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• • 
~mir Büyük Sevinç içindedir 

Gözlerimizi Dört Açalım 1 
llir iki •· 

hana. b" gun evvelki "Son Posta,, da 
den çık ı_: Ermeni kaçağının kalemin· 
ı:ö t tıgınr tahmin °ttiğim bir yazı 

s erildi B • -
alda • u satırlar - talıminimde 
"""ş..:nsam da aldanmasam da havatr 
''

1
" ·•Yem· · • · §İsi • • ızın ne acıklı bir fikir anar-

ıçınde vu""zd .. ~ .. .. 1 
caktır B ~ ugunu meydana koya· 
ret 01' aştan başa heıeyandan iba
l'afta an .?u yazıda muharrir, bir ta
diğer n t Turk görünmcğe !;alışırken, 
kauıı araftan l:lalcbc üşüşnıfü; olan 
Ziyad er al~yını Türklliğe. Türktrn 
~·eıt e. hadım ve sadık göstermeğe 

" enı.ror. 
l"orSehirde üç yüz elli bin insan yaşr-

ınuş. Bun · · b. · T .. k ·· İ!ir un yırmı ını ur ·mu~. 
t.ı 0 kadar da Kürt ve Ermeni var-.. , 

Cir Tu"rk t • T .. k k" · ııJtr gaze e~me. ur· ısYesı 

efe n~a Yazı göndermeğc kalkan bu 
§eh?dı, şu milli sınır haricinde kalan 
rıebırdeki ")•irmi bin Tiirk., ten bir 
lia le olsun hah etmeli değil mi? ..... 

Yır 1 it h . . h h. . h lıe . • u arrır mı, mu a ır mı er 
Sijz 

1 
ke, Türkiyedeki Türk!eri? bu ök

lar alnıış kardeşlerle hıç hır al:lka· 
lı ~·olmadığını tahayyül etmiş o1ma
l'az 1• bunlar hakkında tek bir kelime 
~r~trıa~a lüzum görmeden do~uca 
len en_ııere geçiyor. "bunlann J..umi· 
6a tnü tahsil yaziyetc geçtikforini; 
ltı ra!lık, tütüncülük. ayakkabıcılık. 
ltı aıufaturacılık ,.e tezgahtarlık gibi 
hıı~ lekletin hep Ermenilerin elinde 

kadar büyük bir değişikliğe .sebep O· 

Jan esrarlı km·vet 7tedir?,. diye dü· 
şünmekle beraber işin i~inden ~ıka
mamışlardır. Fakat acele etmiyelim 
muhabir efendi, bunun sır ve hikme
tini bir kaç kelime ile izah edecektir. 
DinliyeJim: "İşte bunu Tür ki yeden 
kaçıp Halebe yerleşen Ermeniler yap. 
mrştır. Osmanlı imparatorluğunun al
ti asırda yapamadığı işi ''iiç buçuk,, 
Ermeni bir kaç sene içinde becermiş
tir.,. 
Şimdi anladınız mr . fendim (? !) 

altı asırlık değil, belki on bir asırlık 
müşterek mukadderat, ve bilhas...;:a a-
halisinin yüzde doksanı '!'ürk olan 
sabık bir vilayetin merkezi olmak gi
bi coğrafi bir hususiyet, miitekabil 
sıhriyet rabıtaları, tahsilde istirak ve 
ayniyet gibi en miies~ir amiİier bile 
para etmemiş ,.e ~a,·alh Türk, o şe
hirde daima yabancı ve avare bir hal· 
de kalmışken "üç buçiilc kaçak Erme
ni,, nin himmetile yabancılıktan ,.e 
avarelikten kurtu!mu1'tur. Muhabir 
efendinin, ikazına nasıl ,.e ne kadar 
teşekkür etmek Iazrm geleceğini bir 
türlU kestiremiyoruz: Öyle ya, biz 
bu muhterem (?!) zc,·atı, J\fondoros 
mütarekesinde ve memleketin kara 
matemler içinde bulunduğu bir sıra
da pusular kurarak zabit1erimizi ~e 
nef erlerimizi, çeteler tertip ~derek 

köylü ve şehirli hallumızı şehit, mal
larım garet, ırz ve nanıusların! payı. 
mal etttfk erlnln:-:-cczl\sından korkup 
tıı isgal kun·etıerile beraher kararı 
firara çevirmiş, cenup hudumuzda 
yerleştikten sonra da kaçakçılık ede
rek, başka başka ushlplarla Türklü· 
ğü ızrara devam etmiş hir sürü katil
ler zannediyorduk. Meı~er, bunlar eli 

Zonguldak meb'usu 
Halll 

r Altt.uafı 2 inci sa' f amızda l 

t~rıduğunu., müjdeliyeı·ek sinemizi 
laı:ı n~(?) ve iftlhnrln(?) kabarttık· 
'°el 0nra diyor ki: "On beş sene ev
biJ' llalebe giden bir Tiirk, Arapça 
A.:ezse meram anlataınazclı?? Bugün 
hi J>ça bilrniyen bir Türk Ilalepte 
kei· l"ahancılık çekmez. Kendi memıe. 
rl!b~~de imiş gibi kolaylıkla işini gÖ· 
bı:ı ır.,, Eminim ki :muhterem kariler 
ha:uazzam (I?) inkılap karşısında 
~çinde kalmışlar ve "acaba bu 

!(avun, karpuz bolluğu! 
:oı, fak at o kadar tatlı değll. Yakında 
cnı ucuzlıyacak, hem tatlılaşaca~mış ... 

Bir kavun, karpuz sergisi 
Bu 

tell sene kavun ve karpuz ge· kalda kavun Ye karpuz bulun· 
l'r,kseneye nisbetle daha boldur. duğu gibi mahalle aralannda da 
kıtıı· Yadan her gUn vagonlarla sergiler görülmektedir. Yalnız bu 

11 1Yetı· k d b 1 kar 1 mıklarda kavun ve a ar oluğa rağmen, tatlı 
~uı gelmektedir. karpuz ve kaYun bulmak güç 

dır. a~puz.a nazaran kavun fazla- olmaktadır. Karpuz fiati 5 ku
Cid abahları erkenden Sirke· ruştao 20 kuruşa kadardır. Ka
k~0~ ve Yemişte toptançı dük· vun ise 7,5 kuruşla 15 kuruş 

• 
Başvekil ismet Paşa Hazretleri 
hararetli tezahürlerle karşılandı 

Gazi heykelinin küşat bugün. ·yapılıyor . 
I 

• 
resmı 

JZ~flR, 26 (Hususi muhabirimiz
den) - Başvekil ismet Paşa hazret
lerini hamil tren bugün saat dokuz
da Basmahane istasyonuna muva~a
ıat etti. Hariciye, Nafia, Maarif Ve
killeri, Fahrettin ve Ali Hikmet Pa
şalar, Umum Jandarma kumandanı 
Ye bir ~ok meb'tı tarla Bılhkesirden 
iltihak eden Balıkesir valisi Etem, ve 
Balıkesir Belediy~ ,.e Cümhuriyet 
Halk fırkası reisi Nnci Beyler kendi· 
~ine refakat etmektedirler • 

Paşa Hz. halkın coşkun ve samtmt 
tezahüratı arasında trenden inmişler 
ve kendilerine intizarda bulunan ze
vatın ellerini sıkarak yanlarında vali 
Kflzım Paşa olduğu halde otomobile 
binerek ikametlerine tah is edilen 

Gazi konağına gitmişlerdir. Ba~ekil 
Paşa. Hz. altı senedenberj görmedik· 
Ieri lzmirde müşahede buyurdukları 
terakkiden çok memnun kalmışlardır. 

Vali, memleketin urnran ve iktısa

(Lutfen 8ayıfavı çeviri.ııiz) 

Dumer'i öldüren mahkemede 

lzmir Vilayet Cümhuriyet lJalk 
fırkası idare heyeti reisi Hacim Bey· 
Balıkec:ıirde ı;,mir ' Valisi Ra"rm 
Pasa ile Vilayet idare hf'veti ve b
mirdc mevcut melJ'uı:;lar Menemende 
ordu müfettişi Fahrettin ve İzmir 
Müst~hkcm mevkj lcuma"clanr Hüse
yin Hfümü Pa~alar da Şilede l7mtfr 
Delecliye reic;ile meclis azalan Knrşı 

yakada ve· Kolord:t kumnnıfant l\fus
tafa ve 8iivari müft'ttisl Miiı·~el Pa
şalarJ~ Vali mun,·inı vr. biIUmum rii
esa,·r Miillıive ve iimerai askeriye ve 
adliye ve inhic:ı:!rlar Marc>leri erkanı 

ile muallimler ,.e hmirde hnlunan 
!\~nrvec c:ıefiri 1\f. ~. Reıı tzon rcnanla
rile ve fırka te~kkiilleri muhtelif ce· 
mivet "'" hirlilder ,.e hiıılerr h:ılk 'küt
lesi Te bir banılo uıu"ilm Ba~mnhane 
ic;tasl·onunda Raşvel<il 1 met Pns.'\ 
Hz.ni istikbal etmi~l,,rdir. Paşa Hz .. 
resmt merasim vanılmamaı:;ını arzu 

buyurduklarında~ fstac;vonıfa kıtnnh G ı f' h k • 
:tc;kerive, policı. fanclaTm-a ,.e İ"7.İhıtı orgu o un mu a emesı 
&lediye müfrezeleri bulunmamıştır. 

Berlin 
Sokaklarında 
Heyecan! 

Yazan: Suat Derviş 

Beşinci sayfada ________________________ ....... 

Maliye ve inhisarlar 
Mttsteşarları 

Evvelki giio Ankaradan gelen 
Maliye Yekileti müsteşarı Ali 
Rıza Bey, dün akşam inhisarlar 
umum müdürlüğüne giderek umu· 
mi müdür Hüsnü Beyle bir müd· 
det görüşmüştür. Ali Rıza Bey, 
yarın Brendiziye hareket ede
cektir. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
müsteşarı Adil Bey, şehrimizdeki 
tetkikatına devam etmektedir. 
Adil B. dün öğleden evvel iohi· 
sarlar umum müdürlüğünde, öğ
leden sonra da gümrük baş mü
dürlüğünde meşgul olmuştur. 

Şeker, kah ve S' çay 
Hakkındaki kararname 

neşredildi 

çok heyecanlı oldu ! 
Katil, "Ben Dumer'i değil, Fransız siyasetini 

idare edeni öldürmek istedim I ,, dedi 
Geçenlerde 

Fransız reisi
cumhuru M. Du
meri öldüren 
Gorgulofun mu
hakemesine, Pa· 
ris cinayet mah
kemesinde baş

lanmııtır. 

Bu mahkeme· 
de hazır bulun
mak için ahali 
fevkalade teha
cüm göstermiş, 

polis kuvvetleri 
intizamı temin 
maksadiyle sa
lon ve adliye 
sarayı cıYarında 
tertibat almış
lardır. Bu mü
nasebetle her 
hangi bir nüma
yiş yapılmaması 

ıçın fevkalade 
müteyekkiz dav
ranılmıştır. 

Gorgulof, is- Gorguloff, f'<arısı ıfe blrllkte 

ticvabında M. Dumeri kendi- tini idare eden insanı öldn k 
öldürmediğini, onu kaza ve ka- istedim,, demiştir. rme 

arının .. - d t 1 kt d ti ar b onu atlı arabalarla ve arasın a sa ı ma a ır. 
n al · ı k ekiıd arı e dolmaktadır. Saat Dün görüştüğümüz urpuzcu-

~tl ten İlib~ren şehrin içinde )ar kavun ve karpuzun · yakında 
t'pu dc 1aşarak kavun ve daha ucuzlıyacağını ve bundan 
8 l satm~ktadır. sonraki mahsulün daha tatlı 

Undan b k · 1 nşkn hemen her bak- o~acağını söyleme tedır er. 

Ankaro, 26 (Vakıt) - Altı 
temmuza kadar gümrüklere gel· 
miş şeker, kahve, çayın konten· 
jan harici takasa tabi tutularak 
ithali kararnamesi resmi gazete
de neşredildi. 

derio öldürdüğünü söylemiş, Isticvabın ilk safhası bitmit, 
Bolşeviklerle biç bir alakası ol- Mahkeme, fahitleri dinlemegw 

0 madığını ısrarla kaydetmiş "ben başlamıştır. 

Dumeri değil, müfekkiremde Bu mübi~ ve tarihi muhakc-
yaşalhğım Rusya hakkında çok m •t t f eye aı a silat, beşinci sayfa-
aleyhtaraoe olan Franıız siyaıe- dadır. 
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Başvekil Hz. büyük 1 DahllT I Telgral Haberleri 1 Gözlerimizi 
sevinçle kaşılandı H::ıc1 dört açalım! 
d~ahUurlndeinbtta b~~mu~ ---~---A~•·-~--~--.~~-1~~~-·.[-~D~~~1-d~~~-0~~~~~~- IBqmd~~i~enm~ıtl~ 

lmanvada Vazlyet amaml e l·ı·ze ı· mı' ~ öpülecek muhterem şahsiyet .. eı..J.ı::~ ]ardır. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü . • T ,,. llb-

