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Cümlıuriyet için, huJk için lstanbul, Ankara Caddesi 
"İKDAM,. Yurdu 

Borsaıia .. reni ka1ıun Haric~ye ~ekili 

fıi-sattau istifade TevfikRüştü 
edip para B. ~uraya 

diılaverası çevirenler .. gelmırece.k. 
~b _._______ J • )"" Yunan emltiki~ va.aıyet 

fq si menfeatları için dev etın ma 1 için hazırlıklara 
ltibarını sarsanlar, yeni kanunun şidde~li deva-· eı!_ilecektir .. 

llıkamına göre tecziye edileceklerdır. 

Uyuyorlar mı? 

Müzekkerelere 
cevap gelmiyor 

• 
lefterdarlık aleyhinde 

yeniden 
takibat yapılacak. 

-
Dün ajlr ceı.a m ahkemeainde 

Balorköyde bir adamı öldüren •İÇ 
kİtiyle ıihtiliatan maznun bulunan 
iki naemurun muhakemelerine de
"aın edilecekti. Fakat her iki da
Yada da bazı makamata yazılan 
.lbÜteaddit müzekkerelere cevap 
relınediği anlaşıldı. Müddei umumi 
Cemil bey bu hal karşısın ' "' şu 
t.Jepte bulundu. 

-"Bir çok davalarda mahkeme 
tarafından bazı makamata yazılan 
llllÜzekkerelere uzun zaman cevap 
\'erilrniyor ve temadü mevkufiyete 
•ebebiyet veriyor • Bu vaziyet 

clolayisiyle Adliye vekaleti celilesinin 
llazan dikkatine ar.ıolunmak üzre 
Gıüddei umumiliğe bir müzekkere 
Yaı1lrnası, ayrıca buna sebebiyet 
\'erenler hakkında takıbati kanuni
Yede bulunulmasına karar itasını 
talep ederim" 

Mahkeme bu talebi aynen ka
bul etıniştir. Keyfiyet Adliye ve
kiıetine bildirilecektir. 

Haklarında takibat yapılacak
lar meyanında gene defterdarlık 
\'e ikinci hukuk mahkemesi katip
leri vardır. 

ihtiyaç listesini ilin etmekle ber~
ber ' e Banker müeaaeaelerine der

hal teblit eclecejiz, 
Bu ihtiyaçlar barid

' aae kambiyo ahnmua 
· ınemnudur. Alui halde 
baraket edenler t.aka
bata man&& kalacakl
ardır. F.aki mevzuab
mwia mühim bir nok-

'fophanede 

Ford'un fabri
kası ne halde? 

- K -

Müheııdi lcr peyderpey 
geliyorlar, 

inşaat haylı ilerledi. --
Bir mubarririmiz dün Topha- f 

nede Ford müessise.sini ziyaret I 
elmif ve müe.ssese müdürü Mr. 1 
" Collins ,, ile görüşmüştür. ; 

müessese orada seyrisefainden 

aldığa vasi binalarda büyük bir ı· 
faaliyetle tadilatta bulunmaktadır. 
Bu binalardan bir kısmının tavan
lara alçak görülmüş ve matluba 
muvafık tarzda yükaeltilmittir. 

Yunaahlarala müzakerabn U.. 
kıtundan soma. harl,.&v• vekm.., 

zin bqvekil ..--------
pqa hazet-
1.U. ılriif· 

-- üue ı.. 
taabula re-
leceji yaDl
IDlfb. Bq
vekll pafa 
hutetleri bü· 
tün aafaha -
badaa ha -
berdar edil-

görmemif 
lerdir. 

.... -.-

inkıtadan Te·dik Rüştü B. 
sonra alınacak tedbirler için 10-lS 
günlük bir hazırbk devresinin geç
mesi zaruridir. ismet pap haz
retleri ağustosta Ankaraya dön
dükleri zaman, mesele kat'i safha. 
sına girmiş bulunacaktır. 

Mısırlılara dahili 
istikla~ verili)1or 

--K 

l\hsır fc, kaliıdc kouıseri 1 orrl 
l.loy'dıu istifıı6andau sonra düıı gelcu 
ajan& telgraftan _Jayanı dikkat ha. 
herler , ·erdiler. Uu haberler Mnc· 
Doııald kabine inin l\118ıra karşı da
ha liberal bir 8İ.)88et takip etmek 
iatedijini göstermektedir. 

Dia ajanatan fU telgrafları aldık: 
Lon&lra, 2' (A, f'J 

ı.tlta hlldUıaeti lordlar kama-

Bazı uf ak kasımlar hedmedil- r 
mektedir. Buralar~ yük~ek elek-

trik vinçleri vuedilecektir. . :.Mıili!iıııi--llİlliiiiiiii•----· 
Bütün bunlann zeminleri çi-

mento ile -sıvanmakta ve peyder
pey gelmekte olan makineler yer
leştirilmektedir. 

Müeaaese müdürü Mr. "Collina,. 
bu intaabn daha uzun bir müdd11t 
devam edecetini söylemittir. 

Kadri)e H. 

Mısıran istiklaline doğru atbğl bu 
günkü adımı göremeyen merhum 

Saat Zaglul 

raaı~da. Masara ~a~ili siyasete mü
teallık ışlerde ıstiklilini iade et
m~k. niyetinde olduğunu beyan et
mlftir. 

Londra, 26 [ A. A J 
Lordlar kamarasında Lord Bir

kenhead, hükumeti Mısır ile cere-
yan eden müzakerelerden kamara
lan haberdar etmemiı olmakla ltti
ham etmiş ve hatb hareketlerini 
tebdil etmediği U.kdirde onu de
virmek niyetinde bulunduğutlll 
s6ylemittir. 

Evkaf bankası? 

Evkaf için 
mutahassıs 

getiriliyor. 
Su ı ar meselesinde 
evkaf la emanet: ara
•ınaa iht:iH3ıf' kalmadı. 

Evkaf umuu. .nüdürlüğü tara
'ında lsviçreden celbedilen muta
h asa u M. Le ha anın,._ _______ • 

muvaaalab 
beldeaaa ek
tedir. Muta
haasıaın ne
relerde ve 

1 ne sur•tl• 
1

1 

latibdam e-
dileceji ha-

• klonda ma-

1 
limat mev• 
cııt dejildir. 

1 -vkafa ait 
I binaların 
ı kimilen sa-
tılması 

retiyle 
su- t..-iliiiiiiiiiP9iiiiiiiiiiiiiii,_iiiiiiiii. 
mu-

azzam ser- Evkaf müdürü 
ıuayeli b i r Niyazi B. 
Evkal bankası tesis edileceği ve 
bu bankanın teşekkülünden sonra 
m eve u t -camilerin belediyelere 
devredileceği yazılmıştı. btanbul 
evkaf müdürü Niyazi bey bu hu
susta ademi malumat beyan et
mektedir. 

Evkaftan emanete devrolunan 
sular hakkıda emanetle Ev:kaf a
rasandaki ihtilaf halledilmiştir. E
""aııet bu sulara ait varidatın ken
disine teslimini talep etmekte idi. 

Evkaf bu noktai nazan kabul 
etmiştir. Yalmz evkaf varidatinan 
memzuç bulunması, sular varida
tının hemen tefr:ikını imkansız bı
rakmaktadır. Bu hususta yapılan 
faaliyet hitama erince sular vari
datı Emanete teslim olunacaktır. 

irtişa tahkikatı 

evrakı 

tanziın ediliyor. ., 
- K 

irtita tahkikatına ait evrak 
Yedinci istintak dairesi tarafından 
müddei umumiliğe verilmek üzere 
haı.ırianmaktadır. Bunun için tah
kikat evrakının daktilo ile yazıl

masına başlanmıfbr. 

Daktilo işi biter bitmez evrak 
müddei umumilite verilecektir. 

Mustantik Nazım bey dün gör
düğü Jüzum üzerine sabahlayın 

tevkif eden Bosnalı Lütfü beyi celb
etmif ve 15 dakika kadar nakıı 
kalan baza cihetler hakkında iı.ahat 
almııtar. 

-·~-

~ıhhıye vekili 
dün gelmedi 
Sılıbıye veklimizin dündü ek

spresle avtf eti bekleniyordu. istik
bale gelen bir çok zevat dünkü 
ekspresi beklemişler, fakat vekil 
bey tirenden çıkmışbr. 

Refik bevin ne zaman weleceti 
naalUnı detildir. ----

Bfrincİ şubede , 
Polis müdüryeti birinci ıube 

memurlarından bir kısmı Anado
lunun muhtelif şehirlerine tayin 
edilmitler ve yeni m e m u riyet 
mahallerine gitmişlerdir. 

IF~ANISA(Q)A BUIHJ~AN 

M. Poincare 
istifa etti . 

Nazırlar istifanın 
geri alın11ıası için 
ısrar ettiler, ınuvaf
fak o111ıayıııca isti-
.fa larLnı verdiler. 

Paris, 26 [A.AJ 
Ay- koridorlarında M. Poia

cari ala bu akpm 1.tifa edecetl 
stiylaunektedir. Mumaileyh, yakan
da kendisine bir ameliyat yapıla
cajındaa, bariol aiyasetin bufGn 
tabi bulunduğu ahval ve ••rait 
dahilinde iktidar mevkiini muha
faza etmek iateaıemektedir. M. 
Doumer1r in yeni kabinenin te,ki
line M. Briand ı davet edeceji 
umumiyetle zannedilmektedir. 

Parla, 27 [ A.A ] 
Kabine İ•tifa etmiştir. 

Neden istifa etti? 
· Paris, 27 [ A. A. J 

M. Brinnd ile M. Barthou saat 
9,40 ta M. poincare yi ikametga
hında ziyaret etmişler ve hükume
tin başında kalması için nazırlar 
tarafından müttefikan izhar edilen 
arzuyu kendisine iblağ eylemişler
dir. M. Poincare istifa etmek hu
~usunda İsrar eylediğinden nazar
lar Elize sarayma gitmişler ve mÜf
terek iatif asını M. Doumergue e 
takdim etmişlerdir. Reisicümhur 

yeni kabinenin teşkiline M. Briand 
nı memur etmesi muhtemeldir. 
Müşarilcyh, öğleye doğru ayan ve 
mebusan reisleri M. Doumer ile M. 
Bouissonu kabul etmiştir. Öğleden 
sonra da ayan ve meb'usan hari
ciye ve maliye encümenleri reisleri 
ile başlıca gruplar rüesasını kabul 
edecektir. 

M. Poincare, istifa mektubunda 
tama111en iadei aıhhat etmesi iç.in 
kendisine bir ameliyat yapalmaaı 
Jiz.ım geldiğini ve bunun yapılma
sile ondan sonra geçirilecek naka
het devrinin 2 ili 3 ay devam ede
ceği, binaenaley bu şerait dahilin
de vazifesini hüsnü suretle ifa et 
mesinin imkina olmadığını beyan 

etmektedir. 

MumaiJe y h, M. Doumerg in 
hakkındaki mütemadi teveccüha
bna ka"'ı teşekkür etmekte ve 

latifa edeD Fr...- bqnldli 
M. Polocar~ 

ihtiramab iblukiranellİnı aneyle
mektedir. Naı.ırlann istifa mektu
bunda M. Poincare nezdinde yapı
lan tqebbüsün akamete uğrama

sana ve kendisine takdir ve hay-

retle memzuç bir biı;;ai ihlia lle 
refakat edememek mecburiyetinde 
kalınılmış olmuma teessüf edil
mektedir. Nazırlar, M. Doumergue 

den istifalaranı kabul etmesini rica 
etmişler, rei•icümbur da bu ricayi 
ia'af ve istifaya kabul etmiştir. 

Gazetelerin ncıriyatı 
Paris, 26 [A. AJ 

Gazeteler, müttefikan M. Poia
care nin istifasınan tevlit etmiş 

olduğu umumi heyecandan bahset
mektedir. Gazeteler bu sabah M. 

Briand ile M. Barthou nuu icra 
etmif oldukları teşebbüslere rat
men istifasında aarar edecek olur 

i.se kendi.aine ,M. Briand ın halef 
olacağını ve radikalleri bOkOmete 
iştirake davet edecepi yaz.mak
tadır. 

Echo de Pariı gazetesi, kabine 
erkanının detitcceğini, maamafi, 
M. Briand ile M. Tardieu mm be
hemehaJ kabinede bulunacaklannı 
yazmaktadır. 

Ocuvre gazetesi diyor ki: Hali 
hazırdaki vaziyetin farkalarm hü
kUmete iştirakleri nisbetini mÜf
killeştirme.si mümkündür. 

Figaro, gazetesi, mühim karar
lar ittihaz ediceği sırada M. Poin-

eare nin it batından çekilmeşi ıu
retindeki feci cilvei kaderden bah
setmektedir. 

Blivıik bir l>isiklet tıırne'Jİ 

ıznıirli gençler dün 
ıstanbula geldiler. 

hmirin Alt:ıı 
kulübüne men
aup iki bisildetci, 
Mustafa ve Şeref 
beyler fimdiye

1 

kadar TGrkiyede 
yapılmamış mu
azzam bir şeya
hata devam ed
erek tehrimize 
gelmiılerdir .2200 
kilometroluk bil
yOk bir progra
mı ihtiva eden 
bu seyahat üç 
kuıımdan müıe: 
kkeptir. Birinci kısım: fzmir - Ma
nisa - Salihli - Alaçam-Utak-Küta
hye - Efkişehir - PuJatla - Ankara. 

ikinci kısım: Ankara - Beypa
zarı - iz.mit - l•taabuJ. 

) 

Saffeti Ziya heyin 
• • cenaze merasımı 

Müddei u11ıu11ıi 
11ıaznunların 

beraatini istedi --Jzmir, 27 [A.A] 

' 

kanıpı 

r-------.,-....--~--~ 
Ankara huknk mektebinin Üçüncü kıaım: Jstanbul - lzmlt 

Bur•• - Ayvalık - Balıkesir - lı:ınir. 
Bu aeyahatıa ilk iki lo•mı mu-

vattakıyetle geçmittir. Sporculan
maz. lıer yerde gördükleri teshilat
taa, bilhassa Ankarada Muhafız 

gücü reisi İsmail Hakkı beyden 
mazhar olduktan hü•nÜ kabulden 
mütehasaisane bahsetmektedirler. 

Sporcularımııa 
dileriz. 

muvaffakıye 

EveUc:i gece verilen maarif ce
miyeti balosunda vefat eden sabık 
t~rifat müdürü Saffeti Ziya beyin 
cenazesi dün Boyacıköyünden kal
dınlarak Rumeli hisarında namazı 
kılJndıktan sonra Hisardaki aile 
kabristanına defnedilmiştir 

Harici)·e vekaleti müdürü umu
tııisi Esat B. ve hariciye memuru 
~aklo B. ler, dün Saffeti Ziya beyin 
&ilesinin nezdine giderek Hariciye 
~ec<:ili namına taziyede buhınmuş-

~dır. Hükumet namma da şehri
nuzde bulunmakta olan 834 '\iekalet 
lll"ateşarı heyani taziyet etmiştir. 

Kadriye hanım davasına •tır 

_,evam edilmiştir. Tevfik cez. · -.. 
Kamil beyin zevcesi Hayriye ha-

nımın istinabe ifadesi okunıauf, 
müddei umumi şahitlerin ifadele

rini tahlil eyleyerek beraatlerini 

talep etmiştir, Maznunlar Sah 

günü müdafaalarını yapacaklardır. 

