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OKUYUNUZ. 

Putlar nasıl kırılır! 
Memltkette Atlam fikir cere

.......... darmuı, yaza ve ka· 

._ klmileriain bot kalması, 
l*'d• arkamnda qıalışan yabancı 
kavwdwe Gmit Te cesaret verdi. 

I• ltde. amele sınıfları arasın
da tllııri1llt y-.pan bazı adamlar 
t t ..... ediliyor, buna Bolşe
..... .-.kemeli diyorlar. 

fconyada (H.lka doğru) iımin
de bir IMCa\la çıkıyor, neşret
tifi bR flirde, köylüler, köylü 
cleriDdecı fırak 21yenler aleyhi
.. htıaı.. davet olunuyor: •vu. 
......w... iyi kaldır, ve hütön 
bııclratiilli tople, mö.tebidin kafa· 
- ~I •... telltin bud11r. 

Kafut parçalanacak adaın 
Titrk vatanı üstünde, vatan ka: 
dar kutai bir adamchr. 

Istaabulda (Hareket) isminde 
~ir pzelıe laefrolunuyur, bu gazete 
Konyada çakan ti'ri, büyük harf 
laria telaw ediyor. şi'rin ismi 
( Alev yağmurudur) 

Resimli Ayda, Nazım Hikme
tin ilin harflarıyla basılmış bir 
ır rini okuyor uz. 

~rada. k~lepçe ve yağlı ip, 
talcdıı edılmııtir. Bo•·ev"ı'- . 

1 
• ,. K şaır, 

yat 1 ıpe bakarak kıllı ve kalın 'lllrk Ocakları merkez hey· eti reisi 
Hnmdulluh Suphi bey ensesini memnuniyetle lcqıdığımı 

'6ylüyor. 
Geçen gün, Abdülhak Hami· 1 sôkak ~sı~a dikil~iş ~ey~.eli l .. "Pr~v~a~ gazetesinin on beş 

din putunu le k • t d'l . kırmak, devırmek mumkundur, gunde hır ıntışar eden -boJşevik. 
ırma ıs e ı er, m· k l l . . . f k. h k l .. 1 b" ·ı 

Çin? Tu""rk N k K ll ş· zor ırı an ar, ıçımız< e ·ı ey e - unvan ı ır ı avesi vardır. Bu nüs-e, amı ema e, ı· . .. · 
nasi 1·ıe S••aı· 1·ıe t b. lerdır. ha, Komunıst fırkalarının azası 

~ , va an veren ır . . 
ıair olduğu için. Fakat bence bu memlekette ıçın neşrolunur. Bu gazetenin 30 

Dün Mehmet Emini iptal et- Abdülhak Hamidin, Mehmet Emi· Eylul 1927 nümaralı nüshasında 
meye kalktalar. Resimli Ayın sa- nin heykellerinden bahsetmek "Kısay Gorotdskyn nin imzasıyla 
hifelerinde, milliyet şairinin kır· abestir. Onlar, vntan ma "bedini tu· " Mustafa Kemal Türkiyesi,, ün· 

tan direklerdir, sert direkler, sarp ı d b 
mızı mürekkeple damgalanmış yü· ve yalçın direklerki, üç beş gün için vam a tın a ir makale okumuş· 
zünft seyrettim, niçin ? değil, vatan ve milliyet denen tuk: 

Türb milliyet veren bir şair edebiyat harcından yuğurulmuş, " Türkiye, milli demokrat bir 
olduğu için. Günlerdir Yakup yüzler!'e! hinJerce sene için dikil- cümhuriyet değil, burjuva, liberal 
Kadrinin, hasta cieğrini satılığa miş sağlam direkler. bir cümhuriyettir. Köylü bu rejim-
çıkardılar, sokak sokak, kapı kapı Ecrıebi elile haşhaş yutturul· den gayri memnundur. Amelenin 
dolaştırıy rlar, Yakup Kadri, türk muş bir çocuğu, ma'bedin boş sa· vaziyeti ise gayri kabili tasavvur· 
nesrinin miali olmayan bir san' at- mJdığı bir saatte. içeri gönderiyor- dur. O, sefil ve perişandır. Bu gün· 
karıdır. İstanbul kapitalist dev- lar, "bu direkleri kır!,, diyorJ.a,t, ço· kü Türkiyenin siması zahmet çe· 
le lerl ı · t"l" ı d cuk oğraşıyor, elindt'ki halta kırı- keıı halkın kanlarını enıcn harı'~, 11 ı ası atın ayken, o lır. kolların kırılır o direkler kı- -
vatan mücahitlerinin gözleri yaşa~ rılmaz. gaddar, ınürteşi ve çıplak bir bur· 
rarak, vect içinde okudukları. asil kar:ııP '/ ki 't.•r kimlerdir ":i juva hakimiyetinden ibarettir.,. 
yazılarını Babıali caddesinde dU • Bunı: -.ııı ır if edeyim: Dünkü "l\Iilliyet., gazetesinde 
man s~ngüdlerinin ortasında, 'bası~ Tül'k · l{ı" ııc.oıluğunun perdesi ise Prav<la ve Izve.stiya gazetele· 
neşredıyor u. arkasın. ı .. \ · ... h:tİ bir oyun ecre· rinin Türkiye ve türk amelesi 

Onun ciğerini niçin kaatlara yan ed.' 'ıı • HE-1 ede Rusların bir hakkında yazdıklarını ok od unuz. 
koyup bir müddettenberi taraf ticareti • harıci)e teşkilatı varsa, Demek bo1~evik Rusya, komü· 

d · l - k orada lanı. prooa<rand·ı ve rrizli ı ] taraf gez irıyor ar, çun ü o türk f ı· cl • e • ' c sitler a eyhine hareket ettigv i için 
na ıyet rnr ır. Biz, oğur uz hir 1 • 

vatanının vatan ve millet fikrine C~l'e)anııı memJck~tin her kııı..e· hı ııı arım kapitalist hükumetle· 
aadık bir fikir ve san'at kuvveti- sı~de enıareleı·ini ,e aki"ll r;ni 1 ıuıdcı lıir iarkı olmayan Türkiye 
dir. gkör~üğümüz halde: git gide tclılü- 1 hHÜında tedbir almağa mecbur· 

# * h elı ol!ll_aya başlayan bir do!:itluk <lur. Fakat dünya bilir ki, bolşevik 
hutJar ı k 1 b · e atırı ıçın, susuyor \ e ~usturtl)'O- Husy n artık bolsP-vikli~in (ll'ensip· r nası ırı ır, unu sız ruı. 

1 
d ~ · · 

anlatacağım: bir dinin diktiği eri için c } a~aını) or. O yalnız her 
putları, diğer bir dinin salikleri Halbuki onlar ı::usmuyorJ.:r. Lir tarafında işi•') ı;n 'e çarlık de\I inin 

taraftı:tn H.u topraklarınd T" k son paralarmı. son meııbalımnı 
eller muvaffak olurlarsa, parça müııev~ erlerini iınha etın· .. kte 1<l:. ku1laıınn Lir ı)rop:ıpnda te~kila· 
parça eder ve atarlar, ve yerine vanı f'dıyorlar. diğer ıarnfta 'J'. t d b k l · d ·ıd· ı· d 
kendi dinlerinin putlarını dikerler? k · T" 1 n ur- m an 3 :ı a )lr ~C) cğı ır. çer c 

iyken.]ın ur . anıelt> ini Sovyet k h .. b d d d ı 
0 h ld ·a ruce r ve ıı;:nrı a 1H"opagan a. a e yeni din hangisidir? yani teş .1 fH_ının en adık .t?.ii 1 gibi 
vatan ve milliyet dininin diktiği bcnımsı) orlnr, ve tahrik ediyor)ar. Sovyet lhısya mm. türk aıne· 
putla:ı . kıranlar, bunların yerine l\Joı:;kovada ] 3 Kanunu ev- le i ve türk kO) lüsü içiıı ağ'ıurıe· 
hangı dinin putlarını dikeceklerdir vel 1928 de Buharin g1oi ,nuhinı sı beyhude değildir. Bozkırlaı da 
bunu bihneL.: Jfizımı. ' bir şahsı) etin, on beşi~ci Komü. ) enecek et ve ot kalmadı, açlar 

- Bol~evik dininin putlarını! nist Kongresi doJayısile söyledi- sürüsüne yeni toprak ve } eni sof· 
Halbukı kı!ılmak istenen put- ği nutuk, hu ~ünkü vaz'iyeti anla- ra lazım. 

lar~ ~1ı~ır~a ·ı Ebusenbil heykel- mak için çok faidclidir: Bolşevik propagandası taliini 
lerı. ~ıhı, Sul!a:ı Alımettcki Bizans "Hatta Şark memleketlerinde bir çok mernlcketlerdedeııedi. Bi· 
ya.dıg~rları gıbı, kaybolmu~ Lir (:\fü)i hareket) istikameti amele zim bir kısım zavallıların kavuşul· 
mılletın, kapanmış bir devrin met· sınıfı aleyhine te\eccüh eder, Ko· ması liizım bir cennet deye tasav· 
nıkatı değildir. müni t Fırkasının hürriyeti takyit vur ett'kleri bolşeviklik alemine 

. O putların etrafında vatan ve olunur, Komünistler takip olunur- karşı Ru ları çok yakından tanıyan 
mıllet mefkfire i için da ha dün sa, o memleket bizim nazarımızda ve asırlarca onların ruhunu ta için· 
'ü.ıLinlerce 'Jfidını kurban kes· irticai bir hükumettir. ve Avru- den görmüş olan bazı miJletler, ne 
nı , ) asa) an ı1ir millet ''ar. K · ı· 

panın apıta ı:;t hükiimetlerindeıı 'aziyette bulunurnrlar; öğrenmek 
Gecenin b : biı· sııntinda, bı'r I k k ·ı ) o tur • ., [Mabadif,' uncı1 sayıfada 

Şehremini 
istifa etti. 
Şehremini Muhiddin 8 . 

şehreminliğinden istifa etmi • 
ştir. Şehrimizde faaliyette bu
lunan bir ecnebi gurupun tar
zı mesaisi hakkında hadis ol
an ihtilaf, bu istifaya sebebi· 
yet vermiştir. Muhiddin B. 
istifanamesini Dahiliye veka
letine göndermiştir. 

latifaya amil olan esbap 
esbap vekaletçe de tetkik 
edilecektir. Bu itibarla istifa
nın hükfunetçe kabul edilip 
edilmediği henüz belli değil
dir. Bugün vekaletten müs· 
pet ve ya menfi bir cevap 
gelecektir. Mahaza istifanın 
kabul edilmemek ihtimalleri 
daha kuvvetlidir. Muhiddin 
B., lstanbul valiliğini uhdesin
de hala muhafaza etmektedir. 
Muhiddin beyin istifası hak
kında dün tahkikat icra ettik 
Alakadar zevat , Ankaranın 
cevabına kadar istifanın vu· 
kuunu da esbabınıda mek· 
tum tutmaktadır. 

Vali muavini Fazlı Bey 
diyor ki: 

ŞehremP 11• den i&tifa eden 
biubiddin Bey 

- Muhiddin B. bugün vi
layete geldi, çalıştı. İstifa etti
ğinden haberdar değilim. 

Fırka müfettiJi Hakkı Şi
nasi Ps: 

- istifadan henüz haber
dar değilim. 

demiştir. 
Şehremaneti erkanı da bir 

şey söylememişlerdir 
Vali Muhiddin 8. din vi-

layet otomobilini ÜskUdara 
geçirmiştir. • 

Muhıdnin B. m e znunen 
şehrimizde bulunan ve yaka
cıkta ikamet eden Berlin se
firi Kemalettin Sami paşaya 
gitmiştir. 

Muhiddin B. KemalettinSami 
paşaya giderken Selimi çeıme· 
sinden Maltepeye kadar yapı· 
lacak olan asfalt yolu da teftiş 
etmiştir. 

Muhiddin B. perşenbe gü
nü Pendiğe gitmiş, !ve orada 
yapılmakta olan bir inşaat 
hakkında baıı zevat ile gö· 
rüşmüştür. 

Eve\ki alcşam da emanet 
ve vilayet hukuk işleri müdür-
leri Muhiddin Beyin nezdin
de içtima ederek bazı hu-

susat hakkır"ıa görüşmüşlerdir. 
..,..,,_.~~~ 

Mihalakopulos 
hariciye nazırı 

Atin•. 5 [fos] 
Verilen izahat fü.crine M. Mi· 

fıalakopulos hariciye ncnıretini 
ve M. Venizelosun A•rupada gay
bubeti esnasında b:ışvcl~alet kay. 
ınakamlığını kaLul etmistir. 

Ord ıra ihanet edi'Jlorlardı 

Hük .... ıneti iğfal etmek 
isteyenler dün 

kamilen tevkif edildiler. 
Dün akşamki gazeteler kısaca 

bir haber verdiler ve bir rüşvet 
hadiseıinden dolayı beş altı' ki
şinin tevkif edildiğini yazdılar. Bu 
hadise hakkında dün etrafiyle 
tahkikat yaptık: 

Meselenin ic 11UzU 
Bundan bir müddet evel 

hükumetin mubayaa edecegi kül
li miktarda barutun mubayaasına 
tavassut etmek üzre hükumet 
müteahhidi, Arslan Fresko kar· 
deşlerinden Jill Fresko ve Leon 
Fresko ile bundan bir kaç sene 
evel resim sergisinde resmi teş
hir olunan ve ismi büyük de
dıkodulara mevzu olan, aslen 
bulgar milletinden Madam Lütfü 
nün zevci Lütfü bey işe girişmiş
lerdi. işte mevzuubahs mübayaa 
işini temin etmek üzre bu müte
ahhitler işe başlamışlar ve bu 
işe "Nasi., şirketini de iştirak et· 
tirmişlerdir. 

150.000 lira 
Bu müteahhitler evel emir 

Müd af aai 
milliye ve
kil etinin 
gösterdiği 

şeraiti ka -
bul etmişl-
erdir. Fa · 
kat barut
ların gayet 
adi barut 
verilmesi , 
fakat iyi 

mustantik ~azım bey ögleden eveı 
Fresko biraderleri ve öğleden 
sonra da Lütfü beyi dinlemiştir. 

