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hali 
-

Evet f itiraf ederim, teselsül 
eden kuraklıklar cihan buhranı ı 
\'. s., Türkiycnin, şu son senelerde 
iktisadcn inkişaf ınn engel oldu • 
Fakat bu vaziyette esnafımızın ı 
tüccarımızın kusuru, ihmali yok 
nıudur? Bu ciheti çoktanbcri tet
kik ediyorum. Tüccarımız geri• 

Londra, New York, Hamburg, 
Marsilya, Milano gibi piyasalarda 
türk ticaret erbabı kendilerini gö
aleremiyorlar. Mesela bir yunanlı 
tacir bizimkilerden faha ziyade 
muvaffak oluyor, piyasaya daha 
çabuk hulül ediyor, kendisini ve 
nıalını tanıtıyor. Asri reklamın 
icabatmı biliyor. Bu hususta feda
karlıktan çekinmiyor. Kendisi ye
rleşmiş ( etabli ) bir tacir şeklinde 
tanılıyor. 

Bizim tüccarımızın ise mahreç
lerden ve mahreçlerin mizacından 
nz haberleri vardır. Harici ticaret 
teşkilatımız pek ehemiyetsizdir. 
Yunanlılar ve bulgarlar tütünlerini 
satmak için geniş mikyasta ilan 
yapıyorlar, biz ise bu asri vasıtayı 
bılmemezliğe geliyoruz. 

Dil de bilmiyoruz. Umumi tah-
sil ve lerbiye siyasetim~z~eki ~~ 
noksan en ziyade kendını hancı 
ticarette göstermektedir. Bir yu
nanlı fena telaffuzu ile, kendi di
linde bir ecnebiye maksadım a~
latabiliyor. Bizimkiler ise ekserı
yeUe yabancı kalıyorlar ve vası-
taya muhtaç oluyorlar. 

Karşımızdaki rakabet büyük
tür: Türkiye mahsulabnın aynı 

Yunanistan ve Bulgaristanda da 
elde edilmektedir. Elimizde ~iç. bir 
inhisar ve imtiyaz yoktur. Hurrıyet 
dairesinde yunanlılarla rekabete 
nıahkumuz. Onlar bizden iyi çah
ftrsa fena bir vaziyete düşeriz. 
Rumlar beynelmilel tütün piyasa
•ını ellerine geçiriyorlar. Biz i!5e 
bu mahsülün nasıl satıldığını bıl-
nıiyoruz. Harici ticaret teşkilatımız 
allahhkbr. 

Konsoloslarımız b i r m a 1 i Ye 
tahsildarı halindedirler; ti car e t 
mümessilleri de kendilerine tevdi 
edilen vazifeyi görecek derecede 

mücehhez değillerdir. 
Daha fazla, daha iyi mal çıkar

sak bile bunları satmak için güç
lük çekeceğiz, çünkü satış ilminde 

ileri gitmemişiz. 
Bir de tekrar edeyim, ticaret, 

bizde, bir meslek olamıyor. Bu 
&iin tüccarız yarın ticaretten vaz 
geçiyoruz. Nesillerdenberi teselsül 
eden ticarethanelerimiz yok gibi ... 
Böyle türedilere ise çokları itimat 
etmiyor. Zannediyoruz ki ticaret 
hiç bir ilme, hiç bir vukufa vabeste 
değildir. Bir az parası, yahut kre
disi olan tüccardır. Hata! Sermaye 
ticarette ikinci derce bir amildir. 
liakiki sermaye tacirin iktidarıdır. 

Tüccarımızda pek çirkin bir 
itiyat var: israf ve caka. Avrupa
Y• gittiklerinde açlıktan çıkmışlar. 
aibi yiyorlar ve aef abat ediy.orlar. 

Bu toptan israf ıerrn~yeyıi ~e ' 
lnanevi krediyi de tüketir • tıd~l 
dairesinde masraf etmeyen tacır 
Piyasada füpheli addolunur. Garba 
riden tüccarımızın akıllara hayret 
verecek derecede masraf ve sefa
het ettiklerini duyduk ve müteeı
ıir olduk. Sabıka .-nf sarıklılar 

bu defa dansinglerden aynlamıyo~
lar ve memleketimiz hakkında ko
tü bir fikir neşrediyorlar. 
, iktisadi cografyanın cahiliyi~. 
G<sıü kapalı ticaret ediyoruz. Dıl 
de bilmiyoruz. Tahsilimiz gevşek, 
Bu~a mukabil rakiplerimiz he~ gün 
Yenı ınalümat ile tecehhüz edıyor-
lar. Dönme denilen ve hakkı ile 
~caret usulüne vakıf selanikliler 
olmasa Avrupa piyasaları türksüz 
kalacak! 

Hele ticaretin teknike muhtaç 
kısmına külliyen yabancı)',Z· Ha!
buki bu asırda ticaretin büyük bır 
'kısmı teknik olmuştur. 

Siynsetimiz Tanzimat devrinde 
ile kadar gözü kapalı ise bu asır
da ticaretimiz de öyledir. Karan
lıklar içinde alaş veriş ediyoruz. 
Böyle gidersek iktisadi b r esa
"ete giriftar oluruz. 

Asker ibi bazı içtimai taba-

Sefaretlerini lagvederlerse .. 1
,@!11111111111· ; bret ! •ıııı. ıırn. Cenıiyeti heJediyede bir karar 

HiZMETÇi iSTEYE LEl{ BUNDAJ. Adliye evrak 
~: müdürü SONRA BELEDiYE 

BiZ DAHi SE:FAltET IŞLEJ{l~lIZI 

MASLAHATGÜZARLIKLA 
PEI( ALA iDARE EDEBILIR1Z! ;r~~ve.! alırken ~ı'· DAiRELERiNE GIDEBCLIRI_JER. 

yunan sefiri M. Papa bugün geliyor .: curmu . meşhut Dünkü içtimada o!mnan ilci takriı· 
·:.: halınde ·,-----------~~ Yunan sefiri M. 

Papa bu gün 
Ankaradan geli
yor. Burada kısa 
bir tevakkuftan 
sonra A t i n a y a 
gldecek.M.Papa• 
nan Anka:rada 
Hariciye vekili 

Tevfik Rüştü beyi 
son mülakatı ha-

kkında, dün ge
len Atina gaze
teleri ve Atina 
telgrafları bazı 
malumat verme
ktedirler. 

M. Papa bu son 
mülakatta, hükü-
metimize, Yunan 
hükümetinin ce-

miyeti akvama 
müştereken mü
racaat edilmesi · 

arzusunda oldu
ğunu bildirmiştir. 

Gene yunan 
mena biine göre, Acin .. r,t"·firimi.ı :fü.:is hey 
bil teklife tarafımızdan henüz c:·· , Yunanhl.:r Türkiyedcki &efaretha
vap verilmemiştir. F A~at ~ıfanen nelerini c.. maslahatgüzarlığa kal. 
böyle bir teklifin kabulü kabil ol- bedeceklermiş? 

madığı bildirilmiştir. Yunan hükümeti böyle bir ka .. 

Bu vaziyet karşısında yunan rar verdiği takdirde, Türkiye cüm-
hükümetinin yeni bazı kararlar ver- huriyetinin de Atinadaki sefaret 
mek arfesinde olduğu ihsas edi - işlerini maslnhatgüzarlıkla idare 
liyor. Söylendiğine göre , M. Papa ederek , ·sefirimiz Enis beyi ge.ri 
bir daha avdet etmiyecek miş • çağıracağı söylenmektedir. 

"DİŞ DOKTORU,, 
DEGIL,DlŞ 

" 

TA131Bl DENECEK 
-

Sılılıiye ıu~kili ıniida
luıleye llıecbıtr oldıt 

Diş doktoru mu? Dişçi mi? Bu 
muammayı halletmekte bir mese
le haline girmişti. 

Sıhhiye müdürü elde mevcut 
kanuna göre, diş doktoru denilmi
yeceği için, tabelaların o yolda 
tashihini 'diş muayenebaneleıi sa
hiplerine bildirmişti. 

Dişçiler ise buna itiraz etmif-
ler ve "dit doktoru,, namını ta
belilarından kaldırmamışlardı. 

Bu mesle dün Sıhhiye vekili 
Refik beyin müdahaluiJe halledil-

miıtir. 
Dişçiler cemiyetinin iki müra-

h ha aı y la Sıhhiye müdüril 
Ali Riz.a bey, Vekil beyin 
nezdine giderek, her iki taraf nok
tai naır.arlannı .erdetınit nihayet 
vekil bey dişçilerin ellerinde mev
cut icazetnameye ve mevcut niza
mat ve kav anine göre "diş doktoru" 
unvana kullanılmayacağını ve an
cak "Diş tabibi., denllebilece~ni 
dişçilere tebliğ etmiftir. 

Bu suretle vekiletin şu şekil-

k
- 1 mız hayla ilerledi ve asra a arı • . • 

d Tüccar denilen ıçtimaı tal>a• 
uyu. d. 
ka ise bu tekamülü göstereme ı. 
H 1 aslan tüccar olmayanların 
. e e t kalkıcmaları bu mesleki 
tıcare e. f " . • .1 turfa etti . hsan bey ışı ı e meş-

1 lan meclis tahkikat heyetinde gu o • 
aza idim. Böyle soı_ıradaln .taAr ve 
komisyoncu olan kımse erın vru-
pada haysiyetttnizi düşü~en h;~e -
katına vakıf oldum ve -ığren ım. 

T. t meşrudur dolandırıcılık 
ıcare ı 

değildir ve bunlar ayn ayn şeyler-
dir. Piyasamız :desi~fecten ed.il~e
lidir. Asıl mes ele tuccar yetiştir • 

kti'r Bu noktai nazardan tah-
ıne . . d . r 
sil usullerimiz bilsbiltun eğişme ı-
dir. Dil ögrenmeliyiı:ı usül öıren: 

eli ·ı.ı Aleme kansmalıya~. Yenı 
m yı ···u· ticaretin icab mı, şeraıtanı, şn-

fabnı, bilmeli.>· · 

Sibhiye müdürü 
Ali Hiza bey 

deki karan üzerine sıhhiye müdür
lüğünün kanuni iddiası teeyyüt 
etmif ve " Diş doktoru ,, yazasını 
taşıyan levhalann kaldırlmaaa bir 
emri zaruri olmuştur. 

Bu günden itibaren bu kabil 
levhalar kaldınlacaktır. 

Y ann Ameriken 
kızlar geliyor 
Amerikanın muhtelif darülfli

nunlanna mensup bir gurup Yarın 
tehrimiz.e gelecektir. Gelen Ame. 
nkala gençlerin hepsi kadardan i
barettir. Bunlar ağustosun haftası
na kadar fehrimiz.de kalacaklardır, 

Harici ticaret teşkilibna, re~ 
lima, malumat verecek müe.aeıe
lere kuvvet vermeliyia. Aksi tak
dirde köylümüz d.aha ziyade ve 
matluba daha muvafık mahJul 
elde else bile onlan yan pahasına 
ka}>tırmağa inahkunıuz ki bundan 

·gene o bildiğiniz unsurlar ,istifade 
edeceklerdir. 

Her kabahab kuraklığa. buh-> 
rana atfetmeyelim. Bu musibetler 
vakidir. Fakat esnaf ve tüccanmı
zın bu asra uygun olmadıklannı 
da gözden uzak bulundurmar.ıa· 
lıyız. 

8;.ı derde çare bulmak için 
mekteplerden bnşlamamı:r. liı.ımdır 
Mektep nasıl hekim, eczacı. hikim, • 
memur, dişçi, muallim, a.ker, mü
hendis yetiştirirse tüccar ve esnaf 
ta yetiştirir. -Celal Nuri 

: dün yakalandı. 
·= .... ......... - = 
: Adlire vekili çok· ~ 
~ tarıdır şüplıe"len - = 
~ diği evrak 11ıtl .. = 

= dürünün lıarekii- = 
= tını dikkatla takip 
= ettiriyordu. := 
_ Ankara~-- 3ı (Hususi] 

Adliye evrak müdürü 
· · Hiisnii bey diin riş,·et alır
- ken cürnıil meşhut halin· 

§ de yakalandı . Hüsnü bey = 
hapisnııelcr umum müdü- a 
rlüğü için tutulan bina· 
nm kontratım fazla icar 
bedeli gö termek uretile 

-~tanzim ederek mukabilin· 
de rişvet alırken yakayı 

:.: ele vcrmi tir. Hu lıususta 
'§ Ankara müddei umumisi -
= Ekmel he) şu he} anatta -

_ bulundu: -
·= - "Adliye vekili heyi~ 

evrak miidiirünüıı vaziyeti -
-- hakkmda bir kaç defa na- .;;; 
_ zari dikkatini celhctmiş ·=~ 

~ve son 7..amnnlarda taki
§ bini emretmişti. Takip et

tim ~·e irtikiip filinden 
cürmli meşhut halinde ya· 

:'. kaladım • \ ekiiletçe ken • 
= disine işten el çektirildi = ve memuı in mubakemat ·

kanunu mucibince 2000 
__ Ura kefalete rapten evra· 

kı del Jet şurasma verildi. 
- Şimdi şur.n).İ devletin ka- / = l'arım bekhyoruz, ondan 

_:sonra muhakemesine baş- = 
=· lanacaktır. Mulıakcrııcsi
- nin safhatma göre icap 
~ edt'r.Be tc' kiftc· t•debiliriz. j 
- Telefon gene bozuldu 
::: Ankara, 31 [Hususi) ;::;;; 
.::,=: Ankara - 1 tanbnl tele· -
--fonu bu• .. ün ğene bozuldu.,,.,..... 
~1111111 ıııııııııııffiııııııııııııııııırnıııııııı ııııııııııı ııııııııııır. 

BELA 
Loudra, 31 [A.A) 

Daily Maili'n istihharmu "Ö· ı 
re t"\ğustmıta icrası mutaı;avver 
oları komünist niinıayişleriuc 
e:hanşiimul bir şekil ve mabi· 
yet vernıck içiıı bazı ecnebi 
komiinist nıahafili tarafmdau 
fevkal'ade gayretler •ılrfolun· 
maktadır. O J(ÜnÜ mümköo 
mertebe nümayişkiır surette 
tes'it için lngiltcre, lekoçya 
ve Gal komünistleri tarrfındao 
büyük hazırlıklaar görülmekte· 
dir. Bir i_çtima aktetmek için 
elyevm Birkenhead civarında 
~oplanmıt olan her memlekete 
mensup izcilerin kampına pek 
yakın bir noktada komllnistler 
bilyilk bir miting tertibine te-
.şebbüı edeceklerdir. Daily Mail 
bu yoldaki tahrikitın lnıiliz· 
Rus müuasebatmın iadeıine 
müteallık zamanı vukuuna te· 
sadaf etmesini calibi dikkat 

::.d .... f.lt ye içtima Jiııl~nd...,. 
Cemiyeti belediye dün toplan- diyelerin hizmetçi işinde mütevas. 

dı. Muavin Hamit B. Kimsesiz ço- sıt rol oynaması için birer büro 
cuklar yurdu hakkıridfl izahat ver- açmaları hususu makamı emanete 
di. Hamit B. bu izahahnda dahili- havale edildi. 
ye vekaletinin emriyle açılan bu Hikmet pş. diğer bir takririnde 
yurda son g-ünlerde rağbet ziya- şöyle diyordu: 
deleştiğini, yurt binasının mecca- " Dünyanın en nefis yemekleri 
nen tedarik edildiğini, evelce ve- türk ve fransız yemekleridir. Hal-
rilen 2500 lira ile binanın tamir buki son zamanlarda türk aşçılığı 
olunduğu ve 50 yat~k alındığını inhitata oğTamışhr. Binaenaleyh bir 
söyledikten sonra yeniden tahsısat aşçılık mektebi ku adını talep 
istedi. Ve bu talep bütçe encüıne- ederim.,, 
nine havale edildi. Bu takrir şiddetli münakaşaları 

Azadan Hikmet Pş. iki takrir mucip oldu. Azadan Avni bey: 
verdi. Bunlardan birisinde Hikmet -"Biz, bir okka ekmekte kırk 
Pş. şehrimizdeki hizmetçi buhra- para tenzilat yapabilirsek haka 
mndan bahsetmekte ve bunun iz.a- müfit işi görmüş oluruz. Bu gibi 
)esi için yegane çarenin, belediye tali şeyler içi oğraşmak beyhude-

dairelerinde birer işçi bürosu açıl- dir.,, 
masa olduğunu söylemekte idi. Neticede bu takririn de maka-

Bu takrir kabul edilerek bele- mı emanete havalesi tensip edildi. 

Ç~kilnıiyor ! 

Hikn · •·. hey 
Kadriye hanım ve arkadaşları

nın, İzmir ağır ceza mahkemesin
de beraat ettikten sonra, bu me
selenin tahkikatını idare etmif o
lan müstantik Hikmet bey aleyhine 
dava açmak niyetinde olduklarını 

ıa:ıeteler yazmıtlardı. Davayı şeh
rimizden iz.mire nakletmiş olan 
Hikmet beyin, son karardan son-

ra istifa edeceği de söylendi. Dün 
Hikmet beyden şayıanın doğru 
olup olmadığını sorduk, dedi ki: 

- "istifa etmiyeceğim, etmeğe 
sebep yoktur.11 

j Arıtirep'!__bı~lıram 

1 
BAifRIYE A BA

i RIDAAÇILACAJ( 
ı Limandaki antrepo b.:Jhranının 

' zail olup olroait~ını r•unat b:ış. 

müdürü H:ı .. ıllllili~~~.r 
kkı beydco 
sorduk. Hn-

, kkı bey h1• .. 
hranın haf., 
lemekte ol." 
duğunu söy
liyor. 

