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irtişa tahkikatı ı D<aı{dlıröw~ 1}={} 0 ~eO©Jü. 

Son safha! MÜSTANTiK HİKMET BEY BiR 
e iyet IZMIR 
P e GAZE'I'ESINI DAVA EDiYOR. 
Adliye 
Uzam; 

vekiil<>ti bu meseleyi 
bir altika ile takip 

ediyor. 
lıti .. a 1 .-;-- hk"l .. L· ~ ınesc esının tn ı tab mu-

•ıın-ı !:>. 
ır snfnaya dnhil olmuştur. 

d f Mevkufların ele geçen hesap 
la: ter~erinde bazı büyük memur
._ a rışvet verdikleri iddiası hak
IQnd k' le a ı kayıtlar hakkındaki sual-

re rna 1 b" LH • znun ar bu hususla ır şey 

tnedıklerini söylemektedir) r • 
tın Adliye vekaleti irtişa tahkika
ll~kço~ yakından ve pek büyü bir 
k a a ile takip etmektedir, Tnhki-
atırı h fh - - - -laf . er sa ası gunu gunune 

0 sılatiyle vekalete bildirilmektedir. 
)' rta Yerde bir cürmün mevcudi
tti kanaati kuvvetlidir. 

ta Mevkuflarm mürteşi olarak or
h !• atbklan isimi arasında 

11kuınet' 
)'\ikack ın ! -me- -
:urlanndan 
. atı 1 arının 
l•iınlcri kar- 1 

~'._llaktadır. 1 
i .uhinı bazı 
tiraflar ve 

trıl<lfttan h
•kik 
d 

aUer va 
.. lt. 

it işin lıu
Uld safhası 

fı.ıdur: c-• u-
ru- . ··• tecıl k-
trıunundan 

~ti Y•pı-
'fhr. 

l. 8u iti - • hkik 'd ·~ talıd lrtita ta atanı ı are 
)ap l ba eden mlbtantik 
l 1 nıamaaı Nazım bey 
._1 ••-ındu. l;ikin tecil --kamı
~ devlet memurlarının :ifledikleri 
il. nılere şamil olmadıjını sara
t ten ~kretmeai dolayıaile memur
.~ tecilin şümülü yoktur. Buna 
l e:•tet edenler, yani Nesim Ma-

,11 Yah ve arkadaştan her ne kadar 
Gevlet ınemuru değilselerde devlet 
~etrıurl:ınnın irtişa maksadına ha-
ırn ve onların vasıtası oldukla -

~ndan bunların da tecilden iatifa
derine imk5n görülmemektedir. 
. Bu gün Ankaraya 4 temyiz: 

tcıai ile 2 aza gidecektir. Bunlar 
\'tkıilctçe davet edilmişlerdir Bu 
•~retle yakında ve bizzat vekilin 
~Yaaetinde talimatnamesine tevfi-dn vekalet kararlar heyeti içtima 
~·erek keyfiyeti ve vaziyeti huku-

1Yeyi dosyasından tetkik edecektir. 
Davanın A'iıkaraya nakli ihti

~ali kuvvetlidir. Divanı ili teşkili 
•şi bu tetkikatın tamikınden hu
•ule gelecek safahata bağlıdır. 

Eğer böyle bir lüzum haaıl olur
•a meclis tahkikat encümeninin 
\'aı,ifesinin ifası için meclisin içti
lllaını beklemek, meclisten karar 
llrnak laum gelecektir. -ankin scfiriıuiz 

Milli Çin hükumeti nezdinde 
Narıkin sefirimiz Hulusi Fuat bey 
bir iki güne kadar Avrupaya gide
tek, bir kaç gün tedavi edildikten 
'<>nra tekrar şehrimize avde~e 
~uaya tariki ile mahalli mcmurı -
)etine hareket edecektir. 

... 

' 
Kadriye hanımla arkad aşlannın dün vapurdan çıkarken 

aldırdığımız resimleri 

Bundan tam yedi ay evvel bir 
gün lstanbulda bir haber çalkan
mıştı: 

" Kadriye hanım isminde bir 
kadın Reisi cumhur hazretlerine 
suikast teşebbüsünde bulundu

' ğundan tevkif edilmiştir. " 

Hücrelerde valınzlık .. 
"' Bu haberle beraber Kadriye 

hanım, kardeşi Nadide hanım, 
valdesi Hamide hanım, Kadriye 
hanımın zevci Faik, Kadriye hanı
mtn kardeşi Nuri, Avukat Refik 
beyler, Dr. Arapyan efendi ve Ma. 
Fofo gayn muvakkat tevkif mü
zekkeresiyle tevifhaneye sevkQ
lunmuşlardı • iki aydan fazlll 
•Üren ilk tahkikat neticesinde 
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Vaz'ıyet Talebeler 

TAPU MÜDÜRÜ DOKUZ AMERİ
A1,IFB. GELiYOR KALI KIZ GELDi 

Yunan emlikine ait ih:r.arat 
tamamile ;: ... ,iJ edilmi~tir. Evelc'~ 
Defterdar-

lık tarafın- .. -----11!!1!1-~ 
dan vekil
leri vuıta
sile idare 
edildikleri -
nden dolayı 
vaz:'ıyet e -
dilerek icaı 
bedelleri g
ayri müba
diller cem
iyeti tara· 
fından te -
sellüm edi-

len emlak lli31ıiiiiimİill•••• 
1100 küsür 
parçadır. Atıf hey 

Henüz daha vaz'ıyet edilmiye
rek doğrudan doğruya sahipleri 
tarafından idare edilen emlak 2500 
küsura. baliğ olmaktadır. Bu em_ -
lakin ancak 100 küsur parçası bu
yük apartıman ve handır . Diğer -
leri küçük evler ve bir takım ar-
salardır. Bundan başka bir kısım 
emlak daha vardır ki bunlar pek 
kıymetli ve getirdikleri emlak icar 
bedelleri itibarile mühim olduğu 
halde münazaa ve saire ile diter 
ecnebi tabiiyetinde bulunanların 

uhtesine intikal etmiştir. 
Yunan emliki işile meşgul ol-

Uünkü nushamızda gelecek· 
lerini yazdığımız Amerikan da
rülfünun talebesi dün öğleden 

sonra saat üçte gelmi:?lerdir. 
Bu talebe gurubu muhtelif 

darülfünunlara mensup dokuz 
kızdan mür~kkeptir. Şehrimize 
hU'•usi :,urelte gelmiş olan bu ta· 
lehe knfilesi 7-8 gün sonra mem· 
leketlerine avdet t>deceklerdir. 

Müddei umumi 
Kenan bey 

Ankaraya gitti. 
Adliye vekaletinden vaki olan 

davet üzerine müddei umumi Ke
nan bey dünkü trenle Ankaraya 
gitmiştir. Kenan bey malum irtişa 
tahkikabnı Ankarada bazı zevata 
temas eden cihetlerini de beraber 
görüşmüştür. Tahkikat evrakının 
adliyece tetkikinden sonradır ki 
vaziyet kat'i surette tava:r.:r.uh ed
ecek ve kanunen yapılması icap 
eden muamele yapılacaktır. Ke
nan bey bundan maada geçende 
adapazannda getirilen ş ü p h e l i 
adam hakkındaki tahkikata dair 
izahat verecektir. 

Salibi ahıner . 
konferansında 

CcnenC'de toplnuan be\ nrJmileJ 
harp hastaları, } ralılan '~· c irJeri 
Salibi ahnıer konft•ran ıııdn hukü
rnt'linıızi temsil cdl'n he') 'ctınıiz reisi 
Hasan heyden hir telgraf ırelmiştir. 
Hu tt>lgrafta Hilülinlımer alametinin 
ılı hı~ e alfııııetı olnrnk kabul edil· 
m~ i hak~ıııdu \apılan teklifın iıey'· 
elı uuıunıı) c tarafından kubul edilt-· 
ceği hildirilnıiştır. 

mak üzere Tapu umum müdürü 
Abf beyin bu gün, olmadığı tak
dirde yarın şehrimize gclme5 ine 
intizar ediliyor. 

Yunan emlakine vaz'ıyet etmek 
üzere hükumetten gdt-cek emre 
intizar ediliyor. 

a_IVekil lsnıet paşa bazretl~rinl ~~ '.kara .i~ta~~onu~tla i~ikb~l I 
}Arılwra joloğr<ıf nwlıtıl11rımı:z11 ,.esmılermden 

Abf bey Yunan cmlikl hak
l:ında yapılacak muamelenin so
nuna kadar şehrimizde kalacakbr. 

ikinci yaz kosusu dün vadıld- • 
Beykoz varislari çok muntazam 

ve nıükenınıel oldu. 
-

Deniz yarışların
da şimdiye 

kadar misli görül
bir • 

memış 

kalabalık vardır . 

Koşular 
Diln Veli efendi çayırında yaz 

yarışlarının ikincisi yapıldı. Tri· 
bünler dün de çok kalabalıktı. 

Yarışlara saat 15 te başlandı. 
Birinci koşll 

Birinci sabş koşusuna 10 at 
iştirak etti. Bu atlar hiç koşu ka
z.anmamıı yerli ve arap atı ve kıs
raklara mah-.ustu. 

Bu' var11a, Yaşar, Kibrit, Kır 
Şahin , Ak kanat , Bahtiyar, Meb
ruk, Meıkur, Serhan, Makbul , 
Kanber iaimlerindeki atlar iştirak 
ettiler. 2,400 metro mesafede Ha
lim ferdinin 6 numarala Mebrukü 
birinci, Ramiz efendinin 9 numa
rah Makbulü ikinci, lhSaa beyin 
3 nuıJaralı Kır Şahini üçGncil l'eldi. 

Bu kQfuda birinci relen 150, 
ikinci 35, üçüncü lS lira aldı. 

J kinci koıu 
llçinci koşuya, hiç bir hayvan 

ittirak etmediği için yapılmadı. 
Üçiincii koŞll 

Handikap koşusu, dört ve daha 

Dünkü yarışlara i~tirak eden 
sporcu kızlar 

yokan yaşta yerli ve arap at ve 
kısraklarma mahsustu. 

Bu koşuya Ruhsar , Nasip , 
Al Ce,Ylan, Küçük Ceylan, Maı:
lum, Sabah isminde nlh at ~tirak 

etti ve 2,400 metro mesafede ya
pılan koşuda 2 dakika 55 saniye 
de Suplıi paşasın Al Ceylanı biri
nci, 2 dakika 56 saniyede Ferhat 
ağanın atı ikinci, :ı dakıka 57 sa
niyede Hakkı beyin nısfüddem donı 
ab üçüncü geldi. Bu yarışta birinci 
300, ikinci 75, üçüncü 25 lira aldı. 

J)ürdii11rii ko~11 
Jngiliz Handıhap koşusu. Bu 

yarış dört ve daha yokan yaşta
ki haliskan, lngiliz at ve kısırak
larma mahsustu. 

Dünkil yarıılardan bir iutiba 
yin al lu•rajı 

Mi•tinıet üçüncü 
geldi. 

Bu Y&nfta bi.r
inciye 400, Uda· 
ciye 75, üçilacii
ye 25 lira verileli. 

Beıinci koıu 
O ç yatındaki 

yerli ve arap er
kek ve dişi tayla· 
ra mahıua olan 
bu yanşa Cemil, 
Süleyk , Sada , 
Selimet, Muhip, 
Atila , Oeryiş , 
isimli 7 tay işti

rak etti. 

l dakika 20 sa
niyede ..Şaban ağ
anın 3 yarışın

daki:aı arap ab 
Süleyk 1200 me- Dünkü ynrışlıırdaıı bir intiha 
tro mesafade birinci, l dakika 21 saniyede Hakkı efendinin nisfiddem 

Dünkü yan§lardun dİ~f'r 
ralıki 1259 1 bilet aatılmıfbr. Ya
pılan h~aba gare bu miktardan 
135 lirası villyetc kalmaktadır. 

l)e11iz .rarışları 
Beykoz deniz yarışları, dün 

Beykoz:da, muazzam bir kalabalık 

müvacehesinde yapıldı. Hey'eti 

terlibiyenin günlerden, haftalar • 

d n beri devam eden fasılasız ga

yrctı, yanş sahasında şimdiye ka

dar görülmeyen bir intizamı tem

in etmiş, sahillere dolan meraklı-

doro atı Sada 
ikinci, l dakika 

24 saniyede Ne
cip efendinin ye
rli al kısrağı Ce
m ile üçüncü gel
diler. Birinciye 
200,İkin ciye 75, 
üçüncüye 25 lira 
verildi. 

Yan,l ar çok 
hararetli olmuş 

ve her kes koş
wara büyük bir 
alaka g-östermi
ştir. 

Son koşu saat 
17, 15 te bitti. 

Bahsi riıüştere
kte ganyın . ve 

bir İntiba plase 0 J a r ak 
Davetlilere tahsis edilen Şitket 

vapuru ,şehnn kib~r 'aileleri, tanın

mış §ahsiyetlerile Clolmuş bulunu

yordu. Yarış sahasının dört tar;ı

fı aynı kesafetli manıara)ı göster

iyordu. Ya!nı:ı. yanş s;ıhası tahdit 

edilmiş ve seyirci kayıklarının liu

raya girmesi men edilmiş oldugu 

için intizamsız bir "·~z·yet görul
müyordu. 

Koşuya Banan, Mislinget, lmo
rist, Primval, Filossofi isminde beş 
at iştirak etti. 3300 metro mesa
fede, 2 dakika 20 saniyede Suphi 
paşanın İngiliz doru kısrağı birin
ciliği, 2 dakıka 21 saniyede Akif 
beyin al kısrağ"ı Primval ikinci,· 
l dakika 24 saniyede Rahmi be-

lara hakiki bir spor günü yaşatma
ğa muvaffak olmuştur. 

Sahile gelince, g ö z un ala· 

bildiği kadar geniş b i r saha 
dahilinde kesif bir kalabalık kay
naşıyordu. 

{Maba.ıdı por ütunumuzd .ıJ 



lcnıaı 

'l'eslihatın tahdidi -
l c lil • tın, ani lıarlıin Hgn!."1, 

olomadı~ı h ktinle tnhdidi t•ıı ka
dim devirle rdenfı<'rİ J (-.eri) eti i~
gııl eden lıır ıııt•"'••lf'dir. Buna da
ir hinlt·r<'t' kirnp, ııııl) onlarca ~.ı
~etc makulesi yaz1ldı. lJerİ) t> f.lİ· 
riilmcyen aınwli '(' nazari fikir 
kalmadı. 

Hf'r gtin dalıa hii)Ok bir vu· 
auhla anlaşık~or ki devletler im 
yolda devam eduler@e hu güzel 
hayal cahakkuk edı•ıııc7~ Muhtelif 
•ulh longrderinin muL:arrernu 
alcinı L aldı. 

H.-ı-ra r, .. Hlınt tt' le duruın, 

hahrı trwlılıaun olwıı t.ir ılcrt ı·t• 

talıditli ıc;iıı ötı ıft• lıeridc• H;tiıııalıır 

CJldu. Netice: lıi•, ! 
Fakat şu um lıaftalıır zarfınıla 

de\ letlı r ııraı,111.Ja l11r inli halı gii
rü)oru1.. A1111•riL.aıla :\1. lloo\• r, 
Britan)ada M . .Mac Donalcl ikti
dar me,·kiine r,ı·lim•c sulhııcn er
ler., kar~a lJir Ct>lllile t;Ö6tcrmrk 
iatedilcr. 

Mac Donaltl, Anıt rikanrn J.o
sıdra elçili~ine ıa in olunan mc~
lıur jeneral Do\\t.'1'- ile uuın lıo)hı 
Y~ ı>ek Jo,.~anc görüştii. Bir kon
feranuı ilıti aç g<irülme<lt'n lıir dc
reee Lahri tcdiha•m (ahdidine lı;a. 

, •ar nrctiler le hlİ)•la da giri~ti
lcr, J•ni lııer itli d ~vlet İllfaaı rc·
agablarındali tıaıı i~leri clurdur
dular. 

Şu dal&.iluıcla a ıl lıalıri rakabet 
Amerika ile 1 ntiltcre aru111dadır. 
Diıer hahri dcvl«·tfer ( f rnn~, Ja· 
pony~ Jıal)a) bu İKİ kot•aman 
4le'\'lctc )aklaeann}orlar. lt·E'de 
ü:i auglo - f!ahon dc,feıin te,..fiha-
11 iridale irca etmdf"ri<lir. Son ka· 
nr iee hu iti11arla f!&)e( maı.idar
dır- Hu tiİVHCtİn inki~:ıfını knıı n
ni edniı~ 1ngiliz lıa~Hkili .~mc.·ri
laya ee)atıaıa lıazırlnm)Or. İki dc
Yletin rakahcıi lnrakıp bir )akla.,
ma politikasnıa ha~lamalnn kıt'a
-vi Avrupaya nazaran ku" et lc•rinc 
delildir. l-'ğ• r hu iki dc,lf't '" fi. 
bat yarı~ına l!cvnın c '"' !erdi bun
dan en Zİ) n<l•· 1 nı ııı-.ı m üstdi t 
olacak ve Alıııan) &) ı j tcdiği ~iln 
ezecek, Auupn<Jaki t('fa\\ukurm 
.tileaiti gibi idame ede{'t"kti. 
- Amt'rika ve Bntan a filoları 

eairlerinc hakimdir. Bu donanııı.ı
lar artnıunıakla da diğerlerine ka· 
r~ı ı ... favvuklarını muhafaza e(lct. İ· 
lirler. Dem< k ki ,A vrtıpa)a kar~ı 
l)ir ln(!ıliz - Amerikan itilufını 
mukademcbindc lıuluııu) uruz. 

Heni~ tcsJihatlarını tahdide 
l>a~layan bu illi devit•( .kararlarını 
Nİr bahri dt"vlı dere de bildirt't e
!lı.lerdir. Huytik nıaJi yuklcr ahıb
da bulunan im ikint·i deret.:c lıah
ri devletlrdn de fıloEunda tahJi
ıdatta tıulunacaklarına im' \ı•tlc• ilı· 
&imal verilebilir. 

Kellog mitıakı nauri lıir trd· 
lıirdi; 8-0n harf' ket İ6t" rıazarİ\ atın 
ıacbikaıa milnkaliıl olmaliı u;ıkta· 
tıından mübiın<lir. Uakalım Jeni~ 
tahdidatını kara talıclidatı talı.ip 
ede.:ck ın i ~ 

Afilli eınlakin Jistesi 
Defterdarlık Jr;tanbul vilayetin

de mevcut bilumum Emlaki milli
yenin bir listesini tanzim ettirmeye 
başlamıştır. 

Macera romanı : 17 

-Jlaurice Leb/,ı11c 

Çocuk ondcn, irnon ve An
tonyo arkadan ytirüdüler. Vapu
run içi azim bir te1giih ~ihi çekiç 
fie feri ile doldu idi. "er taraf 
kırılıyor, açılı)or<lu. Ölü kadm
Jarın küpeleri, ) üzüklcri, bro~la
rı, lolyeri, neleri var a koparıla· 
yordu. 

Haydutlar ganimet kar~ısm<la 
birbirlerine de saldırıyorlardı. Bir 
az ilerd~, haydudun biri arka
cla§&m pıçaklı oraya de,·iri,erdi. 
Kim arayacak? Kim soracak? 

Çocuk büyük bir salonunun 
kapısında durdu. Salonun zemi
ninde diz boyu su bulunmakla 
beraber, kanapeler kurumuştu: 

- İşte burada uyudular, Ge
ceyi burada geçirdiler. 

- Kim? 
- ·Atla gelen üç kişi. Vapu-

ra babamla en evvel ge"len biz 
olduk. Arkadan onların gel Jikle· 
rini gôrdilm-

- Amma onlıır dört kişi idi. 

orsa işlet in 
~ 

... · ekülasyorrı 
yapa lar 

.. . 
ıç11n •• 

M 

1 tanbul Kambiyo Borsasının 

on günlt'rde spekülasyona mani 
olmak için büyük bir faaliyete 
geçmiştir. 

