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Avrupa nın idari, fikri, iktisc1di 
teşkilatını olduğu gibi almak mec
buriyetinde bulunduğumuz seneler
denberi bir nakarat gibi tekerrür 
cd iyor. 

Bu fikri harfiyen tatbik etmek 
iktiza eder. 

Şu fıkramda istisnasız her me
deni memlekette tnevcut olup yal
nız bizde [bulunmayan bir insani 
ve mali müesseseden bahsedeceğim. 
Her yerde bütçesini tevzin edeme
yen kimseler vardır. Alacak günün-
de nıınmaz. işsiz kalmak ihtimal 
dahilindedir. Ölüm, kaza, hastalık 
gibi haller fevknlôde olmakla be
raber tabiidir. Bu sebeplere mebni 
fertler sıkışırlar. Efradın yüzde dok
san dokuzu sermaye Ye ihtiyat sahibi 
değildir. Böyle bir hal karşısında 
bizde ne yapılıyor, başka yerlerde 
ne yapılıyor ? 

On ikinci asırdan evci, Avru
pada, böyle bir sıkınb iç.inde bu
lunanları tefeciler, mürabahacılar 

soyarlardı. Kendilerine ya açıktan, 
yahut rehin mukabili bir az para 
verirler , o borç senenin sonunda 
iki misli olurdu. Lakin sekiz yüz 
sene evel, hayrat ve hasenat sa
hipleri bu ciheti nazara aldılar ve 
iptida İtalyada " merhamet dağı ,, 
namı ile müesseseler açtılar. Bu 
kasalar en hasis eşyayı bile rehin 
alarak kabul ederler ve pek az 
faizle para verirler. Medeıtl alem
de hiç bir ufak şehir yoktur ki 
"Mont de piete,,si olmasın 

Biz bu itibarla o memleketler
den sekiz asır geriyiz. Bizde te
fecilik hala vardır. Ahali, bilhassa 
memurlar soyuluyor; dag başında 

lıaydudlara tesadüf etmişler gibi 
oyuluyor. Faizler birilqypr .. J>orç 

frumi bir hale geliyor, bütçeler 
bozuluyor ve bu üzüntü mizaca 
tesir ediyor... Geçende bir tefeci
l)(n mirasçıları bir dairenin bütün 
tnemurlannı mahkemeye çekmişti! 
Kırmacılık eski bir osmanlı snn'a-
tıdır. Hele türk olmayan bazı sar
raflar böylelikle türkleri soyup 
beynelmilel banker oldular. Bir çok 
yerlerde hasis rehin mukabilinde 
fertlerin bor' vermeleri kanunen 
yasak edilmiştir; çünkü bu işi be-
ledi müesseseler mürabahaya mey
dan vermeden görürler. 

Fukaramıza da, memur ve müs• 
tahdemlerimize de yazıktır. Bun-
1 n koruyalım! Bir çok yerlerde 
bu mücessescler helediyelerin im
tiyazı altındadır ve bunlarda kar 
kastı yoktur. E• ki zamanlarda bu 
şefkat sandıklan hastahane gibi 
hayrat müeesscselerine merbuttur. 
Fakat "Mont de piete,,ler bu gün 
ç.ok inkişaf etmiştir. Halkın bütün 
sıkıntısını defedecek ·haldedir. 

Bu müesseseler aleyhinde bu-
lunanlar da var. Kolay ikrazda bu
lunduklanndan bahsile İBrafı teşvik 
ettikleri söyleniyor. Lakin müsrif 
ve ~efih daima israf ve sefahetin 
çaresini bulur ; ve belki şefkat 
sandıklan olmasa zararı daha fazla 
olur. "Mont de piCte,,lere sermaye 
bulmak işten bile değildir; çünkü 
kohacak az ve iptidai bir resülmal 
üzerine kasaya derhal tevdiat vuku 
buluyor. Bu kasa ayni zamanda 
tasarruf sandığı İIJİni de görmek
tedir. Vadeli bonolar çıkarır, ~sar-
ruf defteri~ i1idas eder, bir devri 
daim olur. Tçkrar edelir.ı ki sekiz 
asırlık tecrübe bu san'nt bir ilim 
haline getirmiştir, Bir dakika kay
bebneden bu içtimai vazifeyi gör
meli, V{!, bir çok insanı sıkıntıdan 
kurtarmalıyız. 

Mücevherat üzen ne borç veren 
emn\yı:t sandığının teşkilatı ve ni
zamnamesi bu:ıa ınüsait değildir: 
Hasis eşya ve maaş üzerine ikrazat
ta bulunamaz. Fal.at bu sandığın 
bu hale ifrağe kubıldir. Şu kadar 
ki_ mevduata şimdiki gibi 6ol faiz 
vermemelidir; ver.irse , a,·alh borç
lulardan da bittabi çok faiz alma
fra: mecburdu: . Halbuki bu şefkat 
~andıklanr.<lnn asıl maksat l<ar de
lil, yardımdır, insaniye ttir. 

Belediyeler bu sandıkların teş
kiline mecbur tutulabili ler. 

Emniyet sandığına 1927 de 
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Vali, dün, Kemer Burgaz 

dispanserini küşat e~ti. 

Dispıınsere Bayrak çekilirken 

Kemer burgazda vilayet >tara
fından inşa edilen dispanser dün 
mDteahhidi tarafından v)liyete tCB-

zalan, Hnlk fırkası er.kam ve air 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Dispan er beş yat klıdır. Vali 
vekili, bina kapısına Türk \'e Hi
lfili ahmer bayraklannı talik et
mek suretile küşat resmini icra 

Si •• r·ne, ' ni ıelBhiyetleıini a alf! 

Mı ıra glt:ti§imiz zam n, dün gelen ut:bolcuıarıa, nih yet.i 
p lmiyelerıe sosıll olan bu sah da oynamı 'tiki 
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ata iftirak eden arkada§ınıuın kolekıiyoııuııdcuı J 

Anl<ara Mo~oır 'lt©.ıkDmd ©ılYılfil ~®D©l 
ıangını Olempiyatta ·milli takınıı 

Büyük Gazinin yenenler, yarınki 
cevap telgrafı maçta"Fener,,iyenebilecekmi? lim edilmiş ve küşat resmi dün 

alqam icra olunmuştur. Merasim
de şehremini Muhiddin beyle vi
layet meclisi ve Cemiyeti belediye etmiştir. -===-===-=---== ..... Y nan kö n 
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. \ uQnn sefirinin lluricİ.) e 'ekili l'c\ fik JHi~tü He) Je diin -
t--; \Dkı olnn miiliikutı neticesinde müzukerot nıkıtno uğramıştır. E 

Uu miilukut etrafındu im ~ün cıldı~ırn nıiitcmmim malU· ~ 
_ ınntu göre Ymııın ı;cfiri Otmıuıılı pasuportilc gitmiş olım ruııı· s 

larrn n\dcti lıususuntla ı rnr ctnıi ve firarilerin and tine ::::: 
= mfüurnd~ ctlilmediği takdirde Jıüki'mu•tiniu cliğer Jıu~u~ntı ·n· _ 
- - bul etlcmcyccc•gini hildirmiştir. Bu ur<·tle esasen lw - ~enen :a 
:s inkıta bir emri vakı olmuştur. 

Hiild'ırnct firuri runılarm avdeti meselesini tamnmen dıı- ~ 
bili hir mesele addetmektedir. Yunoııhlorm im hususta ısrarı ": 

= Ankara nınhufilindc şüphe edildiği veçbile müzakeroh inkıtaa ~ 
= uğratmak için cvelindcn tasav' ur ,.e tcrtiı• edil mi bir IJnhane 
§ mahiyetinde görülmektedir. = 

Hükiımct hu günden itibaren tebamızın h~kukuııu ıya· 
net için kanuni elnhiyetlerini kullanacaktır. = 
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Bıı herif te kiın ? 

Zabıta, Pendikte, üzerinde 
şüpheli evrak 

taşıyan bir adam yakaladı. 
Zabıta dün oldukça mühim bir 

hadi e karşısında knlmış ve Abi
din isminde eski bir memuru tev
kif etmiştir. Bu adamın tevkifine 
sebep olan vak'a şudur: 

Abidin efendi evelki gün, kö
pr Ü d e n bir vapura binmiş, 

Haydarpaşaya geçmiş ve oradan 
da kendisinin polise verdiği ifade
ye nazaren ismet paşa hazretlerine 
bazı maruzatta bulunmak üzere 
Pendiğe gitmiştir. Abidin efendi 
Pendikte bir gar.in o da oturmuş 
ve evela iyice kafayı çk miştir. 

Bu suretle, bir müddet onra 
sarhoş olan Ahmedin bir takını 
sözler söylemeğe başla~ış ve Ga-
. d bulunan bir seyrusefer me-

zıno . . 
muru Abidini susturmak ıstemış-
se de gene söylenmeğe devam et-

:miştir. Bunun üzerine mesele zabı-
-==r .=-=0-----

9,835,086 lira 28 ku~ş 
oldu· sandık o sene tam . ' 

mevduat 
4,165,196 
bulundu. lira 51 kuruş ikrazatta 

Büyükçe bir mikyasta iş gö~en 
böyle bir bankamızın vücudu bıze 
ispat eder ki az bir himmetle 
bizde bir biçnregan sandığı da 
teşkil edil ... bilir. iş başına! 

Celili Nuri 

taya haber verilmiş ve memurlar 
gelerek herifi yakalamışlardır. 

Vak'a buraya kadar bir alel'ade 
sarhoşluk mahiyeti göstermişse de 
Abidinin üzeri aranınca birdenbire 
işin şekli büsbütün değişmi tir. 
Memurlar bu adamın üzerinde. Reisi 
Cümhur hazretlerine hitaben yazıl
mış ve muhteviayh şüpheli görülen 
bir mektup ve daha bazı ou;usi 
evrak ile Urla kaymakamının ·nı
zasım havi bir fotoğraf ve bunelan 
batka bir traf usturası bulmu ar
dır. Pendik polisi bu vazjyet 
üzerine büsbütün şüphelenmiş ve 
Abidini nezaret altında lst bula 
polis müdüriyetine getinni._ .-. 

Zabıta bu adam hakkında tah
kikat yapmaktadır. Abidinin qze
rinde çıkan evrak tetkik edilmek
tedir. 

> 
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- ~ = Yakuı> KADRİ beyin ~ 
= .. Genci g ikinci ~ 
s hitabım.. == 
= isimli makalesini lütfen oku- .; 
= yunuz. g 
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Ankara yangını münasebetile 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım 
paşa hazretleri tarafından Meclis 
namına Reisi Cümhur hazretlerine 
ve Ankara şehrcmanetine teessür 
telgrafları gönderilmiştir. Bu 
telegraflarla Reisi Cümhur hazret
lerinin cevabi telgrafnamesi suret
leri aşağıdadır: 

Buyük Rt•isi Ciimlmrımmz Gazi 
Mııstaf<ı }\ eımil Jlw::retleriııe 
Ankaramızda zuhur eden ve 

z.atiriyasetpenahiler i n i müteessir 
eden yangından dolayı husule gelen 
teessürlerimi arzcderken Milletimi
zi çok büyük felaketlerden kur-
tarmış olan Büyük Reisimizin yük
sek kudreti sayesinde bu z.ayiabn 
derhal telafi edileceğini düşüne
rek müteselli bulunduğumuzu Bü
yük Millet Meclisi namına hürmetle 
arzeder ve ta:ı:imahmı teyit eyle
rim efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kazım 

1.tanbulda lluyül; ltlillet 1Uet:li$İ 
Reisi Kilzım paıa lıazretlerine 

Ankara yangını münasebetile 
izhar buyurulan hissiyata anı te
şekkür ederim. Necip Milletimizin 
fedakarlığı ve Büyük Millet Mecli-

inin kıymetli mesaisi sayesinde 
yanan köhne bar.akalann yerinde 
Ankaraya liyık bir mamure vücuda 
gelece~foe eminim. Hürmetle gözle
rinizden öper.im kardeşim efendim. 

