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O,da meclısi de istifa mı ediyor? 

~ ...................... . 
Katibi un1umif 

Cemal beyin j 
günlerden beri i • 
devaffi eden isti- f 
ası şayiası ni ha- i 
Yet dii~ , ,teeyyüt i 

-lngliz lirası dün borsada şim
diye kadar hiç görülmemış bir de
receye yükseldi. 

Dün sterlin ()59 kuruş 10 pa
rada açılarak 13 kuruş 10 para 
farkla 1072,5 e 1-. dar yükseldikten 
sonra, akşama doğru tenenülle 
1068 buçuk kuruşta kapnnmıştır. 

Bu fevkala ıe vaziyet üzerine 
bütün ğazeteci er borsa komiser 
vekilini ziyaret etmek ve malumat 
almak mecburiyetini hissetmişler

dir. 

tt. . 
e t i ........................ TİCARET ODASINDAKİ İCTİMALARDAN 

Borsa Komiser vekili Hasan 
bey soıı gönlerde kambiyo alışla
rının satişlardan daha fazla oldu
ğunu ve bu yüzden fi atın yüksel
diğini söyledik. en sonra şunları 
ilave etmiştir: 

Tica'ret odası katibi umumisi 1 
•tınaı beyin istifa ettiği <lün res· 
trı t~eyyilt etmiştir. Bundan do-
rı oda r~isi dün memurlarına 
bligat ,yaparak ınu;melat şubesi 
Udürü Taip Servet beyin katibi 
~Umiliğe vekal~i edeceğini bil

smdan bir zatin teşebbüsü üzerine 1 
vuku bulmuştur. 

Bundan sonra o zat odanın bü
ro aksamında kendine göre isla
Jıata başlamış ve başta eski kati
bi umumi müderris Vehbi Sey 
olmak üzere Ticnret bahriye 
şubesi müdürü ticaret sanayi tiln/ı~. .1J b il 1 

Diğer aMtah liususi şekilde 
dığımı.ı bh~tqh -;e :n~ rao p~k 
~kınqa Ticilret O.dası meclisi 

~sı k.an!ilen istifa edecektir. ·j 

• 'ŞU besi müdü~ü, sergiler ve neşri
}1at şubesi mlidürünü birer parça 
fasıla İle gerek ummen ve gerek-
5ıQ daha açık bir şt:kild e istifaye 

Bu jstıfaya se~c:_e olarak bazı 
0ktal~~zikr~dilmefilecttM!i, bun
tın balmail"'\ıskı oir ısliıhat hi-
ayesi gelmektedir. Bu hikayeyi l 

'1•a~a hülaşa ede1inı: 
il ndan bir hayli zaman evvel 

!Jda mecI' i azası kamılen iı-tifa 
1tni i. Bu istlfanın sebebi o ıa
ltı fllakadar makamlara ıslahat 
'Pa~ğını bildiren yine Oda aza- , 

davet olunmuşlardır. 
1 

O da bu suretle elemanların-
dan mahrum kalınca, bunların ye
rine bir takım raporatörlükler ih
das olunmü~ v~ yeni yeni rapora
tqiler gelmişti. Evvelki elemanla-
rıh. gerek kudret ve kifayeti ilmi
yeleri yerini yeniler doldurmamış 

ve· eru.ileri~ en hayati işlerle uğ
raşmasına mukabil yeniler sudan 

işlere başlamiştır. 

Bittabi bunda ıslahat yapacağı
nı vadeden zatın zihniyetinin de 
amil olduğu görülmüştür. 

Çünkü bu zat büyük işlerden 

başlamaktansa küçük işler diye 
hiç bir mahiyeti olmıyan nokta
lardan faaliyete girişilmesini büra 
erkanına bildirmiştir. 

Bu arada bu faaliyet yanında 

hayatı işler ihmal edilince yeni 
istifalar mevzubahs olmuş ve bu 
cümleden olarak O da da islahat 
yapacağım vadeden zatın kendisi
ne fevkalade itimat ettiği katibi 
umumi istifa efmek mecburiye· 
tinde kalmıştır. 

Bu vaziyet dahilinde ıslahatın 

yapılamaması o da meclisi azasi
nı da müşkül vaziyete düşürmüştür. 

Bunun için 30 kişiden terek
küp eden ticaret odası meclisinin 
kiı.milen istifası mevzubahstır. 

- Kambi}onun komiserliği 
alakadar eden ciheli ister terffü, 
istertenezzül olsun tabii sebep
lerden neş'et edip etmediğine ne
zaret etmektir. Fiat temevvüçleri 
gayri tabii seb plerden ileri gel
diği zaman, bu hali ihdas eden
ler hakkında k nuni takıbata gi
rişimek komis liğin en birinci \'8· 

zifcsi olur. Bu nokta. kemali itina 
ile mütemadiy n takıp etmekte
teyiı. Komisc tik son günlerde ' 
görülen fiat yi.ıksekliklerinin gayri-! 
tabii sebeplerden çıktığına dair 
bir cmmareye tesa -lüf etmemiştir. 

l\rlısadi buhran 
h kkında rapor 

Şahin Nuri 5 ay Yeniden dersha .. 
neler açıldı 

Şu ciheti d •rhal ilave etmeli 
ki, piyasa harekatı hakkında yap
makta olduğumuz tetkikat netice
sinde hasıl el gimiz, zannü ka-
n .. t ~u fi ... ; ...... 
kat olduğu ve binaemıleyh 

yakında fiatlarda tenezzüller 
rüleceği merkezindedir. ,, 

1 .. 
pek 
gö-

. • ,...,. t ( ., ' 

~ 1İ~~et,.~Hlfs! t.ara,fın~pn hazır
lltnış bulunan iktısadı buhran 

itafıl'\da .ki .rnppr Jp~ aün lktısat 
tkaletine gönderilecektir. Bu ra

~?r da.ha faılıı. pratik piyasa tet-
~1ki runhiyatindedir. . 

liaydaı·pa'ş~t tr.a.nı' ayı 
L Üsküdardan Hoydarp~ n<!· 

'\dar temdit edileJl tramvay in-
1 .. atı bitmiş ve bu hattın kabulü 
-.lıvakkat muamelesinin icrarına 
~itşlanmıştı. Bu muam"eltl ikmal 
~İlmektedir. Kuşat resmi bugün

_rde yapılacaktır. Bu mftr~sim 
Çıtı büyük bir program yapılmak
~dır. ... , .. 
Sütciil<·rin kıyafeti 
Sütcüler cemizeti, şehirôe süt 

'-l<ln e~nafın ve süt müstulıs'ifle
~llin yeknesak elbise giymeleri 
~kkında bir karar vermiştir. 
au k~ra;dan emanette haberdar 

tditıniştir. Mustahsiller beyar ve 
'~lcü ecnaf ı da lacivert gömlek r .~ 
'Yecel<.lerdir. ---lağ, edilen 'ricaret 

. odaları 
İktısnt vekaletince lağvına karar 

:.~tilen ti{!aret odaları hakl<mda 
1C<ıret müdüriyetine bir tebliğ 
:0ndermiştir. Bu t:cbliğ muhtevi
diltına göre lzrtıir vilayeti dahilin· 
~ la~edilen Urltı, Çeşme, Kara
t tun, KentalJ>aşa, Menemen tica
~tt \te sanayi odaları lzmir ticaret 
dasına merbut bulunacaklardı.r 
b Manisa vilayeti dah.lndeki 
~ lı1ttirci, Kula, Salihli Kasaba ve 
laşehir ticaret odaları da lagv

~dilerek Manisa ticaret ve sanayi 
.~asına raptedilmişlerdiri'Balikesir 
lltl}'eti dahilindeki Burhaniye .ıti-

;ar t odası Edremit ticaret oda
~~a bağlanmıştır. Mıntaka iıcaret 
~ ijdüri vilayetle temas ederek 
d ;ı~ırlayacağı raporu vekalete gön
~ trecek'Hr. Müdüriyet mühim bir 
t Caret merkezi ohm Kasaba tic:ı-
tt d f k .. ~ o asının lağvını muva ı gor-
tın~ktedir. 

Dainler 'eki]i 
ı~ Dainler vekaletine intihap edi

tı Zekai bey, bugün Anknradaıı 
ide-

~-· 

hapse mahkum 
, Ada pazarı ve cıvarında gizli 

1 teşkilat mevcut ul<lugundan bahs
eden, fakat bilahre bu hususta 
hiç bir mah'.'ımat vermiyen ve bu 
sebepten dolayı da tevkıf olunan 
Şahin Nuri efendinin hakemesi dün 
bir celsede bitirilmiştir. 

Heyeti hakime, m\JhayyeJ bir 
teşkilattan bahsetmek suretile ef
karı tehyiç eden bu adamı beş ay 
müddetle hapse mahkum etmiştir. 

Esasen 4 aydır mevkuf bulunan 
bu adam bir ay daha hapiste yat
tıktan sonra tahliye olunacaktır. ... 
(~addclcrdP.ki ~c·ritlcr •• 

Ahalinin karşıdan karşıya tah-
likesiz geçeb!lmesi için caddelerdd 
muayyen mesafelere sarı kaldı
rımdan şeritler yapılması hakkın

da emanetçe tetkikat icra ediliyor
du. Bu tetkikat hitama ermiştir. 

Şeritlerin bu 250 metrede bir 
aypılması muvafık görülmüşiür. 
Hanki caddelere yapılacağı tesbit 
olunmaktadı. bu şeritlerden vasaiti 
nakliye gayet ağır geçecektir. -

l\fanL a valiliği 
Manisa, 30 - Rıfat beyin Ma 

nisa valiliğini kabul etmediği ve 
valiliği Kayseri valisi Fuat beye 
teklif olunduğu malumdur. Müşa
rünileyhin bu teklifi kabul edip 
etmediği henüz anlaşılmamıştır. 
Fuat bey Manisaya yabancı değil-

i dir. Müştak Lütfi bey zamanında 
mülkiye müfettişi sıfatile burada 
bir takikata meınur edilmişti. Fu
at bey kanunculuğu zeka ve cesa
retle mezcetmiş genç ve kıymetli 
ricalimiıdendir. Nusret beyin açtığı 
boşluğun Fuat bey gibi çok kıy
metli bir zat tarafından doldurul
ması şayanı temennidir. -Bele,Jiyt~ler layihası 

Ankara, 30 - Müzakere edil
mekte olan belediyeler layihasın
da mühim tadilat yapıldığı hakın
daki şayiat esassızdır. Layiha-la 
ufak tefek bazı tebeddül vardır. 

)C 

Ankarada •ranıvav .; 

Ankara 10 - An <ara şehrema
netinin otobüs ve t mvay imtiya· 
zı talebine ait evrak Nafia vekale-

-
Millet mekteplerindeki faaliyet 

gittikçe inkişaf etmektedir. Açıl
nıış olan dershanelere rağbet faz
lalaşhğı için yeniden dershaneler 
açılmıştır. Tedrisattan tam ve 
müsbet neticeler almak için bazı 1 

mukarrerat ittihaz edilmiştir. Bu 
mukarrerata nayaran devam et
miye ve muallimlerin verdiği 

derse çalışmayanlardan nakli ceza 
alınacaktır. 

IC 

* .... 
Borsa acentelerinden 

Efendi de istifa etmiştir. 
Aleko 

Kanun t~vv<~I nıaaşları 
Devair kanunue vel oyma ait 

bordroları tanzim ederek muha
sibi mes'ul!üğe vermişlerdir. Dün 
akşama kadar muamelesi ikma( 
edilen devairin kanunuevvel ma
aşları bugün verilecektir. -Kt~nan ve Şerif hevler \ ero-ilt·rini 't""rınivenl~r 

t""I • 

Birkaç gündür Ankarada bu
lunan Müddeiumumi Kedan ve Po
lis müdürü Şerif beylerin yarın 
.şt>hrimize avdet etmeleri muhte
meldir. 

