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Mısııııar hakikaten ku 
7 nci yı 

x -

Gazi ve ismet - -
1923 senesi temmuzunun 24 ün-

de Lausanne'da imza edilen mu
ahedenin, bu gün, yedinci yıl dö
nüm ünü tes'it ediyoruz. Milleti 
tebrik ederiz. 

Hicri 699 da kurulan, ve altı 
asır devam eden Osmanlı saltanatı 
e "h. . ' ? ı tişamlı devrinde bile, kelime-
nın tam medlulü ile, hukuki dü
\'~le göre müstekil bir devlet de
ğildi, istiklali yanm yamalaktı: da
h_ili - yani mezhebi - ve harici-yani 
•ıyasi ve iktisadi - Kapitüliisiyon
lar o devletin U.tiklalini zincirli
)'ord u. 

b~ ~usanne'da harici mevcudiyeti 
Utün cihan harbinin galiplerince 

tasdik edilen sırf türk devleti ise 
en auımetli devletler gibi müste
kildir. 
f "Yedi düvel,, ve batta daha 
adasına tasdik ettirilen bu istiklal 
lciınin eseridir? 

Bu azametli sarayın harikaları
nı, plinlannı çizen dihi mimar 

Gazi Mu3Uıfa Ke11ıal 
d \'e o harita ve planlan icra 

c en, tatbikeden 

lsnıet Paşa 
1d dır. Bu hakikat zaman geçme

e takviyet bulur, sönmez. 
Wilson, Uoyd George, Cleme

Qccau Almanyayı, . Avusturyayı, 
Macaristanı yıkarken milli Türki
tcn.in kılına dokunamadılar, tarihe 
d ~"lşan Osmanlı imparato?luğun-
~n esirgedikleri hak 1 arı ye

lli doğan devletimizden diriğ 
edeınediler. 

Gaziden aldığı ilham ile İsmet 
~aşa meşru haklarımızı her devle
li_n elinden kahirane kopardı. Gazi 
türk milletine bir istikbal temin 
etiji onu ebediyete ulaşhrdı. 

• Osmanlı devleti mevcudiyetini 
'Vikaye için "Hünkar-iskelesi,, mu
ahed . ·ı R . e&ı J e us çarının himayesine 
1rırıniş6. Kuz'1nun kurda tesliml
Yc.ti kabilind~n bir hareket. Kurt 
l~7~ ve 78 de Ayaslefonosa ( Ye~ 
ftlkoye ) kadar -gelmişken onu an
cak Britanya devleti kurtardı. 

Demek ki Osmanlılık mevcu
diyetini düşmanlanmn rekabetine 
medyundu. 

Miskin ve dilenci bir devlet ... 
Türk' devleti ise mevcudiyetini 

biltQn cihanın Lausanne'da toplan
lllıf devletlerine dikte etti. Gazi
nin Ankarada türkçe olarak bağır
dığını işmet paşa Lausanne'dakilere 1 

kendi dillerinde anlattı. ltirazlanm 
!'n!emedi. Türk ırkının emirlerini 
"'Ctirıe getirdi. 

, Zafer sarhoşo Britanya, Fran.sa 
'"c Ortakları mecburen milletin ira
~eaini C:Unlediler. Gaxinin azemetli 
ehaaı karfısında kiiinat eğildi. 

Tarihte hiç bir kahraman mu
~•ffakıyctini cihana böyle tasdik 
\'c tealim ettirememi~ti. Biz bunun 
Ctnsalini bilmiyoruz. 

Gazi, uiz. nefsinde hem hakkı 
L • ' .. em de kuvveti cemetmifti. Pürüz-
•llz. bir hak ve onu müdafaa ede
cek kuvvet, metanet, 4evket, celi
det, celilet, tedbir ••. 

Gazi, iradetini icra edecek ne 
l:ahir bir başmur hhas ta buldu: 
sınet pafa. 

Pata, konferansta !kendini en 
fazla gösteren murahhaab. İsimleri 
gazeteleri dolduran meşhur ecnebi 

lllurahhaalar bizim bqmurahhaaımı
lln yanında aönük kaldılar; çünkü 
0 :r.at bütün ilhamı, bütün kudreti 
Ilı~ Usteana bir kudretten alıyordu • 

Lausanne, itiraz; kabul etmeı:, 
tenkidi muhal bir muvaffakıyettir. 
Bunun harfi detil, noktası bile mu
•haze götürmez. Bir millete Lau
•an~ kadar kıymetli bir hediye 

b
"enlemez.. Gazi milletin veJiyi 
ayabdır. 

lousanne ahltnamesinin ehem
illiyetini anlamak için onun akde-
dil . ld memıf 0 uğunu hayalen faue-
din ve yahut Sevres muahedesini 
fl~lmamıı tasavvur edin. Ne ölüml 
'f urk "ll ti" S 'd mı e evre.ı en sonra 
•ncak bir iki sene bir "parya 

1 

bayatı geçirebilir ve yunan man~ 
:~81 .altında can çekişirdi. Bu gün 

urkiyc yoktu 1 
Bu mukayese Gazinin bu millet 

Jiz.erinde ne büyük hakkı olduğunu 
l~pat eder. Tarih bu derec şumullü 
bır diplomasi zaferini kayd tmiyor. 
Hangi muahede bununla ınukaye-

• 

Fırl{a lionf eraııs salonu 
dün merasimle açıldı. takım olduklarnı ispa 

vetm· bir 
e tiler. 

Dcvetliler 111eya11ında Başvekili11ıi~, meclis 
reisinıiz ve diğer muteber zeuat bulunuyorlardı. 
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Tarafeynin buket teatisinden Pazar gününden beri misafirimiz 
bulunan Mısırlı futbolcular dün ilk 

IJ tı "J d ı· K mnçlanm Taksim Stadyomunda 
ıtve ı er en smet ve azım paı;ıaJar hazeratı ile -..ıı·ğer z~vat ~ ~ - Fenerbahçe ile ·yaptılar. 

sonra oyuna başlandı. Mısırhlar şu 
şekilde vaziyet almışlardı: 

Apltilhamit Hıımdi 
Rcsmı füfnt 

lstanbul halk fırkası binasında 
yapılan konferans salonu ikmal 
edilmit ve salonun küşadı müna
sebetiyle fırka müfettişliği tarafın
dan dün fırka binasında bir çay zi
yafeti verilmiştir. Ziyafette Başvekil 
ismet Paşa Hazretleri, Büyük Millet 
Meclisi reisi Kasım Paşa, H. başta 
olmak üzre şehrimizde bulunan bü
tün meb'uslar, fırka erkanı, üçüncü 
kolordu kumandam Şükrü Naili 
paşa, ordu müfettişi Aliettin paşa. 
vali vekili ve şehremini Muhittin 1 

polis müdürü Şerif, seyrisefain 
müdürü Sadullah, İstanbul müddei 

Yunaıılılar ne 
diyorlar? 

Ankara müz.akerabnm inkıtaa 

uğradığına dair Ankara sefaretin
den de resmi bir telgraf gelmiştir. 
Telgrafın vürudü üzerine hariciye 

umumisi Kenan beylerle sair hü
kumet erkanı hsıır bulunmuştur. 

Davetliler saat dörtten itibaren 
gelmeğe baflamışlar ve saat dört 
buçuğa doğru evvela Kazım P. H. 
sonra da İsmet Paşa hazretleri te
şrif etmişlerdir. 

Bur dan sonra üst katta yapı
lan konferans salonu gez.ilmiştir. 
Salonda bir az: hasbülı.alden son
ra har.ırun çaya davet edilmiş 
Pasta, limonata, ayran ve dondur~ 
malarla izaz cdilmistir. 

Davetliler saat beş buçuktan 
sonra dağılmışlardır. 

-
Dün, 10-23 temmuz mill\ bay

ramına tesadüf ediyordu. 23 teıiı
muz. 1908 de (10 temmuz. 324) 
Türk milleti asırlarca süren tlir 
idarenin kabusundan silkinerek 

Taksim Stadyomu maçı görmek 
için gelen kesif bir kalabalıkla 

hıncahınç dolmuştu. 
Balkondan Stadyoma atfedilen 

umumi bir na:ıarla1 ğene fevkelade 
günlerden birinin yaşanıldığını an
lamak kolaylıkla kabildi. Her iki 
tiribün, balkon, ayakta durulacak 
yerler kamilen dolmuş bulunu
ywdu. Kalabalık arasında şeh
rimizde bulunan Mısırlılar da göz.e 
çarpıyordu . Mısır sefarethanesi 
erkanı ile misafirlerimize ınah
sus olarak sahanın kenarında 
hazırlanan yerlerde Mısır sefiri 
lbrahim Rntip beyle kardeşi ve 
misafirlerimizin reisi Davut bey 
bulunmaktaydılar. 

Suri Hızk Hindenburg 
M.Mulıtar :S.Huda M.Hudn Muhtar Zlıbe)r 

Buna mukabil Fenerbahçc de 
şöyle sahaya çıkmışb: 

Kadri 
Şekip 

Aiti Muınffer 

Fehmı 

Sadi 
Zeki 

Furuı.ıın 
Reşat 

Fikret Hadi 

güzel bir plaı;e ile yapılan bu gol 
çok alkışlandı. 

Birinci sayıyı kazanan Mısırlılar 
taz.yıklerloi golden sonra da ida
meye muvaffak oldular. Tch!ükeli 
hücumlar arka arkaya Fener kale
sini tehdit ediyor ve Fehmi sık 
sık fedakarlık yapmağa mecbur 
oluyordu. İlk golden 6 dakika sonra 
Kadrinin muhakkak bir gole mani 
olmak için mecburen yapbğı bir 
penalbdau istifade eden muırhlar, 

nazırı ile sabık ve csbak Ankara se
firleri M.Venizdosun riyaseti albnda 
toplanarak müzakerede bulunmuş
lardır. Selahiyettar mehnfil, istik
balde müzakerabn tekrarına teşeb
büs edilmesi ihtimalini münselip 
görmemektedir. 

uyanmış ve hüriyetine kavuşmuş
tu. Yakın bir devre ait bulunan 
meşrutiyet idaresinin tarihini her 
kes bilir. 

~eşruti!et idare.i mutlakıyet 
devnle Cumhuriyet idare.ini vu
ledcn kısa bir fasıla tcıkil eder. 
Büyük Gazinin yaratbiı i.nlol & 

Saat beşe doğru kalabahk aza
mi haddine varmış bulunuyordu. 
Göder kapıda, oyuncuların sahaya 
çıkmasını bekliyor, her kes sabırsız
lanıyordu. Dün stadyomu dolduran 
halkan hemen hepsi, her ecnebi 
takım maçındakinden çok başka 
bir tesirin albnda idi : Her kes iyi 
bir futbol maçı görmekten ziyade 
memleketlerini ziyaret eden Türk 
kardeşlerine bir efsane gibi dilden 
dile dolaşan misafirperverliği gös
teren Mısır gençlerini görmek is
tiyordu. 

fi'ehıni bir golü kortardıktan sonra 

Nim resmi Elefteron Vima ga
zetesi, Yunanistanın, hatta dahili 
bir mücadeleye bile girişerek, mü
mkün olan müsaadetta bulundu-
ğunu ve müsaadatın son derecesi
ni bile tecavüz ettiğini yazmakta 
müzakeratm iııkitaı Yunanistanda 
husule getireceği siyasi ve mali 
akislerden dolayı teessürünü be
yan eylemektedir. 

Mamafi burada mevcut kanaate 
göre, müzakeratm inkıtaına rağ

men vaz.iyet gayri muayyen kal
mamakta olup Atina itilifnamesi 
mer'i olacakiır. 

ıeye dayanabilir. Cihan harbinedn 
sonra galiplerin Paris civarındaki 
ıehirlerde matluplara zorla imza 
ettirdikleri ahitnameler daha tim
diden eskimiş, bayatlamıştır. 

Onlan im:ı:a eden ingilterenin 
bu günkü hükümeti tashihlerine 
taraftardır. Halbuki Gazinin dikte 
buyurduğu Lausanne'm karşısında 
her devlet rükü etmektedir. 

6000 senedenberi kumlar ara
sında payidar olan Muır ehratnı 
bir dinamit fişeği ile yıkılabilir; li
kin Gazinin tesvit ve İsmet pap
nın tebyiz: ettiği o vesika yırbla
maz. Türk milleti durdukça o mu
ahedenall\enin ahkamı tatbik olu
nacaktır. Hiç bir mermerde, tunç
ta, çelikte bu metanet yoktur. 

Yirminci asırda hangi devletin 
böyle bir galebesi oldu ? Evet, 
galipler Avrupanın haritasını değiş
tirdiler, lakin bu harita buz üze
rine hakkedilmiştir. Lausanne ise 
on bin senelik necip bir milletin 
yaşamak iradesinin ifadesi oldu
ğundan ebedidir. 

Gazi bir ebediyet halketti. 
İsmet paşa ise tekrar doğan 

milletin sağ'dıçı oldu. 
Celil Nuri 

"h" flP.1 
tarı m uz:ak devrirlerindenberi hür 
yaşamak gayesine yijrüyen uil 
Türk milletine hakiki hürriyetini 
vermiştir. 

Dün milli bayram dolayisile 
her taraf bayraklar.la süsl • . enmış, 

· gece tenvnat yapılmııtır. 

Lozan günü 
~e~ ıene o~dugu gibi ~ 

aulhunun yıl donümüne te.adaf 
eden bupn için Darülfünunda b" 
tes,it' merasimi yapılaca)ctır. ır 

Bq vekil iımet pqa hau ti _ 
· • b d' l • e nnlD u ıp omui xafesin kutlu-

lanmari merasimini teşrıfleri nauh-

temeldır. 

Nihayet sahaya çıkblar: Can
dan, samimi bir alkış tufanı kar
deş Mısır gençlerine Türk sporcu
larının muhabbetini iblağ etti. 

Sahaya çıkan misafirlerimiz. ti
ribünlerin önüne geldiler ve halkı 
üç defa selamladılar. Bu cemile 
alkışla karşılandı. 

İki dakika sonra Fenerliler sa
haya çıkblar. Ayni kuvvetli alkıt 
dost ve kardq rakibe karşı ilk çı
kan Türk takımından esirgenmedi. 

fototraflar alındıktan sonra 
Fenerbahçe namına Ali Naci bey, 
Mısır seyahat kafilesini idare etmit 
bir arkadaı sıfatiyle misafirleri
mize bu maçın iki memleket gen
çliti arasındaki samimiyeti takviye 
edeceğini söyledi ve Fenerlileri 
misafirlerimiz. terefine bajırmağa 
davet etti. Mısırlılar buna muka
bele ettiler. 

Şehrimize misafir relen Romuı talebesi dilıı Romanya vapunyla 1 
memleketlerine avdat ettiler. 

Hakem lstanbulspordan Kemto 
beydi. Feaerbabçe rüzgar albna 
düşmüştü. Oyuna Fenerliler bq
ladılar. Mısırlılar Uk hamlede aldık.
lan topla hemen fenerbahçe kale
sine indiler •• Seri paslarla yapılan 
bu akın topu bir kaç dakika Fe
ner nısıf sahasına hapsetti. Fakat 
tehlükeli bir vaziyet hadis olmadan 
oyun mütevazin bir şekle girdi. 

ilk dakikanın bıraktığı intibaa 
nazaran Mısır takımı hakkında 
ıöyle bir hüküm verilebilir: 

Fazla enerjik, seri oyuncular
dan mürekkep ve bilhassa tecavüz. 
kabiliyeti fazla bir takım. 

Rüıgir albna düşen Fenerliler 
Mısırlılann birbirini takip eden 
hü c u m 1 a rı n a kartı k o y m a k 
için çok gayret etmek mecburi
yetinde kalıyorlar, adeta kuvvet
lerini israf etmeğe mecbur olu
yorlardı. Yıldınm gibi, seri ve 
atak oynayan Mısır hücum hattı
nın ta:r;yıkmı neticesiz. bırakmak 
ta çok çetin bir meıı'ele tetkil ed
iyordu. Bilhassa sol iç muhtar, 
Mısır takımının bu ele avuca sıt
maz oyuncusu tehlGkeli vaz.iyetleri 
cidden üstadane hazırlıyor ve za
vallı Kadri bu teytan rakibinin 
1rayretini bota çıkarmak için ter
liyor. didiniyor, yoruluyordu. 

Oyunun onuncu dakikasında, 
Fenerin sağ muavini Şekip kaza
en yediği bir tekme ile sahayı 
terketnıek mecburiyetinde kaldı. 
Onu istihlaf eden Nihat, arkadaşı
nın yerini dolduramadığı için çok 
güzel oynayan rakip hücum 
hattının sol cephesi hemen hemen 
bili mania ilerliyor, gol olması 
çok muhtemel fırsatlar zuhur edi-
yordu. Filhakika 15 inci dakikada 
sağ açık Memduh Muhtar çok en
fes bir vuruşla topu Fenerin ka
lesine soktu. Tam yerinde ve çok 

Jloda :Fener kal si 
önünde 

kaptan Hindenburgu.. mükemmel 
bir şütü ile ikinci .sayıyı da yap_b
lar. Bu ikinci sayıdan sonra Fe-
~erliler 1rayretlendi. Fakat göste
nlen fedakarlığa rağmen ilk devre 
2-0 Mısırhlann iehine bitti. 

ikinci devrede rüz.ıirla beraber 
oynayan Fenerbahçenin, vaziyeti 
daha müsait bir hale ifrağ edecefİ 
tahmin olunuyordu. Fakat Fener
liler takımı kendi aleyhlerine bir 
tekilde tadil etmifler ve ilk dev
rede çok muvaffak olan Sadiyi 
çıkartarak Şekibi ortaya almıtlanh: 
Halbuki rakip takımın en kuvvctlı 
tarafını teşkil eden sol cephesi 
bu suretle zaif bir oyuncu karşı
sında bırakılmıf oluyordu • 

Bu gafletten Mısır takımı isti
fade etti ve Muhtarla sağ açık 
üçüncü ve dördüncü sayıyı yapb
tılar. Dördüncü aayıdan sonra Fener 

bahçe 35pastao Zekinin yapbğı golle 
bir sayı temin edebildi. 

