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• -Emvali metrii e • h I I aa,vokmmızın bu ak.-m ••h· 
tstanbulda kıymeti ilç milyon liPa.- n azır anıyor ar rı:::ra~~r<:e~!ı!'!)h~r;;:~-=n şehrı· Ü .. zerı· n 

ya varan mektum emvali metruke var- İsmet Paşa Hazretleri ne Hariciye ve 
mış. Bu mektuım emvali metrukenin Hedefleri, Amerlkaldar tarafın· Maarif vekilleri bu sabah şehrimize .. .. k 

1 d k . 1 lind bul d w dan k1ralan dUz vol rekorunu ıı.,,; nere er eve un ere e un ugu , geldiler, istasyonda vekiller, meb'us- y r ege a ar v 
nu bilenlerin gerek Istanbul vilayeti- tekrar kazanmakbr Iar, Fevzi, Ali Sait Paşalarla hiikft-

• 
rmış 

• 
ne ve defterdarlığa, gerek muhtelit met e:rkinı taratmdan karşılandılar. 
komisyonundaki türk murahhaslığma Başvekilimiz bir müddet köşklerinde Y ahudf kfttle}erine yeni devrin başladığını 
miii'acaat ettikler i, kendilerine ihba- isti~tten sonra saat onda.toplanan ancı\k bu şekllde hissettirmek mümkündü 
rlye verildiği takdirde bu mek.tum em- vekiller heyetin-e riyaset ettıler. Oi-
valJ metrukeyi meydana çıkaracak· l leden sonra da bir celse aktedildi Ve O halde acaba lsa ile taraftarla.· rında lsayı ve onunla beraber otu 
tarını söyledikleri, bununla beraber geç vakte kadar görüşüldü. Bu iki rı nede.n bu yolu ta.kip etmiyerek Ku ran iki adam görmüşlerdi. Bu iki a-
mektum ve kaçak emvalin muhbirleri· celsede vekft.letlere ait müstacel evrak, düse yUrUmek istediler? Neden Isa damın biri Musa, diğeri d-e Iliya.. 
ne verilecek ikramiye hakkında Büyük Devlet bankası ve pulluk nizamııame- Kudil8e gitmek hususunda ısrar etti?. Jdi. Eski peygamberlerin en büyükle· 
lWllet Meclisine sevkednm.iş olan bir leri tetkik edildiği zannolun.maktadır. 1Pıetro, vaziyetf, UW bir hareket ola.- 'ri bunlardı. Ve bunlar lsa ile o-
tefsir meselesi henüz intaç edilme- .Başvekilimizin yarın 1stanbula dönme rak değili, fakat beŞerl bir iş olarak nun Kudüse doğru vukubulacak hicre 
mfş bulunduğu için m~hbir olmak üze si muhtemeldir. muhakeme etmiş ft &u seyahate mu- 'tinden bahsediyorlardı. 
re müracaat edenlere kat't ve ka.naa.~ s b K 

1 
halefette bulunmuştu. Çünkü Kudü· lsa, Petronun kendisine inanma-

bahş bir cevap verilemediği, sırf bu a ık ıra se yiirUmek Romalılara meydan oku· sından altı gün sonra onu ve Jou ile 
yüzden üç milyon liralık emvalin gıa· __J maktı. Jemsi yanına alarak dağa 
l!DPlar elinde kaldığı temin ediliyor.. Petro ile Jon ve Jemse lsanm Ro- götürmüştü. Bu dağ, karlarla örtülü 

Bundan ba~a işin da~~a =r~ı;. ı l azırlanan Fransız tayyarccilerinderı Ef masf arına fiat ma satvetine karşı ni~ bu şekilde 'Olan Herınen dağı idi. Şüphesi zbu ha-
tarafı olmak uzere şu no . f .. h 

1 
Bossutrot takd• tt• ı·yor meydan okuduğu bil!hare sorulmuş reket, hazreti Musanın Sinaya ç.ıkma-

yor: Türk- Yuan müb~dele ~ş er~n;ağ~I . lr e Jr bunlar bir aralık yarı uyanık, yarı sma mıüteallik menkibenbı etesiri al-
Je memur olan muh~e~ıtk:k~=o emvali Fransız t~yyareclsi Kosta. ait bu- h ~~yh Men gazetesinin Montro mu- uyur bir halde iken gördükleri rüya- tmda. vukubuluyordu. Bunlar orada 
dıktan sonra bu gıbı ;1 d 'hbar e- lunan dtiz yol rekorunun Ahıerikadan abırı ş~ maHunatı veriyor: dan bahsetnilşlerdi. Bunlar rüya.la· (Lütfen sayıfayf çeviriniz) 
metruke bilenler tara ın an ı h i . b' h l d gelen Amerika "Bugun tramvaya atladığım zaman 
dil l ı b·ı rtrk ga.srplarm elin· şe r mıze ır am e e n şi b' d ba d ···-···---···----....... ·-·==--· ................................................ -........ ,_. 

m ş o sa ı e a . . tayyarecileri tarafımdan kınlmış ol- şman ır a anıın yanr şm a cep-
tlen alınamazmış, ~üı_ı:k~ ondan so~ra masının Fransız tayyarecilerini kıs- lerf dolgun bir zatın oturduğunu gör-
bu fşl tetkik ederek hükum verecek ye kandmhğr hi~ediliyordu. Son gelen düm. Bu zat sabık Efgan padfJalu . 
gAn.e eal!hiyettar makam ~al~mış ?- haberler birçok Frans1z tayyarecilerin .Amanullah Handı Kendisi bir müddet 
laca.kmış; bu işe her hangı diğ.er bır bu rekoru kırmak ve kazanmak için tenberi burada Cenevre gölü sahilln
makam artık ba~amazmı~; m:ılumdur ciddi surette hazırlandıklarını göster ~e altı odalı mütevazı bir köşk isticar 
ki muhtelit komısyonun ışlen d.~ ~ mektedir. Ekselsiyor gazetesi bu hu- etmiştir. Amanullah Ban yanmda 
nuna yaklaştığr ~.ihetle. kanuni omru susta şu tafsili tı veriyor: fotoğraf makinesinin dış kutusunu ta
sıJ]ıayet bulmak uzere:ı~I . h . "Halihazırda Nnyork - Istanbul şımaktadır. Bu kutunun içi yakutlar 

O halden~ ola~ak . sase~ azıne- arasındaki 8. 044 kilometre mesafeyi ve zeveroetler ile doludur. Dün Ama
ye ve dolayISJle mubadıllere a~t olmak h ttı . ·üstakiın üzerinde katetmek re- nullah Han bir ınücevherciY.e uğramı~ 
lAzrm gelen bu mektum emvalı metru· a m . • . . . . _ . 
ke bir takım gasıplar elinde mi kala- korunun sahıbı Boardman ve Polando 
eal~? nun hal~ .ha.~~larda olan rekorlarını 

VoğnUnı böylo bir ihtlınal karşr.sın· kırmak ıçın dort Fransız takımı hazır
da insanın kalbi acı bir ı9tırap içinde hklarda bulunmaktadır. 
kıvranıyor. Bir taraftan İstanbulda 1 - Dora ile Löbri s:eçen~erde mec 

Ü
,__d.11 rilmiş ve resmen tefviz c huri surette karaya indiklerı sırada 

m ,,... ı ere ve 1 · · · b · t 
l1.1nmuş mallar son itilaf mucibince a- km1an tat!!1areper~nın aTynkı ır faY!a· 

l sah
. 

1 1 
·ade edilmek üzere is- re ve mo or e arıs - o yo se erıne 

s1 ıp er ne ı akt d ı 
tirdat edilmek istenilirken diğer taraf tekrar hazırlanın a ır ar. 

t b 11 nn birkaç misli krymette 2 - Kostun arkadaşı Kodo Amerl. 
. an u ma a . h' T .. k' k As l 
l kt m emvali metrukenın ıç ka - ur ıye re orunu ya yo u ü-

o an me o I • d k t ı..b·· ed bir hak ve münasebeti bulunmı:an e · zenn e ır~rya. eşev us ecektir. 
lerde kalması hayret edilecek bır roan 3 - Rossı - Bosu.tro Asya yolu 

d 
üzerinde; 

zara ır. 
w lsta b ld 'ki ür milyon li· 4 - Mermoz - Etyen cenubi Ame-

Eger n ° a ı ' :s • • 'k ı· d J·J d l' etruke bolun· rıka ıstı ame ın e uçaca ... ar ır.,, _ 
ralrk mektum e~v~ 1 m ... sil he 1 Sabık Afkan- Kıtalı AmanuUah- Han 
~uğtl hakkındalu sozler alelade J P Kredı m~selesi vıe cebinden büyük bir elmas parçası 

· 'Ve ihtimalden ibaret olsaydı 0 vakit Çrkararak kıymetini sormuştur. Müce• 
teessüre ve telaşe mahal kalmazdı. Avrupa blrliğl komisyonana ıherci buna 3 bin ingiliz lirası teklif 
Fa.kat bu mektom emvalin nere~er~e vereceğimiz cevap etti. Ve bu elmas parçası tamam olsay-
ve kimler uhdesinde olduğu~u bıld~- hazırlandı <lı ona 20 bin ingiliz vermekte tereddüt 
lerlnl iddia eden bir takım kımselerın Ankara, l7 (Telefon) - Avrupa bir etıniyeceğini söyledi. Bunun üzerine 
resmen şuraya, buraya müracaat et· Iiği gayesile çalışan Cenevredeki iktı· .Amanullah Han mücevherciye döne
meleri bir hakikat olduğuna göre .b!r sadi komitenin krediler hakkında hü- Tek : 
Dı.bariye meselesinden dolayı bu ışın kumetimizden istediği rapor etrafında - Si7-e yarın mtikemmel bir elmas 
sürüncemede kalması, nihayet bn a- müzakerede bulunan Iktısat vekaleti parçası getireceğim demiş ve verdiği 
rada muhtelit komisyonun dağılarak komisyonu mesaisini bugün bitirmiş- iki elmas parçasını teşhir etmesini söy 
mektum emvali metrukenin ar~ık g~· tir. ~apor bugünlerde vekalete veri- Jemiştir. Bu iki parça derhal cameka 
zıplar elinden alınamıyacak hır va.zı- Jecektır. na konmuştur. 
yet" hasıl olması ihtimali hakikaten ın ................................................ - .......................................................... _._. ......... . 

sana elem verecek bir haldir. lstanbulda 3 mllyon lirahk maktum emlAkl metruke var 
Vakıa Büyük M. Meclisinin teşrini

sani lçtimaına. şurada ~i buçu'k ~Y 
kalmıştır. Muhtelit komısyon bu mud 
det zarfında şüphesiz dağdmryacaktır. 
Binaenaleyh 1\-1. Meclisinin ilk içtima· 
larmda süratle hareket edilirse ihha· 
riye meselesi hakkındaki tefsir kararı 
hıtaç olwıabilir. Bu suretle ~tan· 
buldakl mektum emvali metrukeyı ha· 
ber verecekler temin ve tatmin edile· 
hlllr. Fakat fikrimizce bu iş için teş
rinlsaniye kadar beklemiye de hacet 
YOktur. Maliye vek!leti ihbariye mese 
lesini mevcut kanunlardan istifade e
de~k halledebilir Eğer hakikaten 
l'stanbnlda denildiği gibi birkaç mil· 
:ton liralık mektum emval var i~ 
derhal meydana çıkarılabilir. Haddı 
zatınde böyle iki, ilç milyon liralık 

oö'ö'övn 
OO~DJJ ·o O 

ntdttum emvali metrukenin meydana ... ---· -·-~-----~··· ··-·- . 
~ası hazine varidatı • noktasından Ne sihirdir, ne keramet el çabuklu§u marifeti 
lltühi.m bJr meseledir. D.iğer taraftan .. ·-··················· ......................................................................... ·-·······----....-.. 
b11 k d i aJi metruke meyda-ıkarşı da bir çare bulunmuş olacaktır. metruke meydana çıkarıldığı takdirde 
na. ç~r yen ~~U m'Ociblnu Yu· Çünkü bu suretle istirdat olunacak em bol bol mübadillerin istirdat neticesin 
nanı 1 caf sdon d'lm k iizere fstanbal valin bütiin kıymeti azami bir buçuk de görecekleri zararlnr da tazmin olu-

ı ara a e e ı e . . 'ba t ld .... ·· b' d _,·t· daJd mUbadfllerden istirdat olunacak milyon lıradan ~ re o uguna gore na ılecek em- ır. 
eınlAkteıı dota:rı J':{ikselen şik!~lere ilde Us mil;ron liralık mektum emvali .Jt,elılHd ~ 

Mflddel omumtıtk, VAIA ve lskender 
beylere ceza verllmeslnl istiyor 

Mahkeme, 1ar1n karannı blldlrecekUr 
iatanbıd ikin· 

cl ceıa nıahke· , 

mesinde dOn 
"Akpm,, refi-
kimiz aleyhin
deki netriyat 
davasının ril'
yetine devam 
olunmuştur • 

Dllııkil celıe· 
de, ewell is· 
tintak dairesin· 
den sorulan 
ıeye ıelen ce• 

vap okunmUf"' VAU Nurettin ve lskender Fabrcttin beyler dürıka 
tur. Bunda ga• mahkemeleri esnasında 
zete hakkındaki ikinci davaya ait -Reis beyefendi, ou, bir gül
tabkikatınkarara bağlanmak ilze- dür. Bu, hey' eti umumiyesi ile 
re olduğu bildiriliyordu. Mnddei krunu vustai manastırlarda din 
umumi muavini Kamil bey bu perdesi albnda bazı kimselerin 
davanın gelmesi beklenilmesini dini hasis maksatlanna alet ettik
istemiş, Hamit beyin riyasetinde !erini göstermek maksadile ya
aza Ertuğrul ve Abdürrabman zılmış bir romandır. Meseli 
beylerden müteşekkil mahkeme Yakup Kadri Bey de bizde 
bey'eti, muhakemeye devam ka· tekkelerin iç yüzünü göster
rarı vermiştir. mek için "Nur baba,, romanını 

ilk celsede, mahkemede dava- yazmıştır. Avrupada rahiplerin 
yı mucip görOlen "Rahiplerle ve rahibelerin hayatını tasvir 
rahibeler arasında " romanına eden böyle eserler vardır. Ben 
aiı altı tefrikadan ilk ikisi okun- çok samimi olarak söyliyorum. 
muştu. Dün, diğer dört tefrika Bu, romanın okunmasını tavsiye 
da okunduktan sonra, Reis Ha- de bir mahzur görmem. Kana-
mit bey, Vlai Nurettin beye ne ( Lôtfen say ıfayı çeviriniz) 
diyeceğini sormuştur. 

VilA Nurettin bey, şöyle de
miftİr. 

- Ben, bunlarm müstehcen 
olmadığını iddia ediyorum. Son 
kısımlarına bilhassa işaret ede
rim. Bunu okuyan bir genç kı
zın ahlakı bozulmak şöyle dur
sun, bilakis intibah duyar. iğfale 
kapılmaktan ictinap eder. 

- Bu romanın gençler ilzerin· 
de eyi bir tesir yapacağına ka-
nisiniz demek ? 

- Kaniim. 

Nasıl 
Evlenilir? 

