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IU::mı pt'/dif!,i11i fu' r ı:esilt• ifo 
söyleuH'ktcsi11. J atım mwmnu 
hi:mıt>Iİrıİ lu•k liyoruz. Ok
ımw. a')'llZllHI bilmi~·t'lı ka~· 
ı•attı11 '1llşı Millet ınt•kteplerı· 1 
m• denmı elmt•(!e iknrı eıler 
ııemuutıff ak olurson. mtuır~f 
mr.s'desill(/e lıiss('IW isabet 
t•llt•11 lwn·u o kad"r iidemiş 
olu nwı. llt•r akşam kaç ı·a· 
tcmdwu Millet mr.ktt>pleriıw 
~iimle~mr.(!ı• m 11 wf.lak . o.Jd ~ıii_ 
um uzu tliişii ıwıef.:· lıelnm ı::,ı 
ı•atu11 borrutlur. 
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Londra, 3 [A.A] - Avam ka

marasında sorulan bir suale ceva
ben M. Macdonald bahri konfe
ran~ın içtima tarihinin 21 K. Sani 
olarak tesbit edilmiş olduğunu 
beyan etmiştir. 

aüu garip 
bir haber 
aldık ve şaş
kınlık içeri
sinde yaptı
ğımız tah
kikat neti
cesinde de 

bu haberin 
doğruluğu -
nu anladık. 

Bakırköy 

kazası mal
müdürlüğü 

emrinde ça
lışan ma1iye 
memurları-

ndan dördü 

ya P tık 1 an Fırurilerin hesaplarını 
tahsilatı çıkara~ defterdar 
cep le ri ne ŞEFiK BEY 

indirmişler ve sırra kadem baş

mışlardır. 

1 

Bu hadise etrafında aldığımız 

malumat şudur: 
Dört maliye tahsil memuru 

ı kaza dahilinde yaptıklkrı tahsilatı 

ceplerine atmakla beraber malmü
dürlüğünde buh.;nan makbuz ve 
dip koçanlarını da imha ederek 
her biri bir tarafa gitmişlerdir. 

Bu memurların biribiri arkasına 
tagayyüp ettiklerini gören mal 
müdürlüğü derhal vilayete müra
caat etmiş, vilayet bir taraftan 
polisi haberdar etmekle beraber 
diğer taraftan da maliye müfettiş
leri tahkikata vaz'ıyed etm!şlerdir. 

Tahkikatla meşgul olan maliye 
müfettişleri vilaye vasıtasile po
lis müdüriyetine de müracaat et
mişler ve bu memurların buluma
sını istemişlerdir. Polis müdüriye
ti de bu meseJe hakkında takibata 
başlamıştır. 

Müfettişler ilk tedbir olmak 
üzere ihtilasın miktarını anlamak 

F rarileri arayan 
Po1is müdüürü 

ŞERiF BEY 

için defter
darlık tara
fından 340 
ser.esinden 
929 senesi
nin bu ayına 
kadar Bakır-

köy mal mü
dürlü ğ Üne 
gönderilen 
tahsilat ma

kbuzlarının 

kayıtlarını 

çıkartmışlar 

dır. Hadi
se etrafıoda 
gerek vilay
et,gerek po
lis tarafınd-

an tahkıkata 

devam edil-
mektedir. Tahkikatın alacağı neti

ceyi ayrıca yazacağız. 

. Ay S@lfi1lYllFil~S 

Taksimdeki ilk 
iş bitirilecek 

Han~ Bnitm~~n Sterlin: 1089 
Muhtelit mahke- l .1. l l d b l 

--
Taksim meydanında tesviyei 

turabiyeye devam olmaktadır. Bu 
ameliye bu ay nihayetinde tama
men ikmal edilecektir. 

Diğer taraftan Taksimden Tar
labaşına açılan otomobillere mah· 
~ us yeni caddenin açılması da bu 
ay sonunda bitirilecektir. 

Son günlerde yagan yağmur
lar bu ameliyatın birkaç gün te
ahhürüne sebep olmuş ise de dün
den itibaren yine ameleler çalışmıya 
başlamışlardır. Yalnız açılan yol 
sun'i bir göl halini almış oldu
ğunudan ameleler çalıfmakta 
müşkulita uğramaktadırlar. 

Diger taraftan abidenin etra-
fına yapılacak havuz. ve bahçenin 
pilanlara hazırlanmıştır. Bugünler
de inşaat bir müteahhide ihale 
olunacaktır. 

Meydandan geçen tramvay hat-
ları nın inşaatı bitmek üzeredir. 

Bir merkezdeki 
polisler değişti 

Polis müdürlüğünce görülen 
lüzum üzerine Unkapaoı polis 
merkez.ine merbut Küçük pazar 
mevkii mürettebatı kamilen de
ğiştirilmişler ve yerlerine başka-
1 arı getirilmiştir. 

Polise silah çekeıı 
tevkif edildi 

Sirkecide otelci Süleyman efen
diyi öldürmek kasdile silah atan 
ve kendilerini yakalamağa gelen 
komser muavini Vepbi, Nevzat 
beylerle polislere de ay~ı . şekilde 
ateş eden Eskişehir otelcısı Bursalı 
Ahmetle kardeşi izzet hakkında 
altıncı müstantiklikçe yapılan 
tahkikat dün bitmiş , ve her 
iki kardeş isticvap olunduktan 
sonra kendilerinin mevkufen mah
kemeaine ]uzum görüldüğünden 

tevkif edilmiştir. --

ı d d 1 11,gı ılZ irası ı ün e ir ıaylı me er e ava ar 
farkla yükseldi Muhtelit 

mahkeme
lerde faali
yet başla

mıştır. 

Bu mah
kemelerin 
elinde intaç 
olunacak 
birçok da
va mevcut
tur. En zi
yade dava
sı olan ma
hkeme Tü
rk - Yunan 
ve Türk -
Romen ma
hkemeleri -
dir. 

Ajanımız 
EMİN Aı.i B. 

Buna sebep te mahkeme reis
liklerinin uzun müddet münhal 
kalmış olmasıdır. Bu mahkemele
re reis tayin olunan M. Böyk va
zifesine başlamıştır. Dava evrakı 
sür'atle tasfiye olunacaktır. Türk
Fransız mahkemesi reisi M. Aser 
yakında gelecektir. 

Elyevm yalnız Türk - ltalyan 
ve Türk - lngiliz mahkemeleri 
hali faaliyettedir. ltalyan ve Fra
nsız mahkemelerinin elinde hüku
metimiz aleyhine ikame edilen 
bazı mühim davalar vardır. Muh
telit mahkemelerin bu sene mev
cu nrakı tasfiye ederek faaliyet-
lerine nihayet vermesi mukarrer
dir. 

. 

- ---....... 
Bahtiyar bir baba 
Eskişehirin Tazılar köyünden 

85 yaşındaki Çakal dayının ailesi 
56 kişiden ibarettir. 

İngiliz lirası dün borsada 1079 
kuruşta açılmış, en aşağı 1078,5 
ta muamele görüldükten sonra, 
bir ara 1089,5 a kadar yükselmiş
tir. Akşama doğru bir az tenez
zül ile 1089 da kapanmıştır. 

Ticaret odaM ingliz lirasının 
tereffüü hakkında tetkikata başla
mıştır. Bu hususta bir rapor ha
zırlanacaktır. 

İz11ıirde de öylı~ 
iz.mirde çıkan "Yeni asır,. ga

zetesi, sterlinin son tereffüü hadi
sesi karşısında şu satırları yazıyor: 

Birkaç · gündenberi logiliz li
rasının yeniden yükselmeğe baş
laması piyasada heyecenla karşı-
lanmıştır. Herkes büyük bir endi
şe içerisinde biribirine bunun sonu 
nereye varacak diye soruyor. Pek 
haksız olmiyan bu sualler karşısn
da hayli düşünmege mecburuz. Ge
çen sene bu aylarda lngiliz lirası 
dokuz yüz altmış kuruştu. Küçük 
temevvücatla ihracat mevıiminden 
bir ay eveline kadar 970 kuru,ta 
mevkiini muhafaza eyledi. Her 
sene ihracat mevsiminde kambiyo
nun elli kuru' kadar tenezzül 

etmesi bittecrübe sabit bulun
duğundan herkes lnglii lirasının 

düşmesini beklerken birdenbire 
yükselme hareketlerine şahit ol
duk. Mevsim bidayetinde bin ku
ruşta olan lngliz, bir ay evvel bin 
otuz kuruşa dayandı. Ortaya borsa 
oyunları, hükumetin mübayaat yap
tığı ve bu yükselişin muvakkat 
olduğu haberleri atıldı. 

Buralarda bir tevekkuf devresi 
geçiren lngiliz lirası iki üç gündür 

1··"·--Na~ôT······so"Yia·ir·öaıir·?·"·········· 

i " ikdam,, azit karilerine bugün yeni 
bir tefrika takdim ediyor 

v~~aoce-tt italhıKDkata başıacııı 
Sene

lerden
beri de· 
dik o -
dusu 
sürüp 
giden 
ihracat 
işi, ma· 
lıim ol· 
duğu 

veçhile 
yenibri 
safha
yıı gir· 
miştir. 

Mevs
uk an 
aldığı-

lktısat vekili 
ŞAKIR BEY 

mıı. bir habere nazaran Iktısat 

vekaleti Rusya ihracat işinde yeni 

~aıroaır 

Kcı,rşı taraf 
bıı ta,.af 

- - -

bir hattı hareket ittiaazına karar 
vermiotir. Buaa- amil olan Hbep
ler meyaaında ltaz.ı tacirleri• lktı
sat vekaletine bazı iftaatta bulu
nmalarıdır. Yui meyzuhahı ta
cirler son za .. anda Ruı ihracatı
nın kendi ellerin.fen alutmaaından 
mugber olarak, huatlaa e••el ve
sika ticireti11e kimlerin yol açtı
ğını ye Ruıya ihracatı ile hiç ali
kası • olmıyanlara kimlerin ihracat 
vesikası verdirttijini lktısat veki
lctiae bildirmitlerdir. 

Bunun üz.eri11e:vek&let bu İfİn 
cvveliyatıaı kurcalamak Ye hu 
hususta tetkık;t yapmak lüzumu
nu kararlaştırmıştır. Bu suretle 
bazı ticare tmüdürlyetleri ile ticaret 
odalarındaki alikadar zentıaJfa
delerine müracaat olunacaQ"ı ıöy

lenmektedir. 

