
BÜYÜK JlIIMAR 
ANKARAYI 

NASIL BULDU? 

"~feıuleketin ikliı11i

ne ve içtiınaiyatina 

uygun bir nıesken 

tipi bulınak Hizını!,, 

Ankara 17 Temmuz 
Ankarayı genç cümhuriyete 

layık bir merkez yapmak ir.in ilk 
ciddi ve büyük adın arbk filen 
ablmış bulunuyor: İmar müdiriyeti 
icap eden kanuni salıihiyetlerden 

baş-ka mükemmel bir Planla da 
mücehhe% olarak bir müddetten 
beri işe başladı. 

Yeni Ank.ar~ planının sahibi pr. 
Y ansen ise planın ar.aziye tatbjki 
için çalışıyor Bu iş bir ay uzayacak 
tı .• Cünkü professör gelir gelmez 
kendisine gönderilen tapografik 
haritaların, şehrin hakıki vaziyetine 
uymadığını, şehir haritasında gös
terilmeyen bir çok yeni inşaat ya
pıldığını ve yeni sokaklar, cad
deler açıldıgını görmüştür. Bazı 
tegelesin, meydan ve yolların yeni-

den ölçülmesine sebep olan bu küçük 
hata ve nok&anlara rağmen, An
karanıo iman meeaisi doğru, t~h
likesiz. bir istikamete girmiş de
mektir. 

Bu saglam ve güzel başlangıç 
kolay olmadı. Senelerden beri sa
ğa, sola bucaladık, durduk. 
Sonra Ankaranın imarını evveia 
eski belediyesinden bekledik • 
y e g ii n e ç a r eyi ş eh r c m an eti 
teşkilatında gördük. Fakat be -
lediye gibi., emanet te meseleyi 
halledemedı • O kadar ki , her 
tehremini . beye bir plan gös
terdiği ve ınşaatın başı boş olma-
dıgını söylediği h"lde, bugitn so
kaklan ancak arsa ve intaat sahi
plerinin keyfine göre çizilmiş bir 
cebeci karşısındayız! Buraöı garip 
bir şehir parçasıdır. Ahşap ve ke-
rpiç inşaattan sarfınazar, bir şehir 
hesabına ne ka,dar çirkin ve ipti
dai inşaat 'kobil tasavvursa hep 
arada tesadüf edilebilir. 

Mesela hat boyunda cephesi 
· yalını. il<i ·metreden ibaret, fakat 
'üç katlı bir bina yapmışlar. Niçin? 
Belli değil! Arsa qahah ? Hayır ! 
Çünkü dört st;nc evvel o binanın 
bnlunduğu yer arsa bile değildi, 
arpa tarlasıydı ! 

Bir taraftan her biri milyon kıy
metintle rearni velıususi büyük bina
lar yopıhrken, bunlann civanm kötü 
i~tidai. ve İnzibatsız. inşiaat ile çr
kml~ı:tırmek, diker tarllftan şehrin 
yegan ı fakat dar ve ivicacb =>ad .. 

. .desi üzerinde aonradan on, on beş 
milyonla istimlak enilt-meyec~k bü
yük. inşaata müsaade etmek .. 

lşte Amcrikada y;tdi sekiı. sene
dir devam eden hat! 

J-!akıkatte 25 - 30 bin nufus için 
kerpıçten yapılmış bir kasabayı 
adeta cebri bir istihale ile bugün-
kü 70 bin, yannki 200 bin nufu
suna kifayet edecek medeni bir 
merkez haline getirm<'k için yal
nız bilgiye degil, ayni zamanda 
büy.ük rnasrafada ihtiyaç vardır 

1 
lınar müdüriyeti y Samsen 

•plinı onun neticesidir. Ç\lkmu geç 
'kaldın? Elbette 1 Yalnız zaman 

'!cıgrat adresi: Lltanbl iKDAM 
Telefon: lstanbul 1797 

Cümhuriyet için, haık .için 

An~ara imar rnüau Nğtinac: Mo:.yö Yansen ve rnüdurlük 
erkanı harita b~şmda 

l kaybedilmiş olsa bir dereceye ka- hesaplamak olmalıdır. Bu ya ... 
dar .mütuelli olabilirdik. Fakat ca hafaıun büyüklüğü mutlaka 
.şehrin ı.aranna bir çok hatalar kendisini gö.stcrecekti. 
yapılmıştır ki, tamiri pahalıya mal Ankara şehrinin bu zakın mazisı 
olacak. her halde bütün büyücek 'fürki) e 

İ şehirlerinin belediyeleri için ibret 
.. mar müdiriyelinin işlerinden ahnocak derslerle doludur. 

bınde bu hataların sebep ol duğu [Mabadi 3 nei safamızda) 

Valiz 
Çok seyahat etmiş olan aziz 

arkadaşım Y akuı, Kadri, yola 
çıkmadan, lıana şimdiye kadar 
hiç bilmediğim bir t!ndişe tel· 
kıh etmişti: seyahııtta valiz mes'· 
elcsi. llaM\ demi~ti ki : . •' val~z· 
ferin güzel dt·ğilse :T.nhmet edıp 
cYahata t•ıknııı, değnıe7. Zira 

JıiÇ bir J~rde iyi nmamele gör
meı in. Vapurda. kamarotlarnı, 
hizm<'tçilcrin sıma itinası, hep 
~alizierinin kı) rneti ni petindc-
dir • Valizler adi mukanadan 
, e , nhut fiberden i!lc, bilhassa 
Paris ve )li J,lnulra iŞi deği1 c 
halin harnp: i tecliğin ) apıhuaz, 
ca~ırdığm gelme;,.. ofrada en 
kUtii , c~ri ana ayı rıdar , yemek 
t!H!Yl ~n ı;onra gc•tirilir. Yolcu· 
luğun dc•rnm ettikçe muhakkı~ 
ve nıiistt•hzi hakı~lnrm çc,ııherı 
orta ında bunalıp kahrıoııı . 
VardıJ;m şehirlerde ayni hal. 
Hnmnıallnr e yanı kaldırmakta 
ıınzlımır • Çnğır<lığm otomobil 
geçiıı gider. J)i otellerde ya 
hiç yer bulamazsın ve yahut 
,eu kötii odayı - t-rirler •• , 

Gerci ilk defa 'olculuk ) ap
mn ord;.m. Şinıdi)e kadar da 
çaı~ta ~ iizünd~n. başıma böJle 
işler gelııu-nn,.tı. Fakat Yaku• 

Yılan hikayesi S y ©\ 1t Ô U Ô 
bun sihirli muha)) ele,.ini tanı· 
maklu hcraher tecriibt•'e k•)· 
met verip dt-diklcrini hiçe sııy• 
madun ve hcmNı iki valizimden 
birini tazeledim. Fakat bu da 
kafi del(ilmi • Papa otur11ıuş ıŞ ö 1r ü ifil yan 

c~vap bekliyor · föıı=Dc§!Oö~t 
Ankara, 18 [ telefonla J 

M. Papa dün ve bugün Tevfik 
Rüştü beyle görüşmedi. Söylendi 
ğinc göre yunanistan dan cevap 
bekleyormuş. Vaziyet olduğu gibi, 
bildiğiniz merkezdedir. 

Ne bir adım ileri, ne de gerile
mişıir. Her halde Yunan meselesi
nin sıkıcı ve Yunanlıların talimat 
nakaratlarının usandırıcı bir hava 
husule getirdidiği ve hüsnü niyet 
namına bunlarda hiç bir şey olma
dığını bir kerre deha teeyüt ettiği 
nmnmi bir kanaat hükmündedir. 

Adliye ve ıııaliye 
vekiJlerinıiz · 

İzıı~fre gidiyorlar 
İzınır gnzetı-ll'rinin \'Crdı'ü· 

J ~ •ııat· dl' n 1 nı.ı. u. ~t ~oıe, a 1}(' \ekili Mnlı-
mut ı., at \C ınalı}e \C' •1 S 

1'.I 1 • Jl'J· 
('Oğlu Şiikrü fır, ler aırw,to . 
1 f 1 . • ı- ,.. ıpı ı-

( ' " .ı 1ının· ıridec•·ı.ı d • t; 'h CJ' ır. 
!\lal )l' \('kılı lzınızdl' hiı· ~, .. 

~un 

kal.arpk ~oleü~ıe bulunan ai
feı:ı nczdıne gıderı>J..tir. Mali)c 
\ekili yirmi giin kadar Golciıkte 
i. tiralınt edrcekl<'l'dır. !\laJınıut 
E\a( 1 r. bir ıniıdcl<·l İzınirde k·l 
lrı<'ak \C oradan BergcınrnHı gi. 
<lı·c(.·kti r. Bcrgamadnıı U\ deti11<li• 
lı tinıhat içiıı Kıı~nda ındaki ı;if
Jikleriıw gidt><·c·klt•nlir. 

Romenlerin 
hediyeleri 

Romen talehe .. i tarafıııdan 

Suı. Bey servis yaparkwl) •. 

Büyük tenis turnuv~sının dömi 
final maçlan oynannuştır. Sedat 
Şirinyana, Knrak\lil:a Süata mağ
lup olmak surcti!c tasfiyeye uğra-
.;.ışlardır. Bu gün Süat ve Şirinyzı..ı 

· final ma ını yap:ıc:ıklardır. 

ta)) arC' haht~rlc .. ri 
Moskova. 17 [ A.A J 

Hü, iik do tuw hu efer ra· 
hatanı; sclbedecek bn ka teyler 
ih lccli . dedi ki : 

" '\eni c,aııta .•. l<"'akat bu 
kötii hiı· uılizdcn farklı değil ki! 

Sc,ahat adabHıı §İmdi, on· 
raclan· görrnü~ , o' uz . bir in· 
sanlık tnnzim edi)or. lnsumn 
ha) ngı olmnsında hiç 7.arar ) ok, 
fakat CŞ) anın nı;il olması şarth le! 
bir ,•aliziıı tH')&hatta itibar gör
mesi için yalmz İ) i cinsten 
olması 'eti nwz. Bir az eski 'e 
yorgun °oh11u ı , liı:.r..ını • Bu eti· 
ketler ne kod11r fazla ise, yani 
, aliz diim avı ne kadftr çok 
doln .. mıs ·ol~r a sahilıinin de 

) .. 
itibarı 'apurlarda, ~mendöfer· 
lcrde , otellerde o nispette ar
tar. Hir ~ok kinııH•lerhı Bü) iik 
otellerin ·tikctlnini miımct 
, e ı·icn He ~ hatta J)rtra ile tcda· 
rik t•derc•k 'Hılizlf'rine )apı~hr
dıklurım hihıu•z ıni in'!,, 

c.• 'Htlun ı;thle\C)iın. hilnıi· 

)Ordnnı. 
Uilrtimi ıılnıış olnımm)dım, 

t•tiketli \ulizleriru olmadığı için 
) ola çıkmnktnn 'ıız :,!t'~ect•ktim. 

Alınwt Haşinı 

Jak Basa t ef. 
· ile müvaceheler 

~.ırut şirketi müessiselerinin 
ı. das eyledikleri irtişa rezaleti et
rafındaki tahkikata dün de devam 
edilmiştir. Yedinci f!tÜstantik Na
ZJm bey .dün mevkuflardan Leon 
Fresko efendiyi isticvap eylemiş-
tir. Akşam üzeri müddeiumumi 
Kenan beyin nezdinde mevkuf
lardan Jak Basat ef. ile şahitler
den bazıları muvacehe edilmişler
dir. Bu müvaceheler iki saatten 
fazla sürmüştur. 

J::tanbd Ankara Caddesi 
"İY.D.'\M,, Yurdu 

"'r 't<ıııbu.lda ilk mek'1epler 

Yapılacak 23 mektepten 
biriiıcisinin temeli 

diin ıne·ı,.asiınle vazedildi 

Şehremini Mu
hittin Beyin bu 
resmi, bir arka -
daşımız tarafın -
dan tesadüfen 
alıomışbr. Bu gü
%CI fotojraf Vali 
beyin emanet ve 
vilayette çalışma
kla ve yorulmak
la gesen giinle
rin cuma günü 
kırlarda nasıl ac
ısını çıkardığını 

göstermektedir • 

temel tafanı koyarken 

Şehrin valisine 
temiz hava aln· 
ağa dahi çok gorecekler var mıdır, yok mudur, bilıniyoruz. Anca~ bı .. 
o kadar mesuliyetli bir iti omuzlarına yüklenmiş insanlara bunu hıç le 

çok gönnüyoruz. 

Ticaret odasinda dünkü intihap 
Ticaret oda

aında münhal -
bulunan iki aza
lık için dün od
ada intiha bat 
yapılmış, sanayi 
ve ticaret erba-
bından 60 zatrey 
istimal etmiştir. 

Reyler cumartesi 
günü tasnif edil
ecektir. Fırka -
namzetleri :ıahire 
borsası re i s İ -
Murat beyle zır
aat bankuı mü· 
pürü Cevdet be· 
ylerdir. 

• • • 
Zaire borsası 

intihabah ı ç ı a 
tefrik edilen he
ret Cuuı•rtesi 
günil toplanarak 
intihap gününü ve e&aslannı teapit edecektir. 

p PY"!!iliiıı o= 

Y~tla İsta~bula gelen Alman talebe 
· •. ;elırimiz bir Alınan }atıyla 

13 \lman l i talrbe .. 1 gelmi..,tir. 

Buı 1 ı il r Br-0nko .ı ı ınindeki 

\ lmuııın keudi plı) la seyal t 

Yat, Lanızig-Halleden harekN 
etmiş \'e \ arııa tarikiyle Jima111-
ını1.a gelmiştir. Gazi Hz. ııe '<'rilıııck üzere ~ehre

miııi f\lulıiddnı Be) c te\'di olnııaıı 
lıe<lı)eler dun Aukurn)a guııd('- / 
ri1mişlir. j 

( Sovyetler kanadı ) ismindeki 
tayyare Parise muvasalet etmiştir. 
Tayyare 960 kilometreyi S saat j 
17 dakikada kat'etmiştir. 1 

Tahkikatı idar eden nÜ'" an
tik Nazım b ) i tint ! n e m1-
vacehelerin hitamında r ı .. n!Jciu
JDUmİ Kenan beye iz hat 'ermiştu. elım ktt·rliı t ı. 

Lise talebesi Şdırimı de bir 
mu<ldet kaldıklaıı ~oııra ) uııa· 
ııı tan \:e ltalya)B gıd reklerdir. 



i icmal+ 
Kilitli ka a ~~imalı hen.dinde 

---
ihtiyaca kafi 

Kibrit fabrikasında 

Sinoptaki kibrit 
makinaları işi. 

Meşhur hikayedir: Milyonerin 
biri kocaman kasasının içine gir
miş, paralannı sayıyormuş. Bu es
nada yanlışlıkla kasanın kapısı 
kapanmış, anahtar dışanda kaldı
ğından mal sahibi onu içeriden 
açamamış ve açlığmdan ölmüş. 

Milyarlar içinde açlıktan ölmek! 
Bnim iktisadi vaziyetimiı de 

bana benziyor. Elim bir manzara: 
lstanbulun 60 mil yakınında ve 
deniz kıyısında kain olan Zongul
data, o meşhur, bitmez-tükenmeı 
kömür havusına Rusyadan, Doneb 
havzasından maden kömörü geliyor 
ve orada bile bb.imkindcn ucuza 
satıhyor .... 

mıktarda su var. 
Kadıköy ve Üsk udar 
halkı artık susuz 

kal nıayacaklar 

Eski şirket makinaları 

satnıak için 
Maliyeye müracat etti. 

Hiç gülmeyelim, :ıifayahtn ve 
' matem tutalım. Doneh bir deredir 

''C bir havzadır, oradan Don nehri
ni bulmak, Azak denizini ve Kara 
Denizi geçmek la11m. İstihsal ve 
nakJfye masrafı o kadar u olmalı 
ki rus kömürü bizim ocaklanmızın 
üzerinde bize rakabet ediyor. Bizim 
kömürümüz. aı veya fena mı? Asla. 
Zonguldak ve Ereğli havzasının 
dünyanın en zenginlerinden biri 
olduğu resmen anlaşılmışbr. Bu 
kömür bizim ihtiyacımıZJ defetmek 
şöyle dursun bütün şarki Akdeııia 
memleketlerinin ihtiyaçlanna da ye
ti,ir; Çünkü o havalide baıka k8mfir. 
yoktur. Er geç bütün tarld Ak-de
ni:ı bize muhtaç olacakbr. 

Şu dakikada İM blu lngiJte-
reden 'H Rmyadan lıtamür geliyor. 
Ne tenaku:r.J 

Erbabının ffadeaine •5re hav
:aamıu liyılo ile ifletmek ve ihra
catta IMl)unrnalr içia bir milyon 
iaterBn liran clereceımde l>ir aer-
mayeye lüzum vu. 

Bir milyon iaterliıl, yani on 
milyon tlrk liran nedir? Beyoflu
nun C5teainde1d yeni infaata iç ae
nede 50 milyon Bra ,.nti. .. 

Demek ki ikti&adiyab idarede 
~üçlük çekiyoruz. Bu para buluna
biliı. Ocak ta mevcuttur Ye pek 
yalonmmdachr. Bu kaynatın bak
lu ile ı.tiaman o havzadan bqka 
latanbul tehrini de ihya eder, bu
nıı mGhim bir ıau'at merkezi ol-
ur. 

Neden ihmal ediyoruz, ne du
l'Uyorm? Zonruldalrta Halan yok. 
Eena havalarda tahmil ve tahHye 
•abil değil. IJ, tqJplita tabi tutu]. 
mamış, Külli bir aciz içindeyiz. Bir 
..Ulyon ~tem döldln, J.er sene 
beş m iJr«m iaterlin ahnl Allah bu 
lıavaliyl bir ıan'at memleketi ol
mak üzere yaşat:mıfbr. Bu darhk 
ıamanmda Tüldyeyi derhal bollu•at HrVete ulqtıraeak ıebepJu
den biri de kömGrdür. Sulh halin
de de, harp halinde de hu madde 
bize elsetUdir. Havı.ayı Umanlarla, 
yeni VUJtalarla tedm ettitimiz 
pn memlekette im fu .. duyaca
IJı. Ne clunıJOl'Ut aiP1 phfau
y~ruz? 

Adanada sıcaklar 
Adua 17 1 Huut) 

• Dueeei 'hararet 30. Hava ,ezel 

Pathfinder Pariste 
Leburje, 17 (A. A] 

Romadan relen Pathfinder 
tayyaresi saat 17,31 de karaya fn-
mişth. .. 
. , 
Macera romam : 2 

Müthiş şeyi 

Maurlce leblanc 
1 inci kısım 

Arkadaşının kolunu tuttu: 
- Bana bir iyilik yapacaksın, 

dedi, Mis Bakcfild şimdi ) alnı:1~ 
Sen arkada§larını meşgul el. 

Ben de kcndisile serbesce görli· 
~eyim. Dört beş dakıka o kadar .• 

Üsküdar ve Kadıköy hu yat 
susuz. ka}mıyacak. Çünkü şirketin 
300,000 nra sarlederek Elmalıda 
yeni vvcuda getirdiji bentlerde 
l ,f;()(),000 metre mikibı su var. 
Muhtelif vadilerden akıp gelen 
sulann vucuda getirdiği bu gö~ 
Anado:u yakasını Kanunuaaniye 
kadaı su•u:ı bırakmıyacakm. Etinde 
kos koca bir göı bulunon terkos 
şirketini JstanbuJu sık sık susu:ı 

bıraktıgı :ıamanlarda Kadıköy ve 
Üsküdarlılar kendilerini mes'ut ed
dedebilirler. 

Aeçenlerde emanet hey'eti tef
tifiyesi bentleri ge:ımişti, Bu me
yanda biz de tesisab gördük. 

Bentten geıen su evveJi teı'fİh 
havu:ılanoa akıyor • .Elli metre tu
lüne on beş mete kadar arn o:an 
bu havuzlarda au kum süzgeç
lerden aüz.\iidükten sonra fabrika
ya gidiyor. 

Fabrka son ıiıtem yeni maki
nalarla techiz edilmiştir. Üsküdar 
ve kadık6yüne lifi au, fabrikadan 
en küçük musluklara kadar sevke
diliyor. Terkos .şirketi gibi paQyan 
boruda yoktur. Bundan dört sene 
evvel n ta~ki .endin sulan tutan 
bir kumını yıkJDlf ve Anadolu ya
kan bir hayli ıu sılonbaı geçinni4ti. 
Fakat şimdi bendin her nevi su 
t.uyıkına töre hesap edilmiş terti
bab vardır. Binaeoaleah yeni bir 
kaza baduauna imkiA yoktur. Ha
ber aıdıgmı:ıa g6~ firket etindeki 
auyu temiz bulundurmak için gölün 
buıundu su yeri de aabn almışbr. 

Antrepo buhranı 
Limandaki antrepo buhranı· 

nın biitün şiddetle devam ettiği 
"Ve tüccar eşyasmın kısmen mav
nalarda beklediği, Liman şirketi
nin antrepo yerinde kulanmak 

üzre ~iraladığı İn ônü vapuruna 
qya tahmil edilmektedir. Vapur 
bu akşama kadar dolmuş olacak· 
tır. Rıhtım şirketi yarın haliçte 
bir antrepo açacaktır. Fakat bu 
antreponun dll ihtiyaca kafi gel· 
mediği anlaşılıyor. 

Binaenaleyh söylendiğine göre 
Liman eirketlnce ikinci bir vapur 
daha kiralanacaktır. Tic.ar~t oda· 
sının Aııkaradaki tqcbbüsatı 
müspet bir netke yerirse ticaret 
odası da bir taraftan antrepo aça· 
rak buhranın ' izaleeine ç,ahşıı· 

caktır. 

• Madrid, 18 {A.A] - inhisardnn 

evel İspanyaya ~trol "eren ecndıi 
kumpanyaları iJe hillcumt, ihracatın 

mıktarı ve tediyatın ~ekli hskkında 

mutabık kalmışlardır. 

Mi İuıbcl Bekfıld ..• 
Simon sordu: 
- İı.abcl, kararınızda duru

yor musunuz? 
- Dün nasılsa bu gün de oyle 

Tabii yamı da öyle olacak. 
- Fakat.. biz tamşah daha 

dort ay olmadı. 
Y '? - anı .... 

- Yani gayri kabili tamir bir 

Edward, Simonun spor arkadqı 
idi. Viskiyi, barı çok severdi, fa· 
kat iyi arkadaştı. Kadınlara dotru 
yaklaştılar. Edward, Misin arka

da§ları ile mqgul oldu. Simon 
de Misin yanma gitti. 

harekete girmeden, akıl \'e şuuru· 

nuıa dam§ıyorum. 

- Aşkıma danı§ID•)Or musu
nuz? Simon, ben sizi eevdiğim 

gündeııberi kalbimle kafam ara· 

sında bir ayrıhk görmedim yarm 
beraber gidiyoruz. 

- leabell Mis Bakefild sade, son derece 
sade gcyinmişti. Üstiinde zinet 
namına bir şey yoktu. 

- lsteısen yarın babamla gi· 
deyim. Fakat biliyorsun ki, ejer 

Yeni yapılacak kibrit fabrikası 
araalan ve eski f abrikalann maki
nelerinin mübayaaın için Sinppta 
aulunan kibrit inhisar idaresi me
murhrnndl?n Tevfik ve Kemal bey
ler latanbula dönmüşlerdir. Eski 
mefsuh kibrit şirketi yakılan fabri
kanın mıakineJerin satmak için
maliye vekaletine müracaat etmif
tir. 

Makineler hususunda itilaf edi
lebileceği ı.annedilmektedir . İda
rece yeni arsalann fabrika mahal
line aalih olup olmadığı anlqıl

mak üue Sino'ba bir fen memu
gönderilecektir. . . .. 

Kibrit inhisarnidarcsinin Avru
paya sipariş ettiği yeni küçük kutu 
kibritleri ağustosun 6 smda piyasaya 
çıkanlacaktır. Kutu:ann içinde 40 
kibrit vardır, fiab 2 kuruştur. Bu 
küçük kutu:ar ye:ek cep;einc ko
ııacakbr. 

Çakmak inhisarının tatbikin
den sonra piyasada çakmak taşı 
bulunmadığı ya:r.ılmışti. İnhisar da
ireai mesele hakkında tahkikat 
yapmış, esnafm taşlan sakladıkln
kı gidi gi:ıli ve pahalı satbkları 

neticesine vanlmıştır. Bu hususta 
çakmak inhisarı idaresi müdürü 
Tabir beye görüştük. Kıymetli 
müdürümü:ı dizor ki: 

"- Gümrükte beş · bin kiio 
taş vardır. Kimse gelip t e 
gelipte taş istemiyor. 