Çok cazip ve heye
canlı bir fasıl 

Ustat Halit Ziya Beyin Ha· 
bralar1 arasında 

- On heı, on altı yaşlannda bugünkü sayımızda 
bir kııa okumasını tavsiye ed~r 
mi.;piz? -4 üncü sııyıfamızda -
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lltldJ'ete daJaa 7ÜJa olacMJu& mö!Mr Yelaanm onlara kol'Ul ... 11 u t ı b• T•• k •• 
Bu nretle - n. a?b•qtan, 1nı tavsiye eden ..ını da19qlardı. nu u muc ır ur çu 
•IJdıa aaJaNa, &arillill ta P.tro uyanmadan evvel llnb rflya 'ı 
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BABIBLIR lamadan 1ttrl btll IQl!aa karlı d• görüyorken, llyledili elsltrla ehhl 

93 meclisinde Selinik meb'uau 
Mustafa Bey 

im phlkuıaa 9'mlflarılL miyetini lt.yıkile takdir eclemfye- Tftrk - Yunan 
Baftriler 1w1uhlktn 'btta' dl Nk (1) haya old81an ,erftffeıa ~-

... •atıa ..,_. dvanaaa •'11d•· nlma11 taftlyi etalı ,-e: Yu•n flartdr• .... .,, aon 
tar. "D'a&aıl Mndlı .. , •••••• ~ ... ı .. kın hUZUl"ll ulp Darülfünunun son aylarda Anu- gaz.ete daha ~ı,&ır. AdU ..., • 

Bular ıilnet dolarken, yalnız Çadırlar kuralım.,,.. (2) demlftl. w:•ıınt .e;llfOr pal bir kılıkta •utırdlfı Kitabülidrak man kollekslyonunu tetkik etınaı,tet-
11* tllfaa•m telılrlle değil fakat Us Peıtroan bu t4)l1fff,. onan K•81 Atini, 11 (A.A., ._. M VuJzeloaa ve- namındaki eser Türkçülük tarihini ya dir, iktısadl makalelednd bqla ltfıa 
't&dm allderlle de •yanm11tarclL U.t 11e Ylı'1lfll hakıdndakı fikrini mey U1tit tift hartelye nazın' M. Mlha zanların listesine girmesi lizımgelen bile istifade edilecek bir r8rilf oldu 
~ delil (1) Allahana hitap etlt- dana çıkarmaktadır. Nr• faY(ta 1akopulos. teil •YILWlne devam e- bir şahsiyeti hatırlattı. ğunu temin e7Jemeldecllr~r. n-1 
)9rda. (2) Nuı1 Musa, Horeb daim olan Kad~ si eyi hqı l~ derek Stllait• s•l•lt, BflJikkulea-ı Bu zat bundan kırk sene evvel sidllinden aynca kadın ve çocuklir I· 
da (3) Anaha yalnrarak, A11a?ttan saz, hem le Uke l 11.111orda. Onan loaul& ai7WJii pta&ak&a .,mif&lr ki: darülfünunun butırdrtı bu eseri çili Ayna ımntade bir suete '*8r
J'&rtlun dllediJH ha da ayal ıeldl· için HennolKla kalmayı tavai1• edl· "BHlaı- Ttirk - Yanan misakı Yu- görmüş bastırm'-fP. Kitap için yaz dıiı ve bu P•ı.cle O..Uh tarlü 
«M 7&1ftn79r ve Bpya penunbe- 10rdu. Clakl Hermeada p•ır kur -Mina 11unnı kalp 'ftnillt n Ya· dıiı •ukad4Mme4eıt Badorifteli Molla ni basit bir tekilde halba ettlll aa 
'rbl (4) m6jdelerinde vadolunan nti- mak ve müminleri toplamak mUm- •• i~in•e lft..t 290 mHyoa drah zade BtiKeT Der mudamu .Muııtafa 

1 1 
aktad GirUltl ki 

Mlftet ruhunun ken4.isine ihaan o- "tlndü. Nuıl ki dalla eyql de, Da- mı ._rraf yapmak ımtnını temin Bey olddmu iitrendik. :: m Jumıl;an tıeeed~~ ıaa~::a-: 
1_..nı ı.tiyordu. Saballıa mü- nll, halkı ilıtildll laarblae teplamlflı. ebnfttit. B11 parayı mtlltedlerln isk~· Eeeri bastırdıtı zaman mekatibi nin her aafhuıada M11afa -- eli 
Pf& sisleri (5) arasında da111lan isQı onları Tabor daftnda toplamı,tı. n yertnenn refahma sarfedebl- iptidaiye mUdlrf7eti bqk!tlbl idi rd 
-. k-.rilere, illlal lleaia aksi <•> (3). ı.. ile arUAflaA ,er- nına • va ır. 
dM ıetmeMe lclL Banlar, yan rira· leftikten eoar& AJam YallaiWn S•· liriz.,, N~ maksatla butırdıiını anlatırken AbdUlhaınit lle olan hua11methae 
,. 1'ılnur Wr hal ~nd. (7) Masanın, rlye çitine, ydwt Hrddea19ert ~ Türkçenin ıenftUiladea, laeelftin- gellnee: 
.. 80ll .CSZlerlai dUJ11lUf1ardı. (8) ya iai olu Tra199iUt maı.ralarına işten el çektlrlldller den, ıslaha olu kallllt)oetinden ~ Stlleyman pap. 26 klnanusui 98 

-Sealn Allahıa olan ra1', içfala- a.- mflllıkUa•L Antep, l'l (Vakıt) - Polis müdürü &etmekte, altı .. rdanbert llimlerlmı tarihinde Gelfboludan mabeyne, bape 
da 'blraderlerinizden Bize benim slbl lsaaıa ~tralıau t.eplı .. nlana M Şerif " •na111ieer Şikrü :ee,rlere zin yaptığı ihınaldea daJhh elem- kllete, ve serullere bir telıraf çeki· 
1ı1r pe~r zuhura ıetirecektlr. kadar eldllklan ~ M• ,..ıı •• mWkiTe .mllf ettJtlJtl tarafında• iften leri anlatmaktadır. Seldalncl •r ~ yor. Bu telırafta Rusların l11oza ktil· 
'Oiıa diınl.,.ıntz.,, IUdJr. J'üat- ••Jar •"*- ·~ el ~M,rllclL tidalarında mlfhur Gımatalı ara- llyetll uker çıkarmak Uzere oldukta· 
- Havariler, Mua ne tllyayı. harl- •* •e idare • ...- Alalaa mfltkllleel· merci Ebuhayaaın M•ırda telli •1le rmı, Maanz 'körfezi civarmda bir ru 
hllde bir ihtlp.ıa içillde ve bama yardq. Bulana •alltaç oldlJ)llan İllr tekzip . . . diti (KitabUlblrak) •mındald R iM remiıllnln dolaftıtını, botaza torpft 
~aıbqında dururken gördiiklerlne ı • .._, &emta ebHk ~ ıtl~L B•n· Aakara, 17 (A.A.) - Bern elçılıl'!· ri pek takdir ediyor, lstaabalda lir dlbnefe tetebbU. ettiklerini yaZJ10l'. 
bnldOer. Fakat bunlar.tam a~n· dan beJka, Romalılarla karp Ul'fly& nla tebdiline dair I§&& edilen hava•ı· düiil tek nilehuınm tebirlni man- Karada birçok ukerlmiz, lstanbu141a 
d*1arı aman tuyı, sabah ışıktan ıeımemek zaruri ldl. Ç811ldl ar~da al ltTt ..-.n iri olcldwuı \eya- fık buluyordu. Çlaldl ba eeer arap· donaa--.rz varken ditJDUın ya. 
De •uhat bir halele yalnız batına ıör· mu.tlllh bir mflaadıme nkaba1atd na Anadolu Aluaı. mezundur. ~a yazılmlf bir tart &TUMri . oldu: nrhatımızda yaptıfı bu faaliyetlere 
_.m!l!ll!!!!!ll!l!l!!!!!!!l!!!!!!!!!'!"'-'!!!!!!!!!!l!!!!'~pmm"9 otuna banan neJleell ~ fha öl11t'· tu halde dofrudan doiruya türk dı kartı canüt lllr vaziyet alınıfUll ten· 
at1m, "" net1m a&111am y11r1e1t- c1u. ı.nrn kenttr.ı cte ban• ~ ı Tapu mt\dftrlftklerl unin az blhtyesinden alınıyordu. kit ediyor artık Jatitaya karar •• n11t1 
... için, omm he11eyi hllmest, biliyordu. T•pailUil "9Wenea kadrolan Muataf a Bey o zaman mekteplerde ni aöyltiyordu. Ba telsrafaame nnııJ 
'-Iıkdn ağrenmeıi Ye ~ la, teadlf ol•••- •utnftert -•mı..:.. Ba kadro)'i fire Ay- tedria edilen cramerlerin ya franaııca leri heyeti vükelba dajıldıjı aıracla 

il an1a41ıfntiab ... lan, etnf•tla tepla .... , .... · gramerlerin, )"&hat arapsa ıramerle meclisi meb'usan riyuetıae verilip Yt 
elikten IODra yapmamuı llm- aanlara da aıMtmu ... Ml&na lnı1111 dm tapu mOdOrlOğ&ne latanbul ria bir taklidi oldujunu eezmiftL rilmediii meçhuldür. Bir allhaam 
mr. Ba romanda lyle olacakta. 1ut11 l~n eldı edtln fmatt •· tapu hat memuru mnhip Bey Ye Eeerin bq tarafındaki IOıatçe de çok her nasıla Selanik meb•uaa Muta-
0 makatla yaulmıfbr. Netice, Ji et• ... lerial -U•in etmek letiyor· lllbip BeyiD yeriae lzmir kadu- mühim bir kısım teşkil ediyordu. fa Bey elde ederek 30 kAnunauai u 
1"1, feaahlrlan tetrilı etmit ol- da. Keadlei bu telaliktU yola inti- tro reiıai Kadri Bey, Adana ta- Türkçe için çalışanların tarihine tarihkle miieadif pazarteei veyahat 
mak itibarile, ahllld bir eaerdir. hap etmekle bfltUn ts;aı: :ıuııa~~ r. mld&rlltBne OıkGdar tapu girmiye hak kaza.nan bu mütevuı salı slinii meeliete ayala kalkarak 

Gazetenin mea'ul mldGrtl ia- na~~= ~uha•ee~~~rC:'ı~~:·bil· 8f memuru SeJfi Bey, yerine pbsiyetln hayatmı öfrenerek allka ve teemflrtindea ,atlı1arak okadıa. Bil· 
kender Fahrettin bey de arlra- .. n tartht ~r devre glrildltlnl an- AdaDA tapu mlldOril Kadri e.1 darlann inüne koyınatı bir vazife •Y nun üzerine •eh ualanlan elli ut aas 
dapmn kanaatine ittink etmif, i!1'mak llıtb-ordu. illlalr kacluro riyuetıne İzmir dık. Slcllll o.manl1e bat Turduk. Bu bata tanzim ederü aeruker Danlı w 
mltealdben mOddehnnuıDifflin TahwdtWr, Jfaa dHrtite .W.tu lraU.O UMIDClaa Faik Bey, eeerden öğrendfflmlı 310 senainde me Bahriye nazırı Salt paplann uiHerf 
mlltaleua ahaD9fbr. ılbi halla 99 kutlllllff .teaın etmek kltiM idadiye, mUdUril. lk~n nfa~ le tahtı muhak!""eye ahamalannı 

MaaYin Klmil bey, "Rahipler- ı~ blylk Mr muhaceret bqladıtını iv W. kurut ••atla ~kara ettlfl, Selinikte Zaman JAmınde bLT n bu talepleri la af edHmeditl tek-
te Ralı ibeler an.-.,, romım- llrttrleM millet berl:ıa· tetkik memurldafan• tannl gazete ~•ardıtı idi. Teeadtlf bizi dinle heyetin dafılaeatını lıllldirdller • 

.:ae bıraka-~ tesir ......... rtn kadaaro ~llD an Temk Bey M•litaka Beyi taaıyanlar1• tantftırdı. Raaf pap mı pleyana ••ttall o. 
nm hey' eti umumiyeti itibarile u "..... = ~ ~== ............ pl1Jr 7..ı tQ 1Si 1 • B1111daa 1011ra bu pek ınlte-ruı ~ la11na hemen Abdllhamide k ru a· 
mlltebCID o1•1--. wm,ıtle lııa 911• Mt ..,.le bılr 197 l-~ ; ı ı; ı yetin pek ehemmiyetli bir siyasi ha· yaldarına apanmrş n bu mttDll§ a•· *' •tbut baaaaa• OD hl- pdmadıfı tllkdlrde; ı.., bqlna top hamanua tM'H tela •er taraftan Ku- yatJ da olduğunu ötrendlk. Meler Jeyanm blrade~rl Abdtil&llsfa batt
IİllCİ -clcl..S d ..... tlle cua JadJlı adamlarla lalaeak e onlln ha dfhıe ......... ltlller. ..._t llular- Mustafa Bey 93 medlsi meb'aunında na relen felaketi kendisine de hazır-

426, 4r/ iacl maclcle- 16 ..,.._. bit' iilaldY•t at .. la ..._ " .. ftOa ..... i· Sellnlk meb'uıu olarak Jetanba1a reli lamakta oldufan11 96ylemlftlr. Bundan 
..... .,....... kaJ ... it. caa ela ı.m (lltllla) eliwha• apttan :ror, Abdtllhamhlln milzedekf meı,tihur eonrald vaziyet malilmdar. 
illr•'ıtir. :•••.laallmı ,,._. lld· •trla illa .._, .. ._, .. trtlL cep defterinde ilk sahrda (Bfrinc1 Bizim eski ıttmçecller llBteelne 

a.l.t '-- •• Jaankete 19' lla .... taMlr Ml1er fakat bu· Sellnlkli Mustafa Bey) diye kaydedl- ithal edilmesi için (KftabflUdrak) la 
Veldl ...... ~ tar6- Bunan 1$in l•adl- aa J&Prı•ıa la•,......,._ ndaa- len phsiyet Mzim hayatını lfrenmek etıkl natiri Radovlfteli Mustafa Be)'fa 

,.._ llf'Cl•m ,...a I• .. si· nrm11f, 1tf'e al -dl ile, ..._. •• Roeaı .. ukerl istıedltlmfz ~hslyet lmlo. mütevazı tercümesini karıt&rrarken 
W ,...ıarua Wr 0.U..M fılllal _.. ...... ~ f.W •...nü o- ,... ....... prpıflUktall kotbJorda. Süleyman paşa muhakemesinin bl- bu kadar mühim bir takım mal6mata 
... ..W,etbd Ye tallıibatme llab •:..... Oaa elçileri, ~ W J .. adtlt.... rüul lllldı • ..... dnci cildinde bu cep defterile difer raı!lgeliyoruz. Yalnız ötrene-medllf· 
... ,..... allııl tellkld _. ,.,_Jl ____ ...... 111 .. prl dinmtlfl•J' ı bf nı ut ••kı•al oma lraql ple- bit' jurnalm fotografları yan yana g6 mb kabrinin buluadutu yerdir. 93 mee 
... ıa.. ....... ~ •hM••'• JllınC .. • 0 R tefebblftl aka de n onan ale7hlnde hareket edecek rülür. Her ikisinde de Mustafa Bey Ueinin albihnilnde resmi de bulunda· od.... a..... ip. rz'ıı ...... .. ~ 91arlana. •11•aff&~t U.Wi IJ&78 dü brinci satırı tqkil etmektecUr. juaa göre bu aziz türllçUyU çocuk· 
ba mbi ibret alınacak eserlerin BaHaa •ara ki lf, ~ t- ....... p •Ye Kwl ... cltımek, illi· Resmi •kHUnden de ha71i istifa- larımıza oldukça var.ıh sahifeler I~· 

