
Gençlige 
ikinci 

Hitabım. 
Size geçen makalemde vatan 

..,kından bahsettim. Fakat, her aşk 
gibi onun da ortaklık kabul etme
diğini söylemedim. Ayni derecede 
hern kendi fani derimizi sevelim, 
heın de onu .. Vatan qkında böyle 
bir pazarlık ancak demagogların 
harcıdır. Bu nevi düzme aşıklar ise 
hir müddet sokaklarda hüküm sü
rerler, lakin, günün birinde bir ka
labalığın ayaklan albnda ezilmek 
" . ~ın. 

Vatan sert ve titiz bir mafUka
dır, olmaya ki kendisini, kendisin
den bir şey beklemek için seveseni:ı. 

6nun en ziyade tiksindiği tip, botbin 
ve botpesent insan tipidir. Ona, hiç 
bir şahsi menfaat gözetmeden, bilii 
kcıyt ve §Cırt gönül batlayacaksınız. 
Yatan o kadar sert bir maşuka
dar ki ancak kendi yolus;ıda can 
Verenleri ebediyete, yani kendi 
visaline layık bulur; öbürleri ile 
muamelesi samimi değildir; zira, 
onian bir jiin gelip başka sevda-

lar alabilir, zira onlar, bir gün gelip 
tanın, terefin, debdebe ve ikbalin 
Panlbsı içinde kaybolabilir. Onun 
içindir ki vatan en ziyade atsız 
aansız müptelalara meyleder, çün
kü o en ziyade bunların omu:ıla
nna dayanarak yükselir ; onun 
güzelliğine, onun sihJıatine, onun 
hakasına hizmet eden de bunlardır. 
"Alman vatanı, meçhul mühendisle
rin, meçhul mimarların ve meçhul 
•melenin eseridir." sgzü tarihi bir 
hakıkatin ifadesidir. 

Tiirk vatwımm ihtiyacı, bugün, 
her şeyden evel, bu isimsiz yapı-
cılar ordusunadır. O kendi etrafında 
ah re ztır ile vaktini geçiren ka
ra sevdalılardan artık bıkmış usan
nıışbr. Kendisini bir an evel b~
ka vatanlar derecesine yükseltecek 
J.·olJan bekliyor. Eski ve asil bir 
Varlık olduğu için, yar ve ağyar 
Önüne o asalete göre bir kurum, 
bir düzen ve bir debdebe ile çık
nıak istiyor. Hakıkaten, ne zama
na kadar bu perişanlık, bu bakım
sızlık içinde kalacak? 

Vakıa, her keı bilir ki o bir 
.. devlet düşkünü,, dür, şimdiye ka
dar görmediği servet, ikbal ve ih
tişam yoktur; lakin, işte en ziyade 
hunun için değil midir ki kendini, 
enıaali arasında eksikli hissedi
Jor; hicabından kızanyor, ve hi-
~p ancak necip ruhlann aaçbğı 
uır kokudur. 

Kendi aramızda "vatan meı'e · 
lesini" bu tarza koyduktan sonra, 
•rtık her hareketimizin, her fiili
DIİzin bir "vatani vazife" mahiye
tini alması lazım geldiğini hisse
deriz. Her fey onun için, her şey 
onun şerefi, rahatı, ikbi.l ve saa
deti için ••• Ve biz eğer bir küçük 
"ilk mektep,, hocuı isek, bileceğiz 
ki çocukları okuturken yaptığımız 
alelade bir maişet ve meslek işi 
değil, en yüksek bir "vatan vazife
si" dir. Eğer, tarlasını eşen bir 
reçper isek, bileceğiz ki alnımızdan 
akan ter, kendi karnımızı doyurmak 
Yoluna değil, vatana bir refah yılı 
temin etmek içindir. Eğer, hüku
nıet dairelerinin birinde dördüncü, 
beşinci derecede bir memur isek, 
bileceğiz ki bu mihnet ve meşakkate 
katlanışımızın sebebı kuru boğazı
mızın derdi değil, kocaman devlet 
nıekaoizmasmm bir cüz'ü olduğu
muz içindir. E~er fabrikada bır 
a!"ele, sokakta bir şoför isek, 
bıleceğiz ki biz Türk vatanında, 
~vrupa ıayinin, smaatının, ma-
ıne hayabnın Türk vatanında 

ilk piştar kollarıyız. Maksadımız 
yalnız fu kadar gündelik alıp bu
kadarla goçinnaek değildir; ayni 
zamanda ve belki her şeyden evci 
bu sayi, bu sınaatı, bu makine 
hayabnı Avrupadaki seviyesine 
~•karmak kaygusudur. 
. işte memleketimizde, her sınıf 
ınsan arasında bu şuur ve bu aşk 
hasıl olur olmaz, milletin her ferdi 
al~Iade hayabn baskısından tama
mıyle kurtulmuş ve te elli verici 
b
1
ir ideal mıntakaya yükselmiş 

o acaktır. 

~ernleketimizde zaman zaman 
~endani hissettiren dedirginlik 
oz~nluk midelerin açlığından' 

değıl, gönüllerin boşluğundandır. 
Vaktaki, siz henüz tarih"mizde 

1 elgrat ::ıdresı: Js...ır. 
Telefon: lıtanbul 

JUınlıuri} et icin, halk içiu Manbul, Ankar C.ıddesi 
"İKDAM,. Yurdu 

Yarin lfomisyonda laltdiri lli-.meı 
lte-.'etlerinin vaz'lveti l<onusulacalc 

Yunanlılarla, ri'iiii;ii 
müz.akerat inkı- M 
taa uğradıktan 

sonra hasıl olan 
vaziyet, alınacak 
ilk t e d b irlerin 
tatbikini z arurl 
kıh yordu. 

Uzun :ıaman
danberi bir çok 
müzak e r e 1 e r e 
mevzu tetkil e
den i h t il iflar 
halledildiği halde 
nih a y et k Gçük 
bir pürüzün her 
şeyi akim bırak
ması yunanlıla

rın timdiye ka
dar takıp ettik
leri k anşık ve 
dolambaçlı yol
lan aydınlattı. 

İnkıtadan so
nra tarafeynin 
alacağı vaziyetin 
ne olacağı henüz. 
kestirilemezse de, 
bu inkıta umu
mi vaziyeti bir 
haylı işkal etmek 
tedir. 

Mukabele 
bil11ıisil 

ilk vaz'ıyet 
Yunan 

edilt•cek yunan emlakinden : 
muralıas larmın oturduğu 
Zarifi Apartmam 

Gayri nıubadillerin huk.uku, bu 
inkıtadan en fazla 'IDiiteestir olan 
cihettir. Bunun içindir iri hükumet 
mevcut zaran asgari dereceye in
dirmek gayesiyle Yunanlı emlakine 
vaz'ıyet etmek suretiyle mukabele 
bilmisilde bulunacaktır. Bu hususta 
hazırlanan kanunun tatbikatı için 
bugün yann defterdarlığa emir 
verilecektir. Mevcut Yunanlı emli
kinin gayri mubadillerimi:ıin huku
kunu temin edecek derecede ol
madığı malumdur. 

Fakat zararın asgari haddine 
indirilmesi için tevessül edilmesi 
icap eden tedbirlerin başında mu
kabele bilmisil esası bulunmakta
dır. Noktai na:ıarlanmızdan esaslı 
fedakarlıklar yapmıt olmaklığımı:ıa 
ratmen, yunanlılann firari rumlarm 

kabulü meselesinde bu derece ısrar 
ederek inkıtaa sebebiyet vermele
rine mukabil, tatbik edeceğimiz 

bu kanun anlaşmak istemeyen 
yunanWara yerinde bir mukabele 
teşkil edecektir. 

Takdiri kı ynıet heyetleri 
İnkıtadan sonra takdiri kıymet 

heyetlerinin vaziyeti garip bir şekil 
almıştır. Bu noktayı halletmek içn. 
komisyon yarın bir içtima aktede~ 
cek ve bir karar verecektir. 

Komisyonun vaziyeti 
Müzakerabn inkıtaından sonra 

Nuhtelit Mubadele komisyonunun 
mesaisine hittam verileceği riva
yet olunmaktaydı. Y apbtımız tah-
kikata nazaran böyle bir \'aziyet 
mevwubaha değildir, komisyon 

mutat tekilde m· 
esaiane devam et
mektedir. Esesen 
komisyonun lağvi 
için tarafeyin • 

den birinini tal
epte bulunması 

icap etmektedir. 
Fakat inkıtaa ra
tmen böyle bir 
talebin vuku bu· 
lacağı pek az mu
htemel addedi • 
lmetedir. 

Son vazi)et 
inkıtaı takip 

eden günlerde va
ziyetin tebeddül
ünü icap ettircek 
yeni bir hadise 
zuhur etmemiştir. 
Yunanlıların no
ktai nazarımıza ka 
bul ettiklerini bil
dirmesinden evel 
de vaziyetin det
işmesi kabil de-
dilclir. 
Tevtik 

Kamil B. 

fik vaz'ıyet edil("cek Yunan emllkind~n: 
Mübadele komis}onun.ın toplandığı hma 

Tevfik Kimil 
beyin bugünlerde 
Ankaraya avdeti 
muhtemel dejldir,. 

emsali görülmemiş bir ha~I~ ile 
bu ideal mıntakaya gireceksınız. ve 
arkanızdan her sınıf halkı oraya 
çekeceksiniz' o vakit v~tanın her 
tarafı her biriniz için bır "cephe,, 
kadar mühim ve her işi bir askeri 
vazife kadar ulvi, mübarek ve te· 

refli olacakbr · Rİ 
akup KAD 

Vasıf bey geldi 
Ağustos bidayetinde Berlinde 

toplanacak Beynelm 1 1 Parlamen
tolar ittihadı konıre ine Türkiye 
murahhası olarp lftirak edecek 
olan sabık Maarif vekili Vasıf B, 
diln lzmirden tebrimize gelmiıtir. 
V uıf 8. talimat almak Gzere An· 
karaya ficlecektir. 

-..... --

bul cihetindeki sinemalardan biri • 
sinin 340 senesindenberi bir bileti 
müteaddit defalar istimal etmek, 
bazen de biletleri pulsuz. kullanmak 
suretiyle hazineyi izrar ettiği hak
kında Defterdarlığa bir ihbar vaki 
olduğunu yazıyordu. Fılhakika Na
z.ı m efendi isminde bir ğenç Defter 
darbj"a böyle bir ihbarda bulun-
muştur. 

Bu gencin ifadesine nazaran 
sinema sahibi müteaddit kontrola 
rağmen bir bileti bir kaç defa is
timal etmiştir. Ayni zamanda bu 
ıui istimal keyfiyeti yalnız lstan
bul cihetindeki sinemada değil, 

yene ayni adamlar tarafından 

idare edilmekte olan Beyoğlunda
ki diğer iki sinemada da vaki ol
maktadır. 

Diğer taraftan bu müessese, 
damga kanununun mevkıi mer'iyete 
vaz'ından evvel, damga kanununa 
muhalif olarak pulsuz bilet istima
lini itiyat edindigi için memurlar 
tarafından hakkında bir kaç defa 
zabıt varakası tutulmuş ve birinci
sinde 700 kiısür lira ceza tarh 
edildiği halde gene tahsil eda -
memiştir 

Yapılan tahmini bir nesaba • 
re bu müessesenin şimdiye kadar 
kaçırdığı kazanç vergisi, damga pu
lu, belediye resmi 15000 liraya ba
lig olmaktad?r. 

Defterdarlık bu suiistimal me
selesini ehemiyetle tahkik etmek
tedir. Gerek bu müessesenin tuttu
ğu müteaddit defterleri, gereks ait. 
olduğu maliye tahsil şubesinin def
terleri tetkik edilecektir. 

Reşit Saffet B. 
izahat verdi 

irtişa hadisesi tahkikatına dün
i:le devam olunmuştur. 

Dün mevkuflardan Nesim Ma-
zelyah, Leon Fresko efendiler 
İsticvap olunmuşlardır. 

Daha bir nevi irtişa rezaletle
rinin mevcudiyetinden bahseden 
.. L' Economisft d' Orientu gazete
sinin sahibi Retit Saffet bey, dün 
bu mesele etrafında izahat vermek 
üzre müddei umumi Kenan beyi 
ziyaret etmiştir. 

Reşit Saffet beyin tekrar ma
lumatına müracaat edilmesi muh
temeldir. 

E,ırka binasında 

konferans salonu 
Halk fırkuı binasının ılst ka

bnda yapılan konferans salonunun 
bu gün küşat resmi yapılacaktır. 

Bu merasime İsmet ve kazım 
paşalar ile meb'uslar ve fırka e
manet, vilayet, kolordu ve cemi
yetler erkim davetlidir. Saat 16da 
başlayacak olan küşat resmind"e 
fehir bandosu bulunacak ve med' -
uvine mükellef bir çay ziyafeti 
kefide edilecektir. 

Liman doJdu, taşb. Ne antre
polarda yer var, ne mavunaJarda 1 
Bu sıkınbh vaziyeti iktisat vekale
tine izah için Ankaraya giden ti
caret odası rapörtörü Galip Bah
tiyar bey dün avdet etmiştir. 

Buhranın izalesi i ç i n icap 
eden tetkikatı yapmak ve bazı 

tedabir almak üzere maliye ve-

ki.leti muhasebei umumiye müdü
rü Faik b. de lstanbula gelmiştir. 

Faik b. maliye vekaletinin müsaa
desiyle açılmış ve bilahare kapan-
mış olan Kuruçeşmede, Üsküdarda, 
Haliçte eşhasa ait antrepoları tek
rar açbrmak)a me~J(Ul olacaktır. 

~0.1aliit ~ümrüğü miı.;jrQ 
Mcmdulı Bey 

Bunlar da bklıı.:ı tıklım dolu
dur. İthalat gümrüjü fazla mal
ların cinsi belli olmadığı İÇ• 
in gümruk resminin ne kadar 
tutacağını henüz tespit edeme• 
miştir. 

Abnaıı ıualüm.lta ~ (fre limana 

Antrcposızlıktan Antropo haline ifrağ edilen lnönü vapuru 
Şerimizdeki antrepo buhranı ve ı yeni tarifenin tatbiki zamanı olaır 

limana fazla ,~len esya hakkında • "'şrİnievvele kadar fazla efya ge-
tahkikat y.. ektir. Çilnkü fazla mal getir-
apbk. Lim-

1 
mekten maksat eşyayı bir an evel 

ana o ka - az bir resimle geçinnektir. Bittabi' 
dar çok et· yeni tarifenin tatbikinde qyamn 
ya gelmit- arkası kesilecektir. Fakat salihi-
tir ki, de- yetdar zevat fazla eşyanın ancak 
niz.deki ma · kışlık ihtiyaca kifayet edebileceği-
llardan bir ni söylüyorlar. 
kısmı Jiim· Limana gelen eşyadan en fazla-
rük anbar· sı manifatura, gramofon , yünlü, 
lannda yer ipekli eşya, otomobil ve aksamı 
kalmadığı i- ve )istik ayak kabıdır. Eşyalarım 
çin hili d- çıkartmayan lstanbuldan bazı ve 
enizde du- vapurların döndüğü bile söyleniyor 
duruyor. fakat gümrükler baş müdürü: 

Bu yakın- - Biz büyle şey duymadık olsa 
Jarda bazı a- duyardık, diyor. 

Liman şirketinin mea'uliyeti al
bnda lnöniı vapuruna 20 mavnalık 
eşya konulmuftur. Bu vapur .da 
dolduğu için şimdi aatrepo halıne 
ifrağ edilecek yeni vapur aranmak-

ntrepolar a
çılmış ve g- 7üiıp-Babtiy ar B. 
alataya rapte tiJmiştir, 

lstanbul ithalat gömrüğünün 

S anbar S antreposu bulunmaktadır. 

Hoca Yak U fl 
Tahkikatımıza nazaran h•lkm 

efkir ve hissiyatı diniyeırini men
faati şahsiyesi için tahrik etmekle 
maznun Hoca Yakubun muhake
mesine Balikeıirde baılanmışbr. 

ta.dır. 

40,000 yerine 12.,000 
Senelik vergisini az göstermek 

için defterdarlık memurlarına riş
vet tekJif eden şirket hakkındaki 
tahkikata devam edilmektedir. 
Şirket senevi hükumete vermekte 
ol.~uğu 40 _bin lirayı 12 bin lira 
gostermek ıstemiştir. 

Bir şehir ınlize~i açılı) or 
Şehremaneti bir şehir müzeılİ 

tesis etmiye karar vermiştir. Bu 
müze için 200,250 bin lira kadar 
para lizımdır.Binaenaleyh beş veyJ 
on senede ikmali derpiş edilmek
tedir. Tesisata 930 bidayetinde 
başlanacakbr. 

--··-
Vilfi) et bUtçeHİ 

Vilayet bütçesi t~maın':n ıhz~r 
edilmittir. Muha•ebeı hususı)e mu-

Mısırlılarla Fenerbahçe takımı bupn karşılaşacaklar. l.Jun MıaırWar 
Tak.simde bir ekzersiz maçı yapblar 

dürü Cemal bey b ilçeyi hamilen 
Çartamba ıunü Ankaraya gidecek 
ve bütçenin bir an evel tasdiki için 
vekiletler nezdinde teşebbuste 

bulunacakbr. /Spor ıütunum,,ma tafıiüit var 



' 1 
terakki 

/,/arı nu ( lı.si rı·ı ... ini11 /ıusu i 
b11 uıt·l.tulıu ılt • Jı • ıu li\t,tftı (ti.un 
0 · t~olıi ,. ~u:ı tı·lı rıtı n lıır uıul <ı
rriri rıe:ılimt• rdrı . ..ı, li'tıij!., rlığı-
111/11 lmlıırıJıı. 

• 1-cuhı "nin tı l.i. uıiiliine re .,ıın

,_jj/,ı ın: ~tl• t;I' , t11ı· ınJ[ıli::ı·t> )H

:ı mış lıır mııhfırll) ı ı/11 1.cımi/ıli. 

