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,.___! • Reisicllmhur hazretleri Hııydarpaı;ıa garından 

Dü,n, gelirken ... 
t Daha tnn yeri ağarırken, lzmit 
l tpeleri, uzaktan gelen köylü
l~rle dolmağa batladı. Sabahın 
h k ışıklan içinde, b u n l a r , 

't.er sınıf h~lkın vücü da getirdiği 
.l~balık, renkli, çok canlı bir tablo 

iibı idi. Ufuk üzerine böyle irtisam 

ttbniş'erdi. Gözleri, sabit bakışlarla, a ·ı ı.erid~ kaybolan demir yollarına 
takılmış, kulakları este, setlere 

hıralanıuış, ağaçlara tırmanmış, 
ekJ· Ü b ı yorlardı. ç sene evel lstan-
u 1 a gelmek ü z e re lzmitten 

~cçccegi gün nasıl bek liyorlar 
ld" 

kıinda akseden bu ulvi tecellileri 
kadar feyyaz. bir manevi kudret 
menbaı daha tasavvur olunamaz. 

Pencerenin kenarında bu teza-
hürleri görüp göileri yaşaran bir ar
kadaş, ben sormadan, aynı zama
nda bu umumi muhabbetin sırla
rından ve kaynaklarından birini de 
anlatan şu hadiseyi nakletti: 

- " Dün akşam Ahimçsutta, 
Gazi, trenden inerek köylülere 
ihtiyaçlarını sordu. 

' ' 
• ıı1nıuuııtt•1tlTl'l ~\\i IU'.ı ı\4 ,\\\\~\m 1\tıu.rnm\\U\illllii 

hareket ederken· 3 : ReisicümhurunSonıyı teşrifi 
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GAZi iN Hı1 AB . 
lstanbul, 6 cA.AJ eyanlarındalai gizli ve ~ = Reisicümhur Cazi Mustafa k · z · [/ · f ~ 

Kemal hazretin dün nufülleyl- ır l eme en all ayama- .,., 
den sonra lstanbulu teşrif et- y ocalı.· ve onlara 11ıüsa11ı- ~ 
mek üz.re Eskişehirden geçtiler. 
istasyonda Temyiz Mahkemesi a/ıa edece/; bir lzey:-t de- -
heyeti, vali, ricali askeriye, g.,ı·luir. O, şimdiye /.-adar 
Vilayet erkanı, Halk Fırkası, ve .U 

= heyetler tarafından selamlandı- oldug" ll gibi doğru ) olu 
lar. Vakbn geç olmasına rağ-
men Gazi hazretleri trenden görur. 01111 .rol1111dall sa
inerek müstakbilin ile hasbühal-

- de bulundular. Müşarünileyhe ptır11ıaJ~ isteyen /er ezil- -~ 
= takdim edilenler ara ında Sa- J ı·ı 

1 = karya Gazetesi sermuharririne: 11ıeğe, /.,·a ırec l 111eğe nıa- -
. - "Sakarya gazetesi ... Güzel /ıkiiuıdur. Bunda /rijv/ii _=-

: bir isimi.,, .1 
buyurdular ve muharrire te- amele ve bilhassa kah-~ h ıse, aynı heyecan ile, yene onu 

eliyorlardı. 

b· Yediyi bir kaç dakika geçe, 
ır düdük sesi duyuldu. 

Köylü ile öyle alakadar ki, he
psinin gözlerinde hörmet, merbu
tiyet, türkün nefsini kendisinin iy
iliğine vakfetmiş insanlara karşı 
duyduğu bütün şükran ve minnet -l~~~~~ii;:.j'8~== 

_ veccühle ilave ettiler: d J .<.. 

- "Gazeteciler gördüklerini, TUlllUll or ll1llUZ CUlluutı = 
== düşündüklerini, bildiklerini sami- beraberdir.Buna da kinı· ~ 

miyetle yazılıdır. 
hisleri parlıyordu ... ,, Gazi hazretleri tuzlad trenden inerlerken 

d Yukariki tepeleri dolduran ka
~n ve erkek kalabalığının, rüz

~~ra lLblmuş güzel bir tarla gibi, 
tuır an: dn'galandığmı gördüm. Ko
k Yeşıl defnelerle süslenmiş bir lo-
~rtıotif, arkasında bir çok vago

~ r Ye en geride Reisicühurnu 
I ulundukları salon geliyordu. Sa-

d
onun perdeleri inikti ve terasasın-
• k' . j h unse yoktu. şte bu esnada 

h~lkın ani ve müşterek haletiru-
1Ytsini gösteren çok sessiz, fakat :ok fayani dikkat bir hadise oldu.· 

.ccirdenberi onu bekleyen yüzlerce 
1tısa İ 
d 

n, tren sta yonda durup, per-
ele · • . R · · -l:ı rı ınık pencerelerden eısıcum-
llr hazretlerinin henüz uyanmamış 

0~duklarını anlayınca, en küçük bir 
~rü(tü yapmaktan ihtiraz eder 
gıbj . 

• se.ıısız durdu . 
l Bu hal bana o kesif insan saf -
~~tıın koparmağa hazırlandığı 
:~ ş tufanından daha güzel, daha 
ı.ıyük göründü. Kimse, uyanmasın 

;e rahatsız olmasın diye, ani, müş
erek bir sevki tabii ile, ses çıkar
llıarnağa dikkat ediyordu. .. .,,. 

d Reisicümhur hazretleri Derince
)' el uyandılar. İzmitten itibaren, 
u 0 un iki tarafı, istnsyonlara 

dı k noktalarda bile, köylülerle 
0 1u ·d· f k t t 1 ı. Onu görmeden, a a 
tenin h b' t t' fa er halde içinde ve ır a-

lt nda olduğunu bilerek, cando:ı 
l 
0~~n aayhalarla bağınyorlar, el-
crını b" 

' 

~ Çırpıyorlardı. Yüksek ır 
•nu . b' " ferefJn ve hudutsuz ır 
Pr•.t;O' . 

oC, ıo her x m:ın ''!! ml'-

" • .Polatlıda ç.ifçilerin ihtiyaçlarının 
ikmal edilmesini emrettiler. Eski
şehirde temyiz iiza ı ile, halkla 
görüştüler ve her kesi coşturan, 

vecize ile dolu, çok güzel bir 
hitabe irat ettiler .. ,. 

Bu iki küçük fıkra halkın onu 
niçin bu kadar sevdiğinin sayısı& 
sebeplerinden yalnız birini naklet
mektedir. 

Cı * .. 
Reisicümhur hazretleri Eskife

hirden Tuzlaya kadar istasyonlard 
inmediler. Tuz.lada, arllalannda 
açık renk bir yazlık elbise, gü
müşü benekli, güz.el bir boyunbağı 
ta~mıtl• "• saçlara güot>şin ışıkları 

Haydarpaşa isuı.1 onunda 

,.,_...:. h •d n gef c. heyete 
'»- :mazretıer.ı, ,u~l t1a htan Ut ıı 

iltifat buyururkrn 

gibi pınl pınl, ıhhatli, mütebes
aiın, mOltefit bir çehre ilci, istas

yona indiler, her biri bir dağ parçası 
fibi duran askerin önünden geçerek: 

- "Merha'ba askerler, 
ııasılsırnz iyi misiniz? 

İltıfatında bulundular. hepsinin 
bagrınr'""n kopan bir ses: 

Gazi hauetleri kendilerilc mü- Bu sır da Milli mücadele es- senİll §ÜJJlıesİ olrnası11.,, =-
safaha etti , ve irat edilen bir hof nasında Eskiıehir Müdafaai hu-
amedi 

0
1.tkunu dinledikten sonra kuk Reisi bulunmuş olan meb'us Cümlelerini hazirunun ehem- -
" Al' UI 1• beyı· gördnler ve ona miyetle nazan dikkatlerine çarp-

ismet v Kıium pa·-1arla beraber - ı v -.,.. hitaben ve fakat yüksek ve gö- hrıyordu. 
Başvekil paşanın otomobiline bi - = nülleri teshir eden v kur, ahen- Gazi hazretleri hitabesinin 
nerek, ismet paşanın köıküne git- kdar bir sesle beyanatta bulun- sonunda Temyiı. heyetine tevec- -
tiler ve orada yirmi dakıka kadar c:: dular. Ezcümle, Müdafafaai hu- cühle: =-

'k - kuk cemiyetinin ve daha onra " J'T ""k · I'. f 'l = 
k larak, bir kahve içti ten sonr_a Cümhuriyet halk fırkasının te- - ... ~a un e_ı ene 1 er, -_ 
avı::.'•t ~kr. Köşkün kapısından şekkül ve taauuvu sıralarındıı dedi, siz kaılllll adam-~ 

..,,...-.-~---!!!al~~-~~"'"""'""'~- = bu milli ve vatani teşekküllerin 
faaliyetlerini sektedar etmeğe lansınız. Ellerinize nıil- = 

= çalışan bazı fesat z.ümrelerine J / =-
gene bu istasyonda iş ret etti~- letin~ vatanın ıer tiir ıl = 
)erini ve bu menfi f aaliyetlenn 

= millet tarafından şidetle ezildi- lıak ve 111e11.f11atlarını ~~ 
_ ğini ve bilhas a halk fırkasının le~- "k d k J == kilinde bu memleket halkını terkıp Vl 'llJe e en Ylllllll ar= 
- eden köylü, amele,esnaf, velha- leııdi edilmi:~tir. lsarel =-
- sıl bilumum milletin ali menfaa- :r .. 

tını korumak esasını takip ettik- etti irim noh·taları işitti-
= lerini ve binaenaleyh, evvelce ol O 

duğu gibi bademada milletin bu niz. 1'ürh 11ıilleti11in bu-
==- gibi fesatkar faaliyetleri şiddetle J 

Sügütl ü yatıuı wotörl«>r t kip ediyor 
-= ezeceğini ve buna ne halkın ve yiik ha/dcırflll TTIUl afaa =-
~ ne de bilhassa ordunun asla d ı. l 1 l -

müsaade etmiyeceğini beyan e <!rh'<?ll Jll llOıfla ar <?- t=--

- Var oll 
Diye bağırarak halkın en bü

yük ve umumi temennisine terce
man oluyordu. 

Gazi hazretleri, askeri teftişten 
sonra, orada bulunan küçük mek
tep çocuklarından birinin önünde 
durdu ve çocuğa ismini sordu. 
"Mustafa" olduğ'unu öğrenince; 

-IJellim. ismim! 
iltifatında bulundu. 
Çocuğu severken, bir anda, kü

çüğün sevinçten adeta yüzü değişi
yor gibi oldu. 

Treıı
0

Tuz.ladan haraket ettikten 
bir az sonra Salonu teşrif buyur
dular ve Tuz.iade kendilerini kar
şılayan Vali Muhiddin bey, Şük
rü Naili paşa ve Hakkı Şinasi 
pafa i 1 e mosko va sefirimiz 
Hüseyin Ragıp beyi Salonlanna 
kabul buyurdular. Vali Muhiddin 
bey, şehir halkmın tazimlerini 'le 
me erretini ar:ıetti. Rei icümbur 
haz.retleri teşekkür ettiler ve he
yete hitaben, gülerek dediler ki : 

- Nilıayet bizi Jsta11b11-
la g~tirdiniz! 

Ve müteakiben,lütfen bıına teY
cihi hıtap ederek, ikdam için şevk ve 
kuvvet menbaı ve ebedi bir fahr

olan yük ek iltifatlarını dirig buyu
rmadıfor. 

.,,. • * 
Tren Pcndikte durunca, ismet 

paşa haz.retleri, Kazım paşa haz
retleri, Reisicümhur haz.retlerini 
· t"l::bal ettiler. 

otomobille çıkarken Paris sefiri == B lh l· · 

F th. B R - buyurdular. i assa: l /ıeııı111ı")'<>t/n /ıcıltı·d't tll -e_ ı eyin geldiğini görünce, eisl- c " 
cumhur hazretleri otomobillerini -= "" -- Tu r/r 111 illet İ il in / l J 
d t 11 ma u ır .,. 

urdurtarak kendilerinin habrlarını = · · ... · '/ / "/ 
sordular ve müteakiben ıstasyonu IÇtlTll<ll lllZ(llllllll 1 l a e Büyük halaskarın h,.rltes ü-
teşrif buyu~dular. . ;:: nıü teııecci h didin nıeler zerinde fevkalade tesir bırakan 

Pendık ıstasyonunda ismet pa- ::-= bu beyanatı az.im heyecan ve 
şa h zretl~rine ellerini uz.attıla~: =- boğulmajf,a 11ıa/ılaımd11r intibah uyandırmış ve çok al-

- Sı:z lcalıyorsu11uz?.. Turk milleti lrendirzin ve kışlnnmıştır. -
dediler.Başvekil paşa hazretleri = /ı . . "'k ı. Sakarya gazetesi Başmuhar- ~ 

refakat edeceklerini söyleyince be- me l1l /e t.etı 1l l tl Jll Sel't.· riri hazirunun hissiyabna ve ef- i 
raber Vaaon al t • 'f b = / l h kinna tcrcüma olarak şu cümle :f 
dular. o -s onu e,.n uyur- 1ne11faaı arı a ey ine ç.a- ile cevap verdi: § 

• • * = [ 1. • ·; I'. · "- Türk milleti hal~·~i- 2 
p d"kt 't'b H d - lSlllOll lSleyen lllllJ ~;ti. se- rehberı· .. ,·n nurdan hüz.ınelenn·.ı• =; e,. ı en ı ı aren ay arpaşa- _:: .. . • " ,, 

ya ~adar,balkın tazahürü görülecek -=1·;1 lJCltansız ve mıllıyet- yollarmda sarsıl~az bir iman ~ 
şeydı, alkışlayan, onu görünce sevi-=- • ' . / ve satvctle y~fruyccf'k, ö~üne 
n_çt.cn,,hayk1ran ve bir daha görmek- sız sebulanaazlanu ıez- geten engellerı Pil• • LYllC!Ah':'•,. 

ıçın treril~ beraber koşa'! kadı?- ::: '''lllllll!UJIJllıtllH·.!!'ll ıııı:v.ı~.!.!!~1:!~..ııqıl ı~~w~ıı.ı.,'i1lilllUUilllilıtJ1'lllıW~ ~"':. 
lar ..• Kes "Yaş !,, seslen trenm ·;·;;;~~~~-~~~---lfl!lll~~'.""~-~~---
gür,ültüsühü bastıran mektep ço- 1 
cukl rı ve k8şklerin pencerelerin
den mendil yerine perdeleri salla
yan insanlar ... 

Rei•cnmhur haz.retleri işte bu 
candan ve coşgun tazahüder ar&
s!nda dün Jstanbulu teşrif etti ve 
iııç bir resmi tertip yapılmamış 
olmasına rağmen, halk heyecanına 
yene sert;es cereyan vermişti. Ken
d~erini kurlar.an büyük insana, 
dunyariın en büyük insanına kaJ1ı 
gösterile bu coşkun alika, hal
kın ona karşı hasretinin, yoluna 
yüzünü ve göz.ünü ürmek suretile 
gösterdiği candan bir delildir. 

• • • 
Geçen acme lzmir vapuru boğaz-. 

dan keçcrkcn gözleri yaş ve kalpten 
I ısbrap içinde kalan halkın yüzü, 

dün hakıkaten gülüyordu. Onunla 
aynı havayı teneffüs etmek, onun 

daima şuracıkt , yanı lJaşımızda ol
duguou bilmek ... Bu halk için bun

dan dab büyük saadet olur m ı? 

Ali -f G zi hazretleri Pendi k 



Hcı arpaşadaıı S<ırcıya 
Saat tam c 

l re S vardı. Lo-
1 motiflerin au
d k aeıleri ara-
11nda D 

l'iluı Hoty~"'".P"-" 
ta garının ileri -
aindeıı göründü. 
Reilkllmhur ha
zretleri en arka 
vaıonda buki • 
nuyorlar ve ken .. 
dilerini coşkun 

bir heyecan içi
nde alkışlayan 

a.lka selim ve
riyor1ardL 

Saat daha on
danit•baren Re
i iccmhur haue
llerini i ültbal 
edecekler Hay. 
darpa,a garını 
doldurmuşlar ve 
davetliler kroki
de çizili m vki
lerini almışlardı. 

Meraaiml fır• 
ka idare hey'e. 
tinden Cevdet 
Kerim, t.,m nt 
mua viö.lerind Tuzloıl11 a kı·.ri trfıj ederler ı·n .•• 

Hamit, kolordu erkfrni harbiye reı 1 
miralay Kem 1 •e polis mlldilrü 

f Beyler ue iyor r • 
Bütun rasime büyük bir intizam 
içinde cereyan ediyordu. 

Peronun münteha!iJnda, rn be'\ ta, 
blltün meb'uslar bulunuyordu. 

Sonra sıra illa erkanı aık.-ri-

1e, darülf nun, cemjy U 1ı 1 dlfe, 
meclisi umumi viliyet iıaLtn, 

vilayet ve emanet nkAnı, fırka 

rüesası, cemiyetlerden münkhap 
ıııurahhaalar, inhİsarJ~r, şirketler 
ve bankalar ınliolür ve eri.anı me
murini, bilumum esnaf cemiyetlf"

rinden •eçilmiş ikişer aza, birinci fır-
ka muukası, birinci fırkaya m noup 
bir kıt'a uker perondan garın kapı· 
sına kadarki sahayı işgal etmi~lerdi. 
B Hin p ron lıalı ve ı;eccad<!lerle 
leıt1n edilmit, gann lıer tarafı 

bayraklarımızla dona hl mı•tı. Sivil 
ve rumi polbl~r, pcr nda, ııorda, 
Haydarpaşa rıhtımında ihtir aın 
ve ıelaın vaz'ı a1mış1Jr, asker kı
l'aları gibi bllylik bir intlıamla d -
ruyorlardı. 

Garda polis müfrezesi ve dı
fUda belediye 2abıta ı m fr 2 lfrl 
soldaki iskeleye kadar olan ı ıa· 

ela mevk: almışlar idi. 
Relsldlmhur haudlerlnln riikü

planna mahsus olan Sötütlii yph, 
isliın üzerinde, iskeleye yanaşınış 

bekliyl)rdu. Çankaya, Ankara, Sa
karya, polis, rüsumat motorları da 
Hayd rpaşa rıhtımında bulunu
yorlardı. 