Liman 
şirketi tari
fesi ve an
trepo m e
.sele.si hak
kında lC4e• 
bbüsatta 
bu 1 unmak 
üzre Anka-
raya giden 
Liman şir- Rusumat bafmOdlrti 
keti müdü- Hakkı Bey 
rü Hamdi bey de dönm6'tGr. Ha
mdi bey teşebbüaab hakkında 
fU iz.ahab veriyor: 

-"An karada ı.ntrepo meselesi 
ile mefgul oldum. Vaı.iyete çare 
bulmak için ihti•at Ye müdafaal 

milliye vekiletlcri nezdinde teşebbı 
sat ta bulunarak kasım paşadaki 
bahriyeye ait iki anbarın muvak-
katen gümrük emrine tahsisini 
temin ettik. Bunlar yakında açıla-görmektedir. 

==-~=-==.-= caktır. Tüccar mallar:ını gümrük· 
!erden çekdiği için anterpolarda 
yerler açılmağa başlamışta. Misafir hulgar talebesi şehri geziyorlar 

• Dün ~,ekHr<H~mız bir resim 
Eve'ki gün ,ehrimiı.e j'elmit olan Bulgar talebesi dun Darülfünun 

z." ret t:tmi !er ve şehrin .pyani temaşa yerlerini geı.mişlerdir. 

Antrepolarda teıkilit uif oldu
k_und~n rüsu.mat müdiriyle rıhhm 
şırketi nezdınde tcşebbüsatta bu-
lunarak anbarlanlJ takviyesini te
min ettik. On beş güne kadar 
antrepo buhranı hafifliyecektir. 

Hükumetçe bu buhran zail 
olunca bir daha tekerrür etmeme
si için mesele esasından haJledi
lecektir. Uman ,şirketi tarifesinde 
fevkalade ahval dolayısiyle mav
nalarda kalan etY• için yedi gün
den sonra gümrük :ırdıyeleri~den 
alınan ardiye ucretı derecesındc 

ı yani bir ton başı na 12,5 kuruş alı
nacakbr. Ancah bu şekilt:e tüccar 
malını anbarlnrda b kletecek yer-
de aıavnad bekletmiyecck tir. 

n fil• uukde yer bulundukça r h
tnıı şirketi bu eşyayı boşalta aktır. 
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f r.ıı \ • r l'uiıwa:-
r .h.ıll r 1.. l)Or. Ajall'"i tı~lgrafla.. 
ıırw lıakıhuak olur ... a sİ\a ctt<' lıir 
ılı J:-İ illik m a\iacak rnı,. Bu, ha-

· tin <'l fo lıir ı:emil inden · 
ka J ir C) de~ldir. l'uincar&ıin 
ı, [}a~ınılan c;ı·kilnwı.;i ne sf'iwp ha-

lrt:ı ndnn ha,l-c:ı arnrrrildrr. Ame
rik.<!a lfouH'r Dü\ uk • Britnn,a
ıl.ı Mnt• l>onal<I hüluinwıe geçtiler. 
Rnnlar Cihan harilİLİ idare '\'C İn· 
ıaı: f"ılcn rit al de~il.iir. lak .. adan 
)etıi lıir !'lılhiin tet'fil)iİ~iidür. Rit
tabi Poiıwarf ~ihi sert, haşin, hn
ı,;m hir zaı Cihanın bu ,-eni S>Ill-

amdarbrı ile i tiraki weiaİ ede
ınc 7-

1 r<'n~ip 'c menfaat itihar1 ile 
ulhp<'ı·vu ()lan lıu iki kabine 

J•ran anın tdevvuk t-iyafirtini na
ı,,ıl huş ~ürclıilırlcr, u ııolitika) a 
na ıl miını:ı-;nt ederler? 

itte, hunun içindir ki Ameri-
1 ... a borçlar hususunda Franıı.aya 
t!lkı tırdı. Bu razyik, kıt'avi Av
rupada Fran a hıhakkümüniln t• 
hammül edilemediğine bir delil-
dır. 

nrinnd, Lokarno ve Toiry mü
lulrntlıın ile• ı:alipler '\e ma~luplar 
.ıra ında tlo ıluk ve ıuüsuat tt"tiİ 
ctuıel i trdı. Almnrı)a bu itilaf1a-
rı> ı:c 1 ilha n 1illctlcr uemİ}~t"
ne ılalıil oldu. l...ikin Fran ızlarm 
kinine fı:ılcl gf'lmcdi. ff u.,umN 
de, :ıııı ellj, Hunun içinwr kı He· 
in ha\za ı tahli}C eJilmcJİ. Bri· 
ıuul Pomtar{· ~ihi iıoıllıdad t·vcn 
lur ıei in \a~:t)ctinıfln kurhıluıı
ca :wah:ı lıari,•i İ)Utit'llO bir az iti
dal ~li~t('rrll l... mi "! Hu mılt• mü • 
pet ccHıp wrilebilir. Ve hij) le 
olmn~ı da dıin)a mii nl1>meti na
ımna tt~nwnııi olunur. 

Poiıwarc'·, ra•1ikalleri ve o iali
ı;tlcri ı;ok lırrpalamışu. Briand 
l unhm huş ıutnıa:r.e41 }CriııJc tu· 
ft10011Hll. 

( ilıaıı zinı.ınularlarııula, t'H't, 
it bultliil çok; cı;lıa tuki lıu h.•ht·d· 
ctfil .. i)a CtlC' de nıiın bir tfı•l!;i~ik· 
li~ı İrnp <'dC'r. 1' rnnsa lıir az sol
,ıan • <'ri npmaga mcl'Lurdur. \ c-
rsnillc munhedı inin akdolundu
gu ~iirulı ılc~iliz. / ..• ınn:mın tckal
liibatı bü) iiktiir. 

Eld( rcvoh er munnc<le imza 
<'llİr n \\il onlar, Llo) d Gcorgı'
Jar, Clı·ıııı·ru:caulnr ıırıık )Ok. 

Amı•rika Kc•llog mi akınm imza 
cthlnıt 8İni her de~ lele lf.'klif etti; 
lıoş lıoşuna muialcnıetin kırılnıa

~mı i"tf.'lllİ)Or. YtiKÜ l!ll)ı.l n~ır 
olan Jn~iltcre i c şu }Jir kaç ene· 
) ı f!Oİ Jn.iz gcçirnwk ızıırarındadır. 
ltııl)a da Ü)le. lmtli, Lü}lc hir 
zamanıla, Frnnsanın, NapoU·on ali· 
rın<la oldu~u ~ihi " mcncm, ıliA"cr 
niııt ! ,, deme• ine kim e tahammül 
ctlemez. .Poincare iktidar mc\'kiini 
lwruli inden ytımuşak huylu ve 
cla}ın diplomal olaıı Briand"a \Cr· 

IJl<'kle hlhhk hir ,firaycı g<; terdi. 
} eni başvekil, bir miktar mü· 

Jayf'mctle, dahilde f ırkalaı ı ml'm· 
nun edebilir. Radikallere 'e liOtli

alisdere bir iki naznrt•l vermekle 
dahili suküaıccin idaresi miimkün-
dfir. Kalır para nu!@'ele~i. Jt~er 
!Fransa kıt'avi Avrupadaki tefe,. 
vukiindcn vaz geçertt elbette bo
r!.; i~lcrinrlc Amerikadau, Dritan· • Jadan kolaylık görür. 

.ı.k11i taktirde borçlan santimi 
l!lnlminc ödemek ıztıramıdadar. 
O zaman frank, eski mark gibi 
düşer, mali nıii\·ucnc ah - ileı ol
ur. Her halde anıt•rikaıılarla ingi· 
lizlerin ellerinde fran ız şarabımı 
katılacak kifayet derecede 6U var. 

!!-acera romanı : 15 

M(!ı~Dılnş şey a -Jllaurice 1.Lebltınc 
it 

'\Vil}am kouuşamıyaoak derc-
cedt~ ağır } anılı idi. 
-~rni kim \urdu? 
- ~olle::.ton .. 
Simon ıitredi. 

- ( :ııarJic•'yi Je o mu oJdür
clü? 

- 1-:Net, bütün gcc,. bağırdırn. 
Biri geldi. O da vardı .. Sizin gel
<li_einizi duyuıwa ... şu ınrafa <lQğ-

ı.. t • 
nı .... açı .. 

Simon l1~ırdı: . 
- ~u mel'unu yakalayaJım. 
Mc~ .. ikah itira?. etti: 
- Canım ne lüzumu var, va

)ot kaybederiz .. 
- Yok, yok bu herife ceusı

vermeli •. 

Simoı.uıı atına atlama:;ıyla go
t'tf. .. rilcn lıtikamctc fırlaıııa:-.ıı bir 
olJ.,. Arkasından da kafilede <lu
rdtinrü ata binen ~fononun tam
madı(;ı bir s~vari de kendisini 
takip etti . .::·r~ y1iz metre ilenir! 

Oda meclisinde 
dün müzakere 

edilen meseleler -Ticaret odası meclisi ~jn yajcı 
Necip beyin riyasetinde toplan
mıştır. Odada münhal iki azalık 
için F ortun zade Murat, ve Cev
det beylerin izalıkhn bbul edil
di. Borsa intihap heyeti mazbatası 
okundu Ye eski Myeti idare a:zaSJ 
aynen ipka edilePek lastik edildi. 

Zahire boraasıoa Odadan gön
derilen Habip zade Ziya, lslam 
zade Hakkı beykrin ax!ıhiı da 
ta3fik edildi. Borsa talimatname -
sindeki beşinci madde tadil edil
mİf, evelce borsa hariciamuamele 
yapanlar tecziye edilirken, bundan 
sonra borsa harici muamele yapan
lardan tazmiaat alınması boraa 
hey'cti idare.since mediae teklif 

ediliyordu, meaelenin tetkık edilmesi 
münasip g!?riildü. 

Son zamanlarda limanda hadis 
olan antrepo buhranının iuleai 
için e><la tarafından tanzim olunan 

raporu iktisat '\ekaleti naz.ri dikkate 
almış ve maliye Hkalc-ti de tetki
kat için muhasebe umull) müdürü 
Faik beı; i şehrimi:ze göndermiştir, 
Bu hususta bir komisyon faaliyete 
,ge~miştir. . 
• Odanın da aynca bir konıi5-
yon teşkil etmeıi i teniyordu. Bu 

klif iqare h~yetine havııl olundu. 
Bundan ~onra :iz.adnn Habip zade 
Ziya beyin Rusya ile münasebeti 
ticariye hakkındaki r. poru mev
uzubahs oldu. Bu husustaki müza
kerenin hafi olarak cereyanı mü-
nasip görüldü. Tanzim olunacak 
muahedcnameye esas ittihaz edil
mek üzere y~zılan rapor uzun uza
dıya müzakere edilmiştir. 

lrti şa nıesel~s i 
talık ika ıı ın 

lıazı noktaları .. -
Ar lan Freskolann ihdas ettik

leri irtişa hadisesi tahkikatı ikmal 
olunmuştur. Ahiren görülen lüzum 
üzerine tahkikatın b•ıı noktasının 
tamiki kararlaştınlmış ve dün M. 
Jül Frcsko :Jedinc~i müstantik ta -
rafından istiçvap edildıiştir. 

Emanetle 
Bir ınahatlt~nin şi1dt) eti 

Sultan Ahmette Çatladt kapı 

mahallesi ahalisi Şahremanetine 
bir ma1bata ite müracaat etmi,. 
lerdir. Müracaabn ebebi şudur: 

Kanalizasyon şirketi istanbulda 
yaptığı bütün hafriyattan çıkan 

toprak ve müzahref ah arabalarla 
Çatladı kapıya dökmektedir. Çat
ladı kapı mahallui bu yüzden 
toprak ve mü:zahrefat içindedir. 

MahalJi halkının ınhhah teh)ü. 
keye girmiftir. 

Şehremaneti vaziyeti tahkik 
edecek ve toprakla müı.ahrefatın 

münasip bir mahalle ablmasmı 
temin edecektir. 

Üskiidarda istiınlak 
Üsküdar çar.şmnda emlaki mil

liyeden arp.; ambannın İ&timlaki 
kararlaşmıştır. 

bir hcrilin kn~maktn olduğunu 

gordi.iJ~r. 

Herif takip P-dildiğini anlayın· 
ca durdu, fakat ilfıhım da arka· 
sından gt•lmılerc çevirdi: 

- t.;dmeyinl Yoksa ateş ede
ı inı! cli)e' lınğırt)Ordu. 

:-;jınon aı ın;ı lıı:ım11 \'e~rdiği i~·iıı 

hird"n ıluramadL Fnk:ıl kar~ı<la· 
ki meçhul adam ilahım boşalttı. 

Berelct vNsin Simona tıir ~y 

olmadı. Lakiıı ikioci kurşun ya
nmda gt>len .ısuvarinin atmın gö
ksünden girdi •e 8UVari yıkıldı. 
Serseri kac;o. Simon hemen ark
adaşını kıJdırmaA• k.o§tu. Aada
mcağı;,o. bayıJmıttı. Simoo bayıla· 
mn caketini çözdü, göbünü açtı 
hayret içinde kaldı. Bu bir erkek 
değildi. Biitün yüziinii ve saçla
ımı v·ten geni§ ~apkaıum çıkar· 

dı 'e tamdı: 
·- Dolan~e •• 
iki gündür bir kaç defa gözle

rinin unündcn geçen hu kadın, 
bütiin gli1.elliği ifo şimdi karşısında 
:idi. Bil eki .. ı ini uğu~ttmhı. Kadın 
çok geçıneuen ayıldı. Dudak1an· 
nıfa IJir t • h, s ... i!J.1 le :tyıldı. 

15 Yaşındaki ka
tilin dünkü 

muhakemesi 
-

~ araıümriikte Hamdi isminde 20 
yaşında bir genci öldüren 15 yaşında 
ki Sacidin muhakemesine dün ağ.r c
zea mahkemesinde devam edilmiştir. 

Geçen celsede cel i tekarrür 
eden şahitler çainldı. 

Evvela maktulün vai esi AyşeH. 
dinle.ndi. Hamdinin eve vunılmuş 
c:Jarak geldiğini, ve Hamdiyi Sa
cidin \"urduğunu sö}'ledi. 

Şahit Esma hanımda vak'ayı 

Ay~ hanım gibi nnlatb ve cinaye
tİI?, l<atilin anlattığı surette namus 
mueksinden değil, bir para mese
lesinden tahaadüs eylediğini söyledi. 

Şahit kunduracı Ömer de vak'
ayı görmediğini, yalnız. anlatıldığı 

şekilde işittigini söyledi. 
Diğer Şahitler gelmemişti. Ge

çen celsede mahtulün nufus kaydı 
sorulmuştu. Buna cenp gelmişti. 
Bu ceupta maktulün 21: yaşında 
olduğuitespil edilmekteydi. 

Bundan sonra maktulün ebev
C) ni tarafından mahkemeye. veri
len bir arzuhal okundu. B~nda Sa
cidin, Hamdiyi kasten öldür~uğü 
bildiriliyor ve mahkt:menin naznrr 
dikkati celbediliyordu. Mahkeme, 
gelmc!yen Salih efendi le kard ~i 
Hayriye h11nımm 'ekilio)n talebi 
\'e~hile müdaftso·şnhitlenni~ t;dbi
ne, vak'a mahallinde keşif icrası .. 
na karar erirlerek muhakeme )4 

ağustosa tnlik edildi. -Maarifle 
luavin L: ur"Jarı 

İlk mektep muallim muavinleri 
için açılacağını yazdığımız lcursun 
noksanl;ın ihmal edilmİ"jtİi. Kurs
lcıra dahil olmak için şımdiye lca
dar 260 kişi müracaat etmiştir. 

İlk mektep muallimleri kanu
nunn nazaran ancak hizmetleri 
iki seneye baliğ olan muavinler 
kursa d hil olabilmelıt.,_edirler. $im-
diye kadar kursa kabul edilenler 
için kız ve erkek muallim mektep-
lerinde olmak üzere 4 sınıf açıl
mışbr. Mamafi bu sınıflar ihtiyaca 
kafi gelmedi~,ri için yeniden iki 
sımf daha açılacaktır. 

Behçet bey 
Uç gün eveJ Bursaya giden 

maarif emini Behçet B. yann av
det edecektir. 

Hişvel tek lif eden 
firarj nun 

Eminönü merker.ine merbut 
polis Kiıum efendinin firari bir 
rumu merkeze cclbetmek istemesi 
üzerine, rumun rişvet teklif eder
ken cürmümeşhut halinde yakala
ndığını yumıştık4 Ancal& bu mes' -
ele yanlı, anlaşılmış ve polis Ka-
ı.ım efendinin ripeti kabul ettiği 
zannı hasıl almuştur. 

Halbuki Kaz.ım efendi biz.zat 
cürmü meşhudu idare ettiği cihetle 
her hangi yonhşbir zühülü tashih 
ederiz • 

Jhısan .Abidin hey 
Bir •hnfta<lnnbcri şehrimizde 

hulıuııııakıa olan ıktisat \t'kalcti 
mü tc~nn lh~mn ALidin bey Cu
mar't" i gfinil AnRaraya dııne-
cekti. 

- Bir yerin ağrımıyor ya? 
- Ha) Jf ! Bu nevi kazalara 

çok alışı[;ım. Kaç defo filim çe
virirken • attan diiştüm. Zavalh 
atını, oldü d~..ğjJ mi? 

- F·akat benim hayatımı kur
tardınız. 

- Siz dt• lıenim ha)atımı kur
tn rııu:;-l nı ız. 

~imon merakla sonlu: 
- Otdde benim odamu giren 

kadın eiı miydiniz? 
Kadın kızardı: 

1 

- Evet, dedi, bendim. Otelde 
,ehirde insanlan öldürüyorlardı. 
Siz beni kurtardımz. Ben de her 
hangi bir felikete mecbur idim. 

