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a e !' Gazi Hz. 
ıHava aç:ılnıak-.ı Marmarada bir tenze· 
t l d . } . il züh yaptılar ac J r » ~ Clll l )TOf! Gazi hazretleri dün öğleden 

il ~orıra saat dörtle Sakarya mo-
Gerginliğe zail olmuş ! torile Adalar ve Ma~mara?a 
na;:arıle bakılmaktadır:~ bir tenezzüh icra. ctmışlerdır. 

ı: Reisicumhura maıyyetıeri ve 

if usus! ıniih\katlar brs- fi meb'usıar refakat etmi~!erdir. 

·-
• : Gazi hazretleri evvell.ı akşam-

ladı .. ! ki tenezzhlerinde Beykoz cıva
f rına kadar gitmişle ve oranan 
1 Trabyaya geçerek Tokatıi}·an 
i oteline çıkmışlardır. Orada bir 
; müddet istirahatten sonra sa.at 
1 4 de sanıyJnnna avdet etmış- •· 
• Icrdir. ı·: R · · .. h h 1 • t f d M"ll L t · Gazi hazretleri ı~tanbulda • eısıcum ur azret en ara ın an ı et meıdtp crın-

Ü balıkçılığın inkişafı ile a~iı~a- Jen çıkanlara verilecek teşkilatı esasiye kanunu , Devlet 
li dar oJ:ırak son senelerde ~stıh- 1 matbaasında basılarak vilayete gönderilmi~tir. Bunlar 
iı sa15tı azalan ~alıkç~lığın ıkya- sureti mahsusada tcclit edilmiştir. 
B sını arzu etmışlerdır. Bu hu- 1 B k' l b' . . 'f • d · · ı: , t ı bankasının muavene- 1 u ıtap arın ırmcı sahı esın e Gazi hazrellerının 

, Şehrimize gelen bazı h:ı-

. ' bcrlere göre Yunanlılar Garbl 

• Trakya Türk-lcri aleyhlno 

yeniden tıızyıknt yapmıin 

başlamışlardır. Yunan hi.ih."'l\-

metl Atiruı ltililf namesi muci

bince Garbt Trakya Türklc· 

rlnln muhacirler tarnfırdnn 

işgal edilen eml~k ve arnzl.. 

lcrlnl peyderpey inde etmlye 

mecbur olduğu halde yeni

den bazı Türk emlıik \"'e 
arazisinin işgal euildiğl bildi· 

rllmcktedir. Türk heyeti mu

rnbhnsası Gümülclnedekl de· !~ ;i~: ~u şmilli servetin işletilmesi : ağzından ( ... Millet mektebinden ~ıkan ..• efendiye, ha· 
ii düşünülmektedir. 1 mma, tarafımdan hediye edilmiştir) ibaresi vardır:. Bunun 
g Dün de b.ir çok zevat .o~ıma-ıı altında Temmuz 929 tarihile beraber Gazi hazretlerinin 
ff bahçeye gıderek deftcrı ımza ı: imzaları vardır. ,t 
il etmişlerdir. Bu meyanda muh- • R ·. . b k ı· h d' · k b ·ı · 'f • · 1 t n mubadele komisyonu esmımız u ıymet ı e ıyenın a ı ı e ılk sabı es:nı 
ı. e ı _ kt d' 
(: reisi .M. 11olştat, bitaraf aza gosterme c ır. 
ıs M. Rivas, hukuk !11üderrisle- ---------~~--------
ı~ rinde Mitııat bey, ızzet Melih Ilil31iahmcre teberru Yansen 

V azlyetf yeniden tetkike btış
lıyan hariciye nazırlnn 

8rıyan, Strczmnn , Snovden 
ve Htrnans 

Londra, 12 (A.A} - AAhi 
lonf erıınsınm nkibeti haltkında 
Londrnnın resmi mehafilinde 
bazı umitlcr uy:ı.nmaktadır .Hav~ 
~çılm~tadır, deniliyor. Malı 
encümen içtimııının ç.arşamhaya 
tehiri hüsnü tel:.kkl edilmi\tır. 

lıhı, 12 ( A.A ) - Dün 
ıabııhın e:ı mühim hadise:;!, 
encti::ıcn!n M. Soıw:den nin 

tcl;fifi Czerlne ı;:ırşnr:ıbsya tehir 
cdıhnesldir. Konfernnsm mesafol 
ln~ıtaa cAr:ımamı~ olup encü· 
lrı'!nlerde dcğil:ıc de hususi 
lllUl!.katlarda devam etmektedir. 
~ı üçüncü !:ıyıfamıçd:ıdır] ____ ..:..__---

Hasan B. 

l! bey, Jiasan Ri:za Paşa, ve lskender zade Alı Rlza B. 
:: Norveç konsolosu bulunmak- H·t l h 250 l b 

ij t d 
ı a la mere ıra tc erru 

a ır. . ·K················ .. ·· .. ·-·· ............... -... etml§tir . . ··············-········ .. ···················• . 

Mübadele istiyorlar!! 
Suriye gazeteleri Antakya ve İskenderun 
sancağı q:"urklerine. Anadoluya gidin ve 11fze 

Adana Alevilerini gönderin, diyorlar 

Türkçe nutuk ~öylenlldlğl için Araplar ortaya 
bir me~~ıe çıkordılM 

AnlakıJaJan bir manzara 
matbuatına nhc.dlnce Şam, Be· 
rut ve Halep gazeteleri bitden 
feryada ba§lamışlardır ; vay ne 
cesaretle siz Türkçe nutuk ı6y-

lersinlz diye .. 

hOtomobil-;~selesi akkında ne divo··1 

Blr müddetten beri .. ~•!:kya 
ve f kenderun sancağı \ r.rklerlle 
Suriye matbuabnın arası aç~mıı , 
Şam, Berut gaıetelerile Halepte 
çıkan olr kısım Arap gnzetelcrl 
Suriye hudutları dahllınde kalan 
ırktsşl~ımızı haksız, manasız ve 
tcrhtyeslıcc hUcumlerile iz'aç 

etrnlye baı!amıtlardır. 
Verilen malomata göre, hu 

hücunllerln sebebi ıu<lur : 

Antakyadn çıkan Y enl mec
mua, bu yaygaraya IAzım gelen 
cevabı verml~ ve lskenderun 
sancağı halkının kahir bir ek
seriyetinin tilrk olduğunu Surl· 
yeli gazetecilere hatırlntmı§tır. 

• 

Hasan Bey 

tı Barut işinde irtlŞl tnhhil.a· 
ndn 

11 
maznun!urdan bazılan· 

ın şirket def terlndc rnukay
Jet hl ~ r otomobi,;ln eski 

ltye vekili Hasan be· 
!~ hcdt~e edildiğini söyle· 
\llklf' . d r:1 'fl!) l olmuştu. Ayrııpa-

en ahiren avdet ed~n Ha
ian beyin ' •.ı neşriyattan 

Bundan bir iki ay evvel An-
takyada SilpiyUs otelinde verilen 

blr 
ıJyaf elle , Antakya 

resmi l f 
b
, . belediye reisi e s· 

me usu te f 
ğ 1 mutasam ı 

kenderun sanc:ı ' 
Türkçe blrer nutuk irat etmiş-
lerdir. Bu zıyaf etin tafsil!tıSurlye 

~ ....... -:;""....-ı::::t .,.._. .... ::-... -s::=tC······--·-· ............ ıd x nu 
fevkaltıde miiteesc:fr o. ubu 
ve Freskolar aleyhinde dava 
ikame edeceğini bir refiklaılz 
yıızmıştL Bu rivaycf n doğru 
olmadığı ıınla~ıtmaktadır. 

Hasan bey dı.in bir mu-
harrlrimlze bu mesele ~ak-

ı ··zıcrı' söylemıştlr: 
kınla şu so 

"Bu neşriyattan miiteesslr 
oldum. ~1aıımafih tahkikat 
neticesinde mesele anlaşıldı; 
hakikat meydana ç~ktı. fres
koları dava edeceğim doğru 
değildir. Ne tav~ih neşret
mek, ne de dava etmek için 
bir karar vermiş değilim. • 

Bu cevap Ozerlne suıup o

turmaları icap eden arap mnıbu
atı, bu sefer daha garip bir · 
galeyanla aynklanmıılardır. Su· 
rlye gazeteleri Antakya ve 
İskenderun Ttıtklerlnln, btz 
Türküı., elbette Türkçe konu
~acak, Türkçe yazaca~ız, bu 
biı.Im en tabii hır hakkımt7.dır, 
yolundaki müdafaalarına eğer 
Türk eniz Anadoluya gidin, 
Ankaraya gtdin, mukabelesinde 

hulunmuılrdır. 
Halbuki lskenderun türk· 

lerlnln hanlerl ve lisanları, 
ahten her hangi bir tesirden 
vikaye ~dilmlg ve Türkçe san
cağın resmi lısanı olarak kabul 

edılmi~tlr. 
Şimdi Suriye gazeteleri An· 

takya ve 1 kenderun Türklerinin 
Adana ~alevllerlle mübadelesini 
musırran htemektedirler. 

Böyle bir mübadele gayrl 
mümkündür. Zira lakenderun 

Dün memleketine 
gitti 

Mimar M. Yansen dün 
lstanbuldaki tetkikatını hl· 
tirmiş v~ memleketi olan 
Almanynya dönm· ştür. 

M. 'V ansenin dostları 

dün öğleyin Serkildoryan
da bir ziyafet vermişlerdir. 

Dünkü ziyafette şehre
mini Muhittin B. de hazır 
bulunmuştur. 

M. Yansen lstanbuldaki 

tetkikatını Alınanyay dön

dükten sonra tespit ede
cek ve yapacağı işleri bir 

teklif şeklinde Şehrernane· 
tine bildirecektir. 

M. Yansenin ne §ekilde 
bir teklifte 1bulupacağl he· 
nüz malum değiltlir. Yalnız 
bazı gazeteler mrafmdan 

yazıldığı gibi bir rapor ha

zırlıyacak değildir. 
Şehremaneti bu teklifi 

tetkik ve müzakere edecek 

şayet mutabık kalırsa bir 
mukavele aktedilecektir. 

Parlamento komisyonunu 
davet eden 

M. Mihaltıkopuloı 

legemfzden bu hususta ma· 

lôm:ıt beklemektedir. 

Parlamento komisyonu 
toplanacak 

Atina, J 3 ( Ano ) - Yuna • 
nutarun Türldyeye mukııhil cevabı 
yarın meclisi nıızzar tarafından tan-

zim ve M. Venizclos tarafından 

tasvip edildikten sonra Anlmnya 
teblia olunacaktır. M. ı\1ihalAkctpu-

loı cume günü muall&k meacleler 
v hahemlik meec:Jcai hakkında iJd 
tMafın noktnl nazarını tetkik 
için parl4mento komisyonunu lçtJ • 

maa davet etmek niyetindedir. 

M. Streyt sefir oluyor 

Atına, 13 ( Ano ) - Sal5hi • 
yellıır Yunnn mahafıli Ankara Yu-

M. Yansenin bu teklifini nan ıefarctini kabul edıp etmlye • 
ancak iki ay sonr yapa- ceği hakkında M. Stre)U iatinuıç 
cağı tahmin edilmektedir. etmttlerdir. Türk - Yunnn muna • 

ıebatııun dahil olduğu nazı\: snfha 

Yansen Strkcçlde Mulılllln Beyle 
g6TÜ{'. :10r 

sancağında 300 bin Tork bu
lunduğu halde Adaııada ole\·ller 
parmakla sa) ı'acak lcadnr oz
lıktırlar. 

Mobadele talebi J enderun 
sanca~ Torklerl tarafından da 
kat'lyyen reddedilmekte ve bJz 
bu toprakta doğduk, bu top-

yOı.ünden l\l Strcytin Anknradn 
vücuduna lüzum görülmektedir. 

( V ıılat. M. Stre)1 aalcn Alman

dır. Kırııl Kostantinin müıa,iri has
ar idi. Hatta KonatanUnin Atinadnn 
teh 'idindcn ıonra yanından a) nlma-

' mııtır. M. Streyt Yunanlstanda 
Alman taraftnrhğı ve hukuku dil\cl 
meıclclerine vukufu tamile mnruf 
hulunmaktadır. 

M. Strc)1 Yunanistanda kırnliyct 

tarnfıannın rehlerindendır. 

Azami tarife koydular 

Atına, 13 ( Ano ) - Yunan 
htikOmetl Türk muvaredatına ltarıı 

aı.am1 tarif enin latblkinc karar 
vermlıtir, 

rakta boyodok ve bu toprakta 
ölece~IL Bu topraklar Tork 
olan ecdadımızın kemtklerlle do
ludur. Memlekete biz.imdir, Şam, 
Berut, Halep arapları ılze ne 
oluyor) diyerek en tabıt bir 
haklarını en m~ru bir ıureıte 
müdcf aa etmektedirler. 

w•- rs ... .-........----·-ı --·-------ı 

Yarın amızda 1 

1 Gençlik sayıf a ı 1 
""---- .................... ~ ... _.. ...... -..... -........................................ . 

dün akşanı gitti 
Amerika darülfünunlarına 

mensup elli kadar erkek tır 
lebenln hususi bit yatla şeh
rlmlze geldiklcr.lnl yazmışnk. 
Evvelki gün Turlng klüp 
nnmma darülfünu mii
deri lerinden Halil Halit J3. 
tarafından yamı Amerikalı 

talebeye memleketimiz "ie 

lnkıH\bımız hak.kında bir 
konf crııns verilmiştir. 1 Ialll 
Hnllt B. Amerlknlıl:ırn bürük 
bir memnuniyetle dinkdik-

lerl İZL\hatı verdikten sonrn 
"Türkler kendilerinden fazla 
bahsetmeyi sevmezler, onun 

için merak ettiğiniz noktnlıır 
'arsa onlnn slz sorun da ben 
ayrı oyrı cc\ ap vereyim l " 
demiş, bunun üzerine Ame
rikalı gençler bir buçuk saat 
kadar kadınlarımızn, ta:ıddiidU 
ze\ ccatıı, lktisndt vaziyetJml1.c 

ecnebi sermn) ednrlımn mem· 
lckrtlrnizdekl vaziyetlerine , 
irfan haynarnızn dnir muhtelif 

su:ıllcr sormu~lnr, 1 lnlil J lnlit 
13. cevap yermiş ~ mi afirlcri 
tenvir etmiştir. Ameriknlı uı

lcbc 1\irk proft:~ori.in izaha
tından çok memnun olmuş

lardır. 

Amerikalı gençlerden 24 
ki~l cveJkf gün Doğazı yüze· 
rek geçmişlerdir. Aynl talebe 
Çanak.kale boğazını da } Lizcrek 
geçeceklerdir. 

Dahiliye vekili 
Anka.r da 

Anktıro, J 3 (\akıt)- Dahl
Uyc yckJli )arın (bugün) 
6 do buradadır. Y akındn t -

dn\ i Jçln A yrupnyn gidecektir. 

im ltnl an 
J)ercett~lrtılz res 

L 1,ckıli M Muıolırılnln Roın 
·ıll:ınl•rında klln 'ıllAs.ndı eıı 

y ı. .... Romıno) u •ırtınd'1 
lilçill' ÇôCU"'" gezdlrlıken ôsıermclıedlr. De· 

k k• hal)an mtlfctlnln mukad 
me ~ L' nrn 
der unı oPluılırına d ) ,;r L 
O ı nl oınuı.lar • 

uçt, )d rczCltrmckıcdlr 
çocu~·Jnu .., 
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Aleksandr Zubkofun hltiıraiı 
Jfa lokantaya girerek kendi- Yabancı bir kuvvet « 1000 • 

florin « riske ı» etmiye beı;i 
teşvik eyliyor. Şimdiye !.adar 
kırmızılar üslf<ne oynaıııışlım; 

şimdi siyahları lecrübe ediro
rum. Top sanki baM ibat 
ederek siyahlar üstünde tere!:· 
kul ediyor, •2000• florin da\ıa 

kaz.ondım. Az sonra önümde 
10000 florin \'ar. On bin florini 
rğer oyıınıı bırakın~zsam ne 
büyük haıııaka olacak .. Te;.rar 

me ı iye,ek getirttim. Dün za
vallı lıir dilenci idin·; bugün 
ise ze,,gin bir prensim. [ğcr 

İsveçli fabrikatörün nasihatini 
dinlemiş olsaydım, eıeklik et-
miş olacaktım. • Danzig > de 
kendime bir !ıiznıet arıyacak

trn, lıallıuki lier ta-raftan kapı 
dışuı edilecektim . Bunların 

hepsi yerine bir banker gibi 
ma,aya kurulmuş ili şarap içi-
yordum. Garson ilana zengin
lere kaqı gösterilen takayyüdiı 
gösteriyordu. 

