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Kf!rar.. tefhim adlldi • Telebe ziyaretleri Veni bnr safha 

Kadriye H.,- rüfekası· D~n 60 kişi- ı ~ Veıiizelos Lahe}re gitti. 
dün beraetettile·r. ltk hu.lgar .2-M.Papa geri çağırıldı. 

talelie~~geldı 3. Sr13reti ıa~ediyorlar. Mevkuflar derhal serbest bırakılmıştır. Kesif bir 
samiin kütlesi Cümhuriyet hakimlerinin karan~ 

şidde·a·Je ıJl,?şJamıslardır. 
lzmir, 30 [A.Aı 

. Sui kast maznunu sıf;ı· 
tile ağır ceza nıabkeme
einde mahkemeleri icra 
edilmekte olan l\.adrly.e 
H. ve rüfekası hugOa 
müdafaanamelerini oku· 
muşlar, neticede Cümhu· 
riyet hakimlerinin adil 
kararına intizar eyledik· 
lerini söyJemistlerdir. Hey· 
eti hakime keyfiyeti mü· 
zakereden sonra karar-
nameyi tanzim ehniş ve 
karar maznunlara tefhinı 
olunınuştur. Verilen ka· 
rara nazaran maznunla
rın cürıinıleri sabit ola-
rnadığından cüınlesi bera· 
et etmişlerdir. K~sif bir 
samiin k fit lesi cümhuriyet 
hAkiınlerinin verdiği bu 
adil ve bitaraf kararı şid· 
detle al,k.ışlamışlardır. 

Mevkuflur derhal tah
liye edilmişlerdir. 

Mauaunlar müdafaalarina hazır· 
larken • kendilerini hapiııhaaede 
aiftn Yeni Nar razetealnin in; 

-ryli P - •r D .. tur ahvali'~ •aet1e aetiftleaea 1 t bat ~· W .... .tlllllll 
~lerini töyle ..,._hyor: Kadriye B. 

"~ytuni renkli bir. kostümle f beti ı.e Wttin i~i aakecek, dl' ı - Mulaake•• .....-~ u-
Kadriye hatum, .. n bır elek ye i"'".2nt..:ı • 1 ö I , ...ııı.; M- sim alm... • . H ~a f nauaıenm s y eyec: ... _..m " .... 7or. 
krem hır bluala amı e hanun, z.. ...:ne b k . .-Jl1.-. A.. 2 - H u • u 1 i konu-..u:...--·n .......... a ıyor, yıne gu umı .. ,,or, !I'~ 

u~un •
1
maNn- aaı-bi ve çevik bir hareketle dok- gazeteye geçmesi. 

tosu 1 e a- t rd t k · · · · ·_ KaClriye hanımın ( ana ~ a..ıı,.; elide hanım o an e rar aapann ıstiyor ... 1 ~· 
Yanla..,na yaklaşıyorum kendi- ihtiyar gardiyand~ ~ feyler öt-

mGclir be- )erine cliyerum ki: n:nmek iatiy:onam. K,dıa y ılme 
yiu odasın- - Her halde beraetiniz mu- hayretle bakıyor ve söyl~iyor• 
claidiler. Sı-
c&ktan ruu
ztarip oldu
kiannı söy
leyen bu ha
nimlann ha
llerinde uy
kÜHduk aı 
lraeti •ali,. 
yordu. 

hakkak gibi. Tahliye karanna al- - işte, diyor: yemekleriai ke-
dıtınız im düşünfiyor muaunuz? nı:IHeri pifirir1e. itlerini Jlendileri 

Kadriye hanım gülüyor, elle- görürler, galiba giceleri sivri aüıt-
:rihi birbirine kiJitllyerek derin kten rahatsır otuyorlar. on.;ı için 
bir heyecanla cevap verdi : her geleni bbut ~t.eder ve ~ol 

- Yeni d~uş ıibi olacağım. bol uyurlar. 
Kadriye hanım, uzun müddet Kadriye hanım gezetec:i oldu-

bana baktıktan .onra kim oldu- ğumu öğrenmeden sinirli aiairli 
ğumu sordu. Hüviyetimi öğrenince: mustantik Hikmet beyden _.H-

:..._ AAA ... Biltütı söyledikleri- diyotdu. O kadar israr etij'iın hal-
miz yin~ mi ıazeteye l'eçecek? de buna dair barua hiç bir •ıY sö-

. J<.a4riye l\anımın siniri : y~medL " ... 

Talebe abideye bir 
· çelenk koydu. 
Bulıar darülfünun ve ili mek

tepleti.,e mensup 50-60 kişilik -bir 
kafile evelld alqam fdırimize gel
~if)er ve Tirk talebesi tarahn
;dan ~dar. 

Bu ı..fUe TU.U.. abideaiai ü
s.ret ec1 .... 1ı bir çelenk vu etmif.. 
tir. TalWe. ella fehrimiıdn taJUÜ 
'tel!NfA ywlerial ~'llir. 1Mr 
mlldclet burada blacald.,.w. - -
Bir çeşit taksi arabası 

Pi1uada itllyeeek tabi oto
-..billeri i~in muayyen bir model 
"4Wt huauıundaki tetkikat de
vam etmektedir. Hey'eti fenniye 
bu huau1a ait nıeaaiaini ikmal et
miştir. Keyfiyet yakında muavin 
Hamit B. tarafından da tetkik 
olunacakhr. 

Tevfik Kaınil bey . 
Mtıbade11' konıİ!:i) onu Turk he}'. 

eti murahhasa rdsi Tevfik Kamil 
B. hugUn Ankaraya ~idcccktir. 

Mektup zarfların
da milli nasihatlar 1 

Poata ve telgrat umum mü -
dlirlüğü lstanbul müdürlüğüne gö
nderdiji bir tamimde Avrupa po
stalannda -olduğ: zibi bizde de 
ıarftu .. tilMie ~ ıar-t•rjlw: -. .. 

• 

lla.n,111\uını bildirmiştir. Haz.ırla
narak gönderilen bu aürfarjlardan 
baıılannda şu cümleler vardır: 

Parayı saklama, işletl Yerli ma
lı, yerli gıda kullan. Rakı zehirli
dir. K.oo~eratifler yapmaz!.. 

Pijamalan 
ile Vefik, 
J\luırr Fa
ik beyler 

Ueraet edenlerde"' 
ve Arapyan asır B. 
efendi de • 
müdiriyet odasıua gelmiş.lerdi. 

j Vergilerini vermedikleri için 

DEFTERDA ____ JK YiRMi DERi 

Hinaya h·11reket eden ve bır aana 
ı vdet etme) eccği hildırilen yunan sefiri 

Ymaa11 hlk6meti, Ank.,.. ıefi
.' \f. Papayı IOD yaziyet bak!ua
da ıifahi malll:aat alma'ı üzere 
Atina1a çatırmqbr. M. Pça b.
g6n Ankaradan b.ı.reket edecektir. 
kendisinin gaybubeti esnasında 
başk.ltip M. Yaleı mae)abatgüzar 
safatile vekı\Jet .edecektir. 

53ylenditi.ne göre M. Papa ıbir 
daha Tarm,e,e a9Clet etmeyecek 
ve Y uaao Mlirlitüıe bir baık
tayiD edilecektir. A21ebi ihtiu 

' tehrimi&de buluQan il. Mih.lako
puloıua baNaı M. Romanof To.r
kiyeye eefir olacakbr. 

Diter bir rivayete •öre, Ywıa
niatan ıon vaziyet üzerine Tiirki
yedeki ıefaretini lifvederek bura
daki itleri bir maılahat~kla 
idare etınete karar vermıştir. 

M. Papa, üç gün e~el harici>:e 
vekttimiı: Tevfik Rüştii beyle bır 
mülikatta bulunmuştu. A6nadan 
gelen haberler~ göre, M. Papa bu 
mülikabnda, yunanilt~m .firari 
rumlar meı'elesinde cemıyeb ak
vama müracaata karar verdiği, bu 
karann cemiyeti akvama müracaat 
şeklinin iki hükumetin müştereken 
tanz.im etmelerini ve cemiyeti 
akvamın bu işte hakem olarak 
kabulünü teklif etmiştir. 

Yunan hariciye nazınnın Atina 
matbuabna vu'<u bulan beyanabn
da bu teklifin Türk hükumeti ta
rahndan reddeclildiğini ve bunun 
üzernıe M. Papanın Atinaya çağı-
nldığını beyan etmiştir. 

Yunanistan cemiyeti akvama 
.ndi kendine müracat etmeğe 

karar vermittir. 
Atina, 30 (A.AJ 

M. Venizeloa Lahey' e &'İtmek 
· M. Papa üzre yola çıkmışbr. 

-===-~== =~o,,=o====o=.=~: 

Mahkum 
komünist 

derdest ediTdi. -l&mir Ajv ceaa mah)iemesia.ce 
1r1yaben malıküm edilen komünillt
leraen ve Yunan tebeasından Niko 
Matkoviç dün gece birinci tube 
bat memurlanndan Ziya beyle ar
kadaf)an tarafından kurtalutta 
duvarcı sokağında ihtifa ettiti ev-
de yakalaamıtbr. 

Niko Matkoviçin annesi Beni 
ile iki hemfiresi ve bir biraderi 
bundan -evel kc münist propagan
da11 yaphklan için hudut haricine 
çıkanbnışlardı. -Zabıta nıeınurlarına 

konf~rans 

1JSim bey l Kerr 
ıc 

Maarif m:ls·~-ı 
Ber lklF• 
•U.. b.ed 
Şehrimiı~ 

buluamak· 
tadır. Ke
mal Zaim 
8. o• bet 
rGn menı
niy•,. - · ,. 

riıniae ·~-. 

ittir. M•mafl 
tehrimizde 
bulundu tu 
müddet za
rhada um
um maarif 
işi erile de 
mC4rul o1

'l-

Adliye Vekileti büttn vilayet- cakbr. Kemal Zaim B. 
lere ıöodcr.:liği bir tamimde ya- -
kında mevlni tatbike geçecek olan .sı·ı1 t11·,,.c vekilinıiz 
ceza muhakemeleri usulü kanunu - f J 
mucibince z a b ı t a memurlanmn $hhiye vekili Refik Bey diln 
mesailerinde bir mitküle maruz .. abab Tokırt?iyanda bazı zevab 
kalmamalannı temin için mezkur kabul etmiş ve öğleiien ıonra M4:c: 
kanunun zabıtaya taalluk eden liı reiıi Kizam pata hazretlennı 
mevaddımn müddei umumiler ve ziyaret etmiftir. 
ya hikimler tarafından konferans- Sıhhiye vekili Kıium .P~fA h~
lar verilmek s .lretile memurlara retlerile birlikte Botuıçmde bir 
ötretilmesini biJd:rmittir. tenezıühte bahlnmuflanlar. . Faik bey müdafaanamesini Ka

driye hanıma okutuyor, okurken 

Kadri,te haaam bazen plümıüyor, 

•onra yabancı ıördütü bana ha· 

karken mavi, IHırra~ ıöderini göz

lerimi• içinde ıeadiriyOI'. ia
karpinterihin : ökçeleri üstünde 

•o~ d~nüp bir ce.vap y~tiftirerek, 

••t• dönip e tar•fa tel>Hrim · 

Başvekilimizin 
dünkii 

tenezzühleri • 
8q vekil 18met pqa hasretleri 

dün bir motlrle 19tanbal&. '9erelt 
kaprünln HaUç iıkelesme çsknnt
lar " ol'Ma• oto..ow-. bi~~ 
Jstanbul cihetiade teaezzilbte bu .. 

FABttIKASI HACiZ KOYDU. · == • h , . 
Dün Zahire borsasında yenı eye tı 

' . .. . .. .. ' 
a-öndererc)t azami heyecanını zapt-. 

eJnı.cge lüiurtı ıatmedett mütema

dif~n .söyleniy.or. 

