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J,tanbul. Ankara Cacldeai 
u IK.l>AM,. Yurdu 

iSMET PAŞA ;;; ~otk181a bal_<ınl ~Yaz at yarışlarının ilk . 
- Atı nada, hududa 3 = k 

!:ı~~t ::.rş~İ. ·· ~=~~a~~:.;·n:~.; firka topla- ~ oşus!l bugün 
:f!· verebilmek imkam yoktu. Bu ilk .J__ --,11" ötfe üzeri idi. Başmurahhas 

-..et Pata, müşavirler, liatipler, temas gazetecilerin üzerinde paşa
._.teeil b' k ya karşı, çok derin bir börmet '\'e file er, ltırk elli kişilik ır a- ertesi gün dünyanın her tatafanda 

= dlgimiz isae edildh: Veli efendide başlıyor· 
= - = 

lıla 1 ~lon Orient Eksprese · çıkan bu ilk beyanat devletleri 
= Atina, 23 fA.AJ <Haıvas): Bugünkü yarıılarda 5 kqşu var • 

rförk • Yunaa m~ratınıa hıkitaı üzerine üç Tilrk. fır- ~ M • • k ,o ( 2 ı · d 
dik· .. Lausanne,,a gidiyorduk· hakiketen müşkll vaziyete koyan 

·8!'~ hea, memleketten kepmnş azim ve umumf bir heyecan uyan!:. .. ~~ça gibi, Türk heyeti murah-: dırdı. Bir a1tşam, Çankaya'daki köş
--.ıyla dolu idi. Şu yanımızdaki klerinde, paşa hazretleri tarafından 
~~. 'Vapnda oturan, ara sıra sofralanna kabul buyurulmak şer-

kasıoıqTrakya bududuatla tahfit edllmif olduğuna dair olan= ecmu mu o, at 000 ıra ır. 
- şayıa, kat'i surette tekzi11t edilmektedir. !J 
~ıııııııJ!!!I! lllllllllllllHUlllllllllllllltlllllllfil~ll!WRl~lllUH!lllnUIUlllllHUIUIMUllHUllllUlll!JllUllllmtımınmmııımılii 

~~ ç.lap arkaaanı kompart - efine mazhar oldufum zaman, La~-
~ &ya.,..ı, mamara)'9 l>abn, -unne balW sıruıacla, o akşamki 
~ eai'ara içen , 'konuŞait !~ j mOlikatin pseteciler üzerinde ifa-

at ecfen adam , muzaffer iftna- ı ret ettiğim tuiri basd ettitini ve bu 
~ lnleatlelesini ve yeni T~ vuiyettea, mlzakere esnasında isti
-.letiai ;ükaek tahnnda tem.U fade ettiklerini, aziz ve bü,ak dev
.... llAm, a.met paşa idi. fnMfba ... Jet adaaımızuı bi,zat kendilen de 
4le Yunanı tepelemif, MuClanyada taatik buyurmUflinh. 

Talebe dün de t,oplandı 

Peşteye gidenler 
döneeekler. 

• 
gerı 

Itiare hey' dti -iskat edildi . 
\tecİıfini kabul ettirİnif, Anactotudan Bu ilk be~ int:ifan ilı:ıe-
~or ,!'Lausanne,,a gidir_olchı. ,a- rinclen çok pçmeden, bir uç ır0.n Ferruh beyin Aakaı-4l seyalıatuun masrafı? 
...... t'enrf Utiltlil barlniain kız- içiftde, binbir itiHI" ve te'vil ile, ilev· 
İWa.atefinde yltlHllıf gibiydi. Barut Jetler "LauHDne.,a geldiler ve bu-
-kan teprak rengindeki lnifor• nun üzer.ine, karşı.mda bıgilter~-
........ çıkarmıt; l'rİ bir 101 el- sinden Romanyaama kadar bAtüia 
~i giym(Jti. Gözleri siyah, alnı miittelik bük üme.tJ~ ve .. arkası~dıa . 
~ ıaçlan henüz hafif atar- yapbtJnı bozmak ıçın mütemadıyen 
llltı bilhassa gözlerinde, hayret e_ntrika çeviren Rauf bey, p~ 
1' .... . ifad d d imi bır kaç ayda saçlarını ağartan mu-

..... emnaoıyet e e en a • - k b ı d hM t be h ard B. .-ıbeye thiş muza ere aşa L 
e 111 m v ı. ır ca:ı;ı y 1 k . • bili A 'd' ..:....;1 Lt ı-?:.ı bi b• • apı aca ışın asası şu ı ı: -.. lnGf fİDI, laiue r, ya ızım • l b-

.... ~ k gid' _ı..ut Osmanh ımparator uğunun u-
•vllUft apııtına ıyor, YIDI • ..1i. .. • 1 k ık h 

"- bi · :.ı rro- wn dunya ıle o an anş esap-9' . r ••tahyonda uurunca, pe • fan kesilecek, Türk milletinin 
'fhtyor, ve uzaktan, hayran bır 60ynuna ve ayaklanna takılan ve ::k tiM, ona, yalnız ona bakı- asırlan~ paslandırdığı zincirler 

Uib. kmlıp s6külecek ve mülevvesah 
Ytinan aeferl~ri'mn evfer:mize, temizledikten sonra yeni bir sa

k-.JlttintıH, kı~ k2-rdeşlerinıize hanın üzerinde, yep 'yeni, her nevi 
'-a.,,.zl&tı korkusundan pencere- dtiklaline sahip bir devlet tesis 
leri ve perdeleri indirclitfnılz ve edilecekti. Harbi umumiden galip 
~•sa ğ'6lgeler gibi oda'ıanmıza çıkanlar, mağlliplann hepsinin to
~itimiz mitareke gfinlerini dü:- punu ve tüfeği ni elleirinden 
flnGyor1 tekı'ar, bu cıgara içen, aldıktan sonra, Hersi için kul
lfôllUşaft, .,alen insana Clahyordıim. lanacakları asker mJktannı da 
=ı'«vn, clunıfU; bakışı, kOnuşuşu, tahdit etmişlerdi. . Ayni uaul 
lanki bütün o büyük işleri o yap- Türkiyenin üzerind~ tecrübe edil-..._....._atda, •ade, · n&Mevu.:ı ~- istendi • Devletler ~aha 

~Gyprihi. ~ ...... .-ı • .,..ta valnt ~-* • ıp~@.J'. J.q1et paşa, en ........ 
Köyleri beyaz badanaya Rlaa- ,.m. dokunulmllf, ok aibi ma

but Bua.ariatanı , at.bilditine re - saaab fırlacla: 
ıı.ı.ıeıpff; -ni•'etilinif Yugoslav- - Bu noktanın münakaptıı· 
~ ·v~ .,.. ~ na bile tahammül etmenrt 
)'a)'I, eaeditl, MilhoY,11, yirmi yedi diye bağu'dı ve : 
Clakika siren karanlık Semplonu -~En ku"vetli devletin BBke· 
reçtik. Sirkeciden trene bindikten rinden bir, bin, bir milyon, 
İtç gün sonra, bir çarşamba akşa- ne kadar ister8ek, ne kadarına 

J k 1 kt ı · · lüzum görürsek o kadar fazla •ı, a aca aranı a svıçr~ye rar- asker ahrız. Ordutarımızm kad· 
dik . Cennet gibi bir tabiabn rolarını ha~kalerının arzularına 
•~ çahştıtı taşınd~n, toprağından, göre tayin etmeyir~ Bu bizim 
röliihden, semasından, her tarafın- bileceğimiz İıjtir ve dahili itl• 
d~n belli nefis bir memleketin rioliı;e müdahale ettirwey.iz.,, 
içinde ittik. Çiçek tarlalarını dola- cevabınt fırlattı, t111es'eleyi bir 
flyor, yiJksek dağların etekl«=rine çırpıda, bir daha ü:ıerine gelinme
kurulmuş sayfiye şehirlerinde du- mek üzre kesti, attı. Devletler mü
l'tıyor , durgun göllerin kenannda, zake.r.eyi dargın bir hava içinde 
elektrikler kinde pınl pınl yanan yarıda bırakhlar. Bir kaç gün iç-

;ı- tima olmadı • 
evlere, otellere bakarak, "Saint Mo- Paşa biç bir şey olıymış gibi,, 

rht,,i, "Montreux"yü, "Vevey"i,"Te- çıktı etrafı dolqh. Sonra kodfe
iitet.,yi geçmiş, "Lausanne"a yak- ram'katibliğinden davet günü bil
~ıyorduk. dirilince, tekiıir toplamldl ve mes-

Son istasyond~ Fransız ve lagi- ele bir daba ~ılJaadı. 
Ilı razetelerinin muhabirleri varo- [Mabedi 2 inci. sayfamırdı 
lla doldular. Onlardan anladık ki 
devletler, bizi "Lausanne,,a davet 
'bnişler, fakat tayin ettikten gün
~e, kendileri relmemişlerdi. Pqa
lllıı ilk ıiyui darbesi bu oldu. 
"L.usanne palace .. a geldi, odasına 

rertetti ve difer devletler murabhu-
lanıun ıelmemif olduldannı ıö
rGııee, derhal ecnebi ıruetecileriııi 
dtvet etti. Bir akşam İıe)>•i ni et
raftb topladı. Herkesin bildiji 
ltola1 kelimelerden mürekkep ı•
)'et •çak bir fransııca ile, sanki 
r:~ı.e.ı taadıta ve sevitdii 
~~ JrODUfUJOdlUf ılbi, 
aalara: 

· ...,.. 'fıl>eyat etti* ~'iti-

Talebe 1'i-1iğirun dunku 

Darülfünun ve mekitibi aliye 
talebe birlikleri murahhaslan dün 
Milli Türk talebe birliğinin mer
kezinde fezkalade bir kongre ak
tettiler. İçtimaa muhtelif binikle
re mensup 33 murahhas İftİl'ak 
ediyordu . 

Mlzakerata, kongre riy41riiue 

~ ~ hiditi -~ .. 
daa tbrahina beyin ttt(falıM .ı.pıa-
bı swetile bat ndt. lbr.him t.ey 
riyaset mevkiine geqer pçme .. 
mevcut murah'hulann vazi,_ti .:ai
zaıniyeleriDİ teabit için ıelllri;yet
namelerini tetldka bqladı ve,ıae
ticede bütün murahlia91ann -~
keratta kendi birlilderini te~le 
ehliyet ıithı1il oldiıkfan anla--!41. 

F~vkaİide kona-reniq toplan
masını icap ettiren takrir okuDa-

ttÇtimaınaa murahhaslar. 

rak müttefikan tasvip edildi. ilk 
söt;ü Mülkiye mektebi talebe ce· 
miyeti reisi Nafi bey aldı ve kon
grenin içtimaa davetinin esbabını 
anlatb. Gerek Mülkiye talebe ce
miyeti reisinin, gerek ondan son
ra ıöz alan muhtelif hatipler, bir
lik hey'eti idaresinin eaafh kusur
..,.. _... ~au dyledller. 
Bunlar fU noktalar ~trafmda Ml
IUa edilebilir. 

1 - Heyet itlare vazifeQ&i 
benimsememiştir. Gençliğ\n ihti
yaçlariyle alakadar olmaktan pek 
uza'kbr. 

2 - idare hey'eti Birlik mua
ınefibnı sui istimal derecerine va
ran bir idaresilik göstermektedir. 

3 - Peştede 11 ağustosta in
'[Mabadı ikinci sayfada) 

sıcaklar. berdevam 
Deni~ banyolarina 

bu seneki 
kadar ragbet olnıadı 

B~ sene yaz 
.yalnu htaabul
da detil. mem-. 
leketin her ta
rafında tabam
mOlfersa derec
.ede •ıcak geçiy:>r 
Bir aydan beri te
.rmometre dalma 
otuzun Bstilnde, 
bazı ıGnler hir"' 
.teiı--firlayor, ba-
• ~er ele bir 
ikl ae~ce ini., 
yor. Halka bu.; 
n.ıtan ve batta 
bi.r az da _...,,__ 

taa ~--· "'-" ak ya~n bütin 
de~iz lıa.mamla
nna bu .ene ı
aİillmiftlt' Mr 
raj'bet temin et
mlftlr. Bİi renif 
Ye~ .......... 
...,.. .. bile., bil-

-~ cumill rgii..-. 
leri •<miJlup ae
~ect;lr yer .bu
l ıı n m~ror. Sıqo. 
klar aalia böyle 
gl d erse clenize 
olan bu rat~ .. 
tf a arkası ke9i
lecej'e benzemi
yor. Bu gün cu 

•iti '-raktik, ıeldik, hil,uki bura
da lü11t~ Jqkt ~ .-... bi'ipı. it?., 
diye ~i -ıatta • Gaıeteeller 
,.._dalar. l .. aıt. nim resmi, 
~ bir meafaab• aıilre~Yict 
ve ınilmeHili olan bütin din
,_ IQ&t..,_tuaı, •• ileri relen 
iainıleri orada i d i • Şıindi , ta 
U~tan, ..,.ktan, o 1-1au ilim
ler:üü ltiWiW.ri me~hul ve esrar
engiz diyardan bir adanı kalkmıf, 
~agan111Uf, harbi yanda bırakmlf, 
Jelnıit n çagıranı, ev aahibini 
Y.erinde bulam am19tı. Hakh 
o}arak: " Neye çaaırdınaz ? ,. 
diye sorQyordu • Okadar aade , 

ailliigitaiz. o kadar samimiyetle ı o 
ru.yordu " sorarken a&ıleri o lu.-

ma olmak rnil- Din Kuma gidenler 
nasebetile plijlar rene bkhm -.kbm dolacakbr. Dün, hava hafif rflz,.arlı 

Romen tale0eeinden kalan olmakla beraber, son d~rete mealı ve ıılunblı geçtitine ıör.e, bu gün 
.. kafile • düa memleket- ( d~. ~cap, bele rüzıri.r olm ... '.d~ baaalba pçecqine hilkmede- ı 

erlae det ettiler biliri.. i 

y~ ._ Wla •dimenı ret.i bmet P.8fa ba&ntlerl ve l'etıen aene1d 
Yantlardan bir kaç ia1ialı • 

Buglb VeU efetıdi çayınnda Jaırili• atlarma ..a..w.tur Ye 3 at 
y.az at yarı~" bqlamy.(lr. İf~ak edecektir. 

Batvekil l.m.et pqa hazretle - Befind ketu - Bu son koıuy.a 
riııi.. riyasetlerinde bulunan Yanıt rerli ve arap a~ ittirak edecek
ve ıslah encfimeni ~h haftalık bit tiJ'. Bu kqıuda 4a U at vardır. 
proğram tanzi,:Jı etmiştir. . Miikafatlar 

· 2, 91 16, 23, 30 Ağustos tarıb- Biri • k - . """" •ı.: ı 
ncı ofu açın .:JVU1 ı...,.nc 

lerinde dalia bet yanş vardır. koşu için soo, n,oncü kotu içip 

KoıNlaf 400, dördüncü kotu için ~. son 
Bu. paıkil ilk ~·qa bet koşu koşu içip 200 madl&'. 

yaptlacakıar, Mecmu ıpükilat 2000 lira~. 
Birinci koşu -satılık hayvaııJara Trenler 

tahsis e.lilmittir ve 7 at iştirak Sirkeciden hareilet edeQ trenler 
edecektir. yarış mahallinde tevakkuf edecek-

ikinci kotu - lngili& kC)fU1,1dur. lerdir. Saat 12 den 14 e kadar dört 
Bu koşuya 4 at ••rdar. beş tren ve -..t ~ yediden lti-

Üçünçil jtoşu - H.-ndikap ko- bare--. de Veli efeatliden Sirkeciye 
şusudur. Bu koşuda da 8 at iştirak kexa d6'rt IM!t tren tahrik edilet:ek-

'•eektir. tir. Yantt.a ltahli miltterek varaır. 
l8rdüncü kOfU - hallst1Cld1ne Blfe de tertip edillıiiştir • 

Üç ane evel Mtaıra sıdea kaftle arHtndalm 
G'alatuarayblardan baza manzaralar 

(Ma,ç tafailab Sinci sayfa!ıımıaoıı 



• 

Sır oldu! 

Defterde bir 
yaprak yok! -1'apuda u~ dört bin 

lira için 
J>ir sui istinıal -

Bundan bir kaç pn eve! Şam
da çok kıymetli bir emlakin kay
dına ait tapu defterindeki bir ya
prak kopanlmıştır. Emlakin ka
yıtlarım ihtiva eden bu yaprağın 
kaybolmaaı tap11 müfettişlerini 

harekete retirmi,, yapılan tahki
kat fe•likesi Tapu müdüriyeti um
umiy~aine göndrrilmiştir, 

Dün maliye vekaletinden re
len bir emirde tapu müdüriyetin
de (Şam) ve dvarı kayıtlarını ih
raca memur memurların ağır ce
za mahkeme.ine verilmeleri bildi
rilmittir, 

Memur Celil ve Fehmi ve bu 
lıle alakadar olan Bağdath Ham
di ve Abdünahman efendiler mu
hakeme edileceklerdir. Sui iotimalin 
3 - 4 bin lira mukabilinde yapıl
dığı zannediliyor. --
EmaneHe 

Bedava benzin 
Şehremaneti garajlar mildür

lllğiinde sui istimal vukua geldi
ğine dair emanete bir ihbar vakı 
olm114tur. Bu ihbara ı~re emanet 
ıarajında dlter lousutıi bazı oto
mobillere beD2.İn •erilmelıte ve 
tamirat yapılmakta olduğundaıı 

balıudilmektedlr. 

• . Hamidiye suyu 
Cenderedeki Hamldiye ıuyu te

aisabnın tamirint bitinndı için 
eınanet JSOOO lira tahaia etmiştir. 

Kanalizasyona 
verilecek ı;u 

Kanalizasyon teaİHhnın yıkan
matı için Beyaut havzu altında bir 
yıkama tertibatı yapılacalıbr. Bu
nun için 10000 lira oarfedilecektir. 

Rüsuma Ha 
Konısi' oncuları n 

• 
karne !eri 

Rüsumat müdüriyeti umumiye
ıfoce göriilen lüzum üze:rine küm
rük komi•yonculan ikind defa ol
rak imtihana girmişlerdir. Ancak 
•on imtihanalarda kazananlara da
ha karne verilmemiştir. 

Sebebi, umum müdür tefti4atta 
olduğu cihetle bu gibilerin karne
lerinin taatik edilmemeaidir. 

Bu teahhür nazarı itibara alı
narak aon imtihanlarda kazanan
lann üç ay daha müddetle eaki 
karaelerle muamele yapmaları 
mlldllriyeti umumiyece latan bul 
l(ÜmrilkJer bat müdürlüğüne bildi
rllm~r. 

Ankara itfaiye 
• 

kuınandanlığı 
Sabık lıtanbul itfaiye kuman

danı Şükrü bey Ankara itfaiye 
kumandanlığına tayin edilmiştir. 
Mumaileyh cumarte•i günü gide
cektir. . 

Macera roDUUU : 9 

Müthiş şeyi 
----

Maurice Leblaııc 
Yürüdü, kumsalın kenarına ka· 

dar geldi ve gôrdüğü manzarayı 
şoyle tefsir etti: Muhakkak hu 
yeni hc}az toprak denizin dibin
de11 fı~kıran bir topraktır. 

lkranıiye 
- - - -

On üç bin lira 
tevzi edildi. --Kin1lcrin ne miktar 

ikraıniye 
aldıkları söylenmiyor -

Şehremanetinin Perye banka
aına olan borçlannın şekli tediye
si hu•usunda yapılan itilifname 
üı:erine b.ıı.ı baıı emanet erkinı
na 13COO lira ikramiye tevzi edi
lmesi kararlasmıştı. Bu ikramiye 
dün levıoi olunmuştur. ikramiyenin 
kimlere ve ne miktarda verildifi 
hakkında• emanette kimseye bır 
şey •Öylemiyorlar. -Aptülhalik B. dün 
An karaya gitti 

Müdafaai Milliye Vekili Aptül
balik bey dün saat birde Ankaraya 
avdet etmiştir. 