0

dare 
piyasada saklanmış çakmak taş
tanni meydana ÇPtarmak için ug
ramaktadu· 

Çaakmaklan damgaiamakaiç.in 
fa:ım ge:en pellar darphanece ya
pılıyor. Oo beş güne kadar çak
maklar damgalanacaktır istihlak 
kanun mucibince eveice kulianmış 
olan çakmak için 3-~ ay mühlet 
verilecekdir. 

Bilahara, 25 kuruş eveke alın
dl}ı için 75 kuru şdaha aılnacak
tır yeni çakmak inhisar resmi 100 
kdruştur. 

Çakmaklara inhisar resmi va
ıandan sonra çakmak fiatlar} arta
cağından Ye bu ise müstehlikin 
işine elvermeyeceğinden çakmak 
satışlannın az.alacağı buna mukabil 
kirit satışlannın çoğalacağı anlaşıl
maktadır. 

ı..,elaketzedelere yardım 
Tral:rı.on ve Riı..e ve havalisin· 

deki af etıedelere yardım etmek 
için bil' te.~kilat yapılmasına karar 
v~riımiştir. Bu teşkilata Trabzon 
ve havalisi meb'uslan ün oyHk 
olmaktadırlar. Mua\:eıwl hcy'cti 
her yerde şuheler tesis edecek 
ve va~i nııkya ta faali) t'tte hulu
nacaktır. 

yfüJcrindcn hiç tc belli etmiyor
lardı. Simon düşiindii: 

- Peki, dedi, fakat bt~n baha· 
nı7.dan sizi isli'ınck tar~ftarıynn. 
O sizi ~cvdiğini bilmiyor. 

- ller şeyi biliyor Simon. Ve 
bizim a§kımı1..dan hoşnut olnıaı.Jı
~ını da söyliycyim. Üvey annem 
;._,. huna hiç razı değil.. 

- Fakat ben hir kerre göri.i· 
~ec.eğim. 

- Görü~ ]~er reıJ<lederse, 
bu akşam beni görmeğe gelme. 
Y arm öğleden bir az evvel beni 
nhtımda, vapurun iskelesi önün
de beklersin. 

Simon sordu: 
- .. Son havadis,, i okudunuz 

mu? 
- Evet! 
- Peki, vapurla Manşı gcçe-

cqiz, korL.:muyor musunuz? 

Bir nakız 

" Sanasaryan ,, 
hanı kimindir? 
Ermeni patrikhanesi 
meclisi idaresi diin 

içtiıııa etti. 

Sanasaryan hanının idarei husu
siyeye mi yoksa Ermeni patrikane
ainemi ait olduğu hakkında tahad
düs eden davanın ilk muhakemesi 
neticesinde mahkeme Hanın idarei 
hususiycye ait olduğuna ka:rar vu
miş, fakat geçen ıün temyi1 mah
kemeKİ bu karan tahkikabn nok
sanlığı cihetinden nalczeylemişti. 

Bu karar ubiren patrikane lehin
de görülmekte isede nakz.m sebebi 
esaslı ()}mayıp ancak tahkikabn 
noksan katmış olduğu cephesin
dendir. 

Temyiz.in bu nakzı üzerine pat• 
rikane meclisi idaresi bir içtima 
aktetmiş v e vaziyeti müzakere 
eyleın'iştir. 

IR ize ve oftaki 
felakete ait 

yeni taj-.silat. 

Sıhhat 

Suda boğulnıak 
suretile öliil' 

Yaz sıcaklanndan herkes de~ 
koşuyor, bazı tecrübesi1 ve nı~ 

zenesiz acemiler hallerine bak~ 
ilerliyor, boğulmak teklikmne """: 

Riıe, 17 yorlar. baulanndada suya gired., 
Seylap tahribab hila devam fenalık hasıl oluyor. Bunlara 11.ıf 

ediyor. Askaros ve lyidere gibi ne yapmalıdır? Suya girer ~ 
büyük dereler mecralannı değiş- fenalık gelmesinin sebebi tudld 
tirerek önlerine tesadüf eden ev, yemek yer yemez hamama ~ 
arazi ve hayvanah alıp rötünnüş- lerde olur. Baulanndada a1ak .. il 
lerdir. Derelerin sürükleyip getir- rurken fenalık huıl olur,IJaenö~ 
diği ev cnkuı günlerden beri de- de asabi bayılma olanlar bi~ 
nizden kayıklarla toplanmaktadır. soğuk 5u temasında ayılabilirlefo • 

Deniz ortasında kütükler üze- adamlann derilerinde birdenbire ., 
rinde bir çok çoban köpekleri mtZJlık olur. Bu kırmız..bğı gö.,wı.c' 
kayıkçılar tarafından kurtanlıp sa- derhal sudan çıkarmabdU'. Bir~ 
hile getirilmiştir. Lenfavi olanlarda ise ani oJa11""' 

Deniz. ortasında bir çok ehli yüzde solukluk görülür. Onlar IJ 
hayvanat leşlerine tesadüf edil- kendilerini kaybederler. Gerek t' 
mektedir. gibi bayılmalar ve gereluıe acettİ' 

T o pi anan enkaz arasında mü- lik yüzünden suda boğulanla.4' 
teaddit çocuk beşikleri ve ev eş- evvela şu haller görülb. DeıJıl' 
yası bulunmumuştUJ'. iri iri yllan- girer girmez; kulakta, çınla~ 
Jann deniz.de, kütükler üzerinde uğultu, umumi sıkıntı, &erse~ 
imdat· bekledikleri de görülmü.ş- hasıl olur . Bu hal lıarJlSI"""' 
tür. aksülamel yapar. Fakat ıuun,,, 

Dün Vizor ka riyesinde yeni bir mez. Su yutmamak içfn nefes ,} 
heyelan olmuş, beş ve toprak al- mak istemezse de dayanamaz, ., 

Y nphğımı:z. tahkikata nazaran, 
Sanasaryan hanı varidahnı idare 
eylemek üzere müt~ekkiJ bulunan 
bir komisyon her sene ermeni mil
leti namına 10 genci Avrupaya tah
sile göndermekte, Ermeni hastaha
nesiy le eytamhanesine -muayyen 
mikdarda yardımda bulunmaktadır. 

tında kalmışhr. Evde oturanlar gulma başlar. Burada ölümün ,,. 
- vaktile kaçtıklanndan nüfusça z.a- bebi havasızlıkbr. Bu gibi ı.aJ .,. 

yiat olmamıştır. "' zim z.emanmda girenlerde oldol' 

Hukuk mahltemesi bu dayayı 
yeniden rüyet edecek ye kararım 
verecektir. 

- -
Emanelte 
llişvet lana bazı tahsil 

ıncnıurları 
Şchrinıizdeki maliye ~ubele

rinden biri indcl..i bazı mcınurJar 

bir işten dolayı rı~vet alma~a tc-

ebhüs t•tınic:lerdir. .Bu mesele 
,;,. - ':t 

evelce hah•'r ahnarak sıkı takibat 
5upılması yiizünden memurlar 
işten tasav\'\ar ettikleri kadar 
mü tcfit olamaını~lımlır. D .. ftcr· 
darlık işe vaıi)el etmiş ve bir knç 
memul' tahtı ıanna alınmıştır. - ----
KücUlc telgraflar 

• Londrn, 17 IA.A) - KıraJın, 

sıllhi vaziy..tindeki iyilik memnuni· 
) f'Iİ mucip ol:w:ık sur,.ue ilerl,,mck· 

tedir. 

* Nu)ork, 11 (A.A) ~ ·United 
States Um.ıs• gazdr.si gclt:c,ek 5enc 
her biri 5fı ton haı'mind~ iki posta 

vupuruıııın iıı:1a&ıoa ıbaşlanı lacafcını 

yirmi hl·şer milyon dolara mal ola
~k olan hu iki tzcn1inin inşasının 
1932 scnl'simlı:ı- bitecPğini yazmak· 
tadır •. 

• Tampa (l-1orida) )7, (A.A] -
f'lorida hülümı•ti dahilindelci hanlca
lardan 14 ü daha bugün kapılarına 
knpamı~lardır. Bu ~urctle son 15 
gün zarfında iflas ~den hanka)ar 
22 yi hıılmuştur. Bu hankalardal.:i 
ille\ ıluaı yekunu 23 milyon dolardır. 

• Mo kovn, 17 IA.AI - 28 A· 
mcrikalı tacirden miirı·kkep l ıir 
lıeyet Lura)& gcJmişıir. 

na ra~men kararından ir~ilme
mişti. lsabclin babası şimdiye 
kadar Si mona, ne zaman gôriiş-

cler, nezaket gostermckten hali 
kalmamıştı. 

Lord, Simonu güriint::e: 

- Gel bakalım delikanlı, dedi, 
her halde veda için Aeldin. Yarın 
~eyahata çıkacnğımı:t.ı hiliyorsun. 

- Evet, Lord Bekefıld, bunun 
için sizinle bir az konu~mak isti· 
yordum. 

- E, konu!: bakalım ne ko
nuşacaksın? 

- tord Bekefild, siz pederi
mi tanırsınız. Djyefte ~emi mü
cehbizidir. Fransanın en kuvvet· 
li ticaret filosu sahiplerinden biri 
lieıi bu noktadan fazla bir ~ey 
söyleyecek değilim. 

Seylip ve heyelıinlann sebeq gibi ihtikanı dimagi vekayiinde 1 
olduğu maddi basar hesapsı:ıdır. olur. Bu adamlar sudan çıkanh~ 
Rizenin yanı ba,ında Romalılar tekmil vücudu morumtırak bir reY 
z.amanından kalma kale civan ya- alır, ba:z.i mahallerde lonnm n~~ 
nlmış, burası tehlikeli bir şekil lar olur göıleri yan açık d~ 
almıştır. kilitlenmiş, ağzında au ve lı8r"" 

Ofta za)iat pek çoktur. Çarşı- doludur. Eğer suda az kaha..-' 
aıcda 150 dükkin olan mamur ka- On ,.JI kurtulmak ümidi vardır. uı> JY 
dahor nabiyesile kendi ve hadı- bunlara karşı yapaJacak şeyler .ti 
köylerinin seller tamamen alıp dır. Onlan da yarın babııedariz. 
götürmüştür. Nufus :r.ayiab bin Loknıan Haki; 
itişi kadardır. HilaJiahmer bir mu- ~ 
avenet heyeti göndermiştir. Trab- w;, >\!!!!! 

:ıon valisi ıdakeı mahallerini rex- IC OcOlf haberler 
miştir. 

Sırplar - Bulgarlar 
Belgrat, 17 (A.A) 

Strogadan bildirildiğine göre 
17 Bulgar komitecisinden ibaret 
bir çete arnavut toprağından aırp 
hududunu resan kurbunda geçmiş 
ise de makamatı aidesi tarafından 
gönüllü köylülerle birlikte çıkan

lan polis müfrezeleri komitecileri 
hududa doğru püskürtmüşlerdir. 

* ·:+ -X· -
Belgrat, 17 (A.A] 

jurto Jubliana gazetesi Bulgu 
Sırp hududunda hemen hergün n
ki olan hadiselerden bahsedereken 
Bulgar hükümeti tarafından muh-
telit bir tahkik heyetinin tetkili hu
susundaki an.usu ile diğer taraftan 
Yugoslav topraklanna oradaki sü
)dineti ihlal etmeğe memur komi
teciler sevketmek arasındaki ten
ch işaret etmektedir. 

Şiikrü Kaya B. 
Erçif, 17 (A.A.] 

Bu sabah Muftan hareket eden 
dahiliye vekili Şükrü Kaya bey ve 
umumi müfettit Jbrahim Tali bey 
Ahlat kazası merkezini Adilcevaz 
ile bazı nahiyelerini teftit ettikten 
sonra saat 21 de buraya gelmlfler-
dir. Gece olmasına rağmen bekle
mekte olan bütün kasaba halkı 
tarahndan çok samimi ve hararetli 
bir surette istikbal olunmutlardır. 

Yirmi yaşında Sahrayi kebiri ta
yyare ile bili merhale geçtim. 
Yirmi bir yaşında bin metrelik 

yarışta rekor kırdım. Yinni iki 
yaşmda olcmpyatlarda e krim 
ve yüzme müsabakalarında birin
ci geldim. Yirmi beş ya:;ında bey· 
nelmilcl atletizm müsabakaları· 

ndn c.liinya şampiyonu oldum. 
Bunların arasında daha bir çok 
şeyler... Fasta harp ettim. İhtiyat 
müliizimi sanisi oldum. 1ki nışa
nım var. Ha, unutuyordum. E· 
debiyattan lisansiyeyim ve bütün 
bunlarla beraber şimdi de ya§ım 
yirmi dokuzdur. 

Lord, bu mukaddemenin ne· 
reye varacağını tabii kestirmişti. 
Gözüniin ucuyla Simona haktı: 

- Çok iyi ddikanh, çok iyi, 
dedi. 

Simon devam elti: 

Yeni stadyom 
AtJetizim antrenörii Her Abr' 

ham dün emanet fen memurl.ı' 
ile birlikte Çukurbostana gid~ 
tetkikat yapmışlardır. Her Atı' 
ham 240 metro murabbaında J' 
bu sahayi stadyom için çok nıiilİ 
bulmuştur. 

Borsa komi.er vekiJi - Knı~ 
yo "" menkul kıymetler bo~ 
komiser vekili Hısım B. Anlca"1' 
gitmi~tir • * Mezuniyet - lstanbul 7.İ,ı' 
baş müdürU Reşat B. bir ay nıPI' 
niyet almı ~tır. * Yeni aene kadro1an - 'Yı' 
sene kadrosu ve maa§ havale~ 
peyderpey gelrnektedi1 . Dun 
muhtelit hakem mahkemeleri , 
emlaki milliyeninkiler gelmi~tır. 

•Eski borçlar - 927 senem nilı' 
yetine kadar hükumeti milliy~ 
borçlan hakkındaki tılimatnV 
dün vilayete gelmi§tir. 

• Şile kaymakamı - Şile ~ 
makamlığına tayin edilen YilllJ" 
maiyet memurlanndan Vasıf B. fi 
zife!ine başlamıştır. 

• Ziraat bankası müfetti§lik il 
tihanları - 7 nisanda yapılan ~l 
at bankası müfettişlik mua~?,l 
tahriri imtihan)arıdna 11 ki§i m~ .. ..
fak olmuştur. Bu ze·rnt diio ş~ 
olarak imtihan edilmi§lerdir. ./ 

daha gencim. Şu güneşin aıtı1' 
her zaman için kendime bir rol 
ki temin edebilirim. Yalnız ~ 
nokta var. ismim sadece Sil'I"". 
Dübok'tur. Öyle ~ntafath a°JI 
unvanım yok. J. 

Lord Bekefild, gene sevi~ 
davranmakla beraber, hiç iıdil" 
bozmuyordu. Simon giildii: " 

- Vazi)cti anlıyorum, d~ 
size müdepdep bir aile şct .. crc~ 
bütün isimlerini saymak iste~· 
İster eniz edeyim. Fakat mfı'-. 
dep olmayac~k. 1352 ye ~~....a 
çıkarak ceddım Matyo ~ 
Blanmanil çiftiğinde hizmetçı ' 
hırsızh~tan elli. sopaya ınıı~~ -
oldu. Fakat hizım şecerenıız .,1 
hadan oğula gene çifcili~e de I 
ettiler . .Bu çiflik hali mevcutl I 
Dühok, yani "bosguet,. aıaÇ 
mesi çifliği.. ,d 

Güzeldi, şirincli, cazipti. Sevim· 
)ilik bir an yüzünden, pırıl pınl 
yanan siyah gözlerinden ayrılmı· 
yordu. 

gidersem, seyahat ü~ dört aene 
sürer. Onun da istediti bu! Sen 
beğen, beğendiğini intihap el. 

Genç kız güldü, Ozamnn Simon 
Mis Bekfildin elini öptii, fa1Ja 
bir şey konuşmadan 8) rıldılnr. 

- Pederiniz M. Dübok. Hiç 
tanımaz o1wr muyum? Geçen ay 
Djyepte elini sıkmak fırsalı ol· 
m\ıı;tu. Mükemmel bir adam. 

Simon memnun oldu: 

- istikbale gelince, ben pro· 
jelerden bahsetmesini sevmP.m. 
Mamafi Ağustos intihabatında 

parlamentoda bana bir kürsü tek· 
lif edildi. Politikayı pek sevmem 
Fakat görüyorsunuz ya, icap eder
se meb'us ta olabiJi~im. Sonra 

- Evet.. biliyorum, bıPr 
rum. 

Siınon Lordun bütün, bll;:., 
nen şeylere vereceAi ce 
ehemmiyetini biliyordu. 

Simon, ne kadar tatlı da olsa, 
hu bakışların altında bir az daha 
~.ırardığmı hissediyordu. 

Her ikisi de beraber gidişin 
ve beraber oluşun verdiği derin 
zevk ve heyecandan ti ruhlarına 
kadar 5arsılmak1a beraber bunu 

Lord Bekefilcl. kızın haha ı-; ı, ta 
ilerde çayır üstünde golf d.zeı siz
leri yapıyordu. Simoıı o tarafa 
doğru yürüdü. Gene kızın ihtarı 

- Şimdi de kendimden bah· 
sedeyim. Babamın biricik oğlu
) um. Zavallı annemden intikal 
<>tmiş müstakil bir servetim var. 

Lord dedi ki: 



1 ara cahil 
Bitim nuf u talırırimizin mu

fa~sal nctıccleri lırniı:. mti~ar et
nwdi; lımııuı içirı memle/,etimiz
<leki l.aru culıillc>rin sayısmı bil
nıi) oruz. 1-/ıikimıetin en bii,·iik 
emeli bunların mıl.taruıı a;<ılı-

e i 'in ve ı~~sya 1 Yollar llria nd'a görc1 
. 

l\1üttelıi Avı'tt la va,ridatımız Moskova aleınindeı ~ıkaı·a ya yeııi 

bir sayfiye 
\ abaııabat kaplıca 

ve orınanındaıı 
istifade edilecek 

dev etleri f il~ri 

nıa tır. 

/:,lime yep yeni bir istatistik 
geÇıi 1 e beni çok dii§İindiirdıi: 
ita/yadaki iimmileri11 lıe.sabı . 
'' 1~emps ,, 8 temmuz, Ronıadan: 

'· ltalyada c,alıillerin adedi ·yü· 
ıile 31 den 26 :ra diiştü (telgraf· 
ta bir el•sihlik uar: bunla;ın ade
di ne lıakil yu:de .11 idi ? ) . Bu 
ca1ıillcr ı•ilayet itıbarı ile şöyle 
taksim olunuyor: Kalabriya, )'ÜZ· 

de. 63; · Pıılya 49; Siçilya 47; ila 
ahirilıi! Piyemon, 7 . ., 

Cenubi ita/yada halkın ıiçıe 
ikısi kara calııl olursa bizim şark 
vilayetlerimizi diişiimin ! Ilesap 
artı/: yüzde ile dcgil binde ile 
olmalı .... 

Fafıat cliişiinüyorum, calıili im 
mertebe fazla olan ltalya bir ir
fan memlelıetulir; it<ıl) an edebiya· 
tı, ilimleri muma ili ini) ülı millet· 
l r maarifmden asla p.eri 1.-almı· 
) or. Pm lak lJ1r edl'lıiyat, miilıim 
alimfer, prufc>sörlar, dqniş encii
menleri, l.ıtaplar, mecmualar, mıı· 
citler, dahıf r .... 

Üumm sebep 1ıe lıil:m<'tini ara
§iırdım te şu ıı<'ticeyc tcırdım: 

laşisılenn ış l><ış11uı gcbnel~ 
ritıden cı•ucl f talyad<ı ili. ıedrisut 
ilımal cdil<lı'ği. 1wlde orta t c ·yiik-
c k tedrıslıt eskiderıberi ragbetie 

idi. Dcırülfiinımları lıem çok, Jıem 
e iridir. Miincvı;erlcr fazladır. l§te 
bu sebebe mebni ilk nıd.tepleri 
l.rifi olmayan ltalya bir irfan 
mem le'ketıdir. 

Bizde ise ·.riil• ek tedrisatı da 
eslıi rejimi& ihmal ctmislerdi. /Ji
::den ayrılan memleketler darıil
f ununlar Uf.'fıl:ları halde biz onla
r~a!ı t::cri k!'lr~ıştılr. Az adam ye· 
t!-§tı, ırfan ml.ışaj edemedi. Eğer 
~ızde, de o derece •yül:se/~ mektep· 

elr olsaydı nıanzcıra değişmiş 
o acalıtı. 
d lJ~n!.ek hi luılya ilim ~ususun· 

a buturı şan t•e şcrefinı yüksek 
teclı İsata borçludur. 

l\alabri~ada~i kara ca1ıiUcrine 
mukabil ltal) nnrn J)fnrcorıi gibi 
"'·r·ıılcri. ~J' Amwnzio, Carducci 
gı >ı wırlerı, Carıtu, 1 errero gibi 
trıılt<:1,,-ilıl<Ti, Lombrvso ayarmda 
a!11,, lf'ri vur! • 

/Jızmı için çıkar :rol şudur: 
hali. lmtleleritıi lıir taraftan olmt
nıaga, ;ycızdırma{f'J bakalım tıe di· 
~;r llınıftan ) ul.sek tedrisata son 
"ıeıı mı) eti uerelinı. 

b 
Çiiuldl, /!.l'rçcl.ten, dauiş erba· 

ımız pdc ctzdtr. ••/ n t e ile c t u e /,, 
dem, etı im /,adar cız adamla ne 
) ap labilir ? • 'enede iki bin kadar 
) uf.sek mel.tPp nıe;::;wm lôzımclır 
l.i bıı fikri ) oksullul.tarı çıkalım. 

c. 't 

Yunanistan n ha-

Ankura,18 [ A.A ] 
liye vekaleti 31 mayıs 929 

tarihinde hitam bulan 1928 senei 
maliyesi varidat hesaplannı kami
len almış bulunmclttndır. Vekalet 
bu hesaplardan vücut bulan muka
yeseli neticeler hakkında atideki 
izahatı vermektedir: 

1928 senesinde umum talısilal 
yekunu 212,255,466 lira tutmuş
tur: Bu tahı;1lat 1927 senesinde ki 
umum tahsilat yekunu olan 201, 
414,822 liradan, 10 838,644 lira f~z.
ladır. Bu far.lalık varidabn normal 
olan inkişafı neticesidir. Hazinenin 
bazi fevkal'ade varidab bu yekun
dan hariçtir. 1928 senesincle umum 

tahakkukat yekunu 207,277,700 lira 
idi 1928 senesinde tahakkukab 
umumiye mıktan 220,350. 143 liraya 
balig olmaktadır. 

Bu vaziyete göre 1928 senesi 
tahakkukntı unıumiyesi fazlası 
13, 072, 443 lira tutmaktadır. Şu 
kadar ki 1925 senesi tahakkukatı 
umemiycsi meyanında resmi tel-
graf ucretleri dahil olduğu gibi 
192 8 senesine ait bulunan 
220,350,143 liralık tahakkukab 

umumiye meyanında 3, 753, 502 lira 
baliğ olan resmi tely,raf ücretleri 
itibari bir tahakkuk olması ve 
esasen 1929 senesi varidat bütçe
sinde tamamen kaydedilmiş bulun-
mnsı naznn dikkate alınarak ten
zil edilecek· olursa 1928 senesinin 
hakiki tahakkukatı umumiyesi 
316, 596, 631 liraya inmekte ve bu 
vaziyete göre 1928 senesindeki 
umumi tahsilat nispeti yüzde 97, 
98 miktarına yükselmektedir. 1928 
sene mali senesi varidab umumiye 
muhammenab 207, 173, 199 lira 
idi. 

1928 senesinin tahsilati umumi
yesi ise 212,253,466 liraya balig 
olduğuna göre muhammenata naza 
ran tahsilat fazlası 5,080,276 liraya 
baliıg olmaktadir. Şu kadarki bu 
miktarın takriben 4, milyon lirası 
kanunu mahsus mucibince emvali 
metruknhesabı carisinde mukayyet 
mebaligin hasılati müteferrikası irat 
kaydedilmeden mütevellit bulun
maktadır 1928 senesindeki masa
rif ve nakit muamelatına gelince 
1- 1928 s3nesi masarif bütçesi ye
kUnu 207,169,388 lira idi senesi 
maliye içinde tahsis b munzamme 
olarak 2,672,059 lira ve hususi ka
nunlar ile Scvkal'.ade olarak da 
10,318,711 lira alınmış bulunmasına 
göre 1928 senesindeki taksisat 
yekunu umumisi 200,160,158 liraya 
balig olmuştur. 