- Tetekkür ederim. 
- Etmeyiniz. iki gündür siz 

bana, hiç te başkalarına benze
meyen l>ir adam gibi görünüyor-
sunuz. }"'akat ben de neler söy1i
yorum. Beni affedin. 

Genç kadın birden kulak ka
barttı. 

Derhal goksünü ilikledi, şap
kasını ba§ına geçirdi: 

- Antonyo geliyor, dedi, eilah 
sesini d uymut olacak. Beni tanı
dı~ınızm farkına varmasın. 

Omer efendinin 
katili 

kaç yaşında? 
Aksarayda Hacı Ömer um' de 

im-ini öldürmekle maznun bulunan 
Karakaş Hüseynin muhakemesine 
dün ağı .. ceza mahkemesinde de
vam olundu. 

Maznunun nufus tez.keresinde 
330 nel?ütlü olduğu )"Uth bulun
duğu halde, şekli şemaili çok faz
la gösterdiğinden, mahkeme geçen, 
cel.sede karalt~' Hüst'ynİn yaşanın 

tıbbı ıtdlicc tespitine karar 'er
mişti. 

Dünkü celsede tıbbı adliden 
c:.cvap gelmediği anlaşıldı. Evvela 
ba cihetin feicidine, sanİ} en cina
yet günü maznunun evde ve hasta 
bulunduğuna dair şahitlik edecek 
müdafaa phitlerinin celbine karar 
verilerek muhakeme 14 Atostosa 
talik edildi. -Tapu uınuın nıüdii-
ı:ii ) akın a g c.}i "Or -}~pu umum müdürü Atıf bey 

bu' tün, ve ya yann Ankaradan 
şe~rımiı.e gelecektir. Mumaileyh 
buradada umumi tapu 'e kadastro 
işlerinin ı ~ il- me gul olacak
hr ,, 

.oAbf bey bundan maada aı'ı
ye~ edilecek _}Unan emlaki liste i
n~q tanzimine de nazaret edecek-

tirt\: -melerde 
Kcı1ul~~ katilinin ıuuha

kt HlPSl başladı 
, Gcçcn?erde Un kapanında bir 

cİt)?.yet olmuş ve Ahmet isminde 
bh· tten bekçisi, kardeşi Hacı Bay
rarr.ı Fatma isminde bir kadın yü
züpden LıÇ~kla öldürmiiştü • 

Ahmedin muhakemesine dün 
ağır cez.fı mahkemesinde başlan
mıt1hr. Evra!u davanın lnraatından 
sunra katil istiç\•ap olundu. 

Ahmet, .kardeşiyle kendisinin 
vak'a gecesi sarhoş olduklarım, 

kardeşini öJdürdü~ünden haberi 
olmadığım söyledi. 

Şahit olarak vak'aya &cbebiyet 
v~ren Fatma ismindelli kadın din-
1 ndi. 

Bu kadın filhakika Ahmede mi
nfir gjttiğini, o gece iki kardeşin 
•ı içtiklerini, hır nrahli ı,endisi-

o.\n yatacağJ adamm ta)ini mese-
1".sinde kavgaya tutuştuklarını, bin-
netice Allmedin Hacıyı ötdürdü
günü anlattı. 

Mahkeme gelmeyen iki şahidin 
celbine 1'1\rar vererek mukakemeyi 
ta'lık etti. 
• 
Kndıköye traınvay 

~$ gün sonra işliyor 
Üaküdar tram\•aylarımn bir ta

rjlftan kadıköy ve diğer taraftan
cJa Bağlarbaşına temdidi karar-
laşmış idi. Her iki yerde yeni hat
tın va1'1 esas resmi bu hafta icra 
edilecektir. İnşaat Üsküdar, Bağlar-
haş1 ve Kadıköyündcn olmak üzere 
uç yerden başlanacnk ve 65 gün 
sonrn tramvaylar işliycbilecektir. 

- Vnrır ane olur? 
- Uilıncuc daha iyi! Çünkü 

benim izinle beraber geldiğimi 
i~temiyordu. 

SozUnti bitiremedi. Y nkın bir 
tepenin u~ıüuden AıttOll)()DUll 

ata goründii. }lt·k ikalı gı·ldiği 

·1aman J)olorcs olen atın hcylıe

:-indeki nevaleleri Simon atıutla
ği heybeye yerleştirmekle meş

guldü. 
Antonyo bir şey sormadı. Hir 

~akııta olup biteni anlam~tı. 
- Dolore.ı, .sen benim ahma 

binersin .. dedi. 
Antonyo, kadının ~mini böy

le telaffuz etmekle, kendi.einin 
oyle apıaJ yerine konuhnayacqı-
111 anlatmak istiyordu. 

Döndüler. Simon Mekeikahya 
eordu: 

- Yaralı daha baeka eey1er 
ôyledi mi? 

- Hayır. Soylcmeden oldü. 
- Üldii mü? Zavalhl Bari bir 

eeyler keşfedebildiniz mi? 
- Ha)ır! 

- Ne"' dti~ünüyor ... umız? Wil-
} ttın ile~ ClıadİP)i vapur eııkazına 

Yeni Jandarma 
teşkilatı 

için bir layiha -1 ürlt Ja _armasın ıs' için 
• pr.oje ha:urlanmaktachr. 
Jandarm;ı l:iyih<' ı,ı jandarma

mızın tl'şl.il.:t ve tekf~mülündc büs
bütün ;,;e · esn.sla.n ilitiva edecek
tir. 

Türk jandarmasıwn ileride tabi 
olacnğı şekil italyan te-tkilitnun 
ayni olacaktır. Yalnız. bu teşkilat 
mem!elıetiml:ıia ihtiyaç ve vaziye
tine göre bazı hususiyetleri ihtiva 
edecektir. 

Bütün Labıta kuvvetlerinin tev
hidi ile bir makam tarafmdan ida
resi şimdilik nabemevsim görülü
yor. 

Yeni l5yihada jacdarmanın ha
kiki mercii de tayin ve tespit edi
lecektir. Şimdiye kadarı jandarma 
dahilıyeye merbut olmakla ber,a -
her diğer makamların da sua ura 
emirleri altında b\\lunuyordu. Bua
dan sonra j .. ndarma tek bir ~e.r
ciden etnir alacakbr. 

Meşrutiyetin bidayetinde jan -
darına heyeti ıslabiye i reisi ltal
yalı Rubilan paşanın yaptığı proje 
ile '.fürk Jandarması bir derece 
ıslah dihui v.c llalyadaki kara
b:nyeti teşkilatına yakın bir hale 
getirilmişti. Umuıni harpte bu feşı
kilat bozul'nlUş' ve memleketin asa: 
yişi için çok faydalı oiaıl 'jandar
manın güzide efrat ve Hbitanı 

Çanakkalede, Kafkas hududunda 
fedayı nefaetmişlerdi. 

Bu defo yapılacak teşkilat, da
ha mütelcama olacaktır. Yeni jan
darma layıhası B. M. Meclisine bu 
sene takdim ediİeeektir. 

Azgın kavun"ular 
Zabıtai belediye 

nıeınurt nu dövdüler - . 
Dün akşam üzeri Emin önünde 

tütün güınrug-ü önünde bir kaç 
seyyar esnaf bir belediye memuru
nu adam akıllı dö, müşlerdir. 

V nk'a şöyle olmuştır: 
Tütün gümrügü önünde karpuz, 

l<ııvun atmakt. olan esnafı, cadde 
ortasından kaldırmnk isteyen iki 
belediye memuru, esnaf tarnfından 
tahkir edilmiş, me'murlar kalkma
larında israr etmişler, neh~yct iş 
münazaaya binmiş esnaf ellerine 
geçirdikleri sopalarla iıe girişmiş
lerdir. Belediye me'murlarından 

biri mevkie avdet etmiş diğeri 

İ5e tlövülmü,tür. Nehayet poliı 
me'murlan vak'a mahalline yebş
mişler ''e mütecavi:ı)eri yakalayarak 
karakola .sevketmişlerdir. Vak'a 
hakkında tahlnl&at yapılmaktadır. 

Karın yolunu hulnıuşlar 
Kumkapı polia merkei.i )tum

panya halinde çah~n 4 dilenciden 
mürekkep bir gurup yakalamıştır. 
Bunlar Narife, Sofya isimlerinde 
iki kadınla Raif ve Ali oamlannda 
iki erkekten mürekkeptir. Zabıta
ca tespit edildiğine nazuan bu 
kumpanyanın kazancı günde 10 
liraya yakındır ki adam bttşına 
2,5 lira duşmektedir. 

Ne kirh iş l? ... 

her halde lord Bekefıld ile kızı 

·goudcrmi~tir, değil mi? 
- Bilmem. 
- Yoksa bunlar kendi hesap-

larma mı yola çıkarmışlardı? 
Kafileye ihihak ettiler. Anton· 

yo: 
- Hen ontlen gillı·yim! <leffi, 

atların istirahata ihtiyacı ~ar. Si:ı: 
arkam<lan bana yeli~irsiniz. 

Anlonyo bir kaç adım ilerle
mi~ti ki geri döndü ve Simona 
yaldqarak~ kul~ma tunlan fısıl· 
dadı: 

- Dolores, ten k6ndinizi ulu
nmıı. Bu müthi§ bir kadındır. 
Çok erkekleri çileden çtkardıjım 
bilirim. 

Simon güldü: 
- Galibtı, kurt gozü de bun· 

)ardan biril dedi. 
Meksikalı tekrar etti: 
- Ben o kadar eoyJerim. Ken

dinizi sakınınız. 
Antonyo gittikten sonra Simon 

oturdu, bir az )emek yedi, hir 
kaç "igara içti. 

Bir saat sonra harckctf' bazır-
laııırkrıı, Simon lıiı c:-. dın du. 

~©ırlriı Dcır 
l\lak.asla e rh 

" ıh mut paşad.ı seyyar S<" .ıcı 
Davıt arh:aduşı Osmanı mak ... la 
kulagmdan yarala~tır. 

inko ile 
Bakırköy ishrnyon cadciCl!inde 

reçber Arif, arkndaşı Melımedi 

bavma çiuko ile. vurarak yarala
mıştır. 

K vgı©lUaır 
Yük ta~n11ak için 
Kadıköy vapur iskelesinde 

hamal Şükrü ile arkada.şı Bfuhu 
yiik ia.lnnak meselesin en kavga 
ebnişler ve yekdiğuini dövmif
lerdir. 

&<azan aı ır 
Otonıobil kazaları 
Şoför Remzinin idaresindeki 

tecrübe etomobili Carşı kapıda 

i>akını Hamit efeııdi zevcesi Fe
ride hanıma çarparak avır surette 
yaralamıştır. 

Slırkatıer 
Caınide u, urken . 

Nuri Osmaniye camii avl un-
da uyumakta olan HUseyin ağanın 
cebindeki 35 lira para Kürt Haydo 
isminde bir safükah tuafından aşı
wılmıştır. Haydo }akalanmışbr. 

· Ça41ı, ) akalandı 
Sabıkah <takımından Fahri SJ" 

li,vrikapıda Canbaz.iye mahallesinde 
Abdullah efendinin evine. girerek 
hazı eşya çalmışsadn yakalanmıştır. 

Terzi diıkkanında 
Hidayet isminde bir hır.sız Be

yazıtta, \erzi Kegorkun dükkanın
dan iki metro kumaş çalarken ya· 
kalnnmı:ıhr. 

DD~eır V@ık'aBaf 
Be) oğlunda yanmn 
Beyoghındn K e v s e r rammın 

evinden yangın çıkmışsada derhal 
söndürülmüştür. 

Deniz kazaları 
Bu mev.,imde ık ~ık zuhur 

-0den deniı kmmları dikkat izlik 
netkc idir. Gt•çeu Cuma1 aray· 
burnunda 3 gcnı in bir 'inııdal 
gezintisine kurbırn gitmeleri focia· 
sı buna hir misaldir. Sandalın dev· 
rilmcsi gibi hndiselerin, rılcJeh. er 
sıındalların tehlükeli mmtakalar
Ja amlalcılar tarafından Jt"ğil, 

yolculnrdmı biri tarafından ırf 
ldirek çekmek hevesinden ileri 
geldi~i anlaşılıyl)r. 

Deniz kaz.nlarınrn mıünc geç· 

r.•ek için şehremaneti ve limaıı 
dairesi bazı tedlJirler almışlardn. 
Sandalcılar limanın akıntıh ve 
tehhikcli sahaJarmda yolcuların 
kürek çekmek hevesini isaf etme· 
yeockler, yokulor ancak ığ ve 
tchliikcsiz ahillerlc koylarda ve 
denizin sakin zamunmda Randal 
kullanahi lcccklcr<lir • Bu cmrt 
riayet etmeyen andalcılar id· 
dctle cezalana~akfardır. 

:tsir az ilt•rJc Dolorcs ve Mcksi· 
kalılardan ForC'sta, Simon nu an· 
)amadığı bir dille kavga ediyor· 
}ardı. 

• 
Dolorcs kollarını gokstinc lı.a· 

vu~turmuş, karşa:sında dikilen 
adama mı hakkırane bakıyordu. 
Mazani kardr~lcr de alnyla kav· 
~ayı ıwyrcdiyorlnrdı. . 

Forc ın lıirden kadıııın hi lfğirıı 
tuttu, goksiinli kt>ndine (lo~ru 
çekti ve dndnklarımlan opmek 
istedi. 

·imon binten btre fttılıch, fa· 
kat mücia .. alesine liiznm kalma· 
dan Mt>ksık~lı ı_?erj ı~kildi. fler· 
de kayalarla meşgul olan" baba 
kalker bir ~y görmemişti. 

Küçük kafile anca'k üç lmçuk 
eaat sonra Antonyuya ınülAkı ol
du. Mck~ikalı rei~ yere eği)mİf• 
bir takım iıJeri tetkik ile meşgul 
idi. Başmı kaldırıp Simonu g~ 
rünce anlattı: 

- Onüınüt<lc iki kafile var. 
dedi. En ondcn giden dort ~u' a· 
ri.. Bunlar kimdir bilmem. Ar 
kadan da yedi pİ)'.ade, yani H~~ 
leston ve çetesi.. l~tc kauçuk ır 
karpinlcırin izleri .. 

- O halde ) urii)elim. Kayb4 
dee·ck lıiç vakıt ) uk. 



ıyme ı ır 

sergıw ]Jazarda 
........... --

1n aııın kanadı 
~!e•rı ,. ~---

ıo11 ~ ' 1) '-'tın il.anmdan bir az 
o:ıb~aı· idi. Mmış <fonizi11i ıu.;umw 

11nde J 

Milyoııla ca 
toıı deınir 

Zepelin seya- 1 Her memleket Çin-Rus ihtilafı 
Jıaıta çıkıyor-. tedbir altlı g·e e alevleı,ıdi 

Londra, 31 [A.A] 
Osmanlı padişahlarından Mah

mut tarafından meşhur amiral Nel· 
on'a ihda olunan mura sa bir serguç 1, 

le 11 1<ımdun a.ğır bir lllct· 
di gŞCÇen M. 11Mrıot lsta11bala g;>f. 

· nıd ı llıcq, 1 l<>J < glwıdn 1ıfr~el. :;:nr· 
Prn elan Y<'rd<' aletine ~e Mmışı 
~ ıcs n, d . I. 

ı/1 • aır ur lwllft rans rer· 
li~ f'.rle>~i gün de Tal.s 'mdelıi t<L· 

,. 11 "LeJdumndan /ım;a/wıdı. ifa
" /1'11 rı Y<uıı;ıda it/im. 'J'ayycırc 

11, l <' 1' l 1 • lf 
tadı. /: • · · cıtaıı udcı ıwzay<1 ut>· 
ht~r· ,tıraf l',/..;rinı: o zaman ne 
b".> :lot n!m şuh uw, ne tle a/dim~ 

tı • hır r • 'l . . ettemrm)et ıcrı ment1şt1. 
€eçı:· .. ,.~radarı tam yimıı sene 
ferin. .run_sa .uc lngiltcrc bu se· 
IQ ) ır11uıu:ı yıl clönünıiinü mu· 
l tıtcırı mc . l ,. J' I ru rubım e tl's ıt e ıyor cır. 

,. r 
11 ;~ ve lupiliz srılıillerine bi

liirı 0 ıdf~ dil.ildi. l'uristc. dcıriil· 
ilıı~nda, ve Londrada debdc1ıt>li 

1 nuıl~e~ 'apıldı. 
erı • b' O)·ıı oı nun aleti gerçekten ır 

25 :C<ılr!ı: 300 kilo alfıru/tında, 
lle t eygır kuvvetinde,, hiç bir Qlçü 
bıı ara.s Ut aletini ihtiııa etmeyen 
c,~f'1rnıa 37 dakıkuda Pa$ de 
Aıau1' boğazını geçrniı, ue •• Daily 
llıii~' gazetesinin 1000 uterlinük 
tin ifatllıı kazanmııtı. Tam de11i
tııı ? iiı!ünde iken mowr kız&Jmaz 
han JeLô.ket..... Fakat derhal bir 
Ilı /{ Yagmur ba~lcınıtf • ne rah
oe da . • Ve n:!lkilla ıoğumu~. JJ/eri-

zar. . ' Jı I 

4 
:1enru &a:anmı;ş ... 