Şukııi Kaya B. 
Savur, 27 [A.AJ 

Dahiliye v •kili Şükrü. Ka~a j 
beyefendi. kaz uuıza l'elmiflerdir. j 

Ankara hukuk .uektebinin talebe kampı dün nilıay•t bulmuı ve talebe
aia imtibHl.armda tayam me.mnııuüyet neticel.r elde od.ilmiftir 

Zahıtaı helediye unifor
. nıası değişi)or 

Zabıtaı belediye memurlarının 

elbiseJeri değiştirilecek ve elbise
deki aırmalar kaldınlacakbr. yeni 

elbise nümuneleri yapılmaktadır. 

Tercunıanların 
inıtihanı 

T"ercümanlann tahriri ve tifahi 
1 imtihanları bitmif ve muvaffak 

olanlara vesika verilmek için ha
zarlıka batlanılmıfbr. 

Lr ::I§ ::LTlT .Lr-fi§ ı•Bugiln saat 17,45 f,e k!J#!#L-Tffe..Ly..i..TJ 

Sitadyomda IEOnadlyüB, Ehil. 
GaDatasara , Fener muhtaııtı 



lcnıal 

Uattal hir dev lt~t · 

Şu clnkikada hütiin <liin~anm 

mııarı Çin - So' )t'l i~rim· nH•lt'" 
Hı·ı·ilıtir. Çin ncıiir '! Al ılıhı ıu

tutıılma"ı dt•ğiJ. )azılnı:ıu ]Jile çok 
ı;ı.c; olan ~arip ~hıs \C- ~dıir iı:i
mlcri lıizi ~~ırtı}or. Çin. kar~ı
mızdn, nnı~ak bir dunıaıı, lıir lw
) iilii gibi lwlirnwlnedir. 

Şu he' u~ a hir az nafiz ol· 
ma~a ı,:alı~.ıluu. 4(M) mil) on in an; 
Avrupa geni li~indr lıir lut"a. La· 
kin hu bü} ük. millet \C 11wnılc
l.;c•tin iraptan mahalli )Ok. Niçin~ 

Ha~elen Çine lıir ıolat ntı~or. 
Jıııiz:ım pr\da rcl~ıı H' c,İnc.• rıİt.· 

ıwıl" pek kü~ük olan Jupcın}a 

oııa bir darlw inclirmcldc işe ha· 

~fadı. Hut>ya. ~avae a,a., hu di,a
rın imaline hnli'ıl c·ımi,ıi. Daha , 
,.,,.J ln~ihcn~ Hon~·Kon~·u, Alnuın-l 
ya Kia\•Çn,·'yu, 1''ransa \e İtalya 
ela bazı ealıil noktalarını ele geı;ir-

mi~lerdi. Büyük limanlarda ecne

M d~vletlerinio kiraladıklmrı 'e 

hakim olılukları rnah:ıller vardı. 

Medeni eti ~ayet etıki olan Çirı 

u ku içindr.dir. Onu uyutan ma

gt@.İ ile af, on<lur. Şcriatlannda ha

lin reheddülii )&ııaktır. llerlemf'k 

haramdır. Miidafna mc>kruhtıır. 

(;nçck! Çin. beşeri) et arasında 

lıaşka bir b~nİ) eı tc~kil etli) or. 

Onlıır Adeoı 'e Hav\ ;mm :r.İİITİ· 
yetinden delil... llatka bir nesil. 

Çinde milli ve aııri Lin inkılip 

oldu; milli hükumet Nankin'de 

ym-leşıi. Orada, kt-linıenin avrııpah 

ve amcrikalı mcdlülü ile münev· 
ver insanlara ra11~elirııiniL Lilı:in 

hunların atf edi ne kadar az! Der
yada bir damla... Yeni fikirliler 
i~nt· He kuyu kazıy-0rlar. Çin bir 
miJletten ibaret dt>ğil .. Dört yüz mil
} OD kadar tahmin edilen çinlilerin 
araEimda e..t1a11h ırk, mezhep, dil, 
ve ahlak farkları gijrfilü~or. Bilen
lerin . 'H~ orada bulunanların ifa
delerince bu kadar miltenevvi kü
tlelerin bir idar altında ya~ama
Jan kabil olamazmı~. 

Çinio ~imdiki hali Avrupamn 
kunınivusta ıdır. 3ski 'e muka
ddes nıcdcniycderi çürlimüş \c 

kokmn~ bir haldedir. Her belii)a 

lc,·ckkiille nıuknlwlc c.•dcr. Halk 
Hon derece geridir. Bir Latakhktn 
CJVılcla}all türlü lÜrlii mşnrnt llC' İ C 

u?.ak şarktaki bu insan kümeleri 
de odur. Muhtelif bedeni ve ru· 
hi ha talıklar rnillNi perişan edi
yor. Seviye a~a~ı, hayat chemmi-

ete.İY., Çinin U)nnması belki mü
mkündür; fakat lıunu görürsek 
bir harika karşaernda lnılnnmuş 

olacağı7~ Çinli müıeceddiılcr §ll 

Dakaratı tekrar etlİ)orlarmu~: - Bi
zi sımsıkı mıhlı ve bağlı olduğu· 
muY. maziden, batıl an'auc \ e 
ıtkidclcrden koparmak için lıir 

Mustafa Kemal lazım •... 

J 'akat ırkta bir Mustafa Kemal 
doğuracak kalıiliyet mcflmt. Za
man znmno, çeşit çeşit jcneraller 
türüyor, lakin hunlar he11 kiiçtik 
adamlar ... O beş rİ)ete Lir i tikn
meı vermi,orlnr, halkı• U)andıra· 
mı)orlar. 

Macera romanı : 1 l 

tYıtlh11ş ş~ g 

Maurfr·e l.A!bltı11c 
il 

l.likin buradaki ayak izlerin
den bir mücadelenin geçti~inc 

lıııkmrtmek ]. rnndı. ~ iınkü n}n· 
p.ında la"-tik l'apııı im t.,~qan hir 
adamm da iıl•·n uamıp gidiyor
du. 

Simorı on metre-. kadar ılerdc 

1>ir altın napoJ,.on hulJu, f. hin

de d,-. şu tarih: l 807. 

Öteki izi t< ~ I' ı.. Uİ. Bu iıJn 
Simonu denizin ~t'ı,aruı.ı kadar 
ızetirdi. Ornda, ko)tU bir }Crdc 
bir "'anda! gfü-!ünc ilişti. Af'tt.k 
fadanm na .. ıl olup hittiğini kcs-
1irnırk o kadar miişkil tlP~ildi. 

iki adam bu sandalla 'ı ni to 

prağa çıkmışlar, her lı ı ı 't ı ı 
şeyler keşfetmek için lı ı t..ıı afa 
gitmi~ .. Biri, kızıl derili, hı ı han
gi gemi enkazında altın l .ıl
mu . İş taksime düşünce ka\ga 
çıkını~, biri otckini oidürnıüş .. 

~imoı• bu yeni toprakta, ilk 
insan hAyatı namına, bir cinayet-

'I'edbirsizlik 

Sarayburnunda 
3 genç boğuldu 
G c n ç 1 e ı· sandalla ~ 

lenezziilı 

temek istiyorlardı - -
Fenerde oturan Sabri iaminde 

bir l'~nç, kayıkçı Nurinin Hndaluu 
1,5 lira mukabilinde kiralamış ve 
Nuri, Adil, EJ'üp, Mehmet, F ıat 
isimlerindeki arkadaşlariyle berabeır 
sandala binerek açılmıtlarchr. 

Nihayet Saray burnuna ıelmifler 
orada ak1nhya kapılarak evelce 
orada batmış bulunan Fransız va
puruna çarpmışlardır. Müsademe 
neticesinde sandal parçalanmış ve 
gençler denize dökülmüşlerdir. 

Etraftan kaydılar imdada yetiş
mişler&e de bunlardan Sabri, Nuri 
e Adil efendilc.r boğulup ~tınit

ler ve· diğerleri kurtanlmıftır. Za
bıta vak'a hakkında tahkikat yap
maktadır. -

An karada 

Türk ocağının 
merkez binası 
Bina 29 Teşrini 

.~velde 

bitnıiş olacaktır. 

TGrk Ocafı merkH hey'eti 
binasının ikmali intaatına devam 
edilmektedir. Binanın bütün ne
valnsının ikmal ve tefritinin 29 
Tqrini evvel Cürnhuriyet bayra-
mına yetiftirilmeıri Cumhuriyet 
balo•unuıı bu binada verilmui 
için tertibat ahnmlfbr. 

Halen c1ektirik monaajı yapıla• 
sabnenın, dekor itlerine bqlan
mııhr. Sahne; Tiyatro Opera Ope
ret ve Sinemaya elvenşli .,ekilde, 
günün en son sistem teçhbat ve 
tekemmülihnı ihtiva eylemektedir. 
Localar ve tavan nakı§lara ve tez
yinatı ikmal olunmuşrur' 

Reiscümhur Hazretlerine mah
sus olan locanın tezyini fevkalide 
şekildedir. Cümle kapısının bronz 
aksamı gelmiştir. Bu kapı ile pen
cereler çok mükemmeldir. Şark 
odaıınm tavan nakışları kuımen 

biuat mimar Hikmet Bey tarafın
dan yapılmaktadır. 

Riyaset pdası ile nakış ve dana 
salonlarının meşe parkelerine baf
lanmak üu:redir. Diğer döşeme
lere ltalyadan gelen kalın ünol
yumlar döşenmektedir. 

Evelce de yazdığımız gibi ge
rek metanet gerek tertibat İf
lerindel<i mükemmeliyet binaya 
bir mümtaziyet vermektedir. Mer-
m e r bronz., n akış husuaunda 
diğer binalara nazaran birinci 
derecededir. Bibamn önündeki sa
hanın tesviye ve tanzimine de bila
hare başlanncak ve binanın ön ve 
arkasında ilç tenis kortu } apıla
caktır. 

Binanın paratoner tertibatı ya
pılmak üzeredir. Bu paratoner Hin
derson sistemi olacaktır. Binaya 
ocak matbaası ile merkez h y'eti 
taşınmış ve muv kkaten yerleş-

miştir. 

l<' karı;;ıla~mıştı. 
Simon, ha'ikalarından daha 

~e,.,ur çıkan im iki adamın pcşi
ııdl n diğerinin ı:ıııküıı ~dı-.l't>kleı i
ne hiç ~liphe etmedi. Ve Lu ye
ni geleceklerin gdebilı ı;cklerirıi 
tahmin ettiği i tikametc <lo(?:rıı 
)Liri lıi. Bu knc ıı <'~ıar miı\ ı t· 

lw ... iııdı' 'nlaı ı • nrnw , n!.ırln 
k.on ı~mak ılıı.,,ı, ı i~inJı l..m ru
lu)ordu. 

Bu iıı ... arıları gıırınf'k ümidi, 
Simomfa i~t ı r .ıhnl 1 ikrini olu lir· 
mii~tü. Di)epten beri on ahı sa
at )Ürü, ordu. 

Yürü}or, yüriiyor, Hep ayni 
manzartt içinde yürüyor. Gene 
her taraf enkaz dolul · 

Bir saat sonra durmhğa mec
lm ı ldu. Deniz, )Olunu kspam

t 1 

1 )f'n iz? 
Siınon hiddetle karışık bir in

kiı:aı a oğradı. Bu kadar eziyet
ten ı;onra koşa koşa buraya mı 
gt:le-.;ekti? 

Sıınon kararını verdi. 
Eıhi~e .. ini çıkardı. Bir bohça 

halinde sırtma bağladı ve deni2e 

al. hanenin tamiri için lstanhulda 

18000 li_raya ihtiyaç var. Otornatikb telefon 

' 
Balıkhanede mftzayede salonu 

Bau reflklerimizde balıkhane- yelin etmektedir, yer yer çukur
nin müteaffin bulunmasından Ye lar açılmıfbr. Rıhbm ve müıa

bahk sabtlannın gayri sıhhi au- yede mahalH tamir t'dilecektir. 
rette yapılmasından şikayet olu- Burada balıklar geldiği zaman 
nuyordu. Bu huauata bahkhane dakikasında satılır. Marmaradan, 
müdüriyJc görü,tük, şu cevabı aJ- Jzmitten gelt-nlerden kabili ekl
dık: olanlar sablır. Tefesauha meyle-

-"Balıkhancnin t 2 miri için bir den ba1ıklar emanetin baytarlan 
kaç senedenberi maliye vekaleti vaaıtasile muayene edilir ve ka
ile balıkhane arasında muhabere yıklarla Saray burnundan denize 

yapılı)·ordu. Muhaberat neticelen

miştir. Emlilr.i miniye mühendir;. 

leri tuafı..Gan tanzim edilen k~
lfnamekr bu gün yann Ankaraya 
rönderilecektir. Balıkhanenin ia
lahı için 18000 liraya ihtiyaç gö
riilmif ve bu miktar maliye vc
kiletiıwlen i.tenmittir. 

dökülür. 

Eaann timdi babklann uif ve 
vağaır umamdır. Dalyanlar tati6 
faaliyet etmişlerdir. Olta ile tutu-

la11ı cüı•i miktarda balık müzaye

de mahalinde muamele görüyor. 

Bahll mevsimi aaıl eylülden aonra 

bqlu ki o umana kadar da ta-

Balı"haneıönündeki nhhm he- mirat yapılm,. olata)dır." 

Hazine hakkını ver· f Bir çocuk merdiven-
meyen sinema de11 düştü ve öldü 

l'uleuz tıilet istimal etmek sure
tile hızint:yi iırar eden einrrna 
hakkmdaki tahkikata de\ anı edil
mektedir. Yapılan tahkikattan sine
manın uırgiyi az \Cnnf'k için iki 
defter istimal etti~i tahakkuk etmiş-

tir. Aynı zamanda im •İnemamn hir 
bileti bir kaç «lefa ietimal etmek 
surctilc beledi)e re;;ımiııi '~ DaruJ
aceze \aridatını da ka!.mhğı ıınla
§ılmıştır. 

İddia) n naıaran bu 11111<·stıesc 
Haziran 928 tnrihinde Mi~rl Strn~ot 
filimini ~ti terirl..t>n 10 haziranda 
14,875 kunf'Şluk !Jilet btırfrttiği 
halclt• im hiletleri lıir lo.aı; dpfa 
ietiınal etmek surc•ti} le 650000 ~ı
rıışluk hir Hlri<lat temin etmişlerdir. 
Mtic S<senin H Haziran 928 lıilet 

sarfiyatı 3340 kuruşluk olduğu hal
de ı 1300 kuruşluk Lıir \nridat krı~
dedilmi~tir. Bundan ha~la Lu sine
ma 7 kuruşluk dam~e ımhı ıLakı 
icaheden lıiletlere 2şer kuruşluk pul 
yapışllrmak uretİ) Jc beher lıilc•ttc 
5 er kuruş kaı;rrrnı~ ••c ho) lclilde 
100 karnelik bilet istmıııl ey !ediği 
anla~ıl m ştı r. 

()ıc heri-~alark.cn 
Sabıkalılardan Ahmet evelki 

gece Hamalbe?.şında tütüne" Bel.i-
rin dükkanından öle Leri çniıp 

kaçarken yaknli nmı~hr. 

a1ıltlı. Pek drrin olmayan w ara 
c;ıra ,ı}armııı toprnğn ili~ti~i hu 
dcniı l'"r!ıa'"ııu geçmek o kudar 
nı<'~akketJı olmadı. Karliı ı_;.ahilc 
çıJ...tı, kurundu '" c. lhisu;ini py
di. 

