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lunmakla aerbeatirlar. 
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Bir japon ve iki tiirk mütcşeb

bL , kont Otoni ile Hüseyin v 
Menıdulı Beyler Bursada bir ipekli 
doJmma fabrikası tesis ettiler. Bu 
müessc-senin açılma merasimi par
lak oldu. Yeşil Bursa ipeğin payi
tahtıdır.. Çok ve güzel ipek ye
tiştirirdi. Mu ha rebeJer, gaileler, 
bilhassa JrnpitülasJcnlar ve tevlit 
ettikleri rakabet istihsali onda bir 

derecesine indirdi. Bursa bu sukuta 
layık değildi. Harpler ve gaileler 
mündefi oldu. Cumhuriyetin bir 
Gün~ gibi doğması ile kapitülaa
yonlar bir sis gibi uynldı. İ~ten 
anlayan mütehayyiz tüccanmız, 
ipekçiJilııte gayet mahir olan je1pon
larle ortak oldular. 

Japon hüneri, kadim Japon 
san'ab ve asri tekniki Türk lrnd
reli ile birll"şli. Meydana nürnune 
ittihaıınü saJih bir fabrika geldi. 
Japon elçi vekili Bursada aöyle
diği nutukta Türk müteşebbisleri
nin idarelerini sena etti. Şu nokta 
üzerinde bir dakika llurmalıyız. 

Sennaya ve teknik bulunabilir. 
Lakin idari faziletler maatteessüf 
nadirdir. Bir çok pnrlak te~ebbu -
)eri h der eden idaresizHktir. 

Eğer Burımnm havasına, suyu
na, ikJiminf', böceklerinin nefase
tine, Japonyndan gelen yardıma 

bir de bizimkilerin idari lc'"'biliyeti 
ilave edilirse güzd bir netfoeyc 
intizar edilebilir. 

Salahiyettar ağızlardan işittiği
mi:te göre Bursa ve Trakyada edi
len tecrübe bu iki vatan kısmının 
dünyanın her yerinden ziyade 
ipekçiliğe müsait olduğunu göst r
miştir. Mnhroıç le vardır: Yeni gü
mrük tarifeleri Türkiye} i ipekçile
rimize açıyor. Bundan başka Avru
pa memleketlerinden bir haylm 
ipeğimizi istiyor. Ohalde bize çulı
şm. lı dü.,cr. ilk gayemiz Burs .. nın 
istihsalini c .. ki haline getirmektir. 
Bir g:ıJretle, kaybolan bu mevlıii 
eJde edebil~riz. Bursa gibi, Trak
yamız da işe başlamalıdır. Mem
leJ et san'atsizlikten sıhıntı çeki
yor. Hiç işidilmeycn, bilinmeyen 
an'atlerden başJamaktam:a eski 

sanayiimizi ihya etmek daha Dog
ru bir po!itikadır. Bur cıh znten 
ipekçi Joğmuşh .. r. 

Bir az lev ik lazımdır ki ipti
da eski istihsat derecesinde mal 
} etiştirelim, sonra da teşebbüsü
mtizc bir ittisa \ relim. Hükümet 
bu l:u:msta ldt'n geleni yapıyor. 
Japon ortaldanımz da bize yardım 

eller"ni uzatblnr. Temenni ederiz ki 
bu fabrikayı Burı;ada ve Trahyn
da diğerleri takip eder \'e yakın 
bir zamandR dışard01n :ipekli idhal 
etme}iz, bil'akis ihracatta bulu
nuruz. Kndml:ınmızın ü2erindc ke
ndi men:;ucatımm görmek bizim 
için ne ıereftirf 

Memleketimize bir kaç yüz 
Kont Otaııi, İbrahim paşa oğuffatı 
ve Memduh Be> laum. Kendileri
ni sınai inltişafnnıun mfijdecileri 
olmak üzere selamlanz. 

.l\f o:-;ko' a bih iik 
.1 

,~lçinıiz diin geldi 
Moskova sefiri Hüseyin R:tgıp 

bey dun Ankaradnn şehrimize gel
mi tir. 
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lf',Jfl i] 'fi: mı fi~ ~ ®y g -A-1 aurice LlJblauc 

~imoııla gı nç k<tdı.1, otcki)ı. ı
dı n il) rıldıl r. Biı a1, ilcrclc Lir 
tiıın < :~· ı;ıf..tıl:ır. Simoıı d.ıha 1111· 

in H) 1-..ı,• ıızhıg.ı tahamül t rlı miy;. 
rck, l;ir tnrnt.ı uzandı. 

l :ıkat fam 11)kll'J1tnıın orta 
)('1 inde IJİrıkn lıiwuın,ı uğradı. 
1\1ııkmcnwtin<.' iınk.in kalımıJnn 
SitılllllU sıın ıkı ba~ladılar. 

Bu adamlar deminki uç M~k· 
ik~lı idi. For" ta. Siınonun c e· 

hin•lrn pnra l'iizdamnı aldı. iple
ri• .... ığlam hagfonnıı~ mı <li}ı' 
munyene C'lti '" ~lauaııi knrdc'§· 
lı ı lr hcrah~r IJir a •. ilerJc ll)ak

l:ıı ını yıkaıııakl3 nwı;;gul olan ~e· 
JlÇ kadının İİ7.<'riıw hi:ı ııın t trİ· 
lcr. DolorC'sin w·lı·n t<'hlihdeıı 
hnlıeri yoktu. Smon lıağlaıdnıı 
kurıulnıak ıı;ın ht }lıu<lı· )'re 
uğr.11'/tı. 

Ot; le!...sikalı Dolorc~i yakt:la
dıl. r, k:tl"abi na mı aldılar, atlar
dan '>irinin ibtü11e ~thbr. Fak:ıt 

Casus maznunu 
d .. n de 

m hakeme edildi 
Casusluk cürmiyle maznunen 

muhakeme edilmekte olan Kasım 
Tevfikin muhakemesine dün devam 
olunmuştur. Dünkü muhakemede 
Kasım hakkında bazı makamattan 
gelen teı.k;ye tezkereleri okundu. 
Bunhır, Ka~ım Tevfikin aleyhinde 
idi. 

Diğt-r taraftan Kasım Tevfikin 
üzerinde buluDan baz.ı evrak ve 
asarın ınahıem olup olmadığı er
k.anı harbiyeden sorulmuştur. Bu 
iı;tilama cevap gelmediğinden bu 
hususun telgrafla tekidine ve mu
h .. kcmenin de 18 ağustosa taliki
ne l:arar vcril~i. .... . 
Dellerdarlılıla 

Altın kunıun vergisi 
Altın lcum ve Elmas kum 

mahalleri, varidat getirecek bir 
hn geldikleri için buralara Bü
yü~dere maliye tehsil şubeşi ta
rafmdan 958 lira varidatı gayri sa
fiye takdir edılmiştir. 

Halbuki Emlaki milliye idareai 
bu iki yeri •enevi 240 liraya kiraya 
vermiştır T .. kd"r olunan vnrıdatı 
gayri safiyiyc .n znrıın senede ve
rilecek vergi yckünu 114 liraya 
balığ O~Jn .. ltb~dır. 'Emlaki milliye 
id. reı;i fstinnf komi yonuna mura

" ccınl ederek tarh edilen vergiye 
iti r. etmiştir. 

Emanette 
f ı-ancala 

Şehri halin altıncı Sah günün
den itibaren Francalayn yirmi dört 
kuruş fiat konutmu~tur, ekmeli 
fiabnda lebeddul yoktur. -aarllle 
Maaı·iftc ıniıfettişlerin 

içtiınaı 
Aldıı:,l'lmız. mnlümııta naı.aran 

ynlur.da maarif vekületinde, umu
mi müf ettişlcrin i ~tirakile bir içti
ma yapılac:akhr. Bunun için bütün 
umumi müfet1iş1 r Ankaraya davet 
c~ilmi 1 rd r. 
Ş e h r i mi z d c ki müfetti lerden 

Salih Zeki ve Bedri Beyler dun 
Ani<. rayn gitmi terdir. 

Ali CDnip ve Hasan Ali Bey
ler df" yarın şelırimi:ıdcn hareket 
edecekl..,rdir. 

Y t~rli ınaJ sergisi 
Gnlatascırayda açılacak yerli 

mallım &ergi ınin küşadı biraz te
ehhür etmhstir. Sergi, 6 ağu•to•ta 
deKil, ayan l1 inci pazar gunü 
açıltJc ktır. Bu itibarla, dun alltam 
bitnıeai nwkarrer olan eşya kabu
lü müddeti de bir kaç gün daha 
temdit edilmiıtir. Bundan haber
dar olmayan bir kısım müeucse 
sahipl~rinin dün akşam sergiye 
tehacüm ettikleri rörülmüştür. 

Serginin lcü,adı 11 atuıtoaa 
tehir edilmekten maksat, bu yerJi 
rne~hcrin daha ıiyade mükemmel 
c.Jmasını temin etmektir. Zaten 
.şimdiden de sergiye birçok nefis 
yerli malları ı;ctirilmi:;. bulunmakta 
dır. 

Serginin n ·mi kuşadının bizzat 
Baş' eki~ l"met paşa h:ınetJennin 
cm decck! ri haber alınmıştır. 

g nç k.ıdın hır fır-.atını l uldu. 
1 dirııh. n c ıkardığı lıaııçı ri l\1az
z,mi k.ıı d< lı rur·n ku, \!Ünıiıı gt k
!':lJfü .ıpla<lı. nnıJ.m ad,1111 1 o
n .. ıaııııı Ü'-1Ürıc ) ıkıldı. Dolaı ı' cı 

k::ırışıl...lıkt,ın drı hal İ'ıtifadc Pde
ı rk, ka1,ıfı111.l~lfll it kr;ır :ıJdı \C 

ıi tüne> ı!oj!ı ıı f'• lın< 11. İ"ICJ< n 1 O· 

ıı l.t).ı ..... , iıdi. 

-\n dıtolıııı, y:ı )•ıkarıın. 
Oı..kilcı Jı:ıktılnr ~ i hu ı~in 

-:nka:-;ı \ok. Al.ıq~nya Hıdular. 

Simon lı. dı'iC}<' uzaktan ı-ahit 
olmu~tu. Ct n~ kadının t"oğuk 
kanlılıf!ı takdirini mııı ip oldu. 
Volurl·~ gelip tc. Simonıın ha~la

rını l,!cııdü~ii zaman: 
·- Kii~i.ık .Man,aııi gdJPrdi, 

ı!t•di. 

Simon: 
- K.ı~ki cıldıirıı11''-C')Cliıı .• 

- E\et. nldiırnwk ne ~irkin 
sey.. hıknt İ:.tc vıırdııın. Baııa 
bu ı:. ~iıııdi "'İnı ıııacla lıir filim 
çc·virmi ... iııı f.;İhi gdiyor. 

Simon <lNJi ki: 
- Ô) le ise biz durmadan gi

delim. •Öteki fazzani, kardc~inin 
intikamım almak istt-r. Foresta 

Talebe birliği 
kongresi 

dün dağıtıldı. -----Talebe birliği kongresi dün 
toplanacaktı. Müzakerenin başlan
dığı bir anda iki polis gelerek 
kongrenin müsadeaiz. aktedildiğini 
ve hemen içtimaa nihayet veril -
mesini söylediler. Bunun üzerine 

talebe arasında şiddetli münakaşalar 
oldu. Bilahara merkez memuru da 
içtima mahalline gelerek talebeye 
dağılmalanm ihtar etti • Bunun 
üzerine talebe de içtima mahallin" 
te.rkederek dağıldı , --Malllfemelerde 
Biı· muhtcJis ınaznun , 

Çarşı maliye ~l'ıbsil şubesinde 

bulunduf,ru esnada bazı ticaretha
nelerden nldıgı 6110 lira vergiyi 
ihtilas eden Kemal beyle ayni işte 
Kemal beye iştirak eden Ömer 
Lutfi beyin son muhakemeleri dün 
yapıldı. 

Kemal beyin vekili }enid~n 
tetkikat icraıın, istedi. Mahkem~ 
buna lüzum olmadığını tefhim etti. 

Reis Hasan Lutfi bey Müddei 
umumi Burhanettin beye tahkika
tın bittiğini bildirdi. 

Burhanettin bey Kemal beyin 
variyetini teşrih etti ve Kemal ı,e,_ 
yin isüntalı dairesinde devlet ma
lı olan bu para ile kendiEine el-
biseler yaptırdığını ve metresile 
beraber beyoğlunda birehanelerde 
eğlendiğini itiraf ettiğini ctrafil i:ı.
ah etti. Neticede mensup oldügu 
daireyi aldatmak, ve hile ve de
r.ise ltullanarak devlet mahndan 
6116 lirayı ihtilas eylemek cürmlle 
müc:rimiyetini istedi. 

Müdafaa için muhakeme 12 a~ 
ustosa talik olundu. 

• • • 
ikiye azrılan talebe birliği rtıu-

rahasları ile fırka idare hey'eti 
arasında itilaf hasal olmama,tı. Fır
ka müfettişi Makkı Şina · pşa bu 
ihtilafm izalesi için gcı:ek eski 
gerek yeni idare hey'etıerinin fes-
hiyle yeni intıhabat yapılmasını 
terviç etmektedir. Ancak göl\teri
lecek nfimzet meclisindeki ihtilaf 
henüz halledilmemi.\tir. 

Terkos şirketinin 
bir iddiaı:;ı 

KanaHzasyon ameliyatı sahasın
da el ktirik, hava gazı, terkos 
mecralaranın yCJ"lerini değiştirmek 

laz.ım geldikçe masrafı kanallıaa

yon şirketi tarafından tesviye edi
lerek diğer bir yere nakledilmek
tedir. Bu zarurete butün şirk~tler 

muvafakat etti)tleri halde y~nıı 
terkos şirketi buna itira;t edt:rek 
Emanete . bir tezkere yazmıştır. 

T erkos şirltcti, bu teı'keresite ga
rip bir iddiada bulunmuştur. 

Terkos, •irketi kendi •ebekesi
nin mevcut şebekeleıin hepsinden 
eski olduğunu vt: ~bellenin g.e -
ligi yerlere ilk vaıiülyet oldugunu, 
k.nalizaayon, eleldiıik. telefon ve 
aair •irketleıin kendisinden sonra 
tesisat yaptıkları için kendi tesisa
tım değiştiremeyeceğini iddia et
miştir. Emanet tirketin bu israrma 
rağmen hazı no ktafarda ter'kos 
şebekesini kaldırmış ve mahallini 
tebdil ettirmiştir. Terkos şirketi 

yazdığı tezkere ile ~ebekesinin 

bulunduğu yerde adeta iddiai ta
sarruf etmektedir. 

gilıi iri yrıı ı haydut ta ynnında .. 
Bir '!tlY drt•il, i imiıdrn kaln<n
ğız. 

'I ula nktılrır, il krar k, 110) u 
lmldııl,lf. l.\iınon ara "'ra yanı ba
şında yliriıyrn ~adıııa bakıyordu. 

D.ıl• ı r gP.ı i~ k' n.ırlı ft t r \3p· 
l.asını, l u't:ıosıııııı ka}I f'trııi~ti. 
]ne" ~ı ıınl< giniıı altından koll.ı
rının lıiiliiıı ı,•dP\ \ tirlf'ıi gıırüııiı
yordu. \ t•nidcn ınşlık hir ı;:,ıh .. ya 
ı:;inliln. Burada i.ı: arayıp J ulmnk 
mıiı;kil bir hal µirmi~ti. 

Zaman znımm lıulutların trra

~ınılau hir tııyynu·nın motor gii· 
ruJtü ıi i~idiıi) ordu. Üğlc fi,, ı i 
Simoıı hl'snpctti. (;tıtdcn <\\t>) 

Di}C'fW wırahil"c' ~ini t;ıhınin 
elli. l>olorl·~: 

Bi1. \'Ilı ll•'ilh'll, fokat stlnr 
yolda k:ılnl'a-k, tlı•ıli: 

- Kalsını, r.' Bi:r:e lazım olıın 
şey varm,ıktır. 

Ta~lık ah.ıdan çıktılar, kum
luk arnZİ)C giı<lılı r. Şimdi lmrJ
da İller d.ıha hariz gorünüyorı.lu. 
İki at izi .. 

Simou dPdi ki: 

ının 

ucuz ·amasına 
·ntizar e. i iyor. 
- Et fiatlerinin düşdüğünden bnh

setrniştik. Bu hafta içinde Erzu
rumdan külliyetli miktarda koyun 
beklenmektedir. Fiatlann daha 
ziyade düımesine intizar edilmek
tedir. 

Kasaplar şirketi idare meclisi 
reisi Ahmet B. ucuzluğun sebe
bini fU suretle izah ediyor: 

- "Et fietlan düşkündür. Se
bebi de fazla miktarda mal gel
mesidir. Diger sebep tc deri ve 
barsak fiatlannm artmasından 

ileri gelir. Geçen seneye na:a:aren 
deri ve b3rsak fiatlannda yüzde 
elli de:ecc inde tereffü farkı vardır. 