Bu yekunu umumiden 1,990,089 
liralık tahsisat imha edimiş ve 
düyunu umumiye bütçesine mev
zu bulunan tahsisattan l0,558,056 
liralık tahsisat da isömal edilme
miş bulunması itibarile 1928 sene
sinde istimal edilmiş bulunan tnli
sisat yekümı umumisi bunların 
tenzilinden sora 207,612,010 liraya 
inmiştir. Bu suretle bulunan ye
kündan da memur münhalabndan 
mütevellit takriben iki bllçuk mil-

rı• CAI v . t• r yon liralık tasarruf yaqılmış ve 
azıye ı mütebaşi tahsisat ve bilhassa me

sarif tertiqleri hemen kiimilen sarf 
, A ·na, 18 [A.A] ve istimal edilmiştir. 

. Atina .ajansı bildiriyor: M. Ve- 2 1928 1. . • 
ı l b 1 f k - ma ı senesı geyesı 

nız" os ı era ır sının senelik 1 · f · L.l-. b" t k o an 31 mayıs 1928 tt?rihinden 
zıya dtınoc ır nu u irad ederek 
h 

· b" 1929 mali senesinin mebdei bulu-
ükfımctın ır senelik icraatım 

te,lhJs et~ktea sonra Yunanistanın nan l haziran 1929 tarihine mü-
vaz.ıyeti maliyesini iLah eyliyerek de.vver nakit 19,0 45,000 liradır 
g~çen sene 250 milyon drahmilik ancak bu miktarın 11,030.000 lira-
bir faz.in varidat temin edildiğini sı hususi kanunlara müsteniden 
söylemiştir. M. Venızelos harici akdolunan mukavclenamelerin mü-
siyasete temas ederek ltalya ve tevalıyen ve kısa bir müddette 
Yugosl::vya transıt mes'elesinin tesviye edilecek taahhütleri kar-
kat'iyen hallolunduğunu beyan ile ~ılıgına ait bulunduguna göre haki-
demiştirki: M • • kı müdevver nakit miktan 7 745 000 
-Bulgaristan ve Turkıye ıle ara- liradır. ' ' 

nuzdaki mes'elelerin henüz halle-
dil .1emesi teessürü muciptir. 1928 senei maliyesinin varidat 

b il" masraf muamelatı nakdiye vazi-
Bu güne kadar bunların a 1 yetler:ine m~tedair yukandaki tel-

tnu~ sser olmamıştır. Her ÜÇ ~ü- hislenn mutaliiasından sarihan 
kunıetinde mütehassis slduğu hus- anlaşılırki bütçe tahminabmız sa-
~ü hiyet nihayet her üç memleke- mim, i ve isabetli oldu,._,· gibi buMt-
tın de menafiine muvafık olarak ı if 5

" b· çe ı e ası kabul edilmiş olan 
ır hal suretine dahil olacağını hizmetler ki bu hizmetlerin en 
Ümıt ettinncktedir. Turkiye C&m- mühim kısmı memleketin umra-
hü iyeli ile. \'.unani"t n Cümhuri- nmn, iktısadiyatıınızın inki afına 
}eL ~raı;ında munllak halde bulunu halkımızın refahına matuftur. Ta~ 
ma nıc.'se!eicr tarafeyn vatandaş- f d'l · • f ... r ,.._. mamen i a e ı mıştır. Bu meşku·r 
.. ının oh binlerce4ini aliiKınıar e.t

1 
ktedir. netice memleketimizin çok tabii 

.,. bir seyri inkişafisi~i .ve ~illetimi-
• u ;nu'clelerin halli iki hüku- .zin hayati kudretını gostermesi 

'!1" 1) emenni ettiği sür'atle ile-nl< yorsa L' ı'ti"bar"ıle son derece memnuniveti • uuna hayret etmemek ' 
ır. muciptir. 

~~:t~~~···············:::ı:::::::::ıııııııııııı 
f ~ --·--··... • 

ekir zac er icarethanelerinde 
@i~W®'\Ç: lfil®'ffft~ ~e De~O{g 

notaııın telak isi 
Uus 1 ariciye konıiseri 

Çin notası 
h"lkkında ne diyor? 

Moskova, 18 [A.A] 
Hariciye komiserliğine tevdi 

edilen Çin notasında Harbin kon .. 
soloshanesinde yapılan taharriyatin 
ve Çin Şark şömendöferlerinde 
alınan •ed b:rin yapılan propagan .. 
dalar netict. .i olm k üıı;ere birden 
bire t haddüs etmesi muhtemel 
kargsşalıklara mahal yermemek 
üzre yapıldığını bildirmektedir. 

Notada aynca Çin Şark şömen .. 
döferleri müdiran ve sair memurM 
inin gayri kanuni har.eketlerd~ bu
lundukları, Sovyet Rusyada Çin 
tebasının tevk"f edilerek fena ınu-
ameler tabi' tutulduğu bildirilme
ktedir.Bütün Çin tebaasına ve tüc
carlarına ve ş'rketlcrine lazım ge
len himal'e bahşedildiği takdirde 
kapablan bütün Sovyet müessesatı 
hakkında da zamanında mümasil 
tarzda hareket edilecektir. 

Notn:l.ı Sovyet hükumetinin 
geçmiş günlere ait olmak üzere 
yaptığı ne durust hareketleri tashih 
edeceği t mcnni~i izhar edilm~kte 
ve bu son meseleye gelince $Qv
yet hüküınetinin Çinin istikij.line ' 
hürmet etmesi ve Jıqkikatı r~t ve 
inkar edıci mahiyette tekliflerinde 
bulunması lüzumu beyan olunma
ktadır. No ada Mosl ovayıJ avd t 
etmekte olan Çin sefirinin Harbin
de Çin Şark şömendöferler mese .. 
lesile alelumum Sovyet Rusya ve 
Çin arasındaki mesailin zamanı 
gelince hariciye komserliği ile bi
rlıkte ve adalete tevfikan halle
dileceğ tiemenni edilmektedir. 

Ankara 18 {Telrfonla] 
Nnfııı "-kJ.lrti, ) ol 'erl!İ"İ a

hiplerinin 'ih1) ellerce l laziran· 
dan itibarr·n merkez hc>..,Jhına 
8} rıhnaga haşlanan nı fı ile, bu 
sene mühim -şo elerin kc~iflerinl 
yaptıracaktır. Bsaslı yol inşaatına 
gelecek srnc başlanacaktır. 

Bu sene ) alnız Ankara ve ci· 
varı yolları ve bu meyanda 90 
kilometrelik Ankara • Yabaııabat 
~o.,rsi a.,fa}t ~oı;e olarak yapıla
caktır. Bu yol )apılınca, mc-afe 
iki, iki buçuk ı::antt~ kntedilecr
ğindcn ora .. ı, Kaplıca \C orman· 
hırı) la Ankaranın giizel \C eğl n
ccli hir s.ı) fi ye mahalJi olacacak
tır. Yabaııabatlın bilalı.na Aııka
raya bir banliyö lrc>n hattilc rap· 
tı da dü~üniilmekt~dir. 

Bolşevik belası! 
Prnır, 18 l A. A. 1 

Kominic:tlnin biı A~u~to:ıtu kar· 
ıstklıklnr f ıt...tırınn 1 ihtimalini ııal'.art 

dikkate alan 1 ukfınwt hutiin nıemJc· 
hette Jiiz m gelen tedbirleri ıtt z et
mi ,, hılha ı:.;ol cennh ıniınt<'ha na 
mensup üç gıı1..c. l<') ı murnkkaten 
kapatın ıştır. 

Cenevre. 18 (A.A) 
28 fikriyat sahasında teşriki 

mesai komisyonunun mümessilleri 
toplanmışlardır. 

--=;;:==-----==c::-

Hayat pahat.ıı ı ope et. operetc;iler. 
iL.O aynt pahalilığıl. On senedir n.R adıl öyün I~ bir Süreyya op
Ull bclımiz.i büken bu iztiraba ı ~ reli v r. iyi niyetlerl~ tesisı 
çare bulnn 10lmadı. Her lfelen edilen bu hcy'ct 'bit çt>k mtlşkiliit 
geçen seneyi aratıyor. Her söz içinde bunalan ve nihayet varlığı 
havayı nesimide kayboldu, her ya- kalmadı.Şimdi haber verdiklerine 
zılan rapor dosyalarda uyukluyor. bnlulır.sa, Muhlis Sabahaddin bey 
Hanğr makamelini uzattı ise av- operet heyetini yeni baştan tensik 
ucu açık kaldı. Şimdi Fransada aynı ve ıslah etmiş ve yaz. temsillerine 
derdin çaresini bulmuşlar: "Darbeyi başlayacak imiş ... 

yeyen nefsini müdafaa effilh,, diyorM Biide operetçiler ötedenberi 

Heııdt"r~on hu fil riıı 
yal" nu ( a t t"k lif 

edileciğiıı i sil y li yor 

Londra, 17 [ A.A J 
M. Briand'ın bir Avrupa hükü

matı müttehidesi teşkiline mütc-

allık teklifleri ha'kkında Fransa 
ve Almanya hükumetleri tarafın-

dan bir tebliğ vaki olup olmadığına 
bu teklifler yahut Avrupa memle
ketleri arasında daha sıkı bir bir
lik vucuda getimeğe matuf mü-

masil teklifler hakkında tahlili 
bir tebliğ neşredilip edilmiyeceğine 
dair avam kamarasında sorulan bir 
suale verdiği cevapta hariciye na
na.zın M. Henderson, Almanya ve 
Fransa hükumet J eri tarafından 
şimdiye kadar hiç bir tebliğ vaki 

olmadığını söylemiştir. Sualin ikin
ci kısmı hakkında M. Hendersun 
şu cevabı verm~tir: "Avrupa dev
leti ri arasında daha sıkı bir siya
si ve iktisndi birlik t<:sisi hakkında 
ki telkm ve teklif kısa bir müddet 
zarfında tetkjk edilecektir. 

1,asarruf 

1-Iükuıııetin yeni 
bir tasavvı1ru 

Kiiç iik ernıa yeler 
toplanarak hü) ük 

işler yapılacak 

Ankara 18 l Telefonla) 
Jktisat vekaleti mühim bir te-

şeb büste bulunmak üzredir. Bu 
tasavvur, tahakkuk ederse, halkın 
tasarrufa teşvikinde mühim bir 
amil olacakbr. Memleketin muhtaç 
olduğu sanayi teşebbüsatı, sermaye 
terakümlerile kabil olacağından bir 
taraftan ecnebi sermayesinin celbi
n~ çalışılmakla beraber, aynı zaman
da efradın hiç işe yaramayan küçük 
meb. 1i ini tasarrufa teşvik edilmek 
isteniyor. Bu sµrctlc toplanacak 
küçük tnsarrufatın istifadeli ve cazip 
bir şekilde kullanılması da düşünü
lüyor. Milli sermayenin küçük ta
ı;arruf ashabına gösterilecek istifa-
denin de sür'~tle temin edileceği 

ümit edilmektedir. 

Pran ada cmnıslar Jar. Yani pahalılıktan cah\ yanan, bu işi' san'atkarane bir endişe ile 
kendi başının çaresine baksın ~e- telakki etmiyorlar ve operet artisliğini Paris, 18 (A. A] 
mek iştiyorla\", ı;ıruma Naşıl ? bir nevi gönül eğlencesi haline Matin gazetesi zabıtanın harbi-

Bir müstehlikler cemiyeti yapa- sokuyorlar. Sahne eğlencenin ve ye, bahriye nnzaretleriyle tersane-
rak. Eger. biz. de ,böyle bir cemiyet şöhretin derhal basamaşı değildir. lerde şubeleri olan ve mükemmel 
yapılsa 14 milyonluk bütün Türki.. operetlerin devam edememesi ya- tertibata malik bulunan bir casus-
ye nüfusu iizaiı 9Jabilir. Bu ~uh- panlann ciddiyetsizliğinden geli- luk teşkilatından haberdar olduğu-
teşem cemiyet te bir şey _ynP.p.. yor. Yeni heyete bu noktayı göz nu ya:z.makta~ır. Umnnite idareha-
mazsa, işimiz allaha kaldı den;ıek.. önünden u:ıaklaşbrf)lama.sını taysiM hanesinde yapılan araşhrmalarda 
~r. '" ye eder z, harbiye nazınnın bazı mahrem ta-

Ticaret odası, uyuma! Eksik ispirto. mimleri,harp gemilerine ve ordu 
.@. lmanynda Hamburg şehrinde Müskirat inhisar idaresinin çı- cijz-ü ~a~anna ait plünlar, fotoğ-
~ Fre~dJ;nblnt isminde bir g;a- kardığı 200, 500 gramlık ve raflar ve raporlar ele geçirilm~tis. 
zete çıkıyor. Bu gazetede lstanbul- kapalı şişelerdeki ispirtolar daima Pötü Pariziyen gazetesi dünkü 
dan gönderilmiş bir iki mektup 20-30 gram ekmk çıkıyor. Ecza- icraabn bir ağustosta koministler 
çıkb. Mektupl1tra nazaran, Türkiye- cılar bu noksandan mutazarrır ol- tarafından yapılması mutasavvur 
de büyük bir iktisadi buhran var- duklan için mütemadiyen şikayet büyük nümayiş dolayisiyle alınma-
dır. Bir çok bankalar işlerini t~- ediyorlar. sı lazım gelen tahaffüz. tedbirleri-
fiye etmektedir. Türkiye balkı çok Cemiyet bu hususta müskirat nin bir mnkaddimeai olduğunu 
fakırleşmiştir. yeni gümrük siya- inhisan nezdinde teşebbüsatta bu- yazıyor. 

lseti: Türkiyede sanayi henüz inkişaf lunmuş ve şimdiye kadar bu mü- Paris, 18 [A.A] 
devrine dahil olmadığı cihetle, racaata hiç bir cevap verilpıemiştir. Umanıta gazetesi muharrirlc.rin-
gümrük kapılannın harice kapah- Bundan başka eczacılar cemi- den olduğunu iddia eden bir şahıs 
ması Türkiye lehine bir hareket tine kolonyacılar da müracaat tevkif edilmiştir. Mevkufun üzerin-
değidir. Türlpyede şimdiye kadar etmişler ve kolonya ispirtolannın de gizli askeri evrak ve vesaik 
açılan fabrikaların kısmı azamı içine ecnebi mevat kanştınldıgmı bulunmuştur. Bunun üzerine Uma-
kapanmıştır. Gümrülilcrden alınan ve bu yüzden kolonyalann terkibi nito gazetesinin idarc:hanesile gen~ 
para sannyiin inkişafına sarfedil.. bozulduğunu bildirmişler. komunistler cemiyeti merkezinde 
mekten ziyade, ter:hizah askeriyeye Aliikadarlar şimdi de gazeteci- tahnrriyat yapılmış bazı vesaik ele 
veriliyor. Daha sonra da bir u~ahi )ere gelip dert yanmağa başladı- geçirilmiştir. Bu sırada tevkif ofu-
lık. Yeni gümrük tarifesi tatbik lar. Acaba bu derde bir çare bu.. nan bir ftafyan ile bir Leh hudut 
edildiği zaman ticari münasehaü lunatna.z mı? haricine çıkanlacaktir. Umanite nin 

t 1 mes'ul müdürü askerleri itaatsızlı-
rrlüteessir olan M em 1eket1 er Yanmaya ım 
mukabele bilmisilde buhınmah H ayµf:f BIJ gazetemize yaz.ılıyor. ğa teşvik için yapılan propaganda-
imişler, Etrfı ahşap binalarla çevrili nın eleb~ılanndan olmak töhme-

imzasız in şar eden bu mektup- karşısında büyük manifatura ma- tiyle tevkif olunmuştur. 
ğaz.alan bulunan bir binada hin- İ Paris, 18 [A.A] 

larda, burada kolaylıkla .para ~., lerce gaz, benzin bulunması halk l , Meb'usan mecli inde eski n~zır-
ı.anan ve yeni gümrilk tarifesint hakh bi:r rette endi§c;ye· düşür- )ardan radikal sosyallstlerden M. 
den teli.,.. du-şen bir levanteniıt mektedir. D Amen'kanın yü'·-ck u··c t rl' ~ ı-r uron, l\'3 re -
kokusu ve korku~u ~asıl .. belli o- Alakadarların binamn tahliyesi )er vermesine vn pek nşagı fiatla 
luyor! ~ için ynptıklan müracaatlir mal satıf yapmasına müsaade edecek 

'F k t b' b , > sahibi üz rinde müessir olmuyor. derecede büyük olan iktisadi refa-
a a ız u nevı menfi pro- Dahiliye vek&lctinin yantnnın men'i b h · • (i l k !l .. !b" hıhdan n setmıştir. Mumaileyh 

pagan a ar arşısınua ticaret oda- hakkında chemm'ıyetıı· tedabı'ralın. - ' F h · "k il f ' ransanın azme mu e e iyctleri-
lanna da birer vazife terettüp elti- ması hakkındaki tamiminden beldıye nin Amerikanınkinden çok daha 
ğine 4<.ani bulunuyoruz. 't:emamen habersiz. görünüyor. Hal- nğır olduğunu söylemiş, Am rikan 

Bu nevi yazılan g ın yorlarmı? buki itfaiye teşkilab nnmına an- gumrük tarifelerinin ithaliib men'e 
veya görüyorlars ne yapıyorlar? cak bir kınk tulumbaya malikiz. ~atuf olan mahiyetini ifşa etmiş , 

Yoksa geçenlerde yazdığımı,z Mevaddi mÜftcile hiç bir zaman .şcM hır Avrupa devletleri federasyonu 
gibi, orası bir ticaret odası değil- bir dahilinde depo edilemez. Vali ij ihdası ve Almanya ile Fransa ara-
de bir yatak odnsı ve bu zevali Kazım paşanın naz.nri dikkatına sında bir nıuknrenet tesisi lüzu -
ikram da h'all mı uyuyorlar? arz.ederim. munda i rar eylemiştir. 

l 1 rinci sayfadan mabat J 

Professör Jansen Ankaranın 
istikbaline ait fikirleri, planı mü
ııasebetile, çok yazıldı, çok konu
şuldu. Fakat profesör görüşleri 
henüz taze ve o nisbette şayani 
dikkattir. 

Beyoğlunu bomba ile ablmağa 
layık gören profesör Ankara için 
de şunlan söyleyor: 

- Burası yakın zamanda deh
şetli bir muhacereti akvama uğ
ramış gibi •• Mimar gözüyle bakb
nız mı, Türk mimarisinden başka 
alman, itnlyan, macar, hatta hin
dü acem tesirini binalann üstünde 
okursunuz. Bütün bu yabancı te
sirler arasında asıl .gözükmesi la
zım gelen şey, memleketin husu
siyetini bu mak kabil değil .. " 

Ankarada yedi sekiz. yıldır bir 
çok resmi büyük bina yapıldı. Pro
fesör bunlsrdan hiç birini fevkal
ade ve gözel bulmıyor çünkü pre
fesöriin höyük inşaat için büsbü
tün hususi bir noktai nazan var. 
Beğendiği binalar yenile arnsında 
değil eskiler içindedir: 

Maarif vekaleti binası ) eski mu
allm mektebi ) ile milli müdafaa 
vekaleti binası (Eski sanayi me-
k1ebidir.) 

Hayres değil mi? Profesöre gö-
re, sebebi gayet basittia; Bu iki 
binayı yapanlar mimar değil, eski 
taşçı ustalan imiş. Bunlar bütün 
bir meslek aşkilc, zevki selimleri 
nasıl emrettise taşı öyle yontmuş
lar, düz, sade, fakat temiz. iş çı
karmışlar.,, 

Ankarada bir hükumet meyda-
nı var. Maliye vekiiıeti, başvakalet 
binası, dahilive vekaleti, iktisat 
vakfiletinin ziraat kısmı, vilayet 
dairesini ihtiva eden eski hükumet 
konağı bu meydandadır. Vaktile 
mevdanın dört tarafı binalarle kaplı 
idi ve çarşı istikametinden meydana 
~bnek isteyenler bir kemerden 

geçerek meydana girerlerdi: 
Şimdidi bu meydanın etrah 

kamilen açılmıştir. 
Profesör bunu görünce şunu 

söylemiş: 
- Kemeri muhafn etmeli idi. 

Kemer varken kapalı, hususiyeti 
haiz bir aleme girmiş gibi olurdu-
nuz. Şimdi dört tarafı açılmış, bu
tün nisbetsizlikler meydana çılc
mış. Burnsı yeniden ve başka bir 
esasa göre, tanzim edilmek lazım. · 

Profesörün böyle her meydan, 
her yol parçası ve her tepe için 
ayn ayn fikirleri, görüşleri var. 
Fakat şehrin heyeti umumiyesine. 
daha doğrusu şehircilige ait iki 
mühim fikri var ki, hnssatan kayde 
değer: 

Abideler, meydanlar, büyük ve 
tezyini binalar şehrin her tara{ına 
heyeti umumiyezi ahenlcdar. gös
terecek şekilde sepiştirilmelidir. 
Profesör bu fikrini şöyle izahecliyor. 

- Me!iela İstanbul ne güz.el l 
diyor. Saray burnundan çıkıyorsu-
nuz, Ayasofya vardır:, dahıı sonaa 
sultan Ahmet vardır, yürüyorsunuz, 
Beyazıt "ardır, Selimi ye vardır. Bu 
muazzam mimari eserleri burun bu
runa da sokulabilirdi: Fakat o vakıt 
mesela Fatih ile Ayasofya yanya-
na yapılsaydı, ikisinin de azameti 
güz.elliği kaybolurdu. Eşkiler bu
nu biliyorlardı ., ., 

Profesörün ikinci fikri daha 
mühimdir. Bu günkü Avrupa mes
ken mimarisini beycnmeyen v:> ğay 
ri sıhhi bulan profesör : 

- Halkı kışla gibi apartman
lann belasından kurtarmalı, mem
leketin iklim ve içtimaiyabna uya
cak bir yapı tarzı bulmalıdır. Her 
halde Avrupa yapılonnın kötü ta
klitlerinden vaz geçmek ve iz.iyen 
şaraitine uydurmak şam:e oda:a
nnı sakin avlular üzerine dagıtan 
eski, şarkkfiri ev tipini kabul et
mek kabi: ve muvafıkhr • ., 

Deyor. Bu fikir batılarınca mü
na.~~~aya ~ütnhammil olsa da, pr
o!osorun. b_ızc yapacağı en mühim 
hız.met !klıme ve içtjmaiyabmız.a 
uygun bır mesken tipi bulmak hu-
susunda yardım esmek olacaktır. 

Buna yalnız. Ankara ne Anka
ralılar için değil, bütük türk şehi· 
~lerindek!, türk aileleri için şiddeıtle 
ıhtiyacımıı. vn:r. 

Bu günlerde başlıyan jhz.an 
mesai inkişaf ettik:>e Anka.ra, ca.d
deleri, meydantan ve abıdelenle 
hastaneleri ve dnr~ılfünunıyJe, ope
rası ve ıstadyomu ile gölleri ve 
havozlan ile, büyük bina bulukle: 
rinin arasından geçerek tepelc.>n 
süsleyec~k yeşililikleriie bilhasf;a 
kalenin fcvknJademanzarasıyla her 
ideal bir ehır ini alacaktır, Bu 
ideal şehir • manda güz.el 
Türk ,;atanın t n medeni şa-
raiti haiz ilk şeh•.. e duny ın en 
gü:ıel m rkcı.lerinden biri olacak. 

Ali Süseyya 



Tarihi tefrika: 1-2 

et 
Hz. Muhammede bir kaç koyun 
ve beş deve miras kalmıştı ... 

Kemale-Hin Şiikrü 

/Tarllı(i "Luıile Danıenglı "'" in 1.ltabrndan naklcdilmi11tir.J 

Rebiül evvelin on albncı cuma 
gümi idi; { 2 Temuz 622) Esir ola
ı ak y hudilerin elinde çalışan Sel
mnn, "Yesrip,, şehrinin geniş ov
asında, bir hurmn ağacının tepe -
sinde hurmn topluyordu. Ağacın 
dibinde de Sçlmnn yahudi olan 
efendisi oturuyordu. 