•· leleri tlserin41e tesir J8f•td. ~ ti. ·1 · mlltela._ aa~t- u.i bell tJnclen i.alfau ed~ .. ....._ 81iılak .._. de eUik. Rado.t,tell Mustafa Bey de tanı tabı ıyoruz. 
11rm11f, "mGıtehcen,, 11f11 teem- :::11•0~~!:ıa ııa:. ~raeak T• "- <BUııtedO 1259 lfnnhlde dofmat 1278 seneı.fnd~ B. F • 
.m ecllllrken cemiyetin bagtlnkll Ar.ti• "'41Btatd btaialıJt _.,.... 1) il•""- (16 • U), Mette '(18 • 18) Iştip tahrirat memurlata ~le m~m~rı· '9h1Uerl imar ce111lptl rfe 
tellkldlerlnin dBflballmeai icap eattr. IJ Bu Aatlt.~nln nıt:ubuldulu dağ yet hayatına girmiştir. Adliyede reıs • ,. .. unde1tı 
....a&a mllthuaaDda hafanmat Yü .. lleil, p,.&. ul•M\Jk '11.mnon ... n ilk, mtilkiyede mektupçuluk yapımş, Ayın 17 lnei p0arte11I ıtaU saat 
...._, • Mr 1aretı&e .. ._ lfla Kad..., Jıil l) Burtı~ fffıabı (4 • 31) Sellnik, Yanya, Cezalrl Bahrf•efit ıı raddelerlncle Ma~adan hareket• 
'-• Neticede henet ft tahUye la&11& us • ..-ı.de sltmek llqa· 4) Bu11lç WWc (1 • 42) maarif mlldürlüklerinde bulunmuştur. den tramvayda Çanakkaleye alt ban 
talep etmfitlr. dı. ı. da baaq ,...._..,.. • $) lltıccc (2 • B) lktıaat veWetJ milfavirleriDdea notlar anattrlmuttur. Bulan atm 

TaYJe talHi lrabal olanma• 1aaeılfl111 aln akm ıet•lkİerl 6) Kltnbatla•nıg. Adil Beyin nakline ıöre 92 aenelfrin· Sirkecide Nemli zade hanında eemiyet 
..... karar ~ muhakeme ,.rm sırada KadU. Slrtrek orada k8tle1ır· '/) Bu dulfUlan ıne Bt11kol ür~rr. de Selbikte çıkardıiı Zaman aazete- rfyuetlne teslimi ehemmiyette rlet& o-
• cllrcle lmal11IB11fbr. le temu etmeli llÜIİllfti. Yainıdlltr B) K.fla6iil'thnlge (13 • 1$) sinden önce Rumeli namında dipr .bir Junar. 

YAZAN 
"BŞ/\T NURi 

aancaldardan birinde .-...mi kırk bet yqlannda bir adamdı. Ol·• Genç kadınlara bakmak bu' - Şu utak kılıklı manda ı... 
olan !r"••nm ODU ~ wa d~ J&kıııkb sayılırdı. Karııı· adamda öyle müzmin bir illetti rife dikkatli bakın diyordu hay 
tebdil~ ıetirdiii tayl.-i:ıordu. m tedaYi için üç ay izin aldıiı, ki kanı ile beraberken de bunu yap lelerinden insana hayır 1911; mi? 

~T.:'::r111hluı hir ki..- bu nıüddet bittikten ıonra hastayı maktan kendini alamazdı. Huta Nedir 0 kat kat ense kır aerdan 
ıinde, an iDmecl,ea W'r çocaldarla beraber lıtanbulda hı· ya hu dakikalarda ıarip bir can• aibi bıyıklar Kim bilir elin nli· 
iki aut~ kartı otıunar, ~n· ralap memuriyetine döneceii ıöy· blık ,.lcliii ıörülüyordu. Koca· dma neler y;~b? anlqdan zay&J. 
ra eYme dönerdi. iki çocup ile leniyordu. Bu adam b•klnnda mu ci'f'&l'dan ıeçen kadına bak· ı. taze de bu ayıyı bir adam aandı. 
bir hbm~lll ftrelı. Çocukla· kOlllfulanmn pek iyi bir fikri maktan menetmek, yüzünü kendi içlene içlene verem oldu 
nn •iit ilet, Mrl 1ecll 7qllnnCla ,oktu. Hutuile hemen hiç met· ne çevirmete mecbur etmek için N d"d H . rı 
icli. Arkalarında lauaa mala•· pi o~or, her sabah bir beha· adeta yakaama yapıfarak bir fey• a 1 • anım ••rem 1 ere a-
larmclu alıımut pahalı elw.ler ne ile lıtanbula i.....ıc gurupta, ler anlabr, belki yalan havadiıler cır fakat onl8!'~an aon del'fa kor· 

Gilaümiin Bülende olan likay· Yardı. Fakat anneleri kendilerile hatta buan daha 19' eve dlnii· verirdi. Fakat biçare kadın bu kardı. Bunun ıçın hutama araba 
tlW eneli bir rol, ltir darıın uir'fAıqad•iı ~ fimdiclesı üat· yorda. Sokakta ruıeldiii ıenç .mücadeleden çabucak yorulur, ıım adeta kordon altına almıfb. 
itik numaraaı olarak '-tlamıt- lerine l»ir lab hali ~üttü· Pa kadınlara &yle Jifecek gibi bir vücudünü tekrar yutıiına hıra• Çoluk çocuiun bu hududa seçerek 
tı. Fakat bir uman aonra it cid çalan aarbr, çorapJAn diifer, ko- balat• Yardı ki halrlnndaki dediko- karak danlmıı bir çocuk ıibi koca tehlikeli nuntakaya ıirıwi tidtt.l 
tllJetti. Kız lunall albi Bilendi pan dtlimeleri dlldlinez, Uzamlf chılann doiru oldulana tüphe bı· ıına bqını çevirirdi. le yaaaktı • 
.._ pYq yavq kalbinden çıkardı. .-çları nlf aolulr ~ lnenll. raknuyordu. Faciayı uzaktan merakla aey• Büyük hanım miicrop nuariye 

Maamafih kızda inaanlıpn Ye Hismet9i ..,...,....... allııa Galiba haata kaclm da bunun reden Nadide Hanım hutanın bu ıini öfrenmifti. Fakat onu yahut 
•. tirit iman bbiUyetlerinin Dİ Mt lrttill, Wr ...... lraclmı far • Etrahnclaldlerle dakikada ailadıjını tahmin ediyor ince hutalıla milnhaıır zanneder 
~ waeclea •DeJ• düter· idi. Çocutdar -...ıu1ııaa .._.i tim ıllkamu keunlf, tim· ve içi 8!zlıyordu. batka hutabklara aldmnaclı.; 
lim bayle Mr 1nJinln, ulmda kenclileri.H oynarken o arüamn did .....,... ppme. lbti,... lradm ı.a .U..ba ha· halele Yeremllden ton derece e-
M .,ialilde dnam .._ine za• tekerleii 41dnnde ~Qp ofplr, la tlM t9rthhetlne raf- yatı hakkında fazla bir teY bil· kinircli ç 

hnJdn ıolda. etrafta ı,;r iki arnaTUt helnc:ı en bu adamda hail ıöaü vardı. aıiyordu. Fakat onda nedenae er 8 • "ht" t tab•t k d" l 1 • - lV - elan batb erkek doı • .,...,..ma Ara .... mn ~inde sfineıe brtı ketin çaplan Ye zalim bir adam • '? 1 •Ja 1 eıı L~'-a ... ıi111 
Bir 7&Z yine Penclikte idiler. ratmen ıu bezini hrnUnun al· ıklerl yan kapalı 1atarken ara oldufuna, zavallı kadım prbet defil~ı. Verem ıe"' .... ~ı
Mı • lltl.-i d_. ........_ bndan itmlenmlt tatardı. Aruı· aıra IJqım yastıktan kaldırarak ar· ellerde ajlata ailata bu hale ı• dır, ınaan im~ attı mı •erem ~

a.ıp pmlıia, una araba i le, ra dlmne ftldlne ,asa mutuarh b yola t.lcar, onun ıelmeıbri tirditine dair bir kanaat hiaıl ol ~ak tebHkeıınden kurtulur. Ih 
... Wr huta ıetiri:ror'-dı. Bu, 6n da ıeldiii ıarillüyordu. a., eec beklerdi. Kocuım a8nftill n· muttu. ti7w lumu oba ola mb olar. 
otm yqlannfJa bir bdmdı. fler· .. l»irinci mmaara ile Mailmit -.. .........ıcıarile bat ı Mutuamfı uzaktan kızlarına 
ı..tl Mı ..-..i olcluiu, 7-Um lmmm JfblU. 1lllQI ._. 1tuıklı lrtili.O cliiqbi:r.erdıa. ~: 
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J Dera aeaeai yaklapyor 1 

Mekteplerde 
Yerli mallar sergisinde perakende 

doğru değil midir? satış yapılması 
Kayı!a~~a:abul Sergi komiseri itiraz ve şikayetlere cevap vererek 

Muallim mekteplerl yerimiz olmazsa sergiyi Eminönündeki saatin 
ı _Erkek muallim mektebinin bf· it d k - d• 

rlnd, wr.üncü, dördilncü ve beşincJ a ın a urarız, ıyor •. 
amulla:.n'a bu sene (30) talebe yazıla· Yerli maJJar serg:Wnde perakende iktisadi harpte bir mücadele me\'zuu 
caldır. Bu talebinin (20) si lstanbul, satış yapılıp yapılmaması tacirler ara olan bu bahis etrafında söz söylemele 

. (3) ü. Bolu, (4) ü Kocaeli, (3)ü de sında yeni bir münakaşaya sebep ol- rinin klfi ve doğru olmadığına kani-
Zonguldak vilayetlerinden olacaktır. ,muştur. Sergiye iştirak etmiyen bazı im. Biz ~rJi malların sürümünü köy 
tklnci sınıfa talebe alınmıyıacaktır. müessese sahipleri perakende satışa köy dolaşarak ikinci bir iman gibi 

Bfrind sınıf; 13 - 16 Y3§Indaki ilk itiraz etmekte ve bilhassa ticaret oda· zerk etmek istiy@ru.z. Biz bu toprak-
mütep mezunları, üçüncü sınıfa l~ sı satışa muhalif görünmektedir. ara lekesiz bir istiklal getiren ve bti-
18 ya~nda bulunan ve orta mektebin Bu hususta oda erkanından bir zat ün milletleri zafuinin harikaları ö-
8 inci sınıfına ikrnalsiz terfi edenler, bir akşam gazetesine fikrini şöyle an- •iinde titreten dahilerin arkasında su 
dördlincü sınıfa 16 -20 yaşındaki or !atmıştır: ~tısadt yolda yürümekten çekin~i-
ta 1™!ktep mezunları, beşinciye - Yerli mallar serghıi bugilnkü :e;ılerdeniz. 
de on 17 _ 22 yaşında bulu- şeklile iktrsadt usuller dairesinde •U-\ Yerimiz olmazsa sergimizi Eminö-
nan n 10 uncu sınıfa iyi derece ile ter cude g~tirUmiş bir _teşhir ve arz mil- ıi\nde saatin altında kuranz. HuH-
fJ edenler kabul edilirler. eseesesı olmaktan zıyade bir satıf ye- -a ~rli malı sürürnUne biz nazari yol-

Ahnacak talebe adedi muayyen ve ridir. Ticaret odası para kazanmak lardan ziyade pratik sokmak istiyen 
müracaatların fazla olduğundan talip iç.in dükkAn ~çanlara .yardı~ prensibi Nazmı ı Nuri ı Bey Mahmutpap. esnafıyız.,, 
ler girmek istedikleri sınıfJardan bir nı kabul etmış değildı~. Boyle oJsay- - 930 ikinci yerli mallar · sergisi Yerll mallar sergisine ra§bet 
ap.ğısının (Türkçe, riyaziye, tabiiye, dı Mahmu~paşa~akf dükk~nlara da arefeeindede ani itirazlar yapılmış .. glttlkçtt artıyor 
tarih - çoğrafya) derslerinden müsa- yardım ~ılmesı lazım gelr~dl. ve oda ticaret ra rtörlUğü tarafın- .. Uçuncü 'Yerli mallar sergisini altı 
baka imtihanına tabi tutulacaklar. Bu mütalea sergiyi te.rtıp eden 88• dan ida h . po d b gunde 118 bJn kişi gezmiştir 

Yazılma M 25 ağustosta kesile· nayi birliği azalarını çok müteessir icat- harbe ~e·y1et!n~ verilen rtapdorida u Sergide dün bilhasea öğleden sonra 
) t · h" ı · · d u :i"-&1 sçUı mı.,..1 Faka o a are k uk ve eyJülün birinci sah günü müsa· e mış, pavyon sa ıp erını e g ~en- h . . !i'~. • • • • alabalık artmıştır. Gece gençler 

baka imtihanlarına başlanacaktır. dlrmiştir. Sergideki tacirler sergiye, ey~tı sergılerde müstahsıl ıle mil.8- mahfeli tarafından bir temsil veril i 
Yazılma için (nüfus kağıdı, tasdik- para kazanmaktan ziyade milli mamu tehlikl karşı karşıya bulundurmanın ve ayrıca bu sene ilk defa olarak n:ı ş 

name ve şehadetname, yeni tarihli aşr !atı. hal~a tanıt~~ ~e sevdi~ek gfbj faydası olacağını düşünerek .. se.rgl~e sinem& gösterilmiştir. a 
klfıdr, sıhhat raporu, geldikleri mek- temız bır gaye ıle ıştırak ettıklerinf satış. yapılmasını muvafık gordüğün- Bir senede serginin ancak on be 
tepten en son aldıkları karneleri ve ~ ~ylemek~e ;e Avrupanın hemen ~ü- d'en ıda~e ~e~eünin bu ~ararı oda gün devamı az görülmekte, sergi he~ 
tane de 4 x 6 büyüklüğünde fotoğrafı tun sergılermde satış yapıldıfmı ıd· ~ecUsinın ıçtımarnda takdırle kabule- yetine yüzlerce müracaatlar yapılarak 
Ue Istanbulda mektep idaresine, diğeri dia etmektedirler. Bu hususta Mırgi dılmlşti. Bu hu.kuki bir hakikattir. mliddetin uzatılması istenmektedir. 
üç vilayette de maarif müdürlüklerin«! komiseri ve Sanayi birltği un.tumt ka- Binaenaleyh ticaret ve sanayi odası Sergi heyeti, 1 eylillde mektebi tes 
müracaat etmelidir. tibi Nazmi Nuri bey. dün bir muharri- haricinde kalan veya odanın kırtasi lim edeceğinden buna fmkln görüleme 

rimize şunlan aöyleinl§tir: vaziyetini tezyin ile memur olanların mektedir. 

···········::·······::·····~········································································································ 
Dunku sıs Seyahat mektupları Ermeniler 

Erivana çağrılı- v:;::.ub::rm::A~e.:r:•- Amasyayı sel tehlikesin-
yorlar Diin sabah limanımızı kesif bir sis 

du E 1 lrlkl bu kaplamış bu yüzden vapurlar seferle- den kurtarmak la" zım' 
fakat Ku • 

1
rmen Pk•tad r rini intizamsızlıkla yaptıkları gibi bir • 

i'e razı o mama ı k d h f ·r k 1 1;w, T 'b"" t 'ni verdiii aç a a ı aza o muştur. H 
ına~~: .::. un E~v7:n e:~:nım ba§ Sis bilhassa boğazda kesif olduğu Usamettln Efendinin memleketlnde - Elektrlk yapllacak, 
komitesi Tokaeryan Moskova hükume- için boğazın 'Anadolu ve Rumeıt cihe· fakat • • • - Çakallar yaylası 
til• u.tioareden sonra dünyadaki bil- tinden ilk poetayı yapmaları ica~ eden Bu•uıt TIUlhalJirlmizden: fa baksanız hep siyah kayalar göril-

l Günün 
Muhtırası 

Takvl~ Salı 18 Ağustos 8 inci 
ay 1931, senenin günleri: geçen 228 
kalan günler: 137, 3 Rebiülahir 1350. 

