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Gyari mübadillere bonolar verilecel{. ve Yu
nan emlaki derhal müzayedeye çıl{.arılacal{.. 

aıır Teşırnınnevveo 

Her sene bir Teşrinievvel 
tarihinde iktisadi 

istiklal bayramı Yapılacaktır! 
Şeker ve pet

rol inhisarları 
lağvediliyor. 
Gümrüklerde 
yeni tarif enin 
tvtbiki için ha
zırlıklara ve 

teşkilata • 
yenı .. 

başlandı. iKTiSAT VEKb.ı MALiYE VEKiLi GÜMRÜKLER MO 
ŞAKIR Bey Ş0KR0 Bey IHSAN RfFAT e.; 

Yeni Türkiye, •iyaai latiklllinden l ıGmrGk tarife.ı dolav..alle inhiaular- tatbUdad b ı I" k ı 
tatbtk• ah d d bilfiil !'- • r- a un ara uııum a ma· •onra ı • a a a &Ati• dan bazılan da lltvedilmlt ve bun- d 

sadi latikl&line 1 Tetrinievvelde ka- lardan alınacak resim allkadar •tından bunlann.yakııa~a muanıel&b 
vuşmut bulunacaktır. maddelerin pmrük reaimlerine ilave rilauınata devredılecektir. 

Çünkü Lauaanne muahedesinin cdilmiıtir. BuNnıın mildiran ve memurları da 
gümrüklere alt bet aenelik müddet Ezcille bunlann batında şeker peyderpey maliye vekaletinde mü-
kaydı bundan iki ay evvel bitmittir. 2'AZ 2'elmektedir. E1asen bu inblsarl~r nasip mahallere nakledileceklerdir. 
• Yeni TOrk gümrük tarifesi tef- Lausanne ticaret mukavelesinin beş Yeni kümrük tarifesinin tatbiki 
tınievvelden itibaren tatbika bat- senelik mGaaadesizlitinden ve bunla. dolay11ile her sene 1 Tetrinievvl 
lanıyor. ~e bu . ıuretle Türkiye de nn imkinaızlıfından dolayı ihdas tes'it edilecek ve o gün Türkiyenin 
iktıaadı ııtiklilıne kavuşuyor. Yeni edilmişti. Yeni sr\lmrilk tarifesinin iktisadi istiklil günü olacaktır. 

Maonye Veknon Beynırn beyaunatı 

Gayrimübadillere süratle bonolar verilecek, 
yunan emlaki derhal müzayedeye çıkarılacak. 

~~yevm lzmirde bulunan Mali 
vekılı Saraç otlu Şilkrn 8 ye 
ı . . ey efendi 
zmır gaz:etelerıne nıubtellf 1 meae e-

ler hakkında beyanatta bulu k 
• .. 1 dl k' nara demı'l'cr r ı. 

"-Gayrimübadillerin takdiri kı
,ymet muamelelerinin tacili için ls
tanbuldaki komisyona li21m gelen 
talimat verilmittir. Aldığım ma)(i. 
mata göre bu muamele haylıca iler
lemiştir. Ga)rimübadillere ait em
valin kıymetl Jt.-1 yüzde 70 derecesi: 
nde takdiıtır ,ilince derhal ve bır 
ay zarfınbaı J>lliye vekaleti behem-
mehal kendiı~rinin bonolannı vere· 
cektir. Bu huıusta bütün tedbirler 
ahnmışbr. Bonoların tevzziini müte
akip te, •emt acmt, viliyct vilayet, 
Yunan emvali derhal müzayedeye 
vazedilecek , n gayrimübadillere 
dağıtılan bonolar bu müzayedelerde 
l\11.kit nıakarnına kabul edilecektir. 

Elde. "Uevcut Yunan emvali gayri-
milbadılletto haklannı k 1 k . artı ayaca 
mıktarda deilJdir Fakat b • u vatan-
daşlar ıenelerd-.ıberi ç k 

'ki . o ıstırap 
çekti erı ve 20 se1aeden beri hakla-
nndan mahrum kaldıldan . . h" 
1 • ıçın ıç 

o maz:aa, tevzıatta kendilerin h k 
!ar.anın yOzde elli miktarını v~rr!ek 
ıstıyoruz. Yunan emvali bu .. d 
elliye tekabül edemez:ae, hnır:z e 
kendi uhdesinde olan diğer em~~! 
de huna il&ve et mek suretlle yüıd 
elli dağıtmağa çalııacaktır. B k e 
• • d y u ış 
ıçın e unan emvalinin mü:ıayed 
ler'ne ~eheıı_ıehal başlanmış olaca;: 
knnnntındcyım. 

l)algalı borçlar 
-D lgalı bor lann mobiüıe edil

"'" i icin malam olan kl!nunun 

müddeti bitiyor. Binaenaleyh, bu 
ıur~.tle dalgalı borçların yekünu 
kat ı olarak tesbit edildikten son
ra, yine bu içtima devresinde çıka
~ılacak yeni bir kanunla bu borç-
~rın tesviye sureti tayin edilecek

:': . Bu cihet te bu suretle itmam 
i dılınce, ~aziden müdevver pürüzlü 
~~İm' ki.mıllen temizlenmiş ve hitam 

Uf o acakbr. 

19.!JO bütçesi 

t 
-d 19~0 senesi bütçesi hazırlanmak
a ır, ıkmal edılmek Ü'" d" B b"t h .. ere ır. u 
b~t çe .• emen hemen geçen sene 

ı çesının aynı olacakt 
E ır. 

aaslı tebeddülat yokt 6 .. • b" t • . ur. utçe-
yı ır eşnnısanide muti k B M 
Mecliıine tevdi edeceğiz. n • • 

Vergilere zam 
- Kat'iyen vergilerimiz istik

rar peyda etmiştir. Sabittir. Yeni 
vergi ihdası veya mevcutlara zam 
icrası mevıuubahs olamaz:. 

Bare11ı kan ı11uı 
- Barem kanununun küçük me

murları tatmin etmediğinden bah
sediliyor. Bunlar hakkında yeni 
çareler diişünülecek mi? 

- Hayır, memurlardan hiç bir 
kısmının tatmin edilmemiş olması 
meı'elesi yoktur. Biltiln memurlar
devlet bütçesinin müsaadesi nispe· 
tinde zam görmüşlerdir. Memur ma
•tlarına yeniden zam yapılması an
cak bütçe fazlasının tahakkukunda 
yeni bir kanunla yapılabilir. 

Memurlara yapılan zamlar, maaı
lı rından keallmekte olan versilerin 

kesilmemesi ve bütçenin fedakarlık
ları suretile tecelli etmiştir. Bunların 
yekfinu yedi buçuk milyon liradır. 
Bu rakam meumurlara yapılan zam-

mın ehemmiyetini gösterir. Memur· 
lann her biri, derecesine göre zam

dan istifade etmiştir. Bir kısmın zam 
görmediği iddiası varit olamaz. 

h1iisakkajat vergisi 
- Müsakkafat vargisinin tadili 

mea'elcsinde geçen sene de söyle
diğim gibi tahrirde sülüs nispetinde 
bir haksızlık varsa, mevcut olan 
kanun esasen bunun tadiline imkin 
vermektedir. Alakadarlar müracaat 
ederek haklarını isteyebilirler. 

Yu11an evlerindeki 
nıübadiller 

-Mübadilleri kendilerine mesken 
olarak teffiz edilen Yunan emvalinden 
çıkarmak doğru olamıyacaktır. Bu• 
nu nla beraber bu hususta verilmit 
b' k ır arar yoktur. Yunan emvali 
kanunen gayrimübadillerio hakkıdır. 
Ancak onların da hukuku mahfuz 
kalmak Gıere iakin daireai aynı 
kıymette emvali gayri mübadiller 
hesabına z· t b k . ıraa an a11na teshm 
ederse yalnız 'k .. ı ametgablara munha· 
ıır olmak üzere teffiz edilmiş Yu· 
can emvalinin mübadillere bırakıl· 
maaı muvafık olacatı kanaatinde
yim • Bu pratik lriıul tabii daha 
hayırlı neticeler verecektir ... 

Köylüye arazi 
Vekil bey Ödenılt ve Tire ha· 

1 

Pariste 14 
Temmuz 

Parİ!e 14 temmuz bayra
mının arefesinde vardım. llah
velerin saçakları. bayraklar, 
kiiıt fenerler, elektrik kan
dillerile ıtlıleniyor. Meydan
lann ortasına orkestra takım· 
tarı için yerler hazırlanıyor, 
iekem leler çoğalttırılıyor. 

Fakat bayram sabahı Paris 
tehri koleraya uğramı~ glhi 
göze çarpacak tarzda bo§al
mıttı. Caddeler eıniyor, kah
veler geriniyor, açan tek tük 
mağazalar mahmur gözler gibi 
yanm kapah kepenklerle gelip 
geçenlere bakıyordu. Bütün 
Pariıin halis } .. ruosız sakinler, 
turlara, ırmak kenarlarınai 
kumsallara ka~mı§, Eyfel ku-

' ' . lesini, Luvr u, artenon u bıze, 
yabancılara bırakmıolardı. 

14 temmuz ak§amı, milyon
larca kandil ııığında ve havai 
fişeklerin patlayııile yeıil, ıarı, 
kırmızı ateşlerin lacivert hah· 
çeal liaUD• gelea titrek bir 
f'ece .emaeı altında, almanlar, 
mglu.lere, amerikalılar, un· 
ellere, Çinliler Japonlara sarı
larak sabaha kadar içtiler, gill
dtıler oynadılarve nameTcut 
Fran~ızlar namına Bastll' in 
fethi bayramını tes'it ettiler. 

Ahmet HAŞIM 

~-.:u:«.-.ı•>v,,,,,.,,.._...,...,,... ~ 

Gazi Hz. 
Reiıicümbur hazretleri dtln 

Dolma1babçe sarayındaki me
sai dairelerinde meşgul ol
mutlar ve hiç bir tarafa çık
mamıtlardır. • • • Tokat eşrahndan Tahir 
Rüttü bey dün saraya gide
rek Gazi hazretlerine arzı ta-
zimat etııı;ş ,·e Rei8icümlıur 
hazretleri tarafından kabul 

f buyurularak akşam yemt'ğine 
alıkonulmutt•l_!• _ _ _ • 
~--Pn•;PY>~ ... 

valisinde t.eftişatta bulunmuıtu. To
rbalıda da tevakkuf ederek halk 
ile temas etmittir. Bu seyahat esn-

asında, Saraçotlu Şükrü Bey en 
çok, köylüye tevzii talep edilen 
arazi mea'eleaile meşgul olmuştur. 
Boz:dağında ve Ödemit havalisinde 
bir kııım milli emvalin, üzerinde 
çalışan köylüye tevzii esasen yapıl
nıış, bir kıımının da takaimi yapıl
mak üzere bulunmuıtu. 

Bundan batka Tirede Mahmut
lar çiftlitinden de bir kııım arazi
nin mücavir köyler abaliıine tevzii 

tekarrür etmiıtir. Her aileye 30, 40 
dönüm arazi verilecek ve bu huıu
staki emir, vekil beyin Ankaraya 
avdetinde verilecektir. 

Aynca torbalıda esasen k6ylüye 
tevzii tekarrilr eden arazi vardı ki 
ora mal müdürilniln bu araziyi da
ha kıymetli 1'6atererek çıkardıtı 
bazı mütkillt yO:ıllnden muamele 
tekemmül edemiyordu. 

Saraçotlu Şükrü bey bu adyete 
aglh olunca, hedef köylGyü torrak 
sahibi yapmak olduj"una 2'6re. ec
dadının tırnaklarile imar edılmit 
topraklar Qzerinde fazla kıskanç dav 
ranmaaın muvafık olmıyacağını tak-

dir buyurmuf ve Torbalı çi.ftltkl~~
rinin de, kuvvei inbatiyeaıne gore 
beher dönllmüne 4610 lira Oıerin· 
den temlikinl ve kaylilye tapulan
nın ihracını emretmlılerdir. 

T Llrte lttı ını tdi e M lYı lb>eıcıeoecıe 

bir sigorta 
mes'elesi 

Yeni tak tiri 
1 kıymet usulü 

Ticaret müdürü Muhsin Bey bir 
takım biiyük tiltün şirketleri hak
kında takibata baıla ..... ış ve bun

ladan bir kıa 
mı elyevm 
cari bulunan 
Türk kanun 
lanna mua
melelerini t · 
evfik etme
dikleri için 
müddei umu 
miliğe veril
mişlerdir. 

Bunun se
bebi şudur: 

Türkiye 
M dahilindeki 

bilumum em 
vali menku
le ve gayri 

TİCARET M0D0R0 
MUHSİN BEY 

menkulenin 
&igortalan -
.1ası ancak 
Türkiyede 

•G•eecıel huluaaa nlfOrta firketler· 
lae aittir. 

Hariçte mukesi buluaaa hiçbir 
slıorta tirketf bunlan siıortalaya
maz. Bu taktirde aiıortalatan me
aul olur. 

Halbu ki bazı tütün tirketleri 
muvazaalı bir tekilde tütünlerini 
merkezleri hariçte bulunan eirketle 
siıortalatmıılardır. Bunlardan. bir 
kıımı müddei umumiliğe verılmlı 
olup diğer bir kısımı hakkında 
da tahkikat yapılmaktadır. 

Müddei umumilite verilenler, 
mallarını Samsundan Hamburga kı
•• bir zamanda gönderiliyormuf gi
bi /,öıterek bir seneden fazla Sam
•u a bekletenlerdir. 

~llUillllll!llllllllllllll llllfllllfillllllllllllll ı UlllllllUllllUIHllUll~ 

~VenD e 

=tef ril<amız: 
5 Tarihi tch·ikamız bir · 
= = 
= kaç güne kadar bite- = 

~ ceği için okuyucula- ; 
rıın ıza yeni ve çok 
meraklı bir: § 

== a Za.blt:a. E 
romrıı. 

Muhtelit mübadele komisyonu 
heyeti umumiyesi yann toplanacak 
ve mübadele baş murahhaaımız 
Tevfik Kamil Bey cevabi notamıı 
etrafında izahat verecektir. 

Bundan baıka ikinci bOro da 
M. Rivasın riya.setinde dün toplan· 
mış, yeni takdiri kıymet niı.amname
ainin ihzan etrafında meşgul olmu• 
ş~~ . 

Diğer taraftan tayin olunan Türk 
murahhasları taktiri kıymet 4ubeaind• 
toplanarak her mıntaka için kabul 
edilecek olan vahidi kıyasi fiatla• 
nnı tesbit zımnında murahhaslara 
yollanacak olan sualleri iluara baı
lamıtlardır. 

Bu suallere mahallerinde tetkl· 
kat ile cevap verilecektir. Bu cevap 
üzerine mübadele heyeti umumiyesl 
fiatlan tekarrür ettirecektir. 

Bundan batka dünkü ikind bel· 
ro içtimaında Türk heyeti Yunan 
murahhaslanndan M. Löntldiıla şi· 
mdiye kadar gerek Tilt'k ve gerek 
bitaraf murahhaalar)a ~ılrarclıfl ih
tUAflan mevzu bahaetmltfenHr. 

Zelzele 
l:ımir, 28 [A.A] - Dün reee 

saat yirmi bir ve yirmi dlSrtte ıarp· 
tan şarka doğru iki tiddetll .-e la· 
aa zelzele olmuştur. Zarar ve ha-
sar yoktur. · 

AOmanyadan 

adli mütahassıs 
getirtiyoruz 

lzmlr gazetelerinden: 
Adliye vekilimiz Almaaya'aan 

en maruf ceza mütahuaıslarmdu 
birinin adliyemizde çalıımaaı için 
Harclye vekileti vasıtasile Alman
ya hilkQmetine müracaat etmlftlr.A. 
Jmanya hükQmeti Berlin Seflrlmbe 
dört mOtebasaıı adı vermlttir.aeflrl· 

mizbu miltabasaıalann ismini mGıtae
cl bir telgrafla hükı'.imetimize bl(. 
dirmittir. Mütahaaıslar ayda iki bin 
Jira aylık istemekte ve bir seneden 
atatı olmamak üzere mukavele ak
dini ileri sürmektedirler. Almu 
ceza ıaubakemeıl uıulanil kabul 
ettijimb için bir mütahaaıııın me• 
mleketimiıde çalışması çok faideli 
olacakbr. 

hazırlamağa başladık. 
= Amerikalı Polis hafiyesi = 

Smith'in yeni bir macera· ıa 

sını anlatan: 1 Jpekliye karşı harp 
== A nanın = Ankara, 28 - Keçi ilreıı fırka n = binasında mahalle halkı toplanarak 
-:: • 5 Reşit Galip beyin Danimarka aeya• 

~ cı· nayeti = hat intibalannı dinlemitlerdir. 
= = Bu esnada Avrupa kadıolanaı• 

= ' · ' l ' b hb olmuf Re-• 'ndeki bu roman, zabıta = gıyınış en mevw a ı 
~ ıs:i~n ya:ımakla ittihar et- şit Calip bey Avrupa kadınlannın 
e= roma • . R E k • kull dıklarun, e: . Jn 'Jiı müellıflerınden • E:: pe az. ıpekli etYa an 
~ T:'M. fcott un ıaheseri adde- halbuki bizim bu yilsden bir çok 
= . = h i kdı.ınnı slSy-:= dilmektedır. = paralarımızın ar ce a •· 

1§ .ANNA.Nl"'llllııııı..T = ıemtıtir. bt i§ ..L ~ = H ke• bunun için cesri r 
1 CiN" A. "YETı-- harek~ yapmak JilıtUlllUOda mat-

ı Pek yakında "İkdam" &Ü• = teflk kalmı.:ft_ır_. _ _ _ 

~ tunlarında intişara başlı- ~ Adliye Vekilinin 
~ yacaktır. Taharri memurn ~ 
= Smithin dahiyane bir me- tetkikatı 
= baretle esrarına nüfuz et- : Adliye vekili Mahmut Esat B. dün 
§ tiği hu harikulade macera = aaat 12 de Adliyeye gelmiş ve aı.. 
p-romanmın okuyucularımızı e ıam ıeç vakta kadar meşgul olmu§• 
~ aiddetle alakadar ve çok tur. Vokil B. bilhassa yeni ceu 
= ~ ı i ili uıuUl kanununun tatbikabna ebem• 
§ memnun edece~ioe em•P z.=2 
~I 

1 
e ıniyet atfetmektedir. 
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['lleır gıQın bDır mesevne 

VAŞAMISLAR •••• 
fngllls , fraHız , Bet,llıalt lgal 

askerleri yava, yava, Reln bavzaoını 
boşalbyor Metbur Wieobaden 
şehi tabliye edllmif. 

Belki haborlnb: yoktur : Cilıau 
harbi 1918 de bittiği halde, hlll bu 
gün, yaui oa btr nne ıonra Alma
nyanın bir kısmı ltır•I altındadır • 
Bu iş~al orduauaun menakıbini Al
man gazeteleriaden değil , miloaa -
denizi~ biz.zat fran•uı matbuatıadan 

nakledeyim. 
"Pariı-ınidlnden: l11ral ordusunun 

ter neferi bir binba91, her binba,ı 

bir mütür , lıer jeneralı da sabık 
imparator ııfbl yafıyor. 

Bir orta zabit tiyatroya glc.liııce 

Kayserin locon açılır. Hele bu za
bit bir jeneral ue bir bölük aoker 
t;1 :ıtro kap111nda ihtiram vaz'ında 

bekler ... 
Almanyada hayat pek pal.alı 

olduğu halde lfl'al ka11tinlerinde 
yeyecek, içecelr, ıriy,.cek üçte bir 
fiatadır. 

Bu ordu lf pveyıldir. Bunun 
masrafı Alma11ya tarafından lSdeni
yor .,, 

Bir fU ltlranan okuyun, bir de 
ebedi mllaalemet, AYrupa ittihadı 
fikir ve teklifterlai taoııvYUr edin. 

l9gal aıkerleri Alman toprağın
da bir kat daha nobran olmu,, gu
rur gatirmif. 

Biz bu aıkerln ae olduğunu 

pek 111 bllirl.z, 1918 den lıtanbu
lun lıtlrdadına kadar bu tecrübeyi 
ettik. Ulu reisimiz Gazi Muıtafa 
Kemal imdada yetitmeseydi, biz de, 
alınanlar gibi bu demirden leble
biyi çlpeylp duracaktık. 

Bahıettiğim gazeteye göre bir 
işgal mülizimi ancak on odalı bir 
konakta oturabllirmtş. Bu müstev
lileri barındırmak için en mükellef 
evler botaltılıyor, en muteb,.r İn· 
1&nlar yerlerinden, yurtlarından atı
lıyor. Meseli gece yarısı bir yüı

ba91, bir adamı evinden çıkartıyor 
ve oraya ıellemehüaaelim konuyor. 
Mefrutat eakl mi?Emlrber neferi en 
muhtetem bir daireye ırlrer, gözün 
geatirdiği etyayı ıahibine ıormadan 
bir beylik kamyona yükletir ve efen
dialne ırlltıırllr. Heoap yok, kitap 
yok, .... 

Bu hakikat karşısında Avrupa 
ittihadı tasavvuru zehirli bir lstih
ıadır. Avrupada b11 itgal ve hun· 
dan beter olan bir emniyetsizlik, 
dü,manlık zihniyeti varken ebedi 
mllıalemetie ne demek olduğunu 
anlamaktan ielziz. Yunan gazete
leri bizim itin ne yapıyorlarsa oa
bık galiplerin •atbuatı da alman
lar hakkıada llyle neşriyatta bulu
nuyorlar. Yirmi günde filen 300 
saat uçmakla alemi devreder 
ır.eppeliıı!ıı muyaffakıyeti bile bir 
ıürll latlhze ,..kalealne vealle oldu. 
Almanya ıanayide ne kemal ırö.te
rine, o nefriyata ıröre, harp mak
sadına matuftur. Demir ve dökme 
fabrlkalan bir an içinde silah ve 
bomba tezırihlarılMl tahuvül ede
bilirlermlf. Galipla hep haklı mağ
luplar hep hak•••- Galiplerin her 
dedikleri clofru, mağluplarınkl be'
tan eıatıya yanhı ... 

