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Yunanlılarla müzakere başlayor. 
Yunan sefiri Ankaradaki temas
larında yeni müzakerat için ne 

esaslar dermiyan etti ? 

Ancak Yunan 
sefiri ile Yunan 
baş murahhası 
arasında, halli 
icap eden nok
tai nazar ve ka-

naat farkları 
vardır. 

Yeni Yunan sefiri M. Polihro
nyadis Ankarada hariciye vekale
tile gayriresmi olarak temasları-

na dev
am et
mektedir. 
Sefir, 

Türk-Yu
nan mü
zakeresi
nin yeni
den baş
lıya b i l -
mesi için 
nıuall ak 
meseleler 
hakkın -
daki yu
nan nok
tai naza
rını hari
ciye ve
kilimize Müzakeratta başmurah-
izah et- ~asım!z . 

. t. TEVFiK KAMiL B. 
mı ş ı r. 

Bu izahat neticesi Türk - Yu-
nan müzakeresine yeniden başla
nılması bir emri vaki haline gel-

miştir. 
Müzakerata bir haftaya kadar 

iptidar edileceği anlaşılmaktadır: 
Mübadele komisyonu Türk heyetı 
murahhasası reisi Tevik Kamil 
Bf'yin müzakere esnasında komis
yonu alakadar eden .. ~~selel~r 
hakkında Hariciye vekılımızı tenvır 
etmek üzere Ankaraya avdet ede
ceği haber alınmıştır. Ancak Yunan 
heyeti reisi M. Diyamando~u!os 
henüz Yunanistandan şehrımıze 
a\ det etmemiştir. 

M. Diyamandopulos ile M. Po
li hronyadis arasında bir noktai 
nazar ihtilafı mevcut olduğu ha

ber alınnuşbr. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY 

daha samimi bir hattı hare
ket ittihaz t-tm iştir. 

Sefirin teklifatı meyanında şunlar 
vardır. Ezcümle : 

1 - Türkiye ve yunanistanda 
bulunan ve Türk ve Yunanlılar 

tarafından terkedilen emJakin takas 
edilmesi. 

2 - Buna mukabil Yunan hüku
meti tarafından hükumetimize ev
velce verilmesi kabul edilen, fakat 
geçen Ankara müzakeresinde te
mamen reddolunan 500 bin sterlinin 
200 bine tenz.iH ile itilafnamenin 
imzası günü hüklımetimize tediyesi. 

3 - Saltanat pasaportile iiden 
firarilere, mallarını tasfiye edebil
meleri için müsaade itası, fakat 
bunların Türkiyede tavattun etme
meleri. 

4 - Garbi Trakyadaki Türk
lere mezalim icrası hakkındaki 

rivayetlerden dolayı tarafeyn ara
sındaki münasebata halel gelme-

Verilen haberlere göre, Türk -
Yunan meselelerinin sureti halli 
hakkında M , Polihronyadis ve M. ' 
Diyamandopulos ayrı ayrı no_k~a~ 
nazarlara malik olup, her ıkısı ' 
müzakeratın kendi kanaatları da
hilinde hallini iJeri sürmekte imiş- M. VENİZELOS 

mek üz.re Garbi Trakyada bir ko
ntrol komisyonu teşkili. 

ler. 
M. J>olilıronyadis , Jnkaradaki 

tesebbüsatıfHla mumr_fak olur ı·c ~ IJ,, } ' 

müzakerat tekrar başlarscı, il· 

nan hiikumeti ll. Diyammıdopu· 
losa rnzifesirıe gitme . .,ini tekrar 
ihtar edecektir. Kendisi o rnldt 
tekrar b11 t'Cl::.ifcye nrclet etme· 
meh·te ı:;rnr 11der!)e, im takdirde 
lxış murıılılıaslıl-'a di~er biri!)i tcı· 
yin olurwcaklll. 

Bu tayin meselesinden dolayı 
müzakeratın bir hafta kadar ge-
çikmesi de muhtemeldir. 

Şehrimiz Yunan mchafi
linden tercşşuh eden \'e mev
sukıvcti iddia olunan haber-

" lere giire, yen. efir muallak 
meselelerin halli için harici· 
ye vekaletine vuku bulan 
teklifatmda şimdiye kadnr-

5 - Bu komisyonun bir ecne

bi bitaraf azanın riyasetinde bir 
Türk ve bir Yunan delekesinden 
mürekkep olarak teşekkül edip 

mahalli idare ile temas ederek 
bu gibi şikayetlere meydan bırak-

mıyacak tedbirler alması. 

6 - Garbi Trakyalı Türklerle 

lstanbullu Rumlara etabli vesika
larının altı ay zarfında kamilen 

verilmesi. 
7 - Mubadele komsiyonunun 

mevcut muamelatın tasfiyesile iş

tigal edecek derecede asgari bir 

kadro dahilinde tensik edilmesi 
ve komisyonda esaslı bir tasfiye 

icras. 
Bu teklifler tarafımiz.dan şayanı 

tetkik ve münakaşa görülmüştür. 

Sefirin teklifle-
• 
rıne cevap ve-
receğiz. Umumi 

•• •• •• 
gorunuşe naza .. 
ran bu defa bir 
itilaf hasıl ol
mak imkan tah-
tında görüliiyor 

...................... 
mukab noktai nazanmız. sefirle 
bildirilmiştir. 

Bu tekliflerimiz. sefir tarafın

dan tetkik edilecekı Yunan hü
kumetine bildirilecek ve Atina
dan müsbet cevap gelince müza
kerkta baş]anacaktır. Bu dafa ta
rafeyn arasında bir itilaf akdi 
muhakkak addedilmektedir. 

rP>@ o n s'lte 

Istiyen polisler 
becayiş edilecek - -

Bir kaç gündür Ankarada bu. 
lunan polis müdürü Şerif b~y b~-: 
gün avdet etmektedir. 

Şerif bey Ankarada dahiliye 
vekaleti ve emniyeti umumiye mü
düriyetile temas etmiş ve umumi 
zabıta işleri hakkında icap eden 
direktifi almıştır. 

Taşra polislerinden bir kısmı 
ile lstanbul "polislerinden bir _kıs: 
mımn becayişleri takarrür etmiştir. 

Fakat bu becayiş, arzu eden 
memurlar arasında yapılacaktır. 

Diğer taraftan her ~ece muh
telif mıntakalarda devriye gez.en 
sivil memurlar faaliyetlerine devam 
etmektedirler. Yalnız bu memur
ların hepsinin birden sabahlara 
kadar uykusuz kalarak sıhhatleri
nin haleldar olmaması, aynız.a

manda hırslz.ları şaşırtmak için 
faaliyet saatleri tebdil olunacaktır. --
Ali ıktısat meclisi 

açıldı - -
Ankara, 1 [A. A] - Ali iktı

sat meclisinin dördüncü içtima 
devresi bugün öğleden evvel ık
~tısat vekili Şakir beyin riyasetle
rinde açılmıştır. Meclisin müzake
rat ruznamesi şudur : 

1 - Tediye muvazenesinin tet
kikinden alınan neticelere göre 
muvazenenin memleket lehine is
Iahı için düşünülmüş tedbirler. 
( Bu bapta yapılan tetkikat esna
sındaki müşahedab ihtiva eden 
raporların hemen heyeti umumi
yece mütalaa ve tetkiki takarrür 
etmiştir. 

2 - Zurrai kredi ( bu mühim 
mevzuun tetkiki hususunda yedi 
kişilik ihzari bir komisyon teşek
kül etmiş ve mesaisine başlamış· 
hr. ) -Polislere muşanıha 

Polis müdüriyeti kış münase
betile sivil ve resmi zabıta me
murlarına muşamba mübayaa et
mektedir. Fakat memurların polis 
teavün sandığına vaki olan bir şi
kayetine nazaran, muşambanın 