GUnetDoğuşu: 5.1 I; Batışı: 19,06 

Namaz vakitleri- Sabah: 3,3o; 
Üğle: 12,!8; ikindi J~Ak~am: 19,06, 
Yatsı : 20.49. imsak; 3,18 

• 
Hava - Dünkü hararet ıazaml) Sl 

ıasgarl) I 8 derece. Bugün rüzgA.r mutedil 
poyraz. hava ekseriyetle nçıktır. 

• 
Tonlantdar - Fındık ihracat tüc-

carları bugun saat 15 tc ihracat ofisinde 
toplanacak 1 ardır. 

Ofis, fındık ihranatınrn vaziyeti hık· 
kında fikirlerini almak ve bu hususta 
icap eden tedbirleri tespit etmek j~in 
fındık ihracatçılarını bu toplanuya davet 
etmiştir. 

§ Balkan komitesi bu~ün saat ı 5 te 
Ticaret odasında toplanacaktır. Şehrimiz
de toplıınacak olan Balkan konferansın

da mevzu bahsedilecek meseleler görü· 
şülecek ve bu hususta hazırlanmakta 
olan rapor tetkik edlleeckUr. 

Bundan başka komite Balkan sergisi 
işi ile de meşgul olmaktadır. 

TeşekkUrler 
Yavrum Necdedn cenazesinde bnln· 

narak elemimize iştirak eden ve taziyet 
lütfunda bulunan zevata şükran ve min· 
net hislerimi - hemen Ankaraya avdet 
mecburivetinden dolayı • bizzat ifa ede
mediğimden aflarını dilerim efendim. 

Kemal Ziya 
Radyo 

lstanbul - Saat J 8 den 19 ı kadar 

gramofon plAklan neşriyaıı 19 dan 
ı 9,30 a kadar Selim Sırn B. ta.rafından 
koncerans 19,30 dan 20,SO a kadar birinci 
kısım alaturka saz, Vedia Rıza ve Ner· 
min H lar iştirakilc, Anadolu Ajansı 
hıberled 20,30 dan 21,30 a kadar orkes· 
tra. 21,SO don 22,30 a kadar ikinci kısım 
saz. T1bsin Ef. ve Belkıs H. Jştlraklle, 

Borsa haberleri. 

VakıbAbone ~artlarn 

' 1 3 6 12 
Dahilde J 50 400 7 50 1400 
Harkte - 800 1450 2700 

~ylık 
Kuruş 

.. 
tUn ermeniJerin Erivana gelerek yer vapurlar hareket ~ememiflerdır: . . ~urdunun tarihini yedi sekiz yorsunuz. Tam ortadan Yeşilinnak 
letmeleri ~çJn bir beyanname neşret· Bundan sonraki. Rferler de müfkü cılt üzerin~ yazan müverrih Hil88.· akıyor. Bu nehir, her zaman yem- llAn ••rtlarımız: 
miftir Erivana gidecek olan ermt' JAt~ temin edJle~ılmiştfr. mettin efendioıin memleketinde, Amu yeşil akıyormn§o Şimdi, fazla yağ-
nlleri~ zjraat ve sair işlerle menul iri 

1
8 Kınalıada mnbnl arasında te Yadayım. Amasyanın çok tarihi bfr murlardan dolayı bulanıktır. 

1 kt d e n gtisterdlğinden adalardan kal şeb· 1 ~ . . olmaları için tertibat a ınma a ır. kan b' iki t K 1 .. 
1 

• ır o dugunu Amasya mıiverrlA'tlnin Yazın, Amaayada, sıcaklardan 

Rcsınt Husus! 
Sa un 1 O Kş. 12,50 Kş. 
Santimi 20 ,. 25 

TokHryan yoldaş bu beyannamenin d 
1~ b'J ~ a a ~mı§ on 

1
erine ka. eserlerini okuduktan sonra anla· oturmak tahammülfersa bir ha! a· 

ne§rf neticesinde yakın şarkta, şima- 1 ar.ge~
1 :ıı v~ orat a sa~t ;rce bek mış ve programıma da, Amasyayı o- hyor. Güneşin harareti yetmiyormuş 

ıt ve cenubi Amerikada ikamet eden k~ı~e ec dr 0

8 
~uş ~r. k : ıköy ile nun için koymu,tum. Buraya geldik· gibi, bir de kayaların kızgınlığı bu eı 

binlerce ermeninin Erivana gidecek . 0
1
pr 8~881t. n a uçu a a ar vapur ten sonra, Amasyayı, tarihi olduğu caklığı iki kat arttırıyor. Buna rat· 

KUçUk llln şartlaruıuz : 

1 2 3 
30 50 65 

4 
75 

1-10 Defalık 
100 Kuru' 

1 be ber be ış ememış ır. Jiad 1 h .. 
]erine kanidir. Bunun a ra · K 

1 
l ar, sıcak kan ı alkının bana gos men hiçbir Amasyalı bu halden şikA· A - AboneleıJmizin her üç aylı-

yannameye karşı bir mücadele hazır· Sisi f 
1 

•:•, •rd udfkleri samimiyet ile de sevdim. yetçi değildir. ğı için bir defa meccanendlr. 
!anmaktadır. Şikago Tribünün Ku· d k n en daz as u ~n uğu Mkizle Belki de bunu Amasyayr, çok sevdi- Yazın ıuhlrde oturamadılar mı R - 4 satırı geçen ilAnLmn fulı 

.. daki o uz arasın a eyrısefafnin Hayda fim 1 k ·~ r- t ı · 5 ı dtlsten aldığı maldma.ta gore ora . f id . r mem e ewme, Kastamonuya kayaların ilst taraflarındaki genı,. aurı çın kuruş zammo unur 
. il in Erı· paşa vapuru Y ne arenın Tophane benzedı~i i 1 d' ermeni patrikhanesı ermen er .. ü '5 ç n ıyorum.. Ifıklerde kurmuf oldukları bağlara re· .......................................................... .. 

vana gitmelerine muhalefet edecektir. ~oimodrkk?lr nke çtaarpml ış ve batırmıttır, Ne yalan söyliyeyim, burada gör .. ıverfyorlar. Bağların adına (Çakal· tarından, sadece bir tek hoşnutsuzluk 
. t mleketi· ıç n e ı er ur rı mıthr düğ"" . . t • ~ tarı var· 

ÇUnkU ermenilerm Sovye me Tahmil ve tahl' 1 k ti . . uın samımıye ve alakayı birçok vJ lar) deniyor. ..; . 
ne rJtmelerl onların dinlerinden ayrıl ~ot6rii de bk ka ;~e / r e nm .. hır llyetıerde görmedim Amasyalılar, (Türle teceddüt edebiyatı tarihi) - S~l! .. Her sene yüzlerce, bin· 
mala.rrna sebep olacağr 1..annolunuyor. . Y evirmiş, nufus memleketlerini imar ve ihya için ti lllfl lsmafl Habip Be f il 1 b" lerce lıralık tahribat yapan, insan 

zayıatı olmamıştı.r. gUzelleşUrrnek Jçin ellerinden ne g~ :,: d r· Y n g ze ır gövdelerini Yeşilırmağın, yeşil de 
lahiaarlarda: Karadenlzden lfmanımn:a gelen lirse yapmak lstiy<frlar. Büyüğü, kil " var 

1 
• • rinliklerine gömen bu af et, Amaqa-

T 
•• •• J Loyd kumpanyasının bir vapuru Ar- çüğü ufr 1 F k - lslmle müsemma arasında her yı her zaman büyük tehlikeler için· 
UtUD 3 JMJD8 navut köyünde demirini kabloya tak· ki, hu y:;;reo~l:~ P:r:~z~~k A:;: zaman bir münasebet aranılmaz. Şa- ıie yaşatmakadır. Her tarafın kayalık 

mıştır. ot bU 1 yada da. bir~ok faa1lye-tlere e~gel o· yet, ardan~~ış o~sardr,di ifndeyeHdiklben, olması, - askeri tabirince - hattı 
başlanıyor 

Onbeş gündenbcri rahat11z 
bdlunan Tiltlin inb~sa~ı . amuaı 
müdtlril Behçet bey ıyıleterek 
don makamına gelmit ve geç 
Yakite kadar müdürler encllme
nine riyaset etmiştir. 

içtimada mualllkta kalan me-
1eleler halledilmif ve atok til· 
tOnlerin sabo ahnmatıoa batlan· 
mak tızere emir verilmi,tir. 

Po•tada 

s memur işten 
el çektirlldl 

iıtanbul postanesinde bir ıui· 
istimal dolayııile üç memura 
mllfettif ler tarafından iıten el 
çektirilmittir. 

itten el çektirilenler : Mevru~e 
baı memuru Lütfi, memu~ Na~z 
ve milvezzi Osman efendılerdır. 
Bunlar Avrupadan gelen nlimune 
paketlerini açarak içind~kl kıy-
111,tli eşyayı almak cürmile maz· 
nun bulunmaktadırlar. 

Profe•ör Doktor 
BESiM ÖMER PAŞA 

Dan Avrupadan şehrimize gelmiftir· 

0 • ere Nlbet luyor. dikene e a an er er .,, er. a U· taksimi meyahların adedinin fazla 
Sis botazda on buçuğa dofru açıl- Beled. . büt 

1 
ki, Amasyanın baflarına verilen isim, olması dolayısile küçük bir yajmur 

mış bu müddet zarfında Taksim - BU b'r k k ıyenı~l d~es 
1 
ç~k. dar .. Hatta o kadar uymuş ki,.. cidden Amasyanın yağması anında büyük seller hlsıl 

yükdere otobüsleri fazla rağbet gör- r;n~o bilaza e lıye erınm biltçele· baflarında caka1lardan başka hiç- oluyor Hatta bu sene de yağan ya"' 
U
.tü ın e yarısı o amıyor. o yüzden, . 1 h • t . · • 5• 

m '1. r. geceleri &Gkaklara lamba bile koyama hır can 1 a)"'1anın ° urması mümkün murlardan Amasyada büyük seller 
Ticaret Aleminde: mıılar. deiildir. Oralara çıkmak en az üç hasıl olmuş ve şehri çok büyük zarar 

Buna ra ... en .1 d . saate bakıyor. Hem de ha)"'1an yolu bi }ara durar etmiştir. 

Üzüm fiatlan 
yükseliyor 

5 111 ı er e elektrık yap ok 11 • , 

mayı düşünmüyorlar d ğ"t ş hrin le Y " Selden ınsan zayıatr, sadece ylr 
eı. e d - . kd 1 haritası, elektrik ve su lanlarr ka- Amasya a sıcagın bol olmaaına mu miden fazladır. Bır o a ar yara ı, 

nalizasyon plAnı, bJrçokp ki 'r sar kabil, hararet teskin edecek şeyler adedi yiizleri geçen hayvan, hadsiz ve 
file hazırlanmış, vekalet;:'~as~ilc e· de çok, çok nefis meyveler, kavun heı;;apsız dönümler bostan, tarla.. hep 

Fındık, geçen senekine göre dilmiş; sadece paraya intizar ediyor karpuz pek mebzul. Hele karın haddi sellerin kurbanı olmuş~ur .. Bana en 
yarr, UzUm yU:ırde kark lar. hesabı yok. çok gazeteye yazmamt rıca ettikleri 

1 

nl•betlnde azdır Ellerine para geçtifl Un ilk ya . Kıtrn dağlardaki kuyularda top. şey, . sel.e. karşı alrnacak. !eda birdir. 
Son tetkiklere göre bu seneki fındık pacakları işler, bu, hayat ~n:retleri· lanan kann bir merkep yükü, şehirde G.~rçı ,·ılayet~erd~n. ve . dıger teşek· 

mahsulilmüz geçen senenin yarısı ka. dir. Çalfşntak istiyen, fakat böyle elli kuruea satılıyor. ~ul~erden nafıa v~laletıne .. yazılm1~ 
dardır. Umumi rekolte 160 bin çuval kat't ve zaruri bir engel karşısında Kardan da öyle nefJı dondurma "ekalet Sa_msundakı su mufettişllğı 
iç fındık olark tahmin ediliyor kalan Amasyalılara, işlerinde muvaf yapılıyor ki, Istanbulun meşhur Yor- n~ yazı!dıgını ,·e geleceklerini bildir. 

Son yağmurlar Koliforlya • üzüm fak olmayı temenni etmemek elden danı bile, bura dondurmaları yanın· mış. . Şımdi. onu l~kl~yorl~r. l~iyor 
bağlarında mühim tahribata sebep 

0
1. gelmiyor.. da eolda aıf'ır kalır. Hem de bUyük lar kı, nafıa vckaletı hır miktar 

muştur. Avusturalyada iff bu seneki • "' • bir kahve tabağı dolusu dondurma yardım etsin, şehrin içindeki set ge 
üzüm mahsulü yüzde elll noksandır. Amasyanın coğrafi vaziyeti, hi~bir be§ kuruş. .. Ylyebildiflniz kadar y~ .... !.~; der~lc~e set!e~ yapı.lsm ve selle-

Yunanietanda da yüzde otuz nok· yere benzemiyor. Çok eskiden kuru- Onun için Amüyada. u~uz \'e bol o- muthış Ye anı tahrıbatmdan ku 
sanlık olduğu an1aşılm&kta, Türkiye lu olan bu şehir, zamanın müdafaa lan kavun karpuz, ve gerek dondur- taı-ılsm .. 
üzüm mahsulü jse yüzde kırk noksan vaziyeti karşısinda duyulan bir ihti- ma sayesinde de sıcaklık ~ok hissedil .. Rakıkaten bu yapılma7.5a, .bir 
görülmektedir. yaç dolayısile çok dar bir boğaz içl· miyor, tevekkeli dememişler: gu~ A~~~yayı ;e Ama~yalıları Yeşıhr 

Bu umumi noksanlık Avrupa üzüm ne sıkrştrrılmış. Yalçın kayalardan - Kul sıkışmayınca Hızır }·eti magı~ ıçınd.e Kara~enıze do~ru yoll,~· 
piyasasında fJatlann yilkselmesini in- ibaret bulunan etraftaki dağlara müs mez!.. t' nır ıroreceğız. Bu guzel şehrı, bu mut 
taç etmiştir. Bir miktar daha yiikael- tahkem kayalar in~a edil mi~ surlar • • ., hiş .ar ette~ k?rumağı Um it ederim ki 
meli bekleıımektedir, iirWaüstiil'. Talie bakın ki, ne tara Amas1alıların bu bo~azda nafıa ''ekaletı de arzu eder. 

