
ve iskan memurları ve rıe 
itibarı ile kayma kam 1ıahlClııc' 
da yapılacaktır. 

• Telgraf işletme ınüdar' 
Ihsan Cemal B· Anka~a · Js~ 
bul telefonu hakkında deınr 
ki : 

cı: - Ankara - lstanbul t~ 
fonu pek güzel çalışıyor. Ral"' 
ıimidimizin fevkindedir. oülJ 
yetmiş beş muhavere i!e ~ 
hyan bu hat üzerin1e buı ı' 
yüz altmışı nıüteaviz mükAI~ 
yapılmaktadır. Bu rağbet ııt 

süratle ikinci bir hattın d• 
1 • • b-,.41tll 

yapı mc.sı ıçın teşeb u;,oo 
scvketti. Alınan tertibat ~~ 
sinde bir ay zarfında ikincJ 
hat daha tesis edeceğiz.» rt 

• .Muallim muavini kurslJ 
8 ağustosta başlıyacaktır. M' el" 
vekaleti kurslar hakkıııda Y 
bir talimatname yapmıştır. 

Bu talimatnameye g.lrc ı.ıı~ 
. ıer !ara yalııız muallim muavın , 

iştirak edecektir. Kurslar ~ 
muallim mektebi bulunan ye 
açılacakt:r. _.., 

Kursta muvaffak olrt117 ... 
muallim muavinlerinin mcsl~ 
olan alakalarına nihayet ver• 
cektir. ııi-
Memleketimizde 2,000 ıınıa 

muavini bulunmaktadır. 1' 
•Dahiliye vekili Şükrü ı<• ~ 

bey Bitlisten Diyarbekirc "" 
olmuştur. 

Oradan Malatya, ı;ı:tı~ 
Mardin, ve Urfaya gidecek de' 
cenuptan Aııkaraya avdet e Dil 
cektir. Seyahat daha 20 g 
kadar sürecektir. 

~~·· • Türkiye - Mısır nıuv<' 1'il' 
ticaret itilafı, her 3 ayda Jıl 
kendiliğinden kabili tcııı ., 

· ı·:ıY" olmak üzere <J30 şubat ııı · 
tine kadar devam edcccktir:h~ 

• lim:m şirkctiııiıı .t:ır~ fC• 
küçük bir far:tla ip'.\a cdıJııııŞı·~ 

· eııt • Ankara yangınıııdakı rt 
zararı 2,606,500; emtia ı:ır· 
813,000 liradır. J 

• Talebe birliği kongr 

bugün toplanacaktır. -~I! 
• ı11P"' 

.Defterdarlık . bir. vergı )det 

sinden dolayı bır şırket Jıa şif' 
da tahkikata başlamıştır.~ Jit' 
ketin senevi vergisi 40 blU ıır
tutmaktadır. Muamel!t tı ti' 
edilmiş, vergi senevi 12 

liraya indirilmiıtir. 



• 6e,. ve llhht 

Dl ŞLER 
ile muattar bu- aaıza malik olmalı: 
ancak ohiıen sayesinde iltllızar olunan 

BİOKS 

lstannbu1 Şehremaneti ilanları 
B~ı boş olarak bulunan bir av tazısının sabibl her 

kim c sekiz gune kadar Kadıkoy belediye dairesine mü
racaat eylemeleri il~n olunur. 

Kanatlı 
öl om 1 

Slnelder hummaı tlfoidf ve sair sari has
tılı\cların mikroplarını vücudunuza, yemek· 
lerınıze , melbusatınıza aşılarlar . (flit j i 
tcendı tulumbasıyla sıkınız • Bir ka~ dakika 
zarfında hanenızl bu gibi muzir mikroplan 
ta~ıyan 'iİneklerı , sivri ii!'eklerl ve sair 
ha~a ranan ıemizıtyeceklır 

fht , tahta kuruların , karıncaların veya 
hamam böce\derınln gizlendiklerı )'Uvaları 
tahrip. yumurtalarını ifna ve umum haşa· 
ratı ıtlat eder . Aynı zamanda sizede ıaran 
dol; unmaı ve l<afıyen leke bırakmaz. 

( f ı ı ı) i ~aır haşarat öldürücü atii ma· 
yılerlf' l<.ırı~tırmamalıdır . Daha büyük ve 
daha kat'ı tesiri sızt: memnunıyetbahş se
mereler temın edecektir 

Tulum basıyla Sıkınız 

Tuı kiye ıçın umumi depoa11: / · 
lıte111Nida Cataıa,. v.,..- ..... ile ı 

J. eun ve 00MKAS• 

Evkaf müdüriyetinden: 
Guraba butanetine lüzumu olan ispirto da dahil 

olduğu halde iki yüz kırk altı kalem cezayı tıbbiye 

temmuıun yirmi dördüncü çarpmba günü saat on beşte 
pazarlıkla ihalesi icra . edilccejinden talip olanların şera
iti anlamak üzere her gün Levazım idaresine ve ihale 
günü de idare encümenine müracaatları. 

ile temin 
edilebilir. 