Vergi taksitlerini zamanında 
vermiyenler hakkında tatkik edi
lecek cezaya dair olnn talimatnar 
me Maliye vek:ılctinden defterdar
lığa tamim edilmiştir. 

şn ırıre'(ÇO U~@ [ğ)al ~DU11Y 

~lcı lı ke11ıetle lı ırsı zııı biri 
4 se11.e)re 11ıalıkılı11 ol1ı11ca •• 

... Mahkeme reisine küfretti ve hatta 
hücuma bile kalkarak zorla zaptedildi. 

Adliyede ikinci ceza mahkeme
sinde dün bir hadise olmuş ve 
mevkuf bir hırsız mahkumiyet ka
rarını alınca mahkemeyi tahkir et
miştir. Hadise şöyle olmuştur: 

lstanbulun muhtelif semtlerin
de geceleyin kapı ve kilit kırmak 
surctile birçok hırsızlıklar yapan 
Arap Abdullah dün son muhak~
mesi yapılmak üzre ikinci ceza 
mahkemesi huzuruna çıkarılmış ve 
muhakemesi neticesinde müd
deiumumi bey iddiasını serdede
rek, mücrimiyet talebinde bulunmuş, 
heyeti hakime de Abdullahın 4 
sene müddetle ağır hapse konul
masına karar vermiştir. 

4 sene hapis kararı alan bu 
Abdullah jandarma tarafından 
dışarı çıkarıldığı sıra da mahkeme 
aleyhinde ağzına geleni SÖ} lem eğe 
başlayınca, reis Hamit bey Abdul
lahın içeri getirilmeı.ini istemiştir. 

Bunu duyan Abdullah, jandarma
nın elinden kurtularak mehkeme 
salonundan içeri girmiş ve hücum 
etmek istemişse de te adüfen 1 
orada buluna11 polis memurlarile f 
jandarmalar Abdullahı zabtetmeğe 

MAHKEME REiSi HAMİT B. 
Abdullah tevkıfane yolunu tut

tuğu esnada halii küfürlerine de
vam ettiğı cihetle hakkında ayrıca 

lngiliz lirası 

hiç görülmemiş bir teref

fü gösterdi. 

FIATI 

5 kuruş r
l'elefoıı 1 t. 1797 
l'elgrnf lst. iKDAl\1 

Müstantik Hikmet Bey 
Mes'ı,ıliyet var111ı, yok 111u? 

..................................... : 
i Evrak bugün yarın ! 
i ceza işleri müdürlü- i 
ıv•• ı d t i gune ge ece ,on an ! 
• • • • ! sonra tayını muame- i 
! leye lüzum olup ol- i 
• • 1 madığı anlaşılacaktır.: ................................... 

ft1 iisbet bir karar ı~eri -
<liği taktlirlle lliknıet 
JJ. 1uulıake11ıe edilecel-ı HiKMET BEY 

Kadriye hanım meselesinden 
dolayı Adliye vekaletince işten el 
çektirilen müstadtik Hikmet bey 
hakkındaki lstanbul müfettişliğinin 
tahkikat evrakı vekaletle bulun
maktadır. 

Vekalet b\4 evrak1 bugün, ya
rın ceza işleri müdürlüğüne gön
derecek, evrak oracada tetkik o
lunacaktır. 

Ceza işleri müdürlüğü evrakı 

tahkik ettikten sonra, Hikmet bey 
hakkında tayini muameleye lüzum 
olup olmadığı hususunda bir karar 
verecektir. 

Eğer c~zn işleri müdürlüğü 
tayini mesuliyet maamelcsine Jü. 
zum görmezse Vekalet evrakı tem
yize sevk edecektir. Ceza işleri 
müdürlliğü böyle bir muameleye 
lüzum gördüğü takdirde mesele 
kalmıyacaktır: 

Temyizce de tayini muamdeye 
liizum görülürse, kanunen İstanbul 
vilayetine civor vilayetlerden bi
rindeki asiiye mahkemesine veri
lecektir. 

Asliye mahkemesinde evrakı 
tetkik edecek, hatta lüzum gö
rürsebizzat Hikmet beyi isticvap 
edecek, neticede bu mahkemei 
asliyede Hikmet beyin aya lüzum 
ve yahutta men'i muhakemesine 
karar verecektir. 

Lüzumu muhakeme kararı ve
rildiği takdirde Hikmet bey şehri· 

miz ağır ceza mahkemesinde mu
hakeme olunacaktır. 

Kadriye hanım meselesiyle ala
kadar olan bu iddia dolayısıyle 

Hikmet beyin muhakemesi şayanı 
dikkat olacnktır. 

v n o v; ctt'lt ® M lYl eı ır n f 'lt e 

Jf uhta;for l 1Ui~f'ettişler 
intihaba! için hir,Sıra ile Avrupaya 

talimatname gidecekler 
-

Vilayet muhtar ve ihtiyar he
yetleri intihabatı için yeni bir 
talimatname hazırlamıştır. Bu tali
matname ile muhtar ve ihtiyar 
heyetleri intihahatına yeni bir şekil 
vermektedir. Talimatnameye na
zaran badema muhtar ve ihtiyar 
heyetleri intihabatına kanunuevve
lin üçüncü haftasının sonuncu 
cuma günü başlanacak ve o gün 
lstanbulun her tarafında intiha
batla meşgul olunacaktır. Netice
ler mutlaka o gün akşama kadar 
tesbit edilmiş bulunacaktır, 

Hnlbu ki eski intihap usulü 
intihap müddetini tahdit etmemek
te idi. Bu yüzden bazı mahallerde 
daha geçen seneki intihabatın 
sonu alınamamıştı. 

x 

lznıiı· poli ini taltif 
inzibat ve asayışın temininde 

h.izmetleri görül :n polis müdürü 
Ömer, Kısmı idari reisi Sait ve 
kısmı adli reisi Sabri beylerin ta
hsisatlarile beraber nısıf maaşları 
miktarında ikramiye ile taltifi Da
hiliye vekaletince muvafık görül
müş ve dün vilayete tebligat ya
pılmıştır. 

Serkomiser Sıtkı, taharri ser
komiseri lbrahim, taharri ikinci 
komiseri Mitat, lbrahim, Muzaffer 
ve 71 numaralı polis memuru Yu
nus efendılerin de tahsisatlarile 
beraber maaşlarının dörıte biri 
nisbetinde ikramiye verilmek su
retile taltifleri için de emir gel
miştir. Havalename de geldiğinden 
il<ramiyeler derhal \•eritecektir. 

)C 

l)iin·iin Yt~rinde 
t""I • •• 

lzmir, 30 [Hususi] - Odemişin 

Bcydağına tabi Göre 'köyünde dü
ğ ün evinde eglenilirl; en bir cina
yet olmuştur. Kafaların ıyıce 

tütsülendiği zaman neşeler dağıtan 
bir silah sesi, onu takip eden fer
) atlar işidildi. Meğer Hafız oğul

larından Mehmet oğlu Mehmet 
vecde gelerek havaya bir el silah 
boşaltmak istemiş. Bu kaba zev
kin kurbanı, arkadaşlarından Ali 
oğlu Mehmet olmuştur. 

Kazaen vurulan yaralı genç 
çok yaşamadı. Tedavisine şitap 
edilinceye kadar fazla kan kaybe
derek gözlerini ebediyete kapadı. 

- -
Maarif Vekilliği tarafından mü

fettişlerin münavebe ile Avrupada 
tkatetki icra etmeleri kararlaştı
rılmış idi. Umumi müfettişlerden 
Hasan Ali, Reşat Şemsettin ve 
Tevfik beyler yarın şehrimizden 
Avrupaya hareket edeceklerdir. 
Bunlar orada mesleki tetkikak ve 
tetebbüatta bulunacaklar, kendile
ri buraya uvdet edince yerlerjne 
diğer üç kişilik bir kafile gidecek
tir. Bu tetkikat şimdilik yalnız u
mami müfettişlere samil olecak
tır. 

Fili1'tin yolcusu 
İzmir, 30 (Hususi] - Yako, 

lzmirli bir musevidir. Filistinde 
yahudi yuvası kurulunca oraya 
gitmek hevesine düşmüş ve lzmiri 
terkederek Filistin hükumetinin 
tabiiyeti altına geçmiştir. Fak~t 
doğduğu ve büyüdüğü men_ılekel_i.n 
kanunlarına tevfikan terkı tabu
yelin neticelt'rini unutmuş , olsa 
gerek ki Kudusta .. ca~ı sıkı~ınc~ 
te rar lzmirin zumrut sahıllen 
gözünde tütmeğe başlamıştır. 

Bahusus Arap • Müsevi müca
delesinin kanlı netkeleri tevali 
edince, Arzı mevut bir ölüm ha
yaletine girmiş gibi onu sıkmağa 
başlamıştır. Yako, Filistin pua
portu ile izmire geldi. Hüvüyyeti 
anlaşılınca poliste nezaret albua 
alındı. Şimdi o kadar özlediği top· 
raklara kabul edilmiyerek hudut 
haricine çıkarılacakhr. -Hu .. ya) n ihracat 

Ankara, 30 - Rusyaya yapı

lacak ihracat hakkında devam et
mekte olan ınÜzdkerat hitam bul
muştur. Hazırlanan yeni talimat
name geçen senekinin aynıdır. 
Yalnız bir nokta vardır ki o da ih
racatın bankalar tarafından yapıl
masıdır. 

ı• Karilcriıııize 
Makinemize arız olan sakatlıktan 

dolayi 11İKDA1\1 1, ı bügün 4 sayfa 
çıkartmak mecburiyetinde kaldık. 
Lazımgelen tamir biter bitbmez: 
tekrar 6 ve 8 olarak intişar ede
ce iz. Karilerirniıden özür dileriz. 



1 şey 

Bütün lı· lkı elhirliD.ile 

T <®O~ rr ciı if D ©1 rr ) 
1 

Maarifte 

Muallimlere 
bir tamim 

Zayi Prim kiğıdı 
Taksim Maliye şubesi ıe 

rbut Emladağı caddesine le tzf 
numerolu yeni Türk M< nıuc' 
fabrikasına 1927 ıeneıi i ;iD \cPuı zade 

diirt saat içinde 
\ere indirdiler? 

\ l u r at efe 11 dini 1 t' \ ı n i 
ııa-.d 'e ıu~derı 

Ss11,blıh,ar ltt 

koşu,ları, 

lFamRıra't 

Bu,lgarlar ne 
verecekler! 

-- --
N ı ı i{ vekili Cemal Hüanil B. 

muallimlere fU tamimi göndermlt
tir: 

rilmiş olan 6 Eylül 192 J 
ve (4189) numerolu 1226 ,6S 
ralık prim kakıdı gaip oln ,uşlllt· 

Muamele vergiıi mı hıubıl 
yapılmak üzre yenisi ahnacı~ 
n<lan mezkur zayi nüshanın rtJI' 
teber olmayacağı ilan ol ınur. 

• kşamı 

,/ 

1 kki eden müritler ki bunlarin 
ıç ı ev sahıbinin yeken ve ak
rabaları da dahildir. Kazma kürek 
n i dort saat içinde yerle bir et
mi lerdir. 

zayı bari namına halkın haya
line hatt, ırzına ve namusu

na t ahub den şeyh efendi emir-
• n bu kadar sür'atle ifa edil

m inden ok memnun olmuş ve 
m r 0 tlt'r ne cenneti ula da yer 
vadetmiştir . Ev ahibi şehirden 

lip bir gun evvel yerinde bırak-
ı ı vını maziye karışmış gö-

-lzmir 30 [A.A] - Hususi mu-
hasebe koşusu ile İzmir sonbahar 
at koşuları bitti. hava çok serindi. 
Programda beş koşu vardı. Birin
cisi, tecrübe koşusu idi. Buna üç
ve dört yaşında altı tay girdi. Ba
lıkesirli Şaban efendinin şulesi 15 
longörle birinci gelerek 200 lira 
mükafat ve çok faktir kazandı. 
Ödemişli lsmail efendinın yılmazı 
ikinci, miralay Mehmet beyin ber
vişi üçüncü gelerek 75 ye 25 lira 
mükafat aldılar. 