kısmen iyi, kısmen de fena oldu
ğu anlatılmış , bu şikayet üz.erine 
muşamba alınmasından sarfınazar 

~~~~~~~~~~ 

ŞU ır~<e'ltO®ır 

Gene Türkleri 
çıkarıyorlar 

1 oş~ır~'lt klYI oeoceırn 

E11ıi11ö1ıil, Sirkeci. 'Ve Galatt1sa- . 
ı·ay·a da kuleler yapılacak . 

- -
Bazı l!cnebi şirketler yeniden 

Türk memurlarını çıkarmağa ba
şladılar. Memurlardan bir kısmı 

ecnebi şirketler komiserliğine mü
racaat ederek şikayette bulunmu
şlardır. Bu şirketlerin bulduğu 

usul asıl Türk memurları çıkara

rak Türk tabiiyetinde bulunan 
gayri Türkleri almaktır. 

Bu takdirde türklerin kapı dı

çarı edilmesinde kanunun kaça
maklı yerlerinden istifade edil
mektedir. Çünkü ecnebi şirketler 

bu husustaki kanunu kendilerine 
göre tefıir etmekte ve ecnebi 
şirketlerin Türk tabiiyetinde me
mur olması kaydını, Türkleri çı
kararak yerlerine Türk tabiiye
t nde gayri Türk ikame etmek 
şeklinde tatbik etmektedirler • 
Eu noktanm önüne geçmek için 
birtakım çareler düşünülmekte

dir. 

r 
1 

• 

ve: tamiratı ikmal edilmiştir. Dün 
Karköyde ğene bu kule vasıtasile 
vesaiti nakliyeye işaret verilmiştir. 

Bu kulelerle verilen işaretlerin, 
mtmurların kollarile verdikleri 
işaretlerden daha pratik olduğu 
anlaşılmıştır. Bunun için Eminönü 
Sirkeci ve Galatasarayda da birer 
işaret kulesi inşası kararlaştırıl
mıştır. Tesisata yakında başlana
caktır. 

1 
lııgiliz lirası 

1074 
\ 

ı 

j 

Şehremanetinin vesaiti nakliye
nin harakatını tanzim etmek üzere 
Karaköyde bir kulesi vardır. Bu 
kule geçen gün bozulmuştur. Yağ
mur ve fırtınaların kuledeki cam
lan tahri ettdiği ve bu yüzden 
işaret kulesinin elektirik tertiba
tının da sık sık bozulduğu naza
rı dikkate alınmıştır. Bu itibarla 
bir haftadanberi bozuk bulunan 
kulenin üstüne bir siper konmuş 

-===========~~~======= 

Şerif bey Viyana 
İngiliz lırası ~orsada dün de 

tereffüüne devam etmiştir. Evvelki 
gün akşam 1068,5 kuruşta kapanan 
İngiliz lirası dün sabah 1069 da 
açılmış ve akşama kadar mütema
diyen yükselerek açıldığı fiattan 
5 puvan farkla 1074 te kapanmıştır. 

ingiliz " lirasının son günlerdeki 
vasi tereffüü üzerine hükumetçe 
tetkikata devam edilmektedir. 

Borsada deveran eden rivayet
ere nazaran, hükumet önümüzdeki 
bir kaç gün zarfında Sterlin üze
rinde birtakım tedabir alacaktır. 
Bu tedbirlerin ne olacağı henüz 
malum değildir. 

Borsa acenteleri 
Borsa acentelerinden birinin 

daha istifası üz.erine borsada 37 
act.nte kalmıştır. Bundan iki sene 
evvel borsada 60 acente varken 
bunun 37 ye tenezzül etmesi ma
liye vekaletinin bir kararı icabıdır. 

Çünkü Maliye Vekaleti . esham 
ve kambiyo borsasındaki 60 acen
teyi fazla bulduğu için bunların 

3 a tenezzülünü muvafık görmüş
tür. 

Bundan dolayı acenteler otuza 
indirilincc•ye kadar vuku bulacak 
istifalar yerine yeniden vekaletçe 
acente intihap edilmiyecektir. 

Dün Sırpların 
bayran1ı vardı 

x ---

Dün Yugoslavya hükumetinin 
milli bayramına müsadifti. Bu mü
nasebetle dün akşam geç vakit 
Yugoslavya sefaret konağında bir 
resmi kabul yapılmış ve bir ziya
fet verilmiştir. 

ffe\©I O U"®©l<e 

Tevfik B. hakkın
daki tahkikat 

x - -

lstanbulda faaliyette bulunan 
adliye heyeti teftişiyesinin göster
diği lüzum üzerine işten el çekti
rilen adliye levazim mübürü Tev
fik bey hakkındaki müfettişlik 
tahkikatı bitmek üzeredir. 

Tahkikat neticesinde tanzim 
edilecek rapor vekalete gönderi
lecek, ondan sonra Tevfik bey 
hakkında lazım gelen karar veri· 
lecektir. -1 nı tivaz feshi 

.t 
Giresun vilayetinin Görele ka-

zasının Girlan köyünde olup Fire
derik Hamilton namındaki şahsa 
ihale edilen bakır madeni imtiya
zı fesholunmuştur. 

- Utanmaz adam ne sıkıştırıyorsun ? 

ve Parise gidiyor 
ıc 

Polis müdürü Şerif bey Pariste 
toplanacak o]an polis kongresine 
iştirak edeceği cihetle kongrede 
vazifesi hakkında Ankaradan tali
mat almıştır. 

Şerif bey evvela Viyanaya gi· 

decek, orada polis teşkilatı hak

kında tetkikatta bulunduktan son
ra Parise gidecektir. 

-
ltalyan sefiri 
ftalya sefiri Sinyor Orsini Ba

rone Berlin sefaretine nakledil
miştir. Sefir cenapları Çarşamba 
günü Romaya hareket edecek v 
oradan Berline gidecektir. 

K 

İngiliz sefiri 
İngiliz sefiri Sir Georc Klark 

bugün Ankaradan şehrimize ge-

lecektir. 
ıc -

Alnıan sefiri 
Alman sefiri Her Nadolni bu

gün Berlinden telc:cc ktir. Sef ır 

bundan iki ay evvel mez.une 

gitmişti. -
i11(~11ıalara yeni 

bir tehi iga t 
Bazı sinemaların evvelce vuku 

bulan teklifata riayet etmedikleri 

görülmektedir. Ezcümle geçit yer

lerine sandalya koymamalan ve 

muayren koltuklar dolmamışuşsa 
müşterikabuletmem elerilazımgeldiği 

halde buna kat'iyyen riayet etme
mektedirler. 

Emanetçe verilen bir emir üzerine 

belediye sinemaları kontrol edecek 
ve eski tebligata riayet etmiyenleri 
tecziye edecektir. -Oktnruva tetkikatı 

Cemiyeti belediye encümeni 
dün içtima ederek yine okturuva 
tarifesinin tadiline ait tetkikahna 
devam etmiştir. 

Encümen, dahili senayiden alı. 
nacak okturuva resminin miktar 

ve tarzı cibayeti hakkında bir ta

limatname tanzimine karar ver
miştir. -

'fekaüde sevk 
Çankırı valii sabıkı Nuri B. in 

memurin kanununun muvakkat 

birinci maddesi mucibince tekaüde 

sevki icra vekilleri heyetince ka
bul ve tasdiki aliye iktiran et
miştir. -

aııayi hirliğiııde 
Sanayi birliği idare heyeti dün 

içtima etti. Bu içtimada .. Sanayi 
erbabından alınacak muamele ve-
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kemelerde olup bitenleri okurken lardan birincisi şunları söylerse IB • k t E bA k t 
şöyle bir şey gördüm: - Bir gümüş kaşığı bulmak ır am ıyone CJle I, U u,p 

Maznun kasadarın biri bir kaç için altmış evi soydum. Bu kaşığı 

bin frank ihtilas etmiş. Reisin sualle ben düğün günüm için emanet al- devrildi yandı kimil't olacak 
rine kendisini müdafaa için şöyle mıştım. ' 
bir cevap veriyor. Nereye bıraktığımı hatırlamı - " 

- Reis efendi, yedi senedir bu yordum. Emanet, emanettir. Na- Eski,ehir, 1 [Hususi] - Eski -
müessesede muhasiplik ve kasadar- muslu adam için emaneti sahibine şehir - Mahmudiye yolunda acıklı 

hk ederim. ilk gün işe başladığım iade etmek lazımdır. Ben namus- ve korkunç bir otomobil kazası 
zaman bir hata yüz.ünden kasada lu adamım. olmuştur. 
açık hasıi oldu. Eyi bir muhasebeci ikincisi de şunu söylerse: Mahmudiyeden gelmekte olan 
lmak şöhretimi bozmamak için - Hemşiremin ceğlz parasını ve komisyoncu Tevfik Nadir efen-
• açığı müesseseye zarar vermeye- tasarruf sandığına yatırmağa gi- diye ait bulunan bir kamyonet, 
ek surette kücük masraflardan diyordum. Düşününüz bir kerre gecenin ıssızlığında , Kanlıpınar 
.apamağa niyet etmiştim. efendim, hemşiremin cehiz parası. yokuşundan inerken devrilmiş, 

Olmazsa kendi paramdan da Nas1I olduğunu bilmiyorum. ya yolculardan bir kadın ile• bir er• 
ovarım diye düşünüyordum. Her aüşürdüm, ya çaldırdım. Artık kek, ağır surette yaralanmıştır. 
~fta bin beşyüz, iki bin fraek hemşirem elinde olmıyan bir hata Otomobil devrildikten sonrada 
hyordum, bu nu at kuşularında yüzünden evlenemiyecek miı? ateş almış ve yanmışhr. 

;ahsi müştereke koyuyordum. Fa- Ben de bu hatayı tamir için, 
kat aksiliğe bakın ki tali yardım paralı olduğunu bildiğim bir zab 
etmİ} or, kasadaki açık ta gittikçe öldürdüm, bu suretle hemşiremin 

büyüyordu. Reis efendi, ben kat' - çehiz parasını temin ettim. Ben 
iyyen çalmadım. Sadece bir hatayı namuslu adamım ... 
tamire çalıştım. Fakaf aksilik de- O zaman ne olacak? 
vam ettikçe, açık ta açıldıkça 

açıldı. 

Mahkemede maznun şahit sıfa
tiyle hazır bulunan patronu, mu
hasebecisinin hakikaten hüsnü 
niyetle hareket ettiğini görünce, 
merhamete gelmiş ve mahkeme 
reisinden. maznunun affedilmesini, 
bu mümkün degilse cezasının son 
derece tahfif edilmesini reca etmiş. 

Ben mahkeme reisi olsaydım, 
bu adamı iki defa n.ücrim telakki 
ederdim. Bir defa hata ettiği için 
mücrim, sonra tamire kalkhğı için 
mücrim. 

Çünkü bu mazeret kabul edi
lirse, yarın korkunç bir hırsız ve-

Tül'k ocakları nıerke
zinin tiyatrosu 

Evvelki gece saat on dokuzda 
Türk Ocakları yeni merkez bina
sında tesisatı ikmal edilmiş olan 
büyük sahnenin fenni tecrübeleri 
yapılmıştır. 

O zaman bu sonrakilerin, mu
hasebeciden daha baskın çıka
