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Dünde manevralar yaplldı 

~1'1. f1ELD CENAPLARININ 
~ SON RESiMLERiNDEN BİRİ 

...... a••i hareket ederek Marma
''ta dotna açalmıtbr. Tayyare ıe· 
~ orta ,nvertealnde tayyare. 
er ~•aayorclu. ve buradan üat 
:.•erter• ta11areler aaaoaQrle çıka

)'orcha. 

t.1c.i... ..... remlyi iki torpido 
P •diyordu. 

6 r.,,...... ltu ıuretle en 6ıt 
1 '"erteclea havalanayolar vemub
~•lif •aaiyetlercle yilkaeliyorlar • 
' • Gala ıu ıathına kadar yakla

:J'orlar, rlh döaerek uçuılarına 
•l'aıa ecltyorlardar 

" Bu ıuretle tayyareler ııra ile 
n!tular, DQnkü tayyare tecrübeleri· 
ıııı ~ TGrk zabiti de ittirak et• 
tah~ r. Tayyareler bir bir komanda 
h.y :da harekete reç•itlerdir. Ni· 
ler e tecrtl'beler bibait ve tayyare• 
- • rene ayni intizam taJabada re
l'Q ~y~ felerek aaanaörle hanrara in· 
lt~r erdir. Dünkü tecrübe çok kari
nı· l~e bir tekilde cereyan et
ri •ttır. Denilebilir ki tayyarele-

n (erek uçuab•ki iatizamı 
Jlerekıe . t ''b"I ' b- remıye gaye ıu u et ve 

1 U~ük bir intizam tahtmde avdet-
ei rı insuna ilk nazarda fU hi11i ve

r Yordu: 

ol Bütün bu lşleı bir heaap tah· 
b~~d.ıı "eryan ediyordu. Her hanri 
k.' ın ıın baktığı zaman anlayordı 

1 ı.·c b · l '"f b kıl ır ış es üu e ırA mıf 

Q
1
c5 • .. fiiıb "'; bu cihet tayyare-

ı:-. ~ 

cıı' ı· " • 1} e il ri~l• rinde daha fazla 
1 

... 

BUGÜN HAREKETi MUKARRER Fil.OYA MENSUP 

TORPiDoLARDAN BiRİ 

Bu itibarlar umumi harp ıoaun
da milletlerin ne dereceye kadar 
inkitaf ettiklerini ve ae şekilde 

çalıtıldıtını ıaateriyorde. 

Tecrübe aaat yarımda batlamıt 

ve l'emidekiler tazyare i'emiaini ta· 
kip eden torpidoya aıınarak Dolma 
bahçeye kadar retirilmitler ve ora
dan motörle çıkanlmıtlardır. Dün 
re•l de bulunanlara lngiliz zabitleri 
tarafından tayyareler ve gemi hak
kında izahat vermitlerdir. 

bilyük bombardıman tayyareleridlr. 
Türk zabitleri dün büyük bombar. 
dıman tayyarelerine alınmışlardır, 
Eıaaen büyük tayyareler hangara 
üat ıaverteden aaanaarJe in~r Ve 
çıkarken kanatları yanlanna dorr"' 
kapanmaktadır. 

• • • 
Amiral cenaplan ltu ,On ıaat 

11 de Taksim abide1ine büyOlc 
merasimle çeleak va:ı.edecektir. 
Saat 11 de Amiral,ceaaplan tarafal\. 
dan Dolmabahçede Türk matbuat 

Bu izahata nazaran ıremideki erkanı kabul edilecek ve kendilerine 
tayyareler üç kıaimdır. Bunlardan bir beyanatta bubaılacakbr. 
kııma iıtiktaf tayyareaidir; iklnciıi ve Saat 15 te de bllyilk dir mera .. 
ileilncQ kıım tayyareler küçük ve '!!mle filo Hn:ıanımu.1 terk.ad•c~ 

Et'ganıstanda • 

Ordu Kabile girdi Nadir 
Han kral ilan edildi. 

/Anadolıı ajan1tının dün 
gece Ankaradan telefonla yap. 
tığı tebligat} 

G uhistan ehalisınin 
nedameti 

Vaki hareketJeriaden dolayı Gu
hiatan ehalisi izhar nedamet etmek
tedir. 

- it--

İçtima ay başında 
BGyGk MWet Mecllalaia kGtat 

tafıihi yaklatmıt olclutunclaa B. M. 
MeeMıl relıl Khnn Pf. Hz. ri Du 
f6n Mat Wrcle Ankaraya 1110tevee
cllaea H.ydarpatadan hareket ede
celderc&W • 

Tetkffitı eaaıiye kanununa U• 

aaraa B. M. Meclki her ıeae tetrl· 
alNalaln blriacl glnG davebiı ola-

rak toplandıtuadan bu aeoe de ay
na ründe Mecliı açılmat bulunacak
br. 

Bu seae mecliste ıeçen sene· 

clea kalan kanunlar meyanında •• 
mühim olarak Belediye kanuaa 

vardır. 

Bu aene Berlinde toplanan Bey
nelmilel parlamentolar konferanaaa
daa batka toplaaacak Beynelmilel 

konferanı olmadıt..dan fimdillk 
B. M. Mecliaiaden Avrupaya batk• 
heyet rltıae1i mcvaubalu dejildlr • 

Diter taraftaa MecU.in kütat 
paG yaklatmıt oldutundan Mecll• 
biDHında fimclldea hazırlıklara bat
lanmitbr. 

Meclisi• lcGtadıada Batveldl lı
met Pfo Ha. ri mühim bir nutuk 
irat btlyuracelddn fibi maU yazf .. 

3et\mla etrafında l'•yet ıayanı dik
•at Ti.. ıMitulr ta Maliye veldU 
Saraeotlu Şlbl B. 11,Uyecektlr. 

Adliye Vekilimiz 
salıya gidiyor 

Adliye Vekili Mahmut Eaat bey
efeninln aalı gi1nü Ankaraya avde
ti tekarrur etmiftir. Evvelce Vekil 
beyin ,ehrimizden ıonra lımire 
gitmesi mukarrercll. Fakat Mlb•.t 
Eıat bey lzmlr aeyahatlnden feral'at 
etmiıtir. 

Kabilden Hariciye müdürü lm
aaııyla Hariciye vekaletine çekilen 
telıraf atatıdaki mah1mab muhte
vidir: 

Kabilin istirdadı 
Mahmut Nadir Han Ef· iki-vekilimizin şe-
gan kralı ilan edildi f• • 

Şah Vali ile Şah Mahmut ku
manda1ındaki Efran ordusu T etri
nevelin onuncu ıünü Kabili istirdat 
etti. 

Peçe Saki kaçtı 
Peçe Sakinin aile1i efradı ve 

ileri relen memurlan ile orduıunun 
bir kıımı kaçmı,lardır. 

Kaçamıyanlar 
teslim oldu 

Ordu efradının kaçamayan k11-
mıyle nazırlardan çotu tealim ol
P\Uflardır. 

Fevzi Pş. Hz. gitti 
Şehrimize relen Erkini Harbiye 

reisi Fevzi Pf• ile maiyeti erkanı 
dQn Ankaraya avdet etmltlerdtr. 

Behçet bey 
TGtnn inbiıar lclareıl müdiri 

umumisi Bebiet bey bu hafta zar
fında yalnız Bursa havaJiılne rfde
cek, mGbayatta bulunacak ve dep
olan teftit edecektir. 

Behçet bey ~ir . mulaarrlri•lae 
ıu malumatı vermıftir: 

"-y akındu lzmirde amele aile
leri için bir çocuk bakım yuvası 
açılacaktır. 

idare mGttayaata devam etmek-
tedir. Amerika rasetel•r! bilhuıa 
Türk tntüaleriain nefaıetmden ba
hseden yaıılar neıretmektedlr. Bu-
nlar tercüme edilmektedir ••• 

Permili dişciler 
Pernıill ditcllerln Ameliyatı Sü

nlyeden imtlhanlan bitınif, dün 
yeni dıraten t:ntihanlanna başlanıl
mıştır, Bunl.u·da bitince notlar Sı· 
\lhi) ~!15.let:ne arıedilc cektir, 

Teırini evvelin on betinde Mah- re ille Ziyafet 
mut Nadir Han Kabile muvuallt 
eylemit, aadakat ve parlak hizmet
lerinden dolayı miJJI Efgan mG
meaailJeri tarafı~dan kral ilin ve 
kendisine biat edilmiıtir. 

Efgan Hariciye nazırının 
dostluk telgrafı 

Efran Hariciye nazın telgrafın
da Efran hükGmeti namına hüku
metimizle mevcut dostluk müna1e
babnın en eyi tekilde ve en aat· 
lam eaaalar Gzerinde idameai arzu. 
sunu izhar etmektedir. 

Maarif vekili Cemal Hllıaü beyle 
Adliye vekili Mahmut E .. t beyler 
•erefüıe bu aün TGrk ocatıada Wr 
çay ziyafeti verilecektir. Çay ziya-
fetine biltün ocaklılarla ıazeteci

ler de davetlicMr. 

Ati na sefirimiz 
Aakara, 19 (A.AJ - Mezuaen 

lıtanbulda bulunan Atiaa Elçimiz 
Enia bey hariciye vekileti ile tem
uta bulunmak laere tebrlmize l'•l-
mlttir. 

lnglllzlerle 

Fransız tiyatrosunda dün 
yapılan boks maçlar· 

Şehrimlıde bulunan 
lartllz flloıuna meD· 

avp ıporcularla aoa te

... ol•ak Gıre, din 
rece Beyotlunda Fran· 
lla tlyartoıunda bokı 
maçlan yapılmıtbr. 

Matareke aenelerin
de bokaa ne kadar e
hemmiyet ••Pdlklerinl 
sWGtBmüz 1 D y 11 la 
balwl7elllerinl11 dGnkr 
maçlarıaı ıeyr içla 
tiyatro Hlonu hin• 
hınç dolmuttu. Bı 

maçın tafsilatını "ı 

neticelerini ıpor ıütu 
uumuzda okuıuı. uz. MAÇA GIRENI ERDEN iKi l NGILfZ l30K Ö RCf' 
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Harp Akademisinde bn sene mesunlnrına fllln ~ahadetna
me tevzii merasimi yapıldı. Merasimde u mum erkinı har· 
biye rehıi Fevzi pa,a hazretleri ile diğer pa1&lar, ukeri •· 
kla ve 6mera hazır bulmulu1-. 

iskanda 

Yolunu bulan ve 
işini bilen adam 

Cuma gü11k6 nüshamızda, bir 
:ıaba bir takım vasıtalara miiracaat 
ederek bir ev yerine müteaddit evler 
aldıtnı yazmı,bk. 