[Mabaadı ıpor sütunumuz.dadır) 
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1293 te tlimizclen rıkan t e 
ımutuları /Jo mı · Jlcrsegiu biitiin 
kuza ı'l' unlıi\elı•riuirı i~imleri lıa· 
ıırınulmlır; <;.·iiulıii ben idadi mek
lt bau• /.[İderl.erı bunları (•zberlctir
IPrdı. I ah11t bildilfim isimlerin he· 
p.~i11i .) tı1ılış teli'ı/fuz e<lerdim, zira 
r~.'m· kelımefori nrap elifbe~i ile 
tlıu ııst ) azı lam az. 

/Ju nıa/rimuttan ne jııidem ol
tlu :' ili!.·· 

Diirıycı.) r un/·mwk için olrut
tul.lurı 'Of!,rafj" bmuı lıiç bir :ı:t y 
(İJ!.Tl't<'medi. } alnız dimcıgımı yıp· 
ruıtı, .) ordu. 

. . . . Gtçen ~iin yeni bası/mı~ 

bir iktisadi kıl~·ük C(iğraf) cı hitabı· 
nı l..omlradcılıi tiibii banu hccliye 
vlarak götıdertli. Bu 250 sahifelilc 
kitap~·ıpı bir oturuşta okudum. 
~imdi ikinci kıraııtma lmşl<Uluıı. 
f )çiincıi rll'fa okuyuşumda e/,·ser 
bnlıisleri lwfı::amcla im/araktır. ls-
ıif adenı ise zan ve tahmininizden 
pek büyüktür. Ti< ari, zirai, sınai, 

kürreiarz nazarımda tecessüm etti. 
Dünyanın ilcıisadi nıakanizmasım 
öğremlim. 1928 istatistikleri muci· 
birıce l'ilıarı karıımda belır<Iİ. Jd. 
tifo edebilirim iri bütün bu malü· 
mat zihnimde kalacaktır; çiinkii 
Trarnik, Bihke, Tuzla sancakları-
nın ka:ıa ı;e nahiyelerinden ziyade 
bu mebadiye muhtacım. 

7,,ahirc, lıayt•an, maden.... bun· 
ları nerelerden getirıiyorıu ? Mü· 
hlm merke:der nereleridir ? 

Ba§lıca ıehirler hangileridir; 
bunlar niçin bu derece inki§af 
etmiıler; dünyada mevkileri nedir? 
Yeni memleketler naul tek4mül 
ediyorlar ? Ülk.LU, ,ehirler, deni:.· 
ler ilıtiaaden bir birine ncuıl bag-
lanmlfAI'? Mahreçler hangileridfr? 
Bunlardan nasıl müsk!fit olurus ? 

Dizde coğrafya okuyanlar 'bel
ki bir haylı ismi lws ez'berlerler. 
Fakat maliinuıtlan ona münha,.r
dır. Kuru bir ilim.; camı:ı bir fen. 
Coğrafya kit<1plarmı yazanlar bu 
ilimden gaye11in ne olduJ!unu diJ-
ıiirımemi§l<'r. Bunıı mebnidir ki 
telif edilen kitaplar merakaın ol· 
maktan uzaktır. Zihini 11(_,'ma:ı. Te-
ıebbüsü takviye eımez. 

Halbuki gii%el bir tarih, bir 
. ooArafyCJ kitabı okuyanı tenvir 

f!der. te§ebbüs kabiliyetini Dl'ttırır, 
kendisini iıe lqt:ik eder. Buna 
mukabil hurıı malUmat, camit is
mi luular ile clolu bir ders lritabı 
o denten talebeyi soğutur. O ilim, 
o talebeye ebediyen t ah§i gelir. 
Hi{ bir manaya delalet etmeyen 
isimleri, tarihleri ezberlemekten 
:ıiyade ruhCJ hasuet uerici bir ıey 
Uısaııcur edRmem. Halbuki ca:ıip 
maliinıat arasında geçen ismi lıas
lar külfetsiz hafızaya nakıedilir. 

Bi:ıim bu hususta yapacağımız 
ıey, ibdai eserler ı•ilcuda getirin· 
ceye değin, at 1upalılarm asarım 
oyııen kopya etmekten ibarettir. 

C. N. 

Ko) unların ıslahı 
Koyunlanmı:uo ıalahı ifln bu 

aene de llati1at vekilllji tarafından 
damn.hklar m&bayaa edilecektir. 
Duydutumuza r<Jre bu acne VekiJ
likçe bu huauı için 100 000 liralık 
tahaiaat tefrik edilmif ve bu tah-

IDaat ile yakında Merinos koyunu 
ahnmaıı kararla.tmıştır. 

Sabn alınacak koyunlann bir 
lnamı Karacabey baraaına, bir kıa
mı da halka verilecektir. 
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Macera romanı : 7 

Müthiş şeyi -
Maurice Leblaııc 

§eylcrden bizi uzak bulundurmalı, 
hakikat ışığının tam orta yerinde 
pnrlamnlıyız. 

'•Simon ben bir kale gilJiyiın. 
Ueni fethet. Ben de o zammı ı:,jze 

layık olmak çin climocn geleni 
yapar.ağım. Eğer biz birbirimizin 
eşi iısek, muvaffak oluruz. Me 'ut 
olursak ımadctimiz bizi mahcup 
etmez. Simon artık beni arama
yacaksın değilmi?. 

Nieanhnız: lvıbel 
~imon bir müddet heyke] gibi 

donup kaldı. İzabe) gordüğii fe. 
Jaket karşısında nasıJ değişiver-
mişti? Kafasında fikirler hirhirine 
girift olmuş, ne soylediğini, bel
ki de ne yaptığını bilmiyor. Ne 
bu mektubun manasını, ne de 
genç kızın kareketini düşünebili
yordu. Yalnız kalbinde bir yara 
açılmıştı, acıyan, kanayan, iztı
rap veren bir yar al 

Birden, karma karışık oJan 
zihninde bir ışık parladı. 

Kerestecileı· 

Yemişte yeni 
hal yapılıyor. 

Şehremaneti yanan 
yer] eri 

istimlak ediyor . -

Bey sigara8ı 
TOtln inhisar iduHi tarafın-

dan piyaaaya yeni slgaralal' çıkanla
cakbr. Bu sigaralar araıında Bey 

ıigaraıı da vardır. Bey sigarası 
20 kuru,a sablacakbr. 

Bundan batka 21vanah yeni 
bir siıara daha imal edilecektir. 
Zıvanah aigaralu 15 kuruta sah
lacaktır. 

•Yeni sigaralar haftaya 1ıadar 
piyaaaya çıkanlacakhr. 

Bir rum gazetesinin 
ismine konan haciz 

.. Mctaritmisia,, ismindeki rum 

gaz.eteainin defterdarlığa olan ka
zanç vergisi borcu dolayıaiyle def

terdarlık, gazetenin iamine haciz 
vaıetmiı ve i11mi aatıhta çıkarmış

tır. Diter taraftan gaıetenin sahibi 
PapadopJu efendi bafka bir iıimle 
gaz.ete çıkarmak iatemekteyaede 
müsaade edilmemittir. 

Defterdarlık ise yeni gazete 

çıkmasını ve haczin yeni gazeteye 
vaı edilmesini iatemektedir. Bu 

yüzden iki daire arasında bir ih
tilaf çıkmıştır. 

Matbuat umum müdürlüğü iti 
halledecektir. 

Muhakkak İzabe}, kaçı~mm 
uyandıracağı dedi kodu ve reza
let şiiyu bulmadan babasının ya
nına donmcğc karar vermişti. 

Fakat gitmek istedise nasıl gitti? 
Sinıon düşündü. İzabel otelden 
garip §arait altında çıkıp gitmif
ti. Yanında \alizini taşıyan hir 
gemi tayla ı.. Bu da ne demek? 

Halbuki Diy"ptcn geldikleri yere, 
Ncvhavene bridcn vapurlann is· 
kele i otelin hunmmm dibinde 
idi. Sonra Nevha,ene gidecek 
vapur ancak bir iki saat sonra 
demir alacaktı. 

Simon gelirken geçirilen fe
laketi düşündü. İzabelin kat'i 
ihtarına rağmen iskeleye kovtu. 
Onu arayıp bulacak. Yalvaracak. 
Mutlaka gitmeğe karar verdise 
bile, hiç olmazsa hareketini bir 
müddet için olsun tehir etmesini 
rica edecekti. 

Rıhtıma haktı. Bir vapurun 
bacalarını gördii. Hiç §Üphesiz 
lznbeJ hu 'fapurda, kamaraların 
birinde idi. 

Rıhtımda kalabalık vardı, ba
gajlar yığılmıştı. 

---- -

Dün sabah limanımıza 11 Dakar 
Maru,, namında bir Japon vapuru 
gelmi§tir. . 

Bir muharririmiz geminin kap
tanı mosyo N. Morikava ile görüş
mU~ ve §U malOmah almıştır. 

- Japonya mütarekeden son
ra birinci defa olarak Japonya-
nın "Yokohama,, limanile "LiYer
poJ,, arasında bir muntazam hat 
tesisine karar vermiştir. Bu hattı 
idare edecek olan N. Y.K. kum

panyası Japonyanm tanınmış bir 
kumpanya~ıdır. 

Bu kumpanya Y okohama ile 
Llverpol arasında dort haf tada 

bir vapur tahrik edecektir. Bu 

vapurlar bu iki liman arasında 

bütiin oüyük limanlara oğrnya

caktır. 

Bu sefer gelen .. Dakar Maru,, 

vapuru Yokohama Jimanını ma
yısın sonunda terketmi~ ve Ja
ponyamn .. Kobe,. ve di~er lima
nlarına oğradıktan sonra .. Şa
uğbay,, a gelmiş ve oradan hin
diçini, Hindistan, Bahriahmer 
tarikile lskenderiye 'e · oradan 
buraya gelmiştir. 

Biz memleketimizde 1 ürklere 
karşı büyük bir muhabbet bes
lemekteyiz ve büyük Gaziııizin 

yaptığı inkilaptnn sonra yeni 
Türkiycye çok alakadarız 'e sıkı 
bir münasebet tesisi arzueundayız 

im on iskPleye <loğnı ) ürüdü. 
Fakat vapurun merdiveninde bir 
tayfa yolunu hesti. Simon dedi ki: 

- Biletim )Ok ama, vapurda 
yolcu bir kadın var, ona bakma
ğa geldim. 

- Vapurda yolcu yok. 
- Sahi mi'? Neden? 
- Vapur gitınİ)Or. Paristcn 

emir aldık. 
Simon hu emre sevindi. 
- Bütün vapurlar mı? 
- Ne bileyim? Bizim kum-

panya yalnız kendi vapurlarına 
bakar. Fjer batka vapurlar gidi
yorsa bize ne? 

- Hiç giden oldu mu? 
- Bir saat evvel bir yat gitti. 
- Ne diyorsun? 
- Evet, bir lngilizin yatı. 
- Sakın Edvard RoJleston'un 

yatı olmasın? 
-Evet, RoJ leston. Buraya yatını 

teçhiz etmek için geJmişti. 
Simon birden beJiren hakika

te erişti. Edvard Diyepte idi. Tesa
düf en mi... Bekefildin Diyepte ol
duğunu öğrendi ve kızın talebini 
reddedemedi ve onu yatı ile in-

Şehrimizde umumi yerlerde bu
lunan saatlerin ayarlan birbirine 
uymadığından vapur, 'imendüfer 
ve aaire gibi nakil vasıtalariyle 

alakadar halkın bir çok mo,küli
ta maruı kaldığı miiteaddit defa--lar yazıldı. Bunun ~nünü almak 
üzre Heyeti vekile kararile şehre

manetine devrrdil~n mülga bahriye 
nezaretine ait vakit küresinin Ga-

lata kule.sine talik edileceti de 
yaı.ılmışb. 

Cemiyeti belediye vakit küre
sinin kuleye vaz'ı için muktcui 

tahsisatı kabul etmiştir. Bu hafta 

zarfında kürenin kuleye taliki için 
emanet heyeti f enniyesince ihzar at 
ynpılacak ve küre nihayet 15 gün 

sonra mahalline konacaktır. 

Bir hezc\anın cezası . 
Geçenlerde Tatavlada vukua 

gelen yanım hakkında bazı rum
lar araıında bir çok dedi kodular 

olmuştu. Hatta Atina gar.eteleri bu 
yangında bir kaat olduğunu utan
madan yazdılar. 

Üçüncü ceza mahkemesi dOn 
bu yangın yüzünden bir madamı 
mahkCim etmiştir. Dava 9udur: 

Şltlide bir apartmanda oturan 
Madam Eleni, Saffet bey isminde 

bir zatla dil kavgaaı yaparken 
••Siz türkler Tatavlayı da yaktımz, 
clemiftir. 

Mm. Eleni efkarı tehyiç edecek 
mahiyette olan bu &özlerinden do
layı mahkemeye sevkedilmiştir. 

Üçüncü ceza mahkemesi Mm. 

Eleniyi 1 ay müddetle hapııe mah
küm etmiştir. 

giJtereye gotürdü. Zaten böyle 
zamanda Manşı ancak o geçmeği 
goze nlabilirdi. 

Şelırin iizerinde siyah bµJutlar 
kesafet peyda etmeğe haşladılar. 

Mamafi Simon, h.abelin fırtı

nadan evvel ln~ili:t t:ıahillerine 
y«•ti:cbilerc>ğini tahmin ediyordu. 
Siınon sakindi. Hale ve istiklıale 
emniyeti vardı. lzabelin gidi~ine 
Jıak veriyordu. Bunun için iztı
rap ta duyma)ordu. 

Kendi kendine: 
- Haydi bakalım, i§ baoına 

~eçmek zamanı geldi. Şimdi se
n~Jerdeıı beri kendine hazırladığı 
gaye, gözlerinin onünde canJan
mtştı. 

- Evet vakıt geldi, eAer bende 
1.erre kadar bir erkek kımeti deni
Jen ~ey varsa, bunu ispat etme
liyim. 

Simon deniz kenarında kafası
nın içinde boyle bir azimle düşü
nerek bir müddet dolaştı. 

Huzgar yükselmi~, tehditkar 
bir hal almıştı. Her mevsimde 
hafif elbise giyen Siınon için hava 
tahnvvüllerinin ne 6hemiyeti var? 

Eğlence yerleri 

Emanet bir 
bar açıyor. 

Açılacak baı·ın altına 
bir 

havuz y a p ı l a c a k. -
Şehremaneti, lııtanbulda iki eğ

lence ve spor mahalJi vücuda ge
tirmeyi düşilnmektedir. Bunlardan 
biri Takr;imde, diğeri Jı;tanbul ci
hetinde ve evelce de yazıldığı gibi 
Çukurbostanda yapılacaktır • 

Taksimde yapılacak olan eğ
lence mahallinin altı havuı, üstü 
bar olncnk ve burası bir çok ter
tibab ihtiva edecektir. 

Çukurbostanda yapılacak tesi
at ise futbol, tenis, boks ve atle

tizm kısımlarını ihtiva eden mü
kemmel bir atadyom olacaktır. 

Çukurboatanın Emanetçe 9,000 
liraya satın abnablleceği anlaşıl
maktadır. 

Gülhanedeki bostanların istim
laki ile orada stadyom inşuı da 
aynca mevıuu bahs olmaktadır. 

Kadriye hanımın 
bir müracaatı 

KadriY.e ham.;. bundan on beş 
gün eve] İzmir mOddei umumiliği 
vasıtası ile ba:u ili makamata 
mektup yazmış, maaumiyetindan 
bahıetmiştir. 

Yakup hoca 
Ual)ada yakalanıp hakkındaki 

ıahkı kat ikmal edilen Y akup hoca 
muhakeme edilmek üzre llalıkeıire 

gönderilmiştir. 

Balya milt;tantikliğince tanzim 
edilen kararnamede, hoca Yakubun 
halkın efkar \e lıissiJall diniyesini 
rnenf en ti şahsiyesi için talırik etti· 
~irıde11 kanunu <:e-ı.amn 161 ve 
J 62 inci maddelerine te\.fikan tec
ziyesi tasrih edilmiştir. 

Ağır ceza mi.iddei umuıuiHAi 
euakı mahkemeye ıe,di eınıi~ ve 
mulıakemı') c haşlanmıştır. 

Müstantiklik kararnamesindeki 
maddeler şunlnrdır: 

161 inci madde: Efkfin umumi
) eyi tch}'İÇ edect>.k suret 'eya ın • 
hi) ette nalı olını) an ha\adis \cya 
0111 anne \C)n mubnrref VC)a aslı 
olmaksızın bir kimse) e isnat olun· 
muş e\'rakı bilerek nt·~ir "e nakle· 
denlerle rtsnıi evrak H~ nutukları 

tağyir \e tahrif ile neşir e)lC)fmlcr 
hakkında bir 8)U8n altı a)a 

kadar hapis ve ) irmi beş liradan 
eJJi lira)a kadar a~n cezayı nak ti 
hiikmolunur. 