/Ju 1 t'fi.İl.tı) a /,!..iİlf' "·' 11i :(;111on

<lıı liı/iı~o ( J u ı iıu/ıı) ı ,. O:ıd.ıı 

( nı biiı ;;ı .. j<1J rııı ~f'lu j 1 rl<ı ~·ı/.arı 

l 11 J!O:Pl«'tıtn ;.:.iin<lelil. ·'"''~' üı; 
milı ıııı ıııı~lııı) ı ı:ı ·~11.,·lr1tılir. 

,ı...·on ı/ej·a 11o:(·r tarajlut/<1rı 11ıu

owlılak he.<tıl u ı:.< n• "'/Jıırly ,l/11il,. 

in .cnJI ~otışı h••nii:. ıJ.·i u:i/y,ınu 

ııılııwmı~tır. /Jrnıd /,j jııp<ınyıılı 

rejilwııız 01111 ıhı l![.IJ.!f'<lf' lııruAll ! 

,,uzari tlıl. "''"'' ,.,,/lınlm ıwl;
ltı §U: .4:u:lıi ı.~nii ... t>llıtt('ı ~en' ~ini 

iıirulı: ı tnırıni§. t~",.:.ttlt•n;n ılk J,ul
landılı nıcıtbaıı mnkirıasırıın re$mi
llİ 1:ördüm: Ankara ı·adde$İnde 
ufak emafm lrarı, :ıarf ı·e ba§lık 
luuıııalc için lwllnntlıklnrı rıuıkiııa

lar 11ıbi ehemmiyetsiz, lr·iiı·iik ıe 
lralii~tür bir O) 11111 ak. Bu 11ünkü 
malr·inaları ıst· hımı.<i •ııretıe 

Amerikndtı )U/'tırılıııı1 17 ıleı·nu
(rotatif) darı ıbarelliı. HPr lıirı 

•aatıe 80,0lJO nmlıcı ba"yor. Drı 
soyeıle Ajuhi ult1ııı1 dulrikatla 
1,360,()()1) nıl!hayı lrolaylık/a ~ı

kamıa,lrtadır ! 

Bu teruı.Aiılnı ""'"'""'• iirk
tiim. 

Aıohi 'nin ıtırtıylarıııdan, lıaıcı
di! ı:e tet·~iaı Mrt.1isl~rinden, ~er· 

m•yHiııden llahudeıeh dejtilim; 
.ta1J4ıııı na;;ara tJlın•ııu; bu btıpla 
bir /ilıir edinebilirıiniz. 

Bir de henıli )·ıırdıımıı:ıa gele
lim. " ikdam ., tanı atıız be~ $ene 
e~el Cevdet Bey tarajiııdaıı ilıdo.s 
Pdildi. Eı·et, _4$a/ıi lr·adar r•ki ıle
gı/. 

Lakin aııım yüzde biri lrllıltır 
o/$un t<ıkamıil f'debıldih mi ? f:,ıe

metlik. Bunun hikm.ıi11i ııe~·irdi#(i-
1111;; karanlık •~11•/erıle arumulıyı:ı;_ 

Muçahito, i!.iııı i . llıdıil H111ııi
din nıuaııırıdır. O, }apo11 1111/lrırıı 
}'iilrjeltmelr, bi3İmlri ise tıirlıleri in
dirmek iıtetli. Bıitıin ıaponlnr ohıı
ılulur, yuztlılar. Biz onrnh bu 
çiiıılerde İ§e ba~lı)otu:ı. Jtıporıyıı-

11111 ılu \'aziyeıı tıpkı bizimki 11i
biılir. Ayni hcıl oraıla dtı, buraıla 
da tekerrür ediyor. 

lıııallah opıi semereyi bi:ı de 
p/.J~ ederiz. - C. N. 

· "•1 derdimiz 
•• 

latanblll Terko• au tirketi mü
dürü 111. Kaıtello btıuıbulun ıu 

meselesi hakkında Nafia vekaleti 
ile ırörüşmek üzre reçenlerde An
karaya gitmitti. M. Kastello Ter
koı meaeleai için ieap eden tenıaa

larlarda buluaduktaB aonra teh
~zc avdet edecektir. 

Kadıköy elektiriği 
Şehremaneti ile Kadıköy ve 

-Oıküdar elektirik şirketi arasında 
ki müzakerat bitmiştir. Verilen ka
rara nazaran şirket Kadıkoy cihe
inde elektirik fabrikası yapmayacak, 
fakat buna mul<abil şebekeyi teni 
edecektir. 

Macera romanı : 6 

Müthiş şeyi -
Jlaurice Leblanc 

Bnekel verain İıabel yüzmek 
lıil}iordu _ \ irmi dakıka rnııra 

)al, ıolüın girdabına }&na~mamak 
la loı•ral.cr, ::iiıııonla habcli kur
lardı. 

Zaten deniz dc>, karnını doyur
duğu içiıı, ynaş yava~ bükiınet 
bulmağa ba~lamı~tı. K<ipüldcr 
Jagılılı, dalgalar 9indi. O zamana 
kadar faabel ile ~imonu da yata 
almış bulunuyorlardı. kaıa:ıede
lerc •lerhal yeni elbiselPr getirdi
ler. lzal.ıel bu korkuno; dakikalara 
ra~ınen sinirlerine hakim olınuı 
ve bayılınaını~tı. 

Yat 'ür' aılc uzaklastı. liran· 
sıı •ahiline kadar yeni lıir ha
di'e olmadı. Simon bir iki dPfa 
aşagıya, genç kızın kaın 

ındi. 

Hic lıir "e~ ve ~ada olıtıad~ı
na gcıre, lzhel uyuy.1r ·ı·ıııeıcıı. 
Fakat ~iınon biliyord,ı ki, fa. 
\ıel gordüğti \'t' geçirdiği ıııaı11~1 

Kiirtik katil 

Halasını vuran 171 
yaşında çocuk 

Cinayette iınam efendi
nin tt"lkini de nıiiessir 

olmuş 

Bundan bir müddet eni Ka
'1mpaşada Yeni çeşmede 19 yaşı -
ndaki genç halası Müeyyet hanımı 
öldüren 17 y'4ındaki Bürhanettin
in mu~ akemesine dün ağır ceza 
mahkemesinde başlandı. 

Katil, sar19ın, soluk benizli. 
aaçlan biriyantinli, zaif bir gençti

Bürhanettin cinayeti naS1l yap
tığını ~yle anlattı: 

-
0 Vak'a gece.si beni imam 

Mehmet efendi evine çağırdı, git
tim. Bana Müeyyetin ahlakının su
kut etmekte olduğunu, Kağıt
h a n e d e bazı erkeklerle atla 
gezinti yaptıgını, Necdet isminde 
bir gençle münasebette bulundu
irunu söyledi. 

Ben de zaten Müeyyet hali.kın
da bir çok fena feyler işidiyordum. 
Eve gelince bütün bunlvn Müey -

yete aöyledim. Beni tersledi. Ağır 
sözler aöyleyerek tahkir etti . İşte 
bundan ıonra ne yapbjıımı bilmi
yorum.,. 

Katilin bu aöderinden sonra 
vekili muhakemenin hafiyen icrasını 
iıtedi. Mahl<eme bu talebi reddetti. 

Bundan sonra Müeyyet hanıma 
ait ba:ıı mektuplar okundu . 

Müteakıben ~ahitler dinlendi. 
Bunlar Emine, Kadriye ve Sabiha 
hanımlardı. 

Vak•adan sonra c:inayetin vu
kua geldiği eve ır irdiklcrini ve 
cinayete ıahit olduklannı •Öylecli
ler- Şahitler dinlendikten •onra 
Vekil Sadi rı.a bey, müvekkilinin 
Heıeyam itioafı ile malül bulundu

ğunu, binaenaleyh tıbbı adlice mü
şahede altına alınmasını istedi 
ve mahkemeye bau mektublarla, 
bu felakete sebep olan gencin 
resmini verdi. Mahkeme evel emi
rde Bilrhanettinin valdeai Nazmiye, 

kardeti Sabahat hAnımlarla imam 
Mehmet, poliı ibrahim ve Necmi, 
inzibat memuru Yuıuf efendilerin 
,ahit sıfatiyle celpleri, ıııüşahede 

albna alınmak tibetinin reletek 
celsede karar albna alınması için 
muhakemeyi 19 ağuatooa bıraktı. 

-· 
Bir kızı kaçırdılar 

Tahta kalede Hamza pata so
kağında oturan hamal Dervişin 

üvey kııı 18 yaf1nda Remziy .. , 
Siitlütede oturan Bekir ve Hıfzı 

tarafındaa kaçmlmıtbr. Remziye.Un 
anaıiyle balıaaı Siitlü<eye gidereı. 

lı.u.lannı iıtemi41eraede üıtelik bir 
de daya.k yemişlerdir. Bekir ve 
Hıfıı poliı<e yalaalaıımışbr. 

.Behçet bey geldi 
l•tanbul maarifi hakkında Ma

arif velı.iletiııe iıahat vermek üz
ere bir hafta oel Ankaraya ıri

den maarif emini Behçet 8- dün 
tehrimize aydet etmiştir. 

ranrn müthiş hatırası içinde, dü
~tü~ü ~arsıntıdan el'an kurtulama
ını~tır. 

Saat dürde doğru ufuk gent 
karardı. Uıı;ureuzluğun bu ilk 
mübq~iri yattakileri tela§• dü
şiirdii. Fakat lıPrrket wr,iıı, Di
)('I' artık g11riinıııü~tü. 

':I atın •alıilıi 1..ont dt> Bangı'.· 

ve Simon dürbıinle ~alıilc bak
tıkları zaman her ikis; nin ag1.ııı

dan ayııı zamanda bir 'aylıa kop
tu. Sahildeki en muhteşem otel· 
!er çatır çatır yıkılıyordu. Çok 
geçmeden bir alev gtıründü. Alev 
büyüdü, gcni§lcdi. 

Oiyep yaıııyor. 
Sahilde ~aokın bir ioean ka

labaliQı, eaA• eola koşuyor. Kont: 
- Muhakkak bir zelıele olu

yor, dedi. Şu maheerc bak! 
Daha yakından denizin bir 

hamle içind,. "lllıili nllak bullak 
etti~i gorüldii. Simoııuıı unün· 
.ı,.ki ıırııılirı·~iıı ve lı·ııı rin yıkıl· 
dıl'!ını ~urdüler. 

Telsızler, ı ,a reiıı l,triu. va
purunun batıığıııı hahcr veriyor
lardı, denizdeki foliikeı karalara 

~~==~--------~ınakalını kimmiş? 

ıŞüpheli adam 
!adliyeye verildi. 

-
Oiin Galatasarayc!a bir aı,artnıanın iL t katı 

yandı ve söndiirüldü 

~fabnt şiir Suikast davası 
-----

Haraket gazetesi Dün bir şahit 
aleyhindeki dava daha dinlenildi. 
Konyada da dava Tevfik Kamil beyin 

a~ılıp haremi 
açılnıadığı sorulacak Hayriye ll. ne diyor'! 

Efki.ri umuaıiyeyi tehyiç ede -
cek Jaahiyette ae9riyatta bulun
makJa maznun Hareket r•zete.-i
nin sahip ve Jaüclürii mu'ıılleri 

aleyhine •üddei umumili.lır.çe ilı.ame 
edilen davaya dün ü~üncü t.eaa 
mahkemesinde devam edilmişfu. 

Maznunlann vekilleri lıu nepi
yaıtla efkarı tehyiç eduek bir tey 
bulunmadığını , yazının eski devre 
matuf olduirunu aöyleyerek beraat 
talebinde bulundular-

Mahl<eme, evel emirde h~f,i
senin efkirı tehyiç davası ol~~sı 
dolayısiyle maznunların da bizzat 
mehkemede bu 1 u nmalanna ve 
.. Alev Yagmuru ,, ismindeki şiirin 
alınmış olduğu, Konyada müntetir 

"Halka doğru., gazetes; hakkında 

mahalli miiddei umumiligint:e dava 
açılıp açılmad1gının oradan ie:ti)i
mına karar verdi ve muhakeme 29 
temmuza bırakıldı. -

Berberlerin n1ektebi 
Berberler cemiyeti BeyoğlundalS 

temmuıda bir berber mektebi aça
cakb . Bu hususta Ankaradan pro
gramla, talimatname gelmediğinden 

mektebin açılması tehir edilmitti • 
Mektep Beyoğlunda Galata Saray 
mektebi karşısında bir berber dük
kanının üstünde açılacakbr. 

Kursa ıs i hanım, 15 i erlaek 
olmak üıere 30 talebe alınacaktır. 

Kura müddeti 3 aydır. 3 ay 
aoua mezua olanlara birer veıilıa 
verilecektir. Veailı.a alanlar büyiüı 
dükkialarda staj görecekler, bun
dan sonra umumi ;mtihana tabi 
tutulacaklardu • İmtihanda b;rind 
ve it.inci gelenlere nıükafat veri
letektir: 

Yakında berberler <emiyetinin 
yeniden heyeti idare intihabı ya
pılatakbr. 

kadar uzarınıtstı. Rıhtıma yığılan 

halle bir tarafa kıııııldanııyordıı. 
Bu insan mah~eri, \attığı afetin 
orta&ında yatın geldiğini larl.et
medi. lıı"8nlarda ıeces8ÜS ve me
rak kaybolıııu~, herkes kendi en· 
di~ı-~i içinde )'a~ıyordu. '\' alnız 
lıir kaı; gMl'let·i lıavaılıs almak 
için )ala ı:eldiltr. =.:ııııon müm
kün mertelıe •uallrrden ı..a~tı. 

Siıııoıı baba,,ıııı Diyepte lıildi~i 
için meral.. ı·diyordu. ~ehr<' çıkıp 
ta haLelle bir otele yerle~tikten 

eoora Simonun ilk işi l•aba~ını 

aramak oldu. Bir i~ için Pariete 
kalan baba~ının ancak ntesi ı;un 
avdet edebileceAini o~rendi_ 

Simon doAru otele di.ındü. l<·a· 
kat ızenç kızın yorQunluk almak 
için oda ma kapanmış olduıcunu 
(iğrendi. Simona da· geceye kadar 
yalnıa kalmak ietediğini bilıliro·ıı 
balıer bırlloknıı§tı. Sinıoıı hakiki 
manaaını bOııradan aııladıtıı lııı 
haber karıısındn hır a, ~a~ırılı. 
Edvard'a gitti, unu da lıulaıııa· 
yıııı-.ı Diyep 5()1.al.lannda dola~

maga batladı. 
Zelzelenin tahribatı ilk anıla 

1 Atır ceaa mahkemeai dün sui 
kaıt •au\lllu K.ııdriye 1'anım da
VMJna ait bir tahidi ""1ıa dinle
miftir. Bu tahit latanbul melı'uıv 
T eıtfik Ki.ail lıeyiıı lıaruai Hay
riy~ H. dil'. 

'Nayriye lıanııa, Kadriye haaım 
meaeleaine ait ae lıilcliti hakkında 

ı'eia bey tarahadaın sorulan suale 
şu cevabı vel'ıaiftir. 

-••Kadriye hanım bir ıün t.a
na , .. terek kocasındaıı ala.atı 

olan nafakya dair Gui hazretlerine 
baıı maruzatta bulunacatuu ve 
benim tavaaautuıau i.stedi. 

' Ben kabul etmedim, fakat bu, 
~üphcleadiğimden değil, böyle bir 
ziyarete lüzuz ırörmediğimdendir. 
Başka bir malümabm yoktur.,, 

1 

İstinabe evrakı İzmire gönde
rilmek üzre dün postaya verilmiştir. - - -
Bir senede gelen 
ecnebi seyyahlar. -Ali İl<tiaat mecl'si tarahndan 
yapılan resmi bir ani.et neticesine 
ıröre, 1927,...,. Türkiyeye ırelen e<
nebiler 30227 kişidir. 

Seyyah vapurluı 'ıle relip 24 
ve ya <ta saat aonra •Ulaealer bu 
yeküna dahil deirildir - Bunların 
mıktan senede enu 10,000 talı..ıin 
ediliyor. 

lktiaat mecliainin anlı.eti rakam
larına göre yukanki 39227 eenebi
den 2326li latanbula, S223ü iie iz
mire ırelmi,lerdir. 

Bu 30'127 rcnebiain tabiiyetleri 
şunlardır: 3831 Bulrar, 321S Ro
manyalı, 3092 Yunanlı, 2'14 Yu

goslavyalı, 2695 ltalyan, 1639 Fra
nsn:, 1486 lngiliz, 1469 Amerilıı:alı, 

1337 Alman, lu97 Suriyeli, 1097 
Arnavut, 939 lranlı va. n. 

ıaııııedildiği kadar azim d"ğildi. 
DiJrpte ilk defa vul.ua gelen bu 
zelzele e>naMnda tahtelarz kor· 
kwıç 'esler de işitmi~ti. Zaten 
halkı tetbi~ eden de lıu olmuştur_ 
Siınon in~aııca l.llyiat olmadığını 
da n~reııdi. Liikiıı raegeldif!i ada
mların lıqısinin güzümle geçiri
len korkunun izl~ri beli olu)ordu. 

A,ırJardao lıeri yerine otur
mu~, ıelzele gormcnıi~ ol;m bu 
lıavalisiniıı bCıyle hirden bire ~r
sılması, herkesin ıi'abını da sarıı
nıı~tı. 

Kalker LaLanııı natamam rah
atını, "la reine \larie. \apurun
uıı gW.leri üniinde Laıtı~ıııı goren 
Simon keııdi kendine wruyordu: 

- Ne oluyor? Ne olacak? 
Simon o ge.-e, daha olmazsa 

erte~i sabah miifarakat edec•·kıi. 
Fakat haba>ıııııı gele .. eği bir an
da lıııylc bir nıüfarakat yerinde 
olamazdı. Kendi kendine: 

- haLel hana bir akıl verir, 
ona µüre hareket ederiz dt>di. 

Gcı·e olıııu~tu. Otı-le ılı 'lıtlü ve 
nişııııfı,ına ·haber l!•mılı-rıli. Bıı 

Zabıta, hak kında ki 
tahkıkata 

tamik edecektir. 

