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-oarulfDnunda merasim 8 .... Gençlik Lausanne ahitnamesl- ?vıyet~er~e 
nın yll dünümOnO tes'it etti. tıcaretımız 

bir Ankarada reni 
mııahedenin 

esasları hazırlanıyor 

Ru münasebetle Gazi 
Meclis reisi1nize tazim 

Din, l..ıauıanne ahitnamesinin im
~ının devri senevisine tesadüf 
f ~Yordu. Bu münasebetle Hukuk 
a Glteai talebesi Darülfünun ko
~~ans salonunda bir toplanma 
falı P etmişti. Darülfünunun bütün 
he Glteleri, ali mektepler talebesi 
1( P bu içtimaa iştirak etmişlerdi. 
.. knf~rans salonu genç Türkiyenin 
• en muvaffakıyetini itmam eden 

•ıyasi zaferi tebcil için toplanan 
:enç talebelerle dolmuştu. Kala
rG alık arasında bütün fakülteler 
t es.ası, müdürler, mekitibi aliye 
dedrıs heyetleri ve Muhtelit Müba-

.-m..~-- Sulhun imza edildlg; Darülfünun bin'§; 
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::_ Rel$f <ClYımlhur Hazretterının -
5 = 

~aşveklllmlze = 
ta!Kdlr "e tebrik teJgraflarl ;;; 

= ~ __ ......,._ - = 

--Moskova büyük elçiai Hilıeyln 
Ragıp bey, mahalli memuriyetiac 

gitmek üz- i 

ere bir haf· \ı61f~l.OI~ 
ta sonra A-
nkaradaa a
vdet edec-

ektir. 

H. Ragıp 
B. hali haz.ar- m.i~~ 
da Hariciye 

ve lktiaat 
vekile.tleri
le temas e
derek Sov-

Hake11ıe gitleceklerıııiş! 

Bizce son vaziyet anca 
Yunan emlakiııe 

vaz'ıyetten ibarettir. 
Diin toplanan ıuübadele haşmuralıhasları takdiri 

kıymet heyetlerinin lağvini konuştular. 

A a lr. ara da cereyan etmekte J 
olua Türk - yunan ,..,üzakeratının ] 
anlata& lseria• lau&l 
olu YUİJ•tta bir 
tlerifildlk yok tur. 

fflkim etimiz, ..rf 
Wr itlllfa Yuıl 
olmak mal&aadiyle 
aumi ......._. niyet 
wa.t. nnk Aaka
r• ariiukeratıncla , 
Lauaanae muihed· 
eainin aarab ah na 
rat mea bir çok 
fedakirhlde p. -
tenaifti. 

YuoanW.vın iti
lifPizliti ve firari 
rumlar meaelesindcı 
iarar etmeleri müza-
kerabn inkıtanıa sa- h~. Papa 
hep olanyegine amildir. Bugün vaz- ~ 

iyet Ankara müzakerab bqlamadan 

evelki vaziyetin aynıdır. Yini, tara
feyn hükumetleri münasebab siyasi-

yelerini Lausanne muahedesinin tes
bit ettiti çerçive 
dahilinde t a n z i m 
etmektedirler. 

Mübadele ko -
misyonu ise gerek 
Lausanne muahede
sinin alakadar ma
ddelerini, g erek, 
Atina itilifını tat-

ric'at etmemise sebep QimuştUI'. 
BinaeJlaleyh Yuaanlalann firari 
-umlar 111eHluinde hakeme sit· 
melr. JluıuuadUi tıeltlifleri kat'i
r• p,.m bMI oiamaL Hakeme, 
.. ...... ,.. ltltla • ...w. halli 
.,.~bilir. 

- HallMııld, ta.lem ba nolrtatlaa 
macla her lauaut. •..tahtlı 11.-..
lanhr. S.. itibarla hakem m•ıhıli 
diJe ortacla bir m•ele yoktur. 

- V adyetin ftld teldine rilclu 

M. Hivas igöna 

ele komisyonu Türk heyeti mu
~-bas~ı rsisi Tevfik Kamil bey 
-..uıunaktaydı. 

te.·Tanı saat 14 te, Hu'kuk fakül-
1 reisi Tahir bey kürsiye çıktı 

:-- lıtanbul, 2C (A.AJJ!i 
_ Lausanne sulhunun yıl dönümü .... _..._tile lleUi el•w G..a 

yeUerle ak
ted ilec•k 
,..ı tlearet .......... 

bik etmek vazifesiyle 
mükelleftir. Vakıa, 
evelce Atma itilaf. 
namesinin tatbika
bnda bir takım m-

.: ... erine, hükumetimiz bazı tedbir
lere müracaat edecektir. Bu me
yanda şehrimizdeki Yunan emla
kine de derhal vaz'ıyet edecek ve 
bunlann muamelesini ikmal edin
ceye kadar neticeye intizar eyle
yecektir. Ye lausanne ahitnameainin mahiye

~llİ .tahlil eden bir hitabe Irat etti-:" 
ahır bey, Lausannc ahitnamesine 

tekaddüm eden vaziyeti, müzake
rabn Afahabw, tcndüf edilen 
... İifkılab izah ettikten sonra mua
hectenin tesis ettiği vaziyetin ehem
~yet ve hukuki kıymetine geçti, 
uunu uzun uzun anlattı. fakülte 
reisini takiben Hukuk talebesin
den iki efendi, Münip Hayri ve 
Şe~ket l:eyler sÖ& :t!dı!ar. Bu iki 

... 

Dün kapitülasyonlar hakkında 
izahat veren miidderris 

Zühtü bey 

:_= M~sta!a Kemal hazretlerile O.tveldl ı-a.t ............... •·Md• 
= atidekı telgraflar teati edilmittir: 
= Bv,.,ekil lmıeı ptJf'J ,._,.,_.ine 

Devlet ve mUleUn lotökliUnl ı.nta. .U... aatu~::! 
surette tanitan Lausanne 9111h ahitnameeiaia yıl daai 

= snlh ~ olundaki mücadele ve meeainizi takdirle yadetmek • 
= için bir ~eref tir. -

Reisi CGmlHll' 

Gnsi Mustaf d Kemal 
~ Reisi Cumlwlr GaU Maısıafa Kemal Ha:reılerine s 

~ Yüksek ve alicenap takdiriniz bi-.a içia ku•vet ~ te•k if 
~ men.haıd1r. Resmi yazifelerde on taç eeaedirki dojrud6 4oj- ;;;. 
- ruya &izin yol cfJ&teren <Je yetittirea Rei81ijinizden fey• .. ,. •. ı 
= ram. Her mü8pet neticede onun diserinden fazla fCÖ&t~ ı 

takdir ve teşvikin minnet ve tf'ahiri altında yalnız yeni ,.~ _ 
ve vaziyetlerde daha liyık olmak •mı •tt ümidi ile mltee~ı

:::o olduk. Milli mücadelenin onuncu seaesinde eizi tedbirle, ...,. 
_ tanede ve emsaleiz bir teerübe hniue8i ile bily6k wriaW. 

batında, büyük Reislik mevkiinde görmek. milletimis için ve =: 
onun her hükumeti için filkrü ödenmez bir mazhariyettir. 

- Bqvekil 

= hmd 
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Murahhasıarımızın oturduklan 
· "0ausanne Paıace 

Motörle ! Reasürans 
t~l~be Lausanne muvaff akıye -
tinın in kdibımız üzerınde yaptığı 
t~irleri anlattılar. 

b 
Büyük bir dikkatle dinlenen Londra, 

24 
[A.A] 

u h't b ı Saatta takriben 90 mil yol alan 
'-- 1 a c erden sonra Hukuk fa-

Ayın 31 inde Ankarada müker
rer sigorti şirketi heyeti idar~i 
toplanacakbr. Şirket heyeti idare i 
it bankası hukuk mütaviri Şevke:, 
Ankara av u k atlanndan Ekrepa, 
/\nkara tacirlerinden Erzurumlu 
Nafir., Tijtün inhisar mecliai ldarelri 
azasından Hüsnü beylerden mürek
keptir. heyeti idattye intihap edile
c;,ek .yeni aza intihabı da ruz.nameye 
aahıldir. 

~~lt~si müderrislerinden Zühtü B. bir motörbot ile dün manf denizi-
ursuye çıktı. Zühtü bey Lausanne ni geçmete teşebbüs eden lngiliz. 

hluahed · t k dd k sporcusu Roye Don deniz ortasın-
esıne e a üm eden i ti-ıactt v · ti . . . da ufak gemiyi hemen hemen su 

._. azı ye • mı.z.ı anlattı, kapıtG-
aqyonlann ıktisadiyabmız. üzerin- ile doldurup batırmak raddesine 
de yaphğl tahripkar tesiri uzun getiren büyük dalgalann hücumu
lltadıya tetrih etti. ZGbtü bey, bu na maruz kaldığı için bu tecrübe
'ltırctJe iktisadiyatınuzı dört tara- den vaz. geçmeğe mecbur kalmlf
~ından bir ahtapot gibi saran eski br. Seyahatın bir kısmı esnuında 
. atların kopartılmasını takdis et- dalgalar motörü kamilen kapladık-

titini anlattı. lan için gemi adeta bir tabtelba-
Zühtü beyin istatistiklere isti- bir gibi su albndan seyretmiştir. 

ll~t eden mevzuu çok büyuk bir Don hareket etti~i ~o.uvr limanına 
dıkkatle dinleniyordu. müfkilatla dönebılmıştır · - ~ 

Saat dörde doğru içtima niha K ll • k rt bulmuştu. Gazi hın:.reUerine~ e og tlllSU t 
s~et ve Kazım paşalara birer j Washington 24 [A. AJ 
~ı.ımat telgrafı çekilmesi lt.ırarilc Bn.d - Kellog mis!\ı bu gün 
toplllnınaya ııihaye!: verildi. mcriyet mevkii ı · girmektedir. 

..... --~-==-=-~~"'---'=--

En sür' atlı bir vapıır 
Nevyork, 24 f A.AI 

Jean Tiz.her namındaki Fransu 
kµmpanyasının Fransız müdQr: 
umumi muavini,Franııadan avdetin
de hali hazırda İfliyen gemilerin 
hepsinden daha sür'tlı bir geminin 
intasını vadetmiş ve böyle bir ge
miye ait plinlann ikmal edilmek 
üzere olduğunu ilive eyleınittir. 

ala ....ıa- Hfi8eyin Ragıp JJ. 
ruu ihdr ile meıiul bulunmakta-
lhr. • 

lzmlrde 
KadriyeH. 
Dünl,ümııh:akeme

de şahitler ne dedi? --....... 
4zmir, 24 (A.AJ 

Kadriye haaun davasına bugün 
ajv ceza mahkemesinde devam 
edilndftir. Eczacı Vedat beyin re
fikuı Nimet hanımın ifadeainde 
maznunların ahvali huauıiyelerine 

vakıf olmadıtJ, sui kasta delalet 
edecek bir şey ıörmediti, Mahmut 

Zekinin zevcesi oldugu bildiriliyordu. 
Ayfe hanım ayni ifadede bulundu. 
Otelci Mariya ifadesinde Kadriye 
hanımın biraderi, Nasır bey ile ve 
çocuk.lan kucatJnda olduğu halde 
geldiklerini tebdili hava edecek-

(Mabaadi üçüncü savfamızda) 

ı üfkülita uj'ranılmıf 
ve misbet neticeler 
el d e edilememesi 
üzerine yeni bir iti
lif akli lüzumu his- M. Diyaman-
ıedilmiş idi. . dopuloı 

Fakat , Atina itilafnameaioin 
vaktiyle ıayri kabili tatbik olduğu 
anlatııan bazı noktalan nazari dik-

kate ahamadıtı takdirde mucibi 
ihtillf bir mesele blmamıt ola -
cakw. 

Yunan hükümetinin M. PApaya 
talimat vererek tekrar müzakerata 
başlanacağı mevzuu bahsedilmekte 
ise de, bu müaakerelerden ... is
bet bir netice istihsali mümkün 
değildir. 

Yunanlılar, saltanat hükiimeti
nin pasaportu ile ,ıden rumların 

avdet etmemeleri hususundaki nok
bi nazarJmızı bitaraf iz.anın kabul 
ettikleri hakkındaki haberleri tek
zip ediyorlar. Bu hilifi hakikattır. 
Bitaraflar bu meselede de .diğer
leri gibi pek haklı olan talepleri
mize iıtirak etmitlerdir. 

Müzakerabn menfi şekilde ne
ticelenmesi, Ankara müı.akeresin
de yapbğlmız fedakarlıklardan 

Beyoğlunda lzmir sepet, çiçek· ve 
şapka mektebinin sergisi açlıdı. 
Dün Beyoğlun

da Lüksem hurt 
sineması salon
unda "İzmir se
pet, çiçek, fap
ka" ll)ektebi ta
rafından bir ser .. 
gi açılmıştır. 

Bu mektep ilk 
defa olarak bu
ndan beş sene 
evel fzmirde şi
mdi mektebin 
müdürü olan Ha
san Huip bey 
tarafından husu
si olarak açılm 

Sergide teşhir edilen e§ya 

Geçen sene m c!ttebin faaliyeti maarif vekale tinin nazarı dikka
tinin celbetmit ve mektep resmen maarif vekaleti t:ıraf:~dan meslek 
mektebi olarak tanınmıtbr. 

. ~ektebin üç. fubesi vardır. B~nlar da scl>et, çiçek ve şapka şube
lerıdır. Bu sergıde bu üç şubenın gayet zarif eserleri te,,hiı· cdil-
melltedir. -s 

Gayri mübadillerin hukukunu 
temin için yapılacak olan bu vaz'. 
iyet muamelesine karıı Yunanlı
lar da Garbi Trakyada Türklere 
karşı fili bir harekette bulunmuş
larsa, Yunanistan da kalan ve 
henüz iade edilmeyen TOrk emll
kine takabül edecek dereceyi bu
lup, hatta geçinceye kadar vu•
ıvl't muamelesine devam oluna
caktır. 

Mahza, yunanul.:u- tazyiklaruu 
şidJetlendirir ve Trakyala kanlq
le.rimiı buraya hicrete mecbur 
olurlarsa, tarafımızdan .Yapalacak 
yegine şey, bunlan buradaki yu
nan ajniyası(lm evlerinde iskin 
etm~ ve yunanİılana ı-arbi Trak
yada yapbklanqın aynını yapmaktu-

Garbi Trakyalı Türl;:lerl~ latan
bullu rumların mübadelesi hakkın
.c:faki temenniler bizçe de şayani 

kabul olabilir. 
Yunanlılar bu arz.ulanm fiil sa

hasına çıkarmak iatedllderi tak
dirde, iki taraf arasında niza• ve
sile olabilecek ehemmiyetli bir me
sele kalmamıf olacak ve müzake
re ile neticelenemlyen itilif filen 
husule gelmif buhuıacakbr. 

