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Gazi hazretlerinin evelki gün lmralli adasına kadar t~nezzüh1er· esnasında Ertoğrul yatında çekilmiş olan kıymetli resimler.ıı 

O gec 
sese dair __ _.._ 

Gazi Hazretleri, bir takım bet
hah ağızların kendi ınhhatları hak
kında, arruara uydurmaktan mara
ıi bir zevk duydukları uğursuz 

fayaalara karşı canlı ve mü~eyyiç 
bir mukabelede bulundular. lstan
bul ammesi bu mukabelenin ne 
tarzda ve ne büyük bir belagatle 
vuku bulduğunu dünkü gazetelerde 
görmüşlerdir. Yann bütün Türkiye 
l§itecek ve daha öbürgünlerde, 
lizımgelir ki, bütün dünya buna 
lttila hasıl et6in. Zira Türk devle
tinin büyük Reisi hakkında uydu
rulan o fena haberlerin kaynağı 
bizce, en ziyade, harici düşman
lanmızdır. 

Türk milletinin bu paha ölçül
mez enerji, ideal ve deha hazine
ıoine, Türk milletinin bu şah da
lnarına herkes uzaktan gıbta ve 
hasetle bakıyor. Bazen, kıskançlık 
aabı lüzumundan fazla kamçılı

yor, o vakit, arbk her ağıza gelen 
söyleniyor; yüreklerdeki bütün o 
ıneş'um temeniiiler birer hakıkat, 
birer vakıa kisvesin~ bürünerek 
nıeyclana ~ıkıyor. 

Bazı memleketlerde Gazi Haz

retlerinin sıhhati ve hayab ideta 

bir siyasi mes'ele haline sokul

ıuuıtur. Türk mi!letinin hayat ve 

iatiklili aleyhinde kurulmuş tuzak

lar, pusuya yatmış mahluklar hep 

onun nurunun Türk gövünden çe

kileceği günü bekliyor. 

Mul>terem Başvekilimiz İamet 
Paşa Hazretleri bunun için değil 

lllİdir ki Millet Meclisindeki nu

tuklanmn birinde "Gazinin, Baı· 
kıımandarılık harbi esna•ında ol· 
du •u kadar genç ı•e tlirıç., olduk

larını ihtar etmek lüzumunu duy
du idi? 

Hariçten gelen bu gibi fena 

şayıalar bizi hayret ve hiddete dü
fÜrmez, lakin, bunların, velev kı
aa bir zaman için, velev gayet 
nıahdut bir sınıf halk arasında bi
le olsa şu vatan topraklarında yer 
buluşudur ki bize acaip ve acı ge
lir. Onun içindir ki Gazi Hazret
lerinin o geceki h i ta b e l e r i, 
gerek kağat üzerinde olsun, gerek 
llinat kendi ağızlarından ç_ıkar~en 

· gözlerimizden yaşlar getirmış, yure
iimizi derin bir rikkat içine daldır
lllııtır. O gece, bu yüksek hitabe~i 
dinleyen halkm da ne derin hır 
Vecdiçinde çalkanıp, haykırdığını, 
gözlerimizle gördük, kulaklarımızla 
işittik. 

Gazi Hazretleri "llrı Uillet, bu 
Memleket )eni rejimi üzı•rirule 
diiııyam11 en mukimi bir nıeı1c11· 
diy;ti olacaktır. Berı bımu kemli 
{:Ö;t;lcrimlc görmcd('rı ölmiyccc· 
t:im." buyurmuşlardır. Zaten Türk 
milleti bundan asla şüphe etme
lniştir. Onun kalbinde vatan aşkı ile 
Gazi imanı birbirinden ayrı iki 
his değildir. Gazi - bir • rkadaşı
rnızın dediği gibi - bizim için va
tan kadar mukaddes bir mefhum
dur. Onsuz bir terakki bize imka
tısız görünür; onsuz bir zafer bize 
bir hayal gibi gelir; unsuz bnyram 
(!trneği nefsimize haram etmişiz
dir. 

Müstekil, sağlam ve şerefli bir 
'I'ürkiyeden onra güzel, Zt'n 11 ve 

ferahlı bir Türkiye ..• bunu ~ u fa 

K.enıal'aiz tasavvur edemeyiz. 

Yakup KABRi 
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Gazi Hazretleri Ertoğrul yatında Ietnnbul gazetelerini 
mütalaa buyururlarken. 

cım======~ 

On üç bin lira 

-.... 

Gazi hazretleri 
Ün Şileye 

gideceklerdi, 
hava bozuk 

old ğu cihe le 
avdet ettiler. 
Ucisiciimhur lınzretleri 

cvcJI i giln öyle} e doğru diin 
ynzclığınıız gibi Ertoğrul yntı 

1 ile Jmrnh utlnsıun kndar bir 

l 
tene7.zühte bulunmu~ıa .. dır. 
Ertoğrul lııırali adası önünde 
iki saat kadar tc\'ukkuf etmiş
tir. 

Gnzi hazretleri odu·rn çık
mayarak Ertoğrulda kalmış
lardır. 

Bundan sonra ) at lstan· 
lmlıı hnrcket c•dPrck, sımt 
dörde doğru Dolıııuhahçe 
önüne ı•elmis \'C Gazi hazret· 

• ""' ~ 1 lerı saraya n,·dct myurnıuş-
lardır. 

• • • Heı icümhur hazretleri 
diin Ö) le) c do~ru bir nüınu
ne çifli[:i tt' isini nrzu im) ur
duklnrı Şileye ·odnr gitme 
i •in Ertoğrul \ ntı ile hareket 
etmi lcrr:>e .de,· Jıa,•n ruzgiırh 
'c deniz çok Jul~oh olduğu 
• çin. Bot!azdnn çıkmamışlar 
'e nkşamn doğru ssrnyo •~· 
det buyurmuşlardır. 

...,......_ - ... 

cç<elKD O <dl ü 
nasıl 

taksim edildi ? 
Tnar bilet n 

00 ı· 
ıc 

Şehremanetiyle Periye bankası 
arasıodnki ihtilafın hallinde hiz
meti geçenlere mükafat verildi
ğini yazmıştık. Aldığımız malüma
ta göre mükafata tahsis edilen 
13,000 liradan 5000 nini şehremini 
Muhiddin, 3000 nini lbrahioı Fazıl, 
500 ünü muhasebeci Nuri, 350 li
rayı varidat müdürü Nail, 300 ünü 
umuru hukukiye müdürü Muhlis, 
3800 liayı da Emin Ali Beyler al
mışlardır 

Şahin Nuri mü
şahade 

altına alındı 
-Adapazarda bazı gizli teşkilat 

mevcut olduğundan bahaile bir 
takım ifadatta bulunduğundan 
müstantiklikçe tevkif edilen Şahin 
Nuri Tıbbı adlide müşahede altında 

bulunmaktadır. Müş:ıhede netice
sinde aklından bir zoru olup ol- 1 

dıFrı anlaşılacak \C tahkikat ta 
ma ı> d"I k • - e devam e ı ece tir. ona gor _. 

Türk - Hicaz Necit 
dostluk ınuahedesi 

Ankara, 11 [A.A] 

T - k' ·ııe Hicaz Necit ve ur ıye b" 
ülhakatı hükumeti arasında ır 

m . kd. 'çin cere-dostluk muahedesı a ı ı . 
yan etmekte olan müzakerat ~hı
ren hitam bularak muahede Hıcaz 
necit ve mülnnkatı devletinin te-

. t" mülkiye ve istiklalinin 
ınamıye ı .. 
tarafımızdan tanınması her ıkı dev-
let arasında samimi ve daimi dost
luk cari olması ve tarafeyn era
zisinde diğer t :ıf tebeasımn en 
ziy:ıde mazharı :nüsaade devlet 

1 
tebeası muamele görmesi osasla
nnı ihtiva etmek edir. 

Tayyare piyankosunun ye
dinci tt-rtip birinci keşidcsi
nin ilk numaraları diin dn· 
rülfünun 1 onfcrans alonun· 
da çekildi. !Uütchuki numa· 
ralar bugün tckilccektir. 

Uün çekilen nunıarnlnr 
~unlı..rdır: 

300 
Lira kazanan nunıara 

9924 
18000. 

Lira kazanan ııunıara 

30811 
3000 Lira kaza-

nanlar 

1083 
39781 

200 
1284i8 
39109 
45008 

ıoo 
4889 

3 .508 

Lira kazanan 

n u ınaralar 

4i0760 
59155 

Lira kazanan 
nunıaraJar 

58754 

azandı. 

419709 
41 5 

209 
33172 
27004 

26064 
31699 
11947 
29913 
30915 

400 Jira kazananlar 
22141 51013 36000 9447 
24351 37651 59458 1683 
22740 11869 16935 37688 
15226 505 88 36723 
20379 

150 lira kazananlar 
2119 31690 50400 57337 

47417 59942 10471 17039 
53769 9570 51687 28145 
37024 29759 22480 4481 
20560 48992 11034 52209 
51191 18861 49942 32489 
37300 15143 28917 15467 
50785 34561 53493 55485 
31134 17519 14397 51758 
11133 40529 

100 lira kazananlar 
37074 20382 46767 38150 
18443 52323 42797 60930 
15914 10419 10440 48280 
40389 44304 23484 44732 
41440 32466 11117 30481 
31219 38935 8915 30224 
24621 33993 2963 8796 
31914 9175 48536 59983 
36996 3510 20714 43955 
5455 52451 54873 40251 

47203 20716 33099 55465 
37661 27535 57231 20427 
[Mabadi iç ı,ayfaınızda] 
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Sergiye gidenler şi ndiye kadar ecı ebi 
nıa ına verdikleri ı1ara laranıuha1ckak 

acı yacakla.rdı .. 
• 

Sergi salonia:·.tıdan biri 

Sanayi birliği serg-iai dün Ga- uslarımız refakatinde aıra ile ilk 
latasaray lisesi salonlarında açıldı. evel mevadi gıdaiye salonuna 
Sergi için iki aya yakın zaman- dahil oldular ve serginin diğer bütün 
danberi hümmalı bir faaliyetle r;alonlannı gezdiler. Birinci salon
çahşıyordu. Halka yerli malını da çikulata, konserve, ıtnyat, aLt
sevdirmek ve yerli malıyla ihti~aç-ı fr~ng~ .şeker numuneleri teşhir 
larmı temin ve bu suretle Turk edılmışti. 
sanayiini ve sanatkarlarını himaye [Mabadı üçünc!._sayfamı:ıdaJ 
maksadiyle yapılan bu büyük te
şebbüsün muvaffak nümüneleri 
dün ergide bariz bir surette gö
rünüyordu. 

Serginin küşat resmine bir çok 
zevat davet edilmişti. Mektebin 
dış kapusu bayraklarla donadıl
mışb ve heyeti tertibiye davetlile
re yol gösteriyordu. ileride bah
çeye z a r µ kumaşlarla süsle
nmiş bir kürsü vazedilmiş ve 
Başvekil Paşa Hazretleri için bir 
mahnl aynlmıştı. Saat dörtte Bü
yük Millet Meclisi Reisi Kazım Pş. 
Hz. otomobille geldiler. Bir müd
det sonra Sanayi birlifri umumi 

katibi Nazmi Nuri B. kürsiye gelerek 
bir nutuk söyledi ve ezcümle 
dedi ki: 

- " Cumhuriyet hükumetimi

zin himayelerinde yerli mallar 
için yapbfımız şu tctebbüaümüzü 

terviç ve memleketteki terakki 

ve inkişaf yolunda gösterilen gcı}
ret ve .şevki himaye eden büyük 
hamilerimize arzı şükran ederiz ,, 

Nazmi Nuri bey bundan sonra 
ziyaretçilere de teşekkür etti. bmet 
pş. hz. foin rahatsızlığı dolayııile 
küşat resminde bulunamadıklarm-

• • • t t: dan sergi, meclis: reısımız ara •--

dan açıldı. 
Meclis reisimiz, Nazmı Nur1 - l.· 

yin gümüt bir tepsi içinde uzatbgı 

alhn makası aldı ve " Büyük ve 

hayırlı teşebbüsün muyaff akıyyeti,, 
temennisile kapıda bulunan kırmı
zı beyaz kurdeleyi keserek sergiyi 
küşat etti. 

Bu sırada orkestıra istiklal mar

şını çaldı. Sergiye mektebin alt ka

bndaki odalar tahsis edilmiş ve 
muhtelif yerli snnayi mamulatı 
için on salon tahsis olunmuştur. 
Kazım pş. hz. sergi heyeti tertibi
yeai ve vali Mulııttin ve bazı meb-

Diin kii 11ıaç 
İzmirlilerin sahayı terk.

etmesi dolayı ile ncticclcn
nu·dcıı inkitau uğradı. 

/Tafi ilaı spor :iillımumuzdaf 

A 1,i 1 ~EFİRİMİZ 
:~NjS BE) GELDİ 

((Ün gelen Atiua e'firi.mizin v~
ımrda c,:cktirdiAinıiz hır reımıı 

Atina sefirimiz Enis bey dün 
Teodora vapuru ile ve ailesiyle 
birlikte Atinadan şehrimize gel-

miştir. 

Sefirimiz dün rıhtımda kendisi-
ni karşıl l n muharririmize, henuz 

vekaletle emas etmeden vaziyet 
hakkında hıç bır şey söyl y iye
ceğini beyan etmt • · 



hııeına ge· 
' • lcrdeıı en 

Uzere 
iudeıi 
ciheti 

n zırt 1 fondu 
hüyük elçit;ini 
Hir aç un 

titt. ı fıM;. it~ 

Ne tuh.at te 
1..tJndra) a gel 
Jı,._ı cdi yord • O 

bJ,. 

<lün)a an hcr }erin e ir ci an 
ihıil:ıJi m e anö r ıııa iri· 
ş t ]erdi. Her devlet bu nfim yi
~lcr kllrşı eldi. farıö'\ra akim 
kaMı. 

Bolıştıvik eloiel Pari e döndü. 
lş yüıı UatU kaldı. Bu, Mac Don· 
nld kobineıi içiıı orta bo lu bir 
mıığlnbiycuir. .Hokipler: - deme
dik ıni ? dediler. İddia ediyorlar 
kl: 

- Sovycderin hi\tün emelleri, 
istekleri, dilekleri cihan ihtiliilidir. 
Svv) et iuibadmın reeoı ifade 
olunan a ıl gaye ve maksadı Kü· 
roierzm her no.ıctasnıda ve ipti
<b Britan) ıı ilcmiııd ihtilal ko
vnrmakıır. Ni)ctleri bu kadar ole· 
tıi iken ıJ oJur d ine Donald 
lıUkiiuıeti clefi Balduin'hı ko~

duğu sefaret hey'etin) ekr r d • 
vct eder? Cihan ihıilii(i ta avvuru 

n· t olmaya de lc-
i · ( f ediy r. 

Am<'rika, OV)edcrden fonn 
bafde tik iom~krcdir. fngihere de 
fe~riilıesini ikmal etti 'c dnmağı 
yandı. ovyerler knpitnlktlısrlc> 

de~I, kenditerim~ soeialist diyen 
d vlctlorlc bile • mesdn lngilrere, 
Alman a - geçinemiyor. Şu dali
knda kon ilniat vlet batün dev
ledtrdt'ın ayrı yaşaı>ıakfıulır. Da· 

•ti V6 bil İ ti eli i l i gÜ· 

e süne hada ıyor. H kahm 
ıunu ne ol cak ? 

Mevlidi nebevi 
Ağu to un ncı günü rcbiül 

e'1veHn iptidası olmasına nnzaran 
a ıttoıuı:ı 17 11ci cumarteı;i gecesi 
mevlid: nebi oldugu ilan olunur. 

stanb J müf ts·· 

M. Fchm.i 

#tıurice Leblanc 

Otekil rde tekrar ettiler: 
- Bravo, bravo! 
Simon dört defa pathy n ta
ncayn r ğmen y Un ()ldu~u-

ntm f r ında bile de ildi. 
H v lanın lmıyaca ı bu idi· 

içind ölümün ne olabile-
e ini diıştin miyordu • at 

neye ö) mioti? P ılay taban
kuru ıkı ı dolrurul 

Y<>k kana 
cıiflerd n ta n yı 

m rb mete geJmi i? Bu 
lere cevap yermek nıüektlldü. 

Fakot nazarı dikkati celbet
mek için, Simon ölmüş bir adım 
gibi vaziyet aldı. Hiç kıpmJa
mıyordu. Diğer tar !tan yüı.ü gö
zü de bir çuha parçasiyle ortülii 
idi. 