GaD.llirı /('Şr~f i 
Reiıicümhur hazretleri tam 

on birde trenden indiler. Ev ela 
meruim hey'etinl te,kil eden Zt• 

vat tehir namına kendilerini se
lamladılar ve müşarünileyh tara
fından te4ekkiirle mukabele gör
düler. Erenköy liseıinden bir ha
nım kı2 tarafından Gaziye güzel 
bir buket takdim edildi. Müteaki

: ben Ga2i hazretleri peronda sıra-

lanmış heyetlerin önünden geçerek 
evveli istikbal hey'etinin, ıonra 

bütün meb'usların ve daha sonra 
erkani askeriyenin birer birer tile
rini 11ktılar: 

" Na&ılsınız, afiyette misiniz?,, 
iltifatile hatırlannr sordular. Diğer 

Macera romanı :21 .--. -
MıYıtınnş şey o -A-laurİCl' Leblanc 

• 
kadar iğreniyorum. Halbuki eız 

••)le ıııi-iııii~ Sitin )'ııııııızıh hır 

rari c olayım. ller cıııriııiıi )aı•a
yıın. ''c 'aaılcı! Dıinptla lıa~ka 
l.;ıı ~ey i'tcıııiyonım. 

• 
Dolon··~ lıa~ı ıı e[;Ji. Sinıon ne 

rcvup Hrecr&ini ~a)ırıııı~tı. Bu 
kadını dinlemek '<linki lıir (·ürum 

imi~ gibi, lzabele kar~ı duydu~u 
nıuJ..adde~ hi,leri adeta rencide 
oldu. 

- Ben bıışka bir kadını •evi
yornm, dedi. Onunla heni Jün
yada hiç bir kuvvet ayıramaz. 

- Diliyorum. Fakat ne de 
ols:ı, gene hir ümidim vardı. 
lk i:ııiz beralıer l..ülalım. Mümkün 

o!Juğu kadar çok v~ uzun 
ıaıııanl;;r heralırr ve yalnız ka
lalım. Fakat imdi her şey bitti. 

İ7.C yemin rderim, Mis llrkefildc 
ulo ııcağ11. :'it bu işi bana bıra
kın. Gureccksiniz ne y•rÔmım 
obı ,ıt..! 

Do.~r:ı m;ı •ı ·yliiyor? 

:ıevalı b ılaril •damlayarak geç
tiler. ~kerin önüne geldikleri 
:ı man b r hGl e hitaben: 

Gayet ı;ür bir oesle: 
" l\(ı,rhaloa a <ıl ınız , 

ıyı mlilnfz 7,, diye soruyor ve bu 
glir e e ati nlaniı ıriliiı eden ~ı
kar g i kuvve j bir aki ı 

- f lyiz r ol 1 
diye mukabele ediyordu. 
Trenin gara duhulü esnasında 

i tikli) rn.ır" ça n ınuıika, Gaıl 
huratleri S6ğutlilye rakip olunca
ya !;adar müteaddit havalar çaldı. 

Reiskümhur lı.zrelleri gann 
kaputundan çıkarluken ('odet 
K rim Bey ııe tarafa ıidenkltc· 
rlnl oordular. K•ndll .. rinln ol ta
rafta bulunan Siig-ütlü yatına bi
ner )deri Lildirilince Haydarpaşa 
uı.., ılne dcıfru gıden Gazi haırel· 
lrri derhal ıol IDtafa le,·euüh bu
ycrdular. 

Jlaytlarpaşadtın haı·t lrl'I 
So !ili yatının önünde 

Se)"rİ•efain müdürü S dullah Bey 
Gazi hıuretJeriııe rzı tuımat eti 
ve . üteakıben Reiaicümhur az
r~tlui yata rakip oldular. Derhal 
rlyasetlcürnh r bayrağı yalın ran
di clireğinc ~ ıldi ve Gazi hazret
lerine refaket eden ze•al ld bu 
e nada S< tlüye bindiler. 

Hu ıevattan mada B. M. Mec
lid reisi Khım, Ba~nkil İ!met, 
Fırka müfettişi Hakkı Şina•l, Kol
ordu kumandanı Şükrü Na.ili pa
•alarla, Paris rfiri Fethi, Moı

kova oefiri Hii•eyin Ragıp •e vali 
Muhiddin Beyler de S6gütlüye ra
kip oldular. 

Lim.uıda bulunan bütün ıremi, •n
pur ve iatimbollar hep "birden 
düdüklerini çalmata ba,ladı ve 
Sögütlü, halkın ve nhtımda bulu
nan şehir yab mektepleri talebe
ıinin •iddetli alkrıları arannda 
Hayda-paşadan aynldL 

Deniz üzerinde 
Haydarpaşa, ü.küdar uhilleri 

halkla htncahınç dolu olduğu gibi, 
Gfılcemal, Ankara, Heybeliada vap
urlarıda birçok müıtakbilini hamilen 
Haydarpata ae kız kulesi arasın-

Kadına lıu ııevı itirafından 

><onra inanmak mümkün olur mu? 

:iıınon dcdı ki: 

- Oylc ~oylllyon,un amma, şu 

gı·çırdiğiıııiz tentibelerden >onrıı 

ıııaıııııuk bir aı mü~kiıl şeydir. 
- .::ndaLılııııılan mı ~ııph" edi

yorsun? Diı fcıı:ılı!.. yaplığınıın İti· 

ral cllıııı. J.'Jkat lıuııu tamir ede
ceğim. Bu ,abah buraya grlıliğ"im 

uıııaıı ortalığa goz ge,dır lim. 

Nihayet biı- ta~ın kenarında ya
zılı bir kağıt buldum. 

Simon bağırdı: 
- Kağıt yanında mı? Mis Be· 

kefildin yazdığı kiğıt edğil mi? 
- Evet. 
- l\luhakkak hana ya1mıatır. 

Öyle deAil mi? 

- Adres Y"k. Fakat bu satır· 
lamı eiıin için yazıldığına ~uphe 

yok. 
Genç kadın Simona bir kağıt 

uzattı. lzabelin kı..lemile. Alel
acele yazılmış bir kağıt. •. 

•Dıyep iltikametini bıraktık. 
Bu herifler bir tarafta altın rneıı
baı oldu15unu Jnladılar. O ıoraf a 
gi.t:iyoruz. Şif'ldilik endi§e ede
fl'k bir şry yok!» 

Evlere konacak 
numero ar 

çiniden olacak -Yeniden yapılacak niimerotaj 
için tetkikata devam edilmekte.dir. 
Lev 1 m ve nıırneralan• e ~ 
ve yahıit çiniden yapılması dbşü
nülmektedir. Nürnuneler üzerinde 
yapılmakta olan tetkikat bittikten 
sonra müukasaya komılacaktır. 

Çini daha dayaruklr ve daha 
tıcuz olduğu gibi milli sanay.ii hl
maye noktasından da muvafık 

örüle-rek bunun terdW mubte
m lı. -Ema 

Fnııu·alada ihtikar 
Bazı } ulerde francala narhtan 

fazla oatıldıgı için grçcnlude lS 
francalacı lettlye edilm ştL lhtlk.1-
rın devam ett'li muhtdif ıkiyet
leıden anlaşılmıttır. Bilhassa top
hane c varı da francalanı pazar 
e den eri 77 kuruşa aetı makta 

<> d ~ııu ve en kum ar11tı yok· 
funda bir ru.rn furun~unun fran• 
u ayı n •f unla imal ettiği vaki 
c;Jaıı k ycU• rden anlatılınıttır. 

Taaddüt eden bu şikayetler ü-
ıtt · en .bazı ki &eler teniye 
edilmı4tir. 

Diğer taraftan ~ehremaneti 

zabrtai ıy merke:ı:leriı:ıe gön
• rdigi bir tamimde u h su ta 
ı tak atta ulunulma ı bildi. 

rllını.t r. Francala l8t<1n fırıncılar 

Ye tallakArlar ekme oldutu eibi 
fırancn1aya etikd koym ja mlc
lı r olauklardır. 

Bir ne.vi t•k ek 
iktisat vekı\letl tarafından bir 

ıırvi ekmek hakkında h zırlıman 
proj~ liıtrlnde tetkikat ypılmalcla
dır. 

Eu • neki buAday iıtihsal tımıı 
lhtiyacıınııa k&fidir • Dünya but -
day fıatlarr dii9iiktür. Hu dütüklGk 
bizim istihaalatımııl ın tenzin 
olarak m<"mleketimiıln b day pi
yasa ı ı tayin edecekt r, 

d.,kl mesafede birbirlerinden epeyce 
açık olarak demir lemi~ reli. 

Sütutlii, önde Ankara, Çankaya 
ve polıs motorları oldagu lınlde 
ağır ağır Dolmabahçeye doğru 
ilerliyordu. 

Re,.i dimhur hazretleri bu esna
da Selimiyedcn top atılarak •ela
mlanıyor, vapurlarda ve •ahiller
deki halk tarafından a şiddetle 
alkışlanıyordu. Saat 11,JS le Hay

darpa adan hareket eden Gazi haz-
retleri tam 11,45 le Dolmabahçe 
sarayına çıkblar. 

S<ırn)·da 
Sarayda daha evelden m6tarü

nileyhi iıtikbal için hamlıklar ya· 
pılmıştı. E•climle 1arayın methal 
kapmnın kartıaındaki meydan-
lıkta Riyaoeticümhur mu2ikaaı 

ile muh f12 krtaab bulunu • 
yor ve oradan rıhtıma kadar ı•A'
da bir müfrezei aakeriye, •olda 
polisler duruyordu. • 

Söğütlü rıhtıma yanaşırken 

bahriye muzikası terennüme baş
ladı. 

Gazi hazı etleri orad11 b 1 nan 
di er bir kısım erkani a kerıyenin 

Dolor(> ılave etti: 
_ 1 lı·p•i ~ün (fo~ma(lan şu 

İ5tikametı' dol';ru hım·ket ı tıilt'r. 

Eğer ~u i~tik,ınırtlı · grırünı ıı ,u 
.Sonımc nl'lııiniıı 8uları j,ı, lıu 
~uyu bir taraftan gc~tilcr lıu 
) ıiıdcn ı·ııeyro de v;ık ık kay 1 et
likr. O lıalıJc !:limon lıunlaıı lıu
luruz. 

-3-
Yan yana! 

Tef evviihatta 
bulunan bir 

rum yakalandı -Torna ism:nde bir runr poasçe 
yakıi!_,.. B.ı ada1111n 4er 

tiıae sebep, er Lıö hGkGmiot a 

hinde tefevvühatta bulunmasıdır. 

Bu rwn hal<J<ında Aku.-.ııJ pol" 

merkezince tanzim -olunan vrakı 

talıkikiye adliye vasıta1'iyle büyi:k 
millet meclls'ne önder~luek ve 

oraca hakkınd., taki ata müsaade 
edildik! oc ra ena!u mal.i<enıe
ye ver1J.,cektir, -

:.\laarif ıni.ifelti)cri 
Maarif vekAleU umu m fet. 

tişkrinden Has 11 Ali ve Ali camp 
beyler, vuku bulan davet üzerine 
Aııkaraya gitmişlerdir. 

Avrupaya göndc-
nlccck talchc 

M aılf vekilliği bu oene tarih, 
coğrafya, fizik, . kimya, riyat.iyat, 
tabıi ilimler :ı:ümr~inden tahsile 
Avrupaya talebe gönderecektir. 
Halen lise i.:Sre bey'etleri, gide
cek talebeleri tetkik etmal.tedir. 
Bu tetkikten sonra kaç talebe 
röncluUecFğl Maarif vekilligince 
te•plt edilecektir. Adliye vekilli !i 
m stesna olmak iizre Nafia, lkti
aat ve Milli Müdafaa \'ekılülderi 

de talebe göndereceklerdir. Bun
ların maaraflan da Maarif nkilli
Jıinin bu seneki biltçe•ine ilave 
edilm" tir. Bu Vekillikler henüz 
ırönderecefıi talebeyi tayin etme
mişUr. Maarif vekillifıi bu işi ehe
mmiyeti takip etmektedir. 

Kahire ı;efiri ıniz 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Mııır hilkümeti nezdindeki ıefiri

ml Muhiddin P.Ş. bir kaç güne 
kadar mahalli memuriyetine ııide

c ktir. 

ellerini sıktıktan sonra refakatle
rinde bulunan uvat ile beraber 
ağır ağır ytlrümeğe başladılar. Bu
rada da askerin hatırını ıorduktan 
sonra Gazi hazretleri 11,55 te sa
raya dahil oldular. 
. Be, on dakika sonra Kazım, 
leuıet, Şükrü Naili, Hakkı Şinasi 
pap.larla diğer nvat avdet ettiler. 

Bu sırada sarayın bahçe.•inde 
!>ulunan kıtaah aslleriye Khım , 
ismet, Şükrü Naili paşaların huzu
runda bir geçit resmi yaptılar ve 
kışlalarına gittiler. 

Kbım ve İsmet paşalar da bir 
otomobile binerek avdet ettiler. 

Gui hazretleri sarayı teşrifle
rinden sonra dairelerine çıkarak 
istirahat buyurmuşlardır. 

Geceki teııvirat 
Geceleyin İıtanbulda bir çok 

resmi ve hu•usl mebani ile ve de
nizde de bütün vapurlar elektirik
lerle tenvir edilmişti. 

• • • 
Ga~i hazretleri dün sarayı teş-

rif buyurduktan sonra istirahat 
buyurmuşlar ve bir yere çıkma
mışlardır. Dün birçok uvat sara
ya giderek defteri maltıusa isim
lerini yazmışlar ve bilvastta arzi 
tazimat etmişlerdir. 

Bir "ıat daha 
Biri ~arkı siıylüyor. 

~rkısıl Sinıon: 

- Fransa! dedi. 

yüriidüler 
llir 1' ramız 

ScHler yakla~tı. Kaı'!_;ılarına çı
kan kadınlı, erkekli lıir 1' ransız 
gemi tayfo,ı.. 

Sıın~u: 

- N .. ııleyi;,? 
- ~om nehrinin u,::11wtal 
- Fakat lıu ~u ~imale ıloğrıı 

fütğin bir hale ~den atlaıdan gidiyor. 
ha}'ır kalmamıştı. H ·ylıdı:rdl' ııı: - Bir az ilcnfo bilkiiııtü var. 

var,,a Loşalttıktan bOllra atları - Ata bağlannıı~ bir ilıti)arla 

kendi haline bırııktılar. Dolores Lir ıtnç km ı-:• ıürtıı lı.aJilı ye 
hrylıeJe bulunanları sırtın:ı yü- tesadüf ettiniz mi? 

klendi. - Büyle hir ~ey görnwdik. 
Yola çıktılar. Artık takibi Do- Simon Rolleston haydud11n11n 

lores idare ediyordu .. lzabelin nereye, hangi İ•tikameıe ~de· 
mektubunu alan Simon artık bileceğini düşünüyordu. Bıı altın 
mutmain ve münşerilıti. Genç menbaı nerede olabilir? 
kadın nereye gideroe, o da takıp Gene yürüdüler. Bir az ilerde 
ediyordu. su kenarında düşük kıyafetli on 

Yolda rasgeldikleri adamlar iki. ~adar. adam, ölü. bir. atın ~t
içinJe öyle giizü kanlılar vardı- lcrını kt>öıyorlar, zaıf hır ateşın 
ki kaç defa müdahaleye bile üstünde kızartıyorlardı . Yanla-. . ' 
imkan kal~ayan sahnelere şah.it 1 rında bir de av köpeği vardı. 
oldular. İkı adam vuruldu, bır Bunlardan biri, sabahleyin pür 
kadın öldü. Bu yeni toprakta silah bir kafil,.nin, nehirtle bııl 
lııık kmvctlinindi. dukları metı uk bir saldan i-ııl;ı-

uamele vergisi 
taksitle 

tahsil edilemiyor -lstanbul san i birliği geçenler-
de Maliye veka ine müracaatla 
her e ı ir ayı ı;artıada al -
makta ~ verpmn 
yalnız bu seneye mahsus olmak 
üzere mukassatan tah~ilini rica 
"YlemÖfti. Al ığunı:ı: malın.ata 
n azara n, M !iye vekaleti bu 
mürac.aata cevap olarak Def
terdarlığa gündtrdiği bir ta'hr~rat- ı 
la mı.ta de "''"iri • • muk.ıı9Ul
!an talı ·ıi iı,iin ııokhı kanuııi ol
madığın• ve ver l.nin v.alrtı 111uaıy
yeru.de tal li lazım oldıı n,. 
bıldirm' ti.r. -• • 

ergı vcrm ı yen 
deri f abrik !': ları -

Mııamt'.le \'crgicinl vermlyen 
yirmi dt'ri fabrikasına maliJe tah
sll oub i tarafındBR baci:ı: vau
clildiı;tini yaımırtık. Aldıl!'ımız ma
lümata naıı:aran, türk fabrikacılan 

vereilerini tamamen Vf:l'Ulitler ve 
fabrikalarını hacizden kurtarmıf
lardır. 

Gayri müdimlerden de ydmz 
Altı Parmakyan biraderler verme
m14'erclir. Bunun için d n bunlann 
eşyaları mahallinden kaldırılarak 

maliye tahsil şubesine nakledil
miştir. 

Adlirede 
Müddei umumi geldi 

Mcıudci umumi Kenan bey dün 
Ankaradan ••det etmi• ve evine 
gitmiştir. Kenan bey bugün Adli
yeye gelec.,ktir. Mumaileyh Anka
rada bllha:.sa eylülde Barem ka
nununun tatbiki dolayislle adliye 
kadroounda yapılacak bazı tebed
dülitı da tespit etmi~tir. 

1\-lektepJer<le kayt 
llek!ep!erin açılmasına daha 

bir aydanfaıla müddet var. Öyle 
olduğu halde vilayet, maarif ida
resine ve sair makamlara müracaat 
edilmeğe başldnmıştır. 

Bu sene yeniden mektebe gir
mek isteyenlerin adedi geçen <e
nderden fazladır. Ancak şimdiden 
mü.-acaat edenlerin talepleri is'af 
edilmiyor. 

Mekteplerin bu sene ne mik
darda taleb- alacaktan yeni kadro 
tarnamile teapit edildil.ten sonra 
b ili olncaktır. 

