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Türk·· 
l eıgr .. r adresı: 1SLculı..J l.'\.lJJ-\!VI 

Telefon: lstanbul 1797 Cünıhuriyct için, haık için l~ul, Ankara Caddesi 
•11KDAM 11 Yurdu 

un~.,n miizalceresi inkitaa ogradı. 
SON HABE 
An

1
kara, 20 (Saat 21,50) Anadolu 

ajansı teblig ediyor: {miistcell 

Aylardanberi müzakere edilmekte 
olup nihayete gelmiş zannolunan mü
badele meseleleri etrafındaki Türk
Yunan itilafı yine suya düşmüş ve mü
zakeratın inkitaa uğramış olduğu hu
susi surette istihbar kılınmıştır. 

= 

\:ıiazı Hz. halkın arasında, yangını söndürmek için ahnan tedbirlere nezaret ederken 
15 yaşında ki katilin 11ıu lıake11ıesi 

Dün ilk defa ağır cezada 
bir kadın avı1liat.!11~\: etti. 

Büyük 
yangınlar 

Su ve ateş, az bir fasıla ite ge
ne memleketimizi mateme ilka etti. 
Kara-deniz sahillerindeld su fela
ketine ağlarken, şimdi de Ankara 
yangını ile müteellim oluyoruz. Ya
nan binalar eski ve köylü tarzında 
yapılmış dükl{ancıklar ve ~cikler
di. Cümhuriyet makarn Ankara
nın muhteşem cbniycsi ile bu es
ki büskti ebniyc bir tennkuz teş
kil etmekte Jdi. Bunları yaptıran
lar, 'iüphcsiz, Ankaranın bir mer
kez olacat:rını nazara almamışlardı. 
Söylemesi P,"ayet elim olmakla be
rnbcr dcyelim ki asri olmayan in
§llat mahvolmağa rnnhkumdur. Bu 
hakikati bir misalle teyide mec
buruz. 

Bu gün dünyanın en muhte
şem, en zarif, en metin şehirleri
nden biri olan Stockholm tam al
tı defa büsbütün yanmıştı. Bu mü
thiş yangınların sırası ile tarihleri 
şunlardır: 1697, 1725, 1751, 1759, 
1835, 1857. Sık tekerrür eden bu 
yangınların sebebi şehrin ihtiyaca 
muvnhk bir şekilde ve metanetli 
malzeme ile yapılamamasıdır. St
oklıolın ahşaptan yapılıyordu. Od
un, tahta, bittabi yanar. Bu fehi
ketleri gördükten sonra İsveçliler 

fenni olmayan bir tarzda bina ya
mayı külliyen yasak ettiler. Nufu
su hendesi bir sür'atle artan, me
rkezi kısımları bir piyasa haline 
gelen eski şehirlerin köhne maha
lleleri elbette asrın ihtiyaçlarına 
dayanamaz, yanar. Nitekim İstan
buJun tarihi de bu hakikatin te
kerrüründen ibarettir. 

Hepinıiı.i derin bir teessüre gi
riftar eden Aııkaranın yangının
dan bu dersi istihraç etmeliyiz. 
lsveçliler yetmiş sene evlsine va
nncaya değin bu derslerden müs
tefit olamamışlardı. Fakat son 
1857 hailesi hukümeti, belediyeleri 
uyandırdı. 

Eski, yeniye k<trşı dayanamaz. 
Bu hakikat fikirler hakkmda varit 
olduğu gibi maddi eşya hakkında 
da varittir. yeni, eskiyi süpürür. 
Bu takdirde, eğer bu gibi afetle
re maruz kalmamak istiyorsak hiç 
olmazsa şehirlefrniz~n en ınerl.czi 
yerlerini yenileştirelım. 

Zamanın he) eC'anlı, galeyanlı 
hayatına, heyecanı ve galeyanı ol
mayan devirlerin binaları muvafık 

olamaz. Aııkaranın yanan semtlerin
deki viran dükkanlar bu derece 
kereste anban ittihaz edilmek için 
yapılmamışl~d •. O mağazalar mec
buren kereste depoları haline gel
di. Lakin tabiat zorlanamaz. Zor
lanınca infilak eder. 
. Şehi.rlerimiz.in, hatta köylerim~

zın yem baştan inşaları icap edı
yor. Bunlar asri hayata uygun de-
gildir. Yangın gibi şaşırtıcı afet
lere maruz kalınmaması mültezem 
ise ebniye~iM tecdit etmeliyiz. 
Fakat bu azım ameliyeye imkan •ar mı? Yok. O halde kaza ve ka
dere tevekkül ... 

-=: 

Şehitleri ziyaret 
Çanakkale şehitliklerinde her 

sene olduğu gibi, bu sene de bir 
ihtifal yapılacaktır. 15 Ağustos per
şenbe akşamı Gülnihal vapuru ile 
buradan hareket edilec k ve erte
ai günü orada dini bir rasime '2a
pılacaktır. Cevdet kerim B. Ça
nakkale harekib harbiye.s· hakkın
da bir konferans verecektir. 
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-- Yunan cevabı = 
-

dün geldi. 
Aııkora, 20 [Telefonla) - "" 

_ ~ Atinadnrı bcklt•ncn cernlno nihayet geldiği anlaşılı' or. Yu- f -
-~ mm S(•firi im gün (iğl~deıı sonra lınriciye vekilini Zİ) o ret et-
::: n•t·k üzre ı·nnı.lc\ li aldı. CC\nlno mahiyeti yarın uulaşıluhile-
-= t•cktir. = 

__ Bir miiddct f'\Cl M. l\lihalakopulosuu, Aııkarndn tckıırrür -
'.'..:: r<lcu csu attn mutabık olduğunu sii~ leınekle beraher, teferrü· 
,.., ut ııımıı nltuulu ~ eıı itlen bir türlü ku~ udu ilıtirnziyc ileri Sİİ· 
~ rrıı \tiım lıiil~Lınwti, nınthuattu ynzıl<lığı gibi, firari ı·umlıırın ~ 
_ ~ unkti mc~wlt>~iııi lınkcmc 'eı·mek istediği takdirde, yapı hın : _: 
: itiJ!ıfnr.mt•lrrin ım~ n tliişcceği muhakkaktır. Zira son itilftf evelcc - · 
-~ cer<') un (•den müznkerat ile, lıııkcmliklcri Y mıanistım tarafın· . _ 
- dan du kaimi edilen mühndclc komitı~onu IJitaraf iiznfnrmııı _ 

Mosbır irakom~ 
b lYI <SJ u lfi'l Ç@e o n v o 1rR 

~ teklifotuıdan miillwm olnınk itibarile e nseıı bir hakem be,e- -
::: tinin re) iııc iktiran etmiş demektir. He) eti mecnıuusı tef;ik 
- knlml etmez hir kili olan sureti hallerden birinin hakeme :::: 
g lıarnlcı i, tabii diğerlerinin de yeniden nıiinukaşas_ı talehiu- ~~ 
g dcıı farkalı oJanu6:. Bu itibar~& nıüzakerat son 17.amaıılarda L 
-gg !''1°diği ~~zik şnfha mı muhafaza etnıcktedir. ~ ~ 

:. Ruslnr Çine girdiler mi? ! 
~ -

Aııkııra, 20 ( l'elefonlaJ ~ 
;:o_ "Da) li Mayi,, de ~öyle bir ha·rndis \'ftrdır: '·Aksa) i şarklflo ~ = gelen lıahcrlcre göre, Uuslar harokuta h~Jayarak bir nu şeh· -

·riiıi 7Jıptetmişlerdir.,. :t' 

l'ott·ınkiıı 'olda a sordum!. Dedi ki: -
· -··Hu saha.ha kadar böyle bir malümat gelmedi • .Maınafi :=: 
hiikümctimiz taati e•fileu notaların ıuctfolcrini bize hiltlirdi. _=:= 

- ~:inle ısi~ n i münaschatı katetmiş buluuu,·oruz. i 
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Şeh ri111 izdeki 
Roıııen talebe 
Şehrimizde misafir olan Romen 

talebe dün Haydar paşaya geçerek 
Tıp fakültesini ziyaret etmişler ve 

orada şereflerine verilen ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. Dercettiğiırtiz 

resimler Romen tnlebenin şehri

mizdeki dünkü tenezzühleri esna
sında husu!lii fotograf muhabirimiz 
tarafından nlınmıştır. 

Bugun gelecek oyuncular 
Mısırlı· f u t b olcula r Hidiviye 

Kumpanyasının bir vapuru ile bu 
sabah saat altıda şehrimize gele
ceklerdir. Misafirlerimiz, pek erken 
gelmelerine rağmen, istikbal için 
bir program hazırlanmışbr. 

Mısırlılar ilk maçlarını S.ı>Jı günü 
Fenebrahçe ile yapacaklardır. -
M. Holştad gitti 

M. Holştad dün mezunen mem
leketine gitmiştir. M. Holştad 15 
gün sonra avdet edecektir. 

Mübadele komisyonu reisi, dün 
kendisini teşyi eden bir muharriri
mize demiştir ki : 

-
04Mübadele işlerinin bir çık

maza girdiğini zannetmiyorum • 
Hakim olan hüsnüniyetin bütün 
müşkilata galebe çalacağı muhak-
kaktır.,. • 

M. Holştad, Yunanlılardan mu
vafık cevap geldiği takdirde avde
tini tacil edecektir. 

.. 
13 kişiden mürekkep bir Alman 

sporcu gurupu kotra ile şehrimize 
gelmişlerdir. En kiiçüğü 13, en bü
yüğü 19 yaşında bulunan bu sey
yahlar şehrimize gelmek için Şi
mali Almanyada kiin Haleden 18 

Ankara 
Tıp fakültesinde 

haziranda hareket etmişler ve Prag, Viyana, Tuna tarikile 

oradan şehrimıze gelmiılerdir. Seyyahlar Galatasaray 
misafir edilmişlerdir. 

Karaden!ze, 

mektebinde 

yangını 

Aukara' 20 

15 yaşmdaki kntil ad· 
4 çocuk ve 2 adamdan ibaret olan 
bu şahitler esas hakkında bir şey 
söylemediler yalnız vak'adan sonra 

hadise mahaline geldiklerini ve Saci
di yakaladıkJanoı söyJediJc.r.. Şahitle
rin dinlenmesi bittikten sonra ge
nç katilin vekilleri Sacidin gayri 
mevl<uf olarak nn:hakemesinı ve 
tahliyesini istediler, fakat muha
keme. bu talebi redderek, dinlen
meyen şahitlerin isticvabına karar 
verdi ve muhakem~yi talik etti. 

'\Teni bir ~i rkPt •• 

M ülieı·ı11 e•11 

sig ı·ta 
Mükerrer 6° "'a şirketi Bahçe 

Yekil fi evh:m il. kapıda iş h nının üçilr.c:i katında 
flaziranın ikisinde Karnğüm- yerleşmiştir., Ş'r,<ctin umum mü-

rükte bir cinayet olmuş v~ 15 ya- dürlüğüne ls~eçli mütehcaSsıs M. 
şında Sacit isminde bir mektepli Mesteral get:irılmiştir. Ayın otuzun-

da meclisi idare toplanacak, müdiri 
çocuk, Hamdi namında 20 yaşında saniler ve saire teayyün edecektir. 
bir genci öldürmüştü. Dün ağır Kadroda tahminen 37 kişi var
ceza mahkemesinde bu cinayetin dır. Şirket katibi umumihgine sa-
muhakemesine başlandı. bık sefaret katiplerinden Edip ke-

Katil, Sarışın, temiz geyin- mal bey tayin edilmiştir. 
miş, narin bir çocuktu. Bir ınuharririmiı dün M. Mestrol 
Bu çocugun "·cka'etini lt.d n avu- ile görJ,mJ~ v bu yeni şirkd 

katlardan Beyhan hamrnla Sadi hnld:ındaşku iz 1

1 
a~m1ı.,.tdr:1 t 

1 

-' Şir et yenı a-.Ju e ı en a-
Rıza bey d"ruhtc etmi~lerdi. Bir . ..ı • go"re kt' . • . . rifeler uzcrınwC n ış cc ır. 
kadın avukatınızı bır cınayd ışınde, Yeni tarifede es'.isinc nazaran 
ilk defa olmak üı.re vekalet kabul yüzde ıo _ 15 tenzilat vardır. Yeni 
etmiş bulunuyordu. tarife bütün Türkiye dahilinde tat-

Reis bey Sacide, Hamdiyi bik edilecektir. 
nasıl öldürdüğünü sordu. Memlek c t t e mevcut sigorta 

Şahit şöyle anlatb: şirketleri yeni tarife üzerinden 
-"Bon Vefa orta mektebi şe- !J g?rec~ktir: .Her şirket yaptıtı 

ışlenn ucretının nısfını mükerrer 
kiz.inci suuf talebesindeniın. Hamdi sigortaya vermek mecburiyetinde-
de arkadafımdır. Fakat Hamdi d!r· Evelce her şirket hariçte ken
arkadaşhğJl11dan başka suretlerle dı memleketlerinde bir müke1Ter 
istifade et1neğ'e kalkışb. Ben de sigorta yapbrıyordu. Bundan sonra 
bittabi reddı ttim. mükerrer sigortalannı hükumetin 

Vak•a gecesi ben Edirne kapu- t~kil ettiği bu şirkete vermek 
yolunda duruyordum. Hamdi bir mecburiyetindedirler. 
az sonra yanıma ge.ldi. beni yan- lstanbulda 50 -60 siıorta tir-
gın yerine 8 ürüklemek istedi Fen'a- keti vardır. Bu tirketlerde ...... 

angın hakkındaki 

tahkikat devam et
mektedir. Yangının 
çıkt:lğı emniyet ke
reste deposunun ka. 
saıarı müddei umumi 
tarafından açı ı m ı ş 

ve içindeki evrakın 
kül olduQu görülmüş
tllr. Bu suretle şir

ketin vaziyeti mali
yesi gaip olmuştur. 

lık edeceğini anlayınca, yanında kısmında 3,5-4 milyon, nakliyat 
taşadıtım sustalı çakıyı çektim ondan kısmında 1,800,000, hayat luaauncla 
sonra ne yaptığımı bilmiyorum" 2,000,000 liralık muamele yapıl-
Genç katilin isticavabı bittikten maktadır. 

Dan lstanbulda bir gezinti esnasında 

Vanğında yanan 
cesedin emniyet şir
keti karşısında ek
mekçllık eden ada
mın cesedı olduğu 

anıa.,ılmı•t:ır. 

k 1- S 'd Kanun mudbimce mGlr~er sonra ma tu un acı e göndermiş L 
olduğu mektuplar okundu. Hamdi gorta şirketi her MiM Okün-
bu mektuplannda niyetini sakla- 200,000 lira tametlA .-ecel 
mıyor ve kendisinin fena adam ol- Aynca menafUDd• bir 

S da hilldlmete verilecektir . ., 
duğunu, acidi de fenalığa •evket- Sirket 19 temaaclan iti' 
ttiğini, arbk kendisiyle konqmumı ite Lqlayacak idi lılede b 
•Öylüyor ve ilaveten de bazı baba ketlerle muır....le intaç • 
nasihatlan veriyordu. ji içia Wr -· tüne te 

Bundan •onra 1-ııitler dinlendi. miftir. 



i ·ıcmaı 11 
PaJikarya nu~thuatı ~---ıt"""'"'ll:~~~ .. 
Muhterem bir zatın ifad~sine 

göre yunan)• her sabah kahveha
neye gider, okkalı kahvesini ve 
nargilesini çekerek kunduralarını 
boyatır ve gazetesini okurmu~. 
Bu matbuat, şu son günlerde, bir 
tulumbacı kafası ile havadis ve
riyor, ve bir yalancı kalem.i ile 

mütalaalar serdediyeır. Her nüshada 
Türkiye aleyhinde bir yalan hava-

1 
dis ve bir yanlış fikir vermezse ı 

yunanlı gazeteci rahat etmez. Yazı ı 
ma&amızın üzerindeki kupürlerden , 

Jialettayin binnin tercümesi : Proia' • ' 
dan : " fstanbul hükumeti rum
lann yan emlikihe vaz'ıyed etti ... 

Cumhuriyf't Türkiyesi, Osmanlı 
imparatorluğunun bütün mümeyyiz 
enafmı üzerinden athğı halde yal
nız bunlardan bir tanesini göz.ünün 
bebeği gibi saklıyor: metotlardaki 
iki yüz.lülük, mürailik,,, 

Şimdi anlıyoruz.: Yunanca küfür 
ve tahkire en müsait dilmiş. Bu 
hususta yeni rt1mcanın lügati kadar 
:ıengin bir kamus yoktur. Bu yalan 
havadi•ler ve bu saçma fikirlerle 
Yunanistanın bir incir çekirdeği 
doldurmayacak kadar az. olan fikri 
tft.süleniyor, şarkın müsalemetine 
aui kaste:!-iJiyor. Yunanhların bütün 
.ıekasmı kadim " ult:aliyi seb'a ., 
tüketmişler, torunlarına yalanız uka
lalık kalmış ... 

Ticaret odasında 
iki aza 

Ticaret odaamda münhal iz.a
lıklar için toplanan reyler tasnif 
edilmit ve münhal izalıklara ziraat 
bankaaı müdürü Cevdet, zahire 
borsası reiai Fortün zade Murat 
beylu intihap edilmişler. 

llayYan borsasında 
bir istila 

Hayvan b o rsası heyeti idare 
reiııi Ahmet B. iııtifa etmiştir. lıı
tanbulda 13 -15000 koyon vardır. 
Kuzu az.dır. İz.mir ve Erzurumdan 
koyun gelmektedir. Yola çıkanlan 
koyunlar ağostuata şehrimize fiat
lann duımek ihtimali vardır. 

Bor ada iut ihap 
Dün odada ıabiie borsası inti

hap heyeti toplanmıştır. Müntehihi 
sani listeleri pazar, pazartesi, per
tembe günleri asılacak, intihap 
ıünü ay nihayetine doğru gelece-
ğinden tespit olunacaktır. 

Müteahhitlere 
MaHye '·ekiletinden : 
Haz.inece merkez. tediyatınıo 

haftada uç güne haHedilerek (2000) 
ikibin liraya kadar olan mebalijin 

puar, aalı ve per-tenbe günlerinde 
ve bundan fada olanların da yalnız 
aah günü tediye olunacağı mukad
dema ilin edilmiş idi. Münakasa 
veya müzayedelere i,tirak etmek 
üzre malaandıklanna emaneten 
bırakılan mcbalijin esnayi iadesinde 
mıktan (1000) ikibin liradan fazla 
dahi olsa haftanın muayyen tediye 
günleri olan paıar, salı ve perşen
be günlerinde tesviye olunabileceği 
'8vı.ihan ilin olunur. 