Meğer, Türldyeden malızn ° 1ark ~eyefendi Başvekil Paşa ~z. ile lıir- B ı• B d b 'd f k 1 Ad fayda getirecek i~ler yapm~k, i ... ef 
~~~t:e~~~!!~ntu,n:~ ~~r~:r~ea M::: er ın ve ran en org a ev a a e dilini tamim etmek için netıces ~~,t-
mandanı Kazım Paşalar da Jzmir kuk bir seferin zahmet ve nıeşt 11rt 

· Palasht misafir kalacaklardır. l.smet h ı • • • d •• k ld ld ' lerini göze aldırarak yerlerini, G~ttı~· a Va re~•ımı un a ırı 1 tarını bırakıp yola düşmUşlar. 
1

.ıJııf• =~~~ey~~:~~l:~nr~:r~~!~~:d::eım~:: ~ • teri y~rlerde canla, başla çalışrnı~ ff' 
Türke ve TürklUğe asırların ,.e dl' 

ket baştanbaşa sUslenmiş ve bayrak- • k • k •• ık- k 1 t• "'' 
Iar1a tezyin olunmuştu. !~ir ~.atıra- ıcra UlJVetı, te rar mu 1 ma am ara geç 1 lepteki on binlerce Türkün yapa 1ıı0' 
sı unutulmıyacak şereflı bır ~un ya• ğı büyük büyUk hizmetlerd.e b·~ 11•· 

B K P ! mus. lar, Türkçe,,·i malıa11ı bır dı ·d" şamaktadrr. Halk, sevin~ içindedir. erlin, 26 (A.Aı - Berlin'de sile muvakkaten tatil edilen Ye •r••r •• epen ~ ~ nı•~ • 
Başvekn Paşa Jlz. bugün saat on ve Brandbourg eyaletinde fev· kanunu esasi ile mUemmen bu Londra, 26 (Radyo) - Doren'· line koymuşlar. Cenup sınırlar~ 

3
yrtl 

Yediye kadar tkamefnoahlarında ic:ti- k 1 d de bulunan sabık Kayaer Vilhelm kaçakçılık yapmamr~lar. uu cın l<"ı· 6 a ide ahval rejimi, reisi cum- lunan teminat, yeni en meriyet ı. Jkll " 
rahatte kalacaklar ve saat on yedide in katibi husuıiıi Fon Papen lara· işliyen Türk Ye Müsl ünıan ı . a 1'iir~ 
vı1ayet konalnn ztyaret buyuracak- bur Hindenburg tarafından imza- mevki.ne girmittir. fından takip edilen siyasetin Kay· şı kanlı mücedelele:::e girişerek fllllf: 
lardır. Burada elbi~e kaydr olmamak lanan yeni bir emirname muci- Jeneral Von Rundstaed, ahvali ıerce tasvip edildiği haktundaki hazinesini menfaatlandırmı~Ja 
şartne rüesayr, vilayet salonun'da ka- hince öğle vaktinden itibaren fevkalade rejiminin kaldmlması haberleri kat'iyyetle tekzip etmek "' • • v 
bul edeceklerdir. Badehu srrasfle kaldırılmıştır. lehinde bulunmuıtur. tedir. Fon Papen'in hiç bir adamı Bilmiyorum, V? ... lığrnr kuı tArJll,r 
Müstahkem meYld lrnmand~nlı~ınr. Öğleden itibaren icra lluvveti Aokeri kumandan jeneral Kayseri ziyaret etmemi,tir. Kay- için bütün bir ciha" husumetle < ft 
Beledi ... ·eyf ve Cümhuriyet Halk fırka- R d d ' · · 1 ıer hali hazırda Alman siyasi ri- pışmış olan bir milletin zihnb·tt ftt 

J askeri kumandanın elinde bulun- un stae l ın emrı üzerıne açı an b b J d ha 
sınr zi.va1·ct edeceklerdir. Dugün nk- cali ile asla münaıe ette u un· zeUsına bundan daha ~aJiz, .a. ...ı~ 

kt k k ··ık~ k ı ve mahkt:melere sevkedilen adli ı r •·· ş:ım üstü şereflerine deniz ü~tünde ma an çı ara mu 1 ma am a mamaktadır. hiş bir taarruz tasaV\'Ur olunabı 1 ,t· 
Mimar•cta bir ziynf~t ve sonra da ra avdet etmiştir. Zabıtaya ait davalar, mecralarmı takip ede· Lehlatanda endl,el Dünyada hangi millet vardır ki 111dt' 
bir J?nrden parti verilecektir. J.:unet ve sa'Ahiyeller iJe zabıta ceklerdir. Vartova, 26 (Radyo) _ Al- buatı zühul ve mübalatsı11ığr bdl ki~ 

Gazi heykelinin açılma merasimi kuvvetlerinin kumandası, yeni Henüz nihayet bu!mamış olan manyadaki karga~alıklarrn ıP.yri recelere getirsin de hu tilrlü ( r .,.-
yannki Çarsamba ı:?iinU tam saat 18 . tıbkikıt iptal edilecektir. burada dı'kkatle takip ı!di1mekte· taarruzlara alet ol~un. Garabete .... polis müdürüne ve Brandbou:-g J'•"' 
'de olacaktır. Merasimde kıtaatı aske- Kar1•ıkhklar... dir. Hükumet her ihtimal~ kartı kınıı ki 19 Temmuz tarihli Son t""'I· · . eyaleti reisine ait bulunmaktadır. ,. .. ze P' 
rlye, bando muz.ıka: Jandarma, :poli~ Berlin 26 (A.) _ Dün akfam hududa takviye kuvvetleri gön· ta Halepte çıkan bir Arap g.. ıo"' 
ve Belediye müfrezeleri bulunacaktır. Fevkalade ahval rejiminin de- bir çok karışı!dıklar zuhür et- dermek niyetindedir. 31 Ten1mu· nin ayni mahiy<.:te neşriya:ta bU ıf~ 
Başvekil Paşa Hz.ne tema$& ve ıt- vamı müddetince, Brandbourg zun Almanya ve bahusus Prusya doğunu yazmış ve pek haklı ~11 1d~ mittir. Komünistler, Hitlerin bay· 1 ıı tr ı-ı• Yaret edecekleri mOessese ve ftıerlerln k k l R d 1'rı"n pek kanlı bir gün olacaC.ı ka- "hezeyan .. ke imec; e tu·s e ... > ... as eri umandanı jenera un s- b' · t fı :"r' ıo .. ~· 

listeleri takdim edilmiştir. İntihap e- ragmı taııyan ar pencereyı a • naati besleniyor. Hitlerdlerin ka· Şüphe ediyorum: Sakın her iki (ı•' •• ı 
taed tarafından neıredilen emir· · d l k b :ıd b l kr-.deceklerı yerleri ziyaret buyuracak- rap e er er en za ıta, mu a e e zandıkları takdirde Dançig dehli- yan) aynj kalemdtn ,.~ ayni mıı rlj 

lardır. Ayni zamanda Paşa. Hz.ne lz. nameler ilga edilmittir. ve Qteş etmiştir. Bir çok yaralı- zine tecavüz edecekleri muhakkak güdülerek ~ıkmış olmuın. Bu ftibJkft 
mirde mevcut bUtUn eserlerin, koope- ReiıicOmburuo bir kararname- lar sayılmııtır. görülmektedir. (gözümüzü dört a~ahm.) de~_ı-ıt 
ratiflerln, yo11arın, nıektep1erfn, ko- yerden ıöğe kadar haklıyız. ırn· 
şu n spor meydan1annın ve aygır Almanya, misaka iptidai maddeler Grettt Garbo , 
·depolarının albUm v.e grafikleri tak- I ti k tti ! lsveı-e d. Rntlyor 
alm ednmı,ur. ş ra e L. t . ')' u 

Batvekil Paşa Hz.nfn trenle geçu. Pariı, 26 (A.A.) - Hariciye IS eSI Nevyork 26 (A.A) - Marul 
fi bOUln lıtaıyon1arda halk hararet- nezareti, aşağıdaki tebliği neş· ainama vıdızı Greta .ierbo 30 
le teza'hUratta bulunmuş '"e fstfkbal retmiştir: Alman sefiri, dün ha- Muafiyetten latıtade edecek temmuzda vatanı olan iaveç'e 

• • t maddeler mera ımı yapmış tr. riciye nezaretine gelerek Fransa sıitmek Uıere buradan Yapura 
rı1&11 ı ta d Ankara , 26 ( Vakıt ) -~ ~ 5 !iyonun n kiSyHiler Rıtşve- ile lngiltere arasında 13 tero· binecektir. 

kile nYJ"an fk'ram ettiler. muzda aktedilen emniyet ve Beş sene için muteber olmak Zanneditdiğine gör mumailey-
Tren Hacıhfüıerinler istmıyonuna itimat misakına Almanyanın üzere 1927 ser.esinde tanı.im ha sinema &leminden çekilmek 

geldifi zamnn da hf r köylü: edilen mevaddi ibtidaiye muafi· 
_ "Halk fırkası mal ıdır, 111111 • ..,tfr, iıtirak ettiğ'ini tebliğ etmiştir. d d niyetindedir. 

" yet liıteıinia mu deti bittiğm en _ ... ,.,;;.L=.;::::::"""""'~-ı!l'lfle!e~::ı::=~~-
Paş.ım,, diyenk başve~llc ayrnn İk· M 'd gnmr'Olile .Conten)8b vaz\- eşhur taY.Y,arecloln 
ram ettf. nu sözlerden ~:·5vekiJ P;ı şıt l ançuri e yetferine nazaran eİı ziyade 
c;ok mrıteha~r.cı oldu. Ulil mil 

eır HtlfAt Japonya, oradaki ba~kuman· muhtacı himaye bulunan 

ı~rnct Paşa llz.ni Ifar~ryaka istas
yonunda karşılryanlar arasında vnk
tilt> Fethi Bey hmire geldiği znman 
birlikte l'tfanisaya 2iderek orada Halk 
fırkası aleyhinde şiddetli ibir nutuk 
söylemiş olan Bayt:ır Sıtk1 Şükrü R. 
de bulunuyordu, 

Sıtkr ŞükrU Bey Paşa Ilz. il~ ta. 
nıştıfr zaman i1tifafümnı esirgeme
miş, kendisini e ki harflerle not :ılır. 
ken görünce: 

- "Sen de böyle mi yazıyorsun?,, 
deml§tfr. 

Sıtkı ŞUkrU Bey: 
- "Stenografi olarak Paşam, pra-

11k oluyor,. cevabını verınlştir. 

fla•rlf Vttklllnln 2lyaretl 
Maarif Veklll Eıat Bey yarın sabah 

saat beşte Berramayn ırlderek Ber
ıama harabelerini ılyaret ve Gazi 
Hz.nln heykellerinin .açılmll merııcd. 

mlnde hulunmak fiure Rene o gUn 
avdet edeceklerdir. 

••••nbul heyeti dUn gitti 
GuJ heykelinin kUşat merHf mlnde 

bulunmak Uzere dUn !zmlre hareket 
eden "lzmfr., vapurlle şehrfmf7.den 1 
de bir heyet gftml~tlr. 

1 

Bu heyet~ $U ıevat tfahild!r: Bele-! 
diye namına Nakiye Hnııım, Hnlk F. 
namma CHdet Kerim Bey r.ıatbuat 
namınıı Bıtmurarrlrlmb; Mehmet 
Asım Rty, ve "CUmhurbet .. ı?<tzetesl 
Başmuharriri Yunu" Nadi. ~por te· 
~ekl<Ullerf namına Tahir l\'.eYkep ,.e 
Şeref Beyler. 

l\feb'us Osman Znd_. Hamdi Bey de 
ayni vapurla Yzmire r;ltmMlr. 

"İzmir,. Taptıru cok kalnhıhktı. 
Yolcular arasındn c:ırf k:işat mn:ı~l
mini görmek ve orada bulunmak ii7.<! .... 
re Jstanbulun tnnmmı~ ail,.lerlnden 
hir çoklım da hu1unmakfa idi. 

Baeveklllmizln Bahke•lrde 
2iyaretlerl 

BALIKESiR, 25 (A.A.) - Başvekil 
İsmet Paşa H7.. rnfahtlerfnde Hari
ciye, Maarif, Nafin Yekilh~rı otrf uğu 

1 1tttlde hu~n sıutt R :ıo "" hurayn ııf
:ramışla r ve lstasyond.ı bin!erce halk j 

dana fevkalAde saUihlretler sanayi mevaddı iptidaiyeıi ithal 
verdi 1 etmek ve ihtiva edeceği güm-

Tokyo, 26 (A. A) - Kabine rükle muamele vergisi muafiyet-
Mançurideki Jcıpon idaresini le- leri birbuçuk milyon lirayı te-
min etmek makHdile Mançuri cuüz. etmemek ve yalnız 1932 
Japon lutaatı başkumandanının mali senesine mabıus olmak üz .. 
vasi salibiyetleri haiz fevkalade re Iktısat vekaletince Ha:r.ırla· 
komiser gibi tayin ve izamına nan maliyece tetkik edilen Jiste 
karar vermiıtir. heyeti vekilece kabul edilmiıtir. 

Kuvan T ung vilayeti sabık va- Yarınki resmi gazetede nqredi· 

liıi cenubt Mançuri demiryolJannı lecektir. Liste şudur: Hezaren 
kontrol edecektir. Mumaileyh bu maddeıi senetcicek, moi:ilye, 
11fatla Hariclye nazırının emri fabrikalarına ıelloloit galalit em· 
altında bulunacak ve Mançurya sali plistik mevad, tarak, şem• 
dahilindeki Japon konıoloalarını siye, Ba1ton, düğme, fabrikala• 
teftiı eyliyecektir. rına kokos, elyaf, iplik ve ip 

Çinin bir hareketi yalnız taıtorbası, fabrikalarına 
Şanghay, 25 (Havas) - Çin her nevi profil demiri, bilumum 

hükumeti yeni Mançurya hüku.ne- madeni eıya fabrikalarına demir 
tile yapılan posta muamelatını levhalar madeni eıyi fabrikılırı
durdurmuıtur. Bu karar Japon 
mahafilinde büyük bir ıuiteıir na teneke konserve fabrikalarına 
yapmııtır. Japonyamn yeni Çin bakir bakir tel ve bakir tel fabrika· 
sefiri bu karar üıerine ha,·eketi- larıoa bakır tel kablo fabrika· 
ni tehir etmiştir. larına aJiminyuntabta külçe ha-

tarafından hararetli bir surette kar
şılanmışlardır. 

ismet Paşa Hz., doğruca fırk=ıyı 
ziyaret ve fırka salonunda verilen 
çayda hazır bulunduktan :o:;onra bir 
mUddet istirahat buyurmu;51ardır. 

Ba9vekll Hz. şerefine akşam Bele
diye tarafından asker( mnhfelcle bir 
ziyafet verllmi tir. ~fil:;arünileyh Uz. 
saat 22,30 da şehrimilden aynlmı~lar
dır. 

Zlrafet ve fener alayı 

1ZM1R, 26 (VAKiT) - Bas· 
vekil İsmet Pafa Hz. saat 17 y.e 
kadar Gazi konağında istirahat 
etmittir. Sonra vilayete, ·kuman
danlığa, fırkı.''ia, ve Belediyeye 
ziyaret iade etti. Vilayet ve ıehir 
itleri hakkında malumat aldı. Zi
yafet sekiz otuzda başladı. Bele
diye reisi nutuk söyledi. Başvekil 
Hz. de cevap vetdiler. Fener ala
yı tertip edildi. 

linde çinko külçe nikel tahta 
klilçe halinde madeni fabrikalara 
sulfur dokarbo:ıtasfiye toprarı 
trikleratın valiniz grine fabrika
larına hamııı kibrit hamııı klor· 
ma hamizinemal hamiıibunnas 
şimdiye kadar ihtiyacı teıbite· 
dilmiı olan fabrıkalara suikoıtik 
yUn menıucat fabrikalarına kro· 
rurduıo boyahane fabrikalarına 
dekstrin yalnız pamuk menıucat 
fabrikalarına hamdemir demir 
çinlco çubuklar madeni etya 
fabrikalarına ekle rayrisali'.ı 
hayvani yağlar yalnız sabun 
fabrikalarına anilin aliıarim ve 
sair boyalar mensucat madent 
eıya boyahaneler ıabun fabrika· 
Jarma 21 numaradan yukarı çift 
telli 21 numaradan yukarı ikidr.n 
ziyade telli 21 numaradan yuka· 

Rio Döjanero, 26 ( A A. ) 
Santoı Dümon'uo cenaz.eıi bugiıo 
tamamen bir devlet reisine ya· 

pılan merasimle kaldırılmıştır. 
Cenaze Rjo Janero'da defoedi· 
lecektir. 

Müteveff amn batarasına hür· 
meten kıyamcılarla bOkumet ta
raftarı kuvvetler arasındaki mu
hasem:ıt aktedilmiştir. 

Tayyareler şehrin Uıerine be
yanı taziyet · mhteti k Ağıtlar 
6tmışıardır. 

Yeni nUfua umumi mUdUrU 

Ankara , 26 ( Vakıt ) 
Yoıtat Valiıi Ali Galip B. au· 

fuı amamt mldOrlOtnne tayin 
edilmistir. 

1,ttttıncUIUk kanunun
da değlılkllkler 

EYvelkl ıun ilk içtimaını ya• 
pan tiltilncilIDk konrru'nde teı· 
kil edilen komwyon don inbiaar• 
lar umum mUdDrltlğO hukuk 
mDpviri Hlmit beyin riyasetinde 
toplanmııtar. 

Komiıyon dOnkn içtimaıada 
1701 numaralı tOtllnclllOk kaau 
nunda yapılacak değişiklikleri 
teıbite başl,mışhr. Komiıyon 
bu hafta içinde meHiıiai ta· 
mamlıyacak ve hazırladıiı rapo· 
ru ielecek hafta içinde te1'rar 
toplanacak olan kongre umumt 
heyetine verecektir. 

rı pamuk iplikleri boyalı boya111 
kangrain iplikleri hav!u dokuma 
menıucat trikotaj orap fabrika· 
!arına petanaftal boyahAnelerle 
boya fabrikalarına kaolen felda-
nat ihtiyaca teabit ediJmit fabri
kalara hasır fapka için saz ıe
ritler yalnız hasır şapka fabrika
larına antrast tozu şakuli fırınlı 
çimento fabrikalarana. 

mi? . . .. 
Muhabir dendi, sözüne nihayet~ 

rirken adeta nikabı S'.yrtlıyor 1"e 'f~O, 
olmadığını meydan:ı ,·uruyor. çun 

1 
dünyada hiç bfr fer~ keneli ırk11111• 
herhangi bir amilin tesirile (yorıt: •• 
doğunu) söylemek gibi bir hayası• .

1 
irtikAp edemez. Kim olduğu 1>eJltfl
olan bu efendi, Halepteki MUslilJll: İ' 
halkın yaşayışlarındakl sönUklill 1 
f ade ettikten sonra, ''siyası ve t~d~~ 
lnlülapların yuıııa YllilLA -.·ücu•I• ,,~' 

diğj yeni Türkiye., tarzında terbl~~ 
sizce bir tekerleme yaparak gıi):• ~~ 
zi alkışlıyor. Bu efe:ıdi bilmelid•.' r 
Türk, her asırda ince. nazik, ve kıb",. 
dır. lnkıli'tpların mahkumu ~eğil, ~ 
kimidir. Yontulmtya 'LSlıl mühtaÇ ,) 
ğildir, maamafih ltabiliyeti 0111' , 

şartile her iıtlyen milleti yontJ\biJt~ 
istidadı olmıyanlarn ,elince ne Y'f,f. 
sa nafiledir. Onlar: nereye gitse tı' 
tıpkı muhabir efendi gibi kaba l'l0~ bir kUtUk halinde kalmağa ve yont 
mıtdan çürümeğe mahkumdu.·!at· 

7.onp:uldık meb'u•ll 
1-falll 

Balkan Ticaret 
Odası açılıyor 
Balkan ticaret od111nın açı'os" 

ıina mOaaade edildiji Dabili'~ 
•ekAleti tarafından ticaret od•., 
na bildirilmiıtir. Oda Eyltll ~ 
lanııcında bOyOk bir merat;DP 
açılacaktır. 

Adliye veklll 
An karada 
Bir mUddettenberi ıehrinıisd• 

bulunan Adliye vekili Yuıuf J'I' 
mal bev, Ankaraya dfSnmOftllt• 

Tllrk stlngerclllğl t 
Gelibolu ticaret o::lası, Ahdle 

kaptanın Geliboluda u1un ~C: 
ıaiden sonra Türk ıUngercili~1~ 
ihya ettiğini ve ihracat 1~,1 
mahreç arandığını ticaret od 
ıına bildirilmittir. 

Kıhaede lçkll 
Taksimde Ayatıryavi ot' 

todol<s kiliıeıinde dün i11b~ 
memurlarile poliı!er tabarrİ1~ 
yapmışlar ve papas YorginİO ~ 
dasında on üç ki'o kaçak ''.~ 
Ye konyak bulmuılardır. J<ıçr 
içkilt:r müsadere o!unmuı v~ ~ 
pas hakkında kaouni takıb• 
başlaomııtar. 
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J N UN - - -------- __ _ 
:~-SişARETLER:i 
Ecnebi şirketleri 
'l'llrk işçilerine niçin 

Yol veriyorlar? 
Soıı günlerde r:ıemleketimizde 

ÇaT:r~ ecnebi oirketleri bovuna 
ura •• ·1 • ltr. .,.çı erıne yol vermektedir· 

8q baberi işitince " - Eh di-
1teclc · · le tt ~ınız, ne y.:ıpahm rnem'e· 
~ e lf azalıyor. Onun için iş
le er •r1110dan bir e!eme hare· 
1c:~i Y1•pılavor. K3.burun üstünde 

a" ar ahh} or. d:• teki de dütünrnek makul· 