ZaYallı M.acarlıtanın kolu, kana
dı kınlmıt. klltrüm bir hale relmı,, 
nefes alamıyor. Macarlıtan bu va
%İyete ebediyen katlanmalı • M. 
MuHoHııl bu bapta pek güzel 
ve pek dotru bir söz 1&rfettl: "Mu
ahedeler bir mezar değildir.,, 

i,te bu ltgali, bu haksıılıkları, 
bu hataları lSrtmek için beşeriyet 
ebedi ıullı projeleri , lttihatlarla 
oyalaaıyor. 

İ41al zabitlerine Rein'ı tahliye 
etmek a~r, ırayat ağır ıreliyormuı. 
Evet, öyledir: bir yüzbaşı metırul 
memlekette bir prens gibi y:ıfıyor. 
Bu yüzbaşı Franaııya, lngiltereye, 
Belçikaya c.önünce tı1kl hayatına 
devam edecektir. Onun gibi, bu 
işgallerden, bu vaziyetten müstefit 

•elanlar ıulh aamına hiç hlr fedakar
lığa katlanmamaktadırlar. 

Mllll mücadelemizin ehemmiye
tini Almanyaya, Macaristana reva 
görülen muamelelerle ölçebiliriz. 
Gr.zi hazretleri milletln başına geçip 
te me11>leketl kurtarmaıaydı ayni 
haller, belki daha büyük bir şiddet
le bizde devam edecekti. Filiıtin 
işlerini takip ediyorsu,,uz. Yerli 
ahali binlerce senelik yerlerinden 
koğuluyor, oraya her memleketten 
brdetlilmiŞ dökiintü yahudiler yer· 
leştiriliyor. Araplar ıııeşru müdafaa 
halinde bu mütecaviz seraerilere 
ıaldırınca kendiler;ni kahretmek için 
zırhlılar, alayl .. r, tayyareler hemen 
k~ıuyo~ 

1 

1 
Beteriyet cihan harbinden ıoo

ra zerrece mütenebbih olmamıf, 

bu halleden hiç bir ders almamı~
tır. Şu vaziyette her millet kendi 
müd. faaoını temin ile milkalleftlr. 
lnıal .. r kuzu olmaktan ziyade kurt· 
turlur. Avrupa ittihadını teklif eden

ler evvel bcevvel ordu ve donaıı
malannı telwiu etmeli idiler ki 
Hmimiyetlerine inanılsın. Verıailleı 
muahedesi maglüpların ordulan 
gibi galiplerin oldulnrının da asgari 
hadde indiri!mesini amırdir. 

Bu ke.yit ne oldu? Sulh muahe
deleri hakoızlıkların müsalemetka
rane bir ıurette tashihi imkanından 
bahsetmektedir. Buna istinaden Ma
caristan bir teşebbüste bulunsa kı
:ı:ılca bir kıyamet kopuyor: -Daha 
bunun vakti e-elmedi; muahedelere 
dokunmak caiz olmaz, sus! 

Çok şükür ki Büyük harbin 
ınağ!üplan sırasında bulunduğumuz 
halde milli bir cehltle, bir gayetle 
bütün devletlere hakkımızı teılim 
ettirdik. Eğer öyle ofmasayclı bildi
ğiniz, tanıdıgınız yüzbaşılar, bin
ba4ılar o tilrkçe anlamaz, Al
lahtan korkmazlar, mukadd\'ı, 
vatanımızda derebeyliklerine, merze
banlıklımna devam edecekler, ya
fayacaklardı. Onların içimizde ya
••malan bizim ağır ağır ölmemiz 
demekti. Türk hayatiyetini gösterdi, 
iıpat e•ti. Almanya ise bizim inal 
ıenelerlnde dulunduğumuz haldedir. 
Türkün umumi tarihte hiç bir şe
refli vak'a>ı olmasaydı bu tart ve 
tenkil ameliyesi en z1yade iftihar 
edeceği hadi•eyi teşkil ederdi. 

Cel&l NURi 
--=~~--

Kurtuluş bcıyramı 

progranıı 

6 teşrinievvele müsadif kurtu, 
luş bayramının programı yapılmış
br. Bu programı aynen neşrediyo
ruz: 

i - lotanbulun kurtuluş bayra· 
mmın yıl dönümüne te11•dilf etlen 
1929 sen s' teşrin'enelinin 6 ıncı 
pazar günü bir ihtifal teıtip olu
nacaktır. 

2 - Yevmi mezkurde bilumum 
emakini reamiye ve mağaza ve dü
kkan !ar, vapurlar, tramvaylar gün
düz bayraklarla donatılacak, gece 
fenerlerle tenvir edilecektir. 

3 - İhtifal ordunun geçit resmi 
yapması ve mektep talebelerile 
cemiyetler ve halkın bu resme it
t!Taki suretile olacakbr. 

4 - İhtifal alayı şu ıuretle ter
tip edilmiştir: 

A - Motosikletli polisler, Ku
leli lisesi muzikası 

B - Kuleli, Halıcıoğlu, Maltepe 
liıeleri, Sanatlar mektebi. 

C - Deniz lisesi. 
D - Deniz efradı cedide mekt• bi 
E - Sahra bataryası 
V - Polis kıt'rısı 
Z - Yabıtni belediye müfrezesi 
H - itfaiye 
T - Mekatibi muhtelife talebeleri 
Y - Mehterhaıie muzikası 

K - Esnaf cemiyetleri 
5 - Teşrinievvelin altıncı gunu 

kolordu kumandanının Sirkecide lı
tanbul toprağına ayak b?Stı~ tam 
nat or.da mevakii ınuhtelifeden 
y'rtni ~ir para top atılarak ve nk 
top seai duyulduğu zaman bilumum 
,~apurlar düdükleriJc merasimi tes'it 
edecekler, halk ve berri no,.lti 
nakliye de bir dakika olduğu yer
de tevekkuf ederek İstanbulu bu 
aaadete kavuştu:an Şehitleri tahat
tur vetakdia eyleyecepierdir. 

6 - Resmi geçite iştirak ede
cek olanlar tam saat dokuz buçukta 
Sultanahmet parkında toplanmış 
buluracaktır. 

7 - Alay on buçukta parktan 
hareketle tramvay caddesini taki
ben ıoj·uk çeşme, Salkım söğüt, Re
tadiye caddesinde Köprüye ~elecek 
ve Köprüden g .. çerk<00 bılumum 
vapurlar tarafından düdükle selim• 
lınacaktır. Badehu karaköy, Şişhane 
Tepebaşı ve latik!B.I ceddesini taki
ben gidecek ve Tak•im meyda
nındaki Tribünde bulunacak olan 
Kolordu kumandan vekili paşa haz
retlerinin önünde geçit resmi ya. 
pacaktır. 

Bu meraşimde lstanbulda bulu
nan Meb'usanı kiram ile Vali ve 
Şehremini cemiyeti umumiyei bele
diye ve m c'isı umumı Vıt5.yet aza ... 
ıı ve rüeıt vl nıemurin ile Cümhu ... 

ı 'a1.a r 
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.. J Şehir 1-il~ber eri ) C Salfiılhı&alt 
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1 Eş y A . c Mailıı lk~m ~<dle) ~-e:_zle!!!!il 
k F •VAT ı Son günlerde havaların birdell' 

ıne teplere teha- ı )İstikraz sulhna- bire değişmesi yüzünden aks•'~ 
----- ve öksürenlerin adedi çoğ'aldı. vı • 

cüm vardır 'icaret odası nln mesinin tescili bir nezle diyerek ihmal edlfırt 
bir •avz1" ı..1•• kolaylıkla diğ'er karıtıklıklara ıebC: 

Bu aene mekteplere pek ziyade 
tehacüm vu lır. Şimdiye kadar em
oali görülm<><ni• derecede müracaat 
vardır. Bilhassa Tafradan gelip te 
mekteplere girmek isteyenler pek 
çoktur. Açıkta kalacaklarını zanne
den birçok talebe Vilayete müraca
at edtrek mekt,..plere yerleştirilme
lerini rica etmişlerdir. 

• n Türk - lngiliz ve Türk • ltalyan olabilir. Bunun için dikkat edil"'' 
mahkemeleri reisi Müsyü Hamerih icap eden şeylerden birincisi b•.,a 
şehrimize gelmiş ve bu mahkemeler değişikliklerine karşı geyimi tansı~ 
dünden itibRren faaliyete geçmi~ler- ve bilhaaaa terli buiunm,.mağa dl~ l 

Ticaret odası etya fiatlarının 
yanlış bir ~ekilde olduğunu birrefl
ımız yazmıştı. Bu huıuota ticaret 

odası katibi umumiıi şunları söy
lemiştir: 

dir. İngiliz mahkemesinin dünkü kat etmek lazımdır. EA~• nezle bl' Z 

Üsküdar tramı:aylurı 
Üsküdar tramvaylarının Hayclar

paşayakadar temdidi için kemali 
faaliyetle çalı;;ılmaktadır. Üs:.üdar
daıı Karaca Ahmete kadar ray fer
şiyatı ikınal edilmiştir. Bu hafta 
içinde bir tecrübe yapılacaktir. 

Vilayetle Emanetin 
tevhidi 

Vilayetle Em,.netin tevhidi tak· 
dirinde Hükümei büt~ede ayda 
50,600 lira kar temin ed•bilacektir. 

Tevhit nı.uameleai l;ftinct yirnıi 

bef, otuz memur açıkta kalacaksa 
da nıünhallere kimse alınmamakta 
olduğundan bunların da o vahta ka· 
da: milnas:p ve n . .;nl:.a! yerlere 
tayin edilmderi muhtemeldir. 

C...__ır_ac_a_ır_e_t_t_e_) 
Ticaret rnı l 'tedesi 
Ey!Ulün 24 ünde biten Çekoslo

vakya ile aram\lzdaki ticdret ınua

hedeıi altı ay müddcHe temdit ol· 
unmuşlur. Bundan başka Çekoslo
vakya ile aramı.da bı< ahı ayın hi
tamında mevkıi tatbil.a vaz~dilınek 
üzere yeni bir ticaret muahedesi 
ihzarı ıçın Çeko•lovakyadan bir 
hafta sonra şehrimıze bir murah
has gelecektir. 

- Gazetelerdeki eşya ve mevad 
fiatle.rından maksat odanın her gün 
neşrettiği piyasa cedvelindeki füıtlar 
ise bunlardaıı fiattır. 

Perakende fiatalar bizim hayat 
pahalılığı cedvelinde yazılmaktadır. 
E;ı-er bu ce•ek ki fiatıar da iştlbah 
haEıl olursa CC'\lap verrneğ~ nazırız. 
B;z zeytun yağını okkasını şayet pi
yasa cedvelinde 85~uruş, hayat daha
lı lıgı cedvelinde iıe lOOkuruş göıte
riyosak bu fiat doğrudur. 

Tabiatıla toptan eşya ile pera
kende eşya arasında l.J kuruş fark 
olur. Çünkü perakende o:Ş}:l bir kaç 
elden geçmekte ve muhtelif muta
va~~jtlar bundan kir almaktadır. 11 

Acaba burada da 
yapılaınaz mı? 
iz"· .rde et fiatler:ni dü~ürmek 

v~ ha 1 J<ın ucuz et y!m.eıini temin 
"lmek ıçin 6e!t!cltye taıafından mü
him teşebbüs'.erde lulunulınuştur. 

Aldığımız malum,ıta göre ~t 
f::ıtlerini ucudatmak kahil olacak
tır. Bunun iç.n Be ediye; hayvan 
t"iccarı Caferald biritderle ınilra
caat etnıiş Vt!' n~ndilerile aıılaşmış .. 
tır. 

Bu anlaşmaya göre Caferaki 
biraderler. Belediyenin ıröstere
ceği m<evkilerde şimdiki narktan 

on kuruş noJ-t:'lanına et satacaklard•r. 
Caferak: b::"derler; bunun için 

Belediyeden hiç bir muzaheret iste,
m!yecelderrlir. 

Yalnız Be!ed;ye satış yeri göste
recektir. 

Yakında et sabşına b81jlanacak
tır. Caferaki biraderlerin et fiatleri
ni (10) kuruş tenzil etmesine muka
bil diker ka.sapların da narkı mühim 
miktarda tenzil edecekleri tahmin 
olunmaktadır. 

MaınD$al~.a ıa ft~©laım 00 

Akıl ve sinir lıastaııesi 
tevsi ediliyor. 

ManiH, 25 Eylül [Hususi muhabirimizden) 

Bir ruüddetten beri telgraflar 
ve resmi tezke•elerle mütemadi 
mtlracaatler vaki olduğu halde ak
liye ve sinir bastan~siııde ne ücretli 
ne de ücrets;z erkek ve kadın 

yata~ı olmaması bilhassa lzmiri mü
,kül bir mevkie di\,ürmü,tür. Hatta 
lzmir sıhhiye müdüriyeti bir aralık 
hastanenin geniş olan arazisi dahi
line yalnız lzmir hastaneıine mah
sus olmak üzre yaptırılaca!< bir pa
vyonun senelik bütçesini sormuş ve 
hastane sertabibi Ali Muhlis bey 
her vilayetin akıl ve sinir hastane•! 
yapması imkan dahilinde olamıya
eağı gibi yapılsa bile emrü idareıi 
için bütçede kar91lık bulunmıyacağ'ı 
bir ve ya müteaddit vilayetlerin 
kendi hast&ıilrına mahsus birer pav .. 
yon yaptırması ve bu suretile teme
rküz ett· 'imiş bir müeıaeıe 

meydana getirilmesi daha ameli 
ve 'ktiıadi olaeağı ve pav
yonun errırü inşasına ait malümatın 
evvel emirde Vekalett<'ıı müsaade 
iotihulinden sonra verileceği lzmlr 
sıhhiye müdüriyeıine bildirilmişti. 

işte bu suretle tezahur etmiş 
olan ihtiyacı derhal nazarı dikkata 
alan Sıhhıye vekaleti gelecek 930 
ıene•İ bütçeainde ona göre tan:ı:lm 
edilmek için has••nenin haata iıti
abı buouıundaki azami miktarının 

bildirilmesini istedi. 

riyet halk fırkası erkanı hazır bulu
nacakbr. 

8 - Alayın hareketi zamanında 
güzergahında tramvay arabaları bu
lunmıyacaktır. 

9 - Öğleden ıonra ıaat 16 da 
cemiyeti umumiyei belediye ve 
meciisi umumii vilayetten Cümhu
riyet halk fırkasından müntehap bir 
heyet ile cemiyetlerin mümee•illeri 
Kolordu kumandan vekili pafayı 
kolordu dalreıinde ziyaret ederek 
ordumuza vazıtei şiikraııı ifa ede
ceklerdir. 

10 - Gece her taraf donatı!. 
makla beral>e Beyazıt, Taksim mey
ı!anlarile Üsklidarda Şemai pa9a
dan havai fişekler atılacaktır. 

Hastaneye 100 hasta kabul edi
lecektir. Şu halde şimdiki miktara 
bir miıli zammolunacaktır, bittabi 
bütçesi de o nispette artacaktır. 

Fakat muvazt'nei umumiyerlen 
bu büt.;e acaba Vilayet ldarei husu
siyelerinden daha geni' bir tarzdada 
tanıim ve tezyit edilmezmi? Mesela 
her vilayet göndereceği hastanın ia
şeye müdavatını muayyen bir miktar 
ücrete tabi kı!aa ve bu dcı et •ene 
nihayetinde bitterl\küm mUessesenin 
tekimillüne tahsiı edilse çok büyilk 
neneticeler elde edilmiş olur zan -
nınclsyım. İşıttişimize göre Avru -
pa mf'deni merkenlerinin Belediye 
bütçelerinin yüzde 10, 20 ıl o me
dennini ıihhiye iılerine tahsis olunu
yurmuş. 

Akıl ve zeka sağlıkla kaimdir. 
Vücudu hasta olan şahsın ruhu da 
hastadır. Belediyelerin teşekkülün
deki maksat İnsanca yaş~nıak ih
tiyacını duyan bir camianın ihti
yaçlarını tehvinden başka bit işle 
mükellef midir? Binaenaleyh teme
nni ederim ki günden güne artan 
akıl Ye sinir lıastalanmızın cidden 
ilticagAhını teşkil eden bu ruhlu 
sıhhat evlerinin en ince ihtiyaçlan
na kadar dlltllnüleceğlnl Sıhhiye 
vekAletinln fayauı ıükran olan celi 
icraatından bekler Ye hu tevoi ar
zusunu hakikater. alkışlarız. 

Çünkü maniıa emrazı akllye bet 
hataneıinin aeuedenberi garp vila

yetleri mccnunlarına gllsterdiği şefkat 
ve hizmet teıauf edecek demektir. 

lstihlaaa kadar Maniı .. nın Tl
marhaneıi olan yeri ve burada 
akılaızlık evvelce maruz kaldı~ ha
yat şartlarım bir anlasanız Mani1& 
akıl hastanesinin kıymet ve ehem
miyetinin göz kamaştırıcı olduğ'una 
derhal hükmedersiniz. Evet Avru
padaki her dürlü konfurlle bir asır
dan beri tekamül etmlt h.utancler 
kadar milkemmel clmayan hastane
miz hizmet itibarile onlardan hiç te 
ırerl deiildir. HelP. b8yle haata adedi 
artar1& bittabi yapacağı hizmetin de 
çoğalacağı aşikardır. - MUAMMER 

celsesinde aleni mürafaa yapılmış 1 .. .., ş amış ise yapılacak iş onun g•Wıl. 
ve btinda Emanetle Tür ki, e milli · E ıyl t ınmesine mani olmaktır. n 
bankası arasında aktedilen 909 is- Mıı-
tikrazına ait mukavele tescil edil- İ•tirahat etmek ve terlemektir.l ;,! 

ntazaman sabah akşam derece er 
miştir. 

Türk ~ Fransız ve Türk • Belçika 
mahkemeleri reisi i\~. Asf'r teşrirn .. 
sani bidayet:nde şehr.miçe geiecektir. 

Komiser Alınıet Bey 
Kalyoncu kull ğ!lnca Vefik be

yi öldürme le ma~rıun l .. o ...... ser mu
alo-·ini Ahmet Bt·yin mı.:'ı~kerr.:~s~n~ 

dün devam olundu. Şahit olarak 
Dr. Mazhar Ü•man Bey dinlendi. 
Mumaileyh maktulne emrazı akliye 
ve asabiye buıunduğunu söyledi. 
Müddei tnraf yeni şahitler gf sterdi. 
Mahkeme bunların celbine ve mu
hakemenin 17 teşrinicvvele talikine 
:ı0:ara.r verdi. 

rnalıkiinıirPt ı 
Sirkecide Nuri isminde İ>iriui 

öldürmekle maznunen ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme edilme
kte olan "Aga han l:aba,,nın mu
hakenıesi dün bitti. Müddei umumi 
hey bt•aat talep ettiyse de Heyeti 
hii.kimo kendisini 7,5 sene ağır ha
pse mahküm etti. 

.~laluıılıne verilmeyen 
para 

Çatalca icrasından eylülün seki
zinde lstanbul icraaına gllnderilen 
bir nafaka parasının buraca mahal
line verilmemiş olması dolayısile 

müddei umumilikçe tahkikat yapıl
maktadır. 

Muhtelis bir nıemur 
Defterdarlık ıeyyar memurların

dan Ahmet Muhtar ef. 11000 lira 
zimmetine geçirmek cilrmiyle maz
nuntn aıtır ceza mahkemesinde 3 
ay hapse m .. hkum olmu~tu. Temyiz 
mahkemesi bu kaı·arı nakz etlniş 

~e dün nakzen muhakeme yapılmış, 
müddei umumi lhtila• cilrmiyle 
mücrimiyetini istemiştir. Mahkeme 
talep veçihle ihtilastan mücrimiyete 
karar vermiş ve Muhtar efendiyi 5 
sene hapse mahkü,..., etmi~tir. 

Kahyayı öldürenler 
Çatalcada Çiftlik kihyası Fer• 

hat ağayı öldürenlerin muhakeme
leri dün bitmiştir. 

Bunlardan Nuri ile lbrahim 21 
yaşını ikmal etmediklerinden 12 ter, 
Mehmet te 16 ıcne müddetle ağır 

hapse mahkum edilmişlerdir. 

Sevgilisinin katili 
-Erenköyünde Bedia isminde bir 

kızı öldüren Te.,fik Fikretin mu
hı<kemesine düıı ağır cezada de
vam edildi ve Feyzi ati lis.,si ta
lebe1inden bir kaç ef. dinlendi. 
Bunlar Tevfik FiL:retin asabi ve 
Hadidülmizaç bir genç olduğunu 
ıöylediler Müdafaa şuhudunun cel
bi zımnında muhakeme ta'lik olun

du. 

Hevbelideki Ruh
ban mektebi 

Heybeliadada çamlar arasında 
Rum Ruhban mektebi umumi harp
te hilkümetimizce sabn alınmı,tı. 
Mütarekede bu mektebe dllveli müt
tefikanın tavauutile tekr.ır Rum
lar vaziyet etmltlerdl. 