Bu ne§riyat umumi asayişi boz· 
ma~H 6ebep olmuş ise faili hakkında 
altı n)dnıı iki sene)e kadar hapie 
ve elli liradan yiiz lirayı .kadar ı~ır 
cezayı nakti hükmolunur. 

lo2 inci madde: Kanunun cu
rum eaydığı neşriyatı nakletmek 
başlı başına bir ciirüm olup faili 
&}' nı cezaya tabidir. Naklolunın bu 
gibi ne!:riyatın muhtevi)atl tasdik' 
olunmadığına VC) a ihtiyatla nakle
dildiğine yahut mcs'uliyeti ba§ka bir 
kimsenin tamamilc deruht~ eylediği· 
ne dair iHivesi nakilini mes'uliyet· 
ten vareste kılamaz. 

Hakıkatte Simon }apı. ı itibariJe 
mukavim bir gençti. Her adale
sine itimat ediyordu. Bir kerre 
daha kendini şoyle yokladı. Evet, 
her şeye hazırdı. 

Böyle bir aat kendi alemi 
içinde dola§tı. Fırtına almı~ yü
rüın ü~tü. Jaıbel ise hala denizde. 
l!:ğı. r lwr ikisi ue lıaşkalarmm 

main olduğu hir feJ:1ketten ken
dilerini kurtarm1~larsa, ı;ıimdi bu 
iki kişiden birinin evelki halasın 
fidyesini mi vermelilerdi? Hayır! 
Ne olurea olsun lzabel mahalli 
maksuduna ''aracak. Tali, onu 
kanatlarının ahında tutuyor. 

Simon bu mülahazalar ara ın
da, bardaktan l>0§aı rcasma ya· 
gan yağmurun altında, sanki açık 
ve temiz bir hava altında gidiyor
muş gibi, şehrin karanlık sokak-
larmdan birine saptı. 

-4· -
Afet! 

Bu geceyi takip eden bet gün, 
bir memleket içinde bir çok ne-
sillerin unutamıyacağ1 bir afet 
getirdi. 

Bilha .. sa Diyep mıntakası ha-

Sıh 

Boğulanları kurtarJJI~ 
Geçen günkü yazımda bot" 

manın ne olduğunu anlatını~ 1 ı 
Bugün sudan çıkanlanları ı>I' "t 
kurtarmak lazım geldiğini a..lr ru 
b~ğım. o 

Suda boğulan şahs dışarı '1 ın 
karıldıktan sonra yaşayıp yaf•..,r •ı 
d ı ğ ı n ı anlamağa uğraşılma~ ıl 
Eğer kokuma bnşlamamıf if' h: 
derhal boğulan adamı sağ tar; d 
na yatınp başını göğsünden af8I 
bulundurmah ve çenelerini a'f"" ip 
parmağı ağza sokarak içeride b" lı 
lunan köpükleri, ecnebi cislı:naJ ııı 
ve bunlarla beraber fazla ,u)IJ t 

çıkarmalıdır. Ba:ı.ıları boğula.J,ı' \ 
başı aşağı asınayı tavsiye ede.il" l 
Bunu kat'iyen yapmamalıdır. 'Y" nı 
lış bir fikirdir. ın 

ıt 
Sür'atle elbiseyi çıkarıll,.. 

Çıkmıyorsa kesip atmak, h•fl 
ı\ 

....... ıı 
aoukııa n:ı.erini ıcak bir şeyle uı· lı 
mek, ele geçen bir bezle kolJI" 
bacaklnn, g6ğsil şiddetle ovll>,tı ~ 
ayaklarına, bacaklannın ara•; 
g6ğıQnün iki tarafına ıaıdı1' 
tuğlalar, sıcak au ile dolu ,ı.,a' 
koymak li11mdır. 

Eğer ağlı çok kapalı ise ~ }1 
kaşık sokup, ağzı açmak, btıı' 
deliğini temi ilemek, buruna ai~ d 
nişadır ruhu koklatmak, deyll b 

veya tily parçasıyle boğazını gic*' 
Jatmakbr. Sun'f teneffüs bar~ 
yapbrmak, mideai dolu ise kol a 
urmak bir az açıldıktan aonr•-~ 
cak çay içirtmek lbımdır. ..,.
beş aaat uğrqbktan sonra ~ 
açalmaua bir müddet daha ,.,... 
bir yatata terketmek lhımdır. 

Lokman Hak~ 

ICUcUlı haberle.! 
Çakmak imali - Çakmak ;ı* 

earım tatbikine baelandı~ı malıl# 
dur. Alakadar z vat, memleketiıoİ' 
de istimal edilecek çakmaklar 
tamamiJe yerJi malından yapılırıal' 
nı temin için teşebbüsnta giriş•"if' 
lc;ıdir. Haber aldı~ı mıza naza,.
Darphanede çakmak imali ic,.,in blİ 
m\lznkerat cereyan etmektedir. 

• Kız muallim mektebindt' 
ne§et edenler - Bu sene Kız OJ

1 

allim mektebinden 102 hanım tıt' 
zun olmuştur. 

Genç hanımlarımın hepsi ~ 
dolunun muhtelif )erlerine t•Y 
edileceklerdir. 

•Bir talebe kalemi - Alman)afll' 
Brcsla v şchrind<' he) nclrnilel tal~ 
istihbarat bilrosu açılmıştır. Bu J 
ro memleketimizde bu1unan mB 
mlintesipleri va talebe yurtlnrilt ti 
mas için teşeLbiiste bulunmuştur~ 

Bre!lav istihbarat kalemi gcftjt 
Almanya ve gerekse dünya ~'. 
lu)atı hakkında her gence malOJI"" 
verecektir. 

Bir ·çocuk kaynar su il' 
haşlandı ve öldü 

Büyükdettde Çivici aokatı1 
oturan lstepamn kın bir bu~., 
yaşında Mari, mangalda bu)ull"' 
çaydnnhğı ür.erine dökerek yaıı I 
tır. Kıı tedavi altına ahnmışıa 
bir az sonra vefat etmiştir. 

alanın a1mıyacağı bir hercıJI' 
erç içinde kalmıştı. . 

.Fen noktai nazarından deıı1 
d.Jki hadise ile, karadaki hadi~ 
Jer arasında bir münasebet l 
mıık güçtü. 

6 llk ze1ze1enin merk~i ohn• ti 
ğma şüphe ohnıyan Dıyeptc ~r , 

hk cehenneme döndü. Deniz hı~' 
rnftan.scJlcr bir taraftan, zdıel 1' 
oteki taraftan hu ~ehri kuca~ tı' 
mı~lar, tabiatın bütün ana ırı _ı.f 
§anmıt' ve kudurmuş, ağaÇI"' 

kökiindcn ~okülüyor, e' Jcr Y~ 
hyor, bu dehşetin içinde çıll f__ 
donen i-:ısanlar olüyor.. .so, 
teklike zamanlarında kerketı J 
disini ve yakınındakileri d ıJ 
nür. Simon da oylel Bir tar•'d-
lzabeli, bir taraf tan babasını ,t 
şünüyor. Gazetelere baktığı tf 

man bu fcvkal!de hadiseler 'et 
sında lzal•din kendisile fır•~..:
ti~ini kiııı:ıeııin farketmediell" 
anladı. ıf 

Babasıııa gelince, iiç te Y~~ 
dan ayrılmıyordu. Ona ka f.. 
deki mukaddes sırrı anlattı, 
çirdikleri felaketi, istikbale 

(BitJ11 

• 



icmal 
Veı·ıne, al si)aseti -

l Bir lıtr lh;ta hi.itiiu devletlerle 
ıııı ı ik· .1 B ·' ~ uııın nr.ı-.ı aı;ıluı: u uC\· 
lk dişarı<lan gı·lcn eş) anın giim· 

ıu larifderini o dcn·c<' yiik::ıclti· 
or ki Jnıııdan "'onra orarn idhalftt 

ınıııııkt···ı ı 'r~ ·r k 
1 

1 o .ıma} a<·ak. arı c a· 
1

1urı. liı) ilıac;1 hala ih an nwclisin· 
1 tdır O ) 
1 • tuz hu J .. adar dev et pro· 

d lo Cltı . .Nclicc heniiz meçhul· 
ıır. 

1 \azi)eıi.,(nll' hiılllea edelıiliriz: 
J>t d A ' . • 

1 a ıııcrıktı 7.ıraat \C &an at 
llhtı il d r. • k d• . ıı a """mlı 4'11 ıırn )<'llŞ· 
lı)(k .. 1 . 

0 } ,. <hırsım pek c;ok ta ıh· 
tacau b l ' A a tı u nn) or; hundan baş11..a 
l ~iıp~?au bek zi)adc alacaklıd~r. 

<lun~ a hu borçları öde} cini· 
tııck . L ·ı ıçııı \uıerika)a nıal ı;ata ıı • 
~lclidir. Sat·ııııaz..,a nasıl para tc
(A'*ı ık edP<'ek ? Bundan maada 
~~ .k l rı a A vrupadarı hiç mal a · 

tııaz~ l. d .d 
1 li ııttalıi Avrupa da ora anı • 
•ııl<itt,ı huluıııııaz, kemli başının 

~~c;;!ne bakar. Ni!ddın Britan).a 
l' ınınde hep imparatorluk dahı· 
ınde iş görmek için büyük bir 

Cereyan var ve geniş mikyasta 
Prop d agan alar yapılıyor. 
}''kJJu •aktirde Amerikanın bu 

11 sek tarifelerinden ne kazana· 
~ meşkiiktur. Himayenin bu 
b~ecesi ticareti öldürür, onu tat
~ edeni infirada sevkeder. Hep 

d~ ~·~ verme makul bi.~ poli~~ka 
tildır. Amerikanın boyl~ mute· 

~11•haoa bir meelek ittihazı büs
fltiin' manasızdır. Gümrük buıu· 

•ı.ı:da fazla ıerheııti dahili &&mayii 
~ ~ıgı gibi fazla mubafuakirlık 

tıcareti imha eder. 
Muçobito devrinden evel Ja· 

Ponyı bu halde idi. 

. Devlet hariçle müoaııeheti iste
lbıyordu. O derece ki tebea hari
ce Beyehat etmemek için bir cesa· 
lbetten fazla gemi intası bile ya
taktı ... 

Amerikayı bu feyyaz mevkie 
~dı~arao oranın hariç ile ihtilatları 
l ı. 

Gariptir! Zekanın, ilmin, :;an'· 
~ın, bir çok faziletlerin toplandı-
15• hu diyarda pek hatalı kanunlar 
Yapılıyor. Mesela içki yaı;ağı kanu
nu Anıerikanın huzurunu ihlal 
etrn· · h ıştır. Şiddetle tatliık olunan 
.u usul sarlıoşluğ>ln, kaçakçılığın, 

c!nayetlerio ala hildığioe ilerleme
•~~e sebep oldu ... Sakın bu aşırı 
rUIUrük. kanunu da Ö} le semere-
er Vermesin ! 

Amerikanın teşebbiiaü o kadar 
lebditkirdır .ki aralarında hu mer
tebe muhalefet olan Avrupa dev· 
letleri ara~ında bir tesanüt hile 
tevlidine başladı. Bir Avrupa güm
tült ittihadından, Almanyanın te
essüsüne hadi olan " Zolherein ,. 
gibi hir ittihattan bahsolunuyor. 
Bu vaziyet müvacchesinde Biıyük-
Bti•~- F b. .. I -.ıya, ransa gı ı mustamcre-
erc sahip olan devletler deniz 
•ş:ın ülkelerini daha fazla işletruek 
llıechuriyetindedirler ki keodileri
~e lizım ıelen iptidai maddeleri 
e de etsinler. 

Fakat Amerika fhnladıf;'I ~er• 
l' ti "r 

e ne yapacak ? 
Altının, biı' nıubadele aleti ol· 

~·~tan başka ehemmiyeti yok gi
ıdır. Altın ne yenİı', ne içilir. 

Anıerika tarafından sıkıştırılan 
.A\'rupanın, borçlu devlet ve mil
letlerinin haline bakar ak borco
~uı olmadığına tefekkür etmeli· 

)ia. Lausanne muahede i ile Os-
1tıanlı devletinin bütün harp hor· 
.:!::: ailinııı iştir. 

Sanayi sergisi 
6 

Milli sanayı bırliğinden. 1 - sergi 
te~~ııtos 929 salı gunü galata.saray mek· 
Uınde kuşat etfeccktir. 

2 --6erg bir hafta muddetle halkı· 
tnı~ açıktır. Dulıulİ)C 'o t r. Her kes 
8abab ııaat 9 dan ak am 8 e kadar zi· 
Yarst edehılir. Ik kuşat günu da,eılilere 
aıttir. 

3 - Galatasaray mekteb ııin alt ka· 
~daki yedi cesim ealon, M ıısucat, tri-
O~j ip ide, ışlemeli cıı}a, 1 ri 'e deri· 
~ıge mutaa.Uik çşya, itri} ya~ le mc~add~ 
gt aıyyc, madeııı e ya, 1\lOh l)ıt, hale tu· 
tus .... & ı·t L-· d ' ..... mu a ına tau~ııa e ıl nı ve her 
aalonun kapusunda alon n wro u ve 
teshır ed'l . 
1 ~ ı en e .yanın 1811luıı mühe) yen 
acvha asılmışt.r. 

4 eşya 27 temmuz 29 c ma ertesi 
gunündcn 11 agustos 29 paı.ar günü tı.k
~na kadu kabul edilecektir Bu mud· 
detin nıururuudım aonra rşya ka u1 edil
ıneı 

5 - Her salonda bir nıemurı mahsus 
Vardır c ~· sahiplerine yardım .. osterir. 
E§ya sahıpleri eşyalarını ıhzar ve yerini 
lanzım eder. 

1 a'f Haberleı i 
Yunanlılara 

2şekkür 
Atiea 23 [Apoyevmatini) 

Türkiye sefarethanesi başkatibi 
dün hariciye nazaretine giderek 
Rize ve Of felaketinden dolayı 
Yunan hükumetinin izhar ettiği 
teessüre mukabeleten teşekkürde 
bulunmuştur. 

1 Ağustos 
Atina, 22 ( A.A] 

Hükümet Ağustosun birinci 
günü sükun ve intizamın muhafa

ı zası için ihtiyati tedbirler almağa 
karar vermiştir. 

.. İsyan eden 
m2,vkuflar 

Plattsburg (New-York) 22 [f\,AJ 
CHnston Dannomora hapısha-

nesinde mevkuflardan 1500 kadarı 
bugün İ•yan etmiş, gardiyanlardan 
ikisini yaralamış ve atelyeyi tutuş
turmuştur. Tüfek ve mitralyözle 
müsellah yüz gardiyan huzur ve 
sükunu iade etmiştir. Asilerle mü
cadele S saat devam etmiştir. At
elyede çıkanlan yangınlar çabuk 
•öndürülmüştür. Mevkuflardan iki 
kiti ölmüş, yirmi kiti de yaralan
mışbr. 

'' Poincare ,, 
çekilmiyor. 

Paris, 22 [A.A] "Havu,, 
M. Poincare nin iktidar mev

kıini terketmek niyetinde bulun -
duğuna dair şayi olan haber asıl
s12:dır. M. Poincae nin bu günler
de Parislen uzaklaşmak niyetinde 
olduğu da tekzip ediliyor. 

Paris, 22 [A. A. 
Ayan maliye encümeni, maz .. 

bata muharrinin izahatından sonra 
borçlar hakkındaki itilaflann tas
dikına müteallik olup meb'usan 
meclisince kabu) edilen kanun la
yıhalarının tadil edilmeksizin ka
bulünü umumi hey'ete teklif et
meğe bir muhalif reye karşı 25 
rey ile karar vermiştir. 

Encümen tasdik Jayıhalannın ka

bulünden sonra umumi heyetin tas
vibine arzedilmek üzere verilen bir 
karar suretini ittifakla kabul et
miştir. Bu karar suretinde Alman
ya tediyahnı tatil yahut hissoluna
cak ıurette tahdit ve tenzil edecek 
olursa Fransanın tediyalına hepsini 
yahut bir kısmım üç sene sonraya 
bırakmayı ia.teyebileceğine dair bir 

kaydi havidir. Umumi müzakere çar
şamba günü başlıyacaktır. 

Gene komünistler ! Macarlar .. Bulgarlar 
Berlin, 22 [A.A] 

Memleketin muhtelif yerlerinde 
bilhaHa, Breslav da zabıta ile ko
müniatler arasında çarpışmalar ol
muştur. Brealav da bir yaralı vardır. 

ilransada bolluk! 

Bu apeşte, 22, [A. A] 
Hariciye azın M. Va ko ile 

Bulgaristanın Budape e r.rnslahat;.: 
güzan bu gün Macar-lıt: g.ır u ... aş
ma vt; hakemlik muahejes·nı im
zalamışlardır. Muahede beş sene 
müddetle mer'idir. 

Paris, 23 [A.A] Ankarcı me tt plnrı 
Petit Parisien gazetesi, Fran

az mükellefinin bütün hazine re-
korlanm kırmakta olduğunu yazı
yor ve müteakiben F ransada ha
yatın her yerden ucuz olduğunu 

söylüyor. 

Bir tayyare kazası 
Kartajen, 23 [A.A] 

Elkaı:ar tay y re meydanında 

pek yükseklerde manevra yap
makta olan bir askeri tayyare ye
re düşerek pa:rça:lanınıştır. Pik t 
ile müşahit telefolmuftur. 

Kuballlya yeni 
tayyare 

Pontadelgada, 23 [A.A] 
Tayyareci Kubala, burada ka-

raya inmiş ve bir gezinti yapmıştır. 
Mumaileyh, Asorlarda karaya in-
meğe müsait bir saha mevcut 
olmadığından ve mo törü de iyi 
işle mediğ' ind en dolayı kaz.anın 

vuku bulmuş olduğunu beyan et
miştir. Amerika d ak i Lehlilerin 
kendisine yeni bir tayyare satın 
almak suretindeki tekliflerinden 
bahseden mumkileyh, gelecek sene 
Atlas okyanosun geçmeğe yeniden 
teçebbüs edeceğini fakat bunun 
için Lehi$lan hükumetinin bu tek
lifi kabul etmesi lizım gelditini 
söylemiştir. 