Paris, 29 [A.A.) - Tamps ga
zetesi şarki Avrupava ait tamirat 
meselesi hakkında ltalyan gazete
lerinde görülen bazı yanlış haber
lere dikkati celbederek diyor ki: 
Bu mesele hakkında cereyan 
eden mükalemelerin başlangıcın
da fnglltere Bulgaristanın ödeye
ceği taksitlerin eski Fransız fran
gı olarak 12,5 milyon olmasını 
teklif etmiş, halbuki Italya 18 mil
yon teklif eylemiştir. Son zaman
larda lngilterc ile ltalya F ransanın 
bulduğu itilafperverane hal sure
tini kabul etmişlerdir. 

Arkadaşlar, 

Kazım Zi~ 

Makine icin yeni ve müttl' 
mel 4000 kilo deriden na.-ı 

KAYIŞ 
çolt ucuz fiatla sstılıktır. 

Nadir bulnnur bir fır .. ttır• 
teklifatın atideki adrese gö11dr 
rilmesi 

H. Hoffman, Berlin Aleksı ad ..... 
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Biçki ve . Dikiş 
MEKTEBi 

ı g -
rafından 

runce deli gibi olmuş ve soluğu 
vilctyette almıştır. Jandarma müf. 
r zeleri gelip şeyh efendinin eline 
d mır kelepçeleri takacağı zaman 
müritlc-ri jandarmaya bunun boş 
olduğunu· çünkü demir kelepçe
ı~ri ş } hin pıırçalıyarnk bulutlara 
du ru }Ülcseleceğini söylc-miştir. 

Aradan dakikalar geçliği halde 
ş }h fendınin kayıplara karışma

dıgını gören müritleri derin bir 
h } ret ve teessüf içinde kalınış
ı rdır. Vak'a adlıyeye temamile 
İnhknl etmiştir. Tahkikatı Kon
) anın çok kıymetli birinci müs
t nti~i Kemal beyefendi idare 

Mesafe 1400 idi. Sonbahar ko
şvsu olan ikindi koşuya, 1923 te 
hiç koşu kazanmamış haliskan ln
gilızlerden Fredney Kokato ve Si
beryan girdiler. Refik beyin Siber
ynnı pirinbi gelerek 400 lira mü
kafat aldı . ikinci gt!len Fredneye 
75 lira \'erildi, Mesafe 1600 idi. 
Üçüncü koşu, 9 Eyliıl koşusu olup 
buna yerli ve arap beş hayvan 
girdi. Hakkı beyin Nasib birinci, 
Adanalı Hüseyin efendinin Gümü
şıi ikinci, Suphi paşanın Alceylanı 
üçüncü gelerek 700, 75, 25 lira 
mükafat aldılar. Mesafe 2800 idi. 
Resicumhur kosusuna Mithat beyin 
Strati Varyüsü ile Refik beyin 
Estafet ve mis Piki: girdiler. 

Bu şekle göre Bulgari.tanın 
ödeyeceği taksitler 15 milyon ol
arak teklif edilrnişti. Mihayet üç 
devlet bu miktarın 12,5 milyona 
tenzilini teklif etmek hususunda 
mutabık kalmışlar ise de İtalyan 
murahhası bu mesele ile meşgul 
olau komite reisine gönderdiği 
bir mektupta Bulgarlstana ait tak
sitler yekünu daha ziyade azaltı
lacak olursa umumi bir sureti te
sviyeye iştirak edemiyeceğini bil
dirmiştir. 

H---

()peret hadisesi 

Yeni harf inkılabımıza hepimi
zin ne kadar candan imanla mer
but olduğumuzu biliyorum. Bazı 
arkadaşların hususi mekteplerinde 
nasılsa eski yazıları hali kullan
makta olduklarını esefle haber 
aldım. Bunun da çoka!._ olduğunu 
tahmin ediyorum. Geçen aene 
ntt!kteplerimize kitap yetiıtireme
diğimiz için eaki kitapların talebe 
elinde bulunmasını belki mÜHma
ha ile kar9ıladınız. Bu aene orta 
mektep ve lise kitaplamu da kendi 
harflerimizle bastırarak her tarafa 
yetiştirdik. Türk tarihinin dönüm · 
noktasındaki en kuvvetli amili tet
kil eden harf inkılabımız, bilhasaa 
bugfinkü münevverlerimize ve on
ların başlarında siz muallimlerimi
ze istinat etmektedir. Bu hususta 
en ufak bir müaamaha ve uablye
timizi her hangi bir tekilde hafif
letecek hareket en büyük inkılap 
ve vatan cürmüdür. Kaleminizden 
çıkan her eaki harf, inkılap ima
nımızı kemiren en büyük düşman
dır. Siz bu cürmü irtikap edebile
cekleri ve imanlarını zayıflatablle
cekleri istikbaldeki Türk tarihin
den ilham alan azmınızla dotru 
yola getireceksiniz. 

Dördüncü sene 2 inı'.i trilll• 
eıt Maarif vekaleti celileıiıtİ' 
müsaadesini haiz biçki vı: dikit 
muamelesiKLf O MA VROMA 11 
en son Fransız ve en b11it bit 
usule tevfikan tedris et~:ektr 
dir. Ameli dikiş bilenler bit 
mah zarfında ve bilm~yenlet 
üç mah zarfında hendese ilt~ tar 
yör ve tualet imalini öğ'ren!bili• 
rler Mektepçe verilen dip]. )Nala' 

Maarif vekaletinden kal ıul ~ 
tasdik olunur. ikinci tedritlt 
devresine Kanunuevvelin ikiıio
de başlanacakbr. Talipleı in Br 
yoğlunda Faik paşa caddesind• 
Bolu Apartımanının ikinci kabil" 
da 3 numaralı daireye h ~r fÜll 
9-12 ye 1-5 e kadar müracaat 
etmeleri. 

· ş kayetle 
p lmış " 

İzmir 30 [Hususi] - Operet 
hadisesi etrafında tahliikat devam 
etmektedir. Dün de birinci istin
tak dairesinde Asri sinema sahibi 
Hacı Kemal bey şahit sıfatile lsti
ma olunmuştur. Ayni hadise mü
nasebetile "Ahenk,, gazetesi aley
hinde takibat yapılması için he-

sınd 

umi e n -
elm · 'f müteaddit 

n onr konyad 
rlık \.e pıçak ı ık 

yapmıştır. En nih, yet uç ene ev
H'I Karnba imamlık alarak ıt

K 

apar k, v ca
ffe inı m nsu 

oldugu ' l\i k ıbend. , tar kın 
süluk ettirerek Kara L ın Al
lnhı ke ilmiştır. endi inin ale
mi manada Cenabı hak il ko
nuşarak mihri nubüvv ti öplug iniı 
ve ahır zaman peygamberi oldugu
nu söylemiştir. Kendi fikit ve mak

satl nnı d h ziy de n şrctmek 
ve ın vkiıni t lıkım etmek için 
küyük cşrafınd n b ş ki iden miı-
teşekkıl bır (b r) h .>et' t k 
etn1i tır. 1 al ı l hlar k dar 
camide tekb r \.e teh ıl il i 1 
eden şeyh efendı hazr ti ri (!) n 
nihay t son kerametıni bır kec 
yarısı izh r buyurınu l r( 
kece Karabağ da Ac m z 
rat efendının vi ıdc m dfu bulu
nan bir evlı yh ndınin ru
yasına gırmış v kendim v lekil 
ri rahatsız tdı ınd Hn yıkıl-
masını Allahın ın tt ıı öyle-
ınişhr. Cen bı h kkın bu emrini 
talakki den Şeyh ef ndi pur v cdı 

istigrak uyanmış " müridlc rine 
Murat ~fendının " nin yıkılın smı 
hemen emretm' tir. Bu emır t -

• 

tmcktedir. Çok ıncrnl 1ı olacağı 
t hmin edilen muhakemenin bil
cl nıle afhatını ve şeyh efendile 
mul:lk.ıtımın neticelerini dığer 

mektuplarımda muntazaman bil
direceğim. 

• • • 
S bıkai mükerrere eshabından 

kara a lanlı Ahmet oğlu Mehmet 
1 yin sahıkai mükerrcre csha
bından kirli Ali oğlu Hasan em
razı zuhreviye hastanesinden Hava 
namındaki kadını kaçırarak ''Ay
man.ı. ı,, baglarında derdestlerine 
giden jandarmalarn silah istimal 
c.ttikl ri p,'ibl bir jandarmanın elin
den .sıl hını almışlardır. Cereyan 
eden musademe neticesinde Meh-

l maktul düşmüş ve Hasan der
d t edilmiştir. Bu katil ve der
destten o civar halkı çok mem
nu olmuş vı j ndarmalar vazife
ler ni bihakkın yapmışlardır. Şe
hir ve mülhakatta asayış tamamile 
yerindedir. 

• • • 
Bir hafta kadar sı.iren yağmur-

rdaıı sonra havanın açması ve 
geçenlerde bir mikdar yağmur 

y ğınası köylüyü sevindirmiştir. 
ilk baharda havalar yağmurlu 
olursa mahsulün bereketli olacağı 
öyleni}'or. Ziraat bankası köylüye 

h nuz t diyala başlamıştır. Ban
i. nın cinime her gün yüzlerce 
köylu toplnnmaktadır. Ve dört 
gozle tediye emrini beklcmekte
dırle • 

Alt kı mı ikm 1 edilen iş ban
ı bina ı } akında tamam ile ik

mal edilcc.ektır. 

(,t'lt~ıı ı~ ran~z nıeb 'lusu 
f ran ız meb'uslarından M. Bar

ton ehrimize gelmiştir. M. Bar
ton l urk inkılabı hakkında ya
kınd n tetkikat icra edecektir. 

amafih M. Bartonun buraya gel-

Sirati birinci geldi. 100 lira al
dı. Estafet ikinci gelerek 200 lira 
mükfat kazandı. Mesafe 3000 met
re idi. Son koşuya Buca koşusu 

ismi verilmiş idi. Buna yerli ve 
arak hayvanlardan 8 hayvan gir
di. 200 metre koşular, İzmirli Şük
rü ağanın Sayyadı birinci, Suphi 
Paşanın alceylanı ikinci geldiler. 
300 ve 75 Jira mükafan aldılar. 