Lütfü beyin isticvabı saat 2 den 
5 e kadar 3 saat devam eyle

miştir. Htıcl · c: .. de esaslı malumata 
malik oln ... ütfü beyin isticva-
hından so
nra Nazım 

1 b~ müd -
dei umumi-
Keı:an be
yle temas 
etmiş ve Lü-

tfü beyin 
ifadesinden 
sonra bazı 
şahitlerin 

bu mes'ele
ye dair in· 

ala matları-
na mürac- ı 

barut ola
rak göste
rilmesi için 
150000 li- aat zarureti l 
ralık b i r hasıl oldu- 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıl 

rüşvet bazı ~Ittddei umumı ğunu beyan MUMcntilt 

zevata teklif Kenan B. etmiştir. Nazım B. 
edilmiştir. Bu vazıyet karşısında 1 {A1abadı uçüncu ; ıı ı 71l . dr 
müdaJaaimHliye vekaleti heyfiyet
ten haberdar olmuş ve derhal 
tahkikatn başlamıştir. 

Neticede bu irtişa meselesi 
tespit olunmuş ve müdafaai milli
ye vekaleti müşteki mevkiine ge
çerek adliye vekiJetine müracaat 
eylemiştir. Adlıye vekaletJ bu hu
susta şchrimıı rnOddeiumumiHğine 
icap eden talimatı vermi~ ve der· 

hal takibata geçmesini ~ildirmıttir: 
Müddei umumi Kenan bey !lk takı 
bahn icrasını müddei umumi mu· 

avinlerinden Muhittin beye hava)e 
etmiş, diğer tarafhın Poli~ mild ... ~rü 
Şerif beyi de davet etmıttır. ~e· 
rif bey perıenbe ~kşamı Ken~n 
beyin yanına gel.mış ve . ~ gun 
tevkif edi)eceklerın esamısı tes· 
pit olunmuştur. 

Adll11e hareltelle 
Müddei umumi Kenan bey 

bundan mada tahkikatı iatinta
kıye ile meşgul olmayı yedinci 
müstantik Nazım beye havale 
etmiıtir. 

Polis müdürü aldıği liste 
mucibince tevkif edilmeleri,icap 

eden Arslan Freako biradulerden 
Seon Fre!ko Jül Fresko ve niğer 
şirketten Nesim ve Yumtofun ve 
üccardan lütfu beyin tevkifini polis 
ikinci şube11ine havale etmiş ve 
bunlar tevkif edılr:ck dogrudan 
<~ugrJya t,.~kifançye sevk olun. 
mu ,rdır. Dün iPhf:ikatı istinta-

1 kiye) e ıu • ıur 1 ·ı y dinci 

Balkan talebe 
kongresi 

murahhasları 
Bu ny içinde şehrimizde bir 

Balkan talebe kongresi aktoluna• 
cağmı yazmıştık. Bu hu ;usta et• 
raflı malOmat almak üzre Türk 
talebe birliğine müracaat ettik. 

Kongreye Bulgar, Mscar, İt
alyan ve Romen murahhaslan it· 
tirak edecciderdir. 

Şimdiye lı:adar gelmiş bir mu• 
rahhas yohur. Tal"be biriltl 
kendilerini bu gün bekleınekt.Jiı. 

Bu gfö2 Rcmerı ve itaiyanİAt 
vaporla: Bu!gr.r ve ma-carİar 'i r
enle geleceklerdir. 

Kongre, Darülfünunu 1 ı.crı\ .. 
sim salonunda akdoiun.c .. •lrtır. 

Ruzname tabiatiyle l:ougrcyo 
ait bulunduğundan şim iidt-.ıı ht'I 
bir şey yokktur. 

Kongre Tmmuzuu on birinde 
nihayet' bulacak ..,.,~ per1cnbeye; 
tesadüf eden o v<ır:ı için tertip, 
edilmiş olan yühel-. melcteplu · 
mezunları şCT"efine bun lanao te
neuühe iıörak ecloccld~r ,,., 
memlekctleril\e gideceklerdir:. 

Miili türk f.alebe birliği misa
firler!ni istikbal iı;i:ı ha~udanınak• 
tadıx-. 
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J{oııışularımız 

Yeni Ttirkiyenin altı kara, bir • 
de denız komşusu vardır. Devle
tiıırizın - Lu komıuların miılkün· 
de hiç La gözCi olmadığından - si
ya.seti Lıml rm hepsi ile iyi geçin
mektir. Türkiye dü,mansız bir 
devlet olnwı!ı: mtiyor. l~akip etmek 
istediği politikayı tevsik için 
kom~•ıl~rla Jo3tluk münasebatına 
ıı:irişti, mu bedeler akdin" çalı~tı. 
J';eticeye bııkalımı 

Ceneral Bem 'jn 
kemikleri 

Ceneral Bem'in kemiklerini ta• 
şıyan hususi trenın Macar toprak· 
!arından geçişi, Lehistan lehine 
çok büyüle tazahurlara sebep 
oldu. 

Tirnova kadar btbuta refaket 
eden macar heyeti feldmareşal 
Barc.n Georg Balas, cont lvan 
Csekonic Ceneral Ernest ve daha 
bir çok muteber zevattan mü
rekkepti. 

l - Elli 6Cne e.el O•ınanlı 
ımvaratorlıı~undan &}nlaıı ve hiç 
bir surette onunla iyi geçinmeyen 
Bulgaristan Türkiye cümhuriyeti 
ile tam itilaf ve dostluk lıalimıe
dir. Bulgar gazeteleri inkılabıını· 
ıın hayranıdır. Müha~ebeilcr yal· 
nız dürüst olmakla kalmıyor, ıne
vedetkarane oluyor. Bulgarlar ilk 
gündeuberi bizimle biıylc müııa
selıetlerde bulunmadıklarına na
dimdirl ... r. Son gı::len } ;;.rı · resuıi 
"La Bulgarie., de T. P. imza'ı ile 
okwuğumuz bir alkıj makııleoini 
ancak cümhuriyet bayramında bir 
türk gıızeteai ya~abilir. (T. P. 
iın&ıısınm sahihi bir büyük devlet 
memurudur.) 

2 - Kendisi ile bahri hududu
muz olan Italya ile sıkı dostluk 
muahedeleri ile bağlıyız. M. Mus
· olini türk inkıl&bmı layikı ile 
Jladı ve bizimle itilafı her türlü 

münazaaya tercih etti. İki devlet 
ve millet ara,ında bir yakınlık İn· 
ki1&f ediıor. 

3 - :;ıark komşumuz Iran ile 
münasebetl~nimiz o kadar dürüst 
ve ciddidir ki bu sadette söz soyle· 
mek bile zaittir. 

4 - İrnk mandası dolayısı ile 
'hitanya ile de hemhududuz. Ara· 
i dostluğa, emniyete hıılel getire

celc hiç bir hadise olmadığını kay
det,melde memnun olabiliriz. 

5 - Cenubi Kafkasyanın Sovyet 
ittihııdına geçmesi ile bu devletle 
de hududuıı:uz mü~terektir. Gerek 
Cenubi Kafkas~11yı teşkil eden 
bütün milletlerle, gerek Sovyet 
ittih(ldı ili' çoktan b,.ri aramız 
iyidir. O hudut ta sakin bir hudut: 
tur. 

e/. Suriye rnıında•ı dol11ym ile 
Fransa if,. münasebettarız. Düne 
kadar hudutdaşlık müna•ebetleri
rniz cidden fona geçti. Fenalık 
anc11k bu kadar olabilir . .\füştcrek 
hudut bir cl'henn~mdi. Son iti
lafla b mes'elcler hallonuyor. 

franaanm da di~er kom~ular kadar 
doat Ye dürüst. nazik \ e kibar ol
masını dileriz. Eğer Fransız mizacı 
buna -müsait i!'e bundan her kesin 
memnun olmu ı iktiza eder. 

7 • En giirültülü konıiuınuzıın 
Y lı.DBDİ&tan oldu~u tezahur ediyor. 
Şimdiye kadar saydığımız altı dev
letten be~i ile umumi harpte ınn· 
h~ri tik. Düşmanlık dostluğa, hat
ta samimiyete munkalip oldu. Her 
devlet harpten sonraki realite yi 
anladı. Bunu anlamayan bir tek 
Yunanistan<lır. Gazeteleri lıir ak
rep yuvasıdır._ Türkiyeyi ve türkü 
tehzil için sartolunmayıın afü kııl
ınamııtır. Bu dönek ıiyaset, acaba, 
istik:b:ılde, tekarrür ederek mi? 
Fikrinde, ıiya,etinde hiç sabit ol· 
mayan bu hükdmete inanılabilir 
mi? 

Yunani~tanda ~/\zü geçen pıırti 
Türkiye<! n hicret edenlerden 

"lKDAJ,f,, ın tefrikası: 52 i 
Kapalı oda 

Yazan: 

Hlturlca Leblanc 
imparatora karşı vazifemdi. Bana 
caıus diyorsunuz, hayır casus 
değilim, sadece almanım. Bir al· 
man kadınının vatanı için yaptığı 
her şey ayni isabettir. Sonra .. So
nra mazidr-n fazla bahse!liniz. Bu 
kadar zcvze~ lige ne lüzum vardı. 
geçen geçmiştir. Asıl ehemmiyet 
hali hazırdadır, istikbaldedir. 

Fakat ben bu ~üne c1e, yarına 
da işte g"'nc hakim va?.·yetfoyiın. 
Evet, evet, savenizde vakayiin 
idaresini TI e e imf' alıyorum. 
Hep berab ~ güleceğiz. Siıe ~ir 
şey söyley Y'"°! mi! Bir kaç gu~
dür bura e,d .. n ı:k.ı: de n~ go
rüyors~n~.,, ~- ın1· .rı1 l cosi de t;e .. 
nim e ı ,,!rn çık ) :lr. Suraların 
götürdi )': •or ı •ı. t nıellcri 
benını eınıır.1.c.: şı.mış•ir. ı eden? 

Çekoslovak topı-ağından da 
geçilirken büyük ihtiram rasime
Ieri yapıldı. 

Ceneralin sandukası krakova
ya cumartesi günü getirilmişti. 
Şehir türk, macar ve leh bay
raklariyle baştan başa donatıldı. 
Treni istasyonda ceneral Romer 
[ Mareşal Pi!sudski namına ] 
bt'kleyordu. Varşuvadaki Türkiye 
maslahat güzarı da ıntızara gelen 
zevat. arasında bulunuyordu . 

Tam saat onda tren istasyona 
girdi. 

Tren durduktan sonra içerde 
bulunan zabitler tabutu dışarıya 
çıkardılar. 

Sanduka çiçekler ve yeşillik
lerle bezenmiş bir top arabası
nın üzerine kondu, bu soretle 
alay wavele doğru ilerlemeğe 
başladı. Geçilen yolların iki ta
rafında sabık muharipler ve mek
tepliler mevki almışlardı. 

Öğleden sonra ceneral Ro
mer Eski tiyatro salonunda mü
kellef bir ziyafet verdi. Ziyafette 
Mııcar ve Türk hey'etleri, askeri 
erkan hazır bulundular. 

Dün, pazar günü saat 7,45 te 
sanduka tekrar top arabasına 
konarak altı beyaz at koşulu 
olduğu halde azim bir kalabalık 
tarafından takip ederek wavel 
istasyonuna gidildi. Saat 9, 15 te 

tren Krokoya istasyonundan Tırno-
va hareket etti. Saat 10,30 da 
Tırnov istasyonuna girdiği zaman 
21 parça top atıldı ve milli marş· 
lar çalındı. Misyonerler kilisesi 
civarında bir taki zafer yapılmış· 
tı. Bunun yanında macar heyeti 
reisi ahvale münasip bir nutuk 
söyledi. Nutuktan sonra alay tek
rar harekte geçerek Strzeleceki 
bahçesine gitti. Bu bahçede mer· 
merden büyük bir türbe vardı. 
Tabut bahçenin kapısına geldiği 
zaman top arabasından indirildi 
ve mermer tlirbeye nakledilerek 
yerine kondu. Bu suretle milli 
marşlar arasında meruime niha
yet verildi. 

mürekkeptir. Efk&ri umumiye 
bililtizam aleyhe sevkediliyor. Hu· 
ı;unıetin idanıesine çalışılıyor. Ye
di komşudan altısı ile uzla~! ık, 
fakat bu sonuncusu hususi bir 
zihniyete maliktir. Ele avuca sı~- ' 
maz. VenizelOt' kaptan milletin i 
akıntıdan kurtııra<:ağa benzemiyor. 

Ne yapalım?•Yedi düvel. e eli· 
nıizi uzattık, ebedi sulh tesis .. tmek 
istedik; altısı muvafakat ettıler. 

Yedinci~i yalpalıyor. 

Bu hakikati bilmeliyiz. MeriçC 
ten ötede bataklık ta Mııtapa4! 
burnuna kadar devam ediyor. 

Sadece ordularınızı ric'at et· 
tirmek için .. Bir zafer ilan etmek 
içiıı buna ihtiyacımız vardı. Za
fer olsa da olmasa da biz gene 
bunu ilan edecektik ve neticesi 
de görülecekti, emin olabilirsi
niı. fakat benim asıl istediğim 
daha başka bir şeydi ve ona da 
muvaffak oldum ... 

Kontes durdu. Sonra kendi. 
sini dinleyenlere doğru eğilerek 
devam etti: 

-"Ordularınızın ric'ati ve ka· 
rışıklığını hiç şüphesiz başkuman
danınızi bu cepheye celbedecekti. 
Aylardan beri bu adamı tarassut 
ediyorum, bir türlü yaklaşama
dım. Dü,üncllim ki, eğer ben ona 
takarrüp edemiyorsam, onu be
nim ayaklarıma da getirmek 
mümkün değil miydi ? Onu bu
raya ve benim intihap ettiğim ye

re getirmek nıaksadımı bile file çı
karmaktı. Tabii bi.iltin tedbirle· 
rimi almış bu:unuyorduııı. 11ete-

• 

1 DUne, buQlıne, varına aıi mlıief errik haberle~ 
eden Kemalettin Sami paşa ile 1 

şehrimizin sivil, asker bilumum 
rüosası, Ticaret odası erkanı ha

Emanette 
Tercemanlar 

Geçenlerde tahriri imtihanları 
icra edilen tercemanların dün şi
fahi iıntihanl.ırı icra olunmuştur. 

Emanet zaro ağanın 
gittiğini istemiyor 

Emanet Zaro ağanın Amerika. 
ya gitmesine muarizdir. Zaro ağa 
gitmekte taannüt ederse emanet 
Zaro ağanın maAşını kesecektir. 

Ha rille 
Terbiyci bedeniye 

kursundan Çıkanlar 
Maarif emaneti, bu seneki ter

biyei bedeniye kursunda muvaf
fak olamayan 11 efendinin yerleri· 
ne idasi için dün Maarif vekaletin
den 500 liralık bir tahsısat iste-
miştir. 