(,ı•ııt> yıirüdü. Yük,wkc., bir 
tı pt) 1- '.iıktı. ~ilHl)Cl Sim on .ıra
da, i.a I'';' ıJan lıi ı nıl.u n ırı kc tıtfo,i
ıw Jogru geldığini ;!OrJii. 

Bir an ol<luğu yerde kaldı. Hc}
ecam o kadar kendiı-;İni heykele 
çevjnni~ti. Kar~ıdaıı ~den adam 
)3'.iUŞ pvaş ilcrliyorclu. Sanki 
) eni bir iklimt~ teneı.zülıe çıkmış 
gibi etrafı tetkik ve temaşa edi
yordu. Başını kaldırıp karşısında 

Simonu görünce şa~ırdı ve kahke
tini çıkarıp salladı. Simon nihayet 
hemcinsinekavuşmaktan mütevellit 
derin bir mahzuziyyet içinde kol
Jarını açarak ilerledi. Uzaktan 
gelen adamın üstünde bir balıkçı 
kıyafeti vardı. 

Karşılaştıkları zaman kucak
laştılar. Simon: 

- Ben Diyepten geliyorum, 
dedi, sen nerden geliyorsun? Ya-

Dün Adliye bina11ı dahilinde 
pek feci bir kaza oldu ve üç bu
çuk yafında bir Juzcağı:ı. beyni 
patlayarak terki hayat etti. 

Vak'a şu surette olmuftur: Pe
ri~an i11mini taşıyan bu yavruca
ğız annesiyle beraber adliyeye gel
ıai, ve merdivenlerden yıkan çık
mağa başlamışbr. 

Bir arallk Perihan annesinin 
elinden kurtularak merdiven kor
kuluklanndan aşatı bakmak iste
miş, fakat hu aırada müvaune-
siati kaybederek a4ağı dü,müş 
v«! yer mumer olduğundan beyni 
dağılmıf, ve yavrücak derhal öl
müıtür. Adliye doktorunun mu· 
ayeneainClcn eonra çocutun defni
ne rubaat verilmittir. Tahkikata 
vaziyet eden muavin Ra .. p bey 
çocupn annesi hakkında takibab 
kanuniyede bulunmal.tadır. 

:Antrepo buhranı 
Şehrimizdeki antrepcı buhranı

nın i:ı.alesi için tetkikat yapmak 
üz.er~ teşekkül eden komisyon bu 
giin saat iki buçukta ticaret bah
riye müdiriyetinde toplanacaktır. 

Komisyonda ticaret odasından ra
portör Galip Behtiyar b. l!caret 
bahriye müdürü Zeki maliye mu-
h ebat müdürfi Faik b. JeJ' bulun-
mahtadır. 

}nı, m 1-.111'? 

B.ılıkçı geni~ bir tf'beshümle 
~ııldfi. ~imon tt>krar sordu: 

- Ben Di}epten gcli }Oı um, 
.. en rıcrden geliyorüun? 

Balıkçı gene güldü ve • imo
mın a11faınadığı bir banin c•t rnp 
'erdi. Halhuk i JJU a<laının şima
li ! raıısadmı hir tr nsız olduğu
nu zannr•diyorthı. 

<Jıek i Si 111011 un sualini anla
ım:. gibiydi: 

- Hasnigs.. Hastings .. Dedi. 
Sinıon şaiırdı. Bu balıkçının 

hahsetti~i kasaba Jngiherede bir 
§Ch rdir. Ne münasebet? 

Simon kulaklarma inanamı
yordu. Saatını çıkardı ve balık
çıya kaç saatte oraya geldiğini 
sordu: 

- 1hree ... 

Üç saatta gelmiş.. Daima ilç 
saat ilerisi lngilteredir 

O zaman kendisini h1Uô Fran
saya ınüvazi bi kıt'a par93sı üze

rinde zanneden Simon yanlışı
nın farkına vardı. Demek ki bu 
yeni topr~ •Pas de Calais,, de-

1 terti atı. 

Sipariş edil ıni~ olan 
malzenıe 

gelınek üzredir. 
-

Şehrimiı telefon tuiıahnın 
otomatik hale ifrağı için muktezi 
malzeme A,•rupay:ı sipariş cdilmit
ti. Bu malzeme yakında relecek 
Ye derhal tuiaata batlanacakbr. 

Mukavele mucibince iki senede 1500 
abone otomatik olacaktır. 

Yakalaııaıı 
· Jıırsızlar 

Polia ikinci şubusi ve polis 
merkezleri hlrsızlan yakalamak 
hususunda munta:r.am bir aistem 
dahilinde çalışmaktadırlar. Polis 
ikinci şubesi yenideo Vahan ve 
iuk isminde iki hın1zı yakalamış
tır. Bundan maada Baye:ıit polis 
merkezi Bilal, Pangaltı merke:ı.i 
Mustafa, Emin önü merkezi Hik
met• isimlerinde üç hırsız daha 
yaldamı4lardır. 

Ceırhler 
Zorbanın biri 

Küçük çiftlik parkında oturaıı 
Cemil efendiyle baldızı Nuriye 
hamm bir aralık park dahilinde 
dulaşırkcn mavnacı 'Osman ismin
de biri kadına urlunhhlr ehDİf, 
Cemil efendi Oamna ihtar atta bu-
lunmuşaada öteki dinlememif, üs
telik Cemil efendiyi bısalJa yara
lamıştır. Cemil efendi hastaneye 
kaldırılmıf, Osmanda yalcalanmı,br. 

Kazalar 
Ezilenler 

Şof8r Ziyanın idaresindeki oto
mobil Beyotlunda Apoııtol iaminde 
bir gence çarparak sol bacat>nı 

kırmıtbr. Şoför yakalanmıthr. 

• 1705 numarah otomobil Baj. 
lar başında bakkal Hacı Nurettin 
efendiye çarpmışbr. Mecruh Tıp 
fakültesine kaldmlmıf, Şoförde ya
kalanmıştır. 

@ Unkapanında oturan Bedriye 
hanını Üsl<üdarda Tophaneli oğ
lundan geçerken otomobil altında 
kalarak ağır surette yaralanmış 

ve tıp fakültesine kaldınlmışbr. 
Şoför Sabri yakalanmıtbr. 

• Kumkapıda ohuan 7 yaşın
da Harikliyaya, Feyz.i Ati lisesi 
talebesinden Murat efendinin bin
diği bisiklet çarpmış ve Harıkliya 
ba,ından yaralanmışbr. 

• Üsküduda Selimi Ali mahal
leainde oturan kunduracı Namyak 
bisikletle Kuzjuncuğa giderken 
meçhul bir otomobilin aademesine 
maruz kalarak bacağından yara
lanmıştır. Meçhul şoför aranmak
tadır. 

Dlğelf' vak0alar 
Gazinodan kız 

kaçırdılar 
Şişhanedeki garinolardnn birin-

nilcn bof!azı kapamı~, İng1liz ve 
Framnz ı::ahillcri hirlcşmiı;;,. 

OJur mu İLc drğill 

Karşısındaki bir adamı artık 

he h<'}('anla goksüne dasıyor<lu? 

Balıkçı da U!t ~aatlık hir ) urü
yü~ten sonra, kaı~ısına çıknıı he
ni beı;;erden ıııahluk.u en lniytik 
lıir du::ıtlukln ),.ığrıııa lıa::;ıyoıdu. 

lngiliz i mini Lir kiığıda } al
dı: Wilyaın Hroun. 

lkiaj el ele verdiler. fünıon 
balıkçıya geldiği )Olu sordu ve 
lngilterey do~ru yürüdüler. Ar
tık üçer beşer insan kafilcrine 
tesadüf ctmcğe ba~lamışlardı. 

Karnlık hastı. 1lerde Hastmgs 
kasabasının evlerinde yanan la
!IlbaJarm ı§ıkları görümneğe ba
ladı. 

Bu sırada Simon yakın mesafe
den bir inilti duydu. O taıafa d~ 

[ru yünidü. Suyun kenarında her 
tarafı iple bağlanmış bir kadınla 
kar;;;ıla..,tı. Derhal çakısını "Çıka
ranlk iplrrini ç<Yalü. Siyah kısa 

saçlı, kırmızı dudaklı, daha ziya
de 1 pauyol dansozilne Lenr.cyen 
hir kadınl 

Sıcaklarda sinirler 

Bazı dostJar ve arkadaşları .. 
sıcaklarm cümlei asabiye üz.eri .... 
bir tesiri olup olmadığını soruyor· 
lar. Teşekküliti bedeniyemiz atr 
sında muhitin tcsirabndan en Ç~ 
müteessir olan cümlelerjıı başındl 
sinirleri gördütümüze fÜphc yôlv 
tur. 

Havanın bulutlu ve ağır oluflı 
lodos rüzgarı umumiyetle sinirll' 
üzerinde durğunluk ve •ıkınb 119-
ıule getirir. 

Lodoslu bir gecenin ilk eıeliı 
sinirlinin uykusu2lugu, uyusa WI' 
ağır ve sersem bir halde uyan~ 
ile tecelli eder. Sıcaklara geliatfe 
bütün uzvi yel faaliyeti üz.erin• 
durgunluk husule getirditi ıilıfı 
sinirlilerde de gevşeklik yapaf• 
McscJa bazı ruhi hastalıklarda nl
küs en 2iyade yaz sıcaSdnrın• 
gariiliir. 

Tarihte büyük ihtilallerin, h.,,, 
lerin ~ yaz ırıcak1annda dof" 
muflur. 

Derecei hararetin yorucu te ... 
rab altında dimici asabiyenin "'"" 
hiti tenbihleJ'c karşı has:!aııi,... 
artıyor. Taharrü,iyeti çojahyott 
.. ilokunma bana,, kabilinden fll 

ufak taarruz karşısında kavı• fJti 
kanhyor. Bütün bunlar ıneatıo .., 
sirah albnda kitn dimafuı mu..ı. 
dil rolünü ifa edemememulen Nıt
ka bir fCY detiJdir. 

Nitekim Jntihar ~akayli ele • 
ziyade yazm ıörölmektedir. Bil 
muotehirlerin elueriyeti nime" 
aini malihulyalar t .. ldl etmektedir• 
Sac:aiua tuirile artu deruai __. 
blaruun aevklle bayatlanna lıMati9I 
vcrtn bu adamlarda dcfttei ı..r.. 
Ht talaavvülitı mGhim _... U-
etmektedir. t-

Yeck namındaki mGelllf ıoo,• 
İntihar vak'a.ı \berinde etOt yap
mıt ve a:ıamr mikilan hulr .... 
hulmuttur. 

Gariner namındaki bir ,,.._ 
müclifi de delilitin auım1 o ..... 
ha:ıiraada artbjıoı iddia etmlftlt• 

Fakat bitü:ı bumılar kat'i d~ 
Malum olan şey 111caldann tubli 
asabiyetin teuyüdüdtir. '' 

Buna kartı yyılacak. mGcaclele 411 
basittir. Sinirlilerin yaan JM>JF•• 

nazır .sert ruııirlı yerleft rltmeleıt 
sabah, akşam aotuk sularla dut 
yapmalan, deniz banyolan almuı. 

maneviyetlerini sağ"lam tutmaları 

mühim biru yardımcı olur. Het 
halde beyhude ye.re meraklanmak 

ve tela., fazla ve lnzumıuıdut• 

Sınldann geçmeıi ile Habiyet t• 
zail olur. 

Dr. FahrettJo Kerlın 

de evclki gece bir vak'a ulmut ve 
neticede bir ubıtai belediye me
muru d6vülm .. tilr. 

Vak'a t~e ölmuthm Gaıılno
da oturan bir lıı:ız hariçten selllıi 

üç dört erkek tarahndan bir 
otomabile a t ı J ara k kaçmld 
stenmi .. ede orada bulunaıı b l r 

ıı.abıtai belediye memuru mani old 
istemiştir. Kızı kaçıracak olanlar 
bu vıı7.iyet kartıımda belediye m~ 

murunu dövmüşler ve kı:ı.ı -'• oto•• 
mobile atarak kaçırmağa aıuvafw
fak olmuşlardar. 

t E !!Ef§!!! !;§dlfll' 

Kndın minnettar bir nauı:-t:' 
Simoııa baktı: 

- Teş('kklir edPrimf dôdf. 
1e kndııı Sııııonun kim oldu· 

ğuııu, ne Simon ka<lınm kim ol· 
dugunu bilmi} orJardı. 

Bu Mrada karşıdan bir gurup 
dalın ~oriiııdü. llerkE> ~ımontt 

Ol'til'illlfi aldı. Fransadan rrf ldı{ti 
derhal ortalığa ) nplaıı bu cnuıı 

her gO} lcdiğini t:aıı kuJağıyJa di· 
nleyorlar ve hayratlerini ızlıar 

ediyorlardı. Simonda bir an cvv·el 
lngiltcreye kavuşmak ihtiya4'1 
\ardı. Bütün kalabalık Hastingao' 
doğru yol aJmaAa baıladı. 

Hastings meaeleyi çoktan ha· 
her almıftı. Şehrin yükaek erkAO 
ve memurini, Simona bfiyilk 
bir salonda intizar ediyorlardı. 
Orada Simoo tJ6refine eampanya· 
hu açıldı. 

};'ransa ile lngflterenin bid~ 
böyle bir anda, yılulan kasabala· 
ra C' olen insalara rıığmeJlt 
boylı· bır hadise tes'ite l&yıktJ· 

Halk Simonu alkışladı. Simoıı d• 
zeminli zamana muvafık hır ilci 

f6itnwdif 



z 
Kitap pazarı 

ılfoca · ._ 
ütıu rısıanın ne /.adar l üçiıl-
sını: fakra gırif tar oldu{!unu 
rı "'·. lll/ı muulıPdesmin al· 

e~,ı b 
rı ~d n " ::arallı millet, es• • (' dıi. . 
el.le ) aüı frızla elıemnııyet 
lcıe meşhurdur. /111 d rece 
,. f 11 rcmıakla beraber mac
.. ı&rı se11iyel rıni ındımıe

tlırın ellerinden #ckrıi :> a· 
<ır. "' 

llntoz 
" d anıen ve lutfen buna 
r ık/ · ı. J_ 

"'"' f'ı uir nıecmualarıncw 
tandaJ;i kıtap i:;tilılaAirıe 

e&Ordi;,lüm rakamları. nal;· 
ıs'ttı· 'b ~'llıdiİc 1 retk ol.u) uııu::: 

"ıi[ ı ora.ı;i dalıi.lirıde senede 
• )Oll C'ilt k" l ııap hatı ') ormuş; 
il :zr'cae her m.cı.cur iiç 1ciıap 
E )or. 

Der T. .. ki . . M u~ yede okımıak ılıtı-
d ı::ca~ıstanda olduğu gibi 

1 
l dı bi-de senede J1 mi-

tılt -
J:l" satı§. ol.mal. il:tiza ederdi .. 