caklarına şüphe yok! 

O zaman evleri soyanlar ve 
zenginleri öldürenler, bir gümüş 
kaşık ve bir çehiz parası için 
yakasını kurtarmağa muvaffak 
olacaklar. 

Buna mukabil muhasebecinin 
de koşularda bahsimüşreğe gir
mekle, defterin zimmet ve matlup 
hanelerinde bir müvazene temin 
etmesi mümkün değildir. 

Hakikaten bu muhasebecinin 
mazereti hiç te makbul değil. Ben 
mahkeme reisi olsaydım, ona çal
dığı için değil, fakat aptallığına 

doymasın diye mahkum ederdim. 

Yiirkiyenin İsviçreye 
ithal edeceği eşya 
Türkiyenin isviçreye ithal etti

gı eşyadan alınacak resimler şun
lardır : Bu mukavelenamenin 
29 lO 929 da feshi Berne' e yazı i
m ıştır. 29/4/930 tarihinde meriyet
ten çıkması lazım gelmektedir. 

Gazi çiftliğinde 
Ankara, 30 - Önümüzdeki 

cumartesi günü Gazi çift1iğinde 

süt ineklerine tüberkülin aşısı tat
bikine başlanacaktır. Pazartesi gü
nü Balkat - Abdi Paşa - Kra Ka
çan - Yalıncak köylerinde tüber
külin tatbik olunacaktır. bunlar 
bitince Ankara şehrinde veremli 
ineklerle mücadele yapılacaktır. 

Ceviz ihracatı 
İzmir, 1 [A.A] - İzmir iktısat 

mıntakasının ceviz ihracatı gittik
çe artmaktadır. 1927 de 142 bin 
892 kilo olan ihracat miktarı 1928 
de 155 bin küsur ve 1929 da 172 
bin kiloyu bulmuştur. Asgari fiat 
25 kuruştur. Bu seneki zımpara 
madeni ihracatı da 5 milyon kilo
yu tecavüz edecektir. 

Çin - Rus ııizaı 
Nankin, 30 [A.A] - Bir gaze

teciye beyanatta bulunan hariciye 
nazırı merkezi hükumetle Mançuri 
hükumeti arAsında Çin - Rus nizaı 
hakkında noktai nazar ihtilafı me
vcut olmadığını beyan etmiştir. 

iki hükumet arasındaki teşriki 

mesai devam etmektedir. 

x 
W aşhiugton, 29 [A.A} - Ame

rika hükumeti Bird'in alyevm 
cerıubi kutupta keşfiyat icra et-
mekte olduğu arazının hangi 
devlete ait olması lazım geldiği 

meselesi hakkında İngiltere hüku
meti tarafından geçen sene gönde
rilen nofaya ittila hasıl ettiğini 

bildirmiştir. Amerikanın pek itilaf
karane olan bu cevabı notası 

şimdilik bu mesele hakkında her
hangi bir münakaşaya girişmekten 
içtinap arzusuna delalet eder 
mahiyette görülmektedir. 

New - Nork World gazetesi 
Amerikanın İngiltere tarafından 
ileri sürülen iddianın doğruluğunu 
kabul etmekte olduğunu istihba
rına atfen beyan ediyor. 

Sulhçü yok mu? 
Kopenhag, 30 [A.A] - Nobel 

mükafatı komisyonu 1928 seneleri
ne ait sulh mükafatlarını hiç 
kimseye vermemeğe karar vermiş
tir. 

Rusyadaki Alınanlar 
Riga: 1 (A.A] - Dört yüz bin 

Almandan mürekkep bfr kafile 
Rusyadan hududa gelmiştir. Bu
gün ve gelecek salı günü birkaç 
kafile daha geleceği haber veril
miştir. 

Ceııuhi kutupta 
Newyork 1 [A.A] - Byrd hey

eti cenubi kutup üzerinde uçmuş
tur. 

Kırahn bindiği vapur 
Londra: 1 {A.A] - Danimarka 

kıralı ve kıraliçesini Londrayn ge
tirmekte olan vapur karaya otur
muştur. 

Tecrübelerde mümtaz bir çok 
zevat aileler, gazeteciler ve halk 
hazır bulunmuşlardır. 

Kuru üzüm sultaniye çekirdekli 
çekirdeksiz tarife numarası 33 den 
resmi 10, incir tarift- numarası 37 
resmi 10, kabuklu veya kabuksuz 
fındık tarife numarası A; 1-22den 
resmi 10, Fıshk 29 dan 10 grşaf 

bağırsak tarife numarası 165, res
mi 2 ham kemik tarife numarası 
167 resmi 0,05 deriler tarife numa
rası 173 resmi 0;50 (bundan mak-

Tütiinleriıniz hakkında ı Askeri bedeli nakdiler 

Tecrübelere yeni sahnenin de
kor aksamında tanzim edilmiş olan 
modern hususiyetler gösterilmek 
ıuretile başlanmıştır. Bu hususiye
tler arasın .<a , sahnede gök gürül-

O<Y•--•-üleri, şimşek bulutlu ue yağmur-
lu, kasırgalı, fırtınalı hava, alaimü

ema güzel garip ve dolu man
ralan gösterllmiştir. 

Büyük tiyatro sc.lonunun orta
nda asılı duran avizeden fışkıran 
arlak ve keskin ziya dalgaları bu 

asri ve bedii tecrübelere başka bir 
hususiyet vermekte idi. 

Tecrübeler üç çeyrek saat kadar 
devam etmiş ve en nihayette sah

ı nenin ortasında deniz manzarasını 
ı "btiva edecek olan müteharrik 
lo.smı en parlak bir ziya karşısında 
a, ağıdan yukarı}'a doğru yüksel-

mt."'ğe başlamış. Türk bayrağile bir 
genç çıkmıştır. Bu genç halılar ile 
döş~nmiş olan müteharrik kısım 

t.erinde ayakta durmakta ve tabii 
bir şekilde yükselmekte idi. Evvelki 
gece tecrübenin en son safhası 
bu suretle ikmal edildikten sonra 
sahnede yangın tehlikesine karşı 

tesis edilmiş olan büyük demir ve 
çinko kaplı müteharrik sahne per-

sat "av derisi değildir) ham pamuk 
tarife numarası 341 resmi 7 uçları 
dügümlü yün halılar tarife numa
rası 482 beden resmi 150 ham 

zımpara 629 A. resmi 0.30 meyan
kökü parçalanmış ve makineden 
geçmiş tarife numarası 967 resmi 
75, Afyon tarife numarası 968 res
mi 20, kitre zamkı tarife numarası 

988 r.esmi 7 .50, ham palamut ve 
mazı parçalanmamış olarak tarife 
numarası 1094 resmi 0.30, palamut 
ve mazı öğüdülmüş toz halinde ta

rife numarası 1094 resmi 7, ham 
meyan kökü tarife numarası 966 
resmi 7.50 dir. 

desi yavaş yayaş yukarıdan aşağıya 
inmeğe başladı. 

Bilahere Hamdullah Suphi bey 

davetlilere ocağın yeni 
gezdirmiştir. 

binasını 

TaırDtilô'ttefırDka: 114 

Mari Antuanet 
"Hanri Robert,, 

"Ancak şiddetli tedbirlerledir ki 
yeni hukumete belini doğrultmak 

imkanı verilmiş olacakhr . ., 
- Robespiyeri geç. Billo Vare

ni geç, diyeceksiniz. Ya ötekileri? 
Bu kalabalık meclisten mahlu bir 
kıraliça, betbaht bir dul, işkence 
görmüş bir ana için hiç sesini 
yükselten çıkmadı mı? Bu adam
ların hepsi de sefiller güruhu mu 
idi? 

Tabii hayır! Hatta Konvanın

yon da bile namuslu insanlar var
dı. Fakat korkudan sinmiş bir 
halde, hiç sesleri çıkmaksızın, a
kalliyet kanununun hükmüne tabi 
bulunmuyorlardı. 

1 Ağustusta Mari - Antuanet, 
Tampl kulesinden 1 Konsiyerjeriye 
nakledildi. Burası darağacından 

evvelki son merhele idi. 
Oray girenJerden kısmı azamı 

artık her ümidi terketmek mev
kiinde idiler. 

Fakat Mari - Antuanetin daha 
oraya girmeden evvel ümidi kal-

Söylediği bir söz o vakitki ha
leti ruhiyesini tasvir eder. 

Konsiyerjeriye götürmek için 
sabahın saat birinde kendisini u
yandırmağa gelmişlerdi. 

Mutiane 'kalktı, giyindi ve mu
hafızı takıip etti. Fakat 11Tampl,,den 
çıkarken başını çok basik kapıya 

şiddetle çarptı. 

Darbenin tesirile ıendelediği 

zam en: 
- Bir yeriniz incindi mi? diye 

sordular. 
Kıraliçe bitkin bir halde şu ce-

vabı verdı: · 
- Yok, yok! Dünyada artık 

hiç bir şey beni incitmez. 
Konsiyerjeri de kıraliçe çırçıp

lak kaldı. 

" Tampl ,, den çıkarken iste
diği bir yorganla çarşafı verme
mişlerdi. Hatta değişecek iç ça
maşın bile yoktu. Üstünde kala 
kala , ikisi de rutubetten ıılan

mış, lime lime dökülmüş, biri be
yaz, biri siyah iki elbisesi kal-

malumat ! Vakti hazarda alınan askeri 
bedeli nakdilerden alınmakta olan 

Tütün inhisar idaresi büyük 
bir mecmua vücude getirmekte
dir. Bu mecmua bütün Türkiye
nin tütün zeriyatım, vilayetler da
hilinde çıkan tütünlerin miktar 
ve nev "ini, tütünlerimizin umumi 

evsafını ihtiva etmektedirler. için
de ayrıca komşu memleketlerle 
memleketimizde de yetişen tütün
ler hakkında mukayeseli bir cet
vel bulunmaktadır. 

'ferki dava 
318 senesinde (Kara) memlaha

sından 17 bin kilo tuz gasbettiği 
anlaşılan Çal nahiyesi müdürü Sa
di bey veresesinden aranılan tuz 

bedeli hakkında mukaddema yani 
330 senesinde Çölemerik hukuk 
mahkemesinden Lir karar veril
mişti. Bu karar ile aslının istila 
dolayısile ziyaa uğraması ve sair 

sebeplerden dolayı mezkur tuz be
delini.ı tazmini müşkül görüldü
ğünden bu dava kaydının muha
sebei umumiye kanununun 137inci 
maddesine tevfikan terkini muva
fık görülerek tastiki aliye iktiran 
etmiştir. 

Orada da karanlık hücresinde 
daimi surette ağızlarında pipo, 
ıskambil oynıyan iki jandarma 
muhafız bulunuyordu. 

Yalnız, felaket karşısında me
rhamete gelen kapıcı kadın "Bol,, 
ile kocası, kıraliçeyi teseJli için 
ellerinden geleni yapıyorlardı. 

Mari Antuanet tanınmıyacak 
bir hale gelmişti. Saçları ağarmış, 
yüzü solmuş, gözleri çökmüştü. 

O kadar zaıflamıştı ki, kim 
yaklaşsa acıyordu. Felaketi bir 
çok kalpleri yum uşatmışb. Hal 
esnafı " iyi kıraliçe için ,, kapıcı 
kadına şeftali ve kavun getiriyor
lardı. Bu suretle sebatsız ve karar
sız ruhlu halk, felaket zamanlar
rında tel'in ettiği kadına şüphesiz 
acıyor, rıkkat ve merhamet gös
teriyordu. 

