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geçit resmi yapılacak 
çanakkale şehltllklerlnl ziyaret ueyetl 
dBn gitti, Dumlupınar heyeti de yarın 

hareket edecek 

ç.-kk•I• .. hltlerlnl zlprele giden heretten bir grup 

Gazi Hz. Büyük taarruz ve Zafer! 
Yazan : Mehmet AslDl 

Gazi Hz. d&n DolmaWap 
aarayında istirahat etmifler, lüç 

bir yere çaknıamlflarclar. l•••••••••••••••-•••••• 
Meclis reisimiz 

Meclis reisi Klam pata Hı. 
dOn Adaya gitmitler ye pce 
orada kalmışlardır. 

Bu da bir rekor! 
iki Amerikalı tayya

. reel Istanbulda 
Tanare ile en ,.,,.. dewrl 
llem rekorunu ırı1r•c•k .. r 
Don tebrhnize bir Amerikan 

tayyaresi gelmiftir: Tayyarenin 
rakipleri M. Rif8rd İfollpartoa De 
Moye M. Stephenı cllr. Baalarclan 
ikincisi tayyarenin ..Wbicllr. 

M. Ritart d&n bir mulwrlri
mize demlıtir ki: 

• 
" lzmire 1. • ' ge ınız . ,, 

BOyftk Gazinin bu emri, tarihte bir dllnflm 
noktasının ytlksek işaretidir 

Zaydlar için aulhperverllk tabR bir ••rdlr. Halbukl .... 
aulh~•rllk dUfmaliını mahvedecek kuclreb mallk 

olanlenn g8stereceıı aulhperverllkUr 

Çanakkale §elıitlerinf ziyarete gf- Dumlupt1IUll' me raslml için 
tleeek olan heyeti gittiren aeyrisefa- Domlupmarda yapılacak olan W 
inin Gtilcemal vapuru dUn akpm ıaa- ağustos mer8Bİ.llline iştirak edecekler 
at 19 da Gala rihtımmdan kalkmıştır. de yarın sabah saat dokuzda Haydar. 
Vapurla c. Halk fırkası reisi Cevdet paşada trene binecekler, dofruca 
Kerim, VflAyet idare heyetinden ha- Eskişehire gideceklerdir. Eskişehir
zı zevat, mahtelf f mflessesat ve cemi- de Ankaradan gelecek olan vagonlar 
7etler mlmeulllerl ve bir çok ziya- da trene ballanacak ve Afyona giJlile-

"Gezmek için _,abat ecllfo
ruz. Devrialem ıey•ti ppmak
tayız. 1930 aeneaialn ilk ,eatı 
Hollivuttan hareket ettik. ~ ... 
yorka geldik. V apaail iasıiltere
de Sokaptona 1~ Oracln 
itibaren ıeyabatimiıe açarak de
vam ettik. Pariste aç ay kaldık. 
Pariıten ispanyaya f au, Ceza· 
ire gittik. Sahnl-leblrden geç· 

reı~ ptmJtlerdir. eektfr. 
Vapurda şehir bantfosu ve saz he· Adana, Sivas, Kar••rlden de 

yeti vardı. Vapur bu sabah sekizde bir heret Dumlupınar11 gldlror 
«a.Ut»oluya vaarl olacak, orada vsliyi, Ankara rt (Telef onla) - 30 ağus
bua aentı ve Edirne, Kırklareli, tos Zafer bayramını tes'it için burad:tn 
Tekfrdaiuaclan gelen heyetleri alacak, Domlupınara gidecek heyet tamamen 
ÇanaJrlraleye sidecektir. Çanakkale- seçilmiş ve isimleri gazeteciler birliğine 
aea •• yapura iki yüzü mütecaviz ka- bildirilmiştir. 
tlat- ft •rkek binecek, sonra boiaza H B M . . 

"k 7aa - S -ta ve bir mtlddet Repn İlmin-
deki vahada yere ·aoclik. Sahrada Tilrk ordusunun Ymıan ord11811 Bitin pllnlan bMlrl&IUIUf, •tıt1a 

k N tizeriae yapaeafı taarruz plAm tama baıırl*an )'l.)Jdmf olan bUylk t. 
uçar en çok sıkınb çektik. • men tesbit olunmuftu. Bu plA.ıun tatW. arruz bafkyac* Wf. 
hayet Mısıra ve oradan lstaobu· katma ait teferriiat yine tamamen ka- Fethi BeJia Parlate ve Londrada 
la geldik. Buradan afak merba· rarllfDUftı. Milll ordu bu noktai na- nasıl karşılandıjı malGıadar. Bflhu
lelerle Amerikaya clln111ek isti- zardan bütün hazırlddannı yapmağa sa o vakit İngiltere bqftkill ol• 
yoruz. Bu ıureUe ea pvaı dev· başlamışaı. Gazi Hz. planın tatbiki i- (Luitcorç) tarafmdan ~J: 
riilem seyahati ,..,..nu kırmak le Yunan ordusunu Anadolu toprakla; kabul edilmediii heab • 

h k t dil kt. Boğ da eyet • • IUechsı, Halk fırkası, 
dofru are e e ece ır. az bel d' . . . . 
l ::.o......: .... ı. · ·ı· c ·det K.orim e ıye, vılayet mecl ısı, baro, An-

••p .,<ıuasına gırı ınce e' "" k d-ı··i b" .. ...,. 1 Ber ÇaeMble barb.iıle ait bir Jüt• ara - utun mıı:atep er, Htmayf'i 
llylfyeeek, boiazın kenarlarında Y•f euaı, Hm.il .iJlmer, Tayy~n eemb'etf. fikihidiJiL Tarilfttiia liliii nnda lJilha edecethae dair olan ka- Fethi Bey gerek PiHllM; 

1 rlnl _... --L r -Lk 1 h rbinl f!D bankalar mUıncsslllerinden ibarettir. 
e •-·ere.--. 'lıfan- a e a Husul tre11 camartesl wtlnl ll de 

afak teferruatına kadar anlatacaJdır. AnkaraAlan hareket edecektir. 

··Tbe fl)'lng Carfet,, dlr. TUrk- nütlnl icap edealere 8Öy1Uyordu. nu- Londrada ,aptıtı .. ,... tefebbUsJe. 
t .. ytlk nutbnd~ lpret ettilderf veçhile rin fUdeslz oldafana kanaat •eıtlrdlt 

~eye ercemeai: Uça" hah. 1 ay• bu kanaatlerini bflyfik millet medisill· tea IOllr& netle97f Guıl Hazretlerine tıl1 
C8"det Kerim Beyden sonra Kaclın· Zaferi tes'it için Adana, SiYaS, f s
Jar birliğinden iffet Halim Hanımla tanbul, Kayseri gibi şehirlerden de 
Hukuk fakUltesfnden bir kenç hitabe- he etler elecektfr. 

11 elderdir. Vapur Anafar· 1 il 

yaremiz çift aabhlı, 416 litre deki muhaJ.lflere bile ifade ediyordu. grafla bfldlrdl: . 
benzın almaktadır. Bir yere in· Bununla beraber bUyUk halllkAr - Vaziyet budur. Ben ne yapa.. 
meden ıekiz buçuk aaatte 800 yine milli amalinılzin kan dökUlmeksi- ynn? emrinizi bekliyo1'1111l." dedi. 
mil uçmaktadır.. zin istihsali imkA.nı olup olmadı- Fethi Beyin bu telgrafına nail ler siy yec A b hizalarına 1;a. Afyonkarahisar belediyesi 30 a;tus-

talardan ve rı omu b h b' i f ti h f 1 burada me,.ıet tos pazar sa a ı ır çay z ya e ve ,;ğ. Nafia veklllnln tetklklerl flıııı araştınyordu. Hiç olmusa büyük bir cevap verildiğini tahmin edel'Bi
taarnrıun mucip olacağı insan ve nfz? dar gidecek, 8 ız a; .. Ulecektir. \ ya· lede de bir öğle ziyafeti verecek-

okuyaeaklar, sonra on tir Çangın, (A.A) - Nafia Tekili mal telefatınm mes'uliyeti dUfllJanJa. - Jzmire gellnJzt" 
dl Ü te Çanakkale ve Geliboloya • 

par n ş ralardan binenleri brrak- O gün Domlupınarda nutuklar sa7 
uğnyarak bu bah saat ıo da Ji. lenecek, ve askeri geçit resmi yapıla. 

Hilmi B. timdi Aptarı istaıyo- ra aft oldufunu efün umumiyeye Evet Gazi hazretleri kendi imza. 
nunuou teftiı etmek üzere hare· ıiistermek istiyordu. Gazi Hazretleri- lan ile bir taraf tan Fethi Beye bu .,.. 
ket etmiıtir. Ôğle yemeğini H. nin Fethi Beyi taarruzdan evvel Pa- vahı yazmıştır. Diğer taraftan orcl..ı 
fırkaaında yedikten sonra ıonra r1se ve Londraya gindermesi sırf bu na taarruz emri vermi§tir. Fakat 
Kalecik yolu ile bugtın Ankara· 'DUD iç.indL Fethi Bey Yunan askerleri· Fethi Bey cevabı aldıfı zaman naan.
J• d6necektir. nm Türk topraklarını kan dökmeden sını bl r tUrut anlryamaJIMftlr. Çtlnldl 

tlktan l!IOnr& yann sa caktır. 
manımıza geletektir. 

Türk eczacıları bir Rus ameleleri 
l~~-:ı==~~~~--=-=--==-=-=ltahllye etmeleri için Fransız ve lngilh o vakit henfiz bfiyilk taarruz haf' 
:falıata çlkmıılardır. Bu ameleler, hilktmetleri nedinde te§ebbiisatta bu lamamış olduğu gibi Fethi Beyin Loa ıirket vaptılar Bir kar ~ttn sonra 

czacıhia j şehrimize geliyorlar 1~tin Rusya fabrikalarında beş senelfk lunmafa ptmifti. dradan lzmlre geHnceye Jladar bu .. 
T&rk eczacıları, e 

ait madel~rin mOstabza~laı;mı 
yaparak satmak, meml~ketı~ ıp
tidat tıbbi maddelerinı ıstıhs~I 
ve ubfıaı, harice sevkiai temın 
etmek ve eczacıhğa mllteallık 
tieeari itlerle meıpl olmak tıze
n bir tirket tesisine karar yer-

miflerdir. 
Sermayesi ( 25) liralık 1~ 

· b bın hiueye ayrılan ylrmı et 
Tirk lirası olan bu ıirketin adı 
(Tlrki,e eczacılan IAboratuvan 
Tork anonim tirketi) dir. 

Alb ay evvel yapılan içtima
da aeçileD idare heyeti, toplan· 
tıda ekseriyetin bulunmama• 

dolıyıaile ticaret mahke'?~since 
tasdik edilmemitti. Bu ıtibarla 
d6n ıirket mOessisleri eski Tllrk 

oeatı binasında toplana~ak ~eni 
id8J'e heyetini ıeçmiılerdır. Riya· 
ıete Nijde meb'usu Ahmet Vefik 

B., uahklarada kimyager Mus
tafa NeYzat, Eczacı Ômer Kenan, 
HU.eyin HlisnD, Mnnir, Mneyy~t, 
Niyazi Ye mOrakipliğe HOseyın 
H&enQ beyler seçil.niılerdir. 

Şirkat tucil muameleli biter 
bi••• faali1ete geçecektir. 

:ı et~lkatı eauında en ziyade la- Bu suretle bUytlk Mustafa Kemal sir vatan parçasmın kurtulaeafnu 4a 
ly aoetermq olanlardandır. l'k- Avrapaya karşı bir elinde (uytindalı), tahmin etmek elbette mtimkfin dejfldf. 

;ma.,:em1sı Rusyadan hareket etmit clJier elinde (kılıç) olduğu halde dikil- Maamaflh Fethi Bey Gaziden alcll-8: rg, Londra, Pirminıam, Man m1ş bir ıulh ve harp ilAhma benzi- ğı cevaba teıvfitc hareket ederek An-
ç~ ~~ ufradıktan -:n;a Ceneveye yordu. Sulh şartlarmnız kabul edil- karaya gitmek üzere Londradaa ta. 
pim~ er:b. Pazar.!_ n de lstanbala Jqediii takdf rde artık zaruri olarak (Luti en sayıl ayı ~"'rütlz) 
P e.na urada .-,. Sin kalacaklıır- -=--==-=========:==:====::=====:::m;;;ııaıı--=--

dır G.. &ene de oldutu libi Rua <l'lle Hariciye vekili dün akuı m 
Je.t fllııimizl gaeeektlr, ~.,. 

Kendilerini karplaınak ve gezdir- c h k tti 
mek fçla belecliyece bir profram hazır- en evreye are et e 
lanmalLtadır. Vali Ve belediye rellli 
Mulıiddin Bey PJ'Oiraım teUdk etmek
tedfr. 

Bir lnglllz gazetesi ne dlJor ? 
SoYyet amele •nahlarmm Man

çlstere muvualAtlan dola)'lldle Man· 
çester Gardiyan pzetıeef btlytlk bir nı 
kale Defl'9tmlftir. 

"Bu makalede mer.ktr eeyyahlann 
nldllptan eonra yapml'f olduklan ba 

blrlnd 1eyahatl difer alellde aeyya1l· 
lardan başka olap banu llıat bir heye. 
tfn tetkik 1eyahatfnten farksız oldufu 
JUJlıyor ve •emir amele aeyyahla
nnın Darissinayalan, şehrin pyanı 
temap yerlerini bUyilk bir dikkat ve a
IAka ile ziyaret ettikleri zikrediliyor.,, 

Rus amelelerlnden iki kadın yor.,. 
Sovyet Rusya htikGmeti ge~ lenf "Sovyet amele H1)'8hlan kendi fa-

en iyi f&lıŞ&D amelelerfnden seçerek allyetlerinin aemerelerlnden olup Vlk· 
bir Avrupa seyahati yaptmaıftL Ba korsa fabrlkalannda inşa edilmekte .,. 
sene de bu tanda bir eeyahat yapılma lan Sovyet ittihadına ait ılparft m!tkl
ta başlanmış ve Ukraina isminde bir nelerin liDalfD1 ,aldlaea alna...., 
ftPUla 300 kadar kaclıa erk* ... cUr. 

Hlricire vetm Sirkeci Jsıasyonunda 

...Mıcblbadea ·~ 

Si AğaltOI pO Cenenecle 

toplanacak olan Avrupa bir&fl 
komi.yona mlbakeratına hllk6-

metimiz namına iıtirak edecek 

olan hariciye vekilimiz Tevfik 

ROftO B. dGn akıamki ekspresle 

Sirkeci İltaıyonundan hareket 

etmiftir. Tevfik ROıto Beyin tq

yiinde İngiliz, Rus, Irak, Japon. 

Bulgar sefirleri ile Vali MuhittiDı 
meb'uslardan Rasim Ferit, Mul
telit m6badele komisyonu reisi 

Şevki, Nebil, Kadri B. ler ham 

bulunmuflardır. Temk Roıttı 
Bayle birlikte kalem mahsus 

mtldllrll Kemal Aziz B. de ba
luamaktachr. 
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tanbula, yahut Anadolunun diğer bir 
limanma değil, lımire bilet abrak 
bir vapura binmiştir. Bu npur lzmi
re geldiği zaman lzmirin Yunanldar· 

SON 
=;a A ·a 1BL1 R 

dan kurtarılmış olduğunu görmüş. Devlet bankası 
Gazi Hazretlerini başkumandan olarak hastanesi 
burada ordusunun başında bulmuştur! Nizamnamenin tetkiki henUz Kayseri (Huauıi muhabirimizden) 
Ve ancak o vakit "l:ımire geliniz,, ikmal edilmedi Vilayetimiz hast:ınesine hususi bir 
şeklindeki cevabi telgrafın maksat ve Ankara 27 ( Telefonla ) Dev- ehemmiyet atfe • 

Muharririmizin Surlyedekl tetkikleri 

Halepteki gazeteler! 
Hiçbir kom'u memlekette alerhlmlzd• bu derece edepsizce 

yazı yazllmamı,tar • Fransızların buna mUs•ade 
etmesi manldard1r 1 

manasını anlamıştır. Jet bankası nııamnamesinin son d'l ğ b 1 l 
:Nitekim vine büyük taarruz hare- ı me e aş am • 150 liklE'rin pek çoğu 8uriycde sizce yazı yazıldığı görülmemi~tir. 

" vekı'ller hey'eti ictimaında tastı'k mıştır (60) yatak ''erl-mı'qt' y · ta d R keti başladıktan biraz sonra itilaf dev : " -:." :t ır. unanıs n a, oman- Matbuatı gayet sıkı bir kontrola t~bi 
edildiği bazı gazetelerde yazıl- tan ıbaret bulu • yada, Kıbrısta l'e Mısırda tutuna- • . 