Yataklı vagonlar şirketinin 
atelyesi dün açıldı 

Katil komser Nerde ve kimler? 

Ahmet B. dün 
tahliye edildi 

Polis ınüdiirii ve polis 
erkanı şahit 

olarak dinlendiler 
-----Geçenlerde Kalyoncu kulluk 

komser muavini Ahmet bey, Hü
seyn paşa zade Vefik beyi mü
dafaa kastiyle öldürmüştü. 

Evvela Ahmet bey gayri mev
kuf olarak muhakeme edilirken, 
mahkeme tevkifine ve mevkufen 
muhakemesinin icrasına karar ver
mişti. 

Dün bu muhakemeye devam 
ediJdi. ve Ahmet beyin müdafaa 
şahitleri dinlendi. Polis erkinmdan 
olan bu şahitlerden, evveli polis 
müdürü Şerif bey dinlendi. Şerif 

bey dedi ki: 
- "Ben askerim. iki s e n eyi 

mütecaviz bir z.amandan beri de ls-
tanbul polis müdüruyüm. Ahmd 
efendiyi evela Yeşilköy zabıtası
nda gördüm. ken- disini liyakatine 
mebni Beyoglu polis merkezine 
tayin ettim. Kalyoncuda çalışıyor
du . Kendisini iyi bir memur ola
rak bilirim. Vazifesini müdriktir.,, 

Bundan sonra polis birinci şube 
müdürü İbrahim, ilt:inci şube mü
dürü Şükrü, üçüncü 'ube müdürü 
Hilmi beyler dinlendiler. Bunlar da 
Ahmet efendinin iyi bir memur 
olduğunu ve bir çok katilleri ya
kaladığım, bir çok defalar gerek 
takdirname gerek ikramiyelerle 
taltif olundugunu söylediler. 

Polis t:rkanından sonra Konos 
isminde bir doktor dinlendi. Bu 
doktor maktul Vefik beyin cinnet 
ile malul bulunduğunu, bunun için 
her aklına geleni yaptığım söyledi. 

Müdafaa şahitleri dinlendikten 
sobra maz.nunun vekiller:, Ahmet 
beyin gayri mevkuf olarak muha-

keme edllmeaini istediler. Heyeti ha
kime bu talep üz.erine müzakereye 
çelcilecekti. Fakat- müddei tarafın 
nkili, Ahmet beyin, Polis müdürü 
Tahsin bey :zamanında bir jandar
mayı öldürmüş, olduğunu, bu cihe
tin de tetkik edilmesini iatedi. 
Mahkeme, keyfiyeti müzakere etti. 
Ahmet beyin gayri mevkuf olarak 
muhakemesi için derhal tahliyesine 
davacı tarafın iddiasının polis mü
düriyetinden isti:ı:ahına lcarar verdi 
ve Muhakemeyi talik etti. 

Daha başka 
rezalet var mı? 

L' Economiste d'Orient 
nıecmuası 

" Evcı, var! ,, dıyor. 

Arslan Freskoların ihdas ettik
leri irti a rezaleti tahkikah denm 
ederk ~ "L'Economist d,Orient,, 
mecmuası bir makale neşrederek 
bir çok şirketlerin muamelatında 
bu gibi hesabatın mevcut olduğu
ndan bahiale alakadar makamatın 
nazan dikkatini celbeylemişti. 

Müddei umumilik dün bu neşri-
yab tetkik etmiş ve bu hususta tah
kikat icrasına yedinci müsantik
liji memur eylemiştil'. Müstantiklık 
bu hususta tahkikat yapacalt: ve 
icap ederae Re~t Saffet beyin de 
malümabna müracaat edecektir. 

o o .. 

Müstantik Naxım bey dün de 
tahkikatına devam etti. irtişa te
ıaletinin kahramanlarından J u 1 
Fresko efendi dün bazı şahitlerle 
müvacehe edilmiştir. Tahkikatın 

ehemmiyetli safahatı bitmiştir. Ta
hkikat tabii mecrasını takip et
mektedir. 

AdllJJede 
)

7 az tatili başladı 
Adliyede yaz tatili dünden iti

baren başlamıştır. Şimdiki halde 
tatil yapan mahkemeler hukuk 
ve ticaret mahkemeleridir. 

Mamafi dün hukuk mahkeme
leri hey'eti vazifeleri başlanna ge
lmişler, fakat muhakeme icra et-
memişlerdir. Y aı tatili bitinceye 
kadar müstacel davalan nöbetçi 
hukuk mahkemesi rüyet edecek
tir. 

Dün akşama kadar hangi hu
kuk mahkemesinin nöbetçi kaal
cağl belli degildi. Adliye vekaleti-
nce tanz.im edilen talminatname 
müddei umumilije teblit edilme-

difinden mühimolan hukuk ve ticaret 
davaları rüyet edilememittir. 

Bu \•aziyet karşısında müddei 
umumi Kenan bey Adliye vekaleti 
ile telefonla görüşmüş , vekalet 
bu sene 5 'e 6 ncı hukuk mahke
melerinin nöbetçi olduklarım bil
dirmiştir. 5 şinci hukult: mahkemesi 
aynı zamanda ticaret da,·alarınıda 

rüyei edecektir. 

Irak setiri merhum Sabih beyin cenaze 
merasimi dün yapıldı 

Çamlıca suyu 
----

Üs k ii darlı lar 
bekleyedursun 
Şimdiye kadar 

yapılan 
tc h;at ne olacak'? 

Çamlıca menba suyunun Üskü
dara isalesine senelerce evel başla
nılmış ve epey~ede para sarfedil
mişti ... 

Emanetin 929 bütçesine sular 
için 60 bin lira tahsisat vaz'edilmiş

tir. Bu 60 bin liraya bentlerin tamiri 

ve su işlerine müteallik mesarifatta 
dahiJdir Halbuki Çamltca suyunun 
Üııküdara isalesi için daha yüz bin-

lerce liraya ihtiyaç vardır. Bütçe
nin müsait olmaması hasebiyle in
şaat bir hazirandan beri tatil edil
mittir. Bu suretle şimdiye kadar 
yapılan inşaat ta boz.ulup çürüme
ğe mahkum bir vaziye girmiştir. 

Bir işe başlarken sonu düşü
nülmezse. liöyle daha çok yüz bin 
liralar heba olur. 

Maltl<emeleıde 
Bisikletle bir rumu öldüren po

li - Geçenlerde Cemal efendi 
isminde bir polis bindigi bisikletle 
Dolma bahçede bir ruma çarpmış 

ve rum da ölmüştü. 

Polis Cemal efendinin evrakı 
memurin muhakemat encümenin
den adliyeye gelmiş ve enak ağır 
ceza mahkemesine Yerilmiştir. Ce
mal efendi burada muhakeme 

olunacakbr. 

Polisi yaralayan hrsızlar - Top 
Kapı, Şehremini ve kale dişarısın
da bir çok hırsııhklar yapan ve 
Poliıı memuru Tahsin efendiyi de 
yaralayan Behçet, Hurşit, Galip 
ve Hilminin mahkemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edildi. Şahit olarak o ıaman şeh
remını markez.i komaeri olan 
Emin bey dinlendi. Bu hırsızlık 
vak'alannı ve memuru cuh ha
disesini anlatb. Bundan sonra At
iye ve Zeynep isminde iki kadm 
dinlendi. Bunlar hırsızların bir ge
ce kendi evlerinde kaldıklarım, 

fakat hangi gece olduğunu bilme
diklerini söylediler. Mahkemeye 
gelmeyen müdafaa şahitlerinin ih
zaren celbine kararverdi. 

l Trakya maarifi 

Rıdvan nafiz B. 
geldi, gidiyor. 

Devlet matbaası 
tahkikatı 

henüz bitmedi. 

Trakyadaki tnektepleri tefti' 
etmek üz.ere geçenlerde Edirneye 
giden Maarif Vekaleti teftiş h_eyeti 
reisi Rıdvan Nafiz B. avdet etmiş
tir. Rıdvan Nafiz B. Edirnede bu
lunduğu müddet zarfında Erkek 
ve Kız muallim mektepleri ile 
Erkek lisesini, Kız orta mektebini 
teftiş etmiş ve imtihanlarda haıır 
bulunmuştur. 

Mumaileyh, dün kendisiyle gö
rüşen bir muharririmize tefti,leri 
hakkında demiştir ki : 

-"Trakyadaki seyyahatim bir 
hafta devam etti. Gerek talim ve 
tedris heyetlerinin, gerek talebenin 
büyük bir gayr'et sarfettiklcrini 
gördüm. 

Devlet matbaası meselesini soru 
yorsunuz. Biliyorsunuz ki, matbaa 
hakkındaki iptidai tahkıkat tarahm
dan yapıldı. Mesele mali cihetlere 
temas edince, tahkikata maliye 
müfettişlerine devr etmeğe mecbur 
oldum. 

Mes'uliyetin tahakkuku, ancak 
tahkikabn hitammda mümkün ola
bilecektir. 

Mamafi tahkikabmı bir raporla 
vekalete arzedeceğim.,, 

Ridvan Nafiz bey yann Anka
raya gidecektir. 

"Yataklı vagonlar,, da 
Yataklı vagonlar şirketi Hay

darpaşada bir atclye vücuda ğe
tirmişti. Her noksanı itmam edi
len atelyenin dün küşat resmi ya-
pılmışbr. Bu münasebetle atelyf'
de davetlilere bir büfe ihzar edil
mişti. Büfeden e\•vel, davetliler 
atelyenin her tarafını gezmi,Jerdir. 

Burada yatakh vagonlara ait 
her nevi tamiratı yapmak mümkün 
olauktır. 

Yerli nıal 8ergisi 
Senayi birliği yerli mallar için 

bir sergi açacakh. Bu !llergiye tahsis 
edilen fırka binasanm üst kata 24 
temmuz.da sanayi birliğine teslim 
edilecektir. 

Birlik 10 bin tane album bas
tırmıştır. Bu albumlarda yerli mal
lar liakkında i:r.ahat vardır. 

Mahmut paşada bit 
magaza yandı 

Dün sabah saat sekizde Mah• 
mut paşada bir yangın çıkmış ,. 
o civar büyük bir tehlike atlatmış• 
br. 

Kolonyacı Sadettin Emin efeıı• 
dinin dükkanında kolonya yapılır"' 
ken benzin lambuı parlamış ye 
yangın çıkmış, dükkan kuıne• 

yandıktan sonra söndürülmüştür. 

Üç erkek birleşerek 
üç kadını dövdüler 

Kumkapıda oturan Ohenıs, Va• 
gortak, Karabet ismindeki arka• 
daşlar Hisardibinde Kiragonm ev• 
ine zorla girmişler ve eski bir 
münaferet yüzünden KiragoruJI 
kansı Surpiği, kardeşi Arageli. 
yeğeni, Aznifi dövmilflerdir. Polı.• 
ler bu mütecavi:ıleri yakalamıştır• 

Zevceye da) ak 
Kasımpaşada oturan sebzeci 

Mustafa gezmeğe gitmek isteye• 
kansı Şehribanı sopa ile dövmUt 
kadın hastaneye kaldınlmışbr. 

Ezilen çocuklar 
1716 numaralı otomobil Aksa· 

rayda oturan Hayrettin ismindeki 
bir çocuğa çarparak yaralamışbr. 

Çocuk} hastahaneye kaJcbnl· 
mıştır. 

Ta~.J cerh 
.._ .hremininde Mev1ine lıtapuM 

obırau Arabacı Zeytullah akraba• 
sından raff an taşla atır aurette 
yaralamıtbr. Gaffar efendi hatta· 
neye kaldınlmış, Zeytullahda poHa• 
çe yakalanmııttır. 

kazalar 
Matmazel Rejina Balatta kara· 

baş mahallesieden geçerken Süky• 
mamn idaresindeki bisitlet kendi· 
sine çarpmış ve yaralamışbr. Reji· 
na musevi hastanesine kaldmlmıfı 
Süleyman yakalanmıştır. * Şöf ör izzetin idaresindeki 
otomobil ile 17 numrolu tram,·af 
arabası Aksarayda çarpımıt1ardır· 
Otomobil parçalanmıştır. * Küstah bir rum - Beşiktaş• 
ta Dimitri'nin tütün deposunda 
çalışan Aleko isminde bir rblll 
türklük aleyhinde tefevvühatta 
bulunduğundan Poliııce yakalan· 
mıştır. Bu küstah hakkında tah· 
kikat yapılmaktadır. 

Eınniyeti uuıumiye mü• 
diırli bugün geliyor .. 
Emniyeti umumiye müdürü Ri· 

fat bey bugün şehrimiz.e gelecek• 
tir Rifit bey rahat.sız old ufla 19' 
berayi tedavi Avrupaya da gide .. 
cektir. 

Rifat bey şehrimizde kalcht' 
müddetce tahkik olunacak baJJ 
1abıta işleriyle de utraşacaktır. 

Mualliınler toplanıuadı 
Muallimler birliği merkezi ut11• 

umısı murahhaslan dün içtit11• 
eecceklerdi. Fakat nisabı ekseri• 
yet temin edilmediği içln. top)aJI• 
ma tarihini Ağustosun birine ta· 
lik müaasip görülmüştür. 

-----·-------------------------~------------,~-------------~-----------------------------------~---------------------_..,. 
Macera romanı : 4 

MI lYı'tlfil Uş şey H -
hlaurice Leblt111c 

gitl iyorsumız'( 
- Ha) ır, ff) C'pleıı gdi) onım. 

flu grcc Man~ı gt·çtim. Bir hankçı 
~emi~iniıı dcnizt• gittiğini ıığr"n· 
diın, Şiındi aı.izim, bPn im ızarip 
hadiseler in fenni ~ebeplerini tah
kik ile meşgul bulunu}orum. 

Simon kendisini me.~gul eden 
asıl me~ele) i ordu: 

- Üstat. lıcn "Lavine Marie,, 
vap~ruyla Di)epe gidi)Orum. Vir 
tehlıke var mı, dersiniz? 

- Deli misin? Bu sual yağ
nıurlu bir hamda )attı~ını.z odaya 
yıldırım dii~ccck mi, derneğe ben
zer. Y ıldmm cam nere) i i "'terse 
ora)a düı;er. Sonra .. , n ne diye 
korkuyorsun? Bir defa ) i.izme ini 
iyi bilir in. En küçiik bir tehlike
yi zdin mi, hemen denize atıl. 

- - Bu hadiseleri ne ~uretJc 
iı.ah ediyorsunuz? 

Ütit l elbi e i kada·r r ki çn n· 
tasını ı kardı. ı\ '' P. kagıtlmı 

orta) a ~t·rdi. Tam izahata giri~ 
mek uzre iken, kalabalık hirbirine 
karı~tı. Herke8in yiiliindc kor· 
kuııç bir telaı. ve he} e1.,;an d0Jaş1· 
yordu. Kam tahtaya yeni bir ha· 
bn yazılnu~h. 

"Manşın ııltıııdal..i tiinel c;ok
ınii~ ... 

llu lı.ıhcri oku) anların he
) t'canıııı gt•rmdi)<li. Man~ tiiıw· 
linin )ıkılma ı on .. cndik emeği 
'r. mil adan main ü heba et mi~ 
dernekti. Fakat telgrnfta zikredi· 

len Lın mecuı korku) u artırmıştı. 
.Bilhassa Diyt·p tarafları da feli· 
k~tc ı,alme oluyordu. 

İki yüz ki~i yerle~lirdik)eri 
eı;-yayı ve Lagajlarım almak için 
\ apurn hiicum ettiler.. Kinı .. ede 
seyahata ne arlU, ne de merak 
kahnı~ı. 

Siınou bu manz.ara karşısm<la 
düşümlü. Başkalarının korkusu 
delikanlıda acı bir intiba bıraktı. 

Sonra gene <lüşnÜ)Ordıı: Bu biıb:
rini takip eden esrarcngi1. hadi
seler.fa bikm~ ve ~ekli ne 
oltrhilfi'di "> H~ gayri mer'i 

uu "Hkirı denizi böyle al 

lak hn llak ediyordu. 
Korkup tHiı.cn ) okular ıçm

de Lillıa""a bir "ahne knlhinc 
dokundu. Bir aiJe7 baha ve henüz 
genç bir aıınc 'e altı çocuk .. Ka· 
ıhn altı 8) Jık hir ı~ı>cu~unu bağ· 
rına bn::;nıı~, kocaıHna: 

A11ah n~krna J!İltnİ)•·liın, 
ba~ımızn bir lt>lfıket gı'lı•c,-.k. ff ı::. 
~ediyorum, <li) ordu . 

asıl kalırız. Şerikimin 

mektubunu okudum. ~onm o ka· 
dar korkmaya mahal )Ok canım. 

-Ne r.Jur, bir iki gUn kalalım. 
Bendeki his i .kableh uku beni 
hiç aldatmaz. 

- Jstereen ben yalnız gideyim 
- Oh, yok, o zaman ben de 

gelirim. 
Simon daha fazla~mı dinleyc

m,·di. Bu C\Cll ze\Ct·nin o anda· 
ki şefkat \C muhahLetmi uııuta· 

mıyacakll. 
Dışarıya çıktı. Saat on bir bu

çuga gelıniı;;ti. Aliı., Bckctıldin 

gelmesine çok \akıt kalınamışlt. 

Siınon vapura cloğı u yiırürken 

flnunden bir otomobil geçti. için
dt~ de Mis Bekefild .•. Simon kar-

şıldad ı. Gene kızı göriir ı;orınez 
Siımmun bütü:ı endişeleri dağıl· 

llllı.tı. 

1i Bekef ild vadini tutacak 
mıydı? Boylc müthi§ bir zamanda 
vapurla manşı gı>çmt>ği giı1.iinı' 
alarak llll)(lı? İzabı>I otoıııohilden 
imligi zaman. Simon arnhada yol 
!.'aııta"ıııı gordü ğii zrıman. kızııı 

kararını vnmi:; olduğunu anladı. 
!;İmon fcJakP.tin ıJcrccı'..ini, 

gurdiiklerini \C i~ittiklcriııi an· 
]attı. 