Komaerlik ıs;pekillaayon yapa
caklar hakkında tatbik edileck 
cezaya tespit ve tamim etmiştir. 

Borsa kanununun 29 uncu mad
desi mucibince kambiyo ve nukut 
i~leriııde :;pekülaayon memnudur. 
Halk ve müeasesder ihtiyaçlara 
bulunmadıkça gerek doğrudan do
ğruya, gerek!e vasıta· ile kambiyo 
ve nukut alıp •~tanını.far. Bu ihti
)<ıç}arın ndcrden ibaret olduğunu 
Maliye Vekaleti tayin eder. 

Bu madde hükmüne göre Ve
kaletçe te• p •t edilen ihtiyaçlar 
~·e b,ınlan ispata yarayacak vesi
kalar a,ağıda göaterilmittir. 

Bu ihtiyaçların haricinde kam
biyo satın alıırıış olanlar ve 
müeuiseler r>pekülasvon yapmış 

addolunarak haklannJa kanuni ta
kibat yapılacağı ilan olunur. 

1 - Türkiyeye hariçten vu
kubulan ithalat (Evrakı müabiteai 
konişmento fatura konfirmasyon 
ir&alıye emri gümrük beyannamesi 
şayet ithalat İÇİ• pey akçesi ve
rilmek lhım ise bu baptaki mu

habere ev rakı ) 

2 - Navl \'e sigorta ücretl.eri 
(Evrakı müıı;piteai nakliye ve sig
orta şirketll':ri tarafından <1laka
darlara gönduilen ihbarnameler 
\'e buna müteferri evra") 

3 - Ecnebi ;memlclu:tlerinc 
seyahat edeceklerin masarifi (ev
rak:u müspite pasaport) 

4 - Ecnebi memleketlerinde 
bulunanlann teda~i 

( evrakai müspitei 
lastikli m~ktubu) 

masrafi 
Hastanenin 

5 - Sermayesi ecnebi dövizi 
olarak Türk anonim şirketi halin
de müteşekkil şirketlerin senelik 
temettülerind~n Türkiye dahilinde
ki his~edarlanna dağıtılan mıktann 
baki} esi ( Varakai müspitesi Bu 
gibi tirketlcrin tar;dikli hesap pu
sulalar) 

'6 - T"rkiyedeki ecnebilerin 
memleketimizde kazanacaklan. {Va
rakai müspi~esi Vergi şubelennden 
ka7.anç beyannemesinin tasdıkli 

suret.) 
7 - Türkiyede şubesi olan ec

eebi şirketlerin ve bankaların bu
rada yaptıktan muamelelerden 
ileri gelen karlar (Türkiyede mua
mele icrasına izinli ecnebi sigorta
şirketlerinin primler de dahildir 
Varakai müspitesi tasdikli bılanço
lar ve hesap pusulalan. 

Nlugay ~'er İspiı·to 
Piyasada mugayyer i&pirto bul

mak kabil olmamaktadır. İspirto 
bayilerine nazaran inhisar idaresi
nin ispirtosu kalmadığı için piya
saya yalnız ısaf ispirto çıkarmak

tadır. 

Mamafi bu hafta idareye kül
liyetli miktarda ispirto ge1eceği ve 
lagyir edilereh piyasaya çıkanla

cnğı zannedilmektedir. 

- Bıı i di~arda, atların ) a
nında k.ıl<lı. Uu abah onlar gi· 
ttıktı:-n onra haham g"lıp hu
rasım da aradı. Bir paket püro 
buldu. Banada Lir tane \'erdi. 

- Demek gittilt·r? 
Jim sııcıtıı. 
- So) le ı•ıı f'.. Ött>k ilcr td

med~ıı bu durt ..,ın:ıri gittılcr 
dc~il mi? 

Jiın parmakJuıla: 

Simon •,m ulu boğazlayacak 
gibi oldu. Kendini tuttu. Taban
ca~m ı çıkar<lı: 

- Yoookt Tabanca ile 5oyle
temezl:iiııiz. iki banknot! 

lki banknotu verdi)P.r: 
- !jimdi soyle hakalım, atlar 

ne oldu'? 
Uçtu. 

asıl uçtu? ÇalJıtar mı? 
Sabredin! ihtiyar centil

m n 'e kızı ve yanlarındaki a
Jaın gemide bir şeyler aradılar. 
Demin izin aradığınız .. alın için
den l1ir ~<'ylcr çekip çıkardılar. 
Sonra n •• ıgıya indiler. Şu ilerde
k i kırık kayık yok mu? Ornya 
doğru giderken, birden bire ya-

milyo 
iraln 

oıt _a dava 
)f 

T .. nu r. c henncın derede bu
lunan bü) ük koruluklann mütevel
lisi ile, orman idnresi arasında cr
m. nda orrr.nnlnrdoın istifade .şekli 
mesels:nden dolayı b:r ihtilaf çık
mı.ş, iki tmd ta dava ikame et
mişlerdir. Bu ormanların takribi 
lumeti yedi milyon lira tutmakta
dır. Mütevelli bazı noktu!ard;ın 

mahkcmec!e hakkını isbata muvaf
fak olmu~tur. Orman idaresi da
vanın euaını tetkik etmek üzre 
Tsrsusa l.ir 'el:il g<;ndcrecektir. 

Sicı-orta İİ<'rc~t lcri 
ı-ı 

'Sigorta şirketleri araı;ındaki 

rekabetin ortadadan kalktığını 
yazmıştık • Bu vaziyetten tüccar 
memnun değildir. 

Evelce rekabet yüzünden sig -
orta şirketJeri müşterilerine azami 
derecede tenzil at yaparlnrdı. Bu 
vaziyet karşısında tüccar eski•İne 
niabetle fazla &igorta paraıı;ı ver
mektedir. Bazı ticarethaneler si
gorta ücretlerinin artmasından do. 
layı malını &İgorta ettirmemektedir. 

Et fiatları 
Son günlerde Anadoludan kül

liyetli miktarda kasaplık ha} van 
geldiği için et fintlan halkın mem
nuniyetini celbedecek derecede 
dü~müştür. istanbul balık paz.annda 
koyun fiatları 60, Beyoğlunda bazı 
k?..aap dükkanlannda 65 - 70 kuruşa 
kadar satılmaktadır. Sıı{ir Ruaya
dan geldiği için 65 -70 kuru,tan 
aşağı satılmıyor. ıs;alf.hiyet sahibi 
zevatın noktai nazarına göre koyun 

etinin 45 kuruşa kadar düsmesine 
intizar ediliyor. 

Bu sene Haymana ovuında kül
liyetli havan birikmiştir. 

Geçen kışın şiddeti yüzünden 
bir çok hayvan telef olmasına 

rağmen yen'i doğan kuzular bun
ları telafi etmiştir. Bu loş 'et fiat
larının geçen seneye nazaran daha 
ucuz. olacag-ı tahmin ediliyor. 

Et fiatlannın düşmesine Cliğer 
biı sebep te Yunanista9a b .. ~van 
ihracının azalmış olmasıdır: Bal
kanlarda da külhyetli miktarda 
h::ıy v.-n yetiştiğinden Tilrkiyeden 
harice hayvan ihracatı azalmıştır. 

1 

Pirin<; z•·ı·'ıi)atı• 
l\1ı•mh kf'\ııııiz pinııç zıraaliniıı 

iııl...i~rıfrnı lcmirı iı;in lktisal \ ekilli
~ınt"t' hal} a·dmı mi.ildıa uı getiril· 
mı~ \ c muhtclıl pınııı; mıııtalrnlat'ın
(in tetkiknttn buluııdurulmu,ıhır. \ c 
kıllıkı.r lıuııtlan b~l.:a mutıtdif 
f':('tıebı luhunılarınııı ıla tecrube 
f'dı1mf' ı karar! a~nııstır. Tohumların 
IJir kıt;ının ıı da tecrub< leri yapı]

ınaktad r. ikti-;at \el\illiğince Japon 
llİrinc,lcrinin <lo tecrlılıe <"ıhlnw i 
İı;iıı lnporı)ndarı tolıum talep t>dil· 
mışti. Bu ıohunılur gPlıniştir. Gelı ıı 
tolııımlann tet nlbderi ).tpılnrıık 
ını ınl,•kf'timiz iklrııı \t ş• rnııınr ne 
derece) t kcıılıır 1f'\<afıık ı dt C'c(.:ı 
il pıt t.'dılcct•ktiı. 

rım du/,lllC kadar adam peyda 
oldu. Jfr.p iııin elinde tabanca .. 
Jhti)ar adam müdafaa etmek 
İ8tedi. llt·ş on d "Silah attldı. Bi
ri dP\ rjJdi. 

Simoıı c·an kulağıyla dinliyor
du: 

Soııra ıw oldu? 
- Sonra lıilıniyorıun. Sinemn 

gibi bir ;;ey .• Babam beni a~agı
ya r;ı~ırclı. Filim de bitti. 

Sünon ~ocuğu en:,e inden ya
kaladı. Kırık kayığm olduğu )t'· 

re d~ru sürdü. 

Simon ileriye atıldı. Meksika
lı ile Jiın de kırık lı:ayı~ıD yanına 
geldiler. 

1~te burada bir boğazlaşma 
olmuştu. Bir tarafta bir insan 
ce edi yatıyordı. 

Lakin kayığın obür tarafından 
inilti duyuldu. 

Simonla Meksikalı derhal inil
tinin geldiği yere koştular. Si· 
mon :.aşırdı: 

-· Vay Rolleston, dcJi, hhar 
Rolle ton .. 

RolJestonl Bütün zavahirin it-

alıriri o 
1 se ede 
ikmaE e&i ece k 

lC 

19:5 sencs~ndcn h·ri yen·Jcn 
icrn edilen arazi tahr:ri neticesin
de Enmsun, K. yseri, Adana, l\·1er
sin, Anlrnra, Antalya, Söke, iz.mir, 
Urla, 5ivr;hisar, Çanakkale, Geli
bolu, irr.roz, Tekirdağ ve Ed:rnede 
lahr:r muameleleri b;tm:ştir. 

El'<'n ara2i tnhriri de'ln'!m eden 
yerler İte Ar.üvin, Hasankalr., 
Er, ur\Jm, Arcl•.bz.n, Ayıntap, Cey
han, Kozan , Kara İıs;afu, İçeli, 
Gülnar, Korkuteli, Akdag, Havza, 
Bafra, Bcypuarı, Adapa:um, Ko
caeli, L:!iki~ehir, Afyon, Kütahya, 1 
Ta\':;anlı, Coz.üyük, Bilecik, Yeni~e
lıir, Bı r• :ı, Mudtlny. , Karaca~y, 

Eandu ma, Uzunköprü, Edremit, 
Balkeair, Bergama, Manisa, Çeş

me, Bnyındır. Aydın, Ödemiş, 
Nazilli, Deni:ali, Çaldır. 

Türkiyenin her tarafında t>ugü
nkü rayice sere olmak üz.re yapı
lan araxi tahriri ancalt on genede 
ikmal edilccclctir. MaUye vekaleti 
bu müddeti uzun görerela seri bir 
tahrir yapılabilmeıs;İ için yeni bir 
proje hazırlamıştır. 

Bugünkü en:z.i tahrirleri ile 
müsakkafat tahrirleri devlet vergi 
esaslarını ihz.~ra mahsustur. Ka -
nun •~ tadilatı husuıs;iyeyi icap ct
ettirecek al.valin tahalckulrnna 
kadar yapıl1111ş "c yapılacah olan 
tahrir muamdfb umumi bir c.a• 
mah:) dinde vlacakhr. 

Tahrir kemisy901arı ile kada&
tro heyetlerinden telraüde scvke
dilen memurlnrm kanunen ecir ol
malnn lazımdır. Bunun için bu 
kabil memurine tekaüt maaşı kat'ı 
için Maliye ,-~kaleti bütün vilayet
lere birer t;:m m göndermi~tir -y t)uıi~ lıa<l r::;e~i 

Yemişte ltarpuzcularla :zabıtai 
belediye memur):aı arasında zuhur 

eden hadi5e ha kında tahkikat deva 
mediyor. BeJed;ye memurlarının ha-
karetinden m infeil olan esnafın 

böyle bir hadiuye: meydan verdik
leri rivayeti üzerine mütalaasını 

soran bir mubarriTirnlxe tchremini 
muavini Hamit B. demi,.tir ki: 

- Memurlarımız vazifelerini 
yapmağa mecburdurlar. l\1crnur
lann hakaret ettikJeri vakı olsa 
bile esnafın bu şekilde mukabele 
etmesine imk•'\n yoktur. 

Esnaf, memurun emrine karşı 
gelemez. Büyf e bir hak~ret varsa 
üsulü dairesinde şikfıyct edilir. 
Hiç kimsenin kanunun emri hili
f ında kendi karı için aokaklan 
işgale hakkı yoktur.,, 

eııı""datı ınazhuta 

sahipleri 
Senedab maıbuta mukabilinde 

lslanbulda Emlaki Milliycden yer 
verilmemesi alakadarlara tebliğ 

edilmiştir. Bu kabil matlup sahip
leri taşradan mal alacakludır. 

()nuaıı yangını 
Kemerburğo2 ile Of.maniye ar

asmc!a bir orman l angını zuhur 
etmiştir. Yangın iki üç saat zar
fındn j<mdarma ve köylülerin ga
yretile öndürülmüştür. 

tılıuın etti~i adaınl Dol on in 
anıc.1 ını, \\il) nnıla Charlic,nin 
katılıl 

Simon, arkada~mı kar~1ımıda 

görıniiş olmanın terclldtidü içinde 
idi. 

~lt·ksikalıııın hiddPtiıulcn kor
karak kolundan tuttu. 

- AntOn)O .. Bir az durl .E\
vcla .temaıncn cmiumi~in onu 
O)Jd 

Bir kaç !lltli}e ikisi de yerle· 
rind >n kıımltlanmadı1ar. Ro11es
tonun mÜı.:adde ah:ı~mdaki mc
vcud'yetj onun hakkımla eıı ku
nctli Lir d~liJ d~ğilmi idi. 

Antonyo: 
- Hayır .. dedi.. Otel korido· 

runda tesadüf ettiğim adam hu 
adam değil. 

- Ya ... Ben zaten t•mindim 
hütün zavahire ra~men Lir türlü 
innnamiyorclum. 

Arkndnşınıa ko5tu. 
- &lvnrtl yarnlandınmı? O 

katlar telılikdi dc~il ya .. 
lngiJiz mırldandı: 
- Simon.. s~n mi!lin.. Seni 

tanıyamadım. Gozleriın o kadar 

• • ane ıç1ı1 

i bir 
b · a ya ıl~yor. 
Halılcane müdür!LğÜ yakında 

yeni batıkane b:ı :J!;ını in:;:a etme
ğe bı)şlnyacaktır. Müdiriyet bu 
maks<ltla şehremanetine mürac .. at 
etm·~. emane. tarafından istimlak 
edıJen keresteciler yangın yerinin 
balıkanc için tahs:s edilmesi -
ni istemiştir. [m<?net, keresteciler 
yerinde gelecek seue lıal İn~a et
tirccegi için balıkh nenin bu mü
racaatına henüz cevap vermemiş
tir. Mevcut arazi l.al iç:n fazla 
geldiği takdirde balıkhaneye de 
bir yer ifnıx edilecektir. 

-So\)'C'fler ile tit"an•t 
lhib.fımNimİl ile llu~)a ara-

ındaki ithalilt \e ilmwat me 'e
lelerı h:ıkkıncla yakında Ru ti
(.':trl'l ınümes. illiği ile iktisat 
\f•killiği mlinw-. illeri ara arıda 

tcma.,!arıla lnılunulaC'ağı mall'ıın
dur. ilk temasa Ağu to.,un b~-

~iııci paz .. ırtl'hi günü lxışlarnwaktır. 
I<>.eJlki giin lkti at vekilliğin-

t.lt> ~orii-:üler1·k nw "deler etrafın
cfa alakadar rüe"ia tarafından mü
zakt'rt' ct>rı·yau etrni~tir. PazartP.• 
~i glinü ) apılal'ak içtimada kontı· 
janlar tetkik edil ct>ktir. 

·\ldı~ımız malumata gı)rt• mii

:1.aknatta 1kti at vckilJi(;ini, rn· 
kilJık Ticilrct umum müdürü 
ı aki, llariô ticar.·t mü<lürü ıhni 
'·~ Tı·tJ iki ınıık;n ··liJt rf"İs mua
\ İni [ni Bch'ç. Be}lcr temf!il 
edeceklerdir. 

Ga,.ip bir nıektup 
1..,ı,rnlıul poli müılürii Şnif 

lwyc> Arnerıkadan ;.rarip hir nwk-
lop gelıııi:;.tiı-· 

Pı•k aklı Jıaşm<la olmayan hir 
ndıım tanı f ııı<lan yuzı)dığı anla:;ıı

lan lnı nıt>ktup z.arhnın füninıl ~ 

:;.ıı çüm le· pzı lıd ır: 
[l-.tanlml roı; ... ha~mn) 

i\J,•ktııbıı pzan adam "Dilber 
nnitlur!,, «Iİ)" hitap cttıği poli~ 
müdiirüıniil<len hilhas<>rı ~merika 

rı i i ciiınhuru M. lhm.ıriıı t vki
fini icra etmekte ve: 

"- llm•Pr Am~rika onlula
rını c.fiişıiıana sattı. (,:ok rica c de
rim, bu adamı lt•\kif ı•diııiz,, <le· 
m< ktC'dir. 

Grnc lm nwktupta poli-ı mü
düründen Japonya kıralic;c":>inin 

arzu la rın ı tahn in t>tııw:,İ, lngiherc 
hiikünıcti mııa' 1'1Jetimi1•' aızı if
tikar ~ui~i takdirde bunun redde
dılnw i, komünistlere aman ~e
rilmeme~i, .Mı•hikaya a ... ker se\'
kedilnw i rıca oluırnıaktaclır. 

-Nankin ı:;efirinıiz 
Milli Çin hükumeti nezdinde 

Nankin $efirimi:ı Hulusi Fuat bey 
bir iki güne kadar Avrupaya gide
cek,. bir kaç gün tedavi edildikten 
sonra tekrar tjehrimize avdetle 
Rusya tariki ile mahalli memuri -
yetine hareket edecektir. • 

dumanlı. · 
- lztırap c;t ki)ormu'iun? 

ı;,,, t.. kur~un kafo ta~ıma 
ı,arptı \C bereket \ensin kaydı. 

Salıalıtan Lcri burada yarı olü 
yarı diri J)ir haldeyim. Mamafi 
kurtıılarağıını iimit ediyorum. 

Sinıon ·~ndı~ı ile sordu: 
- Jzalıcl ıw oldu? 
lngiliz ~iic;l.iiklt t'•'\ap \<erdi: 
- Bil mi) orunı. IJa} ır.. Ha-

yır .. lJil .. bilmiyorum. 
S n ncrden :;"liyQr un? Bura

c.Ja na ıl ve ne ~urı•tle lıulunuyor
un? 

- Ben lord lkkefıld le lıa
~I ile beraherdim. 

- J)t•mek onlara ~n rt>lakat 
ı diyordun ? 

E' d .. gt>eeyi heı) beraber Hc
inr-Mn ry gemisinde geçirdik. Hu 
<;al><lh i t çetenin lıüeumuna ma
ruz kaldık. Hicat f•tti~imi7- ıratla 

lıcn ) • ral.rnıp <lü~tüm. Lord B -
kdil<l ılı lıalıel Reiııc Mary y 
~t ı ılı yorl.ır , orada müdafaa 

c.l. lıa kol.1)dı. E!;asen Rollt'ston 
ve aduıııl.ırı on1::ırm üzerine atc~
ctıni) orl.ır lı. 

