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YUNAN EMLAKİNE V AZ'IYET Rişvet rezaleti 

'YUNANiSTAN AKVAM MECLiSiNE REŞiT SAFFET 1 

leb·Yun n emlakine vazi'yet edi
b ilnıesi için alakadar daireler 
l lıırlıklnnna devam etmektedir
~ ~u ihzarat mümkün olan sür'- · 

ikmal edilecektir. Vazi'yett~n 
lozıra • b . . -b dilJ ıcar edellerı gayn mu a-

v er lehine tahsU olunacakbr · 
a:z:." kı 1 Yet muamelesinde emlakin 
~et ve ehemmiyeti nazari dik-

ı:: alınncnkbr. 
defa zaptedilecek emliik meya

~nda eski Atina bankası ile Gıı -
b~ .. ve Beyoğlunda kiiin 27 parça 

Yllk h:na vardır. 
li Mübadele hey'etimizin yeni talllb aldığı haberi doğru değildir. 
~b kıtndan sonra vaziyette bir 
kı.z eddül olmadığından yeni talimata 

um yoktur. Komisyon evelce de 
~~1~mız gibi Atina itilafnameııi 
ita hnde çalışacaktır. Takdiri 
~et bey'etle~in ilgası hakkın
~ teklifimiz yunanlılarca kabul 

1 
lntezae, bu hey'etlerin faaliyete 

l('Ç~eri iç.in emir verilecektir. 
· b 00ıiayon, Tikk - Yun an itilafı 

U.ul bulmadıgı takdirde, bütün 
ltluaUak meıselclerin • Lausanna 
ltluabedesi ve Atina itiliifnamesi 
dahiJ.inde halline çalışılacaktır. 

Mahnza1 dün Ankaradan gelen 
haberlere göre M. Papa hükü -
tı:ı.etinden daha müsait talimat 
almıştır. Evelki akşam, hariciye 
" 0 kiU Tevfik Rüştü B. M. Papadan 
)'eni talimabn mah iyetioe muttali 
olmuş ve Gaı.i Hz. ne şifahi 
~ bmet paşa Hauetlerine ise 
t.hrin ol rak malumat verilmiştir 

Hariciye vekiliyle yeni müli
~ttan ~onra vaziyette bir tebed
.ül olup olmadığım Boran gazete

:lcre M. Papa, bunun Tevfik Rüş
Bcytn cevabından sonra anla

talabilecetini s8ylemiftir. 
Söylenditlne göre M. Papanın 

• ~Qİ aidatı talimat nıOzakerabn 
Wa-., ldq.adına mn.ait fddld.dir. 

lif serdedilmediği de söylenmek

tedir. 

Venizelos gidiyor 
Atina, 27 {Fos J 

l 'unan başı•ekili M. Venizelos 
pazartesi günü muhaklmk surette 
/ıalya tarikilc Avrupa)a hareket 
ediyor. Yunan b~ıııekili 1ürkiye· 
den saltanat pasaportlariyle kaç
mış olan rıımlar mes "elesinde Yu
nan ııoktai nazarını bizzat Cemi· 
yeti Al.-vam huzurunda miidafa· 
aya karar ırermiştir. 

ltalya sefiri M. Arlotta l unan 
luildimetinin /talyrulmı geçerken 

il. Papamn serdettiti yeni tek· 
~ tetkik edilmekte olup bufriln- · 
'-de nan.bet ve ya menfi bir ce- ~miiıiıiiiii 
•ap •erileoektir. Mamafi yunanis- . ..__ M. Papa 

· ~ alıYam meclbhae mtiacaata 
it..-..- Ywditi ye M. Papanm key- M. Veni~lo.a luuuıi Uiks .,.,.,._ .,.tt.. bizi haberdar ettiti, ·.ı. , "!r tahıiı edeceti'!i, Yur,ıa!' ltMi-
aaı._ __ • ..ı_ • • • blr tek cıye nasınna ıeblıg 6'mı,tır. 
~ -•am ıçan yenı -

· Antrepo Kadriye H~nımın 
komisyonu dünkü ~uhakesi 

.Dün Ticareti-bahriye müdiri- J Kadriye Hanı_mın muhakeme-
. )etinde limandaki aatrepo buhra- sine dün. de hmır aju ~za ••-

lll111 i~e e~ek üzere maliye ve- bakemuınde devam e~Udı. 
~eti muba:aebat mldirii Tank, Ec:acı V 

Careti baı.riye mlcfflrii Zeki, tica
~t oc1 ... rap&t&il Galip Bahtiyar 

Jlerden mlt9fekkil komisyon 
~lanarak liıaaıua veri~ tet

e baflamlfbr. 
k.oaıi•Jonua mqgul olacağı 

..,.._lı noktalar fUA).,.dır: 
Limaaa ne kadar mal ıelmiştir? 
Ne kadan çakanlm14t1r. 

1.. Ne kadan mavnalar 
11.1r? 

Bunıa, nereye 
kaç antrep 

Kövle 
Vali .,ıu 

lstanbul 

vam ede dur-
sun, malum
durki bir tnr

aftanda Koca 
eli meb'usu 
Reşit Saffet 

bey, çıkardığı 
"Ekonomistd' 
Oryan,, isimli 
bir Fransızca 
mecmuada , 1 

bu münase
betle bir yazı 
yazdı ve"ya
lınız bu re
zalet değil , 
daha böyle 
hesababnda 
bu gibi mes- Kentin B. 
tur masraflar yapımıf bqka nice şir
ketler var.,, dedi. Bu11un üzerine,. 
yani Rctit Saffet beyin ban mühim 
feylw büditi zannile, müddei "-?'u
milik harekete ~çmif Rqit Saffet 
B. davet edilmiş ve kendisinden 
bu hususta izahat i.stenmİftir. 

Bu mesele hakkında müddei 
umimi Kenan B. dün bir muharritnize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- " Koca eli meb'usu Reşit 
Saffet beyin 10 temmuz 929 tari
hinde "Ekonomist d' Oryan" mec
muasında intişar eden makalesinden 

· iktibasen Türkçe gazetelerde mün
Cleriç bazı şirketlerin defterlerinde 
mevcut hesaplar hakkindaki yazı
lar tarafımızdan nazari dikkate 
alındı. 

Kendisi davet edilerek Jizım 
gelen izahat istendi. 

Reşit Saffet B. evrakı müsbite 
ıı:österilemiyecek şekilde defl:erle
nnde bazı mesarifi muntazammın 
fuzuli rakkamlan mevcut şirketle
rin hangi şirketler olduğunu tayin 

. e~emiye~eği~.,, diyerek bu bapta 
elmde bır runa vesaik mevcut ol
madıl'lnı ve bu yazılann umumi 
bir mütalaadan ibaret oldu~uu 
beyan etmi,tir.n 

". .Hülua, Kenan beyin de söyle
dıgıne l'Öre, Koca el, meb'usunun 
iddiPaiadan bir feY çıkmadı. B6y
le K.aYli mucerrette kala9Ak laflar
la her ke.in zihnini kanttınn# 
daha iyi ederiz ve m uhttröi 
meb'ua bunu taYm1e ederi&. 

Frugi Han irim 
hariciye 

nazırı old 

SarrafJarın elJerinde mevcut m 
ebt nukut ve taby it· 

kontrola _.,i 

itiraf etmek llizımdır 
ki Mısır takımını 

dün güçlükle yendik! 
iJOn sahada idUGp bayraldan teati edilirken • 

beri bava Uo anlan iyi giden Mmr- yetittlA\ lçin dünldl maça ittirah 
bJar, rv.ztan yene kazandılar • ediyordu.Oyun bi&imkllerin b&eumlle 
Takımlanıı4'a lkl eaulı teceddü başladı.Fakat mısırlılar iUt akınları 

•. - - · . kestikten sonra bizim nısıf ıaha-

rra:.:ı--~---------ı=•s::~--~~--~.w, mıza girerek b ldm oynamata ve 

Salı günü Fcnerbahçeyi 6 - 2, 
Cuma g(hıil Galatasarayl 0..1 ye
nen Mwrlı futbolcular dOn mub-

teblükeli akınlar yapmata bafla-
dılar, Bu elualan durdutmalrta ~ 
Nfhadm ve Va.İrinin bilhassa gq
retlerl gftı.e çarp17ordu ve bun
ların muzaaf ıalıomıw aaye•ln
dedir ki hütiln tehlGkeli akınlar 
durduruluyordu. 

Maçın sekizinci dakikasında 
anil bom boş kalan Latifin ka91rdığı 
muhakkak bir sayı fırsabndan 
sonra, Mısırlılara, bir penalh oldu. 

Burhan beyin her na ı ı I ısa 
fena çektiği serbest •urufu mısır 

kalecisi oldukça suhuletle tuttu. 

Mısırlıların kalesine bir bGcum Kaybolan bu sayıdan sonra 
vardı : Cuma gilnO sakatlanan ' oyun mütevazin bir cereyan takip 
Muhtar oynamıyor, buna mukabıl etti. Müdafaada, Mısırlı Hodn ile 
asıl merkez muavinleri olan Haseni [Mabadı Qçilncil sayfamızda) 

buhıran . bDttl 

M. BRIAND BAŞVEKiL ! 
YENi 

KABiNE 
DEDAHI
~- LIYE 
NAZ.iRi 
KiM~ 



cmal 
1928 senemiz 

-
(; n tı nrnıiz ikt aden ft-na 

~ıllı. Ha:1rianm ııonun<la Londr:ı.
da toplnoan O ııı nlı bankasmrn 
hi ~darlar iı tm aında reis Sir H. 

~ 

l awrence iktisadi)atlmız hakkında 
eu sözleri tıöyleınittir: 

" 1928 eoeei Türkiyenin ikti
tia di i.ı k iı:afım kolaylaştırmadı. 

E8aeen zirai olan memleketlerde 
havai ~bepler oyle bir tesir i< ra 
ederler ki İnsanların cehit ve gay
retleri buna karşı bir akııül'amel 
yapamn. lşte, bunun içindir ki 
m~esna olan 1<>25 ıenlıeri bir 
şiddetli kı,lar ve yağmursuz yaz
lar sil ilni ekilen geniş uhalar· 
daki faaliyete galebe etti Hiç bir 
zaman kuraklık bu kadar uzun 
sürmemişti ve toprağın verımi 

1928 <lcrcef• inde noksan olmamış· 
tı. Ziraatın lnrakt1~1 ıu:ık kö) hı
min Hatrn almak kabılİ)etini lıir 

kat daha indirdt.; köylü, ihıacat 
emt~atnoın nihai milfteriaidir. 

••Gümrük iatati8tikJeıi buhra
nın agu-lığını gôeteriyor. Bir çok 
1e11edeoberi itbalit ve ihracat ye
kunu mütemadıyen inıyor: 1925 
le 434 mılyon türk lmunodao 
l9'N» da 421 mıJyoua ve 19'27 de 
370 milyona indi. " 

Pek doğru, lil.iu gayel müet
eif bir hesap. 

Bu cmal b tün devlet hey e
tini, bütün m lletı geceli gundüz· 
lü dfl,ündürm lldır. 

Demek ki türk milletinin ıkti
udı mukadderab havaya tabidir. 
Çah ah-. çabalayalım. bir kurak· 
1ık bızi tcbah edehilir. 

Acaba her yerde de böyle mi 
Zannetmiyoruz. Bir çok memle
ketlerde sular inzibat aluna alın-

Dllfbr. Bizde bava da, ıu da der
bederdir, heşıbozuktur. Eğer biz. 
de de ıulama ve kurutmA ameli
yeleri çoktan yapılmlf o!:(.dı bu 
derece havaya bağlı olm ık. 

Memleketımiaiu yalmz siruda 
meşgal olmuı ve aaoayie hiç eh· 
emmiyet vermemesi bu köt8 ne-
ticeyi tevlit ediyor. Sanayiimiz 
btısbütön mfthmel ! Eğer bir az 
saoayiimis oluydı zirai bir buh· 
raodlin bu mertebe mütccesir ol· 
masdık. Zir•abn açığını san'at ka
parch. Erelli ha.san ayannda bir 
kömtlr .. v ... na malik bir mem
leketin •n m bu derece .bnim· 
eememeei İf'e ba neticeyi verir. 

Temadı eden kuraklık ta bize 
aiselC'! ispat edi1or ki Türkiye 
zannolundqu gibi müstesna bir 
ziraat memleketi addolunamas. 

Tftrkiye M'8U11 benzemez. Biz· 
de \ifçilik bir baht ifidir. Ziraata, 
yalnız ziraata bel Wğlıyamayız. 
Köylümüzün mıktan gay~t fazla. 
~ erbebımıs yok gibi. Arada 
mhueae teeuüı edememi.t. .Eaki· 
denberi frenklerin akhna kal>ll· 
dak. ıblai mamnliaı hep dı,.rıdan 
1181iı1Uk. S-'at a'aneye pemedi. 
Sua'at f6yle dunu• adi hirfeder 
hile ilerleyemedi. 

Böyle gidenela mQvueneyi bir 
dlrle bulamaJIL Bir dakika fevt· 
etmeden uia nıanımuıda aau'mn 
temelleriai atmaliyıs. TqekklUlu 
ltiMn ile ba memleket siraattan 
myade aana,te uygundur. Rıskı· 
mwu yarYaDI un'auau iatiheal 
edebilir İL 

Hn hedihiyeleri çok tekrar et
tik, faide nrmedi. 

Oemanh bok•• reieinin p
ru ve avazdan ari sözleri mUdde
amm ıev.ik ediyor. 

tlaeera romana: 12 

Müthiş •eyi 
Maurice Leblanc 

teY eoyledi. Halk Simonu omu
zlarına alda, dolaftırdı. O ıırada 
bir tıl Simonun elini tuttu. Bir 
ses: 

- Gel, dedi. 
Simon ....... Gelirkea dail 

kenanade rar•lflf ye iplerini 
pdüllamv_._ 

lir noktaya pldiler. Simon 
bialea bire dolnla. Vicudaa 
yeai hlat 11 lair bntt pldL 

Lord BektlW ile ... haW 
bl'flSIDdaidlleT. 

Jahej elini matta: 
- Biz de burada idik Smon, 

tizi pdük. iftihar ediyorum. 
Simoa hayret içinde ae t0y· 

ilyecelini ptll'llUft:. 
- izabe), mtlmldla mti? Göı-

1-lno inanamı' ortL.O. 
- Olabilir. Biz buradan bir 

.. ıneeafede Battle şatosunda 

Ankara .. Istanbul iki serseri hl Kontrol başladı 
telefonunda kim granıofoncuyu Borsa ha -
çok konuşuyor? nasıl dolandırdı? ricinde muamele 

fstanbul Poata - Telgraf bat mG
dGril HüsnG bey bir muharrirlmbe 
fU mal6mab vennittlr• 

- 1.tanbul - Ankara telefonu 
yalnız evelıi gün ıeç Yakıttan 

diin •aat dokuza kadar bozuk kal
mlfbr. 

Bozulduk harici l:rir anzadaa 
ileri l'elmif ve derhal tamir edil
mittir. 

Zabıta memurlan, Sirkeddeki 
rramofon mağazalnndan birinde 
vukua relen ve 3300 llranm aınol
ma•ı ile neticelenen bir hıraızlıtm 
faillerini yakalamıtlardır. 

Bu hıraızlar, po1ia müdiriyetin
de bazı memurlarada 500 lira rit
~et vermek iatemiflerdir. Zabıta 
bunu kabul eder sibi hareket et
IDİf ve eiinnü metbut yapılarak 
aynca bu cihetten de haklannda 
tatkikat enakı tanzim olunmuttur. 
Vak'a töyle olmuttur: 

Diln pazar olmak milnasebetile 
borsa muamele salonu kapalı idi. 
Borealann içtima etmekte olduk
lan Beyotfundald bir ıazino ile 
kıraathanelere, borsa komHrliti 
tarafından memurlar ıCSnderilerek 
bona harici it yapılıp yapılmadıtı 
tetkik eclilmittir. 

24300 lira çalan 
veznedar 

yakalanmıştır 
Gaziayintap ziraat hankaıı vez· 

nesinden 24,300 lirayi alarak firar 
eden bankanın veznedan Akkit 
efendi hUkt1metimizin vuku bulan 
tetehhüsU uzerine Suri)ede derdeet 
Te üzerinde nıevcut bulunan paralar 
mu .. dere edilerek Gazi ayintabe 
teslim edilmi§tİr. 

Akki§ efendi sirkat ettiği para· 
lardan ancak )edi yuz küsur lirasını 
.. rredehilmiıtir. Mütebaki paralar 
k&milen istirdat edılmit ve muma
ileyh tahtı tevkife ah nmıştır. 

Şimdiye kadar kaç kifiaba l'Ö

rüfmüt oldutuna dair Jstati•tik 
telefon firketi tarafından tutul
maktadır. 

Anl~ara-Istanbul telefonu daha 
çok Ankara tarafından istimal e
dilmektedir. Hatta o kadar ki An
kuadım 100 kiti ıörütmesiae mu
kabil lstanbuldan ancak 8 kiti g6-
riltmektedir. 

Vahan ve lsak iaimlerinde Liri 
ermeni diğeri musevi iki dafadar 
Sirkecide Papa efendinin gramo
fon magaza&ına girmişler ve göya 
pilak alac.lnaıt gibi meşgul olma
ta ba4lam19lardır. Halbuki bu iki 
aç k gözün nazarlan daüna Papa 

Borsamn tatil günleri bona 
haricindeki yerlerde esimi gibi 
borsa oyunlan oynanılmaması için 
feMk komserlikçe , gerek polis 
mihl&riyetince müteaddit memur
lar ikame edilmesi takanür etmiştir. 

. MUleferrlk -Tetkik seyahatı 

vıı•rene: 
Yanlış yazan memurlar 

Bazı memurların imla hatası 

yapmalan yüzunden devlet mua
melabnın te evvüşe uğradıtı nuan 
dikkate alanarak bazı tedbirler itti
haz olunacaktır . Ezcimle yanl1f 
yazan memurlar tecziye edilecektir. 

Köylerin ihtiyaçları 
Vali muavini Fazlı bey ba hafta 

lstanbul kiSylerini teftişe çıkacak

br. On gün dev..- edecek olan 
bu teftişte köylerin ihtiyaçlan tet
kik olunacacakhr. 