Mübadele ko.mi•yonunun vazi
yetine ıelince Yunanlılar tahsisat 
vermezlerse bu komisyonun me
sanfab lstanbuldaki Yunan emla
kinin icar &,.deliyle temin oluna
cakbr. Ancak Atina ;tilifname-

a i y le k abu 1 edilen., fakat bu 
ı ü n k ü v aziyete nazaran müı
bet bir i' görmelerine im k an . 
kallmıyaa takdiri kiymet 1tey'etleri 

~~~olunacakur. BUnlann latyı ieia 
goruşrnek üzere dün M. RIVMJD 
nezdinde Tevfik Kimil beyle M. 
Diyarnandopulos toplanmıılar we 
uzun müddet göriifmüflerdir. Mü-

zakerede bu ekiplerin tamamen 
lağv veya bqka bir şekle irouı 
konuşulmuf ve bu hafta gelec~k 
içtimada kat"i bir karar verilmesi 
t:ıkarrür etmittir. 

At,am Kamarasıııdtı 
Londra, 24 (AA] 

İngiliz. parlamentosu üç ay ı çin 

tatil etmiştir. 



Bir ders -

Müthiş şey 1 -
Maurice Lebla11c 

projelerini soyledi. Birlikte ~ehir 
tiOkaklarmda dolaşıyorlardı. Halk 
kafile kafile kırlara açılıyor . .Fır
tına Ye ) ağmur binaların dam
larından kopardığı kiremitleri 
hı~ım)a okağa fırlatırken, Sim
onla baha~n mümkün mertebe 
kt!n.,Jilcrini korum ata çal ışı) or
Jardı. 

Yolun üstünde ağaçlar, telg-
raf direklerj ekin gibi kesilmiş 
ve SCAğa sola yığılnı1~, duruyor. 
Tabiat insanlara karşı in af: ız ve 
ııwrlıametsiz bir harp a~mı~tr. 

Deniz kolaklan sağır eden a
r.im f1ir gürültü ile sahile hüc:u
ml:ıı mı )iİJdctlen<lirmişti. 

Telsiz telgraflar Alınan) adan 
ve } a Amerikadaıı gelen vapurlar 
içiıı l,ii} ük felaket haberleri veri
) o rlnrdı. 

4 üncü gün, yani 3 haıiran 
ımlı gunıi, ortalığa bir parc,..a sü· 
kfııwt geldi. Faknt bu sü kfınctiıı 
""n n.ütlıiş dr.rhf•yi lun.ırladığına 

Ateş ve su 

Karadenizde bir 
vapur yandı. 

-
Tayfaların kısmı 

azamı yandı 
ve yahut boğuldu. 

-

kimsenin ~üplıesi )Oktu. Simo· 
nun babası yorgunluğundan o(!.-

lcden ~oıırayn kadar )ataktan kalk
madı, Simoıı da elbise i ile yata
ğa uzanmış ve akşama kadar 
uykuya <lalmıştı. Saat dokuzda 
şiddetli Lir salı ne Sim onu ) erin
den fırlattı. 

~imon hitlııyettc, penı;t'rcuiıı 
§iddetli ru1~ar<lan açılclığını 1.aıı
ııetmişti. Bir an O)lC hir lıa1 ol
du ki, Simon bütün Juvarlarm ve 
zeminin dundü~ünü gfüdü, Alel
a,·ele kendisini bahçeye attı. Ba
basını ve hizmetçileri orada bul
du. Hepsi bir cünun içinde bir 
takım sôzler kekeliyorlardı. Kim· 
se ne soyJediğini ve ne oldutunn 
bilmiyordu. 

Dolu ile karı§ık yağmur altın
da tekrar eve girmeğe mecbur 
oldular. 

Saat onda yemeğe oturdular. 
Hizmetçiler ::ıap arı kesilmiş titri
yorlardı. 

EIJi dakika ::ıonra encla hafif, 
fakat devamlı bir zelzele oldu. 
Zelzelenin c.lcvnmlı olu~u v. zola
rı, LulundukJarı yerden düşürdü, 

duvarda i~)eyen saat durdu. 

Tetkik seyahati 

Ali iktisat 
komisyonunda 
J)ii n ,ıe }rapılacak 

tctkikahlil 
esasJaJ"ı görüşiildü 

-

Herkes tcakuhunu hissettiği 
Jelak~te kurban gitmemek eudi· 
~c~ile, yeniden hahçt:)C fırladı. 
Bahçede üstü otlarla urtülü bir 
yer vardı. Onun altına eığrndı
lar. Yarım aat sonra, hu defo 
hakıki bir zelzele ba~ladı. Sanki 
yer iıı'5anların tı)n'1darı nltından 
ka) l)Or<lu. 

~chirdcn onu gclnwyen Lir 
inilti yükbcJ<li. Bir kili ·e ~anı hn 
kesin sinirlerjni dalıa ziyade Lo
ıan bir tokscn çalı) ordu. 

Simonun LaLa~ı~ 
- Kaçalım, kaçalım! dedi. 
Zaten bütün halk &)•akta, ~eh-

ri terkediyorlar, dağlara çıkıyor
lardı. Hizmeıçilcr terkedilecek 
bir e\ i son defa güzden ge,;irmek 
için gayri ihtiyari içeriye girdiler. 
Kimi gümüş takımlarım Lir çu
\ala koydu, kimi kı) metli f'~) ayı 
bir araya topladı. 

Simouun baba ı: 
- Şu ciizdaııı al, Jalıa iyi, 

senin yamudn dursun, <lcdi. 
Birdeııbire elektrik lambaları 

sondü, uz...~tnn, yakından şim
şekler ve yılc.hrımbr teakup etti. 

Artık kimsede, şehirde kal-

.bw 
Adliyede 

irtişa tahkıkatı 
ikmal edildi. 

-
ihtilattan ıncııınuİ)1Ct 

kararı 
J ii ıı k. a J d ı r ı 1 d ı. -

mak ı·e arcti yoktu. Sokaklar 
kaçan insanlarla dohıııı~tu. 

Siııwııla bahası Ja "-ı·ı:ıif kara
nlığın içinde ) iiriidülcr. Az tıonra 
iki adım ilcrqini gormck kabil 
o1ınıyan bu karanlıkta, yerm 
içinden hir takım ~~ler ~eldi. 
Sinıon lıağırdı: 

- Bakı, ıhır, c.lur ! 
Bir kaç mdre ilerde derin 

ı;ukur aı.;ı1mı~ \C hi:t.ııH·t~iJcrılı•n 
Jıir ikisi 1111 ı.;u"-ura <lii~rt1iiş?crdi. 
Toprağın gııvdec:in<lcn gdcn 

0
.:,c-. 

lmnlaı m a\azı)dı. 
Toprak l>ir k<ıç J...crre haf ıa sal

lanJı. Simonun babaı:n ell<'ri vah
~i bir ta:kallus içinJe, ~ığlunu bi-
leğinden tutmu~, üı ükliyorc.hı. 
Bahası bir şe)C karar \Cnııişti: 
~ahildcki ka)aların lf'IH'!:İnc çı"-
mak! Ora::ımı en emin Lir yer 
telakki edi)orclu. fuknt yarı yol
da kar;;ılarına çıkan miitcdchhiş 
bir kafile kayaların okluğu gibi 
ve üıstiin<lekileri clenizc ::;ıirüklc-
)'l'1rck goçtügünü anlattılar. Şim
di herkc·s deniz kenarını <laha 
emin bir )er telakki edi) ordu. 
Siınonla babası da dar } ollardan 
Di) epten üç kilometre uzaktaki 

Balı kesirde 

Yakup Hoca 
Ağır cezada 
1\1 a h u t II c~ c a n ı n 
nıuhakemesine 

iptidar edildi -

Purvi] i tikametiııi tutturdular. 
Bulutları yarmağa çalışan ıniib
hem bir ay i~ığı, ısağda olda, 
uzakta yakında ııe }BptıkJarmı 
bilmeyen inı:;an hayaletlerine <la
lıa korkunç bir manzara \eri· 
yor<lu. 

ll:ıl ıa8ı: 

- ~inıon, dedi, gel ~u tarafa 
gidelim. 

- lfa) ır lmlıa, burası dalıa 

iyi. Zaten ortalık ta sakinleşiyor 
gibi! 

Baba~• kabul etti: 
- E\'ct, C\et, lmra::ıı daha iyi. 

Sunra da Di} ı•pe Joııcriz. Baka
lım, \apudarmıa bir zarar o)ıuuş
uıu? 

\ af;murla :k:m~ık bir fırtma 
daha g~ti. 

Simo:1 dedi ki: 
- Baba, sen buradan kımılda

ma! Otuz metre> kadar ilenit> bir 
ku'übe gorüyorum. Gicıip lıaka

)llll orada neler \aı! 
Kuliılıt·)e iiç k şi '-ıf!;ınnıı~tı. 

Soıırndan ılt:ca iı;ın dalın J,ir kaç 
ki:;i ge!dil~r. Bu gı·leıılı·rle ı'\C'!

kiler arn~ınoa hir ) unırıık kıHga· 
~• oldu. Sirnıın miidJhalc dlİ. 

Sıhhat 

Kan çıbanı 

-1-

Dcrinin altında me\•cut .,Jj 
bezlerfo ufunetle:-mesinden iJel' 
gelen şişlerdir. Y~z me,•sirnİ~ 
çok görülür. Ensede, boyu,.11 
kaba etlerde çıkar. Bnen tek .. 
tane olur. 

Sebeplerine gclınce, şektr ha"". 
hğı, kabuhk gibi umumt eebe,.-
birde mevzii olarak kaşanmalat, ~ 
li el ile dokunmak, pislik to.ı' 
konmuiyle meydana çıl.ar. t.JI 
çıbanının a 1 im e t 1 erini h~llC' 
tanır. 

Ev,•eli küçük, kırmm ve .,c' 
sivri bir çıban çıkar, kaşın.r, •"" 
ra şişer. Şişkinlik gitti)u:e art"' 
nihayet bir nohut böyüldüğii...t' 
olur. 

Dctt kı:ı.arır, gergin ağFılı ili' 
hal ahr, beşinci günden sonra tef 
•inde cü:ı.'i kaa ile kan:P)ı bir .el' 
rahat çıkar. İçcrsinde kirli re.IJ' 
özü de vardır. Çıbanın tema..,, 
iyi olması için özün çıkması liıı., 
dır. 

Çıban olduktan sonra, ctr~ 
ecz.ahane ispirto.siyle temiz.kl!İt 
sıkılır ve Öz çıkarılır. Ö:r. çıkınc' 
ağn kesilir, şiş iner. 

Bazıları civardaki bezlere bıt' 
]aşır. Yılancık yapar. O vakıt t~ 
like büyür. Bu gibi hallerde cf/I' 
kat etmek lazımdır. Çıban sık .~ 
teper. Onun için yapılacak ~eyıcr 
de yarın ya;,ıanz.. ~l 

Lokman HakİIP' 

Fakat )er hala sallamjor<lu. Sııt 
dan soldnn yeni La;;;tan yıkıls11 
kayaların gürültü ü duyuldu. 

Simoıı tekrar geriye dondü: 
- Baba neredesin? 
Kimseyi gorcıı.eyince yeııidt11 

ha~ırdı. J<'akat sesi fırtmamn hır 
ıııı içinde 1 8) boluyordn. SimoııtJ 
hir korkıı aldı. Acaba bahao.;ı kor 
kudan denize <loğrnır.u gitU. 
) ahut rnpurlarına nıt'rak ede•'*' 
daha fuzla beklenlt'ğe lüzum i,ol' 
medcıı IJıyq> ) uJunumu tuuu? 

Siınon tesadüfen bir istikame" 
doğru koştu. Az ~onra dcııiz ki' 
rıntla uzaktan hayaletlerini fa~ 
ettiği insanlara yeti~ti. 

Bunlardan bem.eUigi Lirı..e 
doğru yürudü. Hayır! Babası M' 
ğil. Sağa doğru yürudü. O zaıııs' 
a) } tikı;el m i~ti. Sinıoıı den iz k~ 
narında yıkı1ıııı Lir kaya tal:;etk• 
ının azim hcrcümer~ini gorJ~ 

Tehc~ir <la~ı gibi hirhirh rİ•11~ 
üzerine ) ı{!ılınış } ubı:k tepele 
\ardı. 

l!tı tcpderden fıiri iiç ) iiz ıııc~ 
re k.ıda r drnizin oı ta--ma Jo(;' 
) uvarlaım ıştı. Simoıı j u hadi;\, 
} ~ 1>ek o kad~r tabıi l ulı~1~cJ1 k 
dtz ç11kmü~ lıır m.ıhluk gıhı 111~1 , 
tan ı-;ırtmı gıı!-i teren 1 u) a lt•t ıı« Jı 

(Bit Jll( ılı) 



" 

' ·--------
., r .l aherinı yoktu 

- -
Ortmık bavraklarla dımculıi-

nıı b ~ A/' Cl)rcını. l:ıten lıolerim )Ok. 

rrı §id~ıt 
rde'uanı.(; 

Pariste yeni 
tevkifleı· 

Bey._:elmilel 
onferans 

Markoj1i 
diyo1~ki: 

"t:'!r 10 temmuz giiuii imi~. Me· 
111'~'3 <!t il~a olmıdu '" halele meş-
ruııyeıiıı 22 11d ila~ seıwsıni tes "it 
caı m·nııı§uz. lılulJaı ef, ol 1111 ! 

Me§rlltt;yeı ne J m··lmr ?' Sal· 
ta11rıtın ı . b. l 
}f "U}'ıt ı c §clrUı ta ı o nw ı. 

ı . all>ı;l ı saltarl({t "ÇQl.taıt ;. al 
uut '1. 

• JJuu{m/a beraber lO ( )a ı -J) 
~fil Uz hir tarih ba~ıdır. O 1,;ı ıııı 
lt (1., Q l/trlıL) l(fmı: 

1 adfırı rffc.t 699 t>nf'sirulen 1324 a~ 
flr r rm bır Uj ku çakmı (, 

~ ~Yadan oo lı·f'ıırfüinden lıab~,,--
r ıldi. 1 c bea), ı~ı> ~arıstır· 

1 
1 ıı arlı olmaı cm Vsıııaıılı sa· 

t ~ıatı g·m ,;<'çtıh.çe çiırudu; arı· 
~il At rupcı devle [eri artısındahi 
1 

tıı.:eııe orımı dcı.,amırıa sı. bep 
cı '')Ordu. Rcı;al mı lcikatı ile bıı 
~lltazcn~ sonuna ~elmişti. Dedrt 
ıJ 'ıf )'Ordu. A ~la lıiil.i"ımct i§lerin-
ll~' b.ıtlımmamı§ oları bir ziimra 
f ~ıııcı Abdiil Hamidin idaresizli· 

11
1nden ı:e ihtiyarlıgından istifade 

tt~iı:::..~rut.iyeti ikinci deja ilôn 

.le Komite acemi idi; h.Jlk ta iıkr· 
<ter& bılıaberdi. 
il Yirmi bir sene evelki halleri 
·~· kafaları ile tecrübesislikleri 
~ ~.%aman ricaİinl hatırlıyo"nl~· 
. tünün gautelerini gö~n geçı· 
~"!lnı. O devrin siycui m~'ele· 

lfU düıünüyorum. Adeta biT ço
tflkluk devri ••• KimHnin ~iyet: 
~ hal!cri yok. AnaJır rncs'elesı 
.0"knıda bir fikir sahibi olan 
>olrıu. Halbuki bu ifin Osmanlı 
~lıa1ıatını. ) ıkmak kabill)·etinde 

ugu aonradara anla§ıldı. 
. 11.k ahrar o derece ıecrübesis 
l~i[e,. ki inkılabı kendileri ilan et· 
tikJ<!ri holck aki devir adamlanııa 
~1.rınıf!# teslim ettiler: Sait, Ka· 
llızl, 11- Hilmi, Hakkı pa~lara. •. 
. Muıbuut yalmz medih ve Ş~

tirıı. ile uğra~tı; siya"i. içtimai, ida· 
'

1
• ıktı.sadı hiç bir mcs ele miina· 

:~a olunamıyordu. Kolieksiy,m· 
a~ ~ahıdımdir. Meslek mukarrer 
<ıeğıııfi. lttilıut ı·t tcraJ.lmıın akıl 
ka_J, ası liya Gökalp aşırı bir 
~ııtlı .> e• tezi ) ilriitiirl.cn ayni fır-
unoz culrazaıtıı 'ait llalım pa
~1 sor~ dercı.;c mulıafazakaraııe ri

Q efor ne§rİlıe kQ) uldu ... 
ı. Rıcxıl 'bir derece;> e kcıdar l:od· 
'Ptın. t'c inlwuır taraftarı idiler. 
11.lleıe t e dct'letc lıarı~i istikameti 

:ı. cı t'Ceklcrini bil miyorlurclı. Anası
''" iıtif alo politiliasında sebat 
;ıı 111..ı<hler; millicilik boş ı östeı di. 
'I'arabulus ve IJall.an lıarplcri mıl· 
leti uyandırdı. Ht4kıimct ha/ti uy-
011mamıştı. O zaman bazı mes'ele· 
ler mıinııka~a)U ba§lanılı. Osnıa.ılı 
hcy'eti1ıiu çiiriiklü(!ii fil.Tini ipti<la 
ben ehemmiyet.si.: tıe bu grin i~ın 
lrölme bir. eserle, " Tarihi tedeıı· 
nı)cıti osnıaniye üe ortaya uttmı 
t·e teselsjil edeıı "d"ılfer ki~~pçıkla· 