Aydunda 

Beya11name 
yapıştıranlar 

Aydından yaııhyor : Geçenler
de Aydında bazı münuebetaiz.le
rin sokaklarda hiçbir mana ifade 
etmiyen ve bazı mahalli yüksek 
memurları tahkir eden beyanna
meler astıklarını yaımıt ve ~u 
mesele ile alakadar olmak üz.ere 

Aydında evrak murakkipliği yapan 
Niyaıi efendi namında bir tahs 

ile polislikten matrut iki kiti
nin tevkif edilditini ilive etmittir. 

Bu 1&çma beyuıname mes
elesi Cuma gecesi ıea• tekerrür 
etmit ve AydınıD muhtelif sokak
larına Vali Hüsnü beyin fabıını 
tahkir ve tethir eder mahiyette 

çirkin yazılarla dolu yirmi otuz 
kadar kağıt aaılmıtbr. 

Beyannamelerin gerek yazılan 
ve gerek ifadeleri enelkltcrine ta-

mamile m6tabehet arz.etmektedir. 
Bu nokta Niyazi ile arkadatlannın 
ya bu çirkin hadiHdc masum ol
dukları ve yahut ta hariçte daha 
bir takım . ellere malik olduklan 
rivayetini tevlit etmittir. 

Zabıta, sahiplerinin ahliksıı.Iı
tından başka bir feye delalet et
miye n bu kitıtları kimilen top
lamış ve mesele etrafında ehem-

miyetle tahkikata batlamıttır. 
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Nasıl soyarlar? Bir ınıısevi ta.
cir keııdiııi astı l 

Sof.yadaki 
gibı bir hal 
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Tavcılar 
1 l{ on solosu n Liyonda bir 

- J 
" Dayınız geliyor! Dayımız 

geliyor! .. 
Bu ses kuytu bir köşede bu

lunan sabıkalı bir tavcının sesidir. 
Bu sesi duyan diğer arkadaş

... ları birer birer ayrılır ve yollarına 
devam ederler ... 

Yazacağımız soygunculuk seri
sinin ilk numarasını işte bunlar 
teşkil ediyorlar. 

Tavcılık, bu soygunculukların 

en kolayı olmakla beraber, bir ne
vi de usta kuyumcululctur. 

Tavucıların en eskisi ve bu iş
le tamam 37 senedir uğraşan Şerif, 
başının kenarlarında her nasılsa 

takılı kalan döı t beş tel saçını 

okşıyarak bana anlattı: 
- "Ah beyim, bu işten 37 se

nedir elime geçen parayı biriktir
miş olsaydım, Beyoğlunda iki üç 
aparbman alırdım. 

Fakat haydan i'elen huya gi
diyor. Şimdi artık bizim yetiştir

diklerimiz bize meydan okuyor.,, 
Tavcılar arasında " doktor,, 

diye anılan bu üstadın !? verdiği 
izahata nazaran tavcılığın ne demek 
olduğu tamamen şöyle anlaşılıyor. 

Tavcılar laakal dört, beş kişi 
olarak çalışırlar. 

Evvela bunlardan biri elinde 
bulundurduğu saati ve yahut küpe 
veya yüzüğü veya diğer her hangi 
bir mücevheri kenar semtlerde 
satılığa çıkarır ve teneke ve ya
hut diğer adi bir meddeden ibaret 
olan bu mücevheri kıymetli bir 
eşya imiş gibi gelen geçene gös
termeğe başlar. 

Siz de bir gün sokakta böyle 
bir şey satan kadına ve yahut 
bir erkeğe rastgelir de satılan 

şeye talip olur ve bunu da satın 

t•iyaukonun 
ıuiirakabesi 

Türk Tayyare cemiyeti Piyan
ko müdürlüğünde iş Bankası kon
trolörü Ali Namık B. umumi mer-
kez reisliğine şu raporu vermiş

tir: 
"Murakabesine memur oldu

ğum tayyare pivanko müdürlüğü-
nün vezne, umuru hesabiye ve 
muamelab umumiyesini her gün 
daimi surette bütün teferruatile 
tetkik ve murakabe etmekteyim. 

Çok yüksek ve çok muhterem 
tayyare cemiyetinin mühim bir 
varidat membaı olan piyanko mü
dürlüğünün gerek umuru hesa
biyesinden ve gerekse muamelatı 
umumiyesinde gördüğüm intizam 
ve mükemmeliyet ve piyankoya 
iştirak edenlerin haklannın siya-
neti hususunda tatbik edilen ka
vait ve usullerin takdir ve ifti
hara şayan olduğunu ve bu mües
seseyi maliyenin muhterem tay
yare cemiyetine çok feyizli neti
celer vereceği ümidinde bulundu
ğumu hürmetlerimle arzeylerim 
efendim. 

JJakkallar arasında 
Bakkrıllar cemiyeti kooperati

finin ayni zamanda azasına ucuz 
müskirat tevzi etmek istemesi 
bakkallar kooperatifile müskirat 
amillerinden bazılarının arasını 
açmıştır. Buna sebep ortada bir 
takım menfaat oyunlarının dön
mekte olmasıdır. 

almak niyetinde bulunarak pazarlığa 
girişirseniz, pazarhğin hararetli bir 1 
zamanında yanınıza iki kişi da
ha sokulur ve onlar da pazarlığa 
girişirler siz üç verirseniz, onlar 
birer birer arttırırlar ve siz de bu 
satılan malın kıymetli bir meta
oldugunu zannederek, onu almak 
isterseniz ve tabii arttırırsınız! .. 

Bu esnada sonradan beliren 
müşterilerden birile mücevheri sa
tan adam arasında küçük bir ağız 
kavgası olur: 

- "Canım anladık, tabii sen de 
bunu, muhtaçlığından satıyorsun! 

Fakat benim faz]a param yok! is
tersen bir yere kadar gidelim de 
orada parayı vereyiml11 

Bu sözlere karşısında satıcı 

kendini ağıra alır ve peşin par;ıı 
var">a vereceğini söyler. 

İşte bu aralık her nasılsa gö
zünüzün tuttuğu küpeyi veya yü
züğü oldukça ucuz ele geçirmek 
arzusunda bulunduğunu:tdan diğer 

müşterilere inat bir iki lira daha 
fazla para vererek onu alır 

ve bir kelepir elde etiğinizden do
layı memnun evinizin yolunu tu
tarsınız. 

Bu esnada sözüm ona müşte
rilerle güya muhtaç satıcı bir 
köşeye çekilerek aldırdıkları pa· 
rayı paylaşırlar ve beş on kuruş
luk adi bir eşyadan doğan bu 
liraların zevkini sürmek üzere 
toplu bir halde ilerlerlerken uzak
tan bir polis görürlerse: 

- Dayınız gelıyor!.. Dayınız 

ğeliyor!.. diye sesler çıkar ve her 
biri - işlerini görmüş adamlar is
tirahatile - bir tarafa çekilip gi-
derler. M. R. 

1} urm Zurj~·ılık mm/il(• mulıı· 
ola11 serrı•t/ 

1 Akvaııı ıııeclisi ne 
zaınaıı açılıyor 

Paris, 8 (A. A] - Hükumetler 
akvam cemiyeti meclisinin içtima 
tarihi hal:kında mükalemeye de
vam etmektedir. Meclisin Londra
da toplanmıyacağı ve lngiltere 
hükumetinin muvafakat gösterme
mesinden dolayı bahri konferan
sın toplanması için evvelce tayin 
edilen tarihin değ'iştirilmiyeceği 

hemen hemen muhakkak görül
mektedir. 

Akvam cemiyeti umumi katip
Jığı konferansın kanunusaninin 
13 ü ile 20 isi arasında toplanması 
hususunun kararlaştırılmasını M. 
Hendersondan rica etmiştir. içti
ma tarihi olarak 13 kanunusani 
İ!1tihap edildiği takdirde M. Hen
dersonun Akvam cemiyeti mecli-
sininde hazır bulunacağı aksi 
takdirde meclis müzakeratın<la 
lngiltereyi hariciye müsteşarının 

temsıl edeceği söylt:mektedir. 

Atina borsasında 
Atina, 3 [A.A.] - Hükumet, 

altı ay müddetle borsada vadeli 
muameleler icrasını menetmiştir. 

Yun~ planı 
Paris, 2 [A.AJ - Yung planı

nın tatbikına müteallik nihai pro
tokola dercedılecek maddeleri 
kaleme almağa memur hukukti
naslar komitesi kanunuevvelin 
onunda Bürükselde toplanacaktır. 

x 
Yeşil yurt refikimizden: 
Koza hanında kozacılık yap

makta olan müsevi isak Baroh 
efendi dün öğle vakti Koza hanın
daki yazıhanesinde kendisini iple 
asarak intihar etmiştir. 

Son dakikaya kadar soğuk 
kanlılığını muhafaza eden mün
tehir çeket yelek kıravatının 
güzelce çıkarmış ve kendisini 
üzerine cüzdanını koyarak dıvarda 
terazi asmak üzere bulunan uzun
ca bir demire ipi geçirmiş ve bo
ynuna takmak suretile intihar et
miştir. Tam ölüm sırasında bir 
kadın para almak için yazıhaneye 
girmiş ve isak efendinin asılı ol
duğnu görünce feryada başlamış 

ve etraftan yetişilerak ipten 
çüzülüp yere yatırılmış, hemen 

o civarda bulunan doktor Mehmet 
Ali bey çağırılarak teneffüsü sınai 
yapılmışsa da zavallı ölümden kur
tulamamıştır. 

Müntehir elile bir mektup yazıp 
cüzdanının kolay görünebilecek 
yerine koymuş ve içinde ailesine 
bazı şeyler yazmakla beraber bor
cunun çokluğu ve bu borçlarını 
ödiyemiyeceginden müteessifen in
tihar ettiğini söyliyor ve borçları
nın ailesi ve çocuklan tarafından 

çalışılarak ödenmesini de ilave 
ediyor. Cüzdaninda bulunan 300 
lirRlık bir bono ile 20 lira kadar 
para zuhur etmiştir. 

Vasiyetnamesinde cüzdanındaki 
paranın alacakluarına verilmesinide 
zikretmiştir. 

* Evvelki gün hapishanede bı. 
çak ve sürahi kavgası olmuş biri 
hafif, diğeri ağır surette yaralan
mıştır. 