Em•nene 
Yeni ekınek fiatı 

Yanndan itibaren Ekmete 17 
kurut ve fırancelaya yirmi ıki kurut 
yirmi para azami fiat konulmllfbu. 

Bedestanda bir 
sui istimal 

Geçenlerde hır hanın mezat ida· 
re&ıoe müracaat ederek eliDde bulu· 
nan gayet kıymettar bir eümrUt yij. 
ztiğe kıymet taktirini istemiıtir. Bu 
yli~ sür'atle utmak ırıueunda 

olduğunu iliftl eden hanıma, mu· 
hammin Celil Ef. 1500 lira kıymet 
biçmiıtlr. 

Kadının vuiyetindeo bu gibi 
itlere yabancı olduAunı hükmeden 
C'.elAI ef. hu yüzütU tarif edeceii 
dUkklDa götUrune 2 bin liraya 
derbaJ aatabilecetimi akli takdirde 

gtinlt ree dolqtaktan eonra belki 
1500 lirayı bile tutturamıyaealJnı 
kadına eöylemiftir. 

On bin lira deJerinde olap 
zümriıtQ elde etmek ilteyen Celal 
efendi kadıncaiıza bedeetandaki 
dUkklnıoı söylemiş ve bu hanım da 
yUzttAUnU oraya ıeeterip 2 .bin liraya 
satm ıtır. Bu kadın sonradan ken-

dimnn aldatddı~ımn fark.na vara· 
rak emanete müracaat etmio ve 
Ct'Jll efendiyi •ikiyet eylemiftiı 

Encümeni emanet CeJ61 ~fendi 
hakkında JQzumu muhakeme kararı 

:vermıftir. 

Leni Bekefıld Jumı141anmıyor
du. Siinon dedi ki: 

- Aziz Jordahıt. Zannederim 
ki, dermiyan ettiğiniz oartlardan 
birini yerine getirdim. On ikr 
gün içinde bütün oteki prtları da 
ifa etmeğe çalışacağım. 

babel sı ıze kanıtı: 
- Babamı o kadar istiçvap 

etmeyiniz. Henüz ikimizin irtikap 
ettİIİIDİI bir hatayı affet~ de
lildir. Shaon gidin, istirahat edin. 
Biliyorum, buna çok ihtiyacınız 
ur. 
~ km babaımm eliaden 

tatta .e __.n ~qtılar. 
-7-

K.nrt gösü 
•Nasıl ylVJ'Um hadiee, 11na 

okumanı tavsiye ettilfm kitapta 
dedilim gibi ~ıkmadı mı? itte 
timdi iki memleket bblettarlh-
te oldutu gibi birle§ti. Artık de
niz lngiltere ile Fzanaayı ayırmı· 
yor. 

Baba kaJker, dürte dflrte uyan· 
dırdıiı Simona, ilk peoin bö1le 

efendinin aah daran eeketlnden 
ayrılamamış v~ bir aralık İsak pi
laklarla meşgul bulunurken, Vahan 
dükkan içinde dolaşmağa başlamıt 
ve nihayet Papa efendinin ceketi
nin <:ebinde bulunan ve içinde 

3500 lira para olan cüzdanı 
aşırmaj'a muvaffak olmuştur. Vahan 
bu işi gördükten sonra gene lsakm 
yanına gelmiş ve hiç bir şey olma 
naış gibi laalettayin iki pilak ala
rak dükkandan uzaklaşıp gitmiş

lerdir. 
Aradan bir kaç saat geçmiş, 

Papa efendi caketinden cüz.danını 
çıkarmak istemiş•e de eli bota 
9itıaiş Ve cü:ı.danıDID yerinde yel
ler eadijini ıörmuştür. 

Papa efendi bu vaziyet karşı
nnda poHae müracaat etmiş, ikin
ci şube üçüncü kısımda sabıkalıla
rın fotojnflan kendiaine rhte
rl1m1' ve nihayet Palıa efendi yaJlı 
müşterilerinin resimlerini görerek 
tanım19tır. 

Bu tethis üzerine memurlar 
tahaniyata çıkmıflu, bir müddet 
aoma her iki NbıkaJıyı da yaka
lamlflardır. 

Yapa&.. İaÖÇYap neticesinde 
Vahan inkar etmi tıede laak olanı 
biteni bülbül gibi anlatmıthr. 

Bu ifln meydana çıkbpu ıö
ren bu adamlar nihayet kendileri
ni kurtarmak için memurlara 500 
11 r.a rifvet teklif etmiflerdir. 

Me._aurlar bunu amirlerine bil
dlrmifler, neticede bu parayi ka
bul eder ıariinmüfler ve para)O 
yeftrluken elnal mefhut yapm ... .......... . 

IUtYet olarak .erilen iN para 
..tiye emanet dall'ul• yat.almlf
br. P ....... mütebaki kınU ele 
ıeçirilemeadttir. 

Nalllıemelerde 
alev yagmnru davası 
O~tıucU Ceı• mahkemesi, .hugun 

Hareket gazeteşi sahiplerinin muba· 
kemeııine de~am edecektir. Gazete
nin imtiyaz sahibi ve mes·uı mtidu
ru mahkeme kararı 01uc ıbıncc biz· 
ı-at mahkemede ispatı vucut ede
cektir 

- Akıamın yedisi. 
- Ne diyorsun? Demek dön 

geceden berı ben hili uyuyorum. 
- Hem de ne uyku? Kıç de

fa geldim . Baktım olmıyacak . 
Yirmi dört saate varan uykuyu 
kafi gordüm ve en nihayet uyan
dırdım. 

Simon yatağında doğruldu. Bir 
tarafa yeni bir takım elbise ası1-
mıttı. O hür tarafta ta bir gün 
evvel kurtarmak İtıt~ kadının 
sırtına sard~ı caket duvara asıl· 
mıt, duruyordu. 

Simon hayretle sordu: 
- Bu elbiseyi kim getirdi ? 
- Ne bileyim? 
- Aziz hocam. Ben uyurken 

bunya liılp çıkan oldumu? 
- Çoook •• burHı mahfer ye

ri gibi idi .• Girenin çıkanın had
di beeabı mı nrdı? Herkes seni 
görmek istiyordu azizim . 

- Acaba bunların arasında 
bir kadın duvar mıydı ? 

- Vallahi farkında değilim. 
Neye aordun? 

- Bu ce bir kadmm bir ka 

Gaz ve şeker inhisarı idare 
meclisi reisi Şefik pş. Almanyaya 
bir tetkik aeyahatına çıkmlfbr. 

Siııenıa tahkikatı 
hzad ha 1nda Lır san n•anm 

bel di}e ve lıukl'ımel resımııi ver· 
m dı ı defterdar1ığ ıhhar <'dılı ı 
ve ~az m cim talıkıkata başlan i
m ştı. llu sint n anın 34 l dt-nl ri 
ae\ Jet Tl ıninı, h lalı ııcık il gos
terun k verıımii~ı \ e sui ıstimalin 
m Hlana .,ık.maması için baz nıe 
trıuıJımı nın.ı~ \ enli~i ı;oylcıum k.t • 
dir, l'abk1k.-t bu ıH ktanın tamiki 
ıçu\ bır kaç g n da.lan surecektir. 

llsküdar tramvayı 
( kt dar tr61nnayının Haydarpa

pya temdidi ıçin siparit edilen 
malz('me 5 A~tosta l(Clcccktir. 

-Malzeme gehr :relnıez inşaata 
başlanacaktır. Jo:v af ıdaresi §İrkel· 
teki matlubuna mukabil hıs e sene· 
dı alacaktır. Aynı zamanda Bağlar· 
batından tlaydarp a ve l skudara 
da bir hat ındırılecektır. 

Gen\ller Fırkaya 
müracaat etti 
l>arıılfuııun ;,tcııl)li~inm bOn za· 

manlarda ıl\i parthe ayrıl.lığı ma
lOın<lur. Her iki partı-,;e mensup 
murahhaslaT dun Halk tırkasma 
moracaat ederek anla~mak idn fır
kanı'n tavassutunu nca eylı>mişler
l(lir. Bu, ,kabul edilmit ve ~eııçlu 
lıugun fırkada hir ıçtimaa davet 
cdilıuişlerdir. ----
Kaybolan esham 

~ ve tahvilat 
Zfyaa upyan esham ve tah

vtltt •enetlerinin abm Ye ıatımıa
dau.ve y,a ıl.Mkalara terhlnincle ah-
naeak tedbirleri dlfünmek üzere 
boru komeerlitinde dlD bir içti-
ma akdeclilmiftir. Bu içtimada 
bonta ,..eelm 1darealyle milli ve 
ecnebi hankalanlaa altıııam hu-
kUk mlitavirleri ve tahvilif ,.elleri 
hÜW' bulunmÜflardır. Cereyan e
de.müzakere aeticuincle; avukat 
Eaat Hay~ar, İf bankası hukuk 
m(luviri Fethi, O•manh baakuı 
hu'kt\li mOtaviri Nilzım Beylerle 
bania kommerçiyale hukuk .... _ 
vttı T oledo ~fencllden mürekkep 
bit encOmen t'etkiHne karar veril
mittir. 

Bu encümen, ticaret kanununun 
bubaptaki madde.i dahilinde bir 
smeti hal bulmata çalıtacakhr. 

- Rüya gonnüşsündur. Bu 
kadar y<t~unluktan sonra bu çe
şit rpyaları tabii gormeli. 

- Hi~ te rı.iyaya benzemıyor· 
du ya, neyse! 

Baba Kalker, Simena eon ta· 
havvü)Atı arziyeyi anlatmak hırsı 
içınde lınflca teferrüata ehemmi· 
yet vermiyordu. Neler soylemedi? 
Detin i1ırlinin, etraflı tetkıkatının 
verdiği kanaatleri anlattı ... Ta
ri~ daha bundan büyük bir ha· 
dise kaydetmemiıtir,. dedi 

Mamafi Simon Kalkerin ver
ditj izahatı can kulağıyla dinli
yqJidu. Nihayet ihtiyarın izahata 
biter ıibi görününee, artık buna
lan Simon: 

- Hocam, ben son derece 
açım. islenen benher bir tarafta 
ıöyle bir yemek yiyelim. 

- Tegekkür ederim. Benim 
bu ıece krşı tarafa geçmek niye
tim var. 

.Kalker eaatına baktı ı 
- Hani vakıt ta geldi, ben 

orum. Allaha ıımarladık 

İşletme müdiirii 
Dhlet demir yollan lıletme 

müdürii izzet B. 9ehrimize gelmlftiı'. 

Ka,seri-Sivas hatb . 
Saıuan - Slvu battı 267 lnd 

kilometreye vastl olmuştur. lntaat 
ıür'atle ilerlemektedir. Zile - Sivu 
yolunda ray tefrişine l»qlamışhr. 

Diju iaraftan Kayseri- Sivu hat
hnın ikmali için de fevkalade gay-
ret gösterilmekted"r eri ile 
Siva• arasına gay bir ti-
nel inşasına baş a . 6ır sene 
sonra tren Siyasa vasıl olmut 
bulunacaktır .. 

Ankara İtfai,e • 
kumandanı 

Ankara itfaiye kumandanhtı
na tayin edilen şakrü bey din 
Ankanya gitmlfti. 

Likör fabrikası 
Mü•kirat inhisar iderai Bur .. -

da bir Likör f abrikaaı açmaf a ka
rar vermitlir. Fabrikayı mütehaaaıı 
aıfativle M. Bonzi tesis edecektir. 

Karton fabrikası 
Tütün inhisllr idareei teaiılnl 

kararlathrdıt ı kartun fabrikuuu 
Haliçte inta ettirecektir. 

Müzakere Moskovada 
olacak 

Bir müddetten beri Ankaracla 
bulunan Moekova sefiri Hüseyin 
Ragıp 8. ba hafta tehftmlze avdet 
edecek Ye dofruc* lıle.lroYaya ıl
decektir. T.._Ru tieuet muahe
desinin mlzakerulne ora.ta bq. 
lanacaktu. 

Yeni bir yol 
Z.franbulu Zon,.Wak yolu a

~aJmıfbr. Bu yol 130 ldlometroclu. 

Divanı ilinin içtimaı 
cDiYam ili ,......tte ......... 

ru toplanarak •a....t ....._ 
.... ... muullı•ıli111 ........... 
eekth. l>hram 111 15... um..la 
.bu tla••JI hltaç ......... . 

Kaybolan deva 
meselesi 

a.tıin umum ....,,edade Mr 
d•ya bybolmut •• INnun tbeftM 
d&t memura if'ea el fektlrUmlf 
idi. Bu meHle laaldaacli1d taWd9 
kat devam ebaeld:ıedll'. Memurlar-

dan lld•l vazifainc Weolunmllftılr. 

ken, odanm nihayetinde bir san
dalyada oturan adam Simonun 
n~rı dikkatıni celbetmişti. Bu 
adaın için: .. Belki Kalker baba
nın bir tanıdıQıdır,. diyordu. 

'Kalker gitti, fakat o adam ye· 
rindea kımıldammyordu. 

Sımoo elektrik lanıhatına )lllk
tığı zaman, bir gün evvel sanda· 
Jın yanında cesedini gördüğü 
adama ne kadar benziyordn. San
ki oli dirilmiş, karşısma •lmİ§ 
gibiydi. Y alnn çehresi bir a da
ha genç, atv.,ı daha uiline aö
rinüyordu. 

Simoa sordu: 
- Söyleyecek bir §eyİDİs iDi 

var efendim? 
Oteki ayaAa kalktı ve Simo

nun cebinde ne varsa bopltdı&ı 
masamn kenarına geldi. Ma•· 
daki bir altın napoleonu alarak, 
Simona goeterdi: 

- Siz, dedi, hu altını ceeedin 
yanında buldunuz. Oyle delil mi? 

Şiripençe -
Deri albncla toplanan m 

dit kan çıbanlarının bir ara 
meslnden husu)e gelir, b 
Muhtelif deliklere malik o 
rsinde muhtelif kan ÇJDalıuaJ"' 
özler bulunur. Bu, kan ÇI 

niıbetle daha kız.artılı ve a 
Ate.t yapar, at-et aebebile 
lar abuk .. buk kon'JfUr~• 
ap bir hutahktu. Vaktile 
edilmeue alüme aebep olur. 

T edavialae selince, valat 
meden derhal yannalmr. 
mek ilümG bataç ecler. ~ 
kaç ıh beklemek lhım i• 
kan çıbanında yapıldıtı fiW 
yapmak faide verir. Agnyı 
Dlkkabi:ıllk yGalDdea çok 
şirpençeden hastalar 3Hlrler. 

Mutlaka bir doktora ıı 
tedavısine terketmek lazımdır: 

Vapurcular arası 
rekabet mese 

Bu gün saat üçte, Seyn 
salonunda, millt vapurcular 
nacak ve •eyıi aefainden de 
murahhas bu içtimada hazır 
naeakbr. içtimada Yalrtiyle 
•ef ain mecıllsi .idare.ince ka 
~ilen itilifname ile iki sene 

ticaret oda•• tarafından tuızi• 
nan eski tarife tetkik ed 
Aradaki re k abiitin iuleıi 
Kat'i mahiyeti baia bazı 

lar ahnaeatı 116Jlenmelıtedir. 
Vaparcular iMiadan •oma 

tanın muayyen rGnlerinde 
ifletebllecekler ve tarife harici 
ret alamıyacaklardar. 

Sanayi erbabına 
lst•nhul milli eanayı birli · 

928 mala aeneıınden tqviki 
kanunundan ıetitade eden m 
rubsetnamesmı baız ve m 
verıısıyle mukellf'f smaı mu 
Jere prim tevzi edilecektir. 

Mtle98eee ahiplerinın veya 
klletnameyı haiı vekillerin T 
kain letanbul mıntalc:uı eanayi 
düriyetine derhal miracaade 
der nusha prim beyannameeınl 
maları ve mezkur beyanna 
yazılarak Attustoe 929 tarihi 
dar behemehal mal idarelerine 
edılmeei ilin olunur. 

Sanayi birliiioden ı 
1 - Yerli .Wları 18 

Ap.toe 929 tarihinde Gala 
lieelinde a~ılacaktır. 

2 - Ser«iye ..,. hhulwı 
lanmlfhr. 4 ~ 9'l9 
~· kabulüne nilaayet veııileell 

8 Trikotaj , deri , 
fabrikalarının mieal etmeleri 
olunur. 

Papa Eftim ef. eyi 
Usua mücldettenberl .... ar:i!!I 

lan- " Hut.ede ..... .. 
mekte alan Papa Eftlm 
eJilefmiftir. 

- Cesedin 



Az, z 
Tasarrufa misal 

4. ~ Yoz 1ngihere <le susuz kal
IJ' ura'/c/,k ıiddetle hiuolunuyor. 

Una ratr . ·1a· IQd" bmen o mcmlekctın ı ı· 

rıkd):tı halı· üst olmayamlcur, çü
l'liı litun ehemmiyeti ziraata ııc-
k enıi§tir ' '"fı ·ı · · 'ıı 

0 ,>< • yl çı ığm <ıçığını 5an c 
~ ır. 

} "~bu/ıranı gerçPkten miitlıiş! 
rirı lukGmeı, be/P.diyeh·r lıcr §elı· 
l suru11u giiııü gü11ü11e ölçüyor· 
27' _l-Oııdrada 28, Manchesterd ' 
fa gıınliik ııu kalmı§. Belediyeler 
y~rrrıış, lıulk lıeyecaııda. ller lrcs 
ıııur"r l>ekliyor. Y11#11mr dıwsı 
muı u dt o diy llrila mer;lwl. Buna 
/,,;-. •Olnl ceza telıdidi altmclcı • lıü-
'"nıeı . ı\.t 811 tusarrufımu emrt>.dı'j or. 
lercJ eselô okucl11gum emimamc-

e -~· l d b 11 · Yık rı} e eniyor: sa a ı t") t11 

kA a~ıacuğınız ı·akıt lıanyorwzu 
Utıııfo, I I . ile ' t o dıırnıaym; ii~ te bır sıı 

ı te sii1114erlc yıkmım. Otomobil-
erı bot ·ı ·ı . Sok su ı e yıl.mıwym. sı ın. 