Eczanelerle eeıa 
depolannda 

bulunur. 

YAKIT 2.3 Temmuz , 

MajılUlatı ~akfive 
mübiiri yetinden: 
Bidayeti ·h\u [24- 7-291 hafla [1] Nihu~eti 

itan (2 !'- 8 - 29] çarşaınlm 
-~-~--· 

Kıymeti 

Kuru~ 
30000 BO) ııciköylinde Koru cadde inde 30 nr~m mıkt, -

rında 78 '.'\o, ile mürakkam ç.ıo ı çbkmü~ iki 
od d n ibaret bir bap hanenin tamamı. 

İstanbul icra dairesinden: 70000 Tophanede Ketani Oınerp ~a mnballc 'nde c mi 
Benli Sultan hanımın Yer- itti alinde 240 arşın ar :ı uzerine mebni tamire 
vant Gülmezyan efendiden muhtaç mektep mahallinin tam mı. 
borç aldığı bin üç yüz liraya 96G4 Balatta hacı l:s.ı muhalle inde l~kembeci sokağında 
mukabil birinci derece birin- 14 o. lı odaları mü:;-tcmil iki dukkimn gedikten 
ci sıra numarasile İpotek irae ari muayyen mahallinin tamamı. 
eylediği Boğaziçinde Ama- 7500 Boğaz içinde Boyacı k:ıriycsindc Koru caddesinde 
vutköyünde kondori soka- 4 •·o. lı bil:l ha\ a 1 "gir diikk~lnın altıda bir 
ğında cedit 24 numara tev- hissesi. 

k 
3480 ... ilıvri kapmmnda Hancı karagöz mahalle. inde 1-

sii inti alli bir bap hanenin * livn cadde inde 38-44 No. Jı arsanın tamamı. 

-
Devlet demiryolları Hay· 

darpaşa mağazası müdürl · 
ğünden: 

İdareve ait 'e ma z de m vcut m ht 1 f nıa 1\ 1ı Y 
adc c J ı Ö voltluk ceı ey anı m ıtcmadi motoru tı1m ...t ı 
ımiz yedcyc ' z dilmi ... t'r. '.\lu ,ay ede 3 1\ t :ı Cu 
günu saat onbe tc yııpıl:ıcaktır. . dı rl 

Talipler her gı.in ma az da mororlerl g rup 1 te 

İ7.ahatı da alabilirler. nısıf hissesi borçtan dola· 
yı ihalei evveliyesinin icra· Hidayeti ih'uı (17-7-~29) haftası 12] niha)etı k 
sı için oluz gün müddetle füin <14-8-929) •)U'Şty;:ıı=ub=a~:-==---=---' Mcıhru/(at ınıina asası 
müzayedeye konulmuştur. Klymeti 

Hududu: Vardeses hane Kuru~ r.:ı . Y. K. B. M. rekt 
arsası, emvali metrukeye ı 5000 ı:: cıkiiçiik mahallesinde l\fahmutpaşa caddesinde ünaI<asaJS 

atik ı ,39 cedit 80 No. Jı du"" kkılnın nısıf hisse ı. Mektebi senelik mahrnkatı k pah zarf usulıle m a.. ait hane, Aleko hanesi, - J er gun mr 

k l 
27500 Galatada Sehit 1chmeto, a .. ,a mahnllc~inde ~stüprli- konulmuştur. Taliplerin şeraitini okrenmek uıere d ık binl-

tari i e mahdut iki yüz • ... nakasa}a iştirak için de 24-7-29 arşanba saat 14 d fter ar. 
Otuz beş arşın murabbaı ler soka""'nda 9 ar,~m miktarında ı 3 No. 1ı duk- d - t - k · onıına gelmelerı. • b' ı;111 :t muessesa ı zuraieye rnübaya:ı omısy 

araziden yüz elli üç arşın kanın tamamı l 
murabbaı bina mütebakisi Hasköyde PJripaş:ı m:ıhallesinin Dere soka~ında Devlet demir yo ,., 
arkasında babçt.dir. Kıs· takriben dört dönlim miktarında atik ve cedit 43 

137500 

men bodurum ve kısmen No Jı mamuştemilılt bostanın 60 - ı 20 de hl esi. ları ve ıı• manian uınu• 
zemin -kabndan maada iki 7oooo Gaıatada Y olcuzade mahaJJe Yolcuzade sokagmda 
katlı içi dışı yağlı boyalı 94 arşın m1K~ar1nda 53 No. h ahşap mektepten mı"' ı• darnsın• den: 
duvarları kısmen kalemkar mügk.'.llip hancncnin tamamı. ~ 
ve birinci kattaki sofa ma- 62500 Çc1ybi oğlu ı\lattin mahallesinde Yeni cami avlu- Ptk demir köprüsünün yeniden in~aS1 ~e eski 
on boyalı fevkanileri buzlu sunda 84 atik 60 cedit N. lı ahşap dükkanın dörtte sö!dUmesf -kapalı z:ırf uscılile n. ürı ı~sa}:ı l onmuştur. del 