4rtıkradan on doku:: seııe ge~-C~. 
)'o,. Man, de[,riJ. Okyanııı g~·ılı
~: Tayyarecilik harikul'ade iter
,_ 

1
' Bu gün Hindiıtana, Cavuya 

-vrya ha 
)"iikt re tları açılmııtır. Hafif 
tJı er. ve insan nakli için uçak 

en vasuadu. 
le l1u/ıar makinası 1.:e e"lektrik bu 
g~dar az bir müddette lm kemali 
ııe st remedilcr. IJalwlım 3·irmi se· 

"~nra rıc o/accıl.· ! 
2o a.!e1h11r ingiliz e<lilıi Wells'in, 
)'e Yıl eve/. Bleriot'mm lngiltere
' Vardırrı gün yazdığı bir fı/.:ra· 
"ı l(?kr 
l:anı a~ neşrediyorlar. Ne pey· 
j~ 'kbberl_iJ.-.... il el/$ tlaluı o zamarı 
,, il alı görmü~. Tay}arele.rin /na• ter . b 11.d eyı ombardıman edecelderi· 
q er. bahsediyor ki büyük harpte 
jııy vaki olmuştur. 

Yal amcm inkılap: beni . beşer 
lur, tn zamana değin yalnız kara
bili;~.ve suların 8atlıında dola§a· 
.)' h '· Şimdi lıavanm içinde seu:, aı edebiliyor! Allah insanlar· 
lik·' ~anudı esirgemişti. insan ha
''a~lle karşı geldi ve kendisine ka
r 11Ydurdu. Beşerin fiıtıraya J,a. 

f& T>arlak bir galebesi .. , 
. llurıunla beraber tayyarccili

f<ı.ırı. lıenüz başlangıcım/ayı;; lıctıiiz 
J'Ynre tam bir alet değildir. 

y Lô/,in tekemmüle doğru gidi-
00r •. .f.ok değil, yirmi serıe daha. 
hrı!ım buhar makitıasınm ne lıö· 
.of hır ,es olduj,rımu göreceğiz. 
d t U~tralyctya buhar bizi ıs gün~ 
Yk Jtötürcbiliyor. Kim bunclutı bö· 
h u .. kuplumbağa sür·aıirıe ta-
ammul . eder ? 20 sene et t'elki ta

tyareler.ırı kıiçüirlüğiinü, nok~an-
tannı nazara alın, bir de arıları 
.u günkii lıaııa .. f!.loi;ınnm a~anıe

ti ve te/;cmmulii ıle mukayeşe 
edin. 1'eldinıiil <lıırmanıı~tır. Actı· 
ba Munş efcrinirı kırl.ıncı. senesi 
~~ ediltliğinde rıe, gıl>i t rak/;ı.
)"<ıtn şaldt olac~ı;; r 
"Yüksel ki yerin bu yer değildir,, 
"Dünyaya geliş hüner defli~:., 

'l'A "JJ}Jl - 29 tarihli rıii:;/w. 
llın "Az öz,, fıkrasuıda •• y~bu· 
rıcı,, k,•limesi "yalaf!c_ı,, §Cklm~c 
çıl.mı~tır. Tashih tıe ıtıror eder&;;. 

eyla zedelere 
yardım 

d Hilalinhmcr I:ıtanbul n.t>rl.ı~zi.n: 
e " 11 : Hi7.c, Of Sürmene H' hamlı 1 

vlii.pze-de , e muhı:ıcı mua" eıı 't 
tııtand şiar hakkmdn bir \ecıhei 
1dlıyet olırn iant>ıım cfncıl cemı 
\ctte<fegaııın •aşc \e i kan nııı a!ı 
~lem l<'minine medJr olncaf!:ı cı~ 
L 11.e hu emri hayra tah i n nıer· 
K('z •• ..ı • 
ll.ı ımı~.uc SC)l:1pzedekan i ne ı n l· 
k~ıle hır defter açılmış .. c fotuHı;l· 
c:rıını . mdletin ianatı peyderpey 

nı edılmeğe ha lanın ştır. 

Muğla, 29 [A. A] 
Milasın Bafo mintakasında mil

yonlarca lon demiri ihtiva eden 
sı:kı:r ka .. ye ve çandar madenle-
r:ni işle~.ne!,. üzre munhasıran Türk 
cermayedar:nrdan mürekkep gu-
rup fa.aliye geçmiştir. Madenlerin 
işletilmesine yakında başlanılac:ak
tır. 

yunan ayanı 
Atina, 31 [A. A.] 

Ayan meclisi iç.timal~n?ı birincı 
Teşrine kadar tatil etmıştir. 

vuntnıist<ır;tla isltihat 
Atina, 31 fA. A.J 

Hükumet idari is!iihat icrasına 
karar vermiştir. Bütün memleket 
11 yahut 14 mıntakaya aynlacaktır. 

Venizelosun 
seyahati 

Brendizi, 30 (A. A.] 
M. V cnizelos Brendizi1e gclmit 

ve Romay" dotru seyahatine devam 
etmiştir. 

Poincareye anıeliyat 
Paris, 31 ( A.A J 

M. Poincare öğleden sonra bir 
seririyata rideccktir. Madam Poin
care kendisine refakat edecek ve 
hasta zevcinin odasına bitişik bir 
odada kalarak kendisine bakacak
tu. 

Brinnd' a uuızalıeret 
Paris, 30 [A.AJ 

Sosyalist cümburiyetçiler gru
pu, toplanacak konferansın mu
vaffakıyetle neticelenmesi için hQ-
:cümete muz.aheret etmeğe karar 
vermiştir. Sekiz meb'us, hüküme-
tin umumi siyaseti hakkında isti
zah takriri vermek niyetinde bu-
lunduklanm bildirmişlerdir. 

Kovnoda ida11ıla1 
Kovno, 30 [A.AJ 

T ethiş harekabnda bulunmakla 
maznun baıı kimselerin muhake
me ini yapan divani harp bunlar
da:ı bir çoğunu idama diğerlerini 
muhtelif hapis ce.zalannn mahküm 
etmiştir. Cümbur reisi idam ceza
larını müebbet küreğe tahvil et
miştir. 

Berli11de boğucu 
ga.zlar 

Beilin, 30 [A.A] 
P o 1 l s müdüriyeti tarafından 

neşredilen bir tebliğde dün boğu
cu gazlarla dolu şişeşeler bulunan 
mahaller ahalisine teminat veril
mektedir • 

Müller iyileşti 
Berlin, 31 [ A. A J 

Başvekil M. Müllerin tamamen 
indei sıhhat etmiş olduğu söylen
mektedir. 

Petrol kuyu.su nda 
Bükreş, 30 ( AA ) 

Bir petrol kuyusunda bir kaç 
haftadan beri devam eden yangını 
söndürmek için kazılan bir tünel 
iştial neticesinde yıkılmıştır. iki 
telef, üç yaralı vardır. 

İşsizlik 
Londnı, 21 (A.AJ - Daily Mai· 

l'in Pans muhabirine göre Lııııcas· 
bire a)alctiniıı mt"nsucut sana) iindc· 
ki i, idik Fruu anın Roubaix, lilJe 
\ e Tourcoin~ şı•lıirlerindcl<i iplik 
\t" knmıı inlmkalım ıı,;ııı lırkleıı· 

mİH'll bir kıı1.an~ fır tı tP,_.kil et· 
ru;ktedir. Hari.;tcıı gt len sip.ıri !eri 
'fa edelıilmrk ıçin fohril\ıı dircktilri .. ri kcnai aıııelelerirıın } ııkıtr.k tk-

tl gecenin bir kı nı111<la dnlıi ça
:.~.:nınktadır1ar. Mr\ cut i!;ı,.ılPr kufi 
g•'hnediğir.de~1 13,.ı~ikadan amclo 
gotir'ilmek\G fır, ----

Yerli mal sergisi 
annyi birliğinden:· 

· Ameri.kanıp. 
1niidajaw ı 

1 - Y-erli mallnrı sergisi 6· 

ı~u to Salı günü Galata Saray 
1 • 
esınde at on altıda aç.lıyor. 

. 2 - Sergide memleketimizde 
•nı.a.ı edilen her nevi (·şya teşhir 
edılmektedir. 

3 - &-r~İYf> rnt'rmnen girilir. 
1 - Srrgııı · ı l lrti !Jır haf· 

tauıı· 
-
.., - 4 Aguı:ıto 929 l'azaı gu· 

ndund'en sonra sert?iyc t>şya kabtıl 
' ılrnez. 

\\ ashiııgton, 31 f A.A) M. 
Hoo\ er, Amerikan fej) oı~u . kl1m8ı~· 
danı Merutt'ıı ~öııdordı~ hır me.~-
f 1 ın,.ı]tt ~" ı1e Aınerıkaııın denız up :ı ı;. • ~ 

kJvvetferi nresmcfa mUsarnt olma :· 

1 Amerikan hehrı makıınıntrnca 
n n L' f 1 'k n lı"'r hıın•'I 'r ı ıımıı e • nerı aı:ı ,~ .. . 
1 ,..,,.

1
,.. 1 j,·irı kafi nılı lılclı· 

11.ıırFt 111111 •"•"' ' • 

(!,iıı{ ):: ·ıııış' ı. f. H O\<'r, t\nıcrı· 
kamn gıııııııı hirındr. ı~ılıdatnnsını 

t 1 
.. •mı•kh:n ı.-L . hır ı;cy dıı· 

rınır .. • • 
'J·1:;j11j ıJaH" e ter~k ml'ktııbuna 

şıınm"' .., . 
uıha\f"t \"eıını:;tır. 

- -
Berlin, 30 [A.A] 

Zeppelin perşembe günü saba
hı saat üçe doğru hareket ede
cektir. 

18 gii11 lıavlfda 
Scn-Lui. 31 [A.A.J 

Sen - Lui - Roben tayyaresi 420 
saat 21 dakika yani evelki reko
ru kazanan Angelino tayyarcsinden 
yedi buçuk gün daha fazla müd
d t havada kaldıktan sonra dün 
akşam 15 bin seyricinin göı.leri 

önünde yere inmiştir.Toprağın ça
murlu olmasına rağmen yere inme 
esnasında hiç bir anza olmamıştır. 
Tayyarecileri muayene eden dok
torlar ikisini de gayet iyi hır hal-
de bulmuşlardır. Tayyaraciler ka
zand klan 31,255 dolarlık mükafab 
paylaşacaklardır. 

Paris, 31 (A AJ 
Sen-Lui, Robin tayyaresi fırtı

na dolayiaiyJe yere inmiştir. Eğer 
fırtına çıkmamış olsaydı uçuşuna 
devam edecekti. 

Tayyare kazaları 
Reimı, 31 (A.A) 

fki askeri tayyare çarpıtmıJhr. 
Bir m•Ua:ıim telef olmuştur. 

Tirlement, (Belçikada) 31 [A.AJ 
Bir askeri tayyare tutu,mu11tur. 

Sukut siperiyf e mücehhez olan 
pilot atlamış ve yere sat ve salim 
olarak inmiştir. Tayyare bir bina 
üzerine düşmüştür. Bina yanmış, 

içinde bulunan bir amele kömür 
haline relmişôr. 

Bir buz adasında 
Moskova, 30, [A. A] 

Sovyet heyeti seferiyesi Fransu
va-Zosefb ar zisine gelmiş ve bu 
havalinin rus toprağından madut 
olduğuna alamet teşkil etmek üzre 
bayrağını dikmiştir. 

Ro1nenler ve Yuııg 
Paris, 31 [A.AJ - Paris Midi 

gazete i Bükrt'şten istihbar ediyor: 
lngiİtı>re hükumetinin Young planı
nın )·cmiden tetkik ettirilmesi 11ok· 
tai ııazarını terviç. ettirmek husu-
sunda mlızabcrctlerini temin eylemek 
için Romayn, Çelw lovakya, ) ugos· 
la\) a ve Lchistanı Lıı Ha ye koııfe· 
ransıııa davet ctıııiş olduğu ri'vayct 
edilmektedir. .Maınafi, hu haberin 
bir lcc~übe balonu olması muhte
meldir. 

Tahdidi teslihat 
Londra, 31 [A.AJ 

'Washingtondan gelen telgraflar 
Amerikamn bahri le.slihatın tahdi
di hak.kında Washington itilifıniıı • 
derpif eylemekte olduğu 1931 tiı.
rihi yerine önümüzdeki birinci teş
rinde bir konferansın akdine t -
raftnr bulunmaktadır · 

1 Agustos 

1§3 rükselde Av.rupadaki on üç 
komünist fırknsının nıura

hhaslanndnn mürekkep bir "Be
ynelmilel" var. Bu efendiler, 1 
mnyuta, Bertindcki kanlı arbede 
yetişmiyoımu gibi, şimdi 1 ağus
tosta umumi bir kıyam "?" k ran 
verdiler. Her memleket zabılası 
beyhude vatandaş kanı d8külme
sine mani olmak için tedbirler al 
dı. Bu gün Avrupanın büyük 9e., 
hirlerinde ne olup bitecek, biJmi-

1 

ıvoruıt. Bu u ,gelecek telgraflardan 
ö rcniriz. Lakin bir bakışla, böyle 
alel'acayip bir ihtifal teşe'bl>dsüne 
siı ne dersiniz: Kanlı koiı edya 
değil mi? ı 

Halbuki Ru5ltır J a uJtqs 
lıüne ••Cihan; rulh gü ü ! " di~oı: 

... 
Riga, 30 [ A.A l 

Zabıta komünist mehafilinde 
taharriyat yapmış, bir çok vesaik 
ve bilhassa komünist enternasyona
li tarafından 1 Ağustos münase
betiyle gönderilmiş bazı talimat ele 
geçirmiştir. 17 kişi tevkif olunmuş
tur. 

Pari , 31 [A.AJ 
Komünist firkası merkezi ko -

rnitesi azasından biri if e , Human
ite gazetesi muhnrrirlerinden biri 
ve komünist grupundan bir kitip 
ttvkif edilmiştir. l Ağustosta icra 
edilmesi muhtemel nümayişlerin 

ınen'i maksadile jandarma, piya
de ve suv ri kıtaatı gelmiştir, 

Atina, 31 [A. A.] 
Büyük şehirlerde komünistler 

tarafından herhangi bir sui kast 
teşebbüsüne mani olmak için lazım 
gelen tedbirler alınmıştır. Mnhim 
noktalar kuvvetli müfrezeler tara-

fından muhafaza edilecektir. Sefa
retler ve konsoloshaneler de muha
faza altına alınacaktır. 100 kadar 
komüniJt tevkif edilmiştir. Tevki
f at devam etmektedir. 

Belpad, ( A.A) 

Zagrepten bildiriliyor : Sambor
da mO ademe neticesinde öldürü
len üç komünist ve tevkif edilen 
diterleri hakkında vapılaıı tahki
kat mevkuflard o Brezcviç'in Ruı
yadan merkezi komitenin murah-

hası olarak tayyare ile ve yanında 
nıühim miktarda propaganda tah
&İsati olarak ~eldigini, kendisinin 
Terro mektebini ikmal ettiğini 

nynca tevkif edilen esrarengiz ve 

şüpheli bir tayyarecinin rkadaşı 

oldugunu meydana çıkarmıştır • 
Hazırlık hep bir ağustosta harekete 
geçmek için imiş. Zagrep polis 
müdürü o gün bütün amelenin iş 
başında bulunması lazımgeldiğini 
aksi takdirde tecziye edilecekleri
ni nabk bir beyanname neşret

miştir. Her türlü toplanma men

cdilmittir. 

Londra, 31 [A.AJ 

Berlinden Daili Maile bildirdi
ğine göre Alman komünistleri 
nümayiş yapacnklan polis kuvvet
lerinin sevk ve tahşidine mani ol
mak için çalıımaktadırlar. Ruhcr 
havalisinde ağustosun birinde bir 
takım kargllfıldann zuhuru mel-

uzdur. 

Rnslar-İ1ıgiliz'kr 
Londra. 31 (A.A] 

Prestonda bir nutuk irat eden 
harbiye na:un M. Thomas Shaw 
u aöı:Jeri söylemiştir: "Biz, her iki 

memleket münuebabnı fevkalade 
.dostane kılacak ve şark impara
torluğunun mubteli aksamı rasın

daki münakalatı temin edecek şe
rnit dahilinde Mısıra istiklalini 
Vereceğiz. 

olmayan memleketler ıçın sigara 
paketlerin gösterilen bu itinayı 
rekabete hamledenle.r bulunabilir. 

lialbuki rejisi olan bir çok yer
lerde bile bu paketler on derece 
zariftirler. Halbuki bizim tütün in-

hisan paketlerinde ı.evksizlijiu ta
heserlerini meydana getiriyor. Kal
dı ki, inhisar, bediiyatı darbelemek 

bir sebep tc değildir. 
Bu sefer gidini 

u fer rtık gidin hanımlar. 
El bi~liği ile vücuda getir

diğiniz birlikte bu pcı:ıar fıÜn6 &aat 
' on dörtte kongreniz varl Si:ı git-
m~diğirib; içiıı ekseriyet hasıl ola-
lnlyôr re milhim m selelerin mü
z en:sin-e hazırlanaı1 di r ark -
daılannır, Qirijğc kadar yoruluyor

r. 
T'c:ıada bakını 

Deniz tenezzühü H allC Bi'liğisi De rcnğinden. A-

! Jü ve elleri boş dönüyorlar. Siz, 
si;r.e ait meselelerde bu kadar bi
gAnc davranırsanız, işlerinizi Al-

l~ha mı, yoksa crkekJeTe mi ema
net edeceksiniz? Erkekler, siz.e, 

-
Londra, 31 ( A. A 1 

Daily Mail'in Pekinden istihba
rına nazaran Çin hükümeti Aınor 
nehri üzerinde Ruslar tnrnfındnn 

müsadere edilen Çin ganbotlan 
iade edi!medikçe ve Mançuri hu
dudunda mütehaşşit kızıl kıtaatı 

geri alınmadıkça Rusya ile müza
kerata girişmemek azminde oldu
ğunu ilan etmiştir. Mançuri hudu
dunda beyaz ve kızıl Ru lar ara
sında müsademeler olmaktadır. 