Reisi Cümhur 

Gazi 'Jıluslt~f<1 K,>nuıi 
Ankara 'wlırema11etİ11P 

Ankaramızda zuhur eden yan
gmın bais olduğu azim zayiattan 
dolayı kederlerinize iştirak ederim. 
Halkımızın metanet, müşterek sa
yügayreti sayesinde vaki zayiabn 
kısa bir zaman zarfında telifi edi-
leceğine kaniim. Muhterem Anka
ralılara Millet Meclisi namına tees
sürlerimin ibliğını rica ederim e
fendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kuzmı 

• • 

Yarın: 23 temmuz 
bayramıdır! 

Bu 111ii11asebı~tle bü
tiin ıniies~esat tatildir 

Yarın mutlakıyet idaresinin lağ
"iyle meşrutiyet idareııfnin ilanına 
müs diftir. 

23 (lOJ temmuz bayramı müna
sebetiyle resmi, hususi dairelerle 
müessesat tatil edilecektir. 

Bayram olması dolayısiyle her 
taraf bayr k ve elektrik ile tezyin 
edilecektir. 

Dün sabah şehrimize gelen Mısırlı sporcular ... 

~11 11 , ,ııı .ıı ı ıııunııı ııuıııııuııııuııı ıııııııuuıııııı111 1111111ıuı ı ııı111 ııı ıııı ı ıınnı ııııı1111111111ıı ıı ıııı ıııııııııııııuııııııııııı~ıımıu lllli:i 
~ Biz Mısıra gittiğimiz zaman sahaları dolduran Kahıre = 
: ve f skenderiye halkı kendi oyuncularından ziyade bizleri ~ 

alkış! makta idi. Gelen takım kardeş bir takım old~ğun~A g~- ; · 
~ r~ biz.im halkımızın -da ayııi surette hareket edeceğı tabndır. = 
fül D nııı ıııı ıı ııııııııııııı ııı ııı ı Hlll llııııııııııııı ııııııııı 11111111111ıııııuıııııı nuıını ııııııııııııııı uııı ıııı ıı ııııııı ıııııı ıııuıııınııııııııııınu~ 

Varın ilk maçını yapacak olan ı mani oldu. Öyleki miıafirlerimizı-f 
Mııırlı futbolcular dün, Hidiviye karşılamak için G a 1 atadan · 

hareket eden muşun içinde 
kumpanyasının Raşit vapuru ile 

F b redera yon re ısı Muvaffak 
şehrimize geldiler. ut olculan beyle Gnl tasaray' Fencrbahçe ve 
flamil bulunan vapurun sabahın matbuat mümessillerinden maad 
pek erken saatinde limanımıza ldmse yoktu. 
gelmesi misafirlerimizi i tikbal Vapura gidildiği zaman Mısırlı 
için hazırlanan programın tathikını futbolcular kendilerini istikbale 
imkansız bir hnle getirmişti. Halbu- gelenleri karşılamak için merdiven 
ki Mısırlılar, Eenerbahçe-Galatasn- başına kadar gelmişlerdi. Hc::psi de 
rııy muhtelitinin memleketlerini zi- Türk sporculnnnın tanıdığı sımnlar· 
yareti esnasında Türk sporculannı dnn olan misafirlerimiz, ayak kac-
emsalsiz rasimelerle karşılamışlar, larından kıravatlarına kadar ye -
hiç bir yerde, hiç bir misafire gös- na ak bir şekilde idil r: 
terilemeyecek derecede büyük ve Lacivert spor caketi, gri pnn-
samimi bir hüsnü kabul göstermiş- t nlC"n l ırmızı - beyaz Juravat ve 
lerdi. Türk tporculuğuna b u kadar s~rı i 

1 

karpin. Bu temiz kıyafetlc1le 
c:emilekar bir teveccüh gösteren sağlam vücutlu, atlet yapılı M:sır 
mısırlı!ara <ı)''Dl mukabeleyi göster- sporcuları insanın üstiindc çok 
mek l<abil değilse bile duyduğumuz müsnit ve cazip bir te lr hırakıyor-
samimiyeti o"a yakın bir tezahürle !ardı. 
teyit ve ifade etmek istiyorduk. Gelen 18 .Porcunun b~ında 

Davut Ratip Be)" bulunuyordu. 
Bunun için hazırlanan program, 
\'apurun pek erken saatta gelme- Davut Bey, Mıaınn Türkiye ııefiri 

fbrahim beyin kard •l ve tanınmış 
si ve keyfiyetin ancak cumartesi gü- bir Türk dostudur. 
nü ansızın anhışılmnsı çok kuvvetle 
hissedilen bir emelin tahakkukna (M badı 3 Üncü A&,fonıud:ıj 

" • 

Sporcuıarımı.1. Kahi H le ın t htır Pırnmitl<'rtlf· ... 



icmal 
P~k uzakta 

( in· So, 'eıl"r J.ın l!aqı uuk 
~ark lıald,ıııdıı ıı:ı1.ari dikkati eel· 
ht Ilı. Bir <;ok çiner i mi haq kul
lunırıaıfnıı aziz karilcriıııizi om alı
' ali lıakkıntln lınlwr,lar f'lnwk 
i .. tİ\oruz. 

f,~arlık, ı;inıali ~ ~ayı mahhil 
Lularıık ta Bii)ük - Ok)an•ı alıil· 

Jerim· kaılnr \arını':', \!', Japoıı)a· 

nın lıizn .. 111Ja \ ladi, o tok linıaııı-

ııt J..urtlJllı;-lU. Bu noklU) 1 .lllll\ erci· 

Sfi ır~aı~Uceır 
iki merkez 
6 hısız yakaladı 

J ... taıılnı1 poli~ merkezleri ıHin 
gene bir çok hırsızları )a1'.nlaınış
lardır. Fzciimlt' Eyiip merkezi 

Mt>hınet, Abdullah, Ali '" Hii-.e· 
yin, Celal ııamlannda dort hırsız 
y.ıkalamı:.tır. Kn~ımpa:tu. nwrkezi 
de. Tevfik'" Ali •~minele iki kır• 
sız yakahımı~tır. Bunlar hakkındı 
lazım gelen muamde yapılacaktır. 

) i- Sihir ılenıir}olu 'ile a~ıl nıül
kfınt• La~ladı. l~kin im lıattın hir 
miihiın kı mı ~:in iilkclcrindcn 
gf'c;İ)or: Mauı;ur)a. Üıedcnbcri, 
~"~)&, Man~·uı)a)a uafiz oldu. 
Halta lıir aralık Japon dt•nizine de 
inil' Port · Arthur di)C hir liman 
ir..aı etti 'c im ) eri {:inden 99 ~e-

.. Vali Muhittin beyin dün küşat ettiği Kemer-hurgaz dispanseri ve yapılan merasim 
Cerhleır 

Bı('akla cerh 

Maaşlar irtişa rezaleti Kontrol! 
ne ic;in kiraladı. JapOn)a im nu
fuz ~e lıuliıJa da)~mamadıgınrlan 

haı·beui 'e hu tün o havai iyi, Ko
re') i eline geçirdi. 

VJadivostok ) olu lançur) adan 
~eçtığinden, bu ülke Rtıs) a için 
fOD derece ıuiihinıdir; orası ken
dinin olmazsa Siber)aurn ı:arkı 
mahvolıuu~ elemektir. Fakat, kıt
hk iı;indc inleyen füı~)a oralara 
hükmetmek için fili bir h'f;'r:bbii -

Vilayetin maliye- Mevkuflar tabii- Bozuk ekmek 
çıkaran furunlar 
Enıanet huıı]aı·ın .. ıkı 

kontrol altına alın-· 
ıııa$ını teınin edecek 

ye bir muracaatı yelerini istiyorlar 

Ce hulunm:ı~n ınnktcdir degil. 
Yeni t<'f;'ckkül eden milli Çin 

-yani Nımkin - lıiikumcti de pek 

za}ıf. Çinin, a ıl miılkdnclen haş· 
ka, üç ranc harici iiJkc~i de \'ar: 

'fiber, .Maııçur) a, M on gol isıan. 
Çin df'vlcti lm iilkc-lerc öz g~çi
remi)or. Hatta a ıl Çin \iilfı)ı~tJ('rİ· 

nin bir ln@mı da merkezi tammı
)Or. Tibet, J ngilterenin; Mançurya 

i~e JaılOnyanuı matınahıdır. O uz
•k di)arlar hu gün için mahlul 
ıi• idir. De' lctler arasında nıüva
:ı ·oc mes',·l "si bulunmasa hu yer-

ler tutanın elinde kalacak• ı. Uı.ak 

.. rk kıvamım bulmak için daha 
en azdan bir asır geçmelidir. Çin 
ve llü} ük- Ok)aou i~leri istikbal· 
de l>e§Uİ} eti en Zİ) ade yoracak 
ve harplere badi olacak mce'ele
Jerdir. 

Vilayet 111aaş~ardan 
yiizde 5 kesil

nıesiiçiıı teşebbiis etti 

Maliye Vekaleti geçenlerde vi
layetlere gönderdiği bir tamim ile 
bu hazirandan itibaren tatbik edi-
cek olan teadül kanunundan isti-
fade edecek memurinin maaşları
nın ita miktarlan üı.erinden yüzde 
beş tevkifat yapılması bildirilmek
te ıidi. 

Halbuki teadül kanunundan is-
tifade edeceklerin kazanç vergi
sinden maaf olduklan tevhidi kü-
sürat kanununda tasrih edilmek-
tedir. Bunun için l•tanbul muhue
bei hususiye müdiriyetinin te,eb-

büsü üzerine vilayet Dahiliye veka
letine gönderdiği bir tahrirat ile 
bir hazirandan itibaren kesilmekte 
olan yüzde beş kazancın tevhidi 
küsurat kanunu mucibince red
di ve badema da tevkifat yapıl
maması iç in Maliye vekaleti nez
dinde teşebbüsatfa bulunulmasını 
rica eylemiştir. 

----
Jsmi ( 6ulbpcncr) veya C mu

ıedil ) olan ( pacific ) Büyük· Ok
yanus Japon • Amerikan, İngiliz -
Japon ibtilifJartna, ihtirasına, ra· 
bbeıine bir eahnedir. 

Emanetle 

Uyanma ı, intizam keelJcımesi 
beJki hir kaç aua muhtaç olan 
Çin iı;e her de, Jetin jştahım ka
barh) or. Hele o ha valide müsta· 
mcre alıiLi olan l~ranı<a ve f'ele-

mcngin uzakça ı,ir i@llkbaMe Hin-

di - Çini ile Sonda adalarım mu
hafaza edebilmeleri çetin 'e çap· 
rl§>k bir maddedir. Büyiik • Okya
nus kıyılan yakın zamana de.ğin 
uyuyordu. }'akat Japonyanm teki
nıtilü ve garbi Amerikanın bl•
halıklaımaeı cihanın merkezi) etini 
oraya tahvil ediyor. Bu merkezi- • 
yetin değiomesi ile beraber bİyHi 
we8~cleler de tahaddüs etmektedir. 
Uuk - oark i~lerini iyi lıiJcnlerin 

mucaliatııoa göre timdi durgun 
bir halde bulunan ihıiliiflarm ya
kında patlak vermemeleri müm
kün değildir; o engin deniz, kim 
bilir insan kam He ne kadar kıza· 
racaktır? Mutedil ·VC)a sulhpcner
unvam ile nı> tenakur, ne isti!ıza! 

Macera romanı : 5 

Müthiş şey R 

ıJlaurice Leblanc 

- Hayır, hayrr, ondan da kork
miyorum. 

Simmı, bir gün evvel izabelin 
habasiylc yaptığı mülakatı, ve 
hangi ~amit Ü7.erindc mutabık 
kaldıklarını anlattı. 11.abel dedi ki: 

- Ben de size bir şart ıôy1e
}ebi1ir miyim? 

- Emredersin izabe). 
- Sizden sadakat, kat'i bir 

udakat istiyorum. Hiç kimseye 
zaaf gostermeyeceksiniı. Sonra 
aJletmem. 