IJ" '" muslukları c:çık lııralmwyıu. 
ır nı"'dd nn u <.t için bağçeleri sufoma-

'a ı. s. 
ıı. ,_ ritonya aclalannda 1«l mıktar 

rralnı · l'k e halk 1§ ıse hesabı ııar; keza ı . 
orııı11 ~ loadar su sar/ediyorsa 

B' lıesabı belli. 
hı b~.ıde böyle mi? 7'erkos §irketi 

ç ır ila d b l d .. ·· ~inde n
1
a u u~ma a

8
n _gun.uk~ 

~ . su arı kcsıyor. ır, ı ·ı, 

ıı kQh Yedı gün KcrbeUi sahrasinda 
tıirı Yorıunuz. Şirketin ı·e belediye
ltk akl!11a gelmiyor ki lstanbulun 

e tiy:~<'sı beni-beıerdendir, suya ih· 
~ cırı olur. 

ıdQ Şelı1imi.ı fena ı:e es"'·i bir tar· 
hti Yapılmıştır. Yangınlar nıüz-

ft'Yıve rnüıteı•ü bir haldedir. 
diıra~llgın isa yalnı:ıı su ile sön
tevı · r. • u, bir de yangına göre 
do 1 olunmulıdır. KimM-ıtıİn bıırı-
1qz'" .~aberi yolt. Sıı uw:ıiatı bir 
<lt"i b U:terinde duran. lstanbulda 
IJl ~ u su israfı ı·ar mı ? Bu da 

sıı~~:Üll, Çiinkii bir çok yerl~~~~ 
Yoru 11 bo§ boşuna akııgmı goru-

ı. 

IJir s l d , '· k. .. t$ uq alıa. 'J c1"1>0sta · ı mu-ct:se ~e haldedir ? Şehrin ihtiyu· 
S<z b?01ma temiu erlebi1İI mi, )Of(

lltıı ?ır '' panne,, ihtimali mercut 
tıaf,· lluııu bir ıirket, bir de Ce-

;: 'hak bilir; beledi e brlmc~
clQJ. f.!r! os şırkf'tinin daha sıkı. 1:e 
lıı11~~ak_mdan bir tefıi§e tabi bu
'l'efıi ı 1<;aP eder lcanaatındcıyı::. 
lis;lı 1 b~etıt-csi de daima şehir alıa· 
tıa$e~" 1.l~irilmelidir. Kıırcıklık ~11Ü· 
rf!d tı •le göriiyQrtıZ ki lrıgılte· 
hut~ 'rherrilf'ri su iş!Pri lıaklrrnda 
dcır ~akık·ası clakılras111a lıcılıer
€rı. edıj or. Hayatımız su) a bafflı. 
lor ""'ulmadık bir günde m11slııh-

8İ bir Qlrrrııyor ! Acaba bu tatil az 
~İrı '1t~ddeı için mj, bir hajta 
bi•· ?'1• ')oksa cbedi-.·erı mi? Kim 
"'? Al . iri~; ı. kıh sal.·lasm... 700,QOO ,,., ~a .. ,_ 

)"a . çu" bir salıa<la rmcak su· ;?'111 olursa )aşnyabilir. 
~ ke~kos ıirketi yaln'tıcıdır, yal· 
bre le or orltasmdo lwŞ<ır. Şirketin 
~ ~ay~/iine karp gelt'f-~·~ }~l
Q eledıyc>dir. Bu beleciıye sc 
"""'ı•.ıcı . . c. N uygun deaı1'1ır. • 

Ali iktisat enciiıneni 
~d ı .. >ugun 

eyahata çıkıyor. 
ı . ---tıi 

8 
kti ıı! meclis.inin tetkik eoc ıme-

!L ">ahatına lıuguıı baı::la.at·aı..tır. 
~Y&hate sabık liccır t oda ı kfıtibi 
llıtuni • v k .. du 81 ehbi, zirnat ban .ı l ınu-

ıuı~U Se!5.1ıattin Bekir \ chlıi, ~ u
l.1e ah E~ t, R~f • ccdd ~1uhtnr 

Yler • · ı· tk k t l-0 1ıtırak etmektedir. c ı ıı 
Sa llglİJ.daktan ha~l:ı) arak 'I rrıbzon. 
Uta llısun, Ciresoıı Trah:wuıı kııdoı 

Yataktır r ._ 
~~ 
~~ lıd lleledı} · rt•ı ı:ıe ntr - forlın-
0"' l' a nııihinı hır hadu;c olmu§tur. 

r1J1~ k.u} lu . uri ~'.U' u o •lu Afo 
tıli'ıalı hdedi),. rı,>ı i '1 edik be~ i 
ah urı:ııt'k win talJ3ncas nl k< rck 
t d defa uteş etıni::tir. Ilır hlısnu 
hır- b~~ c c.rı obıak kur~ ı lıırdan 
~hırı ı i ah t etnıemiştir. a ·anın 

}.,, i; Ali ~' u m1 bdt'dİ<t:H~ olan -vrl'Ud • 
1 ~ ur. Borcunu \ rme) e lulen 

taıun •-ı 1· . . L~ 1 . }& l .... ı ı ı ıı;ııı •aacız muanıe eeı 

1,.~1 rnış ve mahsulleri ıle hay' anları 
lerı ~dere edilmişti. Ali, lıu ,aziyet· 
fııc bcıı~ halde mütessir olaral Te\
C.ıs eyın yolunu 1,esmi12 ve taLan-

1~1 ateş etmiştir. 
ki• ek'a faili )aka)anmıştır. Tah· 

aı,, devanı olunmaktadır. 

Tel:graf Haber~le·~, I 
Papa Hariciye 
vekilini gördü 

~ ----
Ankara, 27 (A.A] 

Yunan sefiri bu akşam hariciye 
vekili Tevfik Rüştü beyi zjyaret 

ebniştir. 

Prr·steki 
konıünistler 

Paris, 27 [A,A) 

Tevkifhanede bulunan komü
nistler tcvkiflerini adliye nazın ne:ı
dinde protesto etmişler ve haki
min davetine icabetten istinkiif 

eylemişlerdir. 

* * • Paris, 27 [A. A) 
Gizli bir komiinist m~tbaasın

da taharriyat icrn edilerek müclü
rü tevkif olunmuştur. 

Marsilya, 28 (A.A] 
Bir çok komünist mahafilinde 

taharrix,at icra edilmiştir. l Ağus
tos nümayişlerine ait bir takım 
evrak müsadere coilmiştir. 

Paris, 27 ( A. A] 
Ulleve Lyon şehirlerinin l·omü

nist mahafilindc bir takım tahar
riyat icra edilmiştir. Bir çok vesaik 
müsadere olunmuş ve Llllde iki 
kiti tevkif edilmiştir. Diğer tevkif 
müzekkerelerinin hükmü taalluk 
ettiği eşhas ecnebi memleketlere 
firar etiniş olduğundan icra edile-
memiştir. .. - - -
Sırp-Bulgar 

hududunda 
Belgrad: 28 [A.A] 

Avala ajansı bildiriyor: Bulgar 
matbuatının işaa ettiği hudut ha
diseleri, hakkındr. güya Drakonirs
ka sancağında kain Duıje kö>ü-
nde bir erkek, bir kadın ve üç 
çocuğun katledildiği ve kntillorin 
ele geçirilmediği hakkındaki haber 
baştan başa musanna olduğunu 

beyana Avala ajansı mezundur. 

çarpışa ça.-pışa kendini kaybeden 
Mithatın şuursuz altsamalan ve dün 

çok fena oynayan Supbinin hatalan 

zaman zaman kaleyi tehlükcye 
düşürmekle beraber, çok şükür ki 

Nihadın, Vahinin, Bürhanın gayret-
' leri ve bilhassa hakem Aptullah 

beyin tam yerinde ve zamanında 
çaldığı ofsaytlar saye!inde bu teh
lükelcr berteraf ediliyordu. 

Hücum hnthmız. ise Tamamen 
atıl ve batıl vaziyette idi. Açıkta 
Hindenburg Süleymanın karşısına 
konan Alieddinin ayağına top ge
lmiyor ve kaı.ara Zeki arkaya kadar 
gidip bir top çıkarabilirse onu sat 
açığa atıyor ve o ı.aman ciddi bir 
akın yapılabiliyordu. 

Sanki ilci klübün oyuncuları ara-
larında sö:deşmitler. ~bi, Nihattan 

gelen toplar Şadliye, ~ii~fe veya 
Rebiiye veriliyor, Zeki bar top a
labilirse ancak Alaeddine atıyor 
ve bu tanda kurtarıp Latifin aya· 
ğınıı verdiği pa.o;1ar iıe hebaen 

mensura oluyordu. 
Dün, birinci haftaymın 'Sonuna 

doğru tamamen değiştirilmek icap. 
eden Mithah hali oynatmak ve belkı 
altı ayda bir ş-üt çeker diye hu 

Latif efendiyi takıma koymak is-
rları karşısında ve hele o hakem 

~ tullah beyin Alaeddinin yerine 
P · M ı·h· mrmek ıste) en us ı ı 

oyuna ~-- b 
b

. kmaması önUnde mşanın u 
ıra i . . "d' lan siııirlc.nmc!: çın mı gı ıp 

ınaç tti"ğ" suaföıi kendi kendıne 
seyre 1 • 

,orınaması kabil değildı. -
O 

birinci c{evr~ı berabere 
yunun d ,L! 

. .._ "nce ikirıcİ devre e ,ıu~ 
netıceıçnı d • . _.._ 

U.tifi f"Juetle eğıştınnı:.a 
olınauı:. M h t R d 
ve :Mithalın yerine e me. eıa ı 
Jl ak ve Alieddini sağ ıçc çek-
mor\'C salr açığa Muslhi getirmek 

lf k ly~ ola mrecek ı.annederken 
ciibi ma u c-- · • 
:'~dadı ilahi ile ve heyamola. ıle, 
1 

1 
k rnrparak kazanmak sı.ste-

atı ara , T • ~ w k 
. • d ha .... üeıısır ouıca~ı ana .. 

mının a k dild""" - " 
tile eski vaziyetin ;p a e ı6ı goru 

a ~ :ıriye filvakJ doğru çıkarak 
lduve naz• - •f 
Al 

..Jdinin bir pasın) alan .Laü 
ac:ı • k • · kt kaıt. önünde yetioere ıçenb~o uj 

ft. ,Icas:r.,dan Mı.~uiılar ır jO 

1 
O.)ımun bitm~ine bir kaç 

yaf~~kark. ala hakcna mıaırlı ın üdafü 
Cl:ı~ı a . 

d
. . itiraz t6j'i içıD aal-.a· 

k"D ı•tne ld 
<l~ ç ~ardı ve he1 a çıkana•.ıb. 
kal, @oünd~ bir untıklıld• ... 

işsizler 
çoğalıyor 

Londra: 28 (A.A] 
UcOrat me•'eJesi hakkında men

sücat fabrikalan patronlan ile a
melesi arasında bir müddettenberi 
Manchesterde eereya:ı etmekte o
lan müzakerat akamete oğnldığı 

için pazartesi gününden itibaren 
bir kaç yüz bin amele işsiz kala
caktır. 

İngiltere ue young 
Londra, 27 [A.AJ 

M. Snovden av,nm kamarasında 
hükumetin Yung planının kabulü 
ıçın bir t.ıahüt albna girişmiş 

olduğunu beyan etmiş ve demiş
tirki: 

- "lngiltere hükümeti, tediyat 
için bir mikyas yapılmasına itiraz 
etmiyecektir. Fakat biz hukuku
muzu muhafaza edeceğiz. İngiltere 
tarafından yapılmış olan fedakir
lıklann, fedakarlığın &on haddi ol
duğunu söylediğim zaman, .bütün 
hükumetin fikir ve noktai nazan-

na terceman olduğumu zannederim." 

1 İngiliz kıra{ının 
t.eessürii 

Londra: 28 [A.A] 
ingiltere kırah, M. Poincarenin 

hastalığından dolayı hissettiti te
essürü ve endişeyi Paristeki lngiliz 
sefirine telgrafla bildirmiştir. 

Miizakere yoktur 
Moskova, 27 [ A. A] 

Bcrlindeki Sovyet ve Çin sefir
leri arasında müzakereye başlan
dığına dr.ir Şanghaydan intişar 

eden haber münasebetile İzvestiya 
gazetesi diyorki: " Hariciye komi
serliği nezdinde yaptığımız tahkı
kat iki taraf arasında henuz hi~ 
bir müı:akerenin başlamadığını ve 
Şanghaydan intişar eden haberin 
asılsız olduğunu göstermiştir. 

(Birinci sayfadan nıabat] 
istifade ikinci golu yaptık ve oyun, 
bitti. 

Bu galiblyetten memnunuz.An-

cak mağlupken değil, fakat galip 
gelmişken söyleyelim ki, biz böyle 

heyamola ile , hakem idaresizliği 

içinde "e bilhaasa çok sert maçlan 
sevmiyoruz. Bu iş futbolden çıkıyor 
ve behemehal kazanmak anusu 

seyirciden oyuncuya ve oyuncudan 
hakeme kadar sirayet "edep ve ni
hayet karşı tarafı da huşunete 

sevkeden ve maçı maçlıktan çı

karip horoz dövÜfÜ gibi bir hale 
getiren, te~ddi ettiren bir manzara 
ahyor. 

Onların memleketinde yaptı
ğır.ıız son nıaçla onlann bizim 
memleketimizde yaptıtı son maçı 

görenler için ba,ka türlü bir mu
lalaa yürütmek imkanı yoktur. 

Açık söylemek lizımdir ki spo-

ru henüz spor diye yapmıyoruz. 
Futbo1 böyle karşılıklı tekme 

ve binme oyunu olmasa gerektir 

ve hakem denilen zat ta her iki 
takım ve seyirci ve bütün maç sa
hasının havasında yalnız sporcu 
kafası, görüşü ve zihniyeti ile ha
reket etmelidir. 

Hülisa dün Mısırlıları yenoıiş 

olmakla berabrr ne takımm yapı

lıtından, ne hakemden, ne -de ma .. 
çın tarzi cereyanından hoş görecek 

bir nokta bulamıyoruz ve Fener 
takımında bir zaruret yüzünden 

sağ açık konan Aliie :·nin niçin 

dün sağ içe konmadığını ve Lati
fin yerine niçin daha mükemmel 

\·e müessir bir oyuncu olan Fikre
tin konmadığını , ve ya bunlar 
konacak idise, o halde Zelri ile 

Ataeddine o çorbanın içinde \'l(! 
dü:r.um olduğunu cidden merak 
;ediyoruz.. Hele hakem meseleaine 

gelince, böyle hake,nılerle oyna
maktanaa , hakemsiz oynamanın 

her iki taraf için daha iyi oldujv 
kanaatın<la bulunuyoruz. 

*** 
Dün gece Türkuva:r.da Mı.ırh-

lar şerefine bir ziyafet verilmıı ve 

bu ziyafette Mısır acfiri Jbrabim 

B. Ratip ve federuyoa reiai Mu

vaffak beyle, tarafındaa Maimi 

Macaristanda Harbin tahliye 
zehirlenenler ediliyor 

---~ 
Budapqte, 27 (Fo•) 

Macar zabıtası, Çolnok kasa
basında cereflln ettiği şayi olan 
feci bir zehirlenme hadisesine va
%ıyer etmiştir. Vak'a, iki kişinin 
ani surette ölmeııi üzerine meydana 
çıkmışhr. Hadise, bazı imzasız 

mektuplar neticesinden nnlaşılmış, 
bazı miras meselesinde dolayı epey 
aile reislerinin zehirlendiği görül
müştür. Fethi meyit için ölüler 
mezarlarından çık~mlırken akraba
lanndan iki kadın intihara teşeb -
büs eylemişlerdir. 

Ro111a11ya ıııacorları 
Bükreş, 26 [A.A] 

Hakkı hiyar sahibi Macarlr mes'
elesinin doğrudan doğruya müza
keresinde halledilmeyen bazı me
sailin cemiyeti akvam mali komi
tesine havalesi hakkındaki Macar 
teklifine Romanya hükümeti cevap 
vereı ek kudreti maliyesinini ancak 
kendisi bileceğini ve bu mes'ele
nin ancak doğrudan doğruya yapı
lacak müzakerelerle intaç edilebile
ceği kanaabnda olduğunu, esasen 
bu mes'elede Romanya hükumeti
nin azami hüınü niyet göaterdiği 
fakat buna rağmen, bir kaç ehem
miyetsiz nokta müstesna bir, türlü 
itilaf edilemediğini beyan ettikten 
sonra teklifi kabul edemeyeceğin
den dolayı teessüflerini bildirmek
tedir. 

Kilçü telgra:f l ar 
Cneue, 27 [A.AJ 

Harp esirleri 32 h<'~ et harp 

esirlerine nit nıukınl'leleri imza et

miştir. 

Uerliıı, 27 (A.A) 

H ıırrıı Stiııııe Mahkeme 

hıırp i ,,,til.rıızlorı mcsclcı;iııde 

hal<laı oları H ugo Stınm•s'in 
ntırıa l.aınr \ ernıİiitir. 

mC't

bern· 

Moskova, 28 (A.A) 

Citadan bildiriJditine gare bir 
alay isyan etmiş ve Harbin civa
nndaki bir şehrin ana caddesin
deki ev ve dük!.~.ılan yağma et
miştir. Makamatın verdiği teminata 
rağmen müe!:sesder muamPlelerini 
tatil etmektedirler. Ehali Harbini 
terketmektedir, 

Soryl'etlt~re fena 
ınuaınele 

Moskova; 27 [A.A) 

Memnu'iyete rağmen ameic ve 
memurlar kütle halinde muracaatln 
Çin şark şimendiferlerindeki vazi
felerinden affedilmelerini rica et
mektedirler. 25 temmuzdn bu türlü 
müracaatlarm adedi bine baliğ ol
muştur. hnklannda fena muamele 
yapılacağı tehdidine rağmen 400 
mektep hocuı vaı.ifelerini terket
mek anuaunu iz.har etmişlerdir. 
sovyet tabaaamn t ... vkifi ve fena 
muameleye tabi tutulması devam 
etmektedir. iki kişi akıllara hayret 
verecek tekilde kaybolmuttur. be
yaz} ruslu müııellih gez.mdtte ve 
tevkif hakkını haiz. bulunmaktadır. 
Harbin ve Mançuri ticareti durmuf
tur. Çinlileri seferber kılmak için 
r.ecri tedbirler kullanılmaktadır. So
kaklarda toplanan insanlar hudu
da sevkedilmektedir. Asker ka
çaklan pek çoktur. lhtilifın mus
lihane surette halledileceği hak
kında Mançuri halkını teskin için 
büyük yaftalar yapıştmlmaktadır. 
Huduttaki nöbetçilerin sil&hları 
yoktur. 