Marrif idaresi, imtihanlarda 
muvaffak olamayan talebe ile 
kura idare heyeti arasında çıkan 
meselede temamiyle talebeyi hak
sız buımaktadır. Haber aldığı
mıza göre muvaffak olamayan ta· 
!ebenin bir kısmı nazarı derslu
den, bir kısmı da gayrı ahlaki 
hareketlerden dolayı fena not al· 
mışlardır. Ezcümle efendilerden 

birisi geçenlerde yapılan jimnaetik 
bayramında 156 sahte bilet 
tabederek ötekine berikine tevzi 
etmiştir. Diğer bir efendi de evini 
dans mektebi ittihaz etmiş ve civar 
md <epıerden birinin kız talebe· 
sini Lurnya alıştırmak suretiyle 
evinde derli verdiği erkeklerle 
kızlar arasında bazı münasebet· 

siz hallerin ceryanına sebep ol
muştur. 

Mamafi bu efendilerin gele
cek sene tekrar kuna kabul edil
meleri de muhtemeldir. 

HUlelerrilı 
Bir komünistin yazısı 

Komünist maznunlarından Dr. 
Hikmet lıeyin dava evrakı arasın· 
da bulunan bazı mektupları üze· 
rinde ehli hibre tarafından tetki
kat yapılmıştır. 

Dr. Hikmet beyin yazdığı söy
lenılerı mektuplar birer birer göz
den ge~irilmi~ ve kendisine de 
yazı yazdırılarak karşılaştırılmıştır. 

Tetkikata ait rapor Ağırceza 
Mahkemesine verilmiştir. 
Komünistlerin muhakemesine ait 
günde okunacaktı. 

Vatandaşlıktan çıkarma 
Ermeni Ta~nak komitesi rüe

sasından olup lstanbulun istihl!l
sı üzerine firar ile elyevm Pariate 
ikamet ve memleketimiz aleyhin
deki cereyanlara da iştirak etmek
te bulunduğu anlaşılan Çagada· 
nıart ırazetesi Başmuharriri Üs
küdar İcadiye mahallesinde sakin 

Agyazar Şuvariş Efendi nam §ahsm 
kanun mucibince Türk vetand•&
lığından i skatı İcra Vekilleri Hey· 
etince kabul olunmuıtur. 

Yat kulüpte bir ziyafet 
Almanyanın en meşhur tiitün 

tacirlerinden Her Şinor ıerefine 
ticaret odası tarafından dün ak
şam yat kulübünde bir ziyafet 
verilmittir. Ziyafete Her Şinoru 
memleketimiz rüesasına takdim 

Meclis • • • dün maarif 
ettiler. 

reısımız 

cemiyetini teftiş 

Meclis reisi maarif cemiyetinde 

B. M. M. Reisi Kiıım pqa 1 erdikleri maarif işleri hakkında 
dün kadirgadaki maarif cemi)"t· $örüşmüıler ve oradaki talebe 
tini teşrif etmitlerdir. P.,. haz· yurdunu gezerek tefti, etmişler, 
retlerini fırka mllfettitl Hakkı 
Şinasi Paşa, fırka erkanından Ce- ayni ıamanda yurttaki talebe ile 

vdet Kerim bey, darülfünun 
eınlni Neşet Ömer beyle sair mo
teber ı vat istikbal etmişlerdir. 

Pafa hazretleri çok alaka gött-

kim istediğim yere geldi. 
Artık bir küçük arzum kafi
dir. Btşkumandanınız Sois&o -
na her gelişinde ikamet ettiti 
bir küçük köşkte bulunu-

yor. Şimdi de oradadır, l:ıiliyorum. 
Sadece verilecek işareti bekliyor
dum. O işareti sizde duydunuz, 
artık şüpheniz kalmamııtır za,nne
derim, Başkomandanınız ordu 
ve kolordu komandanlan ile 
evvelce altına dinaıalt koydugum 
bu köıkte çalışıyor. Şu dakıkıı 
elimin bir hareketi hepıini de 
köşkle beraber uçurm11ga kafi
dir. Elimin bu küçük hareketini 
iıtermi siniz ? • 

Mahzen 'n ıçinde bir tirik ıırak 
ııldu 1 Bernard tabanca11nı dol· 
durmuştu, 

- Bu sefil kadını öldürmeli 1 
diye bagırdı. 

Paul derhal Bernardın üzerine 
atıldı• 

-- .Our. hır ·~v yapma 1 eın· 

hasbihalde bulunmuşlardır. 

P8fa hazretleri, şereflerine ve· 

rilen çay ziyafetinde bulunduktan 

sonra geç vakit ayrılmışlardır. 

rlai verdi: 
Koateı yeniden giildil: 
- Hakkın var, Paul Delroz, 

dedi, sen vaziyeti daha iyi anlı· 

yorsun. Bu küçilk ııersem bana ne 
kRdar ıür' atle bir kurşun hediye 
etse bile, ben gene şu elimdeki 
halkayı çekecek vakit bulabilirim 
değil mi ? Siz ve bu efendiler bu· 
nu anladınız. Eğer icap ederse 
lıüriyetim pahasına bu hakare
timin onilne jeçecekıiniz. Çftn
kü iş buraya dayanıyor. Blitün 
jüzel plAnlarım hüriyetim için ak· 
kim kalıyor, Çünkü elinize eıir 
düştüm. Ben bir tek başıma üç 
bliyük cenaralınıza bedelim de· 
gil mi? kendimi kurtarmak için de 
oaların hayatını bağışlayabilirim. 
fl'asıl teklifimi k a b u 1 edi • 
yor Jllluıunuz ? Senim hayll· 
tıma mukabil, onların haya • 
tı hem de şimdi cevap itiyorum. 
Paul Delroz, bu efendilerle gö
rü~ıııel< ~~re Şi\na gir ı;l?.kık;ı miih-

zır bulunmuştur. 
Her Şinor memleketimizden 

külliyetli mıktarda tütün mübayaai 
edecektir. 

Vapurcuların içtimaı 
Ticaret odasındaki vapurcular 

komisyonu evelce mevzuubahs 
ettiğimiz itilafnamenin bir kıı· 

mını bulmuşlardır. Yalnız itilaf
namenin mühim bir sahifeıi yok· 
tur. Bu noksan pazartesi gününe 
kadar ikmal edilirse çarşanba gü
nü vapurcular ticaret odasında 
toplanarak mesele hakkında mü
zakerata devam edilecektir. 
lıtanbulda bu mesele ile meşgul 

olan vapurcular şirket ve zat ola
rak 30 kadardır. 

Vesaiti nakliye şirketleri 
V eaait nakliye şirketleri tari· 

felerinin tetkiki için lium gelen 
hazırlıklar ikmal edilmiotir. 

Komisyon Hamit B. Aakara· 
dan avdet edince içtima edecek
tir. 

Rusumu sıhhiye binası 
Ruaumu ııhhiye müdürlükll • 

nün elyevm kira ile ifpl etmek· 
te olduğu biaanın terlcile eınllki 
milliyey• ait binalardan birine 
naltli tekarrür etmif ve keyfiyet 
mezkilr müdürlüğe tebliğ edil -
miştir, 

A vrupaya gidecek talebe 
ikmal tahsil etmek üzere Av· 

rupaya izamı takarrur eden Da
rulfünun mezunlarının harcırah· 
lan gelmiştir. Bu efendiler bir 
kaç güne kadar paralannı alarak 
hareket edeceklerdir. Tahıile gi· 
det.-ck efendilerden ikiai lngilte
rede, digerleri de Fransa ile Al
manyada tahıillerini bitirecek
lerdir. 

Müşkilat var mı yok mu? 
Rüsumat muhafazasının gemi

cilere mütkillt çıkardığı için ge
miclerin Pire limanını tercih et· 
tiklerini yazmıştık. Dün akşamki 
refiklerimizden biri~ bu hususa 
dair rüsumat baş müdürü Is
mail Hakkı bey izahat veriyor 
ve rüsumatın gemicilere milşkilat 
çıkarmadığından ve hiç bir gemi· 
cinin Pireyi tercih etmediğinden, 
esasen bunun için kendilerine mü
aaade verilmediğini ıöyliyo•. Hal
buki geçenlerde gemiciler bunun 
için ticaret od.asına şikayet etmiş· 

1 
ler ve oda da bu mesele hakkında 
gemicilere ait bir porgram hazır· 
lamıttı , 

Aldığımız: izahata göre rüıu
mat idaresi limanda tamir edilen 
gemilerden bir 9ey kaçınlmum 
diye beyhude tekayyüdat ile 
mtişkilat ihdas etmektedir. 

Gerek dııvletin hukuku, gerek 

Jet veriyorum. Eğer bir dakılca
yf/ kadar hem onların, hem de 
kendin namına •erbest olduguma 
ve himaye altında laviçreye geçe
bileceğime dair söz vermeuenlz, 
o 1aınan halkayı çekerim. Paul 
çabuk ol ve söz ver, senin slJzün 
bana kafidir .• 

Kontes mahzenin ıukıinu için
de bir kahkah~ ~lıyerdl, 

Paul hiç yerinden oynamadı, 
ne zabitler ve ne de neferler 
yerlerinden kıpırdamadılar. 

Kontes yumrukları ile tehdit 
etti: 

vapurcuların vakit zayi etmemeleri 
için oda nıalıyc vekaleti nezdin· 
de teşebbüsatı geçınittir. Bu me• 
yanda odada daha bu işle meş
gul olmak üzere toplanacak ko
misyona rüaumattan bir memur 
gönderilmesi için de vekalete 
yazılmıttır. Vekalet buna muYa• 
fakat ettiti tLkdirde komil)oa 
faaliyete geç• cek ve tamikatın 
fazlalaıtırılmaıı rüsumatın tacirle
rinin önüne geçilmesi temin edil
ecektir. 

Vapurlar nezdinde yaptıtıııuı: 
tahkikat neticesinde bbzı yapuf. 
!arın pirede gemilerini tamir et· 
tirdiklerini ve bizim limand .. da
ha kolaylık gördükleri .-..ı. 
mııtır. 

San oğlanda sevinç 
2-7-929 Salı günü Ankara· Si.11 

treni Sarı oğlan n11hiyesine gelaıif 
ve zabitan, memurlar, askerler .,. 
köylü tarafından istikbal olunmut' 
tur. Tren Sarı oğlanıı dahil olttt 
olmaz dört koyun knrban edilmlt 
ve istaayon mutemedi Ahmet 8-y 
tarafından bir öğle ziyafeti 'feri}. 
~iştir. Halk trenin düdüğünü ifi
tır eoitmez büyük bir se'fince dtlf
mü~lerdir. 

1 
1 

Küçük haberler J 
Yeni yollar- Yol kanuııUD.UD 

t~tbiki ve yeni 9ıkan ~ müı.t. 
tışleri talimatnatnell.İ hakkında iu· 
hat verilmek üten~ merkeze da..-et 
edilen nafla müfettıolerl Nafia 
müsteoarının riyaHtinde lg al .. 
rına devam etmektedirler. 

Bu içtimaların Paaarteei gilatl 
bitmesi muhtemeldir. 

Nafia vekaleti yeni t.ıar•-k 
yollar için teşkilata lamak 
üzeredir. 

ı0ı V'apur tarifeleri - Limaa 
dahilindeki vapur, sandal tarifeJ.eri 
yeniden tetkik edilecektir. Bu 
meyanda Uman irk ti de 
mil ve tahliye tarifelerine bakı· 
lacaktır. 

Mevcut tarifeler iki aydan bed 
tatbik edilmektedir. Tarife komi. 
syonu tarifeleri uzun ıızadıya !et. 
kik etmiyccektir. 
. Kom~syon mesaisini bir kaç iç

timada ıkmal edecektir. 
Tarife komiayonu ~umartnl 

günü ilk içtimaını aktedecektir, 
Komisiyona deniz ticaret müdürü 
Zeki B. riyaset edecekti. 

Yeni yapılacak tarifeler E7lalo 
den itibaren tatbik edilecektir. 
~ Saatçılar kooperatifi- S.atva

lar aralarında bir kooperatif teıkili. 
n~ teşebbüs etmektedirler. koopera
tıf har.ıçten celbedeceği ııaat ?"" 
çalan ıle burada saat imal edecek. 
tir. 

\luallimler federasyonu- Bil· 
uıımnı muallimler federasyona 
aza kııydedileceklerdir. 

Güzel sanatlar-akad~mi mttdl
rü Nıınıık lsmail bey bv hıfia Alo.· 
karaya gider<'k akademinin dılıa 
ziyade ıslah1 için maarıf veklleti 
ile temasta bulunacaktır. 

Romen talebesi-misafir gelen 
Romen dsrülfünunluları Kösteıı
ceye gitmi.flerdir. 

yor, hepside öylece duruyorlardıı. 
Konteı bir gayz buhranuıa 

tutuldu: 
- • O halde, siz, hepıiniz de· 

liaiDiıı:. Aıılımıyor musunuz, ,.oıc. 
1a inanmıyormııaunuz ? lnaaau· 
yorıunuz, bunıın mümkün olabi. 
leceğioi unnetmiyoraunuz. 86yle 
bir netice mucizedir dejil mi ? 
inanmaya bilirainiz. 

Bir az azim ve takip fikri 
dünyada her ıeyi yapıyor. Bqku
mandanın köşküne giden telefon 
tellerini bile sizin aıkerleriniz ... 
nki benim hesabıma tefrit ettil 

- Emrediyorum, bir az isti- ler. Adamlarım sadece bu ku· 
cal edin, franıız efendiler daha rulmuı telden istifade ettiler, 
bir ı!akika vaktiniz Yar, fazla de. Bir ucunu kö4kün altındaki di~ 
ğil., amite, öbür ucunu da ıu elimdeki 

Y tıne k1m9e yerinden kıpırda· halkaya raptettiler, Şimdi inaa· 
nıadı. Kontes yavat sesle sani· dınız mı? 
yeleri ıaymağa batladı. kırkıncı Kontes bütün bu sözler.~e r .. 
saniyeye geldiği zaman suıtıı, tmen karşısında aynı ha)'aketsiz· 
yüzünden bir endi~e göl cıl geç. !iği görünce hidttiııJı>7ı kuduncalc; 
ti. kiı~ıôe, kimse bir şey ~öyknıı- ~ t.a!c ~ 'ılı J,İ. •Lİt,,•rc!ij 



f(onferans 
mtzakeratı 

1 Geçen 
Geçene 

Orduy2 
ihanet 

Alman}ra ya Onl~;i;: sayfadatt malıaat] 
dol ... d glJnderlldl. 