..... 
İznıir lik ııiaçları 
İzmir, 30 [ A.A J - Lik maç

ları bu Cuma başladı. İzmir bi-

l 
rincisini seçecek bu musabakalar 
çok heyecanlı oluyor. Birinci ta
lkımlar maçına 11 takım iştirak 
ediyor • Dünkü musabakalarda, 
karşı yaka spor kulübü, güzel iz. 
miri sıfıra karşı üçle, Altınay 
Bayraklıyı bire karşı üç, Alta,t 
Karş yaka sebatı ikiye. karşı dörtle 
maglup etmiştir. İkinciler ara
sında ise Altay ikinci takımı, Sa
karya ikinci takımını sıfıra kar'ı 

birle tasfiyeye uğrattı , 

İkhsat ,;ekalctinin 
yeni tcşeblıihsleri 

Ankara, 30 - Adana şeher pan
carı zeriyatının tecrübelerine baş
lanmıştır. Bu maksatla Adana zi
raat mektebinde 20 dönümiük sa-
hada tecrübeler yapılacakhr. Ve
kaletçe Amerika-Mısır ve Cevada!1 
kamış çelikleri celbedilmektedir. 
Orta Anadoluya, bazı vilayetlere 
tevzi edilmek üzere iktısat veka
letince on bin liralık yonca tohumu 
alınacaktır. Tohumlar tecrübe edil
mek üzere tevzi olunacaktır. Iktı-

sat vekaleti, ilk baharda memleketi
mizde arız olan hastalıklara yapı
lacak mücadele için proğram ha-

zırlamaktadır. Proğram hazırlandı

ktan sonra önümüzdeki sene mü
cadelesi ve derecei şumulü tayin 

m inin iktisadi bir teşebbüsle 

.. Jakadar olduğu da söylenmek
tedir. 1 olunacaktır. 

nüz adliye vekaletinden emir gel
miştir. Hadise ge<"esi, tayyare 
~inemasındn hazır bulunan ma
ruf birçok zevat, mahkeme safha
sında müdafaa şahidi olarak 
gösterilmelerini Muhlis Sabahittln 
beyden rica etmişlerdir. Muhake-
menin çok heyecanlı safhalar arz
edeceği şimdiden tahmin edilebilir . 

- Müddeiumumi Hasan bey 
dün adliye vekaletinden aldığı bir 
telgraf üzerine bugün Ankaraya 
hareket etmiştir. Bu davetin sebe-
bi malüm olmamakla beraber O
peret hadisesile alakadar bulun
duğu hakkındaki rivayete ihtimal 
verilmiyor. 

Müddeiumumi Hasan Saffettin 
bey Operet hadisesi münasebetile 
( Ahenk ) gazetesinde intişar eden 
bir mekale üzerine muharrirleri
mizden birine beyanatı atiyede 
bulunmuıtur. 

" San'atın ve hakiki Türk san
atkarlarının ezeli presteşkarıyım . 
Bu münasebetle aan'atın kudalye
tinden bahseden mekale beni cid
den mütehassis etmiştir. Fakat 
ayni mekalenin son taraflarındaki 
bir fıkra nazarı dikkatimi celbet
mekten hali kalmamıştır. O da 
şudur : 

(Asırlardanberi doğumunu bek
lediğimb. milli san' ata, san' atın ha
rimindc sallanan yumruk, san'atın 
kayıtsız ve şartaiz seferber olmuş 
müritlerine, sanatın harımınde ya
pılan tecavüz Türk duygusunun 
benliğine ve seviyyesine tevcih 
olunmuş offedilmez bir cürettir.) 

San'at namına cürüm irtikap 
edilen sahnelerin takipten masu
niyetine dair ahkamı kanuniyemiz-
de bir istisna ve muafiyet yoktur. 
Cürüm her yerde takip edilir. Bu 
fıkrada cümhnriyet müddeiumumi
sinin emrine tabaan vazifesini ifa 
eden polis komiserine izafe edil
miş olan tecavüz ve cüret kelime
lerinin hesabını bunun muharririn
den sormakta cumhuriyet kanun. 
ları geçikmiyecektlr, 

Harf inkılabımızın mesnedi ve 
amillerisiniz. Bu kuvvetli sıfatla
rınız bilhaaaa sizlerden hususi, res
mi her günkü hayatınızda yeni 
harflerimiz için hiç müsamaha ka
bul etmea çok samimi bir imanla 
merbutiyet ve aşk ister. 

Cl-Ia.Ik:ırı i 
ctecllgi ! ) 

Resmi muamele 
Ben şuna k aniim ki, bu mem

lekette her daire ıslah edllir, fakat 
rüsumat ve gümrükte muamele 
kolaylığı gibi, 11lahat eseri adde
dilecek bir fey gö .-ülemez. Hikme
ti hüda, bu dairenin işleri ezelden 
nasıl kurulm Ufa a ı-ene öyledir. 
Herkes artık ağzını kapadı. Çün
kü kime ne söyleseler bunun dG
zelmiyeceğime kanaat biati ettiler. 
Onun için herkes işin revtlne gö
re gitmeğe mecbur oluyor. Ben de 
fazla bir şey söylemiyeceğim. Fa
kat çekilen bu müşkilat re.mi 
muamele gibi görünüyor. Ona ya-
nıyorum. 

Bir komiıyoncu 

1,amiratı m ütemadiye 
lstanbul sokaklarının hali her 

zaman nazarı dikkatimi Cf'lbeder. 
Haydi kanalizasyona bir ıey de
miyorum. Sokak açılıp ıonra dol
dur uluyor. Fakat sokaklarda bir 
türüa arkası gelmlyen tamirata ne 
dersiniz? Yamru yumru oyle so
kaklar bilirim ki, senelerden beri 
tamir yüzü görmemittir. Buna 
mukabil öyle sokaklar da bilirlm
ki, tamir edilir, az zaman aonra 
yine tamir.. Acaba diyorum, bu 
intizamlı sokaklarda tamirat ta üs
tten körü müdür ki, böyle ıık aık 
tekrarına ihtiyaç hasıl oluyor. An-
hyamadım gitti Mehmet Tali 

korkunç Meısaline , 8 inci aann 
Mediçiıi .. ,, 

----------------'-

Yumuşaklığı ve dayanıklı41 
ile cihanşümul bir ~öhreti bıuı 
tıraş bıça~ıdır. 

Her erde sa.tılıı· 
------------ --
u ..... skiidar birinci Sulh hukuk mah· 

kt'mesi Hafız Ali efendinin Üı'cü· 
darda Kara davut paşa mahallesiııd• 
Ta§cı başı kahvehanesinin odasu d• 
sakin Tefik efendi aleyhine ikaoı' 
eylediğ alacak davaw1ın icra J.ılınıO 
Mahkeme neticesinde müddaya 'ilS 
altmış iki buçuk liranıa tııheili•' 
il· mart 1929 tarihinde kabili teoı· 
yiz olmak üzere gıyaben kara: v3ıil· 
miş ve mumaileyhin ikametgıihl ır .,ç· 
hul bulunmuş olmas·na mebni naıııı· 
na tanzıııı kılınan temyiz ihbarııaoı "Sİ 
muhıtkeme divanhanesine talil : edil· 
miş olmakla sekiz gün zarfını la te ı:· 
yiz ettiği takdirde htikmUn kesbi kıt· 
iyet etmiş olacağı iJan olunur. .,,,, . -
İstanbul dördüncü icra dairesi leki1İ 
han ı mın Fatma hanımdan b >rç • 

a ı n uan t 
ihtilalcilerin Mari - Antuaneti vur
mak için, ne gibi vasıtalara mü
racaat ettiklerini göstermeğe ka
fidir. 

Bütün bu devre kıraliçeye ka.ı
şı kinlerin taştığı , ittihamların 

yağdığı bir devredir ki, hiç bir ka
dın, hiç bir ana bu kadarına mu
hatap olmamıştır. 

deki nüfuzu müthişti. Dü,ününüz 
ki hazan 600,000 nüsha basardı. 

inanılmaz şeydi, "Per Dü9en,, 
nin resmi bir gazete idi ve hukü
metten tahsisat alıyordu. 

Kovanslyon kürsüsünde Robea
piyer kıraliçenin hali nasıl olup ta 
cezasını bulmadığına hayret edi
yor. 

dığı 550 liraya mukabil vefr.. o rııef· 
ruğ ÜsküdarJa Selman ağa m ıball,. 
sinde Bülbtı dere sokağında :n-33 
ceJit numaralı hududu tariki tı .. C:;· 
mi helaları ,ve kabristan Hasan tahtİO 
efendi matbahi VP. Fatma hanııa arst• 
sı ve Bülbül dere aok~ından ibar•" 
25 l metro terbiinde ki araz' da 86 
numaralı müştemilati bina kagir "' 
altındaki dükkan ikiye ayrln ış kt • 
penkleri demirden ve 81 nu aar.&1 

olan dükkanda Hirsto efendi ye S.f 
numaralı dukkan hanede Ab:iullılı 
efendi müstecir olup haneye tariki 
hastan girilip bir ev altı bir ı aerdi· 
von altı bir sofa ve iki oda ve bil" 
dolabı muhtflvi muhtacı tamir baJlf' 

ve bahçesinde iki ağaç ve bir kufi' 
yu muhtevi hane ve bahçe ve dük' 
kandan ibarettir. Bunların 'el•~ 
mefruğ bulunan dörtte bir 1 is,etl 
icra kılınan müzayedei aleniyı ne
ticesinde talibi uhdesindendeuc 
150 lira bedelle ihalei ev' eJiY'; 
si icra kılmmış ve ihalei kıt· 
iyesi icra kılınmak üzere tarihi iJan· 
dan itibaren 15 gün müddetle ıek~ 
müzayedeye vazedilmiş 19 · 11 • . 
tarihinde perşembe günü saat 13 ıl• 
15 de ihalei kafiyesi icra kıl nıca· 
ğindan % 5 zam ile talip olaı ıl•~11 

' 'e fazla tafsilat almak istiye ılerııı 
kıymeti muhammine olan Si)() li~ 
ııın hisseye musip miktarının %1. 

"Hanrı 

"Guzel bır rüya gorduk: Oı 
kadar! Fakat benim yegane reh
berin çocugunıun menf atidir. Bu
radan çıkhgım zaman nekadar 
bpyuk bir s det duy anı bil 1 ço
cuğumd n }rılmaga mu\ fak, t 
edem m. Çocuk) nmı bırakırsam, 
hıç bir şey beni mc.:mnun edemez, 
bu fikirl onl rı v nınd bulun-
duğum hiç te mulc 'f d ilim. 

Marİ· Antuanet için, on eza;a 
hazırlanın dan el' l, on bir f e
dakarhğa dah kati om k icap 
ediyordu. 

Bu son fedak rlık t hakık ten 
bir valide için en acıklı bır fed -
karlıktı. 

3 Tem nuz 1793 de, Mari-An
tuanet l"m ti umumiye komıte
sinin bi emri teblig edHdı. Bu 
emre göre K penin (On altıncı 

''Lui,, nin) o lu -valid sind n yrı
lacaktı. 

Kır liçe bunu i idir "şitmez bir 
isyan hamle i içinde atıldı: . ' r ıı. ala. 

Lır sant k dar v ucudu ıu ya-

Robcrt., 

takta uyuyan oğlunun önüne sipar 

ederek, ynvrulnrını müdafaa eden 
bir dişi arslan gibi müdafaa ve 
mücaddc etti. 

fakat nihayet kuvvete mağlup 
oldu ve ocuk cebren anasının 
kollarından alınarak, Simon İsmin
de birinin eline verildi. 

O ane kadar her şeye taham· 
mül eden kıraliçe, son defasında 

nn kelbınden vurulduğu içın, ar
tık bu bütun perişan olmuştu. 

Hebert isminde ki bir adamın 
çocuga nasıl zorla içki içirerek o
nu f nnlığa alıştırdığı, emirlerine 
ıtnat etmediği takdirde nasıl ki
yolinle tehdit ettiği maliimdur. 

Çocuk bazan korkosuden ba
.yılmıştır. 

Fak t yavaş yavaş zalimleri
n'n c brü tnzyikı altında manevi 
sukut b şlamış ve çocuk anasını, 
baba ını _inkara mecbur olmuştu. 
On.ı nası hakkrnda en müthiş 
ittihamlar Öğretilmişti • 

l • .u ..ı i -
mm t"ttı~i bu İnanılmaz şenaat, 

Hebert "Per Düşen" ismindeki 
gazetesinde olmadık şenaatler ya
zıyordu. "Per Düşen,, in her müs

ha mda "Madam Veto,, yani kı
raliçe mevzu bahisti. 