Venıekt~n sonra salona geç
tim. rvveJa •Viran• :ı scnr:ı 

da valideme mektup yazdım. 
Valideme yazdığım mektupta 

~eraldaki lsveç konsolosu \'asıta

tasi!e kendisine 500 kuron gön
dereceğimi bildiriyordum. Ne 
yapıp yaparak • Rusya > dan 
çıkırak çaresini hulması~ı tav
Ei)'e ediyordum. Eğer benim 
Rusyada olmadığımdan dola}1 
Y.endid:ıi tahtie ederlerse has
talığımı hatırlatıııasıııı söylüyor-

oynuı-orum; ö:ıünıde ne \'arsı 

kaybediyorum. ihtiyatla oynı

yacağıın. 

Yalnız 100 florin siıreceğim. 

lhtiyatk&r olıı;alı; bir kağıt fz~
rine bu kadar nıız yapııı2sı 

karı~kıl değil. Ah ııe olurdu 
t..tbirli davraıısaydımt Şinıdl 
şans yartlıın etmiyor. Vı'.ılük 
kaimeler birbiri pe~indeıı eri
yip gidiyor. Nihayet bin !lor in
den n fazla param kalıyor. 

Kalkıp ekşi bir suratla dışarı 

çıkıyorJm. • Viran • na yazdı
ğım mektup belki henüz •Sto· 
k!ıolm • a vormaııııştır. Halbuki 
b ~ıı parayı kaylettim. Ve Yali-

dum. Bu •lıatırlatmab sözünü, demin p?.rası ! Bcrekft \'rr~in 

mektııb;ııı san;örce açılır hn- daha 1000 floriııim var; vnlıdc

file }·rızmıştım. lsveçe al'det me ı:önderceğım parayı ayırıp 

eder dınez evleneceğim cihet- alaJoyacaı.;ım ve asla el ı.fırıııiyc
ceğiııı. 

le lıcıııen gelmesi l~zımdı. •Yi
raııa !:000 isveç kuronu sen·e
tiın olduğunu bildirdim. Pederi
nin hud~fün ihraç kararı~ı he
ncen refettirmesl icap eyledi
ğıLi de razırorJuın. 

O ak;am • Dnı1i;: • e avdet 
eltim. Pir baranıı gireceUinı ? 

G1ul bir Jrndmla bir• Kok!lyl• 
mi içecektim. tllyır... Belki 
d.ıhn scnra... ş ·mdi ilıti)'atlı 

o!mak i,fyorduııı. 

G rkiııiıı l·irkaç rom;ınıııı 

satın aldım. o~ceyi okunıal.la 

geçirınlye karar vermiştim. ls
vcçt~ okum:ık hevesine kapıl

mıştım, saatlerce ol.ırmakla ,·a
kit geçirt biliyordum. Mflstakbel 
evimde Hıtüpa: e mfılıiın bir 
mevki işgal edece! ti . 

[rlcsi ;ık~aın tekrar • Z .pot• 
trcrir.e bindim. 1 l3yır 7000 ilc
r:ııi tehlikeye koıııııyncaktıın. 

fak~t nkrabamclan aklıj!ım pn
radarı cebimde lıcııüz 600 lıo

rblen fazla para varJı. l~in 

dof.n:sıına bakılma onları iade 
tlmcklij'iirıı icap ediyordu. Ak
ı· bam lıenim içiıı -0 kadar fe
clakiırlıklnr etnı işli ki, onlara 
p;ıralarını iadt etıııekliJıim ka
dlr haklı birşey olamndı. fa
kat akrabam zengindi. Eugün
lük istieale lüzum yoktu. Dalıa 

bir parça kazanacak, sonra pa
ralmm gönderecek veya bizzat 
kendim ı;ötürüp ilde edecektim. 
Zamanımı kaybetıncmiye ka

rar vermiıtim; hudut haricine 
çıkarılıııaklığıın emri geri alınır 

al:ıımaz cStokl:olm• e azimet 
edecektim. Kulübe girdim ve 
ı !lulth masasına do~ru ilerle· 
dlm. V;.lııız 600 florin .• 50 

florin 1 oydum kazandım. 50 
daha koydum. l(aybtttiııı. 100 

f!Grin koydum.. Gitti. Yüz 
d[,Jıa... O da ı:Hti.. Vay ca -
ı:ıııa! A'tı ı üz f:eorlııiıı l.ornıuş 

ı;itmişti. Du zi:;aıı elim ı:csil

miş ı:ibi lıfni ıııcteessir cdiror
du. Bu rarayı ıııııtlak istirdat 
clmeli idim. • Rulet • e dör.
düm ve ı:eiişi ı:üzel oynanııra 

b;ışldıın, Azami k!rıın 24000 
floriııi bulabilirdi. 100 florine 
oynadım ve 200 kazandım. On
dan sonra mütevali bir surette 
hzandım. Yaşat galel:e çalı-
7orum. Şu talii kaçırmıyalım. 

.fliltlln kazancı mı yani 1000 
Jlcrlni masaya attım. 

o;,i top döntrkcn adeta ne
f, ~im lısılıycr. • 2000 • florini 
'; ksa ri lımı nıı kaçırdım? 

Cüzdanımın ı:izli cebine 500 
filorin koyuyorum. Bu raranın 
mukaddes olduğunu zihniı!Je 

nakşetmeye çalışıyonrn. Fakat 
inıktııı yok. yaptij!ıııı ziyana 

. katlanamıyorum. Bakar:ıda bir 
tecrübe yapayım bakalım. 

Bir çeyrek saat sonr~ beş 1i· 
şi ile beraber bir masada otu
ruyorum. Baııkoyı ben ~ldını. 

\'alidcnıiıı rı:ırası hariç ınevcıı
duınun 111siını koyuyoruın. ı~~

i!itlrrınıı aç11·onıın. Kazandım 

lıir daha k:mın.fım. On d3 H'ıa 
sonra öııüııııfo dört biıı florin 
ı · ar. Vay ca~ıı;a !.. Bu defa 
ilıtivr.txa r olacaktım ... 

(;ç lıin !iloriıı vardı. fülki 
iıç bin kııroı:la İsveçe ııirmeıne 
müsaade ederler. D:ıha olmaz
sa Ordro, da l.i halını bana 
lıfıkfııııetc ı:öı.terip tekrar fade 
etmek iş:ıretile iki bin kuron 
verir. Ertesi gün bu parayı ia-
<~e cdniııı. . . . . . .. . . . 

(Bitmedi) 

Su baskını 
9 kişi öldü , 400 
hayvan telef oldu 

Ank:ıra, J 3 (\'akıt)- Zilc
deki su bıı;kını hakkında To· 
kat rnlisiııiıı gündcnliğl ma
lumata g-örc 9 ki~i ül111tii, 
.+ 18 hayrnn tele[ olnıııı, 33 
ev . 4 dcj';lrmcn tamnnıen n 
49 ev de kısmen yıkıl mı~tır. 

r daketzedclere yardım edil. 
mektcdir. 

Varım as;r cvelki 

VAKiT 
14 Atuslos 1879 ··------- - - · Yun.sn meselesi _ 

nin tesviyesi için 
teşekkül edecek ko. 
misyona canibi ba. 
bıliliden /ayini ik
tıza eden komiser
lerin bir iki güne 
kadar nasıp bupu~ 
rulacakları ye bu 
memuriyete Topa
ne müşürii devlet
lı1 Ali Salp Paşa 

Hazretlerlle neZ4 -
retl celllel hariciye 
miJsieşan devletlu 
Sava Pı. Hazara -
tının tayin olu114 -
cakları ve erk.tnı 
harp sabHanından 
lcomisyorula bir iki 
zabit bulundurula. 
cağı işitilmiştir. 

Fransızlar tarafından Y umurtılık 

hakimi münferialiğine tayin edil

mesinden ve ifayı vazife eyle 

meslnden dolayı heyeti mah

susaca hidemalı devlette ademi 

istihdamına karar verilmiı ~lan 

mülga Yumurtalık kaza•ı hAklml 

ıabıkı Mustafa Rıfkı elendl hak

kında yapılan tetkıkaı netice

sinde bu kararın mülga bidayet 

mahkemesl azasından Mustafa 

Rıfkı efendiye ait olmayıp ayni 

mahkemede ualık etmit ve ahi

ren . h!kiml mOnferitİik usu!Ünu~ 
ihlası üzerine hakimi milnferit 

ıayin edilmiı olan Mustafa Sabri 

efendiye alt olduğu taha~uk 

eylemiştir. 

Mumaileyh Mustafa Sabrı 

efendinin (332) senesindenberl 

Yumurtalık bidayet mahkemesi 

azasından bulunduğu ve hakimi 

münferit usulü ihtasına kadar 

mezknr mahkemede ıfayi vazife 

eylediği ve ehliyetine binaen 

mczkrır mahkemenin hakimi 

münferilliğine naklen tayin 

edilclıği ye keyfiyeti tayinin bi

dayeten tayin suretinde tclalılı 

cdilcmlyecrğl ve bu vazifelerde 

devamı müddetince amili mil· 

!iyeye muhalif hiç bir harekeli 

11örülmeylp hüsnü hizmet eyle

diti ve l<eyfıyell tayinde Fran· 

sızların dahlü tesiri olmadık• 

«•mi vesaik ile tebeyyün etmlı 

olm11kla hakkınpaki kara~ın rtliM . . ' 
mültefiken karar verilmiştir. 

§ !(ilisin rraı;sızlar tar" lından 

iş;!ali esnasında polis ınenıııriı.:

ğıuıa tıyin kılııım:ısıııdan delayı 

heyeti ıııahrnsaca lıidemalı dev
lette ademi istil:tamına kara v~
rilnıi~ olan l(ilis belediye ça -
vuşbrından Abtlürral nıan rı. 

Kil 's telediye çavıışu iken kay
makamlığa vakı olan nıüraca~tı 
rc~miycsl ür.erine usulü dnire -
s'ııdc naklen polis memurluğuna 
tayin edildiği ve işbu tayinde 

Frausız tesir ve ııu!uzu olın:ı. -
diği \·e ifayi vazife eylediği 

esnada amali ınilliyeye mulı4Jıf 

lir hareketi görfılmediği ''e 

hissiyati milliyeı·i rencide ede
ctk bir fiilde bulunmadığı biti 

tahkik tebeyyün etmekle ııak -
kındakı kararın ref'ine miıt tef;
kan karar verilmiştir. 

§ Gedizin Yunanlılar tara· 
fından işgalini müteakip memu
riyet kabul etmesinden dolan 
lı~yetl malısusaca Hdematı dev
lette ademi islilıd.iınına karar 

vcrilnılş olan Gediz mulıaıebei 

hususiye varidat sabık hatibi 

Abdürrahman dendi işgalden 

evvel Eğri~öz ıııalıııüdürü re

fiki iken kz7.1nın ilgası üçerine 
açıkta kal~rak açık maaşı 

almakta iken ııııılıascbei husu
siye memur Yekflletine ve 
bliiiharc suvari tahsildar
lığına tariııi, talı\i: suretinde 
olup iptidaen tayin mahiyetinde 

bulunmadığı ve yunaıılılıırın bu 
tayin keı fiyetinde dalılfıtesiri 

olmadığı tebevylln eylemesine 
ve nııımıileylıin kuvari milllreye 
intisap ederek çalıştı~ı ve amAll 
milliyeye muhalif bir h~rekette 

ve yunanlılar ile bir ı:iına teş

riki ıne&aide bulur.maııuş oldugu 
resmi \'e gayri resmi ns:ıik ile 

anlaşılmasına binaen hakkındaki 
kararın rd'ine ınüttefıkaı: kdrar 

verilmiştir. 
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lstanbul Spor .. Süleymaniye 
Terfi müıcab4kalaı ı ve verilen karar 

etrafında f ikirlcr 

1$/anbul Spor birinci futbol la~ımıı 

Geçen şampiyonanın ikin- lup ve 30 lira ceza ile 
ci küme birincisi lstanbul tecziye edilmiş. işte üç 
spor takımı ile birinci küme senedir ikinci küme şampi-
soııuncusu Süleymaniye ta- yonu çıkan bir kulübün 
kımı ıırasındaki hayli dağ- mükafatı 1 
dağalı şekilde cereyan eden Dört senedir fevkalbeşer 
terfi müsabakaları ve bu denecek kadar bir gayretle 
müsabakaların nihai netice- lstanbul mıntakasının yüzü-
sine rağmen lstanbul mır.- nü güldüren spor müesse • 
takası tarafından vr.rilen seleri meyanına girmiye ça-
karar alakadar karilerimizce lışan bir kulübe futbol he-
malfımdur. yetinin layık gördüğü mü -

lstanbul spor, Süleyma - kafat hükmen maglfıbiyet, 
niye ile yaptığı üç maÇın maglilp bir kulübe reva 
ilkinde ve sonunda galip gördüğü tecziye kararı da 
gelmiş binnetice birinci meğer hükmen galibiyet 
kümeye terfi hakkını bilfiil suretinde tecelli edermiş 1 

kazanmıştı. Yalnız reısı tarafından 
Fakat son maçta lstan- temsil ı-dildiği iddia olunan 

bul spor takımında mevkii bir heyet bütün salahiye • 
olan bir oyuncunun istan- tini reisine verebilir, ve o 
bul spor, takımından istifa heyet reisi de her mes'u • 
eden ve Ankarada diğer liyeti tekabbül ederek iş 
takımda oynıyan bir oyun- görüyorum zannında bulu -
cu old~ğu iddia edilmiş ve nabilir. Şu kadar ki iki yü-
lstanbul mıntakası da Öu ·~e yakın faal azası olan ve 
esas üzerine hükmünü ver- menba kuvveti Süleyma -
miş, İstanbul sporu hük- niyenin yüzlerce defa fev • 
men mağlup addetmişti. kinde olan bir kulübün te· 
Bu hu .. kmu··n tevlit ettil'.i kk ıs ra isine hiç kimse mani 
akisler devam etmekte ve olamaz. 
mıntaka kararı ekseriyet 

Süleymaniye mukadder 
itibarile haksız verilmiş bir 

akıbete uğradise bunun 
hüküm olarak telakki edil- , 

mes uliyeti bize ait değil 
mektedir. 

lstanbul spor kulübünün 
ifadesine göre mevzubahs 
oyuncu gerçi istifa ederek 
Ankara ya gitmişti. Fakat 
istifası kabul edilmemiş 
ve o ıat da avdetinde 
istifasını geri alarak ta
kımdaki mevkiini tekrar 
işgal etmiştir. istifasının 
geri alındığına dair İstan
bul spor kulübü mıntakaya 
malumat da verıniştir. im-• 
zalanan zarf ellerindedir . 
Mıntaka ise bu mektubu 

dosyalarında bulamadığı 
gibi hükmünü de değiş
tirmemiştir. 

Halbuki bu mektubun 
gayboluşu bir hatadır. 
Mıntakanın hiç olmazsa bu 
vaziyt>t karşısında bu hu
sustaki tahkikatını tamik 
etmesi ve mütemadi bir 
sayi ve muvaffakiyeti yan
lış bir hükme kurban git· 
mekten ıiyaneti lizım ge
lirdi. Bu şayanı esef hadise 
lstanbul spor gençlitini 
fevkalade müteessir etmiı
tir. Bu hususta kulübün 
umumi kaptanı Kemal 8. 
ıu sözleri söylemektedir : 

M Stadyumda sarı • siya
hı alkıŞlıyarak birinci kü
meye terfiimiz dolayısile 
kulümümüze tebrikler yağ
dıran spor muhiplerine ha
ber vereyim: 

" Is tan bul spor • futbol 
heyeti marifetile Süleyma
niyeye karşı bir aydır ka
zandığı galibiyetler bir ta
rafa atılarak hükmen mağ· 

çalışmıyanlara racidir. 

Geçen sene masa başında 
bir manevre ile lstanbul Sporu 

kündeden ikinci kümeye 
atan bir heyeti , bu seneki 
muvaffakiyet karşısında me
tin ve kavi görmek isterdik. 

Süleymaniye itiraz !arla 
heyetten istiane edeceğine 
bir spor müessesesi zihni
yetile mevcudiyetini idame 
edecek esbabı araştırsa 
daha iyi olur kanaatindeyiz. 
Ne nizami ne de vicdani 
olmıyan bu kararın refini 
bekliyoruz. 