Simon nİ§anlısmın elini öptü: 
- Sadakatsiz aşk olmaz, dedi, 

İzabe], ben seni seviyorum. 
)'anı ba§larındn çokluk yolcu 

)Oktu. Fakat bu iki nişanlıdan 
ba~ka, herkesin yüzünde endişe 
a)fiimi vardı. Sat tarafta iki pa-

pa«, ayakta, kopeşteden denizi 
seyrediyorlar ve "'Tita nic" kaza
zedelerinin ruhu için düa okuyor
larcl· 

Dereceler ayrılıyor 
Emanet, memurlarının Barem

den istifadesi için memurlar de
recelere tefrik edilecek bir nizam-
name tanzim etmektedir. Bu nizam
name bittikten sonra Dahiliye Ve
kaletine gönderilecek ve key'eti 
vekile karanna iktiran eyledikten 
sonra tatbik olunacaklar. 

• Betikla.t- Edirnekapı-Sirkeci 
ile Edimekapı arasında i.fliyen 
tramvayJann yakında Betiktaf -
Edimekapı araaında sefer yapma
lan kararla.tmıtbr. 

Şişli - Büyiikdere yolu 
Şi,li ile Zincirlikuya yolunun 

aaf aJt olarak in•a•m• geçen Hne 
başlanmış ve ,yolun mühim bir 
kısmının in,aab ikmal edUmifti. 
Emanet bu caddenin Büyükdereye 
kadar asfalt olarak inşasına karar 
vermi• ve ame1iy~ta baflanmıştır. 
Emanetle müteahhit arasındaki 
mukaveleye nazaran bu yolun in
şaatı kış gelmeden ikmal edile
cektir. 

SOlaa, Simomm rıhtımda gor
düğü ahı çocuklu ajJe vardı. 
Genç validenin kucağında tuttuğu 
çocuk, ara sıra 11.abele bakıyor 
ve ma~um masum gülüyordu. 

Simon dt~di ki: 
- Hava serinledi, İzabal, üs-

tüne bir ŞC')' al ana! 
- Ha) ır, böyle Jaha iyi •. 
- Fakat lıuracfa .--almız var. 
- J temem. O ~h hen anne-

min kıymetli bir hatırası için 
taşıyorum, İç astarmda i ı ·al Jorj 
için yapılmış minyatür bir resim 
var. Etraf mı incilerle çevirtmi§tİ. 
Maddi hizmeti şöyJe dursun - Be-
nim için ufak bir servet demek
tir- fakat manevi hizmeti daha 
büyük. Bir nevi uğur gibi yanım
da taşmm. 

Simon güldü: 
- Desen e, para kasası .• 
lzabel de güldü: 
- Sahi öyJe, dedi, minyatür, 

şalın orta yerine iğne ile iliştiril
miş, duruyor. Orada boyle bir 
hazine olduğu kimsenin aklına 

gelmez. Diyeceksin ki sen de 
mi batıl itikatlara saptın. Hayır, 
sapmadım. Lakin hu minyatür 

Dün Ar~lan }.,reskolar 
istiçvap ve şahitlerle 1 

muvacehe edilcliler 
Mahut irtişa rezaleti tahhika

bna adliyede dün de de,•nm \'e 
Fresko biraderlerin ikisi istiçvap 
edilmiş ve bazı şahitlerle müvace
heleri yapılmıştır. 

Mcvlruflar kendilerinin kefa
letle tahliyelerini istemekte iseler
de bu hususta henüz bir karar 
yerilmemiştir. - . 
l:leybeliyc sn geliyor 

Heybeliadada yapılmakta olan 
su haznesi ikmal edilmiştir. Haz
nenin yalnız dahili tesisatı kalmış
tır. Bu da bir kaç gün zarfında ik
mal edilerek 10 gün zarfında haz
neye su konulabilecektir. Hazne 
100 ton su istiap etmektedir. La
zım gelen suyu Seyrisefain mecca
nen nakledecektir. ---
~leslcki konferanslar 

Zabıta memurlarına 
konferanslar verilmesi 
mıştır. 

mesleki 
kararla§-

Bau fırınlarda çı\can ekmek· 
lerin bozuk olduğu hakkında Şeh
remanetine şikayette bulunulmuş-

tur. Bu şikayetler üzerine Emanet
çe yapılan tahkikat neticesinde 
hakikaten baı.ı fırınlann boı.uk 

ekmek çıkardıkları görülmüştür. 
Bunun için Emanet badema 

fırıncıları, değirmencileri ve sait 
havayici ıaruriy e satanlan ciddi 
kontrol alhnda bu 1 u n d urmağa 
karar vermistir. Yapılan kont.rol 
neticesinde kahveye nohut, kırmızı 
bibere tuğla kanşbnldığı anlaşıl
mıştır. 

Y erebaı;t n sara) ı 
Y erebatan sarayında bazı yer

lerin y,ıkılmak üzere olduğu yazıl
mıştı. Emanet heyeti fenniyyesi 
burada tetkikat yapmış ,.e hakı-

katen baıt verlerin yıkılmak üzere 
olduğu görülmüştür. 

Cıgaradlın göğsü 
ytınan klıdın ! 

. . 

•• 

Evelki gün Bomonti de Franıız eytam haataneei sokajında bir 
kadanın vücudundan yana yana koştuğu görülmüş ve z.abıta memurları 
kadıncağızı doğru hastaneye kaldırmışlardır. Bu kadın 60 yaşında olup 

Anoatorya ismindedir. Gögaüne düşen sıgarayı söndüremeyerek yanmıştır. 
1 

benim için tılısıın gibi hiı· ı;ey! 
Uzun bir sükut fn:::ılaısı oldu. 

]ngiliz sahillt"!ri :gözden kaybol
mu~tu. Gittikçe bil} üyen dagla
rın arasında " ı~ reine Marie"o 
kadar mukavemetine rağmen '"a
llnnma~a başlarm~tı. O sırada va
pura güz"l, ~irin, he}aZ bir )at 
ycti~ti. Tayfalarclan lıiri: 

· - ka tor, diyt! ba~ırdı, kont· 
de Bange'nin }atı Oda hi:tim gi
bi Di}'f)pc gidiyor. 

Yatta, güvertenin üslli 4iıtülü 
bir kısmında iki kanım, iki erkek 
yemek yiyorlardı. hal~) kendi· 
sini görmesinler di)e ha~ını c~di. 

Simon ~aşırdı ve lıbelin bu 
tarLda saklanışına b i r mana 
veremedi. Bir aralık lzabel ba
şım kaldırdı: 

- Simon, dedi, seninle bern-
ber gidiyorum, acaba bu hare
ketim doğru bir hareket miydi'? 

- izabe) birbirimizi sevmiyor
muyuı? 

- Ah, öyle bir şey sordun ki 
Simon! Yegane sevki anneme küf
rtmekten ibaret bir kadının, ovey 
annemin yanında geçen hayatı bir 
düşün. 

lzabel fazla bir şey suyleıne-
di. Simon genç kızın eJiııi aHu
nuıı ıçıne almış bu gaı;iyden 

temas içinde kendi saadetine 
dalmıştı. 

Soldaki karı kocanın çocukla
rı sağa ola ko~uyorlar, havadis 
toplıyorlardı. Bir nrnhk gı•ıw 

gı'Jdi Jcr: 
- Bir vapur ~diyor, dediler. 

Bi1. \~\ han•ndrn kalktı~ımız za
man •> <l3 Di}eptcn kalkmı:;. Bir 
çe) rek onra kar~ıla:.acağız. (;or
dün}n anne, hiç bir tehlike )Ok! 

- Evet }'avrum, amma, hele 
Liı· kere Diyepe \arahm. 

O zaman kocası müdahale etti: 
- Madam ki Diyepten bir va

pur kalkınış, doğru dürü t yoluna 
devam ediyor, demek ki o ıaraf
Jarda da bir ~ey yok! 

Kadın cevap vermedi. Çehresi 
ayni acmar.ak ha1i muhafa7.a edi
yordu. 

Vapurun kaptanı Simonnn o
niinden geçti ve Simonu selam
ladı. 

Bir kaç ıJak1ka onra ruzgar 
yükseldi, deniz kopürnıeğe .başla
dı. Kaptan acele acele kulesine 

ı Tütiin iı.hisarında 
Cibalif abrikası 
kafi gelmiyor 
Yeni bir tiitün ve 

Mukavva 
fabrikası yapılacak 

Ankaradan avciet eden tütün 
iohiısan umum 
mildürü Behçet 
8. idareye ait 
muhtelif me
•' eleler hakkın
da dün bir mu
harririmiz.e de
mittir ki : 

- "Evelce 
bahıedilen mu
kavva fabrika
aı içi o daha 
kararlaştırılmış Behçet I~ 
kat'i bir şey yoktur. Fabrikanın 
te'sis edileceği mahalde mutlaka 
fazla su bulunması liıımdır. 

Fabrikanın yapılması için yarım 

milyon liraya ihtiyaç vardır. Bu iti

barla bu sene yapılacak bir şey 
yoktur. 

Cibali fabrikasını depo haline 
ifrağ ederek başka bir yerde 
yeni bir fabrika yapmak taaavvu
rundayJZ. Çünkü CibaJi fabrikası 

dar ve tevsi edilmeğe müsait ol

mayan bir yerdir. Bu fabrikanın 

inşası için de iki milyon lira ]izım
dır. 

Malul gaz.ilerle idare arasında 

bayilik mes'slesinden hiç bir ihti

Jif yoktur. Kanun mucibince ha
reket ediyoruz. 

Yeni kanunda bayilik serbutir. 
Her iateyen bayilik yapablliri Fa-

kat biz malülleri tercih ediyoruz. 
Mal~ller bundan •onra vekil 

istihdam edemiyeceklerdir. Malulle

rin hakkı olan yü ıde ikiyi de 21-

raat bankuına tevdi edec etiı. Bu 

suretle bankada malüllerin bir he
sabı cari•i olacakbr. 

Tütün mahsülü bu sene çok 
iyidir. Bilhuaa geçen seneye nis-

petle tiitünlerimiz bu se.ne gayet 
nefistir. Miktar itibarile de geçen 

seneki gibi 40 milyon kiloyu bu
\acağını ümit ediyurum.,, 

(;ala tada Mahmudiye ı ndde· 
~iııdrn geçmekle olan Antony• 
iısmiudeki Rus ile Armwut Musa 
kavga etmi~ler, neticede Mu ... ı 
hıcakla Arı ton) uyu ağır surette 
yaralann~tır. 

Kavgalar 
Hanı al kavgası 

Un kapadmda oturan Seyf~ 
Cihalide lıamal Mehmet ile kavga 
etınis, Mehmedi 'c araya giren 
karısı Cavide) i adam akıJh dov
miiştür. 

İki knrdcşiıı marifeti 
Vefada oturan dondurmacı 

Mehmet ile karde,Şi Bahri, ikisi 
bir olup Hayri namında bir adamı 
mi.ik~mmclen dovmüşlerdir. Hay· 
ri hastahaneye kaldırılmıştır. 

~tan tarcı İhsan 
f stanhutun maruf mantarcı)a .. 

rmdan Sarı 1hsan dün Ayasofyı 
poli~ merkezi tarafından yakalan· 
ınıştır. Ihsan ~imdiye kadar bir 
~;ok safdHleri dolandırdığından 
hakkında tanzim olunmış evrakı 
tahkiki) c vardır. 

Kazalar 
Deıni r par~ası 

Silihtarda Elktrik fabnkasında 
çalı~an amele grigor un başına 
Lii)ük bir d~mir parçası düşmüş 
ve ağır urette } aralanmıştır • 
Girgor Balat ha~raııe. ine kaldı
rılmıştır. Hayatmdan iimit kesil· 
mi:. tir, 

Yaralanan kız 
1752 mmırnlı otomobil Şişli

de 'adide i~minde bir kıza çar· 
parak yaralamıştır. 

Damızlık hayvan 
Hayvanatın ı•Jah ve tek.iri İ~• 

100 bin lira tah.ıaat aynhıaıtbr. 

Bu para ile Macari•tandaD 1208 
damızlık hayvan celbedUecelctir. 
Bunlann bir lüsmı halka tev.i 
edilecek ve bir kısmıda karaca B. 
harasına ğönderilecektir. 

----
Tabii yat kursu 

Ankara orta muallim melde
binde bir tabiiyat kurau açılmıtbr. 
Bu kursa 3S. muallim iştirak et
miştir. 

çıktı. Herkes ayağa kalkmıştı.™ Jar! Barı hunları kurtaralım. 
Ne olu)Or, ne var? Simon daha hakim bir vaziyet 

Büti.iıı felaket iideta bir <lakı- aldı: 
kanın içine sığı\'er<li. 