~~nıla • giinün hemen bütün mea'e· 
~l..:ri11J ortaya kovtfunı. 

llasılı., 1324"' (yani 1908) de 
!jd· ~uursuzduh; karaıılıklar için• 

e S(•ndeliyordt4k. 1'ecmbeler biri· 
~h; .gözlı•r ondan soı ra açıldı. 

Umumi lıarp, An ciolıınun ii" 
t.ali her kesi meş'ur bir ltcıle 
ı:etircli, 

Omılıuriyeti ilan etüğimi%c'e, 
M;llt>t, Gu-İııin etrafında, ıııur ıa· 
lıibi idi. - c. . 

Kaııanan Ziraat 
ııekteplcri 

htı sene açılacak~ 
Ziraat vckiUeti en t tüler kamı

nu h llcibln~e bundan iki sene evel 
lıilurnum z.iraat mekteplerini ilga 
r1?i • muallimleri de tete~b~ i~in 

n Y« ve Fram;a ziraat eostitulenne 
R<Xıderrnişti. Buralard tetebbu e
t ni 'kma) edenlerden se .. iıi ahiren 
llVJe L"Uniştir. Zıraat v k:lleti bu 
''lUt<: agsısla mes rind< n is-
tif ate c.>tt ek için zir at mclı:tep
lcnnden bir lurmını bu sene tek
rar açacak ve her me t bin kad-
1?sunn göre talebe kabul ed cırf>:
tır. Bu sene ) alnız Adana, Bursa, 
Anltara ve fı.mir mek pleri nçı
l::ıc .. ktıt. 

& u mektepler hal:kında ihzar 
hdılcn lnl'ınatnam ye nazaran bu 
Uıusta arfec!ılecek mesaıdcn tam 

b· •• E mere el-:le edilmtık için mek
teplere, milnha.riren çıtçi çocuWan 
alın.ıc:ık ve mektepten ç ktıktan 
onr :dra t i Ieri haricinde hiç bir 

guretle memuri}'·et kabul etmelerine 

1 ınusnadc edHPıeycceKıir. 

ilayet bütçe i gönderildi 1 
Muhanbei huc.ıaıye müdürü 

fenıal bey ,·iliy,-~ batçeıini hr ..... ·i
tn dün .\n&..araya giln.iştir. 

-- - -- .. 
Pnris, 23 [ A. A] Paris, 23 [A.A] 

Çin sefiri C...in - Ru$ ihtilafının .ımfinistler tarafından ynpı1 
muslihane bir tarzda h211i için vuku • mitin!!'İn sonunda, polis hüvi-

Belgrat, 24 (A.A] · 
,,__ - -

Roma, 24 Temmuz 
Telsiz telgraf mucidi Markonl 

(aı.etelere mühim bir mülakat ve• 
rerek şu beyanatta bulunmuştur: bulan tav.assutunde.n dolayı M. Bri· yedcrini tcs:>it için 1300 kişiyi iş-

and'a teşekkür etmiştir. Sefir M. ticv:ıp ehni.ştir. Bunbrdan 15 
Briand'a Çinin beynelmilel taah- polis kom:serliğinc götürülnıüş, 

1 hüdata rk.yet edecegine;clair lemi- 10 u da <tevkif ctli:mişti • ı3u tev-

Yu slavyımın Paris ve Lon• 
dra · .rleri beynelmilel siyasi ko
nferansa. gidec~k murahhasa veri
lecek talimatı hazırlamak üzre bu
raya gelm:şlerdir. 

. "Telsizin önünde buyük bir 
istikbal olduğu muhakkaktır. Tel

Pari:!, 24 [A.A] ~z vaıntasile aitıemll gösterilme • 
nat vermiş ve memleketinin mese- kif edilenlerin 6 sı et:nebi olup M. P<ıincnrc nin sıhhi vaziyeti sinin çok yakında tahakkuk ede-

tamarnen eyileşmiştir. Mumaileyhin, ceğini :ıannederim. Bu, fikrimce 
borçlar hakkında ivanda cereyan · iki üç senelik bir iştir. Bundan 
eden müıak ·ratın nihayetlerine iı- sonra televizyon (uzaktan her Şeyi 

lenin sulhan halledilmesi .ırzusunda hudut hancinc çıkanlncaktir. .fi 
olduğwıu söylcmişijr. Paris, -23 [A. :AJ 

Pcl<in, 2~ [A.A] M. Barthou nun riynscti nltınd;i 
Pekin hlküınl'ti11in, .Pcıkin. ve in'ikat eden mühim bir konfenmgj 

Tientsindeki Rus kon oloslan "le komünistlerin 1 ağustosu es'it lçiii 
konsolosh:ıne mcmurl~rının pası;a- yapmak-ta olduklnn hazırlıklardan 

tirak cdecetıi zannolunuyor. görmek t gelecektir. 
Fakat bunun daha uzun bir za

mana mütevakkıf olduğunu zanne
derim. Bu snhnda yat>tlacak terak
kiler öyle olacaktır ki, Okyanusun 
iki tarafındaki ahali, miltckabilen 
karşı taraftan "televizyon,, edilen 
merasimi, gözleri önünde cereyan 
ediyormuş gibi görebileceklerdir. 
Böylece Avrupalılar yeni Amerika 
reisi cumhurunun beyaz saraya 
yerleşmesi ve tahlifi merasimini 
görebilecekleri gibi. Amerikalar da 
her hangi bir Avrupa pnrlamento
aunun kü~adı merasimini olduk
lan yerden ıözlerile takip edebi
leceklerdir. Telsizin uzak mesafe
lerden hararet, ziya ve elektirik 
kudretinin naklini bı1e mnmkün 
kılacatJna n nihayet uzaklardan 
bfr tayyare, 'Yapur veya lokomotifi 
harekete getirip idare etmek mlt
mkün olacağına da eminim. " 

l~usya .. fngiltPre 
Londra, 23 [ A. A]" 

portJanna vermekten imtina etm.e- ve 21 temmuzda "Vi1lclıauve-Saint 
sinden mute.v.ellit hadise. halledıl- -Georgcs,, te }'apılmış olan tevkif-
miştir. l\;tokd«;nden bildirildiğine lcr hakkında tctkikatta bulunml!1 .. A vnm l.amar<:sındtt d errncyan 

olunan bir istizaha cevap veren M. 
Henderson İngiltere He Rusya nra
sında muallak me1Maili bir hal ça
resini bulmak fizere Londraya se
lılhiyeti tammcyi haiz bir Rus mu
rahhasının izamına dair Moskovaya 
vaki olan davete Sovyet hükume
tince henm cevap verilmediğini 

söylemiştir. 

gör~ şinıal ~ıtaatınn ı:ıeosup tur. Konfornns "Villc hauve- Saint-
50,000 kişi 90 parça top ile müce- Georrres,, te le\ kif edilen 96 ko-
hhez olduğu halde hududa • d~ğru münif;ti devletin dahili emniyetine 
ileritemektedir. Amour nehn uzc- karşı fesat tcrtibabndn bulunmak 
rinde iki Çin ticaret gemisinin Rus cürmiyle ittiham etmiştir. 
harp sefineleri tarafından zaptedil
mif oldutu teeyyüt etmektedir. 

Paris, 23 (A. A] 
Ru•lann, Çin-Rus ihtilafı lıalc

kında Franaanın tavassutunu ka
bulden imtina ebniş olduklanna 
dair Mo•kovadan felen telgrafna
me münasebetiyle, M.Briand•ın ge
rek Rusya ve gerek Çine itidal 
tavsiye ve aakeri her türlü harc
kibn Briand - Kellog misakının 
neticesi olan beynelmilel taohhil
data mugayir olduğunu ihtar eyle
miı olduğu tasrih edilmektedir. 

Mokdin. 24 (A.AJ 
Çin arazisinde kiin Khimnis

teki Şark şömendöf erinin müna
kalatı bermutat devam etmektedir. 
Fakat, Manchulie ile Suifiuho ara
ıındaki münakalat kesilmiştir. 
Çünkü şarka giden ve siberyadan 
gelen trenler artık Çin toprağın
dan geçmemektedir. 

Nanken, 24 [A.A] 
Salahiyettar bir menbadan Röy

ter ajansına bildiriliyor: Çin erkanı 
hüklımetinin Sovyet arazisipi istila 
hususunda beyaz Rus;lan .kullana
cağı haberi asli esastan andir. 
Çinin Rusayaya karşı barbetmek 
niyetinde olmadığı ve beyaz Rus
lara rardım etmek suretindeki her 
ha::ıgi bir plana muz:.aheret etmiye
cegi kafi surette temin edilmek
tedir. 

Londra, 23 [A.A] 
Harp aleyhindeki Kellot mu

ahedesi Rusya ve Çin hükümetleri 
tarafından nakzedildiği takdirde 
bunu ihlal eden taraf ile artık 
münasebab diplomatikiye idame 
etmecıeti Britanya büklimetinin 
deruhte eylemeğe haxır olup oJma
dıj'ı . zemininde avam kamara
sında •onılan bir auale çevap ve -
ren hariciye nazın M. Henderson 
mezkur muahedeye tarafeynden 
hangisinin riayet etmediği veya 
etmiyeceği noktası sabit olmadık-
ça istenilen tan.da bir taahhüde 
girişilmesi sulhun ili menfaatlan
na mugayir olacatını aôylemiştir. 

Pekin, 24 [A.A] 
Nankin bGkümetl Rıu kuvvet

lı. ... i tarafıddan bir taarruz vukuu 
takdirde •ulhu cebren idame etmesi 
için cemiyeti akvama müracaata 
karat nrmiftir. 2 .. [A AJ 

Mo•kova, • • 
Sovyetlerin Paristeld •efiri, 

Londra hükumetiyle müzakerat 
icrasına memur edilmiştir. ---

Gene bir vak'a! 
Sofya, 23 [A.A] 

Gazeteler Nöyyi muahedesince 
Yugosiavyaya tcrkedilen hudut 
boyundaki Bulgar nufusunun va
.ıiyetirıin fenahğır.ı ya:ı:ıyor. (Dalna 
Nov.lia) köyünden iv.an Voçef 
yın on ı "ı;iııde katledilmiştir. 

A:yni koy n Leled"yc reisi tevkif 
e "imiş v on gündenberi ne ol
du u anin" lmamışbr. Naı.irica kö-
yun en bir :"le tevkif ed~ler~k 
meçhul bir istikamete ı;evkedılmış
ür. Evde yalı ız ana ının kolların-

dan ı,op • ı. n dört aylak l>ir yavru
tl h L •..,ı a kımsc kt1lmnmı h\'. M"
lc~ig .;:. f21,,0 , if.öyLrind tamırri-
yat yapıllll• , ,,1tiyarlar 6opn He 
dövülmüş v.e koc .sı YtJgO lav or
dusuııda hi .. m lte bulunan Gorno 
ismindeki ka 'ının jnndann~la~ ta
rafınt~an ırzına tecavuz edılınıştir. 
R" vo köyünden Akna Stabkova 
i ~~ndekl kadın a: .:ıi akıbete uğ
ramışbr. Goma Ne,lia kôyuı:d~ bir 
kaç ceset bulunmuştur. Dımıtrof 
ismindeki 75 li~ lir ihtiynra hudut 
po~ta!an tarafından i"kcnce edil
miş ve hududu bin ınü§külitla geç
tikten eonra hastaneye yabnlmıfbr• 
Bulgaristanden gelen dört amele 
keza me~ul bir istikamete sevk
c.lilmi~tir. 

!(ıral iyice 
Londra, 24 [A. A] 

Kral Georgea un aihbatında 
ıallh vardır. 

Berlin, 24 (A. A] 
Bqvekil M. Müllcr in aıbhi va.

:dyeti endişe vermektedir. Doktor
l•r, mumaileybi kurtaracaklannı 
ümit ediyorlar. 

Dox 10 tayyaresi · 
Berlin, 24 [A,A] 

12 motorlü ve 6000 beyi;İr 
kuvvetinde gayet büyük bir tar
yare, tecriibe uçuşlannı yapmnfc
tadır. 

. Bleriot'nun tayyaresi 
londra, 24 [A.A) 

Manşın havadan çllmesinin 
yİ•mincl yıl dönümü refine, ya-
nn Louis Blcriot nun tayyare-1 
Londradaki hava işleri cerniy & 
'&maliyesinde teşhir edilecektir. 

Diş doktoru 
deıımiyecekf 

~---

Biikre~-Tıına kanalı 
Bükretı 22 [A.A] 

'1azır M. Madgaana geyrisefaine 
salih büyük Bükrq - Tuna kana
lının infası ve Bükreş - Braaov hat
tının elektrikle techizine miltedair 
kanun 1Syiha.1Jnı mecliae tevdi et
miftir. 

M.Miillerin hastUıl1gı 
Berlin, 23 1 A.A ] 

M. Müller in ınhhi vaziyeti hak· 
kında Haydelbergden ielen haber
ler, \tminRnbahf olmakta berde
vamdır. Ateş dfü~müş ve hasta 
C)meliynttanberi iik defa olarak 
etrafındakilerle alil:adar olmuştur. 
Ma~afi, doktorlar daima ihtiyat
h • lisan kullanıyorlar. Bu gün~ 
den itibaren M. Stresemann Bal
dwildungen da tedavisini takip 
edecektir. 

Kadriye hanım 
(Birinci sayfadan mabaat) 

leri 'Ve ara sıra Nasır beyin z.iyaret 
ettigini,blr hafta aoora çocuğ'u alıp 
gitti ki erini •~yledi. Kadri bey ifa
cluinde Vefik beyin vekili oldu
ğunu, Nasır beyi aynı yazıhanede 
tanıdığını söyledi. Kad ... i bey ifade
sinde Vefik beyi tanımndığım 
a6 di • Mahmut Celal beyin 
ifadesinde gaz · mes'elesi için da
ima yazıhanelerine gelip gittiti 
M. Parroyu oradll tanıdığı M. Par. 

Bu tabelalar inecek ronun Vefik beyle fngili:ı.ltr llra-
latanbul viliyeti Sıhhiye müdü- •ındamu tavassıt olduğu, Nasır bey 

rü Ali Rıza bey dün bir muharriri- hakkında mallumab olmadığı bil-
rnize latanbulun sihhatibe tt ma. diriliyordu. 
eden muhtelif meaeleleı hakkın a Reis bey Kadriye banıindan ne 
fU malümatı vermiştir : diyeceğini sordu. 

Diffilere tebligat l api.Jdı Kadriye H. - Nimet lıanımı 
- " Ditçiler tarafından " ~ tanımam Mısırda bir şeylei i;ihhlş 

doktorun ~ov.anının kullanılma~uı 6n)an s3yfüyof. Ayşe httnıhil \•a

hakkındakt talcbimir k-ınunfcUr., • purda tattidım. Mariya ahvali hu-
Bu cihet tababet ve ıuabab ~·- auıiy~me ait bir şey söylenıeinit

atlannın tarıı icrasına dair olu tir. imamın ifadesi saçmadır." De
kanunda mus:ırrahtır. DişçHere miştir. 

sadece dit tabibi denilecektir, Cfiş Vefik bey maden işlerini izah 
doktoru değil. Tabip başka, dok- ettikten sonra avukat Kenan be
tor gene b~adır · Her mesleğin yiu if adeaine geçilmiş, düyunu u
bir doktorluğu vardır. Ezcümle mumiye hukuk müşaviri iken Kad
hukuk ve edebiyat mezunlanndan rye hanımın Mahmut Zekiden ala
aynca doktora imtihanı verenlere cağı para için kendine müracaat 
hukuk ve Edebiyat doktoru denil- ettiğini, asabi olduğunu Nasır be
digi gibi- yin harlı bulunduğunu s6ylemit-

Bu giln dişçiler cemi yetine tir. Nadide hanım dir1iksizliğl red
lıizım gelen tebligat'! yaptık. Gelq- dederck kocası ile uzun müddet 
