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Filomuz maınıevıradan avdet ettna 

Dün Filo kumandanımız "Queen Elisa
het,, i , Amiral 

Field "Mecidiye " yi ziyaret ettiler . 

Amiral gemisinde suvare verildi. Halk tayyare gemisini 
Zİyaret etti. lngiHz sporcular dün antreman yaptılar. 

nmıruuo rau.uRDtrlE[b ·~ IC.RAVAZORUNE GiRERKEN 
Epe,. .. aadan beri manevrada 

Dtaluaua Tlrk flloau dQa aabah ... 
~ 9,50 te llmuımıza avdet etmittir 
vade donan•• kumudanma mu
.... Mecidiye arhh kra·narG, arka
da da H amidl1e oldutu halde Dol
llaabahçe &ıOne relerek demlrle
.... tlr. BarkıSat.et, TotUt Sua· 
~ Peyki Şevket, Baara ve Hmr 
~~ torpidolanndan mOrekkep fi. 
-Qlalllizda Adalarla ye Moda ara 
..... demirlemitflr. 
t Saat tıde donanma komandaaı 
~Mecidiye atlvarlal Sait, do• 
"----.. eıkba harbiye reisi CeYat 
;:::'.fttt Mecldiyeaba motarlyle 
~~il Ellzabeth,, nrhhaına rft· 
ltıl._. • Ye kendileri 13 pare top 
~ karıdumıtlardır. ,_f llart, Salt ve Cevat be1ler Aml· 

t., lcGprGaQade Amiral cenaplan 
tt.. afaaclaa kartılumıt Ye kudlle
• '-•1calade iltifat oluaarak bu 
• lkr-. edUmltlerdlr. 

1.._ S..t 11,30 ta Amiral ile erkini 
-.rbı,. relal ye ıırhh auYarlal bir 
~ Mecidiyeye rfblllfler Ye 17 
Parı. top atılarak karfalaamlflarchr. 

'1la4 4-traı cenaplan1la refakatla· 
.. ~ ••at Mecidl1ede bir mOfrese 
•dl • '-rafuıdaa rea•l ıelim ifa 
"-ler.ıı lcarplaamıtlar ye kencllle-

bGJGlc bir btıaal kabul ıa.te-
~- Misafirler Meeldiyeala •· 
.~ lhar ola• b&fed• bu 
~ edllmlflerdlr. 

lebe81 iaslUa im mektebi ta• 
._ •• dla .. Qu ... Ell&aheth,.l d1aret . 

,tir. 

a~4tea 1719 kadr ela Moda 
._ • tananı ...w kalabalık ._ .,.-.wa Wr halk kitim tarafua. , .... ...._ 
'llG ~ ,..i •• ---· ....... 
oı...ı.,tboı ·~ lttlnk •nll 
-- ' .... aıw- aoara ..... ,.. ...... ,., ........ 
tad~am 20,30 da ıc..,.. 
•etı dalnmacle Amini ... 
ı...-.::~· •llMllef bir akla.- ziyafeti 
ii"de eciO•it_tlr. llltiatdltea aaat 
~~ da da -Qa... l!'Jlubetla,. dt 
:~ .. -..Plan tarafuulaa bir ... 
-··~ 

Fuoya m~p lataattaa Wr im-
: d&a ... -.,. ................ 

l••ltlerclU. 

AMiRAL VE MAIYEn KRAVAZORDE . 

DONKO zlY ARETTEN DICER BiR iNTiBA 
j 

lzmirde Türk kullan· lznıirde bir taklibi 
DUyan ıirketler hflkflmet mahk:flmu 
laalr, 17 (A. A.]- Ticaret mi• ismin 17 [A.A.)-Takllbl blkQ. 

t111t1 • flrketler komlaerl slrorta •et ctlrmlle teJarlaüa Atır oeu 
flrlletlvW tefttte baflamıılardar. malake .... ncle •ukakeme ....,_ 

Tlrk •-• bllaamamakta taan• komlal.t Ntko dlrt Hae laap• 
alt eclu ltua tirketler hakkında mabkQm olmuttur • merkum 18 
••- -ı l -ı- 1 'JafllU bitlrmeditfnden c••·- ,...., 
aaum •-• muame •- eraıuıa -- """ 
w...oı etllleoelrtlr. '"'' datt •r• lndlrilmlttlr • 

suı ıstımaı 

1 ~v yerine 
7 tane ev! 

1 Borsada lkD hadise 

---
Borsada istikrazı dahili 

dün kıymetini buldu 
Tahkikat yapılıyor F k t b kabil lngı·liz lirasıda ___ a a una mu 

Dahiliye V ekiletl heyeti teftitl
yeai İ•tanbul lakin muamelibnda 
yeai bir yolıuzlufa vazıyet etmittir. 
Vekilet bu yolauzluktan Bahriye 
hanım namında bir kadının lhban 
herine haberdar olmuftur. 

görülmemiş bir ~reffü arzetti. 

Abnaa mal6mata sare dilatl
mal ltir allenba i•tihkakından fazla 
emlAk almaaından ibarettir. Memele 
fU tekilde omu,tur. 

Mevzuu baha FUorinah ailenin 
latllakakı yalaız bir ev oldup halde 
beniz teablt edilmeyen bazı 
vaaıtalarla mGracaat ve ibraz 
ettti 1ahte vealkayle altı ev ahaıt
br. Yalnız bu evleri kiraya vermek 
suretiyle mlreffeh bir hayat yqayaa 
bu zat alb evle iktifa edemeyerek 
bir yediaclalnide elde etmek iatemlt 
ve Kacllk6ylnde mG.bürdarda 1 O nO· 
fuala beraber lakin ettlrllea ea. 
bire hanım namında bir kadının 

ltral etmekte oldutu ne tahp ol
muttur. 

Her naaılaa tabBye emrini ala· 
rak poBH •lracaat ebnlf •• ka· 
tluu 10 aGfuala beraber aokafa 
atb•Lfbr· 

Buna• tlzulae Bahrl1• Ha
... bu sat haldaada maJQmat 
toplamak latemlf ve fllhakilca fuau. 
il olarak alb •• ltwal etmekte ol· 
dutu aetlcealae •arm lfbr. 

Balllre laam•ın lhban berine 
IWdllJ'e .eldleti tahkikat yaptır

-. ve Bablre Hanımın ifacleaiaia 
.• il• 11 •• •• d• • .,. ....... 
Tallldkat de• .. emelrtetllr. 

l.tanbul e•ham ve kambiyo bo
nuı fimdiye kadar slSrülmemlt bir 
tereffG kaydetmlftir. 

Bir güa 
evel lO'lS, 7S 
te kapanan 
aterlin don 
aabah borH 
açıhr açıl

maz dotru• 
dan dotruya 
2 kurut faz
luiyle 1027-
den muame· 
le rörmete 
batlamlfhr • 
Sterlin mu· 
htelif teme
riçler kayd
ettikten so-
ma alqam BorH komıer vekili 
aaat. dörtte HASAN BEY 
1029 da kapanmıfbr. 

Gerek bazı bonacılar, rerek 
tlecar larüiz llraaının bu •on. 1rün
lerdeld tereffliaG rayrl tabii tellkki 
ebaekteclirler. 

Stwllala ,tlluelebllmeal için plya
uda kambl1onun mefkut bulunman 
ilamdı ki bu da bu kadar tereffGe 

aebep olamaz. Binaenaleyh ıterlinin 
tereffli etmesindeki ıebepleri İ.lter 

iıtemeı batka yerde aramak li.ıım-.. 

B~·nun için i'k eveli tıpekülaayoa 
akla gelir. 

Boru erkana her tereffü olduk 
ça bunu baı.ı sebepler zikreduek 
tabii görüyorlardı. Fahat dünkü te
~ ffü için nasıl b!r sebep göstere· 
ceklerine. doğru .. u me!'ak ediyoruL 
Belki bu zevat talebin fazlahğanı 
ve arzın azlığını ileri sürebilirler. 

Fakat böyle zamnn:arda milli 
bankalara mevdu bir vazife için biç 
bir harekete geçmişler midir? 

istikrazı dahili 
İstikrazı dahili •on günlerde mil

bim tereffüler keydetmcktedir ve 
hu temevvüçler neticesi olarak l•tik· 
razı dahili dün hakiki fiatini bul
lmuıtur. 

BorH fiat liıtelerine nazaran 100 
liralık iatikrazı dahili bonalan dtln 
ubakleyin dotrudan doj'nlya 98 
lira SO kuruttan r:uamele ıöraefe 
baılamıt ve akıama dotru hakiki 
kıymetini bulduktan aonra 100 il• 
rada kapanmıfbr. 

Boraanıa teaiainden ltu pe 
kadar ne l•tikrazı dahili, •e de 
Sterim bCSyle bir tereffü fl•terlH
mlftir. 

Dtln aabahliyin 898 ele .... 
altın da iki kurut kadar W. ....,_ 
fl1 kaydettikten aoma 900 de ka
pu11Ufbr. 

Permııııer 

Şifahi imtihan 
pazara bitiyor. 

Darülfünunda 

Etibhaodası intihabatı için 
hu gün toplanılılcak 

Bir laaftatlaa beri matbaab lgal 
eclea PerimJU diffiler m•'eleai •t· 
rafuıdald dedi kodu hAli de.am 
edi7or. lmtihaa uauaada heyeti 
mOıneyybenba IM:lf..Ue haclia ola 
mea'ele baklanda Dit~ Gemlyetl 
tarafından rlnderllen teeuGf •ek
babu dlfci mektebbae rulftlr. 
Mektep idaresi bu teeuüfaameye 

Hey'eti idare ve divanı haysiyet reis
liklerine kimlerin intihabı muhtemel? 

Darillfllnun konferana aalonun- ı prek dinm hayaiyet relabal iatllaap 
da 3 lael lnaabul muatakua ellltr olaaa••ar aeçecelderdlr. 
ba ocl a u ~ .... ·•~•ti um· 
hatilaabab bu • camiye yal-
... affeden aıs heyeti haJret etmekte Ye lnuau maauıs 

telAkla eylemektMlr. 

Bu huauata Perlmll dltPler im· 
tllaaa laeyetl uuıadaa Doktor Ser
•• K&mll S., ltlr mulaarrimize del 
yor ldı 

-DIKUeria teerifaamesl reldl, 
laaynt etmekten bqka yapdacak bU 
.. ,. yoktur. Oalarm bize ws,le 
hlr .. , yumalaruu hlm•au 
bulunma. P..W dlffilerba taluVI 
batlha•lan enelld rGa aktam a.. 
eri laltam buhauttur• Dtladea lttba
rea bualana tifalal mtllaaalaruaa 
MtJ••mlfbro Şifahi latlJaaa hlO.aa
.. elit .. .ayab lurlacle lera .W. 
mektecllr. Bu da puar aktam• 
maaa kadar d-.ua edecektir. 

l.tlualana neticesi heyeti 
mtım.,,a. tarafında SaJaM,e ye • 
klletlae Wldirlleeek, ftkalet mu
vaffak olaalarıa ellllyebaamulnl p 
aclerecektir. Penalll dltçller, ditçi 

teeaetbaba baldanada Uaclu ettikleri 
•ltkll&ta tleuaf etmekte ..... 

aoara icra 
edUecektlr. 

5 CltacCl ... 
taabul ... 
rkubae ..._ 
rlnat Yl1A1· 
etlerde etl-

hba odua 
latilaabah 
enelld rGa 
Ye dGa ic
ra edllmlf· 
tir. 
l.tib* bak 

netlceu kı
•••n din - '··"' ş ' -:__ ~ -~ ... -~ . ..,.., .. ..,....... 
alqam MI· lntibaln aulatemel elan 
dlrllaıiftl r. TEVFiK SALIM PA$A 

MGtebaldal de bu ....... ~~ 
tebBr eclllecektlt. latlbabata 
ed• YilA1etlercl• Halk Falraaa na• 

tleri lttlfakla latdlaP olunmut-
::.. Gerek Ware heyeti relalal, 

::=,-:_ ";.1::.!•; Izmirde yeni zeytin ı 
•alataç ...... ............... ah mahsulü 
kudllerlae bl7le bir ......... :r•· Y ~-
ptlaauıaa laayret etmektecllrler.Dltw ı... 17 ( A.A. ) - ilk zeytin 
taraftu dartllffbaua ..... ..... r.t ~il buraya retlrilmlttir. 
ler de permlBlerla kemclllerlle Wr tu• P fulam_r_. __ 

tulaalarmclu ............... uk- Izmirde otomntik laruualJ.._........,_ a 

M eli . • · telefonun kabulü e s reısımız lzmlr: 17 (A.A.] - Otomatik 
Oaua mld.tettaberl f91arlmlzla telefonlann kat1 kabul muamelMI 

H•ılll _...,.,. bulunn B.M. mec:U. için yapılmakta olan tetkikat bu 
al relal Ktaba P• buretleri puar ıGıa nihayet bulmuıtur. be,.tla 
flaO ,..._,.,. pe .. ldlr. avdeti ~lr. 

idare ve dl
ftllı hayai-
Jet uuuu 
hatihap ed· 
ecektlr. id
are heyeti 
rlyue tl ne 
Teriik Sa
llm Pqa •e 
Hayalyet cll
...... r1,...-
tlae doktor 
ADPapma 
batibap oba
amalan kta· 
neti• .... .... . 
•temeldir. Ha,..ı,.t dl•ua ~ 

Oda l.tare ne mt1ıı.bı muteael 
beJ('11 mtl- ALI p AŞA 
haltab • "!tealdp derbal ~ 
~k ve eyye) emlrcle maialaa 
aabWndeld doktorlarla dit ta~ 
rlal kayde bqla1acakbr. il• jalaa 
lçla ~ydiye on lirachr. OdaJA b• 
yt edilmeyen tabip veya tHt taWW 
lcra11 •u'at edemlyeoiaktlr. , 

lzmirde yapılacak 
maçlar 

lzmlr, 17 (A.AJ- ClmJaarl,.t
1
:! 

fırkuımD ko,.tatu •c lfia 
Altay Ye Albn AJ ta •lan .::· 
amda bir futbol ••fi ~:.. be· 
Rea..t Dk aaaclan .,.. -
flade ...,.., •• br. 

Denizlide sürekli ve 
ıiddetli bir zelzele 

l)ealdl. 17 (A.A.) - Saat yediyi 
elB ~ aGreldi ve tiddetli bir 
aeJul• olmuıtur. haaarat yoktur. 
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MIUUet mektepUerı 

Maarif vekaleti hu sene 
teşkilatı tevsi etti. 

8" aene atılacak o]aa Millet 
mektepleri hakkuıda Maarif Veki
letlndeıa Yllayetlere •• Maarif emin
IJkJeriae birer emlnaame rBnderil· 
•ittir. 

Geçe• ... e Millet Mekteplerlnlfe 
yaptlaa tedri .. t .. yeaiDde ıekia: yilz 
bia •ataad.. Gmmillktea kurtanJ. 
llUfbr. 

Geı.a -ıraa•ede bütün ntan-
•atlana G•mlllkten kurtanlmaaı 
için biıkGmetf n elden relea her fe
daklrl&iı lkbkama karar verdij'i 
bUdlrllmlftir. 

1927 de yapılan tahriri nüfusta 
okur yazarlann miktarı ümmilere 
auaru yGzde on raddesindedir. Om
•lllji eıdnrmek için geçen seneki 
tecrObelere lıtlnaden Maarif Ve
k&leti bu aene mesai tarzını batka 
ıekle 46km6ttür. 

MIU t Mektepleri için mualllm
ler, aGfettltler, nıaarif münteslple • 
rllle, lclare heyetlerine mühim vazl· 
feler tahılı etmittlr • 

Millet Mektepleri için Vilayet 
•e Maarlfemlnliti tarafaadan timdl
clea baaırhldar yapılacaktır. .. 

Ge9ea ıeneki Millet Mektepleri 
tallmabaameainin bir senelik tecrü
bul neticesinde tadil edilen yeni 
.. kU tebllt olunmuttur. 

Y eal taHmatna::nenin ilk mad
deılne ıare Türkiye halkının oku
yup yumata muktedir bir hale ge
tlrilmeai için ve ona hayat ye ma
lfetlala l•tilnm ettitl ana bilgileri 
kuancln mak maksadile Mil!ct Me
ktepleri teıkilib vücuda getirilmiş
tir. 

Mlftet Mektepleri umumi teşki

llb nbit ve ıeyyar olmak üzere 
( A ) 'e (B) derıhanelerinden, halk 
oku•• oclalan ile köy yatı dersha
nelerinden mürekkep olacakbr. 

Şehir Ye kasabalarda ve mek
teltl bulaaan açılao millet mektebi 
denlıaaeleriae aabit, mektepaiz 
k3ylere birer dnre için muallim 
göndermek auretlle açılan deraha
nelere HJYU derahaneler namı ve
rileeektlr. 

(A) Denhaneleoln•• her HDe 
tedriaat 1 tetrinisanide başlayacak 
ve ıubat sonunda bitecektir. 

Millet Mektebleri, ilk md tep 
baluaan laer yerde, 15-40 talebeli 
oı..ıı açılacakbr. 16-45 yatında 
olaa kadıa, erkek Millet Mektep
lerine devanı edecektir. 

Millet Mektepleri tetldlahnın 
umumi reiai ve millet mektepleriniıl 
hafaualllmi Reiıicümhur Gui Mı 
Kmaal laazretlericUr. 

8Gyük millet mecUıl relıi, Bat
•ekll, lera vekilleri, Büyük erk&nı 
:harbiye reiai, Halk fırka1ı kitibi 
umu•lal bu te,ldlitın reiılerldir. 

Vatandaflan azamt tekilde oku
tacak ıurette millet mektebi açıla
c&kbl'. 

Şehir, kaaaba •e köylerin mO· 
nulp mahallerinde emlaki millıye 
blulan dahilinde nya umu -
... menfeatine laadim mneaae
ıelercle ( Halk Okuma Odalan ) 
teala edilecek ve bu odalara celbe· 

aabıta romanı: 16 

An nanın 
Cinayeti 

Yazan:SK.OT 

Smlth aordu: 
- Acaba Mi.. W eatherby beni 

bu gece kabul eder mf? 
- Burada olduğumuzu bilse 

4imdi ko,ardı. Kendialnde harikul' • 
ade bir tebeddül ha.sal oldu. 

Tevekkeli ıizia için " mucize 
yapar,, demiyorlarl 

Smith ı 
- Evveli ridip ytlzOmG, 16.0-

mQ yıkayayım, dedi. 
Sonra Winterse d6nerek Ulve 

etti: 
- Mlsa Aıterley'e ıöyleylniz, 

heme• odama gelip ben) gör.Un. 
Merdivenden çıktı· Langa Dooth 

haşmetli bir yüriiyişJe peşısıra ge
liyordu. Smith'ten aldığı emri ifaya 
ıiien Winters de onlarla beraber 
merdivend n çıkarken gözlerini 
Hintliden ayırmıy rdu. Sokak kapı· 
ıının onünde yalnız kalmış olan 
Weatherby'nin çehr~ıinde şaşkın• 
)ıkla kanşık memnuniyet eserleri 
görü}ıyordu, çunku Smith•ın, ne 
kıtdar guç olursa olıun her ı•in 

dilecek kalk neşrfyabaıa herkesin 
istifadesine arzolunacaktır. 

Mali ferait latlkmal ediline iter· 
Vilayet ve llaza merkezinde YOJ• 
yalnız münasip görGlecek yerlerde 
birer köy yatı derahaneal açılaealr· 
br. 

Valiler aenede iki defa tanzim 
edecekleri raporlan Maarif Vekile
tine göndererek nziyet hakkında 
malftmat vereceklerdir. 

Ders okutan her muallime dört 
aylık ders devre•i içjn en az. 50 lira 
verilecektir. Millet mektepleri Maa
rif Müdürleri ile ilktedrisat Milfet
tişleri tarafından teftiş edilecekair. 

Millet Mekteplerinde haftada 
altı ders verilecektir, 

Devlet müesseselerinde, hapiı

hanelerde, ticari müesscıelerde 

müstahdimi fazla olan yerlerde açı
lacak dershanelerde hammallara 
varıncaya kadar berkeı okutula
caktır. 

Halkı İrfada tetvik için heyetler 
faaliyette bulunacaktır. Millet Mek· 
tepleri derıhanelerinde heaap, alçil
ler, 1atlık bilgiıi, yurt bila-i•i dera
lerl de verilecektir. 

Köy yatı dershaneleri 
Maarif teşkilihnın henüz yapıl

madığı mektepıiz köylerin çocuk
lan bir tedriç tahtında okutularak 
köylerine iade edilmek için köy 
yatı derıhaneleri tesis edilecektir. 
Bu mektebe 12 - 18 yaşlanaıdaki 
köylü çocuklan alınacaktır. 

(Mekcttepoeır~e) 
1,alebesi çok sınıHaı: 

Lise ve orta mektepler ıcçen 

Cumarteai günü açılmalarına rağ
m~n henüz kayt muamelatı ikmil 
ed:lmemiştir. E\'Velce de yazdığı
mız gibi, taliplerin çoklutu lıar

tııında mektep idareai faz.la talebeyi 
ne ıuretle yerJeştirebileceklerine 

dair maariften emre intizar edi
yorlar. 

Bu aGnlerde talebeal çok mek
tf!plerden hangisinde fu'be a~ıl-

ması icap ettiğine dair ınaarifleu 
emir gelecek ve kayt muamelatına 
nihayet verilecektir. Maarif vekaleti, 
mekteplere yerlefmiyerek açıkta 
biç bir çocuğun kalmamaaanı emret
tiğinden ihtiyacı olan orta mektep
lerle lııelerde behemehil tubeler 
açılacaktır. 

Mekteplerdeki 
koleksiyonlar 

Mekteplerdeki hayvanat ve ne
batat liboratuvarlarl için icap eden 
hayvanat ve nebatat nihnuneleri, 
ekaerlya Avrupadan getirtiliyor. 

Halbuki mem?eketiaıi&de yetite• 
hayvanat ve nebatattan mükemmel 
kolekaiyonlar y(icude getirilebilir. 
Maarif Vek&leti, mektepler İ~• ili. 
bu eden hayvanıtt ve nebatat ko
lekıiyonlarını Anadoluda tedarik 
ettirecek ve ancak memleketimizde 
buluamayan hayvaaat ve nebatat 
Anupadao ıetirtilecektir. 

altmdan kalkacatına inanuıata bq
lamıfb. 