Sı 
1 

1'.an al..rtnıal 'f' 

d i n<liruu k 11 ... u Ilı 
) • / g, :.ı.intilı·riııtlı • ı r 

nr11u '.ı rdan biri J, 'üı·ııılun b 
lı.mf.' lıiı ııokt.ı<-ıııd.ıh.i daıı•· 
1,ıı!tlcııip dı ... Jr:)a k:ııı nknın" 1 

Buııl.mıı dcrec-rleri muhtı·lı 
eir kı'-1111 hav.ırn ,, ... ;, (der, 

mc: lıilc "<'t t'p olur. \t .,onıJ 

r •• ı dı~ıııdan mikrnplaı· gırtr· 

) .ır.mııı pi~·dı·nmı·-..;ni "'' 
\:tın telılif.e)" giıı:t..,inı ıııı 

o!ur. Ein.ıenale) h lıir )ar.ı k11r. 

-.mJa ı.lol..ıor grliı:. ı) e k.ı l:ır. 1 

pılın.ıı-ı icap <•.Jt ıı -;•) lerı hilıı 
ve ona g•ırc. dınıanımık la1. 11111 
Bu lrn·u-,larr anlaıınal. ici 1 

' 
ıtPlıw kan dı·vnııııutlan lıi:!h-rt 

Kan. gok .. •üınüz 
r"k i~mi verilen emme hasını• 1 

lııınlıa va ıtasıyla viknclunıul 
ki claınurlara sevk "'' oradau k 
mızı knn damarı ile her ıar' 

gittikten ~nra 'ücut tar.ıfııt 
kullanılan kan. kara kun cl.ıoı• 
Jarı ile k.tlbe gelir. 

Kalpten kırmızı c. İ~l'r daıı 
ile ciğere gider, oratla tt·mizJeıı 
tekrar kara damarı ile kalht• f_!.C 

( lnıdan \ Üı'uda d3ğıhr. En ~OJl 
da gayt>t küçOk ve inre daınnr 
ra <lağtlır ki, Lunlara, :-zaari 
marlar tabir olunur. Hir ağaç 
l111a lıenı.er, d:ıll.lr rn d:ılı~ık 
dan ibarettir. Bu clamarc·ık 
vücudun ihtiyal'ı olan gıda) ı, ) 
ni mih<'ltidülhumuzavı getirir 

l)te bır damar yaralanınca içe 
si nelen )a Jurmızı, ) a kara k 
çık.ır. Kıı-mız& kan dnıııaı ınd 
k:ın fr~kırır, sur"atı çok fo1.f:ııl 

h.iiçük darnar<"ıklarJaıı gc~l 
kan a7d1r. M' .,da i~tıe hatııt 

,. J..., a kan geliri BunJar } ayılar 
w·lır. Bu grhi k~m daııı<ırltı 

h·lılike mikrop knrı"ima<;ındntl 
J·.ğcr Lu}lt bir ıl.timal vn 
folla kan akıtmalıdır. 

••rit kam dcniJ< n kara k 
d:nn.ırından gdcn kan n~.ığı< 

)'>kaı ı yürüdüğündı•n )ar,mın 
tarafından ıkmalıdır. 

Şeı)an kanı denilı•n kırı•1 

kau tlmn. rmd:rn gelen b.:ınd.ı 1 

}tıkar mdan ıkmak i"ap e 
Buzan her iki0 inden de kan ~ 
bilir. Ona da tlik.kat 
la11ml 

Lokman 

Salibi ahmcr 
konferansı 

Ccnc\ rt:.~e toplanan bq ıı.,Jııı 
lıa:-p hastalan, ynrıılıluı ' t>"I 

Sahhı nlımı;r konfernno;ıııJa Jıır 

metiıuİL.ı tem il ctJ,.n ht•) •etimız 
ti asan h< )'U'lll lıir t"l!(mf gclnıı 
Bu tclwııftn Hil.ılıalırılf'r ulıınıet 

"ılılıı)t nliuneti olnrnk kabul et 
mı sı hnkk t•Jcls vnpılaı. tt. klıtıu ~ 
eti ımıunııye tarnf•ııdnn k hul c 1 
ı t'ı.!I l ıldınimiatir. 

- Hollrton rnıı? 
- r\ et.. amca 7..:dl·mJir. " 

kunç Liı adımı ... lıir hal•i • 
U.('l'm •. lm hay<lut. bir gali ' 
hasıl.. Bic sefil. 

- V c 8İı. de ~cldt·n, 
lwnzi)o: d~I ıni? 

- Hemen heınt'n. 
lııı·ilt•ri \C miuphirtı 

mak içın mi size taarruz t>ıtı? 
- Hem bu, ht>m de başk• 

şe) u;ın. 

- O bqka olan §f')' u~ır 
h.aht>li seft)'Or.. Daha b•~.Jt' ( 

reeeye dll§meden, hu efil ~ t 

ke}e inmedea evvel onun1' ~ • 
divaca talip olmuştu. .Fak;tt • 
~kefih onu kapı dıoara etti".! ~ 

- Y af.. qer bu sefil hl ıl 
lzalıeli kaçırma§ iı"e ne ted ol d" , 

Edvart .• Takatsir. bir halde dl= l 
ğruhna)a çalışarak mırıldaf1 

- Simon! onu kurtar. 
- Fakat cıen.. Edvarı · oe' 

eni hen bu halde bırakanH' ,..I 

- Evvela onu kurtarın. ~ 
intikam alıyor ve lı..alıeli kt 

. • el sme zevce )apmnya yeının 
0 [Bitme 1 



elgratta gizi" 1 Ağustos nasıl lngilterenin 35 nıilyo11 
"~ l . IJ ır V or meral.lı:.ı dı•· 
11tııuılcı berabı"'r bır mulıi· 

il ti~ l . ·ı 

bir teşkilat g·eçti? ısır sefiri aç! • 
ınsan 

(K<§)(ğ~ o©)((' 

Denize düştü~ l-.urtarıldı 
Poli beşinci !luhc memurların· 

dan Öın('r efendi dun f c;tın) ede bir 
\a )>urun nıerdİ\cnindeıı df'rıize d ı Ş· 
nıiiş, kurtnrılıııı~t r. 

l • tı .ı ı (', peçen gii11, mı-
ra b" . 

llrı ızım mulıtelit tcılwııırı 
1!,ıttim. 

.. a 
111 .. , 

1nıı celbeden bır 11n/.ıa: 
rı, 0 tııaı ~ un<'usıı tahımını /,n::;u-
lb ıçoı f<?r:kahide c<'lıdetti. 
<'~er bir ~ayret. /Jir ct·•y/iirı 

0 
ll 0 r, bir tılki gibi sh a ·et 

fi 

Belgrad, 1 [A.A] 
Polis gizli bir komünisl teşki

latı keşfetmiş ve Moskovadan gön
derilmiş bir murahhas ile başlıca 
tnhrikatçılan tevkif eylemiştir. Za

.grepte bir takım komünist evrakı 
yakalanmış olduğundan bir çok 
şehirlerde tevkifat yapılmışbr. 

''ordu. ~ 

zi111/.ıter ~aliv ~eldilcr. HaJJisanede lS)'ll1l 
"l•at · · · \ 1 t 2 (A ~1 

-t<- -

Belgrat. 1 [A.A] 
l Ağustos bütün memlekette 

sükün içinde geçmiştir. 
Bükreş, l [A. A] 

Yüz kadar komünist, Kişncfin 
başlıca caddelerinde nümayiş yap
mağa teşebbüs etmişlerdir. Polis, 
nümayişi menetmek istemiş ateş 

taati edilmiştir. Bir kişi mecruh 
olmuş, 30 kişi tevkif olunmuştur. 

f' -

Kahire 1 (Ağustos) fngiltere-
nin Mısır sefaretine mesai fırkası 
meb'ııslnnndan miralay Jaziya Vi
cvudu tayin edeceği şay!dir. 

Mamafi meslekten yetisme di
plomatlardan olnn Atinn sefiri sir 
Persi Lorenin ismi de bur da zik
redilmektedir. 

İran da • 
ısyan 

- - l( 

Pekin, 1 [Agustos} 
Çinin bazı mıntakalarında hü

küm süren açlık hakkında beynel
milel tahkik heyeti büyük bir fa
ciayı haber vermektedir. 

35 milyon bin kişinin açlığı tespit 
edilmiştir. K u a n s u havnlisnde 
dört seneden beri yağmur y n k
ınaması, buraları çöl haline getir
miştir • 

~®trlnl ll@lf' 

l~srarkcşin eina) eti 
Üsk darJ.ı Sclın:ın u~a mnh.ıl· 

lesinde nturnıı esrarkt> ... Jlu .. ııu sar· 
ho!ilukln arkad ... ~ı Lu;ıı) i knm:ı ıle 
Ln;ı ıı<lan ) clrnfoııı şt r 

ısmıru hatırlumatlıgmı o as ung on, · 
O\ I· e.rlı•r.ıl fıııııis:ırıe'-'i ınudürıı Lea-

l 
"l.ln soıı u 11cı trf•li r ıre/ lll<'Z L • b '"' ,.... \ttrnorth lıapı,,anesiııdt• uır ı \811 

Nime~, 1 [~.A] 
100 kadar komünist, nümeyiş 

teşebbüsünde bulunmu!Jlardır. Po
Jis, mani olmuş 10 kişi tevkif edil
miştir. 

ne lıalde ( 
Buralarda birbirini yiyen bir 

çok insanlara ıesadüf edilmiştir. 
Tifüs, bütün şiddeti ile hüküm 

sürmekte:lir. H~tta tahkik heyetine 

~<El~~©ıil©lır 
Alacak nıe ele i ,,

1

1 

rıyılrlı. 1rlwdu.,lnrı,, lıe1.mı h' ı ı l f \(' iiP "re 1 d' . . ~1 , . • ı:mı .. ıııda ır nıa ıpusun e <: "' 
ıııc/ .en ı.smı ayı tmcw ı~uı nıuhpu<ıun tlıı ıııecrufı vlmu:ı. oldu-

eıı 1!.<!le11i yaptılar, J,!<;nci 1 ğunıı hilJırıııckll'tlir. Muhpu lar, 
, r: 11 t'/e.s aldırmak için ı;alı· kendılt rirw 'f'rilen g tlnnın leııalı
ı: .. {ok §iil,ur muzaffer Oı 1111- j ~ ııdarı şikıi)et etmiş olduklar ndan 
l l.c ndinı' geldi, cı) ağa lıull.tı ~iinıltü ) c.·ııı-:_ldınııede ~a!ilaıııı~tır. 

11''§fc:r içinde ı"'ı·iııc ıwldNlildi. ıı l'"}onald'ı11 tatili 
!')et., "h . I l. lD..tlC 'J 

llq rın, ı tırns, gu ''yarı >ır Londra ı [A.A] 
ı· tuı·aıı Jet•kindc bir iş gör- M M D nald Losşi~mouth a .1or ıU> • • •• •• k • ac o , 
"'1 • ""> o ııı gorıır ·en yorgu- . . t• M ·1 yh bir kaç tatil 

L u hi sctmiyor. gıtmış ır. dumaı ~ kti 
"1Iet- gününü ora a geçuece r. 
· nıa~ iiç dakıka daha sür-
) 

0 zat, ayni çeviklikfo koıa
orsuııfutunıı duymayaetıktı. Bir Dfi,§esin 

teşebbüsii 

Viyana, 1 (A.A] 
Şehirde sükün hüküm sürmek

tedir. 5 kişi tevkif olunmuştur. 
Kowno~ 1 [A.A] 

Komünis!:lerfo gizli bir içtimaı 

keşfedilmiş, 26 kişi tevkif edil
miştir. 

Atina, 1 [A.A] 
1 Ağustos sükun içinde geç

miştir. 

Berlin, 1 [A.A] 

Tahran, 1 [ Ağu tos] 
Sabık İran başvekili olup Bah

tiyar:i kabilesine mensup bulunan 
Zamanussaltana hususi bir vazife 
He buradan har~ket etmişti. 

Zamanussaltan~, " Safidert ,, te 
hükumet kuvvetlerini abluka et
miş olan Bahtb'arilerle müzakereye 
girişerek bunların tahlisini temin 
etmiye çahşacakhr. Bu ku\'vctler 
her taraftan tecrit edilmişlerdir. 
Asilere teslim olmalarınd:ın endişe 
edilmekt ?dir. 

J(.zbrıs runıları 

9 k. · de bu hastahktan men.sup " n ışı 

ölmüştü-. 

1lışrada 
Alı~.ırrla ki h.1fript - llitit 

dc\le:)mc a•t a"arı taharri et
mekte olan ınütelıa sı lar Alişar
daki hnfriynta bu ~cnede devam 
etmektedirler. Bu sene ki hafri-

rerıkO) tiııde Bo ~nı sok:ı~ında 
oturan Kamil, l az Atı) e, s b kalı 
arnnrnt raık b r alacak ) uzıınden 
kav~u rtmı~ er. Lüz Ati\ c ile Fa ık 
Kamıli su talı ç.ıkı \.t; sppa ile 
) ııralnm ııl ırd r. 

~ .. 
mesine devam edilib edilmeyece-
ğinde tereddüt hasıl olmuş ve Da
hiliye Vekilliğinden sorulmuştu. 
Bu husus Dahiliye ve Maliye Ve-
killeri arasında müzakere ve tet
kik edilmiş, neticede bermutat 
ma~şlanndan kesilmesi münasip 
bulunmuştur. ~ lrıtıçın nihayet bulman oruı 

Da lugunu öğrt>Ui. 
flrıüı, bayılmııken oyuncu
el' • 

l..ondra, 2 (A.A 1 

1 Ağustos, büyük bir sükün iç
inde geçmiş, yalnız baı.ı ufak te
fek hadiseler olmuştur. Vilayetle
rde de tam bir sükun hüküm sür
mektedir. 

Rom:ı, 1 [Ağustos) 

yatın Jahn zengin neticeler verece
ği ümit olunmaktadır. Geçen :,e
ııe ihrnç edilen a::-ıardan bazıları 

müzeye konıııak üzre Ankaraya 

nukledilmiı;;tir. Evvelce Buğnz ka
lede M. Makridi tarafından çıka
rıhm l'Sarda nak!uJunucaktır. 

@ Y ağ"murlar devam ediyor' -
Ofta yine sürekli yağmurlar yıığ
mış heyelanlar olmuştur. Felü
ketzedelerd"n 10000 kişi maçka 
kaı.asında iskan olunmaktadır.Yar
dım faaliyeti devam etmektedir. ~ 

i4t; '"' kaldıracak iktidardcı 

Şıc tniişuhcdeyi 11akletmekıen 
ita ıpor ve yahut tababet 

ti.~ <fa bir bilgiçlik güsrermek 
~ıldir. 

~&rıı.ı, Pramada politika 
o ' 

·ı ;~nda ne oldu. Sabık ba· 
• bo 0ırıt.'Ure üç senedcnberi bir 

tolcu gibi çeki1ti. Sağa sille, 
ga kat, yedi düvele hücum, 
lr 11 on iki nutıılı·, her dakıka 

tı ~t·ga.... :Mulıtercm başvekil, 
~1 •lzı.tığı için, yorgunluğunun 
;~ ~·aramıyordu. Dii§ütıciüpii ,Qt ııl<le ve lıariçteki dii1man 
rıı,lerirıi lmhrctme/;ti. 

f~ t. 
" a ı:ıtifa edince yorgu11lu-
d1ıydu, ;raıaga dü§tÜ, fiÖktii ... 

~bu siycuct bir spor telôkki. 
ınidir ? itiraf ederi:::: si

l&l ~ öyle hen gamlar olur ki 
fi. lQ tide bir cehit, bir gayret 
td .ı1.nı gelir. O heyecanlı sa
~ Yemek, içmek, U}umak al.-

ez. 
Pal 

•'tlt lıu heitgt'İnı rn lıerıglime-
~k Tlliıste:.naclır. Cari si) asc
~ clalnkası ise bö)le istisnai 

b,,. ~· SiyaSP..t ıoğuk kanlılık ve 
· •ıter. Diplumaı bir ~rcu 
ffılı:ıanıas. Çalı~ırıa bir hu

lq.. &aat sôyden ıonr(J durur, 

.f1tc°* ihtiraı fevlıaLide kuv
~,.fını iıtil:ıam eder. /§le Poi
~· pek muhteris oltlugundan, 
. ır İfi kinueye bırakmamak 
iııdea ya&a&• düıtü. 

IC.Qdün Mım- hiilıümdarı Ama• l"' nükteyi bilditinden çall~tı
fldar ela iııirahat e(/cr ı•e Pğ· 
lhif. - C. N. 

tykozda iki 
• 

yenı 

tktep yapılıyor. 

11 
VUlyet, ldarei hususiyesi tara

~i:-n ihale edilen 27 mektepten 
tıı ~)'koı.da yapılacaktır. Bu 
G~~lerden biri Budıane köy
~ta• dığen de Beykoz. sarayı bah
lrıt 111

den ifraı. edilecek bir yere 
•ıfl: tdilecektir. Mekteplerin inşa-

S hu sene başlanacakbr. 
I~ l.lndan başka, Beykoı.daki yol-
~ da intasma devam ediliyor. 

~ı._ llleyanda Kanlıca - Beykoı., 
·~ ba - Dercseki yollarının inşao, b~lancacakhr. faelce yapılan 
il. tli-8 -L • • b' kı "I~ Uuıane şoscaının ır s-
•o'fltt, • inşasından aı. bir müddet 
tiltj Çukurlar hasıl olarak su bi
•- lltj 1 • "hd erı meydana gelmiş, yapılan •r. ırı,.. ki 
'"cı.ı • e rağmen şoseye va su 

ııı. tlıunun önü alınamamıştır. 
Qll • 

\cı•t • ıtibarla Ömerli - Buzhane 
h~,~~ni~ güzergahı detJştfrilerek 

il hır- yol açılacaktır. 
''lın 'Ykoıda yapılan telefon tesi
~hıo· 1 

faaliyete getirebilmek için 
' S~t k 'l\tı almamışbr. Telefon te-
ltıı b~ı tarnanılamak için vilayet-

ır tne . . ti a rnur ıstenmış r. 
~f01\lu hafta içinde bu memur te
~~l\a •rı işletebilecektir. Beykoı. 

ıuın b • . k 
-._

1 
U H8Ylfl ÇQ 

Uuşe:s Bedfort hu .sabah Lympnc 
tan are karargiıhından uçmuştur. 
JJır hafta urfıncla Hindi:slanıı gidip 
gelnıeğe ve bu suretle 10,000 mı] 
mesafe kattetmeğe teşebbüs etmiştir. 

Cenubi Aınerikada. 
Londra, 1 [A.AJ 

J..:ord D'abernon nun riyaseti 
albnda bulunan ve Jngiltere ile 
Arjantin ve Brezilya arasındaki 
smai, ticari ve mali münasebetler 
hakkında tetkikat yapmata me
mur olan lngiliz iktisat komisyonu 
yarın " Southıimpton,, den aynla
cak ve 20 Ağustosta Bouenos 
Ayrcsse vnracakhr. Komisyon, 11 
Eylülda Rio de Janeiro ya gidecek, 
oraya gitmezden evvel " Montevi
dco ,, yu ziyaret edecek ve Teşri
nievvel ortasına doğru lngiltereye 
dönecektir. 

Tecaviiz 

Londra, 1 [A.A] 
Gloıgav da 3,000 komünist nü

mayiş yapmışbr. Hiç bir hadise 
olmamaşhr. 

Zürih, 1 [A.A J 
Kongreler idaresi, son kongre

de kendisine karşı drüst bir suret
te hareket etmemiş olan üç mu
sevi komünist gazetesine matbu
ata mahsu1r mttrt1ardan vermekten 
imtina etmiştir. 

Paris, 1 [A.A) 
Gerek Pariste ve gerek varoş

larda öğleden sonra da aynen sa
bahki gibi sükun içinde geçmiştir. 
işlerini tetkedenlcrin miktan pek 
azdır. Ameleyi, işi buakmağa teş
vik edenlerden 100 kadar kişi tev
kif edilmiştir. Vilayetlerde de vaz
iyet aynıdır. Bazı yerlerde ehem
miyetsiz vak'alar zuhur etmiş ol
duğu haber verilmektedir. Bir çok 
tahrikitçılar tevkif edilmiştir. 