Bu sahada bilfiil galip 
gelenin hakkıdır . Bir ka
rar ki haksızlıtını bizzat 
heyet reisi de kaydediyor • 

Turnuvaya 
hazırlık 

Cuma giinu Fenerle 
Beykoz bir talim mı1-
sabalcası yapacaklar 

Birinci kümeye mensup altı 

l<ulübümüı yani lstanbul spor, 

Vefa, Beylcoz, Beııkt31, fener

bahçe ve Galıtıuaray eylülde 

yapılmak üzere kendi aralarında 

bir turnuva hazırlamıtlardır. 

Turnuvaya iyi hazırlanmıt 

bir halde çıkmalı: için takımlar 

pmdıden çalıımıya baılamıılardır. 

Ônümiizdeki cunıa günü 

F enerlıahçc birinci futbol ıakımı 

Beylr.oza giderek Beykoz ıakuııı 

ile bir maç yapacılr.tır. Bu 

dostane maç btıe turnuva 

~ nezzüh yapmışlardır. münazaa çıkarmıştır. j 
~ +Yunanlılar Türk mu- + Bir lngiliz sporcusu ~ 
~ varidatına azami tarife Manşı yüzerek geçmiştir. ~ 
~ tatbik etmiştir. .A.. b ~ - v Meşhur zeplinin u fi 
~ + Geçende tahliye olu- T -- perşembe günü okyoya ~ 
~ nan Eyip isminde biri, dün hareketi haber verilmekte· § 

~ sirkatten dört seneye mah- dir. ~ 
~ kum olarak, çıktığı yere + Rus-Çin münasebeti i 
- dönmüştür. ~ 

gene gerginleşmiştir. _g -Ot " Hareket " gazeta-
sının müheyyiç neşriyat + Llhide son günlerde ~ 
davasınırı rüyetine bugün hadis olan gerginlik zail f 
devam olunacaktır. Müs- olmıya başlamıştır . ~ ............. ······-··-·--····-·~~ tantik Hikmet B. davasın- •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• < 
dan vaı geçmiştir. + Vilayet bütçesi Ali ~ 
+ Müstahtimin beyan- tastika arzedilmiştir. } 

nameleri üzerine tarh- + Üsküdar Haydar· § 
' ~ edilecek kazanç vergisi paşa tramvayının vaz ı § 

badema senelik olarak esas merasımı iki gün t 
tarh ve tahakkuk elliri- sonra yapılacaktır. ~ 
lecektir. + Yunanın Ankara sej 

~ + Mimar M. Yansen faretine M. lstrayt tayin 
~ dün Almanyaya gitmiştir. . edilecektir. 
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(San'at hayatı) 
.Sesli filim 

Tiyatro için bir tehlike 
teşkil ediyor mu ? 

'talyanın, beynelmilel şöh 
reti haiz draıııatisti "Praıı-

dcllo., sesi i ~iııcnıal.ır 

kında , lıil' 

Londra mec

muasına çolı 

şayanı dikkat 
bir makale 
yazmıştır 

Prandcllonun 

bu J14ymctli 
yazısını şu 

şekilde lmliı

sa edebiliriz: 

hak~ 

Tiyaını, her 1.:ırnan oldtı· 

ğu gibi sinema için caıılı 
bir model.lir. 

Tiyatro • 
canlı olJıı· 
Jl'undan d:ıl· 
ma müteha,·· 

~ildir. Sine· 

m:ı be ancak 
kopyadır \'C 

kopya olar~k 
kalacaktır. 

Sinema • 
sessiz scssiı 

1 \ ,·e ça ıstı~ı 
dilsiz kalJıB1 

"Sesli fi. 
!imler çıktık 
tan sonra, bu Lüiçl Prondello müddetçe, Jıer 

lisana tcr::üıııe edik bilecek 
kısa cümlekrle her yerd.: 
anlaşılabiliyordu. Sinemanın 
bu sırada kazandıgı ra~ bet, 
tiyatroyu tehdit edecek bir 
ınahivette ıdi. Sin~maıııJlr 

tiyatr~ya rekabeti o kaJar 

şiddetli idi ki Tiyatro sine· 
ınadan birçok teknik nokta 
farda istifade etmek ınecbıı· 
riyetiııdc kalmıştı. Tiyatro. 
bundan feci bir tchlikeı•c 
duçar olmamıştı. Bugün ist• 
iş aksinedir. Sinema ıiyat· 

royu taklit ediyor. TiptrO
ııı;n sinenıadnn korknıasııı:I 
mahal kalmadı. Çünkü sine· 
mada, sinema görülmüyecck• 
tiyatronun çirkin bir kop}'iİ;ı 
görülecek, perdede iıı~ırı 
yerine hayalet, insan scsıııe 
bedel mihaniki bir ses Jı.ı· 
yulacaktır. Ilu vaziyet ka~ı· 
sında herkes tiyatroya gıt· 
meyi tercih edecektir. 

filinılcrin tiyatroları orıadan 
kaldıracagını duydum. Çünl.:ü 
lıc;şey sinema olacak Ye iki 
üç sene sonrıı tiyatrolardan 
eser kal mı yacakmışl 

Tiyatro tıkmi, bu gibi 
prop~gandalardan nıüteessır 
olnıanıa!ıdır. Çünkü, Tiyatro 
sinema olmak istemiyor, 
bihikis sinema tiyatro olmak 
istemektedir· Sinemanın en 
büyük munftakiyeti, tiyat
ronun aşagı yukarı çirkin 
bir fotoğrafı ,.e mihaniU 
bir kopyası olmaktır. Fakat 
bu fotoJl'raf Ye kopya insan
larda, aslı görmek merakını 
tı\'andıracaktır. 

Sinema perdeleri üzerinde, 
insan, sahnede oldugu gibi, 
aktörleri değil, bunların ha

reket halinde alınan fotoğ
raf !arını görecektir. Bu lo
toğraf lar konuşmıyacak, bir 
talcım makineler konuşacak, 
bu makineler konuşurken 
fena gramofonlar gibi cızır
dıyacaktır. l\lakineler tekem
mül etse Je neıice aynidir. 
Çünkü perdenin üzerinde 
insan yoktur, hayalet vardır, 
hayalet ise konuşmaz. O 
haİde sinemanın tiyatroyu 
imha edeceğini zannetmek 
dogru olamaz. Bilakis srne
manın tiyatrolaşması onu 
imha edecektir. 

Sesli filimler ancak tı~r 
muhitte anlaşılabilir. B~ . jtı: 
barla her lisan ile ı;e~li f ıh(l'lk 
!er hazırlamak icap cJ~.:e 

çı· 
ve filimler masraflarını 1 
karamıyacak, sinemıı bc)':;r: 
milel piyasa)ı kaybedecek rı 

O halde sinemacılıB1. 
l.enditıl mall\·etmckle oıe? . (' 

gul olduğu gün gtbi Jşık-1 
dır.,. / 

======-======----==-=======-~~ 
Beykoz kulobıı bıU..-,,.ıır halr.kında ufak hır mubyese 

ımk&nı verecektir. 
Haber aldı~mıza aııre F e

nerbıhçelıler bu mıça yeni bir 
ıalumla çıhcalr.tır. H.kem ol• 
rak Mııter Ailen intihap eclıl-

mittir. 

maç için çok g11&el ola& ıJ' 
!arını dalı. muntazam bit 

ifrat "1\tıl«dır. ~ 
Ayni pde Beykoz ye tJJ' 

ktıçlllı:lert -da da bir 
yıpılacalı.tır. · 
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~-bizimkiler?. 4 sene hapis Sergi Yeni tarife 
~cl - -- .. • 1 
y" u imi7.e bir Amerikalı talc· E d · hkum y } ll ,.~·~ !ıeı'eti _geldi. lstaııbulıtn yip. iın ma 

1 
eri ma anınız 

.Jij :ıerıennı gezip tozııyorıar. oldu, çıktığı yere çolr takdir kazandı 
Yc11i f' ·asim· dahilinde 

df·,·l••t le~rl<' t i'lt'rari 
miihalıetlc y~ pıhH·ak 

$ )! ııı= 

• Muharriri ı Çekol - N
e Bcyazıttla Talr9iın ara· 

s1 tda işhycn - şııııdı 1~ • 

liyor mu, işleııııyor ıı u. bılnıi
yonım. Çü ıkü ınfıh re-k ıst t· 

1 
?.

1
1111 talebe birliklerimiı, bım· do"ndü n.. 

ar .. ıı 1 ttc:;~ be-·ıt ercceyc kadar 'temııs· Bebekte Gülsüm H. ın 
~1ııayi birlil! i t:ır:ıf n.laıı .On

labsıtı-.ıy Jisesiııdc :ıçıl:ın )erli 

' ı ıni}•onını. \'alııız mek· \ kl leı)ıılik d- . eyioden eşya ça nıa a 
ın;ıllart scr;,:i~iııi ..'.ün 8750 

kişi ziy<ıret ctıni~tir ıi~ nrctçi!cr 
nrasınJa birçok nıeb'uslarınııı. 

Yeni gümrük tarifesi do

layısile devletlc,.le yeni 

ticaret muahedeleri yapıla· 
caktır. Hükümetimiz\e tic· 

( Anton Paolotlfç Çekof nn hu hi~aııe ı Jeaybolmuş hi • 
k4yeleriJen soyı!ıı;ordu. .Son :camonlartla Çek,of un muhipleri 
larajındarı bı:ı'.urımuş, muharririn ölıimürıün yirmi beşirıcl 
yıl dö11ünıü münasebi!lıle /{US gu::delerirıcle rreırolunmuşlur./ 

• Annc,;i lildukten ::.onra \ lıunhıılnrı, bardaklar \'. S. 
C.o podin ~ idorof 4000 ruble 

1 

peyda oldu. < ;ospoc\in :ido· 

dıği znııınıı uıkıta \ ap r • ı;m 
reııklıterdı:n, ne de 1"' adt

1
:U}'1 ı • 

den Modııyıı ~.ıden 'e \it •nırda:ı 
ıçıkaıı yolcuların kulakları 11: 

- Moda, Moda, Moda! Na
ralarile çın çm çınlal:ın otobi'ıs· unya yüılıııde ayrı bır ma .... un Ey'ıp, dün birinci 

ı.ııııftır t ,... ltıısııı~ ler sııııf gibi onların ceza mahkenıesince dört 

1 
ı da duyuş ve düşünüş sene ag" ır bapse mahkum 

llttaberliği vardır. T tnıaslarlo, - rene bi se!ar<Urr ıı.eıııuriıı i « · 
ııı .... _ edilmiştir. 1 vt:raberlık b ı · · c:.ı k nebi ınalıaftle ıııersup birçok 
lar . es cnır, yenı a.,. Eyip, evvelce de baş a , 'e Yetıi filizler fışkırır. l d k fl aileler gclıııi~tir. Civar \'e miıl-

(t bir mese e en mev u u. l le t-ım·t d' k' b d tıa1 ·attan telgraflarla ser•'iniıı ı e ı}'orıım ı u Son af ve teci! kanunun an " "' flelc basit f'k' h d l { on cc.c:. ~il!'e ibi!iğı t1lrp edil -
t.\fel A L. • ı ·ır en en evve istifade ede.-ek çıkınış, a· ., ~· '" l•ırlıklerini idare edenle· çık· ınektcdir. Zh ım tçilrr nezdınde 
re kat uslanmamış, gene g<l:niı v• maksat hasıl ol· sergi kvkaiôde bir tesir ı•D -
llıtı,tı•r tığı yere dönmüştür. mnktadır. Birı;o':< lıaııımlar "I'· 

cari muahede yapmıyan 

devletlere azami tarife tat· 

bik edilecektir. 
lngiltere, ltalya, Yunan, 

Japon, Lehistan, F enlindi· 
ya hükumetlerile mevcut 

muahedeler f esnedi imiş, 
yalnız fngiltere ile bir iti· 

'.nira:-a konmuş re bu pıtra rof, bunları raflara yerle~tir· 
ıle htr kitııpçt dul.kanı nc;mı· mek için u~ru.,ırkcn çok se'. 
ya knrar 'crmi~ti. Gospodin diği !\lihailO\' ·kinin on ciltlik 
~i<lorohııı otur<hı~u ~ehirde kitaplnrı du~tu, biri-.i l ... encli 
böyle bir kitap~·· dukkanıntt bıışına i abet ederek epeyce 

Ç

ok ı'htı' d lcsı'nde dtıruı> ta k~h ,uı.arı. 
) nç Yar ı. eC.":tttı. bir knçı da \'eni m:ı .. n 

Ahali L-ehılct lçi11<le yıı· IAmbolonııdan bin;inl kırdı. Kısıklı)•, kôh • kadeı ıııüs>dc 
v•rlanı yord tL ihtiyarlar ha- Go podin: edtrs< - 1 ı.ı darı»ı•>" • ya' ııl 

leri kastctıııı> onını. BalıscJece
~iııı otoıııobıller, Ü kudıır is!<t.· 

m•mda terlemek. memurlar • - lln muharrirler dt bu Kadıgö)fı :e işlife.ı 1ı<ı7nk dü

7

.o 
votka i çm<k ve lskaınlıil ı ki taplaa n i \ c bu kndıır ku lııı kanıroııtUtrdcıı b ıhsrJ":;oiııı · 
oyııamııkln vnkit geçiriyor- yo1.1yorl•rl. , örk l>Ü> ıe Br!ı'< tırı!ı< k• • 

takat ct· - lnka" r etmiyor! · ı ' ' · d'd ~ ' unku gazelelcrdc oku· · gıc e:ı çı •. ar.wı şıııı ı tıı mıra 

1 

Ukııın bir habrr btni iki Kadri isminde on beş yrrli eşya>• almklarıııı ye~di -~<:sür arasında bı~aktı. Biri, yaşında bir genç, Unkapa· ğrrine teıııin elıı<ekteJir. ı .ııe- lôlname yapılmıştır. ."'«ikalıların şthiri sade ter· oında bir gece kahvane- biler S.rgi lıryetinl tebrik <I· Hükümetlrr yeni ıüccari 
tunıanıorıa yalnız dol•şmaların- •inde kaldığı hemşerisinin nıekledirler. muahedeler için peyderpey 
~" Reliyordu. Aıııerikanın cebinden kırk iki buçuk Derece kazananlara ınüracaaıta bulunmaktadır· 

lnrclı. Kııdınlıır ~nl>ııhcan ak· Diye mırıldandı ve lıHlcict- rışmış gibi olan ol.üt. ı11al ıl:ı -
şuma kııdar detlikoôu ~Hpı· k· bi,•im kitaplar• raU:ırdım · ı· ı , 

1 
rıııın 011 hayır ıı ıı:ıleilerinc lııc 

) orlar, genç ktılar kendilı!· ıncıır( 1·• ·P erle h:ı~hpırak bir 1.d~e\•c attı. ! bındiıri7. mi? Ve > ~ı ut biıııp re 

rine miinıtsip lmca bulm~k · J için hin bir hulya kuruyor· Aradan ı.,,, bir 7.8m•n dolııp ı. ııarcktl thnc i i,ı ı ıardı. ~cçmişti. Co<podln 'idorofun yarını sa•t Jıekltdı."'11 sonrı 
~rınkı salıiı>leri demek olan lirasını aşırarak sabaha d l l k g "dd" ·ı ma aya veri ece lar ~ıç tıesil, bizim gene ııesliınl- karşı savuştuğu 1 ıası e · 

:'.: ~ıılara vtreceği telkin göı· dün birinci cezada muha- \'erli ır.athır fCrflisi ıdc d.- 1. •ı• l ·tıe.11 ı'I 1 k edı"lmiştir receleri ta~·in irin bir J. ri he\·. DQI iZ İT851 

L' dukUnmın ) um ba~rndak\ k-lı111 nı' l·ı·r şoför nııı" in·jeı. 
,,ocnlar knrılıınnı ddnıyor- 1 ki 1 1 . >n rn >ır knhnh:ıt )'lİ?.tındcıı • l'1! 1<1~· lardı . t:vlcrdc geçim~ızlik, t 1 l - Kalkımı) :ıca · ı, ~ ' ne yo uauyor 'c <lükl,ı\m ~ -~ sokııklardıı pblik almış )'lİnt· satılıyordu. Co ... podin Sidorof içın koca Anıl>:t uıur .rnu. 

n' 

.. t" ~ l • .. ı c .. • ı ' • ıı"ı ol m hır il tarı-
lııgilız lirası dün taı5 de a-İti~ c ıııcmlckeliıniıe baknı• ı eme • , , , lıö tr. Yalnızlıklar. Tarahnıızdan Kadri, cürmunu ikrar eti tcş:<ili tekarrfır cıııı:ştir. Bıı 

_'le bir tedbir atııııııadığını etıniş, ayni yerde kaldığı oeı«l derece kaıanaıı s>n'atklr-
tosti'r li · . . bı'r kimsenin emniyetini fara ve ıııiicsscselerc ıııadaly:ı· 

Oick· 
1 

· sui istimal ederek bu ciir- lar \•emekli'· 

çılınış: JOl 5 kııruş 10 parada 1 
im pa ıımıştır. 

isti'f..raıı dahili 96 buçukta 1 
acıtın ı ş. 96 on iki buçukta k:ı.-

u~ u. !fO' u1.ı~unmcclcn hu dtıkhanı \ ~ .... n .. e • " 
C:<1,podin Siıloroll:itııpnııc •ldı, o ~lindcıı itibaren ,ay, ıı• maruı k•IJ1n11 ııı 1 

içi ıı ınının-i p lıi r yer !, i rıılıı. kah\ e, ,kcr ' e eın"11i arı :il c 1 ı tcr l •a !de ı ıı ı a "ı ; ın •ru 
dıktnn sonr.l .\lo~kO\ <ı) a ~it- me~gul olımpl hıı~l,tdı. \hş ~ 

1 
ar:ıb.ıl:ıı ııı s.ıiıipicrı b.r "

11
:;,.1. 