Bu binanın hükum.,te alt ol
duğu geçenlerde alakadar makamata 
bildirilmiş, bunun üzerine tahkikata 
başlanılmıştı. Hükumetçe icra edi
len tahkikat ikmal edilmit ve bu 
binanın Rumlarla ali.kası olmayıp 
hükümet malı. bulunduğu tsha!ckuk 
etmi,tir. Binanın hükumet namına 
tapoıu çıkarılmak için Tapoya lii.
zım ırden emir verilmittlr. 

200 seyyah geliyor 
Bu hafta içinde Arkadi vakurl

le tehrimbe 200 Amerikalı ıeyyah 
gelecek ve şehrimizin şayanı tema
şa ınaballerlni gezecektir. 

Bir ziyaret 
Elektlrik şirketi umum 

M. Hanseı dün Vali beyi 
etµı?J}+i. 

müdürü 
ziyaret 

almak, derhal doktora haber •'" 
mek, eğer doktor yoksa ıhlaın•1• 
aspirin gih! vasıtalara müracaat et• 
mek, ayakları sıcak suya ıokınık 
istifadelidir. 

Eğer gögse ener ve rloktor dl 
bulurmaz.a kuru boynuz çekmek 
ve mümkün olduğu kadar ciğerle• 
rin kan hücumunden kurtulmasıP1 

g,ıret etmek ve zatürrie gibi karşılı• 
lıklara mani olmak için en seri v•• 
oıtalarla dcktor getirmek lazımdır• 

Lokmsn Hakirf1 

T avzih; Geçen günkü bp kon• 
gresi makalesinde bu defald 

kon«re ''imeslnden ıonra (de) 
eda. eksıh çıkmıştır. Yanlışhğ• 
meydan vern1emcsi için kayde• 
deyim. 

Sıhlıive vekilinin teftişi 
Ankara 29 - Sıhhiye vekili Re• 

fik bey Eskişehirdcn ırelen marşan• 
diz trenile bu sabah teftiş seyaha· 
tinden dönmştür. 

Dank 
Pek 

hastalığı 
azdır 

Şehrimizde Dank hastalıtının 
pek milhim tahribat yaptı~ ve aıa
me sebebiyet verdiği hakkında Yu· 
nan gazetelerinde mübalajtakArane 
yazılar intitar etm•kteilw. 

Dün Sıhhat ve içtimai Muaye• 
net miıdürlügünd<'n Dank haotalıA" 

ile sari hastalı:Cların vaziyeti hak· 
kında malumat istedik. 

Müdir doktur Lütfü bey diyor kiı 
-"lzmirde tek tülı: Dank vak'• 

aları görülmektedir. Bazı baltaları 
müşahede altına aldık. 

Dank hastalığı geçen seneki 
vaziyette değildir, pek azdıri, bir
kaç vak'aya munhasırdır. 

Bulaşık bir halde devam ede• 
sıtma hastalığı. mücadele neticeıl 

ve mevsim icabı eski tiddetini kay• 
betmi,tir. 

Memlekette aari hastalık yok• 
tur. ,, 

Dank ve sıtma haıtalığına kar• 
şı alınacak tedbirler hakkında Sıh· 
hat ve İçtimai Muavenet müdürlil
ğü beyannameler tabettirmft, bun• 
ları gar.lno, 11inemat müeııeıe, ma• 
ğaza, depo ve hane ıahiplerine te• 
vzi etmt:;t·r. 

Tapu harçlar 
Tapu Harçları hakkında tapı. 

umum müdürlüğünden tehrlmizdeki 
alakadarlara bir emir gelmlttir. Bu 
emre nazaran bir mulın aat19 bedeB 
ile vergide mukan .,, kıymetladeıa 

hangiıl daha yllkaek se o eeaı tu• 
tularak tapu harcı istenecektir. Al 
olan bedel veya kıymet, tapu har
cına eoaa tutulmıyacaktır. 

Arap-Yahudıj~i 
Kudlla, 27 [A. A] - Arapları• 

yahudllere kartı açtığı boykkt•J 
ınilcadeleıl hllha11s Yafa n Kıı• 
düate endişeyi mucip olacak bir 
ıekll ve vllı'at almaktadır. Vail ild 
taraf ara11nda mulr.areııet teminin• 
çalışmaktadır. 

Sarre nw'selesi 
Pariı, 27 [A.A] - Tempı ıraıe• 

tesi yazıyor: Sarre mes'eleılnl t•t• 
kika memur üç tali komlıyon ısır 
sailerlne batlamıtlardır. Bu t•::: 
kabn 15 Tetrinlevvele kadar itli 1.le
metlerce neticesine ittili edUeb ~ 
cek derecede ilerleyeceği ve , 
Tefrinievvelde Alman muraha• bey· 

..ı.· 'fe• eti ile resmi müzakerata ıo- 1fl 
ceA-1 zannolunabillr. 

Sterlin yükseliyor 
Londra, 27 [A.A] - Banka!•::. 

lıkonto fiatlarını tezyit etnıelerı 
tleeai olarak, lnglliı liTaaı Londr• 
ve New-York ta yilkodoıittl« 

• 

;I 
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" Otıız üç yaşın~ayım. Hazreti 

Kafesler - -F es1eri attık. Peçele-ri attık. 
IFD DcırD<dlada AvYsttYJrya~a Sarık irticaın boynuna dolandı .. 

M Uderrisle- Müthiş bir 
rin tetkikleri fırtına koptu 

Dahili harp 
ihtimalleri 

Isa ile yaşıdım. Vatanperverler 
için tehlikeli olan bir yaştayım!,, 

Desmoulins. 

Dört kadın almak yasak. Tek· 
kelerde dem çekip höogilrdemek 
vasak. Medreselerde gi>bek tifir· 
~ek yasak .. 

Arap harfleri çölün yoluna 
tutalı bir sene oluyor. 

Ankara, 26 - DarOlfilDun na· 
111ına Aakara ve cl•ar arazisinin 
Jeoloji ve ibik copafya noktal aa
IElrıadan tetkllıdae memur edllmif 
olan jeoloji n tabıi eografya mü
telıaaııılanDdan profea6r Şapo, fen 
fakGlteal tatbiki arıiyat muallimi 
Hamit Natla, ha fakGltetl jeoloji 
rnualllml Ahmet Malik, edebiyat 
fakültHi tabii cografya muallimi 
İbrahim Hakkı ve fea fakültesi jeo· 
loji mGdeniı muavini MuJuln bey· 
ler buraya ıelerek tetkikata başla· 
mı ,ıardu. 

Tetkikat iki ay e.vel kararlaşbğı 
laalde Nafiz ve Malik beylerin Of 
\re Slrmene havalisine rftmeleri 
tizerine bugüne kadar gecikmiıtir. 
Yapılacak tetkiklerin gayesi ıudur: 
l • Aakara mıntakasının jeoloji 
a,nayeılnin tetkiki, 2 - Yer altında
ki ıu tualtini tetkik, 3 • Eralinin 
Devi. 

Tetkikat neticesinde Ankaranın 
büytlk bir jeolojik haritaıı vücuda 
~etirllecektir. Haritadan ıu bent
leriDlıa mevkilerinin tHpiti, maden 
1ervetlerlnia tayini, intaat malze-
111ealnln nerede bulunduğunu teapit, 
ı1ulana ile derinliklerde bulunduğu, 
ııe gibi ıeraitle yer yüzüne çıka
t'ılabilecetlni tayin hususunda iıtifa
ıde edilecektir. 

Heyet Sandıklı civannda da bu 
kıbil tetkikat ıapmış, oradaki ıu 
aetlerlaln mevkilerini tayin ederek 
•nafianın yapacatı iıka \"e ıu te
aab amellyeıl için bazı esaslar 
hazırlamııtır. 

Krom ve petrol 
madenleri 

Ankara, 28 [Telefoa] - Kuvvet
U &ermayey•.-al.İp Ud Amerikali ~
keti, Amerika ıef ar eti vaııtaıile ik
tisat vekiletine iki mühim müraca
atta bulunmuftur. Bu müracaatlar
dan biri, Buraada m~ cut ve mek
~uf krom madanlerinin i•letilmesi
eair. Mal6m oldutu üzere bu maden
ler kıymetli ve zengin damarlara 
ıahiptir. 

Diğer tirket, memleketimizde 
petrol aramak için müsaade talep 
etmektedir. Bu ıuretle melilleketi
mizin muhtelif yerlerinde mevcut 
ve mekıuf petrol menbalannın kıy
nıetini tetkik edecek ve petrol mev
cut olmaıı muhtemel sahalarda ıon
daj yapacaktır. Şirket, bu tetkikat 
ınatlap •et' . . A . ıceyı venrae, vaaı serma-
ye:le Petrol tasfiye merkezleri vü
cu a aretlıip neft ticareti yapacaktır. 

Polis ıslahatı 
- ~nkara, 27 - Ankar d . • a a cemı-

retı umumi~·~· çah,an pollı müte-
has111ı nıeaaı11ne devam etmektedir. 

Mütehassıs bu tetkikat netice
alnde mesaisi madde 4eklinde tespit 
edilecekt r. 

Bu 1naddelerden muvafık gö. 
rülenleri yapılacak olan yeni polilı 
kanunuRa vazzedile<"ek tir. 

Ankara da da İstadbulda olduğu 
gibi bir poliı mecmuası çıkanlmaıı 
için çahtılmaktadır. Bu hususta 
latihzarata devam edilmektedir. 

Bundan başka polis memurlarının 
tealiıi için daha bir çok neıriyat 
yapılmaıı dllşünillmekted[r. 

Y<ığmıır ve soğuk 
Aokvo, 28 - Dünden beri fa-

•ılaıız ya"-- ıı... • b' .uıur ya •• yor. Hava lnrden 
ıre ıotudu, ~rkes ıoba kuruyordu. 

Mlaml, ,,Florida,, 28 [A.A] - Mi
di Hera!d rueteıine nauran, Nıııı· 
sav da çıkan bir fırtına 20 ki~~ 
telef olmasına aebebiyet vermıştir. 

BütGn binalar hasara oğrıamı•
tır. Nauav, karaabk içindedir, tel~
foaJar ı,ıememektedlr. 25 Eylülde 
zuhur etmit ola;n fırtına 29 Eylüfo 
kadar devaın etmlt ve mühilD ha
sarlara bai11 olnıuştur. 

PrinceH Monta~ue vapuru Naa
ıav yakınında kayalıklara oturınuş
tur. Dalta kıranın bazı kısımlan 
yıkılmı,tır. Ahvali havaiye müteha
ıeıılan fırtına merkezinin 150 mil 

ıarkta oldupnu ve sahile dotrıı 
yakJaımakta bulundutunu beyi.il 
etmektedirler. Binnetice , Florida 
ve Kübada büyük bir korku hüküm 
ıürmektedir. 

Edirne at koşulan 
Edirne, 27 (A.A] - Edirne vi

layeti tarafından tertip edilen son
bahar at koşuları, büyük bir halk 
kalabalıtı müvaceheıinde muvaffa
kiyeUe yapılmııtır. 

Hilaliahmeri tefüı 
Ankara 28 [Telefon) - Elki 

şehir hilaliahmer müe11esahnı tef
tişe ~den sıhhiye vekili. refakatin-

de hililiahmer merkezi umumi aıa
ıı bulundugu halde avdet etti Refik 
bey hili.liahmer ambarlarını teftif 
etmiş et}l'lf ve İnfaatı ıOrarindea. 
memnun olmuıtur. 

Cenu)i'ta bir çete 
tenkil edildi 

Mardin, 28 Siirt vilaye-
tinia Lüdi köyilnden ve uılı 
etkiyadan Resul, 1rene ullı birer 
şaki olan Sulu Ferhanın otollan, 
arkada,ları ve hizmetkarları ile ka
rdefleri lımall otlu Hamit ve 
Ömerle birlikte Cezre hudut mınta
ka1ından müııelli.h olarak garba 
geçerlerken hudut milfrezemlz tara
fından ve "dur" emri ile kartılq
mıflardır. 

Şakiler bu emre itaat etmemif
ler ve müfrezemize silah atmak 
ıuretile mukabele etmiflerdir. 

Bu ıuretle, müfrezemizle takiler 
araıında bathyan müsademe tam 
bir buçuk taat devam etmiş, neti
cede fullerin ktffeai 8IG olarak 
yakalanmıttır. 

Birleşen bankalar 
Londra, 27 [A.AJ - Berliaden 

Daily Mail gazetes'ne blldlriliyor : 
Döyçe bank ile Diıkonto Geeelschaft 
baııka1ının birleımeai netice1inde, 
mOıterelc aermaye 20 milron lngiliz 
lirasına ballt olacakbr. Bu banka
lardaki mevduatın yek6nu 125 mil
yon lira tutmaktadır. 

• • * 
Berlin, 27 [A.A] - D8yçe bank 

ile .Diıkonto Geeellıchft mile111e1e
ılnın Amerikan aermayesinin itti
r~klile . birletınesi muhtemel olduğu 
•oy enıyor. Mamafih bu b" 1 
~~suaunun bilfiil nihayet b~İ!:1.~ 
ıkı •eneye mütevakkıftır Al 
gazeteleri bu karan yeni b. • 1 •an 
le · k dd ır etıne.rın mu .• iıneıi addetmekte v 
hır tek nıüe11ue halinı' al k 

1
e b . aca o. 

an u yenı teşekkülün Al 'k 
tisadiyab için haiz ülduğu emhan 1 : 

. emını-
yetı. kaydetmektedir. 

iki tirketin pilinçoları tahrni 
'l le b nen 6 mı yar ml\r a alit olnıakt d 

Bazı gazeteler bu tedbirin AI':n ır. 

Londr~ 27 (A.AJ - Viyanadan 
"Daily M.ail" ıueteslae bildlnbyor: 
Avuıtury faşistleri ile Soıyaliıtleri 
aruındaki münaferet ve adavet 
günden güne ,iddetlenmekte oldu
ğu ndar.. bu lıusı.;.metin bir dahili 
mı.;harebe teklini almasından kor
kuhbaktadır, Emlaki adeta ellerin
den alınmış ve haneleri ve sa
rüyl;.rı amele ile doldurulmuş olan 
ve hug·ün fovka!adc takrı zaruret 
içir.l!c.~ çııpınan ve yeni kanunuu esa
si mucibince hakkı intihapları pek 
:ıiyade l:iihdit edilnıit bulunan yük
sek ve orta smıtl.u bu hale nihayet 
verınete azmetmitlerdir. 

Onlar 1aer ıeyden evTel aoaya
Uıtlerin tahakküm ve tagallübünü 
temin için yapılmış olan kanun e1a
ıicie cezrı tadi1at yapalama&ıuı iati
yorlar. Bu tad1l lehiadeki cereyan 
ıoıyıılfat itlaresindeıı bıkm1• usaa
mıt olan kiiyllllerin, şehirlerdeki 
ademi memnunlar ile te,riki mesa· 
iye karar vermiş olmalarından do
layı aou aaın!inlarda kuvvetlenmi,. 
lerdir. Bunun aetice1i olarak daha 
düne kadar ekseriyette bulunan ııos
yaliıtler, hugun adeta ekailiyette 
bulunuyorlar. 

Şuraıı kayda şayandır ki mun. 
huıran bbrika if~ilcrinden ibaret 
olan A-tuıtuaya ıoıyalistleri, komü
nizme pek mütemayildirler. lki düş
ma.a fırka mensubini tarafından 
Avuıturyanın muhtefif yerlerinde 
ve babu.mı V ayaaada bir iki güne 
kadar büyilk aümayifler yapılaca
tından, hükum~t fevkalade askeri 
tedbirler almııt r. Zabitana . kıt'aları 
batından ayrılnıamaları emredilditi 
gil:.i, asker nPıkline mahsus kafi mık
tarda katarların hazır bulundurul
ma~~ demir"jolu idarelerine tebliğ 
clunmuttur. 

Sabık DqvekiJba hakUci Mbebi 
lıtlfa• kaalı mGeademeler vukuu 
ile altilat olacak olan Avuıturya
aaa bu ıuretle anarfiye dütmeaia
clea tevellüt ed(;cek aj'ır me1'uliye
ti ilserine almaj'a cetaret etmeme
aiaden Ueri geılmiıü. 

* . ~ 
Viyana, 27 [A.A) - Kabine milli 

mecliıte iıLatı vUcut etmiıtir. Baı
vekil tarafından okunan hükumet 
beyannameılnde deniliyor ki: Halk
ta kanunu e1aıinin yeniden tetkiki 
için uyanan arzu o kadar artmıştır 
ki hükumet 'bilmemezlikten ıele
mea. Bu hareketin bir hGkOmet 
darbesi foklini alacatına kail olmak 
dotru addedile11:1H. Milü müdafaa 
teıkilatının hakh ve mefru istekle
rinin kanun daire1lnde hakikatleı
me1ini temin için hükumetin bu 
harekete rehberlik etme1i ve bu 
teıkilat ile temasına muhafaza ey
lemeıi vaalfeıi lcabatındandır. Dev
letin eftnde bulunan vesait kaftdlr 
ve onlara itimat gösterilmesini hakb 
addettirecek bir derecededir. 

Yazan : Henri ROBERT 
• , 

Muhakeme, Adllye nezaretinin böyle bir adamı mahkum etmeğe 
1871de harap olan eaki temyiz mah- mecbur olacağını düşünerek ağla-
kemes; salonunda rüyet edildi. mışbr. 

M:ıdtffli umumi Fouquier· Tinvilie KQpılarda halk mınldanıyor ~e 
.. k l n teveccuh (fuk e lCl vll) orıı.da idi. . . . ve maznunlara arşı o a . . 

Maznunları asıl ittiham edıldıklerı ve muhabbetini gizlemeğe lüzüm 
cürüm nedeu U.:aretti? görmüyordu. 

Jüri heyetin~ s.oNlan sual gayet Diğer maznuulann istintakma 
baıitti. Sual fU ıdı: geçilerek bahis değiştirilınek ute-

" Hakim hemşeriler, idarei mut- nildi. 
fakanın yeniden ihdası, temsili '?i~li Nihayet pek hararetli olan b~ 
rejiminin ye cümhuriyet ~ü~umet~nın ilk muhakemeden sonra celse tatil 
iıkab makHdile bazı gızlı tcrtib .. t edild'. 
Ve te,kilit vucude getirıimıştir. Fouquier. Tinville ile reiJ Herm~-

"Convention (konvansiyon) a:ıa- nu derhal Selameti umumiye komı· 
eından: tf'sine gidip tesadüf ettikleri güç-

"Meb'uı Lacroix; lükleri anlattılar. 
Meb'uı Danton; • Onlara bundan böyle Dantona 
~Meb'uı Camille Dcsmoulını: cevap vermemeleri, mümkün olduğu 
"Meb'uı Phillipeau (fiJipo) ; kadar kendisini susturmalan ve ü-
"Meb'uı Herault de Sechellea; 
"Meb'us Westermaun, çüncü c~lse nıhayetinde juri he~~· 

111 bu tetkilata dahil bulundukları; etine matlup derecede tenevvur 
na kaai midirler 'l ,, ettiklerini söyleterek muhakemeyi 

Bu vata ... perveı kafileyi halkın bitirmeğe gayret etmeleri tenbih 
nuaruıdarı bir kat daha düşürm.e~ edildi. 
için diğer maznunlar, birçok kırlı Ertesi gün mücadele, ilk celse-
itlcre giritmi~, muht~lif di.rün~l~r den daha şiddetli olarak başladı. 
itl~n1iş, bir takım iptn:ı ıoıvsız kım· Danton keı:ıdiıini ittiham etmit 
ı:eler <le onlarla berahe. maznun olac Ş"h'tlerle müvacehe edilmek, 
oandalyaaıma oturtulmuştu. kendi şahitlerinin Convention (kon· 

Danton aradaki farkı bellı t:t- vansiyon) mecli5i tarafından dinle
mek isted' \"e bu ayarda insanlarla nilıııesini istiyor, kendini müdafaa 
bir arada oturtuldukl:mndan dolayı etmesine meyu...u verilmediğinden 
!iİddetle proteatoda bulundu. şikayet ediyordu. Diğer maznun. ar· 

İstictck ha1ladı. ilk cevaplarda kadaşları da onun sö:ı!erine iştuak 
o devrin tomtraklı edası pek gii~el ediyorlardı. 
g&üUir. Gürillt\l ıon raddeyi buldu. Dan-

Camille (kamil) e yaşı soruldu. tonu auıturabilmekten ümit ke1en 
- Otuz üç yaşındayım. Hazreti reis celseyi alel'acele tatil etti. 

İsaDıD yaşındayım. Vatanperverler Fouquier derhal Selameti umu· 

Alaturka IUl bekliyea ay11ı 
akihet: Ut kucaklardan atılıyor, 
tef tokadı yiyip yıkılıyor, kanii• 
na itibar eden kalmadı? 
Pieı·re I..oti Türkiyesinden. bir· 

kaç A nupalının hayalindeki yaf"' 
maklı kadın, halkalı burun, .,.. 
şil sakaHı mc~·zia, sedefli nalın 
ve sırma işlemeli kadife terlik· 
ff'u başl~a ne kalmıştır ki?., Tlrk 
genci nargileyi atap dudaklarıntD 
ara11ına pipoyu iliştirdiktea ve 
tiirk kızı salonlarda çarU.toD 
oynıulıktan sonra!.. 

Ne mi kalmııhr? •. Kafeelerl.. 
Filhakika, knfamıa medeni• 

yetin ışığını aokmıyan ptuldllHl 
hela' ı attık.. Kadanlanmu, ha· 
~1tt; si~ah bir tiil arkuındaa 
bakmıvor .. Fakat, evlerimiz hail 
o es.ra~engiz barem manzannaı 
muhof aza etmekte.. Halil, kafea 
arktısında titreşen renkli 16I,e
ler var. Hala, gözlerin şimşekleri 
kafes ddiklerindeu ç.luyur •• 

Işığı girnıiyen yere hastalık 
ve öliim giren günete karp ec
dadın diktiği bu tahta nöbetçile
ri kırıp atroak içın acaba daha 
ne bekliyornz'~,. 