tir• Alcalb bir adam bat..<a 
İtle~ dOfilnme'c iotemeı, fakat 
de&~nd. 0 1Ufu, biti~i biç te böyle 

6 ... 

Bakınız bu itler nasıl oluyor: 
•c 'Y • •. Türk işç'lerine yol veren 
'l'lı~ebı. ~ü.esses~ler çrna•c;ıklar1 
.._ k ı~ç ıı yerine müt=ıhassıs 
tadını, atında yabar.cı ' arı a 'ma~· 

ır.ar. 

el Meıe'A Zongu!dakla bu nevi· 
t •• bir çok vak'alar vardır. lf 
-: cılcaralan işçi yerine müle· 
~ - unvanını tafıyan fakat 
:ilc~tte biç mütabaas.ıı olmayan 

ebıler ahnma;dad1r. 
~'iDİ •aııyet Türk memurlan 
•-L de _.,., tekilde !atbik edil· 
-.s11:tedir. 
.. Meae.ı bir ocakta bir Fransız 
~hendiıin bir ceketi kaybo:ur. 
--~~dia derhal hiddetlenir ve 

... ıebeciye emir verir. 
.:_·- lfçilerden birer lira ke· 
-..e1'ıin ! 

'1abasebeci der ki; 
.. - Çalman ceket yüz lira et· 

llat1. tien bu parayı kesemem! 
~ laanuni bir hareket olamaz, 
~. l!ıemleketin bir kanunu var· 

8'..un netleeıi, oradaki TGrk 
• llatıru iften çıkarmak Ye mO· 
oh:~iıe haracı temin etmek 

'i •hat TOrk iıçilerıne yo\ ve· t:a IDDeueaeler pliaıız bir ça· 
, •nıa aetıceai olarak bu h~le 

t~İfleıdir. Mueli Büyilkdere· 
•ı kibrit fabrikaaı gibi .. 

,'-dan bir kaç ay evvel fab· 
h'- barok, bDyük lliıılarla bir 
-. lfti topladı. 
... ~ .. itçıleı OıkOdardan, Ka11m 
.... ~an, Balnrk6yDnden hu'laa 
1:.,brıa her l&Bıesinden kallnp, 

tilcınm etrafında yer htttular 
~.\radaa lnu bir zaman geçti 
8' tr arıaında tasfiye beııladı. 
-..

1
111n hllA bu tasfiye devam 

it Yar. TeaadOfen bep Tnrlder 
)o h.klanndan dııarıya bırak~lı· r. 

~baki kibrit ifleriJe meıgul 
e.1-::.. bir fabıikU1111 hesabı aabit 
-....._ llllmıelir. 

t~- fabrika Lüks addedilecek 
,._ imal etseydi o uman 

~rit tirketinin birdenbire itle· 
-.&tm1G1na, ameleleılne de 

111~ - tb buhran Yar. ltleıinize 
la. Jet •eriy oruL.. Demete 
h ldcı olur<lu. Fakat buıün diin 
~dıit lsadar kibrit yakıhyor. 
., bazı adamlar keyf için ha· 
,, kibrit yakmazlardı. 
C.ıaraJarına kibritle yakanlar 

::• caıaralarını kibritle yakı· 
tit ~· H.tta ıeçen ayla11n kib
lait ftrlceti lehine . kaydedUccak 
~:e,.._ vardır. Son aylarda 
.. •em!elcete ılmrüklerden 

:;" talu11ak girememektedir. 
~tuld daba ev9elden ıırfe
la._ it. llıktar hesap edilseydi 
~dar ailenin bu g&nlerde 
-.,·: bir bale gelmesine se· 

••azdı. 

~lıelere mani olacak 
--.... e yol \a!mı İf kanu 
r:!tu• meclisten çıkma· 

• memleketimizde ka· 

Canbazlar Bari sergisi yeri Mallar Ajans ~_üd_ürü 
EmlrgAn korusunda Sergld~ son 'ıazırhk Mukaveledekltndlli\tı 

kavğa ettiler Türldyenin iştiraki yapılıyor izah ediyor 
Emirgio korusunda canbazlak Esas itibarile mu- Bir Ağı. ~ıta Ga'ataaaray li· Afiş 1j ye i:ao İfİDI yeni baı· 

eden Ali Efendi ku.....,_ ile l suinde açı.acalr olan yerli mıl· tan bar mukavele ile tanzim için 
H 1 .,.ı __ cli k vafık gllrU dll ıar ıerr·s nde ron haı.r· daimi encümen ile ajanı mndnra 

Aptullah ve ait uma um· laklar g&r01mektedir. Her ıene 
nd do 1.A..A1. bir umu'lliai Muvaffak beyin temas• panyası arası a n _,_ 11 Atuı•oata açılan tergi. mek· 

kavğa olqaaftur. Her Ud kum· teplerin açı'ma zamanına tesa· Jumdan sonuncusu dün yapalllllf"" 
paoya birden koruda tel ıererek dOf etmemui için tu sene tir. Bu hususta Muvaffak bey 
oyun oynamak istemifler Ye ba bir Ağuıtoıta açılıcalcbr. Bu •e- bir mubabir'm ze şu beyanatte 
yüzden bir birlerjae ıirmiıterdir ne"e •~rgide en iyi pav,on yap- bu'unmut' u : 
buT.panyanın bOtlla mOatahdem· aut o!u mDeuHeve 11 Ağuı· Şehrernaneli ile aram~da 927 

pal 1 b" toata mtralimle K .tahve mamu· ıenu nde aktedilmi' bir ma&a· 
leri ve direktodar, 80 ar• ır llhndan bı'r •aıo •erilecektır. 

·.ı d' N vele v Jr. l:"u n ukavele yapılırken birlerine hOcam etmı.,.er ır. e- Ser-' 15 Ajuı~oıta k•pana 
H l Ef di b d •• ber iki taraftada af.1aJ

0 

fe illaat ticede • ıt en •tın an ve calchr. Me11tebtn iki taraf. ıazi .. 
h kkı:ıda sarih b:r fikre malik oınuzuııdan aftr ıurctte yara· nol1r tu ı edilebilmek için as 

'- ld ı t deiiril<!i. Koilu'an madde!erin bir lanmıf, hastaneye u;a ın mıı ır. falt yıpılmıt, binada sergiyi iyi "' 
D ğer ~avjacı~ar da hafif surette gösterebilme' Oıre badana edil· ı;oğuoun tatbiki kabil olup ol· 
y:ıra anmı~iardar. Zabita tahkika· miye başlanmı,tır. Mektep ıergi madığı an!aşılınadan vazedilaıiı· 
ta batlamışhr. için 250 bin liraya ıigorta edıl· tir. 

m ıtir. Sergide paYvon teı;ı ç;n Bunun neticesi olarak ajans 
DflnkO yangınlar d&ne kadu mllracaat edenlerin beş ıenedır pek büyük zararla· 
Dün febrimizde 6ç J••ım ol· Antuadaa dönen •erıi tertip beycd miktarı 150 ye yaklaımı9br. ra uğradı. BfttOn hası!ltını ta• 

17.asındıın M.l!dmondo Lomb•rdo S "d b b b • d k aıuotur. Hir ev tımamea yan· er11 e u 1eae • nye mu· mamen belediyeye ver i ten 
mııtar. Sonbaharda /Calgada Ban ~lırln· zika11 çalacakbr. Bunun için hu· baı~a, her sene 4 • 5 bin lirada 

1 _ Tavul.pazannda Mitat Ef. de açılacak ıergiye ıMmleketimlzln ıuıl bir yer yıpılacaktar. Pundan ek'emiye mecbur kaJda. Ayai 
. "'1 1 dllk de ifUraldnl 'Umln mahadlle teı~ • ba,ka mektebin bahçesinde mO- •aman-'a afişaı' muame!ih da ia-nıo ~ numara ı maranıoz • büılerde bulunmak llzere birka~ gln tenevri eilenceleri olan bir ço· "' u 

kinıaın üzerindeki eYdea yanıan evvel buradan 11eÇt!rd· Ankara,,. gl. cuk babçai yapılmaktadır. COm· kitaf göstermedi. Bunun aml ae
çıkmıf, bet odalJ eY tamamen de11 ıergi tenip heyetintlt'.11 ,,. mlileı buriyet pnçler mıhfeli de Gç bebini mukavelenin fena yapıl• 
yanmıtlar. Y •oran aa11ıada et· Ufkrintlen M. Edmontlo Lonıbartlo temıH Yerrr-lcHr maıında Hamalıdır. Filhakika 
faiye neferlerinden Tallt Ef. evin tllln felarimize dönnıüıtüt. M. Lombar bir itilaf •"tetmek üue ajaua 

• din Wr """'Gl'ririmizc Aııkarad• Muhiddin ve HAmlt 
üst k:lt odalarından birlDe sirmit ki faall,,nl N ıergı lıakkınila 1,, iza bazı ecnebi ve yerli guruplar 
sa'1ncakta uyumakta olaa kllçDk ..,, oerllllftlrı Beyler taraf1ndan müteaddit mOracaat-
bir çocup lnıcaiJaa alarak kar- - Aakarada ild1At vekili Ya'o•ada bulanan ••il •e be· lar yaln otduğu halde binnetice 
tarauıbr. Maatafa Şeref ve ticaret umumi lediye reimi Mublcldia Bey, burGa bu mukave!enin tadil edilmedi• 

.ı:..a d N ki b_. ı ta 1c· i ıebrimize re&ecek. iki ,na ıoara 
Çocutun .... n,iue phf- m& lrD a s7aer e r ıyen D rene Yalon1a cllaeceldir. tini g&rliııce biç biriıi itillfa ya• 

dU.ı :-&a ~ocaht•u bl,ak anne- Bari ıerpiae lftiraki etrafında naımadı. Buadaa b••a.a bida•et-•• ~ •- B l d BelecU1e relai maıwinl Hlmit .,.. ı 
sine bırakmıı Ye bO,Ok aaneaide ıBrtlftDm. a temaı anm an B. de vaklllda meauaiyet alacak te ajanu inhisar olarak dlrt 
rocug'" un uyuma11 llzerine, iki m&ıbit netice aldıtımı ıayleye b' k ..n t..: Yal · a.nrl" rekl.am verilmiıkea aonra 
" bilirim. Ttlrkiyenin sergiye itti· Ye ır aç ·-· ""88 OYaya ra· l.U u • 

maba!le a9ırı bir ahbabına ko· raki, etaı itibarile muvafık ~a- decektir. üçü elinden ahnmıı ve ajınıı 
nuımaya ıjtmift kllçük busaretle rlılmilt olmakla beraber, bazı eden sergıye olan ıatbet ıene· bugOn yatnıı Oç dört sinemanın 
evde yalnız kalmqbr. Talat efen· mali huıuılardın dolayı kah su· den ıeneye çojalmaktadar. ltk afitluini asmaktan ibaret çok 
dt haftf - :warett~ · yaratanmııhr. rette takarrtır etmiş etildir. ıerg:de 1354 müeuese mal teı.. dar bir saha dahilinde çahtlDIJ& 

' ~ ~-:; 'f~elektrlk 'ffrlre- Bmada, harici ticaret ofialle bir ettlll baldı, ı.• ._. aer• mecbur kalm11tar. 
tinin fabrikaamda yatfan taafiye bu mueıe etrafuada temı .. arda aide •al teP!f U.. •18*•e· Mali teabblltJer lae bau nt
eden dairede içinde yat kayna• bulanacajam. ıerln adedi 555111 bal•uttar. men aynı ffklini mabafaaa eJle
makta olan kazandan yanıan Bu ıeneki ıerrinha bmadaa eY. bk "'JİJ1 bir mll1oa kJfi su· mittir. Ajansa yeni ıeçtijim za• 
rıkmıı. binadaki muhabere, atel- nlld iki ıergiye nasaran daha m~ ikinci 1erıiJI İle J,200,000 --n bu proz:a i••n •&rOmeai 7 

••- • be tDraa kitı ziyaret etmrıtir. Bu aiyaret• - ,. J vea~. llrl daireli, me•cat maki- muaemmel olmall için r ıu ihtimali olmadı;:,.nı rlrerek eY. 
' 

7 tertibat abn1111tbr. Serıide bir çiler, ltal1aalardao bqka, mub· a• 
nı Ye saatler yanmıftlr. telif memleketJerdea -..Jea 11 vela mukaYelenia feehlal rica Şark maballeai, bankalar, boıu, •-

Bına sigortalı ofdata l~in tab. sataı yerleri, utıı yapılmıyaa Şark, 7 Garp mi.lletiae mensup- etmek Ozere belediyeye m&ra· 
kikat deHm etmektedir. resmi aerai kıllmlara bulunacak· tur. caat etmiftim. Mesele daimi en 

3 O k d '- R •• TllıklFe. ae .. ea Haeki aereiye 0 d n le d'l" k - ıto ay e taYUaru em· br. Serennin itı•l edece~ saba T •· c men e m za ere e ı ar en en-
.- • · 5• rtı 'Dl olmıyarak lıtirak etmifti. 

zi aokağlnda SiHe1awa Ef. nia takriben 2CObhı metre muratı. Bu aene resmen daYet edilmek· cUmen azası YaziyetİD tepihl 
eYiaden kaplamalann tatafmua bm olacaktır. ted\r. Serfi tertip heyeti, T&rki- bakkında verdiiim iabab din-
yOıDnden yan11n çakmı" etrafa iki aenedenberi 6 EylUlde açı· ye paYtonuaaa iDp• maarafun lediktea ıoma aj .... bak Yer-
sirıyet etmeden llİldGr&lmllflllr. lank 21 Eyl01e kadar de•am D&erille allDlfbr. melde beraber menfi bir yolda 

1 Meınleket B aberlerl 
1 

kızını öldürdü ! Bir Ana , 
_tud_.;~lr-. _Ç_D_n_k_a_k_ız_m_d_a_a_b_a_ık-a--Bi-r-aa- IOnra uuada Ahmet Tar1U1, ~ ~ ( H...a) - Tar

mata laerıeleCİllİll 1ı.. Aniti 
denmekle maral kaclm, km Fat• 
ma,. kqkOUl aade Alamet efen· 
dinin evinde biçakla lld.,.lftllr. 
Fatma, Bahri iımlnde bir ıeaçle 
e•lenmek fıtemektedir. Annui 
İle lrı11111n eYlenmeaine rua de-

Zehirli kuyul f 
Utak 26 (A.A) - Upfıa Boı· 

~Uf k&yDadea aç ... t meaafe
deki kuyuya W, ıebtrlenmif ta· 
wlr dlferek llm&f •• taYUp 
çıkarmak İPa lljTafa iki kiti 
zehtrlenerelr ftfat etmltlerdir. 
Bunun lıerille kayaya diri bir 
tavuk indtrmlfler tekrar eılıana
ca onunda atdOfGa8 ılr•Gfl•r
dir. Ha:lise !laymakamhia baber 
verilmiıtir. Kuyunun dolduralma
sı için tt blirat yapalmlfbr. 

ıanao, memlekethı •JiDdea re• 
fab, neıe •e ıervet topbyu 
insanların da biraz olaua laiale
ri yle deiil. filıirleri1le dlflame-

Iİ lham,.ıir. laclıl E.._ 

• Aa efendillİll eYine aicllp Bahri ile ıuretle iıtifade nıyetindedir. • kmnı bir arada f&rlace yaamc:la 
aelİDİD iaraıfarma ratm• Fat· tafldıjl blçaj1 çıkanror, kaaıma 
ma Bahri ile e•lenmelcten nı sol memeainln Gıerine upla1or 
ıeçmeyectjıal 16yliyor ve nlklh Fatma derbal llmlflDr. 
maameleaini Japtarmak Oaere Katil ua kaçmak iatemlft F •· 
Ahmet efeadiain e•iae gidiyor. kat yakalaamlıtar. 

Yanan ağaç! 
Adaaada Şeyh Mustafa mı· 

hatleafnde Ale'lfiln tarafından 
pek mukaddes tanalan ealci bir 
aam ağacıam içinde Aley'Jer 
tarafalıdan yakılan mumlaıdae 
dola,. ağacm Dç defa tahqtn
ju•u Ye itfaiye tarafından DçOn 
ele de alndtlrDldBğlnB yam11ttak. 

Doa relen Adana ıazeteleri· 
oba yazdıiıaa ıöre, açaçtu dlr
dlladl defa J•DflD çıkmlf, itfa· 
iye ,.... J•Dflll yerine ıellDİf, 

bir yandan ıu sıkbj1 gibi dljer 
yandan da baltalarla afacı ka
kDadea kıımitlerdir. Bu ıureUe 
tariW ai•c tarihe k.,........,. 

iki idamı 
Bahlrealr, 27 (A.A) - Kep111t· 

tan Bursa1a ıitmekte olua Ge
llbo!alu ıey1aı ldta_. Hıfaı Ah
met Ef. ye Cuıu ro:unu Jaaltı 
alstererek bir'1kte ıimekteler
kea para Ye ena-. tama ede· 
rek ller Wrl binr Hadan tut· 
tuklan iple botap aldlren, para 
" 8fJlllOI ça!aa Sarurlutun 
Bıba kayDDdea Kara lbrabim 
oj:u Mutafa ve Gllcçelren kl
yDadea H.... ot·• Kan Meb
•et laaklanncla Bafılceair Alır 
ceza mabkemu:nia •erdiii Gllım 
cezMı. bafla ubalaa karfl lte
lecliye meydumcla iafu edil
-w.r. 

yilrUmekdense milabet çareler 
aramak daha dojru o1acafmı 
ileri ı&rd6ler, iıte mukaYelenin 
tadili o valuttaa beri aramada 
mllsakere edilmekte idi. Bu ay 
zarfında yaphiım temaılar mlı· 
bet netiee Yerdi, daimi enclmen!e 
mutabık kaldıfımız yeni proje 
timdi iıtinsah ediliyor. Aiustoı 
ayı zarfında kat'i IW'ette İmza• 
Janacakbr. 

Yeni mukavele ile enelce 
ajanı• verilmit olan bDtlln rek· 
llm usulleri teyiden ıjanaa tah· 
siı edilmiıtir. Bundan baıka tah· 
ıilınde fev!ca'Ade mDıknlAta ui· 
radığımıı rubaalsaz levhalar ve 
kaçak illnlar llcretleriain tabaili 
için be:e:liyenin kal'i aurette 
yardımı temin o~anmu9tur. Haıı
lit nisbet:erinde iıin ylirtımeaini 
temin edecek tanda tadillt ya
pıldı. Tarife hakkında piyasaya 
göre ticretler ta~ı'line imklD Ye· 
ren bazı kayıtlar bo:ımuştur. lca· 
bında bazı r cretleri indirebilece
jiz. K3pr0 liıerindeki le•haların 
aylak licreti 38 lira olduğundan 
ilin yerleri boş durmaktadar, Bu 
fiatları ind'rmek fikrindefiz. 

Ayraca tehir dahilinde aari ılln 
yerl~i ve ku'ube İDfa11 iç'n de 
tetkıkat yaparak bir karar ye
recetiı. 
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oıan bin beı yüz uralık mükafat için eııerıerin kabuline başlan- ve Otobüs 
mı ıtır. 

Bu mükafat, Demokrasiye ve Cumhuriyete ve bilhassa Tür
kiye Cumhuriyetine ve Demokrasisine müteallik ve isim ve mev
zuundaki ulviyet, ciddiyet ye ehemmiyetile mütenasip ve ilmi 
usule müstenit olarak yazılmış en iyi eserin sahibine Cumhuriyet 
bayramından bir ~ün evvel ita olunacaktır. Eserler, Eylulün on 
beşine kadar kabul edilecektir. 

Eserler, makbuz mukabilinde Emanet Kalemine tevdi edil
melidir. (3458) 

1 Ad llye Haberleri 1 

Kasalar soyan kumpanya 
mahkeme huzuruna çıktı! 
Oronel Ernes, itiraf ediyor: ''Evet, soydum. 

çaldığım parayı hekime, iU\ca verdim. 
ben hasta bir adamım!. ,, 

Şehrimizde müteaddit miie~sesele- - Nasıl, anlat... 
rin kasalarını soyan bir k:ı.mpanya - - Binanın yanında 'nr bahçe var-
nın, meydana çıkarıldığını \'e kum - dı. Binanın bahçey~ bakan bir pen
panyayı teşkil eden altı macarın tev ceresi .... İçeri çok kolay ~irdim.. Bu 
kif olunduklarını evvelce yazmıştık. sefer kasaya anahtar uydurmağa Jü
Üçüncü ceza mahkemesi, kasa hırsız- zum görmedim. Bir demirle liaı>ağını 
lannın muhakemelerini görmiye baş büktüm. İç.inden iki bin üç yüz lira 
Iamıştır. aldım ... 

Suçlu me\•kiinde yer alan altı maz - PekiH. Meserret hanındaki I>ele-
nun sırasile Gronel Ftens, Çopo diye kasasını soyan da sen misin? 
Frens, Kiş Mikroş, Prins Yuhan, Kü- - Evet. .. Buraya gündüz saat beş 
yaş Jozef, Konts Karo! i . ..,imlerini ta- buçukta girdim. l\:a ada elli beş lira 
şımaktadırlar. buldum. 

Kasaları asıl soymukla mt.znun o- - Ya ... Nikolaki f,fendinin kasa.sı-
lan Groneldir. Diğerleıi ona yardım na ne diyorsun? 
ettikleri noktasından mahkemeye n - - Onu da soyan benim. Saat üçte 
rilmişlerdir. binanın bodrumuna girdim, gizlen-

Muhakemenin ilk celsesinde istin- dim. Sonra ortada kimse kalmayınca 
tak kararnamesi okunmuştur. Bu ka• kasayı üz.erimde getirdiğim anahtarla 
rarnaıneye göre kumpanyanın şimdi - açtım. &kiz yüz lira aldım •• 
ye kadar yedi soygunculuk yaptığı te · Nihayet lnklr 1 
bit olunmuştur. Bu soygunculuklar, - Madam Linanın c\·ini de soyınuş-
~~~rr: SUL 