• ı .· • h · ı · 'crı~ mukcııımcldi. .. f·' :ı tı: C~ı-1 ycnı mu arrır crın lbflurd:ı hiç bir k't' ahrak hu l~ı >·rpnıı orl.ı. ..., 
_ · gı ıçııı ü7.fıldüın. 

Citr • ı crssür, gururumu ın- _ 
it ı. s,~ebt şıı: Aıııerik•lı gen~ ınü iılediğinden, dava ağır 
:· •<ııınelihisarıııdaıı ı"rıır• cezayı istil••m eder ınahi· 

Vihh·ctlıniziu hiitt·r.~i . ~ 

Vilayeti11 929 bütçesini ait 

olduğu vekaletlere tetkik ettir· 
mek ve icabında iıahat vermek 

üıere bir kaç gün evvel Anka· 
raya giden vilayet muha ebei 

hususiye müdürü Cemal B. 

dün Ankaradan a..-det etmi~\r. 

p:ınmıştır. 
e;erleri!e ve mektep kitoplıı· 1 1 

P knl- • 1 IJ t d• rJb.ı ~lw 
rile dolu andıklarla dündu d~nmı:;-tl. c;o. podinin çok • \• ı."f ıa l! '\lr ~ 1. " il 1 .. , • 

tlti Pı.:,ırohın ~,c;i bile rıwk ıııu::..'\dt'sıııı aıc 
1 

• 

(:o nodin S.idorof biıtiin bu · , ı ı ı s" .,f _u,ereı. Onl"r" yette görülmüş, maznun 
~ geçıl'işler. " .. 
'r tek o1suıı ·ı fırk i?tırak evrakile birlikte müstantik· 

:~filemi~. lı\csclenir. ~por ta· liğe gönderilmiştir. 
; "d"ı ~öriı•ıüşfı ve kadar le· Türklüğü tahkir 

1.;ı P.u ~ fü:ııc işini elbette tek· Manol, Herant, Niko is· 
\'.r ~·e i.darc ~dc:ı bir şahsiyet nıinde üç kişi dün birinci 

~a hır 1iiınrc vardır. Olı:tl<lc cezada Türklüğü tahkirle 
:l!ıl 0J1:~or d:ı hiziın }iiziicf:· maznunen muhakeme edil· 
ttııııızdeıı lıiı; b:ri lıab~r :.inli· nıi ... lerdir. Muhakeme şahit 
)Gı B ı . 1- l . • · ll r::ıd:ır denı7. ktı ur. cı ı· \ celbine katmıştır. · 
ttıil' b ~ d ~·ı b · ogozı egı onun on eş ~iıı,ıı kere daha hfıı ük açıklık· l Hikmet B. vaz geçti 
arı - - -1 . 1 .. H k t .. şan 'ıı-;;ucu crıınız vnrı\cn are et 11 gaze esının 
:İ\ı ı Au.~rik:ılıl:ır bu nümayiş· ,miiheyyiÇ neşriyat davası· 
er.ııa~ )'alııız k:ıhtıl:ır? Neden nm rüyetine bugün üçün· 
raı ıı•::,:Z bıraktılar?.. cii ce7ada devıım oluna· 

• ı .or i::ıy:ıtıımıın iyi tşliyen caktrr. . 

Cemal Beyin vilayetimiz büt-

çesi hiç bir tadilatslı kabul 
edilmlı ve iih tasdlka arzedil· 

nıiştlr. 

Hayvan borsasında 
Hayuan borsasında diin in· 

tihap yapılmıı, Rıdvan B. reis 
olmuıtur. 

Altın 884 tfır. 

-- -
Memurlar ve kazanç 

vergisi 
11:ızirandan itibaren nıemur-

lardaıı kazanç vergisi l<esiltne

nı~i t :ıkkında İstanbul \'il:iye-

tinin Maliye vekaletine nıiira· 
caatta bulıınduğımu raımışt:k. 
Bu defa maliye vekaleti bu 

müracaata menfi cevap ver-

qıiştir. 
Bu yüzden Yilayct Şurayı 

devlete müracaat edecek ve bu 
kanunun tefsirini talep edecel:· 

tir. 
L· d H k 1 h K d 1 Si~orta sirkt"'l i 

ıı ııı:ıkaıı:zn;:ısı var sa111yor unı. .. are et,. a ey ine" a • ~ • l~ ı ıeııa işleri, btı 1tötiı ihın al riye H. iı' iftira eden irim?. ! Zt Abidan Fay er sigorta 
Ôt):c: ıcri glirdüide:ı sonra içiın· \ vaıısından dolayı bu tah- ,ırketi faaliyetini tatil ctmiıtır. Vilayet fırka kongresi 
d<I 11 kikatı yapan Hikmet B. _._,,.,., -. " ıliıııa ı da "'" cı. )1 İİ ~I U htlı•ııı k l'İ il 1. :ı zat it' C •• 1 1. ı ·. nahi l c, ocak, J,ıı. 

Aıucı ikalıhr iliınden, fenden tarafınd•n bir dava açıl-
H

'k t B (lazete , cı ,- · 7.a kongrelerine iıniimiız<lcki 
>iıad. srora ı.ıı ııı<I ,,,..en bir · ınıştır. ı nıe ·• o • 'hl~I 

nl
·n kendı'sı'nc. hakaret kas· Malı·ve "e'-ıl tl ·t" 1 c_diil n'. ı içinde hnşlımRcak 

"1.llt<tir. Rridcuınlııırları sok•k· , • • e "•Y""' • ti olmadığını l>''Zihen yaz· yeni bir tamim göndererek 'c Unııııucn·clc kadar de· 

'ı-• geçerken kim~ he~ ecnrıları· d 
ması üzerine davasın an mo.ıahtimln beyannameleri üıe· 'ınn cdcL-ektir. llildhaı e An· 

karndıı umuıni bir koııp;rc 
lllcl;- fakat bir Deınpsey, bir ,.. r . vaz geÇilliştir. rıne ıarhedılecek ka7.anç vergi· 

.:~'.;;;;~ d~'::l~~ı:ı;. :~~~;:ı;; Devrolunan para sinin cneltk olarak ıarh " ••· 
Y>rıtacak bir" ;;ddetle birbirine Eytam sandığın• ait nıu· hakkuk ettirilme.tnl tebliğ etmiılir. 
Çarp.:r. • amclatm tasfiyesi bittiğini 

1 ).:ıı.ck istiyorum ki Amerika· yazmıştık. .. 
l.ı 

1 
ı lıu yü:-ıııc 

111 
nsabakasın<l:ı Aldığımız nıaliimata go· 

Yalnız bıra:.ı.ıakla tatımirıinıiı~ 1 re, sandığa ait 400,000 
<lc-ıı c;ok d:ılıa biıriilc bir kazanç liralık istikrazı dahili tah· 

1 )t'rileı· i<_:in permi 
ıuü<ldeli hiUi 

Rusyaya scvkedilecek yerli 

aktcdeccktir. _..,.. ·---
llaydarpaşa ırnnn :-l)'I . . 

1('1 ll 
• 

Üsküdar - l faydarp:ışa trııın· 

vaylaı ıııırı A ,·nıpaya sipariş 

edilen malzemesi kjnıilcn şelı· 

riınizc gelmiş ve 1 la)'clarpaş:ı kaybetıik. ll•ri bundan soıırosıııı 1 vil3tı nakle tah,·il edilmiş, 
•ı:oııa edeli'><~~ diğer paralarla birlikte Em· l~k bankasına devrolunan car isıniııi ka)·dettirmiştir. ... \ rılıhmıııa çık.ırılmıştır. 

5Q0,00o lira banka kasa a· Ticaret odası idare heyeti 

- _ rın• y•tırılınıştır. bu sabah loplaııarak du mesele 

Malzem" gümrük resminden 

muaf olduğu halde emir giinı

rüğc tebliğ cdilıftedigi jçin 
şimdilik depozite' verilecek 

ve güınriıkteıı ~tknrıl?.caktır. 

Malzeme giinırükten çıktıktan 

sonra derlı,\I hattın vaz'ı 

( 

irtişaya dair hakkında koııuş:ıcak, öi;leden 
V ~""'k~... ~ h sonra da oda rnec1isi topl3ıın -

\l.l?> M'R. = Barut i~iııde irtişa ta • 
~--avukatı kikatında dün de n~evk~f- caktır. 111 • -

f\• f' 15•k § • d Jak fresko Ef. dın· 
e alet yüzünden \ar .

1
°0

. ·tir Bazı defterler· 
Elhise 'erilel'ck 

ı. --:- -- lenı nıt;> . tk'k' 
daydar l'e lrfan Beylere: deki hesapların te ·ı 

1 

ı l\rkad:ııın"~ "" •ııntle kefil üzerin• yeniden ~aşiı~aıı 
0 duaunuzu arıkra anlatmıyor- . . \ daha hır ınud· " " ıstıcvaP ar 
:u•ıı.;ı. C:~er adi kefil iseniz de __ t sürecektir:_---
•t> 1 rnuame!e::..l tan11unen asıl -,__----- -k-r 
Lcd ı k , ı D-nı"z)ide fC c 

Şchreınancti rnmirııtı ıniicc· 
madiycdc Ltihdnm edilen 
c.lııiıni nmclcyc elbl c 'eril· 
mc~fnc kanır yernıi~tir. Kut· 
rnnlı ,,o ... alıırdn çah~an nmc· 
leye de clbi-.cden bn,ka bi
rer ~ezli.ık verilecektir. 

.-e,ı::+~-

es:ıs 
resmi yapılacaktır. l lnt 

şimdilik Tıp fakületcsi öııüııe 

kadar yapılacacak ve Haydar· 

p3şn köprüsü yapıldıkt:ııı soıırn 

tiardarpaşn \'C Kadıköyüııe 

kadar temdit edilecektir. 

t· oıc .. i kitnplarln bcr.\bc::- ha· ~aıııede lı.'\l~ııı '•
1

' 

111 

•• 

' !-.ırm:ıı. ıçın ı,om~ıı dul,- etnıcıııd!i, a'ıalı}<' ı}I ııııı:u . kicaplrı raflunı camek~inlnra ıu ı · . • I tı ıc 
unc.·ı) n ır nı > l:\ t: suttlmı ... tı etnıegi tııalı'nn elı ıı,l :- r. dir.di. Aradan liç hn{ta geçti. k b' 11 J 

J b .. a • 1 •O'JlO( tn li:ılbukİ 011!:ır l':ı}r 'il )('f,11· kita1laneve hcnuz !,im .. c uıt- "imdi "tıbaplr..r c · 'ı· 
rnmamıştı. (;ospodin .'idorof idorollıt ~ürıı::-tuklcri 1.am:m ro ukl ,.:l 

j "I • 1 • miiştcrl bekliyor, M lhııı IO\ ,. ynııı lı ptıı: _ I' ı liııı ~; cahı oku- Je kı oal ı•ı. •ki ""

1 
' 

kinin romnıılıırını oku' arak dunııı mu 1. dire : ııraı ı.11 ,., ) ortıö ı ııııı 11

11 

"" 

1 
· J • • • 11 't ı rrı ' 

Sidorof: mrn hır a} 1
1
11·1 111 ~· 

sıt...mtı ... ını tı\ utıllı~a çalı-:ıyor
du. 1 Jcr ~ıbah iı ai bn~ı ) ır
uk, ıt) akları çıµ\ak bir kızca· 
ıtız ko~nrak geliyor, iki ),u· 
ru::hıR ~irkc istiyordu. Go• :>o· 
din • !doroi, dükkanının dd· 
diyetine U)gıın ohm) ,ın l>u 
miıracaKra 111.ıyor: 

- · ~en kapıyı ~a;.m.!ın! 
galiba! Diye kiıçiigu ko\Uh· 
yor, diıkldndan c.lı..,arıyn t.g. 
ratıyordu. 

Tnnıdıkinrındail birisi teSU· 

dii ren yolu dii:;oiiptc lı.ı.tır 
~ornınk için kit:ıpnncyc ı:ğ;· 
rnr:ın Gn. podin ~idorof bu

tlin ciddiyetini t:ıkınl\ or, rıı f • 
!arın biri ... indcn Pi :ırnfun bir 
c erini indirerek tozunu .m. 
yor: 

-- Bu, efendim, çok mu· 
him bir kitaptır; bu". efen· 
dim-. 1n.;;an bunu okudu~u 
r.aman ~a,ınp 1,ıılır! 

'Ot 
Kitapların hlr tiirlli sanla· 

mndığını p;orcn (:o:ıpodin 
idorof, guniın birinde l\ loc;. 

ko' :ıya bir sipari~ \'erdi. Bir 
h:ıftıı onrn kitapancye bir 
çok kurşun kalem, def
ter, kAP;ıt... \'. S. ~eldi. () 
günden itibaren :ıra ıra ço· 
cuklar dukkana uğraınıl 1 

bn~ladılıır, hamı bir gun 
co ... podin 'iclorof bin ruble 
kırk knpil.lik nlış veri~ bile 

y:ıptı! 
Bir gun ı.ı;ene peri~un kı· 

) nfctll kliçuk kıt. ko~arıık 
hrt:ldi 'e (;o,,podin Sidorof 

ftdetl veçhilc: 

tRtbık . ._u orlır. 
Ôh·lllC gıliu•1:~ 

- Hıt)ır, o1,umııdıın· oylc 

~c~ !erle nH'lkııdar olmtım, hiz 
ki\rh i~\crlc u~rn, mz! 

Di) c cc' .ıp 'ermektedir. . 
1 1 ı ~· 1 t ~ •3, 

Oec:eıı ~ ... ıı 1ır l r 
1 

• 

1 

. t ıc re . r> 
l.:iıçül bır şıii.•)r 1 

o1nrıtk 

\ 
t 1 ı Dc:dı. 

-- (..ıılllll l ,cı ::.C )il • 

1 , • t 
\ V.! 1.ıc; :u >l· be\ '

1
' Lahitle 

l Üsıarafı 1 ine• aayıfamızdadır J 

Dun den itıbnrek F ransır. , c 
lngili: mütahossıılar. temaı ha-
line gclmiılcrdir. Davetçi de\· 
)etler arasında yen\Jeıı hu;o.1 

surı>lle Röruşnıder vukuuna ın· 
tiıar cdılrnektedır. Umu;ı.i lnll· 

ba, gerghıliQin uıl olmak üzre bu-
lundu~u mcrkeı.indrclı:· Ve J'vl. 
Makdonaldııı ıcl~rl''ı hakkında 
bu gihl hsllf"rln beyndmilel 
'-onf erıın:ılara alııktn olanlar 
üz.erinde hiç bir tesir y11pmıya· 

~ı r:ıutaleast serdolunmllktadır. 