J '-JI • oturma- • · ' Talat Mümtta 



Atina mektubu 

V enizelosun Yunanistana 
büyük yardımı 

izdivaç emellerinin eslntllerl - Bir ltmlnanın hlklyesl - Kadife eldiven siyaseti 
Ailenin kara ta' evinden UşUmeal _ Yalnız hayat _ Yunan Başveklll Avrupa seyahatinden dönUyor ismet Pş. iflas etmı,urr 

Dostlar ne demektir ? - MallOblyete takanUp - Atlnaya gidinceye kadar memleketinden ayr1lmıyacak Londra, 16 (A.A.) - İngiliz siyasi 

Bir vak'a - Nihayet hezimet. At" 14 (M h b" . 1 y b k"I" y . t d mahafili, l'alii umuminia musirrane 
H ll 

ına, u a ırı ma ısusumuz- onan aşve ı ı, unanıs ana um u- d t' • G d' . 
1 

k 
- 62 - Yazan : a t Ziya dan) - Yunan ba!;vekili M. Venize- ğundan ve beklediğinden fazla bir men ave ıne ragmen ~n. ının yu;ar a 

:. . . . . masa konferansına ıştırakten ımtina 
Her genç ruhunun üstünden ara hatap ve maruz kalırdım. tık önce losun, Londra ve Parıse vuku bulan faat temın eylemı~tır. t . . ht 1.1 t•- t f . t k 

h t . · A "k · • .. h M y t 1 . B k"l 1 t e mesını mu e ı sure a.c e sır e me 
Sira bir havanın esintisi geçer: bunlarla karşılaştıkça bir küçük kah- seya a ının merı a reısıcum uru · unan gaze e erı, a şve ı sme t d" S b k r· . 1 t İ . 
Izdivaç temayüllerinin havası .. Bu kaha ile, lılkat eden bir latife ile i- Hoverin teklifi mucibince, Alman Paşa Hazretleri ile Hariciye vekili T. ~ ır. 1 a 

1 
_va ut~1?udm~ or t rvı-

, B 1 t · t bed ı· . "li R "" t " b .· y b k"l" .1 h . nın uz aşma sıyase ını aıma re ve 
bamn taze giilistanlardan, bakir or- şin. iç~nd~n çık~.rdn~;. f~k.at bu müt ve u gar amıra .. e ı~ın tecı n- ."Şu eyın unan aşve ı ı ı e arı- takbih etmiş olan sağ cenah münteha-
manlardan rnesamı hayali temz e- tefık ızdıvaç vaızlerının ıçmde talfl- den dolayı Yunan hutçesınde hasıl o- cıye nazırının geçen sene Ankaraya h fT k . k "te . . 
den nazik ra ._.yihalarla .... üklü bir sa kat ince, ve belagatine mukavem•:?t lacak açığı kapatmak için müttefikle- \'Uku bulan ziyareti erilli iade için ey- ~tı"l~fa . a. ı 1

' honttıgreh ıcekra t " omd 
1 ~:Knın 

~ · · - 1 " I 1 d • . ı ı a gırızane a ar e ın en a-
bah baharının nesimı"dı"r '--zan bı'r pek zor olanlar vardı· daha ziyade rın yardımını temıne matuf oldugunu u son arına ogru Atınaya gelecek- d"f ld" . t" . .flA- t . 

' , IT.ı , • • • • j . hakk d 1 ı e e ıven,, sıyase ının ı - e mı§ 
bürkAnın fethasmdan ılık nef~ler talfıkat ve belagatine karşı mag"IUp ol- bıldırmıştım. len ın a stanbuldan gelen ha· ld • · t" t t kt d" • ..... 1 · b"" . ""k 1 · . o ugunu ıs ın aç e me e ır. 
le başlıyarak ya\•aş yavaş tutuşan a- mamak müınıkün olmıya.n bir şey var- Londradan bura gazetelerine gelen ber erı uyu nr mcınnunıyetle yaz- :Mutedil mahafil bilhassa inlı:isa-
teşler.ile ciğerleri kavuracak bir sam dı ki o da ufukta benim .için irtisama t~lgraflara göre, yunan ~aşvekili- m~kta v~ ik~ meml~k~t münas~ba~_ını? rı hayale uğramış ~örünmekte ve Gan 
yeJidir. Du iki nevi esintinin arasında başlıyan yalnızlık hayatı idi. nın Londrada y~ptıgı teşebbusler mu- mutek~bıl _hır s_am~mıyet ve husnu Dl· dinin imtinaını M. Patel tarafından 
genç ruhu belki serbestisinden kaybet Yapayalnız kalmak; hayatta sizi vaffakıyetle netıcelenmiş ve Bulgar yet daıresınde ınkışaf eylemekte bu- sevk ve idare edilmekte olan müfrit
miyerek istiklalini muhafaza edebil- h~r~alayıp yoran, bütün mevcudiyeti· ve Alman t~mir~tının tecilinden dola lunduğun_u kaydeylemektedir. Yu_n~n lerin bir zaferi telakki eylemektedir. 
mfştlr, fakat ne müşkin ve ateşin e- nızı ta temellerinden sarsarak bir ye- yı Yu.nan butçesınde hasıl olacak açı- gazetelerı, i smet _Paşa aHzretlerı ıle Bu mahafil Gandinin bulunmaması
mellerden, hulyalardan feragat acısı re yıkılıp yatmak ihtiyacı ile ez.en ai- ğın iki misli bir muavenet temin olun- Atinaya gelecek hirk gazetecilerine nın yuvarlak masa konferansının aka· 
pahasına... dallerden yorgunluklardan sonra dört muştur. . . . • .. g~~en sen~ A?ka~ada . . v~~~s!anbu_1~a metini intaç etmesinden korkmakta-

Uç bekar hayatına me'va olan Ka- duvarından akan yalnız kendi var- Meseleyı ızah edeyım: Yunan auku gorduklerı mıı-afırpenerhgı ıade ıçın dır. Elde edilecek tesviye sureti her 
rataş evinin etrafında üç taraftan, lı~nızda mahsuriyetin, adeta metru- metinin harp tamira_tı olarak bu sen_e büyük h~z.ırhklarda .~ulunuyorl~r, ne olursa olsun bunun İngiltere tara
iiç aile tarafından, esen ve üfürülen kıyetin, yetimiyetin buzlu hava.sil~ ze Almanya n Dulgarıstandan alacagı hatta Atmaya gelecek turk gazetecıle- fından yapılacak bir takım fedakarlık 
üç muhtelif rüzgar vardı; ve bittabi hirlenip uyuşmak_, taksit yekunu 7 milyon mark yani tak- rinin mümkün mertebe fazla olmasını ları istilzam edeceği ve kongrenin müf 
ba Oç muhalif rüzgar birleşince bir Bu ihtimali yavaş yavaş yok ol- riben bizim paramızla 3,500,000 liradan istiyorlar. rit azasının istikbalde bu fedakarlıkla 
kasırga kuvvetini iktisap etmekfo ge. mağa kabili teşbih bir siyah istik- ibaretti. . . . . . . . Yunan başvekili bu ay sonlarına rı yeni müzakereler için hareket nok
cik~yerek ü~ümüzü de sersem sersem bal halinde görmtğe başlamıştım. M. Venızelos, lngılız rıcah sıyası- doğru Avrupadan dönecek ve ismet tası yapacakları söylenmektedir. 
(Jle,·eranının içine alıp çevirmeğe baş- Dostlar! •. bu yalnızlığı dostlar mı y~s.ile ve. Almanyanın v~ziyet_i_ maliye- Paşanın muvasala tına kadar Ati na- Liberallerle amele fırkası mensuptan 
Jadı. dolduracaktı? Dostlar bir merkez nok sını tetkı~e ~emur ~alıye mutehassıs dan ayrılm1yacaktır. Hint milliyetperverliğinin meşru ve 

En evvel Tevfik Nevzat sarsıldı, taSıindan in'şiap ederek muhtelif isti- ıa;ı komıtesı er~anıle Londr~da _yap- **"' muhik metalibini tatmin etmek için 
sonra All Galibin send-elediğine dik- kametlere teveccüh eden şua kabilin- tıgı tema~ ve _mulakatı.ar netıcesı~d.e, daima büyük bir arzu izhar etmişler· 
kat etttik. Galiba ben sahibi hane st- den değil miyai ki araya zamanın ve Yunan butçesınde tamırat bedelının 30 Ağustos dir. 
fatile bu bekarlık alemine en cok sa- mesafıenin tülleri girince arada kalan tecilinden dolayı açılacak rahneyi, Gandi tarafından ortaya atllmış c.-
chk ve merbut kalan oldum. ~ fasılaları günden güne daha genişlet Yunan maliyesinin kendi vesaitile ka- Zafer bayramımız şehrimizde lan dini meselelerde bir uzlaşma zemi 

Tevfik Nevzat lstanbulda hukuk mek zarureünde bulunacaklardı. patmağa muktedir olmadığını ve sene nasll tes'it edilecek ni bulunup bulunmıyacağı haia m.ev-
imtihanını ~utadeın görülmiyen bir Esasen dostlar ne idi? Bu dost ke lerce süren mesai ve fedakarlıklardan 20 Ağustos Zafer bayramı zuu bahsedilmektedir. Resmi maka-
şaşaa ile geçirmiş, TI! hariçten dava Jimesine mutaden verilen mananın kuv sonra drahminin temin edilen istikra- olan matın kabinenin ihlasını ve her ikf 
vekaleti imtihanı 1çin müracaat eden veti ve mahiyeti neden ibaretti? Dost- rının bozulacağını ve taahhüdatı ma- münasebetile yapılacak tarafın haysiyetini muhafaza edecek 
tere ala derecesinden yüksek bir ica lar daha ziyade bizim kendilerinde liyesini ifa edememek vaziyetine düşe- merasim proğramı hazırlanmış- ve bütün Hint efkarı umumiyesini ta
zet vermek mer'i değilken onun kud- mevcudiyetini arzu ettiğimiz meziyet- ceğini anlatmış, ve bu hususta mütte tar. mamen temsil edecek bir heyetin lfon 
reti kalemine, şiddeti zekasına mef lerin, sıfatlann, hasletlerin hayali- fiklerin yardımını rica eylemiştir. Beyazıtta Darülfünün meyda- feransa iştirakini temine medar ola. 
tun kalan heyeti mümeyyize kendiSi- mıi.z tarafmdan üstlerine giydirilmiş M. Yenizelosu? .bu teşebbüsatı ne- moda büyük bir geçit resmi ya· cak bir tesviye sureti bulmağı şiddet· 
ne teNddüt etmeden aliyülala dere- hil'atlerle gözlerimize görünen haya. tice.sinde başta. lngıltere olmak üzere pılacak ve gecesi de asker ve le arzu eylemekte olduğunu ispat için 
cesinde bir şehadetname vermişti. letler değıil miydi? Amerika ile Fransa hükQmetleri, Yu- talebe tarafından fener alayları mesai sarfında çekinmiyeceği be-
Memurj)#iffen..fstifa ederek derhal ~end~ i'ıtmW"tJ!ııine ka- 11anistandan bu s.ene harıt borçları mu tertip edHece1<tir. ttt'> -tıı 1ct11 diht görünmektedir. 
mul"affaklye-tle te~vvUç eden vekUee tll olan, ketıdilerl de ba_şkalanna kar- kabili olarak alacakları taksiti tecile lnglllz nazsrları maa,ıar1nı 
te süIQk ettikten sonra artık izdivaç şı ayni takdirlerde ·bulu-öaiı dostlar muvafakat etmişlerdir. Tecil edilen bu Ünümüzdeki sah günü de tay- 1 

indirecekler 
tev.akkuf olunacak bir · merhalei ta· hayatımızın sahnesinde müstear kis taksitlerin yekQnu i~ tam 14 milyon yare cemiyetinin İstanbul dahi- Londra, 16 (A.A.) - Sunday Chro 
biiye hükmüne girmişti. velerle, hakiki simalarının üzerine ge mark yani bizim paramızla 7.000.000 lindeki kaza ve nahiye reisleri nicM gazetesi başvekil ile riifekası-

Durada ist.itraten bir küçük hatı- çirilmiş nikaplarla, mevzu kavait lira kadar bir para tutuyor. Yunan cemiyetin merkezinde feykalade nın kabinenin önümüzdeki içtimaında 
ra zikredeceğ'im: Tevfik Nevzat ts- dairesinde mürettep kelimelerle ve başve-kili, bu tecil mukavelesini imza- olarak toplanarak 30 Ağuıtos maaşlarının birer miktar indirilmesini 
tanbula hareket ederken cebine 0 za cümlelerle bir oyun oynıyan müthike ladıktan sonra I...ondradan ayrılmış- ihtiyarlarile kabul etmek suretile bir 
mana kadar gazetede dikkatle ve ıt- mümessillerinden başka şeyler miy- tır. Görüliiyor ki, Yunanistan Bulgar zafer bayramı günü ve gecesi iktısat ve tasarruf misali gösterecekle 
tırat ile takip etmediği mensur şiir- di? ve Alman tamiratının bu sene tecilin- yapılacak eğlencelerle yeni ilç rini yazmaktadır. Parlamento azası 
]erin kitap halinde henüz ba.c;;ılmı~ Onları elbiselerinden, nfkapla- den dolayı, zarara uğ~a~amış, bila- İstanbul tayyaresinin isim koyma tahsisatının da indirilmesi teklif edi· 
olan bir nüshasını koymuştu, hunu nndan tecrit edince, hususile lisanla- kis alacağı paran,ın ikı mısli bir yar- merasimi programını hazırhya· leceği söylenmektedir. 
hoş zamanlarında okuyacaktı. Jmti- rının altında, dahJ derinlerde, ken- dım temin eylemiştir. caklardır. Texasta zelzele 
han me galesile dolu olan zamanın- dilerlnin bile nüfuzu nazarı erişeml- Hükumet gazeteleri, Yunan ba~ve- ısım konacak tayyarelerimiz Dallas (Texas), 17 (A.A.) -
Clan bir boş saati ancak 0 gaile berta yen ta vicdan harimlerinde muhtazar kilinin bu muvaffakıyetinden sitayişle Beyoğlu, Üsküdar ve Adalar Texasın garhinde ve merkezinde bir-
nf olduktan sonra avdet ederken va manaları istikşafa çalışmak; o müret bahseylemekte ve bunu Avrupa maha- kaç zelzele olmuştur. Bu zelzelelerin 
purda bulmaştu. tep kelimelerle cümlelerin asıl ter- fili siyasiyesi ve maliyesinde haiz oldu tayyareleridir. en şiddetlisi Valantin civarında vuku 

Hemen muvasalatr günü '>eni ilk cemei sadıkasını bulup okumak la- ğu şöhret n nüfuza medyun bulundu Tayyarelerin rakiplerine birer bulmuştur. 
götiişilnde bu izahatı verdikten sonra zımgelince onlardan kalacak olan şey ğunu ilave eylemektedir. altın saat hediye verilecektir. Oaxaco (Meksika) da da şiddetli 
cebinden kitabı çıkardı Ye bana uzata- le yalnızlığınızı doldurmak mümkün Şunu da itiraf etmek icap eder ki, 30 Ağustos gUnü tayyare cemi- bir zelule olmuştur. Burada birçok 
'!'ak dedi ki: - Bunlara meftun ol- olacak mıydı? j--t"t ......... ; ... ·b··-·1··""""""".""i;:~t·~:.......... yeti tarafından rozet dağıtılacak, kimselerin yaralanmış oldukları söy-
·.:r O d d k' k" b l t ·1 · b'" ""k k d 1 t iki an 1 remi!ge aş amış, u un gay- l -1·t d' uum. ereoe e ı ıta ını bastan ş e ;u eıun uyu a ın arı e • i ba "h . k b 1 Bebek bahçesi önünde deniz enm~ e ır. 
başa ezber ettim, tesadüfen bir ;ahi- natı bende bu sualleri uY..andınnağa bazını nakte~chı tet~ı vedmud~k~"leye Fransada clgara içenler 

Ş ıyara nı a''e ao-ım an o u en yarışları yapılacak, Saraybumun-
f e aç, dinle, ezber okuyayım." başlıyordu, ve onlara her cevap ver-