Miithi§ mahkeme tekrar \a· 
zifesine baeladı ve bu v .zif ı-•ııin 
n den ibaret oldüğumı h p bili· 
yoruz. Hor olen adam için bir 

Mahkemede bir Zab tai belediye 
Yalancı şahit memurlarına 

yeminden korktu hücum edenler -

e eefi i söilc
tsın a yeti 

dan ye inden 
istin afının seb bini sormuŞur. 

Zeliha hanım da unlan söyle
miştir: 

- "Size doğrusunu söyleyeyim. 

cu n 
masıdır. 

-

Vakpayı müteakip yakalanan 
zı adamlar, d'"y ek ve yarala-

ma hac!i esinde ilfiil alakaları 

görül mediginden, ik.ametgahe rab
tcn bırakılmışlardır. Firari ~ah

mut yakalanınca adJiyeye teslim 
edilecektir. 

Petrole kolza 
karıştıran la 

takip ediliyoi 

i i yapı 
uçu -prüden et.Da.Uy iştirak 

edecek :ıe atı. nlan v pur t!oğ:su 

Bo tancıya amiştir. 
Ce azeye bazı :? ka erk· , 

borsa acacta!arı ve l::arsa ur
ları ve c!iğer zevat i.,tiıak etmi~

lerdir. Cenaze merhumun hanesin-
en kaldırılarak Bo=ıtancı camiine 

getirilmiş ve orada namazı eda 
edildilden sonra Sahrayı Ceditteki 
aile kabristanına defnedilmiştir. 

!evla r et eylesin 

Paşabahçede h r hangi bir kız 
kaçırma vak'a.sının olduğundan 
h berdar değili • Davacı taraf ba
na ilk za anda beş lira erdi ve 
zabıtaya ver iğim ifadede güya vn
k'ayı ve kızın kaçırıldığım görmüş 
gibi ifade verdim. Fak t orada 
yemin yoktu. Burada yemin oldu
ğu için görmediğim bir Şt>yİ söy
Jlyemem .,, 

Adliyede yeni bazı tcbeddnlat - -
olacaktır. Bu teb ddülatın şu şe- Belgrat orınanında 

Yal ncı şahi Ji~ini bu kilde 
itiraf t:den Zeliha hakkında müd
dei umumi beyin de mütnJiia ı 

nhndıktan sonra kendi inin tevki
fine e yala şehndetten mevku
fen muhakemesine karar verildi. 

m 

m a lasıl ı 

şehri g<~zdi 
Şehi1' planını yapacak olnn Pr. 

Yanft bus taki f liyetine 
ha anuştır. Pr. Yana d" hre
mini Muhiddin eyle ~rab r şehrlu 
her tarafını ge:ım· tir. 

Pr. Yan en tetkikatım itirdik
t u aonra bir rapor bazırlayacakbr. 

inhisarı rda 
İs]lİrto fabrikası 

Müskivat inhis idar i tar.a-
fından Adapazannda ir iaphto 
fabrikası çalacaktır. 

İdarenin tefti heyeti reisi Bedi 
B. bir kaç pe kadar Adapaza -
rın gidecek 1 fabrikanın yerini 
tayin edecektir. 

Bir Amerikan grupu da İzmir
de iki ispirto fabrikası • çacnktır. 
Amerikalılar bu hususta l:ımir aa
n yi üdüriyetile temasa bnşla
mışlardır. 

kao h i i yiik eliyor ve bu za· 
vnllmm ihti2an böyle te 'it edi
liyordu. l.Atife, şarkı, ahkahn 
kadehlere karışıyordu. 

Rollcston lınAırdı: 
- Ölenleri asınf 
Avene oşu~ufar, oHiJcrin bn· 

caklarından yapışhlar ve her bi
rinini sandal demirlerine ashfar. 

Sıra yava~ yava~ Siınona g · 
liyordu. !%er Gl u da bacağından 
veyabuı boynum n bir tarafa 

IJlQk İ'iteyenleı- Simo u bayatta 
gt~rürlerse., kkak bu defa 
olümdc.n kurtul 

Simon o an da 
1ıabe1i nü .......... 

rif 
Dl i .. V ıziy tin ,,_l'OMh 

et ve .kuneı~ el' 
oJm~ .• 

Simon bulunduğu yerde ve u 
mütbi§ yaziyet içinde kendisini 
güç zaptcdiyordu. 

Bu intizar, artık ne olursa ol· 
sun tahammül edilemez bir hale 
gelmişti. 

T m o e n da hiç bekJamedi
i bir hadise oldu. Ü85lırıoG111D 

kilde olmaSl kuvveti<? muhtemeldir: 
Birinci ceza riyasetine iltinci 

ceza rei i Vasıf, ikinci eza riya
setine ikinci hukuk reisi Hamit, 
ikinci hu uk riyasetine Üsküdar 
hukuk hiıl~imi Kazım, Üsküdar 
hukuk ha imliAin irinci ticaret 
mahkeme i :\zaaından Turhan bey-
ler ••• 

Hül lerrll< 
Gayri mübadiJler . 

oııgres1 

Ga)'rİ mubadiller cemiyeti r.ne.
lik kongresi nnumıızdt•ki pcr~embt' 
•ünu toplaııat·aktır. 

on Türk · unıın miJ211kerePİnin 
irıkiıaınıimı soııru gayri mubpıfüle· 
rin va.zi~· ,.ti }t-ni lıir ssfhuyn J?İrtJi

~inden koncrcıl hu vaziyet mıun 
u2adlyn izah edil ı ek. Halkım mu· 
lınrebesimien bf'rİ gayri nıııhat!ill<•· 

riR uğradıkları l ti)uk tııu~lıulnt "~ 
ıztırap v k'a u• mi al zikrı>dilmek 

ıre1i le he ti umumiyenin k urarı· 
na an dilecr.kıir. Gayri mııh diller 
hakkında Yunani tanın tııkı ettiği 

imha siyaseti üzerine almma ı lazım 

gelen ıeJbirlerin t:ıtbiki ali nınkarn
lanlno i"ıirlıam edil !t'f'klir. 

Bir ri§vet ınest· Jc~i 
Silivri iskiin ınemuriu undaki 

yolsuzluk hakkında mektupçu Hü
dai beyin riyasetindeki hey'efin 
mahallinde tahkıkat yaptığını ya:ı
m bk. Bir rişvet meselesinden 
dolayı tahkikatın tevıriine lüzum 
görü) müştür. 

Tahlukat evrakına zaran1 is-
kan memuru eveke SiJivride otu
ran ba2ı maha- cirlerden ri vet 
almıştır. 

Bu ci etin tavzihi için elycvm 
Anadoluda bulunan bazı mahadr. 
lerin i tinabe tarikiyle if ndeleri 
alınacaktır. Bu ifadeler geldikten 
sonra in:ıib t kom· iyonu eae1eyi 
y niden t tkik edecek e icap 
ederse nıahaJlinde tahkikat yapıl

dıktan nr mcmw hakkında 

afi kar r rilecektir. 

bir el, bağlarım 

Ç k )llV8~ hir 
dibinde mırıldandı. 

uzüyordu. \ıe 
kulakJarının 

- Hiç kımıldama, hiç bir ~ey 
soy lem el 

Başım saran ç.uha parç.ası ya
va; }8Vtı§ kalktı. 

Aynı s.es tckroır etti: 
- :;anki siz de çetenin adam· 

larmdan biri imi~ gibi hareket 
cdiniı. Hiç tcre<ldilt etmeyin. 
Sonra m hvolursıınuz. 

Simon bu hatiften gelen emre 
itaat etli. · 

Yanı başınd çeteden ti i ceJ
Jat mn için bir ce edi kaldır

u ne• rlaı-dı. izabeli 
...,...,,"'"~tJ Simon 

etti. 
h· 

et' j Simon m va kate rafa· 
n kanştıgı a laıra bıraktı. 
Fakat bu i~, açb tan ve eusuı-
1 tan bit viicudnnu büsbütün 
düşürmüştü. Bir enara ohı:rduğu 
zaman, yalın aya , başı kabak, 
omzu sil!hh ir t yf; yanın ge· 
Jeti. 

S on ıdı: 

Orman mekt Lınden bu en 
mezun olan 32 efendi Belgr t or· 

manlarınd H~ 1aslak civarında 
tetlnkat icra ln ,.J,;tedırl r. Mı:zun· 
1 rdnn 1 ·r k smı Bdgnt orm.ınln· 

rındn, bir k smı da f:ık ivnrm· 
k mp kurnıu~lard r. Om n mPk· 

teli mczunl"annın bu k.am k ırn.,u 
Eylüt a~ ı illa etind i cekli:ı. 

Bn !t-nelü m zunlar layı· 

ı·eklir. ımar:ı umun i müdür~u 
hu enek) mt" . .oıulamı t yin edife· 
c kleri m b.ıllen ve ordi tıhda.ı · 

l 1 m~t r. 

Anı rikada bir Tur 
""an"atkan 

A erikanın Detnıit şehrinde 
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üstadane bir meharetle 
çalmaktadır. Netekim, geçen akşam 
Türkocağında Amerika Darülfüıı n 
talebeleri şerefine "erilen müsame· 
rede Am rikalı ge ç luzlar Ahmet 
Beyin banco çahşmı çok beğen
mişler ır. 

Ailts.ni görmeh üzue muvak
katen şehrimize elmic olan Ahmf!t 
Bey yakında gene Amerikaya av
det edecektir. 

Kartalda hir c·esct 
Kartal tabi Cepelin muıtaka

sancla Kemikli ducsind.e bir ttut 
bulunmuştur. 

Mahalli vak'aya giden jandarma 
ta.rafından yapıla tahkikat netice
sinde teaedin Rıza bey çiftliğinde 
Bedri heyin inek çobanı Ah et 
oglu Nuri y ait olduğu anlaşılmış
tır. Nurinin imin t rafmd n öldü
rüldüğü meçhuldür. tab ikata de
vam ediliyor. 

- Antonyo! 
Mek ikalı bir kadeh ~ampan

ya uzattı: 

- 1ç, dedi. kuvvetini topJa, 
ikimizin de hun ihtiyacımız var. 

Simon yirmi giindenberi ge· 
çirdi~i kanlı kabust n onra, ar· 
tık hiç bir ~eye h yret etmiyor· 
du. Ant<myo bir yolunu bulmuş 

hu haydut çet sine iltiha et
miş. olabiıir. Çünkü ek 'kah
nm yegina gayesi Ro1Jeston'dan 
i ti almaktı. 

- Bana, şaka ına kuru sıki 
ateş eden sen miy • ? 

-E ı,dün 
to~ ahın men ı )en üç 

dört bin kioiyi da~ıtmak, vuiye· 
te ı ohııak için \llT p du
ruyordu. Onun için eli sUAhh 
kime ro, lirse çete · alıyordu. 

Ben de çeteye iltihak ettim. Bü
yJe dü~manı için n vurmak 
için ... 

- Acaba ~imdi ncred ? .lsa 
b lin yanınd değil mi 1 

- E t. 
- Jzabdc vaziyeti nnlrtffın mı? 

Yüzde do san 
beşi tekrar 

içeriye t kıldı 
PoJi.:; merkezleri ve Müdiriyet 

ikinci şube • e tutulan ccrai li -
ta.sine ruua af ve tecil kanunu 

dolayısiyl tcvkıf Ye ne
deu çı hıraulann --.. 5 •i tekrar 
ye · c - rü l · dflt dalayı y ala-

rak evh of br ve A iye-
edilenlud~a 40da tev-

Bunlar yeAİ cüflimlerini tt:ıa-

sına ilive.t eski abkumiyetle-
rini de • mecbur bulunmak-
tadırlar. -

• • 
şubede 

PoJi ikinci şube memurlan 
arsmda y niden bazı tebeddülat 
y pılmışbr. --- -

Rifat B. A vrupaya gitti 
Emniyetiuınumiye Müdürü Rıfat 

Bey tedavi i için Viyanaya gitmit
tir. Bi. aya kadar a,; det edecektir. 

Bir ban aya c za 
ki Şarkı ıip ticaret 

bankası Kambiyo q rini y ni bor

air • de y pmadığı 

icra etmesi me 

Ş nazar 
gün içi de hiçbir ;ı 

vilat muamelesi y p 

üd-

Koyunlarımızın ıı:salhı 
Koyu ~nmı:ıı iıla ı için Ma

cari t n mu yaa edilec k Me-

rino koyu lannı a üz.re Ma
ca.ristana giden heyet Peşt ye vasıl 
ol 

acak kc. i tan bini 
-tec vi:ı. olduğ i · tefrik ua

mcf esi bir, bir buçuk ay kadar de
vam edecektir. 

Me.rino koyunlan malum ol
duğu ü:ı.re bilhasa yüniiDden isti-

fade edilmek üzere yetiş tiril n bir 

koyun ırkıdır. Bunların memleke
timize getirilme i ve koyun 1rkımı-
2ın ıaliıhı yapağı ticaretimizi iler-

letmek için en büyü bir adı ola
uk tn. Yerli yapağılarımız bu ya-

pa{rr1ara nisbet yan dereceainde 
chm bir m~vkid bulunmaktadır. 

Merinos ır mın teksiri ve yerli ko-

yunlarla tesalübü b~ yapAp ti
uıetimizin ve b ele mensucat 
fabrikalarımmn inkişafı temi 
\•e te hil etmiş olacaktır. 

Bir hırsız nmpanyası 

P;mgalb polis merkezi, Hnyret
tin, Hu&cyin "o Tnhir namlnrında 

ilç kişilik bir hırsız kumpanyası 
yn alamışhr. 

- Hayr, fakat nere<le olduğu-
mı biliyorum. 

- Aman gidelim. 
Antonyo Sirnonu tuttu. 
- Y alnıı bir §CY ::ıoracağırn. 

Dolor ne oldu ? 
Antonyo Simon'nn göz} rinin 

içine bakıyordu. 
- Dolores bc•ni bıraktı. 
- N<•den, niçin? Şu çoliin 

içinde tek ha uıa bir kadın. Ya 
bir taraft ölüp knlm ... Hiç 
bt>yle yaJmz bir kadın kendi ba
şına bırakılır m1? 

Sill}()o ~özlerjni yere indirdi: 
- Hakkın var, dedi. Fakat 

ben DoJorese karıı nıifcmi so
nuna ladar ifa etti . Giden 
odur. 

Antonyo düıün<lfu 
- J>eki, anladım, dedi. 
Bu k mülük ttan vueDİD 

hiç bir f. rdi bir §ey "ezmedi. 
Aynldılar. 

Simon bir tahlisiye simidinin 
üstündeki yaııdQn, içinde bulun. 
d~u vapurun hangi vapur oldu· 
ğuııu anladı: Ville de Dunkev· 
gue. 

Ceırlh1 Der 
Kin 

Fenerde Seyyar ı;abcılık eden 
Mersin ismide bir arnuut, öteden
beri arnlarında bir düşmanlık mev
cut olan Hasan İ&mindeki diğe• 

bir arnavut ta,afından kü ba-
mdan ve 

Balat te-

i e 
a çarpm~ 1 her 

arından yaralanm14 
çmıştır. 

zi enler 
Ortaköyde Bahçe sokağında 

oturan Nermin h ın ma
ralı otomobil altında kalarak yara
lan ı br. Kaçan oför oran 
fadır. 

Bem§İr )C daya 
Fatihte Zincirli kuyuda oturan 

Ali, hemşir si Cemile hanı ı döv
müş, üstelik bıçakla da tehdit et

' §tir. Ali yakalnnmıştır• 

~ırk 
Anıpul hırsızı 

Be ikta 1ı Kenan iamind biri 
Üsküdar inşirah tiyatrosundan 31 

ampul çalmışsa da yakalanmıştır. 

Dl 
,, r 

Bir eve taarruz 

m ev' taar z 1 
içeri p · enlli. Y 1 
f ryadı üz.erine polialer yetiferelı 
bu adamları yakalamıflardır. 

Bogulu)ordu 
Ha<Jli:6ydc otunn evfik, 

Suıyerdc taşislleleai önünde 
:ı.e girm • , fakat y zme 
tinden boğuhnak üzre iken 
tanlmıştır. 

heber 
Şakir beyi ziyaret - Ticar~t 

Odası rebleriııd e ip, ti ret 
müdürü uh_in zahire hor-

. "l komiseri Akif beyler sı~ 
bat yurdunda r hatsız bulunan 
İktisat vekili ~ kir beyi ziyaret 
etmililerdir. 