Lanp Dooth efendisinin odası
na ıelir relmez cJerhal işe koyuldu. 
Smith'in yarasını mealekten yetiı

mit bir haata bakıcısı mahareti 
ile Jıkadı; Detektifiıı daima yanın
da tafJdıtJ eeu kutuıundan tentür
diyot çıkanp yaraya ıGrdü; üstüne 
koymak için "1u4amba keserken 
kapı gbriiltüJO bir aurette açılıp 
Miu Weatherby içeri firdl; Bere
nice onu yakından takip ediyordu, 
Berenice temamlle w"yimli idi; Aa
ııanın da üstünde bil kimono var. 
dıı ayaklannın birinden terlik fu

lamıttı. 

Smith'e dotru kofUP batım ••· 
ayene etti. 

- Bakayım 1 diye baykırda. O 
1&rgıyı bana veriniı. 

Hintce evvelA ı 
- 1\·abin JUi~ai 1 
diye itiraz etti; fakat Smithle 

göz göze geldikten sonra ıargıyı 

genç kıza verdi; Anna onu büyük 
bir maharetle Hrarken Smith'e 
aoruyordu: 

- Anlatın; neler oldu? 
Smith •ordu: 
- Bana itaat etmeti emretme

sni9 midiniı? 
Anna göılr.rini D t~ tıften ayır

madan ba~ı ıle tasdı etti. 

r Şehir H~berl~;i~:J ~hd~u;:: 
---

( Emanette ) c iskanda ) ( vnuayette ) aulb~~::;:an11~!~:n:~r:rz:e=::. 
Konservatvar için işlerin daha sur' at- Tevhit için son ;~a,;a;:v~=~:; :n:~;:~ ek•p*" 

·ıd• } • b• d h Heyet İ•ta1yonda Vali bey D,. rapor VCTI 1 e 1Dt8CJ İsteniyor Jr içtim 8 a mına Emanet muuini Hamit beflt 

Şehrimizde Asrt tertıbah haiz 
bir Konıervatvar binası in'ası ema
netçe kararlaşrlırılmıştı. Bu binanın 
tarzı inşası hakkında fikrine mura· 
caat edilmek üzere •ehrimfze eel
bedilen Alman müteha11111 diin 
Almanyaya avdet etmiştir. Müte
haıms, te kikatını ikmal etm11 ve 
konıervatvarın nerede ve ne •uret
te inşası lazım geldiği hekkındald 
raporunu dün Şehremini beye tev• 
di etmiştir. 

Darülacze balosu 
Darül' acze baloıu hakkında lı· 

tihzarat icra etmekte olan heyeti 
tertibi ye ıalı 2ünü Y ııli beyin ri
yasetinde son içbmaıoı aktedecek
tir. 

Bu içtimada baloya ait kat'i 
kararlar yerilecektir. Balo 21 teı

riniaanide Unyon Fransezde veri
lecektir. 

Tenhihata riayet 
etmeyen sinemalar 

Şeh in bazı tiyatro ve sinema· 
larında gecenin ikisine kadar tem
ailler devam ediyor. Bundan başka 
h:aıail esna&,nda siiar• içilditi de 
görlüyor. 

Bu tiyatro ve sinemalarda en 
baait bir temizliğe de riayet edil
miyor. Emanet, temsil eaııaıanda 
•iaar içirten ve temiılite riayet 

etmiyen müesaeselere şiddetli ihtarda 
bulunacak, bu tebligata riayet et• 
meyen müıseseler kapatılacakbr. 

Viyanalı itfaiye 
mütehassısı 

Şehrem-.neti, Istanbul itfaiyeıi
nin ıslahı için Viyana itfaiye mü· 
dür muavini M. Köniki celbe ka• 
rar vermif ve harclr;.h ma1rafını 
da Viyana sefaretine göndermişti. 

ltf aiye müteba11 .. ı Eylül içinde 
ı.taaıbula relecekti. Şimdiye kadar 
mOtebe..,•m Viywd .. lıaanılıeU
dair biç air malUmat gelmcm1.ıtfr. 

Emanet, terar Viyana •efaretf. 
mize müracaat ederek mütehu•ı•ın 
ne zaman geleceğini ve hareketi· 
nin i.acili hizumunu bildire«ktir, 

Asma köprü 
Galata ile Eminöal araaarida ltir 

aıma köprü inşası hakkando tehre
manetinin noktai nazarını yazr.ııtbk. 

Ticaret odası umumi katibi Ce
mal bey de asma k8pri1niln lntaaı 

lüzumunda ısrar ediyordu. Şehrema
netinin te-krar noktal nazanna mG
racaat ettik. Emanette haaıl olan 
kanaate röre Halicin tevsii, burada 
sanayi faaliyetinin inkifafı için bi
nanın teniini talep etm(;k ticaret 
ocluıaın her •akit hakkıdır. 

Fakat doJnadaa dopya ticaret 
odaaının asma köpri iıışa•ında ıarar 
etmeaiai emanet: muvafık g&miyor. 
Emaaet. mOnhuıran bu noktai na
zuclaa ticaret odana•• taleplerine 
cevap vermiyecektir. 

Smitb: 
- Öyle lıe oc1 .. ıza tlhftnüz:, 

dedi. Odanızda bekleyiniz, blı Mi11 
Aıterleyle timdi geliri~. 

- Pakilil Fakat gelmeff unut
mayın. 

Smith ıldne devam etth 
- Bir fe1 a6yllyecetim. Glrfttl

ti•I• mtlcadele pelr tehlikellclir; bu 
mücadeleyi bea idare etmeHylm.
Kimaeden emir almak lıtemem •• 

..- Affederabaiz. Bu •lcacleaeain 
11e olduj'ılnu bilmiyorwn ... ._ 

ona her halde lttirak et•ek iıtlyo
rum... Sonuna kadar mneadeleye 
huınm ... 

Kapıyı çekip çıkb. 
BerHİee S-tih'la talt.alcaıHtclaa 

bir capn aldı, faka Lanıo DoOth' 
un çakbtı kibriti kabul etmedi, 
Gatedandu atet iıte}'ip aonlu: 

- Miu Weatherby lserinde •a-
••l Wr tealr icra ,debUdtniı? 

- KızcaJızı biraz uyandırdım. 
Be.eaice: 
- llyaadıjll muhaklralrt cleclt, 

Karşıkı evin utalılanaa para ile tu
tayım diye bana bet yüı dolar ve
rmek iıtedi. 

Smith: 
-Beş bin dnlar bile verseydi ye

ri idi. Anna i!f' nasıl doıt oldunuı:? 
Berenlcıo 11nlattı· 
- Ot molı . • e Fer.ton l'!ok::ı.bır 

Şimdiye kadar lıtanbuldakl lı • 
kin ve teffiz muaaıelibnıa tedviri 
için altı mua vardı. Bu maıalardakl 
memurlarla Btedenberi ailrilncemede 
kalmıf Uıkin auaamelltlaı bir • 
evvel bitirmek lmkln harlcindeydi. 

Bu ciheti nazan dikkata alan 
iıkan mQdOriyeti umumiye1i mn
cut masalara üç maaa daha illve
ıine ka.ıar vermlttlr, Bu it içla bı
kan umumi müdür muavini Nedp, 
memurin müdürü Nazmi, mümeyyiz 
Ihsan Beyler d6n tehrimize gelcıit
lerdir. Şehrimise ki lakla kaclruıu
na fiç maaa daha ilavesi için tet
kikatta bulunacaklardır. 

Kadronua ~enişletilme1lnden m
a,at iskan ve teffiz muamellbnın 

bir an evvel bitmeaidlr. 

Esnat cemiyetlerinde 
Şehrimizdeki e1naf cemiyetleri 

•on gtlnlerde aeaellk letimalanm 
aktederek yeal idare heyetlerial 
intihap etmektedirler. Bu eialedea 
olarak Perükirlar cemiyeti cumar
tesi, Yorıancılar cemiyeti de pazar 
günü ictima ederek heyeti idare 
intihabatlnı yapacaklarcbr. 

Beyoğlu dairesinde 
yapılacak işleri 

Beyotlu belediye daireai keadi
mıntakau dahilinde ve mncut tah
sisat ve veaait ile önilmüzdeki ha
zirana kadar müstacel olarak ya
pılacak itlere dair bir çalıfma pro· 
gramı bazırlamata batlamııhr. Bu 
program ile bu müddet içinde be
lediyecilik noktai nazanndan yapı
lacak m6hin ifler uzan dikkate 
alıaacakbr, 

İtfaiye levazimi 
itfaiye için celbedllen bilc6mle 

al&t, edevat ve malzeme fimdlye 
kadar ,Omeilk reıminden muaf ldL 
Y.m ~ tarlful ~apmrkea ba 
ınadde tarifeye konulmadıj'ı cihetle 
Emanet bundan ıonra ltfaİ)'e i~a 

alacaj'ı malzemeye ıümrük reımi 
vermlye mecbur ol11cakbr. 

Bu mecburiyet birlııaç ~ Hel 
ltf aiyeye IAıtlk mGbayaa ederken 
anl8falm1ttır. 

Emanet filmrük resminin ke
makin affı içia hükimet nezdlade 
tetebbüıte bulunacaktır. 

Ev lağımlan 
KanaHziıyoa teaiaabna l.taa .. 

bul cihetinde de yatmur aulan 
yerilmlye bqlaıulauttJr. 

Y almz latımlar bealz bnaJI. 
za•yoaa raptedilmemektedlr. Ba, 
ancak kanalldqoa tealaatuna ka
bul& kat't muamelen 1apaldıkta1a 
ıonra kaltll oJacalcbr. 

Bir kaç blu ıahibl, blnalannıa 

latımlannı kanalizlıyona rabtetmiş

leraede Emanet bunlan he bozdur
ınuf, hem de bina ıahlplerl aleyhi
ne dan ikame etmittir. 

reldi, kapıyı çaldı, 45 milimetrelik 
tabancayı •eren ldm•eyl ıarmek 
istedijial ~yledl. OıtOmOae atef 
edildiğini, ona ratmea blll hay
dutlarla uj'Jıafbtımw haber Yerdi. 

Lanıa Dootll'la ben Anaa Ue 
IJeraber çaktılq yolda olua hlteni 
anlattı. .. On tarafuq wu,on..u. 
Şimdi ne lftenlala? 

Saltla IONw 
- Miaı Weat.,_., ne relcllil 

saman boJDuada Wr daclr •ar • 
idi? 

Gea.f las ee·.ap .-ercllı 
- Oyle Wr .. ,. •ar amma koy

Duncla dunlup i~ ı~remedlm ... 
Bana oaua •• oldupau ltreaebi
lir misiniz? 

Berealce kapıya dotru ıfderek: 
- Durun, rltllp retireyim, de-

di. F a'kat ıiz ke~clinlı .Utia ala••· 
m ediniz... ÇGQkU, malO• ,,., ala 
bir 'eyi qarmak lıteaeniı de a
ııramıyaaınıı! Buna imkan yoktur ••• 

S.Utla l'eDÇ kızı hlttu : 
- Acele etmeyiniz, Berenle•-· 

dedi. BGyilk bir ketumiyetle hareket 
etmeniz lazımdır. Mi11 Weatherby 
bahaettitim .. yia ortadan kaybolclu
tunu bilmemeli.. Gelm de abe alel
ıtllk cinayetler hakkında bir duı 
vereyim. Sonra da aynca bir cina• 
yetten bahscd~ylm .• 

f '" r••rncc de ?' ~ it~:-t etti. Lant"fl 

Vlliyetle emanetin tevhidi için 
çalışan komlıyon yana ıon içtimaını 
aktedeeektlr. Komisyon bu içtimada 
tali encOmenin tevhit lıuıuıu hak
kında huırladıtı raporu lmu ede
rek Dahiliye vekiletine rönderece
ktir. 

Bir idam kararı 
Kaıtamonu atır ceza •alake

meai yeni bir idam karan veamit
tir. Toıyalı Ali eğlo Şevki iımini 
taşıyan idam mahbOmGniln cGrmil 
tudur. 

Toıyanın Kızılca köyQnden Re
cep ağa bundan iki sene evel ib
tiyarladıj'ından bahisle menkul ve 
rayrimenkul emvalini berhayat olan 
otlu ile diğer vefat eden oğlu ara
ıında lakaim etmit ve evelce 
vefat eden Gçilıacü otlu Alinin oğ
luna, yani toruau Şevkete bir t•Y 
bıralr.mamlfbr. 

Şevki buna çok lçerlemlf •e lld 
senedir dedeainden bir intikam al
mak fıraatını beklemiftlr. Ea aiba
yet bir rün dedeıiaia tarlada yal
aızca çalıtırken i'arınüf .. söya 
kotarıık av tüfenriai omudamlf 
•e edeılnin tarlaııaa kofAl'ak ııa
•nlh intiyan arka•ından atef ede
rek aldGrmilftür. Apceza mahke
memiz 323 tevellütlü olan bu dede 
katllba1 idama mahktm etmiftlr. 

(Mahkemede) 
Kalyoncu kulluğu 

cinayeti 
Kalyoncu kulluğunda Hilaeyla 

pafa zade Vefik beyi müdafaainefa 
vaziyetinde öldürmekle muaun bu-
lunu komıer muaviai Alaaet beyia 
muhakemesine tlün aflr ceza mala
kemeainde devam edildi. Geçen cel· 
sede mOddei taraf •killeri Ahmet 
beyin evelcede Eren köyde bir u
keri aldörmÜf oldujuau iddia et
tia etmltler, Malakem de bu ciheti 
mera• ku•aaclaahtaadaa ı.tlllma 
karar vermifti. Bu huıuataki latlli-
ma dün cevap ••'"'"tfioi çlhetle 
muhakeme 31 tqriai e'9Yele t.ak-
ıldı. 

İki Emperiyal oteli 
Beyotlunda iki Emperiyal oteli 

ara11ndaki firma danıı Jkind Ti
caret mahkemeal heyetince bir ehil 
YUkufa henle olmuftur. F.hH YUlnaf 
tetkikat yaparak huri tarafm 
hakh oldujuau teaplt edecektir. 

ıslahat raporu 
Poata ve telpaf ltferlmida s.

lalu lpa Alman mGtehu•ıılan tara
fmdan •erllea raporlarm tercilmui 
bitmiftir. MGdlrlyeti umumi,. bu 
raporlana tercilmealal tekair ettir
aektedlr. Bualana •eb'u.Jara teni 
94111•..& ••htemeWlr. 

Odada ikramiye 
Ticaret odaa1 idare heyeti dla 

lçtimaında oda memurlanaa, ••at
lanaın yilzde 801 nltbetinde Hıaellk 
ikramiye ltaııaa karar vermlttlr. 

Dooth da yere çBmeldi.Smith arka
datlanaa mea'ele hakkında bGtln 
blldiklerial anlatb. Genç klZla Hintli 
taharri memuruaun aalatbklanm 
hürmet Ye muhabbetle dhıliyorlarda. 
Bu lüalerl yGzlerladea okunuyorcl .. 

Smıth ıazünG bltlrcllkten aoaraı 
- Ben bu ifna ... u anhyorum. 

Slr Rlcbard Featoa İaıflbcli; Aaaa 
\V ealtlaerby ele bir laıUb ul»ltial 
H•lyordu. Coaıtaatla NeYllle-pyet 
uıl İ•ml bu iae • Ruıtar. Makaaclı 
bolfevlzmi lasiltereye aokmakbr. 
Şimdi lnai)tende ldSalr peYi UM 
eclllmiı buluauyor. 

Tam umam.- Bu itte arapce
tımız kaclm detlf, erkektir. G...a 
Anuaın ıHdlll La.ı11z sabltlal 
bulmalı 

Smith eevap ttrdlr 
- Ent. dopıa aılyHlyoraanas. 
S....iee dütheell W. bnwlııııt 
- Zabiti bulup AaUJI eyJea,. 

dirmeli, dedi. Yokıa onu bizzat alz 
almata meebu olacaluaaw 

Smib ıopk lr.anlıbkla Ce\'ap ver. 
dl: 

- Okaclan mealekl Yazffeleri
nia b•4uduau tecHlıı ede.. Şimdi 
beal Aaaanıa yaauıa ıötürebUir 
miıiııiz.? 

#\nna tuvalet maaaıının önGne 
otµrmuş, fildişi aap!ı bir tabancayı 
"'\ıaven~ eci·yordu, 

Sllrt meb'uıu Mahmut bey Ye dlte' 
bir çok Türk H ecaebl •vat tıare
fındaa teul edilmlftlr.-

Ankara telefonu 
Aaka ra • latan bul telefoau ... 

yeniden bir ana:a olduğunu ve dla 
işlemeditf nl bir refikimiz JUIJO ..... 

iıtanbul Poıta idare1i bu babeti 
tekzip etmekte Ye telefonun mua
tazaman ltlemekte oldutuıuı .,., .. 
etmektedir. 

Meclis yakında açılıyor 
Ay ıonunda B. M. meclt.l teJael 

faaliyete geçeceği cihetle, l.taahalo 
da ve viliyatta bilOmum meb'•lll 
Aııkaraya avdete bafla•Jtlanlır. 

B. M. meclialnin küpdını mflt.
akıp Bqnkil lamet pafa Ha. Mr 
nutuk Irat edecekleri ıfbl HarWr 
Vekili Tevfik RGt!G be:rfa ~ 
hariciye, Dahiliye Vekili ŞOkriflta,e 
beyin de dahili ifleriaaiı lıaım.Ma 
izah.at nrmelwl kunetle ...... 
melcllr. 

A vrupaya motör taleheai 
gönderilecek 

Oç aeae kadar evnl GalatMla 
kotu lıuında d<Srt bahriye ...... 
dimi tarafındaa telİI edtlea .., ..... 
maklai.t •e eleldlrik .. ~ .... 
imtibaalan hir aya kadar Wt.1119' 
Ye mekteptea 22 ef...11 ad+zw 
tliploman alacaldarchr. 

Ba efeacliler kara ft .ı..11 
makiniıtBll JapabUeeelderdir. 

Mektep mleueialeri, yetft*. 
dikleri makiaUtlerüa Ant1pa ,_.,. 

rl kalarında •taj ır&meJerl ..._...._ 
b.zı fabrlkalu ile aalafDUıllucbr. 

Şerif Bey 
PoH• mlcllril Şerif beyin Ar 

karaya azimeti 1mamaileyhia ukeP 
Ilte aYdetl ile allkadar addecllllıo 
yordu. Ahnan malumata nazara• 
bu ıeyahat Cümariyet bayra ... 
mllıauebetlle Ankarada yapslac:ak 
meraalme lftlrak edeeek ol- ,.. .. 
taburuna ait hunaatla alikaclartfn'. 
Şerif beyin dlmhanyet beyra...
kadar Ankarada kalm•ıu .... • ...... &; 

jiillp tekrw Ailkaraya gitmeai mu• 
htemeldir. 

kandillide cami 
Uauai t.Np aeneleriade _.., 

eda bir Jaalla neticeaiade 7aua 
KaadlW cemiiain yeniden int-ı lçill 
buaduı bir müddet evel lutif 1..W 
m1t ve ilaaar edilen pilialar da E•• 
k.af mn.diriyetl amlUDlyemine 9&.cie
rilmiftir. 

Fakat aradaa bir hay& aa•• 
ıeçtitf halde inpata ba.ylanmua 
hakilmda- bir emir ıelmemi,ür. 

KaacWli laalkı nanıu kılmall .... 
HUua kadar slmek.t. •• bu au.ıet.o
le mOıkDlat çelunekteclh•. 

Haber alclıtımıza •are, l.ı .. w 
Evkaf müdir.iyeH, Kandilli halka ... 
çektiği ııkıntıyı naun dikkd8 ~ 
rak bu camiia biran evel iDt....
mG .. ade edilıneai için mDdiri.1ed 
umumiyeye müracaat edecektir. 

Smith biç Wıııey IÖJle~ 14,. 
... sermede• tabaıteaJI .... kı• 
aın elia clea alıp bekb. Soma: 

- Bu oyuncaldarm W. luama tebl 
kell olur. Fakat bu fena detil ... ti• 
lih at•aaını laillr miabaiz? 

Amıa tabancap aldı, hawa1a 11aJı. 
danp •tat etti, odanta at. tara1ua• 
daran bir aynah dolabın billur tr 

t::::U parçaladı. Reval•er ~ 
oldatu ip. pei u .- ,,. u..,..-. sm•. tama.ile deftfllalt -

Aaa•Y• bakarak -..ipidir W. .-J• 
-Pekila! d..U: Fakat *a ........ 

atetli ıilihlana muhafauaaa ..., 
Aaterley' e bırakalım • Birçok ~ 
aiyetı.rladea biri da b. ql .. ı, .. 
bllaaeıldlr. 

Bu da oldukp mantık •e •~ 
keme hter. Hem Mhı Aater'81 "6fll' 
birkaç hafta arkadathk ek 1 BCS p 
iatiJonm. ~ .._. ._.. 
Deotlıa çatuv mıun ? O. 

•Detektif Mlu V/ eatMrhf 
yalnız kalchtı Wr kaç clıa)dka.:::. 
fında ona iıtifhamk&r nuar~.ıacl .. 

Genç kız SmUh'ln 
ıeçen f9yferi anlamlf sfW: 

- l•tedtlfabl ıl• ıa1ıere..-, 
dedi. Sırnmııa timdi •rePo ·~ 
ekte olan bu hadfıatla hiçbir ;!! ,ı. 
ıı yok ••. Maamanh btr .. el... iti" 
beni alakadar ediyor. ~!• _. 
b&tGn ôu ftfer bftfD..,.a _..ar 
lan. kaılfbrdmall ~-- ~ .. 