Nadide haqı.- f11~ema4iyen 
iucla~naı iµpe~1.~:. .;ili ki· · 

•id._.1".. w-.fıbaaede: teıiiriiıi 

lunmu.t1ard'l' .. .,_.,...""""-"""· 

Al1roe&a malıkeme•i riyuetinf' 
ta,U. edi en 

Hua• Udi be 

• "ni 11anlan muamele Yer,iii abnmaya-

\>e ~9?r..·~n:;z:u.•e;z;_u idare ôzası intihabatı yapıldı. 
; jetıll'i),r6le~ · ~P muamele 
~~~Wl.~maliy~ vege-

. ~ h-rlıilf ~lı· -ettitt ~-
=---~ ~ a~ Dit •~1 

·}~~~ .. ~~ 
• • Ye talasll edileli. . . -

. "' .. ....,. ... "" ..... = ....... Hiç ww.-·~ v~r-

. Hei ~. 1 Wıil; -7 WD lira 

~~...=N~·~.r '~. "· . , wıt C"' .. '.t. 
• n._...talt~.,U." . 

L- .. ~~\8. .......... ~bir 
Jianuui ~te ma'lik. ~dı; 
f.nı .~. " · 

bil!f"'rdaT -Şefflı: l>ey .W l;ir 
muharririmize .. emiftir ki: . 

-" F"aJhakika bu fabrikaJ~ 
f muamele vergilerini verm~dlkle!'1 

için haciz vuedilmiftir. 1'enıUten
nden zamanında ıverrıyi ~ste"ilc; 
vermediler. Bunua için kanunen 
ne yap~ak icap ediyoru onu ~a
pbk. :\Mmdi ~erpyi haczen -tahsil 
ediyoruz. 

Bu hu.•1- ta kanuni bir seli
lh1etim ohnadl- fi lçia teldifteriai 
1ru.ı94 ....... 

Zahire ber.a11aaa ü4nkl Jadlaap 
Zahire bona..ında d• hey•ett- idare kail intihap olunmuttur. inti

hap netic:esiade Fortun nele Murat beyia riyueti.deki eaki hey'et 
tekrar kuaamlfbr. 



Hayat J azurt 

~irktt '· pıırl.ıruH .ıı 1 İr· il 
1 ıan!ıul Jiıı anıııılnn çıhıı 1 o "Z

j,'1 c Jo.,rr ı iılı erk < !ı r ·, ı ız t-. • 

.7.l nrz mukarı~ L;ıu.ıpuH' çe
l Pil h,r ha\ Jı ar"trt\ (~ı;aflo{ eJ<.r. 
l u ı l.ırı n anıı;mdn <la <-on tarzda 
hir f~aç ·uı·bi :,..c'ıtıİ!'iİ :.;~iri.iı: i11ii7.. 

Hiıiınl..ilcı köhne•. ı;-ckill<.'ri 
kı •... ·) ıııraııı"'ıa•ı lıiılıa.ıi'a l'~ki \a
l ur almakla ınarufrur; J uıılar \U

ıı:wı ıtarınıla oıı •ln h<-~ ı•m• 
ılula.,.ukıaa; hir kaç J..aza}a uı:r.ı· 

clıkıaaı vı h.ırp 91dukcan "onra 
tiırk nıücı lılıızft r•· ~arılı. or ,,. hi-
7İm ularımızda &«'}rii&~er c.J.İ)Or· 
lar. 'Y uııanlılar ef;ckiteri i i.a emin 
1 ır nıalır~: lmJ,foJar. Biz, hutföi 
lıu fliıkiiııli.i w s-iiı riinıulnin rtıü· 
~ıı·ri~h iz. 

Bu kı. rkiiu a .. tarı ) C ~Jıı İcn 
pahalı)a ;!dı)orıııuı;-. l)i~orıa ş.irle
ıleri hu sulapur)aları sigorta etmi
yormuş ••. iliz. oraıla değiliz. Dün· 
yanıo ne kadar çürük t:ank vapur 
enkazı \larsa ciinı1ffltnio memn•t· 
Di}'ede almeıyıl". Seyrif'efain ida
resi ve ııair mikt'hhizlef hize •••· 
)4!t:Pkler ki paramız yok daha 
uzutı bir mudıfr.t eskilerle iktifa 
etırıek ınt'c hnri) ~ti ııdeviz. A a l..ıa 
:hu fikir dogru mudur? Cver, bi
liri7., Gül · Cemal atlı Nuh alt>)· 
hiitwlilm :ıamanrnılan kalma hir 
tranısadanrik İn~ilizlcı farafmclau 
t>c>zmacı e"nafo,-a verihtken i<lart 
tarafında,~ alın ını~tı. . Bu hq; ula 
paraemı rıkardı. Lakin IJjr d~ ı:.nr· 

fiyacını cltişimiiııiiz. Gı çirdi~i. at· 
lattıj!ı telıliikcleri göz ôniinc ge· 
tirin iz. 

Biz hu battal filo ile hm id ti· 
carete işlirak t"d"miyoruz. Halbuki 
ithalat ve ihraı alımızın -yan ı turk 
vapurlara He }apılmak )ktiz.ı cdc
rdı. U < ıhettcn olan ziyaııınıız 
unuculu) <>r. 

Köhne 'e sigorcalarm. lJo}<l'in 
lalml edemeyeccgi gemilerin satırı 
alınma ı kanunen mene<lilmcli<lir. 
Buna kar~ı da v•ni gemi almak 
için kredi mı ıı'cfl',..İ fıalJedilmcJi. 

Bizde hala bahri luc(li yok. 
Devlcderin çoj'tu lıalıri ticarece 
prim hilr veriyor; lıiz Yt't·imizdc 
sayıyoruz. Denizler ) nnan vapur-
ları ile doldu. 

Bahri devlet ohuayao kom~u
larımn, Bulgarlar, Sırplar, ıoman· 
yalılar bahriyelerine ihtimam edi
yorlar. Dizim seyriscfaioimiz vaki· 
ıa vapurlanuın kamara hueusatına 
iyi bakıyor., lakin programı asla 
tian ~ldir. Bu kadar miihim 
iıatiyu,lara maliikea hala devlet 
hltçe ne bakıyor •kiki kar hı· 
ralumyor. 

itiraf edt>riz ki ~kisine ni&
pede terakki biıyüktüt. Fakat ka· 
Loıaj hakin, terMDeler, k&lağuzhık 
ve 1aire elinde iken bu idare cb· 
ha ha91Ea bir feys ıörtere""Hıi .. &i. 

~ODU 9lelll.IUD1yet)e söyJeyebi· 
~ris ki turk uneuru ve hilha88a 
ura • denizliler gemicilik itibaı-ı 
ile biç bir mille,ten gerj değildir. 

Eldeki tu 1tn1Urla harikalar 
göetermek mibnklndü. De.m iş· 
leri feu idae edildiltinden, biz, 
hu ietildtl cf evrinde hile eıkiler 
alayımla meMulüz. Aerileş~miy<r 
ruz. 

Ticari filomuzun yenileştiril
meııi milli bir zarurettir. Deniz 
hususaııoda bu mertebe muhafa· 
zakarhga <X'Va.z yoktur. Bütün gc· 
nıilt>rimizin he<leJi ile ancak bir 
yeni \"C b<ayuk sefine almabilir. 

Macera romanı : 14 
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Müthiş şeyi 
- -

Maurice Leblanc 

I olis miidurü Şuif bey Polis 
müdür;yeti ikinci şııbe birinci kıs
mını bir rişvet me• .. Jesi haklq~da 
tahkikata memur etmiştir. Bu riş
vet hadisesinin §eldi cereyanı .. u. 
dur: 

Bundan iki gün evel Emin 
6.ıü mcr! .. eı memuru lsmail beye 
posta ile bir ihbar gdmi~th-. 

İ1maau ~ ,-. :uriıa iiae
rindeki damgaya nazaran Beyazıt 
postane "oden ~erild'gi anlaşılan 
ba ihbar, tütün gü•(iğiiude tica
retle işti.al ede lıir romun 
mubad ) olduğu v eveke tegayyüp 
c 'gl ha de, te' dana çıka-
r • s rbestçe ." c~ret yapbğını bil- ı 
dirmektedir. 

Merkez ...., .. uu İsmail bey, 
bittabi bu ihbarı alw ahnaz niza
men lstanbuldan ihraeı icap eden 
by şahıs haldaa ~ tahkikat 

icrasını sivil ~n Kamllı efen• 
diye havale etmiftir. 

Kazım efea dotru hM rumun 
yazıhanesine sıdettk, kendisiıü 
merkeze davet ,tmiştir. Merkez 
kap1sı önüne 1l klikleri iaman, 
rum tacir evra ·zerine alma-
dığından habisi azıhaneye kadar 
gıdip gelmek iç n musaade iste-
1;11iş ve bu mus de venlmiştir. 

Fal .. at rum bu şeliilde serbest 
kalınta dogru polis mO'diinyetine 
ll)Üracaat ederek Kaz m efendinin 
ke ıdı · d n 1 ŞO lir• ıvet istedi4 
ğini cürmü meşhut yapılmasını ta
lep etmiştir. 

Bu müracaat karşısında bir kaç 
talıarri memuru rum tacirin "! -
zıhanesinin muhtelif yerlerine sak
lanmışlardır. 

Diğer taraftan bir müddet için 
müsaade ahp giden rumun eJin 
avdet etmeditini gören Kazım ef. 
rumun yazıhanesine giderek neden 
gelmeditini ıonnuştur • Rum tacir 
İfİ bir az a,ağıdan tutarak Kazım 
efendiyi bir az daha yanına çağır
mış ve polis müdüriyetince num -
rolan zaptedilmiş olan paralan 
memura vermek isterken, saklanan 
taharri memurları meydana çıka
rak vaziyeti te1tbit etmitlerdir .. 

Po1is Kazım efendiye derhal 
işten el çe"thibnit v:e g_ı.çı;ele hak
kında tahkikata baflan11uştır. 

Defferdarlıkta 
Tahkikatın neticesi 
Senelik vergisini az g<fstermek 

için memurlara rişvet teklif eden 
müeuese hakkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. 

MemurJ.ann M6~ssese ile $Ureti 
temaılan ve müessesenin emeline 
muvaffak olmak için kuJlandığı 

mutavaasıt şahıslar hakkındaki ip
tidai tabkikab Defterdar Şefik 8,. 
bizzat kendisi yapmıthr. Tahkika-

. bn ilk safbaıına nazaran ha7J,nenin 
on para hile kaybetmediği anJa-
tılnuşbr. -

Esasen bu müessesenin sui is
t inal yaP.mak istediği zamanında 
lıakr alınmıf ve icapeden tedbir
ler alınarak -sui i istimalin önüne 
geçilmiştir. Şimdi yalnız bu mües
sesenin derecei mes'uliyeti kalmış· 
tır ki bunun tahkık ve tesbiti i~in 
evrakı bir tetkik memuruna tevdi 
ediımiştir. 

gitmekte rncnfaatmız var. Gidc
]im. Ben her şeyi hazırladım. 

Adamlarım haZlr, atlar hazır, 

n~vafe hazır, si1ah1arımız hazır. 

Neye karar veriyorsunuz ? 
- Anlatayım. Mis Beke&td, Simon caicetini yakaladı: 

vapur kaza uıda büyük kıymeti _ Ben ae gidiyorum, dedi. 
haiz bir minyatfü kaybetti. Bu _ Hayır. Gece yola çıkmaya-
minyaturü araytp butmak için hm. Kuçük goller var. Batakhk· 
rıize bir mektup ylzdı. Mektup ı., .,~ Yarın sabah dortte geli
Rollestonun etiae geçlace; eV\tfJli rint. o vakta kadar rabat nhaı 
sizi ortadan blchrard: d<Jinı Ya· uyuyunuz mosyö Simonl 
pura Iİtmeie -.ı.ıı. ~ - Yiroıi din saattir •1•~ 
ned• ....,,, IMIN'1 ._ yola y 11 

çıktı. Şi-.li .. ad,lia ieadi ba· rum. eti..-z ..;,. 
- Yal*Bi*I& aefei .... 

~!..~r ...,.. Möeyö olacı.kbr. 1Jir • dahe uyu,_ ~e •Kurtc:· .. itimat edia. Simoıı .. -ı•P YeN-
medi. l>üfiialjotda.Naeal .W. da - t/1114 .a? 

- ~ ,.... kurt gozü.. 
vabyiin mantıki Qlf"Jfm .,.... ikili. ete t.eniat ilmin.lir. y.,. 
dikkatini ceJbet...._.."? Fabt •t.b plirim möiyi SU.O.. 
Rolleeıon'un bir müc:nm..iir ka-
til olmasına laili ihtimal WJ191i- Sirnoc sesini çıkarmadL Bir 
yordu. kaç günden beri yatandan bu 

-
1 r ti şa meselesi tahkıkabnın 

Anlcaraya İ>aidedileceği hakkm
dalri rivayetler hakkında müddei 
umumi Kenan bey dün bir mu
harrimfae şunlar~ söılemi~tir. 

- " Böyle bir şey ınevzubahs 
degddir ! ,, 

Emanette 
Tal\ ·iınde ~ t ni 

traıın av diı·ekleri 
.1 

Taksim meydanına konulmak 
üzere tramvay şit~ .. eti tarafını-lan 

yeni direkft"r getirtilmiştir. Beheri 
150 liraya şirkete mal ı:;lan ve bi
ner kilo sikletinde bulunan bU di
rekl«!r 12 tanedir. 1'$unlar gayet 
yüksek ve çok şıktır. 

V c~aiti naklh e tarifeleri . 
Şehremaneti , şel;~mizdeki bü

tün vesaiti nakliye şirketlerinin 

tarifelerini tevhit ~tmeğe karar 
, vermiş idi. Bu husuşta tetkikata 
devam oJunmak~dıs. Ancak şeh .. 
rimiz.in coğrafi vaxiye.ti itibari,rje. 
bütüt tarifelerin tevhidine iınkin

o)madığı anlaşılmıŞtıs.:"Yabblii hn- · 
kara ve Avrupa p:ostalariyre bütün 
vesaiti nakliyenin tarifelerin bit
leştirilmeıi esas itibariyle ltarar
laşmıştır. 

Fatilı-Edirnckapn 

Fatih · - Edirnekapu hatbnm 
tek mıntakaya indirilmesi hususun
da şehremaneti tramvay şirketi 

n e z d i n d e yeniden teşebbı.isatta 

bulunmuştur. 

()nar paralar 
Gaz.i köprüsü İÇİi\. vesaiti nak

liyeden alınan onar para resimden , 
geçen hazirandan bu haziran bi
dayetine kadar 270 bjn lira tera
küm etmiştir. .-
Rüsuma ita 
İhsan Rifat bey gçldi 

ltOsumat umum müdürü Ihsan 
Rifat bey dün avdet etmiştir. 

Mumaileyh Türk -İran ve Türk 
Rus gümrük hududunu teftiş eyle
miştir. 

Maltlıemelerde 
15 yaşındaki katil 
Karagümrükte 20 yaşında Ha

mdi namında bir genci öldüren 15 
y<Jtındaki katil Saeidin muhakeme
aiae bugiia aju ceza mat.keme
siade deyam edil~cek ve son şa
hitler dinlenefektir.: 

Balık ruhsatiyesi 
Keyf için balık tutanlara ev

velce 10 kuruş mukabilinde müd
deti bir sene olan bir ruhsatiye 
verilmekte idi. Şimdi bu vesikayı 
almak istiyenlerden 12S kuruş ta
lep edilmekte, ru1ısatiyeiit ballk 
tutanların bunun için kullandıldan 
bütün vesait müsadere ediılmell e 
ve beş mis1i de ce:ıa ahnmaktadrr. 

Y cıncğıni yedi. Bir akşam ga
zete)Sirıc g,_ gezdirdi. ÇOk mühiru 
haberler birbirine girıft olmuştu. 
Iugiliz filosu Part8muth'ta har& 
ketsiz bir haMe kalmı,. Her yer
de bjiyük bir telaj var. Müna..ki" 
lat durmuş. Limanlar kumlarla 
kapanrnıe. Ticaret kalmamış. He, 
yer harabe, açlık, kıtlı~ 1ew •. 
Reşml makarnat tam bir acz 
içinde .. 

Simon geç valm hir parça da
ha uyudu. 

Bir iki saat eonra oda kapsı
jllm çaldığmı lıieseder gibi btdn. 
Kilimin Ustüı;lde ~l .dımJMJ, 
birisi yürüdü. ~ ~ Wr "'-· 
dm üedine etilmif kendisine N· 
kıyor gibi .• Tar.e bir nefes yüzü
nü okpdı ve geceain içinde )>U 
@ölğe geldiAi gibi gitti. 

Simon birden d<>iruldu ve 
elektrik lambasını yaktı. Gölğe 
çıkmı_§tı .. Acaba bu gelen k~rlar
dı~ı kadın JD•ydı? Eğer o ise hôy· 
le karanlıkta ne diye geliyor? 

'\ltıncı istintak dairesince tev
kif olunan Şahin Nuri efendi dün 
müs aotildikçe i tiçvap olunmuş
luı. 

Şahin Nurj ef. yeni ifadesinde et
raflı izahat verrniş ve bir ~uikast 
teşkilatının mevcudiyetini tekrar 
etmiştir. lstiçavap ilerledikçe k bazı 

yeni tevkifat yapılması muhtemel
dir. 

Mütefe,rilf 
Sili' ride i:-ıkan :;ui 

i~4i mali ne imi )? 
Silivride vuku bulan sui isti

'inal tahkik ttmek için vilayet 
mektupçusu fhıdai, polis ikin~ 
şube müdüril Şükrü, •ufus müdU
rü Hilmi beyl~rden miirekkep he
y'et dUn avdet ehniştir • 

Maıhttllinee yapdan ühtilıath&n 
~ufu;s ! işlerinde bir yolsuzluk giı
,UJmeılniştir. 

Y~nız is k l d fleride t.Ri 
~oasuz uklara t6iiıtclilf ~tir. 
Jıu d~ htıthanv t;tr muhacire ve
rilen ~ir mUlkü gıaJWi kanuni bir 
~-.retl' ahp başka lir şahsa Vff::' 
h'lekter, ,h._a~ B\U1\ln için ora
daki .. iskiQ•~-.11v. .ı, ~uraya eıeNt-. 
ed4lfuiŞti" • 

Hey'et, tal\lr,illab hakkpldaki 
ıraporq bu ..eün iknaal edere~ ~i

~iyet ma~a.nuna verecektir. Mes'u
Uyetin ıbahalli ltay-1akama da te
veccüh edip eclemiyeceği, makam& 
vilayetçe yapıJ•cak tetkikattan 
ısonra aolaşıJacakbr. 

Gayri nnibadilleı· 
dün toplandılar 

Gayri mübadiller cemiyeti ida
re bey' eti dün s: bir içtima al<tet
mit~ir. BtJ içtimada Türk - Yunan 
'mi1iakeratınan en son şekli müza
kere ~dilini, ve mukabele bilmisil 
kanunun tatbiki hakkında emir 
geldiği Y~t ittihu olunacak va
ziy;et münakaşa edilmiştir. -
Yeniden bir ~ 
hır~)t yakalandı 
PJisı müdüriyeti hırsızlan biı'er 

bira yanlamak hususundalô faa
liyete devam etmektedir. 

sJı -MA&aat zarfında ikinci şu
be Yjşar, Kirkor ve Corci isiıple
.rinde 1 üç ktşüik bir hırsn kum
opanyaJı dah-t ytkalamışhr. 

· DiJeıı taraftan Paiıgaltı mer
ke:ı.i Zerhull•h ve Zeki , Emln önü 
ınerk~zi Rt=cep, Ayasof.ya merkezi 
Bahileıttin, Uıikapanı merkezi Sıt
kı, B"1şitrtef ı.blerkezi lsmail Yaşar, 
Galat~ •erle~ Oaman, İbrahim, 
Polis ~kı.ei plleei Ek.em ve Fuat 
isimleliııdeki .forsıdan yakalaıiııf
lardır. 

l 2 4 

lar hcmon hemen tcı1ha idi. Bir· 
den sokag,n l«ışeiinpeıı bir 4tıı
vari kafilc~i göründü ve Simon 
ba§larlllaa Antmıyoyu tanıd1. 

Antoyyo, kurt ~mUl Baelul bir 
at~ 4.Uab.l gemini iutmuş, ge1iyor
dtL. Hepsi llijr s,iJah! ı\tlann hey
befori kabarık.. Belli ki nevale ve 
sah •l~r. Aotonyonuıt getir
diği adamt.rı kdtii!ı gibi Meksi
kalJ kovlioylataı. 

itDqll 

...,.-,,;u·y-mıy camaal dedi, mubare
bep lldiyor-.? 
~cevapteldit 
;...,- a_ ne koya ~ alacı, ne 

pol,W, • ..... tması Ohnaysn hiı 
meale~ pliyorur... Bura1arda 

lvalftt h~rd4n ttJılükeli in· 
saIJlıra ~ etDAiyece,ğimiz 
nereden malftm? Hayvanlar için 
de iki günlük yiyecek aldım. işte 
adamlarımız: Btiyük MarL&ni , 
küçük Mazzani! Bunlar ikj kar
deştir. ~nra Foresta. Bir de baba 
Kalker. Sonra da biz jkimiz .. ~ize 

Tabancalı bir 
kadın 

vak'ası oldu 
---

Şakır paşa zade Aliye hanımın 