+ Fu t idi or - Darül· 
Cünun E biyat ültefil r isi 
kopriilü z de Fuat B. per§CDhe ı 

ünü 1 ve ·e "d coktir. at B. 
tarihi edyan k:oıı resi için wun 
bir r&J r ba:ıırlam tır. 

-Da Dinl r - Son 
ikid birde terk ) n 
silmekte oldu~u hakkında Şeh· 
remanctine ~ikfıyetler a i ol
mnlo.:tadır suyun kesilmem~i için 
eman t §irket n zdimle teş bbü
sata karar \ermi~tir. 

Tefriş - D terdar Şefik 
B. diin Kndikoy ve H ydarpa a 
mnliye tah i] ~ubc1erini tefti~ 

etmiştir. 

Bu vapur son hadi elerin 
haşlangıcmda batan v pur1ard n 
biri idi. 

Bir aralık Antonyo t .. r 
geldi ve Simonu vapurun ö bilr 
ucuna götürdü. Burada alt at 
kamaralara inen bir merdiven 
vardı. Anton}O dedi ki: 

- 1§lc RolJeston burad ya· 
ııyor, dedi. 

Simon sabır zhktan bir ra~t 
geçirdi: 

- 0,Je j 'n limt 
- Daha sıra ı eJmedi. Çü•· 

kü kuliste dort ~ kişi bekli· 
yor. Lord Bekefif t il k oı 
bckliyen iki muhafız da ayrıl 

Bir az il rde Ant yo üsıtl 
~ımh r kapak açtı, • ·ye 
ge1m sini ipret etti. Bnnısı .a· 
117., bagaj gibi yoku yasını~ 
muhafaza edildiği yerdi. ıeıuı· 
Dinde camla tirtülü bir 88tıb 
vardı. Antonyo, Simon'un bafııı· 
dan tuttu. 

- Bak! deei: 
Camın altında bir komar• 

vardı ve her şey o1duğu ıbJ 
gorünilyordu. . J 

1 hitmrdı 



Yerli ma Iarımız 
--M--

( Birinci sayfadan mabadJ 

onjour, Monsieur! 
ltııe ı · -: d ~a ı · · d' . ssese crmıız e, a et enmız-

nanlılara verdığimiz c_evabı Berlinde ye ıi La Haye' deki 
müzakereler 

Diğer bir aalonda emniyet us
turaları, abajor ve portatif elektrik 
lambaları, madeni me\'at1 sanatkar .. 
lar cemiyetinin mamulatından kan
tar:, terazi, balta, çapa, puJJu~ 
v. s. Amerikan vari dosya dolap .. 
lan, lake karyolalar. Diğer bir 
salonda lzmir sepet , çiçek , 

ılımizdc, ruhumuzda bu ka· 
d ı~iklikler, inkılaplar oldu, i Yeniden doğduk, bununla 

notanın metni bir arbede --
er fıkramıza sername ittilıaz 

'tniz scUim ve nezaket f ormü· 
ı rcümo edemedik! 

lialbul:i bu formülün - kelime
ılegit • manası beynelmileldir. 

Atina elçimiz tarafından perşe· 
mbe günü akşamı Yunan hariciye 
nezaretine Yerilen cevabi muhhra 
hülasasıdır; 

Bu hakikat, Yunan matbuatın
da hem de seliilıiyettar makamata 
atfen başka surette şayi olmuştur. 
İki hükümet münasebatını siyanet 
emeli ile ve her hangi bir yanlış 

Berlin1 10 [A.A) 
Dün akşam komünistlerin se

bebiyet verdikleri arbedeler esna· 
.sında komünistlerden 6 kişi yara
lanmış, 11 kişi de tevkif olunmuş
tur. Polis müdürü komünistlerin 
pazar günü muknbil nümayiş yap
malarını me~etmiştir. 

La Haye1 10 [A.AJ 
M. Briand ve mesai arkadaş -

lnrile Belçika, ltalya ve Japon mu
rahhardan arasındaki mülakat he
men 1 emen iki saat devam etmiş
tir . .Murahhaslar, Snowden hadisesi 
üzerine , M. Houtart tin öğleden 
sonra M. Snowdeo i görmesini ve 
teşebbüsünün neticesinden Fransız 
murahhns heyetini haberdar etme
sini kararlaştırmışlardır. M. Sno
wde:ı in beyanatı arasında kullan
dığı bazı şiddetli tabirleri telaffuz 
eder etmez M. Cbron un itiraza 
kıyam etmesi, bu sözlerin şiddeti 
sebebiyle tercüman tarafından zik
redilmemiş olmasından ileri gel
miştir. 

şapka mektebi mamulab, Bakır

köy çimentosu, 90 dirhem ben
zin ile üç yüz mum kuvvetinde 
mutavassıt bir odayı 15 saat ten .. 
vir ve teshin eder benzin la ba
lan ve ocaklan vardı. Diğer bir 
salon_?~ Türk .tütün inhisannın yap 
r~k tütun ve sıgara nümuneleri teş
hır olunmuştu. Buradan ziyaretçilere 
sergi hatırası olarak sigaralar he
diye edildi. Bütün salonlar bu su .. 
retle gezildikten sonrn yukan katta 
hazulanan büfeye geçildi ve ziya
retciler izaz olundular. 

dıle aynen naldedilmiştir. 
,t dilden nıak adımız ıark li-
:{lrı değildir.) 
ili.. d' ? B ·1 . .. ne ı:ronız . u cı ıetı 

ltıra/ım: 

Aterlıaba. - Sabahi §erifleriniz 
1
' o'lsun. Merhabanın manası t lügatındarı): " Mü safire 
k· 11 İstimal olunan bir kelime
' uasi ve mamur mehôma 

1 ııiz. istinas ediniz, mütcvah-
olmayınız ! mealini ifade 

· •• Demek ki formiil pek ek· 

1~u takdird€ yol ortasında ra-
111e1t birine ııt: yahuı kalkıp 

e Merhaba ! denemeyecek. 

Atanaımdan sar/ına•ar bu lce
e biiabUtün umum mali ek ol

. Meıel4 merhaba kadınlar 
ındon kıdlanılmıyor. 

" Sabolai ,.,.i/ler hayır obım"cı 
llee terhip iptida çok u~un ve 
ı.ıı ıabalaa munhaıır, öylene, 
'ye, akf(lma, gcoeye detil ! 

Ocakçıların uydurdukları gün 
1 ! tün aydı ! ise her nasılsa 

4.trupa görmüılerimi:ı 0 bon 
• bon soir,, diyorlarsa da ek&e
l bu yabancılıktan ho§'lanmı-
1'e2<ılik 1anklıların, eşkilerin: 

- Seliimün aleyküml 

h Ve alaykiim essclam ! lan 
alkın laikliğine uymıı) or. Ga· 
aı kullanılmaktadır. 

Ralrat her halde bir nezaket 
'elanı formülünün )·eri boş ha· 

1111 lıi111ediyoruz. 

.Jtcaba bon jour, v. s., lwlimcle
<ıynen terciime ed<?mez miyiz? 
~ diger Avrupa dillerinde de 

rın mukabiUcri, a.) nen t'( 

fırcn tercüme/eridir: good mo

. ~· gut morgen, buorı gior110, 
11'1ıera, v. s. 

.11" terkip, daha u:un bir tcr
ııı 'h . ı tııarıdır: le vous souhaiıe 
." iour (size iyi gün temenni 

'ırıı) . 

O halde ncmket, aıinalılr, se-
1 formülleri ı•akıı isimlerine 
'' iyi,, sıfatının illivcsi ile ter-
olurıamaz mı ? Mc.seUi: 
ly;. abalı! iyi öylerı; iyi ikindi; 
Q~§am; iyi gece .... t'e yalıut ce· 
er,: iyi sabalılar... " il ayır ,, 
~ 11 daha lıoştMr; bıı formülü 
re konuşurken crrneniler hen· 
flratarında lmllam) arlar: Sa
~· hayır ! Fakat her tıederıse §U 

'JJ bize ermenice geliyor. 
~er ıe~ te/ilkldye tabidir. En 
lll teklif clcs.Jrİya reddt>dilır. 
Sernamemi.:irı ikinci cföı·ü olrıı; 
llıicıırden baıka bir fikramda 
edeceğim. - C. N. 

Bir günlük vak'alar - Erba

b Dsla koyünden H?se~ı~ kı
la Ursunayı öldüren bır kışı ya-
111nııştır. 

1/~\~anın Hurdas _k~yünden 
bı oldüren ve Bekırı yarala-

~ bi1· ki~i yaralanmıştır. 
tı Iavıanııı .Mcdre~e ınahalr~İıı· 
1 hah. sını öldüren Nazım )8· 
<ttıruıştır. 

e~Urdurun karaman ku) ünden 

1 
1net ottlu kör Yusufu <ldü

~edi kişi adli)eye H'rilmiştir. 
i aşın Temre nr.lıiyc.:ıi ci\ a· 
a 21 - 7 · 929 da e~)fi kaçıran 

ti fı Mchmetle ) apıl.ııı müsade.
,. Melıınet oJü olarak yaka-

f~~ş ~e 215 kilo şeker 107 
•u sıgarn kağıdı 500 gr m 
ş11 elde edilmiştir. · 
f!bin Karahisarmc!An ilci hay

t, Ç<tlan iki ki~ i yakalanını~1ıır-

Yunan sefiri tarafından 27 Te
mmuz tarihli muhbrada Yunan 
hükumeti mevcut muhtelif mes· 
elelerin halH için cereyan eden 
müzakerahn akamete uğram~sı 

mesuliyetinden teberri etmek te
mayülünü göstermekte ve müza
kerat dosy.asının muhtelifünfih ka
lan noktalar üzerinde karar ittiha
zı için beynelmilel adalet divanı 
yeya Isviçre konfederasyonu reis
leri tarafından tayin edilecek bir 
ve ya müteaddit hakeme tevdiini 
teklif eylemektedir. 

Türkiye hükumeti işbu mesele
lerin hallini temin edecek uhut 
ve mukavelat olmadığından dola
yı müz.akereye girmiş değildi. Onun 
evel ve ahir göz 6nünde bulun
durduğu şey, ıerek tebaamın, ie
rek Garbi Trakyadaki ekalliyetle
rin hukukunu Lozan muabedesile 
onu takip eden itilafnamelerio ah
kamı dairesinde temin etmekten 
ibaret olmuftur. Bu munhede ve 
bu itillifnamelerin altı aenedenberi 
tatbik ve intaç olunması mes'uli-
yeti kendisine teveccüh etmediğiDi 
isbat etmeğe Türkiye daima ha
zırdır. 

Türkiye münhasıran siyasi bir 
mahiyeti haiz müzakereyi ancak 
şu sarih ve kat'i şartla kabul etti. 
Şart, müzakerenin ııtatoko esası 
üzerine cereyan etmiş ve miktarı 
tayin edilecek bir meblağın Yu
nanistan tarafından tediyesi idi. 
Tüıkiye bu müzakere esnasında 

muhtelit mübac.Jele komisyonu 
bitarnf azasının uzlaşma komis-
yonu halinde işti akini mem
nuniyetle terviç ve iltizam etmışti. 
Şimdi akamete uğray.ın müzakere 
işte budur. Bu akamet meselesin
den Türkiyenin hiç biı mesuliyeti 
olmadığı aşikardır. Bu mülahazat 
müzakere dosyesını hakeme tevdi 
ve yunan hül<ômetinin uzcrinde 
ihtiliif çıkardığı noktalara münha-
siren hukuk talebinin k~bul~na 
gayri mümkün lulan esbabı dahi 
göst~rir ümidindeyiz. 

iaten Türkiye ile Yunanistan 
arasında mevcut mesail hukukan 
tanzim ve halledilmi olduğundan 
bunun haricinde siyasi bir mü
zakereye bitaraflarm teşriki ancak 
uzlaşma çaresi için varit olabilir 
ve halcem ancak mukavele ve 
itilafata riayet etmek mesuliye-
tinden mütevellit mesaile initnf 
edebilirdi. Cereyan etmiş olan 
siyasi müzakeratta ise böyle bir 
hakem mevzuu yoktur. 

2 - Siyal!lİ müzakeral:m ve 
bitarafların uzlaştırma tavnssutu
nun al<amete uğramış olması bir 
emri vakidir. Şimdi iki hükumet 
arasındaki vaziyet Lozan muahcdcsı 
ile ondan ıonraki itil5fnnmelcrin 
meriyetinin devamı vaziyetinden 
ibarett;r. Ve hitam bulan müzn-
kerattan dolayı iki taraf mer'i mu
ahedııt dolayısile bağlı bulunuyor. 
Türkiye bu vaziyetten müştekidir. 

Fakat onun bu şikayeti, itiliif
name kendi hukukunu temin ct
mediginden ve bunlann tatbiki 
gayri mümkün olduğundan dolayı 
Jei:tildir. Bilakis Türkiye, munta
zaman mevkii meriyete Jconulmuş 
olan beynelmilel akitlerin ahka
mına razıdır. Ve bu ahkiiınm ka· 
bili tatbik olduğu kanaatındadır. 
Bu ahdi ahkamın Türkiyeye tevdi 
ettiği külfetleri tamamen tatbik 
etmeğe amadedir. 

Müemmen olan hnklannın hü
kümsüz veya sürüncemede bralul
masına Türkiyeden liikaydi ve 
tahammül beklenmesi kabul olun-

maı. 

3 - Türkiye ikinci maddede 
teklif ettiği hakemin muhtelit mü
badele komisyonu bitaraf azaları 
olmasına ayrıca teklif ed~r. 

Bundan mada nsıhl şa1rani ~.ik
kat nokta şudur: '\1u te ıt mu?a-

d l k ·syonu azası beynelmılel e e omı . d" 1 akitlerle zaten bu vazıy~tt~ ır c:."· 
K d.1 · talep edeceğımız hu

en ı erı, ı~h· t k 'arı 
küroılcrde ademi ıe .a ıye ar 
vermedikçe ba~ıi hır hakem ta
harrisine çalışmakta Türkiyenin· 
nokEai nn,.annca hem bu muhte
rem, heyete karşı borçlu olduğu
muz hürmet ve it,bar icabatına, 
hem de beynelmilel akit ahkamına 
münafi düşmek tehlükesi vardır. 

lil\eskinin Kavurkatı köyünden 
jliOğlu Bekiri oldüren iki ki~i 
~e~e verilmiştir. 
k leci bir cinay.lt - Adana· 
~t~p Seyit oğlu Hüseyi, ek-
11 • az tarttın deye Apturrah
ısrn· 

L ıııee 14 yaı;;ında bir gen· 
•ıa ·ı ~'t tnı olduğu kasap pıçağıla 

•lir.aklarım dışarı} n döküver· 

4- İki liükiimet arasında ce -
reyaµ eden müzakerattan matbu
nta tıızan gayri kafi ve hazan yan
lış havadislerin efkiri unıumiyeleri 
tllhrik etmekte olduğu vakidır. 
Nitekim 22 temmuz ta ihli Yunan 
notasının tevdiinde Yun.m sefirine 
bittetkik cevap verece mi bildir
midir 

hnber tesirinden tevakki maksadı 
ile bu cevabın Yunan hükumetine 
tesliminin ertesi günü sabahleyin 
her iki muhtıranın neşri musam
memdir. 

27 Temmuz Tarihli Yunan mu
hbrası hüliisası şudur: 

Zep]Jelin vardı, 

"Yunan hükumeti tarzı müsaitle 
cereyan· etmekte olan müzakera-

Friedrich&afen, 10 [ A.A] 
Zeppelin saat 13 ü 2 geçe yere 

inmiştir. 
hn ~k~mete uğramış bulunmasına 
saınımıyetle müteessiftir. Bu me-
seleler~e yunanistana hiçbir ifrat
perverlık ve itilafgirizlik isnat olu-
nmaz. Diğer taraftan Yunan hü
kumeti Türk matbuatının mülhem 
olanlannın bile müzakeratın inkı
taı mes'uliyet-ini yunanistana tev
cih etmelerini hayretle görmek
tedir. 

Halbuki, biri 15 Temmuzda bi
taraf a:z.a M. Holştada ve diğeri 
20 Temmuz.da Ankara Yunan a;;c
firioe Türkiye hükumetinin müza
kerah hitam bulmuş telakki etmete 
karar verdijini iki defa tekrar eden 
Türkiye hariciye vekili beyefendi 
olmuş ve her defasında müşarün
ileyh bu kararın mucibi olarak 
muhtelit komisyon bitaraf azasının 
muntazam pasaport hamillerine 
haklarını iade etmek hususundaki 
tekliflerine Ankara hükumetinin 
ittirak imkansızlığından başka bir 
sebep :ıikretmenıektedir. 