1Btt111eCPJ 
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Vergin ır<.dle 

Ya· ı ac 
son et ş 

V ,Ankara, 17 [Hususi] - Maliye 
~idil Saracoğlu Şükrü Beyin Jstan
..ı lda gazetelere verdiği beyanatın
.... "V · ergflere zam mevzuubahs ol-
bıadıtı, yalnız buı vergiler üzerinde 
ret"') d ar yap1lması muhtemel bulun-
h utıııau,, •Bylediği malUmdur. Bila
;ra bllha11n kazanç vergisi ile 
\' eıııuri1l barcirah talimatnamesinin 
de l'eraıet ve intıkai kanununun 
etittirlleceği yazılmıştı. 

d h l<aıanç \'ergir.i talimatnamesinin 
y il a lb\lsait: bir şekle konması için 
rapıl,cak t~t~ Htatta bu ay nihaye-
ıne d "' b H 1 l' Oc;;ru qlanacaktır • a en 
n:ı~~· .da b:.ı!u:- . nktn olan Maliye 
,, h ~tt~~lcn ay n:hayerine doğru 
.,t tını ze 1 • . 'd t " 
d. . ' ge eceKHr ve varı a mu-
ırty ti l e tarnfındnn evvelce de hazır-

il•nınış olan bu husustaki kayıtlar 
;erinde tetkil:nta başlayacaklardır. 
r ~Pla acak heyetin iki grupa ayai· p bir taraftan da memurlarımızı 
d~k <lar. eden harc:irah knnunu?~n 
tet~ •alırn bir şekle konması ıçm 
\"4 ikatta bulunmaları da karar • 

tı:ıı\tır. 

l(ll'aliçe' menuınn de~l 
l<ı, l!Gkreş, 16 [A.A. J - Romanya 
~ alıç:ıroJ Marie niyabet meclisi 

it· •tinde bırakılmış olm sından şi
atYet etnıiş ve meclisle kıral aile
b ~e IXıensup fazla miktarda aza 
... u Unnıasım tehlikcll addedip et
.... td'Q" h~k 1 •nl cçık surette söylemeğe 