Kürü telgraflar 
Uerliıı, 3U (A.Al - !:)o\}t't sefa· 

reli Çin oıta elı)li~i ut>zdımlc b:ızı 
tahkikatta bulur'ıduğurıu 1tk7ip edi) or. 

·::· Londro, 30 tA.Al - 14 \C 

15 iııciıı asırlnr<laıı kalıp mu1.aycde· 
) e çıkarılan iki İngiliz el ynEısından 
biri 30 hin ve diğeri 34 bia liraya 
satılrnı tır. 

* Roma, 30 \A.AJ - 1talya 
hükOmetiyle Vatikan arasında bir 
p ta mukavelesi imı.a edilmiştir. 

~- Roma, 31 [A.A) - Bir oto
kar bir dm·ara ~atpnnş 6 ki~i ölmüş 
8 kişi de \ahim surette mecruh 
olmu~tur. 

* Paris, 31 [A.A] - La 11 )C 

içtimaıoın teahlıurundan hah eden 
Matin. \ ,. Pt~ti Parizi~ en gazeteleri 
.Fran ız hey'etinia 5 Ağustosta ha· 
rekct edebilmesi için her türlü terti
batın alın mı olduğunu ) nzmaktadır. 

-:<· Bueııos Ayrttı, 30 [A.AI -
Hozariyo lim nı doklar amelesi ara• 
sınd çıkan ihtilaf bir kaç günden 
beri umumi grev şeklini almı§tır. 
Grevciler ile zabıta arasında ~iddetli 
arbedelr.r olmuştur. Rozariyo şehri· 
nin tam ortasında yaptıkları bari· 
katlu rkasında taha8sun eden Arev· 
ciler polislere ateş açmıştır. iki 
taraf rusında bir ~ok kurşun teati 
edilıni tir. 

-X· Sofi)a, 30 [A.AJ - Bulgar 
hariciye nazırı, t Borof uzun bir 
ga) hu betten sonra Sof) aya avdet 
eylemiştir. 

·:+ Londra, 30 (A.A] - Sovyet 
tan aresi diin mecburi surette yere 
inmit olduğu C\Testen Kroydona 

at J8 de gelmiştir. Rus tayyareci
ler tayyare kuli.ıbü müme sillcri ta· 
rafından karııılaıımışmrdır. 

~: Mo kma, 30 (A.Al ..... Bous
ier nin Boukharin yerino Uçüncti 

enternasyonal reisliğine ta) in olun· 
duğu bildiriliyor. 

* Belgrad. 30 (A A] - Çt-kos· 
lovakya ve Yugo lavya hirlilcleri 
koııgrası me isini huglln bitirmiş· 
tir. İki memleket arasındaki torizm 
müna cbctlcri tetkik cdilmi§tir. Ay
rıca iki memleketin kanunu medeni· 
Jertni bir birine uydurmım ternen· 
ııisi izhar edilmiştir. 

Maçka - Beşiktaş 
riraonay şirketinin Maçka -

BcşU;taş tramvay hattile beraber 

Dolmababçe · Taksim hattının 
da iuşas.ına başlayacağını yaz
mıştık. 

Bu hattan in:.ası için emanet 
ve irket h y'eti fenniyeleri müş
tereken tetkikatta bulunmuşlar
dır. Yeni hat güzergahında Dol
rnabahçedeıı Gümüşsuyu Kışla
sına kadar i tmlak edilecek bina 
olmamakla beraber yoku~un çok 
dik ve rp ohnası itibarile fe!::
viyc amcliy" i güç olacaktır. 

Bunun i in e\ \'ela gazhaııc 

öl'ıündel...-i yoku tan Giimü~ uyu 
'kısln .... ına kadar ohın· me afo tan· 
ıim edilecektir. 

Bunun için nıevcuf iki ktn is 
genUlcfilecck, Gümü~~uy u hu • 
tane i ile Kondüktör mektebi 
.bina mm l1ir kı mı ke ilecekl, 
Aya.. paşn kabri ta'rıınm bir kı ıriı 
Clkaftan satırı alınıteal<fır. 

Bu ene i tik .. afı ·müteakip \e 
Iaçkn hattının Heşiktn~a rnptııt· 

dan onnı lnı halta amcli)ata h::ış
lanacaktır. 

Bor[',1da ıati 1 bitti 

ğ'usto un 22nci pertembe gilnG 
ve cuma gice i Dcrenkimiz tara
fından tertip edilen deniz. teneu.ii· 
hüne bütiln nrkada larımız ve ai
leleri davetlidir • D vetnaıneler 
Konservatuvar "bina ınd ki mer
kezde tevz:l olunacakbr. 

Bir az da zevk ı 

hiç yorulmadıiuuz. halde, hatta bir 
çokltırınıun haberi bile yokken, 
belli ba lı ve sayılı memleketler 
kadınlarından f aila hukuk verdi . 
Erkek vazifesini ynpb. 

Biricik birliğinizin .i:ı.i ı ·kadar 
eden bir çok tas vvurlan var. A
caba bu tıuavvurlar nedir d ye 
hiç merak etmiyor musunux? 

Kambiyo ve menkul kıymetler 
borsasında yJz tatili bitmi4tir. Ö
nümüzdeki pazar gününd n ibba-

er memleketin · g r paket
lerine bak1mz 'hep i de md 

cezbedecek güzelliktedir • lnhlsar 

ttn bors gaJonu di er günl 
gibi snbahtan akşama kadar • .k 
J. ~ i. caktır. 

1500 İngiliz lirası üzerindeu müza- ' 
yedeye konmuştur.Serguçu tezyin e
den elmasların kıymeti vaktilc 500() 
lira iken elmas fiatında o zamandan 
beri vuku bulan tenezzüle mebni 
şimdi ancak 475 liradır. İstenilen 
fiat serguçun kıymeti tarihiyesin
den ileri gelmektedir. 

Yobazlara bakın. 
Fatih camii müezzini mahfilin· 

de eski nrap harfleriyle çocuklara 
tedrisatta bulunulduğu haber alın
mış ve uıbıta memurlan, bir cür
mü meşhut tertip ederek Hafız 
Hasan, Ömer ve Zonguldak ilk 
mektep muallimi Yunus isminde 
üç hocayı yakalamıştır. Bu yobaz
lar hakkında laz.ım gelen muame
leye tevessül edilmiştir. --
Silivrideki sui istinıal 

Silivri ilkin i'1erindelü •ui is
timali tahkik eden heyetin avdet 
ettiğini yamııtbk. Heyet, sui l.ti
male muteallik evrak üzerinde 
tctJdkabnı ikmal etınq ve evrakı 
dün alqam vilayet m kamına ver
mittir. 

Agvada yeni mektep 
Vilayet heyeti fenniyeai, Agva

d yapılacak mektebin vaz'ı esas 
re.minde bulunmak için Av;v ya 
gitmiştir. 

18 hin paket sigara 
kağıdı kaçırdı yordu 

Tütün inhisar memurları dün 
Y eclikulede bir otomobil denı· 
nunda 18 bin paket kaçak sigarn 
kağıdı yakalamışlardır. 

Bu sigara ki'i~ıtları, Hidiviye 
kumpanya ... ma ait bir vapurdan 
Çekmece açıklannda ve bir lastik 
torba derununda denize atılmış, 
inhi ar memurları keyfiyeti ha
ber alarak taras~uda başlamışlar, 
bu torbanın denizden motorle 
çıkarılıp sahile getirildiğini, oto
mobile konulduğunu görmüşler, 
otomobili takip edip Ycdikulede 
} akalamı§larcbr. 

Hem olomobiJ, hem de sigara 
kağıtları mü dere olunmuştur. 

rler 
Tefti~teıı avdet - Siva , Sam· 

sun, Kastamoni ve havalisine me
mur Moarif vekôleti umumt mOfet· 
ti§lerinden Mehmet Kadri B. dün 
gelmiştir. ı 

Borsa acantaları - Borsa :ıenn· 
talan arnınnda hava 10yunu oynıı
yan bir kaç ar. nta hakkında 
borsaca takihst yapılıyordu. Mesele· 
yi bor komserliğinden !Orduk ve 
borsada hiç bir ~ahıs hakkında hı· 
kibat yapılmadığını anladık. , ... "'···-·····-......... _ ........ --.... , 
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lslaın tarihinin esrarlı 
sında kalan bir 

bulutları ara-
1 , 

vaKa 

Kemalettin Şiikrü 
/Tarilıri "Emila D"rm<'tıgh<'m,. in 1;1tabrndan naldedilmlıtir.[ 

Muhammet, Mekkeden Medi
neye hicret edeli on sene olmuştu. 

Bu müddet zarfında o nelere 
kat1anmadı. Nelere tahammül et
medi. 

Her an , her gün yeni bir gaile 
peygamberlik vaı.ifesinden başka 

idarecilik teıkilatçılık için kurduğu 
eaaslan sarsıyordu. Fakat o bunla
nn hepsini de başardı. Münkirle
ride münafıklan da ,yahudileri de, 
Mekkelileri de ayn ayn ve toplu 
hallerde mağlup etti. 

Tatlı sözün ve nasihatın faide 
vennediği noktalarda kılıca, kuv
vete ve hatta bazı müverrihlerin 
pek şiddetli buldukları usullere 
müracaat etti. Fakat haklı id!. Hiç 
yoktan kurup meydana 'getirdiği 
büyük eserini Muhammet süfli ih
tiraslara feda edemezdi, Onun 
azmidir ki İslamı ve islamiyeti mu
znffer kılmıştır. 

• * * 
Son haç veda haccı idi. Mu-

hammet medineden hareket etmiş, 
l>ütün Arabistamn dört köşesin
den gelmiş 90,000 müslüman lle 
Mekkeye gidiyordu. 

Bu seyahat, son seyahat, uzun 
ve meşakkatle geçen on senenin 
bütün ağırlıtım sanki peygamberin 
üzerine bindirmİftİ. 

Muhammet artık ihtiyarlamışb: 
Bütün peygamberlik ve idare

cUik hayatının şerefli muvaffakı

yetleri onun yorgun başı üzerinde 
güneş gibi parlıyordu. 

Daima birbirleri ile kavga, mü
cadele içinde yaşayan, Arabistan 
çöllerinin nihayetsiz derinliklerine 
kadar yayılmış vahşi insanlann, 
ihtiraslı kabilelerini birleştirmiş, bir 
araya getirmiş ve bunlarla bir ka
vim ve bir devlet kurmuştu. 

Veda haccında dokuz zevcesi
nin dokuzu da Muhammede refa
kat ediyordu. Hacı kafilesinin ar
kasından da kurban edilmek için 
binlerce deve geliyordu. 

İslamlann peygamberi arhk 
gözünü fahrile arkasına, maziye. 
bıraktığı esere çevirebilir ve başar
dığı işten memnun olabilirdi. 

halde o en uf ak bir gurur bile his-
setmedi. Servet ve zafer onu serhoş 
etmedi • Bir münkirin mü'min ol
ması onu büyük haı.inelere sahip 
olmaktan fazla memnun ederdi. 

Muhammedin son günlerde yal
nız bir tek, fakat büyük bir üzün
tüsü vardı: 

Vakıa bütün Arabistan hemen 
hemen büyük bir ek~eriyetle müs
lüman olmuşlar, onun dinine gir -
mişlerdi. Fakat bunlar kendi arıu 
ları He böyle hareket etmmeişlerdi. 

Yani, her hangi bir fırsatta 
İslamı zaif bulur bulmaz acaba 
baş kaldırmayacaklarmı idi? 

Muhammet işte bundan korku
yordu, ve korktuğu da onun ölü
münden sonra kısmen tahakkuk 
etti. 

• * · * 
Veda haccından dönüşte Mu-

hammet hastalndı. F.n ziyade sev
diği zevcesi Ayşenin, Ebu Bekirin 
kızının evinde yatıyordu. Bunun 
için diğer zevcelerinin muvafal:a
tını almıştı. 

Ali, Abbas, Ebu Bekir, Ayşe 
hastanın başı ucunda onu iyi et
mek için uğraşıyorlardı. Fakat 
Muhammet öleceğini anlamışb , 
ilaç filan kabul etmedi. 

8 Rcbiülevvel perşe.ıbe günü 
hastalık şiddetini artırdı. Dört gün 
ihtizar halinde devam etti. 

Dalgınlığı ve hümma ateşi ara
sında bir an kendine geldi : 

- Bana yazacak bir şey geti
tirin. Ben öldükten sonra hataya 
düşmemeniz için size son nasıhat
larımı, son vasiyetlcrimi söyleye
yim .• dedi 

Ömer itiraz etti. Bize ku'ran 
kafi dedi. Hastanın yanında bu
lunanlar iki parti oldular, münaka
şaya, birbirlerile kavgaya başladı
lar. 

Kimi Muharomedin sözlerini 
dinlemek, kimi de dinlememek 
istiyordu. 

· Hasta, hayatının son gününde 
müminler arasındaki bu ihtilaftan 
müteessir hepsini odasından çıkar
ttı. 

Muhammet ne yazmak ve ya 
ne söylemek istiyordu? 

Bu, islam tarihinin esrarlı bu
lutlan arasında kalmışhr. 

Bitti 

O , daha evvel de söylediği
miz gibi emretmek kabiliyet ve 
hilkatind; yaradılmışb. Ancak o, 

.emrederken, icraat yaparken ken
di hisabına yapmazdı. 

- Ben, derdi, ancak Allahın 
emirlerini tebliğe me'mur sizler 
~bi bir insanım. Ben ne kıralım, 
ne hükümdanm, ne reisi hükumetim, 
sadece kureyişli bir kadının oğlu
yum. 

[ _____ _ 
Şerefin en yükseğini elde etti. 

En büyük iktidan elinde tuttu . 
Parası vardı, Develeri vardı • A.ra
zi•l vardı. Elhasıl bu fani dünya
da beşer arzusunun bütün emelle
rine o aa~ip olmuıtu • Böyle olduf u 

Edebi tefrikamız: 13 

Havacılık. ve Spor 
Mecmuasının ı. sayı ı çıktı. 

T 8) yare şubelerinde \ c ha) ilerde 
(10) kuruşa atılmaktadır, 

Z 4)İ Emnıyet saııdı~'lll\n hamıli o!· 
duğıım .Jn6.16 o. \ndcsız Cüıdanınıı 

zayi ettim Tebdilen nlacağıoıdan tnilmü 
olmadığıtıı ilan ederın~ 

Horhor caddesi ?) numarada 

Ka·ırn<dlelhıar c§şolkDaıro 
Yazan: Conte de Gobineau 

Bır~ncisi, hışımlı ve düşün· 
celi bir ıhtiyar, tesadü(en içeriye 
girmişti. Karı mm yanına, kızını 
ve ıclinini görmeğe geliyordu. 
Öteki, Muhsinin hav alanın ala-

. mayaca~ı son hareketi karpısm· 
da şa~ıran Ekber lıandı. Bu küs· 
tahlığm cezasını vermek azmile 
ko:.up geJmi§ti. BıJhasııım k'1r§ı 
kapıdan çıktığını, MuH inle ka
rısını da, anasının ayakları ucun
da diz çokmüş ve baş eğmiş gö
rüne<' durakladı. Aptullah han 
eordu: 

- Ne var, Allah aşkına, :;,n 
oluyor? 

Muhsin, hamiye inin etek ucu· 
nu elinden bırakJllıyarak: 

- Hanımefendi hazretleri 
dedi, ben eJgan~ıyım, asaleti~ 
v~r. Şu yanı başımdaki kızı se
vıy omnı, o Ja beni seviyor. 1''a· 
kat. babası, babamın düşmanıdır. 
Ka çmnğa mecbur olduk. Onlar 
da bizi öldürmek için arkamız-

dan saldırdılar . Ben 
zarar yok. Fafat bu ölmesin. 
Onun kılma hile dokuumai"miar. 
Hanımefendi! Bızi öl~füme'k is· 
toycnler peşimizi bırakmı dtği1-
lerdir. Gözleri bizde .. Kurt gibi 
hayayı koklayarak izimizi arıyol{:'. 
lar. Eğer demin civanmert oğlu
nuz ikimizi onların elinden kur
tarmasaydı, bizi muhakkak öldü
rürlerdi. Size yalvanyöruz. Bızi 
kurların! 

ihtiyar kadın se ini çıkarma
dı, fakat niyaz eden hır .,gpzle 
kocasına baktı. lki genç kadın 
da, biri haba ... ma ve kard~ine, ; 
öteki koca~ma, ayni merhamet 
dileyen bir na:ıarfa baktılar. 

Fakat Aptullah hanın kaşlan 
çatıldı, salonun bir köşesindeki 
sedire oturarak ~u acı özleri 
söyledi: 

-Bu çılğınlığın manası ııeola? 
Kanı halis bir Efgaıılının bu kor
kusu nedir? Benim evimde ikea 
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908 
ı 11)9 

M .:<Lınyo.Duru 

ı;;of_ya ,, l.ern 651 .• 
3 4 1 

1 18 
2 47 

(ı5 >O 

Saoı~un Sahil 
J'roımny 

1'ürkiye milll 
Jııihat 

Driikeel ,. Hdgn 
Amııtirdam ,. florin 

3

1
U 

1 Hl .. 
Cinevre ,. 1 rıınk 
Png ,. Kurun 16,CI.') 2 4 Jliuıat ., 

] 6 OO '!: ..:ıırk !gurla 
er_: Do:r.kurı 3 36 

1 
Viyım" ,, ~ıliu 
l\lııdrit ,. rı·zl'IB 
'nr§UV& ,, Zdoti 
Atinıı ,. Drnlımi 

Hiikrq 20 I.ey Kuru~ 
!Uoakova l Çroncıuı 

Ddgraı türk liruı l>ln. 