Birden, koşa koşa v{ kan ter 
içinde kalmış, hiddet ve asabiyetten 
kıp kırmlZl kesilmiş biri .. Yahudi
nin genç bir akrabası geldi. Ağız 
dolnsu bir küfür savurdu: 

- Allah yesribh bütün arap
larının belasını veTSin. 

Yahudi, bu sör.leri söyleyen 
genç akrabasına sordu: 

- Ne. var? gene ne oldu? Bu 
hiddetin ne için? 

- Daha ne olsun .. Araplann 
burada bttşımı:ıa bela olmalan, şeb
riıa ıervetiııi ve en iyi yerlerini eli
m~den aldıktan yetişmiyormuş gibi 
timdi de başka bir gaile açacaklar. 

. - Canım söylesene. Açacak
lan ıaile nedir ? Gene ne yapb
larJ 

· - Hepsi de Mekkeden gelmiş 
bir adamın etrafına toplanıyorlar. 
Bu adam kendine Peyg-amber .. al
lahın Resulü diyormuş .• 

Hurma aiacuıın üstünde çalı
ıan köle Selman diyor ki (Selman 
el Farisi): 

- Bu aözleri i~idir işitme:ı 
ütün vücudumu bir örperme aldı. 

A:ı daha tepe üstü ağaç.tan düşe
cektim. Hemen indim ve haberi 
getirene yaklaştım: 

- Ne dediniz? Bir daha söy
ler misiniz. İyi anlayamadım. 

Yahudi bu efendinin surabna 
tiddetli bir tokat aşketti : 

- Sana ne oluyor; böyle şey
ler.e len ne kanşıyor.aun? Haydi 
işine bak 1. 

Bunun üzerine zavallı esir köle 
hiç sesini çıkarmadan te~r ağaca 
çıkıp hurma toplamağa devam etti .. 

@ ® 
Bir kaç gündür "Yesrip" hal

kı Muhammedin gelmesine intizar 
ediyorlardı. 

Mekkeden sadık arkadaşlaQ 

•muhacirin,, ile beraber vatanından 
firar ettiğini ve kendi şehirlerinde 
kendi aralannda himaye aramağa 

aeldijini biliyorlardı. 
Her sabah (Y esrip) lilerden bir 

surup ıehri uzaktan saran volka
aik arazinin "iyah tatla iki ovasın
dan birine kadar giderler, güneşin 
luzrın harareti altında akfama ka
dar misafirlerini beklerlerdi. 

Muhammet aadık ark.adaşı Bbu 
Bekir ile yalnız olarak Mekkeden 
bçmlf, Oç gün ~ gece Mekke 
civannda bir matJ'ada git.lenmiş, 
arkasından ta'kik edenlerin etin-
4en kurtularak bütiin çölü geçmiş, 
aihayet Y esrip _şehrinin önGne sre
:lmete muvaffak olmuştu. 

Muhammet ve Ebu Bellirin et
rafında tehre Pınezdeıı evvel 
büyü!' bir halk kalababtı toplandı. 
!Bunlar civarda bulunan bir kabile 
menauJ;>lan idi • 

Bu ~bilenin şeyhi olan (.Bü
reıde ) Muhammedin sancakaız 

olarak ıelı.re firmeaini muvafık bul
madı. BaflDdan aanpı çıkarıp 
bir mızratm ucuna batladı ve öne 
eeçti. 

Halk, lıaekkedea kaçıp kendi
lerine aatınmata gelen blly&k ml
.. flrlerial fGnefln uuğından mo. 
~eaelr ohaamH• \çln hurma yap
ralilanndan yapılmıı 'bir tenıaiyeyi 
t.qı \latünde tutuyordu. 

Y earipliler •• 'Kıhçlanna aallaya· 
ırak, :DııızrUlaruu uzatarak yayan 
fQrGyoriar .. Müa.mm.n, .a.Jun 
ftsulünü bütün düşmanl&hfta kllftl 
ölünceye kadar llriidafaa eclecek 
.ilerine yemin ediyo'l'lal'dı. 

( Büreyde ) kabile.ine mensup 
~ttnit •UHri en öllft dbadarlak 
n.zlfe&lnl förilyor. 

Mlı'hamnıet. yattnın bntnn in v
vetirıl muh:.faııa etm\ş, orta boylu, 
ağla.n cyap,lı, 'başım daima yükse'k 
hltat, 1'•ni4 om~u, el ve ayale.lan 
hüyük, fa&tat kaba değil.ı sevimli 
'-ir Ma ... Renfi hafif balDr rea
Slnde, yuakllırı peafM ~ 
•k MW tetllli, aaçlan ne pek 
""' ne de Çoli rumUf&ldı. 

Esir oJarak alınan siyah derili 
caıiyelerin, nrapların içine kara.ş

ması neticesi şehirlerde arap ırkı
nın renk a aleti bir nz bozulmuş
tu. F at..nt bu ırk ihtiliitından Mu
ha nımettl' eser yoktu. Ve ynhut 
görü[ıneyec<"k, fark olunmnyacak 
kadardı. Bıyıkları kırpık ve saçla· 
n kulaklan albna kadar serbesçe 
salıverilmiş dökülmüştü. O, bu 
~ekli saçlarını ortadan ayıran put
perestlerden kendini uzak tutmak 
ve o zamanın İlim adamlanna 
benzemek için tatbik etmişti. Ya
hudi ve hıristiyan alimlerin saç ve 
bıyıklan bpkı Muhammedin saç 
ve bıyığı gibi idi. 

Ağu geniş, alnı genifti. Uzun 
ve seyrek kirpikleri mavi bir da
marla aynlmıştı. Hiddet ettiği za
man bu damann şiştiği görülürdü. 
Öne doğru uzayan siyah, koyu 
siyah top sakalı ve sanğının altında 
ateşin bir · bakışla parlayan gözleri 
her kese korku, hörmet ve muhab
bet hissini telkin ediyordu. 

.Belliydi ki bu adam emretmek 
i_çin yaradılmışb ve (Y esrip) halkı 
arbk onun her sözüne, her emrine 
bila itiraz itaat edeceklerdi. 

Şehre Y esrip şehrine girmezden 
evel M'"hammet şehre yakm bir 
yerde durdu. Burada rt vesinden 
indi. Halk. ile beraber K lüs iati
kamet:ne, cenuba dönt. _,c namaz 
kıldı. Sonra tekrar deves:ne bindi. 
Şehre girdi. [1] 

Şehre giriş pek parlak oldu. 
BLitün halk , kadınlı erkekli, ço
luklu, çocuHu bütün (Y esrip) hal
kı yollara, evlerinin damlarına çı
karak, şiirler, neşideler söyleyerek 
Muhammedi istikbal ediyorlardı. 

Her kes bü:rük misafirin ken
di evine gelmesini istiyor<!u. Fnkat 
o, kimsenin gönlü kırılmasın diye 
devesinin yolannı bırakh: ••Devem 
nereye gider , nerede dururs: ora
ya misafir olurum, dedi. 

Deve dar yollardan dolaşb • 
Halle ile dolmuş meydanlardan 
geçti. Nihayet bir yerde durdu. De
venin durduğu bu yere bilahare bir 
mescit in~a edildi. (2) 

Muhammet devesinden indi . 
Ağır ağır yürumef!e başladı. Hare
kabnda azim, irade ve metanet 
aşikardı. Vücudu sanki bir yokuş
tan çıkıyormuş gibi öne müte
vcecihti. Maiyetindekiler kalabalığı 
açmağa çalışırken o halkı selamlı
yor, hatta küçük çocuklara vann
caya kadar her kese güler yüzle 
iltifat ediyordu. Güldükçe ağnnın 
hafifçe mesafeli bem beyaz dişleri 
dudaklannm arasından gözüküyor
du. Mescit binasının yanın<la ken
disi, zevceleri ve ailen ef1.adı için 
bir yer yapılıncaya kadar ( Ebu 
Eyup) isminde bir zatın evine mi
aafir oldu. (3) 

Bu gün, Muhammedin ltfedi
aeye hicret eliti gün, büyük bir 
dinin tarihine esas teşkil eden bir 
sün dGr. Bu f(ln din esaslan üze
rine bir devlet kurulduğunun ve 

;\rabistanan ortasında yeni .bir dinin 
lök budak saldığının ilk günüdür. 

Bu tarihten itibaren wy eırip., 
tehinin ismi detiterek .. Peygam
ber şehri., manasına gelea "Medi
netilnnebi " oldu • Sonralan iıe 
kısaca "Medine;, diye yadedildi. 
Muhammedi kabul eden .. y earip., 
lller de lıllm dini tarihinde ınanı 
bırakmış ~Ensar,, dırlar. 

••• 
Hiç yoktan Arabistan içinde 

f ı/ Muharririn IHıluetliji Mmı._. 
(ll<'nUM) denUen tıGdinin IMt «ımfınn 
t~nılüf etler ı"' /tfecUneye pek ya· 
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Şeker fırladı 
Brükselde toqlanan şeker kong

rastna muhtelif memleketlerden 
murahhaslar iştirak etmişlerdir. 

kongrada müı:alre:re mevzuu bey
nelmilel ~ker pfyasaııını tanzim 
idi. Bunun için ya pancar ziraati 
tahdit edilecek yahut bir senelil< 
ihtiya "tan faila mallar gelecek 
sene için ıstok yapılacakbr. kongra 
müzakerab şeker J> i yascsılngiliz 
lirasına çıkmıştı~. 
na tesir etmiş fiat1:ır 11 den --

Franı:s.ada uınunıi 
Paris, 17 [A.AJ 

Evelce bütün memlekete şamil 
bir affi umumi lehinde karar ver
mif olan kavanin encümeıii, M. Ba
rthou yu dinledikten sonra bu ka
ranndan rücu etmiş ve hükumetin 
Alsas-Lorende bazı siyasi cürüm -
ler hakkında mahdut af ilanı sure
tindeki projesini kabul $tmiştif . 
M. Brthou affi umumi komünist
lere te§mil t-dildiği takdirde bunun 
bir zaf suretinde telakki edeceğini 
aöylemiştir. 

zuhur eden, yeni bir din kutan 
Roma, Bizana, hıristiyan impara- , 
torluklannın sevkcttikleri misyo
ner ordularının putperestlikten 
kurtaramadığl Arabiat...nı tek ba
şına Allahın mevçudiyetine iman 
ettiren bu adam, tarihin İ•mine 
Muhammet •dediği bu büyük reh-
ber kimdi ? Nereden gelmişti? Ne 
yapmak istiyordu? Niçin Mekke-
den kaçmıt ve neden Medinelilere 
ilticaya gelmişti ? 

••• ·-.2-
Bu senenin yas meYaimlnin ilk 

günleri kil. Mekkede E~iae la· 
minde renç bir hatun kueatında 
iki aylak çocuğu ile dul k&lmlfb. 
(Emine) nin kocua · yakıtıkh bir 
delikanlı olan AptulW., ilıtiyar 

AptGlmuttalibin ojlu idi. Y esrip 
de (Medine) ve hcnüa yirmi bıef 
vaşında aımn,, yetim çocutuna 
yeghe miru olarak da bet deve, 
bir kaç koyua n bir de ihtiyar· 
zenci kadını bırakmışb. 

Türk kömür M. 
M;rm"r Taşı Ş. 
lir.va gnı:ı, alektrik 

.. ., temettu 
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ansı Halime, arkadaşlan arasında 
ürS,ük dµşmcm.ek için yetim ve 

f alar çocuğu alarak Mekkenin cc
rop'tstikametinde, (Taif) yol l !ls
tünde; dağlık bir araıide ~yan 
kabilesine g6türdü. 

1 .1~ yetim çocuk • .; Muhammetti. 
..1ı ( Bitmedi ) 

8 ' & JZ1_ Em& eı L&M 

M•h:muelai", kitaplar 

Gurbüz Türk Çocugu - Her 

ay' neşredilen bu çocuk mecmua

. ın ~ M ün<:ü sayısı i~tişar etmiş· 
hr. Bu nushada "ÇQcukJara cinsi 

terbite nasıl vetilmelidir?,, isimli 

ıha\calo ile Koprüdcki kilçü!< ku
rhmikzlar,, isı11indc bir' tetkik 
J ıltınmaktachr. Bundan IJaşka 

l•r çok çocuk lıikayele i ve bir 

perdelik: bir:çocuk piy~ i mevcut-
' "A • 1 . tor1.r'u seVtf? i .mecmuayı herkese 

tavsiye ederiz. 
~ -Of Tiirk Yur~u-Hazinm1929 

Ziraat Ekonomisi: 
Bizde hakıkiyle bilinmiyea bir 

şey de Ziraat ekonomisidir: Ziraat 
mi? sanayi mi? münakaşalan bu
nu te'yit etti, ziraat Ekonomisine 
ait bir likre, bir mes'eleye giriş
meden evvel ilmi manasiyle "Zira
at,,ın ne olduğunu bilmek lar.ım
dır; asırlardanberi her millete me
nsup bir çok müellifler "Ziraat,,ı 

bilhassa ziraat san'atlannı, "saf 
sanayi,, den bariz bir hatJa ayıra
bilecek, efradını cami, ağynrını 

mnni bir tarifle ayıramadılar, me
sehl sebzeleri toplayarak l·onser
ve kutusuna dolduran bir ku-

nsen•e fnbrikntörü, tiftiklen ve 
maş yapan bir kumaş amili, pmı
carlan şeker yapan bir şeker fab
rikası, s"Ueri toplayıp tereyağ ya
pan bir tereyağcı, üıümleri toplayıp 
şnrap yapan bir şarapçı acaba hn'l
ği sanayii yapıyor? 

Bizde sanayii takviye, ı.iral• 
tahdit etınek isteyenler ilmi iılf 
hatla takviye etmek istedikleri fll' 
nayiin hangi nevi sanayi olduğtdl' 
ayırmalan lazımdır, çünkü ilmi ,., 
nasile ziraat da san'at mefhurnuııi 
dahildir. 

Fakat ilmi manasile, mu~lak 1'f" 
surette ziraat demek nebati ff 
hayvani istihsalat için arazini' 
kullamlması ve bu istih alabn dr 
ha kıymetli bir şekle konulI?18'1 
dem .. kti.r. 

Hiç şüph 'z 
nik, b0 r de içtimai c'heti \il 

i te bu içtim<ıi olan kısmı z • 
ekonomi ini te .. kil e 'ği gibi t lj 
rak vasıt sile neba i ve lı y P' 

vasıtaları ve bu vasıt.ı."ara ın:l r 
sir olan tab'i amille ve kanunlafl 
da t Lnik z:raat tetk· t eder. 

Ce,at Hü! 

Türkiye iş Bankası 
Heyeti Umumiyesinin 2-6-29 tarihr 
kararına tevfikan ve SERMA YE
NİN 4,000,000 liradan 5,000,000 
liraya tezy~di içiu ihraç olunan: 

kıynJeti itihariyesinde 

100000ade 
Hamiliııe ait yeııi lıisse senet
leriııe kayt olunmağa dave 

2 Haziran 1929 tarihinde içtima 9den fekalade hey'eti umu
miy :.nin nizamnamei esasinin 9uncu maddesine tevfikan, ihracına 
karar verdiği beheri 10 Türk lirası itibari kıymette 100,000 adet 
HAMiLiNE AİT YENİ HİSSE SENETLERİ şeraiti atiye dairesin
de bankanın eski hisselerine sahip olanlara arzolunmaktadır, 

TAH.: Ec;ki hisscdarlarmız, haiz olduktan beher eski 
durt hisseye mukabil bir hisse mühayaa edebi· 
lirler. 
Eski hisselerin dörde taksimiııde çıkması muh· 
tawei lıısst' 'hilsüratı muteber değildir. 

BEDE LI : l' erır ilıra~ olunan se11ctlerinirı ( ii ihracı berveçlıi 
rti gösterüdiği şek~-de J 1, 20 liradır. (On bir 
) irmi kuruş) 

Kıymeti itibariyesi . 
Resmi tarnga . . 
Prim . ..•..•.•. 

10.-Lira 
-.20 
1. 

11.20 

IIAKJC1 RÜÇHANIN MÜDDETİ' İSTİMALİ: 
Eski hissedarlarrmz, kıisurat dahili olmaksızın 
hiss"lerine dortte bir ni$petinde isabet eden yeni 
hisseleri iki ay zarfında, ~·a11i 10 Ağustos 929 
alqa11.ına kada.r mübayaa ve bedelini aıada izah 
olunduğu şe/..ilde Ba11kamıza teı.di tıe ya irsal 
etmelidirle,. Bu müddet zarfında hakin rüçha· 
mnı kuUanmaya11lonn yulrnnda mn.kur müsait 
Ş*.raitle mübayoo lıaklan sakit olur. 

IIAKKl RÜÇHANIN "URETİ İSTiMALi: 
~arlanmaz tubelenmi:ıe 10 Huüao 929 tan .. 
hi .. den itibaren müracaat ederek yeni' hlaeelerin 
mübayaa pusuluına imza edebileceklerdir. 

Hiaaedarlanmız Bankaca kendüerioe gönderi· 
le:>ek olan kayt varaku!'U ~.,ldunap imza ve ~ 
lıı.amn merkezine veya lalanbuı fubaaiııe taahlaltll 
olara1' iraal etntek ·suretiyle dali yent ~ 
lı.aydolunahillrler. 

Ancak beher }.iNe'llDİD 11,20 lira iübariyle 
tamam bedeli dahi ıubelenmize te.dı veya lstaa
bul tubesi ve ~icar• merkc idaıize inal edilme-
lidir. 

1 

Yukand~ki mlddet zarfında bedeh temy:e 
ol.anmayan milbayaa puaulalarımn hükmü yoktur. 

Y eDİ biuelerdea -bir hla.:ıeclara eaki lü.eleria d&
tte bir niapetinden fazla verllmeyeceji içün, kayt 
v_..a.kasmda aehveD f azb yaı.aldıjl vpki olur,. 
Dankac:a konturolunda dörtte bir te:ı.ıil edilecek
ti". 

i HiSSJ~LERİN TEMETTÜLERİ: 
Jlam.üim! ait olarak ihrac nlnnan. veni hİ35tlrr 
1929 se1ıesi te.pıeıttiıiiuin yalnız 5 aylık kı!mııı<ı 
~ıirak eckceklerdir. 
930 ~neJi.nde11. itibaren yeni hi!!eler dahi es/\l 
hisselerle hrılwkan musavi olacaklardlT. 

• 

Mevsim, bir çok bedeYI kaclan
larının süt ninelik etmek üzere 
Mekkeyc çoeuk aramaya geldikleri 
mevlhndi. Fakat bunlar hep :zefin 
çocuklan anyorlarda. Fakir klm
seaiz ailelere biç )' anaşmıyorlardı. 
Çünkil bakmak için aldıktan ço
culdar için epice para "'hediye ahr
latdı. ~ böyle olunca pek tabildir 
ki kimse renç ( Emine )nin ~tim 
"e fakir ÇMUl'Uall iltifat bHe et
meclt. :Y~ ~ kes bir eocuk 
Mlclutu halde 9ocukauz kal• ~ 
ni Sa't kabilesinden bir çobaa 

nuE!hPsı inerulekeıin .en kıymetli Türkiye iş Bankası 
muhnrirlerinin yazılarilc çok gü· 
zel bir şekilde intişar etmiştir. • . 
'l'ürK'yurdu bu nushasile demem· j J)ns~eldoıfta hır hadıse 
1 ı . · • • .. ] ._.d. . Duueldorf. ,,.7 (AA] 
eaı.etımızm en guze , , <'tl• ı 'e Bir nümayiş .dolayı.iyle, poö. 

·~r ııbaşlı bir mecmuası oldı.ığu· l .s~ı~ m~~~~e:ı bir takım ko-
- k _..J· H·· .. k rnunıtlenn tevki&e te;ebdüa et-

rıu ~terme t~ır. utuıı o ·ur· m;'i old,:j"u1adAM binlerce nümaN~ 
larırpıı;a T~ .Y .uwunu tavı;iye. mınk11_R.n kwtama•ta .k.Jıa.-..
~riz. ~· f>Oli9 kaYç.almm matnldula 

<.':J: - . • - • 

• 
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Şehirler gittikçe acayip manzaralar 
-

~Sohbet t 
rf ali Balı"ı 

Cüzdanım kanşbnrken bir iki 
tayyare piyanko bileti gözüme 
ilişti: 

- Nasıl Ali bey, dedim, geçen 
tertipte bir ey vurdu mu? 

İskemlesinin üstünde zıpkın ye
miş köpekbalığı gibi titredi: 

- Ah, az.iz.im, ahi dedi, Bende 
tali olsaydı dünyaya Ali bey gele
ceğime lstanbula imtiyazlı şirket 

gelirdim. Öyle ya; su vermez, or
talığı Sahrayı kebire döndürür, 
para alırdım. Ölü gözü gibi yanan 
hava ga2.1 ışığında adamı kör eder 
para alırdım. insanı telefon başın
da verem eyler para alırdım. Hal
kı arabalanmda salamuraya yatı
nr para alırdım. Kimse de Allah 
için ağT.ını açıp bir şey söylemezdi. 

Ali bey çok bozuk bir gramo
fon plağl gibi anlaşılmaz şeyler 
nıınldandıktan aonra, derdini dö
kecek bir muhatap bulmuş olmak 
ınemnuniyetile devam etti: 

- Allah seni inandırsın azizim. 
Ta 'ilk keşideden beri muntazam 
bir iki bilet alırım. Bu biletleri de, 
tütüncüden sigara alır gibi ihtima
mla seçerim. 

Ha, sahi, sen tütüJJ kullanma
dığın iç.in sigara nasıl alınır bil
nıez.sin. Sırası gelmişken onu da 
anJabvereyim: 

.. Aman arkadaş, yumuşağından 
olsun., derim. Tütüncü, tezgahtaki 
diziden aldığı beş paketi birer bi
rer kulağına götürür, sallar. Bu
nun neticesinde bu beş paketten 
birini ayınr, başparmağiyle şaha .. 
det parmağı arasında sıkar ve ve
rir. Ben de paketi alır ayni mua
meleye tabi tutanın: Sanki "ben 
yumuşağım., diye fısıldayacakmış 

gibi evvela kulağıma götürür, ,;o

ra pannaklanmm arasında sıka

nın. Buna ra,rınen açbğım zaman, 
ne olur bir defa da yumşak çık
sın? Hayır! inadına kazık mıdır 
lt"nkl Her halde bu da benim ta
li.sitliğimden. Yoksa İdare bütün 
sigarnlan böyle çıkarmıyor yal 

İşte azizim, ben piyanko bilet
lerimi de ayni ihtimamla seçerim. 
Sanki rakkamlann tekinden, çif
tinBen, ufaklığlndan , büyüklüğün
den, düzlüğünden, biçimsizliğinden 
biçimsizliğinden talili numarayı ya
kalamak iaterim • Halbuki kendi 
taliawiğimi biç hesaba katmam. 
Ta ilk keşideden beri her türlüsü
nü denedim. Çift numara aldım, 
teke çıkb, Tek aldım, çifte vurdu. 
Ufağını seçtim, büyütü kazandı. 
Büyüğünü buldunı, en ufafına isa
bet etti. En dümdüz numara ben
de iken en kambur kumburuna, 
en biçimsiz numara bende iken en 
biçimlisine düttü, Herkes az çok 
bir fey kaz.andı. Ne olur, bey Al
Jabln kulu, bana da bir amorti 
vununl 

sazn 1ma geamek için: 
- Canım Ali bey, elbette bir 

'r'b ıana da çıkar, diyecek oldum. 

-

Artık bizim hildibrinıiz eski §e· 
bir telakkileri değişiyor. Şehir
cilik şimdi cidden ihatası büyük 
bir vukuf \'e tekniğe muhtaç bir 
ilim halini aldı. Münakale vasıta
larının tcnevfüi, adetlerinin ve 
adetleri1e beraber 8ür'atlcrinin 
artması ve modern şehirlerde İ§ 
için, uyku için, i tirahat için sa· 
n~ycnin bile hesap edilmesi, şe
hırlerin bizzarure çehrelerini de. 
ğiştirınektldir. 

Şimdiki Londra ve ya Ne\:york· 
Ja bundan altmış, yüz sene son· 
rakı Londra ve Nev) ork ara~mda 
bu günkü neslin hayran kalacağı 
azim bir fark olacaktır. Yeni .şe~ 
hirdc yüz binlerce otomobil işle
yerek, fakat kazalar azalacaktır. 
Yeiti şehirde sür'atli ve havai 
miinaknle va ıtnları olacaktır. 