1 - Sirkeci istasyon kasasını soy- - Hayır ... Bilmiyorum .. 
mak, 2 - Beşiktaş mal müdürHiğü ka - lzzet Beyin evinden para çalmıs-
sasını soymak, 3 - Me.s'adet hanında sın. 
beJediye tahsil ve icra. şube5i kasa- - Hayır"' 

sını soymak, 4 - Mezeci Nikolaki e- - Madam Marinin elmaslarını ... 

Bu hususta bar Fransız gru• 
punun mUracaab haberi, 

nereden çıktı ? 
Dünkü akşam ref iklerinıizden biri 

zengin ve mühim bir Fransız serma
yedar grupunun hükumete, memleke
timizin yol inşaatı ve otobfü~ nakliya
tile alakadar dikkate değer bir teklif
te bulunduğunu yazıyordu. 

Refikimizin mevsukiyetini temin 
ettiği bu habere gör~. grup ilk iş oJa. 
rak Türkiyede büyük bir otomobil 
fabrikası tesisini teklif etmiş, ayrıca 
bütün büyük şo eteri tamir etmek n 
yeni şoseler vücuda getirmek, bu şo· 
selerde odun kömüriJe işliyen otobiis 
seferleri ihdas t'tmek istediğini bil
dirmiştir. Grup bundan başka Jstan
bulda dolgun sermayeli bir hanka te
sisini de ileri siirmüştür. 

Dün bu haber etrafında tahkikat 
yaptık. Öğrendiğimize göre refikimi
zin verdiği haber bir Fransız otomo
bil fabrikasının mümessili sıfatile o- ~ 
dun kömürü ve gazojen1e işliyen oto
büslerin memleketimizde kabiilünü ve 
Ankara Belediyesine g-azo.ienle miit('!
harrik otobüsler satmağı tek1if eden 
l\f. Sekretef'in Ankaradaki teşebbüs
lerinden galettir. 

M. Sekretef, on beş gün kadar ev
vel, gazetemize teşehbüslerl ve mak. 
sadı hakkında izahat vermiş ve mak
sadının sadece Ankara Relediyt·~ine 

otobüs ı;atmak ol<lui?unu bilılirmi~tf. 

Dün diğer taraftan Fransız c;efare
tine de miiracnat ettik. Ata-e k(lmer
!'liyal M. Georges Pressereau bi1e şun
ları söyledi: 

- Türk hükumetine bir Fransız 
grupu tarafından yazıldıi(r ı:ıekilde 
bir teklif yapıldığından hfc bi; malu
matrmız yoktur. Yalnız Mr Fransız 
fabrikası namına hareket eden M. 
Sekretef adlı bir 1.at. bir müddet eY
ve1 Anlraraya giderek ora Jıelerfiyec;i
ne otobüs satmağı teklif etmisti nu 
haberin bundan galet olmn , ihtimttlf 
kun•etıidir. 

fendinin mağazasınd3.ki kasayı soy - - Onu da bilmiyorum, efendim... Recep Bey gitti 
mak, 5 - Madam Lil\:mın evinden eş - Soygunculukları yaparken ya. K 
ya çalmak, 6 - Madam Marinin el • nında kimler vardı? ütabya meb'usu ve C. H. 
maslarını çalmak, 7 - Alaiye hanın- - Kimse yoktu... Hepsini yalnız fırkası kltibi umumisi Receb 
da tüccar İzzet beyin yazıhanesinden başıma yaptım. bey dün akşamki ekispresle Bu
para çalmak. - Sirkeci istasyoııu kasasını "l1as- dapeşteye müütevecciheo hare· 

İstintak kararnantesinin okunma. - ta idim, ilaç parası yapmak için soy- ket etmit ve istasyonda büyük 
sından sonra, isticvaplara başlanıl _ dum., diyorsun .. Oradan aldığın S50 'il t ı· • 

mı e mec ısı reisi Kazım paea 
mıştır. Maznunlardan bir kısmının lira hastalığının il:içlannı almai{a kA- " 
t .. k b·ı d" V• hazretlerile lstanbulda bulunan ur çe ı me ıgı anlaşıldığından, din fi gelmedi de mi diğerlerini de soy. 
liyenler arasında bulunan iyi türkçe dun?-. meb•uslardan birçoğu ve fırka 
bilen bir macar mahkernt'ce tercü - - Evet.. erklnı ile doıtları tarafından teşyi 
manhğa kabul edilmiştir. Reis evvela Reis diğer suçluların istiçvabrna edilmiştir. Recep bey efendi 
Gronel Frensten sordurmuştur: geçmiş ve Çopo Fres'e sormustur: Budapeşteden Viyanaya, Praga 

- Sirkeci ista yon kasasını kırmrş, - Sen anlat bakalım_, Gronelfn gidecek, geçenlerde gittikleri 
ne diyor? cürmüne iştJrak etmiş. in! 

G l · · b · Roma Ye Moskovadan başka rone, reısın u sualıne tercüman - Hayır efendim ... Yalnız .. Bir gün 
vasıtasile şu cevabı vermiştir: Gronel bana geldi, torna ve makas diğer Avrupa hükümet merkez· 

- Evet, doğrudur.. yaptırdı. Benim san'atim demircilik· lerinde tekikat yaparak mecliıin 
- Yanında başka kim vardı? tir. açılmasına doğru memleketimize 
- Yalnızdım •• Bu iş için evvela - Ya sen ne diyorsun Kiş Mikroş'! dönecektir. 

Mösyö Prinse teklif yapm1~tım. Fa - - Ben Grone]e ne yardım, ne fştf- ---------------
knt o meşguliyetinden bahsederek ka rak ettim_,. kemesince on beş 5ene hapsine karar 
bul etmemişti. Kasa}'ı ynlnız soydum, - Prins Yuhan, sen anlat! verilen Behiç Bey hakkındaki kararı 

- Ne zaman soydun? - Efendim, bir iki sene eYVel Gro- temyiz mahkemesi nakzetmiş ve dün 
- Geceydi.. Saat on, on bir vardı. nelle beraberdik_, Bir gün bana bir iş dava nakzen göriilmiiştür. 