!zal>el Jıjç müteheyyiç go
riin medi: 

- Simon, dedi, yalnız olsay
dınız gitıniyecckmiydiniz? 

- BeJki .. 

- Si1. berabP.r olduktan ~oııra, 
Len tcreddütsiiz ateşe hile gire· 
rinı. 

Birlikte vapura girdiler. 
Yarını ~aat sonra "La reine 

Mariı·" <lem irini aldı ve yoJa çıkh. 

• imun n vaşa kadar hir 1>i r k , 
sc' mi~ dt ğildi. A§k, onun i8lİcul
siz bekh:diği hir hadise idi. Aşk 
hakkıncfaki n1t1.nı İ) pc;:i de kencliııı 

gure idi. Di) ordu ki " A~k haya· 
la karıii'maJıdır, bir yük gibi ağar· 
lığını fıi ... şcttirıneJidir.,, 

.\lis Bekefildin güzelliği daha 
ilk günde Siınonun kalbinde yer 
etmişti. Ve ilk dakikadan itilmren 
lıapıtııııJa ba~ka lıiı; lıir kallın n 
artık kalbinde )er tutamayaı·ağı
m nıılarmştı. Genç kızda da Simo 
na karşı aynı tahnııımiiJ~uz hamle 
vardı. Go uk)uğunu Fransnnın 

cenubunda geçiren mis Dekcfilrl, 
Fran ·ızcayı ana dili gibi mükem-
melen konuşuyordu. Bunun için 
aralaruıda ~rk tehalüfü gibi, aşk· 
larmı rencide eden bir mani de 
yoktur. 

Simon, İzahelin evinde ve ailesi 
yaııında mes'ut olmadığım bili· 
yordu. Daha on Leş yaşında iken 
annesini ka) bctmi:itİ. Baba"ı bir 
mii<lc.let o.onra dü~e Folkonbriçle 
evlenmişti. Bu kadm, k('ndirıi 
h<'ğenmiş bir gelin, iİ\<'Y ana ti· 
pinJcn hn,.kn hir ~ey değildi. Ar
tık lznbclin ihmal t•dı·n hir haha 
il(', buy le }Ji r hi r ii H') ana ara· 
smdnki cehennemi lı.ı\alını taQa-
"'' ur ediniz. J 

\ l pek talıii ol.ırak llaLC'! ilt 

Siml)n birbirlerini kendi :te\k 'tı 
arzularına gurc bulımca lıcmcf1 
birle~i\crdiler. Her mani ortadafl 
kalkıncaya kadar nişanlılık Jıa· 
yatlarını idame) c de karar '.,,,.. 
mi~lcrdi. 

Vapur açıldıktan sonra hafif 
bir nızgar drııizi kabartmağa h:ış· 
Jııdı. 

Ufukta hıılutlar, tehditkür !'>af· 
lar almağa La~ladılar. Vapur bil 
ilk dalg .. 1ların a' !etine nıukal'e• 
met edİ) or H' hiç sallanmada•1 

yoluna de, am cdi) or<lu. 
izabe! ile Simoıı govt>rted' 

~ezlonglara kurulmu~lar, haUI' 
güııe~in ) aldızh iJtimalarmı s• r 
rediyorlanh. Mis Bekelfild •ğ•' 
ve ~Hi~üııccH, gençlik 'e saaJe! 
içinde ınuhtt•şem bir heykel gib1 

duru) ordu. Simon sordu: 
- lıaLel, pişıınan <leğil~iu~ dt" 

l•il mi? 
o K ' - at iyen! 

- Kork ınıyor musun? 
- ) aııınızda oldukça m·drll 

koı k .. ıyım·t Beni tehdit eden b•' 
bir t•y) ok ki. 

Siınon denizi gustcrdi: 
- Bt"lki bu! 



'itelıa ı~ ardan 
· stifatle 

t Pir milletin peri l.nlnuwndmı 
1.!İİ11 ı,,; nesil bittalıi me 'ul 

ıldir. e çar<•? Garp ı.ıcu/t>cnİ· 
' e:;kidir, ı e J:JOO tarif.inden· 

• • 1 dar111aclo11 ilerlem İ§tİr. At ru· 
' ım §arl.111du/,; milletlt>r, ruslar, 

<mlı /aq-, türl:ler il<> u::ah şarl:-

1 Şükrü Kaya 
be51in seyahatı 

jr1po11lar sonradan f!,Urplılrpa 
.. ıes ıil ettiler. IJir medcniyette1ı 

riue İslllıale tc irıtıkal deuri
at rupalı müte)ıa 1 fardan 

• /ad<' ediltlı. Rusyo ~·arı bü) iih 
' a ele 'i- /'(•tro, mcmlı•ketinP bir 

Iğdır, 17 [A.A] 
Bu r;aoah Knrstan hareket eden 

dahiliye vekili Şükrü Kaya bey 
yanında umumi müfettiş lbrahim 
Tali ve Bayazıt valisi Etem bey
ler ile &uvari fırkası kumandanı 
Suphi paşa oldugu halde Kağızman 
ve Kulp kazalarına ugrayarak saat 
19 da İğdıra gelmiştir. Vekil bey 
yol üzerindeki kaza merkezlerinde 
ve köylerde halkın çok sevinçli 
tezahuralile karşılanmıştır. lı jabancı tilım. gPtİrtm r§tı. 

irin bu ecnebilerd<'n i tif adenirı 
bır yolu, m ulu, ilmi ı ar. işte 
ılmi bilme/. ln:.im ıçirı kiijidir! 
/Jir sabi/uy• ttur zattan du) -

1 - -
Fransanın borçları 

Paris, 19 ( A. A.) 

rrı: 11ulgcıristunda nwlıteşem bir 
Otro juptırmak lcizım µ<'imi§. 
'\le miilıim n• cesim Mr bıtıa)ı 
Dııt uf.- yerli mimar ,.ok. /§ bir 
rtuna verilmiş. Fakm ne §<1rtlu? 

•• Dımı altı bulgur muauin al<tcak, 
'• hlcıra işi üğrcteceJ.·. Tiyatro böy-

t ıicuda gelmiş t e ondan sonra 
P1lmaları Uizun gelen bu kabil 

tİ la/arı o yerli mimarlar kendi 
•dilnine başarmışlar. 
Şcırk demir yollarını /renkler 
ttiyorlarmış, Bunlara <la bulgar 
kıvinler verilmiş tıe bir kaç sene 
tra /renklere hiç ihtiyaç kal· 

• •mıı. 
laponyada japoncu )'eni te<l

ata kafi gelmemiı. lngilizceyi 
l· •<ıvin dil olmak üzere muıaklra

' kabul etmişler . Şimdi ona 

lüzum görüfoıüyormu§; yerli 
gcregi ,gibi inkişaf etmi~, Mü

aa sıs me'f•fe:;ini şu şekilde icmal 
ebiliriz: 

. ı - Serseriden değil, ciddcıı 
tidur salıiplcrinden miitehassıs 

.. Cirme/~ ; 2 - llunl.arı muvak-
'. uddedip yeni nl!~li onlara ye
Cırtmek. Aslwrlil.·tc bu usul mu· 

• ff ukıyctle tatbik edildi. Sair şu
len/c ise harİ~'tcn gelenlerden 

ite" İ$Lif adc cıtik; bazen maaı~ 
• ~-s'ii( cdenıcdık, Edemedigimizin 

ueoı lıülasa ettiğim §U ild prea• 
ria) et etmememizdir. 

~ir iiçüncii ııoktayr. dalıa arze
tyım: Münferit miitehusıs getirt-

• ek te do •ru değildir. } a lıep )'a 
ç! . ller §Ubetıirı birden r lahı, 
eda· . 1 ı ıcap eder. Mcselt'i memlc-

a itte lıekimlik ilerlesin, lakin kim· 
ıgerlik §imdilik ihma~ eclif sin, 

a ineme.::. Japonya, garpl.ıla§muğa 

• lrar t.erdipi zammı bütiın milli 
• kl/iyeti birden tertsilc etmişti. IJiz, 

J uzak §ark mcmlelretitıin yalnız 
~rliğini ve gemicili~iııi biliyoruz; 

" inkü Çuı ve Rusya ile olan mu-
ıffakıyetli harpleri bu ciheti tes· 
it etti. Lakin ·• doı;tan güneş,. eli

- arının mcselii edebiyatta, :ıüzel 
.. ın:atlarda, ticarette, gazeıeciliktc 
il i ınlrişafı a kerlrkteki ıekumiilii11-

f'1t az do-'i/d' • ~ l~ 

laponyu bir miiddet için At'
*'IJ<ldan miltelıa sıs #;<' irtti· bun
lrı istilıclnmm ilmini bılcl;. /ıal.
•:>:le ıstifade eıti. /Ju gii11 ketıdi· 
"°ı ttıütehassıstır. 

c. N. 

• lsveç heyeti gitti 
• laveçden şehrimiı.e bir salibi 

ellltıer heyeti gelmişti. Bu heyet 
n bir Türk vapuru ile . Ruayaya 

lltınştir. 

f 

Bu heyet Rusyanın sahil mem
ltketlerinde kalmış İsveçlileri Kös

nce tarikile lsveçc götürecektir. 
isveçliler 100 .seneden fazla 

~r zamandır Ru&yada kalmışlar 
kat adat ve lisanlannn muhafaza 

işlerdir. 

1.ti f ınaf ina t.trı 

ı tır. 

Bu maldmı yar m to 
k.ı ~y )J kaldınnnkt H" 

rı istdnılen ğ<jkılde istif 
Jir. 

Makina hır kolla mut 
~e bir insan sühuletle id r 

dir. 

ki etin· 
andık· 
etmek-

arnktir 
etmek· 

Rize af eti dolayisile 
• Ankara, 20 f A.A[ 

• • Riı.ede vukua gelen af et dola
.:;ıyle Irak, lapany.ı ve Yun 11 se
. leri hükumetleri namın bari

eıye vekilimize teesailrlerin · beyan 
~tnılşlerdir. 

Meb'usan meclisi, borçlar hak
kındaki Londra ve W nshington iti
Jaflannın tasdikına müteallik müza
kerata devam etmektedir. Radikal 
sosyalistlerden M. Bergery, ihtirazi 
kayitJer konmak suretiyle tasdika 
taraftar oldu{.runu beyan etmiş ve 
Fransanın, Almanya tediyabnı kes
tiği halde de Amerikaya tediyatta 
bulunmakta deyam etmesinin gay
rikabit kabul olduğunu söylemiştir. 

M. Guemut, sol cenah müsta
killerinin ib1aflan tasdik edecek
lerini söylemiştir, 

M. Champetier de Ribes, halkçı 
d e mokratlar namına, F ranaanın 
alacağı para nisbetindc tediyatta 
bulunmağa amada olduğunu beyan 
etm.iştir. 

M. Cheron, Caillaux - Churchil 
ve Mellon - Beranger itilaflarının 
sermayeden ne derecede tcnx.ilit 
icra etmiş olduğunu hatırlatmıştır. 
Mumaileyh, bu iti laflan tasdik 
etmemek suretile Fransanın felii
ketengiz bir harekette bulunmuş 

olacağını, x.ira mali istikarın tehlikeye 

düşeceğini ve Fransa umuru mali
ycs:nin ecnebi spekülasyonlannın 
oyuncağı olacağını, Young planı
nın Dawes planının müphem nok
talarını ortadan kaldırmakta oldu
ğunu beyan etmiştir. Filhakika 
Young plfını, Fransaya bir milyar 
40 milyon marklık senevi bir tak
sit temin etmektedir ki bunun 420 
milyonu kayit ve şarta tabi olmak-
51zın tamirat bedeli ve ecnebi pa
rası olarak tediye edilecektir. 

Mumaileyh .sözüne devamla de
miştir ki : "Eğer itilafları tasdik 
etmiyecek olursa mütehassısların 

bütün mesaisi heder olmuş olacak
br. 

M. Gheron, Y ong planının borç
larla tamirat arasında hukuki bir 
rabıta olmadığından fili bir rabıta 
tesis etmiş olduğunu söylemiştir. 

M. Reynaud, mutedil cumhuri· 
yctperverler namına, tasdik dava
sını iltizam ve müdafaa etmiştir. 

Mumaileyh, meb'usan meclisini şöyle 
bir kıyası mukassem karşısına 

koymuştur: ya tasdik etmemek, bu 

yalnız Amerika ve İngiltere ile 
degil, tasdik edecek olan aair bü
tün devletlerle cidal haline girmek
tlr, Yahut ihtirari kayitlerle tasdik 
etmek ve müttehit bir Avrvpa 
cephesi meydana getirmek. 

M. Briand, bugün M. Mus.solini 
tarzında beyanatta bulunacakhr. 
Hatip, dün milli bir me&ele mev
zuu bahis olduğunu beyan etmiş 
olan M. licrriot yu istima etme.si
ni meclisten rica etmiştir. 

Hatip, netice olarak şu sözleri 
söylemiştir: Biz kainata fırka kı
vgalan ile tefrikaya uğramış bir 
mi 11 et manzarası göstermemek 
mecburiyetindeyiz. Fırkaların bir 
mütareke yapmalan ve me.s'uliyet
lerini kabul etmeleri elzemdir. 

İJ(') nelınil<'l kongı·f•lerde 
Ankara O 'hu usi J 

Maarif vekaleti D nimarkadaki 
e lsine kongresine, talimü terbiye 
azasından Avni beyi murah' as tayin 
etmı tir. 

Holandadaki terbiye kongrnaine 
de oata tedrisat müdürü Cevat bey 
gönderilmiştir. 

Trabzun meb'u u Hasan, Aydın 
meb'usu Reşit Galip ve Kırklar 
Eli meb'usu Fuat beyler ayuı kon
grede Himayei Etftıli temsil ede
ceklerdir. 

l(enıalettin beyin 
cenazesi 

Marsilyada vefat eden boraa 
komseri Kemalettin beyin cenaze
si oer-tenbe günü tehrimlze getiri· 
lecek ve merhum vaaıyeti Gzerine 
Sahrayı cedide g8mülecektir. 

Of köyfurinOO 'Çin-Rusvaziye- ln 
yeni. heyelan ti gerğinWşiyor 

r :W -.,.eve 
Troçki 

Trabzon. 18 ( A. A. J 
Dün ak.şan Of köylerinin dör

dünde yeniden heyelan olmuştur. 12 
ev yıkılmışbr. Nufus zayiab vardır. 
Halk dehşet içindedir. 

• • • 
Trabzon, 18 [A. A.] 

Ofmn Gç günden beri resmi ha
ber gelmemiştir. Gelenler hafiften 
zelzele oldoğunu söylf yorlar. Üç 
günden beri devam eden sis ve 
yağmur felaket abasının dahilinde 
kalan halka havf ve deh et ilka 
etmektedir. Son sürekli yağmurlar 
ve sis vilayetin diğer aksamındaki 
mahsulatı da müteessir etmiştir. 

Yeni Ticaret ınualıedesi 
Ankara1 20 [Telefonla) 

Hariciye vekaletinde ltalya, 
Fransa ve Surye ile ticaret mua
hedeleri müzakerabna devam edil
mektedir. Bugün Suryelilerle bir 
içtima aktedilmiştir., Danimarka 
ile de yakında müzakerata başla
nacakbr. lngiltere ile müzakerat 
bitmiştir ve muahede parafe edi
lerek tarafeyn hukiimetlerinin tas
vibine arxedilmiıtir. Yakında her 
iki tarafça da muahedenin tasvi
bine intiı.ar edilmektedir. 

Taziyet 
Ankara, 20 [A.A] 

Hariciye vekili Tevfik Rilşfü bey 
Irak sefiri Sabih Neşet beyin ve
fab münasebetiyle Irak kük\lmeti 
hariciye vex.iri ile merhumun aile
sine atideki taı.iyet telgraflannı 
keşide etmiştir: 

Tevfik bey Elsuveydi hazreet
lcri hariciye veziri Bağdat_ elçi 
Sabih Neşet beyefendinin müessif 
zlyaı müna&ebstiyle gerek namına, 
gerek hükumeti cümhuriye nanıı
na zati devletlerine arzi tatlye 
ederim. 

Yüksek kabiliyeti ve nezaket 
ve fetanetile memleketimi:ıde her 
ktsin muhabbet ve hürmetini ka
z.anmış olan merhumun vefatı çok 
teessürümüzü mucip oldu. 

iki memleket münasebetlerinin 
kuvvetlenmesi için daima gayret 
sarfeden müşarünileyhin namını 
ve kıymetli vasıfları bu kederli 
vesile ile yadeylerim. 

Tedik Hu~tu 
Merhm Sabih Neşet beyin re

fikaları hanımefendiye çekilen tel
graf sureti: 

Sabfü Neşet beyefendinin mü. 
essef irtihallcrinden dolayı pek 
müeBsir olarak haremimle birlikte 
derin eleminize iştirak ve samimi 
taziyetlerimizi takdim eyleriz. 

Tevfik Rıi~tü 

Zavallı Hida,,.etullah 
Peşaver, 19 [A.AJ 

Klbilden Röyter ajansına gelen 
bazı haberlere nazaran Amanulfo
hın baba cihetinden kardatı olan 
Hidayetullah ile taraftarlarından 
üç kişi Habibullah tarafından boğ. 
durulmuştur. 

Yeni bir hava hattı 
Lonra, 19 [A.A] 

Dün Santiyago Buenoa ayres 
Paris hava hattı küşat olunduğu 
bir sarada Londra ile telsiz tclgraf 
va.sıtasiyle muhaberede bulunmuş
tur. 

Bu tecrübe muvaffakıyetle neti
eelendiğinden bütün lngil.iz yolcu 
vapurları telsiz telefon alib ile 
techi:ı olunacakbr. 

Bu sayede Jllezkür Vapurlarla 
seyahat eden iş adamlan dünya
nın bütün merkezlerile daimi su
rette temnstn bulunabileceklerdir., 

taııbul Ya ış 

Moskova, 18 (A.A] 
Gazeteler, Çinin cevabım şid

detle takbih etmekte ve buna Çin 
hükumetinin Ruayaya karşı tahrik
amiz harekatına devam edeceğinin 
delilini görmektedir. hvestiya di· 
yor ki: 14 Çin notasında münderiç 
propaganda ittihamlan bermutat 
sarih vekayic istinat etmiyor. Bu 
ittihamlar şark demiryollanna karşı 
yapılan gayri kanuni icraat hak
kında izahat vermemek için kulla
nılmış boş cümlelerdir. Sovyet hü
kumeti kat'i münasebete mecbur 
kaldise bu, vaı.iyetin tahammül edil
meyecek bir şekil almış otmasın
dandır. 