Şimdiden Nevyorkuıı maruf 
mühcndi~leri bu büyük Amcri· 
kan şehrinin belediyesine miis· 
takhcl şehrin nüwsini teikil 
ddcn ·bir plarn 'crınişler<li. 

Beledi)C hu plünı tas\ ip et-

Vay efendim, senmisin bunu söy
liyen? Ali bey suya ablmış meyva 
tuzu gibi birdenbire köpürdü: 

- Sen benim talisizliğime inan
mıyorsun be yahu! Ben çarşıdan 

kuzu alsam keçi, süt alsam su, lev
rek alsam palamut çıkar. Fakat 
gel gelelim piyankodan ikramiye 
değil, amorti bile çıkmaz. Halbuki 
kabahat ne esnafta, ne de bilet 
numaraSJnın biçiminde. Hep benim 
talisixliğimde. 

Seksen tane ilmi ve fenni kon
ferans verilse, bu yaştan sonra, 
doğrusu, adımımı bile atmak aklı
ma gelmiyecek olan darülfünun 
salonuna, her akşam meyhaneye 
gider gibi, her ay muntazaman 
devam eder oldum. Hele bir ara
lık. numaraları göbeğinin altından 

yük.elen gib' bir sesle bildiren bir 
Kenan bey vardı. Adeta o adam
cağıza aşık olmuftum. Fakat gali
ba onun mai de benim taliim gibi 
luaılc1ı da artık rörünmez oldu. 

·Ali Bey derin derin göğüs ke
çirdi, bil iki li:ere yutkundu. akl.-

· Edebi tefrikamız: 2 

Kandehar ·Aşıkları 
Yazan: Conte de Goh·,. ·u 

Tercfime eden: Senih 1'1u r 

nıl'l gördUğii Oç projeyi kafasına 
koyarak çıktı. 

AJuhsinin aileıinde, bulunduk· 
!atı sınıf ve me,ki ıcabı yPrleşmiş 
:kı~in vardı, iki intıkamı gönül· 
d~ özliiyor1ardı. Ahmediye sül~
leSJ!l~ m~n up olan hu aile, iiç 
~tt!ıld;n b('ri Muradiye sülalesi 
ıl~ nı7.a halinde bulunuyordu. 
~11 rl:whi~ 1>undaıı çok zaman 

ev<:] Muradıyelilerdcn birinin 
Ahttıedir·lilt•rdeıı birine indir~ 
diği bir kırbaç darbe inden iba· 
ret\1. J~fg~n kanından olmayan 
Ahmedıyelıler, der beylerinin 
emrr altında tarla süreı ler esnaf
lık' c<lcrler, en yakın heyl~r bun
la ta hı ım gösterdiği ve hakaret 
ettiği zaman kimse se ini çıkar-
maPıdı. · 

Fakat kendi beylerinden baş
kasının kaldırdığı hir ('} affedil
mez bir cür'et ...,a) ılırdı. Kabahati 
ol"n bir: Muradiyeli Muhainin 
büyük babasının p~ altında 
can verlrdı. -O umandan btri ik; 

l -;ül81.e . arasında l>Ö!]~ sekiz kişi 
ölmuştii. Bunların ıçınde hikaye 
kahramanının bir amcaıı bir de 
amcazadt· i vardı. Muradiyeliler 
daha kuv' celi ve dnba 1.enrrindi
ler. Bu müthiş düşmanların r. hid· 
detiııdc },ir aile) i uıah\ edecek 
mutlak bir tehlükc vardı. Muhsin 
de Kandehar pren inin bu belli 
başlı adamlnnndan Muradi)eli 
Abdullalra nerdC)SC taaruz etmek 
ve ônu uldıirmtk emelinden bıtş
ka bir şey taşmıı)ordu: Öldürür: 
ı;e evvela oesaretindekı azeı_net~ 
herkes öğrene<~ek. ve ün alan ısm ı 
her duyanı korkutacaktı. Fakat 
onu isticale sevkeden asıl şey, 
bu değildi. 

"Bahası Mehmet t>eyin Osman 
isminde hir küçük kardeşi vardı. 
Oç erkek ve bir kız babası olan 
O mao ingllizlcrin hizmetinde e· 
peyce para yapnn~tı. Şimdi hiııtli 
bir banket wıaatuayla mauıtaa
ın•• ald• lebldi,_t OM .... 

..... 
L 

Müstakbel l.A,ndramn alacağı şekilden iki nınn7.nra 

mi~ti. Ancak im müvcyi nuveyi 
meydana getirmek milyarlarca 
dolara mütevakkıftır. Fakat nıil
yonlar memleketi bu ciheti azim 
varidatmdan mükemmelen temin 
edebilecektir. 

Müstakhcl Londranm manz..~
rası mü&takbel Ncvyorka benze
miyor. Fakat caddelerin çoğu 
ikişer üçer katlı olacaktır. 

Böyle ınakinaJaşan bir şehrin 
gürültü""ü içinde insanlar da kim 
bilir ne kadar makina'3şacaktıı;. 

Bir şenaat 
Pari", 18 f A. I A. J 

'1..abıtH, 4 yaşında bir kızcalt zın 
ırzına gc_çmiş H" boğmu§ olan Kohn 
Sydeny Harlc nnm nda hia ingiJizi 
teukif ederek lıııpise atın ştır. 

Teşekkür 
H ast•k i nisa lı:u;tulıancsiııdc te

davisi Psnnsıııda lıeııı-:ir<': ı Saffe H. 
mulıakkuk bir ôlunı<luı kurtaran 
ha:;tnlıaıll' etibasındnn Doktor .Fab\i 
ve eczncı Ahmet :Xuri Ue) fendilcre 
ve diğer ı•tihlıay ı muhtereme ile hn· 
sta lınk rcı Sani) e H ıı. arz teşe . 
kiir ederim. Ht"\ Jet mathaac:ı ı=:atış 
memuru Şahını. 

na geleni söyleyip söylememekte 
bir iki saniye ter~ddüt etti, 11ihayet 
dayanamayarak kulğıma eğilcl.i ve 
fısıldadı: 

-Fakat azizim. evladi Musa'daki 
talie ne dersin? Hemen her defası
nda bir ikisi büyük ikramiyelerde 
müstefit oluyorlar. 

Birdenbire gözlerinin ;içi giildQ, 
keyfli keyfli: 

-Mamafi, artık ben de Ç4ll'esini 
buldum. Bu sefer biletleri alırl<en 
bayi adresimi ve ismimi sorun~ 
Balat'ta Mişon diye yazdırdım, Bu 
ufak hileyi bayie yutturduğum gibi 
talie de yutturabilirsem korku yol 

Dayanamadım, Sordum : 
- Buna ratmen, ya bu sefer 

de bir fCY çılunazsa ? ~ 

Ali Bey anlaşılan bu ciheti hiJ 
dütünmemif olacak ki bu aualiml4' 
afalladı ; mahzun mahzun söylendi~ 

- O :r.aman bana da "Hey ~a~ 
hım, yahudi kullannclan da mı y6i 
çevirdin deyip büsbütün taliime 
küsmek düşer. 

F...sat Ran\chl~ 
UJ->t 

Ley Da 
Hayyam 

Yeni yıldızların hemen hepsi 
de müstear isimler taşımağı adet 
edindiler. Bunlardan birisi de 
na ılsa bir şark ismiııi hoş bul· 
muş ve kendine )akıştırmış: 

İ..eyla Hayam olmu:ı .. Bu yeni 
yıl~ızın en büyük merakı tavşan 
yetiştirmektir . Metro Goldvyn 
arti tlerinden olan Leyla hanım -
artık hanım deyeliın · tnvşa11Ja
rıı11 da sinemada çe) irıniyor, fa· 
kat hahçe inin bu zarif mahluk
larından yapılacak bir kürk:l, bu 
kış en pahalı kürklerden daha bti
yük hir mahzuziyf'tle taşıyacağını 
sı)) leyor. 

Zaro ağa gidecek mi? 
.Meşhur /..aro ağanın Amerikn

ra göıürülm.e.k isteeiğıni, fakat 
emanetin izin vermek niyetinde 
olmadığını yazmıştık. UAro ağA 
eniımet izin \Crmediği takdirde 
Amerikaya g\tmesecektır. 

~j) 

reffeh bir hayat ta Jcnıin ediy()r•' tina girdi ve çocukları ayıdı. 1'8-
du. s kat ertesi gün, Muhsinin cakcti-

0 man cenk baru inde keıW!i- nin sağ kolunu lıfr kurşun delip 
sini kardeşinden üstün görürdü. geçti. Kimsenin ~üphesi yoktu. 
Bu sebepten iki kardeş ar.sına.- Bu kurşwı Elemin tüfenginden 
niu eksik değildi. Mehmet ~y ·çıkıyordu. Birbirine muttasıl iki 
yaşının icabı, kard.eşinde aradı~ı evin üstünden alt• ay tehditkir 
hörmet ve itaati pe'k bulamıyor-' bir sükun geçti, fakat her iki ta
du. Onun için araları da pek ıyr ruf çocuklan göz önilnden ayır 
df>.ğildi. Bir .gün, O man bey :oda.:ı ma) orlardı. 
sında, ziyaretine gelen kard~ln~ 1 Kadııılar, tesadüf olursa, . hi -
kalkmadı. Bahası ile ı)crabcr ge: 1 hir]erine ağız dolusu küfredi)Or
len Muhsinin, hu lıal o kada11> lar, ctkckl r münıkiin mertebe 
e~ırma gitti kiş doğrudan -d'*rU)Sı birbirlerinden u1.ak kaçıyorlardı. 
~·~casına bir §ey oyleyemediği Muhı;ln şt>kiz günden beri bir 
ıçm, anıca zadelerinden Elem). . karar verdi: Amca mm evine 
ıı~inde birinin suratına luncınd,; giruıek ve Elemi öldürnıek. Bunu 
bır to~at vurdu. O umana kadar' yapabilmek iç.in de tertibat almış
Muhsınle Elem birbirlerine ca\i- ti. Başa çıkarmak istediği ikinci 
dan bağlı. i_diler. Hi~ ııyrıhtiazli!' karar da bu! Üçüncii niyetini de 
dı. Hu ı~t çocugun hulyaların'ı ı şöyle hula a etmek kabildi: Elemi 
besleyen hır kuvvet vardı: Muı:a L· ve Muradiyeli Aı>dullahı öldür
diyelilerin kirlettiği aile namuiu· dükten onra> Katıdahar prensine 
nu temizlemek içm başımdan in· gide ek ,.e ondan aiıvarileri ara
tikam almak! ' 

1 ıında kendisine bir iş isteyeckti. 
Elem, amca. ~desinin tokatıdı• · iki kişiyi öldürdükten sonra, Mle 

yeyince liançerını çekti ve Muh- bir cengiverin kertısı..da bütan 
sinin üzerine atılmak üzre iken, başlann eğile~ne kanaati ıvardı. 
yakmlarmda duran ihti) ar ar\ta- • Bu iki &aayeti Muheln icln 

• 't 1 • .. ı . . 

Aga~ ya~ ülken egll~rP 

San'at ve sıhhat... iki güzel 1 mektebin h3hçesinde iki küçük 

r;ıey ki, temeli küçiik yaşta kuru· 
lalıiliyor. Hir çocup;a san'at zev
kini ve ~ıhbat itina mı vermek 
için Avrupnnın hemen bir çok 

büyük şehirlerinde tesi cd~len 

çocuk ym·aları vardır. Bilhassa 

ı,eııgin aile çocuklaamın talim \'e 

terbiycleainc bakılan bu mektep

lerde takıp edilen terbiye usulleri 

son asır terhiycciliğnin en müte

kamil şeklidir. Bu iki resim Lon
dra civarmda bulunan böyle bir 

alelade bir şey d,eye kabul ederse· 
niz hak ızsmız. Amcazadesi Elemi 
oldümıek ona ağır bir iş gibi 
geli} ordu. Çü!ıdü bu çocuktuk 
arkadaşını scvmışti ve ha1i şevi· 
yordu. 

Yirmi dört saatta yirmi defa 
bunu dUşüııdükce, Elemin, çeh
resi zihninden bir alev gibi geçi
yordu. Kararını verdi. 1fo his ini 
ona ,.ınlatacak. Anlatırsa Elem, 
bunu Muhsiııin 1..afına hamletmi· 
yecek mi? Bu süal Muhsini titr~
tiyor 0 da derhal h•) alden hakı· 
kata~ g~erck .bu zafı zihninden 
siliyordu. İçinden namusµn ve 
§erefin sesi yükseliynrdu Dinlen
se, dinlense, ancak hu ses din
Jeııir. 

Hindularla acemler, istedikleri 
kadar kendilerini dustluklarma ter
ketsinler. Fakat bir efgımlı! Onun 
nefsine hurcu her şeyden ü..,tün
dür. Vazift> emrc.'Ciince ne maha
hbet, ve merhamet kalkan kolu 
tutanıuz. Muh in hunları müdrik
ti, no bu idr.ık.i kfif ~el İ) o'"du. O
nun için yürek ahibı 'c mı rı ta· 
nınnırık lazımdı. f mmın ü ... lünılr 

talebeyi go teriyor. 

; 

Borsada muamele 
Dün borsada logiliz lirası 

1008,25 te açılmış, 1009 kapan
mış, 1008 aşağt gelmiştir. lstik· 

razı dahili 95,25 açılnrş, 95,.37,5 ~ 
kapanmıştır. Düyunu muvahhide 
187,75 açılarak 189 da kapan· 
mıştır. 

Borsa haricinde 'fürk aPtunu 
üzerinde 872-'873,5 kuru~tan mu· 
amele )apılmıştır. 

bir zaaf şüphe~i bir serıeniş gOJ;; 
gesi dola) m. Matızaitah! 

Kendine yapı]an hakaretin de
ğil . ona kim halclıret edebilirdi. 

- Fakat kendine en yakın o· 
Janlara yapılan hakaretin bir d&. 
fa öcünü aldıktan sonra, prensin 
hakperestliği Muhsine, sür'atle 
cesaretinin u1ükiifatına verebilir
di. Hundan daha taLii bir ~ey de 
olaınndı. • 

' 
- lşe ha:.;huııak için daha va-

kıt erkendi. Ak~ımn ilk saatıni. 
~ehrin Ü tüne ine-0ek karanlığı 
bklcmek lazımdı. Mer~unı \8kta 
intizarcn, f?üküneıle ve iCkinetle 
pazara çıktı. 

Kaırddınr bü) uk ve ~ırin bir 
şehirdir. Etrafında, güJJeJerlc de· 
Hnmi~ kulcJt·rile bir sur vardır. 
Bir köşede, prensin çok ihtilaflcr 
ğorüp gcçirıııi~1 çok kılıç şakır. 
tısı· kur un \ızıltışı du)·muş, ka-

' :ı. 
pularındaki k.c&ik İn'nn knfoları 
kimseye hayret v keder verme
yen bir sarayı ... ardır. Ç<'gn bir 
ka~ ket evlt>rin ortaı::mdn, gik da· 
ıalanı )alı g<'ııi~le)l'll kaldırınıla-

IJ~it ı di] 



n ava 

_ ... Yaz at yarış· an __ 
Reisi cüınhur Hz. himayelerinde Başvekil 

Isınet Pş. Hz. l'iyasetleriude yarış ve ıslah en
cümeni alisi ııanııııa Istanbulda TERBIYF 

26 temmuz 2 - 9 · 16 • 23 - 30 Ağıı tos cuma günleri altı hafta 
Balkın esbabı istirahati temin olunmuştur. On senelik harp zenginleri, ti-
) d l mdi fakirleştiler mi? Ne gezer? 

arı.,.a "eni ve güzi e at ar i.,tirak edecektir. 
11 Onlar kadar şimdi parayı ölçüyle 

Hususi trenler: Sirkeci(len Veli efendiye sarfeden, fakat m@.srafından.fazla 

intihabatı arefesinde spor Mintaka 
havasında 

\eli efendiden Siıkcciyc kazanmağa bakan değme tüccar 
Otohiisle-r : Topkapıdan Veli l'iendiye bile yoktur. işte Ali Necip beye-

- Nerde Burhan Hatice h 
ihtiyar kadın şehadet parına 

ağzına götürürken sükut ihtar 
tikten sonra, hanıma yaklaştı,ki 
duymasın diye, yavaş ve ko 
bir sesle: 

balonlar uçuyor. Hususi Otomobiller: ) cdikuledcn Veli efondiye fendi.! Kansı Emine hanımla "Mo-
Hay\311,atııı ka)dJ şipahi ocağı,.ı,ı~a yarı~tan evvel her haftş nden,, hayatın içinden çıkmıyorlar. 

- Vallahi kıyamet al~ 

hanımefendi, dedi, Burhanın 

amda kim vıir biliyor musuu? --------- ~ 1 k k d • On sene servet ve yu-k,ek hayat, .. Ja ı a ,.amma q ar. .. 

1 B r nihayetünnihaye insanların zahiri metçi Ne bile .. 
Mıntaka senelik kongrcs·n·:r iç

timan d. vct edileceği şu günlcde, 
muhtPlif heyetler intlhabahıu.! ı 

arza1;unu hakim lolmak isti en 
bir bl~kun teşekkülünden geçen
lerde bahsetmiştik. Sporcular .. ra
ıında günün dedi kodusu haline 
gelen bu blok meselesine yeniden 
avdet etmemiz faidesiz olmayııcak. 

Teşekkülünden bahsedilen blol,, 
Suleymanıye kulübu ve lstanbul 
futbol heyeti reisi Orhan beyin 
teşebbüı.ü ile ortaya çıkmıştır. Bu 
günkü vaziyete nazaran bloka da
hil kulupler şunlardır: 

Althıordu, Hilal, Üsküdar, Or
taköy, Nişantaşa, Kasampaşa, Eyip, 
Kumkapı, Fatih, Darüşşafaka, Top
kflpı, Sül,ymaniye ve lstanbulspor. 

Blokun maksadı mıntaka keı
m~ heyetlle diğer bütün heyetlere 
kendi namzetlerini tayin ettirmek. 

Bu maksatlannı temin ettikten 
ıonra yapacaklan işler - kendi an
latbklanna nazaren şunlardlr: 

1 - Küçük kulüplere hükume
tin tıim-yesini temin etmek. 

2 - Seyirciden mahrum bir 
halde kadıköy sahasında karşılaş
bnlan ikinci ve üçüncü küme ku
lüplerin Taksim stadyomunda maç 
yapmalannı temin etmek. 

3 - Kasalan bombot bulunan 
küçük kulüplere varidat temin 
etmek. 

4 - Küçük kulüplerin iyi oy
unculannın büyük kulüplere geç
melerine mani olmak. 

lıte bloku teşkil edenlerin blo
ka girecek kulüplere takdim et
tikleri programın esaslı noktalan 
bunlardır. 

Şu noktayı söylemek mecbu
riyetindeyiz ki, Orhan Bey karde
şimize karşı duyduğumuz bütün 
dostluğa ve muhabbete rağmen, bu 
'güzel program, bize pek kolay bir 

· iş gibi ırörünmüyor ve hatta - ta
biri maruz görsünler - her intihap 
arefesinde kazanmak· isteyen tarafı 

pannak kaldıracak zevata yutturmak 
bizzat Orhan Bey biraderimizde 
o blok tarafından mıntaka başına 

getirildi. Fakat bunları bırakıp biz 
-=--~ 

potil'IE 
' 

1

Penhe hanımın kuyusu - Be-
• yazıtta ·oh.rap Penbe hanımın ku

zusu sabıkalılard n Emin tarafın
dan çalınmışsada yakalanmıştır. 

@ Hırsız - Vefada Katip Şem
settin mahallesinde Fatma hanı
mın evine· hırsız girmiş ve öte beri 
çalarak kaçmıştır. Şüphe üzerine 
T~vfik ism~de biri yakalanmıştır. 

• Firari bir mahkUmun yeni cü
~li - Üsküdar Jandarmalanndan 
Ali onbaşı, hapse mahküm olup 
'fii.ai bulunan Ômeri dün Haydar
paşada yakalamış ve karakola 
ptürmek i•temişsede Ömer bıça
.\lla Ali onbaşıyı iki yerinden ya
ralayip kaçmıştır. Mecruh tap fa
kültesine kaldırılmıştır. 

• Kalp selctesinden - Ahır
kapıda oturan Refik bey isminde 
bir genç, balık tutmak üzere de
nize girmiş, denizde üzerine fena
lık geldtğinden karaya çıkarken 
kalp sekte.inden vefat etmiştir. 

'*' Çiğneyip kaçan şoför -
1854 numrolu otomobil dün Gala
tada Topçular caddesinden geçer
ken Ş:ıziye hanım isminde bir ka
dına çarparak yarabmışhr. Şaziye 
hanım haStancye kaldınlmış, ita-

• 9an· şaf.örün de taharrir·ne başlan-
.tnıştır. 

* HeJva çalarken - Topanede 
Kışla ~tı~a h!tl,cı dükkanına 
Sukh\ isminde bir hır•\% girmiş, 
·Aelva çalarken yakalanmıştır. 

: ~ Bir dolandıncı - Burhanet-
4.in i!fd'lill~e biri ;yüksek ltaldınm
.:dan g~çerken Sergiz isminde bir 
f?ape)ci tarafından 30 lirası çalın
mıştır. Sd'giz yakalanmıştır. 

Bir. nnısaed me dl!ha ! 
Belgrat, 18 [A.A) 

Arnavut uktın gelen 17 komi
teci hududu tecavüz etmiştir. Jan-
dartbailat, konıiU:cilerle mücadeleye 
"Frmiştir. Netice henüz malum 
detildir, 

şu me hur programın kabiliyeti 
iatbik"ye.,ini a dyahm: 

Balı i _müşterek, iiıe cephesini değiştiriyor. "kenann di-

1-Küçük kulup ri hükümetin 
himayesine vazetmek kimsenin 
ihtiraz edeceği bir mesele değildir. • 
Değil küçük için hazırladıkları yal
dızlı haplara pek benziyor. Öyle 
hatırlıyoruz ki vaktile de böyle bir 
blok teşkil edilmiş, fokat o blok mın
ta 1rnnm başına musallat olan bir ta
lr..ım belayanın refü izalesi içindi ve 
yaldızlı programlardan ziyade ha
kıkata eşyadan kuvvet almak.ta 

~~,.t.~~~--\-;faW~~- lberi nazik te olsa nazenin olmıyor,, 
• On senelik yeni zengin, on senedir 

V (E (O Q N C 1 
11 

B O 'V CJ K • ı • ıtengin, bugün on sene evelinden 
• daha zengin bir kan kocanın artık 

· Ta yy arre p By el\ o=ı g ©S lUi: · ~~:::. hayata "inisiye " oıma1an . . 
1. el KEŞiDE: 11 A~USTOSTAOIR. i 1 : Eakat işte Emine hanım salon-

B ı••ıy c• K •ıKRAM.ıVE•.~r.:·. dan içeriye giriyor. Karanmver
'-ıııl ~ miş, bir sözü iki olmayacak insan-

: • lar gibi kocasına çıkışır gibi dedi 

30 000 Liradır. ~raı~ ki: iJi ve yene öyle habrlıyoruzki 
1.ülüpl~r, Jı tta büyük kulüplerı ve 
teşkilatı bil hük~mctin tnhh hi
tn e}esine ko;mak pe k İ}i fikirdir. 

1 Ancak tahsisat vermek va:z:.iyetinde 
olan zevatın bizim spor işlerinden· 
okadar sıtklan sı yn)mış ki yeniden 
va4i vaitlere inanacağa pek benze-
miyorlar. 

2 - küçük külüplerin Stad
yomda maç yapmalaım temin et

mek gayri kabıl olduğu gibi bund

, Ef~ - Efendi, bu işi yoluna koy-
f : malı, elaleme rezil oluyuruz. 

18.000 
15.000 
12.000 

. . 
i r: - Nç diye rezil oluyor muşuz? 
WJ: ! t : -Bu memlekette zengin olmak 
~ · ta günah! Kaşını kaldırsan bir tür-
i~: lü, gözünü oynatsan bir türlü mana 
: 1 veriyorlar. Benim söylediğim o de

ğil.. Her kadın sigara içiyor, ben 
daha sigaraya güç alıştım. Kokteyl 

an ameli bir neticede bekleınek gaf 
lettir. Stadyom bir şirkettir ve oraya : 

söz geçirmek, geçirebilmek intihahat • 
netayicine temamen lakayt olan 

bir müesseseye karşı güç bir terdir. 