Mamafi deri ve lrarsak fiatln
nnın artmaııı daima etin ucuz sa
tılmasını temin edeC"ek değildir. 

Kış geldiği zaman et yene paha
lılaşacak 130 kuruşa kadar çıka
caktır. 

Çünkü o zaman şehrimize az 
mal gelecektir. Halka şunu tav
siye etmeli: Etin ucuz olduğu bu 
zamanlarda kışlık kavurma yap
rnah. Et şimdi ~ kuruştur. Kışın 

130 kurufa yememek için yegane 
çare ka\ urma yapmakbr. ,, 

Matbuat cemiyetinin 
bir tavzihi 

Türk matbuat cemiyetinden : 
Cemiyetimiz, bir kısım haftalık 

mecmua sahiplerinir, gazetecilerin 
"Mehtap alemi" unvana altında bir 
deniz teneiı.ühü tertip ettiklerine 
ve müesscsatı maliye ve iktisadi
yeye müracaatla ücr t mukabilin-
de davetiye levz.i eylidiklerine 
muttali olmuştur. 

Türk matbuab ve Türk gaze
tecileri namına tertip edilen tenez.
zühler esasen muayyen ve idare.si 
de matbuat cemiyetinin -tahsiyeti 
maneviyesine tahsis edilmiş bu
lunduğundan türk matbuat cemi
yeti idare heyeti salifüuikir tenez.
zuhten haberdar olmadığım ve 
yapılacak tenezzühün de bittabi 
Türk matbuatının manevi şahsiyeti 
ile alakadar bulunmadıktnı ilan 
eder. 

Ankaranın iınarı 
Ankara imar mıidüriyeti bu 

sene yapılacak işleri tcr;pİt etmiş

tir. Yeni inşa edilecek vellalet bi
nalarmm yerleri tayin edilmiştir. 

Yangın yerinde inşa edilecek 100 
dükkanlı hat, Çankaya caddesinin 
tevsii Balıkpazanna giden köşenin 
tevsii, bu meyandadır. 

Mimar M. Yanıen perşembe 
günü buradan Berline hareket 
edecek, orada, Ankaraaın Esı.i.tehre 
ait kısmının planını yapaulatır. ,. __ 

Gizli rakı 
Yeni kaçakçılık kanunu ehem

miyetle tatblk edilmektedir. 
Evelki gece Taksimde Aruslar 

sokağında bir evde tahaıriyat ya
pılmış, Yunanlı Sarandi, AhiJya, 
Mihal, Aleko ve Sava n11mlımnda
ki rumların idare ettikleri bir rakı 
fabrikası meydana çıknnlmış, bü
yük kazan, cibre ve rakı müsade
re olunmuştur. 

- Ar.ıl a im iki arın ü"'l ıindc 
.kiml<'r vaı? 

Dolun 'i lC\ap vrrmrui. 1'akiıt 
iki ntm nal ızlcri, ıkiı;.İııi de J..oL· 
lodan bir lıa}'lı uutkl.H-.ı golur-

mü:;ılii. Bu fJllll'!le farkında olma
)at:nk p.lıliL!ai )Olu hiı ılah.l 
g<'çıııı; l nl111:uyorl.ırdı. 

~:monını k .. ) lıuli!ı n \tıkıt iç;ıı 

o hılar rnnı ~ıkıltlı ki .. 
:;.imdi ne ~apntaklar. ıwrC'}•' 

f;İc!ı t Ü.lf'r? habı·lın mi.idafaal4ma 

n.-·n·c!c .)dİ~<· • dd<'ı? 
Bir·nıiiduct üriitlüler. Simon 

hir noktu)a ~cldi,.;i :t.nman dıınlu: 
- Ay, clı•di. i~te Hol1ı·8ton 'ım 

izleri .. l..3c.:11i.; a}:ık lrnplarımn iz
lt'rİ •. 'ı &ırablıi miimkün mi.ı? 

lılı•ri ı:ıkip c·tti. Elli metre 
kadar ile rdı• lıir k<ırargah kurul· 
du(;ııııu gıı:;lc rı·ıı izler vardı. 

Siınoıı: 

- Demek ki diirı geceyi bura· 
da gt•çinliler, dctJ:. Alı, arammfo 
h:r kilometre hile mc:safc yok
nıuf .. \ alııız yolumuzu ~aşırrmı
soydık. 1aın uyku ortasında ka
rargfılılarını bn acaktık. 

Simon tekrar izleri muayı~uc· 

azı 

sa ık şakıler -Boğaz içinde İspirto ltaçakçı
Jığa yapan Ahmet, Ali, Hasan, h
yas, San Mehmet ve Şevki isim
lerindeki şahıslar bir kumpanya 
teşkil ederek Yunan üdalanna 
gittikleri ve 200 teneke ispirto, 10 
çuval siğara kağıdı alarak İzmir 
sahillerine çtl<acaklan şehrimiz 

mü&kirat muhafaza müdürlüğü ta
rafından haber alınmış, keyfiyet 
h.mir vilayetine bildirilerek cüm
Jegi kaçak ispirto ve sigara kağıdı 
ile yakalanmışlardır. 

Kaçakçılardan bazısının Rizede 
katil ve şekavet cürümleriyle ala
kadar bulundukları ımh:şı }<lığından 
bu adamlar şehrimize getirilerek 
Rizeye sevkolunmuşlardır. Bu a
damlann bir kısmı da mahküm 
bulunmaktadırlnr. 

----
Çanakkalf' boğazını )'Ü· 

zrjp gt-ıçen kızlar 
Amerikan darülfünunu tnlebe

sinden üç luz Temmuzun on seki
zinci per§~mbe günü Çanakkale 
boğazını yüzerel geçmişlerdir. Bu
nlar bogar.ın Av upa sahilinde 
~&tos uç rumlarından denitc gir
mi~ler, akıntı ve poyraza rağmen 

suları kolaçlaynrak l>ır buçuk saat 
sonra Ar.y. snhilinde yalçın bir 
kayanın eteğine çıkmışlardır. ilk 
geçen im. Simiti kolejindendir. 
Seksen dalcikada geçmiştir. 

.Beynehni le] polis 
bürosu 

Polis müdüriyeti Viyanadaki 
beynelmilel büroya dahil olmuştur. 
Badema ecnebi sabıkalıların 32 
tane resmi bu büroya gönderile
cek ve bu resimler oradan büroya 
dahil 32 hülci'ımetin Emniyeti umu
miye teşkilfilına gönderilecektir. 

Buna mukabil büroda mevcut 
sabıkalılara uil resimler de mun
tazaman poJis idaremize gönderi
lecek ve bunlardan memlekctimi-
2.e gelenler hakkında muntazam 
mallımat alınabilecektir. 

M. Jlolştad dün geldi 
Memleketinde me%unen bulu

nan muhtelit mübadele komisyonu 
reisi M. Holştad Avrupadan şeh
rimi1.c dönmüstür. M. Holştad ko
misyona yazdığı mektupla müba
dele meselesinin aldığı son ·şekil 
\herine muuniyetinden fer a g a t 
ederek lstanbula harekek ettiğini 

bildirilmiıti. 
.... 

iş bankası ınüdürü gitti 
i, bankaaı müdürü umumısı 

Celal bey din akşam Ankaraya 
hareket etmittir. 

Bir adam öldürdüler 
Çatalca kazasına tabi Kalfa 

köyü sakinlerinden Sabri ve Mus
tafa namında iki köylü bir alacak 
mca;elesinden kavgaya tutuşmuş

lar, kavga neticesinde Mustafa 
Sabriyi tüfenklc öldürmüştür. Katil 
jandarmalar tarafından tutulmuştur. 

ye daldı. Sonı a l n~1111 k.ıldırdı. 
Gı zleri Dolore in gcvlc ıilc bir
)ı ~ti: 

- hurada fe\kaladc bir şey 
vm. Soıı 1 u ljtC ne cleı ::;İn" Dedi. 

Cc•ııç kadının C'Smcr çehr,~sine 
kan hiic um 'tri. ~immmn ıw de--· 
nwk i'-ff\uq~iııi c\\clden :ıııla· 

ıııı~tı. 

- Dolor(·~, hen ııyurkc n İJll 
s:ıl ah "" hurıı)a gclmiş!:ıin. Ayak 
izl.-rin dü~manbrının apk izlc-
rilc knrı~mı~. Di·nwk. onlaıa git
ıiktl'.':1 onrn "t n :ckrar bıırayn 
gelmit-ı-.i;ı. Bııııu ıwt.lcıı lıana SO)· 

lemrctiıı? 

Uolori' ı; • ı·v11p \ernwdi. Si
mon l)i.rdt n hin; kadınm bileğini 
pknlaılı: 

-- 1 )c nwk ki, ı-cn lıcr ~ı:yi bi· 
li)•Hıhuı. Bu ~alıah onların lıura-
<la.ı ıı.ı:aklaı;ıtıklarım oğrenmiştin. 
l:;:h' -gittikleri i~tikamelft} izlerini 
hıle gurii)Orum. Niye hana bir 
~ı·y ~uylt•ınc<lin? Ban:ı kabloyu 
gcı. teren emsin ve Ecnirt yüzün-
den en eş.ığı yirmi dort saat kay
hettik. 

Simon şiddetle Doloresin eJir.i 
sıl,. ı :: 

( ______ ] 
Çocuklarda yaz 

ishalleri 
-Memedeki çoc ukforda gunde 

bir kaç defa hafif defi tabii has• 
talık sayılma.ı. Fakat bu sulu bir 
halde ve ;eşil bir renk gösterirse, 
buna İ5hal denilir. Dışan çıkan 
maddei gnıta ekıeriya köpüklü ve 
içerir.inde beyaz pıhtılar bulunur. 

1 Bunların sebepleri gıda teşe\•vüş
leridir. 

Meme veren annenin hazını 
yollarındaki bozulduk sebep olar. 
Bu gebepten validesi yaz gilnleriD
de abur cubur yememeli ve bilhas
sa yaş meyvelerden sakınmalıdır. 

Hem annesi ve hem çocuk perhiz 
yapmalıdır. Bilhasa ateşli vak'ar 
larda çok dikkat etmek icap edet. 
ishal hallerinde, başlangıçta çay 
perJaiz.i yapılır. ishaller yüzünden 
vefat eden çocuklar çoktur. Bunun 
i~in der:haJ doktora haber vermt
lidir. 

f.A>kman Hakim 

Rıu;yadaki Turklcr 
Rus Sovyet ittihadına dahil bu

lunan Türlderin alfabelerinin la
tinleştirilmesine sür'atle devam 
olunmaktadır. Azerbaycan, Şimali 
Kafkasya, Türkmenistan, Öı.beki11-
tan, Kırım, Kırgızistan, Başkırdis
inn ve Kaz.anda kulJanılmahta 
olan arap harfleri yerine 1930 a 
kadar bütün mekteplerde }atin Q.1-
fabef;inin tatbikine başlanmış ol
masına Sovyet hükumeti Maarif 
komiserliği karar vermİflİr. 

Yeni alfabe eıasen iptidai mek
teplerde tatbik cdilmeğe başlan

mıştır. '\eni mektep kitapları lalin 
harHerile halil1maktadır • Gazete 
ve mecmuaların ekserisi ya tama
men \'eya kısmen yeni harflerle 
İntişar etmektedir. Maverayı Kaf-
ka" cüınhuriyetleri dahilinde 200 
bin k"şiııin yeni yazıyı okuyup ya
zabilaiği tahmin edilmektedir. Şi
mali Kaflrnııynda ise 100000 kişi
nin yeni yazıyı öğrendiği söylen
mektedir. Kırımda 25 yaşına ka
dnr ofon nhalinin hemen hep i ye
ni ya:ııyı öğrenmiş!erdir. 

Orta Asyada ıs1.ım kültürunün 
en muterakki memleketi olan Öz
bekishında ise yeni } azı l • a'll 
yol • labilm ktedır. 1 ürkıneni!>lan 
ve Tatar Cumhuriyetlerinde de va
zi:yet ayni merkezdedir. 1918-1917 
ihtılf.lmden evvel buroıarda unımi
liğin umumi olduğu söyleniyor. 
İhtil.ılden r;onra ise buralar c; ke
nesine okuma ve } azma ôğreti!

mesi irin huıms~ muallim te~kılutı 
viıc.:udn getirilmiştir. 

Kibrit inlıisarının nrıkli 
Dördüncü valuf hanının ıııst 

katında bulunan Kibrit \ c çakmak 
inhisarı idaresi, j .. flal etti&ıi o<lala
nn dar olınasından dolayı, Kara
köy palasın üçün~ü :kahna naklet
miştir. 

-
Ni~an nırrasin1i 

lstnnbul ticaret 'e :mhirc bor
.sası ve:ınedari 1smail l11ıkki be}· n 
kerimesi hanımla Ayv. !ık eşrafın
dan Ömer Necati beyin ııi~an 
merasimleri Cuma gıınü lsmail 
Hakkı beyin hanesinde İcrn erlil
miştir tarafeyne se det? r temı nni 
olunur. 

- t\ı) ı Lunu ) apt •n? Hıı ' v
Jc bir il ı ıı t ki "'jendcn bı. ~lt tıH /.· 

dıın. l\cıfon sı ylr en e .. Mi .. Bc
ko:lildi n<' kadar ~ndi/ıııi , ııki 
hilmiyorıntı)dım? Bu kuın gı <'ir
diği tehi ik<') j ut mi hilıni} ordun'? 

~imon ı;ııstu. IJer laman ...a· 
kin ve f'ogıık kunlı goniııtn :...a· 
clın Jıcycccınclmı ıitrenwğc b.ı~l,ı· 
mıştı. Dııdııklnrımn ara mdan: 

- Hcııi affet, dedi, im k.ııları· 
111 bilmiyorJuııı. Ben }alnu "'izi 
'liC kendimi du~iınmÜ§tlİnı. Gc ... 
çco gün lın şcy<len kuV\ etli bir 
hissin 1.ebunu olmu~tum. Nedir, 
lıilnıiyorum. Yarı ölü bir halde 
raletinizi sırtıma sardığınız za· 
man, Jü§ündünı. Ben, hana btıy

le mmımele edildiAini hiç gorme-
mit bir kadınım. Siz b.şkalarana 
benzemiyen bir adamsınız. Ak· 
şam üstü gazinoda sh•j hararetle 
karşıla<lıklnrı zaman göksüm ifti· 
aarla dol<lu. Sonra fikrimde ve 
zihnimde hiçte böyle şey hisset· 
memiştim. Erkekler.. BüHin ta
nıdığım erkekler bana .,ert 'e ha· 
şin dauamyorlar. Onlardan ne 

(Bitı.1Mli) 



Aşkol~un! 
ı,,_ .. 

't'.lı ro1 { v b k ·1· P, ;r-·.rıı en rransa aşı:e ·ı ı 
oı,,,." .. . . 

l re yı takdır edenleulerı 
~. Bu · · 

lıt' zatın ne sıy(lsetı, ne 
ııacı h . ' ~' . i .. oşwrıa gıtmez. uınm 

li.e,.,,"''.'~ne ittilıazına şayandır. 
.rıdısırıin son dallika) a ka· 

~ı~[i 
.. tııtulun re yalmz isıifa-

11 sonra arılcışılan bir lıcıre
en ı._ • __ ,_ •. 

t, vu.nseuccegım. 

lııı, Yetmi§. Poiucan> 11rostat 
1 • 
ırtn<Jan son derc_ce mu:::.tarip. 

oı tan . ı · 
ı o sıralarda sosıa ıst t•e 

at j '~ I . I .. .. ıtrrcr arı lıiikurneLe ıutıw 
etleri ·ı 1 ·· d . l · ı e wcum e ıyor ar ı,e 

e,.ilra ·ı ~ . ·ı~r. k 1 e oum borç/ur ıtı aıllJl 
etmek istemiyorlar. Eğer bu 

ıı Poincare'nin hastalığı şayi 
takipler baııka bir lwvn t/t• 

~aklar, hük:imet reisini dalw 
hırpalayıp ) oramlrlar, bir 

glltı.a ı·e.sile olacaklar. Çiiukii 
~ bu çeşit <.>11tril.alar ayıp 
"lfttıez. 

~ı:eJ.·il bunu bildiğinden be
L}"'an hastalıktan hiç kimse
:".""etnıiyor, hiç iztırabmı gös
~o,. ve bir hafta müddetle 
. lrurıüıünün üzerinden nu

,:;.ru . ediyor, muhalifleri ile 
~ .Gd'Hn pençeleıiyor. 
°'"care derdini arkadaılart 
•ai,- naıırlara da söyleme-

,_~"' "":' kendisinden ."?ıka 
"ICll'ııı, brr de cümhur reısı M. 
~ . ,.~ biliyor .... 