vak•asına müşabih bir vak'a daha 
oldu. 

Bu yem vak'a şudur: 
Ünkapanında oturan Saliha 

hanım şevdigt bir genç ile evlen
mek istemektedir, ve bu işe o 
gendn de razı olduğu kanaahn
dadır. 

Saliha hanım bu hülyalar peşinde 
iken gencin ba,şka biri ile e.vlenmek 
ıstediğini duymuş ve gence son 
sözlerini söyltfuıek üzere yanına 

gitmiştir 

Saliha hanım yanına bir de ta
banca al ayı unutmamıştır. Saliha 
hanım vaziyeti anlıyrnca stlihanı 
çekmiş ve iki el ateş etmiftlr. 

Çıkan kurşunlar, erkete isabet 
etmeden aeçmiştir. Saliha hamm 
za'b.ta memurları tarahndan yaka
lanmqtır • 

mıt1tır. 

~alı r mı fettış ıuuavinli i 
Mali • mt frttı~ mua\iııli~ıılt" tayin 
t><lılen muJkı, c mektt binin bu st-ne 
.ki mf':zuıılarındaıı Nam k Kemal be1 
va:zıfe ine lıaşlam•:?lır. 
~ Lınuııı şırkctı ınü<lıini Antre-

po hııhrııııı dula si) le liman irketi 
nln u~radı~ı z:ırar hakkıııcı. ııahat 
'nınek uıre Atlkara} ıı ·giden şırket 
mııdurıl Hamdı hey Lugun avdet 
edecf"ktir. 

Feluet sahaaıuda 
HilaHahmer sıhhi imdat heyeti 

Rizey:e varmıştır. Trabzon viJayeti, 
Bayburt h"duduna yaylalara teldi
mit olan' halka yardım etıDekte:lir. 
Bunların, spuhacirlerd~ metmk 
olan Maçka köyüne ni'lqtirilme
lerine çaJışılmaktadır. 

Mahnıut Muhtar paşanın 
nıulıakemesi 

Eskitehirde bulunan Div~ı Ali 
yann toplanaca~br. 

Geçen celsede Mihmut Muhtar 
paıanın vekilleri müruru zaman 
iddiumda bulunmuflar, hazine ve
killeri de müruru ıamamn btanbul 
ticaret mahkeme.inde açılan dava 
ile katedildifini iddia etmiflerdlr. 

Bunun üzerine ticaret llaahke-
me•Nıden buna müteallik doayan• 
relbine ICzum görllmlftG.Pertem
be günkü celaed°e eter geldi ise 
bu dosya tetkik edilecektir. 

Adlive levazım dairesi . 
lstanbulda bulunmakta olan 

adliye levazım dairesi Ankaraya 
nakledilmiştir. 

ıldırını vıırnıak ve 
dağ tu tnıak 

Yazın dağlarda ôolaşanlarda 
görülen iki stbhi an:ıadan bahse 
decegim. Bunlardan biri, yıldırım 
vurmasıdır. Aksi kutuplu elektri
klerin mi.ısadcmesinden ileri gelen 
bu tal>ii arıza, sebebi\e bir çok de
fa elektrik cereyantnın şidaetile, 
yaşayan mahlukat ölürler. Yıldı. 
r11nla vurulmuş adamların ceple
rindeki maden\ şeyler elistikıyet 
kazanır, elbiseleri yanar, bazıları 
da lrnrtulurlar. Bunlarada derhal 
sun'i teneffüs hareketleri yapmalı 
Yüzüne soğuk su serpmeli ve tc:
neffüs lıarekeliai deva•h icra et• 
melidir. 

* * 
Bir de yükseklerde dat tu..baa

sı vardır. Alışmayan adamlar bö
:yle. yüksek dağ tepelerine çıkınca 
evvela bacaktan kıvrılır gibi olur. 
Dizierinde atırlık duyar. Teneffüs
te güçlük ~eker, iş.tihasızlık, şid
detli kalp çarpmtlsı, baş d~nıpesi 
göz kararması, dermansızlık, atız
dan -.alya ırelnıelG bulantı, bsDM, 
burundan kan gelme halleri olur. 
Yilkseğe çıkhkça bu hat fadala-
şır. 

Onun İ\;İn yavaş yavaş çıkmak 
lazımdır. Bilhassa ara yerlerde 
mela vermek faydalı o"Nr. 

Lokman Hakim 

J(av.ga ve cerh 
Haskôyde Hasan ve Davit isi .. 

mlerinde iki kişi kavga etmqle•1 

Hasan, Davidi bıç~a yaralamışbr. 

Kavgalar 
Bir taarruz 

Sabıkalılardan kar ğ a Yusuf 
dün Ga!atada bandırmalı Recep 
isminde birisine taarruz etmişsede 
yakalanmıştır. 

Yangoliilftar 
Beşiktaşta yangın 

Beşiktaşta fbrahim Ethem ve 
Mehmet Ali "ylerin mlştereken 
oturduklan evde evelki pc~ Y•., 
gın ç.ılımış v.e sö.ndüriılmüştür, 

Mehmet Ali bey muhtelif yer
leri11den ııanmııtır. 

Slrkatıer. 
Bir evde hırsızlar 

Kasımpaşada mektep sokağında 
Siıbriye ~a.nınun efy~ını çalan 
Muliarrem ile M . Floranın evine 
pen ıabıkablardan Mehmet y•ka
lumıfbr, 

Kazalar 
i()tomobij kazaları 
1382 nomrolll ot01DObil evlld 

•ece Şl,llı••tle O.vit iamincle bir 
muıevl ı•ela• ~arak hafif su
rette,., .......... 

1878 1'U...W. otQ8lobil Emüa
ötauaden .e,er\en 'börekçi MtfQiaa 
çarpmlf ve hafif --.tte yar.ıaa .. 
maıma •'Vnt •enni9tir .. 

}~i l>iır ölüm 
SiBhtarata elektrik fabrika. 

sı,ed• amele Hilaeyiııtı ~kannıak 
üıere aılihtarata ..ı.Dlnden deni
ze s-irmif, fakat bataklıta sapla
narak boğulup jitmiftir. HaMynin 
cesdi dalgıçla çıkarılacaktır. 
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BaLa Kalker, yeni toprak üze· mış, yanına kim gelirse ilmf iza

rinde araziyi tetkik etmek merakı hata girişiyordu. 
ile kafileye iltihak etmişti. Bir az ilerde bir ~mi enk:aır 

Simon .kumandayı verdi: gordüler. Jı:trafmda karmca gıbi 
- MarıJ insan kaynıyor. Hepsi de gemide 
Yolda Sirnon yam ba§ıncla gi- ne varsa çapula gitmişler. 

<len Antön.yoya ~ordu: Bunları geçti1er. iki buçuk 
- Bu arkadaşlarııi uereden saat kadar yol almışlardı. Sime. 

çıktı? nuu gözlerinde Izahc:lin hayali, 
_Efendim, l~ye filim onu bir mıkınıtis gi.bi biı çölün 

çe\ıirme&e gehlik. lanat iİıim içinde mukJadderatıua doğru ç~· 
kumpaqyaeı ile mukav«W,.,... kiyordu. 

~kıikadan kalkıp geldik. Attı\ soyğuncu alayı yavq 
- flual ~i .-ıa-·.....-ıt.1:ı yavq seyrehn~ beılam!fh. Bir 

lte Jngilterede llebikah "e<,... sanı döneceklai .nda, AatoRro-
dije ·diifüoüf ... UDI~ Pe~ na au geriRıd~ 
la çıktık. Scnm tecziye etilıılk !lerd~ diz üstit oturmuş bir 
• ..... ..ı .. • ,_ ·LI-- · ·ı_ ._.__ adam k.vraeıyer » i-.li)Nmiu. 18"'°°"111 aati.,. antı ... ~,...ı:- Yanı ba~mda da b.ifdj&eri, it-OF 
catız. F akıt Edvur Bolltıstc>nun hakan yüzü balJDumuna dönmii§, 
bit katil olma mı hali i~- hareketsiz yatıyor. Antonyp ile 
yorum. Simon hemen attan indiler. O 

Pualasını yamndaa hjç . ~mı.. tarafa duğru koştı.ılar. 
mayan Simon gidil• ._.. Simon yarahyı görür görmez 
meti tayln ettı ve ut. ~ hayretle ba~rdı: 
yol almap baflad laı - Ay! Wilyam. Lord Bekr-

fildin katili, Ötedeki de CharJie .• 

- HerıOer •La Reiııe Marie,, karma bnjlk ilemin içüade, 
"ap •ruau a.......p çıktdar ve • adtna kurt gözü denilen ve şim
l>u adamlara yolu serbest bırııkı- diye kıdaT lıiç gorm,.diği ve tanı-
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Etmek, eyleınek - - lzmirde bir Lades 
Şu fıkru•da roktanberi seı-nH?· 

mfim, hoflannıadı;tını bir ına.stata 
lıiicunı elmek İslİforu111. 

yangın 

- lzmir, 30 ( A.A) \ 

Eski fekilde 
bir kabine 

-

Harp etmeden 
halled,ecekler 

-

Mısırlılarla 
bir muahede 

- --
Demin, gazete okurken, 

habrıma şu fıkra geldi: 
1'ürl.·çc 1wn11~urkf'11 .. rylf•nwl.-,. 

filini lıiç l.11/!amr nımrıız? ::jli) I<' 
tasan ur (1:i11i:: 

Dün gece sabaha karşı TGrlder 
so1cağ:nd.ıki tütün deposundan Çl· 

kan yangı;ı neticeainde mezkür 
bina kimilen yanm14 •• etrafına 
siraye!;nc meydan veı ilmemiştir. 
Zarar ve z:y.ı:ıın 18' bin lira ra:f
deainde olduğu tahm:n edi!mek
tedir. Tütünlerin ve binanın aigor
talı i>ulundu.,u anla~ılmı.,br. Yangı
nm bir kaza neti_es.ndcn çıktığı 
z~nnolunmal.tadır. 

Paris, 29 [A,A] 
M. Ilriand ın başvekalet ile 

hariciye nazırlığını deruhte etmeıi 
hemen hemen muhakkaktır. M. 
Briand ın mesai arkadaşlannı bu 
akşam M. Dounıergue takdim et
mesi mulıt,meldir. M. Briand ka
bine aUlsının miktanm artırmak 
mümkün olmadığından dolayı mü-

Nankin, 29 [A.AJ 
Nim resmi bir menhadan istih

baı· edildiğine göre milli hükümet 
Çin - Rus jhtilifını muılihr..ne bir 
surette halletmeğe karar \·enniı
ti.,. Tehlükeli mıntakada 20 millik 
bitaraf bir mahal ihdası teklifine 
dair ve cemyicti akvam katibi um
umiliğ:ne hitaben bir nota hazır
lanmaldadır. 

-
Kahire, 30 (A.A] 

.Elehram ırazetesi yazıyor: Mısır 
efkarı umumiyesini temsil eden 
zevattan mürekkep bir heyetin ya-

Adamcağızm biri, twudık· 
larıudan nüfuzlu bir zate 
mürncaatle, ~erıclc•rdeobcri 

intaç edilmeyen i~ inin halli 
iç.in delaletini ri<',a edc~r. O 
muhterem zat te k:n iyycn 
muaYenct ,adiccle bulunur .• 

- llabam .size $e/Ainı t) li.'' r. 
- O ıUlll melit bini ı 1,· mal 

kında lngiltere-Mmr muahede pro
jesini müzakere etmek üzre Lon
drada içtimaa davet edilmesi muh
temeld=r. Bilahare Mahmut paşa 
bu projeyi lngiltere hükumetine 
tevdi edecektir. 

eylt>di. 
- ı flfJllrllll hareket t>\ lnı:e.\İ 

gcrikti. 

- .';e) alıC1t eylemekle İ) i e) • 
ledi11iz. 'te.ss!f olduğunu beyan etmiş, bu 

halin ekseriyetin artmasına bir 
mani teşkil edemiyeceğ:ni söyle
dikten sonra şu söz!eri ilave et
miştir. "Benin k:ıbincm es:ısen ha-

Aı-adan on onbeş gün g~· 
tikt~n sonra. i~ sahibi, bir 
defo sorup soruşturmak iç;n, 
yarduumı vatlt>den zatın zi
yaretine gider: 

- Talıı ilcitı lufzı•) /edim ... 
Çul; gidiırı!.'• ı (gıl mi? • alnk 

bir )UUU: bile bö) k J.oııuşmuz. 
Olsa olsa. ıı rl.çe) i kitoptau Öif.re· 
nmiş bir yabancı :wlıreıı ıu fi'Ji 
istimal cı/er. 

lrl. nda şel&Pr 
;·ııbrikası 

zır bulunuyor. Evvelki şeklini mu
haf..z:ı ediyor. Mesai arkada~ları
nu bu gün tophyacağım. " 

Zürih, 29 }A.A] 
.Jlemleket mu:-ahhasları hazır 

plduğu halde toplanr:uş, şarki 
Asyada hark tehl:ikesi hakkında 
müzakaratta bulunmuştur. 

Berlin, 30 [A.A] 
Sovyet •efareti Rusya- Çin mü

z- keratına Berlinde devam o!una
cağını tekzip ediyor. 

-
ko1niinistlere karşı 

V.yana, 29 [A.A] 

Avusturya komünistleri tara
fından bir Ajuatosta nümayiş ya-

- B«-yt"fNidimiz, der, hi· 
zim mesell·? •• ı\e esl.i zamanlarda, ne bu 

clcL'ircle, Sıbcryanın 1'-'rkıtıtlmı U11· 
nwli yarını adasmm oruılarımı 
kadar, türlcçe konuıulan diyarlar· 
da bıı " eylemek ,, nıaswrı müsta· 
mel değildir. 

Tecrübe kabilinden, hanımlar· 
la göriı,ürlıen .. B) ÜMIİln ,. deyini:. 
/tlulıurem hanımların yüzlerinde. 
hemen, bir istih:a sülümM?mt:si 
belirecektir. Tiirk dilinde, tabii di· 
ide, bu kelime yoktur. Banu ka
tipler uydurmrıılarw; gu,·a tek· 
rardan MJlıınmak ifin, bir lıaç de
fa .. etmelı ~· i hıllannıamak için 
l>eı IA/:u uj4urmu,Lar •.. 

" &111ek ,. varken bu sahte 
"'°*'" lünun ne ? Etmek iki he
celi lnıa, tabii t'fı her kesçe miiJ
tamel bir ma•tardır; "1'.'ylemek,, üç 
laeoeli tıe uzun, gayri tabii ue .ra
lnu tıA-i kitabette kullanılır bir 
Ul-ubedir. Fakat henü; piyasadan 
lıallcmamııur. Çala ıalem ya=ı 
yaz:aıalarınıız, l{azetelerde ve hatta 
lıa11unlarda ve ni.:amnamPlerde, 
billtasıa resmi yaz.ılarda bunu bol 
bol sarf ediyorlar; etmek ) erine 
eylemek dendi mi ·wızınm daha 
katibane olcluğıı :a~ıına kapılı· 
yorlar. 

Bu kelimenin hudut lıar:"i 
edilmui lasım. 

Valdile "limse ,, kelimuinden 
~ka, U!lıe"iira def için bir de 
" ın....,.e ,. kelimui uytlllrıJnnıı· 
ıu. M;;J,ga M~e miMıller hep 
bu ilıi W... ile wıip *1ilnıif1İl". 
Dil 6u yapına IMWneyfı haMıaale· 
ınetli. auı. lhuısa " eyle.ek ,, in 
bapaa. .. 

y aı düinJ. nıii•ınel, lôhin 
lronuıma dJliade kullan:lma,·an 
bir leaylı ltftimelerimis '"'"• fa'ltat 
knlann ı.,,,_; •"'KG tıe /erin
den almneadır. Sırf türltçe olup 
,. .u;,.JuuınM ,.a dilinde kuJ. 
Luulaa bir bu lıelirıteır1İlı ltolntH
ıar. o-11 da 1tırdı pıruiM baltG· 

ı... Diliınisi piirüzkriıeden laır· 

ıarmalıyı~ 

Bu...,. ç4 rai ? M11arifin bir 
emri ile hoaılar me1ttepluaen hu 
14/a /rolaliilirl.. ~er a.ı: hir 
laiın""""' bu ndiceye ı-anrlar. Re
Md daireler de asıdlc tlilrlıat eJe. 
rl.erıe bu kelimedm ıusakl•f"'lf 
ollU'u.s. 

l.ıtluJ.f eıJecetiı.iz nokto Ji. 
lüa tabiiüle ircaMlır. BU fıkri ıii· 
yı.,. «* yuabilir1ek niçin MJllle 
IGıa'adaro, .ıoralti elfdw münıca
at ..wurı? 

--L ~ .. Etmek t•arlc~n '" .y/eme- ., · ,, N c. . 

Tahran, 30 {A.A] 
Ahiren bir Çekoslovak pancar 

ıekeri fol;rikası tarafından Irana 
gönderilmi' olan mütehassıs, ver
m~ oldutu raporda şimali Iranın 
pancar ziraatine müsait olduğunu 
beyan etmit ve teker fabrikası 
tais edilcliji takdirde memleketin 
ihtiyacı temia edildikten başka ih
racat ta yapabileceti mütaliuuıı 
senleyJemiftir. Y apaJan tecrübe
lerden sonra, lranda mısır pamuj'u 
cinsinden pamuk. ziraab da yapı
labileceji anlafaJJIUfbr. Amerika
daa pamuk taaai elde etm•k için 
tefebbüsata l'irifilmiftir. 

Poinl9,are1ıin 

hastalığı 
Parla, 30 [A.A] 

M. Poiac:Meain sıhhi vaziyeti 
biç blr veçbile endişeyi mucip de
jildir. Cerrahi ::ımeliyenin hafta 
nihayetinden evvel yapılacağı sö
yleniyor. 

Paris 30 [A.A] 
Profesör Maryonun perşembe 

pnü M. Poincareye bir ameliyat 
yapacatı söyleniyor. 

1 Ağustos için 
hazırlıklar 

Paria, 30 (A.A) 
3ir Aj'uatos münasebetiyle hü-

kümet 11111 ... a m•u• yollarda 
.J.y, .... , .......... kat'i su-
.... ..... .,.,.. ç.,,... ~ 
tWal İhllJe mataf. laalriimet me
murlanaa .._.. eelııir " .. delete 
milat.it her hareket teaiiL edile
cek. earebi .._ayiıçiieria bepm 
hudut haricine ç.ıkanlacakbr. 

BrGJuel, 30 [A.AJ 
Ubr BelFk 1"uete.iae nuar

Verviyecle yapalaa t.JJare fellli
ifncle nGma)'İf yapmak ~ia lnacl• 
du pçmete te~t.Gs eden MO 
Alman lcoaaOnistinia b. luueketine 
..- olaak lfia Veniye ve Spa 
jaa4 _____ ,........... ilatif~ 

b...ı ......... r. Nlaa.yiffiler pri 
temlmiftir· ----
Vollngplanı ve Raı 

Leaclra, 29 [A.AJ R.,._ Ai•- iatiWMar ..u,..r; 
La Ha,. tıualrat kon ........ iki 
~ Mfrlld ~la Wr ._••nr 
nr4w. Bu tubet.den WrW Younır 
plJt11••n malt ciheti ile ve ltütlıı 
tamirat m...aeleri ile, clit.-i de 
arul dlaeti ile WU.U• Renin 
brhl,-i ve Wr ls.onı:n>l koa~nu 
teiW ••ılan ile .... eclecelrtir. 

Par:s, 29 [A.A] 
M. Herriot M. Eriand ile göş

tükten sonra Lyon belediye reis-
liğinin işlerinin çokluğundan dolayı 
yalnız: meclise memur olmakla ik
tifa edeceğini söylemittir. Radikal
ler ile Sosyalistler yeni kabineye 
iftirakten imtina e •• nitlerdir. 

Paris, 29 [A.AJ 
Radikal gnıpu bGkiimet lehin

de rey Yermemetc karar vermi.t
tir. Muhalefet ve ya istinkif flk
lanndan birinin tercihi yana görii
tülecektir. 

Paria, 29 [A.A) 
HükGmet beyannamesini oku

duktan 90Dra umumi siyaset hak .. 
kmda bir milzakere cereyan eyle
yecektir. Beyanname pek kısa ola
cak ve hemen münhasıran harici 
siyasetten bahsedecektir. M. Briand 
verriJerde tenzilat ve Alsas Lo • 
rende af ilim hakkındaki kanun 
liyihalanna dair müzakere cere -
yanına mümanaat edecektir. Bun
dan •onra parlamentonun içtima 
devresinin nihayet bulduAunu bil
direcektir. 

P~ris, 29 [A.A) 
M. Briand, kabinede hiç bir 

deği.çiklik olmadağını saat on altı
ya çeyrek geçe teyit etmiştir. 

Parla, 29 [A.A) 
Nazırlar, M. Birand ile mü.fa. 

vere etmek için saat 17 ele ıeI