1 
ı. k bı"r hı·sse"ı· M • - - t 16 da .... kara::fa cam ı ve so~a ciheti üst "· Mu.1:ıkasa 7 eylül cuın:ırtesı gurıa saa N• 

kat phnişli ve balkonlu Bidnyeti ifuu 10-7-929 lıafta (3) nihayeti ih\n demiryolları binasm~fa yapllacrktır. kket 
alt kat pencereler demir 7-8-929 Carsam ba ~ünakasayA iştirak e<icekJerin teklif mektup~n:~~C ::: ~ 
parmaklıklı üst kat pan- ..-..;==~....;::==-'-· ·-~-·..:...=.=.....=======-1 temınafüırını aynı günde sa:ıt 15,30 a kadar m terbii 
curlu elektrik tertibatile Kırmeti muhammenesi kalemine vermeleri rıı ıdır. Talipler mfiiı~ ~ebu)cll-: 
mücehhez müceddet ahşap Kuru:;- 10 lira mukabilinde Ankarada Malzeme dalresmden, tan 
binada: bir antre iki sofa 42678 Fııtihtc dulger zade mahallesinde eski dc\•ehnnı H:ıydarp:ışa ma~azasından tedarik edebilirler. 

bir aydınlık mahalli bir cad~esinde 5 No. muattal çcşmeyl havi 142 ar ın 
kısmı yüklü dolaplı ve bal- yedi No. Kabristan .ırsasının tamam . 
konlu sekiz oda zemini elvan 120000 Tarab) ada l\lurndı hamJ& mabalk inde 1\ikoklu 
çini maltız ocaklı ve mer- sokağında 67-21 No. ma bahçe f 55 zmı mıktannda 
mcr tekneli ve sarnışb emme 5 <ifn 2 sofa I kuyu 1 mutoahı muştemil ahşap 
basma tulumbalı muntazam bir bap hanenin tamamı· 
mutfak alt ve üst katlarda ı 80000 Feri korunde ayazma caddesinde dk 6 cedit 38 
alaturka hela bahçeye met-

1
P. iki odayı mü,tcmil kılrgir m:ığazanın tamamı. 

hali bulunan zemini çi- 1'2336 Sa111çanedc I'enı?.. ğ;t m:ı1ıallcsindc Şekerci sokıı-
mento taşlıkta kömürlük ğınqu üç odalı 601 ar,ın mıktarmdn bir bap ha-

d 1 rap hanenin ~ckiı hisse itibarile on hissesi. 
ve o un uk sabit üç. dolap 2 IOOO 
ve saireyi havi ve bahçede Kuç ık Ayasofya rnnhallc:ıinde camii şerif sokağın· 
b. _._ da 8 . harap tonozu müştemil 21 O arşın arsanın 

1..-.;aç meyve .. x.acını havi 
-ı; tamamı. 

bq ~n bq ~z lira~y-
ı 2767 Fatihte Hoca 1 layrettin mahallesinde Malta soka-

meti muhammineli olup mez- ğınlfa 1 • :r. elyevm üzerinde barakamsı eski aheap 
kur nısıf hissenin iştirasma di.ıkkdnı rnüştcmil ars:ının 36 hisse itibarile altı 
talip olanlar ve daha ziya· hisse~i. 
de malumat almak isteyen- 3~333 Seloıa~omrukta Kefevl mahallesinde Kasap soka-
ler hisseyi musip kıymeti ~nda 32- 34 N. ma bahçe ahşap hanenin . utusan 
muhammineainin ° 8 de 1 O hf~t 
nispetinde pey akçesini ve ı 0000 lğrik.apıda hacı llyas mahallesinde Sakalar yokuşu 
929 • 3906 dosya numara- caddesinde 300 arşm mıktarında ı N. lskender 
sına müstashiben lstanbul paşa mektebi arsasının tamamı 

•• 

Vakıf paralar rnu-
dürlüğünden: 
Muza)cdc lkra.z l\lcrhunatın smtd me~huru ile 

cins ve muşteınlllb bebeli No. 
J,ira 

50 21827 T opanede Karabet mahallesinde dere so
kağında atik ve cedit No. 40, 42, 44 

emlak ve 1 O harita numsah yeni yOIO 

5, 93 yeni sathı J 38, 75 metre terb~ 
360 lira kıymeti mubammendi bir bt ~altOm H. 
ananın tamamı. 