Yalnız "Madam Veto,, mu , 
kıraliçeye daha ne isimler veriyor
du: "Avusturyalı kurt,, , "kana su
samış kaplan,, , "kanii koca karı,, 

"kuledeki baykuş,, , "vahşi mah
IUk,, , "Kapenin dul karısı,, , "Fa
hişe,, 

Hebert muhayyel mülakatlar 
neşreder ve kırali çeye bu mülakat
larda, millet aleyhinde hakaret 
nmi.ı sözler, Fran&a hakkında ca
niyane fi kiri er, vatanperverler 
aleyhine katliam projeleri isnat 
ederdi. 

Şedezanj, Helbertten bahseder
ken: 

"Vahşette değil, fakat alçak
lıkta Mariyı da geçmişti,, der. 

: cı lk, "!"~· '"' , ,· '.a .,ı ~ !.. •• ,." 
ot<uyordu. Gazetenin efkar üzerin-

Dahiliye nezareti bu tahrikatcı 
matbuata 250,000 lira tahsis etmi9ti 
ve "Per Düşen,, de bu gazetenin 
modeli id i. 

Harbiye naı.ırı Buşat, cumhuri
yet orduları için "Per Düşen,, e 
12000 nüsha abune olmuıtu. 

Hebert mühim bir şahsiyet, 
yeni idarenin temel taşı gibi bir 
şey olmuştu. Bu adam ki, hayatta 
ilk işi emniyeti sui istimalden bir 
mahkumiyet olmliştu. 

Hebert, gazetesi sayesinde günün 
büyük adamı, yeni zengin, taliin
den memnun hem9iresine şöyle 
yazıyordu: 

Nihayet kendime hoş ve müref. 
feh bir vaziyet temin etti.m.,, 

Bu esnada Mari-Antuanet ku
lede ihtizar halinde idi. Kendi 
gölgesi gibi bir hal almıştı. 

Sokaklarda şarkılar, resimler, 
gazeteler, nutuklar •• Herşey kıra

liçaya karşı ortalığı ayaklandır

maktal fenerlerin üstüne kıraliça

nın resmi yapıştırılmış, altında 9u 
satırlar okunuyor: "itte Fransız 
l::uın 1,.: l:~ 1 •adığı ı !!1ü:en e::; 
azzıla tekrarlamaktan 

- Umumi et hlbartle lana- .neaea ---"'- 'S ..... l 

"Büyük mücrimlerin bu vakte 
kadar cezasız kalmaları tatılacak 
şeydir. ,, 

Ate9in bir nutuktan sonra da, 
cümhuriyetin, kıraliyete kartı o
lanmukaddes düşmanlığa can vere 
cek olanbu ölümü sabıraızlakla 
beklediğini söylüyordu. 

O zaman Baren 9öyle bağın
yordu: 

" Tethi' idaresini ruznameye 
koyalım. Kıral taraftarlan kan 
isteyorlar. Biz de · onlara Mari
Antuanetin kanını verelim. Hur
riyet atacı müstebidin kaniyle 
ıulandıkça büyür. ,, 

Billo Varen de Avusturyalı ka
dının başını istiyordu. 

"Meclis, hainlere misal olacak 
bir dera verdi. Fakat ittihazı el
zem mühim bir karar daha var
dır. Beşeriyet için ve kendi cinsi
yeti için leke teşkil eden bir ka
dın da, darağcında habasetlerinln 
cezasını ödemelidir." 

Sözlerine de 9öyle bir kat'iyet 
H:r:yo:- ·.:. 

u nispetinde pey akçesini müstı~r 
lıen 20 · 1707 dosya numar aı•1 ' 
1 sı:rnhıı l İcrR dniresinc ıniir:ıcar.tlıfl 
ilau oluııur. 



. ------- -----

irketi Hayriyeden: 
Botaziçi vapurlarına mahsus kış tar;fesi Kanunuevvelin 1 inci 

günü tatbik edilecektir. Tarifoler gişelerde satılmaktadır. 
... 

tanbul Barosu 
riyasetinden : 

Nizamnamei dahilinin on ikinci madclesi mucibince adiyen İç· 
ct'1lek üzere heyeti umumiyenin 7 kanunuevvel 929 tarihine 
dif cumartesi günüe daveti tekarrür eylemiş olmakla avukat 

n-"--ın yevmi mezkiirda saat 15 te Earoyu teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei 111iizakerat 
1 - 930 bütçeıi 
2 - idari raporun kıraati 
3 - Taavün sandığı işleri 
1 - Mecmua h•kkında müzakere 
S - Altmış beıinci maddeye ilave edilen ikinci 
küere (hakeme girmek mecburiyeti mes'eleıi) 

fıkra hakkında 

~tanbul ithalat 
gümrüğünden: 

~ Adet 
Kilo Marka 

Keçi postu 
Kunduz derisi 
Mücelit makinasi. 

Lastik pençe 
Taştahta 

ı 

l 
• 

Sandık 

G 
K 

!1 • n 

Bağ 

289 

827 
78 

1 
1 

Kafes 

Sandık 
ı 

113 Demir sıralı banyo 

Ağaç kurniş 

tı4 
.. " 

122 
200 

3530 
12 
41 

786 

AK 
RF 
AW 
LCO 
AM 
SIT 

Galvanizli kablo borusu 

Kabzrcl kundura çivisi 
Kunserva on 

ı 
3 " .. 

.. 
" • 

" 
" 
" 
" 

" " ,, ti Turşu 
Adi ğaç iskemle. 

2200 tahminen E C T evvlce tiransit olarak ilan 

olunan 62 sandık şayak 

takkeye bu kere 13 sa~
dık daha ilave olunarak 
ceman 75 sandık tiransit
dir. 

'alada muharrer 13 kalem eşya 30/11/929 tarihinden itibaren 
bul ithalat gümrüğü satış anbarında müzayedeye vazolunarak 
Cağı ve şayak takkelerin ihalei katiyesi icra olunacağı ilan 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazoluııan eın lak 
t.fahmutpaıada Çelebi oğlu Alaettin mahallesinde alaca hamam 
tainde 40 ve 42 ve 44 ve 46 ve 48 ınaa müıtemilat şişeçi hanı
~te bir hissesi. 

LfGedeti milzayede: 1 Kanunuevvel 929 dan 21 kanunuevvel929 
leıi günü aaat 14 de kadar . 

'-tada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz

uıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son güniin saat on d ör- ı 
kadar ıartnameyi okurrak ve teminatı muvakkate ita 

'it lllüzadeye iıtirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
r • icarla r müdürlüğüne müraccatları ilan olunur. 

t~f ve müştemilatı hakkında malUmat almak isteyenler bu 

1~ zarfında müzayede odasına müracast ederek ecri misil 
terıni görebilirler. 

/Adalar mal miidiirlüğiiııdcn: 
I 

Ki} ıneti 

Lira Ku l\o Cinı..i Malıal!e;;:i Sokğı 
758 14 61 ar'-a Kıııalıada Azizi, e: ağa::.ı 

Maliye vekaletinden 

İhale hrdt•liııiıı ııı fı pe~inen \ C' ııı ... f, cliğ('rİ il~ale tarihinden hir 
::ıenC' oııra nakden i tifa edilmek şartilc b..ılacla muharrer ar~anıu 
miilkiy~tiııin nıiiza)cde.,i 9-11 -929 taı ihinden itiparen bir ay müddetle 
ve pazarhk surettle ınliznyedeye mı edilmiş olduğundan talip olan-
larııı 8-12-929 Pazar giiııii ııat l ! te kadar malmüdiirlürründe ınüte..:ek-
kil ~atı~ komi \ nnıına müraeaatlan ilan olunur. M • :. 

336 seııe inden 1927 ınali senesi nihaye
tine kadar ıniJli hükumet hütcelerinden ınat
luhu olanlar gerek milli hükumet ve gerek 
sakıt hükumetin hiitçe emaneti ve adi ema
net hesaplarından1ukayyet alacağı bulunan· 
lar, Şu bat 930 nihayetine kadar arzuhal ile 
bulundukları mahallin en büyük ınalmemu
runa nıüracaat eyleyip yetlerindeki matlu
bat vesikalarını vererek mukabilinde mü
racat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet 
zarfında ınüracaat etmeıniş ve vesika a]ma
nnş olanların iddia ettikleri alacak 1513 nu
maralı kanun mucibince kat'iyen hazine le
hine sakıt olacaktır.Şubat 930 nihayetinden 
sonra hiç bir mazeret kabul ediJnıiyeceğin
den alacak iddiasınde bulunanların 930 se
nesi nıartından evvel bulundukları mahallin 
en büyuk ınahnudürine nıuracaat etıııeleri 
ilan olunur. 

-
Adalar i\1al ııı üdür)üğiinden: 
Kıymeti Mahallesi Sokağı No Cinsi 

Lira K. Müştemilatı 
• 

19725 00 Büyükada Ayanikola 62 Bostan Ayrı sokak al-
34,970 metre murabbaı tında motör da-

iresi: 
,, ,, Ahır 
,, 2 odalı 
Bahçivan o
da 5 adet 

. kuyu 
Ihale bedelinin birinci taksiti peşın ve mütebakisi yedi senede 

istifa edilmek ve ihale bedelinin tema men istifasına kadar hazine 
namına birinci derecede ipotekli olmak şartile balada muharrer 
bostanın miilkiyetinin 2-11-929 tarihinden itibaren bir a) müddet
le kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiş oldnğundan talip ola.n~ 
ların kapalı zarflarını 1 kanunuevvel 929 Pazar günü saat 14 de 
kadar Adalar mal müdürlüğünde müteşekkil satış kom isyonuna 
tevdi ve mezkur saattan sonra vuku bulaçak tekliflerin kabul edil
miyeceği ilan olunur. 

Üsküdar l\1alıııüdiriyetin<le~: 
~inha ilesi Soka~ı Cın~i :\. K. mu ~t uştt-ıni1Utı 

Alıııni

zadc 

" 
,, 

Topnnc· 
Jioğlu 

.. 

\lışap 

köşk 
., 
1 

9 

,, Dükkan 3 
5 

hnınıneıı('i 

6000 

1000 

,, Fazla bahçe 7 5000 
Zirai 9 

26954 

Dört kattan ibarettir. Birinci 
katta mermer mefruş avlu üç 
oda bir mutbah bir çamaşır-
lıkhane ikinci katta 4 oda bır 
salon ve kilar dördüncü kat 
çatı araıından ibaret olup 
etrafında bahçesi ve bahçe
sinde 6 hayvan istiabında iki 
ahır 'c snmanlık ve bir odayı 
müştemildir. 

Balada evsafı muharrer eml2km 64 hisse itibarile 39 sehmi 20 
gün müddetle sah}nıak üzere miizayedeye Vazedilmiştir. Dükkanın 
bedeli defaten köşk ve bahçenin bedeli bir senede iki taksitle tesviye 
edilmek şartile taliplerin kiymeti muhammenenin yüzde 7 buçuğu 
nisbetinde pey akçeleri]e 16-12-929 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 13 ten 16 ya kadar Üskiidar Malmüdüt1üğünde müteşekkil satış 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Üsküdar ınal nıüdiirlügündeu: 
.\1aha1lesi Sokağı Cinsi Diiııümü No K. Muhamm~nP.si 

Evlek Lir.1 
Altunizade TopanC'lioğlu Tarla 7,2 2-4 600 

Balada ev afı muharrer Tarlanın 15·3 hisse .. j ) irmi gün müddetle 
satdınak iizere miiza)~drye vaz edilmiştir. Bedeli dcfaten tc:n İye 
ediınek sartile talipJerirı ki) ıneti muhammenesi yüzde 7 lıuçıık ııisbe
linde pey nkçelarilC' 16-12-920 tarihine mü adif Pazarte i günü ~aat 
13 ten 16 tı) u kadar (L küdar mal müdürlüğünde müteşekkil atış 
komi yonuna müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlu 1al ıniıdiriyetinden: 
Semti meşhuru Mahallesi Sokağı No. Nevi Kıymeti 
Beyoğlu Kamer hatun Segis 7 Hane nısıf hisesi 2000 

ti " " 5 " " 3250 
ti ,, ,, 30 Kagir hane 3000 

.................................................... ·-····--..... 
İ Jstanhul vilayeti Deft;;ij;;j;k··ii§~;-.. ·-·i 
···································-··-·······-----··· .... ·---.......... . ...... ·-· 

K1RAL1K DÜKKAN 
Galatada yeni cami mahallesinin Fermeneciler caddesinde 

Mehmet Alipaşa hanının birinci katında N. 124, seneiik kirası 
480 liradır. Müzayede 18 kanunuevvel 929 çarşamba günü saat 
14 de defterdarlıkta yapılacaktır. 