cek cevaba intizar ediyorum. Eğer yaşadığını söylemiştir. Tevfik Ki • 
kendileri "Diş doktoru,, yatılı le~c mil beyin zevcesinin istinabçfi 
halan indirmeyecek olurlarsa icap gelmediğinden telgrafla istcnmc
eden ves itle bu işi biz }apnca~z. sine ve muhaltemenin cuma~eıiye 

Netice itibarile şunu .söyliye- ltalikine karar verildi. 
yim ki, doktorluk ilmi bir rütbedirı 

llıtisus talima.t11amofiı ı 
- '' Her doktorun, fababet,yı 

hangi kısmında ihtisası bı,ılun

duğunu bildirmek üzre dokt9rl~ra 
'V e r 1 l e c e k i h t h a s vesika
lannrn tevrl'ine başlamak için ııı\i-' 
hat vekaletinden gelecek talimat• 

nameye İl!tinr etmekteyiz. Gelir 
gelmez işe başhyacağız • Bund~ 
ıonra her doktor ihtisası dalıı - 1 

linde it görecek ve mesela dahili 
hastalıklar dokto harid hastalık~ 
!ara bakamayacaktır. 

l~bl'ff•rin vesi.kau 
- "Diplomasız b r ok seneler 

ebelik etmiş bir k ç kadın bl:ıe 
müracaatla kendilerine chliyetna .. 
me iıtediler. 

Bhr bunlan •ıhhiye TelclJetiac 
bildirdik. Bunlar şehrimfzdekf llas-

7,30saatiş 
Bloch - PooJ, 23 f A. A.] 

Salahiyettar bir membadan bil-

dirifdlğin~ göre, lpgiftcre Jıq,ı<ümeti 
11919 senesi nThayetinde mesai saa
tini yedi 6uçuk saat olarak kabul 
etmek niyetindedlr. 

t • hane ve '\ eladetlınnelerde imti
han olunmakta ve iktidarı aab;t 
olanlara ehliyetname verilmektedir. 

Bir kaç güne kadar bu h\lauı
ta vaki olan müracaatlanD önü 
alınacaktır. 

Şehrin nlılaf ftUiyeti 
- ., lstanbulun sıhhf vadyeti 

ıeçen senekine na:r:aran solr fyftfir. 
,s.ırn hal nde hlr ~ hamlık 

meyeut detfldfr. " 

Rende lngilizler 
Londra, 23 [A.A] 

Sahaı ,aıiyeti Ren eyaleti ol
acak olan tahdit ve uzlaşma ko
misyonunun teşkil ve tesisine ln
gilterece iştirak olunacağına dair 
kükıimeti sabıka tarafından ıirişi-

len teahhüde sadık kalmağa timdiki 
hükumetin l·endini mecbur adde
dip etmediğine dair avam kama
rasındn iradolunan bir suale ce
vaben hariciye nazın, böyle bir 
vaziyetin vücuda getirilme.si huıu-
sunda Cenevrede ittihazi karann 
Fransa, Almanya, Belçika, ltalya 
ve ispanya hOkümetlerini bağladı
ğı gibi lngiHere hilkümeti için de 
muta olduğUnu söyledikten sonra 
mutnsaveur komisyonun tarzı 'te
tekkülünü, .cf airei faaliyetini, mak
udı tesisini ve müddeti devamını 
tayin için daha ayrıca müzakerat 
cereyan edecejini ve )ikin mahal
H içtimaı pek yakında tecbit edi
lecek olan bımlrat konferansının 

lçtimnından eve) bükümetin bu 
bapta herhat:gi bir taahhüt albna 
girmek niyetinde olmadığını aöy· 
lcmiştir. 

Küçük telgraflar 
lJeJgrat. 22 1 A. A. ) - Tica· 

ret nazırı .Ma Juraniç istifaaının 
seliepleri fuıkkında matbuata iza-
hatta bııhınarnk, ziraat kanunu Ji
yibasınm aynen katıulii hueusun
ila iuar t·ttiği halde kabinenin 
.wez.kılr Hiyihnyı ) en iden tetkike 
rahi tuımak jsıedifioi ve .kendiıi
nin ) ıılnız bu tchepten dol!'.> ı :ie
tifa t•tt'i~ini Takat ı)i bir Hırvat 
'Ye tyi Lir Yugo&!av olarak hon
dtm sonra da nıilli vazife ini ifa 
cdccci:;ini he)an etmiş ve Zifkoviç 
hlikumeıiuin icraatını medhet
miştiı-. 

* Biikreş, 24 l .A. A. J - İdari 
ielalıat kanunu, me<'lis tarafından 
hemen hemen ittifakla kabul edil· 
wi tir. 

• La ll11Jc, 23 l A. A. J - Bey
nelmilel orta tedrisat kongresind~ 
l•'ransız lıey'eti, Alman <'emİ)etle· 
rinin i~tirakini te hil nınk adi)Je 
Jiııanlann nıiuıa~·ahnı i tihdıtf eden 
bir ı Ja!.uıt teklifinde bulunmnştur. 

* Londra, 24 f A. A. l - Was· 
bington'nun framrz .heykeltrqJa
rından Loudonon ,..ri olan bU • 
tü bir Amerikalna 7 mil)on fran· 
~n hlnnı;tır. 

\ ergilerini ketnıedenler 
Senelik kazanç vergisini H 

ı;-öı;~crmek için memurlara rişvet 
teklif eden şiı ket haldondı:ki tah
Jtlkata devam edilmektedir. 'f ah
~ikat iki güne kadar ikmal edile' 
re" netice bir r•porla defterdarla
ta bildinlecektir. 

Kuanç, i•tihlik vergileriyle 
belec!iye rüsumunu haçıran sine
ma hakkındnki tahkikat iki tetkik 
memuruna ha"nle edilmittir. 

Sinema uhipleri evveli, muh
birin iddiuı hil•fına ol~k iki 
defter kullandıklanoı inklr etmlt-
lene de ~yet öteki defterleri 
de ır6aterıne§'e mecbur olmu.ş!nr
dır. 

Bu busc.taki tahkikat bir ihıl 
ı;-üne kadar ikınal edilerek dtrllm 
tab'!lkkuk edene evrak mldd•l 
umummte tevdi edilwcektlr. 

Perde 1 

Aslan J'O~tu altında -
Cumhuriyet kanunları. her 

hangi ırktan olursa o!snn, 
ffirk tabiiyetinde olan her 
vatanda~a "Türk" di) or. 

Senett•rdcnbc>rİ, gençlerin 
lıakh gnleyaııınn, gnzefder-. 
in mütemadi ikô)c:tlerinc 
rnğmen, Ih n, Ermçni. a· 

budi v tanda larınıız, hiUu tıa. 
·il oldıtkl n bu şez•eihı for.1 
· kında değiller .. Uaffi foc.ufıl·· 
ları liu erefli nanın, bu "Tü

. rk" naıııınu hörnıct~izl"k c1J-, 
iyorlaı· .. Hulu ü-rk di)e k -
ııdiıııiıııden snydıiYım.ız hu 

1 ndamlaı- - 'I'ürk gibi dü:.ün
melerinden, Türk gibi dll)· 

ml'lnrındnn ''az g<'çtik - Tiir
kçe hile> konuşmuyorlar •. 

ahnlı akşam, 1:\ uzgun<'u· 
ğa ağra)aıı her vupur, ç•lli 
yahudi oğlunformdan, n:ır 
çiçeği dudaklı muse' i kızla
rına ve yeşil gödii sar .. 
ranardan ak sakallı habam
lartl kadar bütün bir farfara 
kalabalığın dudaklarandan 
ıivrllen kelimelerle iğneli 
fıçıya dönmektedir .• 

Suriyede ara~ Atinada 
yunanca ~ Pariste fransız • 
ca konupn bu. insanlar, ııe
denNJ Türkü11 ekmeğini ye
dikleri halde Türkün dilini 
konu§mu;yorlar! 

Fakat, bu eabah, bu ina
dın daha ağlanç mı diyeyiqı, 
daha gülün~ mü diyeyim bil
mem, herhalde daha şayanı 
hayret bir misaline şahit ol
du mı 

Kuzguncuktan '\'apura bi· 
uiyoı-duın... İskeleye genç, 
matruş bir Türk askeri çıktı. 
Sırtında toprağımızın rengi· 
ndeki erefJi elbiseyi taşıyan 
bir Türk askeri.. Ve bu türk 
askeri, göğertedeki bir drka· 
daşiyle bağıra bağıra. yahadi· 
ce konuşmağa haşladı. 

Arkasında taşıdığı vatan 
lloif orwasının içinde bile çı
fıthğım unutmayan bu ada
ma hayretle bakakaldım! 

Aslan postuna bürünen Lir 
etek bile ıesini çıkaracatı 

zaman, aslan böğürmes:ni 
taklit eder. AnırD)azI 

Yusuf Ziya 

Bntlharlar 
Bir kadının ve' . .:i 

Ercnk~yde Cenıile S~lt.an 'kbş
kOnd• kapıcı ocluulda oturat
poıta müvu:ıii Rıza efendinin ai
lesi Fikret hanım, kocuındaa ye
diği dayaktan müteuiren a-öt•tlne 
tabanca sıkarak intihara teşebbüa 
etmiftir. Fikret hanım teda~ için 
Tıp fakülteaine kaldmlmlfhr. 

Kazaıaı 
Eve çarpan kamyon 
Şoför HWıeynin idaresindeki 

3089 numaralı kamyon dün Orta
köyde bir eve çarpmış ve devril-
miitir. 

Be,ni ü tiine dii~tü 
Taksimde mccar cadd"" indo 

oturan Şoför Velinin oğlu N~dp 
evin penceresinden sokaia du"e~ 
rek beyni patlamış ve nakledil
digi etfal hnsbnesinde ölmüşlur. 

~®lr'lMı Beır 
Tabanra il'! cerh 

Sirkecide D~nıir kapıda. bal~kal 
Osnıanla Ş~vket. kın ıa etmitJer1 

Ü•man, taban~a ile Şevketi 1 atın
dan )n.-a'laınıştır. Osman yakAlan
mıtln'. 

SUırkatDeır 
Bir taaruz 

Unn çartıd• ınerdinnH e&ml 
ıokağında otur~• Menmet ismincie 
biri gece evine sriderken Pırçık 
Hüsc)'İo, Oamu, lrilç(;k Hilseyin ve 
fbrahlm !..W.de 4 kişinin taa"nı
suna a411'1d k:Wmt ve adam alulli 
dayak ,..mrt• mada 42 lirası da 
p1ıae...pr. MfiecaYi:ıle:r yablan-

•ııhr 
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Ben de her kes gibi sadece bir 
insandan başka bir şey değilim. 

Kemalettin Şükrü 
/Tarihçi "Emile Dernıenglıem., in kilabuıdun nqklçdilnıiıtlr./ 

İlk işareti ilahiyeden sonra üç 
sene geçti. Bu müddet zal'fında 
Muhammet, [vahyi) lerle dini vazi
fesinin ne olduğunu anlamıştı. Fa-

. ktit daha yalnız kendisi biliyordu. 
Vakta ki işe başlaması ve en 

evvela en yakın akrabalannı Afla
hın birliğine iman etmeleri emro
lundu, Muhammet için vazifesinin 

tatbiki zamanı geldi, o zaman yaglı 
~ir koyun kesip kızarttı ve akrnbaln
nnı davet etti. Maksadı, Allahın bir 
olduğunu ve yeni dinin esaslarını 
tçlkin idi. 

Ziyafette, bütün AbtülMuttalip 
ailesi erkanı, amcalan Ebu Talip 
Hamza, Abbas, Ebu Cehep, amca 
udesi Ali, velhasıl hepsi de ( Ha
§imi )lere mensup kırkı mütecaviz 
insan vardı. 

Yemekten sonra Muhammet 
ayağa kalkb. Söylemeğe başlaya
caktı. Fakat Ebu Cehep mani olcfu 
ve davetliler Muhammedi dinleme
den çekilip gittiler. 

ilk teşebbüsünün muvaffak ol
madığını gören Muhammet ertesi 
gün tekrar masraf yaparak ikinci 
t>ir içtimaı temin etti ve bu sefer 
oylemek istediklerini metin, azim

kar bir sesle söyledi. 

istediğin arkadas sana ben ola~
ğım ve se1tinle beraber sana inan
mayanlara karşı uğraşacağım. 

Bu, Muham~edin amca zadesi 
ve Ebu Talibin oğlu genç Ali idi . 

Muhammet elini Alinin ense
sine koydu: 

- İşte.. dedi benim arkadaş 
ve yoldaşııp. 

ilk irşat bittabi bu suretle 
olmuştu. Ondan sonra Muhammet 
ayrı ayn ve müçtemian, bir çok 
vesilelerle bütün Mekke halkını 
bütün ( kureyiş) kabilelerini dine 
davet etti. Fakat bütün bunlar 
semere vermedi. Vakıa ona inanan
lar, onunla beraber el ~le verip 
çalışanlar tek tük olmuyor değildi. 
Fakat halk bilhassa kabileler bu 
yeni ve esaslı din naşirinin sözle
rine kulak asmamakta devam edi
yorlardı. 

Bir gün Muhammede dediler: 
- Madam ki sen Peygamberim 

diyorsun. o ha)de bunu bize ispat 
et. Mesel~ şu etrafımızdaki dağ
ları bir· at uzakla tırarak şehre 
rahat .bir hava aldır ve yahut zem
zemden daha tatlı bir suyu topra· 
ktan fıtkır 1 

24 Temmuz 1929 kambiyo, nukut borsasi . 
l .!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!..~~A~ç~ıl~iıl~ı~K-a~~~a~.~~~ZL~!!"""'!!~~~~!"""'!"-• 
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Nukut 
1 Ingiliz lirası 1010 
1 Amerika dolar 207 
20 Yııuaıı drahmi 58 
ı Alman · rayhı mark 49 
ı A~u•tya fliui so 
ıo ley Rnmcnya 24 
!O l..eYa Ral gar 29 

ı 1 &l(!mek Ooriııl 82 
20 Fral1'J%• frankı 163 
20 IUılyan lireti 217 

20 Kurun ç~-L: leluvak 122 
ı Ç1runctls aÜ\iyet 
1 Zloti I.chistau 22 

20 IJiwır Yog1ı~lo_yya 74 

~o Belçika Frankı 114 

l Pwc1A lapan~-. 29 

20 Iniore Franb 790 
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İstanbul denizcilerinin alaka 
ve gayretten uzak bir mıntaka 

heyeti elinde çektiği mahrumiyet
lerden bahsetmiştik. Mevsimin iler
lemesine rağmen deniz yarışlan . , 
tarihinin hala 0 tespit e·d itmemiş 
bulnnması arbk tahammül kabili-
yetini kaybetmiş olan deniz spor
cularımn şikayetlerini mucip olmak
taydı. Memnuniyetle haber aldığı
mıza göre Denizcilik Feder::ısyonu 
harekete geçerek kulüplerle temas 
etmek' suretile yarışlar hakkında 
bazı mukarrerat ittihaz etmiştir. 

Tespit edilen esasata göre bu 
zene mıntaka birincilik müsabaka
larından evci ihzari mahiyette ol

mak üzre \eşvik yarışları yapılacak
tır. Bu yarışlardan birincisi ağusto
sun ikisinde Moda koyunda icra olu
nacpkbr. 

Mısırlı futbolcular 
Şehrimizde bulunrnnkta olnn 

Mısırh futbolcular dünü istirahat 
ve tenezzühle geçirmişlerdir, Misa -

firlere bugün Seyrisef ain yolcu salo
nundaki meşher ,sahipleri tarafın-

. . 
puru ile bir tenezzüh tertip etııı 

Gezinti çok samimi Q}ıJIOf 
güzide ailelerin iştiraki temin 
miştir. 

lsta11 bıılspo~ - , 