11 Cıınetı davet eylemiştir. Kmılı
~~~n hu b~yanntı siyasi mahnfilde 
tn ~uk bir hnyr t y ndırm ştır. Bu 
d~a afil, Kıraiıçanın af~n bir hataya 
uştijt..•· •· b 1 k d ~u ınu,.olcasında u unma to-

h~r · Bu hadise elvevm Romanyada 
Ukiirn süren siy;r.i hoşnutsuzluğa ;e hutursuzluğn dikkati celbetmek

ı·tdir. 

111 Bü~~e , 17 [A.A] - Hükumet 
'2ı~afih niyabet meclisi ile huku
cı.ıt 1-d ••nd tam bir itilaf :mev-

o Uğun an ıuruuça -ıvuırıe ta-
tafı d 
())d n an Universull gazetesine vakt 
~· Ufcu iddia edilen beyanatın hiç 
' ı.- net' b 1 d . . . ttı· ıce ası e emıyeceğını te-

d~~ etınektedir. Universull gazetesl 
hııı u beyanata kıreıhça ile temasta 
taı·"ll•nlardan bir vasıtasile mut
\ 

1 olduğunu beyan eylemekte, fa-

13~! bu şahsın ismini gizlemektedir. 
trı ~tıaleyh ı;azctelerin ekserisi 
t!l~~ ilr beyanatın mevsukiyetinden 
l e etrnelttedir. 

llgiltere ve 

dominyonlar 
,., 1' or0 ·C'\a11ad llto (Kanada) , 16 [A.A] -
·"ttile t klubü tnınfından şerefine 
~. lıf 11 tiyafettc bit nutuk siiyliycu 
lok h~~-Donald, gerek imparator
)oı,ıa Urtıelmin ve gerek domin
tıdı 

1 
r bükılrnelle inin vazifesi ke-

.1 rldt . • 1 k 
'llll h ııını impor tor u eczasın-

aı, c br hangi bırııı arzusu hilafı
faka: ~eıı kabul cttirmiyecck ve 
-tl:ıtsa· u ectanın nr lı rında teşriki 
hGhrı 1 etnıelerini t 1İ:l edecek bir 
·ı met • ı luaret ııateml t. zım etme.tterı 

oldu" - I . ~· 15Unu soy ~mış~ır. 

'l'uh~bi dava 
1 lond 

ıı. Bert· ra, 16 [A.A) - Daily Mail-
tltden 

111 n.ıuhabiri bildiriyor: 95 se
f,\>k ı~ ben rn h ret ve kabiliyeti 

a ilde .. 
tden ııue Alman milletini teshir 
huti.i ıneşhur rtist madam Frit& 
d ıı AI ' 
İiten b· rnnnyayı kahl:aha ile gul-

l:rıaifeyh ır dnvnyı l. ybetm:şlir. Mu
tak . , bu danayı y şının 55 ola
lı 2Österild' . k alini ıgı ısa bir tercümci 
fitıe d rneşhur Meycr mulıitülınaari-
h· erceden h · h .. 1tıe ik eyeti t . rınye aley-
lncak 4;rnc eyle mı..: idi. Y aşuıın 
lsPat . . oldllğunu iddia ve bunu 

.ı ıçın b' ~"tn _ ır veiiid tname ibraz 
·· ... ndaın F "t b k d ih · t!u"t r u a ar hyar 

'İtılnerıılll, s'ndc ger k bizzat ker.di
llı.ıl'l ~;er k mensup olduğu tiyatro 
tı t tiradı,\-, n . • • • 
~ İt.' • tS• z.ım zarar ıçın tnzmı-

•Crr.ı.çti. 

Yclndet • 
tıa ilit nıuucnın bn ka bir kadı-
l'lı. hl o!d:.ıgu lumantmi elde eden 
~ tenıe rnada of. 't . b' 'k " Ye . rn r rı s ı ır mı • 
tyiettı· ~'Y'-'ll t~diycsine ınnlıkum 

ttir, 

• 
l 

ç 
----ıc--

ah 
? • 

Simla, 16 [A.A] - Kii.blldcn te
lsizle gönderilen bir haberde şehrin 
Perşembe günü şah vali han ile, 
Mahmut han tarafından :zaptedildiği 
Arkne mevldlnin ise Pazar günkü 
bom,.,ardımnndan sonra düştüğü bi
ldiriliyor. Bu telgrafta Habibullahın 
firar etliği de iıf ber verilmektedir. 
Bir çok şehirler Nadir hıma muta
vaat etmişlerdir. Mumaileyhin dün 
yeni kırnlın intihabı için milli bir 
meclis toplamak üzere Kabile rel
mesi bekleniyordu. 

.l'AüHis bir kasaba 
Londra, 16 [ A.A] - Berlinden 

bildirildiğine göre, Almanyanın en 
meşhur senJ\yİ merkezlerinden o)aa 
Barem şehri civarında kain Milpse 
kasabası bir müddetten beri teah
hudatı maliye ini ifa edemediQ'in
dea ifld ına karar veriln1i1tir. 

Pirede gene g·ev 
Londra, 16 [A. A.] - Atinadan 

çekilen bir telegrafta Pire dokla
rında Çplışan amele gündeliklerinin 
teıyidine ve çalışma saatlerinin 
tenkiı;ine ait taleplerinin kabul e
dilmediği takdirde grev yapmağa 

karar vermişlerdir. 
Pire, 16 (A.AJ - Tahliye ame

lesi buğday ve ltömür tnhliyesi 
ameliyesini lnkitaa uğratmışlardır. 
Liman reisliği intizamı lemin için 
İcab eden tedabiri almıştır. 

Belgratta bir nümayiş 
Belgrat, 16 [ A. A. J - Polisin 

mümanaatine rağmen bin kadar 
talebe latriede teıis olunan usulü 
idare aleyhinde protesto etmek üzre 
toplanmışlar ve biç bir hadise zu
hur etmeden dağılmışlnrdır. 

Nevyor ta bir baskın 
Nevyork, 11 [A. A.J- İçki mem

nuiyeti kanununun ahk.&-- -~uıx· 
uıuvazzat federal memurlan dGn 

gece gayet iyi yapılmıı nskeri ma
nevralar sııhhnt ve kat'lyetile gerek 
Ncvyork ~ehri dahilinde ve gerek 
sahilde bir takım noktalarda ayni 
zamanda 35 gizli ispirtolu içki Hbf 
deposile içki kaçakçılarının gizlen
mekte oldukları mahalde taharriyat 
yapmışlardır. Mc leketteki l ki ka· 
çakçılığı teşkilatlarından en büyük
lerinden birini istihdaf eden bu ta
harriyat neticesinde 32 '·işi tevkff 
edilmiş olup aralnnnda kaçakçıl.ır 
kırah da bulunmaktadı... Müh!m 
miktarda ispirtolu içki müsad~re 

edilmi tir. 
New - jersey tepelerinde kala 

olup umumi kararg b ve imalatha
ne.: hizmetini görmekte olan bir ika· 
metgahcla mitralyözlor, diğer bir 
takım silahlar ve mühim miktarda 
mühimmat bulunmuştur. Şarap ve 
likör tedarik ve teminine mab&us 
yeralh tünellerine tesadüf edHmltıtir • 

Hükuınet memurlan bu teşkilil
bn izini civarda kain gizli bir telsiz 
istasyonunun kaçakcılik deniz filo
sune göndermiş olduğu şifreli tel-
sizler sayesinde yakalnmışlardır. Bu 
teşkilat, mitralyözJar ve ufck top
larla mücehhez altı vapurla icrayı 
faaliyet etmekte ve Bermut adala
rile sair mıntakalnrdan ispirtolu 
içkiler nnldeylemckte idi, 

Çiı de llarp 
Harbih, 17 [A.A.] _ Bir çln teb

liği çin k~vvetlerinin pazartesigünü 
akşamı Lmgkıyangs:ıeng şehrini So-
viyctlerden istirdat etmiş oldukla
rını bildirmektedir. 

Bir idaın 
Pola, 17 [A.A] - Viladmir Co

rtang bu sabnh saat altıda kurfuna 

dizilmiştir. 
Belgrat, 17 [A.A] - Zaırrepte 

ali mektepler talebesi Pola mahke
mesi tarıı!ındnn verilen karar aley-
hinde dün alcşam nümayişlerde bu
lunmuşlardır. Znbıta nümayişçileri 
dağıtmıştır. 10 kişi tevkif olunmuf
tnr. 

Belgrnt darUlfünunu talebesi 
mezkur mahkemenin verdiği hüküm 
aleyhinde bir karar sureti kabul et
nıiştir. Zabıta tnll"benin hariçte te
zııhilra tt bulunıo ına mani ol· 
mu tıı , 

• 

Atinn, 16 [Hususi 1 - Yunan 
başvek'li Veuizelos Sırp gazetele
rine ~-a b ynnatbı bulunmuştur : 

Türkiy~ ile aramızda nihai itilaf 

aktedeceğimizden eminim. Halen 
cereyan eden müzakerat yüz bin 
muhacirin alakadar buluııJuklan 
mali meıınile taalluk ettiğinden 
müşkülata tes düf edilmektedir. 

Bulgaristaala yakında tam bir 
itilafa eritebileceğimizi ümit ıedl
yorum. Yunanictan Nöyi muahede-

si mucibince Bulgarlarla Adalar 
denizinde Dedcağaç-Selanik veya 
Knvnlada bir iktisadi mahreç temi
nine amadedir. 

Kıbrıs mem'elesi Ada halkı ile 
ingilız hükumetini alakadar eden 
bir mes'eledir. Netekim on iki 
Adalar mea'elesi de ancak ltalya 
hük<imcti ile Adalar halkı araıında 
mevzuubahs olabilir. 

Yahudi Cumhuriyeti 
Roma, 1-' - Observer'in Mos

kova muhabirinden aldığı mallima
ta nazaren Sovlyetler cümburiyeti
nin Siberyada Amour nelıri imtida

dınca musevl müstamirlerine milli 
yuva olarak terkettiği 328000 kilo
metroluk arazide bir yahudi cüm· 
huriyetinin teıkill muhtemel ve ya
kın sayılmakta imli. 

Bütün şimali Rus., 
yas altında kaldı 

Loadra,17 ( A.A] - Moskovadan 
alınan haberlere nazaran iki hafta· 

dan beri şimali Rusyada fasılasız 
yatan yağmurlardan fevkalade ka
baran Neva uehrinln taraf taraf 

._.,mmz:.crs......ı::=:aı~-==---=----' 

eşi taş öıı .. nde 
•t a be hatunç G- a so ma bulun n ceset 

b •t V • kt• k Dün akşamki ga7..eteler Beşik· e ı. eresıye ve eye va ım yo • taş vapur iskelesi civarında deniz· 

amazan a oruç yiye enim l"'I a - de bir kadın ce edi bulunduğunu 

nıı hay :ı• hay 
1
• yer. yazmışlardı. YaptıAımız tahkiktlta 

nazaran ceset bir kadının değil. 
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Hoca, medre11c ocıasına aoldur
duğu erzakı, her cerre çıkan molla 
gibi yavaş yavaş pazara götürüp 
satacaktı. Fakat o her kes gibi 
yapmak i temcdi. 

- Kendim malımın başına otu
rup satarım. Madrabaz& verip de 
nccf cn ziyan edeyim. 

dedi. Evvela bir küfe dolusu 
oları zeytini 11ırtlayıp ç rşıya gö
türdü. Göz g8recek bir yere oturup 
yüksek sesle bağıra bağıra ntmağa 
başladı. Fakat zeytinin piyaııaıını 
bl!miyordu. Scranlara: 

- Siz söleyin kaç kuruş eder 
diyordu. Bir kadın müşteri çiktı: 

- Molla! dedi, Zeytin alacagım 

ama yanımda param yok. veresiye 
verirsen yıırın medreseye parasını 

1retiririm. 
Nasrettin hoca kadınıa söz.üne 

inanarak: 
- Peki olur •• 
Dedi kadın memnun ıordw 
- Bari zeytinin iyimi? 
- eyi de sözmü alanbirinci mal 

al bir tane tat da bak. 
- istemem, oruç lımim. 
- Oruç lumu? 
- Evet. 
- Ne orucu? Ramazan geçeli 

hani oluyur be hatun? 
- Öyle ama geçen sene rama

zan on alb gün ymiştim onu ka
za ediyorum. 

Hora kaşlanna çatb. Bir az ev
vel veresıye vermek kararından vnz 
geçti.· , 

- Haydi yoluna, dedi, benim 
eaaa satılık zeytninı yok. 

- Ayol ne ça.buk vax weçtim. 
- 8yle idi ama şimdi caysım. 

- Neden? 

zdım evel o ngzını açıp anırmaya 

başladı. 
yene bir akşam böyle tam bagmı
cagı eıradu eşek daha evel anınn
ca kızdı. Eline geçirdiği deynek ile 
hem hayvanı dögüyor hem de hid
detli hiddetli söyleniyordu: 

Ulnnl Turşu kendi malınmı ki 
yerime sen aatıyorsun. sende eere 
çıkıp kazana idin. ilemin malum 
ne hakla satnnn. 

Nihayet turşuda bitti • 
Sıra erzak torbalarına geldi. 

Fakat hoca kendi malını bizzat 
kendi atmaktan hevesini almiş, 
hatta bikmı b bile. Çuvallan bir 
hammala yükletti. Kendi önde, ha
mal rkada çarşının yolunu tuttu. 

Satıt yerine g ldiği ur.ıan bir de 
arkasına başını çevırınce hamalın 

yerinde yerler estiğini görünce 
şaşırdı. 

Hamal, erzak çuvallan ile bera
ber kaçıp gitmişti. o kadar arad:ğı 
halde bulamadı. 

Aradan en gün geçti • Bir gfin 
çarşıda dolaşırken erzakını çalıp ka
çan hamala uz.aktan gördü. Dert 
yandığı ahbaplanndan birine gös
tererek: 

- Nah işte dedi; kaçan hamal 
bu adam. 

- Ne duruyorsun, aidip yaka
lasana. 

- Aman su , aeılni çıkarma, 

sen deli mi oldun, ar dan on gün 
geçti. Ya herif beni görünce on 
günUik hamallığı birden isterse o 
zaman ben ne hali ederim? 

(Bitmedi) 

Bir sahtekarlık mı? 

Tr~byada oturan ve Niianta!ı 
kız lisesi muallimlerinden Sala· 
hattin beydir. 

Ceset üzerinde yapılan doktor 
muayene inde boğularak oldüğı 

le pit edilmiştir. Fakat kazaen mi 
ka ten mi boğolduğu tespit edil· 
mek Lizcre ct"set morga nakledil· 
miştir. 

@5n ırfi( '\tU ır 

Bir gürıd;j2 lıırsızlık 
Son 24 saat zarfında 11 sirk ' 

vak'ası olmuştur: 

1 - Kadıköyünde Zuhal !Oka· 
ğında Ekmel beyin evine sabıkalı 
Mehmet girmiş, ayakkabı çalmış· 

tır. 

2 - Kadıköyünde Badem so
kağında 34 numaralı evde oturan 
cfnva vekili Ali Nihat beyin met· 
resi Cenan hanım evden 54 lirayı 
aJnrak kaçmıştır. 

3 -- Karaköyde çaycı Mavri· 
disin dükkanına gelen birisi çek· 
ıneccdeıı 28 lira çalarak kaçmı~tır. 

4 - Beşiktaşta oturan Süley· 
man müstahdem bulunduğu tiıtUn 
mağazasından bir mıktar tütiln 
çalmış, yakalanmıştır. 

5 - Çarşıkepıda çuhacı hanın· 
da kuyumcu Artinin odasına On· 
nik isminde birisi girmiş, 125 lira 
kıymetinde bir gerdanlık .çalmıştır. 

6 - Kadıkôyünde Söğütlü çe~· 
me caddesinde Sabiha hanımın 
boş hanesine hirsız girmiş, 35 
metre kurşun boru çalmıştır. 

taoarak bir çok köyleri ve kas ba-
lan lıtila tmlş alçak mahalleri a- - Ram unda oruç yiyen benim 
deıa bir R:Öl hDU.•- 6...c.ı.~ar. "Ruı- 1ı kkımı kaydı haylı yer. 

bundan bir müddet c•;vel Çaroı 
mezat idaresi nezdinde bir sahte· 

karlık yapıldığını, bir tediye va· 
rakasındald 10 rakamının evveline 
bir 16 ılave edilerek vemeden 
1610 lira alındığını yazmıştık. 

7 - Çakmakçılarda Emin be
yin mağazasına müşteri sıfatiyle 
iki ki§İ girmiş,15 adet Abani sirkat 
etmişlerdir. ya ile F l diya arasında deıalr- Hoca akşama kadar pazarda kal-

yolu miinakalab bu feyzan dolayi- dı isede kimse yanına gelip zeytin 
le l kltaa u~r ıtlu. almak istemedi. Hatta fiyabnı ile 

soran almadı. Naarettinla caaı ıııktldı. 

Atinada bir istifa 
Attna, 17 [A.A.] - Erkinı har

biye reiıl Merentltia ali mecliai u

kert Ue ıraaında çıkan ihtilaf neti
cesinde iııtif,.. etmlttir. 

Taşkentte zelzele 
Moııkov , 17 (A.A] - Taşkentte 

dün nk9am y nm d kika devQm 

eden şiddetll bir xeizele hi111edil

ıa'1Jtir. Bir çok evltırde rahneler ba
sıl umuştur. 

R • ] Ol Balonu 
• 

Lol'ldra, 17 (A.A] - R-101 kabl-

11 11evk balonu ikinci bir çuı tec
ri.ıbul 

Aç grevi 
Hnıbin, l7 (A. A.] - Sovyet 

menabhnden blldirildigine göre 
Harbin civanndn mevkuf bulunan 

2 bin sovyct tcbar;i Ruı haklnrın
daki fenn rı uamelelere k.utı pro-

teal.o tnknrı ı:ıa olmak iizre açlık 
l,'1'Cvi )'Apmııktadırlıır. 

Mf':vtuflar nlcei surette mahke
ıne ed'lme&ı•riıı{ ve berat kazanan-

lnnn VfJ p,i bat.ta. çoc:.ık ve kadıa

lann ıerbest bırakılmalMnDt lıto-
e tehirler. 

Bundan baş'cn va7.lyetlerin islah 
edilmesini talep etmekte n kerı
dilerin'n ıofruk ve ~dyasız bir mu
hitte bulundurd ldanm ve okuyup 
yazm lanna mümana.ıt edllditini 
ılerl &Ürınel:t.edir. 

Çinde i ruslar 
Moııkovaı 16 [ A] - Tas ajansı 

Harbiııdcıı lstıhbaı ediyor: Mahke-

me Sovyet konıol shıtnc•ine yapı
lan baskın esn ıı da tevkif dil 1 

I "7 R e 111 t o ıın :ı u&Uın ''etini dokuz, 21 iııl 
yedi ı •ne ve dlğcrlerini de 4 ile S 
armanda tehal f eden rııuhteUf ha
piıı ceı:nlarınn mahküın etp:ir., bir 
Çinli olan 33 inci müttchlın b,,, ııt 
evl('mistir. 

Mutlak ben sntmaaı•u bilmiyo-
rum. 

diye dü9ündü • O aralıkyananda 
arpa satan biri yanından aıeçti. 

- Batmanı yarım ak9e t. 
diye baiırıyordu • Bir an içinde 

müfteri bulup arpasını .atb. 
Bunu Q'Ören Nasrettin derhal ba

fırmağa ba4ladı : 
- Ala z 7tla, batmam yanm 

akçaya. 
Zeytininin kaça aabldıfını bll

ıı.:ıediğl lçln o kerameti yanm akça 
da ~örüyordu. Filhakika yar.m ıaat 
içinle • .. baoka yerde batmanı 
altı akçeye satılan zeytini yanm 
akç,.ya kapışh.at. Hoca Halkın bir 
tehalükGnü ıörünco: 

- Vay canına, decil • benim 
zeytinim bu lr.adın· kıymetli lmlt te 
ha erim yok. Bari b:.. akçalık ta 
ben alayım. 

Bir cebinden çıkardığı parayı 
öbür cebine koyarnk kQfenln dibin
de kalını, olan zeytini kendine ayır
dı. Artık medreıe;c dönüyordu. 
yolda biriz 

- Sokakt mı buldun bu zeytini 
ki b8yl ucuz ısahyorsun. 

Dedi. Her yerde alb akçaya H• 

bhrkea ıen yanm akçaya aattı12. 
Hoca bozmadı: 

- Ne yapahm, dedi, mlllct uc
uz ucuz ı: ytf o yeslc. 

- Öyle ise bnna da oradan 
bir batman tart. 

- Zeytin kalmadı. 
- fıte var ya. 
- Be.n cnal miyim. Alem yanm 

kçaya zeytin clırk n kendim ııe· 
en almayım. Onu da bc:ıı sahn al

dım. 
Medrf'r:e de bocanın bir mıktar 

turşuau da vardı. Bu turıuyu mer
kehln aırtıu yükletti. •okak ara
luıadL 

- Turşucul 
Nareılerile .atmaya baıladı Bir 

tkl güa sonra etek haald evden üst 
üıte turqu nlmuşlarsa o evlere alış
h. önlerine geldikce ae kalabalık 
yerlerdi Hoca dahar 

- Tt:rfuc• 
Dıye b ı iciıı .... ım cçmn- , 

Mezat idaresinin o zaman polise 
vaki olan ihbarında bu sııhteknr

lığln · Ayetullah ve Fuat beylerle 
Ihsan hanım isminbe bir kadın 
tarafından yapıldığı bildirilmiştir 

Bu sahtekarlığın yapılacağı vu· 
kuundan 15-20 gün evvel memt 
idaresi müdürü Ramiz beye tele· 
fonla haber verilmiş, Ramiz bey 

de bunun üzerine tahririi bir ta· 
mim yapup keyfiyeti bütün me
murlara tebliğ etmle ve herkesin 
müteyakkız bulunmasını bildir· 
miştir. 

Bu tamimden sonra hadisenin 
vuku b,. lmn olması namrı dikkati 
celbetmiştir. 

Mezat idaresi veznedarina işten 
el çektirilmiş olduğu gibi Emanet 
müfettişleri tarafından da tahkika
ta devam edilmektedir. 

Ayetullah ve Fuat beylerle İh
san hanım sabtekllrlığı sureti kat
iyede reddetmişler ve eğer sahte
karlık vaki ise bunu mezat memur
larının yapmış olması lazım geldi· 
ğini idia eylemişlerdir. 

Ayetullah ve Fuat beylerle İh· 
ean hanım mezat idaresi aleyhine 
bir ıftirr ve tazminat davası açma· 

j a k rar vermişlerdir. . . . 
Veznedara işten el çektırı1mı§ 

olmasına rağmen bu işte kabahatli 
olmadıfı söyleni1mektedir. Ziri! 

veznedar; mezat memurunun ver· 
diği tediye vara ı He malchuz 
katibinin kestiği ve para mıktaaını 

YMll ile yazdığı makbuzu kar§ı}ag. 
tırarak kontrol etmi~ tediye Ya;. 
rakasında •1610,, rakamını, mak-
buzda d yalnız bin altı yüz on 
liradır ibaresini görünce tereddüt 
etmeden parnfı vermıftir. 

Müfe H~ierin tahkikatı yakanda 
bit 

8 - Galatasaray civarında Ter· 
ziyan apartımanında oturan Horoc· 

yan efendinin hizmetçisi Eıter bir 
pırlanta göğüs iğne§ile bir altın 
saat çalarak kaçmı~tır. 

9 - Akearayda Hüseyin ağa 
mahallesinde Emine hanımın evi
ne sarhoş ııamile maruf Fatma 
girmİ§, e~ya çalarken yakalanmı~· 
tır. 

10 - Akssrayda kürkçü mahal· 
lesinde bekçi Mahmut ağanın evi· 

ne üç kişi girmio, eşya çalarken. 
hırsızlardan Halil yakalanmı§, di· 
ğer ikiai kaçmıştır. 

11 - Vefada Binnaz hanlmın 
evine Edirneli Şükril girmiş on ye
di buçuk lira çalmı~ yakalanmış· 
tır. 

12-Beyazıtta Yakup ata mah-
allesindeki üç katlı bir apartımana 
hıasızlar girmişler ve ikinci üçün· 
cü katı soymu~Jardır. Hırsızlar 
birinci katı da soymak istemişler· 
se de pencerenin demir parmak· 
ıkları mani olmuştur. Meçhul hır· 
sızlar aranmaktadır. 

Zarfcılık 
Unkaııaninda oturan keresteci 

Ali efendinin 55 lirası Mercanda 
meçhul iki şahı! tarafından nrf · 
çılık suretile dolandırıJmı§tır • 
.Meçhul zaafçılar aranmaktadır. 

K ~ D· rr 
Tramt'~Y altında 

Dolapderede Madar caddesin· 
de oturan Ermeni milletinden 
Makeut vatman Hoyrının idare· 

sinde 137 numaralı tramvdy era• 
basının altında kıılmı§ ve hı§ın• 
dan ağır surette yaraJa?mıştır. 
Mıık ut Beyoğlu hastaneeıne kal· 

dmlmı§tır, 

Dr. Besim Öm r Paşa 
Berayı tetkik ve tetebbü gi 

tiği \fişi kaplıcalanndan avdet 
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Aşo ... 
Gömülciiııe lıocaları ve 

Mahut Mustafa Sabri 
lzmirde ve A ydıııda 

kadastro işleri 
BİRİNd PERDE 

iyi bir adamın aıama 
Can çekitea iyi adam müneb-

blhlJ aaabn çınırak aesi ile birdenbi
re u7aaarak ) - .. bah •aat alb •• 
Ta• •akıt.. Doktor, beni mGrnkün 
mertebe muaklaadırmamata çalı
fU'ak ... t 1ecllde irtihaD dan beka 
edecetfml haber verdi. 

Oaua lçla dGn rece yatarken, 
•• ıaatimdea altmlf daloka e•el 
uyanmak lçla aaatimi ayar ettim. 
Ams kızıma aon tavuyelerde bulu
•abllecetfm. (Kızına) ıevıili ya•
rum, ıondan bir evelki .. atim çal
dı. Yanıma 1aldq. Sana hazin ma
caramı anltayım, ıon naubatlarımı 
vereyim. Bundan otuz •ene evel, 
ltfçare 1•time ... 

Fakir fakat namuslu kb ( ted
flmle) - Daha dur baba.. Bir .. at 
••ra 1etime olacatım. 

Can çeldfen iyi adam - DojTu. 
S...daa otas seae eYYel, annem 
alacatm arada babnma iyi fikir 
••ldl. St!rnt aabibi olmak için iyi 
"lr çare bulmuftum. Kocaya vanaa
IBlf ihtiyar bir balam vardı. Mes'ele 
onu karldırıp beraber Amerikaya 