U yag l. Bunun üzerine Müddei umu· 

Vashington, 5 [A.A] Ceue iki tayyare Bahrimuhiti ~rp- mi Kenan bey Adliye tebligat 
Deniz silahlarında yeqi tah· tan tıarka geı;nıe~c- kalktı. Bunlardan Prağ, 5 [A.A] müdürü Mustafa beyi celbe 

d. l t l biri, ~ik&l{odan Berlinr. öteki Roma- Bohemya ve Moravyada ş'ıd • derek i s t i n t a k dairesince 
ı< a yapı ması cereyan etmekte 
1 

)8 gidiyor. Bu ı!idifle muhaı,Jo:ak detli kasırga olmuş, pek çok ha· isticvabları zaruri bulunan 
O an siyasi müzakerelerin bir çık· günün birinde Bahrimuhitin aLJ.!lll 
maza fİrmiş olduğuna dair haber· ha\llsı tabiatın di~cr uusuolıtrı gihi s~r ve zarara sebebiyet vermiştir. şahitlerin esamısmı vermiş, 
lerin aslı esası yoktur. Bilakis yava' 1a''llf insan hakiıniyt-tinc ~e- Bır tren devrilmiş, 7 kişi yara- ve bunlara celpname yapılmasını 
b.. .. l çecek. Bu iki ta)Yare hakk1nda dün lanmıştır. Ekinler mühim hasa· teblig eylemiştir. 

utun 8 ametler bu miizakerattn fU te)gratları aldık: 
pek memnuniyetbahş bir surette Ottava, ıA.A] ra uğramıştır. Bu ş ... hitlere celpnameler dün 
cereyan etmekte olduğunu gös· 

1 
Şikago ile B'erlin arasında bir Berilin,5 [A.A] 1 akşam gönderilmiştir. Bunların 

termekte ve hatta M. Macdonal· ! hava cevelanı yapmak üzere ha- Memleketin hemen her tara • bugün isticavap edilmeleri muh-
d L._ ' ı h kk d k j fında dolu ile karışık şı'ddetıı· fır- temeldir. 
ın iKi mes e e a ın a ya ın- re ket eden "U nten Bovler,, deniz 

da miihim beyanatta bı\1lunacağı f tayyaresi Groenland istik&mctin· 1 tı~alar. olmuştur. Ekinler ehem. Bu gün şehrimize gelmesi kuv-
zann•lunmaktadır . 'Mamafih, I de uçmuştur. mıyeth surette hasara uğramıştır. vetle muhtemel bulunan Müdafa-
Jer:k Amerika da ve gerek ! . Ottava, 6 [A. A] Müteaddit kimseler yıldırım isa· ai milliye vekili Abdülhalik beye 
l~gılterede müzakeratı akamete Chikago • BerJin seferi yap· betile ölmüş veya yaralanmıştır. adliye tahkikatının ilk safhası 
ugr~tmak için bazı betbinane makta olan "Untinbowler,, tay- 174 arzolunacaktır. Tahkikat ve iatic-
şayıalar çıkanlmış olduğu da büs- yaresinden yeni hiç bir haber saat havada vahat bugün devam edecektir. 
bütüa esassız değildir. Umumi abnamamıştır. Tayyare dün sa- Clevland, 6 [ A.A] Kenan beır 
intiba, lngiliz başvekilinin mem- ha~ ~Groenland,,a doğru uçmak- Tayyareci Roymitchell ve New- ·ne d 1'uor 7 
lelcetlerinin bahri kuvvetlerini ta ıdı. Hava bozuktur , tayyare- b •• 
ölçmek için bir formül arayan cil e. rin "havanın muhalefeti dola- com tarafından sevk ve idare Müddeiumumi Kenan bey ha-

b ı G h l edilmekte olan tek satıhlı " Cı"ty d'se hakk nda .. 1 · .. 1 aşlıca beş bahri devletin bahriye yısı e reatw a es,, mevkıirıde ı ı şu soz erı soy e-
-L kal l la dl Clevland tayyaresi, cihan muka· m'ştir· mütcnassıslarının "ölçü. miyar mış oma n zanne i iyor. ı · 

m .. üteallik mftfterek bir fornı"naı .Old. 0
0

rchard_, 6 [A.A] vemet rökorunu kırmış, benzini - "Görülen lüzum üzerine 
u T havada tedarik etmiş ve 174 saat h · · d b t k.f t l vucude getirmek üzre yakınd ayyareca wıllıams ıle Yancy şe rımaz e azı ev ı a yapı · 

bir konferans aktedeceklerin7 bu saba~ "Pathfinder,, isimli 
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saniye havada kalmıştır. mışbr . Bunlar irtişa cürmü ile 
ve yahut mezkur b hükl. . tayyare ıle Romaya doğru bir Körler kOD!!resi maznun bulunmaktadırlar. Bunlar 
siyasi mü .

11 
.e~ b. umketan okyanos seferi yapmak niyetin· '-..1 türk cumhuriyetinin şerefile oy-

messı erının ır on. dedirler. Viyana, 5 [A.A] k · b ki ı d 
f erans halinde toplanaca'-larını nama ısteyen azı · mse er ir. 
'hb ed K İ d k .... 14 • 17 Temmuz arasında Vi- Yakında muhakemelerine baş· 
ı ar eceği merkezindedir. spanya a anunu esası yanada beynelmilel körler kon- Janacaktır .• 

Borçlar 
, Paris, 5 [A. A] 

1 
~eb usan meclisi borçlar mes'. 

e esı hakkındaki Am 'k en an ce· 
vabı dolayısile meb'us Jean Goy 
tarafından verilen İstizah tak . . . .. rın-

mn. ~uz~eresini hükumetin ta· 
lebı uzerıne tehir etmiıtir. 

. Paris, 5 (A. A) 
Ma1ıye encümeni borçlara mü

teallik mazbata muharrirlifine 
~-. Chappedelaine yi ittifakla 
ıntıhap etmiştir. 

Pariı, 5 [A.A] 
lbtirazt kayitler meı' elesini 

ınü~a~ere e~en meb'uaan meclisi 
harıcıye encumeni mazbata mn• 

Madrid, 6 [A. A] gresi toplanacaktır. 

HükOmet, milli mecliste yeni Herriot y unanistaııa 
kanunu esasi projesini okumuş· 
tur, Bu kanunu esasi 104 mad- ğidiyor 
deden mOrekkeptir: Kanuna na- Paris, 5 [A.A] 
zaran, kırala muzaheret eden bir M 
kır 1 

. Herriot ~ay sonuna do1rru 
. a iyet meclisi, yarısı reiyam y 5 

de yansı da esnaf cemiyetleri unanistana gideceğini söylemiş· 

Dalla mı varr 
Diğer taraftan aldığımız ma· 

lumata nazaran, mev'Jf ufltı.nn ba· 
rut inhisan teşekkül etmezden ev
vel 24,000 Franklık bir sui isti· 
malleri de defterdarlık tarafından 

meydana çıkanbnıştır. 
tarahndan intihap edilen bir mec- tir. 
lis bulunacaktır. Kadınlatl, inti
hap etmek -ve edifm~ halckı 

İstikiiı ~erefine luffl Beır 
~ ~ . ..t.~..,...,. bey, yene bir sui i-imal 

verilmiştir. 
Nevyo~T LA· A] meselesinden dolayı bundan bir 

Amerika iıtiklilinin yıldönll· buçuk ay kadarevel ortadan kaybol-
Franstz kabinesinde münü tes'it mbuebetile yapılan muştu L:tfi bey o zaman bir hayli 

Paris, 5 [A. A] şenliklerde blltlln memJeket da- aranmış fakat nerede bulunduğu 
NazU'lar meclisi saat 11 de ani bilinde 149 lciıi muhtelif kazalara ötrenileme~işti. Mumaileybin 

sur~tte toplanmıştır. Müzakerat uğramıılardır. nerede buluuduğu hakkında re· 
d vam etmektedir. Kolmar sui kastı fikasının bile malQmat sahibi ol-

Parin, 6 (A.A] p madığı anlaşılmıftı. 6ir aylık İsra· 
Tasdik kararnamesine ı"htı"ra- aris, S [A. A] · b" b b tt · 

zi kayitler ilavesi mes'elesı'nı· tet- Müddeiumumi Fachot kendisi- rengız ır gay u e en sonra, ış-
k

'k d ni öldürmek istemiş olan muhta- lerini her nasılsa düzelten Lutfi 
ı .e en nazırlar meclisi, bükü- · t ft bey birdenbire avdet etmişti. 

metırı parlamento encümenlerı'nı'n nyet ara arı Benoitın {mahke-m · d h' ıf 1 Lutfi bey, nerede olduğunu 
noktai nazan hilafına olarak ev- esın e şa ıt s atiy e verdiği ifa-d d B ·ıı F şoran dostlarına "ar,smn zuhur 
velki müddeasından ı'srar etmesı·· e e enoı ransayı parçala- l :ıı. d eden ticari bazı iş erin kendisini 

3 

~0u.tl:ı.r nasıl kırılır ? 
• 

[Birincı sahij,,<lf>n mabaat] l lehçelerini mütemadiyen bırbirin· 
faidesiz olmaz. Simalde Litvanya den ayırıyorlar, ufaltıyorlar. Mat
ve Estonya fl;ibi :facık bir takım k~~·nı~ ~ingradın şark ellle 
miJJetler dişlerine kadar silahlan· btl,lle~ı bu ~&e me~urdur. • 
mış,bol§evik hudutlarında kızıl teh- Musteşrılcler, Turk lehçeleriai 
lükeye karşı nöbet bekliyorlar. ~~dikleme~le. ~eıgul?ür·. Bu":4-
Finlindiya baştan basa silah ılım 'ah:.ı hır sıyasetın hizmetiM 
altındadır. Aziz Sov} et R~sya&ıııın girmiş~ir. '!-ağ~ı, ~-ıtal ve taksim!. 
kızıl ordularını Lehistanın milli Bo1şevızmın turkluk hakkındaki 
orduları tepelcdi ve geri çevirdi. bilinç~ .u bun~an i~are~~· F~t 
Macaristanda Helakuhn isminde bu kafı değil. Turkluğu bir de 
bir serseri macar milletinin başın- Türkiye dahilinde bojmak lizım. 
da bir Lenin rolü oynamak iste- Buna kim vasıta olabilir? Ne ga· 
mişti. ~iptir ki, bizdeki amele ve. kö!lii 

Orada facia uzun sürmedi. Va· ıçın goz yaşı dökenler kapıtalist• 
tan muhabbetini ve iradesini kay· lerle müzakere halinde bulunuyor• 
hetmemiş olan Macaristan Bda· lar! Fordun sermayesine el açtılar. 
kuhnu maiyeti ve cinayet a;kadaş· Netice hakkında .. elin ~uma
larile beraber Rus topraklarına tımız yoksa da müı.akerenın bq
defettiler. ladığını ve devam ettiğini biliyo-

Son defa Rusya Avusturyaya ruz. Rusya ormanlarını Almu 
ayni Belakuhnu musallat etti. Yağ· sermayesine teklif ettiler. Kafku 
ma ve kıtal peygamberini yakala· ınenbalan i~ind~ ~e~vingin ma· 
dılar ve tekrar hemcinsi olan kızıl ruf ve zengın şır etile temaa ve 
kardqlerin vatanına gönderdiler. müz.akere hal~nd~d~ler. . 
Italyada aldatılmış amele zümre- R~s ho~şevızmmın hı~et edil
leri güzel lt3lyayı bir harabeye memış bır tek prensıpı kahaa-
çevireceklerdi. Tehlüke baş gös- mışt~~- . . • . 
termiş, bu hareket korkunç bir Turk mı!lıyet pervenn~ dikk~tl 
mahiyet almıştı. MilJiyetperver alınması. lazım ~elen başka bir 
ltalyn, Rus emtiası olan bu bolşevik noktayı ~şaret edıyotlllil: 
fikirlerini demir ) umruğu altında Slkı. h~r m~fua albnda ~ta· 
ezdi ve Ital) ayı Rusya gibi bir ~~la ıl.tı,?8 . etnu! olan !~ da
virane olmaktan kurtardı. Bolşe· hıli, harıcı hı.r felaket. gl&Düm~e 
v i k l i k , alın terile ekmeğini ~thyacak hır holşevik hareke~ 
·yemek isteyen milletlerin top- nm haşkumandı olmaya mtilait 
rağmda yer tutmuyor. Bolşevik· bAir şahsiyketidılir. On~dçad Jtldığı batOD 

ı . · A 'k d ı ·ıı vrupa ap annı şı e e yUzflDe 
ı~ı men a a arayınız. ngı e· k dıl Acaba b" . m 

reye, Is,•eç Norveçe, şimal millet· d~~ ar. ., ök. ızıül. m .. ara~ı 
1 · · ·k · · d k. ışı ve tırnagı s muş, zıyan1 
erme, ıstı rar ıçın e namus ara· .J k k b" d 'b' 

b. ·· ı· · d'ğ. k •.10 unmayaca ıra am gı ı otu· ne ır sayu ame ın getır ı ı e me· b'l' . ? 
5 1 

.11 1 ra ı ır mı . 
.,e razı o an mı et ere sorunuz. O hald kra 
!! ) ı k ı "' · b ı ·kl'k e te r soruyorum, 
il mem e et ertıe o şevı ı yer k dak"I k'mJ d' 9 

t 
? arşımız ı er ı er ırı 

tu ar mı. Memlektin harp Palerlad 
Çarlar Rusyast 1877-1876 mu· topraklanmız isiıll altmda 

harebesinden sonra Kars kalesini iken, memleketin büdbı W. 
dün yanın en büyük mühimmat kanlılan h~ cephelerbae 
depolarından biri haline koymuş· damarlanndalil kaıiı getlrlr
tu Harbi umumiye kadar çarlı- ken, vazife eaatinde devlet 
ğı~ bütün hazineJeri İskenderun bütçesinden ~t ile aldıklan 

. paralarla bol,evik topraklan• 
) ollarını açacak bu depoya silah na kaçanlar yani Uker Ye 
ve mühimmat taşıdı. vatan kaça~ her kanda 

Bol \ ik Rusya da Akdeniz sa- ziyade Tiirk kanma hulatmal 
hillerini iotiyor , c ayni yolu ta· kızıl lokma ile bealeaeDler.-
kıp ediyor. Yalnız silahları ve mü· Karşımızdakiler kimlerdir r 
hiınm tı bn5kt\dır. Şimalde ve Bolşevik gazetesinin ipret et• 
garpta ) apılan tecrübeler netice tiği kapitalist Türkiyeyi, zahmet. 
vermedi. keşlerin kanını emen burjava lal-

Kafkas eteklerinden Tuna ve kumetini yola getirmeğe memm 
Prot lıoylanna kadar yüzlerce mu· edilen kimseler ... 

harriri M. Streni maliye encümeni 
müzakeretını tetkike devam et
meğe 12 muhalif ve 9 m6stenkif 
reye kartı 13 rey ile memur etmi
ştir. Bundan bqka komisyon, ta· 
ıdik hakkındaki kanuna borçl
ara mahıuben vaki olacak tediya· 
tın Almanya tarafından tediye 
edilecek takaitlerden tamirat ma· 
•rafı çıktaktan sonra kalacak kıs· 

ne karar vermiştir. maga tasa di edenlerden çok 
~ah~ az. k~~ahatlı bir safdil te- Ruıyaya kadar seyahata mecbur 

Yunanistan ve Romanva lakkı ettitını saylemiş ve mamun ettiğini,, söylemişti. 
harehe meydanında tanıdığımız . Geçenlerd~. _M~ovada Tar-

R s siması kızıl maskenin ar kas • kısı an komunıstlennden Har 
:a duruyor. ın ~liye! ismind~ biri intihar etmİf-

nu tecavüa . . 
dd 

etmiyeceğme dair bir 
ma e ~li .. 
. ~ veaını arzu ettitini ma· 
lıye encuaenine bild' ğ ka 
k 

ırme e • 
arar vennlıtir. -ı 

Yeni portekiz kabinesi 
Liıbon, 6 {A...A} 

M. Avens Ferraz, kabilaepi 
teşkile memur edilmiştir. 

Adana • Mersin hattı 
Ankara, 6 (A.A] 

HükGmetçe mübayaa edilmiı 
olan Adana- Tarauı-Mersin hat
tının tesellümü yapılmış ve hat 
5 Temmuz 929 dan itibaren dev· 
fet demiryolları idarei umumiyesi 
tarafından işletilmete baılanmıı· 
tar. 