Lrıhı, 12 (A.A) Sabah· 
lcy!rı molı komisycnun i~Umaı 

nihayet bulduktan rnnra gergin· 
lığln zail of du~una dair ha ıl 
ohın intiba ııiya t komisyonun 
nkıama doğru vukubulan içtima· 
ından sonra kuwetlenm!f:li. 
M. Hrndcrııon ile M. Strrc,. 

m ın teknik kom!syoaun \'az.i!e· 
sini tayin etmek için pı ın 

göı lişeceklcrdlr. Bununla beraber 
rehine olu&k ı,ıpl edilen Ren 
arai' lsi:ll:ı tahlıyesl için derpl~ 
edilen tcdhirleri tatbikı 
husu unun Yot.r.g planıııın es•~ 
!arı dahılındc (amirat me9Clesl 

hakkındn umumi bir ıtılAf 
husulüne tıbi o~ınaı1' ht'i surelle 

kararlaşmııtır.' 
Nevyork, 12(A.A.) -Ga:r.e· 

teler, M. Snowdcn in hareket 
tamnı ıtddetle tenkit ctmektedır. 
Hcrald T rıbnn gazetesi, bu ha· 

?'"1/Jıt 
I I 

- 1 

Mısır hakkına 

h ~ u uııın ar aas§ınıı. aıey· ' k 
tl'de }apılmak lfıiınl v~ ıaru· f b .kAll yapdaca 

t d O n - Yııll 
_' r ltlra~ ederken bu nokta l)eıı!ıll ı 2 (A.A.) . . 
"'' · d J h l k 

1 ı' urnkıle 
T(•hliğ mcınul'lukl3r1 

Defccrdarhkt.1 tebliğ mc· 
( Kari n'lektubu 1 

- Sen kapıp şn.,ırmı, ... ııı! 
l)j) c ba.ıtırmnk için njtzıııı 

açtı, f:ıl,nt kızcıığız hulttrdı: 
- Bana bir kııpiklik k•l~ıt, ı 

) cdi kapiklik po ta pulu 

rekcli mesleki blr sulh bozan· 
hk olarak tavsif etmektedir • 
Ne,·york Tıme! gaır-te ı M. 
Sno~ dıan in btr ınurahha• <kğil r. ın l! i11arna u unaca ıınız. ve n1ch'u .. ınrırnızın ~ ..:.aa • da c:eh-

k ~n bu wı.iyeıte sizin yeni akteôilen bir içunıa '' ~ 
t·Llın alcyh!n<le takibal yapı· l b' ııra sermn· bı)lı . . 1 h kk ' rtmiıcle 400 ın l 

d "'•" lçm a>tl borç u a ın· 1 'l'<ii bir şoker fabrikası ıe~-
nk l 'akiLnıın scınere.slz klmıt " l t r 1 kararlnştır~ mış 1 

• •••••••••••••••••• 

o rn ;ı ' lfiz d ••••••••••• .ım ı. ••••••••••••••••••• h kk d da 

1 
f Jı~·rınral ı.n !Ur••'""' icı ay• dotr uya kelilltr • '" ' 

>ıldtrıı.ck için hiz7.at gitınenlz takibat yaptırabilir. 
\'eyn bir ''ekil göııderrnenlz icap Eğer siz. müleselıil kefil ise· 
t'd .. rk • k b l d b ı..ı.b ta tııtul· en ııi7. Kanunun a u e e· niz borçlu gl 1 taıu a 

ını} ec:e~i bir •mıule müracaat mtı! oluyorsunuz. 
ttrmv hul1,1nuyorsunu1 .. Maamaflh Manevt t.arar hakkındaki td· 
ı,ilhs ı · d ı. e lı~ımiı. itıraz.ı gene e'r· dialann dinlenilmesine ıma.ln 
tne} an etmek mümkündür. yoktur. Şayet bir kanunsuıluk 

tlır de mlileselıil kefalet var- • ı· et. bunu 
Üu kı hu ıakdirde alacaklı, borcun yapılmıt lse mes u ay 
ödeııme uruauı 1ıeliııce do8fudın yapan ınemW'• aittir· . 

murlnklıın için ııç1lım mii ... a· 
bakıı imtihanında IUıh;;ar 11. 
, c Hııdi, Fuat, Remzi, 7.iya 
bevlcr kazanmı~lar ,.c 'a1.i

fc}~rinc ba~lunıı~lardır. 
• ••• 

\'aı ge~ilınedi 
Şehremanetinin tel< taksiden 

sureti kat'iyeJc \'azgeçUği ya
zılıntşh. Muavin ı ıamit B. dfııı 
bir ınuharririmize bunun doğru 
olmadığını ve emanetin belıc· 
mehal bu işi halledccc~iııi 6Ö)'• 

ıemiştir. 

Kayıp aranıyor 
Orhangazi kasabasınd:ııı run

cahtar zndelerdcıı ~ptullalı oğlu 

geredeli Ahmet k,yıptır. ken· 

disi sekiz scı 1;.; e\'ve.J topçu ~a-

\u,luğıı ile Cebelde Sait paşa 
nezdinde gorülınş ede ondan 
sonra hiç bir hıtber ahnaınaıınr 

tır. 

Bilenlerin insırniyet namına 

Sıhhat yurdunda miıstahdeın 
Aliye haıııma haber vermeleri 

rica olunur. 

'er! 
O guııdcn ~onra Gospodin 

idurof dul.kt\nmdn her cin:ı
tcn pllll.tr :mtmty:ı başladı, 
çok geçmeden diikkAnında 
çocuk O) uncakları, bebekler, 
da' ullar, toplar peyda oldlL 
Kicaplnr sanlmı)Or .. a dıt o
yuncaklar. bilhassa bayram
larda epey satılıyordu. 

Gospodin Sidorof Mosko
vaya yeniden ,;parlş nrdt. 
bu sefer dükkanda _.. 

f aknt L:r Jılttat6r R"hi hareket 
ettiAlnl ~aııyor. Baltimoıt> un 
ga7.etı-sl ise lngilırlerln ekııertya 
d!Qer devletlere f ea.kirlık Uı\'· 
siyesinde bulunduklımnı h.tır 
latmaltııd r. 

Lihi, 12 ( • .\. A) - Belga 
ajansına nazaran, Belçika, fıaıı· 
.. , lng1l~re ve Ahııanya mu· 
raiihulan yann vazı,etl tedclk 
edccekt.rdh. Y ubrda zikri pçel' 
de.Md.tft hark:lye uarlan 
.k,am• dotrv ....... --'" 
tpo1anacMJrir. 
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( Çorcçil) in tit ~~~J 
atıratı Müsademe 

1llcırn. 11zzı lıcırelJe(eri 
TJanibalirı rıiçin nıağlıip olduğunu biliyo -

ruz da ıllarn 1Jtuharebeleri11in ne içir 
kazanıldığını bilnıiyoruz 

-42-
Harpten evvelki Alman 

hükumetinin, neşredilen ve

sik;ı \"C lmperator 'arayıııın 

wrillcrine µ;öre nazarı dikkate 

aldığımız ı.aman, meseleyi 

_.,lman milleti~ln hukmüne 

tıırakınuk icap ettiğine kani 

oluı oruz .. \iman milleti unut

mamalıdır ki Fran'a Rusya

;·: ı ıı!ııız bırakmış 'e mua

hede ile reahhi:dtindrn 

kı aı:ar t·tnıi;, elhasıl bicar,ıf

lıı ııı il :' n etmi~ o\,;a bile 

j':ıri,r<:I i :\iman sefiri hu 

hir:ıra[Jı~ın teminatı olmak 

tiz re Tul ve \' erdun kale

lerinin re,Jimini isıiyecekıir. 

1,"ımku, lılıkCımcti ınctlıua•ın

dan hu v adl<k talimat ol-

nıı~ltr. 

* hıır•bl!... Bu 

l 111t~ı::1 1hnıp;ının hiitıin 

İ-t•\\ctilc ~irdij';i yoldu. 

{Jn be~ nıilyon ı-;Linp;li~ j 
h1>rii gilıı sadık, cewr \"e 1 

1 bi'1i lns:ır n l(ii~slinc aplım ı 
1 

::::~riiçiıı ,;,l~:~'.~ord:~çn:~;:iı: ı, 
ı: rıın~ız erkanı harhiye~i a..;ri 

narl)i :hatı~ edemcnıi~ti. l\1r

mızı nı:ı\"i (inifornrnlılar dur

mad:ın ileri acılıyor \e nıit

;:ılyıi.<!n:e tnfenklcrin nteş 

lcrini g i'- 1!,ıi-lcrik kar~ılıyor

brdı. A 1 ıl'an miiste\"liler mti

dafa:ının d;: biitür. istifadek-

rini h:ılz bir halde ilerlemek

!~ dcı an' edip ırlardı. 

Fran'1Z onh•Hıııun en ~ii

zitk \C en iiml•b:ıhş ohn 

:.abıtleri hndtıt harplerinde 

lrinıi~lcdi. 

Bu danı tn miitlıiş dııva 

lıt:tııı ordu. Frnnsızlıır, mtis

tevlikrin kur~ıııılarıııı ; i yerck 

toprakiJrını nıııd:ıfııa tdiyor

Lırdı. Dahil cv,·el :'\atakla, 

, c illançuriclc tekerrüı eden 

hadiselere ehemmiyet veril

miyordu. 
Tarihte hiç bir jcneral, 

jeneral Jofrun elde ettl~i 

fırsatı ihraz etıııcmi~ti. Jolr 

mühacimlcrc yalıııı şt: >lizleri 

siiyliyecckti: 

"i\Juhacimler ancak hücum 

edebilirler ı·e kur:uııların in

rnnları telci ettir,ini, fakat 

toprağın kur~unları durdur

duğunu anlıyabilirlcr". ı 91-t 

senesinin Fraıı>ız askri, as

keri kıymet ve demirden bir 

milleti muhafaza edecek her 

~ifut itibarile, biç olmana 

1'eııdisine karşı harckt eden 

a,I:erlcr scı iyesinde idi. 

Framız a'kerleri mnp;lııbi

yet ve mi idarenin fnkine 

çıkarak azametli günlerinde 

, ' apolconu takip ediyormuş 

(.\ibl harlıediyordu. Bü -

tiin hat iizerinde kanlı mağ

IObiyctler, pek ıı~ikdr hesap

sızlıklar, cephe arku,ına sekiz 

baskın... fakat buna ragmcn 

ne lıir ~ika;Lt, ne bir mırıltı .. 

J\iJ;\ki~ ya galihi) et ya öl tim 

ıınıirin h,n ınıiy,·tl. 

ı:u ;ddlde :\lama p;eldik_ 

Bu harp daimıı l>I ~rengiz 

ı 

kalacak değildir. Zamanın 

sisleri arasında Anibalin 

"C ı anne. da nasıl mağ up 

oldujı;tınu, Jofrun :.\lamda na

sıl palip geldiğini gördüğü

müzden daha vazıh ı;iirüyo

ruz. 
iki taraf t:ı mühim bir kuv

vet csui ı;üstermcdi. l fa ki

ki bir muharebe vuku dul

m~dı. iki tarafın ziy:ıı nis

beten azdı. Büyiık ,aJınenin 

hiç bir tarafında kar"l bir 

hareket olmadı. Onun 

hu hadise elli şekilde 

edilmiş, her şekil bir 

için 

izah 

çok 

ve>aik ile tavzih 

dair 

olunnıuş, 

beş yüz bu mc<.elcye 

cilt yazılmış bun& ra~mcn 

mesele gene sırrolarak kalmı~

tır. 

Evet, ricati galibiyete çc

,·ireıı 'e düııy:ıııın Fransayıı 

yardım etmesine imk:\n bı 

rak~ın 

idi? 

hadisenin 

Bazılarının 

Rusy:ının 

sebebi ne 

beyanına 

btı 

vuku bulan alicenalı:ıne ta

arrıızu, ıllnıanlarııı kun et

lerinden nı(ıhinı bir kıs'1ııııı 

çckmiye mcchur kılmaları 

bu zaferin sebebidir. Di!J:cr

lerine göre, ;ıafer (;:ııycıılnin 

yııhut jofnın eseri idi. 

lliı. lnv;ilizler Ser Con !'re-

nç ile beş fırkası (ızerinde 

imır cdiyon :L Bundan lıa~kıt 

.siiylcnen süzler de ~ö) len-

ıııektedir. Bnna kalırsa sebep, 

Alman erkanı harbiyesinden 

l\Jiralay 1 lenti~iıı 8-9 cyliılde 

Yon Bııluv ve Kluk )~arar-

gahlurıııa vuku bulan 1.iya-

rctidir. Yon Henti~, Alman 

ordıwınun gerilemesini 

ı;erilenıe 

AlmonlJr 

cm-

için 

ol-

re:ni~ti. Bu 

Itızum yoktu. 

dukları yerde ~:pcrlerini ka 

zabilirler, hı•tta bir \'Ok n()Y

talardıın ilerliyeoilirlcrdi. O 

zanıan iradenin mıitenıadl 

sarine ihtiyaç vardı. llcr 

şey muh;:taraya ntıldıkcan 

sc,ııru bunda <lev3m 

icap ~elerdi_ 

etmek 

( BltmeJI) --
irtihal 

Gülhane muallimlerinden 

Dr- Süreyya Hidayet ve 
Anadolu şimendiferleri iş

letme mühendisi Cemal 

Hidayet beylerin pederleri 

Topane muhasebeciliğin
den mütcl..ait Hidayet B. 

uzun zamandan beri müp
tela oldJğu ree kanserin

den müteessirerı vefat et

miştir. Cenazesi bugü'l 
saat on birde Üsküdıırda 
Nuhkuyusundaki hanesin
den kaldırılarak Kareca
ahmetteki aile makberesi
ne defnedilecektir. 

Ailesi erkibına samimi 
teessürlerinıizi beyan ede
riz. Allııh rahmet eylesin. 

Türkiye İş 
Bankasından: 

Hakimiyeti MiJliye Ba)'raını 

mfınasebetile 17 Aııuslo~ 'J29 
Cuıııarte.ı gii1'Ü b;ınk~mıı k::

palı bulunacaktır. 

Bir yelkenli Cumhuriyet 
vapuruna çarpb, battı 

Gelibolu iskelesine ait 
Aziz kaplanın 6 tonluk bir 
yelken gemisi Tekirdağına 
giderken lstanbuldan kalkan 
Cümhuriyet vapurile Yeşil
köy açıklarında müsademe 
etmiş, yelkenli batmış, için
de başka yolcu olmadığııı

dan mürettebatından Nuri, 
Hüseyin, Nuri ve Faik de
nize dükülmüşler, fakat Cüm
huriyet vapuru tarafından 

kurtarılmışlardır. Yelkenli -
nin kazancı olan 400 lira 
da suya düşmüş ve bulu -
naınamıştır. 

Bir deli intihar etli 
U nkapanında Haydar 

Sinan mahallesinde Rüsu
matta 4 numaralı hammal 
Hasan oğlu 25 yaşında 

Sabri evinin önüne çıkmış 
ve mübtela olduğu akıl 
hastalığının tesirile belin
deki kayışı çıkarmış, bir 
ucunu boynuna, öbür ucu
nu da kapının halkasına 

geçirmiş ve intihar et
miştir. 

Süreyya Paşanın 
otomobili 

Şoför Lütfinin otobüsü 
Kadıköyünde söğütlü Çeş

me caddesinde Süreyya 
Peşanın 656 numaralı oto
biline çarpmıştır. müsade
me şiddetli olduğu için oto
n.obil devrilmiş, şoför Ih
san ellerinden, otobüs 
müşterilerinden Eleni ba
şından yaralanmışlardır. 0-
1t,büsün şoförü yakalan-
mıştır. 

Urfa mcb'usunun 
evinde 

Beylerbeyinde Küplüee
de Bayır sokağında otu
r,n Urfa Meb'usu Ferit 
Celal beyin evine dün ge
ce Azi~ isminde bir hırsız 
girmiş, eşya çalarken ya
kalanmıştır. 

Bir kaçakçı vuruldu 
lstanbul icra dairesinin 

gösterdiği lüzum üzerine 
bıçakçı Mustafa Haliç Fe
neri polis merkezince yaka
lanmış, ınerkeze götürül
müştür. Mustafa merkezde 
kalem oclasınd:ı otururken 
memurun meşguliyetinden 
istifade ederek kaçmıştır. 

Bunu gören Karagümrük 
bekçilerinden Hamdi ağa 
kaçakçının peşine takılmış, 

durmasını söylemiştir. 
Kaçakçı Mustafanın dur

madığını görtn bekçi sila
hına sarılmış üç el ateş 

etmiş, kurşunlardan biri 
Mustafanın koluna isabet 
etmiştir. Bunun Üzerine ka
çakçı yakalanmış, hastaneye 
yatırılmıştır. 