Oilacare kıvranıyor, dok~ do
Yor. Fakat asim ve iradete 
• iri rnecU. şahnesinde sıh· 

~tinde, iıini .sonuna kcrdar 
.. eğe harar vermiı birinin 

mahir bir uktor gibi oy-
°'· ~ lııe, aabıh baıvelcil, galebe ih· 
ili etltıiı, itimat reyi almıı ve 
. Y~te kalmadan İf baımdan 

O.h~ı~tir. /!,ger zaf gösterseydi, 
· t'oh ! ,, tkseydi iki. ters ne

llfl ~°:'tl olacaktı : 1 - si!asi 
<llb ıtb~)"~I; 2 - ruhi mağlilbıyet. 

"iri ık; cerrahi ameliyeye bo-
eteıı Poiru:are ıiı.-ıdi ruhen 

Q ltıU&ıerihtir: lıcm takip etti/?i 
t ıette muzııffer oldu, hem te§

etıi. Mağlüben operatöriin 
" 

31 İizerine yatsa idi pek elim 
oi l'OziyP.Ue bulunacaktı. Belki 
d.~Co.re bu hali evı•elce nazara 
Qktitl.ııdmı teceUüde karar verdi. 

l</ır 
8ı;) . . :, '/."/'. k t lı ~ adamların muraJJa ı-
esrcırırıcları biri de kerı dlleri ni 

e:ta ı er na tf<ıptınnamaları. lıozgun 
ltıeın I "d. ' ·ı . 

4 ~ e erı ır. Aslı·er rıarı erım 

s·dcılıeti ta.<ıtih buyururlar. 
'Yasi kat'gaların da harpten 

~;r;e farkı ·yoktur. Hangi taraf 
."' ol.arak daha soğuk kiınlı, ,:t •inirlerine hakim i.se nihai 

:Jet" 
~~ 0 kazanır. 

. . Ucadele, lrar .. ı karşıya gelen 
l &ı • • J" 

·1... nırm mukavemet yarııından 
~ttir. - c. N. 

&gri miza 
basacaglz 

~ . l Birinci ıayfadan mabat ] 
"-;;•ş:.. i~te L~yl.e. bir hengam~ 
~irah? Hızır gıbı ınıdada yetiştL 
41t11 f hır harp meydanına dönme-