Sovyet Rusyada herkes biliyor ki 
münhasıran Çin hükumetinin me
s'ul olduğu bu inkıtaı münasebat 
yalnız Çini idare eden gurupun 
mevkiini değil, ademi müsavata is
tinat eden müsavata istinat eden 

muahedeler aleyhindeki mücadelele
rin de Çin m i lliyetperverlerini 
nıüşkil vaı.iyete dütürecektir. in
kıtaı münuebat Sovyet şark hu
dutlannın büyük bir kısmının em
niyet meselesini ortaya çıkarmış
hr. Binaenaleyh, Sovyet Rusya Çin 
militaristlerinin muhtemel hilcum
lanna karşı hudutlarını muhafaza 
için icap eden bütiin müdafaa te· 
dbirlerinin mahiyeti vaziyetin ile
ride alacağı ,ekle bağlıdır. 

·X· ·X· * 
Londra, 19 (A.A) 

Röyter ajansının Tokyodan ia
tihbanna nuaran Harbınde idarci 
örfiye ilan edilmiştir. Şehri mezkür 
ahalisine hitaben neşrolunan bir 
beyannamede yanlış haber işaa 

edenlerin idam cezasiyle tecziye 
edileceklep, bildirilmekted 

I • * * Londrn, 19 [A.A) 

Tokyodan Daily Mail gazete
sine bildiriliyor. Tokyo hukıimeti 
J;ıponyanın Mançurideki menafii 
tehlikeye düşmedikçe Rus-Çin ih
tilafına hatta bundan bir harp 
çıksa bile müdahale etmemeğe 

karar vermiştir. 

* * * Londra, 19 ( A. AJ 
Berlinden Röytcr Ajansına bil

diriliyor: Alman hükumeti Rusya
ôaki Çin ve Çindeki Rus mcnafi
inln himayesini deruhte etmiştir. 

J * ·>:· 
Washington, 19 [A. AJ 

Amerlka hukumeti Çin ve Rus
ya bükümctlerioinin dikkat naıa• 
nnı ikisinin de harbi men'e ma
tuf Kellog misakını imza etmiş ol
duklan keyfiyetine celbetmiştir. 

Amerikanın bu teşebbüsü Rusya 
ile Çin arasında harp tehlikeleri 
h.ıtş göstermiş olmasından ileri gel
mektedir. 

Tokyo, 19 (A.A] 
Yerli gazeteler, Çinin §ark de

mbyoluna Çin tarafından vaz'ıyet 
olunmasını tenkit ve bu hareketi 
unf ve huşunete müstenit olarak 
tavliif eylemekle beraber Sovyet 
hükumetinin hareket tanındaki ser
tliJİ de kaydeylemektedir • 

Tokyo gazeteleri Rusya - Çin 
hududunda daha §İmdiden mütead
dit müsademeler olduğuna dair 
o 1:aya çıkarılan şayıalara inanmı

yor. Bu gazetelere göre umumi 
intiba harbin önü alınacağı meıke
ıindedir. 

1:011fera11s fikri 
Berlin, 20 [A.A] 

Berliner Tagablnt, Çin sefareti-
11in bir tebliğim netretmektedir. Bu 
te.bliğde Çin hükumetinin, Sovy t-

Londra, 19 ( A.A ] 
fngiltucde ye r l e şebilmesine 

milsaade edilmesi için M. Troçki 
tarafından lngiltere hükumetine 
vuku bulan tahriri müraceabn me-

tin ve meali hakkında avam kama
rasında sorulan bir kaç suale ce
vap veren dahiliye nazın, M. Troçki 
nin evveli bbbi bir tedayioe ihti
yaç gösteren ahvali sıhhiye.sinin 
saniyen tetebbuab ilmiyede bulun
mak ve kendi tercümei halinin tab 
ve neşrine biuat naz.aret etmek 
gibi esbabı ileri sürdüğünü söyle
miş ve demiştir ki: 

"M. Troçkinin lngiltereye gelme
sine müsaade edildiği takdirde ken· 
disinin umuru dahiliyemi:ıe müda
hale etmeyeceğine ve hiç bir mitin
ge iştirak eylemiyeceğine ve mem
leketimizde herhangi iyasi bir rol 
oynamamağa dair mumaileyh namına 
bazı kimseler tarafından hukamete 
teminat verilmiştir. M. Troçkinin 

bu müreccah ha1'ktnda Sovyet hükii
metinden bugüne kadar hiç bir 
\ebliğ yapılmamışbr. M. Troçkinin 
lngiltereye ademi pbulüne dair 
hükumeti aabıkaca verilen karar 
uzun teemmülden sonra ittihaz 
olunmuttur. 

Mumaileyhin fngilterede pek 
muhteriz.ane oturacatJm hük4mete 
temin etmiş olan zevahn hümil 
niyeti hükQmetçe bir dakika bile 
daii şüphe g8rülmemiştir. Ancak 
hilkümet M.Troçki nin ingiltereye 
gelme.sine müsıade edildiği takdir
de sui niyet sahibi bazı kimselerin 
maksatl nnın terviç v~ intacı için 
mumaileyhin burada bulunmasın
dan her halde istifade etmiye kal
kışacaklannİ hükumetin .zannet
mesi için bir takım sebepler vardır. 
Bu takdirde M.Troçki bu müşkilat 
ve gaile menbaı kesilecek olursa 
hükumet onun lngiltereden müfa
rakatini temin edecek iktidarı aca
ba haiz olacakmıdır?" 

lerin bir konferans aktedilmcsi h ak
kındaki tekliflerini kabul etme§'e 
ve komünist propagandası yapma-: 
ğa kıyam ve bu suretle Çin ile 
Rusya arasındaki muahedeleri ih
lal etmiş olan Soyyct ajanlarını 
serbest bırakmata amade olduğu 
beyan edilmektedir. 

Ce11ıiyeü akvanıda 
Buenos-Ayre.s, 20 [A.A] 

Akvam cemiyetine yardım bir
liği mezkür cemiyet reisine gön-
derdiği bir telgrafta Çin ile Rusya 
arasında muhasematın ör.üne geç-
mesini rica etmiştir. 

@ '83 
Paris, 19 (A.A) 

'M. Briand, Çin ile Rusyanın 

siyasi mümessilleri M. Kaolu ile 
M. Dovgaleıki yi biribiri arkasın
dan kabul etmiş ve müsellah bir 

j}ıtilifın önü alınabilmesi için ken
dilerine itidal tavsiye eylemiştir. 

* * Paris, 20 ( A. A.] 
" Petit Parisien " gazetesi Rus

Çin ihtilafında son derece ailr'atle 
hareket edilmeai lazım geldiğini, 
bir kere daha kan dökülmesine mani 
olmanın Fransa ve M. Briand için 
bir şeref ve iftihar teşkil edeceğini 
yazmaktadır. 

Nuyorkta niimayiş 
. Nuyork, 19 (A.A] 
Nuyorktaki Çin konsoloshanesi 

önünde bugün akşam üzeri Ruaı 
komoni&tler tarafından bir nümayiş 
yapılmıştır. Nümayif yapılan yer
lere mühim zabıt kuvvetleri gön
derilmiştir. 

eıu·iiıneııi Riyasetinden: 

AT ~ ARDŞLARD 
. . ,.. 26 temmuz cuma gunu 

Veli efendide saat 14,30 da yapılacaktır. 
Hususi tirenler: Sirkeciden Veli efendiye- 12, - 13,20 - 13,40 - 14,05 

Veli efendiden Sirkeciye- 17, - 17,29 - 18, - 19 
Otobn ler: Topkapıdan Veli efendiye 
Her evi ':ea~t Yedikuleden Veli ef neliye lfleyecektir. 
Koful~ ıntizamı ve halkın iatirabab temin edilmiftlr. 
Duhuliye: Mevki m-1ısus 200 _ Birinci 120 _ ikinci SS _ üçftncü 30 kuruıtur. 
Bilfc, Behai mil t ek 
Hayvanabn kaydı aipahi ocağında Y&rlftan evvelki 23 temmuz salı akşamına kad 

Aman ne gtlzel ! 
Bizim köhne &bıiilinirı. 

gab güller açan, gfib haltlı -
ranlar türe} en edehiyat hah· 
çesinrle yeni bir 7.e,·kin ç·çc
kleri belirmt'ğc, yeni bir '8· 
rzın meyvalan yetişm eğe hn
~ladı. 

Gerçi, bu çjçekler, bizim 
burunlarınuza uylundoz uğa
cımn yaprakları gibi fc:ua 
kokuyor .• l\leyvaları, ut kes· 
tanesi gibi yennu~7,, ) utul mnz 

bir nesne geliyor. Faka'1 ne 
denir? Sevenler r? Beğene· 
nler var? Hoşlananlar var! .. 

Bu yeni tarzda vezin ol
mayacak: BakıJor unuz, bü
tün sütun enincc uzamı;.4 bir :.-

mısra.. Ahında tek bir keli-
me •.• Tıpkı Ruşen E rt•f 
Beyle İbrahiın Aliiettin Ucy 

'b'' yan yana gı ı ... 
Bu yeni tarzda, kafiye, hn· 

zı var, bazı yok.. Adeta be-
~tler, bir ayağındll ı8karpin, 
öbür ayağında hamam nalı· 
niyle yürüyor! 

Fakat, ani. mühimmi, hu 
yeni tarzda manaya da lüzum 
görülme)işidir. 
Okuduğumuz şiir, tıpkı 

müzayede itlnlan gibi sade 
eşya isimleri sayıyor: Konsol, 
ayna, saat, mangal, yatak, 
yorgan .... 

Bunun gösellik neresinde? 
San'at nereeiode? yenilik ne
resinde anlamıyorum· Fakat 
dediğim ~hl, bazı Yeni zev .. 
kli 1'imseler, daha uzaktan, 
mısralarını güve yemit bir 
manzume gördüler mi, b~ 
men lıükfimle.riıı' veriyorlar: 

- Amnrı n güzel! 

Bot bir fıkra vardır: 
Vaktile kızlary ağası, terzi 

bıışıya bir elbise ısmarlamış: 
- Bana giizel bir elbise 

yap .. 
- Başii tüne efendimiz! 
Terzi başı zeki bir adam· 

mış. Hemen kırmızı atla tan 
bir elbise dikmi , ağa hazre
tlerine getirmiş: 

- Efendim, emir buyur
duğun uz elhist~ hazır .. 

- Aç bakayım! 
Terzi başı clalıa bohçanın 

bir kenarını n~uır açmaz, es
vohıo kırmızı ucunu görün
ce, kızlar ağası yerinden fır· 
lamış: 

- Aoıao ne ucu· • 

Ben, yeni tnı 
hayraıılannı gördü .. 
bu kızlar ağasını hatu . • ,«r 
rum! 

Yusuf Ziya 
ıi:=ıo-== ====-=-=-----=----..,.=--

' Çıka~ eserler J 
Saraylar3a ınecnunlar 

Muharriri: Fazlı Necip 
Sakıt osmanh hanedanının sar.y 

fecııyiini ilis lıir ıfod,. ile roman 
tarzında ınsvir ed,.n, ve bl\yUk Ga· 
zinin nıllf.harı talttiri olan bu mılll 
ve tarihi eseri okuyuculara tevsiye 
ederiz. 

Satış mahalli : Cumhuriyet 
kit phaııe ic1ir. 

Eiaatlkl 
Kemerlerin 

ah eseri 

Metin ~e tıu ı. bır mkodan mamul 
ga} t şık ou l kemeri hali haw 
modası mucıbınc uzc matlup tcna 
iilbU. kn çanı. 1 ta et ve zarafet, vil· 
cudunuza yumu aklık ~ c cevvallycı 
~qdlği gıbı dOğru durmanızı dl temin 
eder Mağaul.n w zı uct ve mu 
sa~cr katalo!!umnıu ulcp ediniz. 

Yeg ne satl§ mahalli: 
Parl tekl 

3~ 
f ltanbul fLıbesl : Btyofilunda 

Tünel r11evktlnde , N• 12 
Fiıtl 6 Liradan ftlb&ren 

\ 
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- Eyi ve zengin bir KROM MAf 
DENİ ALMAK amısunda1ız. Tek 
Jifat: Ripr Voli. Voyvoda Han 
No 7-10, Galata posta kutuq 
447 ve ~nderilmeli.dir. 



Mıntaka denizcilik heyetinin hareketsizliğinden, gençlik ve spor
cuların ihtiyaçlarına karşı gösterdiği anlaşılmaz gafletlerden bir kaç defa 
bahs ve denizcilerimizden aldığımız mektuplan neşrettik. Fakat 
uyku ve gaflet ehlinin vaziyetine halel gelmedi. 

Halbuki, temmuzun nihayetine geldik. Önümüzde deniz yanşlan 
için istifade edilebilecek ancak bir ay kaldı. Eğer muh
terem erkan bir azkımıldamak lütfunda bulunurlarsa ağ
ustos içinde şöyle su dan bir yarış yaparlar ve bu ya
nşa mutat intizamsızlıklar içinde geçirdikten sonra, 
gençliği tatmin etmiş olmaktan yeni bir huzur içinde 
tekrar uykularına dalarlar. 

Bu sütunlarda belki yirmi defa söyledik ve ba
ğırdık ki senede, o da yanm yamalak olmak şar
tiyle, bir yarış yapmak inkişaf istidadına r..alik 
bulunduğu halde bir türlü imkan bulamayan 
peniz sporculuğumuzun ilerlemesi 
kafi değildir . 

Üç tarafı su ile çevrilmiş bir 
şehirde denzi sporu- ~s:tl!!f'ıll"~ 
uun hılla iptidai şekil- ·'"'-'-..::.:-.->)·""Jll!r.~ 

de bulunması şayanı 
eseftir ve bu hali bir 
birini takip eden bütün 
denizcilik heyetleri -

n i n galiba yekdiğerle-
rinden tevarüs ettikleri Avrupada Ddniı. mevsiminden nasıl istifade ediyorlar 

atalet, gaflet ve hareketsizlik vü
cuda getiriyor. Anlaşılamayan bir 
sebeple şimdiye kadar mıntaka 

denizcilik heyetine bir türlü faal, 
işini hevesle yapan bir ğurup geI
medi. Jstanbul deniz sporcularının 
bir az hareket ve faaliyete şahit 
olduklan 926 senesinde de mevcut 
faaliyet · mıntaka heyetinin eseri 
değil, o zaman Deniı.cllik Federas
yonunun başında bulunan Celil 
beyin gayreti neticesiydi. 
Denizciliğin ihtiyacım sümmette

darik hareketlerle tatmin edilecek 
kadar basit görmek mutlak bir 

hatadır. Şurası teslim edilmelidirki ı 
senede ancak bir yanş yapmak ve 

· bu yarışı teknik şeraiti h~ç nazari 
dikkata almayan bir zümrenin keyfi 
programına tabi bulundurmak hiç 
te doğru değildir. 

İsterlerse denizcilik heyetinin 
mutlcıka nazari dikkata alması 

lazımgelen noktalan bir daha hülasa 
edelim: 

1 - Her mevsimde en az üç 
yarış yapmak icap eder. Deniz 
yanşlarının bir az külfetli bir or
ganizasyona muhtaç olduğunu bil
iyoruz. Fakat iş başına gelen bir 

hey'etin müşkilattan yıln .. ınası 
lazım geldiği gibi bu müşkılatın 

külfeti azaltmak suretile bir dere
ceye kadar tahfifi de mümkündür. 

2 - Denizci kulüplerimiz ma
ddi noktai nazardan çok muhtacı 
himaye bir vaziyettte bulunduk
ları göz önündedir. Çalışmak 
ıçın vasıta bulamayan denizci 
kulüplerimiz ekseriyettedir. 

928 deniz yanşlan esnasında 

bazı kulüplerin rakip kulüp -
)erden fıta alabilmek suretile de
niz yanşlanna ancak iştirak ettik-

' Avrupada yeni deniz kıyafetleri 
modası 

(erini herkes gördü. Bizden başka 
bir yerde görülmesi kabil olmayan 
bu vaziyet ispat eder ki deniz ku-

lüplerimiz pek muhtacı himaye biF 
vaziyettedirler. Bahusus bu kulüp
lerden birini yene böyle rakip ku
lüplerden vasıta almak suretile ls-

tanbul ikincisi olduğunu söylersek 
nasıl istidaUann körlenmek tehli

maruz bulundukları anla~ 

lki defa dul kalmış olan ( Ha· 
Meki'"enin sayılı zenginlerinden biri 

Kemalettin Şükrü 
/Tarihçi "J:milc Dcrmcnghcm,, i11 kitcıbından nakledilmiııir.} 

Vetim ve parasız kalmış olan 
Muhammet amcası Ebu Talip ile 
beraber bir çok ticaret seferleri 
yapb. Arabistanı, Suryayı, dolaşb. 
Kervanlarla hemen her tarafa gitti. 
Diğer amcası ( Zübeyir ) ile Ye
mene bile sefer yapb. Fakat bütün 
bu ticaret seferlerinde kendi ken
disine ve kendi başına bir mesleke 
sahip olmamışb. Yirmi yaşına bas
bğı halde çok defa koyun güttüğü, 
çobanlık yaptığı bile oldu. 

O zaman çobanlık yapanların 
hep kadın ve ya harpte alınmış 
esirler, para ile sabn alınmış kö
leler olduğu düşünülnrse Muham
medin çektiği sıkıntı daha fazla 
nşikiir olur • 

Muhammet az bir müddet Mekke 
de küçük bir dükkiin açarak tica
ret bile yaptı • 

Bu devirde Arabistanın bütün 
serveti ticarette idi. Mekkede ol
dukça zengin tüccarlar başlı baş
larına büyük işler yaparlar, her 
tarafa azim kervanlarla mal sevk
ederlerdi. Bu servet sahipleri ara
sında (Hatice) isminde bir kadın 
vardı~ (Kureyiş) kabilesine mensup
tu. iki defa evlenmiş ve dul kal
mıştı. Kendi servetini bizzat ken-
disi idare ediyordu. Babası ve bir 
kaç emin adamlarından ibaret o
lan maiyeti ile meydana getirdiği 

Muhammede gıpta ediyo 
i s m i n i söylerlerkenhdai.o' 
Emin) lakabını da ilaveyi 
yorlardı. 