Yunan hükümeti Türk hüku
metine hakeme müracaatı teklif 
eylemekle kesbi şeref eyler. Hü
kumet, elan münaziünfih bulunan 
meseleler hakkında bir hüküm ver
mek üzere her iki tarafın An'·arada 
yapılmış olan müzakeratın heyeti 
mecmuasını daimi divanı nd 'c• 
reisi yahut İsviçre konfedera.ııyonu 
reisi tnrnfındnıı tayin olunacak bir 
veya müteaddit lıiık:min t. k 'irme 
arzcdcbileceltleri fıkrindedir.,, 

12528 
18070 
40866 
20752 
37967 
44523 
14037 
43486 
19955 
4384 

29370 
43040 
56312 

5891 
57673 
18252 

23764 
15336 
51621 
271J9 
5698 

43095 
36602 
17968 
s26n 
45897 
38501 
8226 

52901 
52019 
40767 

1426 

29543 41322 
36556 27893 
34347 37118 
26974 46638 
24793 10349 
11201 145431 

1577 4G 76 
55506 146U 
79'.l9 15/82 

27850 43907 
12452 26100 
6904 41750 

14240 49557 
48C6G 35/i 
55071 46294 

50 1.ira kaz~. l:-n)ar 
45054 31182 7538 49406 
18267 33085 49981 6050 
38604 32991 17744 48477 
16238 14096 38542 51999 
23605 24712 15287 29955 
49517 49535 15194 167~3 
31512 40407 2505 29626 
49507 14506 7263 22009 
35787 30458 5110 31112 
33221 33221 17279 5677 
5227 8391 31379 236fı8 

62~9 31014 27040 10358 
44449 30436 22033 7013 
33494 32396 7360 27054 
54482 57706 10698 42794 

Friedrichshafen, 10 [A.AJ 
Zeppelin balonu gayet tabii su

retle yere inmiştir. 
Paris, 10 [A.A] 

Zeppelin balonunun Paris üze
rinde uçması münasebetiyle M. 
Eckner ile M. Eynec ar&sında se
lam ve tebrik telgrafları teati edil
mıştir. 

Konferansı içtimaa tfavet eden 
altı devletin başmurnhbaslan ağle
bi ihtimale göre yann aaat 11 de 
top)anacakhr. Müzakereye devam 
edilip edilmiyeceği ve M. Snowden 
kat'i itiJiifgirizliğinde ısrar edecek 
olursa koof er ansın tehir olunup 
olunmıyacağı bu içtima ve mülakat 
neticesinde anla.şılacakbr. 

Tayyare nıiisademesi 
Roma, 10 [A.A) 

Mirafiori de iki tayyare çarpış
mıthr. Bir kumandan!a iki küçük 
zabit telef olmuştur. 

Aınerik,ı ve Sovyetler La Haye, 10 (A.A] 
M. Houtard M. Snowden ile 

Moskova, 11 [A.AJ 
Amerka ticaret ve sanayi er

babını temsile gelen heyetler Rus 
~osyalist sovyetler birliği dahilinde 
uç '.haftalık bir devir seyahati yap
bktan sonra avdet etmişlerdir. 

ir lı<Jftada .• 
Londra, 10 (A.A.] 

Düşes dö Bedfort Londra ile 
Hindfstan arasında yapmağa teşeb-
büs ~ttiği azimet ve avdet seya
hafü~ bir haftada bit:rcrek karaya 
inmiştir. 

LuıJeni' de siikı1n 

4 Biikreş, 10 [A.A] 
ıpeni tkndenler~nde işe tek-

rar utat surette ~.ışlanmıştır. 

[Birinci sayfadan nıabaq 
25461 17595 27277 58199 
8955 12284 47695 22918 

4~404 32548 6248 11327 
7f 8 22~81 21061 27845 

1 
14&31 7702 14481 1189 
49263 21 f9 53676 10762 

l :~O lira tazananlar 

1 
42386 51781 58004 48767 

2111 24782 29169 33594 
14499 158~4 57·S8 12107 
36066 22879 23597 55161 
52997 · 45521 20789 48679 
s75B4 53681 41428 49752 