Sük'Ynıaııı 

ikinci küme şampiyonu ile 
rinci küme sonuncusu nra51 

yapılan terfi maçının birirı 
lstanbulspor kazanmış, ikinşi 
ta Süleynıaniye lehine hitaıJI 
muştu. Bu iki takım, neticoyi 
pit için bir üçüncü defa daha 
şılnşacaldardı. 

Maç bu cuma günü Gala 
ray - Misır maçından evci o)1S 
c.-aktır. 

~!ısırlılara bi:r t.eklif 
Mısır takımının iz.mire "" 

seyahatianıu temdit etmeleri 
kkında bir teklif vaki olınll 

Mısırlılar Sofyada yapacakları 
tsın vazgeçebilirJerse ı,mire 
ceklerdir. 

Ec11e'bi takınılar 
- Ey AptülMuttalip çocuktan, 

dedi. Allah bana sizi doğru yola, 
),<endi yoluna sevketmemi emretti. 
Araplann, içinde biç kimse yoktur 
ki benim göstermek isteditim 
doğru yolu bugüne dadar kavmi
ne göstermiş olsun. Ben size hem 
bu dünyanın, hem de öbür dünya
ğın iyiliklerini getiriyorum. 

Muhammet böyle söyleyenlere 
ertesi giinü Allahın şu ihtannı te
bliğ ediyordu. · 

· '·Oııkıra deki: .faideliyi yakla§· 
tırmak ve muzın kendimden uz_ak· 

1905 1"diluıtf Aııkt>rh 

:ı 904 .. ., 
~ { ·1903 T~.rtip J 

Jııt.nbul T. Ano 
Ritı•im dok. ~n. 

Juibııt dC::irnıt>ncl 
f erk mc~:.. ecza 
ht. KUMpları 
füji (hali. ~fi> e.) 

4115 . 11 dan bir çay ziyafeti verilecek ve · ı bir de gezinti yapılacakhr. 
Mısırda, Türk sposcularına fev-

Mısırlılardan sonra bazl e 
takımların şehrimizi ziyareti 
zuubnhs olmaktadır. Ağ:usttı' 
Eylul aylannda yapılması rııd 
mel olan. bu maçlaı: için 
yanski ve Bulgar Slavyasınıı:ı 
geçmektedir. Mamafi ortad• 
pit ve imza edilmiş bir muk• 
bulunmadığı için bu haberler ~ 
di ihtiyatla telakkı olunmaJıdı1 Yapacağım işde, yörüdüğüm 

yolda benimle beraber olacak, 
bana yardım edecek içinizde klm 
var? Bana arkadaş kim olacak? 

Sükut... acı bir ıı:ükut oldu. 
. Kimse ağz.ını açıp bir şey söyle

miyordu. Bir kaç zamandanberl 
( ~eli ) dedikleri bu adamın hns
talıgı demek tehlilkeli bir hal al
mışb. O, yalnız kendini değil, ken
di ile beraber bfitün mensuplannı 

de serküzeşte sürüklemek istiyordu. 
işte, içtimada hazır olanların 

hepsinin d üşündükleri böyle idi. 
Kimse Muhammede inanmıyor, 

• ~~u bir deli telakki ediyorlardı. 
Her kesin sükQtu içinde genç 

bir çocuk ayağa kalkb. Masumiyet 
taşan sesi ile: 

- Sen, dedi. Peygambersin. 
Ben ıı:ana ve Allaha iman ettim. 

ı f(ücük habe,le.!. 
Bedeni terbiye kampta hadi

se - Bedeni terbiJ.C kampında 
ikinci bir hadise çıkmış ve ha-

• dişenin tahkikına umumi mtifet· . 
ti~ Selim Sırrı B. mcnitlr edilmi· 

tir. Bu ikinci hadi:ıede şudur: 
K mp müdüründen izin alan 

· bir kaç efendi iki saat geç dön
dükleri için müdür tarafından 
tahkir edılmi§lerdir. Me ele Ma· 
rif v kaletine de biJdirilmi tir. 

tQt Vilayet encümeninde- U
mumi Yilayet encümeni diin içti· 
ma ederek viıayei işlerine ait bazı 
vrakı müı.akere ettikten onra Sa· 
nayi mektebinin erzakını ihale 
etmi~tir. 

+ Bakallar cemiyetinde -
Heyeti idarenin müddeti biten 
baKkallar cemiyeti xeni aza inti
habına başlanmıştır. intihabata bu 
gün de devam edilecektir. 

-Ot M. Con on - Jiminastik 
mütehas::.ısı İsveçli M. Conson 
,sah günü akşamı meınlekef İne 
• yj~ ş.y mezun_iyetle gitmiştir. 

+ Kimsesiz talebe - Mıuu;if 
vekaleti Istanbui, Bolu ve Arı~ara 
kız muallim ınektcplerindeki° 
kimsesiz talebenin bu sene tatil 
müddetini Bursa kız muallim 
mektebinde geçirmelerini mez
kur mekteplere tebliğ eylemiştir. 
Talebeler Dün Bursaya hareket 
etmişlerdir. ----
MaH1l gaziler şirketinde 

MalQl gaziler firketinin vaziye
tini tetkik etmek Qzre tayin edf
INı tam~ heyeti bugib:ı 41.rketfn 
&tündeki dairede toplanarak tu
fiye muamele.ine başlayacaktır. 

Tiırk tüt. AııQ. 
Cuhan Türk,, 

~ 1901 19-0. . 
~ 1908 T-ertip l . 
... 1908 .. 3 
~ 1909 

. la§tırmak için hiç bir kuvvete ma· 
lık değilim. /<,,ger. gizli §eykri bilsem 
ve rapamadlklarımı yapsa idim ba· 
n<ı hiç kimse hi,ç bir fenalıkla bulu· 
mnazdl. Halbuki ben de herkes gi~ 
bı ı.·adece bir insamnı. } alnız aldı: 
ğım emri tebliğ etmek, haber vemıc· 
kle mükellef' bir in.sanım . .,, 

1909 ~uhrenıaııet ~ork de~irmr:ı. 
1913 •· Milli. bira 'Y!f!~nı. 

-;·,a-l-iı""'!n_a_t_n_a_t_ıı_e_g_e,..ld-ı..,.· __.....,_..;;.W;;.!.~,ç..4"""'. 14~,),"'"'1,"""n-1 .... u.-z-9-2 ... 9-'...;.T:_ic..-.u ... r.;.;e~t 
Yeni borsa kanunu ve talimat- Borsası jiatları 

namesi İstanbul Kambiyo ve men
kul kıymetler borsasına tebliğ edil
miştir. Yeni kanun ve talimatn3-
menin tatbiki için bunlann resmi 
ceride ile neşri beklenmektedir. 

Muhammet de esas bundan ba
şkasını söylemiyordu. Onun git
tikçe halk arasında nüfuz sahibi 
olduğunu gören eşraf, kabile reis
leri telaşa düştüler •. 

-Böyle giderse bu adam bizim 
nüfuzumuzu gölgede bırakacak •• 
Bfitün halkı kendine çevirecek. 
Şimdiden bu işe bir çare bulmalıyız. 

Dediler.. Bu karar, Muhammet 
aleyhinde harekabn ve tahkirlerin 
başlanğıcına İşaret eden bir karar 
oldu. (Bitmedi) 

N ecmettin Kemal beye-Mekıubunıız· 
da ki adresinizi zayi eUim. Tek· 

rar gönderecek ol~rsanız sorduğu'nuz 
noktalar ha.klanda tahrir;n cevap, ve· 
rinm efendim. K. Ş" 

B eyoğlu beşinci sulh huk!1k ha
kimliğındeo: Ml>sr& Guatay Ku· 

Dünkü muamele 
Dün borsada isterlin 1012 de 

açılmış, 1015,25 te kapanmıştır.Dü
yunu muvahhide 191,25 açılmış 
aynen kapanmış, 191 aşağı gelmiş
tir. 

Borsa haricinde Ti\rk altunu 
üzerinde 879-881 kuruştan mua
mele yapılmıştır. 

Dün istikrazi dahili üzerinde 
mutat likide muamelesi de yapıl
mıştır. 

Dün fzmirden kambiyo gelme
miştir. 

Borsadaki acanta]ar 
Yeni borsa kanun ve talimat-

to ile Sempat Katipyao efendi ve . . . 
•• d Za h. v.,1. I tanb l ' namesı mucıbınce acantaların bor-
ına am ru ı n.a ıpyan ve s u k • 

ıı• t k Udilr. ti' • ~ sa orıdurlannda ve borsa hari-
emYwı ıne ru em ıye nın ıan . 

t nf ıd kl B ,.1 d , cınde muamele yapmaları şiddetle 
mu asar p u an croo un a r d.ld' . 
T ' t ti, il · • · ır • d" k mene ı ığı halde. acantalar borsa om om ma a esuıın Ltnar ı 69 a· k "d 1 d 
~ d ti't~ 3 5 ük 5 orı or ann a hala muamele yap-
t<ıın n H !\'. •ıc ~·e m errcr ve 
cedit 5,7 ,9,11,13 ııurnaralrla mm;ak· maktadırlar. Talima.tnnm~ her ne 
kam. ki b h ıu. ,__ d""k kadar borsaya teblığ edılmiş ise 

ı ap ana ve ..,.. 1hl p u • d _ . • ı 

k ~ lı l d d.t 5 t•k 3 e, henuz tatbıkata geçılmediğin-
anm un ar an ce 1 , ve n ı , d b 'b'l • • 

No. lu birinci katta derununda sah· en u gı 1 er~n teczıyesi için 

rınç bulunııo zemini mermerli sofu 
ve üç büyük bir küçük oda ve bir 
sofa bir mutlıah bir hela ü t katta 
üç bürük hir kllçuk oda camek oh 
bir ve muhtacı tamir mutbah ve bir 
helli \'e bir tnraçayı muhtevi ve ha· 
ricen kargir ve derunu ahşap ve 
kısmen muhtacı t.ımir hane ve 7 
cedit No. lu zemini mermer taşlık 
ve iki oda, bir aralık hir muthnh 
bir helii tist kııtta dört oda bir 1telii 
bir sofo ve elektrik 'f'C terkos toai-
atını havi ve 9.11,13 No. lu dük· 

kfmlar kargir olup binanın bir tam· 
fı Sent Antuan kilisesi npartnınnı 
hir tarafı Dr. Mezbur}tm apartmanı 
ve bir tarafı Linardi okağı \e di· 
ğcr tarafı Müşahane olup icra kılı

nan ibalei evcliyede talibi uhdesine 
{800) lira: h!!deti!e ihale kılıomı ve · 
ihaHıt ~.tt"iye zeınaiiında 16 Hazıran 
'j)29 tiırihind.. müzayedesi icm kı-
1 ınmı i ed~ bedeli nıuzaycde haddi 
layikıoa bnliğ olmadığından tekrar 
bilkeşif tnkvım ve yirmi gUn müd· 
detle tem Jidirie Karar verilerek tek· 
rar mtiz.ıledt-ve var; edilmiş ve 17 
Ağustos !:29 Cumartesi gUnU saat 
on h~te ihalei kat'iyesi icra kılına· 
cnğ ndaa yllı<ıe beş zamla talip 
olnıılarıo v3 fazla tahJttt almak is
teyenlerin kıymeti muhammineei 
olan heş bin liranın yüzde on• 
nishetirn .. a pey akçesini mllııtaabibeu 
929.975 No. ile Be1oglu Sulh İcra 
daircaiııe mttracaat lemeleri fl4.o 
olunur. 

borsaca tereddut hasıl olmuştur. 
Me ele, borsa komser vekili An
karadan geldikten sonra borsa 
meclisince mevzuu bahs edilecek
tir. 

Gelen buğdaylar 
Tacirlerin eski siparişlerinden 

olarak Montrealden geçen hafta 1300 
ton huğda}. Marsilyndan da 3000 
çuval un gelmiştir. Anndoludan 
şi111diye kadar hububat nılı\'nrctlaU 
bnı rş~ona halig 1 Ç>lmuştur. 25 Ciin 
sonra kUlliyetli pıiktardıı hububat 
gelecektir. Tı ccnr Anadoluda n~ 
kadar mal oldu~uııu bilmediği için 
buğday · piya:sa:sının yeni nıahsuf 
geldikten -sonra ııe kadar du~ec~infl 
tahmin edememektedir. 

~ elaketzed.el~!-"e _yardvn 
1 

Hilali Ahmerden- İDgiliz sefiri 
Sir Jorj Klerk cenapları tarafından 
·Ankara hatikiedeganı için 25{) lira 
ve Rizo Valoni bankası direktör-' 
lerinden Panciri bey tarafın\f an 
Rize ve havalisi felnketzederi içi~ 
25 lira ve Kadıköyilnde mühetıdh 
Osman Vehbi bey tarafından Rize 
feliiketzedeg6ru için bir adet çadır 
v ikmali nevakısına sarfedllm 
(iue 10 lira g6nderllmi olduğun

dan tebenilati mezkdreniıı ınkm· 
nımıda birlikte muhterem gue• 
Dizde nqıhil rica ve bllveıdJe tııt.
Jlcli bOnnet eylerim Cfadlm. 

• im. doktort Al ~ 

:kilo 
I· btro Jo:kı;trn 
ı:ıutro 

Hiriuci 'ı nıu~ak 
.. Seri 

IL:incı 
Fındık kabuklu 
ı;,i ~ iri 
Sanllı k ho~:nJıı;ıuı 
CC\iZ • 
Afi~·on 
ACi) on Kıırııhisıı · 
) ııpn!tı 

') ıko ımı' 
1ifhk 
O_Jz aık 

17 

16 35 

14 
l:t 

12 

J?JO 
14.30 
13JOI 
1000 

Bu a .şam 

J8 

17 ~) 

12 

1390 
1450: t 

12101 
ıooo 

f'erahto : Kokulu ı~adın Ye Ko· 
mile Cevdet B. Komedi 
ve D r:ım 

tillcttc : Şcvkı B. ti)atro, var)et 
ve smemu. 

l~tuvolde : Nornın 1'ıılınaç 
Operada ': 1işcl İstirc} ı;of 
Şikta : Vazife uğrunda mücadele 

Z ayi - Seyrüsefer merkezinden alını~ 
~ olduğum 370 numaralı vr.sikamı zayi 

ettinı. Y enidcıı bır 'csika alncıığ mel an 
eskisinin hüknıu olmadığını illin eylerim. 

Arnnacı Hn :ın hini Cemal 

Z ayı · Ortaköyde tranmıy cad<lcsınde 
bir numaralı nıahabn muı.a)cdc i için 

Şehremaneti •Yeme in )r<lırmıl' oldu 'Um 
on. be~ lira yetmi kuruşluk üç .kıt'a 
mn'kbuzu kaybettim lıiıkmi.ı } oktu.r. 

Hıiseyirl · 
11W ayı 307 tevdlilftu)"üm. Uskiıdar as-
b kerh • §ub'eslı1 e'ıı dtıtığlıtı terh~ vo
ı~~mı Ulfİ eyledi~i..ıQ<lcn OBkısil)in hük

mu yoktur. 
Üskütlnrdn Hayrettin gnvue · mahnllc· 1, 

"ndo çş.vuş .dere s<>J,;nğıpdn 75 Hfisoyin 
Hilıni bini Nesim. 

t 

Z ııyi- Sirkecide Muradiye cnddea'inde 
bıll\ numaralı iki bcle<liyc barakası 

için Şehremaneti veznesine teminat ola
'rak pıbrdığım ( elli sekiz buçuk ) liralık: 
iki kıt'a olakbUzu kaybettim . H!ikmn 
JOktur. Sirkeci HilAl lokautaSl 

sahihi Hüseyin 

M ahmut bey wıhıyesinde mukim mil-
tel'effa Ali ağa ınhdumu sagir O&. 

m.ıın •ra briycil mezkılrede mukim 
dayı "Mehmet 8ğaDırı tqym blın-
m oldaAa cilımiP.. 

kade hü~nü kab\11 gösteren misa
firlere Şehremaneti tarafından bir 
ziyafet verilecektir. 

Beylerbeyi kulübünde 
Beylerbeyeyi kulübü Salı günü 

Şirketi Hayriycnin 71 num.ıralı va-

ruşa 
Şerenıaneti Buz scrbayiliğinden: 

Buzun okknsı 3 kuruştur. Scrb:ıyiHk teşkilatma dahil " 
lan dükkanların iizerinde "Şehremaneti buz satış mahalli, :kl' 
yesi: 3 kuruş" yazılı lavhalar asılıüır. Buralarda 3 kun.ı§tsli 