Bir transatlantik· 
New-York, 22 {A.A] 

Bremen ismindeki yeni büyük 
Alman transatlantiği saat on beşi 
iki geçe New-Y ork limanının met
haline ge~miştir. 

Bremen Atlas Okyanusunu dört 
gün on ıekiz saatte geç rek şim
diye kadar kazanılan bütün rekor
ları kırmı,br. 

New-Y ork, 23, [A. AJ 

Mauritania vapuru buraya mu
vasalat ettiği zaman kaptanı Bre
men in kaptanını Atlas ÜKyanosu 
seyahabhda kazanmıf o d ğu re
kordan dolayı tebrik etr..:.,.tir. Ay
nı zamanda Cunard kumpanyası 
umumi müdürü telgrafla tebrik 

etmiştir. 

Sesli filinıler 
Berlin, 22 [A.A] 

sesli amerikan filimlerinin it-

h 1• ticaret mahkemesinin bir ka-
a ı, d'l 

ran üzerine muvakkaten mene ı -

mittir· 

fki gün evelki Ankara yanğını
nın ne büyük himmetlerle söndü
rülebildiğini h... .es bil yor. Eğer 
Türk askerinin dastani kahaman
lığı ve dahi reisimizin müdahalesi 
olmasaydı, aıeşin nerede duracağı 
belli değildi.Belki de Kalenin etek
lerinde Cebeciye kadar uz.anan es
ki Ankara tamamen yanacakb. 

Bununla beraber zarar büyü~
tür. Yanan kısım şehrin kereste, 
sebze ve bakka'iye stoklannı, kü
çük esnafını Ü.liva eden kısımdır. 
Hükumet ı.aran tesLite çalı~ıyor. 

En dar h sapla 2-3 :nipronun kül 
olduğunu söyliyenler va.-. Şimdi
den m.Jum olan bir rakama gö:-e 
yalnız yarım milyonluk kereste 
yanmış. Buna pek yüksek olon 
emlak kıymetleri ve yanan eşya 

bedeli ilave edilirse tahmini bir 
rakam bulunabiiır ki o da mutla
ka 2 milyondan eksik değildir. 

Buna mukaLil ahşap olduğ\I: 
için ta~ ve tuğla He yapılmış kar,. 
gir mahallelerden çok fazla y;ınj!JP 
tehlikesine maruz bulunan bu bü
yük sahada sigortalı binalarm kıy
meti sadece 60,000 lira imiş! Ya
mp kül olan servetin yalnız 33 de 
biri! 

Jstanbulu beş on sene içinde 
harabeye çeviren, bir çok vatan 
şehirlerini zaman zaman kasup 
kavuran bir afete karşı ferdin bu 
derece lakayt kalabileceğine ina
nılabilir mi? 

Ankarada bir ahşap dükkanın 
' getirdiği :yüksek kira yüzünden 

üç beş bin lira kıymette olmasıW: 
rağmen sigortasız bulunması dfine 
kadar eari bir hakikat olduğuna 
göre adma "Sigorta" denilen te
minatın diğer fakir ve küçük Ana• 
dolu kasabacıklannda ne dereceye; 
kadar mevcut olc!uğu kolaylıkla 
tahmın edilebilir. 

Milli servefm"zden büyük bir 
kısmının maruz bulunduğu tehlüke 
senelerden beri azalmamışsa bunun 
sebebini asırlarda halkın ruhu üzır,. 
rinde ebedi bir kabus gibi duran 
dini terf;>iyede aramalıdır. Ne hace't, 
e~lerimizin üzerinde sigorta şir

ketlerinin alametlenni gösteren 
levhalardan ziyade "Ya Jıahı:" , 
"Maşallah,, yaı.ılanna tesadüf edil
mez mi? Hakıkatta hayat ve ha-

Iranda isyan 
bastırıldı 

Paris, 22 [A.A) 
lran orta elçiliği tarafından 

neşredileh bir tebliğde, geçen ay 
başlayan muhtelif lnyamlann he
men her yerCle kan dökülmeksizin 
nihayet bulduğu bildirilmektedir. 

K üçii k telgraflcır 

Pars, 22.jA.AI - Kon crvatu'ıiar 
nıualliınlerindt·n nıeşhıır pi) anist 
Edoua d Hıslcr olıniiııtiir. * LoııJra, 22 [A.AJ Mc ~ı 
nez n ti daııııi mü ı şarı) ı~ t•rkn· 
ııındaıı bir :ıl ] ankaş ıyır poı~ıuk 
saıınyıiııdc-. i:.IPrİn dıırtnıibl tc·lılıkc· 
:oıinin öııiiı111 alnı.1, ic,;in bll\ i.ik gu)· 
rt•tler saı fetnıektedır. Miızakcrutın 
) c•rııdeıı Jm-.l.ımab ııı tt.;ıııın için ya· 
pılan hu g •}retler nctıcı siz knld: •ı 
t:ıkt.rdP pııtıoıı!arın 27 'l\·mmuzdnıı 
itıh.ır n aır elı) c İıj vı'ı ıııı) ec'l kit rı 
hakkıııda ı \elce ılfüı ettikleıi kararı 
mu\ akkatcn tatbik etmeleri isteni· 
Iecektir. 

* New • York, 22 [ A.A l -
New • Yorka gelen Lazı lıal'crlcre 
nazaran Honduras reisi cünıhuru 
Lir <'ok silah! kimselnin yağma· 
ğerlik \'e hırsızlık yapnıakt~ o_ld_uk· 
ları, Nikaraguıt hududunda orf ı ıda· 
re ilan nı talep Ptmek üzre kongre· 
vi fevkal.ide surPtte içtinıaa davet 
~tnıi~tir. * Lizlıon, 22 1 A.A l - Tcyya· 
ıcci İdz hıJv:ıkırıin rıu~ nı göturen 
Leh hanılıralı l kra vapuru Ponta 
-del Garla) a· geııııiştir. 

* Bclorat, 2:! [A.Al ·- Ticaret 
ve ~um. n.ız rı .M. jurnniç ist"fa 
etıni~tır. \lahye nazırı kendisine 
Hl~ ,ı 1 p<.JCC< ktir. 

~arari 

yırlı bir mecburiyet ve mükellefi
yet olamaz! 

• • * 
Fertlerden başkıı belediyelerimi 

zinde kusurlan var. Gaz gıbi, kereste 
ğibi kolay ateş alan maddelerin 
det:ıolannı affed.lmez bir gafletle 
şelür ve kasaba içlerinde bırakı· 

yorlar. 
Ankara düne kadar bu vaziyette 

idi. Kereste mağazal ... nnın şehirden 
uzak bir tarafa nakli için emanetle 
diğer alakadarlar arasında cereyan 
eden uz.un muhabere dosyası fen 
mildürünün masasına gittikçe ka
bararı bir kiat yığını halini alırken 
ansızın çıkan yangın, nakli düşü
nülen keresteleri bir buçuk milyon
luk milli servetle bt"raber bir anda-
küJe çevirdi. 

Mamafi dosya eman~t binası ile 
birlikte ciddi bir tehlüke geçirmiş 
olmasına rağmen emniyet altında 

bulunuyor. Gar bi şu ki: kereste 
depolannın nakli lüzumu ancak 
yangından sonra nlaşılabilir bir 
hakikat imiş gil:i, ew.anet bugün, 
yangın esnasında ateşin tesirinden 
uzakta kalmış tek tük kereate de
pol1,tnnı derhal şehir haricine ta
fıbnalanm bu depolann sahiple
rine tebliğ etmiş !.. 

Belediyelerimizin diğer bir ha
tası da, esasen ahşap olmasından 
dolayı çabuk tututan binalar ara
sındaki dar ve ivicaçh sokaklan 
eski hallerinde bırakmalarıdır. Hal
buki, bu sokaklarda itfaiye veaai
tinin kolayca manevra yapmasın
dan sarfi nazar, geçmesi bile ba
%en kabil değildir. Belediyeler ufak 
tefek istimlaklerle bu kurunu vüsta 
sokaklarını .şehrin yangına karşı 
emniyetini artır. cak şekilde ve it
faiye otomobillerinin manevrala
nna müsait surettt> genişletebilir
ler. 

Bunun yapılmamaeı bazen büyü!< 
zararlara sebep olabilir. Nitekim 
geçen gece Ankarada T. B. M: 
mecl:si muhafız kıtaabmn bir bom
ba bölüğü olmasaydı felaket mut
laka şimdikten pek fazla buyük 
ve ağır olnbilirdi! 

Daha bir tek arazöz alamamış 
belediyelerimizin pek çok olduğu
nu düşünürsek, fertlerimiz gibi be
lediyelerimizin d~ bir an evel uyan
malan lizım geldiğini kabul ederiz • 

Son misakı 
hatırlattılar. 

Tokyo, 22. (A.Al 
M. Stimson ile M. Briand'ın 

Çin ve Rusya hükumetlerine Kel
log misakını imza suretiyle girmiş 
olduklan taahhütler hakkında bir 
tebliğde bulunduklanna dair olan 
·haber hariciye nazareti mahafilin
de henüz resmen teeyyüt etme
miştir. 

Gazeteler, hükumete büyük bir 
ihtiyat ile hareket etmesini ve va
ziyetin nezaketinden doloyı Çin
Rus İhtilafında kat'i bir hareket 
tarzı ittihazı hususunda son dere· 
cede tedbir ve teenni göstermesini 
tavsiye etmektedir. 

Sangay, 22 [A.A] 
0 Havas " - Çinin şark demir· 

yaJları meselesinin betbinane ha
berlerin yeniden çoğalmasına rağ

men, muslihane bir surette halle
dilmesi muhtemeldir. 

Çankayşek, bazı Avrupa ~ari
c~ye nazırlan nezdinde!tavaaaut 
hareketlerine daha bariz bir tekil 
vermeleri için ısrarda bulunmuı
t 

Pekin, 22 ( A.A ( 
" Havas ,, Nankin bükümeti 

Pekin ve Tiyen Çindeki Sovyet 
k<>nsoloslariyle konaolo•hane me
m!irlanna pasaport vermekten İm· 
tina etmiştir. 

Pekin, 23 [AA] 
Sovyet sefareti umuru, Alman 

orta elçiliğine resmi surette tevdi 
edilmiştir. Mukdende aktedilen as
keri konferansta hududun müdafa
asına Kirine ve Keilong Kiang kı
taab mepıur edilmittir. 

japonlann elinde bulunan cenubi 
Mançuri hattından bilistifade asker 
sevki imkanı yoktur. Nanken hü
kümeti, ecnebi müdahalesi ile de
gil, fakat cemiyeti akvamın tavas
sutu ile vaziyeti tanzim etmek ar
zusunda bulunduğunu mübeyyin 
beyannameler göndermekte devam 
ediyor. 

Moskova, 22 [A.A] 
Hariciye komiserliği neşrettiği 

tebliğde liyor ki; Fransa hukü-
meti, Sovyet - Çin ihtilafını musli
hane bir tarzda halletmek üzre 
tavassutu teklif etmiştir. Teklif 
Pariste M. Briand tarafından sefir 
M. Dog:devt kiye ve Moskovada 
M. Herbet tarafından M. Kara
han yapılmıştır. Bu gün Sovyet 
hükumeti namına Karahan M. He-
rbette ye cevap vermiş ve bunda 
demi~tir ki : 

Fransa hükumetinin işbu tekli
fini takdir etmek lazım gelir. F:tkat 
13 Temmuz tarihli Sovyet notası
na tevfikan itilafın elıem .şarb ol
up Çin tarafından ihlal edilen hu
kuki esl\ıatın Çin hükumetince 
iade edilmemesi, Fransız te Jiiini 
hükümsüz bırakmaktadır. beride 
tahaddüs etmesi muhtemel ihtilaf. 
ata gelince, Sovyet hükümeti 
aksine icbar edilmedikçe sulhun 
muhafazasında kimsenin kendisi 
kadar alakadar olmadığını l>cyan 
etmek mecbwiyetindedir. ~vyet 
hükümetinin sulhun muint oldu
tu~dan ve olacağından şüphe et
mete hi' mahal yoktur. 

Moakova, 22 [A.AJ 
Fransanm Vashington •ıefareti, 

M. Stimsonun diplomatik teşebbü
süne Sovyet hükumetinin hiç bir 
cevap vermediğini söylemi~ür. Taa 
ajansının tahkikatına naz.aran Sov
yet - Çin ihtilifı dolayısile Amerika 
hükumetinin her hangi t~şebbü-
sünden haberdar edilmemiştir. 

Paris, 23 [A.AJ 
Fransız gazeteleri, gerek Rusya 

ve gerek Çinden gelen te)graflann 
her iki tarafın da harbi isteme
diklerini göıtermekte olduğunu ya· 
zmaktadır. 

inkılap m üze,si 
Şişlide Gazi Hazretlerinin vak

tile ikamet buyurduklan evde açı
lacak inkilap müzesi~e ait ihı.~r~t 
devam ediyor. inkılap milzesının 
inkılibınuzın bütün saf a!'a~na 
ait isar, eşıa ve veaaıki ıhtiva 
etmek bre .mükerpmel bir halde 
olmasına çok büyük bir ehemmi .. 
yet veriliyor. 

Evelce tahmin edildiği gibi 
müze süratle ve yakın bir zamanda 
açılmayacakbr • Müzeye konacak 
eşya ve uann kolaylıkla tedariki Vecı• bir yarı~ dise, bu tevekkül erbab1D1 acı bir 

.L' ı ~ surette cezalandınyor. 
Şikago, 23 (A.A] • Bet on kuruşun bir kazadan 

Mişigan gölilnde dün alqam ıonra aynen iade edeceji bir Hr
iki vapur son sür'atle siderlerkea veti, mi•kia bir itikat yiizüııdea 
müsademe etmifler ve neticede 19 on dakikada kaybedenlere acımak 
kişi boplmuıtur. lizım detiJae bile ' milli servete 

Tevekkül, fertler g-ibi camialar 
için de muzurdur !-Ali Süreyya 

imkansızdır. 
inkılap müzesi Komisyonu bu 

eıerleri bir sene müddetle topla
yacak, tasnif ve tertip edecek ve 
müze ancak gelecek 1930 senesi M. Müllerin sihhati 

Berlin, 22 [ A.A J 

1 Perde 
Kapanmayan 

f 
yara 

-
[Bir operatörlin bekleme salo

nunda. Beyaz sakallı bir ilıtı') ar, 
yüzü bağlı.zaif bir gençlı J.orwşu
yor. Pencermmı ya11mda bir bu
yuk lıamm.] 

İhtiyar - Allah bu derdi 
nereden başımıza \erdi? .. 
İki aydaııberi e' imin rahatı 
kaçtı. 

Genç - İki ay oldu uıu? 
Jbtiyar - Evet, açılalı iki 

ay oldu. Bir türlü kapatamı
yorlar. Evde oturamaz ol· 
duk. Bilhassa sıcak havalar· 
da. 

Genç - inşallah yakın
da kapamr •• 

İhtiyar - Ne gezer, bir ta
raftan kapanır gibi olurken 
öte tar-aftan açılıyor! 

f Bu muhavere) i dinleyen pen
cere yanında~i büyük harıım sö
ze kanşır] 

Hanım - Ümidini keıme 
efendi birader, ümidini kea
me.. Allah büyüktür! •. Bizim 
rahmetli efendinin de boğa
zında .bir yara aç.ılmııtı. ·Si· 
zinki gibi böyle iki ay filaa 
değil, tam ftç eene itledi
Ama, rabbime tftkOr, gilnftn 
biı inde kendiliğinden kuru· 
yuverdi •• Hastanız kadlD mı, 
erkek mi? Açılan yara ne
re8inde? •• 

İhtiyar - ( gftlftmseyeftk. ] 
Hastadan bahsetmiyorum . 
Evin önünde bir kanalizas
yon çukuru vu da onu an
latıyorum! 

Yusuf Ziya 

Sl1rkatfter 
Dolandırıcı 

Osman isminde bir pbıkah 
Gerezeli Halil İ•minde bir adamın 
60 lirasını dolandırmıştır. 

Yankesici 
Jan isminde biri Galata nhb

mında Ekrem efendiyle Ayşe ha
mmın cüzdanlannı çalıp kaçarken 
yakalanmıfbr. 

Cerhler 
Bir çocuğu yaraladılar 
Kumkapıda oturan Saba İ•min

de bir ermeni çocuğu evelki gece 
Langadan geçerken iki meçhul f&
hıs tarafından bıçakla yaralanmıt-' 

tır. 

Bir kız için 
Haıköyde Cevat iıminde bir 

şoför, Y aaef İ•minde bir muaevi
yi bir kız yiizibıden yaralaDHfbr. 
Y asef butahaaeye kaldmlınJt, Ce
vat ta aranmaktadır. 

Ka•alar 
Otomobil altında 

F atihde San Güzelde oturan 
Y uauf efendi dün Beyazıtta 1716 
numaralı otomobil altuıda kalarak 
yaralanmış ve hastaneye kalduıl
mı,br. 

ıntıharlar 
Tentürdİ)Ot 

Bakıtköy yt:Myonunda kuap 
Mehmet efe"ndi, ortağının kendine 
aalıtekiıiık yapmasından müteea
.iren tentOrdiyot içerek kencliai 
aldttrınek istemişse de hayab kur
tanlmıştır. 