Hükumetin kanun çıkarma
sını, Poliıin bizzat ;elip t3yle
mesiui mi? 

Yusuf zıya 

Yelkenli ile bir 
devri alem ... 

Pariıı, 27 [A.AJ - "'Afaln Ger· 
bault ,, nun yalnız ba,ına dGnya et• 
rafında devir aeyahatına çıkmıf ol• 
duğu Firecrest yelkenliıi, Parla• 
gelmiştir. 

için tehlikeli olan bir yaştayım. miye komıtesina mektup yazıp bir 
Dan tona ismi, ikametgahı so- daha tek başına maznunların kar• İsko1ıto j iyatı 

rultlu: ih 1111_ ... ,.1kamıyaraı-...na aöy)edi. •.• 7 f A A J •-ı·•da - lı•fm Dan ton. tililciylm. .... r r •· Dublen, 2 • - a -
Millet vekiliyim. fkametgihı.m mı? mazaunlara karp kullanılnı.k ıçın banka•• iskonto fii faizini Jibd• 

Pek yakında Adem! Sonra da bazı ittihanı silahlan iıtedj. altıdan yediye çıkarmıtbr• fnıllla 
P ı Komite ııkıfb, tereddüt içinde k fi b ..nı. • .ıt tarihin anteonu ld bukaıının iı onto a Dl , _ • 

d fil sözü ne yapa a~ıuı tayinden icaz bir h ... • d T · ..__, Weıtermaun a şu ne a me1lndeu bah1e en aımı ıazeuııNt 
ıöyledi: kaldı. Nihayet Sant-Juıt bir ıuretı yeni bir tereffü muhtemel oldujııDU 

M U • h a ırıkmak iı- hal buldu. O, maznunların mezbu- Tal - i etın uıurun r beyan ediyor. Financial mı ıa· 
t rt t Şl d. k dar yedi kere hane mu"'dafa"'sını, mücrimiyetlerini e na m ıye a .. zeteıi bu tedbirin Fransız.lana eeae-
yaralandım· hepsi de önümden ! iıpat ed~n kal:'i bir delil olmak hi memleketlerdeki maUU.babmn 
Y ıtlnaz ark~mdan aldıj'ıın tek bir üzere lelekki ediyordu. iRde1ine henüz malik kalmıyacapa 
Yara var: ittibamname111 1 - Bu mukavemet kanuna karşı b k la k il .. yazıyor. Financial Newsa an ı r 

Bir ar3hk, Dantonun gll g ru- iayandır ! diye bağırıyordu. Kanu.na mahafilinin bu tetbiri memnuniyetle 
ltüıGnü andıran eesi, kendisini na- karşı hangi masum uıyan eder ? 
file ıusturmağa çalışan reisin çın- Bundan başka delil aramaia lüzum karşıladığtnı kaydediyord. • t 
gıratının gürOltüaünü baıbrdı : Bu gazete, eyaletler e ticare " 

Rel. haykırdı •. yoktur! b ü • C ti ıanayi mahafilinde tahkikat yapm&t-
Onun talc i zenne onven - BM 

_ Çınaıraınma duymuyor mu- kı .1 bi · tır. Bu mahclflin kanaatine 1 
ıun ·r • •· or meclisi ittif a ara ı e r emar- iıkonto fiatinin tezyidi muvrkkat 

D d h 'dd ti b' name kaleme aldı. Bu emimame dbl d' ••-- ., __ anton buna a a tı e ır mahiyette bir te r ır. ınauçes....-
• ile mahkem~yi, feymei adaletine hl , _ _. cevapla mukabele ettı: pamuk ipliği fabrikalara ıa p...-• 

-H.yatını müdafaa eden bir ada· hürmetsizhkte bulunan veya iğtit&f biraz telaş göstermek edlr. NeY• 
1• C ırıksrmana çalışan maznunlann mu- . . b tedbi 

ID• •enin çıngırağm vız ge ır. a- T a caatle, ticaret odası re11ı, u • 
DIDla uğraşan bir adam böyle ulur! hakemelerine nihayet vermeğe me· birin işleri bixıarure blru tahcllt 

Halk fevç fevç bu hali 1eyre zun kılıyordu. edeceğini ıöylemi,tir. 
kotuyordu. Yalnız salon hıncahıç ( Bitmedi ) Kömilr madenleri sabiplerl, ı .. 
dolDıalda kalmıyor, ahali nezaret R konto fiatlarıaın artınlmaıının lltlk· 
binaıının aalonlarını ve koridorları- lngı·ltere ve usya raz mecburiyetinde olanlar içla .o. 
nı da dolduruyordu. essif bir tedbir olduğunu be1u et-

b Bir kıaım halk da nezaret bi- anlaştyorlar mı"tlerdir. Viyana, 27 [A.A] HGkumet e- ~ hin 
nası merdivenlerinde, hatta 1.1aup 

yaamaıinde 'ba,vekil kanunu eıa- (dofin) meydanında ·~e Pont Neuf Londra, 27 [ A.A 1 - Son gün- Doı·ncare: gazeteci/ 

* * * 

ıide bilha11a reiıiciimhurun aelihi· (pon nöf) te bekleşiyordu. lerde lnJiliz ve Sovyet murahhaslan .C 1 

yetlerine ı; e devlet müe1aiıelerinin Bütün bu kalabalık muhakeme ara1ında cerevan eden mükaleme· Pariı, 27 (A.A] - Sirano i111ıln· 
ıiyasiyat haricind~ bırakılmaıına de cereyan eden ufak bir hadise- b ti deki haftalık gu:ete M. PolncaN 

fer neticesinde aiya1i müna!le e er ka bil k b'-ait olarak yapılacak baılıca tadili- den nıilteheyyı'z oluyor, Dantonun b r ain Buenoaayrelle çı D yü ... 
veniden tem•miyle hatlar at amaz '--· bn ana hatlannı çizmittlr. Ahali ıözleri aj'ızdan aınza dolaşıyor, bu ıazeteye tekrar yazı yasmaja .,... 

d d kr i hn t h. • 6
' milzakere tarikiy!e hal ve tandın h b · · ı h '- l ha araıın a emo as ye rme ı111- insan kfitlesini heyecanla titreti- Jadıj'ı a ennın uyuu er-.ea y• 

nl tekrar uyandırmak için parla- yordu. etfılilecek bir çok mea'eleler hakkında rete dütürdüğünü beyan ediyor. M. 
mento müe1Se1elerinin müfrit ıu- Müverrih Mlchelet (mlşele) nin itilaf edilmi9tir • Milkilemata Poincare nin gueteclliğe hakiki bir 
rette inkitafına karfı bazı tedbirler ifaduine göre, Dantonun aed o Sah günü yeniden baılanılacaktır. iptiliaı vardır. Daha geçenlerde ı•• 
alınacatı da beyannameye ilive kadar Kllrdll ki mahkem' baj'ırdıj'ı zetecilerln verdi ti bir aiyafette' 
edllmittir. Harici ıiyaıete welince, zaman, Sein (Sen) nehrinin kAr,ı Rus • Çin davası •Politika bana hürriyetimi iade edl• 
Avusturya bOtün devletlerfo, bilhaa- yakasına varıncaya kadar ititiliyor- M k 

27 
[A.A] _ Matbuata nce sizden banada aranızda bir yer 

ıa hemhudut hükumetlere doıtane du. 08 ova, ı · k ayırmanızı isteyeceğim,, demif~-
G b ti 'd d k h" b' nazaran, ceneral Şangeu ey JBD ' M P . ktid aauıı• 

m nase e er ı ame e ece ıç ır Bu seı adeta tuzata tutulmuf M . i aakeri muhafuaıı ken- . oıncare yi i ar ın•Y 
•İ•aai zümreye -'rmeyecektir. H"'· ançunn a kil tti~ de h t 1 k ki a..-••br Sabık 

Tahsilat nl~amnamesi 

kredisini takviye edecetini yazmak~ 
ta, diğer bir kaç gazete iıe banka. 
lan uğradıkları mütkilabn bu ted
bire saik olduğunu kaydetmekte
dirler. 

' •• u bir aralan kökr"'meıini andmyordu. diıl 1•10 aalm bir yük teı e a• n aı a 1 uza aıUO'•...... • 
kCimet, milletler araıındaki mQna• Müt h il b' 'birini "" ba,vekil ıözünn tutmuf Te meılek· b • evvir cevaplan · e, ın 'h ti Ruı _ Çin ihtilifanın müm- kUal 
•e atta kuvvet yeriae hakkın tutmıyan ittibamlan toz -tbf pil•· cı e e k d n , ti h ll'nl daşlan araıındald e1Jd meY 
kaiın olınaauıı temin irin sarf edile- •• kün oldutu • ar 11 r a e a 1 

• d · 1 t ittir 
Ankara, 27 - Maliye veklleti 

tarafından ıon zaıı.aanlarda b 1 azır a-
nan tabeillt nizanına111ıesi bitmifti 
N. r. 
ızamname 36 rnaddeden mürek-

keptir. Yakında vilayata tebl'ğ 
edilecektir. ı 

Nizamname bilha111a tahıll me
murları için çok is fadeli olacalttır. 
1 ahsilıit memur· r için bu nh:am. 
name işlerinde iyi bir rehber ola
caktır. Bundan başka gene bu me-
5' eldere ait olmak tlzre bir de tali
matname vucuda g tirılecektir. 

• • • 
Berlin 27 [A.A] - Darmıdter, 

Dretdene~ bankalarile milli bankanın 
ve Verilener ticaret mile11eeeainin 
birlefecekler4ne dair mali mahafilde 
bir fayia dolaşmaktadır. Alakadar 
ba~kaJar , bu haberi tekzip etmek
tedlr. 

k T kGrtüyordu. NanL'- hGkOmetinden talep eyle- yenı en ııga e m • • 
Ce lf&)'l'etlere İftİrak Ve yardım IUP 0 

e ı k Söze batlarken ı mıftir. fıatilifın huduıundanberi ta- Ford Tayvaresı Y eyece tir. Bu aly&1et Alman ıiya- Ban · ıo ı a.-ı J be .J ti 
tidl a iıtedijiaıı ıuy ew 11 er • bakkuk eden zarar 10 milyonu mU- bG ak payitah a• 

le r. Avuıturya iyi ıGnlerinde al ittiham edenleri ikna edecejim- Avrupanın on y -·n .. bl 
o.ldutu gibi fena a-lnlen'nde dahi bu 'l ınüteeaviz bulunmaktadır. Mumai- rını ae• .. rek her yerde bO,-b r • den entinim. Ve şayet Franıız mı - • .. .., b f ur 
1ıya1ete ıadı1c kalacaktır. Hükümet 'il ti ley, Ruaların Çin arazisini iıgal ni- alika uyandırmıf olan Tu __ :Sel l 
beyannamesi tlddetll alkı .. Jarla •--- (eti benim bilditim Fransız mı e yetinde olmadıklarının, bilhasıa na- aaOmOsdekl 2 ..,...n eve 

7 11U1P lıe, heni ittiham edenlerin afivleri- tayyare y .ıJk" tanar• tılanmıtbr. b dü san dikkate ahnaıa1ı lbım ıeldl- Btıkreıtea gelerek e.,. oy 
• • • ai iıtemek mecburiyeti ana ıe· N k d a inece'-tir. ford tavyare• C h 2 [AA] M"ll" tfni a in hükOmetlne ihtar et• aaan • ~ 

open ague, 7 . - 1 ı 28 3 767 z · cek 1 mely .. inmuinde bllümum ehall 
banka, iskonto fil faizini yüzde bet· • ' ıralık altın Bu sfSzlerin bir temeddüh olma- mektedir. Sovyetler, tarlı şimendi- ılD D yer ... 
ten 5 l-2ye çıkarmıtbr. . ıl ferlerini j,.,,al niyetinde detfldlr. Bu buır bulanabilecektir. Tayyare S 

• * • Londra, 27 [A.A.] - lnailiz ban· tbtuM aaJamata batlad ar. • Te·..lalevel parfembe filnG tehıt• 
O k b gü d h. b ffa•- b L- ' -alide cür'et ıeralt dahilinde mQdOr tanini me•'• w-• ~lo, 27 [A,A] - Nerveç ban- &il u 0 a 1 çu uk halinde 283 aaimler u ... v~ ,. .mlzd•D Sofvaya mfltevecclhen ba· 

kakıı ııkon to fh fai ... nl yüzde 6 ya bin 767 lnıilia liralık altın satnuı- kar111ınd4a durup kalmıtlardı. ele.ini MukteD lçbı eıaıh blr ehe• reioet edoeektir. 
çı artnıftır. _~~~~~~~~~J_~'--~~~~~~~~~~----.l..~.....8.l.YJwtıta...mb:l...JUU§!.~m~le~r~d~e~n~b~l~rl~,....L2ın!!.!!m~l~e~tt~h~a~i~z ~d~e~·~ıd~ir~.~~~~~_..!...~~~~~~~~~~~----~--tır. 



Nasrettin Hoca! 
Yarabbi ! Doğrusunu sen biliyor
sun, ekmekçiden al, peynirciye ver! 

-16-
Kemalettin Şükrü 

BEN KA VUGU BOGMASA YDIM KAVUK BENi BOGACAKTI 

Hocaya o sabah kahvaltı çıkar
dı. ar. Feyzullah efendi oldukça ha
ıisti. Fakat arkadaşının oj'lunun 
geldiği ilk ırün ona ikram etmek 
iıtemifti. 

Nurettin, önüne gelen kahvaltı 
ıiniai içinde kocaman bir çanak 
bal gördü, sevindi. Derhal parmak
larını bala bana bana ekmeksiz ye
mete baıladı. 

Bunu iÖren Feyzullah efendi, 
hiçbir •ey ıöyleyemeınekle bera
ber gözlerini açn::19, bal bitecek 
diye ödü kopuyordu. 

Nihayet oabredemedi: 
- Oj'lum, dedi o kadar çok 

bal yem~, sonra için gider. 
Naarettin esasen daha evveldeı: 

herifin haaiıliğinin farkı!ta varmıştı. 
- Zarar yok efendi amca, dedi, 

kimin içi gittij'ini Allah baba gö
rür. 

Feyzullah efendi ayni zamanda 
Naarettine bir çift de yeni ayakka
bı almıt ve eski köy çarıklarını 

çıkarttırmı,b. 

Hoca, yeni ayakkabıyı giyince 
sevindi. O a-ün akşama kadar Kon
ya içiıade ııezd;. Akşam eve a-elince 
Feyzullah efendinin şu suali ile 
karıılaıtı? 

- Çıkar bakayım yeni pabuç
laınnı, eskimiş mi: 

Nurettin çıkardı ve gösterdi. 
Artık Nurettin, Feyzullah efendinin 
her gün ve her ıaat ıualleri, ihtar 
lanle kartılaşıyordu: 

- Papucunu eskittin mi ? 
- Aman yavaş bas. 
- Yandan yürü. 
- Ejj'ri a-ittin. 
Nihayet Hoca bu kadar sıkıya 

.relemedi ve bir sabah kendi eski 
çarıklarını giyerek yeni pabucu elin
de Feyzullah efendiye gitti : 

- Ben kendi aya~mla daha 
rahat yürüyorum. Sen şu bana ve
rditin ayaklan al da herkeı ken
di malını bilıin. 

O zaman genç çocukların dua. 
lan kabul edilir diye avam arasın

da bir kanaat yaşıyordu. Evlerinde 
kaldığı bir kaç gün içinde Nasret
tin Feyzullah efendiye ve Feyzullah 
efendinin yetmi9lik kansı Zeynep 
hatuna Aı:endini çok ıevdirmişti. Bir 
a-ün Zeynep hatun : 

- Al sana elli akçe l dedi. Beş 
vakıt namazından ıonra benim İÇ· 
in de dua et l 

Hoca, elli akçeyi aldı, içinden 
onunu ayınp kadına iade etti ve: 

- Ben, dedi, haram para ye
mem. Allahın bildiğini kuldan ne 
saklayayım. Beş vakıt namazın dö
rdünü kılıyorum, fakat sabahları 
ekıeriya kutluktan ıonra kalktığım 
için kaza ediyorum. 

işte bu verdiğim on akçe sabah 
namazları içindir. Yapmadığım itin 
parasını ne diye alayım. 

Hocanın paralannı hep Feyzullah 
efendi saklardı. Bu sebeple kırk 
akçeyi de gene ona götilrdü. 

Feyzullah efendi içinden iki akçe 
ayırıp : 

- Al bunu harçlık et, üot tara· 
fını öbür paralarınııı yanında ben 
ıııklanm dedi. 

Vakıa yeyip içip yattığı dütünü
lecek oluraa onun hiçbir masrafı 
olın .,dı ğından puaya ihtiyacı yok 
gibı gü ı ünür. Fakat Nasrettin evde 
a.ç 1. a!.} vs .fu, önüne çıkarılan /'e• 
ır:c k ier pek •zdı. 

Parası oldufru zamanlar dışarda 
karnını doyururdu. Parayı Feyzullah 
efendi elinden aldığı için artık bu
nu da yapamıyacaktı. 

Elinde iki akçe, karnı zil çala
rak çarşıya çıktı. 

- Ne olursa olsun, diyordu, bir 
akçe ekmek, bir akçe de peynir 
alır yerim. 

Fırına gitti , parayı verdi ve 
ekmek istedi. 

F uruncı ekmeği verdi. Fakat 
para aldığını inkar ederek tekrar 
ekmci(in bedelini istedi. 

- verdim ya. 
- Hayır vermedin. 
- Vallah bi!Iab verdim. 
- Sus yemin etme ! Sana ya-

lan mı söyleyeceğim. 
Hoca naçar vaziyette kalaı·ak 

elindeki tek akçeyi de verdi. Şimdi 
kuru ve katıksız ekmekle kalmıştı. 

Cam ne kadar da peynir iıti

yordu. 
Düşündü, taşındı, ince zekası ile 

yeni bir kurnazlık buldu. 
Yakında yağ, peynir, pekmez 

ıatan bir dükkan vardı. 
Gitti, eli ile para atar gibi bir 

harekette bulunarak: 
- Şuradan !:ıana bir akçelik 

peynir verin! 
dedi, Dükkancı peyniri verdi. 
- Nasrettin çıkıp ı:iderkcn ar-

kasından aeslentli. 
- Heni para!l? 
- Verdim ya: 
- Vermedin. 
- Verdim, önüne doğru fır -

!attım. 

- Hayır, yalan ıöylüyorsun. 
Dükkandaki müşteriler, Hoca

nın eli ile para atar gibi yaptığı 

haraketi gördükleri için dükk.'.incı
ya: 

- Verdi, biz ele gördük. 
dediler. NasreHin; •Jinde ekme

ğine katık edeceği p~ynir oradan 
ayrıldı, birkaç adım gitlikl~n sonra 
ellerini havaya kaldırıp: 

- Yarabbi l dedi, işin doğru•u
nu ıen biliyorsun, akt;enin bir:ni 
el<mekçiden al, peynirciye ver. 

O, boş zaManl"rını camile..; gez
mek, vaaz dinlemekle geç' rirdi. Bir 
sefer, bir camide, küniye çıkmış 
olan bir hocanın vaazını dinliyordu. 

Hoca, kalın ve tccv;tli .sesi i!e 
halka nasihat ediyor ve: 

- Ey cemaat 1 diyordu. Bu dün
yada iyilik yapın. H.,r ne verirse
niz yarın öbilr dünyada, cenneti tlıi
da mutlaka aynını bulursunuz. 

Vaazeden adamın boyundan at
malı kalın ve gümüş bir kösteği 
vardı. Bunu gören Nesrettin cemaa. 
tin arasından ayağa kalktı ' 

- Hoca efendi, dedi, mademki 
öyledir, şu boynundaki gümü' köa. 
tefi bana ver, bu dünyada kullana. 
yım. Allah sana cennette yen.i•'.nl 
verir, ben de ölüp yanına geldığ>m 
zaman bunu sana iade ederim. O 
zaman iki katlı kir etmiş olursun. 

Hoca, böyle toplu yerlerde ba
zen çucukça saçmalar, hazan da 
nükteli sözler sarfederek az zaman 
içinde Konyada ve herkesin dilin
de dolaşmata başladı. 

Hele bir a-ece, eve geç kalarak 

sokakta ırelirken subaşıya raata-e
lerek ıöylediği ıöz dilden dile yayıl
mııtı. (Bitmedi) 

Henri bir gün Etoile dan geçer
ken eski mektep arkadatlarııadan 
Renenin dalgın dalgın önümde yü
rüdüğ·ünü gördü. Henri arkadaşla
rına takılmaktan çok zevk alan şaka
cı bir çocuktu. Hiç sesini çıkarma
dan arkadaşının peşinden yürüyor. 

- Acaba şu ojj'lana nasıl bir 
oyun oynasam ? 

diye düşünüyordu. Bu aralık Re. 
nenin pardösüsünün yan cebindeki 
küçük bir paket gözüne ilişti. Pa
ketin yansı dışarda duruyurdu. 
Henri usulca Reneye yaklaştı, mahir 
bir yankesici gibi hiç sezdirmeden, 
iki parmağı ile paketi yavaşcacık 
aşırdı. Fakat, yaptığ"ından memnun, 
dönüp uzaklaşacajj'ı sırada kuvvetli 
bir elin koluna yapıştığını hissetti: 

- Dur ... Acele etme! 
Bu sözleri söyleyen bir zabıta 

memuru idi. Henri kendiıini bu çir. 
kin vaziyetten kurtarmak için: 

- Şey ... dedi. Yanılıyorsunuz. 
Müsyü gayet eziz arkadaşımdır. 
Maksadım kendisine şaka yapmaktı! 