m~lerdir. Meclisler Ça,..amba p
nG içtima da•et edUecektir. 

p.n.. 30 ~A) 
Gazeteler M. Poiac:aft hariç of-. 

dutu halde iktidar muidine selen 
Poincare lcabinuillİa WDtaua ..._ 
ricf mlzakerat icruiyle mlkellef 
olaeatmı teb)'ia etmektedir. Gae
telerba bir çop yeni hey'tl La Hey 
lcahiaesi diye anlatbnıiakt.cbr. 

P.n.. 18 (AA) 
Radikal fırka.. MkGanete ifti

ralı etmefi reclcle,ı.ditimıden M. 
Herriot ile M, Daladier aezuet 
kabu1Cln4ea imtina etmi.tlenlir • 

PaN, 31 (A.A) 
On ildaci ~- lcabiDeai ~ 

Wr ftldt elralllyette kaimaimf ol.o 
.. ..ı.ıı Poineare lc.abinesindeld 
DUarlardaa mlreldcep olarak tqe
lddU etmittir. Yeai 1ıaı..-. ,..,.. 
.c •elialerde a,pati ,.Oeut edeeel .. 

Rekor haatahgı 

pılması lehinde dün tertip edilen 
bir içtimada nutuk irat eden çek 

Bir kadın rekor kırdı 
komünist meb'uslardan Smerda 
zabtta tarafından tevkif edilmittir. 

Le Bourget, 29 (A.A) 
Havzada llıdam 

Ayyaş babasını 

öldüren oğul 

Maryse Baatie, 40 beyFr ku•
vetinde tek satıhla bir tanare ile 
26 ciakika uçmUf ve bu 1Wetle 
cihan icadın mulca.-met rekorunu 
kumlfbr. Duadan evellci rekorun 
uhibi Miss Smith idi ve 26 saat 
24 dakilcadan ibaret buhmuyordu. 

Kiifü telgraflar 
Süva (Fici adaları), 30 (A.AI -

Tongadaki lngiliz konsolosu Tonga 
tak m ada!anndan Miafoou adasında 
bürkini bir indifa vuku Lulmuş ol
duğunu bildir111i~1ir. Konsolos, kasa· 
b3nm harap olmu~ olduğunu fıılcat 
nufusça zayiat olmadığ m bildir· 
mektedir. 

* M:ı)ııııs, 30 (A.AI - Burada 
bir i~:ial vuku buhnu'i, 3 kişi ağır 
suretle yaralanmıştır. Zarar \e hllsar 
pek çoktur. 

·X- Mıırsil)a, 29 IA.AJ 9 Yol· 
cu} u hamil olduğu halde Romad:ın 
lıııı ek~t eden Sovy et !:!}) aresi saat 
11 5) de Marsilya) a ~elmiş, 14 du 
25' geçe Lc.n Jrsya gitını~tir. * Le Hurje, 30 IA.AI - ton· 
draya gitmtk uırc Romadan ge)t!n 
Sovyet tayyaresi N~vres eivar.nda 
mttkınesi sakatlanarak )ere inmi~tir. 
Tayyarenin ı;()külmesi icap etmek· 
ledir. 9 Yokunun h~psi sağ ve 
ealit11dir • * Calcutta. 29 {A.A) - Hafta· 
da 60 saat meMi aleyhinde keneYir 
)pıikhaneleri tarafından yapdmtt 
olaıı grev teveMıi eımektedu. 4 
Fabrikanın p:ıtronları ameleye yol 
verm,.~ knrar veımitlerdir. 

* Valdeaburg (Silf'zyada) , 30 
[A.A 1 - Bır madf"n ku) usunda diln 
saat Of' Jvkmda grizu i~tial etm_i~ 
tir. 23 Amele telef olmuş, on ıkı 
işçi de .ağır surette; ) arıılanmı _tır. 

·>E- Londra, 30 fA.AI - Baj,ekil 
M. MacdooaJ, bahriJ e nezareti bi· 
rinei airil lordu, je• eral Uawes ve 
M. Gibson bdri bir itilif hakk oda 
bqvekilet daire9inde toplanın şiar, 
müzekeratta bulunmatlardır. 

* Belgrad, 30 IA.AI - Yuıros· 
Javya Pirot mukuelesinin mefsuh 
oldu~u:ıu ilin etınİ§tİr. 

21 Temmuz 

Havzanı::ı ikinci derece zenfİD
lerinden Haca Must.afa buiıditile 
maruf bir adamdı. otlu Seui 
efendi ise sefih, ayyaf, Juaa...a..z 
elbual babUID& taban tabana zıt 
bir tab'a malikti. Ba yizdea, lrir 
türlii babuile •eçinemez, her ft· 

eilede kavwa ederdi. Bu lcavıalar 
aade ciille detil. sopa ile yapabr: 

baba hastalandıkça ne zaman p
bereceği bu hayırlı oj'ul tarafın
dan sorulurdu. 

Bir kaç ay evel babasının ft• 

f atile aerbeat kal- Seuyi .efendi 
ayyatlatım bir bt daha artlrmıf , 
küçük oğlu Nazımla tertip ettiti 
rakı partilerini sıklattırmışh. Bir 

taraftan da •mlilc, akanm akça 
ile mübadeleyi kafasına uyıun en 
rahat bir iş edinmifti. Baba ojul 

rakı sofrasında,. Silih çekmek, 
ktlfretmek tabiab saniyeleri hGk
mGncle i~L Nihay/t din pce Se
zai efe.dinin pıçalda oklana hl
cum .ebluii. k...U ~ netice
lenmiftir. 

Oda içiade ... ,.tuu teWGlcecle 
wören Nazım tabancuını çelcmif, 
atef etmiştir. Atılan dört kurfun 

temamen isabet ettiJiaden ~DÇ 
baba derhal almqtir. Bu l'örilme
mİf ailenia baba katili vak'aya mü-

teakip derhal ubataya temm nl
mllfblr. 

Tütün zürraı 

Beyefendi, hemen gülüm
seyerek sözünü keser: 

- Akhmda! .. 

Aradaa birkaç hafta ge
~ •• Adamcağız, bir kere 
daha yoklamak 8zere ziya
retine gider. Fakat, muhte
rem zat, eormağa hacet bı
rakmadan tekrarlar: 

- Aklımda!.. 

Bu " Aklımda ,, nakaratı, 
böyle yedi ıekiz ay de{am et
tikten 80IU'a, giiniin lairia~ 
IMlamcağia yiae: · 

-· Aklamda! •• 

Cevahaaı alıaea: 

- ilahi Beyfendi, der, bl
aim İf, artık ifliktea çıktı, 
lidea oldu! •• 

Onun gibi, Bizim: "Lutfen 
hallediniz,, diye bilmem kaç 
yıl evel komisyona havale 
ettiğimiz meıhur mübadele 
İfİ de, artık işlikten çıktı, 
lidese döndii •• 

Senelerdenberi, Hariciye 
vekilimizin aklında bu, ko
misyon reielnia akluada ~ 
müadiHeria akbada IMa, 
malıarrirlerin aklıada iMi, 
Tfirlderln d.lında ha, Ya
nanblana aklmda Jta_ 

Ve muleeef, aylar, yallar 
geçtikçe, bu lacte. oyunu .. 
her iki ta ... f alıpyor.. Ne 
yapıp yapıp bir an evel: 

- UcleeL. 
Demeli, hakkımlZI alm• 

byıs ... 
Yıuuf Ziya 

Herkes evinde 
buz 

imal edemezmi? --
Buz lahl.an .... e•ımetine at 

oldutandaa IMız INlhtı 41a .. e 
tin 111•ralcabe.ı att.41a ... ,... •
rafından yapalayor. 

Bir tahsil memuru 
aleyhine şikayet 

~~« ııe ingütere 
LoPdr-. 2' [A.AJ 

M edeni Alemde yaai bir b..
taldı tGrecli : Rekor ill• ! 

~ relJor lwrbulanaua id.tiRiti 
hatuJu, .tahj.& tu~ 
awıın kwtuldujwıa fiph e kalma
yacak. Fakat ltu hastahtın alda 
dardur.aa bazı W.ı da var: 

Anupada, halka bu tarzda na-
4ihatlar nrilirJPif. Fa.kat tene o 
Av.,.,..a. .postalaanenin mihr6 
puhuı lstihule belki olpnuaaz cle
Je ..ahrii apıca z.arfın temiz bir 

TGtGn ahcaJannclan &ürraın çe
ktltüıi saymalcla bitlreaaeyiz. Şu 
pnlerde bir ecne~t ku•panymun 
memurlan lclylerden tGtin müba
yaa ecliyer. K6yHiler filııiyet edi
yorlar, diyorlar lci: .. Oç AJ e.el 
bu memlU'lar klycle tütGnlerimlzi 

prclGler. Herkea bet lirayı l'CÇllle

JeD fiatlarla maluaı satb. Kaparo
laruu verdi. Şimdi it tesellüm mu
amel••iıa• pJiace "yetil tiitiialer 
PmrlııtUlllZa tlahtl defilclir, bun
dan bqka 0

'0 lS tenzilit yapmah
suuz" diyorlar. Malı teslim etmez
selc lllacakb bizi 11kaftal'l)'OI'. Baı
ka ahcı da yok f" 

Emaaet memurlara, bu ....._ 
binaen hufı;..r m•h..... buz 
imal edaa makineleria Naliyet.ini 
menet.at n im bY .. dineleri 
millaürle~. 

Eminönü maliye tah:ı1iJ şube3İ 
iki n11111ara1ı tahakkuk memuru 
llıırıit B. hakkmda müddei umu
llıiliie .bir müracaat rnki oJmuş
tur. 8u miirac.aata gore, Haınit 
B. bazı türk ticart'thanelerirıe 
kar§ı gayri kanuul muameleler 
Yapıyor ve bu bareketleı:iain p 
~ri kanuni <Jlduğuau k(!f)diıiııe 
ihtar etmek isteyenleri tahkir eJ• 
liJormuş. Bunlardan h~ka hu 
.._ur saata ~ haricinde dc
f1ıerJeri k<>ntrel etmek yesileeile 
ticaretbanelere müutcaat ediyor 
~ Dıüessese sabip!erini ;.mirane 

vaz'iyetle tazyık edlyormu~. 
Müddei umumilik bu memur ha
kkuıdaki istidayı , memunn kn· 
n~n~na tevfikan vilayete guoder· 
IQıttir. Aidiyeti baseh;yle hu me 
nıur hakkmdaki tahkikatı Defte· 
rdal'lık a acak ve evrakı mc· 

Paıieteki Sovyet .tiri, fil D.ov
ıal«lski ~ DUln M. Hen
denon ile ifl.echa sonra sörit
mD,ter. Nqredilen resmi bir teb
litde .tfikabn 1arı• _.at devam 
~ ua snemleket arasındaki 
e.b~babn dostane surette fikir 
:.tiline me..u tefkil .ttitİ hiWi
ftliJor• iL Henllenon ile il. 0..-
•..ıü JaüWmetlerİllİ1I aoktai ... !-..,.. birbirine iula ebniflenljr. 

$o.yet sefiri, hu mlltkattan hl
w.etiai ~ •cettm, ,_.a 
,..._ ~-- ...... l-a-.tni 
,..ıc1e~ p,~ ijmjcifp.de b~~-
4ytuau M. Ht;Ddusona söylemlftil'· 

Zehirli gaz Jileleri 
Bellin, 2' 'fA.AJ 

BW .,..- p1..- fffiier~ 
eırl'sancla 16mOlmüf ve 
w:ıziaib clolu bir ç~k tife bulmu~ 
ludlr Toprak kaialclııtı ~ bır 
koç life pad.-••f, lrii)ııük bir ~
k ye heyecMl uyancluuıtbr. Cı
v:..C.a but...anlar tfcldetli surette 
rala-.Z o&.Uflarclar. 

Ciazet 41 fos, yabu& o usa 

,M~l.i din ıelen fU teı.rafı 
okuyun: 

Sain Louis, ]O ~ 
S.U.t Lotais tanaresi hali •

yranına devam etmektedir. Tay-
yal'e • aaatt~ beri uçmaltta 91-
11p ltu •uretle eski rekoru 150 sa
•ltan .fazla Wr mMdet ~ 
sureijle lur...lfbr. 

400 ... tt Yani tpa 17 8"'• ha
va41a! ~ laAla ça~. 

Btzdef' de on• n-ıtt.a: p -ı. iW..i timdi ille~ 
zadlarında mÜr•elGn ileylere 

baD akıllar veriyor: Zarflara ~ 
bt• ........ da h0ta ..... baza 

ADUlf nuihatm J 
Meseli: .. Ke.pera-., .r~ 

diyor. "Rakı zehirdir,. diyor ... Pa .. 
rayı aaklama, iflet r " tliyor. v. s. 

Sise ele WS.Jle nuihath hir 
zarf ıeWi. Fakat bu zarfın hufi 
poatahan-.ye ve bufi tarihte .e
rildi anlamak için poatalaaae-

tarafına da olcunalcJı surette basar
lar • Biz postahaneye alal ve na
sihat ~ermek istemiyoruz amma, 
Avrupadaki fU usulü de tatbik 

ebe Çüakü posta mihrün ve üstü
ndeki tarihin ehemiyetiai o bizdeq 
iyi bilir. 

Merhamet B üyjik AdaD1n her aokajında 
bir levlaa: .. Açıkta denize 

ıia1emez f,. Çok iyi f Y ahuz Ada
da detU, lnaabulua Jaer tarafuMla, 
~kta cl~ze ~~ eıapet 
menetti. Allah ebik ebae.U., ace-
mi Ji,ireçler çok f Ufu orta denize 
sirerlene bftr bifti. elulleeeldıer. 
&.._. bu merluam...._ 4~ 
tettkkOr ederiz. Fakat fU mGtJaif 
11aaklarda bir u seriillemek lçia 
deniz hanıamı araJIP ta INdama-
yan bGtün Istanbullulara da mer .. 
hamet ebeydi, ne olurcla ? 

Yeni antrepolar açılacak 
Antrepo buhramm izale ede .. 

cek tedabiri ittilau etmek bere 
tefekkül eden komisyon db lb..a 
beyin riyasetinde toplanmıf ve 

Ticaret dünyanın her tarafında 
bir an ve talep kaidesine göre 
yürür. Ecnebiler tGtanümOz ipn 
fil ~attan noksan ahyorlar c:U,e
meyecejimiz sibi niçin bu ka4ar 
difük fiatlara malımı~ sabyoruz
da deyemecetfz yabm& ticarette 
ıenotler, bonolar kadar kıyınetlJ 
ve ..hemmiyetli olu "'.&" in IMı 
b4ar Jaiçıe iamai o•u -fiifUren fir
m~ ~ Wr sebep tefk.il 
etmez. a. tlecar lm•aine ıiraait 
..... ~ ~ll•GD verdlji bir 
tek w.. .......... • sahteklr" !. .• 

Kazım 

Saray burnu ihtilaf 1 

.s&raybumu parkı dolayısile 
Deftenlulılcia Şehremaneti araıında 
•'•ıt oı.a dava tlenm etmekte
dir. 

Defterdarhk, hükumet bur .. na 
balkın iatifdui için Emanete ver

mittir.Halbuki EmanetSaraybumuau 
kir wetirir birhale sokmuf, kiraya 
verthni.ftir. 

Bu maksatla emanet memudan 
Perapalu oteliacle buz imal edilen 

b i r maklaenin mevcudiyetinden 
haberdar olmuflar, otele airerelc 
makiıaeyi mGhürlemitlerdir. Otel 
sahibi Misbah B. otelindelti maki
- ile imal edilen buzun ,.._ 
otel ihtiyacı lçln oldujupu, laariee 
Luz •atıp yapalınacbpıı, bu i~
la hu•usi mahiyette yapti.,. .... 
buzun men'ine emaaetİll Jaakkı 

olmıtdığını iddia etmif, fakat !11111· 

ııet Misbah beyin bu Dolmııi ~
nm kal:nal etnaqtlr • 

Misbah 8. fehnm..-li .,..__ 
ne dava açmafbr. S. Aft le 
emanetin bu imal ve Ab .. Jaü. 
laadaki v.-lyeti de ...WSeme ka
rarile tespit ecWecektir. -

Vili etler mecellesi 
• 

DahiHye .-ekjJeti, umum maball 
ifler mldlrllltG tarafnadan 80D 

bahara dofru her YllAyetin tabii, 
i ·m.ı, zirai Yad etbıi 



ınet 
Bütün teşkilatçılığına rağmen kabile 
ihtilafları Muhammedi çok yoruyordu. 

Kemalettin Şükrü 
/1'arihçi "Emil• ~en/fhem,. in kitabından nakledilmiftir.J 

Muhammedin sevdiği şeyleri 

yazarken at, deve ve hayvanlara 
kartı olan merhamet ve muhabbe
tini bilhaaaa zikretmek lazımdır. 
M .. ır ve yemen kıralları bile Mu
hammedi bu zevkını bildikleri iç
in biri beyaz bir kutu, diğeri de 
gijzel bir at göndermişti. 

Muhammedin yirmi devesi var
dı. Bunlann onunu münavebe ile 
meraya gönderi diğer onu 
zevcelerinin evlerinin yanında kalır
dı. Tam manaa ile bir insan, bir 
insanı kamil olan Peygamber hiç 
kiwsenin kalbini kırmayacak ka
dar da ince ruhlu idi. 

Kendi oda.anı bizzat kendi sü
pürdüğü, elbiae ve ayakkaplarını 

kendi yamadıjı, hırkasının kolu 
ile alının terini sildiği, koyunları 

sağdığı çok yaki olurdu. 
O, bir hükümdar gibi nafizdi. 

Fakat kendisine hükümdar mua
melesi yapılmasını istemezdi,, Ben 
de herkes gibi bir insanım. 

Hepimizin hükOmdarı bir tane 
dir. O da Allahbr derdi.,, Ne saray, 
ne ihtişam, ne de nanrlan vardı. 
Bir kaç mütavir ve kitip ile ida
rei umur eylerdi. 

Medineye geldikten pek u son
ra bqlayan din harplan onu çok 
mefgul etti. Bu meşguliyeti ara
aında bile içtimai ve idari teşki

latçıhtındaki kabiliyet ve kudretini 
ghtermiştir. 

• • • Medineliler, ilk pnlerin hara-
retli te'airi zail olduktan sonra 
Muhammede mn,kilit çıkardılar. 

Hepsi değil.. MüaUiman olmamıf 

olanlar. yabudilerle yavAf yavaş 
uyuttular. Onlarla beraber müs
IGmanhk ve Muhammet hakkında 

miktla propagandalara başladılar. 

'!NtGa 1ru feaat hnldaklanaı çevi
nn ve Muhammedi ( MGnafikha ) 
dediti zümreyi harekete .ıetiren 
Medineli Hazareç kabilesi reisi 
Aptullah idi. 

Aptullab, kendi nüfuz ve ka-
. bilesinift k•vvetine güveniyor ve 

daha Muhammet Mekkeden hic
ret etmezden evel kendisini Me
dinenin hükümdan ilan ettirmek 
sevdasını güdüyordu. 

Muhammedin gelmesi ve bir
den biı;e nüfuz kazanması Aptul
lahın ümitlerini söndürdü ve bu 
sebeplerdir ki kendi taraftarları 

ile b~raber yahudilere iltihak etti. 
Muhammet bir gün bazı mü

minler-le beraber bir içtimadan ge
liyordu. 

Peygamber merkebe binmişti. 
Yolda bir takım yahudilere ve 
bunlann arasında da Aptullaha 
raageldi. 

Aptullah: 

- Önümüzden geçme 1 dedi. 
Menrebiıain kaldırdığı tozlar vP. 
merkebin kôkuau bizi rahatsız edi

JO". 

Muhammet sesini çıkarmadı. 
Fakat mü'minlerden biri: 

- Ya Aptullah 1 dedi. Allahın 
resulünün merkebi senden daha 
temiz ve daha güzel kokuludur. 

Bunun üzerine her iki tarafta 
kavga başladı, küfürü sille, tokat 
tekme yumruk takip etti. .-

Muhammet merkebinden inmiş 
kemali sükünetle Allahtan, kuran
dan, sulh ve sükun içinde yaşa
maktan bahsediyordu. 

Fakat sözlerini kimse dinleyen 
olmadı. 

Ancak peyganberin kazanmış 
olduğu çetin harplerin, büyük mu
zaffariyetlerin te'siri altında ki 
medinelilerden evelce müslüman
lığı kabul etmemiş olanlar kerhen 
müslüman oldular. 

Bunlan islamiyeti böyle zahi
ren kabulleri bilahare büyük mür
şidin eserine çok zararlar yapınış
br. 

Medine de Muhhammet ile be
raber gelen, beraber çalışan mu-
hacirine karşı Ensann muhasım 
vaziyet almaları işte hep bu ıhti