Dlın gece Ha.-.k<iydc t.lört killi Paris, 2 [A. A] 
gümrlık aııtrt:posurııın onllnıleu ~e- Yüı.lerce komünist nümayiş 
~ederkt'n arıs:ı.ııı kapıcı Osınun•ıı yapmak teşebbüsünde bulu-nmuş-
Ü?.crine a(.11111.Jar, yere )! ntumı.)ar· ·: tur. Nümayişçi~•r polis tarafından 
d.r. dağıtılmışlardır. Vila;etbrdeıı:i tev-

Miitecaviz.lerden hiri eline geçir- kifat yekünu 700 e caliğ olmuştur. 
k l Bunun ellisi ecnebi<lir. di~i s.rnıialyeyi ap.cının ıaşına 

vurmu~, ba~ını )alnı ştır. Yarası Vilayetlerde ba11 hadiseler zu-
• hur etmit. bir kaç poli.ı memunı-

ağı olan Osman lıaıslaııe)e ) ııtırıl- nun yaralanmıt ve bir takım kim-

mıştır. selerin tevkif edilmiş olduğu bil-
Mütecavizlertlen Cemal )&kalan· diriliyor. . 

mış, diğerleri kaçmı~t r. 

At çittesinden vefat 
Be)'uıtta mahalle imamlarından' 

hoca Mehmet efendiyi heııüz uhibi 
anla§ı)nıayan bir at çiftelemi~tir. 

Mehın•;t efendi aldığı darbelerin 
tesiri} Jc l't>fat etmi:;-tir. 

Yangın 
Osküdarda Sinan ptı-:a ıııahellc· 

ı;imle Çtinık ulu Mahmut pıışaııın 
koş!~Und..:n ) angın .; km ş, sira} et 
etmeden ~ondurulınuştur. 

Ertogru1 şehitleri için 
Vaktile Japonyaya ziyarete 

gidip avdette batan Ertogrul ge
misi şehitlerinin kabirlerini tezyin 
için iktisat vekilliğinden zeytin 
fidanlan gönderilmesi istenmişti. 

Vekillik bu fidan!arin gö~deril-
'n"ı muvafık bulmuş ve ılkba

ınesı 

harda gönderilmesi için karar 

verilmiştir. 

-
Hüyük bir } arış 

Amerikada yeni bir dehşetli 
N W Y orktan Lo-

yarış yapılıyor. e " b 
" - üş musa a-

sancelese kadar yuruy . 

k l'ki cehir arasındakı mesafe 
ası. .,. b k baş 

4500 kilometredir. Müsa a a -

lamıştır. 

Kowno, 2 (A.AJ 
Komünisfcr nümayi9 icrasına 

te9ebbüs etmislcr, polis tarafından 
datıhlmıtlardır. 40 kifi kadar tev
kif edilmi9tir. 

VAr~ova, 2 (A. A) 
1 Atustos sükiin içinde geç

miştir •• 9lerini bırakan amele yok
tur. 

Dikkat 

B ilıııcm hu ''Dikkate,, dil\kaf 
ettiııizıııi. ~ kseri sokak ko~c

lerindr, s kak ortalarında şö}')c 
gcli~i glızel loprn~a iğnıi hir hal
de ıwkulıııuş de) n~kcıklcr üzeriııdt> 
kırmızı zeminli bir (Dikkat) )p\ ha ı 

'ar. Bırnu Şehrt m:ıJH ti ko) ınu~tıır. 
A.lt ııd.t toz \<' tı pıaklıııı okunmaz 
bir h:ıl~ {!elnıi~ lnr "etır )tıl'ı \ar: 

"Bıırndnn aralın gcçcıl't z,,. Bu Hıtar, 
o .. ol\ıı~ ııı lıoııık oldu[mna , t' ) 8 

hali Uınıirde lmlııııılugtuıu lıir tlı•lil-

dir. Delildir umma, buı\4 ok.ti\ aıı , p 

ihtarı diııle) en ldmt 

Enıan<:tirı ınemurJu unirli km -

\Ctlt>riniıı < t>t.ah \e lınpisJi kararlnn-

111 .kulak arkalnrıııa atuıılur tuz<la11, 

topraktaıı okuumıız lıııle l!"lmiş ku

ru talılnrıwı bo t..an • k:wkulu~ıı gibi 
çalımınd:m fermanından ıııı çekine· 
ceklcr! Böl le hiı: le, lın Mu ... tafa 

Ş:ıınh muğa1.a ıntn. ) nvıdakı kuçük 

dar yokU§UO ha-ıında dur ır D ıı 
bu yoku~un önl nde 'e (l> k at) 

l ·,·lıa"ıııııı hinıayec;iııde ıkeıı az d:ıtıa 
h~c;arı bir çift lıernırin sürükJcılif{i 

~banın altında kah)ordunı. Arnha 
an . d' v 
beni berdcct H~rc;İn çığoem~ ı. r a· 

kat EnıMetin Jc,haauıı )erinden 

lngilterede amele hükumetinin 
iktidar JllCvkiine gelmesi üzerine 
Kıbns ~dasının Yunanistana ilha
kını, olm_P.,Sa adada rumlar iç'n 
daha hu~usi bir idare temin etmek 
üzere Yunanistanda ve Kıbn11 rum
lan arasında şiddetli bir faaliyet 
başladığı haber verilmektedir. 

Korniinistlerin 
evrak-ı 

İzmir 2 [Hususi] 
Komünistlere ait muhnkeme 

evrakı Pazar günü temy;zc gön
derilec~ktir. 

Sovyetler - Çüı 
Ja:ponyn 

1 

ve 

Londra, 2 [A. AJ 
Röyter ajansı istihbar ediyor. 

Çin-Rus ihtilafını halletmek üzre 
alb devlet mümessillerinden mü
rekkep Lir uzlaştırma komisyonu 
teşkiline dair M. Stomson tarafın
dan yapılan teklif n::zan itib"ra 
ahnmaınıştır. Ihnun baş!ıcıı sebe
bi meselenin bu safhasında hangi 
şekil~e olursa olsun har;ci bir 
nıüdahelenin. luzumsuz olacağına 
dair Japonya tarafından serdedi
len mütalaadır. Japonya, mesele
nin dotrudan doğruya iki devlet 
arasında hallinin daha doğru ve 
athvalin bpna ffaha müsait olduğu 
fikrinde bulunmaktadır. 

Churchill ka1lad.ada 
Londra, l (A.A.] 

Sabık maliye nazm M. Churc
hill, Kana.dada bir seyahat yap
mak ütere vapura binecektir. 

1 

s(ikttıl'.,'li ~ilıi kopardı. Aynı r.ıımnndn 
da ara hacı l erde lıe) gtrlc>riııiıı al
tında ~riinen dıkkat le\ lıac;ı ile 
nlay cper ~ibi hiddetli hiddeıli } ıı
züıııe bnkarnk l.ın~ırdı: 

Korıırnsıın dikkat ı t ene. 
Hakkı Hrdı. Ortada dikkat edi

lc('ı k IHr "'") \e ki;r olan biri ~nr 
ıdi amın:ı lıı•n mi idim, arabaeımı 
İdi. Yok :ı lıa~kalar mı? ora mı k rı· 
!ere bırııkı)onım. f.M. 

Kefalet ı 

A Jcf,~ımız bir mektuptan: ·1'U-
fiın irihisn r idare<1i 1 tnıihul -

tf ıki ha} i nıemurlarıııdarı, me nturin 
kanunu mucibince pr~in nınaş 'rr · 
nıek için ~efulet i th or. Bi~ nıeınu
rdıııı k.ef~h:t nlııı.r ~ı? Bunlara me
ımır dı'~il, ücreHi dr11ilı) or. 

Pt>kii!ı1 lııı §imdi, e kadar hu ur re
tli "mcıııurlara ııedt•rı kcfaleısiz peşin 
nına \ en'fllerılP şimdi ke'fnlet i ti
) Orlar? 

'·() z.anııııı (Jıı~unemcdik. Bunlnr 
asil nH nıur Jt:ı;::il de ondıııı,, dene
C<'k olursa idarı de ne ~adar ücretli 
memur "ark.i onlara pt>ıım maa§ \ e
rildiği halde keJnlet jo;frnmİ) orda 
yalnız ha} ilerdı>n ıt;tı,;ni) or. l"crt'fli 
memurla lıa) ilerin Jiğer urr• ... tli 
memm•lardan farklı ıneurlar mıd r,, 

-0- İzmit nğır cC'l.a Reisi Ahdii -
samet Bey tehdit edilmekti• ve im 
tehditler lJir ıniiddctteııberi teker-

Y oı.gat refikimizden : 
·X· Alektrik ve değirmen -

Alektrik dairesine yapılmakta ol-
rür etmektedir. I an değirmen teaisab her gün bir 

az daha ilerlemektedir. Jstanbula E ki yazı ile ) azıhnış ve aynı 
kalemden çıkQJ•iii olan hu bozuk· 
diizen tehditnamelcr Rei"in evi-

yapılan aipa~lerden bir ku;mı he
nüı. gelmediğinden atdyanın nok-
sanhm ikmal ediımemiştir. 

nin anahtar deliğine ıkışdırılınış 

bulunuyor ve f.Oll defo da Hey'cti 
hiil..iıneyc malı u alonda a ılı 

bulunan iki İn şapka ırıa koııul
mu:.- olıı)or. Bu lı.ıdi"Pdcn alaka· 
dar 1ctııııolunaıı bir kaç ki~İ İe\ kif 
c<lilmi~tir. 

-O- Bir günlük \ak.ular - \ İ· 

lfı)ctlen.İf' bir gün içinde cereyan 
eJcıı \aka) i lıakkmda en me\
suk bir ffi('nhadan aldığımız ma
l iı matı rıeşredi yoruz. 

KnstarPoninin Karandı L..<,e;ün 
de.n Ahmı~c.Ii )Urahyaıı bir Jdşi 

adli)<>)C \eıilmi:,ıtir. 

.Malatp.tia bir ki~i }aralaumıl
tır. ) arııJıynıı adlı)<')'"' \Nİlmiştir. 

Myon Karahi ar \•ilaycti Şuhu 
nnhi) <:sinden Tornualak kızı Is· 
matıanı ol düren bir kadm adli) c· 
ye \'CriJmiştir. 

Zileu'n Şeyh ,hli köyiindcn 
Halil kızı Emineyi oJdürt'n bir 
kişi adliyt>ye verilmi:;;tir. 

Dinarın Evciler koyüuden hacı 
Ahmet çoban Ömer oğlu Aliyi 
oldüren aynı koydcn ülcy man 
ve arkadaşları adliyeye verilmiş· 
lerdir. 

Prızar k:ız:ı~ının Ku) uk köyün
den part~J oğlu Mu,.,tufayı öldüren 
bir ki~i adli) l') e' \erilnıiştir. 

aO- AJa~ehirde ııınran -- 'ı u
n.-ıı i~g.ıli zamanında tahrip edi
len Ahı ... ehirde mnr faalıycti dc

v<1111 t tnıeJ...tedir. ~ ımdi e kadar 
imar faali)cti \C ppılaıı biııuln

rırı ımkta• ı lrnkkıııd11 hir i,,tati ... tik 
yapılmıştır. Bu ü.tati,.ıiğe ııa:r.a

raıı Alaşdıirde tahrjlıattan kurtulan 
bina adı ... di ancak 500 kadar idi. 

A lnşelıird • 1925 ene iııdeıı 
itibaren yapılmı hiıınlar "'ll mık

tnrdadır: 

l 925 ~ene~imlc 72 himı. 1926 
encı;indc 275, 1927 ~r·nc in le 

134, 19k8 c.ıe iııdt• 6B, 'c 1929 
sei1e ... inde dt> (>-1 binadır. 

@ Bir Osmanlı nişanı - osm
anlı Paditahlanudan Mahmut tarn
fJndan me:;hur Amiral Nelsona 
ihda olunan müraua bir sergoç 
1500 lngiliz lirası üzerinden .mü
uayedeye konulmu,tur • Sergocu 
tezyin eden clmular;ın kıymeti vak
ti le SOO lira iken e1madann fiya
hnda o zamandan beri vuku bn-
1 an tenetz..üle meboi timdi ancak 
~57 liradır. istenilen fiyat sergocun 
kıymgt' tarihiyesinden ileri geliyor. 

Yol verğileri hakkında .ı... 
Son Büyük Millet Meclisi tarafın
dan kabul ve meF'iyete konan 
kanunu mahsusu dolayısile Anka
ra viliyetince memurlardan ke.ıil
nıekte olan yol vergilerinin ke•d-

ıgı Yüzde alh f11konto - Borç
lanma kanunu mucibince kendi-
lerine yirmi sene müddetle emlikl 
meteuke verilen eşhastan emlaki 
mezkure kıymeti mukaddereleriııi 
defaten tesviye edeceklere yüzde 
altı nisbetinde iskonto yapılması 
Maliye vekaletinden tamiınen teb
liğ olunmuştur. 

·::· Siirmene ve Ofa yapdan 
ye dımlara teşekkDr - Siirmeue 
ve Of f elaketzedeleriue Hilali ah -
mer lo.rafından ilk olru'ak gönde
rilen iki bin ve bilahara gönderi-
len üç bin liranın alınup datıbl
mağa baılaudiğl hakkınd;ı Hilali
ahmere teblia-at gelmift.ir. Hilali
nhmere bu muavenetintlen dolayı 
felaketzedeler namını Trabzon 
valisile Of kaymak.ımı ve beledi
ye reisinden de teş,.J kür telgraf. 
lan gelmiştir. 

·>:· iloluda rölyüı.ü ı:.ıahallesin
den 'llaranğo:ı. veli efendi zevcesi 
emine hanım pa.ı.artesi günD evi
nin orta kab tannına raptettiti 
iple intihar etmiftir. 

intiharın sebebi anlqılmanntbr. 
Kıul afıl karamanlar kariyea.i

n~en balil otlu durmut ailesi efr
adı fü arı.lanndaki reçimsizlik 
dolayurue kendini iple apca as
mak aurctik intihar etmiştir. 

@ Sesli fJım - Şehrimiz sine
mecılan nrası:ıda için iç;n şiddetli 
bir rekabet ate~i kaynayıp yan
maktadır. Bunun sebebi, önümüı.
deki mevsimin bazırhj'ıdır. Ma
lum )llduğu üz.ere, timdi her yer
de aeıli sinema meralıı.ı vardır. Bu 
rekabetle sine:nacılanmız,biribirilı-1 
den daha iyi sesli filim getirtmek 
istemektedirler. Bn {ilimlerin bit 
mahvuru ~ardır :.!, o da gösteril
m~i zararlı olan ekseri çıplak 
ıJsımlan kesmek ve pkarmaJc im
künının bulan"Damnstc!ır. 

Böyle vaziyetlerde filimi tekrar 
ı:.ıahalline iade elmehten başka ça
re gönilmeyccektir. 

* Muallim ihtiyacı - Buraa 
vilayeti dahilinde ~uh.lclif ~öyle.r
de yirmi bq nıuallımlık munaldır. 
Henüz bu münhaller doldurulma-
mıtlır. 

• Mahkumiyet - Ban~a ı. • 
mettin karyesinden hacı Bekir 
oğlu Tevfik zevce.ii Şeri:enin ge
celeyin c\•İne girerek cebren ırzı-
na taarru:r. etmele maznun aynı 

köyden Zobar oglu Yusuf ve Sarı 
Alı oğlu Raz:;imiı. birer sene dört 
ay yirmi g7n afır tıapse mahkum 
edilmişlr :lir. 

Koyun cinsicın islfihı-Tür
yede 1' :y•·n cinsinin islithı için 
iktisat "ekalet. 100000 liralık bir 
feda!dirlık yapnrak merinas cinsin
den da'm'ITlık :t.-ç ~titmefe karar 
vermiftir. 
i * Yaban a&ad,,. geltcler köy

ünde,r. kalaycı oğ1u Ha .. nı para
ına tamaan dövın.k •urc:lile ölü

m:ine. sebebiyet veren Geredenin 
Ha.sanlar karyesinden Ali mahdu
mu ~kçi Yusuf ile imam otlu 
!falit mahduma Mefımet dokuz: 
sene alh4ar •Y ağır hapse mah
kum olmuşlardır. 

• 
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Uçucu kuınandan 
Anibal ve jül Sezar ordularını 

sevkü idare için , şimdiki kuman -
danlara naz.aran çok bahtiyar idi -
ler. Çünkü kendi ve düşman ordu
larının vaziyetini gözlerile görür -
ler , kararlannı ona göre verirler 
ve yine ona göre icraata kalkışır
lardı. 

Keza büyük Fredrik ve Napo
leon da muharebelerini kendi göz
lerile takip edebilirlerdi • Fakat 
ordular büyüyüp de tek bir insan 
gözünün alamıyacağı sahaları kapla
yınca mes'ele değişti.Kumandan ke-

adi göremediği saha ve \•aziyetler için 
şayanı itimat bulduğu zabitleri va
sıtasile haberdar olmaya başladı. 

Mamafi yine kumandan en can a
lacak noktada kendi ve düşman 
ordusunu göz önünde bulundura
biliyordu .. 

Harbi umumi bunlann hepsini 
alt üst etti. Değil ordu, hatta ko
lordu ve Fırka kumandanlan bile, 
dagılan, büyüyen ve yerlere gö
mülen kıtalannı ve onun karşısın
daki düşmanlarını göremez oldu
lar, buna mulmbil telefon ve telsiz 
telgraf gibi muhabere vasıtnlan 
onlan muayyen yerlere bağladı. 

Kumandan emirlerini artık gözlerile 
gördüğü vekayi ve vaziyete göre 
değil, telefon haberleri, tayyare 
resimleri, istihbarat şebekesinin 

• aldığı ve esirlerin verdiği malu
mat, harita mütalaası üzerine ver
mek zaruretinde kalıyordu. Binne
tice çok kerre hnkikatın hilafı va
ziyetler tasavvur olunuyor, gayri 
kabil icra emirler veriliyordu. Hu
lasa bu hal kıt'a ile kumandanın 

daima hemfikir olmasına imkan 
birakmıyordu. 

Aceba bu mes'ele istikbalde 
böylemi olacaktır? 

Bunu mevzuu bahseden bir 
Amerikan gazetesi fennin ya -
rinki terakkıyatmı ve bilhassa 
tayyareleri ileri sürerek ; yarinki 
kumandanın kendi kıt'alarını ve 
düşmanını gözü önünde bulundu
racağını söylüyor. 

Bizce tayyarelerin kumandana 
tnuharebenin savki idaresi husu
ıunda büyük yardımlarda buluna
cağı muhakkak olmnkla beraber 
onun için bir muharebe yeri ola
cağı çok meşküktur. Nasıl ki ku
mandan düşmanını yakından gör-

mek için en ilerideki keşif kolla
rile harekete kalkışmıyorsa, düş
man vaziyetini tespit için de mu
harebenin mühim bir dc.vresinde 
kıt'alarını kumandasız bırakarak 

mevkiinden ayrılamayacabr. 

Buna mukabil itimada şayan
zabitlerini göndererek vaziyeti tet
kik ettirmek ve hatta süküneti 
zamanlarda kendi hat'alan üzerinde 
gezerek muharebe vaziyetini gör
mek mümkün olacaklar. 

Hulasa: Yarının kumandanı 

Amerikan gazetesinin tasvir ettiği 
gibi herdem tayyar değildir, fakat 
görmek itibarile de her lıalde har
bi umumidekilerden bahtiyar ola-
cakdır. M. Ş. 

Askeri 
Havadisler 

FHANSA : Ordu Bütçesini ka
bartmamak için jandarma ve müs
temlike kıtaabnın ordu bütçesine 
ithal edil memtsi kabul edilmiştir. 
Parlamentodaki ordu encümeni, 
aile babası ol .. nnaskerin yalınız bir 
senelik hizmete tnbi tutulması hak
kındaki bir kanun 1 ayihasını kabül 
etmiştir. 

UllJGA H '\ \ : 23 - Hnz:ıanda 
Bulgar mektebi harbiyesinin elli 
senelik yıl dönümü sofyada tes'it 
edilmiştir, merasimde Kral, hükü-

met erkanı ve mektebin ilk tale- ' 
heleri ve bu mey.ında meşhur Je
neral İvanof bulunmuştur. 