Çin le nıiizakere yok r 
Moskova, 28 [A.AJ 

'f as ajansı soviyet aefirinin çin 
hariciye na:ıın ile müzakereye gir
miş olduğuna dair hulunan hab•ri 
tekzip etmektedir. 

Fransada buhran bitti 
[Birinci ayfadau nıabat] 

Siynaeti, istikbali asla nazara 
almıyurdu. Kıt'avi Avrupada ta
bakkiimü o kadar ileri ğötürdü ki 
f ngiltere de buna dayanamadı. 

Poincare, de~erli bir s;yasi 
olmaklc> beraber son derece serttir, 
uzlaşrr. cuını bilmez, kendisini ve 
milletini Kaf dağının üstünde gö
rü~ T iirkiye - Suriye h u d u d u 
mes'clesinde senelerce süren aksili
ği dillere destandır. Bir dip1omata 
lizım olan ne gibi hasletler varsa 
hepsinin makusuna maliktir. Hü
lisa kurunivusta kokan ve en :ı.iyade 
Mettc.rnich'e benzeyen bir devletada
mı. Cihan harbi f diketinden sonra 
Avrupa bir aı. sulha, ve, zihinlerin 
yatışmasına, kötü duygulann uyu
tmasına muhtaçtı. 1870-71 harbin-

den sonra Bismarck'tan müsellih bir 
sulh politikası takip ettiğinden 
bütün kürei an 1914 sene•inde 
tarihin en yaman cengine şahlt 
oldu. Poincare bu dersten zerrece 

müstefit olmadı. Bismarck'tan daha 
dünıüt davrandı, almanlara karşı 
olan udsaniyeti uıttı. Rein hav
zası ha:: fransızların askeri İfgalı 
altır.d:'I ezilmekte ve inlemektedir. 

lavahir muhafaza edilmek üı.
ere Poincare hükumetinin bir dik .. 
tatörlükten farkı a:ıdır. Poincare 
Fransız. frangını tutmak ve tespit 
etmek gibi dahili bir muvaffakıyet 
kazandı. Bu zaferi ikiye taksim 
edebiliriz: paranın sukutuna mani 

Olmak. Evet bu bir muvaff akıyettir. 
Fakat frangın beşte birj üzerinden 
tesp"ti, bil'akis, bir hezimettir. 

Hükümet bir çok merasimle, 
resmi küşatlarla, nutuklarla, v,a; 
milletin hissiyatıl)ı ok.şadı, ve, al
man düşmanlığını körükledi. Silah .. 
tan tecrit edilen Almanyayı bir 
intikam siyaseti takip ediyor gibi 
ğösterdiler. itiraf ederiz, iueti 
nefsi perişan olan Almanya Fran
-sanın candan, gönülden haynhahı 
ol~maı.. Fakat orduıu ve donanma
sı yotaltılan bir Almanya, Fransa 
· "n bir tehlüke tefkil edemez. 
Asıl tehlüke Almanya gibi bir me
deni ve müterekki bir memleketi 
kırmak, ona bir vahti muame1eai 
etmektir. 

Müaalemet ve beteri tesanüt 
hakkında bunca tahcaerler mey
dana koyan f ranaı:r. bükemaS1nın 
fikirleri çiynendi. Ekalliyet me•'e-
leleriyle Avnapanın •lbetinde bir 
yananiat iWaa edildi. Buaua bat-

lıca mcı'ulu Poincarcdir. Fransız 
hükumeti Lehiatanla küçük itilaf 
denilen Çekoslovakya, Romanya 
ve Yugoslavya devletlerini ken
dine raptetti. Cüsse itibari ile bil-

yük, lakin muhtelif unsurlardan 
mürekkep olduklarından z.ayıf bu
lunan bu küme, hakikatta Franca 
için bir yüktür. Bu itt;faklarla Av
rupada bir fesat kaynağı idame 
ediliyor. 

Büyük - Britanya ve Amerika 
bu Fransız. tahakkümüne dayana
madılar. Fransanı.ı kendilerine otan 

borçlannı İ•temekle onu aıkıştırdı
lar. Franaız. meb'usan meclisi borç 
muahedeaini tasdik etmemek i•tcdi. 
Amerika bu teklifi - bihaklkın -
reddetti. Poincare Meeliate geceli -
gündüzlü nutuklar söyledi ve ••• 
hasta dilftü. 'Meclia muahedeyi 
tasdii< mecburiyetinde kaldı. 

Radikal - aoaialist fırkası Poin
carC' den son derece dilgirdir. Ge
çende toplanan uir kongre üz.erine 
Poincarc istifa, fakat gene kabine
sini tec;kil ebnişti. He.-riot ve Sar
raut gibi erkan hükümetten çekil
diler. Heniot mechste Poincare ile 
çt-kişti. 

Dahil de bu siyascltcn mem
nun değil. 

Bu gidişle (Ünün birinde Poin
care'nin ekailiyettc kalacağı aşi

kardı. Onun için :ı.aten sıhhatı bo
'7.ulan Poincare - mertlik kendisin
de ka!Sln diye - J§ten çekıldi. 

Eğer yeni hükfuneti Brı•and tef· 
kil eder•e siyHelte bOyük bir de
titikliğe intiı.ar edilemez. Lilrin 
Briand şahsen daha ince ve nazik
tir. Poincare gibi yırtıcı ve abus 

defildir. Zemin ve zamana daha 2.İ
fyade uyar. B'elfci Briaod' ın iktidar 
makamına ırelınesi '"mumi siyas<.t 
için bir derece daha hayırlı olur. 

iKDAM 

Pari$: 27 [AA] 

M. Doumergue M. Briand ı 

daı:et e:miş ıe mumailey saut 
18 IS de Eli.ze sarayına gelmi.1tir. 
Re si Cünıhur M. Brian<f.ı ymı 
kabıncnin ıeşkilirıe memur etmiş

tir .. M. Bıiarıd •eJ.lifı lwbul etmiş 
ve gazeteci/ere teıebbiislcrinc ya· 
nrı sabalı boşlıyacalırıı soy/emiş
tir. Yeni kabirı"nin un ıi tr~ Jı.. 

erde 
Attentionl 

Gib vapurda bir yahudl 
kı:unın frnnııua konuştuğu· 
nu, gah traın,•ayda ~~r ihtiyar 
ermeoiniu kendi_ dıhylc çene 
çaldığmı , gfth birahanede 
bir genç guı·sonun runıca 
SÖ} lcdifıini görünce", derhal 
milliye&lcrYerliğiıniz galeya-
ııu gelir: 

- Vatandaş., Tiirkçc ko· 
nuş! Oi) e çıkı~u·ı7 .... 

Am..ııa , b<'ri ynııda bu 
mes'elt') c daiı· ne ~an 1kıl"ı, 
rıc yürek iiziicii e) lcr 'nr- • 
dır .. clt. gözümüz giirmcz! 

u~ döı l gün m•cl, otur· 
duğunı odamn J>ostaııc nr
kasnıa bakun ı>cncc:-l" inden 
sokağı seyredıyorduın. 

Şu bir türlü nçıhp kopnıı· 
mnı;ı bitmeyen kanalizasyon 
çnkurlarmııı öniiııo kakıl
nuş beyaz yaz~l~ ~iyab bU 
tahta gözüme ıh~h : 

JJiklUıt 1 
A ttentioıı! 

·~-----'.:--"':''" 
Kendi kendime düşün

düm: Acaba, tı'ransada açı
lan bir çukurun haoına 
•'Dikkat ., diye yazar!ar mı 
ki, biz " AUeııtioıı ,, dıye ya· 
zıyoruz't.. . .. 

Ama, <liycceksiııiz lu, Turk· 
çc bilmeyenler ne yapsın? 

Fransada fraosızca bılwe
yeıılcr ne yapıyorlana, bu
rada da Türkçe bilmeyenler 
öy~e yap1111lar 1 

Dün, 6cyoğlundaıı geçer
ken bir hu§k.& levha gözüme 
takaldı: 

11 er 1' otaire de Pera 1 
llu lo' hanın knı şısımla, 

lınyretle, ibretle tlüşiindüm: 
Geçenlerde, Uomanyu sa-

hillermi u§cnı itulyuıı tayya· 
releri, hep Türk iijwi taşıyan 
köylere, kusubnlnrn u&JTa• 
nuşh. 

' c gaı·iptir ki, Türk okın
Cllnrımu, şimdi bize resmen 
-yabancı olan o topraklara 
uakıettikJeri ))U a!liua isim· 
Jcr henlia dillerde yaprken, 
biz burada " Beyoğlu,, ua 
·• Pera ,, diyoruz ! .. 

Jtiraf edeUnı ki, hepimizde 
bir firenkçe Aöylemck, fi. 
rcokçe yazmak merakı var. 
Ulemayı kiranı efendileri· 
mizin makalelerinde de sık 
eık görüyoruz: 

•• l\1iyi = Litıuide ,, " Se
vinç Joie ,, şeklinde yazı
hyor... 8tJnlar tabir deiil, 
ııtılab dc~il • • Obalde bu 
züppelik niçin Y .• 

Efendiler, size o pek Be\· 
dlii~ıiz clil ile bitap edcf imı 

Bira• Attentiont.. 
Yusuf Ziya 

külnne düi.r ilk mırbin.at 
~abalı alınabilc~ktfr. 

yamı 

R ltdikallar 
Parl• , [ A.A] 

Radikal •o•yall•t fırkaaı "bir 
beyanr.nme nel.retmiftir. Bu beya• 
namnfe M ... roincar~ .. nln badel 
afiyeti hakkında temeniliyat izhar 
edilm•kteı ve meclisin tetril meaa
iaini ı mal etmeaincı .aaııi olan 
tatil emirna:ıneaiain ı.:.ıclan tarana 
karıı prote•to edilerek ancak ffe
mokraal -ve la.ıklik prensiplerine 
uyfSl!D bir aılyaset . ~cl.irı ~dece~ 
olan bir bük~metc ıt mat cdıleceği 
beyan olunmaktadır. 

• • • 
StJsyali st ler 

Pnris: 27 [A.A] 
Soıyaliat grupu sabık hükümet 

aleylünde •on derece oiddetti bir 
takrir kabul etmitlir. 

• Parla, 27 (A.A] 
Gazeteler umumiyetle radikal

lerin yeni kabineye dahli olacak· 
lara mütaliHındadır. Mu,küllt d•· 
hlliyr. nuırlıtına kimin ıelecetia
de:diı'. Radlkall r bu nl!'laretf ~te
molrte, mut•du. r l•e M.Tardieıuyü 
mu haf ar.a huausunda ısrar eyleınelc-
tedlrler. 

Sosyalistler 1;,abineye . . 
gırıyor 

Loudra, 28 [A.A] 
Parlatea Dally Maile bildirii

ditin~ ıBr• müatakbel ke.h:nedc 
M. Briaadı'n ebet rll'ekası P~iıı
care kabine•l hasından terel4"'ltüp 
edecclctit. Veni kahineye başlıca 
.oayalilt rGuasından b:ıı.ılan:an 
iftirakl kabineye daha büyilk bi'i' 
istikrar temin edeC'ektir. 



O, diğer din naşirleri gibi sadece bir 
din mürşidi değildi. 

Kemalettin Şiikrfi 
[Tarihçl "Emile DP.Tmf'.zıghP.m" in kitabından naklcdllmı,tlr./ 

Muhnmmet Medineye bir firari, ı 
bir muhacir, bir mülteci gibi de
ğil, bir muzaffer gibi girmişti. 

bk harplerin galibiyetlerini müte
akip ise nüfuzu ı.arsılmaz dereceye 
yükseldi. 

Medinede yerleştikten sonra 
Gzerine dilşen işin ne olduğunu 

derhal ve çabuk' kavradı. O, diğer 
din naşirleri gibi sadece bir din 
mürşidi olmadı. Dinde olduğu ka
dar siyasette, içtimaiyntta, ahl8Ha 
ve hatta iktiııadiyatta bir inkHip 
yapmak istedi ve yapb. 

Medinenin, daha ismi ''Y esrip,, 
en ve Muhammedin gelmesinden 

evelki vaziyetini bir nebze anlat
mışbk. Şehinde oldukça mühim 
bir ekseriyet teşkil eden yahudiler 
le Yesrip arapları arasında daimi 
münazaalar vardı. Bundan başka 
binat Y esrip arapları da kabile 
Bayreti ile iki kısma ayrılmışlardı. 
Bunlann beyninde de münazaalar 
olurdu. Bilhassa Muhammedin gel
mesi ile beraber onu himaye ede
ceklerine söz veren blltün yesrip
Jiler tamamen milslfiman olmuş 

değildiler. 
En mGhim nokta, hem yahudi

leri, hem arap kabilelerini, hem de 
mü'minler ile İslamiyeti daha h.e
nı,ı: kabul etmemiş olanlan idare 
etmektl. Bundan başka bir nokta 
daha vardı: 

Medinelller Muhammedi ve on
unla beraber gelen müılüman ol
muş Mekkelileri kabul etmişlerdi. 

Fakat çoktanberi devam etmekte 
olan Medine ve Mekke rakabetleri 
tesiri Medinelilerin günün birinde 

ekkeli mü'minlere karşı muha
~ bir vaziyet almalan çok müm
k.Gn ve muhtemeldi. 

Bütün bunlara mani olmak için 
de çok yüksek bir siyaset ve idare 
si temi lazımdı. 

Muhammet evveli Yahudilere 
mültetit davrandı. Onlara nevlma 
bir serbesiyet verdi. Hatta onlarla 
beraber oruç bile tuttu. Namaz 
istikametinde kıbleyi (Kudus) ola
rak kabul etti. Yahudi hahamla
nndan bir kaçını ~ide etmeğe mu
vaffak oldu. Aptullah ben Selam 
bunlann içinde en başlıcasından 

biddir. 
Mamafl biltOn bunlara rağmen 

hemen hemen bütün yahudiler is
lim dini aleyhinde çalışıyorlar, İs

lam dininin intişarına mani olmak 
için azami gayreti sarfediyorlnrd•. 

Muhammet, umumi bir kanun 
ile, bizzat kendi vazettiği kanun 
ile bütün yesrip halkını tek bir 
bayrak. albnda topladı. Arap, ya
hudi, mü'min, münkir hep i, her 

es Medine nin her 1ıangi bir te
cavüze arŞı müdafaasına mecbur
au. Bütun kabileler bu hususta hep 

ele verecerderdi. 
Yahudiler. din1erinde serbest 
acaklarve üslümanl:ırdan yar-

dım göreceklerdi. Müslümanlar e
ğer harp edecek olurlarsa Yahudi
ler para hususunda yardımda bu
lunacaklar ve hiç bir kabile, 
h i ç b i r taraf Muhnmmedin 
izin ve muvafkati olmadan hariç
ten hiç bir kuvvete harp ilan ede
meyecek ve hiç bir kuvvetle itti
fak yapamayacakb. 

Devlet teşkilatının ilk emniyet 
esasların teşkil eden bu noktalar, 
Muhammedin idarecilikteki zeka 
kudretini pek canlı olarak ispat 
eder. 

Peygamber ·bundan başka En
sar ile Muhacirin arasında ve gü
nün birinde zuhuru muhtemel 
muhnsamata nami olmak için çok 
şayani dikkat bir usule müracat 
ettt. 

Her Ensari, Muhacirinden bir 
Mekkeliyi~ kardeşliğe kabule mec
bur olacak ve bu kardeşlik vera
set hakkını <la haiz olmak şartıyla 
irsi ve hakiki kardeşliğin fevkinde 
bulunacak. 

Bunun iki başlı iaidesl vardı. 
Evvelii her iki taraf arasında kar
deşlik esası kabul edildikten sonra 
muhtemel muhasamat endişesi or .. 
laden kalkıyordu. 

Saniyen Muhacirin, Mekkeden 
firar edip Medineye iltica ettikleri 
zaman bütün servetlerini vatanla
nnda birakmışlardı. Binaen aleyh 
on parasız ve fakir bir vaziyette 
idiler. Ensarilerin kardeşliği onlan 
bu sıkıntıdan da kurtaracaktı, içle
rinde zengin olan yalnız Osmandı. 
Osman Medineye gelir gelmez bir 
yahudinin elinde bulunan bir ku
yuyu kendi kesesinden go,ooo dir
hem sarfetmek sureti ile satın alıp 
suyunu müslümanlara hasretti. 

Daha sonra .servetini artırdı
ğından bir harp seferinin bütün 
masraflarını yalınız kendi deruhte 
etti. Diğer muhacirin hemen hemen 
hepsi de ayni fakir halde idiler. 

Hamza, yeğenine karnını do
yurmak için iltica etti. Apturrah
man bini Avf on parasız gelmişti. 
Ensarilerden Sait, Apturrahmana 
bütün servet ve emlakinin taksi
mini teklif etti. Fakat Apturrahman 
kabul etmedi. Zeka ve iktidarı 
sayesinde ticaret yaparak para ka
zandı. 

Çarşıda yağ ve peynir satmak 
sureti ile elde ettiği servet saye.
sinde yedi yüz develik bir kervana 
bile sahip oldu. • 

Muhacirin Medineye yalnız ken
dilerini değil, Jş hususunda Medi
neye daima mütefevvik olan Mek
keli ticaret zihniyetini de getirmiş 
!erdi. 

O zamana ıkadar Medinenin 
'ticareti, alış venşi yabtıdilerin elin
de iCli. Muhacirin, rin a İlen bir 
nolc:taşında başka IJiir ticaret ıpaznn 
kur rak rakabet:e irışni.er. 

Ticaret yapmayanlar ardeş-

Yazan: Conte de Gohiııcau 

'tc Clüf\Ôlur bilmem. Gündüz 
yava ça Gıknr, yiyecek alır, 

g tirırim. Yalnız bu geceye ka
dllr açlığa Clliyannlıın. Orada on 

saat, baş ba,a d rdi· 
mae lJi:r re lJuluruz. 