~Aali) e memuru intihar 
etınek istedi 

Kumkapıda kadırga cad
desinde 13 numaralı evde 
oturan maliye tahsil me
murlarından 24 yaşında 

Adnan Efendi tabancayı 
sol memesi altına sıkarak 

intihara teşebbüs etmiştir. 
Adnan Efendi ifadeye 
gayrı muktedir dir halde 
Ccaahpa~a hastanesine 
yatırılmıştır_ 

Tt'ııtiirdivot icti 
Üsküdarda İhsani;e ma

halle,inde orta sokakta o
turan Sabri efendi tentür
diyot içerek intihara teşeb
büs etmiş, kurtarılmıştır. 

Sabri efendi ailevi bir 
mesekdrn dolayı intihar 
etmek istemişlTt. 

1 Harici Haberler 1 
Avusturyada gene bir 

amele münazaası 
\"iyana, 12 (A. '\..) - Jle

lm11ebrende bir grup amele
nin bulunmakta olduğu bir 
kahı·eyi hiicum ile zaptet
mi~tir. :\ tc~ teati edil mi~, bir 
çok kiımeler mecruh olmuş
tur. 

Zeplin yarın Tokyoya 
gidiyor 

Frbhahafen , 12 (A.A) -
Zeplin per~embe ıı:ünll Tok
yoya doğru uçacaktır . 

Hııs-Çiıı ıııiiııasahctiıı-

dr geq.;inlik 
Pekin, 1 .l ( \.A) Rıı.<pı-

Çin münasehatıııdaki gerı;in
lil(in :ırtııV;ı süylcniyor. 

Toı·ontoda şiddeti i bir 
zelz!'le o-hin 

Toroııto, ( Kanada ) 12 
(A .. \.) - Burada YC ontarya 
eyaletinin cenubu ı;arbisindc 
mutedil derecede şiddetli hir 
zelzele hi"edilmiştir. Toroıı
tornn yüksek binalarında >il
kin ol:ın kimseler bir dakika 

Bir sporcu Manşı bi
sikletletle geçti 

t,ondra. 13 (A . .\) - Per
ry namındaki sporcu mo
törlii bir deni/. lıblkled ile 
l\Ian~ denizini ~eçerek ~all

men lııp;lltereye dönmiiştlir. 

Mumalleyh hu mesafeyi 7 

saat2.'\ dakikada kateylemi~tir. 

Ko, noda bir katil 
idam edildi 

Kovno, 12 (A.ı\) - llu 
ayın otu1.uncu guııu bir po
lis memurunu öldiirnıii~ ol· 
duP;ıından dolayı idaıııa mah
kum edil mi~ ulan ·Pus kc
biı.:ias., namındaki ~ahi• hu 
gün idam edilmi~tir. 

Div•ıııı atl<'kliıı y<'ııı 

hi ı· kararı 
La l Jayc, J 2 (.\. \) - Di

vanı adalet , ı 9 ajtu.<tust·ı 

k ·~ . "' ' J'X y11 arı .-..a\ oıa .., ,.c v 'ı,, .,, 

ıııenılekı• ti >erbc,t m:nıak:ı

ları hakkımla Fransa ilı 

lsıiçere anısında zuhur eden 
ihtihifın halli için muvafık 1 devam eden zelzeleyi pek 

~iddctli lıissctmi~lcrdir. Fakat bir mııhlet teshit eden lıir 1 
1 

ha'1ır yoktur. karar ittihaz edecektir. ı 

Emniyet Sandığ·ı müdürlü -ı 
ğünden ! 

Bıırçl unıı 1 
lsnıı 

:.\lcrlıunatııı cin~ 'c neyi \lüzayede 
Jıedli lkLz \o. 
ı-ı..i 1+7-ı.1 Calatda \"olcıızade nıahalksiııde 

Lııka sok:ıp;ııula eski 2 ıe ıeııi 

l ( ııumarnlı bir hanenin tamamı. 
:'adberk J'crah 1 laııımlar 

ı-ı.•ı.5 1 h-1-~!-> Kadıköy ünde R:ısinıp:ı~a nıdı :ılc -

'iııde Rıhtımi>keiesi sukap;ıııda 
e>ki J-t ı c yeni 12 numaralı lıir 

hanenin t:ımaım. Emine .\l'cıııiye 11. 
595 1 i"IJ~.3 K:ıbatıı~ta Cınıerarni ııwh:ıllesin-

C)I) 5 

IJ25 

95 

.10S 

4095 

1 
1885-1-

J tJJtH 

19Sl9 

1 1J8~h 

1 \)9h.5 

199:'-t 
( 

20158 

dc !\ara :ılı:ılı 'ukajl,ında hh, ~5 
ıııınıar:ılı lıahçcli ikı hanenin ta-

man\ı. l\.;lnıih.:, cznhı..:t ( ;Liltl.'nl l laııııulcırla 
.\lııııet .\kif \c Cdülcuiıı lıcıkı 

lleylcrlıcyındc ),en' rt<Z l"iyn nı 
bo,t:ıııbıı~i ahdullahap;:ı nıah;ıllc -

sinde ,\Iıdtıllahap;a sokaQıııthı L'ki 
7!1 y.:ni 75,77, 79 nunıaralı bir 
ko~klln rnmamı .\lchnıe Cemil il. 
\"cniküydL _\lcıllaçelehi nıahalle-
>indc Tekke ;ok.ıg•nda eski .l \C 

yeni 1 numaralı bir hanenin ta-

mamı. Fatma Rcsınizıım:ın J 1. 
~clızadcl~a~mda \lııhte;ip k.traı;Liz 
ıııahalle>mde 'li\ craı;a ,.,,k:ı~ında 
e,ki ıc yeııi .l numaralı lıir h:ı-

nenin tamamı. Fatma ~likriyc, Fatma 

:\inıec 11. J;ırla Recep EL 
Kadıköyıınde l la;;anpa;a ııı'ıhallc-

'indc l"lı"ııluk el~c' m \t'alct ' <l -
kap;ındıı c,ki JS yeni 2, -1, fj 

nııın.ır:ılı nıaa ahır iki hanrnin 
t~llllill111 

l·:reııküylındc \lcrdh ln karil"e
,indc Tekke sob~ıııda "'ki .< 6 
yeni 1l numaralı bir hanenin ta 

Talip :ıp;:ı 

nıanıı. llıralıiııı Lf. 
1 laydarp:ışadıı Osnııın:ıj!;a nıahalle-
'inde e'ki c,,:anışha~ı yeni \'u-
h:ıdar:ıi(a ,okaj!;ında "'ki •22, 22 
nılıkc:rrcr, yeni 22, 2.+ nuınaralı 
nı:ıa diıkk;\n bir hanenin tamamı 

Emine .\lcdıha l 1. 
l\alıarnşta l lııd Fatma ı Jatun ma-
Jııılksiııdc llaıı; odaları >oka-
gınd:ı e,ki 2 1 ı c , eni 29 
numaralı bir hanenin tama-

mı. Rabia \dl"iye, Siıl:rİlc" 

11. l:ırla l\~nıakttiıı ·ı . 
Eeylerbeyiııde atik ı c ccdıt H.ı 1 uz
b~şı sobi;ıııda eski 8,8ycni 25-27,~7-
25 mımaralı ıııaa i'ağ bir kiişküıı 
ta111anıı Mehmet Asını B. 

1045 20233 J\\ırı:fınde atik Fırın ve ıııektep, 

11795 20309 

845 20363 

,. 

yeni Alt111cı sokakta tski 39 ve yeni 
28,30 ::nmaralı bir lıaneııin tamaıııı liıılis B. 
BeşiHaş!a Köyiçi mahallesinde iııı:ıııı 
zadc,·e 1'öyiçi ıe Demirciler sol;ağın-
da eski 2,4,30,33,8,8,8,8,8,8,8,8 mü
kerrer ve reni 22,24,26,28 ·I 6 8 ıo . , , , ' 
14, 16, 18,55 numaralı on bir dükkiiııi 
havi bir hanenin taınaıı ı. Haıııfe ca vi~c 11. 

Erenköyünde Suadiye ıııahalleı;ıııdc 
atik Kokrpıııar ı·e yeni liatboyu so-
kağında eski 3 ve yeni 28,28 11111w -

ralı nıaalıahçe Jıaneııiiı tamamı ( . : 't 1 ı. 
2220 )8~45 Kartalda Maltepe karyesinde Ağıly• 

hı ıneYkinde 538, 10,8numaralı bah-
çeli bir Jıöşkle iki hanenin tamamı Mehmet Şuk
rü B. 

Yukarda itraz ııuınaralı yazılı enıl!k vadesi Jıitamıııda tediyei 
de; ıı edilmemesi hasebile ( altmış bir;) gün müddetle satılığa çı

kmldığıııdan talip olanların ve fazla tafsilat almak isteyenlerin 
Sandık satış Amirlii'ine müracaat eylemeleri lüzumu ilAn oluııur. 

BiÇki ve dikiş dersleri @ " " 

Beyoglu Agacamii Pire i\!ehmet sokaP;ı Yusul Bey cpllr; 
amanı 11 - 1 .\latmazcl Enfiyedy:ın 9 f:ylıllde yen 
kurs, e.aslı ve seri tedrisat, lantaıi tayyör, mezuneıerc 
maariften musvddak ~ahadetname, salı peışemtıc nııı 

racaaç 2 - 5 
@@®®8 •@@®@~@ 

Vilayet daimi encü~ 
meninden: 

Adet 
I 50 

100 

5000 

.JOO 

300 

400 

l )O 

JiO 

300 

300 

200 

)00 

>aç soba 
madeni soba 
siyah boru 
yerli dirsek 
1\l·nıpa dirseği 

gah·anizli boru 
tabla 
odunluk 

kıırck 

nıaş?_ 

anahtar 

şııpl<a 
·r 

!Ilı nıt!,tcpltre muktazi ba!.\da müfredatı nıulıarr' 
lcı· uııııı teslıiııiyc 1 cylul 929 çar~aıııba günü 'a•ll oııbır; 
J,ad.ır kapalı zarfı~ nıuııakasay:ı knııulnıu~tur. T,ıli['krı 
temiı:at n teklif ıııektuplannı y,ıkti muayyene kadar en•ll' 
· ııcne tc ,.,Jj evlcıııdcri. 

ALFA LAVAL 
Kaymak matineleri 

Halkalı Ziraat mekıehı ıilısınden MÜKEM.1 JEL 
ınbirıni havı raporunu haizdir. 

)'edek parçülun daıma nıe\'cuttur. 

Türkiye müme»ılligı: İst>nbul, Galaıa, Mah
mudiye cadden No. 61 T tlefon: Beyoğlu 4238 

Ü. M. T. Tıp kongresi azasına: 
()çüncü milli türk kongresi 
umumi katipliğinden: 

Kongre tylnlün 1 7 ınci salı günü açılacaktır. \zanm ~diJ 
gelme ücretlerinde Devlet demir yollannda ve İzmir-K•saba Saıtı 

;un sahil hatlannda yüzde 50, Ilıca-Palamut hatıında yüzde 15, 
Mudonya- Bursa hattıııda rüzde 30, Şark demiryollarınd• yüzde 
25, \ydııı demırrollarındo yüzde 40, Yenice- Nııse·,·bln lıatuoın 

Türkiye kısmında yüzde 40 lenzillt vardır. 

Bu tenzilat kongre toplanma günlinden 1 O gün evvel ba,!ıyo• 
rıık, 10 gün •onr~ya kaıl-r devaın edecektir. Ancak aı.ar.ın oıur· 

duğu şehirden ,\nkaruya kadar gidip gelmeye ınünhasır bu ten' 
zılittan islıfad~ ıçin bir an eyve\ kongre vezııeck: muallim Dr. 
l';iyazi İsınoı .beye mıirncaatla hilviyet karneleri ve ıenı.illıl vereka• 
brının alınm"" Ye ıeblif(alta bulunacaklar nıhayet ap,uslo' gaj<:sin• 
l.a'or ıd liğlerini iki r.üslın olarak umumi kiilip müderri• muavını 

Or. Fahrellin Kerim namına gönderilmesi rica olunur. 

ç ANT A ~o!on~ası 
Exıı«tİl ıl' <'au ık eologııf 

l\ıhaı· llaıııı;i<'fı'ııtlile

ı<ıı ııi~aııt'İ zaı·afPtihiı-. 

ıı ıa ııı u I:\ tı ı ıdaıı 

l'~ı·ı·d i ı·. 
Merkez deposu: lotftnbul, Sir
kecide, Kırzade hanı No. 19, 
20, 32 Te:. 3074 

ZAYİ 
Tır f:ıkiiltesi·•r i•it lıiıviyet 

crı.taııımı ):anp rtliın yuı.shi 

çıkor;:cagıırd.•n i.iı; n:ü vlınauı

ı;ı iliın olıı::ur. 

Tıj> ft.!d.:.!ı~ılndcn 

N:.ükerrem 

ZAVı 

Satılık hane 
Divany u .; k ı aba ı s ,",. 

ğ11ıa:i. 8 u Jı:ı111aııı, terk\,~, 

ve elt~lrık tes.satıııı Jı.wi ı.ıı.: 11 

hır bap hane sahhklır. Taflfl' 
ı~rin evkM ınfldürıyt tı otlnC"1 

Salim efendiye miiracıatıarı 

h a,ııka~ıııın 12- 17 numara
lı nııııa nmlm·~ a iki hissemi 
zayi eltim. Vcııısini çık:ırAca

ğııııdan 1 ü!:ıııü yol. lıır. 

llELSO(; l "i\Ll ·ra· 
l'RE:\Cl r~: _\DI·:.\11 Jl\IJTII) ,\~ 

Zehra 

Saiılık köşk 
Büyük Çamlıcada :\lenıdağı 

caddeolnde 26 numarolu seki" 
oda ayrı mutb&h ile kuyu ve 
bir miktar bahçeyi müştemll 

26 numarolu kötk acele oatı

lırtır. Derununundaltılere mü
racaat olunur. 

DOKTOR ~ITl\I NfCİP 

Paris (Si<:.'\ LL"l) ı e (;\J·:~ı~rıı 
kliniklerinden mezun Frcıı!);t
en müe"ir BcJ,op;ukluj!;tı 1 e 

ihtil:ltatı- a~ıları 'c ( uıını••-
<" 

termi ) ile az zaırnınd:t '. 
nıık,dmemek iizcre ccd:ı' ı. 

'c. Yenl po,tane ker;ısıııdn 



Sa ıfı 

Mahluldt-m11dl1riyetinden: 
Rid';)·e ti ih\n ( 14-8-929 ) hafta [1] 
Xihayeti il:in ( 11-9-929 ) çarşaınba 

Leyli ve 

iZ ve Feyzı"atı" lı"selerı" Ana sınıfı il 
erkek ve tali kısımlar. 

Divanyolu: Çifte saraylar 

Biltiia 11rufları tetkil eclihniı tam ıleweli lıaedir. Kayt 
ve kabul iflerine 19 aifuıtoe paurtelİ ıününden itibaren 

J<ıyrneti batlanmıttır. Müracaat zamanları aımartell, pazartelİ, 
l pertembe ıı-ünleri saat 10 dan 17 ye kadardır. 

ira Kuruş " · ~ Telefon: lstanbul 1995-3496 
591 50 İshak p~ada Saraçhane sokağında b~. ~o 1....,1....,...,._.....,..,.."""'""'"...,.,..,.,~,......,...,.._. ___ __,..., 

ile mürakkam 591 arşun 12 parmak ter ıın e 
muhterik konak arsasının muayyen mahal-

linin tamamı. h il . d 
450 Samatyada Mirahor llyaı bey ma a esın e 

merhaba köşesinde 200 arşun mıktarında 
34 No ile mürldcam 3 oda 1 sofa. 1 ku
yuyu müştemil maa bahçe ahşap bır bap 

hanenin tamamı. 
2433 60 C"bal"de Üskübi mehallesinde bostan 

h 
ı ı sakag" ında 4056 arşun miktarında 

875 

amamı , b 
5 No ile mürakkam bir kıta ostanın 

tamamı. h 11 • d 
28 Mahmut paşada Hacı küçük ma ~ esın e 

ve caddesinde 239 atik No. ile murak;~~ 
dükkanın 144 hisse itibarile seksen or 

hissesi. d 
275 Ahiçelebi mahallesinde Limoncular ca • 

d 
. d 36 atik 67 cedit No lu 25 arşu~ 

esın e od - temıl 
miktarında fevkinde 2 ayı . muf_ 
kağir dükkanı 120 hissede 10 hısaesı. 