Kıralın n'utku 
Ava Londra, 5 (A.A) 
ku ~ lcamaraıında kıralan 

k
nut aldaada yapılan mtıza. 
erat esnuuıda M H d 

S
.. A t • en erson,. 
or us ea Cbamberlayına ce-

vap vererek Ren •·az' . . .. .. ._ · ısının mum· 
kuıı_ olduğu kadar sür'atle tabli
YC"St hususunun eaaılı bir mes' ele 
olduğunu beyan etnıi":l M 
· ı h ww uma-
1 ey , 1ngilterenin ihtiyari mad-
deyi imzalamak ve So""etl 1 .. ·ı ere 
nıunasebata girişmek arzusunda 
bulundutunu ilive etmiş ve bu 
0~ ı~i mes' ele hakkında dominyon 
h·ıkum.c 1 ri ile iStitare edilme
ktı- 0 dtatuH IÖylemiıtir. 

Atina, s [A. .. A] hakkında ademi mücrimiyet ka· Madam Lull: 
Yunanistan ile Romanya ak· rarı verilmesini adul heyetinden Lutfi b in avdetini takibeden 

dettikleri dostluk ve tahkim mu- rica etmiştir. Ben o it, F achot aley· ilk haftadan sonra refikası, Ma. 
ahe~esini~ mus~ddak suretlerini hindeki hareketinden nadim ve dam Lutfi bey, tıpkı zevcinin Rus. 
teatı et~ıtle;dır:" r Jii!h:::Jr rrliiiii =müteessif oJdutunu söylemiştir. ya seyahatinde o1duğu gibi an· 

Devlet matbaasında ,,;.:.·, .. azWiilll'i!!K sızın, bir Avrupa seyahatına çıktı. 
K K Madam Lutfi beyin elyevm 

Rıdvan Naf·z B ''D-h Avrupanın hangi noktasında ol-1 • a a dutu kat'iyetle teahmin edileme-

ta hkı· katın t• • • mektedir. Bu ailenin en yakın ne ıcesını dostları bile yekdiğerine aykın 
almadım d k . t. malumat vermekte, bazıları isvia " eme IS ıyor • çreden, bazıları Diyep banyola

Bir kar;
zde bulun. 
kaleti hey
eti tcftişiye 
reisi Rıdv· 
an Nafiz B. 
mektepler 
ve Maarif 
mliessesa • 
bndaki te· 
tkikatına d· 

nndan bahsetmektedir. 
··ndenberi şehrimi ere lstanbula geldim. Gerekme- O da gldlJIOl'dU •• 
ta olan Maarıf ' kt 1 • k b ep erı, gere u söylediğim Lütfi bey de refikasının arka· 

müesseseleri birer birer saymak sından seyahata çıkmak ve ona 
lüzums11zdur. İhtimal ki bu mü· iltihak etmek üzere hazırlıkta 
esseseler meyanında Devlet mat- bulunmakta iken bu son hadise 
baası da vardır. ortaya çıkmlf ve tevkif edilmiş-

T etk~kat ve teftişatım hak· tir. 
kında hiç bir ıey söyl~yemem. e-lff 1 •j f 
T ~lkikatımın neticesini bir rapor- .._. vaz W•• er 
la \ekalete a·r:·'.edec•:ıı.ı·m. Arslan Fresko ailesinden aç. 

•· ... 15 biraderin tevkifinden evelki va· 
Dcvict matbaasında vukuu söy- ıiyetleri çok calibi dikkattir. ls-

evam etm- leni! ... n idari 'JOlauzluklar ve aui 
ektedir. Rı- · · tanbul muhitinde servetleri, re-

d N fi 
ıaiı~aller hakkındaki tayıalara fahlan darbı mesel hu .. kmun" e ai. 

van 8 'z Jfelınc:e, kat'iyen böyle bir uııvden •· 
L- b t ) b - 1 ren .. Arslan Freako. ailesinin 
ucy, u e- 11 erdar bulunmuyorum. Tefti· 
tlc'katı L-L bugünkü reisleri ve meYcut ser-

1 1111&· ~ şatım esnasında b1°r no'---na ve 
kı d k el-

ı.~ 1UN1 vetin sahipleri Leoa, Jül ve Jak 
n a en ~ yahut bir fazlalıta tesadüf etmek-1 isminde üç kardqtir. 

isile aiSrü- liğim muhtemeldir. Fakat hemen Şehrin hemen lıeı. tarafında 
ıen bir n o d N fi b uı.a . . •ıı van a ız B. una idar: yolsuzluk ve yahut adedi otuzu ıeçen han ve apartman 
m mrm demittir ki: 

1 

sui istimal denemez. Netice iti- uhibi bulunu bu üç lcardef, bu 
r:~-:..:. Xte;ıetten ald~m e~ barile hi.; bir h~ikata istinat gayri menkul aervetlcrinden ma
~e=-ı:~le:.ftf JP~ZJ maa· etme~ boy~~~ çıl"8a. ela müfter~ t.-lıµp ~ttilderi 

t •imek Ga· 11ililaa Cl'ol&ya çolC muteeuifim.. ,Obek l:iir urmaye ilo licaret yap-

İçerde türk kavimlerini parça tı. El ya~ısı . ıl~ A bıraktığı bir 
parça bölüyorlar. Sayı~ız isimler bu ~e~tup bıze ıntıharının se.,... 
korkunç maceranın şahitleridir. rmı anlatıyor:. . 

Kırgızistan Özbekistan B • Moskova Turkıstaua mfllelJlll 
' ' aş h · 1 ked" kırdistan, Tataristan, Türkmenis· mu acır gur?p arı -~v ıyor. 

• .. 
0 

T cikistan Kazak· stan A • Bu mubacırler, turk renprle. 
ua ' a ' l ' ca • . • ha k .. 
· M ı· Aze ha rın evını, r ını, arazısım g11-

r1stan, ogo ıstan, r ycan, bed. 1 Ka leni I 
hatta Nalıcivaıı etrafında Türkiye . ıyollrihar. bl'§ı. gel er fmo ~ 

A · k" t ı · · ı ak müse mu acır er tara uaa 
ve cemıstan ur, ermı avam ld" .. 1.. Tü ·'-! k - • · · .. b' k" ilA • o uru uyor. rıustaD ODlüniat• 
ıçın mumtaz ır urt v ayetı 1 . . b h --'- ı___ --~- a-ı-._ 

h K k 1 k h .. k.... . erı ıse u •~et ~ıswua "W" 
atta ara a pa u umetı ve . I . · 
· y · h"·k·· 1 k . . dır. )erde hır muharebeı çıkara 

saıre.. anı u umran o ma ıçın, T" ki tan ı · · tle 
k 

. . çal k . . ur s rençper en aovye re 
ezme ıçın, par ama ıçın.. la t ---'-'-~!-

B 1 "k ·r • 1 T" k as muavene etmeyCQMUcnuı-. 
unun a ı tua etmıyor ar, ur Belk" ll . d illhla _,_ 

ısıaam ı e erm e son s n uar 
maktadırlar. Senelerce devam rak kalan sapan1aıılan ile onlara 
eden bu ticaret, uzun mOddet müa- karşı mücadele edeceklerdir. 
pet bir sahada ilerlemiş, fakat Ben memleketimin rençperleri 
ıon senelerde işler çok buzul· içinde geçirdiğim günlerin verdili 
mutlur. intiha ile hastayım. intiharumll 
müteaddit udemelere utrayu sebebi hudur. 8qka bir kimse 
biraderler bir kaç parça emlak ölümümden meı'ul d~clir •• 
..tmak ıuretile vaziyetlerini ida
meye teıebbüs etmiılerse de mu
vaffak olamamıtlar ve nihayet bi
rinci Ticaret mahkemesinde ce
reyan eden heyecanlı bir muha-
lcemeden sonra resmen iflas et
mişlerdir. iflası mütaakip bu üç 
kardeşe ait bilumum gayn men
kulat tahti hacze alınmışbr. 

Leon, jül ve jakın çek 
zengin iken orta halli bir vaziye
te dütünce , eski hallerini 
idame edebilmek için bir kaç 
ıtıpbeli İfe tefebhüı ettikleri ao
ylenmektedir. 

Türk koylüsünü, .böyle bir tali 
için kıyama davet ediyorlar! 

Tarihin bir devri yoktur ki, ı. 
maililer gibi yuttukJan bir lleft 
manevi bqbqla •Cennete giri
yoruz!. diye uçıirumlara atılulın 
bize göstermelİIL 

Kal'flmısdakiler kllnle~r? 
Bolpvik bpıaıoın 

köleleri! 
Putlan kıranlar 'hunlud&r. 

Tfiı'k oekJen ..... 
Leyed nW 

Hamdullah SUphl 
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nukut horsasi 

•• 
Tah.,ilat 

• 

Vakıf akarlar 
môdôrlôQônden. 

Pazarlıkla kiraya vrilecek emlak 
1 - Be1<>11u FerikoyUnde kır sokağında 143 • 12 No. hane. 
2 - Saraçhanede mimar ayaı yeıll teke 10kqında 2 No. taı mektep. 
3 - 'Blıiloekapıda teYh Mehmet geylaııi mahallesinde peynirci eokagın• 

da 22 • 24 No. dükkln. lalr la~ı.ıl 
v daca •aclar 

~ rr T-(A.& l ı:ı. • • (D.11) 1- 1 .. (l'..J) 

4 - Babçekapıda çelebi oR!u Alleddiıı maball•iaM yeni cami uvlu· -
ıuadı 46 · 102 No. dillin. 

MtS1r ... ,.,_ Na,,onal ku-
lübün t ... ._ )Wmi ftPinde ilk 
maçlarmı )'8plaalc m89e şehrimi· 
:r:e gelecetiai kanlerimize laaber 
vermiftik. ..r tak11111 ıehrimi· 
,de i1ç maç )lapecak ve Galata•· 
ray, Fenerbahçe, Galatasaray-Fo
nerbahçe muhtelli ile karşıla19-
c ktır. Mılll' tak&atmln ıehrimiz
de yapacatı ~ iki nokta
dan haizi ehemmiyettir : 

1 - AWlllurya talcmunın oy
nadığı maçlardan sonra epeyce 

ir zaman geçti. Kuwetli ecne
i ekiplerin ıık 1tk aeyredikneıi 
deta bir ihtiyaç halini aldıtı ci· 

tle, bu gibi temaslara en müsa
olan bu mevsimde kuvvetli bir 

ı ımın oyununu seyretmek arzu· 
u şiddetle hi•edllmeti baılan· 

f e •Nasyonal kulüp,, bu ilı-
'yacı t tmine kabiliyetli bir ta· 
ım te!'ldl ettiti için lıtaabulda 
yapacatı maçlar alaka uyandıra· Mukavemet kotoc1U11 
.cltkhr. S61e,.an B. 

Naiyonal kulüp takımı Mısır Zeki • Kerim: Zeki 6-2, 6-2 ga· 
ibi futbolun çok müterakkı ol· lip. 
u~ bir diyarda aenelerden beri Zeki • Ratyani: Zeki 3-6, 8-6 
ampiyonlatu ~bebaemiı ve Zeki galip 
u suretle kabir failôyetiade is- Zeki-Yordae: Zeki 6-2, 6-2 ga-

t' rarım göstel·ıpif bir talmnd1r. lip. 
erktzi Avrupada yapacatı tur- SeclM • Şodvar: 'Şoclvar 3 • 6, 
y~ ş hrimizdeki maılarla baş· S • S, 7 • 7 galip. 
~ acalc olan bu talcımm müait Dönü F'1Mb Zeki, DaYlt, Şod-

it e merkeıi Amapadan ~ var ve Sait blmttttr.-

20 FnaN& frualu 
JO ıuı,. .. ..... 
•at .... ~ W•ftk 
1 ç. ..... ...,.,. 
l Zled LehAtu ...... .,. ..... .,. 

1 
toBelpu ........ 

1 ·--~,. IO..,..... l'NÜI 

ı ...... ya 

Çele 

Ni""" 1 t1rk L. O.. 
P_. ,, Fnak 
llllaao .. ı.ı..t 
.... .. Mark ...,. ....... .,..... " .... 
A..drdaa " f1oria 
a....., .......... 
...... .. l:U.. 
vı,.... .. ,.... 
Madl'it ,. ......_ v.,.... ,, ..... A..... .. ......... 
Blkret 80 Lef g_,., 
•..u..ıc;ı.... ............... ,.......,, 

Gelata lalatelum O. Y. 
Lt.alMll truna1 Ş. 
llllat. Dok. .... 
C•~LMbUr s. ............... ....... ..... 
Hiaee H11edatı 

f 
......... 
...... ...... llWI. 
o....ıı arı. 
......... Bir. 
n..e. .. ..,. 
ı:..t Bk. 
fll'lletl Bayrt,e 

" 
T_... ................ 

Aa.D. Y. 1ola .. . • 100 
........ ra-a--
...... Wall 
T....., 
n.w,. .ua 
ı-.. • -- • 
J,iırk ...... 
8-btt 
A...w. Aa. T. 
t.LU-. ...,. ''" ,..._ 
....,....~ 

:t:'t..t il. 