Cemile > u plfinı kabul etti ve 
ürüdüler. Yıkık evlerin enkazı

önJdılar. Bir çok duvarları 
galı dolaştılar , gah üzerinden 
atladılar. Sağda soldıi bir iki y1· 
Iah, dürt beş kertenkele öteye 
beriye koşarak deliklerine girdi
ler. Gençlerde yılana, ve kertenke
leye ktirşı korku ve haşyet kay· 
gusu yoktu. Yalnız içlerinde,. pe· 
~lt:rini --Oırakmndığma hiç şüphe 
olmayan düşmaııın ula~tırdığı e
ndi'~e varöı. Bilmiyorlardı ki, 
dü:.:man en ::>Onunda iki ~ikiirını 
bulmuş .• Yıkık dU\:arlarm arka
mıda n uzanan cusus gözleri yı
lanı rın ağuşundan beter bir ze-
hir büzmesi gönderiyor. 

l Muh_inle "Cemile, evelce gi
rtcrken naibin .gur üğU mahzene 
geldiler. Otıtda, Z:: mıh· bir ınu-

<ldet lıtı:;;ını 'Muh iııhı dizleriffi 
knyclu, bu katlar ·orgunluğun .Ye 
heyecnnm 2.llruri mevludu Jan 
derin bir uykuya da Uı. erdeysc 
Muhsin de uyuyacaktı. '-akat -l•i-

rdcu bire pek ;akimda tehlüke 
C7.cn yırtıcı bir ahra 'llınhluku 

gibi başını doğrulttu, ..,güilerini 

dört a9tı. Kanı bittlen kaynadı 
ve nabızları atma~a ba:.:ladı. Ha
vada bir tuzak kok:u tı ıenyordu. 

Kaybederse, kaybedeceği şeyin 
çok, kazamrsa1 kazanacağı eyin 

az olduğunu biliyordu. Derin bir 
.şefkat "e vlicudunun bütün el· 
yafını sarsan bir heyecanla, şu 

başını dizine dayayıp uyuyan kıza 
baktı. Cemilenin başını yava:.:ça 
kaldırdı ve aziz ba~ı bir ot küme~ 
inin ü Hine koyau. Etrafı tara · 

Casus zabitin tart 
• • 

merasımı 

25 Temmuı 929 
Dokuzuncu Kolorda Muhabere tftbu· 

ru zabitanından iken ecnebi hükOmete 
ıualuk etmekle müttehim olup Divanı 

barpçc 6 sene 8 ay ıığlr' hapse ve 600 
lira ağır cezayı nakdiye vo silki asklll'i· 
den tarda mahkOm edilen müllzım Saim 

Jıakkındaki hüküm askeri temyiz divcı • 
11.ınca tasdik ve tardı hususu da tasvibi 
Aliye iktiran eylediğindeıı a kert ceza 
kanununun 23 uncü maddesine tevfikan 
tart merasimi bu gün Ali Ravi kı§la ında 
icra edilmiştir. 

Merkez kumandanlıf;ı tevkifhanesinde 
mahlmı; bulunan mahkum Saim alameti 
askeı iyeden hiç bir ıeyi hamil ve lsbia 
olmadığı halde 50 müsellMı neferden 
mürekkep bir milfreze tahtı muhafaza • 

aındn, bir çok asker ile Erzurumda bu. 
lu:-nn bilumum kıtaat 'e nıüesscsat 

ümera ve zabitanının içtima etmiş olduğu 
Ali Havi kışlasma getirilmiş ve J>i, ııııi 

lıarp heyetinden· binbaşı Hıza lıC'y tara • 
fınJan hüküm ve temyiz ilAmiyle lıu 
lıaptnki alı tasdik k:-mrnomesı .lynen 

o}.uııJukwn sonra Erzurum r.ıustahkcm 
rne\ l.ı l umandıını Sabri Pş. Hz. leri ta· 
rafından da Ordu ,.e mP.mlekete yapılan 

lıiyıır rfn nkibetı hakk nda bir r,utuk irat 
euu~. 1'; merashne mhl\)'et 'erilntı~ \ C 

Mi ı•:, e J lpisl.nnl'.'fline te!'llimi lAzııngelcn 
en u ~ tm de Erzincana sevk emrini.' 
intıı.arcn le rar merkez, kumaıı<lanlıl'.,'l 
ted.if neııine goturiılq,ıü)tiır. 

18000 Lirayı gasbeden 
Bir 1 .1ç ~im evel Snas • Zam yolun· 

Jn tı.l iı hi .. nr idnre ıne mt i8000 !ırayı 
ga l CPI\ ~akilC'r ıne).ınında hııluııan 
Nıralmıscli Mccidin Erz ırum ıstı kametine 
doğru fırnr ettiği Sivas vilı1) etinde!l tel· 
grıına Erzurum 'ilayctinc lıildirılnu•!Iİ 
ü.ı.c: ·,ıP lıurnca polis tarafından \apılan 

takibat 'ie tahkikat neliresiııde merkum 
1\lu .. ıdin namı mustearla şehrimıze gir· 
n ı olıııa:mıa rağnıl'ıı ini\ İ) rtı te•lıit 

eıtırilıniş ve iızeriude bulunan 5 ~W lirn 
mesruk pııra ile der<lc~ıiuı> 11111\ affok 
o!ııııı.ıuştur. PuraLır Shas 'i:ih etine ııun· 
de ılıııi;ı ve 1\lecit te • n•nlıfu~.an Siva.sa 

8C\ k~diJıııiştir, 

Belediye binası 
Aım vr fl'nni bir plana '"'filum lıü· 

kiııncl konağı kur~ı!>ııula }<lpılmukta oları 

belrdİ)C d irr ... inin Liriııci kall )npıl· 
ıııı;:ır. lıışa.ıta faıılİ)t'tlc clt•\'dlll e lıl· 
mt kt,.dir. Binanın in .. :ısı gelr<".-k •ı r~rı

nil'Vel ayı zarfında ıkmal cdilruiş Lıılıı· 
na aktır. ' 

Heyoğluııda 

HAYDEN 
Mrığazalı:ıı ırıda; biJiimııın ) az' k 
""Ya fiı:ıtlarınıla tenzild.t Panıu-

l klu k.nma;:;larclan münl thııp ~ 
çe:;;itler erkek kostiimlrri için 
ln~iliz kumu ları l..uponlarında 

• J>iiyiik tenzilat. 

]eri olan En::arilerin verdilderf 
tarlalarda ziraatla meşgul oldu

lar. Umumiyet itibanyla müslü
manlnr çok basit bir hayat çerçe
vesi içinde ya~ıyorh~rdı. 

Ebu Bckirin km Esma zevci 
(Zübeyir) ile beraber bir at, bir 
deve ve bir kaç karış toprak ile 
yaşnyodardı. Esmn biu:.at ata ba
kıyor, ıtal'lamn mahsulünü sırtında 
pnznrn götürüyor, çeşmeden getir

mek için azım olan suyu tulum
balarla ibaşındn taşıy-0rdu. 

ut ıtin m:ıhzeHden 
tı. 

(Bitmedi] 

~ 'rla bir .. CJ .gorını:>Cli. Gün 

~H ırll<sıitll 
Yedi hırsız daha 

r 

Zabıta, hırıızlan birer birer 
yakalamağa devam etmektedir. 
Son yirmi örtd saat zarfında Ka
sımpaşa merkexi Simon1 Ahmet, 
ve Mehmet, Galata merkezi lbra
hlm ve küçük Hüseyin, Fatih mer
ke.zi Adil, Unkapanı merkezi En
ver isimlerindeki hıraızlan yaka
lamışlardır. 

Bir yankesicinin ınarif eti 
SultanAhmet tramvay tevakkuf 

inahallinde beklemekte olan Edre
mitli Yağcı Mehmet efendinin 300 
lırası meçhul yanke.siciler tarafın
dan aşınlmıştır. 

Eınniy~tli bekçi 
Kadıköyde Ibrahim ağa mahal

lesi bekçisi Ömer ağanın oğlu 
Tahsin, evelki gece babasının ye-
1".İne devriye gezmeğe çıkmış ve 
Rizeli Cemal isminde birinin yo
lunu keserek iki lirasını almışbr. 

Tahsin yakalanmıştır. 

·<C@lf'lfil ll®lr 
])o tunu yaralaını~ 
Galatada kahvecilik eden Nu

ri dostu ı.yşe ile kavga etmiş, ne
\icede Ayşeyi sol bacağından yara 
lnyarak knçmıştır. 

Su alırken .. 
Knsımpaşada bir çeşmede su 

doldurmakta olan Vanlı Ayşe ile 
sucu Ahmet kavga etmişler Ayşe 
su kovasiyle Ahmedi kafasından 
yaralamıştır. 

Tel iz ista:;) onunda 
Evvelki gün o;ımmiye telsiz 

istasyonunda bir kaza olmuştur. 
Çatlayan bir telsiz direği tamir 

edilmekteyken demir direğin bir 
parçası koparak yere düşmüştür. 

Altında kalan ameleden Mehmet 
ölmüş, Temel de nğu surette ya
ralanmıştır. 

Hadise hakkında adliyece tah
kikat yapılmak~adır. za, alh çocuk 

Beşiktaşta Yeni mahallede otu
ran kömürcü Knrabetin kansı, iki 
yaşındaki kızı Peruyu salıncağa 
bağlayarak çeşmeye su doldurmağa 
gitmiş, avdetinde çocuğun yere 
dülitü{'.rünü ve ölmüş oMuğunu 

görmüştiir. 

Tur 'aparkC'n •. 
Büyükaddda oturan Toledo ef

endiyle kıa matmazel Berta araba 
ile tur yapmaktalarken atlar ürke
r~k ala~ild.if:;ne koşmuşlardır. 

Beı:lu kendısini arabadan aşağı 
fırlatmış ve \,aşından ağır serette 
yarnlanmıştır. Bir az sonra atlar 
durdurulmu;tur. 

Bu ak:şc:ım 

Millette : ::-e, '.ı li. koınl'di \C .. 
J• ı ıııı \<' \ancte 

u~it n:tl<·: 1'.uş di imlc> :ihirli ~1u .... 
l\n konıedı \C var)efC 

1nkilaııta : Beşikt ~ Pnr'.tu Üç~lor 

açıldıkça açı~mr;-, ortalık .ağar
dıkça ağarmı~tı. Mavi ufukta. y~i! 
yapraklnrmı anısından ..;iizülen gü· I 
n<-~in altm mürtesemleri daha bariz: 
.görüniiyordu. l\luh in görünme· 
m k .ve daha İ}i saklanmak jçin 

)apıştırdı, Bu 
karşı karıiıya g 

)a'la0 nanı 

fer am S1 

ı. 

bir ta:.: yığınının arka ma uzandı. 
ı1tnrfmdaki :,Ükfineti dinleyerek. 
h ilki biT at oyle krtldı. ı iha
:yet, ir değil, iki değil, kaç itt

i ol8uğu belli olmayan ir kota· 
balığm ~ak eiterini duydıL 
Kulak vetdi. Bir takım fısıltıl 
var. Muhsin: 
1 

- lşte geldiler, deye düşün•. 
ilü ve hemen yatağanmı sıyırdı. 
'Kab'ZUsını öyle sıkı tutuyordu ki, 
snııki pllrmakları birden bire çe
iikleşlvermi.:,ti. Tam bu hazırlı
ğın üstünde, adamın biri kar ı
dııki duvarı atladı: Osman beyin 
naibi 1 Düsmana yol go~teren 

adanıl 
Muhsin ok gibi yerinden fır

ladı ve naip daha Muhsini gör
meğe vakıt bulmadan, başma ya· 

" ıı.J
hüoo-

n Tlmliği 

müdafaa 

i . 

27Temmuz 1929 kambiyo, nukut horsasi fiatlfl! 

Nukut 
1 lngillz lirası 
1 Amerika dolar 
20 Yunaa drahmi 

1 1 Alman rayhf mark 
1 Avuatya 9\iol 
20 l..e:r Rnmanya ' 
20 f..eTa Batgar 
1 Fdcmek florini 
20 Franıns frankı 
20 1 talyan lireti 
20 Kurun Çek lelun1t 
1 Çırunetie üviyet 
l 7.Jotl Lehistan 
20 Dinar 1·ogmlavya 
20 Belçika Frankı 
1 Pttda ispanya 
20 lıyi~re Frankı 
1 Mc..'Cldiye 

208 
5S 
49 
30 
24 
29 
82 

22 
74 

114 
29 

'790 

24 
29 
82 

163 
217 
122 

22 
7' 

114 
29 

190 

Tahvil.at 

7 51 ~ ~ı 1 Tertip (A.B.S 

75 1 Q.. 2 " (n.E) 
S - Q 7 p C 3 ,. (FJ) 

Galata tahtclarz D. l'. 
I11tanbııl tnmny Ş. 

Riht. Dok. Ant. 
Oeküılııl'-Kadıköy Su 
lııUmbnJ anonim Sa 
Ettlfl Maden 

ı, lıanka~t 
l.Jügla itibar. &1illi 
Oamall!l Bk. 
Milli iktisat Bk. 
11c.ret ft MDyl 
FAD&f Bk. 

Çek :< Şirketi Hayriye 
Temetn 

Londra l Isterlin 016 251015 75 ~ naıır nForlar. A 

Nh')'ork l türk l .. Do. 
Pari~ ., Frnnk 

Amstirdam 

.. .. .. 
,. 

Liret 
111ar1.: 
l.evıı 

ne~a 

., florin 
CincH"C ,, Frank 
Prag Kurun 
'İ)nn ,. Şilin 

l\Jndrıt ,. Pczeta 
\ ıırşu va ,. Zcloti 
Atiııa ., Urııhıni 

0,47 81 
12 17 

9 ı2 
2 00 

65187 

,;~~ 
338 
3 25 
4 2:; 

0,4i 81 
12 18 

911S 
200 

65:87 
3 43 
1 18 
2 47 

16 07 
3 38 
s ::s 

25 
3704 

~ An.D.Y. )olu 
~ .. .. 100 
Mudıınya0Ilurııa 

SaıufUD Sahil 
Tramvay 
Türkiye mWl 
lttlhnt 

" Ithut .. 
Ş.r\ ıdgorta 

Ilozk11rt 
Anaılo)u Aa. T. 
lst. Umum. 

1 

Uükrcş 20 Lı·y Kunı~ 

l'tloekma J Çron<'n• 
Bı·lı;rııt ıürk !ırası l)j ıı. 

s-: oı. 
2.ı 75 24. 75 

BııJya Karn:ıydın 

A"'1ıın Çimen. 
Hakırküy ., ıo12 1072 ;:: 

27 07 2i 07 ~ c. 
tı 
t:ı 

Türk kömür M. 
lUt"nner Ta,ı Ş. 
Ha,·a gan, alektrik istikrazlar 

1 stikrnzı D. vadeli 95 50 95 50 ~ .. ,. teınetla 

l>Ü) ıınıı mm ıılılıf'dc 

lkrı uıİ)~li dt mir yolu 
ı"02 Giimriikler 
l«JOS fr.idinınbi 

ıço:; 1l'chiuti Aiıkeri}e 

CQ ( J903 Tutip l 
Q 904.. .. 
~ 1901 190> a l JÇ08 T-erıip 1 
Q 1908 " s 
- 1909 

1909 
1913 

193 2S 196 50 

'('/; .... ., ,... 

(l!lı:Üdnr· Kadıköy 
bmır m.ezbha 
let nhul T. Ano 
Rlhthıı dok. A11. 
ittihat de.ğlrınenel 
~ark merk ec:%8 

bt. K.aaaplan 
llt<jl (hali tufiyc.) 

tı 
:::, Türk tüt. Ano. 
~ Dulıaıı Tiirk ., 
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Ü Zahire ve hubıl 
0 

halat ve ihracat 
Anadoludan 6 vagon Buğday 

1 vagon Tiftik Trakyadan 1 huğ
da} 1 mısır 1 çnvdar 2 vagon nr
pa, deniz tarikile 1357 buğday 96 
çavdar 91 nohut 55 çuval un 187 
yapağı 15 balya tiftik gelmiştir. 
lstanbuldan memaliki ecnebiyeye 
kuş yemi 50, fındıkiçi 30 çuval 
yapağı 152 tiftik 38balya gitmiştir. 

Dü11 liii zalıire ve I ıı1?ub< t 
.f'i<ıt t'e pişasa.'iı 

Buğday:Yumuşak mallara talep 
fazla:!ır. Satılan mallar 17 kuruş 
5 paradan 19 kuruş 17J5 paraya 
satılmıştır . Sert ve sunter mallan 
iştahlı değildir. Bu mallardan sertler 
14 kuruştan 16 kuruş 30 paraya 
sunter 18 kuruşa satılmıştır. 

Çavdar: Piyasası hararetli ol -
mamakla beraber fiatlar sabittir • 
Hazır mal 14 gelesiye 13 kuruş 30 
paraya satılmıştır. 

Un: 72 kulalık yumuşaklar 1350 
kuruştıın 1400 kuruşa kadar sert 
mallar 1300 kuruştan 1320 kuruşa 
kadar 63 kiloluk ecnebi unlar 128S 
dcn-1400 kuruşa snblmışbr. 

Arp : Piyasada faz.la mal yok
tur. Mevcut Trakya ve bandırma 
mallanndan muamele görenler 1030 
p ad.an snhlmıfhr. 

Mısır. Yerli mal yok gibidir, 
p'iyasn isteklidir, mevcut bulgar 
lnrm1ı.1 mallar 15 kunışa sablmnk

tadır. 
Tiftik: Çengelli Konya tiftiki 

210 kuruşa satılırulktadır,bu tiftik
ler beyaz tiftiklerden f"ıaçta 30kuruş 
aşağıya sah1ırkcn gün 30 - 40 
kuruş fazlasına satılmaktadır beynz 
• tiklerin bu günlerde satılmnma-

rma ebep Uttıpofda i lcrin tatil 
edilmesi ve klıktan fabrika-
lann faaliyette buluomama5J sebep 

larak gösterilmekteclir. 
Yapağı: Dün bş o!ma~r, 

piyasa dmyun iyi matlar 05 di r 
a1lar hariç için 100-102 kiiruştur. 