Baıı mliraeaatler de yanlış ola
rak yapılmaktadır. Doııruclan doğ
ruya vekalete merbut bulunan 
mektepler itin vilayete müracaat 
ediliyor, bu yüzden bir çok mua
meleler cereyan ediyor. 

Şehrlmizdc h_lç kimsenin açıkta 
kalmaması için muktezi tedbirler 
alınmıtbr. -
lla)'<larpaşa tran~vayı 

Üsküdar - Kısıklı tramvayının 
Haydarpaşaya temdidine ait mal
zeme limanlı gelmiş ve tirket ta
rafından vapurdan çıkartılmıştır. 

Şirkd derhal fer~iyata b~lanabil
mek için lazım gtlen hazırlıkları 

yapmıştır. Gelecek hafta kşaa • .l 
ba lanaraktır. Bunun için çok par
lak merasim ynpılaı:al<tır, 

ılı•yc ~.ılışııklarını ı;L rıııü~ oldu· 
ğıınıı sııylcdı. 

- Kar ıya gı·~ ilı•r mi? 

- (;cçtilu. ~ıı ksr,ı taraftaki 

kaya yok ıııu? Evvela kın 'onra 

ihtiyarı ite k ıka ora} a çıkardılar. 
Jlıt•}<lf h.ığ)ı ııJİ. 

- Atları da gr~irdil r mi? 
- lliı; o salla atlar kar~ı}a 

l{(\Cr mi? Atları hırnJ...tılar. ı\t· 

farı Liz alılık. 1 tem!'k için ı.;rri 

gtlirlcrs~, gelılildni ııilıi ııııre

ccklt·ı·i ıle vıırdır. 

- Peki anıma, l•u 11darıılaı ne 

tarafa ~idiyorlardı aı aha? 
- Jl\nc}e giıkn·klcr? Altın 

toplanıağa) Bir ınenha varını~ J..i, 
ıltın parçalarını sürükleyip gtı· 

türüyorıııu,. Biı de oraya gide· 
('ı·ğiz, umma ~ilalıımıı yok. 

O ~ırada rasgclclikkri kafile
nin crkrkleri .Simonıı çevirdiler. 
J~lı-riııtltıı lıirİ: 

- Ma,allah , tiifr~iııiz var. 
Bu tüfekle her iıaldı• dolu ce
lıiııizi ıııııhnhva .-tıııtk i tiyor
~ııııuı, drdi. 

!'i mon U('ntcıı cevap verdi: 
- Tiifı-~irı yerine §ll taban-

':\ ~\' .... ıııl ... 

Her kim ister5e 
açıkta ~· 

denize girebilir· ~ 
Deni• açıkta gimıenin ıııtı!' ıı, 

nuiyetiııdnı bahsedilmişti. tı· 

Şetıttmini ulııiıilıföll bey difOt 1/ 
ki: 

- "Denize açıkla girmek fi•~ 
kındaki ne§riyat hilafı hakU<alV' q 

Y alzı12 hayat için ehlike t1'~ 
eden yerJett girilmesi memnudıl 
Denize her lı.es • edili çd<ilÔ' ' 

• ehilir. DeDiz ha A larıaa giı1l 
mesi mec:ı...riyeti yoktur.~ -
Poliste: ... 

Şeınsiycde kunıar ı, 
Zabıt urları, Yüksek 1<al " 

. •' dmmda bazı aabıkahlann ' msıı 

üstünde kumar oynamak ve " P1 1 
par.ı bulmak" ıun·tiyle halkı i~' J 
ettikfrrini nazari di kate ala•,). l>ı 
bu hususla {aaliyet geç ,< • 
.lun Avram, Yani, Asali ve Has'1 1

' 

lsimlerinde dört ~sı femsiye üıt' 1' 
rinde kumar oynatırken yal<alT ı 

ı !ardır. Bunlar hakkında "fııı~ 
iğfal ile paralannı dolandırnıl ~ 

c rmün den t&lıkıkat yapılrnaktadf Q 

E;;l...iıni!? ııaralar 
Evrakı nakliyenin ihtiyatları 

değiştirilmesi hakkındaki kaP 
tebliğ edilmiştir. Bu kanuna rıa• 

ran eakimif ve yıpra11m" evr• lf 
naktiyeler aşağıda 1 4artlar dalı"! te 
olnde ihtiyatlanyla d ğiştirilir. 1" 

Çerçeve drftndaki ekıikllfı 
nazan itibara alınmaz. Çer( 
içindeki parçalar iki ayni nO 

marayı veya imza ilf: bir n\J~tıi 
rayı havi oldukça kabul edili r. 
Ancıık bu takdirde ufki ve şa~ 
yüz mü•avi haneye takaitn .,dl 
mi' biT kabarite tatbik olunarl 
yarından fada et.ailen lu.ııel<'1 e 
her biri kıymetinden yüzde b 
indirılir. 

Kalan parça bir varakai "' L 
diyenin yüzde onu ve bundaP n 
şağı olursa ımza ve numaral3 .;.· 
bulunea dahi kabul edilemeı. ş 

.Harcın kanunu 
B•rem kanununun tatbikatı 

dair olan talimntnamenin istifıS' 

Af 

1 
ratı bitml~tir. dı 

Talimatnamede Anknrada dt k 
lct mebani•inde oturan menı0 ~ 
)ara ayrıca icar b deli erilip L 

rilmeyeceği csııs me\11uu t.; ııq 
etmel.tcd•r. Q 

Talimatnameni.n bu kıanıı tt tı 
kik ediliyor. b 

Mo kova sefirimi:t 
EH·lki ~ıın Aııkaradnıı ~··lırırıı1 

~~lı ıı ~nol.o\'8 lıııyiik ı lc;ımiz il 
t;t·yin llJgıp ht·y c11111srtt·ı.i ~Ünl~ .J 

halli mı murİ)rlııtP lıorekrt cJrr<' ı; 

ıir . 'i 
- Q 

Londra befiriıniz gc1ııı' 
l.oııılra ı,, yııl. ..J\İnıı, hrıl 

)İll dıın ;:,chn{'St lıek.lı'ıtİ\urclıı. 
ıa~>ona nkrulıalaıı ,,. ı;;aıııirnı ' 
lan ı-likhalt> ~ıtmı)c ni'. hl.aı 1 • 
lıt v tn·ııdı 11 ~-l"11Ut4lı: Fcrıt 1 ' 
):1r111kı ı l'lı!e l~ ·Iııı<:~i nıu~ 

Siınıııı ıulınnı a uıı çıkurı~' ı1 
t•tckilı ı !:"I ilcdikr. o 

~iırı1111 ı.u ırdı: b 
- Kını bir adım otıır•a !!1 lı' 1 

ıirım. 
1 

Sinıoıı ve Dıılorl ı;, lıütiiıı 
. 1 

1-.afılı p talıaıır.ı•ıııııı nJıf.• 

"ııuııılc tutarak ı:erıl dılı-r. 

Unı·ııın bir kıvrııııı Y"' 
"dılil-.1 .. ri ınnıaıı orada r.nl:ı 
;lıp ı;etirdi(ti kiıtuk par\ ~ 
lıuldular. 

Bu ırada yanlarından Jıir ~ 
şun v11.ıltı~ı geçti. Ark:ı•ın 
bir de ~ilah se~il 

Siınun ııordu: 

- Bu adamların ilahı 1 
Biıe ah'' eden kim? 

Dolori-s t·evap verdi: 
1
1 

- Ya Forc~ta, ya MmıtB~ 
- Onları gonlün mü? 

- Evet. Sırtın ıı• rı inıle··ıııı 
fU ta~ın ıırka ına gcı;! Bir 
11t•~§ ederler ıı J..ur~un d,,kıı~ 
sın! 

O rada miidafa.ı vaziyet' 

!ar. Sinıoıı tufc~ini onı1, 
Dolores, drlikaulının \t'rcd• 
nii görünce: 



Az,Cz l 
En çok okunan l : Haye'd~ki 

ko ıjeran~ M -llıı ~l .. k r1111/.tı•zası erı çol: olm· 
il )U" [ kik "'1 urın rıcler o/duµurıu tet-

,_ rııeı·b . . . l . • "ti . 11rı)etırıdı-y1111. A::.i- :arı-
J1• tu/,~ı:: ellerinı• ~a::.etcyi a/rlıl:ları 

eJı ı 11tı11f.{ı hısmı dalıa biiyük 
ı11 ı:ıtııııi tl e tııı; _.re o o1.u:ıor.kırr Rişıct H' 

~eıfe ~ırııul lwımılisl<'riui mi, cinrı-
111r ~'. mi, ') ol::m tefrika/an mı [ 
11ıu1.ı 'rı11i. Hele .. p elc mi.lıim ol· 
gıı}' cı berailcr . lwrici polıtil•" 
~ u- l J ıı,.~ .. o curw·lor. Ul.111wn. ııı· 
1 l rılan · - · d · ıı l , onra rı::nın e mıı· 

'-O§u 
t4b <er an eden ')'cızıltır, tt c-
~7; ıwre, ~u gıitılo de, lwyut 

ild e l t ı~ınu, para 1·e iAtisut me '· 

iril' ~1ı/'11e aiı olanlmdır. /Juir bii-
ı CJn <l • · • J . •ıe ı tgıştı. mpar<ıtorlıtk ıcrı· 
)Ql,·arı§tı. l~t ı ·ı~llui Jıiil.im tabal.a 

l:; lı . 
ıl11. , I uzı11e SU) <"•İııde gu i11qor-
tr11,11 stılısal ,, Cl) /ıh demel.ı ı. /Ju 
hQ,.

1 
artıl. iilmiİ§tıir. Teı ali e :e11 

k• tıQt 1 tır, ) rılrıız ılıti:mdı tc ~hıliit• 
sh ıl 'rt11°rtı o/cuı 7ii11.i)qİ <l f!.İl 

• 1( • 
ı pi'. el" bıt n _o? J.ut ı,etlı mcmfo/,ctler-
.s.1 /}ıı e tıcari buhran tevlit ati. 
'i:' '1) arı · . 
rz tıı(>s' l • ~n şmıdı uµra§lığı bcı§lıca 

tf • 11 ,,e e. ıl.ti adidir. lliç bir millet 
ıerıl·a .. . . 

as lfl(f1Ui : . muste na • genı§ te ıs· 
üı tı)ı b~rıbı )a§<ı)tl111l)Ur. Bu sıl.ın· 
al dıı) 

1 
ız onUırdım daha fazla 

hal b4111:~;r ve çekİ')'oru:z. Jlcr fert 
tıda, u rrwşguldur, her kes burı· 
ı ı '1111~ı • . 1 liQt 

/ 
... arıptı r. §tC açık lıahi· 

}) 
lcıcıu~'1 seb••p dolayısı ift> mid~e 

"'• ed I rı) lerı ~· eu yu:::ılar ıer m1>p/ws· 
an "ıııı .. ıyude cılôlw uyandırıyor, ok
naı' hu .f or, olmndıı/.;tan sonru da /Jir 
vr•~ 11;,. ı '.n11sulınbelerc =<mitı olu)Or. 
aıı<ı tc . '§ın rıetic~i iktisadidir. Din 

ını un r · l l · b · leh· rı es e e erı ıle ona miirı· 

ıİuctl >~'1 olnınktadır. } eni lw) at ilıtı· 
rçe' lııı. aıı da hadclinde11 fll=ia (Oğa· 1 

.,ıı lf er l . l 
uııı' tıi>(>tl . •es ıaru atını arttırma{,a 
dıl lııtrrı etııyor, ~ünhii masrajm aza· 

81ııı 14,., a1sı bu şerait altın ela miim· 
' ( (> "ld' ecfıl Çat gı .. '~: 

natl 1t1ı,Jor' §ll/,ur m;fletin .:ıafıurıı is
eletı le,., · e~cn cereyanları, te~ebbiis 
e b :tıın ~:dı~r, . <l_iı§ma.nlu~ı ~f'"f.ümii

tıı €b'tı:etı ıle, bır supruntu )l/!.t· 

11ıı~ ta/ ' denize döktü!.-. iş, iktisudi 
aP rııc;;~ınıı~ı teminde kaldı. 1lk celıiı 
ral cti,;e ~leaı miilki. ı e si) asi met·cu-

t- tımi-; ı~ . ,r, 'ılllıai .... _n . :;e an~ctme matuı tı. 
Alp.• ıkuıcı cc1ıım sırası geldi. 
~to· g . . 

t tıQ h ' ayrı moı ur lıer kes bu· 
~ 8 <ızırlanıyor. 
tıhY ıı m b l. .. ııt4rıı e " ns her lmrmı gazete 

dt dıg1 1 
arıncfa görmeh istediği, ara· 

lıj.... ııcl'attır. iktisadi bir ·1.:a:-ıwı 
~ ·~~. J J , 

"durı · :-- il una ııc ! elemi) or. /Ju· 
p ' Yır · ~ lier/<! . mı .snıc et·el belki mii.ne· 
teE »- rın bı"l -~r. J 1., l . 

t'tltq ba . e nu; u;r; cc em et ırı: erı 

1
, Qtıırıd hısleri elyevm avamın da 

tıirı. b~dır. Bir et•ral• mukayyidi· 
ı,,. 

0 
.'r §O/örün, bir rençperin, 

tolt ~L1ı111, lıelc bir ~·ifçinin, az, 
f-q,;~?ğru, yanlı§ i/,·tisadi bir dü· 
ele b ' var. llalbuki ı:wçen dcl'ir
~t ~ fi~ir yoktu. Manevi fikirler 
~ol~ Kaza ve l:adcrc inkıyat 
ri. ,. _r. _Boğa: lıer şeye gnlebc et· 
,. «..<ılcın h - 'k • a· , l l 11

1 
e1Lu:. ı ·tısu ı mcs e e e-

l • tubiri ·· - - h cı ın mazur gorunu::. • amı 
nı nıadı. 

it lıq:[radın iktisadi kancıatlnrı ta· 
11q ıtr l'c tebellür eımemİ§tİr. Bu

ıı. t tu ltıebni<lir l•i bir çok tener:ı•iir 
1 Rn llalarındau muhrum oları lıal/ı', 

11 ~ ~,.:tetelerde mii§l•ilini lıalled .. e<•h 
hi fıkra, gözünü açacuk bir ba

ı 1 ~ k?11disirıe be~aret ı.:erccdt bir 
ddı haber bekliyor. 

.tr ıJ· .'I'ürlriyeyi meşgul eden iktisa· 

0~ 1 Zer hangileridir; /ralli t'aı:İp 
bıt<l·''~arı nedir; nasıl iııl.ışaf ede· 

,,.,... "d l k ' gı 1 l11tu_ ... ~ ne
1

,yoldan gı erse r k u~.u· 

iirı l 
ınl 

111 

bııq .. • ~vet, mulıterem arım, 
n beklediği bunlardır. 

C. N. 

Ediöonun ııaHf:'ri 
b l~ison k d" · 1.) 6clrf ";,ı)llıa!· • u~ ·en ı ınr ır 
'14k ~ ıçın geçenlerde lıır mü:ıa· 
ııa.~ ~açmıştı. Bu miisnbalrnd kaza· 
d,~)f genç, Edison h:soLıııa Boston 

ünurıund:ı t.thsiı :'le deHtm 
~ık Ve i tıkhnli temin edile ekti. 

llliıır Usabaka)a 49 genç i~tmık et· 
f ~ ır H . ord · eyetı mum en i: e arasında 
~lltlve LindhHg gıbi zcrntt vardı. 

, •1ıaııe~e 5~ sual sorulnıuıo'ur. Bu 
_ arn ındn şunlar da • vardır. 

içi11 Her hangi bir muyaffak yet 
naınu telini . sunuıu, gururuııuzıı, şöh· 

..:'p rahatını:zı feda edcrmismiı? 
l\end· k' anediııiz ki elli yaşındasınız. 

1 endınizi ta • ir udiıı - n· . 
ıı ı} lr ı:ıilyoıı dolarınız olsa _ Y~f C~·!rıriniz'! 
~•ıiyer üz r-.m.~ scır.m otoınobılin 

_ ~·ne olıabilcc.el\.tir? 
~, ır yaları ne uma•ı ıuübahtır? ,,, 

~l'Uind ınze_t1'!rôe11 l 6 yı~ında Mılb:.ır 
ı~tı e hır \'Ocuk i,;'i:ih.101 kazan• 

r. 

-I..a Haye, 5 [A.A} 

Başvekil, M. Briandı selamla
mış ve ker:disiy le kısa bir müd

det görüşmüştür. 
La Haye, 5 [A.A] 

-: ~ Birinci 'f eşrin 928 tarihli 
f":t:nevrc mukavelenamesini imza 
t:i.niş ol n 6 devlet mümes.silleri 
saat 19,3 da Fransız hey'eti ınu
rahhasasının işgal ettiği binada 
yan resmi suret~e toplanacaklar-

dır. 
La Haye, 5 (A.A] 

Fransız hcy'eti murahha,sası sa

at 18 de; gelmiştir. 
Londra, 5 [A.A] 

Moming Post gazetesi, La 
Haye konf rnnsı hakkında yazmış 
olduğu bir makalede Fransa ile 
Belçıkanm M. Şnowden in muta
lebabna karşı lngiltere Almanya 
hakkında müsaadekarane hareket 
etmek arzusunda ise bu yüzden 
katlanılması lazım gelen fedakar
lık kendisinin iktiham etmesi la
zım geleceği suretinde cevap ve
rmeleri ihtimalinden dolayı endi
ı,e göstermektedir. Şurası m\ıhak
kakbr ki sör Austen Ch:ımberla
in müzalierata mukaddime olmak 
üzre M. Snowden nin Fransanın 
dostluğuna ehemmiyet vermemek 
tarzındaki hatasını irtikap eyleme-

tniştir. 
D:ıily Mail, Almanya büyük 

bir refah içinde olduğunda~ Al
man) anın mükellifiyetlerini lngil
terenin üstüne n.lması suretinde 
bir sureti halli derpiş eylemekte.ı 
imtina etmektedir. Daily Heralt 
gnzetc.-&i, Sonwden in 1939 senesi
ne kadnr .. ynen teslimata devam 
hususuna azimkiirane muhalefet 
edeceğini, Almanyanın borçlann
dan tenzilat icrasını hararetle al
kışlayacağını ve rakip menfaatle
re karşı lngilterenin hukukunu 
müdafaa edeceğini isbat eylemiş 
olduğunu yazmaktadır. 