1 .., l .. 

ı 

5 - Hocapqada karaki HU1eyin çelebi mahalleaiade orbaııiye cadde
sinde 9 • 2 No. mektep tahtında dUkkln. 

6 - Akaarayda çakm ala mahalleıinde Davut pata iakelesinde 21 • 27 
No. Bekir pap mektebi altuıda dükkan. 

7 - Çaqıda varakçı bam aokqında 14 • 16 No. dUkkln • 
8 - «;artıda bafaflarda 7 No. dükküı. 
9 - Çaqıda alemph sok&11nda 6 No. dlikkla. 

10 - Çaquia kıaılarda 16 No. dükkln. 
11 - Çarpda Çadırcılarda 123 • 63 No. dükkla. 
12 - Çarşı sahaflarda 59 - 57 No. dUkkln. 
13 - Çarııda aipabiler sokalmda 22 No. dUkkla. 
14 - Çal'flda oaducılarda 80 No. dükklo. 
15 - Ça11ula kalcı.larda 30 No. dtikkla. 
16 - «;a. çadırcılarda 70 • 66 No. dükkan. 
Mttddet 17 Temmuı 929. Çarpmba cuııu eaat on dört buçuğa kadar. 
Yiruai gün mü4detle illa edilen belada .111uharrer emllkin pazarlıkla kin

ya verilm•ine Encümeni idarece karar verilmi~r. T•lipler prtnameyi 
okumak ve teminat ita edeıek icara ait taleplerini dermiyan eylemek içıa 
İstanbul Evkaf mtldiriyade vakıf akarlar mUdürlUIUn• müracaatları ılla 

. olunur • 

Evsaf ve mUftemiJltı hakkında mal8•t almak iıteyenler müzayede 
odasındaki ecri nıiıil raporunu okuyabilirler. 

jandarma imalathanesi 
müd!!!!1!eünd!;n 

10555 metN bputlıalL llUlll 17 .., - ~ 10 
10878 çift kundun 17 7 929 • 14 

Satm almecak iki kalem etY• ka~ arila muMh•ı• koıaalda m\tmkw 1• 

Urcla --- 1·~~\t libi JataiahaWe adı~··· luıdtıma lmeltthanflblde y~tar. Sutn.ae tiintden verilir. TekJifM=eleria ama imJaa ........-. 
mladerigtir. 'f~ teminatlarını mal aandJiına tealim ve makbmu teklifaameleriDe 

_:ptedecettir akıı lalde teklifname ret edilecektir. / _ 

••• DARüIT ALiMi MUSiKi--..-
eeyeti her Cama ve Paur llııleri 

ÇUBUKLU BAHÇESiNDE ~i=d:z 
.-~ .... ~M>llınaıı Efendi idareelade •••••••• 

uvv t 

-... 

e davet olunması ispat ederki Bug(ki lelai' ;-·Diavit, Şodvar 
u:n beynelmilel manzumede ·Suat dömi fl-.k oynay8Caldar 

met ve ilibar sahibidir. ve iki maçın ralfbi finala kala· 
2 - M...,. milli takımı ile caktar. 

matetdam olempiyadaada ,.. 100 lcilornetroluk koıu 
pılan maça azim bir fıerkla kay· Bu cuma güntl ıehrimizde ilk 

Sona ....... nun Sirkeci ta· 
rafındaki kapaaı açalm11 ~ bor· 
sada yeni ibdaa ohanan koliple-

re talaıiı olunmuttur. Donaya 
kayt edilen kollsyelerin mıktan 

lOOe balib olmutbır. Koliıye il· 
adı için yeni yapılan mahal 200 
kiıWktir. 

Avrupa kuvvet iliçlarının ea faidoliaidir. Vlcude olan tetiri 
bakkanda sütunlarca methil sena kili detti 1alnla bir iki Ne içmek -
büttıa iddialanmızın phididit. Batlıca makbul husası kana, sinir
lere kuvvet renre penbelik nattırel güzellik, ve vücude titmı.nlak 
vermeaidir. Her eczanede buhmur. Depo: Babç«.bpı Şekerci H. Be
kir arka11 M. Khım ecza depoau. Anbrada Merkez eczanesi Cafer 
Tayyar ve Samsunda ecza taciri 

tmlştik. Aradaki ıaya farkı Türle defa olmak üzere yüz kilometro
ve Mısır futbolculuj'unun nispeti- luk muazzam bir koıu yapı· 
nı göstermekten çok uzak olacak lacakhr. Bu koş~ Vefa kulabü 
bır raddedeydi. O za•andanberi tarafından tertip edilmekte ve 

ıı ırlılarla bir temas yapmak fır. kıymetli kotuculanmtzdan So
na nail olamadık. Nasyonal leyman bey yeni bir derece yap· 

ulubün ıebrimizi ziyareti iıte mak için bu koşuya iftirak etmek· 
çoktan intizar edilen bir fırN· tedir. Takip edilecek tarik şudur: 
tı ihzar etmeıi itibariyle çok Emi9&aü • Fener. Unkapam .. 

uhim aayılabilir. lstaabul ve Defterdar • f.irikapı· Edinebpı • 
urkiyenin en kuvvetli iki futbol Topkapı • Mevllnekapa • Silivri· 

takımın 111 Mısır tampiyonuna kapı - Belp_atbpı • Yedikule • 
kar§ı ıere.k ayrı ayrı, ıerek mütte· Etyemez • Kumkapı • Babıili • 
hiden alacaklan netice Amester- Ellin&aü. 
dam rekorunun ne dereceye la.- Sof'Vadaki maç 
dar normal olduğunu göıterecek- Yü'nan ve Bulgar allllt takım-
tir. lan pçen pazar Sot,ada bir 

F enerbahçe ve Galatasaray maç yapmıtlardır. Her iki taraf 
takunları bu mühim, adeta yarı 1-1 beraber kalmqtır. 
milli mahiyetteki maç içia fimdi- Buikletle seyahat 
ien hazırlaamaktadll'. Oniimüz-
dcki müddet içinde her iki takım lzmirde Altay biıikletçileria-
sıcaklar dolayısile tatil edilen dea Şeref ve Moatafa beyler iz· 

Buraya kaydddilmek için mü
racaat tarihi nazarı dikkate alana
calctır. 

Koli8yeler içill borsa aaloau 
dahilinde yapılan aafıteatn hata· 

ab bir hafta,a kadar bitecektir. 

Şimdiki hald" koliı,.Ier ayak· 
ta ve kısmen kanapelenle hona 
muamelltını takıp etmektedirler. 

Bankerlerle banka murahhaıla• 
n içinde aynca anfiteatnlar 
yapılacaktır. 

Dttnktt muamele 
Dün borsada isteri.in 1009 

açılmış, 1007,.S kapanmiıbr. la
bkrazıdahili talavili 95 , 12,S açıl· 

• 

175 

ııı 

.. 

miı az kapanmiş, dtlyunu mu· 
vabbide 183 • 182,SO d• m~· 
mele gönnilft(ir. 

mırde1a biaikletle ıehirimize ha· 

futbol faaliyetine yeniden llE * 211111·1= ~111 reket etmiılerdir. Buradan An· uavetler 
başlayacaklar ve idmanlarını ik· • • ı.r, ma.aın.rele 
mal edeceklerdir. karaya gideceklerdir. Nesafe 1800 l _ _ 

Darülfünun Emanetinden: 
Hukuk fakültesinin tatil devresine mahauı 

umumi açık konferanstan 

22-25-29 Temmua 
Müderriı Ali Kemal B. 1-5-8-12-15 Apatoı 1aat Yeni denfztl-

929 pazarteai ve 5-6 careti kanun .. 
pe,..mbe günleri 

t.iGderriı Mullhüttin 16·20 Temmuz uh" 5-6 Yeni vlliy-.t 
Adil S.,. Cumartesi glnltri kanunu tetkikleri 

12, 17,20, 24,21,31 
Temmuz •• 3, 7 Atuıtoa 

MGderrla Cevdet Ferit B. 929 Cumarteai, 11-12 
tarfanba ıünltri 
17, 19, 24, 26, 31 Atu•tos 
" ı, 1, '· Ey11r m 

Yeni ceza mu• 
hakeme uıulleri 

Miiderri• Mua\!f.a Cunaarteıi pa~r. 
Retlt Bey telL iünleri: 

11-12 icra kanuna 

Yubnda iaimleri yazılı Mlderria Beyler tarafından saatlan 
pterilen sGalerde hiulannda tnaharrer iaevmlan dair fakültedeki 
bir .....,.ı. clerauecle birer seri umuaa açık konferans Yerileceği 
illn ohamar. Galatasaraym Mııır takımına kilometredir. htıyat zabıt Ocak balosu 

~~bw~~~~ı~le ~~~~~~~~~~~· M~~d~~ ~~~=-~-~~~~J~s;•~b~~Gm:a;";e;m:e~i~ı=s~~~·~~hl~~~cl~~~~~~~~~~~~~ 
çıkacatı muhakkaktır. Fenerbak· Fatih askerlik ıubeiindm: Rıeiai bam Pap Har..ıerinin himaye· tiearea -..11i••• ima Fill• 
eye gelince lıtanbula aelerek 1076 Mo. kanunuJl. muvakkat = ~= ==~: n:.*a.!:r'Y-:r~:::~ .. ~.:M 
yerleıen eski kaleciai Fehmi beyi Merkezi idare Berliu maddesınin 1-C,, fıkrasına übi lbtif.. v4riltoe1s WoaUD.allıtt1"""ıeWai ._.. Selar. Et ..,.rmdaa Kırklar elinde 
kaleye ikame ve hucum, muavin Telefon &yo,flu 247.MIJ-984,985 sat:nt nlllıledetltuleit ..-dit& klcW i. IM,m &eıtibi1• bl1lk bir..,..._ ıMiil&toncı Yoda ~liUr t ile 
hatlarında bazı tebeddtılatla sa- ' utonlml ~ stajlarını yapmamıı olanlat1'-8-929 Gliıfllt~r. Her _. oldu&a pbl IMa =.-::....N:r!:.;e~ ~-==y~:i 

•u 
Feralı.W t : İtalalp H 

baya çıkacağı söylenmektedir. Bank tirıhinde 1etkedlı....tlrir. ... • tut. _,. lıüteu MYeiıain • 917 tıuilW ..... ....._ .. et 
8 muamelatı ıs gün lartıDaa meDtllp oldui· ifi ,. MUıt ~ olwlı ..... ,.,.. .-llbiw IOO tlrli 1119 .. ma tahlili 

l'Ml,e 

Şevkin. ı Sanyenle park ti· 
y11trtJtJu11Ja. Paki 

Tehis Turnu.,aıı ve kasalar icarı lirı askerlik ıubelenae Mtıncaatla tMaı. dl•••~ icra k•lt-•tta olan tab-
F nerbakçell tenl11Uerln k•... kayıtlarirlı t~il ettlrm!ltltl Ye S .&ı c--iiiiiii;iiiiiiii::=i:i;::;;;;::==:;ii ldk .... da a.a.-..1himadan Neslin 

~ılu.ı• eaerler ] Lni u..• illl••eallaı huatı 
di atalarında y•ptakları tenlı har- cz•hrernanetı 929 da da sevkedtl~el: ua. tapalı ... -..ı!< ... -ııiııY-----•-• •--a...ı bulu...a. atılaiilmaklJ b 
nuvHıba cuma giınü baılanmııtır. • 11anıarı vUcut etmeleri aksi tikdrde haki• ~ ..uaı •uWitmelerl kaauıumu': 

tlcunan lcadıia 

d 1 d 1- .. --lllll--.. -· .. n.a- -...• -u•mele ... tblk •• m--aı Resimli Ay 14~...W. •uoibiace bir lJ k...-..nde Lotc;luyts tHtit k ııu 
Elde e i en ıetaiç ŞU tlt: • ·-""' "........, -- "' ~~· •..ı.1-aı AJ ••cmue111Pı t---n· -• :ıa .. ıa teLııpt ior11a aım- oel~ anımeileyhia ikame'"""hı 

M "' tt O Ş e remanet n en : :C tebll"' oılb.... .,_..... - ... .-. uıt h ı ld b b ""~ uat . • Reşat: ,:,11at u-1, 6- 95 X63 boyunda 14 kilolu e ... r, a.•ıı-. laattu ....._ na&ıi .mı. • nmda emri ıah~lkatuı 8 E1lul 929 ıae_p • o qu r•u aş iri vet e eti 

-Ga ıp: Suat 6.:~, 6-1. ğalip 
G ıip- E. Armıteç Galıp 6 • 4 

T l be 
t.'.. 1111rakla 1uıl.rla intilU' etmİftir. Paıar stıııtl ıaat ıs, 30 18 tahkiae ilatl)'ıtdyeaa tata ıtıdan ver en ı r.. • 

ıkincl hamur kitıt kapalı zarfl a e •onorası ·ım· ld 11 _. rtıbMtü ılllatılmaı 111 rnehrh bitt1lep 
~ •-•---bul lı"mam karar ven ıı o ulu in oıuııur. iki ' ' •ttdUtle il&aea tebligat ic-

tnünakasaya konulmuctur. mu ah haslan ı· nın 18"8.l.I ul l._ ·ı 
y r ',ı& S ultaa Abmet UçUDf)U ı b hukuk raııu urar ven en ve -~evmı m~ 

Talip olaftla11n teklif ıııek· Milli Türk Talebe BirlilİJiden 1 il l1 ddeMe ~ olatlk • ..._ mıbkemeaidden: Alacaklı ~on hakeme olarak 9 E. lul 929 Putııell 
tuplariu ihale günü olan 25 k l MI..._. • 111GU ... li1111a tb'keti Ben Ma7or eftadi vekili Yet_ua lf. idl•ll ... , l• de ta7io kılmmı~ ol-

7 tentn:nız pazar gttnu onftlltiyoııe • Mııdlrö Uaumiıi Hamdi btıy tarahndaa tarafından lttaubulda Sirkecide Ati auğuadan yevmi meııAür ve ıutta 
Temmuz perşembe günü saat le aaat ~,20 de gelecek öWı Balkan t.-dp tt ~len 'kitaptt limanımııa efendi aokil\ndı 517 numarada S. blUat •e 1• tarafından mu11dd• 

• .:: • .c: 
7 

on beşe kadar tevazıiD müdür· ~oo(ır.-ı ~ur.Nıh .. latı ~IQJ4k unıttmlr 1 ara~an mittinat •e istiiilHlc. Vayiı efencfa muunelinde bit kıt'• •ekU löHll'mlll tk15 tıkctirde hak 
y. ~ lü tine verrtıelerı. uıre bılcumle atkidatllrıil Si"eci ler i'ı•'*- olarall"1ôidilern bit IU11 Hnt&le *~ --0Jan 200 llt181n tah• kında .,Slfi:.,bıla icra 1 m\.lluık • 
__; ____ ~a:ı~~ı:.:Jl!lD~~~--:sMl!!l!ILl._Gltı!ıufa..JntllııtııllialU"Ltiu•~~A&&...----1...~m==k•=b=il•=nd=•=•=t=ıl=ı;:~•~,ı=ha=r=l ='~''=r''----'---=-i-li ~d~''--s~n~n~~t~•~c...:...:,n~•~d='"~"~'P=M---.--~~·ı_l~~~~·~_o_İUJl~Ut~· -'---------= 
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~ ASRi Mobilye Mağazamızda her keseye uygun yatak, salon, yemek ve yazıhane AHME T 
takımlarile karyelalannaaz rebbıt kabul et._. cierecede elıYe-
dir. Bir liJaret iddiamızı ispata kafidir. Telefon: lstanhul 3407 EVZi 

· TRA~ON BİRİNCİ 
POSTASI 

(IQf1P AŞA) Vapuru 8 
T-~eai 12 de Ga· 

'\lita••dan hueketle 
'.......... S..ıon, Gireıon, 
~. Rize, Hepaya ıide· 
Mk •. <16nütte Pazar iskele· 
lile Riiıl, Sürmene, Trabzen, 
Titebolu, GirC800, Ordu, Oo
~-Lmaun, l.eboiu, Zoapl· ne utrayanık ıeleceldir. 