Kavga katilden mahkum peh
livan nalbant oğlu İbrahim ile 
leblebicinin katili şekerci İbrahim 

arasında cereyan etmiştir. Kumar 
yüzünden çıkan vak'a şöyle olm
uştur: 

Aralarında zuhur eden bir 
münazaada nalbandın İbrahim bı
çakla şekerci İbrahiıni boğazından 
yaralar. 

Şekerci dahi üzerinden biraz 
vakit geçtikten sonra eline bir 

sürahi alarak ansızın nalbant fb
rahimin bulunduğu odaya gelir. 

Ve odaya girer girmez elindeki 
sürahiyi var kuvetile nalbant lbra
himin yuzune indirir. Sürahinin 
şiddetle gelmesi ve kırılan cam
ların tesirile nalbant lbrahimin 
yüzü çok feci bir hal alır. Nalba-

nt lbrahimin yarası ağır olup has. 
taneye yatırılmıttır. Şekerci lbra
himin yarası hafiftir. · 

'l"'iirk ocağında 

koııf<!raııs 
Türk ocağından: Kanunuevvelin 

beşinci perşembe günü akşamı saat 
yirmi birde kimyager Mehmet Ali 
beyefendi tarafından kağıdın sureti 
imali ve tarihçesi hakkında pro
jeksiyonlu konferans vereceklerdir. 
Bu konferansı müteakıp Dukas 
Varn~y, Sarasat, Gune'nin münta
hap parçaları çalınacaktır. Bu kon
ferans ve konserden herkes istifade 
edebilir. 

x 

Aydın Belediyesinin bir hal 
yaptırmak niyetinde olan Belediye 
fen heyetinden bir zatın Sofyaya 
göndermişti. Sofyada inşa edilen 
hal binası çok mükemmeldir. 
Kadastro fen heyeti müdürü 
Halit Ziya bey bir müddet 

' evvel Sofyaya gittiği zaman inşa 
edilen halı görmüş ve çok beğen
miştir. 

Avdetinde Aydına gittiği zaman 
Aydın belediyesinin bir bir hal inşa 
ettirmek niyetinde olduğunu işi-

tince Sofyadainşa idil en halın bir defa 
görülmesinı ve ondan sonra inşa
ata başlamasını tavsiye etmiştir. 

Halit Ziya bey, Sofyadaki ha
lın şimdiye kadar Avrupanın bir 
çok şehirlerinde inşa edilen hal
lerin en gözeli olduğunu da ilave 
etmiştir. 

Aydın belediye reisi Ahmet 
Emin bey Halit Ziya beyin bu 
tavsiyesi üzerine fen heyetinden 
irfan beyin Sofyaya giderek bu 
halı görmesini tasvip etmiş ve mu
maileyh te Sofyaya giderek halı 
görmüş, projelerini tanzim etmiş
tir. 

İrfan bey de hali çok behen
miştir. Aydın belediyesi de Sofya 
da yapılan hal biçiminde bir hal 
inşasına çalışacaktır. 

İzmir belediyesi de bir hal 
yaptırmak niyetinde olduğu ıçın 

bundan istifade etmesi muhtemel
dir. 

l
r I-f:alk:ı:rı : 

c.iecligi ! ) 
~ ----- ----~. / 

l\ia alfalı nıiivezzie! 
Geçen, 29 teşrinisani 929 cuma 

günü akşam .saat 23te Kasım paşa
da vefateden kayın biraderim Deniz 
Mubayaat KomEiyonu Reisi Ah- 1 
met Naim beyin vukuu vefatını ay
nı saatte Kasımpaşa telgrafanesin
den ve ailem tarafından ihbar ve 
ıerian gelmekligimi mutazammın 

olup müvczziin otomobil ücreti dahi 
pos•aya tevdi edilerek keşide edir 
len telgraf Gebze Postanesine sa
at 2 de iblag edilmiş oldugu hal
de müvezzi tarafındn telgraf an. 
cak ertesi günü 30 teşrinisani 929 
asal 3-30 da alındığı saat yazıl
mayarak tarafıma getirilmiş ve 
bu suretle altı, altı buçuk saat 
telgrafnamenin postahanede bilii 
Juı.um bekletilmesi yüzünden sa
bah 6-30 dn hareket eden ilk po
sta tirenine yetişemediğim cHıatle 
kardeşime olan ihtraınat ve vaza
ifimi ifa edemedim. 

Gebze posta müdiri b~yfendiden 
teahurrun espabı sorulduğu zaman 
gece posta sevkedemiyeeegini 
söyledi. Şu cevabı garip karşısın

da icap aden muamelenin ifasına 

merdinin nazarı dikkatini celbe 
muhterem gazetenizi tavasut eyle
rim efendim. 

Gebze Eskihisar 
Çimento fabrikası 

baş çarkcısı 
Halil 

Çinde vaziyet 
Paris, 2 [A.A]- Hükumet Mos

kova ve Nankin mümessillerini, 
Sovyet ve Nankin hükumetlerine 
bir nota tevdiine memur etmiştir. 
Bu notada iki hiikumetin de Paris 
misakını kabul etmek suretile gi-
rişmiş oldukları taahhütler hatır-

Bukadar muhteşem bir hayat- latılmakta, Fransa hükumetinin 

1 ziyareti 
x 

lzmir, 3 (A.AJ - Amerika ko
nsolosu düıı ticaret odasını ziya
ret ederek rekolteler ve iktısadi 

vaziyet hakkında malumat almış

tır. -
Kısa ü1lo·rlı/"lar M . 

·:·:· Londra, 2 - [A.A.] - Dün 
gece burada bir zelzele olmuşture 

* Bükreş, 2 [ A. A ] - Cihan 
darülfünunları talebe kongresi 
Krayova da açılmıştır. Kongreye 
Çekoslovak ve Yugoslav talebe 
murahhasları da iştirak etmiştir. 

Hiç bir hadise vuku bulmamıştır. 

* Atina, 2 (A.A] - Darülfü
nun muvakkaten kapatılması hak
kındaki karar gelecek pazartesi 
gününe kadar temdit edilmiştir. 

* Beyrut, 3, [A. AJ - Lubnan 
reisicumhuru, M. Poincare ye bir 
tdgrat çekerek nekahet devresini 
Luhhanda geçirmeğe davet et
miştir. 

* Berlin , 3 [ A.A ) - Alman 
hükümetinin sene sonunda ifa 
edeceği taahhütler hakkında bü
yük bankalarla müzakerata giriş
mesinin mühtemel olduğu söylen
mektedir. 

* Pari:s, 3 (A.AJ - Mareşal 
Franchet Despereye, Sorbon da
rülfünunında Fransız - Yugoslav 
muhadenetini tes'it için yapılan 

bir nümayişe riyaset etmiştir. 
* Roma. 3 [ A. A ] - İtalya , 

kralının Papayı 5K.Evvelde ziyaret 
edeceği rivayet olunuyor. 

* Brüksel, 3 - M. Jaspar ka
bin !nin teşkilini kabul etmiştir. 

x 

A ,,~un kanıarasnula 
Londra, 2 [A.A] - Avam ka

marsısında işsizliğe karşı sigorta 
layıhasının müzakeresi esnasında 

nazara çarpan en mühim cihet 
amele fırkası müfrit azasından M. 
Frockway tarafından verilen bir 
tadil takriri olmuştur. Bu takrirde 
yeni tazminat haremlerinin Şubat 
bidayetinde değil, fakat gelecek 
martın 13 ünde tatbikına başlan

ması teklif edilmektedir. Mesai 
nazırı bu tadil teklifine muhalefet 
etmiş ve bu takrir kabul edildiği 
takdirde 250 bin lngiliz lirası 

fazla masraf ihtiyar edilmesi lazım 
geleceğini söylemiştir. Amele flr
kasının teşkil ett:ği ilk kabinede 
sıhhiye nezaretinde bylunmuş olan 
M. Wheatey bu tadile taraftar ol
duğunu söylemiş ve amele fırka- , 
sını intihabat münascbetile işsiz
lere verdiği sözlerde durmamakla 
ittiham etmiştir. Amele fırkasının 

sol cenahına mensup birkaç hatip 
daha aynı tarzda lisan kullanmış-
lardır. Nihayet, tadil teklifi 33 mu
halif reye karşı 222 rey ile redde-
dilmiştir. Muhafazakarlar ile Libe
raHar amele fırkası azası ara
sında muhalefet mevkiinde bulu
nanların miktannı anlamak için 
müstenkif kalmışlardır. 

Ilayti reisi ciiıuhurıı 
Port - au - Prince, 2 \A. A] -

Hayti cümhuriyeti reisi M. Bobo 
ölmüştür. 

gırev 
x 

Liyon. 3 [A.A] - Ali mektep-
ler teJebesinden 400 kişi talebe 
cemiyetlerine mahsus binaların 

kendilerinden geri alınmasını isti
yen belediye idaresi aleyhinde bir 
nümayiş yapmışlardır. Nümayişci

ler sokaklarda ve cadıielerde mü
rur ve uburu muvakkaten dur
durmuştur. Zabıta amelenin de 
muzaheretile müdahale etmiş, ta
lebeden 3 kişi yaralanmıştır 3 ki
şi tevkif olunmuştur. 

llendersoıı~ı; bir nutku 
Londra, 2 (A.A) - Avam ka

marasında M. Henderson hariçez
memleket imtiyazlarının ilğa edil
miş olmasının bu imtiyazların or
tadan kaldırılması hakkında hüku
metin girişmeğe hazır bulunduğu 

müzakerelerin muvaffakiyetle ne
ticelenmesine manı olmıyacağının 

Çin hükumetine bildirildiğini be
yan etmiştir. 

M. Mac Donald, sorulan bir 
süale verdiği bevapta bahri kon· 
ferans programına yalnız bir madde 
konulduğunu bunun da hükumet
lerce kabul edilmiş kuvvetler esa
sına müsteniden harp gemilerinin 
tahdit veya tenkisi hususunda an
laşmak için en muvafık çarenin 
aranmasından ibaret olduğunu 
söylemiştir. 

