
· Bir demirden ağ içine dÜfmilf 
:eudu~uzun her f)arçuı ' istibda

.11, zulmün bir ayn kurbanı idi. 
· l<afamıi: bir· çok şeyler~ düşün

Qı~lt hakkından, dilimiz bir çok 
:~>:teri söylemek kudretinden, el
eıinıiı: bir çok şeylere uzanmak 

"eta dokunmak iradesinden mah
rqnı idi. Kalbimiz vardı, sevemez
dbt; gözlerimiz vardı, bakamazdık; 
i•ldanmız vardı, yürüyemezdik. 

1Pkı bir insana kabus basbrdığı 
"•kit ne olursa öyle idik. 
. · Hasretini çektiğimiz yalnız 

~'~'~i hürriyet değil, bütün içtimai 
• llrrıyetler idi. O vakit doğruluk, 
~~k aşkı kadar güzellik aşkı da 
b~ı.e haramdı. Sevgilisinin yüzünü 

il' kerre görmeden can veren 
t~Qçler \'ardı. 
l K.adm bize hürriyet kadar uzak 
~ lln bir mukaddes hayaldi. içtimai 
b}Ylkın acısını çok defa maddi 
ir iztirap halinde kendi. derimiz-
e, kendi etimizde duyardık. 

f.tedijimiz gibi giyinip kuşan
~~ _töyle dursun, uçlarımızı iı • 
~•timiz gibi taramak veya bıyık
~ iatediji.miz ajbi uzatıp kı
:-1~~ dahi bizim için mümkün 
it etilch. Bazen ruhumuz isyan ile 
d •barıp baj'ırmak ihtiyacmı duy
~muz zaman ağzımıza doğru 
1 

Uzanan el babamızın titrek eli 
0 ~rdu. Ve bu, bütün anaların her 
••o~L • c.q. ... çocuklanna veda edip, her 
d m aarı ı.pklı bir lambanın ay-
1 lİllıtuıda bir felaket haberi bek
bedikleri bir meşum devir idi. Siz , 
ll facianın son perdesini bile gör

Qıediniz. Fakat biz arkamızda bı
t•kbtınuz, zindan kapilarının ilk 
rcırdıaını bile hali kulaklarımızda 
,lf'yetle saklıyoruz • Anın için 
:1~e . derim ki , bu memlekette 
lı'!'rıyete her hangi bir zümre 
1Yaııet edebilir, yalnız biz edeme

)'İz. Zira biz bu nura kurunu - vusta
llın zencirbent ealı-leri gibi, yüzü 

lltOJ'un, dizimiz ve diraeklerimiz u•-
tGııade sütÜne sirilne va.al olduk· 
'\be dikkatle bakacak ohınaDJz: 
'iicudum u.ıda bili ferha ferha ~·
-., ... yerler gCSreceluiniz. 

Onlar bizim nitanlanmızdır, 
la.~ıw. kurumasınlar, bırakuı sol
--.ınlar! 

. ~ bu uıı:un, bu seHİıı: ve 
~ citılalden . sonra nihayet 
~kilıi hürri~ ideaı hiimy.ete ka
l'lattult mu aan:rsınız. Bunu iddia 
~•c:ek ben değilim. fakat ~aç 
defa )'olum üstünde omırıi denilen 
bin iM.- batlı -ejderhayı çömelmit 
taf:d&türn, kaç defa yabancı zul
"'llaGn milli iıtikJiJ 'semasına bir 
~ bulut gibi çöktüğünü hissettic- ~den beri bir millet için 
it hfJrrı Yf'ftmı daha az~, daha mu
Ol~ddea ·mefhumlar v~ kıyınetJer 

Utuna kail bulupuyoruııı. 
._.. ~im h~rriyetimiz fevkinde 

ıllıtttn · tikl ~ı· b · 'klil' .i .ı.a a ı var, u ısü ın 

;: •ncak sıkı bir inzibrıttan cloğdu
-..aÜ• şüphe yoktur. Biltün muuır 
L. etler her feyden evel bu mzi-
.._bn t ' . . 1 ·ı ~t e ınınıne ça ışıyor. Her mı -
'lilhe ~ hakikata uzun ve acı tec-

lerden sonra vasıl oldu. 
••ta Bundan yüz otuz alh sene evel 
d rı ınuttaaıl harakette olan bir 
•r•tacı ·· - d ltoıı onun e zavallı madam 

•ud'nın : 

'~\- l .. . . 
~t · ıurrıyet semn 1tum 111a ne 

ıııuhlrır i ~lr•n j ' ·r.Jr' s . ' . 
'f Özü bu büyük hakikatin ilk 
' •deıi id" 

ı. 
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ıilit vermek istiyorum,, Vekil Bey, 
dofruca Pendiğe lımet Pata haz. 
retlerinin köşklerine gitmişler ve 
dün akşam geç vakta kadar orada 
kalmışlardı. 

yon reiai M. Rivuın firari ru

Mlü meseleıi etrahnda zuhur ede
rek müzakerabn inlataına ıebebi
ret veren ihtilafı halledecek bir 
formül büldufu söylenmektedir. 
'm>yle bir formGlllıi h~zırlandıtma 
dair Türk bey'eti murabbasuında 
malümat mevcut detffdir. · 

Yunanblann ve rum ekalllye
tine mensup olanlann cemiyeti 
akvama müracaat edecekleri hak
kında milıpet şekilde malumat 
yoktur. Her iki taraf, tabiatile ak
vam cemiyetine müracaat hakkına 
malik bulunmaktadırlar. 

Navul meselesinde 
edilmek üzere tekrar 

Bir tevkif İrtişa meselesi 
Yunan sefiri M. Papanın bazı 

teklifatta bulunduğu şeklindeki 

fayıa ne teeyyüt etmiş, ne de 
tek&ip olunmuştur. Vapurcularm murahhasları Seyrieefaiode 

ADAPAZARDAN MASUM,MUCRW 
Böyle bir teklifin yapılacağı 

merci Hariciye Vekileti olduğuna 

nazaran vaziyetin Ankaradan bil
dirilmesine intizar olunmaktadır. 

Evelki gece vapurcular arala
nnda toplanarak Seyriıefainle ne 
tekilde uyuşabileceklerini görüf 1 

itilaf edilmiş.ede. gerek vapurcu
Jar, gerek Seyri•efain erkim bu 
hususta, devlet sırn imiş fibi, bir 
şey söylemiyorlar. Vapurculann 
murahhasları vapurcularJa görüşe
cekler, dünkü muliarrerat şirket 
hey'eti idaresinde · mevzuu baha 
olarak, bundan sonra yapılacak 

umumi içtimada rakabet mes'ele
sinin halli etrafında kat'i surette 
karar verilecektir. 

ŞÜPHELi MAHKEMEDE 
Baımurahhasımız Tevfik Kamil 

beyin bu günlerde Ankaraya ha
reketi mevzuu bahis olmaktadır. 
Başmurahbasımızın bu seyahatinin 
M. Papanın rivayet edilen yeni 
tek1ifab ile alakadar olması muh
temeldir. 

müşlerdir. 

BiRi GETiRiLDi BELLi OLACAK Seyrisefaioin daveti üzerine 
dün vapurculardan murahhas ola
rak Şevket, Lütfi, Hakkı beyler 
Seyrisef ain idaresine giderek ora
da vapurculann noktai nuar)annı 

Müddei umumilik dün yeni ve 
mühim bir meselenin tabkıkına 

baılamıştır. 
Bu tahlakat 
dolayııiy le 
Şahin Nuri 
isminde bi
ri polis ta
rafından ad
liyeye aevk 
olunmuf :ve 
müddei um-
umilik bu l 
mesele ba-
kında tah- l 
kıkat icra- ı 
sına aJbncı j 
m üs tan tik 
srı .. eyya be
yi memur 
eylemiştir. Müstantik 

Süreyya Süreyya hey 
bey Şahin Nuri efendiyi bir 
müddet isticvap ettikten sonra 
müddei umumiliğin mütalauı alın-
ml.f ve Şahin efendinin tevkifi ka
rarlaşarak, tevkif müzekkeresi ke
silmiş ve maznun tevkifhaneye 
gönderilmiştir. Şahin Nuri efendi 
şimdiki halde ihtilattan menolun
muştur. 

Aldığımız· malumata nazaran, 
hadisenin esası hü!iuatan tudur : 

Şahin Nuri efendi Adapaza
nnda buluudutu ~nada ba:r.ı ze
vata kartı bir sui kast te§kilitı 
mevcut olduğundan bahisle bir 
takım sözler .KSylemlttir, Bu s5der 
üzerine kendisi" iplidaen istiCYap 
olunmllfA da mutlak bir takım 
ifadatta ,,ulunmaaı ken.di.SDİD teh· 
rimiae naklinl icap ettirm.iftir. 

1 
·Vaziyet hakkında, tiiadilik fala 

bir te:r aöylenememektedir.: Möı-
tantildik .tahlfikata devam · etti~e 
hadise tayazzJih edeeektir. 

1 . -

lzmirde uç dafa 
zelzele ·o.Idu -

ızmir: 29 [A.AJ 
Dün 19,30 da bet saniye_. de: 

vam eden şidd~i ve rce d yınnı 
döt·tte iki buçuıı. s.r-ı~e . -:vam 
eaen az şiddetli ve ı 1)'.I yırdn se
kiz ece bir buçuk san.ıye evam 

'.J g h fif bir zelzele oJmuftur. 
eaen a . tan •••ka-Zelzeler istikameti garp N r- . 

d H lk bövfık teliJa du,mfişse-
ır. a ı J - • t ktur 

de hasar ve zayıa yo • ~ --= 

d h- bi; ma;ası yoktur.Hüye trri 
~ ıç d ....:ı bir vasıtadır. Hür-

bır gaye exuı . . d' . 
. b. h k "katı söylemk ıçm ır, 

rıyet ır !' ~ .1."" pmak içindir; 
hürriyet hır ıyı ııs· ya ktij"i 
hürriyet Eflatun'un hasret çe. . 
ilahi l 't' t•zeli cemftlt· varmak ı.ç•.n: 
dir. Ve hürriyet, adalet terazısıı;ıı 
tutan hakimin vicdanında saklı bır 
kudıııi emanettir. _ . 

Bunun haricindeki hur!'1retler 
. se demagogların, sokak polı.tı~acı
ıl n ve bir takım fena ıştihalı 
arını ı· d b. aslı ve ferdiyetcilerin e ı e ır p . 

.. · ilahtan l'aşka bır şey 

-lrtita tahkıkabna ait evrakın 
müddei umumumiliğe tf..rdi 'dildi
ğini dün akşam bir refikimiz 
yazmışaada henüz evrakın tanzimi 
iti bitmediğinden verilmemiştır. . 

Gene dün alqam bir re&. 
kimiz bazi mevkuf m u s e v i l e r 
hakkında ademi mesuliyet karan 
verileceğini yazmaktadir. 

Kanunen müstantik ad.emimeJ
İıliyet kar.an ~ ..... Yalnız ., .. •i 
muhakeme karan vere'bilir ki bu' 
cihet kat'iyen mevzuu bahia dalai 
olmamaktadır. Mücrimi, Masdmu 
mahkeme tayin edecektir. 

Baş vekilimiz 
bir haftıty.a 

kadar gidiyor 
Yirmi gündenberi febriarıizin 

misafiri bulunmakta olan Bqvekil 
bmet Paşa Hazretleri bir haftaya 
kadar Ankaraya avdet edec~r
dir. - -- -Hapishanede bir v.ak'a 

Evelki gece saat 22 raddelerinde 
umumi hapishanede, 10 $ellıe}'e 
mahkum burplı katil Kiııaı ife. 
7,50 seneye mahkum katil Jaııaa~ 
~tullah aruıncla l>ir çaı;.qar •e-o 
aeleıindea kuga çıkauf~ KM.• 
elin~ g~çirditi bir iske•le .ile ~· 
tullalua kafuanı yarmıttv > 

K açflk eşya . · 
· R1iaumat muhafaza naeaiauiıMft 

dün ·kaçak olarn ·19 tentte ~ır .. 
to, 380 kutu · bulgar •iır•rast ya
lcaiamıılardtr. 

Diğer taraftan M. Rivas Vi
göna kendisinin bir anlaşma for
mülü tertip ettiğine dair çıkarılan 
havaduleri tekzid etmiştir. 

M. Rivas bu hususta bize şun
lan söyledi: 

-"Ankaradaki müzakerabn bit
.ıgemden .-onra bitaraflann Aıak,a. 
radan çıkmalarile beraber bu me
sai( temamile hükumete ait bulun
maktadu • Yani bizler o tarihten 
itibaren hiç bir faaliyette bulun
mamaktayız.. Ve hükumet tarafın
dan her hangi bir davet bulunma
dıkça yapacagımız başka bir şey
de yoktur.,, 

Londra 
yakında 

sefirimiz 
geliyor. 

Londra sefirimiz Ferit bey. on 
ıüne kadar mezunen şehrimize 

gelecektir. 

Getirilen merinoslar 
Pendik bakteriyolojihane•İ için 

l'eçen sene ıeth·ilen Merino• ko
yunlanndan bu sene ve gayet iyi 
neticeler .aluımıtbr. 
. iktisat vekileti bunlardan bu sene 
1000 tane daha getirtecektir. Geti
rilecek olan . bu koyuolann bir kas
ına Pendik bakteıiyolojilaaaeainde 
ahkoaulacak, bir lmmı da Kara
cabey haruına gCinderilecıektir. 

, Silivriye giden he~·et ." 
1 • Silimde iakia itlerinde vukuu 

sfiırle~ilen Jiobu•tun t~ki için 
2lden heyet _bu~ avdet edecektir. 

anlatmıtlard ı.r. 

. Vapurcular aşağı yukarı Seyri-
sefain meclisi idare•inde kabul ed
ilen itilüfnimedeki maddeleri mu
vafık bulmutlardır, 

Dünkü içtimada bazı noktalarda 

Seyrisefainle vapurcular ara•ı

nda yapılacak itilafın ticaret oda
sının meşgul olduj'u eski itilifna
me ile alakası olmayacakbr. 

=======;=====-============-====-==---

Fırka dün darülfununlu gençleri 
yapılacak -dinledi: Yeniden 

Talebe birliti idare hey'ti me
ıelesinden dolayı darülfünunlu ge
nçler arasında bir ihtilaf çıkmifh. 
Bu ihtilaf bir türlü halledilememi,, 
nihayet geçen perşembe reis Fer
ruh • beyi istemiyenler toplanarak 
birlik idare hey'etini ıskat etmiş
lerdi. 

Bunun üzerine iki) e ayrılan 

gençler fırkanın tavaHulunu iste
mişlerdir. Her .iki tarafın murah
hasları dün fırka idare · hey' etinin 
nezdinde içtima etmişler ve ken -
dileri gerek ayr:ı ayn , gerek hep 
beraber isticvap olunmuşlardır. 

Fırka henüz bu mesele hakkın
da lcat~i kararını vermemittir. 

Mamafi muhalif gençlerin top-

Anadoluda bir 
otomobil 

sür'at yarış_ı 

-

intilıap 

lanıp eski hey'eti iskat etmeleri 
tamamiyle gayri kanuni 1"Örülmek
tedir. 

Mevcudiyeti fırkaca tamlma
yan fimdiki hey'etten 1rençlijin 
tamamiyle memnun olmadığı da 
nazarı dikkate alınarak birlik ida
re hey'eti ıçın yeniden ka.;uni 
şekilde intihap icrası muvafık 

görülmektedir. 
Ancak bu intihabat bu hafta 

icra olunamayacaktır. 
Haber aldığ'ımıza göre, fırka 

birlik idare hey'eti için gençliğe 
müfit olabilecek ve ınkilibımızın 
mahiyetini ha:ımetmit mektepli
Jerden mürekkep bir namzet lis
tesi yapacakhr. 

1

Galatasarav 
tıf 

lisesinde 
• • • • 

~e~ı~ sergısı 

1 Ek.Seriyet i'!l{Sıl ~lnıadığından ••. 
·Kadın birlitfa

l.;riçreJi müayii BGhli isminde 
bir 1rueteci Türkiyeniq Avrupa
daki ~ksamile Anadolud; bir sür'at" 
ee,.ı..ta'8 pbc.ılbr. Muma)jey
hin r~hlkabnda zevcesile beraber 
bir fototraf, 'üç makineci ve diğer 
bazı zevat bulunmaktadar. Miisyü 
Bühli Yugoslnya ve Bul.ariıitan-. d;e müukere eCli

lecek baza inese..; 
leler var._ Bu me- ~ 
selelerin mu~ak
k ak koagereye 
arz.olunniaıı · I~ -
zım .-eliyor. Ev
velce .kaÇ ·defa-
dır · ilin edildi . 
içtima g-ünü an~ 
calr bet on kiti
nin eldiği görül- ' 
dü. 'Gutabi ebe- . 
riyet olmadıtın
dan gelenler haa
bühallerden sonra 
dağıldılar . İkinc" 
defa darülfünun 
konferans salon
unda Efzayiş Su, 
at hanım konfe- Dün içtimaa geit-:ııler 
rans verildiği gün, herkese kong-renin ne zaman toplanacağı 

Gazetelere yeniden defalarca ilin 
h. Ge~e. ekseriyet Y?ktu, gene 

. dan geçerek latanbula 1relecektir. 

Anadolu ~Han hakkında malimat 
idi;.~ek ve refakabruı bif kaç ta 

• tercemlİ.D almak il:r.er b11rada 
dôit pn kalacakbr, Buradan An: 
kara tarikiyle Kayaeriye wiclecek 
ve mümkh olursa Toros daj'IA-
nna kadar yaracakbr. Fotojraflar 
alabilmek ve pçtiti yerler tle 
ebalisio~ dair filimler çevirmek 

üzere Anadoluyu a~eak ıqütevas
sıt seyr ile geçecektir. Bu filimler, 
Türkiyenin pek az malum olan 
güzel ve cazip manzaralarını ec
nebi memleketlerine bildirecektir. 

Müsyü Bi!hli İsviçrede kain 
Senmorits ( St. moritz ) mevkıine 
kadar seyri seri ile gitmek üzere 

Kayseriyi mebde ittihaz edecektir. 
Bu mesafeyi dört günde kat ede
ceğini ümit ediyor. 

( Senmorits ) de mükafatlar te-

Hayat sigortaları 
Sigorta tarife komsiyonu dün 

ticaret müdüriyetinde toplanmıtbr. 
Komisyon hayat hususunun tarife
lerini tetkık ve yeni hayat tarifesi 
maddelerini tespite devam etmişti r. 

=-=-= 
az zaman zarfında çok mesafe 
kat edene verilecektir. 

Mü•yü Bühli haziranda, kutup 
mıntakasında ki.in Y okmokdan 
Almanyanm Visbaden şehrine 84 
saatte irişerek birinciliği kazanmıt 

T , 
1 
1 
~ 

I 
ı! 

i 



ıcrna 

Gelecek nesil -
1 rnn nda, ilmi 'c "İ)a i m. lıa

fild H g ctelt'rdc, naz ıra t'atip 
hir münakaşa ha ladı. lüuaka 
zemini şudur: Mektep progrnınlan. 
cuchi) ata p<'k çok ) er eri or, fo
ı.mi ihnınl C'di,or. Fl.nne dahn fo
:r.la Lir ) er " ~elim. Fen nıi t h<'m
uıİ) l'tli, ,.,f bh.ıt nn? 