Anı~ak kendilerile me~gul ohuı 
İzabel ile Simon birden bire "'il-
kindiler. Vapurun içini bir Va\•ey
la kapladı. 

~lan1.ara ınütlıi:;-ti. Vapurun 
ilerlt>diği i~tikam~tte \'e en yakm
da deniz gcniı;- IJir çukura inkilap 
etmiş ve hu çukurun etratinda 
sular haş dc.111düriicü bir sür'atle 
doniiyor. 

Mdhıç hir hale gelen yolcu
ların vaveyla~• kesildi. Vapura 
hir ölüın ~üktiııeti ç-)ktü. Kaptan, 
yolunun üstünde açılan girdaba 
cJü~ınemek için, vapurun istika
metini dcği~tirmcğe çahşıyor<lu. 

Lakin girdabin ağzı bii)iidii, ve 
nere.leyse bu çıl~ınca <lımı·ıı ... u}a
ra kapılacaktı. 

.. imon bir -=ani} e tcreddiit et
medi. Derhal aya~a fırlayarak, 
ni11 anhsmın elinden tuttu: 

- Gel, dedi. gcJ, durına)alım. 
lzahel ı:ıol tarnfmdaki ço ııkla

ra \C ana~ına haktı: 

- Oh, Simon, de<li, bu çocuk-

- Gel! dedi \'C nişanlı~ınm 
bileğini yakala} ara!-.: çekti. Köpcş
teılin kenarına geldikleri 1.aman, 
o kadar hu:ıunetle çektiği eli op- 1 
tii. '1.alıcl hayılacak Aİhi olmuş
tu. Simon l'f'ı .. aret \t>rıli: 

- KıJrknıa lzahel, hen pnın
dayım. 

Ve nişanlı ını bile~inden kavra 
dı, ki)peşfenin üzerine çıkardı. 

- l:t.abel korkma! 
- Simı>n, en varken kork· 

marn. 
Ve her ikic;i birlikte deoiıe 

atıldılar. 
-3-

Adôyö, Simon! 
.. La reine Marie" vapurunu lf'! 

çeıı yat yirmi dakıka sonra bı-1 
zır gibi yetişti. 

Diyepten \leJen vapurun tay· 
faları, kaptaın felaket yerin' 
yaklaşmağa mecbur 'etmi@lerd~ 
Açılan çukurun, yüksel hortu· 
mun ve dik aşağı inen vapurun 
manzarası, Diyepten kalkan vapu· 
run içinde hulunanl.ar dehşeti~ 
gozlerini dört açım~ti. 
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Dört adım ötede Ofta dün yene 
heyelan oldu 

.. :vo.s~20 (fA.A.} 
~pfydan gelen I* t~a 

~an hariciye ııams M. v...
Çinia Kepog nıiıakına imzalalDlf 
Oldut\ınu unutmadığım ıöylemiar 
v.Jmı; IOvyetlerin ~ ~r
lthal etmet• aaatpf 'Mr ı..ketle-
rinia Çin hlk6met ve milleti tan
fınaan b • harp sebebi telekld o
luu~ni UAve eylemiştir • 

••• V..U.ıto• ı 28 1 AA] 
Fransa tefirl Çin- Rm lıtiWı 

•aldanda M. Br1aaduı bir ...... 
Amerika ~, .......... tenli 
etmiftit. 

Nalda 1aak6aaeti, Japea,.... 
Çia - Ru UatiMaM taftlRl ..... 
RDdakl teldlfatlill -~ 

uadn. ıt ı ~ .. ı 
Rlr•_.. \~ ~ I.•• 

luuiciye komlaeri vekill ~ Utö· 
tnof ~ 16tmetl ~ .,.. 
JMndekt: •..Jat,lıflhak etatll olıh-
~ cihetle ~ -·~ talep edilmukıl ....... ebaellh-

dlr. t . S ıh-i teşkili 
detiştirileck. 

Fransanın 
borçlan 

Kabahat kimde? 

Hakim ve hekim Abdallah 
Cevdet bey, eenelerdenberl 
yonlmaa, UMBllUlll hir iaat 
ile, bir meenıua netreder. Ba 
mecmuayı almayan çoktlll' 
amma, bilmeyen yoktur sa· 
nınm. 

Muhterem tabibe, bq mec-
-ma.ayı nlçiq ~iyonnnuz 
ai~e 10f1&111Zt: •İze ıu ~vıtbt ..,.. 
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20 Temmuz nukut horsasi fiatlan 

ilk düğün pek parlak oldu. Arap ca
riyeler şarkı söyleyip raksettiler. 

Nukut 
1 lngiliz lirası 
1 Amerika dolar 
IOY __ ..._. 

Tahvilat ÇiRKiN 
Kemalettin Ş6krtl 

(TGrilır• "EınU. Der••,..lwıa• ._ lrltalmad- nüledllııelfllrJ 

Haticenin İfi, ticaret ifl, fln 
•eçtikçe ealdainden daha parlak 
oluyordu. f, bayabnda adam alolb 
plfmlt olan bu kadm bunun H• 
bebini Muhammedin aadakabnda 
oldujwau enlaPMkta ıedk•edL 
Bu d.Ukanb yetim çocuk hofuaa 

tla gidiyordu. Onu blabGtGn •• tica
ret bajmdan daha kuvvetli rabıta
larla kendine batlamayı tuarladL 
Fikrini yalan tanıdıjı kadınlardan 
birine açb. 

Bu kadın bir ~ akpm.. G.ti 
Muhammedin yanma yaklqb: 

- Sen, dedi, ne biçim delikan
h•m? Sen yaşta olanlann hiç de
lil- en qajı bir karın var. Hatta 
\>ir çoldan bir kaç kadm bof&mlf
larda bile. Nıçin evlen miyorsun? 
Niçin her ku ıibi çoluk çocuk 
..bibi olmuyonun? 

Muhammet fU cevabı verdi: 
- Şimdi çalışıyorum ve oldukça 

servetine kendini esir yapan kacluı
larclan depdi : O, bil•ki• elindeki 
Hneti keneli arzu ve emellerinin 
huauli için bir vuıta telildd edi
yordu. 

ladivaç meruimi pek parlak 
bir tekilde icra edilcll. 

Muhammedin amcuı Ebu TaHp 
yetenine düyün münuebeti iJe yirmi 
deve verdi.Bu yirmi deve o zamanm 
akçe•i ile bq yüz dirheme mO..ri 
idi. Ebu Talip aynı zamanda dG
tiin günü bir nutuk irat etti. Bu 
nutukta Muhammedin vakıa para 
itibarile fakir, fakat ruh, hi•, fikir 
itiban ile çok zengin oldutunu 
söyledi. 

Ebu Talibin hitabesine Hatice
nin amcazadesi ( Vraka ) cevap 
verdi. 

Meruim, eğlence ıecenin ıeç 
vaktine kadar devam etti. Hurma 
ıarabı oluk gibi akıyordu. Hatta 
bu ,OnGn tereflne o zaman çok 
kıymetli olan bir kaç tulum il:dlm 
taraba da aarfedildi. 
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Komıumuz Leyli hanımın ko
CUI burada detiJ. Trabzona mı 
fitmif, Enuruma mı? Bana taalu
ku olmadıjı için sormadım bile 1 
Fakat ıelecekLıif.. Şark viliyetle
riDe ıitmek ve sonra ırelmek.. Eh, 
en qajı yirmi fÜD •İirer. 

Şimdi yirmi ıüıı kafamın içinde 
bir •ene ıfbi blyüyor. Yirmi ,an 
bu 1 Hiç biter, tGkenir mi? 

KomfU)uk hazan çok iyi şeydir. 
Muell ••de yalnız kaldınıı dep 
mi? C.nınıs mlnldı. Komıuya si
deniniz • KomfUDun cam nkıldı 
detil mi? O •İze ıelir. Teklif yok, 
tekellüf yok.. Yedi ceddinize kadar 
birbirinizin ne oldujıınu bilininiz. 
Mutfakta bir ıey mi eksik, kom
fUnuzdan i•tuainiz. 

Komtulujıın uıl fİ."İn tarah, 
pek o kadar sevmedithıi bilditiniz 
kocuı uzaklara giden ırenç bir 
kadındır. 

Leyli hanım da bö) le.. Bir ıe
nedir evlenmifler, çocuk yapmlf
lar. Kocan bir ev ve i!d dükkinını 
.. tmak için yirmi filnlük bir •e
yahat ihtiyar etmif .. 

Her zaman bir birimize ırldip 
ırelditimiz için, yalnız kalmııtır 
diye annemle Leyli harımı ziya
rete ıittik. Zaten nk •ık biz oa
lara fider, onlar bize ıelirdi. 

tla kazanıyorum. Ealmi aibl .. kuıbda 
detllim. Fakat bir tarafa konmuf, 
biriktirilinit param yok. Hem faldt, 
hem de yetim bir ıenCba. EYien
mek ve drahoma vermek lmkinım 
yok. Beni bu laalimde kim alır ld? 

DGtin evinin bahçelinde bin
lerce mqale Zİf.uı ıökte ki yıldız
lara rekabet ~or ve bu metale-
lerin albnda tamhur Haleri ile Dlr-a ma't'lllalMfle fJ.kiWar· ~ 
ak..den uir cariyelerin sGieJ tar· lbamiyeli-.. 7Wa . t::J ı.-. ...W. 

18' Yirmi Gç yqmda bir rrencin anne
•ile komp hanıma gitm .. i bir az 
mGnuebebiz dltiyor, deyeceluiniz - Eter bir kadın olaa, sana 

laem slzellilbd, hem Hnetlai , 
hem de ualetlal vene mukabilin
de blç bir teY ı.temeden ....&ole 

••leamej'e razı o~ ne clenia? 
Malaammet kaduwı kolundan 

r•k•Wu 
- Kimden baUec:U1onua? de

ye baiırclL Bayle bir kadm •aran? 
Vana kimdir? 

- Hadceclea bahHdiyorum. 
- Nual? .. Hatice mi? Hiç bu 

kabil mi? 
- DGnyacla kabil olmayan bir 

.. y yoktur. Sen iti baaa bırak. 
Garecebin nuıl muvvaffak ola-
cajuD. . 

Kaclm, Muhammedi tatlı hayal
leri lçhae terkederek ptti. 

Erte8l SGnG, Mulammeclin ınu
vafakat edecetlni anlayan Hatice, 
bafka bir kadın pndercll. Bu ka
dın delikanlıya: 

- Hatice Hnin karm olmak 
IMiyor •• 

Dedi. 
Kadının iateditini Allah da i•ter. 

derler •• Hatice de meramında mu
yaffak oldu. Mamafi az mGf
lıdllt çekmedi detil. Alle•i, kendi
leri fibi uil bir kabile men•ubu
nun, Muhammet gibi hem paruız 
paJ.us, hemde yetim ve •Önük bir 
delikanlı Ue ve izdivaç bagı ile 
münuebet peyda etmesini i•teme
diler. Bu itirazlar aynı zamanda 
kok yapna bumıı bir kadının he
niz yirmi bet yapnda bir delibnh 
U.. ••leameyeceti noktama kadar 
vanyonlu. 

sa,JencUjine bakıhna Hatice, 
ha izcliy'ca bab~ım razı kılmak 
~ 0011. ..rhot ederek muvdfa
·~ .W.. H.tice, iaual)mr keneli 
d• bihaeyecek kadar ba,Gk olan 

kılan yilueliyordu. KaplDID oDIDde J902 Glmrftl. f'ii ... _bal T. A-. ,
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mlauebebb dGfmez ,. dene, 
sitmez mı.iniz? 
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Fakat Arif bey - Leyll hammm 
kocuı - karın yalnız kalmum diye 
akraba•mdan çirkin bir karıyı ça
jlrmlf, eve ıetir*lif.. Hem bekci, 

nazeri dıkkati celbedecek bir tah- 1..•'iiii1&9&11& ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;&;;.iiiiiiiiiiiiliiiiill...ılliİlli-.ıııllıiimllii•iıioiiniİİI. ıiiiMra&.iiiiMiııilira.iiiiiiia._lı&ii 
•iyet olmata bqlamlfb • 

Muhammedin bu ilk izdivaç 
bayab •aadet ve aile geçimi nok
tal nazann~an pek büyllk bir 
ehemmiyet ve kıynıeti haizdir. O, 
kocaların en mGkemmeli olmuftu. 
Hatice de ideal bir zevce idi. 