ras eserlerinin kök salmasmdan 
dotmuttur. 

Muhammet btifün idare kabili
yetine, teşkilatçılığına rağmen za
man zaman zuhur eden kabile ih
tiliflannı hal için çok aıkınb çek
miştir. Çünkü arap, serazat ruhlu 
hiç zapb rapta tahammül etmeyen 
bir kavimdi. 

(Bitmedi) 
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Tulu 

4.46 

9,11 

Kandehar 6şokDaıro 
Yazan: Conte de Gobine3 u 

Babam Aptul1ah Handır. Pre· 
llS •azretterinin mukarribinincJen 
okh.tgunu bilirsiniz. 

Demek ki Muhsiııi kurtaran, 
yn.Jnız irsen düşman bir ırktan 
c.irğil, keadi siilaİesini mema· 
met~izce doğrayan bir adamın da 
oğlu idi. 

Mehmet beyin oğlu, bir an 
~irt badm!den kurtulduğunu zan

nederken >karşısında dikilen in tİ· 
kamcı tehlükenin ihdas ettiği . ye
ni vaziyeti de hemen kavrayıver · 
mişti. 

Bu adam şimdi oradan wder· 
se ne olaca k? bene 

,;_ ......... 411 ... 

ve arkasındaki katli çetesi.ıin 
eline düşmeyecek mi? 

Ortalık artık iyiden iyiye ağar
mıştL Gecenin istifade edilcce le 
kaıanlığı kalmamıştı. Zaten ora· 
da daha ?A ad& dunı df 

müsait vakıt. ta yoktu. Ekber ha
nın himayesin~ iltica ederse, on

dan hfü iyetini nas1J saklayabilir. 
Cemilenin aziz ba:;;ı için }&lan 
süyle.se hile, bir kim olduğu 
meydana çıkarsa bu sefer ü1ümü-

n penç"si, yakasını biç te salver
mezdi. Osman bey 11H1bakkak 
Ekber hana iltica eden tlf gen· 
cin kim olduklannı muhakkak 
ifşa edecekti. O zamal.l Ekber 

d 
1 ' 

ken ini de,. Cemile} i de öldüre-
cek, sonra bu öldürdüğü adama 
bir al~ak nazari1e bakacak .. 

Muhsin başını dandüren bu 
bin bir m~ilihaza içinde Cemile
ye b<tktı. Genç kızın yüzünde 
mai;ur bir tebessüm vardı. Her 

şeyi gilze alr. ak için insana ilahi 
kuvvet ve cesare~i veren sihirli 
kaynak gibi, Ce:nilenin tebess-
ümü t.!uhsiue şu st>zleri sö Jetti: 
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Dün Anadolu, Trak yadan 
gelen zahire ve hububat. 

lstaobul Ticaret boraaaının ila
nına nazaran Anadoludan: Buğdaır 
S, Mıaır 1 vagon, 

Trakyadan: Çavdar S vırgod, 
denizde buzday 740, un 150 çuval 
afyon 6 sandık, tiftik 73, yapağı 
114 Balya. 

Ecnebiden : Buğday 847 ton, 
un 100, Mısır 2312 çuval, yapağı 
40 balye gelmiştir. 

Memaliki ecnebiyeye tiftik 1~ 
yapağı 250 balya gitmiştir. 1 

Diinkii hububat v:~ za· 
hire fiat ve piyasası 

Afyon : Sntıcılar yüksek fiat 
istemek.e iseler de fiatlar eski 
vaziyetini muhafaza ediyor. Sab.;. 
lan 340 o!<ka Malatya , Bolu, Hacı 
köy mal.an 33 ili 39 liradan mu+ 
amel-e gfümüştür. 

Y apag: S8CO okka 70 l.uru:Jt 
tan yatak yünü Satılmıştir, mal 
mevcudu azalmaktadır: 

Tiftilc: Piyasa gevşek ve iş 
olmuyor Ankara mnlı 180 l:uruQa 
arz edilmiş müşteri bulamamıştır. 
700 okka 235 kuruştan Oghik sa -
tılmıştır. 

Bugday: Piyasa bir az düşkün. 
dür alıcı yoktur. Yumqak ıs toa 
18 kurut 2S pataClan sertler 63 1/2 

han. Bu d;,·arda onun şanın) 
" 

duymayan var mı? Başım ın üsti.i· 

ne nzattı~ın himaye kotunu geılt 
çek'mef Beni balfanın yanına gü· 

tür, o~ada, ikiuize her şeyi soyld 
yeceğııu. 1 

Ekber han rnm·afakat etti. 
Muhsinle cemile halaskarın atı 

yamnda yüriidüler ve Muradiye 
liler, ort~armda muhafaza ettik· 

1eri iki Alımediyeli old&Jğu .fıald~ 
yürüdü1er. Pazarl.ıtrı geçtiler, hüyt 
Ka1eye: ıvardı1ar. Kapı gıcırdaya~: 
:ra,k açtldı. Askerler, hizmetçiler~ ' 

neva})tar, maiyet erkanı kaı:~ıy' 

-geldiler. Kafile. kim olduklar} 
1 

bilinme1en biri kız biri erke~ 

iki yabancı He Aptullah hanırl 
sarayına girmiş bulunuyorlardı. 1 

Ekber, bü1uci esirlerden biri~ 

ne iki kelimelik bir emir verdi 

Esir içeriye seğirtti. Ekber han 

aslu mesebine yakışan bir azame

tle atından inerken, esir, yanında 

ton 16 kuru' 30 paradan 17 ku
rut 30 paraya kadar satılmışbr. 

Un: Pıyaaa ırevşektir, yumuşak 
72 kiloluk 1280 den 1400 kuruşa, 
sert, 1245 den 1300 kuruşa satıl
mıştır. 

Çavdar: Piyasa hararetli değil
dir 36 ton mal \14 kuruştan satıl
mıştır: 

Mısır: Sabş olmamışsada talep 
vardır, stok azdır fiat 15 1/2 kuru
ştur Varnadan gelen mısırlar evl
ce .satı\pnşhr' 

Atpjı: 180 ton Mersin mali 9 
karuş 3t) paradan 10 kuruş S pa
raya satılmıştır; piyasada sağlam 
talep vadır: 

Afyon karah"sar borsasında ye
ni 4fyon mahsulu 40 liraya satıl

m•~tır. 

Ecnebi P.iyasc...laruıda 
Hutlar 

Lonra 29 - 1 • 929 Manitoba 3 
11umara korteri 62 Şilin 6 Pens 
okkası 18 kuruş 65 9-10 s.sntim. 
tNnaır;a kor.teri SO Şilin 6 pens 
ökkası 15 kuruş 7 1-10 santim. 
Mısır bplata korteri 38 Şilin 
1 1-! p en s o'kkast 11 kuru ş 
38 1/S"1Santim. Keten tohumu 19 

hürmetle selamlayarak. kendisi· 

ni harem dairesJsıe gotürMeğini 

S(.) ledi. Bu katlar ye1·inJe ve mü

na~ip haşka ni r f<'klfr om~ıdı. 
Muhsin, bir i~aretle, genç krz a 

da\cli kabul etmesini anlattı. 'Ce

mile de hareme giden -basık bir 

kşpıya doğru yürümek üzre iken, 

Muhsin birdenhire ~tini tuttu. 

Basık kapının örtü üııü .açan 
hizmetçi kızın koltarı altııında-q 

ikisi birden hareme dahil CJMu;o 
lar. Şimdi ·Muhsin cemileyi SÜ• 

rükleyeı:ek ~oşuyo~u-- Böyle koşa 
1'.0şa her tarafı nadide çwçeklelte 
bezenmiş biT küçük bahçeyi ~ç· 

tHer, fıskı}'esinden şeffaf bir ince 

kamış gibi su fışkıran, her tarafı 
mermer bir havuza doleştılar, üç 
kedemeli bir merdiveni çıkarak, 

karşılsmna gelen kapının nefti 

kacHfeden perdesini .açtılar. Şim· 

di geniş bir salona girmiş bulu· 
nuyMlardr. Bir köşede sedirleriq 

Bu hU:ftaki deııiz yarışları 

Y arıılar111llce111m 
olacaga benıbror 

Beykozda bu cuma Y.apılacak 
d niz yanşlarından baluetmistik. 

Yarışların imkan dahilinde mu
ntazam olması için çalıfan hey'eti 
tertibiyenin yaptığı talimatnameyi 
aynen neşrediyoruz. 

Talilnatname 
1 - Her yarış için hazırlığa 

baş1amak üzere beş dakılca evvel 
hakem dubasından yarışın nevi 
ilan olunur. · 

2 - Yanşa hareket emri tüf
enk endahh suretiyle verilir. 

3 - Yarış porğramında mün
deriç evkata tamamen riayet edi
lece inden iıni harekette rnevkii
nde bulunanlar yanşa kabul edil-
mezler. 

4 - Bilumum merakip yarıç 
esna&ında dur mevk~lerinde bulu
lunan alametlere dokunmıyacaktır. 

5 - r.1er:ıkibin yek~iğerine 
temas ctm'.!.si, önde bulunan me
rakibin arkadakine mani olması, 
arkadan yetişenlerin öndekilerin 
!ı:üreklerine çap~•İZ vermesi mem
nu ve yarış harid edilmesini mu
ciptir. 

6 - Kıısten veya teseyyüben 
yel;diğcrine çapariz veren önde 
bulunan merakibin arkadaki.le 
mani olmak üzre dümen kıran, 
alimetleri devrederken öndeki te
kne devr için dümen l..nmadan 
Lendisine yetişmekte olan İçeri
dekine yol vermiyerek dümen kı
rup temasa sebebiyet verenler me
n'i mu::;ade~c nizamnamesi muci
bince yarış hukukununu kaybeder
ler. 

7 - l-!er yarn;a iştirakten evel 
hakem he:-/etini ihtar mecburidir. 
Mükafatlar her yarışı müt~a!tip 
hakem clubasın~a tevzi edilecektir. 

8 - Her yanş hakkındaki mu

karrerat o yanşı müteakip verilir. 
Hakemin evamir ve mulcarreratı 
kat'idir. 

9 - Berabere kalınan yarışlar
da ku)Opler için denizeilik heye
tinin diğerleri için hey'eti tertibi
yenin karanna bağlı<!ır. 

10 - Bir yanşa yalnız bir te
kne iMtirak eder ve yahut yanşa 
iştirak eden bir tekne kalırsa ya
nş hukukuna nail olabilmek için 
tek kalan teknenin sahayı tema
men do!a1ması icap eder. 

ıslerlin 7 şilin 7 p '.lS okkası 25 
k:..ıruş 2 santim. Buğday fiatlnrı 
eskisine nispetle daha sağlamdır. 
Avrupa kıt'ası mal almaktadır. Şi
kago borsasında satış yapılmak
tadır. 

Şikago Hart Vinter 2 numaı a 
141 :: E sent buşeli temmuz te .;!i
mi o~{kası 13 kur ş 87 santim. 

Va:-na: yu~uşak 77 sıklet % 2 
çavd.-r 0o 2 analiz 100 kilosu 
657 1/2 1 e v a okkası 13 kul'UŞ 
167/10 ~antim. 

Burgaz: yumuşaK 79 sı!det 0 o 3 
analiz 100 kilosu 705 leva okkası 
13 kuruş 3n 4/5 santim. 

Ticaret borsaM bülteni ile neş
redilen malumata nazaran nisan 
iptidasından bugüne kadar lstan
bula 25325 balya tiftik, 12347 bal
ya yapak, 426 sandık afyon gel
miştir. 

üç k-a<lınl Muhlıin. Cemile yam 
lıaşıncla. en yaşh kadının i ınünde 

diz çüktü. Huşıı ile til~ıaı e~t1i. 
Sanıyın büyük tianıni efendisi 
oidu~ıa şüphe etnıMiği ihtiyar 
kadıll'ln etek ucunu tothı ve -öp
tükten soma 'Yal-vardı: 

- Bizi muhafaza edin! 

Y'aşJı kaBınla yanındak'ilerin 
)'Ümeri hayretten gerildi. Hepsi
de, *(;zteri böyl~11agiti:m nare1 
'ille sokµtall' . a"8yip çoettklart ğöf 
:rünce hirl>ft-1erine Mkttlar. Mlı~~ 
sinin eevimli yüiürideri belli "kij 
im ~lan -hir mecnun ~ii, 4fel1 
obir küstaha hiç hf-nzemiyor. Pe.o 
çesini atarr 'Gemile ise ne şit'İD 
ş-ey .. Thuıuşnndan asaletine he
men ilu'lcmedilir. 

Kendisine höyz{' masumane 
yalvarılan kadının guzlerinaen 
hayretin jzleri silindi. Merbame• 

tin, muhabbetin parıltısı canlandı. 
Daha bir tek kelime söylemege 
kuvvet bulamayan şu iki- gence 
bakarken, iki kapıdan AptuUa~ 

11 - işbu talimatnamede m 
nderiç olmıyan bazı eauat ve 
ferruat hakem hey'etince m.tii 
olduğundan hakem bey'etinin 
ve mutlak surette meaaiH takd' 
yeden olan hususat hakkında 
eylediği hüküm muta'dır. 

12 - Kulüpler yanşları a&ca 
denizcilik hey'etl tarafından mfi 
tahap hakemler tarafından id 
olunur . 

13 - Hakem hey'etinin bul 
duğu mahalle hakem hey'etinde 
maada bili istisn:ı kimse gideme 

14 - Yanş mahalline gelece 
seyirci, ınerakip, inzibat ve teşrif 
memurları tarafından irae oluna 
c" • mahallerde durmata mecbu 
durlar. 

15 - Yarış sahası içinde bu 
lur.mak kat'iyyen memnudur. b 
hususta yanş sahası tanzim !e iıı 
.... ibat hey'eti yekane amirdir. 

Varış proğramı 

!:iaat 
] l İk i çıfte Hanımlar 000 yar 
ll.15 Tek • Mııptcdi 1200 • 
11,30hi ' 1600 • 
12 Üç 2000 • 
12,:IOTe!<. • Hanımlar 600 • 
14 ( ç Kıdemli: Çubuklu.Beyle 
ı s Tek 1200 yar 
15,30 iki • ı1irsekli kıdemlil600 • 
16 hi • Kıdemli 1600 • 
16,30 { <; • Han ımlllt' 1200 • 
16.4:> ila 17,30 Sahada 

pu\an l.arıci mf!1J11baka! 
17,30 Siir'at Yüzme 100 yar 
18 Hayrak yarışı Serbest 4X50 
19,:m Mukavemet Yümıe 
19 Rnımi geçit 

( Kulüpl .. rin lütün merakibile ) 
Her yan.pn biriııciai5, ikinci.il, 

Üçüncü l puvan alarak en çok 
puvan alan pnGn Şampiyoaa ilin 
edilecektir. 

Aakem Hey•etl 
Baş hakem: Ahmet, katip ha

kem: Basri, hal em: Nazif, hakem: 
Şeref, hakem: Vasfi, yan hakemi: 
Fiza, yan hakemi: C:ıvit, yan ha
kemi: c~vat l ey!er. 

~lintaka Ko11gresi 
lstanbul mıntakası kongrelinin 

bpla;:uıcağı tarih tespit olunmuş
tur. Bu huı:usta mıntaka reisliğin-
den aldığımız tebliği dercediyoruz. 
l3u lıuıuataki vaziyeti yann bildi
reğiz. 

lstarıbul ınuıtakasından 

Mıntaka adi kongreai 9Nlll/929 
Cuma günü Beyoglunda Cumhu-
riyet halk fırkası QJerkezind~ki id
man salonmuzda aktedilecektir. 
Nizamnamei esasinin (44) üncu 
maddesi mucibince Mıntakamı:ia 

mensup idman ceıniyetlerinin üç
er muTab'tiaslanla mezk6r gGhde 
ıa:ıt onda tetrifleri rica olunur. 

Futbol hey' etin•n: 
2 Apstos 929 cuma rlnü Ka

dıköyünde saat 17 de Fatih- Dar
üşşafaka müsabaka yapacaklardır. 
Hakem fzzet .beydir. 

l 'Manbul iera <lııi~den: Bir *ynin 
tl'!tllini için ııı'ıılıcıız sekiz., on ytşla· 

'fılftda iki res heyğir ve tforder yaşında 
üç kısır ko~un ve iki adet 'kilim 4·8· 
92' ta ihmP. müsadif pazar gü11il saat 
ondan on ikiye kadar iısküdarda at 
pa7Jmııda bilmiiıayede ııatı~n 
taliplerin mezat mahat'inde hazır bu· 
lnnmalan ~ olunur. 

r'Titcal'eİ drvdlartt'ııda rü'ete ml"ıun Is
, ı 'lan bul aslh e mahkemusi birıntt hu· 
kuk dairesinden: Mi.iddei Saliha H. la 
n1üıldeaaleylı c:aı. .t lı8neJan aza. .. mdan 
'Seniha sultan ve '*lu prens Sab&haltin 

ri' p~eos Lutftitlah ale~iılmne iıta~ olu 
itan Ala aK dııvası11*1ı d'ola~, mmnililey· 
himin Türkiyede ikamet~lhları 'bô:lun· 
madığmd:uı Jıukuk usulü mı:\lal.~mcleri 
kanununun 141 ye 142inci n.addel'erine 
tevfikan ilanen tebliğat ifuına karar ve· 
rilerek · 'tah ı, ikat celsesi 9 9-929 tarihine 
müsadif pv.art•si günü uat on dorde 
tayin kılınmış olmagla ıruıd<l~i mezk ıke 
hükmüne tevfiken istid? tıuretinin ve 
du·etiye nu~hasının mahl\eın: dh•aniıa· 

neAİne talik kılınmakla yevınü muanen 
de müddeaaleyhiıı ın:ıhl•emt le ham 
bulunması ve n1 1ddeti muayycnrrıinde 



Mnınnfatnnız: Zürraın her 
tü lü ibıi y.at; ve ncv.akı ını 
ikmal ettiifir.tde11 Türkiyede 
heınen h:r çifçi biıinı pul
lu rruıu uzla ürer. 

Bı. •·t· ·· ·· ·· k il 
0nır ve bız· ı"m lıarman ıııa1dneleriı;izJ( döğdi.~i za~ 

zım traK orunınzu u a 
~ene bizim df·girmenlerimiztle ögiitür. il . . IA-

Yapılacak her türlii kolaybğı ıniifter e.rırıuze Y~Jlma~111t~ız. 

uzuN-'V:ADEiERLE SATiş.FiATıAR REitABET 
KABUL ETMEZ DERECEDE UCUZDUR 

Büyük yedek dair,eleıiıniz size e.n m~şkül z~~JJınızda isı~diğiniz par5ay_~ ~hal f?<i.n
derir • .Müşterile:rimize arzu ettikleri dakıkada mutdıaSAıs makıneler, motöde ~onJerıns. 

Kendi nıenfaatııuz için hilumunı 
şube we acentalarımıza müraQCAt 

-ediniz. Oralardan tafsilat ve ma-
_....,.._ luroat alınız. Makinelerimizi ya- · 

kından görüp anlayınız. ~talog 

i teyip ~ttyunuz. 
Şubelerimiz: Adana, Adapazarı. lzmir, Ban-

dırma, Uşşak. 
Türkiyenin hemen her şehrinde acentemiz vardır. 

·~~ r • ' • ' • l J • 

____ Jik ve eytam bankası Umum 
· müdürlüğünden 

J..:eas No:sı 
9 

s~tılik harı 
Mevkii No:ı>ı Nevi 

Galatada Kireçkapıda 205 41 
1,2,:J, 199 3.3 Enurum ham 

wı mmıiyle maruf 
203 37 ma arsa kagir depo 
41 39 ve diıkkanlan 
l müştemil 

Teminat mıkda.n 
T.I. 
1800 

ma müştemilat h;ın saııJmıık üzere şeraiti atiye da resinde nıüza)edex_ç 

1 - ~~~yede kapalı zarf usuJiyledir. ihale 12-6-929 tarihinde AnkanJ41 meelil)i idare huzuruBda 
edilecektir. Talip olanlar helida gı terilen mikdarda teminat ira""1e ~cbur olup bu minat 
asını teklif mektuplari]le beraber ıjnak~u1 mukabilinde ~ı h haJe ıneclisine ek 

~re taahbütJij olarak Postaya tevdi ooerler. 
·fi! - Tıdip olaulııw tBa,anl>ul ve:J4t lıtnir t.uheluimi• ve y.alau& ~z emlak müdürlüğüne müıacaatla 

tartrıauıemizi mutalia etmeJeri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasım bir Jira "'1ukabilinde 
ıraza ve teklif mektpplanna raptetmeleri icap edet". 