ıitmekte ldL 

Kız - Amerikaya mı? 
Can çekften lyl adam - Evet. 

Halamı Amerlkada evlendirmek ia
tiyordum. Bu auretle Amerikada 
zengin bir enlftem olacakb Halamı 
kandırmat• muvaffak oldum. Ame
-ikaya gittik. itin inceliğini anlıyor 
aıuıun? 

Kız- Hakikaten çok iyi bir fikir! 
Can çekiıen iyi adam - Hayır 

Umdutumuz çıkmadı. Halam Ame
rikade:vara nra bir zenciye vardi. 
Bütnn ümitlerimiz yıkıldı. Annemin 
trahumasını bu ha•• oyununda ba
tırmıttım. Sefil olduk! İ•te tam bu 
ıırada ıen dotdun. Nuıl geçinelim. 
f ,ın feball Amenkadaki eniıtem 
•vlenelidenberi benim sırtımdan 
l'eçlniyordu. Ne yapalım? Bu ıırada 
oranın maruf bir operatöril milyo
n ~r bir mGıterisine qılamak için 
bir kıJlatanı .. ba almak letetıll: la
ter iıtemes aatbm. Alqam e•e d&n
:lügüm zaman cebimde birkaç do
lar vardı ama buna mukabil kulak
lanmdan biri eksllmifti. iki rihı 
10nra gene paruız kalmıtbk. Bi
zim Amerıkalı enltte hem ku
narbaz, hem de ayyaıti Onun 

iizerine ıeae oper~are baf\'urduk. 
Bu ıefer He d&ldütüm :aaman 
man ıas kapaldanmclan biri yerin
de deticil. Sonra atıeki kulatımı 
da ıattım. Bir iki hafta içinde ..,. 
ile bir bunuı deBtl. ld kH, bir 
topuk, aJb tırnat, bir yanaktan ol
mutbam. 

Kız (ath1arak) - Za~alla ba
bacıtım ... 

Can çeklfen iyi adam - Bu es
nada ıen yavrucak bir taraftan bü
yüyordun. Sefll olmasaydık mes'ut 
olacaktık. Fakat o mel'un Ameri
kah eaiıteme para yetlttirmek ka
bil detildl. Bereket versin ki men
hua ıeberdi. Çok ıeçmeden utur
auz balam da arkasından ıitti. Fa
kat biz bili belimizJ dovatama
mıttlk. ÇGnkü eniıtem olacak herif 
ölmede• evel kendiıine muhteşem bir 
türbe yaptırmıtb· Artık her ne pa
huma olur .. olsun f ransaya dön-
mete karar vermiştim. 

Bu aefer çok para kazanmak 
için pek mGhim bir fedakarlık li-
11mdı. Operatöre gittim. Akşam 
en daaop de vak'ayı anneme an
lattıjı zaman kadıncarız kederin· 
den o dakikada ölGverdi. Seninle 
Franaaya d6ndnm. Şimdi de ölüyo
rum. lıte sana bir liste... Muhtelif 
azam kimlere •tılanmı,ıa hepsinin 
isim ve adrealeri bu liıtede yazılı
dır... Amerlkaya git... Kim bilir ? 

So
zaman öyle müteba111a oldum ki ... 

nra bir diteri: 
"SöyJeyiniz matmazel, aizi pe

derinizia kulatı dinliyor!,, dediti 
ıaman JÖzleriD} yqardıf Aman ya
rabbi! O ne ? iki haydut üatüme 
hGcum ediyorlar! 

/lıheçede çıkan Yeni Adım 
refikimizin bir baımakaleıini 
buradan korıılan hocaların 
arada el'arı nasıl nıenfeat ı·e 
mel'anet peıinde koıd,,h·larını 

direkleridirler. Aralarındaki kavta 
nemrutluk davaııdır. 
halbuki Gilmülcüne halkı Muıtafa 
Sabrinin arkasından attıkları küllü 
tenekeyi, Gümülcüneli diter Hoca· 
lann da arkHına bağlamalı, onla
nn " Allah birdir ,, dediklerinden 
baıka bir ı<Sılerine inanmamalıdır. 
Halk funu anlamalıdır kı, hocalar 
yalnız kendi menfaatlanaı diifunen 
ne milleti, ne vatam, ne imanı dü
fÜnmiyen kimıelerdir.) itte Muatafa
Sabriyi de Gümülcüneye i'etİrmek 
için bilumum hocalann onun 
faziletinden, ilminden yörüyilfGn
den, edaıından bahıedrek çarııyı 
pazarı ayata kaldırdık lannı GO
millciine ahaliıi unutmamıtbr. Bir 
az ıonra Muıtafa Sabri ile bu 
bocalar araıında menfeat mese
lesi mevzuu bahaolmata, Mua
tafa Sabri de: GGmülcGnenin öteki 
hocalar kadar milletten lokma ko
parmaj'a batladıtı dakikada it de
titti. Bilumum bocalar onun aley
hine olarak ayaklandılar. 

Tapu Umum Mndiri Atıf bey 
ile Kadastro ve Fen heyeti Reisi 
Halit Ziya Bey şehrimizdedirler. 
. ~tıf ve Halit Ziya beyler teftiş 
ıle ıştiğal ediyorlar. Bugün Aydın 

Yeni mesahalar el ile yapıl 
tadır. 

Şehir harici yapacağımız ka 
tro ve ameliyatların bu usul 
icra ve ikmaline imkan yok 
varsa bile asırlara mütevakk 
Bunun son senelerin ihtiraatın 
olan Fotogramıtri yani gerek 
den gerek tayyare ile fotoğraf 
larak harita yapmak usulile 

!eni kaçınyorlarl imdat r 
.. ı haydut - Çabuk, kızı kaçı

ralım... Amerikah bir milyardere 
ıafllrelim ı 

göıtermesi itibarile aynen alı
yoruz./ 

posta trenile Nazilli'ye gidecek. 
NaziJJi tapu işlerini, bilahara Ay
dın tapu işlerini teftiş edecekler· 
dir. 0Ç0NC0 PERDE 

Babanın fedakarlığı kızı 
kurtanyor 

Müyarderin nande bir oda 
Fakir fakat namuılu loı - Bu 

aGılü odada namusumun tehlikede 
olduj'unu hi11ediyorumf 

Amerikalı milyarder ( ıirerek ) 
- Sevdijim kız geldi mi ? 

Nihayet emelime nail oldum! 
Fakir fakat namuılu kız- Eyvah 

mahvoldum! 
Amerikalı Milyarder (birden du· 

rarak) - o ne? okadar yanıp tu
tuıduj'um bu kız kar1111mda biç bir 
arzu duymuyorum.. Acaip! (Kendi 
kendine hitap ederek) yim Yimmy 
ni? Bu ne hal? ıana ne oldu? .. 

Fakir fakat namualu kız- Yim 
ylmmy mi? Evet, aldanmıyorum! 
Babamın verditf listedeki aon faim. 
Babamın yapbjı ıon ve büyük fe· 
daklrlık.. Biliyorum, bu adam ba
bamın o fedakirlıtı aayeainde em· 
eline muvaffak olamıyacakl Namu
aum kurtuldu .. Ah babacıtım ... Te
fekkür ederim! 

Cani (Kani) 

Kısa haberler 

Hepimiz biliriz ki GCSmülcllnede 
bir hocalar grupu vardır. Bu grup 
GömGlcüneyi ezelden beri yakaıın
dan tutmuı, koakoca memleketi, 
bu memleketin muau:am türk kat. 
lesini korkunç bir ıurette zehirliye
rek her türlü terakki ve temeddün 
vesaitine kartı onlara müthit bir 
aleyhtarlık aıılamıtbr. Dejil tim. 
diden, oımanlı hGkOmeti zam anın
dan, büriyet illn olundutu tarihler
den beri bu memleketin kıymetli 
tGrlderi boca lana uyufhırucu tesir
leri albnda mevcudiyetlerine bir 
yenilik ilive etmetf diitünmez bir 
bale ıefmitlerdir. 

Halbuki tGrk halkı her yerde 
oldutu gibi buradada çok mü • 
1ait, zeki •e uysaldır. Mütea11ıp 
bir yobazın oyuncatı haline girmek 
için böyle büyük bir kütlenin ne 
kadar cahil kalması lizım l'elecfİnl 
artık diitOnmeliyiz. 

Her memlekette yeııl fikirlere, 
inkiliplara, terakki ve tekimül 
adımJanna mani olmak iatf dadını 
herkesten evvel müteHaıp din 
adamfan tatımaktadır. Tarih sayfa. 
lan bu huıuıta binlerce misaDer 
göıterir. 

Bizde de hocalar, bil'umum fe
laketimizin müıebbipleri, amilleri 
dejilmidırler ? Dejil timdi, daha 
evvf'lden beri Gömülcüne mu -
hltinde mevki kazanmak için bir 
ıahıın mutlal<a namaz kılması za
ruri addediliyordu. Gömülcüneden 
meb'uı çıkacak adamlar ya .hoca 
olacaklan, yahut o kafayı tafıyan 
tahıılardan bulunacaklan bir nıüte. 
arife idi. Yeni cami önünde 
ince ve açık fikirii meb'uı na. 
mzetleri müteaaaııp halkın bilhassa 
onlann bajlandzklan hocalar sürü
.... ...... ~nnek lçla peeli 
giindüzlü abdest alıp camilere kot· 
tuklan herkesin malOmdur. Binaen
aleyh böyle bir muhitte din ile al
ikadar olmayan en adi bir mesele-
de bile ona dini bir renk vermek 
mecburiyetini gGttürmek için boca
lnr ıürüıü bakıyeainin ıayret ıö•
termekte oldutunu törüyoruz. 

Halbuki GGmülcünenin •e GB
ınGlcüne köylerinin vaziyetlerini bir 
kerre rözümüzün önGııden ı•çire
lim. 

DGn onun diyanet, fatanet, f azi-
let ıahibi oldutundan bahaederek bu 
pn unun (emelinin bozuklutundan 
dininin zaiflitfnden dem vuruyor
lar. Ayni manzarayı Hoca Sabri de 
yapıyor. Diin GBmGlcGnelllerin ne 
kadar diyanetperver oldutunu, bun
lann Cenabı hak tarafından cGm
leaini çoluk çocutu ile evi barkı, 
batta kedilerile cennete aevkeclile
ceklerinden bahaeden bu Ferit pqa 
feybülialimı, bu gün cümlesinin kG
fürlerinden, cehennemlik oldulda-
nndan, Kemali bulunduklanndan 
dem vurmaktadırlar. 

Birbirinden uğursuz olan bu 
iki ~oca tayfasının cümlesinin bir-
den Gömiilcüneden çıkanlm aıı ile 
Gilmülcüne türklerinin başlanndaki 
belilar bitmif, gitmiş, temiılenmiı 
olacak, engeller kalkmıt buluna
cakbr. 

Türkler eter gözlerini açar, dl. 
ter yobazlara da birer yol l'Ö•te
rirlerae o vakit kendilerini fellket
lerden kurtaracak ve çocuklarına 
iyi bir iıtfkbal hazırlıyacaklardtr. 
Yoksa Gömn!cüne muhiti hocala-
ra bir mGetemleke, oalan beell
yecek bir iuıaret, bir mutbak olur .. 
ve öyle kabraa kıyamete btrlt ora-

Teftiş için gelmiı olan zevat ile 
bir de Alman Kadastro mütahassı
sı M. Diriksel şehrimize gelmiştir. 

Mütahassıs; Almanyada kadas
tro işlerini yapan Profesör (Hügor· 
sof) un asistanıdır. 

Bu mütehassıs, bugün Aydına 
gidecek ve orada kadastro tetkika
tı yapacaktır. 

Çün akşam İzmir palasta Müdi
ri Umumi şerefine otuz kişilik bir 
ziyafet verilmiştir. 

Ziyafet samimi olmuş ve geç 
vakıta kadar devam etmiştir. 

Kadastro ve tapu işleri hakkın
da müdiri umumi bize atideki iza
hatı vermiştir. 

İstanbul, Ankara, Malatya Bur
sa ve İzmir' de Kadastro ameliyatı· 
na devam edilmektedir. Istanbul
da adalarda Müdanya, Maniss, De
nizli ve İzmirin Karşıyakasmda 
ise kadastro işleri ikmal edilmi~, 
yani buradaki gayri menkuUerin 
sahih surette harita ve planlan ya· 
pılmış ve emlük sicil defteri tanzim 
olunmuştgr. Mal sahiplerine plin
ların birer sureti verilmiftir. 

Kadastro yapılan yerlerde tasar· 
ruf işlerinde münazaa ve ihtilaf 
vaki olamaz, üir mala bir kaç sahip 
çıkamaz. Hudut işlerinde ihtilaf 
mevzu bahsolamaz, bizde aaırlar
danberi devam edegelmiı olan iç
timai dertlerimizden birine mevzu 
olan gayri menkul tasarruf müna· 
zaalan bu ıuretle ortadan kalk
maktadır. 

Temellük ve tasarruf itlerinde 
ihtilifat ortadan kalktıkça bittabi 
malların kıymetleri de artmakta
dır. Bunun böyle olması tabiidir. 

Kiymetin böyle keudi kendisine 
artmasile serveti milliyemiz müs
tefit olmaktadır. Şimdi yapılan 
kadastro ameliyatı ki yalnız şehir
lere münhasırdır- kl!sik nsulJerle 
icra edilmekledir. Başdan bata koyu bir ce-halet

ten başka göziımüze bir fey çarp
maz. Satb sollu medrese ve tekke 
ve bunlann piı kenef kokulan ara
sında hani hani dedi kodu yapan 
bir bölük boca ve hoca namzedi •. 
Köylerde iıe muallimin iımini itit
mek miltküldür. 

da ne bayırlı bir lf, ne de ,eler Wr 
yüz ıörmek imkinı baaıl olmıya. 
caktır. ÇünkG zaman artık bacının, 
hocanın, düaaına bel batlanıyor. ln
aanlann naııl terakki ettiklerini her 
Fin görüyoruz. Bütan bunlardan 
6ir parça ibaret alarak kendimizi 
ona i'Öre haurlamak mecbnriyeti
nide duymıyoruz? Bu kafalar bi
ze yalnız sefalet kazandıracak, 
yalnız bizi perııan edecek olan bir 
vaziyet hazırlıyacakhr. 

--= 

Geçenlerde Balkan kollanna tG· 
tGn almat• aiden bir türk tiltün 
tGccan oldukça vaziyeti dilzgün, 
mevkii güzel ve kalabalık bir köy-
de lıocanın okuyup yazmak bilme
diğini hayretle rördütünü söyliyor 
ve bu adamın 1 den 9 a kadar ra
kkam yazamadığını ilave ederek 
parmak ııınyordu. Bu cahıl adam 
aenelerle bu köyde oturmuı ve ço
cuklara hatta hu günkü çocuk aga· 
beylerine Epcet okutmuştur. Köylü-
ye ıoraraanız, fazla okuyup ta ne 
olacağım, dinini öğrensin de bunun 
kafi geleceğini söylerler. 

GömGlcüneden aldıfımız bir 
mektupta deniliyor ki. 

"Mustafa Sabriyi Gömülcüneliler 
kovdular. Bu huıuıtaki fikriniz ne
dir?" 

CİDDEN HARlKULADE 
lıte 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
MOR1S ŞoVALYEYl 

PARiSLi ŞARKICI 
Filminde ve RAKEL MELLER i meşhur Iapanyol 
şurkılarında görmek ve ititmek here gidenlerin hepai 
hunu söyliyorlar. 

Sesli, sözlü, şarkılı ve danslı bir filmdir. 
Bugiin matineler saat birde haşlar. 

si bnlunmuştur. 

Bu usulun bizde tatbiki i 
atılmış adımlar vardır. Bu hu 
ta size söyliyebileceğim şey 
usul ile sıhhat temin edilme 
zaman ve paradan tasarrufat 
pılmaktadır. 

İstanbul, Bursa ve havalisi,,, 
mir, tapu ve kadasrto işleri tefti 
edilmiştir. Diğer vilayetlerde IJ 
görülecek şeyler vardır ki bu 
ancak mahalinde rüyet ve mu 
laa edilebilir. 

Noksanlar ve yolsuzluklar 111 ı 
phede edilirse islibı çaresine 
ıJir, müştekiler minlenir. 

Yapılan teftişatt bu makaa 
temin edilmektedir. 

Kadastrosu ikmal e~ilen ye 
erin sicil deferleri tapu idares' 
devredilmekte olduğundan tal" 
dairelerinin bu yeni defterler t 
zerinde işleme tarzlarını gönD' 
ve tanzim etmek de teftişte takit 
edilen maksatlar meyanındadır. 

Senede merbut olmayarak ötl' 
den beri yapılmakta ohın tasatrır 
fata gelince bunun için ahire' 
Millet Meclisinden istihsal ediJe' 
karar maksadı temin etmiştir. 

Senetsiz yerler. Tapu dıird~ 
nce alakadar bak sahiplerinin 1110-

racaati üzerine idareten teaeil 
edilmektedir. Yani bunlar için bit 
mahkeme kararı ıstib$aline JUzUlll 
kalmamııtır. Bunların öç 9flll 
ora,,.ç .... ~ .. ,,,IT'rlAM ol•--·ır -~uf•• 

İzmirden sonra teşrinisani bl" 
dayetine kador Denizli, Aydı~ 
ve Manisa mintakalan tefti§ edi' 
lecektır. 

+ lskln işleri - Kazalarda~ 
iskin işlerini ikmal eden milkıf 
müfettişleri beyler merkeze atdel 
etmişleadir. Yalnız Kuş adaıı JllO' 

amelatı ay sonuna kadar dev•" 
edecektir. Burada milkiye müfı 
tişi Sırrı bey muamelatı tedvir 
mektedir. Urla ve ÇC§me kazalı 
rına ait iskin işle.ıinin tetkiki • 
dört güne kadar bitecektir. Mut 
melatınm tetkiki ikmal edilııı 
olan karaburun, Foça, merıe• 1 

iskan memurları vazifeleri bitti 
bulduğundan Tire ve Bayındıt' 
alınmışlardır. Mamufi burada! 
bir kaç gün ı.arfında muamCJI"" 
ikmal edileceğinden memur beyi" 
işlerini bitirince merkeze a~ 
edec~klerdir. 

Milkiye müfettişleri beyler 1': 
kında iskanı idi suretile veriJlllİI 
olan emval ile muamelatı tekeOf' 
mül eden ctoıya sahiplerinin ~ 
ruf ftıikalannı alabilmeleri ;oilt 
doıyeteri tetkik ed"ceklerdir. Şi.,... 
di bfltUn mesai kuvveti mer~ 
verilecek ve sene sonuna ~ 
itlerin jkmaline çalışılacaktır. 

O milyarderler belki haline acıyıp 
sana yardım ederler ••• 

Git... Adiya J ( ~Slür ) • 
fKINCI PERDE 

ŞEHREMANETİ BU AKŞAM 

Bu ıüale evveli "iyi yapmıtlar" 
demekten baıka bir cevap vermek 
icap ederse, Gömülcüne ahaliıinin 
GC>mülcünede bil'umum hocalan 
batfanndan deftmeleri lbım reldi
ilnl de ipret edecetlz. 

MELEK SINEMASINDA 
l\IARY ASTOR ve JİLBERT ROLAND 

Kemali muvaffakiyetle temail etmekte olduklan 

ENDDLCJS GCJLCJ 

+ Verdıı;u - İstanbulda ~~ 
nan bir zat ,ehrimizin palilİ° 
müracaat ederek Ankara ıiJJ-:; 
ıında gösterilmekte olan v~ 
kalesi filımiain kendisine pli~ 

·· Kız tkaçırma 
Sahne Şikagoda tenlıa bir ao

kafı gö•terir. 
Fakir fakat namuslu kız - Ba

bamın vefabndan ıonra Amerikaya 
reldim. Evime gitmok için bu tenha 
aokaktan geçiyorum. Babamın vcr
dlti liıte aayeainde atılanan milyar· 
derlerden ekaeriıini buldum. 

Hepıi beni ıamimiyetle kabul 
ettiler. Milyonerlerden biri bana 
katıaı ıöıterip: "fıte matmazel, 
bakın pederinizin katı J ,, dediji 1 

~ 
1111 

llllllll 
Zehirli 

Bu gün matine 
saat 3,30 da 

ve akşamlan 

Saat 21,30 da 

Kucak 
4 Perde 

Her cumartesi akşamlan ıçın 
fiatlarda tenzilat yapılmıştır. 

Muıtafa Sabri GömGlcüne hoca
larının halka rizliden gizliye atılamak 
tereddi ve tedenni dGıturlannı te
raklo ve teklmill aleyhtarlıj'ını •· 
tiklr bir aurette aıılanmak yolunu 
tutmuf, mGtekebbir bir adamdır. 

Onun hocalarla arasının açıl· 
maıı GBmGlcClne hocalarının hak 
dini kabul ederek, Muatafa Sabri
nin tankı küfürde kalmaa dejil
Jir. 

Bunların ikiıi de ayni yolun 
yolcuıu, ayını viranenin kurt yemit 

filminde bütiia temapkirleriai teahir etmektedir· 
Bu film için ARNOLD1.Z1KR1N orkestrası reparhıvarınıa en 

mükemmel parçalarını adapte etmiıtir. 

CAZBAND dahi emsalsiz muvaffakıyetleri 
~östermektedir. 

FILMINDlt 

Dilber bir kadının riyası ---

tinden bahlederek tahtı e111°1r0, 
alınmasını talep etmiftir. &f~iİ 
sinema sahibinden filim ~teıı~ıı' 
takdirde aynen teslim ed~ec ,,oel 
d'ir polisçe bin liralık bır 
alınmııtır. ~ 

~M~O~N~.T~ .. 1;~ .... K~.-R==ı==s~ıo 
JAN ANJELO - iJL 

DAGOYER . ......... ;;;.~~----------~ 
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Bugtıu Taksim stadyomunda 
'Y•pıJacak futbol maçından ve Ga
latasarayın bu müsabakaya eksik 
bir kadro ile çıkacağından hah· 
ıetmietik. 

Bugün de lngiliz takımı hak
kında aldığımız malumatı kari
lerimize bildireceğiz. 

Gtien Elizabet futbol takıml se
nelerden beri lngiliz Bahri Sefit 
filosu şampiyonudur . Ekip bu 
lllüstakar vasfı kavbetmemek için 
daiına çalışır ve zırhlının bulun
duğu yerlerde mahalli kuvvetlerle 
dairna muvaffakiyetle temsili te· 
nıaslar yapar. 

Güen Elizabetin futbul işleriJe 
nıeşgul olan mülazim J. B. Hall 
den aldığımız malumata göre in· 
gilizlerin bu maça ehemmiyet ver· 
diklerini tahmin etmek mümkün· 
dür. Bir çok misafirperver bshriye 
~biti bugün sahada göreceğimiz 
hıgiliı takımının tarzı teşekkülü 
hakkında da malumat vermek 
lutfunda bulunmuştur ki biz de 
buna itimaden lngiliz ekipini te§· 
kil eden oyuncular karilerimize 
1'nıtacağız: 

Seomon Crocker 
Smith Marine Dom~ 

Sigmalmon Blake Benson 
Moris Colcy Davidson Tbomos mcrrett 

Bu takımın kaptanı merkez 
tnuavin yerinde oynayan Blake dir. 
Kaleci, her iki müdafi, sol muavin 
Guen Elizabetten, merkez muavin 
ve sol içtorpidodan ve sağ muavin, 
sağ açık, sağ iç, merkez muhacim 
ve sol açık tayyarecilerden müte· 
ekkildir. 

Bu takımın İngiliz Balıri Sefit 
§ampiyonu Güen Elizabet takımı
nın takviye edilmiş şekli olduğu
na göre daha kuvvetli olduğu 
nıuhakkaktır. 

İngiliz futbolcuları tayyarecile
~i~ gerek şahsen, gerek takım 
ıtıbarile çok kuvvetli bir varlığa 
sahip olduklarını söylemekle be
tnber bu oyuncuların Bahri Sefit 
filosuna iltihakını ortaya daha 
kavi bir kombinezon çıkaramıya· 
ca~ı kanaatindedirler. Çünkü tay· 
tatcciler bir seneden beri ~1ısırda 
b Ulunmaktadırlar ve Güen Eliza· 
etle 1 tnnbula muvasalatın arefe· 

~inde, Çanakkale Loğaz~ .haricin.d~ 
ulu~mu§lurdır vP. bu ıtıbarla ıkı 

lt?kınıın tesanüt kabiliyeti şüphc
tdir. 

l Bu nokt3İ nazar doğru olmak· 
a beraber biz bu nazariyenin ln-

~il~z futbolu gibi en ziyade fert· 
erın mezayasına istinat eden bu 

0 YUnda esaslı bir mahzur te.~kil 
etıneyeceği kanaatindeyiz. 

Her ne olursa olsun bugünkü 
'taziyet Istanbul şampiyonunun 
ç~k Çetin bir imtihan geçireceğini 
Mstcrmektedir. Yene aynı vaziyete 
?~zaraıı bu imtihanın Gıılatasaray 
lÇın ı:natlup neticeyi vermiyeceğini 
tahrn· lJ ın etmekte kabildir. 

0 ks maçları 
Yarın Be yoğl uda Fransız tiyat-

rosund 1 d a yapı acak boks maçların· 
an bir nebze hahsetmiştilc. Bu 

~açlara iştirak eden lnailiz bok-
sorı · o 

erı arasında çok kıymetli Al-
nıanla B r mevcut bulunmaktadır . 

u İtibarla cumartesi günü yük
sek b. 
b 

ır heyecan taşıvan hararetli 
ok ~ 

maçlarına şalı it olacağız. 

Ingıliz Loksurlcri içinde müte
add· ıt beynelmilel temaslar yap-
llııs sah:;i} etler mevcut bulunmak
tadır. Bunlardan biri kısa bir 
ın ld , u "'t C\\el It !)ada bir maç 

yapmış ve "şampiyon., unvanını 

taşıyan rakibini altıncı ravntta na· 
kavt etmiştir. 

Galatasaraylıların çetin rakip· 
ler karşısında bulundukları mu· 
hakkaktır. 

Mıntaka kongresi 
929 mıntaka umumi kongresi, 

bir az gecikmiş olmakla beraber 