Arbk Haticenin sevke 
tün ticaret kervanlarının 

hep (El Emin) bulunuyordu· 
retle tekrar seyahatları 

Her gittigi mahalde, her 
ğı yerlerde bulunan insanl 
şit çeşit oldukları, türlü 
telakkileri, putperest halkıll 
telif ve birbirine uymayan 
tarzları ile alakadar oldU• 
tahsil görmemişti. Fakat 
zekası bu temaslardan çok 
de etti. 

Devri, [Cahiliyet) denile' 
idi. Muhammet, ğezdigiı 
bğı yerlerde bu cahiliyet de 
nasında ahlaka, !insanlığa 
ayacak bir çok adetlerle 
b. 

Halk. gıda olarak siyah 
leri, akrepleri, deve kanı ile 
rulmuş deve tüylerini y İ 
yufkayı kaat z.an ediyurları 
zehirli diye el sürmüyorla~ 

Başka bir yerde gezmef• 
rüyorum diye kızçocuklerı 

topraga gömen yavruları 

zarlarını biı.zat kaza anlatl 

iktisat 

Ziraatsız 

Taşrada 
~~~ 

liJ ticarethanesi Mekkenin en ileri 
_1_.J .... , i-j)-'Ç-,e~-0"'."'r_),_'~U-n""'t~H;:a~n~kr gelen müesseselerinden biri idi. 

Diğer bir taraftan ko~ 
bir kadının adi mir eşy 

satıldığına , bir çok ki 
sırJ para için kanlarını, 
akrabalarını fuhşa sevkede 
nu alelade bir ticaret tel" 
tiklerine şahit oldu . 

Ziraat sanayii ile saf sanayiin 
birini ötekinden ilmi bir şekilde 
ayırabilmek için "Teknik Ziraat,, in 
taksimabnı bu günkü bilmek iktiza 
eder. 

Son asır müellifleri "Teknik 

Ziraat,, i üçe ayırıyorlar: 
l - Ziraat fenni 
2 - Mevaşi fenni 
3 - Ziraat sanatlan 

Ziraat fenninin toprakla hava 
Ye nebat arasındaki münasebetle
rini "Umumi Ziraat,, gösterdiği 

gibi, ekilen nebatlann her birile 
ayn ayn olmak üzre (Hususi Zi
raat) meşgul olur; işte bu iki kı
smın bugün Zıraat fenninin mec
mu heyetini teşkil eder. 

Mevaşi fenni ise hayvanların 

insanlar için nasıl faydalı bir şek
le konulacağını gösterir. 

Gelelim Ziraat san'atlanna: 
Ziraat san'atlerile bu mefhuma 

dahjl olmayaıı diğer sanayii birini 
ötekinden ayırabilmek için ilmi 
bir tarifle %İraat san'atlann• tarif 
n tahdit etmek lazımdır, bu ~
mar.ın müelliflerine göre : 

Ziraat saııatlannm vazife.t çif
Jik ıopraklarından ham bir ~kil
~e istihsal olunan nebati ve hay
vani maddeleri hayvanlardan gay
ri bir vasıta U.e ve çiflik idareaine 

Edebi tefrikamız: 3 

sanayi! 
tal Erzurumda bir intihar -

Erzurumda kız muallim mektebi 
talebe inden bir lıaıııın tentürdi
yot içerek intihar ctrni~iİt. Kızın 
bir ınualllııılc olan rnlııCasmdan 
dQla) ı kendini öl<liirdiigü SO) lı•ni· . 
)Or, Bu husu:slaki tahkıkat enaki 1

1 
vekalet inzıbat komisyonuna goıı-

Haticenin bir yeğeni vardı ki 
Tarihi te'sisi 1322 bir kaç defa Muhammet ile bera-

Mcrkezi idare Berliu her ticaret kevranlannda sefer yap-
. ~. efon Beyuğlu 247,248-981,985 mış, genç yetim He arkadaş olmuştu. 

merbut olmak şartile daha kıy

metli bir hale sokmaktan ibarettir. 

' H' İ.<tanbul 2842,,2843 Onu, işsiz kaldığını görünce yen Muhammet bunlarla a 
ve yakından temas ettikçe 
diti şeyleri öğreniyor, görJ11 
rini görüyor, tahsilin noksall 
tığını tecrübe ile tamaırı 

Kervan seferleri neticesi M11 
hemen hemen bütün Arabi 

Şu tarife göre, hiç: bir çifliğe ve 
toprağa malik olmayan bir adam pi
yasadan üzümleri toplayıp şarap, 
sebzeleri alıp konserve, sütleri 
cem edip tereyağı imal etmeırl 
Ziraat sanayii yapması demek 
değildir , acaba sanayiin me -
mleketimizde tevsiine ve ziraatin 
tahdidine taraftar olanlar bu gün 
saf siyi mefhumunun nebati ve hay
vani istihsaliit ile pek sıkı bir su
rette münasebattar olduğunu nazan 
dikkate alıyorlar mı? 

Biz her halde bu gün memle
ketimizde Ziraat san'atlerile bera
ber saf &anayiin bile mutlak sur-
rette Ziraatle mütevaziyen tarakki 
ve inkişaf etleçeğine kail obnlar
danıı., çünkü memleketin bu gün
kü muhtelif şaraitine göre ne Zi
raatsız sanayiin ve ne de sanayisiz 
z.iraabn ilerleyeceğini zannetmiyo-
ruz. 

Cavat ltliştü. 

Banka n1uaınel:ıtı 
ve kasalar icarı 

derilmiştir. e ..... __...._-!!-~....,.-..---~-..~--!!!~ 

..... · · · · · · · · v ·ı ı d -. z .·.~·····!··!··!··:··: .. :··;· ............................. .... .... .... ~ 
~ •.. •o• . • •!• Kitap, Gazete, Krrtasıye .... 
·~· Ticarethanesi J: 
~:· ,- . .. 
:?: zz ~~ 
~ ~ 
,.( Postahane karşısında ~o: 2'... ••• 

•;..• ı bilumum .~ ... ~ 929 · 930 sem·~i ders progrum arma uygun ..... 
o~.:. mektep kitapları ucu~ fıatl satılır. ıııektcpliler \e muııllim- •i.• 
.. -:) ler içın kırtast)C lc•;azımuh ve fantuzileri eh,en fiatlarla :;atıl- •t,; 
- 1· jlj.. d ~~ "•~ maktadır. Elazizin yerr:ine hu nii tabiat 'c zara et maeızası ır· : ... 
~ ~ ~ 
..... Satıs 1 tdnbul fiatidır. ..:~ 
·~ . l l. Topt:mc·ılarii mnhim frnzi at •:~ 
• ,. o ,,.. ... ;.. ... ~ • • .~ • ·" ~ '9 ............. 9-.+">.+ Q,) .• .... ~~••• ·~·•~:t ... ~+•• •••• ~o-.;.~<>+'> "J.• < ••••(;.--e.0~t~ ,.o•.~~ ....... ~ • c; .v. . .; • o •• :e; • y .... ..., 

.,, . . • b Ticaret ve zaiıire borsası ıntırıa atı 
• 

Borsa intihap hey'etind~n: . . . . . . 
31 Temmuz 929 da müddeti hitam bulacak olan Ticaret ve Zah,re Borşası bey eti ıdareaının tecdıden 

la\ihabı icra edileceğinden intihap etmek ve intihap olunmak salahiyetini haiz elan zevat ve müessesahrt 
esamiaini havi liateler Paz.ar, Pazartesi, Çarşamba günleri Oda ve· Borsada muallnk bulunacaktır. 

itirazı olanların bu baptaki itiraznamelerini Çarşamba günü Bkşam!na l.adar Ticaret odal'lnda 1 
numarada intihap hey'eti katibine tevdi ey~emeleri ilan olunur. 

ilk gölg("'ler sokakları ôrtmeğe 

haşladı. Güneş ancak ü~t tera~n· 

lan aydmla1ı) ordu. 

ofayı geçti, üç merdhen Çı1'li 
ve El{'Jllin oda ına yurbdli. 

gesi (Haticeye) tavsiye etti. 
Muhammet o zaman yirmi beş 

yaşında, genç, dinç, sevimli ve 
tam manası ile bir erkek güı.eli 
idi. 

Hatice onu görür görmez ho
şuna gitti ve derhal dolgun maaş
la hizmetine aldı. 

Muhammet arhk (Hatice) tica
ret müessesesinin en emin, en sa
dık ve ileri gelen memurlarından 
biri olmuştu. 

Onun az vakitte kazandığı bu 
itimat yüzünden Mekkede herkes 

Yemeni, buralarda yaşayan 
nn ahlak ve adetlerine "' 
kadar kanş kanş ve ayrı • 
renmiş oldu. 

Bu, ona bilihare ki bü~ 
perlik vazifesinde çok fai 
muştur. 

20 Teınıuuz 1929 kanıbi) o, . 

1 lngiliz lirası 
l Amcr;l;.a dolar 

:ıo Yunan clrııhml 
l Alınan r11)ht mnrx 
1 ı\ \ Ulll)'D liui 
20 Le,. lhuuıınya 
20 IA!Yll ıiot~ıır 
J Fdeinek İlorlai 
20 •·ranııız frunkı 
20 liıilyan lireti 
!?o Kürun Çek bluvak 
l {lırunetia ÜYİyet 

l 7Jötl Lelı.iııtan 
20 J>IDU 1· oparya 
!O Reltfü FranE 
1 Peseta lııJ>llO)'a 
20 U...l~M Fraokı 

Mecidi)tı 

Açıldı 

1006 
206 206 
53 53 
49 49 
so :-w 
2~ 2.J 
29 29 
fl.2 82 
1~3 163 
216 216 
122 122 

22 sn 22 
14 74 

Il4 114 

251 29 
790 790 

" 
Galal:ı falılf'larr; D. Y. 
lııtıınLul lr lCYay Ş. 
Hiht. l>ok .. , .nı. 
f'~küdar-Kndıköy Su 
lataaıbul aııo:ıiru Sa 

"'.t't"lli Ma I u 

Jlisse 11enedatı 
fı lıaol ut 
MGj{la itib:ır. tilll 
t'.-raıann n·. 
Hl'! &lli~t "l't. 

l 

Yazan: Conte de Gohiııeau 
Müw,zinler irili ufaklı minare· 

Jerin şercfelcrinden yek ahenk bir 
ezan okuyorldnlı. 

Birden bire ofanııı -0rt mcfa 
amca ının kızı karşı mn çıktı ve 
yolunu k ti. On bc:;ı }aşında Lir 
kız, ismi de Cemile .. 

Çeli 
Tereiime eden: Senih Muammer 

n buzu~ bir soka&m iki tarnfındıa 
dük~iinlanmn önünf. oturan eg, 
11af, igaralannı püfürdeterek 
Hiu\, Iran ve Avrupa kuma tarı 
atarlar. Bu çarsının ortasında, 

()zhdderden kürtlerdeo, kızılha~ 
l::ırdan bir insan halitası alış ve· 
rı eder, toplanır, dağılır, ahır, 

?tar. 
Sıra ıra develer ken ancınıp 

sayhal rı arasındı.:l bir birlerinin 
· ru:k;:ı"'ıı.ıdan girf,~rlcr. Zaman za. 
ınaıı u.ıdi r kumai11ar geyinıni atlı 

bir rei , ilahı onıuzunda maiyeti 
ile pıyadelcri yararak geçer. Öte 
tarnftJ acayip bir dervii zikreder, 
sonra avucunu aç.ırak dilenir İ~te 
Kandelıar! 

Vah ilerde, kaba bir iskemle
ye bağdaş kurmuş bir adamcağız, 
etrafında kendisini merak ve ala
ka ile dmleyenlere bir maaaJ tut· 
tur.mu§. anlabyordu. 

Prensin maiyetinde bulunan 
bir asker geçti ve kendi.ine kor· 
ku ile bakan halka mubakkıra· 
ne bir nazar fırlattı. Filvaki ha· 
yat bu asker için ve bu h. Jk için 
bam başka bir şeydi. Halk bir 
tesadüf mani olmazsa uzun müd
det yaşaya bilir, onlar lıayutlan

ııı istedikleri gibi kazım ınJ. r, 
kim enin bir deyeceği }'.Ok. Fak.at 
efganlı, bir efganJı olmak .için, 
daima şüphe içinde, daima ha· 
mus ve şerefini onde tutarak, 
hayatını kendisini ve başkalarını 
nazarct altında bulundurmakla 
geçirir . Her şeyden son derece 
alınır, bir golgeyi kıskanır, yaşa· 
yacağı günlerin ne kadar sayılı 
olduğunu evelden bilir. Bu ırk· 

tan kırk yaşına gelmeden evel, 
ya öldürücü bir darbe almamıt 
ve yahut böyle bir darbe indir
memİf erkek nadirdir. 

Nihayet güneo ufb elildi " 

Her zaman olduğu gihi, hava· 
da a)ni mevzun sayha dolaştı: 

"AUahü eklıer> Allahü ekber!. 
Muh.:,in, biliyordu ki, h~r gi,i· 

nün bu aatiııde amcası ile bütün 
oğulları, ama bütün oğulları ak· 
~anı namazını edaya giderlerdi. 
Fakat bu defa oyle değildi. Elem, 
iki gündür ate içinde e·;de yatı
yordu. Muhsm gene bili} ordu k~l 
giderse, &lemi yatağında bulacak, 

·çünkü kadınlar da o saatta ~ 
meye gidiyorlar. Bir haftada" 
beri hep pu~ uda idi, hu teferrüatt 
noktası noktasına biliyordu. 

Yürürken, kemerindeki uzuq 
yatağanıııı §Oyle bir salladı. Am· 
casmın kapısına vardı, içeriye 
girdi. Kapıyı arkasından kapadı, 
demir kolu iliştirdi, kilidi çevir· 
di. Na kimse gelsin, ne kimse 
mani olsun! llk t~ebbüsünde mu· 
vaffak olamazsa ne ayıp geyl 

Dar aYlllJ& giden karanlık 

- Anıcazaılt·m, !ıo~ geldin. 
Sakın Eleıııi m\ cıl<lııreceksin?' 

l\luhsınin içi alt ü ıl oldu, guz· 
Jeri kam::ıştı. Anıca,.,ının kızını beş 
senedir g 'rmuii' drğildı. <:;öcuk 
kadınlaşırsa ne kadar değişiyor. 

Cemile, Muh inin hatırı haya
line getirdıği ku ur:>UZ bir gü
zellik: içinde, i;:te kar~ı ında du· 
ruyor. ltın çeçekh kırmızı ruba· 
sı içinde ne ca'Zip, ırn gonül alıcı 
bir, kız! Kalbi çar,ptı, ru1ıu g.ışy~ 
ldu. Bir kelime ccrn)ı hıle vere
medi. Cemile nafiz, açık, tatlı, 
mukavemetsuz biı sesle devam 
etti. 

- Onu öldürme, dedi, kardeş· 
lerimin icinde en çok Elemi seve
rim. Seni de severim, eni d11ha 
fazla severim. Fidye i tiyorsnn, 
beni al. Beni al, amcazadem, sa
na zevce olurum. Senin olurııın. 

Beni ister misin? 
(Bitmedi) 

ı türk ı .. Do. 

Milauo 
Hrrlin 
.,orya 

Brük$el 

ı:rank 

" 
Urt~ 

.. lur:k .. r.e>-O .. Brlgn 
.. florin 

" Frank' 
,. Kunın 

ilin .. 
., Pezeta 

\ ·~~.. ., Ze!oti 
Atiua ., Dral mi 
Rükr~ 20 Ley Kuru' 
lotko~ l Çroo~n5 
Bçlgmı türk lira ı Din. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadc-li 
l>ıiyuou mm ııhbcde 
Ikrııml)eli rlf'mir )olu 
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1 iirk kümür 1. 

Mı nıcr 1 a.tı & 
llııvıı gazı, nlcktrllı. 

., tcmcttu 

r ~'..iiılıır- KaıiıkÖ 
lııı•ur mezbh~ 

htıınhul T. Ano 
Rlhlim d •k. An. 
İttihat dr ırmt'ocl 

Duban Türk,. 
Şark değirmen. 

Milli. bira M.yru. 
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, anlı , muhammen be-
nu 5 te d fterdarlıkta ya· 

KiR \LIK BOSTAN 
S la !ara ' tt • i m t Senelık kirası 

16 lira oluı 3 f'ne m ıld.-tl ıra\':l verıle ktır. Muıay Je 7 Ağustos Çarşamba 
ııu saat l I• D.-fırr nrl kıa )&pılaı11ktır. 71 ) 

KİRALIK BAllÇE 
ılahdaraj;(a kem kli dl're Paça' ra lll&J.\a :a ı 'ran ııda 21 donum k\lhıbe balıçe 

nelık kıra~ı "200 liradır. 3 enf' muddetle kırı;a Hrılf'-tektir, milza}ede 7 Ağustos 
Çar ınba ~ ın ı saat lJ c il fıerdarlıkta apılacaktır. (714) 

KİRALIK H<JSTA SlLAHDARAGA 
t,..ıftlıfcı nı 'jtemılit n lan tahımne ı altın d ııuın b )tık l>arovaliç boetanı,seM

ki rası 225 lıra 3 ı ne mudtletle kır&)& 'nileı rktır. '.\lııza)ede 7 Ağustoe ~ 
rşamba guıııı Nal 15 te. Udteıdarlıkta yapılacaL.tır. i12) 

KİRALIK KULUBEIJ ARSA 
Tarab;ada Alınan 5t'farrıhanesi ;anında , senelık kirası 50 lira , mOaayede 7 

lue1oa 929 Çar~mba ~unb saat 15 ıe Defıerdarlıl..ta ;apılacalı.tır. t711) 