Jetleri tarafından mütareke şeraitini nan hastanemi • mıyan h . 1 8 
. . . . tutan Fransızların, bu gazeteyı 

·· ·· k ti k 1 1 mışsada yapdıgım' tahkikata gö- aın er urıyeyı en ıyı melce 
goruşme zere onso os arının ne ze bu sene yeni . olarak bulmuclardır. bu kadar alabiJdlğine serbest bırakma 
vakı't ve ner""de mu"J. k t d b'l ki re henüz tasdik edilmemı·ştı'r. :." ""' a a e e ı ece e- den bir zührevi Fra 1 150 l'kJ . . sr çok manidardır. 
ri sorulıınca telsiz teJorafla·. Nizamname bundan sonra hey . i d nsız ar ı erın bırçoğuna . . . ,., • ye dıspanser a- resmi iş vermış' lerdir ç··nk" F Sanıyen Rıza Tevfik.. Umman ••· 

9 eylül 38 de (N'f) t ' eti vekilenin Ü,. ı'ctı'maında mil· h ·ı"' d'l · • u u ransız ·ı · · - ı e.,, T a ~~ve.~ ı mış • Jar 150 likJerle dostturlar!.. a~ı . ~e asarı aıtika nazırlığı. Rıza 'fe':'· 
Cevabını vermiştir. Ayni zaman- zakere edilecektir. tir k~ mutehassıs Biz burada Suriyeye dökülen ı;m fık ıçın son şatafatlı bir vazife olmuş· 

da "beyaz bayrak getirmelerini de U· F:'I adedı bu suTetle tiklerin h . . w• tur. Nezaret düşkünü filosof buna-
nutmamalarınr., ihtar etmiştir. Fakat utbolcularımız (dahiliye, harici. ve birkaç tepsınden .. bah~et~ıyeeegız dığrnr Umman hükumet' ricali' d d 
Gazi Haıretlerinin büyük nutuklarında \ e öz ( rontken w anınnuş ısım üzennde dıı- 1 

n en e 
hikaye ettikleri veçhile kendisi ta· Harkofa muvasalat ettiler l ~e' :uhreviye) ol· racagız. . saktr:~maz .bir hale gelmiş olacak ~i, 
yin ettiği günde (Nif) e varmış !allat l\fos~~va 26 _<A. A.) - Türk futbol~ ınak ütere beşe ib . Evvela Refik. Halit .. Refik HaHt, k~ndwıne. hı~ müddet evvel yol venJ-
mülakat isti yen konsoloslarr orada bu cuları d~ Len~ngratt~n Harkofa h .. ~ ~rif Korkut B. IAğ edilmiştir. Has mıııt zafer ü~n,?e lstanbuldan kaç- mış, 20 ıngıliz lirası maaşla tekaiııie 
lamamı~tır! Çünkü Türk orduları lz. reket etı_nışlerdır. !urk takımı. ~~P-!'ta.ne, yalnız vilayet dahiline inhisar tıktan sonra, dognıc~ Suriyeyi boy. sevkedilmiştir. Bunun üzerine filo. 
mir .rıhtımında ilk verdiği hedefe. Ak- t~·nı· ~~kı Bey Tas .aJa~sı muhabırı ıJe etmemekte, vilayet harici kazalardan lam~ş ve .or~da yerleşıp kalmıştu·. sof Lübnanda (Cünye) kasaba.sına ~e 
denize vasıl olmu~tur! gorüşurken demiştır kı: · B ~ 1• d Refık Halıt ılk aylar Berutta ve J üb- 1. l . t• lk' l H I 1..-

'$ " ogaz ıyan an, Avanostan bilhassa, d t 8 J ıp Y~r eşmış ır. ı ay evve a e~ 
Gazi hazretlerinin gerek meclistr Moskova ve Leningrat halkı v• ı-ontken için gelenler epey bir yekuna n.~n a oturmuş ur. . onra, Hal..-pte ve Antakyaya giden Riza Tevfik öte. 

muhalif grup azasına söylediği söz- spor teşki1Ulari1e hakkımızda gösteri . ' b l'w J k turkçe olarak neşredılen (Doğruyol) d b rid b' tak t ' J 
ler, gerek Fethi Beye ve itilaf dev. len hüsnü kabülden dolayı fevkalade a ıg 0 ~a t:ıdır- gazetesile anlaşarak Halebe gelmiş- . e e e ır ı.~ uzun. ra~name er 
Jetleri mümessillerine verdiği bu ce mütehassis bulunuyoruz. Moskova lar •. Vah F~.a~. v~ tir. Refik Halit bu gazetede birkaç ırat etmiş, .. kend_ısmin hır vatansız 
vaplar taarruz pJanımrıın daha kat't ve Leningrat takımları büyük bir atll· srhhıye mud~u sene çalışmıştrr. Fakat gazete- olduğunu soylemıştir. 
neticesi alınmadan, hatta tatbikatı. ganlığı hassasına ve yenmek: aznıine ~azhar Beylenn nin sahibi olan ve işgal zamanında Salisen Ali ilmi .. Adananın İfgal 
na bile başlanmadan muzafferiyet ma1ik bulunuyorlar. Teknik itibarıle çızdikl~ri progra- Ayıntapta Fransızların polis müdür- altında bulunduğu zamanlar, kovayı 
hakkındaki kafi imanını ispat eden Leningrat takımı Moskova ta.kımmdan :.a 'k~ore h:r ~ne lüğünü yapan Celal Kadri ile geçine- milliye aleyhinde çalışarak neşrettıti 
t.ariht deli1Jerdir. daha zayrftır. Moskova l'e Leningrat ır 1 ~r · m. tehas- memiş, bu defa Suriye meb·usu (Ferda) gazetesile Fransızlann yar· 

Eğer Türk ordusunun Domlup:unr maçları iki memleket kençliği arasın- ::ıs .1 avesı~e has- Nuri Gençle birltkt.e (Vahdet) i n~şre dakçılığını yapan adam .. Bu adam 
muzafferiyeti mucize nev'inden bir te- daki dostluğun t.ezahürüne vesile tll· te n~~~I bi o!g~n batlamıştır. Refik Halit bu gazetede şimdi Antakya lisesinde edebiyat hoca 
Mdiif neticesi olsaydı bu zaferin ta!>ii muştur. Moskon ve Leningrat s.P')r ş 1 1

h 
1
.r mku · kendisine müdiri edebilik payesini sı ve Fransızlann mahbubu kulOhu· 

1:._ ti ·1ıt · · .. ·n ·1 k d · essese a ıne 0 • te ih t i ı· ve hal;a.ı!kar kıyme mı tarihın '' ci- mumessı erı e ya ın a Tilrkspor saha· 1 dü .. uı. ve e m ş ır. dur!. Riza Tevfik Antalc:yaya gittiği 
han tarihinin her vakit takdirini mu<'ip smda karşrlaşacağımrzı ilmit edJyoruz. nu ~a:~ ,,:un .. Refik Halitten bahsederken Halep- zaman Ali timi ta.rafı1'dan karşılan· 
olurdu. Türk miJleti kendini ölümden dme e ırh. tau y~z te intişar eden bu iki türkçe gazete- mış, izaz ve ikram edilmi•ir. 

t k rt b lhtlklr1n tinUne geçilecek en as nt>nın · · .. ı · · d 'fl• ve esaret en u aran u a..c:;keri mu- 930 b"t . 30 b' nın ıç yuz erını e anlatmak faydalı B' d f' • Abdül'-d' K 
. d" Ankara, 27 ıTelefonla)- An- u çesı ın 1 ak ıraz a ıran l\G ır e·1ı.. 

vaffakiyetı ebe ı surette gene tes'it e- zı B k.. 1 · 'k b 0 ac tır. lf " k d ı d batı d ı· 
yuk d k b 1 d

. . b ya • usur ıra ı en u ye ar a aş arın an se e ~m: 
derdi. Fakat ar a izah ettiği- ara e e ıyesı se ze ve meyve . (Doğruyol) Fransızların or"'anı Abdülkad'r Kemaı· 1\1 ak' 

i d l ·ı1erı·nı· gos" t d' ~. . fiyatlarını tetkı'k etmektedı·r. Be- sene (34) bin lıraya. iblağ edilmi<::tir 1 "' ı ı enemen v ası· m z ve e ı er ıgım1z veç- '$ • o arak Fransız parasile tesis edilmij .. . 
hile Yunan ordusuna karşı elde edi Jediye fiyatlarda ihtikAra mani Hastanenin laboratuvarında her tir. Doğru yoldan evvel Halepte (Şa- nı mutea~Jp. ~unyeye k~çmı§ ve An 
len büytik zafer hiç de mucize ııev- olmak iizerc esaslı tedbirler sene binlerce ameliyat icra edilmekte fak) isimli bir türkÇe gazete ctkı- takyaya gıtmı~tır. Şimdı de C)rada· 
inden bir tesadüf ese · d ğ'ld' O- dir. Mütehassısları kıymetli ellerden d B . . · dır. Başrndakı şapkayı çıkarıp hemen n e ı u. alacaktır. ' yor u. u gazete mılhyetperver bir . . 
nun için Gazi hazretleri büyük nu- yetişmiş zevat teşkil etmektedir. Ser- Türk genci tarafından neşredilmek- fes gıymıştlr. Antakya gençleri ken-
~-ıannda ·· 1 de · t' · "H f tab'ıp ve dahiliye sef· Ah t R · 'd' . . disinden nefret etmektedirler. (Allah 
1.U'A şoy e mış ır • er sa Hazretlerinin göst d · w • b Ih :. ı me asım te ı ı. Fransızlar hoşlarına gıtmıyen . . . . 
hası düşünülmüş, ihzar, idare ve za .. verliğin hususi b·re~ ıgı t u s: pe~- Bey çok çalışkan bir doktordur. Cerra bu gazeteyi kapamışlar, yerine Doğru yok ~udur?) dıye bır kıtap neşre!n:., 
ferle intaç edilmiş olan bu harekat yeti bulunduğ ı ı:.mıe vi.:_.e emml.,I· hf servisini uzun müddet etfal cerra- yolu çıkarmağa başlamıslardır. ve nushaları satılmadığından elınde 
t" k d türk b't k unu soy em .,~ım. .)u hi ( t di) a · ta 1 w d s kalmıştır ur or usunun, za ı an ve ·u. noktada bir hakik t .. . d li ve or ope sıs n ıgın a ve Cer Bu paçavra tam bir hiranet şe~kesi • 
m~nda heyetinin yüksek. kudret ve zarı dikkati celbet~e:z~~;~dı~. a ~~; r~~~ cec~.ve tedavii şuaı mua- tarafından idare edilmektedir. Refik ~rka~aşı olan. ~tt~y~lı har12 
k~hramanlığmr taz:ihte bır. daha tes- hakikat da büyük milli reisimizin A- vı.~~ıgınde ve fakultede. ~rhan bey kli- Halit çekildikten sonra. bir müddet Abdulkadır yetmış~ı~ bır ıh~i~ardtr. 
b~ eden mua~~ bır ese.rdır.,, Ve b~ nadoluya geçtiği ve henüz bu toprak- nıgınde çalışmı~ ve ikı sene de Al- neşriyatını tatil etmişti; .. Son zaman. Ahali fırkasının k~tıb~ umumı&ı •>lan 
~zlez:i n.e ~uyük. zaferın w herha.~gı larda teşekkül etmiş hiç bir kuvvet manyada muhtelif profesörlerin )il· ]arda tekrar intişara başhyan (Doğru Nuri de Abdülkadır KemalJ iJe b~r~ 
bir hüsnü tal~. esen ~lmadıgmı, ~urk bulunmadcğı sırada sulh için ne gibi nında cerrahi tahsil eylemiş ve k~n- yol), çerkes vahdeti cemiyetinin ka- berdir. 
ordus~nun, turk zabıtan ''~ k~manda şartlar ileriye sürmüş ise büyük taar- disini Almanyada çok sevdirmiş ope- tibi umumisi olan İsa Nuriyi de kendi Sabık Ahali fırkasının lideri ( !) 
~e~etınin san'at~: kuv!etı, .ıradf! ve ruza girişmek kararını verdiği ve ratör Şerif Korkut Bey idare etmeLte- teşkilatına almakla siyasi rengini ve Adanadan kaçarken kendisine iki §6• 

ıh~ı}:arı mahsulu oldugunu ıfad~ et- bütün hareket hazırlıklarını ikmal et- dir. Mumaileyh, Kayseriye geleli he mahiyetini büsbütün açığa vurmu~tur. kerci refakat etmiştir. (Abdülkadir 

mışt;~ suretle de büyük zaferin hakiki tiği bir .günde gene ayni şartları tek- nüz iki ay olmadığı halde doksana (Vahdet) e gelince: Bu gazete, sa- Kemalinin fırka ve siyaset arkadaşla· 
şeref ve kıymetinin derecesini if'.ıde rar etmış olmasıdır. yakın muvaffakıyetli ameliyatlar yap- bşsızlık yüzünden yirmi günde veya rına bakın I) Bu adaı:n~ar Myyar don· 
etmiştir. Çünkü zaferin bu suretlı> O zamana kadar Osmanlı lmpara- mış ve Kayseri muhitine kendisini ~o:: ayda bir defa çıkmaktadır. Halbuki durmacılık ve şekercıhk yapı!.ol'~ar. 
vukuu nispeten az kuvvet ve torluğunun diplomattan ile görüşme- sevdirmiştir. haftada iki defa intişar edeceği ilan Bittabi vaziyetleri berbattır. Turkıye
nok~an teçhizat ile ve en mii~kül ğe ahşmış olan Avrupa devletleri Ti.ir· Rontken makinesi şubesinde iyt ih· edilmiştir. den kaçtıklarına. bin defa pi~manlar
şerait içinde düşmanlara galebe etmek kiyede sulh ve harp işlerinin pazarlık tisası olan genç doktorlardan Kasta- Jtefik Halit artık uslanmış ola· mı~ .. Fakat malum ya.. so~ pı~anhk 
imkAnı yalnız mücize nevinden bir te- denilen bir usul iJe halledildiğini gör- monulu Ziya Bey çahşmakta ve çok cak ki, aleyhimizde yazmıyor. faıd.e yermez derler. Abdulkadır Re
sadilf neticesinde değil, her vakit vo- müşlerdi; tabii Anadoluda yeni başlı- muvaffakıyetli mesai sarf etmektedir. Doğru yol ile Vahdet, Türkiyedc malı, fırka ve siyaset arkadaşlan ( !) 
)unda hareket etmek şartile mümkün yan milli mücadele reisleri ile de a.yni Göz ve zührevi mütehassıslan da cereyan eden her hadiseyi kendi mak hükıimetimize müracaat ederek mernle 
olacağını gösterir ve askerlikte ha- zihniyet ile görüşüleceğini zannedi- gelince, Kayseri hastanesi Ankara satlanna gör~ tahrü ve tevil etmrkte- ketl~rine dönmek m~sa~desini .~ste~~ş 
kikt muvaff akiyet ancak her safhası yorlardı. Bu cihetten Türkiyede ve Sivas hariç olmak üzere Anadolu- dirler. lerdır. Fakat ken~ı~enne hen uz ıç 
hesap edilerek ve şuur ile idare oluna- değişmiş olan mühim bir şey bulundu- nun en iyi hastanelerinden birisi hali· Bundan başka Türkiye aleyhinde bir cevap verilmemLŞtır. 
rak elde olunan muvaffakiyetler· ğunu henüz farketmiyorlardL Avrn- ne girmiş olacaktır. yazılmış yazılar bilhassa Doğruyolda (Gelecek yazınuzda Suriyenin si· 
dedir. pa devletleri bu hakikati ancak büyük • • devamlı olarak, adeta silsile halinde in ya8ı teşkilatından, franıız mandaıırt· 

Büyük ta~rruza takaddüm ede~ zaferden sonra anlamışlardır. (Lo- ' tişar etmemektedir. dan ve kıral Ali~n Suriye tahtı~~ f/C-

ahval \.'e şeraıtten bahsederken Gazı zan) müzakeratından sonra artık Tiir- sulhperverliktir. lşte Gazi Hz. büyük ta Hiçbir komşu memlekette Türkiye tirilmcRi meseletunden bahsederegıı.) 
Hazretlerinin Fethi Bey vasıtasile mil· kiyede pazarlık siyasetinin nihayet arruzdan evvel Fethi Beyi Avrupaya aleyhinde bu derece küstahça, edep· 
11 amalimizi sulhen elde etmek için buJduı?una kani olmuşlardır. göndermek suretile bu sulhperverJiğin .................. m ....................... -_............. Balkan komitesi çah,ıyor 
teşebbilsata giriştiğine işaret etmiş- Zaifler için sulhperverlik fabii Mr en parlak bir miı:;alini göstermiştir. Ge haye.t bulmuş olduğuna da ışaret et· Balkan komitesi dün öğleden 
tim. Ayni zamanda taarruza her su- şeydir. Çünkü bu takdirde suJhpen E'r· ne bu vaziyette sulh şartı olarak Ana- miştır • . . sonra toplanarak Balkan konfe• 
retle hazırlanmış olan ve kafi cm. lik aciz ifadesi demektir. Halbuki asıl doluya ilk ayak bastı~ı gün söyledi- (Bıtmedı) ransı hazırlıklarına devam etmiı· 
rette muvaffakiyetinden emin bulurıan sulhperverlik düşmanını mahvedecek ği sözleri tekrar etmekle Türkiyede ı ve 2 inci kısımler evvelki günkü tir. Komite ySJ'ın tekrar topla• 
bir baş kumandan olmak sıfatile (i:tıi bir kudrete malik olanların gösterecevi millet işlerinde pazarhk deninin ni- ve dünkü nüshılarımızdadır nacaktır. 

---~ -~---.. 
Karamusallı sütninede kadı· BÜyük hanım hayretle: - Peki amalen"bunlari nere- üç günlük ömrü kaldı ... 

na benzer bir taraf kalını~ olshy- - Ne oluyor sütnine? ıen ne· den biliyorsun? 1 Öldükten ıonra çoculdara 
dı aralarında gizli.. bir mü~as~~et ler söylüyorsun allah a~kına? diye - Murat bey k~.ndi ıö~led~ kim bakacak.. Hot ıağlığında da 
bulunmaımdan fuphe edılebıhr· sordu. canım •. paralı pullu dunya guzelıı 0nun bir•hayrı dokunmıyordu ya 

D il 
di. - Ne olacak karı aklı sıra a· gibi ada.111 kaldı kaldı da bu kokmu1ne ise ... Kadınsız ev olur mu hanı· 

a arı _ Büyük hanım bu sıkı dostlu- damcağızı avlamağa çıkmıt··· ta mı kaldı? .. hem aade o değil bir mefendiciğim? •. Murat Bey de el· 
gun. ıebebini merak ediyor, ıütni- - Adamcağız kim? çok kadı~lar, kızlar da adamca- bette ergeç eve bir kadın getire-

YAZAN nemn ağzını aramak için münasip - Kim olacak! .. Bizim Murat ğızın pefınde dolafıyor.. hani ka· cek ... 
RE~ A. T N UR i fırsat arıyordu. Fakat o daha ev- Bey .. kuzum hanımcığım, ~lli rısı ölecek ya .. belki birimizden bi· A .. • • ... • 

'T' vel söyledi. etmeden dön de bak .. Karı yine rini alır gibilerde... - man ıutnıne.. ıgrenıyo-
Büy"k h M t ·1 k e· k l k k k d .. d·· k .. l • k .. k.. K d d h k b. l rum .. Kadın daha ıağ canım .. u anım ura ı e arJsı· ır a fam orta ı ararır en on u .. çı asıca goz erı oş un - a m a a ıağ en oy el .. • 

~~n ~~u me~h~ttikler~?i işittik~e gü ~~di?e hanım il~ Kara.musallı penceresinde ..• ~?nya da bir tuhaf fey ~ütünülür mü a ıütnine? bu • - Onla! da hemen ~ugun hı· 
lumsuyor, ıçınden: Sarmısagı ge ıut nıne Murat Beyın köşkünden oldu canım ... Bızım zamanımızda ne vıcdansızlık... zı alım demıyorlar y~ ... Uç ay aon 
lin etmİ§ler. kırk gün kokusu çıkma çıkıyorlardı. Caddede otuz ya~la- erkekler kadının petinden koşarlar Karamusalh ıüt nine muamma ~8;· be!. ay sonra .. ferıatte erkekler 
mış .. hele bıraz eskisin de görürüz,, rmda eflatun yeldirmeli, orta dı. lı bir gülümseme ile batını yana al ıçın muddet yoktur a.ma .• 
diyordu. boylu, tıknaz bir kadına tesadüf Büyük hanım hala bir şey an- dı: - Peki Murat ne diyor? 