Bu zat Y aainzade Hayrettin 
lte1dir. Üaküdarda bir eve iıkau 
edildikte• sonra erini kiraya vere· 
rek, kendiıiai lStede beride yeni ıel
mit rf bi ıöaterınit ve tekrar iaklııa 
mGracaatla ev iıtemittir. 

Bu müracaatını müabet bir neti
ceye rapta muvaffak olduktan ıonra 
aile efradından her biri, keadilerial 

ayn bir aile göstermek ıuretiyle 
üç ev daha almışlardır. 

Bir müddet sonra gene naııl 
yapnııtlaraa iki eve ve iki dükkan 
deha almışlardı. Tam bu sırada 
iıkin memurlan mea'eleyi anla-
mıtlar, hakkında tahkikata batla
matlardı. Tahkikat ikmal edilmiştir. 
Y aainzade Hayrettin beyin fuzuli 
olarak işgal e tmekte olduğu ule-
rin iıtirdadı ve hakkında tahkikat 
lcraıı için Dahiliye vekaletine mG
raccat edilmittir. 

Meclis • • • 
reısımız 

, B. M. M. relıl Khim pata Hz. 
j butnn Ankaraya avdet edecekledlr. 

Gayrimübadillere 
yeni tevziat 

GayrimObadiDer cemiye~i. t ev
ziat komisyonu dil?den ıtı~~ren 
haaırlaamıt olan lıat~ dahılınde 
emllk sahiplerine tevzıata başla
mıftır. Bu aaferki listede dahil bu
lunan 43 kitlden · 38 i dün komis
yo•• mOracaat etmittir. 

Polis !'ongresi 
Yakında Avrupa'da toplanacak 

olan Pollı kongresine Türkiye na
mına i•tirak edecek olan zatın İs-

Berberler 

Mektep gelttek 
hafta açılacak 

-
BERBERLERiN lJÜNKU 1t;'11M>I 

Berberler cemiyetinin dün lnti• 
babı yapdmıf, lamail Hakk1, Ke
mal, Reoep, Ahmet Hamdi, İhsan 
Ziya, Nuri, Lutfi beyle r heyeti ida
reye intihap edilmişlerdir. Berber 
mekt ebi gelecek hafta açılacaktır. 

Mektebin 30 talebesi vardır. 12 al 

kadın, d lkerleri erkektir. 

irtişa 
çıkan 

işinden 
son dava ---İrtişa tahkikatının neşri dofav1 • 

aile mahkemeye vcrı lcn re\·mi turk· 
1 · dün çc gazetelerin muhnkeme erıne 

ikinci ceza mahkemesinde de,•am 
ı l t Cı.ı"mhurıyct refikiml:ı o unmut ur. 

l hJ 1, mGdl r'i"· .. t l tar.ıfıa-a ey ne po ıs ,, 
dan ikame o lu11a n davaoın . evvel

• d dlhet dn va 11~ tevhıdl ka-
emır e ı; 

1 t i Bu daY• için Aglh beyla 
rar ıı.ş • i . 
t ekrar celbine ve •tfntak daırcıln-

\ tanbnl Polis Müd ü, ü Şerif Beyia 
olması muhtemeldir. Şu hale nan
ran Scrif Beyin ordu~ a avdeti mes' 
ele · '< :v rccl<'n ilvdetinden sonra 
d. • i \ \ \ I' lH:lC.&J(, 

dea de cevap ıelıncdiğ:ndn• mü-
1 ı:ekkcrc:ı:ı.in tekidine kuı ı verile · 

rek muhakeıne teşrini5ao iye. lma
kılnuş1~~ 
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Berllnde l~dam 

Yung pliinı için um A • 

mı ara 
11 Te,rin 

BiltGn Almanya'da, Hugenherg'ia 
arayı umumiye listesine kaydolun
maj'a ltaflamıu~tır. Bu teşebbüs, 
Welmar ( V aymar) teşkilib esasiye 
kanuaaua 73 Oaeil maddeaiain \er
diği Hlüıiy•&e lıtlnat etmektedir. 
Meıkür madde.le denilJyorki : - Al
mı:ınya'da rey yermek hakkına ma
lik ol-lana enda biri bir kanun 
llyil.aıı ldıılae rey Yerdlji takdirde, 
hQkQı::a~t •eı:kQr kanun layihası 
ha'd"ın aiti fikrini izah ederek onu 
Reittaı'a vermek mecburiyetinde 
ohıp, •ew •ızkQr liyihcyı red
dettffl takdirde; arayi umumiye 
nıtıracaat edlilr. Arayl umumiye 
müracaat için bir kanun layihaSJ 
ikmal etmek tarttır. Lakin mec
lis letnUen kanun layihaaırtı 
defittinleden ka&ul ettiti takdir
de •arf .. umiyeye mGracaat edill 
ıaeı. teflillab e .. slye · de kayde
dll4fti pbl ikmali lb.ım olan layi -
laa, H..-.hers n meb'us arkadat
Jarı taraltaclan ha:ıırlanmıfbr. Bet 
puarıoaftat1 ittuet olan bu liyiha, 
her te1clen enel hük6metln Jaa 
~çlanaı tanımamaaıaı ve harp 
bor~lan.a Mltlaat edea yeni yükler 
Ye taalılaOtlerht kabul edilmemesini 
talep ediyor. Buna Uiveten daha 
Put. •OtelY.ssı•lar konfer11a11nın 
te!dtflen aetlceal girilecek taahhü
daba da ... b.l edilmemeıi zikredi
liyor 111, ltu Hretle isim zikredil
tnecha Yo••• pllaıaın kabul edil
~-- litealliyor demektir. Bun
daa ..-a ....... paraınfta, eeaehJ 
blk4•etl ri ile nvdki paryrafta 
ilkredilealere •upyır muahede ve 
muknele l•za eden Bqvekll ve 
aasırlana. llaueti vataaiye cOrmil 
ne nz.luclınl•a11 kaydediliyor. 
O Hlde, U..eüerg layihaıına •a
te Y o••c p"nmı Reiıt•• mecliıl 
kabal ettikea sonra, teşkflib esasiye 
kanuau- te.flkaa, onu imza edecek 
Baıvellll ft nasırlar bapi cezası 
ile mallk6- ecltleceklerdir. 

Bu liyiıa, rey sahiplerinin onda 
bhrl ı.tedlii takclitde Reiştag mec
li.-e •iııflleeelıttir. Alaıaayada rey 
baMIRlii• ii9'1k otaa1atın Mledi 40 
milyoD oldujundan, Hugenbergin 
liyO...ı J.aitlde 4 milyon rey topla
yabUec•Jtae f(iplae yoktur. Bu dört 
milpon .._. ecHldiği takdirde hü
kQiııM\ Nrllaa1" Relftar- vermtk 
mecburiyetladedtr. Hilk6met mezkur 
liyfaqı •ecliae -verirlten, !iyiba 
aleylılae flkrlai de izah edecektir. 
Ltyfhanın Rel,tagda kubul edfbni
yecetl lae muhakk k gibidir. Bunu 
JiaGte.wp lka'eaberg llyihayı arayl 
u...aye,e miracatla kabul ettir
aıete çalltacaldw. u,.. .. n tekrar kabulü için ise 
mlah'11fbrh 1andası faz luınm la
jillıa lelıı19ae r., vermeııi fartlır. O 
haWe ar.,t .. u•lyeye m6racaatin-

da 20mllrOIHIM fnla rey sa 'Lin Hu
ıeabert IAJllaa11 lelaiae rey vermeai 
ıa.- plyor ki buaa imkln 7oktur. 
Ça.111 20 .. JY 1928deld •on intihat
ta, .~- ..UU,etperverleri ancak 
4,~ rey alabll•ltlerdi. 

S.alara merbut olan , mllliyet
pener .oeyalistler dF daha bazı 

• zabtta romanı: 18 

An narı on 
CDnayetfi 

' Yazin: SK.OT 
Bereaiee aalettı. • 
- $ayanı dikkat birşey yapma

.Ana .•• Robaıaı yerine ubm, ayak
kabılan1111, ÇOl'aplarHllı çıkardım, 
çamatınmı Jakealelerden birinin 
üzerine atbm, yateta sıçradım, yas
tığı yere fırlattım, uyudum. 

- Y utığın kapan üzerine düfüp 
fareyi boğmadıtı•da• emin misiniz? 

- Kat'iyen em1nlm. 
Smith: 
- PekAJa, dedi, Jaboratuardan 

raporu ıhralmaz, alümün aebebici 
hana telgrafla bildiriniz. 

Bcrenicn; 
- Olur. 
.Dedi. 
Smith te1siz telefon odasında 

ıiz.ah kadar alıp operatürle konut· 
tu. İstediği zaman insanıa karşı· 
nı akı kimsede alaka uyandırma• 
n p k iyi bilirdi. Genç telgrafcı· 
ıt1 l rp esnn ında Belcikada Voor

ıı ede c arındot harbettigini ö(l-

u: .. ... . 

kilçük fırkaların yekuna ela lte~i 
bir milyona baliğ olabHir. Buna 
ilaveten Hugenlerg'ia propagandası 
ile tarafını IJtium edecek olanlar 
da lıesaba ktılsa bHe, en müaait ıe
.rit tr<htmda mezkOr lf.yilıa lehllae 
6 ile 8 milyondar. f azia rey topla
mak imkanı yoktur. 

Demek oluyor ki Hugenberg'in 
tefebbüslerinin akamete ujrayacajı 
muhakkakbr. Biz.zat Huııenlerg te
'ebbüsünün muvaffekiyf'tslzlikle ne
ticeleneceğini pek ala biliyor.Lakin 
bilerek kendisini böy!e bir mağlu
biyete maruz bırakmaktan mak1adı 
ne olduğu meşküktür. 

Bazılarına göre Hugenberg' in 
msksadı Ba~vekil ve ayni z .. manda 
Almanya diktatörü olmakbr. Lakin 
bu gayesine bir matiubiyetie nasıl 
eritebileceği cayi süaldir. 

Bir kaç gündcnberi, hüklimetl 
Hugenbcrg propağandasıaa mukabil 
propagandaya başlamı~~ır. Dahiliye 
vekili Severing; uu maksatla nut
kunu söylemiştir. 