İri 2S »ıılyon cildi satın al-
8<&" nıacarlar 40 müyon. pe

'{ediyorlar ki bizim para· 
lu,O<Jo rırvı. 1· de J cı iki . ıvvv ıra e r. nsan 
b" lıra haclar bir masraf. 
~ •:ıde senecle kaç cıer ,·azılı· 
la 1~Y?r ve aatılıyor? ltfelıtcp 
~ "1tuna edilmek üzre ticaret 

lrı 1 eser n~redildiğini bilnıi
~· Yeni bir kitaba u~sadüf 
·1rı ıı biimiı olun ki bunu ya 
~ dairelerinden biri hanıi

ıtınnııtır, yahut bir he
bi ~1'.Qrı göze aldırmi§tır. 

~.tarafa. bırakalım, :.ıarw· 
· b~mak bile istisnai bir · Bu .. ,.,___ ıu.. 

0,.k ·-.ıı .,.,.,ita e.scrden eMr 
V9r. Bi::: uf ak risalelere 

1 
ehemmiyet&iz bir ıarkı. nıec· 
~ ~dabi nıuO§crct kitabm~ 
l1ıii diyorw:. Hani iiç, be~ cı

ekk r:~kl,cp bir lügaı, bir tarilı, 
C trı.Jc, tek'11ik c.scri? 
;~11 fıkracıklarımın birinde 
rııta d b b L 1c· n a ir senede ta o u-
ıtaı,l ,. . 

arın mıktar ı,-e rıcv ını 
lftım B · . · u gün de Macans-

1111'·- d l . Pr -:ıur e en erı SU') ayım: 

ı ~ı <>vel. 1913te, 2,377 citl. 
111 • c 2.318. Sorıra istihsal bir 

1
lor ''Ü '· .• aı· 1 l r. IJıe ' ~ nnu nı ı a ıı•a J enet 

.J • rtılehet çok lwçiilmii§: 1,792 

l"lrilter,, Al "b" b"" ··ı ılek ...,, man) a gı ı uyu • 
11 etlerden balısimiz yok. Ou-
~,.1 "'t.Q.ıistiklari başımızı dön

••·• Si::;i sıkmama'/.· için on
llr tıak~etnıiyorum. Teral.·kinirı 

flt kuaptır; insanı yeti§tİrcll 
trı. ır. Kitap olnıaymca nasıl 

Yeti~ir t c ilerini:.? Vatanı-
o tel, tiih miincı•t•er t•arsa bu

~~ terıeı t•ür aleti tiirltçe clrğil, 
ı kitaplarıdır. Geri kalma

" en birinci sebebi kitapsız-
'· At 

u errılekctimi=de, her lwhl~ 
11 

t'e s:ırmısak titareti kiınp 
l"ıtıdan daha mühimdir. Oku· 

0 ~ltrıadıl,·tan sonra yazan da 
~l !tlenc"-ye, sinamalara, sü· 
~ bo~ para veriyoru:;;; liik~n 

.. 8elınt·e üzerimize bir lıasıs
J:ltqy!-'r· Biit!)Blerimi:ıde /,itap 

· il ~ılı bir metelik bile yuk
~ u f~le nereye t'llracnğı::? 

' ll" cinayet !§Uyuruz. D!r kuruyor. Buna acıl bır 

C. N. 
-="-===c--=:o==-~ 

f!..~~~ınelerde 
i.. ~koy cinayeti - Erenkoyde 
~ •ıın· 
l'e\rf• ınde bir genç kızı aldfi-

J\ ık Fikretin muhakemesine 
'tn kır ceza mahkemesinde 
~ . olunncaktı. 
eıa vek·ı· N ilta 1 ı usrct bey cinaye-

• eına d .. dd . llnıu· sın a Üsküdar mü eı 
hk ı bulunması dolayısi)le bu 

e.ınede · . - . d ıspati vucut etm n esı 
bıe~i .Halbuki başka iı.a da 
ıc"- fti, Bu yüzden muhakeme
a:~ 2.~ _oğuatosa bırakıldı. 

V ... L ~orun katili - Beşiktaş-
""flan • • 

• 

Mı rlıla~a nim 1 Çinde 
istiklal 

son 
vaziyet 

Parlamentoda 
gürültüler 

Beynelmilel 
konferan,s 

-Kahire, 26 ( A.A] 
Elmukattan gazetesi, sal hiyet· 

tar ve şay nı itimat bir menbadan 
vuku bulan istihbarabna atfen tan
zim edilmiş olnn İngiliz - Mı ır mu
ahedename projesinin başlıca şu 
ahkamı ihtiva etmekte olduğunu 
yazmaktadır. 1 • İngiltetEnin Mıs~r 
fevl.alide komiserliği büyük elçı
lik haline gelecektir. 2 - Ecnebi 
kapitülasyon la r ı ilga oluna.~k 
ve konsoloshane mnhkemelennın 

salahiyeti muhtelif mahkemelere de
vredilecektir. 3 - Ekalliyetlerin hi
mayesi hakkındaki mutalebattan 
Jngilterecc feragat olunacaktır. 4-
Tecavüz vukuunda Ingiltere, Mısıra 

1 ve bilmükabele Mısır lngiltercye 
muavenet edecektir. 

Elmukattam, lngiltere hükume
tinin böyle bir muabedenin, Mısır 
paralimentosu tarafından serbeıçe 
tasdik edilmesi hususunda ısrar 
etmekte olduğunu ilive edivor. 

Zinoviyef affedildi 
Londra, 26 ( A. A,] 

Moskovadan bildiriliyor: Komü
nist enternaayonalinin eski reisi ve 
1924 senesinde amele fırkasının 
sukutuna ..sebebiyet vermiş olan 
mektubun muharriri Zinoviyef af-
fedilmiştir. Mumaileyh, komünist 
enternasyonali bürosunun, garbi 
Avrupa kısmının reislifine tayin 
olunacakhr. 

Mussolini tay)"arech 
Rimimi, 26 (A.A) 

M. Mussolini, pilot olarak ya
nında M. Balbo ve M. Maddelena 
oldufu halde tayyare ile 2000 ki
lometrelik bir teftiş icra etmiş.tir. 

Pariste ye1ıi tevkif at 
Paris, 26 [A.A] 

Dün gece komünistlere ait bir 
~ok binalarda taharriyat icra edil
miş ve kızıl cephe katibi tevkif 
olunmuştur. 

Moskovn, 26 {A.A} 
Tas Ajansı bildiriyor: Çinin, 

Belagovechtcheuşl kpnsolo hanesi 
erkanı hnreket ederlerken eşyalan 
ar sıada 42 tüfek, mühim miktarda 
kurşun, 10 libre albn, 20 libre gü· 
müş ve S0,-000 Ruble bulunmuş ve 
müsaöere edilmiştir. 

Nanken, 26 [A.A] 
Cin-Rus ihtiiafmln )ıallj için 

girişilecek müzakerata beşlandığı 

bildirilmektedir. 

Bulgari standa 
bir zelzele 

Sofya. 26 [A.AJ 
Şiddetli bir zelzele Çırpanda 

mühim hasarata sebebiyet vermiş-
• 

tir. 

Ekvatorda da 
New-Y ork, 27 (A.A] 

Ekvatorda bir zelzele, 60 kişi
nin telef olmasına sebebiyet ver
miştir. Moyurgo şehri hemen he
men temamen harap olmuştur. 

Tambilloda azim hasarat vardır. 

Japonyada da 
Tokyo, 27 [A.A] 

Tokyo :ve Yokohoma da duyu
lan ve halk arasında panik tevlit 
eden zelzelenin merkezi Tokyunun 
30 mil cenubu garbisinde kaindir. 
Burada 1923 senesinden beri bu 

kadar şiddetli zelzele lıissedilme
miştir. Kamakura sayfiyesi yakı
nında topraklar çatlamış, yanklar 
hasıl olmuştur. Bir çok kimseler 
yaralanmıştır. Hükômet melcesiz 
kalanlann im dadına yetişilmesi 

için acil tetbirler almışbr. Bereket 
versin yangın ZlJhur etmediğifıden 
hasarat e hemmiyetsi:ı.dir. 1 okyo 
ve Y okohama yakınındaki şimen
difer münaka1nh muvakkaten tatil 
edilmiştir. 

---
Parist 26 (A.A] 

.Meb'uıran Mecli5iode M. Bart
hou, mediain devrei içtimaiyesini 
kapatan emirnameyi okumuş, bu
nun üzerine komünistler ile radi
kal sosyalistler ve Alsaslı meb'u -
lar, meclis içi~ affi umumi kaD -
ıwn~n kabulü mkanının bu suret-

münseli11 olduğunu ileri sürerek 
ddetle protesto etmişlerdir. Sos

yalistlerden Blum, meclisten hü
kuoıetin kusurunu örtmemesini 
ric etmiştir. Zapbn kabulü r dde
dili ikten sonra meclis reisi, bunu 
kabule meb'usları teşvik etmiştir. 

M. Blum, ayan meclisi borçlar 
hıikkmdaki itilafların tasdiki hak
kında bir karar vermeden evel 
meclisin kapah1masmı emretmek 
hayret verici bir tetbir olduğunu 
beyan ederek protesto etmiştir. 
Nihayet meclis, el kaldırmak su
.rctiylc ı:aptı kabul eylemiştir. Cel
se tatil cdilmiftir. 

Paris, 26 [ A.A J 
Hükumet meclisi meb'usanın 

devrci içtimaiyeıine nihayet veren 
kararnameyi mecliste okumuştur. 
Bir çok bati~er, şiddetli protestoda 
bulunmqlardı r. Meclia 252 reye 
karf1 279 rey ile ı:abıtnamelerin 
kabulünü reddetmiştir. 

Atinadiı ko1niinistler 
Atina, 26 [ A. A.] 

Atinada 18 ve Dramada 10 ko
>nlunist tevkif edilmiıtir. 

Sovyetlerle barış11uı 
Londra, 26 [A.A) 

Salahiyettar mahafil, İnğiltere ile 
tekrar münasabat tesisi hakkında
ki Sovyet cevabının bu sabah ha
rifiye nazaretine gelmiş olduğu 
z.anrunda bulunmaktadır. önümüz
deki haffiı zarfında Londraya bir 
R11s mumhasmm gelmesine inti
zar edilmektedir. 

-
Berlin, 26 (A.A] 

Diplomasi mahafili, beynelmilel 
konferansın neticeleri hakkında 
son derece nikbin bulunmakta ve 
murahhaslann cemiyeti akvamın 
l::ylül içtimaindan evvel üç hafta 
vakitleri olduğunu ve bu vaktin 
siyasi meselelerin ve bilhassa Re
nin tabliyesi ve bir tetkik 
komisyonu teşkili meselelerinin 
halline kafi geleceği mutalaasını 
serdeylemektedir. Hükumetin . va
ziyetinde tebeddül yoktur. Reıch
tag Renin temamen tahliyesi hak-
kında kat'i bir itilaf husule gel
meden evel Y oung planını tasdik 
etmiyecek ve vekaleti 1635 de hi-
tama ermiyecek olan bir tahkikat 
komisyonunun her projesini red
dedecektir. 

Berline Tagb1att, gazetesi, Al
manları M. Briand'ın siyasetine 
itimat eylemeğe davet etmektedir. 

Bir transatlantik 
New·York, 27 (A.A) - Bremen 

'apuru, yarı geceden biraz ~ı 2 
hinden fazla yolcuyu hamil olduıttJ 
haıdc Almanyaya mUteveccihen Bro
oklyn den hare.ket etmı§tİr. Kaptan, 
Perşembe guııü saat albda Şerburga 
ayııı gün de saat 11 de Southamp· 
ton a ve ertesi sabah Brcmene va· 
Tacs~mı eüylenıİ§tir. 

1i11aıro. sinema 
Bu akşam 

Millet: 28 Temmuz Pazar gUnil 
akşamı lİnkiliip tiyatrosu) tem illeri. 

(ÜçUzler) vodvil 3 pnde 
(Beylerbeyi musı".:i heyeti) tara· 

fındnıı kon~cr. 

İrtihal 
Türk maarif cemiyeti tlllehe 

yurt mtidürU h:ıfız Nuri bey refikası 
ve Hanı idi~ c knn özörtlndc mlilu
zım Se1.0i heyin valdesi Habibe 
7.1tğfn lıanı nı irtihali dnrinaim edup 
cennzcc;i Cuma guııiı bir çok ehihhn ve 
tnallukntı tarafından kııld rılarnk 
Eyiipteki nileleri kalıristnııııın def
nedilıni;:tir. Mevl;ı rahmet e) leye. 

Avam kamarasında! ~ 
Londra, 26 [A.A) 1111 

Avam kamarası bugün içtima 
devresinin son celsesini akdetıne
ktedir. Yanndan itibaren bqlıyan 
yaz tatili Teşrinevelin 29 una ka

Muhtelit Mübadele 
Komisyonu Türk Hey'eti 

Murahhasası Riyasetiııden: 

dar devam edecektir. 

İngiliz genıisinde 
Londra 17 [A.A] 

Yunan ıevahili açıklarında en• 
daht talimleri yapan Devonshiro 
namındaki 10000 tonilatoluk 1ngi· 
liz kruvazörünün büyüp topların-

L dan biri patlamıf ve tiddetli bir in
filaktan top kulesi berhava olmu
otur. Mürettebatın bir haylisi ya
ralanmış ve biri zabit olmah üz
re 11 kişi telef olmuştur. 

Küçü telgraflar 
Pari , 26 (A.AI - .Fire • Gr~st 

namında 7 metrelik yelkenlisi ile 
55 a,ds ~alııız başına devri alem 
seyalıatı )apmış olan ve dün tlavr~ 
avdet edrn Alain Gerhaut ya LeJ· 
yon donör nişanınm üçUncü riitbesi 
\lcrılnıi~tır. 

• Bruxcfüs, 26 (A.A) - BcJ~j
ka iıukOmeti Lahinin tar,ııirat komıs· 
) onunun içtima ma~alli olarak in ti· 
lınhını kabııJ etmı~tır. . * Berlin, 26 (A.Al - Ba \ekıt 
Mullerin sılılıı vaziyeti hakkında 
alınan habt>rler daha ziyade e.nıni· 
yet 'l'rici bir mahı} ettedir. * H , r, 26 l A.AJ Alaiıı Ger· 
bault saat 18 zi kır l geçe Jimans 
girmiştir. 

* ut , 26 {A.AJ - Paristen 
µ<len ek prc ~ oldım çıkm ~tır. 2 
kışi ~ır arnlaumı~tır. 

• B krr , 26 [ A.A I - Ayan 
Oclisı ınuha ı:hei umumiye lıut.çc 

Jll •• • k 
kontrolu , e gtıınrlı.k tanJe ~ anun· 

( Çengclkoyünde Hm uwaşında Mustafü) inıza:;ile mektup gondcrmiş olan zatın Beyo~lunda 
Tokathpn Oteli kar;>ı mda Muhtelit Mübadele Komi yamında Tıirk Hey'cti Muralılıasası 

Riya t•line şahsen muracuat eylemesi. 