- İstasyona nasıl girdin? teklif etti. Ben böyle bir şey kabul Muhakemenin düıtkii celsesinde id-
- !~eriye daha gündüzden, bUyük etmem dedim. Bu yüzden kavga bile dia makamı katlin t,ehevvüren ve kas-

kapı açıkken girdim. Bir boş oda bul- ettik... ten ikaında ısrar etmiş Ye eski ceza-
d um, saklandım, gece herkes gitti, - Küyaş, senin bir bildiğin var mı? nın verilmesini istemi~tir. Mahkeme, 
kapılar kapandı. Kimse kalmadı. Sak- - Hiç bir şey bilmiyorum, reis bey uzun müzekereden sonra vakanın dik-
Jandığım yerden çıktım. Kasayı aç- hazretleri-. • katsizlik ve nizamata ria)etsizlik yü. 
tım, içindekileri aldım. Sonra pence- Son isticvap Konts Karolun olmuş, zünden vukua ge!diğini Fabit görmüş, 
reden dışarı atladım. bu da şu cevabı vermiştir: Behiç beyin ce1.as m1 on beş seneden 

- Kasayı nasıl nçtın? .~ Gronel bir gün bana geldi, bü- iki seneye in'\irmiştir. Behiç Bey, 
, - Yanımda hazır bir anahtar gO. yuk bir işten bahsetti. Çok kazandığı- mahkQmiyt müddeti olan iki seneyi 
türmüştüm- nı söyledi. Bende saklanılmak üzere mevkuf olarak ikmal ettiği i~in hemen 

- Kasanın kilidini evvelden bili- 7i'JO lira bıraktı. Sonra jir gün polis. serbest bırakrJmıştır. 
yor muydun? ler beni yakaladılar.... Aşçının ç1raoı ne yapmıf? 

- l\far~aSTnı biliyordumM.. Di§erlerinln isticvabından sonra Üçüncü ceza mahkemesi ahçı l\feh-
ba- Aynı mark~ ka~~~n kilitleri Reis, bir aralık Gronelden hasta- met isminde birinin yanında çırakken 

şka başka de~ıl mıdır. . lığının ne olduğunu sormuştur. Gro- ustasma ait bir pantalon, bir gömlek .. 
.:-:-. Y~nı~da bır kaç anahtar b:rden nel buna şu cevabı vermiştir: bir çift lastik ve yirmi lirayı çalmak-

~oturmüştum ... Bunlardan biri kasa- _ Hastalığımın ismini bilmiyorum. tan suçlu Habip diğer ismile Xiyazi-
:>a u~... . Şimdiye kadar gösterdiğim doktorlar nin muhakemesini görmeğe başla-

- g'!':.nsa1~an kaç hra aldın? da bunun ismini söylemediler. Bütün mıştır. 
- .ıv ıra_ Jd v t d . h Niyazi elbiselerin ustası tarafm-B ça ıgım parayı e avıme arcadım ... 
: B:n ~3::tyıalıknle Yb~ptın? • .Mahkeme, şahitlerin çağrılmasına dan maaşına mahsuben verildiğini 

...,, . ı ır adamım ... llaç- karar vermis muhakeme başka gü· söylemiş, parayı çalmadığını iddia et-
Janma sarfettım. ı.• ' miştir. 

iti f iti 
ne brrakılmıştn. 

1 re raf UstUne ddia makamı, Niyazinin 491 nci 
- Pekf- Beşiktaş rnalmüdürlüğü Garsonun ölümü madde ile cezalandırılmasını istemiş-

kasasmı da sen mi kırdın': Bir gece Çamhcada "Şafak,, ga.ıl· tir, bu madde üç aydan üç seneye ka. 
- Evet. Gene yalnızdım. Gündüz nosunda Aleksan isminde bir garsonu dar hapis cezası tesbit etmektedir. 

girdim. . öldürdüğü noktasındar. ağırceza mah· Muhakeme, karara kalmıştır. 
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28 
• Vali .Marşal Yang 

Cinlilerin Tihu dedikleri Urumçi'ye varmıştık. Burad• gt 
çireceğimiz iki ay, yolculuğumuz namına .ço~ mühimdi. ı"' 

Muvasalatımızı bütün makamata bıldırerek kart~ar t et' 
deı·dikten sonra bütün heyetle birlikte umumi valiyi zıyare 
mem i~tenildi. t<l•rıo 

Başından sonuna kadar çamurlu olan ve içinde çocu &ıtl•'. 
batıp boğulduğu söylenen bataklıklardan geçerek beyaz ~}defi 
rın oturdukları havaliyi görmÜ!, sonra Türklerin ikamet etttli!Ôo 
yerlerden, daha sonra Çin şehrinden geçmiş ve umumi "" 
konağına muvasalat etmiştik. t'1'' 

lçerde bizzat marşal hazretleri ile başlıca memurları 
f ından karşılandık. . • . . A • • • • Siıi~ 

Marşal Sin Kiang vılayetının otokrat hakımı ıdı.. . eti' 
bütün mukadderatımız onun elinde idi. Marşal isterse hızı ',ı~ 
ye gönderir ve bizim bütün planlarımız altüst olu!du. ~arıirt' 
YÜ'zü buz gibi camitti. Kendisi i>izi birer birer tetkık etmıŞ! d' 

' ı b" . k'k d" bıt birer elimizi sıkmıştı. Fakat o nası . ızı. tel ı e ıyoraa tıl~ 
onu tetkik ediyorduk. Çünkü on?' ?-aır hır çok şe!l?~ ~uy.n~"'!di~ 

Y ang, imparatorluk devrının son mandan~ı ~ ıdı. Ke 
1
;f 

1911 denberi b_u vil~ye~~e hük~mra.?~.ı. ~areşal vıla~ette. ~-~ 
temin ederek tıcar«>tı yukse~tmış, butu~ ısyan _teşe?bus.lerın )dl'~ 
taraf etmiş, yollan düzeltmış, otomobıller get~\·tmı!, hır ele I 0t· 
istasyonu tesis ettirmiş, ve bunlara benzer ıslahat ıle me§ffU. e~ 
muştu. Çinde dahili harplerin başlamasına rağm~n! M~r~şal "dıf 
di vilayetini herhangi tarafa iltihktan korumuş v1layetmın hLI ti' 
dunu Mü:ılinıan v~ l\fongol kuvvet~erle muhafa_z~ ~~ltına .alPr!~ 
Onuu vilayeti 3 mılyon murabba kılometre genı~lıgındedır. ıJıı 
Almanya, ltalya, Fransa, İspanya, İngiltere, Porteki·~. F ele!Jl.e 1"' 
Belçika, Norveç, ve lsveçi bir araya getiriseniz onun vila~etlıdıl' 
dar olur. Fakat vilayetjn büyük kısmı çöllerden müteşekkıl ;> .. r~ 
ğu için büli.in nüfusu 3 milyondan fazla değil. Bunlar Şark 1 ~tef 
lerindcn, Mongollardan, Kırgızlarda~, J?uganlard~n, Tr~n~1.!ef• 
den Tajiklerden, Dolonlardan ve Çınlılerden muteşekk?Jdıı iİ' 
Ma;eşalın ifades!ne göre, vergi tahsilatı vilayetin 8 milyon '

1 

fusu olduğunu gösteriyor. . . .. .. .. . .• tO. 
Mareşal bizi gözden geçırdıkten sonra oııumuze du) tt' 

Biz de onu takip ettik. iki küçük _odayı ~eçere~ yemek salorı:~ 
girdik. Mareşal bana karşısındakı mevkn ve~dı .. ~.nun y~nı,J1" 
K•rz.ıuıh,Bür.han otor>&Y°'"' va tercümanlık vazıfesmı ıfa ed1y~ 
Sağında maarif müclürü olan Lui Darin bulunmakta iJi. D . \d 
solumda, profesör Hsu oturmakta idi. Masanın üzerinde tat 
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türlü şekerlemeler, çörekler, bisküiler, ıigaral~r, şişeler" v•r 6' 
Hizmetçiler bize konyak ve beyaz şarap verdıleı. ~~reşalırı ~ 
nünde bir yığın kağıt, mektup ve telgraf vardı. Kendısı bunlaı' 1 
içinden bir mektup çıkararak profesör Hsu'ye verdi. Bu mektıl: 
profesörün maiyetindeki talebenin birine yazılmış, mek~up~~ 
"Si'.tin iki yüz cengaverjniz bulunmasından dolayı gurur hxst J 
yorum,, der.ilmişti. Bu iki yüz cengaver bizdik. Fakat Maref 
bu sözlerden şüphe etliği için bizi tararssut altına aldırm.~ ! ~ 

Sofrada şampanyalar içiliyordu. Mareşal ayağa kalk~ı;~ 
bir nutuk irat etti ve nutuk tercüman tarafından tercüme ech 
'Mareşal evvela bizi selamlamış, sonra §U sözleri ıöylem?§t_i :. tİı 

''- Efendiler, sizin buraya gelmeniz, Sin Kiang vıl~Y:S,, 
v~ büt~n .Ç~n devleti için, ilim na~ı~a bir nime.ttir. Siz muazı"(;' 
vılayctımızın sırlarını keşf edeceksınız. Kıymetlı madenler ve bit' 
mürler bulacaksınız. Halkın refahını artırmak hususunda ·ti" 
üstatlık edeceksiniz. Sizin işlerinizi kolaylaştırmayı vazife b1 

ceğim.,, ıı1! 
Cevabı ben verdim Gördüğümüz hüsnü kabulden ~~ .,~ 

teşekkür ettikten sonra Mareşalın hüsnü idaresinden ve uçjıJ 
asayiti temin hususundaki muvaffakiyetinden, onun bi.ıtün bİ' 
ve bütün dünya için güzel bir örnek teşkil etmit olduğundaP·0~ zim ilme, halka ve kendisine elimizden geleni yapacağnnıZ 

bahsettim. J-l•" 
Mareşal çok memnun ol.muştu. Benden sonra prof es~r bit 

Çinlile:- namına ıöz söyledi. Memleketin 2 bin senelık tarihıne~t· 
nazar atfederek Çinin yeni refaha, ve bilhassa ittihada ka 
maşım diledi. rı.C 

Y ang, ilme ır.erakh bir adamdı. Kendisi otuz ciltlik h~tı 
ya2mıştı. Onun için alimJere, muharrirlere hürmetkardi. iil'a 

Y ang bizden memnun olduğu için Martın ,Jördüncü g 
bizi resmi bir ziyafete davet etti. .,,,. 

Bu ziyafet esnasında Norinin Lop çölünde keşifler yaP ~ 
sını rica ettim. ~areşal derhal muvafakat etti ve bütün J1'b~rel' 
mata emir vereceğini sHyledi. Sonra Çarhlık ve Kuça' da 1 

rasat istasyonunun tesisini kabul etti. 1,,r Mareşalm bize gösterdiği hüsnü muamele dillerde do 
yordu. Bu adt-mı hurmet ve minnet ile hatırhyotuz. l bİ' 

Martın 18 nci r.ünü erkenden uyandım. Bizzat Ma,·e~• 
zi ziyaret edecekti. Bi7. de bir ziyafet hazırladık. •.ft1' 

Mareşal, elli ki~HiJ.: bir muhafız kıt'ası il~ geliyordı~· dii'~· 
ile beraber onu htikbal ettik ve onu yemek odamıza götil~ d' 
lki saat devam eden musahebeden sonra Mare;al kalktı. Sıı bi' 
onu arabasına kadar te~yi ettik. Bir kaç ıaat sonr terciınıal1 "' 
zi ziyarete ı.el<li. Ouunla konuştum ve o!an1arı;ndan birin; 0 ıt" 
anlattım. Maksadım develerin giremediği, yürüyemediği çol r~ 
tıkalarını bir tayyare ile keşfetmekti. T ercünıan, mal<sa et' 
Mareıala anlatmış o dr işi hariciye müdürü F andarin' e ha ".ale ~-· 
mişti. Ben bu zat ile görüşecektim. Görüttüm, fakat teklif~ 
bul edilmemişti. 
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Paris, 26 (A. A.) - Gorgulof, is
tic,·abının hitamından en·cl mütcmn
di)en ayni kelim~lcri Vt? bilhassa 
"1\Icfküremi kurtar•nız! Mcfkuremi 
kurtarınız!,, cümlesini tekrar etmek 
suretile ndeta şairane beyan:ıtta bu. 
]un muştur. 

Rci~. kendisine: "M. Doumeri ni
cin ~·urdunuz?,. sual!ııi sorması iizeri 
ne Jüri azasından ziyade halka doğ. 
ru hitap etmire hnc:hımış oJan rnütte
him bir kere dahn Jıalkn dönmüş \e 

ezberlenmiş bir der ·i tekrar eder gi
bi öyle demiştir: 

"- Hayatımı kurtarmıya nğrnş • 

mıy~cağım. !r~.n cı: ~eni ~inle! •.. ~en I 
fakır Ru koy' . •erının mumessiJıyım. 
Fakat harp c na ında çok garip ey - ı 
Jer gürdiim. Çar ,.e Çariçe ı\Jmnn :nı• 
.nın hesabına bize ihanet ettiler. füıs 

2<1.-

ı florin 5,-
20 \.'uron Çek 124,-

Çek flatları (kap. sa ı 6ı 

Parls 
t ondra 
Ne\')"Ork 
MllAoo 

1 
Rrıilı:se l 

Atlna 
Cin ene 
orra 

Am stcrdam 

iş tank sı 

AnJdolu 
l{cjı 

Str hayrl) c 
Tnım\ ny 

nı. 19-

2,423:

CıS,54-

1.1713 --

Esham 

Q,30 Tcrtos 
18 6') Çimento Ar 
4,05 L' nyon dey 

14.50 Sar),; de\ . 

44.:'5 ı alya 
Umumi sigorta ı ı.2- Şa rk m. ecza 
Bomontl 21. 10 Telefon ---

15,Q35'1 

4,2584 
5,6841 
t .9 87 
4,2050 
3,91J -

';'(),4'>50 
211,3450 
1097.-

28. -
1),30 

21,QO 

2.:-s 
2,-
95-
15.55 

isUkrazl ar 1 T e h vlller 

4,95 

a kcrtcri hiyanete kurban gittiler. 111,,!'ic 
Gunı rükl cr li, 10 J 

Sonu dahili harp başladı. Kerensk.r, Saydı mahl 4.2s Anadolu ı 31,-

lst. dah ili <ıS .25 
Sark d. rolları 4 os 
D. l\1u\·ahhlde 54.- 5,-

za) ıf dü tii. Yapı!a'l mef edetler ara ı n~dat. 4.~ ı ıı s ı.-
smda mcfkuremi izhar edemedim. Askeriye • mümessil ~9,55 

nus r.tilleti. komünist cleğiJdir. o. · --- - ---- ------"· 
hürriyetini arıyor, fal>at ıııu:ırlnr. ov ı 
yetlerc karşı mUradele etmek iste • 
mfrorlar. Fransanrn yardımını temin 
etmeyi dilşUndUm. l~nlm E-Uika tim, 
bir şahsn karşı icra edilmiş hfr sui -
kast değildir, siynst bir hailedlr. l'aul 
Gorgulof ''Ru · miJletini kurtnrmnk .. 
fan ibaret bulunan mefkure i için 
canını vuecek olan bir ,·atnn:>trver 
dir. Beni öldUrUnUı, cn.nı'l11 alınız, 
fakat mefkurem( kurhırını1. t'ihnn, 

SATILIK ARSA 
Fatih Malmüdürlüğünden: E

yüpte Cezri kasım mahalles'nin 
çömlekçi sokağmda (32) no. Jı 

arsanın satış müzayedesi bir ay 
zarfında pazarlıkla intaç ed ile· 
cektir. Taliplerin sah günleri 
saat onda müzayede ve ihale 
komiayonuna müracaatla rı.(3606 ı 

Jakny1ttır ve Sovyetlori kendi halle· -========================= 
rine terketmekte devam edecektir. lundular. 
Mefkt\rem iç.in ölilme kadaı·, kiyotlne l\I. Mortırne. iki .ıfeş url'ls.ıncl:t J:l 
fiadar mütemadiyen protesto edece • saniye ge~miş ''c ikinci • kurşl!.n • reisi 
ğim, cihanşümul olan bu h:ıilcde bü· ) ere sermiş olduğunu söyledi. 

t u··n du'·n,·a milcrı'n1d ·r çeı:·A l 'A ,'f '-'ıi\'SC'P1'Ul'··'·' ,, ı .,, n ' c. 

ŞAHITI,ER r>INf,t:NIYOll PARlS. 26 (A.A.)- Gorfiloff'un 
yapılmakta olan muhaJ,eme:.i:ıin ikin· 

Pnris, 26 (A. A.) - .'.\!. He.' naud, 1 ı h'tl · b d (' · c ce e i şa ı erın, u 1ra a .orgı. 