ıntlharlaır 
Tı'ntürdhot 

• 
Bayaı.ıtta makini•t Mehmet ef-

ndi zevcsei Makbule hanım kocasiyle 
•eçinemediğinden müteaairen Ten
türdiyot içmiş ve tedavi için has
taneye kaldınlm,.tır. 

Bir kadın lizol içti 
Nuri Osmanlyede Şeref •oka

tında oturan Kemani Haydar be
yin z.evceai Süı-eyya ... nım, ıevri
nin kendi.tini terketme•indea mü -
teessiren diin akşam tizol i~erek 

intihar etmek i•temişse de ferya
dıııa yetifilerek sıhhat yurduna 
naklolunmuştur. 

Ceırhler 
Deınirle ı·erh 

Samatyada Hacı Hüaeyin ma
hallesinde ohıran Misak ile Stem
at nrhoşlukla kavgaya tuıuşmuf
lar, n~ticede Mi.!!lak bir ~demirle 
Stemab yar.Jamı,lır. Misak yara
lanmışbr. 

Kavgalaır 
1 lava)a silah 

Samatyada oturan Cafer ve 
eni,tesi Hakkı evvelki gece sar
hoşlukla kavga etmişler, Hakkı 

efendi bir aralık havaya silih 
attığından polisç" yakalanmışbr. 

Ka~aoaır 
1\d otonıohiJ çarpıştı 
Tramvay şirketinin Tel otomo

bili dün tünel caddeırinde Felemenk 
sefaretine ail otomobille çarpışmış. 
Tel otomobili devrilmif ve bu 
otomobilde bulunan Kadri efendi 
yaralandığından tedavi ôçin hasta
neye kaldınlmı,hr. 

Ürken atlar 
Evelki gün Ankara caddesinde 

bir araba hayvanları ürkmiit ala
bildiğine koşmu,, neluıyet bir oto
mobille çarpışmı~br. Otomobil 
Hasara utramışbr. 

-5-
Bak.ir toprak 

Saat sabahın ancak biri olmuş· 
tu. Fırtına bir az dinnıİ§ti. Simon 
'şimdi küçük manialar arasında 
daha tiür'atle yürüyebiliyordu. 

Hiiyle yürüye yürüye Diyepin 
ııniindeıı ı;ı·~ti. Bu yeni toprak 
kliçük inbiııalanna ragmen, Nor
mandiya sahillerine ıııüvazi gidi· 
yordu. Sinıoıı lııı yiirüyü~ün ni
hı.yet bir merhalede tevakkuf 
edeı:eğine kani olarak yarı gayri 
şıınri bir halde yürüyordu. 

- Nerde ise o bir ucuna ge
liyorum. Yeni toprak bu taraf· 
lırda bitmek üıredir, diyordu. 

Fııkat yeni toprak karanlığın 

içinde uzandıkca uzanıyordu . 
Uzakta bir kopük halka gö-

Deni7jn dibinden fışkıran hu 
k>pr kların arasında yo~un tut· 
mu:;; dPmir parçaları, konserve 
.utıdarı, neler neler yolı.tu. Simon 
sağ"" tarafa baktı. Diyep sônıneğe 
.ıW tut9n "alevler içinde gibiydi. 
Simon §Chrin büyük bir felaket 
gt'çirdil\iııi his ve tahmin etti. 
Bu .sıra~a ay da battı. Ortalığın 
karanlığı , lıü bütün korkunç bir 
kesafet peyda etti. Simon diişün
dü. G<:riye dönmek lazım, baha· rüyor: 

. .. .. • - l~te şimdi bitecek, diyordu. 
eını endı. eye du§urmemek lazım L k l k" ·· k h lk h" k • . · ı·a a ·opu a a ır enar· 
Sonra ne nıaliım, hunun ılrr.,ınd" .ı k 1 t k 

1 
ua a ı}or ve opra gene uzanıp 

ne var? Ya deniz, loıı hala ken- ufd" 1 
" t'·nrt u 

tlinc gelmey~n lıaıt, Jiı ·a ı ııı ı ke· ı;: t "k· . ı l lk" b k old 
l J ı 1 o c il. 1 uçu u. 

er•e ıamra ne olur'? Daha ılerıye 
yürümek, çılğmlık olurdu. SımıHJ i 

yürüdü. 1 

ı ıı ., un lıe ~ metre irtifada tepe· 
c ıklnl' çıkı)or, iniyor, yürüyor, 
\ iir' .,h . 

Biletler 

Vapur ve tren 
tarifeleri -Tarifelerin t.evbidi . . . 

ıçın yenı 

nıüzakere ba~ladı -
Eınin Ali bey taralindan ve

rilen hi r taJ...rir füerine f' l'miyeti 
helcdi ·e vapur ,.e tren 'aatleriniıı 
birlıirlcrilc ıııüna,,dıetlniııiıı tan· 
zimine karar ııermi~tir. 

Emanet tarafından yapılan te-
1 ~ı-blıiis üzerine ~ı>hir içiıııle icra
} ı faaliyet t>dcn vı·,aiti nakliye 
it!arelt>ri ıniinıe,silleri dün ;;aLah 
~chıı · ıı ı:"ıı"ine l'elmi~ler ve mu
avin lliiınit heyin rİ) aaetinde ilk. 
içtimalarını yapnıı~larilır. Dünkü 
içtimada v~pur ve tren oeferlerini 
tanzim etmek irnp ettiği mfüa
kere edilmi~tir. Cdt>rck içtimada 
bu h~u>la lull'i hır karar veri
lecektir. -

inek veremi 

Ahırlar • • 
ıçın 

talimatname -Ahırlar fenni 
usull.-re gore 

u;lah t·dilecek -
~tlırcmaneti yı·nideıı iki tali

nıaınamc cluh:ı tanzim elnıeğe 
başlamıştır. Bıı ıalimatıınınelerin 
lıiri clispansulere, diğeric!e ahır
lara aittir. Şiındi)e kadar emane
tin idarl'~indeki dispan~nlcr ge
Ji~i güzel idare elliliyordu. .ı. 

Taliıııatnamedı· diı;pam,erkrill 
ne ~uretle idare crlilıne~i \C has· 
laların kabul -.· !t'ıhn ileri lazım 
geldiğine dair cı,a~lar mevcut lıu
luııaeaktır. 

Ahırlara geliıwe, inek ahırları 
!;imdiye kadar h:ç lıir Mhhi şarta 
tabi dı ·ğildi. llalhuki ' ekfılct 
iıwklerdcki verem ıııhribatıııa 
kati sıırcll f" ııiha)l"l vermek i~in 

inekll'rt' Hılıl'rkülm taılrik ı · tıir-
111İ~l i r. 

Buml~n "ııııra vj'rl'miıı bir da· 
ha in<'klerdP rnlıur l'lın<'ınesi 

için ahırların ıslahı liUını gçl· . 
ıı.ektedir. Ahırlar hakkındaki 
talimatname yeni ahırların ne 
suretle inşa \ e ı~lab eclileceği

ni gıistere.:ektir. 
Tüberkülin rşıeının tatbiki 

lıittikten sonra talimatname der
hal tatbik" edilecek ve lııek b&

hiplerine tcbliğat yapılarak, ah
ırlarmııı ıslahı için bir mühlet 
ne rile<'<'k tir. 

.Bir kadın çi~neııdi 
Orta'<öyde Halkalı sokağında 

oturan Huriye hanım Befikta,tan 
geçerken 3243 numrolu kamyon 
altında kalarak yaralanmıt ve ba
.tahaneye kaldmlmı,tır. 

Simon durdu. 1 1.aklarda bir 
ışık goründü. Bu ıı,.ık sondü, 
tekrar yandı, gene söndü. Siınon: 

- Bir fener olacak, dedi, Ze
lzelenin harap etmediği bir fe
ner! 

Toprağın istikameti hu fenere 
doğru gidiyordu. Delikanlı bu İS· 
tikanıeti be~ altı saat takip eder· 
se Trqıor'a varııcağıııı tahmin 
etti. Llkin fenerin ı§ıkları artık 
gürünme-~ olmu~tu. 

Sinıon nerdeydi? Hangi meç
hul bavalide? Neden kendisini 
böyle bilüwm bir yorguhluğa 

attı. 

- Bunları düşünme Simon! 
Yür.ü bakalım. Varacağın yere 
vardığın zaman her §eyi ôğrenir
sin. Yalnız o zamana kadar yü· 
rü. Bir hayvan gibi yürü. 

Saat üçü çeyrek seçiyordu. 
Havada bir ferahlık duydu. Ke
sif karanlık yan~ yavaş açılıyor, 
kara bir buhar gibı dağılıyordu. 

Fecrin ilk ışıkları! 
Birden bire ortalık ağardı. Ve 

Simonun gözleri önünde yeni 
toprağın hakiki manzarası can· 
landı. Sarı toprıı~m üstünde yn 

1 
irtişa meselesi 

Tahkikat evrakı 
yarın veriliyor. 

}'reako k-;_;deşler dün 
' 
ğene 

isticvap olundular. -Eski Banıt şirketinin ortaya 
çıkardığı irtişa tahkikatı tamami
le ikmal edilmiş bulunmakta ise 
de, dün töriilrn lüzu,. il.erine Fr
esko biradrrler tekrar i•tienp ol
unmu~lardır. Tahkikat evrakı ya
rın müddei umumilij'e verilecektir. 

M. Han8Cs gitti. 
Elektrik şirketi müdürü M. Ha

nses dün avrupaya hareket ebnit
tir 

Üsküdar elektrikinin de lstan
bula raptı dolııyisile hasıl olan va
ziyet hakkında •irketin merkeı.i 
umumiyeıile temaa edecektir. ------ ~ 

Talebe dün de 
toplandı 

11 inci sayfadan mabat] 
ikat edecek Beynelmilel talebe 
birlikleri kongreaine iştirak edec
ek mü,.essiUer, idare hey' etiniıı 
keyfi ve karakuşi iorarlarile inti
hap olunmuş ..., temsil h:abiliyeti 
oloıayan zeval intihap olıınmu,lar
dır. 

4 - Hey' eti idare reİ•İ F ernıh 
beyle bir refiki Balkan kongreoi 
mukarreratını iblai etmek baha
nesile tam fnlıal&de konırenin 
toplanması sll'alannda Ankaraya 
ııitmişler. Bu iki zatın yol mao
rafı namı altında aldıklan meblağ 
lu:ndilerini batta Parin gatiirecek 
nispettedir. 

Bu maddelar ehafında yaf,ılan 
müzakereler çok hararetli o muş 
ve söz alan hatipler heyeti idareyi 
şiddetle ittiham elmi.flerdir, idare 
heyetinin kongre mftvacehesinde 
hesap vermekten kaçtıtı söylen
miştir. Peştedeki kongrede Uilrk 
talebe birliğini temsile giden 
ve bu hakkı haiz olmayan ilç 
efendinin hemen yoldan çevrilerek 
aalibiyetnamelerinin istirdadı tek
lif olunmuş ve hemen kabul edi
len bu teklif tetkik edilerek mu

rahhaslardan iki efendi hareket 
etmek il•ere olan vapura gönderil
miştir. 

Bilahare müıalıeralın mubut 
bir şekilde devamı için Tıp talebe
sinden Arif beyin teklifi Üzerine 
Peşte kongresine lbrabim ve tah
•İn Bekir beylerin ganderilmesine 
•e heyeti idarenin iskatiyle heHp
larımn üç kişilik bir komi•yon ta
fındalı ruyetine ittifakla karu ve-
rilmiştir. • ~ 

Bundan mada mab>1t Hareket 
gazetesindeki beyanatından dolayı 
Ferruh beye kongren bir cevap 
verilmesi teklifine karıı, e•aaen 
kongrece kendisi baklanda .,.erilen 
iıkat ve töhmet l&ararlanyla kifi 
der cede cevap verildiji"i iddiasile 
ayn bir cevaba n Hareket gaze
te&inin gencllji"i temsil edebilecek 
kabiliyette olmadığına karar veril
di. 

Perşenbe günü ikinci bir kon
ıre alıtedilecelrtir . 

Talebe birliği reia vekili Hay
dar beyden aldığıınız Yaralcada, 
dünkü içtimain resmi bir şekli ol
madığı, nıu.mi bir aalahiyeti olnıa· 
dıtı ıtla hasıl ed;lmek üzre, 
tasrih edılmektedir. 

yer su lıirikintilcri içinbr envaı 
balıklar çırpınıyorlardı. Bunlar· 
dan çoğu ôlrııck üzre idi, biı:, kıs- : 
mı olnıü§tü. 

Sonra denizin dibinde ~ ka
dar kazaya uğramış veya atılmış 
şey var~a, hepsi yl'nİ lopra~ın 
kumları ve ta~/arı ar:ısmda ıı;t ·zc 
çarpıyordu. Batan binlerce gemi 
bakayası hep burada! Ve gemiler· 
de ülenlnin cesetleri ve kemik
leri! K~,jf bir sis etraJi ôrttüğü 
için, Simoıı yüz metreden ilerei
ni görmüyordu. 

Saat dörtten az ı;oııra fırtıııa 
gene yükseldi. Simon aj!ırlıktan 
k urıulmak için. kunduralannı ve 
deri caketini çıkardı. Bir müddet 
oturup dinlendi. Caketinden ba
hasının verdiği ciizdanı ,;ıkarırken 
cebinde bir parça bisküvit le bul
du. Bieküvitleri yedikten. sonra 
aya~a kalktı. ~imdi daha hafifle
miş ve daha zindele~ıııiş bir hal
de idi. Yürümeğc başladı. 

Bir saat daha geçti. Artık yo
rgunluk ve açlık kendini gc\~ter
meğe ha~laınl§lı. Fakat Simon: 

- İleri! diyordu, on dakika 
daha! 

!Bitmedi) 

ISMET -' PAŞ 
/Birinci sayf at.kın nıabol 

Bir giln milrakere masasında 
Lord Gllrzon kafa tutmak istedi. 
Pa,aya kar,ı daima çok hürmet
kir davranıyordu. Yalnız her me
seledt: çok iorar ettiğini, biç bir 
fedekarlık etmek istemediğini ga
rünce: 

. -"Karşınızda büyük devletler 
var, bun lana ordulan, donanmalan 
ve liyetenahi kuvvet menbalan 
var. Bunlarla mücadele kolay de
ğildir!,, tarzında bir tehdit aavu•du. 
Paşanın cevabı şu oldu: 

- "Biı- kunetin to.ir dctt
CC8İ L.ar~ıemda kimill müka\e· 
met derec.,,,ile mehauten mil
ıenaeiptir!., 

Lord Gürzon suıtu. 

• • • 
Masanın b..şmda mütemadiyen 

vecize •Öyleyen, az, fakat öz ko
nuşan, Türlıiyenin istiklaline temas 
eden her hangi bir söze karşı f~v
!<alide has•aa , bazen bir küçilk 
nokta için blltiin yapılanı kırmata 
haz,. , titiz , hele devletlere lı~ı 
mütemadi bir ıüphe tavrı takmmıf, 
ikide bir devletlerin kaabndan , 
garezinden, Türk.iyeye yapılan au
lünıden bahseden bu adanııa, ,ım
diye kadar müzakere ettikleri dip
lomatlar kum&Şından örülmemif ol
dufrwıu devletler anlamakta ıeç 

kalmadı. Muayyen bir planla top
lanmış baş murahhaslar arasında 

bunun ilzerinedir ki aynlıklar Ye 
bu vaziyet üzerine dir ki mÜ•akere 
masasına bir adam, yalnız ismet Paşa 
hakim olmağa ba,Iadı. "Lozanne,, 
dalrı mürahhaalar hemen üç kııma 
ayrJdı. Bir tarafta İsmet Paşa, bir 
tarafta lngıltere ve FranH ve iki
sinin ara•ında kendi işlerini unuta
rak, f.met Paşa Lauzanni bırakıp git
meain diye, iki taraf araamda k0fu
şan1 yalvaran mütcvasııt devletlu, 
peyda oldu ki, Montanya, bunların 
başlannda idi.. Ve o derue ki, 
bir gün, Fransa ile olaa bir müza
kerede, Veniulos, müzakerenin 
keailmesine mani olmak i~ia , 
kendisini koz gibi kullanaıı Ce
neral Pellenin yüzüne karşı : 

-"Noktai nazanmdan vazgeç
tim. Tilrkiyenin noktai nazanna 
iltihak ediyorum!,, demekten men'i 
neb edemedi. 

Patanın .. Lauıanne,, konferansı 
muhitindeki tesiri artık aşıkir idi. 
ETI'ela murahhaalan ruhlanna ka
dar tanıyor, hepainin takip ettik
leri menfeatlan biliyor, tarbyor, 
tecrübe içinde pişen büyük er
kini harpliitin ve kumandanlıkm 
\erdiği harikuldae kudretle tayani 
hayret bir müzakere sevkülcey4i 
tatbik ediyordu. 

• • • 
Her müzakere pnü, biz holde 

beklefiı'ken, duvanD arkaaından, bir 
11111 parçası halinde, aaanaör iner, 
'luıpı a~ılır, p.qa çıkar,elincle şap

ka, hepimizi mültefitane ıelimlar, 

geçtiti yerde ve herkesin kal
binde yeni bir h~rmet dalııa•ı 

uyandırarak , otomobiline biner, 
Ouchy şatoauna fiderdi. Bazan 
şatonun içine girer, müzakere oda
•ının altındaki çiçekli lıolde, bir 
şey öğrehmek ümidi ile, adeta 
lıa•ayı dinlerdim. bir kaç kerre, 
holde beklerken, açık pencereden 
gelen sesleri, paşanın bağıran, gıir

leyen ıeaini bile ititmiftim. Bazanda 
Veniıeloaa teııadüf eder, onunla bir 
kaç kelime konuşur, karfısına ıe
çince ve onu mağlup olmuş bir or
dunun zelil bir timsali gibi konu
pr görünce, mütareke rumlanrun 
yaptıklan hatınma gelir ve kendi 
kendine: 
-0lşte fU mütareke ruml•nnın 

aUahı ka ı111da duru yor Ye ye
dikleri dayak o kadar gözlerini 
yıldırmış ki benimle konuııurken 

benden bile çekiniyor!" diye ideta 
zevk duyardım. 

Bir kaç gündür ırazetelerde 

İamet pa•anın "Lonaanne" da vü
cuda ıretirditi siyasi eaerin muhtelif 
taraflan yazılıyor ve bu Hrria bü

yiklüitii anlatılıyor. Bence, emHlıiz 
hatyekilimiı.ia orada ne fevkalbe
ter bir gayret 1&rfetfitini anlat
mak imkinı yoktur ve bunu bir 
insanın takdir edrhilmesi için p8fa
yı, mkakerenin kendi hava.,nda, 
yakından görmüş olmak lizımdır. 

llmin, zekinm, aklın, manbğm, 
iradenin, sabnn, bütün insani haı
letlerin en müthiş bir imtihana 
çıkarıldığı o günlerde, pa,anın ya
phitım yapabilmek imkinaız bir 
şeydi ve yaptığının aagariai muhali 
miimkün lulmış olmakla tarif ve 
hillioa olunabilir. 