V ettiler. Elindeki şemsiye ile )·ol lıyamıyordu; sütnine izah etti: - Ey herkes biz değil.. dünya - Allah için Murat Bey elmas 
Murat bey ile Karamuaalh kenarlarındaki otlara vurarak salı- - Bu kadını Pendikte herkes gözü açık oldu.. Murat Bey neler gibi bir adam .. hiçbirine yüz vermi 

süt nine arasındaki dostluk ea· na salına yürüyor, yavat bir sesle tanır .. Üç kocadan boşanmıt bir ,ı1 anlatıyor .. Adamcağıza mektuplar yor .. Onun gözü baıka yerlerde .. 
rarengiz bir §ekil almağa başla- bir ıarkı mırıldanıyordu. , lıktır.. Bizim Murat Beye göz koy mı göndermiyorlarmıt? araya a- Sütnine ıinsi sinsi gülüyordu. 
rnıttı. Onlar adeta biribirlerine Karamusalh sütnine bu ka- muş •• adamcağıza hiç rahat ver· damlar ımı koymuyorlarmıt? - Gözü batka yerlerde mi7 
gizli randevular veriyorlar, ten- dma aksi aksi baktı; ıonra kendi miyor •.• Çarşıda karşısına çıkar.. - Ayıp 9ey doğrusu.. ne demek iıtiyorıun? .. 
ha k5!elerde ağız .a~~za konuşur kendine söyler gibi: lstaıyonda yolunu bekler .. aktam· - Ayıp ama böyle .. hem doğ· - Hiç .. neme liznn? 
larken yanlarına bırısı gelecek o- - Gördün mü açık göz şıllığı, lan böyle kapı önünde piyaaa e· ruıunu istersen hakları da var .• 

YAKITın Tefrikası : 73 

Kızılcık 

luraa hemen susuyorlardı. dedi, ten o lokmayı zor kaparsın ... der.. iyi teyi kim istemez .. kadıncainın, 
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67 senedir kazına Bugünkü deniz Dttn ıe,rkalAde bir -K 1 - Günün 
U n • mf& •• b k I araA i çetesi Y z gurıne ,.. musa a a arı toplantı yaptılar Muhtırası 

sokak T D•v•aında Gebzede ke,lf ya-
• j. i. C. i. lstanbuJ mıntakuı pllması kararla9brlldı 

Aldlğımu llfll/ctuptur: D · "lik h ti · l d Istanbul aokatdarmın bozuklufmı enızcı eye reıs iğin en: lstanbul ağır ceza mahkeme-
dan bahsetmenin ne kadar u- 28-8 31 cuma günü senelik ıine vekaleten birinci cezada 
8&11'" veren bir Jt oldufunu teok- ro" b") 17 d R dü G b rar: IUzmn yok. Fakat Nişanta~11da. P gram veç ı e saat e u- n e ze, Danca ve civarında 
Meşrutiyet mahallesinde kodaman cad melibiaara· Kandilli arasında ba- tekavetten maznun KaraAli çe-
deeinbı bu ~hrin en Türle, en gü- mmlar ve erkekler arasında yü- tesinin mub6kemesine devam 
zeı ...hau ..... deld sokağın Arna- ıerek Boğazı geçme müsabakası edilmittir. 
m ka)dınllllarının 67 senedir kazma vardır. D 
yüri 6ınaecliğini söylenıek, zannedi DnkU celsede bazı ıahitler 
yoras ld, alAkadar kimseler her hal- Gerek kulüpler menıuplarınan dinlenmiı, kendilerinden muhte· 
d• aJlkadar olurlar. Çünkü bu koda- gerekse halkın yüzücüleri takip lif Yak'alar hakkında izahat ahn-
maa cadde Nişantaşım Şişliye bağ. edebilmesi için Şirketi Hayriye- mııbr. Neticede mahkeme aza-
Jıyan yegane yol olduğu gibi~ Nişanta ce tahsis edilen 52 No. b Ya• ıından Adil bey naip tayin 
tında Rçılmış olan ilk mekteplt'rin ) k 
hemen hemen bütün talebesi bu vol- purun seyir cetveli şudur: 15,30 o unara , Gebzcdc bir keşif 
dan geçerler. • Beykoz, 16, 15 Bebek, 16,30 Ru- yapılması ve göaterilen bazı 

Eğer kodaman caddesi de, ilkmek melihisarı Müsabaka bitince Be- mDdafaa ıabitlerinin celbi karar-
tepler yolu derecesinde bir hale retiri bek. Dunkü toplantıda bulunanlardan bir r,rul! lqtırdmıt mahkeme onyedi ey· 

Jinıe, Nişantaşının bu kıymetli cadde Vapur ücreti Şirketi Hayriye ... ~ünk.ü. sayımızda işaret etti- IOJe bırakdmışt1r. Beş eylOlde 
si de IA.yık olduğu e-hemmiyete ermiş nin 1. mevki Boğaza gidip rel- gımız gıbı muallimler dlln bir- yaz tatili biterek agır ceza 
olacaktır. J'kJ • d f k mabk • f ı· • • • me ilcretidir. YOzUcU pasosu o- 1 erın e ev alide bir toplanh emeıı ea ıyete baılayaca-

lanlar 10 Kr. ilcret verirler. yapmışlardır. ğandan davamn müteakip muba-
V•purlar llln ettikleri yer- K d k 1 1 d Toplant d b k d kemesi aı· ır cezada 

..... 1 ? 
6pr0 en veya ;, e e er en gi- 1 a aremin il te ri• cereyan 

u ra111ıyor mu t ı t b edecektir. 
Çok filkUr ki türk limanlan :ıra- dip gelme bileti alanlar ayrıca s.a .çı ara. at ikinin mağduriyetle-

smda seyrüsder milJf vapurlarımıza bu hususi vapur için bilet almı- rını mucıp olduğu mevıuubaba Bir 111ahkGmlret k•ran 
geçtiği gUndenberi sahfJlerimizdt> yarak aktarma .auretile istifade edilmiş ilk mektep muallimleri- .~~i bin lira zimmetine ıeçir-
muhtelif kumpanyalara JMnsup ge- ederler. nin darülfünuna devamı meae- dıgı kaydile muhlkeme edilen 
miler eeferler yaparak az bir zaman leıi dün bir hayli gOrllltOlü mü- ~mniyet aandıgı memurlarından 
da yübek bir varlık göstererek tka- Belecliyedeı k I b rf b za ere ere ıe ep olmuıtur. 1 an eyin mubikemeai, birinci 
reti bahriye filomuzu günden güne Bomontl Qlrketl ve N r d d kuvvetlendiriyorlar. Fakat yalnız sey v e ıce e vekaletle yakından ceza a. ncticelenmiı, üç sene altı 
rüaeferde intizama riayet edi1mediğ" silt işleri temas edilmesi, muallimlerin vazı- ay hapıı karar. verilmiıtir. 
gibi, yolculara h~~rŞTd gh'!8.therilml esid!I~~ Yerilen malumata göre Bomo ıti yetlerinin etrafile teıbiti i~in Ticaret ilenıiadeı 
zrmgelen taah ut a 1 1 ma e 1 ı- şirketi belediyeye müracaat ederek le;.. teşebbOsatta bulunulmasına ka-
yor. bul da süt takim l'e tev:ıi işini deruhte rar verilmiştir. Ut8k 'ek'r fabrlkaaının f•allyetl 

Takvim - Cuma 28 Ağustos 8 
inci 11y 1931. ~cnenın günleri: geçen 240 
kalan günler: 125, 13 RebiülAhir 1350 
Ort. Meryem in 'ef aıı. 
GUne!-Doğu, u 5.22. Hatl~ı. 18.50 

Namaz vakltlerl- Sabah. 3.52; 
Ôğle: 12.I 5: ikindi 15,59; Akşam. 18,SO, 
Yauı 20.29 imsak: 3,34 

* H•va - Dünkü hararcı ıazamf) 26 

ıasgari) 19 derece. Uugün rüzglt poyraı 
ha,·a açıktır. 

.,, 
Bugün 

Gezintiler - C:. H. F. IM~ikrış 
nahiyesi tarafından tertip edilen dtni~ tt· 
nezzühii dfin akşam yapılmıştır. 

Fırka Azalan 'e da,·ctlileri Kalamı~ 
npurile sabaha kadar Boğazda ve Ada· 
!arda gezmişler, ep,lcnmişlcrdir. 

* Radyo 
latanbul - Saat 18 den 19 ı hdv 
gramofon pllklan neşriyan 19,30 dan 
20,30 a kadar blrincı kısım alaturka saz, 
KA:zım B. \"e Vedia llıu hanım iştirakle
rlle. Anadolu AJansı habeıleri 20,30 dan 
21.30 a kadar cazbant 2J,30 dan 22,80 a 
kadar ikinci kum ~a7., Nermin hanım 

iştiral\ile. Borsa haberleri. 

r Vekıt:Abone .-rtlan: 

1 3 tı 12 
Oalıilde 150 400 750 1400 
Harkte 800 1450 2700 

Aylık 
Kuruş 

Eğer böyle. devam ederse . hiçbir arzusunda olduğunu bildirmi~tir. Şir- -r==:~===========;- Uşak şeker fabrikurnrn tasfiye..,i-
yoleu rahat bır seyahatten emın ola- ketin bu işe yarıyacak tesisatı bulundu Polis Haberleri ne memur olan heyet işine başlamıştır. Hin •artlanmız: 
mıyacaktrr. ğu için süt işinin az zaman :r.arfınd'.l Heyet, şirketin mevcudatından 8 atrJ. Resmi Hususr 

Nete.kim bendeniz bir işim dolayı- intizama gireceğini söylemektedir. Feci bir kaza maın icap edenleri satata.k, bunuııla ~:~ı~m 10 J\ş 12
•
50 Kş. 

sile 10. 8 - 931 tarihinde Zonguldağa E ki be be . 20 .. 25 ,. 
ıittim 12 - 8. 931 çarşamba günü lı-tan • t"'aıeı zarUhktlU•ra tallp ra r ônümOzdekf mevsim faaliyt>ti- KUçUk llln •artlar1mızı 
boldan EreyJi, Zonguldak, Bartın, P • ne Bir otomobil bir kadına çarptı, ne halel gdirilmiyecektir. Tasfiye 
Amasra, Kurcaşile. Cide, llişiye ka- Mezarlıklar nizamnamesile bütiin D öldUrdU muamelesi bittikten sonra fabrika, tn 

meza 1 ki b· ı • k d'" ün Tophanede Necatibey dar .hareket edeceğini muhtelif ~aze- r 1 ann 1 a ay uşart belediye- büyük alacaklı olan Sanayi bankasına 

t•Jerle ilftn eden Niliifer l'apur.ı Y_e denedilrMsi üzerine yeniden bir "<'k caddesinden geçen 2340 numa• ... k l ~ 1 f N devredilecektir. Sanayi ve Maaıtin 
14 • g . 9:Jl cuma günü Zonguldağ~ ·ımce fT be\fdiyeye müracaAt ederek ra ı ŞO ör ehadın idaresindeki 

l k ı k • ı d"kl t b'J h bankası tarafından tecılril edilecek A. 
geldi n vapurun arenfesine mürara- mezar 1 • a ma · ıs e ı erini bildirmiş- o omo ı enüz hüwyeti anlatıl· ~ " 
at ederek Amaımt i,.in bir bilet iste- lerdfr. Mtzarhkların satılma iQi il• 60 lan şirket te Ziraat bankasile Maliye ~ :.- .... mıyan yaşında ihtiyar bir 
dim. Vapurun komi@eri olduır.unn söy Daiımi encümen meşıtul oldufundan k d vekii.letinin de hisseleri olacaktır. 

15 1 a ına çarpmıştır. Zavalh kadın 

J 2 8 .. 
30 50 65 75 

ı-ıo Odalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için hir defa meccanendir. 

B - 4 mın ge.,-en ilAnlımn faıJa 
aun için 5 kuruş zammolunnr ---- ...... ..,. ... -

Talebe arasında 
Jiyen bir zat uframıyacafım diyt mezar ıklar müdürlüğü keyfiyeti Daf- b' Bazı .aı111an fl-aları Oflaa 

mf ene·· b 0 ldi i b ıraz sonra kaldırıldıg .. ı Sen Jorı' .. • .... tevap ,·erince Dartın için bilet iste- umene 1 rm f. unlara aft h mUrac-t ettiler Hukuk talebe ce111lretl dU11 
dim orava avdette uğrarım dedi. Ken muamelfltın bir an evvel neticelendiri1 astanesinde ölmüş şoför tevkif Bazı Alman fırmaları ofiae müra- rela lnUhabı J•ptı 
disi~e bu~un ilAnlara muhalif oldu- me8i~i iste.miftir. BflhMsa Beyoğlu edilmiştir. Dn- h ' k b ih t d k ı ki caat ederek .ıeytinyatr, üzilm, incir, uu, UKU taJe e cemiyeti 
~wau ihtar edince "iki defa fener c e ın e 1 mezar 1 ara fazla talip Yangın beclangıcı . 4 f ~ ,. k et D ,. fındık, kurukayisi, fıstık, ba~ırsak u··...... saat sllren evkalide bir top-
:riisumu ,·eremem yolcular nYdette çı- 71 mı:.- ır. ün saat l l de T opbanede !; ..,...; 

b d. b b f MU tahdl ı b 46 rine iş yapan Türk ticarf'4 e,·Jerile .nü- lanh yaparak cemiyete yeni bir 
kabilirler,, ceva ını ,·er 1 ua 8 u e ~n • m n Uroaunda faallyet numaralı Ardaş1n sigortalı 
di hangi hak ''e sıfatla zaten denız. Belediye müstahdimin bürosunun dükkin1ndan yangın çıkmıı biraz nasebet tesis ederek, bu müessesele- reıGs seçmittir. 
den bitap düşmüş zavallı yokuları önü dün gene çok kalabalıktı. a..ıu··d- ri Almanyada temsil etmek isttdik- ilrültülü bazı mOnakaıalardan 

h t 
1'" sonra söndOrlilmüctür. • b 

bir gün bir gece daha uzun ı-eya a detin uzatıldığı söylendiği halde rcza "' lerfni bildirmişlerdir. irinci reisliğe Riza Nur ikinci 
ettirmek istiyor? Yoksa yolcu lan d~ korkusu ile bir çok hizmetçiler hür Defterdarhkta: Adananın suAm mahsulU reisliğe Hicabi Beyler, lzahkl•.· 
ambara tahmiJ ettiği ham~leden ~· nun kapısından akşama kadar ayrıı:a 3 -m;;;;;.;;;.;.;;;.;.;.,;...- Adana mıntakasının bu seneki su- ra da Ekrem, LOtfU, Faruk, Se-
addediyor? Bittabi bend~nız b~ '':\ZI· mışlardır. aylık maaşlar sam mahsulü 7,780,000 kilo tahmin e- zai, Baki, Hıfzı Beyler seçilmiı-

ka
Yet karşıs~~ı~t d" vapura gırmeyıp baş- BürO' müdürlüğü yeniden müstah- dilmektedir. Bu seneki mahsül fl-~en Jerdir. 

vasıta ,uaı. e ım. dimlere tevzi edilmek üzere nahiye mü Salı gtlnOnden ltlba• seneden evsaf ftfbariJe yüksektir. -----------
Acaba vapur kumpanyaları gaute dürlerine beyannameler dağıtmış ve r:,3 re b J Bu seneki pa111uklar11nız VilAyette: 

)erle evvelce ilAn ettikle~ i~eleledrf' halJe muhtarlarının beyannamelerı' mu·· n as anıyor Adana vilayetinin bu sen•kı· pamuk Osm 8 kt ·ı .ı. k mecburıyetınde e- M "' 80 • me UpPU• gırası e u~rama .. hürlerken para almalarının önüne .• • ••• d•Oıtlıma rerlerinden ıs· tihsalltr 80,000 balya tahmin edil- '>' 
ifll ıd· " Y k ·ıan Ye taahhu- ,.,t> loğ k b 1 tml er m ır · o sa. 1 • • • k t çilmesini bildirmiştir. bir kıamı de11,t1 mektedir. Bu mrktarın takriben yüz- U a ll e • 
de ba.kmıyarak isted1klen gıbı hare e · Askeriye ve mülkiye müteka-~ Hrbest midirler? Beyhude yere va DarUlbedarlde bu ••nekl bllet .d. de 75 i yerli koza, 20 si ekspres. beşi yecek mi? 
ta.ndaşlan fazla rahatsızlığa icbar edt> flyatlar1 tesblt edlldl ı ın, eytam ve aramil maaılan· de yerli iane pamuğudur. Bu ~eneki ViJlyet melctupçuluğuna tayin 
r@k üstelik l'akitlerinin de 7~yi olmn Daimi encümen Darülbedayi fi lt- nın verilmesine ] eylül günün· pamuklar, evsaf itibarile geçen sene- edilen belediye yazı iıleri mO-
lltna eebep olduklarından kımse bir lerini tetkik ediyordu. Bu tttkikat hi- den itibaren bsılanacaktar. den daha iyidir. dürO Oıman B. maaıın azbtın· 
Şey sormaz mı? tirilmiı;: ve parter ve craJerı· fı'atlerı· a•·. MalmUd6rleri dün defterdar Yalvaçtakl debagat fabrika- d d l 

'S • • ş f an o ayı tayine :tiraz dmiftir. 
MHll vapurcuJuğumuza yakışmıya!' nen ipka edilmiştir. Loca fiatlerinde e ik beyin yanında toplanarak •ının 1,ıet11meal o· 

b 
·· k t" art> t d. t ı · · Senelerdenberi muattal bı·r hald ığer taraftan dün bir refikimiz 

.
u hareketlerin ön un. e ge·ç.m· e ıc . bir miktar tenzilat yapılmı•tır. Bun- e ıya rUn erını tespit etmi~- t' b 1 · 

t t d anned n ;r J d T bulunan Yalv1trtaJcı0 debagat fabrı"ka"'ı· c eaiye "ali İfl•rı· mu'
0

dDrlününe ı bahriye müdüriye ıne uşer z " dan başka gayet ucuz olmak üzere ta- er ir. , "' ' '" • 
linı. Nazarı dikkatlerini celbe. muhte- lehe, zabitan gecelerine bu sene bir ge Bu tediyede maaş tevzi yerle- nrn sahip ve ıtıüesslsleri Sanayi ,.e \ıa- getirilen Konya mektupçusu Re-
renı gautenizin tavassutunu rıca ede- ce de halk gecesi ilave edilmiştir. ri değiıtirilmi,tir. adin bankasına müracaat ederek fab- fet Beyin jfe başladığını yaz. 
rint efendim. • üç gett fiatleri tenzilatlı ve haft:ı. Tevziat Kasımpa~ada C •. _ rikanrn banka tarafından işletilmesi- mışsa d,. bu hususta benllz da· 