1 1 
d k ~ d,.,' 1. . . b' • Paris, 16 (A.A.) - Fransada tUttl-

u· k d n··ı·· h """' cı. b" dah k er e e anaat etme ı; e ının serı ır da eğlenceler tertip olunacak nu··n safı' varı·datı 3.609.998.028 franga • e o u u. u un ayatı edebivem meg.., azme1.WAçe ıraz a mu ·ave- ha ek t"I .. .. .. dek' .. .. 
Cle beni en derin damarlarımda itmi- met cephe-sini geriye almağa mecburi- d'"r ~·e •;onumuz ı ~~sa;ı ~up~r- ve gece de Taksim bahçesinde baliğ olmuştur. 3.347.238.289 frangr 
nan ihtizazlar.ile titreten bir bu ol- yet görülüyordu; nihayet bir gayri u. ·~ımş .. kadar g~en 1~ kar e 1 e bir müsamere verılecektir. milli müdafaa bonolarının faizlerine 
Ctu, bir de senelerden sonra Tevfik muntazar vak'a bu cephe gerilemesine masat b knın uzerinde şı~, ~adr a ' ktadeh, ve düyunu umumiye amortismanına 
F .k ti b. h k' b .h b" h . . . . a a ne varsa sankı bır en uç u, ve K h b 51• t 1..-i dil . ti 

J re n ır eyecanı 1 unu sırasın- san ır e-ıımet şeklını verdı. b"T" k , d"' d"" b" Irlffi ffiU are e aıı~ s e mış r. 
Cla anlatacag·ım. n· ak ht d b' k · d u un azınoyu şaşkın.a on uren ır Amerlkah tayyareciler Japon• 

ır şam rı ım a ır azıno a .. "'lt"" .1 t f "ld" 
n h t h ·k.ıı. d rk i ·ı· d D"'rt k" . dn- E d guru u ı e e ra a serpı ı. yada mahkOm edildiler u a ırayı 1 <ıye e e en ne e- çı ıyor u. o ışıy IA. peyce e ~ . Dil F lkUy mezar 

ser için ne de muharriri için bir te- geç kalmıştık, rakı Alemıi.nin cazibesi O zaman Ahmet Celadetle Tevfık D er • Tokyo, 16 (A.A.) - Dünya etraJın-
fahur vesilesi bulmak niyetinde de- yemek xamanını saatlerle geri bırak- Nevzat beni iki kolumdan tuttular voe lığında merasim da devir seyahatine çıkan Amerikalı 
ğilim. Yalnız bende hasıl olan tetc;;f. mıştı. Ben ber muıtat üç yarım katle- d~şarıya çık~_rarak _bir arabaya bindir yapıldı tayyarecilerden Hernedon ile Pang-
rJ kaydetmek istedim, yoksa o za- hi su ile doldurarak onlara refakat e- dıler, eve gonderdıler. born memnu mıntakalar üstünde uçup 
maıı için yeniliğine nazaran belki diyordum. Niçin? Kınm harbinde ölen Fransız as- dolaştıklarından dolayı para cezasına 
şayanı dikkat olan hu seylerin bugü- Ahmet Celadet, Tevfilc Nevzat, o Bir mukabelemden mi korktu~ar? kerlerinin hatıralarını tebcil için mahk\ım edilmişlerdir. 
ne nispeten çocuklukla;dan ibaret ol- ve ben... Zannederim ki daha ziyade onun bir Feriköy mezarlığında dün sabah mera Llndbergln Nevyork Tokyo 
(tuğuna herkesten ziyade ben kanHm. O diye işaret ettiğim zat bizden bıçağı kavrıyarak göğsüme saplamasın sim yapılmıştır. Merasime miralay seferi devam ediyor 

Aile Karataş evine karşı muarız daha büyük bir zat idi ki ismile ya- dan korktular. Saru riyaset etmiş, hükumetimiz na- Petropa,·lovski, (Siberya) 17 (A.A.) 
btr cephe teşkil etmişti, erkeklerden de-tmiyeceğim, hepimizin dostu idi, lşte bir saniye kifayet etmişti, bu mına da bahriye kaymakamı Sırrı, mi- - Lindhcrg ile karısı Petropavloskda 
Ziyade kadınlar, başta nine, halalar, bilhassa bana dost idi ve senelerden senelerce dost olan adamın yüreği- ralay Hüsnü beyler hazır bulunmus- yere inmişlerdir. Çarşamba günü 
yengeler vesaire". beri bana en merbut, en sadık bir mu ni meydana çıkarmış, içini dı şına tardır. Miralay Saru bir nutuk !:ıÖ;. Tokyoya gitmek üzere tekrar havala-

Bu muhalif vaziyeti muhik gös- bip berahinini verirdi. ~virerek muhteviyatını boşaltmış idi. lemiQtir. Bugün a ... · . . it 1_ nacaklardır. 
:&- k b' be ,_. . k •1 • • 'Jf J nı merasım a .---~---
ı.erece ır se p VOıuU. Nezıh Yeya Pe eg enıyorduk, pek gülüyor- Onun içinde birikmiş ve nasılsa hır k 1 . Da' rUlfiinun divanı 

ğl 1 ·1 ·· · · · · 1 k · . . . yan as er erı namına tekrar olunacak mazur e ence ere mufıt ıştıgalle-- duk, hır ara ı gaıp hır dost hakkın- an ıçmde zaptolunamıyarak taşıver- t 
re ve pek güzide içtimalara zemin o- da müda,·elei hissiyat edilmeğe başlan miş, do~tun bir düşman oldu~una ~e ır. ___________ _ 
Jıan Karataş evinin aleyhinde hasıl o- dı. O, derhal bu dost ~in pek ağır hadet eden bir zehir yığını çıkıverdi. 
labilecek muhalif hissiyat ancak müf- isnadat ile ve rakının tesirinden müte O gece kıendi kendime hırsımdan, 
terfyat kabilinden rivayata, yahut vellit bir zaptı lisan ac:tile söylemeğe yeisimden, ve daha ziyade nefretim
evham kabilinden faraziyata müstenit başladı. Hepimizce söylenen ve ora- den ağladım ve erte i g ün aile evleri 
olabilirdi. da kendisini müdafaa için hazır bu- ne uğnyarak: - J{arar verdim; de-

Aile evlerinden hangisine uğra- lunmıyan.J>ir dostun aleyhinde bu tar dim. 
sam mutlaka 'dolambaçlı mukadde zılisana müsaade edemezdim, mülaye Bu hezimeti l"aklamağa çalışan 
melerden sonra mev'izelere ve ka- metle müdafaaya başladım. bir kısri teh...,..,::.nle ... 
maştına tasvirlerin cazıbelerine mu-1 O birden gözleri kızarmış, dudak Hali! Ziya: Uşşaki zade 

Yoklama muamelesi ve Uç 
ayhk maa,ıar1 

Ağustosun birinde başlıyan 
mütekait, itam ve eramilin, Uç 
aybk maaş yoklamalarına 26 
ahustosa kadar devam edilecek 
ve eylüliin birinde maaşların tev

ziine başlanılacakbr. 

Darülfünün divanı toplanarak mO 
derrislerin maaşlarını bareme göre tes 
bit işine devam etmiştir Yarın sabah 
tekrar toplanacaktır 