Diğer nazırlıır da radiyo 
•asitasıle nutuklar vereceklerdir. 
Ayni zamanda bilkumet Hngenberg
liyihaııı aleyhine 0 Alman mllletiuel" 
hfü,ben beyannameler nefretwiştir. 
Mezkur beyannamelerde liyihanın 
talep ettiği şeyler münakaşa edil
mekte ve şimdiye kadar kahul 
edilen mukaveleler reddedildiği 
takdirde Ren'in yakın zamanda 
tahliyesine imkan kalmıyacatı, ve 
Dawes-Plan'ınm bnhsı ise Alman
yanın mali ve iktisadi harabisi 
demek olduju ızah edilmektedir. 

Beyaanamede hükumetin hiç 
bir zaman, harpte yalaız bir tara
fın, y ... ni Almanyanın me'sul oldu
ğunu kabul etmediği de kaydedil
mekte, \ie Almanyanın tekrar ihya
sına miini ol ak istemiycnlerin 
layiha aleyhine rey vermeıi lazım 

geldiği bildirilmdktedir. 

Tramvaylara asılma · 
mak için .. 

Bir refikımız,tramvayJara aaılan
lata mani olmak üzere arabaler
aalti tahlponıara clik.enl! bir ,.ftlatt\a 

<Jnulınacına karar verilditi ve ema
net tarafından da şirkete tebligat 
;1apılacağını yazmı,b. 

Yaphjimu: tahkikabn aetlceıi 

şudur : Zabitai belediye · seyrüsefer 
merkezi, tramvay kaızalarından ço
ğunun arabalara asılmaktan ileri geJ
diğini nazarı dıkltate almış ve ara
balnn arkaaındaki tamponlara bir 
dikenli mania konmasını emanete 
teklif etmiştir. Emanet, bunun ol· 
madığına karar vermiştir. 

Cezanın af fi 
Katil ve ırza geçmek maddesin. 

den dolayı sureti kat'iyede on bet 
ıeneye mahkum iıtanbul hapisa
neaiade mevkuf bulunan Ahmet 
otlu Habib'in hastalığı hakkındaki 
etibba raporu ve Adliye Vekiletinin 
bu husustaki teklifi naz.arı dikkate 
almarak Kendisinin bakiyei müd
deti cezaiyeıinin affı İcra Vekilleri 
Heyetince tekarrür etmiştir. 

- Ya Btckebusek? Ypres yolu 
üz.eriade bombardıman edilen kili· 
senin yanındaki lokantayı hatırla

yor musunuz? Hani orada kırmız.ı 
yanaklı bir de genç kız yardı, ırü· 
vercin yeti4tirlr, bütün askerlerle 
canciyer gibl geçinirdi? Bildinb mi? 

Operatör: 
- Nasıl bilmem? dedi. Ne ıüzel 

kadındı! 
Sınith: 

- Fakat onun biU.asıa Alman
larla arası iyi idi; hütün eldıtı ha· 
bcrleri güvercinlerle onlara uçururdu. 

Bu kadar konuşma Detektifle 
operatörün ga) et sa yet samimi dost 
olmaları için k fi idi; ~•••en iki 
harp arkadaşı ara11ında bundan tabii 
ne olabilirdi? Smith odadan sıktı.ğı 
taman genç memur biraz GzGHir rlbl 
oldu; her batde vicdanına eJa verea 
bir fey vardı; Smith bunu anlach, 
fakat kendisine blrşey ıormata Ul
r.um görnıedi; düşünceli bir tavurla 
kamarasına döndii; fakat orada da 
kendini düşündürecek bir mevz bul
du, çünkO orada bulunmadıtı esna
,fa kamaraya biri. in glrdiAi Ql\I• 
hakkakb. 

Smith teferruah tayanı hayret 
bir eurdte hatırlardı! biçok feylere 
dokunulduğu ve yerleri değiştiril
diğini ~ördü, Kamorpt kamaraya 
ıirmış o'abTı < ı fnkııt p zaman 
ht:r ,e) u y~dı ;; rmQ P~h.ıı1ı-1a.s 

( Emanette ) 1 ( Adllyede ) 1 ( lskaıncııa ) müsakkafa 
Killi taş imali Piyasadan 30000 Muamelat bir an 
için miiracaat lira kaldıran zat evvel bitecek 
Bir Maea.r gTUpu emanete müra

caat ederek ,ehrimizdeki topraklar
la ldlJi tat imali mümkün olabiie
ceğini bildirmiş ve bazı nümuneler 
de vermif idi. Bu n&tnunelerln mil
hendis mektebinde tetkikatı icra 
edllıınekte idi. 

Tetkikat bitmit ve rapor hazır
lanmaya başlanmıştır. Raporun em
anetçe tetkikini müteakip Mncar 
a-rupuna· müspet veya menfi bir 
cevap verilecektir. 

Taksim · Şişli hattı 
Tramvay şirketi Taksim - Şişli 

teltekesini bu aene beton hatta 
tahvilın karar vermiş ve birinci }uı;
mı teşkil eden Harbiye - Taksim 
arasına muvakkat bir hat inşasma 
bıqhuımışh. Bt:ı muvakkat hattın 
intaatı ikmil edilmiş ve dUnden 
itibaren tramvaylar buradan itle
mete ba,lamıılardır. 

Taksim meydanında b"aMvay 
raylarının tefri!Ab da ikmal edil· 
mek üzeredir. 

Nihayet Kinunuevvel eonlanada 
tramvaylar muntazam batlardall 
işleyeceklerdir. 

l\lezhaha haricinde 
Bazı eşhasın meıtbaha haricinde 

et z:ebhederek ucuz fiatla ıatıf 
yaptıA"ı emanetçe haber alınmıştır. 
Emanet alikadarlara verdiği şiddetli 
bir emirde bu gibi işlerin sıkı bir 
koturol altına alınmaaı ve mezbaha 
haricinde satı!la meydan verilmemesi 
bildirtlmiştir. 

Münhalat çoğalıyor 
Şehremanetlndeki milnhaller i'nn 

geçtikçe çoğalmaktadır. Milnhalitın 
maaşları tasarruf edilmektedir. 

Sene nihayeti bunun mühim bir 
y~kiina baliğ olacatı tahmin edil· 
mektedir• 

ı\laaş mes'elesi 
Cemiyeti beleciye emanette Ba

remin U.lbıkına kadar memurlara 
% 15 ıt•m icn91nı kabul e mlş t1. 

Bu ıamJann eyIUJ nıaaşından itiba
ren \'erilmeai takarrür etmittir. Bi
naenaleyh burünlenie emaMt me
murları.a geç~n iki aya ait % 15 
zaaılar tediye edJlecektir. 

Elektrik fiat1eri 
Üç ayda bir tanzim edilmekte 

olaiı elektrik tarifesinin tespiti sı
ruı gelmiftir. 

Yakında tarife komisyonu top. 
)anarak yeal tarifeyi teıbitc çalışa. 
caktır. Elektrik tarifesi tanzim edi
lirken kömür ve amele ücretlerinin 
vasatiıi ve kambiyo nazarı dikkate 

alınmaktadır.lngiliı. lirası ••yanı dikkat 
bir derececJe• yükseldiğinden elektrik 
tarifesinin de yükıelmeainden kor
kuluyor. 

Boyalı mekulat 
Avrupadan gelen konserve 

ve sair yiyeceğe ait feylerden ha! 
zılannın boyalı olduklan görülm;. 
ktedir. Şehremaneti, .her tilrli bo. 
~alı mevaddm satışını menetınittlr. 

lazımdı; halbuki kamarada öyle 
bir intiumdan eser yoktu. Koca 
Amerikalı eğilip bavulunun içine 
bakh, ' oura yatağının üzerine otu. 
rup: 

- Olur 'ey değili 
diye mırıldandı, çünkü bu sıra

da tanıdıj'ı bir koku burnuna kadar 
gelmiffi. 

BunYO Qzerlne kendikendine 
dütlinraete batlacİu 

- Demek milcadle denizde de 
başlıyor. Bu aptal durUflu kadan
dan şüphe etmek kimiıa aldındaa 
ıe~er? ••• 

Meter kadın oyun oynayorm•t 
aa ben farkında dejilimlfim. 

Y almz. bu kadar keskin bir ko
ku kullanmak biç akıl kin detil. 
Bakalım, meseleyi dütunmek lizım. 

Yatagına ozandı; dlitmaalarının 
•apura kadar petinden ıelmelerine 
lhtim~l veraıirordu; çilnkü LHı• 
Dootb'la vapura rlrdiklerl zaman 
çok ihtiyat ı6stermitlerdi. Vaz.'iyet 
ancak fU suretle izah edilebilirdi: 
Kadın batka bir maksatle vapura 
l>lnmişti, yolda, detektifin vapurda 
l>ulunduj'unu keııdiıine baber ver• 
mitlerdi. Telsiz liperatörilnün de 
natar dikkatım celbeden bu tel~r 
raf olduğunda hiç şüphe yoktu i 
cılcak adam hasbelme1ılek ketumi
yete riayet edip me&eleyi Smith'e 
.. ~ınamıştı. 

Bwndan epey bir müddet evvel 
piyasadan fada bir miktar para çek
mete muvaffak olarak Avrupaya 
kaçan ve bilahara avdet edince 
hakkında polia ikinci şubeılnce tan
zim olunan evrakı müddei umumilige 
verilen tGcardan F ebim Kaya bey 

hakkındaki tahkıkatın icrası dör
düncü milstantikJiğe havale olun
muftur. Yapılan ilk tahkikat neti
cesinde Fehmi Kaya Beyin tevkifi
ne lüzum görülmüı ve mumaileyh 
polia;çe tevkif edilerek tevkifhaneye 
ıevk olunmuştur. Fehmi Kaya Bey 
hoıkkındaki tahkikatın icrası mev
kufen cereyan edecektir. 

(Mahkemede) 

Katil bir hammal 
mahkum · oldu 
Geçende Yeni cami avluıunda-

111.ola mahllnde yer işgali meHJeai
nden bir milnazllla çikmıf ve HHan 
iıminde biri Oamanı öldürmilttü. 

Bu adamın muhakemesi dün bitti 
Ye Oımanı tehvüren öldüren Haaan 
15 ıene afır lıapse ve bidematı 

umuiyeden mea mahl:ü.n oldu. 