KarUerınizden nrn bir gecesi de tatil olduğuna göre k b. . T amu ni istemişlerdir. hiliyeden bir f'mir gelmemiıtir. 
Beyoğlu Sakızağ~cı Nu. 12 parter \'e galeri haftada üç gece ICt"· Ge ır yermde, Galatasarayda Banka bu müracaatı nazarı itiba-

Ccmıl çen seneki fiatlerini muhafaza edecek- ~:ıasaray lisesi arkasındaki re alarak fabrikada bir tecrübe işlet- Ticaret ve sanayi 

D 
----------- tir. Encümen daha fazla tenzilat ıc- yo ama yerinde, Beşiktaıta mesi yapm.ağa karar \'ermiş \"e bu hu· bankasının vaziyeti 
Umlupınar mera• rasını kabil görmemiştir. Cumhuriyet Halk fırkası bina- susta faahyete geçmi~tir. Bir mu 

k 
sında, Fatihte Cag· alog· lunda 01._ B · 1 t t ··b ddet evvel tediyabnı 

81.mı·ne 1·•t1•ra 1·ç1·n u r§ eme ecru esi neticesinde tatil eden T' y Tamir ettlrllecek ilk mektep yunu umumiye binasında, Kadı- maliyet fiatleri mü .. ait çıktığı takdird ıcaret ve sanayi ban-
c H ık L k 1 t bln•ları k e kasının tekrar f ı · t b .ı Omhuriyet a nr aaı s an- öyOnde Kadıköy halinde, Beya- banka, fabrikanın j~letilme&ini üze aa ıye e a~ıya• 

bul Yillyet riyasetinden: Ahşap ilk mektep binalannın zatta Bayezıi mülga zat maaşları rine alacak ,.e işletmeğ~ başlıyacaktır: lbiJmesi için Ziraat ve iı banka• 
30 ajuıtos Domlup1nar me· hemen çoğunun tamire muhtaç dairesinde, Sultanabm~ttc Ad- Bu takdirde banka, Yah·ada münfe- an tarafından yapılacak olan 

raaimine iştirak edecek zevata olduğu yapılan son tetkiklerden Jiye dairesi arkasmda, Üsküdar- rit çalışan dabağların da fabrikada ça- yardım hakkında cereyan eden 
IDabaua tren 29 ağustos cumar· anlqumlf ve bunların imkan de- da Paşa kapısındaki yoklama h~malarınr t~mine çalışacaktır. müzakerenin son safhası da bit· 

t•-ı' ..n u t 9 50 de Haydar· receainde tamir edilmesi takarrOr · d E ·· t O miş ve hazırlanan mukavele ali· 
- 11 .. n saa , yerın e, yup e yuncakçılarda Şirketi Harrlrenln v•zlretl k 

Patadan hareket edec~ktir. Mub- etmiştir. Teşrinievvelin birine Sokullu medrescs"nde yaprfacak- adar zevat ve müesıeael•r ta• Şi:ketin müatakbel vaziyetini f d '" 
telif mOeasesattan intihap edilen kadar ufak noksanlar tamamen tır. • k '- ra ın an ımza edilmek ü••re icat i olara •ararlaıtırmak üzere A ·~ 
ıe•abn bu trende haıır bulun· yapılauktır. Bundan başka bazı Maaı yerlerinde lcalabalıg· 8 H J' • k • · vrupaya gönderilmıt· tir. Bu ev• a ıç ıır ehnın umumi heyeti, k 
GJaları rica olunur. ilk mektep binalarımn tamiri ve meydan vermemek için •saslı ra ın iadesini müteakip banka .. diln saat on beıte Ovakimyan f 1• 

Kendilerinin seyahat vesika- boyanması da belediye daimi en- tedbirler ahnmıf ve tevziat gün- hanında toplanacaktı. Fakat ek· baa ıyete geçecektir. Allkadarlar 
lannı trende Rüknettin bey teY· cümeni tarafından dilD ibale e· leri cüzdan numaralarına ~6re aerıyet olmadığından içtima b--ka ~nlc1 anın on güne kadar tekrar 
ıi edecektir. dilmiftir. 11ralaam11tll'. b" .wn.. k 1 - gııe erini açabileceğini tahmi• 

ar •-• • mııtar. etmektedirler. 



~ 4 - VAKIT 28 Ağustos 1931 ~===~==~~~==============~~=====~'!!!l!!!!!!!!!~"""'!'!'!"!!!!!'!!!!!~=~="""""""'""'!!'!!!!~"'!"!!!!'!!'!=~ı 
1 Harici Haberler 1 

Makdonald amele fırka-
Kandilli 

sından çıkarılacak mı? Büyi.ik Kandilli yangınında birçok 
e"·ler ve yalılarla birlikte köyün ('ami
si de yanmıştı. Onun için önünden 

lngifiz başvekili amele meb'uslarana bir mektup gönde· vapurlar gelip çegtikçe: 
rerek mUtareke teklif etti - Yarabbi derdim. Boğaziçinin ye--

, . . gine kandilsiz köyüne kandilli isınini 
L?NDR~. ~6 (A. A.) - Amele hir- Sosyalıst Populaıre gazetesı, yazı- verip duruyoruz. Mektupçu Osman 

.............. 11!1111 ................ --....................... .... • • 
Nakleden. [ Vakıt)ın tefrikası 1 

No.: 28 

• 

o 

Hz. /SA ömer Rıza 

• 

Mesih cuzamlı mı idi? 
En eski an'anelere göre onun bliyle 

olması U\zım imiş. 
Jilderı meclısı ıle amele fırkası icra yor: M. Mak Donaldın inanılmıyacak B b d b' k ı· d d ~ ·~t· 
h . . ey unu a ır a ım e egış ırınez lsanın b' 'k' k d · Jd • "B d b"" ı b' ki b eyetinın ve amele fırkasının par1ii· kararı, ne bir mazeret ve ne de hatta . . . ır ı ız ar eşı o uguna un an oy e ır :mse ana 
rnentodaki grupunun idare heyetinin hakiki bir milli tehlike bahanesile ör- mıydı 1 

• . d f daır olan an'ane, tarihi bir esasa isti. zahmet vermesin. Çünkü ben c~edim 
. ti ki . Camı. son aylarda tamır olun u, a- nat etmeden ortaya ç kamaz.l· n d ı 1• tJ . . t ış ra erıle yapılan bir içtima ve mü· tülemi}'l!cek bir şeydir. . . . . . d 1 u.ı. u e sanın a ame erını aşıyorum.,, 
ak ı· · d b' k · kat garabete bakm kı, yıne mınare:sın e an'ane icat edilmiş ise Isanın öldiik- (Senpolün Glatyalılara mektubu 6 - 17) 

z ere ne ıcesın e ır arar suretı ka- M. Mak Donaldın mesleğini terke- k d'l · k t · · ·•· ' . •w 

bul edilmistir ~. . . . an 1 }O ' :en sonra dmldıgıne tlaır olan dıger Bunun manası şudur: "Ben İsa gi 
Bu ka~ar. suretinde eni hükume· d~cegı evvelde~ tasa':"~r edılmesı miı~ ~annım_a. kalırsa bu köy~~. i:cımin- an'aneyi çürütmek için kafi gelirdi. bi cesedi alametler taşıyan bir ada-

te brşı parlamentoda v: bütün mem- ~:;r o~~ı~:;d~~~ .. şey ıdı.. Bu hal, yeLq dekı kandılın nereden geldıgını araş- İsa.ya bu kadar .. b.~n~~yen bir kardeşi mrm.,, Bu alametler, dayak yeme!<.ten 
lekette şiddetli bir muhalefete geçil- _ . tıranlar: . . . varsa, lsanrn ~hı~un.den sonra Pe-t· ve kırbaçlanmaktan dolayı cesette M-
mesi lüzumu müttefikan beyan edil- Yenı ingallz harbiye nazm - Mutlal<a geçmışı öyle imiş! Dr- r~.ya, .t~aust.~~~ tılmızlere, ve beş srl olan yara ve bereler değil. Hayır, 
mlştir. LONDRA 26 (A. A.) - Liberaller yecekler. yuz kışıye ~o~nen zat, olsa, olsa t.ı Pol de betbaht bir adamdı. Onun ce-

Gene bu içtimada yeni hükumete fır~ası mensuplarından sabık Paris * * * sanın bu ıkız kardeşi olurdu. Onun•sedinde birçok suiteşekküller vardı. 0-
iştlraki kabul etmiyen mesai fırkası sewfıri Marki Of Crewe harbiye nazır- Enli kemerler adı. Y~da •. ve!a s~~di~ olması hiı;bir nun için kendisi bunlardan dolayı tak 
nazırlarının bu hareketi tasvip edildı:. lıgına tayin edilmiştir. . .. . • . . ehemmıyetı haız degıldır. bih edilmemesini niyaz ediyor ve kendi 

' C Sab:lc clıl encum~nı azası layık y h · ·ı· ı . . . . .. ve parlc1mentodaki amele fırkası gru- en&vrede M. Hendersona h b' lb ah. N• . B u anna ıncı ınc e anlatıldıgına sıne zahmet venlmemesı ıçın yalvarı-
• .. romancı ve mu a ır r ım ecmı . ·· 1 b' d'I · · k" ·· · · pu parlamentoda hükumete karşr res- kim halef olacak ? .. . . . gore sa ır 1 encının or gozler:nı yordu. 

. . . usta.d·,ırnız yenı tefrikasında (Meşın el b k" d'l · · t · •· 
men muhahf vazıyet alması tavsıye O· LONDRA 26 (A. A.) _ M. Hender- d' ) t ki,b· . k 11 . El 

1
. açmış, u or ı encının saya çok Isa i. le Pol arasındakı bu muşabe-

ıven er ını u anmış. c ıve;ıı ı-~ d' ~. .. .-·ı .. t.. h · l · "h' 
lunmuştur. sonun tahdidi teslihat konferansı re- . . . d k fıJ d" .. . U1:nze ıgı goıu muş u. ~t. Ervın Preus.1enın nazarım mu ım 

LONDRA ıı..ı ıı."" D ıçın meşın eme muva ı: uşmuyoı I .. 1.. .. d b' 1 ta Jbet . t• K ı·ı · 
.ı. 26 (A. A.) - u • m.ac O· isliğinden istifa etmesi muhtemeldir 'd . d 1 Bu suretle sanın o umun en son ır no c ya ce mış ı. ıp ı crın 

ld . rw• d . . . ama, yenı en yenıye mo a o an en· . . . 1 . b" .. ( . Mı h' . t' 1 il k' 
na ın a~ele fırkası reıs ıgın en ıstı- Mumaileyhin yerinde Cenevreye giue· 1i hamm kemerleri insana uzaktan ha- ra tekrar dınlmesı mese esı, 

1
uyuk /hanı . sır ır~s ı~an armın Y~ ı-

fa edecegı zannolunmaktadır. Muma- cek zevat arasında Lord Cecil ile M. . h' . . . Herod tarafından katloluınan sken- a ı ıle ermenılerın Danyal kıta.b1, 
•1 • ..ı. f h 11• b . ruşmuş meşın ıssını verıyor. .. .. D 1 . .h. il . . k d .. d 
ı e,.ut amele ırkasmın ma a ı şu ~sı Austen Chamberlain'in isimleri zikre- .. .. . i . .. w • der namındaki adamın tekrar gorunme ecca ı, yanı mesı ı nncı u umun en 
tarafından intihap edilmek hali miis- dilmektedir. ~unun hır nsın~e goz ahşıklıgı ıle si gibi tetkik olunmak icap eder. Bu evvel zuhur edecek olan sahte mesfüi, 
tesna olmak üzere, oto~atik surette Gandl yuvarlak masa konfe• belk.~ de hoşi~nmaga. ~aşlarıb,_ fakat adam Melostaki yahudileri kandır aşağı Y~karı Polün evsafı ile tavsif et 
frrkanın icra komitesine ıştirak etmi- • b~g~n ~.u ~n 1 ve ~eşmımtra.k kemerle mış fakat, bunun maktul Iskenderin mektedırler, 
yecektir. ransına iştirak edecek n bır turlu scvenuyorum. ikizi olduğu söylenmişti. Takitus, Ağ- Kıptilerin metnine göre Deccal "İnce 

Basvekilin riyaset etmekte bulun- BONBAY 26 (A. A.) - Gandi :.:!9 ıt- Eteği biraz uzatmış olmasına rağ- ripanın ölümünden scnra sahte lıir bacaklı, saçsız kafalı, alnında bir tu 
duğu Hampstead icra komitesi, "Fır- ğustosta Londraya gidecektir. men belleri daralttığı için kadın zara· Ağripanın zuhur ederek gizlice katlo- tam saç bulunan, ve kaşları kulakla
'.kaya karşı sedakatsizliğinden dolayı,, Meb'usan meclislnde60 el slllh feti'Ile büyük hizmeti dokunmuş olan lunduğunu anlatır. rma kadar uzanant elleri ciizzamlı, bir 
kendisini komiteden ihraç etmiştir. MEXlCO 26 (A. A.) - Meb'us:ın son moda ropların cazibesi bu enH ke Fakat bu telakkiye karşı gelmek adamdır. Bu adam kendisini isterse 
M. Makdonald amele meb'us• meclisinde dün akşam Jalisco valisi merin altınd~ ço~ ~Y kaybe~iyor. için de bir takım manialar konmuş- çocuk isterse ihtiyar gibi gösterebilir. 
·ıar1na bir mektup gönderdi aleyhindeki ittihamlar dolayısile cere- Kadm elbısesının en bedıı kıvrımı tur: Yuhanna incilinde 1san:rın salbo Yalnrz kafasının şekJini değiştirem~z.,, 

LONDRA 26 (A A) şüphesiz beldedir. Onu iki karış bir 1 d kta t k 1 ld•w• E ·ı · k·t b p r· d h . . -1\1. Mac Do- yan eden müzakereler esnasında ikiy<! . un u n sonra e rar nası ge ıgı rmenı erın ı a ı o un e o 
nald, bütün amele meb'uslarına bir ayrılan meb'uslar arasında 60 el silah meşı·~le sımsıkı .. sar~akta, kapamakta şu şekilde tasvir edilir: şuna gitmiyecek tarife şunu ilave ecU-
mektup göndererek asıl sebebi cilı·tn t lm ...+ B' b' ··1 .. b' · - ne hıkmet ve guzellık var, akıl, sır er- "A lr"am olduğu zaman şakirtler yor· • a ı ı!i'~rr. ır me us o muş, ırı agır . . ~ · 
buhranı olan şimdiki vaziyetin ne ~u- surette olmak üzere 4 meb'us ta yara- dırenuyorum. toplanmış ve yahudilerden korunarak "Bu adam çarprkbacakh, topal, 
retl~ t_ekevvün et~iş oldu~unu izah lanmıştır. • * • toplandıkları yerin kapıları~ kapamış k~ş~arr güzel, ~ak~t. tırnakları oral~ gi 
etmıştır. Mumaıleyh, mali ıstikrar te- Kapanacakmış ! lardı. Kapılar kapalı oldugu halde 1- hıdır, kafası sıvrıdır, ve çok cazıbe-
mini için girişilmiş olan acil umumi bir YUzden fazla torun 1 . v • • sa gelip oturmuş, onlara size selUmet lidir.,, 
fedakarlık istilzam etmekte bulundu- LE FERROL 26 (A. A.) - Civar-• Bır gazete ya.zdıgı kısa hır haberrn olsun demişti. Bunu söledikten sorıra Preüschen bu tarifatın Sen Pole 
ğunu söylemektedir. Basvekil acil daki kasabalardan birinde ihtiyar bir üzerine irice puntularla şu serlavhayı onlara ellerini ve yanıını gösterdi. O ait tarifata birkaç cihetten tetabuk et 
tetbir ittihaz ve bilhassa i~izler~ veril adam S.1 yaşmıda olduğu halde vefat koymuş: "Açıkta akan lağımların üze- vakit şakirtler rabbı görmekle mes· tiğini ve onun teninde bir diken bulu.ıı· 
mek'te olan tazminat yÜzde on nis- etmiştir. Müteveffa, 18 çocuk ve yüz- ri kapatılacalc.,, rur oldtdar. Ve Isa yine onlara duğuna dair söylediği sözü tetslr -et 

·'betlitde"teıfW edilmemiş olsaydı tenez- den fazla torun bırakmıştır. ·•· 1stanbu1un türkler tarafından zap- size selamet ölsun; peder beni'" ii'sal tiğini anlıyan ilk zattır. Pol der ki: 
zül kendiliğinden olacak, yüzde cHi Tokyoda Llndbergi 100,000 tından çok zaman evel burayı gezen etti. Dedi, • Ve bunu söyledikte "Tenimde bir diken, yani beni taciz 
nisbetini bulacak ve bunun tediyesi kişi alkışladı meşhur seyyah (lmniba!uta, seyahat- nefhedip onlara rahulkudüsü ahnrz, için bir şeytan meleği verildi ki telieb
meşkuk olacak idi. Demektedir. Mu- TOKlO 26 (A. A.) _ Caddelerde top- namesind~. Kası~p~a cıvarrnd~ ~ç-:at- kimlerin günahını affederseniz onlar hür etmiyeyim.,, (Korentüslüler ikinci 
maileyh, diyor ki: Buhran gayet iri lanmış olan 100,000 den fazla ah<ıJi ta olan muteaffm hır dereden şikayet- affolunmuş olur, ve kimlerinkini tev risale 7 • 12) 
adımlarla ilerlemekte idi. Artık gün Lindberg ve zevcesini takip etmiş VE' tle bahs~er. kif ed.erseniz tevkif olunmuş olur, de- Preüschenin istihracına göre Sen 
ve saat meselesi bile kalmamıştır. Se- hararetli surette alkışlamıştır. Aradan kaç asır ~~ti, fakat hala di. Aıntma on ikiler.ren bir olup ihiz Pol bu sözlerle vücudünde izler bl· 
1amet sahiline eriştirecek bir tahta p:u· kapanacak diye şayıa, gazete hal>cri •. denilen (Yuda) !sanın geldiği zaman rakan bir hastalığa işaret etmektedir. 
çasını_h~men b~~mak Iaz~~u tahakkuk Şnayder Kupası 1..o.otu 1ijtte onlarla beraber değildi.,, (Yuhanna 19 Esasen tliya kitabında Polün cüzam 
eylemıştır. Hükumet dıger sahalar- - 20). dan muztarip olduğu tasrih edi-
'da faaliyetini takip etmek için erka- Her sene en mUne1tver genç· Pamire bir tetkik Yudamn bu içtimada hazır bulun- liyor. Buna tbranilerde de (Şar'n) de 
nı arasında. bir itilaf husule getirmeğe ahali madığ.ını. ~.ve. Is_a_ nıın yaraları_ m. u.a.ye- nı·ıı·r. lorln ölmoslne sebep olan bu sey . 
gayret ettı. Fakat buna muvaffak U b k k ld 1 1 d ne edıldıgını soylemekle, bınbır•ne Cüzam vücudün hangi kısmına 
olamadı. Vukuata karşı koymak ve m so 8 8 8 1