Bu yaman mücadele arası:lda 

her gün oaçlan bir aı. daha aıra
nyor, yüzünde yeni çizgiler pey.la 
oluyor ve en küçük teferruata 

kadar, hataya mahal bırakma"'~ 
için en ehemmiyetsiz meıele 

bile, kendi•i bizzat meşgul oluyoıd' 
• • • 

Aklın almayacağı bin bir ,alt 
met ve eziyetten sonra nibayel 
konferans •onuna ııeldi. Bütilıı ~ 
seleler üzerinde hemen hemen _.. 
tabakat hasıl olmuf gibi ydi • ~ 
bir içtima yapılacak , im&& r' 
teıbit edilecekti. itte bu eıınad.,ı
ki, Rauf Bey, o zamana kadar ff' 
virditi siyaset manevralarınııı ~ 
bainanesine teve1sül ederek t.ııı 
paşaya giran gelen acayip tallJıa"t 
lannı yazdırmata bafla.ı.. ı...mf///1# 
b8fvelı:ili, pİfmİi aşa aot"ula au )rolt 
makta ve yaı.dıtı talimatl•• -"' 
zaran sefine! devleti Ha•idiye )ır 
ruvazörü sanmakta idi. 

Paşanın konferaum aon ... 
doğru hasıl olan o vaı.iyet lıa>1'" 
sın.da memleket end~elİ içi,..ıı 
naaıl muztarip oldut-u batınafllll 
ve o intizar ve milpbemiyet dev,.. 
sinin acı ııünleri lıll& ıllsleri_,, 
önilndedir. O aıralarda idi ld, lıir ı" 
kendilerinden, her teyİD artık ,V 
rüşülmilı ve halledilıaif olm ...... 
nazaran: 

- Pa..,m, imza ne zaman? •• 
diye sormak iatemittim. CeY" 

ben kendilerinin dalıi bihned~ kil 
ni ifade eden müphen bir J,,,ı lıeu'e 
yaptılar. 

Rauf beyin aylarca u9raf" 
!arlı yapılmıt binayı mun....,. 
ran" Sulhu lsmat p ... imzalaJllr 
aınl,,gareıltirhııı ile çevirdlti büyilı 
mikyutaki manevra ı..r ..... .ı.. 
filvaki, aullıun ııünilnii tayin edr fl'0~ 
bilmek bizzat ismet p8f8 iti' 'Gdı 
dahi, kabil değildi. Ra..t beJi' r 

he r • eyi k>rmak lateyen .. 
hiçten sebepler ve balwıaelerll 11>% 

devletin HBlllDI telılfike1e yaJ#' '41, 
den inat ve garezi karf11ında, lr 
met Paşa, memleketi yolıtu v-1 
eden adama, her milplllü hallr 
den büyük reise ,,., bllyi\k iaaa9' 
müracaat etti ve: 

- ' '3ulh hanrdır, yalnıa i• 
zası kalmıfhr, benim yibü•' 
den hu iş bozulmamahdll'. fi 
mir bu} ururııanız döneyim, b9f 
ku biri gelip imıız etain,, dJ. 
yordu. 

.. 

Büyük Gazinin bu telgrafa 93' 
derdikleri cevap, habnada kaldJI'" 
na göre, bir gece yan11ndan ıoıı· 

ra geldi ve fena, kasvetli bir h•• Atoı 
vadan ıonra açan günef ıibl, bet lıi;Jo 
ke•in yü:ıüneln can ve renk verd~ ltr y 
Ertesi gün Pa,ayı ııördüğllm za.· l!Ötec 
man mübarek yiizünll mutat tebc- ~lr. 
sıümü ve memnuniyeti içinde bu" 
ldum ve o gece geç valut dlğef 

murahhaslan da kendi otomobiliı•• 
almıt. otele döndükleri zaman bO 
•efer biz sormadan: 

- "Her şey bitti. 24 te lmsa· 
layoruz!,, 

Diye sulhu biuat · kendllerl 
tebtir buyuruyorlar. 

l•met Paf8 Lauaanne konferaıı• 
tında çok çalıtb, çok yoruldu .,. 
ancak aayılı ve nadir bir kat ... 
kinm yetişebileceiti derece, mu.,.f• 
fakiyet ,ahikuına vuıl oldu. I~ 
için "Lauoanne Palacen dan lı.,.. 
eket ettiğimiı. gün, patanın va• 
k ur yüzünde • harp oahnasınd• 
olduğu gibi diplomasi masaımcı
da muzaffer olmuş bir kumanda" 
memnuniyeti okunuyordu ve bil• 
tün Lausanne şehrinin kampana 
Se•leri arasında sulhu imza edlP 
darülfünun merdivenlerinden hı· 

diğl ve yanlanna yaklaşıp ihti•a"" 
larını sorduğum zaman. hüylilı 
adam gOlerek: 

- Bü} ük bir lmtlbandnJI 
çıkmış gibiyim!,, diyordu. 

Ali Naci 
~ 

Yunan emlaki 
- . 

Tapuidare ı 
cedvelleri 
hazırlıyoı· 

-V nzi'yet için ht~n11Z 
emir gelmi~ değiltlif -

Yunan emlikine vazi7et nıu•'" 
mele1i için tapu ida"'8İ hazırlık)•• 
ra başlamıştır. 

Istanbul tapu mildüriyetine ,... 
erbut Beyoğlu ve Üslr!ldar b•~. 
memurluklanna tah~~ kuk ı.,.nıurl 
klanndan ııelen .-ı:!. cl:n• ıaru ;ds· 
r~indeki tasar--ı•t ~•n• tl•r·\.r f, ;ı r%• 
lat~ınlarak ~mııt.ı..~ t~·r•ı f:dt!:::.ckfe .. .,. 
dir. Buııunla beraber ı .. ;:n ldarc.....-
yunan emlikine vaı;'y.t hol.LırıdJ 
henuı. tebligat yapı:ıı nııştır. 

• 
lr 



Az, z 
Çok güldüm 

Telg af Haberi ri 
Taziyemize 

gelen cevap 
Cerrahın 

, ne§teri 
Sulh misakı 
artık mer'idir 

1 Komitacılar 
ve Sırplar t Pek R(Jdiren sırt sırta yapıpk 

ara~ dof.mı ikizlere tesadüf olu-
~": lk defa bıı ucubelere Hindi- Ankara, 24 (A A 1 
•'tııde s· 'd . . . ........ l.ondra, 24 fA.~J 1'I asJ.lagton, 24 (A.AI Belgrat, 24 [A.A.A] 

' ıyam a rnsgelu.mı§tır. - Hariciye vekili Tevfik Rüşt6 
1814 le doğan., 1874 te ölen beyin taziyet telgraflanna cevaben, 

Mansester bp fakülte.si, feıu:ü 
cerr&hi muallimi ve in~liz efiiib& 
heyeti reisi doktor Arthor Burgess, 
heyeti mezkiir~ huzurunda ve~t 
ji .bir kon~eransta cerrahlık ulıa
ed~ son sen4'ler urf~ ihr.u 
olun.an şayani nayret Wakki,.t ve 
qıuv'affakıyatı hülaff ·eaereılt r.ile
miştir ki:"lnsaö bede.nin<Je ".hı1~bir 
cih~ ve alet ~a}mamışhr ki cc;
rahıp QeŞteri muvaffakıyetile nü
fuz ve müdahele etmesi~. fenni 
cerrtıhi sıracayJ ve frengiyi mrığ

lup etmete ınuvaffak olJlluştUr. 
Şimdi de veremi ve sair göğüs 
hastalıklannı yakandan sıkışhrm~~-

Rlyuetlclhnhur .. rayında yapı· 
lan muhteşem bir merulm e1na
•ında M. Hoover, harpteu feragati 

Zagrepte lntitu eden Novosti 
gazetesi Bulgar komitelerinin son 
~aaliyetlerine huretüği bir bentte 
komitacılann amavutluk hududu
nu aşarak Yugo•lavyaya teeariz · 
ettikleri iddiasını son gönlerde 
dört llerre arka arkaya {ekzip et
mesine gülmekte v~ komit~cılann 
arı111.v_utlu~ to,plan~ Yuns~av 
topraklanna tecavüz ettiklerinin 
artık muliakkak bir keyfiy~t oldu
ğunu :ve komitaalaY Tileaasından 
olup uıim müddetten beri mema
Hki ecnebiyede dolaşan V.anko . 
Mihailof un tecavöderini tertip 
etmek jç#'l Mplac'1tı paralarla 90fl 

günlerde Sofyaya avdet ettitini 
yazmaktadır. Mezkur gazete, Bul
garistanın cemiyeti akvamın gele
cek celsesinde bu mestrlenin mü
nakaşa edilmesi için devletleriıı 
reyini istimxaı; etmek tuavvurun
da oldupna nazaran bu tasavvurla 
ko~it•cı faaliyetlerlnl Yuyaya 
ietirmek 1caı> ettitini Ulve et
mektedJr. 

:d "'-ahlulrlar bu nevi yanlı§ ya- lrak hariciye veziri Tevfik EJsü-
ı/ıınışlara isimlerini n~rdiler: veydi beyefendi tarafından atideki tazammün eden Kellojt misakının 

meriyet pıevkiine girmit olduğunu 
beyan ve· ilan etmiştir. Sıyamtı kardeşler... teJ,-raf göpderjlm~tir: 

B.en · b 1. _ı. · Ankara da b,ar1ciye vekili T.ev- Bu merasimde bir çok şahsi
yetler ve e.r.cümle M . Coolidge 1 