Ecnebi borsaları 
fiatları 

'27 -.7 -929 tarihinde Lo dra or
ıı;a.uıua Avustralya IB dayı kor• 
teri S3 Şilin - okası l S ık. 83 2-5 
Santim 3 umanllı Manito Buğ

dayı korten SO .Şilin 6 - Pens 
l5 k. 1l1 3-1.0 San • m ~ni 
.Şikago bo da 2 nu-
Hartvixıter eli 144 -2 
kası 14 il5 

Nımm orsalarda 
J'Üueu,-or ? 

Butday flatlannın son ay zar-

fında yükselmesinin sebebi k• 
dadaki kuraklıklardır.Arjantincfe 
zeriyat mevsiminde kurnk havali' 
girmesidir. 

İstanbulda istok 
Ticaret borsası bülteniyle fi 

edilen istok cedvelinde ,Tenı\I 
3 cü haftası nihayetinde Bur 
ve un 18,300 ton Arpa 1200 
Mısır 3400 çuval, Yapağı 4200 S: 
tiftik 25250 Balya Afyon 995 
dık mevcut olduğu güsterilrne 
tir. 

* * • 
Yeni borsa nizamnamesi ı1' 

bince, borsanın yeni heyeti id 
kanunu evvel nihayetinde intC 
edilecektir. Yalnız ilk iki sel' 
mahsus olmak üzere bir te~ 
itiraz heyeti seçilmesi kararla.f 
tır. Bu heyet dört acanta j)e 

banka ve bir banka murahfı 

dan teşekkül eyleyecek ve ac:J 
lnrdan biri reisliğe intihap ol 

caktır. 

28 Tcınmuz 
Borsası 

Cin i 
Hngday )Üzde 

rnvdarlı 
lumu,ak 
Ku.ıfoa 

üntrr 
Sn1 
llönwr. 
Sert malıl&ıt 
ttulprl•tna 
E.,ne-fıi 
Çnvdıır 
l\haır 
Arpa 
lf'rclmrt. 
ubut 

FaM•ı>e 
"'iııam 
KuıyemJ 
\ulrf 
Un kilo 
li,K.tra L:lr.ııtra 
Elr.etna 
Blrind 'uma,dı; 

lır.fud 
f'd 

ı··mclık kabuklu 
1-'mdık iri 
Sandık bofaltma 
Ccvb 
Afi yon 
Afiyon Karahlsar 
YnpaAı 

· Yıkonmı' 
Tiftik 
O lok 

K. 

':.9 

18 
l6 so 

1280 
1285 
1110 
126:> 

3850 

:;;;;.;
Şişe fabrika ı § 

Muskirat inhisar idııt' 
tesis edeceği Şişe fabrikıır1 ~ 
idareye bir Hollandalı gurUP 
caatta bulunmuftur. Bu rıı 

tetkik edilmektedir. 



t 

1 

Emn"yet sandığ emlak 
üzayedesi 

at'i l ara· A 

anı 

Merhunatın cins \e nevile Burçlunun 
ismi 

ın iizayede ikrzn 
bedeli No mc\ ki i vı., müştcmiliitı 
lirn 

795 14575 Kasımpa~ada Sururi ma\ıalle~indc atik mevlevihane ve 
cedit Giz1ice evliyn sokaj:,ıında atik 36 ve eedit 42 numa· 
rnlı ) iiz on ar~m arsa üzerinde altında budrumu muh
tevi eh~ap üç katına ibaret ve birinci katında bir oda, 
bir ofa, bir mutfak \e ikinci katında üç oda, bir sofa, 
bir sandık odası, üçüncü katta iki oda, bir sofay.ı ve otuz 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Dıdar H. 

llö 15252 AnadoJuhisarmda Gök u mahallesinde vaki Göksu ve 
yeni Kuyu sokaşında eı:>ki 7 mükerrer ve yeni 44 nu
maralı doksan iki arşın arsa ii1..eri11de altı kagir üstü 
uhşap olmak üzere bir lnıçıık kattan iharet iiç oda, bir 
andık odnsı, iki ~ofa, bir mutfak lwş yiil } etmiş beş ar
şın Jmhçc)i havi harap bir hanenin tamamı. 

Hafize H. Ahmet ağa 
180 15271 Ayvansarayda HocacıJi mahallesinde hamam sokağmda 

e8ki 54,54 mükerrer maklup ve yeni 54 numaralı alt
mış ydei ar m arsa fü7erincle kar~ir iki knttan ibaret üç 
oda, iki küçük sofa ve on üç ariıiın bahçeyi havi bir ha
nenin tamamı. Ayşe Tıflı H. 

"azartesf 1 AD A M , 

Istanhul tramvay 
şirketi 

OlobU servi 1 
Müdiriyet, Beşiktaşı Maçka ta

rikile BeyoAluna rapteden bir 
otobüs servisi tesis edildiğini 
muhterem ahaliye ilan eder. Bu 
srrvis Beşiktaş vapur iskelesi va· 
sıtnsile Beyoğlu ile Ü küdat ve 
Buğaziçi bP) niude en serı 
muvasalayı temin 
edecektir. 

HAREKET VAKİTLERİ 
Brşiktaşta: Ihlamur caddf'sinin 

köşesi (Şirketi Hayriye 
iskele inden 150 
metro mesaf edlr.) 

Beyoğlunda: Har~iye meydanı 
Harbiye hareket her 10 dakikada 
bir defo. 

SERViS 
Tntil günlerinden mada saat 7 

dakika 30 elan saat 21 re kadar 
Cuma ve tatil günleri ~aat 7 da-
kik 30 dan sabahın 1 ne 
k dar Cuma ve tatil giinleri 
hareketler h~r 7 dakika bir defa 
vaki olacaktır. 

Servis siirntli ve rahattır. 

IstanJ ul, 24 Temmuz 1929 
Müdiriyet 

• Vakıf akar r 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla l~iraya verilecek emlak 
l - Bahçe kapıda dördünclı akıf hanın birinci katında 16 ve 18 

numaralı odalnr. 
2 - Haydarpaşada 1hralıim n~n mııhallt>sıııde vt• caddesinde 17 No. 

mektep tahtında dııkkan. 
3 - Üsklldarda hacı H6Sııa hatun mahallesinde imaret çıkmazında ahur. 
4 - Kuçlık çamhcada Mecidiye kariyesiııdc Faik bey ı;oknğında 19 

No. dükkan 
5 - Bo~aıiçinde Kuıguncuk1a çarşı caddesinde lll • 27 No. dükkan 

maa arsa 
Muddcıt: 10 Ağu tos 929 Cumarteei günü ant ondort buçuğa lrndar. 
Yirmi gün nıiidetle ilan edilen halada mulınrrer emliikin pazarlıkla 

:kira)a \0erilınesine Encümeni idareci} karar Hrilmiştir. Talipler ~artnameyi 
okumak 'e teminat ita ederek icara ait taleplerini dermi) ~m e> lemek için 
lstaıılıul E\kaf miidiiriyetinde \akıf akarlar müdürlüğuııc miirnl"aııtları 
i1iin olunur. · 

Evsaf H~ mli~kmılf\tı }uıkkmda mnlüıııal almak istc~enler nıiiza}ede 
oda ındaki ecri mi il raporunu oku)nbilirlcr. 

iıf a arlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek en1lak 
150 15993 lyiptc Cezri Kasımpaşa ınahaJJe imle otakçılar sokağın· 

da eski 5,7 ve yeni 5 numaralı altmış beş arşın arsa üze- Çıkan eserleı· 
... ----------=-=ı------.--

Doh~ ekapıda CelPhı o[ı:Ju Alfirı>tin mahalle mde yem cami ha\.lusunda 
46-102 o. Jıikk,ın 

Mıı ddet: 29 Teııımuz 929 Pazartesi giıııii sanı on tlort buçuğa k dnr. 
) irnıi guıı nıiıddetle dan edilen hali\da muharrer cınliikin pazarlıkla 

kirn}n \nilme,.inı Encllmf'ni idarece karar verilmiştir. Tnlipler şartnameyi 
okumak H' teminat ıta t"d<'n k icara ait taleplcrini deı mi yan eylemek iı;in 
Istanbul Evkaf mudıiriyetiııdr. 'akıf akarlar miidtirliı~ılne müracaatları 
ilnn oh~ııur. 

ri n de kargir bir kattan ibaret iizeri tahta üstüne çimen· Muhıı ç ~ ıı lkr ,.,av ısırıda >e-
to ile kaplanmış :lemini toprak ve hurç ve hahil dıvar- ni bir tekum\JI r.u><lc>ren n\hk ailf' 
Jarı 6ıvasız bir dükkanın tamamı. Ali Ef. mecmuası "l\lulııt,, in onuncu nus· 

1500 16709 t;alntada volcuzııde mahallesinde ., .. ki ve yeni Dilrk hmn çlkııw;t r t<n~iye ederiz. 
J ·~~--~~~~~~~~~-

sokağında eski 8, 10, 12, 3 numaralı ve yeni 1, 3 numa-
ralı ) üz yetmi~ arşın arsa üzerinde biri kargir üç kat
tan ibaret dört o<la, üç sofo, hir mutfak, hir ku) u di
Aeri keı.a iiç kattan ibaret altı oda, bir sofa, bir kuyu 
ve miişterek kırk arşın ~adar aralığı hm.i mühtarı tamir 
iki hanenin tamamı Nureddin, 1~mai1 Hakkı, !\leh
met, Cavit, Hurşit, l\e,;t, Fatmn, Sı; niha 'c A) :e '-'abi
hcı ve Aysc Meuihn Hanımlar. 

9180 17051 O~kiidardn HncchP.tınahatun rnnlıalJesindc Pa~alimanı 
cnddeı:ıindc eski 128. 131 ve y<'ni 49, 49-1, 42 uumaralı 
ikisi iıç bin altı yiiz dok .. aıı ar..,ııı aıı-a ii1.ı rindt• k.'.i.rgir 
bir katlı diğer iiç yüz yirmi arşın arc;a üzerinde ah!iap 
Dt>po cJj~cri on altı ar~ın arc;a iizerin<le kiirgir bir oda 
'c yedi ) üı arşın bahçe)\ \ c üç hin iki yiiz knk arşın
dan j)Jnret <lağ malıullinin tamaııu Jsınet 8adiye V(' Ze
kiye \C Hadice HanıınlarJ.1 Jlwahim IJ.ılit 8Py. 

170 15714 Halatta Hocaali ınahnllt• inde Demirci c;;oknamda eski ö 

1 J ve ) eni 23 numarah altmı~ fiJtı arşın ar .. a üzerinde 
kargir iki kattan iban't iki otla, bir "ıOfa ve otuz iki 
arşın bahçeyi havi bir hmwuin tamamı Ali ~~a ve Fat
ma Makbule Hanımlar. 

2525 198.3] Galatada Keınanke~ Knranıustafa ınahallt>~inde Güm-
rük ~okağm~a c.ski 66 .. ve. )Pili 48 nuına.ralı )Clmiş bir 
ar~ın ar><a uzerınde kurgır <lort kattan ıharet iir oda 

'.I ' 

hir korid?r, bir mutfak H' ı]araç-ayı lınvi bir dükkanııı 
tnmanıı lw)eniyos veledi Siınon Ef. 

Yukarda cins 'e ncv'ilc mevki 'c ınfüıteıniJfıtı )azılı emlak hi?.a-
larıııda gosterilen hcdcllerle talipleri Ü7crinde olup 29 - 7 - 929 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat on buçuktan itibar~n müza~cdc· 
)e mübaşeret olunarak saat on altıda kafi karıırlarının çekilmesi mu
karrer bulunduğundan ta1ip olanlnrın mezkur giindc sandık idarsine 
saat on altıya kadar miiracaal eylemeleri ve on alo dan sonra vuku 

bulacak milracaatlann kabul edilmiyeceği ve mezkfır emlake evvelce 
talip olanların kafi karar esnasmda hazır bulunmadıkları ve başka 
talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin miizayetlt\den kefiyet 
etmi§ addolunacakJarı Jüwmu iliiıı olunur. 

Metogoın Maadeıı ve Kauçuk 
1'iirk Aııoııinı Şirketinin 

fevkal'ade olarak hi::;::;edaran hey'cti umumiycc.i 7 Eylül 1929 
larihiııe müsacflJ cumarte.:;i günü aat oıılıirde şirketin merkezi 
olan Galatadn Gümrük l'addrsindr Hüda\cndi~ar hanında üçüncül 
katta 71 numeroda ıir<l('ki Ruın.ınıci' nıüzakernta dahil mesaili 
tetkik ve mülakere t>tmek üzc>re içtima e<lercginden lıissedaranın 
,)'CHn mezkurde \C muayyen, 8.ttle holır buhmmallm rica olunur. 

Fe\ktıl'ade olarak toplanacak hey'eti umumi)eyc ait 
1 ) Şirketin tatili mumamelfit C) km esine 'c fesih ve tasfi) esi 

lüzumuna dair mecJi i idare raporunun kırnatilc karar ittihazi. 

Metoaoın Maad~n ve kauçuk 
o . ~· k t• • 'fürk Anouını ';fır c nıın 

Senelik ndi hi ... ı..;cclar~n hey'cti urnuıni)e:i '11-) A~uı;tos 1929 ta
r!hine müsadif pcr~eınbe günü saat uı~d~rdc !jirkt>tin .. n.~er~~zi olan 
GaJatada Günırük cadde ... indc Hüda\cndıgar hanımla uçuncu katta 
71 numarada 1..irdeki ruznamei mü1.akerata dahil mesaili tetkik ve 
n1fü.akere etmek üzre içtima edeceğinden tıi-- ednranm yevmi mez
lcfıtda w muay)en l'iaattı hazır bulunmaları rıca olunur. 

i _,,nanıei n1üzakerat 

Adi)Cn topfamıcak hey'eti umumiyey~ ait .. 
l ) Senelik muaıııelatn ait murakıp raporu ıle mechsı idare 

raporunun ve bilançonun kıraat ve tasriki. 
2) Vetateden mef•)isi idare azasından Mösyo Emeriko ~ta~n~r 

Yf'rine muvakkaten intihap edilmişolan avokat Hilmi Beym ıntı
halmun tnstiki. 

3 ) Mecli. i idare azasının intihabı. 
_ 4 ) Murakıp intihabı. 

~·· Hn <'ki \C Ccrrnhpaşa hastaneleri Sinir bnstalı' "an mütehası •••, 

5 H~~::i ŞCJKRC HAZIM : 
\: •• •• •• ı~ıanbu.J Sultan Mah11UU Tıi; lıesi. Telef on 262'ı •• ..... 1 

J <ıtnnlml 4 uncu icra mmnurlurrun-
dan: Y ı>şılktı) de Dulcvnr "Oka~ı n· 

11n ) or{!ak i <'fendinin uhde~inde 

bulunan ]4 numanıh ma hahçe ha· 
ne ile zrınini \ unan tnbııasıııdan 
Istııfaııosa olan l or<>undan dolayı 
hilmü1.ll) ede Lı ;; hjıı yirmi beş lira 
l r<lrllc miı~t risi uhdesinde ise de 
bıı11 esbap kanuni) ı binam ihaleı 

kafi, o iı,in tf'krnr on b"'i ~n ınud· 
detlc ınıita\<'ılı )C konulmu'ihır. Ilı.· 
dudu il.i tarnfı tarik di~t r tar.ıflnrı 
Grahzolıııı lınnc \8 hnlıçt'Si ve i\lôe· 
) ü Toıııos ı:ır'-nsi, le ııuıhılut sekiz 
> ıız elli ddı ı nr .. 111 )8 pnrımık ter
biintle ı:ırsn dnhılirrdr )\l:t. kırk ~edı 
arş rı 21,5 pnrmııJ. tcrlıiindP hirıa 

mutebakisi limonhıl< 'e Lalıçt de on 
) cdi lıuı,uk nr~ın tcrhiindc alı~ap 
kulube 'ardır. Harirı.: n 'ı' dnlıılen 
hağlı \O)alı ko~kıııı iki tarafı dımir 
parmaklıkh dirnr vı> diğer iki tatah 
tPnrnmcn ,fü arJ ı hnlıçesiııde muhte
lif ('§ıtlll musnıirı-- 'c gn:> n dit\ı-mı· 
re tuluınlıalı kmutlıııı l1orulıır \.13ı

tno;iylı"' ko~kıııı hı•r torahııa i>u isal 
edilir. E\snf w mıı~trnıiliıtı: ('mne· 
k:iıılı zl'miııi ınf'rın~r snhanl ı ktnn 
zı•ınin katına gidildikle zt ınitıi ah· 
~ap hir sofa iizcrindc bir öda kapı 
ile ) t•l\Jii!,niııt• W'\İlir lur snlon 'c 
hir ııwrrlİ\ f"fl Jı:ı~ı ~c u·mmi helon 
hir hmlı hir salmnl; 'e mutbnh \C 

bir aralık iinrinde bir hela ))irinci 
kat merdi\ en 1ıa~ında tahta ile hır 
Hııımiiş sofa 'c merdiven lıa~ı dıe· 
rinılc hir lwlfı ve ıtıezkür sufo liıe· 
rinde uç oda zemini çinko lıalkon 
ikinci lınt rnPrdivcn h::ı:;t iizcrinde 
iki kilnr denınuııdn dolnhı huluıınıı 
iki odn zemini ı,;inko halkon hod· 
ruında 2cınini ç imeııto salıit lıakır 
kozunlı lt'kneli t,taına~ırlık \'C mer· 
diven üzerind<' dolnp \'nrdır. Mnhi· 
:>e kırk iki huc;ıık liro icarla Tahsin 

hey nıustccırdir. Bı ş lıiıı llt,H ı l_irtı k.ıy· 
meti muhomıınnı lı olup Jştırnsum 
)'llz<le he:; ııııııln 1olıp cı)nnlnr ve 

daha ziyadr mahiınat almak isteyen· 
lcr kı) ıneti ınulıanımınu:iiınn ) uzdc 
onu nisp tirıılı pey akl,tısiııi H 927· 
9739 ılı)S} tı numarasını ımı><ta. hilen 
Jstıınhul clı rJunı ıı i r.ı ııH ımJı lugu
na nıurnc:ı,\t ctımJı ri 'c 17 -8 • 929 
tıırilıinclc ımat oıı dQrttcıı on ııltıyn 
kadar m\ışterilerin l ııznt veya bil· 
,t>kfıle hatır hulurınıaları ılan olunur. 