280 50324 42814 36158 
414B7 46960 49474 45363 
17275 11241 47563 36566 
50980 22614 36744 12090 
56244 48489 51892 10173 
42197 35819 35754 51097 

~~~~~ 3~~~~ ~~~5~ ~6~~~ 
255#7 123)7 37630 47939 
3732 8305 23445 59113 

53479 34676 48339 58981 
316~5 35760 22504 15070 
36584 38971 12819 7772 
432~1 687 22195 53725 
530~~ 14281 26508 25348 
501 6 58831 24964 25202 
421 2 34226 5474 33170 
16894 29702 47715 40778 
31316 5100 15266 30370 
1837~ 11316 5100 15266 
30370 18374 11316 47063 
324pG 49028 50599 48454 
32500 47385 20892 21054 
41794 3650 53 95528 

M. Henderson u ziyaret etmiştir. 
Bundan sonra lngiliz murahhas 
heyetinin katibi M. Briand ı gör
müştür. Hadise reımi bir teblit ile 
kapatılmıştır. Bu tebliğde M. Sno
wden in M. Cheron hakkında hatır 
kıracak her hangi bir söz sarfet
meği aklına bile getirmediğini M. 
Houtard a söylediği beyan edil
mektedir. 

M. Snowden İngiltere parla
mento mehafilinde sık sık kulla
nılan ve İngiliz lisanında hiç bir 
veçhile hakaret ifade etmiyen batı 
sı{atlnr istimal etmiştir. Bu sözle
rin istilıfafltarnne addedileceğini 

hatırına getirmiş o)snydı M. Snow
den bu tabirleri sarfebnczdi. Mev-
zuu bahsolan :ıözler hakkında 

tutulan zabıt geri alınmıştır. 
Berlin, 10 [A.AJ 

Alman maliye naz.ınnın Fransa 
ile Ingillere arasında itilıifpervera
m; teşebbüs hareketi bulunmak 
maksadile müzakereye giriştiğine 
dair gazetelerde görülen haberler 
tekzip edilmcktcclir. 

Paris, 10 [A. AJ 
M. Soowden in kullandığı lisa

nın şiddet: mali komisyonda pek 
bü) ük bir hayret uyandırmıştır. 
Azanın hepsi Y ong pJanmın bu 
şerait içinde müzakeresinden bir 
netice çıkmayecnğını söylemekte 
ve çok mühim güçlüklerin önüne 
geçmek ve atiyi temin etmek için 
konferansı tehir etmekten başka 
çare olmadığı fikrinde bulunmak
tadır. 

La Haye, 10 [A.A) 
Mali komisyonda M.Snowden in 

tenkitlerine cevap vcrcp M. Chron 
ingiltere nin müttefiklerinden ve 
Almanyndan yalnız Amerkaya olan 
borcunu ödemek için kafi gelecek 
miktarda mutalebatta bulunacağını 
tasrih eden Balfoer notasını hatır
latmıştır. Mütehassı lar komitsinin 
içtimaa davetinden evvel 1928 bi
rinci teşrin:nin 19 da vuku bulan 
mülakatta M. Poincarl: ile U. Char
chill Spada tayin edilen nispetJe
rin muhafazasında mutabık kal -
mışlardı. 

Berlin, 10 [ A.A J 
Gazel dö fos M. Snowden in 

La Haye de vuku bulan müdaha
lesinin tarz \'e şeklini tenkit et-
miştir. 

Paria, 11 [A.A J 
M. Snowden in kullandığı lisan 

Paris gazetelerinde derin bir infial 
uyandırmışhr. Maten ve Eko dö 
Paris M.Snowden in kabalık olmak 
üzre tavsif etmektedir. Umanite 
küstahça bir mukabeleden bahsey· 
lemcktedir. Er nuvcl, .M.Snowdcn in 
lngiliereyi bile bile "çılğınca bir 
maceraya sürüklediğini ynzmakta
dır. 

Dünkü küşat resmine vali ve şeh
remini Muhittin bey Hakkı Şinaısi 
Paşa, Şehrimizde bulunan bazı me-

buslar, cemiyeti belediye ve meclisi 
umumti vilayet balan, ermaf 
teşekkülleri mümessilleri, sanayi 
birliği erkAnı, sanayi maadin ban .. 
kası müdürü ve erkanı ve diğer 
bankalar erkanı iştirak etmişlerdir. 

İLAN 
Hakimiyeti Milliye Bayramı 

müna ebetile Osm nlı Bankası .. 
nın Galata, lstanbul ve Beyoğ'lu 
Daireleri 17 Ağustos Cumartesi 
günü kapalı bulunacaktır. 

Istanhul sıhhi ınüesse
seler nıühayaat 

koınitıyonu riyasetinden: 
Bakırkoyde kain amra7.1 akli}e 

\"C asabiye hastahanesi için fazı m 
olnn 250 ton maden kömurii tanzim 
edilen şartnamesi veçbile ve 27 A· 
ğu tos 929 alı gUnli saat 15 te ka· 
pah zarf usulile ihnlr ~dilmek üzre 
mlınaknsa)a konmu§tur. Bu baptaki 
!1artnanıcyi görmek ve fazln mnlı1-
nınt almak iste) enlt>rin mel.kur ko
m İS) oua mtıracaatlan ilan olunur. 

§ § § 
Bak ırköyde kain emrazı nkliye 

rn nsabiye hastahanesinin bir pavyo· 
nunda yapılacak 7352 lira 40 kuruş 
bedeli kc:;ifli inşaat o]Qııptaki keşif· 
name ve bu bapta tanzim edilen 
şartname i vcçlıile -.,·e 27 Ağustos 

929 Salı glınii aat ]5 te kapalı 
znrf usııliyle ihale edilmek iizre 
ıııünnbsnyn konmuştur. Bu baptaki 
şartname) i görmek ve fazla izahat 
almak i tryenl,.rfo mezkur komia· 
yonn n.urıu.·ıultları ilan olunur. 

1 Belsoğukl uğu frenği olanlnrın naıı:urı dikknline 

Dr. Horhoroni 
Fennin en on usulile kat'i 

olaral\ C!ki ve yeni belsoğukluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşek· 
li~i ve mc nnc ve hilcumle kadın 
rahatsızlıkları tedavi olunur. 

Be~ oğlu Tokatlı yan yanında 
mektep o'i.a \ N 35 T~l:B.0.315 

ıstanbul icr:ı ıinireııindcn: · Kıınlıcada 
atik Y('ni mahalle cedit filıri abat 

sokaA'.ındıı atik 116 cedit 32, 34 rıumarnlı 
hanenin Hamdi efendinin borcund n 
dolayı altı uz lira bede] ile mu~ıeriıi 
uhde,..inde ıek&rrilr etmiş ieede bedeli 

ınüza) ede haddi lA) ıkıııda ı;orulmediğin· 
den bir &) müddetle temdit ıııııza)cdC)O 
,az edilıııi~tır. Kapıdan içcrı girildikte 

1erniui m•·rıııcr dO§di bir u·lııyıı girılir. 

) ine zemini :bir mermer dÖ§eJİ bir oda 

lıir mutbalı ıcıninı rımcrıto doşelidir • 
Harap bir frcıık ocağı ~e bir frenk tu. 
lıımbo.s.ı nıuıl ahın alıınıiR hır kı•ıımrlülı: 

a\ tuda bir ıılxlc hane ah§llp nıerdivl"nden 
, ııkarı ~kıldıt..ıa bir !)Ofa lıLeriııdc bir 

pıklu dolaplı uç oda lıir apde!<lııe ) ine 
nh~,p llll'rdh enden yukarı rıkıldıkta ıı· 

. d h' ~ ır 
sofa üzcnn c ır oda nıcrdi\'enden or. 
tıılnnn<la pencerelerle a)dmlık mııhallı>rİ 

2369 35580 35561 508~8 
32822 49508 50138 47237 
44158 11456 25865 47541 
49251 4798 . 14805 23514 
159~7 54681 22665 1 1475 
]2322 2844 19646 34371 
47949 52160 23Ö47 9986 
48672 . w8095 .. 2S981 .36563 

1 

28440 6369 27833 44020 
22861 7407 33804 23710 
18613 5543 48259 28977 

·83~2. 45665 9340 57613 
Q99 4 34719 14939 58931 
11 5ı 8375 27805 3&33 
43 9 22561 ,435 '37380 

. t 74 5 .ı j 3168ö 53756 "20678 
487 l 267S 18701 14292 
~34 7· 2950 19728 ·9868 
520 8' 55130 39476 44103 

Pirot. itilafi 

'nrdır. okaktan bahçe) e gınhr bir ka· 
pısı \llnlir. Hududu ; bir tarafı Jkınnil 
cfcmli \arı leri miıteveffa Artin \e sol 
tarafluri nıcıkfır borum cephesi ve eski 
mahalle eaddesilc luahJuı olnp tahminen 

15401 
22617 
33404 
56947 
35804 
51 770 
56477 

52154 
47698 
33809 
50724 
13480 
57995 
21013 

19158 
43327 
39~91 

56174 
8972 

153:,9 
6923 

3250 ı 
47598 
27630 
36166 
27140 
41218 
5C O 

477~0 26463 517 2638 
31ŞO 54679 21012 14826 

357p9 49373 24718 45443 
274$9 7045 1610 46346 
43692 32908 56148 54836 
393t5 21861 45933 1164 
481f0 14180 54529 43887 

21 2 52472 7952 11977 
49°JO 32612 25656 41908 
499~6 1123 50575 8633 

Pirot itilaflarının ta.tiki hak
kındaki Yugoslav notaı;ına Bulga

ri tanın cevabı dün akşam gelmiştir. 

4806 
36807 
19463 
47999 
41933 
48342 
5487 

24324 
2071 

14638 
20846 

201 
29922 
36301 
11402 
34514 
45382 
38330 

37028 46385 
6236 11096 

53630 1779 
22622 
16619 45479 
21R63 
30789 55201 
5181?. 55232 

iki )UZ elli altı ar~ııı tcrbiindc olup bi
na ) üz ) irmı a,rşırı üzerine ıuebni olup 
ınüteli..ıki bakef!e bınanııı altı nim kôrgir 
lİSl kısmı ahşap derunu ta,anlnrı Hl ka • 

pılan )ağlı lıo)nlıdır. Kanlıc:ı l\oli ka: 
rakolunun tahtı faticarında olup kıymeti 
muhnınıııen~i bin b~ )UZ Jıradır. Talip 
olanlnr kıymeti mııhrunmencnin )tızdc 
onu ni beti1Jbe plf akçalar nı alarak 
927 . 4299 do )ll numarası dıııre}C 
15-9-29 tarıhıı de; eaat on altıya kadar 
letnubul icra daır i nıuzıı)c<le şuh<' ine 
bızzııt \C bılvdr>ul mur. aıat t.)leıı e ı 

il n olunur 
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fzmir şampiyonu, Altay takımı, 
ikinci maçını, dün, Taksim Stadyo
munda, Fener bahçe ile yapb. Gü
nün cuma olmamasına rağmen 

stadyum oldukça kalabalık bir 
manzara arzediyordu. Sahada ilk 
maçı Gnlatasarayla bir rum takımı 
yaptı. 

Tamamen küçük oyunculardan 
terekküp eden Galatasaray takımı, 
hakim ve faik bir oyunla rumlan 
2-1 yendi. 

ikinci numarayı büyük müsaba
ka teşkil ediyordu. Tam muayyen 
saatte sabaya evvela Altay takımı 
'ıkb. Misafirlerimize ibzal edilen 
alkışlar, iki dakıka fasıla ile onu 
takıp eden Fenerbabçelilerden de 
de esirgenmedi. 

Ahmet Muvaffak beyle Altay se
yahat kafilesi reisi Hamit bey ara
sında teati edilen nutuklardan, bay
rak takdimi rasimesinden, fotoğ
raflar alındıktan sonra iki takım 

karşılıklı vaziyet aldılar. Hakem 
Mister Allendi. Yan hakemleri va
ıt.ifesini biri izmirli ve biri de İstan
bullu iki zat deruhte etmişlerdi. 

Fenerbahçe takımı sahaya şu 

•ekilde çıkmışlardı: 
Osman 

Kadri Füruzan 
Nihat Sadi Reşat 

Ala Muzaffer Zeki Fikret Niyazi 
Kaleci Febminin hasta, Rızanın 

da Bursada olması dolayısile Be
tiktaşlı Osman kaleye ikame edil
mi~ti. Altaylılar, Galatasaraya karşı 
eynattıkları oyunculardan mürek
kep bir kadro ile sahaya çıkmış

lardı. 

Yalnız Galatasaraya karşı sol 
iç oyDRyan İtalyan ortaya getiril
tniş, Vahap sağ iç mevkiine, Ga
lataımraya karşı sağ iç oynayan 
lsmail Hakkı da sol iç yerine ko
nulmuş bulunuyordu. Altay hücum 
hattının dünkü daha mütecanis 
manzarası, bu tadilatın muvafık 
olduğuna delil addedilebilir. 

Hakem Mister Ailenin bir dü
düğü ile oyun başladığı zaman F e
nerbahçeliler çok kuvvetli bir rÜz· 
gira karşı oynamak mecburiyetinde 
kalmışlardı. Altay , bu vaziyetten 
istifade için hemen hücuma geç
mek istedi. Fakat ilk akını mü
dafaaya inmeden kesen Fenerliler, 
muntazam paslarla Altay kalesine 
doğru inmeğe başladılar. Ayak -
tan ayağa , görerek , bilerek 
verilen paslar, bir çeyrek saat 
kadar hmir şampiyonunun kalesi 
etrafına bir muhasara çenberi 
çevirmişti. 

Altay müdafaası, bu çenberin 
zaman zaman darlaşarak tehditkar 
bir şekil alan tesirini neticesiz bı-
akmak için kudretinin fevkında 

bir gayretle çalışıyor, kendi nısıf 
sahasına inerek defansa yardım 

<eden hücum hattının da yardımiyle 
ener hücumlarının neticesiz kal

masını ancak temin edebiliyordu. 
Fenerin bu mutlak hakimiyeti 

lS dakika kadar devam etti • 
Sonra Altaylılar birden hücuma 
geçtiler ve Fener kalesi, tehlükeli 
hücumların ziyaretine maruz kaldı. 

lBilhassa Vahap, rakip için çok 
tehlükeli eşapelerle Fener müdafaa 
oyuncularının arasından sık sık 
11ynlıyor, lzmirlilerin candan bek
ıledikleri r.ayıyı yapacak vaziyetler 
alıyordu.Fener defansı yıldınm gibi 
'nen Altay hücum hattının önünde, 

"en sert vuruşları bile beş metreden 
çeviren sert bir rüzgarla da mücn:
deleye mecbur bir halde kalmış 
bulunuyorlardı. 

Fener muavin hatb, canla baş
la oynayan Sadi müstesna, bugün 
çqk garip bir vazi~tte bulunu
yordu. Sağ muavin, topu kontrol
dan aciz bir halde, aol mua
vin ufak pns yapmak merakile 
adeta rak;p oyuncularla birlikte 
oynuyor, defar:.s rüzgara karşı, 

çetin rakibe karşı nefes nefe e 
ugraşiyordu. 

Bu vaziyete seyirci kalan mu
hacimler, sanki bu candan çalışma 
ile hiç alakadar değillermiş gibi, 
geriden topu çıkarmaktan sarfı 

nazar, basım muavinlerini marke 
etmek zahmetini bile ihtiyar el-

iyorlardı. 

Beş dakika devam eden bu hal 
Vahabın sıkışık bir vaziyette sola 

verdiği topun, 0.smanın müdaha
lesine rağmen, İsmail Hakkının 
güzel bir vuruşu ile Fener kalesi
ne girmesiyle neticelendi. 

Bu ilk gol çok alkışlandı • 
Aradan henüz 3 - 4 dakika geç
mişti ki Fenerin sağ muavininin 
ceza sahası d a h i li n d e t o p a 
elile dokunması Fener aleyhine 
bir penalh verilmesini mucip ol
muştu. 

Güzel bir vuruş, bu cezanm 
gole tahviline kafi geldi. 

Fenerbahçe, faik oyununa rağ
men, defansının yalnız bırakılması 
yüzünden mağlup vaziyete düşü
yordu. 

Bunu anlamaya başlayan Fe
nerliler gayretlerini artırdılar ve 
Altay kalesi yene sıkışmağa 
başladı. 

Fakat Altay, defansa çekilmek 
suretile sayı yapılmasına mani ol
du. ilk devre bittiği zaman Fener
bakçe 2 - O maglüp vazjyette idi. 

ikinci devre 
Şiddetli bir ruzgar altında mü

dafaa yapmak zaruretinde kalan 
Fenerin, iki sayı kaybetmesine 
rağmen, ikinci devrede vaziyeti 
kurtaracağı tahmin ediliyordu. 

Fenerbahçenin faik oyun sis
temine rağmen iki sayı kaydetmesi, 
Altayın da aynı vaziyette çalışmağa 
mecbur kalacağı cihetle, büyük 
bir mana ifade edemezdi. 

Filhakika devrenin başında 
Fenerlilerin tesis ettikleri hakimi
yet, Altayın kendi nısıf sahasından 
mahdut defalar çıkabilmesini intaç 
eden bir katiyetle, oyunun ta sonuna 
kadar devam etti. 

Oyunun yeknasak şeklinden 
bahsetmiyeceğiz • Avuta giden 
şuter, bir birini takibeden korne
ler Altaylılann vakıt geçirmek için 
topu mütemadiyen taca atmalan 
gibi hareketler içinde geçen bu 
Clevre, on bir oyuncusunu da kale
sinin etrafına toplıyan Altayhlann 
müdafaaları albnda geçti. 

Fenerliler, bu kanşık ve kala
balık muhit içinde bir türlü müs
pet bir iş yapamıyorlar, ayaklarına 
dolaşan rakipler arasından bir tür
lü sıyrılamıyorlardı. 

Devrenin 26 ıncı dakıkasında, Ze
ki, güzel bir sol vuruşla 35 adım
dan güzel bir gol yaph. Bu golle 
beraber Fenerin tazyıkıda arttı. 

Altayın müdafaası kesilmeğe, 
Fener muhacimlerinin muhakkak 
Lir sayının yolunda ilerledikleri 
görülmekte idi. Altay, üst üste 
komeler yapıyor, kaleci bacağının 
bütün kudretile yapbğı degajman
lannda en yakın taç hatbnın ye
tişilemeyecek noktasını nişanlı -
yordu. 

Fenerbahçelilerin azami nispette 
darlaştırdıkları muhasara çenberi
nin tazyiki albnda Altay müdafa
asını, hatta o müdafaa ile beraber 
çalışan bütün takımı bunalttıklan 
bir ande idi ki, yekdiğerini takip 
eden kornelerin biri golle niha
yetlendi. 

Artık müsavat teessüs etmişti. 
Bu müsavatı Fenerbahçe lehine ih