Bu mu ,,ııah<'lcr hizi de di.ı,ü

ndürmcliclır. 

Frnn~rn proj!ramlarmda esas 
<1il \C' edchİ)aUır, fen u la ihm.ıl 
edı lnwm ·k üzere artta kalı) or. 

Ilnlhnki mektepten çıktıktan 
sonrn µ;c111;lf'rc açılan mesleklerden 
c;oğu frnrııdir. Cermaıı , e A nglo -
t>al "On milletini programlarım dn
lın i) i tespit ettiklerinden tetkikte 
dnha zi) mi~ mu\'aff ak oluyorlar. 

Evet! biz de dusfinclim: 12-13 
sene tnh il eden bir gencimiz ı•clc
lıi malUmatım son derece ilerlet
mie, ince bir mütefekkir, mukte
dir bir katip, cerbezeli bir hatip 
olmuş. Pek güzel, lakin maddi 
Jıayaua hu derece edebiyata lü
zum ~ar mı ? l iraf ederiz ki edt>
biyat ~ihni nçıyor, tabiatı, miucı 
ı lah ediyor, haıuh insanı insan 
edi) or. Şu kadar ki bununla ka
rına& eclilcnu'z. J~, fenne mü tc
nittir. 

Jliın 'e fen de dimağı açar. 
l•'iı.ık, kimya, he) 'et, tahii ınrib, 

fİ7..İl oloji, teşrih, ri) nziyat, pisikolo
ji kadar zihne küşa)'iş vererek 
ed<'lıi malfunat muta n~vcr ııııdir? 

İlmi tcclrisutnı il...-i faidC"l!i olu
yor: ] - Zihni açma it, kuvvcde
ndirrnck; 2 - insanı hn)alta mu· 
vaffak etmek. Görü)orwnıız ki 
ilnı i tedrisatın hem nazari, hem 
omeli foide i vardır. 

J•'debi tciJricnıı'"n İı:>C anıcJi foi
dc i mahduttur. 

1 ürki)C pek ~ok inıarata muh
taçtır. Jlelki elli hin rnübendi"e, 
lıir o kndnr hekim, kim)ngcr. "' • 
7.ncıyn mnht:u J7H l\kmlrkctjıuizdı• 

snrrn}i hiç )of,. Bunlar hep frnni 
tcdıisat ile kaimdir. Progrnmlardu 
edf'bipıın )'CJ i J ise, fcnnir! 10 
olmalıdır. l~dclıi) at fenne ni pctle 
bir sponlur. Şark ve gnrı> c•dclıi· 
,atınm bir allamesi mi memleke
te daha nafidir, ) oksa l~r"~li ha\
zasıııı • .Mendcretı, Seyhan ovalanm 
ihya v~ İ'-ti;;nııır edecek bir mü
hcndi mi? 

\ nkıilc frn ) oktu, daha do~· 
rusu azdı, ahit w miispct de~ildi. 
Edehi)aln fazla ch"mıni)Ct Hrcn 
Jlrogramlar o dev irlcr<lt' n heri lt-e

clsül cdi)or. 
Eski wnınnlnrda •• Kiihiir ,, 

oncak cdchi olobilirdi. Fakat elli 
scnedcuhcri fende hasıl ol:m tc· 
rnkkı)at t•dcbiyatn o kadar )r>r 

bırak mı) or. Üğrcnilnıe i lfızım ge
len mc\at ı:n)N ı_,ok, föuür ifc 
kısa. Mehanik \'e clt•ktrik altlı ) ti· 
rüdii. Bu zaruret karı:ı ıoJa pek 
1'iihııe a arın tcıehbuu ne foide 
temin edebilir { 

Edcbiyatrn ilga ı gihi acip hir 
fikir be lediğimiz zannulunmnsm. 
]..ilkin edebi tedrisat itidale iu•n 
ctlilmdidir. iptida ilim, fc·n, ıek
:nik, sonra ctlchiyat. :Emin olunuz 
ki fenni tedrisat, c ki "dt hiynıtnn 
ziyade bir kiiltür \nsna H' aleti· 
dir, cihanı \c kendimizi kendimi· 
:1.c daha İ)İ bildirir. 

~acera romanı : 13 
-..:... 

-Maurice Leblanc 
N 

- Diı bütün gece katili ara
,Jık. Bu sabah size kızın viicudn· 
na erdi~iniz ~al\ctinizi \C ~u cl
hisryi gt•tirnwk için geldim. 

- l la dcınt>k im eli i c·yi siz 
getirdiniz? 

- E'et, buraya grlirken o
fadn bir gürültü işittim. Karan-
lıktı. Yerde lıir adamın kıvrnn
clığrnı gordiim. Yaralanmış oldu
Aunu anladım. Hizmetçilerle kal
dmlık. Ha::ıtahane ittihaz edilen 
odap gntiiıtliik. Bu d:ı do tum 
gibi iki omuz kiireğinin ara ın
dan )arnJanmıştı. Acaba katilin 
izini buldum mu diye <.llişlindüın. 
Bıı büyük utcJin içincie tahkikata 
girişnH k bir az güçtü. iha)et 
şunu ogrendim. Saat dokuzdan 
bir az c'cl :bir himetçi kız gel
mi , t'lmdc· bir mektup kapıcıdan 
JUfı yu Sinıon Uuhok'un hangi 
odada <llurrluğunu sormuş. Kapı
cı da: "ikinci katta 44 nunınra
ck\!" demi,.. 

ut"Alev 
yağ.m ru,, 

is.mli şiir. 
-

" Hareket 11 gazetesinin mahut 
"Alev yağmuru,, isimli şiirinden 
dolayı müddei umumilikçe açılım 
davaya dün 'Üçüncü ceza ahkc
mesinde devam cdilmif; ve maznun 
Fahri Kemal ve Suat Tahsin beyler 
mahkeme-le hazır hulunmuşlardu -

Reis Kudretullah bey manzu
mcdeki "kafası kınlacak müste
bit,, in kim olduğunu sormuş, her 
ikisi de müspet bir cevap vere
meyerek, bu yaz.ımn eski mütegal
libelere ait olduğunda ısrar etmiş
lerdir. 

Reis, her iki ine de neticeten 
şu suali sormuştur. 

.. Sizce hali l>ir müstebit var 
mıdır?,, 

Maznunlar; 

-"Kat'iyen yoktur.,, 

Cevabını vermişlerdir. 

Geçen celsede Konya müddei 
umumiliği tarafından dava açılıp 
çılmadığının istilimma karar 'e

ritmişti. Henü:z bir cevap gelmedi
ği anlaşıldığından muhakemenin 
7 a u tosa talikine arar verildi. 

Taşrada 

Diri diri yanan zavallı 
koyunlar! 

Seferihisara bir saat mesafede 
bulunnn Alan Kırlan me\ kıinde 
bir çoban tarafından phılan ateş 

rüzgann şidddinden o civardaki 
bir koyun ağılına sirayet etmiş 

ve Fakar oğullarmdan u tafa, 
Hasan, Mehmet ve Ahmet har
deşle.re it 400 koyundan 180 
koyun kamilen yanmıştır • 140 
koyun da muhtelif .)erlerinden 
yanık yaralan almışlardır. Süru
den sağlam olarak ancak 80 ko-
yun kurtanlnbilmiştir. Ağıl civa
rındaki kuleye de ateş irayet et
miş ve içeride yatmakta olan mal 
sahibi Mustafa efendi yanmak 
tehlikesine maruz kalmış ise de 
güç hal ile kurtanla'bilmiştır. Ağıl 
"e kule kamil en yanmışlardır. Za
rar 3000 lira tahmin edilme. tedir. 
Kazaya sebep okın çoban ?.dliyeye 
teslim edilmiştir. 

Kon)atl:ı hir n:;k faciası -
Kon)aJa kara !\1ehmcı isminde 
hir lt'ni hnlfa ı ile muallim Hı-
7.ll h••yiıı kızı Ayşe evi~mi~lcr. 
Hmı hey iıdiva<"a razı olmad;ğı 
iı;in, ~c,gilifcr kaçına~a kanrr 
\nmi·. Hunu hdıer alan 'Hıza lıc\ 

~ 

A)ş<·nın gozü onündc sf'kiz kıır-
~unla Mdımcdi uldürmü~tür. A • 
~·· çıldırmı~1ır. 

+Bir giinliik vak ~ahır - J\n. 
taJyadau Osman üğ:ıı Siık ·mam 
uldi\ruı \C miitca<ldit hırı;ızlık 

) .qıJn Bekir oğlu dur .. un \C bir 
arkadaşı arlli}cyc 'f'rilmi~tir. · 

~~ile• km·a::;ındnn hakkııııln tev
kif miizekkert ı.i adır ulan Korurn 
k<ı) imden Laz ( )ıncr tak i'1indc_• 
huluııan ımıfrC'1c>df'n hiı jandnr-

iyi amma, 1 .ına hoylc lıir 
mektup grlmedi. 

- Berelı·t vnsin kapıcı yan
lış numara SO) lC'miş. Sizin odıtnm 
numaras:ı 43 tür. 

-- Mcktuhu kim gc ınderiyor 
mu~? 

- Uen 1.arfrn bir paı ç,ısını bul
dum. Rakınız. lıir kc.narrnda lurd 
Bc-kefılıl'in arnıa.;-ı var. Bunun 
üzerine Battlc şatosuna koştum. 

- Orada kimi grırdünüz? 
- Lord, karıı;ı ve kızı bu sa· 

halı otomobiJlc Londraya gitmiş· 
ler. Hizmetçi km gördiim. Otele 
mis Bekefild'in mektubunu geti
rende hu idi. Merdivenlerde iken, 
karşı ına IJir adam çıkmış: •M. 
Simoıı uyuyor, kimsenin rahatsız 
etmeme i için hana emir verlli. 

Mektubu hana \'eriniz. Ben kcn· 
disine teslim ederim" demiş. Kı
r.ada bahşış kabilinden 1807 ta
rihli :bir altın napolyon vermiş. 

Tam izin cesedin )anında buldu
ğunuz altın napol}on gibi. 

Sinıon meraklandı: 

- Eeeel dedi, hu adam kim
mı~? 

13 sene e 5 mi yon sarfile 
74 • yapılacak. 

Yeni yapılan köprülerden Kirazhk köprilsil 
1 :afla \•ekAlcti esaslı bir prog

ram dairesinde çalışarak memle-

ketin muhtaç olduğu buyilk köp· 
rü)eri yaptırm ktadır. 

Tatbik edilmekte olan progr
am 'ilayetlerin ke:ıdi paralan ve 
ve aitleri ile yapamayacaklan bü-
yük köprülerin inşaasını istihdaf 
ediyor. Bu programa göre 3 sene
de 74 köprü yapılacaktır. 

Hemen hep i betonarme olarak 
inşası mut n s a v ver -0 1 a n b u 

74 ltöprü için takriben 5 milyon 
lirn sarfedile<'ektir. 

köprüler 30 met-

i~tinye köpriihii 
fstinye köprüsilnün beton ola

rak inşası hitam bulmuştur. 
Köpnınün gelecek hafta küşat 

resmi yapılacaktır. 

13,000 lira tevzi edildi. 
Türkiye milli b nkasile emo

nei arasındaki itilafnameyi tanı.im 
cden\ere tevzi edilmek üzere ve
rilen 13 bin lira dün alakadarlara 
dağıtılmıştır. 

Eınaııet ıncınurları 
Em net memurlannın haremden 

istifadesi için emanet muavinleri 
dün tetki ata başlamışlardır. Me
mur) rın dereceleri tesbit edile
cektir. 

1\1aarif ınu~tc~şarı geldi. 
Maarif müsteşan Kemal Zaim 

bey dün §Chrimize gelmiştir. 

mayı a~ır "urclte yarnlnmı~ vn 
ynkalnnını:;otır. 

~ 1 efonni BdP,tliye Hei~i O nıc.ı'n 
clı·mli il Hoca ~.nde Süleyman 
w Dere kı)yünd<'n lbralıiın bir 
miiıuızaa netict;Sincle birbirlerini 
yaralatl1klarından dolayı adliye)c 
wrj[mi~lcrdir. 

+ i~dcnin Smtlal koyü hekçi~i 
Mı·h nwdi ap;ır suretle yaralayan 
lıir kişi adliyf!ye Vf>rilmiştlr. 

-CS i~den in Sarsofu lııyiimlt>n 
Hahmanı olc_hircn bir kişi ndlip·· 
)<' \C'rilmi~tir. 

( idenin Dr.niı;man kü} ünden 
çavu:. oglu Şuh) ti oldur<'n bir 
ki~i adli) eye· 'c•rilmi~tir. 

- Bu adatn ııwktuhun nınlı
lc\ i) atmı üğn•11in1,;e, dogrn t4 
mımarnnın kapısını vurmu~. Bu 
od..ı izin yanı baı. ın 11.Ja i odadır. 

Kom:. urrnı kapıyı açar açmaz, otc· 
ki hoga1.ına ı-,ıçra mı:; ve ::ıerhcı;t 

kalaıı utfki cli!c· de, adamcagzı 
iki kurcğiuiu ara~mıdaıı vurmuş. 

- Ne di)orı.;:unuz? Dr·ııırk ki 
hı•nrm yerinw bir başkası vuruldu? 

- L\ct, frıkat <Jlmcdi. J laya 
tının da kurtarılaca~ı anlaşılıyor. 

imon ~a~ırnııı;;tl: 
- Korkunç şeyi Aym tanda 

iki ad:.ım 'ımılsun .• 

Bir müddet sükuttan sonra 
sordu: 

- Mektupta acaba ne yazı
yordu? 

- Hizmetçi kı1., Jor<l ile kızı
nın bir muhaveresine şahit ol
muş. Bu kızın duyduğuna göre 
mektupta •La reine Marie" vn
puru mevzuu bahs oluyormuş. 

Şu geçenJerde kazaya uğrayan 
\apur. Mis Bekefild bu vapurda 
etrafı incili bir miııyatür kaylwt
miş. Yeni toprnk vapuru her hal-
~de meydana çıkarmıştır. 

rodan 300 metroya kadar muhte· 
lif tullerdedir. 

Vekitet memleketin çok eaaslı 
bir ihtiy cına tekabül eden köprü 
inşaahnı kısa bir :ıamanda ve en 
son fenni şartlara göre yapmak 
üzre lfu.ım gelen tedbirleri alrnış
tır. Köprü inşaab hiç şüphesiz yol 
siyasetinin mühim bir safhasını 

teşkil eder. Nafia vekaletinin nt
tığ\ kuvvetli ve azimkar adımlarla 
bu Jş te önümüzdeki üç dört sene 

içinde halledilmiş olacaktır. 
Resmimiz bu sene inşası biten 

kirazlık köprüsünü gösteriyeı-. Bu 
köprü 50 metro uzunluktadır. 

3ordo ~anıbı gibi .. 
Müskir. t şirketi tarafından Av

rupadan cclbcdilen şarap mutahas
sısı M. Emil Büfar , b ğ bozumu 
mevsiminde üzüm mıntakalarına 

gidecek ve köylü}e üzüm yetişti

rilmesi hakkında tedrisatta bulu
nacaktır. M. Emil Büfar bundan 
başka muhtelif mıntahalardan top-

' rak alarak tahlil edecek ve Bordo 
şnrnplarına muadil şarap istihsaline 
çalışacaktır. --

, otS·urt lar • tı 

l>ün tfrnret odasında sütçüler 
komişyonu toplanmış ve yağı alın
mış olan sütlerden yapılan yoğurt
ların üzerine etiket konulmasına 

karar \'crilmiştir. 

B11r._a 1 HJlhcaları 
Bursa luıp1tcalan hfy'eti umu

miyesi 12 ağustosta ticaret ve sa
nayi banlrn.ı;ında toploınacaktır • 

E kaf nıntahaı,~ı. ı 
Mcmlcketimiıe cclbedilen E\'

kaf mutahaEsısı üç a} Ankarada 
kalacakhr. Türkiyedeki umum ev
kafın varidatı hakkında bir fikir 
edinecektir. 

Bu' ev kaftan bir luşmmın Parn
sıjla bir evkaf bankaı.ı teşkil edi
lec ktir. 

1aaı·if cnıini bursada 
aarif emini Behçet bey Maa

rif işlerine ait bir meselenin trıh
kiki · çin dün Bur.saya gitmiştir. 

- 1 akat lrn kız ilk ra geldiği 
aJama m~ktulJu nasıl teslim eder. 

- Çunkti bu ndnını tamyordu. 
- 1anıyor muydu? 

}~,et, lordun ~ato. unda bu 
adamı çok defalar gordüğü için 
tamyordu. Çiinkü im adam fi) nı 
ıaımmda aHenin <lostlarmdan hi
ridir. 

- 1 mini :;İze ::ıoyJedi mi? 
- • 1) )t>di. Jsıni Edrnr Hol-

Jt: ton imiş .. 
Simon ok gibi yerinden fırladı. 
- Edvnr Hollcsrorı mu? Miim

kün dt•ğil. Nasıl olur? Şeklini ta
rif edin. 

- Hizmetçi k11.1n tarifine na
zaran, hasmına arkadan ve omuz 
küre~lnden vurahilecek kadar u
zun boylu, znif, solgun yiizlü bir 
az kanburca .• 

Bu e~kaJ, tam Edvar Hol1esto· 
nun cşkali idi. 

Sinıon hayretler içinde kaldı, 
kulaklarına inanamıyordu. 

-· Sus, dedi, bu adam 1 enim 
de do tuındnr. Namıı:;una k' nıli 
naınu um kadar eminim. Hollt -
'ton hir katil ol un. imkanı )okl 

Antrepo komis
yonu 

dü de toplandı. -
Dün ticareti bahriye n.üdüriyc

tinde limnnd ki antrepo buhranım 

izale için faaliyete geçen komis

yon ikinci defa olarak toplanmış

tır. Dünkü içtimaa liman şirketi 

muamelat müdürü Ka:zım B. de 

iştirak etmiştir. Ayni zamanda 

rıhtım şirketi müdürü de nhhm 

şirketi aleyhine yapılan hücumlara 

cevap vermiş ve buhranın antre-

posu:ılu ktan ileri ğelmediğini, lima· 

na y:ıpılan fozla müvaredatın böy

le bir va:ı.iyet ihdas ettiğini söy
lemiştir. 

M. Kononj limandaki antrepo 

ihtiyacı hakkında aynen ba:zı iza

hat vermiştir • 

Bu gün komisyon öğleden son

ra tekrar toplanacaktır. Bu celse 

rüsumat baş müdürü Jsmail Hakkı 

beyin nezdinde aktedilecektir. 

Türk - Yunan 
tüt .. nleri 

-
Atinada çıkan 'Estiya gazete

inin 14-7-929 tarihli nüııhaısından: 

Yunan İktisat nezaretinin yu
nan gazetelerine vaki olan bir teb-

liği Türk tütünlerini iı;tiısmar mak-
adile te.ş kkül etmiş bulunan bir 

ingil:z şirketinin ecnebi piyasala

rındaki yunan tütünlerine tesir et

miyeceğlnden bn sediyor. 