Konsiyerjeride iken de, "Tam
pi" de olduğu gibi, sadık dostlar 
bayatları pahasına yeni bir kaçır
ma teşebbüsünde bulundular. Bir 
teşebbüs 11Menekşe tertibatı,, diye 
meşhurdur. Fakat bu tertibatın 

muvaffakıyetli bir netice vermesi 
için iki muhafız jandarmayı öldür
m.,k icap ediyordu. fakat Mari -
Antuanet razı değildi. 

Bir cinayet pahasına ve çocuk-
ları anında bulunmaluı kaza-

yüzde on vilayet hissesinin son 
askerlik mükellefiyeti kanununda 
bu mesele hakkında bir sarahat 
olmaması dolayısile ciheti mali
yece bu hissenin alınması iltizam 
edilmişti. Bunun üzerine Dahiliye 
ve Maliye vekilleri arasında hu
sule gelen noktai nazar ihtilafının 
halli ciheti Başvekillik tarafından 

Şurayi Devlete tevdi olunmuştur. 
Şurayi Devlet meseleyi tetkik 

etmiştir. 

Neticede Maliye vekilliğinin 

son 1111 numaralı mükelJefiyeti 
askeriye İ!anunu ile alınmakta 

olan 600 liraya ilaveten (1000) 
numaralı kanunla kesri munzam 
olarak idarei hususiye namına 

cibayet edilmekte olan (50) lira
dan başka idarei hususiyelere hisse 
tefrikine imkian olmadığı hakkın
daki noktai nazarın varit görüldü
ğünde şurayi devletçe karar veril-
miştir. 

l\'laraııgozların sergisi 
Dün marangozlar cemiyeti ta

rafından, cemiyet binası dahilind~ 
bir sergi açılmıştır. Sergi mera
simle küşat edilmiştir. 

Kıraliçe iki aydan fazla Kon
siyerjeride kaldı. 

Fukye Tenvil sabırsızlıkla dos
ya evrakını isteyordu. 

Muhakeme tarihi 15 Teşrini
evvel için tesbit edildi. Robespi
yerin dostlarından olan Hermanın 
siyasetindeki ihtilal mahkemesi, 
müddeiumumi Fukye fenvil ve 
hemen hepsi jakobenler tarafından 
intihap edilmiş hakimlerle, matlup 
gayreti temin edebilecekti. 

Robespiyer şöyle söyleyordu: 
"yalnız bir cürüm vardır: Vatana 
ihanet. Yalnız bir ceza vardır: 

Jdam." 
Kıraliçe, hakkında hüküm ve

recek olan bu acayıp hakimlerin 
iddialannı öğrenince, muhakka
rane dedi ki: 

- Bu adamlar benim cellat
larım olabilirler, fakat hakimlerin 
asla! 

ilk isticvaplar, bilhassa kıra
liçenin oğlunun, anası ve teyzesine 
karşı olan müthiş itihamları etra
fında cereyan etti. 

Zabıtlan, Parisin müteassıp be
lediye reisi Paş tutmuştu. 

Danjon şöyle yazar: 
"Genç prens ( o zaman daha 

sekiz yaşında bile yoktu) bir kol-

<le okuyanlar· 
-Vilayetimizin muhtelif köşelerin

de çihaletle mücadele için açılan 

ve halka nur ve ışık dağıtan mil-' 
let mektepleri faaliyetle mesaisine 
devam etmektedir. Talebe mev
cudu geçen senekine· nisbeten bir
az dun bulunmakla beraber gün
den güne devam eden kayt mu
amelesi memnuniyet verecek bir 
şeki!debir. 

Bu güne kadar vilayetimide 
açılan millat dershanelerinin adedi 
(208) dir. Bunlardan erkek olarak 
(A) dershanelerine devam edenle
rin mıktan (4227) (B) dershanele
rine devam edenlerde (1880) dir. 
Kadın oları:tk (A) dershanelerine 
devam eden (1450) ve (B) dersha
nelerina devam edenlerin mıktan 

da (2210) dur. 
Bunlardan başka 62 tane köy 

seyyar muallimlik leri de vardır. 
Bunların talebe miktarı da erkek 
(5700) ve kadın clarak ta (3280)ni 
geçmektedir. Şu kayıttan anlaşılı· 
yor ki miUet dershanelerine de
vam edenlerin miktarı vilayetimiz 
umumi nüfusunun on yedide birini 
teşkil etmektedir. Millet dershane
lerinden azami istifade temin et
mek için başta Valimiz ve Maarif 
müdürimiz olduğu halde bütün 
muallimler çalışmaktadırlar. Bu 
dershanelere inzimamen birkaç 
güne kadar şehrimizde demir yo
lunda ayrıca bir (Halk dershanesi) 
de açılacaktır. Bu (Halk okuma) 
oda-;ı bütün kazalarda açılacak 

odalara nümune ittihaz dilecektir. 

Yusuf Ziya ve 
Sadettin beyler 

--x 

Ankarada bulunan Sanayi ve 

maadin bankası meclisi idare reisi 
Yusuf Ziya beyle banka müdürü 
Sadettin beyin bugün şehrimize 

gelmelerine intizar edilmektedir. 
Gerek Yusuf Ziya, gerek Sadettin 
beylerin Ankaraya gitmesi s~bep
leri iki noktadan neş'et ediyor. 
Bunlardan biri ahiren İktısat ve
kaleti tarafından Rus ihracatınm 

tacirlerdt-n kamilen alınarak bir 
kısmının sanayi ve maadin banka
sına verilmiştir. 

Sanayi, maadin bankasına ve
rilen kısım bittabi deri gibi sana
yi eşyasına inhisar eden kısımdır. 

Sanayi erbabından bir kısmı 

buna itiraz ettiklerinden bu cihet 
Ankarada lktısat vekaletince gö
rüşülmektedir. 

ikinci nokta olarak ta Sanayi 
maadin bankasının elindeki sanayi 
işlerine vereceği veçhe ile alaka
dardır. 

Cengiz Han 
Cengiz Han tefikamızı bugun 

dercedemedik. Özür dileriz. -Hapıshaneyi teffiş 
Dün Müddeiumumilik heyeti 

muavinesinden ikisi umumi hapis
haneye giderek aylık teftişatta 
bulunmuşlardır. 

Bu teftiş neticesine ait rapor 
müddeiumumi beyin avdetinde ken
disine verilecekti.ı. 

"Ben çocuğun kendfüğinden 

cevap verdiğine kani değilim. 

Duruşu ve muztarip hali de 
gösteriyordu ki, verdiği bütün ce
vaplar bir başkasının telkini, ceza 
ve korkusunun tabii neticeleri idi." 

Şomet daha ileriye giderek, 
çocuğun on beş yaşındaki ablası 

Mari - Terezi de, kardeşini anası 

ve teyzesi haklarındaki ittibamları 
noktasında isticvap etti. 

Muhakemeden bir gün evvel, 
reis Herman kıraliçeyi müdafaa 
için reroımen, avukatları olan Şovo 
Lagerd, ve Transon Dükudreye 
tebligat yaph. 

Sovo Lagard, bu muhakemeye 
tahsis ettiği hatıratinda der ki: 
" 14 Teşrinievvelde sayfiyede idim. 
ihtilal mahkemesinde Transon ile 
beraber kıraliçeyi müdafaaya me
mur edildiğimizi öğrendim. Hal. 
buki muhakeme ertesi gün, sabah 
sekiz buçukta başlıyacaktı. 

Derhal kıraliçe ile gürüşmek 

ve dosyayı tetkik etmek üzre kon
siyerjeriye gittin. Fakat dosyanin 
içindeki evrak öyle bir yığın idi
ki, bu kadar kısa bir zaman içinde 
okumak değil, gözden geçirmek 
bile mümkün değildi." 

A fy©> lfi'l <dl a 

Abide nasıl 
yapılaca?k -Afyondan yazılıyor: Yunanlıla

rı denize döken Türk taarruzu
nun ilk hamlesi başlıyan Afyonda 
nihayet bir zafer abidesi dikiliyor. 

Dikilecek olan abidenin şekli 
bir Türkle bir Yunanın boğuşma 
neticesini gösterecektir • Uzun 
bir musaraadan sonra düşmanını 
ayakları altına almış ve üzerine 
basarak tekrar kımıldanmamasına 
meydan bırakmamış bir pehlivan 
vaziyetinde temsil edilecek olan 
Türk siması Gazinin çehresindeki 
mümtaz hatları ihtiva edecektir. 
Ayak altıntia bulunan Yunanlı da 
tıpakı bir yunanlı olacaktır. Şeh
rimiz kalesinin şekli heykelde Yu
nanlının bitgin bir şekilde uzanıp 
kaldığı yerde gösterilecek ve bu-
mınla musareanın mahaDine işa
ret edilmiş olacaktır. 

Heykelin kaidesinin dört ta
rafına kabartma olarak tersim 
edilecek resimlerde Afyonkara
lıisarda geçen muazzam tarihi 
vak'aları binlerce sene sonraya 
bütün azamet ve heyecanile nak
ledecek bir mahiyette olacaktır. 

Kaidenin bir tarafı büyük zaf
erin şanlı baş kumandanını askeri 
üniforması ile gösterecektir. 

Diger tarafta, bir genç kız 
şeklinde gösterilecek zafer perisi 
nin kanatları altında harbeden as
kerler ve arkalannda omuzunda 
cephane sandıkları taşıyan halk 
nakşedilecektir. M.Kripel yaptığı 
krokide yakın zamana kadar Af
yonkarahslaıların giydiği uzun ço
raplı şalvar ve çepken kıyllfetioi 
tercih etmiştir. 

Üçüncü cephe , Dumlupınar 
zaferi planının Afyonkarahisarda 
harita üzerinde nasıl hazırlandığını 
göstermektedir. Kabartma olarak 
nakşedilecek olan bu resimde Ga
zi hazretleri, yanında Fevzi ve İs
met paşa hazretleri olduğu halde 
ve mühim kararlar verdiği za
manki mühip halinde tasvir 
olunmaktadır. Kaşları çabk, göz
leri kuvvetle haritaya merkuz ve 
yumruğu sıkılmış olarak masa üz
erine asabiyetle istinat eylemek
tedirler. 

Dördüncü cephede Gazi hazre
tlerinin Afyona dair bir sözleri 
veyahut Afyonlulann Gazi hakkın
daki hislerini ifade eden bir yazı 
bulunacakhr. M. Kripel krokide 
mahalli kıyafeti çok güzel tersim 
etmiştir. 

Heykeltraş, Afyonkarahisarhyı 
temamile gösterebilmek için, bu 
elbiselerden buldurmuş ve bu el-
bise ile çekilen fotografilerden 
tedarik etmiştir. 

Yonca zeriyatı 
İktısat Vekilliği hayvan yemi 

olarak kullanılmakta olan yonca 
zeriyatının orta Anadoluda tami
mini temin i~in geçen sene olduğu 
gibi bu sene de tohum tevziine 
karar vermiştir. Bunun için Kay
seriden bin kilo tohum mubayaa 
edilmektedir. 

Tohumlar ayni zamanda bir 
tecrübe mahiyetinde olduğu için 
bir miktar Gazi Çiftliklerine de ve
rilecek ve bunun ne dereceye kadar 