120 22162 Bqıktaşta kılıç Aliplf& m.Wledn~.t 
lemkadın sokağında ~ 8 N. h l)OUll"" 

od luk k6aıarlok· rum kabnda mutf.k un oda 
zemin katınd•: ıkl methal tatlık iki 
mutfak hala birinci kabnda: d&t oda ~ 
halayı muhtevi ve 280 ztrl arsanın 12~ 
21rl mehalknde mehnt 980 llr8 bJmell 
--L ---- J• -L..... hısıt"ln ldlllDI. 
QIUIJGIUllCDC 1 ...... Adft dördüncü icra amirliğine 9 ı 00 Baydarpaşada İbrahim ağa mahallesinde Xoşuyolu 

KAN S 1 Z LI K 
müracaat etmeleri ve 29-8- caddesinde 65 No. arsanm tamam·. =lede 929 tarihinde sut 14 ten i2500 Tıhtakalede Rı.ıitempa a mahallesinde Mahkeme 

Ckhro: 16 ya kadar hazır bulun- sokağında adk ve cedit 20 No. murakkam mağc· 
malan ilan olunur. h ~~ ıcıa yeıınc c1cva hn1 ihp eden SJROP Dil"~~ pı.&nl".! ------------ım:="'i'"'lll""""'"_z=~="-m=o=n:.._a.,.l.;..tı=hiss=·!""'!"'e""'i"l"'ti_bo=;ıar=il·,.,...c7i~k'i'"i -=;is:'i"'se..,,s_i. -~·r:c---~== 

Ho.mettta ve KemaletllD B. lerle onıvvet- Hanımltr 
ye, Hayriye ve Şaıye ve M 

21934 Bett-.. '-~ .t Pe.--lek.,_. 
da9 111No.hOç 

ve meZ11lık soklQı» • ' eden 
bap hanenin wnama. EmlAkl ~ aç 
9 No. h k6gir hane: zemlB methal blrtnd 
oda tatlık mutfak hala balayı 
katında: metluıl d&1 oda brtdor blmda 

Dl1UllalaipetibbatarahudaD1ertipcdilaüatir. ~WE.ll.,, ıuu.ı Sultanahmet Sulh icra c!aıre- j a)et\ ilAn ö-7-929ha la 4) nilıayetı Han 
siııdcn : Arif zaue Arif beye 31-7 _ 9 29 Çarşanı ba 

istandul ithalat gümrüğü 
nıüdürlüğünden: 

Koltuk 
l>aınasta yüzlü takım 2 

2 
2 

" .. • 
li•ır örme ,. 

" ,. 
" ,, " 2 

" " ,. 
~ 2 

2 ,, 
T ."" w ahta ü!tlü takım 

,, 
li " " asır ~ sandalye 
Döner koltuk 

Eteier 
Sehpa 
'V alunsuvar 

SandalJ e 
14 
14 
2 
2 
2 
2 
2 

Kanepe 
ı 

1 
1 
( 

J 
( 

ı 

1 

1 

Sandalye 

12 

Adet 
12 

24 

24 

liavJulut 
Sehpa ıo 

9 
BAIAda cinsleri muharrer mobilyanın toptan satalmasmdan :"1 naur ile bunlıır tak1m takın sanlacakur. Ve bk takımı 

ngi lftüşred uhde!lnde ta'karrur ederse mUŞtcri masanft 
::-dfae alt olmak U1JeR o takımı gümrük dalUlindc ve 

medyun Beyazitte Scğan rğa 

m1h:ıllesinde cami şerıf soka
ğuıda 25 ııum:ıraJı hantde sakin 
Aziz beyin meblağı mahi'Om 
bihfn tt>mini istifası %1mnmda hcı.

nesinde mevcut qytsı haciz 
edilerek eşyayı meıkiırenin fil-

rulıtu zımnında tastir edilen ikit:· 
ci ihbarname zahrı~ mumaile)·· 
hin buluınnadıjı 1Dahallesi mul:
tarı <.fendinin şerl inden anla
tdmakJa b<rmucibi talep iJlr.en 
tebligat icresma bnr verilmif 
olmaJda m~d} un mumacleyh 
tarih il!ndan itibaren bir hafta 
zarfında ya t-izut ıre ) ahut 

t:ın-.fındaıı mt sattak bir 'ekil 
izam eylemediği takdird~ 1•1.
kında muamelel kanuniyeniR 
kra ofuHtcaj!t ilin o:unur. 

S.bltk dükkAn 
r tıA· dıa K hl • -'W'!!"'if) 

l ............... ~ .... 
....e.ıar. T ........ Oıbdlr » 

Kuruş 
36800 St~n Ahmet civannda Kahasaknl mahallesinde 

muhterik bayram furunu mektebinin arsasının ta· 
mrımı. Mıktar zlnl 245,34 

8750 Cskudarda Ka7.azker Ahmet ~endi mahallesinde 
~uh kuyu caddesinde adk 9 ve iki defa mukcr

rcr 9 N. ile mürakkam tahtında iki bap dükkanı 
müştemil haneden dükkAnm derununda miistakar 
bir adet ıblla gediğinin dörtte bir hisiesi 

ışooo Yeoibahçede Ncsilşab Sultan mahallesinde Çınar 
~e sokağında2 mükerrer atik 8 cedit numaralı 
2 ooalı tahtani ahşap mu bahçe hanenin taınam1. 