Pendikte ubıtaca yakalanan 
Abidin isminde b!r adamın üze
rinden çıkan evrak bir zarf deru
nunda polis tarafından müddei 
umumiliğe teslim edilmi~tir. 

Evre'!.k meyanında, dün de ya
zdığımıı. ğibi, bazı makamata 
hitaben yazılan mektuplar tetkik 
olunmaktadır. 

Müddei umumiJik C\ır.kı müs
tantik! erden birine ,·erecektir. 
Dün Abidin • tekrar polis müdür
lütüne ır ö ndcrilmittir. Tahkikat 
devam etmektedir. -

Tapu ka)ıtları 
Tapu ka)'tlarından hukuki kıy

metlerini kaybetmiş olanların tas
fiyeleri kakkındaki kanun Maliye 
vekaletinden defterdarlılalara tebliir 
edilmiştir. Bu kanuna nazaran tapu 
defterleripde mukayyet oldufıu 
halde gayn re•mİ surette bilahara 
başkasının mülkiyeti altına geçen 
ve kanunu medeninin mtriyet me\·
kiine rirdiği tarihe kadar böylece 
meuul lıulunan bajı, bahçe, veya 
araalann on bes, diğer arazinin de 
10 sene malik sifatiyle bunları 
nİza51z tasarrufu albnola bulunduran 
ıilyetleri namına tapu dairelerince 
tescili icra ve aliıkadarlarına tapu
lan ita edilir. 

Şı.ı kadar var ki kayıt tarihin
den itibarea üç sene zarfında ala
kadarların mahkemeye r.üracaatla 
birin<i fıkradaki mülkiy .. t iktiaabı 

sebepleri aleylıine dava aç•aia 
salahiyetleri vardır. 

Bir gayrı menkul için tapuda 
aynı zamanda iki ve daha zi
yade kimse için bunların araların
da tedavüle iıtinat etmeksizin ka· 
yt mevtut olduğu ıörülürae, ka
yıt hizasına muv.akkat şerh veri
lerek nihayet iki a} zarfında mah

kemeye müracaat etmeleri zım

nında alakadarlara tebligat icra 
edilir. Bu müddet zarfında mah
kemeye müra<aat edilmediği tak

dirde tapu memuru muhtelif kayıt 
sahiplerinden hangisinin mala ma
lik olması lazım reldifıi hakkında 

noktai •aıannı izah ederek k.,y
fiyetin karara rapbnı resmen ma
hkemeden talep eyler. Bu kabil 

davalardaki harç ve masraflar te
cil edilerek ileride haksız çıkan 

taraftan İ.ıitifa edilir. 

Bu kıuıunua ne suretle tatbilıı: 

edilecepi röaterir lıir aiıamaa -
me hazırlanmalı.ta oldup defter
darhia lıildirilmiştir. 

Maçkadaki cadde 
Harlıiyedcn Maçkaya açtlatak 

yeni cadde ~in ııfak lıir ihti!Af 
kalmıftır. Harbiye mektebinin aa
treain" çıkılan ıaerdivealere ait 
olan bu meaele halledilir edilmez 
eadde açılacaktır, 

defa hü~bütün şa§ırdı. Mis Bek
efild otelde tleğildı. Bir eaat ev
vel oda-ından inmi~, Simona bir 
mektup bırakmış ve otelden çı
kıp gitmişti. 

Nereye'? 
Simon otPldd1>11 izahat i•-tedi. 

J\inı-ı· onun İ•tt>dif!i izahatı vere
medi. Yalnız otel ı;auıonlarından 
biri, genç kızın kendi~ini tara>•Ut 
eden bir gemi tayfa,,ıyla beraher 
gittiğini 8t•yledi. 

Sinıon mektubu aldı, bir kah
veye ı;irdi ve ~u ,surları okudu: 

.,Simon, 
"Sana büyük bir emniyet ve 

itimadı nefisle yazıyorum . Şu 
satırların ~ende yeis. kin ve me
raret bırakmamasını da bütün 
gönlünle istiyorum. 

"~inıoıı, b11 çok aldanmı~ız. 
A~kımız, şaıııimi ve JÜksek aşkı
mız, lıiitün ruhumuza hakim bu
lun'a '•: ha)atımızııı ı:;aycsi ol
sa da, bu a,k loiziııı ye~anc vazi
feıııiz '" nazııııııııız değildir. Bt
ral11·r kaçarken_ bu hareket lw. 
niııı için olünıden lıa~ka çare-i 
olma,·an hir bethahtııı, kendi "'-

D 11'111!: ft !hı aı ır D aı t 
Bir "Cn•• tabanca'' t" ~ ,, 

dün ağzına ~ıkt• ar 
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Sultan Ahmette Kabaaakalıl' 1 

ili Mu oturan manifaturacı .Refik bel', 
yanında müstahdem Üsküplü Hil" a 
seyin sefaletten müteessiren ~ 
bancayı airzına aıkarak intihar •1' ıııa 
Jaİ4tir. 

.Bir genç boğuldu 
Kuleli liae.i talebuinden Kadıl 

) il 

1 

efendi bir sınıfta iki sene kalar.ır ı. 
alaya sevk olunmasından müteuiff" L11 
evvelki akşam Heybeli ada vapıY B11 
riyle Haydarpa~aya geçmekte ilı•' ıı. 
kendini denize atm:' ve boğı'I- ltıı 
muştur. 

Kazaııat 
Ezilenler 

Şeför Yusufun idvesindefti _. 
eaobll Taluimdt 16 yafllMla Tef" 
filıı: İtmiade bir lı.uaduraeı t""' 
na çarparak yarala11114tır. bi 

Kavgalar dil 

Bıçak teşhiri l:rn 
lın 
ba 

ı. 
le 
() 

b 
•u 
lıi 
ıı 

e 
Kasımpaşada arabaeı ı. . 

ve Muhsin kavııa etmişler, M.,hıil' •a 
bıçak çektiğinden yakalanmıftıı' 

Bir kadını dövdüler in 
•ı 

Ka11mpa .. da Y orıranc• M~ 
fanın karısı Leman H. ile BakP' 
Aralan kavıra etmifler, Arsl~ l9 
anaaı Emine hanım, Leman ltaıı" C 
mı dövmüşlerdir. -

lnkilap miizeei 
İnkilap müzesi ittihaz olu-" 

Gazi Hı- nİD Şitlideki ikiıaetı~ ı.. 
larmda irap eden tadilat rap~ 
ve bina boyanmıştır. 

Münoin tetlüli11e çahtaa bef ~ V 

Büyillı: millet mecliai açıldık.,, d 
ıonra Ankaraya gidecek ve ıailıl" b 
ye kona.ak enalan meb'uatard-' ii 
to plıyacakbr. 

Tak8im meydanı r 

Takıim meydanının tevV 
devam edilmektedir. Meydan 1ıöf 
rü üzeriodelai sarı taşlarla teftll 
edilecektir. 

Meydanın kö,esine iaabet •"" 
milli garaj ile apJeabaneoio yı•ıl' 
maaına bu hafta başlanacaktır. 

liiıııeti namnıa ihtiyar edeci 
bir han·ketti. Oylıı dr((il nıi, "i' 
moıı? ~aadete layık vlırıak #. 
ne yaptık? :\c h'criibt: ı;e~irdı~ 
Gayretimi:ı. nedir'? Gı•.ı a~ı Jtil 
tük nıü? 

"Ben rok diisiindiin Siııı•"" 
".\ ~ ' 

Dı-niıiıı alıp {!"tiirdiilhi zavnflıl~ 
hiılii ı:ozünıüıı ıınündedir. ııııııl~ 
rın da haıırasını omrüm ofJıı~' 
unutıııayaçağım. lkinıizi de du;~ 
dünı. iİlürkeıı gıırdüğiim 8nıırı~r 
de düşündüm. Hatırla, ondıııı '.' 
ölürken bana amaııet etti~İ pil 
kaç mücevherden lıah"dİ) «rd~: 
Bunlar kayboldu_ Bu ıı}a t~n' 
için bir şeydir. . dl 

•Simon ~u kısa zaman içııı ,
geçirdiğimiz felAketleri- rııiı#1 r 
rek hayatımız için allahıP b' 
ihtarı ~t>klinde kabul etmtk : 
!emiyorum . Fakat i•tiyorıı~ 
bu biıe 'ftıyatı başka ceptı.e -1 
g<irmeğe alıştırsııı. Daha asıl 
daha cesur bir ruh '.,/;re m JI' 
tla çarpışmağı öğretsin. Bıı kB lı' 
k~i öldükten sonra enin ,e ıl 
nim hayatta kalmamız ı.aaf dr~ 

1 IJiınıe 

1 



Ankaralılarm Dahiliye vekili Muharebe 
fesekkürü Şükrü Kaya B. olacak mı? 

· Pariste yeni 
tevkifler a) 1 k T!irk hükumeti y •\uanietana 

, t J d u~ı pek ııazik 'e ·• genıleman ,. 

(Siird, 21 (A.A] Paris, 1.°2 [A.A} 
.8".raunnştı: Lausanne ınunhcde
lınm iftirak kabul etmez bir cüz'ü 
olan emlake mütednir dokuzu· 
•ıcu ıır t k ı·· ·· b'h' 11 o o unun ra ı ıne uıu· 

\'afakat cııııi .. ti. Bu nıuaıncle)i fili· 
~-~uı~l ık la tnuif cdebiliri~. Çünkü 
b ~ır.k 1) t' protokoliiıı harfi) en tat· 

11 kıni iHemck hakkım hai%di. 

lstanbul, 22 ( A.A J 
Ankara şehremanetinden Büyük 

Millet Meclisi riyasetine gelen 
cevabi telgraf metni şudur: 

İstanbul B. M. Meclisi reisi Ka· 

zım paşa hazretlerine. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve 
Umumi müfettiş İbra}ıim Tali be
yler, saat 10 de ş~hrimize gelmiş
lerdir. 

Şangay, 21 [A.A] 
Havas ajansı muhabiri telgrafla 

bildiriyor: 
Çin - Rus ihtifiifının sulhan hal

l~dileceğini tahmıne müsait bazı 
.emareler ve alümetler mevcuttur. 
Rusya ile Çinin mali ve dahili si
xaset sahasında maruz bulunduk
ları müşkülatın bu iki hükumetin 
bir harp teşebbüsüne !!':rişmelerine 
mani olduf;u da beyan ediliyor. 
Bunun içindir ki şim~ıkı vak'alara 
iki tarafın biribirini k'>rkutmağa 
matuf hareket ve teşebbüsleri na
j?arile bakılması liizım gelir. 

Zabıta komünistlerin bir Ağus
tosta yapmak tasavvurunda bulun
duklan nümayişler dolayisiyle ih
tiyati tedbirler almakta devam, 
eylemektedir. Bu cümleden olarak 
dün 95 kişi tevkif edilmiştir . 

. u~ıatıi tan tiirk ga)rİ ııınhadillc
rırıın emlal..."ini a) ııeıı iade) e ah· 

ı l'll ını rhunlu. Pu arl\Zi ç )'uunn 
( ( \ 1 ti ) . 1 . . ı li mu ıanr ) ı·r e~ıırıııı:;, tn ı · 
) l'lcri ı,.'liçmüe. füze m• ~ 
d" ) uııanhlar f ndt n gn; ri nıul ~ 
ı~lerle uzla~ı :ılı ıdilcr. De' Jeti· 

llıız ııoıı derece neznkc.•t etti; Ah· 
hnda bir, il..i itilUfıııımc iınzııla<lı. 

Yunanlıların J.ötü niH·tinc Jı.ı· 
:aı:~~17• kı lıunluıı hile ic;a etmedi. 
• u.,.,kcrclcr uc.:\ıım etti. Bu gün, 
)arın d«:rkcu ip koıım •. -

Ankaraka zuhur eden yangın
dan dolayı ked ~rlerimize iştirak 
buyrulduğunu bıldiren telgraftan 
umumi belediye meclisinde okundu 
Gerek şal:: si devletleri .., e gerek 
B. M. Meciisi na mınn ib al ve iz
har buyurulan sam:mi .tlaka ve 
şefkatten dolayı minnet ve şük
ranlarımızı {ehir mımına ve şahsi 
tazimatlarımla birlikte arzeylerim • 

efendim. 

1 >ön lıu\.uk sem• cı.·cl )llJ11l· 
~18 ı luzım gt•1c'n i~e :şimdi ba~lı
İ on11~ Bu teehhür türk ntandıış-
llrını edalrte duçar etli. 

_11 Yunanit1tan müze,·ver pasapon· 
larP gide ) . :.ı- • • ._. b n rum ano gen uooınesıoı 
s.sır· u ıne ' 1 ·ı ı. N" . ·~ •ap"' 8 11 e e ı c .arı~tırıyor. u;ın • 
i ell u dahili b'r i tir. O nımlar )U· 

0
gu1' ~~ dctildir. e, bu işle mubade

•t:·~ın . uzaltan, yak1ndan oe müııa· 
Da t etı varuıd' 

h De,letimizin M:nelerdenheri 
~~ıh terdiği huluııi niyet ho~ çıktı. 

ld tı# .. d~kihuctimiz lıürriyctini istirdat 
Tef> fı 1Yor. Büyük Millet Mecliei w-a

.,.. L~d~n. kabul edilen iki mukabele a, d~I nıı.•ı! kanununu hükumet artık 
ı cdığı gibi tatbika kadirdir. 

inıt 

·nllıl31 

Bııııl 
ldll~tf 
du;ııır 
flfljl 

ıuı ' 
iği ııı' 
ordt1~ 
be11ıı" 

l·ı ·Yunanın böy1e lıir siynset &a· 
l 1 ıınd,. ıw mnkıat takip ettiği hi· 
bncnıez. Yeni haric.İ)e vekili, her 

alde, işine iyi b,.şlaoıad.ı. 
l Bö) le aıli mc 'clelerdc hır çı· 

1 
arau, itilaf cdcnı<') en lıir devlet· 

~l ııaısıl lıü~ uk ~şler güriikbilir ! 
b a ol a para)a taalluk eden hir 

u llt1ta Lu mertelıc aktıilik, hm· 
•uzluk k . J k .1 ~ lı' ' ımzı c;ıhk, maıçı ı eucn 
ır de, lctlı· te riki mt•sainin ma· 

tıa ıoı 1 k' ~ .. 
nrı ama ·tan acızız. 

Sti~üude bu kodnr di>neklik 
eden hiri, bir malınlle bakkalı ol· 
•a vuunla he abı kc erdik. 

. l: llnauhlanu ipi ile kuyu)a 
Uıilc.. • · b · d ti d b u 1C) Cl'Cğını l r C a a a 
ıuadık. 

l 
Hükfıruetimiz artık ııerbcstir. 

912 denlıcri uuıg<lur olan biçare 
Ga)ri nıuLadilleriıı yaralarını wr· 
tıınlıdır. l3uııun vakti çoktan 
eluıiştir. 

Pat küt 
k Ciluuı lıarlıi son Lıarpti; bu na· 
a.raıı -tuk du) nıu~tuk. 

K~Uog misakı ile harp denilen 
~:b~ı u ulc ınha)ct \Crihmeti. Çuı 
L~ ~~yedt:~ de • )an~lmı)~rsak • 
ij ~c ıka) ı ımza etwışJerJı. lıu.z 
ıerıne imza ! 

L.: lhi)n görmediğimiz~ z11hip ola· 
ra hu hakıkaıları ka)dfdi)Orm.. 

Burua mukahjl. uuık şatkı.a. 
~lançul')ada rus ve ~io aıs:kerlcrl 
tğuşu)or. Bol,'lışaLiıirler, la\,.in 

kalım Kcllog miı:ıakmı İm7.a 
~eni ·r. hUeder ceuıİ) etinde aza 
lanı r bu hareket karı,ıısında uc 

) p.ıı.caklar? 

. !!;ger )' ırmi dört bu ccn· 
durdurmazlarsa Cicevredeki 

illetler cewiyeti t;ara), İspan;)'a· 
da Lir ıatodur \'e Kellog miı.akı 
&~zel ) j%ılmış bir ~zcte mnk.alc
ınden Laşka bir fC) değildir. 

•at üzerinde harbi ilga et· 
lllcdcn e\ el lıarıı sebeplerini or
tadan kal<lırınak gerekti. 

( Şu 'utunlıırdn im hakikntı de
alnrla ) azdık; hatta bir k.nç giın 

cvel .· ı 1 1 , ~ çın ı er c ruslnnn boı;u~nıa· 
ları ılıt' l' . ırna ı olduğunu dn aÇJkça 
&v ledik T 1 . . . l l 
r..:ı · ınııuımız 'an ış { c-
ı:ı• mı~. • 

M nçurya işınde Jap ııya birı· 
ocı dcrnccdc alakada d Bak J 
bu ıniıhinı ıhtilufta r Jr. 8 

un 
de}tcek? M Hain apol D)Dl ldııe 
bekli)oruz. nı Hrsız ı ıs 

. Çi i.p i Hıtilllflara {;il) et ını ii· 
~ıt hır ır.eıuıindır. Pat. küt ı .. 
ıle · "d uır az 
. rı gı erse hal \ e mevki bir çok 
ı) ı U) un uzlukllra hada" 1 b" lir U . o a ı· 

· zak • rkta hır umumı harıı? 

1 
Acaba Kellog misakmn imza· 

k~rı nı koyanlar bıı harbi na ıl tev· 
ıf. edPrler: ellerindeki teyit ku,._ 

;:;
1

• ~edir.? .iktisadi tehdit rovyet· 
ıçıo hıttır; çünkü aovy me· 

:leketleri zaten bütün dün)adan 
yrı 'e uuk y pyorlar. 