Ekmek 8 kuru' 
İstanbul belediyesinden : Ağus

tosun on dokuzuncu çarşamba 
gününden itibaren ekmek sekiz 

ve francala on üç kuruıtur. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s- VAKIT18Ağud~l"l 
~~~~~~~==~~~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!~==== 1 Meyefancıkta Yerli Mallar Pazar karşısında 

1 Adliye Haberleri 1 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan . S A D 1 K 1 Y E H A N 1 N D A 

Miktarı Cinsi Teminatı muvakkatesi B • • • 7\. T t 
ilsküdardald cinftye• 396224 Kilo Ekmek 3269 lira ırıncı 1 ~O er 

tin muhakemesi 63856 Kilo Şığır eti 1198 ,, 

Üskildarda iliya efendi ismin- Dörtyoldaki kıtaat ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarlan 
de birisini öldürmekle maznun yazıla iki kalem erzak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş· 
Niko efendi, Istanbul birinci tur. 29-8-931 saat 9 da ihalesi icra kılınacağından şartname ve 
ceza mahkemesince on yedi se- evsafını görmek ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin vakti 
ne, altı ay, onbir gün hapse muayyeninde Dörtyolda müteşekkil Sa. Al. komisyonuna ve temin 
mabkftm edilmiftİr. atlarını Dörtyolda malmüdürlüğüne, Adanada fırka mubasebeciliğine 
ÖldUrmek kastlle yaralamak ve mevakii sairede mahalli malmüdürlüklerine teslim ve alacakları 

Nermin Hanım isminde bir makbuz ilmühaberlerini kanunu mucebince teklif ınektuplarile 
kızı öldürmek kastile yaralamak- birlıkte mezkur Sa. Al. komisyonuna göndermeleri ilin olu· 
tan maznun ihsan efendinin mu- nur. (177) _ 1446 
bakemesi birinci cezada bitmiş- * * * 
tir. Mahkeme, cürmü sabit gör· İzmir Müstahkem Mevki kıtaat ve müessesat için aşağıda 
milş, on sene hapis kararı ver- yazılı erzak kapalı zarf usuliJe alınacaktır. Taliplerin şartname-
mlş, maznun on sekiz yaşını bi- terini görmek için her gün öğlede evvel komiıyonumuza müra-
tirmediğinden, cezasını beş se- caatları ilin olunur. (173) • 1652 

neye indirmiştir. Cins Miktar ihale günU Saat 
15 

Yeri 

Şehrimizde yol 
vergisi 6 lira 

Saman 502200 1 - 9 • 931 iz mir 

Daimi encümen dün belediye 
reisi Muhittin beyin riyasetinde 
toplanmış, yeni pul parası kanu
nunun ne suretle tatbik edilece
ğini görüşmüş ve istanbuldaki 
bükkanlardan üçer liradan iki 
taksitte altı lira alınmasına karar 
vermiştir. Son taksitte beşer lira 
vereolernen yeni kanuna göre 
birer lira alınacaktır. 

Buğday alımı 
Ziraat bankasına he

nllz emir gelmedi 
Ziraat bankasına olan borcuna mu

kabil köylüden buğday ve arpa alın
masma başlanması için şehrimiz zira
at bankasına merkezden henin bir e
mir gelmemiştir. Birkaç gündenberi 
§ehrimizde bulunan ve bu hususta tet· 
kJ.kat yapan bankanın umum müdürü 
Şükrii Bey dün de saat 13 e kadar ban 
kada bu işle meşgul olmuştur 

• • • 
izmir Mst. Mv. kıtaat ve müessesatı İçin aşağıda yazıla 4 

kalem erzak kapalı zarf usuliJe alınacaktır. Şartname ve evsafını 
görmek istiyenlerin 3. Ko. Sa. Al. Ko. nuna ve taliplerin de 
vakti muayyeninde mahalli Sa. Al. komisyonuna müracaat
ları. (190)-17 59 

Cinsi Miktarı 
Arpa 5400 
Saman 1546 
Yulaf 5400 
Sade yağı 2787 

ihale tarihi 
29-8-931 
31.8-931 
29-8-931 
5-9-931 ........ 

saati Yeri 
15 izmir Mst. Mv. 
Sa. Al. Ko. 

Trabzon merkez kıtaat ve mGessesatı için aşağida yazılı iki 
kalem erzak ve mahrukat kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartna
me ve evsafını görmek istiyenlerin Trabzpn merkez Sa. Al. Ko. 
nuna ve taliplerin de vakti muayyeninde mahalli Sa. Al. Ko. 
müracaatları. <191)-1760 

Cinsi Miktan ihale iarihi 
Odun 900000 8-9-931, 
Un 350000 9-9-931 . ... ... 

saati Yeri 
13 Trabzon Merkez 
Sa. AJ. Ko. 

Ço~lu ~e Tekirdağı kıtaat ve müesscsatı için aşağıda yazılı 
muhtelıf cms taze sebze kapalı zarf usulile, şartname ve evsafı 
nı görmek istiyenlerin Çorlu 61. F. Sa. Al. Ko. ve taliplerin de 
vakti muayyeninde müracaatları. (184)-1720 

Cinsi Miktarı ihale tarihi saati 
Muhtelif cins taze sebze 5-9-931 15 

Yeri 
Çorlu 

Gayri mübadillere .,, * * 
d ğıtıl ak bonolar Mersinde 23. ~kıtaat ve müessesa- -r=:::::::=:=::::::::::::::::=;;-

a ac tı ihtiyacı i .. in 362.000 kilo ekmek, 41000 1 D 1 ' 
> efterdarhk llnları Gayri mübadillere ait bonolar şeh- kilo sığır eti, 9.250 kilo sade yağı ka-

rimize getirilmiştir. Gelecek hafta ba palı zarf usulile 10 - 9 - 931 saat 16 
§Ulda, kıymet takdirine ait raporların da ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
tetkikinden sonra dağıtılacaktır. şartnamesini görmek üzere her gün 

S h d b nda öğleden evel komisyonumuza ve müna 
1 k hane - e za e aşı . . . . 

Satı ı d T h ka ında kasaya ıştırak ıçın de muayyen zaman 
Ç k me vanın a aş an ıır s d . A S .. 

ı.ı urçeş . . lı be oda a Mersın • a. Al. Ko. muracaatıarı 
Marmaraya nezareti~ 9dnduma~~ ·r ş hane ilan olunur. (161) - 1525 
ve milştemi!Atlı muce et gı * * * 
satılıktır. içindekilere müracaat (lSS

9
) Eyüp civarında Bahariye araba fab 

Gazi Hasanpaşa vakfı müte- rikasında köhne araba enkazı aleni 
d miinaksa ile satılacaktır. İhalesi 13 

velli kaymakamlığın an: eylül 931 saat 16 da icra kılınacağın 
Kasımpaıa koltukçular mescidinin dan şartname ve evsafını görmek ve 

bademe odalan olbaptaki keşifnam mu· münakasaya iştirak etmek istiyenle
cebince müceddeten inşası yirmi gan rin komisyonumuza müracaatları 
milddetle mevkii münakasaya konulmuş (193) - 1762 

. .. k olan 24 Aırnsros 931 • * • ye yevmı muna ·asa ı>w •• •• 
unu Çat.alca Mst. Mv. kıtaatının ihti-arihinden Eylülün 13 üncü pazar g 

1 yacr için 200.000 kilo un kapah zarf 
bedeli münakasa haddi IAyıkında görü - usulile 13 - 9 - 931 tarihinde saat 
düğü takdirde ihalei kat'iyesinin icrası 15 te icra kılınacaktır. Taliplerin 
mukarrer bulunmuş olduğundan inşasına şartnamesini okumak üzere her gün 
talip olanlann teminat akçelerile beraber öğleden evel ve münakasaya iştirak 
yevmi mezkOrda saat 14 te Kasımpaşa- edeceklerin vakti muayyeninde tek
dakl vakıf idaresine müracaat eyleme· lif mektuplarile birlikte komisyonu4 

muza müracaatları. (192) - 1761 
!eri. ( 1781) 

EZ2 -

Ankarada yeni mahzeni evrak 
binası arkasında inşa edilmekte 
olan depo binasında noksan 
kalan aksamın ikmali yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile 
mlinakasaya konulmuştur. Talip
lerin yüzde yedi buçuk muvak· 
kat teminatlarile 24 Ağustos 931 
tarihine müsadif pazartesi gllnü 
saat on altıya kadar Ankarada 
Maliye vekaleti inşaat komisyo
nuna ve fazla malumat için İs
tanbul Defterdarlığına miiracaat 
eylemeleri. (1785) 

• • • 
Istanbul Defterdarlığından: 

Kiralık kagir dükkan, No. 104 

Tarabya caddesi, Tarabya Bo
ğaziçi, aylık kirası 10 Jiradır. 

~~iralamak açık arttırma 23-8-931 

pazar günü saat 15 te Defter
darhicta. (M-3) • 1271 

Bir ailenin huku!d ve mali blltün işlerini deruhte eder. Emlak 
ve servetin idaresini fizerioe alır. Vekiletoame, protesto muka

vele yapar, icra ve isticar kunturatları tanzim eder. 
Tele fon 2, 1656 

Tütün inhisarı umumi 
müdirliğinden : 

680 metre bez hortum satın alınacaktır. 
15000 kilo fersude defter ve evrakı matbua satılacaktır. 
Balada muharrer iki kalem eşyaya talip olanlar nümune ve 

şartnameyi görmek için her gün ve pazarlık için de 2 - 9 - 931 
tarihinde çarşamba günü saat 10 da teminat akçelerile beraber 
Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. (1764) 
~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-~----

M ün aka sa temdidi 
Zonguldak belediyesinden: 

Zonguldakta yaptırılacak beton arme iskelenia münakasası 
26 ağustosa temdit edildi. Taliplerin saat on altıda aleni müna-

kasaya iştirakleri ilan olunur .. (1797) 

Maarif vekaleti terzilik mektebi 
müdürlüğünden : 

1 - Talebe kayt ve kabulGne başlanmıştır. (15 Ağustos-15 
EylUl) 

2 - Mektebe kayt olunabilmek için ( Asgari ilk mektep şe
hadetnamesi, sıhhat, göz raporları, aşı şehadetnamesi, nufus 
tezkeresi ve dart vesika fotoğrafı) ibraz etmek lazımdır. 

3 - Mektep nihari, muhtelit, meccani ve her gün devamlıdır. 
4 - Yaş 13-17 olacakbr. 
5 - Mezuniyet ve ikmal imtihanları 10 Eylülden 25 Eylfile 

kadar icra edilecektir • 
6 - ifbu imtihanlara dahil talebelerin 1 • 10 Eylüle kadar 

mektebe müracaatlan. 
7 - Fazla malGmat mektep idaresinden verilir. 

Adres: Sultanabmet Dizdariye mahallesi Telefon No. ı2480 (1786) 

Jandarma imalathanesi· mü
dürlüğünden 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla mamul 9000 yatak ve 
12000 yasbk kılıfı salın alınacaktır. MOnakasa 7-9-931 pazartesi 
gilnil saat 15 te Gedikpaşada jandarma imalathanesinde icra 
olunacalııtır. Talip olanların komisyona müracaatla teminat ve 
tekliflerini ayrı ayrı verirler. Şartname imalathaneden verilir.(1772) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
ıt inci Tertip 

2 inci Keşide ıı Eylüldedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
AYRICA: 
( 15.000, 12.000' 10.000' 8.000 ) 

Liralık ikramiye 
Ve: 25.000 Liralık bir 

mükafat vardır. 

At Yarışları miş idi. Bir gün, Roksana yine mu dırmıştır. Barcaldine, Sir Yisto gibi 
ayeneye getirilmiş, ve son vuslata Godolphin, hasmını ortadan kal- (Sülale reisleri = chef de race) 1ar 
intizaren (Hobgoblin) de orada ha- dırdıktan sonra, hala orada duran dünyaya gelmiş ve İngiliz atını bugün 

Yazan : Yar1' ve lsllh encUmenl azasından Atlf -4- zır bulundurulmuş idi. Kaç güRden Roksanamn tizerine atılmış ve etra- kil meVkiine çıkarmıştır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ri oynanan bu ~limaneo~nkar hndakilerin p~ın nazarları önü~ God~phin Arahlanın (Regulu~ ~ 

. ~ .. ·· l da tecrübe ayğırlığına tahsis edilmiş şısında sabrı tükenen Godolphin; bir de naili visal olmuştur. Bu zorlu iz- mindeki bir oğlu, hiç mağhip olma-
Bu malıkane, dunyanm en guu 'di. Haranın asıl aygırı, (Hobgob- denbire çıldırmış, ve kendisini tu- djvacın neticesinde bir erkek tay dün dı. Du at (Eclipse) ismindeki çok meş 

yerlerinden biri olmakla meışh~.r- 1
1

• ) . ·nde bir lnnfüz atı id. (G tan seyislerin ellerinden kurtula • yaya gelmiştir. Roksana ise doğurduk hur atın ana tarafından büyük baba-··•--..4- b" t .. zerinde kaın ın ısmı ., 1
' o- bi ··ı ·· ·· d G d l h' · · dur. Yu~ ır epe u . d 1 h. ) in nzif esi. bu ayg ra . . rak, hasmı cam olan (Hobgoblin) in tan r ay sonra o muştur. sı ır. o o p ının kızlan ıse hepsi 

(c ıbrı ıı P ın ' 
1 

arze (Cad ) J-· • l · b·ı· ._.. ··k olup zümrüt gibi çayırları an • aJd . d. üzerine atılmıştır. e .ı:J1111nı a an y~ım yauu, ı a ı:nı na mu emmel analar olmus-
'dgeshire) şehrinin altı mil mesafesine dilecek kısr ların ız ıvaç arzusunda. Bu iki at arasındaki boğuşma o inek sütü ile büyütUlmUştür. (Cade) lar ve en kahraman atları doğurmu~ 

. d olup olmadık arını meydana çıkar- . 1 .. i ı· l k ı · t• l d ıı· b. ~ kadar uzanır. Asıl parkm cıvarrn a • kadar şiddetlı o muştur ki etraftakı ık yaşın~ ge ır ge mez .oşu ara 15 ~~ ar ır: ıç ır yarış atı yoktur ki Go-
ki çayular şimdi golf meydanı oJ~- maktr. Krsragın arzusu. tahakkuk e: insanlar bunları ayırınafa imkan bu rak etmege ve her girdiğı koşuyu bu dolphın Arabianın kanından bir dam 
_,_ k JJ 1 kta ı'se de (Godolphın derse zavaIJr, (Godolphın) zorla gen lamamrşlardır. yük farklarla kazanmağa başlamış- lasına sahip olmasın Bununla be-~<W\. u anı ma , . . (H bg bl° ) ·r · l · · · 
. . h içtiği çeşmesi, çekılır ve o o ın naı ı vısa o- Nihayet Godolphin hasmının tır. (Cade) ın fevkallde gUullık ve raber; gerek (Darley Arabian) 'Ve ge Arabıan) ın a ırı, su .. .. l d B d .. ste ·y ki G d ı - ' ' · .. · ed k t 

. 1 her şey buyuk ur u. u a. go rı or ' o o · gırtlagını kapmış ve cansız olarak yere tenasübune ınzımam en uvve ve rek (Godolphin Arabian) ın kıymetleri velhasıl ona aıt o an . saıı· 1 · b·ı h k'k· d t' (G d ı hin A b' ) h 
bir itina ile muhafaza edilmiştir. phinın -~n ~ .ıpe drı ı e _ olnun a ı ı serinceye kadar sıkm_ışh~. . k~ rekı, t~ ~ P d ra ıank ın a. ne kadar büyük olursa olsun, eğer 

. ahlar ve bil kıymetını takdır e ememış er ve ken- (Rosa Bonheur) ısmındeki bır res kıkt ınne ını mey ana çı armış ~e (Duc d'.Ancaster, de Wesminstrer, 
Halft, bırçok :eyyl . ziyaret e di aygırlarının rahatça izdivacını samın eseri olup bu mücadeleyi artık bundan sonra bu aygırın şöh- Lord Derby Falmouth ,. s. gibi çift 

hassa at fü::ıkları bu Jer erı . . . b. . b l. . . l l . . . . t' b' d . b 1 tu . ' • , 
. • . d 1 h. ) in vefatın temın ıçın ıç.are} e u za ımane vazı- tasvır eden tab o., ngılız eserlerının re ı payanSIZ ır ereci!yı u mu~ r. leştınnenin yetiı;;tirmenin büyüme· 
~erler. (Mar~ı. Go ; Pd 

1

;iştirmis ve feyi vermişlerdi. hala en me.,hurlarından maduttur. (Cade) ın bili.hare (.Matcheın) is nin ve koşt~rman;n lıakiki' üstatları 
dan sonra, bırkaç e w.··y~·k at sa:ıohiple Haranın en iyi kısraklarından Artist, (Le Duel) ismini verdiği bu mile meşhur oğlu doğmuş, bundan mevcut olmasa idi ingiliz yetiştirici-nfltayeıt zamanın en vu u d l h · · k d C d et T d ' ~ ' 
:r· • e satmıştır. (Roksana) isminde bir kısrak, (Hob- <?serinde, Go .o P ının. uvvet ve aza- a <>n u or, rumpa or, Suan- liği bugünkü mertebesini bulamazd1. 
ınden (M. GraJ) . G M g goblin) e verilmek üzere birkaç defa metine mukabıl ingilız aygırının za cerer, Comus, Hum:pbeey Cllnker, (Bitmedi) (Godolphin Arabıan) og ago · 
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Çanakkale 1 numaralı jandarma 1 Jkf İ k A} t• d • B O R S A 
efrat mektebi müdürlüğünden: ısa ve a e ın en· 

Kilosu erzak cinsi Kilosu Erzak cinsi 
165000 Ekmek 100 Snt 
20000 Sığır eti 5000 Kuru soğan 

2000 Koyun eti 400 Salça 
2000 Kuzu eti 400 Beyaz peynir 

150 Sirke 
4000 Bulgur 300 Reçel 
4000 Kuru fasulye 100 Kuru k•yııı 
2000 Börüke 1000 Adet Limon 
2000 Bezelye 5 Limon toıu 

30Ci Kuru üzüm 500 Yoğurt 
4000 Nohut 500 Adet Yumurta 
1500 Mercimek 5000 Patlıcan 
4000 Patates 4000 Kabak 
500 Kuru bakla 3000 Taze bamye 

4000 Sade 1500 T aıe domates 
3200 Pirinç 4000 T aıe fasulye 

100 Kırmızı biber 
1500 Makarna 3000 Semizotu 
400 Şehriye 5000 La bana 
500 irmik 5000 Pırasa 
500 Un 3000 Ispanak 

1200 Sabun 200 Yeşilbiber 
1500 Gaı 2000 1aze bakla 
1500 Şeker 2000 Arpa 
3000 Şuz 6000 Saman 

7000 Ku u ot 
600 Zeytin yağı 

50 Kuru bamye 
500 Zeytin tapesİ 

150000 l'deıe odunu 
Çanakkalede 1 numarala jandarma yenı arat mektebi için 

yukarıda cins ve miktarları yazılı bir senelik crıalu mütenevvi• 
ihtiyacı 2-8· 931 tarihinden itibaren yirmi giln müddetle kapalı 
ye leni euretile münakasaya konulmuıtur. Kapah ıarf ıuretile 
münakasaya iştirak edeceklerin mezlsür tarihten itibaren komis
yondan alacaklan musaddak prtnamelere nazaran bedeli mu
hammeninin % 7,5 nispetindeki teminatı muvakkate akçesi "eya 
borsa idabnm % 1 O noksanile diğer milli esham ve tahvilltın 
Malsandıklarına teslimini havi makbuz senedini veya banka ke
faletnamesini hamilen ve aleni münakasası icra edileceklerin de 
•ıağıda gösterilen tarihlerde ihalei kat'iyesi kra kılınacajından 
taliplerin Çanakkalede 1 numaralı jandarma mektebi kumandanlı .. 
ğındaki komisyona mürAcaat eylemeleri J&z1md11'. 