" ma 1 
" Sovyet fen akademisi tarafından benziyen iki kardeşin kanştırılmadFk isabet ede;se oradaki kılları veya saç· 

guya acil olan felaketin önüne geç ~ek Her sene, Avrupada, Şnayder ku- yeni tesis edilen Proletarya Turing lan anlatılmak istenmiştir. lan beyazlaştmr Hatta Preüschene 
mümkün imiş gibi hareket etmeğe de pası ismile üç mi1let arasında bir ya klübü, 1928 senesi Sovyet • Alman tet Fakat bu da kafi gelmemiş, hav- göre tırnakları~ orak gibi olmas1 da 
vam eylemek mecburiyetinde kaldık. rrş tertip edilir. Bu yarışlara her kik seyahatinin icap ettirdiği munta- variler balrk tutarken tsa bir kere <!a- cüzamın arazındandır. Çünkü cüzam 
Bu ise, fikrimce mümkün değil idi. üç memleketin en hızlı deniz tayyarele zam ve devamlı bir tetkikin temadisi ol ha görünmüş ve onun ikiz kardeşi par akl . . mafsallannda bir t:ıkı>m 

· · ti ak d h lı d · .. t" .l · · h t m ann Zira fırka, mes'uliyetleri başınd:ın n ış r e er, .en rz enız ~s un-.ıe mak üzere Pamıre yenı bir se:n a de onu görmüştür. düğümler yapar. Ci.izam hastalığının 
atıyordu. Şimdi yapılmış olan şeyin kayan tayyareyı o memleketın eıt tertip etmiştir. Bu .sey~hat aynı za- Sen Pol, ikiz kardeşin Yuda değil son devirlerinde göz kemerinin kalın 
buhrana mani olacağını ve parlamento cesur ve mahir pilotları idare eder. manda Pa.mirin ~amalı garbi tardın fakat Yaıkup oldugwunu ve !sanın ona ı d kaşlar kesafet peyda e 

Ş. d' k d ş l ·ı w 'ht' . w. • aşmasın an nun zaruri olan kanunları kabul ede- ~m ıye . a ar nayder kupasını ngı daki Gorna dag'ının ı ıva ettıgı ve :ıım da göründüğünü söyler. (Sen Polün d meş'um düğümler simanın bil· 
ceğini. Umit ediyo~uz. . . . tere kazanmıştı~. ve eğer bu sene de.:n'l d~ye ka.dar kimse _tar~fında~ tetkiK e- Korentoslulara risalesi 15 · 90) t:~ :;kalini değiştirir. Burun suntın 

Bılhassa temın etmek ısterım kı. prlacak olan musabakada ka.ıa~u:s .... : dılmemış olan vadılerın .harıtalarını al Bütün bunlar, Js:ıya benziyen i- i inde batar, ve surat aslan suratı-
büıtün bu i~le~, banke:lerin bi.r ~na· arı:k bu üç ':"ill~t a~sı?da hır .. •~1.etı mayı istihdaf etmekteıdır. kiz bir kardeş an'anesinin ço!c eski ol :a benzer. Bütün bunlar, Sen Agne-
nevrası değildır. Parlamento, ıçtırna nefıs ntt'Selesı telakkı edılen mus,ıba- 1928 de Sovyet - Alman tetkik ~Y· duğunu ispat ediyor. lsarun bir ikiz se'in bronzdan disk üzerinde hakketti-
ettiği zaman vaz.i~~t i~ah e~ilecektir. ka !~pılmıyacak,, ~ngi~tere ~rnpanm yahlan buraya gitmek istemiş, fakat kardeşi bulunması, hiristiyan.lığ~~ ği Polün profilini izah ediyor. 
M. Mac Donald sozl~rıne nıhayet ve- sahıbı olarak telakkı edılecektır. muvaffak olamıyarak avdet etmi!\ıtir. eski müdafilerini oldukça miışkul l\l 1 1 d p ld b h d k 

· k b' ı h"k" 1 · . t h' b' d d'l . ..1 . .. 1 a a us e o en a se er en 
rıdr enk,l ~e. us ahrın u b~mttı~rtını e ır Yalnız bu müsabakanın ır .~ Bu seyahatte va ı erıAn y~{se:üen bir vaziyete sokmuştur. Çü~k.u ı;;~- onun soluk benizli, ve cüzamlılar gi-
e ece erını ve er şey ı U\. en sonra kanh cephesi vardır. Her sene, mu- fotoğrafları alınacaktır. ynı zaman nın öldükten sonra tekrar dırılmesı- b' ld w .. 

1 
K f 1 

t k ı ı k . tl.:ı . ı o ugunu soy er. a anın saCS1z o • 
fırkanın e rar programını e e a ma sabakaya girmek üzere hazırlananlar"- da bu seyahat Astronom ık te ınrnt ı- ne karşı pek mühim şüpheler uyanmış, h d"l l' ~ ld ~ 

b t k ı w •• •t b t . . . , .. 1 . . . , l\I k ması da ya u ı erce ma um o ugu 
ta ser es a acagmı umı ve eya!ı P - dan bırkaç kışı, celıennemı surat er cın rasat malıaJlerı tesıs etme'<, u · bu dirilen adamın iıkiz kardeşten haş 

1 
.
1 

'b h taliki 1•1 d d 
d

. . ·ı ~ . ' . veç ıı e u as a a a ca ar ır. 
mekte ır. temini için bu tecrübelen hayatları ı e su nehri mıntakasındakı altın ve sa- ka bir kimse olmadığına daır ka-

Buna intizaren, M. Mac Donald öderler. ir madenlerin bulunduğu yerleri ve bu naatler d<e hasıl olmu~tu. Kilisecilcr ~r~uschen. bun~an başka Yakup 
bir mütareke istemektedir. Bu sefer de pek yakında yapıla- havalinin vaziydi coğrafisini tesbit bu an'aneyi kaldrrm:ık için ellerin- S~~dıkın ~ol !1: dort. adamın ~ab.e~e 

F 1 d • o ? . · 'hd f ·l l t . 1 f k t ·f gırıp kendılerını tathır etmclerı ı~ın ransız ar ne ıy r cak olan miisabakada her mıllet, kt>n et.me-k maksatlarını ıstı a e') emı>c e den gelenı yapm:ş ar a a mu~·" · . . . . · 
PARts 26 (A A) Matbuat 1 d' 1 d Ç" kü' ·k· J vukubulan nasıhate ıştırak eder, ve • • - ' • n- di evlatlarından birer tane kurban ır. fak olamamı~ ar ı. un ı ·ı•z, sa- .. . 

·ı· b h h 11. l · h I·k .. b h t' d d 1 Polun ancak tathır olunduktan sonra gı ız u ranının a ı mese esı a' ın vermiştir. Bu heyet 1528 Sovyet • Alm:ır. se- ya son derece muşa e e ın en o ayı • . • -
d d. "t l l d meyan . k d' ... 1 onun kız oldugunun ılan olundugunu a uzun uza ıye mu a ea ar er • Italya l\tontiyi Fransa Bo~g- yahatinc iC'!tirak etmis olan ve 1929 se· gururlanıyor, ve en ıne murıt er top . .. d 
"' kt d' M t t · "Siva ... i ' ' ' 'i ~ . • • (T • • 1. b • •t beyan eyler. Gercı. cuzam an tama-e1ıme e ır. a en gaze esı, ... aultu lngiıt.ere de Brintouu kaybetmiş- nesinde Pamire yapılan seyalrntın TeJsı lıyordu. om,ısın ama ı) unu ıeyı . ~.. . d -·ıd· F 
intiharımı memleketimin ölümüne ter· tir. olup, şimdi Sovyet Federasyonunun etmektedir. Madem ki Tornanın da ya mıle kurtulma~ mumkün egı 1

' d a-
cili ederim,, demiş olduğu söylenilen adliye komiseri bulunan meşhur alpio;t ni ikizin taraftarları vardı, ve bunlar kat bu hastalıga ~aruz olan a a'?, 
M. Mac Donaldın vatanperverliğinden .. 192~ Şnayder kupasmı ~az.anan ln- M. Krilenıkonun tahtı riyasetinde, arzi da hiristi-yan sayılıyordu, bu an'aneyi ~ı~f mezhep no!<taı nazarından temız 
bahsetmektedir. gıhzlerın S - 6 tayyaresı geçen cu- t . f ..... Ş rbakov ve asistanla- kaldırmağa imkan yoktu. Bu yüzden ı1an olunur ve cemaate ahmrdı. 

.. martesi Sutamptonda içinde lngi- ya pı 0 esorn çe . . 1 ~ • B 1 1 ·· ı .. d 
Bu gazete, mutalealarına devar.ıla, . .

1 
. ' ' rı ile belli baslı Sovyet alpıstlerınt en !sayı, Allahrn yegane evladı tanıyan un arın >oy e cuzzam an m11z-

, ~ . lız tayyarecı erınden en c~ur en :JS· "' • . • • •• t · 1 ı t ft l "zarı·n· amele frrkası karargahında bakım o- . .' . +....,. kkül etmeldedır. hırıstıyanlar arasında asırlarca su· arıp 0 ma arı, ara ar arı u ~ ~ 
. . . ta ve en genç pılotu olan Brınton 01- ""'s>e .. l t d b" t · d Ç"nkü '·a-lan. hıssın hıddetJe karışık hayret el- w . • ? Mezkur seyahatin üz ay zarfı.:lda ren munakaşalar vuku bu muş ~r. e _ır e~ır y~pmı~~r u. . • u J • • 

doğunu yazmaktadrr. Hayret .... Çiin- dugu halde tecrübeler .yapıyordu •. -4 ikmal edileceği tahmin ecliliror. Ş:ırk kilisesi. !sanın ikiz kardeş~e hudı . an anesın: ~ore mesıhın kendı!'ı 
kü her şey bekleniliyor. Fakat Jngi- yaşında olan bu ÇO('ıtk tayyar('sıle ............................................................. ait evsafı naklettiğiınden Sen Pol ıle de (Hıvora) yanı cuzamh olacaktır. (1) 
liz sosyalizminin reisi olan zatın milli beraber paramparça oldu. ki eden ve (bu sene de biz kazandıl<) taraftarları kendilerinin de !saya ben- Bu suretle Pol ile İsa arasmda· 
hareketift başına geçmesine intizar <'· Hiçbir insani gayeye ve hiçbir fen diye öğünmekten başka bir işe ya-a. zed,iklerini anlamışlar ve bu benzeyişe ki an'anevi benzeyişler bulundukta~ 
dilmiyordu. Hiddet ... Çünkü ani sn- ni esasa istinat etmiyen bu kanlı müsa mıyan Şnayder kupasr müsabakaları, kıymet vermişlerdi. sonra eski edebiyattaki tasvirlerı 
rette sarsılmış olan komiteler istibda- bakanın yapılmamasını, medeni deY· hıra fa ta inanır eski iptidai milletlerın Biz ancalt bu tetkikler netices_i_ ~ ! tetkik etmek kalır. 
dmın lngilterede bir ölüm darbesi ye- Jetler nasıl oluyor da düşünmüyorlar. her sene kurban vermelerine benzewi- ]arak Polün şu sözlerden ne kas.iettıgı- r Bitmedi) 
miş olduğu his.sediliyor. Sadece milli izzeti nefislerini telal<- yor mu? ni anlıyoruz: j (1) Der Antichri8t, Bousset. 
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Af d Zl·yet fiaSJ ) lstanbul tramvay şirketi müdüriue- Mahkeme ve icra IJanfarı ilanları. 1 ganl. stan a va • tindten: . . .. .. . Istanbul Yedinci lcra memurlu- Kilo 
. sta??.ul tramv:ı~ şırke.~ mudu~ı~e- ğundan: Hüseyin Ziya Beyin Ahn•et 3900 1'rbhiye mekt~bf 

df} fakat 8ZİmkA_r hare- t~, 15 
eyl.ul 931 tarihınden ıtıbaren ık:~- Faik Bey ''e zevcesi Nedime H. zim- 5500 Tatbikat hastanesi 

Nadir Şahın nıute . .... • • . c! ıı_ıevkı tramvay arabalannda ten;~- metlerinde alacağından dolay1. paray:ı SCOOJ Piyade mektebi 
l kette SÜkUilU 18de etmışfır Jat ~le seyahat ha~rm bahşeden n~ -k- çevrilmesine karar verilen mahçuz /~O') .Kuleli JisPSİ 

ketJerİ meDl e tepJı kartları ~ernı_ıJ.:e . başlıy~cagmı Mollagürani kurbünde Sarı Musa ma- ~;;oo Çen~elköy orta mektebi 
. . J{"bil muhabiri Af- Rusyanın onu takip etmek için Afga- muhterem ahalıye ılan ıle kespı şeref hallesinde Sami Paşa ve Hasan Bey ,33•JOO Baytar rnektPbi 

(Taymıs) m .. ~ ziyeti hakkın- nistan arazisine girmesi muhtemeldi. eyl;{. k ti .. k kt , t ve Kireçhane sokaklarında 171 ve 2 :ıa/ 
1
33700 Yekun 

ganistanrn bugünku 'a . 1 f ı . . . . . .u ar. ~r, yu sek me ep._ :..e.ı 14, iltl 2 ve miikerrer 27 N. 1r sağ tarafı · b 
d k .. h. ve uzun bır te gra çe i Onun ıçın İbra.hım Beyın tedıp ve gayn mekatıp talebesine verilecektir. ıs-: 4 

48
_
0 

h •ta aral arsa 110000 Süvari meb.-te i 
a ço mu ım d· - · 1U · · · · d k. · r-· :M kte r ı ti · · t' ı •H ve ;) arı num c 1 ve 150000 T çu nakliye mektebi m· tir Bu telgrafın ver ıgı m~ - tenlnlı ıkı taraf arasm a. ı gergın ıgı . . e P ı car arr, şeraıtı a ıye < a. arkasr 4852 _ 

3 
harita No: lı arsa Vf' • op 

ış • dir hanın metin ve basıret izale etmiştir. ı~~~~~d~ Galat,?da (Tünel arkas~nda~ sol tarafr 4850 _ 2 harita No: lr arsa 100000 Topçu atrş mektebi 
::;ttanb'. ~~aset takip ederek memle-ıı Rusya ile Efganistau arasında ~ogu~I~ ::ka~ın;aki tran;vay ş;r;..;tı ve cephesi Sami Paşa caddesinde ha- ~~~~~ G~~~~:e t~~::nesi 
ke;i an~~şl ve buhrandan kurtarmağa ticaret devam etmekte, bundan başka aı~e ~ Jfar~l'~~~~at ~;~~e:ıin:nc:C~ ~~- rikt_çadpınbdan ı074htme.tkreh1148 lira luy- ılOOO Maltepe lisesi 

Jd - u anlıyoruz f d . . ' me ın e oş mu en ane arsa:; • nıın 7000 Ckd'kl' K z lh M muvaffak o u.g~n , · . . Kftbil ile Tezmit arasında ha ta. a şmr geçırmış oln_ta~alı?rr. .. tamamr ve keza mahalli mezkurun Ne 1 • 1 ç .. · . · P. 
~ dir han ıkı sene evvel Ef ganısta b"ır kere havai bir posta islemekterhr 2 - Mekteplı uzerıne fo kurusluk c· p 

1 
- d 

18 
N 

1 
- t .

1 
70000 Harbıye mektebı . .ı.~a . . . • !:. • k ~. .. . . . ·"h .. ıp aşa sorngın a o: ı sag .u -nı, son derece fena hı~ rnzıyette Nadir han, Hindistan ile Efga· ~ul v~ ~~ tep _mudur~yetı_n~n mu ru fr 4845 - 2 harita No: lr arsa ve arkası 53:~000 YekQn 

buJınuştu. O zaman, Habıbullah han nistan bududu üzerinde yaşıyan ka- ıle m;ıhu~en~'k·~otografıs:ıc~apışt~r;l- 4893 - 1 ,.e 4839 harita No: lı arsal;.ır Yukarıda isim ve miktarları yazılı 
nıunını alan Beççei Saka hazineyi bo b·ı 1 . d b t t"'deb"ıldig-inden mt ışdo ar 'tı·-~ 1 adte!l meta urf med e- ve sol tarafı 48.ıS harita No: 1ı arsa v~· mahallere iki şartnamede olarak pazar 

d d _ 1 e en e za ı ve rap"' e evam e ıgıne aır ra rnız an cephes· N · p k - ·ı b u 
1 

ki t t 
1 

kt p ı ~ şaıtmıştı Efganistan or usu a~>Jlmış 1 •ıt d k" .. ase .1 ·ş bir krt' t d'k ibraz et- ı ecıp a'.'ia so agı ı e enn • ı - a o sa ın a rnaca ır. azar ıgı 
tt. Ifabi

0

le reisleri türJü türlü emelıkendisile . ?g.ı ere .arsın a 
1 

mun di ::1\::~. a as 1 ·name cibi ~arik çapı. 77 metre 29 santim ~e 29 ağustos 931 cumartesi günü saat 14 
.. .. 1 d B 1 b' k . betler çok ıyıdır. lkı tarafın serhacl 3 M kt r ··c ak .. 116 Jıra krymetınde arsanın tamamı '\it te Harbh·e mektebindeki mahalli mah· 

ler guduyor ar ı. un ann ır ısn_ıı~ üzerinde yaşıyan kabileler biribirle- . -1.d'~ ep ı, nu us var asını gt\s- Bebekte Bebek caddesinile 116 atik 180 susu~da. icra edilecektir Taliplerin 
· t d'klerini yaprvorlardı Dahıh ı terme 1 11 • cedit No· Jr sag- t f d k - ı· · 15 

e 
1 

•• .;. '. • • rinin akrabası olduklarından bun arı 4 _Mektebin vesika eb'adında ikin- · ara 1 ere sa agı a - şartnamesini görmek için komisyona 
harp, memleke~t ıyıce ez~ı.ştı. ?~hır: ·cabıncla biribirine yardrnı etmekteıı ci bir fotoğrafi ~etirmeJidir. kası ve :oı. ~rafı 118 No.: Iı ha_n.e ar- müracaatları ve iştirak içinde va~!i mu 
ler müthiş bır zaruret ıçınde ıdı. Tı ı I k 1 d -·ıdir Fakat Na- 5 - İstanbul Tra y ~irketi tara- sası celpd kesıh e.bek caddesı Bele_d•J.~clen ayyeninde hazrr bulunmalarr ilan O• 