~ . 
Hidayeti iliin (7-8-929) Hafla ( 2 ) ~ilıayetı 

- ih\n (4-9-929) Çarşamba 

~rmeti muhammenesi 

ıra Kuruş h 
0 

Ahmet mahallesinde 
500 00 Hasan Paşada . a 281 fk 7 . 19 cedit 

l20() 

200 

584 

834 

yol caddesınde a ı 
~z:7u 400 arşın mikdarında i~i ~hşa~ oda-

.. .1 bostanın beşte bır hı~sesı. 
yı muştemı h il . d k 
Be oğlunda Hüseyin ağa ma a esın e a· 

Y . k sokaklarında arka arkaya 
vun ve ırma 

19 No.lu maa bahçe kargir ve 41 Nu.lu 

tahtani üçer odadan ibaret ahşap menzilin 

tamamlan. h il · d 
Üsküdarda rum Mehmet pa,a ma a esııı e 
çeşme meydanı sokağında 24 arşın mıkd~-
rında 2 atik No.lu ahşap kahvchanenın 
dörtte bir hisse.si .. • 
Kumkapıda kürkçü başı Suleym~n aga m~· 
hallesinde iskele caddesinde atık ve cedıt 
No.lu 48 arşın mikdarında fcvkind11 iki 

odayı müştrmil kargir dükkanın 120 se

bimC:e 40 sehnıi 
Çarşuyu kebirde Sahaflarda 89 No. ile 

müraldcam 31" metre tubiinde - bulunan 
dükkanın 12 hisoede dört hissesi. 

ROBERT KOLEC : 
• 

Kolec kısmı - Ali Mühendiı kısmı -
Sanayi lı:unları 

• 
• 
• • • Ilcr pcr~cmlıe YC rnmap;un!J 9 dan 1 ~ ye kadar miiracat • 

GE·•·A·•·D·•·•·B·•·•·*·'·'·l·•·•·M·•·•·•·I . 
Kereste münakasası 

Tütün inhisarı umum 
müdürlüğnden: 

hmlı labri~a" için eh "adi mulıtelifede 490 metre mile "abı 
kereffe pazarlık surctile alınacaktır. itaya t•lip ıolanlann eb'adı 
ö~renmek ü1ere lıer gün muracaatları ve yevmi ihale olan 21 /8/929 
çartamba günü saat 10,3;) da Calatada mübayaat komisyonuna 

nıuracaatları. 

Beyo-ğlu mal-ITıiidiirlüğiin en: 
Numarası .Semti meşhuru Mahalle~ Sokğı Cinsı mlllk kınıelı nıulıamınenesi 

305 Büyiıkdere Büyük dere 8. dtre OiıkHn 15~00 
2 • • • Apartman 
Evıaf va miiftemilltı: Zemin katı odunluk ve kömürlük ı ııci kat 2 oda Jalı:leslli3nc X' 
ııci kat 4 oda l abdestl•ane 1 mutfak ı çamaşırlık ı daraça \'e bahçeyi havi 

Bılftda evsaf ve müştemil3tı ve mulıamnıiıı kıyıneti muJ,ırrer ıpırtuınan ~c altındaki dükUn 
4 ağustos tarihinden 24 ağc tos tarihine kıdar yirmi giiıı müddetle kapalı zarf ıısulile m•Zll· 
yedeye \'az edilmiştir_. Bedeli _ihalenin rısfı peşinen \'e nısfı digeride tanru ilııltden blr ı.eıı 
ı;orı alınacaktır. Talıpler ıııuzayede \·e nıunakasa ve ihai.it kanununun 10 ııun u nı3dd .1: 

mucibince tekliflerini bir zuf clmıııine ı·az ve temhir ederek ı·e üzerine isim ve lıüvıyrl 111 

yazarak işbu zırfı yüzde )'edi l'ııçuk teııııııalı nıııvaakate ve ya banka ınektuouıııı hal'ı dıgtr 
bir zarf ~cr~nine. koyarak ve. temhir ederek \'e işbu 11rrın ıi?.Crine ( Rüı~iık deredeki ~pa~~İ 
m_an ve dııkka:ıa aıttır ) ı~ar uı yazarak ınüzayedenııı son güaü olan !l4 a2u,tos Q2Q c~.nar. 
ııuıii saat on dörde bdar BeyoğLı mal ıııüdürlügünde mü!~k~il sallJ ~omi5yoou rıy:ısrt•ııe 
makbuz ıııuklbiliııJe tevdi eyleııı~leri lazımdır. Talipler müzayede münakasa ve ilıalit kanunu 
ahkfmile tu baptaki sıtış ş.ırtraıııcsi ıııevadrnı balıul ctnıcğe mecburdur. 

Gmette 
fabrikası 
müsıahteminindcn 
dokuz da dördü 
diima ~eni bıçrıkJarı MUJ)'"' ~d .. 
mı'1urdır ga)ı'ri munUla!n bu 4 

Junoan bıç~kJırht-r ZlfJWl rplal 
cJ,Jmcktı.!dır Bu ;·UlJcn liıiJcnc 
htt 'ilkit iyi tr.ıı C>lm;1ruıı ıtmin 
tJtc 

Yola \:ıkmııdan tvvtl bir pa._. .. 
e< almanızı dc'rhııtır cdınıı. 

Bcyu ve aılıhı 

DİŞLER 
ıle muallar bır ağıZ1 malık olmak 
aocolı oksijen 11ytsindo istılız.sr nlıonao 

BİOKS 
~t m c nunun istimal.le 

lr•l•ilrfir. 

-
Emnivet sandığından =ı:mıa-

• . • · d k vaıile bıl.r. l lalka her tiırlu kolaylık gtslerırıegı san 1 k A"'erıler· 
· · n at e<kee m " 

'~ ' 1 

Bida\eti ihln ( 31-7-!!29) H~fta [-üj Xilmlcti ııtırı (Babıali) ·caddeıiıdı 

Kiralık daireler 

( İZMİR ) ••puru 1 5 AAu tQı 
Perşembe ukşnmı Galaıa nhbnıın· 
dan h .. e~etlo Zonguldak. !,.... 
bolu, .'inop, Samıun, Ün~ L', 

Fal5a, Ordu. Gire.un, T robzon, 
Rizey• gidecek , e dönüşıe Of. 
Trabton, Polathane, Cimun. 
Ordu, F Alia. Saıruun, Sinop. 
lııeboluya cQrayaralc •ıı.!ittekıır. 

tb~lr sürat postası 

kıııi ipctek gösterrrek Saııdı'.<tan para ıs ı r . . gibi Ilı· 

den lılerirıi binat r.<ırenılyerılrrin dellil. ve ko~ıs~~~~r etmekte 
riçtrrı bazı kimselere ıniıraculla fıızulı nıasra bu gibi nıiişlerı· 
odukl.1rı ııazrı ıtibare a!ınarnk bu kere Sandı~ emurJar tayin 
lerc kolaylık olmak fıne mahsus ye muı·azza. m k' bu Jpoll~ 
etmiştir. _Vergi ve beledire \'C Tapu idarelerınde ıb'lecekler ye 

l\ıymeti 
Lira 
575 

562 

403 

2200 

1000 

2500 

• il:in ( 28-8-9~~)) C:ar~aıııha 

muhammenesı 

Kuruş lı il • d 
K d k 

.... de Osman ağa ma a csın e 
40 a ı oyun kd 

h b 1 sokag" ında 1644 arşın mı a· 
asırcı aş d "d 

d l 3 mükerrer atik ve 34-1 ce ı 
rın a • 
N lu arsenın tamamı. 

K
od k"" ·· de Osman ağa mahallesinde 

80 h a ı oby~şnı sokaiYında 1608 arşın terb:inde 
ıısırcı '· " . ı 

1-3 mükerrer atik ve 34-2 cedıt No. u 

b" kıt'a arsanın tamamı. 
68 Şı;bzadebaşında Balaban ağa rrahallesınde 

. • li kuyl1 sokııtuıdA 100 arşın 92 
ıın~ır t )erbiinde 13 mükerrt"r No. ile 
desınıc re 

.. kknm bir kıt'a arsanın taııramı. 
mur~ d 'rda Selimiye mahallesinde Duvar 
~s~u ak ğ da maa bahçe 570 arşın ter· 
dıbı so a Nın ·ı mürakkam büyük ve 
b .. de 2 o. ı e 1· 

un d 2 so'a 1 mutfak he a ve 
k- "k 14 o a ' 

uçu . .. emil bir bap hanenin tamamı. 
saireyı mu~o ular caddesinde 229 No. lu 
Galatada. . pçd müştemil 70 arşın ter-
f k. de ıkı o ayı 
ev ·ın • . d"'kkiının nısıf hissesi. 

biinde kirgır T u t m mahallesinde yeni 
) d unı 

Beyoğ un a . d 165 arşın terbiinde 24-
çorşı cadde~•.~ e d· ardan ibaret bir kıt'a 
26 No. )u ctort uv 

ananın taınaını.~=~~=. 
~=--~.== = ~ 

9 
ı ft 4 nihayeti ilan 

Bidayeti ilan 24-7-2 ııa a 
21-8· 29 -

l\ıymeti 
l<uruş 
300oo 

700oo 

9664 

75()() 

3480 

120000 

d •. de 30 ar:ın milc
Boyacıköyünde Koru cadk eıııı atısı çökmüş iki 
tarında 78 No. ile nıürakh aın .ç tamamı. 

"b t b" bap anenın . odadan ı are ır h ilesinde camı 
Topanedc Ketani Ômerpa~.a n_ıa a mebni tamire 
•tt· r de 240 arşın arsa uzenne 
ı ısa ın ır . tamanıı 
muhtaç mektep maha ının. l,k~nıbeci soka· 
Balatta Hacı lsa mahallesı~de ·ı iki dükkanın 
tında 14 No. lu od~l~rı miiştelDI 
redikten ari mahallının ta~a~ı .K caddesin-

Bo karyesınde oru 
Botaziçinde yacı ı.o . dükkanın altıda 
de 4 No. )u bili hava ,...rgır 

bir bisse.Iİ. k ' öz maballtsinde 
Silivri kapıı;ı~a Han:ıNaraf 41118111n taıııaını. 
Silivri cşddesınde ~. 0

·a:alletinde Nikoldi 
Tarabyada Muradıhamıs ;n oda ve: ,.ır miişte
sokakında 61-21 No. lu . na:r..arhk 

. ıı.ııeoın ~aıaıaı r--

Anadolu njansının 
ayrı ayrı ve ya birlikte 

lsteyrnlerin (Yakıt) 
caatları. 

bulundğu binanın ilci katı 
kiraya verilecektir. 
idare Müdürlüğüne nıüra-

surclile satılacaktır. 
B ıliidaki emlaki mahliıle dört hafta müddetle aleni 

o· a a'< mÜzaJedeye kommuştur. Müzayedeye iştiralc ede
ceUer kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat 
olarak dördüncü haftanın ihale günü saat on dört bu
çulda Çemberfitafta lstanbul Evkaf müdiriyetinde Mah
lı'.ilit kalemine müracaatları. 

Mahlülat müdiriyetinden: 
kıymeti 

lira 
600 

metre 

95 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bay-
ram sokağında büyük ve küçük on oda ve 
müştemilatı saircyi altında bir dükkanı 
havi ve zeminle beraber l:agir olarak altı 
icattan ibaret 12 numara müraklcam hane - . 
nin tamamı 6000 lira bedelle kapalı urf 
usulile dört hafta müddttle ınüzayeı:kye 
konulmuştur. Talip olanlar kıymeti mııbanı
menesinin yüzde yedi bııçuk nisbetinde 
pey akçesi veya banka mektubilc teklif 
mektuplarını yevmi ihale olan ( 28-8-!.129 ) 
çarşamba günü saat on beşe kadar Çenı
berlitaşta lıtanbul Evkaf müdiriyeti bina. 
sında müteşekkil idare encümeni riyasetine 
tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Mahlülat müdiriyetinden: 

( GÔLCEMAL) vapuru 16 
Ağu•to. Cuma 14.30 da C:alaıa 
ııhhmındıın hareketi• Cumortefl 
nbohı bnire gidecek •e Pazar 

1-4.30 da lıııurden hareketle 
Puerıe11 ıabahı gelec.dttir. 

V ııpurda mükemmel bır or
kcıtra ve cazbant mt-vcuUur .. 

Hı:ı-ır süpüfEC d.ı 2000 
Y~ lımbu • 300 
T e-1 tomar fırçası 300 
Sıyah vazclın kılo 300 
Kaıranh •lınccol rodı 10 
Sanak Sı:t\·olı~ı 

" 
lj 

lıpermcçet mumu kılıı 100 

Şartnamelerinde yazılı 
evsaf mucibince yedi ka
lem eşya pazarlık ııuretile 
bilmünaka.ııa alınacaktır. 
Vermelc isteyenlerin 20 
Ağustoı 929 tarihind" 
saat 16 da levazım mü
düriyetine gelmeleri. 

Üsküdar ikinci 5U/h hukuJı 
mahkemesinden: Brylrrbeyinde 
küphce cadde inek araba mey
danında 8,3 No. haneck ıalı:in 
iken bundan alı:dem vefat eden 
Mefahir Beyin mahkemece va
zıyet edilen •fyayi metrulceıinln 
13·8·929 ıalt günü bilmilzayrde 
1&tılm ısı tahrriir edip olv~ile 
ılAnalı l.lzlmr,( icra lılınmıı 
lsedr bozı rsbaba binaen '4~· 
tın 16-8-929 roma glinü saıı 
1 Oa ırhlr edilmlt olııuıltla taltp 
olanların yrvmi mrılarda 
mahallinde hazır bulunmaları 

lira ziraı 

8500 715 
lüzumu ilin olunur. 

Galatada Kemankeş Mustafapaşa mahallesinde ..,;;=;.;.;;..~;;...;;::;.;::.:::.;. ___ _ 
Kars /icar</ molıftrme.indm:Kars 

atik Hamam cedit Helvacıbaşı sokağında 
ııtik 1, 2, 4, 6 cedit 2 ilii 14 numaralarla 
mürakkam tahtında beı adet dükkanı miişte
mil kigir hanenin sekizde yedi hisaeıi (17-8-

t.a Kazım pa~a caddesinde tüc
cardan l laci Celıbar \'e şrriki 

Hasan efendilerin Kars ticaret 
m~lıkem~ince ıflaslarına karar 

926 ) tarihinden itibaren yirmi ulciz ırün \'erilmi, ve muamelatı ılluiye. 
müddetle ve kapalı zarf usuli

1
e müzayedeye !erini riı'ı·ete mtıııur daimi sin-

koııulmuştur .. Tali~ olanla~ baladeki. kıy?1eti 

1 

dıklc_r ıııalıkcmcce tayin edilmiş 
muhamnıenenm yuzde yedı buçııku nısbetınde oldu~undan lari!ıl llfodarı iliba· 
pey akçesi veya banka lccfaletn•mesile teklif ren yirmi gf:n zarfında tshabı 
mektuplannı yevmi ihale olan ( 14-9-929 ) metiubın tılıkilıı dlyını muanıe

cuıuarte•~- ~nü .sa~t oıı dOrd~. lcııdar latanbul l '••ioiıı itruı lciıı \'ntılıle IC•n 
Evkaf mudırıyet.i bınuında ınut~il idarı liçırt nı.ılılmıınl 1111$ ıııWll"' 
eııc:iimeniıte tevdi eylemeleri iliıı qluour. ınüraçutıan ilin olunu. 

. . t · le yaptıra ı ,1 _ 
ıııuanıelesıııını bu ıneınurlarımır. vast asıy . . klerdır. /11.-
kerıdıleriııe iicret ve aidat ııanıile bir ştY vermı)ece 
k'~darfarııı nıalfımıı olmak fizrc il~nı keyfiyet olunur. 

Türkiye iş bankasından: 
. · · ıavıl 

Yerıi ilır:w lıisse seııederınuzın • 
ıııiid<leliııiıı J;ilaııı hulduğıı il:\ıı ohııııır . 

Ac~ele satılık ve kele· 
f)Ir hır mahal 

Beyoğlunda hliyOk permalı: kapıda Afrika lıaıı~~J: 
dükl..iın ı·e bir garaj iki .oobQa ııazır ı•h=ln• l1'IDl'8 ,. aparı· 
icarı ıenevi i biobqyüz lira. Lııh Y< ıııoclern bir ~--'- 18-20 : ,..na ,_ 
nıan lnıaıına mikall sermaye uiııplerinln par 
faiz getirir. Kroltı.t b.ıırdır. kapıda 21 .... 