YOCUSLA \ iA : Bir eınm 
kralı ile büyük yol şebekesi pla
nının tatbiki için 21 - 55 yf!şında 
ki herkes· senede 6 gün yol mü-

kellefiyeti ilan edilmiştir. Me..mle 
ketteki tek mil vesaiti nakHyede 
senede 3 gün yolda çalışacaktır. 

ÇEKO. LOVAKYA:Halkın gaz 
muharebesi hakkında tenviri için 
askeri kimya müessesesi tarafın

dan Olmüz de tayyare ile beyan
nameler attırılmıştır. Çok şayanı 

dikkat olan bu beyannamede hu
lasaten deniliyor ki: "Gayri insani 

o]masına rağmen gelecek hnrpler· 
de gaz istimal olunacaktır, cemi
yeti akvamın bunu men etmesi

de mümkün değildir. Çünkü ordu
lann düşündüğü şey, müessir bir 
silah bulunmaktır, muahedeler bun
lano karşısında unutulur. 

Kadm:-ive 
maznunlar aleyhinde hiç bir delil 
bulunmamış ve men'i ;muhakeme
lerine karar verilerek serbest bı
t'akılmışlardı. Maznunlardan Kad
riye hanım ve rüfekası bir müd
det serbest kaldıktan sonra, hak
lannda yeni deliller bulunduğu 
lddiasilye tekrar tevkif edildiler 
ve yeniden tahkikat başladı. Niha
yet herkesçe malum olduğu şekil
de bu tahkikat ve dava İzmire 
nakledildi ve ağır ceza heyeti 
hakimesi maznunların suikast te
şebbüsü ne dair kat'iyen bir delil 
göremediği cihetle beraetine karar 
vererek Kadriye hanım ve akraba
sını tahliye etti • 

7 ay süren nıevkufiyet 
Tam yedi ay tevkifhanede ya

tan, hatta bunun üç aydan fada 
bir zamanını da ihtilattan memnu 
olarak ayn ayn ufak hücrelerde 
geçiren bu aile efradı, beraet ka
rannın kendilerine verdiği sevinçle 
tevkifhaneden çıktılar ve İzmirde 
iki gece daha kaldıktan sonra ls
tanbula hareket ettiler. 

Gazeteciler bekliyor .. 
fzmirden bir çok gazeteci ta

rafından teşyi edilen Kadriye hanım 
evvelki akşam Galata rıhtımında 

lstanbul gaz.etec:Ieri tarafından 
bekleniyordu. Fakat o gün lzmir
den gelen "Adnan,, vapuru nhb
ma yanaştığı zaman, kadriye ha
nım ve ailesinin gelmediği, Mah
mut Şevket paşa vapriyle gelece
ği anlaşıldı. 

Dün gazeteciler ve Kadriye 
hanımla yakından alakadar olanlar 
Galata nhtımında birikmişler, Mah
mut Şevket Pllşanın Saray burnu .. 
ndan gözükmesini bekliyorlardı. 

Vapurda 
Nihayet saat bir buçuğa doğ

ru Mahmut Şevket paşa vapuru 
yavaş yavaş nhtıma yanaşb. Da
ha merdivenleıı indirilmemişti ki, 

/ gaz.ete fotoğrafçılan vapurdan at-
f!an çımalara yap14arak göğerteye 
tırmandılar, bir az sonra merdi

ven indirildi. Ozaman biz de çıktık. 
l Merdivenin yokansında ilk raat --

1 Birinci sayfadan ;nahatJ 
geldiğimiz seyrüsefer merkez me
muru ve itfaiye kumandanı İhsan 
beyin nleybinde ikamei dava ettiği 
muavini Osman Nuri beydi. 

Kadriye II. N ercdc·? .. 
Daha selam vermeden Kadriy~ 

hanımın ne tarafta olduğunu sor
duk. 

- "İkinci kanrnrada! .. ,. dedi. 
O tarafa koştuk. ikinci kama

ralardan birinde Kadri) e hanımın 
kardeşi Nasır bey gözlerine va~ 

pur dumanı gözlük takmış hamal. 
lara eşyanın nakli hususunda emi
rler veriyordu. Bizi görünce: 

- Gene mi kısbrdınız? Fakat 
bu sefer serbest olduğumuz için 
görüşebiliriz,. dedi. 

Kadriye hanımı anyorduk, Na
sır beyden sorduk: 

" - Birinci kamara salonunda 
Hhanım ve Nadide ile oturuyorlar,, 
dedi ve oraya gitmemizi, kendisi
nin de geleceğini söyledi. 

Birinci kamaralar salonuna 
geçtik. 

Hepsi nıeş~ul .. 
Kadriye hanım, yanına zevci 

Faik beyi alımş, bir şeyler konu
şuyor, Nadide hanım gazetemizi 
eline almış kendileri hakkında çı
kan bir yazıyı okuyor, Hamide 
hanım da kıılariyle damadına dal
mış düşünüyordu. 

Salonun bir tarafındaki koltuk
lara da ziyarete gelen bazı ahbap 
ve aşinalar oturmnşlardı. Kadriye 
hanımla salonun bir köşesinde gö
rüştük. 

Sararmış , zayıflamış , eskisine 

nisbetle büsbütün değişmişti. Üze
rinde yeni yapbrdığ'ı mor bir kos
tüm vardı. 

Kadriye Hanınıııı 
sözleri 

Kadriye hanıma elbisesinin ren
gine uyğun şapkasını elile ha
fifçe arkaya iterek ~biz.e şu sözleri 
söyledi: 

- " Mahkemenin hakkımızda 
verdifi karardan pek mütehaHi
siın. Adeta söyleyecek bir söz. bu-
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Mılli Heasıırnııs Türk Anonim 

sid·,.ti lıi~ cdnrıın umumi hcy'eti 
dıırı Trtıkı}c I~ Bnnkası binasında 
toplanmı~tı. A ııkarnda • içtimada 

,firketin iılnre nll'clisi intihabatı 
yapılr:nıŞ\lr. intihap ıı~ticesinde idare 
'ıncd ıııe lstanhul İş bankasından 
l\tıımmner, mlıskirat inhi arı umum 
mü '1ırıı Zekai, Liman şirketi miıclü
ru liaıncli, Milliyet gazetesinden 
\li Saip, kibrit inhisarından Tnhir 
Kt•Ykep, Aııttı' an Pi.yos ve Cevat 
heyler nlım:nışlnrdır. 

Ş rl\etiıı fen ınlışa\irliğinc M. 
JlemC'!.İr.ıl umumi lıPyetçe ta) İn 
cdilıni~tir. tmum l1Pyct mükerrer 
siırorta i~lctnuı hakkını mukavrle 
ile lş lı:.ıııkas ııdıın şirkete tlcYir-

~ .tclilıncsini de kabul <'lmiştir. 1çtima- I 
ıBP İkti at vC'kiJli~i namına vekillik 
µ,jtkeıler mü.dijnı Hliruit Tahsin B. 
lıul uıınıuştur. 

Enıaııullah ne yapıyor? -

Sabık Efgan kıralını 
hususi dol{toru 

son vaziyeti anlatıyor 
Sabık Efgan kralı Emanullah 

hanın hususi doktoru Avni bey, 
dün ltalyadan şehrimize gelmiftir. 
Avni bey kcndisile görüşen gaze
cilere, son vakayi hakkında şu ma
malümatı vermektedir: 

- Romadan, Kıral Hazretleri
nin yanından geliyorum. 

- Emanullah Haµ nerede ka
lıyorlar? 

- Romada Efgan sefarethane
sinde kalmaktadırlar. Şimdilik ne 
yapmak niyetinde olduklannı söy
leyemem. f talyada bir Villa alma
ları mevzuu bahisti. Kıralın seya
hati hakkında çok şeyler yazılmış
br. Bunlar arasında, mali vaziye
tinin pek te müsait olmadığı hak-
kında yazılan şeyleri teyit edebili
rim. Hakikaten kendisinin yanında 
pek az. para vardı~ 

Tab'en çok sahi ve yüksek 
kalpli olan kıra!, memleketinden 
müfarakat ederken üzerinde bu
lunan cüz.'i miktarda paradan ba
şka bir şey almak istememiştir. 

- Kıraliçe Süreyya hanımın 
mücevheratının mebzul olduğunu 
bazı gazeteler yazmışlardı.? 

- Kıraliçenin tabii, her aile 
kadınında olduğu gibi husussi 
mücevheratı vardır. Fakat bunun 
ne dereceye kadar bir servet teş
kil edebileceğini tayin edemem. 

- Kıra] italya hükümetinden 
: .-esmi bir muamele görmekteniidir? 

- Romaya muvasalatimde hiç 
bir kabul resmi yapılmadı~na göre 
resmi bir muamele varit olmasa 
gerektir. 

Yalnız arz.ettiğim' gibi, · Efgan 
sefarethanesinde ikamet ediyorlar. 
Çünkü zaten bu sefarethane için de 
şimdiye kadar yeni bir sahip çık
mış değildir. 

- Zab alileri Efganistana na
sıl gittiniz, ve nasıl çıktınız, söyle
yebilir misiniz efendim? 

- Bunu memnuniyetle anla
tayım efendim: Sekiz ay evvel, hü
kümet tarafından Efgan karalı 
Hazretlerinin hususi bir doktor 
talepleri üzerine intihap ve tayin 
edilerek Bombaya hareket etmiş
tim. Yanımda validem vardı. Re
fikam ve çocuklanm arkadan ge
leceklerdi. 

Bombaydan \abii Efganistana 
g~çmek lstedim. lngilizler bize ge
çemezsiniz dediler, Peşaver- Kabil 
yolu asiler tarafından kapanmı.ş im
iş, Kabil sefareti üçüncü katibi Ce
mal beyle beraberdik. lngilizler 
Belucistandnn Kandehar vilayeti 
tarikiyle Kabile geçebileceğimizi 
bildirdiler. 

Belucistanın merkezi olan Kuva
ttnya geldik. 

lngilizler bizi tekrar brakmadı
Jar. " Nasıl olur dedik. elimizde 
pasaportlarımız var. işte sizin de 
kendi vizeniz.." "Olmaz.." dediler. 
Ef ganistanla Hindistan arasında 

- Memleketinde vaziyetill 
bir şekil alabileceğini ümit 
yor mu? 

- Bu ümidi terketmiş de 
dir. Biliyorsunuz ki halen o 
Beçe Sakoya karşı Nadir Han 
cadeleye devam etmektedir. 

Nadir Han, Efganistanın i• 
lal muharebelerinde temayü:ı 

miş, çok sevilen bir z.atbr. 
lal muharebelerinde Celil 
tarafından lngiliz.lere karşı an 
feriyetler kazanmışb. Bu sebe 
namına Kabilde bir abide 
rekzedilmiştir. Şimdi devam e 
mücadeleden nihayet muzaffer 
kacağı ümit eilebilir. 

Son zamanda Kabilde St 
Sakoya biy'at etmediği için 
dığı haber verilen Ali Ahmet 
da çok vatanperver, ve Türk JJI 
hibbi bir zattır. Memleketinin JJI 
nevver ve malumatlı bir ad• 
idi . Kıra] Kandehan terketti 
sonra ahali şehrin Beceye tetli 
edilmemesi için, Ali Ahmet tJ 
emir ilan etmişlerdi. Fakat bir, 
gün sonra Kadehar sukut etti , 
den Ahmet Han da Beçenin 
düşmüştür. 

- Efganistanın 
nin vaziyeti nedir? 

- Münevver tabaka Nadir 
taraftandır • Fakat Efganista 
münevver tabaka Kabile mü 
sırdır. 

I 

Emanullah han mektepler • 
rak bu gençliği yaratmak i•ti 
du. Bn gün bu mekteplerin 

si kapanmıştır. Kandehardaki rn 
tepler daha kıral orada · iken 
p anmıştır. Emanullah teceddüt 
mına ne yapmışsa bugün bu 
kamilen ortadan kaldmlmıf 
menedilmiştir. Efğaolılar okum• 
lüzum olmadığını söylemekte ' 
ler. · 

Buna rağmen kıral memle 
tinde vaziyetin tekrar Jehi 
inkişaf edeceğini ümit etmekte ' 
Efganistanda kaldığım müd 
zarfında hasıl ettiğim intib 
göre, ben de buna iştirak ve 
nullah Hazretlerinin bir gün 
Efganistana döneceğini ümit 
yorum. 

- Ef ganistanda 
dönüşünü siz ney.e 
nuz? 

- Burada hatalı bir görgi! 
tashih etmek lazımdır. Emanull 
Hanın, Gaz.i Hazretleri gibi r• 
kal hareket etmeğe kalkıştığı, 
'kat buna m\isait bir muhit bu 
madığı cihetle muvaffak olaıı> 
dığı yazıldı ve söylendi. Bu y_ 
1ıştır. Filhakika Emanullah H 
kafirlikle ittiham ettiler. Hal 
isyan Avrupa seyyahatından 
sene sonra çıktı. Kıral frand 
Tahran - Herat - Kandehar ta· 
Kabile dönmüştü. 

:\fiy ıı K ırolıİiiOr 
l'opağı 
\ ıkorını 1 
Tifttk 
<!µ'ıık 

ıooo 

Heasiır.ms Turk anonim şirketi 
mii a' iri ımılisj l, banka~• ıımunı 
ıniidıırıı Celül B. olmuştur. Şirketin 
ikıncı mıH.HirJııklcrine Hefik UclJI 
\C Sait Hıza hc)lı>r ta)İn cdilıni:;-tir. 

' hususi bir mukavele varmış. Bir 
Dört beş gün devam eden 

otomobil yolculuğu esnasında ~ 
şında şapka olan kıra} ve yıv 
açık bulunan kıraliçe her taralt' 
alkışlarla karşılanmışlardı. 

Diinkü nıuanıele 
lngiliz lirası dün sabah borsada 

1021 kuruta açılar~k öyleden sonra 
bir aralık 10 22 kuruşa kadar çık
mıştır. lzmir ve Adanadan birer 
mıktar kanbiyo gelmesi üzerine 
10 20 kuruş 10 paraya düşerek 

kapanmışbr. lzmirde yeni mahsü
lün ihracına şu gün!erde başlana
cağı haber alındığına nazaran ya
kında kambiyo fiatlannda tenezzü
le intizar olunabilir. 

l!mıyornm. Çok sevinç içindeyim. 
Müstantik Hikmet bey h a k k ı n -
da bir teşebbüste bulunup bulun
mayacağımı soruyorsunız. 

Bu hususta henüz verilmiş bir 
karanın yoktur. Hikmet bey hakkın
da dava ikamesinin imkanı olup 
olmadığını araştıracağım 1 ondan 
sonra bir karar vereceğim. Esasen 
buradan lzmire giderken bu gidi
şin bizim için hayırlı olduğonu 
ve bundan memnun bulunduğumu
söylemiştim . 

Netice itibariyle şunu söyle
yimki adalet tam manasiyle tecelli 
etmiştir.,. 

J(adriye hanımın bir aralık ya
nımdan ayrıldık. 

Beklcııeu iki adalet 
Salonun dışarısında Refik bey 

dolaşıyordu. Yanma sokulduk, son 
vaziyet hakkında ne diyeceğini 
sorduk. 

Refik bey kısa, fak at kuvvetli 
iki ü~ kelime ile kendilerinin tev
kifi meselesi hakkında şunlan sö
yledi: 

" - ilk adalet yerini buldu. 

ncnk li fişler 
Yeni borsa nizamnamesi ica

ba tından olarak borsa salonunda 
yapılan muamelat için renkli fişler 
tatbikine başlanmıştır. 

Bu usulün mazbutiyeti borsa 
acantalarını çok sevindirmiş ve 
bunlar ilk muamele olur olmaz 
alkışlamışlardır. 

Bundan sonra beklediğimiz iki şey 
var; Adaleti insaniye, sonra da 
Adaleti ilahiye •.. ,, 

Son hatıra 
Refik beyle konuşurken Nasır 

bey dedi ki: 
"-Haydi çocuklar, bir resim 

çıknralım,. dedi. 
Kadriye hanım ve akrabası hep 

birlikte göğertenin tenha bir ye
rine çıktık. Bir gurup yapbk. Fo
toğrafçılar makinelerinin üzerine 
başlannı eğdiler. Objektifler açı
lıp kapandı. Kadriye hanım ve 
rüf~kasının son hatıralan tespit 
edilmiş, beraet karariyle neticele
nen bu ağır maz.nuniyet te tarihe 
~rışmıştı • . 

Hikmet bey bir 
dava açtı 

. İzmir de çıkan. "Yeni Asır,. ga-
zetesi, perfenl;>e [(Ünkü nüshasında 
"Cümhuriyet · adliyeıi,. serlevha
sıyla bir baş makale neşretmiştir. 
Bu yaz.ı Kadriye hanım tahkıka
tını idare eden Hikmet bey aley
hinde bir yazıdır. 

Dün aldıtımız habere nazaran 
Hikmet bey bu gazete aleyhine 
ikamei dava etmittir. 

isyan çıktımı, Avrupalıların geç-
i . •. d mesane musaa e edemezlermiş. 

Kabil sefirimiz Hikmet beye bir 
protesto telgrafı çektik. Bombaya ' 
döndük, Orada bulunan Efgan ce
naral Konsolosu da protestoda bu
lundu. Nihayet geçmemiz için emir 
geldi. Bu sırada Kazım paşa hey-
eti de gelmişti. ingilizler yalnız er
keklerin hareketine müsaade ettik-
lerinden kadınlan Bombaya bıra -
karak biz tekrar Kuvattaya ve 
oradan Kandehara geçtik • Ben 
Kandeharda kaldım . Kıraliçe ile 
kıralın ailesi de oraya gelmişlerdi. 
Kıral ile fnayetullah orada idiler. 

Ben kıraliçe hazretlerinin husus; 
tabibi olarak hizmete ahnmışt.m 
ve nisai hastalıklar mütehassısı ol-
duğumdan Kabilde bir ebe mektebi 
açmağa memur edilecektim. Kı
raliçe, lnayetullah hanın zevcesi, 
ve kıralın kız kardeşi hamile idi
ler. Benim Kandeharda kalmaklı-

ğım emredildi. Kazım paşa Kabile 
gitti, bir iki gün sonra da orası su
kut etti. Kıral Kandehara geldi. 
Kendisiyle orada tanışbm, Ne ka
dar lutufkir olduğunu tarif ede-
mem. 

Bilhassa Türkleri Efganlılar 

kadar sever. Bunun için doktoru
nun da Türk olma$ını istemişti. 

Benden eyv~l, .A.vrupa seyaha -
bnda Rıfkı bey isminde bir mes
lekdatım kendisine refakat etmişti. 

- Kıral memleketten ayni -
mak mecburiyetini nasıl karşıla
mışbr? 

- Bu cihet şayanı hayrettir. 
Tabii Efganistandan aynlacağına 
çok müteessirdi. Fakat metanetini 
ıonuoa kadar muhafaza etmiştir. 