M. Henderson, Amerikanın te
şebbüsü üzerine Çin ve Ruıya hü
kumetleri nezdinde büyük devlet
ler tarafından müşterek teşebbüs
lerde bulunulduiunu ve bu hüku
metlerin kellog mısakı mucibince 
girişmiş oldukları taahhütlere na
zarı dikkatleri celbedildiğini te
min etmiştir. lngiltere ve Amerika 
hükumetleri yarın matbuat vaaı
tasile müşterek bir beyanname 
neşri için anlaşmışlardır. M. Hen· 
derson Sovyet hükümetinin 
müzakerata girişmek için dermi
yan ettikleri şartlar Mukten hü
kumetince kabul edildikten sonra 

l Mançuride bir mütareke akdedile
ceğini zannettirecek kuvvetli se
bepler mevcut olduğunu ilave et
miştir 

::\1aıışta fırtına 
Londra, 2 (A. A] - Bu akşam 

Manş denizinde şiddetli hir fırtına 
hüküm sürmüştür. Rüz~ar saatte 
100 kilometre süratle esmiştir. 

Berri Avrupaya sefer yapan posta 
vapurları bu seferlerini pek büyük 
müşkülatla yapabilmişler ve uğrı· 
yacakları limanlara büyük bir te
ahhurla gelebilmişlerdir: Bir Alman 
ve bir Felemenk tayyaresi Lymnc
de karaya inmeğe mecbur ol
muştur. 

Satılık den1ir kapı 
Elli çift demir kapı ... a tılıktır. 

Her drpoyıı elverişlidir. Talip
lerin Fatih poli merkeıi ittisa· 
Jiıı<le yıkı<'ı Hamza adre;,İ ne mü· 
rncaatları. 

l: arnı ak~am 

.A1<ıjik si1ıe1nasıııd<ı 
tan sonra, böyle feci bir neticeye şarki Çin şimendiferleri meselesi-
ancak şairler ağladı. nin ortaya çıkmasından sonra Çin-

Yalnız şunu anlıyoruz ki, po- Rusya münasebatı üzerinde tesir 
litika kanunu, umumi kaidelere yapmış olan vekayii endişe ile ta-Mari Antuanet 

Solnay Yansi ve Olah Sandor Matar çingane orkestrasının 
ahenkleri arasında şimdiye kadar ekranda görülmemiş 
ve en eğlenceli eser. 

Macar sevdası 
"Hanrl 

"Adiyö, benim iyi ve şefkatli 
hemşirem. Bilmemki bu mektubum 
elinize geçer mi? 

" Sizi ve zavallı yavrulanmı 
bütün kalbimle kucaklanm. 

"Yarabbi, onları ebt:diysn terk
etmek ne güç şey •• 

"Adiyöl Adiyö! 
Mari-Antuanet,, 

Madam Elizabet bu mektubu 
alamadı ve kıraliçenin akibetinden 
uzun zaman malumat alamadı. 

Bu mektup çok sonradan mu
cizevi bir tesadüfle, Fuhye - Ten
vil tarafından Robespiyerin evra
kı arasında bulunmuştur. 

Sabah saat ona doğru, cellat 
Samson mahpusa geldi. 

Mari - Antuanete idam kararı 
tekrar okundu. 

Cellat evvela kadının ellerini 
bağladı, sonra, gençliğinde o ka
dar gurur duyduğu saçlarını kesti. 

Mari '- Antuanet, bileklerini son 
derece sıkan ipin verdıği maddi 
ıstırapla. arkasını hapishanenin 
duvarına dayadı. Bir zamanlar al
kışlarla, maha bbetle karşılanan 
Fransa kıraliçesi şimdi ölümü be-

uymıyan bir kanundur. 
Robert,, iktidar mevkii, bir opera balo- kip ettiği bbeyan edilmektedir. 

Bundan aşka temmuzun 19 un-
Çingiine kıruh 

T · • ı· ı k auna gitmek, bir firavin e""fonce-
eşrınıevve 10 so u sabahı d l k 6 da yapılan bir te•ebbu-s te derhatır · · d hk • · · sine a ma değildir. Bu mevki Y 

ıçın e ma umu gıyotıne götüre- · · h 1 b 1 k ettirilmektedir. 

filimini takdim edecektir. 
~lümcsısillt·ri: \t•r:ı Molinovskova ve Ernest Verres Ma· 

t·or c;ingfınc orkestrası lıerı:iin sual 16,30 ve ~ 8,:rn matine
inil•} ht·r akşam saat 2 ı,:ıo du s•n arcde. u•ra) ı alıcnk 

cek yük arabasını getirdiler. Pa- ı çın azır anmış u unma ı tatbiki 
pas Jirar, kıraliçayı güçlükle yük kabiliyeti haiz olmak, mütema- Malum olduğu üzre bu teşebbüs 
arabasının içine soktu. Kıraliça diyen çalışmak lazımdır. neticesinde Rusya ve Çin hüku-
dedi ki: Yalınız hüsnü niyet kifayet et- metleri harbe hiç bir veçhile mü-

Fiatlarda zammi at yoktur ., 
N d b .. ı b" b mıyor. Mari - Antuanet bu halile - e en oy e ır ara a ge- racaat etmiyeceklerini kat'i surette 

t . d' · ? K 1 f t l •t · t' hiç farkında olmıyarak gayet agır ır ınız ıra ay on a gı mış ı. beyan eylemişlerdir. 
M A bir meı'uliyet der'uhte etmi• bu-

ari ntuanet, şüphesiz umu- Junuyordu. " Fransa hükumeti Nankin ve 

~················-········~,~ 
ru~~~~~~~· ~~~;;~~:·•in< f. MELEK S1NmEMASI 1 

mi ahlak telakkilerini feda etmiş Taraftarlan. vakıa on altıncı Moskova hükumetlerinin dikkatini 
değildi, fakat herkesin nazarın- "Lui11nin bu işi başaracak kabili- Paris misakına, bilhassa bu misa-
da feda etmiş gibi görünüyordu. yette olmadığını iddia ediyorlardı. kın ikinci maddesine, yeniden cel-

Saadet ve ikbal zamanlannda kıral idare edemediği için kıraliçe- b k ç· R h k eğlenceden ba•ka bir !il.ey düşün- etme te, ın ve usya ü umet-
Y Y nin idareye mecbur kaldığını söy- Ierı'nı·n muhasamata başlamak ya 

müş değildi. Hatta serzeniş eden- -
]ere bile: liyorlardı. but devam etmekten vazge~·ecek-

Fakat on üçüncü "Lui., nin de 

•

j•: A~:k~e:;~~::::;:~~:::,;t- $

1 
;;~n~:;e ~;;~:ri:~:u:: gbe;~~~;, 

$ meşhur Aleksandre Dümanın 
BROADVEY MELODİ romanından muktebes: 

Baştan başa sözlü ve şarkılı MONTE KRISTO 
t lı fı'lmı'nı'n ı·raesı·ne bı"r hafta t - Evet amma, herşeyden ev- · · d k O lerini ve ihtilafı muslihane bir su-azmı ve ıra esi yo tu. da mü- • ,,. muazzam süperfilimi ilk defa 
$ daha devam edecektir : olarak temaşakerana taktim edi-vel eğlenmek lazım! derdi. tereddit ve kararsız bir kıraldı. rette halledeceklerini ümit eyle-

Evet, eğlenmek bir cinayet de- Fakat Rişliyö gibi bir adamı ya- mektedir. •••••••••••••••••-••••-- lecektir. 

ld . F k d b 1 d h J> ı <: i K ta~ uı llı ınulıkrınesınd ı•ıı : Bt" 
ğı ır. a at uhdeye düşen iş te- nın a u un urmak ünerini bilmişti. Moskova, 3 [A.AJ _ Rusların J ı 

. edı'ld'kt b h k On altıncı " Lui '' nin de Rişlı'- şik t a ,tn \lu radi)c nııılıalle•ırıın ıa· 
mın ı en sonra una a Mançurideki işgal hareketleri es- d '" J '' h d k" · kazanmak lazımdır. yösü belki Türgo ve Malerptir, ) ır sokağın ıı -~o. " aıw c ~ ·ııı ı k en 

Halbuki Mari-Antuant ancak denilebilir. Halbuki bu iki nazır nasında beyaz Rus muhafızlardan \ cfot eden ını s'ucl İ)C l\nws. ıun ilişnr: 
k 1 l k M • A t t' h 't · d 320 k' · · · Jd ki Ç't d kııriye-:i alıalısiııdt>n muslu o11ııllnrındnn zev i e a a adar bir kadın gibi arı- n uane ın oşuna gı mıyor u, ışıyı esır a ı ag ı a an r. 

M · A · k J 1 Apclühn lı ı t o"lu Hiı f'}İ ll cfcııdilıen görünmüyordu. arı - ntuanetin usur arını bildiriliyor. r. 
•t• f d k h k'k t h- t d ı· alacııh l ı \t' lıor,.lııların tarihi ilandan 

Halk ıstırap içinde idi. Fakat ı ıra e ere ' a 1 a e urme e e ım. Tokyo, 3 [A.A] - Amerikanın " 
Kıraliçe fena ve zalim bir iı ibarl'n b"r n} zarfında murncaatla tcre-

Mari Antuanet böyle bir ıstırabı kadın değildi • Fakat hafifti , Çin ve Sovyet hükumetleri nez- kc dü)uıl dt'fı crirw ka) i tlı~ri \ e miıtc· 
tatmış değildi· Müsamahası, na- becerikıizdi, tedbirsizdi. Çok ıs- dindeki siyasi teşebbüslerini Ja- ı veffn) a iddin) i \crıı et cdcııhr dahi 
muskarlığı, hiffeti, zekası, ca- tıraıı çekti, çok ağladı, lakin hata- ponyanın terviç ve teyit etmek tıırihi ilandan itilıııreıı uç n~ 1ıırfınd11 

Mümessilleri: Jan Anjelo, Lil 
Dagover, Bernard Göçke ve, 
Gaııton Modo. 
Yerlerin evvelden tedariki rica 
olunur. Her programa ilaveten: 
Her akşam meşhur Breı.ilyah 

şantöz ROZIT A BARIOS 
ile dört kitaristi KASTRO 

Fiatlarda zammiyat yoktur. Ayri
ca SPOR ve GENÇLiK serisinin 
üçüncü ıeneıinin birinci filmi 

kliyordu. 
zibesi hep kolay bir hayatın için- larının cezasını ekti. niyetinde olmadığı resmen haber cuakı ınu lıeteleriylr hırlıkte ıualıke· 
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fında lfo} oğlu 2362 
:;iulıt• Aranta~ı: l\le,.·adeı 1 an• alıındl' 

lstaııbul 2i4fl 

11-22 Kauunuevvel: Kadın
lara 

14 -12 Kanunuevvel S29: 
Erkeklere. 