muvafık görüleceği anlaşılacaktır. 

Ziraatte far.la bir külfete ihtiyaç 
göstermiyen yoncanın köylülerimiz 
tarafından ekilmeğe başlanmasının 
hayvan yemi dolayısile büyük fay
dası olacaktır. 

iç in muhakemenin bir kaç gün 
sonl'aya talikini talep etmesini 
israrla kıraliçeye söylediler. O da 
nihayet muvafakat etti. Fakat kı
raliçenin bu talebi reddedildi. 

Avukatlar, meseleden bihaber 
olarak celseye girdiler. 

Fukye Tenvil iddianemeyi 
okuttu. 

iddianamesinde, giyotine gön
dermekle meşhur Fukye Tenvil 
kabiliyet ve meharetinin fevkine 
bile çıkmıştı. 

Bir fikir vermek için, işte id
dianameden bazı satırlar: 

Bütün evrakın, tetkikinden çı
kan neticeye göre. 

"Evvelce Fransa kıraliçeleri 
diye tavsif edilen, Mesalinler, Brün 
bolar, Fredegontlar, Mediçisler gi
bi, "Lui,, Kapenin dul zevcesi Mari 
Antuanet te, Fransaya gelditi 
gündenberi, Franıır.lann batında 
bir sülük ve bir afet olmuıtur. 

" "Lui" Kapenin kardeşleri Ye 
maliye nazırı alçak Kalonla bera
ber, halkın alın terinden biriken 
Fransa maliyesini, kendi zevkG 
hevesatını tatmin etmek ve cani
yane antrikalanna hiznıet edenle
re dağıtmak için, kasıp kavurdu-
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Rlhtim dolt. An. 
iıtlbat dci;iraı~nc:I 
~arl. merk ec:H 
lıt. Ka1&pları 

R eji (hali lufiyf'.) 
l'ürk tüt. Allo. 
Duban Türk., 
~erk dc:alrmeo.. 
MUli bir Metrn.2 

akşamdan 

1\1 E I"' EK .S j N I~ MAS 1 N J) A 

Muteber tüccarlnrımızdan ve 
Hüsnü zadeler ve Şinasi şirketi 

azasından m e rhum Hüsnü Rasim 
bey kerimesi Mecbure hanımla, 
Umumi ticareti hariciye bankası 

müdiranından ve Fafa Trikotaj 
fabrikası sahibi Mustafa Hayri 
beyin yeğeni Yusuf Kenan beyin 
akit m e rasimi 1 Kanunuevel pazar 
gün ü saat 2 1 2 ta Şişlide Mustafa 
Hayri beyin apartımanlarında icra 
olunmuştur. Tarnfeyne saadet te-

M(•:;-lıur Brezil}·alı ~antöz 

ROZiTA BARIO S 
Ve gitaristle ri repertuvarının e n güzel ta ngolarını ve ezcümle NANiTA NANA, 

PLEGARiA, ANGUSTiA Kre puskulo şarkılarını tagan n i edecekle rdir. 
Hamiş : H e r kesin meşhur m uganniyeyi d inliyebilmesini temin maks adile 

zammiyat yapılmamıştır. 

menni olu nur. 

Öksüren lere Katranı Hakkı Ekrem Asl<er! l]IÜna- --.ıı ! 
/.~~·~··:!!!.~~!~~·-~--- : .. -}930 se~~si iç-- i~--.---
• Fındıklıda ~1. 1\1. vekaletı satınalına i + + 
: • : • Banka ve A vuka t ve tüccarlara mahsus 16 çeşit + 
L ............... ~':~~~:~~:~~~::.. .............. J ı Ticari ve muhtır~ dd terleri ı 
Ü rdu ilıtiyacı iı;iıı 3 • 12 . 9'29 ~alı giinii sıuıı ı ı ıe ]()00 kilo )atnı,lık ) iiıı \{' + Çıktı . D e posu: t .nkara caddes t Afıtap mağazllsı No. 109 + 

1000 kilo pamuk pn1ıırlıkla alııınraktır. Talipl1•ri11 ~rtnnme ( n1111111nı>l e ri ) k11- +++ Bilumu m ki tapçı ve kı rtas i ye mağazalarında bulunur. ++ 
ııı ispınurııuzda gl'ir ıııı•lr.r i \C i lın1c s:ıatıııdn ~ırtnnın('de )ıızılı olduğu gilıi tcıııinııt· -

lıırilı· konıi~)OllllıtlU7.a muracııatlnrı. Beyoo•rlıı ınal ı.ııüdiirlii e,ö-iiı1deı1: 

Ekmek 
Et 
Arpa 
Odun 

.............. • • • 
Ki lo ~emti meşhuru ~1ahal1csi ~akağı uımırası nr'i kı)lneti mu~amıni 

3~= Tophane Sultanba)azıt ) eni:.chirli 51 Hane 4000 lırı 
350000 Müştemilat: Zemin katında camekarılu holüıımii:;- ınerınt>r ıa ... l ık 
800000 çama ırlık bir oda kiiçük bir hahç<' birinci kat iiç oda hir sofa bir hel:l 

Elazir.dc lıuluııan kıtaat ilıt i) aei için lrnpalı 1.arcf usulilc ıııiinakas:t) a 'nz t•dilcıı 
zirde t.'rnasi muharrer er1.akların ihale i Kfiııurıu!'\"\'elin onuncu giıuii saat 15 ıe 
inn kılınrea(;ıııdıın taliplerin ıeıııiıınt akçel.ıri)ll' nazir.de l7 inci fırka satın alına 
koıııis)onıma ıniiraı•aatbrı. 

o rdu i lı ıir.i. ol ıı~ ~ ir'.ııi ~in aluıniı~) on ıııa~ra kaı:.:ılı zarfla ıniinakac:a)a koıımıtş· 
hır l lıalesı 251 k ııwı Kanun 9:10Lıııııartesı ı;ıııı ıı aat l 3.~0dn ııkara ın;ırkez 

satm alına koıni:-yoııur11ia ) apılacak tır. 'l'aliplPrııı şırtnanwyi komi,,} orııınıuztla gi.ir· 
meleri \ 'r tekJifnarııelerilP Aııkarada nll'zkfır J,unıi ) ona ·ınüracaallıtri. 
A skeci iht i) acı için 2000 hilo ince dikiş maki ne \C 20<Xl kilo makine \C 200 

kilo da motor yağı iki ~rtnamedt• o'uruk mubıı)aıısı aleni miinal<ı.ca)a koıırııu· 
~tur. ihalesi 17-12-929 sah gunii saat 14,30 da konıi~yonıınııızda )apılacaktır. Talip· 
!erin şnrt ııame suretini koınis)undan almaları \'l' şartnamedeki tıınrla teminatlarilc 
komi ) ona müracaatları . 
B ursa askeri hastaııc~inc. ilıti)n.c~ o~an Ortopedi makineleri kapalı zarfla münak:a· 

s.'lya koııınu tur. J hale!<ı 4 · bırınrı kanun • 929 Çnr~ııba giiııii S!Ult l4 Bıırsada 
a•keri ~atın alma komi&)oııuııda )npılncaktır. l\lufiedatı \e ~eraiti komİ~)onunıuzda 
vardır. Taliplerin Ilurs:ı<laki mezkur komi ) ona rııiim<'aatları . t zn_ıir nıiı~tnhkem me\k(kıtaatı il tİ)acı olıın .~O)Un eti ke.cilmiş \e a}nktan_ l'>ı~ı_r 

Ctl a)TI ayrı Ş&rtrıanıelt'rle \C kapalı zarna lllllnal,3 ayn korımıı:;!Ur. lhalesı /•hırı· 
n<'İ kfınu rı ·929 cıırııarlt> i Enat lS te IıınirrlP müstahkem me\ hi satın ıılnın komi'>. 
) ununda ) apılacaktır. Ta liplrr ~artıınm<" leı i komi~) omııııııcla gurcbilirler. \Şartname 

ikinci kat üç oda bir .:-ofa ve hela iiçiiııeli kat iiç oda bir "ofa \C' hrl.ı 
durdünrü kat bir oda ve darnçadan ibarettir. 

Semti rne:.lıuru Mahalle::-İ Sokağı .'.'\unıara"ı ne' i im m eti ınuhanmini 
Tophane ~ultanba) azıt KılçAJ ipa~a 147 Hane 350t) 

l\lii;ıtı'mİlat : Kapıdan girinı ·c ufak bir tt1:;ztk '-::tğ rihctten Liıh i· 
ri111• multrı ıl ik i oda mutfak Lir hela çamaşırlık hir miktar lı ::ı hçe 
birinci kat kiiçük ·ofa <lort oda keza ikinci kat keza ~ir ... of? htılıne 
uret ilc iki oda V<' ayrıca b irbirine ınulla"ıl iki odadan rnar~ttır. . . 

Balada ı'\::.af mli:;;temilatı ve kı) mPIİ muhamminelerı )azılı ıkı 
hap hane n in miilkiyeti 3 - 12. 929 tarilıinhrn itiharen )İrn~i f!İin 
müddetle müza) edeye \'az edilmi~tir,bedeli ihalenin nı~fı tarıhı ıh.ı-
lcvi müteak ip on gün zarfında ve nı. fa digeri bir "ene sonr.1 alına
caktır miizayede)e i~tirak edecek talipl"'riıı l t:'dPli muhaminin )UZd~ 
yedi buçuk ni. betinde teminatı ınuvakkatc iıa ına H' rniiz..1} ede kaı· 
me~ inde muharrer şnaiti kabule mecburdur taliplerin ıniiza\ edenın 
hitamı olan 22. 1 2 • 929 tarihine mlisadif pa1.ar güııli ~aat on bl' ... e 
kadar lle.)oğlu l\lal mlidiirlii~iindc rniite~ekkil "-alı~ komi )Olltı ri\. • 

~etin~ uıiiraeaat cdeın<>ler i i lan olunur . 
~ , 

Seyırnse'ffan ırn 

1 ~~,''.k " mn "·'"' •)'•~ gim.ck i ,,, enbh• ı .. ,, i •deki """ '''" kmni•ı ""' '""'"~·· · 

~~==~~=~==~>~H--A~~L~E~-p--y~~A~G~w-,~1~.---------~;~~~=~·~~=~1 
~~ ................................................................ .. 

,, ~-------------------------Şf•hrenıaııeti ilaııatı 

Ş e h remanetinden: Beşiktaşta 
He sfırın caddes inde 9 nu-Nefasetinde M ~rknz ~uına~r~nnlığı. nııııfak lrn•ıı~ı l8 .nuımıra~ı kl':,ifnaıne,.uıe gure pazarlık 

Yeni mahsul halis ve sızdırılmış en ali ı le tamır cttırılcet>ğındt>n talıplt'rııı kı:şıfnamr) ı g ıııııek üzere her gun H' pa· 

[Urfa Bı.reCI•k] zarl ığa iştirak etmek iizerc 4 · 12. 929 tnrilıinl' mii aılif Çıırs.ırnlıa giiııii sııo.ı ı ı 
te konıis) ona gelmeleri. 

Yağları 
Rekabet kabul etmez derecede ehvendir 

Toptan ve perakende 
Asma altı 22 No. Harcullah fskender Biraderler 

Telefon: İstanbul [ 1585 J 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

1\iiizaycdeyc vazolunan eınlak 
l - B e) oğlunda hatip Mustafa çelebi mahallesinde Abdul

lah sokağında 16 N. hane 

2 - Bahçekapıda Hubyar mahallesinde aşır efendi kütüpha

nesi caddesinde 19 ve 1 N. arsa ve mektep mahalii. 

3 - Hasköyde Halıcı oğlunda Abdüsselam mahallesinde 

Kumbaracı caddesinde 122-124 N. maklup dükkan. 

4 - O sküda rda Arakıyeci Hacı Mehmet mahallesinde Kör 

bakkal sokağında 35-85 8 . dükkan 

Müddeti m üzayede: 2 kanunuevvel 929 dan 25 kanuuuevvel929 

çarşamba günü saat on dörde kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz· 

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son güniin saat on dör

düne kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 

ederek müzadeye i ştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu 

müddet zarfında müzaye<le odasına müracast ederek ecri misil 