Çünkü Yunan tütünleri İngilte
reye degil, Almanya, Polonya ve 
Çekoslovnkyaya ihraç ediliyormuş. 

Öyle zannediyoruz .ki makamı ai
dinin tebligatı fena izah edilmiştir. 

Zir. türk tütünlerinin imal \'e sa
tışını deruhte etmiş bulun n Jngi
liz şirketinin işbu tütünleri )alnız 

lngiltere}e ihraç edeceği ne ma -
lümdur? Bilakis bu şirket Yunan 

tütünlarine en büyük piyasalarda 
rekabet etmek için türk tütünlerini 

daha iyi şer it alhnda ve daha 
ucuz satacağı pek muhtemeldir. 

Geçende ~ifreler zıkrederek 
yazdığımız veçhile ba:u Avrupa pi
yMalarında tütünlerlmi:z.in sürümü 
ğeı,,cn sene pelt azalmış, çünkü ora

ya komşu devletlerde imali daha 
ucu1.· olan Türkiye ve Bulgaristan 
dan tütünler ihraç edilerek daha 
a~aM• bir fiatla satılmıştır. 

· Bunun içindir ki Türkiye tütün
lerinin ) alnız fngiltere piyasasını 
kazanmalarına çalışacağını ileri 
aürerek kendi. kendimizi oyalanda-

dıracnğımız. yerde muhakkak olan 
rekabetlerine karşı tedabir alma
mız daha akıllılık tır. 

Bilhnsaa bu seneki tütün mah
sulümüzün geçen senekinden daha 
iyi olması bunu iltizam ediyor. 
Binaenaley harice daha büyük 

miktarda tütün sevkile bunun 
satışım teshil edecek hiç bir amilin 
ihmal olunmaması lazımgeliyor. 

Halhuki, Mcksikalı)a benze· 
yen meçhul adam aıılatımığa <lc
~anı etti: 

- lluıılardan ba~ka hi1Jnt'tçi 
kız dalın taf:silfıt ..;erdi. Bu Hol--le ton it ve uğurı:;u.:larm devam 
ettikleri hi r m<'} lı;rnry~ gidi) or
muş. <,.:ünkü llollı·!'-itı>n 'i:-.ki .ıy.1~

lnrınJan birisi imi~. Bu mı yha
ıwyc tfe u~radım. C:ırsona Lolr.a 
hah:;;ış verdim. Şunları i:ğrendıın. 
RoHeston oğieye doğru m/yha

ney e gelmiş, oradan yanın dü
zine kadar işı:ıiz külhanbey şeç-. 

miş. l\JaksatJarı .. [.a reine Marie" 
vapurunun enkıızmı aramakmış. 

O zaman her ~eyi anlaflım. Bu 

karışık hadiseleri ~imdi bir der'-
ce iwh etmek kabil ol:.ıyoruu. 

Sonra buraya gddiğim vakıt bak

tım ki, ciizdamnıt meydanda .. 

Giren çıkan hdli değil. Birisi alır 
gotiidir deye lwkledim. Yalmz 

ı ti1.dandnn ) ap.ıc agıın ız mü;ıterek 
i r ::ırfrdilmck ü1rc on hin frnn!. 
.. Jd un. 

- llaııgi mü~krek iş? 

IBitmcdiJ 

A k ri b hf 
--~ 

si rl 
b't Arada sırada toplanıp hiç 1 

şey yapamadnn dağılan terk ''e)• 
tahdidi te lihat kong relerin~ 
mukabil, bütün milletlerin te:z.yidı 
teslih hm idare eden makamlar ve 
bilhassa fenni bürolar ha- rıl harıl 
çalışmaktadır. lnsı:ın fenni harp -v•· 
sıtalarındaki değişme ve yenilef• 
me siır'atına baktıkça sık teba\f\'• 
ülü her kesin malumu olan kadJJ) 
moda sının bu husustaki rekorU 
kayp ettiğine zahip olacağı gdiyorı 

Harbi umuminin nihayetinde 
knplum bağa sür' atinde bıraktığı~ 
Tanklardan sür'atlerin bu gün sa· 
atte 70-80, hatta 100 kilometrey• 
kadar çıkanlar var, ancak biı: ild. 
yüz kilometro içinde dönüp dola• 
:şan tayyareler bir hamlede otlan~ 
okyanusunu aeçiyor, ve nihayet 
bir zamanlar ancak bir kaç uf•' 
ve ya orta bomba tqıyan motaril 
kuşlar, simdi tonlarca dinamit kal· 
dırabilecck merkebi • havai hnllıJ 
aldılar. 

Gidişinin makanizmasını climizd.J 
bulunduramadığımız bu tahavvUfl 
bilmek ve takip etmek bir • 
rettir • Evet, hem de fani 
derecesinde, çünkü, yine b 
döndürücü sür'atle tehavvül edeO 
harp v şıtalan bizim eskiden bUJ 
diğimlz hnrp şeklini de temameO 
değiştirmiş, cepheyi mcmleketlp 
her tarafına teşmil etmiş, harbl 
Peygnmberin emrinden dahn f aı" 
Jasile milletin efradına yüklemiştlt• 
Cihan harbinin sonuna doğru d~$l 
man tahtülb birleri ve tayyareletl 
vasıtaaile bu nevi harbi bir neb.ze• 

cik tntmış olan latanbullular, yannkl 
harplerin nasıl olaca~ını taaa\•vurda 
gilçlük çekmezler. 

Dünyayı insan oğullarına cen· 
net yapacağını iddea eden Ka{I~ 
Mcrksın bu günkll haleflerinin dahi 
ilk fırsatta -h .. kh veya haksız- si .. 
liiha sarıldıklarını gördOkten son .. 
ra, hangi iz'an sahibi buglln mil• 
letler, ve bilhassa bizim gibi dal• 

ma taarruza mnruz milletler efradı-
nın yannki harbe gö.-e hazırlan

masııu istemez? 
Ordu haricindeki -cfradi mille• 

tin harbe har.ırlığı ise en zfya• 
de tedafü , şalısını ve efrndi 
aile.sini konımaga m ah u ted 
birlerden ibarettir ki bir.im .bla 
gün bahsedeceğimiz mes'el d• 
bunlardan birini teşkil eder. T y• 
yarel re ve hava.) a karşı korun• 
mak. 

d'arbi me lcket dahiline uza
tan tayyarelerin teair vamtalarl 
tunlardır: Üzerlerindeki makineli 
tüfekler, gaz ve tahrip bombala· 
n. Bunlardan :r.ıakineli tüfeklerin 
cephe gerisinde tesirleri azdır. Ko• 
runmalt da gayet kolaydır, alelide 
bir çatı rutınd~ bulunmak, duvat 
veya kalın bir ağacı siper almak 
kafi geHr. Gazdan nasıl konutu• 
lacağt da aynca i:zah edileHktit, 
bugün tahrip bonbalanna kart' 
alınacak tedbirleri tetkik edec~ 

gir.. 
Bonbalar n büyüklüğü ve ııe• 

minde açtığı hufreler ile bunlano 
insan boyuna nisbt:ti hakkında bit 
avrup mecmu sında gördütümüı 
şayani dikknt resimleri derç ediyo-

ruz. 1800, 900,Sf0,270,136,45 ve Jl,, 
k.g ğırlı ıında olan bu bomba· 
hırdan birinci i temamen bilüıunı· 
dur, c'1nkü csn.sen 900 kg. ağırlı• 
gmd ki bom isabet ttiği yerde· 
ki her nevi be eri tesis. tın alhı:U 
üstüne getirmeğe kafidir. 

Fakat tesirle.ri bu kadar müt• 
hiş olan bu bombalann tcsirabn• 
daıı koruuma'1 gayri müşk ·ı olduğll 
hatıra gefüilmemclidir, müthiş ha
rp vasıtalar•fU bulan insan zekalnl'J 
onfora kar~ı t~clbirleri de buluyor, 
bir defa 50() v~ daha ağır bomba· 
lar atılmaları iı;in buyük ve in~· 

metli tayyareler istedikleri için an· 
cak gemiter ve r;aire gibi ehem
miyetli ~eylere karşı atılırlar, geri 
memlekctteld tesisata 'karşı ise efl 
ziyade orta ve küçük bombalar 
kullanılır. Bunlara karşı ise inşs
a\la korunmak mümkündür. ~
birlerde halen yapılan ve yapı• 
lacak olan binalarda gayet sağ
lam, üzeri demir p o t re l ve 
betonarme bir sakıfla örtühnÜf 
Lodrum kah ynpılma•ı, haylı em• 
niyet temin eder. Hde yer nltındıt 
ynpılan Sinema ve Barlar t~rrı~; 
men emindir. Köylerde ve zaflJ 
binalı yerlerde isP. tayyare bombıı· 
tarından tahaffuz için en iyi ça~~ 
evlerden uzakta kazılmış münfert 
çukl•rlnra veya ufak hendeklere 
girmektir. Her şeyden evvel muJ11-
kün olan vasıtalardan istifade cdr 
rek kendini 2östermemel< ve he e 
asla bir araya toplanmamak lazını
geldiği hatırdan çıkanlmamahdır· 

1. s. 



KadTiye H. 

suikast nasıl Telgr·af Hab rı 
Jffill 

erı 
teşrih 

ediliyor ? ••• 

Bleriot Manşı 
bir daha geçti 

-- -

Açlık grevi 
yapıyorlar. 

-- -

Bir gemide 
paflayan top ---

M. 
• 
Briand'nin 

kabinesi )'eııı 

KavccraıDar 
<= 

Zeveey, .. da' . . 

f:z.rnir ağır ce:ıa mahkemesinin 
~CÇcn c~lsesinde, müddei umnmi 
~ff~ttin beyin, sui kast maznunu 
kın drıye hanını ile arkadaşl:ırı h&k
tık.da__ ber~et talep ettiğini yaz~ış
d MudcJcı umumi talepnames.n
t'~ şahitlerin ifade!er:ni hüli?sa et-
tıı;ten 'h 

Londra, 28 [A.A] 
Fransız tayy:ırecisi Bleriot, 

r.fanş dcnl:dni tayyc.re ile geçmi§ 
ve KroydonCia hararetle istikbal 
c::!Hr:ıiştir. 

Cak:s, 29 {A.A] 
L::mclra:lan avdet ed1.;n Bleriot 

-bcrad~ har&ree~ istikbal edi!miş
t:r. Foto:'.!rn.tçı!nr m:.:m:ıileyhin yir
mi sen~ cvcl r.~:ını;ı geç:ne!t ~=
re bin~·ş o!~fo~u tayy'1reye benzer 
ufak bir tayy~reye binmesini r:ca 
etmişler ve bir çek fctoğ"r::ı.f!ar d

Parüı, 28 [A.A] 
Devletin emniyetine karşı fe

sat tertibatınd:ı bulunmakla rn:il:
tehem 109 komün:st aç'.ık grev:ne 
ba.şlnmışbrdır. 

J(onP7.n!.stlere karsı ..,. 

hazırlı !r.lcr 

Londra1 28 [A.A] 
Geçe::ı hafta içinde Yunan su

lar.nda manevra yapan Devonıh
aire mmunda!d İngiıiz kı-uva:z.ö
rüude p~tlıya:ı toptan yara.la."lan
l:ırc!<m c!:rt ki$i daha vefat etmiş 
ve bu:ılur.a. ö!e!l:erb ı:ıiklan 17ye 
bali~ olmuştu:-. 

PaıU. 28 (A.A) 
M. Brian::f, yeni kabinenin teş

kili vazifesini kabul eb"ıiştir. Mu
maileyh, dün M. Tardieu, M. Lo
ucheur, M. Cheron ve M. Herri~t 
ile gcrüşmüştür. M. Bri3.nd bu sa
b:.h ~.I. Dcunıer ve M. Buisson i!e 
isnş:ıreler:ne devam etmi~tir. sonra davayı şöyle teşrı 

tlnıiştir: Paris, 28 [AA] 

- Muhakemenin ilk celsesinde 
lll11htcrc hk . . . tc ki nı ma cmenızın nazarı 

111 
t k ve takdirine arz ettiğ~m delil 

P~r:~. 29 [/i..i\] 
Le Jour;rnl g.:.zetcs:, pcr11em:Se 

gününün !;:!ku:ı iç::ıde geçect\,,:rJ 
zannc!:.mek~edir. l\.ar.ıaf:, polis mü
diriy~ti gerek Pariste::i V:! gcı-e!t 
varoş!ar~a!d fabril:::abrı, tczg~h!arı 
abideler;, meb:ıniyi ve mühim 
dört yo! a~ıtl:mnı, metropolihlin 
istas_.ronfo.:-mı askerle muh~faza 
etme~t e:nrir.i almıştır. Pots mü
d.riye~nin e!inde l.S,OC() asayiş 
muhafız:, 2000 belediye muhafızı, 
2000 müfettiş, vilayeftcrde:ı geti
rilmiş 2000 seyyar muhafız ve 
jandarma· ki cem'en 22,000 kişilik 
bir kuvvet bulunacaktır. Pariıteki 
askeri kıtaat bu yekuna dahil 
değildir. 

l avcı a siir'at 
re horu 

Lon::f ra, 29 [ A.A] 

M. Briand lıalihazırdaki r.azu
!arı muhafo:ı:a e:!ece!t ve radikal
Icre portföysü:t nazıriıkbr teklif 
eyliye::e.:tir. 

Leyli hanımla zevci Hüseyin 
efendi evelki gece Kadıköy iske
lesinde kavga etmişte:-. Hi!seyin 
efendi zevcesini dövmüştür. 

h 'Yanında ınaznunl.::.rdan Kadriye 
llnını L 

teft . 1? uıtanbuldan Ankaraya ha-
mışlardır. Nev1cr!:tan Daily r.lni!e bildi

riliyor: A.n-:.r. ·~ 1, ba!:ır'.ye:i:ıe men

sup mü :..ıiı:ı W.l!:a.":s ı:ı Sch:ıe:der 
tnyya.,rc koşus~na iş Jrak için ken
di p!i:.nı.ia le J"f1! .. u:ı il:i seneden 
beri yaptırdığı \•e o za::nand'"':ı 
beri muh.elif kıs:m!arrnı d~fa:ıtie 
değiştirdiği deniz tayyaresinin eş~ 
kal ve evsafı hakkında el'an bü
yük bir ketumiyet muhafaza olun
maktadır. Yalnız .şurası malum
dur ki Williams yann bu tayyare 
ile yapacağı ' mühim bir tecrübe 
esnasıtida saatte en aşağı 200 mil 
katetmek ümidinde bulunmakta
dır. Bununla beraber asıl mühim 

P<?ris, 28 [A.AJ 

b ctinı müteakip biraderi Nasır 
b~y tarafından kend:sine yazılmış 
fı~ mektubun müphem ve fÜphe 
ltı :larını aynen okumuştum. Eu 
L e tubun sahibi Nasır bey aile q"su . 
ıcb• •ıyetlerinden bahis olması ha-

Londra, 2'.) [A.AJ 
Bundan y:rmi sene eve] ilk 

defa olarak Manş den:z!ni geçme
ğe muvaffa!: olan meşher Fr;:;.ns::: 
tayyarec:si Eleriot bu t:ır:hi va!t'ayı 
kendi pli.;ıına tevfikan inşa edilen 
bir bomba tayyaresile dün tekrar 
etmiştir. Bleriot yan yolda 11 ln
giJix askeri tayyaresi tarafından 
istikbal edilmiş ve bunların refa
katinde Douvre inmiş ve burada 
yarım saat kaldıktan sonra Crey
don tayyare karargahana uçmuş
tur! 

r.1. Dou::1ergue, ile r.1. Briand 
~:> dakika görüşmüşledir. M. Bri
•d, gazet;!c:!ere fikir!erde!:i gergin
liğin izn 1esi için çaiış::ıakta oldu
t-.. mu, fa!cat komisyonumuzun e!;ası 
es.d k!lbinenin. esasından başka 

bir şey olmadığını ve bu kabine
nin kat'iyen mağlup edilmemiş, 

olduğunu beyan etmiştir. Muma
ileyh, "Bunu niçin muhafaza etmi
yelim" demit ve ilaveten dimiştir
ki: Belki bunu tevsi edeceğim. 

Vanganlaır 
Bir eczahane yandı 
Tahta ka!ede Leon Boton ecza

nesinden yangın çıkmışsa da sira
yet etmeden söndürülmüttür. 

o~c laübali bir lisanla yazılmış 
ait bu nıektubun ailelerinin husu• 
" ttJerine vakıf olmayanlar ıçın 
~ bir mana ifade edemeyece
lı!bı kabul etrnekle beraber mek
~~ hiç bir fıkrasından kendile
t ıaoat edilen sui kast cürmüne 
tfebL ·s • 'h d'J • )' Utı nıanuı ısti raç e ı emı-

-~thıi ifade etmif ve mektubun 
ı.. ~hcın fıkralan hakkında fU iza-

ti \lernıiştir. 
" 1- .. Pek ili bilirsin ki karar 
i ~eğio itlerde muvaffak olmak 
;:. hen de elimden geleni yap
~ • haı.ırım,, demekten maba
ltı fudur: Kadriye Ankaraya fit
J.tı etdcn iki bu~k ay kadar evel 
b ~ıra ıritmek istiyordu. Ve lstan
"Yi 'il aki Mısır konsolosu Refik be-
0 ~ ailesi Mısıra gidec:fti uman 
" ~~ beraber gidecekti. 

be '~eceği zaman muhtaç olduğu 
1 Yuz lirayı vermeği kendisine 

"at et · · d k" b fllcr · ~ıştını. Mektubum a ı u 
•-• ıle para meaelesine işaret 

e"Allck iste . ti 
mı.c; m. 

t 2 - " Aklına gelen deliliğe 
ı::bhils etme, kendini düşünme
&if 11 aileni düşün ıla ..• " fıkra -
~ . ailemizin namus ve baysiye
h.. ihlaı edebilecek gayri makul 
" reketten ictinap etmesini tavai-
..re etntck · · · ıstemıştim. ,, 
....._ 3 - " Senin bu Jaususta ki ka
clah~a ve zati mubakemene uıü
•ite: eye hakkımız yoktur. ,, Fıkra-

• ıevci ile edan müııuebetleri

: ftıüdaheleye hakkımız olmadı
" Ilı ifharn etmeji murat etmiştim, 
)le kendisini haklı gördüj"ümü •Ö

le eYİtim zevcinin kendisini layıkiy-
11_ bakınata muktedir olmayışın
~ idi. 
~ - "Faik beyin ahvalinden 

ecli~m ve temizlik yapayım 
~ekte11 maluadımda terakki ve 
~ Çallfınak üzre gitti ti 

'4!\'cinin keadiaae karfl likaydi
'ilai ~ıitermek ve eter aynlmata "-ar •erecek olursa l»u husuıta 
llılQaYenettıe IN&aaacatımı kendisi
lae bildirmekti.. 

llamide lıanınaı.n 1ftekt11bu 
ihtilattan memnu bulunduktan 

•arada Hamide hanımın pamuk lç
~ine koyarak Kadriye '-anima 
IBnderditi mektubu pamuk içeri
a'lbe koaıaktaki maksadı tlıHıit
~ memnu olduktan için mek
llıbuıı Kadriye hanıma vuaulünü 
\e11aiıı olduğunu ve mektup mW.
dtrecab talim ve telkin mahiye
tiı..f c olmayup şahsi işlerde~ do-
1-yı sebebiyet verdiji bu halı bn
dt.inc anlatmak istediğini de Ha
illide hanım söylemiştir." 