Daily Telgraf, İngiliz hazinesi 
murahhaslannın Londra nakit pi
yasası için muz.ir olabilecek bir 
merkezde beynelmilel bir tediyat 
piyasasının ihüasını lakaydane ka
bul edemiyecelderini kaydetmek

tedir. 
Paris, 6 [A. AJ 

Gazeteler, La Hnye de tetkik 
edilecek meselelerin ortaya çıka
racağı güçlükleri takdir etmekle 
beraber konferansın muvaffaki
yetl~ neticeleneceğinden şüphe 
etmiyorlar. 

La Haye, 5 [A.A] 

Fransa, Almanya, Bclçikaı lo
giltere, ltalya ve Japonya mümes
silleri Fransa murahhas hey'ctinin 
ikamet ettiği otelde M. Briand ın 
nezdinde toplanmışlardır. içtima 
iki saat devam etmiştir. Murahhas
lar, yann ~nbah tekrar toplanma
ğa karar vermişlerdir. M. Briaod, 
başvekilin nutkuna cevap verecek
tir. Bilfiil akdedilecek ilk taelse 
huıusi mahiyetle oJacak ve öğle
den sonra vuku bulacaktır. 

La Haye, 5 [A.A] 

\!. Briand'ın teklifi üzerine 
murahhaslar, reislerin münavebe 
ile yekdiğerine halef olmalarına 
karar vermişlerdir. ilk celseye M. 
Jaspar riyaset etmiştir. Murahhas
lar mevcut meselelerin biri Young 
planı ile iştigal edecek .mali, di
ğeri Ren arazisi ile meşgul olacak 
siyasi iki encümene tevz.i edilmesi 
hususundn mutabık kalmışlardır. 

La Hayc, 6 [A.A] 

Bu &nbah akdedilen umumi iç
timada Felemenk murahhası kon
feransa iştirak eden devletlerin 

ümcssilleri:ıe beyanı hoşamedi 
~tmiştir. M. Briand konferansa ait 

tertibatta gösterilen . y~rdım.d~~ 
dolayı teşekkür etmıştir. Bılfıil 

.. k eye ra"t 16 da başlanaca-
muz.-ı "r '~· •· 
ktır. 

İngiltere<le İ§Sizler 
Londra, 5 [l\.A] 

' Patronların anı eleye iş verm~
!r hususundaki kararının tatb4-

mep .1 ji' 
kına bu hafta nihayet verı ece 
ümit edilıyor. 230 bin yapağı ve 
keten tarakçısının iplik fabrikalan 
sahipleriyle müzakereye girişmele· 
rine müğaade edilmiştir. Eğer ame
le ücretle:de yüzde on iki raddesin
de tenziliit yapılmasını kabul et
memekte ısrar edecek olursn yüz
de beş tenzilat yapılması esa1ı 
Ilı.erinde bit' itilaf h.ıaulüne ihtimal 

veriyor. 

- Ankarada bu 
• • 

Yeni in,şa 

e<lilece 
Mısırılarkı_yeni Pragda Yuna11 · 

ın üzakerat 11 h .. 

sene ıçın 
y~pı acak işle -

- - ıı.ara 1ıcum 
B0tşvekil Hz. Ankarada iken 

profesör Yansen'i kabul ederek 
mesaisi hakkında uzun uzadıya 
izahat almıştır. O aralık ismet pa
şanın bulunduğu evi teşrif eden 
Reisi cümhur Hz. bu mükalcmer.in 
!on kısımlarında hazır bulunmuş 
ve m\iteaddit şehir mcs'dc.cri 
bak\un9a kendisile görüşmütüc. 

Lakehurst, ( A.A l 
Newyork Times ger.etesinin 

muhabiri, Zeplinin herbiri 9,000 
dolar veren 18 yolcu ve mühim 
bir posta ile yapacağı bir devri 
alem seyahatinde malolduğu para
nın yansını çıkaracağı mütaliiasını 

serdediyor. M. Eckner, gelecek sene 
şimdiki balondan daha kısa, daha 
kalın ve daha sür'atli bir zeplin jnşa 
etmek niyetinde bulunduğunu söyle
miştir.Yeni balonun beş yerinde se
kiz motörü olacak ve atlas okyano
sunu 12 saat daha erken geçecek, 
24 yolcu nakledecek ve fakat yol-

. c.ulardan daha ziyade menfaat te
min eden posta için daha çok ye
ri olncaktır. M. Eckner, netice ola
rak, kabili sevk balonlarla nakli
yat teşebbüsünün inkişafının iyi 
bir verim temin edeceğini, fakat 
bunun için bir kaç sene lazım ol
.duğunu söylemiştir. Umumi ma
sarifi azaltmak için bir çok kabi
li evk balonlann kullanılması lii
:um gelmektedir. 

Fraıısada Al111a11 lar 
Paris, 6 (A.A] 

Hariciye nazareti, tatillerini 
geçirmek üzre Fransaya gelmiş 

olan yüz kadar Alman talebesine 
naıaretin bahçesinde bir ziyafet 
vermiştir. Ziyef tin nihayetinde 
nezaret müdürlerinden M. Krujier 
istikbal için teminat teşkil eden 
bu gibi içtimalan faydalanndan 
ve Fransa ile Almanyanın müteka
bilen tanışmalan lüzumundan bah-
setmişlerdir. 

er uyul -
rı da ya gın 

Bükreş, 5 [A.A) 
Moreni petrol kuyusunda ya

ngın çıkmıştır. Yangın yakındaki 
kuyulara da sirayet tehlikesini gö
stermektedir. Zayiat 200 milyon 
leyi bulmaktadır. 

Müzakere başlanıadı 
Moskova, 6 (A. A] 

Çin - Rus hududunda müzaftcrat 
cereyan etüğine ve yakında bir 
kon!erans toplanacağına dair Çin 
menbalarından çıkan haber kat'i 

Londra, S [A.A} 
Morning post gazetesi Mısır 

ile lngiltere itiliinnm aşağıda r.ik· 
redilen esaslara istinat edeceğini 

yazıyor. 

1- Kapitülasyonların yakında 
ilgası, 

2- Konsolosane mahkemele -
rinin kapatılması , 

3- Fevkalade komiserliğin kal
dırılması 

4-K.ıı'\ıiredeki Jngiliz kıtnatının 
geri alınması. 

Se)"ahat ta)'yareleri 
Orly, 5 [A. A] 

Beynelmilel seyahat. tayyareleri 
arasında tertip edilen bir müsa
baka esnasında Alınan tayyare 
fabrikatörlerinden ve pilotlarından 
Hof man tayyaresini bir kan atının 
kırılması üzerine yere düşmüş \'e 
ölmüştür. 

Zep1Jeli11 'in seyahatı 
Lakhurst, 5 (A.A] 

Zeppelin pazar günü saat 21 e 
8 kala yere inmiştir. Zeppelin Fre
derchshafen ile Lakhurst arasında 
ki seyahatı 92 saat 40 dakikada 
ikmal etmiştir. 

Bertin, 5 
Graf zc:,Jini eaat 16 )1 22 ge

çe Amerika Eolıilinc \3611 oJmu'i' 
ve bir buçukta J,akchürstc muvn· 
salat etmiştir. ,.;,, alınt 93 aat <lı!· 
vanı ctmi~ıir. Bn oıı Lukdıürstc 
geline c Alman h ı)ı· gım çekmiş 
'e C\\ orka dogru lıir ce\ elan 
)apmı,ıır. 

Zeplın 2 buçukta New york 
ÜZ<'rinc vnr.ıl olmuş \e halk tara· 
fmdan ı:iddetlc alkışlanmıştır. Bn· 
lon &aat 3, ıs te tekrar Lakelıur t 
lızerinc gelıui~ dörtte karaya iu· 
miştir. 

)falou ) ol da epe) c•c f ırtınalnra 
te adtif etmi, 'e ) olunu değiştir· 
ıneğc mecbur olmuştur. Balonda
ki gizli ) olcu genç bir ameledir. 
Seyahat csnasuuln hnpscdilmiş ve 
tnkchtlırsue zabıtnya teslim ol-
muştu.,-. --

Deli ıni? 
Viyana, S [A.A) 

Korneuburg da hüviyeti bilin
meyen bir şahıs yol ortasına ger
diği bakır bir teli yüksek tevettür
lü bir elektirik şebekesine bağla
m ıştır. Tele dokunan bir çok kim
seler elektrik( enmişlcrdir. Bunlar
dan üçü ölmüştür. Tahkikat yapıl-
maktadır. surette tekzip edilmektedir. 

'="'== =====-= 
Bir ı:ekilimizirı rahatsızlığı 

iktisat vekili Şakir hey 
dün geldi, apandi~ 

sitten ameliyat yapılacak. 
iktisat vekili Şakir bey dün 

öğleden sonra Ankaradan gelmiştir. 
iVekil ;beyi Haydar paşa 

istasyonunda lstanbul mın
takası ticaret müdürü 
Muhsin, r.ahire borsa
sı komaeri Akif, tica 
reti bahriye müdürü 
Zeki, Müfit Necdet beyM 
ler istikbal ctmi~lerdir. 

istasyonda kendisi -
yle görüşen bir muhar
ririmiz Şakir beyden şeh
rimize gelmelerinin sebe 
binı sormuş, vekil be} 
kısaca şu izahatı ver
miştir: 

" - lstanbula 

1 

cağım ve vekalete ait işlerle meş
gul olmayacatım. Bu müddet zar

fında vekalet işlerine ve
kaleten müdafaai milliye 
vekili Abdülhalik bey 
'1akacaklardır. ,, 

Şakir beye, perşem-
be günü Şişli sihhat 

yurdunda Gülhane has-

.anesi profösörü opera

tör M. Kemal bey tara

fmdruı apandisitten ame

liyat yapılacakbr. 

Vekil bey tedavile

rinin nihayetine kadar 

Istnnbulda kalacaklar 

lığım dolayısile ame - _.....,.,,.....~_......_.a.ı;.;~ila 
Genç vekilimize ya

pılacak ameliyatta mu

vaffakıyet, sihhat ve afi
yet temenni ederiz. 

liyat olmak. ve tedavi 
edilmek için geliyorum. 
Buradıı bir ay kadar kala-

iktisat vekili 
Şakir hey 

Yunaıı sefiri 
hugöıı geliyor 

-Yunan Sefiri M. Papo bugün 
şehrimize gelecektir. 

M. Papo Yunanistana gitmeye
c~k ve doğrudan doğruya Eksle
bene giderek M. Veni:zolosa müla
ki olacal<tır. 

-- N -

Seylapzadeler 
Sllrnıcıı~ v_e Of. eylıip mıntaka· 

sından şelınııııze bır kö) iti kafilesi 
gelnıi !ir. ~~ylUler f~lsket mıntaka· 
~ında ışlennı kaybettıklen ıçin bu
;ada kı•ndilerine iş arama tadırlar. 
Surmeneli bir kaç tacirın te ebbtisil 
uzerine işsiz koylülcr Meyrnboş 

iskelesinde ,karpuz sergilcri~den birer 
iş bulmuştur. Şeh~emnnetı de Sür· 
mene fel~ketzede_lenn~ ) rdın\ etmek 
için eergı ·~ erlenııdc ı bulac11ktır. 

Kücülf haberi r 
_ İb an Rifat hey Umum 

~u rurfikl •ıt; P.Jfülfirli İlı an Rifat B. 
~erşemLe gunü Ankıırayn giıiecek-
ur.ı ı 

* tl'olıuınlu tütün ihracı ..... 
l\femleketimizclcn harice tohum
luk tiltiin ihracı mcnedileccktir. 

ı .* Danı~zlı~ lıapnn alınıyor -
~.tı. at v_ekaleı1 umum baytar mü· 

c.!uni Alı_ ~µ D. Aakındn Maca
rı tana gıdecektir. ti Ri::a B. da· 
ınızlık lıa)an miihsyaa edecektir. 

* Karpu:r. tolnınıu - İktisat 
vek.uleti Tekirdağ ha' 11li ine nıa· 
cıırıstandau karpuz ~ekirdeği cel
~edccektir. Macari tan karpuzları 
ıuce kabuklu ufak çckirdeklidir. . * Res.ml mühürlerdeki &)lar -
Bılumunı rc;smi mühurlcrin iizcri
nde~ aylar eve)ce sağ taraf ta idi. 
y cm harflerin ta hiki ur.erine bu· 
nuo tamamile Bol tarafa bakkedil
ruesi alikadnrlartt. .-cbliğ edilnıi, tir. 

-
600 

k Parg, S \A.Al 
rhnava d:~~rıie\ Cuma ~nü Ba
lınuı ziyaret ~·h-=r~-= 'ka\Q\\K -yunan-

gu ı ola '-~ 
cum etmişlerdir z rı bir 'ieTC uu--r · abat mu rczeler imdat 1 ._ ile -u\\.en 

- • ~'I .a tn11ş 
munıs.,.erin üzerine •.A oı._n u· 

B
. . ,,,..rürnu ı 
ır çok kımseler yurnl ' ~rdir. 

Müteaddit kimseler tevk'nfnnııştar. 
1 olun .. 

muştur. Barhnava belediye r · ı· eu; ı-
ğini ifn eden ve bu hareketi ha .. 
zırlayan komünist şidd tle aranıl
maktadır. Fakat hala izi buluna
mamıştır. -
600,000 sohit> ingiliz 

Turino, 5 [ A. A.) 

h vindc 600 bin liralık sahte 
İngiliz parası bulunan Primelli is

minde bir şahıs tevkif ~diloıiştir. 
Bu a ; -ımın şeriklerinden olup bu 
sahte paraları sürmeğe çalışan yedi 
kişi daha tevkif olunmuştur. 

ece l\:aranl ğın a 
bi ~ a aını 9 

yeriııd ~n v rdular -E\elki gecı• Uııkapanında Ye
şil tulumbada hir cinayei olınuş· 

tur. 

)'.eş il tulumb da bir evde otu· 
raıı ) usuf ismin.de hir genç gece 
eyine gitmekte iken meçhul bir 
şahı" tarafından 9 }erinden ağır 
smcltc )arnlanınılltır. Zabıta bu 
ıne dedl'n maznunen iki ki:. i } a
kalnnıı:. t ır. Talıki~at tamik edil
mektedir. 

l'apu müd 'ia·ü 
uınumisiniıı faaJiyeti 
Tapu mUdürii umumisi Atıf 

bey Jstanhula, hılhassa yeni yapı· 
lan nalıi)e te:.kiliıtı ile meşgul 
olmak üzere g lmiştir. 

Atıf beyin buradaki faaliyeti 
meyanında, \'az'ı.>et edilecek 
Yuvan emlakine nit Ji teJerin 
ihzarı meselesi de dahil olduğu 
zaıtllf~dilrnektcdir. 

Atıf beyin lstanlmlda ne ka
dar 1.aman kalacağı malum değil
dir. 

CerhOer-
cç cerh vak"ası 
Son 24 saat zarfında yeııiden 

3 cerh vak·A.ı daha olmu4tur. 
, 1- Ayaaofy1'da oturan Ahmet 
· efendi, bakkal Faik efendiden 100 

dirhem rakı istemiş, Faik efendi 
buna ret cevabı verince kavga 
çıkmış, neticede her ikisi de yek
diğerini vurmuşlardır. İlci yaralı 
hastaneye kaldınlmıştır. 

2 - Kadıköyde oturan Snbıl-:a
lılardan Fehmi, Ari•adaşı kör Niya
ziyi bıçakl.t yaralamıştır. 

3 - Üsküdarda oturan dondur
macı Lutfi se) yar sebzeci Hüsnüyü 
bir alacak meselesinden dolayı 

vurmuştur. 

Kaı~anaır 
Bir kız boguldu 

Eyüptc oturan saatçı Şeref e
fendinin 3,5 yaşındal.i km Düriye 
bahçedeki havuza c'üşerek boğul
muştur. 

Tramvaya at:sarken 
Kömür amelesinden dilsiz 0&· 

mnn evelki gece Karnköyde Be
bek tramvayına binmek isterken 

. müva:ıene~ni kaybederek düşmüş 
ve sol bacağı ile sol elinin par
maklan kesilmiştir. Yaralı Senjorj 
hastanesine yabnlmıştır. 
sa11ncakt:an düŞ't:Ü 
Kumkapıda oturan 9 yaşınd:ı 

Kirkor ismindel:i çocuk salıncak'
ta sallanırken düşmüş ve bcşı bü
yük bir tnşa ça parak parçalanmış 
ve olmüştür. 

~ O 1r 11<~.rU: U ır 
Konsol gözünden 
Kadıl::öyJe oh rnn Saffet beyin 

hiz.n;ıetçis: Hnmidt' ..:onsoiun gözün
deki 80 lirayı Çdlıp lrnrnııştır. 

\\u sene hemen yapılacak ilk 
1••~r uasmcla bütün devlet d ire-
ler· • 
istt~rain -~ s\na 'kiifi gelecek ara?.l 

11\lalc: , ~, ~ 
nuna . t::dı uc\\. an.a spe,r;.uıasyo

nıha 
A~ bir Yet 'l('eiUece\ı.fu. 

laşılan lf:ale Dıa.ar"-tı• "a.nı\a.ta'6\ an-
ıu· - - arı .. - ~ 'T" nu vucud -ıı111dak' b \ .. 
lı bir hal aY!petirllleJc Y~ de~ k~o-
ç 1 

nıa.ıc .ın
nn urı cadd ı . . • Banr J 

A 
"rının ar 'l\C • 

nafartnlar cadd . l!eniş etıı • 
'f k • c JrlJn K ııı sı 

b arşı mdakı kö oop r 
~ Q 1 -

rada pliinm 20 metroluk car k 0
-

• • • n d ini • 
yapruuk gıbı ışler vardır. : 

lmar Müdürlüğu, Ankara'ya cel 
için müzakerede bulunduğu yof"' 
ve kanalizasyon mut hassı.sı gelip 
Ankara için d"limi bir yol s· temi 
tayin etmedikçe ye yolların kana
lizasyonla beraber yapılması imka-
nı olmndılcça yeniden yol açmak 
fikrinde değildir. Şimdiki halde 
Şehremaneti zaten mes'uliyeti ken
di uhtesinde olan yol tamirab ile 
meşgul olacaktır. 