Bu hususta izahat almak istiyenlerin ihallb katiye günlerine 
kadar müracaatları ilin olunur. 

Münakuaya vaz'ı tarihi jhale tarihi 
Eyyam Tarihi 
24 2-8-931 
24 3-8-931 
24 ~8-931 
24 6-8-931 
24 S.8-931 

25-8-931 aıth ıünU Ekmek 
29-S.931 çarıamba Makarna, süt 
27·8-931 perıembe Etler 
29-8-931 cumarteıi Bulgur, aade 

31-S.931 paı:artesi Aarpa, saman 
ot. (1598) 

Dahiliye vekaletinden 
Vekı\letçe tap ve neşredflme1' te olan "idare., mecmuaıının 

ob aylığının tab'ı ve sairesi S.8-931 den 29-S.931 tarihine kadar 
pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Talip olanlanıı ıeraitini 
anlamak ve münakasaya jftirak eylemek için Ankarada Dahiliye 
vekAletinde müteıekkil mübayaat komisyonuna müracaatlara dln 
olunur. (1477) 

Zonguldak vilayetinden: 
Zonguldak Merkez viJAyetinde idarei buıuaiye atelyeıinde 

mevcut kabili istimal ve istifade torna, planya, fireze tezglhı 
Ye saç delme makinesile 11ir edevat maliyet bedellerinden yüzde 
ellisi tenzil suretile kalacak yekuna baliği kıymeti mubammene 
ad Ye itibar edilerek bedeli 8 senede ve 16 mOsavi taksitte 
&denmek ıartile mllzayedeye çıkarılmıştır. 26·8·93 t t2'?ibine mO
ndif çarıamba günü ibaleıi icra kılınacağından talip olanlann 
eacllmeni viliyete müracaat eylemeleri ilin olunur. (1538) 

f As. Fb. Umum Mlldllrlüğilnden 1 

Lokomotif parçalatfı
rılması münakasası 

Y ~§ilk&yde bulunan 8 adet lokomotifin parçalattırılmasının 
ihalesi 12 Eylül 9Jl Cumartesi günü saat 15 te icra kıhnecağıkl• 
dan şartnamesini görmek iıtiyenlerin her gün öğleden evvel ve 
uıUnakaaaya iıtirak için de teminatı muvakkatelerini Bakırköy 
mal sandığına badettcslim Vlkh muayyenesin de Bakark6y 
Barut fabrikalarında milte1Jckkil komisyonumuza mlirauat
lan. (908) - 1765 

* .. • 
Aa.Fb.mubafız bölUğü için325çeki odun pazarlıkla nhn alınacaktır. 
ihalesi 12 Eylül 931 Cunı rtcsi gUnü Hat 14 te icra kılınf'(ağından 
prbıımo ye evsafını görmek iatiycDleriA hu ,on 6jledeo evvel 

Ankarada inşa edilmekte bulunan zirai ve baylari en titüle
rin 18457 lira bedeli keşifli sıraları, muallim kürsüleri ve sabit 
yazı tahtaları 20 gün müddetle kapalı zarf usulü He münakasaya 
çıkarılmııtlr. 

ihalesi 2-eylül-931 tarihine müsadif çarşamba günüşaat on 
dörtte icra edilecektir. 

Evrakı fenniyui ve projesi vekalet muhasebesine tes!im edi
lecek bet lira mukabilinde enstitüler inşaat fen heyetinden ve 
rilmektedir. 

Taliplerin illn edilen bedeli keıif üzerinden % 7,5 teminat
ları ve ehliyeti fenniye vesikaları ile birlikte ihale tarihi olan 
2-eylül-931 çarşamba günü saat on dörtte ziraat müsteşarlığı 
kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilan olu
nur. (1485) 

Çanakkale dokuzuncu Jandarma efrat mektebi mUdUrlliAUnden 
1-Çanakkale 9 No. jandarma mektebi talebe efradının 1-ey

lül-931 tarihinden ağustos 931 932 gayesine kadar bir senelik 
iaşelerine muktazi 165000 kilo ekmek 2-8-931 tarihinden itiba
ren 24 gün müddetle kapalı zarf ile münakasaya vazedilmiştir. 

2- Ekmeğin ihalesi 25-8-9:H salı günü zevali saat on dörtte 
viliyet dairesinde icra kı!macağandan ihaleden evvel mektep 
idaresine müracaat eden taliplere derhal şartnameler mektep 
müdüriyetinden verilir. 

3- Münakasaya İ§tirak edecek taliplerin verecekleri teklifp 
nameler şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiyat yazı ve 
rakkam)a ve okunabilmesi için c:çık yazılacaktır. 

4- Bedeli mubammeninin qo 7,5 teminata muvakkatesi sandık 
makbuzu veya hükumetçe maruf banka makbuzları kıymeti mu 
harreresi üzerinden istıkrazı dahili tabviJitile borsa fiyahndan % 10 
nokaanile ıair milli esham ve tahvilatın teklifname ile birlikte 
ikinci bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer makbuz muka-
bilinde verilecektir. ( 1509 ı 

1 
Kambiyo 

1 lna'illz lira11 Kr. 
" T.r .. mukabili Oolar 
•· • frant 

,, l.lret 

.. 

.. 

... ... 

Belı:a 
Orahmı 

b. Frank 
Leva 
f'lorfn 
K11ron 
Slllnz 
Peutı 

l\lart 
Zloti 
rengö 

2o f.ey Kuruş 
1 1'Drk lirası Dinar 

(cn·oneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterlln (lnglflzı 
ı Dolar (Amerika) 

ıo Frıınk {Fransız 
ıo Liret l ltalya 
O ~·rank RelçlkıJ 
ıo il rıh mi [ \'un111 J 
ıo Frank [ls\•fçrel 
20 Leva Hulı:ar J 

1 Florin [fcfcmcnkj 
ıo Kuron [Çekoslovak) 

Şılınıı .A ı'Usturya] 
ı Peıcta jlspMya] 
l Hıy~ı:ııutfAJmanyı) 
1 Zloti Lehistan 

ı Pengö !\' ıl'arlstan 
O l.ey [Romanya] 

20 Dinar Yuı:ostovyıJ 
ı Çevoncç !'e\'}'Ct 

Altın • Borşı 
r.ıecld lye ı harıcı 
flankonnr 1 Çanakkale .3 üncü jandarma efrat mektebi müdilrlüğilnden: 

165000 Kilo Ekmek .. --... ---~-..._..-
1 - Çanakkale 3 numaralı jandarma mektebi talebe ef

radının 1·9-931 tarihinden itibaren 932 seneıi ağustos gayesine 
kadar bir ıenelik iaşelerine muktazi 165 bin l\ilo ekmek 1·9-931 
tarihinden itibaren 24 gün müddetle kapalı zarfla münakasaya 
vazolunmuftur. 

2 - Ekm~ğin ihalesi 25·8·931 salı günü zevali saat 14 te 
villyet dairesinde icra kılınacağından ihaleden cyvel mektep 
dairesine müracaat eden taliplere derhal şartnameler verilir· 

3 - Müııaklllaya ittirak edecek taliplerin verecekleri tek
lifnameler ıarlnamedeki ıerait dahilinde verilecek fiat yazı ve 
rakkamla okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli mubammeninin yüzde 7,5 teminata muvRkkatası 
sandık makbuzu veya hDkumetçe maruf banka makbuzu kıymeti 
mubarreresi üzerinden istikraıı dahili tahvilitile borsa fiatından 
yüzde 1 O noksanile sair eıham ve tahvil!tın teklifname ile bir
Hkte ikinci bir zarfa koyarak komiıyona birer makbuz mukabi
linde verilecektir. (1510) 

Çtlnakkele dokuzuncu Jandarma efrat mektebi mUdUrlUgUnden 
1 - Çanankkale 9 No. lu f andarma mektedi hayvanatının 931 

cylOI den 31 Ağustos 932 gayesine kedar bir senelik iaşelerine 
muktazı 243000 kilo arpa 8-8-931 tarihinden itibaren yirmi dört 
gün müddetle kapalı %arf ile rnlinakasaya vazedilmi~tir. 

2 - Arpanın ihalesi 31-8-931 pazartesi günü zevali saat on 
dUrtte vJliyet daireeiode icra kılınacağından ihaledt-n evvel mek
tep idaresine müracaat eden taliplere derhal şartnameler mektep 
müdüriyetinden verilır. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri tekHf
nameler şartnamedeki şerait bahilinde verilecek fiat yau ve rak
ka mJa ve okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli muhamminin % 7,5 teminatı muvakkah:si sandık 
makbuzu veya hükümetce maruf banka makbuıları kıymeti mu
harriresi üzerinden istikraz dahili tahvilatı borsıı fiyatlarından oo 10 
nol<sanı ile sair milli esham ve tabvılahn teklifname ile birlikte 
ikinci bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer mal<buz mu· 
kabilinde verilecektir. (1507) 

Karacabey Harası müdürlü
ğünden: 

Keıif bedelleri mecmuu yirmi bir bin üç yOz yirmi lira otuı 
beş kuruştan ibaret bir memur evi ile iki koyun ağılı 31·8·931 
pazartesi gUnii saat on beıtc ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usulile münakas•ya vazedilmiştir. Şeraiti anlamak, ke~if ve pları· 
ları görmek istiyenlerin hergün Hara müdürlüğüne müracaatları 
ve talip olanların da teklif mektuplarını ve ehliyet ves kalarmı 
ve yüzde )edi buçuk teminat akçesini hamil olduğu halde ihale 
günn muayyen vaktinde Hara merkezinde hazır bu'unmeJarı ve 
bundan eni iki memur evi, İki koyun ağılı ve bir laboratuvar 
inşası için verilen ilanın hükmU olmadığı. (1667) 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla 96800 metre yazlık elbi· 
selik kumaı satın alınacaktır. Münakasa 7.9-931 pazartesi günü 
saat 15 te Gedi~ paşada jandarma imalathanes nde icra edile· 
cektir. Talip olanlarm komisyona müracaatlarile teminat ve tek
liflerini verirler. Şartname imalathaneden verilir. (1773) 

:::::p:;::::::r:::::::::ı:::::::::::::::=ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ve münakasaya İftirak için de teminatı muvnkkate!crlni Bakırköy 
Malsandığma badettcslim vaktimuayyeneaiinde Bakırköy Barut fabp 
rikaaında mUteıekkil komisyonumuza müracaatları. (889) - 1766 

Ton 
1000 Kuleli As kert lisesine 

650 Harbiye Mektebi 
800 Tıbbiye tatbikat haatancşi 
730 Tıbbiye mektebi 
400 Cülhane hastonesi 

3580 Yekün 
Yukardaki isim ve miktarları 

yazılı mahallere beş oartnamed6 
kapalı zarf ıuretile lAvamarin 
kömürü satan ahnacaktır. ihale
leri 14 eylül 931 pazartesi günU 
saat 14 te islanbulda Harbiye 
mektebinde icra edilecektir. Ta· , 
tiplerin şartnamelerini görmek 
için komisyona müracaatları Ye 
İftİrak için de şartnameleri vcç
hiJe hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını yevmi ihalede müselıel 
numara'ı ilmühaber mukabilinde 
lrnmisyon riyasetine vermeleri 
ilan olunur. (50) .. 1612 

1(. 1(. :(. 

Kılo 

3900 Tıbbiye Mp. 
3500 Tatbikat hastanesi 

80000 Piyade Mp. 
7800 Kuleli Hsesi 
5500 Cengelköy Orta Mp. 

33000 Baytar Mp. 
ı~37uo 

K:ıo 

110000 Suvari Mp. 
ıscooo Topçu NakJiye Mp. 
100000 Topçu Atı, Mp. 
8000') Ölçme taburu 
ı ıoOJ Glilhane hastanesi 

5000 Maltepe lisesi 
7~00 Gedikli Kç.Z. ih. Mp 

70000 Harbiye Mp. 

5::S:.füOU 
Yukarıdaki isim ve miktarları 

yazı'ı mahallere iki şartnamede 

olarak pazarlıkla ot satın alına
caktır. Pazarlığı 22 ağustos 93 l 
cumartesi gilnü saat 14 t' Har .. 
biye mektebindeki mahalli mah· 
susunda icra edilecektir. Talip
lerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları \'C işti
rak için de vakti muayyeninde 
hazır bulunmaları ilin olu· 
nur. (54)-17 ı 7 

ıflatbaamıza gelen eserler: ------------------Tavuk 
Fenr.f tavuksuluktan hah eder, 

her ayın orta ında çıkar değerli bir 
mec:mundır. Yedinci numarası in ti ıır 
etmiştir. 
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TOPTAN FiATINA PERAKENDE SATIŞ 

Galata 

Erkekler • • 
ıçın 

lnglliz 

MuHm~ılnrı 8
1
/2 LiradH 

itibaren 

Çevrilebilir 

Muşom~uıur 121/2 ,, 
Mü fi on ile gabardin 

Par~esüleri 221/2 '' 
lren~totlar 13

1/2 ,, 
ingiliz biçimi 

Kostomler 181/2 ,, 
... 

Cihanşümul Marka 

• 

Empermeabilize 

Karaköy 

Hanımlar • • 
ıçın 

Deri taklidi, mütenevvi renklerde 
Çevrilebilir 

Mu~om~olor 
Müflon ile gabardin 

Pnr~esüler 
ipekli 

121/ liradan 
2 itibaren 

'' 
Mu~um~nlnr 2r / 2 ,, 

Çocuklar 
lnglllz 

MuHm~olnrı 
l rençtotlnr 

YUnlU 

Pnltolnr 

Pardesüler 

• • 
ıçın 

'' ,, 

Lira 
Erkeklere mahsus pardesüler, paltolar, kostümler ve muşambalarla Hanımefendilere mahsus 

ipekli mantolar ve muşambaların müntahap ~eşitleri 

rıııuıHııllHlll F E N. N i 

! 

SiKi 

Bahçekapıda Albn çizme 

§ Kundura mağazasından tedarik edilebilir. Kunduralannızı R O N T K E N 
ı= 

E. il e lilabilirsiniz. Bilhassa sıkı kunduralardan en fazla muztarip olan s 
§ Hanımefendiler ayak kemikJerini kundura içinde görebilirler ve bu ~ 
l_ suretle de sıkı ve dar kundura giymekten kurtulurlar. TeL 20437 ,= 
~11111ııııııııı1111111ıııııııııuııııı111ıııııııııı1111111ıııııırıı111111111ıııııııııuuıııııııııııııııı11ıııı111ıııııır111111111ııııııııı1111ııııııııımııı11111 
5 dönüm miktannda tarlanın tamamr. 

802 - Kartalda kahnci esnaafından Hüsnü ağa bini Mustafa a
ğanın eylül 308 tarihli tapu senedile uhtesinde mukayyet Kartalın çiftçi 
soliağında kain atik 78 zira cedit 44 arşın 81 kirah 59 parmak miktarında 
bir kıt'a arsanın tamamı. 

ı -901 - Kartalın soğanlık kariyesinde sa.kin Saliha hanım bin
ti hacı Sunnullah ağanın 25 - 7 • 1288 tarihli senetle uhtesinde mukayyıet 
mezkur kariyenin Kartal yolunda kain 4 dönüm miktarında tarlanın ta
mamı ve yine ayni tarihli tapu senedile uhtesindıe mukayyet mezkur 
kariyenin defneli bostanda kain 2 dönÜ'm miktannda tarlanın tamamı. 
Ve yine ay;ni tarihli tapu senedile uhtesinde mukayyet mezktir kariyenin 
'Ahlahlı tarlada kain 4 dönümü havı tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli 
tapu sene~me uhtesinde mukayyet mezkftr kariyenin altr bağında kain 2 dö
nüm miktarında tarlanın tamamı ve yinıe ayni tarihli tapu senedile uhte
sinde mukayyet mezlkur kariyenin orta dağda kain 4 dönümü havi tarlanın 
tamamı ve yine ayni tar ihli tapu senedile uhtesinde mukayyet mezkur kari
yıenin orta dağ mevkiinde 2 dönümü havi tarlanın tamamı ve yine ayni 

tarihli tapu senedile uhtesinde mukayyet mezkCtr kariyenin Eğr.ek yerinde 
kain tarlanın tamamı v-e yine ayni tarihli tapu senedile uhtesinde mukay
Y,et mezk\ir kariyenin yel değirmeninde kain 2 dönümü havi tarlanın ta
mamı. 

589 - Kartalda sakin Hasan oğlu lsmail reisin teşrinisani 311 ta
rihli tapu senedile uhtesinde mukayyet Kartalda kain 210 zira miktarında 
bir bap hane arsasının tamamı. 

Yukarda tapu senetlerinden numaralarile mevkileri ve miktar 
ve envaı: çıkarılan gayri menkul mallar sahipleri borçlarını yapılan tebli
gata rağmen vermediklerinden dolayı satılmak üzere l2 - 6 - 931 tarihinde 
bir buçuk ay müddetle birinci arttırmaya çıkanım~ idi. Bu müddet zar
fında talip çı:kınadığı için bu kerre icra ve iflas kamınuna tevfikan 20 gün 
müddetle 2inci arttrnnıya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 7-9-931 
tarihine müsadif pazartesi güııü saat üçe kadar Ziraat Bankasının lstan • 
bul şu:beQne gelıneleri ilan olunur. (1780). - -

•y / • :i l~, • ' , • ..ı 

,,.~,~.~""~,~.~,:, ~~~~ .. I 
Şube A. 5lrkecl Mühürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 

(ANTALYA) 18 Ağus

tos Salı 17 de Sirkeci nh
bmmdan hareketle Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gireıon, 
Trabzon, Rize Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Polat-

1 hane Tireboluya da uğrıyacak
tır. 

·--------------~ --..-111u:n:ı:::mı11Rm:cn:ını::: r . -

ıı~~rı .. .. .. .. 
ii Karadeniz posrası S: .: ~ 

H f r z U f U nı va~uru ı9 ~ 1: Agustos :: 1 •• 

il Çarşamba !I 
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Her Jyodo= Vinol 
SIRRI EN:\JER 

Zafiyeti umum~ye 

Fakrüddem 
Göğüs hastalıkları 

ve ./ 

Romatizmanın· 

.en mükemmel 

ilacıdır. 

:Kuvvet 11a.çıarının serefrazıdır. 

Umumı deposu: Fatıh'te Sırrı Enver .Eczanesidir. , 

Ufak şişesi 50 büyüğü 80 kuruştur. 

=I G·· .. k s. k . b :: i unu a şamı ır ecı rı - n 
ii bmından hareketle (Zongu~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

g dak, İnebolu, Evrenye, Sam- i~ -- Kız ve Erkek - Leylt ve Nehart --
~ sun, Ordu, Gireson, Trabzon, ii 
~ Sürmene ve Rize) ye azimet ii 
u ve avdet edecektir. aa .. .. 
iS Fazla tafsilat için Sirkeci, ~~ 
is Yelkenci hanındaki acenteli- g 
H ğine müracaat. Tel. 21515 H 
::: ::::::: :::::::::::1::::::: :ı:: :::::1:: ::: ı :: ı:=:un11K= 

ZAYiLER 

Refikamla benim nüfus tez
kerelerimizi kaybettik. Yenilerini 
alacağımızdan eskilerinin hükmü 
yoktur. Vakı t matbaası mürettip 

Şevket \'e relikası l\lediha 

m 

istiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talabe kaydına başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabilir. Şehzadebaşı - Telefon 22534 

C lstanbul Belediyesi ı lanları 
Pazarlıkla 10 kilo kinin satın alınacaktır. Talip olanlarm 65 

lira teminat akçesi getirmek şartile 20 ağustos perşembe günü 
saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmeri. ( 1791 ) 

Mes'ul Müdür: Refik Ahmet 