Müddei umumi bey kanaabnı 
tc>y}e hülisa etti: 

Şüpheler zail oluyor 
• k.adriye hanım Ankara seyabah 
için .. d. . ı. . l . b . goster ığı seoep erm e em-
lb y ·-· 1 .. e~ız iği mumaileyhanın reısı 

~nıhur hazretlerine müracaatında 
.;:.lta gizli bir maksat o1dutu zan-

Mumaileyh l>urada umuru ha
vaiye nazırı ile bir çok rical ta
rafından karşılanmısbr. Bleriot 
dün akşam birinci beynelmilel 
tayyare .ergisinin kütadı münase
betile verilen ve tayyarecilik ale
minde şöhret kazrnmış olan bir 
çok zevaha iştirak eylediti ziya
fette bzır bulunmuştur. 

Bleriot bir muhavere esnasında• 
manş üzerinden ilk uçuşunu pilot
tan başka ancak bir yolcu taşıya
bilen yirmi beş beygir kuvvetinde 
bir tayyare ile 37 dakikada müş
külat ile yaptığı halde bu sefer 
aynı mesafeyi m{;tcad~it yolcular 
nakledebilen bin beykir kuvvet:n
de bir tayyare ile 12 dakikadan az 
bir müddet zarfında kolaycacık ka
tettiğini söylemiş ve t~yyarecilik al
eminde son yirmi sene zarfında ihr
az olunan terakkıyab hülasa ede
rek faaliyeti beşeriyenin bu mühiın 
şubesinden önümüzdeki· yirmi sene 
zarfında kat kat mühim inkişafat 
ve tekamülata mazhar o'acağını 
ve cihanın &ütün akaamımn 1949 
senesinden dahli- çok evel yekdi
ğerine muntazam havai hatlar ile 
batlanmıt buluni.catım ve bu gün 
londradan ,Parise ne kadar kolay-
lıkla gidilebiliyorsa o zaman da , 
londradan New-yorka aynı kolay
lıkla gidilecel}ini beyan eylcmfftir. 

Fransada Tayfun 
Pari,s, 28 ( A.A) 

Bourbonnais eyaletinin bir kıs
mı tayfun netice1inde harap ol-
muftur. 

1 Ağustos 
Sofya, 28 (A.AJ 

1 Ağustos nümayişlerinin meni 
maksadiyla 33 kişi tevkif ve bir 
komÜnİ•t gazetesi tatil edilmiştir. 

Ren ve alm,an.lar 
Treves, 29 ( A.A J 

Ren sanayi erbabı kongr' 'nde 
bir nutuk irat eden doktor Wirth, 
Lahi konferansı memleketin ikti
sadi inkişafına ait mes'ut nefü:e
ler elde etmediği takdirde Alman
yanın büyük vazifelerini i~aya gi
rişmeyeceğini beyan eimişHr. Mu
ma1lcyh, Rende d:ı'mi bir kontrol 
kom!:.yonu ihdası fikrini reddetmiş 
ve bunun M. Briand ın bahsetmelc- ' 
te olduğu Avrupa ittihndı fikriyle 
kabili telif olmadığını söylemiş~r. 
Mumaileyh, net:ce olcırak: " Ren 
Almandır ve ~.erbeı;t <:>imalıdır.,, 

Gene kon uşuca klar 
Londra, 29 (AA) 

DaHy Mfilin Vashington muha
birine gö~ miitte1ridei Amerika 
harciye nazın M. Stimson tahdidi 

teslihata ait müzakerata };elecek hal
fa Londrada tekrar baş!anacağm
dan haber..1ar edildiğini söylemiştir. 

Mısır f evkalli(le 
koınserliği 
Londra, 29 (A.AJ 

lngiltere hükumetinin Mısır fev
kaf ide komi•erliğini ilgaya karaı: 
.!ermİ.f olduğu rivayet edilmektedir. 

• nokta olan motörden çıkıp baş 

döndürücü süratlen dolayı derhal 
dağılmıyan zehirli gazleri tayyareye 
yerleştirilen aleti mahsusa ile def
etmek mür.ıkün olup olmadığı ci
hetidir. 

uçuşları 
Berlin: (A.A] 

Zepplin saat 11,30 da bir tec
rübe uç.uşu yaproıştır. -------

Küçü telrraftar 
--------=-~~~---ı.;.-----

~ lc.ıcnı, 29 1 A. A. 1 - Yeni 
Zelanc1a hüki.imt•ıj lı;giliz hiikü· 
ınc• ne lıir tclgmf !:Cke.rl'l •. )eııi 

ze.144nda Jıiikumctinin lrıgiliz im· 
\:1) i lınhrİ)cSİniıı ıc·nl,iciııi istih· 
ı],.f c<lcu taı:,ıı' \'tırfar kar~ısında 
1fritanpı iİmp:ırntoılu~'lmuu uzak 
~~ .. t~ki esi.ahı mi:dafaasrna tual
hlk e<kn mesaili' -.·c hd<> Sint;a· 
por iis,,,ü lıahrishıin iknıa]inc bii: 
ylik lıir el <'mnı'İ) et vermekte <le:
' am c"'tti~iui J ildirmci'.,i kendisi 
:için vazife addettiğini hildirmck· 
tedir. 

* Paris, 23 1 A. A. J - Sov) et 
sefiri, Do\'~aleski tondraya ıııüte· 
vec<'il::.erı Paristen miifarakat 
etmiştir. 

• Le Bourget, 28 ! A. A. I -
Calais den gelen M. Laurent Ey
nıı<' karaya inmiştir. 

* BdgraJ, 29 ( A. A. J - Pa
risten gelen Bulgar hariciye nazırı 
lı•ıraya mll'\'&Hılat etmiştir. Muma~ 
ileyh, Bulgııriııtal'lm Belpad eefiri 
ile bi.rl•ktc hemen Sof .r~' a ..müte
veccihen harekd etmiştir. 

===-=~=-....,..":r:r=========- --====:=e.-= 
lannın husulü için biç bir faide 
temin etmiyeceği &'iDİ mürettep 
olan filin ika edilmiş Olması ha
linde de ele kuvvetli bir delil vu
mekten 'başka bir netice hasıl et
miyeceğihi kabul etmek icap eder. 
Kadriye hanım, Ankarada misafir 
olduğu Tevfik Kamil &eyin harem
leri Hayriye hanıma Reisicumhur 
hazretlerinin k6şkleriiie bera her 
gitmeli teklif ettiti halde Hay
riye h a n ı m ı n bu teklifi mü
nadp g&memesi O:ıerine yalnızca 
gittiğini ifade etmiş ve btl'ist:ina
be ifade.t alınan Hayriye han•m 
Kadriye hanımın bu ifadedı:ii te
yit etınifdr ki bu hadi• Kadriye 
hanım hakkındaki tüphe&eri izale 
edecek nıa'hiyıettedir. 

Göz var. iz'an var 

A ntrepo buhranıhm i:ıeleııi için 
bir komisyon faaliyete geçti. 

Bakırköy kaymakamlıj"ırun ay
ni sayfada ve aynı .Utunda der
cedilmeısi talebile böyle bir tez
kere gandermeırine hiç te lmum 
yoktu. Çilnkü biz balm'lr6y kay -
makamhğınclan iırtilirn yapıld.ı da 
cevap gelmedi diye bir ıpey yaz
madık. 

Beraat talebi 

Dün bu komüıyonun içtimaJilda 
nhbm "firketinin mümeasili dedi ki: 
"Antrepolar kafidir. Fazla mal geldi 
i1e bi:ıe ne?,, 

Vur abalıya ı D ün ticaret odası heyeti ida-

resi toplandı ve Avrupadan 
gelen bir malın gümrük resminin 
tUccara mı, müfteriye mi ait oldu
gunu konuştu ve ••. Müfteriye ait 
olduğunu tasdik etti. 

M. Briand, yarın istişarelerini 
bitirmek ümidinde oldupnu söy
lemiştir. Mumaileyh, öfleden sonra 
M, Francois Marsa! ile de i'Örüf
müştür. 

Paris~ 28 [ A. A. ] 
B. Briand ın kabine erkanından 

ekserisini muhafaza etmek niye
tinde bulunduğu söylenmektedir. 
Mumaileyh, hükümete iştirak hu
susundaki kararlarını yann ittihaz 
edcc~k olan radikalleri kabineye 
ithal ed.e<:ektir. 

Paris, 29 (A.A} 
.Malin gazetesi, radikal fırkası 

lıükmete iştirak etmekten imtina 
eyles bile daima teve!!::ühkar bu
hınnrnt ıclduğu şimdiki harici si
yaset~ r.ıuzaheret edeceğini yaz
maktadır. Le Jurnal gazetesi l\f. 
IPoincare niıı çekilmuini Fransa
nı harici siyasetinin istikametini 
t~~bdil etmiye<=ğini, çünkü M. Poi
rcare nin bu siyasetin idaresini 
M. Bı iln'da tevdi etmiş olduğUllu 

ve munıaileyhinde lnhideki müza
kerata memur edilmiş dulunduğu
nu yaııyor. 

Paris, 28 f A. A. J 
M. Br:and atfeden sonra bir 

çok zevab ve bu meyanda M. 
Marin, ı.t Daladier ve M. Blumu 
kabul etmiş ve sonra Elysee sara
yına gid.:rek M. Doumergue ile 
görüşmü ftür. 

Paris, 29 (A.A] 
Ra ~ikal sosyalistler müstakbel 

kabineye iştirakten imtifta etmiş
lerdir. M. Briand keyfiyetten M. 
D<.•mergue maiiımat vermiştir. M. 
Br~andın müstafa nazırlan yer!e
rinde ipka ve hariciye nezareti 
He baıvekileti denıbte edece
ti hemen hemen mubakkakbr. 
Mumaileyhia arkadaşlarını bu gün 
cğledea soııra M. Doumerpe ta
kdtnı etmesi muhtemeldir. • 

Paris, 29 [A.A] 

Cerh Der 
Kıskaııçlık 

Evelki gece saat yarımda Un 
kapaDlnda Elekçi Şaban ile baca
natı Ahmet bir kadın kıskançlıtı 

yüzünden U\1Ja etmitler ve neti- . 
eede Şab~ Alunedt bıçakla ağır 
•urette yaralanufbr. AA.et haata
neye kaldwdmq, ŞabaD da yakA
lanmlfbr. 

Kızı vuracaktı 

'Erenköyde kazasker maballe
•inde oturan Sait, aynı mahallede 
Emine isminde bir kızın Cinine 
çıkarak pıçak çekmiştir. Bir ara
lık kwn kardeşi Hasan, müdahale 
<etmek istemişse de Sait onu da 
elinden yaralamıştır. 

Çocuklar da 
Fatihte ihsan ve Fuat isimle-

rinde iki çucuk kavga etmifler. 
Ihsan Fuadi bıçakla yaralanufhr. 

Kazalar 
Trenden atlarken 

Bakırköycie oturan Bunah Hacı 
Ahmet efendi Bakırköyden Yeşil
köye gidecek trene bineceji yerde 
İstanbul tircniDe b~ ve tir~de 
ifi anlayarak 7era .atlamışsad&- ~Ü· 
teaddit ~,!erinden yanJa.,..,.tu. 

Duvardan dfiştü 
Geclikpqada 'Otura& Mayer is

minde b~ ermeai, Stadyoaada maç 
seyir ederkeu kendisiıae •ktirik 
-cereyanı çarpmıft buaua t..İı:i.Jle 
duvardan apjı dilfe'Ü bq&Ddan 
atll' sur~ y~a'4·~, 

M, Briand ile görüştükten sonra 
beyanatta bulunan M • Barthou , 
bir kere daha ihlas ve hüsnü niy
et.le .radikallerin muavenetine mü
ncaat edilmif olduğunu aöylemiş
fü. M. Daladier~ radikallerin port
föy.süz nezaretler iladumm harp 
esnasında zaruri oldugu ve fakat 
şimdi buna lüzum olmadığı müta
laasında bulunmuş olthıklannı siiy
lemittir. Radikallar va:ı.iyeti tetkik 
için sabahleyin toplanmışlardır. 
Kar~rlarını M. Briand mecH.e ge
}i p te yeni kabinenin programını 
okudulttan sonra ittihaz edecek
lerdir. 

ıcasa1t haberle.!' 
3ulto Alamet ocagı Hakkı 

Binaenaleyh bu ibtimalit na
zari iın'u ile tetkik edildiği tak
dirde Kadriye hanım ma'luız ha
reketile Nuıı beyin yazdığı mek
tuplan mütevellit şüp~lerin me
.ı • hüküaa olabilecek bll' kuvveti 
uan ---L" d 'h edenıiyeceti tcı.aaur e er. 

'Bu :r.atm mensup olduju şir
ketin, gazeteler bir taraftan bağıra 
çağıra, hükumet diğer taraftan 
tuyik ede ede bir tek batı antre
posunu, o da ne güçlükle yaptır
dığım biliyoruz. Her ihtimale ka111 
hazır bulunması lazım gelen bu 
prketin mümessilini, ~liçte tık
lım tıklım dolu mavnalardan mü
rekkep setyar adanm karşuma 
ıetirmeli ve o.,ada bu zata nrina:lı: 
''Şuraya bakın, antl'epolanıtız kafi 
mi, değil nıi ? " 

Poincare,·e ameliyat 
Paris, 29 ( A. A. J 

Şinasi paşa dün Snltan Ahmet 
~ıuı sefıı, eımıı,tir. 

*Apr ce~a rİ)a eri - İstanbul 
ağll' -ceza ri as.-tine ın,;n edilen 
Hasan J_,ütfıi lıcyin tayin emri 
dün vilayf'ce tebliğ edilm~tir. ı raz . • h 

Memuriyetimiz cemıyetinM _uau-
'hlAI edecek en ufak curumle-rupu ı a • 

' 
Otıcuyoruz, Anramtyoruz: ~ haaıl etmekte ve Nasır bey tara

~n yazılan mektübun müphem ve 
" r fıkralan da hasrl olan bu ıan 

1 t fÜpheyi takviye etmekte isede e:. edilen tahkikat ile tebeyyün 
lıe •tlir ki Kadriye hanım arzu ve 
\> "e&leıine ıiddetle merbut evham 

0~ ~ayalita matlup bir mizaçta 

• k•b'nde fevkal'ade hassasıyetle 
"rin ta ı ı . . b" "f 

k t ~eyi kendısıne ır vazı e 
ha~ekee w--"'a.. halaıkira mütevec
bilır n ,...... fak 

B akırköy kaymakammdan şu 
• 1 •arakayı aldık : 

Zaten bu ezelden böyledir tüc
car 'Verdiği gümrüğU mala zam
meder, mü,teriye satar. Şu bakJ
kat karşMnnda bir içtimaa lüzum 
ır6rülünce: •• Neden müfteri ver
sin? ,, tedabir almak için topla
nılır detfl mi? Mevcut bir haluka. 
tı teslim için oda mecllai azası 
beyhude zahmet buyurmamıılar. 

M. Cheron, bu sabah M. PQin
careyi ziyaret etmlt vıe maıaaileyhi 
ametiyei ceraJtireye tahammil ede
bilecek miisaft bir vaziyette bul-
ml.llJlur. Serom muayeneai iyi 
tice venniflir. 

De-

-X·' İla) et lona~ındaki <>tJar tu
tuştu - Dün vilayet lı:ılıçesindcki 
otlar tutuşmak 6Uretiylc yaa_gın 
çıkmışsa de jandarma tarafından 
göriilerek söudiirlilmüttür. 

•t Ugundan eraJi harekatında akil 
lll.abıJwıa hikiııı kılama.maktadır. 

bit ~dıiye hanımın hareketinden 
da n •onra Nasır bey tarafın
}' t 

11 
.. ~~karada lstanbul meb'usu 

- ... ~ Kamil beyefendinin hane
~ / re~ine yazılan mektubı:n 
•• fttnabeyın imza ve adres;ni ibti
~rı ektıe bulunması nazarı tee
~ hr~luıuıca tert.p cdil-ın bir suı 

etmek üzre Ankaraya 

'h hain bir nıaksadın en u ~ . 
cı aif b' mareıını 
delilfnl, hatta en z ır e . 

di Şahadetlerı-bile ihmal edemez • . . 
. hülasalannı en:ettijiın şahıtl~r 

nıd n . kast hakkında delil teşkil 
e suı • I 

edecek hiç bir şey söylememış er-
d' Beyanatlan davamızla rabıt~sı 
o~~ayan hadiselere tealuk etmışk 
t . Binaenaleyh icra kılınan pe 
ır. . al hl 

'k tetkikat neticesınde ey e-
amı . 
rine hiç bir delil tahassül etnnyen 
maznunlann beraetlerine karar ve
rilerek iıhan adalet buyurulmasını 
talep Herim." 

znunlann .,. glD müclafala-

"Gazetenizin 28/7/928 ~ve 
11286 numaralı münte,.,. nusha
sının ilk sahifenin 1 inci sütununda 
"Uyuyorlar mı,. ser levhası altında 
atır cteza mahkemesinin miitekJre-
relerine 'Cavap vermiyen dttire1e
riııden ve mGttehiz mukarrerattan 
baha edild~ sırada Bakırköy ci
nayeti hakkındada istilam cevabı 
vürut etmediji yazılmaktad r. Ağir 
ceza mahkemesinin 'Yeya Mfidclei 
umumiliğin Kaymakamlıkça cevabı 
verilmemiş o gibi istilimlar olma
dıj'ından i,bu teıkerenla ayni .sa
hifede ayni alituna derclyle keyfi-
yetin tavzih buyrulma .. ı rica 

Yagli yogurt? 

y ogu.rlçular da dün toplanarakı 
şah~CJ' bir karaa: verdiler. 

Bidema yağı ahnmıt yoğurtlara 
etiket konacak. 

. İnsan gayri ihtiyari kendi ken
dıne soruypr: Acaba lstanbulda 
yağı alınmamış yoturt var mı? 

ti esi nı sergisi 
Güıel aaa'atlar Wflitiaia resim 

ıubem tuahndan Galata Saray Ji-
ıtesinde v~da ptirilea resim 
ııe,.ı.i 1 atylltoa ,....enlıe ,.ana 
açılacakhr. 

Elektrildi trenler 
latanbid, banliyo mttbnda ve 

hatta Anadolu demir yollannda 
trenlerin elektrikle tahriki için A. 

S.E.A. firketinin hü~umete müraca
atı hakkında refiklerimizde görülen 

haber üzerine yaptığımız tahkikata 
nazaran, her gün tahrik ettiğimiz 
trenlerin elektrikle işletilmesinin 

iktisat noktasından doj'ru olmadıjı, 
banliyo hattında masrafın konm
ması ihtimali mevcut ille de ha.len 
büki&aaete böyle bil- teklif yapıl
madığı anlaşılmıştır. 