1 O.OOOHralık ikramiyeler ve ifü 
1 O.OOOlirahk ınükafat .

1
.~,:: 
:~ 

Lu k:eşidede cem'an "3,900,, M 

numara kazanacaktır. ~ :t3E 

yapmasına düne kadar bilnıiyor

dum. Saçlarımı geçen sene kestim, 
kaşlanmı daha yeni ıontuyorum. 
Bu kadar rezalet yetişmiyormuş 

gibi .•• 

-Eeee? 
- Bir de oğlumuzun yüzünden 

rezil oluyoruz. Ayol Burhan on ye
disine bastı, halbuki o yaşta her 
afacan bu asırda neler bilmeyor. 
Halbuki Burhan ham -lıalabn biri. 

3 - Küçük kulüplere varidat 
temin edilmesi ancak fevkalade 
gayretJere bağlıdır. Bir spor ku
lübünün kendisine ~ridat temini 
için müracaat edeceği usüller mu
ayyendir. Bunlan - bir bloka dahil 
olmağa lüzum kalmaksızın - her 
kes bilir. Şu halde, bu muayyen 
usüller haricinde varidat bulmak 
için blok erkanının düşündüğü ve 
bulduğu çareler ne olab'lir? 

4 - Küçük kulüplerin iyi oy
unculannm büyük kulüplere geç
meleri maalesef değrudur. Ônune 
aeçilQJesi kabil oloıayaa bu gibi 
hadisat her yerde ve her zaman 

oluyor. Para Parayı çektiği gibi yük
sek kulüp te iyi oyuncuyu, er geç 
çekiyor! 

Hulasa, Blokun programı bize, 
pek ameli kıymeti haiz gibi görün
miyor. Hakikattan ziyade hayale 
müstenit ispanya şatolan ve ya is
kambil kuleleri gibi bir dokunuşta, 
püfle yıkılacak bir aldatıcı, avutucu 
oyuncağa benziyor! 

~~-

IKUcUlf telgraflar 
İngilt<'rede i:.:sizler i 

Londra, 16 [A.A] 
A' aın kamara;:,ındtı hükumet. 

erkanından hirinn ifadesine na· 
zamn amele kabinesi mevkii 
iktrdare geldiği günden ),eri iş· 

sizliğe karşı gelmek için baJa· 
nılmış olan ameliyat 'c inş>Ja· 
tın mecmuu beş buçuk milyon 
dngi]iz lirasına baliğ olmaktadır. 

@® (iJı 

Londra, 16 [A.Al 
f ngilterede 8 Temmuzda işsiz· 

)erin yekunu gPçen haftakine na· 
1 .. arnıı 1818 l .. i~i fozl.ı 'e grçcn 
senenin U} nı ele' re.,ine :ni petlc 
9R,233 kişi nohnn olarak 1.141, 
200 dür. 

/Jir tayyare serFisi 
Londra, 16 [A.A) 
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Sermayesi : Tetliye ~dil ıniş 
4,000,000 · Liradır 

Umumi Müdrülük 
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Ankara Adana t;lylıalı1\ lstanbul ~ 
Jrapuzon Zonğuldal< Bursa Balıkesir ~ 
Kayseri lzm'fJ (;fr.eson t,;d1 Mersin es 
Samsun &letİnie ~ 

Bir şey bildiği yok. 
- İşte buna merak ettim. Ne 

lazımsa öğrensin, tahsil etsin deye 
avuç dolusu para sarfediyoruz. 
Nesi eksikmiş Of' bilmiyormuş? 

Emine h.anım omuz silkti. 
-5en öyle zannedersin, dedi, bir 

defa kadın nedir bilmiyor. Hili 
üstünde eski çocukluğu vıır Sen 
nasal dünyaya geldin, diye sorsan, 
beni annem deniz kenannda buldu 
deyecek. 

- E, bundan ne çıkar ? 
- Ne mi çıkar? Oğlanm ap-

tall•ğına verirkr. Esması da üstü
müze sıç:ar. Ben bir rus buldum. 
Ona, haberi olma.lan her şeyi öğ
retecek. 

Ali Necip Bey ~akağını kaşıdı 
ve düliündü. Ertesi sabah saat onda 
apartmanın k~pıo;a çalındı, sanşın 

bir adam! Eır.:ne hanımın siparit 
ettiği hoca.. Rusu salona aldılar. 

Ev sahibesi salona girdiği za-M lışait muamelat, K~mharalar. Kasalar. ,. 

llDRlfflllll~H•ımını•ımHllUftllHllWllllllOI lll!llllllllllllllllllllllllnllllnHIUllll~llnlllHllllllllllllID man nıs ay&~a k~'<tı ve bir revc-
. . . - rans yaptı. Alı Necn> bey da bu ga-

.t•:::ı:::..- Doktor ~::::::n.f. 1 r--~--S:.+;h-r........_w>i!--+-4:-T*JT+-T....r..ı..-r+-r- 1 rip dersin ta.-zı totbikini anlıt111ak 

ii Ha eki kn,~mlA~ ha l~n •• i {lilt E~ W KOJ'I )Anız K. · için salo~a girdi. · 
:: ''e I· ırengı llcknıl) ;: , · E · h '.:!~-•• ... mıne anım sorou: i ev ~ ıni~ . . l - Efendi c!edi. si7e emenet et-

:: Tt'trbe cm • Eski Hilal, Fı ... , :: -~~ t i:T .~.C L •. ı ı tiğim çocuk . çok zekidir. Ona ii a ını =s .Jo ot,rıdl ma:Kinıa arıy e göre, kendisini h4yata abşt.ınn. 
=i binası. ·'Fet:· 1sıam. 2622 t: İi]nı)erini lhıJhınl1ıa}< Yalnız bu işi nasıl yapacaksınız •• •••••n············: ... , ..•.. \ı.ıı ••••••••••••••• _. · ' · 1k ·d· 
n··~;o·~j~~·;ji,·;:iu~~u .. ;~İh0

İ~~·k·ı~k-·l~o· rueııfaatiiıiz icahatııı- onuB:er:n ;.?a
0

~:~nmaktan bat-
kiıııliğinden: Tcrek~!'iiı'ıc nıahke• d d k • l aır ) ttı 

JnP.CC vaz'ı) el olunan ıııtitC\effa Kir· an ır. a gayEesfı od?'ayan mkiu. dım ana : 
· · · Al f f - en ım on se z era vere-yako kosfalgııra cfon<lının tııhtı la· aminüt otoğra l8r için 

ceğim. on sekizinci derstoı oğlunuz 
sarrufurıda ııuıunan 1ıe, oghında ka- Mı· noteros ,; her ...şeyi öğrenmiş olacak. Uk de-
mer lıatıın mahallç inde 20 llU/ll3· rste çocuğun mızacını anlamağa 
ralı kiirgir lıaııeı1iıı n sıf Jıi~ e iııiıı ' ' kartlarını kuJlanınız. çalışacağım. Sonra ona nebatattan 
hilınü7.a) ede fııruhtuna 'e t.ırihi ilu- b ed b 

d 
Jfrr y_erde satılır. ahs ecegim. Mesela ir ağaç 

n an itilıarrn hir 8} hitamında ilın· nasıl meyve verir, çiçekleri neden 
lci C'\\ eli) esinin icrasına kıırar \ c· açar, arılar, sinekler ne vazife 
rilmiş olduğundan talip olanların 

f 1 
· · k · } · f t ıılıut İl rıı ıfain'liindı,n : Deşikıa,ıa görür. 

ms ııssesının ·ı}m<tı mu 131111111" • d dd d ık Atı· Necı"p bey ba.cıını salladı.· 
d ınıanı 1.n " <'a ~·.şiıı e \eni i oku· ., 

nesi olan 2500 liranın .} iiz c onu _ E.vet, eve~ telkih, telkih 
· · d k · h ·ı ğınrJa ı 11.io. hanede mukim ikı,.'ll cht\ın ~ 

mspctın c ııc·' n, çesıııi ıııüsta sı Jcn ett. dedi. Rus muallim devam etti: 
he} OKiu dördliucü sulh hukuk lııı- ıkıımetgalıı rncçhu1 hıılunan Him Efen 
kinıli~ine müracautlnrı Hiıumu ilan di)f': IBı·kınrz!Jıııı ve ~lıani\an t:feııtli-
olunur. kr )rkl'tiu ikihjn ) cdi) ıiz c•'li lıç liraııııı 

J ı:ıtaııhul · cr.a oairc ın.dco: Mahcuz 
. ~·c funıbtu mı,ı.karrer konsol, 1l)ll3 

sıgara, iskemlesi. lıal , tn~:ı 'c ı,a· 
İr<'nnı 24 ~'ethrnl.ız 929 Çars..'lınlı:ı 

~ünü saat onda ~} lerht ~ irf dc if:ke
le !mC) danında s<ıt lilhağ iljn olunur. 

~ 

~C), Putlıiiıiôer layyıırcsi ı le saat 
8,15 de ~arisc hareket etmiş· 

lerdir. 

'3ftllrnlı ilaaı berayı iııfaz llairl mile te11-
~ra:IHcrek namınıza sillen .ve bın:cu\ı 

l1f!ll nı emreden ıhfWırr.ıthı~ 1laınct~ah-
1an fleçlıuliyeti ~a {:hile tclıliğ olunma· 
<lığından ilanen tebligat ıcrasııııı karar\€'. 
rilmiştir. 

- Sonra hayv~nata, klızuya 1 

tavuga geçeceğim. Ondan sonra 
"Preistorik,, ten bahsedecek, bize 
en yakın o.an ınaymiınlann nası. 
ı;oğaldıl n~an bahsedecegiın. On 
sekiziı .c:i çl. rR' ı'lrhk ~lu~uı her 
,şeyi öğrenmiş ohcaktır. 

Emine hanım bu izahata mem
nun oldu: 

- Alil. dedı, heınen bu gün
ien derse başlayahilirsiniı 

1 Soara- 1cocamn)l d<>tt"4'1:. Bt!rltatl 
odadadır, zannPderim. 

Zile bastı, ihtiyar bir kadın gö-

Çocuğun yatağına girmiş, 

yun koyuna yatıyorlar. 

Refi kararlan 
Ali karar hc'yeti riyasetioq 
Kav len harekat , e ameli 111 

ye nlcylıincle bulunduğu tezahür 
lcnırsiııden dolayı he) 'eti malıs 
ca lıidematı devlette ademi isti 
ınma karar ' r rilmi ~ olan sab k 
pze polis munıırlarından llnkk 
endi Gchzede bulunduğu e ıı 
ku' a} i millı) e taraf na kaçan p 
ler hakkuıda lıima} ekAr davran 
ve kuvayı milli)e taraftarlığı ) 
ğı, mu maile} hin gerek gebz de 
rek sair yerJe bulunduğu ıniıdd 
ifa) i vazife esnasında daima a 
milli} e) e taraftar lıarrkil.t ı 'H' fı 
klıtla ingilizl<'rin taarruzu ınuhtc 
liııe karşı f<', crno etmPsile kf'nd 
nin hissi milli ile mrşbu Lir şa 
oldufı;u ve sarı yerde hafı le )d 

milli> e ile temas ve müzaharcti 
teşkilıitı hafiye defterınde nunı 
ile muka) >et bulunduğu re:; mi 
gıı) ri resmi vesaik ile tahakkuk 
lcmiş \'e amalı milliye ah:) lıı 
bulunduğuna dair hiç bir taraf 
şıkayet \C ıhbar \aki olmadığı 

hctfe hakkındaki kararııı re 
müttefikan karar \'erilnıiştir. 

Ali karar he) eti riyasetinden 
Anadolu ordusuna iltihak et 

üzre vaki olan davete icabet et 
ınc,,indco dola)\l he} eti mahsu 
nisbcıi askeri) esinin kat'ine k 
verilmiş olan sabık suvari miJaz 
eveli Şerafettin efendi kendis 
vaki olan tebliğ ve da\ etna 
B) ni ıı;ünde cevabı muvafakat v 
icshet gösterdiği halde irte i 
zabitnnıu Anııdoluya tehiri 
em .. inin v rilmesi üzerine biız 

gideınedi~i 'e Jstanbulda bulun 
ğu vazifede amali mali)cye mu 
~lir harekette bulunma} ıp lıila 
zabitan Se\ kiynttnda muaveneti 
<')letliği bittalıkik anlaşılmış ol 
le ınumailey lı hakk nda ki kar 
rcriııe müttefikan karar \crilıni 

Ali karar he) eti riya~rıirı·l,.n 

l"lnnbulda Yedi kulede G 
Ç<'ŞIJlt:<lı~ Zakirh:ı ı sok,ıf! n ]11 N 
lı ırıetle mukim olup baıı;tidl\ he 
rlıüracaat ">lemi .. olan tiıft 1.ci t 

J hıse, in o~lu Mehmet Rı.i hı c~ 
llH zkiır adr str bulunanı mnktıı 
) eni aJrcsinı he} etimize hildırın 

Ali kardr he) rti 1"İ)fü;etincfon 
Ercnkö) ünde Suadi) e rn lı 

sinde trfon u~a sokağınrla Nt>. 
mukim olup csbak Bo~iktaş ın 

2ahiti milazım Ömer Lütfi imzas 
he) etimize müracaat eden mu 
l<'yh mezkur adreste Lıulunaına 
tır. Yeni adresinin hr.) etimi:ae 
dirilme i. 

Ali karar he~ 'eti rirasetinll~ 
lstımhulda Selızadc ha nda 

tckııelr:- ka\&slar caddesind 
l 16 da ınukiın olup iı<') 't tı 
muracnat eden Jan ıırm ınula 

ı::."nden miilekait ismnil Hokk 
di nıPzkür adr•·stc bulunanıum 

NC'rt·d<" huluııu)orsa adreı;iniıı 1 
etimiz· hildirmc·i. 

Ali kımu h et1 -ri Olempiyad11 tertip edilen hey· 
nclmilrl havacılık ~ergisi bu abalı 
pren!:i do G.ıl tarafından açılını,.tır. 
Bu ~ngi<le alelade bir sundnrma· 
)3 ığacak kadar küçük tanarc· 
lerden başla}nrak yirmi kişi nak
ledebılrcck derecede hU)iik tay· 

raretcrc rnrmra) a kadar her 
nevi hava gcm~i te:;;lıiı olunmu~-ı 
tur. Sergi) e );ilirak ('dçn firma· 
lar, Amerikan, 1 ve~, fı-ansı~ , 
Alman, .İtalyan ve Çeko~ıovakhr. ı 

Pariste bir l'Us tcıyyar~si 
Lehurje, 16 lA.A) 

Bi~ vap.ur l~ttı 
Santiago, 17 (A.A] 'l'tırihi ilandan itibnren niha} et iki 

ay uııfıuda 929 · <n.54 ı umrllsı} it· lstıın· 

bul ıcrıı dairesi )~dinci icra memurlıı· 

ğııuı hilmuracaat te \ İ)ci de\ ın etmedi· 
tli1ıit ve ya tcehhur k.rayı mucip bir 
ili ceğiniı olduğu takdirde de miynn 

rünc!::. Şanghay, 17 [.4-
- H:ıtice hanım şu Burhana Derffilinger, namındaki Al 

Bir Rm; ta} yareı:;i Bcrlinden 
Lelmrje} e gelmi~tir. Ta} pıre beşi 
gazeteci olmak üzre 11 yolcu .nak
letmektedir. 

@®@ 

Roma, 17 [A.AJ 
Tayyareci Williams ile Yan-

"Ahato,. vapurtı kazaya ugra· 
mıştır. Taifeden yalnız bir kaçı o 

civarda bulunan bir gemi tarafın
dan kurtarılmıştır. Kaza mahalli· 
ne gitmiş olan ınuhrihler 43 ki
şiden ~;urckkep olan taifeden bir 
çoğunun .celletlerini gotmüş ol
dtiklarını bilditmijlerdir. 

eytemcdiğinfa surette gıyabınızda icra} a 
devam olunacağı malumunuz olmak ve 
b ritlcı ihbarnamenin teblıği m:ıkamına 
klim bu1UillD8k üJfd Baiaen iebliği by
fiy~t olunur. 

çağırsano,I ,..apuru dün aiı:şam istimdat i 
- Pel..i lı:ınım efendi.. tidi verir vermez, Tsing-Tao 
Hatice haı.ım çıktı, gitti, gel· Amerikan muhripleri istimdat 

nıez •• Emine ıhnn m sıkıldı, bir da- retinde bildiri.en felaket ) eri•• 
ha 7ile bastı. Ne gelen var, ne reket E:tmişlerdir. Denizin d 
giden. Asabiyetle salondan çıkb, olmasına rağmen muhripler, 
oğlunun odasına dotru yürü~ü. vapurunun 42 yo1cusunu 
Fakat Hatice hanımı yüzü karma muvaffak olmqlanbr. Ku 
kai'lflk bir halde Kaa-;.suıda buldu. ) ameliJl.b deY- eMf!J!• 
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Sepet Çiçek Şapka 
Mektebinin 
SERGiSi 

18 T emmuıa 929 Perşenbe pnünden 28 Temmuıa Rn:tar akpmına 
kadar devam edecek olan •ergi aaat 9 dan 20 ye kadar Beyotlun-
da l.tiklil aokatında 102 numaralı mataıada- Ağa camii civarında
ziyaretçilere açık bulunacakbr. Duhuliye yoktur. Topdan ''e pera
kende satış yapılacakbr. 

ISTANBUL 'fRAMV AY ŞiRKETi 

·Otobüs seferleri · 
17-Temmu:z-929 tarihinden itibaren emri ahire kadar: 
Harbiye Maçka lk§ikta§ arwnda otobu• ıeferlerinin icra!ına iptidar cdil~JU 

•t_ iıletme eaatları beneçhi zir tespıt edildiği muhterem ehalil•e il!n olunur: 
Hattın ismi Hareket ederler arasında ilk otobtteOn Son arabanın 

fwlalnr dakika hareketi lıuelı.eti 

eaat 
Harhıye-Bqik1aı Harbiytdt.n Beıilı.ta§& 10 15 

Beıikta§Uın Harbiye}e 10 15 

saat 
7,30 
7,45 

20,00 
20,15 

Harbiye Maçka Dqikta§ Jıattı iki kıtayı havidln 
Harbiyeden Maçkaya 
Maçkadan Beıikta~a 

Hava gedikli küçük zabit maki
nist ınektebi müdiriyetinden: 

lsT ANBUL EŞILKÖYDE Hava gedikU kOçOk ubit maklnlat mek
tebinin kaydikabul taraltl %.irdedlr. 

MezkQr evaaf ve taraiti haiz bulunanlann istida ve vesaikı lizime 
ile 9'l9 aeneal atu.etoaunuD birind günOnden ltibareı- Ye,ilklSyde mek
tep mildOriyetlne muracaat eylemeleri lbımgelir. 

l.tanbul harldnde bulunUJ>ta yuiyetleri ,araiti duhule tenfuk eden 
ttllplu dahi birinci maddede zikredilen vesaikı mektep mGdGri7etloe 
baAJ Ue alaca)Jlan cevaba ıöre hueket eylemeleri icap eder. 

1- ŞERAiT. 
A - Türk olmak. 
B - Taliplerin orta' mektep ( 1lH aeldıbıd aınıf ) tahnlini ikmal 

etmiı ve asgari on alb ya9ım bitlrmlt ve azami yirmi yaşında olmalan 
lbımdır. ( orta mektep tahailinl ikmal edenlerle orta mektep tahsiJin· 

)
den y(l'ksek tahaU gtirenler lmtahaımı. olarak kabul edilirler. Şehit, Ma
ul! aalr~ri san'atkir evlatlarlyle ecnebi diline vakıf olanlu tercih 
••fil~. Mektep kadroau orta mektep tahıilinl ikmal edenlerle dolmadığı 
ta1kdırde orta mektep tabıillnden dun tahail görenlerden mOaabaka ile 
a ınır. 

C - TamQaaıhha bulunmak, (HHtabane hey'eu nhhiye raporu 11-
ıımdır). 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cOrllmle maznun Yeya ma
hdüm olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli küçük zabitler hak
kındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler. (Mektebi 
muvaffakıyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müeaaeaahnda a)b aene 
müddetle ifayı vazife edeceklerini katibi adilden muaaddak aenedl 
mevutJa taahhüt edeceklerdir. 

2 - Mnddeti tahsil iki aenedlr. 
3 - Kaydı kabul 10 eylül 929 tarihine kadar devam edecetindeo 

ondan sonraki mQracaatlar makbul olamaz. 
4- De11lere eylül onbeıinde bqlanır. 

lstanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

4 paket Suni ipek çorap l 
2 ., ipek kurdele Tırault 
1 ,. Sunl ipek pavat 

Ballda muharrer bet kalem eua 20nJm tarihinden itibaren cumar
teıl pazarteai çartanba gilnleri saat oldan on. ikiye ve ond6rtten onye
diye kadar fatanbul ithilat gümrilğfi aabf anbanndu bilmGzayede 
tiransit olarak filruht ve ihalei katiye.ııılnin icra edilecetl ilin olunur. 

lstanbul Terziler, kumaşçılar, elbiseciler 
cemiyetinden : 

latanbul temler, kumaşçılar, hazır elbiseciler ve mOıtahdlminl cemi
Jetleri bu kere te •bit edilerek icabeden teacil ve diğer muameleleri 
billfa - Sultan Hamamında Tuhafçı Hanının l numerolu dairen cemi
yetin merkez.i ittihaz olunarak muamelita baılanmış olduğundan lfbu 
cemiyete kayıtlarını tecdide mecbur olan alikadaranın ve yeniden kayt 
olunacak 1evabn nihayet 15 Ağustos 929 tarihine kadar cemiyet mer
keıine milracaatlan ve cü:z.danlannı a1malan ehemmiyette rica olunur. 

llAl"'K l\1US1Kl il EY'E'ri 
Her gün gündilz ve gece 

SAllAı\ Y BURNU PARK 
Gaz.inoau'nda icrayı ahenk etmekte olup bu bey'ete mualJhn 

Nuri Halil beyi Hanende Semiha hanım da iftirak etmektedir. 

Envai 25 kuruQ - D~ble 20 kuruş 
meıe]er ~ - hıra 

Klüp binasında SABAHA KADAR 
Cazbant· Varyete- Huauai odalar· Denbe na11r balkonlar. 

Mahrukat 
miinakasası: .... 

Tütü inhisarı uıuum müdüriyetinden : 
İdare için kapalı zarfla 613 ton maden kömürü, 155 ton kok 64500 

kilo mangal kömürü ve 1485 çeki odun alınacaktır. itaya talip olanların 
şartnameyi almak üzı~ he gün müracaatları ve yevmi münakasa olan 
27-7-929 tarihinde saat 10,30 a kadar teklif ve ~ ı .5 dan teminatlarını 
havi m"'1ltuplam:. Calatada Milbwyaat komiayoaıını evdı ebnelui. 

(Tevfik Fikret) e veda 
ihtifali 

On r.enedeıılıcri, 19 Ağusloı:ıta 
(f evfik Fikret) ilıtifalini yaparak, ' 
miinev\•er gençlerimizin kalbinde, 
büyiüderimize hürmet durnularını 
canlandıran H~ bu itibarla (valanı
mızdı·kadir~iııasl ık nHmıııa· §ll§a&sı 
aönmeı yükSt>k 'e hnyırkar bir batı· 
ra bırıkan, yeni ne!lie en biiyük 
ve en me§hur §İİr ve ~dep Ü!ladı 
Florinalı Nazan bey). J>f"k )"akında 
Ankaraya gideceği için, (Fikret ihti· 
falini), .bu awe bir (Yeda ihtifali) 
suretinde, 19 Temmuza miisadif 
bugünkü Cuma günii saat 15 te 
(Ji'ikret) in (Eyüp) teki m<".ınrınd~ 
icra edecek "e Naz;m heyin {EdchI 
hitabesi) ndcn sonra kerimesi (Me
liha Nazım) Hanım güıol bir §iir 
okuyacaktır. 

M nhte1if mektepler talebesinin 
i§tirakiyle pek muhte~em olacak bu 
emsalsiz ihtifale , memleketimizin 
bütün mlinevverleri , gazetecileri 

' nurlu gençlik, (Fikret) iri dostları 
ve caktirkarları, herkeı gelebilir. 