raporlarını görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden 

~iüzayedesi teındit olunan emlak 
110 Lira talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar · 

Bahçekapıda hub yar mahallesinde yeni postahane caddesin-

de 44-60 N. dükkan 

Möddeti müzayede: 7 kanunuevvel 929 cumartesi günü saat 

on derde k adar 

Balada muharrer emlak kiralık olup hizalımnda gösterilen 

b e dellerle taliple;i uht esindedir. Encümen idarece bir hafta müd

detle temdidi müzayeda lerine kadar verilmiştır fazlaıile talip olanlar 

ünün saat on dördü ne kadar lıtanbul evkaf müdiri etinde vakıf 

l\1ıktnrı 
Kok kıiıııiirii 250 ton 
K ı rıµlc • 250 

•!• •!• ~:· 
~ııret i mııba}a 

Knpıılı 1nrf 
ilıale gün ve saati 

3- J 2-929 çnrşa rıb:ı 15 

Kok 50 • ) 
K ırıpll': • 50 ) Pa1ıırlıkla 
Kok • •11 • ) 

14-11·929 çnrşanlıa 14 

Balatla )azılı "' 250 ;;-•'r toı ı olnrak nyn B)rı kapalı zari ıısulılc nıııLa)an cdi· 
lı·re:\ ıııaılen komiirlPri için talip zevatın yevmi ihalede en ı>nd ıtarlname) i gör
meleri \'e yevmi ihalede iştirak edcecl,Jı>riıı teıııirıat \I' teldincrini havi zarfları ko
ıııİS)oııa makbuz mııkal ıili kslimlPrİ. pazarlıkla alııuıcak 50 şer tonlııkları ita)a talip 
olanların da tenıinatlarile \1lkti nıuaneııde konıisyoııdn hazır hulunınaları. 
K olorılu e17.ıık \C techizat nınbarlnrı efradının ~ultaıııılınıı>t \C Demirknpıdn 

uturıluklım odıı lnr keşifııaıne1<İ 'eçhilc adlen tnnıir olunaca~ından taliplerin 
kı>şifnanw)İ göınıck 'e l-12·929 tarihine müsadif Pnl'.ar giinü pa1.ar paı.arlığa i tirak 
etmek ii1.erc komis)onn gelmeleri· ... ... ~·· • • • 1 - Hnyılnrpn~n lıa tnlınııe~i ııeknlıathnıw i. 

2 - Di,ani tenı)iz ve erkan <lilani lıar)ıinin ikamet ettiği lıina tamir ettirile· 
~e!, t ir keı: ıfıınnıc iııi glırını·k üzere h··r güıı H· pn1alıifo i tirıık etrrll'k iste)ı·ıılrrin 
5. 12.929 tarihine ıııii adtf J 'er~emhe giiuiı saat 14 il• teıııinatlarilı:: komi-.)orıa 
ııı ü rnraııılıırı. 

Çcı rl 11 ıl11ki fır lrn)n tı'"li111 ı•dilıııek ş.ırıilc l 1000 kilo Salmn komi )ımıımı•"lcn 
7.12-929 tanhiııc nıiı:;adif Cuıııaı'lt';;i giinll ~nt 14 tı• pnzurlık ln ıııulıayaıı euilc

~ektir. 'l'. ıliplı ·r i rı pı11.11rlığıt iş t ırak ı•t ıııek iizı •rı• Hıkti ııııı))endr komi )oııa gelme· 
leri vı· ı lalıa t'\ 'el ~artnaııır) i gdı•rk gUı mell'rı. .......................................................... 
f Deniz miibayeat konıi yonundan f 
............................................................ 

6i92 Kilo Sığır eti kapalı zarf u ulile ihalei kati)esi ) 3 Maunu e\\d 929 
1314 • Kuzu eti ) Salı gunü saat 14 
6228 • Siiı ıniinnkasai nleııı) c ile 3-l\nnuuu e\ vt>l-929 Salı giirıii sruıt 14.Sda 

26189 • Ekmek a leni ınünaka a ile 1·kiinunu l'ncl-929 salı günii saat )"; de-
9086 • 8 kaleııı ~ebzc münakasai aleni) e ile ı ·kiinunu e\ ,e) .929 Çarşamba 

giinü saat 15.5 ta 
Ilc~beli ada deniz li e:,i tnl··he \C cfraılııım i"şe ine muktt.'Zİ lıaliida muharrer 

erzak lıı1~lnrın ıl a .muharrer gün 'e saatte ilıalıı~i icra edilecektir. ~arı ııanıelerini 
g~rıınck ı te)eıılc.rııı lıt'f gün ve ,·erıneh if,teyenll'rin )ernı ihalede nıulıam•r saatta 
Kasııııpa~da rl cnız satın alına h oınis\ oıııına rııiirncnatları. 
2 Kü.nunu \'H el y2ı; d.a i lı~le edilı·~t·~i ilan ı• tt tril ın cl\ t t• olan tı500 kilo hitonıinos 

solıS)On vı · M500 kılo sıyah aııarııi l bınasınııı ihalesinin ı eehhur cdilditri ilfin 
olunur. • ., 

:····· .. ···················· .............................. .... f Bakır köyn<le barut fahrikularıoda imalatı harbiye f 

L.! ... ~::1::~~:::.::::i::::~~:: ... :! ..... J 
M e\cut evsafı \ eçlıil: hir adet rııüccddt't kupa nraha 1 mubayaa 1 mıınnknsa)n 

lrnn~lınuştur. ihale ı. 29 · .12 • 929 pazar günu saat 14 ele icra kılınacaktır. 
itaya talıp uJnıılnrııı tcmı.n~larıyle mer.kur giiıı \'e anttn komis}onn muracaatlnrı. 
M ~vcut ~tnn~c mucıbınce 2~575 _kilo çcıııberlik hakır boru pazarlıkla ıııüha· 

)
8 a ed ı leccktır. Bu lıusustakı teldıflcr en geç 10 • l • 930 tnrilıinı:: kadar ka· 

imi olunacalctır. Şartnamesini g•.irmek İslc)cnlerın her gün komis)onuınum mura-
caatları \ 'C pazarlığa iştirak edeceklerin t eminatı cn di}ryi havi tekliflcr'.İni hnllida 
yazı lı tar ihe kadar Lelıcrııdınl An t..:aradn lll<'rkez satınalnıa komİS)Onuna ı;on· 
dr.rınelcri. 

M e~ cut C\'Aafı ~ ~~hile iiç a.'lt·t. lıcygir. ınu lıa.)nası mii11akasa}a konulmuştur. İhale· 
ıı ı 29 · 12 · !J2!J pazar gunu ı:ıaat 13 ılc ıı-rn kılıı ıacakt ır. İta) a talip olanlann 

temınatlarile mezkur giin ve saatta kumiS) ona ınurucaııtları. 

} stan hul 7 inci icra dairesinden : 
Mahkum bilı bır deynin temini isti· 

fası için mahcuz olup fi.ırulıtu mukarrer 
bulunan tek ve maa teferruat bir adet 
ııuğdny kıyma makinası H : nıaa ele\ ator 
bir adet lavaj makinası ve huğda) le· 
mizlemek için lılr adet :Evraka ve Le._ 
adet iki tarafı 'e dört silindirli tek mil 

ku\\ etinde kezalik bir adet ' e el okuz 
beygir kuH etinde keza bir iki cem'an 
uç adet dinamo elekt irik motorları \C 

bir adet bu~da) almak i~in elcı;ator 
ell i kiloluk kantari} le lıernbcr eııt>İ ha· 
Iİ)e işbu Kfinnnue. \Hl 8 iı ci Pc.aıpi· 
nü saat ondan itibaren Cibalide Ta, 

1 
i"'kt it> inde Değirmen fabrika ında lıil· 
mu1.ll)ede fii ruht edi leceğinden taliplerin 
) e\ m 'e vııkti mt>zkü rdıı nıalıallinde im· 
h na ak ıcra memuruna muracaat etme· 

. ................... . 
Mer~.ez Aıcntaıı; Galata Köprulıa· 

~mdn T!ı:-) o~lu 2362 
Şuhe Acantaa ı: l\1e 'adet han• altınJr 

htanbul 2i40 -
yvalık iirat po~tası 

(Mersin) vaupru 5 k anunuev

vel salı 17 d e Sirk e ci rıht ı -

m m dan hareketle Gelibo lu, 

Ç a n a kkale, Küçükkuyu, E d re

mit, Bu rha n iye, Ayvalığa gid e
cek v e dönüşte mezkur iskele-

lerlt" birlikte Altunoluğa uğra
yacaktır. Geli b olu için yalnız 
yolcu alınır, y ük alınmaz. -

11-1 2- Kanunuevvel 929: 

Ka dınlara 14-1 2- K anunue v vel 

9 2 9: E rkeklere. 

Türkiye sey r isefain idares i 

müt~kaidin. Eytam ve Era

milinin T .sani . 929 maaşları 

balada muharrer günlerde 

verilecektir. 

Fatih uluh lıçiıııcii hukuk hiikiınli· 

~inden: .Snmlal}n, ) atak. ) organ, 
Diki.,. makinesi \C sair C.)& ft>rl'kC)C 
miitealli 1\ olup fıınıhtu tl'karriir eden 
her ~cçhibalii eş)anm ,.ehri Kanunu· 
C\\elın 7 ci Cumarte i giinü sanı 13 le 

\ı.sara)dn <;akır ağa mahalle inde 
Da\ utpa~ ~ddesinde~iude 34 numaralı 

hane clcnınıında lıilmiiıa}c<le furulıt 

oluıınrnğı ilan olunur. 

( tıuıbul ılor<lilııl'ii ıc:nı mcıııurlıığundnn: 

~alıap be) in Muharrem c:fendidcki 
alncnğından dt>la) i uınlıcuz bulrınaıı 

Fatihte dulğerradc malıallesinın t\allıat 
sokağında 32-30.30 miikerrer 36-34 o. 
larln miirak kam lıir kıtaa ars:uıın } uz 
}irmi tıckiz hi e itibarile 12.1-2 hıs_e i 
, e yine t. nıc kür Karaman cad<le inde 
17 atik 30 eedit No. Jarla murakkaın 
iki kıta nrs:ı otuz gıin ımiddetle ih:ılei 
C\\eline ıııöuı)edc ine ,·aı olunmuştur. 
Mezkur arsalıırdnıı Nalhat .:oknğındaki 
arsanın lııfdrıdu sng tarafı 1 mail efendi 
vere l' i arsa ı \ 'C hncı Abdullah \C 

Bcdro arsası sol tarafı Heşit ef. \c 
Mehmet puı;a ar8Uıll arkacı 803 harita 
l\ ı). hı aıM cephesi tariki nm ill' malı· 

duttur. !\1iktarı mc~alıa:;ı 237 metro 
murabbaı 26 santim tarhiirıde olup 
ki) meli ınuhnınnıenesi tamamen 1186 
liradır. Karaman cacldesindck i l 7 
numaralı arsanı n hududn bernıu· 
cıp kayitıir. Miktarı ınes:ılınsı çııp mU: 
cihım·e 83 metro murabba• 18 santim 
olup ki) ıncti mulıanımem ~i tamaml'n 
1675 li ndır talip olanlar k ırnıetı 

nıulıammenr inın ) uıde onu nicpetınde 
pe) ukçeltriııin alarak 1-1 ·30 tarıhınde 

928-1095 1 do rn o. ile 1 tan lıul 
dordııncu ıcra memurluğıır.a bızzat 

bı lvekale e\ lemeleri 

maralı d ükkan pazarlıkla ki

raya verilecrktir. Taliplerin 

7 künu nuevvd 929 Cümartesi 

gün ü saa t on beşe kadar le

vazım m üdürlüğünc gelmeleri. 

Ş ehre mnn e tinden:K analizas
yon hafriyatından çıkarılıp 

muhtelif m a haJler de teraküm 

eden moloz taşlarile S ultanah

met meyd<rnında depo edilen 

taşla r pazarlıkla satılarakhr. 
Talipler in 7 kanuuuevvcl 929 

c uma r tesi günü s aat o n beşe 
kadar levazım müdürlüğüne 

gelme leri • 

Ş e h r eman e tinden: icra edil
mekte ol a n kanalizasyon 

ameli yat ı dolayısile 2 kanunu 