fazla satan olursa en yakın zabıtai belediyeye ve Galata~ 

J Merkez rıhtım haınnda serhayiliğe müracaat ve şikayt 
eclilınesi ehnliyi muht1>rcmeden rica olunur. 

Posta Telgraf uınuın nıüdürlü~ 
levazıın ıniidür üğüııden: 

1 - Mü.:tahdl'rnin için inial ettirilecek 2500·2700 takım l.W 
ye kasket kapalı zarf u ulile münakn aya koııulmu~tur. 

· 2 - 14Ağ.ı.ıstos tarihinde ihale::ıi ıtra edilecC'ğinden taliplerin, 
nnıne almak için ~imdiden lC'ıninnt \C teklifnamelerini ihtiva ed 
kapalı zarfları tevdi için de mezkur tarihe ııiüsndif çarşanhıı 
saat 1'4 le,'1Shmhu1 yeni pb tanede muhayeat ıkomi yonun'a ın~r' 
atları. 

üğünde 
2 Haziran ~29 lfan 930 eneai Mayıs gayesine kadar o1an oJJ 

aylık ' taholunacak idan' mecmµası münakasaya konalmu tur 
baptaki nwnune~i görıPek ve craiti tab-7iyeyi anlamak azere 
U>m.rpuz 929 tarihine luıdar taliplerin nufus müclürQ:etine ,miiP 
atları. 

"Yük.sek derecede kıı)11ama 
halinde bulunan Hidrp karbur
dan a,.ağı derecede JJidro karbµr 
istihsali için mütemadi 11 ul,, hak
kında istihsal olunan 24 Mayı 
1926 tarih1i ihtira berah bu defa 
mevkii file konmak üzre ahere 
ele, ru firağ VC} a iC'Jr edileceğin· 
den talip oıanların Galatnd aÇini· 
li rıhtım hanında Roher Ferriye 
nıüraraatla.rı ilan olunur. 

F ,p.tılt ><ulq c\Qrdyncı~ hakıııılı~ındcn : 
Bakır kpyünde O ıntıni) e kariyesin· 

de mukinıe Mıızlume hnım!l : Nafia ha· 
'ııımn °olan borcunuzun temini zıınwnda 
mahcuz oto.mobil üç glın znrfıııda tpevi· 
yei deyin edilmediği taktirde fürııht. cdi· 
lece~ine dair gönderilen ihbanınme hn· 
len ıkawetgfihıuızın mcolıul olmruıı hase
IJile tebliğ edilmediğinden ber mucıbi 
karıırilAnen tebli~ olunur. 

Z &); - deruııı.ında ihraç vesikam , e 
tayyare biletleri ile on altı liramı 

Yeni kapu ile Koska arasında zayi ot> 
tim bulanlar para kendisine ait olmak 
~re evrakımı şu adr€86 göndorilmcai 
insaniyet namına rica olunur. 

Y eııiıı.apu ffimendöfot' iat.ıısyonanda 
Boyaçı To.PA!· i<lr.I 

8 P}'ol!.fo beııinci tı1h huk 
kuYılığincten: M(> }Ö Cnstaf 

to ile S"mpat ;Katipyan efrrı 
1adam Zaruhi JGitip)an ve Jsl 

err vali metruke ,ııtıdüriy<'tinİJl 
ın uttısarrıf oldukları l3c) o 
Toıntom mahallesinin Linardı 
,ğındn atik 7 'e cedit 15 pııfl 

'l mini nıermertaşlık vo ittiealiıı 
oda ve bir muthhh \ e ikinrı k 
oda 'e lıı r he1ô v~ geni çe hı 
iıçilncü katta geni bir sofa \ 1 

\ (' hır hela ve- dorölinciı btt 
bir wofn \ t' tiı; kiiçuk oda \' 
'~ dekttik tı siı:,atını haı,i o\ 
kat merdi" enleri muhtacı tııP 
ueııin icra k iman ihalei e'f 

ı tnlıhi ·uhdesinde d<.irt yüz lir 
ile ihııle ,kılınmış v~ ihalej 
zımnında 16 Haziran 92Q tal 
nüiZayi>desi icra kılınruı~ i 
deli müzayede haddı lô_yık nıı 
olnıadığındl)n tekrar bilkeşf I' 
ve yirmi gila müddetle teıtl 
karar 'eriler tekrar milı ) 
vaz edilmiş ve 17 Ağustos 
C4marte i gtıoü saat on lı ;;tD 
kat'iyesi :X:ra kılınacağından 
beş zamla talip olanları o f~ 
tafsilat almak. istiyenlena , 
muhamminesi olan il:i bin bC• 
(2500) liranın yuzde onu oi11r' 
pey akçesini mü tashiben 9'19 ' 
numaro ile Beyoğlu Sulh lef 
resine mfiracaat eylemelerı 
olunur. 



----
Şaurlk< ıoemür VoOOaırD 

iLAN 

er , , 
16,10 da Haydl\rpaşaya giden vapurların trenleri men· 
blara gidip gellrler . Doktorlar ve büfeler vardır. 

' 
K o ıi Pari~i ıeH<' ı ~ loı ur un l ı on 

rfcndirltıı lıorı; ald (! para\ n nıııknhıl 
,efoeıı frrıı~ nlcdıği Hı \ıı~luıııla llıı ı•· 

)İn 11~11 ıııııhallr inııı :ıllııı ı,. !..kal ~ı..a. 

t;ııııln cedıı 25 ııurıı:ıralı lıir hnıı harıl' 
bım un 't rilııırınl' inden ılola) ı ılıalei 

Veli efendi at yarışları . 
. \di efendi aı \ırıoluı hvelıile 2o Tc-ınınu2 1929 tuını ~nü yıınıı NlııaUinck 
rırdı · • ,._" '-1 .ı· Al}LER 

t>\f',J\ ı ~inin otuz ~ıın ın ırlrlı•ıle muı ıyı> 

lle"" ~oııuln.u,ur. llıuhıılu : KalıOJ.;ria 

LucıL 11 ıı,c nzili ]\o<ıi I'• ri11i mı ııı.ilı lıir 

ııırıılı Ku•taki "'ft"• I mrımli \t. tl11kkıi111, 
israf rabii ıarık ıle nıahtlut ıahınııı~ıı 

ı:11~1t-rılen l.aınlar ıevalkul •"•K" ıea ,.ruır. Sut 

J\nıar 18 ltılaubuldan hardı.et 
VeJı efrndi)e ımıuıoalaı 

l\aıar }lj mılkcrrt'r lııtar.hııtrlı.-ı h:ırf'kri 

)2 
)2,25 
13.21> 
J:l,42 
13,40 
14.05 

ltuımııi katar 

Karar 20 

katar 27 

\ di ıeft'ndiye muuNllııt 
lıot:ınbıı "ılan harel.et 
Veli efr.ııcli e nıu' nMlal 

14,05 
lstanlıııldan hareket l4.2B 
Veli efemli e nıma~lat J:i,20 
Kiiçlik \t:~mcceden lınrelı.et J:\.:l4 
\eli C"femlı) e IOU\8f.8Lı1 • · !" 

lı l'dette '<'li cfendidrrı harek~ı e<lec·,.k kararlar lıcneçhı ıı~ ıt ," 
.~an 

llusıısi lioınr 
Katar 3) 
Hususı ~atar 
kıtar as 

\' ... li efc•mlıdl'n hnrek,.t 

• 

17 
J7.~~ 
JH;OS 
19,crı 

Saat 

Kutnr 24 Veli eft'ndiden hartket !k: 
Katar 28 • • • ·' ·1 · 
l<o~ mahalli kar§ısındaki durnk nhtı:-ıınıla biler \•ermek üzre. bır bı et tenıırt 

glttsi" yolcuların emrine amad~ buluna\·aktır. 

Yazı makinaları 
Avrupada 1898 aenuincle ilh 

~mil edilen bir yan makinasıdır. 
Şimdiye kadar butiln dünyada 
380,000 ADLER MAKİ NASI 
ıı;atılmıştır. 

ADLER MAKİN ASI 
iyi bir makinadır. Bir Alman mü
tehassısı idaresinde lstanbulda her 
güna tamir için bir at~lye açılmış
tır. Adler makin~larm bnş acen
tesi R J ŞA R V O LF Gafota V0 • 

yvoda hanı 7, 10 Galata posta ku
tusu 447 . 

8 e~J..taş st'ılh icJ'lll!ından: Bir df'}nı 

Kanatlı 
ö 1üm1 

Sıntklcr hummai tltoıdi vr .. :ıır ~:ıri h:ı"· 
talıkların mıkroplarını vücudunuza, )',emek: 
lt•riniıe ınclbusatınııa aşılarlar . f flıt f ı 
l<~ndi t~lumha!o.ıyla .. ıkınıl Bir kac; dakıka 
ı;ırfında hanenııl bu gıhı mu11r mikropları 
•:ı~ıycın <ıınd<lerı . ~ıvrı sıneklerı ve saır 
h,ı,araııan 'cmizliyecektir 

' flıl, tahta kuruların, karıncaların veya 
lı;ınıanı bocekler111ın gızlrndiklerı vuvaları 
tahrip, yumurtalarını ifna vt: ~mum ha~a· 
ıalı itlaf cdcı • Aynı zamanda sızt>de zararı 
do~ unmaı ve kat'ıyen lt>kt' bırakmaL 

( f 1 1 t ) i sair haşarat öldürücü _ad] ma· 
yilerle karıştm.ııam~lıdır. Oaha. buyuk v~ 
d:ıha \ıaı'ı tesıri -;ıze mcmnunıyetbah~ ı.e· 
nıcrelcr temin edecektır 

Tulun1basıyla Sıkınız · 

'Ul :nı:ın ırrbiiııılc ar 11Jen eek eıı ar· 
~ıııı hiııa ımltclıa\ci~i ll\tlıııhk•ır. Znııni 
ıoıırnk lıir lımlurıım ıı ıııinı mcrfllflr taıt 
lık H' taıııı ı lmlu,ıan ırnııoi kırınııı 

ı;ini malı ı oı-aklı t'Blll dolaplı hır oda 

hir:ııcı l;ııııa lllt"rdiH.:ıı lıa~ı ıiı,.rindo hiri 
'!İn,irlı tıı;- oda lıir kiler ikinci kat bi • 

r;ıtı ı katırı ııvııı•ı olup Hılıııı ldkr crİM 
bir llf'la dıı lıa u .. ı hıı.ı lıir \"&fı ,14'.1311 
Hl hır ıcrııı;n 'ardır. l>öı ı lıııı \'111 alt llllf 
il!,' linı kı}lrıt"Iİ nıulumımc•tıt•ııi nim kir· 
ı:,ir mulııııcı tamir lı11ııetl1ı ınm1:ım lı.loılai 
kıraı ırlır. J~tinı•ın:ı ınlip ı laıılaı J..ıynıt!Cİ 
mulınınıııenc inin )hzde onu niebctirıde 
pey akı;c-ini 927. 2958 ao ~a mıımarah 
Isıanbul i ra dair i nıuuyede oııbt- ... 
mtlrarant e} lemeleri . 29-8·929 lan hinde 
eııat 14 ten 16 )& kadar ihalei veliycıei 
apılata/;ı ılıiıı olunur. 

mahkuoııınbıhıen dola) ı hacuı oluıı 
ııirulıtu tahtı karara alman bir adet pı
.l~·~o Beşıkta~I\ koy iı;inde 31 'I'tmmm: 
929 ~rşanlıa gfıııu uat 1 l de fılruht 
edileceğinden talip olarılıırııı vcrnı , c 
~aati ıneıktırda mahallindeki meınuru 
ınalısu unu murncııat ey )(•melen itin 

V olunur. 

akıf akarlar !f""""'- Doktor -•~::ı,~ 
F drcmiı ulh Huı..uk JliıkiınliAindeo: 

J Fdremıt.lın aşıı~ı çıırşı mmkıiııtJe 

kcıylukr p:ızıın t ıcnrethaıu.•&İ eahılıi 1. 
mail Hakkı lıc\m kondı klor r.ade Mııe
tafa Saıni be) ziınrnetındc hetiabı •·u rİ+ 
den hıık•)C i ınntlulıu olnu 45 lira 13 
kuruşun tah ili hakland.1 ıkame eylcdili 

tlavaclnıı do]ıı\ 1 ID\ in kıJıruın ] 8 · 6 • 929 
ııe~tıııbe gılııu içın mumaıltyh ~aıai 
~ye gt.lııde.rilen da,alİ)e ahrma ruııl 
~iri tarafından H·rilcn lierhdc muınaileJ
hin Gazi "elli) nıahalle•iııde 10 rıumıırab 

ı d 
1 Haseki kadınlar lıasınnc~i Cilt E 

müdür öğün en: ~ce;;t"giK~ri 1 
M•• d ı nan emlak l Tıırbe de Eski Hilali ahmer f~ Uzaye eye vazo U . binası. Tel: lstam~ 2622 . ~~ 

; ·· ·· k f h "k"n ~i katında 37 ve 39 nu· •• l - Uahçekıpı<la DordUııcıı \a 1 anın 1 1 c m::m::::.-:::::::::::::::::::::m::::m::::a: 

Türk•) e ıçırı umumi deposu~ 
ı,11ııb11lcla Galaıaoı Yo7ffdı H111 M• ı 

J, flER1 vtt ŞÜREK.ASı -.... 
-·· I 

~aralı odalar 
2 - Be ı d llü yı"n 8 :;1 mahallesinde Irmak aokaAmıJa 19. No hant 

yoğ un a ~e " 5 N ·ı. · .1 h' hah 
3 - Pangaltıda Fransıı mezaraığı karşısında l 1 o. ucı oua ır mut 

--------------------·----------------,_..;.--------· hanede mukim iken ahiren mahalli atı. 

ASRİ MOBILYE 
ra ~ittiAi \e ıkaıııc ıı;iıhının da halen n~ 
hul .Jldıı~u bi!dırilın~i ilıerinc ilıine• 
tebligat icrnsınıı \t uıulıakemenın lô • 

7 . 9'29 Eah gıınıı l'MI ona tıılikıiia kınaı 
\erilrıek daHlı ı•nın bir nueha .. ı dm 
malıkem,. dl\ıınhancsine talık cdilmiır 

oldııJ:!ııııdan 't:nui •ncıkiınla ıuılıet et· 

4 - Çarşıda çadırcıJarda 48-42 No. dukk~~ , . ~ 
5 ')' d L'"ru.,~g·a mahaJJeoııinde Kadmler )Okuşuuda JNo.dükk.an - opane e rı - ~ . • .. d 
6 Ka!ım paşada Enıin camii mahallesınde Samancı aokalı(ııı a 45 

No. dukkıtn 
7 - Arnavut kHyunde Ted)kİ)C camii talıtıı!da 42-38 ~o. d~karı 
8 ü~k-d Ja Hacı ll<'snn ~attın ınahallesmde vapur ısl<elesınde ar a 

9 K~ıl~k~; ünde Cfifr·r ağn mahallesinde Ilrı) cziı k,ilıya camii tnh· 
tında 18 No. ıliıkk.in 

10 Bt'}Oğfonda H il eyin sı:;a rnalıallesirıde camii ~erit soke~ındıı 7-9 
No. nın:ı oda garnj 

Mağazamızda her keııeye uygun yatak, salon yemek ve 
yu:ıhane tat•mlarile karyolalarımız rekabet kabul etme7. de-

\ 

recede ehvendir. Bir %iyaret iddianuzi ispata kafidir. lstan
bulda Fincancılar yokuşunda No 27. Tele: lstanbul 3407 

H ·~T FEVZi 
nıcdı~i \C )A lıır H ı..ıı ı;t ııdı;rmt:dııi 
taı..ıııtlf' gı) lıen dnıuııı ıııulıakcıııı c lu 
n:ırnk m:ılkıııını ı..:shııl 11lılmf')tcc~ 
il. l . M. kamıııumın 141 \e 142 ııd 

ıııaddılı rinr iP.>.: lıkan ılAıı olunur. 
H fü·\ ol!lunJa t•addci kc.lıirdc npıırtmnn tılıtında hodrum 
12 - Giinııiş m unda A)ııı;;pnşada yt>ni }olda 71-87 No. maa kuluhe arsa 

13 - ('l .. kiidnnia Hacı ile na hatun nıalıııllesin<le İll)arf'f çıkmn1ındn Ista b A f ·o;fi7ıcit~i:~i::J~;;;tı;;;i;;·k7n;;·~~;;;;i;;ıl 
\•alcfa nit arsada baraka 

14 - Koca :Mustafa paşada mt>ktq> eokafm1dn 5 No. arsa 
15 - Boğaziçiıııl~ Kani cadn Çubuklu caılıl<'siııde kayıkhane 
16 - I·~) üptc Eski ) eni caddesinde 46 'o <lukkftn 
Muddeti mu7ıı) ede: 25 T~nımuz 929 <fıın 14 AJ::ıı'-loc; 929 ~:ıtrşnnılıa glırıll 

68nt on dort huçu~a kadar. 
Baltırhı muharrer emlik kıraya verileccğirıclt-n ıııuım,p•tle.P' ,azolun· 

mu§tur. Tııliplerih ye\'mİ ilıalı• olan son ~ıınun saat on dort lıuç u~uıın 
1 adar §llflll&lnf'J i okumak \C teminatı lllU\Olil,nte ıta t'tlcrek ffiİlZll) edeye 
jgtiralt f'lmek llzre İstanbul c\l,nf nııulurltı~ıırıdı• uıkıf nl,nrlnr mıııliır-
hlglıne müracaatları ilin olunur. .. 

1 
• • 