Profesör Yansen Maliye Vekil
liği önündeki meydanın projesini 
bitirmiştir. Bu proje M. Y nnsen'in 
kapalı meydanlar hakkındaki te
lakkisinin yeni meydan nazariye
sinin bir örneğidir. Meydanın dört 
tarafı kalenin manzarasını kapa
mıyacak bir surette mütecunis bir 
mimari ile inşa edilecektir. Mey~ 
dana ancak yayalar binalnnn ke
merli yollanndan girilecektir ; 
buraya otomobil sokulmıyac kbr. 

Bu suretle bu meydan b.ıbar, 
sakin bir yer olacaktır. Şimdiki 
küçük havuz 40 metro ozunluğun
da ve 15 metro genişliğinde suk
utlu bir havuz halini nlacnktır. 

Abidenin bulunduğu meydan 
için Tn:Jbanın ancak bir kısmı ke
şilmektedir. Profesör Yansen bu 
hafta sonunda Ankaradan Berline 

giderek planlan yapacaktır. 
Bu s;lanlar yl\pılırken Ankaradn 

mevcut in;aat faaliyetlerine halel 
gdmiyecektir. 

Cenupta ~akiler 
Mardincen yazılı)or:- · f.enup

wn gelen iki çete, gene şekavet 
}apmıya tcşeM>üs etmiştir. Bu 
vak'alar şunlardır: 

1 - 26-" - 29 gecesi cenupta 
Karamaniye köyünde mukim 
şekavet erb4bınclan sekiz kişilik 
bir çete şinrnle geçerek Avinc 
civarında bir katil fili i)edikten 
sonra Hi;nr kü}Ünun davarları .. 
nt aşırırlarken kuvve!lerimiz ta· 
rafından istihbar edilerek takip 
< dilmişlcrdir. Müsademe netice· 
sinde şakiler bı: şcj' aşıramadan 
cenuba firara mecbur kalmışlar
dır. Şakilerdt;n Kararnanılı mol
la Abb:cı.s oğlu 1,,o adli biri ele 
geçirilmi"", ciirmün tahaddü et
tiği \nur kaza ınc ı hakkında 
takibat )Bpılmak iizere merkum 
Savura C'vl·edilir1

.t'll muhafız 
Basanın dalğınlığından bilistifade 
el'ndcki silahı kapaıak iırar ve 
İı;tiınali ı:.ilaha te cbbüs eylemi tir 

Geı inden gelen diğer muha
fu, hadis } i gorerek firariye dur. 
ına<:ını ihtm t>tmı~ bede silaha 
daH.ınııuş, fol.el uldürlilınüştür. 

2- Di}arılwkir, 5 [Husu::si)
Ccnuptan on bt. ki:.ilık Lir hır
~ ız çete:si geler"k, Haheşi nahi e· 
sine merbut Hırbetcrikiln karye-
indeıı on iki ıkü:1, } irmi İnC'k, 

on dü\e, bir de\e, l ) r hr~~ir, üç 
merl ep, iki yüz ko) u:ı 'c duba 
bir çok e~) q gaıspedf'rek firar et
mekte iken \ak\ .. dan haberdar 
ol&.ı kara\...ol jandarn1uları karşı
larına çıkarak h yJı mu .1deıne 
ya

1
)t,ktan :.onra cşp 'e ha)Vsna· 

tı karnilet' i::;tırdcıt cthli)'e rııu,»f-
fa~. olmuşlardır. 

};t 50 } uruş 
Ft 60 kı:ru:ıtan SO kuı uşa ka

dar düc;mü .er. Mamafih bu fiat
lar y:ılr.ız A~ma altınddti k:ı 3p• 
lardııdır. Şd ıimizin eltseri semt
leri!lde et 70 kuruşn sablmnktadır. 



Vefit fırkasının 
beyannamesi 

25 - 7 - 929 
" Vefit " F.,.kuınm neşrettiği 

beyannamenin hükfımet tarafından 
müaadue edilmesi ve Vefdin "El' 
lılutakbel.. ve " Eşşarkul' Edna ,, 
l"uetd.erioin de tatil edilmesi Mı
a. cfk:&n umumiye.ini heyecana 

aetirmiftir. 
Hükümet zabıtasının geceleyin 

IGllet külilbWıe baskın icra etme
leri ballmı infial ve heyecanlannı 
arbımıfbr. Bu huıusta bu.ı mute
feldrlrlerin müdahalesi olmasaydı 

Muınla büldlmet aleyhine büyük 
tezahürat yapılacaktı. 

Bu baskın hadisesinden ıonra 

merhum Zağlul pB.fA ailesine geç
nıit olaun demeğe gelen sabık 
Ayan ve Meb'uslara hitaben mu
maileyba irat ettiki nutukta şöyle 
demiıtir: 

" Ey milletin Meb'us ve Ayan
lan; emin olunuz. ki ben ver kuv
vetimle siz.inle beraberim. Cihat 
rolunda bulunacak saflannızdan 

sreri kalmıyacağım. Vatanın kur
banı olarak giden Saat Zağlulün 
ı.evcesi onu takip etmek hususunda 
siz.den aşağı değildir, beni safla
nnıza kabul ediniz.,, 

Beyrut'ta çıkan 17-7-929 tarihli 
El'Ahrar gazetesinden: Bugün, 
Mııır Başvekili Mehmet Mahmut 
Pş. ile İngiltere kabinesi arasında 
Mısır mes'eleleri hakkında cereyan 
eden müzakerata mezkur mehafilde 
büyük bir ehemmiyetle bakılıyor. 

Deyli Ekspres gazetesinin Paris 
muhabirinden ahp neşrettığ1 bir 
mektupta, Mısır ksrahnın bu mü
zakeratta mühim bir rol oynaya
cağını, Mısınn arlık Sudandaki 
metalibinden '·az geçtiğini, Süve
yiş kanalmın fngiltere tarafından 
himayesi mea'elesine itiraz etmi -
yeceğini ve ancak askeri ve ikb
udi mes'elelere ait metalibinin 
temini ile iktifa edeceğini zikre
diyor. 

Mezkür gazete muhabirinin ver
diği bu haberin bir kısmı doğru 

olabilir ise de diğer kısmı hakikab 
tahriften ibarettir. 

Mısır Kıralının Avrupaya seya
hati, ve bundan sonra Mısır Baı
vekilinin hemen arkasından git
mesi ile Kıral, iştirak ettiği bu 
müzakeratta mühim bir rol oyna
yabilir; fakat Mısınn Sudandaki 
hukukundan vazgeçmesi mes'elesi 
sırf hakikatı tahrif etmektir. Çün
kü Sudanın Mısınn bir cüzü oldu
ğuna kanaat eden Mmr milleti 
namına İngiltere ile muahedeyi 
aktedecek Mısır hükumeti, mezkur 
mcs'eleyc muvafakat etse bile mil
let muvafakat etmiyecektir. 

"Daily - Telgraf,, tan: Mehmet 
Mahmut Paşanın Londra'yı ziyaret 
etmesi mensup olduğu fırka lehi
ne iyi hir propaganda temin et
miştir. 

"Daily - Telgraf,. ğazetesi ida
rehanesine Mısırdan yağdınlnn ve 
ibareleri bir olan telgraflar, 
Mısır Kabinesini teyit ediyor. Bu
nlard:ın yalnız iki telgrafın ibare
leri muhtelif ise de mezkur kabine
yi tey.it etm ·k hu&usunda müttehit 
bulunuyorlar. Bunların birisinde 
fÖylc deniyor: 

.. Mısır işlerine ait siyaseti takip 
eden halihazır kabineyi teyit etti
ğimize dair na:r.arı dikkatinizi cel
bcderiz.,, 

Öbür telgrafta da şöy!-~ yazılı
yor: .. Vefdilerin kabineyi protes
to ettiklerini mu~azammın keşide 

ettikleri telgrafta imzalarımızı yaz
dıklarından müteessjfjz; mezkur 
kabineyi teyit ediyoruz ve ona kar
şı itimadımız kavidir." 

Mezkur telgraflar arasında 
Vcfdin bir telgrafı olduğunu bil
miyoruz. "İskenderye" den kadın
lann imzalarım havi olarak varit 
olan bir telgrafta şöyle deniyor: 

"Mısır kadınları, demokrasi olan 
Britanyanın Mısırda demokrasiye 
muhalif olacak ahvalin bulunma
sına müsaade etmiyece.,$ine ve bi
naenaleyh mısırlıla n temsiletmi
yen Mehmet Mahmut Paşa ile mü
zakerata girişmiyeceğiiıe kanaat 
ederler." 

Paha lıhl"" nisheti 
Ticaret odatn hayat pah alıhğ1 

hnld ında temmı:z ayı içinde bir 
i t.distik ne:;retmi~ti. Hayat pa
rnhlıf>1 gıda emtiasında 1,404, mah-
r..ı!ı::ıt ve tenvi:attn 1,234, giyecek
te 1,372, ev kirasmda 1,666 dır. 
Y ckuna nazaran pahalılık 914 se-
nesine nazaran 1,421 dir. Kanunu 
sa:ıide pahnlıhlc 1,523 il:en, hazi
randa ise 1,430 olduğu nazari dik
kate alımrsa pahahlık son ayde 
hafiflediği görüln:ektec:r. 

• 
6 Ağu to 1929 kambiyo, nukut borsasi fiatlar 

• 

ukut 

lngiliz lirası 
l Amf:rika dolar 
!O l u~ clrahml 
l Alınan ra7bf mark 
1 A•ıuıya ~inJ 
IO Ley Bumanya 
20 ı.-. e.ıpr 
l Feleuıek fioriıal 

20 franma franlu 
.20 ltıtl aa lireti 

20 Kurun Çe'k lıolu•Ü 
1 Çıruoetl ıriiviyet 

l 7J.d l..ehi11tan 

20 Dinar Yogıul•Yfll 
20 Belçika Fraokı 
l Peaet. bpaoya 
20 la"tre i"rankı 
l Mecidiye 

Çek 

1014 
208 

53 
4.9 
30 
2-i 

29 75 
83 

163 75 
218 
122 

23 25 
74 

115 
so 5 

802 

Londra l hterlin 1016 

Tahvilat 
1013 

208 7 '-<f!! • 
~ ~{ l Tertip (A. O. 

58 87 C Q.. 2 " (D. E) 
- C> :: -ı ? c 3 .. (FJ) 

24 sd Galata ıa:&tclan D. Y. 
29 7 l•tanbul tramHy Ş. 
83 Rlhı. Dok. Ant. 

163 75 Üaküdıır-KaılıJ..öy Sa 
218 lııtambal anonim ~11 
122 En-"11 Maden 

23 
74 
ııs 

80 
802 

1015 

1 
Hisse senedatı 

1 

t= it lıankul 
IO Mügla itibar. Milli 

50 O O.ınanU Bk. r. 
!_ Milli iktisat Dk. 
:ıa Ticaret 'e M.D'}'f 
"" IAaaf Dk. 
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~ lfatıç ,..porlar. An 

u ıuı l 

Ni-v)ork 1 cürk L Do. 
Paris 
Milımo 
Bf.rlin 

l'nank 
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l.cva 

o,47 nı 
12 19 

9 13 
200 
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1: 20 

9 11 
200 

22 7 22 •~ An.L>.Y. yolo 
ıoo .. .. .. 
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"' ~ anı~un S.lıll 
ı:r;-

fya 
llrükacl 
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Bclı;a 

,. 1 lorin 
Cincvro ., 1 raok 

6567 
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1 19 
2 48 

1(11117 
3138 
3 25 
4 23 

(j(ı 05 
8 43 
1 19 
218 

aı 'lrıı.m\ay 

::::. Tiirklyo mllll 
~ IUihat ... 

1 
Iıimat .. 
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\ l)ana •• ._.lliı:ı 
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Dükr<'.ş 20 l.ey K uruıı 
loekova l Çn>ıı<'n11 

Bclgrat türk lir&!! Dia. 

J(ı w 
:i sn 
3 :s 
4 25 

~ark .iş:nrta 

R02kurt 
Anadolu An. T. 
Jet. Umum. 

3619') 
2ı 75 

1072 

86 95 Balya Koraaydın 
Arslan Çinıca. 

Hıılarköy " 
2'\ 75 

1072 
== 

31 50 31 

27 1)7 

lstikrazlar 
lstikrnzı D. Yndeli 95 5 
Düyunu mu•-ahhcdo 
lkranıl7cll demir )Ola 
1902 Gümrükler 
1903 hldimahl 
ı 905 1 t'chiaatl ··hkeriy 

Q: { 1903 Ttttip l 
~ 901 .. .. 
~ ]901 190; 
Q,. 1908 T-mip 1 
s::ı 1908 .. 3 
~ 1909 

1909 
ll39 

Şehremanet .. 

194 

2710 ~ 1 ürk kömür M. 

lth-rmer ı·a,ı Ş. 
Hava ~azı. alddrik 

95 501! ,. tcnıcttu 

195 ~kürlar• Kıulıköy 

O lunır nırıı.hha 
laıımbul T. Ano 
ltıbtinı ılok. An. 
ittlhaı dcC;irmrncl 

'(JI ~ark mc.rlı. f"C'ZJI 

:;' )~L Koıap111rı 
pı;- ltrji (hali taaliy ... ) 
tıı - Türk tüt. At1Q. 
~ 
"1 

Vuhan Terk ,, 
~ark dqjrıneo. 

Milli. bira 1 rıı. 

4.1 5 4 l 

Dün lstanbula gelen Za
hire ve Huhı1bat mil{darı 

ANADOLUDAN : 12 vagon l 
buğday 2 Vagon yapağı 1 
Vagon Arpa, Trakyadan 8 Vagon 
Çavdar 1 Vagon Nohut Limanlar
dan Buğday 255, Yulaf 70, Nohut 
5, Arpa 272, Fındık içi 11 Çuval 
Afyon 8 sandık, yapak 86 Balya 
gelmiştir. 

lstanbuldan Memaliki ecnebi
yeye 445 Balya tiftik 3 andık Af
yon gitmiştir. 

Istanhul pi) asa ve fiatları 
AFVON : Dün piyasa hararet 

kesp etmiştir ve talep artmıştır. 

Satıcılar fiatları daha yüksek gör
mek istediklerinden mallan ellrcin
den faz.la çıkarmak istemiyorlar. 
Zile yeni mahsul 38 1-2, Eski 42, 
Karahisar eski 41, Bursa ınahacir 
35 ili 36, llğm yeni 38. Anadol 
harman yeni ve eski 39 1-8.Iiradan 
ceman 2872 3-8 okka ahlmıştır. 
TİFTiK: Piyasada satış başlamış 

fakat fiatlar düşüktür. Dün 28635 
okka 162 ila 177 112 kuruştan 
Oglak 2000 okka 245 kuruştan 

muamele görmüştür: 
YAPAGI: Dün Eskişehir, Akşe

hir mallarından 157 balya 103 ku
ruşa satılmıştır. 

PAMUK: Adana kapu malı ilk 
vapura teslim 93 kuruştan ova 
mah 34 kuruştan muamele görmü
ştür. 

BUGDAY: Yumuşak anadolu 
mallan 17 kuruş 30 paradan 18 
kuruş 20 paraya kadar 112 ton; 
Antalya yumuşak 17 kuruş 10 pa
radan 40 ton satılmıştır. Yumaşak 
mal piyasası iyi ve sağlamdır. Sert 
Ereyli 18 kuruş ekiatra ekistra köp
rüce 18 kuruş 30 paradan diğer 

sertler 16 kuruş 10 paradan 17 
kuruşa kadar 151 1/2 ton satılmiştir. 

NOHUT: Gelibolu 1300 okka 
13 1 2 kuruştan satılmış piyasada 
iyi talep vardır. 

YULAF: Adapazarı 45 ton 9 
lçuruftan satıln11ftır. 

ÇAVDAR: Fiatlar eskifine na
zaren 10 para l>üşmüotür. Dün 56 
ton mal 13 kuruş 30 paradan 13 
kuruş 35 paraya kadar sablmıŞhr. 

ARPA: iyi talep var ise de nıe
vcut mal yoktur. Dün 10 ton iz
mir mah 11 l 2 kuruştan satılmış
tır. 

CEVİZ İÇİ: Eski Fatsa mah SS 
kuruştan sahlmış ise de piyasada 
yeni mahsul hakkında henü:r. kat'i 
bir fikir olmadığı için piyasa abldır. 

UN : Piyasa eskisine nazaran 
yükse.ktir. Yumuşak 72 kiloluk un-

lar 1270 kuruştan 1420 kuruşa 
kadar, sert 72 kiloluklar 1225 ku
ruştan 1325 kuruşa kadar satıl
maktadır. --- --

Ka, dolunaıı arraflar . 
yeni borsa kanunu mucibince 

horsaya kaydedilmek mecburiye
tinde bulunan sarrafların adedi 75 
olarak tespit edilmiştir. Bunlar 

peyderpey kaydolunmaktadsr. Ücret
leri 10 lira ile 35 lira arasında 
mütehaliftir. 

Kaydolunan sarraflara birer 
koçanh defter verilmektedir. Sar
raflar alış verişte bulunan müş
terilere bunlardan ~i~er \anesini 
vermekle mükelleftirler. 

iznıirden kauıhiyo 
Dün borsada İngiliz lirası 1016 

de açılmış ve 1015 kuruşta kapan
mışbr. İı.nıirdcn gelen kambiyonun 
mikdarı evelki güne n"sbetle daha 
az olduğu için dün fazla tenezz.ül 
kaydedilmemiştir. 

Bununla beraber İzmir ve Ada
nadan bu günlerde fazla mikdarda 
kambiyo geleceğine dair mevsuk 
haberler alındığından bu günlerde 
tenezzül beklenmektedir . D ü n 
muamelat salonunda 35 bin lngiliz 
liralık muamele yapılmıştır. 

Borsada teh;iz 
Kambiyo ve menkul kıymetler 

boraaaına bir telsiz. konulacaktır. 
Fakat bunun için borsa meclisi 
idaresi tahsısat bulamamıştır. Yeni 
kanun mucibince borsanın varidatı 
fazlalaşırsa radyo için masraf ay
rılacaktır. 