KİRALIK BOSTAN SİLAHDARA(jA 
Çiftl~i mıı•temilitından aAa bucağ nda ça; ırdan mufrt'z 80 donumdur, ec:ne\ik 

· ası 253 lira olup 3 ııene mııJdc-t'e kira}a \erileC<"ktir. Müıa)ede 7 A.petos 929 
r~ımha gıinıı saat 15 te Deftf'rdarhkta }apılacakıır. (710) 

KİRALIK DÜKKAN TOPANEDE 
Mektep altında No. 387 eeneJik kiruı 200 lira, muzayede 4 Ajuııoı 19'J9 Pa

r gunu Defterdarlıkta 'iapılacaktır. 

KİRALIK DÜKKAN 
upu, le mektep ltmda No. 373 eenelik kiru1 96 lira, milııa)ede 4 Apetoe 

929 pazar guau Defterdarbkta yapılacaktır. (582) 

Kİ.ttALIK KÖŞK ""* 
A)~a kaarı muıtemılitından ( Çim1ı~>P namile maruf ) önünde tatlı ıuyu 

nan 11.avuz ve arkuında guve-rcinlik mahilli ile ıki dönüm ormun mliftemildir. 
cibi ketif 680112 Jirahk tamiratı iki av zarfında le bedeli icardan maheubu 

a olllllJMk prtile ve eeneri 480 Ura bedelJe ve üç eene müddetle icara rapt 
mak üare mO..yedeye lconulmuf(ur. Muzayede 4 Atuıto. 929 Puar günü Mat 

le lıtanbul Detterdarhpda yapılacaktır. {738) 

KİRALIK ARAZİ 
Hacıoeman beyırında Hutane ıo~nda 'fatooakları iiltünde ktisikkoru de

kle IMrUf 35 Deııltim 145 ma mıkdvuıdadır. Senelik klraer 3S lira olup 3 MM 
e kiraya •erilecektir, Muzayede 4 ~etoı 929 Puu gönü ..S 15 te Def. 

lıkta yapılacakıır. (707) 

KiRALIK BOSTAN MAHALLİ 
Kadıköyunde t'enerbahçt.de betim 12 dönüm bo.fan mahalli, aeaılik 

•ıamımen kiruı 40 lirecbr. Mmayede 4 Atuetoe 9'J9 pazar günü ... 15 te Def. 
hkta yapıı.c.ktır. (7'!> 

SATIIJK DEGIRMEN ALAT VE EDEVATI 
Kat,.ılfla Havuz yanında 144 numaralı Un detirmeninde me•cut alekt· 
mot6rleri ~y Yıkar lavaç ve bramu makinalan beheri yedifeı mette 
de un ve !>u.$d&Y aJeqturları ve aaireki l 7 kalem aJlt Ye edeYBt, DMıham· 

n bedeli 2325 hra, müzayede 4 J\Auatoe 929 Pazar gunü .... 15 le Defterdar· 
.. yapılacaktır. (539) 

KİRAI.IK TARLA 
Üak:üdarda Altumı ıade mahallesinin Acıçqme caJdeıınde Nlpn lafı umile m• 

.'• uç eene muddetle, aene!ik kırası 70 lira, müzayede 4 A{tll!toe 1929 puar gü. 
" Defterdarlıkta yapılacaktır. (381) 

KİRALIK BOSTA ~ 
~talimanında Hasan bey dutJuğu namıJe maruf 30 Dönum dutJuk bostanı , 

elik kiruı 105 lira olup uç eene müddetle kiraya lerılece•tir. Müsayede 4 Ağuı· 
9'l9 Paıar guou Yat 15 te Defterdarhkta apıı.c.kbr. (799) 

KiRALIK DtJKKAN BÜYÜKDEREDE 
(Bü) ukdere Palas oteli) altında No. 174 , eenclik kirul 60 liradır. Muzayede 

ındıden 28 Temmuı 929 Pazar gunu Defterdarlıkta. 601) 

KİRALJK DÜKKftN 
Topbaoede mektep ahında ( 415) numaralı eenelık lmaıı 415 lira aOıııayede 

mdickn 28 Temanız 19'29 Pazar gunu Defterdarlıkta. (374) 

SATllJK OTOMOBİL 
Galataf!Uay lleeli garajında 225 nu1Mralı 4 kifılik f ıat markalı, muMamen 
· 2000 liradır. Muuyede temdiden 28 Temmua 929 Paı.ar gü•u Defterdir· 

lak. (513) 

SATILIK VOLİ MAHALLİ 
4 

l.tiayecte Mirpn eaddesinde No. 2, 324 hiuede 18 hieeecliı muha.._ Weli 
n_~ \ltlibnek .. rtile 625 liradır. Müuyede 10 Aluetoe 1929 cumartm gümü 
&IWl•darlılta )apaıac.ktır. (547) 

SATILIK AHIR 
~ tllkübi mahalkainin Huıraltı r.ad<keinde No. ı'2 . 52, muham

IMD lıedeb 1075 im, bedeli 4 8"'De ve 4 talcııitte aluıacakt>r, miıa;ede 12 AP• 
IGe 929 ~&ünü Defterdarlıkla y .,ılacalı.tır. (617) 

KİRAUK DÜKKAN BÜYÜKDEREDE 
(Büyükdere pelu cıteli) akında No. 172, aenelık kirası 120 liradır. Müıa)ede 

temdiden 28 Temmuz 929 Puar ,r;uoiı Defterdarlıkta. \599) 

KİRALIK DÜKKA 
BüyukJerede ( B ukdere pala&- oteli altında No. 174 • l eeııelik kiraeı 39 

liraeu. Muı.ayede ı~dıdeo 28 Temmv-.1. 929 Pazar güııu Defterdarlıkta (<ıOl) 

1 atanbul icra daire&inden: Mehmet Ve-
ra Beyin i&tikraz eyled ğı mf'hfaKa mu

bbil vefaeo mefnıA &ı!ıktqta Muradiy.e 
~m Nilahetiyt' !!Okapnda cedit 
21 •umaralJ ma bahçe hane ıhalei e~ · 
Yeliy~i icra kıJ11una ilue otuz gun 
lllüddetle mU1&yedeye ,azedılmı~tir: Hu· 
... : Tahıı efendi veresuı aatnzılı lb: 
rahim beyin haııeei '<e Şahin efcadı 
IDenzıli 'e bahçesi ve tar ı im ile mah· 
duttur, Mnwhaeı: Yedı ı eJh arım mu· 
rabbaı arazıden 490 arşını hane 260 
arıını bah..,'edir. Müttenıı ilı uç ev altı 
onyedi oda uç Komıırl ık bir aralık ÜÇ 
•ue.luk bq kıler bır talllBflrhk • ııltı 
~-bir kuyu bir "rnıç bir uetu açık 
~ ... C'&IHkia.h tiaatbah bir cfolap dört 
~ ikiai camek&nla bölunmilftuı ) bir 
il. r bll' huena ve kellir ı_ah &11111 

1 -.dıolk oduı , Mı a)dı•lık mahalli 
mevcut up_ . meclJWlun arialen Sakin 
•e !evli• ' llınhiın, Mehmet Ali ~ylerle 
Naif + it~ lluede Tmoe ter· 
lilıatı vardır. Elektrik yoktur. Ha•eaİll 
laare~lık \ eelbdık upılanu \'UallD• 
da ~ıft abpp k:apah bU anha mahalli 
•ncu! ol•p ~e ,_cereleri \ardar. u....m alt katı Uıiir üet kadan .. 
l&Pbr. Bah~e ilu Mltaa ılı.ret olup tat 
IDCrdivealerle çıkılır. Kelrir ~ bir 
Manolya, bir erik, bir. uaı., JU r.akua, 
uır gil &taçları Ye bır eu huiaeii var-
41ır • K:Bçük bahçede biı enk • bir gül 
apcı IDe\ cuttur. 

Bahçenın etrafı bet metreclu fala d• 
Varla mahduttur. Hane muhtacı tamirdir 
F..ıa malGmatı 9'l6 · 9788 li d~ 
d r falip olanların luvmoti mohamoıe. 
~L?:~. eekia bın laran11i yilcle ODU 
~ pey akçuun talimi v ... 

etmeleri 26 Aiu.toe 9'J9 ..,... 
16 ya bdar iiaW eneliJeli icra k: 

.......-.-..~lıilr ...... 

B eyoğlu birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Hali ta~fiye-

de bulunan •J. Arvanitidi ve mah
du~ları,, §ırketine ait olup, Bol· 
şevıkle in eline düşmeeile ziyaa 
uğradığından dolayı tediyatta bu
lunulmamasına karar verilt'n bin 
adet hisse senedatı hakkuıda, vi
layet gaıetesmin 13 Temmuz 929 
tarihli ve •Jkdaın.. ga:1.etesmin 
9 Temmuz 929 tarihli nushaJa
riyla vuku bulan ilinlanJa, kupon
lar hakkında .. 1914 tarihinden 

" yerine 1916 tarihinden diye ya-
zılmış olduğundan vukubulan ı .. 

bih talebi üzerine, berveçi bala 
noktaların tuehihine karar Yeril
diği ilin olunur. 

Karadenİfl Ye mulhakab Hakfı ab
ratından : Bakirköyiiode ı.cubal 

c:adde8inde 37 numaralı dükk&nla cami· 

eobpadalO aumuaıı bhYehaDe icare 
verilmek üzre temmuzun oaancu gü· 

nünden itibattn yirmi gün mtlddede mü

•Jedeye çıkaralmıı ve ap.qeaa lıiriaci 
pertembe glDI -· 15 de ihalel btİ)'• 
IİJlın ıcrua ..un- aubnw lıalwmut 
.......... caltp olalum JDtllktr ..... 
.. ,., ........, lıirlikte ............ 

FENNİN SON sözO 

PILIPS 
Pilsiz ve akümulAtorsüz, telsiz 

telefon cihazını faaliyet saha ına 
attı. Bu cihazlar 110 veya 220 
voltluk mütenavip cere) anda iş· 
lerler. Biıtün Avrupanın dinlen-
mesi müemmendir. Tecrübeler 
hanenizde veya 

HELYOS 
MGeaaeaelerinde meccanen .icra edilir. (.jalatada 

kartıaında Hazuen Hamnda No 14 lJ:lı:iJ:IJ:H 

Aslferl mUna· 
lfasa ıı•nlari: 

r::::::::~d:ki::ı::·M~M~·~:kii:~ı··;~;;~~i;;--1 
komısyonundan: 

............................................... 
50 ton Madf'n yatı: Kapalı zarfla ihaleei 12 atu.ıoe 929 Puartesı aut 12 de. 
50 • Gaz • Kapalı zarfla ihaleei 12 • • • • 15 de • 
35 : &nıio Kapalı ıarila ıhalesi 12 • • 16 da . 

Milli müdafaa Deniz kuvvetleri ihtiyıacı i~in yukarıda yazılı malr~me hi1.alarında 
mubarre~ RUD ve. M8tte bpah zarf usulile ıhalt'u icra edile-cekhr . Şartnamelerini 
görmdr ilteyenlerın her giip, vermek iet~ f'nl 1 de yevmi ıbalede muharrer guo 
ve uatle Kuımpaşada denli Jevuım Ytır komieyonuna milracaatları. 

• • ·> 
.ı adet depo ihaleei 7. ~ııtoı. 9'29 çartenba •al 10 da 
2 • 8 • perttnbe ı da 
4 • • 10 • • cumartesi • 10 da 
4 • . • • 11 • • pazar • 10 da 

On dört d~po ıotuı kapalı zarf ueulile milnakuaya konulmu§tur. Jhalm )Oka
nda y~Jan tanh ve günlerde 'e taatınde }apılacaktır. Ketfiai ,eraaıi fenni)er.ini 
ramim görmek üzre her gön Anbrada me-rkt'z Mim alma komisyonumı ml~r~aat· 
Ju!. Milna.kuaya i§tir~k için de o ~iln Ye saatinden end meıkrir komisyona rİ)a· 
eetine temına& •e teklıf melı.tuplannl makbuz mukabilinde nnncleri 

O rda ihtiyacı için ~ : 350 tı.J top k0Jumu ve 41) : 50 suvari binek hay,aoı 
Mhn ahnacakıır. Talap olacakların bir ietida ile Milli mildafaa ,.ekildi ttlilteine 

muracaallara ve harbiye daire-si euvıari §llbteinden fenni, mali ve idari meYadı ıhriva 
eden ~.).İ al~lan l&zamdır. Miinak• gilnu ayrıca ilin edilecektir. 
K OD)a ailleeınde .cna':'~ ?beti ~lr.enyeye ait yeniden iop edilecek 40'282 lira 

Bakır klytinde bani fabrikalarında lmlltt harbiye ı + lıtambul eatmalma komüyonundan: + 
··············································~····· ..... 20000 kilo 'ı ıkannu. anupa pil nuru Kap ı rfl 

100000 • Oleom i lr ı 
2000 • Sant ralit 25 9 929 ~ar anha 

150000 • Nıtrat dö !Ut (Soda ı;aat l ı te 

2500 kilo Sut ko ıık a 
500 Dıf eııılimın ıhalı 

25000 M k~llee Soda 25 9.1924-) . 
3000 • Kılor kaleiyoın ( rı:ııınlıa aaat 15 tc 
Balada mıkdar ,e eomuı yazıh ekız kalem ıııaluıııc a ıı a " ~t~aaıı"leıle 

Ye hizalarında mımderiç ueule telfikan mııbıı-,aa edıl nkıır Şartnamelerı ı ~ormek 
ieleyeulerin her K"n komia)onumu1.a muraraaılar . Ve kapalı ıart mı ııakaaa ına 
iftirak weceklt rnı ıeıninatlarını ha'<i muhurlu mekıuplarım 25. F.yl 1. 'l:2<) 1;arşamba 
gunu behemehal aat 14 ten evvel komıs)onumuı.a tt"nlı ,. lr ırleıı 'e aleni 

muoakaaaya gımıek ı teyenlerin de temıııatlan le ke .ı ·' 1- 1 1 • 1 29 çarşamba 
günü saat 15 de koraiayoada haıır bulunmaları . 

1800 metre bam ipek k~ çe 150000 ıneıre torbalık ık kapah zar& ye 
27 . 7 • 929 aamarteli günıi saat 14 de ılaafo edılmrk 11 re m ınakaaava 

konmuflor. ~rınameeini gonnek isteyenlerin ht'r gun koıııİP.)onumuu ı 1uraca1ıtları 
ve müoakuava i link edeceklerin te'minatlannı hali tt'kıfnamelt'nni )el'mil mu
ayyeninde ıhale eaaıanden enci Aukarada merkt catın alma komli) onuna teudi 

C\ JemeJ~rı. 

M eH:uı sartn:ıınr i \CÇhtle üç adtl Arozoz muhavaa•ı kapalı artla'" )2.8.929 
paıartnı guı 1 911t 14 te ıhale edilm .. k uzre munak&N)a konulmustur. Ş.rtna 

mesini gimnek 1ııte\enlerln her gun komitıyonunıwa nıuraraat'arı . Ve munaka. .. )a 
ı"tırAk etml"k ı~lf'\t'nle-rin teminatlarını hui nıııburlıı ıeklıfnaındf'rini )t\IUl mua)· 
y•eoiaıde ıhale aaatiadeo evvel Ankarada merkea satın alna komi )Onuna tevdi 

eylemeleri. 

M e\Cut :;artnaııwea \eçhile ıki adet kızaklı ga)d ıtri t tere lf'1~ihı itaı na talip 
olanlar~ bu baptaki teklıfnamelerini 15 . 8 . m ~anh.oe kadar k mi ) onıımuı.a 

teldı e.>lemelcri. \'e şartnaıMyi görmek İ9te)enlt"rin de her ~ L:omİs\onumu1.a 
muracaatları. ....................................................... 
J Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan 
..................................... 
Ç orludalı kıtaat ıhtİ)acı içio 1050000 kilo tekir dag odııo ı kapalı urf ı ul~ey 

muba)aa edılerrktir. lhalr i 28-7-929 eaal OD be tcdır. Talıplerın. ,art~n1eeıni 
almak uzre her ~un ve i.ıirak etmek için de ıhale ~ı nun<le \:<ırlutlal..ı kom141oncb 
huır bulunmaları ılln olunur. 

K olorclunun Çat •ı Kapalı 1.arf uBulile Tamır dtırıled.ıır. ll alf'ı!I 6 9'29 tarıhioe 
miiMdıf Salı fııınu Nal on dortte }apılacakhr. lalıpl~rm sarınametinı konııeyo

nunrnzdao alma arı ""~ şartnamede )&zıh olan ~kıldl""' te'minaılarıyle komı" onu· 
n.ııııla huır bulunmaları ılln o)ıınur. 

K ıtaat ıhtİ)acı ıçin 60000 kilo &aman paıarlıkla ıııulıa}aa l'dıl~tklit. Puarl tın 
ihaleei 22 • 7 ')21) Pa1arteei ugnıi Nal on dörtte yapılacaktır. Talipltırin prbl&· 

metıiııi koını•)onumıııda görmeleri ve ,.rınalH«le vazıh olan ~ı)ck~ te'nıinatla
rıyle ltomitı1 ooumw.da hazır bulunmal.,ı ilin olunur. 

S ahtcklrlık ıuaddeeındea MunUD doluıa11ncu Kolordu muhabere tabura zahitaaın· 
dan binncı ın lazam Necati efeadiain 20 gun urfıada Enurumda mtın'lkit diYBDI 

Harbe muracaat rtmccl~i takdirde muhake~ının ~ a~n vapalacait ılAa ol1111111 • 

92 kuruı bedeh keoıOı bimlar •ntUh kapah zarf lllUlile mlınakaM)a konul· 
•Uflu.r. lbaleei 10. ~stoe tarihine müııadif cumarter.i gdnü eaaı 15 de Konyada J l'-tanbul Dordüfüü icra memur• ısıanbul icra daıresi müzayede 