·X·Oıman mektebi mezunlan -
Orman wcktchi iılisi mezunlarının 
Dlek.&epten çıktıktan '°.ııra dii;er 
l.Hi mektepler ıuezuulan gilıi me
muriyete clveLi ~ kuruşl_a ~a· 
hul edilecekleri İk.t18a& ,cülcuıı
den tebliğ edilmi§tir. 

* Mıhıul - Memleketin her ta· 
rafından İktisat vek.aletine gelen 
malumata nazaran bu seneki zira· 
at fevkalade İ) idir. Esasen Ana
dolu iklimi icabı olarak kuraklık 
gorulnıİ)eC'ck \e iyi mahıml ah
nn<'nktı". 
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Tarihi tefrika: 13 

Peygamberin hususi hayabna 
ait bazı tafsilat. 

Kemalettin Şükrü 

tTariltçi "Emil. ~rmen61w.m"• in kitabından nolrletlllmiıtir./ 

Nihayet Ebu Bekir kızına bir 
köle sabo alup hediye etti de bi
çare kadını mefakkatten kurtardı. 

Bu hediye karşısında sevinen 
Esma "sanki itlik edilmiş bir esir 
gibi memnunum" demişti. 

Ebu Bekir, Medinenin kenar 
mahallesinden birinde ve çok ba
sit, fakirane bir evde ailesi efradı 
He beraber oturuyordu. Fakat bn-

ytik oğluAbdurrahman putperestlikte 
israr etmiş ve Mekkede kalmışb. 
Diğer oğlu Abdullah, hanif ( Zeyt 
bin Amir) in çok güzel kız.ı Atike 
ile evlenmiş ve babasıyla hicret 
etmişti. 

Bu genç, güzel zevcesini o ka
dar şiddetli bir muhabbetle sevi
yordu ki .. Onun yüzünden mukad
ddes harpteki vazifesini ihmal e
derek pederi Ebu Bekirin iğbira

rını mucip oldu ve bir müddet 
Ebu Bekir oğlundan ayn yaşadı. 

Ömer de ğene böyle kenar 
mahallelerden birinde ikameti ter
cih etti.,. Ömer, az bir zaman içinde 
Muhammedin belli başlı ve mü
him arkadqlan arasına dahil 
muftu. 

Muhammet onunla Ebu Bekirin 
re'ylerini almadan hiç bir 4ey yap
mazdı. Peygamber, bu iki arkadaşı 
ile daima samimi ve husust görü-
9urdü. Onlan kabul ederken ken
disine, üstnne başına çeki düzen 
lilan vermezdi. Halbuki Muhammet, 
iki kızını vermiş olduğu damat beni 
Ommiyeden Osmanı kabul ederken 
daha fazla teşrifata, protokola ria
yet gösterildi. 

Muhammet muhacirini sıkıntı -
dan kurtarmak için onlan Ensa
rilerle her nakadar kardeş yapmış 
ise de diğer taraftan arkadaıları

na, Medine halkina bar olmamalan 
için çala,malannı tavsiyeden fariğ 
olmuyordu ve onlarda ça)ıfıyorlardı 

Ancak baz.ılan vardı ki bunlar 
çöl ortasında yaşamağa alışmış 

olduldanndan elerinden b i r ·iş 
ee}miyor1 iaşelerini dilenmek SU• 

reti ile temin ediyorlardı. Peyga
mber bunları mescidin yanında et
rafı açık, üstü kapalı bir yerde 
yer göstermişti. Burada yatıp kal
karlardı. Muhammet onlara bir 
akşam Beytülmal parası ile kızar
mış arpa ve yemek dağıtırdı. 

Tarihin ( Ehli sofa ) ismi ile 
yadettiti insanlar işte bunlardır. 

Bu ehli sofanın en başlıcalanndan 
biri de Ebu Hüreyre dir. Muham
medi çok sevdigine ve onunla be
raber her gittiği yerde bulunduğu 1 

için Peygambere ait bir çok hadiseler 
nakletmiştir. 

Görüldüğü' veçhile Medinede 
mGslümanların imrar ettikleri ha
yat pek öyle kolay ve asude bir 
hayat detfldi. Muhammet, Ebu 
Eyubun hane11inde ve alt katta bir 
kaç zaman oturduktan sonra mes
cidin yanındaki ikametsrlhına ta
flnch. Meıeidln intasmda biuat 
kendwi de amele fibi çahşmışb. 

Mescit l'enlt ve dört köte bir 
mabetti. Bir tarahnda Muhamme
din ikametgahı, diter tarafında da 
(ehli sofa) nın mGlteeuı vardı. 

Ma'bet, geceleri, akşam ve ya-
tau namazları için aamuı, ot ya
kmak auretile tenvir edilirdi. 

Peyıamber, hutbelerini evveli 
bir araca dayanarak irat ederdi. 
Minber bilahare yapılmıştı. Minbe
rin 7anında bU&I ahu mevki eder 
ve mGeuinltk vazifesini rörürdü. 
Son zamanlarına dofru Muham
met mucit içinde cumaları güzel 
kokulu otlar yakbrmayı adet edi
amltti• Civar kabilelerden gelen 
murahha.ılan kabul için mescit 
meydanına ekseriya kırmızı deri
den ma'mul ve kırk kişi istiabına 
elverlfll bir çadır kurulmutiu. 

Muhammet burada, her zevcesi 
için yan yana ve ayn ayn haneler 
yapbrdı. Bu evlerin kapılan hep 
mescit meydanına açılıyordu. 

Muhammet, hayatı hususiyesin
de de pek mütevazi blr insandı. 

Çok yemek }emez ve her kese 
de sofra da fada yemek sureti ile 
mi'delerini doldurmamalannı tenbih 
ederdi. En :aiyade sevditi yemekler 
koyun budu, ..Jçalı kabak, hal, 
tatlı yemekleri idi. Putperestlerin 
aeve seve yedUderi kertenkele la
zartmalannı hiç sevmez ve yemezdi. 

Peygamberin giydiği libaslar 
da yedikleri şeyler gibi basit ve 

mütevazi idi. Bir gün bir kadın 
ona, ihtiyacı olduğu bir hırka ver

di. Başka bir kadın gelerek hır
kayı istedi. (Bana daha çok lazım. 

Çocuğuma kefen yapaca~rım) de
mişti. 

Muhammet bir kaç saat evel 
aldığı hırkayı bu kadına verdi. 

Çünkü o, istenilen şeyi hiç reddet

mezdi. Başına sank sararken ay

naya bakardı. Ayna vazifesini içi 
temiz su dolu bir kova görmekte 

idi. Muhammet hayatında üç şeyi 

fazla sevmiştir: Dua, kadın, koku. 

Dişlerini daima misvakle temizler, 

tırnaklarına kına kordu. Temizlik 

onun için en mühim sıhhat ve din 
şartlanndan biri idi, 

[Bitmedi] 

Çıkall eserler 

Uyanış 
Serveti fünun )erine inti.~r etmekte 

olan Uyanış mccınuası genç bir edebi 
wmrenin idaresine H~rilmi~tir. 1 ağusto · 
tan itibaren genç muharrirlerin )&zıla • 
rını, ressam Miıııifm resimlerini muhtevi 
olarak inli~ edecokıir. 

EkSELSiOR 
BDVOK ELBiSE 

FABRikası 

Galata Kara küy Pogaç.acı 
fırını ittisalindeki nıulıal

lchicinin üstünde 

Hanını efendilere: 
Pardesüler (ka a) 

Her renkte ve son moda 

14{ liradan itibaren 
~ 

p ard esti] er(trench-coat) 1 

h"j \'C lfıcivert renklerde 

22~ liradan itibaren 

Muşaınhalar (ipekli) 

lı<'r 13-_! liradan 
renkte -.. itibaren 

Beyefendilere: 
Mcşlııır tılaııderbl'rg ınarkalı 

( tren eh . coat ) tan brj ve lacn ert 

Pardesülcr 
24~ liradan itibaren 

Spor kostunıleıi 
16~ liradan itibaren 

t~g.m~ kostümler 
hıçınıı 

144 liradan itibaren 

tO<'uklar için fngiliz biçimi \'e spor 

k •• } • ve kısa 
ostuın erı pantalonla 

6 ~ liradan itibaren 

Paııtalonlar (kata) 

her 61 . d 
kt 'lf' hra an ren e ;;e; 

itibaren 

Caketler 
Blö Rua ve gri 

12i liradan itibaren 

Caketler 
siyah, lacivert ve gri alpalcadan 

()i liradan itibaren 

lsıııarlaına kostümler 

30 liradan itibaren 

tak tile de. mua
mele 

Tahvilat Nukut · 
1 lngiliz lirası 
1 Amerflı:.a dolar 

1014 501014 ~0~ ~ e{ 1 Tertip (A.B.S 

20 Yuna• drahmi 
1 A1man raybf mark 
l AnHt)a tllnl 
:tO Ley Rumanya 
20 Ltmı B111gar 
l Fclcmek florfal 

208 S<> 
ss 87 
50 
30 25 

62 
75 

24 
29 

11 20 Franaı:ıı frankı 
20 Jtal)an lireH 

82 75 
163 75 
217 2f 

75 20 Kurun Çek blın·ak 
l Çıruoetıı &Üviyet 

122 

ı ı 1 Zloti Lehiıtan 22 
74 

114 
29 

790 

20 DJna" 1 ogwln1·a 
20 Belçika Frankı 

ı ' 1 Pezeta ispanya 
20 in-içre Frank:ı 

I< 

li 

J. l\lccldl)c 

Çek 

Loudrn l lsterlin 1016150 
Nh')ork l ıürk ı... Do. 0,17!81 
l'aris ,, 1-'rıınk 12 17 
lllano .,, Liret 9112 

Berlio " Marl. 2100 
Sof>ıı " 1,e,"11 65 87 

il Brüksel ., Uf'lgn 3 43 

208 
ss 8 1 C.. 2 ., (D.E) 

-o 
50 - - 3 (F.J) 
80 25 !il r: ,. 
2 _. 921 Galata tabtclarz D. Y. 

29 75 l11tanlml tramvay Ş. 
82 75 RJbt. Dok:. Ant. 

7~1 Üıküd&.l'oKadıköy Su 163 
217 
122 

2s1 lılambul anonim Sa 

7;~ EreiU Maden 

22 .,J Hisse senedatı 
.. 1 

74 
ıu 

29 
790 

75 ~ 
25 ~ 

es 
p:"' 

= 

I~ L•nkaal 
Prlügla itibar. Milli 
O.mantı Dk. 
MiJU Iktl .. t Bk:. =' Ticaret Ye aanyt 

~ Eenar Dk. 

:< 
1016 50 l ~ 

0,47 81 ı-< 
ı: ın • 

9 ıs ~. 
2 oo '1 Pi"' 

65 87 ~ 
3 43 -

Ş.lrkeU Hayriye 
., Temetu 

Hollç uporlnr. An 
Ao.D. Y. yolu 

100 
" " " ludanya.Buraa 
Saınıun Sahil 
Tramuy 
Türkiye milli 

n su ı.ıı 

22 75 22 

. 

• mı.~!.;!!~.2.YL.'l!.!!!8W_.WJ.Y;1J':=.:k"'mn~"m~:-W~...,:. • 
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VIEDD en JSCJJVOK 

I
;~ T~yyaıre pDycang©>~lU 
~ 1. el KEŞiDE: 11 Ac!iUSTOSTADIR. 

~~ BOVOK iKRAMiVE: 
309000 Liradır. 

AVRIC.A: 

18.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOiiralık ikramiyeler ve 
1 O.OOOliralık mükafat 

Bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. · 

............................... ~ ......................... ~ 
f Deniz satınalma komisyonundan 

Amstirdam ,. Jolorin l 18 
" Cine're ., Frank 2 '7 
Praı; ., Kurun l(ı 07 

\l)ıı 11 ,. Şilin 3138 

ı rn S. 
2 47 

l(ı 07 
3 as 

ittihat ., 
itimat .. 
~ark Rigorta 
Hozkurı 
Anadolu An. T. 

... ~ ........................................................ .... 
1 

l 2000 kilo Şeker kapalı zarfla iJınleı lı.atiyesi 20 Ağustos 929 Salı saat 1 
8000 • Fasul}e) 
5000 • Nohut ) • • 20 

lııdrit ,, Pcu:ta a 25 
\ ıırşuva ,, 7.eloti ~125 
Atina ,, Drahmi 3':' 0'1-

" Uükref 20 l.<-y Kum§ 2.ı 75 
!11oal.o.a l Çroncne 1072 
Bdgrııl türk lirıısı Uio. 27 07 

s :5 
4 25 

37 04 ı ı.TJ1 
ZI 75 ~ • 

1072 ~ 
27 01 !. 

istikrazlar 
istikrazı D. Yadcli 
UÜ)uou mmıılıhcde 
lkranıi)eli demir )olu 
l902 Gi:mrüklu 

I~ 
95 5<J 95 so1I ?J 
193 25 1% 50 

o 
~; 1903 ~aldimahl 

li" l<JOS 1'f'clıb.ati Aı"keriy~ 
(t ... 

lııt. l:mum. 
Hal)& Karaaydın 
Anlan Çimen. 
BakırkC.y ,, 
Türk kömür l'tf. 

llkrnıcr Ta,,ı Ş. 

llB\'a gaz:ı. alcktrik 

.. ,, ttmıettu 

fiııkGdar· Kaclıkö) 
lr:m.ır mezbba 
f ııtanbul T. Ano 
Rihtim dok. An. 
ittihat Jf'~İrtnf'Dcl 

Q 
19

9
0
0
1
4 ı"90 ~ ., ;::;· laı. Kasapları 

~ ~ Rf'ji (hali ta8fİ) e.) 

31 50 31
1 

! 

1 

' 
1 

il CQ ( 1903 Tttıip ı l(Jı fark merk ttaa 

~ 1908 T-erıip l ~ Türk ıüt. ı\nQ. 
ı ı :::ı ı 908 - 3 ;;- 1 

"'- 1909 ,.. lluhan Tiirk " , I 

1 

ı ı 1909 .. f'brcnıanet ~..rk dqiirm~n. 1 
1 ,,..;.,1~~1~3;,_;_M_~~ ----.-...:..----·---=---...:..-· ·....,;.· --....;..·~M-il-li~.-lıf~m;.;...~~~~ru--· .;;,..,;-_,.,.,;,, .... 

Dü~1 Istaııhula anadolu ve1 

limaıılardaıı 
gelen zahire ve hububat. 

Jtn mi I 
bı!gda'l licarefi 

Anadoludan buğday 6 vagon, ı 
afyon 7 sandık, yapağı 70 balya, 
Tiftik 75 balya, koza 178 harar, 
limanlardan buğdny 2419, nrpa Buğday fiatlan kanada ve mü-

ttehidei Amerikadan gelmekte o-
19361 un 104 çuval, afyon 22 san- lan gayri müsait hava rnporların-
dık, tiftik 37 balya, nohut 10 çu- dan bu hafta dn tereffüde devam 
vnl gelmiştir. Trakya ve rnemaliki etmiştir. 

ecnebiyeden idhaıat yoktur. !t9 Ufi ay 
Dünkü lstanbul Zahire ve Hu- ':J I . 

bubat fiatı ve piyasası buğday, 1 re~ esı 
yumuşak mallara talip fazladır. 1 Komşu memiake. 
Bu mallar 18 ilci 18 kuruş 5 para- ı t:lerde-zahire: Resmi bü
ya 50 ton sablmışhr. Kızılca 17 ltenlerde 1929 buğday rekoltesinin 
kuruş 20 paraya sertler 16 kuruş 427,280 tor arpa seneden 20000 

d 7 'k 30 ton azalmak üzere 24)000 ton 
l O para an 1 uraş para!a makedodyada gayet eyi bir hasat 
kadar .satılmıştı~. Evelce Macarıs- idrak edilmiştir. 
tana sıp~ş edılen 10~ ton buğ- Bulgarist:anda: Son-
d.ay bu gunlerde Can!kota vnpu- günlerde y~ğan yağmurlar hasat 
nle lstanbula gelecektir. vai.iyetini islah etmiştir. Şic{dctli 

Mısır: Dün sabş olmamıştır. kışlann güzlük mahsulü 0 o 30 
Fiatlar vaziyetini muhafaza etmek- nisbetinde helak etmiştir. 
tedir. Romanya: Arpa mevcu-

Arpa: Dün 107 ton muhtelif du fazla olup yeni mevsim z.arfında 
cins mal sahlmışhr. Mersin mallan ihraç edilecek 1,300000 ton bulun-
9 kuruş 30 paradan 10 kuruş 10 maktadır. 
paraya, Adapazar mallan 10 ku- Dünkü nıuanıele 
ruf 30 paraya sahlmıştır. 

Nohut: 3 ton Dikili 17 kuruşa 
3 l-2 ton Uzun köprü 14 kuruşa 
sabim ıştır. 

Tiftik: Piyasa durgunluğunu 

muhafaza ediyor. 
Yapatı: Yıkanmıf mallar 150-

178 arasında isede sabş yoktur. 
Kirli mallar 92 ilci 107 kuruşa 

25000 okka satılmıştır. 
Afyon: Piyasa yükselmektedir. 

3 sandık 37 liradan 3 sandık 40 
liradau satılmıftır. 

Çavdar; 13 kuruş 30 para 14 
kuruşa 30 ton satılmışbr. Piyasası 
hararetli dejildir. 

Fuulya: Yeni mahsul beklen
mektedir. Bu sene mahsulüa ıre· 
çen aeDeki Jribi iyi ve fada ola
catı tahmin edilmektedir. 

Keten tohumu:Piyaaada mal yok
tur, Güzlük mahsuller meyanında 
bu 'maddenin de iyi yetişmekte ol
du,tu bu seneki mahsuHln geçen 
seneden daha bereketli olacatı 
tahmin edilmektedir.: 

Kuı yemi: Trakyada 300 ili 
400 çuval geçen sene mahsulün
den bulunduğu söylenmekte, fiab 
maunaya teslim 21 kuruş olup sa
bş olmamıf ve piyasası durgun
dur. 

lııanbuldan giden 
Memaliki ecnebiyeye 126 çuval 

fındık içi limanlanınıa, un, 893, 
arpa 257, _..r 11DU 29 çuval sit
mifltr. 

Dün borsada isterlin 1019,S 
aç.ı)mış aynen kapanmıştır. 1019 
yükaek gelmiş&. Düyunu munh
bide 195 açılmış 193 kapanmlfbr. 
Borsada T ü,. k al tunu üzerinde 
884-895 kuruştan muamele yapıl
ınışbr. 

29 Temmuz 929 Ticaret 
Borsası ıiatlan 

İ!
ugda y yüRde 

• ravdarl 
'um.u~I.. 

ICızılf'.a 
Siiater 
Sert 

ıno 
12&S 
lllO 
265 

17 ısa 

,, 
'15 20 
10 10 

ll90 
1100 
ıuo 
ıuo 

2000 • l\forciml'k) 
7000 • Sadeyağı c • " 21 • Çarşanba 

16000 • Pırinç ~ • 21 • 
7500 • • bun Miınakasai aleniye ilo 22 Perşcobo • 
5000 c Zeytin • 22 
5000 • Cıüm • 22 , • • 

Millı mııdafııa YekUlcti Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yaZJlı F..rı' 
hizalarında glıstcrllen gfin ve saatte ihalesi icra edilecektir . Şartname1erini gornıt 
i ıeycnleriıı her glin veımek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer sJatte Kasımps 
şada Deniz levazım satın alma komisyonuna mürncaatlım. 