Karaa v aç nıüessesatı kiitihi 
mumili~inden 

BUi' 
Muhterem halkın na::a~·ı 
Şehremaneti buz bayilerine ait depolarda ihtiyaca kafi buz )Hılun

durmadığı anlaşılmaktadır. l\lücssescnin buziabrika. ı t"ln n ihtiyac-ını 

(B 1 B ı)temin edecek derecede buz çıkardığından lıerlıangi 
O • Ü bir s~beı) ve helıane ile buz buhuınıadığı veya hnlu 

nanıadığı şeklinde ileri siıı:lecek id(Jialara ıııuhterenı ehalinıiziıı jnan
maınası ve i~tenileıı nııktarı yok cevabiyle reddeden ve buzun kıyye ini 

(-.• ~Ç K t ) fazlaya satınak i te} en bayilerin ... • uruş an i~ iınleriniıı atideki numaralara 
b ıııeıı telefonla bildirilmesi muhterem hal:kıuıızdan elıcınmb etle rica 
olunur. • 

Telefon uıuara ı: 

Es 

iki bin vagon gön
derilebilecek 

.... 
25.7.929 

Artık her tarafta .mak ı manu e La§
ladı, dıı~enlcr d niıyor, l..bylunun yüzü. 
de ~lu or. ]) ncbılirki hu ene ('O nı 

mnh ul eren y krde bırc b 'uı 
mı~ı r; c yı ad ledılen J rl rde l8t' l11rc 
on ili onbe e kad r ıuah u alııım ştır. 
&N:ıya her un bıı~day \C arpa dm k· 
te 'e dıı~ ·ne ı: re 370 d n 4 .>O kunışa 
kadar pj)nsa bulnuıktadır. Bu in ta 
nazar dıkkatı cahp hır ııokta \ard r: 
Ilo Tll)a ile lstanbu nıkabet ımk!ııı 
)Oktur, cl,e ın 1 a la u hıTha bu k ı · 

lumlızim zararına olacaktır. halbuk b k 

eın ' ktır Bina· 
enııl )h Gumrul..'i r tedlı; ılfih nı \C 

1 taııbul Şchrcuınn tinıu } r1i n ali ra 
knrşı lC\ t"CC.Uhk4r o ma nı aod.ur. 
Eğer hu mhet lemin edılcbılir e Eskı t'

hir bu 6«"n l anl ula (1500 ilii 2000) 
ugon mal se\k edebıleccktir. 

Eskı ehrin muhim hır d rdi de de
min olu nakfüe tnrıfcsidir. Bu tanfrnin 
kilom tre ıtıbtınle olınnm:ı bu h:ıvah
nm her turlu m Jz mede rekabMıne 

mani olmaktadır. Dcmiryollar adar !llinm 
bu cibetı naı:an di.kkatc alarak yerlim& 
udın idhal edilen eşyaya rekabetine ve 
bu mücade.ledc mağlup olmama ına me}· 
dan vermesi lizımdır. 

Bu husustaki tetkikatımı diğer hır 
mektubumda ariztt amı~ yazacal;ım. 

Ziraat kooperatifleri için tetkikata 
ibaşlanmı§tır. Bu acnc her halde bu t& 

tebbüs ilerlemiş olacaktır. 

Taşrada 

• Dursa'da kam mahşutii - Ge~n 
yıl ya§ kouı borsaya 3 haziranda grlnıo
ğc başlamıştı: bu yıl lıaı!angıç 10 hazi
:randadır. Aradaki yedi günltlk farkın 
eebebi havalardır. 

14 temmuz '929 aktam1na kadar but' 
eada satJlan 1111 koulmn .,-okunu: 889 
929 ~ilo 8oo ~ır. Bır hafta kadar 
daha koza gelecoAiac göre mıktaruı 900 
bin kilojU ~ muhakkaktır. 

lJa:.bu'ki geı;en yıl l4 1cmmuz akşa

'mınıı kadar borsada 77 l 987 .kilo 350 
gram koı:a saiılon~tır. 

Du yıl malıııul fa lıılıt;ının ııeh hi; 
ycrınin Ye dut )ııpra L:ırının ~klllf)udur. 

Şu takdirde eyı hava ile uç dört yıldır 
oda ve borsan n lınlka yuz bınlITce fı. 

dan tevzi etmı§ scmerlmnl gosten)Or 
demcl.1ir. 

Geçen yılm wnwn! • vuati fi atı • 
130 032 kuruş tken im 1 mıı l42,S07 
kur tur; aradahı fıat f. k kouı mu tah
silleri lehine tahkkuk etmış dcniektn: Şu 
takdirde geçen ) ti bu ne l dar kw:ı 
nıo m ~tekctim~c \erdiği et 77 , 
987, 350 darp 130,032 l,007,131 lira 
56 luru, bu yıl i c: 

883,~800 darp U2,30ı l, 25<>, 
892 lırıı 56 :kuru tur. 

Şu takdırde yıl ciun al( ma kadar 
koıacuık memleketumze g en ) ıldırn 
250,161 lira fazln ıır.r bırakmı~t r. Bu 
halkımı lehine hır ~tır \C ı tılildı 

\llZİ) cıimizı dahıı duzgunlcştirını tır. 
@ Bır gunlilk \-ak'aljllr Akhısara 

tehi Selendi kı )ilııdou Y~uı 1brabim 
oğlu Ba.."111 11 ol lııren ıki k"~i ak!lllDm ş
iardır. 

Ab.lıisıır tutun mlıL.;arı su memuru 
Rıfkı cfendı}'İ oldurm im ki~ yı:kıılaıı· 
mıştır. 

Malatya~ l in ıni. arahyan iki kişi 
Adliyeye ,enlnıı~erdrr. 

Allı§ hirm Derht'nt kö)unden Ali oğlu 
Omerı oldflren bir k.i i Adliyeye \Cfil • 

:miftir. 

Istan])ul trann ay 
şirketi 

oıobas servisi 
Müdiriyet, Be.,.:ktı ı MaçL.."tl ta· 

Tildle Be)Oğhına nıpted n bir 
otobüs en ısı tt ; c. dildiğini 
ınuhtcrem ahafüc ilun eder. Bu 
er' İ& Be iktaı;; ' pu .. i keleBİ "a

sıtusilc Heyot:ıJu Jle Üsküdar ve 
Buğuziçi hcynindf' en serı 
muvasalayJ te.mln 
edecektir. 

HAHEKET VAKlTLERf 
Bt ikta ta: lhlaınur cadd inin 

ko~esi (Şirketı Hayriye 
iskelesinden 150 
metro mesafededir.) 

He) orıluııda: Ilarl İ) <' ıne) danı 
}farbi) e hareket lıcr 1 O dnkikndn • 
hır <fı-.fa. 

SEHVlS 
tkJ 1•ınınde bir bok.söru öl-

d.ini c maznun bulunan Rahmi 
ed~ ınuhakemesine dün de· 

llntjıl~q ve iki şahit daha 
fty '.tir. Bunlar aleyhte hiç 
lldu :~Ylememişlerdir. Müdafaa 
bırakçın ınuhakeme başka gü-

)arıııı kabul etmi:.lir. Medıe, zımat 
kredısı cemiyeti ihda uJen kanwıu 
kabul etmıstır. * Mo kova, 27 [ A.A 1 . Ta~ 
ajan ına nazaran, bir çok . Am.erıkalı 

ua) i \C ticaret ınüınessıllerı ele~
~:o teknık i!;'lere, otomobıl ve çı· 
ınento iı'na1iııe ait bir takım teklıf

.lerde bulunmu~lardır. 

Gündiiz 
Gece ve gündüz 

]904 
607 

Beyoğlu 
,, 

Kiralık kargir hane ve i:lükkun l B e ~ıu ıı h • h k k t-""" 1 { S d• nah et ııulh icra ındaıı: l\talıcure 

'fatiJ gtinlcrinden mada aat 1 
dakika 30 dan ""aat 21 re kadar 
Cuma ve tatil günleri saat 7 da-

ılınışhr. 

lıa l<a nınıiarııı poli 1iği 
ı:tı~ınlar birliğinin, arzu eden 
~ b:ıpoJis meale~ine ait ted
'c•at unmak üzere vilayete 
'lnhırıta bulunduğunu yazmışbk. 

'P v \bu rnüracaabna henüz 
ll•ta ;rı ınemiştir. Mamafi bu 
'bi 

111 
etkikat yapıldıktan sonra 

~or. uvafakat verileceği temin 

l.ıitlik 
~~n bu husustaki m üaadeyı 
cie,.1h sonra birlik merkezinde l 

•ne açacaı.br. 

* Moskorn, 26 JA.A) - ( Sov· 
et kanadı ) ta}} arcsi, Londr~ A~ro r ltlp tarafından Hlkİ dt1'1Ct uzcnne 

?ı~oskorndaıı yolunu tebdil etmek 
mti nadesini alını tır. Romadan Lon· 
drapl uçııcaktır. * Ne"-\ ork, 26 (A.AJ - Sabık 
1\tebikn Reisi cümlıuru ceneral Plu-
t.co Galle", tltiıı ukşıı~ ~v.rup ?a 
mutt pu;ılı n \ ııpura hınmı)itir. ( e· 
lll r:ıl, tcda\ i cdilm<·k ıizre .Fran:ss 

ıınt1Jr) onıla. ıuJ u b r ne ıirnıek 
ı~ etındeılir. 

Aı.-ıülh "d" · kfı " "6 u ı nnı ı u a 1uuıım ı 11u ann ı sam va mute- .ı.· d · 
velli ~makamlığmdan: 8cfiktaşta 6ın en : Madam J'O!a ko!tantııııdının 
Akaretlerde 49,10/ nümerolu hane- be oğlunda huscyın a~ matıaJJ .. mdeılba 

Jule 1-3 12, 20, 29 32 mükerrer 32 aokağnıda (72) numaralı hanede nıuki· 
37, 43 numaralı dakkinlar bilml- .ısaan ~-adam Kiryakice, anğıliki, Marika 
zayede icar edilece~nden temmu- Ye hırısto aleyhlerine ikame ettiği lıalei 

10n 18 zinci perşembe gününden ~ <la~ ının . icra. kıb~n m.uhakl'" 
itibaren yinni gün müddeti al • me.s.ınde uyuıa mlesmc dair .sadir olan 

Ü deye vazed ı · Ü e T ~nı 24 · 1ll&D • 929 tarihli karar muddei 
":. zaly~ ve daha ziy°ı:J'e r~alu a Pt ale}hlmadaın Marikanın ihınetglhının 
o .. n a ma h r et' '·--bil teht:.ıı. rilın · lmak isteyenlerin Ağustosun 7 nci meç u 1) 1 

WUK." c 4"6 etti em!f 
a arşamba pnfi nat on ii e kadar olduğundan bermucibi talep bir ay müd· !..halli meıtkurde 54 numaralı ınü det le ili.nen tebligat icruına karar 'eril· 
t elli Kaymakamlığına ve yevmi mıs olduğundan tıırıbi ilindan itibaren 
.=-ürun .. at on üçünden onbe- bır malı zarfında hukmü meıkQr teımizı 
p.e kadar iatanbal Evkaf müdüri- da'a edılmedlği ta'ktırd hOküm keslıi 
yetiade idaıa e.acümenioe milı'ac:aat ut"iyet edeceği tebl~ mallamıu katın 
etmSeıl. olmak tberc Hin ohnnrr, 

Fııımıı Alı}c hanıma aıt olup bilıııü· 
Zll)t~t: funıhtuna izın vcrılcn Çt·ngel 
koyundc l:laTtJ:& ba~ında Çakal d~ında 
atik 2, cedıt 13 numaralı ahşap iki kat 
bir de lıe ik ortu undcn ibaret \C dı~r· 
da ayrıca mutb..ılı ve ahır ve uşak oda. 
sını hnı yedi oda. bir buyuk ratı ııra ı, 
iki sofa, üç abdcshano iki dönUm bah~c 
\e eşe r mu mire ve yakınında elmalı 
su} unu ı ılıte\i bir bap koşki.ın indcl· 
mu 735 lira)& talıbi zuhur etmış 
ise de.oin on beş gün tomdi· 
dinl' k rar H'rildığindcn \C 14 ağustos 
929 nha gtınu saat 15 te ihalei ka· 
ti} uı ıc..ra kılınacağından talihi o4.olarm 
kıymeti muhanımoneai 700 liranın yüzde 
on nisbdinde pe) akçasını hamılcn SuJ. 
tanahmet sulh icrasına müracaatları. 

kik 30 dan sabahın 1 ne 
kadar Cuma rn tatil t,iinlcri 
hareketler her 7 dakika bir defa 
vaki olacaktır . 

Servis ~üratJi ve rahattır. 

J tanhuJ, 21 Temmuz 1929 
Müdirlyet 

z 3 y i 
1341 Tarihiude haldcettirdiğim 

Asi) e yazılı muhrumtl :zayi e !edim 
Lir gBna cşhaa ve safreye kartı 
dcynim >oktur zuhurunda hUlonu 
olmadıtuıı ilan eylerim. 

Bt oAlu Feridı) e 56 No. haneJe 
k n \ 'te bint Zi)a 

} ·epedecektir. 



Tarihi ıelrilıa: 11 

Nihayet, yedi günlük meşakkattli bir 
yolculuktan sonra (Kuba) ya vardılar. 

Kemalettin Şiikrü 
/Tarihri "Emile l>r.rnıf!nglwm" in kitab111dan naJ.:l,,Jilmiftir./ 

Bir gün akşam geç vakit Mu
hammet Ebu Bekirfo evinin kapı
sını çaldı: 

- Haydi .. Hazır ol.. Gidece~iz .. 
Dedi. Ertesi günü yola çıka

caklardı. Ancak Mekkelilerin, şüp
helenerek kendilerine bir fenalık
ta bulunmalanndan korktuklan 
için işi gizli tutmak lazım geli
yordu. 

Hatta Ali, peygamberin amca
zadesi olan bu yaman dellkanh, 
ertesi günü akşamı Muhammedin 
yeşil mantosunu arkasına giyecek 
Muhammedin evinde onun yatağına 
yatacak, bu suretle şüphe eden 
olursa onlara karşı kendisim Mu
hammet olarak gösterecekti. 

Arbk endişeler, tereddütler 
ortadan kalkacak, İslam ya t:ıaıa
men muzaffer veya tamamen 
mağlup olacakta. 

Muhammedin Mekkeden firıırı, 

bütün ihtimamlara rağmen belli 
oldu. Arkasından koştular. 

Muhammet ancak Ebu Bekirın 
yardım ve himayesine güvendi{ci, 
iltica ettiti Büyük Allahına olc;ı 

imanının kuvveti ile mu~kkipleri
nin elinden kurtulabildi. 

Yedi günlük m~lckatli bir 
yolculuktan ·aonra Yeıribe yaklaş
blar. ilk köylerin hlMluduna girdi
ler. Firarilerin arbk korkacak hiç 
bir feyleri yoktu. Civar kabileler
den birinin şehi olan ( Büreyd e) 
maiyeti halkı ile beraber Muham
medi karşıladı. Esasen kaç gün
denberi onu beki iyorlardı. 

Esmanm zevci olan Zübeyir 
Suryadan gelerek Muhammet ile 
karşılaşt ı • Ona ve refiki Ebu 
Bekire yeni ve temiz li b aslar 
verdiler. Rebiül evvelin 12inci 
paıartesi günü (Kuba) denilen mev-

kide bulunuyorkrdı. Burada kendi
lerine Ali de gelerek iltihak etti. 

Ali Mekkeden iki gün sonra 
kaçmı'f, yolu yayan yürüyerek ve 
geceleri yürüyüp gündüzleri sakla
narak yorgun ve bitkin bir halde 
(Kuba) ya gelmişti. 

Kuba, yüksek bir tepe üstünde 
bağlık bağçeJik, güzel bir yerdi. 

Muhammet burada dört gün 
kaldı ve ilk islim camiinin esası 
burada kuruldu, temeli burada 
atıldı. 