nihayet bugün Tiirk ocağı salonun
da toplanacaktır. Kongrede mın
taka merkez heyetile teknik he
yetlerin intihabatı yapılacak ve 
geçen senenin mesaisi hülasa ve 
münalcaşa edilecektir. Kongre in
tihabatı iş başına gelecek teknik 
heyetlerin vazife başına gelmele
rini de temin edecektir ki bu su· 
retle geciken spor fealiyetinin 
başlaması da temin edilmiş ola· 
caktır. 

Nizamnamenin tadili 
Nizamname tadil komisyonu 

mesaisini bitirmiş ve tanzim ettiği 
raporu ait olduğu makama tevdi 
etmiştir. 

Komisyonun hazırladığı rapor 
hakkında ketum davranılmaktadır. 

Menemende bir 
yobaz yakalandı 

Menemen kazasının Ali ağa na
hiyesinde Ahçı Muıtafa namıncla 
bir ,ahsa memlekete ithali memnu 
olan ve Mııırda intişar eden (Müsa· 
vat) gazetesini veren yobaz hocalar
dan biri yakalanmıştır. 

Bu hocanın ismi (Mehmet Efen-
di) dir. Reşadiye kazasının Aşağl 
Şnkran köyü hatibidir. Hatip efendi 
Mani.anın Yunt Daj'ı köyGndeodir. 

Hatip Mehmet (Efendi) ; Müsa-
vat gazetesini ahçı Mustafaya ver· 
diği esnada görülerek yakalanmış

tır. 

Mısır'da neşredilen Müsavat na
mındaki paçavra 150 lik listeye da
hil İzmirli Hafız İsmail tarafından 
çık:ırılmaktad ır. 

Bundan çok zaman evci mem
lekete ithali menedilmişti. 

Hoca efendinin bu gazeteleri 
nereden ele geçirdiği tahkik edil
mektedir. Hatip Mehmet (Efendi) 
ile Ahçı Mustnfa nezaret altına 
alınmışlardır. 

İtalya - Srrbistan 
Roma 14 - Giornale Ditelya 

Yuguslavya iJe İtalya arasındaa bir 
mukcrenet ihtimalinden bahsede-
rek diyor ki: . 

"Eğer Yugoslavya matbuatında 
izhar edilen mukareuet arzusuna 
Belgrat hükumet muhafili de işti
rak ediyorsa bu mukarenetin hu
sulü geçikmcyecektir. İtalya - Arna
vutluk ittifakı Yugoslavyayı tehdit 
maksadile aktedilmiş degildir. Fa· 
kat Arnavutluğu Yugoslavya cani
binden vukuu muhtemel tecavüzlere 
karşı korumak için aktedilmıştir. 

Y ıld1z davası 
Şc>hremnneti ile M. l\laryo Sera 

arasında ticaret mahkemesinde cere· 

yan eden davada emanet, M. :\iaryo 

Seranın İtnlyada iflas etmiş olmasın· 
dan dola> ı burnda da ticari bir iti· 
bari mevcut olmayacat;ım iddia et· 

mi~tir. Mahkeme Yıldız mUstecirinio 

ltalvadaki iflasının burada nazarı dik

kat; ahnmoyacagına knrnr verdiğin· 
den emanet lıaşkn vesaik hazırlamağa 

başlamıştır. 

Liman faaliyeti 
Liman faaliyeti geçen se_ne~e na· 

zararı fazladır. Geçen senenm ılk beş 
ayında limanımıza 2, 753 vapur girip 
çıkmıştır. 

Halbuki 1929 senesinin ilk beş 
ayında 2801 vapur ~irip çıkmıştır. 

Limnn faaliyetınin artmasına &e· 
hep ııhaliitın artmnsıdır. 
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Sofya , 17 [ A.A ] - Makedonya 
muhacirleri milli blrliA'i katbi Vasil 
Vuiloviç ile halk bnnkası müdürü 
Alekaandr Avenof dört meçhul şa
hıı tarafından yar lanmışlardır. Ca
rihlerin Makedonya ihtilalcilerinden 
oldukları unnediliyor • Zabıta bir 
çok kimseleri tevkif etmiştir. Şim
diye kadar hiç bir netice elde edil
memittir. 

Sait Molla gene sahnede 
Kıbrısta çıkan Söz refikimizde 

okuduğumuza göre Uç beş ay en·cl 
mahkum olan ve bu mUdd~ti hapisa
nede geçiren Sait Molla yeniden sah· 
nt'ye .çıkmıştır. Mollanın bu sefer 
görünüşU gazete sahifesindedir. Söz 
refikimize, hakkında yaptığı ne~aiyatı 
bir mektupla tekzibe ) eltenll!ekte~ir • 
Sait Molla bu mektubunun hır yerın-
<le mahkumiyetinin hakiki sebebini 
şu rnreıle te\ il etmektedir. 

• Elverir ki curüm; Namık Ke· 
mallerin, Ahmet Mitatların, Madam 
Kayyolarm Verdanilerin icra eyle· 
<iikleri ceraimi hissiyeden olsun. da 
mugnyiri şeref ve ha> &İ} et olan cera· 
imi faziheden olmastn. • 

r n ududu 
çelik divar gibi! 

Landar. 17 (A.AJ - Daily Mailin 
Paris muhabiri bildiriyor: Fransa 
hariciye nazırı Sorbon f aköltesinde 
irat ettiği nutukta şark hududuna 
her türlü teplarla mücehhez ve bir· 
birierine müteaddit tahtelarz tele-
fon ve telgraf hatlaril merbuf btr 
ist~kimat silseleılle takviye edil
mekte olduğuuu, bi kaç milyara 
malolan bu inşaatın gelecek aeneye 
kadar ikmal edileceğini, bu çelik 
dıvar 68yesinde Fransa için şark 
ciçetinden korkulacak arbk hıç bir 
şey kalmıyacağıoı ıöylemi,tır. 

Yataklı vagonlar 
konferansı 

Varşovada yatakh vagonlar kon
feran ı açılacaktır. Bu konferanıta 
muhtelif memleketler aruında ya
pılan seferlerde tadilat icraaı konu
şulacaktır. 

Bundan başka Varşovayla başka 
memleketler arasında yataklı va• 
gon servisi yapılmasına karar veri• 
lecektir • 

Konferanıta fıtanbulla Varşon 
arasında yataklı vaıon itlemeıi de 
görütülecektir. 
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Ba1ya ICaruydıa 
Anlaa Çimen. 
Bakırköy ., 
Türk kömür M. 
Mermer T89ı Ş. 
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Eski paralar 
Eski pnralanmızın değiştirilmeai 

için Maliye Vekilliğince bir talimat
name hazırlanmakta idi. Bu talimat
name ıon zamanlarda itmam edil
mİf bir hale gelmittir. Fakat bazı 
esbap dolayıaile bunun tamamile 
bitirilip tatbik edilmesi teahhur et
mi9ti. 

Vartova konferasına her mem• 
lekette bulunan yataklı vagon 
mümesili iştirak edecektir. Kon• 
feransa Türkiye namına yataklı 
vagon müme&1ili Hüsnil Sadık B 
ittirak edecektir. Hüınü B. Varıo· 
vaya hareket etmiştir. 

Yataklı vagonlar şirketi lıtan
bul Paris arasında daha lükı vag
onlar işletecektir. Bu vaıonlar ko· 
nfor itibarile diğer vagonlara faik 
olacaktır. 
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Aldığımız malumata nazaran 
Maliye Vekilliğince talimatnamenin 
bir kaç gün znrfında ikmal edilip 
tatbik edilmeıi için hazırlığa baş
lanmışbr. Talimatname bir hafta on 
giine kadal' ikmal edilecek ve tatbik 
edilmesi için neşredilecektfr. 

Yeni gelecek vagonlarda dut, 
banyo tesisatı bulunacakbr. Bu va
gonlar ay başından itibaren işleye• 
cektir. 
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Malôl gaziler pazarının 
tasfiyesi 

~'lnlül gaziler pazarının tasfiye 
muamele. i bugün lııtecektir. Pazarda 
[satı lan eşyan n bedeli maliyeye ve· 
rilmiştir. Mali}e vekiiletı ileride bu 

;-
... Duban Türk ,. 

ş ... ır. det{rmf' .. 
Milli bir M09ru.2 

Doğum 
Ankara muhabirimiz AH Süray

ya bey arkadaşımızın bir kız cocu
ğu dünyaya gelmi,tir. Yavruya uzun 
ömiir, ana ve babasına ıeadetleri
nin devamını temenni ederiz. 

Terfi için 
Maliye memurlarının terfileri 

hususunda müsabaka imtihanları 

yapılacağı malumdur. Vekalet bu 
makaatla bir talimatname hazırla

mıştır. Talimatname müıabaka im
tihanının ne ıure tle yapılacağını 
göstermektedir. Buna nazaran ter
fide kldem nazarı dikkata alınma

kla beraber ehliyet eıaatir. Atağı· 
dan itibaren dokuzuncu dereceye 
kadar terfi edebilmek imtihanda 
ibraıı muvaffakiyet etmeğe müte
vakkıftır. Evelce maliye bidema

tında bulunmayıp ta yeniden maii

ye memuriyetine girmek için de 
bu imtihanlara girerek muvaffak 

olmak lazımdır. imtihanlar her ıene 
31 Ağuıtoı ve 28 Şubat tanhinde 
olanak üzere ıenebe iki defa yapı
lır. imtihan hey'eti biri divanı mu
hasebat müddei umumisi biri teftiş 
heyetinden ve diğer üçü vakiletçe 
intihap edilmek üzere beş zattan 
teşekkül eder. fmtthanda tam num
ra 150 dir. Bunun doksanı fiyakat 
otuzu devam ve otuzu ikdam nu-
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[") Seft"r yaloıa Cama. Paıar, Çar
' auba gGnlt'ri Hayclarp•t•Y• uğraya 
t"aktır. 

l"I Sefer >•lnız Pazarteli, {.artam-
ba günleri Uaydarpafaya uP-a1•· 
caktır. 

Köprüden 
Haydarpaşa ya 

1 - l"'I 
6 ıs 
7 05 
7 40 
7 55 
8 
8 
9 

11 
11 
12 

15 
52 
55 
05 
40 
15 

13 05 
14 25 
15 15 
16 ]0 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 ("' 

40 
05 
45 

18 
19 
19 
20 
22 

30 
05 

Haydarpaşadan 
$ Köprilye 

ı 6 20 
7 13 
7 48 
8 25 
8 53 

f 
1 

9 ıı rı 
9 35 
9 56 

10 35 
il 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
ıs oa 
t6 08 
17 13 
17 40 
18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 r"l 

l"'J Seferi yapan npar1ar ,.ı.ua 
P~rfemhe, Cuma, Pazar güoloriol ta· 
klbtıden ıeee Jlayrlarp•ta>• ufın:r•· 
caktar. Ramazanın birinci ıece!!lndeıı 
Ba)ramıa onııocu gecealue Jr.aclar her 
aecc HuydarpR .,. rayaoaktır. 

l"'J Seferi yalnnı Paur. PCl'fembe, 
Cuma günler! Haydarp•fAYa uir•1•· 
eaktır. l 0 alnuı Ramuıuua biriııci sil· 
ıaüadCD Ba,.,-.muı IOODDCU "6.ııilae 
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parnyı memleketimizde bulunan ma· 
lul gazilere te,zi edecektir. maralarıdır. 1 kadar her ııün Baydarpap utraya 
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( TAŞRA ) 
TAYYARE fANESf - İzmir tica

ret ve sanayi odeıı ttıcurlara hitaben 
atideki teblilll aeıretmiıtir: 

Halk m11rabbasları kongresinde 
milstabıtllerimuia memnuniyetle ver
meyi kabul eyJ.dilderi '/ol tayyue 
ianeeiaiıı tahıilinde ml1stohıile, tica· 
rete mtııkallt çıkarmayacak en eyi 
bir ueulUıı tatbiki tayyare cemiyetile 
odıın ,. muıtereken uzun uzaJ •J• 
tetkiklerıte bulunduktaa eonra nihayet 
bir iki aenedir tatbik edilmekte bu· 
lunan aeul en muvafık olarak kabul 
olunmnıtur. 

811 usulde tacirler tayyare celi"!· 
yeti ile mUotahı;ıl arasmda vas· ta ol· 
maktadır. Tüccarlarımız,n bu . vatani 
işi bir zevk duyarak ifa eylemekte 
oldujtunu görmekle derin bir mem· 
nuniyet duymaktayız. 

Ancak eon günlerde haber aldı
ğımaa göre bazı ticarethane1er bu 
yüzde bir tayyare nesinin tahsili:ı· 
de, cemiyet memurlarına hesap ver• 
mekte mlltktil&t çckarmak.ta imişler. 

Odamız, memleketin hava kuvvet· 
!erini çoğaltmak, memleket ve mıll~
ti bu ıuretle tam bir cemiyet ve 
ıUk-On içinde yatatmak ıı;ayesini takip 
emelini beıleyen bu milli hareketin 
en udık bir badiıni en har ve umi· 
!ili bir mudafiidir. :'.\-levcudiyetlerile 
müftehir bulunduğu muz muhterem 
tacirlerimiıin d~ ayni bi>le mütchos· 
siı olduklarında ınphemiz yoktur. 
Eğer bu milli tezahürü İ§kll eden 
bulunursa bu kabil ldmselerin bizim· 
le olan madıll, manevi alakalarının 
z•yif bulunduğuna bUkUm vermemiz 
icabeder. 

Bunlara ka11ı yapılacak muame· 
lenin ise milli vırdanca malOm bu· 
Juorluğu tabiidir. 

Saha•ız, hattı btıtlln mrmleketi· 
ıniz dobilinde bu tarzda bereket ede· 
cei., h ıta bu ~ekilde dttş\ınecek bir 
fndin bile mevcudiyetin• biz iHn• 
mamaktayıı. 

Bahıuua memleket firakını, mem· 
leket duyğuıunu en vaei mikyııta Ye 
tam manaalla müdrik olan tUccar· 
larımızın bu nazik m~•'rlede herkeı· 
ten farla husas davrandığı şimdiye 
kadar defalarla gorülmüştür. 

Binaenaleyh ytızde bir ianeıinin 
sutimine kadar tam Ye salim bir 
ıurette tah•ill içiu tayyare cemiyeti· 
ıniıe azami yardım Ye muavenetinizin 
sur· at n intiıaıa ile devamını rica 
edoriı. 

1ZMİRDE E11BBA ODASI NA'd· 
ZiTL"'Rİ - lzairde te~kil edilecek 
olan etibba odası heyeti idare diva· 
nı hayıiyet Azaları ile yedek bala· 
rıaın Cumhuriyet Halk Fırkası nam· 
zetleri • ilmiştir. 

AlJ:!!,mııı malQmata göre; 
Etibba odası heyeti idare aoll 

§.zalığına fzmlr Sihhat ıntidilrü Meh: 
met LütfU. Memleket hastaneGi ser· 
tabibi Huan Yu.uf, Eşrefpaşa has· 
tane•i ııertabibi Cevdet Fuat ve eer· 
bos tabip Behçet Salih, Mııstahkem 
.M~vki Sertabibi Mehmet Lutfü beyin. 

Yedek Aza!ıklara serbest tabip Ali 
Agih, HUınU Muhiddin, Şukru 011-
man Mernl•ket hı.stanroi izniye mü· 
taha~ıısı Hılseyin Hulki Dilsizler Sa
ğırlar, Körler müe••eseai Mudürü 
Doktor Necati Kemal beyler. 

Divanı hayıiyetr: Asli inlrklara 
hmir s,,Jediye Rei!ı Do~tor lluluı,, 
Diş Doktoru MPbmet Alı. 

Yedek Az•lıkl~ra Doktor Mus· 
tafa Enver, Besim Rifat beyler nam· 
ıet gösterilmişlerdir. 

lZMIRDE OTO\IATIK TEL · 
FO~ - Ankaradan lzmire giden Ih
san Cemal, !'iivazi beylerle En~er v.e 
Tevfik Fikret beyler telefon şırk.,tı· 
ne giderek Otomatik tdefon tesısa· 
tının kat'i kabul muamrle•ini yapmak 
için tetkikatı ba~lam ·~!ardır. 

İLK YA(; :\lAHSULÜ - lzmirde 
senenin ilk yağ mahsulü Bayındırdan 
gelmı~tir. Bu ilk mah&.il Yahya Ke· 
~im bey tarafından gvnderilmiş olup 
derhal piyasa)a arıedilmi)tir. Du ıe· 
ne )'•f; piya ~sının çok hararetli ola· 
ca~ı tahmin edilmektedir. 

BiR MALhE TAHSILD~Rl,'l 
OLDÜRDÜLEH. - Geç•nlertle t::<lir· 
m•de feci bir cinayet ı,lmuı, bir m•· 
liye tahsildarı <ild""rulmtl~, uzerındeki 
}300 lira alınmı~t.r. 

Vak'a §llyle olmuştur.. . 
ı.ı liyerıin Hu·zo tahsıldarı Fam 

Ef. tab,ilitını bitirerek Edırneye t,'.•l· 
mi• ve Bebılı: metrrpolitane dvır:n· 
daki hane ine gitmiıtır. Aradan he· 
men yarım saatlik bir zaman geçme· 
nen meçhul bir ah.ı birdenLire eve 
g erek Farı> ı:r. nin üzerine hücum 
etmış ve aralarında mücadele ba, • 
J..ı!I'ıştır. \le_ı;ııul ş•bıa el.ine g~çird!ği 
~aı;Jalyeyi Faris ef•u.l:ııın başına ın
Jınp nı •-nail ı·hi ser eml•tmiye mu· 
1s• K ol 1, e d rhal uztrine b11• 

cum ederek elindeki bıçagı kılbınr 
•aplanıııtır. Bundan sonra mıktulüı· 
ızeriud•ki tabıilittaa g•tirdi~i l'lOO 

lıralılıo torbayı a~ırarak firar ~imiştir. 
Valıo'a akabinde evine avdet eden Fa
riı Ef. nin kerimesi, babasını kanlar 
içiııde yatar bir ftıiyette gör\ınce fer· 
yada baJlamıştır. Henüz katil bulun· 
maınış olup takibata ıiddctle devam 
olunmaktadır. 

BiR OTOMOBiL KAZASI - Gil· 
nenle Baııd rına arasında ve Çalcoba 
bayırı namıyle maruf yoku~t• feci 
bir otomobil koza&ı olmuş bir kam· 
yonun fir<·rlerı tutmamış ve geri ge· 
rl gid rek derin bir hendeğe yuvaı· 
lannıı~ ve pnrça parça olmuştur. İki 
kişi yar~lana;.~tır. 

DA:\Il/LIKLAR - iktisat vekfi· 
Jetinin ~ )'Vanatım zın .slahı için dı· 
ıııızl · k.ar celbine verdiıti ehemmiyet 
gUııden guııe .ntma•tadır. Bu zlımTe· 
den ulara~ vekii.lrtın Macarıstandan 
mubayaa etmiş olduğu damızlık Me
rinos l<oç koyunları~dan l•mir içın 
100 koç ve kırk koyun tefrik edil· 
mi~tir. Bu lıayvcnlar Karacabey hara· 
sını.la nıerkez •ınlıiye lıuytarı Osman 
bey tarafınJao ı.,,ellUm edilecektir. 
Damızl.klar:n muhtelif kazalara ıu· 
reti tevzii aşağıdaki ıekilde tesbıt 

edilmistir. 
Bergam aya 17 koç, 7 koyun; Ti· 

r•ye 18 koç, 6 k yun; Ödemite 20 
koç, 10 koyun; Kutadasına 8 koç, 3 
koyun; Dikiliye 15 koç, 6 koyun, 
Bayındıra 12 koç, 4 koyun; Mene· 
mene l O koç, 4 kovun; 

Bu hayvarıların haradan nakliye 
ye sair murafı damızlıkların tevzi 
edilecekleri hayTBn sahiplerinden 
kaymakamlarca t•lısil olunarak bir 
hafta içinde gönderilmesi vilayetten 
mezkılr kazalara yazılm\gtır. 

RIZEDE HASTALIK - Rite ha· 
valisine mahsuı olan ankilostom ve 
dijter hastalıkları ile mUcadele için 
vekAletçe bir mütehusıs doktor ile 
iki ıeyyar aıblilye memuru tayin edil· 
miştir. 

R!ZEDD FASULYE - Toptancı· 
!ar fasulyenin okbıı m elliden alı· 
vorlar. Koyun eti 40, inek eti otuz· 
dur. Palaın•t bolcadır. 

1ANISA BAC.LARI - Ba~arda 
b!lyıık tahrib t yapan halkam ve çü· 
ruklük basıalığına ksroı şimdiden 
mücadeleve hazırlanmak üzere ziraat 
mildUriye.ti ötUt ıerlavhası ile bir 
beyanname tauzım Ye bUtiı.o h~ğcılara 
tevzi ettirmiştir. Bu öj!ütk ha~eratın 

lıoökunden mahvı için kışın alınması 
liilım gelen tedabir iıah ediliyor. 

RiZE ORMAN M'CDURLU(;O -
Artıiviu oı man müdbrU buraya nak· 
!edildi. Oranın i;IMi buudan idare 
ddilacektır. 

GARiP BiR VAK'A - Kutaıno· 
nuda çarşının orte11nda berber Hacı· 
nın kahvrainde çok giilıinç ye glllünç 
olduğu kadar da garip bir cerh vak'· 
ası olmuştur. İmaretten kabr Hasan 
namıle maruf biri•i, Ovalı pazarında 
ki manav d~'.kluında, Topaltı aakia· 
!erinden çorba adını laştyan bir ka· 
d.nla rakı içaıioler. Hasan kadına 
gece beraber kalmalarını teklif etmiş 
kadın kabul etmemiş "" dük.kindan 
çıkarak bir tarafa kaçmak iıt~mi~, 
fakat Haoan peeini bırakmamıştır. 

Kadın çar~ı içinde ko•maya bıt· 
lamış, Ilasan da onu kovalamıştır. 
Çarşı içinde 10 dakil\a kadar koşan 
kadın en nihayet lıoş bir kahve bul
muş •e oraya girerek kaptyı kilit· 
lem1ştir. 

Haao.o da elinde bıçakla kapıyı 
kırmış ve içniye girm!,§tir. Bu sırada 
meşgul olan kahueci neye uğradığını 
şaşı rnıış, di~er iki kişi mücadele 
ederken p•ncereden atlayarak hç·: 
mıştır. 

Kahvede uzun mliddet mücadele 
olmuş ve neticesinde Hı"8.n kadını 

mııbtelif yerlerinden yaralam 'li. ken
disi de oldukca ehtmmiyetli aandalya 
darbeleri yemiştir. 

@leOetr'il, gl<dleın 
Besim Omer Paşa 
Tahkikat için Avrupaya gitmiş 

olan Darülfunun • mtiderillerinden 
Dektor Besim Ômer Pa~a dun şeh· 
rimize avdet etmiş!ır. 

31 Kişilik bir aile 
Eyııehan li.öyilnün Tokaz mahalle 

sinden öldum oğullarından Mehmet 
oğlu !sının 20 çocu~u, 9 torunu 
vır.•dır. Eıı büyük oğlu 23 tevellüılll.· 

dUr. Aile efradı 31 kitiyo balıi ol· 
nıaktad.r, 

Cuma 1 KD A M, T~şriııicncl 18, 1rı2q 
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Arazi sahiplerine Başka memUek. t:~ ,•Qle 
~: ==lllii:il~ııs;ı.;::i:alli:iftı:tıı .... 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası tevziat yapılacak Hoover ve MacDonald tah 

Merkezi Maliye nkili Sarr.cotlu Şilkrü 
bey kendisini ziyaret eden gayri mll
badllloır laeyeline arazi oahibi olan· 
lann da tevziattan istifade edebile
ceklerial vaat etmi9tl. 

imam ıokağuıda aabık ıneliye 
nazın Faik Nilzhet beyin rlyaaetia· 
deki takdiri kıymet komılyonu ar
azi ıalaibi olan ııayri mübadillerin 
doıyalanndan büyük bir k11mını 
hazırlamı,tır. 

Bu doıyalarda her gayri müba
dile ait bir mazbıt• vardır. Mazba
talar gayri mübadillerin ellerindeki 
tasarruf ıenetlerindekl altıa kıyme
tine ııllre teoplt edilmiştir. 

Bu ınazbatalardaki em!Ak kıy· 

meli 10 ıenelik icar bedeli mıkta

rına göre altın olarak teıl:it edi
liyor. 

Yunanlltanda araziıine kıymet 
takdir ettirenlerin ellerindeki takdiri 
kıymet maıbataları naza11 dikkate 
alınmıştır • 

Mazbataların tanzimine maliye 
veklleti mümeHl!i de ittlrak etti• 
ğinde!l mazbatalar kat'i bir m&bi· 
yettedir. Hazırlanan doayalar bir 
kaç glin~ kadar maliye vekaletine 
ııönderJ:.,cek ve vekllet te bunları 

tetkik ve mütaleaaını yazarak hey· 
eti vekileye takdim edecektir. 

Heyeti vekile arazi 11hiplerne ne 
miktar iizerinden tevziat yapılacagın 
tespit edecek ve Yunan emlakinin 
ılraal banlı:aaı tarafından mlizaye· 
deye konulmaıını da tetkik eyleye· 
c .. ktir. Arazi aahibi gari mübadillere 
verilecek bonoların tevzii çok ge· 
eikmiyece~i anlatılmaktadır. 

Azami tarife 
Eatonya hOkllmeti muvaredatına 

14 eylül 1929 tarihinden itibaren 
azami gümrük taritesi tekarrür et· 
m'ı ve bu busurta Gümrükler U
mumtMOdilrll!gü tarafından gllmriik 
idarelerine emredilmi9tlr. 

25 sandık evrak 
Bir milddet evvel iflbına karar 

verllmlt olan Rella lnıaat tlrketine 
ait he11pların t~tklk ve teapltine 
maae hey'etince devam olunmakta• 
dır. 

Bu ıirket muamelitına alt olup 
Anka da buluaduğ11 anlafll&D ylr• 