l ~t ~d~di. "il kıncı .::>ultan Mehmet yüz 
~td teheası olan kokmuş bir Kay· 
-.~ en Konstantini)eyı aic:•; GH. 
~~~f~ Kemal ise bir emir ve 
~ff 1 ıle İıstanLulu galip 'c mu
~P er " yedi düvel ,, in elinden 
tıa atdı ... ve kimsenin hıırııu J-.a-
ht~adı. Gazinin şanı bu koca şe· 
lb 1 fethe kafi geJdı; Mustafa Ke· 
)e~i 1~.nıirde görünür _görünmez 
t~t dlaveı onun gölgesıuden. ko
ti ~~ Ve hu derece zulmcıtıklc· 

E ı~den kaçtılar ! . . 
t6J e V~t • tekrar edelim • Gazının 
1-rı! 81

, hn~ea orduları, <lonnnm~
'\ı:. ecnebı tettkilitıııı kacırd1, pu· "l'ltü. v • 

a.11 ~tte hu ıseheLe mebnidir ki lıo
~. lıl balkı halaskarını sık sık 
~•nda görmek, onun vücudun
"te b feyz, ilham, nur almak iı;tcr 

G~n~~ da haklıdır. . .. 
lii11 ~l ıuıdada yetişmese) dı tnr· 
dı.ı? ).Ya etti,;i hu ~'de ne ylltr· 
htytt 1 a . hir yunan şebri, yahut 

8t tnılel hir geçit yeri... · 
~I ll takdinle İetaalıulda lürk • 
~(l lrh!llıydı? Zannetmiyoruz; çün
~ly ır çok türk ıncrkczle,ri;;de 
lşıt'S11 .. uiHıniz bile unutulmuştur. 

.N e <ınik ! 
I~., •çiz ''İkdam t .. ıanlmla ge-.. G . " 
titıi azı Mustafa Kemal hasretle· 
~ı\\k~~unıunu tebrik ile mtibc· 
~!Jl eısıcfönlıurınuzun dahıı nir 
tı... Seneler afi) etle <=anla Boğ:ı· 

.. sah ·n · ' ~· f 
.. ~t 1 erınde ciim)emize şe 

llıeler· • 

T 1 
M·. Papa Ekss
lebene gidiyoı· 

Ankara. 5 [Hususi] 
Yunan sef:ri M. Papa yarın 

doğruca Avrupaya hareket edecek 
ve El<slebene giderek mezuniyetini 
orada geçirecektir. Avdeti hakkm
da burada malumat yoktur. 

iki vapur Çflrpıştı 
Ostant, 4 [A. A.] 

İki vapur arasında bir çarpışma 
olmuş, 9 kişi ölmüştür. Bo1ulmak 
üzre iken kurtanlan!ar 20 kişi 

hastaneye kaldırılmıştır. Mes'uli
yetin tayininde müşkilat çekilmek
tedir. 

La Hn:ye içtinıaı 
Paris, 5 [A.AJ. 

Matin gazetesi La Haye kon
feransı toplanır toplanmaz Y oung· 
planının kabulü meselesinin açık
tan açığa ileriye sürülmesi elzem 
olduğunu böyle yapılmadığı tak
dirde çok karışık bir vaziyete dü
şülecetini yazmaktadır. 

Paris, S [A.A] 
La Haye konferansında Fran

aayı temsil edecek murahhas hey'et 
bu gün saat on birde hareket et
mittir. Hey'ete M. Briand riyaset 
etmektedir. M. Marinkoviç te 
ayni trende bulunmaktadır. 

La Haye, S [A.A] 
Japonya, lngiltere ve Almanya 

· murahhas hey'etleri gelmişlerdir, 

Assolant yola çıktı 
Paris, 5 (A.AJ 

Assolant, Lotti ve Le F evre 
Avrapada bir propaganda devir 
seyahati yapmak üzre Sankuş 

tayyaresiyle Le Burjeden hareket 
etmişlerdir. İlk uğrayacakları şeh;r 

Madridtir. 

Yıına.nista1ıda 

son intilıaba,t 
Atina, S [A.AJ 

Belediye intibabatmm netice
leri öğrenilmeğe lıaşlanmışhr. Şim
diye kadar intihap yapılan 25 şe
hirden on altısında Venizelos ta
raftarı namı.etler, doku~unda da 
aleyhdarlar kazanmıştır. Atina in
tihab~tımn neticesi henüz tevazzuh 
etmemiştir. 

Atirıa, 5 (A.A] 
Sabahleyin erkenden malum 

olan neticeye göre Atinada Veni
ze!o:; aleyhtarı namzedin hafıf bir 
ekseriyet temin ettiği Patras ve 

Selioik de ayni halin vuku buldugu 
rivayet olunuyor. 

Atina, 5 [A.A] 
Atina, Palras ve Selanikte ya

pılan belediye intihabatında Veni
~elos aleyhdarı namzet!erden Me:-
kuris, Vlaho Vt> M ... ~-:: az bir e.._
seriyetle intihap edilmişlerdir. Ma
no o kadar zaif bir ekseriyetle 
intihap edilmiştir ki kanun muci
bince Selanikte yeniden intihap 
icrası l.izım gelmektedir. 

Yunan kouıünistleri 
Atina, S [A.A) 

Bir Ağustosta ihtiyati bir tedbir 
olmak üzere tevkif edilmiş olan 
komünist:er serbest brakılmışbr. 

Alnıan izcileri 
Bruxelles, 4 [A.AJ 

Soir gazetesi Alman izcilerinin 
Nieuport plajmda bir nümayiş ya
ptıklarını, Alman milli marşını te· 
rennüm ettiklerini ve Alman im
paratorluk bayrağım çektiklerini 
yazıyor. Gene mezkur gazeteye 
nazaran zabıta müdahale etmiş 
ve izcilerin muhalefetine rag nen 
bay.-ağı indirmiştir. 

Yugoslav~ 
verdiği nota 

... 
Belgrat. 4 {A.A] 

Gazcleler, Bufgaristanm cevap 
vermiş olduğu Yugoslavya nota
sının metn"ni neşretınektedirler. 

Yugoslavya hükumeti bu notasın
c'a Bulgar hü i'ıı1etinin affi un.u
mi ilan ederek l\'euilly muahede-

' sine nazresn karşı taraf teslimi 
icap eden e~hası serl:est birak
mak'a muahede ahkamını ihlal 
ettiğ;ni biklirmektediı·. Tahliye o!
unan eşhas arasında öy!e!eri var
dır ki bunların cilrümlerini h:ç bir 
askeri harekatı mazur gösteremez. 
Ezcümle ceneral Jekof 8219 nu
maralı ve 1915 Te~rini e\velinin 
15 tarihli emri yevmisinde bilu
mum sırp münevverleri, meb'us
ları, rahipleri, memurları, doktor
lan ve muaJlim!er::t!o kat!e:Hlme
sini emretmiştir ki bu derece mü
crim olan kimselerin affi umumi
den istifade etmelerine Yugoslav
ya hükumeti göz yumamaz ve Bu
lgar hükumetinden bu hususta iz
ahat ister. 

Belgrat, S [A. A.] 

Kabinede bazı tadilat vuku 
bulmuş, M. Koumaundi hariciye, 
M. Uı:unoviç maHye, M. Driskoviç 
ticaret naz1rlıklanm derühte etmiş
lerdir. -

Komünist belası 
Nüremberg, 5 [A.A) 

Milliyetçi sosyalistlerin kongresı 
münasebetiyle mühim arbedeler ol-

muştur. İki taraf arasında silah 
ateşi teati edilmiştir. 12 kişi yura
Janmışbr. Milliyetçi sosya~istler ko
münistlerin işgal ettiği binayı kıs
men harap etmişlerdir. Zabıta sü
kun ve huzuru iade etmiş ir. 

ısırlılar ile 
·izakereler 

BaşvekıJ "" ~b.\te. S lA.Al 
paşa Londradan 1W ~ lA.ahmut 
taben gönderdiM b,~.., ~a bi-

• 6• ır t~"-.:,~ 
sır ile lngiltere arasında~~lh-
sebat mes'elesinin karşdıLL ~ .. 

k ı -u doa 
lu ve an a'ima esaslarına mü._ 

nit olarak halledileceğini haber 
vermiştir. 

''Zeppeli11,, den 
eıı, soıı telsiz ... 

New-Y ork, 4 [A. A] 
Zepplinden alman son telsizde 

balonun Lakehurst le~1 2000 kilo
metre mesafede olduğu ve baştan 
es~n muhalif rüzgara ra'.!men her 
şeyin yolunda gittiği bildiriliyor. 

Zeppelin Auıerikada 
New-Y ork, 5 [A.A] 

ZeppeJin dün ııaat on sekizde 
Lakehurste gelmiştir. 

Küçük telgraflar 
Ltı Rurje, ı [A.Al - Sekiz yol· 

<"U\ ıı hamil huluııaıı Sovyet tay ya· 
re~i Kroydon darı buraya gelmiştir. 
Le Burjı·JP-n Hcdinc ve Mo-,kovaya 
gidı>c~ktir. 

-X· Bdgrat, 4 f A.A J - Maribon 
lıaHıli!'>ind~ şi<lıit!tH bir ka~ırga ol
muştur. lfü kii~ıtt;ı dukkanına yıJ. 

dırım dü§ııtiiştür. Zarar \e hasar 
bir mil)oıııı hulm:.ıktadır. 

·:+ Haııoy. 4 IA.AI - Bir tay· 
fon Tel\ kin dı·ltusının aşağı kısmın ı 
tahrip cim i~ıir. Bazı ~ehirler yan
yarıya harap, lıazı köyler de malı· 

volıııu~tıır. Bir ı:ok tel,!f ve yaralı 
v ınl ı r. 

=-=-=== 

Perde 
Gazi Istanhulda 

-
Bugüu, htanhul, ı;cuenin üç 

mc\·ı;imiıulc Ankarauıu ~öğsüne 

butoıtığı Gazi) i, a) lardnn hf•ri 
ha!ô!retle ı.:çak <luruıı kolları aı·a· 
sına «;ekiyor! 

Bu ı;;cyiıı4.,: rlı ki ka•ında, ken-· 
dim:u: G()ziiu.üz uplm dcıktu, 
on\.•l'R du: A ı l:ıh ktn uı;tur .. un 
~~e\im .. Zh·u, Cazi!;ind<'n tt) nl· 

· ne oldu~unu, .. cuedt· üç 
.,.. "r, llokl'1. ny a)rı ya-
~3)'i!ıt1 \ .ı ' do-k • ~unbn ' 15('neuc 
!;iı~::~,0~~ fü~ a) a)rt )a-

iri hilir. t :'Var A\\\.'i\uı.thn daha 

Gf'çeu ~ ıP, b 
htanhuldan Auk a,.Ulıı:: ~m.m, 

h nr~yo k 
ta oğulnıu~ 011 dö ~ ,..._Q\\k· 
1, .. k"" .. 't ........ ~ 

ur un 'ıızünii •rii1t1 ·· -.Yoıa . ı.ı1· ı. • ,.. uren .. ha 
ına auı" nı g(Hürrnu··~ı·· Pf' 

S' u •• 
Bu \ ıP. hii) iik rjf,.j A k 

· "' :. ' n ara-
radnn lstauhula )e~ernıek hil-
mez tuprakbrdau kendi elile 
biçti~i ahun başakların bütiin 
memleketi !.'aran seyiocini ge
tiriyor. 

Geçen yıl, Gazi lstanbulda ek
tiği tohumfarııı nasıl ıtihirli hir 
teyz ile fı~kırdığını &Örmeden 
Ankara)·a gitmedise bu yıl da 
Ankarada ektif(i tohumların em
salsiz bi~ l•creketle yığıldığını 
görmeden Jstaobula gelmedi! 

Gazi hazretleri, bu sefer, ma· 
srafı mucip mcruim yapılma
maeını emir buyurmuş. Şerefli 
miB&firimiz, bugün Emanetin 
kurduğu renkli takların altından 
değil, bir sahilden bir ı:;ahile, 
bir tepeden bir te.,eye tlevinç 
seslerinin çizdiği kavisler altın· 
dan geçecek!.. 

Ecn:.:bi matbuatı 

Sovyet - Türkiye münasebatı 

İrt iqa nıeselesi tahkikatı 

_t\<!Jiyc vekjf i lıeniiz mahkemeye .. 

Dün gecf', karanlık suların 
içinde be)aZ aksi uyuyan Dol
mabuhçe ı;arayının, im gece, ışı
klı pent·erelerirıi, altından birer 
ayna gibi dalgalara tuttuğunu 

8eyredeccğiz ve kadın, erkek, 
büyük, kiıçük, hepimizin rüya
sını, o güneşten yuArulmuş baş 
aydınldta(~ak. 

Yusuf Ziya 
Moskovada çıkan "İzvestiya,, 

gazetesinin 20 Temmuz tarihli 
nüshasından : Malum olduğu üzre, 
harptan sonra ki beynelmilel sis -
temde Türkiye epey mühim rol oy-
namaktadır. Bu cihetteu yeni Türkiye 
eski Osmanlı İmparatorluğundan ta
mamile başka yolda yürümektedir. 
Çünkü eski Türkiye hakiki bir 
" hasta adam ,, olmu11 ise, yeni 
Türkiye Cümhuriyeti tamamile sağ 
ve sağlam bir siyasi uzuvdur. içe· 
risinden çürümüş olan saltanat 
Türkiyesi ecnebi devletler arasında 
bir alış veriş maddesi olduğundan 
beynelmilel emperyalimse karşı sul
tı..ııların işe yaramaz siyasetinden 
ve;:yahut Enver Paşa gibilerin ge
niş halk kütlesi ile alakası olmı
yan maceralarından başka bir şey 
ilt1:ri süremezdi. Yeni Türkiye 
saltanatı koğan ve eskilik t~
raftan ile alakasını kesen bır 
inkiliptan doğmuştur • Anad?Ju 
kt;yhil~rinin ve milli küçük bu~u; 
va%inin eseri olan milli cümhunye 
hükumeti memleketin tam istiklili 
için nıücade!e bayrağı açmış ve 
bu yolda mücadelesini d~vam .e~; 
tirmekte bulunmuştur. Cum~u~y. 
Ti1rkıyesi bundrn böyle hancı s~
yasetinde emperyalismle. ağır m.u: 
cadeleden sonra elde edılen mı!h 
. "kla-Ji muhafaza maksadım takıp 
ısu b. 
etmekte bulunmuştur. Ecne ı ser-

mayesi harp meydanında galip_ ge
len 1 ürkiyenin iktisadi müşkuller 
önünde matlup olacağını ve ırarp 

rmayesine boyun eğeceğini be~
~e de ummaktadır. Mescla"N.Tusnh 

u t g gazetesinin siyasi muha-Çay uu " _ 
1 b' . (29 nisan tarihile) ezcum e şu 

~·rıı . yazı 1aktadır.; "Türkiye ev-soz erı · 
h mEydanında galip oldu' 

elce arp d siyaset cihetinden 
a Loz?n a 

sonr d f kat iktisat sahasında 
de kazan ıb, att' Türkiye harici is-
yunu kay e 1

• • • 
o ' d r yoksa o ' ıtın 
tikraı. yapmaı1 ~ l~. çıkamaz. Gar-
içinden başka tür u • Türkiyeye 

A ı sermaıesı . 
bi ,,ıvrupa. • fakat bu devlet ' 
borç verebılır ' . k o kadar 
Sovyetler ittihadı ıle pe 

kı fıkı Olmamalıdır.,, Si • "ki 
V "htir ki garp sermayeıı ~ 
azı d' ı • Tur-t ürüuıekte ır: J 

istikamet e Y , ··ı etmek ve 
. • mali cibett ... n ı~o.e 
~/~u Sovyetler ftlihad.ndt n ayır-
~k. 

Bu sonuncu birincisinin mu-
kaddimes= gibi sa~'llr.ıaktadır. Dik
ka .. e şay2ndır ki empe~aliıt dev· 

ilerine , ilt1up olan feyi 

yetler ittihadından ayrılınasını vaki 
olmuş bir hakikat saymaktadırfar. 
Türkiyeyi borç vermek yolu ile 
köle etmek temayülleri hakkında 
Başvekil ismet P.ş . geçen sene 
Malatyada söylediği nutukta pek 
vazih ve muayyen fikir:er söyrc
miştir. O ezcümle demiştir ki: "B:z 
arasır:t Türkiyenin harici istikr<:a~
dan başka iklısadi cihetten inl.i -
şaf edemiyect"ğine dair eski naka
rab işitmektey;:ı:. Fakat biz harici 
istikraz!arın milli istiklale uygun 
gelmiyen bir takım fevkalade ağır 
şartlan ihtiva ettiğini pek iyi bil
mekteyiz.,, ismet P.ş. ruo sözlerine 
göre, Türkiyenin harici siyasetinin 
temel taşı milli istiklali muhafaza 
etmek için kifi derecede kuvvetli 
olmaktan ibareHfr. 

Sovyet - Türk r müoasebetlerl
n\n tarihi gösteriyor ki bu iki 
memleket arasındaki BJkı dostluk 
münasebeti her zaman onların bey
nelmilel emperyalislne mukave
mt"tlerinin muvaffak olmasında 
çok mühim bir amil olmuştur. Ge
niş beynelmilel ehemmiyetten baş
ka bu dostluk her iki tarahn bi
ribirinin dahili işlerine kanşmamak 
ve üstlerine aldıkları taahhütlerine 
sadık kalmak esaslarına da istinat 
etmektedir. Bundan dolayJ İsmet 
Pş. Malatya nutkunda Türkiye ile 
Sovyetler arasındaki dostluğu 

ehemmiyetle kaydetmiş ve onun 
bu sözleri dinliyenler tarahndan da 
tasvip edilmiştir. Bunlara rağmen 

az adetliay olsa da, bazıTürk mahafili 
Türkiyenin harici siya~etini Garbe 
doğru çevirmek istemekte ve bu 

yolda olanca gayretleri ile Sovyet 
lerle Türkiyenin arasını açmak ;çin 
çalışmaktadırlar . Biz burada 
onların enfüsi tasavvurlarının te -
miz o 1 u p olmamasını t e t ki k 
edecek değiliz , fakat anlar şüp
hesiz afaki cihetten milli Türkiyeyi 

gevşetmek için zemin hazırlıamak
ta ve 1bu memleketjn ecnebi ser
nıaye•i tarafınd~ k~le. e~ilmesini 
teshil etmektedirler. 

Bizim burada anlatmak istedi
ğimiz . mes'ele son pnlerde bazı 
türk gazetelerinde Sovyetler aley
hine açılan mücadeledir. 

TGrk matbuab içinde hükumet 
Dlahafiline yakın duran bazı gar.e
teler, ezcGmJe "Cümhuriyet gaze -
tesi Sovyetler aleyhine yuı yazan 

1uetelere fiddetHce cevap verdi
ler E,,kiden Tilrk~ CGmhuriyeti ga-

, So et-TGrk dostlutu ha-

intikal etıııeıııiş l)ir ınesele 
Hacı Mehmet B. 

teftişten 
dün avdet etti. 

hakkındaki neşriyatı takbih ecliyor 
Adliye vekaleti, irti~a meselesi 

etrafında yapılmakta olan tahkıkat 
,, e isticvaplaı ı büyük bi.r alaka ile 
günü gününe takıp etmektedir. 

Bu neticeler arasında harice 
sızan maluınat arasında maznunlar 
tarofından sabık maliye vekiii Ha
san beye Bwk markalı bir otomo
bil hediye edildiği hakkında bazı 
iddialar da vardır. 

Bu otomobilin kıymeti (14) bin 
lira imiş, ve bu otomobil hediye 
rdildikten sonra Ankaraya getirile
rek kullanıJmamış, btanbulda daha 
aşağı bir fiatla üçüncü bir e:e sa
blmış. 

Gene maznunlarm iddiasma 
göre bu otomobil Hasan beye mu
maileybin vekaleti zamanında 