Nihayet Cuma günü cemnatla 
kılınan bir namaz, ilk Cuma qn-
mazını müteakip eserin bieıayctin

de yazdığımız, lafı.il ve taP.vİr et
tiğimiz şekilde büyük merasimle 
Yesribe, bilaahare ismi deği niş 

ve Me ine olmuş olan şthre &irdi. 
Bir kaç gün sonra da Sadık 

(Zeyt) in himayesinde olarak Mu
hammedin ailesi efradı ve Ebu 
Beldrin iki kızı Ayşe ve Esma da 
geldiler. 

Bunları Mekkenin l::i:tün islfır.
brı, bütün mü'minleri de ta'kip 
etti. 

Arhk eski vatanda Allnhın 

biTliğine iman edenlerden kimse 
kalmam.ıştı. 

Muhammet ile beraber Mekke
den Medineye gelenlere, hicret 
edenlere (Muhacirin ) denildi. 

Muhammedi kabul eden, onu 
müdafaa ve muhafaza için yemin 
eden Med,inelilere de (Ensar) ismi 
verildi. 

işte ma'ruf hıcret vak'ası bu 
suretle olmuştur ve biz.im mevcut 
olan Hicrri senenin mebdeide bu 
andan başlar. Hicri sene, İslam 

devri için esas kabul edilmiştir. 
Sunuda Ömer, halifeliği zamanın
da vaz'etmir, 

Vakıf akarlar 
müdürlöğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 Çenbcrli taşta molla fenari nınhallcsiııde hoyncı ol,at:ıııda 3 • 5 

No. hane. 
~ Balatta tahta minare mahallesinde ) eni yol soka~ ndd 67 • J 03 

No. hane. 
3 Üskudarda selimi\ ede harem iskele inde. 15 ve 17 :\o. il.i dııkkiin. 
4 Gnlntada hacı anin mnhnllc inJc azap knpıs'. soka~ıııda furun 

uzerindc: oda. 
5 Cskiidardn harem i kelı· inde 5, 7 o. nıaklup ard ) e. 
6 Ka mpa~a la turalu lıJIJ:ı oka~ nda 23 • 23 To. ar a. 
Muddl'li nıüzr.ıH·<lc: 16 Tcmmuı 929daıı 1 Ağustos 929 Çarşamba guıılı 

sant on durt Lu~·ui:!a hadar. 
Bnlı'ida muharrer emJal. l,irn) a \ erilecl·~iııcl<'n muznyede \ e \ azolunmu~· 

tur. Taliplerin 'e\mİ jfıııl<' olan son gııııuıı ant on dort huı,;ut:rıma hadar 
şnrlnnınt·~ i oku mal, H' lemiııntı ınurnklrntı• ita rdereı, muza' ede\ e iştirak et· 
mek l 1n· htanlıul E\l,nf mtııhlrltığlindc \akıf al.arlar nıüdıırlııihıııc mlıra· 
caatları ilan olunur. 

E" af 'c nıustenıilatı lınl.Joııdn ınnlumnt alnın), İşf('~ enlc·r l'u mlı ddf't ıar· 
fıncfa rniızn~ edt- odnı;ına ınıırnc,ınt c·dereh cc-rı misil rnpodaf "l r,ım·lıilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek eınlak 
Asma ahında ..-debi o~lu Alieddin ınalıallc:ıi:u.!e tahm: soka~uıda 

S · 7 ~ o. 1ııhmis hanı ııanıile maruf dört satıl:lı 'e 1 d <r ~sthı bir r 
sala) ı nıuı;teınil nrdı)l'. 

Muddet : 29 Tem.muz 929 J'azarte&i !!Ünü saat on dq~l Jı:.ıçı.ıf!a kadar. 
Yıruıi ~ün rııüddt>tle ilan edilen balü8a muharrer em akin pazarlıkla 

kiraya '<rrilmr ıne Encunı<'ııi idarece karcr vcrilın'i~tir. TaliP,le"f ~Aflnaıp~ri 
l->kuınak \e fenıinat ita ı>de.rek irara ait taleplınini dermiyan F>.:!trpek jç}ll 
btarıbul Evkaf müdüri~ f'tinde 'ııkıf akarlar miidurHı~üpc [puracaatları 
ılan olunur. 

lwsaf '" mii~ cınilatı lınkkında nıalünıat almak istı;:yenler nı"zıt)ede 
oda ındaki l'ı·rı qıı!o.il rnporuııu okuvabilırln. 

Ticareti dahiliye gümrliğü 
müdiriyetinden: 

Numunelik mensucat parçaları 
Etmakinesi 55 adet 
Emayye kase çaydanlık tepıi ve saire 
Boyalı teneke kutu 
Teneke süzgeç 
Galvanizli teneke tepsi 
Teneke leğen 
Altı teneke üz.eri camlı kenan demir tepsi 

1 
1 

2 Sanslı~ 

11 Sandık 

Et makinesi 13 adet 2 Sanda& 
Hurda soba aksamı 1 Kafes 
Gürgen tahtası 2 Adet 
Demir tuğla baskısı 1 Adet 
Keçi derisi 2 denk 
Baladaki eşyanın gümrüklerce satılmasına karar verildiğinden taH

plerin Cumartesi ve Sah günleri lstanbul tkareti dahiliye gGmrltA 
müdürlü~ü nt. ~ koPı:ııv-.-un.l m'.ir:ıcalatan ilin olunur. 

27 Tennnuz 1929 kaınbiyo, nukut horsasi fiatlar 

~-

Nukut 1alıvilat 

l ln"'iliz lirası 1016, 2 1015 75 l=' ~ı 1 T•nip (A.ll.. 
1 Amerika dolar 208 208' '< ı:: 
20 l"unau drahmi 53 53 75 o Q., 2 .. (l>.F.) 

1 Alman rayhı mark 49 75 49 75 -o 
;- - 3 (t'J) . c ,. 

1 A\U&l)a ~ini 30 ıso 

20 l ry Rtlmıuıya 24 5l 21 50 Gnl:ıln lnhtrlarz D. Y. 

!?O 1 ,.\"Jl Ilu\gnr 29 50 2') 50 lrt:mbul lramv11y Ş. 

J l'c·lemek florini 82 r.c 82 50 Hilıı. Dok. A.nı. 

20 Fransız frankı 163 50 it>~ 50 f 11kiidar-Kndıköy Su 

20 llal)&D fü·clİ 217 217 f•tıımbut anonim .. n ;;ıı n 
20 Kurun Çrl.: l•lmnk \22 50 122 50 l<"r~li Maden 

ı Çıı:unc•tf,, Ü\İ)Ct 
f:? 50 //isse s~11edatı 

l ?lptl l.c•hi~lnıı 22 Sll 

20 IJ!nar l ogusla,·ya 74 50 74 50 J. 1 nnl o•I -20 Relrika t'rankı 114 111 - P.!ıiJ!la İliL:ır. l'llilli ~, 

l PM<cta ı~v•n>• 291 2') 251 c 0Pnınnli Hk. 
20 lniçre f'raolu 790 ~ 

lif illi iktisat Bk. ~ 
l l\lr.c-idi)C ;- 1'inıret \C 1!3011 ., 

E•nnf H!:. 
Çek ~ Şırkcti Hayriye 

Londra l lsterlin 1016 
• 

!'ıh)ork l ı.iık r.. l>o. o,:7 ~l 
Pnrftı ,. frnnk l. • 7 
1ilnııo 

lh-rliu 
ı;.,r,ıı 

Hriik d 
ı\mı.tırdaın 

" 
" 

1 in•t 

M:ırk 

" ı~, .. 
,, Hf'lga 
~ Florin 
•• 1 raulı 
., hurun 

9 12 
:.-: 00 

(ı5 87 
3 43 
ı rn 
!! 47 

0,47 81 
]!: w 

9 ıs 
2 (10 

65 87 
3 13 
1 IR 

., 1rmrıu 

llıı.lir \llJ orlnr. Arı 

~ An.l). l. ) olu 

• " " .. 100 
l\hırlan)B·Burea <rıı .... 

"1 ~nrn•un f:, bil 
~ "t 1 rarU\11y 

=. 'I Ürkiyc nıilll 
~ rs ittihat .... 

22 75 22 

<'inr•r 
p~ 

\ i~ann 
ladrit 

\ ftl\'UT8 

" ,, Pı•rf'la 

,. Zr.luti 

1< ili 
3 38 
3 25 
425 

ltiıııal 2 17 er, 
16 07 -· ~ıırk i~ortP 

~ ı llozlı.urt s :uı : 
a :::s ::1. Anadolu \n. r. 
cı 25 ~ l hı. l nıuıu. 

{17 04 ~~ r.al)a Kııranydın Aıiıın • 1 rahmi 
Dükrı 20 IA>v 1 unııı 
:\Io~kcnn 1 (ronrı\li 
Belgrat ti:ı·k lır•.~ı Hin. 

37 Ol 
2t 75 

IU72 
2"i 07 

31 5( 31 
:?4- 75 • At""lnn Çimf'n. 

10721 
;::: l!ııkırkvy •• 

~; 07 ~ Türk kömür 1. 
1 ~C~ 1\-te'rı.ır.r Ta?ı Ş. 

Is;ilıra~lar 
,. tcmt'llu 

~ Hn\'D gn7.1, alı-ktrik 

95 so~~ l stikrazı .D. Haleli 9~ 50 
IHiyuııu ır.mr.blır.dc 

lkrımıl)cU l(nıİr )Olu 

1902 ( \oır\lier 
J903 : ı ic'inıahl 
1905 'l ulbati A•kı•.I'•)• 

C:: I HO'l Trrlİi> 1 
Q "0.J " " 
~ Jl:OI 190. 
~ l l<JOR 'f~rıip l 
~ 1"08 .. 3 
~ HO!J 

l IJO'> fehr.-n.aııet 
1 C)};i 

~~J~:f~ce 

5fJ f ,.;..üdar· Kadıkô) 
l:r;uur u·r:.-hhm 
lıt:.-nl:ul T. no 
l'il tim dok. An. 
i tlil nl dtf.irml'nçt 

~ "'rk ruerk t'<'Zi 

hı. Kaeııpları 

Hrjl (hnli ıa.r:~ ••.) 
Tiri;. ti.ı. ı\u·ı. 

IJuluın ·rürk ., 
~rrl- <"c-i;lrmi! ı. 

Milli. Hra lllt1ru. 

41 5 41 

1 
1 

w;. j 
lı;tanhul Ynrış ve s·ulı l~ıU'iinwrıi Hiyaısdiııden: 

At Yarışları 
2 Ağustos Cıııııa Günii 

Veli Efendide Saatl4,30da yapılacaktır 

Hususi Trenler: 

Orman ve Arazii Vakfiye Mü~tirlü!:üı1den; 
Karacabey kazası dahilinde \ akıf r.ap Çifdiii ~maulanm~n 

kat 'e Hıra~ edilmek üzPre Cç ene ttı{!dueae (88~;ı()), kanh r hatnp 
kapalı zarf usulilc müzayedeye konQ!nrnştur~ Tai'p oJanların Ağ\l t~ 
sun 21 nci Çar~amba günü Saat Onheşe kadar Orman ve Ara1ji \;ak
fıye İdaresine müracaat eylemeleri. 

Ji ] Seyri sef ain 
Mcfk.e& Acerıtas19 Galata Köprü ha· 

şında Beyoğlu 2362 
Ş\Jbe Acaı:ıta!lı: Mea'adet haoı •hında 

atan~,ı 2740 

Ayvalık sür'at postası 
(MERSiN) vapuru 30 temmuz 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle GeliboJ u Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bur· 
haniye Ayvalığa giedeck ve dö
nüşte mer.k.iir iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alını.r yük alınmaz. 

}~ınraıı dahi1i~·e 

VEREM 
Te go~ils hastalıkları mutahassısı 

Dok1:or. 

ŞEigp HABiP 
• 

AJYf!_fya Y~1ebatan ~ia~ Süley-
ma.r,ı, !'?~ımanuıda Cu.ı;ııutesi, &,ıaf. 
tesı. {:aqanha ve Pttrşenb.e, Tel: Jet. 
3035 

Ç!r~ ~HSAN S~~I 

Baktc;,r~oloji labo,;atuvau 

Pek dakik kan t.a~lilitı 
(Vuerman teamülü) küre,\ vat ıadada, 
tifo ve ısıtma hastalıkları ~hiıj.idrar, 
balgam. cerahat ı.hliliıi,l:Tltra ruikı:oe
kopi iJe fr~ ~rriııi. »İYAnyolunda, 
Sultan Mahmut. tuı:beai kar4uma,a 

Telefon Ja. 98L 

• • SPOR~ 

Bug··nkü mac 

MuLlelll laL1111 
sıl le,Lll olunac 

Mıs:rlı misafirlerimiz üçüncü ve 
sonuncu maçlannı bugün Galata
saray- Fenerbahçe muhteliti ile 
yapacaklardır . Mısırlı futbolcu -
Iara çıkaracağımız. en kuvvetli 
takım, yani en son kozumuz bu 
muhtelit takım olacağına göre 
yapılncak bu üçüncü maç ehem
miyeti haizdir. 

Muhtelit takım nasıl olmalıdır? 
Bu nokta etrafında iki esaslı nok
tai fiazar mevcuttur: 

1 - Muhtelit takım, bir gol 
yeyen Galatasaray defansı le, iki 
sayı yapmağa muvaffak olan Fener 
hücum hatbndan müteşekkil olma-
lıdır. 

2 - Bu iki takımın ortaya 
koyacağı k on b i n ezon hiç bir 
zaman mu't:lup 1m vveti haiz olamı
yor. 

Fenerbabçe - Gal11-tasaray muh
teliti fikri arhk iflasa mahkumdur. 
Yapılacak şey bu iki hkımdan 
birini diğerile takviye -şuretile sa
haya· çıkarmaktır. 

Bu iki noktai nakan telif suretile 
bir takım yapmak en ·muvaf1k 
hareket addolunabilir. Rakibe karşı 
iyi bir neticeyi elde eden Galata
sa~ay, ~akibe iki sayı yapabi!en 
Fener hücum hattının esa~lı oyun
cularıyla takviye olunmnlıdır. 

Müdafaa oyuncı.ilannın münhasi
ren Galatsaraylılardan müteşekkil 
~imasında za:uret \'ardır. 

Binaenaleyh çıkacak takıma 

dair fikirleri hülisa etmek ve 
muhtelitin galebesinden başka 

hiç bir şey düşünmemek kaydile 
denebilir ki Galatasaray defan
sının önüne Fener muhacimlerin
den en iyilerini koymak ve muh
teliti bu ~ilde bir kadro ile 
sahaya çıkanp bu günkn maçı 

behemehal kazanmak lciı.ımdır. 

işte ol:adar. 