Muğla Birinci dağ A. K. 
Ekmek 
Sığır eti 
Sade yağı 
Arpa 
Yulaf 

Kilo 
~55000 
70400 
6400 

88270 
88270 

M uğlada bulunan birinci dağ alayının 1 teşrini CYVel 929 tarİ' 
hinden 30 eylül 930 tarihine kadar bir senelik ihtiyacı buluD~ 
cins ve miktarı yukarıda yazılı dört kalem erzak kapalı zarf uıulıı 
ile 11 temmz 929 tarihinden itibaren münakasaya konulmuştut; 
31-7-929 da ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Talip olanların şeraiti 
anlamak üzere Muğlada dağ livası mübaya ve münakasa komif' 
yonuna müracaat e~meleri ilan olunur. 

~ıılll!'llllTIJ1mıııwımııımımııımııınuııııııııııııı~ıııınııııııuıııııııııınııuıııııııııııımııııııı11ınıııomııımıU111 = 
== ii{br~nye nş lQ><aılfllkasBlfillın 
= 
= llaıniline ait hi:;se senetlerinin kayıt müddeti 
5 10 Ağustos 929 tarihinde bitecektir. Hi :;e
~ darlar bu tarilı'e kadar hakkı rüçhanların
-- dan i~tifa<le edebilirler. 
Tiııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111nıııııınınıııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııımıııuııııııııuuınııunııııııınıııııım 
~················································ ... ı ,,.- .............. ··································~ 
i~ 1 KDAM ~~ı .. .. .. .. 
:: Abone ve il~n tarifesi :: .. .. - -:: .... :: 
~ ~ :: Abone ücretleri :: .. .. .. .. - -Ei Türlo.i>" i~ın: S<'nelik t 700 :: 
:: Altı ın lık 900 ii 
•• # •• 

:: f ç h)IJk 500 :: 
:: F.l"n,.bi ıııem1f'kf""'1<'r için s~nl"lik S300 ii 
:5 ' '• "' Altı ayhk 1600 ff 
:: - " :: 
:: '6 " ~ ' ç 900 :: .. .. :: ...... :: .. .. 
:: ilan ücret:ıerı :: - ~ .. .. 
:S Tek aütunda eanlimi i: - ~ 5 Altıno sayfada 25 kurut :: 
:: Dr.in~.i " 50 " ii - ~ ~ 
:: Dörduncü " 80 " i: 
5 Ü - - " l"O " :: ~ ~~u ~ E 
:: IL!~ı· "' 200 " :: 
~ ~- ~ 
ii Baıaka •«: mies&e8ati Maliye § 
:: b - •--"~ tab • .I!- •• :: ilünlan uau.. ~ye ıuu-. :: 
ii Ticattt müdüriJetiuia. prketlcrin fi 
f: tt"JM:ili hakkındaki ilinlarilc katibi Q 
:: aılillikler "~ anonim firketJer S: 
fi ilanları, aarıtimi etuz braıtur. ii 
F. f)e,·air n: nıür:aeub resmJye Ü - -fi iliinları, Turk aıelrlep"lerj ,.e aeari =! 
ii müntetire jlanları 1JiıDtimi ,.irmi iJ 
ii ıkuruıtur. il 
~~::==ı::ı::ı=::m:::::.=:=:u::wa:i 
S altan Abmeı Sanı lcra!!tndao: Tak· 

ıaimde SU'Jl9ervilerde 2\1 - U ınuma

nlı haneoüı ioraca :\'llhı :Lıılaa '8bliyc

.ııinde •ii tecir madm~ :Bır.baVJDere ait 
alııp ıoıczbıırcniıı akaı:İa~huna ıneÇhıa
'li yeti lbaselıiy.le ıanczkür Jıanode t&btı .ınu· 
ılaafau.ya alııamk ıteelimi •iimkun olnıa-

111 ~dil, yata'k tabmı we saire gibi 
Cj)ayı !bqythcoio likaldırılması 'Ve i)11but 
utılallljı lıaldruıila bermucibi anun ya

•ılan ıihbanıame :uzorine ikiimefgihmın 
mc~huliycti iıasehijlc guctclerle lehhgııt 
}"lqlrtdığı lıalde muracaat etmem ine 
:mebni icra bnunıı ahklmına teV'!ikarı 

~ya}'l meıkOreniıı 4 - t\pmlos • 929 
ıtarihine mıısadü pazar günü saat onBa 

furuhtu mukarrer olmakla talip olaıılanu 
ıyovm wc v.ıbi moalcUrde ımebjlwi'le tne· 

ımıırma muracıWJ.rı ı-.. uluıuu. 

I lanbul icra daireqinden: Kezban hart 
mın Has.ın fnık be)dl'n borç aldı 

paraya mukabıl binnci der.-ce l>ırıı 

ra ııum.ıra ıle ipotek irae eyledıı'.P ~ 
{:az iı;ınJe Knnlıcada fıstıklı )Okuşun 1 

\tik 12 mukcrrcr C'"dit 6 6-1 kapısın~ 
u ;tund!' 8 )azılı gayri menkul borctl 
\crilıncmt'siııden dolayı ihalei eveliyn; 
ııin icrası için otuz gun miiddetle muı' 
yedl"ye konulmuştur. Hududu : F*b 
yok.ıı§ıı sokJOğı kantar~ı Jluseyin efen''' 
Narı knputnnın hacı efendinin hane f( 

l..ab\; 1 r le mahdut dort ) iiı otuz üç .n1 
teırbiiode araziden tahminen )m ycf-' 
lq ..-şın murnbbaında bir kısmı n-" 
ruam ahşap yağlı boyalı alt kat J~ 
ler demır parmaklıklı meyva ~1Jt 
muzenen acıli demir parmaklıkk ~ 
denınıında ne7.aret fevkaladelil200Jira ~ 

meti muhanımeııeli maai bahce ~ 
evsaf ve muştemiliitı. Çifte kanatlı ~ 
kapısından ~irildikte )irmi sekiz a~ ~-~ 
merdıvenden b:ıbçeye çıkıldıkta ıdP' 

demir pannaklıklı setli mulıteJif ınt) ~, 
•tlarıle muze yen mermer bil~ 
ku)ulu hahçe derununda arka cı"be.ti• t 

ılıır Jasm~ ııvalerı na tamam öe ~ 
arb bahs;elure kapıları bulwıau Jı~ft 
Lıraia v.a1ım na t&DIU\ ıU~ st11' 

b.ırı ııa tamam diğeri balkonlu d ti 
<eda bır lcıler bir guaulbane iki ııtl' 
ıoa otanlAQI bir uuıtbak bır k&aı ı:l ı 
ve aair~)j havi olup Arif efeudıJI 

tahtı i licarındadır işliraauıa talip oJJll~ 
lar 'e daha zİJaıie malumat a1ll" 
isteyenler kıymeti muhaınmenesiuin } :j1 
de onu nilbetinde pey akQCŞini ,. e q 
-11529 dosy.ı nuaıarasuu mustasbıl rl 
müza)ade şubesine nıuracaat etıntl' 
~e 5 • 9 - 929 taaihinde Saat -on •Jtı 
.kadar ihalei evveliyesi 'apılaı:ağı 1 

olunur. ~ 

lJOyçe OT-rant na% 
Tarihi te'eisi 1322 

Merkezi idare Berliu 
Telefon Beyo,flu 247.248·994,(}IJS 

c;e Ulanbul 2842.28'3 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı.. 



SPO 

Af ısırlılar gittiler 

Istanhul trainvay 
şirketi 

Ofobils servisi 
Müdiriyet, Beşiktaşı Maçka ta

rikife Beyoğluna rapteden bir 
otobüs servisi tesi:; edildiğini 
muhten m ahaliye il§n eder. Bu 
servis Be~ikta vapur iskel~si va
sıtasile Beyoğlu ile ( ı;;küdar ve 
Buğaziçi hrynindc en serı 
muvasalayı t.emın 
edecektir. 

HAHEKr r VAK1TLERİ 
B<' iktaşta: Ihlamur raddf'ı;;inin 

ı··················i);f;;;:ı~ı~~iiii;~-;;················ı 

·e~y~ğ1;;·;;;;r~üdü;iiiğü~a~;;·· .. ·
(BEY 0GLuNn A SATILIK 

DU KANI \ r-

Felemenk Bahri Sefit 
Bnnka'ı 

~ier kezi 
Anıstedr anı 

Galııtıtda karak hanı daireı ınahs ı 
telefon Be} oğlu 3711 • 5 M rkr 

po tane•i ıttısalınde A lalenıcı luın 
telefon lmmbul 569 herne-.•ı Banka 
munınelatı \e emni,et ka<ıalirı ıtarı 

Beyoğlu birinci Notcrind<"n: 
Galata ara\ Noteri t ıınibj .ilisıııe Mlıallrler parlaL 

ıurelle leevl eclılcl;. 
ku~e.,i (Şirketi Hayriye 
iskelası nden 150 
metro n1esafededfr.) 

Be.yoğlunda: Harbiye meydanı 
Harhı)c hareket ht'r 10 dakikada 
bir defa. 

· Efendim, 
J 'raıı ada Turda ru Dantreg s • 

kaj'.!mda 29 numarada mukim mlı
" ekkillerim Kirkor l.f, ııdı Agop' an 
ve ZcH·esi madam Martik Aboına
nın 30 Te§rini eHel 1928 tarıh \e 
97 .sıra numaralı muntazam bir tnpo Mısırlı futbolcular dün ~kşamki 

trenle Sofyaya müteveccihen şeh
rimizden ayrılmışlardır. Anınızda 
Çok tatlı ve samimi bir kardeş 
hatırası bırakan kıymetli sporcuları 
teşyi için bir çok sporcular iatas
)'ona gelmitludi. 

Aynlmadan evel takım kaptanı 
Ahmet Süleyman ( Hindenburg ) 
bir muharririmi:ıe fU beyanatta 
bulunmuştur: 

- "latanbulda geçen günlerimiz 
bi2im için çok canlı birer hatıra 
teş'kU etmektedir. Karde' Türki-
Yenin kardeş sporculanndan gör
düğümüz yflksek samimiyeti çok 
kıymetli bir hatıra olarak sakla
)'acaj'ıL 

mesafe üzerinde olacaktır. Şimdi
ye kadar şamandıradan dönmek 
suretile rapılan yarışlarda bir çok 
münakaşalar, hatta hakem hey'e
tinde :zuhur eden ihtilaflar hep bu 
şamand.radan dönmek meselesin
den çıkıyordu. Yantlar için du
huliye alınmayacak ve herkes ya
rıtlan seyredebilecektir. 

Yalnız davetlilu şirket vapu
runda hazırlanan yerden yan,ı 
seyredecektir. 

Davis kupası 
Paris, 28 [A.A] 

Davis lrnpası için yapılan tenis 
maçında Allyson ile Van Ryni, 
Cochet ve Bortraya galebe etmi•
lerdir. 

Burada alınan neticelerin ehe-
lllnıiyeti tali derecededir. Asıl me- Paria, 28 (A.A] 
aele yakın mazide birbirini tanı- Daviı kupası maçında Tilden, 
)'an iki gençlijin, tarihin eski de- Borotrayı 4-6, 6-1, 6-4, 7-Syenmiş-
virlerine çıkan kadim dostluklannı tir. 
ihyaya fırsat ve imkan bulmala- Paris, 28 ( A. A.] 
.._d d Davis kunası irin vapılan son .... a ır." ,. , 

Misafirlerimize riyaset e d en maçta Cochet, Lotta galebe çal-
Davut Rabp bey bilihara gide- mışbr: Neticede Fransızlar ikiye 
celctir. Mısır takımı 2 ağustosta kartı üç ile kupayı kazanmışlardır. 

EH\ IS 
Tatil giiıı1erindcn matla saat~ 

dakika 30 dan saat 21 re kadar 
Cuma ve tatil ~ünleri sant 7 da-
kik 30 dan sabahın 1 ne 
kadar Cuma ve tatil giinleri 
hareketler her 7 dakika bir <lefü 
vaki olaraktır. 
· Servis siirat1i ve rahattır. 

Jstanlml, 24 T~mnmz 1929 
Müdiriyet 

1 ııtanbuJ icra Uairct;ınden : Dimıtrimn 
Yen-ant Gı lnı< L)ıın Efen<liden borç 

elJı~ı ı arua mukabil hirinci derece bi· 
rincı tra numarası la ipotek ırnc C) le-

Sofyada maç yapacakbr. Fransada hisikletturııcsi 

dıfii Rcvoğlunda Hu e ınağa mahalle"ı· 
tıin Cenz "Ok~ında ( ediı 2 t\o. te\Sİİ 
ıntıkallı lıir lıaJl lıanctıın ıhalei C\ \elive
si ı~in otuı gun ımıı dcttc ıntıza)t-<lJ'}e 

koııulınu~tur llııtlu<lıı "ılı; tarafı H ar
kası Hngıp lleviıı Qol taralı ~İm\ on Ef cn
dın ııı hııııcl<'rİ replu si Ce~ iz seıı aı..rı) la 
mahdut tahmınen oıu \Wİ hw.uk rıwtro 
ınuralıbamda cmzı llahılinde tahtıılarz 
bodrum katınılaıı ına da uç buçuk latlı 

lıo<lnım \C 1emin kat peı çcrt>leri dı mir 
:parmallıklı Ele kırık \ e l'<'rko il} u 
tcrtıbatlı ( ç bin )ıra kı)meıı nmhamme
nelı kar~ir hanen ırı c\ ~ııf 'c ıntıı;•leıııı 
littı : <.,.ıfıc kııııııılı dı mır kaı ılı bm.ııla 
ıeminı mermer bir antre bir ta~1ık hiri 
cumba ı;ahnı;;ılı bt~ ı da mutfak gıbı kul
lanılan mahal zeınıın çıııi bır ınuı fak lıir 
kuyu lıir Rarnı~ il..ı lıt Ul hir f..( 1111 rlıık 
ııç rıofa bır k ıler ıcnıını çınlı ı. rn , c 
s.lİrt}İ lıa~i olup ihmal l~{cııtlı nıalı e 
otuz ılu lıra kırn \'r.rı ckt,.,<lir lnhı d ı 
lar H ' dııha 1.ı}u<lı; nı. lıiıı ;.ıl • lı•ı k 1 • 

tıyeııler kıHnetı mulı.11111ncıı,."11ı•Jen 

Be~rkoz yarışları Paria, 28 ı A. A. ı 
Beykozda bu cuma yapılacak Belçikalı Dewalde bisikletle 186 

te,vik müsabakalan için istihza- saat 33 dakika 34 saniyede Fraa-
rata devam olunmaktadır. sayı devrederek birinci gelmiştir. 

Bu cumaki yanşlar şimdiye ka- İkinci gelen yine belçikah de Muy-
dar yapılanlann aksine dü:ı bir sere, üçüncü de İtalyan Panceradır, 

~="'"""'~"="''""=~:: 

İıtanbul Yarış ve ielah Encümeni Riyasetinden : 

At Yarışları 
2 Ağustos Cuma Günü 

Veli Efendide Saat 14,30da yapılacaktı 

Hususi Trenler : 
Sirkeciden \eli Efendiye : 12 - 13,20 - 13,40 - 14,05. 
Veli Efcııd i<len Sirkeci) c : 17 - 17 ,29 - 18 - 19 . 

Otobüsler \e her nevi \f'~ait Yedikulcden Veli Efendiye iş
leyecektir. Koşuların intizamı ve Halkın istirahati temin 
edilmi~tir. 

h ı • • Mcvkıi mahsus 200 - Birinci 120 -
U U ıye •ikinci 55 - Üçuncü 30 Kuru~tur. 

Büfe Bahsı müşterek 
Hayvanatın ka)ılı ' ipahi Ocağında yarı~tan evvelki 

30 Temmuz Salı 11kşamına kadar. 

Jandarma imalathanesi Md. ilanı 
(90 ~ilo Komprime kinin alenı uuınakaııa usulı ıle satın alııını:aktır. Muna

kaea 18 - 8 • 29 PaUlr ı::uıııı aat U le lstdııbulda (,edı•.pa,.'18da Jandarma imaliil· 
lıanetnodc )apılnı•nktıı . :;ıarlıı.mıı 1mal8thane<ll'ıı veıılir, 

Edebi tefrikamız: 11 

Kand<elhıar Aşokları 
Yazan: Coııte de Gobineau 

Halbuki Muhsin kıyaH) a ) apıştırı
yordu. Ötekiler kendilerim ınü
dnf aa ede ede sadece çenhni da· 
raltma~a lırıkı)or1ardı. Bir tek 
ümitleri ddikımhyı yormak, so
nra hakkıdan gelmekti. 

Mub:sin daha o hale ge1me
nıişti . BiJlkis palasını sa
ga SQ)a savurdukça, biJekJerine 
taze bir kuvvet geldigini ıanedi
Yor<lu. Nede o)y Osman beyin 
h~sapları .bo§ delildi. Nihayetün 
hıhaye ccssur delikanlıya yorul-
IDak mukadderdi. Bereket ver
•in, kimsenin aklına geJmiyen 
bir tesadüf, işin mecrasını deği
ttirdi. 

Muhsin naibi öldürüp, amca
zadesini yaraladıktan ve ötekiler· 
den bir haylisine de pala savur
duktan sonra, mü'ıacimlerini ö-
llüoe katmış bir , a .. iyet almı§tı. 
Hepsi müdafaa .talinde adND a

dnn ric'at edıyorlardı. Kimse far-

evlerin arasından aktılar ve ken· 
diJerini bir sokakta buldular. Bu 
karşılıklı ve pıçaklı kugayı gor
en]er, her men.lf·kctte hu nevi-

den vak'a]arw U)an<lırdlğı azim bir 
merak içinde seyrütenıa~aya üşüş
tüler. Bilhaasa afganh1ar ~ibi yü
reklerinde cidal muhabbetini du
yanlar için, sıyrılan palaların ma
nzarası kadar muhteşem ne var
dır? Toplanan kalabalık ıu güzel 
ve kahraman delikanlıya karıı 
muhabbetini izhar ediyordu. Bu 
kacLlr adamın kar§ıe.IDda bir tek 

kişi. Bu kadar nishetsiz bir ku~t· 
Je çarpısmak her erin kirı değil-
di. Muhsin palasını salladıkça, 
balkın bağrından bir takdir say-
hası çıkıyordu. Fakat kimse de
likanlıyı bu tehlükeden kurtar
map savqmıyordu • O ıırada 
idi ki genç bir süvari göründU. 

Kırmızı çSili mav:i bir i~ 
sarı vardı. ~mırdea kı• cab

mieeT-

(le 10 nı petındc ı ı) akçe ıı ı \C V ı • 

4956 t!Os)il ııunı.ırn~ ı nı ımıstııshıheıı ls
tanbµl dördıııırıı ıcra memurin• n. ınu 

tı 

racaat etıneluı '' 2 - 9 . 1);N tarılıindc 
saat 14 ten Jtı a kadıır ılınll'i C\\ eli} c"ı 
ıcra kıhnacaı;ı ilfiıı 1.ılıınur. 