Türkiye seyrisefain idare si 
mütekaidin, Eytam ve Erami
linin T. sani 929 maaşları ba
lada muharrer günlerde veri

lecektir. 
K~restt=- tiic(•aranına 

adet 
Çıralı f ahrikn kütiık lO 8-30-30 

Hat•I 100 4-26-06 
Bt•yaz • Kütuk l O 6<-~0-30 

Talı tası l 00 4-28·0~ 
• 200 4-29.02 

Karnn~aç lıatılı 10 ıl-40-10 
'\ ııkarda miktar ı•l)at \C ı·in

si rnzılı kere teler mıı~taı:'den 
alınacaktır. \ermek ı:-ti) Pııleriıı 
5 kanuııue\, eJ 929 -.anı l 5 c 
kadar fiat mektuplarını le\·nzıın 
nıııdfırlüğıırıe 'ermeleri. ilUn olu· 
nur. 

Trahzon ikinci postası 
(IZMIR) vapuru 5 ~ Kanu· 

nuevvel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gid
ecek ve Of, Sürmene Trabzon, 
Polathane, Gireson,Ordu Fat
sa, Samsun, Sinop, Ineboluya 
uğrayarak gelecektir. 

-
İzmir Sür'at Postası 

(GÜLCEMAL) vapuru 6 Kanu' 
nuevvel Cuma 14,30da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar-
t esı sabahı lzmire gider.ek ve 
Pazar 14,30 da İzmirden ha
reketle pazartesi sabahı gde
cektir. 

Vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. -

- - - elıreınancti ilan:h.' 
Şehremanetin<len: Emanet 

kamyonları i~in lüzumu olon 
3628 kilo gres kapalı zarfla 
müııaka .. aya I..onmu;;-tur. Ta
liplerin şartname almak için 
lıer giiıı levazım müdürlüğü

ne gelmeleri, teklif mektup
larını da ihale giinii olan 
24 kil. E. 929 ~alı glinii sa
at on be~e kadar mezkur 
müdürlüğe vermeleri. 

Şehrcmanetinden: Emanrt 
~of1..ırlerine )Bptırılacak 17 ta
kım elbi~e aı:ık münaka::-a)a 
kcı nıu~tur. Taliplerin :.art
naınC) i gbı mek için Lcr giiıı 
ınünaka:.a}a girmek için iha
le günü olan 25 ka. E. 929 
Çarşamba günü levazım mü
dürlüğüne ~elmeleri. 

ehremaııetine men-... 
sup Miitekaidiıı v 
Eytanı Eı·an1ilin 
riııci kanını 929 i)a şu-

bat 930 üç aylık 
nıaaşları 

1 - Şehremanetine men
sup mütekaidin ve Eytam ve 
Eramilin birinci kanun 929ila 
Şubat 930 maaşları aşağıda 
yazılı günlerde ait oldukları 
dairelerde tevzi edilecektir. 

2 - Maaş sahipleıinin tat· 
bik mühür ve cüzdanlarile mü
racaat eylemeleri iian olunur. 

Beyoğlu 

7 kanunuevvel 929 cumartesi 
8 " ., ,, Pazar 
9 ,, ., ., Pazartesi 

Beyazıt 

10 ,, ,, 
" 

Sah 

11 " 
,, " 

Çarşamba 

12 " " " 
Perşembe 

Üsküdar 

1 ;~ 
,, 

" 
,, Cumarteıj 

" 
,, " 

Pazar 
16 

" " " 
Pazartesi 

• • • 

f:>ıy:ı"a~:ı \' ıkıılı .111. lıiı· 111111111 ı.ıcç
ıııış old ııgıı lı:ı lık fıprJ,esi ıı lııı vc

siııi uyııııdıl'llıış olııp gıııııll'ıı gııııc 
yıızlcrı·t• pcrt•sli~kıır kıı111ııııı:ıld11dır. 

Bıı na lı:ıy n•l el ııwyi ıı izi Hıı a ı ıı lıa 
Bııkk :ır:ılıasıııııı ııııaliııdl· l'ldc t'

dilıııi~ olan :ı!.i scııı'lıl; kcr ıılıt'\ t' is
liııudrıı yeııi hir ,,•kılık nı:· ııd:ı 
1-lt'lırilıııiş hir t•sı•ı dir. Yııl,,t·k 1,ıılıilı
yt>I lınssalıırilt• Bııı<"k :ı\.11 ıııılıı hır 
mnkiıııı olrın Mıırl.ı·I ııralı-1-.1 kcıı
dirıc yeni lırıs lıiı ~ıılı.-.ı.'"'•' ııı:ılıklır. 

• ln-ı.:1111 lıııyrctc dııl/tırt•ıı k.ılııll\ ı'I, 
çeviklik, yokıı.ş lıı ıııııııııı:ık lı:ıs ... ;dıı
rı ve kııllanışlılıgı sa\ ı•sııııl<' c•:ı ka
labalık ,,.c giı\· yollanİa lıılt· hıı nnı
lıayı gayet kolaylıklıı iılan· ('tfrlıi
lirsiniı. 

D<irt tckerlt•k ıızt·riııl' ıııt•vzıı fıl'ıı
lt·ri dıılıildcrı ı ıı lıis:ıtlı ,.,. ol oııı:ı ı ık 
ayııl'lıdır. J>edıı!a ııfıtk lıir ıazvık. 
nrabııyı hir ııııdıı, sl'ssi1. n• gınrİı...ız 
ılıırdıırııı . 

llııick :ıı·t•ıılıısııııı rıııırm·a:ıı edip 
S11.111 iı;iıı lıiı lcl'l'ıılıt· gı•zııııi ... i t('r
lıp l'lııı<'lcnııı lıılcp t•ılıııiz. (;l'll<'ral 
~lolors gııı aıılısı lınl,kıııılıı kt•rıdilt•
rıııılcıı ızıılıal i ... IC\'ıııı1. ... 

ili 'l<,,1\- ~f.\111\ET ( \l ,\H~>l ı-: · ı l'I·:) 
<~E El<AI. MOTORS MAı\11 l.ATI 

Umum Turkıye Acenlası : 

Buick nıühendisleri tarafından İnıal e- O l'<J .\IOBll. TIC,\RETİ T. A. S . 
O. T. 1 A. Ş. • 

"" - • .. BeHı~lıt l.tıldıil Cnddesı !'\o, ·ı39 
1 rl~I B O ı.'Still dilen Buick'ten biraz küçük olan· l\tarket o

lonıobili, yüksek hassaların hepsini kendinde 

mczcetnıiştir: zarif harici O"örünüs rahat-,._. . ' 
lık, rakibsiz kabiliyet 

) Yağmurlu zamanlarda • 
Ve hatta fırtınalı havalarda, pasajlara veya 
balkonların altına sığınmağa lüzum yoktur. 
Ziira: 
Eıı birinci nıalzeıne ile inıal ol
unmuş ve ~1 utlon astarile enı 
permeablize bir lı ale gelıniş ga
yet nıodreıı ve kusursuz hi 
biçimde 

EKSELSIOR 
Pardesüsünü 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 
UCUZ-PRA TK-ŞIK 

Bilumum levazımatı iksaiyenizi yalnız Gala
tada Karaköyde poğaçncı fırını ittisalindeki 

muhallebicinin üstünde 

EKSELSIOR 
Büyük elbise mağaza

sın tedarik ediiz.ı 
Kadın - erkek ve çocuklara malısus kostüın, ı)alto par
desüveııııışamhaların en nıünte11:ap çeşitlerimevcı1ttur. 

~ T ediyatta teshilat ~-
( ~tanlıul 2 nci tir.an·t rııahlı.eme~iııılPn: 

ı\luekkili Paskal Orrıi elt>ııdiniıı 
8 • Temmuz • 92<; tarihli \C 8 - J'eş
riııisnııi • 929 tarihinde tedi)cs i meşrut 
l\:nınıirci Alı Hiuı efoııcli zımmetinde 
305 lirayı Hırki \C 75 kuru;: nlacağıııı 
ıııübeyyiıı hir kıt'a emre muharrer c· 
nedini ınüekkıli 1ayi C}lenıi~ olduğun· 
dan nıezkfır senedin iptali ve kimin 
yedinde zuhur ~der~e h:d~li. nıeıkunı: 
tediye ctmemesı ve sahıhı ımza olan 
Knzınirci Ali:Hiw elenı!İ)C tahrirı•n ih
tar olunmasına karar iıtihazı talehile 
a\'ukat Arıııanak ::5arıyan efendi tarafın· 
daıı:'"ıniid<lcnlcyh:; Kazmirci Ali Hiza 
dııııdi ale)hiıw ikame C) !ediği dıl\ anın 
reryarı reden jmulıakemesiııdc ticaret 
knııunnnun 638 nci ma<ldesiniıı ikinci 
iiçiiııcii fıknısı mucibince mezkur sene· 
din 45 giııı zariında mahkemeye iLraı~ 
ırı"~Tı;i-iii \ eihrazediımecliği halde işbu 
müddetin Jıitaııımda scnedııı iptaline 
lı.nrnr verileceği; lıusıı~unun üç defa 
ilanıııa karar \<'rildiğinden im) fİ\ et 

li~iıncii defa olarak illin olunur. 

1 
B t~).<.lğlu sulh ii~iiııt•li il uk uk llakim.-ı Z ayi - Biiyiik adadan saat SL•kizd~ 

lıgıııdeıı: ~laılaııı 'De~pinanın müıl- lıarckrl eden vapuruuda bu pa1.artesı 
deiıılc'ilı Ali I'k}ıer .,r, d' • 1, ı.·· sabahı ııııııtmıış olduğum muha:>clıe rlef· • , ...ıcn ı \t ara•"uvn t ı · · · .. k .. ~ •· 1 1 · . • t:'r erıını t;etıreııe evı mu · caıat Yercceb'llll. 
a ı'yh erıııe ıknnıc C) ]ediği istik ak <lıl\ 8· J,.tanbul Katırcı oğlu hım 50 illi· 

sın_ın cer}nıı eden malıkcıncsinde müd- ınara. Holıerto Benbasat 
<lcıaleyhlcrden Tata\ lada Hıri~to soka-
ğında No. 15 hanede ikamet eden p8 . 