W.ı • .at güaü yük bıbul 
olunmM. 

lrmk Mersin 1r'at 
pos tas 

( M. $. PAŞA •) vapura 9 
Tem.-z ah l2de Oalatanh
blmii611 lcaltMk ç.,..m,. 

.. ıt1M1111t1 '-ire w •ktamı lz•i· 
rden lcalla11M: Aatalya, Aliiye 
Mer .. ~Pheelc ... d6aitte 
T~, ~. Nllye Ah· 
talya, Kvr d •, lzmre utra· 
yarakgliellılatir. 

Y enci ..,ur1an 
mtlR SO&AT 

POiTAM, 
ı.a. " .. r1 iSMET 
~apuru7ıemm 

Pasar tünü tam ... ı t5tle 

Calata nlttımından detna 

t ltUhul icra. daireamden : Mehmet Ra. 
lih efeldilin 1*«e nımla Ayae 

s-i1ta b..ıiııtnda ııiiıtluhu buluan iki 
}'tls-.- temini zttaDIHa vefaen f~ 
....,, • i JWca ıaue&ıfa pa14 civanada Ali 
~ ..... inin Al&ç kakan sokaiıiida 
... 9 ile lu arsa ııekiz biase itibarile 
iki lılıMti LMife ve \iç biaaeıi Semiha 
h.aaaı.. uhdesinde olç borcun veril· 
--.Miaw oolayı otuz gUn müddetle 
W. U-. mö~edeeinde yüz lira be· 
..... ..-lıi-ulwleaine ihalei evveliyesi icra 
....._. U91ei ka&iyeıi için on beı gun 
Lcı • ., 0...,.. Uaulm111tur. 
__ ........ tarik Ş.dl7e Nurir: Senet 
ı-..,. ~--ıa emllklarıy mahdut 
tlç Jb. clDku .-0 te#Mil41 Jt ... n 
-J• w .._ koınpltia ait fit da· 
._ bir ~- bir d11t bir oevi.& bir kaç 
•e1va ,.... rjlte. ... , 11.epıh tamah 
yedi, .... kıymeti alıllıtmeli ar-m 
~- ftlıııle bq ıaanaile talip olanlar 
Ye"ilİllİlı ..... .._.., almA iıı&eyeıalh-
lıileeye mdlip ı.faeti dhrht1itirdııetinfn 
ybde cıau 1tiebatiacle pey akçealni ve 
-.- .t.,a IMllDansını mu.stuhiben 
llPlayede t*Mne lllllracaat etmeleri ve 
~ 7.919 taiiiuade •at 14 den 16 ya ka· 
dar ia..1ei katiyesi ' pllaca~ı il6n olunur. 

Hueki kadualar hastanesi Cilc 
Te Firengi Beklai 

Cevat erim 
1urbe de Eski JlillJU olımtr 

binan. 1 el: 1 tam. 2622 
'9 umu1111:111uwuarııaıuıwmnaunıa# 

--
Fmdıkbda M. M. vekılleti sahlaalma 

komisyonundan: 

9tiu ve koyuo etleri ihaJeai 14-Temmuı.-929 paaı gUntl aaat ıs te 
S.de yafı • 15 • p.arteai ıs te 

Af yona hlonan kıtaatı o ihtiyacı olan ııgır ve koyun ederi ile aacle yeiı ayn 
ayn §8l'blamelerle ve kapalı ı.arfla münakasaya konulmuıtur. İhaleleri yukarıda yuılı 
ohlup a.il.Mtde Afyoada Mk«i 1&tıa alma komi9JOBuHa y.,.._tl&tr. ş...._.a 
koradfıomwailda YUdar •~ iete,e*8ı ll«>llilroaua• Ye mluk .. 7a ifdrak 
edewlııleria Afrot1da ....... komieJOM m\lraoutları. 

A almada 290 IMtre ıaiı.abslMla bir gti..... hans İDp ettirilecektir. Tellpler 
f8dMIDeİ fani ve ,,.;.lerilli görmek üzre 16 • r ..... · 929 tarHrime kader 

her ,ııa A•kaıada llarblye daireei riyült kalemiae alncıiıldllrı. n ç del tt.ıir bapr illfUI kapalı ad •aaiiıle mlMlı:a•ya komaba .. tar. IJııilell 
11 temmua 919 ptrfel8be ,ıau tut 10 dur .. mai fenniye ketfl fNiMI •• 

.......... i sermek ll•e her gln kouyooumw .......abıtı ve WkWJa lt*ü 
itin de o glln ..tından enel teminat ve teklif rtıekhapl&rını maklru •fluMIWe 
lllUN leva11m satın alma komiayoma riyuetiae veıaeleri .. 

J DIİr aıaetah.ı.em aevküain d&1 •halde blllaeaa kıtaatı ihtiyatı olu .... ayrı 
aJn prtaaaıalerle ve J&apeb artla mUnak .. ya k•m111tur. llllllltri 11 lialaUI 

919 da parıembe ııatl lilM 15 te lmirde muae&k• aevlli -. .... ..,o
.... ,..._ktır. Şaıtaameleriai ıörme& i•ı..._. Mıılail1ıii JIC " mnaka· 
aya ..... k ebMk ie&e7ealerin4e l..SM mtıklr lımil,... .. Jlt tı. 
ff na ~ı ihti7a için yerli felriı.alatı m ... ~ MllW dlcl Mtllte kaput· 

..... 4620 ....We eUN .. lik bmlt bfıllb .......... ,. klt , ........... 
IS. 1'tm•n · 9i9 Pazar göntı .et lStt M ıll -.k• ........ lalbll1•aild• 
1 .......... Tl&lplerin n•an• ft fflitl ••rı ......... Ullt ._ ... Ye ıdl:Ula· 
.. ,. _.. ed•rUstm• , .. • ..... ın.l ttill ,.. .,mlllM 11•ılfllnnı ADWINclı 
it ............. .., ....... ttlı•olliL 

M lttMld& 8-di bey tarafHMlia ,......._. dltllı•• 1'1_. #haea ıetirilifıte 
mdlM munfılc olmadJlin._ .,. ti(..._. elit• dikik UpMı .n 

maıtle llllfa1t1oyecle Mblacalttlt'. ı..... il· T•-•. · ıMI..dif peqeibbe 
lgrıatt llllC ı& te icra oiunacaktar. 'hılifMin ~ ...... tehi)( mektuıpaı..m 
l>evdl ve IMtı mU&JyeaeM. eml li*M *"'...._.An .... miti midaa aaitb 
alma kOlaiııf•• llfls-. tevdi ajldıllltti. 
F mı fl'lıh = ....... ~i .... .. ........ -.k u.e Mrita 

uİNll ta_. .. ııo HMIM afi "= ~ cemlan ;re dipr bfr tart 
ı.-e Uı clt .. 118 ı...-.. ı....,..- caa ve ~- ...-a~ı. •~ır ı-• cl\ı. 
lige .. iWe.I 1.u a • ~ ~· ..... ıt le ve n kalem f~ Cim ve 
......... ~ .... .,.. ....... Mile t~ t.ııpMıb ..... 
meti ••• k w,....... ı .._ ... ~oiı.1mutl m~. 

T ite" 0.ımfMM ........ ~ı olaa arpa hıJlh ıuna mliuah•y•kOMaUf· 
•· ....._ 8 ....._ 919 ,_,ı:;a s1ei ~ l6 ıla Tire .neti atan ._ 

k .... ,__.. , ı b ııllllr. TaHpletia T.,.._i _... kolliıiıa:r011A mvraeaatlan. 
J[ .,.ıı .. •"='-1a komlllaıı re ., •• , ...... ~ ilııli,aca oJıua 

bna a1a WiP '*......-.... ...,ı.11 aı..wkıar . ..._. M-re .... m pwr· 
tlıll 1111t 16• •ıde .._.. .- .. _ koaıeadde , ............ Talipleriıı F.J. 
..... tlll1llr k .... ,... ............ 
S ..- .,..MD kdltt ilııllJeoı •iM ellaek, 11111 eti,_,., vı 1&-. oı1 pasadlılı 

.ı. 11'111r. w ıı.r-. •. m ,.,.... .... -. ıs .. a.-. •••• 
..._ _.. hJ ııılı y411iı *· Talipl.aa ..... _.... hafila MMlll-. 

S~i ..._. .. ibtiyaea +a odu ..,ıt .e. ... ~l IJ• k ........ 
W.. il 'VEPın $119 ı '11M ... , ..a lSte 1111· , .... ._. .._ 11111 

ır...-.... ,. .. ırlltar. t.ilft•• Srtt' e ıfllt ; 1r • ....... , 6 , tllla. o tda ilin .., .... , ..... Upalı ............. 1 • 
pafl•• ... , - 14 it il...,__ .... 7.plJecakt•. f'lıitl•la a ••ıdll 

kuafs:r• .... 11..r.i .,. ......... 'al bedeli mıık.._.. ll...,•ı• nll 
.-... " illife _..... ........ ftftl tektifnameltriai it...,._ ...... .... ~ ....... . 
• '*- ......... lıılt llÜı_OD ~kilo .... kapela Mlf ..... ....._ .,. •• ' ....... .., .,,,. - ... ,h •••.• 7 .......... -

.......................... ..,, ••ti komllJ••·•· ........... ....... 
:ra ,...._ ........... ,...aı ._......_Mı-ilkte llklf ............ ,.._ve 
9'1ti ...,,..,..,. en.I enthlll •llAMW. AaklrMa ıa1Ui ...... mark• Mtla 
.._ kMlllJoau ,., ...... tevdi .,.-.ı?11i. n ç depo ...... Mprll lllf ...... alnüaaya ır. ................... -·· 

~29 IUilt ............. ..Wtr. Keelf ......... .,. vı ,...... .... .-
ilme laer Cb Mltan ..._ llt• alma k....,•w lllfdMdJata. M•t1• lt
tiralt igiD .. o 1111 ve .-.. ... n.a .......... ve ttrıllf Mkblplıırdua ....... .._ 
kabilinde -*tr k....,_ "1...._ vermahıtL 

..................................... • =· ·--·····ı 

L~~~~~! .. ~~.'!~~=.~~~!~~ .. ~ 
&it Yoteıt 
Do Kil 
<ıOOO 3000 : Maltepe u.a.l 1f1m 

10000 6000 : Halıcı otla Uettl içla 
30000 30000 : Kuleli U-i içia 

Ballda İlim ve cins ve miktarları muharrer S\lt ve Yojurt it prtnamede olarak 
ve k•h arf ıuretile atın alınacaltbr. Muukuuı 9 Temmuz 929 aalı ,aaı N&t 
lScle Harbiye mektebi yemekhaneleri önündeki mtlnakua mahallinde icq kıbl&C9k· 
~. Tatikl~n tutnameleri için Komisyonu makOre mllracaatluı ve ittiıü için de 
l&l'tllame~nde m~er o)dqu veçhile huırlayaoakları teklif mektuplarw .. 
maayyeneaıne kadar ılmaber mukabliade mezlcOr Komiıyon riyaaetiae v-eleri illa 
olunur. 

··1~~1·~;;·;;.;;h:.;·i;;i;;~~;ıd~;··ı ( ........................................................ . 
Ç oıilMl&ki Jutaat itıdylCI için 40000 llilo gaz J9lı mube7 ... kapilı mf ualıle 

m ... U.ya k.o ......... lW. 14 T•muz 919 .at 14 teclir. Taliplerin ıutu
maiai ıkluk ve iltinık ICmek tlleıe çorludaki IUID alma komu1onaa müracaat· 

lan illn olunur. 

K ıtaat ihtiyacı if1a lOODO tile tos pUri puarlık ıuretile mubayaa edilecektir. 
ibatesi 8 T_.u ~ .,_ gllll sut 14 dedir. Taliplerin •rtnamesini gorme· 

Mri ve ıaıtaamede ymlı olu tekildeki teminatlariyle komi•Jonwnuıcla baılt "'1.lmı· 
malan U&a olua•. 

K ıtMt ihtiyacı itin befmilyon dokuzyüz altauı dokuz bin dok.uzyUz yirmi ik 
kilo oduo puarhkla muba)'luı takarrUr etmaıtir. İhalesi i temmuz 929 pa~r 

gUnU sut IS tedir. Taliplerin tattnameeini görmeleri ve.~rtnamede ~azılı olan fekıl· 
deki teminatlariyle komisyonumuzda hazır bulunmaları ılln olunur. 

Ç orludaki kıtaat ihtiyacı için 160000kilo odun kapalı wi utulile ml~A~a1&ya kon: 
muetur. lbalefi S.Temmuı:-929 ... ı 15 dedir. Taliplerin '8fln~ettn~ Çorludakı 

k.-,onan görmeleri ve pıtMmede 1uılı olan pildeki temınatlarıle mezkur 

komi9toada huır bulunmaları ilin olunur. 