Müracaat mahalli : Beyojjlunda l:Oçok parıııak _ 
maralı emlik idareılne mllnlcaat. 

lstanbul Muhasebei husu
siye müdüriyetinden ~de 1ıu-

Kanlıcad• F ı.ı.lı:lıda kltn Ataullah FJ. ;r::.ıı. bthıı ... ,..ı. ,.. 
lunan ceviz, erik, ayva aıtecı ....ı..uıa m ı.. ,oııo saat 
tılıcafından talip olanların ağıl•-• 1 S fllCl ~eylemeleri. 
ondan on ikiye kadar orada bulunacak aıeııııınııı• • 

YEDiNCi eOVÜK 
Tayyare piyankosu 

2 inci l<EŞIOE: ıı EYLÜLDEDiR 
BÜYCK IKRAMf \'E: 

85 000 Llll DIR 
, 000 10000 

Avrıea: 18,000 15,000 12• ' 
- . . 10 ooo liralık 

liralık ılramlyelt•r ~e ' 

mül~f,ı. ıuart 
Du 1.etldPde cem'an • 3,900 • nu 

kaıaııacatıır. 
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6 Sayıta 
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'"e~fmlerin bi>liin hakları mahfuzdur

1 

• 

1
. _Tt r~ivede Harlçı C:nwrn rfndrrllıttk n'eltııplann finr;ne ' 
i l\unış Kuruş ic.1ure içir.~e (h1are\ vaııya ait~e ( ·y~zı) 1 
1 1 A)lı~ı JSO ooo • l~a~~u~r 
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Türk mekteplerile faydalı aerlin 
ilAnlannda o/o 20 tenzili.t yapılır 

Büyük ve yı bir çok delı için verileo UAnlarla 
hususi mahiycttekl llAo.larıo ücreti 

idare Ue kar.ırJaşurılır. 

Cuetembs huau.t illa. kabW ede11 ,.., 
H. S. H. llb.at aceoteal 
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-At yarışları 
16 Ağustos cuma : 

Karacabey Harııııından gelen 36 hayvanın 
20 hayvan satılacaktır. 

Hususi trenler Sirkeciden 

İlan 
Devlet Deıniry·olları oe Li
nıaııları ur11ıLrni idcıresi11den 

Münakasası fesholunan 60 km. yol malzemesind•n yalnız büyük 
malzeme ıekrar kapalı zar/la münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 26 eylül perıembe gOnil saat l 6 da Anlcarada 
Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni gilnde saat 15,30 a kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa 13<tnamelerlnl 1 O lira muhbilinde Ankarada 
malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa ma~azasından tedarik 
edebilirler. 

• 
Itanbul vilayeti yol-

lar baş mühendisli· 
einden: 

Salihli civarında kara yahşi kurbinde Gediz nehri üze· 
rinde inşa edilmekte olan beton arme köprünün olbaptaki 

-;;;ünakasa şeraiti hususiyesl ve mukavelename müsveddesi 
ile münakasa şeraiti dairesinde 23 temmuz 929 çarşamba 
günü saat ı S te münakasa icra kılınmak üzere 29 haziran 
929 tarihinden 23 temmuz 929 tarihine kadar 25 gün 
müddetle ve kapalı zarf usullle münakasya vazedilmiş ve 
yevmi muayyeninde zuhur eden talibin münakasaya dahil 
olabilmek için aranılan şartı ifa etmediği anlaşılarak tekli
facı nazan itibare alınmamış olduğundan işin münakasa şe
raiti mahsusa ve mukavelename müsveddesi ile münakasa 
şeraiti ahkAmı mahfuz kalmak üzre pazarlıkla ihalesi için 
1 ağustos 929 tarihinden itibaren on beş gün milddetlc 
ilil.nı keyfiyet olunp:ıası takarrür etmiştir. 

T-alipkrln şeralil görmek ve bu bapta müstahzar evrakı 
almak üzre Aıikarada yollar umum mUdürlilğüne, lstanbul 
ve l\lanlsada Nafia baş mühendisliklerine müracacaat eyle· 
meler! ve ihale! muvakkatc Nafia vekMetlnde müsteşarlık 
makamında müteşekkil komisyon tarahndan icra kılınaca
ğından taliplerin 17 ağustos 929 cumartesi gilnil saat 15 
te mezkôr komisyonda hazır bulunmalan ve ehliyet vesika
larını berayl tetkik 17 ağustos 939 tarihinden IAakal ıcklz 
gün evvel yollar umum mildürlüğüne tevdi etmeleri llAn 
olunur. 

Erzak münakasası 
Ali orman mektebi rektor
luğundan: 

Mektebimizln Eylül 92 gayesine kadar erzak ve levazım ka
palı zari usulile temdlden münakasaya konmuştur. iştirak içi 
yevmi ihale olan 28 Ağustos Çarşanba günü saat16 da defterdar
lık binası dahilinde mOessesatı ticariye ve ziraiye mübayaat ko
misyonuna gelmeleri. 

VAKTın 1-f Jğııstos 1929 tefrikası: 17 a --~. ·-. -: . - . . -- - -

bakıyordu. O kadar kızı· 

yordu ki garsonu paylıyor, 

Lana çaluk yememi söylü

yordu. 

Nilıayet yemek bitti. He

rnba sıra gelince "Ogüs

lüs,, bir vakit listeyi bir 

"su. bile fazla vermiyeyim 

diye tekrar tekrar hesalıa 

baş1adı. Birden yarı ihtiya

ri gözlerim yanımızdaki 

Fransızlara gitti. Bir an için 

göz göze geldik. Gözlerin

de öyle alay ve tebessüm

ler uçuyordu ki, tabii göz

lerimi derhal çevirmiştim, 

kendimi tutamıyarak gül
düm. Hemen aklıma geldi. 

Bu karşımda oturan ada

mın ismini taşıyorum. Be· 

nım kocamın... O halde 

yabancı biri ile ona nasıl 
güldü,n. Derhal kalktım. 

Büyilk annemi merak 

ediyorum. Hiç bana yaz

ıı.ı:dı, ya!nız mı:rkiden kı-

sacık bir mektup aldım. 

Eminim ki ya çok hasta 

ve ya öldü.. Sanki istiyor

muşum gibi kederleniyo· 

rum. " Ogüstüs • ün da
madı oluşu 011un ince his· 

!erini rencide edeceğini 
galiba biliyorum da on

dan... Ohl sevgili büyük 

anneciğimi Seni bir dakika 

memnun etsem... Buraya 

gelirken beni öptü ve de
di ki: " Ambrozinl ihtimal 

sen gelince beni bulamıya· 

caksın. Buna hiç üzülme .. 

müteessir olma ... Sana son 
nasihatim yavrum, daima 

hayatın mükafatla dolu ol

duğunu unutmamamdır. Bu

nu sen de ileride görecek

sin. Her şeyin iyi ve tatlı 

tarafını görmiye çalış. Ka

tiyen hüzne meyyal olma!. 

O daima şendi. Şimdi 1 
onu görmek kabil olsa 

ona şen olacağımı söyler 

-
ve hakikaten de olurum. 

işte • Ogüstüs • geliyor ... 

Ayak patırdısından anla· 

dım. Elinde bir telgraf 

var. 

Heyhat ... heyhat ... bütün 

korkularım doğru... Büyük 

annem bu sabah ölmüş .. 

Fazla yazamıyacağım. Göz 

yaşlarım her şeyi duman 
içinde gösteriyor ... 

Temmuzun sonu... Le· 

distonda konağın sözde 
hanımıyım 1 

" Sözde • diyorum. Çün

kü her zaman olduğu gibi 

gene kain validem icrayi 

hükmediyor.Büyük annemin 

ölümünün kederi beni ken

di hakkımda bile bir şey 

söylemekten menetti. Uyuş

muş gibiyim. Herkesi haıiç 

bir yerden dinliyorum gibi 

geliyor. Sanki cevap veren, 

sakin olan, bir otomatik 

" Amlirozin • var 1 Tekrar 

kendime gelebilecek miyim? 

Saatlarca kain .validemin 

penbe " Buavar • ında otu

ruyor onu dinliyorum. şim

di artık • Ogüstüs " ün 

çocukluğunu tamamile öğ· 
rendim. Kaç defa hasta 

olmuş, hangi ilaçlarla iyi
leşmiş, kaç yaşında diş 
çıkarmış, hepsini biliyorum. 

Çocukluğundaki aklü 

ferasetini! gösterir bir vak'a 

var. Onun düşkün ebe

veyni • O zaman Mister 

Kereç sağmış • her hafta 

ona evlerinin kapısı önün· 
de çalgı çalan fakir bir 

adama versin diye üç pen· 

ni verirlermiş. O da bu 

parayı bozdurarak yarısını 

kendisine alakoyuyormuş. O 

zaman Mister Kereç kaim 

valdem6 dermiş ki : 

- Sözüme nişan koy, 

bu çocuk ilerliyec~k. 

Bu yeni ailemde yasa 

Emlak ve eytam ban
kası umum müdürlü
ğü.nden: 

.... ,.,, 
Mekdtibi dbye mubayaa/ "" . 

b'noı 
yonundan: Mülkiye mekte 1 ~ 
yapılacak olan tamirat ate 
mu·:akasa usulile münakasJY1 

konulmuştur. Taliplerin şeraiti 
anlamak üzre Yıldızda Mülki)I 

·I 
mektebi müdürlügüne mürael' 

Satılık kasır 
Esas No: l\levkil 

28 

'I'eminat rnikdarı 
TL. 

Bebekt Nispetlye kasrı namile maruf kasır 

üç katlı ahşap bina su deposu ve havuz ve 
takriben 130 dönüm arazı. 1800 

Balada muharrer müştemiUcı Nispetiye kam satılmak 

üzere şeraiti atiye dairesinde müzayedeye çıkarılmıştır. 

1 - Müzayede kapalı zarf usullyledir. İhale 19-8-29 

iarihiııde Ankarada idare meclisi huzurunda icra edilecektir. 

Talip olanlar balAda gösterilen mlkdarda teminat lraeslne 

mecbur olup bu teminat varaksını teklif mektuplarlyle bera

ber makbuz mukabllinde bizzat ve yahut ihale meclisine 
yetişmek lizere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler . 

2 - lhale bedeli ber veçhi peşin istifa olunr. 

3 - Talip olanların lstanbul ve ya lzmir şubelerimiz ve 
yahut Merkez EmlAk müdürlüğüne müraacatla mufassal 

şartnamemizi mütalada etmeleri ve müzayedeye iştirak halln

de bir lira mukabilinde bir nushasını alıp imza ve teklif 
mektuplarını rapt etmeleri icap eder. 

Erzak münakasası 
Yüksek Baytar mektebi Rek
törlüğünden: 

Mektebin eyl!il gayesine kadar ekmek et , sebze , mekCılatı 

hayvanlyeıl mevkii münakasada olup talip zuhur etmemesine 
mebni 28 ağustos 929 çarşamba günü saat 14 de ihalesi icra kı

lınacağından talip olanların defterdarlıkta Müessesatı tüccariye ve 
ı!lrralye muhasibi mesu'llüğüne müracaatları. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankara-Kayaer! hatb için Km. 244 Şafaatlı istasyonu 

cıvarındakı ocaktan çıkarılacak 25000 M3 balııııt kapalı zarf 
usulile mlioakuaya konmuıtur. Munakua 25 ~ustoı pazar gOnil 
saat 16 da Ankarada Devlet demlryolları binııııında icra edile
cekktlr. Talıplertn teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni (Onde saat l 5,30a kadar umumi mildilrlük kalemine 
vermeleri l&zımdır. 

T alıpler münakasa ıartnamelerlnl 5 lira mukabilinde muhasebat 
daireılnden tedarik edebilirler. 

Ankara Şehremanetinden: 
(250) lira ücretli Şehremaneti yol şubesi Amirliği münhaldir. 

Mühendis mektebi mezunu olan taliplerin mektep ve bulunduk
ları hizmetleri gösterir vesikalarile Emanete müracaatları. 

··ti· eylemeleri ve müıakas1ya ıı 

rak cdecekluin ihale günı 
22, 8, 929 perşembe gunünd.~ 
evel teminati muvakkateıerı~ 

muhasibi mes'üllük veznesine t 
i mile makbuz almaları ve ihaıen~ 
fındıklıba güzel sanatlar akadl' 
misinde yüksek mektepler nıD' 
hasebeciliğinde nıeHtibi ~IİY1 

· rı mubayaa! komisyonunda ıc 

edileceği ve münakasan'ın saıl 
on üçten on beşe kadar deVal)I 
edeceği ilan olunur. 
~~~~~....-~~--~ 

Zayi 

ÜıkUdar askerlik ıubesindell 
aldı~m terhis vesikasını kaybtl' 
tim. Yenisini alaca~mdan hol• 
mu yotur . 

Adem~ 

Diyanet işleri levazım miıdiır" 
lüğünden: Hayratl ıerıfe . lçiO 
lnzumu olan 400 adet kaba 
hasır ile 1 oo::ı adet orta ve 50J 
adet bOyük kıtada süpürge 

münakasaya vazolunmuş ve ey• 

. lnlün beılncl perşembe günd 
verilecek fiyatlar haddi )Ayık 
görüldüğü ıakdirde ıhalelcriniO 
icrası mukarr.r bulunmuş oldo· 
ğundan talip olanların yevıııl 
mezlcnrda teminatlarile lsıanbol 
Evkaf dairesinde Diyanet tılerl 

levazım müdürlüğüne muracaatl~ 

Ağustos 
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çok ehemmiyet veriliyor. 

Siyah krep örtmeyi, dü· 
ğünden sonra yapılacak 

eğlencelerin yapılmaması

na kafi derecede bir ma· 

zeret addediyorlar. Bu su· 

retle ben de bir takım 

hoşlanmadığım meclisler· 

den kurtuldum. Büyük an· 

neciğim bilsen ki ölümün 

hiç olmazsa bana bu lütfü 

bahşetti. Misis "Kereç. 

ilk pazar birlikte kiliseye 

giderken ~'yah 1 ar giydi ve 

yüzüne krep örttü. Mis 

• Hot • un •• amalyanın ·
söyleyişine göre büyük an

neme muhteşem bir cena· 
ze merasımı yapmışlar • 

Her şey bitti. Marki de tek· 

rar F ransaya dönmüş; yal· 

nız "Roy. kaldı. Onun 

kahverengi gözlerindeki 

mana bile değişmiş. Bana 

öyle munis bakıyor ki .... 

sevgili köpeğim sen benim 

biricik arkadaşımsın. 

Gelecek hafta Ledi Til

çester, Harliye dönüyor. 

Ogüstüsle beraber dört 

gün için oraya misafirliğe 

gideceğiz. Teşrini evvelde 

yirmi yaşında olacağım. 

Daha küçükken bunu dü • 

şündükçe ne kadar sevinir

dim. Şimdi kendimi sanki 

elli yaşında gibi hissediyo

rum. " Ogüstüs " şen bir 

refik değil. Arada bir ters· 

!iği tutar. Hiç sebepsiz be· 

nimle kavga eder. Bir iki 

gün sonra pişman olarak 

fazla fazla ızharı muhabbet 

tder ve yaptığını tashih 

etmek için bir hediye verir. 

Beni "Ambrozin • diye ça

ğırmasına daha bir türlü 
alışamıyorum. Hele bana 

"sevgilim. "küçük kadınım. 

dedikçe öyle sinirleniyorum I ki .. Kendisinde konuşulacak 

hiç aklü zeka yok. 
Bugün beni tuttu ve be

nim gibi soğuk, bir heykel 
gibi kadına hiç tesadiif 
etmediğini söyleyerek sars

tı, sarstı, sonrada hiç bir 

şey görmiyecek hale gelin· 

ciye kadar öptü, öptü. 

Bugibi sahnelerden sonra 
kıpırdıyacak halin kalnı 1• 
yor. " Roy " la beraber 
doğru bahçeye fırlıyor, 
dalların arasına en kuytu. 

bir yere saklamıyorunı· 

Böyle hiç kimsenin bula• 
mıyacağı bir yerde otur· 
mak beni mes'ut ediyor· 

Bazen saklandığım yerdeJl 
" Ogüstüs .ün beni ça~ır· 

·ın· 
dığını duyarım. Bulaın 1> 

ca sıkıntıdan tırnaklarını 
de 

Yemeğe başlar. Ben . 
bı 

tıpkı arsız çocuklar gı _. 
"ıu· 

saklandığım yerden . yu )er 
mü ekşitir türlü vazıyet ri 
yaparak onunla hab< 

olmadan alay ederim. Jı) 
( 81trf1• 