ml bet ••ndık evrak, latanbula re
t' rilmcktedir. Bu evrak mase heye• 
tince tetkik olunacaktır. Memleke· 
tlmilde bir çok mühim binalar lnt• 
eden bu tlrl<et, bir anonim tlrket • 
tir. Matlubat bir buçuk milyon lira 
kadar tutmakta lae de bunun ne ka· 
da11 tahakkuk edeceği henüz belli 
deA'ildir. 

' 
Ziraat bankasında 

Umumi içtima 
28 Teşrlnioanlde içtimaı takar

rür eden Ziraat baııkuı heyeti um· 
umiye toolnnmaıtna lttlrak edecek 
azaların llateal vlliyetlerden banka 
mlldürl:ltüne gönderllmektedl.ı. Bu. 
hafta içinde içtimada müzake edi· 
lac~k huıusata ait ruzname tanzim 
edilecektir. 

Ruznamede bir çok m6hlm me• 
vat hulunacakfırı Bu meyanda kre• 
dl koopratlfeleri lfibl ziraat erba
binı gayet yakından alikadar eden 
hkıuaat Yardır. 

Ru•namesinln zenglnlltf ltibarlla 
bu içtima diğer içtimalardan çok 
mühim olacakbr. 

Anadolu demir yolla· 
rındaki gayri Türkler 

Anadolu • Bağdat deuıiryolıa. 
n idaresindeki üzüncü, dördüncü 
11n•f memurlar araaınd11 bulunan 
ııayrl Tilrklerin ihraç edileceği ve 
daha yiikaek mevkideki bazı gayri 
Türkler hakkında da bir ihraç lis
te•İ hazırlanmakta olduğu yazılmıt 
tı. Bunun bi11eden ııayri Türk mü. 
fettiflerlnden biri iıtifa ederek Mı· 
sıra itıımittlr. 

Erzurum hattı 
Nafıa Vekitetinden : Erzurum 

hattının puarlıkla her hangi bir 
ecnebi tirkete verileceğı hakkında 
bazı tayialara mil•tenit ıı azete ha
vadiılerinln aalı yoktur. 

kömür ocaklan 
Kömür ocaklan havzaıı orman• 

larımızda bir müddettenberi tetki
katta bulunmu§ olan grubun tetkl· 
katı bitirdiğini yazmıttık. Heyete 
refakat eden memurumuz tarafın. 
dan tetkikat neticesini bildiren 
rapor Vekıi.lde takdim edllmittir. 

Haber aldığımıza göre tetkikat 
yapan ırruptan bazıları 4ehrinılza 
gelmişlerdir. Bu zevat iktisat Vekili 
Şakir Bey ile gorü~~cek erdir. 

didi teslihatı nasıl? 
Türkiye ve Avrupa 

krnunları 
15 Birinci teşrin 929 

18 Eylül 929 tarihli "Cbicago 
Çaily Taribune,, gazetesinden: 
Türkiye halkı hiç bir tereddüt ve 
muhalefet göstsrmeden Avrupa 
medeni ve ceza kanunlarının tat
bikine cıınla başla yardım etti. 
Adliye Vekili Mahmut Esat bey 
bana şöyle ıöyledi: 

"Bu kanunların Türkiyede ka
rarları sadeleştirdiği a~ikiirdır. 

"Evelce adliye o kadar muğ· 
lak idi ki hukukçularla hakimler 
ne olduğunu bilmiyor !ardı. En 
en küçük dayalar bile, eski şer't 
kanunlar zahmetli ve yorucu bir 
suretti" tetkikııtı irap ettirdijtin· 
den ve bilhassa böyle hulrnl iş· 
lerle meşg<1l olanların ekserisi 
arapça bilmediklerinden yüzlerce 
davaya karar verilemiyordu. 

Ecanip adaletten istifade edi· 

yorlar: 
Yeni kanunların hlkimlerle a· 

vukııtlardan başka umunı halkın 
ve bilhassa ticaret erbabının hüs
nü kabülüne mazhar olduğunu te
reddütsüz söyliyebilirim.,, 

Lozan muahedesi mucibince 
müterakim davalara bakmak üzre 
bitaraf Türk· Fcnebi lıiik.imlerin
den mürekkep muhtelit hakem 

mahkemeleri teşekkül etmiştir. 
Kapitülasyonların IAğvındau so

nra ecnebilerin mazharı adlühak 
almalarına bir teminat olarak 
türk.ler bu mahkemeleri kabul 
etmiştir. Bu mahkemeler altı 
senedenberi mevcut olduğu halde 
bunlara yalnız dört dava hoıvale 
etmiş olması Türkiye Adliyesine 
ne derecede ltimat edilmesi caiz 
olduğunu gqsterir. 

Muhtelit Türk-EcnLi mabke· 
meleri her davadaki türk h!kimle
rinin isabeti kararını görerk tasdik. 

ettiler. 
Türk e.dliyesinin sürat noktai 

nazarından herhangi bir Avrupa 
milletinin adliyesinden geri bulun
madığını kat'iyyen müşahede eden 
Türk-Ecnebi Hakem mahkemeleri 
bu husu su bilhassa raporlarda 
zikretmişleılir. 

Türk kadınları 
avukat olurlar 

Bugiin Türk.iye'de dört kadın 
avukat vardır. Fakat Adliye vekili 

dedi ki: 
• Kadınların hakim olmalarına 

n:ıüsaade etmiyoruz. Kadınlar pek 
basııaıtırlıır. 

Türk kadınlarından e ıirgenen 
siyasi mümessillik.le hAkimliktir. 

kadın avukatlar alelekıer talak 
davalarında bulunuyorlar. 

Adliye Vekili bütün hlkimlerin 
Türk hukuk mektebinden icazet 
almalarının, yirmi iki yasını 
geçmiş Türk tebaası olmasının 

lazım olduğunu söyledi. Bunlar ta· 
yin ile nasbedilirler ve her üç se
nede maaşları artar. 

Adliye Vekıli dedi klı 
"HAkimlerimize Fransa yahut 

ltalyadakinden daha yüksek maaş 
veriyoruz. Mevkii ne olursa olıun · 
bir bakim her şeyden evvel müste
kim olacaktır; fakat maiıeti için 
kafi ücret te alması lAzımdır. 

Hiç bir hakimin mertebesi ten· 
zil edilmez. Hakimin bulunduğu 
yer de~iştirilebilir. fakat tabet 
111üşküllerinin kendisinden istifa· 
deyi ihlal ettiği ahval müstesna 
olarak ancak terfi maksadile ye
rinden değiştirir. 

Ekalliyetler için ahkim yoktur. 
Türkiye hükumeti ekalliyetler 
için huıust bir rejim kabul etme· 
ıniştir. Türkiye hükümeti, yeni 
Türkiye'nin tek bir millet olup 
Amerika'daki gibi eLalliyetleri 
olmadığı kanaatindedir. 

Bulgar tazmjnatı 
10 Birinciteşria tarihli "Utro,, 

gazetesinden: 

Bugün nazırlar meclisi toplana· 
caktır. 

Başvekil tazminat mes' elesine 
mütedair P:.ıristen gelen malumatı 
nazırlara bildirecektir. 

Hariçten gelen haberler~ göre 
tazminatın haddi asgariye tenzili 
için mücadele edilmektedir. 

M. Venizelosun beyanatına na
zaran, Yunanistana harp borçlarını 
ödemesi için üç büvük devlet tara
fından teshilat ibraz edildiğinden 
dolayı, bnlgar heyeti murahhasa· 
sının mücadelesinin de kolaylaştı· 
ğına mehafili siyasiye kani bulun· 
maktadır. 

Paıisteıı Tioıo~ gazt>tesine yazı· 
lıyor: 

"Avusturya, Macaristan ve B'Jl· 
ga ri~tan borçları ve terkettikleri 
emval ile u~raşım komisyonun işi 
en karışık bir mes'eledir. 

Bu komisyon şimdi ~abık üç 
düşman hükumet mümessillerini 
dinledı. 

Bulgar beyanatı, şimdiki tazmi· 
natın ne gibi şerait altında öden· 
diğini tasvir ve bir kaç sene sonra 
taksit miktarının tezayüdünde te
diyatın kabil olmıyacağını izhar 
etti. Bu hususta BulgariManın ce
miyeti Akvam mııli komisyonuna 
müracaatı • düşünüldüğü anlaşıl
maktadır. 

lktısat kon~resi 
11 Birinci teşrin tarihli Zora ga
zetesinden : 

Berlin 9 birinci teşrin • Lond· 
radan bildiriliyor : Hazin" Nazırı 
M. Senoyeden ik.tısaıl! teşvik için 
çalışan teşkilatın beynelmilel kon
geresini açtı. 

Bu kongreye dünyanın her ta· 
rafındanlOO murahhas i tirak et. 
mi('+ .. r. 

Venizelos Sarp kıralı 
yanında 

8 Birinci teşrin 929 tarihli 
"Dem.Sgovor. gazetesinden : 

Belgrad 7 Birinci teşrin.• Ava
la,, • M. Venizelos bugün saat 9 da 
otomobil ile Belg~ad' dan Topola· 
ya hareket etmiştir. 

Orada kıra! Aleksandır tarafın· 
dan huzura kabul edilecr.ktir. M. 
Venizelos'un seyahatine devam ede
ceği Mladenovats i8tnsiyonunda 
semplon ekspres tevakkuf edecek
tir • 

Mançuryada vaziyet 
Pariste çıkan Rusça "Vozojde: 

nize. gazetesinin B-x-929 tarihli 
nüshasından: 

7-x·29 tarihile Şanghaydan bil· 
diriliyor: 

Velington ku ism!nde birisinin 
Mukdene gelmesi Nankin hükü· 
meti tarafından memnuniyetsiz· 
Jikle karşılanmıştır, ziraa bu ada
mın Mukdene gitmesini Nankia 
hükümeti menetmişti, Buna rağ· 
men Mukden diktatörü onu ka· 
bul etmiştir. 1924 senesinde bu 

Amst.erdam 
Galatada Karakl5y hanı 

dairei ma:-susa telefon Bey· 
eğlu 371 ı-:' Merkez posta· 
nesi ittisalinde Allnlemci han 
tdefon Istanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

-1~~~~ ;;;;;9 ••••••••••••••••••••• s 
İ Döyçe Oryant Ban : 
: Tarihi te'siııi 1322 ! • : Merkezi idare Berlin i 
i Telefon Beyoğlu 247,248-934. : 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 : • • : Banka nıuamclatı : • • • k ı . • : ve a~a ar ıcarı : 
•••••••••••••••••••••••••••• 
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KNOWN THE WOAr..0 OUlllll 

MÜSABAKASI 
Beyoglunda 
Pazar dö Levan 

Camekanlarında teşhir edilen 

VAZOYU 
görünliz ve mazadan cevap 

pusulasını isteyini:ı: 

E<>lenerek 150 liralık 
""' mükafat kazanalıilir-

sınız. 

•••••••••••••••• 
VERSIYE KÜRK 

Muhterem mii,t•rİ· 
!erimize sühulet 
olnıa~ üz.cre geçen 
eene gibi bu . ene 
dahi yalnız bir avs. 
mahsus olmak u.

re 8 tak!litle 

KÜRK l\.JANTO-
RI 112 

verrsiye olarak m&• 
ğazamııda veril
mek.tedır. 

Jstanbulda Mahmut 
Paıadae Kür K çil 
Han. 

G. BE YKO 
Telefon: 
1685 

latanb,I 

Fahri Aonsolosluk 
Almanya'da Vutenburır ıehrlad• 

bir fahri Türk konaoloilluğu lhd .. 
edilmiştir. Bu konsolo•luğa hükü
metçe talep enileu evaaft hala olu 
Ye hükQmetimizin fartlarıDı kabul 
etml~ olan M. Adellerd Teterllıre'bı 
tayini takarrur etmlttir. 

tku Karahan ile şarki Çin demlt 
yolu hakkında itilAf aktolunmuş• 
ur. Eğer Çunzulyan bolşevikler· 
le ayrı• a bir itilaf aktederse, bu 
keyfiyet, Mançuryanın müstakil 
bir devlet olarak i!An edilmesi 
demektir. Şanghaydan alınan ma• 
lumatıı göre, Mançurya istasyonu 
yanında cereyan eden muharebede 
kııt'i rol oynıyanlarn harbin'den 
müstacelen gönderilen harbi ye 
mektebi talebesi olmuştur. 

eşya oyun iizerinde 
müessirdir 

Btı.tftn dünyada te111im edilen bubakikatı 
yakından görnıek ve tecrlibe etmek is
terseniz , bütün Spor levazımatın~ 

Zeki Riz 
MILLİSPOR ticarethaneein<len 
tedarik ediniz. J<'utbol, Güreş, 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskriın, 
Boks v. s ... 

sağlam model, en sağlam mal ve en 
ucuz fi}at 
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Yeni Fordun mu iy ti: 

KM .. 

24SAA MÜDDETLE 
~lıltl")I YGPlf mahaUı'ndı aı~stosun 18 incı pazat 
tJ ~Fransa otomobil külübünün murakabtsi tahtın· 
,;, Fı ntthal tarafından icra kılınan bir yanşta ytnı 
~ ord seri otomobili ile 24 saat zarfında 2.295 
ftkl. tro kal'ttmeAe muvaffak olmuş/ur ilk 8 saa. 
~ 'utda saan. 100 kilometmya rıkan uasalf sür'al 
(izr d6rt ıaan. 95 kilorıwf,. 636 tMtre olmak 

:f it r wllbnıft;r. 

811 IBtıYafTakiyet bilhassa bir seri arabası için 
IOll derece calibi dikkattir Zira yirmi d0r1 saat 
"'" AUl\tezi aıı e be.ııln aikleti hlni1ıarekctin
.. boıncıı hemen 8 kitfnirı uAırlığına tekabül 
t1)'0rdu . 
' ,. yco.ı ford arabaM aynı_ ıı~~·ati k~ı'e~eb~lir 
ltt, bu ıQr'attJr ki oıomobıl~ılıkte hır ıokı14p 
"Ptntt olen bu " her keseye elverişli arabcl ., 
)t ta DlQkePf?nel oıotnobiller meyanın" idhel 
~tr ve nnı ıamanda s.ıı.ğlxmlıi:ını, da)·anıklı· 

1111 
,., mİhanikı lekcmnıulAtını pek bariz bir 

'lirette labııt eder SQr"allı araba, snğlam araba, 

~°'k araba l~&e Cıç "asfı mumeyyız ki aucu 
OQl forcl ta buhınallilir. 

FORD MOTOR COMPANY SXPORTS INC 
iSTANBUt: 

Yüksek ba~iar mlıhendis rrıekiebi 
muba\f aai komisyonundan 

Yüksek mühendis mektebinde vucuda getirilecek su laburatuarı tesisatı için. 
1- Bilcümle teferrüatı ile muhtelif takatta üç adet elektrikli tulumbanın vaziyesile beraber itası. 

. 2- Vücuda getirilecek tesiseta muktezi font boru aksamı 'hususile ve vanelerin vaziyesile .beraber 
•l•te. 

19 Te~rinievvel 929 tarihinden 19 Kanunuevvel 929 tarihine kadar kapalı zarf 11sulile münakasaya 
Vaıedihniştir. münakasa prtnamesini görmek ve almak üzere taliplerin mektep idaresine müracaatları ve 
Ytvıni münakesadan mukaddem şartnamede muharrer teminatı muvakkateleriniu mektep muhasebeciliği 
"tan . 1 ~e tevdileri ilen o unur. 

ı... ... Me4M4M~.ofı ... 8M1~ 
Deniz hastanesi 

Diş tabibi 

'•dri BlllliiQ .... 
l<.dıköy - Altıyolağzı 

~·~~~~~-
Doktor< ••• 

liaaeki kedınlaır hastaneşi • 

lıı Eti bba mdan 

qlJSEY N NAŞİT 
l>oğu111 Hasıahlı.Iarı 

ve kadın l\lüls.huııuı 
't:" J.. -
b·Urue Eski Hilôj Ahme 

•.;:-ası No. IO Tel. lstam: 2622 .-.. 
~MI'•• 

lsta11b 1 d;:.... \l mıntakast ticaret mü-
"• Uyer 

. ı umunıi}esinden : 
~no ~ah tasfiyede bulun an tUtlın 'türlt 

nıın §İrk , . 
l>cle . ~hnın Likidııtorlcrindeo Mr. 

g?'ınon:h . 'f 
eden ıstı n ı hnsebilc tal addü! 
l'llcl. :aıivct hakkınd ttihazı ı.arar evle· 

Q. uıer h • 
fcvkalAd e İ8sedarao he.., 'Pti umumi~ t.'Sİ 
la.tihine e olarak 10 • Teşrinisani. 1929 
Calatad ıtıüsadif Pazar gunü wıt ondörttc 

'll: t af karaköypalnsta altıncı kat 
ara ta 5 v 6 

edecektir . c numaralarda akti icliıııa 
taic d 1-Iıssedarların miizakerata i .. ti· 
L. e ebiln. k "" ııır \.._ v üzere yevmi mezkQrdan 

•ıafta evv 1 
flltlc' e hisse eenedntını Galatnda 

ı kari F 
llı:ıkb P ıransıt B:ınkası ,·ezneine 
eyı uz ınuka.filiııde t slım ,-c tevdi 

enıeleri İk liza d 
'Ruzn . e er. 

•nıeı milzakerat: 
l - T f' fla as ıye munmel tı hakkındaki 

Porı.ın ,,. 
.,.ıracti· 

· 2 -Lik"d 1!\ifas 1 atorlerden Mr Pelegrinonıın 
kar ... tna Lina n \nZİ}'Ct h kkında ittihan 

"' Ve k 
tllr int'b ına nmına diger l.ıır zatın likita· 

l ııt.ı. 

iLAN 
Osmanlı Bankası 

% 5 faizli, 1918/1334 tarihli istikrazı dahili tah"·ilitı 
hamillerine 

Teşrinisani 1929 vadeli ve 24 numaralı kupon bedelinin 1 
Tt>şrinisani 1929 tarihinden itibaren Osmanlı Banka ının Galata 
ve Ankara idareleri gişelerinde ve vilayat merakiziııde bulunan 

· mı'umum ubclerınde t~diyesine wübaşaret edılcce~i mezkur talı· 
vilat humıllerine ilan olunur. 

20 Türk lıra ı itibari kıymetli beher tahvil kuponuna mukabil 
evrakı nakc.!iye olarak 50 kuruş ten iye olunacaktır. 

Kuponlarm numara bordurol:ırı ile birlikte ibraz ve teslimi 
üzerine Osmanlı Bankası tarafından hawillPrine hcrayi tediye beş 
(!Ün sonr" r.ctirilme i muktezi bir makbuz verilccf'ktir. 

:••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••tıaaa••••••••••••wı••• .. ••••••••••••••••••Aa•••....,..• ... •••••• 
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Kantar Adet 

zıoo 

200 " 
2500 • 
250 • 
186 • 
515 • 
100 " o 200 

4451 200 

Birinci palamut 928 malındc 
.. .. " .. n .. 

ikinci .. 
Birinci tırnak 

,, 

Birınci palamut 
it 

" Kars. pa arnut • 
Müstamel çuval • 

" 

" 
n 

" .. 
.. 
.. 

Bahçeli kariyesindc 
Tubaklıda 200 bakiyesi 

Kemcfü firanlı köylerinde 
Odunlu.le iskelesinde 

MaA-rada 

Salamya Roso efendinin Kulekapu mal"ye tabeil §Ubesi kazan 
vergisinden medyun bulunduğu mebaliği temiı i içini Ezine kazas~ 
Mal müdürlüğünce tahtı hacze alınıp 21-9-929 tarihiuden 9-10-929 
tarihine kadar müzayedeye vaz edilmiş olan b l"de nev ve evsafı 
saiıesi muharrer emvali menkulcsine talip zuhur etmesine binaen 
müzayede müddeti 20-10-929 tarihine kadar temdit edilmiştir. Talip 
olanların şeraiti müzaydeyi anlamak \ e pey sürmek üzere mezkur 
kaza Mal müdürlüğüne müracaat!arı. 

• • 1 ;· , 

Ş ehremanetinden: Temizlik 
işleri amelesine yapbrdacak 

çizmeler için lüzumu olan 315 
okka kanadı 3 okkalık astarlık 
kösele 938 okka yerli 8-10 
okkalık kısa tok kösele 500 
ade astarlık karıucnn derisi 
meşın ] 00 okka iri parçalı fal
ça 3 4, 2, 6 num<mı 50 okka 

ağaç çivi 40 numnra 100 pa
ket zincirli n.akıu r- 1 1 ·2 nu· 
marıı 10 dtlıine zımpara kağı
dı 300 adet keten lngiliz ipliği 
12'1 .. det 16 lık mu ·avvn 1500 
metre tranta 4 okka balmumu 

125 okka demir çivi 10 okka 
kalıp için uzun çivi 5 okka ka· 
laçina çivisi 20 okka çivi 2000 
aded çivisile beraber nalça 
4. 1M2 okkalık 1250 okka yerli 
vaketa kapalı zarfla münaka
!aya konmuştur. Taliplerin 
şartrı me almak için her gün 

levazım müdürlüğüne gelmeleri 
teklif mektup' rınıda ihale gü
nü olan 9 teşrin;sani 929 cuma 
ertesi günü saat onbeşe kadar 
mezkt'.ir müdürlügü ve. meleri. 

Ü sküdarda kefçe dede ma-
hallesinin toptaşı ve Ah-

mediyc caddeleri üzerinde ve 
halen meydanhk olup yeniçeş· 
me meydanı namilc maruf olan 
mahalde arsaları mevcut olan 
eşhHtan arsalarına dair ber 
haagi bir itirazları olanların 
tarihi ilandan itibaren 10 gün 
zarfında Üsküdar dairei bele
diyesine mfiracaatları ve mura
caat etmeyenlerin hiç bir guna 
itirazları olmadıkı anlaşılacağı 
ilin olunur. 

Tayyare (;az~tesi 
Tayyare Cemiyeti Istcubul 

Şubesinden: 
Aiikarada intişara başlayan (Tay· 

yare) isimli bir gazete için abone 

kaydetmek üzere bazı müesseselere, 
Tayyare Cemiyeti nıımına, müracaat 
vaki olduğu haber nlınmıştır. Tayya· 
re Cemiyntinin bu gazete ile hiç bir 
alakası olmadı~t ikin olunur. 

Şöhre• hammın, Mustafa efendiden borç 
aldığı 1650 liraya mukabil birinci 

derece birinci sıra ipotek irae eylediği 
Kapandnkıkte Hoca Hnlil attar mahale
leainin Külhan sokağında iki numaralı 

hane kırk beş gim müddetle bilmüzayede 
iki bin ııı:i lira bedelle talibi uhdesinde 
isede bedeli müzayede haddi l!yıkıda 

olmadığınd:ı.n on beş gün müddetle tem
didi miizayedeye karar verilmiutir. Hududi: 
iki tarafı yol diğer tııraflan Hacer ve 
Hatçe hanımlann hanelerile mahtut tah· 
minen 131 ar ın terbiinde araziden 86 
buçuk arşın mllrabbaı hane miitebakiai 
yan tarafta arsadır. Evsaf ve müştemilatı: 
içi dı~ı e ki yağlı boyah üç katı ahşap 
binada bir ta~lık ıemini ~ini dd)eli 
emme baama fırcnk tulumbaları gömülü 
kup :!rl sabit dolaplı mutbnk.ın bahçeye 
kap~ı vr.rdır. Bir kısmı ic ·~ ve 1..ıJ 
kısmı yüklü dolaplı dokuz oda üç hel4 
iki sofa merdiven altı hodurumda odun 
ve kömürluk ve eaireyi havi elek.lirik 
te isatı uç hin lira kıymetı muhammineli 
kısmen muhtacı tamir olup bir kısmında 
Hecep, Abıt, Hamit ağa kiracıdır. Dığer 

kısmıııda borçlu sakincdir. Fnzlıı bedelle 
talip olanlar ve daha Zİ)ade ögrenmek 
isteyenler kıymeti muluımmınesinin °ıode 

10 nisbetinde pey akçesini teslimi vezne vo 
7-11·920 t. 'saat 15 c kadar eon nıüzaye· 
desi İstanbul döı:düııcü icra memurluğunda 
yapılııcağından 929-4101 No. ile mü~te
rilerin gelmeleri illin olunur. 

B c oğlu dördüncü sulh hukuk mahke
mecıinden: Terekesine mahkemece V&· 

ziyet oı:.ınan müteveffa Ildt efendinin 
tahtı taaarrııfııuda bulunan Yenişehirde 
Vişne sokaı:..nda 18 numaralı hanenin 

açık arttırma aurcliJc ealılmaaına ve tarihi 
iliındao İli ren bir ay hitamında 21 te~ 
rini eani 1929 perııenbe saat 14 te en ı:ok 
r.rttıranın ilstünde b:rakı masına karar 
Yerilmiı olduğundan talip olanların kı • 
meti muhımmcnt-•İ ol:ı.n ( 1300) liranın 
yfizde onu ı isbctinde p y akçesini mus · 
tııshiLen Beyoğlu Dördilocü ıulb hukuk 
mahkcrnrsinde htmr buhınmııları !il:Dmu 

ıllin oluııur. 

Z yı - r.aıatadıı trıımva hın~ken 
iki yilz kurut para ile zatı n:ı~huru~ü 

zayi eyledim. Yenisini hak ettırecc[;im· 
den eskisinin hakmil )Oktur. 

lıtin>cde çayır cadde iııde 
.i!J No. da ıı.fı 

7 

Bu SPO Ila.ftalzğ·ının 

3 üncü o 
Pek zengin ve cazip mündericat ve 

Resimlerle Ç l{Tl 

Abidin Daver ve Sadun Galip Beylerin makcle1erinden 
mada haftanın SPOR hadiseleri, sinema yazıları, 

müsabaka, hikaye, karikatür V. S. 

'°'-o+~ 
a inası , 

lngiliz fabrika!ı mamulatından az müstamel bir fanile maki .. 
nesi satılıktır. Talip olanların atidideki adrese müracaat etmeleri ... 

oc>o~ Taksim Zanbak sok ... k 3 No. Hane -0-~ 

Gazi ffz. nin .,, sl~bo a re imleri 