' . ..1 .. t•• menetme< o ay egı · . • mva '>7. • musac a arıtadan anlaşrldıgr uztri! 
1 

(r.::
7
) 1972 

caret tamamıle ~. ~uş u. .. .. dir han buna da muvaffak olmuştur. fmdan verılecek olan kart uzerıne ya- badelnizam 56 metre 2:> santim terbiin- unur. .1 -

Nadir han butun bu muşkullerle pı§tr.rrlac~k. on beş kuruşluk pul rn<.ık- de tamamına 562, bucuk Jira luyme- * * • 
karşılaşmış, ve HahibulJah ile mücade B .... • • de bir teplıye aıttır. . . tinde boş arsanın~ altı hiss~c!.(l Çengelköy askeri orta mekte-
Jede gösterdiği azim ve irade ile bil- ogazıçın . 6 .- Bvelce kendisine bır kart ve~ıl· bir hissesi keza mahalli mezktl- bi ihtiyacı için aleni münakasa 
tü b "him meseleleri halJe çalış- mehtap Alemı miş tse, mektepli evvela eski kartı ıa- run atik Bebek caddesinde 118 ceıHt 

n u mu , f b de ederek mukabilinde yenisini alacak- 182 ve Yoğurthane sokağında 2 No: d~• suretile 500 çekl odun satın ah· 
mıştrr. . . . . Vefa idman yurdu z~ e~ . ay- trr. sağ tarafr 116 No: lı arsa ve Dere SO· nacaktır. ihalesi 1 Eyliıl - 931 

Muktedir ve ehlıyetlı kardeşlerının "nasebetile Bagazıçınde 7 - Kartın tevdiinde 2 1-2 kuruş kağı arkasr Hüseyin Ağa vereseleri ~a-
yardrmına nail olan Nadir han, rb~mı e~;ap alemi ve Yalovaya alınacaktır. . nesi, sol tarafı Yoğurthane sokağr salı günü saat 14 te Harbiye 
krsa bir zamanda, yeni ordu vücudP. ır m . . . t r 8 - Mektepli kartları Tramvay şır cephesi Bebek caddesi ve 116 No: it ar mektebindeki mahalli mahsu-

ti . e bu ordu ile Efganistanı kadar bir deniz gezıntısı er ıp ketinin mezkur hareket dairesinde cu- s~ Belediyed~n musaddak harita nmrE> sunda icra edilecektir. Talip-~e .~•ş, v "tfh derek Sovyet a- etmiştir. Vapur Seyrisefainin Ka- ma ve pazar günlerinden maada ~ıcr bınce badelnızarn 263 metre 95 santim 
iissulhareke 

1 1 
azde İb ah' Beyt' Jamış vapuru, yarın akşam saat gün saat 13,5 tan 17 ye kadar verıle- 2112 lira kıymeti muhammeneleri ve lerin şartnamesini görmek için 

razısıne taarruz e en r ım cektir. derununda iki kuyu bir erik ve bir in- komisyona müracaatları ve İ§ti-
karşı kat'i bir muvaffakıyet kazan_ınış- ı 7 de Köprüden kalkac.ak bo- Muhterem halkın beyhude Ya!dt cir ağacı olan arsanın altr h~ itiba- k • d 

k t ka Ü rak için de va ti muayyemn e tır. Yeni ordu bu muvaffa .. ıye .. ı ; ğazda gezintiden sonra sküdar kaybetmemesi için kart almak ü~ere rile bir hissesi ~:ı-lada eşk:11 .ve evsnf-
2:andıktan sonra Kabile donmuş v. Kadıköy, Büyükada yolile Yalo- mezkur dairemize ancak yukarı~a ız. h ları mu~aner do~t .kıt'a gayrı menlrnl- hazır bulunmaları ilan olunur.(46) 
istik ~ 1 b tes'idine iştirak et- edilen şerait dairesinde ve tekmıl evra· lu deynı meııkur ıçın furuhtu mukar- ------------..,.---

. ~a ayramının vaya gidecektir. Vapur pazar kı matbU.beyi getirerek müracaat etme- rer .hul~!lduğunda~ kıy~eti muhaoınıe: 
mıştır. h. ne Efganis- gunu <ı:ıabah saat Uçte Yalovadan si rica olunur. nenın yuzde onu nısbetınde pey akçesı BÖBREK MESANE HASTAUKLARINA 

Nadir hanın ımr.ıe 
1 

• ~ ile 929 • fi785 No: 1 dosyaya İstanbul O 
1
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tan hazinesi, halktan toplanan verg~ hareketle lstanbula dönecektir. lstanbul iş Bankasından: Yedinci lcra memurluğuna müracaat 
il <l Jmağa ticaret ve dahili sanayı y alovada ve vapurda mükem- Zafer bayramı münasebetile etmeleri ve 10 teşrinievvel 931 tarih KUMLARı ERİTiR TAŞLAR• söıırOROR 

e .; uy~nmağa başlamış, yollar· l b t orta oyunu, 30 Agw ustos 931 pazar günü Is· cumartesi günü saat 14 ten 16 ya hı- sucıLARı TESKiN °EDER eiR MODRİRDİR yenı en. .. etmistir me saz, caz an ' . . dar ihalei evveliyesi icra kılınacaı"tcn- • 
da emnı!et teess~s d:. b~s seni? lı:a- monoloğ vardır. Bıletlerı 100 tanbul ve Beyoğlu şubelerimiz dan müşterilerin tarih ve saati mezkur == 

Nadır han Avrupa a ":ı.d · tini kuruşa kadar satılmaktadır. kapalı bulunacaktır. da dairede hazır bulunmaları ilan olu- minat akçesi alrnır, müterakim vergi-
aar kalmış ve Avrupa m: e~~ye nur. (1586) lerle belediye resimleri vakif icar~si 
yakından tetkik etımiş oldugu ıçın Ef- v müşteriye aittir. Haklan tapu sicillUe 

'stanı asrileştirmek hususun • ı- lstanbul Belediyesi ilanları 1 Jstanbul ikinci icra memurlugun- sabit olmryan ipotekler alacaklıfar 
gam Ilah han derecesinde sürat f_ _ dan: Bir borçtan dolayı mahçuz \"C pa- ile diğer alakadaramn ve irtifak b:ık-
da Aman~ ' e me-e taraftar . . . I . . . . raya çevrilmesi mukarrer manifahrra kı sahiplerinin bu hakları ve hususils> 
le tatbıkata . g ç ~ . Av- Bedelı keşfı 594 lıra 30 ku1uşolan stanbul Tephırhanesının .a- e yası 1- 9 -1931 tarihinde saat 18 -19 faiz ve rnasarife dair olan iddiaları i-
değildir. Kabıle . re.ıslerı~e b miri kapalı zarfla münakanaya konulmuştur. Taliplerin şartnat1\e d~ Sultan Hamamında Katrrcıoğlu so- lan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
rupai . elbiseler gıydırme.nın .. ~n a~·a.ıtv~ "k;;if evrakİnı görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne kağmda Topalyan ham ittisal~!l~~ 38 evrakı mUsbitelerile bildirme~e;i .Ianm 
ıar üzerinde fena hır tesır I· .. :ı:. M" k • · k · · h k d 1 akl 45 li- numaralı mağa«anm kapısı onunde dn-, aksi halde hakları tııpu-sıeıM:He sa-
l' JC ca"'ını derpiş ederek her şeyden muracaatları. una a3aya gırme ıçın a~ a an a ac arı. açık arttırma ile sntrlacağrndau talip- bit olrnıyanlar satış bedelinin paylaş-
a a '"' ·w duyu teşkil ile memle ralık teminat makbuzu veya kefaletmektubu ıle şartname, tekhf mek- )erin vaktinde orada Irnzrr bulunacak masrndan hariç kalırlar. Aiakadarla· 

evvel m~ 
1 

?r. t '· ·ıe un:urni em tubunu ve Ticnret odasında kayitlj olduğuna dair vesikayı müh :ir1ü memurumuza 19.U - 1815 dosya numa- rın yeni icn ve ifh'.'ls kanununun 119 u-
k rn ınahyesını anzım 1 

• .. ] ·ı· l dd . h""k .. .. t vf"ln ha e 
1 

' • • ı hatlarını ıs· f k k 'hale günü olan 21 - 9 _ 931 paz t · günü saat 15 e rasiJe muracaat arı ı an o onur. cu ma esı . u mune gore e ı -
ni eti te.c;;ıs ıle, muvasa a . zar a oyara 1 

• • • • ar esı ~ reket etmeleri ve daha fazla malfimat la~ ile meşgul olmuştur. Efganısta~ kadar Encümenı Daımıye verme lerı. (2079) /sta_nbul 3 üncü l~r<;ı m~n~urluu_r.ı~- almak istiyenlerin 931 • 152 dosya nu-
. . · kar bir ruh taşıyan ahalı * * * dan: Bır borcun temı~ı 1?tıfası 1~1~ marasile memuriyetirnize müracaat-gıbı, ısyan . lekette istikrar te- . . • • b' mahçuz ve paraya çevrılmesı mukarıeı ları ilan olunur. 

ile meskun hır mem 1 . bun NuruosmanıycCle 13 odadanıbaret Nuruosmanıye medresesı ır gırafomon piyano, büfe, karyola, ghr- -------------
. · · · en çok lazım olan şey er .. k d k' ·ı k . 1 fi ·· d d, · rt' to perde soba >e saire --mını ıçın seneden uç seneye a ar ıraya ve rı me ıcin kapa ı zar a muı:aye e ırop, po man _ • ' .k.. Kı Tokat asliye mahkemesinden: 

l d k T I' l · t 1 - h ·· L azım ev eşyası Beyoglunda Ferı oy r rn 
ar r. ·mis) muhabirinin verdiği ma ye .. ~~~~tur ... a ıp erın şa~_naıne ama~ için •. er gun ev • kakta Fardi apartım~~r .. 3 üncü kRtta Tokadın Ab~ülfettah m~al!csin: 

(Ta).. Ef anistan harice kar§ı Mudurlugune muracaatları, muzayedeye gırmek ıçın banka~an ala eylülün birinci sah gunu saat. ıo d~n d~ _Mahmut og!u l\~ehmet kerımest 
lumata go~e. g i derecede tenzil cakları 43 liralık teminat makbuzu veya kefalet mektubu ıle şart- 11 e kadar açrk arttırma suretıle sat!· J\rıfe. ı}e J~ocası Koç~ısa.rın lpsile n~
taahhütlerını de azam . . -1 . "h·· .. "h I .. .. 1 . T r l rinin memuruna miı- hıyesının Kozlu karıyesınden azap og-

' icin Kfıbıldekı ecncbı e name ve teklıf mektubunu mu udu zarfa koyarak ı a e gunu o an Jacaktrr • . ~ ıp e lu Ömer meyanında mütekevvin 
00

• 
etm -ş onun ~ . .. .. 15 k d . · D · · racaatları ılan olunur. • . · ' d . çok azalmıştır. 21 • 9 • 931 pazartesı gunu saat e a ar Enciıınenı aımıye ver- :-- şanma davasının muhakemesinde: 
rın s.ayrsı. :anın Rusya ile müııas~· meleri. (2075) Jstanbul 4 ün~ü l~ra memurlugu'!: l\Iezbure Arife ile merk~m Ö~erin_üç 

Efganıs Fh bulmustur. Hıl * * • dan. Tamamına 4.>00 hra kıymet takdıı. sene ayn yaşamalanna ve sagır oght 
batı son derece sa 'l . . . ~ rtad·ın · d·ı~n Boğaz içinde Kuru çeşmede Yem Mehmet için ayda 600 ve mezbure A-
h.ıs.sa Jbrahim Bey hadısesın_ın ~ .1' · Hayvan hastanesi için lüzumu olan alat kapalı zarfla rnünaka~ e 1ha1le sokağında eski 22-22-22-2:!-22 rife için şehri 1200 kuruş nafakanın 
kalkması bu münas.eb~tlerın ıyı eşme saya konulmuştur. Taliplerin ~art name almak ve alat listesini gör- ~~i 24 _ 26 - 2S - 30 - 32 ~umaralarfa n:ıerkun_ı Öm:rden tahsiline. ıs -.. 9 
sine çok yardım etmıştır. . . k • . h .. L Müdürlüğüne m" atları. Münakasa- murakkam beş bap hanenı1!- t~mamla- 9~~ tarı~ v~ 4a4 - 416 numara ille hu-

h' B Y Efganistan arazısın· me ıçın er gun evazım . uraca . açık arttırmaya vazedılmış ?lup kum verılrnış ve merkum Ömer kari· İbra ım de 1 Rusyaya tecavüz ya girmek için bankadan alacakları 53 lıralık temınat makbuzu veya ~~ • 9 _ 931 tarihinde şartnamesi dff~~ yesinden tagayyüple ikametgahr bu
den hareket e ere< b dan baska Ef- k f l t mektubu ile şartname teklif mektubunu ve Ticaret odasında h~neye talik edilerek 30 - 9 - 931 tarıhı lunamadığından tebliğ makamma ka
lerde bulunuyor, un 1· ··ze- e a e ' . . .. h .. l .. f k' k 'h l .. .. müsadif carşamba günü saat 14 ten im olmak ve müddeti zarfında tuıuku 
ganistan hükumetinin özbe~ er ~ . kayitli olduğuna daır vesıkayı mu uru zar a oyara .. 1 a .e gu~u. o-,i~e ya kadar 'Istanbul 4 üncü İcra dai- kanun iyeye tevessül etmek üzere To-
rindeki hakimiyetin~ de tehdı~ e~ıyo~ lan 21 • 9 _ 931 pazartesi günü saat 15 e kadar Encumenı Daımıye resinde açık. aı:ttır~a. ile satılacaktrr. kat asliy~ ~ukuk 1!'~hkemesine mürac:ı 
·du. Kendisi Efganıstan hukurr.et, l .· (2077) Arttırmaya ıştıra.k ıçm % 7 lrnruş te- at etmcsı Iuzurnu ılan olunur. 
tarafmdan tedip edilmemiş olsaydı, verme eı ı. -

- -- n Hareket işareti verildi: 200 metre· zamanlardan bugüne kadar gelmiş o- Guinees, Derby, St. Leger) koşularının 

At 
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Arna911tkayGnde. tramny caddesinde Betildat Yıldız 8 Q R S A 
Lernve Neh•rt - Kız •• Erkek Leyli ve Nehari - Kız ve Erk~k 

Feyziliti Liseleri şEMSÜLMEKA 1;p 
Ana sınıfı - ilk kısım - Lise sınıfları ~:· k~~ıt vem::e~~:~m!::: t,:!1:. k~~=· ed~:f :r:m~!~fname 

Ka,.t için cumarteıi, pazartesi, çarıamba ,Onleri saat 12 den g g6nderiltr. Telefon: B. 2282 
17 ye kadar milracaat edilebilir. 

Talep edenler; el:f~:ep e:::~;~~ıiCga•nCde:r.ili:r. :=ıııc:::m:: inşa at m ün aka sas 1 

Kambiyo 

l lnslllz lirua Kr. 1 
" T.l. mukabnt Dolar 

M • f•raııt 

t.tret 
llelre 
Drahm. .. fs. Frank 
Leva 

• Florin 

İzmir Ziraat Mektebi Müdüri~-n-d-en-: ispirto ve ispirtolu içkiler inhisan 

K k b ı umumi müdürlüğünden 

Koron 
~lllnt 

i • • Pueu 

ayıt Ve a U şeraiti 1- Papbabçede kiio idarei inhiaariyeye ait rakı ve soma 

. . 
Mart ... 
Zlott . .. 
renrı'l 

tnle. Ku"" 
ı T8rt llruı Dl•ar 1- Mektebe orta mektep mezunlan bili mtlaabaka ahnır. Ta- fabrika11nd~ mBceddetea, tadil ve illlb ıuretile yapılacak inpat 

tipler mektebe alınacak miktan tecavBz ettiği takdirde mO.aba- kapalı zarf usulile mDnakaaaya konulmuttur. 
kaya tabi tutulur. · 2- Zarflar 1931 ıeneai eylillDnUn 19 uncu cumartesi giinil 

~;ervoa~ Kanas 

Nı.ıkut 

2- Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evaaftan saat tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 
batk• mektebe firmek iniyen efendiler aıağıdaki prtları da ha· 3- MBnakasaya ait evrak takım halinde idarei merkeziye 
iı olmau 1Azımd1r. mubaaebeainden 15 liraya mukabil taliplere Yerileeektir. 