Hmh., Cihan barbindeu 1enra, 

V"li ı·e Şelırt'llıini uf'ldli 
! TC\'Ztıt 

lstanbul, 22 [A.AJ 

Büyük millet meclisi reisi Kazım 
paşa hauetleri Trabzon ve Riz.e 
valiJcrine aşağıdaki telgrafı gön
dermişlerdir: 

Trabzun ve Rize vilayetlerine: 
Asim :ı.ayiab mucip olan hadi-

15ati ahireden dolayı halkın keder 
tees.Grlerine iştirak ve milletimb:in 
bu gibi felaketlerden masun kal
ması temenniyatında bulunduğu
muzu Büyük Millet Meclisi namına 
arzeder ve duçari felaket olanlara 
beyani taziyet olunmasını rica ede
rim efendim • 

Büyuk Millt.,t .Mecliıi Reisi 
Kazım 

Davis kuıJası 
Bcrlin, 21 ( A . A ) 

Avrupa mınhkasına mahsus 

Daviıı kupası için yapılan tenis 

maçlarında Amerikalılar sıfıra karşı 

beş ile Almanlarp galip gelmişler

dir. --·- ---
SırıJlar, Bu.lga.rlar 

Zagrep, 21 [A. A) 

Gaz.eteler Yugoslavyanın Sofya 
efirinin Bulgar hariciye nanriyle 
gönqmüş olduğunu, bu mülakabn 
iki memleket münasebabndaki ger
ginliği gid_erebileceğini yazıyor. 

Tasdik edecekler 
Paris, 22 (A.AJ 

Gaz.etelerin bir çoğu borçlar 

hakkındaki itilaflann tasdikını elim 
fakat zaruri bir hal &ureti addet

mektedir. 

Motosiklı~tle sıçraına 
P ris, 22 [ A • A ) 

Matin gazetesi Arras tan istih

bar ediyor: Motosikletle 14 metre 
sıçrama rekorunu kırmak isteyen 

Belçikalı Blondi. ux, 20 metre ar

zındaki Scarpe nehrini geçmeğ'e 

teşebbtiıı etmiş, sıçrama hareketini 
yapmış ise de motosikletinin arka 
tekerleği cnmbn tahtasına takıl
mış olduğwıdan düşmüş ve ağır 

surette yaralanmışbr. 

JJorçl,ar itilafı ta~tik 
ediliyor 

Pari , 2'l [A.A] 

Borçlar hakkındaki itiliflann 
tastikini mevzuubahs sden gaze
teler M.Poincare nin şahsi nufu
ı.undan, yorulmak bilmeyen çalış
kanlığından, sarfcttiği gayret ve 
hizmetten, kendisinin rahatsızlan
dığl günle.rde kuvvetli bir muhale
fetten dolayı çok çdin bir şekil 
almış olan bir mucadeleyi kazan
mağn muvaffak olan M. Briand'ın 
dirayeti nüfuz ve itibanndan tak
diren bahsetmektedir; 

Ekseriyet sekiz reye kadar in
pıi4 olmakla beraber siyui bir 
buhran ihtimali tamamiyle berta-

raf olmuştur. 

Uzak • şarkta böyle müe!Sif bir 

hadi enin zuhuru sııllıpcrvcrlerin 
hayalinde bir inkisarı mucip oldu. 
Ru çarı ikinci ikola l Hu)e'de 

beynelmilel ıulb konferansım to

plııınıotı. 
La He) e muahedesinin daha 

mt1rekkebi kunınıadan us • Ja· 
pou harbi ha~I dL Acaba Kellog 
misakını da iaı. l • prk 
harbi idir 1 

Rusyayada ziraat 
Moskovn, 22, (A. A] 

Rus Sov) etler hükumeti ge e
cek ziraat me\' .. İmindc cüz'i bir 
bedel mukabilinde l:'öylülerin isti~ 
fadesine hazır butundurulmak üue 
100 kadar ziraat rnakinası deposu 
ihzar etmektedir. 

~;, iill,?rin hastalığı 
Haydelberg, 22 [A. A] 

M. Müllerin sıhhi vn!···eti gece 

~eç vakla kadar bir degişiidik gös

termemiş ve ciddi endişelere bai!J 

olmamışbr. 
Buliiı, 21 (A.A.] 

Haydelberglen bildirildiğine r.a. 

zaran afra kesesi illihabmdan ra

hatsız olup Mcrgentheim de bulu

nan Alman başvekili M.Müller, 

H ydelberge nakledilmiş ve orada 

kendisine ameltyat yapılmıştır. A

meliyat esnasında safr kesesinde 

bir delik bulunduğu gör:ülmü tür. 

Bafvekilin sıhhi vaziyeti ağırdır. 

Bcrlin, 22 [A.A1 

M. Müller, nisbetcn iyi bir rece 
geçirrn: :, · r. Y :t palan ciddi ameliyat
tan de . : i sıhhi vaziyeti tevakkuf 
halind\! r. 

Berlin, 22 [A.AJ 
Başvekil M . Müllerin ahvali 

sıhhiyeııinde hiç bir tebeddül )'ok
tur. Şimdilik endişe uyandırma

maktadır. 
l 

Kırrıl iyileşti 
Londra, 21 (A.A) 

1ngiltere kıralının nükseden ra
hataızlığı tamamen geçmiş gibi 
görünüyor. 

Muta 
Bazı ihtiyaçlar vardır ki, uzun 

zamanlar nym ehemmiyetle devam 
ederler. Mutahassıs me~lesi de 
bu kabil ihtiyaçlardan biri ·~. Yü-
1.ümüı.ü garba çevirditim'i tanzi
mat devrinden beri ecnebi ihtisa
sına şiddetle muh~aç bulunuyoruL 
Hatta g rphlaşmak hususunda ne 
kadar ileriye gidersek ecnebi ih
tisasına o nispette fazla ihtiyaç 
olduğunu da sı-örüyoruz. 

işte bunun içindir ki inkılap 

idaresi memlekette büyük idari 
ve içtimai inkılfibı yürütmeğe ça
lı~ırken muhtelif idare ve ihtisas 
şubelerinde ecnebi mutahassıs!ar
dan istifadeye ehemmiyet vermek
tedir. 

Şimdiye kndar geçen zaman 
içindeki tecrübe gösterdi ki muta
baı;;sıs çn_ğınrken iyi bir intihap 
yapmak ne kadar lii.ı.ımsa muta
hassıs çahşmağa başladıktan sonra 
da onun yapbklanm ve gösterdiği 
yolu kabul etmekte o kadar lazım
dır. Yazık ki bu lür.um idare teş
kilibmwn büyük küçük bütün ef
radı tarafından ayni derecede an
laşılmıyor. Bir mutahas.sı.s geldi mi 
mutlaka şGpheli bir hava ile kar
şılaşıyor. 

Hnkimiyeti Milliyenin güz.ide 
başmuharriri Mahmut Bf, de geı;:en 
gün bu mes'eleye lemas eden bir 
başmekalede bu husustaki yanlış 
fikirleri düzeltmek lüzumundan 
bahsediyordu. Mahmut Bf. in nıa
ran pek güzel ani tan bu meka-
le.sine bir takım yeni misallerin 
&aik olduğuna ıüphe yoktur. 

Ankurada muhtelif şube .. 
l re nıen "JJ hurük, fakat e
henınıiyetli bir mutaJuıs ı 

kalabalığı tmr. B" meyanda 
biiyük ve t.amaınen f ennf bir 
iş için davet edilmi bir lıe
yetin vcu;iyeti cid<IP-n du ün
ılıiriicıidur. lcyet ad~ta tecrit 
edilmiı bir halde t nıenfi 
bir hava içinde gu,llıkle te
nef fıiı etmekte bu §erait 
dahilinde ne ckrece fay dalı 
olabile ini büwkltuı kendi 
lıendUi rınaJdadu. 
Gel~ 

Şanglıay, 22 [A.A) 
RuDya ile Çin arnsmda zuhur 

eden buhrnn tevakkuf halindedir. 
Sovyet kıtaatı hudut bo}unca is
tikşafl::ırda bulunmakla iktifa et
mektedir. T\:ançurideki Rus r~e
murlan çekılmekte devam etmek
tedir. Mukden hükumeti Sovyet 
konsolosiyle, konsolosanc memur
lannı serbest bırakmışlardır. 

Washington, 22 [A.A] 
Hariciye nez.areti erkanı, Chan

ghaisbek in neşretmiş olduğu be
yanname hakkında Nnnkendcn gel
mit olan haberlerden pek z.iyade 
hayrete düşmüşlerdir. Sovyetlerin 
mubuemata muarız olduklarına 
dair olan haberler, Amerikan ef
karı umumiyeı;İ üzerinde müı:ait 
bir tesir icra etmiş olduğu ve 
mezkur beyannamenin cihan ef-
k. ri umumiycsinde Çini haksız 

evkıine düşürebileceği mütalaası 

serdedilmektcdir. 
Sabık hariciye naı.ın M. Kel

J9g, Çinin ve Ruıyanın harbe gi
r.işmiyeceklerine ve aralanndaki 
ihtiJB.fın hakeme müracaat taı-ikiylc 
hallolunabileceğine kani bulurunak· 

tadır. 
Vaşington, 22 (A.A) 

İngfü'z hariciye nazaretinden al
.dığt talimata tevfikan lngi!iz sefiri 
Amerika haric:İ}'e nazareti~c tevdi 
etliği resmi bir notada lngiltere 
hükl'.metinin Mançuride sulhu ida
me için M. Stimsunun teşebbüsüne 
iştirak etmekte olduğunu bildir
miştir. 

ıs!ar 

5İnden büyük istifadeler edilmiş 
ve edilmektedir. Ancak mut..ııhas

s her angi bir idari - şube için 
~ğınl ış ve bir ıslahat projesi ve

rek bizim bi}mediğimir. şeyleri 
söyleyip gitıniıse onu " kıymetli " 
bulmakta hepimiz. ittifak ediyoruz. 
Fakat bizim bildiğimiz., lakin bir 
türlü kendi kendimize filiyata ge
ç.erek yapmadığlz esaalan makul 
bir sisteme irca ederek tavsiye 
etmişse " kıymetsiz." vasfını ver
melde tereddüt etmiyeruz. Hele 
laboratuvar mesaisi 2ibi netice ve 
semeresi uzun r.cmana muhtaç fen
ni işlerde sabnınıı. ÇJıbuk tükenl}•or. 

Yukarda bahsı geçen heyet de 
bu son nevi if sahasında çalışma
ta davet cdilmif bulunmak tali.siz.
tiiindedir. 

Mulaha.sıas mesele.sinde diğer 
bir hatamız ecnebi memleketlerde 
okuyup dönen gençlerimiz.in )'R

hancı mut.ah ssulnnn yerini tuta
bileceği kannabdır. 

Bu fikir bilh ı; a teknik L,lere 
üteallik ihtisaslara temas ~en 

1usf ınd ) anhştır. Eğer bu genç
ler memleke e çoktan beri yer tut
muş, ilerlemiş şubelerde çalışacak
larsa mesele yoktur. Zaten bu gibi 
şubelerde muht ç olduğumuz. isti
kameti gösterecek milli otoritelere 
malikiz. demektir. Fakat yep yeni, 
henüz yabancı bulunduğumuz bir 
sahada çalışacaklarsa mutlaka ec
nebi ihtuasına ihtiyacımız vardır. 

Çünkü ~saaen tahsil müddetleri
nin bir, bir buçuk senesini li n 
öğrenmekle ncçircn gençlerimiz. 
uzutı en ler t~c rüb e gönneğe 
mu1ıtaçtırlar; başlı bnşlanna çalı-
şamazlar. Bunu .söylemek tabii hiç 
bir zaman Aıırupa tahsili görmüt 
gençlerimizin kadrini l.üçultmek 
demek değildir. 

Hülasa, mut hasıııs meselesin
e mevcut y nlış fikirler her yeni 

,nutahauıs ve mutahasıııs heyeti 
karşısında oüksün den bihakkın 
korkul n c ak ve netice itibarile 
memlekete mütekfiw il ihtisuuı 
feyxini sokm k isteyen hükümetin 
ecnebi ihti asından beklediği se
mereyi küçültebilecek bir hastalık 
mahiyetindedir. 

Bu h .ıahlda mücadde 
u,m- ALI sOREYY A 

e-

---
Lonpra, 21 [A.A] 

Mısır kırt>IJ dün Londrnya gel
miştri. 

İran- ~fısır 
Tahran. 22 (A.A} 

iran- M munhedes bu gün 
imuı edilmi~tir. Bu muahede iki 
memleket BnlSlr.dadaimi bir sulh 
temin etmektedir. 

, r 11Jonya ve teslilıat 
Toltyo, 21 [A.A) 

Japonya sJihatı tahdit mese-
lesile mc.ygul ol cak bir konfera
ııu. iştirak edeceği rivayet olunu-
yor. 

Moskova, 21 (A.A] 
Çin şark demiryollıımnn Sovyct 

memurini k~ilen Moskovaya ge
lmişler ve istasyonda haruetle kar
tjılanmışlardır. 

ve young 
Belgrad, 22 (A.AJ 

Hnriciye na:ıaretinin tebli-
ğinde Yugos~vyanın Paıt. ~e Lo
ndra müıncaillerinin ruı7.#ete gö
nderdikleri bir raporda Young pl
anının taditihiz olarak kabulünü 
Yugoalavya için zarar ve riyanı 
mucip olacnğuu bildirdikleri, bi
mıenaleyh Yug-oslavyanuı hüku • 
metler konferansında temsil edil
mek istediği zil:redilmektedir. 

Kiiçiik telgraflar 
'lüııilı, 22 l A.A 1 - füki milli 

muharipler fedcras) oı UJn mensup 
8 ,000 ki) bııyrnk t.ı:;ıdıklnn halde 
oknklnrd.ı nnnı~·' iş ) npın şJardır. 

• Frankfort, 22 I A.A J - Em· 
pN)nJiznı nlcylıindı:ki ıkinci cilıun 
kuıı~re i aç lııqtır. 

• Bcrliıı. 22 [ A.A ) - Berliıı 
\ ıı o~u trnınvayları ıını ... ndaı mü :ı· 

dom: oluıut. 11 kişı ~nnılnıını ışt ı r. 

Ht'şinin \'aZİ eh ümit i1.dir. 

:t Tr<·ııtl'~ 22 1 A.A I - Bir 
) ılllj!.11 bir kby<i lıımıp f'lrııİlJIİr. 33 
C\ ~anın .. \'C 400 kı~i nı; ktu kftJ. 
m şt r. 

Mck ıko, 22 l A.A I !:iıtLık 
mr.k ika reisi cümburu ceuernl 
.aıle , dlııı A \'rupa) ,ı ı :uteH~• cılıeıı 

'spura rakip olıııu Itır. Ce.neral 
\1< ı ku dPmiqollarmın ttoın ik 
lı. \,lrnJ ıntızakerc C'lınck için sala· 
hi) eti tanın yi luıizdir. 

'* a ıks, 21 l A.A 1 - lfü 
balıkçı ~em· inin kaz .. nı pallanıı . 
t r_ Uir ki i öJmtl~, ıki kişi aıtn· 

} ıırabum ~tır. 
• falırun, 22 ( A.A ] - Mı rr 

ile buguu bir daimi muhadcrıet 
mu lıede"i nkt.cdilr i~ tiı. 30 Tcşrıni 
:uude ıki lıut.Cımct ora ıncla daimi 

sulh ve selülıı nntık beş nelik bir 
rnualıcdenameniıı im1.a ~ilmiş ol· 
duJU bildinlnııştir. 

aınallarla bir ihtilaf 
Hamallann ç;ılışma tarzı hak

kında bir ihtiJM çıknn tt. Emanet 
bu ihtilafı halletmi,tir . Gemiler 
rıhtıma yanaşmamış ise deniz ha-

l malları tahmil ve tahliye ~ferini 
idare edecel<, nhtıma yanaşmış ise 
knr.:ı hamail n çalışacaktır. 

Gan;onlar eeıni,et . 
iktisat vekaleti tarafından ev

veloc feshedilen garsonlar cemiye
tini tekrar tetkil etmek üzere bir 
kaç garson ticaret müdüriyetine 
muraca t etmiştir. Bu muracaat 
tetkik edilmektedir. 

Gayri nıubadi lere 
tevziat 

Gayri mub dillerden 69 kişiye 
yapılan teniat bitmiştir. Tcvz.iat 
komisyonu fanliyctine devam et
mektedir. Şimdiki hald~ komiısyon 
tetkikatta bulunm kta ve kendile• 
rine tevziat yapıl ca klmsderi 

pit etmektedir. 

(_AÇ __ l_K_S_iJT_U_N_.,. 
Bu dit nd•ki fikirla mdı.tup 

eahlpk.rlııe aittir. 

"Di§dokt,oru,, mu? 
"d" . . ? zşçı,, 1n1. 
--

21-7-929 tarihli Son Saat gnze
tesinin ilk sahifesinde büyük harf
lerle şöyle bir havadis vardı : 

"Sıhhat vekaletinin son bir em
riyle, tabelalarına "dişdoktoru,, un
vanını koyan lııtanbul dişçi mek • 
tehi mezunlannın tnbelalan indiri
lerek, bunun yerine yalmz "dişçi,, 
ibaresi yazı!acal. mt~ ! .. ,, 

Y nnlış nnlaşılmış olmaSlnı çok 
temenni ettiğim bu h .. vadis hak· 
kmcia, mesleğin ndı bir müntesibi 
sıfa•iyle 1 şu bir kaç sabn yazıyo -
rum: 

1- "Doktor,. kelimesinin do;t
tora imtihanını vermiş bir kimse 
manasını ifade etmesi , nncak bu 
kelimenin , bir ismih:ıstan evel 
kullaııılarak, her hanm bir meslek 
iı;m~yle nilınyetlend;r:ıdigi taicdirde 
kabil olabilir. mesel.!: Doktor ... Y _ 
diştabi ... i Doktor •.• z ... dav vekili, 
Doktor ... 5- eczacı, :ve ı; ırede ol-
duğu gibi. Halbuki bizim kullan.
dığlmız şekilde, bu kelime arapça 
olan tabip kelimesinin yerine kul
lanılmışhr ki bu da sarih bir hak
kımızdır. 

Son çıkan icrayi tababet karoıt 
nu tetkik edilecek oluna, görülür 
ki darülfünun tıp fakültesi di.ş ta .. 
babeti ıubc.ini ikmiledenlere diş 
tabibi unvanı verilmiştir. 