A ntuan velet Y orginin, Madam 
Luizdan borç aldığı bin beş yüz 

l~rsya mukabil birinci derece, hirin
cı sıralı ipotek irae eylediği Yeşil-
köy Umraniye mahallesi Çekmece 
c~ddetıinde 36 numaralı mna bn1~e 
hır bap han& borcun Yerilmemeıin
den dolayı ihalei eveliyeainin icresı 
için otuz gün müddetle müza} edeye 
konulmuştur. 

Hududu: Iatt::fani Feri, Hilhredht 
hant1 ve bahçeleri ve hazan Enneni 
klietei hanesi, arkası kapamacı Ha
çik a~a bahçe!İ bexninde kuşat 
edilen tarik cephesi '.fekmece cad
desi ile mahduı dört yüz yetmiı 
dokuz metre kırk santimetre terhi-
inde araziden yetmiş beş metre 

·doksan aantimdre terbiiııde ahpp 
bina mütebakisi bahçedir. Evenf ve 
mil§temiJatı kısmen .bodrum ,.e ki!· 
men zemin katı olan ilk katta ze~
ni kırmızı tuğla maltız ocaklı mut· 
hah bir dolap bir kömürlük zemin 
katında elvan çini &ahrancı havi 
ta§lık üzerinde biri yüklü, iki od 
bir merdiven altı bir hela birin i 
katta bir ıofa üzerinde üç od~;, bir 
a~afranga heJA sofada dolap b'1ıçede 
çımento Ye çini Usta demir kameri· 
yeli terasa bir tulumbalı ku~u. bah· 
çede on kadar meyva ağacı, ikinci 
çatı katı arasında bir sirvan bir otla 
bahçenin iki tarafında yıkık duvar, 
alektriği havi sokak tarafından iki, 
bahçe tarafından bir çıkma vardır, 
alt kat pencereler demir parmaklıklı, 
aokak larafı pancor, bahçe tarafı 
tahta kanıtlı ve iki hin be§ yüz lira 
lıymeti muhammineli olup dera· 
nunda medyun sakindir. 

İ§tİrasına talip olanlar ve daha 
ıiyade . malumat almak istiyenler 
)nymetı muhammineainin yüzde onu 
(%10) niıbetinde pey akçesini ve 
929-3834 do11ya numaraeım mus· 
taehihen lecanbul İcra dairesi müza· 
y~de subesine müracaat etmeleri 
ve 24-8-929 tarihinde saat 14 te,n 
16 ya kadar ihalei eveliyesi yapıla· 
ca~ından müıtcıilerin hazır bulun· 
maları illin olunur. 

B eşiktn§ icra dairesiııdcıı: Borçtan 
dolayı mahcuz bir adet Isparta 

halısı 22/9/929 Pauırte i saat on 
dörtte sandal bedesteninde hilnıüza· 
yede furuht edilece~nden talip 
olanlano _yevmii saat mczkurda ma· 
hallinde bulunacak menmruna mil· 
racaatları ilAn olunur. 

İstanbul sıhhi müesseseler ~ü-
bayaat komi,ıyonu Riyasetinden: 

800 kat Erkek hasta elbisesi 
500 adet .. Erkek hasta paltosu 
121 kat Erkek hademe elbisesi 
300 adet kadın hasta ceketi 
53700 metre muhtelif cine yerli 

amerikan bezi 
1291 çift muh!elif cins ayakkabı 
Bakırko3 de kAın emraazı akliye 

ve asabiye hastanC8i için lfb:ım olan 
).'Ukarda mlıfredatı l azılı muhtelif 
ıhtiyacaı tall2im unan olşartnameleri 
leçhile ve 13 A~stos ~29 Sah gü· 
DU saat 15 te ihale edilmek üzere 
hpah 7arf ile münakasaya konmuş· 
tur. ~u baptaki prtnamt:lcri ~brmek 
fada ızahat almak isteyenlerın mez· 
kOr komi11yona müracaatları ilAn o· 
lunur. 

lıtanbul sıhhi müeııeseler mu· 
ha)'.aat lc:omiıyonu riyasetinden: 

İstanbul çocuk hulanesinde 
~apıla_ca.k. 15326 lira 3() kuruı bede
h ke§ıfh ınşaat \e tamirat tamim 
edilen olbaptaki ke ıfname ve prt· 
namesi vethil" •e 6 ASuatoa 929 
sah gllnü ıaat 15 te kapalı zarf 
usulile ihale edilmek üzere mUnaka· 
saya konmuıtur. Bu baptaki şartna• 
meyi gormek ve f ula ıubat almak 
isteyenlerin mcskOr komiıyona mU-
racaatlırı ilin olunur. 

' ·en alını 

ASRİ MOBiL YE 
Mataı.amız.da her keseye uyğun yatak, salon yemek ve 

ya:ııbane takımlarile karyolalanmız rekabet 1 abu) etmez. de
recede ehvendir. Bir ziyaret iddiamıxi iapata kifldir. latan· 
bulda Fincancılar yokuşunda No 27. Tele: latanbul 3407 

AHMET FEVZİ 
kırmızı kordonlu 

ANKARA RAKISINI 
tecrübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her ıazino ve her bakkalda bulunur. 

An karada deposu: Bomonti bira deposudur. 

ABONE 
ve ilan tarif esi 

Abone ücretleri 

uç B) lıil Altı allık Senelik. 
Dahil: 5 9 17 lira 

Hariç için~ 9 16 33 • 
Adres tebdili için 15 kunıe gönde-

rilmdi. 

ıı•n IJcNtlerl 
Tek. eüfunda untimi 

Altıncı ea) fada 25 Jturu11 

Be~inci • so 
DurdUncU • 80 • 
üçüncU 120 • 
ikinci 200 

~nka ve ,.. u.ıeeeah Maliye illnlan 
hu~uei tarifvye tabidir. Ticaret müd
Uri)·etinin, ıirketlerin tuciti hakkınd· 
aki ilAnlarile kltihi adillikler ve ano
nim pli.etler ilanları, eaotimi ottu 

ıı.uru~tur .. Denir n mlleaeeaatı re. 
mi) e iltnlan, TUrk mektepleti n asarı 
mUnteaire illnlln eantimi > irmi 
kuru§fur. 

Felemenk Bahri Sefit 
Banka ;t 

Merkezi 
Amstedram 

latanbul icra daireainden: 
Konstantin veledi Yorginin 

Bensiyon Ef. borç aldığı ondört 
bin lira mukabilinde birinci derece 
Ye birinci sıra numarasile ipotek 
olarak gösterdiği Boğaı.içinde Ar
navutköyünde cedit Yeni aokakta 
atik 8-S. 6, 7 No. apartıman bor
cun verilmemesinden dolayı kırk 
bt"Ş gün müddetle bilmüz.ayede on 
yedi bin yedi yüz lira bedelle mÜŞ· 
terisi uhdesinde İsa de bedeli mll
:ıayede haddi layıkında olmadığın
dan onbeş gün müddetle temdidi 
müzayedesine karar verilmişt1r • 
Hududu: cephesi tarik, sat tarafı 
Cemal Beye ait arııa, aol ve arka
sı Hasan Beyin araaıile mahdut 
kayden ve bilmesaha ikiyüz. yet· 
miş arşın terbiinde araziden iki· 
yüz. kırk arşın murabbaı bina mil
tehnkiııi arka51oda arsa, yan tara· 
fında aydınhk mahaldir. 

Evsaf Ye Müştemilib : Basa• 
maklan mermerle perçinlemit be
ton yaya kaldınmdan biriai tek 
kanatlı hususi dart ayak mermer 
beyaz merdivenden fevkaniııi demir 
yaprak çiçekli bu1lu camlı çifte 
kanatlı umumi demir kapudaıı ~r
i)dikte zemini elvan çini d3şeli 
antreden maun boyah camekanla 
müfrez kapudan girilerek keu s,e. 

mini elnn çini tathk üzerinde ca
mekanlı muhtea kapıcı locuı 3niln
den geçilerek kofkulup demir par
makhkb 1ağ cihetten on alb ayak 
taş merdivenden zemin kabna inil-

Galatada l\araköJ hani dairei mahauead dikte zemini beton uz.un aralık O-
tele/on Beyoğlu 3711 · 5 Merk zerinden ikisinin sokak ve bahçe 

ostanesi ittisalinde Allalemci ban cihetindeki hususi kapılara methaJ-
elefonlm mhul 569 hernevi Banka )eri bulunan biri büyük yedi adet 
muıımelAtı n emni1et kasalht icarı 
~==:::;;:=~=:;~== odun ve kömilr mağaz.ası bir 
:ı • kapıcı odası bir hala ve :ıemini 

çimento d ö i eli biri mermer 
diğeri mozaik tekneli ve terkoa 
ıuyu borularla ferıedilmlt çifte 
mualuklu ve elvan çini ve 1abit 
bakır kaz.anla ma milıtemilit f•
maşırlığın bahçeye büyük pence
releri ve dolayisile methaU var· 
dır. Birinci katta bulunan zemini 
el.an çini balida beyan olunan 
mezkGr tatlık üzerinde aol tarafta 
aıermu efikten boyalı bir numa
ralı kapıdan wirildlkte, bir antre 
üzerinde dBrt oda olup bahte;re 
nazır ild odalllll &G daratalı •• 
demir pannakhldıdır. MeUtr bb 
numarab dairede :ı.emlni elvan çl
•I ~ emaye banyo mahaH ve 
bir kile' .e bir alafranıa heü ze
mini et.an tln1 «N,eu maltu oca
kb terkoa auyu mualuklu 1alakh 
ma tcferrilat muntuam mutfak 
mevcut olup aenellti bqytb lira 
kira ile Hüseyin bey aakln4llr. 

Merkezi idare Berliu 
Tflef on B-:rotla 247,248-984,985 

n• iıtanbuJ 2842,2843 

Banka muamelab 
ve kasalar ican 

) etan u mncı cueı m emesin en: 
T\lrkiye Sanayi ve Maaden Dankaaı 

avukatı Halil Fevr.i B. tarafından Calata 
~e Vo)vodo hanında 20 No. da tüccar· 
dan Herman Bcrlemen FJ. aleyhine ika· 
me olunan alacak davasından dol•)• 
ikametgAhıuın meçhuliyeıi ha..."tlıile ilA· 
nen ıouku bulan tebligata rağmen mil<I· 
deiale)h muınaile)b anuha1 ıoe \'esaık 
euretlerini tebelluA ile cevapname1ini ita 
eylcmrdiği takdirde hı kuk ueuJ muha· 
kemeleri 'kanununun 398 inci maddai 
mucibince hakkında gıyap karan bilitti· 

bu 141 inci madde mucibince iJAııea 
tebliA!ne karar verilmi§ ve bu bapta 
imla edilen gıyap branıame.i 182 inci 
madde hükmüne ıevfıba mahkeme di
"YaDhaneeine uılm11f1r. Yevmi tahkikat 
olarak tayin kılınan 3 Tqrini eni 929 
tarihine mtıaadif Pel'§Cmbe günfi saat 
13,5 da müddeialeyh Hermao E. mahke 
mede bizut ve yahut bilveklle isbatı 
vucut eylemedili takdirde vakıalan U. 
bol ebait addohuwak bir daha mahke
meye kabul Gluumayqı illa oloour. 

Korkuluju demir l•kulr be1u 
mermer merdivenden ildnd kata 
çıkıldıkta: Merdiven bqı gezlnti 
mahallinden boyah ~lfte kanatlı 
kapıdan iki numualı daireye gbil
dikte blr antire Gzerlnde zemini 
elvan ç 1 n i malbs ocakh ve 
terko• •uyu muıluklu yalakh ma 
tef errilat muataıaam mutfak Mr ld-

1 atanbul üçüncü hukuk dairesin· 
den: Emil) oıı velet Leonida efen• 

dinin, Bryoğlunda keklik 80ka~ında 
delagrammatika apartımanını .n 6 
numaralı dairesinde aakine \'e el;-ı· 
vm ikametgihı meçhule madam 

Melpomeni binti VangeJ aleyhine ik· 
ame eylediği boşanma davaeındım 
doloyı, mahkemeden sadir olan le 

tarafeynin arasındaki evliliğin bo~a· 
nm~a inkılabına e mcsarifi 
muhakemenin mildden aJeyhayı tall

miline mütedair bulunan 17 Tem· 
muz 929 tarih \'e 526 numaralı 

ilômın, iknmetgiihı meçhu; bulu· 
nan miiddl'.anlcyh11, Madam \fo)po-

meniye illnen tr.hliği tensip edilmii 
oldu~undan, ilamın bir eureti mah· 

keme divanhanesine talik edilmi~ 
olduğu illin olunur. 

lar alafranga heli zemini ~inJ emaye 
tekneli banyo mahalH ve be, oda 

olup ikiai bahçe cihetine ve dijer 
ildai ıokak cihetine ve biri ya•• 
nuırdır. Sokak cihetine DUJr oda
lar iç içe balkonlu Ye Phnitinlf 
baıhçeye naz.ır buh:nan lld <ıdanın 
önü boydan boya demiı parmak
lıklı taraça vardır. 

Tavanlar luame akarton piJerv• 
kıamen beya:a IMton arnae va.·.lır. 

Avni Bey mahiye altmıt lira lalra 
ile kiracıdır. 

Ayni şerait d ahlllJnde tlçüncl 
kata çıkıldıkta ayni tertibat dahi
linde bulunan Gç numaraJu daire 
mahiye elli yedi lira kira ile Atiye 
Ha kiracıdır. 

Dördilncü kat dahi ı-JDİ tertiba
tta olup mahiye alfmlf lir.t ile 
Haaan B. kiracıdır. 

Ahıap merdivenle befinci tara
aa kabna çıkıldıkta korklufu ah

fap merdiven baJ1ndan zemini u
f ait aralıktan tek kanatlı kapuda• 
kargir korkuluk zemini aııf alt bü
yOk• taraaa vardır. betinci kata 
kadar merdiven ortalan penureU 
olduldanndan nıerdivenler tama
men aydınhkbr. 

FJektrik Ye terkoa tertibath ve 
oda kapılannın fnka:Wul eaıah 

Ye haricen yatlı boyalı T• cepM 
teıaylaath mlc.4.let )'lrml kt W. 
lra klymeti muı.a..ı.cH ap~ 
...... lftlruiDe faala bff.ıJe taılp 
elaalu " ..... .tyatle •altmat 
al•ak ı.Ley..ı.m. kıymeti ma

hammlne.CnJa ~ onu al•petla
de .. , aksulal " m-2835 ... 
muulP" ma.ay• .. .,. .... •• 
racaat et.aeleri .re 5 Af ;ı.t. 9'l9 
tarilllnde ... t ı• ten 1' J• llaclal 
1011 .a:ı.ayeclul yapılacatınclae 
mGtterilerin tarihi mez.kGrda bl .. 
:sat ye ya t1Jveklle ha:au bulun. 
malan ve huır b11lunmayanlana 
mO.t.enldf .addolunacaJc.ları ilAa ol
uaur. 



Aslfcri müna~ 
kasa ilinlari: 

[·F:~d:klıdı:·M:·;i:~~k"ıiı~;i·· ::·~:;ıtl::·· .. ~J 
komisyonundan: f 

..................................................... 
Askeri liseler müfettişlıği ilanı : 

1 - 929 • 930 ienei dersiret1i Aı-keri Liselt"'r talebe kadrosunun ikmali için lıer 
iki devrenin muhtelif sııııflarıııa ancak azami 3501 talebe leyJi ve meccani alınacaı..tır. 

2 - AS. LS. !ere ~irmek uzrc ıııııracdat cılip şerniti lılıimeyi haiz ve matlup 
•eaaike malik olan telipler ben·cclıi zir mua n~le gürcccklcrdir. 

A ) İkinci devre sınıflarına talip ve ~eraıti liizinıeyı haiz talelıe kimilen lstan· 
bul ve Bursa AS. LS. !erinden kadrozu noksan olana alıııaraktır. ( MUsabaka 
imtihanı: Ulumu Ri~ aTiye, Lisan. Fııiki ilımlı·rden icra edilecektir.) 

B ) Mulgıı Maltepe Askeri ilk mi' ... tep t3lt•h<>sinden o:upJa Ş hri} atı mekteple
rine deu edilenlerle 'ene ayni ınt: tep talehcsmJcn olup ilk mektebi ikmal 
edenlerden şeraiti lizime) i haiı; olanlar mlı alıat-aya ithal edilme) erek tercihan 
kabul olunacaklardır. Altıncı «ınıfına talip talclıcdcn ı,nbul cdilecekle"r Tokat 
F.rzincan mekteplerine gi.mderileceklı>r<lir. 

C) Kadro fazlası olarak kalan ve ıniısalı.:ı!,adıı nıuvaffıık olama~ an ıelebe k.ıbul 
olunmayıu:ağından hıç bir ~unp taiep 'e ıtik;ı' dl' lınk ları lam O\ nı.-aktır. ipka 
olanlar lıiç bir vcchile alıııınaru('akttr. Yedi, , u F.eldziııci sın nara kabul edilecek 
talebe kncl -ılım noksan rnck tt•p er • ıcvzı ı ıl ılt·c"I< icrdır. 

3 - Tokat, ve Enincan A hıncı sınıllnrın.ı knbul eı.lil,.cck talchclcrin beş 
derııhaneJi ve beş mualliınli. ilk mel< · .. ı mezunlarından oln nları şarttır. 

4 - Muhtelif sınıflara kabul etlilecf'k ta'd)"nııı ~ a~lnrı ; 
1. inci rlevrc l : inci sınıf 12 lıi 16 ~ a~ları ıçin de olanlar. 

l. devre 2. inci sınıf ı in 13: 17 
3. inci ınıf ıı,:in 1 ı: 18 

2. devre 1. inci sınıf ııoııı 15 : 19 
2. 16: 20 
3. 17: 21 

Taliplerin haiz olm.1l:ırı Jilzım geleıı ~ıtı11 u: 
A) E\Velce gordııgu talısilııı d n·cc~ıni gı terir ,dı.ı Je•mıme ve ya tasdık· 

name' i lııuz olmak, 
H) Vııcudunun te~ı·kkııliitı \e sıhhati mı ıı:ıit \e her dı r:u hıı~ınlıklnı<lan 

beri olduğu he:y'eti sıhhi) e,i tanı olan hir lı, ı.tanc raporilf' ınıısaclılak hıılıınınnk; 
C) Kusursuz bir ahlak \e secinc sahihi olın:tk; 
D) Ailesi hiç bir sul lıal ve şohret sahibi olmamak; 
6 - Talipler a-ağıdaki 'ie~nik1 folograflı olarak ilır.:ız ctme)C ııwdmnlurlur. 
A) Fouğraflı uufus tezkcre.~i \ e )a re«nıc.n nıusndt1nk ureti: 
B) Bir S('n<'yi tPCB\ ılz etmemiş a,.ı şahnclctııaııın<i; 
C} Mezun bulundukları \e ya tnh il gorclukleri mcktC'uin foto~ranı §Chadet

cıe \'C ) a eferru:ıtlı ta«dikıınıııc~i; 
D) Ailesinin ve kendisinin ui hal ve -§ohrct sahibi lmluııınnmadıkları hu.ı;kııı· 

ela uıahaUi Hukumctin muqaddak ilmil habf'ri; 
il) Askeri liselere kabul olunduğu taktirde trkmil ııizamat 'e talimat \C 

emir feri Cemamen ve n) nen kabul edeceğini, "ar'alı, tı) ku halinde gezer\ e ılqiil

bevl gibi hastalıklara muptela "e c\·li buluunındı~ı, \'C lıer hangi lıir 1.anınııda 
• tahsili terk etmek ic;ter t> mel-Cep mı:. rafını lt'rııanıcn tc·di}e cdeceJi lınl,kındıı 

kitibi adilden muaddak 'f'lisiniıı taııhlıut sen•"Jı; 

7 - Mektep masrafını veııncdcıı h('f ııe surf'lle olıır~a olııuıı mekt• pteıı 
kafi ıılika edecek talebe Gedikli kuı;ıik 1.ahit ıııcnbalarıııa dair 1001 rıuıııaralı• 
kanun ahkamına ıahi ularakl"rdır. 

8 - Talipler 25 • Tı·ınıııuz 929 tarihuıe ı,atl:ır lstnııhulda .Kuleli, ve Jl!ılı('I· 
o!'f lu Bunıada Huı sa, 1'okııtıa J'oknt, Erlinraıııln Erzincan Ask ı·ri Li c \ 'C Ortn 
mektepler muduri} etine ve diger ııınlıııllenle buluııaıılarda lmlunduldarı \erler
de en bu) uk Kumandan ve pı ıunıre •nlı ut Askeri ık şııhe rei«lrrinl' mlıraront 
edeceklerdir. 

9 25- Temınuz-929 dan oııra m ırut.ıntı edeeek tıılpikriıı ımlrac:ıııtlnn 
kabul olunıııaıaeal<lardır ... .... . .. 

~ . . 
Saray koy ihale!i 13 a~u tos saat 15 te 
Den izli 14 
1 parla • 15 
Burdur 17 
T~·ffnn'i 18 
Aııtal}a 19 
Yokunda gösterilen ınahallu d<'kı kıtaatın l•ap1Mıntı ihtiyacı olan kuru ot 1, palı 

r.arfla munakasaya konmuştur. llıall'lt:ri ~okaııı!a l.bulıırımlu ı" tçrilt'ıı l:ırııı ,,. 
11&atlerde Ispartada n keri satın alma koıııi,,)oı•ıırıda )ıtpıl:ıc:ıktır. Taliplerin ı; .. 111 .ıııtı• 

suretlerini komisyonumuzda gurmel.-ri \C ll:klifııameleriııi l~prtadaki ııır1kiır kv· 
miı;)ona \ermeleri. 

•!• ..... .. •• .... . . 
Ekmek ihillc:si 21 · l'emnıuz • 929 Pazar giinü saat 16 da 
Arpa 22 · Paznrtesi 16 da 
Saman 22 • 17 de 
Et 23 • Salı 16 da 
Sade )~ 23 • Salı 17 de 
Odun 2 ~ • Çarşıııııba 16 da 
El:.ııiıdcki l.ıt..t:tt ne ınii<' <' .1 ılıtl\1H1 olan. f:k·ıırk, nrp:ı. fanıaıı, et, ~:ı le \ıt~ı. 

odun lııpalı z,ırfJa ımınaJ... • .'.l)<I '.oı rııu:ıtuı. il ıı it sı 'okıırıtla lııınl:ırtııda "< it rilcıı 
tarih, "tın 'c nnıbrı.1..ı Uaıııd • J..., ri "ıı t rı alını komi"' oııııntl:ı \Rpılar,ıktır. Talip· 
lerirı 5artnaınesını gurnl'k <' ın ıı ıık ı ava j,firnk f'tınek uzrc EfazizJrki mt'lkfır 
konıı ,.~ıına mı:rneııntlıırı. 

A kt•r i~ıtiy cı j, iu ınımıırıclı ı ı \l'~lııl·· 1"!111ıı:ııııesimle >.~1,ılı ıııikdnr~lu lıllkı~ \eıııı•k 
lıııkrucı, kııdın, knravuııa, l.t" • ır 11111 ı ı~, ~-"P t•. "ll7~rç H' saırc nleııı mfiııa· 

kasa ııretile nlın:ıı.,ktır. llı:ıl<'"İ . O, ııınıııı·"2'J ulı giılııi s:ınt 14 le koıııi~)oııuınuı<ln 
ıapıbcnktı~. 'laliplrriıı ~rıııanw t.lnı ık H' nı ııı ıııelcriııi gurmek hzrc hrr gün gel. 
ıııdrrı \C ıhalı.; guniındc t rııı ı.-t ~rifo uıuıaı ıtları. 