( ____ M_a_a ır~'fF©I e_) 
Millet nıektepleri 
Teşrinisaninin birinden itibaren 

millet mektepleri faaliyete başhya
caklardır . flktedrisat müfettişleri 
timdillk mıntaka tefrikiyle meşgul 
bulunmaktadır la. 

Maarif eminliği 
Marat me'b'ualuğuna intihap ed

ilen tiehcet Beyden inbilAl eden 
latanbul maarif emialigine Darill
füaun müderriıleriadea Ali Muzaf
fer. Beyin tayin edileceğine muhak
kak naı:anyle bakılmak.tadır. 

nkapanı cad<lesi 

Ev•elkj ailnkG n011hamızda teh
rimize geldiklerini yazdığınuz iıkıin 
uaıumi müdiir muavini Necip l!\e
murin müdOrü Naı:im muhacirin 
kalemi mümeyyi:ıi Ihsan Beyler ha
zirana kadar şehriml:ıde kalacaklar
dır. Bu suretle hazirana kadar is-
kan ve teffıı. muamelatı behemehal 

j ikmal edilecektir. 

( M tlı~ef ırırn k ) 
Eski bir mııbet 

Ankarada yapılac:ak olan halin 
zemini kazılnken milhim bir bina
•ın temellerine teaadüf edilmittir. 
Şehremaneti binasının ya11111a tesa
diıf eden bu binanın bir Roma ma
bedi olmak ihtimali vardır. Zemin
den bet altı metro derinlikte te&a
düf edilen gayet büyük taşlar bü
yük bir binanın devam ecien duva
rlannı ıöıtermektedir. 

Bu duvarlann alt kıamında ye
kpare taıtan bir kapı buluamakta
dır. Te1adüf edilen bir toprak yat 
kand"li parçaları bunun Romalılar 
zamanına ait olduğunu göstermek-
tedir. · 

Zaten bir hafta evvel halin bir 
az öteıinde bulunan yazılı sütunlar
da, Ankara tarihile nıeşgal olanlar 
belki bu binanın rru~vkiine göre ne 
olduğunu tayin edebileceklerdir. 

Yeni fabrikalar 
Bu ay içinde inşaab bitecek 

olan ikii fabrika vardır. Biri Kuz.
guncukta afyondan imal edilecek 
ilaç fabrikasıdır. Diğeri Çenkelkö
yGndeki vejatalin fabrikasıdır. 

Bunlardan başka Balatta inşa. 

sına ba,Ianan karton fabrikaaı var
dır. B'! fabrikanın intaaı bir kaç 
ay sonra bitecektir. 

Bir franaız grupu da memleke
timizde bir çikolat~ fabrikaıı aç
mak için viliyete mi:racaat etmiş
tır. Grup çikolata fabrikaaı itl• bG
vtık sermaye avıracaktır. Buad
baıka memleketimizde üç çikolata 
fabrikası daha vardir, 

Şehremaneti tarafından Unka· 
panı semtinde istimlike devam 
ediyor. Bu muamele daha uzun mü
ddet ıOrecektir. lakele civarındn 
istimlak edilecek olan arsaların kı-
ymeti daha yukarıdaki araalaın kıy
metine nazaran fazladır. Şehrema-
neti, Fatih - :Edirnekapı hattı için 
700 bin lira istimlak bedeli sarfet-

Pirinçten resim alınacak 
Yeni Gümrük tarifelerinde is

tihlak resminin kaldmldı~ malfim
dur. 

mifti. Halbuki Unkapanındaki bina 
arsalarının metre murabbaı fiatleri 
Edirnekapıdaki ana fiatlerine niı
beten 10, hatta 12 misli daha pa
halıdır. 

Şehzadebatı - Unkapanı sahaaı
nın kamilen iıtimliki için 500 bin 
Ura Hrfetmek lizım rellyor. Bu 
seneki biltçe Ue bu Hhanın ancak 
yan11 istimlak edilecektir. Diter 
aı•fı için de ıelecek sene bGtçeıine 
tahaiaat konacakbr. 

Binalann yıkılmaıı lçia de ay
rıca 50 bin lira ıarfedilecektlr. Bu 
esasa göre Şehzadebaıı - Tunkapa
nı tramvay hattının tesviyesine 
1930 senesinde batlanacaktır. 

Unkapanmdaa ıonra Fylp hatb
ıun intaaına başlanacakbr. 

Smith bavulu bofaltti; içluden 
içiaden biç birşey çahpmamifh. 
Bavulu karıttıran kimsenin aradıJı 
ne idi? Her halde kltıt aramıt 
olacaktı, çünkü düımanları Smith'
in işlerini ne dereceye bildiğini 
anlamak istiyordı. Mamafl bu ıebep 
kifı fibi törilnmlyordu. Aktam 
ıeç vakit Su Oliver Haultaln'dea 
fU mealde bir telfraf almıtb: 

Bahçemi görmege gelin, Çok acaip 
~bati.ar yeıipiriyorum. G~rukremem. 

Amiri Sl.r Ricbard Pentao'uıun 
Amerikaya ıeyabatlaın sebebim 
bildiri!'~ fakat çok mahrem ol· 
dutu ıçın bqkalarına iftae Clemiye. 
cetiai anlat.ak ietemlftl. 

Smith batan rece luaata koku· 
Ju kadının üvalial tetkik .ettlı Ka· 
dıaın bir ~ok erkeklere hot l'anı1. 
dOtü ınuhakkakb, çüakn ı•çtiti 
yerde bOtGn erkeld'1 dönüp ona 
bakıyerlarch. lımt Madam Anthoy 
idi. 

Bu "tarengiı mahlQk d&t de· 
fa güverteden indi, fakat Detektif 
kendisini takibe lüzum rörmedLA .. 
ağı iaditi zaman kamarasımn 1'8H 
karı1tınfmıt ıoldutunu rardü. 

Ertesi aiin Berenice'de11 fU tef. 
ırafı aldıj 

Ptre " toks·albumin ,, /.c ukirl~n· 
miş. 

Smith kendik.endine fU ıııütale -

Bu yilzden pirinçten beş kurut 
gümrük resmi alınıyor. Maliye Ve
kAleti pirinçler hakkındaki mactde
nin tefsirine lüzum görnıüttür. Bu 
tefsirin neticeıine kadar prinçlerden 
on kvruş istihlak resmi depozito 
ısuretile alınacaktır. 

Yeni tarif ede Oç kuruf reahn 
alınması piyasada pirinç fiatlanni 
dütürrnüttür. 

Günde 100 veremli 
Bu sene faaliyete başhyan ve

rem dispanaerine günde 80-100 ha
ıta müracaat ederek muayene ol
makta ve aldıkları reçetelerle lii
J&liahmere müracaatla yumurta, et 
almaktadırlar. 

ayı yürüttü; 
- Harpten evvel iki insan, ha

rpten 11onra da bir hayvan " tolu -
••bumin ,, le zehirlenip ölüyor. Fa
re benim yatacağım odada öldü. 
Demek ben bu itte gürültüye gide
bilirdim. Ne rarip melodram l 

Aktam yemekten ıonra telıiı 
telgrafçı arkadaıı Saıith'e tesadüf 
etti, Skoç cinıi av köpetinin foto
rrahnı görmek iizere onu kamara
ıına çatırdı. Detektif ~'itti , bir 
aralık telgrafçı ., bir tlte buzlu 
ıoda retlrmek için dııan çıktı. 
Smlth masanın Ozerinde duran lkö
pek resmini aldı, albnda bir deste 
telrraf vardı; biriııci teJrraf Madanı 
Anthony'ye aitti, 

Ma.U ıu idi, 

.Anrele Smıth'in /"6ilweye çıkmas 
hiç "inle gelmez. 

Y anm aaat ..... Datektff bar
dat1nı botaltıp btraktı, operatl>rOn 
\'lıki fite.ini alıp mendiline bir 
mikdar viski dökt6 • 

Teli'raftı hayretle ıorduı 
- Niçla bByle yapıyorsunuz? 
S•ith ı 
- Bir kadıala konuşmağa ba

Slrlanıyorum da ... dedi. Bana kır,ı 
çok muhabbet JÖıterlyonunt ı · 
onun içln kadınla ne ko1autbıtu: 
rını zu ıiıe lilÖZleri~ 

Dün akıanı""i riifelcaıaızdaa blrİ 
Defterdarlıfın Jatanbuldald detti fab
rikalarından müaakkafat vergisi il
t~diğbai ve bu •e.'elee.n doll1' 
fabrıka 1ahipleriaJa fJrtıaat vek'1r 
tf~~ mGracaat ettiklerini yuı1ordt1e 
Bmnı yaptığımız. tnbkil:ata naaar .. 
Defterdarlıkça fP.brika sahipleri .,... 
sında müsakkat vergiaiae dair bir 
muaınele cereyan etmemittlr. 

Esuen fliliaakkafat vergialnd .. 
muaf olan ıüesaeıeler tetviki aear . , 
yı kanum da tasrih edUmietir. 

Kanuna nuaran ku•ayı mubat
rikeyi havi müesııeaat ıq_Qaakkafat 
verglıinden muaftır. Ancak herse•• 
başında mal memurlan fabrikalan• 
nıusakkafat vergilerini tahakkuk 
ettirirler. 

. Tahsil zamanında f abrfka Nhip• 
lerınden iktisat vekaleti tarafmd .. 
verilmiş bir takım vesaik isterler. 
Bu vesaik temamiyle ibraz edilirse 
ve11aik1e beraber bulunaa ve krokide 
hudulJarı tnhtit ediletı fabrfl.lar 
ttıOsakkaf at vergiıinden maaf tvh• 
lurlal", Yalnız fabrikalara yalrın bir 
mahalde bulunan ve krokide fab· 
rika hududu dahUinde gQsterllmyeD 
depo v.s. gibi yerler verrlye tabi 
bulunm .. tadır. 

1~aş yığını 
Emanet, kanalizasyon hafriyab 

esnasında çıkan taşl •rı Sultan Ah· 
nıet meyoanmda toplantaktadır. 

Meydan taşla o kadar dolmuıtur 
ki Emanet hundan ıonra çıkacak 
taşları rıereye yığacakJnı dilfilnmer• 
başlamıştır. 

Bu taşlann istihliki de kabU 
olmamaktadır. Salılmaaı dOtilnill· 
müş, fak11t nakliye maarafi pek pa• 
halı olduj-u için satın alacak 1dmae 
zuhur etmemiştir. 

Emanet şimdi by ta,ları be
dava vermeyi d0f0!1mcktedl.r • 
Meydanın ta,Jerdan temialea • 
mesi için bundan ba,ka 98" bulu
namamı,br. 