3 37 
3 i 4 
4 23 
'9-S6 •• 

24&1 

1076 

3 !!a l Annc?ola \n. T. 

:= l hL Vıoum. 
,_,.Jı Balya Knnuıydın 

) 

• Arslan ,Çimen. 
ji:i:; Dal. ırkf.y .. 
~ 1 ürk kömür M. 
~ Mermer T~t Ş. 
::1 ffa,·ıı p;an, alcktrik 

3) 50 31 

lstilffazlar 

istikrazı D. vadeli 

271 

95 50 95 SO ~Çl"i -. ., toıuell~ 

JJÜ)nrıu mm-ııhhcdc l'J4 
Jkrnınl)cli ılcmlr ~olu 

JÇf2 C.in.rükıer 
1903 !'aidimnhi 
190.; 'I"eclılzatl Aakerl)e 

~ ı 1903 Tertip 1 
~ 90l .. 

1901 190~ " 
~ 1908 'J oertip ı 

N 1908 ., 3 
"" 190~ 

1909 
1913 

fchrcoıanet .. 

-'-' .... 
~ 
~ .., 
'2!. 

ı ~ 

fıııkfül:ır· Kaılıkö> 
Juuır mezbha 
j~ıanlıul T. Ano 41 5 ,, 
Hibtim dok. An. 
lıılh ı dt'ğlraeocl 
~cırk merk eez:1 
lft. Kaaaplıırı 

Rrji (heli tnRli) <'.) 
Türk tüt. Ano. 
Uuhan Türk ,. 
fark dc~irmen. 
l\1illi. hira ll.fejfll. 

Dün lstanbula gelen hububat 
ve zahire 

Anadoludan 6 vagon buğday, 
Tiftik 312, yapağı 185 balya, Afyon 
32 Sandık koza 93 Balya. 

Limanlarınıız.!an 510 çuval buğ
day, 60 çuval nohut 4 sandık af .J 

yon 68 balya tiftik. 
Memaliki ecncbiyeden 8500 çu

val un 30 çuval kuş yemi gelmiş
tir. 

Limanlarımıza 257 çuval un 1-06 
çuval nohut 278 çuval arpa ecnebi 

memleketlere Afyon 61 s;ındıll tif
tik l04 yapağı 268 balya ~itmiştir. 

Piyasa Fiatıarı 
AFYON: lzmirden bau tüecar

lara gelen haberlere nazaran Cava 
için 300 Sandık librası 31 Şiline 

okkası 44 fira 45 kuruşa salılmı -
tır Bundan dolayı piyasamız ihti-

yatlı davranmakta ve mal sat-. 
mamaktadır. Bu sene Afyon fi-
atlnrmın 60 liraya sablacağı söy
lenmektedir. Dün piyasamızda 2 
sandık yeni Akşehir mahsulü 3fl 
liraya satılmışhr. Kırklar eli mu• 

hacir malı 31 okka 3150 kuruşa 

satılmışbr. 

lzmir piyasasında 

• 
bile, kendini emnİ) ette gorme-
y nlcr de ofurmu ... Bu hali kim, 
hangi Efganlıya yaraştırır? Ma· 
damki oğlum sizi kurtarmışhr, 

daha haşka ne dilediğiniz olabilir? 
Kimin haddine düşmüş ki gol-

~ 

in de kılınıza dokunsun? Bunu 
im ·apabilirmiş .. 

Mulisin ha§ını iht1yara çevir8i: 
- S\zt dedi. 
""T Ben mi? 
lhtıxat l>ö'yle bit 

:reUe ba§inı sn1ladı: 
- Siz mecnuna dönmü_şünüz , 

çocuklar, ~_cji Bu cür'etinlz dq ... 1 

şüp.J;.e ·~liği~iwçn ileri g~1şe d&J, 
hence makbul değildir. _.Mazuı;, 
göremem. ikinize de cezanızı ve· 
rece~im. 

Aptullah han adamlannı ÇB'' 

ğırmak için avuçlarım lıirhirine 
vurdu. Fakat Mulısin başını gene 
jhtiyar kadına çevirdi: 

- Kocanız hana dokunmıya· 
cak. Ne ceza verecek, ne hakaret 
edecek. Siz bizi sıyanet edecek
siniz. Benim adım Muhsinl Ah
mediyelilerden Mehmet beyin 
otluyum. Bu da amcam Olma-

liradan 47 liraya kadar sabldığı 

söylenmektedir. 
Y APAGI: Piyasa durğun satış 

olmamışhrAlelumum fiatlar 101-102 
kuruş. Karahisar Bolvadin 105-106 
kuruştur. 

TİFTiK: Piyasa durğun, alım 
satım olmamaktadır. Bazı tüccarlar 
Konya tiftiğine ucuz fiatla talip 
iselerde satıcılar mukavemet edip 
satmamaktadırlar. 

l\UGDAY: Yumuşak mallar ü
terine talep vardır mevcut mallar 
hemen hemen satılmıştır fiat!nr 18 
ile 19 kuruşa dır ve 85 ton s~tıl-

mıştır' sert buğday piyasası hara
retli değildir 38 ton 17 ile 17 ku
ruş 20 paraya satılmıştır. 

UN: Piyasa durğundur yumu
ş~k unlar 1330 dan 1420 kuruşa 

sert unlar 1220 den 1280 kuruşa 
kadar saılmışbr. 

ÇAVDAR : Piyasası hararetli 
dctgildir. 36 ton 14 kuruştan satıl
mişti~. 

ARPA· Talep vardır m~şın 
mallan 10 kuruştan 10 kuruş 5 

mnh 13 ton lS kuru§ 20 paradan 
satılmıştır. 

KUŞYEMf: Yeni mahsul 15 
teırinievel teslımi 11 ton 21 keruş 

5 para dan satılmışhr bu suretle bu 
mal üzerine alivre sat ıı başlamıfbr 

Ecnebi 
pıyasalsri 
Londra 30 · 29 

Buğday fiatlan değişmemiştir, 

Alıcılar ihtiyatkarlık göstermekte
dir. Şikagoda ispekülatif satışlar 
yapılmaktadır. 

Şikago 30 - 29 
Hartvinter 2 numara 139 118 

( buşeli] okkası 13 kuruş 62 1/2 
santim. 

Arıvers borsası 

Karadeniz arpası tonu 8 isterlin 
6 şilin. Okkası 10 kuruş 83 1/10 
santim. 

31 Temmuz 929 'Ticaret 
Borsası 7iatları 

L Cinsi ı~~~::· ~~ :.1 

Hugday )Ünle ı 
\"11' darlı 

\uınupk 18 ı9 
Kt7.ııca ı 
Sün ter 
SC.ı1 17 
Hiiıımr 
s.,rl nıabhıt 
llulgarıııtan 
ı:cnl'lıl 
ÇııHlar 
l\hııır 
Arpa . 
~:Crcinıek 
"l/uhuı 
ruulyc 
Siııam 
Ku~y<"ml 
) ulrf 

Un kilo 
Ek~trıı f.kııtra 
Ekııtra 
Hirinçi ytımu§a'k 

., Sert 
iklncı 
Pıodı1ı: kabuklu 
l"uı d ık içi 
Sandık bo2alıma 
Ce,iz 
Afiyıııı 
Afl)oıı Karahiur 
Yupa~ı 
lıkau mı; 
Tiftik 
Oı.:'uk 

12 ıo 
1330 
1230 

Üskiidar banka~n 

J7 20 

]5 20 
10 5 

ı340 
1420 
1200 

H50 

bu gün açılı~·or 
Yeni teşekkül eden " Üsküdar 

bankası Türk Anonim Şirketi,, nin 
bugün resmi küşadı yapılacakbr, 

Tevfik Kaınil bey 
Ankaraya gitti 

Muhtelit mübadele komsl! 
1 Türk heyeti murahha:-msı reisı , 

fik Kamil bey dün akşam treat 
Ankaraya gitmiştir. 

11,ütüıı ınahsulii 
Bu sene tütün mahsulü ge 

seneki gibi 45 milyondur. Ne 
seti itibariyle gayet yüksek~ 
Bu itibarla tütün piyasasının) 
selmesi memul<lür. Komşu ıuetıl' 
lekctlerde mahsul kemiyet it' 

l riylc çoksa da keyfiyet itibarİ1 
bozuktur. 

Nakliyat sigortası 
Ticaret umum müdürü 1'~ 

hey gelmiştir. Iki gün şehriıtl 
de kalacak, nakliyat f'igorta 
rifesini tespit etmek üzere si 
ta komi. yonuna riyac:.et edecekt1 

Dün ticaret oda::smda toplan• 
sigorta tarife komisyonuna rif 
set ctınişt ir. 

Tetkıkat yarın da devam ed 
cektir. Ticaret umtın1 miıdıi 
.ı. Taki bey ),..tanbuldan Ankars 
avdetinde orada Rusyaya ih 
idılccek olaa mallar için mü~ 
re)C iştirak edecektir. 

Fırancala 
..c 
Şehremaneti fırancala fiatl 

ranın narh ile te lif kabul etmif 
cck drrccede fahiş olduğunu t 
mfü; ve har<>kcte geçmiştir. Nııt 
tan fazla f'iatla fırancala satrıt 

memnudur. Billıa%a Jokaııtsl 
fıraııcnla) ı 30 kuru~a satmakll 
dırlar. 

Dün "10-50., yerde zabıt '" 
rakası tutulmuş ve narhtan f< 

~~~~~~18Na:ı~:=~l~:zıa;:~!;:~:~ 
satılmaması için )azım gelen ted' 
birler ittihaz edilmektedir. 

- - ---
Bedestenin kapısı 

Sandal bedesteninin Nuru ol 
maniyedeki . kapı s ı geçenle 
yıkılmıştı. Bu kapının tamiri İ 
<İün bin lira verilmiştir. 

Istanbul ithalat günırüğü 
ıııüilirli P4iı1deJl 

'i 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Sandık 
u 

H. F, Pamuk mensucc..ıt 
J. K. f pekli pamuklu mensucat u 

n J. P. F G ,, ., 
" D. S. Giimüş sofra takunı. 
,. M. F. Pamuk mensucat D 
,, 1. D. N. M Kurşun kalem 
,, K. M. C. Mdkinc aksamı 

51 ,. 1. Z. Çam kabuğu 
Balada muharrer sekız kalem csya 3-8-929 tarihinden itibar 

lstanbul ithalat günırüğiı satış anbarında bilmüzayede satılac 
ilan olunur. 

ro. sine ..... .rv.

eu akşam 
~: :ııcuc : Şt,kı U. komedi ve 

F.ı1im ve vnry ele 

Na it B.clc: Ku dilinde Sihirli 1\lu -
1 a komedi ve van rte 

1 kilaJ>ta : B ... iktaş '.Par!\ ta ÜçQ,zler 

]t'crahda : Komik Cevdet R. \'e 
hokkabaz. 

~) [ıanbııl ıooı 11.fairesiııden: Mçhınet Du-
rru Ef;qiq t\1. O <mıbiyadan borç aldı~ı 

n Jx\lığa mu~ııbt, •Cfaeo ferağ çyl!!diği 
F,tıh nıiıuar inan ,nahalle Ni,ııaıu; \'C 

lıakkalz.;ıde ııokakinr nııı ıwktıti iltisakında 
11, 13 No. sırf mulk maa bal!çe alışıp 
lıaJJe sekiz his!'ll! itiharild ~ki hi i klj· 
meti hin )Ctmi b~§ lira S No. 'l:akıf 

muayyen lıalıÇ<· nı ıf nıasura mai )~iı 
beş hisse itibarile bir lıiSM ı k8ymeti 
~ ) üz kırk lira k1 cem~ıı hın altı, iız. 
on liradır . J.\ori;lunµn u4clqşj!}ı1/! Qlul) 

. kırk 1 '" gi,in mtiddetle bilmüza,((iç iki 
yuz lira bedelle talibi uhdrsinde 1 c d~ 

: bedeli fnüzayede haddi liytpnda olı;na. 
dığmdtul bira_} müddetle temdıdj mv1.a 
y~dejO karar -.erilm~tir. HudulllL: iki. 
tarafı )Ol diğer tataflaıı Defter;dar A~ , 
Tck)Ç , lsmail , Fatmıı , Hapl~İ, Daire 
mali. Melırnet. Osman cııı!ikleri. ilc:ı p:ıah· 
d»J 7~1 ınet~e l}rıqiden' 208 metre Jlina 
26 11\f!f{e harap mutfak miite!mki i iki 
k undan mürekkep bahçedir. Miıştf.11\İ • 
latı : Ha~CJI\ l<' seUmlık dairelerini havi 
bodu{uınlu tahtıo,da tehi dükk.linı hav~ 
uç katlı muhtaqı tamir ahşap §ahni.jli 
iki ;taşlık goqıulµ iki küp iki mım~.iven 
altı, biri sellmlık bahçede diğeri har~m 
kısmında l.ıiri bozuk fırt.ıık h\lumhalı 
biri harap iki mutfak bir kısmı yuklu 
) edi oda iki gusulbane bir koridor bir 
salon tavan arıw büyuk bir sofa ve r.atı 
anısı, oda kapıları camlı ve kısmen yağlı 
boyalıdır . Bir kısmında ınedyun diğeı: 

kısmında Cemal Ef. kiracıdır. ' Sırf mctlk: 
olan bu kıaaua babQeainde .otm kadar 
meyva a&aoa ft bir be muualya gibi 

l~ks ve pos 
sur' at 

• f,.Jektrikle 
tazam kamaralan ve göverte 
culanna mahsus müferrah ma 

ıer.i ·rüRKİYE vapu~ 
haız Ağla~ 

P b günü saat 18 
CŞCUl e Sirkeciden had 

ketle ( Ereğli, Zonguldak, B 
Kqruca Şile, Cide, İnebolu, I~ 
Abana, Ayancık iskelelerine 
met ve avdet edecektir. ~ 

Fazla tafsilat ·~in Istanbul t 
İnönü Rıhbm han 2 numarava -
racaat. Telefon Js, 2684 

Piyango Müdürlüğüodl' 
N umun eşi veçhile (S0) ıton yerli ~ 

d n klfoüıru aleni pazarlık. surettlo :.JJI 
lıa}aa .edilec.eğindcıı 'ennt-k iste'9"..f 
pil): akçeleri ile bırlık'te 3 · 8 • 9'11 
martcı;i gimu saat 15 te Piyan{(o 
dtirlıı~unde miıteşekkil tayyare ınub' 
komisronuna !11uracaatlrr~. ~ 

zinet af;a("t vardır. 5 No. rnua~yeı> İl. 
bahçenin nısıf masura maı ~ 
havi tahminen bin eksen dort , 
terbiinde ta, (iuvarla muhat tonoz 
zen ve saireyı havi ellı kadar locıt f 
cı o!up mez.klir bir hissenm kı}rıl~ 
lada yazılıdır. Fazla bedelle talıp. ;f, 
ve daha zİ)ade malümnt almak ~~ 
ler his elue muaip kt}meti muh8111~ 
sinin • e de 10 ni betinde pey ~~ 
ve 927 · 4675 dosya No. must-'~ 
mümyrde şubesine muraeaat et 
ve 4 · 9 929 :tarihinde saat 14 dili 
ya bdar son mlisavedesi vapıtaell. 
oluaur. 



~i rketi 

An ara Hukuk mektebinin kayit • • r ısı 
·ı...ta .. ı \1açka ta

ka ul şartları r pi< dt n bir 
otohı ... tdıldi~ini 
ınuhtert•ın aluılİ)t' ılın tder. Bu 
'-eni ... Br~ik.ta... \ .ıpur i"'kele i va· 
sıta~ıle Beyot,lu ıle ( --kii<lar ve 
Buğaziçi he) nimle en serı 
muvasalayı temin 
edecektir. 

Aıı ara i{u ı ıel,tel)i ın ii<1 ürliiğiiı deı1: 
1 Lise veya yüksek mektep mezunları alınır. 
2 imtihanla talebe alınmaz. 
3 Kayit müddeti Teşrini evvel iptida mdan nihayetine kadardır. 
4 - Müracaat deceklerin ( A) mektep şnhadetnanıe veya tastiknnme i ( B) nufus 

tezkeıcsi ( C) hüsnühal ilmühaberi ( D) ~ - 9 ebadında 3 adet fotoğrafı getirmeleri. 
5 - Leyli olmak i teyeolcrin sureti ğıda y zılı tarzda birer taahhütname 

llAHEKET YAKİ'l 1 [Hİ 
H.-.iikta~ta: Ihlamur eaJJcsinin 

ktı~c i (Şir eti Hayriye 
iskelesinden 150 
metro mesafededir.) 

-----
Mıntak • · • la etrafforınn tatmin edilmeye11 

dok a senelık kongresını ayın 1 tı:zı.ı d bir kal balık top-lnm lan sureti e 
kefaletname vermeleri ve laakal ikişer takım ç.ama ır ve pijama getirmeleri. 

6 - Leyli tal be meccanen yedirilir ve yatırılır ve her sene bir elbise, kundura 
. bere verilir. 

ltbli . n a içtimaa davet eden 
~ ğı dün ne~rettik. Bu seneki teşkil olunmu~tıır. 
l':~ırrenin çok hnr retli olacağını Vaziyet sarihtir: Ortada tat-
lçt~ te karilerimiı.e bildirmiştik. mini kabil olm~ynn küçük kulüp-

7 - 18 den az ve 30 dan fazla yaşta bulunanlar leyli alınmaz. Be) oğlunda: 1 fo rbi) llH'\ ıJanı 
Harbi)c hareki.'t lwr 10 dn~nda 
Lir defo. \ta ?1aa lekaddünı eden bugünkü }erden mürekkep kal;ıbahk 

l'\ tıyc~ karii rimize tekrnr hülua bir zümre \·,.rdır. Bu zümre, bu 
Ta, lıl ütı1aı ıe v e aletı1aıı1e 

ın ti f ideli utuyoruz • günkü şerait muvacehesinde maal-

11\f Kd".ongre arefesinde va1.iyete esef tatmin edilemiyor. Arzularını 
Leyli ve meccani olarak kayit ve kabul oluıuluğum (olunan .............. oğlu 

••.... • . · · · · · · · Beyin ) Ankana Hukuk mektebinde gerek ayni sınıfta ve gerek muh
telif sınıflarda iki sene terfi edemediğim ( edemediği ) veya her hangi bir sebeple mektebi 
terkeylcdiğim (eylediği ) veya nehari olupta tahsili ikmale kadar muntazaman devam 
etmediğim ( etmediği ) veya ihraç edildiğim ( edildiği ) ve tahsiti ikmal ettikten sonra 
teklif edilen vazifeyi beş sene müddetle ifa etmemek gibi mektebin maksadı tesisine 

StR\lS 
Tntil gtinl rindC'n ımı<la t 7 

e ıle k J ve belkı· Laklı matalib tını terviç k ce umumi bir na~ar a rı. 
k a~~a karışık bir şekil görmek ettirmeyen bu gurup kırgın ve feve-
a ıldir. rana çok müstaittir. 

~u Bir senelik hadisatın doğurdu- Mıntaka futbol heyeti iskemle-
\' 1 Yahut tazelediği infialler, ih- sini çok rahat bulan ''e ondan da-
ıras} ld t k i r ar' anlaşılmaz mantıkalara ha yumuşak bu uğu mm a a re-
haını't _eden kinler, emelleri, vel- isliği koltuğuna kurulmak isteyeo 
ta~ı bırbirlerine ya muvazi, yahut Orhan bey, umumi kongrede rc-
tılttn tabana ut hislerin karşılaş- yini istimal hakkına malik olduğ~ 

; menafi bir halim ( hali ) tahakkuk eylediği taktirde ihtiyar olunacak bil'umum masarifi 
yüzde elli zam ·ile ve faizle birlikte def'aten tediye ve tazminini taahhüt eylerim. (tediye 

ve fa:lmine borçlu ile beraber mütesel ilen kefilim.) 

dakika 30 (lan saat 21 re kadnr 
Cuma ve tatil giinleri saat 7 da
kik ~~O <lan s bahın 1 n 
~adar Cuma ve tatil glin1eri 
hareketler her 7 dakika hir defa 

' ,aki olaeaktır. 
nvi liratli ~e rahattır. 

l::.tıınlml, 21 Temmuz 1929 ~ 
d ~rını görmek için prk te hur- için müthiş bir ekseriyet teşl:ıl 
~ I 'n ())ınng lüzum yoktur. ]stan- eden bu kulüpleri kendi lehine imn
a 11 Porunu ld re etmek 1evkiine le etmek uretile maksadına varmak 
a: "" 2. man geçen spor ruet> ııı ı 5temiştir. Bu pek de kurnazcasına 
r asındaki bu hia v fikir uçu- olmayan fikrin tatbik sahasında 
U1t1la . l rının ne sebeplerini araş- yer alması müşkül olmamıştır. 
•tnc ğ k" du a ı z, ne de bu r a ıp Kulüp murahhnslnn toplnnınış-

tiidiri}ct 

••61•••eo Operatör •M••M 
ı· zai 

BASlJH l\1El\1ELE1l1 

td Yitıların memleket sporuna vu-u~ !ar arzularını sÖ} !emişler ve ınüs-
\ıaıi; l? ... rbalardnn bahsede~cğiz. takbcl llitanbul mıntıka51 hcy1;ti 
llıeği e ı umumi şekilde tahlıl et- merkeziye he.yeti -bu unvan mevcut 

lınd· tel kkiye göre )ir n 'ı ı { a or· 
t
. başka bir güne bırakarak, ı · d0 I t t' 

Zah 1 0 rtadn hakim olan ha\'ayı lük edasına m. t.ktir. _ Orhan bey-
etmekle iktifa edi,.•oruı. lJ J den \•aat alnıışlardır. 

l flluıni kongrenin mütat top
b rınıa tarihinin yaklşhğı günlerde, 
'-u kkongrede arzusunu hakim kıl- - Stad)omd m ç apmnk mı 

foliyorsunuz. ·ı 

Mekteplerin Mayıs 930 gayesine kadar et ve sair ihtiyaçları kapah zaıf usulile mevkii müna
kasaya konufmu\tur. Şartnameleri görmek ve almak jsteycnlcrin Anlrnrn mnı:ırH eminliğine ve ya 

mektepler muluıoebecitiğine müracaatları taliplerin de yuıde 7,5 teminat muvakkatelcrini mektepler 
muhasebeciliğ'inc bitleslim alacakları vezne makbuz ilmiihaberi) le birlikte teklif mektuplannı 
şeraiti kanuniye dairesinde bittanzim yevmü ihale olan 27 Ağustos 929 salı günü sant 14 de Ankara 
Maarif <'manetinde müteşekkil mubayaat komisyonuna tcvdilcri lüzumu ilan olunur. 