lal edilece~ini tahmin etmek 
müşkil değildi. Çüııkü Altay tema
men yorulmuı, harap olmuıtu. 

itiraz 
Bu sırada altaylıların bu sayıya 

itiraz ettikleri görüldü. Halbuki 
bu gol, hakemin pek haklı olarak 
ısrar ettij"i veçhile mükemmel bir 
sayı idi. 

Topu tutan kaleci, nizamında 
yapılan bir hamle ile topla beraber 
kaleye sokulmuştu. 

izmirliler, çok garip 
bir zihniyetle golü kabul etmedi
ler. 

Hakem de, Fener kaptanının 
tavsiyesine rağmen hükmünü tağ
yir etmedi. Altaylılar da sahadan 
çekildiler. 

İzmir şampiyonunun bu hare
ketini sportmence bulmadığıinı:iı 

. saklayatnayacağız. 
Hakem, hükümleri, bilhassa 

sahada münakaşa edilemiyecek 
bir adamdır ve her hangi 
bir sebep sahayı terk etmek ga
rabetindeki çirkinliği izah ve te
vil edemez. Istanbul sporculan 
Izmirli arkadaşlannın bu hareketin 
beklenmedik bir hadise olarak te
lakki ettiler. 

llakenıııe diyor? 
Hakem M. Ailen diyorki: 
-"Knlecl top elinde iken, hafif 

bir 9arjla kaleye girmiştir. Bu gü
ıcl bir goldGr. lngiliz futbol kava. 
idi bunu böyle kabul etmiım .,. 

~' u h la 

ANADOLUDAN: 7 vagon buğday, 'ı Ecnebi Piyasa ve ITiatları 
l vagon arpa, 1 vagon yulaf, ~ 
vagon tiftik. Loııdra 10 ugustos 1929 

TRAKY ADAN : 2 vagon çav- Buğday piyasalan gayrı mun-
dar, 1 :vagon nohut, 1 vagon keten tazamdır. Müttehidei Amerika hü-
tuhumu, l vagon kuş yemi. kumeti tahmin raporlannı neşret. 
DENİZ TARiKİYLE: 274 nohut, miştir. 

1377 buğday, 10 mısır' 660 un, Manitoba: 3 numara karteri 56 
1394 arpa, 59 çuval kuşyemi, 48 T 4 1/2 kk 16 k 
balya yapağı, 3 sandık afyon gel- şı6ı 11 15 p~ns 0 b ası k uru! 
miştir. 8 1 santım; araza arten 

Memaliki ecnebiyeye 113 sandık 46 şUin 10 1/2 pens okkası 13 ku
afyon, 146 balya yapağı gitmiştit. ruş 99 3/10 santim, mısır karteri 

j tan bul J)i,\iaSa ve fiatlan 37 şilin okkası 11 kuruş 5 7/10 
santim. 

AFYON: Zile Tokat 929 mah- ŞİKAGO: Hartvinter 2 numara 
sulü 75 okka 37 1-4 lira Hacıkö.f' buşeli 1351-2 sent oK.kası l3 kuruş 
110 okka 44 liradan sablmıştır, bu 

33 3/10 santim. sene afyoncular afyonun okkasını 
50-55 liradan satacaklarını ümit VINİPEK: Buğday Teşrini evel 
etmekdelerdir. 100 libresi 155 7/8 sent okkası lS 

Y APAGI VE TİFTİK: Dün sabş kuruş 33 2/3 santim 
olmamışbr, piyasa durğundur. LİVERPOL: Buğday Teşrinievel 

BUGDAY: Eskişehir 15 ton 17 100 libresi 11 şilin 4 pens okkası 
kuruş 15 paradan Alpuköy 15 ton 16 kuruş 50 1/10 santim. 
18 kuruştan, Samsun °o 40 sertli 16 HAMBURG: Fındık içi Gireson 
kuruş; sert buğdaylar 15 kuruş 20 derhal tahmil ve Eylul Teşrinie -
paradan 16 kuruş 30 paraya kadar vel 100 kilosu 210 şilin okkası 136 
123 1-2 ton; kızılca Pavli 12ton16 kuruş 69 1 2. 
kuruş 20 paradan satılmışbr: Fındık iç Levan derhal 208 ; 

ÇAVDAR: 43 ton 13 kuruş S Eylul Teşrini evel 100 kilosu 210 
paradan 13 kuruş 20 paraya kadar şilin okkası 135 kuruş 39 2/5 san-
sahlmıştır: tim 136 kuruş 69 l 2 santim. 

ARPA: Bandırma 11 kuruş 30 Fındık iç ispanyol derhal ve 
para, Mersin 10 kuruş 10 paradan eylul Teşrinievel 100 kilosu 202 şilin 
satılmıştır. okkas.ı 131 lrnruş 48 9/10 santim: 

Dün piyasa pazar olmak dola- KÜSTENCE: Yumuşak buğday 
yısiyle çok sakin geçmiştir. 77 siklet 100 kilosu 635 ley okkası 

UN: 72 kiloluk yumuşak un 10 kuruş 94 2/5 santim . 
lar 1300 kuruştan 1420 kuruşa VARNA: Buğday 77 siklet % 5 

Çavdaı 0 o 2 analiz 160 kilosu 
kadar 72 kiloluk sert unlar 1215 692 I 2 Leva okkası 13 kurut 
kuruştan 1290 kuruşa kadar satıl- 9 2ıO santim 
mıştır. 1979 senesi Fındık rekoltemi:ı: 

fzmir: 10/8/29: Afyon 32 112 geçen seneye nispetle % 40 kadar 
liradan 47 liraya muhtelif noksan olduğu söylenmekdedir: 

inden: • rsa ıcra 
Bursa ziraat Bankasına medyun Balat çiftliği mutasarrıfı Ali 

Rıza efendinin tahtı hacze alman kariyei mezkurede çiftlik 11ra· 
sında ve mezarlık mevkiinde kain şarkan Ali efendi, garben 
Ali efendi, miifrez tar~ası şimalen sahibi senedin müfrez çiftliği 
cenu ben Balat ve Doğan l.öy yollarile mahdut iki dönüm mik
darı tarla "10,, "on,, lira ve çiftlik arsası canibi yesari Nabi 
efendi müfrez çiftliği cal!ibi yemini Ali efendi müfrez çiftliği 
ve Riza efendi harman yeri arkası, Ali efendi tarlası cenuben 
tarik ile maht~t "4332,, "Dörtbin iiç yüz otuz iki,, zira mikda
rında arsa "10" "on,, lira ve kuyu dibi mevkiinde şarkan şimen
difer hattı, garben Bursa yolu, şimalen çavuş köy erazisine 
munfasıl Hamitler yolu cenuben tarik ile mahdut "53" "Elli üç,, 
dönüm mikdarı tarla "1000,. "Bin,, lira ve eski karakol dibi 
mevkiinde şarkan Mudanya - Bursa şosesi, garben şimendifer 
hattı şimalen tarik, cenuben Fethiye köy erazisi ile mahdut "157 
yüz elli yedi,, dönüm miktarı tarla "1500 bin beş yüz,. lira ve ka
riyenin Kuyudibi mevkiinde .şarkan Mudanya -Bursa şosası, garben 
şümendüf er hattı, şimalen <;:avuşköy crazisine münfasıl Hamitler 
yolu, ccnuben tarik ile nıallqut "19 on dokuz,, dönüm "2 iki,, ev
lek miktarı tarla "80 seksen" lira k:'ırmetinde ve yin~ şarka~ geçit 
erazisi, garben Nabi efendi ve sahibi senet, müşterek kahvesi 
arsası, şimalen Nabi efendi ve Nilüfer nehri, cenuben Balat köy 
bahçeleriyle mahdut "'5 beş,, dö'lüm miktarı ve "50 elli,, lira kıyme
tinde tarla ve nohutlukta, şarkan Bursa-Mudanya şosası, garben Mu
danya şimendöfer hattı fi.imalen tarik, cenuben balat erazisi ile 
mahdut "3,, üç dönüm mikdar! tarla "17 ,, on yadi lira, geçit kah 
vesi demekle maruf mevkide ş~rkan Ali Rıza efendi ve Nabi efendiler 
müfrez tarlası, garben knrakol ve Mudanya şoscsi,şimalen Ali efendi 
bahçesi, cenuben Nabi efendi tarlası ile mahdut tarlanın üçte bir 
hissesi "125,, yüz yirmi beş lira ve Hamitler liududunda şarkan tarik, 
garben Bursa-Mudanya şosası, cenuben hamitle erazisi ile mahdut 
"300,, üçyüz dönüm ınikdarı tarla "1500,, bin beş yüz lira, Mezar
lık altında şarkan garben Rıza efendi, cenuben Rıza efendi, şimalen 
Nabi efendi müfrez bağı ile mahdut "1,, bir dönüm "1,, bir evlek 
mikdarı tarla "6,, altı lira Mezarlık altı mevkiinde şarkan Mudanya 
caddesi, garben şömendifer , şimalen Balat köy, cenuben tarik ile 
mahdut "1,,bir dönüm "2"iki evlek "7,,yedi lira ve yine kariyede 
karşısında mezarlık altta köy dibi tarlasile "1,, bir dönüm mıkdan 
tarla 6" Altı,,lira ve Nohutluk rnevkiında şarkan ş:mendüfer hattı, gar-
ben Balat köy arazisi, şimalen Balat köye munfasıl tarik, cenuben 
Balat köyle mahdut 8 " sekiz ,. Dönüm 3 " üç ,, Evlek miktarı tarla 
34 "'otuz dört,, lira ve Betkardeş mevkimda şarkan geçit, garben 
Balat kahve ve istasyon yolu, şimalen şimendUfer, cenuben tarik 
ile mahdut 261 "ikiyüz alt_mış bir ., Dönüm 3 "üç,, Evlek miktara 
tarla 1300 "Bin üçyü:ı:,, lira ve Çerkeşli mevkiinde şarkan Hamitli 
arazisi, garben Aşık Hasan tarlası, şimalen Nabi efendi cenuben 
celebci Ali ve Hasan ve Osman onbaşı ve Bekir pehlivan ve 
Cemal tarlalar• ile mahdut 12 dönüm tarla 60 "altmış,, lira koca 
koruda şarken Nabi ef ~ncli, garben Ali efendi, şimalen Nilüfer 
cenuben kahve yolu ile mahdut 11 "onbir,. Dönüm · miktkrı tarla 
55 "ellibeş,, lira ve .koca kop,ıda şarkan Nabi efendi, garben Ali 
efendi. şimalen Nilüfer neh.ri. cenuben mUşterek 1 kahve yolu ile 
mahdut 8 " Sekiz ,, dönüm mıktan tarla 40 " kırk • lira ve ko
ca koruda şarken nabi efendi, garben Nabi efendi, şimalen Ni-
lüfer nehri, cenuben müşterek kahve yolu ile mahdut 8 " sekiz • 
dönüm mıktarı tarla 40 " kırk " lira yine ko.ca koru mevkiinde 
şarken Nabi efendi, garben tarik ve dere, şimalen Nilüfer neh-
ri, cenuben Nabi elendi müfrez tarlasıla mahdut 6 "altı" dönüm 
miktarı 30 "otuz,,lira balat kariyesinde çalılıkta kain 160"yüz altmış" 
dönüm miktarı tarla 800 "sekiz yüz,, Lira bedelle dain Ziraat 
Bankası uhdesine tekarrür eylemiş ise de bedeli mezkur haddi la
yık görülmiyerek onbeş gün müddetle tekrar müzayedesine ka
rar verilmiş olmakla 1-Ağustos-929 tarihinden bilitibar onbeş gün 
müddetle tekrar mevkii müzayedeye konulan mezkur emvali gayri 
menkuleye t~lip olanların dipozitoları hamilen dairei icraya mü
racaatları ilan olunur. 

l~ ................ i);~;i;;ı~~iii~~:; ............... ~ 
................................................................ 

" .. 
Cinsi No. Kıymeti Mu- Müşteın~ 

hammenesi ıatı 

T<adıköy 
Lira 

yoğurtçu nısıf 1 1800 fevkind 
çcşıne dükkan bir odB 

bir heli 

" " 3 1150 
" " 

" " pasta fırını 5 1250 
" " 

" ,, ınsıf dükkan 7 1000 
" " 

" " " " 9 875 
" " 

" ,, 
" " 

11 875 
" " 

" Moda ,, 
" 99 1000 

" " caddesi 

" " " " 
101 1250 " bir Dl 

utbak 

" ,, " " 103 1250 " ,, 
6000 ÜÇ kattD 

9 oda iki sofa nıu 
hah ve saire . 

" ınühürdar ahşap hane33 
bağı 

Balada cinsi ve evsafı muharrerlOkıt'a emlak ~ 
tılnıak üzere 7 • 8 - 929 tarihinden itibaren yirill 
giin müddetle nıüzayedeye vazedilmiştir. Dükkan 
)arın bedeli; dcfaten hanenin bedeli bir sened 
iki taksitte tesviye edilmek suretile talipleri 
yuzde 7 huçuk teıninat akçeleriyle 29 - 8 • 92 
tarihine müsadif perşenhe günü, saat 14 te üs 
küclar maln1üdürlüğüıı<le müteşekkil satış komi" 
yonuna n1üracaat eylemeleri ilan olunur. 

Kadıköy mühürdar bağı arsa ına rıhtım 22 Lir 
mahalli '!f. 15 

875 zir~ 

Rusgaga deri ihracı:. 
Ticaı·et ve Sanayi Odasından 
25-Ağustos- 929tarihine ka 

, dar Rusya ya ihraç edihn~k şa 
retile ınezkôr memlekete. se,1 

ked ·ıecl( 29,400 ilo işlenmi~ 
ve27,000 kilo Ham deri tevıl 
ol nacağı an alıp olanlarıJ 
nehayet 13 - ,_ ğustos - 929 sal 
gün~ akşamın k dar O ay' 
tahı·iı·en müracaatları 

lstanhu l ktiçük sıhhat memurlanı ınektehi 
müdürlüğünde 

Her gün zevale kadar kız ve erkek talebe kaydedilmektedir. ı<ıı' 
müddeti Ağustos nihasetine kadardır. Tahsil müddeti iki senedir. Neh' 
ve meccımidir. Talebe tahsil esnasında aıkerlikten müeccel ve ınc• 
olunca, hizmeti makeureye tabidir. Mektepten mezun sıhhat memurla~1 

ilk senelerde ayda 50 • 70 lira verilecektir. Sonralan kıdemine göre dı 
devlet memurları gibi maaşları arttırılacaktır. Muracaat Sıhhat vekfılell 

veya mahalli sıhhat mi.ıdurlüklerine verilecek bir i tida ile olur. Fazla ıı' 
almak isteyenler Sirkecide Demirkapıcla mektep idaresin~. müracaat & 
bilirler. Arzu edilirse taıraya matbu mufassal duhul şeraıtı verekalarırı 
gönderilir. . . 

1 - Tıirkiye cümhuriyeti taba11 ndan olmak, 2 - Yaşı yırmıden ş~ 
veya yirmi be~ten yokım olmamak, 3 - Ahlakı mazbut 1.·e her türlü 
ibeden ari bulunmak, 4 - Aıketlikle allkaıı olmamak, 5 - Lise 

1 

derecesinde tahsil görenler imtihan ilP., ondan )'Okan tahsil görefl 
imtihansız kabul olunur. 

1 stanbul Dordüncü icra memurluğun· 
dan: Yani Nikolayidis efendinin Vey· 

sel efendideki alaca~mın temini ietif aııı 
zımnında malı<:ttt ve furuhtu mukarrer 
Efüpte Camii Kebir mahalleainde Camii 
Kebir caddesinde 25 numaralı bir bap 
oyuncakçı gediğinin yilz yirmi sehim 
itibarivle eksen sekiz- ehimi otuı gun 
müddetle ihalei evyeliye m~yedoıine 
\azolurımuştur. Hııduuu bir tarafı )'llZllı 
medrese bir tarafı kara • hane bir tarafı 
Sevıye lıamm dilkklinı onü tarik am ile 
ma)ıdut in'ıktıırı mcı!ahası tahmintn elli 
altı arşın terbiinde otup denınundl' tahta 
bölme ve bir ocak vardır. Makür duk· 
kftnın ününde camlı bir çerçive ıne\'cllt 

olup zemini çimentodur. On lira icara· 
mutehnmınildir. Kıymeti mulıammincsi 
tamamı hin iki )'Üz liradır. Talip olan· 
ların kı) meti nıuhammincnin yuzde onu 
rıigpetirıdc pe) akça! rını alarak 926 · 
10126 do ya numarası ile 16 · 9 929 
ııırilııml · 1 tanbul durdimcu icra memur· 
luğu ıııuw)ede kısmına bizzat ve ya 
bılvekilc rnurac:ınt eylemeleri ilan olu· 
ııur. 

O han ef. in Filııriçe ile Yorgı v~ 
rindeki ıılaca"mdan dobvı hacı 

' O I ~ • ... 
nan Kııdıkoy Osman lığa nıaballest " 
yiltlu çeşme sokağında kain 12 · 1 ~ 
biruıiı alacaklı tarafınd;ın yapıln11Ş~~ 
tahmınen elli arşın terbiindedır. fft1.el 
Kadıko} maliye tşhı;il §iıbesı. Ne? 1 dükkQnı iki tarafı. rol ile ınalıdtl 
yüz eli\ lıra kıymeti f!1Uh!ım~1eııe~ 
ind lmi1ıayede sôklz }\İz lıra. tıl 
talibi utıdNııne ihalei 'e.vveliyesı d 1 

ı ihalei katiyeııi için on boş gun ıın• 11tı mıı~yedc.>e konulınu~tur. Talitı ~l~e' 
ve dahn ziyade malıimat almak I~ t 

ler ) uı:;de on ııisbetinde ı pey ıık~dı 
927·1950 dos}n NoJle lstanbul do ıe<'' 
icra memurluğunıı ınuracaat otıll J 
29 • 8 • 929 tarihinde saat 14 teP 11 ~ kııdnr ibalei luıtiyesi yapılncağıld:ı t 
şterilerin biuat veya bilvekale 1 

/ 

lunmaları ilôn olunur. __,/ 
1 

927 senesinde Beşıktaşta •2~ 
mektepten nlnıış oı~uğlt" 

detnameyi 1.ayi eylediğını cıbet 0ıııı' 
bir sureti alınacağından hukıtıU 
ilin olunur. 

1 
til 1 

fuat M• 1 
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Emnivet sandıgından: ., 
Maarif Ve Halka her türlü ı!>olaylık göıtermeği Sandık vazife bilir. Eml&

kini ipotek göstererek sandıktan para istikraz edecek mütteriler
den işlerini bizzat göremiyenlerin dellal ve komisyoncu gibi hariç
ten haıı kimselere müracaatla fuzuli masraf ihtiyar etmekte olduk
ları nazarı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşterilere ko. 
laylık olmak üzere mah.suıı ve muvazzaf memurlar tayirı ~tmiştir
Vergi ve belediye ve tapu idarelerind.tki bu ipotek muaın 1 siııi 
hu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve kendilerine üc
ret ve aidat namile bir şey vermiycceklerdir. Alakadarların ma
IGmu olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. 

Darülfünun mübayaat 
komisyonundan: 

Kadıkuy daire•indeıı: Balat
taki depodan tahmil, Kadıkö