Evsaf ve mi\ştemilltı hakkında mıılıımat a m~k 1.st.f')t'nler hu mıııidt•t 
ıarfındn mlil'.ayedc odaf.ına mıiracaat ı•dnek ei'rı nıısıl uıporurıu ,:cırt•· 

bilirler. 

IIadımköy Sat1n Alına koınisyonuıı~la~: 
"-t ı · H dımköytiıu.lcki !k ıtaul i~in münakasa) n konulup ıalııılt'rııı . .,..acının• · 1 iki ··ı. 

1tklif r ö UldüA'Unden ihale f'dilenwyen kurıı la ii ye pa1.aı ı a muua· 
... 

1d~a 1 kg. r Pozar}ı1tm ihalesi 29· ·r~mmuz- 929 tarihint• miiıındıf Pa
~~ e. il~c~ü tır. t l6,3(f da flıı,lıuıköy aatın alma koıııisrnnunda yapılacak· 
hr ~ı·1 I~ in · ~•a 'en aUnrlc alelusul komis} onııınıı:t.a 'nıiirn•·natlan iliiıı 

. a ıp crın muıtn " 
olunur. • 

Gümı~iikler muhat3za 
müdürlüğünden 

~üdiriyetirniz için 59500 kilo kömür ve 250 çek~ odun mil~ay~a 
olunmak üz.ere münaknani aleniyeye konulmuştur. Munakasa v_e ~halat 
kanunundaki tarait ve ey.safı hai:ı olan taliplerin münakasa gunu~dcn 
e .... 1 -d' · etimbdcki "'nrtnamelerine ittilii husulünden sonra muna-

.... e mu ıny "'il -d· · ti · d 
iGnü l 29 Temmuz 929 pazartesi günü saat 14 te mu mye mız e 
rnüteş:k~l komisyona depozito akçelerile muranaatlnrı. 

zsı 

Ed.;bi tefrik~~=_:! 
Kand~lhlar aşoklaro 

( ' t ,]e ,-...olJincau yazan: .. on e " 

Çok ~eçnıedi Jlc·y kele <lrnıe~ 
Oı:ımnu ııı n:-tlıızlnrında kan t•skı 
,·evlfınına başlaılı. Başınclnki a· 
tırlık geçti. Ka!hi tabii harc.•keti
ni iktisap etti ve o~man evine 
dcmdii. 

Kar~ısuıa çıkan karısı ile ço
• tıklDnııa şunhırı ~oyledi: 

- Cemile. hir oru!'pudur .. 
Muhsini seviyor. Amcnı;mın evı· 
ne kaçmı:;tır. Avlulurından ko
nu~hıklaı ı şey)ni işittim. Sen, 
Keı im, adamlarından tiçünii a
lır~ııı, bu haydutların kapı::;ıru 
çalarbm 'c hem:;.ireni lınncn o
ı·ad.t 'e dı•rlıal geri i~tt r:>İn. Gü-
niltli çıkar, eğer Senini gonı~
rı~c·gc kalkı~ırlnrşa, ne oyJerJerse 
c.Jıııle, iı·ap etlen cevapları ver, 
lıaun hıı i~i u1.nt. Sen serhaz, sen 
Elem he~ kişi alın, heıkes knz· 

ma, kürek alc:rn, hcnimle hernhcr 
gelin. Küçlik "ukaktmı bu men
hus heriflerin gliriihiisüzce di
l'arlarını ,ıcf .. rc~iz. Delik açtık. 
iç~rİ) e mı gireceğiz. ~akın, size 
bir şey SIJ) Hi)orum. ) arın sahalı 
şu benim yata~ımın haşı ~cund.a 
mutlak iiç insan ~ala_eı çormelı· 
) im, Mchmedin, t:emıl~nm, Mu-
hsin in kafalarını ... Anladınız ım? 
Ha)dİ şimdi iş haşma!_ .. 

Mebmedin e\ indekıler muda· 
faa tertibatım henüz ikmal etuıiş
lerdi ki, kapı çalındı. 

Aile reisi: 
- Jşte geldiler, <ledi, ~apı~a 

giden sofanın önünde, aıl~nm 
başına geçti. Arkasında, ehn.de 
tüıek kan'Jı, daha arkasında e~m_
de yatağam, oğlu vardı. Muheınm 
hemencecik ·ranında Cemile, işı-

aa - ······~···._ .................................................. . .. "' . rug :r Uğ .. nden. K 1tunt 1 npnııntı ıı;iıı ll57159 kilo kuru ol k:ıpah 1.arf usulilc ımın.l\u15ı1yn kon· 
muştur. lhalc~ı 13-:3-929 Salı J.'UUU n:ıt on hı ... ıcdir. J'aliıılerin arlnanıcı;iııi 

1-.t miıo.) orııımuzıJnıı :ılın lnrı 't' ş.-ırtnnıncdı }anlı olnn duldeki 1C'miıınılarilc ılın) 
vnktındc konıı 'onuııııızıfa Jıaııı lıııhmıııaları ilin oJıınıır. 

Koltıık ~.ııHbl) a K:ıııap • 
JJ;ııııa"ka y111.lü taf...ıın 

" ., ,, 
Hrı~ır tırrnc 

" ,, ., ,. 

" " " 
" ., 

" Tııht3 fisı lii takım 

" ., 
" 1 la8ır ornıc san<lalyc 

Doner koltuk 
Etejer 
Sehp.1 
Valuıısıınu 
lfavlııluk 
~ehpa 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

14 
1'1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

l 
l 
l 
1 
ı 

1 
1 
ı 

12 

adet 
12 
24 
24 
24 

() 

10 
9 

Ual~da cinslt•ri muharrer nıohilyaııın toptan sı:tlılınasmdan sarlı 
nazar. ıle lwnlar ıakım ::satılat.·aktır. Vt• Lir takımı haııgi ·ınüşteri 
uhdı·sınclt· h'krarrm edı•rsı• mu:;;tcri ıııa~mrifi kendisine nit olmak 
üzere o tak ınıı giimrük dalı ilinde ve he) et huzurunda JıehemclıaJ tak
tırnmğa nwdmrdur.27-7 929 tarihine müc.ndif çcrsaııba glinli Jstanbul 
ithalat gııınrüğü satış nnlıarında ihah·i kati)e;;;i icra edileceği ilan 
olunur. 

kının mızrağını tutuyordu. Da~a 
arkalarında da diş1eriııe kadar 
silahlı üç ndam! Hu kafile ue 
silahç-<1, ne 1-..cmiyctçc o kadar 
kuvH·tli t.lcğildi. Fakat her~i tın 
şeyi gı ze alınış hulunuyorJard1. 
içlerinden bir tane~jnin bir tek 
kıh bi]e titrcnıi)ordu. Hisleri \C 

emniyt:tlcri dağ gibi kuv' etli idi. 
E, i muhatıara) a gelenlerin ilk 
Eeslerine kimse ,·cvap vermedi. 
Kapıya yeniden VP. bu sefer daha 
kuvvetli tekmeler indi. Bir aralık 
Mehmet sert sert sordu: 

- Kim o kapıyı böyle vuran? 
Kerim cevap verdi: 
- Benim am~. Cemile bura· 

dayını~, çıkarın onu dışar1! 
- Cemile burada değil. Sonra 

vakıt geç .. Bızi rahat bırakın! 
- Biz kapıyı kırarız. Ondan 

sonra ne olur bilirsin. 
- Bilirim. Geleceğinis V&JU, 

göreceğiniz de vardır. A1hnallah 
kafanın kırarm. 

2 

Bir mliddct sustular. O zaman 
Cemile .Muhsine rloğru e~ildi ve 
kııfağma dedi k;: 

- Muhsin, dıı\arm olJtir tara· 
fındnn a "ayip se lcr gdi)or. Gi
dip ~uraya bir J>akayıın. 

Muhsin cevap 'ereli: 
- Ha)di git, hak! 
(;enç kız seslerin geldiği yere 

doğru gitti ve kulak \erdi. 8-0nra 
hiç Lir heyecan duymadan aşıkı
nın yanma geldi: 

- Duvura kı1.ma vuru)orlar, 
galiba bir deJik açacaklar, dediı 

Muhsin dü§ündü. Duvar bir 
derece kalın olmakla beraber, o 
kadar mukavim değildi. Kerim 
uzun uzadıya tehditlerle kuışık 
bir muhavereye girİ§tİ. O ne söy-
Jese Mehmet cevap veriyordu. 
Oğlu babasının ıôzünü kesti, Ce
mi1cnin söylediği ~eyi anlattı. 

- Oyle ise taraçaya çıkalım. 
Oradan ıteo ederiz. Biı.e zor bo
yun eğdirirler, dedi. 

. ... ~ ......................... ~ ................................. ı 
f Bnkır kiiyt ııdc bıarul fabrikalurmdu imültı lrnr!>i ıc 
f tCt it fnmbul saımnlnın l<omİB) oııumluıı: ..;; 
............................................................... J 5-7-929 l'nuırtnı ~ıınıı kaı ıılı znrfl:ı mubıı)na edıleı tl!ı e\H kc ~lfın echlıınıı 

• c>lıın 0466 ton 1 !hernarııı, 192 ıon ılukııııı k'Jktı ,,, IJı,5 ton ~u 
koku 5 8·9"'9 ı ıııarlrm #\unu eaat 14 te ıı:ı:uırlıkla alınaralı.1ır. ŞartrıanıCJl!ıni f(brıne~ 

i ıc~cnleriıı koıuiıı)oııumuza ınıiraeaatları. \ ı· ııauıılıj;n i~tırnk. ı·ımck İftteyeoled11 
leıııinatl:ıriyl,. me:zkıir r,1111 '" saaııe Anı..nrnıln ınerl,('Y. •alın :ılnın k-0miı<y<>nu• 
ırıura• aaılıııı. 

MahlfıJat ınüdürlüğünden: 
Zirm 

1672.11 
l~ra 

167211 

Bah~ckapı-sında Hohyar mahallesinde yeni poc:t:mc knr~ı!!ında 
Jll(')dnn<'ıkta kiıin kaz<'zkt ı· Abdiilkadir Efendi \akfındmı harnkamsı 
mütc•:-tıldit ah~ap binayı nıüştcmiJ ar anın tamamı ( yiiz ahmış y.-!di 
bin iki yüz on lıir) lira bedelle 26-9-929 tarihinden 27-9-9'29 ınri
hiııc müsadil çar§aınba güııiinc kacfnr <l1Jrt hnft,ı miid,Jrtlc ''! kapah 
zarf usulil" miiza)ede)e konulmu~tur. 

Talip olnıılnr baJiidaki ki) metin yü1.de )Ctli hu~uk ni~lıctirıde 
pey akçesi \e ya banka kcfalC'tnaınrsilc teklif ııu·kıuplarmı )t'\mİ 
mCT.kimla saat on beşe kadar 1 t uılml Evkaf müdlirip ti binasında 
mHl<'şekkil idare encüııwniııe. tevdi cylemrlni ilan olunur. 

- Evet amma, sonraıJa hakkı· 
mızdan gelirler. lntıkamıınızı al
mndmı kalırız. ::'en <.:emile ile çık, 
oradan koınşuıımı talıtapuşuna 
nt1a) ııı. Ora<lan şoka~a inin. Bir 
!ani) e durmadan ) u ufmı evine 
gi•lin. O sizi saklar. Bulunduğu· 
uu.ı yeri, oteliler 0Arc11İ11t;C) c 

kadar da, gfüıler geçer. dtişma
nın yüzü hicaptan karal'8ın. 

Mulıı;in bir ~ey soylcmeden 
tiifeğini omuzladı. YapıJncak ~eyi 
.kıza şoyJcdi. Anaıııııı kucakladı. 
Jki ii~ık dar merdivenden taraça
ya 1iıktılar. Oradan koın~u evle
rüı bütün talıtapuşlarını geçtiler. 
En :,onda dar 50kağa ·:ardılar. 
Muhsin aşağıya atladı ve sevgi
li i de kendisini sokaktn açılan 
kolların ara ına attı, bir saniye 
tereddütsüz attı. Birlikte )Oriidii
Jer. Yolun karanlık istiknmetine 
daldılar. 

Bu eımdn Mehmet ıııt hacim
lerin dikkatini baQkntartıflara 

çcvirtmcmck için, onlarla küfüı;ü 
ve muhnlCli')İ 111ntıyordu. Dü§
nı.ın m ile' } nprnak İ!>itc'tliginı art ık 
mılaıııı)ı. Kapı 1<'"-ıııclt rüı ı,av
lt>tine . d.ı)&llaınadı. Ht·zclcri ~c 
züldü ve iki kanadı hiiyiik bir ı;ü

rültii ile arka tanı fa doğrn yık tl
dı. Fakat Mt>hmt>tle yanmdakıler 
ateş açmadılar. Tam o ırada du· 
varda da olc.lukça geniş b r delik 
açılmıştı. Bu urt!tle t•v<lekiJer 
sağdan soldan hasmin lrn•kn' uıa 
düştüler. 

Mehmet bnğı rdı: 
- Ben ne knrdnşıma, ne kar

daşımın çocuklnmıa a,teş etmiye· 
ceğim. AIJ11h el imi boy le bir kana 

bulamasın! Fakat AJlnh aekma 
soyJeyin. Ne olu}or? Neye boyJe 
üstüme yürlidünüz? Cemileyi is· 
tıyorsunuır .. O kıı burdu mı? Buru· 
da değil. 1 ter eniz arayın! Bir 
)&nh§ınız 'ar. 

IBiıınediJ 
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VELUi A SABUNU en srtıl KEFALJIN 

Seyri sefain 
Aııtal~a postfün 

(KONYA) vapuru 28 Tem
muz pazar 10 da Ga,ata nhb
mından hareketle lzmir, Güllük 
Bodrum, Redos, FeUıiye, Finike 
Antalyaya gidecek ve dönü,şte 
mezkur iskelelerle birlikte An-
difli Kalkan Sakız Çanakkale 
Ge liboluya ufrayarak gelecektir. 

1'rabzon hirj ıı ci postası 
(Ankara) vapuru 25 Temmuz 

PtTfembe akşamı Galata rıhttmm· 
dan hareketle Zonguldak İnebolu 
Sinop Samsun Üny.e Fatşa Ordu 
Gireson !fnbzon Rizeye gidecek 
ve Of Trabzon Polathane Gire· 
son Ordu Fatsa Samsun Sinop 
f neboluya uğrayarak gel~cektir. 

İzmir sür'sat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 26 

1'emmuz Cuma 14,30 da Gala
ta rıhtımından hareketle Cu
martesi sabahı İzmire gidecek 
ve pazar 14,30 da İzmirden 
J1nreketle pazartesi sabahı ge
lecektir. 

Vapurda mükemmel IJir or
kestra ve cazbant meH·uttur. 

Bozcaada po&tası 
(GELİBOLU ) \'apuru 

Temmuz Cumaı tr ... i l 7de İdare 
rıhtımından harrkctle Gelibolu 
Lapseki Çanakk,ıJe İmroz Boz
raadaya gidecek 'r Çanakkale 
Lapseki GelilJolu)a uğrayarak 
gelecektir. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KAH DE~IZ 
l\IU TAZ \ 1 VE LÜKS 

POSTASI 

SAKAJlYA 
Vapurn 28 Temmuz 

Pazar giııııı akşamı 
Galata 

nhtımındaıı barckctle(Zougu 
ldak, lncbolu, Sinop Sam un, 

rdu Giresoıı, Tırahzon Slırme· 
e \'C Rize i kclelcrinc azimet 
e n'det edeocJuir. 
. Tafsilat için Sirkecide ~fes. 

det ham altında, acmıta ma 
miiraoaat Triestirıo daire i Tc

lcfoıı : Istanbul 2134 . ..1 
••!1111!!!111!!~----llİllllll ........ 

yelkenci vnpurlurı 
•• 

IZMIR SIJRA 'T 
POST ASI 

Lüka ve seri ıs ME1'' 
PAŞA vapuru s2temııı
uz Pazarg-Unü tam saatı5de 

Galata rıhtımından doğru 

lzınire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acantasına 
:müracaat. Tel. lstanbul 1515 
v~ Galatada merkez rıhtım ha-

VE l<E/'llK ZAY1'"LllllARINA,HANILE 
VE SÜT VIR~lt KADl#LARA, ÇOCU/flA• 
IUN 8ÜYÜHESİNC, 'ICE/t/11( lftRlltUKU:, 
RiNA, HASTAl/KOAN KALKANLARA. 

i.:;tn~- ~ 
·~~r 

DDDGE BRDTHERS 

SENIOK S X 
• 

Bizzat 
kenınıel ve zevkli 

k ulJanına.ğa nıerak ettiniz mi? Dünyada bundan ınü
por yoktur. IIiç şüphe yoktur ki dün) anııı her ye

rinde olduğu gibi bizde de bizzat otoınobil kullaııınak u1nun1i bir iti
) at halini alacaktır. 