~~~~-~~~~~-~--

Fistül ve sıraca lan nmd11 ntlı 
ıunrlı~ ııt 11 f'lc'ktırıl le Cı:ıla\l \C bıl· 
t.:11111).- nnıdı,ntı iun e.lrı :::>aal l-7 

J lnııı1' olo Aı ı lı:ını:ım :\o 20 .. 

F
.., l lmp h. ını l\1ı lımrt 1'lC:ırttıu hey· 

ılc :ılı ı '4!' ı~ııı ... 11ılıı a ııı. kornr ve
rılerı \1altcı ede B ,ıhı qık t...ı \unun 

)hıHık )Rh ıı.t ,ı.ııııtlc IH2 • ,O "ırgu 
ııuıııııralı l>t ııının \nnnı hı " 111 l ı re un 
, rrılıııemı ınılcn dolıı'ı ı tır.nci ılınl~i 
).&ıpıhnali. uıı re olur. I?- ın nıuınyl.'llı ye 
korıulmu,ııır. llıuludıı : ~rk n )Ol 

t; rlırn drrc, ~ıınalrn 'ı unı l>m't.ıuıı C e· 
ııuhcn li.ılç• lı ııııınm 1 o ı. m' 1 mahdut 
ı erıııuı ıl i il) ıl hL donııııı m ktlıırınd 
uç 1 ın lmı ınnmınıııın kn mrti ıııuhnın· 
ıııi 111 ı. r lıir ıılı p 1 o ı. ıı dolnplı t:ı· 
ınırr ınulıtnç ıkı 1 osı n kn) ulu rne21u 
ıl • ıhıl n~acıı ı ınıı\ıle\ i ı lup ;\lı a~n 
k randır. 1\lınnk ı it\ n\crın \e daha :r; 

, de nınlumal Jııılmak ı trHıılcr hlSSCyc 
ı~lıet t den kıvıııeh mulııınıınem mm 
• • de ırı 111 httındc ı ) ukçe,ıııi \1. 

<)'lf) • 9285 doıı)A 11umara~nı cılornk 
J,1ıııılml <ll r•hv ı ıı icra mrmurhıAun 
~r.lını Itri , e 5 · 'J • 929 tımlııııdr. uat 
14 dtn l( , k ılar lıiriıın ıhatt>«inin 

ına . _ 
tt ısteyen bir blokun teşekkul 

lllek " · t , d uzere bulunduğu nvaye 
~ ki 1 di · Bitaraf müşahitlerin 
ka letU~ln nazarak Şehzadcbaşı 
ıra th 1 d " tnd ane erinin bir çoğım n mu-

" ın fevkındc hummalı bir foali
,,et ·· Pokegoıe carpmakta, altmışalh ve 
t ' nıaısalan etrafinda toplanan 
l lll'\ıplar h rnretli por mün kıışa
ar1 

Yapmakta idil r. 
1t inhisar, tahakküm, keyfi hare
h:t.fll~vt.ularımn münakaşa edildiği 
h hçtıınalnrda :zencirleri kırmaktan 
a ediliyor , e muhal bir çok te

rtıen ·ı nı er trıhakkuk etmiş gayeleı· 
•eldi d . n e dıllerde dolaşıyordu. 

t Bu h ralletin her kongreden 
v 1 te,ndüf edilen mülnt ue aka
~~te rnahküm galey. nlardan biri 

.. Uğu ı nı ve tahmin olunurken 
~un.ün birinde, hiç beklemedik bir 
h~kıknt öğrenildi; kongradan e\•e] 

ır blok teoldl edilmitl 

- Galatasaray, F e n c r b ah çe 
Betiktaş v. s. gibi buyük kulüplerle 
müsavi hakka malik mi olmak 
emelindcsiniı? 

- Boş k .. snlannız.ı doldurm. \; 
için \illrİdüt menbalım b1 lmnk fik
rinde mlııiniı? 

- Hepsine bird n pekit denil-
miştir. 

Fakak bu \•astların hiç biri 
cdn edilemez.mi~! Bundan ne çı
kar. Mıntnka işleri içinde senelcr
denbcri yuvarlan n Orhan bey 
ii;tenen ~cylerın verilemiycc~ ini 
her kesten iyi bilir. 

Fakat h r vaat mutlı:lka tutu). 

maı ynl M k at bir kcrre kseri-
yet toplamaktır. 

Bu vaziyet kar ııımda bloktan 
lınriç kalan büyük kulüpler top
lannu,ıar ve muka H bir anla~ma 
teşkil etmio!e.rdir. Bu iki blokun 
mücadelesi çok h rarctli olacaktır. 

ı· l<.ongre içtimaının çok hararet-
1 lllünakaplara aahne olacağı, bir Orhan beyin muvaffok olması 

;.tneJik hadiHtın muhtelif kuvet- ve letcd: i gibi he:>etlt r yapmn.n 
h Şahsiyeti rde huııule getirdiği temenni edilemez. 
~al ti ruhiycnin •iddctlc çRrpı4aca- T ~,1ınatın bugün içinde yü::ı.dütü 
t' h r lluin bildiği bir hrJtikatti. müşkilit ve buhranh \'81.İ) et ortada 
akat bir blokun tcşk11 edilmek ih- kuvvetli heyetler buhınmaınnı amir-

tiın lini {Ok zayıf bir hale sokan dir. Fatih, Rami ve emsali kulüp-
•tbepler ınevcuttu: lerdcn Çlkacak he) etler ö~ü ma-

l - Etrafında bir blok topla- 5aııınm hududunu rçmiyecek le· 
Ilı &1 muhtemel şahsiyeti< rin hepııi, şekküllcr halind k lmn{ta mah-
hld şan kongrede munnkaşntn kümdllr. Bn takdirde zn,•alh tcşki-
ltarı,acak 2.CV ttan ibaretti. Hal- tat ademi nnfiziyete ve anar'iiye 
l:>ukl bu Je\•atm ara ındakl rekn- sevkediliyor. 
het 0 derece kuvvetli ve aradn 
hir anlaşma hü ulü o ni.sbctte uz
"lıtı M her biri yrı bir t şckkülün 
l, tında bulunan bu rakip şahsi
Yttlcrin kendi etraflanndu söıü 
lı.<ıngrede nafü. olabflccek bir blok 
toplaması bait bir ihtimal olarak 

tat· kki ediliyordu. 

1 ıotnıılıul bc~ind wrn menıurl~ıgun· 
elan; Mnhkfınnı lııh hir de) ırııfr•n 

ı!olayı ınııhmz kııpnh fİ)&I mıırknh 
otoıno\>il 5·B-t>29 tarihine nnı"adif 
Ptıınrtt' i gunO ant hir lııı~uktan 
itihım ıı Snndnl hcde5tnnı ndıı hil· 

muza> ede funıht oJuııacaı:ıncJan ıalip 
olnnforın ~ı·\ınİ rntzkurdn lııızır hu· 
lunınııl:ırı ılfm ohıı ur. 

.. "Grifon,, ve ''LABOR,, bisikletleri ve 
• ZENİT, KOLUMBlYA, PATHE ve SON

y A gramofonlar , otomobil 15sti~i, saat ve 
oba uzun vade ile satılır. 

} cııi Postane J.ar§l m· 
da c~lıi zabı11c ~o~ab'Yında 
20 No. 

ME'J<.l/\{.i ticaretha11e
ine mii.raraat. 

·v al ıf a arlar 
müd ··rı ··!!ünden: 

Mii?.aye<leye vazolunan eınlak 
B. J r l.11p (la ,lıirclıııu u \lıl..ıf lıonın Zf'ıııin kııımıin 12 · 4 No. mağauı 

Vf' hıııı 11 n ııı kııt.ııd l 8 'e 2-) , e 35 \ e lıirinci kutıııdn 3fJ 'c ikinci 
~ot ııda 2 \ ı· 4 ~o. odnlar. 

Mııılılıtı 1111178) <•de: l A~u tos 92? dan 2) Ağusto 929 '.(ar~nııılıa 
f;(İtnll sual (>ll dorl hu~ uj:';a ladar. 

Bnlfııln nıulınrrı·r 1..nıl:ik l,.irnya \('J'lh~ı·t>~indcn miııoycdey. \az.olun· 
ınııttıır. Tnliplerııı > t'\llll ılın le ı)lıuı "On guıııın not on ıl1Jrl buı;uğuruı 
kadar ~n rtmımı) i okuın .. k 't' t('minatı muvnkl..ntc ita ederek 111111n} (•de) c 
iştirak 'ımd. ı.1.rı' l><t,mlıul e\ kaf ıniidiirlii[:uıııJc , ok ıf ııknrlnr ıııııdıırlu(.:ıı· 
ııe ımıı u rıatl.ırı ilitıı l)lunıır. 

fasnl H ıı uı;;tı ınilatı lıoU..ınd:ı malnmut almak isteyenler bu mudd<"t 
zarfırıdn ınuzn\ı de Otlı. ına muracnaı ukrek ecri mi il ruporlnrını {!Ore· 
bilırlt>r. · 

Darüşşafaka 
müdürlüğünden: 2 - 919 rıcne ik ltongrcsinde 

Itcndine ı~cvlti temin etmek İ ~-
>'tc k ,_ f l ı.·ıııhul iı·ra rlairesinılen; Mukııd· 'J 1 

c 11:uv ·etli 1c\'atın nu uı arının 1 ı ' ı " ıırti~şafaı.n111n hiriııci sınıfa ile muallim "'1nıf111n a•or•ıd• ya:1ılı "'"rl· ~ar ılnııa tahtı lını u· n ınıp nını ıhı ., ,. f' .. ı;" 
Pışması de~il, eshi koc!amaııh- )l 1 .1 ,_ 1 ı lnrı lııı.,. olnrılnr ahııAcalı.tır. 

'1rı tı · . k"rari•İr o fan t ~ıoo n nııır ... n ' :ı~ '" 
L ırli çamaşırlardnn bnhsetmesı " ,.., 9 1 Uirin• i ııınıfa girer.ekler idn ~tırtlar •. 
~ltı r l . J 1 OtlıJJIUhil 4 Aı;ustos 192 " ~ 

enı:y-0rdu. nr a111 • A 8 l <l .
1 

. mu ndif Pnza.. ~unu şut - 8 18 81> vo anadan veya yaln)ıı babadan mahrum ~e mühtaı,; olmıtk, 
l FaJiat, bütün tahminler ve tarı uııe , · B ilk kt~ı.· ·1 d 11, 

1 
te- , ll den 12 ) r kadar 1 ~keımdc fu· me aıJn mir üncll sınıfına terfi , t:)a bu derece 1nlteil gör· 

tt~~ ~ra rağmen bir blokun h d"l ...,.),inden tnlıp olanlaran mu5 bulunmak, 
hı ulu emri nılri oldu v4' hu ru ı t 1 ~"'"'fi C - \ qı ondan 8§3~1, oo ikiden )Okarı olmamak 
ı otı ı )""pılm .. ııı b-klencn d-dı" L~llı" •ıde hazır bulunacllk n emu· D L· ... _ l" b ı ' " d .. .. ... "' nıaun • ·ı· 1 ıur • - r.rnraı""n ııı ım ve er suret e taluıile elvcritli olmak, 
ı.~ ulann dairesi hari .. inde lka'an rlına nıuracaetları 1 811 

() uı · 1 Y J k 'il " •• - apı ata müaalıaka imtihamnı 'e çekeceti lrnr'a;p 0 lı.aJanınak, 
ı/ ·nt, mıntaka f~tbol he}eti re- ·- hl< • • lıeıınci ll MuaJJirn 8lnıfı için ~artlar ~unlardır: 
... 11 Orhan be" tarafındar tıeı:ıkil 8 ")'()~)u eullı ına c'!1et1ı " " urıdQ. J .. h u\uk lcrasıudan: Bır bc:ırçdan A - Keza yetim olmak, 

tlolayı m11hcu:r ' ' 1ııruhh• ınubrrn t.h B - Yaşı on yediden aeağı, yfrmi ikiden yukarı oJmamak, 
nu blokun maksadı te§kil ve ııeccııde eema'~'• tep•i, ncı.I a, eehs- C - Ort mektepl1ırden §abadetnam~i bulunmak 

tr: 
.. kküJünG tetkik eden bir ada- : ' ... ""u"I06 1929 S.lı güıııi eaat D - Sıhhıtti yerinde olmak. • 

i'ltı t Hl f;llıre u "e .. . L 
~'tı ~I dkikatı isler 5athi iateı· de- on ikirlcn itibaren Şı§lıde o~ına? f>A? Talipler foto{tra_flı nufu teıkereleri, mekt p ~esikftlnrı, eıhbat ıaporları, 

ııun, varacağı netice şudur. çivar·nda ·Arııkti• namı d ~er Kc~cı u 1~1 şahadetname] rı ve uç tane \csika fotoğrnfıla Pazar Salı Perşembe 

1 
k 1311 blok oturduk] rı iıkeml ye ııpartı maııındıı 68tılaca{;ındao ta~p ll~Jan~ günleri sa t 14 ten 17 ) kadar mektebe miirnca t c;ınclidirlcr. Kayit 

ı f ısınan xnvntın mevkUerini mu- t· rırı gün ve ııaati me:ıliırdn knıa uı 1 ın · muameles· 31 Ağuıtos Cumart si nk .amı hitect>k 'e ondan sonralı i ımira· 

)npıl:ıc.W il. n olunur. 
-~--

Anadolu Ajansı mümessilliği 
İkdanı Yurdunun birinci katına nakJetıniştir. 