Muhatabı giilmeğe başladı: 
- Biz öyle şakaları çok gördük .. 

dedi. Altı ay hapiste yat da şakayı 
anlarsın! 

Ahali toplanmış, kalabalığı gö
ren Rene geri dönmüştü, .. Fena hal
de etekleri tutuşan Henri de: 

- Canım bırakınız beni .. diyor. 
du. Ben şaka yaptım! 

Bu sırada etrafına toplanan se
yirciler aras;ında Reneyi görünce: 

- Y abo . •Öylesene: sen benim 
arkadaşım değHınisin? Bale, beni 
senin cebirden paketini çaldım di
ye tevkif ediyorlar .. Canım ağzını 
aç ... Dilini yutmuş gibi ne susuyor. 
ıun? 

Bunun üzerine zabıta me11'uru 
Reneye döndü: 

- Bu adam hakikaten arkada. 
mı? 

Rene soğuk kanlılıkla cevap ver
di: 

- Arkadaş mı? Hana-i arkadaş .. 
Bu adamı hayatımda ilk defa ııörü· 
yorum! .. 

Henri, Renenin bu cevabı üze
rine yıldırımla vurulmuşa dönmüş

tü ... Fakat artık kendini müdafaa 
imkanı kalmamıştı, iıter istemez 
karakolun yolunu tuttu. 

Memur komisere vak'ayı anlattı. 
komiıer ıordu: 

- Peki bu müsyü ne aöyliyor? 
- Hiç ne ıöyliyecekl Tanımıyor. 
O zaman insafa gelen Rene la

tifeye nihayet vermek istedi: 
- Affedeniniz komiser efendi. 

Bu zat benim arkadaşımdır. Kendi
sile pek teklifsiz görüşürüz. Şaka 
olsun diye benim haberim olmadan 
cebimdeki paketi aşırmış. (Memuru 
göıtererek) Bu memur efendi bil
miyerek kendisini tevkif etmiş. 

Mes'elenin bir latifeden ibaret ol
dufrunu görünce: ben de kendisine 
İatife ile mukabele etmek istedim. 
Kendisini tanımıyor gibi hareket 
ettim. 

Fena halde hiddetlenen Henr. : 
-Böyle münasebetsiz şaka olc:

mu? insanı rezil etmede mana vur 
mı? Hem de .... 

Komiser Henrinin sözünü kesti: 
- Siz ... dedi. Gidebilir1iniz .... 
Sonra Reneye dönerek: 
- Size gelince... dedi. Siz otu

runuz bakalım ... ifayı vazife halinde 
zabıta memuruna karşı yalan söy
lemek ve itfil etmek madde.inden 
dolayı sizi Adliyeye vermek mec
buriyetindeyiz! 

Rene çok dil döktü, yalvardı, ya 
kardı .. 

Nafile! 
Yaptığ"ı mukabil şakanın cer• sı, 

beş gün kodeste yattı l 
Nakili : Kamran 

Damla damla göl olur 
Ataların bu sözündeki isabeti tasarruf l · utularımız kadar kuvvetle 

ispat eden bir şey olmaz. F arzedeliro ki bir yaşında bir çocu

ğunuz var bu çocuğunuzun istikbalini temin için her gün 

kumbara;- :> yirmi ceş kuruş atmağa karar verdiniz. Her 

gün kum bııraya attığınız bu para bir sene sanımda (90) 
liraya ya\;m bir yekuna baliğ" olur. Çocuğunuz beş 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on yaşına vardığı 

zaman (1200) lirası, on beş yaşında (2000) lirası 
yirmi yaşında (2900) lira5ı toplanır. Hayata 

atılacak çağda bu her müşkili atlatan bir 

sermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 

kumbara alınız ve bu günden tezi yok 

her gün 25 kuruş arttırmağa 

başlayın . Bu gün arttırdığınız 
( 25 ) kuruş yarın çocu· 

ğunuza bir sermaye 
olabilir. 

~-;;

/;~ 

Tiirkiye iş Bankası 

SPORDA 
İyi eşya oyun üzerinde 

müessirdir 
Bütün dünyada teslim edilen bu hakikatı 
yakından görmek ve tecrübe etmek is

terseniz, bütün Spor levazımatınızı 

Zeki Riza 
MİLLİ SPOR ticarethanesinden 
tedarik ediniz. Futbol, Güreş, 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim, 
Boks v. s ... 

En so~ model, e~ sag
ıam mal "V"e e~ 1...1.Cl...1.Z flat 

Önümüzdeki 2 Teşrinievvel Çarşamba ak§alll1 

GALA SUVARESi OLARAI\ 
MELEK ve ELHAMRA SinemalarıJI 

ANKARA POSTASI 
filmi irae olunacaktır. 

MELEKTE Maistro Zirkin Arnoldi orkestras1 ve ELHAMRAd 

Maietro Lemişin 12 kiiilik orkestrası icrayı ahenk edeccklerdıi 
Hamiş : Bütün filim kıimilen bir defada gösterilecektir. 

Fiatlarda zammiyat yoktur. Mezkür iki gala suvaresi için bileti~ 
şimdiden her iki sinemada satılmaktadır. Biletlerin evvelden ted~ 

tavsiye olunur. 

........................... : . 
: Opera siNE·: 
: MASI a 
• • 
: elyevm gösterilmekte olduğu : 
• • 
: il:(: al©] o D"D l ll"il ll'iı cSl ır.. : 
• • : ~ce ~n©Jnşn : 

• : ilk sesli film ile muzaf· • 
11 fer olmakta berddevamır. : • . : ••••••••••••••••••••••••••• 

!Ka~.aıllaıır 

Füc'elen vejat 
Uııkapanı Halk Fırkası mutemedi 

ve ticareti bshriye müdüriyeti mes'ul 
katibi Hasan Ba•ri Ef. dün Galatada 

Arapcamiind en l(Cçerken foc'eten ve· 
fat etmiştır. 

Oton1obil mii.~adernesi 
1655 numaralı otomobille 132 

n~mıralı trarnrnr Sirkecide müsad•'
ıııe etnıi sl er ve bu v zdcn tramrny . . 
münakal~t ı yarım •aat tealıhura uğ· 
ram ıştır. 

v raı a=o ~ a a=o o a ır 

Bir kahve yandı 
El"relki gere Gedikpaşaıla D ikra· 

nın k&lıvesinden yanl(ın çıkmış ve 
etrafa sirayet etmeden sönd•irtilmüş· 
1ır. 

SBırlk~tD<eır 

Camekan hırsızı 
Be,·oı>Jun da İ s tiklal caddesinde - ~ 

sa s t ı; ; <:o,.,nl ofun 600 lira kıymetin· 
deki cam<"kiinı çalmmı ,tır. Şuphe 
üzerine i>lclım 0t ve 1ustafa isimlerin
de iki kişi yakalanmıştır. 

iki kö1nürcü 
lfasköyde kömürcü Osman ile 

Fethi kavga etmişler, Fethi Osmanı 
bıçakla yaralamıştır. 

--·--

ON DÖRT SABIKALI - Bucada 
'.\I. Forbesin kö~k u ne ~İren ve köşk 
bekçisi İzzet ağanın bir çuval unu 
ile tuzu ve sairesini çalan mıseyin 
oğlu İbrahim ve Ahmet oıtlu ~1usta· 
fanın ağ;ırceza mahkemesinde muhake
melerine lı• ~lanmı~tır. 

;\lnstafanın on dört sabıkası var
dır. Evvelki cürümlerinden dolayı 
muhakeme edilirken af ve tecil ka
nunundan istifade ederek serbest bı
rak : lmış fakat hapishaneden 'çıktık· 
tan iki glm sonra hırsızlığa başl•mış 
,.e tekrar yakayı ele vermişti. 

Yangın mahallerinde bazı şahısla· 
rın paralarını almış, Cumaovasında 
bir yürUgün çadırından çiftesini cal· 
mıe, Kemerde çingenelerin ça.dırı~· 
dan eşya sirkat etmiştir. Şahıtlerın 
dinlenmesi için mahkeme başka gü• 
ne bırakılmıştır. 

* 1ZM1R LİMANl!\'DA- Evvel· 
ki gece Menderek dahilin.de müh.im 
bir vak'a olmuştur. Tabmıl v~ tshlıye 
şirketine ait şatlarda.n bi~ioe tüccar· 
dan Müsyü F. Solarıye ... ı .<3?0) ka· 
sa üzüm ve incir yukletılmıştı. 

Şat; gece yarısı su almağa başla· 
mış ve kısa bir zamanda batmıştır. 

Şatın, iyi tamir edilmemesi yU· 
züoden kazanın vuku bulduğu tahmin 
edilmektedir. 300 Kasa kadar Uzüm 
ile (30) kasa incir kurtarılmış ve di· 
ğer sandıklar denizden çıkarılıma· 
mıştır. 

Zarar mUbimdir. Zabıtaca ve ala· 
kadarlarca b~dise hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. 

DaıvetDeır 
Türk Tıp Cemiyetinden: 

Türk Tıp cemiyeti senelik ili 
timaını 1 teşrinievel 1929 sah 
saat on sekizde Beyoğlunda sak• 
mazında aktedecektir. Heyeti l 
intihabı icra edileceğinden bütllll 
!arın teşrifleri rica olunur • 

(velfiln a=oeşırnys 
Muhit çiktl 

On iki aydanberi muntaıı 
intişar eden memleketin yee;ane 
miz ve nezih aile mecmuası .\lu~ 
on ikinci sayısı çıktı. 

80 sahife, 4000 satır vBZI• 

den fazla resim, 50 den fazla 
hikaye ve şiir. Ecnebi edebiyatı 
nümuneler. 

.\lemleketin en mümtaz şöhre 
nin imzalar ı . 

Amerikada 500000 liraya ıl 
mış olan bir resmin yedi renkli 
!osu. Hazır ve kı>j:(ıt Lizerine biç·I" 
kışlık manto kalıbı. 

Muhit, her a-ile'."'e e:irebjJe~ 
nezih bir mecmuadır. Bıı sayısıııı 
run, mutl•ka alacaksınız. 

B eyoğlu Birinci Sulh Hukuk mahlı: 
sinaen: Talat beyin Beyoğlunda k8 

lık sokağında (5) numarada muk m 
İspiro Cuma ve madam Olg Cuma ş! 
!erinde ikame eylediği iki yilz liranın 
sili davast üzerinr mumaileyhma naı:nl 
tastir kıJınan ce1pnamelere elye,·t!1 
metgahlaı:ının meçhul bulundnğu mubS 
ve mahallesi heyeti ihtiyariye.sinin ,srl 1 
den anlRŞılmakla her mucibi talep Jıll 
müddetle ilanen tebıiğat ic.ruına ı.arar 
rilerek emr muhakeme 9 T~rini evve I 
tarihine müsadif çarşamba günü •aat 1~ 
talik kılınmış olduğundan yevm ve 
mezkQrda müddeialeyhmanın bilzat ,.,J/ 
taraflarından bir vekil musddak göndef" · 
medikelrri taktide muhakemenin ı;i. 
ruyet edileceıl;i tebliğ makamına ka~ 
mak üzeıe ilan olunur. _A 
1 stanbul 7nci icra memurluğundııtı':, 

deynin temini zımm\nda mahcuz ~ 
deksiz beı çuval izmir üzümü Ista~ 
kuru yemişciler çar~rstnda 12 n\J. 1 
mğazanın önünde 30 Eylıil pazartesı ıJı' 
on birden itibaren bilmilzayede fııtı11 

nacağl ilin olunur. / 

B eyoğlu birinci sulh hukuk ma!ıkf f 
sinden: Talftt beyin BeyoğlunJıı e' 

nlık sokağında (5) numarada mukiııı ~1r 
İapiro Cuma ve madam Ol~a Cuın-• 11 
hlerine ikame eylediği üç yüz liranıo ıııl• 
sili davası üzerine mumaileyhiın• 0rft; 
rına tastir kılınan ceJpnamelere e 'ı00' 
ikametgahlarının meçhul bulunduğıl ,;# 
başiri ve mahallesi heyeti ihtiıarırt #? 
ı•:rhinden anlaşılmakla her mucib~ ,,_.,Ş 
bir ay müddetle ilinen teblig•' ıe iı11 
karar verilerek emri muhakeme 9 1~ 
evvel 929 tarihine müsadil çal'faıııbl ~,ııı 
saat 14 e talik kılınmıı oldu,,"1ı~~n b·~ 
ve saati mezkıirde müddeialeyhi"' ~v 

fi da b. k"li J1l ·ıO zat veya tara arın n ır ve J 1'e1Jle1• 

göndermedikleri takdirde m,;ııa k•"' • 
l(lyaben rüyet edileceği ı~ ıflı J1l8 
kaim olmalı: üzre ilin Olunur. 

~{ 
- d . inden· ır 

1 stanbul altıncı hukuk air<S kul d• ( 
azzez hanım tarafından orta

1 
dı . . ·ı e en ıi' · çırda Hilali Abmerlı Kimı . Jo<hin< 

1
, 

sinde mukim Hüse)in efendı a roınde 111 
me eylediği boşanma da'\~ı ztifl. ılfl] 

d .1 . t"ds teblığ 
maileyhe gon erı en ı• 1 

• çhul • 
. "k roeıı me l beri zahrına mahalh ı a Hukuku 

""nu bildirmekle Mtalep . · ııı•dd 
eı- . un 14lınc ı 
muhakemelerı kanunun . -sına I; 

·ıi tebli~at ıC•• ,, 
mucibince ı nen l k k t 24 Te~rinı ...si 

il . ye,,·nı ta ı ı a u ..--ver mı~ ve . be gün , 
9291&rihine milaadıf Perş~m ~la l«' ~j# 
13,30 za talik l<ılınmı§ o :.k üıere 
tebliğat ınakamtna kaım o 

olunur 



8ursa. seya.lıa.t:i 
rı~!!iıl geçti? 

Sabahın saat dokuzunda kalkan 
Ma.rmara vapuru, Fener bahçeli 
f~t~olcu1arı yeşil Bursaya doğru 
guturüyor. 

Vapurda Fenerin ağırba~Iı kap· 
t~nının etrafında hep tanınmış 
sı.malar toplanmış: Alaattin, Sadi, 
Fıkret, Reşat, Nejat, Niyazi, Mu
zaffer... Elhasıl takımın Kadri ve 
Cevattan maada bütün erkanı o· 
rada •• 

Deniz, havanın bulutlu olmasına 
ra~ınen oldukça iyi. l\'Jarmara, is· 
mıni taşıdı~ı denizin kucağında 

seke seke ileriliyor •. 
Gençler arasında seyahat etm· 

ek güzel şeraitin tevlit ettiği mütat 
De§eyi çok artırıyor. lki saat son· 
ra çok §en mevzular etrafında dö· 
nen mubahaselcr hitama erdi, gr· 
up grup toplanan arkada~lar tav· 
la ve poker oynuyorlar.Samimi ar. 
kadaşlar arasında, her türlü ihti. 
ras ve menfaat ka}{:Uıarından uzak 
devam eden oyun safahatını takip 
etmekte ayrı bir zevk var. Her 
h~reket bir tuhaflıkla nihayetle
nıy o~ ve o tuhaflığı da 4.5 gürbüz 
genem bançerelerinden fırlayarak 
takip ediyor. 

Seyrisefain idaresinin lutufkar 
te<:h~l~tile hörmet gören sporcular 
gemmın her tarfında ikramla kar
§ıla.şıyorl~r. Bilhassa kıymetli su
var~ Tahsın hey kaptan Fenerhah· 
çelı gençler için bakıki bir kardeş 
§efkati gösteriyordu. 

.. :e~ekt~n az ıonra Mudanya 
g?zu~tü. Bır saat sonra Yunan sü
rulerınin denize döküldüğü şirin 
Mudanyadayız. 

Fenerlileri davet eden san'at-
1.:aran kulübüaün reisi Faik bey 
misafirlerini karşılamak için Mu
ds.nyaya kadar gelmiş •. 

Saha muayyen eb'admdan nok
san, Fakat çok güzel ve çimenli 
bir ı::aha.. Tesviyei türabiyesi bir 
itina ile düzeltilse ve ı;enişletilse 
emsalsiz olacak. 

Zemin ıslak, fakat çamurlu de
ğil. Fakat ıslanan çimenler çok 
kayıyor. Ayaklarında kırampon ol
mıy.:ı.n Fener oyuncuları için bu 
hal çok fena .. 

Takım 1ar karşılaştıkları zaman 
Rursahlar şu şekildeler: 

Salih 
Ata Nezihi 

Halit Hüseyin Refik 
Hakkı Ilyas Cemal Saim lemail 

Buna mukabil Fenerbahçe ta
k.ınıı •. bilhassa defans itibarile ek· 
sık bır halde §iiy le teşkil edil mi~. 

Ali 
. Nejat Ziya 

Velıt Sadi Re~at 
Niyazi Ala Zeki Muzaffer ~'ikret 

Hakem Bursa mıntakasından 
Verihi bey. Yan hakemlik vaıif e· 
sini Fenerbahçenin gayretli mu
allimi Necmi ağabeyle bir Bursalı 
yapıyorlar. Oyuna başlarken rüzgar 
Fenerlilerin lehinedir. Bu aYantaj, 
sahayı hiç tanımıyan Lir takım 
için medarı tesellidir. 

İlk hücumu, oyun başlar başla
maz Fonerliler yaptılar. Daha vazi
yet aıılaşılmaşıştı ki yarım dakika
dan az bir müddet içinde bu hücu
m seri bir atakla müdafileri geri
de bırakan Niyazinin himrnetile 
sayıya müntehi oldu. Bu çok ça
buk semere alkışlarla kar:;-ılandı. 

Hücum ve hakimiyet daima 
FenerJilerin. Sadi kornerden gelen 
topu kaleye sokarak sekizinci da
kikada ikinci, Zeki üçüneü, Niyazi 
dördüncü golu yapıyorlar. Hafta· 
yımda Fenerbahçe 4·0 galip. 

) 

~©ır~c§l 
27 Eyliıl 929 kambiyo, nukut horsa~ı fiatları Daröll1edayi 

Tnphııncıdı ( :ukurrunırı mahalle i 

Hora Osman çıkıuazında 10.numara• 

lı -.e Fındıklıd Canfeda çıkmazında 

9 numaralı valdem Nadir lıanıma ait 
hanelerin tnpo senctlnilc kendime 
ait niifu::ı kağıdımı zaı i ettim yenisi· 
ni ~ıkartacağ1mdan eskisinin hilkmil 
olmadığı ilfin olunur. 

- ~ ·- --·- - --
il_ A~·ıldı Ka :>a. .Aç-_ .l{ ı 

Birinci Tt>~rinin birin ;.::ialı guntı 
nkşamı başlıyor. İlk tera-.il: Nukııt 

l Iogiliz lirası 1007 2 51005 
ı A1J1erllca dolar 207 2;. 

ı , 20 Yuııan 206 
drahml 53 75 ss 1 Almaıı r•Yht naark 49 25 1 Avu•hırya filini 

49 
20 Ley Ruman,:a 

29 2~ 29 
<;o • 24 54] 24 ~ Le•a Bulgar 29 75 29 ı 1 FeJeırıe)t fflorin 
20 Fran8ız franln 

82 81 

ı 20 ltalyan lireti 
162 75 162 

20 K 218 25 218 
urun Çek Jılu\'ak 123 122 1 ÇırUııotie ıüviyet 

1 Zloti Lchletau 22 sc 22 "O Df - nar Yogu!Ja"ya 72 so 12 20 Bd~ika franlu uı. U3 l Pe..ata flpanya 30 29 
' 20 lı.'rirre frankı 797 797 · ı Mecidiye 

Çek 

Londra 1 !sterlin 1007 25 1005 
ı Mvyork 1 türk L Do. U,48 5fl 
j Parif! 0,48 

Frıınk 12 " 25 12 Milano Liret 9 50 .. 9 llerlin l\larl. 2 2!; .. 2 il ~ofya .. Lel"a 66 :.!5 ~ Rriiksel Belga .. 3 Sil 3 Am •tirdıuu Flodu l 
~ Ciucyre " Sil ] 

Fran.L " :! 5() 2 Pr.,e Kurun 
" 16 15 16 Viyana Şilin .. 3 40 3 lUodrit •• Pezeta s 23 3 ı \ ar~uva Zelo:i .. 4 25 4 

1 
Atina 

" 
Drahmi 37 04 37 Bükret 20 Ley Karu~ 24 

Moıkova 1 Çronenıı 75 24 
1067 

Bt'lırrat türk liraıı Din. ıo&ı 
27 2() 27 

istikrazlar 
• ıı 

istikrazı D. vadeli 96 
ı Düyunu muvahhede 197 

ikramiyeli demir yolu 
1902 Gümrükler 
1903 Sak!laıabi 

1905 Techiud Aalı:eriye 

.... 1190:~ T(•rlip 

~ 1904 .. 
' 1901 J905 
~ l 1908 T~rtip 

ı ı ~ 1908 .. 
ı•>09 it 

1909 Şebı·eınııııeH 
1139 .. 

--

--~ -

T tılıvilıi.t 

7 
5 ~~{ 1 

Tertip (A.B.'\) 
(l o~ 111 
75 ~ =- 2 " 

(D.E) 

25 -~ fi' 3 .. (F.J) 
25 
5{) Galata tahte)arz )), Y. 
50 Jstanbul tramny Ş, 
75 Rjbt Dok. Aut. 
5( ÜakiMar Kadıköz ~u ı2 

o~ latanbul anonim Su 
'i~ Ereeli Madea 

25 
Hiıse sımedatı 

25 f 
~f, hankaaı 

75' Mülga itiblll". :mu 
751 Onrıımlı Bk. 