Esasları iyi öğrcnnıek şartiyie bizzat 
bilden yegane faidc ve zevkleri n1alıdut 
etrnek den1ektir. 

otoınohi] kulla~ıuak, otonıo
bir ınasraf muk'.abilinde elde 

Biz.ut otomobil kullanmak ısteyen adamı, en ziyade ce:ıbedebilecek otomobil Doçtur. Çünki evvela 
şeklinin zarafeti ve kibarbğı itibariyle zevki temin eder. Saniyen kullanması kolay ve z.ahmetsizdir. Sali• 
sen fevkalade sağlamhj"ı itibarlie anza ve bozukluğu ihtimali sıfıra yakın olan otomobil Doçtur. Bu 
mez.iyetlere aür'at sarsıntıdan azadelik, az. sarfiyat gibi meziyetler ilave edilirse Doçun para mukabilinde 
en yüıc.ek kıymeti olduğu herkes nazannda tezahür eder. 

Vekili unıumi: 
Tiirkiye Otoınobil \'e Lastik ve Traktör Konıınandit şirketi 

(Kemal Halil, Mehnıct llifat ve şürekası) 
Be) oğlu İstiklal cad<l<·si I 68 No 

1"aşra acantalıkları: 
: Zabıtçı Zade ve şeriki 
: Mahmut Celil~ttin Bey · 
: Muhaddis zade Alim Bey. 

ADANA : Muharrem Hilmi Bey 
GAZIA YINTAP: Güzel Bey zade Hasan Bey 
BURSA : Nasuhi Esat Bey 
DIY ARİBEKİR ; Pirinççi Zade Sıtkı Nedim ve 

Edip Beyer. 

Yeni çıkan 

ANKARA 

I
"- SAMSON 

GIRESON 

1 İSPARTA 
.._ MALATYA 

- ~t Efendi Zade Seyyit 
Şilal 'Bey 

J Ümail Zade Vahit ve 

Şürekası 

: İntibah şirketi 

dılı Zade Tahir Bey. 

kırınızı k9rdonlu 

RAICISINI 
tecrübe ediniz çok memnun kalacaksı~ız. Her gazino ve her bakkalda 

nında Celipidi ve Stafilopat ac- d l B • 
entalığına müracaat. Telefon 1 Ankara a { eposu: onıoııll 
Be o lu 854. 

K •!!~;.a.::1;· ~:~.~.~:.~;~ 1~~~~ 
1 V akıf akarlar 

çeşme ~dd indr 23 ''\o, m11gamda ke • • d • • l '' """ •t d 
rtstecl ıkt'n . d)OID ık«mctglilıı meçhul mu ur ugun en• 
bulunan 1\ecıp lle)e: '\lııııct Lütfı 1-..:f. • 
ıl<' araııı7.de ınuteken-iıı alacak alarak 
davasından dola) ı hakkınızda "•)ıılıeıı 
4ereya ı edeıı almi murafaa)! şif:hi)e ne· 
tıce.sinde ınıiddeiniıı ilırıız etıııiıı ol<lu~u 
~Met mucılıırıce mlıddeabih on iı~ hııı 
kuruşun dava tarihi olan 15 . l.J • 28 Jrıı 
itılıaren } ur.de be~ fııiıi uızaıni ile ı 
den tah ıl uhıııup nıuddei)e \ttİlını- ııtT 
ve ınıısarifi muhakt>ıne \t" har ı ılaııı 
dahı sıze tahmiline 15 - l - 929 tıır ıırı 
gı)aben karar Teriimi oldu.- ti ı 
hı ılandan ıtibareıı ıııucldt>tı 

içuıde teın} ili da\a ctınrd,l'rıııı '111.uır· 
de hükınii nı zkurun kı pi kaı'I\ et ede· 
ce..;ı ıeblığ rı akarııın.ı l...ıını olmak ıızert" 
il ı ı ıır ·tı! 

Müzayedeye vazolunan enı1ak 
Ualı\t'.' ı.opıda durduncu \'akıf hanın ~emin keurıda 22 - 5 ~o. ma~aıa 

il<.· 3 · 4 No. telefon mahalli ve 9 • l No. aralık mahalli ve lıaııııı -a ma 
t n la 8 · 1 ~o. penceresiz oda ,.e birinci katta 37 \c ikinci katta 8·1 No. 

ou \ ilt 27 \t:> 28 \e 29 -.c 30 ve 31 ve 3"l \e34 'o. odalar. 

Mi ddeti müza)ede: lOTcmmuz 929 dan 31 Temmuz 929 <;ar~ıınıha gunıı 
Balfida mulııırrcr cmla!, kira.) a H'rileceğiııden ınüzay ede) e 'azolunmu~· 

tur. Tıılıpleriıı ) ernıi ilıalı· oları oıı giınüıı saat on <lort bu uguııa l;.aclıır 
şartname.) i ol\umak ve tcmiııatı mU\·akkate ite ederek nıüzayede)e iı;tırak 
etınl'k uzre lstanbulda Evkaf ıııUdiirlüğünde vakıf akarlar ınudurJuguııe 
ın ı ı ı·a ıtlurı iliiıı olunur. 

.... "4.._ Operatör .... -..~ 

Halil Sezal 
UH l\IBl\iELhUl 

Eistül ·ve sıracaları cınıeli:>atlı 
anıeli)al ız clektirilde tedaH \C bil· 

clııııle ameli~ atı icra eder. Saat 1-7 

Di,aııı olu Ad h:ımaııı No 20 

K ırrııdı•nı ağu \C mnllıukatı evkafı 
akaratımlaıı B:ıkırko) urıde lsıaııbul 

c Jcif ıııde 37 numııtalı dükkliııia camı 
ı;o "•ın<la lO numaralı ka\alıanc ic:nrn 
'• rılıııı·lc uırc temuıu;ı;un onuncu günutı· 
d ıı ıtılı.ırcıı \ iruıi guıı ınuddetle muza· 
)Cıl )C ~ık.mlnıış \e ngusto-uıı l.ıirinı ı 
I' r ııb gnııu s.ıat ls· ele ihalei kııt'ıyt' 

ıııu ıcrruı ınuknrr~r bulunmuş oldu -
ğıuı fan ı.ı:ıp olıııı 'arııı ıııı zkiir ~iırıde 
J'l'J akçı•ı• rıle bınik .e btaııbul l\liıllınk 
'ııkıfl.ı r ıılarl' • ı~ muracaat cıım.:lt:rı. 

OOKTıORlARA SORUNUZ 
SAF +RIKAl.SIN 

H OMPRİ ME, KAŞE. TOZ VE GRANÜLC 
Günde 3-adef yBhot 3 k81jık 

ocul<lsra mslf. 

.............................................................. 
İ ı ·uıdıkhda l\1. M. vek:t1~1i salına1ın;ı 

f komisyonn3.d:ın: 
.......................................................... 

Ciııs \t: rni ... ılan ilıa!c tarih, iin \"Ç ~ 
850 metro nefti ve 50 metro nak,liye 

sınıfı rengi çuha 

. ,, 
• 25.7-929 pe~t."tlbe saat l 

25-7-9".l9 pe!lCDbe saat JS" iŞO metro mavi. 300 metro lacivert, 150 mctto 
gri çuba ile 500000 çift fermejup 
Ordu iriq isim 'lllikdar ve ihale gün ve aaatları 1okarıda yazılı malzeı11e t' 

urlıkla ve itçi şartnamede olara.c alıo{lcağından taliplerin .şartname ve nümuoeıed' 
1 omisyQtıumuz(la gônueleri ve ihale gürıündc tenıinatlarile Fındıkhda komisr* 
muza gelmeİcri. 

t 000 kilo gıliscriıı 
300 kilo san \':ızelin 

10 ton mazot 

~. •!. ••• .. ~ . 
Müııakasai iileniye ile ihalesi : 
8 ağ\lstos perşenbe gtinü 14 de. 
Miınakıislli aleniye ıle ihnlesi 
U ağustos per~eml.ıe 15,5 da. 

Milli mü~afaa \cklileti deniz ku' u·tlcri ihti}ttl'ı için h:ı.15.da nıuharrf'.'r m 
lıiıalarında J11ulıarrer gıin \e raatttı munakasai nl •niyt> ile ihalderi icra cdılecektf 
Şartname.sini ı;orınrk İ:;tc)enleriıı her giiıı \C \ermek İs1C)Cnlcrin de \C\mi i 
rnulıurrer U"attc Kasımpaşada Deniz satınalııuı koınİS)Onuna ınuracaat!arı. 

•) + 
l.hıclcr ınürettişliği illiıu : 
A ı,eri list"lt're kııyt ..,e kabul Ş!lrniti hık kında illin edilmiş olan şeraite ilavel4' 

tıdcl,ı fıkra ila\c eeilmiştir. 
Askeri lıseleri bitirdikten sonra a:.keri tıLhn mehtebine Geçmek. üae li!eleı" 

10 \'e 11 inci ınıflnrıııa talip \e şernitı lıuız efondıl r de ı,ablll edilcoeklerdir. 
Ü rdu ilıtırncı için 300: 350 bas top ko umu \C 41): 50 suvarı lııııok ha)~--

83tın alınaC3ktır. Talıp ulaeaklamı hır i lıda ile ~1illı mudafaa \ekaleti celile 
muracaatları \C hnrhi}e daire i 11\ııri ube5inden frnni, mali \C id.ıri me\ndı ih 
cdcıı R3rtıume'i alma!arı lazımdır. Mıınakıısa r;uııu n~rıca ı:aıı edilecektir. 
~f crkez ihtiyacı içtıı bir mil) on ıkİ)lıZ lıin kılo uduıı kapalı zarf suretile ınuıı' 

kııs.ıya konuJnm:lur. ihalesi 27. temmuz . 929 tarilıinc musndif cuınartrsi gıı 
suııt <.ııı lıc.te icrıı oluna:nktır. 'laliplcr şıutıııııne)i koınİs)onuınuz.da görebilırl 
J\lurıakn•:ı)ıı j,.tinık için c;ıırtıııııııcdc pzılı teıniıı:ıtlarile bırlıkte teklıf nıektuplıırı 
)C\ln ve •nalı ıı.ıı:ıneııcdrıı rHel m.ıkbuz ııııık.ılıı ınde Anknnıda ınillı mud:ıfİI' 
ıııerlCrz sııtııı alma koıni~}onu rivasetiııe te~dı C} .eınrlcri. 
D arır:ı, lzmit \C Ad:ıpnzarıııı.laki kıt ıut.n ilıll\.ın ul:ın !i.ıdl' >ııAı kııpalı 1..aıf1' 

ınimııknsava konmuştur. llııılesi 7-nğu~to -lt12<-) çar ııııba gunu saat l 1 te iz ııı 
a keri satın alnın komiS}onunda )Upılacaktır. falıpkriıı Şlrtııamc suretini koını 
numuzda gönncleri 'e teklifnaıncleriııi tenıin:ıtlarrle beraber lzmıttcki mezkur k 
ınİS\Ona \'Crmeler~. 

o' İ)arbekir 'e c•irnnndnld kıtantııı ıhli}acı olan Ko)Un t'ti \C sade )ağı ka~ 
zurna miiıınl,asaya konmuştur. ihalesi 15·ıı(;ustos·929 perşenbe ~iıııu saat }.$ 

Diyarhekir asn.cri satııı alma komisyonunda )Upıl.ırakt.r. Taliplerin Dı)arbekirJ 
mezkiır komi ) ona murncruıtl:ın. 
Ü ç depo iuşa ı kapalı zarf n ulilc nıunak SUlll konmuşıur. 1halesi 28 • Tcnıı_, 

9.29 tarih \c pazar gimıi saat ondaıhr. Keşif şeraiti fenniye \C resmini gıır~ 
üzere her gün Ankara merkez satııı alma komis ununa muracaatları. Miınaka!llr. 
İ;ltirnk için de o glin ve saatından cHel teminat \C tel lif ıııckluplnrınırı nıaklıiı' 
mul.ııbiliııJe mtı7.klır koınİS)Oll rİ)asetiuc H"rnıclcri. 

]" calılılidıınii ifa e<lı:ınıiyen ıniitcalıhiJi nam \C lıcs.'lbına 212 Lin çift hii,iik kol"! 
ile 77 bin çift yaka 'kop~'ll ı aleni murı.ıkatıına konmustur. lhBlesi 28 te~ 

929 pazar giiniı saat H te )apı!acak tır. Taliplerın nuıııuuclı:rfoı komisyouuoıu'-! 
gönnell'n 'e şartnamesini lıeJeli mukabilıııde almaları ve ihale gunünde tCJlllll 

Luile kom yonumuza ~l'lmeleri • 
E lazizdeki kıtaat l.apanntı ihti)cı olıın arpa mııııakasasmın :;oıiilen luzum ,,, 

.:J rine 31 - Temmu1, - 929 Çıırşıımha .gı.ınu ıı:ıat 16 va talik edildiğı ilan <ıluııuF 
K apııh zarfla talip r.uhu~ -etıne•J ~mdeıı ·ı ıredı;ki k ıtaatııı l.a) :analı ihti acı ~ 

nrpıı müııııkasa)a konnıtı:lhır. llıaleşi 12-ağuslos-1929 pıııatttsi güitu "Saat 10 
Tirede askeri satın alma komisy oııurıda y.ıpıl.ıcaktır . Talipl~rin ~rtııamc urcfjılJ 
.komı )Onumuzıla gormeleri teklifııaın 1 rıııi teminatlarile beraber Tırcdeki mrıll 

J,oıı,ıis)OUa \cııııelcri. ~ 

f-·ii:kfitifü-;;k~;;t;;a·l;:;;lı::;ko~;;i~~;1:;da~ , : J . ... ................................ -.... -.--·············· 
2000 Kilo Kcıeıı tulıuıııu 
9000 Kilo Burçak 

ren tıııbikııt l\lcktehi gu\erciıılni ıı;in alt•rıi rıııınaka alarmda \e hır iki pa 
j;uıda talibi zuhur t'lme~en ballida uıı \C mıktan mulıarrer ikı knle:ıı 'Yl'm ıı 
rıırı şartııamrll•rJı• o:arak 'c tekrar ııa7.:ırlıkla tın alınıı aktır. Pazarlıkla'* 21 
1feııımuz · 929 Cuın:ırtc.si glıııu Jat l ı,30 d.ı Harlme M •ktebı )enıekhanf'leri oıı 1 

deki mahalli mahsıı uıı<ln İcra kılmnc.ı.ıktır. Talip! rırı şartııanıderi içiıı komı \urı' 
muza muracaatları \e iştirak içinde )'l., mi mt.>zki'ırde paıarlık mahallinde lıaıu il' 
luııınaları ilan olunur. 

Kuru ot 
Kilo 

(• ·> ·:· 
135000 : Topçu ııuklıve '!\lı>ktt"bı 

4700 : Halıcı o~lu Lisesi 
2600 : Giıllıane l lııstane~i 

80000 : Harbi~r Mekıı•bi 
l ıoooo : Smı1rı ~ll'kt•·lıı 
65000 : Topçu Atı Mı·ı.ıehi 

5000 : l.ılll'pe Lbe ı 
11000 : BU\ ınr tnllı ı.aı l\lı-k ıebi 

H)OO : Tılılı.H'İ A kerh I' 
12000: h.ulc!i li e i '~ ç·n~elku~ M.-.t.-1.ıi " 
5000:> ': Phadc .l\lış Mt•l\telıı 

S.50,> : Hıiy dır Pafn l:lastanc~ı 
Balada 1111.-tıırile m.dınlleri nıuh:ırrı-r cenı'ıııı ,ı 1!300 ı,ı!o Kuru ol 1.ıaı· fa t/I 

idatı iral' .kılıııd ğı 'eı;lıih: 3 ~rtıı •ıııede olarak kıtp;ı.h aı'f ur ıi · ~lnı 1 ;ı 
tır. l\lıııı:ı .a lnrı 15 · A~u~tos - 929 l'crı=; nıb guıııı s.ı:ıt l l,30 da lst.uıbu dı l 
bi)c l\ll•kıet ı eııı:;khanelcı ı onhııdckı muıın ,a ıı ıı .ı a.lındt" ıua kılııı:ıı .ıır 1 
lipl r.ıı şartııamclcri _içııı nıezl,Qr komı:noııa mı ı.ıraatl.ırı H' iştira!, i\ rı ıl 

ıııclcri \e~hile J aıırlayııcakfarı tel;.lıf ıııckll r,. lfllll .ılı nıuaneııiııe k d.ır !ht, 
fbrı ın ı .. ür ıiya:.ctiı e ılm!lıer ınu!,ııb.liıı lr ' ·r ıı •lı-. ı i .. ın olunur. 

Odıııı 

Kıl o 

1000: 
400: 
500: 
800: 

:.öoo 

••• ••• • '+ • 

Topcu atış mektebi i~ın 
~lehlllıa taburu Hır şartnamede 
Maltepe Lı e:;ı 
·rupc u aklı'e Mp t ·' ı içııı) • 

Pa1ddu nıulııılforilt" lıiu!.1 ı ı 1 mı 1 rina rer 2700 ı;eki oduıı rm nJ 
H" ı• ı lıkbrıııdu t.ılıLi ;mlıur drıı tl • ı ı ·ı b 1 cl.ı icra kılıııdığ 'eç~; it-: 2 r 
ıııı:ıl • < ıırak tekrır par.arl ğı :.H·1Pıı nı111.-!1.19 ç ırMıulııı guııu saat l 1,30 Ja 11 1 
tt".dt'lıt \t me!..!ı:ın ·leri onunılt" ı mılı Ilı 111:.ılı~usuıı ta ıt'ra kılınacağı ıl5n u~ 

Mes'ul Müdiri: Esat MahrnıJt 