4000 Kofa Mustafa paşada ve mahallesinde Sulu ma· 
~r mektebi sokağında l 5 atik 14 cedit numa· 
ralı 40 a.r,ın mıktarmda bir kıt'a arsanın tamamı. 

I0200 Y~dikwlde l\1irahor tlyas bey maballestnde Mira
hor c:ıddcstnde 85 atik 93 cedit numanJı 40 

•'lU' mikratmda bir trt•a anamn umenn. 
5000 "-m pqada Had Ahmet ~ Uzun yol 

QK)dainde 28 l-1·ı9 n........ı. tahtani iki abpp 
~ «'il' au AOOO arşın mıktannda boanın 
iqrc bir Aaiucsi. 

Bal'd•W 9Mki mablQls dört bdra miidd-de .ıeat- oı.ıak 
ıaBZayedefe konınUfCUl'. Müzıyedcre fldrak .edecekler 
kıymetin ı~ yedi ~ nbbcdndc rcmJNt olarat 
döcdü•u.lü ~ .... g9eil -.. on dDrt bupbıt ~ 

1 

ve 1 1 No.lı ahlaP hane ~ emlD 
metLal tatlık aç oda Ç8IDafl" ı 
bbnda melhal .ita oda eola bala birine;: 
btmda ahr oda .,fa " b111J1 ve tNo. 
-L-- L_ •--•• blmd: bir avla hlrtad .. .,.p nıwe ~ ...... ve 
katında· iki oda " hallJı .. 

. ........ 691 zira 
ı.er 0ç0 19 ıo 11ra .Ilı• .,,_.. 
... ıllrdr ..W w,... MuhteremH 
muhammenebdtrler 

50 21742 ~da H.ahımu mahalle-
.-de Haaplri aobltnda eedl 17 ...... h 
...... btn+: ..... ...... .... eda 
ma6k ..... blmd .. " .. ..... 
-'ek ...,. eu1aleft .. 260 ... -
92 .............. 268 lira kar· 
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Po.Ja ve telgraf leva
zım müdüriüeünden: 

] - Ankarada umum müdürlük b!nnsile Istanbul T. Fab

r l t.sı ve Ankara lstaııbul telsiz b!nalan için mfibayaa olunanacak 

.l.ı ·yüz otuz il! iki yüz elli ton Kadıköy gaıhanesl Kok kömOril 

28 tl"mmuz 929 pa, ar gün il ihalesi icra kıiınmak Ozere kapalı 
~ rf usulıle münakasaya konulmu~tur. 

2 - T aliplcrin şartname almalc lçin tlmdıden, teminat ve 

tcktfnamelerini ihtiva edecek kapalı 7.arfları tevdı için de meı.kor 
t:u" ~le saııt on dörlle yeni postahanede mübayaat komisyonuna 

mfracaııl1ı:ıı. 

Top1'1dığım serveti sarf mı 
ettim? Yoksa kaçırmıya tc
ş bbüs mü ettim? Emsal-

5;'7 skandaller tevlit edecc:k 

lı~disatı ifşa ettim mi? 

Boş yere çene~izi yomıa

ymız. Ne diyebileceğinizi 
kestiriyorum. Beni tehdit 

edeceksiniz, değil mi? Kork
mayınız müsterihim. Siz de 

bil;~·orsunuz kı bana karşı 
hiç bir şey yapamazsınız. 

Ailenin kirli ç.amaşırları 

a!cnen yıkanmaz. Bana 
1 "pıyı açan uş~k hiç bir 

taaccüp eseri göstennedi. 
Sanki beni bekliyordu. Şu 
halde olan biteni hizmet • 

çilere bile ifşa edeme
diniz demektir. 

I<ahvaltmızı ettiniz de

ğil mi? Pekala. Şu halde 

hemen "evimi" terketme • 

nizi tekrar rica ediyorum. 

"Vcnesyan okuduğu ki -

tabı eline alarak ayağa 

kalktı; yalnız : 

- "Eviniz" haf.. dedi. 
- Evet e\·im. Bugün-

den itibaren bu ev benim· 

23 lemmuz 
·c "1 

- HER GGN Cif.AR TORK GAZETESl -- 1~ ta'n 
6 Sa11f a Türk m9:teplerl:e fayda 'ı eserll:ı .t. l l A ı TA~ 1 f E ) 1 ! • " I 

lllnlatıriia o/o 20 teıull:it yapılır Satı·ı ltura, 

Bilyük ve ya bir fllk defa için verilen IUulıırla 

hususi mahlyettelı:I llAnlıırın ücreti 
idare ile kararlaştırılır. 