değil, fakat vekaletten infisalinden 
sonra hediye edilmiş. 

Otomobilin Hasan l: eye veka
leti zamanında verilmediti ıöylen
diğine göre, şu sıralarda gezete
lerde mevzuu bahsedilen Divanı 
ilinin içtimaa davetini düşünmeğe 
de lüzum yoktur. 

Adliye vekili Mahmut Esat 
bey dün bu mesele hakkında An
kara ınuhabirimize beyanatta bu -
lunmuştur. Muhabirimizin telefonla 
bize bildirdiği bu beyanatı aynen 
derccdiyoruz: 

-" Gazetder ve bazı adamlar 
irtişa hadisesini lüzumundan faıtla 
izam etmekte devam ediyoı lar. Bu 
ne~riyat tahkikab işkil edecek 
m .. hiyettedir. 

Gazete mubaligalarım okL"yan
!arın nerelere l.adar, neler düşü 

neceklerini kestirmek mümkün 
değildir. Unutmamalı ki hadise 
henüz mahkemeye intikal etmemiş 
ve hakkında hüküm Yerilmemi4tir. 
Bu vaziyet karşısında vicdanlı in
sanlann adaletin tecelli edecetioe 
inanarak beklemeleri lazımdır. 

Yalan yanlış laaber ile efkiri 
umumiyenin tagiit edilmesine mii
saade etmeyecefiz. 

lstanbul müddei umumisi bu
ray irtişa ıneseleaini aalatauıta 
değil , oMan daha ~ok llli'lhim 
mes'eleler hakkında izahat verme
ğe felmiştir. Güya bu İf için gö
rüşülmek izere temyiz riiesa ve 
b'.alan Ankaraya gelmi' ! Bu da 
yalandır. ,, 

Ankara, 5 [Telefonla) 
fstanbul müddei umumisi Ke

nan bey bu akşam hareket edi
yor. Kendisile görüştüm. Dedi ki : 
"irtişa meıeleai etrahnda tahkikat 
devam ediyor. Ankaraya vı:kiletle 
temas için geldim. Avdet ediyo
rum.,, 

Yirmi gündenberi Karadenia 
sahil vilayetlerinde iskin muame
lit:nı tetkik eden iskan umumi 

müdürü haeı Mehmet B. Dün Ka
ra denizden avdet etmittir. Hacı 
Mehmet B. Düaı bir muharririmize 
seyahab ~kında demiştirki: 

- "l<.araJer.:.Z seyhahnda Sam
sun Sinop ve s::ir sahil fehirlerdeki 

' tk'k • iıkin ıaual'lelibnı le ı ettim. 
8d tetkikat neticesinde iskin mu
amelibnı şayani memnuniyet rör
düm. Y lnız haddi zabnda ehem
miyet.iz olan ;:;r iki tikiyet var-

dı ki onlan da ballettia1. Şimdilik 
bir kaç gön lstanbulda .iatiraJııat 
edecejim. &ir mi.iddet •oma da 
Jzn.ir~ g•t""lek niyetindeyim. Ora~ 
da iskan işleri hakkındaki tahki
katımı ikmil ettikten sonra An
k.raya döneceğim. Hülitı• ~aralr 
iskan işler· .ıde eohemmiyete defer 
biç bir n k .. an yoktur. ,, 

------- ---

Alenıdar çiftli
ğinde 400 

dönüm yer yandı. 
Ycııi Prag sefiri ıCevabomoz Evkaf müdüriyetine ait Alem

dar çifliğinde dün bir yangın çık
mış ve çifli~e ait ormanlardan 

400 dünüm arazi yandıktan sonra 

ıc 

Matbuat :Umum müdü(i Ercü
ment Ekrem 
bey Prag 

sefaretine ta

yin ediln;ı.iı
tir. Bugün 

AnkaradAA 
gelecek olan 
yeni sefiri-

' mız yakın-

da itimat
n a.m e s•i n i 
alarak ma
halli n,ıemu~ 

. 

riyetiıie gi- , · 
decektir. Ercüment Ekı·cm B. 

ranıyorlar~ı. Bunun için bazı türk 
gazetelerinin gayrı mes'ul yazıla -

naın bU" cfoıtlufu "4lkkile takdir 
e enler tarafından tenkit edilmesi 

x 

Yunanirtana son cevabımız dün 
Atina sefirimiz Enis bey tarafın

dan yunan hükumetine h . '>lit edi
lecekti. 

Cevabın tebligini m!iteakip te

baamızm hukµkunu lıimaye için 

tedabir ittihaıu:ıa. paflanac; ktır. 
Cevabımızın tebliğinden sonra 

Atina sefiriın,!z Enjıs a ~chğı me,., 
ı:uniyeti istimal için Türkiyeye d6-

necektir. 

Arap haıflerile 
Adapazarı , 5 [A.A) 

Bir e:vin izbesinde altmışı mil

te.::avi:ı arap harfleri ile ders oku

tan bir hanım cürmü meş'hut ha

linde yakdanarak adliyeye teılim 

ateş söndürülmüştür. Pangının nanl 

çıktığı hakkında tahkikata devam 
edihnektetir. 

Yakalanau koın iinist 
Geçenlerde polisçe yakalanan 

Nikoli• ismindeki komilıüat ile H.-; 

bil isminde dipr bir tahas lzmire 

•evk olunmuşlardır. 

Sırplar, Hırvatlar 
Bel;rat. S (A.A) 

Zagrep darillfünunu ilahiyat 

miideniai M. Yanoviç Vatl • 
kanla Mr kou1'ordato akdi için 
tqWl edileli"' komtsyon reisli~in.e 
tayin ec:lilmlıtfr. Müzakerata yakın .. 
da, atlebl ihtimale göre Bclgratta 

akbr. 



~---
Ona dildade ııa ıl olmasın alemde 

kişi 

Şarku garbin üzerinden doğan irfan 
güneşi 

Bir güne~tir ki anın var mıdır alem· 
de eşi 

Bahşeder milletine taze ha)at her 
gelişi --

Almada kalbimiz ilhamı keınaliit 

andan 
Seviyor miHetini sevgilı ~zi candan 

Edelim canımııt biz de fedn bir 
yandan 

Bahşeder milletine taze hayat her 
~e'iti ---

Gülelim, oynayalım, r.evk ile ~adan 
olalım 

Fikri maziyi atıp bale oigehban 
olalım 

Mehi tal'at deyelim nuruna hayran 

olalım 

Bahşeder milletine taze hayat her 
gelişi 

Yoktur asarı teceddüt diyemez ferdi 
zaman 

Dinlemez mahkeme da'vayı muhalü 
Dutlan 

~tc aearı burufu bize cani t Burhan 

Sahoedcr milletine taze hayat her 
geHşi 

Kalbi f(Uide, vatan var, ona sevda 
vardır. 

Sevilen hu vatana nefhai ihya 
vardır. 

A§ku ıevdasız olan kalpte ne mana 
varda. 

Bahşeder milletine taze hayat her 
gelişi --

bir hakikat bizde varki bu da maJa. 
mu cihan 

Ya§ıyorsak bizi fılemde kemaldir 
yaşatan 

Yqaeın se,gili Gazi yaşasın a~ku 
vatan 

Bah§eder milletine taze hayat her 
gelişi 

latanbul AQlr ceza reisi 

Hasan Lutfi 

~···-.. r.·····n:-·•-tt••••····················· rr ....... •••••• ··-·····---················ \ 

i KD AM !! 
Abone ve tıan tarifesi :: .. .. 

·~ .. .. .. 
Abone ücretleri ~~ 

Tiirldye içinı Senf'lik 1700 H 
I Alb uyiık 900 g 
1 Öç aylık 500 :: 

Eanf'Jıi nıemlf'-kf'tlrr için ScncJilı. S300 ;; 
" •• " Ahı a}lık 1600 :: 

• ııa~ ü;r:::e:ı 
900 il 

Tek eiitundn aantinıi ~ 
Altıncı 8&.) fada 25 kuruş :: 
B,...llİnci .. 50 '" H 
~ .. 

Dördüncü " 80 .. :: 
Öçüncü 04 120 " ~.~. 
ikinci " 200 " •• c •• 

i Dan ka ve m üe ııti l\f ııli .> e ii i .. 
1 iliinları busuııi tnrifc.>e tabidir. g 

Ticaret mfidüri.>etinin, şirketlerin ii 
: le8cili hakkındaki iliiulıırilc katibi :: 

ad.illi.lder '\C anonim ~irkellcr ii 
ı lliuları, eantimi otuz kuruştur. Ei 
= n · " ı · :· evaır '\·e uıucase a ı resmı~e .: 

ililııları, Turk mcktep1tri '\·e nııııri ı; 
ıniinle!§~re ılunlnrı santiwi yirmi Ei 
kuruştur. 5S 

' . 
·-==::::.::::::.-::::::::::::::::::::::::~:::::::::•• 

Bir fayton dün 
Zar o 

ağayı çiğnedi 
Türkiyenin en yaşlı adamı Zaro 

ağa dün Azapkapıdan geçerken 
2362 numaralı faytonun altında 
kalarak hafif surette yaralanmış
ta r. Zaro ağa tedavi altına alm
rnı.ştır. --
Bir genç J oğuldu. 

F.yüpte oturan 17 yaşında Me
hmet, Bahariyede denize girmiş, 
fakat bataklığa saplanarak boğul
muştur. 

- - . 
Bir kadın çiğnendi 
Şoför Muhittinin idaresindeki 

3198 numaralı kamyon Bey~zıtta 
Nesime hanıma çarparak yarala
mıştır. 

- - -

Üçüncü kattan aşagı ! 
Beşiktaşta oturan Temur ağa

nın kızı Ihsan evin üçüncü katın
dan düşerek ağır surette yaralan
mış, etfal hastanesine kaldırılmış
br. -- -

Tren altında 
Bakır köyden yedi kuleye ge

len 55 numrolu katardan Nesim 
isminde bir ihtiyar atlamak iste
miş trenin albna giderek sol aya
tı kesilmiştir. 

- -
SD ırkarltD®ır 

Başkalarının tehi 
Polıhir:on isminde bir rum Ha

lıcı oğlunda furuncu Ali efendinin 
cebinden 19 lira çalarken yaka
Janmışhr. 

Şehremininde Münire hanımın 
evine misafir olarak gelen Hayriye 
hamm ev sahibinin 27 lirasını ça
larak kaçmıştır. ---

Vaıırogorrn Daıır 
Yangın! 

Beyazıtta küçük çatal hanında 
kunduracı Mardirosun odasında 
duran tahtaların arasından yangın 
çıkmıştır. Bu odanın ycınındaki 
odalarda sigortalı eşya bulunması 
dolayısiyle kast olmak ihtimaline 
mebni polisçe tahkikat yapılmak
tadır. 

PoJoneze gayri n1iisliınJe
rin gitıne i ın~ınnndur 

Şehrema:ıeti hudutları haricine 
gayri müslimlerin seyahati mem
nuiyeti kısmen knldmlmış ve bu 
meyanda Polonez köyüne seyahat
leri de serbest bırakılmış bulundu-
ğundan rum ve Ermeniler son 
günlerde bu köye faz!a ra~bet 
göstermeğc başlamışlardır. t\.hifen, 
burası için mevzu memnulyet:n 
refedilmediği anlaşılmış, bd haf. 
tadan itibaren Rum ve Ermenile

ze gitmeleri menedil-

S!ŞO fk0c§lff'D 
Conte de Gohinean 

Onae, arkada sarayın aaainları 
olilu~u h ide, prensin sarayına 
va::ııl oldular. 

Pren ın'Uteoessim 've miilteflt 
kenait~rini 'kabul etti. 'Fakat Ap
tu1lahm bütün zekasını ve gayre· 
tini kullanarak uzatmnya . ;Çalış
tı~ı bu mülakat devam ederken 
hıra tığı sarayda şöyle bir hadise 
oJdu: 

Ekber, Muhsinin l:iulunduğµ 
daireye gitti. Dedi ki: ., 

-vMuhsin, prensin emri böy
le iılıi..,.. Seni ele verecekmişiz, 

,, dü_şmanlarınn teslim edekmişiz. 
Balıam açıktan açı~a prenı:ıe kar
şı koyamaz. Onun kuvveti var, 
niltuzu fazla! Bizi mahvedebilir. 
Fakat babam seni hile ile müda
faa edecek. Şimdi atlara binelim. 
vakıt kaybetmeden Kandehardan 
çıkalım. Dağlara açılalım. Hele 
bir yarm olsun, o zaman da ne 
yapacağiltuzı düşünürüz. 

MuHsin ayağa kalktı: 

- Peki! derli. 
Fakat gene kJlbinc kızgın bir 

demir saplanmıştı. Ik'i -SaalıT Ce
mileyi arlık' tehlükelcrden '\'C yor-
gunlukfardan a1.ade sam)~brdu. 
Ekberle konu:ouyor, haricen bir 
cenkiivere ha men tavril ~ana· 
yan derdini belJi etm~yordu. I~a
kıtt ) üziinu ve gösterdiği temki
nin yalancı ;ınımzıl"rsı arlra ında, 
bam başk bir Muh in 'Va:rdı. Dü
şüniiyordu. evdanın ateşi büttin 
vücuduna ~armıştı. Jnsan hir ke
re severse sever. Her felaketin 
ve her seadetin ara'.'iında, her if e
Jaketin ve her seadetin üsfü~de 
sevdanın c~nh alevi hükmeder. 
En doğru düşünceler, bu hiç de
ği:.meycn altın zemin üzerine iş
lenir. Hunun haricinde söylenen 
her söz laftan ibarettir, sizin özü
nüzden kapmamıştır, ariyet ve 
geçici bir şeydir. Aşkın 8ışı~da 
ne var, ne olabilir ki? Tasavvµr, 
emel, arzu, korku, cür•et, tahapı-

= 
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Zalıire ve ll ıbubat 

Anadofudan 7 vagon buğday, 
2 sandık afyon, 42 balya tiftik, 34 • 
balya yapağı, Trakyadan 3 vagon 

BUGDA Y: Yumuşak yüzde 

};rmi sertli 17 kuruş 10 paradan 

17 kuruş 12 1/2 paraya kadar, 

sert 136 ton 16 kuruş 30 paradan 

17 kuruş 25 paraya kadar satıl

mıştır. Dün piya.,.ıda yumuşak ec

nebi buğd '-Y 250 ton 19 kuruşa 
sa Lılmışhr. 

çav~ar, denizden 108 balya tiftik , 
146 balya yapağı 15 çm.-al fındık, 

241 çuval mısır. 50 çuval nohut 
964 çuval arpa, 470 çuval un, 2903 
çuval buğday 13 san<lılt a ym1 
gelmiştir. 

Dün Trakyaya 2 vagon Buğdı:ıy 
1 vngon un gitmişt;r: 

AFYON: Dün Akşehir malı eski 
41 Malatya eski 39 1 2 ila 40 lira
ya diğer muhtelif me~şe~i afyon

lar 33 1 /2 lirad.rn saıılmışbr. Dün 
satılan afyonun mikdarı 478 okka
dır. Afyon piyasası harareflenmege 
başlamıştır. 

YAPAGI: Piyasa Durğun, yal
nız 6100 okka Eskişehir malı 107 
kJruş\an sahlmışbr. 

TIITIK: Piyasa ah\, sabş yok-

mul, hep i a~l."'n tn ke'ndi i Gli
n 1i ''e Çiçekli bir ) o' ı.t n orta ırı
Ua, bitmc}e k, olmayacak hir 
cennet bahç fodc oltluJunutü 
anmak ta a. kın ta kendisi! Bu· .. 

nun uışmda bir bo~luk var, ka· 
ranhk hir Wşluk! 

Muh~in anda her ~eyi böyle 
duyuyor, oyle hissediyordu. 

Fakat gene nurdan zulmete 
girmesi Uzımdı. Bir gün evvel
den iki saata gelinceye kadar 
içinde 'yürüdüğü zulmete! ~ir an 
artık bütün kabuslarııl' eridiğini 
1.annetmigti. Hayır, ka'der imyor 
kf bu kabus ı;ir müddet dinlen
meğe koyulmuş yorulmuş. ifrit 
gihi yeniden başını kaldırsın, ye· 
:niaen aciz iki sey4~ı~dey_~ ,pal
dırsm. 

Fakat MuhsiniA ge~e en ,k~v
vetle duyduğu şey,> .Cemilenin 
ıışkı idi. Cemilenin ıztırapla per
çinlenen, daha mağrur, daha asil, 
daha şahane hale girçn , aşkı! Ö
lüm hiç aklına ~gelmiyordu, hiç 
nevmit değildi. Talisizlik ve ıztı
rap ruhunun ~uluı gibi bir şey 
ı0lmuştu. BU acılıguı ba~ka bir 
tadı vardı. SOnra eöylemeli kl, 

MI .. !R: Piyasada iyi talep var

dır. Duzc~ s:lrı mısır 15 kuruş 5 

paradan 15 kuruş 10 paraya ka

dar .ı;atı!mış.ır. 

ÇA VDA~: fstanbulda mevcudu 

azalmıştır. 12 ton Trakya malı 14 

kuruşn satılmı:tır. 

ARPA : Talep vardır 147 ton 

mersin malı 10 kuruştan 10 kuruş 
10 paraya kadnr tıabımışhr. 

UN: 72 kiloluk yurr.u1ak unlar 

1203 kuru~dan 13€-0 kuruşa ka~ar 

72 kiloluk sert unlar 1230 kuruş-

~ekil ıı mihnet ne 'kadar sert ve 
kc< kin t1c ol a, nyrılık '{)}maclıl<ça 
en büyü(( zeVKıifr. 

H rem8eki kadnılata 'Zarureti 
k.rbul cttrrırıek güç ~ldu. 

Eklwrin anası lla tice, Jıem:.İ· 
rrsi Amine, karı ı Aliy çığlıklar 
kopardılar, fcryadüfıgan ettiler, 
ağlaôılar. Fakat vakıt geçiyordu. 
Kadınların Cemileye karşı duy
dukları bu muhabbet, Lir tarafın
dan vurulmakla beraber geçen 
dakıka1arın d kıymetini anladı. 

Göz yaşları arasında, Cemileyi ka
dınların hağtrmalarmdan çekip 
aldılar ve Ekber kızı Muhsinin 
yanına getirdi. 

Atlar alelacele hazırlanmıştı. 

Ekber, muhsin, Cemile eğer
lere' ~tladılar. yedi sekiz suvari-' 
de arkalarından atlarına bindiler 
ve kafile arka sokaklardan kır-
lara, bayırlara açılan kale kapısı
na vardı. Karar vermişlerdi. Eğer 
kale muhafızları yollarını kesme· 
ğe kalksalardı, atlanm hepsinin 
göğüsleri ü"tünden sürerek .geçip 
gideceklerdi. lı,akat böyle bir şey 
otmadı. Surdan difehya çıkar 
çık~ ~l>&t.- awrı dort alla 

·' 

Yanyah muhacirler 
Pcndikte Lir ınüddettenhorl 

ikamet etmekte olan bir kariiıni:ı 
Pcndiklo Yaııyalı tnühacirJerin 

Yeni refi 
kararla -

Lürkço konu~madıklarından şiktiyet 
etmektedir. Bu ıniihacirler miiba· 
dclo komi(;yoııu tarafından Pen• 
diğc y~rleştirilmişlerdi. 

Alt karar hey'eti riyasetinden 
r.ıımıınındn Kiliste Fransızlar t 

polis memurluğuna tayln edil 
dolayı hey'eti mahsusaca hideınıtı 
lette ademi istihdaıııınn karar 
olan KiliB belediyesi sabık çawŞU 
met Nuri efendinin kuvayi J11 