~ MiJJi İkti1at Bk. -SD Ticaret ve Hnayi 
r1 

< 
Esnaf Bk. . Şirketi Ha)Tiye 

75 '=' .. Temettu . Ilallp·apınlnr An 122 
!5 ıo< An. D. Y. yolu 

~~ 
. . ıoe 

" " " ı.<ıı Mudanya • Buna .... 
~ ~ 

Samt0uu Sahll 
Tramvay 

50' ::. Türkiye ııııtlW 
75\ 

('D 

3. İttibrt ,, 
2~ İtiınat 

CIJ " 
~ 

.... Şark eigorta a.: Bozl.urt 

il 
-.., Anadolo AD. T. .... 
~ lıt. u .. -. 

Dalya Jtaraaydın ~ 11 
Anlıuı Çiuıeu. 

i: Baku köy 
" 25 !. Türlı: k8mür M. 

~ Mermer Tqı Ş. = Ha,.a pın, alektril 
ı.CIJ temettu • " .. 

C-tküdar· Kadıköy 
Iıı:ımr mezblta 

~ İıtanbu) T. Aao. .... ıı 
~( Rihtlırı dok. An. 
~ İttihat değirmenci 

il 
Şıark merk eeu I~ .... 
lıt. Kaeaplvı "' ~ Reji (hali talfiye.) ('D .... Türk tüt. Aao, -('D Duban Türk " 

"' Şark de!Prmea. 
Milli bir MetrıL 

- -

• ...=- -

1 

1 

1 

i 

'ı 

59 H ı 

1 

' 

i 

72 22 

i 

40 ll I 
: 

' 

50 t. 

1 

Mari dugan 

r· D<aıiaköy =~@tp>ırlYı w'ltaırD~~DeırD 1 
Köprüden Kadıköynden 

;- i: ı - (""[ 6 ıs 
Kadıköyüne ' Köprüye 

~r 6 ~ 7 W 
il" a. 7 "'.,, 7 05 40 r ~ 7 40 s ıo 
.~ J 8 15 : 8 45 
l'I -· 
~ ~ 8 40 9 05 l'l 
~ e.; 9 20 9 50 
e- ~ 9 55 10 25 
=' i 10 25 11 05 
~ 11 05 11 40 

ill 4-0 12 15 
12 15 13 
J3 05 13 50 
J.3 50 14 35 
14 25 15 
15 15 16 
15 45 16 30 
16 10 17 
16 40 17 15 
17 15 17 45 
17 50 18 25 
18 25 19 O.> 
19 05 19 45 
19 45 20 20 
20 30 21 ()5 

21 21 28 
22 05 23 

f J Sefer yalıus Cııma. Pazar, Çal"' 
!anha günleri Haydarpa,aya uıiraya 

<"akbr. 
l"J Sefor yalnız Puarjcai, Çar~am· 

ba gt1nlcrl Haydarpa,ayıı Uİ(raya· 
cııı.tır. 

Köprüden Haydarp~adan 

· darpafaya ' Köprilye 
l - l"'l 6 20 
6 15 7 13 
7 05 '1 48 
7 40 8 25 

7 55 l 8 53 
8 15 9 ıı r1 
8 52 9 35 
9 55 9 56 

11 O:> 10 35 
ll 4-0 11 13 
12 15 11 48 
13 05 12 20 
14 25 13 08 
15 15 13 58 
16 ıo 14 40 
16 40 15 08 
17 15 16 08 
17 50 17 13 
18 25 {"" 17 40 
18 4-0 18 15 
19 05 18 35 
19 45 19 1.2 
20 30 20 28 
22 05 21 15 

: 21 38 
: 23 08 ["') 

l"'l Seferi yapan vaparlar yalımı 
Perşembe, Cuma, Pazar ganle:İQI ta· 
kihedea ıece Haydarpataya utraya• 
caktır. Ramazanın birinci geceıinden 
Bayramın sonuncu ııeceııine bdu her 
ıecc Haydupqaya oğrayacaktır . 

("') Seferi yalnız Pasar, Pertembe, 
Cuma günleri llaydarpaıaya uj-raya· 
caktır. l.·aınız Ramanulll birinci ıü· 

nünden Bayramın llOnD.DCn ıü-ai'iııae 

1 kadar lıu gün Haydarpa,. ajraya 

~ ...................... <"·ak·tı·r ................. 111 
AcdJaBaır 'taırl'fFesı \ 

Sefer No. 
10 Haziran tar'ihinden itibaren Cumadan mada günlere mahsus adalar hattı 

Pendikten kalkış 
Kartaldan 
B. adadan " 
Heybeliden " 
Burgazdan " 
Kınalıdan n 
Mudadan ,, 
K dık

.. ,, 
a oyünden 

Köprave vanş " 

Sefer No. 

Köprüden kalkış 
Kadıköyünden 
Modadan ., 
Kınalıdan ,. 
Burgazdan ,. 
Heybeliden ,. 

2 

1,44 

8,35 

l 3 

6.00 
6,10 7,10 
6,25 7,30 
6,40 7,45 --7,25 8,30 

4 6 

8,25 9,10 

9,05 9,50 
9,20 10,os 
9,35 10,22 

5 7 9 
7,05 
7,20 

1.00 
7,10 

7,45 
8,00 

8,00 

8,15 
8,30 

8,05 9,15 8,55 - 8 10 12 

10,15 12,00 13,35 
10,35 12,20 13,55 

11,05 12,50 14,30 
11,20 13,05 14,45 
11,35 13,20 15,00 

11 13 

9,00 10,00 
9,10 10,10 

9,25 10,25 
9,40 10,40 

10,25 11,25 

14 16 
15,00 17,00 

15 

11,30 
11,40 
ll,55 
12,10 

12,55 

18 
18,00 

18,45 
19,00 
19,15 

17 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15.40 

20 

18,05 

__ , ______________________ __ 

19 
15,00 
ıs, ıs 
15,45 
t6.00 
~ıs 
16,30 
16,55 

11.20 

22 

19,00 

19,45 
20,00 
20,15 

21 

17,00 
17,10 
11,25 
17,40 
18,05 

18,30 

24 
19,05 

23 23 
19,05 
19,20 

18,35 19,SO 
18,45 20,0.$ 
19,00 20,20 
19,15 20,35 

21,10 
20 21,90 

26 28 

20,15 21,41 -
21.00 -21,15 

22,SO 

Fe~er~iler 45 dakika süren eğ
lencelı hır otobüs yolculuğundan 
sonra Bursaya, yolların çok kuru 
olmasına mukabil vıcık vıcık ça
mur içindedir. Şehrin arkasında 
bir heyula gibi yükselen muazzam 
keşiş,ta eteklerine kadar ratıp bir 
duman içindedir. Bu rutubet sert 
rüzgarla birlikte insanın iliklerine 
kadar işliyor. 

ikinci devre ayni hakimiyet al
tında geçiyor. Sayılar devrenin 
ikinci dakiktt:;ında başlayarak beşi, 
altıyı ve yedi)·i buluyor. Son da
kıkada Bursa yegane sayısını ya. 
pıyor. 

B. adadan " 
Kartaldan " 
Pendikten " 

8,45 9,45 10,30 11,50 13,30 
12,15 

15,16 
15,40 

15,40 
15,SS 
16,10 
16,25 

17,45 
18,00 
18,15 
18,25 19,30 19,00 

19,55 

29,00 
20,10 

21,30 
21,40 22,SO 

. Fenerliler~ tahsis edilen Osma· 
nıye otelinde istirahat edildi ve 
,!;!ın saat dörtte sahaya gidildi. 

Fenerliler çok parlak olmakla 
beraber iyi bir oyun oynadılır. 

Bursalılara gelince bir az 
dalı~ ı_n~tedil şiddetle oynaınak 
şartıle ıyı bir takımdır. 

Slsı~anbAul Emvali eytaın idaresinden· 
e ıme, yşe ve Zeh H • 

dan istikraz ettik} · ra mumların Emvali eytam-
erı nıebalio-i · 

fında veremediklerinden ed luayyen müddeti zar-
vefaen mefruğ bulunan 1145 ° l~yı kıdare uhdesinde 
nıeneli Sarçhane başında z · uk·a ıyıncti nıuham-

h 11 · evre - caddesind M · mar ayas ma a esınde Fatih ·park k • e, ı-
"d k d·· 1· ııun -eme1·e doö· ru gı en par e oşe ı otuz metrelik olu .. . r::} 

de ve kemere yakın elyevın itfaiye aa; . k uzerın-
da köşede olup bir cephesi 11.54 ~e:~· arşı~n
rek_ caddesindeki ceplıeside ll,19metre olaen va~ik ;l; 
ve ::>49 harı.ta, 54 ada numaralı ber nıucihi ç· '>

29 arşın arsa 400 lira bedelle talibi uhdesine 16-""' 9• 
929 perşeıııhe günü birinci ihalesi icra kılın 
t~ ..... h l . d 1 mıştır. 
~atı ı a esı e 2-10-929cuınartesi günü saat oııhe~te 
~<:ra ~~lınacağından, fazlasına talip olanların m~z-
1 un ~l~n vel saata kadar Eytam idaresine muracat
arı ı an o unur. 

I stanbul üçunr.ü hukuk 
sinden: Müddei binba t ,,ahk~nıe- ı 
. k B 'k ş eyaı be. 

yırı arısı e.ı t şta Hayrett' . k 
1 . d 2~ ın ıs e. 
be lın e H. nu~ııır lı hanede mukirne 

u ıı ;ııı a} rı> hanım ale h' Y ıne aç-
t ı o anına da a t ı zerine 1· ·ı . 
i tid H'Si tehli edilmi~ haylı ıayı 

1 ·h . ş u urıan 
ınum1 ll C) ~rıın ahıren ikametgtihının 
m • u 1 \'"tı has,.b le iluneu t 1 J · . k e ı ıgnt 
ı a nu ıırar 'erılrnis olmakln tahki· 
kntın t ın kılıad '' 15·10·929 salı 

Avrupa scyahatından avdet eden Al
manya 12isaiye ve 'ı'illidiye cemiyeti Aıaaın· 
dan 

Dr. A. AS 11\ıl . 
. ~lastalarmı her gün 15. 17 ye kakar 

Şlşlıde hus · h . 
tedir T 1 Busı a~tane11ınde kabul etmek· 

_ · e eyoğlu 2221 

günü saat 11 d h b 
}a tarafından e _:ı:.::ır .. ulunması \:t!· 
olunur · vekıl gondermesi ilan 

·~ ~ 

" - 12,30 15,55 20,10 

l'J Bu itaretli ıeferfor valn p " l • 30 E l-"'1 -(''}B . . ız nıı.ar gun er1ne mahıua olup y uuı kadar yapılacaktır. 
u ıfaretlı •efer 30 Eyııa<l11ali1larkP1· &ı:iinleri )apılwayacak ve 30 E}liil·:ıarihnden itib~ren Pazar 

("J 

: . .... . . •, '' _.,· .•,. ' . · .. 

GÜNLER KISALIYOR 
Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirınek için düşünmeyiniz 
~--hu muayene ile en iyi randöman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

Elektrik irketi 
Bütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını emrinize amade tutmaktadır 

Tarafınizdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri 

1 .. . tecrüh~sile huzurunuzda amik bir muayene icra edilir. ' 

Bu munasebetle alatı heytiyenizin de muiYenesini teınin edebilirsiniz. Küçük tamirat 
L Meccanen diğerleri Mal o du la icra edilir. 1 

1SATIE 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

Her şeyi veresiye sa ar ve tesisat yapar. 
Elektrik Evi, Beyazıt, İstanbul 1 

................................. -..;: ~ 

L Metro Han, Tiinel meydanı, Beyoğlu 

~~ ;\: ·.~· ~ \, :: .. : .. _.. . ... . ': . ' 

. - -

-["J 

• 



Pazar 1 KD A ,r,_ 1',ylftl :.':J, ~~2- _ 

Galatada yenicami " hailesi in Kara',öy caddesinde Mehmet Ali r ·•şa hanındaki ıhaie edilıniyen dükkan ve od~ların kirasının müzayedelri 
pazarlık suretiyle temdit olundu. Talipier kapı numaralarına göre aşağıda tayin edilen müzayede günlerınde Iıtanbul Defterdarlığı ihale 
komiıye>11uDa müracaat edeceklerdi. 

Kapı No. ';iasi Senelik lirası Müzayede günü 
Lira 

24 Dülckin 180 20 teşrini 929 pazar 
25 • 180 • • 
26 • 180 • • 
27 Magaza 720 • • 

28. 29 • 420 • • 
30. 1 • 420 23 çarıamb• 

33 • 180 • • 
34 Depo 180 • • 
38 Odalı dü~~kan 800 • • 
39 D po 500 • • 
39 Odalı dükkan 600 24 perşembe 
42 N~ğaza 180 • • 
42 mu Oda 360 • • 

SAT 1 KA 
Küçük Pazarda Hoca Giy.ısettın mı: •ilesinin Mehmet paşa yoku

şunda 29 N. Lı ahşap karakolhane bınası, muhammen bedeli 20 lira
dır, müzayede 13 Teşrinievvel 929 tarihine müsadıf pazar günü saat 
15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (611) 

SATILIK EV HİSSESİ 
Büyükderede Lamrinos sokağında No. 43, 16 birse itibariye bir 

hiııssesi .atılacakfır. Mezkür hissenin muhammen bedeli 25 liradır. 
Müzayede 14 Teşrinievel 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (962) 

SATILil' EV IIISSESİ 
Büyükderede Lamrinos sokağında N. 43-1, 16 hisse itib~rile bir 

hisseııi aatılacaktır. ~ ezkür hissenin muhammen bedeli 25 liradır. 
Miizayede 14 T e~ri ıi~vvel 929 tarihine nıüsad.f pazartesi günü saat 
15 te Defterdarlıkta yapıla..:aktır. (969) 

KlRALIK KAYlı.<:IIANE 
Yenikapıda liman dairesi altıncla 2 gözdür, senelik muhammen 

kirası 60 liradır, müzayede 13 Teşrinievvel 9'.l9 tariLine mü>adif pa-
zar jiinün saat 15 te Defterdarlıkta yapılaca dır. (915) 

K.IRALIK DEPO 
Galatasarayı binası altında No 17, senelik muhammen kirası 96 

Jiradır. Müzayede 16 Teşrınievvel 929 tıırihine ınüsaaıf çarşamba günü 
Hat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (956) 

KİRALIK DÜKKA..ı.~ 
Galatıda Azapkapıda Meyyit yt.!..uşundı No. 9-18, senelik mu

hammen kirası 92 buçuk liradır. l\'1üzayede 16 Teşrinievvel 929 tari
hine müsadif çarşamba güaü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 

(954) 

KİRALIK DÜKKAN 
Topanede li:ışla altında No 347, senelik muhammen kirası 320 

liradır. Müzayede 17 Teşrinievvel 929 tarihine müsadif Perıemb.e 
günü saat 15 te Defterdarlıta yapılacaktır. (953) 

SATİLIK AÔAÇ 
Haydarpa~ada uzun çayırde kotrıı mahal!i civarında yıkılmış tahmi

nen 13 çeki mikdarında çınar ağacı. Muhammen bedeli 39 liradır. 
Müzayede17Teşrinievvel 929 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
te Defterdarlıkta yapılacaktır. (949) 

KIRALIK BAHÇE 
Beykozda Tokatta Has ahır namile maruf bahçe üç sene müddet

le kiraya verilecektir. Senelik kirası 90 liradır. Müzayede 16 Teı
rinievvel 929 tarihine müsadi' çarşamba günü saat 15 te Defterdar-
lıkta yapılacaktı~. (886) 

KİRALIK DÜKKAN 
Galatada Azapkapııında Meyyit yokuşunda No: 8 senelik kirası 

120 lira, nıüza}e<lc: lemdiden 6 Teşrinievel 929 paı.ar günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır.(568) 

SATILIK DENiZDEN DOLMA l\IAHAL 
Cibalide vapur iskelesi kurbinde No: (17-1) 182, 34 ar4ınd 1 r. Be

deli 4 ıenede ve 4 taksitte v~r!lmek şartile 1276 buçuk liradır Müza
yede 19 Teşrın'e\vel 929 tanhıne rnüsadif cumartesi günü saat 15 te 
defterdarukta yapılacakbr. (891) 

KiRALIK EV VE KAHVEHANE 
Saray burnunda yalı köşkü yolu üstünde 2 oda 1 matbahı müı

temil ev ve kahvehane, Senelik muhammen kirası 240 liradır. Müza
yede 13 Teşrinievvel 929 tarihin~ müsadif pazar tünü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (911) 

KIRAIK EV 
Topkapı sarayında Gülhane hastanesi karşısında n.~mazgalı malıal

linoe 2 oda, senelik muhammen kirası 60 Jiradır. Muzayede 13 Teı
rinievvel 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Ddfterdarlıl<ta 
)'apılacaktır, (918) 

KiRALIK EV 
Gülhane lı11•tanesi civarın da birinci cephanelik yanında, 2 odası 

vardır. Senelik muhammen kirası 60 liradır. Müzayede 13 Teşrini
evvel 299 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta yapı-
lacaktır. (914) 

l(IRALIK EV, AHIR VE ARABALIK 
Beşiktaşta şenlikdede mahallesinın kRptan lbrahım ağa sokağında 

seneiik muhammen kirası 120 liradır. Müzayede 13 Teşrinievvel 929 
iarıbirıe müsadif pazar günü &Mat 15 te Defterdarlılcta yapılacaktır. 

KIRALJK (}'DALI D(rKKAN 
(907) 

• Top~ııede Boğaz kesende No 2, s•nelik k;rası 24 ::ra<lır. Müzayede 
13 Teşrinievvel 929 tarihin miısadif Pazar günü saat 15 te Defterdar-
lıkta y .. pıl::ıcaktır. (368) 

Kapı No. Cinsi Sendik kirası Müzayede ıünü 
Lira 

43 Mağaza 360 24 teorinie~el perıer.be 
44 • 500 • • 
46 (3) Oda 720 27 • pazar 
47 • 360 • • 
50 (2) Oda 500 • • 
~l • 500 • • 
52 • 240 30 • çarşamba 
53 Oda 600 • • 
54 • 600 • • 
60 (2) Oda 180 • • 

110 Odalı dühk.ın 300 • • , 
112 Dükkan 420 .. .. 
122 • 360 " .. 
SATILIK OLUKLU SAÇLAR 
fstanbui Paket gümrüğü binasında mevcut 70 adet oluklu saç sa· 

tılıktır.M uhammen kıymeti 30 buçuk liradır, Müzayede 13Teşrinievd 
tarihine nıüsadif pazar günü saat 15te Defterdarlıkta yapılacaktır (884) 

KİRALIK ODA 
Galatada karaköy yeni cami mahallesinde Mehmet Ali paf hanı

nın üst katında kagir No: 57, senelik kirası 330 liradır. Müzayede 17 
Teşrinievel929 tarihine müsadif perşembe günü Hat 15 te Defterdar
lıkta yapılacaktır. (972) 

KİRALIK ODA 
Ga!atada Karaköy yeni caıni mahallesinde Mehmet Ali pafa ha

nın üst katında kagır No: 56, sendik kirası 360 liradır.Müzayede 17 
Teşrinievvel 929 tarihine ınüsadif pcrıembe günü saat 15te Defterdar
lıkta yapılacaktır. (973) 

KİRALIK DÜKKAN 
Galatasarayi binı.sı altında No: 3, senelik muhammen kirası 321 

liradır. Müzayede 16Teşrinievvel 929 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır.(957) 

SATILIK GAMBOT 
Karadenizin Büyük limanında Fener ile Kavak ara1ında batmış 

olan Nevşehir gambotu müzayedeye çıkarılmıştır. Muarifi ihraciye 
ve saire miışteriye ait olmak şartile muhammen bedeli 852 liradır 
Müzayede 16 Teşrinievvel 929 tarihıne müsadif çarşamba günü saat 
15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (933) 

KİRALIK BAKKAL DÜKK • ..: 1 
Adliye dairesi yanında umumi tevkifhane bakkaliyesi şeraiti mu

karreresi dahilinde müzayedeye çıkarılmıttır. Gösterilecek yere talibi 
taraiindan baraka inşa edilmek ve mukaveleuin hitamında bilibedel 
hazineye terkkolunmak şartile senelik kirası lfiO liradır. Taliplerin 
şeraiti ıaireyi anlıımak ve pey sürmek üzere 16 Teşrinievvel 929 tari
hine müsadif çarşamba günü saat 15te Defterdarlıktaki ihale müza
yede komisyonuna müracatları. (920) 

SATlLlK ARSALAR 
Boğ'aziçinde Arnavut köyünde Dolaplı ku}'.U ve yahudl sokağında 

eski 16-18 yeni 16-3 No. lı b;r tarafı Mihal ve lstavro efendinin hane
leri bir tarafı mezkür hanelerin bahçeleri ve kuyulu sokak ile mahdut 
2 kıt'a arsa satılıktır. Bedeli 4 senede ve dört taksitte verilmek şar
tile muhammen kıymeti 626 liradır. Müzayede Te~rinievvel 929 tarihi
müsadif cumartesi günü saat lS te Defterdarlıkta yapılacaktır .(688) 

KİRALIL SATICILIK YERi 
Kabataşta vapur iskelesinde müselles ıekilde 5 arşın mıktarında 

ki arsa,senelik kirası 24 liradır Müzayede temdiden 6 Teşrinievvel 929 
pazar günü saat 15 te Defterdarlıeta yapılacaktır. (869) 

SATILIK ARSA 
Gcdikpaşada Esir Kemal mahalle-sinisı tatlı kuyu so .agında No: 

(12) 35 arşındır Muhammen bedeli 120 liradız. Müzayede 19 Teşrini
evvel 92? tarihine müsadif cumartesi i'ÜDÜ aaat 15 te Defterdarlıkta 
yapılacaktır. (666) 