~~~~~~.._._,,_..-....;....__-,-.._....-.,..-~~~~~~~~-. 

ASRI ... MOBILYE 
"'Mafüampda lıer keseye uyhJa yatak, ~p y ... 

y•nhaMS talırualuile kaıyeaian•ız 11ekUet ~ eQlaes .... 
............. , •• Bir m,..et itWia.mi ispata ~ir. ı.ta .... 
bulda Fmcancıar yolıufUDda No 27. Tele: JataWılel 3407 

AHMET FEVZİ 

Aııkar.ada deposu: Bomooti bira d~posqduı-. 

Kredi Ligone lliiıkası 
Anonim şJr r 

Teıppmeq ~diye edilmİf :ye 
!JJ ~H 1929 tarilJinfleli bı 

MEVCLJDAT 
Veznede ve Baalcalarda llMftUt nükut 
CUıdan ve müdafaei mllliye senedata 
Tenılllatlı avanslar 
Hesabatı cariye 
Esham v" tahviliti mevcpıU (Esham, 
tahvilatlar ve rptlaı) 
Muhtelif laesabat 
Emlilı 

DÜYUNAT 
Vadmi• mevduat ve Mfteclat 
H ... batı cariye bat 
Baclettahıil vaciblttedife he• 

Poliçalar 
Vadeli lıeaabat 
Muhtelif heıabat .. bı ba.,&..;.I 
Senei sabıkanın kir ve ısrar hesa .,_ 
Muhtelif ihtiyat akçaları 
T emaDlen tediye edilmif .e;maye 

Ietanbul trqı a 
§İrketi 

Otobi• ...... , 
M~i-l'lyd, 8e a ~ ta-

rikile Be.}6~luna rapteden bir 
otobü::s ~erv i te . ~ffiiİi~n; 
muhterem ah Ü) ilan -eder. Bu 
~ervis Be~ikta:;ı 'apu r iskele~i 'a
Brta ile 8eyoğlu ile { ..,küdar ve 
Buğaziçi lwyııiııde en serı 
ınuvasalayı 'temin 
edecektir-. 

1U.HE.Kl~T VAKiTLEJlİ 
Be,iktaşta: Ihlamur cad4ll'"'inin 

kıiı;;e~i C$irk&ti Hayriye 
iskelesinden 150 
metro mesaf.ededir.> 

lleyoğlunda: Harbiye meydanı 
Harbiye foırdtet hf>r lO dakıkada 
bir defa. 

~ı; RV1S 
Tatil günlerindPn matla :,aat 7 

dakika .3() dan <.;aat 21 re kadar 
f' •. UlllU \C tati) giinlcrİ ~aal 7 da-
kik :m dan sabahın 1 ne 
lka,c:tar Cuma ve tatil günJP-ri 
hareketler her 7 dakika bir defa 
v.aki -0lacaktır. 

Servis süratli ve rahattır. 
1stanbut, 24Temmuz19'29 

Mfidiriyet 

A b(iıJrrahun eteııdınirı • Dinıitri 
efeııdjıJt'n batı ha}atında borç 

aldığı paraya nıu\;abil vefaen firağ 
e}1e<'li~ı Mahmutpaşada cedit Necip 
Ef. sokngıuda atik 25 4 edit 18 - 20 
nııınaralt l ır haJ hnııeıım ıı sıf his
St>şı borcun \erıfınt .. mlr;jııden dol&} ı 
ihalei evcfo e.sinın ıcraıu içiıı 30 
hllll muddctle nıl za) e<lı > t' konul· 
nıuştur. Hutludıı: Servet 11., Adviye 
H. Husnu hey \(' ı;aırcnin emlak ve 
Lah~ı'l'•ri vt tarık ile mahdut taıh· 
minen 256 a1~uıı murabbaıncla ara
zi<len l 57 arşun bina ıntııelıakisi 

arkasında bab~edır. Ev af ve mll~ 
teınıliitı: (edil 18 ve 20 nun1aralar 
talıtındakı l.ıolııkten ıbaret illi katlı 
ahşap biııadn bir antre bır kılar ıki 
taşlık olup hinmJt • nııne }laşma 
f n.·ıık tul ıımlıası Rllttbalııa koımirliık 
ıl.ç tul ıkı odunlul- "e koım rl ık 
he§ Jnalık ofa hir k llJ)I yüklu ve 
llolaplı ve asma 9 rJda 3 hela bah
çede ku} u ve saireyi muhtevi elek· 
frik tertibatJı bir kısmı tek dığer 
kısmında medyıın ~akin 3300 Jira 
kt)metı muhanJm\nçh mnhta~ı ta
mir ahşap hanen~I} mt'Zklır nısıf 
hlS!'iesıne talip olanlar ve daha ziya-
.}9 tnalijmııt a\Jnatç isteytmler mUllp 
k4ymeti muhamrıdn~rı yüzde onu 
nlftletifüJe pey akçesini ve 929-1538 
T dosya numarasını müstashihen 

.fstanliul döfa~acti ıı;ra memıırlqğu 
na mura ... .,~ti ıı)llat m 
tarihinde ihalei eveliyesi i.-a kıb
naca~ı ilan olunur. 

Ereylı Şi•ketindeo: 
2 Apatos 9tt tarihine müsa

dif euma pnl ... t 9 da elyevm 
mevlu'i t.edariUdli bu.luaaa belaeri 
bet yk fraakJI" ~· Jibde bq 
faizli tahYilib mümtaze ile yüzde 
dört bu~uk faidi ~tıteh•vvil vari
datlı bet yüz fraııWak gayri inzi-
muni W.Yi&taP lgara ..kefi,leli, ve 
S Atustoa 929 tarihine mlsadif 
pazartesi günü saat 14,30 da 1929 
senesinde imhası lizım gelen be
heri bq yüz franklık ve yüzde 
dört buçıık faiıli t11üteb•vvil yari
clatlı ve ,gayri inzimami (1771) 
tahvilitın kura keşidesi lcra olu
nacaktır. Çıkan numaralar ayni 
gazete ile ilan olunacakbr. 

fsütnbu1 mıntakası s· ayi wiid.ür1i:imutde 
928 Malı senesınde teşviki nay ltam.ı fi an ı ı a e 

muafiyet tuhsatnamesinı haız ve ıuame e vergisile mukellef sm 
müesseselere pıJın tevzi edilmıiştİt' .. Bu .gibi muessese sahipleaın• 
Türbede kaın lstanbu1 mıntakası •anayi mudiriyetine derhal mir! 
caat ederek dörder nusha prim beyannamesini almaları ve mezk 
b~yannamelerin yazılarak Ağustoı 929 ndıayetirae kader bebem 
hal mal idarelerıne tevdi edilmesı lazım geldiği jlan olunttr. 