Binaenaleyh, arapça kellınıt9t 
lerin lisanımızdan bu kad• 
hararetle tardedildiği bir anda 
birlm de arapça olan tabip keli -
mcsinin yerine tfirkçe hekim vey 
doktor kelimesinden birisini kab"1 

edişimiz. gayet tabiidir . Yuknrwia. 
ynı..ıldığı gibi bu kelime "di.fdok-. 
toru ,, şeklinde kullanıldığında Mg 
bir zeman bu me lekte dokl<X'a 

imtihanı ver mi J bir kimse man.ıuwu 
ifade etmeyip, ancak " diştabibi • 
manasını itade edebilir. 

2 - Muhterem Son Saat gue• 
tesine şunu d hatır} tmak isterim 
ki, memleketimizde " doktora .. 
imtihanı ı.·ermiş dişçiler mahdut 
değil, hiç yoktur: çunkü şimdiye 
kadar böyle bir imtihan açılına
mıştr. 

Darülfünun fubelcrf ara.wfa 
doktor sınıfı zannettiğime göre 
yalnız hukuhfaküıtesinde vardır• 
Temenni edelim ki bu sınıflar da
rülfünunun her şubesine dağılsın. 

3 - Bir vücut mütehasııım ta
bip, doktor unvanını taşımayı ne 
kad:ır ımlahiyettar ise. bbbın m(i.. 
him b:~ubesi olan mesleğimizlnde 
müteb .a.'Jısları o derecede bir hakla 
bu u:ıvanı taşıyabilirler. Bu wı
' anı &ÖZ Jı. stahklannı, ainir hu-
ta1ıl-larını tedavi eden tablpleriıı 
tabdalannda ne kadar tabU btılu
yorı;sk cihaıı baz.minin en milh;m 
bir kısmının hastalıklariylc uğra· 
şan bizlerin de bu unvanı sarih 
bir hakla taşımamıı ayni dereeeo
de t:ıL:i değil midir? 

Dôlrtor manası Sfade ettiği ri 
sürülerek t belalara yalnız. "dişçi. 
ibaresi yaıdırı'lması ne dereceye 
kadar doğru olabileceiini tahmiıı 
edemiyorum l 

Diş doktoru 

ehnıet Rızıı 

'alıte25 lik yok! 
Piyn.Pda sahte 25 kuru~ 

lultbra le aduf edilm kte olduğu
nu bir refikımız yazıyordu. 

Dün t. hkik t yapbk. Alakadat 

mnkamat sahte 2.5 kuruşluklar 
hakkında ademi maliım t beyan 

etlnekiedir. 

Sana) i seq~i. i 
1 - Sanayi birliğinden : Sana· 

yi birliği sergiıi 6 Ağ'ustos 929 

Salı tıünü Galatas ray mekteb 

binasındn açılacakhr . 

2 -- Eşya. 27 Temmuz Cumar

tesi abahınslan 4 Ağustos 929 
!laıar günü akşamına kadar me'• 

muru malum tarafından kabcd 

edilecektir. 
3 - Sanayi birliğine isimlerini 

knydettirmi..1 olan müessiselerin 
planda muayyen mevkilerini ih
zar için birliğe müraca tla m hl

mat almalan. 
4 - ikinci maddede muayyen 

tarihten aonra ~9ya kabul dUmo-

1ecotin n ali darlann 60rle' 

areket ctınel ri rica olunur 



ıYallılımı<l<L " ikdam 
" 

r 

ı 

1
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koyiünün 22 Tepıınuz i929 kambiyo, nukut horsasi fiatlar 
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BOVOK ELSİ 
FABRikaS1 

Bütün bunların içinde unutuian hır 
şey vardı: Hakikat, o ... nerde idi'? 

)'ll~iİllÜ giildürdü , ~ılldı Aç. !_ 

ı 1n~~;~~:ra•• ıs1 ı:ı ;f~":~~:u .
1 

1. 

Galata Kara küy P 
fırını ititsuliııdel i 

lcbicinin üstünde 

Kemalettin Şiikrü 
/Torihri "Emile l>cnııl'lıglu nı,. in kitabım/en 11aklcdilnıiftlr.} 

Bir ka~ 1amandanberi Muh<>:. 
mmet Haticenin ticaret işlerini ge
vşetmişti. 

O, artık eskisi gibi degildi. Ti
caret kervanJanna iştirak etmi
yor, alım ve satıma bakmıyordu. 

Bu hal patronunun kocası ol
maktan, yani artık mal sahibi sı
fabnı takınmaktan mı mütevellitti? 

Hayır .. Sebebini kendi de bilme
diği halde bir kuvvet onu müte
madiyen yalnızhğa inziyava sevk
ediyordu. 

Ekseri zamanın, kervanlarla ge
zerken sahralarde gördüğü rahipler 
gibi uzak, şehrin dağdagasından 
uzak yerlerde geçirir ve inzivasın
da kimsenin gelerek kendisini ra
hatsız etmesini istemezdi. 

Mekke civannda ( Hira ) da
gında bir mağara bulmuş ve bu
rasını kendisi için inziva köşesi 
intihap etmişti. Baı:en günlerce 
b ırada kalır, yiyeceği, içeceğini 
oraya getirtirdi. 

Ruhlara kuvvetli, zekaln kuvvetli 
olan bütün insanlar gibi inzivaya 
ihtiyacı vardı. Hatta bu ihtiyacı 
vazifesinde, gayesinde muvaffak 
oldukta nsonra bile hiasetmitti. 

Muhammet yalnız. iken ·ne ya
par, ne düşünü.ıdü?. 

Akşam olduğu zaman yan çıp
lak çobanlar, kırlann toı:Jan ile 
tüyleri yaldızlanmıt koyun sürüle
rini Hira dalının eteklerinden şehre 
aevkederlerdi. 

Fakat, insanların gözleri var, 
görmezler, kulaklan var, işi.mezler. 

Görı.ıek, işitmek için başka 
göz, başka kulak lazım .• 

İn:ıivasında kaldıkça ve kaina
tın e:mırını anlamaya çalıştıkça 
değişmeyen tabiat kanunlan karşı
sında bir aşk duydu. Hakikat aşkı. 
Demek bir şey vardı. Öyle bir şey 
vardı ki hiç değişmiyordu ve işte 
asıl hakikat bu idi. Ancak onu nasıl 
bulmalı •• Nasıl elde etmeli idi? 

Bütün insanlann bilgi, duygu 
ve kanaatJarından şüphe etti, O, 
Hakikat içinde yaşamak istiyordu. 
Halbuki bütun muhiti yalan, bütün 
gördükleri sahte idi: 

Bütün (Kureyşi) lerin hayabna 
bakb. Orada hakikat bulamadı. 
Kervaillan sevkeden tüccarlar, 
ımhrad" } ol kesen bedeviler, Me
kke sel klannı dolduran halk, 
kendilerini, etlerini satan kadınlnr, 
kızlar, hep, hep hakikatten uzak 
yaşiyorlardı • Bunların hiç birisin
de (doğruluk) yoktu, ona öyle ge
liyordu ki bütün bu cemiyet, in
sanlar hayatında noksan kalmış, 
unutulmuş hir nokta varl 

(Ki'be) nin etrafında muhafız
lık vazifesi gören, nöbet bekleyen 
(ma'but) lar da yalan, Koca saka
lı ve kanşık kokulu libası ile du-
ran (Hobal) ilahı da yalan.. Ya
landan ve yalancı bir allah 1 

Peki •• O halde hakikat nerede? 
Doğru hangisi? 

"ve}!(İ t'eneler kuraklıktan mü· 
tet~ssıt olan köylüler bu sı·ne tam 7.a· 
ınaııında yağarı yağmurJar.n getirdi· 
ği feyz ve bereketin sı>vinci ıçinde 
hasudu başlad lar. l\lnlısul çifçiııiıı 
sent-lik idaresini temin edecek ve 
Lor!;larını kapatacak derecedectir. 

Bif ay evvel dokuz okka] k bir 
} arım bıığflay 225 ve arpa rno ku· 
ruşa iken ilk malı ulun pazara Çlı 
karılma ı üzrrine buğday 130 ve 
nrpa 70 kuruşa düştü. 

Bu fiatlar bir az daha kırı lacak 
"e ihtimal buğdayın yarımı 100 \e 

arapanın yarımı 50 kuruşa alınabi· 

Jecektir. Çay kenarmdaki köylerin 
çeltik zirantıda çok iyidir. Bu seno 
kaza ve nahiyelerde 800 okka koza 
çıkarılmış ve 140 kuruşa kadar sa· 
tılmıştır. Afyonda iyidır. Afyonun 
okkası 26 · 27 liraya satılmaktadır. 
Kendilerini en dar zamanlarda dai· 
ma yardımlariyle koruyan, tohumla
rını, ) iyecekleri ?.ahircyi wren, Zi· 
rant banka&ı 'ac:ıtaSİ} le ıkra1.att~ 
bulunan lıukümete karşı bütun k<I)· 
Juler can ve göm.ilden şükrnrılnnm 
'e hükumetin idaresine karşı la ye· 
tezelzd sadakat ve itimatlarını iıhAf 
ve teyit etmcktedirlf•r. Hilii.li ahıne· 
rin ) ar<lını ve şefkati de kazıı halkı
nı nıiııııetdar ctrni~tir. 

Ocakların nurlu reisi Hamdul· 
lnlı SupJıi heyin " İkdam ., da in,ti· 

1 
şar eden " p ,ılar nasıl kırılır., m~ 
kaleı:ınıle zikrettiği paça\ ralar ve hu 
paçavralar üzerine mel'aııeıleriııi ku· 
san mulıterı ]erin ve bunları gizli· 
den gizliye tt>,şvik ve harekete get1· 
run ezeli düşmanların, hiıkumeliq 
köylüye ve kö)liinün hükumete ka· 
rşı gösterdiği ntıfet ve sadakati gö· 
rerek ·zerre kadar insanlıkları var
sa · } üzleri kızarsın ve kalemleri 
kırtJsın !. 

l Amerika dolar 207 SOil '-< sı:ı • 
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1 AnAt)a ~llnl SO 80 • C 1 
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20 Kurun Çf!k leluvak 

l Çırun"tiı ııü~·iıet 
l ZlntJ l.ebİ!ılan 
!?O Dinar Yo:;uslavya 
20 Belfika Fraakı 
1 P.-uta Iapanya 

, 20 ·• l~ı-9 Franb 
tliye 

Çelı 

J.,ondra 1 lsterlin 
Niryorlc l türk L. Do. 
Paris 
Milauo 
Bı:rliıı 

Sof ya 
Brüked 
Amatirdanı 
Cinı»ro 

Pr•g 
\!)ana 
l\Jııdrit 

.. Frank 

" 
Liret 

" 
&lark 

" 
Lenı 

,. Belga 
., Florin 
., l'rauk 
,, Kuruu 
., Şilin 

,, Pezeta 
\' Al'JUVa ., Zeloti 
Atina ,, Dı·ııbmi 
Bükrq 20 Ley KuruJ 
lUoskova l Çroncııı 

Hclgnt türk lirası D.in. 

lsti lcrazlar 
istikrazı D. vadeli 
Düyunu muvahbede 
lkrami)eli demir )Olu 

1902 Gümrülı.lu 

J903 FaidimahJ 
1905 1'ttlıbati A•kerly 

QJ ı 1903 Tttdp 1 
Q 9H .. ,, 

°ıS ]901 190; 
- 1908 T-utip l 
;ı J9oa .. a 
""' 1909 

1909 
19ı3 

E'ehremanet .. 

163 
216 
122 

22 
74 

114 

013 
;),48 

15 
ıs 

12,20 
9 19 
2
1
02 

66 37 
s ı6 
ı 19 
2 19 

16 20 
3 41 
329 
428 

87 J2 
24 75 

1064 
27 27 

94 62 
uu 25 

163 d U~kiidar-Kadıköy Su 
2ı6 751 hta111hnı anonim S• 
122 SO: f:re~ll MadDu 

22 
74 

IH 
29 

790 

1010 
0,48 

l!? 

2.) 
12 
27 

9ıs 

202 
6637 

84-5 
l t9 
2 19 

16 20 
3 41 
8!:9 
4 28 

87 12 
24 75 

1065 
27 2Ş 

95 
184 • 

Hisse serıedatı 
t:ı:ı it hanlı.ut 
SD lUügLı ilibar. Milli 
~ Oamaııll Bk. 
s= Milli iktisat B1t. 
~ ncarel Ye .. D;pt 
""' Eanaf Bk. 
:< Şlrlı:etj Hayriye 

,. Temetu 
~ lfaUr nporlar. An 

An.D.Y. )olu 
ı< . .. .. .. 100 
~. )fudan)a·Dıına 
~ Salllfun Salıll 
~ Tramvay 
::. Türkiye nıllD 
~ ittihat ... .. 

llimat • 
Şark eiı;orta 

Bor.kurt 
Anadoln Aııa. T. 
Jat. Umum. 
Balya Kııraaydın 

~ Anlan Çimen. 
~ Bakırköy ,. 
CD Türk kömür M. c.. 
~ = 

ı.{,/"l . 
o ... 
~ 
~ 

"" 
oaı ... 
"" il':" 
~ --~ 
"" 

Mermer 1'ııtı Ş. 
Han gazı, alektrlk 

.. .. temettu 

Caküdar· Kadıköy 
IDllU' moabba 
lıtanhuJ T. Auo . 
Ribtim dok. Aa. 
ittihat delirmracl 
fark merk eaa 
lat. Kuapıan 
Reji (hali tasfiye.) 
Türk tüt. AaQ. 
Duban Türk., 
Şarlı: dejirmen. 
Mllli. bira Me ru. 

n :>o 1 

22 75 !!2 

31 s 31 
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Hanını efendile 
Pardesüler (kaş•) 

Her renkte ve son 

l 4i ıiradan itilıare' 

Pardestiler(tren 
bej ve lacivert renkl 

22j liradan itibare' 

Muşambalar (i 
her 131 lira~ 

renkte !' itib 

Beyefendilere: 
M~hur Manderbcrg ı 

( trench · coat ) tan bej ,.e U 

PardesıiJer 
24~ liradan itihare' 

Spor kostiim]c11 
l 6i liradan itibaı el 

İngiliz k ·· } · 
biçimi ostum er 

1 # liradan itibar«'• 

çocuklar için İngiliz biçimt ve 

k •• } • ve~ ostum erı pantal 

~ liradan itibare• 

Pantalonlar (kaii> 

her 61 . · renkte E Jıradan 

Caketler 
itib•" 

Tamamen temiz ve ıessiz olan 
hava çobanlann kayalara çarpan 

değnek.İerini ve hafif hafif meleyen 
koyuolann ıe.slerini tatlı bir ahenkle 
etrafa yayıyordu. Batan güneşin 
~on ışıklan yamaçlan kızartırken 
tomurcuklannda bayat kuvveti 

itte bu düşüncelerin sevki ile 
Muhammet ,gittikçe daha fazla in
sanlarin muhitinden uzaklaşıyor, 
Hira dagındaki inziva köşesini 
daha fazla aevmeğe başlıyordu. 

[Bitmedi) 
illü h im bir nokta: - Bazı mulı· 

terem Ôkuyııcul<ınm bu tef rikaııın 
doğrudaıı doğnıya benim tara· 
fınıdan te'lif edildir;rine zalıip 
olmakdadırlar. llalbuki eserin 
l>aıında da yazılı oldulru veçlıile 
ben, lıatll, yanlı§ nazar 11oktala
nm talılü etmeden doğrudan 
doğrllya bir ('Crıebini11 eserini 
li.sumnııza naklediyorum. 

Yağmurlardan evvel kuraklığın 
bu senede devam etmesi ilftimıılini 
düşünen hükumet, kura ki ı k m : ııtaka· 
sınırı çay kenarlarında bulunan sur 
)anabilmesi mümkün arnzıye " Coıı' 
tre füge ,, tulumbalariyle sulamtık 1 
ıçin lazım gelen tetkikat ve tertibatı 
almak üzere Ayaş, Beypazarı, Nallı· 
han kazalarına Ziraat miidürü umu· 
mi muavini Haydar beyi göndermiŞti. 

İktisat: 

istihsal - Böcekler 

Blö Rua ve gri 

12~ liradan itibare' 

Caketler ta~ıyan ağaçlann gölgeleri akıamın 
esmerliği ile karışırdı. 

Muhammet bunlan aeyrederdi. 
l:lira dağındaki mağarasının önün
de, tıpkı bir kayanın başında ça
dır kurmuş insanlar gibi gecenin 
karanlığına gömülen Mekkeyi aey
;cderdi. 