Altm11 yqmclan ıonra bir kaç 
defa ve Gat Gate evlenmek ihtlya-

~ --~• .. tereaı a.u ....... 
kendWDclen çok fazla yqlı olan 
Dk kanana yama uırdan fazla 
bir zaman .. dak kalmak metane- · 
tini •öat:ermqtir. Hatice 9nun için 
he.._ zevce, hem arkacl.., hem 
ana, laer tef olmutbm Muham-
medin l~i:ı't\ de pek uf ıeç
mlftİJ'. tıldıjına fÖre hayabn-
da yalnız ild defa Mekke civarın
da koyun otlatırken şeytana uy-
mak lstemif, koyunları bırakarak 

o zaman tehirde bulunması pek 
kolay olan evlerden birine git
mek için yola dGzülmüf, fakat her 
iki defasında da ümit etmeditf bir 
tesadüf onu bu tekil ve ıurette 
hareketten menetmiftir. 
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Aşıkları 

1 

ôtedenberi Alman Ziraatçdan 
muht:eBf memleketlerde tatbik olu
nan ziraat uulleri hakkında um\1-
mt Hd tabir kullanırlar: 

1 - Sıkı, ( kesif Ziraat ) .. 
Culture intemive 

2 - Genif, (miteveui Ziraat)*= 
Culture eıden•ive. Birinci usulle 
bir topraktan en çok miktarda ha
sılat almak için çok •ermaye yani ı 
çok pbre, çok makina v, s. kul
llanılmasını, ikinci " Genif Ziraat" 
ile de az Hrmaye, çok çaJıtm~, 
çok ıenit ekme ile toprajın inb~
ti kuvvetinden istifade etmeyi ka•t 
ederler. 

Eski alman ziraat ilimlerinin 
bu •i•tem tak•imini franswartn 
(Royer), (Ga•parin) gibi maıh\ır 
•ıronomlen bqka devir ve felql-

lere taksim ederek izah etmitlerclir: 
biz bu devir ve taluimlerindeıı bu
rada uz'°'- uzadıya bah~cek 
deİilh, yabuz memleketimizin -
,aakQ zirai tartİanna ıare k6ylG
yn, çifçiyi lıangi si.tem ziraata 
dotru Hvk ve imale etmeliyiz? 
Bizde kl)'li ·eter V&111l • sermaye 
Iİlli bitin maddi ku•~tbai, vanııı 

beıletmek emelinde olan, Mubsi· 
nia gmünde idi ve bayağı şeyler 
meD1ıilesine indiler. 

hem arkadq. .. 
Zaten ••elden beri Le1ll ha. 

mmın ıözlerinde bua kartı bqka 
bir panlb sezerdim. Beni, müna
sebetaizlitime ratnaan oraya •GrGk-

1otunu toprata mı koynıah? Tar- ~:!~ .. 1: kuy:r"et te bqka bir teY 
luana, çiflipe mi huretmeli? •aau 
y _.., bizde bir çifçi dar bir tar- Uldn çirkin kadm net' emi ka-
la~ ço~ m~ ~ .. Yefİai çnb,. 
mi?. yo• daha a:~Dİf J,ir tadad• Çaresiz,. Le,ı&yı kauQm•k 
kafi derecede mahlul e,ld• etm~- için ona da iltifatlarmuzı il>W, edi
ti mi JHihdaf etmeli? Daha dot- yorduk. ~ ıece, anne.._ yanımda 

ki almalı? Yok ColduJu lçın pek m a •uman e 
l'UIU U e P çok mu - ıeçti. Annem olmasa da bu ifrit 
I& çok ekip o derecede çok mu kan varken tene bqka türlü ola-
almalı? mazdı. · 

Hiç filphesiz az ekip çok allqfk Bir gün öğleden •onra eve ıe-
lyi bir tftfdir, ve buıfbı her mille- idim. Annem l•tanbula inmif.. Ev
tin zira~ gayesi budur ve bu olma- imizin arka tarafındaki bahçeye 
h,dır; fakat itiraf etmeliyiz ki buda çıkbm. Bakbm Leyli hanım da 
ço" . bilgi ve para ile yani maddi, kendi bahçesinde.. Anladınız ya, 
ve manevi •ermaye ve çok nufıi• ev gibi bahçelerimiz de bitifik
.Ue kabildir. Arada yalnız alçak bir duvar var. 

Hiç fÜpbe•iz, bir memlekette 
bufuı çok, töprak az ve ıayri mG
n\il ve •ermaye ilim ve fen çoksa 
:~ memleketin ziraab kesif, •ıkı 
~raate do~ bir . istikamet abr, 
fakat bilikU nufu ~ arazi çofF. 
ı.enit •ermay.e de az ise o mem
lekette yine fenni olmakla beraber 
••Dit (ute.,.ive) bir ziraatın tat
bilD zaruri dir. 

Şa.~alde memlelf,etimizha nuhuıu 
çok, arazisi lay~tli, kôJ.IGd, çift-

d•klagnı Muhai~ dudakun ü
tüne koydu. Sonra dedi ki: 

çisi azçok münevver olan yerlerinde 
sıkı, bunun alui olan yerlerinde 
ise şimdilik mallul bir tarzcla ıenif 
ziraat yapmak mecburiyetindeyiz. 

Bizde bu pakil manasile url 
bir ziraatın tatbiki (Tarla ile labo
,ratuvarın birletmui) dnate ait 
dabiU " harici bitin amiUerf• 
teıtlük ve teteb~auu, '* iae az.çok 
&amana mutevaklaftır. 

Cev41t R ... t1, 
hatırlıyordu. Cemile her ,ey, kliıt 
natı dolduran, kainataÇ81:1 veren 

Y890: Conte de Gohineau Hali diz üstünde, çıplak •J&· 
ğı omuzunda tutarak, yere ~ 
eğilen başını, bir kenardan kal· 
dırdı. (Cemile) köğsü tehheyyüç 
ı.abjren içinde karma karışık, 
fakat Ciddi,, dedi ki;_ 

- Gidiyomm,. biijyorua:a, ~ 
diyorsun. Fakat ~ seniıüm, 
~yo~ musunl Daim~ senin ola· 
tağ.un Muhsin! 

mahlQk ! Onşµı, işte orıalıkta bir 
ıeyciklez kalouyor. M~ bir 
h~ •.• Ne yapabil~ ne b~ bi~ 
ço®k ! GeJıÇ kız yavaş~ Muhsine 

~ ~· Muhsin kendini 
kayjtet~. e old~ anhyama· 
~ nt; yaptJlmı bılmeden diz 
üstü dfiltü. ve üstüne eğilen bu 
~restide hayaleti mestü bihu§ 
seyretti. &özleriuin önünde bqka 
bir sema aÇllIJtlltı. Bir an bile 
bu seadet aklına gelmiş miydi? 
Bakıyordu, bakıyordu. lztırap 
duymakla beraber ne mes'1ıttu. 
Hiç bir §eY diışünmiyordu. \al
nız seviniyordu. 

Cemile amcazadesinin ses::ıiz 
ve nihayetsiz bir temaşaya daldı· 
ğını görünce, ı.arif bir hareketle 
sırtını arkaya vererek duvara da· 
yandı, iki kolunu Muhsinin boy· 
nuna dolayarak, delikanlıyı çıl· 
dırttı, onu gözlerinden dökülen 
illhl ıııklara boğdu. Mubsinin 
alnı o kadar alçaldı, o kadar al· 
taldı ki dudaklan kml bir ete«in 
bnarma gelince, kalbi en derin 

bir şefkatle sarsı}Jl~, bu eteği 
tuttu ve öptü. O 1.&1Dan Cemile 
çıplak ayağını kaldırarak, söyle
meden e~iri olduğunu illn eden 
gencin omuzuna koydu. 

Bu bir elektrik ihtilicı oldu. 
Bu sihirli temasta en büyük kunet 
vardı. Gencin 7.llten sarı~ bü· 
tün kibir ve gururu, ıu gayri 
mah~us tazyıkm alboa düşmüş 

billur glhi kırılıverdi. Kınlan ye:. 
rin her tarafından da Efganlının 
büt.ijn vücuduna geni§ bir seadet, 
hudutsuz bir feralılık, misilsiz bir 
sevinç doldu. Aşk herkesten en 
aziz hediyesini istiyor. işte orada 
insan mağluptur ve insan severse 
her şeyini verir. 

Muhsin de namusu gibi aziz 
bildiği intikamını verdi. Daha 
ziyadesini vermek için benliğinin 
en derin uçurumlannı bile arq
brdı. O ine kadar gökten yük
sek b ildili ne vana, pereeticleeiııe 

- Muhsin, senin olacağım, 
fakat fiaıdi git. Annem, babam 
nerdeyse gelirler, seni gormesin
ler. GöP.irlerse seni öldürürle+ 
Sakın ölme Muhsin, sen beoi~ 
hayatımsım. 

Y.ile · ayağıaı çekti Mubsini 
elinden tutarak kaldırdı. Delika
nlı muti ve ~nursuz ayağa kalktl. 
Elini tutan bir kadın eli Muhai'li 
evin izbe bir tarafından soka~ 
açılan bir kapuya götürdü. kula· 
kları kirişte, etrafı dinledi. Ne 
bir ses , ne , bir nefes! Evin 
içinde bir ölüm sükllıaeti var! 
Kapıyı açarken Muhsine bir 
kere daha baktı • Bu bakış 
sanki bütün mevcudiyetini eri· 
tmiı gibi, kendiıini delikanlının 
kollan .,... ltınkweıdi .,. da-

Evin içinden doğru ayak ~ 
leri duyulunca ,Cemile derhal k\· 
pıy1 açtı ve delikanlıyı iterek~ 

...- Git, dedi: 
Mvhsin d~ 1fe tenha bir so

kakta kaldıı Arkaamda kap,ı 
divar kesiklJ. 

Bu ne süktluet, bu ne yalnızlıkl 
OttaC!ıa. kaybol•u bir ileriı var. 
Amtaaının bam gören hu gt z, 
,. tenha ve dar sokalln içinde 
l>a§ka ne ·görebilir? Gok yüzütıücı 
hudutsuz füıhati bile bu dar so
kaktan daha geniş değildir. 

Muhsin sanki Cemileyi doğ· 
madan sevmiş gibiydi. Bütün ha· 
yatı beraber geçen şu bir kaç 
dakikanın içine sığıverecek kadar 
küçüldü. O bir kaç dakikaya 
kadar Muhsin sanki yaşamı§· 
mıydı? Daha bir saat evele kadar 
ne dqündü, ne aradı, ne tllS8v
wr ettİJi8, buolan hayal mey-1 

Soııra acı acı düıüodü ı 

- Ne yaptım ? d~, bıraktım, 
gittim. Bu alça~ık olur mu? 
Korktum. Neden korktum. Neden 
bırakıp gittim ? Şimdi o nurede? 
Bir daha görmek l Yaln~ bir ker
re daha görmek ı Fakat ne u.-
man ? Asla miiqıkün olmayan 
şey ! Onu asla goremiyecelAAn, 
Ne bıir daha ne uman gorebileı
ceğini söyleye.bildim, ne de sevdi· 
ğimi... Belki şimdi benden iğre
niyor. Benim gibi sefil bir adam 
için, böyle bir genç kız neler dü
§Ünmez? O! O! Cemile!Onun aı.ap-
ları altında bir SJJltanın, bir dünya 
hakiminin ba§ı eğilmeli! Ben ki· 

mim? Neyim? Bir köpek! Cemile, 
imkan yok, beni sevmeı.. 

Muhsin bqm1 elleriniıa an
ama aldı, acı acı a&ladı. . 

Leyliya baktım. EY 
içinde bam bqka, daha 
mablak.. 