5 raşküvnııın ikuıneigillıı meçhul olduğun- 00 model makine 
dan hakkında nınkaddcma ilanen teb- 114 muayene 
ligat icra edilmiş \.e ) C\ m muhakt>ıne· 
de ishatı 'ılcut etmemi~ olduğuııdan 
ğat,kııııla miittahaz gı}ap kararıııın nıüd· 

dci)e iddia~ını nıii pet şulıut ikame ve 
i timal ettirmiş oldu~undan bahi:ıle mu· 
aınelei olnrak lıir ıııah müddetle nyni 
ebepteıı dola) ı ilüııcn tebliği teLli~ kıı· 

_rargir 0!11111~ ve yevm ıııulıa , eınedl' 
5 - 12 • 930 pcrşıııııbe giiııii sa"';t--ır 
de IA) tıı edilmış olduğundan nıııınıı.i-

Teylı Para kihanııı taril i iliinılaıı itiba
ren lıir malı }arfıoda itiraz etıncdil'ri ve 
)CVın muhakemede hi1.zat mahke~ne}ı' 
gelmediği 'e }8 lıir \ekili musaddak[ 
gôndt>rınediği takdiree müddeialeyhin 

Qiddiasını ikrRr w:lı.ahul etmiş nddolu
ıınca~ı ilôn olunur. 

Cihanşümül Gillcttc bıç:ıkbnnın 
iınAlinde bazısı ı/ıoo dC"recede 
ııylr edılen 500 model makine 
ısomal cdılmektetir. Gillette mo
ıtahdcmırundcn 9 d• 4u imil 
edilen bıçakların muaycncJcrüc 
ışıcgal ctmclctctir. Böyle fevki· 
Uda trıyhizaı ve böylcmükcı:nmcl 
usul Gıllctte bı?k)annuı raAbc
tini iilihsal etme ttir. 

Mahhilitı Vakfiye 
müdürlüğünden: 

Bidayeti ilan 4-12-929 hafta (1) Nilıayeti ilan 1-1-930 Çarüamba 
kıvmeti 

muh~mmine 
Lira Kuruş 
800 Silivri kapı haricinde Fatih mahallesinde Veli efendi 

caddesinde 4 . sekiz dönüm miktarrnda bostan 120 
40 hissesi 

240 Koca Mustafa paşa mahallesinde mektep sokağında 5 
N. 300 arşın miktarında bulunan arsanın tamamı 

19 13 Cibalide Üskübi mahallesinde ve c&ddesinde 89 N. 

500 
100 arşın fırın arsasının sekizde bir hissesi 
Üskijdarda Selami Ali efendi mahallesinde ve soka
ğında 191-193 N. ma müıtemilat fırının sülüs hissesi 

119 48 Ortaköy katolik kilisesi sokağında 43, 37 N. dükkan 
arsasının dörtte üç hissesi. 

bidayeti ilan 27,11,929 hafta 2 nihayeti ilan 25,12,929 Çarşamba 
Kıymeti muhamminesi 

Lira Kuruş 
350 Kartalda Sultan çiftliği kariyesindc ınalUmclhudut Yu

134 

1430 

240 

1000 

suf beyden mahlul üç kıt'a tarlhnın tamamı 
Çarşıyı kebirde ressam basmacılarda 77,7 t No dük
kanın 1-4 hissesi 
Fenerde Apdi Subaşı mahallesinde Balat caddesinde 
28 No 1430 arşın arsanın 1-4 hissesi 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Macar cadde
sinde 96,98 No arsanın tamamı 
Rüstempaşada papas oğlu hanı derununde üst katta 13 
No odanın tamamı 

59 52 Çarşıyı kebirde yağhkçılarda 109 Xo dükkanın 9600 
hissede 1920 hisseıi 

700 Galatada yolcu zade mahallesinde ve sokağında 53,3 
No mektepten münkalip hanenin tamamı 

Bidayeti ilan 20-11-929 hafta 3 Nihayeti ilan 18-12-929 çarfamba 
1700 Babacaferide ahi çelebi mahallesinde saiancılar 

caddesinde 284 atik 50 cedit numara ile murakkam 
fevkinde 'bir odayı müştemil bir bap kargir dükkanın 

350 

40 

537 

250 

tamamı 

14 Kınalı adada sultaniye caddesinde 2 numara ile mu 
rakkam iki l0at' a arsanın üçte bır hissesi 
Kınalı adada aziziye mahallesinde yazıcı oilu apartm-
anında kain 1600 arşın miktarında bila numaralı bir 
kıt'a arsanın 8 de 2 hiuesi 

29 Aksaray da horhorda baba Hasan alemi mahallesinde 
atik Suphi bey cedit kırk tulumba rnkağında 5 mükt:r-
rer atik ve ·25 cedit numara ile murakkam 3800 arşın 
mıktarında bir kıt'a bostan ile yine mahalli mezk.iır 
ve sokakta 5 mükerrer atik ve 25 cedit numara ıle 
murakkam 900 arım mıktarında bir kıt'a arsanın 
22 hisse itibarile 3 hisseleri 
Çarşıyı kebirde papas oğlu sokağında 11 aıik No il.e 
murakkam iki oturak kuyumcu gediğinin dörtte bır 
hissesi 

102 84 Çarşıyı kebirde Mercanda tığcılarda imam Ali han 
alt katında 17 No ile murakkam bir bap oda miilk 

165 

28 

ile gediğin 2304 hiase itibarile 576 hissesi. 
Kumkapıda çadırcı Ahmet çelebi mahallesinde çeşme 
sokağında 39 arşın miktarında 20 No ile murakkam 
bir kıt'a arsanın tamamı. 
Kumkapıda nışancı mahallesinde nışancı caddesinde 
34 arşın miktarında 26 atik 30 cedit No ile murakkam 
bir kıt'a dökkan arıaııının tamamı 

4280 40 Cağaloğlu Cezri Kasım mahallesinde Türkocağı bah· 
çesine muttasıl ve Cağaloğlu caddesinde kain valide 
sultan bena emini elhaç lbrahim efendinin 285 zira 36 
parmak terbiinde bulunan kabristan arsası. 

Bidayeti ilan 13-11-929 hafta 4 nihayeti ilan 11-12-929 çarşamba 
1600 Bakır köyünde !akız aiacında taı hın caddesinde 14 N. 

murakkam 200 arşın mıktannda 5 oda 1 sofa 1 kuyu 
'c:. sa!reye müştemil bir bap hanenin tamamı 

4866 90 Uzun şecaettin mahallesinde Fuat p aia türbesi karşısın-
da vefik hane caddesinde 608 arşın 37 parmak mıkta
rında bulunan uzun şecae ttin camii arsasının tamamı. 

1361 5 Sarıyerda Mehmet kethüda camii şerifi imamının sük
nasına meşruta hane arsasının tamamı -mıktırı zira 389 
Şehzade başında hoş kadem mahalleıinde Selim paşa 
yokuşunda kain 65 arşın mıktarında 22 No ile murakkam 
arsanın tamamı. 

226 

3000 

60 

Kadıköyunde Caferağa mahallesinde yeni yolda 125 
arşın miktarında 20 No iln murakkam 7 oda 3 sefa ve 
saireyi müştemil bir bap maa bahçe hanenin tamamı. 

Baladaki emlaki mahliile dört hafta müddetle aleni olarak mü
zayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kiymetin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat olarak dördüncü haftanın 
ihale günü saat on dörde kadar Çenberlitaşta Istanbul evkaf mü
düriyeti binasında mahlulat kalemine müracaatları. 

Mahlftlit 
müdüriyetinden: 

Kıymeti 
Lira 
105 

Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Kazancılarda 28 
No ile murakkam dükkaaoın sekiz hisse itibarile üç hissesi yüz 
beş lira beeelle ve pazarlık suretile müzayedeye konmuştur. ~a
lip olanlar kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey nkçelerıle 
beraber 23-11-929 Çumartesi günü saat on dörde .. ~adar Ç~m
berlitaşta l'Jtanbul evkaf müdüriyeti binasında mahlulat kalemıne 
müracaatları. 

MahlUlat müdüriyetinden 
Kıymeti muhamminesi Zıraı 
Şehzade başında Fevziye mahallesinde F evziyf" sokağında ki.in 

balada kıymeti muhamminesi ve miktarı zıraı yazilan 8 No il~ mu-
rakkam arsa (20-11-929) tarihinden itibaren 28 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar. kıymeti 
muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya 
banka kefaletnamesile teklif mektuplarım yevmi ihale olan (18-
12-929) Çarşamba günü saat on dördr kadar lstanbul Evkaf müdü
riyeti binasında müteşekkil idare encümenine tevdi eylemeleri ilan 
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Aslteri müna
ltaSa ilanları: ............................................................ 

: Fındıklıda )l. i\I. vekaleti 1'atınahna : • • • l . l • 
İ 'l..onu;:,yonunc_ an: i 
......................................................... 
O il )ıİıı atlet JIOrfatif ~adır kapalı zarna il İilla ,a,...tya konmuştur ihalesi 18 - k-ıi 

ııırrıusaııi : 929 tarihine ıııii~adif t:ıımarı~~i ~üııii .. aaı oıı dört huçuktur, Talip
şartııaıııe nı 111ııııuııc--iııi gurmck Üzre J-.- ~ün Aııkara<la merkez ı;atı a alma knmis
) oıııına nıuracaa1'arı lP miinaka"U)a i~ı irak eıkrı·klcrin o µ,iin ve saatından evvel 
tehll' ve trnıiııat mc!\tllplflfıntn nıaklıuz muknlıilinılc mvkıir komisyurı ri)'aiiefine 
tndi t') ll'ınclPrİ. 

A .. keri ilıtiyııı·ı için U7 kalı·nı r.ı·rrahi ıııalıcmP kapalı 1.arf u,.,ulile münaka!laya 
kuıııııu tur. lhale,,i 15-12-929 paı.ar ~ınii ~aat 11 te ı,oınis)onumuı<la yapılaeak

tır. Taliplerııı ~artııame ~uretiııi honıİs)ıındaıı alına-ı \e teklifnamelerini şartname -
delti tıırıda ilıı,ır ile ı, omİ") on ri) a~etine H'rınckri ilan olıınıır. 