6-s inci sıyfajı 12,SCI 
5 • • 25 
4 • • 40 
2 • 100 
ı • .. 20:> 

l!u geceki ııy J , Sayısı 

f. stanbul. Babıali, Ankara caddesinde "V aKtt., yurdu 

Cu:ıhı.1ln b1111nl llh ka'>.al edn JlP 

H. S. H. lllnt ac::ıteıl İ 

l ·8 in =i sayıl"ı lı \ l 
resmi ilAnllr J 1 

__ T 

tclh711 (ıdare iştcrtJ 1971 ynzt ı,ıerlJ • tct~af: ATI posta kutusu· 43· 

ffdVd gedikli küçük 
zabitmakinist mekte
bi müdüriyetinden: 

lstaııbul--Y eşilköyd-:, Hava gedikli küçük zabit makinist melı:te· 
binin kaydıkcıbul şerai\i zirdedir. 

Mczknr evsaf ve şernlll haiz bulunanlardan istida ve vesaiki 
lazlme ile 929 scne:ıl ağnstosunun birinci gününden itibaren Ye· 
ıılköyde mektep müdüriyetine mOracaat eylemeleri lazımgelir. 

İstanbul hancında bulunup ta vaziyetleri şeraiti duhule tevafuk 
eden talipler dahi birinci maddede zikredilen vesaikı mektep ml.• 
düriyctine irs.:ıl ıle alacakları cevaba göre hareket eylewelerl 

icap eder. 
1 - Şerait. 

A- Türk olmnk. 

B - Taliplerin orta mektep Oise sekizinci sınıf) tahsilini 
ikmal etmiş ve asgari onaltı yaşını bitirmiş ve azami yirmt 

yaşında olmaları lazımdır. Orta mektep tahsilini ikmal edenlere 
orta mektep tahsilinden yüsek tahsil görenler fmtihanstz olarak 
kabul edilirler, Şehit, Malnl, askeriye san'atkar evlatlarile ecnebi 
diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektekp kadrosu orta mektep 
tahsıhnt ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mektep tahsilinden 
dun tahsil görenlerden müsabaka ile alınır, 

C - T amüsslha bulunmak. ( hastane heyeU sıhhiye raporu 
IAzımdır) 

D - Ahl!kı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya 
mahkom olmamak, 

E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli! gilçük zabitler 
hakkındaki 1001 numaralı hnun mucibince muamele görürler. 
( mektebi muvaffakıyetle ikmı:I edenler hava kıtaat ve milessesa· 
tında altı sene müddetle ıfayi vazife edeceklerini katibi adilden 
musaddak senedi maşrutla taahhüt edeceklerdir.) 

2 - Müddeti tahsil iki senedir. 

3 - Kaydıkabul ] O eylül tarihine kadar devam cdec~ln
den ondan sonraki müracaatlar makbul olamaz. 

4 - Derslere eylül on beşinde baılanır. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

t inci J<EŞIDE: ıı AGUSTOSTADIR 
BÜYÜK İKRA~ll YE: 

30,000 tiRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

lirahk ikraıuiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cem'an « 3,900 » numara 
kazanacaktır 

Tahlisiye umum müdürlü-
'\J .. d 1 Bedeli keşfi 9900 ve küsur liraya baliğ olan 
g Un en• Kilyostaki tahlisiye binalarının tamiratı l<apah 
zarf usulile ve bedeli keşfi 3000 ve küsur liraya baliğ olan Ana
dolu kavağındaki anbarımızın tamiratı dahi aleni surette müna
kasaya konulmuştur. fier ikisinin ihalesi 8 ağustos 929 perşembe 
günü saat 14 te icra kılınacağından talip olanların keşifname ve 
şeraiti fenniye Jistef erini görmek üzre tarihi mezkfire kadar 
Oalatada Rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye müracaatları. 

İstanbu! ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Tahminen 70 sandık bobin ve def ter halinde 
sigara ka.~ıdı: transit: 

18 Kap tehi şişe şehre ithal 
Baf&da muharrer iki kalem eşyanın 24-7-929 Çarşamba günü 

bilmüzayede satılarak ilıalei kat'iyesinin icra edileceğinden talip: 
}erin yevmi mezkCırda lstaııbul ithalat gümrüğü satış ambarıııa 

müracaat eylcmel-cri ilan olu:mr. 

dir. Yalnız bu kadar da 
değil. Yarın avukahma 

söyliyeceğim. Sizden tarzi

ye talep edeceğim. Evet 
tarz.iye vermenizi isterim. 

Eğer mukavemet ederseniz 
sizi, dükü, doktorları hüla
sa he;kesi mahkemeye ve
receğım. 

Çektiklerini hatırladıkça 
hiddeti ziyadeleşiyordu. 

- Anlarsınız insana ma

dik edip kapattırmasını •. 

Baro metro avukatla 

ofan mükalemesinin bazı 

aksamı habnna geliyordu. 

- Evet.. Paraya vazıyet 

etmek için değil mi? .. 
Arlık bağırıyordu. Bir 

taraftan da eli ile zile ba

sıyordu. "Venesya" dedi ki; 
Hizmetçilerin karşı

sında rezalet çıkarmıya 
mana yokl 

- O halde hemen uzak
laşınız. Yoksa bütün hiz 
metçileri toplar ve 
rezil ederim. 