K tteat ibtiyacı için 44000 kilo arpa pazarlık ıuretile m~bay~ ad~ecek.tir. Pı&ı.:'r: 
hJın ihaleli 8 Temmuz 929 Pazartesi saat on dörttedır. Talip!enn şartnameeını 

aıftmeleri ve f&rı.mede yazılı olan tekildeki teminatlariyle koauayonumuıda hazır 
bulu.omaları ilin olunur, 

K ıtut ihtiyacı için 29250 kilo Saman ve 20000 kilo ot pazarlık suretile mubayaa 
edilıecektir. Poarlıpn ibaleıi 8 Temıtıuz 929 paıaltdl !!aaf on dörtt~ir. Talipl_e

rin pmuıelilai t11faıleri v. ..,ınamM• y .. b ola t.tUıHW t•iutluiyle komıe
yoaıımuı.ıda buır bulwnnalan illn olunur. 

9IMK> kilo 

• 1845 • 
• 90 • 

• 
Beıı NCW _ ... muharrer af' ıme kapalı ..nla ve 21-849 ÇaJl&lllba gUnll saat 

14 ı. illl5 ...._ ~ aW >Uar• koaulmupJr. Şutume.ini görmek ilteyenle
riD .. tlD k~.... . ft .,...,, .... eıMeftlrlrin temi 
.-... taavf1 ~·Anm tlMl ••~e Aate saatındah etvel Aııltarada· 
.... llU llma ILomilrODUU letdl eylcımelsi. 

l
:c.AW\ kilo \latöptl Uph .. ve 29:7-m puartesi gUnıl saat 14 de ihale 
UUUU edilmek..,..eıııMM n;• k~. Şutllameüi görmek isteyenlerin 

lterfbl k•..U1•um1a ............, ve m~a iftinlk edeceklerin teaıinada· 
nm .. vi teklif•=ıılarmi 1•Vld .... y,eninde ihale aaatindeo .ane? ankarada merkez 

s.t1ll ... Jı.eııallJOD .. ....ıi *Jl ıllli, 

C 
eıMll 33105 kilo _. ta - .... klfiılı _. Ye 27·'Ml9 cumartesi gUnU 
.-ı ~ • ilııale edlllek lire qrı C uya kcmulmuttu.r. Şartnamesini görmek is

te ...,,., .. ı. _. lııaislliy....._. ~ ve •MkMaya iıtirak. edeceklerin 
t.!.~ W •NfMmellıirini 7evmU m uaneade ibale 11atından evvel Ankara 
merl• llbn ...... famiiitonaaa tevdi eyleme&eri. 

l
oaft ~ lıııl.m ip-. kUIMf ve 150000 metre torbalık bez kapalı aarfla ve 
OVV 2f.7·W» ~:;;nea ..- a1111 14 de i.bale edilmM iller• mila•haaya ko

aulmtlf&•· ~I R•-• illey ...... 1lllf ,- ,....,..._.. 8._caatlan. 
Ve...-....,.,~~ temiıaatlannı havi teklifnamelerini yevmli muane-

lliedd'* n ' liD enel ..._id• merkez •tın alma komisyonuna tevdi eylemeleri. 

··i;;;;:··;~;~··k~;;;y;~;;;ı;;;······ı 
....- kömUrU kapalı arf1a ihalesi 29 Temmuz 929 

tariWae a•M lttt M &e 
Dtais kanttleri ~1Ma .... Ma ilet ylz ton kömtlr kapalı rarf u.aolile mtlna· 

lrıllara komıauıtur. ~ t1r111ı• ille7enleria her giln itasına talip baluoan· 
...... .,-anda ,..ıı ... " _... ~ tleoiz •tın alma koaıilyomına 

' 

[ ::::::~~~~:... ... ~~ 
..... r.nıktl Z1 Hıme 100 1eaevi .il.... .... 95 klgirdllltkln 100 

ftMMa .... ..... .... 191 " c 72 
lln .... ....... 11 mapza 100 
~ .... ..... 159 dtıkkla 120 

a.,tllllt • 25 8 hane 550 • 
... llllııaa 20 • 200 • 

• • ~ 3 alur 120 • 
• .....,. CUoai 57 .... e 120 • 

........ -.,.ıcık.ö7 Koru OMlcleai 3 iradı ar1a 5 ıdui 

.... -* Karakolltuıe 11 17 hane 50 tenevi 

..,..aa Hlee)'bı ~a Amavut 39 100 • 
• ~erbatun Bilesik. 67 • 240 • 

Kıuhada ~arlıyan 31 • S tebri 
Bostancı Batclat caddesi 496 diltkln 4 • 

BeJlda evafı muharrer emllkin icara nbtedilmek l1ae 16 7 929 tarihine musa· 
elif' ..ıa sttnü uat 15 de m\lıayedeleri mukarrerdir talıpleriD emvali metroke icar 
k.OlaİZJODUU mllncUdan. 

Vakıf akarlar 
~ müdürlüğünde 

Müzayedeye azolunatt emltk 
1 - SuaatJa llanlaor byu bey tnmffy cacldtei 137 Na ... ana 

dlkUD. 
2 - s.leymuüft elmaaruf tiryaki çaqaaı 65 No. ~. 
3 - Çeaberli ... Mik Ali pqa nuru Ormaaiy• ve 4'rP •ı •ddui 

Sofçu law oda Mtillı ve 19 No. camekln m•1w11;. 
4 - Çmberli 111 atik Ali ,... Sofou bun deruuMI 18 Nca. '*· 
5 - Ay~f tolda biniDm dede korueaa Mehmet çelebi Ebufitt11· 

h\llra Te HamdullallJeuari törbeli ocluı. 
6 - Çak.-koıWda O.ya •tun büytlk y.U han or1a kat 20 No. oda. 
7 - Daya ı.tui 1..ı bM 10b1ı 37 A 83 C No. dükb. 
8 - Çmberli ut atik Ali ,... Sofou hanı orta kat 14 No. oda. 
9 - Karag'11Prta kaıMlt Mabmut p• .. ..mt IDMar tllerinde odalar. 
10- Haydar u.t Ferhat inan .ad• 11 o. tq mektep. 
MUdcled müıay. 25 Bui• 98 dm 17 T-.dl 919 ~ gıaıitt. 
S.llda m.ıa.rnt emllk kiilJll ....... llüilla/edeye ftlolllıditlt-

tur. Taliplerin 1....M ilaale olal ltiil gtitta ... t Oll dört buoalana bdnr 
~yi oDmak h ...-.aa ••vakkate ita ederek. mUıa:yedefe iftink 
etaMt u.... bwabw Evkaf a!ltdar1Ulttnde vakıf akarlar mudttrltlltbıe mtt• 
nıcatlan ilan oluaurı 

Enaf Te mtttt..Ultı hakkında malGmat aJmak itteyenler bu muddet 
urfınd. mtlayede oddtal lilttttcalt ed•ret ectl rnl•U tiporlar nı ıt.tre&illrler. 

J staDIMal illa 4Wresinden: Maııok Ma· 
ritJ• efn N+ Madam Mabel İatok• 

ıian iedknl e,W~i paraya kup ..... 
fera& t"""'5 l*latada yeni oaml teri< 
mı...,,... perıembe pazarı 09dcleaiwcle 
itik $1. U. 55 numaralı iiç bç dlkklıa 
..._ e!ymn maa dük.kin hao auuHI· 
leyhin uhdesinde olup borcun verilaı• 
mesinden d•'"ı 1halei lcat'iy•i iota 
için Gll hlf tİa a"41ide ~· 
vaı ediler* illet Wı8 iti ........., t.İW 
e\·eliyesi )apıJarılt kat'1 ibaJeai iQin yUzde 
bet zam ve on bet gUn müddetle mil· 
Z&.) edeye konulmuf(ur. Hududu biT tarafı 
)&nl bir tarnfı Riiatem efendi ve bazaa 
Ahmet bir tarafı Lazan gayrı menkulltı 
önu \Ol ile mahdut arka aydınlılı havi 
tahminen iki } üz dokıa arıın terbiinde 
arsa üzerine bodrum ve zemin katile be
raber Altı kat tam kir~r olarak bina 
edilmli olup bodrumun zemini çimento 
Ye ) ekparedir derununda Koben efendi 
müıtecirdir zemin katındaki iki dUklr.ID 
halen bü) Uk bir dukklndır. MeakOr 
dUkkinın zemini çimento olup AJltı r.a
raıye magazası olarak Altını§ beg lin 
icarla Ahmet Nazmi beyiu ~b iltica
nndadır. Zemin katı Hau medhılioia 

zemiııi çimento olup mağaza Te bodrum 
methalini havidir. 

7..emin katından mada hanın c;ört ka
tında beher katta Uçer oda ve merdivea 
baılannda Emaye Çini :nualuk teaekeli 
ve mermer ı.arb dört balayı bari olup 
) alnız ikinci kat biri bttyUk iki odadır 
kapılan ve do~ramalar } atlı boya mercr 
venler çimento sahanlıklar çiçekli çilli 
merdiven korkulukları demir permaklıt 

Uzerine ahıap kopeştelidir. Eleır.tirik ve 
terkos tertibatlıdır. Birinci katta iki odada 
ayda otuz lira kira ile Ahmet Nazmi bey 
diler odada ayda onbe~ lira kin ile O.. 
DJ&D Niyazi bey, ikinci katta bir oclada 
ayda onbet lira kira ile Kalemltlr fCec8ıi 
B. diAer bttyülc odada ayda otUI lira kiıa 
ile Meteramidis gazetesi, Uçtlucil katıD •9 
oduında ayda kırk lira ile Halil Alaf •e 
Orhan Beylc,r, dordllDcü katta bir ocMda 
onbet lira kira ile Tomacmr cemiyeti 
sak.indir dijer ılci oda boıtur mu dükkla 
haaın kı)·meti muhamminesi (29,260} F
mi dok.uz bın iki } Uz altmıt liradır. Eoa· 
turat ve ııaireleri bak.kında daha falia 
maınmat (9'ı6-7095) numanh doeyasuada
dır iateyealer mllracaat edebilirler i .... 
sma talip olaalar kıymeti mu•ımeineini• 
> U&de onu nisbetinde pey ak.çeeinin lora 
veın8'jne teslim etmeleri ve 9'Jl>.7·21 
tarlbinde Cumartesi gUnl1 uat 14 ten 16 
ral bdar lataDbul icra daireli Mt1Uyale 
ıubeainde ibalei ut'iyesi icra Jub ........ 

dan mııterileriıı biz.sat ve 1a bil•etlle 
hasır bulnvmalan illD olwaar. 

1 stanbul icra dairainden:_ Arnavut ~ 
yunde Ayaaofri mebalJeeiDde, ApaGfri 

aokatmda klin eaki 4 ve 4 mlke sıer, 
yeıY 6 ve 8 numaralarla mlirak.kam ild 
bap banenlıı elli ciralı muayyen maı.Ji. 
nin temami~ le, yaz on altı liralı dİllr 
mua) en DWhelinia ıtekİI biuede 1• 
bilseli tekrar Uç hiaee itibuiyle bir 
biıaesi, madam Eleoinin bomuıduı cle
Jayı, otm glln mllddetle ihalei eneliJe 
için mevki mllzayede,ye vu olounlL 
Bet yUz liıa bedelle talibi üdetiude olup 
ibalei kat'iyeai icra kılumıwk. IMıe V9 

yll&de beı zamla, on beı gt1D aıddede 
mevki mlizayede~e vu olUDDlu§tur • .._. 
kGr hanelerden 8 cedit Dumanla baM'• 
meubaN, kırk.bir metre OD llDdm .,, 
bodrumda zemini gimento aralık _... 
oc ıı mu.tbah, bir merdiven alb odmı ft 
kömUrlUk, zemin katta kırmla çlai ft 
akta ufak bir sofa tlaeriDde illi oda .. 
beli. t1lt katta bir klglllt eofa ....... 
iki oda iç dolap v• bir tuuı ba'ff olllp 
dahilen n baricea yagb bo1ahdır, elek· 
tirilı: ve terkoe suyu tertibatuıı ll&Tidlr, 
derununda Şahin Niam1u " ili••• 
Ligor efeadiler atiMir. 6 _. • mis 
baDenia ........ iki .... ..._ ... 
tim terbüaM onı,. bı• • ...._ _.. 
ni maku '*" ..... h. lıir ...... .. 
kömtırlök, -a UıilMa •i .... ft 
bir ............. ilü .. - .... .. 
Joa.p. lııiliaoi .... .. ... 2 o ,, ., 

oda bir ......... bel&. bir d... ..... kat.. • .. il .......... .., 
oda _. tido ı ... i ba'ricltr. .o.na. 
adı1ıl ••• ~ A..u. ,.. Apn
bam ... eti •k.irrdir. s.n.- ........ 
;.p Mriblar, elektrik •• terkoe '9rti
lllta ftt'Chr. 

Hududu bir tanlı AJatılri C911d• 
ltoMal1 aokalı ..... RaJo wtılsi .00.-
da .,. Saraf im .... beioe'mi. ve l.kiıHe 
laM&erile ....w.ı....r.._-ıu,...el 
•+.mn418i • lııiD bet ,. Unıbr. 
Tüp olaalarm --eri.... IADİ• 
)b11e)·e muaip ytiıle om.a aia' *'* peJ 
akçıaini muta•.... 21.1.s tai1mM1e 
Nat OD 4örıa. • U.7a Uilr ,_.., 
iara dalnsi nrillitede ........ M-JJQ ...,... d=p 11111118 ... ft ,. 
LitYeuı. m0n w. maı .. ı ._,.. 
....-.ı.. . ...... 

. 

• ........... 829 

....... 4-- ..... - - ,. 
~ ... ~ -

.... .aa.11 ı-... lt.A •lM ı..11 ... '*'? .. .. ::t,oe ... , ...,,, 
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Kolıdnbiga Viva-Ton~I1121\ ı1orta i -m ı iııi tali.diııı edeı 

. .,.~-
" 

~lektirikle imla edilmiş 

PLANO - REFLEKS 

ldsteınl yeni kolu, ve 

15 nümerölu 

Riycı-~eti l'umhur saz hey'eti 
Darülelhan 

1 • 

Hafız Kenıal 

Hafız Sadettin 
. - Hafız Burhan 

1-Jamit Bey 
Hikmet · Rıza hanı111 

KOLUHBiYA 
akltti·ı 111 okuyan şehrimizin medarı 

iftiharı hanendeler 

Me.s'u! lt'!iğil'j; Es.at Mahmut 

Bu m ina, sesin 
BERRAKLIGINI VE iI-ITİ.ZAZilVI 

aynen mulıafaza etmesi itibarile şim

diye kadar iınal edilenlerin hepsine 

faiktir. 

HER YERDE SATILIR 
Unıuınia 

bir·--
w ta ari: Blüınental 
Ratircioglu han : 

stanbul 