SATILIK ARSALAil 
Edirılekayısında bacı Muhittin mahallesinin Y 111 uf ap aoka~ıada 

7, 9, 11, 13, 15 numaralı 540 arşın mıktarında S kıt'a arsa satılıktır. 
Bedeli 4 srnede ve 4 taksitte verilmek şartile 613 liradır Müzaye
de 19Teşrinievvel 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat IS te def
terdarlıkta yapılacaktır. (880) 

SATILIK HAN 
lstanbulda Mahmut paşa caddesinde kirgir 4 kattan ibaret or -

tası avlu ve 50 adet mağaza ve odaları müştemil ( Büyük yıldız 
hanı namile maruf Han kapalı zarf usıılilc müzayedeye çıkarılmış -
tır. Bedeli bir senede 2 taksitte v.:ri!mek ıartile muhammen kıymeti 
98282 liradır. Talipler 7372 liralık teminat para 'veya mektupıarile 
ttklifnamelerini 19T eşriniev~e! 929 tan hine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te fotanbul Dtftetdarlığında müteşekkil satış komiayonuna 
vermeleri. (925) 

SATILIK ARSA 
Unkapanında Haraççı kara Mehmet mahıllesiain köprü ba~ı 

meydanında yeni 13,15 eski 41,43 N. lı bir tarafı Unlcapanı polis 
merkeır:i bir tarafı Lüit tiryestine kuınpanyRıına ait mahal bir tarafı 
yersimani ve bazen Artin efendi mağazalarile ve bir· tarafı sahili 
bahirle mahdut 1376 arşın arsa kapalı .zarf usulile mü:ı:ıtyedeye ko
nulmuştur. Bedeli 8 senede ve 8 taksıtte verilmek şıırtile 16512 
liradır. alipler 19Teşrinievvel 929 tarihine müsadif cumartesi günü 
sı1at 15 te 1240 liralık teminat para veya mektuplarile teklifnamele
rin · htanbul Defterdarlığında müteşekkil satı~ komisyonur.;; verme
leri, (664) 

KIRALlk ARSA 
Samatyada Hacı Hüseyin ağa maballesincle No. eski 79-99 yeni 

9-15, 653 ariındır. Senelik kirası 100 liradır. Müzayede 13 Teşrinıev
vel 929 tarihine müsadif pazar günü eaat 15 te Defterdarlıkta yapıla-
caktır. (863) 

1 

(APPEL 
Dünyanın en 

Mükenıınle Yazı 
makinesi 

Ilusuılle FRANSIZ hük6ıuetinin dahi takdir ve tercih ettiğı ma-"iP 
Hafif, metin ve sağlam 

Her ciheti taahhüt olunur. ~~1'-;;:8ı~ 
Türkiye Umum·.- acentesi: 

Y. Sünorkyan: l•tanbul; Sadıkiye an 30 - 33 Tel. lst. No2256 • 
Mekulatı hayvaniye 

münakasası 
Pendikte seram darU\istihzarı müdürlüğünden: 
Müessesemize alınacak olan 120000 kilo arpa 140000 kilo ıaıD,. 

kapalı zarf usulile müııakı1aya konm:.ıştu~. Taliplerin şartnameletİ' 
ni görmek üzere her gün, münakasaya iştirak için de yevmi ihale bul" 
nan 2 teşrinievel 929 Çarşamba g<inü saat on ikiye kadar defterdarlık 
binasında müessesatı ziraiye muhasebeciliğ;ne teminatı muvakkatr 
!erini yatırarak saat on dörte mP.zkür müessesat mübayat komisJO' 
nuna müracRatları. 

Jandarma imalathanesi müdiriyetinde 
2930 adet ekınek torbası kapalı zarf münakasa usulile satı' 

alınacaktır. Münakasa 19-10-929 cumarte,i günü saat 14 te lstanbulcla 
Kasımpaşada jandarma in.alathanesinde yapılacaktır. Şartname iıı:ıa· 
lathaneden verilir. Teklifnamenin tarzı imlası ·~rtHPece müııdcrçtir. 

Merkez Aceuıa»; G•laıa Koıırü ba· 
şında Beyoğlu 2362 
Şube Acantaoı: Moı'adet hanı altınd• 

lstanbul 2740 

l\Iersin sürat postası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

Vapuru 1 Teorinievvel Salı 12 
de Galata nhtımından kalka
rak Çarşamba sabahı lzmire 
ve akşamı İzmirden hareketle 
Antalya Alaiye Merıine gi -
decek ve dönüıte Taşucu 
Anamor Alaiye Antalya Ku
şadası lzmire uğrayarak ge -
lecelctir . 

Ayvalık sür'at postası 
MERSiN) vapuru 1 Teşrinevvel 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu Çanakkale 
Küçükkuyu Edremft Burhani
ye AyYalığa gidecek vo dö
nü~te mezkur iskelelerle bir· 
likte Altınoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalınız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Trabzon birinci postası 
(Cumhuriyet) vapuru 30 ey

ltil Pazarleııi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle Inebolu 
Samsan Gireson Trabzon Rize 
Hopayıı gidecek ve dönüşte 
Pazar iskele!ile Rize Süemene 
Trabzon Görele Gire~on Or
du Ünye Sa~sun Inebolu Zon
guldaj!;a ugrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

TAV L ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapurları 

Muntazam ayvalık ekııpreıi 
14 mil ıilr'ati ve en ıon aiı

tcm tertibatı haiz birinci ve ik
inci ıınıf yüz yirmi yataklı ve 
güverte yolcuau için muhafazalı 
mahali mahıuıu h&YI bin tonluk 

ft.~.ı-~s~;;;~ 
gilnil aktamı ıaat on yedide Si
rkeci rıhtımından hareketle Ge
libolu, Çanakkale, Küçük kuyu 
Altın oluk, Edremit, Bürhaniye, 
Ayv~ T k ilkelelerine muvualat 
ve ı:,.artamba günQ mahalli mez
kurdan avdetle ayni iskelelere 
ufrayarak Cuma (Ünll lıtanbula 
muvaaalat edecektir. 

Mahalli müracaatı Yemit Ta
vilzade biraderler. 

Telefon: btanbuf 2210 

-Şehremaneti ilanları 

Ş ebrenıanetinden: itfaiye me 
muru ve efradı için yaptırı· 

lacak 290 takım kışlık elbise 
ile 290 çift çizme kapalı ır:arfla 
münakasaya konmuştur. Talip
lerin şartname için lıer gün 
levazım müdürlüğüne gelmele
leri teklif mektuplarını da iha· 

le günü olan 19teşrinievvel929 
cumartesi günü saat onbeşe 

kadar mezkür müdürlüğe ver· 
meleri. 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs hastalıkları mütahıs111ı 

Doktor 

ŞEKIP HABiP 
Aya•ofya Yerebatan Hacı Sfil.,..... 

apartın1anında r.unlartesi. Paıarteai, Çat" 
şamba ve Perşenbt', Tel: ı.t 3035 

B eyoğiu ;::;ullı mtlhkeoıe"i birinci ı.u· 
kuk daire.inden: Koço efendiniıı 5""' 

efendi aleyhine ikame eylediği 175 litl 
matlubat davasının ct"reyau eden muhak• 
meein<le muddeialeyhin hazır bulunmam*' 
eı lı.,ebil~ hakkıuda gı)ap kararı iıillı'I 

kılınmıt ve müddei eobabı subutiye olarak 

bir kıt'a ıeaet ibraz ederek ıiriudeki illl
ıanın inlı:!rı halinde tatbikat suretile iJbll· 
tan izhari aczle bilistıktap aabit olma,.. 
yeminden nükülüne talik.en hilküm ilall"1 

talep ve miidd•i aleyhin ikaınelj!lhının ,,. .. 
çhuliyeti cihetle kararı mezko.rwı bir •1 
m~ddeıle illnea tebliğine ve emri ıııubı" 
kemenın 3CJ.l0 9'29 pazartesi 1&at 14 d• 
talik kılınml§ olduğundan müddei ale1bill 
müddeh muayyenesi zarfında itiraz eıııı"' 
digi ve mahkemede iapatı vilvücut etmedilİ 
taktirde bukulcu usulü muhalr.emeleriııİJl.jj)S 
inci m•ddeıi mucıbince vakıayı kabul .,. 
ikrar odilmit addoluaacağı teblit mak&Jlll' 
oa kaim olmak üzere dan olunur, 

1 ataubııl 4 üncü icra memurl+o~' 
Zeynep hanım ve H ... n efencli8İll 

borç aldıkları 120 liraya mukabil m.-h..
Fatihte mimar Siaan maha!leeiniıı ~ 
ıok8'ında alil< 25 millr.errer .,. 35 cedll 
numaralı ınaa bahçe yanmıı hane .,.... ti· 
ye.vm ~ bahçe hane ve ditlr.k&nııı ı:: 
nuııde ıcra edilen müzayedeoindo JOO 
ra bedelle talibi üzerinde kalmlf olof 
~·~kar bedel haddi llyıkınde &6~ 
ditıdden müzayedeniıı bir ay m 

temdidino Ir.arar verilmiftir. }{11cıod~~ 
Vehbi ef. hane n bahçesi ve ild c.ı--: 
evlafa aiı bostan ve tekke sokaAJ• ;:! 
duttur. Mesahası 304,12 meıı.o terb ıı-
aruid•n 50 wetre dllkkln 21 ~ ttJr 
ne millebal<İli bahçedir. Mfltlem!JMI _. 
lr.e ıokağından bahçeye girilir aalda. ıJr 
mini toprak üstü Lcckeli ve kepenl' tıif 
fAP hir dük..kln ve >al·v• arl<uında 
kallı hane olup ocatı ~_.il.bir ~..; 
b;r odayı muhtevidir. lııiaalınde bir 
n bflhçede iki kuyu ve mllteaddit ,,..,,. . d' ,,,. 
ve ağaoLın vardır. Borçlular aaltııı ır. fa' 
la malÖmat 9~1530 T do.sy~ındadı< 6!IJ 
liplf'ria kıymetı mahammınaı olaıı ~ 
liranın yüııdo onu aiııbetinde pey .. 9'9 
rıuın teıılim.i WJme urıelerı ,. 4-11 ~ . 
tarihinde •••• 15 t• kadar l<at'i ibalell 
~ :"&"'' ıı~.., 'lhınur. 



----~----·--

N?rveçyanın halis Morina balığı 
baş rnahsulü alemşumul marka 

Pazın f K D A ~i • 1 
7 

Gayet t:aze olarak gelmic::.tır. 100 k kil ı ,., uruşa o uk şişelerde C·-lasan Ecza deposu i:opt:ancııara büyük tenzilat: 

Askeri miina· 
M."asa iliinlari: 
l - '"F;~'chkhd:·~~M:~~kii~U-::;;~:;;~· ... ,. 
f _ komısyonundan: 
K~••••Q••••••••e•••••-ayaeri Te · · "" ~ • ~ • • • • • • • • • • • • • • •·----• • • • • • 

111 
l ctva-?ndalu. ~t~tın ıbtıyacı olan arpa kapalı ıarfla münak.a~a}a kon· 

utın :tur. hal~s1 7 • bırıncı teşrin 929 pazartesi günü saat 15 te Kay:.;edde askeri 
_,,_ Dıa1 koınııyonunda yapılacaktır, Taliplerin Kayserideki mezkur komisyona 
- .... caat an. 

T okatttaki k.ıta t "h · si 
15 

. . .a ın ~ tıyacı olan ekmek kapalı zarflı& münalı.asRya konmuştur. lhale-
yonunda • bırıncı te§rın • 929 ıah günü ııaat 15 te Tokatta aı<keri satın alma komis-

. yapılacaktır. Taliplerin Tokattaki mezkı1I kouıisvooa vermeleri. 

S ~~~~~k.i. lr.ıt~tın ihtiyacı olan Ekmek kapalı ~rfla ı.ı~ürıak.astı)a konmuııtur. ihale i 

1 
ırıncı te~~n-929 rar@amba günü saat 14 te Sıvasta askeri Patın alma komisvonundası mil :ca~tır.1 T~lıplerin ~rtnıme suretini komisyonumuzdll gornıeleri ve tek!if~amel 

eınuıat arılc bcrııber Sivaataki mezkur komisyona vermeleri . e • E laı~d.clt~ k.ıtaatın ihtiyacı olan eli.mek. kapalı zıırllıı ınilnaku~:ıya konınu•tl!I'. Ih 1 . 
5-bırıncı teırin-929 cumııttesi günü saat 15 te Elaziıde askı::ri ııılın al~ lı. .a esı 

tıunda yapılacaktır. Trıliplerin Elır.bleki mezblr komisyona mürauıatları. omısyo-
Kapalı. ıarfla ibale edileceği il4n olunan Ba)burttaki kıtaatın ihtiyacı 1 d .. 

una ıhale günilnde talipler tarllfından Terilen füıtlar pahalı gör 'ld .. ~·~nd uz k_ırma 
zarfında Bayburt nekeri satın alpıa komisyonu tarafından parnı lıkla u l l'ı;Unk en hır ay 
lcrin Bayburttak.i mezkılr komıı)ona mürncaatları. a ınaca tır · Talip-

K apalı zarflı .ihale edileceği ilan olunan Sarıkamıştaki ı taatın ih . . . 
Te aamana ıhale glinünde talipler tarafından verilPn fiat pahalı . .1?ac~. ~lan arpa, o 

zarfında Sarıkamııta askeri satın alına k.omiay•mu tar f d goliıldu~unden bir ay 
Taliplerin Sankamıotaki mcıkür komisyorıa ınüracaatla:ı.ın an pazarlıkla alınacaktır. 
S ıırtta Garzan cıvarın<laki kıtaatın ihtiyacı olan ek k 

kah.ya konmu~tur- llıalıısi 7 • Birinci . teşr" 9~~ ve arpa kapalı zarlla müna-
Sı~rtta askeri satın alma komisyonunda a 1 ı~ . . çıır§.ıunba giinü s.ıat 15 te 
tnıayona ınurar.aatları. y pı acar.tır. Talıplenn Surttaki nıezkur k.o-

0 ınıaniyedeld kıtaatın ihtiyrcı olo.n ekm k k 1 
İhaleei 17 • birinr.i te~rin • 929 eb apıı ı zarfla münalcas&}'I konmu<1tur 

. ' perşern e ·ı ·· 1 . · ııatın alma komısyonuııda yapılrcakiır. T r I . gt n~ saat .ı t~ DıyarLekirde B.3kP~i 
muracaatları a ıp erın Dıyar lekır<ll'i ı me-kur ı_ • 

• L a.omıs} O'l~ 

T efennideki kıtaatın hayvanatı ihf 1 S 
t Ih 1 

. . . ıyacı o an an.:an kapat n . 
muş ıır. a esı 19-bırinci le!!fin-~29 . .. . ı zar a nıt·nıı.kas&)& kon. 

satın alma komb}onunda )Urıııa"cııkt Tcul~arl te_sı gunu sııat 13,40 da I~partada asl'eri 
gcı 1 . r ır. a ıp er.n ıı•rtnaır e .. 

nne erı Te teldifnamelerini te . ti ·1 b ..- ı -.ııretını koıı.İ~) oııumıuds 
1 . ınına au e eı-aber lsp .ı , .• 

nıe erı. artauııa.ı meıkur li.ouıi .. yoııa vet· 

S ıırttaki ıtruıtın hayvanatı ihıi ·acı ol -
tur. lhaleei 14-birinci te. rin-9/9 tarı ~n kuru ot kapalı _zarfla mlinakaı:aya konm lt 

)apılacaktır. Taliplerin Sıır~t k" .• hınde . Sıırtta aslı.en satın alnıa koruisyonunda 

M erkez ilıtı'y · · 
600 

n 1 mezl,ur konw;)oııa mliraca:ıtJnrı 
acı ıçın 000 kilo d k ·k k ' · 

tur ihalesi 19 . b" . .' . a ı .. nµaıı zarf surntile ıııünııkn"aya konmuş· 
~artnamesin. k . ırıncı teşrın 9~ tarıhıne ıııüsadif cumartesi güııii •aat 15 dedir 

:ıılı teminatl~ri~mb~~~~~:1~ek~fgör~k~ılıt/er. Münakasaya i§tirn~ içinde eartnamede va· 
ınukabilinde An karada millı me .. up arının j evm ve ~antı ıho.lcrlen nvd m.ıkl)uz 
ı.uurac:ıatları. mudalaa merKe?. !!atın ıılına konıicıyonu riya~etine ....... :~·~·~·~·~·-: .. ~·...._~._.. ..... ~~ ............ ~ ............. ~~ .......... _ 
üçüD~ük~i~~d:;·~:i~;ıtl;;:··k:;:i;;:;~;~d~;) 

rl., ak simde k&in Taş kı,ıanın tamiri paza .. Jık 8 • • (j • • • j • • '• • • • • • •• • • • .. ~ 
929 pazartesi güuiı E&at on be • "t'b . ure ı e yapı acaktıı. ihalesi 30 eyHll 

~unneleri ~e şartnamede yımJı ol;~e~e~ild=~~nte~i~~~ra~ltırk. '~aliplerirı ~arınamsini 
•Unmaları ılô.n olunur arı e omı=oyoııumuzda hıı.:~ır bıı· 

G ümti~ ıuyu hastanesi ihtiyRcı için 250 ton Kok 250 ton k · 1 lOO . 
nan Maden kömürü k al f li ırıp e ve ton Tüve. 

e~vel 929 Tarihine milsadif~ıa~a~!si ~n~c sar:ıür~~asa!a k1 onmuıtıı~ ·. lh~le 2 Te~rini 
1tni komisyonumuzdan al l ., e )&pı acaktır. 1alıpleuıı şartnıınıc 

. mıı arı ve §&rtnamede yazılı ola k ' ld k' . 
nıı~yonumuıda lıaıır bulunmaları il1ln olunur. n ~,. ı t> ı temıııatlarile ko-

f ·ii~;:i~;~~k~i .. ;;:ı:;·~:~~~:i;;··ı:;:i;;~:;~;:;::-ı 
~.··~···.····--~-······················-·..........,.......... . t E ık.ışeh1ı2rdekı kıtııııtırı ıhtiyac.:ı için (500) kilo he) a?. l>l') ııir ile (9000) kı'J~ı· ~ 
ğan -10929 cu l 1 ..... ·ı 1 l . o .oru ;:,o. . n ar esı gunıı ı ıa e erı yapılıııak. ü:ı:re ı 20 ) •il .. dd 1 1 . 

muııakasaya ko ı T r ' g ıı mu et e a enı 
yevmi "h l d nu _muştur • a ıp olanların şartnıımelerini görmek üzre her . . 

E 
ıki ıe •. e e ~emınatı ~uvakkatelerile k.onıi yona gelmeleri. gun \C 

SU:u h~~::~· kLtaatı~ ıhtiya~ı için. (~200) kilo zeytin \c (92)0) kilo patatesin 21-9-929 
dan 21.9-

929 
1 sur~~le ıhale edıleceğı ılln edılmiş idi. Yevmi ıhnlede tar 1• ~ 

.. dan ıtıbaren b" . f d 1 1 ıp çı-.maııığın· 
gun kornisy ır ay zar ın a pazar ık a ıılınar.a "'ıııdan talip l 1 h 

E 
. ona g*'lmelcri o • o an arıu er 

BIUtehird ,_. • 
c .. ı kıtaatın ihf · · ı · 

meçe kömtırüne . _ıyacı ıçın a em suretle munaka~aya konulan ( 36000) k ·ı 
edilmek Uzre ınunnl\. yevmı ıha~ede talip çıkmadığından 20-9-929 pa1.11rteei il .. "b ılo 
k 

• asasının hır hafı l d" a··1a· . g nu l a e 
omı~yona gelnıelen a em ıt e ıı ığı ve ı.alip olanların }·e .h 1 l 
• • • • ..... . · 'ını 1 a c e 

ı . OZJttt'OıfJ;,,, ........ 
1.1" k"ti"b• " .......................... .. : .ı.ue a ı uskeri ·-~-.. .,.. .............. . 

...... ---···· .......... Y~ ~atınalma ko.:.ııiı:,yoııu.ndan f 
Saman " ""' •• •••-•••••...,..•••••• ............ 
Kile .......... -•••••• 
50000 : Topcu atış nı,,ktchi ,.e .. 1 .. 4000 : Mu tepe lisesi için ° çu tab·ırn içiıı 
3000 : Hrlıcoğlu lisesi • 
4000 : Gil hane Hastanesi • 

61000 
rlalada m• hııllerile hiıalıırında mık tarları •azı! ld 

bl • , . ı o ııl{u hald 61 
r ~artnameue olar ık aleni milnııkııca ~uretile atın 1 e 000 kilo Saman 

Cumartesi gıirıu saat 14,20 Ja Harbiy~ nıckıebı )enıekhıııar1aktı~: }bale~i l(J. 10. 9?9 eus d · ano arı onundck · -un a ıcra kılınacaktır. Taliplerin şartnnmeci , in Lom· . ı ın,;halli mah. 
irin d U b 1 1 IS) ona nıuracaııtla . 
• e m ııakaıa mrhailinde hazır u unu ııı:ısı ılfin oluıııı r. rı ve ıı;tirak 
A skerl Mekteplc:r için 5l•00kilo Dmııate,; salçn•:ı tıll'ni nıitnııka~ . 

nacaktır. Ih:ıl si 19.10-929 Cumartesi 11iinii ~ant 15 '" HnrL' · 
8 suretıle Mtın alı. 

neleri ·· Ü d · . . " 1 , . •}P ınektelıi ye 'kh 
. on n elu nıahallı mahsusunda ıcra kı ıııacaktır. J ıı.liplı·ı·in tarın .. mı. a. 