mer.ı möha)~I komaayonunda icra edilec.ektir • Şeraiti ogrenmek ıeee-~enlerio her luğundaıı : lsmail hakkı f'fe- şubesinden: KaJıkuyunde (}s. 
~ 1?~ komııyona müracaat eyleyece lrri gibi komis)onumuıda da ~tnametıini ndinin ail efendide bulunan ınan a~a m ıhall('tiôİnin mi "Oka· 
gör~bilirler. ~·~P o~~n p~ m\ı,harrer fl1ugu ,eçbıle lakti ihafeye kadar MatluLunun temin istifası için ğında 2 mul\errer numaralı bir 
tekhfnamelerına beşıocı Kolordu saha alma koll\ısyoııu ti)aı;ctine nrmeleri ilin Mahcuz ve furuhtu mukarrer kıt'a ar~anın mutasarrıfı olup mu· 
olunur. 

f dak' k bulunan Topkapı haricinde tak· kaddema netsi t\astamoııide köy· A yon 1 ıtaatın. ı~ıi,acı olan l!o ka,s&lı zarfla nıünakaaa)• ko.nmuştur. lhaJHi ked mahallesinde davutpaşa cad- ceı?'iz maluıllesinde sakin iken 
7-aAustos-1929 gunu sı.at 14 te Af onda aı,lı;eri salın alma komı~)onumuıda ya· ) k 

1 k T 1 J desinde cedid 10 umara ı ar a· ı 'k t ~h· h l t ) pı a~a tır.. a ıp erin şartname: suretinı kom syonmuzda gormeleri \e teklifnamele-rini e }evm ı ame gcı ı meç u m u-
ıemınatlarale beraber Afyondaki meıkur komiıyona vermeleri. sında ve fe\kında odaları muh- nan Ahmet oğlu Ahmet efendiye: 
Sarı kı~~anıntamir \e inşası kaphazarf usulıle munakua)a konulmu~ıur. .nalt!ı tevi Dükkan otuz gün müddetle Hüseyin Cemal beyden borç 

12 • aguetos • 9'29 pazartc .. i gunu t<aat ondadır kt•fini gormek uıre btr gtio iha~ei ~v~eli}e müzayede!öine va- aldığınız mebaliği maliimeye mu
Ankara merket satın alına koıni•;onuna gdmelt!ri munaka &}a iştirak ıçınJe o gun zedılmı§tır. . . . kabil vefaen ferag ettiginiz bAlida 
=~iy=~~!ı:=!:!.;~. kk1ir mektuplarına makbuz multabılınde komil}ono Hududu& U:phesı tarıkıa~, ' adresi yazılı 2 mükerrer numarala 

J•bu t sat tarafı Hamıt bey ve Tayyıp ... 'h" ·ı.ıı-da :. ba _ _ 
. " ·~. e tamira ıçin hı.ıfund.,.. diplumala mimara ait veııkamn dahi fı d" . . h" _..ı b arsa .. n ı l 1U.1 n .. ı ren uç gua 

•iinakuaya , .. ırak' d 'b 1 e en ı ~e saırenın ıss.:uar u- • 
• 'r ın e ı ru ey emeleri 1'fllruttur. lunduldarı kah,ehanr. 'e bahçesı· zarfında 928-3516 dosya numara ı E dremıt ve Kinıkdald kıtaatın hay"a....CS ıbtiyaca olan Kuru o& ve ~n kapalı 

zarfla münakauya ~onınuıtar. lhal~ AAııetoa-929 peqeınbe gun ı Edremiıte sol tarafı Mehmet efendi ve .Ta- le ınüuytde· ıubesine hilmuracaa 
aııkerı aatı n alma komuı)onunda )apı~t,r. Taliplerin Edrenutteki renkür 'komi&- naş ve eairenin kahvehane ve defaten bor<·unuzu vermeniz ve 
yona muracaaıları. bah~esi, arkaşı Rifat ağanın hen- )8 ka~u~~n hir. itiraz ~e~iyan 
İ ~mir •e civ~ındaki lutaatıa ffıtiya;n olan e~r eti kapalı r.arfla munabea;a koa- deti ve kısmen Ediroekat>ı!öına etmediğınız takdırde bılmuzaye
k U§hlr. ~baleai ıo · Aluetos • 19'l9 Cumaarten gunu 8881 15 30 da lunir muetah· giden tarikiam ile mahduttur. iki de satılacağı ikinci ihbarname 
~ mevki utın alma komilyoaunda yapılacalı.tır. Taliplerin ,.,...._. euretıni ko- yüz doksan altı metro mürahbai makamına kaim oJmalc üzre ilan 
llU81~~ görmeleri ve teklifnamelerini teminatlarile beraber bmirdeki daki 'd Eli" rabb 
me••ur lıoıaıayona vermeleri arazı en ı üç metro mu aı olunur S :nıalDlfla bahanan kıtaat iblivat.-. olu cam oduau kapah zarfla aınnahaaya tabtmda ve arkasında bina bulu- ___ . __ -ı-____ ...., __ 

onm~ur. lhaleei 23 • Temmua • 929 lfinu eaaa 16 ela S...ıkamıı aııkeri •tua nan dükkin, miilebakiei arkasın- T •o kteapta ~·r~ ıullu ......._ 
ah':. koeı1e)onunda )ıpılaeakıır. Tahpleri Mr•kamıtdaki melkAr komieyou mura- da ve 1.-Alirnepapı~ı caddesine mev· Jetinde atik lop ı cedit kmal• 

caatİ .;. kii bulunan bahçedir. MüıtemilA· sakatında 14.1 ·5 No. hir bap ... :'1' bulunan hava kı&aaham ihtiyacs olan -tar etı bpelı urfla aiukuaya it: Cedit on numaralı dükklnın nenin Galeüm te Şlkriye ....... 
:t..~h~,tur. Jbaleeik' ' 6-atullloe-929 aaft pi eaat oe bet baçuk .. ISBnrde Kıtlada • • h :ı.· f ahde8incte olap fUYUUD iulai aa• 

•- "em mev 1 •bn arma kom"yohunde )apılacektır. Taliplerin şartname wre- zemım ta ta ve raı tara camii nında furuhtuna t .... nrilmit ve 
tini ~örmek ~e ko•~)onumuaa ve mftnakaeaya i-'irlk "'in de lmıirdelii mezkOr raflar ve saire olup mÜ8etcire aJ k ~-•- b' ·-L.. iri _..ı.. 
kollUll)ona muracaaaları. ~ ·~ aittir. DükkAnın kepenkleri ah· t atta uıu. 11 ..,.. ·, .,... ve 

· bek bir hala ve üet katta bir eofa ile D ~ar ırde buluaao luna kıtaatı ihtiyacı olan ekmrk kapalı :ı.arlla munakaııaya PP ve onü camlı oh1p dükkAnın bir b~uk oda ve cumle ka~ıma 
8 

. on~~\~tıa:ı Diyarbekirde Çifıe handa ubri eatın alma komi.,oııunda nıüntehasında ufak kapıdan bod- altıudan girilir bir k11ım tiOdrue 
ki ~~ 08

k . erteanbe günii Mat 16 da )&pılacalıtır. Taliplerin Diyarbekirdc· ruma inildikt~ zemini toprak o- ve bet lira bedeli icarla bar miilte-
me-.ı ur omısyooa murac:utlan. lup sokağa aydınlık mahalJi var- ı•i11 blvi kısmen harap ve mulalHl 

O rdu~çin 20000 iane yün faoele kapıth ıarfla alınacaktU'. lhaleeı l·apeto• per· dır. DiAer kapıdan dükkinın ar- tamir ahfaptan ibaret mezkGr huae 

k 
şen ~~u Mat 14 te lomieyonumuzda ~apalaeaktır. Taliplerin nuaıun('tlini k k'I ed · · k bir mab müddetle muz· ayedey• çı· 

omı~yonumauua görmelerı ~· rt ... _... . • . asım tt"Q ı en zemını ırmızı ~ 
1 lar 

'hal ,a namesmı ""leb mukabılınde komll!)ODUmuıdao v k 1 ı-• d aJ 1 · k 
a ~ bı 1,.emalı e günuode saatındau e\\el tel..hfnamel~rioi komisyooumur.a teslim çini doşeli mutl>aha üç ayak ah- an mıt o uıııun an t ıp ennm •· 
etmı~ u un an ıJ&n olunur. f8P adi merdivenle inilir. Mut- ymetı muhammeneai olan 450 ... 

A dana merkezale- dorı ol M ~ bahd k k d h k ·ı aın yuıde onu nııpetiDd•,., Mp• 
b 

. 'ı. , era rııuı 'e ı lahı)"•le bulur an kıtaat ha \ana· an te ana ı a PP apı ı e sı')e 929 . 1807 No. ile ır:-a.:a.. 4--ü 
tının ı lı yacı o n Kuru ot L_ ı __ ..s 1 1 . • k dak b h k l M · k A .. 

1 ..- .,.... 
2().6 9'.29 b' d )1 . &aJ18 1 zan usu ı e munali.aMya koomu§İdı ye ıbale11 ar 8 İ 8 çeye ÇI 1 lr •• ez Ur 

tan mdae .ı n edılmifllede talıp zuhur t'tmeditinden temmuavn 28 nwi pezar mutbabda kemerli bir ocak ve bir hikimhtane muracaadan ita oJonor. 
gunu saat lO ıcra edılecektar. :,eraıtını alıınıak uue her gun le munakua)a lfli· b li d M betıd b d'& J sa.nbuJ mahkemeı 11l~fe .. bınnci 
rak ~mek iste)enJerin vakti mua')t"nidcft! trminatlarile Adanada uken eatın alma e var ır. ut ana PP ıeer tıuret daireeiedee: Mahkemece 
komuıyonuna murac:aallan. merdivenle dükinın arkasına mtl-

lllnı ıfJlsıne karar verilmit olan y ~~ ı'::ı':.~ı~~ ~ metro. gıJafik bez kapab zarfla münalcauya konmut- Ndif mahalle çıkıldıkta zemini Galatada ıopçuJarda 224 numruda 
. 29 pazuteu eaat on J, rt bııçukıadıı. Taliplerm §Mtname ahşap bir sofa üzerinde bir oda L a... k' l th 

'e ııumuneeını görmek uare her gün ~nkarada merlı.eı ııaı o alma kom ,yonuna vardır. Mezkur sofadan camlı tek · """uetanıı ve ,en 
1 ıcare ane- · 

murat'aatları ve miioakaea)a ittirak ed ki . •·- ti k d b balk &incit mevelll tanplarm ve sarap 
._ la ect er.n o güa ,e eaaılPdan enci teklıf ve ... na ı apı an a pp ona imaline mabaue alat ve e..1-\'al v· 

tem•~-~·1".P rını~ maltbuJ mukabilitrcle mezkur komıeyon riyaeeıme te1di ile çıluhr. Sofadaki tek kanadı b.· uıc "" 
m na ..... va gırmelen. d L ~ kala ı...aeria furahtuna kanr veralmit 
~••••• pıdan geçilerek üaAnın ıev ı- eldulundan mezkür majuada ..e,. 

i Meka"'tı•b• k · 1 ini teıkil eden mahalı Bir ~ cut prap ve emvali eaire 24 Tem· 1 as eryıe sabna ma komisyonundan olup zemini tahta bulunan eofa .... 929 tanbın .. müaadif ç.ı..-. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••• ilerinde ~·dört oda olup ft kabft olmadı•• taktirde w vel-

2000 Kilo Keeen telauınu IObla ...., ....._ oclaam bi- yed~n l'inialerde mahelti.. ...a 
9000 Kilo Burcak • rili plwitfi«lir. Odalann ikilinin on ikiye kadar fmukt ol....,. 

f• ... bikat Mektebi güvereiolert 1f111 aleni awulca .... rılHla e bir ili puarfı fM!DCereaile 90 .... ~releri ilan ehanuı. 
.,.... talilıi mur etmey• bellda ciu ve m ktan •ob.rer iki kalem Ye• ayn idi deaiı pumaklakb hinanm 
~ ....._,lerde olarak ve tekrar wrlalda .aın allnacabr. l'-"•lan ~ · L...a.-. ..:L ... • .ı..a. b lıd Dil 
T~mua • ~ Cumute.i gODü eaaı f4,30 • Harhiye Mekcebt yeaam .. aeleri Ölli• -ur "-..ııııü ,_o P "· • 
deki mahallı ..ıa ... anc1a iera lnlıucabr. Talipleria .. rtnamdlri ıcia • ...,.. kan ye odalar blkkal Rıza elen-
1::.i!.~ ve ittirak içiDde yevmi mezUrde pauırbk ....wıw. lallır ı.u. cliDin 1811b illiarmda olup mahi· 
u ohmuı. ye on üç liNdır. Kıymeti muA ılmi mekteple ihtiyaca 61up kaıı-ft ımf münakasMındaki talibin fiah pli gö- hamminesi bin altı ytiz elli iki 

rültn 1()()()1) kilo Kapı peyniri puerbkla aa&an ahnacektır, Puarfıla 22 ·Tem- liradır. 
muz · 929 P8"•teea gOnü aaat 14,30 da Marbiye Mektebi yemekhaneleri önüncle-
kı mahalb mahılllUDda icra luhnacaklar. TaliJ>14:rın prtnameıHçin koma1J011WDUl8 Talip olanlar kıymeti muham-
muracaatlan " ittirak iade puarh• mallallınde lıaaar bahın!!!!!dan ilin ohm•. minesinin yüzde onu niabetinde pey 

Jandarma imalithane müdüriyetindenı 
11nfJ.9 Çarpmb. g0na uat 10 da mukarrer olan bpah urf milm

b••• talip auhur etmeJ• 105S6 .. aıe bpaduk kumq puarhkla 
•b• alllllCakbr. PuarbkW7129 ÇaqaUe &bl ...a 10 da lıadbulda 
Gedik~~· .......... ~ 

akçelerini alarak 9~ doeya 
numaraıile 268-29 tarihind~ m-
at on dörtten on altıya kadar 
lıtanbul dördöncl icra memuı
lupna biaat •• ,. bllveklle 
Müracaat 11te-.lerl ... ......., 



Seyri sef ain 
Trabzon birinci postası 

(REŞITPAŞA) vapuru 22 Te
mmuz Pazartesi 12 de Galata 
nhhmından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri
ze Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile Rize, Sürmene, 
Trabzon, Terebolu, Gireson, Or
du, Ünye, Samsun, lnebolu, Zo
nguldağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Ayvalık siir'at po ... tatıı 
(l\IEH::)İN) 'apuru 23 temmuz 
Salı 17 de Sirkeci rılıtımm
dnn hareketle Gelibolu Çanak-
kale Küçlıkkuyu Edremit Bur
haniye Apalığa gidecek ve do
nfışte mezkur iskelelerle bir-
likte Altnnolnğa uğrayacaktır. 

GeJiholu için ) alııız yolcu 
alınır } fık nlıııınat:. 

Iznıir - 1er:;i n sür'at 
posta~ı 

(MAHMUT ŞE\ KETPAŞA) 
vapuı u 23 Temmuz Salı 12 de 
Gal ... tLı rıhtıınındJn kalkan.ık 

Çar-:;.ıınh:ı alJdlıı lzınirc H' 

ak~amı Jzınirdeıı kal.Kaıak An
tal) a Alfıi) e Mersine gidecek 
ve duııü~k Taı;>ucu Aııamor 
Alılİ)C Antalya Ku~adaı,ı h:mi-

. re uğra) acaktır. 

Hıdıviye 
0

\ ..ıpur Kumpaıı) a::;ı 

Ku tence, lzmir, Pire 'e 1 ke
n<lerİ)e haftalık :-Pfcrler. 

Kö ·tf'ncc hattı 
21 temmuz pazar glinü 6 da 

Mısırdan mmaselt•ti beklenen 
Raşit \apuru aynı gün mat 15 tc 
her ınıf ) oku ile <'~) B} ı tüeca· 
rive alarak doğru Ko:-ıtcııce) e ha-
reket cdecl'ktir. 

Pire· - J kenderİ)t> hattı 
23 Temmuz çar~.ınha ~iinii sct

al 10 d·ı Kosteneedeıı ge1Prek 
• olan Raşit \Upuru 21 trnııuu1: 
Pl'rşenıbe gıinü aat 16 dJ her 
sııııf \Oku \(' t'~)a)l lUCt"dl'İH· 
alarak lzmir. Pire \c J..,keııdc·ıi-

)C)C gideed .. Lir. 

Daha Zİ) ad<' nıah1ıııat almak 
i le)eııln Gal:ıtada Çinilı ııhtıın 
hanmın teın:n kııtıııdn 1\1. Kilki· 
rist \ JIJ...rc "iürekfi ... ına ıııiirarnat 
etmel('rİ 

8 

{encı 

Zı : i u~jJIA'T 
STASI 

Lüks ve seri JSMJ~T 

PAŞA vapuru 21 tenıın

uz J>azargünü tam saatl5de 

Galata rıhbmından doğru 

lzmi re hareket edecektir. 

21 
TE:\fl\il Z Pazar 
Günü akşamı Sirkeci nhh

mından hareketle doğru Zon -
guldak, İnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Unye, Gireson, Gürele· 
Vakfıkebir, Trabzona gidllcektir. 

TnfsWt · ·11 Sirk,cide Yel-
kenci Ha kffin acantasına 
mürat'aat cl. lstanbul 1515 

Ve Gaiu.tada mer • nhbm ha
nında Celipidi ve Stafilopat ac
entalığına müracC4at. Telefon 
Be o lu 854. 

1 

Alenul"r .=tıdefor 