DDğer vak9 aıar 
5 Serhoş 

189 numrolu Kurtuluf-Beyazıt 
tramvayı evelki ırece Beyazıttan 
Sirkeciye geldiği zaman S serhof 
arabaya binmitle., ve ba(ııra çagı
ra Galata Saraya kadar l'elmifler .. 
dir. Halkı rahatsız eden bu adam~ 
lar Galtasaray poU. 111erkezincf 
yakalanmı§lardır. 

Balkondan aşağı! 

6 - eşya sahibi etyaeım sigorta ettir
llaeye mecburdur. 

acımah ve mıort&JI mecburi bir 

Isnanya kıralıPariste .-ı• aokmah. 
T Paıü, 22 [A.A) EmlAkinin yannndu fulua 

M. MGlleriD nhbl vuiyeti.bu
tahjmm ehemmlyetiııe Da uran, 
mümldba mertebe m e llUUllÜJetİ 
callptü'. 

içiode açılabilecektir. Milzenln in
kılip tarihini yazacak olanlor için 
de mOkemmel bir mehaz teıldl 
edecek •urette bir çok &.ar bu
lunmasına phphyor. 

Kızıltoprakta Taglam Mu.tala 
mahallalnde Y orflııln evinde ki· 
racı olarak oturan 45 yaşında Ali
ye lıamm daraçamn balkonuna da. 
yaanuf• Eü.t bu e•nada balkoo 
lan)arak Aliye hanım dOpıfi ve 
alır •urette yaralandıpndu baa· 
tahaneye kaldınbıuftır, 7 - vakit dardır. llA.kadarama İllİc:al bir memlekette, bundan ... 



Merak etıne sana şeytan 
musallat olmaz ! 

• ve cın 

Kemalettin Şükrü 
/7"arilıri .. f:rrıile IJcrmcnghem., in kitabında" na1ckdiln1fıtir./ 

Hatke Muhammedin bu inziva - Peki bu, başka olan hal 
hayatına hiç müdahale ~tmiyordu. ne? Bana musallat olan ve beni 
Yalınız onu gün geçtikçe dalğın bırakmıyan şeytan değil de nedir? 
ve düşünceli görmesi bu iyi kalp- Böyle söylerken Muhammedi 
li müşfik kadını cidden müteessir k te rar bir titreme aldı, ğene soğuk 
ediyordu. Çünkü Muhar:ımet inzi- terler dökerek haykırdı: 
vaya çekildiği alb ay zarfında çok - işte .•. işte ğene geldi .. 
zayıflamışb • Saatlerce oturduğu Uyumıyordu. Uyanıktı. Şu bal-
yerde dalar .. Kimse ile konuşmaz de r~ya görmüyordu. Böyle olduğu 
'e söylenen sözleri işitmezdi. halde hayal, şeytanın hayali kar-

Saçı sakalı bir birine karışmış şısında idi, 
vaziyetlerde hayallere dalardı. Haticenin aklına bir şey geldi: 

Kendi kendinden korktu ve G - el! dedi.. Gel ve fistanı-
6uıitsi:diğe düştü. Ozaman, o de- • 1 mın, göm eğimin albna gir! 
virde Arabistandaki şairlerin vücu- M h u ammet, annesinin kucağına 
duna cin girmiş, ruhunu şeytan iltica eden bir çocuk gibi Hatice-
istili etmiş derlerdi. Muhammet nin fistanının altına girerek sak-
de kendini bu telakkiden kurta- landı. 
ram adı. H atice, vücudu ve libası ile 

Acaba kendisinin de vücuduna onu sakladıktan sonra sordu : 
cif! mi girmiş, ruhunu iblis mi iş- - Hala hayali görüyormusun ? 
gal etmicti? O, bunu muhakkak H ,. - ayır·. görmüyorum .. gitti. 
olarak "böyle zannediyordu. Çünkü - O halda mustarih ol •• O 
durup dururken ağzından bazen hayal ne cin, ne de şeytandır. 
öyle hikmetler, öyle ahenktar şiir- K d ı a ın ığın ismet ve hicabına 
ler çıkıyordu ki .. Bu ancak şeytan hörmet ederek seninle beraber fis-
veya cinin eseri olabilirdi. t anımın altına girmedi. 

Rüya görürdü, büyük.. arzdan Bu da gösteriyor ki, olsa olsa 
semaya kadar büyük... Bütün bir şeytan değil, bir (melek) tir ve 
ufku kaplayacalt kadar kocaman f 1 sona ena ık yapmak istemiyor. 
bir hayal karşısında belirir ve * * * 
bu hayal kollarını a,arak sanki Ramazan ayı gelmişti. 
kucaklamak istiyormoş gibi onun Muhammet, Hira dağındaki ma-
üzerine yörürdü. .11. d 'k 

O zaman Muhammet kan ter 
5ara a ı amelini uzattı. AyıJI ilk 
günleri geçti. 

içinde uyanır, gözlerini açar, başı Semada kamer tam bedri tam 
ucunda yüzünün terlerini silen ka- haline gelmişti. 
rısmı bulurdu. Haticenin ne oldu- B öyle bir gece Muhammet ma-
ğuna dair sorduğu sualler ise hep ğaranın önünde uyuya kaldı. Bir-
cevapsız kalıyordu. den karşısında hayal, aer vakit 

Bir gün: ) h ge en ayal belirdi. Elinde, üzeri 
- Ben, dedi. galiba aklımı oy- yazı ile kapalı bir ipek kumaş 

natıyorum. Kim derdi ki günün bi- vardı. 
rinde benim vücuduma cinler gi- Hayal: 
recek .. Sakın kimseye söyleme. - lkra'... (Okul) dedi. 

Hatice, bir taraftan kendi te- - Ben okumak bilmem. 
selliye muhtaç olduğu halde diğer Hayal, muhammedi tazyik etti. 
taraftan onu teselliye uğraşırdı. - Oku! 

- Merak etme, korkuma Mu- - Bilmiyorum. 
hammet; sana hiç bir şey olmaz. Üçüncü defa tekrar etti. 
Sen insanların içinde en eyisisin. - Okul 
Sana her kes (Elemin) diyorlar. Ve ozaman Muhammet ken-
Hiç kimseye en ulak bir fenahgm dine uzablan ipek kumaş üzerin-
bile yok. Kimseyi aldatma- deki yazılarda, sanki gaipten bi-
dım. Böyle olduğu halde seni Al- rinin söylediklerini tekrarlar gibi 
lah nasıl ve niçin cinlerin e- · tekrar etti. 
linde bırakır. Hayır., hayır. sende - Bismillahir rahmanir rahim. 
ne cin var, ne şeytan. Bu başka, Büyük adamın büyük din eseri 
bam bnşka bir hal.. başlamışb. [Bitmedi] 

-=-~c.=;..;::..=:===s=:::::===~======-=~-~~ 

Ormanlarımız 
1,500,000,000 

lira kıymetinde -- -
Yapılan tetkikata göre mem

le etimizdeki o r manlik sahanın 
mıktan yedi buçuk, sekiz milyon 
hektar ar asındadır. Bu miktar 
Türkiye mesahai :sathiyesinin yüzde 
onunu teşkil etmektedir. Nufusu-
14 milyon olduğuna nazaran adam 
başına 6. 45-6, 50 hektar orman 
:iaabet etmekdedir. 

Afmanyada ar!ftiye nispetle or
manlık saha ancak yüzde 27 oldu
ğundan nufus başın~ 0,22 hektar 
orman düşmektedir. Isviçrede her 
nufusa 0,24 Fransada 0,19 İtalyada 
0,170 bek~.. isabet etmektedir. 
Bittabi bunda nufus kesafetinin de 
tesirleri vardır. 

Bu ufak mukayese Türkiye or
&n nlanmn dahili ihtiyaçlnrı tatm
ih eltikten maada ihracat yapma
ğa da müsait olduğunu göstermek-
ted~r. Ormanlanmızm çoğu gayet 
vası ve henüz. balta yüzü görme-
miştir. 

Harice sevkı) at vapamamızın 
yegane sebebi kereste sanayiinin 
inkişaf edememesidir. Ormanlan
Quzın takdiri kıymeti yapılmiş ve 
bu ormanlann 1,296.375,000 lira. 
yaş ormanların 79,500,000 lira olr 
duğu görülmüştür. Bu hesapça or
manlarımızı,n mecmuu kıymeti 
1,375,875,000 liraya baliş olmakta-
dırl 

Ormanlanmızın eu kesif olduğu 
yerler Ak ve Karadeniz sahilleridir. 
Ormanlarımızın muhtelif senelerde 
ğetirdiği vardat şu kadardır. 

923 senesinde 1,290,143 
lira 924 senasinde 1,934,090 
lira 925 senesinde 2,137,319 
lira 926 senesinde 2,063,000 

liradır. 

Ormanlarımızın fenni bir su-

Ticare muahedeleri 
. Geçenlerde Ankaradan gelen 

bır telgraf, hükumetimizin devlet
Jerle akdetmekte olduğu yeni ti
caret muahedeleri hakkında ma
lumat veri)ordu. Bu habere göre 
lngiltere ile yapılan ticaret mu
ahede i ikmal edilmiştir. 

Fran a, ltalya ile müzakereya 
devam ediliyor. 

Yeni gümrük tarifesinin tat
biki yakl~ştı.ğı i~in her de11let 
memleketımızle tıcaıi müna ba
tını bir an cvel tanzim etmelc ar· 
zusunu ızhar ediyor. 

Haber aldığımıza göre, en zi-
yade .müşküJa.~ hadis .oları Türk
Rus tıcaret munasebetı müstesna 
olmak üzere yeniden ticaret mu
ahedesi aktederek olan devletle
rin ti~aret muahedeleri Ağu tos 
gayesıne kadar tamamile ikmal 
edilmiş bulunacaktır. llü' ük dev
letlerden sonra, henüz ~uahede 
akdctn.iyen küçük devletlerle 
müzakereye başlanacaktır. 

=:;:;C:;= 
rette işletilmesi için muntazam 
haritaları alınması, senelik kesile
cek mıktarının tespıt edilmesi la
zımdır. 

Şimdilik pek az miktarda Mısır 
Suriye ve Fransaya ihracat yap-
maktayız. 

Haritalar alındıktan. senevi ka
tiyat tespit edildikten sonra iki 
misli ziyadeleşeceği tahmin olun-
maktadır. 

Civarında fabrika bulunan ve 
keresteleri bu fabrikalarda işlenen 
ormanlar şunlardır. 

Sinobun Çangılız.ından, Adana
nın Pas, Çanakkalenin Ağudağ 
Antalyanın Köprücük , Çığılkar: 
Mersinin Çocak, Cehennem dere 
Kadıncık, Çurumun Küş, Ka.tamo~ 
ninJıı Çene, Karkalmaz, Batlı dağ, 
balunun kara pinan, Zonğuldağuı 
Turan, Ardıçbaşı, KoDfaıwı K.oçaz 
Anamas ormanlandu. 

22 Tenımuz 1929 kambiyo, nukut horsasi fiatle:ar 
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Nukut 
1 Ingiliz lirası 
1 Aıucrika dolar 
to Y uoaa drahmi 
1 Alman rayht mark 
1 A...-uıtya flini 
!O Ley Rumanya 
20 ı.e,.. Balgar 
1 Fclemck florhı.I 
20 Fransız Crankı 
20 ltalyan lireti 
20 Kurun Çek Wıınk 
1 Çıruneth eüviyet 
1 Zloti Lehistan 
20 Dinar YogıWa~ 
to Belçika Fn.nb 
1 Peaeta ispanya 
20 lniore l'ruılu 
J Mecidiye 

Çek 

Tahvilat 

lt bankul 
MügJa itibar. Milli 
Oamıuıll Bk. 
MilJI Jktint Bk. 
Tlca.ret ve An:rf 
F..ınaf Bk. 

:< ŞlrkeU Hayriye 

l su l 

Londra 1 Isterlin 013 75 1010 25 
,, Teme1'1 

~ Haliç nporbr. Au 
!< Ao.D.Y. yolu . Nlvyork 1 türk L Do. 

Parla ,, }"nnk 
,, Liret 
,. Mark 
,, Leva 
., Belga 
., Florin 
,, Frank 
,, Kurun 
,. Şilin 

,, Pezcta 
VıırfUva ,, Zelotl 
Atinıı ,, Drabınl 
Bükrq 20 Ley Kurut 
Moekova 1 ÇroneD8 
Belgr11t türlı: lirası DiJL 

istikrazlar 

o,48 ıs 
12 28 
919 
202 

6637 

3146 
1119 
2f'9 

16120 
3 41 
329 

412s 
S':' J2 
24 75 

1064 
2727 

0,4812 
1227 

918 
202 

6687 

BtiS 
l 19 

2149 1620 
3 41 
s !:9 
4 28 

87 ı2 
24 75 

1065 
27 21> 

.. .. .. 100 
"$. !Uudanya.Bu.ruı 
"'f Samrıın Sahil 
~ Tramvay 
::. Türkiye miW 
~ ittihat .... 
(/) 

~· .. 
• 

ltimaı .. 
Şark sigorta 
Bozkurt 
Anaılolu Aa. T. 
lııt. Umum. 
Balya Karaaydm 
Anlan Çimeo. 

;::= llakırköy ,, 
~ 1 ürk kömür M. 
~ lllcrmer Taıı Ş. 
C:S Han gazı, nlektrik 

22 75 22 

31 5 31 

.Jstikrazı D. vadeli 94. 62 95 .. ,. temettu 

Düyunu mu\"abhedc 
lkrııınlycli demir )Olu 
1902 Gümrijkler 
1903 Saidimahl 
1905 Tcchiuti Aıkeriy 

Q
C, { 1903 Tertip ı 

90.S .. 
ı90l 190; .. 

ı J 908 T-ertip l 
... ı90a .. s 
""" ı9o9 

1909 
1913 

Şehremanet .. 

Taşrada 

184 25 

Bir günlük vak' alar 
İzmirticaret odasının bir müracaatı

lmzir ticaret oda:;ı zeytin yağla'tın· 
dan mükerrer vergi alınması için 
hnzıiladığı esbabı mucibeli raporu 
İktisat vekaletine göndermi§tir, 

* Milli vapurcular - Seyrise· 
fain, sebze kufelcrinin lstanbula 
naklini 30 kuru)an 15 kuruşa 
indirmiştir. 

Milli vnpurcular İktisat vekiileti:r 
ne bir telgraf çekerek seyni sefer· 
lcrini tadil etmek mccburiy etinde 
kalacaklarını, bu halin · önü e ge· 
çilmcsini rica etmişlerdir. 

* Bergama· İzmir yolu - Ber· 
gama · İzmir yolunun Menemen 
kazası dahilindeki kısmı ikmal 
edilmiştir. Nafia müdürlüğlı ll) nı 
yol in:.:aatında çulışmak üıcrc daha 
dort silindir tefrik etmiştir. * Ay,ahğın zeytin yağı ihra· 
catı - 1929 senesinde Apalıktan 
hariç memleketler l,033,522 kilo 
zeytiııy~l, 959,710 kilo pirinç ihraç 
etmiştir. Ze) tin ) ağı, Yunani:;tnnf 
İtal)a ve .Mısıra gönderilmiştir. '* Denizli istihsaliitı DcQizli 
vilii) et merkezinin 929 senesi mnh· 
sulü u miktarda tahmin edilmek· 
tedir: 

Arpa 4,456,000 kilo huğda) 
6,106,000 hakla 142,000 pamuk 
" kozalı,, 50~000 patates 300,000 
tütun, 63,000 susam 595,000 so· 
ğan 119,000 mısır 4,000,000 üzum 

50,000) ün ve yapağı 53,000 pirinç 
36,000 burçak 51,000 kilodur. 

Geçen seneki mahsule nazaran 
bu senenin arpa mahsulii yüzde 1 
bamuk yüzde 20 mısır ) i.izde 50 
noksandır. Buğday yuzde 3 hakla 
yuzde 11 susam yüzde 60 yün ve 
yupnğı } uzde 11 pirinç ) Uzde 100 
fozladır. * Adananın bir aylık ihrratı -
1929 scııes Haziran a)l zarfmda 
bcırıce 564 bal)ada 110144 okk! 
pamuk, 150 bal)nda 26442 okkıı 
ipl_ik, 20581 okka y apağ , 670715 
okka huğda), 324444 okka un, 
805307 okka arpa, 49208 okka 
kepek, 42127 okka çlgit küslıesi, 
47193 okka çiğit ynğı ve2000 okka 
tahin sevkolunmuştur. * Bir tonluk çan - lzmirde 
mulıtcrik Ayafotini kilisesine Ru 
Çarı tarafından hediye edilmiş oları 
bir ton sıkletindeki bü) ük çanın 
saat kule~ine yerleştirilme11iııe karar 
verilmiştir. 

Bu suretle saat çaldıkça, daha 
uzaklardan işidilebilecektir. Belediye 
heyeti fenni) esi kulenin bu çaoı ta· 
ııyıp taııyammayacağını tetkik: et· 
mij, ve çanın vuında mahzur ol· 
madığını bildirmiştir. 

Saat on ilciyi bildirmek için, top 

Üııküdar· Kadıköy 
h:mır mczbha 
Jııanbul T. Ano 
Ribtim dok. An. 
ittihat değirmeucl 

oo:ı Şark merk ecza 
:;· laL Kaupları 
,.... Reji (hali tasfiy~) 
~ --~ 
"1 

Türk tüt. Aao. 
Duban Türk" 
~ark değirmen. 

Mllli. hlra 1'I eıru. 

41 5 41 

22 1e1nmuz 929 1'icaret 
Borsası ·7iatlan 

- Asgar i Azami 
Cinsi ..:..K._ r. K. p. 