SATILIK E\r VE DÜKKA 
Yedikulede imrahor llyas bey maha1Jesinde Sideris sokağında 

No. 4,2, bedeli bir ıenede iki taksitte verilmek şartile tahmin edilen 
bedeli 3000 liradır. Müzade 10 künunuevvel 929 salı günü saat 14 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. ( R-1046) 

SATILIK DÜKKAN 
Çakmakçılarda dayehatua mahallesinin valide hanı altıada No 12 

tahmin edilen bedeli 800 liradır. Müzayede 9 kanunuevvel 929 tari
hine müsadif pazartesi gönü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 

(1068) 
SATILIK ARSA 

Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde eski kurbatalı de re 
yeni 1 inci muradiye sokağında N. 1, 1600 arşındır. Sakıt hane-

dan azasından damat Mahmuda aittir. bedeli defaten \'erilmek şartile 
tahmin edilen bedeli 960 liradır. Müzayede pazarlak suratile 21 
kanunuevvel 929 cumartesi günü saat 14 te d~fterdnrlıkta yapı
lacaktır. 

SATILIK DOKKA HİSSESİ 
Çakmakçılarda Dayehatun mahallesinin Valide hanı altında No. 

8,9 hissede 6 hissesi satılktır. Mezkür hissenin tahmin edilen bedeli 
1 700 liradır. Müzayede 9 kanunuevvel 929 tarihine müsadif pazarte-

si günü saat 14 t.e defterdarlıkta yapılacaktır. (1069) 

SATİLIK ODA 
Çakmakçılarda Dayehatun mahallesinin büyük yeni han orta 

katında N. 47, tahmin edilen bedeli 500 liradır. Müzayedeye 9 
kanunuevvel 929 tarihine müsadif salı günü saat 14 te Defterdar-
lıkta yapılacaktır. (1072) 

SATILIK EV 
Yedikulede lmrehor İlyasbey mahallesinin Hacımanol sokağında 

No 62, 64, iki katta altı oda bir matbah ve saireyi müıtemildir. 
Tahmin edilen bedeli 2000 liradır; müzayde 10 kanunuevvel 929 
salı günü ~aat 14 te Defterdarlıkta y_2pılacaktır. 

SATILIK KAGİR EV Balada mevkileri ve kıymeti muhammenf"leri yazılı üç bap hane
nin nısıf hisselerine müzayede müddeti zarfında talip olmamasından 
dolayı müzayede müddeti 24 teşrinisani 929 tarihinden itibara n bir 
hafta daha temdit edilmiş olduğundan bu müddet zarfında taliple-CU nc ü mınlalf a Etıbba r:n Beyoğlu mal müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1 <~a1ata İthaJat günırüğü ~1üdurıyetinden: 

Yedikulede imrahor ilyas bey mahallesinin Sideris sokağında 
No. 17,5; tahmin edilen bedeli 800 liradır. Nüzayede 21 kinknu
evvel 929 cumartesi günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. 

SATILIK KAGİR HA (1k1047
> 

ası reisliginden: 
~)'İt muamelatına 1 Kanunuevvel 929 dan itibaren başlana
• l'a bnbet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanu-

ls ve 17 yedinci maddeleri ınucibince (Türkiyede icrayı san' 
İyetiai haiz billumum etibba ve diş tabiplerile dişcilerin 

' dahil olması mecburidir. Memuriyet bu mecburiyetten is

istilzam etmez.) Binaenaleyh diploması sıhhat vekaletince 
~e teaciJ edilmiş veya hakkı müktesepleri tanınmış bilu
ttibba ve ruhsatname dişçilerden lstanbulda bulunanların 
Yazılı zamanlarda diploma veya ruhsat~sme, üç kıt'a fo. 

\le hüviyet cüzdanlarile Cağaloğlundal.i Sıhhıye _müdürl~ğ~ 
a oda idare heyetine, diğer vilayetlerdeki tabıp ve dışçı 
de Sıhhat müdürlüklerine müracaatları ve dördü duhuliye 

~evi aidatın ilk taksiti olmak üzre yedi lira itası ica
~ ilan olunur, 
~~t ve Pertembe günleri saat 13-15 
'"'ttr günler " 10-12 

l Bavul M T bila Müstamel ipekli zenne eşyası 
7 Sandık S C A 6733 Pam. Mensucat 
2 Fıçı M F 1 - 3 Mantar kapsul 
1 Sandık B D 1212 Fotoğraf kağıdı 
5 Sandık L F 1 - 5 Oyuncak 
3 ,, EL 16-25 • 27 Pantalon düğmesi 
1 Bağ bila bila Kirpas kundura 
1 Sandık ORAK bila ilan kağıdı 
1 ,, F 101 i\1 224 ti ti 

1 ,, adres bila Kundura boyası 
2 ., A D Z 37-38 Şal taklidi Pam. bohça 
3 ., OZID 9670-72 Pam. Örme fani le ve kolluk 
1 ,, 3 B 22 Asit horik 
5 ., İpek mensucat 
1480 Kehrübar tesbih imamesi 
14 Şark Halısı 
1, 2, 3, numaralı anbarlarda hulunan balada muharrer sa

hipc:;iz ve bçak eşya 1 - 12 • 929 tarihinen itiharen 20 gün 
müddetle miizayedey(' konmuştur. Talipleıin mahallindeki satış 
komusyonunamüracaatları . 

l~ •n ve arazi miidürlüğüııden: 
~ ocağı arazisineen üç parçada yüz dönüm tarla ( 932) Ornıan Ye arazi nıüdürlüğünden: 
~nievvel nihayetine kadar icara verilecektir. Müzayedesi 1 Silivri kazası dahilinde çeltik çiftliklerinin icarı pazarlık sure-

llevvel (929) cumarteıi günü saat on dörde kadardır. Ta- tile icra edileceğinden talip olanların kanunucvvelin dördüncü 
1 b 

' 
F k f .. d.. • t' ,1 o ' . : ..ı - . '· , .. • , , r . . ..; . ,.... '. f . •• • .. .. stan u v a mu t.!'·:ye ın~<' .. m ' "'' :"l' · , • - ... 

Y edikulede İmrahor İlyas bey mahallesinin Sideris sokağında 
No. 17-1, tahmin edilen bedeli 900 liradır. Nüzayede 21 kanunuev
vel 929 cumartesi günü saRt 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 

(R-1044) 

.. 
• 1 Jl-' EE:t TEV 

MÜSTAHZARI 

PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

B' )rglu ıcrıı dnir<'<ıindcn : Bir borçtan 
dolnH mahcuz \C furubtu ınukarr•·r 

bulunan bir çini soba:.;Jc bir lmfenin 
3-12-29 Salı g ünii ı;aat on uçde lk}~
hmda tuncl mc)daııı ontinde muıaycdc 
nlnnQf",,ff•nılnn t,ı ... , ""' '""''"'.-'"" -. ., m , 
\ uk ı ııı ' ıı ıl 

(8tanb ı J 4 ncü icra daire inden : Asi-
ye lıııııımın Agiilı efendiden bakiye 

alacağı olan ) uz ı,ırl, be liranın ıahsi· 

Ji i ~ in mu maile\ he ait Kadıkô) ünde 

tuları Laşı mahalle inde a ki camiı ~rif 
yeni ' tile) man pafa sokağında e kı 15 

mükerrer yeni-J.2·4l No. i•,j hanenin nısıf 

hi e'.-ri birinci ihale i }apılmak uzere 
otuz giııı muza) edeye kouu !muştur. Hu· 

dudu : Hüse}in efendi, Harı Bey tarlası 
kı~men )Ol ve kısmen Selim efendi ha
nesile mahduıtur. Mesahası ve evsafı : 

Bütün ıne•ahası ıs<> metro terbiinde 
olup 55,20 metrosu <lort duvarı taş bina 

9 metrosu mutfak olup binada bir sofa 
lizerine iki oda nll'~cut kaL li ukoa ol· 

ma)acak derecede haraptır ıamamına 

iiç} iız lira kıymet takdir olun muştur. 

Talip olanlar 'e fazla malumat iste}ebi· 

lir. Kı} ıneti muhaınıninenin yüzde onu 
ııi betinde pe) akçeıile 6 • 1 - 930 

tarihiude aat 1 ı den 15 buçuğe kadar 

birincı ihalesi icra oluna~ından 2i-3375 



Aslteri müna
ltaSa il•nları: 

ı······~:~~;ki:d:··ii~.ii~·:~kii~~·::;;~:i~:····~~ 

l ........ ~~·--~~ı:::~:~::~~-~~~.: ................. 1 
t zmitteki k ıtaatm ihtİ)arı olan Un ve Samana taliplt'rin verdi~i fiat pahalı gö~ül· 
dü~nden pazarlıkla ihalesi l lıirinı·i kanun 929 paıar günü saat 15 te lzmıtte 

Askeri satın alma kcnıis,ıınunda )apıla<'aktır. TaliplC'rin mezkiır komisyona müra· 

caatları. 

J ğdırdaki kıtaatın ihti)acı olan l"na ıaliplelİn \f"rdiği fiat pahalı giirüldüğiinden 
1411-929 dan itibarı>n hir ay zarfında pazarlıkla alıııarağından taliplerin Sarıka • 

mışta aQkeri satın ııh•a ı..mi yonuna nıiirneaatları. 

Kilo 
............ 
~ ~ ~ 

Ekmek 339000 
Et 56500 
Arpa 350000 
Odun UOOOOO 

FJazizde bulunan kıtaat ilıtiyad için kapalı zaref u ume münaka~ya ,·aı edilen 
zirde ecna~i muharrer en.akların ilıaleQi l\.iınuııueHcliıı onuncu f!.İİUÜ saat !5 le 
icra kılınrcaj:ıııdan taliplerin ıemiııat akçel.>ri)le Elazizde 17 i.nri fırka satın alma 
kum is) onuna miiraraatları. 

ı zmir \C <'irnrırıdn bulunan miiqtahl,ern ınc\ki kıtaı.tın ihtiyacı olan Dakik ayrı 
ayrı dort şartname ilı• \C' rutubeti yazın 13 kı~ın 15 olmak iizrı> yenidl'n kapalı 

zarfla nuinakas:ıya J,onınu~ım. lh.ılP~İ 3-hirirwi kiınunu-929 S:ılı giiııii ı>aat ~5. le l.z. 
mirde kışladd mu .. ıahıH ırı nıı'\ kı Ealın alma 1 omiı;~ onunda )apılaraktır. 1 alıplenn 
şartname ~uretleriııi komi,~oııuınuzda ~urrıwlcri ve lt>ldifııamelerini lzınirdeki nıf'Z· 
kfır li.oıııi:o)Ona müracaatları. 