ij 'ıln f;OcukluğNmda U 1'aut- • 
en. ~ki kız karqep ıehir ~tjı fik Ril# bı~f~ndi ha;uetleri~: 

~~~rn·lerdi; Radikq i/,e Dµdilm. Sabih Neşet beyin vefab mü-
~t' bir liraya... • nasebetiyle göndermiş olduğunuz 

~ Kelloğ, bttüıı. büyfik ve oı;ta 
elçiler hazır b,ulunuyordu. M. Kel. 
loğ, bir hitalie irat ederek de -
miştir ki: " Bu muahedenin is -
tikbalde akdedilec~k bütün mu -
kavele ve muahedeler üzerinde 

t Za.~<Jnımızda da, Ohyanusyfl· ta.tlyetna~i aldım. Gerek n~mı
~ Fılıvir1ı ada./J.ırındo. doğdukları ma ve gerek İrak hükumeti na~ı
~nd,enQeri );f.l;pı~ık ıyuşuj an· iki n,a zatı devletleı · e nrzı te~ekkür 
~~el( . ~tdeı 1.!4Umı§ : :Lucio ile ederim. Bu hususta lulfen göste
;,;,~lıcıo Guditıo ! lhtiyaç bıı-... rilen yüksek hiS&İ) ab ve merhum 
'le . '?nlılarm ~lıcnıelıal evlenme- !>abih bey hakkında zikir buyuı:u
~ ,.~ ikı~ıu etm.i.ı. Bu mösyöler Na- )an sitayişleri maaşşükü~ takdir 

Yasi mikyasta tesir yapacağıDI ti
mdidcn söyleyebilirim. Şimdi bi-

~'t' ı:e Vit:wria Moıoı ilmiııde ederim. 
t.ıı_ lrı§ire 'ile ~r'an ve reJmttlt 

ts4ak 'tlıflfT. Mwıila katolik . "°;' 
'e ,:P<isu hcuretleri dtl keJUl.ileri
~1.,. d"" bu;> ur.lllUf, §'!rkder 

Tevfik El.Büveydi 
tadır. ' · 

Kalbe ve beyne g·irmiş olan kur
ıunlar bu fen s?.ye~inde huIDin 
oradan çıkarilmakta ve hakiki bir 
mevtin bütün alaim ve irllllll :ırp
steren hastalar bu ıuretle hayatı 
iad' olunmaktadır, Rolltken aleti 
o derece mütekimildir ki bunlar 
ile kemiklerin en ince elyafını ve 
en uf ak hüceyrabm görmek DiGna-
kün oluyor.,,· 

zim için güzel bir fırsat .zuhur 
etmiştir, ve bize cazip bir vazife 
teretrnp ediyor. Bunlar bizi bu 
muahedeyi tntMk ve icra etmeğe 
ve necibane bir surette ileri sür-

G;;ı--~ .l;J •• ":-~I Ü • ,ıl..;! 1c:arı .. iki-ı-uen -:·" • . ... .. 
~ ~ aynı yatakta... ~'"! 
tOıl . bir birinden hiç gasli• 
c·· llıiaıUn yapııg-ın• dil• ikisi 
::;r-e'lı imkan lusri~ind& Bu 
lril rette ""1uınçlltı,. ns•l bir ,. 
'-tf4 "'-eaıwu fi' mya/ di•apnlo 

ederniyorum. 

11 4lcihi iıw~ ~rula ~ 
~ 1ca. ~lan ka~ lcüüeaiı&Ül baş. 
Q~ bU Udiruıca UİD .,.nMlck 
~ huausundtı yep yem bir ie

Ye cevaz bah,ediyor. 
.-: 8ıı havadu.i veren gaseteci C. 
~ fU mutal&JclG 'liııfunmak-

°" "Derfet. "i ahlak bir tul ve 
,.;: "?ire&i ip imiı··· K_ezaük .ah
it Wr de l;edcni te~kkül mes'ele
hep ~~ıtir . • , 1-'e~ dotr~ 1 f nsanlar 
halk ~le ;ra.p,ııık ikiJer Ş(}_Min<le 
ika ;f ls~krdi hicap mes'elesi b!l

lr tel(JJ,kıye ugrardı. 

tıa,.~ht~e~ı .. b°'6 papr,uıp hak~ı 
rcı • 9u: ı~<.Ifvac&. wlrdis 11tmekle bir 
fl.t:~ takdir etti. P~ın yerin
laca,. 1~ imam ohaydı ıer'an ayni 
lif elceıte bulufıacakA.; ~iinkü müs
'lıtı "1cınlıkta da: "Ez saruratiitübi· 

'trıel !J0h.z~rat • k~t ca,ri,dir;. 
lııtttelG. seırı .vret, kanUlJJ.l tabibia 

'<1".J(Qd~·/!Nİ.)'.eıİIÜ ~. 
At, B~ .-/ifta&(#. Gadffto--'!'e 
l\ .?'as lcartkşlerin lıallerini tlüp"' 
it "Yorum., Ara/.annda bir gilü. bir 

; Yok. Biri ne yaparsa öteki de 
f tecek". ne derse di/!eri de duya
CQlr, Bfr koca diğerinden eksih 

~a *iyad~ .katısıaı sevenuyecek.· 
li ~ bu. biçareler fÖYle yapabi
ı..':~"~ 1ncfl 'hislerin& bir birinin 
"""<ılcla.rına söylerler~ ötekiler duy· 
~; l.AJUn iMe hisler yalnu du
~ rıu ifade olunur f Ün tara

«itıneyelim. - C.. N. 

M~Jlcır yapurlar~ 
..... liudut. ve miller .Uahat umum 
..... ı1·-- 11~--lL.:--. ......_ -.va••••• 11lrlıt ___...na 

Sefirle~in teessürleri 
Ankara, 24 [A.A] 

of ve Sürmene felaketi ve 
Ankara yaurını mGnasebetiyle Am
erika, Fransa, Lehistan ve Mısır 
sefirleri, Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü beye taziyet ve teeuürleri· 
ni beyan etmi4lerdir. 

Amerika ve F ran.sa sefirleri 
feUketze~elere tevzi edilmek üz
re aynca nakdi teb~rrüatta d.a 
blllwımuflardır. 

Atinada ·bir istifa 
Atina, 24 [A.A) 

M: V enizeloa, harbiye müate
tannı~ istifasını kabul ve · fakat 
ceneral Merentitinin istifasını ka
bulden imtiaa eylemiştir. Iatifala
na sebebi müatakil milli müdafaa 
sandıtının tensikı h~kiunda maliye 
nazıril'e çıkan ihtilaftır. 

Alırıan ordusu t 

Berlia, ~ (A.A] 

Gazeteler, Alman harbiye na
klrının Alman ordusuna bu sene 
Weimar ı<anunu esasisi şenliklerUM; 
daha faal bir surette iştirak etine· 
si ıiçin talimat vermi§ oldu~nu 
yazıyor. 

düğü siyaseti tevsi ve · teşmil eyle
mete •evketrnektedir. Bugün Ja· 
ponya da muahedeyi kabul ettiği-
ni mübeyyin tuclik v~ikasqu tev
di etm~tir. Şu hale na.zar.. 46 
millet timdi bu mQ}ıedeye -.ı.n. 
Dl1' bulunmaktadır .. , 

Yeni gemi"ler 
yapılmıyor 

----
Loııdra, 25' (A.A) 

M.Mac Dooald, Avam kamara· 
ıunda i1ô kruv-Sr ite iki tiabtelba
hir ve bir atCSlye gemisinin itaab
nı tevkif etmekı ni~e bahm
duttJnu tekrar etnnş Te bahriye 

· .'ı nazareti tarafında teklif edilen 

JJeynelmilel 
konferans 
Pm., 25 [I\. Al 

M~ guet~, örıüailzdelr.i 
aiyui koaferau ipn top~ 
mahalli olarak bir l.viÇ,.e ~luiaila 
iotihabınıa her zama'?'ciag ziy4C1e 
bugün ıııübrem bir ZAIW'ıt .baJillİ 
almış olduğunu yaz•yor. 

M.Poincare rahatsız Berlinde bir infili:n, hususi tertibat saycııin~e açıkta 
Berlin, 24 IA.A] kalacak in~aat atölyeleri amelesi- Paris. 24 (~ ~ 

h f 1..: • ne iş tedarik edeceğini ümit et- Ayan meclisinin akdetmıt' ol· 
Bir taıyik edilmiş 4va aun- kt b J d L ·ı · ı rne e u un uııunu 1 ave etmiJtir. dunu celsenin hidayetinde reis, M. 

kasında vukua gelıni4 ol;J.n infi- m h' t 25 (AA] 5 
L w as ıng on, • Poincare niıi 'hi'r mektubunu ot-u-

laklar ıle yanrnn yüzündc;n hasıl B b h.J · ı " 
b. azı a n ınşaat11ı tati i 1hak- muştur. Mumailey;ıı, bu mei[tui>undaa 

olan zarar ·ve lifi.Sar .!Jldhimdir. , ___ ..... H u_. D---•~ .__L_:ı'.._-_ 

Ç. z ·ı l •. k t ,. \ıf -~ 1Mo ... c - .......... ._... borçlar hakkındaki itilaflara· ait ın l er e ınu.za era infilaklar iki •. a.at birbm .. ~.<4 sır.a 1 b kabel ~D r; yapı an eyanala mu e olmak ' müzakeratta bulunmıyacajıadan ' 
Şangliay, 24 [A.Aı] • devam etmL,a.ir. Bir çuk kf msel~ üzre M. Hoover, bahriye nazareti-

yaralanmıştır. nin l9'l9 •enesinde inşası mutaaav- dolayı itizar etmektedir. 
Nankenden gelen bir habere --- - al&ıiı. 

ver olan üç ıyeni kruva%öran. 1ntaat K •• ""k '"·l ,17 - .... ~ 
nazaran Berlindeki' Çin sefiri J .1lğusfas de• t egaWanna ırazed~miyecetini UÇll u; graJ .. ar 
mezkur şehirdeki Sovyet sefirinin söylemiştir. -
kendisine Rusyanın kellog~ misa- Berlin, 25 lA'..Al H . * Parig, 2.5 l A. A. } - :Mılln 

• .P M. oovar, Amerika ile J~ G rb "'h b 1' l 
kını imza etmiş olan devletlerin Poli ... _ l Ağustosta J.apılması e aut, '-' er oorg ınıanına ge • --. r·-: 1 terenin tesllhat .meselesinde yek- b hl · H 
tavaHutunun kabule mütema:yil muhtemel karpşahkiara mani 91- d~erinin rakibi olmadığını bilalös miş ve fa a eynt avre müteve-
bulunmadıj"ını bildirdiji~ iş'ar .m•k için lizım gelen telbirleri Al~ t$Ulıabn tahctldt "lıu..uaunda teı- ccihen hareket etmiştir. 
etmiftir. Sôyet Jıiikjjm.eti şar~ ~ .... -. rilô meni edeeelderfni beyan et- * Pari~ 2' l A. A. l - Bir DJao 
tlemiryollan ihtiıafuun halli için B•da~te, ti-~ miştir. · tbaada taharriyat yapılmıt ve leh, 
dotn&dan dap.y• müzakerat ie- . ı Atbsto&ta karg&plaklar v~ V. da fi rus ve ibrani Jisanlariyle yazılmıt 
rasın'ı tvcil.. ebaekteclir. & mak- isyanlar tertip e•mek maks-4i,Ic .I.' ransa rtına bir takım risaleler .müaadere .edil-
aat.la bir nıa murahhasa ~ mesele gelmiş otan ti.r moskof ~ıa:~ Paris, 24 [A.AJ miştir. Bu riaalelerde askerler ita· 
baklanda müzakerata a-iri§mdc tevkif e4illlliştir1 Dün ve bugün Fransanın mer- atıizliğc teşvik edilmekte ve bir 
üzere Harbin~ muvasalat etmiı;tir. A~-- ~ ,_. A~ k · d' · 'banianın sovyetlerJe olan 'mttna 

~ ~...,.. .p;1-"1Sl ~zie v~ 'arkında son derece 
Nanken, 25 [A.A] Kominist muharrikler tedrii şıdd fırtınalar ohnuftur. Mühim sebatındttn habsolunmaktadır. 

Hariciye nazın, Rus, - Çiıı mü- edilmiştir. 1 Atustosta içtima aJr6 uaa ar vukua ırelmit oldup bit- * Rahat, 25 l A. A. J - Bir .. 
iakerabnın Harbinde icrasından _.~n'edil1niştir. dirilij-or. · . \:eri tayyare dfiemüf, iki rakibi ter 
ıiyade 'Meek<1vada • yıopdm~mın lef olmuştur. 
mürecc&h oldujunu .beyan et~şti. * ~tilan, 25 l A . .A.. 1- "Umu· 
M~nu~ileylı, ihtilah0ı ha!li hususun- mi mağıazalar ,, da bir yaagın zu.. 
da nikbin olduğunu söylemiştir. bur ed_erek 10 .milyon liret hasa· 
M. Wanırı netice, t;>lar.ak, müzake- ra_ sebebiyet_ vermietir. 
rabn Ut1ul6 hakkında l\foskovadan • BruseH4't, 25 1 A·. A. J - Al-
. ·' ·t --•- .ı.-.a.......1- ..ı-._ ' manya iJe mark mee'efmıi 'hakkın· 
.. ara TUAuana 'Ve wv.ıs-....- ~ Klmse•izden kefl1 Şinıdi kad;n poli• olur.sa-. --!L 
nay.a .Y!Pwu:ffı bp .,qıpz.ak.~a°" M ahcıotlu aııslıeri lisesiade,.vta~ 1 .... -.- da itilaf haınl olduğundan llUU'lar 
t _....!L' '-- ı.ı!.~...1" -t mim ırnaJu e.e. kıroaç yakıtmaz. Kadm poU.. meclisi, Youug p:Um_nı eaae ~tib• .. 
anuJ D•·-;ı.or.- mu em-:\'!--• .... - ra li.eleriue .a-önderilecek lbir ...., 1 ' - ~ _ .. 

inata intiia.. .. etffl._ekte .»ldutı.m.'f 'kat kimeesi.a'Ç'1cuk ,.,,ar, Haı.er "Wtı- 1'ozüyle, wfllGyJie tnüt:ntrif lllylete- ile kabul etmiştir. 

1 Perde 1 
Deliler Çoğalıyormuş! -

Mazhar Osman bey, dün
ldl gazetelerde teptir edi· 
yordu: Deliler çoğalıyormuş? 

Ben, kendi heeabıma, bu 
haberi bir müjde tclikJd et
tim. Hatta, öyle sanıyorum 
ki, hütüu beşeriyet t~ benim 
fikrimde, heniın hissimdedir. 
Bu. zamanda aklından mem
nun olacak kim ,ar? 

Filhakika, hayat öyle bir 
cereyan 111kip edi}or ki, er 
geç, galiba hcrK:cse hu h•· 
yırb akıbet mukacldcr! 
Düşününüz .bir kere: hü· 

tön bir emanet wüdiranuıın 
ve bütün letanbul meb'uıla· 
nnm halledemedikleri "bir 
çuval updan kaç ekmek çı
kar?,. muadelc8i karoısında 
çıldırmamak mümkün mü? 

DütOnünüz bir kere: güzel 
olacağım diye hembeyu 
vucudunu kızgın kumlarda 
kebap edea ıu hanım klZI 
gclrüpte pldumamak mllm
kla mat 

Dlflnilntbl bit- k~N: ı...
bul eokaklannm hi~ bir •· 
man bu k•dU baiımıu., bu 
kadar laar~p olmadap bir ~ .. 
maneia ,ehremauewun _. 
yapmak ietediğiai dtıy11p ta 
çıldırınamak mtlmkiln mil? 

Batta dlflhınatlz bir kens · 
Mazlaar IOMllUID .beydea ~ 
1-••k için retete ı.teyiaıııM 
oaun dll ai.lıen ı..,. Ura .n.lta 
l&tediğini gMOp te bftıl:ift!fbt 
çıldırmamak mtfmlli ui.ü?. 

Oouİı içiadir ki, ~o ba 
cinaet algıamdan meıa • 
1tu1111111. Fena mı, akıllı kaltp 
aet aft düşim~imh& saten 
iki paralık hayn tlokmım• 
ya• aklımızı batımızdan deı. 
eder, atar kahkahayı, keyfi• 
miae bakaru. 

Hayırha oı.uD! ... 
Y--f Ziytı 

~t,t-P ~ yabiat .ecnebi. W. iııınana 
L._....hue., ........... ...__ 
~ tevakk11f ed~ n J'8 
~~•aan. .boj"ulardan PJ~ 
.-~ ltiade mohaCU' .bulunclutu 

f>ieyan etn\ittir. tını..- g&ıe, ~wa!.n.u t~e ,__elr. ai. denWd foka b-u . • Hedhr, "251A:. A.t-Ah.a.a-
--Liğ~- . :ı .ı. bil ... T~ ..:.:..a!.I~~ ~. e L-.d.• ifaje, verıfi.ıw ~.bir ,ticaret mu.aı.edeai Udi .içUı B" tL!L ._ı.._.._ 

'il .. aır ~'°' iJieTe. •evam e•e ındlı l\'ln ae.._.mdeıı uayn. • ~· Lehistau ile girifilmiı v~ inki&U it te l\.IA sq...,. ..... 
J..'fı,,.. ~ Mefil waaıy.ona~.K.imae.lzl.ir~ok zaınan: •Ne yapayım efendim ka. uğramış olan milzakerata 25 Tem· o.tıfia• tal6 ...... ' •1 

IUc ytradddan 'FGrk İima
-. 5ıahlı ..W~ memuİ'bnma, 
~ Tnnıt,e,.. ~ ve ı•d•• 
~ 1nıaa.1 ...... ........,. 
'-'-ha ltlevcut mllUcdimn, be. 
ı.ı~ kap~ ihbar ietme· 

t• olduklan eCirillmektedir. 

~ ~~ .nukdan ae oluHa ol
..._: ıeaufainde buluaan muhacın, 
llıtd ~tanın ıuhJıf iatintak e.sna
l •, lefltiıatımı~ memuruna bu 
.._Pt• _, ...J. 
~tı ltlu~ınat verm~tc me,....,~ 
"lltk dutunu ehemmiyetle nazan 
ı.ı •te alnıalan ve ~ıırinde 
ta~cır bulunmadıfriıa daır siıhil 'Ye nl•llhlrWMa ver4ilderi ioı:talı 
~lllı •-.at ~Wma oı.rak,_ lmıhacu 
a.ı,lt~ eylediği takdirde, yolcularm 
\,1 ~r ve evsafı için irkap is
, ... e•ındeki acentelerindert icap 
"e11 a1 f'i nı 6mab almamı, olan se-

ı.t il kaptan14ln baklanda ka11uni 
C)l~ilrtıeleye tevessül edilmekte 

Loıi4ıa, 24 (A.AI na.td kefil bu!attn? Bu, ya~ ruuıı •~derine da1•p1Nnachm.. Poli- muzda }enide.n başlaaılma11 hak· 30 kifi11k bir pnap _. 11! ' ile 
HtM!' metteleleri,te yakıH.n •- laruı zirdikleri meslek yolund:i. ıte Yao.bt ifade vermifim,, mi de- k:rnda Lehistan tarafından yapılan birHktıe l'elldbtta &. .... mak 

likadar olan ve iyi ••litıaat alaa istikballerini kapamak demektir. yeoek ?.. teklife menfi cevap, vermiştir. ro G.mlk ve fmlte tıldleoıı~IPlltllr) 
mabafilae lord Uoydin Muınn Buna bir çare l>ulınsa hayırla bir it K b 
müstakil ve hukuku hükümraııiye yapılmlf olur. araag~ aç mu"'' e·Q~ t 1_ ~tı• ı· 
sahip bir devlet o1arak ilini siya- EUmlzte :bozuyoruz cbtSa 1 .&il 
setini pek 0 katlar ho• bir nazar- ı atanbulun uzaıında da olaat 

~ ıtfirmemekte olclutanu salda- bu sıcak günlerde vapurun ~ u • ı • '-' • d 
madljı ve fevkalide komiseri• bu trenin maııra&na . katlanarak 1 mumı ı aın en 
siyasetin inkişafına daha az mfite- pilijfara gidenler çok. Biz Kilyoa , ---
mayU -ve teveccithkar olduğu söy- 'gıöl, Flarya giln emsalsiz plaj- BUZ 
lenihnektedir. Eski kabine ile nok- bınmmn baloırı.S&Zhtmdan ve pia-
tai naı:u ihtiliflan tabacldüs etmit Upd• 1ikiyet Meı-ken haber 
idi ve amde hrkası iktidar mev- alıyerva: ki Flpryaııın kumları araba M h d kk 

f. 

kiine gelmemiş olsaydı bu he.rhal- araba ı.tanbula t~)myor ve inşao., u terem h~)kın nazarı ı· atı• ne~ 
de bir l:Suhranı intaç edecekti. A- At a~lerine satılıyormq .. Daha 3 

~~:n:ı :"U:aı:~!::ı:;: ::::~ o'!iz:ayJ~d~~1~ .ı Şehremaneti buz hıiyilerine ait depolarda ihtiyaea kafi buz hulun' 
:;tinden daha az liİ>eı'aJ değildir. telifi etmeai ·~~elere b~r • .F~ fİul"~ıiı anlaşılm~tadir. )fiıessesenin buz tahri~ası şehrin il(tiyacını 

Londra, 25 r A. A.] ııözilmüzü açmauak açık g~r lB ı B l)temiıt edecek derecede bu~ çıkardıXl-udaın'1ıetb~"' 
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Vazgeç bu 
kimseye 

sevdadan. Sözünü . 
dinletemezsin. 

Kemalettin Şükrü 
f'f~lhı>l "JEmik, Dnrm«n~Mm,. ln kitabından naldedllmlftir./ 

Muhammedin bütün akrabaları 
Ebu Talibe müracaat ettiler. 

·-·Bu' <ttlamı sustur. Yoksa 
kan olacak, dediler. Ebu Talip de 
yeğeni ~inde teşebbüste bulun
du. Muhammede: 

- Vazgeç bu sevd a.dnn. Sö
ııünü kimseye dinletemezsin. 

dedi. Muhammet de büyilk bir 
azim ile şu cevabı verdi. 
' ~ Amca.! Her kes bila istisna 

benim aJeyhimde olsalar bile gü
neşi ağıma, kameri soluma alır, 
hak bildiğim ve hak dediğim yol
da, dönmeden ölünceye kadar gi
derim. 

Bunun üzerine Ebu Talip: 
Sen bilirsin. 
Diyerek çekilip gitti. Mamafi 

pe de olsa yeğenini düşmanlannın 
taaruzlarına karşı elden geldiği 
kadar müdafaa ebneğe karar 
-yerdi. Ebu Talip bu karan verir
ken Muhammedin yeni vaz'etmiş 

olduğu din ahkamını kabul etmiş 
olmuyordu. O, yeğenini sırf atle 
terefi ve kabile rakabeti dolayısile 
hhı\nyc etmeltte iC:li. 
.. Mul\~mmedi hiç kimse sevme
~iğ\ halde onu öldüremiyor -
lar4ı. da. Çünkil blSyle bir cinayet 
bntün kabileleri birbirine düşü -
nıi-dli: iş böyle olunca onu fik"iin
den . vazgeçhnıek için evv li 
tah irler ; sonra da • zulüm ve 
lfkeocexe başladılar. 

8u liususta en fazla ileri gi-
• d İı ~bu (Lehep) idi. Kansı ile be
lııber her gün Muhammedin evf-
nliı 8nilne her türlil pi Uk atar ve 
f>unlan Muhammet kemali abur 
ve sükdnetl her gün temizlerdi. 

Sokakta giderken her kes onun
Ja alay etmeğe başlamışb. H tta 

. ~9.cu'1ar arkasından taf atarlar , 
fahkir ederlerdi • 

Muhamme~ bunlara da bGf{lk 
bir metanet ve neıiceden emin in
ıanlanp · cesareti ile tahammfil 
gösterdi. 

Tahkirlere hedef olan yalmz 
kend' i değildi. Allnhııı birl\ğine 

[quµı etıniş olan arkadaşlan da bu 
İı karetlerden kurtulmuyorlardı. 
Hatta onlara daha fazla zulüm 
y. pılmakt.a idL 

(Allah bir dir) diy:en bir. kadın 
evi9Re p..~ ı.ltken~eler i;inde öldü
r6Jü~. 

Zenci Bi141- ki ~ir MekJselini~ 
y~ın<J köle idi- isi m dinini 
J<Ahul ~ttiki._ ve terket.neğe razı 
o!ıııa~~ığı için her gün efendisi tara-
fui~an. f."1 çıplak güneşin altina 
fBbnlrı •:he ve ,karnına a§ır bir taş 
kon°!ak ! .ıreti ile işkenceye ma
"°'z bırakılırdı. 

· Vaziyet bu şekide olunca mü Hl-
manlann aleni olarak namaz kıİma
lan, allaha ibadet etmeleri de ta
biab ile imkansızdı. Muhammet 
arkadaşlan ile beraber Mekkeden 
harice çıkar ve orada her kesten 
uzak bir yerde ıbadet ederlerdi. 

Bir gün Mekkeliler onlara iba
detlerinde de tecavü:ı: ettiler. Na
maz kılan müslümanlan taşa tut-
tular. Bir çogunun başını yardılar. 

Artık vaziyet tahammül edil
meyecek dereceye gelmişti. 

Arkadaşlan bu aşıkar tehlüke 
karşısında fazla kalamıyacaklarını 
söyleyerek başka memlekete git-
meği teklif ettiler. 

Muhammet: 
- Bana gitmek için dahi Wn 

yok, dedi. Mamafi size ben iz.in 
verebilirim. Habeşistana gidebilirsi-
niz. Oranın kıralı allahı bir tanıyan 
kim olursa o~sun hüsnü kabul gös
teriyormuş. Ümit ederim ki bura-
dan ziyade rahat cde.rsiniz. 

• Bunun üzerine Osman, Osma
nın zevcesi ve Muhammedin kızı 
RuKiye, ~bu Bekirin dam.adı Zü: 
beyir ve beraberlerinde dolu bir 
takım' mü'minler olduğ\ı halde. 
Habeşistana haraket ettiler. 

Ebu Bekir de gibnek istiyordu. 
Hatta gid cekti bile. FalCat bir 
Bedevi şeyhinin himaye•ini temin 
ettiği için gitmedi kaldı. 

Muhammet te amcası El:u Ta
libin himaye ve nüfuzuna güven
miş ve dini irşadabna devam edi
yordu. 

(Bitmedi) 

1l11aıro. sinema 
Bu 

Ferahta 

l\llJlette 

Etuvnlde 
Operada 
Şiktn 

: Kürklü kadın ve Ko~ 