şu tarıda şehadette bulunntu§tur: loffun Pnristeki ikameti hakkında l 
- Müteveffa Uoumerin intizarı j tahkikat yapmış olan konıiser Guil· 

pek deh~tli oldu. lhtiznr 4 ~ııt ür- laume'un ifadelerinin dinlcnmt-ı-ine 
clü. Orada bulunan biılcr. ihtiyarın tahsi:::. edilmiştir. nıı ~ahitlcr arasın-
hu derece mukavemeti karşısında da bulunan sabık naıırlardnn M. Pi· 
hayretlere düştük. yetri faciayı anlatmı~tır. Dii{er şahit 

İçeriye l\lme. Doıınwri getirdiler. Lazereff Gargiloffun çelrnya mensup 
Bu ihtiyar kadının "Du mümkün de· bir memur olduğunu • öylemi~ n~ ken. 1 

ğil., den ibaret olan basit cUınle inde disinin 1920 senesinde Bolşeviklere 
mündemiç olan keder kadar hiç bir karşı yapılan mücadele esnesındn al
beşeri keder hi setnıecliın. 7avnllı Jm drğı yaralar üzerine .Don nehri safıj. 
dın, IJe~inci defa olarak kendisi için linde Ho5toff ha5tanelerinden birine 
en aziz olan \'iİCutlardan birini da • yatırıldığı 5ırada bu hastanenin ya. 
ha k&ybediyordu. 

1 
nmda bir casusluk mekh~hi mevrut 

Bu sırada Gorgu!of ezilip büzüle· olduğunu anladığını he~an etmiş ,·eı 
rek. ayağa kalktı ve M. Reynıaucla Gorgiliffun seka mensuplarından ol· 
te\·eccüh ederek: ·•canımı alınız:, fa· duğunu. fakat üniforma ta,ınıadığım 
kat mcfkfiremi. Rus mi11etini kurta . teyit etmiştir. 
nnız.,, demiştir. Gorgiloff, bu ~hide kız:ıgın hir 

Müteakiben, M. Claude Farrere ~ehre ile l'e omuzlarını s ill<P.rek halm-J 
ile gazeteci M. Mortane şehadette bu- retle bakmı~tır. 

r--- - ~- - - - -- - .., , ::~::X Boi Nllvar-x~:~:: ( 
) X X janski ( .... - - -- ___ _..,._ - - _ _,__ ----- " 

KaJyopi maj'rur bir tav1rla 
cevap verdi ı 

- Çok ••• 
Kilçtk kız yalnrır bir tavırlı 

dediki: 
- Rica ederim. insan sevdiği 

zaman neler his eder, bana an· 
lat... Hiç tecrllbe ettmedim. 

- Ne diyorsun? cabuk başl ı •. 
Seviımek okada r hoıturki ... A k
ıarnları g iyinip sevgilimle geze
rim. bana t eke rleme alır. G ötü· 
rüp dondurma yedirir. Canim is
t erse iki ilç defa dondurma is· 
marlar. Yiizllme bakarken titrer. 

Sofya merakla sordu: 
- Niçin titrer? 
- Bent aılerde onun ı çın, 

ltebeiiml ben de titrerim. o b, 
ışk pek tatlıdır. 

- Ya sonra? 

Sonra mı? Sonra hep bera
ber bulunuruz. 

- Hera ber bulunduğunuz va
k it ne konuşursunuz? 

- Tecrübe edersen anlarsın. 
Oyle şeyler anlatı l maz, değilmi 
Nataşa? 

Nataşa dalgın bir tavırla ceva p 
verdi : 

- Hakkmız var Kalyopi.. ih
tiyar papazın da hakkı var. Kim· 
b ilir neler çekmiştir. O nun için 
dünyadan böylece uzaldaşm ı~ 
olacak. O gem:sile bir münzevi 
gibi yaşıyor. Kil'sesinde yalnız 
dua ediyor. Sabahların glizellik
lerini seyrediyor. Soğuk k ış larda 
geçmi, günleri düşünüyor. Kim· 
bili r nasıl bir mazisi vardır! 

Kalyopi göğsünü • e kalçaları
nı gererek cevap verdi: 

~am • 
Yatsı • 21.27 2r,2s 
tmaak .. 243 2.44 
Yılm geçen ) 

Günler' J 
201 ~02 

Yılm kalan \ 
GUnlerl J 

163 162 

... ------------·----.j HA VA - DUn sıcıı.ltlılc azamı 26 aııga· 
ri l:S derece olarak teablt edflml~tir. Bug11n 
rüzgA.r mütehavvil ıUratlo ~cel<, bava elt 
scriyetıe açık olacaktır. 

--RADYO_ 
Bugün-' 

1STANBUL - 18 d~n 1:> a ltad:ır gra· 
moton, 19,30 dıın 20,30 a kıı.dar bc<loyil mu 
siki heyetl tarııtından 11ar., 20,SO d •m :?l e ka 
dar Petruska balesi, 21 (.en ::?".? j t'i ı,ad&.r 

Münir Nurettin, Muut Cemil ve Ituşt:n Fe 
rit beyler, 22, den 22, lO 11. ltadıır <'nzb:!.nt. 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 
13,tO plA.k, 16 pl&.k, 17,30 kon•er, 20,30 aa 
.kert konser, 22 musiki, 23.15 kon.ııcr. 

Btl'h"'REŞ (304,2 nı) - 13 plAlc, 13 kon· 
ser, 20,40 plA.k, 21 kerrııın konseri, 21,ııs krın 
aer, 22,15 plynno koucıırl, 22,46 hnbcr, :O:S 
plA.k. 

ROMA (Hl,2 m) -- 13,30 plA.lt, 14. kon 
ııer, 18,30 tagannl, 1$,45 konMr, ~~..l:5 hR.· 
ber, :!l pltık, 21,45 opera. 

BUDAPEŞTE (liW,5 m) - lil,15 kon 
ser, 13,05 konser, 17 marıı, lS ':T\Uslltl, 19,1:5 
konser, 22,43 piyano 1-onacri. 23,2:> !1gan 
musiktsl. 

OSLO (lOTU m) - 20,80 edebiyat. 21 
piyano ve keman, 23,ın harntonik ko:ı!leri. 

V.ARŞOV.A (1411 ın) - l3,4!S pl~k. H ,3!S 
plAk, lG,10 ph\k, 17,0~ plO.k, JS lcoustr, 10.20 
askeri musiki, 21,M ltı:.nıser, ıs 1ıı.mı, 23,!IO 
dana. 

KÖNİGVOSTER RAVZEN (168:5 rn ) ·-
7 jimnastik, 7.15 konıı:r, ıı llnlıer, 14 kon. 
ser, 15 konser, 17,80 konser, ı~.53 p!Ak, :ı 
muslld, 21,35 operet, ~4 tO dıuıt. 

Yarın 
1STANBUL - lS ıJ:ı:ı 19 a kadar gra • 

moton, 19,80 dan 20,80 l\ htdt.r Heılia Rıv.ı 
ve Cennet Hanımlar, 20,30 da:ı 21 e ko.da.r 
gramofonla opera, 21 •le.'l 22 ye kadar Fik 
rlye hnnım Vildan Niyazi bı>y ve arkadr..ş· 
ıa.n, 22 deıs 2a,-40 a. .ııı:~ 'N.ctı! "°9 orli
trası. 

VlMANA (:517,2 m) - l :?.:m J:onst>r, 13 
40 plAk, Hi plAk, 16,20 konsı•r, 17,:>:S !<rm • 
ser, 19,10 musiki, 20 35 dans. 2'.! senfonik 
konser, 23.3:> çlgan mus.lklnl. 

BÜKREŞ (394,2 m) - 1'3 p ' A.l<, ıcı. kon· 
ser, 20,40 pltık, 21 şarkı, 21,<tO 11enfonlk 
konser, 22,15 ııenfonlk kon&er, :?201~ ll:ıl>er. 

ROMA (441,2 m) - :i.3,30 pl!lk. H aeks 
t ct, 18,80 konser, 18,45 lcom•cr, 21 ,45 kon • 
ser. 

BUDAPEŞTE (660,b ın) - l0,11> kon
ser, 13,05 konser, 17 askni :rusikl, 19 d:ırıı, 
20,45 pltılc, 22 çlgan orkr..-:;tr:ıııı, ~3 konser, 
24 konaer. 

OSLO (1071,oi m) - ıı; konser, 19 plıllc, 
23,15 musiki, 

MOSKOVA (1304 m) · - ıa babcl', 15.10 
musDd, 17,10 musiki, 1'!,10 mu:Dkl, 19,10 
musiki, 20,10 musiki, 22,rJ:'.i Rntter mcyıl:ı.nr. 

VARŞOVA (14ll m) -- 13,4:; musiki, 
14,3:5 plAk, 16,10 plAk, J6,:tS plAk, 18 oda 
muslklBI, 19,20 da.na m-:.ı~•ltial, 21 h&.!lf mu 
siki 23 dans, 23,50 dans . 

KÖNİGVO'STER HA V~E~ (1~35 ı:ı) -
7 Jlmnastlk, 7,lti kom.er, ıı lcoııMr, !5 kon 
ur, 17,30 konser, 18,5:> muıı~kl, 22 ee.:ıtıınlk 
konser, 24 konser. 

PARİS (1725 m) - 7,4:1 plAk, 8,45 rr.ı.ı 
elkf, 13,30 muslk1, ı 7,45 konser, 20 konıe 
dl Fransez hakkmda müııalıa.bt?, 21 tıyatr<:., 
21,40 haber. 

- Ne oluua olsun .• Yaşamış, 
zevketmiş deiilmi? Herkes sıra· 
sında eğlenmeli. ihtiyarlayınca 
eğer ]Azım olursa ben de papaz 
olu rum. O zaman• kadar kabil 
olduğu l:adar eğlenelim. Haydi 
geliniz denize girelim. Su pek 
güzel... 

R üzgAr ara sıra Bliyükada ve 
Heybe lide çalınan sazların nağ· 
melerini getiriyordu .• 
Nataşa kayalığa gömülmüf su 

şu kumsalı, t epedeki fu manas· 
tm, zaif papazı vaktile g6rmüş 
imiş gibi b ir biı duyuyordu. Ne 
vakıt nerede görmüştü? Şimdiye 
kadar buraya gc lmemit olduiuna 
emindi .. 

K eskin bağrıımalarla yüzen 
Ka lyopiye yetişmek için denize 
atıldı. 

iV 
K alyopi büyük Adada doğmuı

tu. Adaların köşes'ni bucaiını 

mükemmelen tanırdı. Nataıa gi
bi oütlln masrafı yüklenmiş bir 

Mukabil 

,o• 
latanbul • lzmlr • Pire, Atlna • Sellnlk'de yedi gUn ten•• 

MUbadll, a•rrl mUbadll her vatanda• l•tlrlk edeblllf• 

, 

··' 

Fiatlar b irinciden itibaren 43, 32, 27, 20, 15 Türk liraıı~ırd. t 
iki kahve altı iki yemekten mürekkep bir ıüolük tabıl 0 

mevkilere göre: 2,5, iki, bir buçuk liradır. 
Yerler mahduttur. 6 Ağustos Cumartesi akıamına kad,r 

m6racaat kabul olunur. .. f 
Yolcular: Aıkert veıika, nufus kağıdı, ve 6 ıar fotoi'1 

getireceklerdir. 
Müracaat mahalleri: Istanbul Himayeietfal cemiyeti tele' 

fon (:l3697t. 
Galata•da ÇiniJi rıhbm hananda zemin kat Yunan miJJI ıefı• 

ribahri acentcsı telefon (Beyoğlu ~612) . 
lzmirde mUracaat yeri , Gazi bolvarı Himayeietfal cemiy•tı 

merkezi telefon (3916 

Maaş kırdırmak 
lstiyenler l~ln 
Em!Ak ve itam bankasının te· 

kailtlerle dullar v~ yetimlerin 
maaş cüzdanlarını kıra bi lec eği 
hakkındaki talimatname benuz 
bankanın Istanbul şubesine gel· 
memişt ir, öğrendiiimiıc göre 
banka şimdi lik Istanbul şubesi 
merkez binasında anu edenlere 
azami üç aylık niıbetinde olmak 
üzere maaşlarını ıenevi yüzde 
12 faiz üzerinden kıracaklar. Bu
nu arzu edenler menıup olduk· 
ldrı mal müdürlDkle-r!nden ma· 
aşlarının mab.cuz o !madığına dair 
bire r k4ğıt almakla işlerini bal· 
!etmiş olacaklardır. Banka bu 
suretle ayda yüzde bire kırarak 
maaş sahiplerini murabahacıların 
e linden kurtarmıı olacaktır. Ban· 
kaya maat kırdırmak busuıuode 
ço '.< talip müracaat edecek olur· 
sa o zaman banka ıehrin mub· 
te lif ycr!eriode de birer şube 
açacaktır. Bu iı!er için tahsisat 
ayrılmıştır. Yalnız on senelik 
maaş alacakların da istihkaklarını 
bankailan kuacağı hakkında çı· 
kan şayia doğru değildir. 

dost bulduğuna ço~c sevinmışti. 

G enç kadını Adamo her tarafı· 
na gütürüyordu. Bazen eşeklerle 
g~ziyorlar, bazen sandal veya 
motor'a civar plAj ları dolatıyor· 
lar, seyyahlara tavsiye edilen 
abideleri ıreziyorlardı. Lokantada 
kahve altı ediyorlar. Denize gi· 
riyorlar akıama doğru eve dö
nüyorlardı. 

Bir çok kimseler iki genç ka
dına söz atarlardı. Fakat Nataıa 
dave tlerin biç birini kabul etmi
yo rdu. Bu, Kalyopiyi adeta ke· 
derlendiriyordu. Natafa her ge· 
zintiden batı ateşli, damarları 
kaynak bir halde d6nüyor, genç· 
liğini, saadetini duyuyordu. 

Sır akşamdı. Rus kadını Ta
g amiyi bekliyordu. Merdiyenden 
yürüyüşünD duydu. Japonyalı 
girdi. Bastunu elinde, şapkası 

başında olduğu ha lde oturdu. 

K endini kucaklamaya kotan 
Nataşayı itti. Natııa ıaıırdı. 

Zonguldakla FIJY~ 
Arasında ,_ 

Bir Fransız grupu demir 11 

yapmak latlrer tıit 
Haber aldığımıza göre, .

1
, 

F raoıız grupu Zonguldak 1 

Filyos arasınôa demir yolu ~ 
etmek üzere hOki'ımete m0racl'

0 
etmittir. Grupuo mümeuili b~ 
işle metgul olmak Ozere b 
müddet ev•el Ankaray gitmif (1 

hilkiirnetle müzakereye baılaOS~ 
hr. Grup tarafından yapı · 
teklifin kabul edilip edilmiyıc~ 
hakkında henuz kat'i bir k•' 
verilmemiştir. __,./ 

1 Gelenler gidenler 1 
Kıbrit şirketi direktoru ; 

Haffman Avrupaya gitmiıtir. 
§ Butğariıtanda Kurap ce111i1~ 

ti tarafından tertip edilen ıef1~ 
bata ittirak eden bir Bulğar ~· ~ 
yab kafilesi, Varnadan ıehr1~111 
ze gelmiştir. Buliar seyyabl,.. 
burada on giin kalacaklardır·. 1, 

§ Bu gün Conte Verde ••P"''ııı 
ıehrimize bin ltalyan .ef/1 

relecektir. ~ 
.~ 

Ac•ba, aşıkı Kalyopi ite 0 1 
gezintilerini habHmi almıttl f 
yoksa geçenlerde rizlice 8eY0 ( 

luna inerek ıilt ninesi Mur' J.,11 
kayi ziyaret ettiğinimi auydJUftıjt 
Nat ıa bu rezintilerde biç b • 
fenalık yapmamıfh. Bunda k•jl 
cak ne vardı? t 

Evet izin iıtememiıti. f •~', 
onun odada ektama kadar lı'., 
panarak beklemesi Japonya~•~., 
o kadar hoşuna gidiyordu kı ~· 
zevki ihllle luyışamamııtı. Bat , 
bir kab~hati yoktu. Eğer T•':, 
mi bu kadarcık ıeye darılı~ 
doğrusu fena yapmış o lurdu· 
dütüncelerJe sordu: $ 

- ltişka, hastamııınız? B•fl
1111 

mı ağrıyor? Yoksa mideniı -~ 
Japonyalı cevap •ermeden Yo,ıl' 

kundu. Sonra Nataşanın saçlar 
dan tutarak şiddetle sarstı: . ti. 