hizmet makeadilo poU.e meınurl 
tayin kılır~ığı ve polis olduğu rnii 
dahilden nldığı ma!Omatı milli kıı 
rimize bildirmek vo gt>ndemıek 
kuvayi milliye) o yardım ettiği 'le 

aı.zlar mumailcyhln bu hareketinde' 
hclenerek azlettlk1wj ve amali na 
muhnlif olmtı)''P bllfi.kis muzahir 
tahakkuk etmi~ olmakla ha\.:Lan~ 
rann ref ine bUhtllak ka~ veril 

Y nnyadan gelen hu Türk lor 
ana lisanları olan Türkçeyi mil· 
kemmelcn koııu~maktadırlnr. 

Aynı ?.amanda muhncirleı• 
rumca da hilmcktcdirler. 

Adetleri, öz li:-anları, hatta 
gıyını~ tarzları hile tamamon 
Tiirkçe olan bu insanların gel· 
diklı·ri Türk vatanmm lıir kö· 
~t~sinde do talıiatiyle Türkçe ko· 
ııuşınalan icap odcrkC'n maalo· 
sef daima ruınca konu~tuklaı·ı 
glırlilmektcd r. 

Bu hadiseleri J>,·ndikto bütiln 
uhali i.izerindo fena hir tosir yap· 
maktadır ve her kos hundan 
m ii~tek idi r • 

Hatta Türkçı>yi bilmese1er biJo 
ögr\.·nmclcri ]azım gelirken böyle 
bildıklcri hnlde rumea gifrÜfimeğo 
dcvum etmeleri, Pcndiğe paliknr· 
yaların avdet cttik.Jeri his:ıini ver· 
mektedir. 

Ataha Yunanlılığın fazla te iri 
altında kalarak Rumca konuşma· 
~a ah:.ını:2 bu in::-anlar Türt vata· 
mnda olrlukları Ye Türk toprak· 
larmda hı') le liizunı::,uz ve çirkrn 
t.ır1.da ruıııca gurü::;-meğe devam 
etmenin H) ıp olduğu oğretilemez· 

nıi'? - !\. 1\1. 

i,t Tiyt:r-o, sinema 

Bu akşam 
•'t• rı lı cfn : Kcın:k ct>\dct B. Dr· 

am, Konıe<li rn Uarıs 
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Cinsi 
Uugday >Ü:uı •• 

ronlnrlı 
'lı unıuşak 
Kuılca 
Siintrr 
~crt 

J.-Önnı~ 
Sert mahlut 
Bulguri!lllııı 
l.eıwlıi 
(u•dnr 
l\hı<ır 

rpa 
İlfl'rci mC'k 
Nulıul 
fasulye 
'"ısam 
Kuneınl 
"\ ulrf 
Un kilo 
J::kKfraı ) k8trn 
f.klıtnı 

Aeg ari Aza mi 

K. P. K. p. 

16 35 ıf 
ı31.30 17 2'i 

12251 
1290! 
120.~ 
1280 

J1 
ıs ıo 
10 10 

12SO 
!3JO 
1360 
1300 

~nldır<lı, otekiler de 
ni taklp ettiler~ 

lkı saat dört nal ı,rid<m hayvan~ 
)ara geniş bir nefes hile aldırın • 
dıfar. Fakat bu halisüddcm, 
lıznn ve jnce b· ca1dı at1ar, anki 

vazifelerin in charniyetini biliyorlar 
mış gilıi bir saniye,: vakfe dahi 
göı:;ternıedcn, ~ki saat içersinde 
ba~anlrnayacak bir merhaleyi 
tutttulıır. 

Ekber, rtık her hangi :;bir: akı
hın, çoııgun biv takibin erişemc· 
yeceği menzile geldiklerini nla
fIOca atının gemini kıstı. Kan· 
dclıar.da kafilenin hangi istika. 
mete gittiğini bilen de yoktu. 

Ekhcr, Muhsinle Cemileyi baş
başa bırakacak şekilde :uzaklaştı.: 
Bir rehber gibi önde ve açıkta 
kalmıştı. Öteki suvarilerin her 
hiri bir yana, bir sırta dağı1dılar. 
kimi önde, kimi arkada, kimi 
sağda, kimi solda ufuklara bakı
yorlar, uzaklardan kalkan bir toz 

var mı deye gözetleyorlardı. Böyle 
dağınık ve yavaş yavaş geldikleri 
istikameti takıp ettiler. O kadar 
ki, Muhsinle Cemile kendilerini 

§U kırlann ve bayırların ortasında 
yap yalnız hissediyorlardı. 

Mubain dedi ki; 

AH karar hc)'°c&l nyasetindea: 
eızlara korıı açılan çj.dali milli 
hey'eti hükClm«:ılo t>iılikte O 
terkle Bnğço ~ıına gittiği l:ıaJ4I 
müddet aonrA hükOmeti milliyed,_ 
rılıırnk Franeıı ftglll altında 
OsmADiyey~ ndrıt V«I vuife k>ıbııl 
ğinden aolııyı he) 'dl wahsu.saca b 
devlette ndemt 1 tlhdaınına karar 
miş olan Mbts moktebi baş ııı 
sabıkı Murtazıı efendi Fransıa\arl• 
lmı cidali Milliye lftlrak ettiği ve 
t:ı.ıımııda gerlyc Ç{lldlmiyerek esir 
yetinde dahilde kaldığı ve ku\-a)i 
lmmaııdtınlnrının muvafakatlmyfe 
uhd~inde bulun n mektep mudürl 
ifo)-a de,·nm cylcdl#I esnada Fran 
vnı:;> ti hııkkında kuvııyi nulliye 
danlarına rnn\Omnt yftfdiği ~e tale~ 
dikçe kuvnyi mllllyııyo oovıye erP'. 

e;:yayi saire gllndori11Al ve Fran 
ııiifuzile hiç bir memuriyete ta~i~ a:I 

rnndığı ,.e ama11 mllllycye mub&I" 
lıııli grirtılmediBI bttt.a\ı\dk> anlqıl 
m:.ığln hakkındaki karana refiae 
fikan karar '.V~llmlftlF, 

AB karar Hey'otl rlyasatlndlfflf 
ızlnra kar§l a'11an cldall milli .. 

hoy'eti hiikömetle btrtlkto O 
terk ile Ba~ç.e kamsına geldl~i bal6' 

müddet sonra hUhOmetl milliyedd 
lıp Fransız İ§gallnde bulunan 
) eye avdetle JTU1murlyot kabul e 
sinılen dolayı hey'otl mahsuııaca 
malı devlette ııdeml lıtlhdamma 
, eril mi§ olan Ü•manlyo müstant~ 
tibi 83bıkı olup ahiren vefat edel' 
sc\ in Avni efendi logaldcm ev el 
ni} l'de milstantik kAtlbl olduğu v• 
sıılarm bü)ilk taarrwlatı üzeri•• 
sıfotile dahildo kalarak Bağçey• 
medi&i ve esld vaılfeslno deva111 o 
Fransızlıınn nU!uıllc tir sneın 
tayin kılınamadığı vo amali ' 
muh:ılif hiç bir barcketl ~örül 
tahakkuk etmi§ olduğundan hakk 
knrnrın rcrine müttefikan karar 
mıştir. 

Ali karar hey' eti riyasetinden: 
1.ıımnıııııdıı Fransızlar tarafından 
ıııalıkcmc"i zah1t kitabetine tayin 
me inden dolayı hı•y'eti mahsusaca 
matı devlette ademi i lihdamına 
,·erilmış olan Kilis icra memunı 
Ahmet Muhtar efendi işgalden evel 
mur bulunduğu müfredat kitabet' 
K.ıli te miıtc.;rckkil encümeni adli t 

dan mahkeme znbıt kiıabetine tayin 
dığı \e bu ln}İnde :Fransızlnnn 
\C ıe :ri olmadığı ,.e amali mil 
ınuhnhf harekatı dn görülmediği 
'e ga,ri resrni icra f'dilen t .. hki~ 
i tıltmınUnn unlnşılnıakla hakkınd~ 
rarm refhıc müıtefılaın kanır veril 

Ol. Goureand dö 

Şe'rburgda karaya çıkan 
ral Gbureand Amerikada g 
hümı\l kalııllôen p~k 
ka'.ldıklııi beyan etniiştit. 

- Cemile pi~mnn ohun 
- Ne deye? 
- Beni sevdin, beni a 

beni bırakmadın deye? 
- Muhsin tğer: ben evia., 

me eydim, doşeğinde köll 
atılıuasaydm, 'Sen ölecektin. 

- Ben ölürdüm. Bund 
çık r? Fakat sen de sakin 
hat, ananm, ıbabanm, kar 
oin yanında kalırdın. 

- Amma sen öleoektiıl. 
rüm oldukca gözümün ö . 
kalbimin içinde senin hayal 
na sitem edip duracaktı. 
dar kalbimi harçalasam ve 
dimi JCSem~ bir saniye bile . 
can verebilir miydim? Kendif 
zünde kentlimi alçalm1ş J> 
hm. Bir kız ki kalbinin 

. ni kendi elile 1>4rçahyor, 
güneşini kendi söndürüyor· 
bana ne söyleyorsun Mu.,..;

11 
Hayatım, gözün, ruhum! vv
şamdan her ben dünyanııı 
mes'ut kızı değil miyim? 
bir kere! Seni bırakmadılll· 
kü ben seninim. Herkes b. 
ki hen seninim. Ancak se 
Sen olmayınca neyin kıyııı2 
lıyor? Tehiüke v11rm1J. Te 

'ne kadar büyflk olursa, 
o kadar yanında ve y 
bulur&Un. ( .. ·. 
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Tenis lurnuvası 
nll..v.Uencll. 

it lloda kordanacla oy n an a D 

c.411-.ç lmp w teJU ........... na 
...... _., .. it '" flaa) maç.lan 
"- bir bl.a..ı.k mlvaeellHinde .,.__., ... 
S l>aıni final maçlannda Suat 

ed • d ı yenmif, Şodvar Harri 
Ciro,_ ıalip plmift ini .uretle 
~ Suatla Şod•u kalmıfb• 

Bu ınaçm galibi, geçen ıene 
"""'"•JI hsraan ve ç.ıtaç ku
,.... -.bibi bulunan Cim Ciro ile 

~lapcakbr. 
li Suat-Şodvar maçı sok bararet-

oldu. Suat, üç sette, ve oldukç~ 
~ID bir oyunla Şodvan yendı. 
F~na)i kazanan Suat, geçen sene
•ın galibi Cim Ciro ile karfıla.flı. 

Sayılı tenisçilerden biri olan 
Cinı, Suadi ciddi bir müşkilita 
.... l'Uı. kalmadan yendi. Y alnaz 
~ci •ette Suat, Ciroya tehlikeli 
ct.kikalar ıreçlrtti. 
Cim Ciro -Şirinyan 

lstcnbulun en iyi tenisçilerinden 
oL.n Şlrinyaa dün lzmirin na mağ
h.p tampiyonu Cim Ciro ile dün 
~ 

'r!lfrada t....; ) 

• Nidenin Barlı lnelli köyü 
)'•ylasım 'basarak para ve eşya 
J•ıbeden üç kiti yakalanmışlardır. 

Tosyanın Kar11n mahalleıinden 
J.ndarmayı tahkir eden bir llişi 
Yaldanmıştır. 

l/jı T osyada sarhoş olarak istira
hatı gideren Yusuf oğlu lbrahim 
•dliyeye verilmiştir. 

® Kastamoni'nin şehre küstü 
lnaballcsindcn İuet oğlu Ahmet' i 
dilrbeden iki kişi yakalanmıştır. 

bir maç yapmıt ve Ciroyu ~--
mittir· Cim Cironun bu matlubiye
ti bueu•i ve re .... ı bütiln maçla
n'nc1a _ bittabi Tfirlliyede - . ilk 
matlubiyetini teşkil etmektedv. 

F eııerbalıçe - R11nılar 
Altay takımıyla yapılacak maça 

hazarlanan Fenerbahçe takımı Rum 
muhteliti ile bir maç yapmış ve ek
sik bir kadro ile sahaya çıkmasına 
ratmen 6-3 ••lip gelmitlerdir. 

.Altay geliyor 
fr.mir şampiyonu Altay takımı 

yarın tehrirniı.e gelecektir. Altay 
Jatanbulda iki maç yapacakbr. 
lık maç cuma günü Galatasarayla 
ikinci maç pazar günü F enerbah
çe ile olacaktır. 

Küçük f.,eııerliler 
Küçük Fenerliler 15 ağustosta 

Adapaxanna gidip iki maç yapa
caklardır. 

Istarılnıl-lzınir 
lzmirde, eylulda bir lataubul -

iz.mir tenis maçı yapılma51 mukar

rerdir. 

111 Balmar, mı,.anım/., 11 
Ocakta ınüsaınere 

Türk ocağmdan: Amerika da
rülfünunluları şerefine 1 Ağustoıl 
çarşamba günü akşamı saat yirmi 
birde Türk ocağında bir gece eğ
lencesi yapılacağmdan bütiin ocnklı 
kardeşlerin ailelcrile birlikle teş
rifleri rica olunur. 

Simokin ve ya siyah elbise ile 
iştirak edilecektir. 

Emniyet Sand1'. e r' 1 e r 1 
müdUrlOgcin\J.. ...... =-----------

Mücevherat sahş ilinı .... Mısır kıralı !ki ceset llul1111rlu 
llcraz No. Merhunahn cinı Ye nev! Borçluaua İ8IDİ d t d • Son 24 a.at z rfında den"zde 

31394 Bir altın kordon bir boroı iki elmub M. Maladu '-' UV e e l yor• iki ttıet buh nmuştur. Bunı rdan 
yakutlu yüzük 1111.ı.. - biri Kınala Ada sabılinde b lun-

1.Sl 872 Bir pırlanta pantantif Samiye H. Londra, 6 lA.AJ muştur. Bu cescdın elbiseleri desa-
161208 ,, " bir altın kordon 11 dirhem Şeref " E k { ._ Fuat, Mısıra avdet hilde bulunmuş olması dolayıaiyle 
168799 .. altın kol saatı Mehmet Nbamettin B. v a Uh gün Londradan yıkamrken öldutü anla almaktadır. 

~niJcyh mu- Diğer ik"nd ceset te Haydarpa• 
1688.57 .. roza menekşe itne • Mukblle H. Beykoı Evk•f idare .. "'~e neı:a- şa dalga kıranı açıklarında bulun-
170619 " çift roza kut lciipe HU..yia Hlanü B. kafça bir alllcua kalmad-aa·oıdıey muştur. Bu cesedia db1sesinde bu-

171141 ,, altın taat bir albn blleadk Nail Faika H. ~ j lunan vesaik~ nazareo b nun Kon-
172630 ., çifi roza küpe bir rou taralc ipe s.-p ve N&vber • ~ ya civannda UlubQnu ka uı aha-

hir roza bilezik bir ç.itt r03a kilpe ş· k ti• H • ~en 19 yamda Hasan. ı de 
(altları zümrüt] ır e aynyt, ~lduğu a ŞI n,Ufbr. 

173071 B 1 
\lnun na ıl boğulduğun\l 

ir inci i yüzOlc Şayute " Reisi Cumhw Gaai Haaretlerinin..q·. 
173217 ,, gümüş tuvalet takımı 985 dirhtım Mehmet Ziya B. 
174301 ,, altın saat Fatma Pakize H. k·şrifleri veıllel m4bettelai1le mB~ırlfiUer 
174980 " çift pırlanta tek ta, küpe Saniha • hazretlerinin istikbali için prketimisıee 71 mrlen 
175565 ., pırlanta yüzük bir pırlantalı bilezik Adile • ıncrolu vapur tahsıs edilmiştir. aJ. 

bir elmaslı altın küpe 9 ~.ft 
176053 Bir çift pır:anta tek t~ş bir pırlanta tek Hamdi B. 1 \ apur Karaki;ydcn saat .. ~ da bareketJe 

taı yüzük Haydarpaşa önünde bulunaeak.br. . . 
177571 Bir çift pırlanta tek ta1 küpa bit ro:aa 

1 
'aı>nr iıereti azimet ve avdet ıçm 

tek taş yüzl\k 
Bir elmasla saat bir altm habbe aordaalık lamet H. biriod mevki 26.1-2 ikinci mevki 
135 dirhem. 

177964 Bir altın mineli çalgılı saat (mineıi lcırık) iki Hatice H. ı kuruştur. 
roza yüzük. =·==-==:=.:==:...:.....---------

179158 Bir roza marka yüzük bir gümüş tabaka bir Vahan Ef. 
gümüş baston aapı. 

179201 B:r nltın madalyon Behiye Şerife H. 
179202 Bir çift roza küpe bir ro:ıa yü:1Uk Fahna H. 
180309 1375 dirhem gömü~. Elif ef, veresesi 
181571 Bir çift pulantn küpe (bir taşı çatfok) Fatma Kamer H. 
l 81629 Bir roza menekşe iğne bir ro~n kuş 

İğne bir çift roza l<üpe üç adet alhn saat 
Bir roza boroş (hurda parçası no1<san) 
Bir altın köstek bir zümrüt yiı%fik 
Bir pırlanta tek taş yüzuk Fatma Cenan H. 
Bir roza pantantif 
Bir roza pantantif 
İki roza yüıiık 
Bir çift roza küpe 

Dürdane H. 
Lutfiye ,, 
Lütfiye .. 

Nafia .. 

181700 
181736 
181990 
182569 
182762 
182920 

.. roza gerdanlık bir roza y~izıık Fatma Kamer .. 

" roza ay bir pırhmta tok taş kıravat Ahmet Sabri B. 
jğne. 

182927 Bir çift pırlanta tek ta~ küpe bir p1rlanta Emine Se'vet H. 
it güneş iğne 

183404 İki pırlanta ) uıük (bir taş nok!an) iki l'OZa 

yüzilk (bır taş noksan) bir roza bilezik bir 
roza p2ntantif (bir parça noksan) iki altın 
kalem biri elmaslı 

lbrahim 
Devriş B. 

Istanhul tranıvay 
~irketi 

OloblBs servis! 
Mudiriyf'f, Bt>~ikta~ı Maçka ta

t ikHe E ·yoğ'hına raph Jt.•n bir 
otohus serv İı;İ tt si~ f'd ildiğini 
mııhtt'reın alıalı)C ıliin c<lcr. Bu 
servi!'; Be~ikta~ · .. ıpur iskelesi va
t4ıtn~ ıle Beyoğlu ılc l ... küdar ve 

Bu(t.u"çi beynimle en serı 
muvasalayı temin 
edece~-:.tir. 

HAHf.KE'J VAKJ l'I EHİ 

Bc·şiktaştn: Hıloınnr c·addı sinin 
koşc"i (Şirk:etı Hayriye 
ise( e ı er.inden 150 
ınetro mesafededır.) 

fü·yo~hındıı: Harhiy•· mevdanı 
Harbı)c lıaıl ket lıtr 10 tlrıkikada 
iıi r ele fa. 

SL lVlS 

lyı l ir hah .. ıv. n ı;ıı rl çiçcld ınrsi 
itııı ak~ı-ını ı.ııları-a •. 

J ı hır aıle baba"• Ja ~l na ~urbuı 
,,. kl.v\rtlı IJu) ım ı ıcamkinyüm 
lab.:ırak ~ıuclıdır. 

td \{ M 1 AHAIU~ her emrkırn 

"onra bır lılwı ka .:hı • KINY( M J A· 
BARAK , ı n fazla kun il n dıı~uhlf 
ha !alarm bılc ~ zaman z.ııimd ılı.ti
ıwıp vı> uuleı ku\ Vd ı ,ın klfi oldıığu 
,;ılıı en c>~lı.ı v~ t n rnıı rııın kao•ız ıJ..la
n ,e 1.afı)< ılerı d~ ıuıle 'e tf!da'liı l"ılf"•. 
En muaımıl mınıalar dahı bu ~yanı 
ha) n t ıl ç h~ı ıml.ı ıı;erıaıı 1.aıl olur. 
llaııtalıkı 11 farlı ı ıdrn Uto;ıflımııı 

Hd ne ı ma 
ı ı 11111 ı u ıl-.. 'arııı ı ıkı devr lerınde • 
ı ıırap çek n • n k 1 r l l asadan kal· 
k kadınlnr n ılcrıl ı i h h le 

Kastamoni'nin Eski Cami ma
hallesinden Şakir km Lütfiyeyi 
)'aralayan bir kişi yakalanmıştır. 