- Nanl•IDIZ Leyli 
- Vallahi evde 

mm •ılulıyor. Şıayle bir 
- Ben de Bylel Ga 

zan nanl birletiyor? 
-Yaaan 
Leyli, dudaldannda 

tebeuümle bana baktı: 

- ln.n.ia .mn 
leyim. Size erik topla 

- Hiç te fena olm 
Pat L Alçak dav 

bahçeye! Erikleri topla 
banm sofuk suyu ile 
Bakbm Leyli yanıma ı 
kimde can kalır. 

uiyetsiz, hemencecik q 
ettim ve bunu filiyab ile • 
Levliyı beJiden yakalad 
mukavemetine ratmen 
nndan 4ptiim. 

Leyli .. P san kesildi. 
- Geç kaldınız, dem 
- bert fidiyonunus, 
- Leyli bu l'ffe, bani 

'iHk yapacatım ıibl plly 

Anlamamazlıktan • 
- Ne fibi delilik? 
-Ne fibi olacak. Al 

atlayınca, bir hınız ıibi 
mza-

sonra: 
- Peki, dedi, rece 
Artık taaaYVUI' edin, d 

nim olur mu, olmaz m? 
Geceyi iple çektim. 

dokuz baçuk, ah mı..,.t 
Bahçe duvarından 

ate ta.ıafal Bakbm kapı 
ruhkta bir el , biletini 
Atetli bir el .. Bir kat 
~ Gene kar...ıak bü 
fh"dlk. Leyllyı kollanmm 
alclua. Bu derinia, bu 

aapn harildllideliti ip.bel • 
NardeyH aabala olacalt! 

ıftmek tama •• Kalkıp 
bm. Kaqımda Wr de ne 
l.eyll hUum yerine ateld 
kan dejil mi? 

Mhtemin balantımu o 
evel hiaHttl ve ellerile 
kapayarak aflamata -.Jld 

Çltldn kaclmm yui 1 
ndu. Allahm yarattıjı fQ 
ne kabahati var? Yaldutl 
demin bulantım ıeçti. T 
mek, bu yeai dindirmek i 
lanm olqadım, dudaldaruu 
•• •ene lunızlama bahçe 
dan e•e dBndGm. O ıeced 
ra Leylamn -bekçbıi me 
bir teY oldu. 

Fakat dGfGnGyordum. 
oyunu niçiıı yapb, 

Nihayet° anladım ki 
ti,.. atekine mecburen 
Jltlf.tlarµa l'Jııtlkamım . a&DlJH 

Ala, kadaa, bd.I ... 
arattınux.aa çirkinin cleria 
W..thal, C$1dan mvbtatı 
dopa ve riyua Afla ta 

• Fa~ kfr.mın için 
b~ muaikinin oagmelerinl 

- Bana dedi ki : Ben 
MubsiQl AcaIH. bunu 
.hakıka"1fn dedi DıJ? 

nill1tl.. Neden? Hep he • 
mı? Be~ ne söyledi~ni 
den soyWi. Sadec" beni 
mak için Söyledi. Ah, 
yanıyor. Ölsen daha i)li! 
•ırf kardeşini kur 
hunu yaptı. .Bqka bir 
Gonliinıü aldı, fakat 
için! kadln ne hain m 
f.tlensin, zarar yok, 
alsın ıilsıp, u.rar yok. 
azap mı, ıztırap mı veri 
sin. Eğer bu hO§una 
kim mani olabilir? 8en 
yır. Ben onun bir oyun 
nasıl ani olurum? 
ayak tozuyum. O ne iı 

şey olur. Kemi 
yapar. Tek onun İl·wuı-.t. 

da.- Ah, Cemile. Ah, 
( 
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Vakıf akarlar 

Nal 

i.31} 
•. 45 

Mat 
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müdürliiğünden: 
Miizayecleye vazolunan eı\Ulak 

N 
1 - ( t>nberli ta*ta nıolla frnari mahall,. ... rnJe bo)aeı ııokağında 3 • 5 

o. haııl'. 

N 
· 2 - Halatta tahta minare ınah:ıllesinde ~eni 'ol eoka~mJa 67 • 103 
o. hane. 

3 - ( ı;kuJarda ı;elinıı)f•de hart'ın iskeJec;inc.le 15 \e 17 No. iki dükkan. 
ı, 1 -- Galatada hacı ama mahallesin<le aı.ap kapıı;l sokağında furun 
uzerinde oda. 

5 - Üsküdanla harem ıskdesinde 5, 7 No. maklup ardıye. 
6 KasımpaşaJa turalıi baha sokağında 25 · 23 No. ana. 
.\1uddeti miiza} f'de: 16 Temmuz 929Jan 7 Ağustos 929 Çarpmba gtınu 

llat on ddrt buı; u~a kadar. 
Balada muharrer emlak kira)& \·erileceğinden mliza)t>de}e vazolunmuş

tur. Taliplerin yevmi ihaJe o]an son guıııın saat on dort buçuj;'Una kadar 
llrtnaoıeyi okumak ve teminatı mu\'8kkate ita ederek mlizayedcye ittirak et· 
lrlek li:ıre lıtanhul Evkaf n1Udürlülönde vakıf akarlar müdUrlüğüne müıa· 
taatJarı ilin olunur. 

Evsaf \"e mliftemilltı hakkında malônıat almak istel·enler bu müddet ur· 
fında müzayede odatına müracaat ederek ec.·ri misil raporlarını görebilirler. 

\lakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Asmaahında Çelebi oğlu AJaeddin mahallesinde Tahınie soka~mda S. 7 

•urnarab tahmis hana namile maruf dört eatıhlı ve beher sathı birer sala
yı mütemiJ ardiye 

M.ud(~et: 27 Temmuz 929 Cuınarteei gunü saat on dort buçuğa kadar 
. Y ırnu gün müdetle iJin eJilen halada muharrer emlakin pazarlıkla 
<~aya verilme.tine Encümeni jdarecfl karar verilmiftir. Talipler tarlDameyi 
0 ur..ak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermiyan eyleml!k için 
~9_!8nbul Evkaf miıdüri)etinde vakıf akarlar müdürlfiiüne müracaatla11 
dao olunur. 

Evuf ve mli~temtlitı hakkında 111alümat almak isteyenler müzayede 
odasındvki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
~ 1 - BalaçobpıJa Dördüncü 'akıf hanın birinci katında 27 ye 28 ye 
U7 Ye ikii&ei katıode 6 No. odalar 

2 - Ortaköyde büylik ayuma caddesindf! 18 No. hane 

3 - " ,, 6 " dükkun 
4- "v~~~~ ~" n 
5 - Betiktaıla Dikili taş mahallesinde 2-1 " ,, 
6
7 

- ~aa1 ımpaşada Mandıra sokaAmda 25.29 ,, ,, 
- Su eymaniyede Elmaruf mahallesinde 41 ,, ,, 

8 - Balatta vapur iskelesmde 15 
9 - Esk~~~i~şada Mesıhpapcamii tahtındal2 :: :: 
10- Ferıkoyunde Fransıa mezarlıfn arkaamda oda maa bodrum 
11- Çakınak~ılarda VaJde hanı camii altında 13 No. oda 
12- ~ııberli taşta yağlıkçı hanı üst katta 9 No. oda 
13- Çakmakçılar la Valdc hanı kapısı sağındaki 31-1 No. mahal 
14- ,, , ,, :solundaki 31-2 ,, 

" 15- Çarşıda bedestt mle 46·47 No. dolap kanadı önü 
16- Betik.taşta '8pur iskelesinde 33-35 No. arsa 
Müddet: 31 Temmuz 929 Çarşamba günü saat on dört buçuAa kadar 
Yirmi gün müddetle ilc1n t'dilen halada muharrer emlakin pazarlıkla 

kiraya H"riJmesine Eucumeni .ı~rece ~arar 'lier~l~iştir.l~alipler pdnameyi 
okumak ve teminat ita ederek ıı.:ara aıt tal plerını dermıyın eylemek için 
ls&anhul Evkaf miıduriyetinde 'akı f akarlar müdürliı~line müracaatları 
ilin olunur. 

EY881 ve mi_işhmıilah hakkınJa nıalumat almak iste)enler ınüzayede 
odasındaki ecri mieil raporunu okuyabilirler. 

--~~--~------

Evkaf umum müdiirlüğünden: 
Ter.koeta Tert08 ac>lü civaranda Uin Etecik mandıra namile lllanlf 

ormanınl hariç yerlerinde yani gayri mezru ...UIJinde hayvan odaUırıl· 
mak üıere 29 Atı'ıetoe 929 taribiadeo itibaren üç sene müddetle icara 
ffrileGeklir. . M\ilay..ı.ai 14 AjUltOI 929 Çarpmba guou ...a e• ~ 
kadaıdır. Talıp oleİlların Istanbul E•kaf mUdürjyetinde Onnan ,. Arua 
idaresine muracaat etmeleri. 

Istanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

4 paket Suni ipek çorap l 
2 ,, Jpek kurdele Tıranıit 
1 ,, Suni ipek gıravat 

• Balada muharrer bet kalem eşya 20/7/929 tarihinden itibaren eumar-
te•i pnu rtelİ çutanba ıGnJeıi .aat ondan on ikiye ve ond8rtten oaye
cliye kadar f•tanbul ithllat gümruğü sabf aôarmdan bilmiu,-. . • . . . . illa .... 

e azıınatınızı .. z 
ıcarethanesi en ah 

J~;Lr~Azami hizmet ~~. -

.JARTIN ~~~~a:e posta@ı ve az masraf 
Elektrikle mücehh ezmun- ... .. 

tazam kamaralan ve göverte yol
~ularına mahsus müferrah mah'il-

!er} A YD iN v a p u r u 22 
haız T e m m u z. 

Pazartesi ı~nü ~aat ıs :de 
Sırkecıden hare -

i<etle ( Ereğli, Zonguldak, Barbn, 
Kuruca Şile, Cide ) iskelelerine 
~zimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için lstanbul Em
inönü Rıhbm han 2 numaraya mü
racaat. Telefon Is. 2684 

f ıtanbul asli} e mahkemesi 6 ırn ·ı 
hukuk Jairesiııden: Fatma Mede· 

ııiye hanımın kocası Mıı~lada Dur· 
gut nahiyesinde mukim Cemal efen· 
di ile mevanelerin<le ınüteke.vvin 
ho§8Jlma davasının ikametgahının 
meçlıuliyetine binaen hakkınızda 
gıyaben cereyan eden ma~emenin 
neticesinde kanunu medeninin 134 

. iincu maddesi mucibince hopnma
ına dair sadır olan 11·6-9'29 tarihli 
htikmu havi ilamın tebliğine memur 

ıntibaşirin tahşiyeainden anlatılmıı ve 
ibuıetgalıınızın meçhuliyeti doJayi
sile telıJigat ifa edilmemit elduAun· 
elan hukuku us(ıl kanununun ahU· 
mına tevfikan tarihi ilAndan itibaren 
bir mail ıarfuıJa itiraz etmenis ve 
etmediğiniz taktirde hakkınızda gı
yaben muamelei kanuniye ifa edile
ceği iJAn olunur. 

F atih sulh dordüncü hikimlitin-
den: Mehmet efendinin Karakü)· 

de Ahit hanında 54 No. diıkkioda 
mul<im Remzi bey zimmetinde mat· 
luhu olan 4743 kurll§ tahsili zım
nında F1ttih ıulh mahkemesinden 
ist_ihsal eylediği _ilam icraya vv~· 
ımş. ve usulen ırşaJ l\ıhnan ilıı>ar· 
name halen ikame~ahı meç1ıul 
olduğundan dolayı tebliğ edileme· 
diği mubaıiri tarafından verilen 
meşrubatlan anlaşılmağla ve hakkın
da ilanen tebligata karar verilmi~ 
olduğundan tarihi illodao itibaren 
bir mah zarfında bizzat veya vekili 
kanunisi mürcaat etmediiti ve ka
nunen mesmu bir itirazda bulun· 
madığı taktirde gıyabında muame· 
lei icraiyeye leveseül olunacagı il&n 
olunur. 