Kadıköy sulh icrmıından: Mo;.ınffor 
lı<'} in Kadıko' lımlı Cafer ağa ına· 

Jıallcsiııclt> \1odn caddesjııJ(' 83 nuınn· 
ralı dul<knnılıı MosvCJ Anadol Lnhkin 
ziıııınetınde Kadıkıı,> sulh luci Hukuk 
mnhkenıesiııde nsadir olan~929·1804 ve 

EHjaf H nııı~temllıitı Jıokk ındn nııılfıınat almıık i. tı- yeııler müzayede 
odasındnk i ('eri miı:-il raporunu okuyabilirler. 

mum müdüriüğünden 
Gurnha hastnnesıne Juzumu olan ı pirtoda dahil oldu~u halde Ecıa)i 

tıhbi)C Ağustosun hc~inri P.ıznrertesı guıııi saat on beşte pazarlıkln ihalesi 
icm cdilccegin<len talip olnıılnrın §CTOiti nnlanıak unP her gun le·..azım 
iJtırP-;inf' 'e ihale gıınlı de itJarc cııclımPnİnı ınürncantlnrı. 

Dar.·· fünun m ··bayaat 
omisyonundan: 

Tıp fokiiJtosindPn 929 ıseııci maliyc::ıinc ait bir senelik siit ve yo~lır· 
tu ait tekliflerin ~eraite mmafık gon.ilmediğindcn <.lola)ı ihti)ncatı 
mcıkıire bu kcrrr )İne 14 A~ustos 929 Çar~aııba günii aat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı z.arl u ulilc tekrar mtinakasn}a vazedilmiştir. 
Talip ulanlar mc\CUt ~artnaıne \C fü,te .. inc gure bu bapta mnhiınat 
almnk Ü"J:Prf' her giin o~leden sonra müha}aat komi yonu kitabetine 
mürnı-ant ctınt>l('ri ve komİ"-yonı.:.ı teminat akçr"'i alıııma}arağıııa 
hiııncn teminatların hehecmlıal JJir gün C\ \el mufıa .. el>e H'znc~ine 
yntırılmac.ı \C alınacak makbuzun teklifnamderJe birlikte ihale için 
ıayin c"'dilen müddetten hir saat e\Vel komi"-)<HHllmıza müracaat 
ve tevdi etmeleri ilfın oliınur. 

lstanbul yatımektepleri mubayaa komisyonu reisliğinden : 
Onal\O)dC Gazipa._"ll, Balmumucuda nomlupınıır, Yıldııdn f:lakitnİ}Ctimilli}C 

) aıımekıımlenniıı 930 &ene"i ma)"1Eımn onunıı kadar eade)&~ et, ekmek. kok 
~tker, ı rınç, yumurta, ~hun ihti}aı,;ları kapalı zarf U"ulile munakıı5:1)8 ~<mulmu . 
tur. Jlıale ağueto un onıkinci knı.arte!İ gıinu ı;:ıa1 ondörtden ıtıbnrcn Eır&"l)I& Ona· 
ko)dt c ,nzipar:n kız !}rlıiqnlı mektelıi ıniıdurluk dairctıiııdc msınnbul yıı1Jmcktcdleri 
ımılır))<I komıs\oııundıı ıun edile klir. P 7,5 niııbetindeki muukkaf ıe·minaı 
Fımhklıda Yük~ek nıcktcple1 muhasibi mes·uııu~ııne )&tınlnr:ık almnc-ak makbw.lar 

teklif wrflnrı i~iııc konııl:ırak ogun ıwhaycı NWI ontıçc kıırlar komi"' pn rcısli~inc ~~ 
rilmdıdir. ~'lrtnnındı r her ı;ııın ö~lt•drn <>onr11 komİ~\On kııliplığindc gorıılebilir. 

KoJa ( aınition.) gaz, Benzin, sabun, 
hurda kurşun ve jilet mübayaası: 
Tiitiin inhisarı umum müdürlüğünden: 

İdare için 200 çuval kola (amidon) 300 teneke benzin, 3.500 
kilo gaL, 600 kilo sabun, 1,000 kilo hurda kurşun 10,000 adet jilet 
He 200 kıJo Banka kalayı pmadık suret ile nıübnyaa edil cektir. İta} a 

trtlip ol nların 2-&929 Cumartesi gümi saatl0,30<le Ga1atada mubayaa 
komigyoııunda hulunmaJarı. 

Kırtasiye ve ınatbaa edevatı nıü-
nakasası: 
1"iitiin inhisari umum müdiirliiğünden: 

fdart• için bazı kırtasiye ile matbaa cde\atı pazarJık)a a1macaktır 
Jt~y~ talip olanların nümuneleri görmek üzere müracaatları V*.! yev: 
nıı ılıale olan 31-7-929 çarşanba günü saat 10.30 Galatada mübsyaat 
komisyonunda bulunmaları. 

3 Kaııunue' el l 928 tarilılı ilam mu· 
cilıiıu:e matluhıı olaıı yüz altı )ira· 
nın icra dairesine udcnmesi ve oıez· 

kur 83 numaralı dükkanın tahiiye- 111 11 
eine dair yazılıp irsal kılınan ihbar- Htılolar, miiMımereleı 
nameye :mumaileyh Anadol Labk .. 
nin mezkOr dükkandan çıkarak ha· K d h• ı· · d 

M ehmel AJi beyın llefiktall hramvay 
cadde!inde cumhurryet ıçaziııoıu Uzo

rindeki odılarda Nkio lhrahim Nurettin 
bey aimınctinde Abdurrahman bey far• 
fın<Un keadwne temlik edilmiş bir kıt' Jen nerede ikamet ettiği bilinınediti a lll ır ığın en: 

cıhetle tebligat icra edilmedijti mu· T. Kadın birliğinin bu gUnkll 
başiri tarafından verilen meşrulıattan pHartesi günü eaat 15 te eeneH.k 
anlaşılmaeına mebni talep vechile kongreııi vardır. Umum azaların 
ilinen tebligat ifa kıhnmaııı karar• teş'Jifleri rica olunur. 
gir olmuş olmağla tarihi tebliginden ~jij~~~~~~~~~~~i 
itibaren bir ay zarfında mehlağil ıl 
mezkur icra ve-meswo teslim edil
mediği ve mezkur 83 numaralı dUk· 
kln tahliye olunmadıgı taktirde ic· 
raya tevessUJ olunacaAı il!n olu.nur. 

8 
ir deyni mahk<imünbihin temini isti· 
faııı sımnında mahcuz 2 ree bffgir 

81· 7.9')9 tarihine mü.eadlf çarpnba gtına 
aaat 11 dcı fatihte al pazarında atıla~ 
ilin olunur. 

ae'ei.ı 1322 
Merkezi idare Berllu 

Telef on Beyo,giu 247,248-984,9& 

t'fl UtanbuJ 2842.2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

.b. • 
senet mucı ınce ez gayri iıııifa alacaAı. 

300 liranın tahsili hakkında ikame • ı.. 
~iAi davadan dolayı ıaetir kılınan da!cı. 
tıye varakasının mumaileyhin i.k.ımeJı(i;I· 

hım~ .meçbuliyeti hııııebiylc tebJig edile
mediAı mübaşiri \e hey'eti ihtiyariye 

m ruhatından anla§llmıc bittalep bir 
ay mııddetlc il!nen teblt~ı icara11na 
karar verilerek icrayı muhakcııe 9-9.929 
pazartes.l güoO saat 10 a taUlc lı:ılınmıe 

olduğundan yevmi mezkOrda De,iktq 
tulh birinci hukuk mahkemesinde biı al 

hazır bulunm&8ı veya tarafıı• ian mueııd 
dak bir "ekil glinderiJnıcııd tebHg maki· 
mma kaim olmalı. mro U&n olunur. 

ve ilan tarif t~si 
Abone ücretleri 

Uç a, lık Alıı a lık Sen~lilt 

Dahil: 5 fı l 7 liro 

Hariç için: 9 le 33 

Adres tebdıli için 15 kurue gönde
rılmcli. 

ilan ücreti ri 
1elı. 6Ülundn wntimi 

Altıncı ~3fada 25 kumş 

Be,. inci 50 
DordılncU 80 
UçUnc • 120 
ikinci 200 • 

Banka \e ,.. ~ ı!SC"SSh Mali) c ılAnlnrı 
husu i tarihı)e tabidir. Ticaıc;' ınııd· 
uri3 etinin, ~irketlerin tıı cili hakkınd· 

nk i ilıinlnrıle kAtihi adı ilikler 'c an<>
ninı şirkeıler ılAnları. Nıntinıi otuz 

1 
kuru~tur •• lJevnir ve m ıe csntı ı es
mi3 e il~nları, fUrk mektt'plerı 'e .1sıırı 
munıeııre ılllnl!n ıı.antimi ,; irmi 
kuruştur. • 

•••••••••••••••••••••••••• 
lstanbul sıhhi müesseseler mü-

bayaat komisyonu Riyasetinden: 
800 kat Erkek hasta elbıs si 
500 adet Erkek hasta palte>şu 
121 kat Erek hakdemı elbiseııı 
300 adet knılm hasta ceketı 
53700 metre muhtelif cins ) erli 

amerikan bezi 
1291 çtft ımıhtelif rıııs ayakknbt 
llakırkoyde kam E"mrnazı akli)e 

vo asabiye Jıa tanesi için lazım olan 
yultar<la mufrcdatl yazılı muhtelif 
ihtİ)acat tanzim unnn olşnrtnamcleri 
'eçhlle \ e 13 Ağustos 929 Salı gu
nli sn at 15 te ihnlc edil mel\ uıerc 

kııpalı :zarf ile münakasaya konmuş· 
tur. Bu baptaki şartnameleri ~örmek 
fazla izahat alma! isteyenlerin mı>z· 
kurl<ombyona ınlıncaatları il!n o· 

llunur. 

A vni \:e • arlı beylerin Muslnfo 
'Neues he\ den horç aldıktan 

parayn mukahıl birinci derceed 
b!riııri ıra numaro ı}I" ipotek ırne 
cylcılıkleri Kadıko) uııdc kniılen 

Oı;nı:ın A~a d) <.'Hn Hnsuııpa~a ma· 
holleeinin cedit karokolhnne sokn· 
ğıııdn cedıt 91 nuııınrah mıın bahçe 
Jınııeniıı nı ıf hi e inin uç hiı;;;esi 

itibarile iki hıcı esi ihalei ev\eliye· 
inin icrası için otuz guıı miiddetl 

müzayed<') <' konulmuştur. Hududu: 
tarik, Cor<'İ. Nesim Bnrbut, Celil 
muhtar D. enıltiklerile mahtut tah· 
minen y tlı orı dokuz metre terbiiıde 
anızideıı kırk ) cdi nıelre murnbbaı 

ho<lurum ve çatı katından maada 
iki katlı aııp:ın dh·nrlı ahşap hane 
ıniıtt·lınkisi arkasındR arsadır. Evsaf 
'ı ınıı~tP-milntı: zemini mermer hiı 
antre--, mermer bilezikli sanrıç a~zı, 

hir J. ısnıı ) üklu dolaplı 'e biri 
cumba şulınişinli dört oda ikı hnlfi 
biri çntı katında karşılıklı dolııpları 
huluntın ıi1,; sofa, hodunım katında 
aralık üzerinde mezkur anrıcın 
musluUu c"e~mesi \e zemini toprak 
soka~n methali lıuJunan odun ve 
komUrliık \(' zemini çimento bahçe. 
\C methali lıuhınan hir muthah ve 
İn~ divar setli eski tahteperdt'li ar
sada iiç mey\e fidanı \ardır. Mahl· 
) e on yedi lira kira ile tatife hanı· 
:n ın işgalind•dir. Bin yedi ) uz Jira 
kıymeti muhammendi mıllıtacı tamir 
olup ınezkOr hissemin iştirasına 
taliıı olanlar ve dnha 7jyade main· 
ınat almak i teyenler hiıseyc rnueip 
ki\ mdi muhnmmtne inin yüzd onu 
nh•l l tıııde ı e) ı çe ini ve 1929 
3111 do )8 numara mı musıııQhi
ben l tanhul dur<luncU icra memur
luguna murac at etmeler! ve 31 • 8 • 
929 tarihinde saat 14 ten l6 ya 
kadar ihalei CV\ eli} esi ıcra kılına· 
<'n~ı ilan olunur. 

S ultnııahınot 2 inci !ıulh mnlıke
ı.. mesiııden: Malıl,fııııu bih Yenik oy 

dam i helediy( ııi tahakkuk mf"mıını 
Nuri B. vekili Avukat ~lire~) a hay. 
Mahkumu aleyh: Dhnn)olunda An· 
kara futo~raflıane!.:İ sahihi .Ferit ib
rahim he}. Mahkumu aleyhe gıyııp 

karan t~hliA edildiAi halde mahJur 
mede bulunmadı~ı jçin muddeabıh 
62 1/2 liranın )tizde on tazminat ve 
yüzde 5 ucreti 'ekalet nı maeanfı 
muhakeme ile birlikte tahsilinf' 8 
Temmw 929 tarihinde kabili lt>m
yiz o]U1ak üne brar ,·erilmiş oldu· 
#uııdan mahktimi aleyh mumaiJey· 
hin bir Jıafta müddetle tem} izi da
vaya hakkı bulunduğu Unu olunur. 

K 
aradervit .p ve mülhakatı cvkah 
abratındaa &kır köyünde lstanbu) 

caddelinde B7 numaralı dllkkAnla cami 
ıokaAında 10 numaralı kahvehane ir.11ra 
verilnıek fızre temmuzun onuncu gilnıln· 
den itibaren )irmi gun müddetle muı.a
yedeye çıkar lmış 'liC a~OöUn bt 1 i 
paeenbc gtınü saat 15 te lhıılei katı İ· 

nı ıcrnıı muknrnr bulıınmu~ o!du~un
dan talıp olıınları:ı me ur d pey 
akçaslle birlikte latanhul mUlbak nkıflar 
idarMit:ıe mlirM'aat e1ıne l••ı 



Afcrkez Acentası; Galata Koprli b.ı,ı. 

tında Beyoğlu 2362 
'ube Acanta ... Mcs'aılet han· altında 

sıanbul 27.W 

lzmir - l\fer~in sür'at 
postası 

(CU~IHURlYET) vapuru 
Temmuz Salı 12 de Galata rıh
tınıından kalkarak Çarşamba 
~abahı lzmire ı e akşamı lzrnir
den kalkarak Antalya Alai)e 
Mersine giderek_ ve dönü~te 
'J'a~ucu Anaınor Alaiye Antal
ya lzmire uğrayacaktır. 

.Kok köıniirü 
l\lünakasası 

Şartnamesinde yazılı evsaf 
mucibince ( 70) ton Fonderi 
Kok kömürünün kat'i ibaleıi 
19 ağu~tos 929 tarihinde icra 
kılınacaktır. Talipler şartna· 
meyi görmek için herigün ve 
münakasaya ittirak etmek ü
zere tarihi mezkfirda saat 16 
da levazım müdürlüğüne gel
meleri. 

BARTIN ~n~a;e postası 
Elektrikle milcehb ezmun-

tazam kamaralan ve göverte yol
culanna mahsua milferrah mahal-

leri AYDIN v a p u r u 25 
haiz Temmuz 

P t • giinü saat 18 :de azar esı Sirkeciden hare -
ketle ( Eretli, Zonguldak, Bartın, 
Kuruca Şile, Cide ) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için lstanbul Em
lııönü Rıhbm han 2 numaraya mü
racaat. TelefJn Is. 2684 

Y elkencİ Vapurları 
Karadeniz hıks ve sür'at r 

VATAN 
VAPURU 

h8ı 

TE~\tuz Çarşamba 
Günü alqamı Sirkeci rıh

tımından harekerle doğra Zon
guldak, lnebolu, Samsun, Or
tlu, Gireson, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gideceir. 

Tafsilat için sirkecide Yel 
kenci Hanında kain acentası· 
na müracatla. Tel. lstanbul 155 

........ ımı .......... . 

H1dıviye 
Vapur Kıııııpanya'ı 

Kö tene<', lznıir, Pire ve l•ke
nderiye haftalık seferler. 

Pire - lskenderiye hattı 
30 Temmuz Salı günü ,;a. 

at 10 da K• ıolencc<len gelecek 
olan Roda vapuru 31 lt'mnrnz 
Çarganba günü ~abah saat 9 da 

her eınıf yolcu ve c~yayı tüccariye 
· alarak lzmir, Pire \·e hkeııderi
yeye gidecektir. 

Daha ziyade nıalümat almak 
iıteyenler Galatada Çinili rıhtım 
hanının zemin katında M. Kilki· 
riıt Val!ı:re şürekasına müracaat 
etmeleri. telefon B.o. 362 

Ş öhret H. Mustafa efendiden borç 
aldıRt paraya mukabil birinci de

. ıreoe birinci ııra numarattyle ipotek 
lrao oyledili ~pandaki.kte Hoca 
HaW •\tar maballeıinin Küllıa eoka-

f ında 2 No. hanenin ibalei enliye· 
inin yıpılıuaı için otuz ılln mlld· 

• detle m11"1e4er• koıaulmuıtur. 
Hududu: İki taraft tarik diğer 

tarafları Hacer ve Hatçe hanımların 
hanelerile mahdut tahminen ylız 

·otuz bir arıın terbiinde araziden 
0 

ıelı:sen altı buçuk aquı murabbaın· 
da köt_e batında hane ml.ıtebakisi 
bahçedir. 

Evaaf vo mtatemilitı: içi dışı 
,.&i yaglı boyalı üç katlı ahpp 
binada mermer tqlık zemini çini 
emme baama firenk tulumbaaı gö
mülü iki küp sabit dolap bahçeye 
methali bulunan bir mutbah bir 
kumı iç İQO ve bir kısmı yuklü ve 
dolaplı dokuz oda lıç bell iki ofa 
ıııerdiven altından bodruma inilir 
odun ve kömıırltik ve aaireyi havi 
elektrik tesi•atlı Uç bin lira kıymeti 
tnubamnıineli kısmen mühtacı tamir 
haoed<' Recep, Ahit, Hamit ağalar 
re bir kı•m: nda medyun u.kiud·r 
14tirasına talip olM1lM ve daha zı· 
yade malumat almak i•leyecıler 
kıymeti muhaınıniııesiniu 9" 10 il!•· 
pelinde pey akçesini ve 929 · 4101 
No. ile btaobul dördüııcu icra dai· 
re9lne mUraoaat otmeleri ve 2-9·929 
\arihınde saat on dörtten 16 ya ka
dar ihale! eveliyeei yaptlaoaltı ilin 
olunur. 