- Tagami size ne delll•f 
dışarı çıkmıyacaksınız demeıoiff 
mi idi? Sözüoilıde durduauı t110 

(BitmMllJ 
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KAT' ı KARAR !LAA N'J 

1 
Mcrkczt idaresi Galata köpriıbaşı R 2623 Beyoğlu icra itiraz Mercll HAklmliğinden: /sranbul 8 inci icra memurluğundan: . 

800 

ss 

Sube A, Sirkeci :\luhürdnr zade ilan 22640 Adres: Gcmlikde Armutlu Na• ATIJkat Halit Arif beye cı 

hes~p M Trabzon Postası biyesi Koyundere çiftliği sahip gayri Mesarif 81 lira borçlu Şa• 
,, crbunatın cins ve nev'ile mevki &rçlunua (ANKAR T .~o A) 27 emmuz ve biısedarlanndan olup ikimet· ban efendiye ait olup Balalda 889 ve cıüştemilCtı isal 

3 Beşiktaşta yeni mahallede lhlamur Çarıamba 18 de Galata kahları meçhul bulunan ve Ab- Hizir Çavuı Mahallesi bekcisi Is· 
caddesinde eski 69 yeni 73 numa rıhhmından kalkar. (3520) dulfettah Efendi zevceıi Tabire mail Hakkı efendi Yedinde bu-
r~lı iki yüz yirmi arsın ana üze- ve Kızı Nimet ve borçlu Şerife lunan 4 j{oltuk 1 hala seccade 
b.n~e .üç buçuk katta~ ibaret olup Jdarece Bfağıda ismi yaııla Hadiye ve kızları Rahime; Saha- 1 Masa 30· 7·932 tarihine müsa• 
ırıncı kat dört oda bir -ıofa bir malzeme mfinakaıa iJe satan ' S h h ı 1 d d'f C 10 d h ıA 'k ' ' me~ ema at anım ar a iğer ı umartesi günü saat an 
~ a, ı inci kat: üç oda, bir 10fa, l kb bır h IA .• a ınaca r. erkek karde•Jcri Şevket ve Ha· 12ye kadar Balatda çarşı içinde a a, uçüncü kat: be§ oda bir " 

sofa, bir hala, iki cepheye iki çık· Teminat % 10 dur. lil ve Necati •e Şuayip Efendi· alenen ntılacağı alakac'arc.nm 
rnası. ve bodrum katında çamatır· ihale 8·8-932 saat 16. lere: ma!uaıu olmak üzere ilan o!u-
lık hır mutfak ve yüz seksen artın 500 Kutu Manganez mıcunG Zehra hanıma (2250) Lir~ borç· nur. (3436) 
ana üzerinde mukaddema ahır 50 lu Şerife Hadiye Hanımın 32 
ve b 1 k ı h b O Tane ateşçi küreg·i ara a ı , e yevm a şap ir hisıe itibarile 4 hissesine muta-
katta dört odayı ve dört yüz artın 5000 Kilo adi soda 
b h • (b. h sarrıf olduğu çiftliğin haczedildiği 

a çeyı ır avuz vardır) bir ku· 3500 Tane hasır süpilrge 
YU ve haricen camekanlı mermer ve mezkur hiasenin paraya çev-
döşeli antreyi havi (odalardan bi- 2500 Kilo arap sabunu rilmesine karar verilmiş ve satış 

lstanbul dördüncii icra mcmurlu· 
ğundan: 

ri sandık odasıdır.) bir hanenin ta 1000 ,, Don yağı tarımın tayini için murafaa gü· 

5~9 mamı. Rabia H. 1250 ., Kostik soda nn olarak 31. 8. 932 Tarihinde 
4 Bakırköyünde Cevizlik mahal - 250 saat 14 de tayin ediJmiş oldu· 

Kostantin ,·eledi Sotiri Grizagirİ• 
dis Efen dinin Leonida 'l.erifi Efendi
nin !!:>mayıs 338 tarihind t! istikraz ey 
Jediği elli bin liraya mukabil mı-rhun 
bulunan ~1ahmut pn ., ı,da Sürurj dnye 
hatun mahallesinin Suruı i çıkmazı 
sokağında atik 4 mükerrer 4, 4, 4. 4. 
4, 4, 4, 4, cedit ıs. ::?O, 2:!, 21, ::?6, 2.S, 30, 
32, 34 numaralı dört b:ıp hodrur.1 Ye 
dört bap mağazayı mii~temil Ha n • 
dan hanı demekle maruf bir bap ha· 
nın tamamı otuz gün mildcletJe ih:ılei 
evveliye ilanına konularak on bin 

lesinde eski T clgraf sokağında " Mum d k d 
19 No: .lı yüz elli artın arsa üze - 2000 Tane Destere ağzı (3481) ğun an mez. Cır gün e beyoilu 
rinde ahtap üç kattan ibaret olup kra itiraz mercii hakimliğinde 
bodrum katında bir yemek odası ::=:=:::::::::::::::::::: .. ••• ............ _.. =- hazır bulunmamı teblii maka· JI r ••••••••••••••-•••••= se= ...... 

~~p:ıu~:~~e~~ !i!~\ir (::h:!::!) H_· / ~~~;, ~ v ~ :!' , ( :.' ~ ~ ~ ":~ :::.kaim olmak Oıere ilan o· 
birinci katta bir antre, bir ıofa, H ~,)'-\ - .. :ı 
üç oda, termesifonlu bir hamam i- fi ~\ ) J '• ro-rı 1 1

1 la if Kadıköy icra dairesindrn: 
kinci katta bir sofa. dört oda, bir Şevket, Rıfat, is· 5i -::- -

1 

A 
1 

i ·i:j ~ "'- ._ ( i Bir borcun temini isti!a~ı için ha-
hnla, üzeri çatı altı ( enistalaıyon 1<ender, SafaHcy· !i KARA DENiZ POSTASI IJ 
tertibatı vardır.) elektrik tertiba -ler Radife, Saffet, ıı s· A lt)ISUN' :ı 

ciz altına almtp satılması kararlaştı 
nlan iki tarafı kristal camlı dolaplı 

Jira bedelle talibi uhte~inde olup iha
Jei kat'iyesi icra kılınmak üzere ve 
yüzde beş zamla on beş gün miiddet• 

tını ve yüz bet arşın bahçeyi haviMakbule, Mevhi· !İ r.l.i!~I\. !. ~ ~,I 
bir hanenin tamamı. be, Vedia H.lar :· • 

5807 Üsküdar Kısıklı mahalle ve cad • !İ v3 puru p b i 
desinde eski 15 ve yeni 13 No: Ju !~ 28 Temmuz erşem e ij 

bir büfe ve açılır kapanır bir sofra 
masası ve iki koltuk ve bl: kanıtpe ,.e 

6 sandalye ve kadife bes ve siyah 
renkli oda takımınm 3 - 8 - 932 ta-

le ihalei kat'iye rnüıa) edesin~ kon
mu~tur. ~fü:;;temilatı: Han altında 
bodrumların sokağa methali olup dör 
dü mağaza olarak ve hanın methali 
altında bodrum \'ardır. 26 No. da 
Ohanes hacinazar efendi müstecirdlr. 
28 numaralı dükkanda :ış~r Ilogos e • 
fendi sakindir. Zi!min katları tahta 
döşemeliclir. Han derununa üç ayak 
merdi\'enle çıkılır. J{apı demir olup 
burada ıemini kara iman döşeli an • 
tre üzerinde merd~1·en altında came
kanlı kahve ocağı odaba~ınrn tnhtt 
i~gallndedir. Birinci ve ikinci üeün
cü katların .zemini Jmra~iman dö.S(>Ji 
birer koridor ii7.erinde "ekiz oda ve 
birer küçük oda ve yalnız iis:üncü l\at 
ta küçük oda yerine karasi.:nan döşe
li bir aralık üzerinde alaturl\,a üç ha 
la vardır. Dördüncü karaşinınn döşe 
li bir merdh'en başı üzerinde taşlık· 
tan tahtn bölmeli depoyu havi bir he 
ld zemini karo:. iman döşeli üstü ah -
şap ~ah örtülü tarasa halen şapka 
fnbriknsınn kalbedilmiştir. Bina tnm 
kargir n merdiYenler mozaik taşlan 
karo~iman dö~eli olııp odaların ayrı • 
ca demir kapı ve pencerelerin a~·rıca 
demir kepenkleri vardır. Eleldrik ve 
terkM tertibatını ha'i oiup hududu 
bir tarafı dnyehatun camiişerifi ~e 
arı:ıaı:ır ve bir tarafı müezin meşrut ası 
hane arsası ve bir tarafı müteveffa 
ŞUkrü efendi zevcesi hanesi ve tara
fı rabii tariki am i!e mahduttur. So
kak cihetinde ikinci kattan itibaren 
bir şahnişi vardır 1iiraci Osman Na
ci, Aram Par~eJo Lnr:ıto, Haci Po1ih 
ron efendiler müstecirdir meı;;ahnsı 
alettahmin 204 metre murabbardır. 
Kıymeti muhamminesı tamamı 26i'20 
li k 

8321 

üç yüz yirmi be~ arşın ana üze • i! güoü nlcl}:ırnı Sirkcci'dcn hare- i: 
rinde ahşnp üç katta birinci kıs • U lcetl~(Zo:lguldak,lnebolu,Ayan· il 
mı yedi oda iki sofa, bir malta fS cık, Snmsuo, Ordu, Gireıuo, H 
taılık bir kömürlük ikinci kısmı =! T b s·· R :: d k d c: r:ı :zon. urrnene ve ize )ye :: 

o uz o a, iki sofa, bir malta tat !~ gideccl:tir. ii 
lık iki şahni§ ve iki yüz yetmit "I F • 
arşın arsa üzerinde ahır ve mut • ı5 azla tafsilat için Sirkeci H 
fak ve çamaşırlık iki mermer tek• il : cl~cr.~i I-lanmdald nccntalı- H 
ne üç dönüm bin kırk üç arşın i: gıaa mUrncnat. Tel: 21515 ~ 
b h . b h d b k a::::::::::: :::::":::::·"··~························ .. ··!: a çeyı ve a çe e ostan uyu· · ... ~ ............................... .. 
su ve havuzu havi maabahçe bir 
Jcöşkün tamamı. (iki bölüktür) Fatma Saime H. 
Büyükadada Acemköıkü soka• 

ğında eski 25 Mü. No: Jı yüz elli 
rşın arsa üzerinde kar1Jir ve ze· 

min katta bir oda, bir mutfaJC bir· 
hal~, bir toprak ev altı tavanı' nok 
gan bir methal, birinci kat: Bir ıo· 
fa, dört oda, bir hala, bir methal, 
üzeri çatı anuı (merdiveni yok .. 
tur.) harici sıvası~ ve üstii saçla 
örtülü ve dört yüz seksen b!r ar • 
tın bahçeyi havi seneden ana el • 
yevm natamam bir hanenin tanıa· 

, __ z_A_ı_v_L_E_R __ ı 
Hayriye lisesi orta kısmmdan 

aldığım tasdikname !<aybo'.up ye· 
nis ini alacağımdnn taıdikname· 
nin hükmü kalmamıştır. 

Muammer 
• Eyup sultan orta mekte· 

binden aldıiım tasdiknameyi za
yi eylediğimden hükmü yoktur. 

432 Mustafa 

rihine tesadüf eden t:arşamba günü 

saat 14 ten 16 ya kadıır açık arıtır • 

maya konuJduğundo.n talip olanların 
telHi.liye v~ ihale pul re imleri miiş
terisine ait olmak Uzere o giln ,.e o 
saatte Kadıköyiinde pazar mahallin

de hazır bulunacak olan memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

Jstınbul Yedinci icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz 

aynalı gardırop ve mermer kon· 
soi milstamel büfe mOıtamel 
aeççadeki cem ·an 4 kalem eıya 

iıbu Temmuzun 31 ci pazar gOnü 
saat 9 dan itibaren Sultanabmet 
camii karşısında Diıçi Abf be· 
yin hanesinde bilmüıayede pa
raya ~enileceği ilin o~unur. 

~ı. Ahmet HidayetB. 
3070 Usküdarda Kısıklıda Kiiçük 

çamlıca arkasında eski 1 Mü. yeni 
21 No: Ju seksen arşın arsa üzerin
d~ . ah~ap iki ~attan ibaret olup 
bırıncı kat: Bır antre, bir sofa, bir 
oda, bir mutfak, bir hala, ikinci 
kat: bir sofa, bir oda, yüz doksan 
bir artın bahçeyi havi bir hanenin 

lük, iki sarmç bir kuyu ve bir da• 
raça dört çıkma yirmi ar,ın arıa 
üzerinde bir oda bir mutfak, ve 
bet yüz elli ar§ın bahçeyi havi ha-Hakin, Seyfettin, 
rici sıvası tamire muhtaç haremAhmet, Rakım B. 
ve ıelamlıklı bir hanenin tama • nkili Ahmet Ta· 
mı. rık i3ey 

1630 7608 Kumkapı Nişancıda Mehmet pa• 
ta mahallesinde tatlı kuyu soka· 
ğında eski 71 ve yeni 21, 23, 25 

7 
tamamı. Mehmet KAıım B. 

973 Şehremininde Denizaptal mahal· 
lesinde eski Şehremini ve yeni 

No: lı üç yüz kırk arşın arsa ün· 
rinde bir buçuk katı ahşap difer 

6333 

6059 

Topkapı caddesinde eıki 305 
307 Mü. ve yeni 407 numaralı yü~ 
arşın arsa üzerinde yanm çatı ka· 
tr ahşap diğerleri kargir olmak ü • 
zere iki katta zemin katında döte-
me, tavan, sıvası kapı ve pencere• 
leri noksan iki oda bir mutfak ma 
halli bir koridor ve mutfakta bir 
kuyu birinci katta üç oda bir ıo
fa, ve üstünde çatı altı ve seneden 
iki yüz on dokuz ve mahallen iki 

yüz yirmi dokuz arşın bahçeyi ha· 
vi harici sıvasız bir h<menin tama-
mı. 

Kasımpa§ada Hacı Husrev ma • 
hallesinde eski Cami arkası ve ye
ni Büyük yokuş sokağında eski ıs 
ve yeni 19 numara 11 yüz altımı 
beş arşın arsa üzerinde ah,ap üç 
katta biri küçük olmak üzere yedi 
oda bir sofa, bir büyük malta taş· 
lık 'bir ocaklı ev altı bir kuyu odu 

, d' kömürlük ve doksan ye ı m·§ın 
bahçeyi havi eski bir hanenin ta • 
mamı. 