~ısyontı mUracaat.arı ve i~tirak için de münakasa mahallinde hazır b 
11

1mesl ıçin ko-
uuıır. u unıılması ilan 

G ülhane Ha9tA.neai için 40000 ldlo Yoğurt ifayl tealıhiit etnı~yt>n m!itcahh'd· 
• I:: 1~0 he!abına olarHk ve pa1arl11rındaki foıt gali gur!ild4._l!:ilıır! .. n tekmr psz: /b nam 
il yh ulll." 929 Pazar t"sı gürıii ı>allt 14,30 da Harbİ)e :\leı.ıııbi yenıeklıaııl'lleri o~ .'.old 3~ 
ıa a ı mahıusunda ı.:ra kılınac•b .1.. 1 

un ekı 
""t>ı ı can o unur. 

Siit Yoğurt <• •!• +) 
10000 5000 • H b • 40000 • G ~lh 1}e mektehi için 

B l .ı •t h 11 · . u ıtne Hastanıısi ı~in 
a Aua u ıı .n uı e hııalıınıı<la . 

aind~n maballeriııe vaznrıın 2 mıkılarlan yazılı ıüt ve yoğurt fiatı galı görülme. 
gllııü saat ı ~.30 dil Harbiye tı:~ca:ede olarak tt!krar pazarıığı 30-Eylül-929 pazartesi 
icra kılınacağı il n olunur. tc 

1 
yemekhaneleri öniındeıd mahıHi mah<1u11111da .......... -......... -.... ·~ . ·-... ,. ı Bakı.- kö) unde hı.rut fa .~••••••••• .. -••••••••• i + htambul l!latınaın!>:talaf luda imiltt harbi ye ı 

,..-···-.... ••,. •, •.., • • ooı syonundan: .:;f) 
.. t .... ,' ... .............. -.. ~~~· 

Adet Ad t 
Uenz motöril 2 Gaz motörii 3e 
Adler • l Zira.ıı !ol omobili 'ı 
~u 

1
1 J! • 1 fnrf dinamosu 4 

n z • rt f at moıvr parçaları 
.. .,.., 1 b la malr -ı-ı nı., •nu, yede r,uniinde i-tir 

ı ·a-.edcsı " • 19. 9 cun "ılea· .. · .. ı gunum· te7il zuhur etmediğinden 
J ~ ıplcrin t nıiııııılan:i!P. 

ı ~ 

.ı 
1 r 
1 

H 

Büyük 
Tenzilatı 

Hagazası 
% 5 

Fiyatlar 
% 10 

20 
üzeri1ıde 

o• o 

% 30 
Tenzilat! 

. -

Kemerlerin 
Şah e•erl 

Metin ve husus. bir trikodan mamul 
fayct şık Ro '"~eJ k~merl t.ali hazır 
modası tt ıı.·ıt ınce ~i1ı: 'll4dup tena· 
siıb-j, kd\arı :.CJ letafet ve urı!eı. vtt
CtJd11no;·ı ye rıu•skl.ık ve cevuliyet 
verıiğl gi!>J dogrıı :ıurrnıı.r.tzt ds temin 
~der. ~hğv.ılını:ıııı .:ıyar\!t ~·f' mu· 
S.lW~r tatııloJ'um-.z:.ı ta!ep t:dıni:ı. 

Yegane ... atış rrıahalll: 
~,,,. ~"' 

3·~ 
fe.tGnbul fJbesi : Be~oğh•nda 

1 tlnel mevki inde , N• ıı 
l"iatı b Lir.ıdal'i itibaren. 

---.......... -. ........... .,_ .... __ .j 

1 . 

F ıı ih euıh lıçilncı.i hukuk hakimliğin. 
deı: Tercke"e miıtı.;allik olup fornlıtu 

t:ıhrrt"r eli p ıli ~i el: esine ait al at ve 
edeva ve. ı aııape koltuk tııkıınl:.ırı ve et 
yayı be)tı}e -ve saireııin l teşrini ene! 
929 ulı güııü ~ıı.at 16 da \dııd.. r.ıolla 
.~iiuev ınuhn.llr.>inde emir hc•ra soka/! nda 
•' ııı mara.ı tl ş tloktrıru ı!ı;i·cvcf1~ İbr J • , . l . ıı um 
ı vzı ıı:yııı lıuneı-inJ<• hilnıtizavedı.- furuht 
edi!cr.tJ.iııden. i5tiı aımııl talip ol.-ınlarıu 
} evn v ' vnktı mezkürdıı ınahıılliıırle J ·ır 
hulnnac.ıl.: mcrı.urııııı ınu, ına .. 
eyh:ııı..Jt·ri iliin olıırıur. 

, mı ı:ıcaat 

m 

1 

Dişleri yfız sene yaşatır ve çürütmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi be
yazlutır., diş etlerini kuvvetlendirir, ve kanamak.tan men'eder. Ve dişler·n ara
sında kalau tefe' oulıatı ve ufuneti izal~ eder. Diş ağrılarınn, ne?.lelerine mani 
olur. Ağtzdn ,.;ayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağıs· 
dnn gelecel"" he:r t'-irlü hastahklıtrın sirayetine mani olur. Avrupada birincllltf 
diplom;•larla ıuusaddaktır. En hüyuk mükafatı almıştır. ~irmi kuruşa Hasan ecM 
depoı,u. 

Hendek mahkemei asliyesinden: t 
Bawiııar, Tepecik, tal'la, bir döm.m, ~arkan kara Ocıman g!lrhen çay şrmalen Lutfı ccnuben tarik, Osman bey oğlu Aali bey, n111f hi11e 

" Maballe derunu, fevkani iki oda talıtani bir mutbah ve ahur bir bap hane sahibi senet diğer baneei, tarik, Mehmet hanesi, 1111, yirmi bt 
ıebimine Ali b9r· 

" 
" 

Aı;koyan, nısıf tarla, dört dönııın şarl an hacı Ali mollanın Mehmet gnrbeo çorbacı oğulları, şimalen Mehmet Ali, cenuben Mustafa, nısıf hit1e. 
Çaınl,öpru, lilrla, bir dön um iki evlek ~arkan Bilal garben Arnavut Sulc) maıı, şimale• dere, cenuben Yakup hocaaın İbrahim tarlaaı ıülti~ 

• hia•· 

,. Sulu otlak, 
Kala}cılar, 

tarla bir dönüm, şarl,an Yusuf,. garben Arnavut Siileyman, şiml\len sahibi senet, ctmuben bacı Osman taılnltrı tuml\mt. 
tıırla, iki dönuro, ~arkaıı hacı Ali oğlu Ali, garôeıı tarik, şimalen Mehmet AH, cenuben kara feyzinin Mustafa tıırlaları iJe mall., 

dut, tamamı • 

I\lnlıalle dorıınu,fevkani U~odn,tıı.htani lıir mutlJalı, Ye damı milştemil hana,y~nıini nııımcu nğlu hanesi,tarik.earkıı.~ıOsmsn hev haDl'!llİ,cflphe.d tar!k 
,, iki oı..la bir sofa lıtıuıi iki oda bir ı;ofa ve bahçeyi muşteınil bir bap hane, bir tarafl Fatma hanım ve aTlusu, tart.< " 

" ,, 
" l\fühat efondi hanesi ve tariki am ile mahdut. 

,, ,, ,, arsa, iki döııüm şnrkan pırtıcı Yusuf, garben tarik, şıın len çakırın Yusuf ve İsmail ve o~man bey hanesi. 
,, ~:nıııkrijlrii, tarla, 3 dunüm şarkan celebi oğlu, garben haet Yeğen, ~iınalen çelebi oğlu lbrahim, cenuben çay ile mahduttur. 
,, Kucaklama, tarla, sekiz dönlıın, şarkan tarik, garben ve ;;imalen dere, cenuben hnmp o~lu kara Osman. . 
., Çakıdar, tarla, bir donüm bir evlek, garkan sahibi ııenet, garLen hacı oğlu Yusuf, şimalen Karayakalı Mustafa, cenuben atmaca oğlu Alı tarlaları. 
., ,, ., ,, ,, ,, ., ,, çay, garben ve ş;malcn sahıbi sene~ cenuben atmaca oğlu Halil tarlası. 

Kema.iyr, Knr ıı;!.aı\ tarla bir dönüm, ~arkan tarik, ~arhC'n torunun hafız. şimnlen sara oğlu İsmail tarlası, cenÜhen tarik. . . 
" Çarş d.1 bir hap mağazan n nısıf his~esi, ) f'miııi hacı keskin ) esari mUfe sahip senet nıaj';..za;:;ı arkaı;ı mallı oğlu hanesi ve tarıb am •• 

Dereboğaz•, l\tniıııllı' llstu,iki taşlı IJir brap değirıncn ve zemini, iki dönüm, yemini hacı Ü::;nıan tarik yine hacı Osman tarlası Te bent ve tarik. 
,, , Açkoyaıı, tarla, bir dönliın bir evlek, şarken Ha~im hoca, garben olabaçnk tarla61 tarik ve Lutfi tarlası ... 

ŞPyh kariycsi, Viraııkily, tarla, 3 clônlim, §arkan Mrhmet. garben Suleymtın, şimalen ark ve F·1zlı hey tarlası l'e sahibı senet tarlall. 
,, ,, , G.ıvercinlik, tarla, he~ dönlıın, ~arkan sahibi Sı'net, garben lııır:ı oğlu Ali KRdr bey İsmail usta tarlalur. 
,, " , Kııııılarkırı, tarla, dört ,, ,. Hıza, gubcn Hasıı.n çavuo, @imalen tariki am ve sahibi senet tarlaıı. 

Balada muharrer ) irıııi kalrnıden ibaret gayri menkul tin kaytleri aslına mutabıktır. 
Hendekte Br~pin:ır mulıailesiııde ikerı "efat eden Osrnan bey zade Ali beyin mahkemece terekesine vaziyet edilUp esh~bı m~tlubun m~racaatı U•erlat 

nı~hkeme<'e ta) iıı edilen tıı~fıye memuru Jelaletiyle tespit edilen emVl\li metrukesinden Lali\ıla muhar~er 20. ka!e~ em vah gayrı menk~lenı_n bu kene bil
. muzay~de. fuı-ıılıtuna nıllhkf"-nıere karar verilmiş olmıı.ğla tlirihi ılandan itibaren bir ay hitamında ilınlcı cvelı} esı. ıcra olun~nak tizre tahplemı Hendek yell· 

yet daırcsıne \C\ a rııeıısup oi<lukları vesa) et dairelerine yüzde on pey akçelerini tevdi ederek ınuracaat etmelerı luzumu ıl!n olunur. 

birlikte mezkur günde llA8t 15 de komisyona nıurıcaatlırı. 
K ~~ah :ıarfla mubayaa edilece~ akdemce ilin edilrniı olan on iki kalem Deri ve 

.. osele ınal · 5 9 ·· ·· d ·ı k zemc ı · 10 · 92 cıımarteııs gunu ıaat 14 de pazarlıkla muhavaa 
e ı ece tir T r l · · k. • 
k. 

• • il ıp erın tr.ınınaılariyle birlikte ıneı ur günde Anlt.:ara merkez sııtın alınıı 
oıııısvonun · ati • ve şartııaıne~iııi üurmek. i:;ıteyeulerın her gü[a komisyonumuza muraca· 
arı. 

3000 l~ilo Klorkalsyom için münaka:-a gliniiı:ıde talipler tarllfmdaa teklif olunan 
. fı!'t .gali görüluıiif ol<lull-undan roiinııka~aııı 5 10 . 929 cumartesi giinune 

temdit edılrııı~tır T r I . 6 1 · a ıp erın temiııı.ıllari) le bt'raber ınezkür kowisyoııa mure,·ııat ırı. 

iki liraya yüziyle kuş tüyü yastık 
Ist~nbu.ld~ çakmakçtlar çeşme sokağmdaki Kuş tüyü fabrıkasında 

kuş tuylen kılosu 125 kuruştan başlar. Kuı tüyü kumaşı hazır yastık, 
şilte, yoragn yağh boya salon yastıkları pek ucuz fiatla satılıktır. 
t.;alatasaray sergisinde takdirlere mazhar olan fabrikayı bir kere 
7 ivaret kafidir. Tel Ist. 3027 

Maarif müdürlüğündeı:ı: 
Kütüphanelere lüzumu olan 218 çeki odun önümüzedki 3 teırıai 

evvel 929 tarihine miisadif perşembe günü pazarlık suretile ~bale 
edileceğinden talip olanların yevmi meıkurda ve münakaıa komııyo
nuna müracaat eylemeler ilan olunur . 

Kitap tabilerine· 
Devlet ınat.haası mudiriyetinden: 
Orta kt k't ı fiat takdirinde esa1 olmak üzere tetd me ep ı ap arının . .. .. t 

U·cretle · ·t k ı melerı"n cylfılüu 30 ncu pazarteıı gunu saa • ınc aı mu aveıena 'b )" d • k · 
16 ya kadar tb ada mut sekkil komisyona ı razı azım ır. I'\ ıı 

J'fma kd'r olun c kt r 
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HASAN { VVET ŞURUB 

DAiMA AYANI 
EMNIY.ET 

Bir Doç kamyoniyle haşladığınız işin yarıda kalnıayacağına emin olabilirsiniz. 
Günün her saatta, Doç kaınyonu yokuş, ve arızalı yol dinlenıeyen bir nakil 

vasıtası olarak elinizde olacaktır. 
En yuksek mevadı iptidaiye... Dikkatli işçilik ve nihayet işletme masrafının 

azlığı Doç kamyonunun en istifadeli bir nakil vasıtası haline koyacaktır. 
ı Doç, sahibine uzun seneler asgari taınir ve işletme ınasrafiyle çalışacak tarz
da imal edilmiştir. 

Alacağınız kamyon. hakkında kat'i kararıı11zı verıneden civatınızdaki Uoç 
kamyonlarından, bu kaınyonun yuksek hassalarını dinleyiniz. 

Nihayet bir Doç kamyonunun direksiyonuna geçerek sür'atini yokuş çıkma 
kabiliyetini ve motörünün mebzul çekme kuvvetini bizzat tecruhe ediniz. 

Doç~ nakliye işinize istifadeli bir şekil verecek yegane kamyondur. 

TUrki~e için umumi vekili: 
Kemal Halil, Me met Rif at ve şürekisı 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi :ro 163 
Telefon Beyog'''lu 7 42-7 43 Tclaraf: 'fatkc . ~ 

(;araj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarına karakolu başında 
'felefon Beyoğlu 1755 

Taşrcı. c:ı.~e1.rıt:alikları: 

Ankara : Zahıtçı zade ve şeriki 
İzmir lUahmut Ce!iilettiıı hey 
Kayseri : l\1uhaddis zade Alim hey 
Adana : Muharrem flilnıi hey 

Gaziayintap: Güzel hey zade Hasan bey 
Trabzon Ilacı Abbas ve nıahtuınları 

Diyarhekir: Pirinççi zade Sıtkı Nedim v 
Edip beyler. 

Bursa : Nasuhi Esat hey 
Samsun :~sat efendi zade Seyit Bilal B. 
Gireson :Ismail zade Vahit ve şürekası 
Isparta : İntibah şirketi 
1\'lalatya : Badılı zade Tahir hey 

Devlet demir yolları ve liınanları 1Istanbul Hilali ahmer 
uınun1i idaresinden: M k · d 

Haydarpaşadan Cuma,·Pazartesi Çarşamba ve Ankaradan Cumar- er ezın en: 
tcsi, snlı ve perşembe günleri hareket etmekte olan 6-106 ve 5-105 Of felaketzedeleri için mubayaası mukarre 37500 kilo sarı mısır 
numaralı siir'at katarının 1 Teşrinievvel 929 tarihinden itibaren her yeni çuval içinde ve paket halinde çürük, kokulu avariye olmamak ve 
glin seyrüsefer edeci eğmuhterem ahaliye ilan olunur. kuru bulunmak ve vapurda teslim etmek üzere kapalı zarf usulile 

LI b• kt b• ·· d •• J •• v •• d münakasaya konmuştur. 
1. ' ar ıye me e l mu ur ugun e 1: itasına talip olanların teşrinievve!in ikinci çarıamba günü saat 

Ao:keri Tıbbiye mektebine talip olacakların 15 - 10 - 929 tarihineı onaltıva kadar yüzde yedi buçuk teminat akçesi ve nümunelerini 
l - • • ·. ı' . 1 ı-r. ir,· ~., " r. İ 1 c;:- 1 i ı.,, C' :ti ı ... , 1 -ır "'r. ~ 'r

01 
-

1 .. ~ · ,.,. ' • , t ,.t,,.. ... •~·i. 

~ransızllk, ademii ktidar, s:" 
verem, Sıraca ve ken1 

hastal•klarına nafidir·e 
:ı-ıa.sa.rı ecza dep~ 

-9ks0renlere Katranr Hakkı Ekrem 

,_. IE fil ;ğ@l ıro AlfifD lrTtiJ ®} y <e 
. Muhterem ehalimizin sıhhatini nazarı itbare alarak fevkala~ 

dıkkat ve itina ile işlemeğe başladığımız ve sıhhatini sev;n , 
koruyan münevver halklmızın mazharı rağbetini çok az bır sa 
manda kazandığını ispat eden fevkalade 

BU11Ulı ada rakısının 
gördüğü teveccühten dolayı şimdiye kadar ŞIRAK firlll~ 
altında çıkarmakta olduğumuz KONYAK, 'TOT1' 
ve ROM uda badema BÜYÜ!( ADA firması altındt 
piyasaya sevketmekte olduğumuzu muhterem ve kıymetli ınüt 
terilerimize arz ve devamı teveccühlerini rca ederiz. 

BÜYÜK ADA MÜSKİRAT fahrikalatl 

cr~;~~·k;k~;::i~~;~:o' 
Tütün inhisarı umum idaresindd . 
Tütün inhisarı idarei umumiyesince küşat edildiği evvelce 

edilmiş olan kurs için şimdiye kadar müracast etmiş olan taliplf 
kısmı azamı vesaiki lazuneyı ihrai ve ita etmiş oleu\clarmdan !

11 
halin gayesine kadar atide murakkam vesaiki Orta köyde kurs rniP' 

lüğüne ita ve vermemiş olanların musabakaya kabul edilmeyecekl' 
ilan olunur. 

1- Musaddak nufus tezkeresi sureti veya aslı, j 
2- Mektep şahadetnamesi ve ya orta tahsili ikmal ettiğine 

maarif idarelerinden musaddak resmi vesika, 
3- Mahalle veya kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandaı' 

dairelerinde musc:ddak hüsnühal şahadetnamesi. 
- 4 kıt'a vesika fotoğrafları getirmeleri. 

HACI BEKİR ZADE ALİ 
ı Müessesei tieariyesi 

Mevcut şubelerine zamimeten 
Pangaltıda bir şube açıyor 

Istanbul sıhhat ve ictimai ... 
muavenet mudiriyetind 

Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanunurı 
• üncü maddesi mucibince etibba odaları intihabatı için sıhhat "' 

timai muavenet vekaleti celilesince lstanbul üçüncü mıntaka nıe 
ittihaz buyurulduğunden Istanbul, Kırklareli, Edirne, tekirdağ, 1' 
eli Bursa, Bilecik, Zonguldak, ve Bolu vilayetleri dahilinde bul~ 
memur ve serpest etibba ve diş tabipleri beylerin idra heyeti 
divanı haysiyyet azası intihap günü olan 18 Teşrinievvel 929 C 
günü saat birde darülfünün konfrans salonuna teşrifleri ve mıo. 
merkezinde bulunan tabip ve diş tabipleri beylerin intihabata bı 
bulunmaları mecburi olup mahalli intihabatta ikamet etmeyen 
mazereti sebebile isbatı vücut edemeyen zevat imzaları ile musl 
ve ayrı zarf içine konmuş rey pusulalarının bir mektup deruau~d~ 
ayni günde intihap yerinde bulunabilmek üzere oda reisine bıtll 
göndermesi ilan olunur. ___./ 

Vakıf akarlar 
· ·müdürlüğünde~ 

Pazarlıkla kiraya verilecek eıııla1' r"' 
1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanin birinci katında 39 

oda. d• ,r 
2 - Sütlücede Mahmuatğa mahallesinde Tekke çıkmazın 

mahane ve bahçe. Jıİ 
3 - Üıküdarda Rum mehmet paşa mahallesinde çeşme nıe'f' 

caddesin?e 3 No. dükkan. d,; 
4 - Üsküdarda Rum Mehmet pata mahallesinde çeşme ıneY 

6 caedesinde 13-15 No. dükkan ıı 
5 - Üsküdarda çinili mahallesinde silabdar ağa sokağınd• 

No. dükkan. 
6 - Üslcüdarda Hesna Hatunma hatun mahallesinde ahıt·ıı# 
7 _ Küçük Çamlıcada mecidiye mahallesinde Faik bey sak• 

19 No. dükkan. .. bUçııJ' 
Müddet : 5 teşrinievvel 929 cumarteai günü saat ondort 
w~ ~~ 

Yirmi gün müddetle ilin edilen balada muharrer emlakin P8 ısrtı'' 
kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir.Talipler t rııi~ 
meyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini .. ~e~\jğiiıı' 
eylemek için }~tanbul Evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar mudur 1 
müracaatları ılan olunur. ...,,Bit!' 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler mu 
odasındaki ecri mitJil raporunu okuyabilirler. 

DOKTOR l 

Ali Mazhar 
Cumadan maada hergün Fa

tihte Sırrı Enver eczanesi yanın• 
daki muayene hanesinde hatta 
k:.ıbul eder. 

Deniz lıastaııesJ 
Diş tabibi 

ri a 
Kadıköy • Albyofağ'ıı 

·tT·······••9•••. es'ul Mi\dilr: Es ati\ 