Bugclay yüzde 
ravdarlı 

lumu~ak 
Kıulra 

16 le 18 

Ünler 
Sert l7 7 l7 15 
Dönme 
Sert mahlut 
Hıılgaruta.n 
F..cnebi 
Çavdar 14 le H 20 
Mısır 1 

Arpa 
1\-lerclmek 
Nuhut 
i''?H'17.e 

,,_ ı•am 

11 ,Kuşyemi 
\ ulr( 

ı r Un kilo 
F.luılra Ek .. tra 1)80 1225 
F.kııtra ı 18:> 1210 

ı : Birinci )UDIUŞ.lı: 1250 l•&.50 
• ., '"ert 1250 ı350 

" lldneı 
fındık kalıuklu 

ı ı Fındık içi 
il anılık bofaltma 
il Ceviz ' 

Afi) on 1 

Afiyon K11ralıisnr 1400 &50() 
\ opnğı 173 l84 
,Yık11nmıı:ı ' 

.Tiftik 103 ıosli 
_ Oj:lnk_ l i 

- · ,_ 

ıl 

yerine knim olmak uzre, Almarıxaya 
sipadş edilmiş olan bliyük folırika 
düduğünüıı de, 5 Temmuzda Ham· 
borgtan İznıire gönderildiği haber 
-alınmıştır. 

* Reşadi) e orman muhafaza 
memuru Şahin efendinin kızını öl· 
düren hır ki:.:i Adli]f'} e verilmiştir. 

«· Erbaanın Hasan kö) üuclC'n 
1'atnr oğlu Kezbanı öldurcn kardn;;ı 

~ 

Mustafa Adliyeye verilmiştir. 
·:f Çarşambanın TcnUrhı ko} iin· 

den Kudum oğlu Kıısparı ölduren 
bir ki;ıi .Adli)e)C verilmiştir. 

·X· Dadayın davul ki;} ıınden 
Manav oğlu Tahsin dcrdcstiııe giden 
jandarma Ba}ramı yaralnm.ş i:;c de 
) akalaıınııştır. 

·X· Kadirlinin Araplar köyıındcıı 
Derviş oğlu İbralıinıi öldüren bir 
ki 10 i Adli} e} e \ erilmiştir. 

·Xı Çnldaıı azmi oğlu O ınanı 
&hlürC'ıı bir kişi Adlı) t'} e 'H•rilmiiltir * Edimcde 'enı Borsa hına _: 
'ttllrne tıcarct ve sıına}ı oılas.nca tın 
alınıp tamiraU yapılımtıkUı olan uuıunıi 
caddcdcAİ binanın inşaatı bitmiş ve ti
caret \C saMi odasillo borsa kom erliği 
mcıkJr bin.ıra nakle başlamışlardır. * EJırııe Muallıııılcrinden bir gr· 
up Edirne Maarıf Müduru Beyin riyıue· 

tinde olarak yakında DulgorisUının wuh· 
telif ~birleri me)anında Fılbe, Sofya ~e 
Viı:üni ziyaret ederek Burgoı tarilcıle 
latanbula avdet edecekler ve )ahut &e· 

yaluıtlerini Romanya)a kadar temdit ey· 
fiyeceklcrdir. 

Se)abat henüz WAV\ur halinde olup 
•ureti kat'iyede tespit edilw.İf hır gey 
yoktlır . .Mamafih seyahatin yapılacağına 
mııhakkak o.uariyle bakılmaktadır. 

Hazreti Davut bir oğlunun doğ
masını bekliyordu. imini de Sü
leyman koyacaktı. 

Erkek çocuğu yoktu. Hele kız 
çocuğunu da hiç istemiyordu. 
Memleketteki müneccimler yıl
dızlara baktılar ve müjdeyi ver
diler. Kız değil, oğlan doğacak. 
Beklenen gün geldi ve münec
cimlerin yüzü güldü. Hazreti Sü
leyman kademnihadei alem oldu. 
Ebe kadın, hazreti Davudun sa· 
hırsızlık içinde bekledi~i odaya 
girerek, avucunun içinde tuttuğu 
nevzadı babasına uzattı ve o da 
sevincinden: 

- Oğlan, hem ne güzel oğlan! 
diye bağırdı. 

Hakıkat genç Süleyman o yaş· 
ta maşatlah ne gürbüzdü. Herkes 
zevkle, sürur ve şataretle oğlana 
bakıyorlar, herkes bir türlü med
hü senada bulunuyordu. 

Hazreti Davut ta hohür]endi: 
- Bakın, dedi, duruşunda bile 

bir Peygamberin azameti var. 
O esnada teşrifat nazırı Elifa

s'ın sesi duyuldu. 
- Öyle efendimiz. Yalnız sol 

eJile asa tutacak kadar büyüsün
de .. 

Hazreti Davut sordu: 
- Neye boyle söylüyorsun? 
- Çünkü bakınız, · sağ elini 

sım sıkı nasıl yummuş. 
O zaman bütün gözler gayri 

ihtiyari küçük Süleymanın sağ 

eline çevrildi. Yalan değil! Oğlan 
sağ elini öyle bir yummuş ki.. 
Herkes teşrifat nazırının böyle 
müdekkik oluşunu takdir ettiler. 
Fakat yumuk bir sağ el, ne ka
dar yumuk ta olsa, şöyle parma· 
klarından tutunca sol el gibi 
pekala açılabilir. 

Evvela ebe kadın bunu tecrü-
be etti. Öyle mukavemetli par
maklar ki, hani zorlasa daha de
min doğan çocuğun parmağını 
incitirim deye kork.tu. Babası da 
tecrübe etti. O da muvaffak ola
madı ve tabii daha fazla da zor· 
laınadı. 

Sarayın doktorları geldiler. 
Çocuğun elini muayene ettiler. 
Uzum bir konsültasyon yaptılar. 
Bir çocuğun böyle bir eli açık, 

bir eli kapalı doğmasını gayri ta· 
bii buldular. 

Çocuğun elini açmaktaki müş· 
kilat kar~ısında, sol eHni kapa
mak şıkkını düşündüler. Onlar 
kapadılnr, çocuk açtı. onlar ka 
padılar çocuk açtı . 

Doktorların aczi bir kerre da
pa sabit oluyordu. Fennin aciz 
kaldığı yerlerde hazan başka ça
reler imdada yetişir. Hazreti Da· 

. vut Meymunu çağırdı. Meymun 
geldi. Meymun Davuda dedi ki: 

- Bit tecrübe ederim. Fakat 
bana ne verir:iln ? 

- Ora ı kolny! Hele sen bir 
kerre teşebbüs et! 

- Ya hazreti Davut, beni 
dinle! İnsan bir iş yapar a, mu· 
knbilini bekler. 
-Meymuıı, bir mucize yapaca

ksın, nnladık. ~ e iste.r en onu 
veririm. Şimdilik §UDU al! 

Hazreti Davut, Meymuna bir 
altın uwttı: · 

- 1 ctişir mi? 

O ;,ırada odada bir vaveyla 
koptu. Herkes avaz a\ az hağırı· 

)Ordu: 
- Muciı.e! Mucize! 
Butüıı gozler gene küçük Sü

leymanm sağ eline çevrildi. Ya
vruc.ak baş parmal;,rını açmıştı. 

Meymun, magrur bir eda ile 
başını salladı: 

- Mucizedir, dedi, ya Davut 
oğlun bir tek: altını gorünce, he
men bir barmağmı . açtı. Lakin 
bu yetişmez. Siz bana yalnız 
bir parmak için para verdiniz. 
Bütün ayucu açmak için, o ka
dar altın vermeli. 

Hazreti Davut sakalını sıvaz
ladı ve razı oldu: 

- Peki! 
Meymuna bir altın daha 

Fakat mucize hasıl olm .. 
altın daha verdi. O anda 
Süleyman şehadet parma&d' 
açtı. Oh, artık bu işe def 
başka çare yoktu. Fakat " 
parmak için iş böyle olmadJ. 
vut altmlarınradedini faz} 
mağa mecbur oldu. 

Küçük Süleyman bütün 
cunu açıncaya kadar Mey 
avucu da altın doldu. 

O anda, bütün orada b 
lar derin bir hayrete düştW
cuğun avucunun orta 
pırıl pırıl yanan bir yüzük 
düler. 

Ebe hayretle bağırdı: 

- Ay, benim yüzüğil..r 
min parmağımda idi. Şiıncl 
Vay küçük! Ben onu d 
getireyim deye ugraşırkcn, O 

cumdaki yüzüğü aşırmış. 

O zaman Meymun yeni 
met savurdu: 

- Ya Davut! dedi, Bak, 
bı hak oğluna nasıl bir zekl 
miş? Gozlerinin önünden, 
ğün kıymetinden fazla part 
tiğini gördükten sonra dıt 
yüzüğü vermeğe muvafakat 
Bu çocuk büyürse her 
hakiki kıymetini anla 
Oda bir gün senin yerine 
Sen o zaman Süleymanı gö 
İsterse yirminci asırda in 
"Dünya Süleymana bile 
dı,, desinler. 

Yeni ref kararl 
Ali knrar hey'eti ri)asetindeıı ~ 
Cebe!i herek et tahrirat blell"' 

beyyizi bulunduğu sırada ve 
oin işgalinden mukaddem !JneOS 
mücahidin ile birlikte Bağçe 
geçtiği halde bilahare Fransızlard 
altında bulunan Osmnniyeye a 
memuriyet kabul eylemesinden 
he.>'eti mabsusaca hidematı devledf 
mi istihdamına karar verilmıı o 
nar kazası dispan eri sıhhiye 

sabıkı Celalettin efendi 334 - 335 
leriııde oııbeş yaşında ve Osma~ 
tiye mektebi mezunu bulunduğu, · 
evvel tahrirat kalemine mul 
devam ve bilfthare mube)) izlijO 
edilmi~ olduğu ve cidali millinin 
gıcında he) "eti hukiimetle ve 
validesile birlikte Alibekirli ma 
çekildiği ve FransıWırın biı)ilk 
z.uııda i~gal altında esarcUt" ka 
çe)e gidemediği yaşının kfiçil 
mebni '\azifesinde nçıkanldı~ ye 

)8~ta bulunduğu halde amali 
muhalif hiç bır harekette bul 
bılakis mucadclei millıye)e iştıra) 
ği 'e milli taraftarlığı şuphesile 
defa Fransızlar tarafından istic 
dığı ve fransızlarıu tesir 'e 
memuriyet almadıl,rı ve Bağ~e 
millisi kararında da ismi bul 
resmi ve gayri resmi vesaik ile te 
C)lemiş olmakla hnkkındak.i 
refi e müttefikan karnr verilmi 

Ticaret odasından : 
1 - Toptan manifatura 

lan ancak ( Metro ) ve (Yar 
muayyen ve sabit ölçüler 
yapılabilir ve sahlan mıkd 
kiki ölçüsünün fatura ve b 
sarahaten derci mecburidir• 

(Top) ve (Kat) gibi ı• 
ayyen tabirat ve sabit 
rnikyasat ile mal sablmuı 
olup, top n kat adedinin f 
ilavesi zaruri oldugu takd' 
yanlarına sabit ölçulerle 
mıkdarlannın dercedilme-1 

2 - istanbul ticaret ve 
odasının bu karanna riayet 
yenler, Tkaret ve sanayi 
kanununun beşinci maddeli 
hince tecziye edilecekle 
satın alanların bu m u k 
dikkat ve ~cabında odayı 
etmeleri tavsiye olunur. 

11 [_ Davetler 
Talebe birliğinde i 

Hukuk \C tıp talebe cCIJllY 
25 - 7-9'19 per~eınbe JÜDÜ 

fevkalAde birlik kongresi akdı ı 
gelen muamelei kanuniye ifa 
bulunduğundan bilumum ınek 
ve darülfwı:ın §uabatı talebe 
murr bluıslan arkacla§lı11n ınDı,.., 

meık<irda ' lri!A~ t~rifleri. 



il 1 il •••• il inci sayfadan mabaat] kulüp takımı aibi ıörünea, fakat 
hakikati halde Mwr milli takımının 

Buna Muhtar beıpnci rolü yap- ta kendisi olan dünkü oyuncularat 
•alda mukabele etti. Oyunun hi- bu neticeyi çok görmemeliyiz. Bi
~ yakın Ali Fenerin ikinci hakkın idman ettirilmiş ve büyük 
•e Zübeyr albncı ve sonuncu golü- bir turneı e çıkacaklan içia aylar-
a& Japblar. dan beri hazırlanmıt olan bu takı-
Nwd oyııandı? mın bu MiDi takım•• 1uar..-Ha 

Mı.ar talwnı, dünkü oyunu üç 'aydanberi lstirahata çekilmit 
ile ~k kuvvetli 'bir ekip oldu- vaziyette bulunan Fener takımı~m 

Kız Ameli lıagat 
Mektebi müdürlügünden: 

Huauai daktilo sınıfında ötedenberi verilmekte olu 

DAKTİLO DERSLERi E ~=~~:n;-=::n!rCi..~!=ı 
malumat, ve muharrerab tüccariye, defter tutmak hesap ve kop
ye makinelerini bihakkın öğrenmek üzere yapılan yeni tetlolit 
it•am eclilmittir. 

TÜCCARI DERSLER· Usulü mü:ıaafa üaerin_e d!fter 
:J • tutmak, Hapburg usulu muata-

kime ve pyri müatakime heaahab ve her nevi hesap ve heaa
bab tüccariye • 

MUHARRERAT VE VESAİKİ TÜCCARİYE. 
T(lccari mektuplar, aiparif emirleri iraalit ihbarnameleri vuaal 
ve ademı vusul muharrerab; retnameler: fatura ve envar koDfİ-
mento ve emaali. ' ' 

HESAP MAKIN,,..J t Amali e ....... yüzdeler ve faizler, 
tJ : iskontolar, bizzat makine ile g6s-

terilecektir. Taliplerin Tenımu:ıun 24 üncü çarşamba gününden 
itibaren şehri mczkurun nihayet'ne kadar her gün saat 10 dan 
16 ya kadar mektep idaresine müracaatlan lüzumu ·ran olunur. 

Ucuz mal almal<la 
ltleriDİzi ve kaunçlanaw artbrnut Gluraunu 

Bunu nazan itibara alarak 

2S A~stos 929 dan itil.aren 

LEIPZf t_ı 
SONBAHAR SERGiSiNi 

Ziyaret etmelisiniz. 
Bu sergide en m · sait fi at ve şeraitle 

mObayaatta bu'unacakamıL 

Talep vukuunda her 
türlü tafsilat: 

Leipzigde (Lcipziger Messamt)t;r.h~~ Pau ispat etmittir. Mamafih, aldığı netice, tabii bir ne~c~ 
lllaçtan evel bir az hazırlanmlf addolunabilir· Hatta denebılır 
olnıak şartiyle Feaebahça daha ki, dun kartımıza çıka~ Mı s ~ r 
iyi bir netice elde edebilirlerdi. takımı, Mı s ı r ı n olempıyatta a Mahlôlit ~~;::;;~;:~· ;;~~ş:;~ıN 
D kendisini temsil için gönderdi-
enİ~ yarqları ti takımdan daha kuvvetlidir. Bil-
Pelr yalanda Moda koyunda huaa ıol bekleri olempiyada itti

dealz Yantlan yapdacakbr • Yant• rak edea OJ88ctlJll her veçhile p
lar •alil lfuİler cemiyeti tarafın- yani tercihtir. Gerek aradaki• bu 

tarafından derhal ıta edılir. 

müdürlüO-ünden: ==:::::::.;~ 
ZIR AI 

elan tertip edilecektir. farklar ve gerek karşımıza çıkan 
Cemiyet bu husu.ta hazırlıklara takımın candan misafirimiz olan 

... lanutbr. dost bir taJam olmua, aldığımız 
Yarlflara, mıntaka denizcilik neticeden dolaya bizi hiç te müt-

ı..,eu, •f aioi harMJe efrada ela teesıir kılmamaktadar • B i 1 i ki ı 
lttirak edecektir. Y ...... atmtoı azız misafirlerimizle bize güzel bir 
~ yapalacakbr. temu imkinını verditi için, mat-

• • • lulaiyete ratmea, bu maçın güzel 

41Eloadiyül'Ehlin olan, zahiren bir ri kalmıyacakbr. lami .. National Sportinr" yani •h•a•bra••.•nı•d•a•iml!allll!!h!!!lal!br~lall!m~ak~t~an~r•e'I- MahlulaA İ 
c .. ~.~!~ >1 F~7r:;::İSefil müdüriyetinden: 

•'lrlelM altdr. Kı\ metı muhammeneai hr' : 50 

Bıı ... 819..ı_ L-mom A mstedr am Cerrah paf8da hobvar maı.allesincfe ÇaYllf zadr eoklJ!lncfn B. o. hane· 
• ~~ ,..,, nin ankazı bir hatla mudddJe m\Uayede\e konmuttur. T11hp olanlar 

Calatada karaköy hani dairei mabau k \' n~•i mubammeneımm ) ozae ) edi buçulu niabetmde ~e akı·Plerı) le 11ar, relıJJer 11ok! tel~fon Bf.y~la 3711. s Merlı.e wraber Temmuzun 31 incı (_.:arşamha ~nu sut OD beşte Çt:nlıtrh taştı 
J · aneei ıttıwinde Allalemci han İstanbul t'\ kıtf mudurı~ eh binasında mahlulat muduri) etme murac aalları. 

ffazırudan bqlayara11 her yaz Tem
•uı. Aguetoe ve Eylııl a) farında l\f em
leketUnızin her tarafından her sınıra 
llaenaup haJk banyo \e hamam için Bur· 

telefon letamb ul 569 hcrncv ı Banka 
m uamelttı ,e enmı>et k881llln icarı Beyaz ve aıbhi 

DILŞER 
•y. alı.in akın ~elirler ... Bu üll bil' zevk 
ve İftaha ıle lıanıamlara g rerler; fakat 
İllenildiği gilH lmme 11bbatının tcabatı 
aa N) t edemez. B r ay evel ben de 
Ço)uJı. çoc: umla Bona)a geldım. Bugu· 
ne kadar Bursa ı gurmem ı ın. ) rsil 

Bur. ı hayalimde beıueıtipnden daha 
etil. daha mükemmel ve ı okir bul

dQlb, 

Geldi~ erteli gtlal tıli.; ilet 
de. nel -.,.,,. - ..... pıtlm ft 

na eh lbam ~ o ıedbalerinı öp"enmelı 
dÜfibldllm. Çarpya Wim. Bir tarıfname 
Ye .... .._.. Bıınaya yabfır bir 
.Nl6er uadun. Ba laharriyatmıı '81nız 
kıtapçılara ~I, attar d kinlar na va-
hllQ)a kadar te§nnl ettım. Maaleeef bu· 
Lunadım. Hıç olmaaa yerlilere sorarak 
l:ıauyolara dair ;pieceklerime Ye aJaca. 
... .-..... 8Ö" Mreketmi talllll8 

ederim deye ııorgulanma ela kermi ver· 
dün. Bu IOJ'U§lanmdaa ela bir netice 
._. obuclı. Caaretinai kırmayank 

._.. Şeluiııb. yarwın tefkil edeo Çe-
lirp taraflarını banyo ve ......_ mahaJ. 
lerinı boydan boya bt eden uzun bir 
Johan ıkı tarafını ııüeleyea çiçekla, ba· 
~ aga9ıkh , -.,oıa olelleriDİ 
... Jonlut•ı geldim dollftım, çe§İt 
l'lil atb hamamlar nı ıördum. )luJaef 
lıllsiiı bir aclaamı ruplmedim 

At'aba ......... ...... ~- bugi 
........... ,.,.. ........... JP• hugi 
'-1olar .U lkiritli wya dqilclir. 