ı lflerlin (lnıclllaı 
ı Dolar (Amerika) 
Frıınlı ( 1-·ransıı 

A: TDrkiye tabasandan olmak. 4 - izahat almak istiyenler mOdOriyeti umumiye fen heyeti 
B: Sinni 19 dan yukan olDJamak. reisliğine mllracaat edebilirler. (2062) 

C: Vilcudu ziraate mlltehammiJ olmak. Jandarma İMalathaneSİ mÜdÜr-

ı Um 1 halyı 
o fo·raalı RelçfkaJ 
ıo Drahmi [Yunan) 

Franlı { Jı,·ıçreı 
1 Leva Bulıarj 

1 l'lorta c ı-·eıemeet] D: Sari hastalıklardan aalim olduiunu, muaaddak tabip raporile 
tevsik etmek. lüğünden: 

E: Ap phadetnameıi Ye hoın&bal mubatumı haiz olmak. z1 k tb• 

ıoKuron {Çekoslovak] 1 
~111111 A.aataryaj 

1 Peaeta flspaııya] 

3 _ Bı·-·t ziraatle : .. :aa) eden ,.;ft ve anzi sahibi eYlldı Jandarma ihtiyacı için kapah zarfla 96800 metre ya ı e ı· 
-- -T ... • r selik kamat •bal almacakbr. MBnakasa 7-9-931 pazartesi gOnll 

oldajuau tenik edenler tercih olunur. saat 15 te Gedikpatada jandarma imallthaneainde icra edile-
4 - Kayat Ye kabul zamanı tetrinievvel bidayetine kadardır. cektir. Talip olanlann komiıyoaa mllracaatJarile.teminat ve tek-

ı laYfıHrklAlmanyıJ 
ı Zloti Leblsun 

ı Penao ~. acarlstaa 
1.ey (Romanya) 

T.Uplerin ya doğruca veya ziraat m&dllrtl ve memarlan ve ma- liflerini yerirler. Şartname imal&thaneden verilir. (1773) 
halli mBlkiye memurlan vaııtasile mektep mtldllriyetine tlçer 

ıo Olur l'9101lovyal 
ı <;evonee ~·ne 

kıt'a ıototraı ve veaaikile ba istida meracaat etmeleri, 11zımc1ır. Ticaret ~,üdüriyeti umumiyeıinden : Altın 8o 
Mecidiye tıa:J 

5 _ Mektebe kabul edilen efendiler kayıtlannı mBtealdp Ecnebi Antıi~ ve 1enna7esi nhama mfhlkuem tirketler hakkındaki Bankonoı 1 

k "ki ld '- h ı. I 30 teşrinisani 33G tarihli kanunun ahklmına tedlkan Tlirklyede lfayl mu- •---~~~.._.._ ...... 
tabaillerini ter etti eri mezun ° uıdan aonra &.tmetin llzum ameleye meıun kılman mtiseccel ecne bl tlrketlerlnden Alman tabiiyetini l~AN 
sa-terdijiade &ç sene mecburi hizmeti kabul etmedikleri tak- haiz (Doyçe Levant Linye) nam vapur t!rketfnfn TUritfye vekilleri bulanan tos 1~~z~~:fic1;.;:!1:~1::•• ı!.8!::i tirde kendilerine yapılan masarifi nizamı faizle tediye edecekle- Jak Luter, Joıef Zilberman ve Ceymıa Çarla Con Kampel efendilerden Ttirk Anonim Elektrik Şirketi, Araa-
rlne dair ••Noterlikten., musaddak kefaletname vereceklerdir. Ceynds Çarls Kaıapel efendinin bu kere Türkiyeyi terlleylediği cihetle vut köyü ile Vanlköy ve Rumeli hiAn 

Ba kefaletname aareti izmir Bornovada mektep mildllriyetinden bundan aonra vekil etinin hükmü kal madıtı ve diler vekillerin kemakln ile Kandilli aruındaki tahtelbahir 
•e Istanbul ziraat mBdüriyetinden ita olunur. (1985) if ayl vazifeye denm edecekleri flrket tarafından verilen bu istida namede kablolar tamir amellyatınm dalla bir 
-~~~~~~~~~~~-~------~-~ hl~irll~t~k-~tM~~~mun~~~lm~~.a~aiUnolunur ~~k~~nmede~~~üd~• 

J d • al"" th • •• d •• -------=-------=--~~~----=------ :a arzlle kesbi şeref eyler. aD arma Jm 8 aneSJ mu Ur- J d • 1 •th • .. 1 Mezk6r ameliyatta kulluulatak an arma ıma a anası mu- merakip beynelmilel mutat oıa, kab-
lu .. gu"' •• nden • d . ı ·· #1 •• d lo dlfemeie ve kaldırmata mahsus . ur u!lun en: ipretlerl sttndüz ve gece h!mll olacak 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla (19) bOy&k kazan (49) lan cihetle bu civardan ~ reni· 
Jandarma ihtiyacı için mevcut nOmuae ve enafa gibi kapalı ltrin kablo dlfemek n kaldmnakh~ 

kllçllk kazan (830) karavana (31) kepçe 52) kevgir (33) ıllzıeç zarfta (120JO) adet ekmek torb•ea Abn a'maakbr. Mlnakaa ••ul mera.kipten en af8it bir, ıomi-
(26rtava ~3_,) upla (277) kapalcla ~akraç ut,n ah11acaktır. 118- 13-9-931 cutauteli tllil •at (tS)te .<ie41kpqacla jaoclanaa •• ·~ ppMl•rl llb olu~ 
aatrw ·rf=9-931 perıembe plt-ınt 15'-R Cfedilrp•1•Ddatrna imallthanesinde icra eailecektir. Talipler komııycna m6racaatla OskUdar Hile •lnema .. nda 
imallthaneainde icra olunacaktır. Talip olanların komisyona mil- teminat Ye tekliflerini verirler. Şartname imallthaneden veri- elti ateş ara51nda) mümessm: Rejmel 
ncaatlan. (2058) lir. (1801) Deni. Duhuliye JO lturuştur. 

---~---~~-------------~---~~----------~----------~~--------~~--~-~-----~-
Aske1 ıye ve malkiye dul ve 

maaşlarının eyJQI 931 
Beyojlu MalmlldOr IBtBnlhl tevzi ı8nleri 

yetimleri ve tekaatlerile hidematı vataniye ve 
tediyesi aşağıda yazılı yerlerde yapıiacaktır 

avans 

Kuampqa tediye Galatauray tediye Befiktq tediye fU• 
Oak&dar Malm&dlrlOtDnln tevzi gtbıleri Kadak6y MalmlldOrlotBnlla teni rOnleri 

Oık&dar tediye pbesi Pqalcapıaındaki 
yoklama yeri 

Eminl
Saltanalımet tediJe 

pbui ( Ka11mpa- gifeai (Galatasaray beai ( Akaretlerde Kadıkay tediye tubeai Kadaklr Hali· 
nin alt kah Ye Oat kab 

...... 
(Adliye daimi 
Birinci kite 

Aıkerl dal Ye fe
timleri 

tada Camiikebirde Haeıi arkasındaki CGmhuriyet Halle 
yeri) yoklama yeri) Fırkası binaımda) 

Aalrer Dul ve ye· Aaker Dul ve Ye- Aıker Dul ve Ye-
Birinci kite ikinci kite 

Aaker Dut ve Ye· MBlkiye Dul ve ye-
Birinci kite ikinci kite 

Asker Dul ve Ye- MBlkiye Dul ve ye-
timleri timleri timleri timleri timleri timleri timleri 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
l 20001 20200 1 50001 50200 1 450J1 45217 1 JOJOI 30235 1 21001 21278 l 2EOJO 26250 1 1630J 16150 ı 8031 8024 
2 20201 20450 2 50201 50400 2 45218 45477 2 30238 30485 2 21281 21564 2 26251 26500 2 16151 1630'.) 2 8?25 8453 
s 20 3 1 0650 3 45478 45846 3 30486 30714 3 21565 21797 .3 26501 26750 3 16301 16450 3 8454 869' 
5 ~gl 207~ 5 ;~~1 ~809 5 45847 46243 5 30717 309,.~ Askeri tekalltler 5 26751 27000 5 16451 16600 5 8700 9080 1 208~ • 6 46244 46500 6 31208 

5 330()3 33249 6 270)1 27250 6 l~l 16750 A.ker teka&tleri 
Mtllki Dul ve ye- Mülkıve Dul ve ye- MDlkiye Dul ye ye- 30943 6 33250 33464 7 27251 2750) 7 16751 16900 6 lOCOI 10210 

timleri timleri timleri 1 31212 31490 7 JJ.461 33670 8 27501 27750 8 16)~1 17020 7 10211 10416 
6 19501 19525 6 13001 13250 7 25001 25292 8 3149J 31785 8 33671 33880 MDlkiye telcaDdll Aakerl teka6d8 8 J0-117 10881 

MDlkiye tekaUtleri 7 13251 13!i37 8 2!:ı293 2553) 9 31786 32785 9 33881 34130 9 280j0 28200 9 18Ckr.> 18150 9 10882 1096i 
7 19COI 19107 Alkeri tekaOtler Aakeri tekaOtler MOJkiye tekaOtleri 10 34131 34406 10 2d201 2840) ıa iŞi 51 18301 ilmiye eytamı 
ilmiye tekaltleri 8 52002 52200 9 48J01 48205 ıo 22503 2278) ilmiye telcaatleri 12 · 28401 286~1 12 18301 18450 10 501 54: 

15nı 15()4 9 52201 524( 0 10 48203 48413 12 227 1) 3002 JOJA 13 28601 28801 13 18451 18580 
'-' 85 2300~ ~ ·t 14 288 ) 1 29000 14 Dmiye ,.&.1-leri J.akerl tekaDtler J O 52401 52630 12 4~414 48634 ı 3 23009 23057 U111 

13 48635 48'.LO 15 29001 29200 ilmiye te al1tleri 
8 21501 21700 M6Jkiye tekalltleri Molkiye tekalltleri 15 Avana mutlan 
9 21701 219()() 12 140)1 14250 14 26001 26252 Ye 

10 21901 22100 13 14251 14484 15 26253 26387 Mlllkiye tekaltleri 
12 22101 22336 ilmiye ilmi7e T. Ye eytam 15 29201 293()0 

13 15001 l!-iOl 8 15 3501 3538 
Dl MalmiidOrlDğilniln tevzi g61eri Fatih MalmBdlrlOğtlnBn tedtye gllnleri 

fllbeslnden verilecek Beyazıt tediye tubeainden verilecek m•t· Eski Fatih tf'diye şubesinden vtrılecek Samatya tediye ıubet nden verilecek Eyfip tediye pbesfnden 
lar lar (Beyazıtta Mlllra zat maaıları ~aire- maaılar CağaloğJunda dDyunu maaflar Samatyada Sulamanaatır- nrileceı mıAflır Eyöpce 
arkumdad1r ) sindedir.) umumiye binaaındad1r da maliye ıubeıi ittialindedir Oyuncakçılarda Sokalla 

ikinci kip Birinci kite ikinci kiıe Birinci kite ikinci kite Birinci kiıe ikinci kıte medresesinde 
MIJldye dul ve ye· Mülkiye dul ve ye- Aakert dul ve ye- Asker dul ve ye- Asker dul ve ye- MDlkiye dul ve Birinci ldf• 

timleri timleri timleri timleri timleri yetimleri Aıker dul n yetimleri 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ı 5001 5250 ı ı 260 ı 1 2so ı ı 40o ı 14120 ı soOı 8284 ı 4?501 42731 ı 29001 29253 ı J60l2 36251 
2 5251 ~39 2 261 383 2 251 500 2 142JI 144t)e; 2 8285 S58S 2 4273'? 4298 ~ 2 29254 29622 2 36223 56438 
3 5540 5699 3 59J 591 3 501 780 3 14463 14867 J R591 8ô8') 3 42983 43284 3 29623 29711 3 3643:J 36685 
5 6501 6798 Askeri tekaOt 5 781 1 O O 5 14868 1516 ( Mülkiye tekaBtleri 5 43249 43473 MOlkiye tekallt Mülkiye dul •e yecimleri 
6 679;} 6%8 5 3001 3445 6 1051 1230 6 1 ;162 15344 5 1 kJJI 10281 6 4347.ı 43757 5 28001 28301 5 32002 32211 

Ava111 6 4246 3450 MIUkiye tekaütlerı Askeri tekaüt 10282 1040J 7 43759 43955 6 28301 28424 6 38Ô02 38201 
1 25 7 445 J :1700 7 200 l 2 J? 5 7 ı i 00 ı 17220 6 ilmiye Askeri tekalit ilmiye tekalltler 7 38202 38406 

8 3701 3950 8 2326 2520 8 1722 t 17448 1001 ı 135 8 40 Oı 40218 7 40lı 4061 8 38407 38533 
.. .idemab vatani1e ilmiye tekailtleri 9 1744 ı 17655 Avana 'l 4020? 40416 . , . 1 MI.ikiye teka&tlerl 

ı 53 9 1 ı~ 10 17668 18015 1 25 ıO 40417 40647 8 Son tahsı~erın muh· 32504 3-~1ıı. 
9 Avana ilmi ttlif nevı mus ve . • ~ re eytamı 7 Son tabi.islerin maaşla 12 40j48 40894 muhtelif numaralarına ılmıye telca8tleri 

1315 tM36 101 19' n brırtfnde verilecekti. verilecekur. 4501 45ıı 
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1 a. K. 0 • Sa. Al. ~o. dan 

T b 
ı. z kıtaat ve müessesatı için aşağıda yazılı iki 

ra zon men~e . 
k 1 k -ahrukat kapalı zarf usulıle alınacaktır. Şartna-a em erza ve •aa • 
me v fmı görmek istiyenlerın Trabzpn merkez Sa. AI. Ko. 
Duna ev:v::liplerin de vakti muayyeninde mahalli Sa. Al. Ko. 
müracaatlan. ı191)-1760 

Cinsi Miktarı 
Odun 900000 
Un 350000 

ihale iarihi 

8-9-9311 
9-9-931 

• • • 

saati Yeri 
13 Trabzon Merkez 
Sa. Al. Ko. 

Tophane hrını için aşağıda yazılı un pazarlık usulile satın 
alınacaktır. Şartname ve evsafını görmek istiyenlerin bergün ve 
taliplerin de vakti muayyende komisyonumuza müracaatları. 
(247)-2040 

Cinsi Miktarı 
Un 25000 

ihale tarihi 
1-9-931 

• • • 

Saati 
15 

Yeri 
Komisyon 

3 K. O. ve 1. F. kıtaat ve müessesatı ihttiyacı için aşağıda 
yazılı kok kömOrü kapalı zarf osulile 1atın alınacaklar. Şartname 
ve evsafını görmek istiyenlerin ve taliplerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. (245)-2038 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Sati Yeri 
Kok kömOrü 330 ton 19-9-931 15 3. K. O. 

• • • 

::::::::::::::::::::::::::ı:::::::m:::::m:::::::mn: 

H Sadık Zade Bira Q :: :. 
:: derler vapurları u 

lı Karadeniz 1 
lıl POST ASI H 
ID 1 ·ı li um upınarp 
ıi Vapuru p ~ günü ak- P 
lf 30Ağustos u l H r şamı 17 H 
~: de Sirkeci nhtımmdan hare- ii 
ı· •• 
;! ketle (Zonguldak, Inebolu, A- Ü 

I
:! yancık, Samsun, Ordu, Giresun, d 
! Trabzon, Rize, ve Hopa) ya g 

~
• azimet ve avdette ayni iske- !i 

lelerle Sürmene Görele ve H 
' ı· n Ünyeye uğrıyarak avdet ede· f 

f! cektir. ! 
H Fazla tafsilat için Sirkecide 1 

H
:: Meymenet Hanı albnda acen· :1 
1 tetiğine müracaat. Tel. 22134 lı 
g 1 
r:::::::::::::::::-.:::::::::ı:::::::::::::::::: , 

::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::---:::::1 

· RLEHDAR VAPURLARI il 
3. K. O. ve 1. Fırka kıtaat ve m6usetatl ihtiyacı için aıa· Karadeniz Postası ı1İ ğıda yazılı odun kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. Şartname M ·ı ı ı et Vapuru ıi 

ve eYsafını görmek istiyenlerin her gDn ve taliplerin de vakti : 29 Ağusto! il 
muayyende komisyonl!muza müracaatları. (246). 2039 . ·ı Ç_ umartes.ı ı·i! 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yen __ 
Odun 650000 K. 19 - 9 - 931 16 Komisyonda gtinu akşamı saat 18 de Sır- !i 

• • • ı keci rıhtımından hareketle f:f 
3.K.O. ve 1. F. Kıtaat ve müea1esab ihtiyacı için aıağıda [Zonguldak, İnebolu, Evrenye, ı 

wazılı ya• seb•e pazarlık usulile satın alınacakbr. Şartname ve A k S O d G" li ~ ,.. ... .: yancı , amaun, r u, ı· • 
evsafını görmek istiyenlerin ve taliplerin de vakti muayyende il resun, Trabzon, Rize, Mapa~i !I; 
komisyonumuza müracaatları. (244)-2058 p. ve Hopa] ya azimet aynı ıs· i 

Cinsi Miktarı ihale tarihi saati •1 k 1 1 1 G .. d '· il" e e er e örele ve Unyeye e lf 
~=~c:n ~~~'} 31 •8•931 15,30 1. uğrıyarak avdet edecektir. ii 
Pate~es 260( IJ Müracaat mahalli: Istanbul !I 

• • • Ji Meymenet hanı Alemdar za• s! 
Tophane fırını için fınn odunu a-131 - 8 - 931 de saat 16 dadır. Şar~ H .• ~!:!!~-J.~lefon: Is. 1154 ii 

len( münakasa usulile alınacaktır. Şaı1 n.ameyi görm.ek. i~tiye~lerin h.er gün iş- ................... -::::::::::::::::::=::::::-.::::m: 
. e,·~afını görmek istivenlerin tı.rak etm~ ıstıy~nlerın va~tı muayye- 1 As. Fb. U. MUdUrlUAUnden 1 

name 'e . . . · nınde temınatlarıle komısyonumuza · · 
her gün v~ talıplerın de. Yaktı mua:.:re- müracaatları. (232) - 1979 31 • 8 • 931 tarihinde kapalı zarf U· 
ninde 3, K. O. SA. AL. b.o. nuna mura- • • • sulile münnka ası icra edilecek olan 
caatları. <21~> · 1.:o199 Sirkecide kolordu ambarında 2j()() ton Generötör kömürü ile 106,900 

Cin i l\l~ktarı mevcut 1.000 bot teneke, 21 fıçı ve kilo civata demirinin yevmi ihalesi 26 
Fırın odunu 3·~·~ 40 küp aleni münakasa usulile eylül 931 tarihine saat 15 e tehir edil· 
}hale tarihi 8aat1 1 9 3 T d · k • ı:; - -. 9 1 a. saat 16 a ihale· mıştir. Taliplerin ar:tnamesini alma 
15-9-931 ıi icra edilecektir. Taliplerin rart· için her gün, münakasaya girmek için . . . ~ 

. .. . . . i namelerini görmek üzere her gün de o gün teminat ve teklifat ile milra-
Çatalca M~t. me,·kn ı~tılacı _!Ç n öğleden evvel komisyonumuza ve cnatları. (3696) - 1798 

. aşağıda yazılı fırın odunu alenf muna· münakasaya ittirak için de yevmi 
kasa u ulile ·atı.~ alın~ca.ktır. Ş~rtna· mezkiirda 3. K. O. Sa. Al. L~ks . telgraf .klOıtlar1 
me ve e\'safını gormek ıstıyen1erın ~er Ko. müracaatları ilan olu- Tcbrıklerınlzin ,:,üslu zarif kAada yı-
gün ,.e taliplerin de vakti muayyenın· nur. (110) • U42. zılarıık muhatabını1.ıı 'crilmcclnl şüphesiz 
de a. K. o. SA. AI ... Ko. nuna müraca- • • • istersiniz. 
taları. (217) · 1~98 Eyüp civarında Bahariye araba fab Telgraf memuruna bu arzunuzu bil· 

Cinsi '!\fiktarı rikasında köhne araba enkazı aleni dirmcniz kafidir. Lüh telgraf kAatları 
Fırın odunu 80,000 münaksa ile satılacaktır. ihalesi 13 her telgrııfhanf'dc bulunur. 
ihale tarihi Saati eylül 931saat16 da icra kılınacağın -;;::=======::;;;::====~-
15 . 9. 931 l5 dan şartname n ev;;afını görmek ve ZA YıLER 

• * • . münakasaya iştirak etmek i,,,tiyenle- K k 9 
Çatalca Mst. l\fv. kıtaat ,.e müe.c;.. rin komisyonumuza inüracantları adıköy polis mer ezinden 1 -

sesatı ihtiyacı için aşağıda yazılr ha· (193) _ 1; 62 7- l 930 tarihinde almış olduğum 
nıam odunu aleni münakasa suretile • • * ikamet tezkererni kaybettim. Ye· 
satın alınacaktır. Şartname n ev :ıfı- 16 ıncı fırka kıtaat n müe~sesatı nisini alacağımdan eskisinin hük-
nı görmek istiyenlerin her gün n ta· ihtiyacı için 105.:lOO kilo kuru fasulya mü yoktur. 
liplerin de vakti muayyeninde 3. K. O. kapalr zarf usulile 2 _ 9 _ 931 saat Kııdık<iy ~ahit bey sokağı 13 
SA. AL. Ko. müracaatları. (216) • 1897 ı:> te ihale. i icra edilecektir. Talip- Pcr\'iz Yczui 

Cinsi Mikta~ı lerin şar'nameıoıini görmek üzere her § T icaret mektebinden aldıAım 
İlamam odunu 60,00 . gün öğleden en·el komisyonumuza ve tastiknamemi zayi ettim. Yeni-
thale tarihi. Saatı ·· k · t' k . • d . . 1 v d h'"k il k 

6 
muna ·asaya ış ıra ıçm e muayyen sını a acagım an u m yo tur. 