mik Cevdet B. Komedi 
ve Dıram 

: Şevki p . .ıtiyatro, v,aryet 
ve sinema. 

: Norma Talmaç 
ı Mişel İstireygof 
: Vazife u~unda mücadele 

ııeşekkür 
25 Temmuz Perşembe gUnli 

koprüde zari eylediğim 240 lirayi 
huvi cilzdam anı vahitte bulup tes· 
lim. eden errisefer memurlımndan 
2428 No. Mehmet Şefik beye teşek· 
kürüme gazetenizin {avassutunu rica 
·eylerim efendim. 
'Çamhcada Kısıklıda mütekait miliizım 
. Ali Riuı 

J stnnbul icra <lnircsipdcu ; 1uhkumiin 
• bih deynin temini istifası zımnında 
31 • 7 ,. 42.9 çarşamba suniı· saat on 
ikide Gala peı,ewbo p nda iki 

H • 

Jliliil bu hiılinde bile inleyerekı 
- Allah birdir, birdir, 1:iirdir .. 
Derdi. Onu bu işkence h~inde 

H'rcn Ebu ~kir 'parasını vermek 

dıvar halı ı bir maroken ·an~ iki 
koltuk amarikcn }:nz1han i iki )ıızıljıuıe. 
portmanto kfüiıphtıoe Anlı dplap 
pnt'llYnna ve şaire pılmilia ede f~t 
edılcteğinden taliplerin tııyio olunan 
gOn ve eaııtte hazır bul acak ınemımı 
muracruıtlan ilan olunur. 

ile sabn aldı d kurlardı. 
t3i1aJ 'bund n sonra peygamberin 

Rdık bir arka 8.flı h m de 
oldu. 

~lh1~ Sışo l!<O 
Yazan: Conte de Gobineau 

Bu sl>zler muhacimleri dur
azap~arı yavaşladı. 

man sert ert sordu: 
- Cemile burda değilse, ya 

nerdedir'? 
- Ben bkba ı mıyım ki bile-

1'inı? Cemilenin burada ne i~i 
vnr? 

O man damlarına bağırdı: 
- Şu evi arayml 
Savletle gelenler odalara da

ğıldılar perdeleri, örtüleri kal
dırdılar, sandıkları açtılar, her 
kö§eye baktılar ve tabii kimseyi 
bulamadılar. Bu inki ar, Meh
metle karısının ve adan,larmın 
.gösterdikleri masumiyet edası, 
hasmi büsbütün a ır!tı. 

Mehmet da1ıa muhabbetli bir 
eeıle dedi ki! 

- Osman, karde,.iın. Anlıyo· ' 
rum ki size Hiy ... k b:r tdiket 
çarpmı§. Yasınız benim de yasım 
demektir. Söyleyin, ne olc.n? 

- Kızım kaçtı, ynhut kaçır· 
dılar. Kaçsn da, kaçı larda, na· 
mu umu iki paralık etti demektir. 

- Bu namus uzluğun ucu ha· 
na da dokunur. Çünkü ben senin 
büyük kardeşinim. Onun da anı· 
cası .. 

Osmanın hamlesi bir nz daha 
kırıldı. Çıkardığı gürültüden ma
hçup oJdu ve adamlarını .toplaya~ 
rak dostça evden çıktı. ihtiyar 
Mehmet yalnız kalınca gülmege 
başladı. Düşmanı kalbinden. vur· 
makla beraber, hilesinde de ka· 
zanmıştı. Osman ise ne yapaca· 
ğını şa ırmış, aczin verdiği gayz 
ve hiddetle evine döndü. Uyu. 
mak, dinlenmek için değil, başı· 
m iki yumruğunun arasına ala· 
rak, karanlı&rı deşmek ve kızının 
izini bulmak için .. Şafak attı, Os
man hAla o vaziyette, düşüııUyoı
du. O sırada adamlarından biri. 

25 Temmuz 1929 kalllbiyo, nuktıt borsasi ~ fiatlar 

Nukut 
1 lngiliz lirası 
1 Amerika dolar 
20 Y nnım drahmi · 

Açil(li 
' Tahvilat 

1014 

1 Alman rayho mark 
1 A n11ty tJlnl 
!O Ley Roınanya 
20 Len Bnlgar 
l Fclemek norlal 
20 Fransız frıınkı 
2o Italyaa llreti 

29 
82 

163 
217 

,9 
80 
24 
29 
82 

20 Kunın Çek lııluvılk 
l Çırnnetiıı ııüviyd 

ı.22 s 

163 
2"17 • 

·122 
ı so 1 

1 Zlotl Lobı:&tan 
20 Dinar \'ogmlavya 
20 Belçika Franb 
1 Pueta &panya 

l 
IO lniore Franb 
l lUeeldly 

Çek 

22 5(1 

74 50 
114 

29 2S 
'190 

Londra i Is'terlin 014 2 
NJvyork 1 türk. L Do. 
Parü ., Frank 
MUımo 

DerUn 
Sofya 
Drük9el 
Amııtirdam 

" .. Lh-et 
Mark 

,, Leva 
" Belga 
,, Florin 

Cinevrcı ,, Frnnk 
Prag ,, Kurun 
Viyana ., ŞWn 

0,47 08 
12 23 
914 
2 75 

66 
548 
ı 19 
248 

it bankul 
l\~la ftlbu. llW 
OımanlJ Dk. 
MllU lkdut Dk. 
1lcaret ve eaııyt 
Ünal Dk. 
Şirketi Hayriye 

., Temetu 
Hllllç nporlar. An 
Aıı.D.Y. yolu 
.. .. ,. 100 

'1!1. Mudanya.Buna 

~ ~Sahil 
~ Tramvay 

~ Türkiye milli 

::!. ittihat " 
itimat ,. 
Şark ıdgorta 

Dozkort 1 
Madrlt " Pezetn 
Vnrıu.-a ,. Zelod 
Atına ,. Drahmi 
Bükref !O Ley Kurut 
Moekova 1 Çrqneıuı 
BeJgrat türk llrui Dlıı. 

16 12 
8 39 
326 
426 

87 o:ı 
24 75 

1070 
2712 

3 26 
4 25 

87 04. 
24 75 

1071 

Anadolu An. T. 
lııt. Umum. 
Dalya nraaydn:ı 

'Çil Anılan Çimen. 
Bakırköy ,. 

31 50 31 

istikrazlar 
l t 5 

istikrazı D. vadeli 95 
DÜ)'Ullu muTıilıhede 193 2 
ikramiyeli denılJ' yolu 
l 902 Gümrflklcr ' 
l 903 Ealdimahl 
1905 Techlı:ail Aekeriy 

b::J { 1903 Tertip l 
~ 90,.. .. 
CJq 1901 190i 
Q.. 1908 T-ertip l 
Q 1908 .. 8 
~ 1909.,. 

I 909 Şehremaııet 
1913 .. 

Dünkiı zahire pi yasası 
Buğday isteklidir. Fiatlar yük· 

sektir. Çavdar fıatları da yüksel· 
mektedir. ve talep, vardır. Arpa 

lüzerine iş azdır. F iatlar kendisini 
muhafaza etmektedir. Afyon sa
tışı çoktur. Fiatlar geçen seneye 
nazaran dalia rüksektir. Eski 
mahşul 40 liraya kadar şatılmak· 
tadır. 

Gelen ınahsul 

so 
il 

Türk kömür lf, 
M r~ Tap Ş. 
Han gazı, alektrik 

., ,. temettu 

Cııltüdnr· Kadıköy 
lımı.r mesbha 
f.ıanbal T. Ano. 
Rlbtim dok. AD. 
1ttihat dellrmend 
Şark mork ecu 
ı.ı. IUı1apLırı 

Rejl (hali tadiyc:.) 
Türk tflt. AJIQ, 
Duban Türk" 
Şark dej1rmen. 
l\Hlli. bira M~ru. 

1 il 
41

1 

ı 

\?3,25 aÇdmiş, 196,50 kapanriuş~ 
H>7;2s yukarı gelmiştir. 1 

• Borsa haricinde Türk altunu 
Uıerinde 883-882 kuruştan mua
mele yapılmıştır. 

125 Temnuız 929 T.icaret 
Borsası Jiatları ' 

Asgar Aznıyi 
Cinsi K. P. 

ugday yüzde 
l. '8Vdarl 
ı'umu k 18 

Şimdiye kadar Anadoludan 
ryeni mahsul buğday 9 vagon gel· 
miştir. Trakyadan yalnız bir va
gun geimiştir. Buna muk il }i. 

manlarımızdan 12066 çuval huğ· 
day gelmiştir. [ Bu' buğdaylar 
Mersin, lzmir, Sam un ve Mar· r 

martı havzasından gelmiştir.] 

Kızıloı 
Sün ter 
Sert 
Uöume 

C'rt nıalılut 
Uulp,.r~tan 
Eeııchi I 
~\"dal- 1 

· l\fıınr 
~rp· 
!Uerdmek 
Nuhut 
Fqııııl)C 
Si nm 
Kutreml 

l8 3Q 

14 

10 

J8 30 • 

10 ,14. 

.Ecnebi · mallardan son parti 
alarak 100.Q.ton buğday ile 800 
çuval un etmiştir. Mcmaliki eo
nebiyeye sipariş- edilmiş başka 

mal yolüur. · "' 

Dün ü muamele 
Dün' ' b o r ada İngiliz lirası 

1014,25 aplmış 1014,75 kapanmıf, 
016 ~karı gelmiştir. istikrazı da

hili tahvili 95,12,5 açılıp ayııen kn
~ıfbr. Düyunu m u vah hide 

kendi unibj içeriye girdi. elAm 
erdi -ten onra, haberi de yeti~-

6rdi z 
- Kıyımzı buldum. 
- Ne diyorsun? 
- Kızını buldum, diyorum. 

Pek o kadar yanıldığımı da san· 
mıy rum. Eğer benzetişim boş 
'değilse.. Mul:.sini gordüm. 

Osmanm zihni · birden aydın· 
landı. Kardeşinin evine girdiği 
zaman Muhsini orada görmedi~· 
ni, ancnk o zaman hatırladı. HP: 
körlüğü ve dikkatsizliğine ~
dı. aibin~ enıir verdi: 

- [\:y.Ia ,'ne'-gördün~e anlq.t! 
Naip bir kenara -oturd V'e 

anlafbı · • 
- M~hmet beyin evine girdi· 

~iniz zaman, hep oradakilerjq. 
yüzlerine baktım. Muhsin mey 
danda yoktu. Öyle zamanda bu 
çocuk nereye gider deye ~ırdım. 
SilAh çekilecek bir gecede Muh· 
sin gibi mert bir oğlan ortadan 
kaybolsun, nasıl olur? Bu tuhaf 
bulduğun nokU.)1 dü ünmek için 
alzinle buraya girmedim, pazara 
glttim. 8ı alk geU,or, rdaoınm 

ı 

•l 'ulrf 

Un kil6 
E~ı.ra Ekstra 
.E.i.'.ıitfa 
Blrlnd )umupk 

., Sert 
lklqci • • 
Fındık kaliuklu 
FJnda ip 
S41Dclı.k botııJtnıa 
Ceviz 
Afi yon 
Aflyon KıiU'Uhis'ar 1175 tr700

1 
Yapağı 
'\ıknamıt 
Tiftik 170 200

1 ~o~ıa~ki::::::ıı::ı::;:.;.-ı=::::~~~ 

evini gözetliy.Ordum . .Bekçilerden 
eklü şemailini 1arif 'ttiğim bir 
delikanlıyı, ynlmz ve ya bir .kızla 
beraber görüp görmedi erini so· 
ruşturdum. Hiç biri bnyJe bir 
şey görmemiş. En nihayet biri i 
yal,ıız: "Evet, gordüm" demekle 
._kalmadı, üstünü de anlattı: Bir 
~adınla geçtiğini gördüğü deli
kanlının, ahmediyelerden Meh· 
met beyin oğlu Muh in bey ol
duğunu da söyledi. Kaça - rm 
gittilcleri isti metiıgösterdi, ne 
zaman, na 1 gorôüğünU de tarif 
etti. Tam biz kardaşmın kilplJ3lnı 
'!. • 1 

zor.ladığlmız ;aman gormyş .. pa .. 
ha fazlasını.belki öğrenirim dJye, 
.ben gene sorup soru~turdum. 

Bir yola girdim, ötekinden çı· 
ktım. iz aradım, iz buldum, niha· 
y.et kaçakları uzaktan gördüm. 
Yıkık evlerin arasında, tenha bir 
mahalle! Muhsin yorgunluktan 
bitğin bir h ide görünen kızı dü
şmesin diye tutuyor, araeıra da 
şüpheli ve endi~eli bir tavurla, 
arkasına aaklanarek, gözetledim. 

(Bitmedi) 

ikinci maçlarını bugün 
Galatasarayla · yapacakla 

Şehrinii~de bdlunmakta olan 
Mııırh futbolcular 

0

ikinci mnçla~ı
nı bugün Taksimde Galatasaray 
takımiyla yapacakbr. Birinci maçı 
oldukça kolay kauuıan misafirler
imizin bugün Galatasaray kar.şısıu- . 
da alacağı netice merakla b klen
mektellir. 

Kıymetli misafirlerimizin bu
gün yapacakları maçta daha çetin 
bir rakip karşısında kalacaklan 
muhakkakbr. Fenerbahçe, idman
sıılığının tabii neticesi olarak ağır 
bir mağlubiyete uğramışb. Halbuki 
Galatasaray tamamen antrene bir 
va:ı:iyettedir. Yalnız sol açık Kemal 
Şefiğin hasta bulunması Galatasa
rayı çok kıymetli bir muhacim
den mahrum bırakacaktır. 

Galatasaray, temamen hazırlıklı 
bulunması dolayısiyle kıymetli ra
kibine karşı F~ne.rden daha mü
cehhez vaziyettedir. 

Bu avantajından istifade ede
bilmesi kal>il olursa Gnlataşarnyın 
F'enerliler.d~n daha. iyi bir netice 
almaları kuvvetle muhtemeldir. 

Galatasarayın bugün sahaya şu 
şekild.e çıkması muhtemel~ir: 

Rasim 
Burhan Vahyi 

Suphi Nihat Mithat 
Mehmet Şadli Necdet Latif Rebll 

Bu takım, Sah günü gördüğö
müz Mısır takımına karşı · çok za
yıf ayılamayacak bir teşekkül 

arzetmektedir. 
Mısır takımının en büyük avan

tajı seri bir hücum h'atbna malik 
olmasındandır. ~~Bu hücum hatb, 
nefes kabiliyeti mükemmel olduğu 
için hem defansa, hem de hilcuma 
iştirak eden muavin hattının yar
dımile çok tehlülCeli olmaktadır. 
Bu hücum hatbnın Fenerbahçeye 
karşı il? für netice a'ımasında Fe
ner defansının çabuk yorulması ve 

Bakkallra cemiyetinde -Bak
kallar cemiyeti heyeti idaresine 
.xeni aza iııtihab -için yapılan in-
tihap <lÜn akşam n'eticefomi1iş ve 
intihabattn eski azalar- ibrazı ek· 
seri} et ederek ipka edilmişlerdir. .. . . . . . ,. ' 

-Ot DQI.len maarif wüfettişleri·· 
iki aydanl>eri Samsun, Sivas, To· 
kat, ve · Amasya vt.layetler-indeki 
lise, Erkek ve:kız n'ıuatlim mek· 
tepleriyle maarif idarcJeriııi tef· 

I ' r ,. 

tiş etmekle mC§gul olnµ,manrjf 
vekaleti umumi miif ettişlerinden 

Ha,san .A~ \'~ LIJedri cy>or ,efti~
lerini "kmal -etmişlçrpir. Ha an 
Ati. ve Bedri beyler 
f;idip tefti 1 rinin neti ini bir 
;raporla vekalete J>ildiTdikten son· 
ra avdet tm · lerdir. 

Beyrut ha ~ehbonderi -
D yrut ba kon ulu luğuna tayin 
edilen Muhiddin 1laşit B. diiıı 
İtaJy.an banduau Umhro 'npuriy· 
la n1ahalti mornuriyetine gitmiştir. 

-O- 1\vrupada tahsil - Bu e
ne liseleri ikın 1 eden efendiler
den A vrupaya gonderH kJ rin 
miktarlarını talım hey'etlcri tet-
kik etmektedirler. Fakat henüz 
mekteplerde ilcinal imtilıaııları 

~ apdmad ından buıılnı:ın nd tl~
ri taayün tın misiir. 
, 6 ... n'al m ~eplerindc. -
Maarif ' kal tincc celhcıdjlen 
saııiat ı loıte:pieri notattn s a· 
rından M. Boker ve Rodatler dün 
Maarif emini Behçet beyi ziyaret 
ederek bu me! tepleı: hakkında 
izahat vermişlerdir. 

+ Ekmek pahalılaşaCflk mı?
Ekınek fiatı hundan 2 gün evel 
16,30 paraya çıknı~tı. Alakadar-
lar yeni gül"'rük tarife.sinin tat· 
b~kinden ... onra ekmeğin 20 ku· 
ruşa kadar çıkacağını öylemek
tedirl r. 

• 

mütemadi tazyikten bunal 
amil olmuştu. 

Galataaarayın bu vaziyete d 
memesi kuvvetle muhtemeldir• 

Mısır takımının en zayıf 
tasının mfidafaa hattı olduğunu 
maçtan sonra yazmıştık. Seri 
atak bir hücum hattı karşısı 

bu defansın vazifesini bn ra 
mesi · şüpheli &ir ihtimal te 
eder. Galatasarayın canla b 
oynayan hücum hattı bu def• 
yarmak için Fener hücum hattın 
daha ziyade şansa malik addedi 
lir. etice hakkında kat'i bir tab 
de bulunmak kabil olmamakla 
raber Gnlatasarayın FencrbahÇ 
na.zaraı:. dalıa iyi bir netice alıı 
ğını tahmin etmek hataJı olDI 
Neticeyi bugün glSreceğiz.: 

Güreş ıniisabakaları 
Bu akşam .Befoğlunda G 

teşv.ik müsabakalımna başl~rıac 

Teşvik müsabakalarına otd 
çn kala:b hk bir gtir şci gu 
iştirak · etmektedir. 

Kamplarda 
· Mevsim ve tatil dolayısiyl~ 

rin muhtelif semtlerinde Ki11o 
Caddebostanmda, Ma'I tepede, 
nertfe , Suadiyede , Pendikte, 
vaklarda, Boslaiıcıda, Filo 
kamplar kurulmuş • · Sihhf 
fenni bil tün seralti J1 

dikkata alarök tesis ed 
bu kamplarda <genç)er için 901' 
ii:leli gilnler geçirilmektedir. 

,Bu cfimleden olmak 
beden terbiyesi ili kursu nı 
bini de K.ilyosta bir kamp k 

• uşlardır. Kilyos kampı 'kur• 
diirO Nlz.amettln beyin ldareıl 
dlr. Terb~yei bedeııiy :nıli 
t.·nnmıiii Selim Sun bey d 
ta bulunmakhuhr. Kursta 
bey ~" tedrlııatta bulunmalda 

Buz 
Mezbaha idaresi Kara ağıtÇ 

eski buz fabrikasını bu aY,Ul 
de tesellüm edecektir. Fahri 
günde 75 ton buz istihsal e 
halde buna mukabil halkın · 
lakab vasati 52 tondur. Bir 
dettir ihtiyaçtan (aZl_a olarak 
buzlardan depolar dolduğU 
fabrikalar bazı kfinler tatili f 
yet ebneğe mecbur olmaktııcl 

Tntil günlerind n mada 
dakika 30 dan saat 21 re 
Cuma 'e tatil günleri a t 

kika :m dan sabah•" 
kadar Cuma vt• tntil 
.hareketler her 7 dakika b 
vakf olacaktır. 

Servis üratJi ve rahntt t 

İstanbul, 24 Teınrnt1 

Müdiri}ct 

E yup sulh Hukuk mahkeı:ıt 
Bir deynin temini istıfaııı 

ta!1tı hacım alınnn kamer b\)fi; 
yirmi adet koyun 11 • u5 
JılU&r günü saat ikide rnt.lı' 0 
me'muruu huıurunda satılacağı~ 
olanların yevm Ye aaah m~ 
ıayedo mahalUNJe bulunlDAtatl 
nur. 
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. 1Fltlı1rk.Dy® nş b<aır=Dk<aSD11i1Hllil ~ 

Hamiline ait bi:;se seııetleriııiıı kayıt nıiiddeti ~ 
10 As·ustos 929 tarihinde bitccc~_tir. His8e· i 
darla .. bu tarihe kadaı· lıak.kı ı·uçlıanların- 1 

-~=~=~····~ 
Vakıf akarlar 

müdürlüğünden: 
Pazarlıkla kiraya verilecek eınlak 

l - Balatta tahta minarede çiçek sokağında 7 No htlnc. 
2 - Balatta tahta minarede çiçek soknj'.;ımla :ı No Jıaı!e. . . 

, 3 - ÇenbcrJi taşta yağlıkçı hanı iist .katında 7 ve 8 No. ıkı odn. 
• - Çnkmakçılarda .. ttlldc hanı birinci kemerde 9 No. odn. 
5 - Çakmakçılarda ,.8 Ide hanı mesçit taht~nd~ 21 No. odn. 
6 - Cakmnkçılarda tarnkçılarda 35 No. dukkan. 
7 - Kiiçuk Mustafa paşada ve cadd.cde 98 No. 1tllık~iin .• 
8 - Bnbılili Jnla Ha} rettin mahaDcsmclc 18 • 5 o. dukkan. . 
9 - Kuçiık Mustafa paşada molla Hıisrev ınahallesınd6 §"refıye soka· 

ında 36 No. dukkan. 
10 - Beyezittc sekban başı Ya~.up ağ~ .mahallesinde knlaycı yıkma· 

ıında eimkcşhanc derunundaki camıın harıcınden olan kapı ma!ıallı. 
~ l l - Klımkapıda çadırcı Ahmet çelebi malın ilesinde ı;eı:ıııe sokağını.la 

No. arsa. 
12 - HOC"'.a paşada ilmi kemal cadde inde 45 No. arsn 

Muddct: 3 A~ustos 929 Cunuırıesi gtinu sanı on .lort _ın~ı;uğn kntlnr. 
. Yirmi gi.in nıüdetlc ilan edilt>n baliidn mul:ar~er. cml~kııı pazıırJ. kl~ 

kıra}a \erilmesine }:ııl'iiın~ni idnrect: karnr verılını~tır. Tulıpler ~ıırlt anıf')J 
okumak , e teminnt ita ederek icarn ait t:ıleplcriııi clermiyan '")temek ic;iıı 
1 lanhul fükof n:iidüriyctiııdc \'akıf nkarlnr miidiirlii~ıiııı' miirnı·:ıatlar. 
ilau olunur. 

I:,saf \C mu~temil~ıı lıakloııcla maliiııınt alma\ ı it·~ rııln nııızı.)et!c• 
odasınd:ıki ecri mi~il raporunu oku~ahilirln. 
...___~~------~------~--~~------·---------------~ 

Vakıf akarlar 
müdürlü§:f.nden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek cnılak 
l - Koc:a Mu tafo pa~atla Ramaıan ~rendi 1ekkt>sinin selamlık k mı. 

f 2. Sıı~lucedc Mahmut n~ra mııhallesinde tı•kke ~ıkmemuia lıı ıafa 
~ endı dergahının emnhıme \'e hahı;esi. 

3 - Cakmakçıinrdn knkılar hanı alt kntııula 39 o. otlo. 
4 - Ô~kı\dnrdn Seliimi ali efendi mnhallesinde karakolhnıw eoka~ıncla 

64 · 82 'o. hnııe. 
5 l'-.kudnrcin n'ta:tmıa i::ıkelesiııdc 7 No. thıHiin. 
{ı Osk1ıdnrdn b;·tlı•ı;tcn denınundn 1 <.\. ılhlo.Hın. 
7 - Oskıı<l.ırdıt ._., şm<' lnf'\tlnııınd:ı )3 - 15 No. oiikl..ı'in. 
8 - l kuılnrJa ı;ı:-Şlllf' IJll') .!a1tllHlll =~ · 1 1

0. ılı J..kfııı. 
9 ('sküılurcia hrdeston derununda 6 No. ıfııHfııı. 

10 Osküdarda ~iılfcm hatuıı •"'amii kurhindc bıınıkı:t. 
11 - 1' sl..iidarda ~irıih mahallesinde ö:1.beklu tlngiılıı nltııula 219 Ncı. 

d'ükkim. 
12 - flskudnrdn knraca Ahmet caddrsin·:le 168 No. anm. 
13 - () küdarcla ps~a limanı caılJesimlc 6 - 23 No. ar6'1. 
M uddel : 7 Af!ııstos 929 «,:.ıtr~anıl.a günü saat on dört b•u;ıı~a kaJar. 
Yirmi gün mi.idıle1le llan ı·Üılen balada muharrer emlakiu p:ıznrlılda 

lı.irayıı ,nilmesine Encumen\ idareet> l\arar verilmiştir. Tnlipler §llrlname)i 
okomak ve teminat ita ederek icara nit taleplerini (1emı1;Ynn e) lemek it;in 
letanbul Evkaf müd'üriyeıinde \'akıf akarlar miıdiirliij!,ünc müracaaıları 
ilan olunur. 

Eveaf ve mii~temilntı hnkkımla malumat almak iııteyf'nl~r tnii?.a)edc 
Oda ındaki cı~ri mi il raporunn okıı~abilirlcr. - ________ .;,,__ .... ~~----~-

Emniyet sandığı müdürlüğünde~: 
Hafız Mustafa eft'ııdinin 5769 i!...raz mıımırnlı •":>." seııı'C.lı mııcılıııwc 

Emniyet sundığıııdan ı rilmı7. f') hıdi~i mclıliiğ 1nııkah_ılıııılı• sandık naı~ıına 
nıerlıun bulunan Edirııekapısıntfa kari)" ntik Alı pa~:ı mahallesmde 
hliyük hah ·c ..,oka~ıııda ı•ski 28 \C yf"11İ 50 m~nınra~ı vı~ 80 nrşııı nr .a 
ıizerine nıe~ııi ahşap ıki kattan il~aret (! o~ı:ı, hır. ol~, hır m~ıtfak, hır 
kuyu 18 nrşın hah e ve mu tcnıılfıtı saırn) ı ha\ı hır hanenııı tnmau.ı 
vade~i hitamında horrıııı wrılnıPıne;ıindeıı Jolay_ı Sl;\tıl.'~a ÇJkurılarnk -~10 
lira bedel ile mü"teri ı namı na kat i koran çekılnııg ıkc"'n bu kere yuzdc 
on zam jle ba~ka hır mıışteri .ç karak . m~i1.ayt>de l~edı·lin.i _910 Ji~~) a 