,__.__....____ -
J tanbul ıua (laır('f;:ııdı n: Kocaıııu .. tnfa 

p&fllda II.ıcı l...aılııı olaı:,ında Uiıı ulııp 
hıt.a bf. \{' 1 ntırıa il. tıılııı tıuıarrııfıarııı · 
da bulun. n ı dil 1-.! 3 numaralı ı..11, d• ıı 
ıınıılatnrıı lı.ıl~n ıı.aa lıııhçı• hır hııp hıı-

nl'nııı on a1ıı lıiı!5c ıııhnr.lc • tıı lıı•ı. -.j 

ot112. gıııı muddetle İt:n kılınan ım11.a\ c· 
dc11ııdt· 11~ ) 112 !ıra hcıldlı ıalılıı uhıle-

sınde lıirım i ilıa!r.ıııı \BJUlnrak ılıalu ka
lt\C!İ için h lrar on hı.:" ı.;uıı 111111.ııHdc\C 
f..ı nulnmştur. Huchulu: l'-i ı.ırnfı Hau 
~ adm • :ulılt'!Iİ lıir larafı Jlbaıııı B. hanesi 
\C b81.aıı iınc:t il. lıahÇ(.'sı ııı~cr tarafı 
Nio.d il. IJahçesile oıahdul olup alcıtah
nıia )Ctlİ}lll! •ıtuz :wrrııdan )llZ kırı.. ar· 
şıw muıbah ve baııc oluı bq ar~ıııı bır 
kal methaldir. Mu§tt'miliıtı eekia od. iki 
laşltk dört hela ikı kllmmlulı: ıkıye rnııf· 
r,.ı bır m ıtbah bu ku 11 bH' menfüen 
.ıltı ıki ııofa ve lıaııı•ıım altındaı bir 
dıılı.kin mevcut olup Mehmet [(. kıracı 
H· hanesinde hı~rlar ealciııdır . 
LunJan :lazltı malümat 9Zl . 5191 nu-
maralı d09V8!11ınJa meveutdur. > uıdc: be~ 
ıamla talıpl~rm kı)metı nıulıammioetıı 
ulan ikı bııı liradan lıl&!c c IUWilp ııui 
ıann } ıınlt> 01111 uı~lıttırııle ıu ~ alı:ı_:csıni 

ıeslımi Hzııı.: ı tmelenne 19 . 8 • V29 
Ja saat mı aiti\. ilııılcı kal l\etıi Hıpı· 
lae:ıf!ı 1liio olıııııır 

herlcrJe ~tiı-.lü 1 ir kemerle ıkıl

nııştı. Kırmızı --aıuJaJ pantolonu
nun sol yanından ıarif hir kklıç 
~arkıyordu. HaJis sütten beyaz 
&ürkmen atının takımları altın, 
zebercet ve inciler içinde pırıl 
pmt yanıyordu. 

Süvarınin onünde, kıhç ve ıka
Jkanlı on iki -su haşt yürüyor, 

Genç süvari ile maiyeti, v;k'
ayı gorünce durdular ve deliJ<an
h manzaradan iğrendi. Kaş!arı 
çabldı, yüzü magrur ve çetin bir 
ha) aldı. Gür sesi kalabalığın ar
uında çmladı: 

- Kimdir bu adamlar1 
Bir HB cevap verdi: 

. - A~yelilerJ Osman bey, 
hır çeyrekür ourada kendini ,,.. 
halı Nlm!IP MV8f8D g8D4JİD ka• 
nmı ne dıye akıtmak iniyor. o. 
nımı allab bilir. 

- Ben de bilmiyorum. Am-
ma tııunuz bir süWeaia kendi 
mahallelerine gitmeyip, burada, 
benim mahallemde boğazlaomala-
rı ne demek? H~~rl Osman heyi 
bırak ounu, geldtgln yere defol. 
Y oba peygambere ant olama, 
eoDı banda .....-eme•. 

• 

l\ 
Bir methali Galatasaray lisesi Hamal başı sokatmda, diğer 

methali tiyatro sokağına müsadif olan ve Avı;upa pasajı namile 
maruf bulunan iki taraflı dükkanlar ve üstündeki odalar bir senede 
ve iki taksitte olmak üzere bedeli ibaleainin msfı ihaleyi müteakip 
ve nısfı diğeri tarihi ihaleden bir ıene sonra alınmak üzere ayrı 
ayrı 25 Tammuz 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mü
zayedeye konmuştur. Pasajın krokisi ile dükkanların icarab ve mu
hammin kıymetlerj aşakıda gösterilmiştir. Jşbu kıymetlerin beş bin 
lirayı tccuvüz etmesi hasebile müzayede muamelesi kapalı zarf 
usulü ile icra kılınacağından taliplerin müddeti müzayedenin son 
günü olan 14 Ağustos 929 Çarşamba günü saat üçe kadar mü
zayede münakasa ve ihalat kanununun onuncu maddesi mucibince 
telclifnamelerini bir zarf derununa vaz ve temhir ederek ve zarfın 
üzerine ismini yazarak işbu memhur zarf yüzde yedi buçuk temi
natı muvakkateyc ait makbuz ilmü haberi ve ya banka kefalctna
meşi ile diğer mühürlü bir zarf derununa vaz ve işbu zarfın üze
rine teklifnamenin hangi dükkana ait olduğu işaret edilerek Be
yoğlu mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu riyasetine 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunnr. 
Kıymeti muhanımine senelik icar cinsi Numaraıı 

Lln L~ Lln Lln 
11655 1020 diıkkitn fevkındal oda ve mutbak ve 
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9975 
6825 
94)0 
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10000 
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8400 
9450 
9450 
9450 
9450 
9450 
9450 
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9450 
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900 
480 
960 
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1080 
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960 
900 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0-8 

12650 
11630 

1140 
900 

1140 
900 

1080 
960 

1380 
1080 " " " " 

9 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

• + + 
lstanbul vilayeti Dettardarlığında: 

Kr. P. Kr. P. 
lngiliz lira&1 1000 00 Felemenk Fılorio 84 00 
Fıransız Fırankı 8 00 ltalya Uret 10 35 
Alman Markı 49 20 Nevyork Dolar 207 00 
Avusturya Şilini 29 00 Romanya Ley 1 10 
Belçika Belga 28 30 l•viçre Frankı 39 35 
Bulgaristan Leva 1 20 Çekoslavakya Kurun 6 05 
Mısır lirası 1025 00 Yugoslovya Dinarı 3 25 
ispanya Peçeta 31 00 Moskova Çerveneç 1049 00 
Yunanistan Drahmi 2 30 1 O Roble mukabili 

Damga kanununun 1 O ıncı maddesi mucibince meskükah Ec
nebi yenin Maliye Vekaleti CeliJesince tayin olunan fiatı balada 
göstcriJmit olmağla Temmuz 929 tarihinden itibaren 31-12-929 ta
rihine kadar altı ay müddet1e damga resminin mezkur Hatlar üze-
rinden hesap ve istifa o1unacağı ilin olunur. 

Sanki bu nare kafi <leğilmi~ 
gibi delikanlı kılıunı sıyırdığı 
gibi, atını 1 o~uianlarm Ü'-tÜnc 
sürdü. Adamları da kalkanlaıını 

kaldJrarak kılıçlarını lıa"ada j)Sr

lattılar, Osman beyin adamla
rını geri püskiirttiiler. Muh .. in 

birdenbire ha!>;ımları ıle kendi 
ara:sında canlı bir kalenin dikil
diğini gordü. Canlı ve hayatına 

kastedenleri oracıkta gebertme
ğe hazır bir 1ca1el 

Ü!-iman hey derhal vaziyeti 
kavradı. Savaşta 1 aşa çıkamıya
cağını anladı. Adambınna emir 

verdi, hepsini bir araya topJadL 
Y eai hasmına intikamlar nde
den, meydan okuyan, kin dolu 
bir nazar fırlattı. 

O zaman herkes kendi•i top
ladı. Çetin bir mücadele çenbe
rinde umulmadık bir sırada ya
kayı sıyıran Muhsinin ilk dötün
ceai, hemen sevgiliaini yatırdıtı 
maldene kotmak oldu. Fakat C.. 
mile yanı batında idi. Muhsine 
malmende bıraktılı tflfe&ini uze
tıyorda. 

Cengin kızı~llğı bir zamanda 
kol'aı:ıına '-ilah ) eti~tiren 'cfah 
mutı kadının bu hareketi, topla
nan halkten ziyade zaif tarafı tu· 
tan süvari deJikanlınm ho:;;una 
gitti. Muhsini ağır bir vakarla 
ı;e1amladı : 

- Allaha dua et ki, vak&inJe 
gehni~im, Jedi. 

Ve parmağı ile can çekişen 
naibin J~iui goetererek: 

- Bu ya§Jnda bv.undaki aore 
hayran oldum, detli. 

Muhsin güldü. Bu iltifat boeu
na gitmişti. Bir yılan oldiirmüş 
gibi a)Dİ alikuızlıkla, ayağını 
naibin göğsüne koydu ve sordu: 

- Size teşekkür edeceğim. 
Amma mübarek adınızı, kim ol
duğunuzu bilmiyorum. 

- Adım Ekber Handır. Mu
radiye siılalesiııdenim. 

Muhsin o anda hayatının kur
tulması, kendi sül!leainin candan 
bir düşmanına medyun bulunu
yordu. Ekber 1 an daha gür b ir 
sesle ilave etti: 

(Bitmedi] 

enedi mucibinoe &, ~hında Ka
mer hatun mahallesinde Hamalham 
eokal!'mda muna ıft>ten mutesarr:r 
oldukları atık l il:t 22 , e ct'dit l 
ili 16 numarah nı1a oda , inni iki 
dukkanı mii~teruil ve " A ,·rupa ,çar
şısı ,, denmekle maruf emlakin 
lıtanhul defterdarlığınca yirmi gwa 
zarfında bilmüzayede furubt oluna
cağına dair İkdam gazetesinde bir 
iliin neşrolunmuştur. MuvekkılJerjm 
'alnız ınUtega}) ip ru tebaasından 
bahis olan işbu ilan, sırf mııvekkil· 
}erimin tahtı tasarnıfuııda bulunan 
mezkur emlakin defterdarlıkça ne 
gibi e bahı kanuni\ C}" ıptınacn 

mevkii miiıa)ede)t konmuş olduğu 
hakkında hiç lıir "arahatt tezaınmün 
ı•tmemektcdir. 

Halbuki mil\ ekkillerim rus teba
asından olma,ıp Tiırki)e cünıhuri
) eti hukumetince r~meo tanınmış 
fransız tebaaBından oldukları defter
darlığa ba protesto arzolunmu§ ol
du~u meı,hul Lir ke) fi) et olnıadı~ı 
~ibi m 'ekkıllerimin eşhası mute
~•)) ibeden ol<luklanndan bahisle 
he) "etı cehlcı Hkılenin 4 Nisan 
1341 tarihli kararnamesine (Vilayet 
gazetesi: 8 Haziran 1341 tarih \e 
750 numara ) istinat edılmek ısteni
) or isede bir tarn1tnn karamanı~ 

nıezkürun 'nz' H~t olwuıcak enılak
lerin bf>y

0

u ferapnı nnıir olmadıfı 
H~ di~er taraftan muH·kkıllerinıin 
emlaki lıakk ında lrnLil i ta th•k olma· 
\llC~ı malİ)t' \ekuleti ce)iif'siııden 
<ıudur t den \ e bizzat dcftndarlıkça 
ahk.iını icr.a kılınan bir karan mah
~us ıktiztlSmdan idngi dahı makamı 
mı.ışarlrnile) hçc meçhul bir ke}fi) et 
değildir. 

BuııJan maada eğer defterdarlık 
28 Ma) ıs 1927 tarih ve 1062 ıw
maralı nuıkabeJei bilmi il kanununa 
i&tinat t'lmek iddiasıo<la ase kanunu 
nıezkıir dahi mııH kkılJeriqıe şaınil 

olmadığı derlar \'e ht r hang-i ook
ht)a j tinat edılirtıe edilsin muamelei 
vakıanın mu~aircti kanunİ)l' i be<li
dar ve binaenaleyh heneı;lıi maruz 
<lefterdarlılı.ça ı~bbüe olwıan nw
ı&)etle \C furubt busutiunun ~~rek 
nııhtkkillcrime u gerek qha8I 
salisr) e karşı hutiaa 'e hukuıasus
liiğü aşik~ }ıuluadu~undan nıulc.adı. 

dema Jcftttdarlıia lebli# kıhnan 
protesto} u Lilraüoa&We lC) it ile 
berıhcr resmen ar.ıt:ı ihtarı ke)fı)ete 

meı•buri) et hasıl olmuştur. Ş.J)lc ili: 
Muşarünilr)h defterdarlıkç.a mev· 

zuu bahis muza\ ede 'e furuht mu· 
amelesi11Jcn rf ı nazar 'e t>mıaki 
ıııezk ııre nnıvekkiUerimin lenıaınii 
tıuıarıuf ve mtıfaına inıkia bllhş bir 
hale 'az bıı) unılur ist frbifıa aksi 
taktirde ~ apılat uk satışı gerek def
terdarı~,. \e ıer< k eşhası salise)e 
kaışı kcenlcm\ rkun huknıııııde tut· 
mak lıakk mıza hale! g~ıııcmek 
,arli\ le nUl ekkillerwain ıimılı) e 
kadar girıfaar olnıu§ ve bundan ÜCı)Je 
olara1: bıl.ı J~tıc;na ua 1 11) ıal ve 
nıalır~mi) tl '\it' zarar ve zİ) anlardan 
<lola) ı ken<lıleriııın nıes ul tutulııt'ağı 
muluın olmak uzre iıbu protı- tolım 
1 adeltn,.tik a lının hıfzile hir nuı;lıa
s ıııu J tanlu I 'il.) eti Jnirc ıııde 
ıJarei mahsusalarırıtla 1- ıin ı ... ıaııhul 
tleftcrJarlıf(ırıa teLlı~ 'e tal..ılim 
\e bır 11ı.isiıasııı ıı nıalünıat l..abi-
Jindcn olarak tnpo idare~iııe tehi~ 
ve husuııatı anıfe Jıııınt'l'C ıııa
~Uı~ olmak 'e eınl.ıki mehhuse)i 
ı~tır•)• an.ukeş ıt \atça ilnde a<lo
nıi ~ıallınıat b"~ arı edilmt>mek u.
re hır nushasıuııı Jaini ali\~lenrıde 
mahalli nıabauswıa \e birer nueha
aının .r.ikrulunan emlü:in iki kapu-
Jarma ilsak ve bir61' nüshasının Jie
denneşr Ak~m, Cumhur;, et, Jk-
daın, MiHİ)CI v~ Vakıt ~azetekri11e 
iraal ve ııushai diğerin dahi tarafı
ma iade hu~ uru)ması mtıtenıenna<lır 
efendim. 

Be> oğlunda Hamalbaşı caddesin
de 48 numarada mukim Mnılam 
Ziba ~uren)an-

Jşbu protoeto dııtel e klı o l na 
mutab ktır ikdam . ~ ete ıne tal p 
uzre teblıg olu ıur. 28 1 mmuz ] ) 

J rç ı tct sre ı ıl .tn 
d ir d ki ıl ltt'rırnl dır 
Be 1 



.. 

Vakıf akarlar 
müdürlü&-ünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Koıka Mimar Kemalettin tramvay ,c, 95 No. Dükk.la. 
2 - Balak paıarmda ahi çelebi sogıncılar nevfıduı camitabtinda 9 

tlo. Dükkan. 
S - Stiltan Ahmette kuçUk ayaaofya ıu tetazeıio~ki &ekke.' 
4 - Mahmut pqa Nuri osmaniye 24 dtikktn. 
5 - Cartı Yorganctlar ik~_ bap dt.ıkkln 17-19. 
6 - S.bçe kapı Hoca aliettin tahtniı sokagınrl" 78 No. arsa. 
1 - • · • • . &aeuncu hanı < 11 No. dukk.la 
8 ....... Gınaı oelıwıı • .haa ı 11St ttalta 3 l NU. od.. 
9 - Bat1Çe -kapı Hoca a1a~ttin sabuncu hanı 10-12·13·14 dükkla. 
iO - Kiıçtik ayasof yada Mehmet paşa yoku~unda Helvacı batı ilken· 

dı•r a~a camii ırsasınm bir kısmı. 
J J - Süleymaniye Şemsettin molla gürani 2 a • 17 c No. mahzen. 
12 - Cenberli taş __ Atik .ali. i>aşa çcnbr.rl~ taş dibinde arsa ve baraka. 
13 - Eyupte cannı kebır ıslrnle cad•lesınde 21 No. dükkln. 

14 - Üsktidarda Rum Mehmet paşa imrahur ca<IJeainde mevlevi
U.ne tekkesi bahçesinde mebni kahvehane. 

15 - Bayezıtta Emin bey mahallesinde dikili. mektep tahtında 
l5 No. dukldn. 

16 - Bayezttta Etnin hey malıallesinde dikili mektep tahtırıda l7 No 
AUkkin. 
• Müddeti müzayede: 12 Temmw 929 dan 3 Ağustoı 929 Cumartesi guntı. 

Bıllda mubarr~r emlAk kiraya venleceğioden muzayedeye vazolunmuı
tur. Taliplerin yevmi ihaJe olan son gunUn saat oa dort buçuğuna ki\· 
'ur eartnameyi okumak ve teminatı muvakkate. ita ederek müzayedeye 
ittirak etmek üzre Istanbul Evkaf mudurluğunde vakıf alcarlar müdürlü~· 
tine mlıracatları ilin olunur. 
, Evsaf ve müştemilatı hal\kınJa malumat almak isteyenler bu müddet 
sarfındıt muzayede odasına muracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Çakmakçılarda daya hatun mahallesinde buyuk yeni hanın oda ba~ılık. 

n meydan mahalli ve dUkkAn ve barakalar ve müştemilatı. 
Muddeti müzayede: 12 Temmuz 929dan 3 Ağustos 929 Cumartesi gtırıu 
Ballda muharrer emlak kiraya verileceğinden muzayedcye vazolunmWj· 

tur. Taliplerin } evmi ihale oları son gün un saat on dort buçuğuna kadar 
prtnameyi okumak ve teminatı muvakkute ita ederek muzayedeye iştirak et· 
mele üzre İstanbul Evkaf mudurl11ğünde vakıf akarlar mü<lnrluğüne miira
oaatları ilin olunur. 

Evsaf ve mu~temilltı hakkında malumat almak isteyenler l.m mlıddet zar· 
fında müzayede odasına müraraat ederek ecri misil raporlarını gorebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 Haydarda hacl Ferhat maballesirıde irfan z3de şokağında 11 No. taş" 

mektep. 
2 - Galatada kemaııkeş kara Mwıtafa paşa mahallesinde camii ~erif 

bavlı oda 24 No. mektep mahalli. 
3 - Şişlide mecidiye kariye inde iki oda. 
4ı - Çenberli taı:ta atik Ali paşa m•hallesinde sof~u hanında 13 ve 

14 No. odalar. 
5 - Karagumrııkte karaba~ nıahııllesinde ç~me ve ha!alar üzerinde oda. 
6 - Çakmakçılarrla yeni hau okağında 37 • 33 No. dukkıin. 
7. - Ortaköy de biiyuk ll)'azma caddesinde 6 No. dt.kkün. 
8 - Çcnberli taşta nuru o.3mani) e cadJe:;inde 19 No. Aofru tıam oda 

haşılık ve camekan mahalli. 
9 - Galatada şalıkulu nıshıılleainde ) liksek kuldınm sokağında l . 3. 