A keri ıh ti) aç için ~eklı mu ·ilıin l' h erı marka durt adet ba kul aleni müna· 
kasa)a konmuştur. Thnl ı .N l'eıııoıuz • 924 pauırte i gı1ııü saat 14 te komis· 

}Ollumuzdn )npılacakbr. Ta!ıpll.."rın :.ırtıwmr :ılıııak \C ~<'klini gıırıııek iiuc lwr giin 
golıuclt r.i ve ilıa'e gı.inüude t mıııatlarile konııs) onumuza ımır..ıcaatlan. 
A ııl. ri ihtiyacı ıçın ııumuııt \c.;lıile '100 tanı: arka !.:dnta ı , 30 tane mahruti 

çadır 'e 4-00 taııe ınatra kapalı 1url1a nıuııaka il) a koıımu.ıur. ihalesi 28-teııııtııız 
9'29 pal;ır gunli aat 111- te kom is} oııu!ııuzda ) ııpıl,w. uktır. Şaı tnamclerjııi almak ve 
numuneler~~ gnrmek isteyctılemı ite/ guı; ve teklıCıı:ıme \Ctruck i tçyroleriıı ihale 

•. ~nunM k~mıevomımuza muractıatfun. 
A fv-Oııdıt ln(lııııaııkıtaat ve m~<'.'"1~~at lıiy\'lUllll ı ihti>;acı olan arpş kapalı zarfla 

nıu.ııakisaytl koıimu:tur. lhıı.leJri 28 • 'temmuz · 929 }'nzıır günü s:ıat 15 te Af. 
yoııcla a ı..~ri ~ıı.hıı ıılıoa komiayoııuııtla yapılacaktır. ;>artııaıııe ini göruıck isteyen· 
lerirı koıııi~)Onumuza ve teklifnamt'lcrini vennf'k isteyenlerin Af)onduki nıf'.ı.kfir ko· 
mi~una µıuracaatlıın. 

O rrf u i~in .160000 metre teli ile ~00000 çıft fermejüp pa7.nrlıkla alınacaktır. ihK· 
lesı yırmı temmuıı 929 cwnarfesı saat on dortte yapılacaktır. 'raliplerin ~rtnıı· 

aıe iııı ve nümııneleriRi kQmisyonuınııLdlı RÖroteleri ve ihale.gününde tcminlittar:ile 
Fmdıklıda kom~} onumu~ ~eJıncll'ri. . • 
(j rdu için .6000 metro: satcrı pıv.arlıkla olıııacaktır. llıal~ '.)'icıni temmuz 9'29 

cuuıartesı 68Al QJL beşte rapıhıcaktır; taliplerin şartoamcaini _'lie numuneyi ko
misyonumuzda gtirnı~lt:ri ve ıha le f&atından ı '\el truıiııatlarıle Fı"dıklıda küaıi• -
7ouuıııua gelmeleri - • 
M l'rkez ihtiyacı için bir nııly~ıı lkı) uz bin kilo odun kapalı zarf suretile müna . 

ka :tva konulmw~tıır . lhal<'~ı 27 · tr-mııııı7. · <.)29 tarihiııı> mii•adif cumartesi gunü 

Seyri sef ain 
'rahzon birinci postası 

(REŞITPAŞA) vapuru 22 Te
mmuz P:ızartesi 12 de Galata 
nhbmından harekette lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri
ze Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile Rize, Sürmene, 
Trabzon, Terebolu, Gireson, Or
du, Ünye, Samsun, Inebolu, Zo· 
nguldağa uğr~yarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Ant~l) a postası 
(Anafarta) vapuru 21 Tem-

muz pazar 10 da Galata nhb-

~ 
mmdan hareketle lzmir, Güllük 
Bodrum, Redos, Fethiye, Finike 
Antalyaya gidecek ve dönüşte 

1 
mezkür iskeleler birikte Dalyan 
marmaris, Sakız Çanakkale Ge-
liboluya uğrayarak gelecektir. 

::; :; it1''H 5!" h'fi' t:, E!"l =>~11:1 
r~c;p;:: w,w ru ;;ı:s;::.-:wtW :tP;:;:c 

Alemdar :tıdeler 
vap11rlurı 

S~ri, lüks Karadeniz postası 

Millet 2 ll'eınnıuz 
P . akşamı 18 de azar sirkeciden hareketle 

. .................... .. 
yelkenci vnpurlar• 

IZMIR SÜRA f 
POSTASI 

Lüks ve seri JSl\'JET 
PAŞA vapuru21te.n1m• 

uz Pazargünü tam saatlSd 

Galata nhtımmdan do!tru 

lznıire h~~ket edecektir. 

Karadeniz postası 

AA L 
VAJ>URU 
21 

TEMMUZ 
Günü akşamı Sirkeci nhtı

mmdan hareketle do~1-u Zon -
~uldak, jnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Ünye, Gireson, Gürele 
Vakf ıkecir, Trabzona gidecel tir. 

Tafsılat için Sirkecide Yel-
kenci Hanında kain acantasına 

1 

müracaat. Tel. lstanbul 1515 · "I 
Ve Gnlabıda merkez rıhtım ha
mda ~pidi ve Stafilopat ac-

entahğına müracaat. Telefon 
1;3e o~lu 854. 

"mrı:tıımıEni::.·W Z+fi ewas 7Gtil 

Belsoğukluğu 'frenği 
olanların nazarı dikkatine 

pr. Ilorhoroni 

(wnl(lıhlcıl.-, /nebolu. Sinop. Sa
mrnrı. Onye, Ordu, Gireson, Tra· 
bzon . Rize\'C azimet ı:e Sürme· 
11e {Val.fıl.·(>lıir. (!Ôreh•) iskelele-

_., Fenııiıı en son usulile 1\nt"i ri11c u{!rymak avdet ,•decer;tir. 
vlaral\ eski \P. yeni bel o~ul\1uf!u, 

Miinıcaat mahalli: l::staıı- frengi, ıdrar rlnrlığı, bel ge,~ck· 
Jml Mı'ynıt·net hanı altınılı.d\i liği \(' ııwı;anl' 'c bilcıımlt• i\mlııı 

~ 
vazıhatll rolıat 17.I l\ları tedavi olunur. 

Be\ oGlu Tokntln an 'nıı ıula 
m~;!u;..:;::~. ~~ ın<'\fl"p c.o\a\ i'\ : ~;) .'l'"l : B.ll.~~ IS2 

1 sun! un 1 estt• ienı o uıın •aktır. 'Jol ı 1.-.r ~örelıilirle"r. 
M unakaS<.ı}ll i.tırak İ\.'İn s ırtrıaınetlı• ) wlı t rniııntlaqle hirliktı• teklif mektuıılnrı:ıın 
} C\ m \'C saati ınua )'°" rlcn C\ wl ıh:ıklıtı ıııııkııbilimlr Ankarad:ı milli ımidııfaa 
mnkc-l satın alına koıııi ... \onu n\,ı~ı tine lı:'~di t'\ leıııele ı. 

!i' 1 1.i Jc i ~,ı edıleıwk eephaıwliLJ. rııı iıı a ı l.~palı ~.ıı 1~ nıiıııaJ...a ~) ~ konınu tıı~ . 
.(J 1 u ı·•ı .H-tcıııııııı1.-929 .,.a~ııııılJa ~unıı ı .ıt 16 da El.11.1zdc a kl'rı Sıı. Al kouıı;;. 
~oııuı.ıl \Bf' .ı,.nktır. !:ılipl riıı kı ıfm ııı ııı \C projt''>İlll ~\ııııı"k \C tı>klifıı,111wle
rıı11 '~.ııı k uı.rc f lı ım! ·kı nıe l ur koJ11i ) •n ı ıııucııcıııtları. 
"1,; • .-1o i 15a ık p.ı ı {arl ıı ul le ınuııık )d konıılnııı!itıır. ll•ıl ~• 2B· ıtıııınıız 

'-9 t.ırilı \C pn ..ır ..,unu ~ t oıı aılır. f\t,..if ı.ı. tifl'ııııİ\e H' ı•··ııllııİ '' ıı ııırk 
•ı .t H' lıeı paı Aııkuıa uıcrkr-ı: ılın alııı,ı ~< ıııiıı)oıııııııı. n•ıırnrn:ıtfon. \fıırıaka•n)n 
· , • 1. iç:ıı<le o g ııı \C ı<a.ıt ıırl.ın f'\\ı•I t ~ııınnt H' teklif ııwktupiı·r rıın ııı.ıkbul 

ıı •. k ıl•ilir, ı.~ mr;ıkiır J...onıi-Hın 11' .ı~ı tııl \ nnrlPri. 

§ ,ırık rı ı ı ı bulııııau l.ıt ·a, ihti).l< ı ı.ılup <;allı oduıııı kopalı w~fh ııııinııkn l\\a 
J.ooıııııstur. llınle~ı :.!3 ı 111111111·92<) Jtı 16 tl:ı ~ıınk ıııı• a"K"rı ı.atııı nlma ko

mi )fınııııda \aınlaeuktır 'lu ıplı•ıiıı ~ı 1 aı ı,t:ıl.ı mı ,kfJT knn~\onıı ınıırncJıa!ları. 

3°') udct i~ ~.e dı,, \1,~J,.ıı k.alJh: ıı ıı k ot?n.obil H' k'.ııın ımf't la 1 ıklen ~apalı 
~\ znrfla 1111111.ıkug;,ı\n koıunı ,.,t~ır. Jlıı k ııııu 1 ı · 8 · 929 ç.ıı ~ımlıa saat 1J dır. 

Taliplı•riıı ı-ıırınau l'::;İni {-orıııek ıız J<' hır un H' ıııünnk:ı:;J)U i~timk ('dt'Cl klt·rin 
o ı.:ıı ı o ~a ıtteıı f'\' el teklıfıı.ııııdı ı ini h ı nıuknbiliııde ıncrkf'z nt ıı n'ııı:ı ko· 
mi > cııuna it'\ <li q luııeit· i. 

A skrri llıti,acı i;i•ı iki ~üz ge,iııı ııttl, if!llOO.ıdt•t mıh, 150 adet )Ular. 150 adet 
)ıı'ar sapı. 80 adrt Lellenıe. 120 ı;ı•r ~e! ıwlırf' l.aı:tı~ı '~ t ıııar fırı;u!n alı>ni 

"urcttr 1111111 •k,ıs.,\n krıı t•-ıı r. 1 ..ı,, ;. ı l ı #' ı•Jo,.. • 9':..9 :ıl ı ,..iı.,fı ı:ı \I 1 ı tr l Ct

ıııi .. 01111111\ /. ı \ıl( ıl.11 kı ı. 1~11i)'ıı r.ıı ı t ı ı· · ı rl'lini kom.t \Oııuı ıud.uı nlmal:ı~ı 
' " ş:ırtrın•ıı .. deJ..ı tıır1..l.1 I• .tıinail..ıı ı'r kır. t.nrı. 

D nrıc;ı, l:ı:ıı Lt \'C ı\dup..ı:.rıffm laJ...ı l.ı .s ı iht:h.a·ı ulan " ılı• ).ıı:,ı kııpa\ ıarfl:ı 
ınıiıııı.kn«.Hl koıınııı" uı. lhnl~-ı 7, ~ı • , .. 1921) '.ili ,.ırıl ı ~·Hı i.ı Fa ıt 14 tı• 11..nitıc 

n~kt>ıi ıxıtııı uİıııa ~.oıııı•)Oıı1ı~11Ü; 'q ı_..ı:f" ıı . 'ln:ıplı·rm !;).ı lıııııııt• . <-ııı~tiııı l.oıııı~)O· 
ııııııımrlıı giırıı.dnJ \t' t k ıfu..ııııdt•• ını Jt•ıtıııı::ıılı ı lı lı r.ılıt>r lnnıttekı tP ·ıl.ur ko· 
ııı:~\ l ı .. ı \ rrıııı;.I ·rı. · 

S ~rı~ ııııı :~l~ı kıta .• tııı i".lı\,\l'I ulıııı odt.ıı ı lr ~ ırlla ıı.ıııı.ık. :ı}a l.vıı.~lll'"tlll. ~lın· 
le ı 22 • J c ınınııı • 9211 pa7. ırte~ı •uııu • ı< 1 • t•• • ..ırık ıı ı hı n-kt'ı ı f:ttııı a rıııı 

kı•mi")l ııon<l,ı \apı'aı: 1'.tır. 'J olipl<'ı ııı J !. 111 l.. ir J...om: ... ,o:ı ı ı ıur c .ıtl,ırı. 

.................... ~ ................. ~····················· i Üçü11cii kolo!.·du ~atı,ırıhu~t koınisy()ıuuuhuı · j 

.... .............................................................. 
· Gilınü SU) u lıaqııluını•si t\:111 l .!lı()(ı 15ttı ..,ul '<" l!OOO kilo \ 0"tırt ılt<nl 11 tm • 

' . kab8 surctıle ıııub:ı) a:ı eti ılcı·t·ktir: fi. ,. ı 'l ,,·o ... 929 paı.ar •uıı ı:n#t "t";ıı 1 -zl 
)apıl!ıı·nktır. T:ılipler.iıı ,,artııaııı!."Sını ı iııı • .., "' 11 ı:tııaıııcdc '11. lı otıfr\ ·k lı l>ı 
te'iııiııatlıırİ\ (l' konıİs)vııuıııuzJa halı l (l"ı ı. ilıin olurııı~. 

K ıtııat h~yHnıah için 123~6 kilo ot l'"'"r ı ım ı•tİ) le ımıh;ıyıut ~.I e,_.J..ıir. C•· 
:mrlığııı ilial!'"i O ·ı uıınıuz <J2<J Cumıırh··ı gııııu unt rııı :dvrıt,. )JIP lat'l\klir. 

Taliplerin ş:ı.rtn!ıtııt''Iİllİ ko•11İ•\Ol,\llllll t.da gvrnı••Jı ıi \l" earttı.UIJı'll" \Jlllı ohn li''l-.il 
df'ki te'minatlariylc koıııb) oııuııııı7.da lıuzır lnıluıııııııları ilan olıınıır. 

K ıtaal ihli)ııcı için 25 toıı ıuadeıı kvrııiırıı pa ıırlık ~urı~thll·. ı~ıılıa).aa r.dılcr.ckti~ 
lhakı;i 21 - 7 • 929 pııZRr guıılı ı;a,ıt 14 dı· \ııpılacıı\..:tır . 1 alıpl~rııı şartııaııı,. ı· 

ııi gorınelcri \ e jertruıııede ) ıııılı vlaıı şı-kildc·ki tc'ııı ' ııaılaaı;}tı komi~' 011uııııızıla 
ha~tT buluıııııaları ilKrı oluıııır. ' c 

~~························ ·······~ ..... ·····~~~ ! İkiuci kol ordu ~atuıal K:onısiyouundan i 
............................. .,. ..............•.. , ........ . K iirgir divar ve çatı ak~mı hariç olmak hırı• ikin.el kolordu ıuerkC"mıde hıım11m 

nıutbalı ve tttmqırhaııe iıı~a t-dıle :ı.•ğiıı il tıJip olanlar şıırtname•ın1 ~ormek 
uıre 2. K. in~t he)'etine pey surmck i11.re de 28 • Temmuz raıar gtıtrii saat 
15 de 2. K. alım satım komi<ıyonıına nıııra«'ııatln. 

llAllKAL 
AllElll 
Kamyonet le 

• Yakında 
g~Iec~kt:l 

ithalat gümrügü müdür 
lüğünde 

1 B Sandık - Iıl B Cam tuzluk ve Hardallık : 
60 " S E Kısmen paslı demir Eğe 
4 " A S ,, paslı demir kaşık 

130 ,, J E J C Dikiş makines1 
10 " Bili Demir çivi 

1 ,, ., PMnuk şerit 
1 " ,, Çakı ve makas 
S Çuval ,, Parafin 

30 Kap ., Kendir İp 
Bilvezin zuhur edecek mikdar üzerinden hurda dem~ 

3 Sandık V D Kart postal 

5 ,, A R Gramofon plağı 
1 " Mukavva keski makinesi 

1150 ad~t Demir kaı:ma 
200 ,, ağaç saplı kürc.k 
150 demet demir hrmık 
BaJada mt:harrer 10 l:nlem eşya 20/7/9'19 tarihinden 

artcsi ~az=ırtesi qarşar.ba günleri saat oııdnn on ikiye ve 
on yedıye kadar IstanbuJ ithalat gümrüğu satış anbannda 
de füı-ul t ve ihalei katiy._ ~i icra cdilccegi ilan olunur. 

Bağ ı11üzayedesi 
JI, I~ ılı z n:ıaı m ·kteLi ı d:toı 'uguııdı ıı : 
İ\fı·kı ·~•ı' nit 15 <!l:niimclen ikırct d ı I 1 ılıı 1 :ıµ.ıı im eııeki üzüııı malı ul 

alenı • nuı \ . d \ t' k0nm~~~ur. Tuli?'c~in s .. ııtin anlanı!lk iı7. re her gün. ınuzay 
• )C ı;ı .rık ·~·ııı .'!e '\t'\ı•ıı ıhal•· olı.ıı 11 • ı\"ıı ·to~ 929 Çn17llıııba guniı ~aat 14 

Dt• t ·ıd ııl k lı, ııı\~ı.ı '1a z rai ıııiie • «'iM· ı ı ı:. \; ,t kvmJ:;\ oııuo:ı gc·lınclcri. 

H~(l1ıı1i~öy satı.n a]ıııa 1 onıisyonuııd 
C.ntakııı·ıı 11.ı l u~l,o)lırıd kı l,ı!J t ıı iıı mı ıı ık:ı.c~ı)n ı.onıılup talip4erin (ak 

r~.lı .~ •rllh1ıı,,ııntlrıı ıha C c:dıJ.ı ı• ('il '•il. \C jlf')lllriıı llllll ,ıka-a nıundı>ti t~rudit 
1111..tır. il .ddı·ri 16· lenınıuı • C)_t) l:ırılıırıt· ıı •:s.ı lif sıılı f!'ııull n.ıt 15 \el6 da H 
ıw, s.ıtııı ıı1ınıı korıııs~onıında \ pıl r ık111.'lıı'ıı lt•rın ınu 11 \tıt ~ıııde ı,omİS)onu 
10 ll rm nıı ı l.ırı. · 

Pt)Sta ve Telgraf levazıı11 
ı11üdiirliiğii.nden 

i.tanbul yeni postahane için mübayaa olunacak 300-400 ton 
maden kömürü kapalı zart usulile münakasaya konmuştur. Müna 
25 temmuz 929 perşenbe günü [icra edileceğinden taliplerin şartn 
almak için şimdiden teklifname ve teminatfonnı ihtiva edecek k 
narfları tevdi için de meikür tarihte saat 14 le yeni postahan 
mübayaat komisyonuna müracaatları. 

........................................................... 
ı Bakır köyümle br.rnt fohriknlur:m:la iınlitı harhi ve 
ı tQt lsfamhul ealınulnıu konıisyonunrlun: 9 · 
t . ................................................... . 
~ 1 C'\ ı ut şartnaınf'Sİ \ cçlı İlı> ııç adli howı nıulı:ı) ıa ı k palı 1ıırflıı \ c 12 . 8. 

p.ıı:ırlf' i flllliı saat U le ihale dılııı• k U/.rl' ııııırıaLı ıı\a konııluıu tur. :rırt 
nw-.inı gor ı ek i te\cnlerirı her ~ıııı J..uıııi") unu ııum ıııııra ·.ıat arı . Ve muırnkn 
i~tirnk ctnıı>k i tr\t'nlf'rin teıııinalla 111 lıa\i ruıılııırhı tf'klıf uııı ·lerini \C\llli ııı 
'e ıiııde ıl ulc ıs atınd<'n C\\ ı:I J\ıık ıruda ııı rke:r. s..ıtııı 11 ın:ı .kum İs) onuıut te 
ey leııwlrri. , 

18()0 tt o.ıe lıam ıpek ktınıı,. ~ 150000 ıu ·tıc torll!llıl Ut•l kap:ılı zarfla 
2i 7 · 1)29 cumnrıesi punu s ııı.t 1 ı de ılıulı• e l.lıııek uzre ıııuoaka 

koıııııııstıır, ~.ırh aın('<ıİni g nııek 'İ eH·n'e in t.cr gicı komİ~\onuıııuıa mııraC'.ıal 

' ııııirıaka•a~a i 1tir.ık Nleceklt>riıı t 'ııııııa l:ırıı ı ha\ i teklifnıııııderiııi ) c\mll 
n\\ı•ııırı lı ılı:ılt' «a .. :ıoden CH"el ı\ıık ırdd.ı ın · ~ /. :al ıı alnı;,ı komi-}oınıııa t 
('\ 1 ili• k rı 
M C'\I ut ':;'ııı rı:~ıııe. i ~.<·~hile ıl.ı tttl«'t k11.ıs~lı .All' ~l e ·ri. testere k4giılıı itasına ı 

vlunl:ır 1111 lıııJ-tı<ıkı tı•klıf ın111t·lc ıııı J ı 8 OJ9 tarıh.ııe kadar k mıİ:.}oıııını 
lc\ıli t"'.)lr.ın lcıi. Ye şnrtııaııı(')t _gurnırk ı il'\ ·rılı·rin dr hc-r :.;uıı J..omi,Hın111l1 
miırnc ;,ınt !arı. • 
~ ................................................... ... 
: IJcniz satınahna koınisyonundan 
t ..................... ~ .................................. . 

30030 l\lt:tre ArııC'rikıın bezi kapalı tnrl u~u:ılr llıalci kııt'ı)Cti 27 temmuz 1929 
:ııı t 14 te 

2500 Mttre Yelken hezi Mıiıınkas-..ıi d<'nİ)C il· 27 tt"'ııımuz 1929 saat 15,5 ıe 
Dt"'ııi7 ku\\etlC'rı aıılıar ihti)D('ı İ)iıı \tık.ır tla )atılı ikı kale ıı t'"}a hi1,alat1 

ınuhnrrı>r !!dn ~aa tı.1 il :ıl<'lf'ri İ<'r:ı Nlılı rl'kliı. :-;:ııın ındcnrıı f!.u mek j tc \ •ııl 

lıı·ı iııı \ı•rııı•h. ı ·t·~l'ıı luıı ~nııı ılı:ılıdı• .~ıl.ırı.·r ı"ı:ı ı,ı,.,ıııp ;:ııb el 
; ıı . lıı ı koıı.ı~\ mtın;ı n ıır,ıc .ını ırı . ................. ~ ................................ . 

! i\1l'I- i!tıhi <.;~keryi<' ~~~~l nalına kcııııı:ıvnınındall 
! •••••.• ~·····~····························: ••••••••• A i. r~ 111,.l,,ı, pi• r i~in :.'.UOO kilo Çıı' 1 apa ı ~nrl tıı rnıl" ıılııı al ı aenı...tır. \1 

ı a ı 1-,ı~ '"'"'"·029 pcr;ıl• ıılı(· ı..imu .ıııt l ,. O l,ı llıııJ \1t-l..tı lıi \Cnuk 
it ri uııııı lrl,,ı ınunak:ıı-a mıılııılliııılc icıa k :ıı. r ıktı . ·~a.ıpl r ıı ~aı1ııaıııl' ı iı;ırı 
mı .. vom.ınu ,1 ıııiiracaatlar; H' i~ ı r.ık ı~'ıı clr lıtıı:uıw ... \c lııle lıazırla\at 
tı-k ıf ııırkıııplarını ilıııaber ııııılalıılin le H' f! ı ıti mua\ \• llt' :ııt• l..a lar koıııı 
ı ., ... eı iııı· \ rı nıelu i ilim olunur . 
A k ri ııwkt,.plcr ihtiya<'ı d ıp kap ılı 1.ari ınuııak ı~ıbıo 1 ıkı ı.ıiihin fi atı •ali 

ı tıl 11 lOCOQ kilo Kaşar pr) ııirı pazıırlıkla !l:ttın ıılınu«',ktır. Pıu.arlığı 22 .1 
ınu l)2C' ı znatesi günü saat 14,30 da \1arlıİ) r Jll'ktı·bi \\'rıı ·khaneleri onıt11 
kı mal :ılli ııı,ılısıı•uııda icra kılınaC'aktıı. Tııl plrriıı l tn,un ·-ı iı;-ırı könn \onoıl1 
ı ıır H'.ı.ıtkıcı '' i tirak içinde pa7.arl k ıµalıallın<le lıa1.11 lıuhııuııaları ilaıı oluıll t 

Ev kai mlıdlıri)f etinde 
"..iuraba hastanesine !uzumu olan ispirto da dahil olduğu hald• 

,,..u:z kırk nltı kalem ec~ayı bhbiye Temmuzun yirmi dördüıadi çarf 
günü saat on beşte p~zarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip ola 
şerniti anlamak üzere :Jıet $9n levazıP'\ idaresine ve ihale günü de 1 
e~cumenine m~racaatları. 

l\1 alımız H' fÔrulıtu mukarrer lıir 
adet mıkro ... koptın 22 · 7 · 929 

tarihinde pazartesi sıwit l 4 1e .iıit, 
sandal bede teninde satı:ncağmdnn 

tAlip olanların ınc.>ıııuruua 
laf ilfın olunur. 