Istanbul ithalat gümrüğü 
miiôirliğindem 

I 
3 
1 
1 
] 

1 
1 

51 

H. f, Pamuk meosuc .. -' 
J. K. ipekli pamuklu memı,ıcat 
J. P. F G ,, ,, 

11 b. S. Güuıiif, sqtra tak-
" M. F. Pamuk mensucat Diaf. 
,, 1. D. N. M Ka.,.un kalem 
,. K. M. C. Makine akaamı 
,, ). Z. Çam kabupa 

.. 

Balada muharrer ıekız kalem eşya 3-8-929 tarilaHıdea itil>all'd 
İstanbul itbalit gümrüAü sabş anbarmda billlliiıay~~ aatdacata. 
ilin olunur. 

Istaııhul ticaret sanayi 
odasından 

Şehrimizde toptan manifatura satışlarmda muayyen ölçuler 
istimali hakkında odamız meclisince bervcçbi iti mukarrerat allb
daranın nazari dikkatine vaıoJunur. 

1 - Toptan manifatur.a satışları ancak (metro) ve (yarda) gıbl 
muayyen ve sabit ölçnler üzerine yapılabilir ve sattlan mi'kdarıa 
hakıki ölçüsilnün fatura 'Ve hesaplara serahaten derci mecburıdiğ-1. 
Top ve kat gibi gayri muayyen tabirat ve sabit olmayaa mikyalat 
ile mal satılması memnu olup top ve kat adediam laturaya ilivql 
zaruri olduğu takdirde dahi yanlarına sabit ölçülerle balcilci mile .. 
darlarının dercedilmeai lazımdır. 

2 - fstanbul Ticaret ve Sanayi oduıam bu kararına riayet 
etmeyenler, Ticaret ve SaJLtyi odalan kanununun befincı maddeaj 
mucibince tecziye edileceklerdir. Mal •tın afanlann bum~ 
rata dıkkat ve icabında Odayı haberdar etmelen taVllye eLua.• 

Galata ithalat gümrüğü 
müdürlüğünde 

Bins e~ya Adet Ne~ Xifo Ad 
Çocuk arabası $ Sendik O 30 
A~~rik 3 ~ o 
Tarçın 1 balya 43 O 
Kurutma kağıdı 3 aaadık 37 .5 
Kesilmemiş _yuı kljıdı l • 60 
B.eJaz yazı kijıdı • 36 
El•atı kopye • 16 
Kunıtma kilidf lı:~emlt a, 
Dik . 271 
1J>eic:h;~ tlbia,li~ paket 7 
K•<IP aı..,.ı -.d,k ı48 
~ti~ • 6a 
Sabun tozu 95 
Telsiz telefon aksamı pU 12 • 675 

Bir numaralı anbuda ldevcut balida cina ve evafa ,_91. :U 
parça eşya bili sahip hnkmünü iktisap eyledljindea 26-7-929 ela 
yirmi gün müddetle mlzayedeye konulmuş'olmakla 14-8-929 ve-. 
müteakip günlerde sabf komisyonuna müracaatları. 

Posta ve telgraf levazım 
müdiriyetinde: 

1 - Anbar ihtiyacı olan 23 kalem evrak ve möcelledatııı t•b'ı 
/ 

kapalı zarf usulile münakasaya konulmuttur. 
2 - Münakna 5 Ağustos 929 tarihinde icra tdileceAinden talip. 

)erin şartname Te nümuneleri gormek için şimdiden, temınat \!etek
lif mektuplarını flavi Mrfları tevdi için de m~kftr tarihe mıta#Jil 
Pazartesi gtinü saat on dörtte Yeni postahanede milbayaat koroisyo
nuna müracaatları. 

P. T. T. levazım müdüriyetis.deJH 
l - Hututıı havaıyeye mahBua. uç nevı •250 t R ~alv.UMt.cl~~ 

ret k4J'ıı1 Mrf'u üllte m-ı~nakS1şay• konulmu§tur 
2-1dünaka8a1-9-929'ta ıhir16 ın~ifJ!.-,~-----~ 

~ffTAftptertıl şllrt'rfamt atdıak için ı~f!W6Dt teldlPallN.-" ._.. 
natlantıı muht~v:i Jcap<Jlı zarfları tevdi JÇillıt(I ,......,Miiltı. ~ 
on dortte lştanbulda yeni poetilUede ıniihf • Jw~• mi~ 
atlan. 

ikinci kolordu satınalnıa 

~-'6USD 

komisyonunda:g.; 

Y~000 19-8-929 ,.., ı ... iılA • 
~t.: ~~ 
U-000 
..,..,. Beya~ 

8uP F-.1Ja11 Faauı.. Noa..t l 
296, 700 52,500 ,;i,O(i(J 169,Cb> 2'1 - , .. * 
Menmek B6rülce Pirin~_ _ J(a.,. Oıll• ,.. t 4 30'cla 
ıo&,CJfK! 65,600 ı ıs,ooo ~ .. ooo ' 

BalA a cıns Ye mikdarları yazdı 



, 

• 

Merkez J\ceoıası; Ga ata Koprü IJa. 
§mda Be){jğlu 2::l62 ~ . 

$uhe •)\ı;anıftı: Mes'ade\ hanı ahında 
-stanbul 2740 

T.rahzon j kinci po tası 
( ANKARA ) vapuru 1 Atu

ısto.s Perşembe akfamı 'Galata 
nhtınundanJıaı:ekctle Zo~guldak 
lncbolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fataa, O rdu, Gircson, Trab:ıon, 
Ri:ıcyc gidecek ve Of, Trab:ıon, 

Polathane, Gireson, O rdu, Ftııa, 
Samsun, Sinop, lneboluya uğra
yarak gelecektir. 

Fotoğraf malzenıesi 
nıiinakasaşı 

Şartnamc,.,inde ~ozılı e\ af 
mucibince 48 kalem fi"otoğraf 

malzeme i pazarlık suretilc 7 
Ağusto:s 929 tarihinde müb'a
yaa edileceğinden taliplerin 
şartnameyi görmek iizere her 
gün pazarhğa i~tirak etmek ü
zere tarihi mezkurda saat 16ôa 
levazım müdürlüğüne müraca
atları. 

İznıir ıir"'at po tası 
(GÜLCEMAL) rnpuru 2 A· 

ğu to:s Cuma J 1,30 da Galata " 
-rıhtımından har<·ketlc Cumar
tc .i sabahı İzmirc giderek \e 
Pdzar l ,30 da lzmirden ha· 
rcketlc paznrtP i salJJhı gc!e
cc!... tir. 

\ apurda mükemmel bir or
kestra \ e e:ııh'.lııt mevcuttur. 

lvelkenci Vupurlurı 
Karadcııiz lıık '<' sur•llt J>OStası 

VA A 
VAPURU 

31 
TEMMUZ Çarşanılla 

Günü akşamı Sirkeci rıh
tımından harekerle doğra Zon
guldak, f nebolu, Samsun, Or
du, Gircson, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gideceir. 

TafsiJat için sirkecide Yel 
kenci Hanında kain acentası· 
na müracatJa. Tel. I ~tanbul 155 

J tııııbul icra dniresindeıı: Al11lul· 
kadir eft>ndiııin l•orç nld ~ı ıııçb· 

luğa mukallıl iıçlıncu der.-cedc ipo
tek ~o terilt'ıı Bcşiktnşta ~eni ma· 
hnlJedP po ta ve hor .. ant'' sokar,:mcla 
2 - 1 l · 11 - l ııunıaralı iki lınp 
dukk iııı miıstl'mil bir bap lıaıwrıiıı 
iıçtc lıir hissesi iııdelmil7.a) ede lıin 
be~) iı' sekc:eıı lıra bt>~elle talilıi 
uhdrs ııc ihalci en eli) (j:ıİ bilicra 
.ıihalei kat'ıyesi için on beş guıı 
mtıddl'll~ müzayeılc} e koııulrııu tur. 
Hududu: sağ tarafı po:ılu caddl'Si 
sol tarafı ihlamur <'addesi, tı rknsı 
Mehmet Tevfik c·fendi 1 cııak ve 
bahçe i \'e horasancı soknğı ili• 
mahluttur. Me ahas1 altı } i.iz altı 
arşın terbiindt· bir ~etli arazi d31ıi
.lindl" iki ) üz otuz ) edi arşın nıu
rabhaında bina nıutebakisi bahçedir. 
Muştemiliitı: bina haricen kıir~ir 
dahilen ahşap olup bir mermer a\lu 
bir koridor üç sofa dokuz oda ıki 
~tl arası oda bir salon bir odunluk 
hir mer{'jiven altı kömürlük uç hela 
bir mutvak iki kuyu iki eamıç bir 
aydınlık mahalli iki balkon ve bir 
şahni i muhtevidir. hanede terkl"ls 
ve• elektr~k tertibatt lllt"H:ut qhıp 

dıvarları -ı tampa 1ı-akışh ~e tııvım

llr ~·e kapılar "ll'''t OQ) tılı 
merdiven Vt" sofalar mu~aınlıa dii,c
]idir: Hanede borçlu sukin• \e l\lcl
ko \'e Aram efendiler kiracıdır. 
Bahçe etraft üç metro 1rtifamda dı· 
varla muhat bir mermer fı kı~eli 

ha\'UZ ve gul ve <" 4idet mcpa U: 
danları ve arka tarafta bir hademe 
odası olup üzeri kırmızı çini düşeli 
ve M,meri,)clidir, bah~·NIC. bir et 
olup demir parıpakl!~hdlr. llı*-kin 
lar posta cadde mUe ve hane ittısi· 
liııde o)up kfıgır hir kattan ibaret 
ibiri inin kcpen~i a tor diğerinin de· 
mir parmak! k"\ı 7.f'minlt.'fı beton· 
ve hotlur fazla malumat 929 - 213 
do&yadır. :yuzde beş zamla taliplerin 
famamııl ın kı) meli • nıulıaınınine<ıİ 
olan (11300) lira~an hi seye musip 
mıktarıy (, ti~Je on} nı_ betinde pe) 
ekçe ini k~limi \<'Zil<' etmeleri \e 
18-8-929 t ırılıiıı 1 ıat '14 ten 16ya 
kadar ihalt·İ k'l.-ı;. ·~ı )apılarağmclan 
nıü~terılerin •ııu \l \ eya bılV~kılte 
ha&ır bulunmalııırı ilin (i)unur . 

Vakıf akarlar. 
müdürlü~iinden: 

Müzayedeye vazolunaıi emlak 
l - Calattlda l.rman·~·ı mttt•aHesinde bet.vacı:sok~mda 12 'o. malu!l 

\'e oilalarıo dokuz.da ttk z hi esi. 
-2 - ("~!o.tada k~mank~ mahallesinde helvacı sokağındı 6 No. ,hanın 

doku7.da sekiz hi:1 esi. . 
3 - Galııtada k~nınııkt'~ mahallesinde helvact sokağında 

nın ~okuzda ~ek•ı lıi-ssesi. 
1 ·- l;alıı tıu)ı kemanke~ mahalll"'.sinde fopçular caddesinde 20 No. 1 

ıuaa oda dükkiin:n sekizde ti~ .biss.t- i.~ : 
5 (}nlaında hacı .ama maha1lc iııtie ] 2 o. elıii 1elıınet paş.- camii 

hakçe i. 
6 - Ilıılıçt>kap da lıuÜ)'ar mahallesinde oruzdibak eıras nda 4 No. chık· 

kiinın n·sıf hi~<Jt>,.,İ. 

7 - Balıçekapıda lıub)ar malıalle:.inde ()rtızclildk t rasımfa 6 No. 
diiH.intn nıs f hi esi. 

8 Bnlıı;ı•kap da hııbyar malıelle fodc 1:nnıidi}e <-.adde~inde 
ve 81 • 10 l'lu. chihkıinın dörltt' lıir hi e i. 

• Q Bal 'ı.'t•knpıda hubyıır rno lıalle~ irn:le h. r ıidi) t' caddC'siııde 30 • 75 
N•). dukkdnın ) lız S<"bcnılC' virmi hi~ ı•.ii. 

· ]Q Bah~ckn.p dil hulıv;r mnhallC'sirıde hamidİH' c:ıd 'C3indc 28 • 77 
?Jo. dükkanın sd,.:z le 1 ır l.i.:s••si. ı 

B · \eni cnıni havlusunda ] 14 · lS w 27 - 28 No. mafdup iki 
dükklinuı alcıda beş hisse i. 

12 - Yeni l'Etmİ lıav!usunda 40 • 41 H~ 107 · 108 No. maklup iki 
di.ıkkunın dortte hir \'C ıı~te hir his e i. _ 

Mlıddeti muza} ede;" 3J Temmuz 929 dan 21 Aıtu. toc; 929 ~rşamba 
günu saat on lliirt buçuğa kadar. 

Bnladn muharrer emlak kimya :\ c.rilCCl'~iııden nıüuı~cde ;.e -\iazohm· 
mu~tıır. Taliplerın rernıi ihale olan son (:Ünlin saat on dbrt buçuğuna 
kadar 1:artnamcyi okumak ve teminatı mm nkkate ita ederek müza)·ede) e 
iştirnk etmek uzrc 1 tan imi C\ koıf müdürlügııııde \ akıf akarlar miidürllığii
ne murdcaatları ılnn olunur. 

füsaf \I' miiştC'mil~llı hakkında malfımnt almak i:ıte)'enlcr im müddet 
ıarfımln nıiız \)"de <>dasına müracaııt,...cdcrt>k ecri misil raporlarını göre· 
hı 1 i rler. 

Mahlulat n1 üdüri yetindeıı: 
Kıymeti mulıamıııirıe i 

Lıra: 120 
Fındıklıda '\ nlıya çelebi mnlıııllesiıı<le dere içinde !\ilin dorl dıvardan 

ibaret tugla \ , .. bir miktar ta1 \ e minare) i ıııii~teınil camiin .arı kazı hir 
hafta mucldetle ıııiıza)edC') c konmuştur. Talip olanlar kı} metin } i.izdl' yedi 
huı: ı~u nıslırtinde ke) akçeleri) lf' lıerııber Ağusto ıııı yedinci Çarşamba 
guıııı .1 ıt on he ... c kndar Çcnbı'rli taşta 1 tanhııl evkaf mudiirheti hina
s mlrı Mahlülfıt ka!eıııinr• miiracaatları. 

Mahlüliit müdürlüğünden: 
Kıymeti mulınnıminesi Zim 

J,ira • 35140 1757 
Balıçek pısıııda HolJ) ar ınuhullesinde Aşir efendi caddesinde yenipo -

tahaııc arkns uda vaki balnda kıymeti muhammine.si miktarı ziraı yazılan 
metrfık ·ebili nıııştemil mektep ve arsa (l 7-7 -92~>) tarihinden itilıareıı yir· 
mi sekiz ~ün mtıddetle \'e kapnh zarf ueulile müza) ede) e :konulmuştur. 

Talip olanlar l}allldaki kıymeti muhanımirıenin ~Uzde yedi buçuıtu nis· 
betinde pe) akçesi \'C) a banka kefalctnamesile teklif mcktuplannı revm · 
ihal • oları (J 4-8·929) Çarşamba gilntı saat on dorde kadar lstanlıul Evkaf • 
mü lüriyeti bina tnda mÔıe,.ekkil idare encümenine tevdi eylemeleri illrı 
olunur. 

Malılulat ıı1üflüriyetind~n: 
Kırmeti mıılıııınınin<';i 

/ Lira: 4·1 
Üskuılorda Sclunıi ı.ıli ('fendi nı:ılıa'lı·siııde 1ı ımaın sokağıııda I~ - ~ o. 

lıan••ııiıı harnlıi) c·tine 1 :ıı:ı{·n mıknzı bir ha fırı mü Met iP. mlız ıp~de} e koıı

'ııu~lur. Talip olanlar kı~ mC"lin ) , /. Je )t•ıli lı çuAıı ni.,Jwljııdt· pr) nkçrlc· 
rİ) it.- lıcrnhn A~u>1to un ~ cdiııci <;ar .~uu1ıa guıı l :ıat on lı·v· kaı.for 
Çeııhcrli ttıılll 1 laııhul {'\ 1\af 111tııliı İ) t•lı lııııa nda 1alı!Uliit kslemine 
ıniu~ıcnaıJ rı 

Malılulat môdiıriyetindeıı : 
Kt}mrti: Lir.ı 

6000 
Metro 

Ucyoğlunda Hü~e)İıı al!a maballr inde B.ı)rum tıokıığında lııı)uk \e 
kuçtık JO oda rn müıı;tcrniltitı sairl') i altında lıir ıliikkı1nı had \C zt•nıinle 
beraber kügir olarak altı hattan ilıarct 1 B ~o. ile nııırakkı.ıın lıuııeııin 
taıııaıııı altı hin lırıı lıcddle kapalı zarf uc:uli) le dort hatta ınııddellt· 
nıuzayedP} e konulmuştur. Talip olanlar l\ırmetı muh:tmn:inenm ) iizdr 
) l'di huçu~u nislıetinde P<'} akçesi \'C} a lıarıka rıırktulnı ile ıet.. if ınek
tu,vlarıııı )twmi ihale olan (28 8-929) Çar~ambn gunu aat on lıt'~t· hadar 
Çenberlita~la l :ıtarıbul fa kuf müdüri} eti binası nd:ı mu tC'~el~kil idm~ encıı
merıi riyasetine te\'di C) lcnıeleri iliiıı olunur. 