Beyoğlunda Cihangir mahalle • 
ıinde Cihangir yokuşu sokağın • 
da eski 17, 19, 21, 23 ve yeni 17, 
19, 21 numaralı yüz seksen artın 
ana üzerinde kargir dahili ahşap 
dört katta on JatJ oda ( odanm bi· 
ri taş ve biri çatı odasıdır) iki 
tatlık, üç sofa, üç koridor bir ça • 
maşırlık bir gusu1hane iki kömür• 

• 

Ali ağa 

GülıOm H. 

leri kirgir olmak üzere üç katta 
on bet oda, (odaların biri ha • 
mam, biri uf aktır) üç sofa, üç tat• 
lık, bir rnutf ak, bir hamaın, bir kö· 
mürlük, bir balkon, bir çatı altı, 
iki kuyu ve iki bin iki yüz on altı 
ar~ın bahçeyi havi harem ve ıe .. 
lamhklı bir hanenin tamamı. Abdülfettah Ef. 
Bakırköyünde, Cevizlik mahalle· 
ıinde, Hatboyu ve hama.m soka • 
ğında eski 53, 55. 34, 32, 57 ve 
yeni 24, 26, 39 numaralı yüz altı 
arıın arsa üzerinde ahıap iki bu • 

1250 6081 

çuk katta, bir yemek odası olmak 
üzere yedi oda, iki sofa, bir bod • 
rum, bir mutfak, hüyük çatı altı, 
bir balkon, bir tulumbalı kuyu, 
altında bir dükkan ve elli aı frn ar• 
aa üzerinde keza bir dükkanı ve 
altmıt dört ar,ın bahçeyi havi, 
(dükkanlardan birinin üstün • 
de bir oda vardır) bir hanenin ta-
mamı. ŞOkrü B. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve mü~temilatı yazıh emvali 
gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedesi neticesinde hi • 
.ıalarında gösterilen beJellerle müfterileri üzerine takarrür et -
miııe de mezkUr bedeller haddi layıkında görülmediğinden tek -
rar on bet gün müd<letle ilan edilmelerine karar verilmit ve 15 a· 
ğustoı 932 ~arihine müsadif pazrtcıi günü arttırma bedelleri haddi 
liyıkında görüldüğü takdirde kat'i kararlarının çekilmesi takar • 
rür eylemit olduğundan talip olanların yevmi mezkurda IJllat on 
dörtten on heı buçuğa kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. (3616) 

ra ıymetı.idir. Talip olanlar kıyme 
ti muhnmmınenin yüzde onu nisna .. 
tinde pey akçelerini alarak 929"'_ 
2'-'>20 d o~ya numarnsile 1:! _ 8 _ 932 
tarihinde saat 14 ten 17 ye kadar ı~ 
ta~hul dördüncü icrn memurluğuna 
müracaat eylemeleri ,.e fazla malQ • 
matın dosya mdan ita edileceği Jiizu 
mu ilan olunur. 

Ticaret işleri Umu"' ,'füdürlüğlin
den: 

30 ikinci Te:. rin 330 tarihJi kanun 
hükümlerine göre 1'ürkiyede i-= ,.a .. ı· :1 J )>e 
mıya ızın ı ecnebi şirJ\etlerinden Sov-

torgflot Sovyet . ef nini ticnriyesi his. 
seJi şirketi) bu kere müracaatla ~ir • 
ket unvanının (Umum S:)\'yet Ti~are 
ti ha_hriy~ i hirliğj ·•so,·torgflot,,) o
larak tadı! ve sermaye inin 4:ı-.ooo.ooo 
ruh.le ol.~ra.k tcsbit edildiğini \'e şir • 
ketın Turkıye umumi vekilliğine şir • 
ket namına yapacağı i!;ilcrden doö-a 
cak davalarda bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üru"nc·· . h 
f tJ ·ı h ~ U Şa IS I 
a arı e azır bulunmak ,.e k d' . • en ısıne 

, ·erilen ~·ek:\let müddeti ~l - l'> -
932 tarihınde hitam bulm k .. -
claş Karenski Yludmir a,r· ukztere ~·~li 

"ı oronc 
~:in e:Jediğini bildirmi~ ve I:b:ını;e. 

~.e .~knyı \'ermi~tir. l\ryfiyet kaııu 
nl hukumlcre mm·arık gö ··ı .. 1 
makla ilan olunur. ru nı uş o • 
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Üsküdar Amerikan Kız LlsesEEJ 
Mektep Eylülün 15 inci Perıembe günil açılacakbr. 
Kayıt ve kabul için Ağustostan itibaren SAL\ ve CUMA 

----• günleri müdüriyete müracaat edilmelidir. 

• 

1 3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 
Aşağıda cins ve mikdar ve garnizonları yazılı mevaddı iaşe 1 

kapalı zarf usuJile münakas::ıya konmuştur. ihalesi 7-8-932 Pa- J 
zar günü saat 10,30 dan itibaren hizalarında yazılı şekilde icra 1 

edilecektir. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere he-r gfin ve ı 
münakasaya ittirak için Bahkeıir de Askeri Sa. Al. Kom. na / 
muracaatları ilin olunur. (533) (3235) 

Cinsi Mikdarı Carnizon ihale tarihi \ 
Un 520,000 Balıkesir Saat 10,30 ~ 
Un 38S,OOO Edremit 

" il " 

,, 466,000 Bursa u " ,, 
,, 270,000 Bandırma il I• IJ 

,, 260,000 Mudanya 
il ,, " 

Sade yağı 23,000 Bursa Saat 11,30 
Arpa 700,000 Bursa On iki buçuk. 

• • • 
Yerli fabrikalar manıulitından 

(65,000) metre boz renkte ka-
putluk !sumaş kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İbaleıi 
14·8·932 tarihine müıadif pazar 
günü saat 15 te yapılacaktır. Ta
Jip!erin şartname ve nümunesini 
görmek üıere her gün Ankara'· 
da merkez satınalma KOM. na 
mDracaatları. Ve münakasaya iş
tirak edeceklerin o gün ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz mukabi
linde mezkQr Kom. riyasetine 
tevdi eylemeleri. (572) (3429) 

• • • 
lzmirdelci kıt'at için 54000 ki

lo koyun eti kapalı zarfla mlina• 
kasaya konmuştur. ihalesi 22-8-
932 pazartesi i'ÜDÜ ıaat 15 tedir. 
Taliplerin lımır Müıtabkem Mev· 
ki Sa. Al. Kom. na müracaatları. 

(598) (3609) . "' . 
lzmirdeki kıt'at için 100,000 

kilo bulgur kapalı zarfla müna
kHaya konmuştur. lbaJeıi 23·8-

Yerli fabrikalar mamulatmdan 
(350,000) metre çamaıırlık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 10-Ağustos - 932 
tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 15 te yapılacaktır.Taliplerin 
şartname ve nümuntsini görmek 
üzere her gün Ankara Merkez 
Sa. AJ. Ko. na müracaatları ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 
o gün ve saatinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarının mak
buz mukabilinde mezkur Kom. 
Riyasetine tevdi eylemeleri. 

(571) (3428) 
• • • 

lzmirdeki kıt' at için 589300 
kilo un kapalı zarfla ruünakaaa
ya konmuştur. ihalesi 23-8-932 
Salı giinü ıaat 16,30 dadır. Ta
liplerin lzmir Müstahkem Mevki 
Sa. Al. Kom. na müracaatları. 

(597) (3608) 

932 Sah gün O saat 17 dedir. Ta· 
liplerin lzmir Müstahkem Mevki 
Sa. Al. Kom. na müracaatları. 

(599) (3610) 

Gireson Belediye 
Reisliğinden: 

Gireson Belediye mezbahası için bir baytara ihtiyaç vardır. 
Aylığı 60 liradır. Talip olanların resmi vesikalarile Gireson 
Belediye reisliğine müracaatları ilan o'.unur. (3591) 

lstanbu Asarı AtikaMüzeleriUmum 
Müdürlüğünden : 

Iıtanbul Müzeleri idareıioce Mayıs 1933 gayesine kadar aldı
rılacak fotoiraflarla yaptırılacak kopyalar için kapalı zarf usulile 
mevcut şartname dairesinde 14 Aiustos 932 tarihine müsadif 
pazar günü saat 15 te talibine ihale olunacaktır. 

Şeraiti öğrenmek için Müzeler Dahili MüdürlüğOne sah Ye 
cuma günlerinden maada her gün müracaat edebilirler. Talipler 
teklif mektuplarını ve teminat akçelerini muhtevi olduğu halde 
Üzerlerine (fotoğraf) işareti olarak Müzeler Mübayaat Komisyonu
na teslim etmeleri Jizımdır. (3493) 
-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Babkeair Viliyeti Encümeni Daimtainden 
Balıkeıir memleket hastanesi için mübayaasma lllzum görülen 

ve bedeli rnuhammeni 2464 lira 45 kuruş olan 169 kalem eczayi 
tıbbiye 4- Ağustos- 932 tarihine müsadif perşembe günü aaat 
on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle aleni münaka
saya vazoluom~şlur. Talip olanların ticaret vesikasını yanına alarak 
ve yüzde yedi buçuk oisbetiode teminatı muvakkateıini vezneye 
teslim ile makbuz ve yahut banka mektubile yevmn mezkurda 
encümeni viliyete ve bu hususta malumat almak ve ıeraitini öğ
renmek ve listeyi görmek iıtiyenlerin yevmü ihaleden evvel Is· 
tanbul'da sıhhat ve içtimai muavenet müdiriyetine Bahkesir'de 
memleket hastanesine ve eocilmeni vilayet kalemine müracaat 
etmeleri ilin olunur. (3338) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11Ağustos1932dedir 

Büyü~ i~ronıiye J~,~~~ liro~ır 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 

~-----------. Muhterem ve Kadirşinas Halkımızın c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __ _. ..... , 
Harblye'de B E L V Ü bahçesinde 

icrayı san'ıt etmekte olan Deniz kızı EFTAL YA Hanım Ye Kemani SADi Bey grupuna göstermiş old9-
lu mütezayit rağbet ve teveccühten cesaret alan müessesemiz, yeni bir fedakArlık ihliyarile kıymetli bestelc~r ve tJJG" 

ganni HAFIZ SADETTiN BEYln bu akşamdan itibaren itbu grupa iltihakını tımlne muvaff:ılc olmuştur. 

HAFIZ SAADETTiN B. Deniz Kızı EFT ALYA H. Kemani SADi B. 

Bu suretle erbabı zevkin hakiki alaturka musiki zevkini tatmin edeceğinden emin 

---• Dr. Ihsan Sami ---• 
öksiirilk şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli ilAçtır. Oivınyolu Sultan Mah· 

mut türbesi No. 189 

,_ ' Kat'iyyen 

Daha Elverlşll 

ŞERAİTE 
Nail olamazsınız •. 

Beyollunda 

BAK ER 
ve 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAİ 

Mütebakiye 
ve 

Fırsatlarının 
llk günlerinden 

latlfade ve mubayaatlnızı 

tacil ediniz. 

Mobilya ve Halı dai
relerimizi ziyaret e
diniz. Sizi fevkalade 
alakadar edecektir. 

Asrı Saadet 
Büyük islim tarihi 

9 cilt mücellet 12 liraya. Post:ı ücreti 
l 25 kuruş Asan ilmiye kütüphanesi 

-VAKiT , 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 ipare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone şart•aru 
l 3 t> 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
f Jaricte - 800 ı 4."0 2700 

!,!!_n !&rtlarımı~. · 
llcsmı t lususl 

Sacın l O Kş 12,50 Kş 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk llln ,artlarımız: 
, ~ ·> .. l·IO üefalı 
30 50 o5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızin her üç aylı· 

lığı için bir defa mı::ccanendir. 
B .:._ 4 sacın geçen ilAnlıınn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur 

V AKl'f MA'fBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

olmakla iftihar eder. ::::::::,.... 

Giresun Belediye Reisliğinden : 
Gireson Vılayet merkeziuıu yapılacak olan ph\n ~e 

haritası 21 gün ruiiddetle ve kapalı zarf u~ulile ıufi~ 
uakasaya çı~arılaıı~tır. Talip olanlar fenui şeraiU 
havi 1ek 1 iflerini bıldireceklf>r. ~lünakasunın hitanıt 
olan 6 - Ağnstos - 932 cunıartr~i glinii saat 15 l6 

teklifleri tetkik edilecek f'iat ve serait hususunda en • 
muvahk teklif yapana ılıale edilecektir : Teklifler 
kapalı zarf usulüne tevfikan yHpılncak ve % 7 bııçuk 
ıeminat verilecektir. Talip olaularııı Gireson Brle<li-
ye reisliğine uıiiracaatlaı·ı il:tn olunur. 3592 ~ 

1 lstanbul Belediyesi ilAnları J 
Üsküdar 23 üncü mektebin tamiri : Teminat 117,5 lira 
lstanbul 3 ,, ,. 11 : ,, 84 ,, 
Beyoilu 19 ,, ,. ,, : ,, 153 ,, 
Yukarıda yazılı mektepler tamir ettirilmek üzere kapalı zarf" 

la münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keşif evrakım görınek 
üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli münakaıaY• 
girmek için de teminat makbuzu veya mektubu ite teklif uıek .. 
tuplarını 15-8-932 pazarteıi günü saat on beşe kadar daimi elY 

cümene vermelidirler, (3621) ----Mevcut nümunesi veçhile ve pazarlıkta 100 adet karyola alınacak" 
tır. Talip olanlar tafsilat aalmak için levazım müdürlüğüne pazarlık• 
girmek için de 67,5 Jirahk teminat makbuzu veya mektubu ili 
28· 7-932 perşembe gUnü saat on beşe kadar daimi eocümeo• 
mOracaat c;tmelidirler. (3620 

Fırıncıların nazrı dikkatine 
Z, Belediye talimatnameıinin 391 inci maddui atideki şer' 

kilde tadil edilmiş olduğu ilin olunur. 
Madde 391 Francıla fırınlarında ekmek ve ekmek fırınlarıocl• 

fırancala ve her iki fırında Çavdar ekmeii yapılıp satılamai. Fırad" 
cala fırmlarmda ekmelc ve her iki fırında çavdar unu bulundur' 
mak memnudur, (3618) 
~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~---_..,/ 

Istanbul Deniz Levazım Satın alma 
Komisyonundan: 

46000 metre yerli Amerikan beıi: kapalı zarfla münakasa111 
18· Ağustos· 932 perıembe günü saat 13 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukanda dol 
ve mikdarı yazılı Amerikan bezinin hizasında yazılı tarihte ıoil" 
nakasası yapılacağından şartnamelerini görmek isteyenlerin bet 
gün ve münakasaya iştirik ec!eceklerin münakasa gün ve saatinde 
usulü mezuasına teyfikan hazırlayacakları teminat ve teklif uıek" 
tuplarile birlikte Kasımpaıada Deniz Levzım Satmalrna KomisyO" 
unna muracaatları. (3536) 

ınnıınıımıın • B Q N Q ... nııııııımıımıın. ! Kadın ve c!oium hastalıklar• 
Mütehassısı 

Bilcümle bonolarla mazmaca vesika 1 
lar ve senedat üzerine her surette Doktor 
muamele yapar. Balıkpazar, 1\]aksudi~ Hüseyin N aşit 
ye han No. 35 lJgurlu z .. ade ~l Der· Türbe, eski Hililiahmer bin••' 1 

ııınıııınımuınuımııı\'iş Tel. 2339, 111ımnuıııımıınııuonı• j _ No. 1 O Tel. 22622 ..--;; 

-~J ist. Evkaf Md. ilcinları 
Kıymeti muhammeoesı 

Lira K.. 
2681 78 Tamamı 2383 arşın 80 santim terbiinde bulun•11 

boca paşıda demir kapı caddesinde atik 3 ce" 

dit 91 11 No. h evvelce konak elyevm arsanı0 ı 
1620 14400 hissesi • 

1500 Tamamı 31 arım 32 santim terbiinde bulun•0 

Bahçe kapısında bobyar mahalle inde HamidiY0 

caddesinde 28-77 No. lı dükkamn 1 8 hissesi. 
1112 50 Tamamı 1225 arşın terbiinde Çeogelköyünde fO 

caddeıiode atik 157 159 No. lı harap haaıarP; 
müştemil enkaz halinde bir bap hanenin 01•1 

hissesi. • 
Balldaki mahlül bi11elerin pazarllkla ibaleıi Ağustosun 21 ioel 

pazar günü saat on beşe kadardır. Taliplerin pey akçelerile be" 
raber İstanbul Evkaf Müdüriyeti Mabliilit kalemine muracaal" 
ları. t3600) 