O rılu ilıti}acı için 110 ton lıirıl\n:!ı kapalı zarf u ulile miinakaNı}R konmuştur. 
lhalt>«i 21-12-929 <'lllnartec:i 1-i.mu •aat l l te komi-.) onumuz münakasa salonun· 

da )&pılacaktır Talıplı rin s..ııtnarne urrtini )irıni li.uruş mukabilinde almaları şart· 
name\ i lzmir mü ınhkl'm ııwd, i 'ı> Aıılrnraılıı merkez catın alma kom is) onlarında 
~ürebilirler \C teklifıınnwlniııi ~artnanıl'<lcki tarzda il zar ile konıis)on ri)aSetine 

evrmcleri. 

H astahanelı-r ihtİ\arı iı;in <CO adet lake kar} ula kapalı 1aırf umlile münakasa)& 
konmuştur. 1 Kônunul'H'l 929 tnrihiıır: miı•aılif pu.ar giinii saat on dörtle ko • 

mi&)onumuz miinal,ıı•a c:aluııunJa ~, la<'aktır. Tnliplerin numunesini komisyonu· 
mıızda gtıımıelt>ri ~artnıırıw "liretini ) irnıi 1- ıırıış ınukalıilind~ almaları ve teklifnn • 
melerinı şart11amedeki tarzda ilwır ile korniS)Oll rİ)ascıine \ermeleri. 

A sker ihti)aeı iı;J.!ı ( 93 kalem nlat \e eılı•rntı tıblıi)eııin ) kapa1ı 1.arfla mıma· 

kas:ı)& konmuştur ih:ıle"i 10 · 12 · 929 Sah giinii ı:aat 14 tc yapılacaktır. Ta· 
liplerin şartname' i komİ"\onı~nıuzdan bedeli ınukahıliııde almaları şartnameyi lz. 
mirde Müstahkem me,ki H' Aıf\;arada merkez "atın alma konıis)onlarında da gu· 
rehilirler ~e teklifııamelerini sari name ınucilıirıec llıalr ~ünü 'e saaıından e\\'el 
komisyonumu1.a \ermeleri ilan olunur. 

O rdu ihti}acı için 418 ton ~.imento 1-ıopalı ıarfle münakasa\& konmu~tur. ihalesi 
4-birinci kiııun-lle9 ı;arsaıııba pımi aat 15 le fnnirde mu ıahkem nıe\ki salın 

alma komi )Onuııda ~apılaraktır. 'Ialipll'rin şartnam .. ,i görmek üzre komiıı)onumuzda 
ve teklifnameleriııi \ermek i"theıılerin lzmirdPki ınezkfır komi.:ı)ona miiracaatları. 
A danadald kıtaatın ha)\anaıı ihli)arı iı;in 929 kanunu enel biilayetinden 930 

ııeneııi Nisan ~aveqİnP kadar lıe~ a\ lık kuru ot 24 · 11 · 929 tarihinden itibaren 
yirmi J!iirı muılcletle kapalı zartla miirıaı,a .. a\a \awlunnıuııtur. ) e\ mi ihale l t-12-929 
tarihine mUsadif C:umarıe~i giinii saat lO ılarlır. Taliplerin P\ııaf \e şnaiti i.•ğrenmek 

iı-in hrr gi.in Adanada askeri !lalın alma ~ omİ!I\ onunda ~i.ırnıeleri \ c iştira!. edece· 
klerin dahi \akli ıııııa\)t'nıle teminatı lllU\akkate akçeleri!~ Adnnadaki mezldir 
komis}ona miiracaatları . 

A skeri ihti\an için (9:\) kalem alitı bı>\Iİ)e kapalı zarf -n• lilc münakasa}& kon· 
muıtıır. ihalesi 18-12-929 tarihine nııi<ıadif ı;arsam*a gi.inii "aat 14te komi )Onu· 

muz nıiinakasa salonunda )apılacaktır. Taliı wia ~rtnanıe sıı!'f'tini )irmi li.uruş 
mukahilindt! almaları ' e tı-k lifnanıdı>rini sartnamedı>k i tarzda ih1.ar ile komi~) orı 
ri) aııı>1 ine vı-nuelni . 

T eahhiidunü )aparwhan müteahhit nam \e heı;al.ıına 4500 kilo )&laklı k) Ü• kapı* 

zarf U" .... lf" m~ka11&)'a konmuştur. lhalt>!Iİ 2-12-929 tarihine müsadıf Pazartesi 
~üni.ı saat 1 ı tr komis\onumuz nıiınakasa salomın•Ja yaJ*caktır. Taliplerin şartname 
suretini 'irıııi lturuı; mukabilinde oLııaları le teklifııanıelerini şartnamedeki tanda 
ihzar ile komie)on ri)aı1etine 'ermeleL 

y erli fabrikalar ıııamuliitıntlan zeytuni renkte iiı; ) iiı lıin m,.tro )&zlık elbiselik 
bez kapah 1arfla munakasa}a kQnulmuştur ilıale~i 12 • kiinunuencl • 929 ta· 

rihine müsadif per~embo ltünii ~aat rın ıl9"t ltuçuktur. Talihlerin ~rtııame \'e nu· 
munesini giirmek ii1re lwr giiıı Ankarada ıııcrkeı satın alına koıııi1'yonıına mura· 
caatları ve miinakaS&)B iştirak edeceklerin o giin \e Nlatından ene! teklif ve te· 
minaı mektupların n makbuz mukabilinde me>kfır konıİS) on ri)asetine tevdi eyle
meleri. 

T ahhüdünü ifa etmeyen miiteahhit namına o• ihti)acı için 4-12-929 çarşanlıa 
günü "&at 14 te 10.000 k ilu amlıalaj çemlıeri pazarlık la alınacııktır. Taliplı>ronl 

prtnameji dümune komİs)onumuzJa gormeleri \e ıhalc 8&8tinde şartnamedt- )azılı 
edu@u ~ibi teminatlarlfo komi-yonumma miiracaotları. 

M ardindeki loııuıtın ihtiyacı olan arra \C ekmek miinakasa)a konmuşhT. lhaleı;i 
l ı · 12 ·929 çumartesi günü: Mard inde askeri catın alma kom is} onıınJa ~ apt· 

la<.'aktır. Taliplerin mt11.hfır komisyona muraraatları. 

O rdu ihtİ)acı için 3 · 12 • 929 Salı J?İinü ~at l ı le 1000 kilo )&taklık yün \'e 
1000 kilo J amuk pazarlıkla alınacaktır. Talipl.,riu şartname ( numuneleri ) ko· 

tniS) onı:ır. t11da ~ iırmf'leri 'e ilıa!e "ııatıııda ~ertnaml'de )ıızılı olduğu gilıi teminat· 
larile komisyonumu2a muracaatları. 

Aıkeri ihti)ari iciu 6 kalem filim kapalı zarf uııulile munakasaya k unmuştur. 
ihalezi 26-12·929 tarihine miic:adif Perşembe ;?liııii iiaat 14 te koınisHınumuz 

münakua salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname suretini ) irmi k ur~ş muka· 
bilinde almaları ve teklifnamelerini şartnamedeki tarzda ihraz ile komİS)On ri}ase
tine vemelcri. 

·······················································1 
L!~~:.~~·i·~=~~~~~-~~~~.1:!1.~.~~ı:ı!.?.~~~~-~~~-·' 

Çift 
800 
800 

Harici totin 
Dahili Fotin 

Halıcı oğlu li e:ıi i1;in 800 {ift harici ve 800 çift dahili fotin bir şartnamede 
olarak kapalı r.arf suretile satın alınacaktır. ihalesi 8-12-929 pazar ~ünii saat 14 te 
Harbiye mekt~~ir_ıdeki mün.akasa ~nahal}iııde ~era kıhnacaktır. Taliplt"rin §&rtname 
ve numunelerı ı~ın mahallı mezkurdakı komısyona müracaatlan '\'e iştirak için de 
'8'1namesi veı;~i.le hazırl~yacakl~rı tc.klif mektuplarını saati muayyenesioe kadar 
ılmabar mukabılınde komısyon rı}ecetıne \ererek hazır bulunnıalan ilan olunur. A ıkeri filim mer~~zi iç~n film münakatasında '~ilen _fıat gali gorüldüğünden 

20000 metre Pozıtıf fıhm pazarlıkla mula}aa edılecektır. itaya talip olanların 
30.11-929 cumartesi giinü saat 15,30 da miiracaatları ilin olunur. 

T OJ>tU Nakliye mektebi için 125 adet Dolap aleni münakasa sur~tile eatın alına. 
cakhr. ihalesi 7.12.929 cumartesi günü saat 15 te Harlıi)e mektehind.?ki müna

kasa mahaflıode icra kılınacaktır. Taliplerin §llrtname~i 'e dolabın • smi içfo ma· 
halli meJcurdaki komisyona müracaatları ve iştiraıı. İçin de miinaleaıasında hazır 
bulunulması ilin olunur. 

T opçu atış mektebi Kamyonetleri için miinakaauındaki takarrür edecek fiata 
gore mıkdan tayin ~ilmek şartile 840 liralık 820 120 eb'adında Mişlen veya 

Güdiyer marka dı.ş Y.e. •ç IAstik aleni münakasa suretile sahn alınacaktır • ihalesi 
7·11·929 cumarte~ı. g~nu . eaat 14 te Harbiye mektebindeki münakasa mahallinde 
icra kılınacaktır. 1 alıp1erın tartnamesi için mahalli mezkiirdaki komisyona müraca· 
atlan ve ittirak için de munakasas•nda hazır bulunmaları ilin olunur. 

• Adet 
1 Pilan)a 'e kalınlık tezgahı 
1 Şerit tezgahı 

Topçu naklite mektebi İı,İn yukarda yazılı 2 adet Teıph aleni münakasa au. 
retile 11atın alınaca~tır. lhaleei 7-12 929 cumarte..ıi ıı;ünü ııa.ıt 14,30 da harbiye mek· 
tebindeki munakasa mahallinde icra kıl~nacaktır. Taliplerin şartnamesi için mahalli 
mezkurdaki komi )ona ınlira<.'aatları 'e ı~tırak için de miınakasasında hazır bulun • 
llla&arı ılln olunur • 

H aİ'biye mekt.hi için komisyonda mevcut tekli ve şartnamesi veçhile ve takar. 
rür edecek son fiata nazaran mikdarı te bıt edillaek üzre takriben 50 adet Do

lap aleni rf!Ünakasa sl!retile. 11atın al!nacaktır. lha~ei 16-12-929 pazartesi ,-ünü saat 
15 te Harbıye mektebındekı mahalh mahsu~unda ıcra kılınaca~ı jlin olunur. 
ualı•otl~ lisesi için 40 ton kok k1t111uru aleni nıünak.. aureaHe alınacaktır. 

ihalesi 16-12-929 Pazartesi giınu saat 15 de Harbiye melr.tebiadeki mahalli 
••h'U'MID da icra k ıhkacaktır. Tali leriıı prtnamesi 

r--· Yağmurlu zamanlarda 
Ve hatta fırtınalı havalarda, pasajlara vey 

Şehremaneti ilid 
K adı öy airei e e · 

den: Daire önündeki k 
ı·~· balkonların altına sıiınmağa lüz:um yoktur. luk araziden 400 metro 

rabaı mahal kapalı zarf usiı 
kiraya verilecetinden 19 
evvel 929 tarihine mi 
perşembe günü saat 14 te 
re Encümenine milracaat 
ilan olnnur. 