............................................................... .... f Dördiincü kol ordu satınalma komisyonundan: ı .......................................................................... ı 
İrtibat z.abitliğine 

f::,kişehirde ki Hına mektebi ~e ~lıurÜııun bir senelik ihıivacı olatı 31000 
ı,ilo Etin kapalı zarf usulill' 17 - 7 - 929 tarıhindeıı itibar ıı ~ gün nıiirJdı:tle ııı11-
nak11 ya k••mılnıu~tur. 7 - B - 929 '8ıııaınbj\ gıırıfı sual 14 de ihalt>,,-i ırra kıl tı:ll'U· 
ğııWan .prtıwnesuıi .glir.mek ~in i~in lıcı: giııı \ c munakıısa)a ;şıintk r-dl'ct-ld~ıiıı 
vakti ffillll} ~eniwle- kaı•ulı zarfla~llr. \ e t mİıı ı t paralıırilr. birlikte komis\·oııa mura• 
cıuıları 

Dağ. A. K 

.. 

atın alnıa koıui yonundan: 
- 1 .. 

Ecna ı 
'ade )ağ 
+Jkm~k 
Et 
Yulaf 
Saman 
bı . ) 

: 350000 Udm~ 
l - Mahıyt"'dekl kıtaat ihtiyatı içın kıta anbarına teslim §artile balada 

• 
~ 
~-~ 
• • 

O-o = 

(!). 
tr> .. -41 
Ct>s .:, _p ~ 

ecnas ve mekadiri muharrer erzak, mahrukat ve lıa)V nal yeminin 23-7-29 
tarihıııqen itibaren ) irmi gün "onra l 3 · Af!;ustoı; 29 Salı gımu ihaleleı i 
icra edilecektir. 

2 lurıakasa) a i~tirak edeı•t k h•\iatın teklif mektuplarını lıir 'Zatf 
derununa nz ile ticaret 'esikasilt> depozitolarilc birlikte di;1cr bir nıı f 
dermıuııa \C• kapalı olarak yeun \e saat nıu«ncııderı e\el 1 }alıİ)l'de 
mule ekkıl Satın alma komi }onuna tevdi edeceklerdir. Yt•\m H' ".ıat 

ı~ .• 
1 ~. ' • f\' 

nıua)} endeıi tOııra hiç Lir teklif kabul edilmiyece~i gibi hariı;t,.ıı 
suretle mliracaatta kabul c<dilıım ecektır. ı 

:~ Taliıı olaıılaııwı .artııun;deri görmek. üzere .. komi~)OJut u~unıe.ı ıt-
lıırı ~arınaınelerin ~lep ,rnkuunda poıta mairaft talibin ait olıııat.. lızt·n· 
ı "'"-rı ~ irnıi kuruş mukiıbiliı'ıd~ glJnderiJoeektir. 

ırı · ·- ~ 
~1 

Aslıerl man 
l<asa ;ıanıaıl: 

r···F;;d:ki:d:·;tM:·;:kalett-:;.;;;·· .. 
f komisyonundan: · · -...... ................................................... . O :rdu ıhtiyacı i~n 300 : 3e0 hıı~ fop k~şumu ve '40: '50' suvari l.tinek" ıı.yı 

ealıA almaca~tır. Talip ô1aca~l.arın bir ietida ile MiHi mıitlafaa vekaleti odıl, 
mO{acaatları n harbiye dairesi ..suvari .§uhf-siod~n fenni, nıa1i ve fJari ınr\ııdı afi' 
eden ~rtnameyi almaları l~ımdır. Möoakasa güııü ayrıca illu edilecektir. 

K apalı 1arfla talip zuhur ctnıCtf'ğinilt'n ~Tiredeki kıtıuıtııı hayvanatı ihtiyat•ı 
arpa nıiiııakasaya koıımu~tur. ihalesi 12·ağuato,..J9L9 ~mnesi giiniı ~at 10 

.Tirede a keri utın alma komi rnnurıda yopı\nraı..fır • Taliplerin :artnan:I' "tır' 
komi~)Onumuzda görmeleri teklifnaınelerini ırıııın:ıtlıır;te beraber Tircdck1 nı~ 
kom~yona vernıelı:ri. 

O rdu ihtiyaçı için 1-S.9"29 pcr~en\.ıe gfüıii saut 15 le iiç bin beş yür. mttre tP 
,puşluı< muşa'lba puuırlıkla ıılıuaraktır. Taliplerin şartname ve (numune 

komisy bnumuıcla gurmel•·ri ve ihale saatinde ~rtnamt'de yazılı oldu~u gibi trı).1~ 
lıırilt' komisyonumuza nı"racaatları. • 
K apalı zartla münakasaya konulup ihale g11nüııde talip 'Zulıur etme)ı:n Ser• 

mıŞtaki kıt:ıat.o ihti)ııCı olan odun bir ay ııırfında \C pazarlıkla ıılınııcak 
Taliplerin Sarıkam~ satın alına komi )Onun mur.lcaotları. 

D arı ·:ı. lmıit vı: Adnpuarındaki kıt:ıatırı iht }:ıcı <)arı fude yağı kapa1ı " 
mıınaka<ı. )a konmu~tur. hwt· si7ağusto~1929 çal'.§~unba ~unü saat 11 te H" 

e~kerİ "Nt(,n ıtlma komİS)OOUnd.ı \llpılac.aktır. ~faliplerİıt şartn:mıe wurt'tİni koıll1 

numıııda gvrmeleri \C ıdclifııanı,.lcrini ııınıiııatlarile berub r lzmiıteki mezkur~ 
misyona \'ermeleri. 
A fyornlaki .kıtaatın iht~ııcı olan Uo kıı11alı zıırna munnka a}a konmuştur. ıfıllt" 

7-Af;uato ·929 giınü ~nal 14 ıc Afyonda a_keri satın alma komisyonunda )ll 

cakur. Taliplerin §aı·tııame suretini komıo}Onumuzdtt görmeh:ri \C teklifııamel 
Jcminatlarile beraber AfJoııdaki mezkı1r komi \Ona miıraC'aatları. 

........................................ . . ~·· · ····· ·· ·· .... ·· .... 
J Bakır köyünde barut fabrikttlarmda imnltı harbiye t '°' lt:tanıbul şat.ınalma komisyonundan: ~ 
....... . ...... . . ................... . . .................................... 
3800 Mt:tre mukııln kcret'tc mubayaıı ı lapalı 7.arfln nııinııkasa)a kono 

lluılcsi 24 - 8 - 929 Cuınarte~ı gunu saat l ı t~ Aukarada ıııcrhcz 
alma komi~) onuııclıı icra kılınaraktır. ltn)a ııılip olnn 'ıııılarııı tcuıimıtlarıuı 
mulıiırlu m ektupJıırını )evmü muııyvenınJc ıha le snatınıl:ın cvvd mt>zkür ko' 1 

na te\di c}lcmelerı ve şartıınmc ini gormek ıslt'yeolcriıı dt' her .gun komi~)ouııı 
ınıırucııutları. 

5 -8 • 929 pazru-tesi güııiı ı:;a.ıt l 1 de Ank rd m ·rkcz satın alma komı \ ınıı 
pııuırlıkln muha)na cdilcce~ı 2 \, 21-, 25. 26 Temmuz Yl-4 tarihinde ıliin cdı 

olan kok komurlcri mt"\aııına eh\ · ı I...heırnır n koıııiıru de dahıl cdilıııi~ old 
\ c me.zkfır ılftnin } alnız kok kın ı rkrin · aıl hulun 'l ~u 1 kıı 1 raııın mal 
olnuık iızre ilan olunur. 

ı 50 000 metre_ lorbalık bcı H·ııı 1 :n :' ı• ıl 1 ırll.ı ııı .nıı' n a\ konulnı 
' ' lhııl~ ı 24-8-929 cuııı:ır!t'"I nun11 o,aa• 1 ı dr ıı ra h.ılıııat kt r. 

nııııw~ıni gorınck i l '\enlerin hl'r guıı '.o.ııı \Onumu :a uıu a J~tbrı \P n•un.:ıkıı 
i:;ıtirik edı•r.•klerin tcminntlarıııı havı tr .. lıfrı ıııı • •rını \ \lllU ııııuı\\ı·ııcle ihale 
t ııdnn l'\ el An kurada ınerkcL Sotın lıı ..ı 1 m \ ınun ı t ., dı c\ lem ' ri. . ............................................................... . 

f Üçüncü kolordu sutıualuıa koınisyonunda ı 
....... ....................................................... 
K ıtaııt ihti}ncı ıı;iıı hcş bııı kilo ııir:ııcin p:ıwrlık surrtde mub:n.ıa,.,ı tak 

etmişt r; pnznrlığııı ihnlc,.,i 1 ağıısto 9_9 lıuilıine miı ndıf perşPıııbe ç.ıınu 
on durtde komis)Onumuz münakasa suloııumJu \upılacakıır: t:ı.lıplcriıı !lartnaıt1 
koıııis),Uııunııızda ~ormcleri ve }'C\'ıııiı ve sa·ıtı 111110\ H'nt'İ ilııılede ııartnameık 
zılı olan ~ekilJeki ıeıııirıaılnrıle miinaka,ıa ~looıırıda lınzır bulunmaLın iliuı cılıı 
K ıtaaı ihti)acı için kapalı Zllrf u~tılile ll-7-92fl tarihıııde ııerşeınbt~ guniı ııı 

kn"1)8 konulan 50.400 kilo sade }uJ?ıııın fuıtı ~ali gnriılduğundeıı 3-A~u ıo~ 
tarihine müsadıf cumartest guou 11aat on altı~a pazarlık suretıle milnakıı sı 
edilecektir. Taliplerin şartnameyi komi }onumuzCla gurmderi \e )C\lll \e ııtı 

&}}enei ihalede şıırtnamede }azılı olan şelı:ildcki tl·nıinatlarıle münakasa salonu 
hıu:ır bulunmaları ilan olunur. 
Kıtaat ihtiyacı j~in bir nıil)6n allı)iıı )İrnıi üı,: 1.ıin iki )ÜZ lmk kilo kuru ol 

palı zarf usulile munaktJsa}u koı mu tur. ihale i 6 Ağu tos 929 tarihine mu 
Sa"ı gilnii s:ıaı on lıe~te yapılııraktır. i'alıplerio bartname ini komisyonumuzda 
meleri \e .. ıııtr:nmt'de ) cıılı o'an ıırkildcki Te'miııa!lari) le hemi )Ohu muzda 
bulunmıı 'arı iiiln olunur. 

Ç orluJu'd kıta:ıt ihtiyacı iı;iıı 800.00ö kilo kuru ot kapalı ı4ırf u<1ulı)ll' nıuo•V 
Sa)ıt koni'ııuştıır ihalt·si 7 - Af;u~to-ı - 929 t.ar!\ ınba güıııı !'l<Uıt. 15 d·· )3p lıır' 

ıır ı,ıJipll'riıı ~aıınnın!'>ııııi ~rırrıwk \l" ıştırak etmek iizre ıe'minaıı ınmakkııt:ı•ıır1 

vııktı 111·1.1\\(':ıdr. c;orluılaki 1,0111 ... \cın ı ıııııracl'ltlıırı i'ôn olunur. 
~······· ................... ........... . .................. . 
f M<"katjhi askeryie satınalına kon~i ·yonuııdan 
........................ ~····················· .. ···· .... ··· 

KPru ot 
'K ılo 

}J~{)(IO : 1'opçu ııaklı\<' \lt'ı.tdıı 
ı700 : Jıalıct o,... ıı Lı c ı 

2600 : Gu\h:mt- HıHnne 1 

80000 : Hıırbı\t' Mei-.trbi 
14001 O : :'.'ll\arı Mrktt'lıı • 
6i000 : Topı;ıı Atı-: Mrktchi 

Sf.00 : ~lııltepe Lıscsı 
111100 : B->}tıır ınttı ı.aı \kkteb 
4000 : '1 ıhlıı)eı -\ kPrİ)'' 

ı_ooo : Kulı·lı ti i \C ç•ııgelko~ Mrl,tPlıl • 
~000 : l'ipde Atı~ ~le-1,tclii 
550l) : t.n)d ır Paşa Hn~tanesı • 

B.ıliida mıl·.ı ırile 111.ıhall"rı ıııulurrer ccm'ıııı 514800 ı.ilo Kuru ot balada rl. 
ı.idatı ırae kı'.ııı 1 ,:.ı H•çhil·· 3 ~:ırtnamede olarıı'. kup ılı znrf uretile satın aJ ntı 
tır. 1uııııkıı~a1Jrı 15 - A:.:ıısıos - 929 Pt"~cınhe gıınu snnl 1 l.30 da 1 tanbulda 1 
lıi) ı• Mek tt'ln ~ ı·ııı•k haııelen önuııdekı ın\lııakasa mahallındc icra kılınacaktır. ıl 
!iplerin ~nrtmııııdcri iı;ııı ıııc·z\..fır kom İS\ ona nıuralaatları ve iştirak için ıle şat'"" 
mı-leri \ cçlıile hazırlayacakları tcklıf nıektuplarıııı saati muanenine kadar kOI"' 
) oıı ıııezkfır riyatıetiııe ilmaber mukabilinde vermeleri ilin olunur. 

<• •• 
MARM \LAT 

f..ll1 
:.:000 : Elma 
2000 : Kayısı 
1000 : Erik 

. ı 000 : \ ' ii!nr. 
Harlıiy,e mektı•Jıı ı,in loul!ı1lll t'ırı" ,,. ııııkınn ıııuharrı:ıı4ko.1eınMarwalıt alem nıııı1j.ll 
url'tile ntııı alııwr;.ııktır. 1uıınkınro~ı 21-f\ijusto .lı29 Çnr~aıııh~ı ~ıım: &aııt J '>1~. it 

bı)r, ıllt:kt"İ•İ l~t\ıl"kltan"kri U'ııimdekı nıiintkıı•a mJlıJllıııdı· ıe.ru kılııı:ıcakıır. I• 
ll'rııı ııarlıtaıııe,.r wı;hile mııııuknı;a nıahaJliııd~ lı!\zır bulumılnı.ısı il.in olunur. 
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~ 
Balada mahallerde hiztılanııda m..ıı.darları ınuiıaı rer 2700 p:kı od UR ruıı~• 

ı~r.arJıklanııda ıa1ibi fohııt etmeı:1ıAin(il'n balada oicca .l\t}tnıfftı veçhıJt- 2 ~ 
ıııc " ol11rlik ıelirar paıiir~ı 3l·Temtnuı: 929 tar~mlıa .ır>tılıu at 11,30 da ti 
Mf'ktelii ı-ınekhanderi ömınrlel, ı mal aUi nıalı urunda ıt ru kıhrı~cajı Uin <1ft1 

A hrı nıckteıılrr İr,iıı 2000 kilo Çın kapalı zarf , urrtile .\ll!I al,na• .ıktır. ~t 
kısMSı l-ağ115lo·-'J2rt· l'''r~Pntw guıııı saat 11,30 cin 1 lıırlıivc \fr\;,t!'hı ~rıu•"'-" 

lerı uıııımtcki nıiınaka<ıa ıııuhalliude irra kılı1111(nktır. 'J allplı riıı sıırtmııı • ı ·~ 1 ~ 
'mit;) onı.ımuıa miır.aLaııı tarı \" ıı;ıtlr.ık içm de • .arhıaıııt"'ı \{'~hı le hazırlı!\ 1 

1 
tddıf ıncl-;.hı;ıJnrırıı ılmnbl'r ıııukıılıılınıle 'c ııatı mun\ H'lll'~ııı • ı.. ı.!Jr k 111 

rİ)&Bl'lim• 'e.rmelrrı ilan olunur. 

G edıklı kuı;ilk ,.ubıt ııı ·ktelıı ı~m :mo ı,t•kı Odıın ıııenı ıquııakıı"3 surrııl 
7 alına ·aktır. 1ıı'lnk ıQ 1 ~l - \~ıı ... ıo ... - <ıı<ı <. ırsınıba gııuu •aııt 1 ı. ~O d ı. ili' 

ıııcl..ıelıi )emeklııuır .. rri oı.urnkkı rnııııuk:ı l ınalıallindc ıcra kılınacaktır. JalıP 
..ır ıı ımc"i iı:iıı koı)ıh~oııa ıııııra :ı.1ıl.ırı '' .. 1 tık 11;111 le şartııaınt"Sİ H~ı;tııl<' 11 

k.t-..a ıı.Jhalliıı<le hazır tmluıırııa ı ıliiıı o'ıııııır 
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