Bunun için Cemiyeti Belediye
den bir karar istenilecek, eter 
Cemiyeti Betedlye intut ,_,, ••• 
IOLİ.)'.:ü l.&aJh.lu w....,,,,y.,...,,nı1.QM .., • ._. • ..,. 

tat almalarına münade etm ... o 
zaman taılar Emanetin •ea&ltl ile 
deniıe dlilüleeektir. 

Maamaflh Cemiyeti Beledi,.-. 
inşaata batlamıt olmak tartlle iMl
yenlerin bu tatla.rdu Belecll,e •l
hendisinin gösterecetf miktarda be
dava almaaına müsaade ecleceti 
zannedilmektedir. 

Tamiri bitnıeyen 
mektebler 

ilk mekteplerden çotuau .._ 
mlratı henuz ikmal edilemHÜftlr. 
Bu aebeple içinde taaairata de
vam edilen mekteplerin tale.,..._ 
teblil'a yapılmıf ve tamirat bitla. 
ceye kadrr mezuniyet Yerlllııdttir. 
Maarif idareıl talebenin deraleria
den uzun müddet mahrum o1 ... 
ması için tamirabn bir an eni ik
malini ınOteajhitlere teblit .-... 
cektlr, 

Detektif güverteye dfj,adiiü za 
man vaziyeti dejişmitt} ; «iPGal 
kabartıyor, diğer yol~ulara ... mnu• 
bir tavırla bakıyordu ; birkaç defa 
afağı indi ve her sefer yukarı çı• 
klflnda daha memnun göriln'1yordu. 
Deni~n sakin cılmasına ratmen yil• 
fÜyüfQ pek emin değildi. Nibavet 
tenha bir kötedc bir koltutun üze
riae ,.kıldı; bulunduğu yer oldukça 
bottuı uzun bacaklarını bo, bir la· 
kemleye uzattı... Sonra uyur fibl 
g3rind0. 

Aradan bir müddet geçti ; bfı' 
aralık Madarn Anthony tarai,hndaıı 
uyandınhr gibi oldu. Kadın betek· 
tifin bacaklarını kaldırva1r sordu: 

• -İskemleyi müaaıuh eder rn.ici· 
nıı? 

Smith biraz ba,ını kaldırdı, dfl11 

bakıp mahmur bir tavırla ağıında 
fU sGzleri geveledi : 

- Bir bahçe kadar güzel koMt
yoraunuı 1 

Sonra gözlerini kapayıp h2fifçe 
horlamağ'a baş1adı. Madam AnthoUY 
biraı mütahayyir bir tavırla yilıilnt: 
baktı; ıonra sordu : 

- Gidip bira:ı birfey içsek ol· 
maı mı? 

Cevap alar :ıaymca boş dur~n 
iıkemleyi Smith ) amnl\ İ)ke }~ • 

leştırdı; bir- örtü) e 
hHırlaadı. Kadının J.:ı .~ ,:; 

( A "• ..... ) 



.. Ankarada 

' Son bahar 
\... 

koşuları 
~ Aakar., 18 [A.AJ - Sonbahar 

ltOfUianaua tlçGadıG busr(ia icra ;!'1-lttlr. Haya l'ayet gilzel idi, ya
la llaQaw kala1'abk olup Bat.ekil 
,.;-~a laauetlerl ile, Hariciye 
lll Je Tekilleri de haı.1r 'bulun-
8 8'iardll'. 
~ ko .. , Gç yatındaki ve biç 
l'e d' aalf Jerıl ve arap erkek 
140() ~l taylara mahsus mesafesi 
lltiııJ ~Birinci Mazharbcyin Yetimi 
llllttlr. illa efendinin A1Serl gel-

lı.Jı bci.t1 kafa, uç .e daim yukan 
-~ha lngiliz at ve kısraklara 
leli. a.!.~lup mesafesi 2200 metre 
~ ~ beJia Stafesl birinci, Şa
'OÇQ.ei I Sa7daıı ikinci gelmiştir. 
r~ kotu dart •e daha yukan 
1-ta ~ •e arap at .e kısrak· 
'-•tre 111 ••• •lup mesafesi 2200 
file. :$Birinci Alceylin ve Te-
"'' C.yitl, ikinci Mehmet 

1) abe17anı gelmlttir • 
~ ardClacG kotu, Oç ye daha yu
lt-:..' 1'ttald hallı kan lngiliz at •e 
~r,.--•ahsus olup mesafesi 
'l'tl....... ... tr. itli. Birinci Akif beyin 
'-la~~.~acl Suphl paıanın Ba
t, d.:"...aJtUr. Betincl kotu dört 
~-__ ,.ıu.r. yaıtakl yalnız baliı 
o~ -.p &t •• kısraklara nıabsuı 
ltt 11~ıl 1800 metre idi. Blrl
ti '~ ~~ beyin Ruıenl, ikin
,.ı .. ._~ efendiıılıı Y uuzu --..tir. 
Efeste hafriyat 
devam ediyor 

letı ft•lr, 19 [A.A) - Maarif Veki
li1ıc1 .. •ına Seçultta Efe:ı harabele
)&tı • c:erayaa etmekte olan hafri
llıl lc:ra ed• aıan atika heyeti il
)'i Y•lfatlen Almuayalı ~rofeslSr Da
"4 ftaan buıiln lıtanbufdan 1ehrimi-

N1alıt1r. 
t. :::•ki hafriyatın muvaffakiyet-

.t-..: ettltl haber abnmıfbr. ••11a.,- __ __.__ -w- -·-·-.:..ıı

~ b eserler l~ln Efeıt e bir m6-
'6, ~~·. baf8ıına baılanmııtır. Mez
~ ~Jatı yapmakta olan profe-: 
"~ Rulton ispanyaya müte
~.._ yana tehrlmizden hareket 'i),_ kt&r. Berıamada yapılan haf-

1iıl""•"-~ Sikulapyon mabedinde 
~)'etle devam ettiti haher 

. . 
Alpulu fabrikası 

\., ~, 19 (A.A.) - Alpulu te· 
~ abrUcaaı ıenelik faaliyetine 
~ •enaittfr. Fabrika iki ay 
't.ı.a._ ... .".', 475 vaıon teker iıtibıal .. ~. 
~ede bir sergi 

1ttlerı. .. 29 ( A.A. ) - Gazi haz
))'4' 1- himayelerinde ve ismet 
t!talc ~'~tlerinln • riyaıetlerinde 
""'kt lr hayvanatı ehliye ıergf si 

ectu..ı,ttr. 

~İl'lıede yağmurlar 
~!\._'il flae 19 ( A.A. ) - Bu ek;n 
't~~ ~a~ D feyizli yfttmurlar, 
tlır. Çlfcııinln yDznü güldDrmilt· 

..!:ni bir k,·uv:ızör 
leı))ıi •llllcbafen 18 ( A.A. ) -
tırı_,J "'1ıvuarünün denize ind • 
~ ~le te~salll edilmiştir. Harbiye 
-~ ~nutuk irat ederek Alman 
""' •'-. Y .. lat hararetle mctbhü-

.,...ıttir. 