~*Hmıyaya ilıracııtımız·Rus huku 
meti He aramızda y.apılaaak ticaret 
muahede:.i içio, Ank rn<la ticaret 
umum mUdürU Naki

1 
ticareti hari -

ci}e müdüru Arni. E~1 Behiç bt-y· 
lerden rnUt~ckJal lıir komi yon ta • 
rofmdon tetk~ktt ha:.lıı.nmıştır. Bu 
müzakcratın neticesinde Rusyaya 
rncnılekotimizdcn ijıraç olunacak mc
vadın le,ziatınıı b~l(lnucakhr • Scv
kinata eyluldr.n oııra haşlanması 
muhtemeldir. 

928 encsiııde Hu y l) a evk~:clil· 
mesi Hizıın ge)An nıfk<lardan nok on 
kısımlar ne kadar i e hunlarırı mu· 
ayyen müddetin hjlBJIIJ!lıı kaılor C't'• 

kine dernm edileçqktir, 

Geri gelen deriler 
Ru yaya aevkolunupta isd edi

len dcrHerin tekrar &e\:kolunae.ağı 

ir günlük ,. k'alar - vn 1 ı. 
lerde bir gUn içinde vukubulon 
alelade vakayi: Giret0nun Cudi 
köyünden Mehmet konsı Ayoeyi 
öldüren bir ki§i adliyeye veril· 
miotir. 

Galiba bu ran a 
kendiliğinden 

geçip gidecek! 

iKDAM 
___.,__ -

Abone Ocretıerl 

Türkiye tfins Senelik 

Samsunun Çivril köyünden 
Yusuf öldüriilmü~tür. Ôldt!renler 
Adliyeye verilmiştir. 

Samsunun Gökgöz köyünden 
Ali oğlu Recebi öldüren bir ki~i 

adliyeye verilmiştir. 
Beyşebirinin Manastır köyün

den Ahmet oğlu IsmaiJi öldüren 
altı kişi adliyeye verilmiştir. 

Sandıklının Solkun kö~nden 
Demirci oğlu Apdili öldüren iki 
kişi adliyeye verilmi10 tir. 

Rize mantıkasmdaki' ~aki us
ratm arkadaşlarından müebbet 
hapse mahkum İzmirli Hü eyin 
yaknlanını;ıtır. 

+ ilvanlıların hamiyeti -
Diyarıbekirden alınan malOmata 
ııazuran Sılvan kaı.ası Hiuıayei 
etfal ubesi 23 nban çocuk bal." 
ramını yalnız canlı surette te~ it 
etmekle kalmamı~, aym zamanda 
675 lirn temin etmiııtir. 

Jlimayei etfal ;;ube i reisi kaza 
kaymakamı l mail, lıükfunet ta· 
bibi doktor u:ıt ve yatı mektebi 
miidiirü ~alahattin beyler hu 
mukaddP. gaye ctrafmda çok ça
lışmışlardır. 

Koza halkından Hızır oğlu 1b
rnhim h. 120, ilvaııfı hacı Hc~it 

n~a oğlu Ali b. 90. Alışan koylü 
lhlıar lı. 90, Süle) man h. 50, lira 
vermi !erdir. 

+ Diyarbrkir huz fabrikası
Bu ene DiyarLckirde faali) ete ge-
çen huz labrikası ilk günlerde 
üç, şimdi İ::ıe glindc dört ton buz 
çıkarmağa başlamıştır. Bu uret· 
Je umumi ihtiyacı temin eden 
buz fobrika ı, ayni zamanda hıız· 
)arın gayet lt'miz \C berrak çık-
masrna da fovkul:idl! dikkat ve 
itina sarfetnwkte<li. 

-Ot Tuz iı-tih~alatı - Bu yıl Iz. 
mir tuzla:::.ıııda 100 lıin ton tuz 
'stih al olunmuştur. 

Sırp hükumetince, gı·çenlcrrle 
aldıkları tuzlardan baııka Çamaltı 
m mliihn:,ım.lan 15 bin ton tuz 
verilecektir. Geçenlerde aldıkları 
miktarla beraber yekun 35 bin 
tona baliğ olacaktır. 

* Samsun'un Çatal Armut 
köyünden Hüseyin oğlu Hasanı öl
düren bir kişi adliyeye verilmiştir. 

* Kırklarelinin Avcı köyünden 
dört arabacı k-~°'k kereste yükü 
ile yakalar:;mşlardır, 

~ uürelenin Aralık köyünden 
Ayşeyi öldüren kardaşı Ali Adli
yeye verilmiştir. 

iş bankası şubeleri - İş bnnka
sı Uş kta bir şube küşadına karar 
vermiş ve bu yeni şubenin mü
dürlüğune Hayrettin bey tayin ed-
ilmiştir. 

'J icar ·t nıuduri)ctırıe 'e O la~n 
tebliı.,r:ıt }apılılığım lıir rcfikimi" 
)aznıı ıı. Dun hu hu u u Ticıırııt odr.· 

ı n i i ecip heyden ordu'k '\e n 

izalııılt ııl lık: 
" Ru 3 nya C\ kolunncak nıal 

knlnınmıştır. Geri gl'lı•ıı dcrilcriıı 
tel\rıır evki hnkkıııda henuz bir 
tı;blignt almadık.,. Bizim ayrıca An· 
l\ımıdnn aldığımıı haberler" g re 
~eri gt>ll"n derilerin Tiirk malı ola4 
rnk tnkolunma ma k rar 'er.ilmi • 
tir. Yakında icap eden ~erlere tch· 
lignt y.ap lncaktJr. 

6 Ağustos 929 Ticaret 
Borsası .Jİatları 

Ciııı;i 

ugdav ,üzde 
• r.avdarlı 

\'um~ 18 20 
Kızılca 
Siiotcr 
Sert )6 ] 18 30 
1>8nme 
St"rl mahlut 
llulgari11Caa 
Ec~nchi 
ç.,dar J3 35 
Mıaır 

Arı>• 20 
Merdmek 
'tıhul l 

•·aıuılyc 
İ1tam 

Kuut!ml 
Yulrf 9 9 
Un lı.Ho 
•:ketra Eketn 1280 ıır.o 

Ek•tr• 1200 1320 
Dlrlnc-i )"Umuf•k 1270 1420 

lkı:t'.i 
Sert 

F uıdılı. kabuklu 
Fuıdık i~ 
Sandık ltma 
Ceviz 
Afi yon 
Aliyon Karabi!WU' 3:;00 00 
\apağı 103 103 
Yıkımın•t 
Tlftık ısv 2,15 
Oı 'uk 1 

BugGn ticareti bahriye m6du
ri1etlnde antrepo komisyonu ~
den evel toplanarak, buhranm 

Altı aybk 

1 
{J~ aylık 

1 Eenebi memleketler lrln enelik -::.. 
" " .. Ahı ayb1ı.,,.. 1 . . ·o.. ,ı 

izalesi hakkındaki tetkik faa1iyeti-

l
i il n ücret:lerl ne devam edecektir. Komisyon Auıa 

komisyon mesaisinin bu celesede 
bitmeyecetini tahmin etmektedir. 

Ôgleden sonra da evelce ikti
sat vekAletinden alınan emir mu-

ıl Tt>k sfit1111da Aantimi 
:! AltUlCl say(ada 25 ~ 

cı bince antrepo İfİ için bir komia
yon faaliyete geçecektir. 

Oda, antrepo itinin ticaretin 
lazımi gayri müfarikı olduiu · ka
naatındadır. Limanda ticari ihli-

.. 
·ı Befiııd .. 
!j Dürdfim•ü " • 

!: Üçüncü " 

• .. lldnt"..i • 

50 
80 

120 
200 

p Banka ve mfiCMe&ati 
:! il&ıılnn h mi tarlfnc 

• 

yacata Jayik bir nrette •a.rh me
sai edilmeğe karar verilmiştir. O-

Si Ticaret mfidnrİ)et.İııin,, tir 
ij t cili b:ı.kkmdaki ilAolarilc 
:1 adillikler \C nnoniın tirk 

da bu hususta icap eden mnlu
m ab iktisat vekaletine bildirecek
tir. 

Hayvanatı tahnit 
Ankarada açılan ikinci tahnit 

kursuna muhtelif vilayetlerden 45 
muallim iştirak etmiştir. Kursta 
Almanyals profesör hayvannt tah
niti mutahassısı M. Joz.ef Kopo 
ders vermektedir. 

Bu kurs önümüz.deki teşrini-

evvelde bitecektir. Mütealüben 
üçüncü kurs açılacakbr, 

Kursta her cins hayvanat üze
rinde tahnit yapılmaktadır. Tahnit 

edilen hayvanlar Maarif müzesine 
gönderilerek orada çok cazip gru
plar halinde teşhir olunmaktadtr, 

Yeni ırp sefiri 
Yuğo lavya hükumeti bu gün

lerde hi.ıkumctimiz mndine yeni 

bir sefir tayin etmek üzeredir. 
eni ·firin tayininden sonra her 

iki hükumet ara.sındaki mc aili 
siya~iyenin halli için müzakereye 
girişıl.-ccktir. ----

1 tiınlak 
Fatih - Edirnekapı hattının 

onundaki fazla doncmecin kal· 

dırılma ı için hattıu düzlüğüne 

mani olan bir iki evin istimlaki 
daha <lii~üniilmektedir. 

:= ilinlnrı, ntlmi otuz k 
=ı l>c,nir \C müesse ntı 
L ilıiıılorı, Turk mektepleri v~ 
i5 müutcşirc i16nlnrı santimi 
·: h kunı tur. .. 

-.., .::::::::.:-:::J:m:::::ı====mllll'! 

Gillette 
bıçaklarının 

saglam Sheffield 

~\iğındcn mamııı ve yuzlcrinin 
p.:k kcskm bulunması her zamıın 
miktcnh olarak traş olabilmcnızl 
tc'mın eder. 

Y o1a çıkmazdan evvel bir palı.n 
nlnunızı duhaıır cdıniz 

Gillette 

J<'dcmenk Bahri Sev• 
HanJ,.ası 

Mcr kezi 

GnlataJn l nraköy hani dnirci 

1 
telefon Beyoğlu 3711 - 5 .ı 

'los1zıncsi ittı.salinde Allalenıc• 

telefon Jstam bul 569 bemevi 
muamcllitı '" emniyet 1 asaları 

Askeri liseler 
müfettiş · ğindet 

Askeri Liseler tahsilini ikmal ettikten sonra Askeri Tıb 
BPytariye ve eczacı mekt~plerine girmek üzere Askeri LiS 
ikinci devresinin (1 O, 11) nci sınıflarına talip ve şeraiti ıaıı 
haiz ve orta mel-tep tahsiiini ikma etmiş o1anların 5-8-929 
hinden itibaren 20·8-929 tarihine kndar Kul li v<" Halıcıoğlo 
lerinde teşekkül eden kaydı kabul komisyonlanna müracaat 
melcri ve bu tarihten sonra müracaat edeceklerin, 
nın nazarı dikkate a1ınınnyacağı ilan olunur. 

Ornıan -ve Arazii vakfiye n r ür üğüu 
Şilede vaki Y cnilföy vakıf ormanlarının Karacasu mcvlıt 

civarından iki senede kat ve imal etlilmek üz:-e iki bin ~ 
kömür (31-8-929) Cumartesi günü saat 011 beşe kadar 111" 

deye vazedilmiştir. Talip olanlann lstanbul Evkaf müdürİ 
de Orman ve Arazi idaresine müracaat etmeleri. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__./. 

Enıvali metrukedeıı ınal satın alaull 
naz· rı dikkatnıa: 

Maliye vekaleti celilesinin 16-3-929 tarihli tebliğatı urıı 
si mucibince bilumum taksitler senenin iki ayına inhisar ettirİ 
l 1-Mart ayı zarfında sahlanlarm taksitleri her sene martında, ~ 
satılanların taksitlerı eylül zarfında. 2- Nisandan Ağustos gı 
kadar olan müddet zarfınd11 satılan emlak taksitleri her 5 

tülünde. 3 - Teşrini evelden şubat gayesine kadar olan r' 
zarfında satılanların taksitleri her sene martında tesviye ol 
tır. Bu müddetler zarfında mal satın alan müşteriler taksit 
lerini her sene Mart ve Eylül ayları ~arf mda vereceklerinde 
silini vadesi hululünde tesviye etmeyenler için tebliğat ve bit 
büküm islthsaline hacet kalmaksızın derhal tahsili emval 
ahkamı tatbik edileceği ilan olunur. 
~~~~~~~~~--,---~~~~~~~---_,/ 

Mahiye 150 lira maktu ticaret 
Sermayesine iki misli teminat gösterilmek üzre 1500 lira 

verebilecek bir şerik ist:iyorum. Talip olnnlnr Galntada Haraç.Ç1 

üst başında 5 numarah kumaş mağaz.asına müracaat etsinler. 
~~~~~~~~~~~~ _.../] 

Galata ithalat giiııırüğii ıniiduriyctitl 
Cinsi CŞ)a Adet Nevi Kilo 

Kahve avarıya 36 Parça 201 
Kuruçeşme antreposunda mevcut cins ve miktarı 'f 

parça bila sahip hükmünü iktisap eylcdiğinden 2 - 8 - 29 
baren yirmi giin müddetle müzayedeye konulmuş ol 
8-29 ve aııı ıı i:tcnkip günlerde mahallinde sablacaktar. 



A"" tJ · · .Anısterd m olim- j .n.ue nmı%, 

piyadından evci Peşteye uğramış
lar v Ma r tJetlcrile bir kaç 
rnüs baka yapmışlardı, Bu meyan
da kıym lli koşucunıuz Besim bey 
de Macar!nnn maruf beynelmilel 
,arnpiyonl ra Barşininide dahil ol
dui{u bir gurupta 800 mctTO koş
hllH/, M cari tan jkinciJiğini kaz.an
ınışb, 

Bir ~ok beynelmilellerin girdiği 
bu ltoşudn B im beyin Jı zandığJ 
bu ikJnclllk birden bire naz::ıri 

' b' dlkk tı celbetti ve tanınmlf ır 
1 oşucu olan Bnrşiyi kısa bir me
•ıtf ile t kip ederek bir knç be~
ne.Jmil H geride bır km k şartiyle 
ikinciliği knuınan bu Türk ntfot 
güoilu r:ımnnı addedildi. 

Pqt d çoh mukemmeJ bir 
te.sir bırr.knn Beıoiın beyin bu 
ene y n p ı 1 a c n k M n en r i 5 t n 
şampiyonn m iştir n k. et~~~ 
üzere yene Peştcyc gıdecegını 
ınemnuniyetle haber • hyoruz. Ma
car atletizm federasyonu, Peş -
tede çok iyı bir tc ir bırakan 
Türk koşucusunu kendi husu i 
oampiyon 11na d vet etmek sure
tile, Beaim.Türk porculuğu namı
na Mncariıtanda bıraktığı hatıraya 
ne kadar hürmetkar olduğunu 

İsp t etmiştir. 
B im bey, bı kndi~ inasane 

d. veti bul ctmi ve y rınki ti
rene yetişmek (izere istihznralma 
batf rmşhr. 

Peştcde icr sı mukarrer Mnca-
ri tan ati tizim ,şnmplyonası ayın 
18 imle ynpılacaktır. Besim bey 
ayın 11 inde Peştcde bulumıcnk 

ve Peşt ye iki s ntlik mesnfcd 
it in bir o fiyede har..ırlnnan kcm
pn gid r k orada bir hafta kal:ı
caktır. ene memnuniyetle haber 
.. ldı mıza gore B sim beyin id-

nl n )erinde bulunmaktadır. 
Kıymetli • tletimi%1n P şte &eyn• 
hatı dolnyi ile çılmralmnk istenen 
bazı muqkUMtnn b tı edeceğiz:. 

Be im beyin Peşteye, 'ukubu
hın dnvcti luıbul ederek gitmesi 
bazı zaruri masrnflnrı istilzam et
rnelttedir. Bu nınsrnf ın temini, bu 
işi kendi zevlti n mın. değil, 
rn nıJe:kct porunun ~erefi namına 
kn\>ul ed n Besim beye dilşmez. 

Mnb m ki Macaristan şampi
yon 111n , 0 mü ab k )arda evefoe 
luym<?tJi bir d .r c:e ıılınıt bir ti -
tirniz davet ediliyor ve mademki 
h riçte hü nü temsil edilmemiz. ve 
böyle lcendi nynğıyle gelen fırsat
lara kaçırm m mı% lbımdır, şu 
halde • lfıkndnr federasyonun bu 
işi h m y in iması 1 ı.ımdır. 

lnrmd n • inin hu hangi bir ko
ngreye ivt.ir51d i in eyahati mev
:ı.u bah.li cls. ydı par der'akap ya
ratılırdı. 

Zavallı potttılnrt.. 

lz11ıirliltJr f!tılip 
Altaylı futbukular ş hrimiı<" 

gelecek 'c meru:imle lrnr~11ıma

caklardır. 

Altay geliyor 
lzmir, 9 (A.A) 

lzınir ampiyon Altny takımı, 
lstnnbul mpiyon G 1. tasaray 
,.c F nrb hçe takımları ile maç 
yapmak uı.rc bm t paşa 'apuru 
ile bu gün lstnnbula hareket et
miştir. 

) at kulüpte haio 
l lıl ii linlıııırr A,foJnr ~ulıe"i D. 

~I. M. ıt mı ıııulılı•ıeıııi Kıı1.1m pn~a 
Hz. rnin lııııın)elt'rı nlıır11la 29 Af!.u • 
tos Pt r t•mbe nkş:ıırıı llll\ tikndnda 
)tıtlrnluptr Lıir lı lo \cıı•ı l'ktır. 

Adalnr llılJlinh'mer ,uhcsiııin 

tcrtıp t ılığı fı3Jolamı her ı·rıı• lıu· 

) lı hır ra~lt l ~ordıı~u nınlüındur. 
Bu cıırl.ı b:ılon•ııı da her c1lırtıe11 

mukenım<•I olınn ını tı ıniu i in tf' • 

kıl edı]rn hı) Plı t rııhi t' l!"\tn 
gım kulup 1 iıın~ rufa "\ uııus Nndi 
heyin rı) ı.. etı olımdn, llılaJialımer 
rCJ i Ali ı a)i nın iştirııkılı• lıir ıiı;ti· 

11 a al,,11>1ıııı!jlır. Bıı iı,;tinındn Mnrıliıı 
ınch · 11,.,11 Alı Hi:1·ı he) 'c rı fi kalan 

Hf. ( afrı 1 olırı, Cdfü, l\ne:;ıtpcı~ıır.. 