" Ben vadfemi ifa ettim. Sonuna 
kadar ifa ettim ., diyordu • 

Fikrimce küçük bir hare!J 
olarak başlamış olan isyanın sOf 
atle tenkil edilmemesi onun .,,.. 
yümesine sebep olmuş ve bazı 
netler de bunu mümkün kılmıttJI 

Bilhassa Kabil kolordusu kıl 
mandam olan Mahmut Sami ki"' 
lın aleyhinde idi. Bu, Bağdat ılf'. 
d;j askerisinde jimnastik mualli.; 
iken yirmi sene evvel bir katil file' 
selesinden Efganistana kaçıllıt 
Tü:k ordusunda müstahdem til 
Araptı. Efganistanda talim usuliiJ 
ilk defa göstererek bir mevki ~ 
hibi olmuş, askerlikte ufak teP" 
hareketler yaptırarak Efgan ord~ 
su kumandarJan arasına gfrrniftl, 
Kıralın iyiliklerine ihanetle ınu~ 
bele eden bu adam Beçenin ~ 
bcs:nde mühim bir amil olınu'~-

Karal, moralini temamcn ın.ib" 
fa~ etmektedir. Türkiyeye .:; 
mek niyebnde olup olmadığını 
lrniyorum. Böyle bir şeyden bab"' 
dildiğini duymadım. Şimdilik ~ 
mada gezinmekle, vakıt geçirfll 
tedir. Maiyetinde be,.den ba_!, 
sabık Ankara sefiri gulam CeJ' ~ 
ni Hnn ve çok fedakar bir ç?;. 
olan tayyare zabiti Ömer ., 1' 
Bu bıyyarec~ "Efganlıdır ve i~~ 
e~nasında butün tayyareleri K• iJ4I' 
den kaçıran odur~ Ailesi Kab~ 
kaldığından ne plduğundan .h• .0 
sizdir. Şimdi kırabn eı;nir ıalı' 
vazifesini gürmektedit. ~ 

Ailesi e.-kanından, valdesiı ı4 
fikası Kıraliçe Süreyya hanıfll~ 
yaşında bir erkek kardeşi ve e;;t 
tesi, diğer bir kız. kardeşi, ki fli" 
çenin hemşiresi ve son doğan 
diye aimli yavrulariyle berabe' 
di çocuklan yanlanndadır. 



nLii al ve clenıı 
varislarl 

il incı 6ayf adan mabaat] ı 
Hey'eti tertibiyenin çok musip 

hir kararı ile seyirdi rden hiç bir 
\Jcrd alınmamı~, bu yan',13"1 h. -
~iki manasile bir teşvik ) "rı~ı ~ ı.::
"linc sokmuştu. Bunun içindir U ' 
dünkü yarı• ı memJel.etimizde ilk 
defa " mu\. Hak olunmuş bir or
ğanizasyon n .tddedebmriz. 

Yanı;.1.ır.ı tam muayyen saa1k 
lı;ı~Jandı. 

Büyük bir intizam içinde tatbik 
~dilen programı ilk nunıarasmda 
•on numarasına kadar, yanşan bü
tün devamı müddetince, halk ya
tışlan büyül< bir alaka ile takip 
etli. 

Y ;;ıraşların netic~i şudur: 
İlli çifte ( Hanımlar ) - Ga

latasaray birinci, Beykoz ikinci 
Te'k çifte ( müptedi ) - Ga

latasaray birinci, Beykoz ikinci. 

Efgan kıralı 
Yapılan teee<ldiidh"'r 
'ıasıl tevil eıliJtJ:. 

927 ~ene.si kinuaueveJinde Po
rtaait limanında emsalsiz mera.sim
le kabul edihnif olan Efşan kıralı 
Emanullah han gecen hafta muh
telif dvil polis memurlannın mü
ralrabeai altında, bin müşkilatla 

yanına yaklaşan El Ehram muha
birile görüşübilecek kadar hüriyet 
ve istiklale malik ve «:ebinde 6 
lngili:ı liresmdan ibaret bir servet
le yine Portsaidden geçti. 

Vatanının yükselme i, milleti
nin uyanması icin cidal, cihat me
ydanına atılmış olan Emanullah 

han dünkü parlak istikbal önünde 
nvinç göz yaşlan dökmemişti. F

akat bu gun, kahraman vatandaş
lannın din tüccarlan şeriat. simsa

rlan molfolar cJinde baziçe olar:-..k 
birbirlerini bogazladıklanm anla
tırken, aziz vatanın taraf taraf kin 
ve ateş deryasına çevrildiğini sö
ylerken ıemi:ı inci danelri gibi ııaf 
ve parlak göz yaşları, yanaldan 
Ustünde yavaş yavaş .eeyrine de
vam ediyordu. 

Emanullağ Efgan isyanına dair 
Y«:rdit: izahat başla daşma bir ta
rihtir, ibrete layil. bir tariktir. Şa
•lun esareti aebebine gösteren, 
tark aleminin amansız, imansız 

~nçeaiode yıpranmıf ve hala anı 
azat etmek istemeyen kara kuvelin 
iç yilz6nü gösteren samimi bir 
aı~nkabedir. 

Amanullah, isyan ve igtişaşlar 
tertip ve itfareaindc pek büyük 
mahıtret ve kabiH1eti büyült h;ırp 
zamanında bı•tün çol ara;.Jar:nı 
Osmanlı ordusu aleyhine kal dır
mas11o bir az daha şöhı et al mı~ 
olan ve Afgnn isyam hı !angın-

Edebi tef'rikamız: 14 

Bu t:engii.\ er ctgan mill.t:tiııi~ı 
bir ndeti vardıı: Cami 11 hır du· 
~ınuııa bilı•, lıarı'flJf' kndnr gerip· 

k . 1 li'f"O.,{" 
lt· adınlnı ın lıııı1.ı) < "'1111 ., 

artık c•I kaldırılanı"" i\,ınıu<> O) ı .. 
enırf'd(' ki hu e••ilcn alın, dii:;-ın· 

ı '"' 1 • an alnı da ol.;;a artık kut~i "~ını~· 

tir. Ona clokunmak, alçaklık O· 

hır. Yumusama~ ıwdır hihneyen 
hu ruhlar • 8)lli adete telıeaıı ne 
kanh thi~manları affetmi~lerdir. 

1'amu oyle sey ki, )eni \aıif"t 
harşı~mda eski dıişınanlığı unut· 
turu} or. () dakikad.ın iti barc.n 
t;a}t.l.ll' duru)ur, kinkr sıJnii}Of. 
l•'akat bö) le hir çift ii~ıkı hima· 
.Ye ine , l.uılar, frrerlerine k ırıeı 
Jıldırım!urdaı\ lıı~ımfı kiıı vt~ ga· 
ra1 topl.ırlar. Hintte, in ııda, Ka
bı)d.,., Knnd harda, ll<'ı atta aile
leı ve Elt..,an a5iı etleri a .ı ... mda 
>nuuaka;;-alarııı , ınuJ..nt• 1 Jerin , 
nı ilden ne!o.ılt ~c~erı k ııı 1t r lwp 
b, >le hetlmht a ıld.mıı lı rıı.ıye
sıııuen ılcrı gclıııı;:tir. 

İJ.i çifte ( müptedi ) - Beykoı: 
birinci, Galatasaray ikinci. 

3 ç:!te ( müptedi ) - Beyl«oı 
hirin<"j Gal11farmray ikinci 

Telı (hanım! r) - Galatabaray 
birinci, ~eylrnı. ikinci. 

Üç ç;ft ( kıdemli ) - Galata
!;aray bir:nci, Beykoz iJ inci. 

Teli çifie (kıdemli) - Galata 

saray birine·, Beykoı ikjnci 
İki çif1e (dirsekli) 8eyko1. bi

rinci, Galatasaray ikinci 
İki çifte (kıdemli) - Galatasa

ray birinci, Beykoz ikinci. 
3 çifte " hanımlar,, - Beyko:ı, 

birinci, Galataııara:ı ikinci. 

Neticede 42 puvanla Galatasa
ray birinci, Beyko1 38 pu,·anla 
ikinci olmu'jtur. 

'8ütün dereceleri inhisar altına 

alan Beyko:ı ve Galatasaray deniz
cilerini tebrik ederiz. 

He~c] iye"' f'addt~ı-,j nde 
tranıva\' . 

Tramvay şirketi, Eminönü i)e 
sirkeci arasındaki izdihamı nazan 
dikkate almış ve Beyoğlu ('.ihetine 
geçecek tramvayla.- için Reşadiye 

caddesinde bir hat tesisine lüzum 
gö.-müştür. 

Mamafi Emanetin buna müaa-
de edip etmeyeceği malum detil-
dir. ' -

Renkli fişler 
Yeni borsa ni:r.amnamesi ica

batından olarak borsa salonunda 
yapılan muamelat için renldi fişler 

tatbikine başlanmıştır. 
Bu usulün ma2butiyeti horsa 

acantalannı çok sevindirmiş ve 
bunlar ilk muamele olur 0Jma2 
alkışlamışlardır. 

da AfgaQ hududunda memur ola
rak bulunmuş olan .. Lorenıı ,, in 

isyan işinde parmağı olup olmadı
ğını soran muharrire : 

Loren kim oluyor? Bizim mu
llalar 60 lorense taş çıkarırlar 1 J 
Cevabını veriyor ve ilave ediyor: 

Telefona, telgrafa kafir işi de
diler, mektepleri cehennemin yolu 
gibi gösterdiler, Türkiye mektep
lerine gönderdi.tim kızları Almanya 
Reisi Cumhuruna hediye ettitinl 
işa eylediler, tahta çıktığım gün
denberi her gün şayialarla, masum 
halkı zehirlediler. 

Dine, şeriate hiç bir suretle 
muhalif olmayan ısJahatı Allahın 
emrine münafidir. İslam şeriatine 
mügayirdir suJetinde anlatblar, 
meclisi meb'usana bidat dediler. 
Kurandan ba~ka kanun şeriatin 
gayn nizam o)mayacağını yaydı
lar ve niliayetJbir eşkiya serger
desi, bir lnr612 ç lesi reısile Bacı 
saka ile el ele verdiler. 

1 Türk so2u] 

~şokDeırro 
GobiıH au 

Doğrul ~nkat, ııt ftct (dilen 
lıir sı•ye avm tın içine dii:;;tüği.ı 

1..ıınaıı Jukunııı.uıı:ık, iAıt'nıkn 
.ıchıırnı yarılım f'fınck, IJiı naınııB 
,, t,11İf• 1 orc.;ıı ol a hile, O) le 
tahaımnühi kohıy hir i:;ı dt·~ildir. 
] ııS<ıll. l)()} ıın t ~nwk me··hurİ) e
tini hildiği lıalrl•' bilf' geıw tPretl-
düt cdf!r. 

.ı\ptu11nlı h.ııun harcıııliğinde 
J ~rin bir sii kut hiık iim suru} or
d~. Sar:ıyın l>ii} tik -;ahihi uihayet 
kalbini kemiren kurtlar.• kop~mp 
atmak tazım gelJiğini hı settı. 

Eki~ r i.,e, Muhsini oracıkta 
. . d" Fakat o .lıaba· 

h.ıııc;erlı') 1\ erıı 1• • ' • • 

d 
. de kerıd'sini tutahıldı. 

-,111 an ııy.t 1 Ciınkli tenha bir malıallt~d~ ~ltı ı· 
;inin kudurmu~ bir aluy ınsana 

l t·c dı)andı· tek bd)>llla 11ası l!ll r it ' 
.ı • J '"" nıu~tu. An.1sının 

~ını p;ütJCfl) t " ıı -ı-
guzlrrindt:n Jokulı·n nıyaz, ha a 
lı •y.ılinden ~ıt•nt )Cll hu n anza-

1 J!o.k, l 11 ulvı)et ~e uccal>et 
J3)•1 < :.- • 

, eriyoı d 11. 

. . .. . .. .. .. .. AM 
g Abone v ılan tarlfesı 

'ern ıa \ 1 ·: i : ']'ed ive ~d i hniş 

.. .. .. .. 
~ !! :;::•·;,~.:e. ~~retleri 

ol :: .. 
~:l• ''''" 

~ !~ .. :I • ııırnılı ~ 1 ı I ;~:"~~· 

~~ :!.ı.= ilan ü~retCeri 

L .ü(•Q,000 J..Ji ra,br 

1 I ,,,,,,, ni JJ1ii tlrii lii lı· 
'l'ı·k :-iiııııııl:ı r-:ıı fimı 

i§ 1 H \hııwı •m li:ıl:ı :.•;; ı,, 1 11 'i == :: l'c·~iı:c•i ;)O 

J {.. rı \ 
r. ! r ~ 

r....;;,~ ~\.:.& 
== :: :== :: )lcirtl,irt• .i ·· ı.o 

=:; '~ heler : ~- f~~ :~:ii:.:·.; ~ .. 
~ n 
c= • ~ ::= :: B:uıl.ı:ı "' mii•···• ·ati 'l: li" 

l:!O 
:wo 

~ An1't11<,; ,•ılawı A) rn/ıf\ J tmılnd :..--:: ;~ ilirnlıırı lııı·ıı•İ CıırİI•'"' tnlıiclir. ~; 
~ 1rapıu;fı• ~onğu/Jn!t /JıtnJtl JJa/ıkPsir :~ g Tic·:ııl'I ıııii•~ııri~c·tiııiıı. -:irl.c·ılc·rin E 
~ l\a~ seı: tmir Cin•sc1tı .Menttı :: tt·~··ili lıal-..kııulıılii il:"ııılııril• kutilıi :: 

j .'ı(ımsuı• Eclermit --; E~ ıulillil ı, r "' nııoııiııı ~iı 1 • tlı·r t 
c=.l •y,· .. • 1__ K ) 1 L I ;;;,; H il:~ıılrırı. ~ıııııimi otıı:ı: lrnrıı .. nır. E: 
:= " ~an: u u..ıu.\ewt, 11111 uır:ı :ır nu-:ı ar ;; : E~ Uc ,nir ,,. 1111 , ....... ,.alı ,., ·ıııiH· h 
'ıcllJHllllllllllDll~lllnıııııııın ::ıırı1 mmıııınııımnııuuıııııııııııııımııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııım:iW ~ iliııılıırı: .... r~ •111·"1 ··ıı!c·~i ~ .. ':·:ti'~ H 

:: ıui11ıf•''u·c• ıl:ıul:u ı ':ıltltUd 'ırn.ı :: .. . . 
:: l ıu·u-:ıur~. :~ 
...._ ............................................... .. ~ ..................................... -........ ~ ~························· .. .., t l k ~···························· ... .~~~~!':!!'!~!~~~~ ~.· 4. a ı ı ... ~~~!~!!!!~~~!~ ... .,. : .: i·= :~: 

=·= PO"' =•= ;:; .. o,~~··· :r maklrıesl i!~ 
:•: :•: 
1 : :•: :t: .•. 

l'd•·nu•nk Bahri ~t'lıl 

1\1er kezi 
i:i Çays-tesH~ 1, 4, 5--JOxl5 kıta ında ~:f 
l:i ~lentor Keffeks i:i Anı. t ed r a ın ;:~ bir ft)fOgraf Dl&kİ- i:ı GalıııaıLı ı:ıraı,1 ~ lıaıı <t-.ir<'I ıııalı•ıı>-JI 
i:~ nesi satıhl 111.·. i:i ~ı •·l,foıı p,, .. ~ıı .l7ll ·J \lerht• 
:ı: :•! puııtaw .... j ııti•alıru.I. Allıılı ili< i lıaı 

:a: c·· 1. k • 1 • :•. 11 lef,.11 •ıııılıııl !ıl)hcrnt\i Uan .. a iri oı•ınC~ \I~ vazarlık ~tıııe l~İe) (•tı Crlll !~i ıııııaııı• hıı ,,. , nıııı~rt \ı:u:ıljrı ir.lr 

j:~ lıergiin sa~t l2-14 de kadar ınathnunuzcla J!i 1ı------------
·•· K H . • ·· t 1 ·•· J •:· U t Jl 1

· i:i enan a~ttl \leye ıuuracaa arı. E:i ~oyn' ryon tlllti 

~ .............. - ...................................................................................... ...- 'J'ııı·ilıi tt•~F;i~i 1 :J22 
... !~:~~~.:ı.~.~-~:'.~::.~:!:..~~-!.!.~!!.~.!!!!.~!!!?!!!!!~.!!!::.::!!!!::t!!.,, 

_ŞARK MALT HIJJ.ASASI 

. ... 

l~tiha kunt>t ve ~ıhlıat ıçın 

en miiessir cle\adıı . Bilumum 
cczanrlerdc bulunur . Umumi 

. depoları Boınonti falııı ~il ı Telı·· 
fon: Be}oglu 58:3, •' istanbulda 

Ekrem Ncdp cc,z,ı cı ... oo.,u. Tı"lı•· 

lon J-;tanbul 78 

-Kiralık kagir hane v • diikkan 

Alı<lüllıamidi .:ani vakfı ıııüte' rlli 
ka) n11ıknml·~ından: H<' il ta.,ta Aka· 

retlenle 49, J07 nuııuu·nlı hanelndı> 
1·3, 12, 20, 29. 32, mii~f'trcr 32. :l7. 
4:-ı ııumualı dükkünlH bifuırııa,ede 

i•·ar Nlileceğinden 'l rııumızun P~· 
zınci Pnşembc günimdrn itibarı ıı 

) ırmi gun nıiuJdetle dlrni mlııı:a) c· 
dt)C 'V8Z t"~lılıni121ir hılip olanların 

,, <lalın zi)adc ınalünıat elmak j .. ıi· 

, ı"nltrin A~ıı tosun 7 diııd Çarşnın· 
lııı guııiı ant •1n uçe kaclF.l' malı.illi 

mezkfıııla 5tt nuııınıcılı ıı iiteH•lli 

kn}lıınknml g 11 ı 'e yt-1ı ıııi me;ı:k iı· 
nıo s.uıl cııı llı;iiııdı'n on b0 1ine la· 

tlnı J tnnlıııl ı-:, k. f ııı udııriyetiııık 

ıdıue ı ıu ıııııt ııi111; ıııııı ı·· t etmrh·ri. 

Bu ili Ahnwtliy' lııtin p~rm,ık
larının ucun,ı hil~ doku ım.1k. 
aılf> ı ı~in bir dalın tt>mizlenmİ\.e 
l'ek bir lekC' \ c hac.. .lld olurdu. 

LJkin balk1-.ı o fık ird~ olma· 
dıktan oura, ogluı un lıer hangi 
diişiin<'""iniıı n" hiiknıli olabilirdi? 
ı.\')ıl olan ~ı·v, lıah.uıının v·rccc?ğİ 
kararrlı. 

A ptullnlı c..lik gu~I· liui .Muhsin· 
k Cemile}(! çeviı·mi~, uert ~ert 
bakı.,oı, bir ~y -;ôylrmiyordu. 
Genç a~ıklar d.l veı a~--·· k hüknw 
intıı:ar içinde i<lılet. Bir :ıey iFle· 

mİ)orlar, yaharmı}orbrdı. Her 
lıak karşılarında dunm ihtiyarın
dı, o ne isterse yapabilirdi. İki 

aciz n~ıkm guzlerinden l\ptulla· 
hın gozlerine giden ifade bundan 
ibaretti. lhtiyar ayağ,\ L: lktı, taın 
gençlerin knrşı-,ma g tdi , e tk'tli 
ki: 

- Siz ht-ıımı t;oı ıtl..l mlldmız. 

Her ıkisi111 de nl 
tü, Onlar da lıur ı r it 
oiıı elini optuln 

dan Op• 
ahihi· 

Genç kadınhn Cı-ınıı ) i arala- j 
rına aldılar. l• ki ·ı lıı ı•rııi nez..ı. 

ı~tanhul trann 41) 

~irkc•ti .. 
Otobüs servisi 
l\iıidiriH·t. 8l'~ikta-;ı \laçka t.ı· 

rik ile Bt,~ oğhına raptı·dt•ıı hi r 
cJtolıii.: :-ıC'n ı ı ko.;i.. ı·ılilıligiııi 

ıııuhtt•renı ah.ılİ\ •' iliin ı•der. Bu 
J 

ı•n j .. Hı";·ikta7 \ ~ıpıır j .. keJt· i va-

ı,ıl,\"' ilt· Beyoğlu ilı• C' "'küdar \'!' 

Buğ.viı;i L•') ııindc en sarı 
muvasalayı temin 
edecektir. 

HAREKET \ AKITI ERi 

\lı rl\•7.İ ı.Jaı<} Bl'rlı ı 

'J, f,.,'m l'ı u~lu ::-li _ ı:J..'JJl..,'41$ 

t" ı •ıurılml .812.;!.'JJJ 

Hmıkza muamelnh 
'e ka:--alar 

. 
ıean 

m--..... ----------------------
1 :--tan l ın f 'ıhhi 

. c,.lc·r nıiihayaat 

kom İ) onu ri) ııı-st'liu<l« n: 

Bt· .. ikta<;t.ı: Jhlanıur ı·addı·sinin 
k11:,;t'!o.İ (Şirketi Hayrtye 
iskeles'ınden 150 
metro mesafededir.)! 