~ l>oladakı idam 
~~~~I U ( A.A. ) - Poladaki 
)'~ıl11alftır ee.ı aleyhinde nllmayifler 
~ıl"iıtlr. • Bir çok kimseler tevkif 

Bah. k 't oıc, n onf erans -..._ 
~rt k 

0
• l8 (A.A) - Japonyanın 

l'l ltı ı.., o:fera•ıta takip edeceji 
) cı,., 1'& ~ eti tarif edea Japon ha
~ arı111 •• :.~ M. Shidehara, Japon-
e••tnı rni murette aarfedecetf 

•lil il dib b "at h'ı 15er ahri devletlerle te-
'1de et ••arıfinln tenkial neticesini 
~tkteıı ~ek İçin tefriki mesai et-
1-ıi ıbaret ı ıı· f \'e ko 0 acatını beyan et-1" 6te llfer naın Japon miOeti
~~ltte ae?beri en z:yade arzu et-
"• 

0 uuKu b ı_. atl atı eynelmilel ıulh ml-
lllıt f hın ve hü il . . . l ' nı t an nmızıfın ln-
\.:l\ırı.du~ e ·n eaecet e itimadı 

Unt •ö.::.r~em :ttar 

lı 

Nasrettin Hoca! 
Tevhit 

Layihanın 
esasları 

1 KAbllde 

Habibullah 
yakalanmadı 

- Halkın hakkını menfaat şeriatına 
uydurup yatanlar işte bir gün böyle 

manda tersi yerler! 

Ankara, 19 - B. M. mecD•I da· 
biliye encümenin~e tadil ecltUp muh· 
telit eacQmene •anderllen beledi
yeler tetldllb fiyiba11na ıöre, ı.. 
tanbul belediyesile mahalli idaresi 
b iriettlrilecek, lıtanbul belediye ri
yaaetlni Vali ifa edecektir. 

Belediye mecllıi He vilayet me
cliıi umumiaine kanunlarla verilen 
hukuk .e nza~f, belediye mecliıl 
azalarile belediye hudud" haricia
dekl Yiliyet mecUıi umumiıl azmla
nndaa mürekkep olarak teıekkül 
edecek olu lstanltul mecllai umu
misine verilecektir. 

İıtanbul mecliıl umumlıl bGtçeJi 
biri belediye Yaridabnı ıehir itlerine, 
diteri viliyet nridatıaı vilayet ifle
riae tahslıi mecburiyetini ıöaterir iki 
bütçe tanzim eder. 

MGtterek teıkll&t •e •nifeler 
için her iki bütçenin .. rtdabndaa 
tabeiaat tefrik olunur. Meeli•I umu
Mice 8 kitiUk bir encümen tetkil 
edilir. EncGnı n belediye encilmen
leri hukuk n ve:ıaifini luıi& olarak 
ifayı vazife eder. Azadan ikisinin 
belediye bududu haricindeki azadan 
olması mecburidir. 

Her daire reiıi kendi dairesine 
ait müzakere sıra1ında encümende 
bulunur, reye ittirak eder. 

Fransada komü
nistler arasında 

Paris, 18 [A.AJ - Komünistle
rin fesat tertibatı hakkındaki tah
kikat devam etmit ve n~ticede 60 
kiti ittiham altına alınmı~tır. 

Bunlann arasında dört komünist: 
meb'us Vllrdır. Bunlarda hali hrıur
da tevkif edilmiş olan M. Va.rty ile 
hali firarda bulunan M. Duclus, 
M. Doriot ve M. Cochin dir. Müt-
• 1..9 • • J -·-·-- ·- • ....... ...ı 
muıtur. Masnunlar, devletle dahili 
ve harici emniyetine karşı fesat 
tertibatında bulunınut olmakla it
tiham edilmektedirler. 

Paris, 18 [ A. A. ] - Humanlte 
gazetesine nazaran, meşhur "Ateş,, 
eserin müellifi Barbusse de komü
niıt tahrikib doiayısile tevkif edilen 
kimaeler meyanında bulunıtıaktadır. 

Cumhuriyet bayramı 
Ankara (A.A) Bu sene Cümhu

riyet Bkyramı fevkalide parlak te
zahüratla yapılacaktır. Bu mak
satla Tür1dyenin her tarafından ge
lecek (900) izci için Ankara Erkek 
Lisesinde yer hazırlanmaktadır. 

izciler Ankarada dört f(ln kala
caklar, bayramdan evel ekzeniz
ler yapılacaktır. izcilerin iaşeaine 
L·se Müdürlüğü riyaseti altındaki 
komuıyon tarafından idare edileceai 
gtbi bütün izciler Ankara Maurif 
Emini Av ıi Bey'iıı nezareti altında 
yerleştirilecektir. 

Teşrifata Kalğay Nuri ve Vildan 
Beyler mem·ır edilmişlerdir. izcile
rin ibatesi için muktaıi ot mineer
ler Milli Müdafaa Vekaleti tarafın

dan ihzar edilecektir. 

Deı i fabrikalan 
ve müsakkafat 

Defterdarlık deri f abrikalanndan 
m üaakk afat verrisi latemif tir. Bu
nun ü:ı.erine sanayi birliti iktisat 
vekaletine mllracaat etmiıtir. Deri 
fabtlkalan ıeıvild sanayi kanunu 
mudb!IJce bu tlbi nr,ıierden ma
aftır. 

y aPılan tetebbGsat Gzerfne fab-
rikalardan mGsakkafat nraial ah•
mı• :ıcaktır. ,, 

Zabitana bey denilecek 
B. M. mccliıl mGdafaal mlWye 

encGrneninden mevcut bir liyihaya 
8'6re badema binbaşıya kadar za
bibın ve mendubinl askeriyeye kay
makamlar ıibi (bey) denilecektir. 

Hilaliahmerin yardımı 
Hilillahmer cemiyeti Trabzun 

mıntakaaı fellketzedelerlne 40 bin 
Rize mıntakuı fellketzedelerlne 1S 
bln klJo •ıaar UDU sBnderıalftir. 
Cemiyet birkaç sGne kadar buralara 
20 bin okl • dRha 1'6ndereoelctir. 
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Peıaver, 18 ( A.A. ) - Buraya 
relen haberlere nazaran hali firarda 
bulunan Habibullah, Nadir hana 
karşı mUcadelesine devam edebil
mek için Kohebaman eyaletindeki 
fehlr •e kasabalarda aclam topla
maktadır. 

Habibullah, takibi lçla arka11n
dan gönderilen lataata karfl tiddetli 
bir mukaveır:et ıöıtermek üzere 
Babüssaraç mevkllni tahkim etmlıtlr. 

Peıaver, 18 ( A.A. ) - K&bW 
elde etmek için yapılan muharebe
ler esnasında ıebrin haricinde bu
lunan lngilis aefaretine alt blııalar 
ricat etmekte bulunan aaker tara
fından mühim aurette huara ufra· 
tılmıfbr. Yalnız eaas bina muhafız
lar tarafından tiddetle müdafaa 
ediJmlt ve bunlardan üç kiti bir 
taarruzu defederken telef olmuştur. 
Franıız ıefarethanesl de yatmacılar 
tarafından bazı hasarata utratıl-
mıştır. . 

Hablbullahın ele ıeçirllmeıiae 
remak lralmıftı. Kendiıi kalealn bir 
deliğinden kaçıp kurtulmata muvaf
fak olır.uı iae de ailesi eıir edil
miştir. 

Mo kova, 18 [A.A) - Termez
den bildinllyor: Kabilde intizam ve 
asayif tedrici surette iade edilmek-
tedir. 

Çinliler rahat 
edemiyecekler 
Şangha.ı, 18 (A. A.] - İtimada 

şayı n nir menbadan iıatihabar edil
cHıtiııe göre Fengyuhıianır in kuv
velleı · Chengcbow timendifer hat
tının ıltiııak ock aaını upetmiş olup 
Han nehri bo unca Hankowa doğru 
ile leı.ne tedir. D•ğer taraftan ui 
cen rF.I Chanfak demir kaburga. 
tu\ni.yt: edılen a.s cerlerile Kwangsi
..-.. \'•lıiHuuı oıap ~lip bırDdte 
Hankow ye dogru ilerlemektedir. 
Kat'i muharebenin bir ka~ sr~n 
ı.onra Hankow da 'uku bulması 
muhtt'm1. I ır. 

Hoc11, Koaya kad11ına OJUD et
tikten bir zaman ıonra kadı ile 
yolda kU'fal&fb. Ne olur De olmaz 
g\iniln birinde belki lhım olur diye 
dütünerek ıönlilaG almak lıtedi : 

- Affedeninb kadı efeadi, de
di, ıeçen ıefer ılae bir f8ka yapb• 
bunu benim ıençlltfme, sakaya se
ven tabiatime batıılaJUI. 

Oyuau haddi zatinde kadı da 
beyenmlf oldutu için hof gördO. 

Aradan ltlr mGddet geçti. Bir 
teaadüf eseri olarak Hoca oyun şek
linde bir oyua daha oyaadı kadıyı 
Jeae bir daha kafeae koydu. Bakı
nı& nasal ? 

Gilnlerden bir gün Nasrettin Ho
ca Konya haricinde, batlar ara1n1-
da geziniyordu. Yolda iki çocuğun, 
ellerinde bulunan blr tek karıa için 
kuta ettiklerini ılSrdG. 

Biri: 
- Karga benimdir, onu ataç 

Gatilnde ben tuttum. 

Diyordu. Öteki de: 
- Ben omuz verdim de agaca 

Öyle çıkbn. Y okaa çıkmasaydın kar
aayı tutamazdın. o benim bakımdır. 

Size baırırıyordu. lkiıinin elinde 
nuncıklanan karı• iae hemen be
lllen ölmek devresine gelmiıti. 

Bunu gören Hoca, hayvanın ba
lir.e iılC dı. 

- Du r: çocuklar, dedi, kozu
nuzu ben halledeyim. Verin bana 
karga)ı. Alın ikm"ze de para •• Ha
ydi yolunuza gid n. 

ÇodukJar zaten karıayı sataca
klardı. İkisi de ha:ı.ır para alanca 
h~men barıştı ar. Se,·ine sevine, 
keş le şa a-J tiler. 

Hoca: 
- Bir dah~ sakln karga çocuk

lımn ~, cl~mcye1ua ha... 
Diye aılo ııkı tenbih ederek 

karıayı anlıverdi. Fakat kar•·a uzun 
müddet ellerdı mıncıkları"maktan 
bitap dütmü4tü. 

Şanghai, 19 [ A.A] - Wuhu 
dan biıd'rilıyor: 

Hükilmete ndık o!an lutaat, sür 

SaJv<:rilince uyuşmuf kanatlan 
I ile fazla uıaga gidemedi. 

Biraz: ötede dört ayağı berine 
c-ökmuş gev'ş getiren bir mandanın 
ikı boynı.zu araııın:ı kondu. 

•Ie Wuhu \.zerine yürüyerek aün 
mezk<ir n ahalde çıkmış olan },arga
tahklan bastırmıştır, Aıilerden 500 
ünün sı•ahları ahnmı,tır. Dij'er aıi-

1 J~r, şehir ~a~icine t~rd~dUmişlerdir. 
Gambota Utıca etmış ıngiHz kad n 
ve çocı.:klan ar.ukenlerine avdet 

1 

etmişlerdır. 
,. ...... '*t'T"; 

Dün kilyosta bir 
tayyare düştü 
Feienıeukle Cava adaları araaın

da sefer yapmakta olan b r Fele