Anadolu ajansı ilanat şubes: 
Avni "fendi npartm:ınmın birinci katına nakletmiştir. 

• 
Sınai müesseseler 

eshabına: 
i~tanbul rnıntakası sanayi ıniidiirJiiğünden: 

928 Mali senesinde teşviki senayi kanunundan i tifade eden 
muafiyet ruhsatnamesini ha:z ve muamele vergisile mükellef sınai 
müesseselere prim tevzi edilmiştir. Bu gibi müessese sahipleainin 
Türbede ldlin lstnnbul mıntakası sanayi müdiriyctine derhal müra
caat ederek dörder nusha prim beyanname ini <ılmaları ve mezktlr 
beyannamelerin yaz.ılnrak Ağustos 929 nehnyetinc kadar beheme-

hal mal idarelerine tevdi edilmesi lazım geldiği ilan olunur. 

Maarif 'ekaletinin rub5ah resmiyesinl 1ı9iz 

Tüı·k Kadınları Biçki Dikiş 
mt!ktcbi tnlebe kaydına başlamıştır. Talu;U müddeti: 

3 ve(> ay, l '·~ 2 ı;cııediı-
Oç ayhk lrnHta ya~hı biçt.; gö.ııterilir. En ıon metot takip edlUr. 

Adres: Beyazıt- Ve:ıneciler. 

Evkaf'un111m 
müdürlüğünden: 

MIKTARI CiNSi · 
Metre 1600 Patiska 
Adet 100 Havlu 

" 
100 Yün fanila 

Çift 300 Terlik 
.. 600 Çorap 
Guraba haBtanesine lüzumu olan balida muharrer beş ka~ 1 

lem levazım ayrı ayrı münakasaya zaz edilerek AA-uıto:rnn yirmi 
d<Srdüncü Cumartesi günü snat on beşte ihaleleri icra edilece- ' 
ğmden talip olanların şeraiti anlamak üzre ]eva:ıım idaresine 
ve ihale giinü de idare encümenine müracaatları. o~ t k . h 1 d h lıul\lnduralaca m• muru· b 1 l k \< it <: ıne gayretıle, mu ayye zn)eılP e nzır eantlıır kı u o unmıyaca tır. 

~tatbik olmayan vaotl r- na nıurıı~lıırı illin olunur. _ _!_..=:.:...-------.._ ___ _ -~--~~~~-- ~~~ 

~id -Uarsak-Karadğer-idrary~l:ı Tuzla içmeleri 
uş .. uın .. kurtlaI" Ha talıkları ıçı 

ve eniz banyo) 
Hn gün J'öprüden 7,05 - 7,55 - 9.55 - 13,5 - 15,15 
16 1 O d Haydarpaşaya giden v purların trenleri men 

.ıra gidip gelirler . Doktorlar ve büfeler \ördır. 
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Nafi hamulesi · Nafi hamulesi 

500 1000 
l(ilo 

Örtülü kamyonet 

Yegane eskiyip fersudeleşmiyen 500 ve 1000 kilo nafi 
hamulelik SITROEN kamyonetleridir. Plato 

Sarfcdecekleri ıı1c'-ai he ap cdiJerek imal diJmiş olan şnE"siyeleri en mO~kil lıizmetlerf dahi 
yıprannıaksu;ın ve arrzasız olarak ifa edebilir. Karoseri şekillcri.ıin tene"' uü hu iki nıodel 
Kaınyonetin her türlü ihtiyacatı tatmin etmesini tcnıiıı eder 

Metanet ve sağlaıııhğı ve pek idareli olması saye"inde SİTROEN 
kaın yonetleri orta siklett.eki nakJiyat nıeselesini tanıanıeıı halletmi. ti 

Bulaııjer 

Türkiye Sitroen ıımuın acentası: SAR C ZA E ŞAl(i . 
Beyoğlu IstiklaJ caddesi AnadoJu lıaıı No 199 TeJefon B. O. ] 194 

Mağaza koli ve eşyalarını 
teslime mahsus kamyonet 

Aslteri müna· 
ltasa ilBnlari: 

................................................................ 

L .. :~~:~::~~~-;~.~~;.;_~~~~~-==~~~: ..... J 
1000 kılo gıli enn 1uııııku38ı ıılt•nİH' ile ihalesi : 

300 kilo n \lızelm 8 n~'ll tos pcrşeııhe guııii 14 de. 
• lO ton mazot Mu .ık,ı"il!İ alımı)t> ıle ıfr.ıle i 

8 D{'ll tos p 'TŞ ınb 15,5 Jı. 
Mılli mudafa:ı \ekaleti deniz kuvvetleri ıhtı)arı 1ı:ııı ballida muharrer malzeme 

hizalarında muharrer •..ırı ve s:ıcttı- muıı.ıkasaı al ımr ıle ilııılclerı icra edilecektır. 
Şartıı:ını • :ni gJrm k ı~tt'ycnl rırı her gıın \C Hrı•1ek ı t•') ıl rın de vc~nıı ih..ılede 
nıuhnrrer s:ıatte Kn ııııpaşacl.:ı Deniz tııınlnııı koını~yonuııa ıııuraeaotları. •.. ..• .... 

'I) ~ • 

Depo aJot Jhal ı (,unu Sııatı 
4 3. ekusto • 91.9 cuııuırtesı 10 
2 4 929 pazar 10 
3 S 929 pu1.ıırtesi 10 
4 (. 9?.9 sıılı 10 
On iiç depo in91LB1 kapalı zarf usulile milııakasaya konulıııllflur. lhuleleni )Okn· 

rıdıı yazılı tarih ve günlerde ve saatırıda )&pılacaktır . Keşfi şeraiti feııniyesini ve 
projesini görmek üzre her gün Ankara merkez Sa. Al. Komisyonuna nıurucaatlurı 
nıünııka&ı)& iştirllk i~11 de vakti muayyeuindeıı evvel te'minat ve teklif mcktuplarıoı 
makbuz mukabilinde komisyonu ıne:ıkfır riyasetine vermeleri. 

O rdu ihtiyacı için 1-8-929 peJ1Cnbe günil saat 15 te uc bio beş yiiı metre ser • 
pıışluk mu,anba pazarlıkla alıuaraktır . Taliplerin şartname ve ( numune ) yi 

komi!lyonumuzda görmeleri 'e ihale &aatiode §&rtoamede yaz.ılı olduğu ~ibi teminat· 
l.arile komiıyonumuı.a müracaatları. 

M anisa ve civarı, Menemen,, Kırkağaç ve kasabadaki kıtııatm ihtiyacı olan sığır 
eti kapalı zarfla münab!laya konmuştur. ihaleleri 15 • Ağustos • 929 Perşembe 

güuü sa:ıı 12 de Maniiltdıı askPri atın alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
eartnarue surc:ini komisyonumuzda gvrmeleri ve teklifnıımelerioi temiııatlarile he· 
ıahcr Manisadaki mezkur ~omisyoııa vermeleri. 

t zmirde bulunan Tayyare kıtaııtının ılıti)aCı olun C'kmck kapalı zarf uı1ulile ıııuna· 
kasaya konmıı~tur. imle i 3-ngustos c.umartc:ıı giıııü saat 15,30 da lznıirde k~lada 

Müs-... hkem ınc\·ki Sa. Al komıs)orıunda )apılal'aklır. Şartname suretini gormek 
iı;in komi )Onumuza ~c muııakn5a}U i~tırııl. için de nıezkür komısyona nıuracaatları. 
D örtyolcb bulunan kıtaatın ılıtiyacı olan Ekmı•I,, Sığır eti, de )ağı, Arpa, S.· 

maa, Yulaf kapalı zarfla munakasıı)o konınu tur. lhalesı J 2- nğuııtoıı-929 1>4zar· 
te i gunu saat 17 de Dörtyoldıı askeri tm alma komi yoııuııdıı )apılacaklır. Talip· 
lerin Dvrtyoldnki mezkur komi )Oll<o ınuracnntları. 

Bor 'c iğ •deki k.ıt&.ltın lı ) vaoatı ılıtıyacı ol.ııı arpa , } ıılaf, saman , kuru 01 

kapalı zarfla nıunaka.cıaya koıımu tur. lhıı:esi 15·.ı.ğustos-929 perşenbe giınu Bordıı 
a kerı satm almıı komi )Onunda )ılpılacaktır. Talıpleriıı bordaki t.ıl'zkCır komisyons 
mural'aatları. 

K onvııdaki kılaııtııı ilıti}acı olan ığır el; kapalı zıırfla nı!iııakasa)ıı ı~onmu~tur. 
Hın! ~i lO-ağu tos-929 salı guniı ~at 15 it" Korı)aılıı askeri salın alma l.oııııs)O· 

nund1 \ııpılac.ıktır. Taliplerin Koıı)adaki me tlur k ;ımisyonıı munıeaatları. 

D iprıLd,ir H~ Cı'iar.ml ki kıtantııı ılıtı)af'ı olau Ko) un eti ve &ade )ağı kapalı 
ıı.arflıı ıııunaka:;a}a konınu,ıur lhalcsı 15 A~lL5lo .929 perşeulıe guniı saat U te 

Dr~.ı~ılıckır a8keri ı>atın alnuı komıs\onun la )apılnenktır. 'l'ıılipleriıı Dıyıırıbekırdeki 
mt'Zk ·ır komi ) oı a murn aıt13rı . ........ ~ ............................................................ .... 
f İl inci kol ordu atuıahna ~oınsiyonundaıı f 
.................. ~ ........................................... . 
1 kirı .. ı kolorJuc-..t in"<l ettinle k ohn • ıutbıh ham m ra~ırlıane )ırmi guıı 

ııı ıddı;tle mı.naıuı~)ıı konuldcıu halde in j1. talip zt.'ıur etmediğinden ıhale ı 

5 .ı 'Uf<tO p:ızarte- i g ıııu saat 15 de icra kılınmak. iure bir baftıı m!ldckle temdit 
edıldıll-i iluıı olunur. 

J ataııbul icra dairesinden : Beliğ hey ın 
Hnlicle hanımda olan alac.~ının temini 

İstifası zımnında mahcuz ve foruhtu tc· 
karrür eden Kadık(>} ünde Hasan pa 
ııınhnllcsmclc Kı .. lıır ağa ı Ç<'§me inde ve 
soknğında atık 8 mukerrt'r ctdıt 76 1111· 

maralı tarlanın ııısıf hi'·<'ı>ı otuz ~i.ııı 
nııı ldcılt· ilı ılı>i cvt>liye muıayd,·;ıiııe 

VUI. oJııııınu~tllr . 1ezkıir nrılınl .~211-2 
nr~ın tcrbiimle olup lıuJudu bir tarafı 
Feyzi hey dığcr tarafı ve ark s Jrfıııı 
bey ve sııirc ~t·çil ve nr~ası oniı mi ıle 
mahduttur. Kıymeti muhamıııene,,i t,ı · 
ııınıııı sekiz ) uz liradır. Talip olnııbrırı 
kıymeıı ıııuhammeııe~ e rııuı<ıp ınikd:ırıu 
yuıdc onu nispetındı• pe) akçalarını la· 
rnk 928 3947 M. do~)a mımnnısile 2 -8 • 
929 tarihındc ıl taubul icra ıJairesı mu • 
zawJe §Ulıcsıne saat 15-16 'n kadar lıiz· 
Z!lt \Cyn bihekalP munıc-.ınt etmeleri ılAn 
olunur . 

............................................... ~ ................... . 
f Üçüncü kolordu satıualma komisyonundan f 
............................................................... K ıtunt l.ııyvaııalı içiıı 1157.ı!)') kilo lwrıı ot kapalı zarf usıılil..- nuiııakıısnya kon· 

m~tur. ]halesi lS.H-929 Sıılı giinu sant on U<'ştedir . Taliplerin şartnamesini 
kom İS) onu muzdan ıılınaları ve şnrtnamedP yazılı olan şekildeki temiııatlarile ihale 
vıı!;.tinde koınisyonuıııuıdn hıızır bulunmaları iliiıı olunur. 

K ıtııat ihtiyacı için lıı-ş lıiıı kilo pirincin paı.arlık sureti le mü La) aası tukıırrur 

etmiştir; pazarlığuı ilıafegi l ağustos 929 tarihine nıüsadif perşembe günü saat 
on dortde komisyonumuz nninakasa salonunda )&pılacaktır; taliplerin şartnameyi 
komisyonumuzda gbrmeleri \e ye~miı ve saatı ıııuayyenei ihalede şartnamede ya· 
zılı olan şekildeki temiııatlarıle münakasa sal()nunda hazır bulunmalan illin olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için kapalı z.rf usullte 11-7·929 tarihinde perşembe günü müna· 
kasaya konulan 50.400 kilo sade )"&Sının fıatı gali görüldüğünden 3-Ağu tos·929 

tarihine müsadif cumartesi günü saat on altıda pazarlık suretile münakasası icra 
edilecektir. Taliplerin şartnameyi komisyonumuzda görmeleri ve yevm ı.·e saatı mu· 
ıı)ycnci ihalede şartnamedı• ı.n1ılı olan şekildeki tenııııutlımle münakasa ı;nluııunılıı 

hazır bulunmaları ilı1ıı olunur. 
....................................................................... 

ı Ha kır köyi~ode barut fabrikalarJn~a imaltı harbi fe ı1 -O- lstambul satmalma komisyonundan: 40t .... .............................................................. . 
5898 kilo Pırin~· 756 kilo Be)&Z Pı-.}nir 
2331 Makarna 756 Zeytin 
650 Sade yağı 308 Kayı!ı 

1116 Fasül)e HO Kuru Erik 
1302 l\oLut 287 ·• • Üzum 
720 Sabun 77 Tel Şehrı)e 
350 Zeytin }ağ• 287 Arpa • 

S:ınatlar mel telıi içın lüzum olan halilda ciu \"C mıkdarı )azılı on dört kalem 
er:r.8k muııakasııyn koııulmu~tur. ihale ı ıı\TI ayrı \e 26.ağusto . 929 pazartesi giıııii 
sant 15 le ıcra kılıııııcaktır. haya ınlip olıınlnrııı nıczkiir µiınde temınııtlarile birlikle 
koınis)ona muracaatlım. 

5 -8 • 929 paı.artc .. i ~uıııı tmt l ~ de Aıık tt hıcrkoz :>atili alına koınİB)Onuııda 
paı.arlıklıı mulınyııa edilecı:ği 23, 2l, 25, 2Cı Tcınımız 929 tarihinde iliiıı odilmış 

olan kok komürlerı nıe}aııın::ı sehven f vemarın kbmuru ele dahil edilmiş olduğu 

\C mezkur ilılnıu )alnız kok kumürl,.rüıe ait lı ıluııJı~u alukadaraııın malumu 
olmRk üzre illin olunur . 

Mağaza Koli ve eıyaları 
teslime mahsus furgon 

. ...................................................... ~ .......... ... 
f Mekatibi askeryie satınalına kon1isyonunda 
.................................................... ~ ....... . 
A skeri Mektepler için 3000 'J'cııclH· Goz )ıığı kapalı arf suretile salın 

tır. Mııııaknsn ı 22 • Ağıı toıı • 112<) Perşembe gunu &tat 16,19 da 
lektebi \eıııekhıınelt>d l•niiııciekı miınnkıı.sa mahallinde icra kıhmcü.tır. t 

şartnuııı~i İ\·İn l\lalıallı MezkCınlcki Komisyona nıuracıuıilaıı \e iftink içiad 
namesi ve~hile lıazırlayııcaklıırı teklif n.ekluplarını saati muoyyenHİDe kadar 
numaralı ilmııbcr mukabilinde kuuıisyon rİ}usetine vermeleri ilb olwıur 

A ekeri Mektepler ve lise \C hastanelere aiı 14 mahal i\'İn 11000 kilo Yi 
Üziimü bir ,artııamede olarak \C aleni Miına ,asa suretile aba 

Muoakasruıı 22 · Ağustos • <>29 Pel'§CtDbe gunü saat 15 de Harbi19 M 
mekhaneleri onündeki müııekasa nıahallindr. iera kılınacaktır. Talipleria 
için komisyona muracaatları ve iştirak içinde rtııameşi vcçhit. munaı.-
linde hazır bulunması ilin olunur. 

Istanbul vilayeti lleftardarhğındaı 

1ngiliı lirası 
Fıransız Farankı 
Alman Markı 
Avusturya Şilini 
Belçika Belga 
Bulgaristan Leva 
Mısır lirası 

K(. P. Kr • 
1000 00 8' 

8 00 ıo 
49 20 'J.O'lı 
29 00 
28 30 
1 20 

1025 00 
ispanya Peçeta 31 00 
Yunanistan· Drahmi 2 30 

Damga kanununun 1 O ıncı maddesi mucibince .ne.1tu 
nebiyenin Maliye Vekaleti Celilesince tayin olunan liatı 
2österilmif olmağla Temmuz 929 tarihinden itibaıen 31-12· 
rihine kadar altı ay müddetle damga resminin mezkU.. fia 
rinden hesap ve istifa olunacağı ilan olunur. 

........ 
~"········ Doktor 