Geceyi seyreder, gündüzü sey
,.~der, yıldızlara, güneşe, kainatın 

gidişine, tahiabn deyişmeyen ka
nunlanna bakar, bütün bu esrarlı 
haynbn içinde bir şeyler görmek, 
bir şeyler duymak, bir şeyler anla
mak isterdi • 

IJu nokta malurn olduktcm 
sonra tarihin §arkmc11baları ile 
t~at te°Şldl etlen nokta ve cihet· 
/erinde beninı kusurum olmaya· 
cağı U§İklirdır. lUuharriritı yap· 
nıış olduğu tcırih hatalanm mü
rıekkik tashih etsin. - K. Ş. 

~~~~~~~~~~~~~==-~ 

··cülf haberle_! 
- Koprünüıı kaldırımları - Ga· 
lata köprüsünün Karnköy cihetin
deki kaldırımlarının tamirine haŞ
h!ıumştır. Kaldırım ferşiyatı bit
tik ten sonra Kadıkoy iskelesine 
{' 11 antre eski ha1ine ifrağ O• 

luuacaktır. 

Kbprüdeki kulübeler de bu se
:ıe k~ gelmeden inşa olunaçak
tır. 

tQa ~aret kuleleri - Şehrema
neti büyük meydanlara İ§aret 
kuleleri yaptırmakta idi. Bu ku· 
lelerin kabili tatbik olmadığını 
g'ırerek istimal ve diğer yerlerde 
in~asından vaz geçilmiştir. 

+ Yeni garsonlar cemiyeti _ 
\;arsonlardan bazıları garsonlar 
cemiyetini yeniden teşkil etmek 
i~in ticaret müdüriyetine miiracn
r.t rtmi§lerdi.Hu müracaat ticaret 
miı iüriyetinee tetkik edilmiş \ 'C 

gerl)onlarm ) eniden biı heyeti 
id.ue teşkil etmeleri tensip ediJ
mi tir. Yeni cemiyete mefsuh 
ce . .ıiyetin adamJnrı alınmayacak
lar. 

-0- Hariciye müsteşarı - Bir 
lıaftadanberi şehrimizde bulun· 
makta olan hariciye vekaleti 
müsteşarı uman B. Dün Anka· 
raya avdet etmiştir. 

Zayi vesika 
1462 numaralı şoförlük vesi

kamı kaybetti ın. Yenisini çıkar· 
tacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Rahmi 

Maaş günü 
Gazetelerde maaş için kadın 

ve erkeklerin günleri ayrı ayn 
ifan edildiği halde Beyoğlu mu
hassesati zatiye şube.sinde maaş 
almak için kadın ve erkek bir 
araya toplamyorlar. Esasen pek 
sıkışık ve dar olan bu mahalde 
kadınların hu sıcak yaz günlerin
de içlerinden bazıları bayılıyor, 
Halkın sihhat ve selameti için 
maaş mnhaiıini ya tevsi etmeli, 
ve yahut kadınlar için ayrı bir 
mahal tahsıs etmelidir.Bu hususta 
muiıterem gazetenizden makami 
aidinin nazari dıkkatini ceJbet
memesini rica ederim. 

4 üncü vakıf han oda başısı 

Hulusi 

Casus nıaznuııu 

ifa) dar bey Nallı hanın Çoyır 
han nahiyesine merbut ve Ala dağ 
çayından istifade eden Sarılar \'fi 

Yardibi köylerile, Sakaryadan istifa· 
de eden takriben ·8000· d1irıiiıııden 
ibaret, toprağıııın kuvvci iııbatiy~ 
bire yirmi beş 'erecek derec<!dt'i 
kuv\ etli \'e Türkiyenin birinC'i dero· .n 
cede çifliklerinden birisi R.lan ve 
çalışkan, münevver, fennin Kıymeti· 
ni taktir eden Tosun bey zade Mu· 
znffcr, Asaf \e Halit beylerin sahibi 
bulundukları ·Akyar• çifliğindt: ka· 
nallardan istifade edemeyen •4000• 
dönümlük bir kıraç arazinin sulana· 
Lilım sini temin için nıalıallerind°'-' 
tetkikatı fenııiye } aparak iki •ccıı· 

tre fuge • tulumbası vaz'ın ın tensip 
\'C su sev İ) clerini yaptığı kı okilor 
üzerinde tespit clnı)ştir. • Centre fu. 
ge• te~isatı gelecek sene } apılacak· 
tır. 

Kazanın maarif faali) eti giınden 
güne eserlerini vennektedir. Gcçı>rı 
sene son pliina göre temelleri atılan 
Karaköy, Eynıür, Kavacık ve Sekli 
köylerinin mektepltri lıu sene ikmal 
edilecektir. Kazanın umumi fanliye{: 
leri nra •nda hazt bir tefe,' uk gös· 
teren mektepçilik hu ilerlemesini 
nurlu dımağını milli mefkure ve 
mesleki iradesiJe pın yana )'Ürüten 
ilk mektepler müfoıtişi Zeki v~ 
onun kl) metli arkadoş1 maarif me· 
muru İlhan beylere borçludur. 

Faal jandarma l"1lmandanımız 
Ziya l>t>y şimdi) c kadar ihmal edi· 
len kazanın telefon hatlarını tebdU 
ve kaza ile Ankara arasındaki mu• 
haberatı hir intizama koynıağa çalı· 
şmaktadır. 

Altı ay evvel Mudurnu} a tahvi\
1 

edilen hükumet doktorundan sonra 
kazaya hala bir doktor tayin edilmb 
mi~tir. Altı aydan Leri kazanın eıh· 
hatı ve adliyenin muamelatı bir kü· 
çuk sıhhiye ınemuıwıun elindedir. , 

Bir doktorun tayin vo izammı 
sıhhiye vekaleti celilesinden halk 
namına istirham olunur. - Çayırhan!' 

Ali 

nuni ahkamda dahi halka ve mil
lete mecburi vazifeler yükletirler. 
Şu halde istihsalatın çoğalması için 

yalnız. çok ekmek kafi değildir ; 
ekilen mıkdarda biçebilmek için 
zararlı böcekler gibi istihsalatı 

azaltan menfi amillere karşı ted
birler almalıdır; zaten bir ata sö
züdür: "Hasmin kannca ise gendi
ni merdane bil" • 

Cevat Rilştü 

~2 Tenımuz 929 Ticaret 
Borsası ıiatları r- Asgari Aza-nli 
Cinsi K. P. K. p. 

'nugday yüzde 
-

çavdarlı 
lumu~nk l8 ll 18 
Kızılca 
Sün ter 
crt 

Dönme 
J7 7 17 ıs. 

t"rt mahlut 
Hulgarbtao 
E .. .n .. bl 
Çavıla 

11 Mıııır 
14 J( J' 20i" 

Arııa 
ı ı MerdmOt 
ı : Nubut 

t'uulye 
SiNm 
lı: lif yelıııl 
\"utrr 
Un ' ldlo • 

11 Eketra Ekstra 11801 1225 
}Jaıtra 1 J8l> 1210 
lliriuci )Umu~d; ı250 ı450 

S"rt 1250 1350 1 

lıd:ci 
J."ındık kabuklu 
•'andık içi 
Sandık bopltma 
Ceviz 
Afi yon ' 

Afiyou Kıırahlıar 1400 ~500 
YapPğı li3 L84 0

Yıkaowı, • 
Tiftik 103 ıos 
O.J:.!.ak -

lstanbul Ticaret ve 

siyah, lacivert ve gri alpa 

6! liradan itibareıt 
Ismarlama kostüınll 

30 liradan itibarell 

fı takstlle de 

I> C)ojlu Sulh jlcra~ndnn : MahcO 
> furuhtu mukarrer bulunan 

kutiıphane. vaz.ılıane müşamba, 

hplıeı ve sair c~arı be}tiycnin 

temmuzun 28 inci pazar ~unü sa&' 
ikide PangalııJa Büyukderc cadd 
181 numarvlı hane {inünde bilmiil' 
f uruht edileceğinden talip 

yovın \ e:vaklı \e malıali rne1.kiırd' 
zır hıılıınıııaları illin olunur. ~ 

S ultan Ahmet !:'>uıh lcrasından : 
Doktoru Hüdaverdi bQ)le 1 kobl 

Okar efendiler ve sairenin şayiaJI 

taaarıfı oldukları ve şuyuunun ·~ 

zımnında bilmüzayade furuhluna · ı.:ıi 
verilen Galatada topçular cadd~: 

lcemank~ kara Mustafa pqa matıall'.i 
de atik 124 cedit ll4 • 116 nu 

lıe\1191Z bir metro derinlığinde ve 1J 

nen iki buçuk metro arzında altı 
doşeli bir bap dukk8mn }edıyuı 

lirııda talibi uhte inde ihalei ev'le 
icra kılınmış 14 • 8 929 Ç.arşamba 

Ga&t onbeşte ihaleyi kat'iye i icra 
cağından kıymeti muhammene ı ol" 

hc~yı.iz liranın yuıde onu Difpctınd 

akçesini mustahiben > \ m ve ıaatı 

kürde 29 · 1345i do a nu ıara ıle 

tan Ahmet .ı41tıncı hı kuk da re ine 
rac-aatları ıllin ol nur. 

sanayi odasından ·~D~ö!""'!!y-çe~Ö~r"'!!"y~a ... nıo!ijit ~Bİ!'-a-ı"'T: 

Milli Bayram münasebetile 23 

Temmuz salı günü odamız kapa· 
Jı huJµnacaktır. 

11'elenıeıık Bahri Sefit 
Banka; 

Merkezi 
Amstedram 

Tarihi te'sisi 132~ 
Merkezi idare Berhu 

Telefon BeyoAlu 247,248-984,# 

t'C i.stanbul 2.842.284.J 

Banka muamelatı 
ve kasalar 



• _SPOR 

lenerbahce - Hı.f§ıtlılar 

B .. L •ı . • ••• u •ac 
Evelki gün şehrimize gelen Resmi 

l\l I lk A.Hamdi Rıfat •ı.ır ı futbolcular bu güu i maç-
larını Taksim Stadyomunda Fener Hindenburg - Hüsn'ü Suri 
~ahçe ile yapacaklardır. 1\1ısırhlarla ~ Ul ılııar \t.I lıııl:ı ~. I lıı•fa \lıılıtnr Zübt>)r 
ıcra d·ı h · ti" • Bu takımda Kaleci, üç muavin . e ı ecek maçın e emnııye m d. 

ı ve beş muhacim bey.nelmiJel ır. 
ıza ı için fazla söz söylemeğe lüzum Fenerbahçe takımının sahacla 
ve ihtiyaç yoktur~ Nasyonal kulüp en kuvve,Ji şekli şudur: 
takımının evela çok kuvyetli Fehmi 
olınası, saniyen gerek Mısırda ve Kadri Füruzan 
gerek 928 ole.mpiyadında iki Şekip Sadi Re~at • 
hlcınleket ;sporunu karşılaştınm Ala Muzaffer Zeki f ıkrei Hadı 
hl\lsai~akalann ıvazilı biı mana Mısır:rlar. kazanmaları ihtima-
lfade edecek neticeler verememesi lini emniyetle)nevzubah• etmek-
b ı h tedirler. J sonuncu temau hak ı ve a-
lı:iki bir knnnet iEafe etmektedir. Bakalım ne olacak? 

Şark Demir 

iLAN 
Veli efendi at yarışları 
Veli eft>ndi at yan«ları JıasebiJc 26 l'cmmuz 1929 cuma giinü :yarış mahallinde 

rJe ~ti"lc'rilen katarlar ıc,·alduf t'der.<'klerdir. 
Saat 

Kaı:ı:r 18 btanbııldn.ı hareket ~2 
Vt>li cf<'ııdi} ~ .mınasalat il2,25 

Katar 11:! ıniıknrer ı~tıınLıılclıuı harf'ket 13,20 
Veli eft>n<li)e mıı"..ı.. 13,-4.2 
btaııbııltlaıı lıar .. ket 13.40 H ıııwei katar 

Veli eftntfi) e mm-ualat J4;05 
J11ıanb11ltlan hareket 14,05 K-atar 20 

Veli deııdi)e muvaııalaı :M,28 
K üı;uk ;;(·kınecc-de.ıı harekeL ı:J..20 Kaıur 1.7 

\eli efcnJiye ınu\"a~alat 1:\.2" 
A\d~ıte veli t'frnıli•ll'n harek.eı etlec& katarlar l>eıv~çM atidir. 

Huf.u~ kaıaı 

Kataı 31 
Huıou~ luıtnr 

Katu 33 

V4 Jj deııdidt-n hareket 

Kii~iik ı;d.mec·c• •' ıııiitı·Hn·ih,.n 

!'laat 

•l7 
17.33 
lh,05 
J'),02 

:-ııııt 

Kahır 24 Vt>li ''frrııliJ .. 11 harel..d l:,~ 
Kaıar 28 • iSj43 
Koı;;u ınatuı11i kar§ıtundaki Jıırak rıhııwrnJa bilet \ermek 'Grre bil· iıikt tcvıNıt 

~şe&i 'olcuların tınrine amade huluna<'ak1ır. 

M ·J- Bahriye bandosu, hey'eti terti-
ısırlılarla bugün başlayacak ma- biyenin teşebbüsü ac temin edil- Hava g· edı·kıı· lru·· çı·ı· k zabı·t makı·. 

çlar, şehrimll.de ~mdiye kadar miftir. ~ 
gördüğümüz ecnebi takım maçla- ·ı_ IJ k 
rının hepsinden çok fazla bir eh- Gilre, le§Vİ.ti uıüsa a tlSl nist ıııektel)i. 111 iidiriyetin<len: 
eınmiyeti haizdir. Ne Slavya, ne Güreş hey'etinden: 
Sparta, ne de .nmdiye kadar 1 - 26 TemmYı: '929 Cuma e . ; 

.,.. günü Beyoğlu halk fırkaaındaki İS1ANBUL EŞİL.KÖYDE Hava o-edikli kürük zabit nıakir.=st mek-
nıeınleketimı'zde en m üs ait ' b. · k d" 1- b 1 · · d 6 '.'< mıntaka tdman salonunda JÜrq ~e ınm ay lKl!l U şaraıtı ~İr edir. 
tesiri bırakua her banıri bir teıvik müsabakaları yapılacaktır. Mezkür evsaf ve ~araili haiz l,ulunanların iatida ve veuHu lllime 
ecnebi takım bugün sahada ~öre- 2 - Musabakaya i~tirak ede- ile 92~- ~~esi. atustosunun biı i ııci .günündt:n itibaren Veşifk.öy<le mek-
Coeğirniı. kard~ Mısırlılarla müsavi cek preşçilerin iıim, pederlerinin ıtep . müdurıyetine muracaat e} lemeler~ laı:ımgdir. 
addedilemez. MenaJeketlerİDİ ziya- ismile mıntaka ısidl tnımaralarmı _ .1ırtcmhul .h·~~in~e t,ulunupta .vaı:i,.-tlleri tara:il:i duhuk u~a~~~ ~en 
r~t eden Türk sporcularına gör- muhtevi cedveller bir hafta mu- talıpler dalu bırıncı m:'ddede zıl<redilen vuai.lu 11tektep much.ınyetine 
illede. İnanılmayacak kadar dere. kaddem hcy'ete ~erilec.eldir. irsal ile alacalf.lan cevaba JtCre. Lareltet eylemeleri icap eder. 

. 1 - ŞERAiT. 
ceaiı: bir hüsnü kabul gösteren 3 - Askeri yurtlar, güreşçı- A _ Türle. olmak. 

Mısırhları burada hiç bir yerde lerin künye!erbi yine bir hafta ~ - Taliplerin orta mektep ( )i~ sdfrıind sınıf ) tahsilini ikmal 
•örtnedikleri bir istikballe karşı- mukaddem hey' ete vermelidirler. etmış ve a~gari: on altı yaşını bitirm~ -ve aıami yirmi ~ .ap::ıcla olmaları 
~n haltle uorculanauzı ken· _. - Tarlı 12 dea 2 ye kadar- lU..ındw. ( flria mektep tah•ilini ikınil edenlerle orta mektep tabailliı-
di topraklarınd~ taşa tutanlarla, dır. Musabaka tam saat 2 buçukta den yülf.6eK tahsil görenler imtahanuz olarak kabul edili .. er~. Şehit. Ma-

L b ı k liJ, ukeri saıı'atki.r evlitlari·ıl- ecnebi dj)ine vakıf olanlar tercih )'aıqut rasgeldikleri yerde aleyhi- aş ayaca hr. 7~ 
edilir. rlektep kadrosu orta meldep tah5 AJinl ikmaJ edenluJe dolmadıt 

hltzdc bulunanlarla mukayese ede- 5 - Musabakalarda ihrazı mu- '-d· d ı_ h d b k · taK ır e orta rnetdep ta ~·ıinden dun tahsil görenler en müsa a a e 
-.,ıa. vaffakıyet eöenleı~ _...lyalar almar. 

B-.üa sabada göreceğimiz Mı- verilecektir. C - To:.müssı1ıha bulun:n.ak, (Has~ahane hf'y'e~i sılıhi)·e raporu la-
•lı'h .sporcular Fener - Galatasaray Curua ınaç!tJrl z.ımdır). 
1D u Lteı·t• · M da bulu-.Ju.ır..u D - Ahlakı mazbtıt olm""'•< ve L,· • ._~. ,,."ru"'m"- maUllılD yeva nıa-o 1 ınıo ısır .nu B .Rutboj heı.·'et nden.: 26 Tem- .. il r v.. .. ile 7' 

h h · J hküm olmamak. • 1 nıan oyuncularımızı şa sen ıı:az muz 929 Cuma uünü 11tc.dnımda 
etrn· nJ •ht" ı 1 meş • ~ 1E - Mektebe ka~ -edilec& tdiplt:r .-eclildi -i;:üçük xabiller hak-ış, 0 arın 1 ıyaç arıya - yapılacak futbol mu··sabakası ·. d k "· • (1\1 'L b' J l d - kın a i 1001 numarnlı kanun rnuc;bince m\:ameie ~ö~ür er. eate ı 
ru olmuş centilmen adam ar ır. Saat 16 su-'-}·manı·ye - ·'ıtanbul f( k ti •ı 1 ' n1 1 .. t d lh ene 
O ıc ı rnuva a l}C e u.ınrı .eae er ı.v.:ı l:ı.a~t , c muesses;. U) a. a s nun içindir ki, m i s a firleri111iz • 
~ s-por, hakem Adil Giray beydir. müddetic ifayı 'a.:ife edeceldei·;ni killibi .adiltien murndda'k senedı 

• yhi~ yapalacak en hafif ~ekilde meşruUa taahhüt edecelde •. ir. 
oir kabalık do trudan doğruya Brı giinkii uıaç 2 - Müddeti tahsil iki senedir. 

YEDiNCi BDVOK 

~·-Tayyare plyan~oslY~ 
1. el KEŞiDE: 11 Ai;iUSTOSTADIR. . 

BCVCK iKRAMiVE:; 
30!9000 Liradır. 

AVRICA: 