Bıık d.,ıHlı· 1 ıtıı t•ıııraıı ııkliH· 
\t' .ı ... ılı',. lın .. ırııa i ıc ırı 1. ı JJI ı 11111 
,25C tıın m. il ıı ~uı 1 ı r ı ~arı mn eJı
len ... ırtıı.1ı1H ı \C• hilt> \(" '27 A~us
ıo~ <J29 <.:ut. 111111 ı .... ıut 15 lı' J..nlıulı 
z ırf ıı ı~ılt• ıhnl" ı·ılilııw~ u1.ere 

ıııün.ıka .. a .ı konmu .. tıır. Bu baptaki 
şartııam• \ i ~ornwk H" la1la maltı· 
mat 3Jıııal,. ı-,tı \••ıılniıı nıt zl-..ı1r 
koıııİıı\oıın ıııurnuıaıları ılffıı uluıııır. 

§ 

B.ıl..ırı... .. , dı· f...ıirı ı uırazı akli\ı 
H' 11 .... ılıi\ ı• lı,ıslnııı .,111111 lıtr ı•a\' o· 

uunda ) np ı lnl'uk 73.)2 lirıı 40 ktırıı~ 
brllı>li kı ~iflı iıı~aal ollı.ıpt:ıki h~·r. 
nanı" \, lı•ı lı,ıpt• taıızını ıılil ·.ı 

.B") oğlumla: Had1iH· nıe)ılanı ı 
lf,lfhİ)t> lınrekt-t h.-•r 10 dakikada I 
hir d,•fa. 

SEfH Is 
Tatil ~linlniııden ıııada ı;aat 7 

dal..ıkn :30 dan ~a,ıt 21 re kadar 

Cuma \C tatil ~üıılC'ri "<\at 7 da
kik :m ıl.ııı sabahın 1 ne 
'<adar Cuma ',, tatil ~iinleri 

1ı.ırı ketin lın 7 (lakika bir defa 
\aki olanıktır. 

't·n İ'i ı;;iiratli \t• rahattır. 

1.,t,111lml, 2·ı Tt 111111111. 1929 

l\l füliri) t.'t 

ketle o.;el:ıml.1dı. 

t;, nP AhmuliH h lJU)tık kar· 
J,ı~u11 "' l.ıınl.ır ~ibi l klwn• , ... t•lfi. 
ın 1111 iade..' ı.:lti. 

Fkl .. r ,,.ni do tunu "ar.t}ın 

Lır (lda ... ına g<ıtürdü. Sofra lıaıır
Jattt 'ı· '.\Iuh.,iııc kendi C\ÜU.lt'.y· 

nıi;- ~ılıi lıi!,; r.ılıat-.rr. olınaına 1111. 

hiç bir ;• ,dr-n çekinııwınt~.,iııi 

"' lt>di. Crniı: lıir kıtf ple koııu~u· 
)tlı lardı. ._tuh in ba~ından gı·çen 
\tık.alan Jıin·r lıirer anlattı. ~fa. 

nı.ıfi kendi e\ ini' \t.' aile.:inl' le· 

ına., eden 'ak· ahın ~ıikfıt ile geçi~
tirdi. Diğer \aıafıan Ekber de n~ 
Ct>miledt•n, ne de \hmedi)e aile· 
-.inden bah!'.ctmemiştı. Halhııki 
bu w:uıı miil:ikatın Hgane ıne\· 
zuu hep hu idi. 

Bu ..-.. ııada araya lıir imam 
t•ft'. ndi gt l<l i \ ı• !\ ptu lla h haıı ile 
goı ıi';'lllf'K İo.;tedif{ini luıbcr verdi. 

l'lli a. !aı ındu, genı;;; H' aç.ık na
"'') eh. e\İnıli Çl'brdi l>ir hoca 

idi. B•")nz ,.,,ııığ•)·H·•~ )nvaı. zey· 
tın rt>ugine çılııı.Jğ.ı J ,, ... f,ıını;;ll. 

lBıtım·dıl 

rtııııını i ,r.,lııl 'e 27 Aı.;ıl';tı>:3 

929 .. 111ı t!iınıı cnnt 15 t(" kapat 
zari usulıl•· ılınlı cdilrııt·k 11.ı'r•' 

miiııaka a~ a koıııııııştu r. Hu l}:tj'taki 
~artnıımr\ i gıırıııı·l 't' lar.l:ı iz:ıhııt 

alınnk i.,te, enlerin ınl'ı.kur ı.., nu::ı\O· 
ıın ın ırııcnatlar ıllin oluıııır. 

Dı\K'lt:HllOLOG

r. tHSAN SAMI 

8Jktt ri\UlOJ ı lahor.11 U\ .ırı 

Pt•k tlakik kan tnhlwıh 

Be' koz .M,tl !\'hıdiirlii-
.1 

~iinclen 
'ı 11~.1 yoluı rla hJ4 1 ın kn ınetı ıu. 

hıunmcnetı lhU 1 ı kınr ı 11-;.ıt nd < ... -ılıl~a 
ı. liı• 1 l.11 l.ırııı 1 ~ ıı~ll J•l;_JC) 1 oıı 

g 11111 n ll lıı d,\ Bı' o \!.ı'uı ıJµriı, ııı. • 

ııııır.ıc:ı .. ı ırı ıljıı rılmııır 

B ı•\o •lu J rdııa' 11 -.ullı 1 ııLuk m.ıt ke 

ın~-m,t~ıı. l~)Of!lwıda "ı • ı ı:j«!lı ilk Hıl 
.... , LM uıı; ı uıalıalle~ind \•)il uı<.a~ uda IH 
numaralı hant"dc "illkııı ıkrıı l tenııııuı 'J29 

ı,ırihiııclı• "'at ~en •1ın•K• eHl&I adım 
Jlur~it oğlu lkıkt cfr ııdıaiıı t~reke•ıue 
ınııhkeını>ı e \lu:·nrt olurıdutuııdan tanbı 
ıUi.udaıı hıbartıı r!ha&ıı matlup ,,. allka· 

darmıın 1 ir a\ ,,. '' ·e 111111 ıl\; a\ ıar 
fıııılıt B<" oı:l ı cforduneıı •ullı hukuk 
n ahkenıe•ım• m ırıırantldrı lıirnHın ılln 

( 't I'. 

1.) , \O •lu IJ, nlıınlu Sulh hukuk malı· 
J krıne~ııııl• ıı : Ut"\ '1A)unda \: rııitehi.r· 

d•' \ ı~n·· Mıkıır.ındıı atık 9 ' cedıı 18 
nıımarulı haıırdf' sakın ıken 3 tt'ııınıuz 
19 9 tarıhıııde Hint <:tıııetıı ıııtrııı,. it'· 

r leeııuı ıınlıkem ı e vaı 'et ol 11 n , U· 

' o esnatıııd.m lkıı efrndinııı mezkur 
ha d me\l'UI t:"\8\ nıetrfıkı~ı bılmıı 
ıay de furı lıt ı lıl• " ı de tal p ola a-
nıı )t:\ ıııı ınu • f'dl olan l \ 
9~) pa r t u da ı ıab 1 
lı 1 lııınl. cı 1 uııı ı • 

!' r.ünü i m sn .. t l 'i < c 

ııhlıı .• ııh ... m dı gru 

l Lnl i r~· lı:ııel<el cd<'cd.tir. 

t ; r:ıclt 1 i~ pcı .. (.1;..1 

I ~ ~ı ı\) T )1 . ı \'<' 
"-'"-loı.;..o:;ı..ı~~~~-· 

\ APL HlJ 
1 

A(;ı ~·ı OS 
Günü nl.şnmı ~;rlleci rıhtı· 

n ın<lan hau.•l.ctJc dogru Zon -
guldak, İnebolu, Gerze, Samsun 
Ordu, Gireııon, Gürele Vakfı~ 
keb:r, Traln.ona gidecektir. 

Tafsilat için Sirkrcide Yel
krnci Hanında kain acant<lsımı 
müracaat. Td. lslanbul 1515 

Ve Galatada mcrkeı nhhm ha
nıhda Celipidi \'C StafiJopai ac-
antalığına müracaat. Telefon 
Beyoglu 854. - .. 
)' t'nİ reli karaı-h•r 

Ali karar ~ey' eti riyasetinden: 
Bıır·.ıııııı •uluııı ı "' u·ıı ılıı 1.. ı-.ı·ılt" 

clıılıılı· , , !..ılın,.,, r• k ( .. ıanlıulu !(İlll•' .ıdı•ıı 
',. hnrlıı\" ıı• ı.\n hn• H rılı~ı ı•t ıl.ııı:ı· 
ımclı' l.ıul..rıi ııııllıH ,ıı,lııııılt lıılıııı· 
ıu. •ı.ıııl ırı •lıı'ıııı 1 t} 'tıı uıah .. 11•11 :ı ııı~ 
lı.~ı ıı•l.rrl\ ~ı l..at ı tlılnıi• o'.uı al.ıy 
ıııunııı ~lrlıını.:t .. l..ır denJıııııı ~hıdau· 
' Jn lııı'ııııuıaktn ı brı alm ııdaıı rr.;nıı 
ııırFıını • t ,. llıır•a a J:' ltTrk o •ırnıb 
\ 111.ııı ılnrıu Bıu ..a ha' alı ım •: .. al ı l· 
llıl'H 'ı al \ ı ııı lıaı d.ı l ı lı:ı~~ııılr 1.. (:ı 

~ rııı ıhılwık .. lınıNlıf:ı H ~,.alcll:"n <'Hl 

n..tal:ıfonı lıukul.. • • m H lllı• vıl •arak 
B ;r,;a ,,, \lrııl. mn lııl\, l •ııııl•• rnnıılrr 
df' 1.. ıun ı ıı ı il\• J,.lıııır lıuıhdl'r mıt 
',. 1 ı !..•.<: 1 ıııl t tt rllp \t' llf'•rt>tnıı k 
•ıır .. ı,!c tın~ ı kllHD\I ııııllı\ t' ı,.\ıiuı '' 
ıfıl ı ııı ul• \hını ıınlr \ 111•' f!t 1 ırıı • • •' •,il· 
lı•t ',.. k\l' \ ı ııullı) rmıı c:ın 11111 tıı 
raltacı ulu f!U "' ı~tanlı ılı ,:11111 ı ~ rrıt 
lıııkuıı ı ııııı ılııc ı •uıc ıılc cılırunııp Bur· 

ıla 1-.ı lı ı ık ı~uı n ııııdı rı ılı rı ~l'fılı~i 
\~ 1 lııııl ıılıl ıkt ıı .\ıııult lu\a •ı;ııırı:, • 

ıJ!rn ıın 1 unu tı 'ıı tl(ıgı r • mali rıaıl 
1ı, ı ' • ıııul .ılıl hıı,; l ır lıan k'1ı ıh har 
•ılı ıUl-d*L ta hak\.. ık f \ lt nı ı: ol•ıınkla 
lı<llli. ~·1J a knrar ııı rrl ıııe ımılli' ıkaı 

rar \t1J lınHır. 

Ali karar Hey' eti riyasetinden: 
Aı aJı l 1 ı rdıı•uıın ,aJ..ı 'arı ılaH"lı 

t •I ahı ılıfm • •ı rclılı ıı a& t t'lml'mf'· 
nılı rı dola ı .1 ı.. .. n he\ 'c ıı ıııalu u-..ı~ıft· 

, a rıı~lırtı a~kı rı\ı· ı k ı ı .-iı•nıış olan 
1 Hlde :\lııL:ı llıtl 'il' fll \lı 1 mM l etfıı 
ıf•mh d\t\ın lıalı rmmtt~ \t bin rah 
ıı• ılı· l ı .. ııııılıı~ıı, lııııı ıl,ı, ı I'•' n ıııaııı· 
111,ıd,111 11 il lllrlJI ( (dııj! 1 ili ıhİ 111 Hlll\ 1 

•ınııı r.ııııcıııdıtıı '' etl..ııı tııııı.ıııı.ı 111· 
bır rclılı ıı rıılıl lııı•t.ı ı~ ııınıln \I • rıla 

... ıı lıı 1111111 ı < ~rt"luııl bolıırı·hı~ı ~· 
ıııwııd. ıılıt rı ılı\ anı • '1 ılı;.!1 frıl zon \t' ~ 
Hı' daı p:ı~ hn•tnııdl'rılı: ı-. .. rnLul ı mrollı 

a :ıl İ\ • 'e ldl\e mıır•H••'-ınırı rııpor· 
l:ırıııdıııı rıln-ılnıı, ,, ... u l .ılıle dnt ıc 
ıralııt ~duıırtııd.:te ma ııı lıtılurıdu~u 
tııhol-1..ıık •tını>; < lınal..t.: lmkkırufal..ı ka· 
rauıı rd ıııe ı ıuuefilı.nn lı:arar '' rılm •Iİr. 

Ali karar hey'eti riyasetinden: 
Ala~ ı t ı1aıııııı ı:Jıl ılt kıın~\I ıı ıl· 

lı\ ,. tar fımı j!('Çmr ıuırı I• hırın• ı,;al tı • 
ı: na '' l ı l. p a ıl..ı \iıılıı na et ııskıp 
t:d<'rt k 111111 ıd in ıı ıllı\I')'~ 1 <ıft, r nJ. 

lı lı 'dı t; t ~· 1 \t> 1 
ı .., ı ı , r ı r l ır \ k cı 1 n ~na 

duJ ı,.:ı ı. uı;ı ıı~ c "I ban \kı a ıı; 
llhU\t ııtl t tıı,.ı \l kll\\11\1 ıı ıfıı)~\ ıhı· 
h k , Jel ı... 7 lıııarı n ıht ır < Jılıne•ı ı · 
ıııı• lı n tıııı '. dı\llO h rl t' ıır\ k • dıl 

ılı 1 \ • ııılı ili"" \I 

,. ıulııı• 1 ıp ııııı lıı 11 I 

rı , mı ı• ı .ı ~ 1. ııa 
ı:ı ... ılııı ıl..lıı l111ı..J...nd.ıkı ı....ı • rııı ı d ım· 
ııııııtt fikaıı l..ıırar H r:lıııı"ıı~. 

Ati karar hey'eti riynsetind<"n; 
\lııı ıulı leı mıllıw •·•un ınılıı ~t kılrn 

l• lırafıı.aıııdt>rdtıı ı.:IJ\" t>dtl ıklı"I' nni 
lııgılizlne h \ dı etn•cl. •ıırttıtı: ıt~<1} i , ıı 
rar ed,.rd. amalı wa!h,~ ale"huı~ bu· 
lurıma• ndıın dola) ı ı.,., 'etı ıııatt~u-.u• 
hıJf'nıatı de \ ktto• ıulenıı tıbıl uıııııa La· 
rar l<'nlnıı~ olan ı o'lts H! ıelı.'111f mm!,. 
rl\eti uınum""ll muha ..... t~ kal,.mı harın 
hın ali:- ~uht'fı kiııhı Sı-rk ı t alyaıı •fen· 
dİmR Jltı"lahıuı~dıı rKRWrİuiİ ~lpraf 
muhulıcrall 1-.ı•mın& olmııı ıp t.av:ı.1.-. 
uıe ~utlf'tiııde o'dı~u ve lnıılıılt-re ı~)ı 
e~rar Ld(lbileı.;ek 'azı\ ette olınaıf I' H: 
Aıı,ıdolııdıııı çrkıleıı nıalırf'm lrlp-rıtfna • 
mekrm mılırrm u9ltalarla tf'atı c:tlılaı • 
,.k tt" olınuıııa nararaıı lı •nların ı ıııma • 
ile) hin dıne geçıııe~ı muhal oldugıı • ve 
mıınııult vhın alyaet """ ınıı~trnlp, vımfe· 
ıle ııır~gııl 'H' erbabı nawıuıaıı hır 1 ıırk 
mııhlbl ı hııl ·ı~ı.ğıı bır '."'ile me!l k uı 

ıı 
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V~IOINCI IBCJVOIK 

!Teıyyaıre piyangosu 
1. el KEŞiDE: 11 A~USTOSTADIR. 

Bl:JVCJK iKRAMiVE:· 
30,000 Liradır. 

18.000 
15.000 
12.0QO 
1 O.OOOlirahk ikramiyeler u~i 
1 O.OOOliralık ıniikafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numero kazanacaktır. 

lstanbul yatımektepleri mubayaa komisyonu reisliğinden : 
Ortakö)de Gazipaşa, Balmumucuda Domlupınar, Yıldızdıı Hakimiyt>timılli) e 

Yatımt>ktaolt.>rinin 930 senesi mayısının sonuna kadar sade}ağ. et. ekmek •. kok 
tt:ker, prını:~ ) umurt , sabun ihtiyaçları kapah 1.ıırf u ulile nuinakasa}a ~onulmuş
tur. llınlr n ı to un onikinci kazartclli gunu saat ondortd~rı itibaren sırası)la Orta· 
koyJe Gazipaşa kız Şf."hir)alt mektebi rnudurluk daırcsınde lı;tıınbul }8lınıektt>dleri 

mubrna komı \ununda icra edilecektir. • 7,5 nisbetindeki muvakkat te'ıninat 

Fındıkiırla Yuk rk ml'ktl."pler muhasibi ınes'ulluğune yntınlarnk. nlınac-ak makbuz.lnr 
teklif ı,ıırflnrı ıçınt> konularak ogun ııeha)ct saat onuçe kadar komi ypn reisliğıne ,e 
rılınelıdır. Ş:ırtn:ımeler her guıı oğleden sonra komiı>}on katipliğinde giiruleLılir, 
~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Tsianhul gümrükleri baş 
, ınüdürlüğünden: 

l - 1927 senelik istatistik mecmuasının ikinci cildile 1928 
Temmuz ve Teş,..inievvcl aylık mecmualarının tab'ı ayrı ayn açık 
münakasa ile ihale edilecektir. 

2 - ihaleler 18 - Ağustos - 929 Pazar günü saat 15 ve on beş 
buçukta icra olunacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek isteyenlerin baş müdüriyet kalemine 
ve miinakasaya iştirak edecelderin o gün teminat akçelerile birlik
te baş müdüriyet mübayaat komisyonuna muracaatları. 

Istanbul ithalat gümrüğü 
Illüairlii!inden: 

ı 
3 
t 
ı 
1 
1 
1 

51 

Sandık .. 
• .. 
• .. 
• 

H. F, Pamuk mensucat 

t X. ipekli pamuklu mensucat 
Pw F G .. .. 

. S. Gümüş sofra takımı 
M. F. Pamuk mensucat Dimi 
1. D. N. M Kurşun kalem 
K. M. C. Makine aksamı 
l. Z. Çam kabuğu 

Balada muharrer sekız kalem eşya 3-8-929 tarihinden itibaren 
lstanbul ithalat gümrü~ii satış anbarmda bilmüzayedc satılacağı 
ilan olunur. 

Kapalı zarf usulile kömür 
mürıakasası 

Ali ticaret ınektehi ıııubayaat konı!~yoııuııdan: 
Mektep için mubayaası rmıkta=ı 110 lem Kıriple maden Nhrwrll 

5 Ağustos 929 tarihine musadif pazartezi gwııi saat 011 dort buçukta 
ilıalcsi icra olunmak lİzerc kapalı zarf usu/ile mwıakasa}a lconulmu§· 

trır. Taliplenn evsaf t'e ŞPraiti airt.•sini uğrerımck içirı pazartesi, perşetıbf! 
gıinlen' mekıep idaresi.ne mrıracaatlan, mttnakasaya iştirak içinde yLiz
de ytJdi buçuk ·ıispetmde teminatı muı;akkatelerirıi def tcrdarlık birıası 
dahilinde mıiessesatı Ticariyl' t'e zi ı.ıiye muhasibi mesulltiğıirıe yatırarak 
alacakları makbuz ile vesaiki s · reyi mulıteı i tt~ldif mektuplamıı ihale 
saatından et"tel mektepte mwe1 >kkil komisyoımmııza tevdi eylemeleri 

Darülfiiııuıı ilahiyat 
Fakültesiııdeıı: 

Müderris fsmail Hakkı bey tarafından ( Gübizm) hakkmda Darüi -
lfünun ilahiyat fakülteai bir numaralı dershanesinde bugün saat 16 da 
umuma bir konferans verilecektir. 