Beylroz J'arışları 
Beyko:ıda 2 ağustosta yapıla

cak deniz teşvik yanşlan için la-

B ey< ğlu sulh icrasııı<lan: Hefia h:ınınıla 
be)o{.du miiftisi Recep e.eııdıniıı şa· 

) i:ın Hl ııtü.,terı"ken ınuta•arrıf oldukları 
Kaı;ınıpasacla dorl kuyu cnddesiııde kain 
atik (ılı <.'edit (15) ııumarnlı kalnehaııe 
nrka cilırtmde ufacık ta1ıta perde ile 
ÇPHtlnıı:;- lıir b.tlıt;e~i şamil \C nıukaVC• 

lenarnc lıııam hulup lıenu1. tccdıdi ahit 
etınC)<'n Hasarı rft>ndı ~agıli oldu~u \C 

ı3) cedit (37) atik numaralı lıunııı zl'rniıı 

katı zeıniııi heton çırnı-nto do emeli ~·" 
nişçe bir taşlı ı. 'c bit otluk Ye iı.. i bıla 
\C Lir l&iJcr \t' birinci kntı,.alıı oda\! 
ha' i cl:ıhilcıı uh!PP n• haricen kiır •ır' 

olup ·rn ufacı · lıır: buh~c)İ ha\ i al ·~tı • 
rik tcdıizalilc nıfıcclılıez çl) ernı 1 u u i 
uıcktep, olarıık ııd Fan\llr {llllll tal tı 
içt icarındıı bulun{hı~u ı; c onµumzdek i 
şubat Q3l c ine kadar hakkı i~alı bulun
d~u \ c ( 41 ) numaralı kiırg!r diıkk5n 
\l~ k!rg\r plup çiliw;ir Abdullah efen· 
slinin tahtı iş:!Jlliııdc e iiti~ıı<la lıu· 
lund1l4u muddcti i~ıo hitamına oı9hni 
h~uı 'CCdldi n~it çlml' litı e i'J ı;37 
numaralı dııkUnır.ı kcı.a kirf~ PW-~ 
p ·nı;crc ,eı,Jınde bit Jel115i hnH \)iH1rlA 
qı!arı milf~ ~ömiıc~iı düıd1.iııı olml\k 

w ·re ~ ulla11urnakla \e koımırça li rfrH· 
diııin l ~u ı~ 928 l.lr\t mdeı\ ~ib~çıı l 
~ın o 9:H tacihitı~ kadar tahtı tcııiçanuda 
bulunduğu \e işbıL ıne§&l,11 ~man' çuınt, 

p,1.an cliunıclde maruf VI( her pazar. ıı;ün(i. 
kurulmakta olan 'i ku~u meydanına nıwr 
bul\IJlduğu 'e işbu eksam haı-ıcindc oJ.. 
malaı.ı rncşauı ~eıoğlu i:ilılh rp.MJı.çma· 
i ÜSUllCÜ hukuk daire in~n sadir oh.ıp 

ke.wi 'afi ~ Woeıı ~ ıµ,çvh_-ii i!.:°''a 
y~'t ve kaııwıeo m~~i ibtiJ.iye. ıta 
edilm.iş o)makla ~vri uıen1'ulu meıkii· 
run tarihi ilindaıı itibarP.:t Vlll!, gua. 

ı,uuddetle mcyk,ıi mU7A'iC<J.e)~ ~onular~ 
işbu uıüddetin yanl l·EyluJ.929 P~r gıı 
nü ~ı. oıı bqte ihaleı (li\ vqb).eSı i -ra. 
kılına~ından İ~tira\a talıp VA! ~ıa U· 

>aıie. mıılumal ıUıııak iiste.}t'nlerin kı)nıetı 
muhanıminesi olaıı(.9$XJO)llrauııı yüzde oıı 
pey akçasını mii tashiben he) oğlu. ulh 
icrasınm .. 929 · 661.'J numara ile mıll'a· 
caat C} k:m~eri ilan olunur. 

Üzüm ııui~a' edeş~ 
Kızıl toprakta Fene~ yolunda ıııer· 

hum gazi Ahmet Muhtar pıı~ilnın ba· 
&mda mcı cut eovaı uzlım bilrniiz:ı
)·edc furuht cdileçeğiııdeıı talip olan· 
ların 2 Ağustos 929 C1ırna giimi 
zevali saat bir.de ınah111li ınezkürcfa 
huar bulunmalan beyan olqptff. 

zıın gelen program 
Y arışlann intizamla 

temine uğratan heyeti 
mesaisine devam etmektedi' 
yanşların beklenen tesir ve 
fakıyeti husule getireceği 
olunmaktadır. 

~fısırlılar İzınire 
gidecek 

Mısırlı futbocuların i:ı ' 
vet olunduklannı, hatta 
yapacaktan maçlardan sa 
etmek suretile İzmire gitrıı 
mevzubahs olduğunu ya:z.mıf 
hususta devam edilen mil 
henüz intaç olunamamıfbr· 

yet bugüh teva:ı.z.uh edecektİI 

Mısırlılaara ziş 
~{ lır<'n.ıarıetı, Mı rlıJart 

ıi' nfrı k~ iık· edecektir. 

lstaubulspor biri 
kil 

Süleymaniye ile 
arasında yapılan terfi mus 
Istanbulspor lehine neticele 
TeslJİli edilen esasa na.ıa 
seneki Jik maçlarda lstanbul 
birinci kümeye, Süleyma 
ikinci kümeye gireceklerdir. 
ratımıı.a nazaran Süleymaııi 

eski bi kulübümüzün ikinci k 
ayrılmak suretile dağıl 

1ıebebiyet veril memesi içi• 
taka heyetine müracaat edile 
Bu suretle birinci kümeye 
sup kulüplerin adedi yediye 
edilecektir. 

V<fa - Feııerbahre 
Bu gün 'faksimde ya 

maçtan evel Fenerbahçe ,,e 
küçükleri arasında bir maÇ 
lacakbr. 

Paris kupası 
Paris. 26 ( 

Davis kupası finali Arn 
Tildeni kolaylikla mağlup 

Fransız Koşer tarafından 

6 - 1 , ile kazamlmışbr. 

1( ad.ko) ı.ullı ic nsıudıııı : Bır 
temini için m:ılıcu.G vlup atı 

karnr 'erilen bir ndet :'-ia' ınan 
dıki~ ıııakıııası \ <' iki nJet il'\ rn 
nd ı Sl'C<AI•ll' 7-nğ ıslos 929 • ıırsJıılı' 
a:ıt 10 lııı~ukın l\.adıkuy unll • l 

rıııda ı;atı acaAı ilan o!unur. 

I lanbul ın.ıhkeın i a 1 H" hiıın 
d:ı rcs ııd n : ~lal kem ·c • ı 

lasııın knrnr 'erilıni, olan (,a' 1 

~ulnr ea<lılc inde 224 numara ı 
ııİ,ı \(' erikiııe tirnrcthanl!! ıml 
ınnı fuçu Jerunundııl meH'ul y 

' • ı~\az şarnp:a emvali ~ire uıı 
tııııa kurur \efİ nıiş o'ıtıı~ıı·ıı ııtı 

~ıd\l nıe,c.ut fi. raplann 31 te 
tar•lıine mü.sadif çarşanb! ve. kal.ı1 

dığı takdırde ani \6
1}edf!n 

mahallinde saat on buçuktan ol 
kadar fllluht olunacağı ilan o1tın 

1 stanlıul asli\e mahkemesi lıır 
ıeı dairr. inden : Madam '::-ıırw# 

~·)~ tarafındın ultan harnaını 
~t hanınrb ·o. 21 tıırcard ıll 

J. UdarJaııj nlevhiııc ikame ol 
zın fck~i da\"nl\ıodan dolap tas it' 
da\etive. \anık.a ıııda ikalfleij:ul:ı 
hulin:-ıi ha eLilr bi!a tebl A ia t 
<lığı anla ılruak'a htıkıık u~ııli 

meleri kaoınıunuıı Hl ci mad 
c.ıbinr~ iki ay müddele iliıMMt 

ıfasıım 't-- muhakemenin de 30 
'4rıhin~ nıusadif v-ıaı:te i gunii 
t.alikiııc kıırar \erilmj§tir. 

Kanuıı mqıkurun 142 ti \D 
ı:ilıince bu bapta imli edıl~n 

\araka ı mahkeme dh-anha 
kılınınıııtır • 

Muddeial~h fk-larlJııj ef. 
saat ml'Zkiirda biu.at \C \ö• bi' 
bat 'ucud etmediği takdı~.dı, h 
mabkf'nıl'leri kanununun 398 

·desi mucibinre hakkında W-Y .. 
iıtihaı olunactııl ilfin olunur, 

B C) oflu lıoşinci sulh hukuk 
ğindel!: Uir bor~an dola"' 

vr. föruhtu mukarrer "idala d 
derisi a~ak kahı kalıl.t s:t\• 

derisı 30· 7.929 salı gıiııii saat 
itibaren Galatada Omcr Ab t 
<\a saıılaC'ağtmlan talip olıınlarıll 
saati me1k(lrda mahalli ıııuı.."" 
zır hıılurıdurulacak memurun• 

lan ilin vlıınur. 



SATILIK MUHTELiF CiNSTEN 
/! MEYVALAR 

-... ~~•ndillide Göksu caddesinde Nikolaki Le
. ~ polosun 4 ve 6 numaralı evillin bahçe-
~ yetişmiş olan ıneyvalar pazarlık aaretile 

~ çıkanldı. 
1500 

Lira 
·"" Ağaç Ceviz 5500 okka = ,, incir 300 .. 60 
_ 30 ,, Elma 158 ,, 30 

" 
" 
" ıoo ,, Erik 300 ,, 30 

,, Armut 200 ,, 50 " 
Yukarda muhammen miktarların ve kıy-

lraetleri yazılı olnan bu meyvalann miizaye
desi 28 1,emmuz 929 pazar günii saat on bire 
kadar mahallinde bulunacak olan komisyon 
~ndan pazarlık suretiyle müzayede yapı· 
eaktır müzayede her nevi meyva için ayn 

ayrı cereyan edecektir. 839 

SATILIK ODALI DOKKAN 
' Bahkpazannda Hacı mustafa mahallesinin Taş
tılar sokağında No 9, loda, 1 tavan aralı~ını müş
lenıiJ dtikkinın 120 hisse itibarile 56 hissesi sa· 
tUacaktır. Mezkur hissenin bedeli bir sene iki 
~itte· verilmek şartiJe muhammen bedeli 3511 
._dır. Müzayede 5 Ağustos 929 tarihine müsa
:: p&zarteei gônö 8118t 15 te Defterdarlıktaki 

lbiayonda yapılacaktır. 876 

SATILIK ODALl DüKKAN 

...__ ...... O..,. aWr±m tiat .._ ....., ... _. 4, 18, .............. 

~--= ...... - ... , , ... 1. At ••• - . .. ı 1eııi güDI ,...,. 

ııanıari 

Beyoğlu mal müdürlüğünden: 
(BEYOGLUNDA SATILIK 

DOKKANLAR) 

.?'..s.,. ;;ıı;, ,-... ;:4.~~~:;:-:~L-...:~~Jc:J ; ' C' ""fO,,..... l J ·Jes~ ,. ·r k 

Bir methali ç..laıtaaaray lisesi Hamal başı s~ın- diğer 
metW Tiyatro ~aa ıoiiaadif olan ve AYJ'U.._ ~ nam"le 
ma~ W~nan ilci ~ı cJiliMnlar v~ üstün.elci_.... hir senede 
ve ıkı M~ıtt~ ol~a~ .mıere 'bedeli11ıalesiniD .ıumfa il.leyi müteakip 
w nısfı dıjetı tarıhi ıhaleden hir sene sonra a11D918k üzere ayrı 
ayıa 25 Temmuz 929 ~ itibaren yu..i ... müddetle müza· 
yede~ konmuştur. Pasaıın bokiai ile dlkküların icarah ve mu
~ammın kı~~etleri ~şağıda.fiaterilmi,tir. Jtbu kıymetlerin beş bin 
·~~~yı ~ecavuz etmesı huebıl~ Mtizayecle muamelesi kapalı zarf usu
lu ıle ıcra kılınacağından talıpleria miiddeti müzayedenin son günft 

olan 14 ~ğu• ... toa 929 Çaroamba günü aaat üçe kadar müzayede ml\na
~~ ~e ıhalat kanununun onuncu maddesi mucibince teklifnamele
rı_ıu hır zarf_ derununa vaz ve temhir ederek ve zarfın üzerine iımi· 
m y~rak ı,bu ~e~~ur z~ yüzde yedi buçuk teminatı muvakka
teye aıt makbuz ılmubabt:n veya banka kefaletnameai ile di.ter 
müh~lü bir zarf ~eranuna yaz ve ifbu zarfın iaerine teldifmamenul 
hllllll dildr.laa ait ot.lop itaret edilerek .,_... ..S midarli
tiiade ....-wl Mbf komİIJona ri,.-ne B.\blrı .... ilillde 
tevdi eylemeleri ilin oa..r. 
Kıymeti _..mlllİBe aenelik icar cinm ,..marası 

Lira Lira lira Lira 
11655 1020 dükkan fevkindel oda ve mutpak ve 

11655 
9915 
6825 
9450 
6825 

10000 
12600 
8400 

s 
9450 
9450 
9450 
9450 
9515 
9450 
94'° 
9450 

12650 
11630 

1020 
900 
840 
960 
540 
840 

1380 
1080 
ıoso 
18ö 
9fiO 
9oo 

1140 
900 

1140 
900 

1080 
960 

1380 
1080 

taraça 

• 
" 
" 
" ,, 
., 

" 
" 

" 
" • 
• ,, 
" 
• 
• 

" 
• 
• 
" 
" 
" 
" ... 
• 
• 
" 
• 
• 
" 
• 
• 
" • 
" 

,, • 
" 

,, 
,, ,, 
• " 
" " 
" • 

2 1\ 

" 
. " 1 " 
1 " .. " 

• • 
• • 
" • 
• ,, 
• • 
" " 
" 

,. 

" " 
" 

,. 
., • 
" . 

1 
2 
J 
4 
s 
6 
7 

t0-8 
9 

it 
12 
.l? 

l.:> 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

MUŞTEMILATILE SATILIK 
KAGiR MAGAZA: Cı\ttrfADA DENiZ KENAIUN~ 

D
;· A' S • 'I~'( ( JK ARSA M .. ~alı1aü~~1~. ~~ --~ehmet GMJ1ini ~lesiııiıı Kaiesli sokağın· ft ft; - - A •- o. ' SHaıue Ki uuaSI vaftd'" 20 hi§iede 32 f;uçdlc his8esi sa-

........... blaaktır. Mezkur hissenin muhaıpmen bedeli bir senede iki tak ·u 
ı ...,._ ........... ~-Cıhard• J.U _. _.....inin Haet J'Gli :we verll.mek. şarlile 81. 25 Htadır. l.tıi./a•..A.. k ....... 11 •ıarf ueulı'le yapılacası k~ 
~~ .oblında bir fltafı mftstltaf fabribsmın yeri, lıir tarafı Hali hanı, I l ~~'?"T.11"_, ~ .... ~taruı Slrketilıayriye binuı bir tarafı Haliç denizile mahduttur. No. 90-l8,90-20, tlr ... 8 ıpler 610 lıralık teminat para veya mektuplarile teklıfuame-
1.ıı- .~r§ın 21 yarmaktır. Muha~oıen bedeli 10,088 lira• muzay~e. kapalı zarf uau- lerını 17 - Ağu.sıo. 5 • 929 tarihitı'C} aıüsadif Cumartesi gun" ü saat 15 te 
~ar. Talipler 757 hralık teminat makbuzlarile teklifnameler~ı l~ a,lustotı 929 D { d ) k t-ı.rleai gbnü Istanhul Defterdarlığındaki komisyona vereceldenhr. (680) e ter ar 1 t- Satış ~omiı-yonuna vereceklerdir. (888) 

SATILIK SlTIMBO'f MÜŞTEMİLATiLE SATILlK 

ltt B ite l.unanında Pırr. uyu uııtünde vakti iNıhoe romda 16 nim tala ~ 
illa) nd ki 9 dtintiru fundalık arazı cemaıı 1.5 ~ur, Seianl: 1ıiUh&~ be~e~ı 

:;•ra; üç sene muddetlc kiraya verilecektir. ~yede 18 • Ajuefôe . Puar guau 

! rdarlıkıa yapılacaktır. (''01 ~ 
.!• •••• 

tn Evelce ~artname ve re~imle~i taliplere güst~riles. ıawımııbı ~
rna!1ları ile Vekalet binaları şartname ve r~sımlerıae: aıt ile~ 

e~~ı!tir. Gı·ırmek isteyenlerin, Defterdarlık Fen he~ne müraeaaf. 
1 ılan olunur. 