1 stanbul icrasından: lsmaı1 hallı beym 
Erınanak efendiden borç aldığı beş bin 

lira)• mukabil birincı derecede 'lie bi· 
rinci eıra ipotek goeterilen Hoca pqada 
Hopyar mahallesinin atik Aeir cedit Fın· 
dıkcı ııok~ında Atik 5 ve ol defa mü· 
kerrer bq Cediı :38, 36, 40. 2. numara· 
larla ınürakkam altında uç mağuaeı ve 
içinde bir masuıa suyu ve altında 4 No. 
mağazanın mülkiyetinin rubu hieeeei ile 
intifamın sümün hieeeei ve han altında 
4 No .. bili.ha~• mağazanın mülkiyelinin 
rubu ile tntifaının sümun hie..-eai kırk 
~gün m~etle icra ~ılınan miiı.ayede
emde bq hın bet yıiı lua bedelle talibi 
uhdeaiade iee de bedeli mezkür ha~i 
liyıkıoda gôrülmeJiğinıjeıı uıW&yede bir 
&y temdit edilnıi§(ir. HuduJıı: ~ tarafı 
~ parsel No emlik r;Ql tarafı io'ıııdık 
sokağı arkası kı.,ıııen hır ıak~im altı J-6 
ve kısmen }edi par~I 1\Jo. emlik on 
tarafı Aııır efı-nıli ~oknğiylc mahduııur. 
Mesabası'. Tamam 670 arş111 terbiindooir. 

·~---- . =ı~ 

Yolcu ve ya yük nakletnıek için bir nakil vasıtası arauıgınıs HIMD 

hatıra ilk gelecek Doç kamyonudur. 
Kamyon alınırken ••ye, azami yükü en az masrafla ve en seri •urette nakledecek bir Daldl VUlla•ı 

elde etmektir. 

Menfaabnı takdir eden bir nakliye,~inin Doçlan başka kaınyon alma· 
sına imkan yoktur. 

Doç motörüniiıı ·kuvveti yokn 
şöhret kazanmıştır. 

ve arızayı hükümsüz bırak r · · la 

Şair ve tazyik görebilecek bütün aksam kimilen yüksek dereceli 
. kron ve nadyonı çeliğinden inıal edilmİ§tİr. 

Her parçasından azami hizmet beldiyebitininia... boç laamyonlanncla kullanılan en küçilk .Wa ltlle 
yeriae koamadan tazyik albnda tecrGbe eclilmiftir. 

:Frenlerde altmış beygirlik bir kuvvet inkişaf ettiren motürün Ben:ain 
sarfiyatı 95 kilometroda bir teneke benzindir. 

Dört tekerlek, hidrolik frenlerle •Ücebhezclir. Ki-rb naldiyeciHk yapmak yalnız Doç kamyonile kabildir 

Vekili umumi 
Türkiye Otomobil ve Lastik ve Taraktör kommandit şirketi. 

(Kemal Halli, Mehmet Alfat) 
ve Şürekası 

Beyo~u letikW caddeli 168 No 

Tatn aeantalıklanı 
ANKARA .... tp z.de ve terlld DIY ARiBEKIR 
lzMJR : Mahmut Celllettia B. 
KA YSFJÜ : Muhacim zade Alim 8. 
ADANA : Muharrem Hilmi B. 
GAZIA vlNT AP : Gtb:el bey Zade U.... 8. 
BURSA : NaıuM Eaat B. 

SAMSUN 
GIREsoN 
isPARTA 
MALATYA 

: PJriatti Zatle Satla Nedim n ... 
8eJler 

: E.at ef. Zatle SeJit BllAI B. 
: lam.U Zade Vahit ve flreldla 
: lntibala firketi 
: Badıla Zade TMir B. 

OT VE SAMAN MÜTEAHH1TLER1NiN 
VE ÇİFfçlLERJN NAZARI DIKKA TiNE 

Meşhur LANZ FABRiKASININ traktörle müteharrik 
ve yevmiye yirmi ilA otuz ton ot veya aaman pre.e eden 

BAL YE PRESELERI ::a1rt7:,e ;:,:; HARMAN MAKJNELER1 
SATIŞ MAHALLi : istanbul Sirkeci Mitbat Pı. Han Ahmet Rltt6 zade Mehmet lhyri 

Müştenıilitı. 38 No. ıiııkkamn zemini ıahta 
do~li uet kalla aı;ma 81i}"anı olup hanın 
birinci katındaki 13, 9, 10, No. odalarda 
beraber sene' i 4700 lıra kira ile Katalan 
efendi ııakindır. 38 No. hanın methali 
"Yardır. 40 No. magaza zemın.i çiçekli çıni 
olup senevi 4400 linı kira ile Ermanak 
efendi ki.rKıd r. Bıli No. hodrwn dıik· 
kiıııncla ayda 10 lira ıle İsmail El. kır• 
cıdır. Pınd k ııoka~nda 2 No. z,.mini çi
çekli çini mat,aı..a 4 No. mr:thaldır ayrıca 
diAer mıığDa ve altında bodorutn vardır. 
Ardiyede 800 lira kira ile Henri feterim 
kiracıdır. Han. Zemin katta çime ıo 
methali eameklnlı kale ocaıı raerdivftt 
ütlünde su depoeu birinci, ikinci, fi$üncii 
btlann ~r birinde aydınlıiı havi Gi· 
mento korıdor \ôe dolı.uzar oda ikinci vo 
üçüncü katlarda ü.,-er adet heli dordÜJlcii 
katta semini çi~ldi çini ('anıekAn aydın
lıtı terua iiç oda ve zelllİııi kırmızı sini 
ii8tü açllt teraea vardır. ı, 2 No. odalarda 
eeaevi 400 lira kira ile Kara Şükrü J.ey 
3 No. borçlwtuo ltieeesındt a 200 lira 
kin ile Mwıeafa bey 4 No. 200 lira >ile 
Abdurrahman bey kiracıdır. 5, 6 No. 
odalar bot olup eenni 350 ter lira ki
nya muteb8Dllllildir. 7 No. 200 lira ile 
Yuauf bey 11, 12 No. 400 lira kira ile 
Süreya Pllfll kiracıd r 1 No bottur 200 

Maliye kırtasiye deposu baş memurluğundan: 
Vekaleti celile hesabına :31-5-930 tarihine kadar Avrupadan gelecek ve viJAyata sevk olunacak levazıüi1 

kırtasiyenin civar iskeleluden Dolma bahçe ve Sarayburnuodftki depolara aakliyeei mahfuz §artnameei 
mucibince ve yirmi gün müddetle aleni münakasaya konufmUf olup "'n fiyat haddt liyıki gorillcttip · 
takdirde 14-8-929 tarihine müsadif Çarşamba günü !evali saat oadorlte ihalesi icra olunacağında• talip: 
olanların bir senelik nakliyataa &.edeli muhammeni olan 5000 liranın ya.de yedi buçuğu nisbetinde temi 
nall muvakkate akçesini defterdarlık vezneeine bittealim makbuzunu hamilen müddeti me-tkilre zaılırıda' 
Dolma bahçede saat kulesi ka11ısmda maliye ~rhı8İye deposunda ınütetekkil komiayonu maJuıulUlll 
müracaat eylemeleri. 

lira karaya mütehammil 11'. 14 No, 350 
lira kira ile Sm. 8eeua Ef. ıs No. 200 
lira kira ile Ahmet Celal bey 16 No. 200 
1in kin ile Gabriel El. 17, 18 Ho. 400 
Jin kira ile Kirtor Feıatyaıı ·ve tilr.U.. 
19 No. 300 tira kira ile Lütfib Fi. 2ıG No. 

bottur. 200 lira kiraya •litehammildir . , Eyi ve ze~n bir KROM MA-
21 No. 90 lira kira ile Tahein bey 22, DEM ALMAK ar~usunda 
23 No. 1-4 llİlleai 1e11eri 350 lira kira • . yıı, 
ile Kamik ve Teodor. Fi. 24. 25, 26 No. Teklıfall Rl§8r Vo)f Voyvoda Han 
450 lira kira !le Rotenberg 27, 28. ~o. No 7-10, Galata posta kutuıu 
boftur. 200 er lara kıraya ınOtebammildll'. 447ye aonderilmeJ" dir. 
~er odalar hcıttur. Han ı.- kArli&' D 1 ır · 
merdivenler mermerdir. Elektirik ve ter- J ~ul icra riyuetioden : &;r de-
kos 'ardır, Bodrum yekparedir· Fazla yınden dolayı mahcuz 1.ıtotbeyker 
malumat 9'ı9-288 doeyadadll', DiJeiz hanı k l 
namiyJe maruf i§bu gayri menkule talip mar 8 ~ nıa taksi a:ı mUıtamel bır 
olanlar temamınm kıymeti muhammellfti otomobıl 27/Temmuz/9~9 Cumarte1i 
olan 13',400 liradan hıeeeye musip mık· (U!JU saat 11-12 arasında SirkeciJe 
tanıı yUsde oou 01&betinde pey akçasını \:&kırın kahvesi onımde taksi ma 
leetiml vaae etmeleri n (29 -8· 1929) hallinde satılacaktır taliplerin ma· 
laribiade .... 16 ya kadar temdidin eoa hallindeki ıııemnruna •üracatluı 
..._,..._ ,.,.-.,. ilin olaar. ilin olunur. 

Emruı dahiliye 

VEREM 
.. ıölüt hutalıkı.n mutabueıeı 

DoldOr 

ŞEKIP HABiP 
Ayuolya Y c.rebatan H.ı illey

man aprtımanıu~.a Camarteei, P..w 
w , Çerf.Ulha e Perfellbe, Tel: llt .. 



Dt1NY ADA mevcut olanlann en .. 
rtlerind• ve en teclUzatlılanndan madut 
ltuhmaa Laboratuvar ve imalithanelerinia 
mükemmeliyeti aayeainde Avrupanm ea 
mülaim otomobil fabrikaları bupe kadar 
imil olunan bilcümle modellerin tul bir 
fibriatiai takdim eyler bu müt•ewi mo
deller 90n dencede idareli ve naziri bu· 
lwamayacak kadar ababı istirabab laaialir. ı 

Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma 

komisyonundan: 

Kuru ot ihalesi 1 ·ağustos· 929 perşembe guoü sa.at 15,30 da 
Arpa 4 vazar 
Saman • S puarteai • 

lzmir ve civarındaki kıtaat hayvaoatının ihtiyacı olan Kuru ot , arpa , 8&IDUl , 

ayrı ayn şaıtna.elerle ve kapalı wfla milnabaya bn........ ihaleleri . ytbnda 
yuılı tarih ve sa.atlarda Irmirde kıılada mii&tahkem mevki aatın alma koml8)'0D~d~ 
yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek içiıı komiıtynouwm• ve miblakua,. itti· 
rak etmek için de lzmirde mezkUı komisyona mliracaatlan • 

Darıca ve çubahanedeki kıtaat hayvans:!ı ihtiyacı <'1an kuru ot kapalı sarfla ve 
ayrı ayrı ,.rtnamelerle münakuaytı lcon~IU'. İlııllea.ft 29-wmaa-~ 

gilnii saat 14 te lmıitte .A9keri satın alıra komisyoııunda yap~~-. Talıp&eriu 
prtoame suretini görmek ilıre komisyonumuza ve mftnakaaya iJlirak 19m de 1.-.. 
teki mezk.ür komilyona miııacaatlm . 

A rtvio hudut taburu ihtiyacı olan ıılır eti; erİmif sade yala , IMılgur , arpa., .• • 
odan, kapalı urfla münakuaya ltoamU§tur. ihah* 28 • temam • 929 taribin~e 

paı.ar günü saat 14 te artviade ukeri 1atıo alma komisyonunda yapılacaktır. Talıp
lerin artvindeki me7.k0r komisyona muracaatlar •. 

A ııkeri ihtiyacı içia 4ı25 adet numwıeei gibi portatif çadH' aleai munakaMya kon· 
mllflur illaJeli 8-Ağueta. 9"l9 .Peqeaabe pıau aaıı& l4&e bmil)'oua-•wle .yap•· 

lacaktır taliplerin prtname suretini komisyonumuzdan almalan ve prtnamedelci tar> 
da teıminatlarile komisyona muracaatları. . 

O rdu için beheri 200 yardalık 800000 makara kapalı zarfla alınacaktır. lbaleaı 
10.ağıutoe-929 cumartesi günü saat 15 te yapılaalkbt', Taliplerin şartname ..,... 

tiai komisyonumuzdan almalan ve numunelerini komisyonumuzda gdrmeleri •• ihale 
.. tından ewel teklifnamelerini te'minatlari) le beraber komisyonumuza vermeleri. 