• Seydişehrin T uqçı ,köyün
den Emin çavuşu öldüren bir kişi 

il[_ DaveılRr -]il 183611 Bir çift pırlanta küpe bir albn saat 1450 Fatma Kevser 
dirhem giımuş altı adet bardak takımı H. 

183646 
183756 
183777 

Bır pırlanta sıra taşlı yüzük .(bir taş noksan Müfide H. 

1 atil günlerinden muda saat 7 
dakıkn .J() dan at 21 re kadar 

)'aralanmıştır. 

* Hadımın Balta köyünden 
liaıan zevcesi Fatmayı öldüren ve 
?kı• Aliyi yaralayan iki ki•i ad
i.yeye verilmiolerdir. 

• Ne vahşet - Tire kazasında 
Aklcoyunlu köyünde müthi' bir 
tinayet olmuştur. Köy Muhtan 
t.luharrem Efendi ile ıevceai Ha
tice Hanım tarlada iken iki meç
hul .. hıa tat af mdan baltalarla 
ÖldürülmüftÜr. 

Katiller ortadan kaybolmuştur. 
•Tirede katilleri yakalamaj'a me
'anur olan Wr ..Wt kati lerden bi
rini yakalamı•br. Arkadaşmı da 
yakalamak için tabarrıyata devam 
edilmektedir. 

Cinayetin sebebi kin ve inti
kam hiHidir. 

Daha fazla tafsilat "ermek tab
ltikah işkitl edeceıra · ç'n şımdilik 
bu ltad. rla iktifa cdiyo uz. Yaka
lanan katil:n nrkadaşı d. tutulmak 

c !4: köyün
J edı öldu
riımi t r. 

M. T. T. kongre riyasetinden: 

Birik kongresi 5 - 8 - 929 pazarerteai 

günü s at 15 te il incı içtimaım 

aktedeceğinden murahhas .ırkadaş

lamı Birlik. binaınna teşrifleri. 
lbrahim Ahmet 

Eğer keskin ve sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
kcndınizi traş etmekte 
hıç bir ınuşk'ülata maruz 
kalma~ınız. 

G , ette çal a pck ~ilam 
Shd!idd Çt"lı8ındm mam Mdur. 

Yola ç Junazdan n•u/ l-ır pe-
lte• a zı dtrhaur cdınıı.. 

Qillette 

f~fOINCI BCVCJK 

il"ayyaır~ pfiy~nıgosu · 
c:. oE· 11 AGUSTOSTADIR. 

1. ci KE..,..ı • • 

BOVOK iKRAMıVE: 
30

9
000 Liradır. 

AVRICA; 

1s.ooo 
1s.ooo 
12.o<>O 
1 o.oOOnrahk ikra~i~eıer ~ 
1 o.oOOliralık mukafat 

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

Bir çift rc..za kupe bir roza bilezik lsmail Ha:tklcı B. 
Biı: m:skal ıncı bir altın kamçı bir Ayşe Medıha H. 
altı 1 koınek bir altın iğne dört aJttn 
düğme bir elmash iki çıplak taş bir 
altın bilezik 8 buçuk dirbeın 

184177 Bır pırlanta tek taş yiizlik 
184~28 Eir çift pırlanta kol düğmesi birkök 

yakutlu yiizuk bir altm tabaka 
184788 Bir ~ift p1rlantalı ctrc:fı inciri küpe bir 

pulantalı kemer tokaaı 

Fatma Vaafiye H. 
Jbrahim Devriş B. 

Havva H, 

185028 Bir roza pantantif bir roza bilezik bir altın Mediha H. 
saat maa şadlen 

185S63 Bir pırlantah hurda saat bir pırlantalı Naciye H. 
pantanttf bir altın kordon 

185640 Bir roza tek taş yüzük Vantolo Ef. 
185894 Dört miskal inci Ane Münevver H. 
186011 Bir çift pırlanta çenber küpe, bir tat Emine Şöhret H. 

noksan bir pırlanta yüzük iki pırlanta 
bilezık, (bir taş noksan) bir roza atraf 
bir roza maşallah bir pırlantalı kıravat 
iğne i bir ç.ft pırlanta kol düğmesi bir 
kuş iğne 

186397 Bır pırlanta tek taş yüzuk Mehmet Vasfi B. 
186559 B.ir pırlanta çilek iğne (beş taşı noksan) Mustafa Naci B. 

bır altın saat maa köstek 15 5 dırhem 
186672 Bir pırlantalı agraf ' 
186694 Bir roza yüzuk 
186850 Bir pırlanta pantantif 

M. N. Many:ı 
Yusuf Ziya B. 

186779 Bir pırlanta tektaı } üzük bir çift pırlanta 
tektaş küpe 

Sadettin ., 

M. Vitali 

186852 Altı buçuk miskal inci bir roza kolye 
tokaıı zümrüt 

M. Vitali 

18691 O Bır çift pırlanta küpe bir roza gerdan· 
lık 18 miskal inci 

Ali Saip B. 

186934 
186954 
187009 

Bir çift pırlanta iğne Mehmet Tahir K 
" e~maslı saat Ômer Faik 
!' çıf~ _pırlanta kipe bir roaa dal " 
ığne ıkı roza tek taş Jiiaük biı parlantah yüik 

birıoza••llah 

187190 bir çift roza küpe 
187191 " altın çalar saat 
187'85 ,. parlanta pandantif 15 mıabl inci 

blr inci yüznk 
187536 bir inci gerdanlık bir çift roza zümrüt 

küpe bir elmn alı .. at bir altın kordon 
19 baçulc dirhem 

t87S77 iki Pırlanta yuzuk 
188288 bir pırlanta tek laf yüzük kolu elmula 
t88641 " roza toka yüzü~ 
189261 " " mad.lyon maa koyle üç reu 

...... 
Ahmet B. 

1ıabt Saadet H. 
Melek • 

Mürüwet H. 

Bebut a 
Rıfat • 

lamet H. 
, .... Kamer" 

y6z6k Utfyie H. 
Vakarda iaimleri yazıb zevat sllllİİI ~ •~I ••biliı,e 

, 1 . 7 • Cuma ve tatil ~un erı s.tat tıa· 

kik ro oan sa ahın 1 ne 
11<adar Lunıa ve trıtıl gunleri 

lıarek< tler lwr ' dakıka hır deJa 
vaki ul.ıl'aktır. 

Seı vis ıiralli vf" ralıallır. 

lstanbul, 24 Temmuz 1929 

Miidıriyet 

Z a ı llalurlwv ılı.ınc ı hı nı('ktebin· 

el n alm&ş ol~tuu şııhadetrıaıııe11ıi 
ı.ayı evledıın Ycınıaıni alauı~ımdao di · 
~rnnin hWımıı olmetl~ını ılfın eylerun. 

BakırkoyııQde Kartal tepe mahalle
ll'llOO sakine Mukaıldes 

} elcrnt"nk Bahri Sefit 

Merkezi 
Amstedr~m 

J•iyango ınfidürlüğftnden: 
Nuımın ı \eı;lııJc ( 250 000) 

:ıılet sarı k:ılm 7.nrr mnbayaa ve 
ı,ıh rtlırılcı rf!inclr ıı ita) a ve tnh'a 
talip olaeakların pı'y nkçelenvle 
bırhktc R • 8 - 92') Pnşrmhe ~ıınfi 
saat ıın be§te J ıyıın~<> murlurl'iğ ın· 
de mult'Şt Hıl 1ayv11re mtihayaat 
konmıyonıın11 mnrac 11atları. 

Z a) ı lı;taobul t>ol"' uıüdünyelıniıı 
4 cu §Ulıeaınckn aha..., olan 5 K • 

~vvet 33' ve 28 Mart 927 tarih ve 3395, 
11~ J 181 numaralı ikıuoet tezkere111ıri 
zayt etmış olduAuınuzdao mnkör vCNka· 
)ar her. lımın neııdmde bulunur iae hu
kumsuzdur. Yenıeım çılarıyonu. 

Pf."ruı, Agıı\111, Mtlıael, Anın 
A ı uıoAomof 

te'8isi 1322 
Mf."rknı iflare Berfıu 

'lef( c llt-,o 11 :..'47,218-984 ~ "'1 

n• 11ta ıbul 2.842.2813 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

ç 5 S7 

r1-U-LU--G-~A-Z-IM-l-Zl_N_I_ST_A_N_B~U~L~U ..,.,., 

Tf~Ş R IF"IJER t 
Glinüııdc la)lk olduğu meraı;imi ietikbafiye için SAHA Y 

BURNU parkının sahil kısmı ıhzar ofnnmu~tıır. Hnlkın kmam,.n 
İtititadesi zımmnda fedakirhktan çekinilmemiştir. lliç bir husu ıa 
fiatlarJa zam yapılmamıf ve icabeden elabı nariye ihzar edil mı .ıı~ 

Muallim Nuri H4111 bey ve Semiha hanmıın iştirakilı· (HALK 
MUSiKi BEY'ETI) her gün ~e gece icrayi ah<;nk etmektedir. 
Duble Bira (20) eovai mezeler (25) kuruştur. 

de Emniyet aadıtuıdaa iatikru eylemiı olduMlan meballğt vade
sinde tedi~e et11emelerine meboi kendileriae eWu•I ihbarnaauı 
teblit cdilditi halde gene teaviyei d•J8 eyle ... it o1d.W......ı.n 
ecnaaı yakard• gösterilen merhunatün deyne kifayet edecek mdc· 
darı undık ıallt imiri ile icra memuru huzurile tehri EylDI 929-12 
Pe,.embe ve 14 üncü Cumartesi günleri saat 10 d•n 16 ya kadar 
ve 15 inci Pazar günü .. at 10 dan 12 ye kadar .. ndık sataş amir· 
lij-indeki camekanda teıhir Ye ıelıri meBürun 16 ınc:ı Pazartesi 
günü saat 14 te Şehremaneti sandık bede•tamDda bilmüzayeda 
satılacağından talip olanlann teşhir günleri sanddc satış amirlı• iDQ 

Ye sabf gün& mahalli müzayedeye ve tediyri d~yn t-ya te dıd 
muamele etmek iıtiyen medyunların hatamı muzayedcden ewcl 
aandık idarHine müracaat eylemelen luzumu ı ruı olun 



Aslferi mUna· 
#tasa ilinlarl: r ... F;;d;ü;:ı~·M~M:·~~i;~i··;;~:i:;·····1 

f komisyonundan: 
............................................................ 
J zmir vo civarındaki kıtaatın ibti)ııcı olan pirinç kapalı 7ı;ırf usulile alıııııcaktır. 

İhalesi 17 • Ağu~tos • 929 Cumartesi günii saat 15,30 lznıirde mevki mustalıkem 
mevl,i !:lt\t•n nlınıı komisyonunda yapıl.ıcaktır. Taliplerin şartnamesini gl.irmek için 
kunıi,} onumuza \'C ınunakasaya iştirak edeceklcriııde İzmir de meıkfır komis) ona 
muracantl rı. 

E bz11. lckı kı.l;ıutuı fon vıırııt ihtı.}at· ol:ııı Kuru ot kııpnlı zarfla munak 1) ı konm 
u tur. lh:ılt"sı 8-nğusto -9211 p r~enbe ~unu saat 16 da rıa 11.de askeri ıı.'ltın ahım 

konu \onunda '.ıpılat.ıl,tır. Tııliplerin LIJzi1.dckı me1.klır komisyona mur · ntl:ırı. 
K onynd:ıkı kıtaatııı ılıtı~.ıct o an ıJır Nı kap:ılı z.:ırfla uıJunkasa)a konmuştur. 

lhalesı 20-ağu~to -929 -;alı gunu ı;;ıat 15 te l\:on,adıı askeri s:ıtıu nlm:ı l.omısyo
nund 'apıl caktır. fuliplerin Konyadal,i mc.ı:kiır koıııi~}ona miıracaatları. 
A .erı ihti\11 ıçin bin !w .~r \ uı adcı \ rlı ııı.ınıuL.ıtı ~un~unesı gıbı ınindcrlık 

'c }il tık'.lık gıbf E>lı nı ııııın.ı\c ya konınu~tur. lhalc,,ı l > • Ağu tos · 929 p ·r· 
şembe güıııı :ı.ıt 1 ı te konıis.>onumuzda \apıl.ıcakt r, Tııliplerın şıırtıı:mıt' ~uretiııi 
koPt1 ~ onunıuzdln alına lan \ e §Urlnnıneclekı tarZtl.:ı teminatlarile kumıın onumuza 
111uraca.ıtbrı. 

6 7 kalem ~dvıyei h<n tar1ye kapalı 1.arf usul ile mıııınka~aya konmuştur. Ilın le giiniı 
21.-ağusto~929 ''unıarte~i giiııu saat )5 dir. Taliplerin şartname \'e edvıyc cinsi 

ve mikdarları. CHafıııı gurınck üzre her giııı , ıııünakıuaya i~lİruk 'edecekleriu o 
gün o saatten eHel teklif ve te'minat mektuplarını ınak.buz mukabilinde Ankara 
merkez satın alma korııisJoııu riyascliue tevdi eylemeleri • 
D i)aribekirdeki kıtaaıırı hayvanatı ihtiyacı olan Saman ve Kuru ot kapalı zarfla 

oıunakasa)a konmuştur. İhalesi 15 · Ağustos • 929 Perşembe günü ı;aat 14 te 
Di)aribekirde askeri satın alma komiS)Onunda yapılacaktır. Taliplerin Dİ)arıbekirde 
k.i mezkur koru il!) ona muracaatları. 

D arıca, lzmit \'e Adapa7.arındaki kıtaatıu iht yacı o'an sade }Kğı kap h z!lrfla 
müuakasa}a konmuştur. lhııle i7ağusto51929 çarşamba gunü saal 14 le lunitte 

askeri satın alma komisyonunda }&pılacak:tır. 'faliplerin şartname suretini komisyo
numuzda gvmıeleri ve ıeldifnameterini teıninatlarile beraber lzmitteki mezkur ko· 
mi yona vermeleri. 

j htiyacııtı askeriye i~in 20 ko~um' takwu bin tufenk ka) ı:µ 400 bel kayışı muba· 
yaa~ı aleni münakasa)ıı konm~hır. ihale i 8 ağıııstos 929 perşenbe güııiı sıı:ıt 

15 le komisyonumuzda )apılacaktır. Taliplerin şartııame suretini komi yoAduıı alına· 
Jarı \C şıırrıııımcdeı..i taızda teminatlıriyle komisyona ınurncaııtları. 

O rdu ihtiyacı için 6-8-929 salı günu saat 14 te <lort ton masa pnzarlıkl.ı alına • 
calıtır. Taliplerin şartnıuneııini .ıomiS}Onumuzda gvrmderi ve ihale saatinde 

§Art namede )Azılı olduğu gibi teminatlarile kom İs) onumuza mıiracaatları. 

A ııktıra merkez ihtl}t\CI olan 1500 tun la\emarin kömürü kapalı zarna münaka· 
saya konımı~tur. ihale i 2 l.-ağııstos-929 cuıııarte ı saat 16 da An;.aratl.l merkez 

satın alnıu konıı yoıııında yapılacaktır. Taliplerin ~urtnııme ı;uretini konıis) c•ııuıııuzda 
gonneleri 'e lt klifnamelı>rını teıııınatlıırile heruber Ankaradaki mezKür komİq)ona 
vem1eleri. 

K onyud?~i~ hıtaatın ılıti}acı olan dakik kapalı uırO,a miınakassft'. koıımu~tur. 
ihale ı 2ı · Ağu tos • 929 S:ıh gunu saat 15 le Konyada a kerı SJ.tııı alnın 

konıis}onunda )ıtpılacaktır. 'laliplerın Kon}adaki mezkur korııİs)ona mur ıca:ıtlan. 
K ııp:ılı uırfla ihale edileceği ilan olunan El.:ızızdeki kıtantın ihtİ)acı oları odun 

verilen fıat pahalı gvriilduğuııden pnzarlıklu .ılırıacaktır. İhnlesı 10 · Ağu~tos 
926 Cuınıırtesi s:ıut 9 cin Elıizizde ııskerı &ılın tılına komL<ıyonunda )Upılacal,tır. 
Talıplrrin Eliıizdekı mezklır l,oıııİs) una muracaatları. 

f ·o~ü;;;ü··r~:ı:··;;;;::.~;·i:~;~i~~~;;~:;:i;.~ .. i 
.......................................................... 

Cııısı Mıkdarı 
~ığır eti 50,000 
Koyun eti 5,000 
Makarra 2,000 
Şelırıyo 1,500 
Pııtates ·10,000 
Mercimek 10,0'){) 
Kuru soğau 8,000 
Beyaz pr) nir 500 

Kapalı zarfla 
Müııakııs:ıi aleııiyo 

Ze} tin tanesi 900 .. 

1- GirC!ondaki kıtaat için lıızum olan cin' ve mıktarı )Okar da • ızılı bulu· 
aın muhtelifuleins 9 knleın cn:ıık ayrı 8)n nıiııınKa:.ıa)a konulmu~tıır. 

2 · A(;u tosun l 7 ıncı cumarteııı güniı aat on lwşte ihaleleri icra edilt:cektır. 
3- Talip olanlarııı şeraiti aıılanıak \'e numunelerini gumıek ııue Gıresondıık i 

ıatın alına komisyonuna nıurnC!latları ilüıı olunur. 

K ıtaat ihtı~·acı için 2178 çeki kupalı. 'e 1118 çt'kide aleni mun:ıka!U suretiyle 
mubaya.ı edilecekdir k palı olanın ihale~ı 22 • 8 • 92'1 per~eebe gunu ('ant 

14 de ve aleni olanında 22 • 8 929 perşembe gunu !U.:ıt 15 dedir. Tnliplerin şart· 
nam ·sini alıml:m ve ş:ırtnıımede }U'l!ılı olan şr ,iltl •kı te'miııııtlarıyle kom is) onda 
hazır bulunmaları ilün olunur. 

K itaat ihtıyncı için 7100 kılo kuru iızıım .aleni mıın:ıka,,a suretile mubayaa uli . 
lecektir. ihalesi 21 ıığusto~ 929 Ç3rsanlı:ı gunu ant oo dörtte }apılaaıktır. Ta

Jıplerin fllrtnaıneniu ihaleiİ ve şartnamede y;,ııılı olan şekildeki teminatlarıle komis· 
) onuınuzda haı.ır bulunmaları· ildn olunur. 

K ıtaat ilılİHıcı i(in 600 çeki odun pazarlık suretile mulıa.>na edilecektir. l'a1.ar· 
lı~ıu ihalesi 8-8-929 perşenbe giınü sa;ıt l l te ya~ılacakttr. Taliplerin :ırtrın. 

ruesıni gorıueleri \C şartnamede )&zıh olan ekildeki tcnıiııatlıırile komisyonuıııuzJa 
hazır bulunmaları ilin olunur. 
~ ....................................................... . 
f ı)ördüııcii kGI ordu satınalma komisyonundan: ı .......................................................... ı 

İrtibat zabitliğine 
E&lli ehirde ki Han mektebi ve taburunun ihtiyacı için Aleni mimakasa ile 

11000, kılo Bulgur, 14000 kilo Nohut, ve 14000 kilo Kuru soğan ıUırıacağıııdan 
1 • 8 • 929 tarihinden itibaren 20 gun mudtJctle münakasaya konulınu;ıtur. 21 . 8 
929 Çar~ mba gunu saat 11 te ihalesi icra k1lınal'ağındıın fartnamesini gurmek için 
her gun i tirak: edecekkr )evmu mez.kurda teminat paralarile koıni!)ou-.ı muracaat· 
lan. 

irtibat xabitlij'ine 
E.cıkiıı,.hirde ki hava mekıelıiııin ve taburunun ihtiyacı için kapalı z.arf u ulile 

5,000 J..ılo udc }aA alıuaeakur. l · 8 · 929 tarihinden itibaren 20 giiıı nıüddt"llı: 