18.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOJirahk ikrınniyekr H' 

1 O.OOOlirahk ıniikalat 

Bu keşidede cem'an "3,900,, 
ı:fı. k 
r~ n1ın1a!a J\:&zanaca tır. 

·~-······'SE···················~ .... -·-IFJiSW#..JEl#iılı. ,,,...:ı-JB=· =Fi...-• =-.--r::ı:;-EJ =l':'""""""' lfll ~ .................... ~···"'····· •••• tim ---·······-···· 

lstanbul ithalat güm
rüğü müdürlüğünden: 

Koltuk Sandalya Kanapr. Sandalye 
Dama~ka yü:üü lakım 2 14 ı 

" ~' •• 2 14 l 12 
• fa~r cirme .. 2 2 l 

~' " ,. ~ 2 ı 
,, .,, ., 2 2 1 
:' ..., 

" 2 2 l 
1'ahta Üı!tlii t8knn 2 2 ) 

., " ,, 2 2 l adet 
Ha-.ır orme sancfalye l 12 
Doneı· kolwk 24 
~~r M 
~~ M 
ValuRSunr 6 
Havfolnk 10 
Sehpa 9 
Ba1Acfa C'in .. teri muharrer mohiJyanm toplan Mtılmumdan sarfı 

ov.ar ile Jınnlar takım satılacaktır. Ve bir takmu haegi nıüoteri 
uh<lPsin<le t«>krarrur eder..-e mii!:teri ma5srifi kendisine ait olmak 
ü:r.crc o takımı gümrUk dahilinde ve heyet huzurunda behemehal tak
tırmağa nıedmrdur.27.-7 929 tarihine mü~a<lif çerşanba günü lsta.nhuJ 
ithalat gümrü~ü .c:a'ış anharııltla ihJlt•i katİ)C!-.İ icra edi~~i ilan 
ohıııur. 

fiirk •er ... fi milli5ine bir kut ma- · d " "" f 1 ı · l • 3 - Kaydı kabul 10 eylül 929 tarihine kadar devam e«kceğin en 
na.an• lfade e.Jer. Bunu nazan dı·k- ( 11 lll ı.ve f'Tl ı.: b p T T J d ı·• l u 'J oncl.ıın &onraxi mürı.caatlaı· m.ak ui 0Iama2. • • • • "" • • 
kate almalı ve dünde söylediğimiz Mısır: maçlan Galatasaray- Fe- 4 _ Derslere eyıül -0nbeşinde haşiarur~ • • • ~V3Z11}} }})Ü Uf UgUfi( en 
2ibi Türk futbolcularını kendi ço- nerbahçe hey'eti tertibiyesinden: 
cuklanndan daha çok alkışjayaa 1- 23 Temmuz 929 Salı günü 1 - Po"ta \lesaİtİ nakHyr.,indc t@titual edilmek üzere " 5,000 
Mısırhlan iSmek alıaalıyaz. T6rk ~!~~~r::;~:=çba,h;:~ p OSta Ve teJ !~l_~clf ı evazlfl} 10,000., kilo Benzin "r. .. 300-500,, kilo Makine yağı kapalı zarf 
dkari umumiye11Jini• :.as••• oldu- eakbr. '-" u<ııı!ile münaka~a}a J..onulmu~tur. 
kunu Mısırlılara kar~ı i.spat mec- 2 - Yevmi mezkü:rda gi{cler • • d • • ı • • '"" • • d 2 - 27 Tı•ınmuz 929 Cumult'l:Ü günü münaka«ası icra edHece-

buriyetinde~z. tam3 a~tFT:tı::·~:k7:i11:b~:tu. lllU Ur uguıı Cll ğinden talip olanlarm ~artname atmak ;çin ~imdid··n tf"klifname ,e 
Eaaaen heyeti tertibiye Polis ,. . 

.. üd!t..lü•une mfiracut ehnit ve kuruş 1 - Aııknada um ım nıüclürfük binaııile lstanbul. M. fabrikuı ve temin<lllarını ibtİ\a t•df'c~k bpaJı zarfları teHli iı;in de mezkur la· 
un ır> Balkonda numaralı koltuk 500 ·ı 1 J 1 ıd · h j 1 k · en t.afif tekilde bile olaa tefevvü- Balkonda iskemle 300 Ankara-lstanbul tdfiizüt>ma 1uı jçin miı'b .. yc:a olunacak ikl yüz otuz ;al rı ııe saat •I tc "lan >Ut a yem poela ant•t e mü MI) aaı omtsyo-

lıatta "hanaaları• hemen Stadyo- Tribün -sivillere· 200 iki yüz elli ton kadıköy guhanesi kok kömürü 28 Temmttz 929 pazar nuııa müraratlara. 
~u ~rke mecbur edilmekri i~n Tribün -~~~n ve kuWp günü ihaled icra kılmn~k ü~e~ kapalı zadu~lik mii~~ ~nul- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

menauplarına - lto nuıftur J l h Y E ·· " R• t• d 
tertibat alan .... br. Oühutiye _ •ivillere. 190 1 . T r I . t I ak i d . t t klif S a VC arış IlCUDlellJ ıyase 10 en 

Yapı•---•- -ıw-ın ııe _ _.:ce ve- l z b k l - a ıp erın ~ar name a m çia fim iclen, ternıaa ve e wı.-
,.~ -ır .-.:;u Dühu iye - a itan v~ u üp 1 · · · 'h · J__ 2 ·r ·· ·· L-... ı · ı. · ·rak _,'•-~-I- •-receği kati surette tahmin edile- mensuplarına_ SO erını ı h'.-a eue4:ek ka-palı zarf arı tntli için c:!e mezkur tahrihte u.at (> J t'rumuz 111,l.lUCÜ ıwıHJjcap •t>fUiUOa ıfb evet~ ~ .. n 

•-- _._ Ma•arlı•-nn aıırantaı'ı mu- on dörtte yeni poatahanede mlib0y~t :ko.nll•yomma •iiracatlan. Hayvanlarclan ı)f·tigri 65 e1·der 6S Na ıp 63 küçük ceyJin 61 al -- ac .. 4 - Klüplerimizin Mısıra sey-
haJdcakbr. Dokuz oyuncusu ~y- yahab un.asında sporcularımıza J b . ~ - ı·cylan öl ~aha 56 yıldız 55 güze) Jımir 60 kilo sikl~t alacakJardır . 
.he)D'liJel olan Ma•ır t.kım• idman- karfl fevkaJade teveccüh kar \'e ~tan ul llllll ta J a~ı ıı.ıaa.rı.f ,..-_ .. ,., •• ., •• ___ ,, 
ları fipheli bir vaziyette olan fe- mültefit hareket etme.k suretile bii-

herhahçenin kar,a.anda dahametin yük bir miaafirpen·ulik göırter~ EınınlığııJden.· :.•_ Tilrkl,,e 1..,. 
bir Dıanz.ara arubaektedir. Mıaırlt kardeşlerimize ayni ~ekilde e7 'iil" 

Mamaff Fenrin her ecnebi mukabel~de bulunmak cm büyük ııL I 'I ı ~ B~rıkEl.~l 
takırnına )larıa çok .muvaffakıyetli emelimizdir. Muhterem halkımızın :rwyo~ mıcfo epdıa~ında (75) mıuıaralı Şeyh Hanının 0) numa- ~ 
oynamak itiyadında olduğu da da aynı düşünce ile hareket ede- ralı Apartıııaııınılf} :\lıırİ\I' Hanım forafınrlan açılan diki~ dcrıohane- ~ 
unutulmamalıdır: k U k b' samtınivet ı ...ı ı. ~ 

re maçın mu a " ' ' Einin ... a) cıı terr. ıı V• nıhsaııınnw-.rnin lıiıkmii iı)tal eti ilmi~ oJdu1Yn ~ Sermayesi: Tediye edilmi§ 
4,000,000 Liradır 

Mısır takımı Fenerin karşı•ına havuı içinde cereyan etmesini te- I 'i• , ';// e ==ı 

~~-u~k~a~d~ar~il~e~~~k~a~c~ak~b~r~=~~~~~~~m_i_n~e~ç~=~ıı_ş_a~ca~~~n~a~k~a~nPi~iz~·~~~~~-H~~aıı \C' ı aıı ıııu~u~ ~ 

Edebi tefrikamız: 5 lur. lfopr. bu n t• gitme mı·Ji, ~ornğa LH) ü yapıldığına itikat 1 
Kan~ehar a§ok.Daro ı,tı)ıl' oıııwııwıi. e-Oi)')f \f' hu i~i kimin yaptığını 1 

y ~ folıı;İn hir :i'C)C imım .etuıi;;ti: sorup oıuşlurUJOrdu. 1 
de Gobineau Cemile krndi~iııi ""\mi yor. Ne.. Bir ak;am, geç Yakıt! Muldn 

1 den huna hııylc inanı) or. Se, gili- iki glindür bir tek k•·Jime söyJe-
Yazan: Conte 

Sapsan ve basta bir halde t;· 

\'İne dflndö. Oğlunun hu dt>ğişik· 
ii~iııi gören ana::ıı, i\tulısini kuı·a· 
ğıııu aldı. Muhsin başını anasının 
dizin~ dayadı. Gecenin hir kı mı 
U) kusuz ve hiç bir şey s· >)len· 
ııwcJen ~eçti. ~likanlı ateş ic;in· 
d~ yanıyordu. Erte .. i g~n bilsbü· 
lu.~1 hastalandı ve yaf,ı~• c.lü~tü. 
\ wudunu fSClran acayip ıaaf, her 
11· m~.u .. kenıirıyordu. O kadar ki 
ıı ... munu yakın gürdü. Oh, bun· 
d •. n ne kadar memnundu. 

ümilenin hayali güzlcrinin 
"ıııümlt>n git mi) ordu. Zaman za· 
man hütün ha) atını tıtilasa eden 
"U cümle dudal.larında müıselsel 
bir nağme haline giriyordu: "He:ı 
Eeniııim.,, Zaman zaman da genç 
kızın {!/ızleriııdc"' St>:tdiği bir haka
r~t golgeı;;ini IJüyütüyor, kendini 

Lu hakarete ia} ık gorüyor ve boy
!le sea<lelsiz bir Jaayatıo Litmesini 

Sonra diı amca mın kızım tek· · · k ı· · .J ı smı ço evı ığınmm o tl<·ek. memişti. Başı duvara ~evrilmi~. 
rar uörrnf'k c.,arelnini arastırı}'Or· A k f 1 ·• fil k lJ · 

"' d ş ~ı [!111 ı~ı onu ~a ı zama- ıı arı hıQc:ir. ,~ ı dnsı:1. yorganın 
du. Lakin ınuha_v)clcsi im) it> hir ı ı · d ı ı A 

nın• a ıır en 'rC •'maır.t~n nv a· n..,ıüne ll7.anıııış, )alıJor. ıtık:. ~-:-
imkan ... ıılığı da lıt•nwn kaHı)or- nıı~lı. Ba~ma Ut' ıı:d<liğini hala her ümidi ıu.,bedcn ana~ı. yata· 
tlu. Bir cic·fa, )'ahllZ lıir ılefa, her 1 ı · .ı " J • 1 ı ıata '' •'llll) oruu. ı a nız Cemı e· ğın kenarında o~tunun son dakı-
sC) i o-c)ziinc alarak tliişınan e\'İ· ı d 1 k 
:s o nın ı-.u' t• ıği !'>flZ er n~ın ıtJir kalannı bekliyor. 
nin kapısınclaıı iç..,ri)e J!İrmi~ti. demirle kafa:;ının içine O) ulmu- Hirden Muhşin bqmı kapıya 
Ve o giri~im1t• tlt' ne yapo aktı, ştu: • Bt n hCniııim!., do~ru ~virdi, }Ü:türıün ifadesi 
bili}orıız. ~iımJi k~ndisi ile 1.ıera· ı f eyhat! Kendi kf'ııdiııc lııı de~i~ti, güzlerine bir heyat lfaA• 
her, ~cvgili~ini tle ka) heı mek '' h· dimJ,.yi stıyleyc "'")!eye, <liıılt;ye doldu. Muhsin dışarıya kulak ve
likt•sini ırıiıc alınalıınt)•c.h'? Ce. dinleye artık ınuııa ıııı anluamaz riyordu. Halbuki anaşa bir şey 
mile bir kere cfaha kendisini go- bir lıale ~elmifojti. ) ahııı ona, du) mayordu. Ne .seı var,ne l(Claı! 
rürse neler düşünmezdi'? Evet, Cemile)e ayrılırken bir tek eiJz .Muhtıin d'*ruJdu \le aöyl«fi~i 
onun yaşadığı hir yerde ölmekten, söyle)emediğiııi lıiliyordu. 0 Ben şeye emin bir adaman kat'iyetile: 
onun ayaklannm dolaştığı top- ne sefil adamım!., di)ordu. - Jşte, dedi, evden çıktı, bu-
rağa yıkılmaktan, onun n.e~es al· . ~nası! ~-u~sinin yavaş yava, raya geliyor. 
dığı hava içinde son nefesını ver• erıyıp gıthğım gnr<lükçe, kal'1i- ~ Kim geliyor yavrum, kim 
mekten daha tath bir seadet ola- nin de Lir taı·aftan eridiğini hb- geli)or? 
maı.. ~iyordu: Zavallı çocuğwı giığ&ü - O geliyor. ana, o {{eliyor. 

F, ,_ ha 1 K un v•ya ıskeletleşıyor, ate~ her tarafını A)Jalı a~.,kıııa kspıyı 8 .-. ..... 3t yır. uroun ~.. o i\ ..., ':1 

d~mirin :ıcı darbesi altında goz· yakıyordu. Hıyc rdu. Butiin ko· Muhsin kendi ıi kayhctıııi~ hir 
)erini yumarke~ eğer Cemilenin mşu evler Muh 111111 ne hirgin halde idi. (;01.lcriııde iıiıı .. , u~ck 
kaytsıı, alakasız baki§!, batta ne· bir bale geldiğini biJiyorJaı ıJı. çakıyordu.ihtiyar ana ... ı m~; nplıgmı 
fretite karşıla§ırsa, ah, o aman .Böyle birden vuran Jıagtab&ı bilmeyen bu kafi emre itaat etti, 

hennem o- kimse anlayamadıiı iOiu, herk• 1 Bıtmedi j 

Vnıumi Müdriilük 

ANKARA 
Şubeler: 

Ankara Atlana Ayvalık 
1'rapuzon ZorıNuklak BurMJ 
K ayMJTİ lzmiT Gin•on 
Som6un Etkrmil 
Müeait K Wllbaralar 

·-·---!E·-···:1ııııır.. •••••• ..'!~.!!::il"' ·-- Satılık 

lstanbul 
flaJıkesir 
M~r5m 

Çays·tessa l, 4, 5--l0xl5 kıtaBında 
Mentor Refleks bir fotograf maki .. 
nesi satılıktır. 

Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin 
hergüıı saat 12-14 de kadar matbaamızda 
Kenan Hasip beye müracaatları. .. -......... ; .. 



or levazıınatınızı ••ZEKi ZA,, 
t care ha esin ı ' 

__ Asit.er! !f1ÜnC!: f~~'Çü'fft<t;üD~ırü·mô~~ y~ıryü lb>I 

l 
Fındıklıda 1\1. ~I. vekaleti satınalma 

konıisyonuııdan: .... ~~ ................................................... ..... 
J..ıı:ıcler müfettişliği ilanı : 
A eri liselere ka)1 ve kabul şara.ti hakkında ilin edilmiş olan şeraite ilaveten 

atici .. fıkra ilıhe edilmiştir. 
A .eri lıscleri bıtırdıı;.ten ı;onra askeri tıbbi)e mektebine geçmek üı.re liselerin 

10 11 incı s ı ıOarmıı talıp \C şcrııiti hıııı efendiler de k:ıbul edileceklerdir. 
E ı z eki kıtuahn hapanatı ihti)UCI o!.ın Kuru ot kapalı 1.arfla miin:ıkıısaya kon· 

ınu tur. lhalt!Si 8 · ağu to8 · 929 pe~rnbe gunü sruıt 16 da Elaıııcle askeri satın 
alına .oınisyonunda )apılacaktır. Taliplerin Elaıizdeki nıezkiir komisyona müra · 
caatl .. rı . 

Cine ''e mikdarl 

850 metro nefti ve 50 metro nakliye 
sınıfı rengi çuha 

J. 50 metro mavi, 300 metro lacivert, 150 metrq 
gri çuha ile 500000 çift fermejup 

. ihııle tarih, gün ve eaatı 

25-7·929 perşenbe saat 14 te 

25-7-929 perşenbe saat 15 te 

Ordu için isim mikdar ve ihale gün ve saatları )Okanda yazılı malzeme pa • 
Drlıkla ve iki şartnamede olara.c alınacağından taliplerin şartname ve nümunelerini 
komı::o) onumuzda görmeleri ve ihale gununde teminatlarile Fındıklıda komisyonu· 
muza gelmeleri. 

İ htı).ıcatı askeriye i~in 20 koşum takımı bin tüfonk ka),Şı 400 bel kayışı muba-
yaa~ı aleni münakasaya konmuştuı. ihalesi 8 ağustos 929 perşenbe günü saat 

15 le komisyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin §Artıınıne suretini komisyondan alma· 
ları \.e ııartnamedcki taızda teminathriyle koınİS)oııa müracaatları. 
K apnlı zarfla ihale edileceği illin olunan Bcrganıadaki kıtaat hayvanatı ihtiyacı 

olun salll!lD ve kuru ota ihale gününde talipler tarafından verilen fiat pahalı 

göriilclüğünden pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığın ihalesi 25 - temmuz . 929 pceşem· 
be günü Edremitte askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır Taliplerin Edre
mittcki mezklır komisyona muracaatları. 
yerli mamuliitından iki yüz bin metre gılaflık beı kapalı zarfla münakasaya ko-

nulmuştur. ihalesi 27-temmuz·929 turihine miısndif cumartesi günü saat on dört 
but"ıı .. tur. Taliplerin numune ve şartnamesini görmek. üzre her gun ve münakasaya 
iştirak edeceklerin ycvm ve saatinden enel teklif ve teminat mektuplannı makbuz 
mukabilinde Anluırada merkez satın alma komi yonu ri)a~etine te\di eylemeleri. 
M nnisa, Menemen, Kırkağaç \C ci\arındaki kıtruıtın ihtiy11cı olan arpa kapalı 

zarf usulile münakasayn konmu~tur. ihalesi 7 · Ağustos · 929 çarşamba giınü 
uat 12 de Manı.sada askeri satın alma komisyonııııdn yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek Lteyeolerin komisyonumuza gelmeleri va ihale saatıddan enci te'midatlıı· 
rilc beraber Manisada mezkür • omiS) ona mnracaatlan. 
1" opanede 1 taııbul CŞJa 'e teçhizat anbannda mevcut on iki kalem ~}a aleni 