KiRALIK GAZiNO ARSASI 
Kıra möddeti dokuz aenedir 

Beşikt&şt& Vişne zadede (Taşhk) 
denilen 18293,5 metro 

Arsa aleni müzayede ile kiraya veriliy~r 
~~açka ve Doımı.hçe tramvay durak yerlerine ~şer dakık~ me-. 
Lı de bulunan; Saraybumuna, Marmara \e Boğaziçme nezaretı olan 
bu Yer asri bir gazino inoasına çok elveriılidir. Bir taraftan Maçk~ -
'-olrnabahçe caddesine diğer taraftan Valde çeşmesi akaretler Beşik· 
, § caddesine iltisakı vardır. Dört tarafı da uzak mesafelere ka~ar 
.:;ttır. Kesifname~i_ mucibınc:e 15811 lif!ilık te&İl;llt vüc~de getir• 

~arttır. Bu teı;ısat azamı üç sened~ ikmal edılecektır. Dokwı 
6t-rıc nchayetinde ma mur hır halde buiaeye terk olaaacaktu'· Tab
'ftıttı edıJen 8CHelik kıra 1400 liradır. mür.ayede 4 Ağuatoe 19'J9 la:-
b nd saat 15 de defter dfırlıkta y•p1acaktır. ~ f11.İ ~11Dek' 

llaD ~ 

KA<71R MAGAZA 
laldipmrında Şehinenıet Geıiôi ll)a]ialle mm k8feali s~ 

No. 1 ve 3, liıtunde iki odası tirctlr~ 12<> hi~ 32 buçuk hı88e8l 
atıla.cak&w ~ezk4r h enin ~ea bedeli bir senede ıki taksitte 
~ ~artıle ~ hradır. - l'•yede kapalı zarf u:;ulilc yapda
cd:ttr~ t.alıpler 396 lıralık teminat para ve ya mektuplarile teklifna
meJemıı 17 · ~ğ.ı.stos tarihine mıisa•Jif Cumartesi güı!il saat 15 te 
Dt;fte?darlıktalı-Satış Komieyo Vflece~rdtr. ~7) 

Kola ( amidon) heıMD sa 
' ' hurda kurşun v ·ıeı mübayaası: 

Tütün inhisan umuPı müdiirl~deo: 
ldare içi~ 200 çuval kola (E) 300 teneke .ltn&in 3500 JW.lo 

gaz, ~ kılo sabu'ıi, 1000 kil~ ttrda kllJ'fUil 10000 adeı jilet Je 
~ kıJo banka kalayı pazarl 9reti)e ınilbayM edil~kiir. la.ya 
talıp olanl~rın 2-8-929 Cumart• nAnft saat 10 30 da G J tad -
bayaa JtoİDİ8jOnanda huhmmalarr: e- ' a a a mu-

Kırtasİ ye ve mat})aa edevatı mii· 
nakasası: 
Tiitün inhi8arl u;-ı mtldörlöAfindent 

idare için bazı kırtasiye ile • ÜHla edevatı puarlılda almaeaka,ır. 
itaya talip otanknn numunelen ... ek i,l8n müracaadarı ve yev
mi iba1~7-919 ~· dull eaat 1();18 Galafldr mlk•· 
alt kOID bi'JM,... :& • ~· 

Asileri müna· 
fıasa ilBnlari: 

r····F;;.d:khd:·M~i·~~k~~~i··;;;;;;i;;l 
................ ~~::8~~.~::~~~~~ .................... . 

50 ton MMl'ln yaAı: Kapalı zarfla ihaleııi 12 aiııı~tOI otJ29 Pıılaıtt.,ıi 5aal 12 de • 
50 • Ga • Kapalı zarfla ihaleei 12 • • • • 15 de • 
35 • Hemin K&plllı zartla ihalesi 12 • • 16 da. , 

MiHi müdara Denia ktanetleri ihtiyacı için )Ukarıda )azılı malıeme hiaların41a 
muharrer JÜll w -- bpall ad' usıatile ihalesi icra edilecekıir . Şartnameleriıti , { 
görmek iııtıeyenleria hm p., T...tt ....,_..Uı Je yevmi ihale le muharrer 16• 
\'e eaatte ~eampepda deaiz ıe-m ..._.._ blllİl)omma mu a ·Htlan. 

••• 4 add 4'epo ıı..lni 7 • ..... • 929Mftaııba ııaat 10 da 
2 • .. • 8 • prtenM. • ıo da 
4 • • 10 • • .:umartl'8İ • J0 da 
4 • • • -ll " • pazar • 10 da 1 

fln dort ~po inşası kapalf zarf ualil• •leabtıa)a konulmu§lur. Jhaleei yolıa
riıla ~atılan tarıh \e gıınlerde \C eaatiadc Jallllacalıtar. Keşlini şeraiti feauıiyeeini 
relalioi gormf'k iızre hn gün Ankanda llieıtez satırı alma kuınİtı\onuna müra~ 
Jarı. Miı~akıu•aya işt.irak için ıle o ırıın • •atınıle.n. e\el ıı~ıL.ıir korııİs) on ri)ase
~e tt'oıınat \C teklıl mektuplarını ma!Wu& mııkabılınde vt-rmf"leri. 
D iırt\ oltla bı~lıınan kıtaatıri ih~i\acı ı.ıfan Ekmek, Sı~ır etı.' Sade )8ğ, Arpa. S. 

. ıı~~ı~? ) ulat ı.apıılı ~arl la muııaka~) a konmuı;tur .. Jhaleıu 12· a~ustos-929 pazar
ıes~ gıınu saat 17 de Dört) olda aııkerı satın alma komııyon.unda yapılacaktır. 'falip
lerın Dcirtyoldaki mezkiir komi .. } ona miiracaatları. 
Bor ve Ni~dedf'kj kıtaatın hay\Bnatı ihti)acı olan arpa • vıılaf, saman , k.uru ot 

kapalı zarfla ıniinakasaya konm~tur. lhaletıi 15~usıos-929 per§enbe guniı Borda 
askeri satın alma komi"'onunda \&pılacaktır. Taliplerin boıtlaki mezkQr komisyoDll 
miıracaatları. 8 unada bulunan Kıtaat, askeri lise 'ile mües&esat ihtivacı olan Has ekmek Ş. 

_ri).e, Saman ve Kuru ot ve Bursa, Mudan~a, Bamlırmadakı kıtaat ve mueeeo
~t ıhtıyacı ı.>!an efrat ekmegi 'e odun Kapalı zarfla ınılnakasa\a konmuştur. I~ 
sı 24 · Ağuı.ıto!I : 929 . Cumartesi giinü saat 16 da Burl!Bda a keri salın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin Burudaki mezkür keınİtı)On& muracavtları. 
ı znılrde bulunan h~\a kıtatınıo ibtjyacı olan Sığır eti kapalı zarfla m.iınaka.ııaya 

ko~.mıışlıır. İhalesı. t\Ağustos • 929 Sah günü saat on~' buçukta lzmude KıtJa 
ılaam.u~tahkcm ~wvkı •atı~ alma komis~onunda ~apılacakllr. Taliplerin §ılrtııalllıe 
suretırıı ormek uue kom15'onumu1ll \e miinakwava i§tirak için de Izmirdeki me> 
kur komİıı) ona ıııııral·aatlarİ. 
D iyarbckirıle bulunan bua kıtaatı ihti,acı olan ekmek kapalı zarfla miınakuaya 

konmuştur •• ıtıalcsı Divar~k~de Çifie banda askerj satın . .alma ko~iayon~ 
8_ · .~wıtos · 9ı9 Perşembe gunu uat 16 da yapılacaktır. falıplerin Diyarbekirde
kı .altir keuıiıı' ona muracaatlan. y erli -·~lıımdao 50000 metre. ı:ılafilı. ha kapalı ıarfla müoakaeaya konm.,. 

tdr Dııideııı 5 • 8 · 929 pazarlf:!lı saat on dtirı bııçuktadı.t. Taliplerin ~name 
'V'J BU11tu••i gormek ur.re ~r gün Anbrada merkes satın alma lı.om eyoaum 
muıeumrlan ,;e mıınakasaya iştirak edeceklerin o guıı ve Matından evvel teklif \'8 

temiut ..atııplarmın makbuz mukabilinde meskur komieyon riyueıine tevdi ile 
miinakuaya ~irıneleri. O r• ipa 270 tane M>ba paı.arlık&. alınacaktır. Jbaleai 28-7-9'19 puar IÜJlÜ ...a 

15 t~ '.'9P1laı·aktır. 'raliplerin ~kil ve prtııamesini komisyonumnda germeleri 
\e ihale ı.;üııiinde tenıiııatlarile t'ıod·klıda k~onumuza gelmeleri. o rdıı ihtİ)&eı İ\'İll :WO: 350 ha§ toe kOf'UDU !,46: ~ •m ..... •1•• 

satın alınacaktır. T~ ........ lir i..wl it .. ..,., -kMlli ı•ı i e 

a1üracaatluı ve hubh e aileli ........ t r •• ~ .... " iclUf ........ ilıli'ta 
~ şartaamryi •fmalar. M n •r ....... jtlR!I ..,, .. illa .tilıııl lir. 

· O rdu için 20000 t~ yua ,_. ~ .. ..._..tıfx a.tlli l•ıf(O ... 
şeııbc güuii saat 14 te bmiay- J J • ""'ıhcıilı'«r. Tıl9' • 2•111• i 

komil)()JIUmuzda g(frmeltri VI prln ıii Mteli ••ltıiliı:ıle U-J ... 
almaları ,·e ihale giinunde saatnıdaa et..ı tekl'nzr d11izl ~ .... 
etmi~ bulunmaları ıliuı olaar. T Nhlriidunü ifa e<lemiyea mitalıhit - ft ......_ tepca kdlllı ipı tekil ye 

numuııelrri gibi kırk iane ~ ....... '8'!"k" thn ,.,,.r IWeni 2CJ.= 
929 paurteııi ~unu !!Bal 16 df .......,. .. , tt •• • T@lil' rn,. ft 

n1111N1telenni gormek ~ 
isteyenlerin de ıha.le p :Wr 
but,anııi}lı.lert. • 1· 

.... ~ ..... _._ ...................... .._ ............................. ~~ ............. ... 
JS-7 929 Paıarteeı apalı ıarna mub8\ a edıl e 

• oları 6466 OG La\emarın, 192 ton d kum koku v 13 5 ton aı 
kolLu S-8-119 paıarteu gÜll aat 14 te paı.arbkla alıoacakta !;iartoam nı g rm k 
isteyenleriD koınısyonm.u. racaatla.rı . \ e pazarhp ı rak etmek ıeteyenlerıo 
teminatJanyJe me kiır gffla şaatte Ankarada m f es tuı nhııa komisvonıına 
muracaaıları . 
uuhafız boliı~u ı ııı 700 kiio ~de yağı ve 32 t:kı Odun mımakusa}a konııl
lJ.& ~tur, lhalt"lerı n}rı avrı e 18 • ı.ı tos 9'.l9 Paııar gunu at 14 <le 1 r• 
.kıl~r. Jtayıı talıp olanların mezkur un v saatta koını~'orıua ha1.1r bulıın-...,,, 
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Sağlamlığı ve uzuıı ömür]ülüğii sayesiııde ciha
nın en büyük şöhret ve rağbetini kazaııınıştır. 
Hesa~ını hilen her otoınobilcı ve şoföı" yalnız 
FA YERSTON lastikleri11i kullanmalıdır. Zira 
hu lastiklerden azaıni istifade temin edileceği 
gibi eıı arızalı yollarda vazifelerıııi eı11niyetle 

Beyoğlu ciheti bayileri: 

ifa ederler ve salı· plerini hiç bir suretle 
yarı yol a bı "ak nazlar. 

Lastik müşkülat ve dert etiı1de 
l(urtulmal( istiyenler yalı1ız 

FA YE T N lastiğ= 
· kullaııınalıclırlar 

Cllll41MND ftillJC 
Tc.şF-~ El..~~rıt:allkl~rl:, _ 

/ 

· Tablm ı Amertkan ararali, Lev:s Hek ve ~rilri. 
Taktim ı OtomohUcile:· kooperatifi. 

Ankara: Ford acantası Ko~ zade Vehbi ve şeriki Bcyıt.. 

Ankara : Şevrole acantaaı A. Avni Bey. 
İzmirde: Salepçi oğlu hanmda M. lledreddia A. Btlaem & 
Aydın : Muharrem çavuı 

Galata i lCGNl.çllerde Artin Dondikyan efendi 
Galata ı Tos>ftane Hacı molla zade Mehmet Bey. 
Oaküdar: ~vrole acantaıı Sabri Bey. 

9tinbnl ciheti ve Trakya acantaliır~ 
Sirkeci Nur it.an albnd& Ş~vrole aoantaaı 

H. l'allf. A. R~mzl ve Serlld 8et1ler. 
• 

T eklr dağinda ı Yarapısanlt Hafız Tevfik Bey. 
Edim ede ı Y asef Civre efendi. 
Lüleburguda ; Tütüncü Naci Bey, 
Kırlclarellnde : Köylü birliği ticarethane&. 
Uıun Köprü ı Zakir Efendi. 

Ankara . &ıilcalar caddesinde M~}pıct Reıit Bey. 
Konya : C'ıimel zade Rıfat Bey. 
Eskişehi.r : Aliiyoli zade Huan Bey_. 

Bursa : Poıta müteahhidı Hacı Recep •de Mehmet Feyzi 8. 

Edremit ı Benzinci Hasan Bey. 
Mersinde: Giritli Ali Riza Bey. 
Adanada r Masar Hasan ve Mühür Biraderler. 

Deni.dide: Cinli ov zade lsmail ve Fehmi Beyler. 

Amtalpda t Fiat acantası Pictro Koreale Santakroçe.. 

G. Ayntap, Marat, Mardin, Diyar&beJdr. 
Malatya, Urfa umanı acaatam 

Muğla : ls~anbul pazarı aa!ıalbi Ah .. t Hamdi Ber 
Bandırma : Kont Ahı"lct Bey 
Kutamoni : Şevrolc acantasa kasap zade lamaiA efeodl 
Samsunda : Aldı kaçta zade Rüştü Y eteoleri 
Sivas: .. " " 11 Sivas ıubeel 

Samsun : ]. J. Hottra&aer ve fÜrekha 
Gircson : " " ~ " 
Trabzonı • • • • 
Enurumı • • • 

{ 

Şevrolc acantuı Müftil DM 
Mehmet Hayri Al Veli 
Mehmet Ali Beyler 

• 