. . 
sızı 

• "Venesya. d•şırı çıktı. 
Zaten ba,ka bir şey yapa• 

Erzak munakasası 
Baytar mektebi Rektor1uğundan: 

.Mevkii miinakasada bulunup talibi zuhur etmemesine meb::ıi 

ihale kılınamayan ekmek, et, erzak ve sebze meyva ve mekulatı 

hayvanirenin 31 temmuz 929 çarşamba günü ihalesi icra kılına

cağından talip olanların şeraiti ve evsafını görmek fızre lıcrgün 

ve ih:ıle günü Defterdarlık binasında müessesatı züraiye mübayaat 

komisyonuna gelmeleri. 

r=ıı::::::::::::·-:::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::r::::::::u:::::::::r:t 
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l~ii lstanbul Darülfünunu m~ 
=~= :m .... . .. . .... F k ·· ıt . . .. . im Fen a u esı ii~! .... . ... 

H!I Elektromekanik Enstitüsü 1111 .... . ... 

lstaıılnıl Ticaret ve 
sanayi odasından: .. 

Milli bayram münasebc -
tile 23 temmuz sa!ı günü 
odamız kapalı bulunacaktır • 

lstanbul se~ nci icrasından: 
Bir deynin temini ıçın 
mahçuz olup furuhtu mu
karrer olan sarı ve beyaz 
renkte iki adet çift öküz 
ile bir adet merkep şehri 
temmu: u ı otuz birinci Çar· 
şamba günü saat on bir
den itibaren Fatihte atpa• 
zarında müzayede ile satı· 
lacağından talip olanların 
muayyen olan gün ve sa
atta hazır bulunmaları ilfın 
olunur. ın: :ın 

mı Mühendis Şehadetnamesi m!--Be-y-oğ-lu_S_u_lh--ic-ra_s_ı:ı-da_n_ı 
m: (Lise mezunları kabul edilir. Tedrisata birinci tcş- :::: Ahmet beyin l"iüscyin ağa ma-
Uil rinde başlanacaktır. Tafsilô.t için Fakülte kalemine im 
... ! .. ) :... hallesinde valde çeşmesi catte-
:::ı muracaat :::: ···· ll!ii! ınm=-.. 1!!!!-·:.-·--· ... r:ı · d ı 3 ı ı d r:-1::1:::::::ı:a::m:::::::::::::.9:n:::r.9:::1:ır.:mJ• .ı:. ... :::::=::r:::u:;ı:::.:.ı sın e o numara ı apar man a 
ı:.a:::::::::::::a::::::::::::::---=:::::wn:.::tn--· - ......... - • ... 

Devlet demir yolları ve liman 
ları umumi idaresinden: 

mukim ikem elyevm ihametka· 
lıi mechul Eleni biııt Milıal aley
hine elli liranın maa faiz ta'·sili 
hakkında istihsal eyledigi 4 ş:.:

bat 334 tarih ve 334-116 adetli 
30 ton üstübü münakasnsı 5 eylül 929 pcrşcnbe günü 

fıkrai hükmiye icrnsını talep 
saat I O da Ankarad Devlet demir yolları binasında yapı· etmiş ve bu bapta tabligi muktezi 
lncaktı. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif meknıplarmı ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar 
umumi müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. Talipler 
münakasa ~artnnmelerini 2 Jira mukabilinde Anknrada 
malzeme dairesinde, lstnnbulda Haydar paşa mağazın<lnn 

·tedarik edebilirler. 

P. T. T. Levazım müdürlü-

ihbarnamenin mahkumu aleyha
nin ikaınetkaiııııı:ı meçlıutiyetiı: e 
mebni te~Jiği kabil olamadıgm-
dan tarihi i lfodan itibaren ı.i· 
Jıayet bir m:ıh zarfında hükmü 
vakıi birriza icra etnıedigi su
rette icra kanunu ahJ..fmııııa tev
fikan mu:ımelei mu' t .z:yei ka
nuniye ifa kı'macaı!ı malum ve 
ihbarname yerine hainı olmak 
üzre ilan olunur. 

ğün den: ~e~kt;~İy~·t~ı==~~=1h~~~=s=~=~r~ 
ı _ Posta vesaiti nakliyesinde istimal ~ilmek üzere ii Bakteriyoloji Jnburatuvarı •

1

:

1

j 
115 000 10 000:. kilo ber.zin ve «300-600..o kilo makine yağı kapa- :: Pek dakik kan tahlildtı. ' , ' .. 
Jı zarf usulile münakasaya konulmuştur. :: (vaserman teamülü) küre}vat 

2 - 27 Temmuz 929 cumartesi günü münakasası icra edile- ~j catia<lı, tifo ve ısıtma hasta - İl g lıkları teşhisi, id~ar, balgam, ı 
ceğinden talip olanların şartname almak için şimdiden teklifname g cerahat tahlildtı, Ultra mikros- ıı 
ve teminatlarını ihtiva edecek kap:ılı zarfları tevdi için de mez- :i kobi ile frengi taharrisi, kan : 

i.=.. çıbanları ve ergenlik için ,.