1 r-·· .. ·~···· "D~ft~";d;;hk"iı~lı::;;- .......... 1 
........................................................... 
Beyoğlu mal müdürlüğünden: 
(BEYOGLUNDA SATILIK 

.-. 

DUKKANLAR) 

l -
Bir methali Galatasaray lisesi Hamal başı sokağında, diğer 

methali tiyatro sokağına müsadif olan ve Avrupa pasajı namile 
maruf bulunan iki taraflı dükkanlar \e üstlindeki odalar bir senede 
ve iki taksitte olmak üzere bedeli ihalesinin nısfı ihaleyi müteakip 
ve nısfı diğeri tar:ihi ihaleden bir sene sonra alınmak üzere eyrı 
ayrı 25 Tammuz 929 tarihinaen itibaren yirmi gür. müddetle mü
zayedeye konmuştur. Pasajın krokisi ile dükkanların icarab ve mu
hammin kıymetleri aşağıda gösterilmiştir. işbu kıymetlerin beş bin 
lirayı tecuvüz etmesi hasebile müzayede muamelesi kapalı zar
usulü ile ~cra kılınacağından taliplerin müddeti müzayedenin sof 
günü olan 14 Ağustos 929 Çarşamba günü srıat üçe kadar mü 
zayede münakasa ve ihalat kanununun onuncu maddesi mucibince 
teklifnamelerini bir zarf derununa vaz ve temhir ederek ve zarfın 
üzerine ismini yazarak işbu memhur zarf yüzde yedi buçuk temi
natı muvakkateye ait makbuz ilmü haberi ve ya banka kefaletna
meşi ile diğer mühürlü bir zarf derununa vaz ve işbu zarfın üze
rine teklifnamenin hangi dükkana ait olduğu i~rret edi!er~k Be
yoğlu mal müdürlüğünde müteşekkil satış kcmisyonu riyasetine 
makbuz mukabilinde te\·di eylemeleri i!En oluP.ur. 
Kıymeti muhammine senelik icar cinsi Numrrrsı 

J.)ra Lira Lira Lira 
11655 1020 dfıkkan fed~ıncal eda ve mutbak ve 

tar- 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

11655 
9975 
6825 
94SO 
6825 

10000 
12600 
8400 
8400 
9450 
9450 
9450 
9450 
9450 
9450 
9450 
9450 
9450 

12650 
11630 

Lira 
3657 

2090 

1020 
900 
480 
960 
540 
840 

1380 
1080 
1050 
780 
960 
900 

1140 
900 

1140 
900 

1080 
960 

13W 
1080 

k. Mahallesi 
50 Büyük t.c.a 
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2 
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10-8 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Sckağı No. Cinsi taksimatı 
l.Lmı:al 30 .c.h{ap h:ıne 1 inci kal: 2 oda 

mermer taşlık 1 mut
bah 1 heli 
2 inci kat : 4 oda 1 
Sofa 1 hela kuyu 
Sarnıç bahçe 

" .. Mustafa B. 1 1 " il 1 inci kat: 1 oda l 
taşlık 1 mutbah l 
b e 1 a k u y u sarnıç 

bahçe. 
2 inci kat : 3 oda 1 
sofa l hela 

ihale bedelinin nısfı peşinen ve diğer nısfı bir sene sonra ahnmak 
şartile balada muharrer hanelerin müz~yede müddetled bir hafta tem
dit edilmiş olduğundan talip olanlann 8 - 8 - 929 per.şenbe günü saat 
14 te Adalar Malmüdürlüğiine müracaatlarn ilan olunur. 

SA'fILIK J1,ABHİKA 
Fa:r.la bahçe, iradlı arsa) Gökaıuda Baruthane caddesinde 3 No beş 

katlı kagir muhtaci tamir ve makine alit ve edevatı kısmen noksan 
dakik Fabrikası ve Kandillide sira mahalde 2 No 1 dönümden ibaret 
fa:r.li bahçenin 5-7 hissesi ve Vani köyünde Vani caddesinde 16-8-4 
No 13500 r.iradan ibaret iradlı arsanın 2784 hisseden 2332 hissesi sahip
lerinin vergi borçlarından dolayı tarihi ilandan itibaren 21 gün müd
detle mür.ayedeye konulmuştur. Ttalip olanlann İstanbul Vilayeti idare 

V :ıkı~.a~.ar~~!.. . Darüşşafaka 
.. mudurln!!nn~en: müdürlüg'-' ünden: 

hey'etine muracaatlan. 

Muzayedeye vazolunan eınJak 
l - Çf"nberli ta la molla fomırı ınalı::ıllı·,,indP ho)acı okağmda 3 - 5 

No. lıanf". 
2 Balat üt tahta mirıart.• mahalle mı.le ) eni ) ol okagında 67 - J 03 

No. hanP. 
3 -Ü klıdarda seJınıİ)edr harem ıskdt'::ıintlt· 15 \e 17 o. iki dükkan. 
4 - Galntada hseı ama m:ıhalle"inde azap knpı8ı okn(!;ında furun 

tızniııcle oda. 
5 ( skudnrda Jıarenı ı kı•lt> inde j, 7 ~o- maklup anine. 
6 Knı; nı pn~udıt turahi lııı.La sokağuıda 25 • 23 o. arı;a. 

MtıdJeti muzaycde: 16 'J'eııımuı 929 claıı 7 A~usto 929 Çar11aıııba 
giııııı saat on dört huçuga kadar. 

Balatla nıulııırn.•r emlak kira~ a 'crilcceğırıden ımi:ııı) ede) e \8zolun· 
muştur. Tnlıplerın ~ C\ mi ihalt> olan noıı günün aat on dort buçu~una 
kadar ~rlııameyi okumak \e teminatı mu,akkate ita ederek muza)cdc)e 
ışlırak etmek Uzre ı .. ıunhul t"\ k.af müdürlüğuııde ukıf akarlar nıüdurlu~
ne mtınu: tlıırı ılaıı olunur. 

E',, ıf \f ınuştPmılfilı lıakkıııda malumat almak ıste) enler bu müddet 
zarfıuda mtİılt}ede oda:.ııın ııılıracaat cdnek ecri mi ıl raporlarıuı gore· 
biılrl~r. ,, 

Danışşafakaııın Lirinci sıııı fı ili' muallim uııf. ıı:ı a a[!;ıda ) az 1t şartlar 
haız olanlar alınacaktır. 

1 - Birin<"İ sınıfa girerekler için şartlar. 
A Bahadan ve anadan \e}a )alnız Lıahadan malınım \e muhtaç 

olmak, 
B İlk mektebin dordiııu-ıı sımfımı tr:rf ı \ e) u bu rlerece tahsil ~fü-

miış bulrıııııık, 
C Ya ı oııdtııı aşıığı, oıı ikidı•ıı ) okarı olıııunıak. 
1) Enırnzdarı "alim ve her ~urc·tle tahsile eh erışli olmak, 
E - '\ apılacnk müsabaka iıntilıaı\ml H· çekeceği kur'ayL kazaumak, 
.kl Muallim sınıfı için ııartlar ~uıılurdır: 
A Ke1..ı yetım olmak, 
B Y a~ı oıı }ediden aşağı, \.'{ı.w ikıdrıı ) okart olmamak. 
C Orta mekteplerden şahadc~ıanıeo;ı bulunmak. 
D - Sıhhati ) erinde olmak, 
Talipler fotoğraflı nufus tezkerelt•rı. rııudf'JI \1'<1İkalnrı, ıhlınt rapor

ları, aşı şahadetnaıneleri ve uç tıuw \ e ika fohı~rafı, la Paiar, Salı, Per
şembe gunleri saat 14 len 17 ye kadur rıwktebe ıııiırarat etmelidirler. 
Kayıt muamelesi 31 Ağuııtos Cumartesi akşamı hitl cek \C oııclao eonrakı 
nıilracaat kabul olunmayacaktu. 

Askeri müna
kasa ilBnlari: 

ı::::·F;;d.klıd:··M~M:·;~kii;u··;;;;;.~ir:;;···~ı 
komisyonundan: . .................................................... .. 

4 adet depo ihalesi 7 ağusto • 929 ı;ıırşıınLa Jnt 10 da 
2 c 8 perşerıb.. 10 da 
•I. • .. 10 cum:ırlt·~ı • JO d.:ı 
4 • • 11 pazar 10 d,ı 

On dört depo inşası kapalı zarf usulıle miınakil~~a J...onulmu tur. lhalf."ii ) oka· 
rıda )az.ılan tarih 'e gurılcr<l,· \ c sa:ıtirıdc \apıla aktır. Ke ıni r uti ft"ııniye'!ını 
rl."sminı gormek l ırc lıt'r gun Ankarada ıııcrk z tı ı ılın ı !i ıırııs\onuna nıuru :aııt· 
lan '\hın kıı 8)J ı tırak içııı de o ~un vı• . alını n v ·I ıı ı.kür komı"\ on rı .. .ı e· 
tırıe teminat 'e tt>klil mektuplarını ı ıkhm: ıııuk ı .. ıın fı \ rn J ı ı. y erli nııınıt~la;ıııJ.ın 50000 mtlıt> gıl. fık b z. k pa ı ..1rfl n un k . .ı k um 

ıdr lhnle ı .> • 8 · 929 pıwırlc ı aat on d rt b ıçııktadu. 1 ıp rı ı .. • ı ıı.e 
\ <' rıunıııne mi g rıu k ı.;zr her ı.ıııı [\ r ... da ııı rJ.. ı t rı lın.ı k m 
ınuru antları \C muııaka }tı ht"rok ull' kl·r.ıı ı ,ı n \t.' a tıı aıı e\vel t Uıf '· 
teminat rııC"ktuplııı ınııı ııı:ıkbuz ıııııkalıılın le ııı ı.kur konıı > oıı rn asd <ıe ı 'Ji ıl 
ııııınakaı;a)lı girrıı lcri. 

T irf'dekı kıtaaıııı ihtiyarı olan sığır rtı kap:ılı • rıla ııı•ııınkn a)n konmuştur llı:ı 
lı·şi 5-ııgu to ... 1 ı..J2 ı parnrtl'si giınu sanı l6 da tırt>de Mk rı utın alın.ı konıi'lyo 

'!ıırui ı )ap lnl'aktır. rııliplt'rin ~ rtıı:ııııe .n·tinı komıw ııumuıda gormrlerı H' tek· 
lıfııaıııt'leriııl tcrııinat • .ın}'it' lı ı.ı:ı"r tired Kı ınezkür komi ~ona verın •lt'rı. 
j zıııirJe lıulunan ha \il ı..ııaıın ıı ilıtiy.ıcı oLın Sığır eti kapalı zıırfl:ı muııaltıısaya 

J,oıınıu tur. llıalt'sİ 6Ağu.:ıto!I - 929 Salı gumi s:ı:ıt on lıeıı buçukta İzmirdı.: Kışiıl 
<lıııııııııstıılıl,cın ıııe' ki rnt n nlııııı komi )Oııunda )apılacaktır. l'alipleriıı ~ntn:ıme 
surı•tıııi Nnıek uzrf." konıisyonumum ve muııakıısuya iştırak. ıçiıı de lznıirdekı nıcı:
ı,ıir komİS) ona murat"aatları. 

Ü rdu i~in ;l()()() tane ıı\ cı ve 350 tane p<'rdrlı suvarı borusu kapalı uırfla alı· 
nacaktır. ihalesi 10 • ıığustos • 929 cumıırk ı S."lat 14 te vııpılııroktır. l'alıplerıu 

şartıııırııe rnusaddıık sureli Fındıklıdıı komi }o:ıuıııuzdan almaları 'e nuıııunl'lerinı 

koıııı•' onumuır:la .,urııı !eri 'c ihale gunund,; şartnaıneclckı veı.;hile tcmiııatlnrile ko· 
1111 ) oııunmza gelmeleri. 

r·u~ü·.;cl;·k~i~;d;·~:;t~~;;i;;·kt,~Ts;:;;:.~;;·1 
................................................................. 

Cımıı Azami Askari ( ın i Azami Askuri 
Ekıni" ~ 5,000 2,000 Kuru fosulya 250 100 
Lt 800 ~60 l ıı 30 21..l 
l'ırıııç HOO ViO ~uru ıııunı 70 35 
lht: Hırr 80 ~O Makarna 25 10 
l'uı "' 70 :~;, Ga:. vu'•ı 100 65 
:\ohut 20[) 1-0 Köıııur 500 ır,o 
J'ııtııtes 200 120 Odun _ ),000 ıJ() 
Sı·ker 100 50 Ze\tın 200 J.00 
İ~ulgur 300 100 Zt•ytiıı ~tığı 20 15 
• o~aıı iO 50 ~ıılıu n :lO 20 
Mt"mmek ıro 75 \aş ~bze 800 300 

.,. ıleJt'kı ıı kerlıı, daire iıııo 1 ır seııt'lık ılıti)ııcı olan brr H"r;lıi hala me\ ıdı iaşe 
paıaı lık ııretıle nıulı:ına• cdılect'J. tir, iı.ıyu talıp olanların her guıı §ı.edcki usk.er· 
lı" ı;ıılı • iıır ıııur:ı ıal• rı. 

Co• c-•• ..... • • • 
( ııı-i Mık darı 

&g r t ti 50.000 
Ko) uıı ctı 5,00U 
Ma .. arıı.ı 2,000 
~elı rı) c 1,500 
Patıı e; I0,000 
Mercimek 10,000 
Kuru uğıuı 8;000 
Beyaz peynir 500 
Zeytin tane i 900 

Kapalı zarna 
Munal\asaı ıı 'cııiyo 

1 Gırr wıdnki kıtaat için liızum olan ciııs \C mıktarı yolumda \azılı bulu· 
nan ıııulıtelıfulcins 9 kalem emık ayn ayn milııakasaya konulmuıtur . 

2 Agu to un 17 inci cumarte.si gunli saat on bqte ihaldori icra edilecek.tir. 
3 Talip ulanlann ş~rııiti anlamak vr numunelerini görmek. üzre Giresoudak.i 

satın alnııı ıı. om ·"'voııuna nıiiracaatları ilan olunur. 

·:· • + 
Arpa Yulaf Kuru ot ~uıım 

J2UOOOO 600000 121Xl000 800000 Kırklar eh 
l&SOOO 00 l 10000 75000 

COOOOO 600000 .lj()()OO 2 IOOOO &be e3ki 
Ji3000 00 115000 75000 Fdırııe 
Hı:->000 00 J 10000 75:JOO Uzun ko pril 

Kıta ıt ilııhaı ı i~in L •ne~lıı bala m"vat ıııun:ıkasaya konmtı'!tur. ihalesi 14 
8 · 9!9 1 J i uıı • m hl lif C,,ır43nılı:ı gunu vapıla lqır. l'alip1erıo ş:ırtnanı • ıııı mır· 
iıalliıı.fe j:!llrrııe.erı '{' ş:ırtnaıııede \&Zllı olan et"kildt•kı tc'ıninatları)IC Kırklar dm· 
drki koııı·s\oııdıı hazır lıuluıınıaları ilan o!uııur. 

K ıtu'll ılıtn al'ı ıı;ııı k-ıpalı l.Ar: ıısulile l }.7 92) l.ırilııııde JI !I .:nbe gunu muoa 
. ku-.;a)ıı 1 onulnıı 50 101 kilo &ıde p,,,111111 fıaıı g •lı g rulduğııııdeıı 3-Ağu tos 929 

tarıhıııı n u ad f cum.ırt ·~ı gııniı E.'.lat on altııla pawrlık ıretilf' ıııunakagası icra 
f"dile<'ektir. lıdıp!ı 1111 ,..artıı:ımc-\i komı-.;)or uıııuzda gormelcrı w \e\nı Vl' bllalı nın· 
m \enci ihale,Je t'arııı nı ·.le pıılı olan şt'l.ıldeki tı·ınııı:ıtlarıl rııun:ıkusı !!alonun l l 
huzır lıııltl'ırııa! rı iliirı olunur. 
......................................................... ] 
! Bakır köyl.ııdc barut fabriknlarıuda irııiiltı harhi ye i ~ htamhul satmalma komisyonundan: ~ 
.................................... ~ .................... ... 

511<18 ı.. ılo l'ir.n~· 7-><ı kıl o Bevaz Poyıııc 
23~ 1 l\ltıı..arnıı 7."ı6 Zc, ıiıı 
650 Sade 'a •ı :ms Kayısı 

111(, 1 nsıı\ 110 Kuı u hık 
ı:ro2 olıut ~7 (zum 
720 SaLun 77 1'el Şelırıve 
:~so Ze}tin )ağı 287 Arpıı • 

• .'an.atlar ıııer.tchı ıçin luıum olan. bal!da ı.;111s ve ııııkdarı )azılı on dort kalem 
crı.ak ııııınaka a}ıı konulmuştur. Itıale~ı ayn ayrı 'e 26.ıığusıos. 929 paı.:ırt~i gunıı 
t-'aUt 15 le icra kılııı:ıcaktır. ltııya talip o1anlanıı mt'"ıkür gunde teminııtlıırılc Lırlıkte 
komi~\una ıııiıracaaflıırı. 

5 · 8 · 929 pa1.ar1esi güııü saat 14 de Ankara merkez satırı alma koınis\Onuııd.t 
• pıız:ırlıkla ııııılı:l\ııa edileceği 23, 21, 25, 26 Tt•ııııııııı. 929 tarihinde iliin• cdilıııı'I 
olan kok_ k~r~u:lcri ııı•\.ıııına R~!ı\f"ı! 1 d\<'lllarııı koın:.ırıı dı· dahil l' Jilrım o!Juı;:~ 
n• ııı~ıkur ılJııtrı \ıdn 11. kok kıınıurlerııı • aıt lıultıııd1111ıı ılikadaraıuıı ııı'liırnıı 
olıııılk uat' iliiıı olıı:ıur. ,.. 

~·································· ....................... ~ f Deniz satınalnıa koıuisyonundan f 
............................................................. -· 

.~SOO A)ak amerikan 'itlıılası knpalı ı.arflıı ılıalı~ i 2l·H-929 {'umartr~ı saat 14 
3000 ıııelru mavi dimı 
1300 pati ka kapalı zarfla ilıalesı 2+.8-9l9 (•uıoarh~iı ı,aat ıs.:; 

Milli mudafaa deniz k uwetleri ıhtıyacı içıp ukarda 'a:ıılı eşya hı.ularınd11 
muharrer gtiıı 'e antll' ilıaleleı:i il.'ra eJılec-rklır. Şartnaıııelerırıı g"tmc-k 1 k) nlerırı 
hn gun vermek i le)eıılerm \evnıu ılmledt' muharrer aaıt Ka ıınpa5l1da d ·nıl 
satın alrıı.ı komi voıııma rııurııt-aatl:ırı. 

Jandarma imalathanesi Md. ilanı 
(90) Kilo komprime kinırı alenı muıı:ıko~11 wrnlı ile oat ıı alıııanıkt r. 

l.\lunnkusu 18·8·929 Pazar gunu saat lt tc J laıılıulda Kedıkıın:ıııda ıarı-
11111 iıııuliithanl' iııdf' \ apılat'akt:r. Şaı lnnıııe ııııaliithaıwd('rı , l'rilir. 

_...--~--------~--~----------~~--------~----------~----........ _ Dok ... or -······· 1 ı"••••••••-- L '~••••••••l~ 

SE Ha eki kadınlar lı a tunf')i Cilt SE 
!i 'c },ire·ııgi il ekimi !! 

j~Cevat e ı·mi~ = ~ 
:: 111rbe de Eski Hilali ahmer EE 

:: b. 1' l 1 t)/;.22~· ==ı :: ınası. e : sta"ı. ~v :: 

\ ........ , ....... ,.... ·····:·············::::···-·: -- .. ....... ........... ............. ··-· 

3 Cumartesi 929 

Mes'ul müdürü Esat Mahmut: 