ıblağ eylemiş olması dht:tile me1.kur haııeııın _ 29 · 7 • ~29_ tarıhıııc musa· 
dif oııümuzdeki Pıı:1.artesi günü tekrar son ınu.zııycdesıııın ı~rnsı • 'c •_!lUa· 
rnelesinin ikmali mukarrer hulıınılıığ~•nılnn. talıp olanlıırın nıı"'zkur gundc 
!1ihayct saat 

00 
altıya kadar sandık ıdaresınde hıı:t.ır bulunmaJan luzuıııu 

ılau <>luııuı. - Emniyet Sandığı ınüdürlüğiimlen:. 
ıl Ef 

.:: dk ll J2t>2'' ıknız ııuııınrulı ılı•)ıı sPnrılı rııııeılıınec 
ızır • • ,CJI 1 8 • IJIJ1 .J • ı 1 ·ı· 1 S' 1 k En

111
• 

1 
....: 

1 1 
ı·k e)l ... Jıkte.ri mf.'hlalt ınu11.n n ınc ı• • nm ı na· 

~ l)t' ..ıan< ı~uıc :ın ı ı nız "' ııııııa h b 
1 

,. 1 klıııln Hı tat na«n t;okıı~ınıb l nıııhrrcr nuınnralı 
nwr ıın u ıuınıı yu >U • • • t' ı. 'b ret 2 oda lıir ııofo 24-0 

'" 180 o rşııı ar n ıızerı ııc nıebııı ık ı knttaıı ı ıı ' • , 
1 

. • · · ı · ıaa dııkHııı lıır 1 ırııım tamamı 
nrşııı Jalıı·e \<' nııı .. t<'mılat& tiaıre} 1 ınu n ı k J k 1350 

1 
. . • :ıı •

1 
· -• dolayı atı ı~a ~·ı ar. ara 

'al Psı tutanı ıuln borc·ıın \Cfl meınesıııuen k'l · k ı k · d r 1 1 1 . . . k ,. k rı ~ 1 oııs l en ıu errc yuz e •rn >ı'ı •· ıle nnı .. ıcrısı namınn atı tırs 'ıi ır • • • • • ·ı ~ · · k k ··:tayede ht•ılı•lmı 14-85 !ıraya ıblağ 
~n :aıı.ıı ı e h:.ı~ka hır mıı.-ten. çı ara .. nıkı~ f , 30·7·929 torihine mil· 
• ylt•ınıs olması c-ilwtile nıc-lkur nın duk an ırınrn · 

clıt :mimüzcleki Sah ~ilnii tekrar eon nıu1.ayede1iııin icrası \e .. muam~.:· 
eıniıı ıkıntıli mukarrer huluııduğundarı ın'ip olanların ..ıneıkOr brun(Iİ . m • 
)et saat on ııllı)n lrndaı Sandık idaresinde lınzır ln~unnıııları uzumu 

tliin cılıııııır. 

Posta ve telgı·af levazım 
ınôdiı·iyetinden: 

l - Anbar thtıyacı olan 23 kalem evrak ve mücelledatın tabı 
kapnlı zarf u ulilc münakasaya koı~uhr.u~tur. . . 

2- Munakaha 5 · Ağu t~ - 929 tarilı_mdc ıcr11 • ~dıJe~~~den 
taliplerin şartname ,.e nur .. unel "l göı mek ıçın ş.ı~d!dcn, 
teminat ve teklif mektupler;m lı:ıv. Zf.• Oarı fevdı ıçın d~ 
mezkur tarihe mü adif Pazartesi günü 'a l on döıUıe Yenı 
po tabanede mUba)aat ko.nisynana mliro nat

1
an. 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

olarak eski \e yeni belsoğuklu~u~ 
frengi, idrar darlığı, bel geveek· 
li~i 'e mesane ve bilcıımle lıadın 
rahataıılıkları tedavi olun\ıf. 

B6yo~hı Tokatlıyım Janında 
mektı>p okak N 35 'fcl:B.0.3152 

-
Ş evket beyin molla Hasan zade 

Ahmet efencfüıeıı hurç aldı~ı 
1600 lirn}a mukabil Liriııri ılerect• 
hiriıwi s ra ipoh•k :irac C) !ediği Bo· 
ğııziı,;iıulc Kuru\;t'~me ) eni mahalle 
soka~ınıla cedit 21J,26,28,30,32,2(ı, ı 
numaralarla rnllrakkam bı>ş bap ha-
ne borcun verilmeme inden dolayı 
ihalci cvelİ)t' inin icrası için 30 
giin muddetlc muza} c<le) e konul· 
J!IU§tur •. Hududu: Torik, Madam Fo
lo Arhı} olo~ido, Seher hanım men· 
zilleri \C Kır soka~ı arkası Musevi 
kabri tanlığı mahdut dort yuz yirmi 
beş arı;ın terlıiindr• araziden 400 ar· 
şın tcrbiinde beş hap hane mfıteba· 
~isi . K·r MkaKm<ls. methali setli 
araıı ve iredeu ibarettir. 

~:vsaf \P. mii;ıtemilıitı: Kısmen 
ıenıın .. e lıoılrum katları kagir fc\· 
k~ııil?r~ ahşap bıılunaıı haneler yek· 
dıArruıın arkasında bir sırt üwriııde 
olup t'Adıte) <' ıııııır cedit 32 mımn
ralı lııınr• ıiıı •'Ümle kap·s ıııtan ~iril· 
dikte fo;tii kapalı tariki lın mnkn· 
ınına kniın cıluıı k ı men ivicaçlı 

kısnwn ola '°' kısmf'n a~a ,e 
k men duz. taı; nrnl klatı takip 
ı"tlen·k lahmınen 100 nyak basamak 
hı~ merdivenle hf""İnri lııuıc\ e kadar 
gidilir. A) dınlık almak iı;in 'pencere· 
leri bııluııaıı mczklır ınerdiH'n iiz~· 
rinde bulunan işbu hıınclerdcn cedit 
32 ııııııınrnh birinci lıancdcı bir k:· 
mı ) ııklıı '" dolaplı biri §ahniş1i 

ıli~cri iı;i ~ı· olmak ,\}zere br"' odn 
odun ,,. kiıınıırhl~ \f' iki hela lıir 
sofa bir nrnlı nıerııH'r musluklu 
alatıırk:ı ocaklı \C dolaplı mutb:ıh 

ve 1?;eı;it mnlıallini H' s:ıirr)'i Jıa, i 
f'!Pktrık tntih:ıth main) e on ·be..- lira 
ir.arla Maclnm Pra~ı...orn liral'ıdır. 

Tariki ha taş merıliu•n takip 
edildıkte c1ıdit :i() numarah lınııeye 
tesaduf eılilir. EHıtıf ve ınlu•tcmiliitı: 
Bir mf!thol nlahırka iki lıelA bi sıah· 
rını~ gıı ullıane rıınhal!iı)i muhte\i 
mutlınh cliJtı•ri mutlıalı İti ihaz edilen 
?.ı>mini tahta '" hiri dol:ıplı iki ldlnr 
"' biri c~mh:ı ,alıni~li bir l...ı 8mı 
) ük!ü 'c dolnpl ı ) ı•di oda bir ~ofa 
\C hir 1-.~ridor olup alt kısrnııııla 
Alııııet t•fcndı 5 Jira ibl kı rınrnln 
nınrnııgoz 'J ı·mistoldi 7 liı8\tı kira· 
cııl r. · 

Kttn tarıl..i lıns nwrıliqm ıakip 

edildikte Pt'~Iİ! 24 nurııımılı lıçhnc ı 
hatıf"cle zı•nıını ıaş tlöş<>li merm~r 
muslıık la~ nwılıal uzcriııde umiııi 
ın:; nıııthah mııhıdli bir könııırliik 
bir lıdiı hif k mı iı; içe lıiri ktıçtJk 
altı oda. ~iik \C gtı!ulhaııe\i muh· 
tcvi bir sofa \C saire~i İniişt~mil 
olup ınubi) e 5 lira icarla , e mü· 
phere suretilc Vehbi f!fendi kirarıdır. 

.Kexa _tn~iki has taş nıerdiven 
takıp edıldıltc tliinliinı·ü hanenin 
n!uşıemilatııı<lnn <lı•mir parmakJıklı 
hır odunluk malınHi olup ii ıımde 
nsıı~n bir ıxlıı on ndı' zemini ıaş 
korıdordan K ıı- sokn~ın:ı ınctlıııl ,~ 

iki k.Js mılnıı mlirekhp ::>f tli ufak 
arsa '" mezkln koridoru rı uzninıfo 
ah~p kapı ııı n u tlııııfc 28 nmnnro 
n~u.ha~rer nH"l~~,r dı;rdllııl'ıı hanı} e 
gınldıkte zcınıııı toş ılci~eli lınrııpçe 
hir OP.nk mahalli \C ınerıııı r nıu~luk 
taşını mnhtevi olup. bir lıı lıi H' bir 
köm ırliık ü t katta bir ofa tİtl'rİn
de iki yiik ve bir dolap iki oda 
vardır. Mezkfır sofanın iki <!ıh di· 

\arlar. lügir ta\Alll \ohodur beı.: 
liru karin :\lustufo çaHış sakindir ... 

Kı•1.a ıuriJ..i has taş ıııerıfü uıden 
)irmi <lürt ıı)ak h:ısnıııolJa ı;.J..ılJık· 
ta cedit 26 nuııınıulı lıeşiuci Jıaııe)e 
girilJikte zemini ,;inıeulo :koridoru 
muhtevi tıışlık lızcrinde aJaturb 
<ıc•rudı bir mutbnlı Jki oda bir Jıda 
harice methali bulunan koridor me
rinde bir sahrmç ve bir yük vardır. 
Oea katta bir sofa üu:rinde bir yük· 
hık ve buylık bir oda daha uetü 
bqik örtülü çatı arasından ibarettir. 
Mahiye 10 lir icarla Tanaş efendi· 
ye lciralıdır. 

.Fevkaııileri ahıap ve muhtacı 
tamir be§ bap hanenin temamı alil , 
bin Jiradır. lttirasına taJip olanlar 
ve daha z.İJadc malumat almak isti· 
renlcr .kıymeti muha.mmineaiııiD 
yuzde onu nisbetinde pey akgeaini 
e 929 • 3789 do y numarasını 
mü~taahilıen lstanhu1 dörduncU icra 
memurluğuna mtiracaat etmclori ve 
29·8·929 tarihinde eaat 14 ten 16ya 
kadar ibalei eveliyeai icra luJırıaca· 
1t1 iJin olunur. 

-~ ... ---~ 

Emlik ve eytam bankası Umum· 
müdürlüğünden 

SE:1.t:1lık h~rı 
ıı.:.~:ıs No: ı 

9 
No:.ı Nevi Teminat miktlon ' 

1'.L. 
"Mevkii 

Galatnda Kireçkapıda 205 41 
1,2,3, 199 33 

201 
203 37 

4.1 39 

Erlumın ha 111 

mımiyle maruf 
1800 

mn arsa kagir dq , 
ve diikkônlan 
mii~temil 

Balfıdc muharrer ma ınil§tcmil§t han satılmak 
çıkarılm~tar. 

üzne ~eraiti fttiye daire, indı-- m iiı.ay~dey~ 

1 - Miizay~<le kapalı zarf usuliyledir. lhaJe 12-8-929 tarihinde Ankarada meclisi idare huzurunda 
icra edilecektir. Talip olanlar balada gosterilen mikdarda teminat irnesine mecbur olup bu teminat 
varnkasım teklif mektuplariyJe beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale medi ine yetişmek 
üzere taahhütlü olarak pohtaya tevdi ederler. 

2 - Talip olanJarın J tanbul veya lzmir şubelerimize ve yahut merkez eml~k müdürlüğiinc miiracutla 
mufassal şartnamcmizi rnutalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde hir nushntıını hir lira mukabilinde 
alıp imza ve teklif mektuplarına raptetıneleri icaı> eder. 

HUMMAYI MURZAGİ - JSITMA 
UNSIZLIK - Zaflyeı ve k uvvetslzllk halatında 

KINYUM LABARAK 
1111 llazım, Gaftı tıumma 18 zıuvwet şarabını lıtımat edlnlz. 

Yemekten evvel ve ya sonra bir Ukör kadehi. 

laanelenle tatlbr : lla1son l• FRERI <E· v.ıuznı & Cle> 
t8, Rw .a.cob. PARll 

Galata 1tha1at ğümriiğü 
miiti ürİ ye~ ...... ,,_.011: 

Cinsi eşya adet ııevi 
Şekerli toz kakno 20q kap 
Kunı çeşme mıtrepo unda bulunan bilf\ ımhip eşymım balada 

işaret cc.lilen ~ekerli toz kakaonun memallki ecne.hiycyc sevk edil

mek üzre tnın it suretiyle malıallimlc 46 8·929 tarihinde satılacaktır. -
Diyanet işleri levazım müdürlüğinden: 

Hayrata şerHeyc mukta1.A 8000 kiJo Humdi cinsinden man~al 
koınürii mlinaka a)n vaz edilmiştir. J9 Ağusto::ı Pnzar nteııi günü 

verilecek fiat haddi layık goriildüğii takdirde ~aat iiçtc ihal~,..j icra kıh 
nacn~mdan maa nakliye itaya talip olanların te,ıninatlarilc lstanbul 
Evkaf ıfoirc>.sindr. Diyaıw1 işleri leva1Jm müdürliiğüııe müracaatları. 

, jl hdurralımıun ·fendinin Alınıf'I 'e 
I;"- Hu ııii cfeıulilerle §8} iao ve ımişte· 
rckcn nmtaearrıf oJrlukları Fmdıkbdn 
hacı n~ct:p mahallesiııdtı >aAhnne wka· 
fonda atik \C ı:cdiı l numaralı hane ~u· 
) uun ir.al~i 2ımnuttla ihnlci e\ eli) esi 
n1:ticesinde bin lira bedel ile talibi uh· 
desinde ihaJei e\elİ)W icra lı ılınml§fır. 
Mezkur hane iki oolulıten ibaret oluıl 
i.!tiınle kapiNmJao giriJdilı.le ufak bir 
taşlık lıir ofa ik t cıda bir mll'tbah bir 
hdi mr ~mıç \C diğer kıııııu bit kapı· 
dını ı;iriMİkle küçuk bir ofa uııt katta 
iki utla Lir ııofa 'e tar:ıı;ap ve kapıyı 
lın, i ı,ir hap kargir hanenin 13. 8 · 92<) 
Salı ~iinü s.ıat onbcşıe ih:ılci liatiycsiııiıı 

iı·r:ıM nıuknrrer olmakla talip olnnların 

ve fazla. m:ıliım:ıt nlmıık isk')Clllcrin 
kıymeti mııh:ınımcneıoi ol. n lıin altı yü2 
st>k en liranı ı yuzde onu niııwıinde pey 
ak~aeiııi mıı lnslıilıen l~ik tıış ulh icrn· 
ııın miırnı·nnıları ilin olunur. 

} tılanbul lıt>Şinei icrn memllrfnğundan : 
lfon tfo~n cl"endiye 5,000 lim 'fenne

f;e borçlu Mustafa Zeki M)İn uhdei la· 
sarrufıınıla lıalunan Aydın \apurıuıun 
ılôrttc ü'ü ve hem Jı&mulc ~c )olcu nak· 
Üne musait 200 lon hn,.mi iırtiabieinde ve 
iı;inde 600 beygir ku\ \etinde 'bir adet 
ı rpıl makine \'(" lıir J...ampa\On kaı.ım ve 
bir mü~ıaıncl uıis ı;ifı ıli.irhunii adınir al· 
tı ılcıniri maıı 13 tll'ıııir tİnriri l grh-a· 
fi~ka mataforım l ırı;nı iki vinç maa la· 
kım tfıril!İ üç ve di1.1eri iki çift <'.an kur· 
t.,rnn anda! 131 can kur1aran yelek l 
rodalılc halat 2 otuz kulaç tulünde lif ha· 
la1 bir adet barometre l ltrmometrc 
lparckcte maa talum 30 muhıclff harita 
bir dunr &aah 30 muhtelif aııahlar 2 
~r.ne bic pafta takımı maa lılanr.z 
4 ~);.iç ve aüngü gelberi ~ tırma\: ~e 

atq köreti ve 48 battaniye 19 )Organ 
51 çaroaf 30 yaetık yüzü iki sofra drttlsü 
2 kadife masa örtüaü 10 be)aZ kanepe 
tirtüaü muhtelif ve mütMddi1 çatal blpk 
ve bt* tahle :kadeh ve tıeacere cepei 
tava 30 yatıık 8 kadife ı;alon takımı 12 
ııandelye bir konsol maa ayna ve sair 
~iyle Aydın npurunun döı11e uç 
hissesinin furuhtuna karar 1erilmiı 'e 
ikinci müzayedl.'!İ Ağwtmıuo döıdilncu 
pazar güııil saat oddan on ikiye kadar 
Sirkeci ruaWDal daireai uuünde baAfı 
bulunacak mezlu)r vapurun içinde icra 
edileceAindco talip oWılano yevm 
ve uatı mezkQrda vapurda hazır buluna· 
cakame.muru Halil Rıfat beye 1200 lira 
'lM'] ak~eıyla muraoaat eylemeleri lllıı 
olunur. 

E UHJ tııılh ıııahk~ıııı iııdcıı: '.,'ekil 'I'& 
~ rıi)an }~uzanı Efı.:rıdiniıı Eyiplc duk· 

ıiıecilerde 48 No. rnuıede mukime Hcfi· 
la ba111m aleyhine ikame eylediği 273 
liralık alar.a ı.lava.ııı bakk ıııda i tiluıal 
eylediği 20 haziran 9'29 tarih ve 53 No. 
fıt..nıi tıiir.ıııi)ııyi herayı teldi~ mumailey· 
banın mareı.ııikir ikanldgahma fi!Önderil· 
.W: ise de bıılunam.'ldığıodan bill tebliğ 
iade lıılınııli§ ve wab1'emr<ıe dahi ila· 
neıı tcbli:gaı icrwn:l ·karar verilmiş ()}. 
makla ber mucibi karıır ı:n:ıhkeme teh-
i~ mal:ıwwı knim oJınak iUerc ilAnı 

ke) fıyrı olunur. 

J stanlıul altıorı hukuk nıalık.cınesin· 
den : Maılaııı fürpulıi taralıııdau Ka· 

dıho)lııııle ::io)ıtli ~qnw caddesinde 
'o. 222 diıkkiııda mukını kocası fArda· 

1.-azı Bod~yan er. aleyhine ikame eyle· 
dii;i bo"ma Ja,as.ıuın ıs· 7 • 929 ta· 
rilıli celsesinde ilanen lt'bligaıa rağmen 

ll!h ikııt hiıkimi huı.urunda iııbatı vurul 
etmedif;iodcn 1 iıtaleıı hukuk U"'uli mu· 
hakcmeleri kanunuoUD 39H inci madde
si mucibince gi)a!Jen oıuhakt'mruıi ic:m
rasıwı karar .~eriJq \e )C\m tahkikat 
12 · cylul • 929 tarihine müsadif per· 
şembc ~ıwü saat i4 de talik kılınmıv 
cılmal. lo usuJın 401 inci m!l(lclc.si ınm i· 
biııt.c ılanen ıeblig (ılunur. 

8 cı;ıklll.1' ikind sulh hukuk lıakinılı • 
~inden: Haıuide Jl.ıııın Şerifo, Hatice, 

!>aiwe, .Falına, Ach i).C Jıammlarlıı ~vian 
muta .. arrıf olduğu Kahaıaşıa Jıace haıuıı 
ımalıallceinde gumÜ§ euyu cadde!inde bir 
tarafı Cc-mil pap vttaıdt'ri akan bir 
larafı kupdiye \"e ~ odat.n l!()ka1darile 
Emet H. hanui •c hanın Haean Ef. ve 
Stdıka H. banderi b.hçetıi \e hazan 
Emdi H. ..e Swı B. hane '\°e lıahç • 
~e tarafı rabii tariki Anı ile mahdut atik 
31-31 cedit 3.5-37 numaralı \e tahminen 
1412 r.ira arsadan ibaret ma dilklron 
harem \C eetımlığı muhtevi konak şuyıı· 
un izalesi zımnında icra kanununa te\'· 
fıkarı <İlıalci cvcliye muzayed~i netice
Binde 4000 clort bin füa bedel ile ıu'lbi 
uhtesinc ihnlei eveliyetıi icra kılınmı!i ve 
tanhi ilandan ıtibtıren 15 gün onra yani6 
&gllfilts 929 tarihine musadif olan " lı 
~nu ~aııl on Ue!itC ihalei kntı}e"inin 
ıcıa mukarrer olduğundan talip olruı. 
Jnrın ve fnzln nıııliimaı almak i teHnlrrin 
kıymeti muhaınmene ı oları 8000 eku: 
bin fünnm }uzd onu n' lıetinde pey 
akça!mı ıniı.'!11 hıl n Bqıkta§ r.ulh 
krnuna mıımı nalla rul n olunur. 

.......................... 
ABONE 

ve ilün tarifesi 

Abone ücretleri 
tiç •) hd. Altı tıJ ltk Senelik 

Dahil: 5 9 1? füo 
Hariç için: 9 16 33 
AdrM t .. b<lılı için ıs kuruo (l(lnde

rilmeli. 

illin llcrelleri 
Tek ~uıumla P&ntımi 

Altına l fada 25 lıum1 

He~inei 50 
Dordllncıl 80 
oçnnclı 120 
lk inci 200 

IJaııloın ve "' ·"'wsatı Mnliye ilinlan 
hu ıı i tarif..1e tabidir. Ticaret ınud· 
tlrİJ etinin, irl<t.tleriu taacili h:ıkkınd· 

aki il.fuılarile kfıtihi adılliklcr ve ııno
rıinı ~irkttler ilanlllrı. f ntimi oltn 

lluruotur .. Devair ve müell8eMtı ree
mi3 e illnlan, 'J\Jrk mektepltti •e Mart 

mllotccire ıllıılin eaıııimi 
kuru§lur. 

) stanlıııl İcra ıııdnıı: l'olivyos efen· 
rfi ,.,. Zt'\ ı·r~i Phırııi hanımın 

Hristo efendiden bor..ç aldıkları •ekiıı 
} iız linys muknhil merhun Bliyuk· 
adada Halıri)e soka~ında 5 numa· 
rah bir lmp hane hirind ihale.si ya· 
p lmak uzre otuz glın miizayedcyc 
konulınu§lur. 

Hududu katına rnanyohaııe&İ n 
ahara ait arsa vt: Çınar ve Bahriye 
ısokaklarilc nıahdutıur. Me88huı : 
Altını~ altı ar~m terlıiiodedir. Müt
temilitı: Hane ki~gir ve uç kattan 
ibaret otuıl zemini çini bir antre, 
altı oda, iki eofa, hir mutbab, bir 
sahrmç, iki hela, iki eabit dolap, 
bir bodrum kömiirllik, üzeri orlUJü 
tanlan ve lıir 8rnlık olup eephede 
bii) ük hir şıhneş ve balkon Çınar 
sokefıı tnrafındıuı da ikj lınlkonu 
\'tırdı r. Hane ) eniılir. Artııki Miııae· 
) aıı cfem'li kiraf'tdır. Fazla malumat 
929 - 4032 dos) adadır. TaliplerıD 
kı} meli ınulnınımiııesi o]nıı be§ bin 
liranın ) uzdc 01111 nısbcıırıde pey 
ak~ ini lt_-slimı 'ezııc cımcJcn V• 

3J Aı.:u tos 929 ınrilıırıde ııaat 011 

altı a kadar lıirinci ıhaJe::;i -,apllat·a· 
ğı ilan olııııur. 

B 
~ıkı.ıış ııulh ıı:rııınıı<lnn: Yako Pn!!U. 
lıılis Ff.ııııı 1 ıııııtıul ı mvalı mctrllkc> 

nıııdıırı)cll ıle ı;aHan ıııuıoıs:ıı nt o'ılıiğıı 

Ht•şıt.ıaşta ınıaııı ı.nJc oluığımla ccJıı 61 
,._., b.1 ııuıııa nılarln nıurab.l.ııııı H talıtınJa 
ı5tor kepcnkJi lıir hap duk klıı vı: IJud. 
ı uuı kaııııda lıir eof n 'ç lıu \iıııııa,ırlıaııe 
\C dort kömürluk ,~ bir Mrnıç ve ~
m&§lrhane derununda demir kollu ı• 
mba ve çam ır vıli.a~ nabtut< f~ 
yatak ve "'U ı ıtmıt~ mab u ~bit bir 
kazan v birinci luıUaki daittl!l t~ i;;da 
lnr mutbah bir hela vt' bir ı9öfa Wı n1ni 
tanı mimaride d rı.. lııtU•n ihe;d W! iilC 

katta tunn ara ında IJ Jolaplı bn ~ını 
arzında ''t on u' adım tu1undf' ve doru· 
nunda altı ıığacı muhıe,•ı bıihçeyı şamıl 1 
kfırgir apartımım izalei "ııy\ıu Yımfrıridiı 
ı .. mdıdcn icra kıhnan nıuzaycdlı ırntı~· 
sinde nltı bin liradan fazlaya tıılıp ırnhnr 
eımcmesinc mebni temdideo un b ı;tın 
mil ;d tlc tıokrnr ihnl<'ı kat'ıyeQı ~ımnında 
muııı)e<lc)t' \a edılmış ~ ıı..g.c~) fa. 

rihinr mueaılif olan panır gflnu t nt oıı 
bt'ste ibcıleı kat ı~ " ııın İc'rn ı mukarrer 
olmakla ıalıp olaıılarm H~ f zla m:ıl~mat 
nlı ı k ı le\ t>nl rın ki\ mrıı rııulıamnıt:nc ı 
olan on 1 ır lıın yur lırauın ıı mı 

ı bet nJ ı nı...~a ııı nııll'ta lııl ı ~ 
ıkt~ h ı ra ıw ıı ıır ı 1 rı ılln 

cıl ımır 

netrecteccktır. 



~1. M. \. tarafından icra kılınmakta olan kamyon müsabakasına iştirak eylemiş olan Mersedes-Benz markalı iki adet büyük 
kuçu k kaınyonlar11nızdan her ikisinin ve yahut yalniz birisinin yolda biiyük arızalar gösterıııeleri yüzünden ·nıüsabakaya de' adl 
edeıııenıekte oldukları hakkında bir takun hizinı zararımızı arzu eden ınenfaattar kimseler tarafından işaatta bulunulduğu nıee' 

olınaktadır. muu nıuz 
Buna mukabil her iki adet Mersedes-Benz kamyoniarınıız ise, umum 

0lunan vezaifi bihakkın ifa eyleıuekte 
dünyaca ınaruf olan nam 

oldukları sal>it l)]duğun<lan, 
ve şöhretleriyle ınütenasip 

bir surette kendi"lerine tevdi kaın yoııları ınız hakkında ~ 
gibi yalan işaatta hui unanlar için ınahkenıei aidesine müracaat edeceğiınizi beyan eyleriz. Mersedcs -Beıız f ahrikasının 

uınunı Tiırkiye vekili unıuıııisi. 
--------~---

Asl<eri· müna· 
kasa ilBnlari: 