1 

kQr tarihte saat 14 te 1stanbulda yeni postanede mübayaat ko- :: hususi aşılar. süt:ıiııe muare- : 
_m~is;.;,y.;.on.,.un.;.:.;,.;a.,.n,;,:ı.:ü~ra:.:c;:aa:;t:la:.:,r.:,:ı· _____________ ~- ii nesi yapılır. i 

ZonrluJdak zı• raat ii Çivnnyolunda Sullan:\1~hınut h 
~ ~; türbcsikarşısınd:ı telefon Is. 98IU 

m em url u4;!un dan : . ı::::::::m:::~::::::m:::::m::::::::::::m 

Zonguldak vilayeti için 1500 pullukla 25 kalbur makın:ısı 
2o Mahsulatı sulamak için motör ve 5 Arı l~oyam Ehremöz 5 
Kuluçka makinası 5 madeni yayık 5 Mı51r taneleme makinesi 
15 Ağustos 9~9 pazartesi gücü kapalı zarf us~lile. ilı:ılci kat 
iyesi icra kılın:ıcagından taliplerin yevmi mezkur~a. \'l~ayet encü
meni daimisine müracaat eylemeleri ve fazla tafsılat ısteyenlerin 
lstanbul ziraat başmüdüriyetindeki şartnameyi cörmeleri ilan 

iııiaft Temmuz 

Sefer: 15 Burç: Eset 

ifil[!) olunur. 

il I Salı Devlet demiryo arı ve i- l'l~_M_illl h.ıyrnm_ 
U " • d • d Namaz vakıtları 

mantarı mumı 1 aresın en aı..ı, Ôlle h<bJI Alrı.,. Ya•n lmn'• 

kt . <ı,48 l!?,20 ltı,18 19,Sı 21,29 3,39 , 
Ferbetona tahvil edilecek köprülere mu azı demir malzeme 

t Bu~ün doğanlara isim: kapalı zarf usulile münakasaya konmuş ur. Erkaltı Ku: 

Münakasası 4 eylül çarşamba güuü s:ıat 16 da Aııkarada Dev- Mümlaz Tahire 1 ı 
let demiryollan malzeme dairesinde yapılacaktır. _G_ü_n_ü_n_n~ınlh~ti: 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu\':ık- Ser \erilir, sır Hrilmcz. 
1 

kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a ka:far umumi müdür
lük kalemine vermeleri 15zımdır. 

Talipler münakas:ı ş::rt:ıanıelerinı 5 lira mukabilinde Ankar~
da malzeme dairesinden, lstaııbulda I-laydarpaşa mağı?z::sı .. daıı 

tedarik edebilirler. 

B:.ııünld han I 
1 Ruzglr poyral h:wa az bulutludur ! 

~-- ~ 
M,,:1'ul müdür: Refik Ahmot 

Muharriri: Vere Stalcpul 

mazdı. Bir hizmetçi içeri 

girdi. "Cones,,: 

- Çörçe sC:y~eyiniz, gel-
sın ... 

Dedi. Kudurmuş bir kö

pek gibi titriyordu. Fakat 
vaziyeti de ihata etmişti. 

Şimdi ipin kalın ucu elinde 
idi. Vaktilc ahmakçasına 

başına geleni nakletmiş; 

naınuskarlık taslamıştı. Bu 

dar b.fa!ı adamlar ona 

inanmamışlar; dolaba geti-

rerek hürriyetinden mahrum 
bırakmışlardı. Şimdi ıse 

hakikati anlamış oldukla -
randan, bir iş yapmaktan 

çekiniyorlardı. Hiç bir ziı
man bir şey yapamıyacak • 
lardı. 

"Mülhavzen,, den a'ınan 

maden • Pclinlimon ,, un 
şantaj meselesi, " Roçes-

ter" in mazisi, intiharı hiç 

meydana çıkarılabilir mı 

idi? Skandal korkusu bü

tün " Roçester " Ieri kıs
kıvrak bağlamıştı. 

Amerikaya kadar gitse

ler, Kont dö "Roçester. in 

benze~i olan " Cones ., is· 
minde bir adam n orada 
yaşamış olduğunu ispat 
bile etseler, " Cones ,, in 
mahut gece "Roçester,, in 
evine girerken arkasındtı 
bulunan elbiseleri ortaya 
çıkarsalar bile sonu ne 
olacaktı? Neticede bir d~
va, bir rezalettir gidecekt•· 
Halbuki " Roçcster ,, Ie.r 
rezalet çıkarmak istern~
yorlardı. " Cones ,, in bır 
sahtekar olduğunu ispot 
etmedt>n onu bu sıfatlıt 
lıapsettiremczlcrdi. 

(B.ımedl) 