A sheri ihti) acı il'in. <~.°. ı,~le~ goz _ a~atı 'e_ edevatı kapa)~- z~rl U!"ulile müııak~~aya 
,onnııı,tur. llıalı••t 22-12-929 tarıhıne mu-adıf Pazar J(tııııı :'>aat 14 te koınısyo

numuz miirıaha,-a '-a 1 oııunda 1apılaı:aktır. 'l'aliplerin ~artnanıc suretini yirmi kuruş 
mukabılinde almaları 'e tek lifuaınelerini "artnamedd i tarzda ihıar ile komisyon 
rİ)a~etine \ermeleri. 
M rdiıııleh i k ıtaııtııı ilıti)arı olan arpa 'c ekmek ınilııakasa}a koıımuşl\r. İhalesi 

11 · 12 -<>29 çuınartesi l!iiııii:\Ianl inde a~kni -atın alına komisyonurıôa ppı· 

lacak t ır. Taliplerııı ııın; ,, lır ı, omisyoııa mıırarnatlaıı. ............................................................ i Ü.,;iincii kolordu satınalrna komisyonundan f 
........................................................ K olordıı ııakli}<: Hılnırunup utunluj!u bina tamir ettirilecektir Pazarlığı 4-12-929 

dadır ~aut 15 d•. Taliplerin ke~ifnameyi gornwk iizcre her gün ve pazarlık 

içm 'ak ti nıuan ence komi') onda hazır lrn lıııımaları. ............ 
~ ~ . 

flıı)rfaıpa:;a lıa,,tah aıw~ ı ncl· ahııthanf!~İ. 
2 lfoıuıi trıııyiz \e eridin di\llııİ harbinin ikamet ettiği bina tamir ettirile-

cl'!, tir ke ifıınıııe,iıı i :!orıııek üıer c lwr ~iııı 'e pazalı~a i~tirak etnıt>k i~teyım !erin 
;). J 2-929 tııri lıine ıııü::,a<ltf l'er;ıem be l!llllİİ ~aut l 4 tr ll'minalt-.ırile kom :s~ ona 
ıniirar.antlnrı. 

K ılaal ilıthal'ı İçin 19050 kilo :\olıut kapalı ıarf ıısulile mubayaa eılilcceklir 
lhall'~i 12:12-929 tarihine ınii~aclif Pcr;;wnıhe ~iiııil saat l l tc ic;a edilecektir. 

Talipl"riıı li'nrtııaını·ı;ini komi!'1onuııııı1.darı almaları ve şartnamede yazılı olan şekil
ılt-ki teıııirıatlarİ} lı· kum İs) ommnızdıı hazır hııluıııııoları illin olnnur. 
Kıt~aı ihtiyac·ı ic.;iıı 32900,ıilo kurn (hiiın kapalı zarf usuliyle miibayaa edilerektir. 

lhalPi,,i 15-12-929 P1,ar µünü saat rın br';ole ir•ra eılileccktir. Taliplerin şaratna
ınesini konıiı:ı} utınıııuzdaıı alnıalari "e ı;.ırtrıaıııcde 1ıızılı olan şek ilrlek i teminatlarİ) le 
ı,unıis)oııumuzıl.ı lım~ır lııılunnıaları ilan olnnur. 
K ıtaat ihtiyan için 1050000 kilo odun kapalı zarf usulile mııl>a)aa edilcr.ektir. 

llıale~i l 1-12-929 Cumartesi ıriinii -.:ıat 1 1 tc irra edileı·eı. tir. Taliplerin 'jartna • 
ıneı:ıini koıniı:ı)ıırıuınuzd'! gurmeleri rn -:arlnanıe<le: :azılı olan ~ekil<lehi teminatlarile 
koıni-) oııuınuzda lıııv. ı r hulunınalan ilan tıluııur. 

D avııt pa:;a kış'a.,ırıılal, i kolonlu topçu talııınıııda 17 adet hayvan derisi 
~ • I~ • t)2<) l'rmr ~iiııii saat l 1 de salılıwaktır taliplt'r arzu ettikleri takdirde 

ıııcz1'iır clt ı ileri ııı.ılıallinılı> gorebilirler \C pa1.,1rlık i~iıı \ak ti muayyende homis· 
yorıuıııuzn gelerek l'azarlığa i~tirak cılt>loilirler. __ .._.. ......................... -·-······~······ i Mek atibi ask eriye satınalnıa koınisyonundan j 
......................................................... 

\ılı·t 
S Fizik DulaLı 
:.:! Kiuı}a 
~ Tabiı) )at> 

20 Talebe oturma ı-ırası 
l Kinıya tı·crıib{· nıasa~ı 

<;eııgrlkuy orta mekte:lıi i~in )Ukarıılıı )aıılı hcş (,alem Dolap, sıra, masa 
bir şartııarııctle olduğu halılc 'P me\ r.ut e~kfılleri 'eçlıile alf'ni nıünaka~ suret ile 
)llptırılucaf,tır. llıale~i 2ı - 12 · 929 Salı ğüııii ".ıat 1 1 te Harbiye ınehtebindeki 
mahalli ınahsu~uııda icra kılınat·akt r. Taliplerin ::arlname ve şekilleri için komis 
)Ona müracaatları 'e i~tirak i~iıı de ıniiııaka~a ıııal allinde haıır bulunnıa;;ı ilan 
ulıınur. 

K ııh·li Lisesinin hamam \ e mü~tcınilfı.tı taıniratı aleni münakasa ) aplırılacaktır. 
ihalesi M · 12 • 929 cumartesi glinü ~aal J4 fi' HarhiJe rnektt>bin<leki ma· 

lıalli ımıh-usuııda icra kılınacal.tır. Taliplı-rin k e;-ifnanıesi mucibince yazılı şartrıa
ıııt·si için ııııılıalli mezkürdaki komİı.;)nna ıniiroeaattarı \C iştirak için d(' münakasa 
ıııalıulliıııle hazır bulunulması ilan olııııur. 

Çeki 
............ . ~ . 

3.iO ,, la it epe li-esi ir;in ( fıatı tf'nzi ili' talip zuhurıınılan ) 
800 lla) ılaqıa'a llastalıane!\i için ( fialı gali guriilmeııinfleıı ) 

'ı 111,arıla ınnıtııı \C mahalleri ya1ılı Oduıı iki -ınrtnaıııede olarak tekrar Pa-
1arl ldarı 9 · 12 - 9.!.9 perşemhc giini.i »nal 15 le 1 larhi)<• md ttebincleki mahalli 
ınalı"ıı"ııııJa icra kılıııaı •aktır. 'lalibi ı:nı•lc lı'111.ili fiat !'Rlıilıinin ve di.,er taliplerin 
paıarlık ınalıalliııde hazır Lııluıınıaları ilan olunur. r .... . ..... • • • Çeki 

1000 llarlıi) c mektebi 
~()() Suvari • • 

için 

Zarar H' t.İ)an \e farkı fiatı ifa)i tealıl iit ı•tmhrn nıiit<ıalılıidi nam ve lıt"·a
hırıa olarak ) ııkar<la rııuhal't ri. mıh:arları )llz lı J :mo ~·l'ki Odun lıır şartnamede 
olılıığu lıalılc )Upılaıı paıaılık liatı gali ~ııriilcliigiirııleıı tekrar Pazarl ı ilı 5 . 12 . 929 
Pı·r~ernbc giirıiı "ant 15 il' llarbiy..: ıııel-tl'lıiııdchi mahalli malıaıısrı~ıda ppılacağı 
ilan olunur. 

K uldi L~se~i lıastanı• ve müş~e~'.lfı_~ı 1amiratı all"nİ m~nakasa şure~ile y~pılacaktır. 
llıalt':;L l 1-12-929 cumartesı gıınu saııt 14 da IJarlııye mektebındekı mıılıallı 

ıııah!:ııısırnd11 icra kılınarnptır. Talipleriıı kc~ilname~i mucibince \azılı ııartnamesi 
iı;in mahalli mczkürdaki ko.nıis) ona müracaatları ve İ!?tirak için dt>' ınün:kasa ma. 
hallinde lıazır hıılurıulnıa~ı ılan olunur . 

A ~keri nıcl,teplc~ için. 3~0. kilo Çalı .. Fa~iil)cnin talibi zuhur etmediğinden 
tekrar pazarlıgı 1-12-926 Çar;~amba guııu sanı 14 te Harbiye mektebindeki 

ın~lıalli nıalı,.,usu_ııd.a ppı~acaktır. Taliplerin ~ı-trıamc \'e numunesi iı;in komisyona 
ıııuracaatları ve ıs tırak ıı:ın de pazarlı 'lf malıallıııde hazır lıulunulnıa:;ı ilan olunur. 
A skeri ıııekt.':ı.'lcr için 450.000 kilo ı\rpaıı~ıı talihinin fiatıııa tenıilatla diğer talip 

zul~ıır c1tt.ıgıı den tekrar pazaı lığı 5-12-629 Per~.e.ııı~Je giinü ~aat 14 te Harbiye 
ınekı clı.ıı ıle., ı. ıııalıall ı malı,.,ıısunt!a ) apılacak tır. l al ı plerle talibi evvel ve tenzil 
fiat ~ahilıiniıı giiııiirıdc \e saati IDU).)'eUesindc pıızariık mahallinde hazır buJunuma
İarı iliııı olunur. .._._. ••• 1•~·~·H·~·~··~· .. •••1•~·~·-·••+..•••••••._. .................... . 

L .. .!?~~ .. ~~~2~~~.~c:.~~~J 
12000 kİıl• !:-iiit ) :O.l iinakusai aleııiyı· ile ilıalesi 5 - Kıiııunu evvel· 929 per,.cmbe 
7500 • ) oğurt ) giiııii saat 14 le. ~ 

70200 • S~bzc_ . ) Milııak a!-ai aleniye ile 5-Kaııunu e\ vel-929 perşembe Gi.i. S. 15 
• J\lüılafa;ıı mıllı)t' : cldtleti <len iz. k U\\ etleri iaşı>~i için balada muharrer erzakın 

!mıılarınd:ı nıulıar~L·r gurı ve ,;aa~te ıhalelcri icra l'di lecektir. ~artnaıuelerini görmek 
ı .. ıcyl'nlL•rııı lıı·! gıın 'c \ erınck ~st<·yenlt:riıı ) t'\ nı i i lınle<lc ve nıu harrer saatte Ka • 
;olllll'a;;a.Ja ılenız •atın alma komısvonuııa ıuiiracaatları. • ..... ~ ..... • • • 
3000 Kilo ~abuıı \kııi ınünaka,.,a ılc ılıalc,,i 19 Kanıııın e' Yel 929 per>'t>mbe gtinii 

. • . . . ~aat 14 te . 
I?enız Kuv\et~erı le\a~ıııı an;ıbarı ıhtı)an. i~iıı iiç Lin kilo Sahuıı yukarıda ya . 