Edebi te*rlkamız: e 

Benim gıbı gelenlerden bir çuk tanıdık· 
Janmda büyle bir eser aradıklarını gor· 
dum. 

Şimdi mııtt"Şeblıııı bir adam çıkıp ta 
Bursa ban)olannın haız oldugu kimyevi 
evsaf ve faydalar nı ıhhı şartlannı, Ban
) odan ev\el YC)& sonra a1 ınma"'ı \arılııı-

leda tedbırlerı Ban'o saatl~rinı haftada 
kaç gı n apılabılm ımn faydalı ola agı· 
nm benyocıılana -hangi tere ih&i

etaMllerirıı\11 • .-........ -,_..._, ... r.u...-

aun atika beldt:e1 olan Donanın cam1-
leri i e hisarlarının her en ba h bqına 
hır mcıııre olan bu ,ehnn gamlı erle
nnia ı lecek ulannın ıpek at iye e 
ımallthanefttinm b Jinmeeı ae kadar hcıt 
-Ohlr • 

Böyle bır rehberi ya.-ak kimle h~ 
fUPhetıİa ımtİ)UIDI almak §Utiyle 
pek büyük len'et Jaı-r. Her ııeae halk 
bu ki&aplan aru, bulur. Bursa belediyesi 
hu i i \apar• ehemmı)etlİ bir nriclat 
temin eder. Bunaya gelen.ler yarıokı 

progamı•• .., kilabt lıaltaıM tan im 

eder. Gelecek sene de Buraya geldiAi
miade bü le bır kıtabı bulabilinek keno 
climiıı bahtiyar addedens. lfle geldik, 

ı~e gıdı oruı ~n oluun yqıl Buna-
lbrabim Hak.in 
Haritacı et)u 

Kandehar 6•ıkları 
yazan: Conte de Gobineau 

titreyen elile kapı 1 ardına ka· - Yavrum, dedi, seni ~ldttreıı 
dar açb. Kimseler yoldu. Kulak hastalık bu muydu? 
'terdi, bir ses duymadı. Kimseyi İki A ık bir şeyler söylemeden 
görmedi. kucak ku ağa ylece kaldılar. 

Kad . ndi d l M h· Yalnız bir şeyler kekeliyorlardı. 
m ıçın e şe o u, u ı · ı ·r d'I ıın .. · d d ı ikı Yaş dolu g<.rl eny e tan e ı mez 

ıçıo ıman ve sea et o u . k · 'od b' b' 1-
tızua dakıka ti. Sonra hafif bir bir iıüya ıçı e ar ı~acn~ 
9iı..:.ı .. -:. u.. geç. L- 1 r- bakıyorlardı. atı tfikenmıı bır 
.,-•vı~u Oauu, mn IUIPI 1 açı ıyo . k.-..l.Jk. 
du. Seri, ahuet bir ayak, taş kandile zeytin yq ., ..... ,.. ... ~ 
lbermuenlımi pktı. Karanbgın alevi nuıl can~nıru, ~n 
içi.de üpllen W lel'e89 &le fersiz guılerıue oyle bır ~ 
llm halinde ':emen ~ gölge geldi. Sanki sihbati sihirli . ~ 
Yakllfll. Nihayet odanm eşiğine üfürük temasıyla canlamverlDlfti: 
hır bdm ıeldi Bir d- tü. İhtiyar ana: 7 d-..ıt . . . • peçe lif - Y•rahbı ne oluyor. e111e 

Ceailemu yiiıü göriindi. ~e Siz mahvımm ant mı içtiniz? 
l1Z yatap dotnı kotta. Muhsm y mcan Cemilenin buraya pl
eanki semayı kucaklıyor gibi d;~i haber alırsa.? O uman ne 
~~ koUarıyla Cemil ·kucak· ola ak? Üstümüze Y8'-cak beli 

.:_ Geldin mı Cemıle beni ao- yağmurunu hiç temı dfitünmı-
Yı oraun dt ıl uıı? yoraunuz ? Çektilimis n mı, 

yeti§mez mı? Nuhuset km, haydi 
- Her yd n çok ı sevi- ait, bizi rahat bırak. 
~~ ~ ~~ 

O m n anası her m lll'• Muhsin haiırdı ff o ....-
iDii aala:ia mi .. fuWI: 

ile muattar bir apa maf ik 
olmak ancak oksijen sayesinCle 

istihzar olunan 

BiOKS 
Diş macunu istima· 

Jile kabildir. 

, ............. . 
Bu aqam 

Feralata ' Iokulu kadın 
llille&&e ı Şevki B. tıyatr0ı vaıyet 

Etav•lde 
Operada 
Şikta 

ve ımema. 

: Norma 'talmaç 
ı Mıgel İshreygof 
: V uife uğrultcla mücadele 

- OJama ana. Cemile ilb 
yere gıdemez: 

~aala,.lamaz kudretle ti# 
den dinl~n çocuk elbise ıni geyclı, 
kemerini takti. Elini dllvaıa hıa· 

tarak eillbmr aldı, kemerine tak'1. 
Tüfeğine kuqun silrdu. Hem _. •• 
sıl? Dutun bunlar bir saıııye için
de olup bitivermiıti. O sıska Ye 

nahif Muh in, bir kahreman ~e-
T vermigti. 
Eğer atqi vana, bu atq h .. 

stalaAınm atqi delil, o~ udaki cap
Jıb &ımn aleti idi. Ytizi panar 
gibiydi. Cemile kemerini iliılil'
mek için 1ardım etti. lnee ve 
urif çehreeiade, delibalm• Ji
ztlne vuran •teo görtiatiyonlu. O 
........ ilatiyar Mehmet 1D81Jetla
deki iki adamla odaya girdi. C. 
mile ameaımı g6rtince ayak)~ 
na atıldı, ellerini öpUl. Mehmet 
bir an Ptmh ve heye.mı sak~ 
Jayamadı. Sert ve magrar yapılı 
ytlzilniln hadan J etti. 
Çehresi girift bu ba • O va· 
bt kansı çocukJan gôetererek: 

- SeYi§iyorlar! dedı. 
....... ~ite-

• F.aak ve mamulltı mümuileyi 
aoRuctucu bir maı ıle doArudan doğ· 
ru1a muuneJe etmek. üare tollıtmaı. 
vey• dondurmak huauelaııoda teke
mmulit • hakkında iıtihul olunan 11 
Hanran 1929tarih ve 3317 numero
lu ıhtiıa bentı bu defa mevkıi fıle 
komnak me ahere derü finA Ye ya 
icar edilece(tinden talip olanların 
Galatada Çinıh Rıhtım Hanında Ro
bre Femye mttracaadarı ilin olun • 

lirsi bir re~s üm geçti. 11ıyik
laonı .burdu. 

Kaılefim de utansın, aile
si ae ... dedı. 

Bir an Cemileyi kolundan tu
tup kapıdan dl§an atmak ve her 
yerde her keae kızm oruap~u
nu anlatmak ıbtiyacını duydu. 
Fakat Mehmet otlunu eeverdi. 
Muhsinia yiiıüoe bekh ve anladı 
ki, bu it böyle kolay halledile
mez. O zaman muhtemel bir kin 
ve iatikama kaqı çare dliföadü • 

- Kaplan bpetm, dedi, ne
rdeyee fİIDdi plirler. Kanlar, 
ıiz de eil&hlan doldUUD. 

Cemile IUasUUD niadea p
bb bir tlJftk saat eJaıutta. EY. 
den kızın bybolclutuna anı..m.,. 
Judı. Vakit pç! Çqmeye gide
mezdi, aDUına söylemeden ... 
nıcbiı bir komeu lmma gidemez. 
eli. Öyle ile nereye gıtb1 Enell 
kızın batına bir felaket plaPI 
olmasın, deye merak ettiler. Kaç 
gundür Cemil nm heljpde 
dıkl ri bqkahk, durgunJaiu, IO

n ır hlÇ uahiletlllfllİ, timdi 
b r mana ıtııııawa YAnb? Ba· 

ORGA 
En mukemmel yazı 

makinesi oldutu halele 
fiab yanız 1 12S) li-

Vekili umumisi 
Taksimde ıaa.k El

doradoda .. Meneclft .. 

Bem-KrayUeı,, otomobil 

acutalltı-

'D/fyçe VTYanı Bank 
Tarihi te'ıiei 1322 

Banka muamelatı 
ve kasalar ican 

Her hususu. 1111 memnun 
edecek yesine yua makine
aidir. 

Bir memurumuzun aeadi8i
H seı.r.k llzım .. tahİlib 
verlleli ifia ...,_ emekll-
lfnls Ufklir. 

7lrldye -.- ""1mtııili 
BOURLA BiRADERLER Ye 

şOREKASI 
alatada voyvoda caddesi No 36-

teleftıı· Beyo&I' ~ 
Trabzop •can~ H.a ...,._ 

zade Faik ve mahdumlan 

bası, anası, kardeşleri mahalleye 
dağıldılar. Sokak tenha, kimse
ler yok! Ortalıkta ne s var, 
ne uda! Oeman deruot bir hisle 
çıt çıkarmadan amcasının evıne 
yulaflı, kulaAını verdiii duva· 
nn arka tarafından ev ıçinde 
konuıulduğunu duydu. Dmledi. 
Kapının arkasına fa§ yı&ıyorJar. 
dı. ıllhların sakırtısı geli~ 
Bellıkı, eve bir htlcom olur deye 
içerde bazarbk var! 

Osman tOJ1e lir tfii .. ıll. 
- elakumu?q.rMuıadi=-

-•iler bir .... ~ ,._ .......... .... 
bnletim .,-.. 

.. jaldırU pilnzo qer 
lflD içiDde ı.öyle hir it yoku, 
muhakkak ha hmrlık bana kar
phr. 

O umu Oıman evin içini da
.. dikk•tle dınlecli. Feliket gele
cekse gelir ve çatar. Osman da 
ıu kısa muhavereyi dınledi: 

- Cemile, ver u tüfetiJ 
- Buyurun dm 
lıte k nın 8qındu .,. 

Aına kadar hir tiiR 

....... , 
aanf cemiyeti b8 

Tlirk .._. ...,,_ 25 ..._ 

peJ1Ube gece. Büyllr Aclılcla Yat •• 
llflCe mukellef bir Wo veıeeeMır. • 
..... 11clecek ....... i\iıl ......... 
... l\15Ce .... w .,.... hanlet • 
~· ıbi 9 a da balo da~etlil nm aı.. 
cak b b r apw kalkacak ve ba 
..,.. Kadllt ne • utra arak dcıtra 

Adadan ~e ıkıde ve ..-ı. ..a albela 
vap.arlar vud r 

lıtaabul sıhhi müe.ueseler ma
bayaat komisyonu riyasetinden 

1 tınbul oocuk hastanesinde 
)'&pılacak 15326 lua atf.kunıt be.le
li "etif.l:i ~t ve 1aapnt tamim 
edilea ölliütalu ketl'iı•ee n ~
aamM veelailft " ·6 A..._ 19 
eab gün ... , 15 le kapalı mf 
... ile iWe etlilatek lale .. ......_ 
.,. konmUJIOr. Bu b.ptaki wartna
me) ı gı rmek ve fula ızahat almak 
ıeyenl rm m kur komiıl ona mü

ra aatları ılın olunur. 

btanbul sıhhi müeuetelw m&-
bayaat komi.,..u Ri,_etiadea: 

800 kat &kek bula elhi11n 
500 adet Erkek ................ 
121 kat Erek llakcleme .ıw.ea 
300 adcı bdab halta cektd 

53700 lllefl'e llnlMelf'.. '"" 
~--1291 tlft ..ı.uı - ., ..... 

19Mııkö1• klia wwa .wi,. 
YC uabiye ........ iQaa .... 
yukarda nıufıedatı ylsılı mabeelif 
ihtıymcat tanlim unan olprtnameleri 
veçhile e 13 Ai!wlol 929 satı ft' 
n eaaa 15 te iMJe edilme Ülel• 
kapalı sarf ile• -Y• kODlftill 

:.!'.tmJ 
kar omı ona mtiracaatlın ilta 
lunur. 

dunu -~ H.ef 
Son gunlerde evdeı_Mı.-.-
eşigiııde oldupnu u-
ıurJırken Ce ~ k• 
rıme ao1fe~ ~li61le bir ıh
timale eo$~ hatta • ız, 

n ne de1 vmmiyor un? • 
de e k mileye ufak yollu bir 
ita)* Wundutunu bile hatırladı. 
~ her r.y anla~ılmı§b. 

Bethaht kız am4 asının o&lunu 
eevıyordu. İnsanı çileden çıkara• 
{'ey, bu kızın her teyi ~alarak 
a.19aıwu, anumı, bdlqle · 

feda etmeel ve aile ••••• 
her kesin ağzına diffirerek bir ... 
ilin knapa gibWi idi. 

Osman llöyle kah lir ..... 
ıualu&un latbe 81P.91...,... Jaic 

akhna pdnnlt .,,,.. lllh ..... 
yerde mallvolmula dOliA 9-ls, 
hav8111D Wif llir __.. llatiDde 
bf'aama .. arak illA miyor, ne 
kaıpnu1 • .... açamayaca&a 
Jar&JI egajordu. 

JJk dlk•als mtırabı o kadu 
mltbit oJda ki ne yapmak IClp 
.. .... brar ~ r 

IBi mediJ 



Ş©ıırlk. (g~müır V©DD©ırrü 

A 
Veli efendi at yarış arı 
\eli efendi at yarışları ha ebilc 26 Temmuz 1929 cuma günü yan mahallinde 

lirdc gb terılcn katarlar te"akkuf edeceklerdir. 
Saat 

Katar 18 1 tunbuldan hareket 12 
Veli eft>ııdiyt• ınovasalııt 12,25 

Katar 18 mukerrer lstanbuldıın hareket 13,20 
\Pli ef Pııdiyc mu,·a'lalat 13,42 

Hu usı L. ... tar 1 an bu 'dan hareket 13,4-0 
\eli c:fendı)e mmasalat 14,05 

Katar 20 lstnııbulcfrm h rcket 14,05 
\eh <·fC"ııdİ) (' murnsalnt 14,28 

Katar 27 f\ ı uk çel mcceden hnr 13,20 
\ c ı efendiye mu\asalat 13,24 

Avdctte veli efendiden hareket edecek katarlar berveçhi atidir. 

Hususi katar 
Katar 31 
HusUii katar 
Katar 33 

Katar 24 
Katar 28 

Veli efendiden hareket 

Küçük çekmeceye mütcvcccilıeıı 

Veli efendid"'n hareket 

Saat 
17 
17,33 
18,05 
19,02 

Saat 
17,45 
18,43 

Koşu mahalli kar§ısındald durak rıhtımında bilet vermek üzre bir bilet te\'Zİat 
gife&i yolculartn emrine amade bulunacaktır. 

Dcma • 
ıne Jf s 

ranı 
Devlet athaası üdürlüğünden: 

or 
Devlet Matbaası Otomatik tipo makineJeri için üç makine usta

ma ihtiyaç vardır. Talip QJanların şeraiti anlamak üzre Matbaa Fen 
memurluğuna müracaat eylemeleri. 