Murat, Dr. Ah e\ o ıı, I· ıınt. Sudi. 
Orfoındı • Üm r bı > \(' tfoııdil r 
hn1ır lıuhmııııı 1 nlır. 

1uhtı r ın knn lcnnıızc iındidrn 

unu lı::ıl ı r '' rel ıl1J1c Jlilalinlmı r 

illi: B 
Jll•I ApoU(I ,. '101• dnt tır•• 

tılukl511QI bllı7" 1>11 ••1•01 h•1 

"' kO,Uk ıııılı!m uy"lııllt ıuırU 
clal-11• ı•nl lılı l>l~dla lır•t 
dııı•ı ıtl>I w .... rııu.• 

MO'I'ÖllLJ~Hi 

Esas No: 
28 

• 
esıy 

meydanı 

Mevkii 

'l'~~ZGA 
ta 

leklirik 

Teminnl m"kdnn 
1800 Bebekte Nisbetiyc kaeırı nnnıiylc nıanıf kasır fı k tlı 

ahşap bina su dt pcsu ve hn ui v tnkrıben 130 dö
nı.im arazi. 

BaJSd muharrc.;r ma müştemilat Nispeliye ka rı ahnalmak üırc şr ih atiy tJoirc ind mütaycdcye 
çıkı:ırılmı hr. 

l - Müzayede kapalı zarf u uliledir. iha] 19-8-29 tarihinde Ankarada jd, r ~ eli.si huzurtı~d:ı 
icra edıl c ktir. 1 a1ıp olanlar b lfıda g ~t nlcn mıkdnrd lcnımın t ır e in m cl>ur o'up_ bu te~nın~t 
varnkasmı teklif rnckttıplariylc ber:tbt'r ınakpuı nıuknbilınde bizzat ve yahut ıhalc Meclısıne yctışm:..k 
ıiuc taahütlü olarok post:ıya tevdi ederi r. 

2 İhrılc bedeli bcrvcçl ip(' in · lıfa dlunur. • ~ .. ~ "".. .. 
3 ·-- Talip olanların lstanbul veya lzınir Şubelerimize ve yahu_l ~crkcz .Emlak Mudurlugune mu-

d t k 1 l d bir lıra mukabilinde racaatla mufassal şartııamcmizi mütalaa etmeleri ve müı ye eye ış ım Hl m c 
bir nushasını alıp ıınz ve teklif mck1ur larmı raptctnıt:I rı icap eder. 

Anunim şirk ı 
~irkct hisscd3rnnı 29 o§'usto 929 tnrıhin n iısadıf ~e~ ~mbe 

günü zevali saat 13 de Tjcare.l v zahır Boı asman akdı ıçtıman 
davet olunur. 

Hcy'cti urnumiycye iştirak içın r nlel n ve ya vekaleten on h1 
scyc malik olmak şarttır. 

His cdarnn t ldiflcrini ytvtui içtıthad 11 n tı7. on gun 
bildirmczlt•r ise hey'cti umumiyedc muzakcre olunmaz. 

Ruznnmcı müzakerat berveçhi atidir. 
1 Meclis idare ve murakıp raporlaranm kırootı. 
2 - Plançonun tastik ve meclisi idarenin tcbrıyc 1. 
3 - Müddetleri hitam bulan altı az nın yerine dığerlerinin 

intihabı. 

4 - Mür: kıp intihaln. 
5 - Mcc.li i idnr tcklıfatı. 

t klifotı. 

• - Beısim lıeve li bir çocuktur, 
o ncr den olsa para bulur ve g!
der! 

Mtrtlf 1 ıdnr11 Ucrlıu 

1'clnfmı lft oAlıı 247 !!48-9.91/i85 

11 ,, ım 1ıııl ;,eJ2,,2.'lkJ 1 SIRI J I~A i NI 1 IN 11111.nrı 
-'~ -' ılıl<kntııır. 

Diye düşünmcl hntalnrm en 
buyu Ü olur. 

E er , li 1cadar te"Jul t :ıdnm-

Edebi t frik mız: 18 

Umıku muanwJatı 
c kasalar iearı 

®~©lir ~~ U<O rro 
Conlc"> de Gohiııean 

lı. ~ru .. iı nt 
Neden hı nıın gı 1• : 

1 l'i" nır.calı ol· o ıııeı•ı ne y.ı:-.omn '" • 
t" ' " J • h r nıı) .ın hır ıa' ollıyı lıiı ııçı.. 1 

D).ık turcıhrnı ılkip atımık ı:-te-
)Orbtın?., 

Hu t~ı µtiz ·I lıir ~"ydir, fak~t 
cızlu a~k onılnn dnlıa giizcl.. llıç 
lıu pcı t. tide } ktıır ki, ne knd~r 
~üzr·I olursa <>1:-.un, e~cr ) uw, 
~1 11.u, dudağı n~kın ilahi mann 1111 

ilndc c•tıne)or~a, can ıı hir puttan 
"O~ıık ,,-. eıızilw i1. hır hehekten 
farkı 1 nlınD ın. 

1uh in Cf'milenin yünind 
•~km hu mnııasını, &zündc c:ev
dnnın ilıtiznzını tluyuyor ve hUtün 
hr nli(;ini hır&ktığı bu ga~y nteei
ııin ıçiııd • •·r:yip, tuiyıp bir dam· 
l 11 rt• Lir c.Juml cevlıere 

' ııll;ol•n.ık i•.cyordu. 
Hi,_ 1 ldcm dikfott v (imit 

Chn dıkl ri l>ir hin'u) ıin durt 
~··cn.u mı L.u ttı&ı u lıada, ruh 
1 ruun yy:ıl t•lı11idi i, i num 

akaltun kin gıhı, t ;~ gibi, lıütun 
karo hi lcri hp gııturıntiştu. 

Ftı Y<'ngin w• ımi n·f fdı hir 
adrıııı hıle lınkıkı f'aılı tin tt·ucf· 
hı. uıH' ılo)ulnrn} ın 1111 e ııini 
nt rd • hııhıhilir? 

Hn} I" IJir ııııılu hafızanın nldı
r. ·ı~ tınttuı muhitı en kü ·uk 
.,ı 11 .. , 

tcfnnintına knılıır nakşediyor. 

B. ırl'ı1ıt 1 ini im cilanın 
ır ta~ u•r 

. d" tılr ehemiyet lı or. De· u tun -
,,.·1 evgilinin duruıııu, bakışı, so-
b~. F.. ··ı Ba mızın ü tiinden 
SU guıu :. h. I 

' · •en kırlangıcı 1 ' uçup gıu 
.. kadar unutamazsınız. 

ijJunceye l ütün bir 
H. . 'yclı'k u"ucıun > ır .ını ı.- :.- 1 oö-
hnyatı doMurma ı, ha~ anan·ıcr 
"llerı·n ri ti i bir m nzı ı~. 

Jl\I •. Ş 
Muh in ,.u a da bat o "gune. ·~ 

k d duran Aaç gumesım 
u ar a n d Ce ·ı nio· 

na ıl unutur? O an mı . 
ec..I n bana böyle ha ıyor-

? de\Cll e i n ıl kulakl rın un. , 
d n ~ider? 

~ ıl ı\ııılııl,.ı t ıııl. 1-.ırıızı ııııtlı:ıllıııc ~ıhııı ıluı lıııı wlı ıı l.ıırloruınJ... v(• 
nınllı ı il o ılııı ulıııok ı IN"ll!IZ lıı nıuı Bt )< ;..lııııılo parnıııl.J .. npıılu Alnka 
lınnırııln k ıııı ~ ıı ııı. alı 1 nt uhı'!ııın mıırnı .ıoı ı dıııı 

13. kı < ruııı ( c ııılt ünku 
~cııi l ılmı 7 .. ın, ııa ıl "'t } 0111111. 

- Alı, 1uh~111, gı zumun ııurul 

Jlu • ııml , Kaııd harda prcn· 
in ı-aru} ı, AptulJahın arayı, 

O ın.rn be) in konağı, 1 eh ııwt he
) i ıı koıuığı .ıllak hu il ak ol ıı. u:tlu. 
lk i k:ırdı·" nııll) et leı ilt• doh1:.;ırkcıı. 
çnr~ıcla k ı~ı kaı sı)n gclnıi~lcr 
' oğlunun n" olduMunu biJme· 
)Cll M lım ı, hUtun bu felRkete 
yol açan hasım knrde_,ini gorünce, 
ü tün tı1ınış, 1 lar ıyrılmış, 

pençeler boğazlara yapı~mış, bu
tüu çar ı birbirine girmi ti. 
Dukkfın k pıl rmd <>turan s
naf, bilha a hindOlar ke~n leri 
indirdik) ri ihi, sağa ııol daAı· 

larak ortalığın delışetine dehşet 
k tnnvlnrdı. V kia t)lcn kalen 
olmadı. Kadmm ntlamları boğaz· 
}aşanları ayırdılar. Snvaş bittikten 
sonra her iki taraftan be) altı 
ki)'inin hafıfoe )B al ndığı ~nlıı
şıldı. Fakat bu ho •nz ho~aıa ge· 
li~in büyük neJiceleri onradan 
belli oldu. 

Artı bütün K ndehnr Ahme· 

clı ehi rd• n 1ııh ınin, nm • ~mın 

k11.ı ( nul• ı k <lıı;ım ve ura· 
dır. lılcı c 1 n!f' 'ur rak ıltira t tu
ğmı hıJiyordu. Pr n in, ıki a~ıkı 
O mnn J ı) treJmı i in ' nhği 
emir <it· çtşit 1;' şit ımlnnk. şalara 
)Ol 3Çl111 lı. 

Baııhırı tuıııııı.,Ju bir damın, 

diiımımıı da ol n lınyıııı c~ip ilti
ca ı ıtiktı'n "onra, onu muhnfcıza 
etnwgc mc ·lmr <>ldu~unu tiOyl • 
yorlnrdı. Bu Ahın diytılil r il 
Mur diyı Mer nrn ıncln ovga gil· 
rült i k ik de~ildir. ı: kat Lir 
Almtedj) li, Murıtt1İ)<'liy iltica 
d r r, d mc k i, kt'ndi aile iıı ve 
ülıil sin ih n l cdi) :r. Namus 

olünıü mrnd r, oylc kahbece 
h sm L()yun f'ğmtıyi d ~il.. Her· 
kesin koftı ma ı;ore yflrtiyen bu
hükümler Kundcharı ikiye ayırdı. 
Kimi Osman hc)e, kimi Mehmet 
b ) c tarafı r caildi. 

Fakat O man tor fmı tutan) r 
dahn çoktu. Bu k 1 b lığın içinde, 
sırf ksııJı hir knv oya girifmek 
ı vk.iıti tatm k için, 1 lettayin 
O. man tarafını ihizam eımi o] -
nlar çoktu. 

B 11.1lnrı prc. n ıu nıudnlıal hini 
ele lıak .. ız 1 uldulnr ili,; k mlı ine 
taalluku ulnıı)' n IJ1r hu uını•t da. 
Hl ına prt·ıı ne b kin knrı~ı) or? 

~rcık lıutlın lıir ut u Hm
d olum rdıı. ) lruz IİI nr ti v 

Ukrın rı """' n H ındulnr, A<'c·m .. 
lcr;) nhtnlıl( r cl ıkkmılnrım knpn· 
pnttı]ar, t·nnıi .ıvlularıntı toplnnıı
rnk rnrmh kt ttc tıPnr tin oldil· 
~unu )ıına yakıl.ı outatııJ r. ) .ı~· 
maklı kaclm1ar l raçalurda §eh
rin kanlı hadi eler haber , eren 
canlılığını mcnıkJa takibe haşla· 
dılar. 

Ho aJar, c tibbelerini nlla-
ynnık en nüfuzlu bildikJeri adam
Jamı koruıklaruıa girip çıkıyorlar 
''e h rke • ükQnet ve ek inet 

di orJ rdı. Sokııklarda 
t 

k ilJ m « 1 n od mm bo zma 
~arıtmak için cenk kıyefetiue gir
mİ§ in nlnr , n rd n gele e~ 
bilinmeyen i~r le intizaren "nğe, 
ola dola ıyorl rclı. 

... kat bu be l nen r t bir 
tüP)ü gelmiyor. 

Şöyl toplanın k, f f ol-
mak, knt~ı knr:.•}· gelmek l~zım! 

url ı 

Giıniı akşamı Sirkeci n\ı
t\ml ~an harekcrle doğra Zon

a~ \nebolu, Samsun, Or
(j .. eson, T rabıona. Sür

\'C Riı.eye gid~ceır. , 
·\. \\\1 irkccıde 'ı el

it , \\Ut\ ka\n acen\a .... · 
1 

\. \ \an\ıu\ 1:15 

1t1 ım l I 

; z.aı· ı 11n " nıı 
... - a)ati\ 

nlıoru111ıl 11 lıarı ı,et} •Zon u 
' t: -

!dal,. )il( holu :-tiııop 'am un. 
Ordu < .. irı oıı, Tır hzoıı 'e Rızt: 
ish Jdrı·ıinı• ozi met 'c U\ elet e. 
Jc"' l"ıir. 

T f ıl. t İ\'iu ~irJ,ccidc lt-
ntl l h.ını it ıııtla, ne ant ~ın 

mı r.u.nt 'Jıri lino dain i 'le
lc•lon: J t:mlıul 2134 

]) iyanct i 1 d be tıuı ı~ü~U~
lühih1dcn: Hayrnh · uf· ıçın 

Juı.umu olan 400 adet Kaba ha-

ır ile 1000 adet orta ve 500 

aclet büyuk kıtada Süpürge mü
nakasaya \•aıo!unmuş Eylii-

lün 5 inci per~embc günü veri

l c k füttl r haddi ı: yık görül
düAü takdirde ih 1 1 rioin icra· 

51 mukarrer bulunmu olduğun

dan l lip olnnlnnn yevmi mcz
klırdn te'rninntlnrile 1 tnnbul Ev· 
kııf dairesinde Diy net işleri le
vazım mu dı"rhiğunc mura ntlaı~ 

Bir 1 j ık ıp 1 ı l ıı 
wn «ti rııı or. Ut kt .. ıt 1 r ka
rnpıı lıl. nrl kı ı it k ı, 1°\'or 

ki ddtır. lııı k r r ı 1 k ur· 
g~u '-lİrt r l ıık ıt u uı ı ıı crun ne 
ol. 1 ak ,ı olur. 

K.mdrlı:n pH n i , Aı tullah 
hun, l\loJln ur ttm Vt t ıhihi 
l)l) 11 1 (,ulam Ah ılr mu averc 
hıılindo ıdi. j ar~ı. hu ırada t>lı· 
rin ı..alııl::ı ııınıı ı , ka' uAunumı 
lan ıcr " 11.aıak iı;rrı),. girıli 'c 
prı 1 hr1n lıahııi. nlnttı. l.: 
bip iJe 1oUa nlı\alın hıı) le lııı 
me• ra nlJ~\U , kalhcı kallY·n 
memnun oJduhır. Çtinkü hu da-
vanın hallu fo lı için, b ri in 
bıı)I bir ikınınn lüzum olduğu 
kan atınd:ı idiler. 

ApıuUah h nın beli hUkuldu. 
t t•ticniıı bu d rece rptı "nra
ca mı kc tiremcmi ti. K ndc
lıord bir n vi ihtil 1 hi te h • 
eabmu il) gun gPlmiyordu. Z bı· 
ta amirinin nJ ttıklarmd n p k 

2i}nd • nuHt• .. ir olduguım gordU· 
~ti prcn au, arana} il murı iınlr.r 
k ndi ryuıda lıulunm ıM, ne 
hnl gırc t ini ı.;oıl rin • ' nün 

g ıirdı 
fBıtınt>diJ 

-



YEDiNCi BDVDK 

ayy~re piyangosu 
1. CI KEŞiDE: 11 .AQUSTOSTADIA. 

BCVDK iKRAMiVE: 
30,000 Liradır. 

AVRICA: 

'18 .. 000 
1 ·!~~ 

: a:ööO.ıraltk ikramiyeler v 
1 O.OOOlirabk nıükafat 

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

Istanhul gümrükleri baş 
m~dürlüğündep: 

1 - 1927 senelik istatistik mecmuasının ikiaci cildile 1928 
Temmuz ve Teşrinievvel aylak mecmualanDMı ttlb'ı ayn ayn açık 
minalwa ile ihale edilecektir. 

2 - lllaleler 18 • A,_... • 9'l9 Pazu günü saat 1 S ve on bq 
t..ç.kta icra eıluaacaktd. 

3 - Şartna11aeyi görmek iateyeaderia baş raildüriyet kale.ine 
ft mrmabaaya ittirak edecelclerln o gün temiQ#t akçelerile birlik-
te bq aaldüriyet mübayaat ko acaatları. 

Vakıf akarlar . 
müdürlüğfi,.... .. 

Müzayedeye vazolunan emlak 
l - Bahçe kapıda dorduncu vakıf hnııın biriQCi katın'1a 27 ve 28 No. 

odalar. 
2 - Çakmakç larda tarakçılar sokağ.nda 35 No. d~. 
3 - Küçuk Mustafa '(J&şada muUa !ıüarev mahall~sirıde terefiye eokı· 

tında 36 No. dükkan. 
4 - Küçük muatafa paşa ve caddesinde 98 No. <lı•kkan. 
5 - Çakmakçılarda valde hanında mesçit ~htıncla 21 No. oda. 
6 ·- Hoca pqadı ibni Kemal caddesinde 45 No. arsa. 
Mttddeti möuyede : 7 A~tos 929 dan 28 ~stOI 929 Çaıpmba 

pu aut on dört buçuğa kadar. 