ıılı. gıın _ve "aatte ıh~le edılecektır. ~artııanıe~ıııı ~cırıııek iste;ı'ıılerin ihale gününde 
t&yın e<lılcn saatte Kasımpa~ada dcnıı satırı alma komi!lyoırnrıa müracaatları. ............................................ -.......... . 
i Bakır köynde barut fabrikalarıoda imalatı harbiye i 
J -0- l stanbul satınalma komisyonundan ft ..... ~~~ .. --.......................................... . M ıılıtclıt cıııs \t' rıukıarda Hn)a nıalıenlf'>ıİ ile 9500 ki lo Kö~ele V<' Vakele ınu -

lııt)l~,ı-ı. ay_rı U)rı w k~palı ıarfla ınilııukasaya koııu l rnıı~tur. İhaleleri 21-12-929 
C't~nı.ıı l~ t. gıırıtı saat 1 ı le ıc·rn kılırıaı·aı,ıır. ::;artnaııwl!'rıni gi.ırııwk j,..teyenlerin lıer 
gı~ıı kunıı~) 11 ı_ıııııı11z~ ıııuruı·aııt:arı \C ıııiinul,asa)a i:;otirak ı• ıeı:eklt-rin·ay rı ayrı te
ııııııat tarı ha' 1 tel< lıfnaı_ııı•leı ını ) ı•\ ııı ıııezkürda ihale o.;aatınılan C\ ıcl An karada 
rııı•rf,ez atııı alıııa kı ını~)onana tt•Hli nlcmeleri. 
M ı'\Cul ~artııaı~ıc ınııcilıiııt·ı· 2.1575 _ı-iıo çı·ııılıerlik hakır lıoru pazarlıkla müba-

)aa eılılecektır. Bu lııı~ustakı ıe-. Jıl lı·r eıı geç 10 . l - 9;~0 tarihine kadar ka
l ııl oJıı ııaı aktır, ~artıııııne .. iııi g•ırııwı, i,,tı ' )t.'ııleriıı llC'r giiıı koıııİ,)unumuı.a mura-
eantl.ırı \C paL!l.rlcga i~tinık edı·ceklı•rin trnıiııatı evwlİ)t·~i lıa\İ teklifü·riııi ballida 
) azılı lnrilıe kadar hclıeııwlıal Aııkıırada ııwrkt>ı ~at malına h urııis' onuna gıııı-
ılı·rıııderi. • 
J kı ı, iluıııetrı· tulüıııle :;iıııeııdıfer hattı iıışaaı l 1~2-929 (arşauıba günii saat 14 te 
ı\ııkarada Jlll'rkt·z .. atın olma koıııi" oıııııı<la ıaıa rlıkla i lıu l · · · · ' · · 

Miittehit Ermis Emniyet~ Karta l konserve Fabrikaları 
Türk anonim şirketi G alatada ki idarehanesini 30 
teşrin isani 929 tarihinden itibaren zirdeki yeni adrese 
naklcylemiştir. 
lstanbul Eminönü meydanı köprü karşısı No 12 

Telefon İstanbul 1980 

Vakıf akarlar 
mlıdlırlUQUnden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Bayezitte Kaşıkçılarda 9 N. dükkan. 
2 - Çarşıda Al ipaşa hanı merdiven altında 24 No. mahal. 
3 - " Kazazlarda 49 N. dükkan. 
4 - Kı.sımpaşada Seyit Ali çelebi mahallesinde Mandıra soka

ğında 25-39 N. dükkan. 
5 - Üsküdarda Rum Mehmet paşa mahallesinde bedestan 

derununda 6 numaralı dükkan. 
6 - Üsküdard a Rum Mehmet paşa mahallesinde bedestan 

derununda l N. dükkan . 
7 --Veznecilerde caddede 101-99 N. dükkanın nısfı. 
8 - Çarşıda takyecilerde 77 No. dükkanın dörtte üç hissesi. 
9 - Samatyada sancaktar Hayrettin mahallesinde çınar soka-

A-ında 1 N. h:me. 
10 - Şehremininde 1hrahim çavuş mahal1es inde cami sokağın

da 1 O N. iki odadan ibaret baraka. 
11 - Şehremininde ihranim çavuş mahallesinde cami sokağın

da 18 No. a rs:ı. 
12 - Eyupta Cezeri kasım mahallesinde Babahaydar caddesin

de 15 No. arsa. 
13 - Kabataşta Ömer A vni efendi mahallesinde Dolmab ahçe 

caddesinde namazgah mahalli. 
Müddeti müzayede : 29 T. sani 929 dan 21 kanunuevvel 929 

cümartesi günü saat on dörde kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 

vezolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dör-

düne kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek üzere lstı:ın b u l evkaf müdürlüğünde vakıf 

· akarlar müdürlüğüne muracaatları ilan olunur. 
Evsaflirle müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu 

akarlar müdürl üğüne müracaatları ilan olunur. 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ed erek ecri misi( 
raporların ı görebi r. 

l(APPEL 
Yazı mal(inesi 

Almanvada muasırı 
fennin en son 

şah eseri 
fl{Ai\SIZ hükumetin in dalıi takdir \c tercih et ıiği makine 

Hafif, Metin ve Saglam 
H • h • İ h h İ } H' taksitle er cı etı aa u o un ur dahi verilir. 

Türkiye umum acentesi: 
1. ~·nnrkvan: Istanhul: 

Pul müfettiş leri 

Maaş miktar ı 

Lira Adet 
50 1 
45 1 

3 

ilin 
Pul cetkik memurları 

maaş mikdarı mahalli ist ıhdamlan 
Lira Adet 
45 1 Ankara 
40 l 

" 
30 1 Aydın 

30 1-4 Zonguldak 
Yukarıda yazılı memuriyetlere tayin için aşağıdaki şerai t daire· 

sinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
1 -- İmtihan; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Aydm ve 

Zonguldak olmak üzere 7 yerde yapılacaktır. 
2 - İmtihan Birinci kanunun 7 nci günii öğleden evvel saat 10-

da yapılacaktır. 
3 - imtihana girmek isteyenler bfrinci kanunun 5 nci günü ak

şamına kadar merknde Varidat umum müdürlüğüne ve vilayet-
lerde Defterdarl ığa müracaat edeceklerdir. 

4 - İmtihana girenlerin memurin kanununun (4) ncü madde
sinde muharrer evscıfı haiz ve mezkur maddede yazılı vesaiki ibraz 
eylemeleri lazımdır. 

Müfettişler için 
A. Damga kanunu 
B. Ticarat ve Borçlar kanunu 
C. Hesap 
D. Fransızca 
Tetkik memurları için 
A. Damga kanunu 
B. Ticaret kanunu 
C, Hesap 
7 ·- Müsavi şerait altında bulunanlardan A li mektep mezunu 

olanlar ile pul işl erindn istihdam idilenlerden kıdemi fazla olanlar 
tercih edıleceklerdir, 

- İmtihanda en ziyade kazananlnr sıra ile tayin edilecektir. 
9 - Pul müfettişliği imtihanına girenlerden t elki k memurlağu-

na imtihan verenlerden daha fazla kazananlar tetkik memurlnğuna 
tayin edileceklerdir. 

10 - Daha zi ade malômat almak iste enler merkezde 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Nlüzayedeyc vazolunan en1lak 
Babçekapıda dördüncü \akıfhanın birinci katında 27 ve 28 ve 

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

Müddeti müzayede :4 Kanunuevvel929 dan 18 kanunuevvel929 
çarşambagünii saat on dörde kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz
oiunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son güniin saat on dör
düne kadar şartnameyi okumak ve teminatı murnkkate ita 
ederek müzadeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. • 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malUmat almak ist eyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracast ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 
---------'~-~~-~~-----~~ 

HALEP YAGI• 
Nefasetinde 

Yeni mahsul halis ve sızdırılmış en ala 

(Urfa Birecik ] 
Yağları 

Rekabet kabul etmez derecede ehvendir 
Toptan ve pera_kende 

Asma altı 22 No. Harcullah lskender Biraderler 
Telefon: İstanbul [ 1585] 

lstanbul Qlımrlıkleri 
basmlıdlırllıglınden: 

Gümrükler için mubayaası mukarrer iplik makineleri hakkinda 
28-11-929 da yapılan ilan ile talip aranılmış ise de müracaat vaki 
olmamıştır. Bu kabil makineleri olupta satmak istiyenlerin 5-12-929 
perşembe günü saat 14 te teminat evrakile birlikte başmüdürlükte 
komisyona müracaatları ilan olupur. 

maarif vekaletinden: 
Kayseri, Maraş, sparta. Erzurum, Çangırı Naarif Müdürlükleri 

münhaldir. 
) üksek mektepler mezunlarından bu vazıfelere talip olanların 

gerek şifahen ve gerekse tahriren müsbit vesika larile Maarif Vekaleti 
ilk ted risat umum müdürlüğüne müracaatları ilan olunur . 

M.ahlulôi 
mlıdlırılı~Unden 

Miktarı Harita 
Kıymeti muhamminesi zıraı numarası 

4842 538 14 
4044 451 13 

Beyoğlunda Amer ika sefarethane~i ve Kohot oteli arkasmda 
Bedrettin mahallesinde balada kıymeti muhammine ve miktarı 
ziraile harita numaraları yazılı iki kıt'a arsa pazarlık suretile 
teffiz edileceğinden talip olanlar kıymeti muhamminesinin yüzde
yedi buçuğu nispetinde pey akçelerile yevmü ihale olan 
(11 - K. evvel - 929) çarşamba günü saat on dörde kadar lstan
bul Evkaf Müdiriyeti binası dahilinde mfiteşekkil idare encümeni 
Riyasetine müracatları ilan olunur. 

Elektrik Sobasını 
ilk soğuklardan 

SATİE. 
Bütün modelleri size veresiye takdim eder . 

Metro Han Beyoğlu - Elektrik evi : İstanbul 

l sp irto ve ispirtolu içkiler inhisar 
umum nıiidürlüğünden: 

Lüzumu olan 25,000 kilo çenber ve 200,000 adet balka kapalı 
zarf usulile 7 kanunuevvel 929 cumartesi gün ü saat 16 da ihale 
edilmek üzere münakasaya konmuştur. Taliplerin mübayaa komis
yonu kitabetine müracaatları. 