T iredeki kıtaatm ilıtı}a ı olan sığır eli kapalı zarfla miınakasa)a konmuştur •. iha
lesi S.ağustos 1929 pazartesi günu saat 16 da tirede ukeri satın alma komıayo • 

nunda yap lacaktır. Talıplerin prtname suretini kornisy •numuıda gormeleri ve tok. 
lıfııamelerioi temınatlarıyle heraber tiredeki ıııezkür komisyona vermeleri. 
·O smanı~ede bulunan kıtaat ha vaııatı ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla munak ... 

ya konm ştur. ihalesi 8 · Ağustos · 929 Pe11,8mbe gunu saat 14 te Diyarbe
kır askeri satın alma komİ")Onunda )apılaeaktır taliplerin mimakuaya iftirak ve 
teraıtini aolamal.: uzre Di)arbekirdeki mezkur komisyona muracaatları. 

A skeri ihtiyacı için 3000 çift uker fotini kapalı zarfla münakasaya kOlllllUftur • 
lhaleei 11-apstos-9'29 pa.ar günu saat 14 te komisyonumuz munakaaa aaloııunda 

1apılacaktır. Taliplerin ~rtname auretıni yırmi kunlf mukabilinde almalan Ye tek· 
lifoameJerini şartnamedeki tar1.da ihzar ile komisyon riyaetioe vermeleri • 

Hadımköy Satın alnia komisyonundan: 
Çatalcanın Hadımkoyundelr.i kıtaat için aleni müoıkuaya konulan ıeytiu yap, 

aytİD Uııesi, iizüm, ~ ve patatese taliplerin verdiği fiat ,pahalı görül4ii1üodea 
it.leleri 29 tuunuz 929 tePihiae mo.lif 'pUılrte9İ giinft IJÜ l4-1",39-1Sol~l6da 
Hadımkö Satm alma komısyonunda yapılacaktır. Taliplerin muayyoo güade nw ... 
{n.JerİD~ flOrmek Ye münakuay&-İ§tİl'-ik- et•ek Vare komteyenumuu mmacaatlan İlla 
olunur. 

Hadımköy Satın alına komisyonundan : 
Çaıalcanııı fladımkoyundekl kıtaat için ihale edileceği illn edilen arpa. gaz, 

pe) oır, şeker, koınure ihale gunıiııde talip zobu. etmediğinden pazarlıkla mubayaa 
olunacak! r. ihaleleri 28 · Temmuz • 929 tarihine mÜMdif par.ar gilnu aut 1' . H, 
30 . 15 . 15,30 • 16 da Hadımköy Satın ala komisyonunda yapılacaklar. Taliploria 
prtoame ve numuneleı iııi g rmeleri n te'minatlarHe komtayonumuzda hazır bulma
malar ilan olunur 

Jandarma imalathane müdüriyetinden: 
1717129 Çal'fWlha giınü saat 10 da mukarrer olan kapalı aaıf :miiJıa. 

kaM ına talıp zuhur etmeyen 10555 melle kaputluk ltumlf puarlıkla 
~ alıı:acaktır. Pazarlık 24n/29 Çar3amba günü saat 10 da l.tadbulda 

l'orpedo C 4 

Kabryole C 4 

Kapalı [Conduite lnteri 

Odun 
Çeki 
1000 : Topcu atıı mektebi i~n ) 
400 : Mesaha taburu • ) Bir §alnamode 
500 : Maltepe Lisesi • ) 

.--

800 : Topcu ve Nakliye Mektebi için ) . 
500 : Gedikli Kü. Za. Mp. • ) Bır şartnamede 

Aakeri Mektepler için Münakasa)& konulup talibi zuhur etme}en ve p~lı~la 
satın alınmua iltn edibniş iken yine talibi zuhur etmeyen ballda mahallerıle haza· 
larında aıiktarlan muharrer Odunlar üç şartnamede olarak tekrar paVlrlığı ~T~· 
muz-929 pazartCli günü saat onbeşte i ra kıhnınalc üzere tın alınacaktır. Talıplerıo 
c:a•eleri içiD komiayonllllluz& m caatları v~ iftirak 'n de puarlık mahallıode 

bulunul1DU1 ilin olunur. 

• • Kirible kömürü 
Ton 
500 : 
800 

2S 
000 
400 
450 ı 
50 
15 

8040 

AKeri Tıbbi~e mektebi için 
Ha~ Hutaneei igin 
Piy.de &tlf mektebi i9in 
Harbi1e Mektebi için 
Kulelı Liaesi . in 
GilMne~ .. 
Halııcu;ıtlu Liwi içill 
Maltepe Liaeai ~iD 

• 
Bir p!'tnamede 

• 

• 

Ballda 111ikdar ve -mahılleri mtıUrrer 3(N() Ton Kiribli Kömilril Kea ba1ida 
muharrer i.pretleri veçbile ayrı ayrı 5 kıt'a 1111Damede olarak kapalı urf münaka
sası suretile 1&tın alınacaktır. Münakaaalan 29 • Temmuz · 929 pazartesi günü saat 
14,30 da Harbiye Mektebi yemekhaneleri 'Orindeld münakua mahallinde icra kıb
-'ttır. Taliplerin prtmmae1eri '9111 aezkür kema,ona müncutlan ıre iftirlk için 
de prtnaıneleri veçhile hazırla)a<'.akları telclif mf'ktuplannı ilmaber mukabilinde 
komiayoou mezki'lr riyuetine vermeleri il&n olunur. 

.lolı: Kömurü 
Too 

••• 
100 : Kuleli I is~si ve orta n1ektebi için. 
50 : Askeri Tıbbı) e Mekteba tatbikat Hutaııeıi için. 

100 : Harbiye M~ktebı için. 

250 
Batıda maktar ve mahalleri muharrer 250 Ton KQk Kcııııurii bir şartnamede 

olarak kapalı zarf munah•ı~ suretile utan ıalınacaktır. Muı• fil 29 • Temınuz • 
9'ı9 Pazartesi guniı alat 15,30 da Harbiye Mektebi yemekluı ı unundeki muna· 

Torpt> 

Berlin C " 

Familyal C 6 

Bakır köyünde barut fabrikalarında imiltı harbi,e + lstambul aahnalma komisyonundan: + 
••••••••••••••••••••• M '\ıhafız böluğü i~in 700 kiio Sade yağı ve 325 çelci Odun munakasaya k 

nıuıtur, ihaleleri ayn ayrı ve lL • Ağustos • 929 Puar gunu 11&1t 14 de 
kılınacaktır. lta)& talip olanların mezkftr gun ve saatta komisyonda hazır 
maları. 

Sanatlar mektebi için 500 çeki Odun mimakasa,a konulmuştur. ihalesi 18 
929 pazar güııü saat 15 te icra kalınacaktır. itaya talip olaolana aem· 

muracaatları. 

t .. ~~~~?:!~~I ordu &atınalma komisyonundan: 
"bat zabltlitüae : 

Eskişehirde bultınan hava kıtatınan üC ayllk 72000 kilo Ekmeti kapalı ad 
H&e :tO gün 'blitddede mevki miinabaaya .a ediJmittir. 3 • 8 • 929 Cumutelİ 
nl aut 14 de ihaleli icra lubaaeatıodaa fMbumelİlli görmek içia her gtlD 
milnakuaya 'iftirak edeceklerin nk.ta muayyeniııd41 kapalı zarflarile ve teaial& 
raluile birlikle komİlyoea muracaatlan. 

E sk.ifeııir kıtaat bayvaııaıanın ihtiyacı için bit ay adında puarbkla ...... 
edilen arpaya talip zuhur«medpdeo yenidma Aleni earette 8-7G • • 

itibaren 2(; gün müddetle müaakuaya konularak 29-7-929 pazartesi ll&t lt te • 
icra edilmek iizre prıy paralarile komiayona müracaatlan. 

Muğla birinci dağ A. K. 
Kilo 

Ekmek 
Sığır eti 
Sade yagı 
Arpa 
Yulaf 

255000 
70400 
6400 

88270 
88270 

Mı ğlada bulunan birinci datalaymın 1 t91rini evvel 929 ta • 
30. t·ylul 930 tarihine kadar bir senelik ihti)aCı bulunan cins 
·miktarı yukarıda yazılt dort kalem erzak kapalı zarf usu]u ile 
temmuz 929 tarihinden itibaren münakasaya konulmu~tur 3 
929 da ihmalei kati}esi yapılacaktır talip olanların şeraiti anla 
üzre muğlada dağ livası mübayaa ~e münakasa kom:)iyonuna 
caat etmeleri ilin olunur 

kasa maha11inde icra lcılanacaktır, Taliplerin §&rtnaınesi i~ı.ı komisyonumma ve 
iftirak içinde prtaameai veçbill hazırlayacakları teklif mektuplarını ilmaber mu· 1 t b ı G • • • • ki • b 
kabihnde komisyonu riyasetine vermeleri illn olunur. s an u umru erı aş 

c::::~~::~~~~!?.~::~~~!Z~~~~~~::::::ı müdürlüğtın.ıc 
22425 Kilo muhtelifülciııa boya ve le\'aııma ile 50 adet boya fırçaı : Kapalı 

wf1a ibaleei 6 ağu.ltoe 929 tarihine ınüsadif salı günü eaat On dörtte. Gümrük Kimyr.hanesiııde münhal 30 lira asli •euıla kimyepr 
Deııia kuvvetleri ihtiyacı i~in yukarıda mıkdarı )&&1h muhtelifülcinı boya ve için evvelce yapılan illn üzerine resmen müracaat etmit Wma 

....._. ile 50.adet boya &rçuı kapalı arfla muoakuaa: k-onmuştur. ŞartıwDeaiai mtisabıka icra edilmek üzere 'ET-7·929 Cumartesi ıüü eaıt dok. 
~ ilteyenlerin her gün, itasına talif bulunaolanıı ballda muharrer gün ve bur.-·Lta v--ı·•-= 14-·meyi müst-hibeo lıtanbul """~'eri ı.. ... al 
11&1tte Kaanpepda deniır: satınalma komısyonuna mfiTacaatları. yUA - .ıu uu.a - 8.,...._. ..,.. 

+ • + _do..;,,,rl,;,..;üiin.:..;,.. _de_hua~ ..... r _bul_un_mala_r_•·~-~---............... -__, 
10,000 Kilo EIYU iltüpü 22 Temmuı • 929 paııarteeı güııü aaat 1 b 1 e h 1 A •• 

tg:: ~n~ =Üllüpi ~;:m~~b-~ ~~i güntl.... stan u ıt a at gum 
15.S da muoakuai aleniye ile ibaleei. 

Milli Mudafa Deniz Kuvftltleri ambar ihtiyacı i~ halıda mııtiarrer mal&em• gu"" ee mu•• du•• rıu•• gu"" ee nde hizalarında muhaırer gün ve aaatta ihaleleri icra edileoelttır. Şartnamelerini görmek 
isteyenlerin her gün vermek i8teyenlerin de yevmi ihalede muharaer 1Utta kasua· 
pq&da Deniz Levazım Satın alma komüyonuna muracaatları. 

lstanhul sıhhi müesseseler mübayaat 
komisyonu riyasetinden 

Heybeli adada kiıiıı verem aaııatoryomunda iki pavyona yapılacak 
blörifor tertibatile bir pavyonda ikmali nevakıs inpatm tanzim edi· 
len olbaptaki prtname Ye keıifumeei ve~hile Ye 1 O Ağustoe 929 
Cumartesi güntl 1aat 15 te ihaleai icra edilmek tilre kapalı zarf uıu
lile miilıabaaya konmuttur. Bu baptaki prtaameleri görmek ve fazla 

Tahmiaen 70 suadık bobin Ye defter hılııtde 
sigara kiğıdı: tranıit: 

18 Kap tehi §İ~ hre ittııl 
Balada muharrer iki kalem e§yanın 24-7·929 Çal18nba 

bilmüzayede satılarak ibalei kaeiyeainia iora edileo.pıdM tal 
lerin yevmi mc.kurda lstanbul ithalat ,~mröll aat11 anb.nna mil 
caat eylemeleri ilin olunur. 