e vvel 929 t a r ihinden itibaren 

Bayazıtıa lekecile r caddesinin 
Çarşuyukebir Kalpakçılar b.tşı 
kapısına kadar b ilcümle vesa

iti n akliyeye kapalı buluna

cağı ilan olunur. 

Ş e h rem anetinden: F atih ya • 
ngın y e r inde haraççı Mu

h ittin mahalles in de 167 adad.ı 
31,7 9 m etr e murabbaı arsa 

ile 10,12 m e tre murabbaında
ki 5163 harit a numaralı arsa 

pazarlıkla sa tı lacaktır. Talip

le rin 7 K a. E. 929 cumartesi 

günü saat on beş<' kadar leva

zım müdürlüğüne gelmeleri. 

]
• kinci ti car et mahkemesinden : 
Müflis keçeci zad e Turgut ve 

şürekası şirketine a it ve Y enipos
tane karşısında Aksaraylılar ha
nında 3 nu marada me vc ut kana
p e, k oltuk , masa ve sa ire yazıhn
ne eşyasının açık arttırma sure· 
tile satılması mukarrer olduğun
dan taliplerin sat ı ş günü olarak 
tay in olunan 4 12 929 Çarşa~ba 
günü saa t 11,30 d a mahallınde 
hazır bulunmaları lüzumu ilan 

olunur. ··--· Doktor ......... • 
Ha seki kad ınlar has t a nesi 

e ti b basından 
HOSE)7 j T NAŞİT 
Doğum ve kuchıı ha ta

lıklurı miitah:ı~sısı 

1'11roe eski Hilôliahm r binası 
'o 10 Tel. lstam: 2622 

~ .......................... ::: 



Sinirliler: Sıh hatınızı se' erseniz ha) a

tınıza zevk katan 92 derece limon çiçeği ,,BiZiM KOLONV A,, 
UMUMf DEPOSU YENİ POSTANE No. 16 PEHLİVAN ZADE SAİT 

yı her yerden isteyin ~z. Başka 
sınıverirlerse sakın alıııayıııız. 

Dcüncü mınfal<a Etıbba 
Odası re·sıisinden: 

Kayit muamelatına 1 Kanunuevvel 929 dan itibaren başlana
caktır. Tababet ve şuabatı san' atlarının tarzı icrasına dair kanu

nun 15 ve 17 yedinci maddeleri ınucibince (Türkiyede icrayı san' 
at selahiyetini haiz billumum etibba ve diş tabiplerile dişcilerin 
Qdalara dahil olması mecburidir. Memuriyet bu mecburiyetten is-

. tisnayı istilzam etmez.} Binaenaleyh diploması sıhhat vekaletince 
t: tastik ve tescil edilmiş veya hakkı müktesepleri tanınmış bilu

.t. mum etibba ve ruhsatname dişçilerden lstanbulda bulunanların 
aşağıda yazılı zamanlarda diploma veya ruhsatnnme, üç kıt'a fo

r toğraf ue hü\ iyet rüzdanlarile Cağaloğlundaki Sıhhıye müdürlüğü 
,'binasında oda idare heyetine, diğer vilayetlerdeki tabip ve dişçi 

beylerin de Sıhhat müdürlüklerine müracaatları ve dördü duhuliye 
üçü senevi aidatın ilk taksiti olmak üzre yedi lira itası ica
bcttiği ilan olunur, 

Pazar ve Perşembe günleri saat 
Diğer günler 

" 

"I(APPEL 

13-15 
10-12 

Yazı ı11al<:iı1esi 
AlmanJ1ad• muasırı 

fennin &n son. 
. alı f'E'Cri .. 

fHANSIZ lıiıkfımetiniıı tlalıi tıık<lir n.':teıTilı et İf!i ıııakine 

Hafif, Metin ve Saglam 
Her ciheti taahhut olunur d~hit~·~rln~. 

Vakıf akarlar 
mlıdlırlUQUnden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 ·- Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde doğramacı soka

ğında 13 N. hane. 
2 - Şehremininde Deniz aptal mahallesinde Topkapı cadde· 

sinde 42-3 N. hane 
3 Çarşıda sipahiler sokağında 22 N. dükkan. 
4 - ,, Lütfullah ağa " 6 ,, ,. 
5 - ,, ) arım taşhan ,, 9 ,, ,, 
6- ,, Divrik ,, 16 ,, ,, 
7 - Parçacılar ,, 8 " " 
8 - " ti 10 " " 
9 - Bedesteni atikte 19, 20, 21, 22, 23, 24, 54, 55 N. dolap 

1 O - Çarşıda çukur çeşme sokağın,fa zincirli han altında 22 
N. oda 

11 - Çarşıda Çuhacı hanı üst katında 2 N. oda 
12 - Mahmut paşada Hacı küçük mahallesinde Kürkcü han 

üst katında 15 N. oda 
13 - Mercanda Tığcılarda 471'\J, Yaldız hanı odabaşılık hissesi 
14 - ) enikapıda Katip Kasım mahallesinde değirmen soka

ğında 22-42 N. hane. 
15 - Balatta Tahta minare mahallesinde 231 - 214 N. dükkan 

m hissesi. 
16 - Kasımpaşada Emin camii mahallesinde Samancı soka

ğında 45 N. dükkan 

17 - Nişantaşında Muradiye mahallesinde kağıthane caddesi
nde 53 N. ma oda dükkan. 

18 - Boğaziçinde Ruınelihisarında Hacı Kemalettin mahallesin
de Türbe sokağında 46 N. dükkan hissesi. 

Müddeti müza) ede : 15 T. sani 929 dan 7 Kanunuevvel 929 
cumartesi giinü 

Müddeti müzayede: 11 teşrinisani 929 dan 4 kanunu evvev 929 
çarşamba günü saat on dörde kadar. 

Balfida muharrer em lak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo
lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört bu
çuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede· 
rek müzayedeye iştirak etmek üzere fstanbul evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve miiştemilatı hakkında mahimat almak istiyenler bu 
ra ddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrimisil 
mp orlarını görebiirler. 

·--~~--~------~--------~-----------------------------

Vakıf akarlar 
mlıdlırllıQUnden: 

l\iiıza yedeye vazolu nacak enılak 
Bahçekapıda dördüncu \akıfhanm birinci katında 27 ve 28 ve 

36 ve ikinci katında 4 ve 37 ve 39 ve dördiincü katında 21 ve 22 
ve 26 ve 27 numaralı odalar. 

Müddeti mlizayede : 28 T. sani 929 dan 18 kanunuevvel 929 
ç3rşambagünü saat on dörde kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 
vezolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dör
düne kadar şartnameyi ol<umak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek Ü7.ere İstunbul evkaf müdürlüğünde vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 
] :ılaıılıul icra daire::.iııdeıı: 1 ıfan 

llınımın :\linas efendiden lıurç aldı· 
ğı bin hefflız lira)n nıukal.ıil birinci 
derece birinci s ı ra nuınara,ile ıpo· 

tek ime eylerlif!'i 1 la:-kövde Sııtlice 
ıııalıallesinin Karaağaç caddesinde 
kain atik 53, 61, ()~, 6:1, cedit 8:~, 

95, 97, - 2 n, - :~ 97, - ~ı 97, - s 
numaralarla 83, · l 97. · l ınural\· 

kam t'lye-.: m ma h:ılu:;e iiç lıap lı:ıııe 
\'C iki hap clukkfiıı Vf' lıir lıap gazi· 
ııonun ıfort lıis,t• itilııırilı• lıir hisse· 

Emlak ve Eytam bankası umum 
müdürlüğünden: 

Mevkilerile krokisi ve evsafı mahsusası aşağıda yazılı Avrupa Pasajının sabşı müzayedeye 
konmuştur. 

i tekrar sekiz lıi!->sede iki hisse i 
mu nıaileylıaııııı ulııle-.iııdc olup hor· 
cuıı \'Crilıılt'!ıinıl~ıı ılolaı ı otuz giiıı 

ııııiddctlc yapı'.aıı nıuzayedesiııılı• 
biıı lira hedcllc talihi ulıde:-ıiuıle 
olup kat'i ilıalcsi )apılmnk uzre oıı 

be~ ~üıı muza) ede) e koııulıııtı::lur.llu· 

1 - Müzayede (kapalı zarf) usuliledir. İhale 9-12-929 tarihinde ıdare meclisi huzurile icra 
edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen miktarda teminat iraesine mecbur 
olup bu teminat varakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat veyahut ihale 
meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak Postaya ,,tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peşinen istifa olunur. 
3 - Talip olanların lstanbul ve İzmir şubelerimize veyahut Merkez Emlak müdüriyetine mü

racaatla mufassal şartnamemizi mütalea etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasmı bir lira 
mukabilinde alıp imza \'e tr.klif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

dudu Şehircnınncti buz falırikası, leblıi 
der} o, iskı•le ıııc) daııı ve rlegirmf'ıı 

ve fır.n ve ıniııılıelliın hakka) Juk· 
kfını arsaları ,..Jyı·vın Halil cff·nı!i 

"" -.aireııin kalı\'c '" l'İ~er \'e ahçı 
dtıkkanları ve kara a~aç carldı:silf' 
nınlıdut dli biıı } irmi altı metro 
tcrhiinıle araı,i dahilinde gayri men· 
kul<'ııiıı ) eni ııunıaralnr. nrla tebcddiil 
olup bencclıizir yazılmıştır. 

U N. Mevkii ve semti meşhuru cınsı Hudut ve kemiyet ve müştemilatı teminat miktarı 
Lira 

Karaağaç <'aıldesinde IOL ıo:~ 
numaralı haneler yuz dukksaıı altı 

metro terhiindc ,·e cloksaıı beş nuına· 
ral ı lokanta elli metro 'e doksan iiç 
numaralı lıal\kal ılukltaııı elli ılokuz 
ın etru Luvı k kii:--k iki viiz elli \ ecli 

" ;a "' " 

ıııelro halı~P kı,:nıı ıliirt Liıı yiız 

otuz ııç nwtro 111\ıralıhaındaılır . 

E\'saf w ıııii;ılı·ıııeliitı: 101. 103 
ıııımaralı haıll'lcr biri lıirnin aynı 

olııp lıer birinin iinlıııılc ) arını di· 
var uu·rinde demir parmaklık ve 
on lıahçcdc çakıl ta~lı gc~it birinci 
knt çirııcrıto :-oıııaki merdiven var
d ı r. Zemin katları n~ lıir turafı kii· 
••İr ayr ı ca lıah~c hapusu vardır. hu· 
katta zeminleri kara ta~ re mermtır 
birer koridor \'e bir musluklu taş· 
lık üzerinde iki oda bir hela ıner· 
di\'eıı altı kömurlıık zemini elvan 
çini bahçeye knpusu bulunan bir 
mutfak: 0:--t knt ım•rdhen ahı nıii· 
saJif köıııiirl ıık lıirirıl'İ katta ıııer-