yünde rıhtım üıerine tahliye 
edilm<'k ü~ere 20.000 adet 
granit parke kaldırım taşının 

nakli 1:3-8-929 tarihinden iti
lıaren 20 ı;ün nıüd<l .. ıle ve ka
pılı zarf ile ıııünıka,aya \azt>
dilmi~ olduğundıın talip olan· 
ların ) üzde 7,SO ni~petinde te
minat akçesile yt-vmi ihall' ,,_ 
lan 1-9·929 tarihine müqdif 
pazar ~ünü •aat 15 te ılııirl' 

e~ıciinıeninıı ~P. snaiti nakliye
yı anlamak i~iıı ıle hl'yeti fen· 
niye}e ırıiiracaaıları ifan olıı
nur. 

Tıp fakültesinden 929 .enci ıııalıye,iııe ait bir onwl•k ,tıt ~e )"ğllr· 
tıı ııit tf'kliflcrin ~naitc muvafık ırmiilııwıli~indeıı dolayı ilıtiy;ıı:atı 
mezkıire hıı kerrı· yiııu 1 ıı Ajl'u-to' 929 ~:ar~aıılıa µünü 'aaı 1.5 le ihalP. 
edilmek uzere kapalı ıarf u'ulile ırkrar nıiiııakaoa}a Hlzedilıııi)tir. 
Tıılip olanlar rıJt'Vf'ııt ~arın:ıııw '" li>tı·,jııı• g<•n· hıı h<Jpla ıııaliııııat 
almak üwre lıer gün oğlı·den oıırıra miilı.ı)aal k11111İ>\1Jllll kiıalıı·tiııe 
müracaat etmeleri ve komisyonca teminat ak~eoi alııııııayacağıııa 
biuaen teminatların hı:lıe .. mlıal bir gün ev~d ıııııJıa,,.ı.,, \ nnı•,ine 
atınlnıa•ı w ;ılın<lrak nıakLıızurı tı·klifnamderlc hırlıltP ihale için 

tayin <:dilen ruiiddcttı·n l•ir şa»t <'IVd l..onıitiyonıımıııa nıiiraı·aat 

\'C t \ili ctıurlni il5ıı ohııııır. 

Isianbul ithalat\ 
gumrugunden 

Sandık 
1 
l 
2 

TCE 
HD 
TAC 
DTC 
DMP 

278 
50 

284 
730 
370 
140 

kilo .. Pamuk amerikaıi bezi 
Kendir ip 
Pamuk mfcSu<"at 
iator 

.. .. ıo 
:2 
J 
1 

Balya 
3 
2 
l 

1:J 8 

.. .. .. 
Pamuk meıısuc11t 
Demir makine aksamı 
Müstamel eşya 

1 

CE 
CTC 

. 
t~E 

• 

' 

.. .. .. .. .. 

Pamuk ipliği 
u .. 

Boş çuval 
Balık ağı ipliği 
Kazmir 3 

2 JEK 

527 
332 
156 
330 
432 
258 .. Yünlü Pamuklu mensucat 

Demet 
20 
7 

Adet 
• 

103~ 
125 " .. Piriç çubuk 

beınir çubuk 

1 Miiatamel Araba tekerleğ'i lastikli 
l .. Çinkodan mamul sandal 
1 .. Motorsuz motosiklet 
} Çuval M • L . 8 . M . 56 kilo yeni bahar 

Balada muharrer 19 kalemeşya 12-8-929 tarihinden 
l.tanbul ithalat gümriigü satış anbarında bilmüzayede 
ilan olunur. 

itibarenı 
aatılacağ 

Mahrukat munakasası 
Yuksek baytar mektebi rektörlüğ-ünden: 
lhaleoi haobelicap tehir edilen mektebimizin bir senelik mahrukatı 

lnp•lı za...f uauliyle yeniden münakasaya konulmu4tır. 'faliperln tera
ltini öğ•eıımek üzere her gün; mnnakaoaya iştirak için yevmi! ıhale 
bulunan 21 Aıtustos 929 Çar9amba gilnil saat 14 te Defterdarlık 
binumda ziraat müesaiseleri mübayaat komisyonuna gelmeeri. 

Vakıf al(ar lar 
müdürlüğünden: 

emlak 
ı -

odalar· 

Müzayedeye vazolunan 
Bahçe kapıda dorduncu vakıf hanın birinci katın•la 27 ve 28 No. 

2 - t;akms.kı;ılarda tarakçılar soka(l.ntla 35 No. Jul..kan. 
3 - Kil~ük l\luıtafa pa~a la ııııılla husrev nıalıallesiııde şerefi)e soka-

Jında 3<> No. diikkaa. 
4 - Küçük mustafa ra~ııda 'e caddesinde 98 No. dukkAn. 
5 _ Cıılunakçılarda vulılı· hanııırla ınesçit talıtınıla 21 No. oda. 
6 _ floı:a paşada ibni Kı•mal ruddt-ainde 45 No. arsa. 
Mtıdded müt&)ede: 1 Ağııoıos 929 don 28 A~u,ıos 929 Çarşomba 

ııunu ııaat on tliırl bıı~u(!,a ka.dar . . 
Bal.ida muharrer mılôlt kır•ya vtrılece~ıııden nıuznyedeyc vaıolunnıuş

tur. Taliplerin yevnıi ihale olan ~on gıııııı.ıı saat on ılıırt buçuğı~na 1<adar 
oartnameyl okumalı vt teminatı ıınıvakkate ıta ederek ııııızayedeye ·~tırak et
mek ııare lstanbul EvKaf mıulıırhı~iirıde vakıf akarlar mildıırlııAilrıe mllr•-
t astları ilôn olunur. . 

Evsaf \·e mu~tenıiloll li:ıldunda ııınlümat al'.na~ ı_steyı·ııl..r bu mlıddrı.zıır-
f nd• ·ı d 1 ıııııraroat eıkrrl< ı·rrı ıııı•ıl rnı·orlar.nı l(nrrl>ılırkr ,, Jnl Z8.)C C OC C.SIJIU ~ 

,-_=::ı;: 

Daima ) alnıl 

KO K 
fotoğraf nıı kinalarıylı• 
filmlerini kııJlaınnıık 
ınenfaatiniz frabatın
daııtlır. 

Alaminiit fotoğraflar ıçın 

iı ~linotcros 
~ 
ı kartlarıııı kullanınız. 

llf'r erde satılır. 

l ı.tauLııl 4fordunı·li itra nıenıııı luğun. 

elan: /tihtıi paşa mahaUeeinuı ~c·ner

ı,.1ı~n r.ııldf•ıııJo UaHı ıııııa u/!;lu Nu
reltin he in uhteeinde hulnnan 15, 15-J 
4 rıJit nunıaralı tıpu .-icilint.le ıki tl)«ı._m 

ıi\UU\ ıiı.ii ıuu,·•kkaı ıiç bap bina Rahmi 
IH")e Le~l>in yi.11 liraya vefacn mefruA 
olJuj!undan birinri tl~eı•n.ill irı·ıaı •çın 
oıu:t ,,;tin pılJıayedeyt konulmuflur. M6Z
kUr 1(1~ riınenllulün bu ,ı;ünkü hududu: 
)Ol, llaliı-; \'e th~an ve Nal·İ ve Fuat 
lı<-yltrin ku,~ >< bahçtltrilr. mahtut bin 
ahı)·ıiz ondort arıın tt'rbiinde arazi da
hilinde uç boıı hane olup hnu cadd~ 
bİnc na·11r t·ihanııunıa kotil~ heraher üç 
latlı ce!phc lC7) İnaı lı )&~lı lıoyalı rnü
traddıl balkonlar panc.ırlar iki >üz <'di 
aı~n lü,.ur ponnalı. ıourabbaaıdadır. 

Btrioti hanenin evııal" \e mti~tt>ınilltı : 

bir anlrt, bir k"mı lıel~oolu yedi oda, 
iki rnfo, bir ınuıbah, bir odunluk. bir 
komürluk, bir banyo mohalli, hir dolap 
hna ıaz•, elektrik ve kumpanya •u u 
tertibatlı. }llngın duvarı olup matu.le 
~ili lira icarla kirıu.·11:&1 tanlıuri J{t>rik 
beydir ?.-1e~va .._t;ların' lt&\'İ arka~ın~ 
dııki bahçede ) liı on de'ırt arşın kiiaur 
parnııtk 1t>rhiindedir : içi )ıAh bo ıh 
alı· kirik >e kıım1'4nya •uı u terıılıııtlı lıu
latlı ahşap ~oşkiin nıü::ltınilAh : f".a•ıe
kAnlı Lir p ıhuçhık, bir koridor, birıtıi 
bü}tık tı·ra...ah dort oda, bir nıuıbah, 

hic heli, Lil' h ııyo maha-Jh ve Mirryi 
havi yaılı~ı ll!i)'tiı eJh hra .kira ıle Moe
)O Adolf iııgal •)ltnıekıtıdır; ••anı mıı
ttıekip keoa mey\& lidanlariyle mw.e)
yen bahttnin ml1nteh ~ında üçi.lncu 
muhttti porıalif tahtında kom~rliıAü 

muht•fi bir katlı llç b11hıkıen 111urek
ktp tahminen öçyüz bir a11ın terbiinde 

Jahileo ııva•" ıahn kat holmelerı luıvi 
damı kumlu 111u,.mına il me tur eelı
ırik \'t lumpenya -.u)u ıcrtibaınu muh· 
tevidir: Yan hahı;c rnut!hıkil liç kapı:n 
bulunan ~laş t("ra.."81ı biııa(lu bir kı:ınıı 

içiçe beş odıı1 d<iı-t ~ofa. l•iri bac:aıoz 
iki rnutl:ıah, iki lıelA v<~ ~aireyi havi olup 
tlt·runuııc.la IJCınJu "'8kindir: Tabnıin olu . 
nan "•)ınt·1i Yttll lıiu •lh)ÜZ ()tu1 dokuz 
Jirıu.lır, t\.alatnıı; iakl')caıne al ııııhr : 
l~lııı #;il) riınt nl ulah alrnak "'" ılı ha. ıi-
) Bdt: nınllıınat eılinnıt·k İ!-lt' •·nler ıah. 
nıin oluuaıı kı}ınelin "'iıtle ,ıııu ni~be· 
tın<le ı•ey .ıtk\·t ... ini ve 9:..\<) . 4!'")()3 ılofl)B 
numara..,ıltl nıı.:ıraı·~ıat ı·tıııcftrı ,.e 16 • 
9 9'29 tnrihinde "8at ]4 ıkn 16 ya 
k:ulnıc birinci il:ale~i )'1tpılacaA1 illın 
olunur. 

f ~tanbul itra Jaircai.n<len: ~fcvlevihsne 

-
. tinden: 

1.Jıse, Orta mel(tep ve Muallim mektep· 
leri için evvelce talim ve terbiye dairesince 
kabul eclilmiş eserlerden hanğileriniıı ni
hayet Eylülün yirmisine kadar basılabil~ 
ceklerinin tabilerin Vekalete bildirmeleri 
lazımdır.r 

Bu l(itaplar cetvele girecektir. B11 müd
det içinde hasılınayan kitaplaı· cet,relden 
temamile çıkarılacaktır. 

n 
Velf I n: 

Bu sene Tıp talebe yurd1ına imtihaı1sız 
olarak kabul edilecek tam devreli ]ise me
z11nlarının l(ayit müddeti eylltliin yiı·misi-
ne kadaı~ temdit edilmiştir. TaJip olanların 
bir an evvel mahalleri Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Mttdttrliiklerinemuracaatla mu~ 
amelerini ikmal ve Vekalete göndermeler~, 

Emlak ve eytam Bankası Umumi 
Müdürlüğünden: 

Sa. "tIII.k. a.ritrepe> 
Mevkileriyle evsafımahsusası aşağıda yazılı bir pa'l'ça emlAkin allfı m:!zaY,cdoye konulmuotur. 
1 - Müıayede (kapalı zarf) uauliyledir. llıaleı 2 Eylül 929 tarihinde Banka İdare Meclisi huıuriyl~ 

icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün bizaeında gösterilen miktarda teminat iraesine mcıcblf' 
olup bu teminat varakasını teklif mektuplariyle beraber makbuz mukabilinde biz.zat ve yahut ihale 
meclisine yetişmek üzere taabütlü Qlarak postaya tevdi edilir. 

2 - ihale bedeli pefİn olarak istifa olunur. 
3 - Talip olanlann lstanbul Yeya lzmir şubelerimize ve yahut M•rkcz EmJ&k Müdüriyetine müra

caatla mufassal şartnamemiıi ınütalia ehneleri ve mü:r.ayedeye ittirak halinde bir aushaıını bir liraya 
alup_ imı:a ve teklif mektuplarına rıpt etmeleri icap eder. 

Umumi No.eı Nevi ve uıabiy ti Mevki ve sl'mli Hudut •e Teminat 

13 Depo ve Ahşap an
taepo 

meşhuru kemiyet"'° IBiktan 

Galatada kalafat 
mahalli kürkcüler 
bp .. u 

müttemil&tı lira 

tapuda ya
:ulı 

____,.. 
3710 

istimale gayri salih eşya müzayedesi: 
tütün inhisarı l1m1ım müdiirlüğünden: 

Onbin kiloyu mütecaviz işe elverişli olmayan tahta kapak ile 5.000 kilo raddesinde iskartı mukavta 
ve anbalij kağıdı müzayede ile satılacaktır. Talip olanların izahat almak ü:r.ere Cibııli fabrika.•ı?da 
levazım müdürlüğüne müracaatları ve şartnamesini almaları lazımdır. Yevmi ihale elan 17-8-929tankind 
saat 10,30da Galatada mübayaat komisyonunda bulunınalar. 

Anhalaj ı~ağıdı miinakasası: 
Tiitiin inhisarı uınuın ınÜ{(ürlüğfınclr;n: 

Mevcut numunesi veçhile ve 82 • 114 eb'adında beher metro murabba• S3 grıım sikletlnde olarak 
5.000 kilo anbalaj kağıdı pazarlık suretile alınacaktır. itaya talip olınların numuneleri görmek üzere 
müracaatları ve yevmi ihale 17.8.929 Cumartesi günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyo
nunda bulunmaları. 

Cezairli Gazi Hasan paşa vakfı 
mütevelli kaymakamlığından 

~apı~:nılJ uııın ) u~ur ın~ıhaltf'!-<İnin 
karag:o~ c,ı·~mr •11!..ağınJa ~Sin ıılup \fu. 
lıiıl~lin afanın ıahlı ıa~;ıı nıluo<!a Lıulunan 
stıh. (IOJ lCdiı (14) nuınarnlı nıa Loh\:e 
hene u11111ıailt~ hin horcuoJan Jol1t) ~ 45 
f!İın ıııiıdıh·ılc 11 ra kılınan rniııll)'t'(İf"lll· 
,ı,. .5 · l~:ıO lira l•·ılelle ıalibı uhde>ııııle 
uH• tle bau t babı kanu11İ)f)'t hınA ,n 
ihalcı kati~e~i i~;n }t>niJen 15 ~iiıJ ınli

ZB)edeye konulnıu~tur. Jlodudu; "'"Lhepıi 

Maliye kırtasiye deposu baş memu~luğundan: 
Vekaleti celile he~abıua 31-5-930 tarihine kadar Avrupadan ııe~ek ve vılAyata sevk olunacak levaıım 

kırta~iyenin civar i"kelelerden Dolma bahçe ve Saraybumumlaki depolara nakliyesi mahf11z ~arın1ıncııi 
mucibince ve virmi gün müddetle aleni münakasayı koııulmu§ olup lılfl fiyıt haddı ll1ıki gorüldütü 
takdirde 14-8-929 tarihine müeadif Çar~mba günü zevali ~aaı ondôrtte ibale!i icrı olunae1ğındın talip 
olanların bir ııenelik nakliyatın bedeli muha?'aıe?i olıın 5000 liranin yilede yodi buçutu niebetinde tem 
natı muvakkatc akçe~ini defterdarlık vı>.ıneaıne bııteııllm makbuzuı:ıu hamilen müddeti rrıerküre zarfıııda 
Dolma bahçede •aaı kuleei l..arşısıııda mıliye kırıa iye dtıposunda nıilttıtekkil komisyonu mahousuoa 

24-26 15 Büyük kışla caddesi dükkan 
5.3 14 kayık iskelesi ,, 

23-13 70 " dere çayır başı Han . 
29-28 25 ;; .. .. iskele mahallı 

294 12 50 hatap arsası • " " " ı· k sergı ve ar-B.a;aJa mahal ve mevkii muharrer 5 kalem em a ve 
diye m.ıhalli yirmi gün müddetle müzayedeye vazolunmu~turd. _ 

müracaat eylemeleri . T <1lip olanların 20-8·929 Salı gününe kadar Kasım paşa a ıvkn f 
hane karşısinda vakıf ıdaresine ve yevmi mezkürda ıstanbul ~v t 
ınlidiriyetJnde müihak vakıflar müdiriyetine müracaatla ıha eı 
kai'iyclerini icııı eltırmelcri ilin olunur. 

tanki itn Ağ tararı ınedyuna ait c hruıo 
arka&1 Öıner a~anııı ~ul tarafı hat·ı AJi 
~anın lıalıçe 'e hanrltrile ın•hduı ıltı· 
tahmin 204 •l'§ln nuıral.ıU.ı ın:rid n 
tahmint"n b9 ar,•n mu,ftbhaı iiı"rinf" 
mebni olup '" ıhı üzerinde iki oda "e 
ınıltel'ıaki~i bahçt:ılir. Mt";,okıJr n1e<l)unun 
ıehtı i~alindt· olup son lira 1't)metr mu· 
lı:ıınmt ııı·Ji \Rtı~ın dınouı n1'"\Cut '\>C 

nıliı t·ıltlı t 't: lıır 1-..allır, Ht'tlf'li TUÜUl)f.. 

dt>)ı: )Üı•lı· lu w aınıı ı ıaliıı "'·•nlar 
\C clalıa lı)&dt; 111.ı ıı at alnıak ıtoft \ı·uh·r 

1 

~ 1 yırıı·ti nıulıeınnıı·ııeflı )Unle 00 ni~hc. 
ı111ıh• 11' '" aL.ı,ouıt ''~ ıı· ı· •IJ69 uu11uır1h 
ıİı 1 ayı 11111:-ıtaı,lııl u ILra d.ıırt· 1 oı 

p Leyli ve nehari ( 

Kız ve };'EYZİArfİ LİSEST Ana.sınıfı ilk ve 
1 A 

zıııe hanım ile Afi Sofi •• Alımd 
fadıl beyler ve Sacide ve Faikı •• 

Naoiyc lııınunların Y erebotan ,,..ıı.ııe -
nde 3i No.lu arunın µyrı 1ıalııli tak

Batr miizaye(lesi 
HaJkah ııaaat mt!ttt:bı rcı~ıor::ıgunJen : . . 
P..fe!ttcbe ait 1!: ditnüındeı1 ıharet dOıt ,uta Lzıgııı 1 u f04·111 ~ı iınıın mahsıılleı 

aleni ı:ıU?.a'f~C)t ko.ı.nu~tuı. Tali:llı..-rin ~erııtin aotıınnk .ırn· lu·ı f:Un. ınıiı ... ıycJ• 
' • · tot 9;lt) t'.ar ıuha .. uııu ;;.aat ıı tlc 

ı 
\ ılı :-ııl ı 1111• ıııl li\ .ıolı ı '"" ıııclı·ri \t; 

..,' _q:) 1 .ıh.J ıJı.l!ı • )..all)'t.,.I R'f<ı kı· 

1 1 1.1; ıd ır ı, r ıı ıu t.:ıulıi ıııokılr· 

1
1u a l ı·ıı .ılı!•• t ;..ıWı l:aıır lıuluuına. 

.· 11 o ı.ııur. 

erkek .1. talı lmıımlar 
J)iv11n~ol:ı : c;.ifte Sar:ııylar 

BOtün sınıfları teşkıl ,dılınış tanı d<'vrdi li ed:r. Kayıt ve ıu,bul 
itlerine 19 Ajusto~ Pn~urte•i gilr.Onden llıbaren baılan11tıthr • 
Müracaat zamanlan Cumarl<'ıl, Pazaıı.,si, Perlembe ırtınlerl 1881 

10 d•fl 17 >'" kııdtrclır. 

~ Tekfoll: lıL 1995. 34% -

ıim oldvAuııden fl<vhtuna karar ıerilınif 
ve mödde..ı.7bimi• ikanıeıırfbl•rı m~ 

hııl old....,.ı.n tuUıı ıllndm iıil•ar• 

IJff apalll Mrfında ~ulıana.h ( 1 icrMıaa. 

mitrA<'Aat ('' ı~ Hll 1 Iİ ıl~ t J ır 

.· ~ 



, ... 
Seyri sef ain 

Merkez Acentası; Galata Kôpru bfı. 
f)ında BeyQğlu 2~~2 

Şuhe Acantnsı: Mcs'adet hıını altında 
sıanbul 2740 

Ayvalık sür'at po'"'tası 
(l\iERSİN) vapuru 13Ağustos 
Salı 17 de • irkeci rıhtımın
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Kuçııkkuyu Edremit Bur
haniye Ayvalığa gicdeck ve do
nuşte mezkur iskf'lelerle bir
likte AJtunolu~a uğrayacaktır. 