merık ta.y't'aresı dün aabahı<i sis do
~ayısile I<.ilyoıta yere dütmüştilr. 
fayyare ıdsten yolunu şaşırmış ve 
bir ormanlığa çarparak düşmüştür. 
Tayyarenin makini.ti hafif ıurette 
yaralanmıfbr. --Eşek pastırması 

Emanet eşek etile imal edilea 
paıbrru&lan tahlil edecek, Jenil
mesiııde bir mazarrat görülmedltf 
takdirde, tıpkı beygır etinde oldutu 
glbi, Üzerlerine etik~t yapııtırılmak 
suretile .satılmasına mllıaade ede
cektir. 

İ8tinye • Tarabya yolu 
iki sene evvel yapılan lstinye -

Tuabya katranlı ıoaeal bo:ıulmuf

blr. Bu yGzden çok ınUtkGlit çeki
lditlacl• emaaat Hzulan lmımlan 
tamir ettirecektir. 

Elektrik ve su saatlen 
Elektrik, terkoı tlrketleri abone 

aaaUerinla boauldutundan •ık uk 
fWyat ediliyor. Bozuk ıaatlerba 
a&ıterdildwi miktar dotru 1 
dığı için aboneler fula 

0 
illa• para ver-

Hoca bunu görünce: 
- Aferin aana benim ulan ta· 

binim. MeQ'er •.:nin avcılığın da 
var m·f ha 1. Bak ne gtizel bir ti· 
kir yakalaaın diyerek mandayı ön
üne kattı ve doğruca medrcaedeld 
ahırına götürüp tıkb. 

Bunu gören Konya delikaahlan 
manda .. abibinc hemen koıup ha
ber verdiler. 

Adamcağız kot• ko,a medrese 
kapısına ıetirtti. Hoca ya: 

- Be adam, dedi, ne hakla be
nim mandanu ıilrüp ıe.tirdin. IAra
yacatım diye aktama kadar taban
lanm patladı. 

Hoca bu hiddetli itaba daha fa. 
da hiddetle cevap verdi : 

- Ne batırıyor un be 1 Buram 
dal batı detil. Burada mahkeme 
var, bakim var. AJacatm rana l'lt 
fikiyet et. D6nyaaın her köpalade 
avcılık mllbalabr. 

Ben paramla bir karıra aldım. 
Şlklr ıaldım. Karıa Allahın ıahra
sında bir manda yakaladı. Şimdi 

aenıelipte bir lafla manda benim 
dlr dar elemaı ben o kadar huıbıJ
mıyem ki .U dlyefim de veri •e
reyim. Haydi ifinel 

Maada ıahibl ertesi erteal fhG 
ıolufu mahrede aldı. Kadı derhal 
hocayı huıurwaa celbetti. 

Nurettin, maMleyi olclap liM 
aalattı. Sonra ela uıulcacık kadı 

efendinin kulatı•• efllerek: 
Kusum biklm efendi, dedi, da

vayı •ter benim lehime balletl.,.._ 
nls ılıe yana bir c3mlak •••• 
yatı t6nderirlm. 

Kadı ıaderinl açtu 

mek •ecburiyetlade lcalıJor. Şeb-
remaaetl, IMa ...._._ refebaek 
için abone ... tleriaia koatroı •Jle
mek Gzere kontrol aaab mubaye. 
etmete karar "rmlstır. a.. ... t. 
!erden klfl mlkdarda aliaaeak ve 
lıtanbulun her aemtlndeki saatlar 
aık ıık kontrol edilecektir. 

- Fakat, dedi, aalua ppa ... 
ferld bal gibi olmum laa. 

- Yek euua efucllm. ...... 
~·yur•a)'ID. 

Banua Guri.. Uldm •GJuaı 
Hoca efeadlaln lebla• dhlı. 

Hocanın makadı Hlldmln ne 
kadar hakaıahk 1aptıtam meydana 
koymakdı. 

Mahkemedea çıkarken maada 
..Wbiae: 

- Arkad&ft dedi, bak, hik\m 
bi!e bana hak verdi. Fakat beaim 
maksadım bir ıaka yapmak, aynı 
umaDda hallan hakkını Jiye• ka· 
dıya li)'lk bir ders vermekti. med· 
reseye rel de mandanı al. 

Ertesi günü hoca, -videttiti gibi 
kadıya d8rt kulplu kocaman blr 
çömlek yat )'olladı. 

Hsca baıka yerden anafor gelen 
yumurtalarla her sabah manda 'ya
tını kepçe kepçe yemete baıladı. 
yağı kilere koymam11, oduuada 
aaklamııtı. kendi eli ile k&fıkla
mak büyük zevki idi. 

Oçnncü rünü sabahı yatın içine 
kepçeyi aalladıtı ıibi dibinden 
koyu yeıil ve yapııkan bir ıey 
çıktı. Bu... manda pislitl idl. 

Kadı hiddetten atq kesildL 
delaal: 
- Şu Nasrettini nerde i•e bu

lup yakala)'lp retiriıı.. 
emrini nrdi. Hocayı bulup ı•

tirdiler. Kadı, yerinden zıp zıp aıç
rayarak: 

- Be terblye•iz, diye batırdı. 
Bu fÜne buıün ben bu beldenin 
hakhni yim. Sea utanmadan ne hak
la bana plalik yedlriyoraun. 

Hoca gayet suin luuahlıkla : 
- Efendi Huretleri, dedi, o 

kadar telat buyurmayın. Siz o pisliği 
bugün detti üç ,aün evel yediniz. 
Hiç iki paralık bir karıa ile iki yiiz 
akçalık kocaman bir maada avla
nır mı ? Hangi şeriata uydurciua da 
lch4a e hükmettin. Halkan Hakkını 
me f2at ~criabnı uydurarak yutan
lar ' te günün birinde böyle manda 
ter5İ yerler. [ Bitmedi ) 

Mübadele işleri 
~lübadele komisyonun
da encfimenler çalıcak 

Muhtelit mübadele komiıyonun
daki umumi içtimalar gayri muayyen 
bir tarihe talik edildikten ıonra 
gündelik işlerin tedviri için şubele
rin çabşmaiım takur6r etm.şür. 

Komisyon ıu..heleri dünden beri 
faaliyete başlamıştır. Takdiri kıymet 
m:amelitının yeniden tanzimi için 
ihzar edilen taliı:aatname buıünler
de tamaınlinacakbr. 

Talimabaame ikmal edildikten 
sonra faaliyet ~çilecektir. 

Süne haşeresile 
yapılacak mücadele 

SGne hqerealle mGcadele ~çin 
bir kaç ıeneden beri iktisat Ve
killiti tarafından alınmakta olan 
Kıbna bujdaylanndan bu •ene için 
alınan tohumluklar tamamen ıel
miıtlr. Bu butdaylar çiftçilere tevzi 
edllecektir. 

Adana mintakaıında bir kaç ıe
neden beri devam etmekte olan 
Kıbruı butdaylannın ekllmeıi ne
ticesi olarak çlfçllerln elinde kalan 
miktardan daha fazla tohumluk 
bulunmaktadır. Ziraatçıler, ba to
humluklann ıüneye kartı olan 
faydasını nuan dikkate alarak 
elde ettikleri Kıbnı bujdaylan 
haaılatını bilba11a tohumluta tefrik 
etmektedirler. Bu ıuretle Adana 
mıntaka1ında Kıbnı tohumluklan 
aiindea fln• artmaktadır. 

SGae hatereatne kUfl deftlll 
eden mGcadele a1atemJeıfllcle bafka 
yeal bir elatem dalalllade mtleadele 
dllflDGlmektedir· 8u ••re dlf
man olU bir nen elaefla teblrl 
alll'•tll• bu musur bafenyl imha 
etmektir. Maamafllı ita it ltuı teı
ldlAta ihtiyaç ~·termekte oldufuıı
daa tetkiki beDCla taaanur laalla
dedlr. 

lıtatistik umum 
mfldürlüğü" b. ınası 

letatlıtlk umum mildilrlGtQ tet
~ab flmdlye ka~ar vazife l'ÖrdQjG 
binadan Yeniteh1r'dekl yeni bina 
eıaa ealıdua itibaren aaldeta ~ 
b&flaıaıtbr. • 

Umum MGdGrlGk me1alıbal cu
martesinden itibaren 1•al ltlaana
da yapacaktır. 

( Vukuat ) 
içkinin sonu 
Halıcı oğlunda Tur§UCU mahal

lesinde oturan Hüaamcttin sarhoı 
olduğu halde evinin merdivenle
rinden çıkarken ayağı kayıp düş 
miiı, karnı yatlayarak: barsakları 
dı~ın çıkmıştır. Hü11mettin Balat 
hastanesine kaldırılml§tır. 

intiharlar 
Bir adam tramwıy 

altına atıldı 
Dün Sultan Abmette ıimdiye 

kadar misli görülmemi§ bir inti· 
hara teıebbüs hadisesi olmuttur: 

Sultan Ahmette oturan malt. 
lioden Mecit efandi Bursada babı
nan zevcesinin eşyasının çalınm11 
olmfsından milteeuiren dün km· 
dini tramvayın önüne atmıesada 
vatman derhal tramvayı durdur-
muş ve Mecit efendi bu ıuetle 
kurtulmuetur. 

Anlaıılmıran aebepten 
Sütlücetle oturan Semiha ha· 

mm, henüz anlqılmayan hiı .. 
hepten dolayı Kanağaç mllhahep 
önünde kendini denize atarak ilıti· 
har etmek istemi~tir. Semiha laa-
nım kayıkçılar tarafından kurta
rlmı§tır. 

Cerhler . 
Sarho,W 

Boyacıköyünde Sabıkalı balikçı 
Muharrem ile Macit sarhotluk Jl
zünden kavga etmiıler, neticede 
Muhrrem, Maciti bıçakla yarala
mıştır-

Sırkatıaır 
Cür' ete balnn! 

Son günlerde Yetil köyde m. 
kat Tak'alrn pek artmııtır. Er.ıolm
Je bundan bir kaç gece enel j ... 
darma kumandanlarından Necmi 
beyin evine bir kab hırsız birdm 
girerek evde bulunaa bdınlea 
tehdit etmek euretile eYde büiak· 
lırı kıymettar eıyayı çalarak bv
mışlardır. Polis ikin:ı,ı:,heti ıfr. 
kat masası memurlar bir bç 
mahalli hadisede tetkikat Japmlf" 
)ardır. 

Hırsızlar aranmaktadır. Diler 
taraftan gene Y qil köyde etnftaa 
Murat beyin evi, istasyon clTUUa
da bir kadının tiltilncO dükklnıD 
da ayni ıekilde soyulmugtur. Bwa
larmda Uilleri meçhul hiı un•ık
tadır. 

Bir günde 8 sirlıaı 
Gene sekiz sirkat vak'uı el

muştur: 

1 - Galatıda Yolcuzadt •• 
hallesinde Mustafanm eTine sabı
kalı Mustafa girmi§ elY' çalarken 
yakalanmıştır. 

2 - Bakırköyde mektep _... 
ğında 6 numaralı llıaaa a.,la 
evine eskiden hilmetçilik yapu 
Hikmet girmie, bir çok Ja7metll 
eşya çalarak kaçmıtbr. 

3 - Taksimde Mecidiye ..._ 
ğında deri tüccarı Nipn '!5:mdi
nin evine hınız girmit, iki ~atari. 
iki palto oalllllft11'· 

4 - Şehremininde Seyit Halife 
mahallesinde Ali oaman beyba 
evine hırsıs girmİ§, üç battaniye, 