Zira: 
En birinci malzeme ile imal ol 
unmuş ve Muflon astarile em 
permeablize bir hale gelmiş ga
yet modren ve kusursuz hi 
biçimde 

EKSELSIOR 
K adıköy dairei belediy • 

den: Kadıköyünde Ha 
paşa çayır caddesindeki 
mahallinde ıelameti umumi 
yi ihlal ,.decek surette ağız 
açık kuyular mevcut o 
sahiplerinin meçhul bulund 
anlaşılmasına binaen niha 
15 gün zarfıl)da ağızları ka 
tılarak izaleimahzur edilm 
takdirde umuru beledift 
müteallik ahkamı cezaiye 
nununun 4 üncü madde • 
maddesine tevfikan ifayı 
melf' olunacağı alakadar 
malum olmak üzere ilan ol 

Pardesüsünü 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 
UCUZ-PRA TIK-ŞIK 

Bilumum levazımatı iksaiyenizi yalnız Gala
tada Karaköyde poğaçacı fırını ittiıalindeki 

muhallebicinin üstünde 

EKSELSIOR 
Büyük elbise mağaza
sıdınan tedarik ediniz. 

•• Doktor 
Haseki kadınlar hastanesi 

etibbasından 

Kadın- erkek ve çocuklara mahsus kostüm, palto par 
desüveınuşambaların en nıüntehap çeşitlerimevcuttur. 

IIÜSEYIN NAŞIT 
Doğum ve kadın hasd" 

hkları mütahassısı 
Tlirbe eski lliliilialımer bin 

No 10 Tel. lstam:- 2622 T ediyatta teshilat ~ 

Miittehit Ermis Emniyet Kartal konserve Fabrikaları 
Türk anonim şirketi Galatadaki idarehanesini 30 
teşrinisani 929 tarihinden it ibaren zirdeki yeni adrese 
nakleylemiştir. 
lstanhul Eminönü meydanı köprü karşısı No 12 

Telefon Is tan bul 1980 

. ....................................................... . 
f Üçüncü kolordu satınalnıa konıisyonundan ı - . ........................................................ 
Kıtaat ihtiyacı için 32'X>Okilo kuru Czüm kapalı 7.arl usuli) le miil>a)a& edilecektir. 

l~alcisi 15-12-929 Pzar giinü ı;aat on beşte i<'ra edilecektir. Taliplerin şaratna· 
mesini koıııisyounmuzdan almalari ve şartnamede yazılı olan şekilJeki teminatlariyle 
komis)onumuzda hazı r hulunmaları iliirı olnnur. 

K ıtaat ihtiyacı için 49050 kilo Nohut kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir 
İhalesi 12-12-929 tarihine müsadif Penıemlıe gliııii filanı 14 te icra e<lilecektir. 

Taliplerin şnrtnamcsini koıııiı;;yonııınuzdan almaları ve şartnamede yazılı olan şekil· 
deki teıııinatlariyle kumİS) onu muzda hazır bulunmaları ilan olnnur. 

Kıtaat ihtiyacı için 1050000 kilo odun kapalı zarf usulile mubayaa •ıecektir. 
ihalesi 14-12-929 Cumarte.-i giinii saat l ı te icra edilecelı tir. Taliplerin şartna · 

mesini komisyonumuzda gurmelea ve şartnameJe }&zıh olan ı:ek ildeki temiııatlarilc 
komisyonumuzda hazır bul1J11maları ilan olunur. 

Kolordu erzak \e techizat ambarları efradının Sultanahmet ve Demirkapıda 
oturdukları odalar keşifnamesi veçlıile acilen tamir olunarağından taliplerin 

keşifname) i goı mek ve 1-12-929 tarihine nıiisadif Pazar günü pazar pazarlığa iştirak 
etmek üzere komiQ)Ona gelmeleri· 

57132ok.ilo arpa t-12·l}'29 tarihine mıısadif Çar~amba günü !'Ut 15 te kapalı 
zarf usulile ihale e<lileceğimlPn tal!plcrın \akti nıuayyende kumis

yona nıiiraraat , e teminatı 1 a\ i taklifnarııelrrini La makbuz konııs)ona teslimleri. 

700 • 7~~ !ık 100 ~il~ benzin nı~l ~)B& fdile<'ektir ta~iplerin 4 · 12 · 929 ta· 
rıhıne müsadıf Çarşamba gunu saat 14 tc komıS)Ona gelerek pazarlığa 

iştirakları. 

B iri cetvel dahi çiıerek kabili) ette uıun silindirli rligeri ufal;. ağır 1:1ilindirli iki 
) aza makinası 2 • 12 • 929 tarihine ınüsadif Pazartesi giinii saat 14 tC' pazar· 

!ıkla mubayaa edilecektir. talipleriıı teminatları \C numunelerile birlikte pazarlığa 

iştirakları. 

M erkaı kumandanlığı mutfak klllmı 18 numaralı keşifnameı;me göre pazarlık 
ile tamir ettirileceğinden taliplerin keşifqpıeyi gormek üzere her gün ve pa· 

zarlığa iştirak etmek üzere 4 · 12 • 929 tarihine müMdif Çarşamba günü saat 14 

te komisyona gelmeleri. 
Tekirdag daki kıtaat ihtiyacı icin 480.000 kilo odun kapalı zarf usulile münak•· 
J. · S&)a konmuştur, ihalesi 18-12-929 Çarşatnba günü saat 15 tedir, e\saf ve şeraiti 

anlamak isteyenlerin her giin ve talip olanların mezkur gün ne saatte Çorluda 
fırka satınnalma komisyonuna müracaat etmeleri. 

Aşajtıda yazılı alatı tersimi ye pa~rlıkla miibaya~ . edilecektir tali?.leJİn ebat ve 
mıktarını ugrenmek üzere her guu \e pazarlığa ıştırak e)leuıek uzere 5·12-929 

tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te komiayona gelmeleri. 
Pursyat kağıdı, muşamba. milimetrelik kağıt, Parşömen kağıdı, triliny, tarama 

kalemi sapa. ucu, muhtelif renkli (Faber kii\el) ( ,700,90) ebadında ( Emaye ) şae 
Pirea. yumuşak !istik, sert lastik, muhtelif kaetel kurşun kalemi, muhtelif renk 
çini mürekkebi, pantagrafı battal earı zarf. 

:mı: ==: L! ••• Çift 
650 Harici Fotin. 
650 Dahili Folin . 

Çengelköy o• mektebi için yukarda cİn!I ve mikdarı yazılı harici ve dahili 
Fotinler bir şartnamede olarak kapalı zarf suretile satın alınacaktır. ihalesi 16-12· 
naq par.aıtesi günü.Mat 14,30 ela harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartname ve numunesi için komisyonumuza müracaatları ve 

• • • Çift 
l OM Dahilt siyah Fotirı 
1000 Harici siyah Fotin 

Kuleli Lisesi için yult arda yazılı biner çift harici ve dahili siyah Fotin bir 
şartnaoı• olarak kapalı zarf ımretile satın alınacaktır. lhalasi 16 • 12 • 929 l'a· 
urteııi günü saai 14 de Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kılınacak· 
tır. Taliplerin şartname ve nümundt:ri için mahallı mezkürdaki k omis)una mura· 
caatları ve iş1irak için de ha7.ırlayacHkları teklif mektuplarını saati nıuanenesine 
kadar ilmühaber mukabilinde komis)on Hİ)&ietine \ermeleri ilan olunur. 

Adet • •• 1 Kurıunlu cam 24 30 10 M. M. kalınlığında 
ı . . tı 30 15 • 
1 AckerJund bukisi düz 

Gülhane Hastanesi için yukarda yazılı üç kalem rontken malzemesi aleni mü. 
nakaaa 1Uretile "l&tm alınacütır • lhaleı.i 7 • 12 • 929 cumartesi günü saat l 5,30 da 
H•biye mekaebbldeki münakua mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin prtdameai 

• • " :İfİll 

Malzemei heytiyesi hem • · • • 
hem de evinizi tezyin 

AEG 
Türk Anonim elektrik şirketi umumiyesi Gal~ta Bahtiyar Ha" 

................................................ i Deniz mübayeat koınisyonundan · 

.......................................... 
54000 Kilo Sı~ır eti ) K 1 r rı ·ı ı · ~ Kanunu 

5500 • Kuıu eti ) (' apa ı 1a.r .. u~~ı ı ı• ı1ı~ t'!ll ı · 
(·.noo K 

1
. ) ,umartc ı j?Unıı ı1aaı • 

JVO • oyun e ı 

250000 • Ekmek ) Kapalı ı.arf u.,ıılile ilıalı>'Iİ 7 · Kinunu ~vvel • 
J 5000 Fırancala ) C.ıımarte"ı günii saat 15.5 
Miidafaai milliye ı;ekiileti deniz ku\\etleri ia.,esi için )Ukawln )azılı ~t. • 

hi1.alarında muharrer j?İİn \t' !'!8.3tla kapalııarf u~ulilP ihalelrri icra eılilecektır. 
namelerini gurınek iste)eıılt'rin ber guıı \e \ermek İı.te)eıileriu )14vınÜlaleJe 
harrer saatta Ka.-ımpaşada dı>niı sanrı alma komİ!:l)Onuııa muracaatları. • 

2 Kin unu en el 929 da ihale edilt>l'ef!İ ilan ettirilmekte ulan 6500 kilo ~ıt!.c 
solieyon ve 14500 kilo sİ)ah anamil boyasının ihalesinin teebhur edıldır 

olunur. •• 6500 Kilo Si)alı bo)a (Bito inos) "olu!'l'tonu 
.~. 
laııalı 1arf ueulile ıhaleııi 2 IC 

puuteai evvel 62ı) 
14500 • Siyah boya (F..namil) 2 Kanunu evvel 

pıazartcsı 

Milli rnlllıafaa vekaleti Deniı kuvvetlet'i ıhtıva('ı için yukarda uıh 
kapalı urf usulilc hizasında gosterilen gun ve saatte ilıale,,i kra edılecektar • 
namesini gormek almak İste.,)enlcrin her ~llP \er- '3levtırılerin.. ev~· 
mukarrer saatte Kasım.-Ia Deniz satın a1ına konn \ nUııa rnıır 

600 Adet Gömlek iki yaka 
ve bir h4f un bağı 

300 Adet Yiin fan ili 600 adet fanila don 
Balada cins ve mıktarları )&ııb 4 kaleııı ınclbusat için talipler 

teklif olunan fıatlar mutedil görıilmediAinden 2 · 12 • 929 pa7.arte ı günı1 
te pazarlıkla mubayaa edilecektir. İta)a talip olanların teminatlari)le bir 
kOr tıiin ve saatta komisyona muracaatarı. 

Z arar ve zi)an ve farkı fiah ifayi teahhıit etmeyen lnutuhhidı mm ve 
olmak üzre müz.ayede ile satılacağı akdemce ilin edilen 300 kilo doP 

700 kils Gres yağı için müza)ede gunundc talıp zuhur etmemekle 111 

l . 12 • 929 pazar gününe temdit ve talik e<lilmi tır. t~ıirava talip olanlat 
natlariyle beraber mezkfır günde saat 14 te kon11s\ona muracaatları. S 

K apaJI zarfla ve a)n ayrı iğale edıleceAi mukaddema ilan edilen }88. 
kük koku ve 137,5 ton gaz koku i~iıı münakasa günunde ıalıp z bot 

mekle kapalı 1.arfla 111iinakasası 1 • 12 . 929 pazar gunune temdit ve ~ 
tir. 1haleii mezkür günde tam sata 13 de icra edılt"reAınden itaya ı&lıP 
teminatlarını havi teklifnamelerini yevm muaneninde ihale saatından 
mis} una te\dİ e} leıncleri. 

Orman arazi mudürlüğündeıı : . 
Sayım ocağı arazisinden otuz bir parçada yüz yirmi yedi 

tarla (932) senesi Teçrinievv.el nihayetine kadar icara verile 
zayedesi kinunuevvelin yedinci cumartesi günl saat OD el 
dardar, talip olanların lstanbul Evkaf mldiriyetinde 
arui idueline mlracaat etmeler. 