ıııiıro}ede) e konmıı~tur. lh:ı!c i 27-teııımuz.929 c.;uıııartcsi günü saat 14 le koıniır 
} {1111 uıuzda yapılacaktır . Şartname almak isteyenlerin her gün ve müzayedeye 
girııı •k iste}cul rin ihale günlinde ve vali.ti muayyende teminatlar.ile komis)onuınuza 
m~ıı .ıcantları. 

A f)oda buluo:ın kıt..ıat \"C mue ı;c:;atııı ıhtiyncı olan me~e odunu kapalı mrfla 
munak.ı.aya konm.ı.tur. İhalesı 3 · Ağustos cumartesi ~t 15 te Af)onda as

k<·r satın alma komı yonund.ı )ilpılaeaktır. Taliplerin ş:ırtn:ım sini gvnnek üzre 
ko ıııs)oııuınuıa \C tcklıfnaruelımni afyonda mezkür 1 omisyona vermeleri. 
U mum harıta müdurl~u içuı 156 ton kol ... lı.omuru aleni munaka~ ureıile alı· 

ııacnktır. !halesı 3l·te nmu 9 9 çar mba ~unu saat ıı te komiı;\orıumuLda 

)apılacahtır. 'lnlipler"n şaı:trı me almah. l re her gun \C muoakasa}a iştırak etmek 
uıre zemıuıı mezh.firdn trmiuatlanle komı } ınumuza muracaatfan. 
A eken ihlı)llÇ içın bin he5Cr yuı .. det }erli mamulatı numunesi gibi minderlik 

'lic )ilStıklık gılaf eleni mun.ık s:ıya konmu~tur. lh:ıle::oi 15 - Ağustos . 929 per
teınbc günu ant 14 te komıS) on Ln uzda }apıbcakt r, Taliplerin şartn.ınıc suretini 
komı-)onuınuzdan almalnn \C şartnamedeki tarzda terıüııatlıırile komig)Orıuınuı.a 
mur .. ._ atları. 

D ı) )ribckiıdcki kıtnaıın ha)Hınatı ilıti)acı olnıı Saman ve Kuru ot kapalı zarfla 
ıuunakas:ıyn koııınuştur. ihalesi 15 · Ağustos • 929 Perşembe günü saat 14 te 

Oıynııbekirde askeri s.:ıtın 11lm11 koınis)Orıunda yapılacaktır. Taliplerin Diyaribekird e 
ki mczkür koıniS)ona muracaatları. ................................................................ 

L.~~~~~~.~~~!~.~~~::~~~.~~'?!~?.~=~~~ . .J 
2000 Kilo Keten tohumu 
9000 Kilo Buq;:ık 

1'"en tatbikat Mektebi glh ercinleri için aleni münakasalarıoda ve bir ilci pazarlı
ğında talibi zuhur etaıe)en halada cins \e mıktan muharrer iki kalem Yem ayrı 
a~ rı şartnamelerde olarak \ c tekrar pauırlıkla satın alına.,;aktır. Pazıırlıkları 27 • 
1cmmuz · 929 Cumı.rtcsi güıııi saat 14,30 da Harbi}c Mektebi yemekhaneleri önün
deki mahalli mahsusunda icra kılıııncnktır. Taliplerin şartnameleri için kom is) onu· 
muuı muracaatlan \ e iştırak ıçtnd<" ye\ mi mezkürde pazarlık mahallinde haLır bu· 
lurırnaları ilan olunur. 

A skcri mektepler içiu mtiııa' a :t)a konulan 25000 kilo Beyaz Pc) ııirin fıatı gali 
görüld[!ğunden pazarlLğı .!5-T mmuz929 Perşembe günü saat H,30 da Harbi) e 

mektebi yemekhaneleri ı.:uuı deki p.:ıuırlık mahallinde icra kılınacağı ıliin olunur. 

rü~ü~~ü'k~i:;;J; ~;.:::i;;.::-ı::;;i:;o~da::l _ ................................... _ ........................ . 
K ıtaat ibti)ucı ıçin 60000 kilo 61lman pazarlıkla mubayaa cdileccklir. Pazarlığın 

ihalesi 22 • 7 929 Paıarkııi u.;nu saat on dörtte )apılacaklır. Taliplerin ş:ırtna
mesmi komİiyooumwda gorıneleri ~e şartnamede yazılı olan şekildeki te'mınntla· 
rıyle komisycnuınuzd:. hazır bulunmalvn ilin olunur. 
.................................. -.......................... ...... 
J Dördöncli kol ordu satıııalma komisyonundan: ı ........ - .......... - .......... _ .... _ ....................... 1 

irtibat zabitliğine 
Eskiiielıir<le ki Ha\n mektebi taburunun lıir senelik ihtipcı alan 31000 kilo 

Etin kapalı zarf usulile 17 · 7 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasa· 
}D konu'~ıuştur. 7 · ~: 929 ~rş:ıınlı:ı gunu a:ıt l~ ?c ihal,..:ıi icrl\. kılınacağından 
~ırlııııme ını ı;orınek ıçın lıer gun 'c ımma ill'3ll)O ı tırak edcceklenn vakti muay
nırıdc kapalı zarflarilc ''" teminat paral.ırile birlil-\te komi )Ona muracaatlar. 

Ticareti dahiliye gümrüğü 
m üdiriyetinden: 

Numunelik mensucat parçalan 
Etmakinesi 55 adet 
Emayye kase çaydanlık tepsi ve saire 
Boyalı teneke kutu 
Teneke süzgeç 
Galvanizli teneke tepsi 
Teneke leğen 
Altı teneke üzeri camlı kenan demir tepsi 

2 Sandık 

11 Sandık 

Et makinesi 13 adet 2 Sandık 
Hurda soba aksamı 1 Kafes 
Gürgen tahtası 2 Adet 
Demir tuğla baskısı 1 Adet 
Keçi derisi 2 denk 

Baladaki eıyanın gümrGklerce sablmasına karar verildijinden tali
plerin Cumartcai ve Salı ~nleri lstanbul ticareti dahiliye pmrüj"ü 
aüdürlüp sabş komisyonuna müracalatan ilin olunur. 

. ~ey ri sefain l 
Trabzon birinci postası 

( ANKARA ) vapuru 22 Te- 1 

mmuz Perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rizeye gidecek ve Of, Trabzon, 
Polathane, Gireson, Ordu, Ftsa, 
Samsun, Sinop, İıieboluya uğra
yarak gelecektir. ----------ry efkenCİ Vapurları 

Karadeniz lulu ve 8Ur'at postası 

SAMSUN 
VAPURU 

TEiiMuz Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıh

tımından harekerle doğra Zon· 
guldak, lnebolu, Samsun, Or
du, Gireson, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gideceir. 

TafsilAt için sirkecide Y.el 
kenci Hanında kain acentası-

na rnüracatla. Tel. Istanbul 155 

----m!:.~----· 
Kiralık kargir hane 

ve dükkan 
Abdülhamidi sani vakfı müte

velli kaymakamlığından: Beşi ktaşta 
Akaretlerde 49,107 nümerolu h e-

terle 1-3 12, 20, 29, 32, mükerrer 32 
37, 43 numaralı dükkanlar bilmü
zayede icar edileceğinden tem mu
zun 18 zinci perşembe gününden 
itibaren yirmi gün müddetle aleni 
müzayedeye vazedilmiştir. Talip 
olanlann ve daha ziyade malumat 

almak isteyenlerin Ağustosun 7 nci 
çarşamba günü saat on üçe kadar 

mahalli mczki'ırde 54 numaralı mü
tevelli Kaymakamlığına ve yevmi 
mezki'ırun saat on üçünden onbe
şine kadar İstanbul Evkaf müdüri
yetinde idara encümenine müracaat 
etmeleri. 

DİŞ TABİBİ 
PERTEV ATA BEY 
Berayı tetebbu Almanyaya 

1 azimet etmiştir. 5 Eylülde avdet 

ı edecektir. 

J lanbul ıcra daıre ıııdcıı: llenlı Sulta11 
hanımın Yen ant c.; ulnıez) an <:fendiden 

borç aldığı biu üç yüz lira)a mukabil 
birinci derece birinci sıra ııunıııraı;iy le 
ipotek irac e} ledıği Boğaziçinde Arna \ut 
koyündc Kondori sokağında cedit 24 
nuınunı tevsii ıntikalli bir bap lıııııcııın 

nısıf hissesi borçtan dolayı ıhalcı t:\\e· 
Jiycsin in icrası için ot uz gun ıııuddctlc 

muzaycde)C konu'.muştur. llud.ıdu: \ ıır· 
dase:ı hane an;a,,ı, emvali mdnıkl)e ait 
hauc. Aleko lıı-st i, tank ile mahdut ıki 
) uz otuz beş arşın murabbaı armıdun 
) uz elli iıç a~ın ınurabLaı b.ııa nıukha· 

kisi arkD. ında bahçedir. Kıımıcıı bodrum 
ve kısmen zemın katıııdaıı ııı:ı.ıdu ıki 
katlı içi dışı }11ğlı boyalı du\arlan kıs
men kalemkar 'c birinci kattaki sofa 
nıaoıı boyulı fe\ kaııileri buzlu uıııılı ~e 
sokuk ciheti üst kat şahnişli \C Lalkoıılu ~ 
alt kat pen<"ercler demir parnuıklıklı ust 
kat pancurlu ckktırik tcnıLatı) lı ıııu· 
cehhcz ıııüced<lct atşap hiııuda hır nııtre 
ıki sofa bir !\) Jırılık mnlıalli bir kısıııı 

yukliı dolaplı ve balkonlu ııekir. oda ze· 
mini chaıı çini ınalhı ocak! \C ıııcrmcr 
tekneli \c s.ırnıçiı emme ba nııı tuııııııbalı 
muntazam mutfak alt 'c u,,ı kullarda 
alııturkll hdii biilıçeye methali bulunan 
zemmi çimento t.ışlıktn koınürluk 'c 
odunluk ı.abiı uç dolap \C sairc)ı havi 
ve bahçede bir kaç mey\ c ağacını hın i 
he 1 ııı beş )UL !ıra kı)ıııeti ınuhaın. 

mPn li olup ıııczkür ııısıf lıisseııin 
iştira"ıııa talıp olanlar \ e daha t.ı)ade 
malünıat almak iste) enler hı e\ ı mu ip 
kıymett mvhaınıııcnisinin yuzde JO rıi • 
petiodc pey akçe:ıieı ve 929 . 3906 dus· 
)n ııunınrasını mi.ıı;tuslııbcrı lstanbul dor· 
<luucu icra amirliğine muracaat etmeler~ 

"Katerpiller,, 
Traktörleri 

THIATY 

Sağlamlığı ile 
.lJ.ave edilmiştir. 

ınaruf "Katerpiller,, traktörlerine küçttk bir model ~ 

Traktör ihtiyacınızı 
laka malumat isteyiniz. 

temin etmeden evel "Katerpiller,, hakkında mu• 

"Katcrpiller,, traktörleri, dünyanın en sağlam, kullanmasa en kolay, her nevi arazide iş gör.
ye en müsait traktörü sıfatile memleketimizin her tarafında hüsnü kabul görmüştür. Fakat ~ 
çok çiftçilerimiz traktörün kıymetini bilmelerine rağmen bundan istifade edemiyorlardı. Katerpill~ 
rin mevcit en küçük modeli, Amerika mühendis cemiyetinin düstilrü mucibince, 15-26 beyr 
kuvvetinde idi ki bu kuvvet, ekseriyetin ihtiyacından fazla idi. 

Sağlam bir traktör sahibi olmak isteyen, çiftçilerimiz, bu boşluğun dolduğunu ve katerpill'
traktör ailesine küçük bir uzuv daha iltihak ettiğini memnuniyetle haber alacaklardır. (On) mod.I 
tesmiye edilen ve 10-15 beygir kuvvetinde olan bu traktör, on beşlik, yirmilik, otuzluk ve altmı~ 
modellerinin bütün evsafını tamamile haizdir. Onlar gibi yaktığı petroldan azami istifade tc~ 
eder. Yine, onlar gibi, adeta kendi kendini idare eder. Nazım tertibatı mükemmeldir. En acemi 
makinist, bu traktörü yarım saathk bir tarif üzerine idareye muktedir olabilir. 

Tl:r!ciye için umumi vekili: Kenıal Halil, Mehınet Rıfat ve şürekası 
Türkiye otoıııobil, Lastik ve traktör koıııandit şirketi 

Beyoğlu, istiklal caddesi 168. Telefon Beyoğlu 2124. Telğraf: Istanbul Tatko 

Istanbul müddei 
umumiliğınuen 

2700 kilo Koyun Eti münakasası 
lstanbl umumi Hapıshane ve tevkifhane hastanesi ihtiyacı için tarihi 

ihaleden itibaren 31 mayıs 930 tarihine kadar lazım ğelen 2700 kilo ko
yun etinin münakasa suretile mübayaası mukarer bulunduğuna talip 
olanlann bu baptaki şartnameleri tetkik etmek üzere cumadan mada 
her gün Istnbul Adliye levazım müdiriyetine ve tarihi ihalesi olan 8. 
Ağustos. 929 perşenbe günü de saat beşte defterdarlıkta umuru huku
kiye nezdinde miıteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat e"llt:.meleri. 
ve taliplerin ticaret odasına mukayyet olmalan lüzumu ilin olunur. 

ABONE 
ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

üç •.> lı~ Altı a, tılı: Seneli1' 
Dahil: 5 9 17 liıt 

Hariç için : 9 16 38 • 

Adres tebdili için 15 ku~ gondf' 
rilıneli. 

acretlerl 
Tek sfiluııda eantimi 

Alt:-ıcı 58) fada 25 kuru~ 

Istanbul ithalat gümrü- ~~:~:.,. . : 
uçunc.u • 120 • 

v •• ..d .. ı·· v ••. d 1 .. gu mu ur ugun en ~ ~:::: ~e ; ~49ecatı :liye il~~ 
, . . . hu:;uJi tarif..,e tabidır. Tıcarct ıııud-
1ahmınen 70 sandık bobııı ve defter halım! ' uri) elinin, t;irkct!erin tascili hakkıııd-

sigara kağıdı: tran:sıt: aki i!Anlarile k~tıhi adıllıkler ,.e :ıııo-
18 Kap tehi ı;;işe şehre ithal nim şirketler ilanlan. santimi otııl 

Balada muharrer iki kalem eşyanın 24-7-929 Çar~anba günü 
bilmüz:ı} ede satılarak ihalri kat' iye inin icra edileceğinden talip
Jerin ) e\ mi mezkı'.irda lstaııbuJ ithalat giimrüğü satı~ an barına müra· 
C"nat cylı·melPri ilan olunur. 

Istanbul müddei 
umumiliğinden 

4800 kilo İnek sütü • • k . 
22500 kibe \oiiurt muna asası. 

t'I 

l 
lrnruştur. . Devair ve mueasesatı ref' 
mi\ e ilft:llan, T urk meKlrplcri ve ıısat' 
mı ııte~ıre ılaııl.m Earıtımı ~ ıroıl 
h unı~tur. -e•••••••••• .............. ~ı 

hr:ı kı c ın' n ı t ranııı t 

halkında utıhsal e 1 dı.gı ıJ...raı lı k 
muddtial \hın ik.:ım tgalııııı meçhul• 
ha9elnlt- tebliğ C"dileınemı~ w b r 
ınud<lrtıe ilanen teblıgat ıf:ısıııa 

\it<rilıı.iş olıııııkla tarı! i ılandan ıtı 

\C 29. 8- 929 tarihinde saat 14 ten 16 
\ıl kadar hazır bulunmaları iliin oluııur. 

S ultan ahnıet sulh ıcrasından : llir 
deyni mnhküwınbihio temini ıstifa ı 

içiıı tahtı hacza alınıp furuhtu mukarrer 
bulunan bir adet büfe bir ayna maa kon· 

İstanbul umumi Hapishane ve tevkifhane hastahanesi ihtiyacı için 
tarihi ihaleden itibaren 31 mayıs 930 tarihine kadar lazım gelen tahmi
nen 4800 kilo inek sülile 22500 kase yoğurdun münakasa suretile mü
bayaası mukarrer bulunduğundan talip olanlann. bu baptaki şartname
lerini tetkik etmek üzre Cumadan mada her gün lstanbuJ adliye levazım 
müdiriyetine ve tarihi ihaleleri olan 8 Ağustos 929 perşenbe günü de 
saat beşte defterdarlıkta umuru hukukiye müdiriyeti nezdinde müteşekkil 

1 
mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ve taliplerin ticaret odasına 

j mukayyet olmalan lüzumu ilan olunur. 

Hadımköy satın alma komisyo uuıulan: 

lıir ay r.arfııı<la leınyiı. l'lrııc dı..:ı ıaı.Jı 
hükıııun kcshı kat"i) et <"derrği l 

makanı na kaım olmak uzre ılıııı ~ 

ol hır aynalı protmanto temmuzun 27inci 
cı nıartesi günü saat 15 te Sandal bedca· 
taııında bilmüzaycde aatılacağından t&fip 
olanlarw memunma müracaatlan ilia 
olunur. 

Çatalcanın HadırnkoruııJt 
aleni muuak.asa> a konınu~tur 

1 ıııt için JO iki benzin, 1100 hilo motvr \ agı 

İhaleleri 26 Temmuz 929 tariW.. mu 1dıf Cunıarteıi ~ünı.l saat 15 de Hadımköy 
satın alma komis) onunda ) apılacaktır, Taliplerin şartnamelerini gormek için her gün 
ve mtinakuaya ittirik edeceklcriD de mua) yen günde l;..oıniJyonumuza muracaatlan 
illa olunur. 