Istanbul ithalat gü 
ğ ·· müdürlüğün 

Tahminen 70 ::sandık bobin ve defter halinde 

•• r 
en 

sigara kağıdı: tran it: 
18 Kap tehi şişe şehre ithal 

Balada muharrer iki kalem eşyanın 24-7-929 Çarşanba günü 
bilmüzayede satılarak ihalei kat'iyesinin icra edileceğinden talip
lerin yevmi mezkurda lstanbul ithalat gümrüğü satış anbarına müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

Istaı1bul nıüddei 

300,000 kilo Ekmek 

umumiliğinden: 
mü na kasası 

Kilo çift esgari 
200,000 208,333 
300,000 312.500 nzami 
Şehremanetinin vazeylemit oldutu evaah haiz birinci nevi ekmek. 
fıtanbul ve Üsküdar umum hapishane ve tevkifhaneleri için ihalenin 

tastikine iktiran tarihinden 31.5.930 tnrihine kadar muktezi Ekmek 
kapalı zarf usulile mevkii münaka aya vazedilmiştir. Görmek isteyen
lerin cumadan mada her gün İstanbul Adliye levazım müdiriyetine ve 
tarihi ihale olan 7-8-929 tarihinde İstanbul vilayeti umuru hukukiye 

. mOdlriyetinde müteşekkil komisyonu mahsusa saat beşe kadar müracaat 
eylemeleri ve bu saatten sonra kabul edilmeyeceği taliplerin ticaret 
odasında mukayyet bulunması meşrut olduğu ilan olunur. 

Yarış encünıeni Riyasetinden: 
Felemenk Bahri Scfit 

Banka ai 

Merkezi 
Amstedram Aır VARDŞLARD 

•• A 
Galatada karaköy hanı duirei ınahw 

uz cuına gunu em 
tı 

telefon Be} oğlu 3711 - 5 .Mer1' 
postane i ıttisalinde Allalemci 1 
telefon lstambul 569 hernevi Bank• 
muaıneUitı '~ emniyet kasaları icarı Veli efendi de saat 14,30 da yapılacaktır 

Hususi tirenler: Sirkeciden Vdi efendiye- 12, - 13,20 - 13,40 - 14,05 
Veli efendid Sirkeciye- 17, - 17,29 - 18, - 19 

Otobüsler: Topkapıdan Veli etendiye 
Her nevi vesait Yedikuleden Veli efendiye işleyecektir. 
Koşuların intizamı ve halkın ~.Hrahatı temin edilmiştir. 
Duhuliye: Mevkii mahsus 200 !'Birinci 120 - ikinci 55 - üçüncü 30 kuruştur. 
Büfe, Behsi müşterek 
Hayvanatın kaydı sipahi ocağıqda yanştan evvelki 23 temmuz salı akşamına kadar, 

•• a' Mahlulôi m 
H d H # İ# d mu u ı~e ın en _ ................. -~. 

Kıymeti muluımmenesi Lira: JO 1 }i tndıklıda 1\1. _,; Kal eti satınalıııa 
Göksu den•sinde bulunan Kanlıca pazar kay.gının ankazı bir hnft • 

müddette ~nüza)t'(ley~ koı.ımuşt•ır. Talip . olanlar kıy~eti ınuha~ıın~rıiı ı konııt~yoııundan. 
yüzde yedı buçuğu nısbetınde pey nkçelenle beraber l cmmuzun 31 mc ••••• • • • •• • •••••••••••• • ••-••••• • •• ·~•• ••••• • • • • ..J 
Çarşamba günü saat on Le.,e kadar Çenbnli lıışla lstanbul Evkaf ıııüdıın· Cins ,e mikdnrı ihale tarih, gun ve ~ 

25-7-929 perşenbe sa.at 14 11 yeti hinas nda ~1nlılulat müdüriyetine müracaatları. 850 metro ııcfıi '\e 50 metro nakliye 

lstanbul yatı mektepleri mubayaat komisyonu reisliğinden: sınıfı rengi l:lJha 
)() ıııctro mıı•·i, 300 metro lachnt, 150 metro 25-7-929 perşenbe t ıs 11 

Ortnkü) de Gazipaşa, Bnlınumııcuda Domlupıııar, Yıldızda llnkimiyeı 
milliye Yatı nl{'kteplerinin 1)30 cııesi Mil\ ısıııın sonuııa kurlar sndc }H~ 
et, ekmek, kok şeker, pirin!:-. ) unıurta. ;un ihtiyaçlan kapalı zarf u u-
liyle miinakasn~ a koııulmu~tur. lıınl Ağustosun on ıkinci Paıarte 
gunu saat on dörtteıı itilıııren :;ırt\SI) la Ortakö} de Gazipaşa kı, 

şehir yatı ınPktehi mudürlük dairesinde Istaııbul ) atı nwkteplı·ri mu 
bayaat komi )Onunda icra edıleet>ktir. '17,5 ııi. Lctmdeki muvakkat teminat 
Fırıdıklıda Ytıkscsk nıeku·pler mulıa~ihi me:;'ulluğüne )Rlırılarak alınacak 
makbuzlar teklif zarfları içiıw konularak b ;!İill mhayet ı;ant oıı üçe kaJar 
komisyon reisliğine verilmelidir. Şarlnamrler her güıı liğleden sonra ko· 
mis} on kntiplığinde görülebilir. 

Miusus1' 

rn;~~··;7;;~;t;;;··ic~;~y;;;~~;~d;~······1 
......................................................... 

40 metre mikabı muhtelif cins tahta \C kereste } mimaka..~)ı oleni)e ile 
saat 13· 50 

28 metre mikabı diş budak kara .ağaç çam Ye saire 25 ; Yll • 929 14 • 00 

5 roda çelik tel halat bir lmrgatalık l ıniinakusayı uleııİ) e ile 
10 roılıı ~dik tel lııılat iki hurgııtalık f 2!l . 'ıı . 929· sııat 11 . 30 

ı;ri çuha ile 500000 çift lcrnuıjup 
Ordu için i,,im mikdar \e ilıalo r,üıı H' sııatları yokarıda yazılı rual:ı.emo ~ 

oarlıkla \e iki .~rtnıımedc olaru alınacağından tııliplerin şartname ve nı.imunel~ 
oıııı yonuınıı:ıda görmeleri \C ihale gunünde temınııtlıirile Fındıklıda komisyoJlll' 

muza gelmeleri. ........ .., . . ... 
Liseler m üfcttişliği iliinı : 
A kerı lıselı::re ku)l 'e kabul ~ara.iti hakkında ilan cdilmi~ olaıı şeraite ilavet' 

ııtidcl,i fıkrıı ila\c edilmiştır. 
A kcri liseleri bitirdikten ı;oııra a:;keri tıbbi\ e mektebine geçmek üzre lı eloti' 

10 Ye 11 incı sınıflarına talip ve şeraıtı lusiz eft>rıdiler de kabul edileceklerdir. 

E lıızızde inşa edılecek crphnneliklerin inşası kupalı zafla ıminakasaya koıım~ıııt 
.:J llınl ~i 3l·lemnuı~-929 ı.-arşamb:ı günü -aat 16 da Elazizde askeri Sa. Al. koJJIİ! 

}onunda )ııp.lacaktır. Talıplerin ke,.ifnamesini YC projesinı gorınek ~e teklifoaınel' 
rini ,·ermek iız.re Elazizdeki mezkur komiS) ona muracantları. 

V drt.'mit ve Kinikduki kıtaatın hayYanatı ılıtiyacı <ılaıı Kuru ot ve sıınıan kaf'1 ı:ı zarfla muna~a::;a'a konmuştur. ihalesi l·Ağusıo .Q29 perşembe gunil Edrenııt 
ıı~keri sat111 alma komİS) onunda ) apılacaktır. Taliplerin F..dremitteki mezkılr koı:ııit 
~ oııa müracaatları. 
..........-~ ........................ - ................ . 
j Mckatibi askeryie satınalnıa koınisyonundan 
.................................................. -.... ..., 
A skcrı mektepler için miiııukıısaya konulan 25000 kilo Bepz Peyniri.1 fıatı ~ 

goı ülduğünı.len pn1.arlığı 25-T c:nııııuz929 Perş nıbe günü saat 14,30 da Harbıff 
mektebi )emc:khaneleri ouıirıdeki pazarlık mahallinde krn kılınacağı i!An olun~ur· ...................................................... 
! Rnkır köyi~nde b&rut fabrikalarmda imô.ltı harhjye i letauıbul sutmalma komisy\lnuııdan: + 
..................................................... ~ 

200l0 kılo 

100000 
20 o 

Yıknnnıı~ avrupa pııınuğu 
Oleonı 

Santırıılit 

150000 Nitrat do ut (Soda giıherçileai) 
2500 kilo Sut ko tik Aleni muoak 
500 Difenilinıin ihalesi 

25000 1ukelle& Soda 25.9.1929 

Kapalı rarflll 
ihalesi 
25,9,929 çarpnbe 
c.sat H te 

3000 Kılor kalsiyom Çarş:ımlıa eaat 15 to ..J 

D ıf b 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için )ttkarıda \azılı eşya hizalarında ııııılıarrer gün • • • • • • . t ve saatde ihaleleri icra cdilel'ektir. aru un un mu ayaa Şartnamelerini ı:;tırmek isteyenlerin her gün \'e vermek istl:)enlerin yevmi İb.-

.na;iitla rıııkılar H~ euına;ıı )ıızılı sdd~. kalem ~alzem~ ayrı ayrı !JA~l~ıaıd~ 
'e lur.alarııı<la ınündenç usule tevfıkaıı mubayaa edılecektır. Şartnamelerı ıı görıJI 
isteyenlerin her gün konıısyonumuı.a mür11caatlan . Ve kapalı zarf milnıık: ,,ıı• 
iştirak edeceklerin teminatlıınııı havi mübürlu nıektuplannı 25. Eylül. 929 çupoıfı' 
giıniı l.ıelıcmehal saat 1 ı ten enrl komis}onumuıa tevdi eylemeleri ve ale" 

}ede muharrer saatte ka un paşada deniz satın alma komi,,yonunda bulunmaları . 

komisyonundan: Vakıf akarlar 
Tıp fakültesinden 929 senei nıaliye8ine ait bir senelik :süt ve yoğur-

ta ait tekliflerin ş~raite muvafık gorülmediğinden dolayı ihtiyacatı mu·· du·· rıu~' g'V u·-. nden· 
mezkO.re bu kerre yıne 14 Ağustos 929 Çarşanba günü !'Bal 15 te ihale • 
edilmek üzere kapalı zarf usulile tekrar münakasaya vazedilmiştir. M·· d } J "'k 
Talip olanlar mevcut şartnanıe ve liste ine gore bu bapta malumat UZa ye eye vazo Unan em a 
almak ür.ere her gün öğled~n sonra mübavaat komisyonu kitabetine 1 - Koska Mimar Kemalettin tr~mvay .c~ 95 No. Dükkan. 
müracaat etmeleri ve komisyonca temi~at l:lkçesi alınmayacağına 2 - H_ahk paıarında nhi ı;clebi ~ognııc lar rıevf dan cami ıuhtiııJa 9 

b
. · 1 b h h 1 · No. Dükkan. 
ınaen temınat arın e eem a hır gün evvel muhasebe veznesine 3 _ Sultan Ahmetle kuçuk ayuofya u terazeıoindeki tekke. 

yatırılma ı ve alınacak makbuzun teklifnamelerle birlikte ihale için 4 - l\lahmut paşa Nuri osmaniye 24 dııkkan. 
tayin edilen müddetten bir aat evvel komisyonnmuza müracaat 5 Çar~ı Yorgancılar iki b.ap duk~an l 7-19. , . 
ye tevdi etmeleri ilin olunur. 6 - Halı~e kapı Hoca allettın tahmı! sokııgında 78 r o. arsa. 

Vakıf akarlar 
· ·müdürlüğünden: 

~üzayedeye vazolunan emlak 
Çakmakç:ılarda daya hatun maohalleıinde btiyUk yeni hanın oda bıııhk 

Te meydan mahalli ve dtikkan ve barakalar ve müştemilatı. 
Muddeti müzayede: 12 Temmuı 929 dan 3 Ağustos 929 Cumarteai gUni.ı. 
Balida muharrer emlAk kiraya ,·erileceğinden miınyedeye vazolun· 

U§tur. Taliplerin yevmi ihale ola son gunlin saat on dört buçuğuna 
kadar şartnameyi okumak Te teminatı muvakhatP. ita ederek müzayedeye 
i§tirak etın<' uzre İstanbul evkaf mtıd .rlu~llntle vakıf akarlar mlidlir· 
IU ne ıııura1.:aatları ilin ~lunur. 

Fı. af H· mu temilAtı hakkında ınaliimat almak istiy.enler bu müddet 
zarfında muza\ ede odaaına iiraca:t t•drn k t~r.ri misi raporunu göre· 
bilirler. 

7 - sabuncu hanı 9· 11 o. clukkirı 
8 - Çaroı çohacı hanı i.Jst !\atla 31 No. oda. 
9 - Bahçe kapl Hoca aliiettin sabuncu hanı 10·12·13·14 tlur.J.ıin. 
10 - Klictık. ayaaofyada Mehmet pa~ yoku~unda Helvacı ba~ı iıken· 

der ağa camii anasının bir kısmı. 
11 · - . Siıleymaniye Şemsettin mplla gürani 2 a - 17 c No. rııahıen. 

-. 12 :('..erıberli •taş -A:ük ali paşa çCnın~rJi :ta ditiinCle arsa ve varaka. ' 
. 13 - Eyupte camii kebir iskele cadde indP- 21 o. dtıkkin. 

14 - Üskudarda Rum ~ehınet pata iıııralıur caddesinde mcYlevi
bane tckk,•Hİ bahçesinde mebni kahvehane. 

15 - Bayezıtta Emin bey mahallesinde dikili mektep tahtında 
ıs No. dükkln. 

16 - Bayezttta Etnin bey mahallesinde dikili mektep tahtında 17 No 
dukkan. 

Müddeti muzayede: 12 Temmuz 929 dan 3 Ağu tos 929 Cumartosi gunu. 
BılAda muharrer emlak kiraya verileceğinden muza} edeye vazolunmu§· 

tur. Taliplerin yevmi ihale olan son gunun saat on dort buçuğuna kıt· 
dar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek muzayedeye 
iştirak otmek üzre Istanbul Evkaf mtidurluğunde vakıf akarlar ınudJrluğ
une mliracatları ilAn olunur. 

Evsaf \'e mt11temil8.tı ha.~kında malumat al k İ!leyenler lıu muddet 
zarfıııd. mUıay de odasına mliracaa.t ederek ecri miail raporlarını gorebilırl 

munakıısa)ıı girmek iste} enlerin de teıninatlarİ) le kem 25 1-:yhıl • 929 ç 
gumı saal 15 de koıMisyonda hazır bulunmaları. 

M uhııf11. böliiğü i~~in 700 kiio Sade )ağı ve 325 çeki Odun ınüoab ya koıtııl' 
ıııuştıır, ihaleleri ayn ayrı ve 18 - Ağustoı • 9"29 Pazar günü SAAl Jıı de ioı' 

kılınacaktır. haya talip olanların m&kur gün Ye eaatta komisyonda hazır bulııJI' 
uıaltırı. 

S aııatlar mektebi için 500 çeki Odu.o müakasap konulnıuıtur. lhacl Bhnığiııao' JI 
929 pazar günü saat 15 le icra kılınacaktır. itaya talip olanların teminatlarıf 

müracaatları. 

1 nki~~i .. i:~i~;d;·;~;:ı~~.~·;·k~;~i;:;ı;~~<l;;: 
• •• ... ..................................................... . 
K lirgir divar H Ç4tı aksamı hariç olmak üzre ikinci kolordu merkezinde hanı'~ 

mut balı ',., 'tülllıtŞlrhane inşa edilecçğioden talip olanlar şartııamesiııı göf11l'j 
üzre 2. K. in at hey'etiııe pey sürm~k üzrede 28 · Tı-mmuz raıar ~unu ' 

l5 de 2. K. ıılım satım konıiliyonunı& murııcaaılrı · 1 
f ·rr~ü;~u·k~i~-:d~;;:~i;~·~:;;:ıa;; .. .................................................. .......... 
Ç orluclaki kıtuat ihtiyucı içiıı 1050000 kilo tekir d~ odunu .lı.:apalı :r.arf usıılile 

nıblJa)'Ull edılccektir. ihalesi 28-7-929 saat on beftedir. Talipleriu ~tnaıııes:i 
almak iızn: tıer :gun 'e iştirak .etmek içi.u de ihale gu.nunde Çorludaki kom1.1tyoıı 1 

hazır bulunmaları ilan olu·ıur. • , 

Kılnlll ihtiyacı i~in bir mil) OD altıyiiz )irmi üç bin ıki yüz kırk kılo kuru lıt J.ı 
palı ı.arf ıısulile ınuııakllSB)U konmuştur. ihalesi 6 Ağustos 929 tarihine mıı:ı' r 

Şalı gumı ıat •Jll lıeşte )apılneakt.r. Taliplerin şartııanıf'sini komi~yonumuzcfa ~ıJ' 
nıeleri ,,. ~a tıı. ınede )CZılı olan şekıldek\ 'l'e'miııatlariyle heınİl}Onııınuzdo h' 
bulunma ım 1.1 ıı olunur. ,,ı 

lD~~d~;;~·k~i .. o-;;;·:~:;;~ı:;;;·;;~;j~;::;.;j:·;: 1 ... ....................................................... 
E ılti)ehir hına kı :ıtıııııı ılıtiyaeı olım 6200 KİLO poırolun ıılt:ni m;ı.11akasıı curt' 

tile ll-7·92tJ tıırihiııdeıı iııbareıı 20 riın müddetle nıuııaka aya konmıı§ oldıt ılll 
daıı talıp olıııılcrın tcnıiıınt ıık1.;elt'rıll' 'o\ nıu ihale olen 31· 7.929 ~aışaıuba ı 1° 

fiuat 14 te koıııt~} Ol!a mıırııcuatlıırı illin o uıı ur. 

Mes'ul Müdiri: 