nıuaakasaya kouulıuu~hır. 21 · 8 929 çarşaınlıa ı:linü sa:ıı l ı de ihısle e<lilareğinden 
~rtnamesiııi görmek için lıer giin i'tiruk edert'klrr yr\llıli nırzkürda \'&kti muay· 
yeninde ve kapalı 7.arflarilr • • 7.5 teıninaı p:ır.alarile Jıoıni!9orı;ı muraı•aaıları. .................................................... 

akır köyi~nde barnt fabrikalarında imiltı har.Ol {tJ i 
tCt lstanıbul sahnt.alma komisyonundan: -ıOt i 

........................... ~·············· ......... . 150 ()()0 metre torLslıl bez ~caidcn kapalı 1.arfla müuaka52)a kouulmu~tur. 
' llule i 21-8-929 cunıal1eqi gunii at l l de icra kılınaraktır. Şarı· 

nameııini gormek ı te}t't1lerin her gmı kornİ~.}Onııuıuı:a muracaatları \'C miinakasaya 
i§tirltr. edeceklerm tewinatlannı havi tülifnaıııel rıni }e\nıu nıuay\l'rıde ihale ııaa· 
hnd.:ın e\el Ank11rada merkez abn alma l\omi3)0ııuna tevdi eylemekrı. 

r·-·i)~~iz7ahn7;;·k:;;;~y~~~d;;···-1 
~ ............................................... .. 

12000 kilo Şeker Kapalı zarfla illaki \.atıp·si 20 Ağu:;toa 92~ Sah ıaat 14 
8000 • F.ıımlye) 
5000 • ~ııhut ) 
2000 • Mertimek) 

• • 

7000 • Sadey ğı • • 
16000 • Pinnı; • • • 
7.300 • • :ıbuıı Munakn i alem} e ıhı 

21 
21 
2'l 
22 
22 

Çarşanba • 14 
• 15 

Per~eıı be • 14 
15 
16 

5000 Zrytin 
5000 • Ozııın 

Millı mııdafa:ı 

• 

ıhlı)dCJ için yukarıda yazılı Erz k 

ı ıcra • fıl,.,·c tır . Şartnanıderıııı gormek 
\C\ mı ıl :ıl .. ıJ • ıııulı rrer s atte Kıı mp.:ı 

•ı ııı r.ıı ı ı• 1 ırı. 

f ··i-;k~tilıi·~~k~~;i-;-;~;;i;~k~;·i~;~~~~d~~···ı 
........................................................ t 

Saman 
Kilo 

60000: 
ııoooo : 
70000: 
4000: 
4000: 
3000: 

Harbiye Mekte için ') 
Snvan • • ) Bir prtnımedo 
Topcu r akliye mektebi için ) 
Gülhane Hastanesi için 
Maltepe lisesi ~ 

50000 : 
Halıcı oğlu lisesi 
Topcu atış mektebi 'e ulçü taburu için 

) Bir prtnamedo 
) 

3000: 
6000 : 

40000 : 
7500: 

Tıbbiye askeri Mektebi için ) 
Haydar paşa Hnstaneııi için ) 
Maltepe piyade atış Mektebi içuı ) Bir şartnamede 
Kuleli liı:ıesi ve orta Mektep • ) 

357500 
Balllda miktarlnrile mahallf'ri ve şartnamelere sureti teklifi muharrer 357500 

kılo Sııman kapalı wrfla ve u~ şartıınnıl'Je olarak satın alın:ırııl.tır: Munaka!!alar~ 
18-tıgu.Jos-929 ı•azar gimıı . n.ıt l 1,30 da lstunlıuldıı l,farbıye mcklC'hı yem '~lıanel~rı 
önuncleki münalm a mahallmde ıcra kılın:ı ktır • 1nlıpll'rm şarlrıamelcrı vt>Çhıle 
lın1Jrlnvacakları teklif mrkıuplarını sruıtı muııyyenesıııe kadar müselsel numaralı 
ilııı~bl'r muk ıbilindc ıııı:vtkiır k.oım yon rı)Metıııe vermelerı ıliln olunur. 

....... . ..... 
l ~ ~ ~ 

Odun 
Çeı,ı 
1000 : Topcu Atı~ Mektebi ıçın ) 
400 . Me~ılıa Talıı.Tları • ) Bir ~rtnnrııede 
SUO : Malıcı.ıı• lısc~i 1 • ) 
BOO : Topcu Nakliye'Mcktehi· ) 

Aliina!rns:ı ve pnıarlıldarıııda talibi ı.ııhur etıııe)ı-ıı Lalilda malıallarile mıklar· 
!arı nıııluırrer Oıiuıı iki şartııamPdc ol:ırıık ve 7 · Ağu tos 929 <;ar~aq1lıa ~unu 
saat 14.~0 da llarbi)C Mektelıi yenıeklıanclcri oniiııdcki malı ılli malı usunda tck.rıı,r 
puuırlıklu satın ulınaC3ğı illin olunur. 

]andarrua imalathanesi ıııüdürlüğüııden: 
Elaziıde 3 üncü seyyar jandarma alayınca kapalı zar! usulile satın alınacak 30 

bin kilo arpa 1-8-929 tarihinde milnakasaya konuldu. Munakasa 21-~92'? çar§an~a 
giırıü saat 15 te Elfiıiı.de mezkur alay kararglihında yapıl:ıc.aktır. Talıplcrııı nıe-rkıır 
komisyona miiracaatları lazımdır. 

Gümrükler muhafaza 
mU.dürlüğünden: 

29 - 7 · 929 da münakasasının icrası ilan edilen 250 çeki hata
bm son peyi haddi itidalde görülmediğinden 7 - 8 · 929 tarihine 
müsadif çarşanba gün'ii · saat 14 de talik edilmiş olduğundan 
taliplerin yevmi mezkuçda pey akçelerini hamilen miidiriyetimizde 
müteşekkil komisyona müracatlan. 

,~~ı· a eh::.::::~:::Y te-• 
~~-- ., ~ mizlik işleri hayvanlarından , 
Seyri sefain 

•ı ..... m. ...... ~mm ... 
.Mcrl,cı Acentası; Galata Köprli bn· 

şıııdıı Bl')O~lu 2362 
Şube A!':ınta<ıı: Mes "n.Jet hanı altında 

stııııbul 274U 

Gazi Hazretlerinin teş
rifleri münasebetiyle 

(HEYBFLI) vapuru istikbal 
merasiminde bulunacah eha
lii muhteremeyi alarak bu gün 
saat (10,15) de köprüden kal
kacak ve Selimiye cıvarmda 
demirleyecektir. Biletler tam 
(50) yarım (25) zab:tan keza 
(15) kuruştur. 

~----

Yalıva postası 
Cumartesi, Salı, Çarşamba 

günleri Tophane rıhtımından 
kalkmakta olan Yalıva posta
ları Ağustosun 8 inden itiba
ren yapılmayacaktır. Buna 
mukabil 9 Ağustos Cumadan 
itibaren haftanın Cuma, Pazar 
günleri yapılacaktır. 

Cuma postaları : Köprü
den 8,30 da kalkarak Kadı
köy, tekmil adalar, Kartal 
ve Pendiğe uğrayarak 12,15 
te Yalıvaya ve Yaltvadan 
17,15 te kalkarak 18,30 da 
Pendiğe gelecek, Pendikten 
18,40 da hareketle tekmil 
adalllr ve Kadıköyüne uğra-
yarak 21 de Köprüye gele

cektir. 
Pazar postaları : T opha

nede Seyrisefain rıhtımından 
9 da kalkarak doğru büyük
adaya , burada Köprüden 
8,25 te kalkan vapurdan di
ğer adaların aktarmasını alıp 
10,10 da hareketle 11,40 da 
Yalıvaya gidecek ve Y alıva· 
dan 17 de kalkarak Büyük
adaya gelece~ ve burada 
diğer adaların aktarmasını 
verdikten sonra doğru Küp
rüye gelecektir. 

Trabzon i~inci postası 
( ANKARA ) vapuru 8 Ağu

stos Perşembe akşamı Galata 
nhbmından hareketle Zonguldak, 
inebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gire.on, Trabzon, 
'Rixeye gidecek ve Of, Trabzon, 
Polathane, Gire~on, Ordu, Ftsa, 
Samsun, Sinop, lneboluya. uğra
yarak gelecektir. 

A) valık sür'at postası 
(l\IEHSf N) vapuru 6 AğUstos 

Sah 17 de Sirkeci 1'1htımm· 
dan hareketle Gelibolu Çanak· 
knle Küçııkkuyu Edremit Bur
haniye Ayvnlığa {!"İl>deti.: ve do· 

1 
nw .. ," mezkur i~keJelerle hi r· ı 
likte Altuııoluğn uğrayac ıktır. 

GeJil>olu için y.ılnız ) oleu 
almır yiık alınmaz. 

bir at 7 Ağuetos Çarşamba günü 
j saat 9-30 da Fatih at pazarında 

satılacağından talip olanların 

memuru mahsusuna müracaatları. 
y eniköy belediye dairesinden: 

lstinye nezafet ahırında mev-
cut hurda demirler kapalı 

zarf usulile satılacağından talip
lerin 27-8-929 sah günü saaf 14

1 te daire encümenine müracaat
ları. -

B C)O~lunda Taksim trmrn) i tıı )Onu 
knrşı ıııda 40 No. lu hanede ınev· 

cut bir çok ziki)met eşya)ı be)ft)e lıa 

lı ve s:ıire 11 • 8 929 tar ilıine musudıf 
Pazar giiııiı eaat oııbirclc mahallen lıil 

nıiiıa} ede satılacaktır. Taliplerin yt•\ ııı 
Ye sanlı ıııeıkfirda mahalli satış komİs· 
)Onuna nıııraraat etmeleri. 

} etıınbul beşinci icra l\.1emurluAıııı elan: 
Mahcuz \f' furuhtu mukarrer kaQol.ı. 

koınodııı, ı::ardrop Tualet masası ile mii· 
teaddit halı rn kanepe \'e saire l l ıığu.,_ 

tos l 929 tarı hine ıniisadif Puıar günıı 

Kudıko) uııde i kele caddesinde muza} e· 
de muhalinde furulıt olaccığından talip 
olanların \ e\ miı mezklırda mahallinde 
lınllr bulunnl.'ak ıııemunına mııracanı <'} • 

lı·mdcri ililıı olunur. 

J stanlnıl il'nıı;ındau : Melını<"I Cemil bt_•. 

) iıı, A vuk'at Hikmet Stile) nııın beyden 
borç aldığı ccınım .ı:ıekiz yüz liraya mu · 
kabil birıııci derece sıra mımarasilc ipo· 
tek irae eylediği Lalelide Kıı) uıııcu Bah
§8} i~ mahallesinin Hilmi paşa sokağında 
atik 10 numar:tlı rııuhterik hane areası 
indclmüza} ede ) iız lira bedelle \'C } ine 
aynı mahallede Boyacı sokağıııda utik 
14·16 kalp numaralı mukaddema hane 

cl}evm muhterik lıa11e arsası indclmuı.a· 
)Cde yedi yüz lira bedelle talibi uhde. 
sine ihalei eveliyeleri bilicra ihalei kati
) elerl için on beş gün müddetle mfıı.a . 
yedeye konulmuştur. Şöyle ki: Atik 10 
ada kırk sekiz , harita 1381 numaralı 
arsanın hududu : cephesi tarik diğer ta· 

rafları Fatma, Sabiha, Fahriye , Senih11, 
Hiirnıiız , Emine lıaııımlarııı ctrsalariyle 
nıalıılut beş metroya lr.arip yiiı.ıı hulunan 
arsa ) et mi~ dokuz metro terbi imle 't' 

beher metro mı'ırabbaı } edi Jirndnıı <:e • 
ıııau b~ yiıı elli iiç lira kırmctı 
ııııılıanırııeneli meı:kfır arsanın tama • 

mına } iiıde beş ıaınla talip olanlar, 
Ve yine avni mahalde Bo}acı solcağııı· 
da ada 47, harita 1379, atik: 14-16 kalp 
numaralı muhterik hane arsamrı hudu· 
du sağ tarafı 1378, arkası 1315 harita 
numaralı ar aLar cephesi ,.e ııol tarafı 
tariki am ile mahdut iki yilz dok,.an e· 
kiı metro ınurabbaında olup beher met· 

ro murabbaı on liradan eenıan iki bin 
dokuz } ü1. S<·ksen lira kı) meli muham· 
mineli arsanın tamamına yüz.de brş zam
la talip olanlar dosyesi meyanında mev
®t harita ve sairesinden daha Zİ)ade 
ıu!lliiuıat almak iste} enler kıymeti mu· 
haıııminelerınin yuzde onu nisbetinde 
pe) akçel('rini \C 929-1929 dOS)l' illi· 

marn ile lstaııhul İcra dairesi ıııuza}edo 
uhesiııe ınııraraat etmeleri ve 31-8·929 
tarihınde saat on dortteu on alh}ll kadar 
ılıalei k&ti)elcrı yapılac:aJ;ıncl:ın mu h'rİ • 
lerı ı bizuıt .,.,.~ bilvek:llle ha.ıır J, ıluıı 
ıı al ırı ılıiıı olunur 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünde 

Müzayedeye vazolunaıı emlak 
Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın zemin katında ] 2 - 4 No. 

ve hanın asma katında 18 ,.e 29 ve 35 ve birinci katında 36 ve 
katında 2 ve 4 No. odalar. 

Müddeti müzayede : 1 A~ustos 929 dan 21 Ağustos 929 
giiııil saat on dort buçuğa kadar. 

Baldda muharrer cml.ık hiraya verileceğinden muzayedeyc vazolunfll 
tur. Taliplerin ) C\ mi ilıııle olan son gun ıı ıı saat on dort hu~· Ub'lln• 
dar şartnameyi okumak H' teminatı mmaldıate ıta ederek ınuza~e 
iştirak etmek üzre lsLınbul Evkaf ıııud .rhı~un<le \llktf alrnrlar mudllrl 
tuıc mtı racnt1ıırı ilan olunur. 

Evsaf ve nılıştl.'mılıi.tı lıa:.ı\ıııda ııı:ı.himat .ılmall istej enler bu nıtı 
ımrfı ııd 1 muza~ ede oJa~ıııa nııırucaat cdcrd< c eri mı sil raporlarını gur b 

Va i f }{arlar 
müdürlôğünde 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Balıçe kapıda dllrdiincü ,·aktf hanın ikinci katında 37 tJO 

numaralı odalar. 
2 -- Heroğlundş l:luı5eyin ağa mahallesinde ırma1c sokağında 

hane. 
3 -· Paııgaltıda Fransız mezarltğı karşısında 

ıııutvak. 

4 - Çarşıda çadırcılarda 48 · 42 No. dUkkiiıı. 
5 - Tophanede firuz ~ğa mahallesinde kadiriler yokuşunda 1 

dükkan. 
6 Kasınıpaşada Emin camii mahallesinde samancı sokağında 45 

d ıkkan. 
7 - Arnavut kö) ünde tevfikıye camii tahtında 42 • 38 No. dokkAll' 
8 Üskudarda lıırcı Hesna hatun mahallesiııdc vapur iskeleeinde 
9 - Kadıköfımde cafor ağa mphnllesinde Bayazıt kahya camii tal 

da 18 No. dükliıiıı. 

JO Bcyoğluııdn Hlıseyiıı ağa mahallesinde camii ~crif sokağ 
7 · 9 No. ıııaa oda ~araj. 

J l De} oğlunda eaddci ke.hırcle apartman tahtında bodrum. 
12 Gumuş ;,uyuııda ayas paşada } eni }olda 7 l • 87 No. nıaa k11 

arsn. 
13 O kudarda hacı Ilrsrııl lı:ıtuo malıallcsinde imaret 

\ akfo ait arsnda haraka. 
l4 Koca Mu~tafa pa~nda mektep sokağında 5 No. arsa. 
l:i Bof!nz içiııde Knrılıcada çıılıuklu caddesinde kayıkhane. 
16 Eyuptn eski ) eııi caddesinde 16 No. dtlkkiin. 
Mııddcti ııııızu}C'de: 2:> Tcııııııuz 929 dan J 1· Ağustos 929 Çarşaııı 

giirıu saat on dört buçuğa kadar. 
llaliida muharrer t'llıliik kiraya 'crilt>ceğiııdcıı ıni.izaycdeyc 

ıııu§tur. 'J'aliplerin ) ev mi ihale olan ~on giintın 1:>aat on dört buçu~ 
kadar ~arlııaıııt>) i okumak ve teminatı mm nk!,ate ita ederek muzaye 
iştirak etııwk uzrc lstarıbul Evkaf ıniıdürhığnndc \ akıf akarlar 
ne muracaııtları ilfın olunur. 

Evsaf \ c müştemilatı lıakk ın<la malumat almak ıstC} enler 
zarfında muuı) cdl' odasına muracaat edrrek eni mi il raporları ot g 
bilirler. 

Emni~et sandıQından 
Halka her türlü kolayJık göstermeği Sandık vazife bilir. Eı 

kini ipotek göstererek sandıktan para istikraz edecek müşteri 
den işlerini bizzat göremiyenlerin dellal ve komisyoncu gibi ha 
ten bazı kimselere müracaatla fuzuli masraf ihtiyar etmekte ol 
lan nazarı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşterilere 
!aylık olmak üzere mahsus ve muvazzaf memurlar tayin etm' 
Vergi ve belediye ve tapu idarelerindeki bu ipotek muamele 
bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve kendilerine 
ret ve aidat namile bir şey venniyeceklerdir. Alakadarların 
Jfimu olmak üzere iJam keyfiyet olunur. 

Erzak münakasası: 
Ali orınan ıncktebi rektorluğundaJJ: 
Mektebimizin Eylül 929 gayesine kadar erzak ve lev 

kapah zarf usulile temdiden münakasaya konmuştur. iş · 
için yevmi ihale olan 28 Ağustos Çarşamba günü saat 16 
defterdarlık binası dahilinde müessesatl ticariye ve ziraiye 
bayaat komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul yarış eııciinıeninden: 
9 Ağustos Cuma günü ikinci Handicap koşusuna iş1 

edecek hayvanhudan Küçük ceylan 62 Tayyar 58 Sabah 
Makbul 55 Mebrut 53 Mazlum 53 Yaldız 53 kilo alacakl•t" 

Orman ve arazii vakfiye 
müdürlüğünde 

H~kı.rd{üründc iucirH ı;;i_ftl~i nıerbutattndan ~ki !~~ ocağı _çuk~rl ,ı 
dan (3:>5) düııUm mahal bılnıuzayede furuht edilı•cegınılt>n tahplerııı 

8 - 929 tarihine ınusadıf Cumartesi guııü saat on be,e kadar ltt 
Evkaf nıfüliirİ)·etiode Orman \e Arazi kalemine nıiiracaalları. 

Evrakı matbua tab'ı 
Tütun inhisarı uınum müdürlüğün 

idare için müstacelen tab'ı lazım gelen 3330 adet defte' 
54,500 yaprak 10-8-929 Cumartesi günü pazarhk suretile ihal:..t 
lccektir. Talip olanların yevmi mezkiirda yüzde 7,5 teminatı -;;! 
kkatelcrile Galatada mübayaat komiıonunda bulunmalart ve P 

neleri görmek üzere her gün müracaatları. .,.A 