~~~~~~~--~~---~~~~-----,.......,.~..;.__~~~~-..,. -~~~---....._------.---~------.-----...._---~~---_._~---~·------.........:t 

-~~~tt-~-ı~wıır~~:t-~~*-== 
' v~~nN<CI BDYCK 

-·-·····,.···············-·--·-·-·---······ı . f F s.ndıklıda M. M. vekaleti satınnhna j 
Tcayy©ırr<e püyangosu 

Istanbul ithalat güm 
rüğü müdürlüğünde 

~~ ..... ~~~~~~:ı.~~-~~~~·······~······~ 
Kuru ot ıhıılesi 1 . ağust~. 929 rer~~1he glinli ı;aat 5,:m d.ı 
Arpa • 4 pazar 
Saman 5 paiarte.;,i 

lııııir ve cıvıırınd.ıkı kıtaat lıap·ıınatırıın il t yııoı ola~1 Kuı.ı ot , aı pa , 6amaıı, 
ayn a)Tı şartnamelerle ve kapalı urfla münakasaya konmuştur. ihaleleri }'<>karıda 
füib tarih ve saatlıırda lı:mirde krşlııda müstıthkem ıne\ki satın alma konıısyonunda 
~tır. Taliplerin prtti"llmeyi görmek için komis.yonunıuıa ve muoakuaya işti· 
Nk etmek için de Izmirde mezln1r komisyona milracaatları • 

(• ·:· 
Depo adet lbalesı · (,unu uaatı 

4 3. ağustos • 929 cumartesi 10 
~ 4 • 929 pazar 10 
3 5 9'2<) 11a7.artesi lO 

·4 6 929 ealı rn 

... 

.--en üç depo İD§llSl kapalı zarf usutile mlınııkıısava konulmu~tur. IhalcJeai )Oka· 
ada "8t1h tarih ve günlerde ve saatin"• yapılacaktır . Kı:şfi ŞMlliti fcnniyc:sin1 ve 
proje8mi görmek üuc her gun Aakara merkez ıSa. Al. Komisyonuna miıracaatlan 
miıı~kaıyıya i~irük için de vakti mlUl)Yt:nırıdcıı C\'Vel te'ıninnt H' teklif mektuplarını 
makbuı mukabilinde komis~onu ıne:!kür riyasetino vermeleri. 

..... .t.. • •• ,. .. . 
Saray lt{;y ıhalesi lS n{\ıısto reat 15 tc 
Denizli ı.t 

l parta 15 
Burdur 17 
Tef!cmıi 18 

• 1\ııınlya 19 
) ol.nnda gu ıcrilen mahallerdeki 'kıtaııtın ha} vanııtı ihtiyarı olan kuru ot 

kapalı 1.arfla muııııka'3<1ya konu u~tıır. lhalelerı )Ol-. anda hi11lltırıı <la go•terilcn tarih 
ve 5t\!1tlerde lsparıada nıokeri ıınrııı nlnıa komi )onunlla upı'ntakt•r. Tal pferin şart 
nam(' urctll'rinı li.omsıonıımuz<la gornıelrri \~ teklifnamell'rini J~pnrtadaki ıııezkür 
komı yon '\ rnwlcrı. 

A rl\ iu lıuduı tahuıu ıl.tı\acı o!an sıjf r f'lı: erimi~ ııadc Hı,;ı, lml~ur, arpa, un, 
odun. k:ıp:ı!ı 1.arfüı ınun.ı.ku a).ı kunnıu':tur. ilıalt>Si 28 • t<'ıııınuz • 929 tımhiııde 

pn1.ar ~iıııiı sa<ıt 14 le art\.İr d,. a~keri 11111 alma konıi~yonundıı y.ıpılnc:ık!ır. Tnliıı· 
ferin ıırt\ indı"ki ımzkür ~c.ırıi~yuııa ıııural'ltııllnrı. 

Daııra ve çulıalınnedekı k ta:ıl hapnnııtı ilııi,·al'I o!nıı kuru ot kupalı ı.arfla H~ 

A)rl :ı)rı ş.ırtrınrnclerle ırıurıııkasu)a korııııu Itır. llıalt'leri 29· tı•ınıııuz-929pawrlesı 
gunü sa:ıl 14 le hnıittr 4. kerı atın ıılııı.ı konıb\Oııuııd:ı )'1pıl:ıc:ıktır, 1nliplrrin 
tartnınne suretini gbnnek \ızre koıni.3,otıuınuzn \e ınunııka~)a İ•tırak için de hınit· 
teki meıklir konıı.srnna ınuracaatları . 

A f~oıtdakı kıtlltltın ıbtiyacı olan Un kapalı 1.artla ınlıııllknım\a konmu~tur. ihalesi 
7-ağustos· l 929 günü &ı.ıı,t l ' tc Af) onda a~kerı satın alma kom is) onumu1.da a· 

pılac.aktır. Taliplerın şartname uretirıı komı yonnmzda gormderi ve tckllfııaınelerini 
tcmi11ııtlarile berııber \f} ondaki mezkfır komi \ona 'ermell'ri. 

A f)ondıı bulunankıtaat \'C lnüe e;ınt lıaH ıınııtı ihti) acı <ilıuı arpa . kapalı ı.arflıı 
mıınakasn}a konmuştur. ihalesi 28 · Tommuz · 929 pazar gunu saat 15 le Af· 

yonda askeri satın alma komi~ooun le yapılaraktır. ~rtnaıııe iııı görınr,k İ:ılc)~n· 

)erin konıisyonumıım ve teklifnamekrioi vennPk i leyerıleriıı Af, ~ıııdaki ml'ıkür ko
.uıiıı'{(ı.ıa ınuraca:ıılıırı. 

390 adet ıı: ve dış l\liı.:IC'n kable marka otomolııl \l' kıım)onet la. tıkleri knpalı 
zaıf!a munııkn.'ia)a J.;oımııı~tur. Ibale gtmu 14 · 8 · 929 çarşamba saat 15 dir. 

Talip!criıı ,:ırtnnnı~ini gormek iızere her giiıı \'C ınunekıı..<ı:ı\a i tinık r.drqeklt·rin 
o .gyıı o eııattcn en rl teklifnaınderini makbuz mukabilinde merkez fBJın alma ko
mi H•nııııo lt'\dı c ~kınrle.i 

A '· rı ıhth ı içırı rkli ıı.ucrlııtc AHrİ ıııarka dort adet La ı.ul .aleni ınuna· 
l•ıli'lll\il konmuştur. lhale:;ı .:'>·lt'll.lllUZ·929 J 87.arteSl uiınu :ııat l lje komİ.:ı)O

nunı\ı · la } llf'llnc:ıt, ıır. Talıplcrırı şurtıı.ıme almak 'c ~fi, liııi gtıın1ek iızre her gun 
geltbt•!t•ri 'e ılıal'" f! ıııundt tt•mıııatlarıle konu 'on umura ırıuraeaathrı. 

A 'eri ıbthıı ı ı~ııı ikı \UZ gt'Hm nal, 12000 aclt>t nnh. l50a1t't rnlar. 150 ndet 
' ı 1ar apı, 80 ndet twlleınr. 120 ser adet gdın· kıı~ı 'ı• tımar fırcası nll'ni 

ııur•tıı• munal.as:ı\a konmu.tur. Uıa'c'i lJ · agu<t6 • 929 •alı. ~unu saat 1 ı il' ko· 
ını onunıuzda )apılacaktır. Ta iplerın sartııanı<' ırMirıi komi•\ orıuınuı:dırn 11lmn• 
Jarı 'e artnamedek i tarzda ıcıııın:ıtlarıle konıı \ oıııııııuı·a ınııraraatları. 

A .$i>l'rİ ılıthaı:ı için uuııJuoe,ı .,eı.ılıil<' 100 tanı- aı ,,a toııtnsı, :10 tane mahruti 
'.,. lıı· \e 400 tantı matara l\apalı 7..arflıı ıııunohn•,ı)aa koıırııu'>ttır. 1hale~ı 28 • 

Temmuı. 929 Paı:ır günü sa:ıı 11 t • konu \oııuınn:r. in )ıtpılaraktır. Şartııaıııelderiııi 
alma~ ye ounıunclerinı gorınt'k i°'te) enlerin her gun .,e teklifname vermek lc:te) en· 
!erin ihale g~ınundc konıis)oııuınuıa muracaaıları. 