Tayyare cemiyt:ti tarafından Viyanade pek nefis bir surette bas 

tırılmiş olan bu resiml 0 r Tayyare cemiyeti ; ı ele 'inde ve Ht pçılard" . 
snblmaktadır. 

Büyokleri onar lira, küçükler beşer lira ve hartpostallan beşer 
kuruştur. 

Tütün inhisar idaresi umum 
müdüriyetinden: 

Eksper kursuna duhul için yapılan müsabaka neticesi Ttltün 
inhisarı umum müdürlüğünde Ziraat Fen şubesi divanhanesine atıl· 
mıştır, Birinci teşrinin 19 uncu Cumartesi günü derslere başlanacak· 
tır kurusa kabul edilenlerin kefaletname ve saireyi getirmeleri ve 
yevmi mezkurda kursta hazır bulunmaları lfü:umu ilan o!unur. 

AMATCRIL.ERI 

'Orman ve Arazi ınüdürlüğünden: 
Üsküdarda Tunes bağıdaki kabristandan yola ifrağ edilecek km• 

da mevcut ve işaretlı 58 adet servi ağacı satılacaktır. Miıuyedeil 
ikinci teşrinin dokuzuncu cumartesi günü saat onbeşe kadardır. T811p 
olanların lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi idaraiae 
müracat etmeleri. 

Edirne Encümeni 
dai isinden: 

Şark den.ir yollarının 260 ıücı kilometrosunda vaki made~ iıtaıyo
nundan başl:yarak 28 kilometro ikiyüz kusur metro imtıdatedea 
Kestanbulu dekovıl hattın işledilmesi bilcümle tesisat ve a.latı muhat· 
rrike ve müteharrikesile icar edileceğinden taliplerin teklifatınıa 
5-11-929 salı günü saat 16 ya kadar Vilayet encümeni daiırıiahıe 
tevdi ve fazln malumat almak için Vilayet edcümenioe veya Nafia 
encümenine müracaatları tlan olynur. 

Ticarel davalnnnı ni) ete mezua lstan· 
bul Asliye mahkemesi birinci hukuk 

dairesinden: Ahiren Onyon Haline b.l· 
bulan müflis Mehmet 'uri efendi miıes

sesesine ait olup furuhtuna knmr verilen 
Çarşuikebirdc Uncu oJlu sokağında Uin 
9-11 numaralı bir tarafı kuyumcu Mığır· 
dıç bir tarafı Naciye hamm dük kinlan 
bir tarafı Çarouikebir du~an ve . taraf'. 

h.. t 'k .. olup 600 lira kl)ntetj 
ra ıı arı tam d'~ den 
muhammineli 2 adet kuyumcu ge ıg n-n· 
mUnk.alip bir bap dü~kfiıı ve mu ıs 

·ı· eh muasına aıt olup furuhtu 
mumaı ıy 

• la Bi~ lerbevinde Çakaldağt 
karaıgır 0 0 

J • ı 22 d .. d 27 mukerer numara ı önum 
ınevkıın e . b h d"' 
~OO ura walumülhudut arazı e er o-
nOm 46 lira kiyıneti muhil.mminesi üze. 

nden bir ay miıddelle müzayede)e •ıız 
~dilıneklc 929 seneııi Te§riniev' elinin 10 
nuna mü :ı<lif Perşembe günü sant 

16 da ilıalei evveliyesi ıc.ra kılıııup '/o 10 
niabetınde pey akoeei ilt: talibi uhdesinde 

bulunup beş Teşrinisani 929 tarihine 
musadif Salı günu !ilet 16 da ihnlei kat· 
iye•i irra kılınacağından talih olanların 

yüzde on nisbctindc pey akçesini müsta5-
hiben tetaııbul Aslı)e mahkeme i binnci 

hukuk daıre~i JUJ kum crli.Çıın mıiraı:aat 
cylem,.lerı luzu ıu ı n olu 

İhtira ilam 
• Iran , e Anadolu h:ılı dUllml• 

rini bıığlamak için makineli tertibat • 
hakkında 4 8. Teşrin 1927 tarih " 
henuz beratı alınmamış ihtira mevkii fUe 
konmak ilaere ahare denüferağ veya 
icar edileceğinden talip olanların GalAftda 
Çınili Rıhtım hanında Rober Ferriy• 
mıiracaatları ilan olunur. 

:•••••••a••••••m••••••••••'\ 

:BEYOGLUI 
;istiklal 1 
i caddesil 
• • 

~tt4N°I 
• • 5 l\IODA SARAYI ! 
! Terzihane~i ! 
• • •••••~•tia•••••m••••••••••••• 



Noryeçyanı~. hAalis Morina balığı HASAN BALI~ VA 
baş mahsulu alemşumul marka 
... aayet taze olarak geımıştır. kiloluk •••• 100 yarım klloluk •••• (60) kuru•t:ur. Hasan ecza deposu optancllara tenzilat 

Asileri mana· 
ltasa ııanlari: 

·······F:d:ıd;d:··M:;.:·~~kii~;-:;;~~;;;··ı l ................. ~~ı:::~:~~~~~~~: ................. . 
A lkeri ihtiyacı için 1500 ton Lavemarin komürü kapalı zarf uaulile miinakasay:ı 

koamlqtur. ihalesi 4-11-929 tarihine miludif Pazartesi günil saat 14 komisyon.u~~z 
mOaıkeM aloıumde yapılacaktır. Taliplerin tartname ıuretini ) irmi ku~ mukabılınc.~ 
almalln ft teklilumeleriai prtn&111edeki tarzda ihzar ile komisyon riyaaetme \ermelerı 

E narumda lıulwwı 65 ill 95 ton malzemenin Trabzona nakli kapal~ ~rfla müna· 
kua19 kGBIUfhır. İhalesi 22 • birinci te~rin • 929 da Erzurum ukerı satın alma 

komiıyonuda yapalacaktrr taliplerin me~kür komisyona muracaatlan. 

K utamonideki lututın ihtiyacı olan düı kırma un~ ~ığ~r eti: arpa ve eade y~~ı ka· 
pah ıarfla münakasaya k.onmuıtur. ihaleleri 27 bırıocı te§nn 929 paı:ar günu ~~ 

lSte kulaaıonideki ukeri satın alma komiıyosıunda yapılacaktır. şartname sureıler& 
k..ıa,OIUlmwıcla mevcuttur- Taliplerin kutamonidei komisyona müracaatlarL 

Surttu Diyaribekire ve Diyaribekir Sıtrttan Mardine ve Mardinden Surta kadar 
~ elli bin kilo qyayi ukeriye nakliye..i •apalı zarfla münakasaya kon· 

mtlfblr. u.Jesi 1-ibıci Teıriıı-929 tarihinde IUt 15 te Sıırtta askeri setıa alma komi• 
ycnamada ıçdacaktır. Taliplerin Sıırttaki mezk.t\r komisyona müracaadari. 

B orcWd lututm hayvaııatı ihtiyaca olan Arpa kapalı zarfla mDnakasava konmu~tur. 
IMW 21 • BiriDei tqrin • 929 P.uartesi günü aut 14 te Barda askesi satın al· 

ma ~ yapılacakıu. Taliplerin Bordaki meıkt\r komiıyrna muracatalan. 

Y arJi mamulatuadan (30,000) otuzbia metro pijamalık bez kapıılı :zarfla milnakasa· 
ya konmawtur. ihalesi 2 • tetrinisani • 929 müaadif cumartesi saat on dort bu~uk· 

tw. Talipleria tutaame ve numunesini gcirmek Grae her gün ve münakasaya ittırak 
edecekleıiD o llD ve ..atından evvel tekli( ve teminat mektupianaı ma"kbua muka· 
billiule Ankara merk• atın alma komisyonu riyasetine tevdi eylemeleri. 

T eMllldGDG yapmaya müteahhit nam ve hHAbına pazarlıkla alınacak 4500 kil~ 
yataklık yllD için yevmi ihale olan 14-10.929 tar~hinde ta1ip çıkmadığında~ i.haleıı 

20-l().g2f puar gllnll aut 14 te yapılacaktır. Taliplerm prtname ve numunesını ko • 
miay011uamda ıtSrmeleri ve ihale «iinüııde temioatlarile müraraatları. 

17 10· 929 tarihinde pv.arlıkla ihale edilece~i ilin olunan 245 ton kriple maden 
• H•Ortiae talip zuhur etmediğinden ihalesi 21-birinci teşrin·929 paıartesi günü 

aut 14 te yapılmak fJzre talik edilmiftir • Taliplerin tartnıınıcsini komisyonum~zda 
ı~ •• teaıinatlarile am&Dı mesktlrda koınisyoauuıuzda hazır buluoım&lan ılln 
oluaur. 

k iliecle ltalmaaa hudut taburu ihtiyacı olan Un yeniden münakasaya koomuft•ır • 
n.ı.i 31-birinci tetrin·9'ı9 Pertem be günü uat ]Oda Urfa ukeri satın alma ko • 

miayoaucla yapılacaktır. Taliplerin Urfadaki meıkCr komisyon• müraca!ltları. 

U rfada bulunan kıtutm ihtiyacı olan Sede yalı yeniden mUnaka&a)& konmu!tur. 
ihaleli 29-birinci tqrin-929 ala gün~ aut 10 da ~rfada u~~ri aat!n alma komiı • 

J011uda yapalaoakbr. Taliplerin Urfada)u mezkör komııyona muracaatıarı. 

O rda ihtiyacı için on bin kilo urı ubunlu kösele kapalı 7.arf usullle müna· 
k .. ya komnQftUrr. lbaıesi 16 • ikinci teırin • 929 tarihıne m~sadi~ cumartesi 

lbl aut 15 te koaıiayonumuz miloakua salonunda yapııacaktır. Talıplerw prtoame 
IU'eliDl yirmi kurut mıakabilinde almalan tartno.D?~Yİ lımirde. müstalık~m mevki v~ 
Allkanda merka •tın alma komisyonunda gtırebılırler ve teklıfnamelerı ~rtnamedekı 
..,... ilmt ile komilyon riyuetiae •ermeleri. 

E • illa -- pekailMt ~ ......... -..ı pat. .............. 
mujtur. ihalesi 1! . l l . 929 tarihine müsadif Paı.:ırtesi s:ıat durr buçvktur. Ta-

likleriıa ..,nıame ve nümunesini ggnnek üzre her gün Ankarada merkez astın a!ma 
komisy.lıDaDa muracaatları ve münakuaya i§tirak. erteceklerin o gün ve aaatından 
ınel teklif .e teminat mektuplarınıo makbı.ıx mukabilinde mezktlr ko;:nisyon riyase· 
dae tevdi eylemeleri. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J Üçüncü kolordu satmalma komisyonundan f 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K ıtut ihtiyacı için 60668 kilo fasulye pazarlık suretıle rmıba~nıı edilecektir. ihalesi 
28-10.929 pazartesi Kilnil uat 14 te ic~a ediler~ktir .. Tı i !"rİn "1rtnam.cs·::i ko:nis· 

yooumıııda görmeleri ve şartnamede yazıl olan te'uldekı teıııınatlarıle komı!'yonumuıda 
..._ Wlunmelan ilin olwıur. 
V' olardu kararglbı dahilinde 12 adtt kurulıC'ak ve 30 adet sobanın borulan bina 
ft. ı.tcine r.karılmak. §4rtile kurulm1111 'ie 4 adet çini eolıar.ın<la tamiri paınrlık 
...aile _.yaptın acaktır. PazarlıAın ihalesi 24-10.929 per§ellbe günü ı:aııt 16 da yapıla
caktar. Taliplerin vakti makilrda komiıyonumuSda hazır bulunmaları ilin olunvr. 

Z eytla nmu ihzari küçük ıabit mektebi yatakbnoesi elektirik tesisatı 2().]0.1)29 

tan"hine mO..dif Pazar ,ünü saat 14 te pararlıl\ la ihale edilııcf"ğinden tcraiti anı. 
mak Gıere her gün \(9 pa arlığın icrası ıımnınd:ı )e,mi ihalede ıalıplerin teminatl:ırile 
3. kolordu utın alma lı.omi.yonuna mliracaatları. 

K ıtaat ~ 2000 kilo pirinç 21-10-929 pazartesi günil saat 15 te pazarlıkla mubayaa 
ec:tilecejlnden taliplerin teminatlarile vakti uıua}} ende Jı.omi,youda bulunarak pa· 

urh&a iftirak etmeleri. 

2 Demir el araba 
10 Gal•eniımeli su konsa 
(ı() Hasır ıüpilr~e 
10 'f uz tü) il fırçaaı 

.. (• 

• IO Calı siıpı.irge 
1 tlbiae fır :aıı 
1 Şeraiti mucibince ziftli sandık 

• 9allda muharrer malzeme askeri muze için 28 . 10 . 929 tarihine müaadi( pa· 
:tarteli ... tl IUl 14 de pazarlıkla. mulkıyaa edileceğinden taliplerin şc:rait \e enatıa· 
rını asılimek Oztre her t;ün asken mtlıe ve ya koıuiı)ona 'ie pı:• .. rıık gününde iee 
teaınatlarile komisyonda buluowalnıı. 

IO Adet ince tel fırça 
6 Kangal adi tel 
2 Kilo zımba knrıunu 

·:· .. 
Atkeri mü&e için yukarıda muharrer malzeme. 28. • l~ • 9'29 paıarteıi güoil •· 

a 14 de koaıbyonda pa.tarlıkla muba)a& edı!ccektır talıplerıo nli.ti muayyeode ko
mieyonda bam buluumaları. . ·:· ·:· 

Saman Arpa 
Kilo Kilo 

ICırkJar elladekı kıtaafa : 57000 140000 
Umn köpricleki • SiOOO 140000 
Kıiklar 06 " Uzun koprildeki kıtaat için balAdaki mıkdar arpa ve eamana ~ 

leri tarafında pli fıat verilmesine binaen 6-11-929 tarihine müsadif çarpmba f!iııil 
uat 15 te ihalesi icra edilmek üzre taliplerin ticaret odasından alacakları f&hadetoa • 
meleri ve teminat akçelerile )evmi me""..ltılrda ve f&Ctnameyi gormek isteyenleriQ her 
pn Kırklar elwde ıQvari fırkası eatuı alına komiayonuna müracaat ~e ihaleye İ§tirakleri. 

G ümiif suyu butanesi ihtiyacı için 250 ton kok 250 ton lmiple ve 100 ton tüve
oan maden kumürü pazarlık ımretile mubayaa edilece~tir. lhale"i 19 • Teşrini 

enel • 929 cumartesi günü uat on dörtte icra edileoektir- TaliplerİD prtnrmesini 
&ötmek ve iftirak etmek üzre konıiayODumuzda huır bulunmaları. 

··•••·••··•············•· ·····························ı t ...... ~?!~ .. ~t!~~-~ .. ~~~!.?!!~~~ ...... 
3.t; ıon -zin kapalı zarfla ihalesi 9 ftelriDi Mai CWDalteli g&oü saat 14 te 
50 • c;., • • • • • • • • 15 te 
Deniz knvvetleri ihtiyacı için mıkdar~ yulı.ancla yazıb gu Ye benzin kıpalı 

•l'f uulile münakasaya konulmu,ıur ve hızalannda göetenlea sUo ve saatta ihaleei 
sera edileceğinden tartnameıiui görmek isteyenlerin her gi1ıa ituıoa talip Q~ılarw da 
)>sllda muharrer gün ve aaatta Kuım papda deniz satın alma lı.oDU.tyoıuuıa mUra • 
ç .... c ı. 

Piyanko tehiri Vakıf akarlar 
Hiltiliahmer nıerkezinden: •• d '' J •• "' ·• d 
H.l"'l· h , . mu ur ugun e 

1 a ıa mer san at evı eş- Mfızayedey~ vazolunan emlak 

ya piyankosunun keşidesi 
15 teşrinisani 929 tarihine 
tehir edilmiştr. 

BCVCK 
Tayare piyangosu 

YEDiNCi TERTiP 
4 Onco keşide 11 T••rlnl sanldedlr. 

BCVCK iKRAMiYE: 
459000 LiRADIR 

Ayrıca: 

20.000 
15.000 
12.000 

.~ 0.000liralık ikrami~ 
·j 0.0oo liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 

40,000 lira iaabet eden "S8960" numaralı bilet latanbul, Edirne, 
Cebelibereket, Gebzede aablmııtır. 

20,000 lira isabet eden "16597" numaralı bilet (atanbul, Bur•ada 
aatılmı,br. 

15,000 lira i .. bet eden "30494" numaralı bilet &tanbuJ, Sinop, 
k.lr. Bab"-lr, ~.-&iMia .......... 

12,000 lira isabet eden "1993Sn numaralı bile~ Bergama, lstanbul, 
Çıldır, Kaş da .. blmıftır. 

10,000 lira isabet eden "4438" numaralı bilet lstanbul, Samsun
da aahlmıfbr. 

, .................................... . 
• Bakır köyi nde barut fabrikalarında imalt: harbive : + htambul satınalma komisyonundan: 4Gt 
\ ..................................................... . 

K apalı zarfla mubayaa edileceği akdemc~ i ln o:uoaıı l 11 melr., miklbı kereete 
içio teklif edilen fiat gali gorülmt'kle nıezkrınilmıkdar kereste 21·10-929 pazarteai 

ıiinü saat 14 te par.arlıkta mubay~ edilec~ktir. lta)a talip olanların teminatl&rile be· 
tal>er mezkQr gün ve s:uı•ta komıgvooa !'nlrac~tl:ırı . 

...t-0 ton Tutva 6 ton ~ikel, 300 ton k:le>ılrolıt Bakır kapalı :zarfla ve ayn ayn mü
'tı() naı,asay~ 'ıı.onulnıuştur. llı:ılclerı 9 Kiinunu evvel 929 pazartesi günü IUt 14 te 

~nkar:ıda merez eat.n alma ı,omisyonunJa itia kılm~~aktır. ~ı;~tr:tmeleri ~<lım~~ 
ıstevf nlerin her gün komisyoınımuıa müracaatlan ve munakasa)a ıttırak edeceldenn 
teminatları havi &}rı avrı teklif mektuplarını )evmi meakürda ıhale saatinden evvel 
merkez ı:ıtın alına komisyonuna te\·di eylenıeleri . 

........................................................ 
·~:.~~:~.~.~~!. ~!-:!~ .• s:.ı:~.~ı:ı:: .. ~~.1:~?'~~~:!~::. ı 
P uarlıkı?a alınacatı i1in olunan ban kıtaahnın (14500) kilo nuhudile (14000) kilo 

ıo11ana talip çıkmııdığından 21·10-929 pazartesi günü saat (14) te ihaleleri yapılmak 
üzre yenid~ (20) gün müdde~le ale'!i münakasaya konulduğundan taliplerin yevmi 
ihaliede teuıınatı muvakkatelerile komıayooa ııeJmeleal. 

f ··M;ki;ib;·;:k;;;;;·;;;;i;;·k~;;;;~;;;d;~::J 
................................................... :4:4~4-•-•

Saman 
Kile 
50000 : Topcu abt mektebi ve ölçü taburu için 

4000 : Mal&epe lisesi içio 
3000 : Hrlıco~lu Jiec!li • 
4000 : Gülhane Hutaneıi • 

61000 
BalAda mahallerile hizalarında mıktarları yazılı olduğu halde 61000 kilo S.man 

bir tarlnamede olarak aleni miinabu ıuretile •tın aluıacaktır. lbaleti 19 • 10 • 929 
Cumartesi günü sut 14,20 da Harbiye mektebi yemekhaııelari önündeki mahalli mah· 
IUIUnda icra kılınacaktır. Taliplerin eartnaınfl'! i'in komityou murac:aatlan ve iftink 
için de münabu mrbailinde liuır buluaulmuı ilin olunur. 

A akeı1 Mektepler ün SOOOkilo Domates salçua aleni milnakau auretiJe 1at>n alına
caktır. ihalesi 19-10.929 Cumarteei pnil uat 15 te Harbiye mektebi yemekha

neleri 6nüodeti mahalli mahıuaunda icra kılınaea~br. Taliplerin prtumeei için ko
miıyCJoa mtlracaatlan ve iftirak içia de 1Dilnallua maballiDde buır bulunulmaeı illıı 
oluiıur. 

A ıkeri mektepler için 1500 kilo Pirinç Unu aleni müoa1ı.au IW'etile aatııı alına· 
caktır. lbaleııi 7 · 11 · 929 Peqembe günü uat 14 de Harbiye mektebindeki 

mllnakau mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin tartname ve ittirak içio koaıiayona 
ıquracaat Te huır bulunmaları ilin olunur. 

Hadımköy satınalma komisyonundan: 
Çatalca: Müstahkem mevki kit' atının ihtiyacı içia lafhk aebezenin 

1 - Çarşıda Çadırcılarda 24-22, 110.l 12 No. dükkinlar 
2 - Çarşıda Eemirpb sokatında 11, 12 No. diildcinlar 
3 - Çarııda Kürkçülerde 26 No. dükkia 
4 - Çarşıda Yatlıkçılarda 47-19 No. dülckia 
5 - Çarşıda Hafaflarda 40 No. d&kkinın 
6 - Çarııda Perdabcalucla 56 No, dükkan 
7 - Kumkapı Tavqı SOleymanaj'a mahalle•i Çeşme aolcak 411'* 

dükkia 
8-Kuumlcapı Kazgani Sadi mahalleli camiferif aokapıda m 

mahalli 
9 - Mercanata mahalleıi Tltcılar caddesi lmameli hanında ti 

No. oda 
10 - Eyipte Camiikebir maballai ilkele caddesi 21No. dükkl' 
11 - Bahçekapı ıeh Mehmet ıeyllni mahallesinde Şapc:dt'. 

oclabaşılık ve kahve mahalli 
12 - Kaaımpqada Camiilcebir mahallesinde Türabib.ba cadd 

de 7 No. ahır 
13 - Arna•utklyde Tevfikiye camii tabtmda 42-38 No. dilli"" cJllll 
Müddeti mllzayede: 18 Teırinievvel 929 dan 9 Teırini uni 

Çarıamba günü saat on dörde kadar. 
Balida muharrer emlak kiraya verilecethıden müzayedeye vuol 

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan 80n rünün Aat on dlrt bıucıııtutı 
kadar prtnameyi okumak ve teminatı muvalckate ita ederek müza 
deye iştirak etmek üxere latanbul evkaf müdürlütünde vabf akar 
mOdürlüğtlne mllracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında maltmat almak iıteyealer ba m 
det zarfında müzayede odaıına müracaat ederek ecri miıil npor 
görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1-Baçekapıda d6rdüncü vakıf banm zemin lcabnda 22-5 No. ma,_-. 

ve hanın birinci katında 37 ikinci katında 31, 32, 34 No. odalar 
2- Betikaş vapur iskelesinde cami ve kayıkhane anası. 

Müddet 23 Teırinievvel 929 Ç&rtamba sllnü aaat ondörde lcadit' 
Yirmi gün müddetle ilin edilen bafida muharrer e•likia puarlıkl' 
lma,a ,.·••••;:ı ~eni idarece lwar verilmittir. Tali• 
~artnameyi oku~ ve teminat ita e4enlc'leifi ait ~ferw def'-
yan eylf'mek için latanbul Evkaf müdiryetinde v~ amlar müdiit" 
llljiine müracaatlan ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malümat almak iltiyealer 
zayede odasındaki ecri miıil raporunu okuyabilirler • 

Vakıf akarlar mödör~ 
löQönde 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın uma katında 29 birinci b 

da 27 ve 28 ve 36 ikinci katında 4 ve 37 ve 39 dördlDcl katan 
20 ve 21 ve 22 ve 23 ve 24 w: 25 ve 16 Ye 27 numanlı odalar. 

Müddet müaayeclo 30 ~29 elan 23 Tepinievvel 929 Carf&ll 
günü saat on dört buçap kadar 

Balada muharrer emlik kiraya verilecet'nden mllzayedeye vu 
muştur. Taliplerin yevmi ihale olan aon ıünüa aut on dart buç 

kadar tartnameyi okumak ve teminah muvaldcate ita ederek müzayecl 
iştirak etmek üzere l•bul EYkaf müdürlütGnde yalaf 
müdürlüpne müncaat1*1 ilin olUDJll'. 

Evsaf ve müıtemilitı hakkında malGmat al•ak isteyenler bu m~d:l 
zarfında müzayede oduma müracaat ederek ecri mi911 ra~· 
ögrebilirler. 

Istanbul ithalit güm

Paket 
1 

2 
4 
5 
s 
1 
1 
2 
1 
5 

rüğü müdürlüğündell' 
Kilo 

1 

16 
28 
24 
32 
6 
7 

11 
s 

39 
o 
3 

G11'am 
200 
170 
200 
935 
900 
450 
750 

o 
600 
950 

o 
185 

o 

Cimi eıya 
Kolonya 
Kokulu podra 
ftlemeli pamuk terlt 
Seleluit dütm• 
Oda telefoma tefenuab 
ince ipek m11-.=at 
ince ipek t 
Suıı't ipek m-.,.cat 
Pamuk koltuk illb 
P•uk örme faile 
Poclra Ye ... .,..... 
Mikrukop Ye pirinç makin• ..,, ... 
Metin tütGn çaataıı 

9 100 Vidala deri 

Ballda muharrer 13 kalem ..,a 19-10.929 tarilalndea _!!i~ 
ı.tanbul ithalit ıümrütü aabf aml»armcla bUmiuyecl• utala~· 

münakasa11 ihale auretile 19 birinci teırin929tarihine müaadif cumartelİ 
aGnü saat onbeşte ihalesi icra kılınacatından yevmi mezkürda talip
lerin teminatı mavakkatelerile Hadımlcöy mubayaat komi•yonuaa 
m o;r.:lc.aat evlemeleri ilan olunur. 

olunur. ~ 
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