Aslter_I man~ Hah uıaı 
. Fındıklıda M. ıW:·;:kaİ~~; .. ;;;;~~i;;· ....... , ye ın en: 

................ ~~:i:!.~nundan: Bidayeti i~a? ( 7-8-929 J Hafta [ I J Niğayeü 
ı amir ve civarındati lataatın ih1ıy~·:~:··0 ·~..................... ılan r 4-9-929 J Çarşamba 

muştur • ....W 10. Ağu~tos . 1929 Cuo1a ~ ~· ~pah r.arfla nıunakaaaya kou Kıymeti muhammeneai llZUD yol 
kem ııııMlfti •tın alma komiıı rt guuu sut !5,30 da İzmir miittah- Liııa K 
mtf1Uimmuzda gôrmeı..t " =:. r,ap!~caktu; Tali~lerin §artname suretini ko- S00 Ul'UI ,,.-oJu 4000 81'fllr 
me7.kılr · Yer111eleri e enaı tellrinatlarde ~r lzmirdeki d&ki 00 Hasan pafada hacı Ab.ırr-nıliftemil bostanın beste 

ısa ve ci~arı, Afeneıoeo, Kırbğ ........._ caddesinde 2.§J -
eti ka,.ıı arf1a .ın·· at..' lı: ·~Ye ki&Mtıa illtiy.eı olan 8Jğır kdarın~ d 'nd 

8'ilrii ._ 12 tlit at.o. ~n Nk Y~ ~-.aur. IJ-ieleri 15 • Ağiutoe • 929 Peı: embe ~· :;w;- mahallesinde iBahmut paşa ca desi e 
=:-N..s::'~ -k~~um~~~C:~ ~~ Y~cHtır. rraı~~ 158 _.wik 80 cedit No.lo ~3 arf1R mıkdarmda bir bap 

lbedtılr komisyona verm11~e -ıeruu teeiaatlarile a.c. dükkihm nlSlf hissesi. 

f Üçüııeü kolon) • . ' Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde "kavun ve 
........ ~ ....... , u satıoftlma komısyonuD.ı- irmak sokaklarında arka arkaya 19 No.lu ma• bahçe 

A ................ k- . 31 N l h . .. odad 'ba t b 
rt 11 Yulaf K •• • • ••••••• •••--- ı· •""r ve o. u ta tanı uçer an ı re a • 1200000 uru ot Sama 10ar e ı -a· 

165000 600000 la>o<Joo _;;?!! . : ~.ap menzilin tamamları. . 
60000o ro<xx. 00 

ll(HJoo 240000 Bab• eskı 800 Usküdarda rum Mehmet paşa maballesmde .çeşme 
175000 c:J ~~ 75000 F.dirne _ meydanı sokağında 24 ar~m mıkdarmda 2 atik No.lu 
165000 llvuuu 75':!00 Uzun kopnı . 

J<ıtııat · ilı . Tn bcrveçbi ba.l ıııe\ at nıwıakasayıı konmuştur. llıııle.,_i 14 ahşap kahve~~-e~_ı:ı tama~ . . 
8 . 929 Tan~dü Çartamt>- giıııu yipılacakıır. Taliplerin şartnamf'smı mv· 584 Kum kapıda kurkçu başı Suleyman ağa mahallesınde 
halinde gormeleri ve prtnamede yazıla olan şekildeki te'minatlariyle Kırklar elin· iskele caddesinde atik ve cedit 12 No.lu 48 U1ID 
deii lrnmayonda hasır bulun_.tarı ilin olunur. · makdannda fevkinde iki odayı müştemil kirgir dii-

Cimi Aiaıql A~ +Cinli Azami Aakari kkinın 120 sebimde 40 aehimi . 
FJtmo}' 5,= Z.000 'Kunı fasulya 250 l~ 834 Çarşuyu kebirde Sahaflarda 89 No. ile mürakkam 
F.t f 800 :J ~:,.u iımm ~ ~ 31 metre terbiinde bulunan düldrimn 12 hiaede 

r:C ya1 ~ ~ ~:; 1:g /: ____ .....; __ d_ö_rt_h_iss __ es_i_. -----~------":!"~--~-
Nohut iOO 129 Ko•• 500 1~ Bidayeti iliıı (31-7-929) Hafta (2) Nihayeti 
Petete11o too t.IO Odan ~ -,ooo 10.000 

~ :: 1:: ES ya&t ~ 1~ ilin (28-8-929) Çarşamba 
~ 70 50 30 :a> 
if:.~ 150 75 y_, ..&ne ~ 300 Kıymeti muhammeneai 

eeeail.i askertik ctairesioio bir eeaeiilt ihtiyacı oıan IM-r veçti bata mevaslı ia§e Lira Kurut 
par.arlık strretile mat.yya edilecelltir, ilaya talip olan..-ıD her gü şil«leki asker· 575 40 KadılcöyüDde 0&111an ata maballjainde buarcı bat• 
lik şuhe6iae m..,...attarı. sokağında 1644 arfln mıkdanada 1-3 mükerrer atik 
K ıtaat ihtıyacı için (ı()() çeki od1111 paarlık suretile mubayaa edilecektir . l'aıar· 

lığın ihale i 8-8-929 perşenbe güııu saat 14 te yaınlacaktır. Taliplf'!l'in şartna · ve 34-1 cedit No.lu arsanın tamamı. 
.. ini gormeleri \'e prtDllmede yazılı oli6 weldldelı.i tenıinatlarile komisyonumuzda S62 80 Kadıköyünde Osman ağa mahalleıincle buua iNii' 
hazır bulunmaları ilin olunur. sokağında 1608 arşın terbiinde 1-3 mükerrer atik 
T ırrabzonda bulunan kıtaat ihtiyaca için 6500 kilo Sade yağ kapalı :ıarf usuliyle ve 34.2 cedit No.lu bir kıt'a arsanın tamamı. 

mOnakasa)a konmuştur. ihalesi 19-8-929 salı guniı saat 14 te yapılacaktır. Talip· 
lerin te'minatı muvakkateleriyle Tırabzcııdaki komisyona müracaatları ilan olunor. 403 68 Şehzadebaşmda balaban ağa mahaJlesinde zincirli 
K ıtaat hap·anatı için 1157459 kilo kuru ot kapalı zarf usulile munakuaya kon. kuyu sokağında 100 arşın 92 desimetre terbiinde 

muftur. ihalesi 13-8-929 Salı giıniı saat on be§tedir. Taliplerin şartnamesinı 13 mükerrer No. ile mürakkam bir kıt'a arsamn 
komİS)onumuzdan almaları ve şartnıanede yazılı olan şekildeki teuıioatlarUe ihale 
vaktinde komis)onumuzda buır bulunmaları ilin olunur. 

························································ı 2200. 

~~~~~~! .. ~:!!.~.~~~~!~.~~.~!~!.~~.~~.~~~ l 
Kuru ot 

Kilo 
135000 : J'_opç11 naklire ahk.tebi 

4700 : Halıcl ~lu LiMli 
2600 CiilhaDe "'Hastanesi 

80000 : llllWye Mektıelli 

1000 
• 
• 
• 

tamamı. 

Üsküdarda Selimiye mahallesinde Duvar dibi soka· 
ğmda maa bahçe 570 arşın terbiinde 2 No. ile 
mürakkam büyük ve küçük 14 oCta 2 sofa 1 mutfak 
beli ve saireyi müştemil bir bap hanenin tamamı. 
Galatada Topcalar caddes:nde 229 No.la fevkinde 
iki odayı müştemil 70 arşın terbiinde kirgir dük
kimn n1Sıf hissesi • 

Balada muham9 eaı)lk" ld'ı~Ji"ftdlece~ltden •Uzay~_._..__.~~...;._~ 
tlll'. Taliplerin yevmi ihale olan eon günün saat on dürt buçuğuna klı· 

' : Sanri MekseW 
65000 : 1'~~1! Mektebi 
5000 : Manepf"liıl t a 

• 2SOO Beyothmda Tım Tam maballeıinde 1eni Prfl. cad
deainfie 165 artın terbiillde 24-26 No.lu dört du
•anlan ibaret bir lat'a aqanan tamama. dar oartnameyi okumak ve teminah m8Takkate ita ederek müzayedeye 

İftirak. etmek lilre lstanbul Evkaf mtidürlU&ticde vakıf akarlar mtidürlti~-
U... mttracalları illn blunur. 

Evsaf ve möftemilitı hakkında lnal6mat almak itteyenler bu müddet 
urfında1 müayede oduma müracaat ederek ecri mitil raporlarını gorebilirler 

Mahliilit 
müdiriyetinden: 

Kıymeti muhammİDeli: Lira • 15 
Eyüpte Defterdar caddesinde polis merkesi karşısında münbedim olan 

te menin 30 çeki mıktarmda bulunmı taşları bir hafua müddetle müzaye
.,e .konmuştur. Talip olanlat kıymeti muhamnıenenin yüzde yedi buçuğu 
ı •. JJelinde pey akçe!eriyle beraber Ağualoeun on dordüocü Çarpınba günü 
saat onbefe kadar Çcnbcrlitatta Iıtanbul Evrkaf mudüriyeti binasında mah· 
IOllt kalemine müracna:i:ırı. 

K ara denit -ta ve mulhakah evkafı akaratından Bakırkoyimde Istanhul 
caddesindeki 37 numaralı dükkan ile cami sokqınd.~ 10 numaralı 

bbnhane icara veril:nek üzere muzayedeye çıkarı]mıı ve bu kerre pazar· 
lıkla ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanlann 13 A"ustos 
929 Salı güoiı saat on altıya kadar pey akçeleriyle birlikte Balurköyiınde 

bra derviş ağa camiı dahilindeki vakıf muteveıtiliğine nıuracaat eylemeleri. 

Erzak münakasası 
Yüksek Baytar mektebi Rektörlüğünden: 
Mektebin eylül rayesine kadar ekmek, et , sebze , meldilib 

hayvaniycai mevkii münakuacla olup talip zuhur etmememne 
mebni 28 atustoa 929 Çarşamba giioil saat t 4 te ihaleli icra kılı· 
nacatınclan talip olanlarm defterdarlıkta Müesseub tGccariye ve 
aürraiye muhasibi mca'ullüğlne müracaatlan. 

----------------------~-----------------------------
A. K. Satınalma komisyonuntlan: 

Bnn.. 
muhalif <1a. F.cnp 

sına müaaat ~d~ı-
naenaleyb Et 
yen Mehrr Yulaf 
zakerata S.~ 
ederle Ot 

J ÖdUa 
biyede kıtaat ihtiyacı lçiD kıta antiarına Wim tartil• Mllda 

1ntlharrer el'Jlit ~kat .,. ....,,... ye111inin 25-7•19 
haldıaren "'"* can IOlll'8 13 AğUlıtoe 29 s.ıı cbü ihalelea 
istd.,. 
aahh~k...;a iştirak ... zeyabD teklif -.ktuplaruu bir ıuİ 
rıı!m\.:~e ticJ'ltt 'esikasile diPıOZitolarile birlikte di~er bir uırl 
~ ~~~%»ah olarak yevnı ve -t muayyenden eyel lılehiyede mtt· 

e 'Alma komisyonuna tevdi edeceklerdir, ye\'!D •e saat mu~ 
~&. lliç bir teklif kabul edilerrn,.eceği gibi hariçten diler ıılretJe 

.4l l:abul ediJmiyecektir. 
J olanların tartnameleri görmek üzere komilyoaa muracudarı 

..ıtaame.lerio ~ vukuuada pol&a muraf& talibiae ait olmak üun beheri 
Jirmi kunıı mubbiliode g6nderiltıicektir. 

11000 : Baytar tathibt Mektebi • 
4000 : Tıhbiyei Askeriye • 

12000 : K•leli liaeei ve·te~elköy Mektebi • 
900eO : Piyade Ahf llhlatebi 
5500 : Haydar Pqa :u.aoe.i 

Balida mıtı.tarile mahalleri muharrer cem'an 514890 kilo Kuru ot llalida tak· 
eidab ine kilindıia veçhile 3 şartnamede olarak kapalı zarf .uretile satın alınacak-
tır. Münakuaları 15 • Ağustos • 929 P~ güaü eaat 14,30 da lanbulda Har· 
biye Mektebi )emekbaneleri ~ündel'i münakuamahallinde icra kıbuoaktar. Ta· 
liplerin prtnameleri için mezk.tlr JLömiafOQ iMura~ ve iftirak için de §&rtna· 
meleri veçhiJe huarla)acaklan teklif mektuplannı saati muayyenine kadar komit
yoa mezkur riyasetine ilmaher mukabilinde vermeleri illa olunur. 

MARMALAT 
KUTU 
~ : Elma 
2000 : Kayı• 
1000 : Erik 
1000 : Vitne 

••• 
Harbi)e mektebi için ballda cins ve miktan muharrer4kalemMarmalat aleni munakasa 
sııretile satın alınacakbr. Mimakasası ZI-~ustos-~ Çarpmba güniı saat 15 te H~r· 
biye mektebi yemekhaneleri unündeL.; münaka..118 mahallinde icra kılınacaktır. Tahp· 
lerio şartnamesi veçhile münakasa JJM1baUiode hazır hlllunulmau illa olunur. 
G edildi kiiçük zabit mektebi için 200 çekı Odun aleni munak.ua auretile atua 

alınacaktll'. Münakasa 21 • ~ualo8 • 929 Çarpmba g_unu saat 14,30 dıı Harbiye 
mektebi yemekhaneleri übilndeki IQtiaakaııa mahalliıade ıcra kılınacaktır. Taliplerın 
prlnamt>si için komis)ona müracaatları ve i,tirak içinde şartnamesi veçhile müna-
kasa mahallinde ha7.Jr bulunması ilin olunur. 

A skeri nıektepter ihthacı için 4000 kılo irmik aleni mıınakasa suretile satıa 

alınacaktır. Muriakasası 27 A~ustos 929 Salı giınu saat 14,30 da Harbiye melt· 
tehi yemekbanelen oııundeki mahalh mabausunda icra kılınacaktır. 'faliplerm 
prtnameai için komisyona nwracaatları n iştirak ıçın de şartnamesi veçhile muna· 
kua mahaUinde hazır bulunulması ilin olunur. 
•••••••••• 

Bakir kayünde barut '4hrikalar1nda imiltı barbl ye + latambul eatıaahna komiayonundaa: + 
Kaba !Leçe 450 kilo 
Beyaz keten terit 450 metre 

• Pamuk Şerit 200 • 
Dikiş makine teridi 13000 metre 
Keten Şerit 280000 aetre 

Balida cins ve mılı.tarı yazılı btıt kalem mlbıeme kapalı urfla mıinakuaya 
k«*muttur. ihalesi 28 · 8 • 929 ~mha pnü Mat y4 de ic:ra kılmacaktır. Bu hap
daki tarfn .. meyi görmek ieteyeoleiin iter gtin komityonmua muracaatlan •• mıi· 
_...,. iftirlk. edecekleri• te~mı havi teklifauaeleriui yemaü muayyeainde 
~ ,._.tılMha evvel Aalı.anıda Jfıaerkez ll&ua alma komiayonvna tevrdi eylemeleri. 

Jandarma .im~tbanesi Md. ilanı 
(90) Kilo komPrim• .kinin .ıalli ıııu.-. usuli ile ~- alınacaktır. 

Mtbllkata 18-8-29 Pazar glinü -.! 14 te lstarıbaldı Gedlkp'aşada jandar· 
.- ıtm.ltthanelind~ ,.pilacaRtr. ~-- imalltbaneden velilir. 

2 inci kolordu satın alma 
komisyonundan: 

Batday: KilD 
360000 
180000 
540000 

Kapalı zarf usulile · 
Pazarlakla mübayaa oluucakbr. 

Bilida irae olu.... ~ylar kısmen pazarlık ve kısmen ka
~ zarf usulile mübayaa v~ ihale olunaeakbr. Taliplerin temiaat
~e 19 - 8 - 929 ~esi paü Balakeairde 2. K. o. Ntıa alma 
komiaJ•una •üracaattan. 

Bidayeti ilin [24 • 7 - 29] Hafta (3) Nihayeti 
ilin [21 · 8 • 29) 

Kıymeti 
Kuraı 

30000 Boyacıköyünde Keru caddesinde 30 aqm miktanncla 
78 No. ile mürakkam çataaı çöbaiif iki odadan ibaret 
bir bap hanenin tamamı . 

70000 Tophanede Ketani Ômerpap maı..ue.incle cami İtti• 
aalinde 240 arşın al'98 üzerine mebni tamire mühtaç 
mektep mahallinin tamamı, 

9664 Balatta Hacı laa ıaalaalleainde lıkembeci sokatında t 4 
No. lu odaları müştemil iki dükkanın gedikten ari 
mahallinin tamamı. 

75'» ~çinde Boyacı kariyesinde Kona caclde.iatle 4 
No. lu bili heva ügir dlkkinı• altıda bir himeai. 

3480 Silivri kap111nda Haacı Karagöz mahallesinde Silivri 
caddesinde 38-44 No. lu arsanın tamamı. 

Bidayeti ilan (17-7-929) hafta (4) Nihayeti 
İlan (14-8-929) Çarşamba 

Kıymeti 

Kurut 
27 500 Gala tada şehit Mehmet pqa mahallesinde Osttıpçüler 

sokatmda 9 artan miktanncla 13 Ne. lu dftkkinın 
tamama. 

137SOO Huköy Piri pata ••laallesinin Dere sokajında 
takriben dirt dönüm miktarmda atik ve cedit 43 
No. lu maa müıtemilit bostanan 60-120 de hiueai. 

70000 Galatada Yolcuzade mahalle Yolcuzade Mkapnda 
94 ~m miktanada Sl No. lu abfap mektepten mür 
kalip baaenin tamamı. 

62500 Çelebi otlu Aliettin 1Uhalleainde Yeal cami avlu-
8'1Dda 84 atik 60 ~it No. lu ahtap dükkinan dörtte 

bir Ü••'· 
.500 TopU.,.da F--.. lllltan c;amii 
mi~ tatt.r . 

,._.liııılakj emlllıp malijile dött hafta mtddetle aleni olaillk 
miuyecleye lmnmuttur. ~~eye qtirak edeceWer laymıetia 
yüzde ~ buçutu niıbc:tinde teminat olarak c16rdüncl h~ 
nm ihale poü aat on dört ~uçukta Çemberlitqta latanbal 
Evkaf ıalcliiriyetinde Mahlôlit _.emine müra~tları. 

Doktor UllCIE~ 

ka.tınl al" haBtanesi Cilt 
Fireogi Hekimi 

iCevat Kerlnı • ..;... ... _16.._1---1~~1--1•---. 
i T.ırb de Eski Hilali ahmer • 
i bına.;ı. Tel: lstam. as2.2 
'-m, .. .,.~ .. ________ ., 