A keri ıhtiyacı iı;in numuneleri \eçhili' şartnamr inde )ttzılı rnıkıarda La kır ) e· 
mek bl\kracı, kazan, kıırınaııa, ke\glr, saph ta , kepçe, suzgeç '.\C saire 

aleni mıinakaıta uretile alınacaktır. lhalı• i 30 • Temmuz • 929 !Salı giiııü ~anı 14 
te komisyonumuzda )llptlacaktrr. 1alip!l'rin şartname alınak \e uunınnelerinı görmek 
üzre her gun gelmeleri ,.e ihale gununde tcminntlarile muracaatları. 

ı znıirde bulunan Tanare kııaatmın ilıthacı olan ekmek kapalı zarf usulile nılına. 
kııYya konmu~tur. ihalesi 3-a~ustos cumartesi guııir saat 15.30 da Jzmirde kışlada 

Mustahkcm me\ki Sa. Al. komisyonunda )8pılacaktır. Şartname suretini görmek 
için komisyonumuza 'e mi.ınakasaya iştirak için de nı ·zkOr komi ) ona miiracaatları. 

A dana merkezile dörtyol, Mcraş, Mersin ve lslahhede bulunan kıtaat hayvanatı 
ıhtiyarı olan Kuru ot kapalı zarf usulile münakasaya konmuş idi ve ihaleai 20 · 

6 . 929 tarihinde ilan eililnıiş rdi' talip zuhur Plınediğiııden Temmuzun 28 inci 
Pııznr guııu saııt lo da İt'rıı edilt'et•ktir ~crııitioi anlurırak ıızre her giiıı ve ıııil

rnkıuaya i~tirak etmek iste\enlerin vııkti ıııııapeıııııde teminatlarile Adanada ac;keri 
ııatııı alına komıınoo.ına uıuraı·asılerı. 

A Rkeri !htiyae; için 29-7-929 ı•at.arlesi gıınıı <Jaat 15 le sek~ kalem ambalaj mal. 
z"ııı~ J1217.t.rlıkla alınacaktır. Talıplerın ı;;arıııaıne ve numunelerini komisyonu 

nıu:r.ıfa görmeleri H! ihale saatinde §arlrıanıede yazılı oldu~ıı gibi ıemi11atlarile ko
uıiııyo:ıııııııııa muracııatları. 

O rdu iı;in 270 llı•:e aoba pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 28-7-9'l.9 ;;paıar günü ... ı 
15 te )apı!acılktır. Taliplerin 'llekil vr şartnamesini komisyooumuıda görmeleri 

ve ilıale ı;unün .. e ıe •• ;naılarilt- Fındıklıda komisyonumuza gelmeleri. 

A skeri ihti)MCI için30 · 7 929 Salı gümı ~at 15 te 5 kalem rontgeu ı.nalzenıe· 
i pıu.athkla alırı!acaktır. ıt'aiipleriıı. şartn•m~yi kon"5\1>11U111Uı.da gor.ıneleri v~ 

ıib&lc s.autiude prtnaıpede vazılr oluuğu ~ibi te'mioatlarile ~omis}onuıııu.~ n\uC'a· 
çaatlrn. \ 

M arı a 'C cİ\nrr, Meoemeıı,, Kırl.:agaç ve kasabadaki kııaatın ilıli)acı olan· sığır 
PIİ kopalı l!rfla miir.al.o .. uya konmuştur. ihaleleri 15 · Ağustos • 929 Perşembe 

gu.ı,ı aat 12 tf,. ~laııi~da askeri satın alma korııİS)oııuııda )apılacak.tır. 'J'aliplrrin 
prtıııınıc s.ırrıirıi bınis)onumuıda gurmcleri ve teklifnameleriııi teminatlarile be· 
ralıer Mnıı: ııdııl..ı ml'Zkfir komİS}Oll& venııelcri. 

E,,, lıızizdek: kıtaatııı ihlı) a< ı olan odun ınunakaııa 111111 gOl'uleıı lüzum i.izerine 3-ağııs
to .929 rıım3ıte·i guııu aat 16 )8 talik eJildıgi ilan olunur. 

T c .. l lıudıııııı 
0

ifa cdeıni)en muteahhıt nam v<: hesabına topcu k taatı için tekil ,.e 
numune!,.ri ı;,ıLi k rk tane plan tahtası pazarlıkla alıııacakıır. ihale i 29.ıcınınuz· 

9'l'> pr.z.:ırte : ~un~ı ;;ast 16 da komisy<>nıımuıda yapılacaktır. Talıplerin elıl ve 
nuınur.elcrin i ,:orrıH~k ıııre koınis}onı.muza ıniıracaatları ve pamrlrğa i~tır. k etmek 
İ"l"'/tııı1 •r.ıı ıJ., ıl.al" gün 'e saatinde teıııinntlarıle herı:Ler konıı-;) omıınuzda halır 
huL.ı. •ıı-la:-ı. 

O nlıı ı:.tıJacı içın 27 • 7 • 92} Cumarte5i gürıu saat 15 te 150 r.ıotu mavi 300 
ı· ,,.re ll\Cİ\ert 1 "{l metre ~ri çuha ile ayni gundc ııaat 15.M da 500000 ferrne-

p p ı '\ lıld• •l ınac:tl..tır. TaHpJerin şartname ve numunelerini ı;ormek wırt' kouıis· 
onı ııı ı · • ·utl..r ı \ c ı!ıale saatıoda tart namede yuılı olduğu f;ibi temiııaılarile 

il 

1. el KEŞiDE: 11 A<:iLJSTOSTADIR. 

BCJVCK iKBAMiVE: 
309000 Liradır 

AVRICA: 

18.000 
15.000 
12.00Ö 
1 o.ooourahk ikramiyeler ve 

1 O.OOOliralık mükafat 

Bu keşidede cem'an '3,900,, 

-...-..... ··-·····-... ·····.-···-······--······ İ Bakır köyf.nde b11rut fabrikalarında imaltı har hl ;e i 
J ~ l@tarnbul satnıalma komisyonundan: 4Qt İ 
.__._. ........... .-..... __ · .. ·-······-· .. ._.· S an:ıtlar ın ktelıi için 50J ı:.eki OJun nıü.tkasııyıı konulmu.tur. lhaol 81-,nığinao• 

92) p.u.ı.r günü sail 15 te icra kılım ·sktır. lıayıı tıı!ip olanların teıninııtlariyle 
mur.aeuı ları. 

Muhafız bolii;;ii için 70) kiio Sade )~t \e 32) f>t•l.,;i Odun mırııaklsaya konul· 
nıu~tur; 1 haleh•.ri B) rı a) rı 'c 18 · A~u tos . 929 Pazar gunıı ~al H dl' icrıı 

kıtınaraktır. ltıı)a tnlip olanların mczklır güıı ve saatta komisyonda lııılır bulun· 
ıııalıırı. 

15-7 -929 Pazıırtcsı gı.... l palı mrfla ııuıba)ruı e<lilt reği evvelce ıliin c.dilruı~ 
olan 6166 ton l..i'ı\cmariıı, 192 ton dôli.iıın koku ve 137,5 ton gu 

koku 5-8-9.::;9 pazarlı" i giinii saat 14 it' pazarlılrla ıılınacal,tır. Şartııanll'sıni ~onııek 
i le) enlerin koıniS)Oııumuza miirııcaatları • \'t: pıtt.arl ğu i!itİrak ctnı~k iste)cnlerin 
tenıinııtlari}'le mczl, lır giın ve saııtte Ani, orada merkez satın alına komis) onuna 
miıracaaıları. 

3800 metre ıııukihı kereı;te muba)08Sl kapalı zarna Dllllll\kasa}a konmuştur. 
ihalesi 2~ • 8 • 929 cumartesi gunu 5aat 14 te Aııkarada mt'rbez satın 

alma komi }Onunda icra kılınacaktır. itaya talip olaıı'anlann teıninatlıırını ha\İ 
mülıurlü mektuplarım yevıniı mııa>~eniııde ihale saatındnn e\Vt:l mezklir komi )O

na tevdi -e)lemrfori \e şartname ini gurmek isteyenlerin· de her gün komis)onumuıa 
ın ura ca ı:llarr. 

!;ııııı:\ıı 

h:ilo 
(ıO(l()o : 

110000 : 
70000 : 
4000: 
4000: 
:moo: 

50000 : 
MOO: 
600): 

40000: 
j;;o() : 

llııılıİ) e l\tekte jı;iıı ) 
Sıl\ari • • ) Bir !}:lrtııamPde 
'J opcu ı akıiye mcktelıi iı-iıı ) 
Giıllurne He ı:ıncsi iı;irı 
Maht·pe lise i 
llnlıcı oğlu lı•e , • 
Topru ntı~ nı•ktchı \r ()l~iı ıalıııru 
1'ıhLı) t• n~k •ri l\lrktchi i~ rn 
lln)dıır JXlŞa lla tanesi için 
l\leltı1ıe 11i)'a<lc alış Mt>ktcbi ıçin 
Kuleli lısesi ve orta Mt'ktep • 

içın 

) 

~ 
) 

) 

~ Bir ı:;ırtııaıııede 
) 

)Jır .ırtnumcde 

Ballıda rııiktarlarile malıallt·ri \ e sartıtaınelt>re sureti teklifi ınulıarrt'r 357500 
kilo ~aman kııpalı zarfla ve iıç şnrtnaıııcdı• olarak satın alınacııktır . Mıııınkıtsııları 
18 ağıı~to<ı-929 pazar gırrıu aut l 4,:lO da lı;tııı11Aıl;a 1 !aı lıi)e m"ktcbi } eın kJuınder'i 
imüııcleki münakasa mahallinde icra kılırıucaktır . J ııliplcriıı şarınımıelcri yeçlıile 
hazırlayacakları teklif mektuplarını l'lltıli 01\lıtJ rnc in · kııdar miiselsel numaralı 
ilııuılıcr mukohilindı- nıeıkfır kom İS) on rİ} asdıtıc vermeleri ilan olunur. 
A kf'rİ ıııektı•pler için 20001.:ılo Çay kopalı zarf auretile sııtırı nlıııacaktır. l\1una· 

ka•a'<ı l·agu,.toıı·929 perşenlw gıınu saat l~O da Harlıİ) c Mektebi yemekhane· 
lerı oııundeki ıııunaka::>a malıallinıle İr'ra kılınııeiktır. Taliplcriıı şartnumc:ıi İ<;İn ko· 

lJ: nı•.ıska yüzlü takım 

tJ ,, ,, 
Ha~ır (.ırnıe 

" 
" " " 
" .. " ,, ,, " 

Tahta üstlü takırıı-

,, ,, " 
Hasır · örme snndalye 
Döner koltuk 
Etejer 
Sehpa 
V:alun-uvar 
Havluluk 
Sehpa 

Koltuk 

2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 

andatya 

l'J. 
14 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Kan• 
l 
1 .. 

l 

l 
l 
l 

Şan~ 

adet 
12 
24 
24 
24 
6 

10 
9 

Balada ciıısleri muharrer mobilyanın toptan 'S!:ltılmasın..:_ıı 
naz:ır ile bunl(lr takım salllacalüır. Ve Lir takımı haugi rnü§t 
uhdesinde tc'krarrur ederse miişteri masarifi kendisine ait olm 
üzere o takımı gümrük dahilinde ve heyet huzurunda Lehemehal t 
tırmağa mcdmr<lur.27-7 929 tarihine mü:mdif çerşanba günü btan 
ithalat gomrüğii satJ;? anbannda ilınlei katiye-.i icra edileceği il 
olunur. 

Istanbul ınüddei 
. umumiliğinde 

~00 k~o lnek sütü mu·· nakasası . 
22500 kase Yoğurt • 
İstanbul umunft Hapishane ve tevkifhane hastah~nesi ilıt:yacı i~ 

tarihi ihaleden itibaren 31 mayıs 930 tarihine kadar lizır.ı gelen 
nen 4800 kilo inek sü~ie 22500 kase yoğtırdun münakasa suretile m 
bayaaaı mukar-er bulunduğundan talip olanların ,bu baptaki şartnaın 
terini tetkik etmek üz.re Cumadan mada her gün fstanbul adliye levazı 
müdıriyetine ve tarihi ihaelesi olan 8 Ajust06 929 perşenbe günü 
saat beşte defterdarlıkta umuru hukukiye müdiriyeti nezdinde ınüteşe 
mübayaat komisyonuna mü .. acaat eylemeleri ve taliplerin ticaret odası 
mukayyet olmaları lüzumu ilin olunur. 

Istanbul müddei 
umumiliğiı 

.... 

2700 kilo l(oyun f2ti m1inakasası . 
Istanbl umumi Hapıshanc ve tevkifhane hastanesi ihtiyacı için tarl 

ihaleden itibaren 31 mayıs 930 tarihine kadar lazım ğelen 2700 kilo 
yun etinin mücakasa .suretile mübayaası mukarer bulunduğuna ta 
olanların bıı baptaki şartnameleri tetkik etmek üzere cumadan ma 
her gün lstnbul Adliye levazım müdiriyctine ve tarihi ihalesi olan 
Ağustos. 929 perşenbe günü de saat beşte defterdarlıkta umuru hu 
kiye nezdinJe miıte'iekkil mübayaat komisyonuna müracaat eylemel 
ve taliplerin ticaret odasına mukayyet olmaları lüzumu ilan olunur. 

1 taıılntl sıhhi ınucs:,eselcc ıuiibm.l) at 
koın İs) onl'ı ri~ a"5~ti nde 

Heybeliadada kain verem Sanatoryomunda iki pavyona ynpılac 
Kalörifer tertibntile bir 'pavyonda ikmali nevakıs inşaabn tanzim edi: 
oıbaptaki şartname ve keşifamesi veçhile ve 10 Ağustos 929 cumart 
güniı saat 15 tc ihalesi icra edilmek üzre kapalı zarf usulile müna 
saya konmuştur. Bu baptaki şarthameleri görmek ve fazla iz.ahat 
amk isteyenlerin mezkür komisyona müracatları ilin olunur. 

nıİS)Oııumuza miiracaııtları '<' İ;r1irnk için dfi: şnrtnııınc.'!İ \cçbile hazırla)acakları I 'fi 
teklif mektuplarım ilnıaher mııkaLiliııde \8gjl(\idİ lDllB)}f'llr,.,ine kııdar kumi•)Oll 1 D •ctı .. n 
ri)a etine \ermeleri ilan olunur. aru unu ... -·········-·······._ ............................ _ .. . 
L~~~~-~--~~!~':1~!~~!?-:~.~~~~~?.~~~:~~ Emanetinden. 

Giimiiş suyu hastahanesi için 12000 k~Süt ve 8000 kilo yogurt aleni milna· 
kasa sııretile ııı.ııbapa edilecektir. ihale i 4 ağ119to 929 pamr giinii saat on bcşlt• 

)apılacaktrr. Taliplerin şartııaıııc~iıu gıırınl'kri 'c şartnamede )117.tlı olan şekilclekı 
te'mirıatlari)le koıııis;oııuıırnztla halır hulıırırııaları iliırı oluıııı~. 

Temmuzun yirmi yedinci Cumartesi günü terbiye müderrisi 
hakkı bey tarafından ~lahıyat fakültesi bir numaralı dershanesinde 
zim ve türk an'anesi hakkında saat on altıda umuma mahsus bir ko 
ferans verilecektir. K ılrult ihti)acı için 2790000 kilo eknıı'klik un kupalı zarf usuli)le nı{ırıakasaya 

konmuştur. ihale i 15·8-929 perf('nbe giınii saat oııLc~ıe )Bpılaı-aktır. Taliplerin Mıı!rla birinci clagr A. K. 
şartnamesini komisyonumuzdan almaları 'c ~namede )azılı oJan şrkildftki te'mi . u 
ııatlarile konıis)oııumuzdl\ hazır lııılunmalan ılan olunur. Kilo 

f ••Ô-,;;d~~:;k:;İ•;;d~··;;:A:·..:;;;;:ı..::;;~; ••ı ~;;;ekcti 2~~~ 
••••·--••••••••••••••••••••t.••••-••••• .. •--•••••• Sade yıırrı 6100 

E !kişehir kttaat lı~panatının ihti~~cı için bi~ ay urfıı~da paı.arhkla alıııa~ı ilMn Arpa 88270 
edilen arpa~a talıp nılıur ;tmedığındeu ;yt_!~ıderı Alem surette ~ 7.929 tarı~ınden \ u laf rıı8270 

itibaren 20 uiiJı ıııu(ldetfe ıfi\ırlhkasaya k<.fıulan~29-7 .. 92911azarteıı. saaU4 te ıılıale.ıt f . • • d 1 • •, J .tını-. 
ic a edilme{ füre Pf') ııaralan'fe kunırs_>vrıa mliracaıitları. , MuğJada huhman )trtnc.ı ağaıaynun 1 le:jnnı C\'\'e 7&7 

----------.;.....----.~-........ r---....,..---,.-----1 -30. eylul 930 tarihine !..adar bir ısenelik il.•iyacı bı.1mmı.1 cins 
miktarı yukarıda yazı~t dôrt -kalem erzak kanalı ;.. ırf u::-ulıı il~ l 

Hadıınköy Satın alma konıisyonundan: temmuz. 929 t_aritıi:1dt1_1 iıi:>,ıre!• nniı~a~as.ıya kımuın~~~tur 
Çatalcanın Hndırııköyündeki kıtaat için sa<le )B~ pazarlıkla alııı.acaklır. Pazarlığın 

ihalesi 29.'femmuz-929 tarihine ınüsadif pazartesi gimiı eaııt I 7 de Hadırnko) Satın 
alma komİS)Onunda )apılacaktır. Talipleriu ~dnaıııesini görmek içirı hf'r gun \C 

miınııka.aya iatirak edeceklerin de mua»eıı guııde komıS)Onumuu müraraatları. 

Hadımköy satınalma komisyonundan: 
Çntalcanın Hadımköyündeki kıtaat ve lıa}'vanatı için Mercimek, Sabun, 

yulaf, saman, buber pazarlıkla olınacaktır. Pazarlığın ilnılesi 31 Temmuz 
929 tarihine musadif Çarşamba gl.ıııii saat 14 · 14,30 · 15 · 15,30 · 16 da 
Hadımkoy satınalma komisyon~da yapılaca1r.:ttr. Taliplerin komisyonu· 

929 da ıJıınaJeı katı}•'::ıl )'8'ltlaea"tır talıp oJarıbrm sCr..tılı mı!atl~ 
üzre muğlada dağ ı·vası ıniihayaa H' ı .üıw.~a· J ko!lhİ)Orıuna J11ll 

caat ctnwleri ilan olunur ····-·····-······ ... ·-····· ... ········~ .... ··4· -~~· ..... f Deniz R~tınalnıa konıisycnLtnıl tn 
......................... _ ...... -···~··~~··._.. .... ~ .. ,.·~ 

30000 l\lcırc '.ıncr.:.aıı lıt·zi ~ apalı ınrf ıı ılı!· il :ıl"ı k tt°ıH· ·ı 27 !"ııı' l • 1 
•• ıu 11 ·~ 

2500 ~Jrtre \ t :ken lıe~; ~!u:lr.'...asai elen iye il· ~·; ıenımuı 1929 &> ~t 1.,,> 
Drııiz ku\\etlerı .an~:ır i.h~i)al:I i ;in }tı~arıt!:ı )ıı ·ıl, ,B•i. kalem ~y:ı .J.: :al .. 

mulı:ırrer gün s:ı~ tlh ı!-ıa •• ·!erı u~rn ed~lc ct·k:rr. Ş.arııı ı:ıt..er ııı ı,~ md.-: ı •?l" 
h~r tıiın \ermek ı;rt"y~nlrr... } erını ıh.ı!C'tl.. ıııuhurrt'r suatıa Kasmıpa;n< ıı 
~luıı:> alma ko::nİJ} orıu el ıniirı.cııaılan. 