5 ve 2 • 4- 6 numaralı arsalar. 
Muddet: 14 Ağustos 929 Çarşamba glınti saat ondort buçuğa kadar. 
Yirmi gün müJetle ilan eılilen balada muharrer emJakin pazarlıkla 

kiraya lerilmesine Encümeni idarecP. karar vetilmi:ıtir. Talipler şartnanıe) i 
okumak \'e teminat ita ederek icara ait taleplerini derıııiyan eylt'mek için 
lstanLul Evkaf muduriyctinrle vakıf akarlar mü<lürlüğiiııe ırıiiracaatları 
ilin olunur. 

Ev1af ve müştemilatı hakkında ınalünıat almak iste) enler mÜZ&) ede 
.odıu11ndaki ecri misil raporunu okuyabilirle.r. 

Posta Telgraf umum müdürlüğü 
levazım müdürlü;ğünden: 

· 1 - Müstahdemin· için imal ettirt'cek 2S00.2700 takım Elbise 
ve kasket kapala zarf usulile münakasaya konulmu~tur. 

2 - 14Ağustos tarihinde ihalesi ic-Yi edileceğinden taliplerin .şart · 
name almak için şimdiden teminat ve~elClifnamelerini ihtiva edecek 
kapalı zarfları tevdi için de mezkur tarihe müsadif çarşanba günü 
saat 14 te İstanbul yeni postanede mübayaat komi8yonuna müraca· 
atları. " · 

Istanbul sıhhi müesseseler ,nübaayat 
komisyonu :riyasetinden 

Heybeliadada liiin verem Sanatoryomunda iki pavyona yapılacak 
Kalörifer tertibatiJe bir pavyonda ile.Dal' lev.-kı.s inşaabn tanzim edilen 
olbaptaki şartname ve keşifame.si veçhile ve 10 Ağustos 929 cumartesi 
günu saat 15 te ihalesi icra edilmek üzr~ kapah zarf usulile münaka
saya konmuştur. Bu baptaki şart• .uneleri görmek ve fazla izahat al
mak isteyenlerin mezkur komisyona nıiiracatları ilan olunur. 

Şirketi Hay,,iyeden: 
Ağustosun ikinci cuma tpüııü araba vapuru 

ile Üsküdar ve Kabataş arasında icra edilme
kte olan seferlerden: 

Üsküdardarı kahataşa 
Kabataştan Üskiidara 

Saat D 
7,30 
8,00 

Saat D 
20,30 
20,4.5 

Seferlerinin yapılacağı ve diğerlerinin has-
helic ap .ralnız o giine mahsus olmak üzere ic
ra edilmeyeceği ilan olunur. 

Beyaz ve sıhhi 

DlLŞER 
ile muattar bir ağıza malik 
olmak ancak oksijen .sayesinde 

istihzar olunan 

BiOKS 
Diş macunu istima

lile kabildir. 

Vakıf akarlar 1 h 1 .. ..ki . h 
•• •• " ~ ~~ stan u guınru erı aş 

mudurlugunden: mii<lürlüğünden: 
Müzayedeye vazolunan emlak 

1 - Bah~o kapıda dördünçü vakıf hanın ikinci katında -37 ve 39 
numaralı odalar. . 

2 - Beyo~lunda Huaeyin ·~· mahalleıinde ırmak sokağında 19 No. 
hane. . 

3 - Pangaltltia Fransız mezarlı~ı karşısında 115 No. iki oda bir 
mutvak. 

4 - Çarşıda ~'.ldırcdarda 48 • ı2 No. du!,kan. 
5 - Tophanede firuz alt• malııtlleainde kadirikf" yok~tmda 1 No. 

dilkkln. 
6 

dııkkin. 
Kasımpaşada Emin camii mahallei!İnde samancı sokağında 45 No. 

7 - Arnavut kôyiinde tevfik.ıy.e camji talıtırida 42 • 38 No. dukkin: 
8 - Oskudarda hacr Jtesfıa hatun mahallesinde vapur iskeleeincJe arsa. 
9 Kadıkôyııııde caler ağa mahııJlesiııde Bayazıt kahya camii tahtın· 

da 18 o. dükkan. 
· 10 - Bc)oğlunda Huseyin a~a mahallesinde camii şerif sokağında 
7 • 9 No. nıaa oda ~araj. 

ll - Beyo~lunda caddei -kebirde apartman tahtuıda bo<lruiu. 
• 12 - Cumuş suyunda aya ~aşada ) eni yolda 71 · 87 No. maa kuliibe 
arsa. 

13 f ktıdarda hacı He ııa hatun mahallesinde ımaret çıkmasında 
nkfa ait ar:sa<la baraka. 

14 Koca J.\lustafa Pll!iada mektep sokağında 5 o. arsa. 
15 Boğaz içinde Karılıcada çubuklu caddesinde kayıkbaue. 
16 E} üple eski yeni caddesinde 46 No. dükkan. 
1\tudcleti mııza} ede: 25 Tf'lmmuz 929 dan 14 Ağu .. ıo,., 929 Çarşamba 

gfüıu saat on dort bu9uğıı kadar. 
. J~alada muharrer cmla~ . kiraya verileceğinden nıüıayedeye vazolun· 

muştur. Talıplerin ) e\ mı ıhale olan son günlin saat on dôrt buçuğuna 
~a~ar şartnameyi okumak vo teminatı muvııkkate ita .ederek müzayedeye 
ıştırak etmek hzre Istımhul evkaf mıı 1li ı ·, •unıf~ \'akıt akarlar ııııi<lllrliiğü· 
ne muracaatlnrı ilan olunur. 

E .. saf "e müştemilatı h.ıkkmda nıaliırııJt almak isteyenler bu müddet· 
zarfıııda mÜZa) ede odasına nıural'3 ıt ı•clcrck ecri misil raporlarını ıöre
bilirln 

1 - 1927 senelik i8tatistik me.cmuuınm ikinci cildile 1928 
Temmuz ve Tefl'inievvel aylık mecmualarman tab"ı ayrı •)n açık 
münakasa ile ihale edilecektir. · 

2 - ihaleler 18 - At\ıstoi - 929 Pazar günü saat 15.ve on bet 
buçukta icra oluoacakbr. · · 

· ·3 - Şartnameyi görmek isteyenlerin baş müdüriyet kalemine 
Te miinalcasaya iştirak edeceklerin o gün temi11at alcçelerile birlik.: 
te bat müdüriyet mübayaat komisyonone m~racaatlan. 

. . Islah ve yarı~ en~~ı~enı. · . · 
riyasetinden : 

. 2 Atuatos Cuma gÜİıü üçünci Handicap koşusuna iıtirak ede
cek Ruhsar 67 Nas.ip 65 AJceyliD 60 Ktlçükceylin 58 Tayyar SS 
Sabah 53 mazliım 53 ve dördWıcb H ôicap·kOfUsq&& iştirak ede
cek Kaprrine 62 Mistenget 53 Banan 53 Primiol 50 lnorist 50 f'i
losofi 49 Mavzıka 43 kilo alacalc:larW .. 

Ali ticaret mekT 'i jfalehesine: 
Ali ticaret mektebi ~· ürlüğünden: 
Tatil zaınanmda fıransızca lisanını uvvetlendirmek ve eaaslı 

bir egzersizle lisan malümatmı ilt!rietmek için mektepte hususi bir 
ders açılm.rşbr. lstaubulda bulun.aı1 tal~eden bu dersleri takip et· 
mek isteyenlerin 2 .. Ağustos - 929 Cumartesi , g-üq.ü saat 12 de 
nıa~tPntP hulnnın~IAl"ı ilin n~ıınnr 

Asileri mana· 
lf asa il•nıari: 

Fındıklıda M..M. veki.leti satınalma 

komisyonundan: 

• • • pazaır • • • 
• • pezart~i • c • 

lzmir ve cinrındaki kıtaat hayvanatının ihtiyacı olan Kur11 ot, arpa, ..maa 
ayrı ayrı. oartnamelerle ve kapalı zarfla münabaaya k.onm111tur. ihaleleri yobrıda. 
yazılı tarıh ve aaatlarda lzmirde kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi gormek için k.oıuisyoouınw.a ve mtinakasaya ifti· 
nk etıuek i~in de lzmirde mezkur komisyona müracaaıları • D iyaribekirdeki k:ıtaaıın hayvanatı ihtiyacı olan Saman ve Kuru ot kapalı urt1a 

ınunakuaya konmuştur. İhalesi 15 • Ağustos • 929 Perşembe giinü aut 14 te 
Diyaribckirde a.;ıkeri satın alma komisyonunda yapılacaktar. Taliplerin Diyaribekiıd• 
ki mezkur komisyona muracaatları. A f)c>Ja bulunan ktaatı ve llJÜesseııatırı ihtiyacı olan meşe odunu kapalı ıarfl• 

munakasaya konmuştur. ihalesi 3 · A&ı;ustos cumartesi saat 15 te Afyonda a.
keri ;ıatın alma komisyonunda )apılacaktır. Talıplerin şartnamuini görmek uzre 
komi;ıyorıumuza ve teklifnamelr.rini afyonda mezk.ür konıisyona vermeleri. 
A 1'1keri ihtiyaç için bin be4er y'iiz adet yerli mamulatı numunesi gibi minderlik 

ve ya~tıklık ~!at eleni münakıwaya koıııııuştur. lhaleai 15 • Ağustos • 929 per· 
şeınbe guııü saat 1 ~ te komİS)Ôuumuzda yaptlacaktır, Taliplerin şartname suretiııİ 
ko~i~yonumuzdan almaları ve şartnamedeki tarzda teminatlarlle komigyonumuıa 
muracaatları . 

E dremit ve kinikdaki kıtaatırı lıayvanab ihtiyacı olan kuru ot ve saman kapalı 
urfla münakasaya konmuştur. lbaleai 1 · ilğuatos • 929 perıenbe günu Edremitte 

askeri" satın ,alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Edremitteki mezkur komıB· 
yona müracaatları. 

t htiyJtcatı &!!)<eriye için 20 ko~um takımı bin tufenk. kayı.şl 400 bel kayı~ı mı.ıha· 
yaası aleni mönaM.asa.ya koıımu~tur. ihalesi 6 ağustos 929 perşenbe günü saat 

15 le komisyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin şartname suretini komisyondan alına· 
ları ve şarmameueki taızda teminatlsriyle komisyona müracaatları. 

Erzurum ve cinrmda ciheti asker~yece irae olunacak mahalde biri &ekiz parçadan 
ve diğeri iki parçadan ibaret iki gurup bina iş~iliği ve malzemesi talibine ait 

olmak. ınlıceddet olmak. üzre in.aıı ayrı ayri şartnamelerle ve kapalı zarfla muna -
ka&l}a konmuştur, ihaleleri 21 - ağustos. 929 çarşanLa gunu saat 14 te F..rzurumda 
askeri satın alına konıi~yonuuda yapılacaktır. Taliplerin Şartnamesini görmek. ve 
tekliflerini vermek iızrc En:urumdaki mezkılr komisyona müraoatlan. 
M ani::;a. Menemen, Kasaba ve Kırkaj:,raçtaki kltaatın bılyvanah ihti)"aCı olan kuru 

· ot J,apah 1.arfla ıııünaka.~aya koıııııuştur. llıal.,.i 19 · Ağustos • 1929 Paurtoei 
giiııü tıaat 12 de Maııi~ada askeri iialın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname suretini koıııİ.iyonumuzda gonııeleri ve teklifnamelerini teminatlarile b&
ruber Mıumadaki ıııeıkur komi yona vermeleri 

67 ~cale~ edviyei lı:ntariye. ka_p~lı 7ıırf usul_ile miı~ıaka.:ıaya konmuştur. Ih~le ~n~ 
21-aguslo -929 nıınartesı giJnu saat 15 <lır. Talıplerm şartname ve edvıye cmsı 

ve ınikdarları , e\safını görmek Ülre her gün . münakasaya iştirak edeceklerin o 
giin o 'l.ıattcıı evvel tekli! ve tıı'minat mektuplarını mllkbuz mukabilinde Ankara 
nıerkt!z satın alına komi yonu riya'M!tine tı·vdi eylemeleri . 
A skeri ihtiyaç için ;t~ kalem Hoııtgen cihaz ve ntalzeıne~i kapalı ı.arfla müna-

kasaya koııın ı tur. llule,;i 31 · 8 929 cuıııarteıti gtinii saat 14 te yapılacaktır. 
Taliplorin şartıı:uneyi koınby oouınuz<laıı bedeli ınukalıiluıı.lt: Almaları ( şartnameyi 
İzminfo rnııı;tahkenı mevki ve Aııkarada merkcı: satın alma komi&)onlarıoda da 
gorehilirler ) vı• tek l'frıanıelerini şartname mucilıince ihale guıı ve 8Utındao. evvel 
komisyonıınıu1.a vermeleri ilin olunur. 
K ııpah ıarlla miiııakasa>a konulup ihale gimiindcı talip zuhur etmeyen Sanka • 

mıştaki kıtaatın ihti}acı olan odun bir ay -:z.a.rfında ve puarhk.lil alınacak.hr. 
Taliplerin Sarıkanıı~ salın alma komisyonuna milracaatları. 
O rdu ilıtiya1;1 i~in 1-8-929 J>Cr~enbe günü aaa.t 15 tc uç bin beş yııı metre eer • 

puşlıık mu:rtııba puarbk.Ja &lıuaralı.tır. Taliplerin vartname ve (numune ) yi 
konıİS)oııumuzcla gıırmc:leri ve ihale saatinde şarlnamcde yıwlı olduğu gibi teminat· 
tıırilı- kouıis\onum11ıa ııııiraraatları . 

rn~ı;;~u·k~i::.:d: ·~~.~:;i;;;·ı:::.;i;;::;::~d;;;·1 ........ .................................................... ... 
Cirısı Mık darı 

Sığır l'ti 50,000 
Ko) un ctı 5,COO 
Mıı.t. arna 2,000 

.. elırİJI' l .:ro 
Paıa:ı-1 10,000 
~1ı.-ıciıııek 10,0'.>0 
Kuru >10!!; ırı U,O'.'lO 
Be~aı peynir fıOO 

leytiıı t11ııesi 'ı ı 

Kapalı zaraa 
1\lunakasai ;ılcııiye 

l (,ire~ondaki kıtaat için ltiıuuı <J:aıı cııııı ve mıktan yokarıda yaıılı hulu· 
ııan ıııuhtelifulc.irı;ı 9 kalem erıak' ayrı ayrı nıunak11!4ılya konulmu.,tur. 

2 gu tosuıı 17 iıı cı ~·uıııaık;ıİ giinlı ~al on lıc.ıte ihaleleri icra edil~cektıl'. 
3 Talip olaıılıı.rııı şeraiti anlaınalc :ve nunıurıelerinı gormek. ı.izre Giresondllki 

satın alma komi ) 011111111 ıniıracaatları ılan olunur. 

·:· ·:· <• 
Giııı.ı A 1.llmı Aı«ııri l.ınsı AMtmi ~ri 
Jo~mıık 5,llt)() 2,000 Kuru fasulya 250 100 
Et 800 .~ıO Un 30 2Q 
.~iriı.ıç • 000 J!iO Kuru uzum 'lo :ıs 
J ~rı· yag BO ;,o Maf,arna 25 10 
Tuı 70 ~5 Gaı Vt\Al 100 6.5 
Nohut 200 120 Kıımiır 500 150 
l'atate;ı 200 120 Odun 25,000 10.000 
~ker ıoo !10 Z~ıı 200 ıoo 
Bulı."\lr 300 100 Zttytin yağt 20 J5 
51,.~an :ıo 5o -Sıı.boıı 30 · 20 
Mercinıek 150 75 Y ..f .ıtelne 809 a0D 

Şileılelı.:i ask.erlik daireei.oin lnr senelik ihtiyacı otu •bfor :veçhi bala menci& Uıtı 
puarlık auretile muhayya ·e<ltlecektir, itaya talip olenlarııı her gija ıiledelı.a aıik.er· 
tik şubesine muracaat-um. 

r·r;~;d~~;iik;i·;;;·:;:;;.i;;··~~:;;;~;.::ı:i:: ... 
......................................................... ~ 

irtibat zabitlitine : 
.üki.,ehirıle Wluııan Hava · kıtatının ~iç ayhk 7:.n>O J,ilo Jo)ı.meği k~lc :r.art 

usuhlc 20 gun muJt.letle ınevkn münak11.1&ya YU edilmiftir. 3 ~ 8 · 9'29 Cumat1Mt 
ğiimi saat ı.t. a_e·ihalcsa ıcra ~lıH~ıad•'l ~rt~ameeinı görmek i~ har «ün _"" 
'IDüoakUllya lflırak ed~klerıa nktı nıuıcvverıırul" kapelı -Mrn.rıle \'C temınat 
pıtralarilı-1 birlikte rnomi~.>ona muracaıı.tları. 

.. ··~:-.:~·~~;-:;~:·;:::~. ;~~:~:.:~-:~-;;:·1 
t.L..! ... ::~·.":'.~.:*:~=:=~~:::::: ... !.~ ... -
~ l\İlo Piriııı: 756 kıh &~u Peyıur 
2:nı Makımıa 7!".n ZeyılJl 

füiO Saık yağı OOB Kıyılll 

l l lo Fasulye 140 Kuru .l<.Tık 
]J02 olıut 287 • ( zmn 
720 ... S11hıııı 77 1e1 Şehnv«" 
3;}(} •• Ze)tİn \ağı 287 Arpa i 

S:ıııatlar me1.ttel11 ıçııı lııımoı olan baladı cıııs ve mıkdan yuılı ôO ılort kalt"..nı 
erzak ıııiıııakasaya l. oııulmuitllt. lbaleııi ayrı ayt'I ve 26.&AUflol. 929 ptl<'Alrte!!İ gı111ıı 
saııl ı :> le icra kılıuıu·al..tır. itaya talip olanların ıııl'1.kur gıiııde ıeıninatlarıle hirhkttı 
koıuiııyoııa ıniıral'aal !arı . 

•• :mm=-- Doktor 4m:::::111 •• 
• • 
as Ho .. eki kadınlar ha~tane~i Cilt H 
:; ve F:irengi Hekimi :ı 

~~Cevat. Kerının 
i! 1iırbe de Eski Hilali ahmer ii 
S bina.JJ. Tel: lsta.n. 2622 ft 
'\_ -----· ----------------------------------------..... -~· 

. 

-30 - l!iazartesi ~-29 
~ .~ 

'luJa Ö&l• lkiadl .u,.n; Yalım fnı•ak 
·: 

4.46 12, 20 }.6_17 19,85 21,30 2,37 ,___ 
9,ll ı..n 8.32 12,00 ı,s, 'l\2 1 

- - - - ~ 

-
U ... • .. ı ..,,~..-1::.;: ı;;-., ... lılı..l.rnnU 