vapurları 

Seri, lüks Karadeniz postası 

l\ılillet 2l'I'eınınuz 

P' , akşamı 18 de azar sirkeciden hareketle 
(Zonguldak, lnelıolu, ... inop. Sa
msun, linye, Ordu, Gıreson, Tra· 
bzorı , Ui::.eye a::.imet ı•e Siirnw· 
ıw ( Viıl;fil:dıir, giirel<') isJ.dele· 
ri11e uğryarak 'lı:dt•t edecektir. 

~1üracaal mahalli: 1 ... tan
bul .:\l•·ymcnet hanı altırıdalii 

n1zıhane 1 
Telefon: 1. tanlrnl 11S1 

B eyo~lu tlörcııııc,ı sıılh hukuk 
hiikiıııliğ•ııcleu: J ı Tr·ııımıız 9.29 

tnrilıiııdc Ue) nglunda 'efal erlen 
~lndıııazt-1 Akali Ti fi iz' .ırı binti 
Ohaııe~in tl'rt ke..,iııe ni'ahkeınC'ce 
\UZ.)<.>t cılilııı·, w 'uku lıulnn \a· 
Sİ)etn:ınıl' i de "~' t.r ıl icjLe İl' .. t 
kılınacııgıdıl:ıd tarıhi iliind ııı itiL:ı
re11 t' lıabı nıatlııbun lıir m 'c a!U· 
k ıdım:mın dahi 1.ç "' z ırf•rıılıı malı· 
kı•menıİ/. kalerıı:rıe lıırac:utla nıtt f. 
dei) utlarını k:ıpit ctuıcleı·i \ c nbi 
tak tirde f(lri h i mrzklı r<laıı oma 
'W'l;~ (•!rrnnıP inin ke-pi kı:.t'i) et ede· 
cc·~ı ilüıı olunur. 

Z R) ı - Bak rkli} 5J,c;riık ~ıılw· 
ı:;ıuJeu ald ğıııı lerlııf:ı \ e~ik,11111 

za) i ettim. 'ı enİ'iİııi nlacn~ ındaıı 
e:;kı::.iııırı lıiıkmu ) oldur. 
B:ık rkö; k.lza:s ıı.ıı ifos kar}e i 

imam ve hatibi 315 le\ cllütlii 
\li oğlu ı\1u tafo 

T 
o 
): 

Va fa arlar 
müdürlügünden: 

Miizayedeye vazolunaıı eınlak 
Ue}İl\!U ta f;t rılık dede t•l\ım•lcı·i ba-;ı mıı.,:ku ıııe) ıluıı.ııdu e~ıııe 

afı\ ... :s . 4 - 1 l cl'dit 2 o. oda. 
2 - Beşil\ta~la murııdi~ e ~al ip dede cami iıtisulinde 43 l\o. duhkan. 
3 - Şi.,lidc hu~ uk dere 35 l 'o. hanc. 
ı - Sııtluce l\bhmul ağa filipo 3:{ · 45 '\o. hnııe. 
5 Kabntaş OııH'r ın ni Dolınn lıalıçe l 97 - 20:> No. tl11ld\aıı. 
6 Şi~li buyiıl\ dere 18:~ · 353 No. hane. 
7 - lk \ oğlu ı\:ııııı ~l u tnfo çelebi tcl~raf 13 - 17 lıaue. 

Mademki FLiTOICS 
ham:rnıbiice~ini cilclürii
yor. o ha!~r Z..ahul;:su1,Yc 

mukavemetsiz hap·.:uı

larn kar~ı olan te~iri 
d:ılla kat'i ve_ kun·et
lidir • 

·-?k 
1 

Ehn ·5-.... ~{, 
. t . ? 

pıııe, 2. _ uru.su, 
C'Tl -::ıo. ı"luÖce(}, f c:e::.~" • 

i{USU GÜZEL VIE S HHrD~ 
~---!.EKE Y AP11 AZ · 

'l 

! 
1 

f 

); 

\ Şi {e · Hayr.yeden: 
Koıııiir rnpuri) le getirilen kömürlerin Kuru çei>'ınedeki Jepoya 

tahliye i 'e depodan ma\ nalara tahmili 'e ma' ıı::ılardan KPprüde 
~ apurlara le' zii ham mali) C:,İ ille\ l'Ut şartname i ıııurihiıwe E) lül ün 
iptida::;ından itibaren bir sene i~iıı ıniinak:ı:,aya konulınu~ olup ilıalei 

kat"i) e ... i \ğıısl<Hın oııhc~inci Per~cınLe günü saat 16 da icra oluna
c.ıktır. tailp olanların ) iiz hı\ lira teminat nakdi) elcri ıniibaha)aat 
miıcliirİ) etine müracaatları. 

Jandarın.a iınalatlıancsi 
ıuiidürlüğünden: 

Muddeti mÜ7.1)cdc :-31 f'eıııııııız 929 ~·Jrı:;aıııhn gıııııı saat on <lort lıııru~ıı kadar 
Bnladn ı ulım rer enıl51\ kirıı_ya 'crilcee~iııdcıı muza~ ede,\ ı• \ a1oluıımu~

tur. Talipleı in \ C\ mi ilınlc olan soıı gtıııttıı saat oıı tlort lıııçu~ııııa hadur 
şıırtnaıııe~ i ul\tıl'ıak \(' frıııınntı nıll\akkutc ita t•dercı~ muza~ <'deye iştirak et· 

1 ıı ,, • .:ısa ınnlu :ıııt 
1180 Çıfı ~ızıne J 1-i-29 Hl 

ml'k Lırt• i taııbul E\l\af rıılıdlırlu{!ünde \akıf ak rlnr mıidıırlufWnc ınura· 
cnalhr ilan olunur. 

l\~af \{' rn11~tcıııılatı 1-ald\ıııdıı rmılfınıut nlınal\ io:tt'~eıılc·r bıı mudclet zar· 
f rıd:ı ıııirzn) ede oda&ına ıııurnraat ('d<'rı•k eeri mi il rnporl.ırını gorebilirlcr. 

a 1 
.. ""' 

lllU g 
Pazarlıkla kiraya veriieeek cın lak 

l Rıılıı;e kap.da ) eni ı·nırıi ha\ hr,unıla l·tı-102 ~o. diiU iıı. 
2 Ho ·npa~ada Orlıaııİ)l' l'adde:,ınJe 9·2 ~o. diı!-.k.i ı. 

:~ \k arn\ da Dm ut p:ışa i::ıkclcısinıle 21-27 ~o. dtikkurı 
4 Çır ıda lıaffaflurda 7 i\o. <llıkkarı 

5 ,, \ ara'kcı lı.ıııı ~okuğırıda 11-Hı ~o. dııkku·ı 
6 - ,, AIC'ııı~alı ,, 6 ., ,, 
7 ,, Kazuzınnla 16 ,, ,, 
8 ,, ~ipalııll•r ,, 22 ,, ,, 
9 - ,, Ç1d rcılarda 70·66 ,. ,, 
10 .. " 80 " " 
11 ., Kal•·ılardıı 30 ,, ,, 
l 2- Ha) darda irfan z.ıJe ::.okağında 11 ,, tuş mektep 
13 Galatada Keıııaııkt·~ camii havlusunda 24 i'io. mektep 
14 Da; a hatun mahallesındc Y uııi haıı sokağında :~7-3:~ ~o. chıkkiin 
15 Slilc) mani yede Tiryaki çnşı ıııda 6S 'o. <liikkaıı 
16 Orta köy<lı· Lıtiyük Aya/.mada 6 ,, ., 
17 ' Çenberli taşta sofcı hauı derununda 13 o. oda 
18 Kuragiimrüktc çe:.me \e helalar üzerinde oda 
19 Çenberlıtaşta sofcı hanı orta katında 1:4 No. oda 
20 - Çnkmnkcılarda büyük yeni lıan orta katta 20 No. oda 
21- Şişlide Mecidiyı· kari)·esinde iki oda 
22 Çenberlitaşta sofcı hanı oda bıışılık ve cumckıirı mahalli 
23 Galntada yüksek kaldırımda 1,3,5 No. ar u 
24 ,, Merdivenli sokakta 2,4,6 ,, 1 ,, 

Mi.ıddel : Z7 Temmuz. 929 Cumartesi gunu aat on durt buçuga kadar 
Yirmi' gün müdetle iliin edilen balada muharrcr emJakin p.ızın 1 kla 

kiraya 'crihnebine eııciıınen idarece karar H'rilıniştir. T ıliplt <- ır ı m } 1 

okumak \t' teminat itu ederek icara ait taleplerini dcrrııı; arı ..,, ll'ıııt k ~isı 
lstanbul fükaf müdüriyetinde \akıf a,k<ırlar ııııiıliirlu:! jılf• rııuıat·a:ıtlar, 
ilfin olunur. 

E'·saf ve mti~temilatı hakkında ıııalünıat alnın iste~ enler .müztı} rde 
odasınduki ecri misil raporunu okuyabilirler. \ 

ı:;ır, Tnl<ıııı ııuırııul çııma~ır l ı-7-29 l ~ 
802.) Tnk ım ı, ı~Iıı, ·<akı·t imali ı ,. i 1 ı. ~::!-9 10 

14:{ Tnnc kışlık ellıi r imali r<ıı • }~. 7·..;'9 11 
703 Tane Kaput imali f•ı 1l·729 U 

~utın alıııııra, \P ınpıır ıH dorl ı .. ıleın f';:>)ıt ~ap"lı r lı ınıınuıi ı~~a ko 
ııı)du ••ı ıııa',:ı ..ı ıı, nrı n ı 11~1bra urııııl:ı aııldıf! gılıı h1ımhul Gooil\p.ı•aıl..ı ond.ıı· 
mıı iı~ı iıtlınrı(••ıııılı• )npılıırııklır. :,;ı.ıııı.nıı ı· ınıııl.ltlınnecJt'rı 't rıl r. Te ... lıfn:ırnt:'leriıı 
t:ır:ı:ı ırııl~ ı ırtıı ııııedc ıııuııdf riçtır. lntip.• ı lt'ııııııntlnrıııı mal ıııılıöiııın lı,·lıın \C 

mııkbıızl:ır ııı t • lifrıanıPlf'rıııP rnpteclec •ktır n'" lıı l • t • lı 111 ıı • r • I " .. ıır. 

• l\Te evazıı 1 

111 .. clür üğü11( eıı: 
,:00,000 l\rlo D\ıııel\ ıııürı.ıl.a::.a•ı 
l Lınlıııl rııııdd,·ı unıum.Ji~ımicıı: 

Kıl o Çıf t n'- nri 
200,000 20 8.~3:{ 
300,000 312.500 :vıımi 
Şehrcmnııt•t,ııirı vazı>) it rııi;: ulJui::.u r:' afı lıııiz lıirıııci llf'\ i t•lrnırk. 
l:stanbııl \C V:-ıldidıır umum hapı lr ıne H' tcddJlıarıeleri ıı.;İrı ihalerıin 

la.tihiııe il.tiran tarilıııı l"ıı :H. 3. 9~0 ıarılıirH' ı,adar rnul\lt'ıi ,.),ırıe:, h •ıı.ı· 
lı zarf usıılilP ıııevl\Iİ ıııiirıal,n--a~ n rnzrdilıni-::tir. Gorıııl'I\ i!'>LC.) cıılerırı cıırııu· 
<kırı marnla her gıırı J,..tarılıul ndli\'t' lı·rnt. nı rnlldıııi\ eıırıc 'l' tarihi ilı le 
olan 7 -8·929 ıurihinde Ltanhul 'i'1 ıl'lı umuru Jıuı,ut,i. e mııdıırn etiıı<le 
ıııute~el\kıl hoırıı.::~ onu nı:ılı u-:;a ~allt bPŞI' kadar ınttracaat c.\ lcıııeleri \t.' 

bu saatten oııra hnlıııl ı•dilıııl') ı•et:j!ı lltliplcriıı tiı,arl't ods nıla ıııııl\ayyct 

J)ulumuası ıııı•:ırııt oldııiiu iliiıı olıııııır. 

E,rkaf uı11un1 ı11ii.diir iiğii 1cAte11: 
Curııh ı lı11::-tanc..,ine ) e\ rui lıızurııu ulun sebcn ili ~ iiz kilo t•kuu~ğın 

ını\-ı.uzuıı otu1. hiriııci Çıu .. ııırılm ~iinu saat on hı·~t · pnzJılıkla ilııılı•si 
tul ip ol:ırılarııı id,ıre enciimerıİnt' nıfırac aatl r • 

P<)Sta ve telgraf levaz11ı1 
ıııücli ·iyetiııll~ 1: 

l - A ııbar thtiyacı olan 23 kalem evrak H nıiit ellcılntııı t,1Jn 
kapalı zarf usulile miinnka"ia) J konulmu .. ,ur. 

2 - l\Hııuıkıı...a 5 - A~u , ... ~ · 9'29 tctrilıind(' i ·ru edilı·c ğ'iıı t·ıı 
talıplerrn ..... , tııJıııe 'e mıınuııeleri gurıııek ıı,:ın ~irııdjden, 

tenıiııat ve teklif ınektuplarmı havi z:ıı f lan tc\ ıli için de 
mezkur tarihe miı adif Pazartesi güııiı "'aat ou d rtll' ) eni 
ıf10 talwrıede miıba,aat kornisynuııa miir..ır ı.ıtl,ıı ı. 

B cyoğlu Sulh İcra. ından : P' 
Çelen ti ef endı ile \lahos J( 

ıantiıı tfcndiniıı ~l) ıuıı \C nıli)'te 
mutasarrıf olduklan Be} oğl 
Aynalı çe~m~de Sururi )Oku 
57/59 cedit ııumoralarla 
talırııiııen üç adını art. ııdıı \'e 
ho) unca ufak bir hahçe ve !Jod 
katında iki ufak koridor ve zelll 
çimento \C on tane kömürlük \t' 

kap.e. odn ı \C birinci katı cıı 

bp sı cesim demir kapı ve 111 

r.am nıt'rmer taşlı koridor ve 

oda iki mu tbah iki kil ar 'e iki 
'c ikinci kat. dokuz oda iki ınıJI 
'e iki kiler 'c ıki hela 'e iıç 
kal ikiııciııiıı tnr-1.1 nıinrnrisinde 
dördüncii kotta sekiz oda iki 

iki ıııutl>Jh \'c iki lıela 'c beş 
knttn he:. oda 'e iki kil:ır iki 
balı ve zcnıiııi Enupnkiiri çini 
çimento clöşC'ııwli gcni~çe tar 
havi 'c terko., 'e elt'ktrik techi 
nı şs.nıil l\firgir 'e <lP:ıizc ııez' 
lıaiz olup b ·her kııtın mcrdivcrıl 
rıiıı <:trafı demir parmaklıklı 
merınPr m!'rtlh enleri havi 'e di 
hırı nıııntazJrıı ııakaşlı olduğu 
np:ırtınarı n nltınd:tki diıkkiin n 
p sı drnıirli ve mc~duı olup ki 
ııiıı tahtı iı;Jalırıde olrııadı~ı ve 
k\ ... ııd.ı ufak bir odn) ı 'e ıılt 

ko.nü rliif!ıı h.n i 'c Zl'lll ini tahta 
rııcfrıı .. oldu •ıı \C' npnrtnıaııııı biri 
bt nd \ h:ı numaral ı ılnire is 
E <'ııiııirı fa \1urt 929 d ıı 31 'f 
ıııu1. 929 t .rilırııe kadar tahtı i~tı 

r n b '" ıf...ı ııuı.ır>r.ılı daire 1 'f 
riııC'H l 928 den 30 I~) ıiıl 929 
hine kachr bir c·ııc ııılıddetlr 

ık ııci 1 at'.1 ::; ııuııı.ıruda Jıj.,. 
1'.o<an ı;ı \ lahos eferıdırıııı bılii 
5:ıl.ın oldu{!ll H· ı ımm rnlı dJ 
Jc l I •) lul <12B dt•ıı ~ 1 !\,, 
9~\) t ı lı'ıı · k dar ' Lir 
ıı iı d •Iİı• \1a l .. uıı \ orını ı -;urı iı.t 

ı ındl' 't' .3 um ıı kail ı :; nuınaf 

) aııko Koz.ıdinrıs efendinin 
.Marı 929 dan 15 E) liil 9.29 taril 
kadıır \C bir Lm;uk S<'ne müdd 
'c l 1':) liıl CJ28 den 31 A~tl;I 
929 tarihiııe kad ır lıir ene ıniıd 
le 6 ıııımaralı daire Sotıri <ılP" 
ı·feııdiııirı \ <' 1 uncu 1 ııtn 7 nll 

rıılı dairede Hosat <'f<>rıdiııiıı ,e 
rıuın ır..-ılt rlıııre :\Lıtaln efendiuiıı 

3 iııcı kutta 9 ııuın ıralı ti ıire ~ 
dam l\lutevelıııiıı tahtı i-,tıl'.:ırlarır 

\e 10 ııııınnrııl. daıre \k~wn.ıld ef 
diıım 1 T<> ... rin' C\ d 928 dr·n 
E) lııl 929 t.nihıue kadar 1 
rıılllldcıle talıti i tie ırııı la bulu 
upartm.ın \'C Ue, oglunrla Ka:;rfl 

"ı:::ıd:ı Ft·rhJt nıalıaıle:ıınde 12 ııu 
rillı etrafmd.ı lı.tlıçe' ı lım ı zeıı1 

E' rupaJ...ari 1:1111 bir koridor ' 
oJı \el lıel.ı \C l nıutlıJlı \e 2 
katında 2 oda) ı ş ın11l 't· eJekl 
\C' t ·rkı,, t<.ehizatılt• mUG,ehl117. 

Pftro ı· erıdıııiıı l E\ltıl ()28 
3 l A:,.:- ı .. t,. 929 t mlıine 1-.:ı.cbr 

ı.ıent.• ır uddetlr \<' 21 ııurn ırJI 

\<l' -iııdı· lıir ku) u 'ı· zeınııı 1-. ıt 
ulııl\ bır ıa,lık bir mutlı.:dı \e g 

~ bir o;aloıı ile 3 oda 'c· bir ı.. 
'\ı· bir l.t>ıiı \ı• terko "' Pi ı.. 
ile mu dılıız 'e ıııulıturı tıunır 

l\lntmazd 'l't odorıdi~iıı t ılıtı i· 
ı nda \t' 26 rıunı.ıral. 3 odıı 

ıııuth.lı \e 1 lı•' \t ,,. t rk • 
elktr J... ilP nı ı !'

0

11 /. :enı-:c. • b 
) 1 lı:l\ i \ . d ·rıı ı. ı.h 1 U\ \ .ı 'l 
dut\(' kıır ı ı!•C'l ııı 111 lıJm \ 
\f!tı...lıs 92.8 ılt•ı 31 I rııınıı· 

tarilıiııl' l... ıd ır \r tıdi afe ı 1 

tahtı i tıt ırııı JaJ...ı l1J11dC'rİrı k 
'eli tnk-.iıııİ\ c,i olırı ınıa~ ııd.ııı 11 
t>ilnııııa)l'dc furıılrıu ile "'llU!l ııııl 
lıııkkııııla Be) o~iu ~ııllı rııalık 

uçııııeıı lıukuk ıııalıkenw-;İn lı n -
olup ke hı kufi) et l'dt·ıı rl:ıın rı1' 
J..ii ier.ı~a \Hl ohırrnıu~ \l' k ııııııt 
rııe.ra ilUı ıptıdal'~ı:dl' ifa ı·dılrıır~ 

nınAlc1 gıı) ri nıı>nkuli ınC'tkCırun 
rilıı ilandan ıtıbart'n otuı gun ıtı 
dctle nH'\kıi nıuzı.ı~flll'"' koıııılJ 
i~lrn ınudJetııı lııt11111rıda , ııır 

rrustoş 920 Cuınarlesı gtırııı 

on h ,.te ilıalC'i meli)e i ıcr ı J..ı 1 

e.ığ ndaıı ı~tu il) a talip olıml.ır rı 
daha Zİ) ııdc• malfı mat alııınk ısl.J\ 
lerin npa tıııuııırı L) nıetı mu'ııt 
ııe ı olJn 3:moo lira H' 

lıanl'lı·ıdf'Jı 1~ ııurııııralı 

2~00 \{' hir I.' 
21 'e 2<> nu ııı rolu • >le rırı ı 

lir.-ıd:.111 100 Jır.uı n ) ı I • t 

pelinde p ., nkç it riııi ın 

9Z9·hl83 muıı·ırn ıle lkH lu ... 
irrıışıuıı 

olunur. 