mcr antire bir <;o{n lızerin<le iıç oda 
lı!r hela nıerdh eıı alıınıln zemini 
çinho hama mi J.1 'c diğer haneye gc· 
çit merdiven iızerinde ıııtıl:'.luııtJ ra, 
ikinci katın lıir sbfn iızeriııdc dürt 
oda lıir helii çinko ılii~eli gusullıa· 
ııe merdiven iızcri ıııle mu:;aııd ı nı 

dalı:ı üst" kat çntı anısı olup lıir so· 
fnılır. İ~hu tnk~iınat lıer iki lıanedl' 
\'ardır. 101 numarada tt>rko'. elek· 
trik tesisatı \e havuz ve taş tarnk 
klımesi olup zemin birinci katta E~· 
rcf Efendi mulıiye on lıt>~ lira kim 
\l'rıııektcılir. 103 numaraıl.ı iki kuyu 
olııp hissedar ~lı•lt>k hanım :rnkirı· 
cliı. 95 nunıaratla lıiti~ik iki tuğla 

vıııı dıl\ arı \ 'C üııtıııiııı kaplaması bi
rinci katt.ı kadar ıııeH!tıt harabedir. 

B:~. 8'.~· 1 numarada lıalıçede iiç alı· 
~ap hela lıir huyu knıaınen banıp 
zı•ıııiııi çiııwııto \C ikisi çi«;ckli çiııi 
koridor ! zeriııılı! çı•ıııiııi çiı;ekli vuk· 
tilı~ lııınıam w mutpak dairesi ola· 
rak ku llanılnn iki {!İİZ nınlıal lıir 
hela zcmiııi talıtıı hı:ırap oda zPnıi· 
ııi çimenta diğer mahalli \'ardır. 
llarf'nı kıımııııda :.ı]tıııda ) ı•kpare 
lıodrum iki taraflı sofa iızcrind(' 

iki odu dij!n şofada mermer llltı"· 

hık ve bir ar,.;lık üzcriııde iki hiiyıik 
ve hirkiiçı . k oda 'e diğer aralık uzc· 

rinde hir oda ,.c bir ı-andık odnsı hu 
katta iki lıclü \C iki sofadan yukarıya 
iki mndiH•ıı \Urdır. Oskatta lıir 
sofada camekiiııl: lıölüıınıii~ bir oıla 

biri ufak dört oda hir hela diğe,r 

.;ofada iki oda lıir kiiçıık oda \'e 
bir hela vardır, dahilen yai:'!lı boyalı 
ahşap hane harap olup içinde elP · 
ktrik ve terkos Sil) u tertil..ıatı \'ar· 
dır, üst kastta l.ıir aralık kısmen ) a 
nmıştır. Hanenin etrafında halıı;e 

üç kuyu iist kaıtıı heş şahni~ lıah· 
çede büyük bir harnz deniz tara· 
fında rıht m olup ıııalıİ) e kırk lira 
icarla Abdullah efendi kiracıdır. 

Sahilde: Selamlık kısmıııdatrafme
<la deni7. tarafında tıırn:ıası rıhtım 

iızerindedir. ey tarafı iizcri sakıfinin 
saçağı ile mestur zemini beyaz çini 
tnrasıı olup içinde bir çini taşlık 
iızeriııde iki oda bir koridor \e bir 
kah\·e oca!!ı malıalli Lir helii ve hir 

165 Kamerhatun mahallesi 
Hammal başı sokak 

M ulııııut ve ,\lclııııct l\ecnwttiıı \ e 
;\likail ı~ııricaıı Jı,.y \ e efı·ndilcriıı 

~a)İaıı uhtei tasıırruflarınıla bulunup i1.a· 
lei ŞU} uu zımııında bilmüzap::de satıl· 
nıao;ına karar \'Crilip ilıalei C\ \'CIİ)<?j;İ 

icra kıl.nan Bahçe kuptda ~eh ;\lelınıet 
<>yliiııi ıııalıallcsiııdc 'l'nıın\'a) caddı•· 
sinde •16 No. urıkaz lıaliııdeki lıiıııı) ı 

ınii~tenıil ar:-aııııı 16 • .Kanunu,.nc:.1929 
ı;arşaınlıa ıı,iinü •ant l ıı lıeştc ilıalei kat· 
he i icza kılınacağıııdan talip olanların 

-;p)ıneti mulıanınıirıc i oları on ı,cş hin 
üç yüz ) irıııi 15320 liraııın ) iizde UIJ 

rıi,,bctiııde pc) akçı•lcrini alarak Sultaıı 

\hnıct Sulh İcrn,,ınn ) C\111 ve saatı 

ıııeıl-ı'.'ır<la müracaatları ilan olunur. 
--------·--------
1 !'lanlıul \-.li)C ııınlıkeıne,.,j dordüııcii 

hukuk daire~irıdcıı : ,\ııikelos Ef ta· 
rafıntlnn madam Kostaııtirıi \e Korı1t'lyn 

aleyhlerine ikaıııı: olucnk \e ta,tik 
lıal'iz davaı:ııııııı iern kılınan ııııılıak<·ııw· 

siııdı> J ıuıılarılnrı ~ 1 adanı Korıwl) ı·ıı i ıı 
,\tiııuda Odi)as sııknğınıla :~ rıurıı .ırııdn 

ikaııı<!l etıiğirıiıı lıolıcr \t'rİlınP;:İıw rııeh 
rıi ınczLure n:ınıırın miikcrrcn•rı 1a11zi111 
ve irsal kılınan ılavelİ)C ,·arakalarıııın 

nıezhureye tebliğ cdilrnerne~i n: da\a· 
cının ııwzlıım· hakkında ilanen tebliğ 

ifası talep e) leınesi iizcrinc il. usulii 
mıılıakcrııcleri knııu1111n1111 rııadılci malı· 

~u-ası nıııcilıiııcl' lıir ay ıııiiıletlc iliirwıı 

lt'lılif!nt icra ıııa H' ırııılıakcıııf'ııiıı :m. 12 
929 Cumarteı:ıi ~unii .:aııt ı n iiç Jıu!:uğa 

tal ikırın harnr \·eri im İlj old uğundarı ~lcz· 
hıırcrıin }C\lll \C \ol,ti mezkfırda fqıın· 
bul a,.li\e ılunliirıcii hukuk malıkı'mt>«ine 
) a kı•ııdio.i \ ' C) n lıir \ l'kil ı::ünılerınc i 
tclıli~ makaırııııa kaim olmak iim· iliırı 

ohırııır. 

Sultanah~ııet suilı birinci~ hukuk ınııh· 
kernesındı•u: l\tadam {yulvart tara· 

fından İ<ıtarılnıl Parınnkkapı Rnazıt 
cadde. inde, 2 numaralı ~ııtcü dül,kiıııuııla 
Vasi! verese!>İ Anasta ya ve l'olıkseni 

lınnırıılar alC) lıleriııe ikame olunan i1alei 
suvııu darn~ıııııı 1·1.·n')arı eden ıııahkt. .. 
;ııc~indı• ırıiiılcleialeyhlı•r ,\ııa~ta!') u n· 
Polikt:eni lıaıııııılnra tastir kılınan da\C· 
tİ)ede ıniidılcialeylılcrin ikaınetknhl:ırı 

meçhul olduğu nıubnşiri ve he)l?lİ 

ihlİ)Bre"i tıırafınılaı'ı )lltJlaıı me~ruhnttarı 

anla~ı lıııı~\c lıcrrııucip talep yirıııi giiıı 
nıiidtletle ilanr.ıı tf'lıliğaf icaa,ıııa karar 
verilmi~ olnıagla mahkemesi rn.12.29 
Çar~amba ~iirıii ı;aat on bire la) ifı kılın· 
ıııı~ olıııagln ) evm ve saat nıczl- imla 
l.ıizzat rrelınediği veya tarafından ıııu~d· 
dak bir vekil goııdcrnıediği takdirde 
malırıkeıncııiıı giyalıeıı fll)Cl cdilt•cc.ği 
tl'bliğ makamına kainı olmak üzere 
ilan olunur. 

iki kıs mdarı mıirckkep olup lıiriııin 
zemini çimento di~erinin kırık kır· 
mızı çinidir. Yaıı tarafta bir oda hir 
hela ve bir kümiirliik deniz cihetin· 

aralık e~i reli merdivenle ı;ıkıl r, de ve deniz ilstüııde kahve lıaııe:.i 
Uşak odası muhtevi lıarapça i-.e de \'ardır. Haricen ve dalıilf'n ya!!lı lıo· 
tamir edilmektedir. \'t• lıu du alışııp· plı mahİ)C otuz lira kira ile llasaıı 
tır. 95 numarnlı ııııılıal alıi'ap lokaıı· ı>fl'nılinin tahtı İ§~alindedir. Oda ,.,. 
tan ıı 'e yemek pi~irilect'k malıallin lıelfi kiracı)B aittir. Otuz iki lıiıı lira 
zemini çiıııt'ııto olup bahçede lıir kı) ıııeti mulıaınmiııoli olup yuzdc 
helti tulumbıılı ku) ıı \'e elektirrk beş zamla iştirns.ııa talip olanlar 
\'ardır. daha ziyaıle malfımat almak istiycıı· 

~lalıiye yirmi lira kira ile Bekir ler hi!;seye musip kıymeti ınulınm· 
t>fendiııin tahtı işgalindedir· 93 nu· minesinin °ıı10 ni<:IH'tindc pey uk· 
maralı kiiğir bukkal dükkanın zcnıi· çesini ve 929, - 2h88 dosya ııuıııa· 
ııi çimento ve bir ııralı~ı ve cJekti· sını müstelısilıen Istanbul icra da· 
rik tertibatını ııınlıtevi mahiye ) ir· iresi miızaycdc ~ulw_inc müracaat ı'I· 
mi heş lira kira ile H ıristl) işgal mel eri 'e 19 - 12 · 29 tarihinden 
etmektedir. 81 numaralı P".A7İnn ~ 2!.!J).Jj;_d~!l-1.fl rn ..... 

Avrupa Pasajı Ma oda 22 bap dükkan 15000 

IJstanbul Barosu 
riyasetinden: 

Nizamnamei dahillnin on ikinci maddesi mucibince adiyen iç
tima etmek üzere heyeti umumiyenin 7 kanunuevvel 929 tarihine 
ınüsadif cumartesi giinüe daveti tekarrür eylemiş olmakla avukat 
beylerin yevmi mezkiirda saat 15 te Baroyu teşrifleri rica olunur. 

Ruznaıuei ınüzakerat 
1 - 930 bütçesi 
2 - İdari raporun kıraati 
3 - Taavün sandığt işleri 
1 - Mecmua hakkında müzakere 
5 - Altmış beşinci maddeye ilave edilen ikinci 

mazküere (hakeme girmek mecburiyeti mes' el esi) 
fıkra hakkında 

Miittehit Ermis Emniyet Kartal konserve Fabrikaları 
Türk anonim şirketi •Gala tadaki idarehanesini 30 
teşrinisani 929 tarihinden itibaren zirdeki yeni adrese 
naklcylemiştir. 
Istanbul Eminönü meydanı köprü karşısı No 12 

Telefon İstanbul 1980 

Hilôliahmerin kışlık 
balosu 

Dahiliye vekili muhteremi Şükrü Kaya bezefendi hazretleri
nin riyasetlerinde 19 Kauunuevvel 929 perşembe günü akşamı 
T urkuaz salonunda verilecektir. 

Biletler merkez ve Beyoğlu şubesinden alınacaktır. 

Yül(sek ıniihendis mektebi mu
hayaa t kon1isyonundan: 

Kuma~ı mektebe \C diğer bilciimlc malzemesi ile irnaliyesi müteü 
alıbide ait olmak üzere talebe efendiler için (12<1) adet palto ve (272) 
takım elbi!'ıeniu 4 Kanunuevvel 929 tarihine müsadif Çar~amba günü 
saat 13,30 <la aleııi suretile müııakasası icra kılınacağından talip 
lerin iieraiti anlamak üzere müracaatJarı ilan olunur. 

11~ının~~ OPeratör HALİL SEZAİ ~mınm' 
~iBasur ıneıneleri, Fistül ve Sıracalaaı~I 
88 • 

lieliyatlı amelizalsız elektrikle tedavi ve bilcümle amel:yatı icr 
~~~~~eder, saat 1-7 Divan ye>lu Acı -hamam No. 20~ın 

içkiler inhisar Isılirto ve ispirtolu 
umunı ınüdürlüğünden: 

Yedi kalemden ibaret evrak ve defatirin tab'ı :\ kannnuevvel 
929 tarihine müsadıf salı günü saat 15 te kapalı yarf usulile ihale 
edilmek üzere münakasaya konmuştur. Taliplerin mübayaat komis· 
yonu kitabetine müracaatlal'ı. 