ıl 
I 

I 

• 

• • • 

Yolcu ve ya yük nakletmek için bir nakil vasıtası aradığınız zaman 
hatıra ilk gelecek Doç kamyonudur. 

Kamyon alınırken gaye, azamt yükü en az murafla ve en seri surette nakledecek bir nakil vasıtası 
elde etmektir. 

Menfaatını takdir eden bir nakliyecinin Doçtan başka kamyon alma
sına imkan yoktur. 

Doç motörünün kuvveti yokuş ve arızayı hükümsüz bırakmakla 
şöhret kazanmıştır. 

Şair ve tazyik görebilecek bütün aksam kanıilen yüksek dereceli 
kron ve nadyonı çeliğinden inıal edilmiştir. 

Her parçasından azami hizmet bekliyebilirsiniz... Doç kamyonlannda kullanılan en küçük vida bile 
yerine konmadan lazyik albnda tecrübe edilmiştir. 

Frenlerde altn11ş beygirlik bir kuvvet inkişaf ettiren m()türün Benzin 
sarfiyatı 95 kilometroda bir teneke benzindir. 

Dört tekerlek, hidrolik frenlerle milcehhezdir. Kirlı nakliyecilik yapmak yalnız Doç kamyonile kabildir, 

Vekili umumi 
Türkiye Otomobil ve Lastık ve Taraktör kommandit şirketi. 

(Kemal Halil, Mehmet Rifat) 
ve Şürekası 

Beyoğlu istiklal caddesi 168 No 

'l'aşra acantalıkları: 
ANKARA 
tzM1R 
KAYSERİ 
ADANA 
GAZIA YİNT AP 
BURSA 

: Zabıtçı Zade ve şeriki 
: Mahmut Celilettin B. 

DiY ARİBEKIR : Pirinççi Zade Sıtkı Nedim ve Edip 

: Muhaddia zade Alim B. 
: Muharrem Hilmi B. 
: Güzel bey Zade Hasan B. 
: Nasuhi Esat B. 

SAMSUN 
GiRESON 
ISPARTA 
MALATYA 

Beyler 
; Eaat ef. Zade Seyit !:!iU B. 
: lsmail Zade Vahit ve şürekası 
: İntibah şirketi 
: Badılı Zade Tahir B. 

F ıvqlal'- ve eytaın banl'-ası 
- Istanbul şuhesinden 

PAZARLIKLA KiRALIK ~MLAK 
Esas No. aı 

27 
3S 

Mevkii ve cinıi 
Dolmabahçe caddeainde 9/11 No. lı kok kömilrü imalithane•i 
Tophanede Botazkeaende Kıtla albnda 4 numarah dükkan 

arauı 

Bedeli icar lira 
901 
204 

Ballda muharrer emllk pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin 31/7/9'1.9 tarihine milıradif Çartamba 
giinü saat on albda fubemize müracaat eylemeleri. 

Emlak 

FAu ı\o . 

ve Eytam Bankası 
!stamhul şubesinden 

Mevkü Bedeli icarı senevİii 

139 
23 

Beşiktaşta Süleymaniye mahallesinde Şeyh kııiıri6tanı arkasında 5 dönüm bostan 
Zincirli kuyu kasrı cıvarmda bir arabalık iki ahır bir rnutbak lıir ~amanlık on 
dönüm tarla 

27 DolmabahÇe caddesinde 9· l 1 numaralı kok kömürü imalithaneıi arııası 
35 Tophanede boğazkeaende kışla binası altında 4 numardı dükkan 

130 Nışantaşında Teıvikiye caddesinde 14 numaralı ma kulübe atsa 

Lira 
80 

736 
901 
204 
160 

Emllk ve Eytam Bankesına ait balada muharrer emvalin birer 1en_elik bedeli icarı ~rıı-iti atiye ile 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

1 - Müzayedeye müddeti :12-7·29 Pa1.artesi gününe ka•lar olup ib.tıle muaoıelesi yevmi mezkilrda 
saat on altıda icra olunacaktır. · 

2 - müzayede iştirak etmek ar~usunda bulunanlar bahçekapıda Emllk ve Eytam Banka3ı İstanbul 
~ubeaine müracaat etmelidirler. 

Maliye kırtasiye deposu baş memurluğundan: 
Vekiileti celile hesabına 31-5-930 tarihine kadar Avrupadan ııelecelc ve vilfıyata ~evk olunacak levazım

kırtasiyenin civar iskelelerden Dolma bahçe ve Sarayburnund11ki depı>lara nalı:liyeei mahfuz şa~tnıı.mesi 
ıııuoibince ve yirmi gün mttddetle aleni milnıltaeaya konulmuş olup s•ın fiyat haddt l&yılı:i görüldüğü 
takdirde 14-8-929 tarihine müsadlf Çallllm.ba günd ııevalt saat ondôrtte ibaleei ic.ra olunaoaJındeu talip 
olanların bir senelik nakliyatın bedeli mubammeni olan 5000 liramn yüzde yedi ~çu~u niııbetinde temi 
natı muvaaatt akçesini defterdarlık veznesine bitteslim makbuıunu hamilen miiddeti meııkılre .arfıada 
Dolma bat~ saat kuloei kaqısıoda mali7t k..ıuir dtpoeunda mütefelı:ldt . ~mil,Jonu mabausuna 

müraeaat ,~kı.ııeleri . 

Aslferf müna· 
kasa llinlari: 

ı 
Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma 

komisyonundan: 
~~-~· ····························,··················· ... 

zarfla ıalip zuhur etıue<loğinden Tiredeki kıtaatın hayvanatı ihıiyacı olaPı 
ı-• münakasaya konmu,tur. ihalesi 12-ağusto•-1929 pazartesi günü saat 10 .'l~ 

l'iredt! ask.eri salın alnıa komieyonunda yapılacaktır TaliplPdn şartnl!lIIltı surehDl 

komisyonumuzda f'Ormeleri tcklıfuaıneleı~ni ternınatlarile b~raber T·.redekı mezı..ür 
kom.is yona \ ermP.lrri 

A• 9kerı ıblİ)acı ıçin 3000 çift asker fotını kapalı ıarfı.a mı .laka: aya konrnu§l r • 
lh~ıleei ll..ı~o~929 pa:uır gunu saat 14 te kozuisvonumuı munak:asa salonunda 

yapılacaktır. 'faliplerin şartnarııe suretini yırıni kuruş mukablt,ıııie almal~rı \'e lf'"k· 
l lifnamelerini Mrtnaıne<l~ki tar1.da ihzar ile konıısyon riyasetine vcrmelerı 

O rJu ıçin lıeh••ri 20J yar<lalık 80000~ ıııak~r• kapah zarfla alıoacakıır. lhale!l 
10-ağ_u.-.tos-'J29 cuınırtesi glinu aa1t l.J te y.ıpıla<'"aktır 'faliplerin şutnamc &uro-

' tini koınİ.::Jyo11urııuzlan alnııları \'6 nun1.ın·lerirıi ko:nisyonun1u 1<1 görm•lcri v~ ih~\e 
!iaatından evvel ıeklifnaıneleriııı te'minatiariyle beraber komisyonuınuza vennelerı. 

E ıaı11.Ceki kıtaatııı ha.y\·anatı ilıtivacı olan Kuru ot kapalı zarf~ ~ünakl!ll)~ k ·n· 
rnuşıur. lhalcsı 8. ağuıJtos. 929 µerşenbe guou saat 16 da f.lazızJe asken satıo 

a1uıa kLnı,!-}lt ıı:Ja )'-l· ut.tıkt.ı. 'Jaiipltıın 1'laıııdekı ıı1t1hur LtııııS)üDa munt • 
caatlnrl • 

A 'k~ri ihtiyarı için 425 aJct uünıunesi gibi portatif çadır alen_i munak ... ya kon· 
mUflur ihale•i 8-Ağueto• 9'19 Perşembe gunü aaat 14te kom11youumuıJa yapı· 

lacaktır taliplerin prtname suretini koınioyonumuıdan alm•ları ve fartnamedeki ıa.... 
da teıminatlarile kom.syooa mura""'1tlarL , 

U mum lıarila müdürlüğü için 156 toL kok komürü aleni münakasa. ıuretile alı· 
nacaktır. Ilıaleoi 31-temmuz-9"9 çar~mba !(Ünü 8&&t 14 te komıoyonumusda 

yapılacak.tır. Taliplerin · şartname almak Ü'".re her gün ve münakasaya iıtiralt. etmek 
üzre ıemanı meıkilrda temi.natlarile kol..llİsyooumUI.& muracaatla.n. 

M anioa, Menemen, Krrkağaç ve civarıudai<i kıtaatm ihtiyw.cı olaa upa kapalı 
zarf uoulile münak..,.ya konmu~lur. ihalesi 7 • Atu•too • 929 ÇUf"mba gtıntl 

saat 12 de Manisada a>keri salın alma komisyonunda yapılaraktır. Şcrtnaıneoiul 
görınek isteyenlerin komisyonumuı.a gelu1eleri va ihale saatlddan evvel te'midatla· 
rile beraber Manisa.da mezk.0.r k.omieyooa mu.racaatları . 

E !azizde i114& t'llilec-ek cephaneliklerin inııa11 kapalı ı.afla münak ... ya konmUftur 
ihalesi 31-!Pmmuz-929 çarşamba günü ııaat 16 da Elazizde a.keri Sa. Al. konıİl

yonunda yapılacaktır. 1'aliplerin ketifnamts~ni ve projesini görmek. ve teklifnamıl~ 
rinı verml'k iiıre Elaıiıdekl mezk.Ur kom.i~yona müracaatları. 

O eınaniyede bulunan kıtaat hayvanatı ihtiyacı olan arpa k11palı ~rtia mü~ya 
konmuştur. llıale.•i 8-Ağu•lo,..929 peroenbe günü saat 14 le Dıyanbelur asileri 

satın alına komisyonunda yapılacaktır • Taliplerln mtinıkasaya iştirak. ve oeraltllıi 

anlamak üzre Divarıı,ek.irdeki ıne-.t:kılr komi~yona müracaatları. 

-~:ı;;;~~~:;~~:. ~::~:. ~=~;~~=;:r·ı~~~ ~:;;,~~ ·~=;ı:::-ı 
oOt Istambul eatmalma komiııyonundan: oOt l 

Sanatlar mektebi için 500 çeki Odun münaka.aya konulmuıtur. Ibaelai 18 ağuato 
929 p01.ar günü "8&t 15 te icra kılınacaktır. Iıaya ıalip olanların teminatlariyle 

nıüracaa.tları. 

3800 ~~ıre nıUl-..i.hı kereste mubayaası kapalc Zllrfla müoakısaya konmuttur. 
lhalc<i 2-+ • 8 . 929 cumartesi günü saat 14 te Aukarada merh .. satıq 

alnıa korni~yoııunda icra kılınac.akttr. İtayı talip olanlanların teminatların• havi 
mühürlü mektuplarını yevmü muayycninde ihale aaatındao evvtı:l meak.0.r k.omiayo
na tevdi f"Yleınrlrri ve ~rtnamesini gormek iı.tteyenlerin de her gün k.omiayonumu.u 
rnurac.autla"rı. 

Mekatibi askeryie satınalma komisyonundan 

Od"n 
Kilo 

·1000 
400 . 
500: 
800: 
rnıo 

'fopcıı atış mekteLo ı~ .ıı ) 
Me..aha ıaburu ) Air ~;lrııı~·n ~ıle 

Maltepe Li•e.i • ) 
Topcu 'iaklııe Mektebı i ın) 

Ha.l.iJa ı . .ıhallerile hiz.alarınJa rnı •ı.u.cllı ııı •> ı"lıCı ,.,..\r1 '"1"11 rr.İt""l' .• ı-. 

QA palarhkla.rında talibı zuhur elıııeJıg.Htlt·ıı hoıl:ıua ıera _kıhuJ.~. vt·ı~·lutc ~ ız;.ıı .rı .. 
nıerlr olarak tekrar pazarlığı 31.'J'enınıı.ız-929 çar~auıba gilnu ~at 1-J.,JO da Jlarbıye 
\lt"ktrbi )rıneklıarıeJrri üniind~ki nıahalh mahı.uAunda icra kılır.aacn~ ilAn olunur • 

A !tb.t>rİ nıt•klepler iı;İn 12000 kutu 1e)lİn )'ağlı ya'prak dolnıası .. a~tı11.i 111.ünakau 
•ıırcıil• "llllll •lıırn<'ahtır. Mün•ka'8SI 19-Ağu-tos-929 reqenbe gunu - 14.30 da 

llılrlıi)C rnel;.tt·bi vı·ınekhaııeleri unün<leki rniinakaM mahalliu<le lora kıhnacakhr. 
Tali11lerin şartnaıue:-;i için k.onıüıyonunıuıa miiral'aatları ve iştirak i.çin de oartnameti 
vt:çhile münakasa mahallindr hazır bulunulma~H ilin olunur. 

rv~tincii· k~i~;d~. ~~t~;~i;~ ·k~;i~;~~~~~~~:ı ............ , ...... , .......... , ................ , ...... , 
Arpa Yulaf Kuru ot Saman 
.1200000 600000 1200000 800000 Kırklar oli 

165000 00 110000 7 5000 
600000 600000 350000 - IOOOO Bııb• e•1<i 
175000 00 USOOO 75000 Edirne 
165000 00 110000 75000 U:ıun koprü 

Kttu.t ihlıyacı için berv<çhi b.lıi movat miınakaııaya lr.onmuştw-. lhaloai l' 
8 • 92<1 Tarihine mü .. dif Çarııamb. giınil yapılacalr.ıar. Telipleriıı ..,." · ai -
hallinde goruıeleri ve "'rtnamede yazılı olan f'llr.ildelli te'nıioatlarirle c .. ır.ıar .... 
deki komisyouda hazır bulunmaları ilin olunur. 

Kıtııat ihtivacı için 55600 kilo ol puarlrk ıurelile mubaJU odıı..c.ııtir.J_'a~ ilıa 
lesi '19 - Temmuz - 929 Pa:ıarteai güııü &Ht l' do yapWıc:ektlr. Taliplena ~ 

namesini görmeleri n fU(ııamede yuılı olu ~ te'.W..tı.ri,.ıo llouılar aa 
muzda hasır bulunmaları ilitı ohıuw-. 

Ç orlııdaki kıtııııt ihtiyacı için 800,000 kilo lr.ııru ot u,.Iı raıf Ulllli;oM ınoıyh. 

say• konmUflur ihalesi 7 · Ağuatos · 929 Çartanl>ı. günü Mal 15 • J'll I • 
tır lalipleriıı şartoametiııi gbrmok ve ittirak etmek ibre to'ıaiıı.aiı -..ı.ır.•Lıip&e 

· vakti nıııaYJonde çorludaki koıııiayona mura ... ılart illa olmu. 
ır ııaat ihtiyacı için 2178 çeki kap.!ı, •e 1418 çekide .ı..i munaluıoa . •urcıti7Je 
[">. mubayaa edil.,.,rkdir kapalı olnııın ihaleoi 22 • 8 • 92'1 peqoebe giliıö llMl 
14 do ve aleni olanın~ 22 • 8 929 pe~aıbe :;ünü sut 15 dedir. Tııliplerilı şut
namt.-sini ahaala.rı ve ~rtnaınede yat.ılı olan ~ekildt-k.i tt'minatlarıyle komisyonda 
hazır bulunmaları .illa olunur. 

K ıtaıt ihtiyıc· ı için 7400 kilo kuru i.1zilm aleni mul!akasa auretile muba1u edi • 
lecelr.tir. lhaleoi 21 ağustos 929 çar,.anba günü N•t un dörtte yapolacalltır • Ta· 

jjplerİD şartnamenin ihalesi "' f"rlndlDodO yaıılı olon wekildeki lemioatmilt COmİll; 
ı.nurııuzda hıız.ır bulunmaları ilin olunur. 
'f orr.bronda bulunan kılaat ihtiyacı içiu 6500 kilo Sade y-ı! lr.apalı aıl uauliylo 

müDJtkuaya ilonınuttW". lhal•i 19-8-929 Nlı ıiınil 01at 14 te yapıiamlr.hr. Talip
lerlo te'mioatt mu,-akkatcleriyle Tırabıcodaki komisyona milraCM.tları illD oluuur. 

........................ , .,,,,,.,, •••••••• t, ••••• ,.,,,., •••••••• 

L_. ~~?~~~.~1~~~ •• ~~~"~!.?~~~~~ ... ... 1 
18 kalrm muhtehr <"İn" makine malı.{"mt:'i ve eıyaın miinak.ı~i aleuiye ile ihalesi~ 

19 ~uatoo 929 pıızarleoi S. 14 te 
Oeoiz ku?Vetlen ihtiy0C1 i~iu tuzum görülen yokarıda yaıılı nıallın• aıalaom•İ 

b:iawunda gösteı·ileı:ı gün ve Na ite ihal~i icra edilocektir. Şt.rtoaaı-,Buıi ve numuno 
lerıni görmek isteyenlerin her tilin vermek ioteyenlcria yevmı ihalede ve muluırror 
saatte Klldı•pQf&da denız levaıım satın alma kom~onunı mün.catlan. 

22425 Kilo muhtolifti(cıuo hoya •• le~~ml il_f 50 adrt boya fırçası : Karab 
. zarfla iha_leM 6 ae~ıoo 929 tarıhme mu ... dıf oalı g~ ~t On dörtte. 

Oe~ ~\lvvetlon ıhtıyacı ıçın yı·karı~ aııkdll(l yuılı mulıtclifülcl"s boya .'° 
Ievuı=~ $0 adet boya frrçası kal"'h zartla roııııııkaMp konaıuttnr, ;ıertna'!'""ııµ 
gOrme ltloyoelerin lı« gün, itaaıoa talif> bt)ıwınlartn da baıad. mtıharrer gun •• 
-ııe a d•ia Nltınalma k:Gmıoyonuna nıl\ra-tları. 
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