Gelıholu için )alııız } olcu 
alınır } ı ık alınmaz. 

Izınir - Mt r~in süeat 
postası 

( KON): A ) vapuru 13 
Ağusto Salı 12 deGalata rıh
tımından kalkarak Çarşamba 
sabahı Jzınire ve akşamı lzmir
den kalkarak Antalya Ala.iye 
Mersine gidecek ve donü~te 
Taşucu Anamor Ala.iye Antal
ya kuşadası lzmire uğrayacaktır. 

BAJlTIN ~~~~a~e postası 
Elektrikle mücehh e;ı;mun

tazam kamaraları ve göverte yol
culanna mahsus müferrah mahal-
leri A y D } N vapuru 12 
haiz Ağustos 

P t • günü saat 18 de azar eSI Sirkeciden hare -
ketle ( Ereğli, Zonguldak, Barbn, 
Kuruca Şile, Cide, lnebolu, itişe, 
Abana, Ayancık iskelelerine azi
met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için lstanbul Em
inönü Rıhbm han 2 numaraya mü
racaat. Telefon fs. 2684 

ry elkenCİ Vapurları 
'nradcniz hıkı; 'c sur'at postası 

VAPUllU 

AGÖ~To Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci nh

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

Tafsilat için sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentasr 
na müracatla. Tel. htanbul 15. ... , ................ ... 

Y eşilkö)de mukim iken vefat 
eden hörekçi Hasan her zade 

f.hrahim beyin med)·un buh;nduğu 
borçtan dolayı emvali gayri men· 
tule i meyanında bulunan Galatada 
Göz sokağında 3 ve 5 numaralar 
ile mUrakkam hanenin 29ö hisse 
itibarile milt~veffaya ait 80 hissenin 
ihalei evveli) e i icra kılınmış ve 
tarihi ihaleden itibaren 15 gi.ın son· 
ra ibalei kat'iyesi icra kılınaca~ın
dan talip olanlann % lO nisbetin
de pey akçesini miıstashiben 21 . 8 
9.29 Perşembe güııil saat 15 te 
Bakırköy Sulh mahkemesine müra· 
caatları ilan olunur. 

y e~ilköyde mukim iken cfat eden· 
börekci Hasan bey zade İbrahim 

be) in medyun bulunduğu borçtan 
dolayı emvali gayri menkulesi me
fanında bulunan Galatada Ekmek 
yemezde Göz sokagındn (3) \e (5) 
numara ile mürakkıım bir bap ha· 
oenin (240) hisse itibariyle müte· 
"effanın mutasarrıf bulunduğu (16) 
hissenin ihalei eveliyesi icra kılın
mış Ye tarihi ilfindıın itibaren (15) 
çun eonra ihalei kaı'i) e i icra kıh· 

nacağın dan talip olaıılarııı 0 11 1 O 
nisbetiııde mezkur lıi:.se) e ait pey 
akçesini mustashibeıı 29-8-929 Per· 
ıembe glırıu aaı 15 te llakırkö~ 
Sulh mahkemesi icrıt .na mi.iracaat· 
ları illin olunur. 

y eşilköyde mukim iken vefat edeıı 
börekci Hıı;,Lııı bey zade İbrahim 

be) in med} uı_ı bulu.nduğu bqrcundan 
dola) cmvalı gayrı menkulcsi me-
yanında hulunıtıı Galatada .Beyazıt 

mahallesinde Demircilerde Kılınç Ali 
paşa sokağında 30 atik 33, 55, 57 
numaralarla mtırakknm dekiikirı el
yevm lbrıılıim Rifııt hanı denmekle 
maruf hıınııı ( 160) hissesı itibariyle 
mute\·effonıu mutasarrıf bulunduğu 
(16) hissenin hilmuza} ede furuhtuna 
karar verilmi~ ve ihalei eveliyesi 
icra edilerek tarıbı ılandan itibaren 
(13) giln sonra ihalei kat'iye i ıcra 
kılınaca1tın'fan talıp olanların C}o 10 
ni betinde pey akçelcrını muıta~hi-
1,on 29-8-929 Per~eınbe gwni sa t 
15 te BakııkJy !:iulb mahkeme ıııe 
müracaatları ılan olunur. 

Bir l)oç kamyoniyle başladığınız işin yarıda kalnıayacağına emin 
olabilirsiniz. 

Günün her saatta, Doç kamyonu, yokuş, v.e arızalı yol dinle
meyen bir na~il vasıtası olarak elinizde olacaK.tır. 

En yüksek mevadı iptidaiye ... Dikkatli işçilik ve nihayet işletme 
masrafının azlığı Doç karn yon unu en istifadeli bir akil vasıtası haline 
koyacaktır. 

Doç, sahihine uzun seneler asgari tamir ve işletme masrafiyle ça-
lışacak tarzda imal edilnıiştir. / 

Alacağınız kaınyon hakkında kat'i kararınızı verıneden civarı
nızdaki ))oç kamyonlarından, hu kamy~nun yüksek hassalarını 
d. 1 . . v 
ın eyınız. ~1 

Nihayet bir Doç kamyonunun direksiyonuna geçerek, sür'atini 
yokuş çıkına kabiliyetini ve motörünün mehul çekıue kuvvetini 
bizzat tecrübe ediniz. 

Doç, nakliye işinize istifadeli bir şekil verecek yegane kaınyondur. 
Türkiye için umumi vekili: 

KEl\IAL HALİL, MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI 
idarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu lstiklil caddesi No 168 
Tefefon Beyoğlu 2124-Telıraf: Tatko 

Garaj ve tamir yeri : 
Ayazpaşa Jandarma karakolu 
Telefon Beyoğlu 17 55 

başında 

1''AŞRA ACENTALIKLARI: 
ANKARA : Zabıtçı Zade ve şilreki.aı 
iZMiR : Mahmut Celilettin Bey 
KAYSERİ : Muhaddi• zade Alim Bey. 
ADANA : Muharrem Hilmi Bey 
GAZIA YINT AP: Gnıı:el Bey zade Huan Bey 
TRABZON : Hacı Abbas ve mahtumlan 

DİY ARiBEK!R 

BURSA 
SAMSUN 
GlRF.sON 
lsPARTA 
MALATYA 

Pirinççi ".Zade Sttkı Nedim ve 
Edip Beyler. 

: Nasuhi Esat Boy 
: E.at Efendi Zade Seyyit BiW Bey 
: lsmali Zade Vahit ve ŞGrekiaı 
: intibah fİrketi 
: Badılı Zade Tahir Bey. 

Hakiki 
Radium Tıraş 

Sıcakları 
!~ PADiUM~\ 
to o o~ \ t HALiS ISVEÇ QELl~i 1 J 

Milli Sanayi 
Sergisinde 

~·.~~·.ı 

İşbu marka tescil edilmiştir. İşbu marka ı~sril edilmiŞtir. 
Galatasaı·ay Lisesinde a~ılan MiHi Sanayi 8ergh,iııe iştirak ed .~n 

fabrikanuz zirdcki proğram dairesinde saat 17-18 ara~ında ser#-iyi 
ziyaret edeceklere bir batıra olmak üzere birer adet HAKİ.Ki 
RAllilJ~I 'flRAŞ BIÇAGI hediye edilecektir . . 

12 Ağu tos Pazartesi : Gazeteciler ile Matbuat mÜm68Sİllerine 
J 3Ağustos salı: Menıurini resıniyeyel 15Ağusto per~mbe:mekteplilere 
L4 ,, Çarşamba: Hanımefendilere 16 ,, Cuma: Alıalii kirama 
Radiunı ticar thane i: lstanbul Galata posta kutu~u313 Galata Tel. B.o.2878 -

• Biçki ve dikiş dersleri 
Beyoğlu Ağacamii Pire Mehmet sokağı, Yusuf bey apartımanı 

11-1 Matmazel Enfiyeciyan 9 Eylulde yeni kurs, esası ve seri 
tedrisat, fantazi , tayyör, mezunelere maariften musaddak şeha

detname, Salı ve Perşembe müracaat 2-5 
.~ . . :"' . . . . . .;'· ...... ~ 

~••• Ho eki H Cerrnhpaşa ha taneleri Siuir ha ıalıkJarı ıniitelıa ı •••• • • ; H~~:~ıŞCKRCJ HAZIM ; 
~ •• • • • • • lstarıbul Sultan Mahmut 1't.irbesi. Telefon 262'2 •• • • • .. t 

Fenalık gelirse korkmayınız. 

NEVROL 
Cernahfan 20 damla alınız, 
derhal kalbinize ferahlık v rir. 

· Baygınlığa, yürek çarpıntısına 

ve sıkmbsına , sinir hastalığına 
emsalsiz bir ilaçtır. 

-Her eczahanede vardır .. •-1 

•• a-
• 

rı: 
···F;~·clıki:d: ·ii:M.·;;.:ii;ı·i··;:~:;:~i;;·-·1 

komi8yonundan: ... ~~ ................................................... ~~ ..................................... ... 
B ergamadaki kıtaat hayvuatı ibtiyam. olan kuru ot ve uman yenide~ ka.~l.ı ıarf· 

la münakasaya konulmU§tur. lbalesı 24 • ağuıtoe • 929 Cumartetı gunli 68al 
15 .. Edremitte askeri satın atma komi yonuııundıı yapılacutır. Talipleri Edremit 
deki mezkOr kom İs) oııa muracaatları. 

S arıkamışdaki kıtaatın ihtiya•·ı olan Un kapalı zarfla münalı.aeaya. koumuştur,. 
ihalesi 19-ıığustos-929 paıartesi günü ıınııt 15 te Sarıkawı§da aıllen satım ahaa 

komisyonunda yapılaralttır. Taliplerin Sarıkıımışd ki mezkQr komisyona müracutları. 

O rdu ihti.>acı i~in 13 - 8 • 929 salı gunü ı:.aat 15 te r-00, "r() fermejüp pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin şartname ( numune ) sini komis)onumaı;da g6rme1eri 

ve ihale EUtinde şartnomede )Bzılı olduğu gibi te'minatlnrile komisyonumuza 
muracaatları. 

O rdu ıçın alıuncak 5000 avcı \e 350 perıtelı &iı\arı boru una ke.palı zarfla \e
rilen fiat gali gorulduğtindrn pıızıırlıkle lwııcıtktır İhalesi 21 · ofsu toa • ~29 

oıır~mbn günil sa:ıt 14 te yapılacaktır. Taliplerın fıırtname ve numunelerin" komfs 
yonumuıda görmeleri \C ihale güniınde temınat!nriln komi )Onumuza gclınelerl. 

O onlu ılııi)aCı İçin 14 · 8 · 929 çar~amba gunu SAat 15 le saç IJlakİnesl, bor· 
her usturası, makası ve laı ğ le Ieyeııı pnıarlıkln alın rııktır. Tııllplerin ~ıt

nanıc, (numune ) korııİs)onumuıda gorııı leri \C ihnle snııtmdn şartnamede yazılı 
olduğu gibı l('minatlıırile ko.ni -) onum um ınuracııatlnrı. 

Askeri ihti1acı için iki yüzkırk beş ton kınple maden kBmuriı kapalı zarf Ufl.l· 
lile münakas:ıya konmu~ur ihaleci 28 - ağustos· 929 tarihine müsadlf Q&rpmba 

günü güııü asal 14 de komisyonumuz münakasa salonunda )'npılacaktır. TıaHplerln 
şartnamo suretini yirmi kuruş mukabilinde almaları ve teklifoamelerini şartnamede 
ki tnrula ihzar ile komisyon riyasotine 'ornıclcri. 
O rdu ihtiyacı İçin 14-8-929 çarşanba günü eııat 14 te 3000 metre kefenlik bez 

pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartııımıe (numune) komisyonumuzda görmeleri 
ve ihale saatinde şartnamede yaıılı olduğu gıbi teminatlarile k.onıieyonumuza mil· 
racaatları • 
............................................................. 

l.~~~:!~~-~?~?.~~-~~!:~~~~~-~~~i.!~.~~. J 
Ç orludaki Kıtaat ihti)acı için 36785 kilo gaz muba)ll8 edilecektir iıı,lesi 14'-8 • ~ 

~;arşııınba güniı aaat 15 de )apılacakıır. 'l'aliplerin şartnamesini göiıpdc üzre bet 
gün ve i~tirak etmek içinde vakti muaneııde Çorludaki sııtın alma koıpiıyonuıı.a 
m uracaatlıırı ilan olunur. 

Ç.-0rludaki kıtaat ihtiyacı için ııerveçhi ha!A mevaddı iaşe hııatarında pteri,Lf&l 
tnrihlerde ihaleleri yııpılacak.tır. Taliplerin şartnamesini gormek 'e lf{itÔ dtmek 
üzere Çorludaki satın alnın omis)onuıııı muracıı:ıtlan ilan olunur. 

K ıtaat ilıtİ)Bcı için 2790000 kilo ekmeklik un kapalı zarf usuliyle müoak6...aya 
koıımu tur. ihalesi 15-8-929 per§tmbe ~ilııu saat on be le }apılacakttr. falipletlıı 

şartnamesini kouıis)onuınuzdtın alliiııları 'e şartnamede yazılı olan şekildeki te•dla -
uaılarile komi yonumuzdn hazır bııluıımalan illin olunur. 

K olordunun çatıs1111n tamiri tekrar pa arlıkta nıuııakasııya konmuştur. ihaleti 
14 • ağusto • 929 Çarşamba günü saat 15 de ) npılacaktır. Taliplerin şartna· 

mesiııi gorıııcleri ve şurtnnmede )azılı olan şekildckı tcıninatlarile komisyonumuzda 
hazır bulunmaları iliin olunur. 

ı-uü;;;~;~~·j;~i·;;<l~~:ı7.:lı::··ı::;ı·;;;;;.d;;-· 
!... ............ ~····-····· .. •••••• .. ••• ............. i 

4. K. O. İrtibat zabitliğine 
1'.:skişr.lıirde bulunan hava kıtatınııı ihti)ııcı için nleııi ruiınakaqa ile 11000 ki· 

lo Kuru Fasulya, 5500 kilo Mercimek. 3500 kilo Pirinç 8 · 8 · 929 tarihinden 
itibaren 20 gün ıııuddetle miınakasa)a konulıııııştur. 28 • 8 • 929 ~arganba günü 
ihale edilcceğindl'n şeraitini gormek için her gün \e i~tirak edecekler ihale gunü 
saat 14 de komisy, na muracatları. --········-· .......................................... . 
f Deniz satınalma komisyonundan : .......... -....................................... _, ...... . 

18 kalem muhtelif cins makine malzemesi "e eŞ>ıısı münakasai aleniye ile ıhal~i : 
19 Ağustos 929 pazartesi S. 14 te 

Deniz kunetleri ihtiyacı için lüzum ~öriilen :yokarıda yazılı .makine malzemeei 
hizasında gosterilen gün ve saatte ihalesi ıcra edilecek.tir. Şutnamesini ve numııne
lerirıi görmek isteyenlerin her gün vermek rste7eıılerin )CVmi ihalede ve muharrer 
saatte Kasıoıpa, ada deniı levawn satııı alına komi }Onuna ıuüracatlan. 

+ + + 
11576 nı~tı e Efrat dbhıeliği Şayak kumaş 
5;104 • kaputluğu • 
950 'l'alelıe r.lbi,eliği gabardiıı kHna' 
350 kaputluğu Şıt)ak. • 

48000 Yerli amerikan lıezi 

9900 kilo Kö~ele 
4500 Vak de 

250 adcı Meşın 

20 kalem Ellıisc diki~ malzemeıi 

1770 metre Talebe elbiseliği heyaı keten kuma~ 
21490 Efrat elbiseliği keten kirpas 
ı :rnı. Şapka kılıflığı DeJ&7. kumaş 

Kapalı urfla ihalesi 26-8-929 
paıarteıi gfiau saat 14 le. 

15 te. 
\ 

c 27-8-929 
'&it gtmü saat 14 te. 

15 te. 
ı\apıilı urfla 28-8-929 çar~n· 
ba giıniı saat 14- te . 
Kapalı ıafla ihalesi 28--8· 929 
çarşanba güııü saat 15 te. 

Mılli mlidafaa vekaleti deniz kuHetleri efrat ve talebeai ihtiyacı için yukarda 
yaıılı eşya ve malzeme hizalarında muharrer gün ve saatta ilıaldeı i icra edilecel.lir • 
Şartnamel~rini görmek isteyenleriu her gün 'ermek i le)enleriıı yevmi ıhalede mu· 
harrer saatta Kıı9ımpa~da deııi1. .-ıın alma komisyununa ıuüra<'anlları. 

·············-············· ...... ·····-·······-······ .... 
L-~~~.a.~~~~:!.~::.:~~~ı~~.~~~~s!.~~~~-~~~.-1 
Askeri melri.tctpler ;Çin 12000 kutu ze)tin }ağlı yaprak dolması aleni muaakasa 

aureıile sati'o a}lµıicaktır. MunakaQeı 19-Ağusıos-929 rer enbe gi.ınü saat 14,30 dı 
H~rbiye mektebi yemekhaneleri öaiin~eki munakaea mahallinde içra kıhnacak.tu 
Taliplerin prtnıinesi için komi youwnl.lıa müracaatları ve iştirak için de şartoaaı~ 
v~hile münaltaia mahallinde hazır bulunulma ı ilfin olunur. 

2. Alay satınalnıa koınisyonundan~ 
:\taraştaki k ıtaat ve nnıe::ıse!lalın ilıti}ncı olnıı <lakikin Uu 9Ağuştos 192':) 

tarihiııdeu itılı.ır~ıı l..:ııpal ı 1.ıırf usıılilt• ıııiıııakas:ı) :.ı \ azolunmuştur. :m 
Agustos 1929 tarihine ınüsadif Cuırıartc•si gii_nU .. saat 18 de ihaJt>i kafiyesi 
icra edileceğin~eıı talip olanl~ruı şar~ıınnH') ~ oğrenn~l'k uzre hn gün .ve 
münakasaya i~tırak edeceklerın ).c·Hnı ınl'ıkurda temın~t~ mU\al,k:ıtelenle 
Mara;ıtııki At5keri müba)aat komı )OllJrııı ıııiirac:aatları ılaıı olun .r. 

Tayyare cemiyeti n1ü ahaka ına talip 
olanlara ıniihiın ilah 

Tayy&re cemiyeti l!lunbul şubesinden: 
S•hlıi mua) ene ini yaptırmamış olan talipler hu abah ( 12 · 8 • 929 ) 

muhakkak surette Gülhaııeye müracaatle yaptırmalıdır. Bu günden ı;onra 
muayene yoktur. Şubemizden mtııı)eııe kağıdı alma)anlar daha Clel bunu 
tedarik et inler. hın) <'neden ,.oııra da 'li•ıbcy~ uğı nnılmalıöır. 

-X· * * 
lstanbul Tayyare cerl\iyeti şubesinden: 

Tayyare <'fmıİ)eti talebe nıusııbaka i:utiiıanı 19 Ağu;,tos Pazartesirt: 
talik olunmuştur. Taf:.ilfit i•. in şubeye 11ıüracaal 