15 • 9 • 931 1 zamanda K. O. Sa. Al. Ko. mü raca T. mektebi orta 2 drn O:MAi\' (38) 

• • ~ •. atları ililn olunur. (154) - 1532 •••••••••••••••••••·•·••··•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bursa ve l\tudanyadaki kıtaat ve mu * * * ,·ermeleri. 2067 

essesatı ihtiyacı için 221000 kilo ekmek -a. k t t "ht' * "'. • 
k k ] ( Çatalca M~t. l•fv. 1 aa ının ı ı- K o kıhat ihtl\'arı icin 2000 kilo 

,.e 43:; 000 kilo uru ot apa ı zar usu . k 1 f · · ' • · ~ 

1.
1 

· 
931 

t 1 ~ v 16 da yacı için 200.000 lnlo un ·apa ı 1ar sade yağı pazarlık sur!tı le 2 eylül 931 
•
1 e .~ - 9 - . 53? ..., e . . usulile 13 _ 9 - 931 tarihinde saat saat ı:; te Fındıklıda I • O. A. AL. ko
ıhaJesııcra . e~_ılecekt~.r. Tahple~~n 15 te icra kılınacaktır. Taliplerin nıi~yonunda icr~ ~ılı~acaktır. 'fttlip
Şclrtnameslnı gormek uıere her gun . . k k ·u·zere her gün Jcrın şart.namesını okumak ve m•hıa· 
.. . . il ıo.artnnmesını o uma k . · ı · k etmek ü : oğleden e\·vel komısyonumuza n~ m . ~.. . . .. k sa ·a i tirak asa) a ış ır~ . zere komısyo· 

. . d ·yen 7,a ogleden eHI H muna 8 >• numuza ,·aktı mun,)enınde mürac t 
nakasaya iştirak ıç_~n e m~a) ··rac; edeceklerin vakti muayyenfnde tek· Jarı. (232) • 207~ . aa • 
?nanda Bur ada F. :Sa. Al. Ko. mu lif mektuplarile birlikte komisyonu- * • * 
atta.rı ilan olunur. (155) - 15:u muza müracaatları. (192) - 1761 lzmir mü tahkcm mevki efradı için 

., ., • . • • * iki kalem erzak kapalı zarfla münaka-
. Eveke pa!8~1ık sur~ti1e ihales~nin 24 _ 8 _ 931 tarihi~ edpazartık. ~u· saya konm~~tur.. lha.ıe i aşağıda hi· 
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Devlet Demlryolları llAnları 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan yetmiş dört kalem 

mürekkep, ip, kiremit, JAstlk damga, civata, çivi, cila, yelken 
bezi, kum, vida, çelik kilit, tef halat, makine yağı. kalas, Robe· 
roit, mllvamba, levha, kireç, elektrik malzemesi, baskUI, çizme, 
bahçcvan alalı, 20 kalem eczayı tıbbiye, alev borusu, hokka ve 
saire gibi, muhtelifülcios malzemenin pazarlığı 31-8-931 tarihine 
müsadif pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevmi 
mezkurda saat dokuzdan onbir buçuğa kndar ispata vücut ede
rek tahriren fiyat Yermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat 
listesi mağaza dahiline asılmış olup nümune getirilmesi icap 
edenler için nümunelerinin beraber getirilmesi, nümunesiz vuku 
bulacak teklifatın kabul edilmiyeceği ilan olunur. 2064 

Giresunda 2 No. Jandarma mektebi 
müdürlüğünden: 

2 No. h Giresun Jandarma mektebinin 931 ve 932 senesi 
nihayetine kadar ve 932 senesi ağustos nihayetine kadar idaresi 
için aıağıda cinsi ve miktan yazıla bulunanlardan yalnız ekmek 
kapalı zarf diğerleri aleni münakasa usulile 11-9-931 tarihine 
müsadif cumartesi gilnü Gireıun jandarma mektebi satın alma 
komiıyonunda ibaleıi icra kılınacaktır. Erzak vermeğe talip 
olanların satın alma komisyonuna müracaatla teraiti mDnakuayı 
anlamalan illn olunur. (1965) 

Miktarı Cinsi 
Kilo 

165000 
17000 

6000 
6500 
8000 
8000 
4000 
6000 

18000 
2500 
2000 
1500 

800 
200 

2000 
200 

3000 
Kalemen (17) 

ikinci nevi fabrika unundan ekmek 
Sığır eti 
Koyun eti 
Pirinç 
Bulgur 
Kuru f aaulya 
Nohut 
Mercimek 
Patateı 
Seker 
Zeytin 
Beyaz peynir 
Reçel 
Kırmızı biber 
Makarna 
Vazelin 
Ot 

Karacabey Harası müdürlü 
ğünden: 

Keıif bedeli 13471 lira 68 kuruştan ibaret bir tay ahın ile 
yine bedeli ketfi 10208 lira 35 kuruştan ibaret bir hizmet hay· 
vanab ahmnın inşası 9·9·931 çarıamba günü saat on bqte Ha-
ra merkezinde ihale edilmek Uzerc kapalı zarf usulile • 
ayrı ayn mUnakasaya vazedilmiıtir. Şeraiti anlamak keşf 
ve planları görmek iıtiyenlerin her gün Hara mil· 
düriyctine müracaatları ve talip olanların da teklif mektuplarını 
ve ehliyet vesikalarını ve yUzde yedi buçuk nispetinde teminat 
daralarını hamil olduğu halde ihale günil muayyenı amanda 
Hara meı kezinde haıır bulunmalan. (193 t) 

Jandarma imalathanesi mü
dürlüğünden 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla mamul 9000 yatak ve 
12000 yattık kdıfı sabn alınacaktır. Münakasa 7-9-9.31 pazartesi 
günil saat 15 te Gedikpaıada jandarma imalathanesinde icra 
olunacaLtar. Talip olanların komisyona müracaatla teminat Ye 
tekliflerini ayrı ayn verirler. Şartname imalithaneden verilir.(1772) 

Kütahya vilayetinden: 
1 - Vdiyet Nafia idaresi için beheri 65 lira muhammen 

bedelli 50 çadır 6 Eylül 931 pazar günü saat J 5 te ihale edilmek 
üıere alenen mfinakrısaya konulmuştur. 

2 - Çadırların kutru 3,5 irtifaı etek hariç 2,5 ·etek 0,60 
metre ve 20 sitilli ve Bakırköy bez fabrikasının bir numara 

bezinden veyahut bu metanetle diğer yerli mamulih bezlerden 
olacaktır. 

Talip olanların mezkur günde % 7,5depozito akçasile Vıliyet 
Daimi Encümenine müracaatları ilin olunur. {1702) 

ıcra kılınacagı ıUin edılen ~s. ~an. fi hnaeağı ilan edılen 2.., t.750 rulo znlarmda gosterılen gtın ,.e saatlerde 
l'\tp. nin 13725 kilo koyun etme ,·erılcn r~ 1 ~ ~len fiatlar haddi itidalde 2örül· tzmirde müstahkem rne\'ki ·atın alma 
fiat haddi itidalde g~rül.~~.diğinde~ 0 =d~fr~den paı.arlığa l - ~. - 931 ~e k_?misyonunda ) apıl~cak~.ır. Talirlt· 
29 _ _ 931 cumartesı gun~ saat ~·1 m t Hl te de\'am edilmek uzere talık rın şartname almak \e ntunakasaya gir 
buçukta pazarlıia devam edı1ecektı~ ~ad~I .:tı'r Taliplerin şartname~nl o mek üzere teminat ve teklifnamel·~le ~,-

1
-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'l'aJipJerin şartnamesini oku.mak ~~ du ~ ım~~ ye. pazarlığa iştirak için Fm- mezkur komisyona müracaatları. u'' rkı• ye zı•raat bankası 
llakasaya i.,tirak için yevmı mez ~r a u·Jıd K o ~a. Al. Kom. na müra- (2:>3) • 207' 
Fındıklıda K. O. satın a1ma ?k0·o3~:.,yo- ~~;tla~ı. (2.ıı9) ":_ 200.i CJnsi ihale tarihi Günü Sı;ati 
nuna müracaatları. (21~) - - ·> • "' • Sıde yağı 17-9-931 ı>erşembe 1 > 1 t b ı b • d 

..... tal d k" ~ t:at.için 9000 kilo Ha'a kıtaatı için 6000 metre kış~ık Patates 19·9-;31,,, * cumarte i ı;; s an u su esın en•, 
~.. ca a ·ı ' . hafta müd· elbiselik J.:uma"' kapalı zarf usulılf' 

~at yağının mübayaası .hır Al i müna münakac:n~·a 1(mulmu~tur. Jhalec:i 26. S. 931 tarihinde fiyatlar hnddi S k N 
ket için temdit edilmi tar .• ted~~- Talip- 17 eyliil !}31 µe;şembc i"ünü saat Vi te itidalde görü1dü~ü .t~kdir~e ihale:-İ· Karyesi o ·ağı o. Cinsi 

1 ~a 31 - - 9_31 ~at fo .. e her ·cra edilecel\tir. Talipler şartnnmf' nin icra kıhnacagı ıla!' edılen 440.000 Maltepe Gülsuyu 14 hane 
S'!.~~·11.~~rtnnmcyı g~rn:ıek 1 u~~r ,·akti ~·e nümuncsini Ankarada milli mtida· kilo kuru o1a W!rilen fı)at haddi layik Pendik istasyon Tarla: 2 do'"nu"m 3 '"·'ıek 224 ZJ'ra 

un ıyhr:ık etll'l"k ı.-.tı)PI' lTI . alma komi rnnunda gö ·e- görülmediğinden pazarlığı 1·9. 9:lJ s:ı "'•' 
rrıuı•nende teminatlarile ko~ı~yonu· f~~ satın Münakasa\'a ·i~tirak için .;;nrt 1ı günü aat li de icra edilmt-k üıerP Yukarıda yazılı emvalin müzayedeai 31-8-931 t · .. il 
nnıta müracatlar,;· <;31] -1978 ~~~~d1'~ yazılı Tesaik '"~ temina~la.rıh• t~l~k ekdilmık'~ti.r. !a2ki?asleari.n ~tr.tnaııknfe saat ikide yapılmak üzere bir hafta rnüddctle t padz~tr edsı·ı ~ut? 

. . • kil b. l'kte teklif mektuplarını yevmı ,.e sa sını o ·umn 'e .mun.. :ı a ış ır~ · T r 1 • ü d d' b em ı e ı mıı ır. 
b Çatalcadaki kıtaat ıçın 112.,0.. 0 1 ~ 1 avnninden en·el makbuz muka çin Fındıklıda K. O. S~. AL. komı~~ o- 8 ıp erın Y z e ye 1 uçuk pey akç~lerile beraber ihale saatine 
etufnin mObayaası bir hafta !.'1uddet. a~ı 1 mdu · · z.kQr komisyon riya~thıe nuna müracaatları. (2a1) • 2073 kadar Bankamıza müracaatları. (2020) 

temdit ~ilmiştir. Aleni munakasa bıl n e me 
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ası 
Ba 
Nedir • :"'~ v. ~ .. '"";. ~ ,.. . • ~ : .,. • . ~ 

.. , ~ '1 -:;, (. ' . ' • . • . ' . NIN ~·:. t~ •' .. • <. ., 1 , 

• • .. ' .. .. 1 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

. ; . ... . . . ' .. _,_, . · ..... ~ :l 1 • •• ' •• 

, 

umbarası 

~:;:::;i·i:;;ii·;;N;.;-;1·~ ı· . 11.ıllp lilselerı· rA;;·;·iik;·a·;i;·;·~m:===m== !!:;.:5::::::: u ·: ı .. ı= i Li K l :~::::::::::: "!•:• ...... : ıuz ve Erkek~ : se ısım arı; m: 
lıh ; : ' • • ••• 
·~· ...•.............................. .................................... . .. . 

1::: Müessisi : Neblzade Hamdi m: 
::ı •••• 

im Resmt ders porgramlarmı tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan redrisacı, ecnebi mekteplerine kat'iyyen lüzum bı rakm ıya - m: 
"I """ fü cak bir mükem meliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mürcbbilerinden mürek- füs 

!fü keptir. Ana ve Baba, yavru ların ı 1 N K 1 L A P L i S ltL E R i N E her hususta tam bir emniyet ve huzuru ~fü 
ifü .kalple teslim edebilirler. (t\lufassal izahname vereceğin iz adrese gönderilir. Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon 20019) füa 
=ı::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::-:::•::~::::-.:::::::::::::::::::::::1:;::•::::·: ·:::=:::::::::::::::•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: c:::::::::::::::::::::::::::::::::::::_::::::.::i:::b::_:::::::ns=::::::::.;::::::::::::_::!::::!: !:c:::;=::ıı:=:::::E::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

-'ı•••••••• Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında ••••••••• 

Kız ve erkek HAYR.YE L·SELER· Ana-ilk 
LeyJiveNehari 1 1 1 orta-ilse 
Tekmll sınıfları mevcuttur. Kayda başlanmıştır. Tedrisat TUrKçe, Fransızca ve lngilizcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomobill&rile ahnır ve akşam ayni vasıta ile 

evlerine gönderilir. Her gUn 10 dan 18 e kadar mUracaat edllebilir. Telefon: 20530 

Istanbul evkaf 
dUrlüğünden: 

16' mu,., 

Edirnede Sultanselim, üç şerefeli, Süleymaniye Beyazıt ve 
Muradiye camilerinin minare külablarile tamiratı sairesi (8-8 931) 
tarihinden (29-8-931) tarihine müsadif cumarteui günü saat (14) te 
ihale edllmek üzere kapat. zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
TekU'fat mezkur tarih gün ve saate kadar lstanbul Evkaf mü
düriyetinde idare encümenine tevdi edilecektir. Teminata muvak
kate akçesi miktarı ( 2600 ) liradır. Münakasaya yalnız bu gibi 
işlerde ihtisası olanlar dahil olabileceklerdir. 

inşaat şartnamesini almak ve malümah mütemmime ahzey
lemek üzere talipler lslanbul Evkaf heyeti fenniyesine müracaat 
edebilirler. ( 1458) 

Asarı atika müzeleri umun11 
müdüriyetinden : 

Mezunen lstanbulda olduğv anlaşılan lzmir Orta mektep mü
dür muavini Hikmet Turhan Beyin Müzeler umum müdürlüğüne 
serian müracaatı. (2561) 

istanbul Nafia Fen mektebi 

Kayıt Hanı 
1 - Orta mektep mezunlara hesap, cebir ve musattah hen-

de*den müsabaka ile alınır. 
2 - 16 hafta nehari olan mektebin tahsil müddeti üç senedir. 
3 - Gireceklerin yaşı 17·25 olup vesaikle müracaat olunur. 
4 - Kayıt ıamanı 1-17 Eylül 931 dir. (1868) 

.. _\,., ~ -·· ..... ' .. ' \ .. ':• . 

P.T.T.Levazır11 
müdirliğinden: 

1 - lstaobulda yeni postane 
kaloriferinde isti hla~c edimek 

üzere mübayaa edilec~lk olan 
400 ton Kandilli ve yahut Çamlı 

ocaklarının yeni ihracat kömürü 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Mezkur kömürün 2 eylôl 
931 tar ı hinde ihalesi icra lu!ı
nacağından taliplerin şartname 

almak içip ş i mdiden teminat ve 
teklifnamelerini ihtiva edecek 
kapalı zarfları tevdi için de 

mezkur tarihe müsadif çarşamba 
günü saat 14te yeni postanede 
mübayaat komisyonuna müra-
caatlara. (1641) 

AYAKUHH TERLEYENL~RE 

HiDROL. 
TERi ve KOKUYU DERHAL KESER VUCUDA 
ZARAR VER MEZ HER ECZANEl1E BULUNUR 

••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••.,..• 
Sahibi : Mehmet Asım, umumi 
neşriya t müdürü: Refjk Ahmet 

.VAKiT Matbaası 

Elyevm' İpekli iç elbiseleri her gün 
giyilmekte olduğu için onları Lux ile 

yıkayınız 

t.ı • "X ~ '! S 0!! @! T 

Yıkarken kıymetli elbiselerinizi tenlikeye 
koymayınız. Lux istimal ediniz ki onlara. 
zarar gelmesin. Narin ipek ve tantelalar en 
açık rengler, yeniliklerinin ilk güzelliğine iade 
oluna bilirler. 

Bir dakikada. Lu.x 'ün ince zerreleri okadar 
saf ve temiz bir kaymaklı köpük basil eder ki, 
ı-ııkmada.n, temizler. 

Lnx'io zengin köpükleri her ufak teldeki 
pisliği, kiri ya.vaşca. gevşetir. 

Lux kullandığınız taktirde, kıymetli eşyanız· 
dan para tasarruf eder \'e onlan daha. giyebi
lirsiniz. 

Ldtif kuma~ların ömriinü iki mi.~li uzatır. 

LUX 
..-:-·~·--

lstanbul Gürıırükleri 
lüğünden: 

Başmüdür-

80 formadan ibaret Gümrük aylık istatistik mecmuası tab'et· 
tirileceğinden talipler:n şartnamesini ve nümunesini görmekle bera· 
her 12-9-931 cuma2'lesi günil saat 14 te yapılması mukarrer olan 
münakasaya % 7,5 teminat akçesi olan 265 lira ile birlikte iştirak 
etmek üzere Başmüdiriyetteki komisyona müracaatları. (1863) 

Atm•• Uskildar Amerikan Kız Lisesi •ı-11ıııı.. 
Mektep eylülün 17 inci perşembe günü açılacakbr Kayıt 
kabul için ağustosun 28inci cuma gününden itibaren salı 

cuma günleri müdüriyetine müracaat edilmelidtr. 