elbise ve çamaıır çalmqtır. 

5 - Bakırköyünde bakkal M• 
medin dük~lnmdan hem,ehrili 
Tevfık otuz bra çalmıo, kaçmifbr. 

6 - Beyazıtta Kalender..._ 
mahallesinde dok.tor Şevket beyia 
evine hınız girmi§, eıya çalm,,..... 

7 - Şehudebqinda Feıala 
apartmanında Sinan efendinla oda
sını kapusu kırılmak suretile ba
sız girmi~, elbiseleri çabJuaıttll• 

8 - Tepebaşında Lflbenharl 
otelinde oturan LOiniD odı•mdeo 
18 lirası ve saati çaluımııtır• 

Rusya ile mfizakerat 
Uzun mGddettenMrl Ru Harici 

ticaret mOme..UUtl ile, a...,. .. 
T.nl,. araualla ıt:MI n lhrat ..U. 
leeek etra mlktarml t.Wt lpa ... 
yam ed• mllaakerabD eoa ufha,. 
pldltl laalter afmmtbr· Tahmla 
eddcllflae slre ba buuat bir iade 
taya kadar umamU• lata9 ecllbalt 
olacakt1• 



~-HİKAl'E 

vauanıconon 
mumlUlaa 

O aktam Hayri, .eklı ay evet ı gelmesinin sebebi hep bana sizden 
evlenen arkadatı Rüatemi görmeje bahsetmek için imiş... ( Bu müddet 
rf traitti. Eve firlnce ziyaretinin ne zarfında Rüstem gıcık tutmut ııibi 
miinaaebetaiz l>ir zamana tesadüf mütemadiyen öksürür. Hayri de-
ettitinl anladı. vamla) Rica ederim Naile Hanım, bu 

Kan koca kanlı, bıçaklı idiler. söylediklerim de hep yalan mı ? Bu 
Naile hiddetten dudaklan titri- kadar şeyi ben nasıl uydururum ! 

yerek kocaaına soruyordu: Bu sırada Naile Hanım kocası-
- Söylesen e... Dün akşam ya- na döndü : 

ptıtın marifeti ıöyle de arkadaşın - Nafile ökıürüp durma... lki-
tşitainl nizin de foyamz meydana çıkta •.. 

Hayri bu ıözleri ftidince kendi Bu ıon söz üzerine Hayri, Rüı-
kendine töyle bir muhakeme yü- temin yüzüne bakmağı akletti. Ka-
rüttü: dınan söylediği bu son sözlerden 

- ZavaDı Rüstem... Mutlaka birşey anlamamıştı : 
rene bir potkırdı.. Karısını evlte O zaman Naile Hanım Hayriye 
yalnaz barakıp hovardahta gitti··· döndü : 
lnıan hali bu... Her zaman evde - Demek bukadan uydurulmaz 
burun buruna oturulmaz ya ••• Fakat öyle mi ? 
kadın Rüıteml fena haşlamış. Oğ- Hayri faşalamışta. 
lanın hali bitik... Her halde arala- - Şey... dedi. Yalan dedinizde. 
'lnJ bulmalıyım... Hatta dün akşam... Sizden babıe-

Hayri böyle dütGndükten ıonra derken .... 
arkadaıanın kanıma döndü: Bu esnada Rüstem kanıma rös-

- Naile hanımefendi ..• Bu ne termeden arkodaşma eli ile iıaret
hiddet a canım ..• Beni dinleyin size ler yapıyordu. 

Hayri nihayet bu işaretleri gö-ne ıCSyllyeceğim ••• 
Kadın kocasına fena fena 

ıktan aonra sordu: 
b k rebildi. O zaman bir potkardığını a -

- Ne ıöyliyecekıinz? 
- Naile Hanım... Bu akşam bu-

raya gelitim aynı keramet olmuş. 
Zavallı Rüıtemin hiç bir kabahah 
yok. 

Naile Hanım acı bir istihzr ile 
ıüldü: 

- Kabahat. yok mu? 
- Evet biç blr kabahatı yok! 
Zavallı adamı nahak yere itti

ham ediyorsunuz ••• O kadar ki öğ
renince yaptığınıza ıiz de nadim 
olacaluınaz... Ah bu kara koca kav
galan... Hepsinin başı böyle esu-
11z bir tüphe değil mi? Demin içe
ri rfrdiJim zaman Rüıteme: "Dün 
aktam yapdığmı ıöyleıene .. ,, diye 
batmyordunuz. Müsaade edin de 
onun yerine ben •öyliyeyim ••• 

Kadın biraz mutehayyir ıordu: 
- Ne ı8yllyecekıiniz? 
- Rnatemin dün aktam yaptı-

tı nı ... Rüstem dün akfam geç vakta 
kadar beaimle beraberdi ! .. 

- Sizinle beraber miydi? Yalan 
ıayliyorsunuz ! 

- Hayır, kat'iyen yalan aöyle-
ıniyorum. Size vak'ayı olduğu ribi 
anlatayım : - Rüstem dü:ı aktam 
bana reldl... Hatta gelditi zaman 
aaat.... her halde pek erkendi ••• Bir 
milddet oturup laf ettik; ıonra ga
zinoya ridlp biraz bira içtik. Orada 
oturdutumuz müddetçe Rüıtemin 

dttinden bir dakika düşmediniz. 
Hep ıizden bahsetti, durdu ... O za
:ıan anladım ki dün aktam ban a 

Yunanistanda 
.., 

ya~mur 
Atlna, 19 (A.A.) - Yağan yat

murlardan doliy1, nehirlerin seviyesi 
yükıelmit ve Soafei yakınanda bir 
timendifer ldSprüaünQ •ular ahp gö
türmüttür. Bu yilzden Selinik-Iatan-
bul demiryşlu münakalatı kesilmiştir. 

Biriyandın itilafını 
tekzip 

Parla, t9 (A.A.) - Başvekalet 
dairesi, M. Briand ın esbabı sıhhiye
den dollyı yakanda ietif a edeceğine 
dair olan haberleri tekzip etmekte
dir. 

Brükselde suikast 
teşebbüsü 

BrGkıal, 19 [A. A] - İtalya se-
• firiae kartı vuku bulan ıui kast 
trıebbGıü hakkındaki rivayetler 
izam edilmiştir. Hakikat halde ha
dise buittir. Kırk kadar fahıs cam
lon karmıtlar ve atet etmişler, ve 
poliı vak'a mahalline gelince he
men firar etmitlerdir. Zabıta bun
lann izleri üzerindedir. M. Hymans 
sabahleyin ftalyan ıefarethaneıine 
giderek efkara umumiyenin infialini 

uyandıraınt olan müessif hadiseler
den dolayı sefire tee11üf ve teeı
ıürlerini beyan etmi9tir. 

Viyanada kanunu 
esasi tadilatı 

Viyana, 19, [A. A] - HükCımet 
f:l'nunu esas!yi tadil eden bir ka
nuu layibıusı te\•di etmı,tit. 

anladı .•• 
Fakat artık ne söyliyeceğini, ne 

yapacağına bilmiyordu. 
Rüstem işe müdahale etnıek 

iatedi: 
- Naile, ıen pek fazla gürültü 

yaphn da Hayri taşırdı, zihni do
Jaşb.. Canım Hayri ıöyleaene ben 
dün akşam mı ı.ize reldim? O an
lattıtın ıeçen hafta değil mi idi? 

Hayri bir türlü toparlanamadı: 
- Ha •. evet .• ııahi •. dur bakayım. 

Hatta sizden bahsederken ne dedi 
idi bakayım •• 

Naile Hanım hiddetle Hayrinin 
ıözünii kelli: 

- Y o.. Arbk çok oluyorsunuz •• 
Yalancıhğın da bir haddi vardır ... 
Ben de ah.o! doğru bir adam zanne
derdim. Demek aiz böyle başanız 

sıkıttıtı zaman biribiriniz hesabına 
kurt maaallan u7duruyoraunua ••• 
Kim bilir şimdiye kadar . bana kaç 
defa yalan söylediniz ... 

- Aman Hanam Efendi ••• 
Neden aklınıza öyle fena fey-

Ier getiriyorsunuz ••• 
Kadm hiddetle bağırdı: 
- Neden mi? •. Neden mi? 
Dün akşam Rüsten erkenden 

eve geldi. Gece hiç ıokata çıkma
dı ... Hatta dün gece benim pek 
kıymetli bir ıu bardağını karmış. 

Bana timdi söyledi. Ona kızmıt
tım... Dün akşamki kabaheti dedi
ğim bu idill 

Kamran Ş. 

l Buenos A yreste 
müsademe 

Buenoı-Aireı, 19 [A.A] - Dün 
akşam reisicümhur lrigoen in ta
raftarlara ile aleyhtarlan araımda 

bir müsıademe olmuş ve yüz kadar 
tüfek ateti taati ediJmi§tir. Netice
de bir kişi ölmüş, bir çok kiti 
yaralanmıştar. 

--ıt-

Brüksel kabinesinde 
Brüksel, 18 (A. A] - M. Jas

par, kabinede tadilat yapmak ta
savvurunda dır. Mumaileyh, milstem
likat nazarlı ğını terkederek yalnız 
başvekilliği mu haf aza edecektir. 

Kutbi cenuhiye 
sefer 

Kap, 19 [ A. A] - Sir Douglas 
Mawson, bu sabah " Deacovery 

" namındaki balina avcılığına mah-
sus vapura binmiştir. Mumaileyh, 
kutbü cenubide bir ıefer icra etmek 
ve bu üsnada fenni müşahedelerde 
bulunmak, balinaların şeraiti haya
tiyesini ve A vustralyanın ct:nup sa
hillerin topografyasum tetkik et
mek tasavvurundadır. 

Cümhuriytein hi
mayesi kanunu 

Bertin, 19, [A. A] KaJ..:ne cüm· 
huriyetln himayesine ait kanun li
yihasınl taavip etmiştir. 

Ticaret itilafnamesi 
Brüksel, 19 [A. A] - Fransa • 

Belçika ticaret itiifnameıi tudik 
edilmiştir. 

00Tüırk gölb>i 
klb!IVV~tO Öaa DD 

I 

1 - AŞIKTIR. 2 - KIZGINDIR, 3 - UMITSIZDIR. 

Sevilen sinema artistleri arasın
da George Bancroft var ki, şimdi 

Hoolivottan Pariıe gelmiş bulunu
yor. Çehresinde kuvvet, azim ve 
safiyet okunan bu artist, bir çok 
filmlerde yeri doldurulamayacak ka
dar mühim bir şahsiyettir. 

Viıki masası başında karışık aa
kalı ve şen yüzü ile onun kadar 
bir meyhane krala, torbasındaki 

kuru ekmeği ve çok uzaklara gö
ren keskin gözlerile onun kadar 
datlar krala yoktur. Fransızlar on
dan bahsederlerken - çünkü Ban
croft fraesızdır • "Türk gibi kov
vetlil ,, derle. Filvaki franıızlar bu 
meşhur darbımesellerini ancak Ba
ncroft'ın şahsı hakkında ıöyleye

bilirler. 
Bancroft'un çevirdiği bir çok 

filmler arasında, bilhassa şunları 
zikredebiliriz: "Ya ezmeli , ya öl
meli!,,, "Fartına,., "Bahri muhit 
mahkumlara", "Wall Street kurdu,, 
"Thımderbalt,, • 

Artist bilba11a ilk üç filminden 
ıonra kendini tanıtmıt ve sevdir· 
miştir. Ayni zamanda azim bir pa
ra kazanmış ve kendi ıan'atindeki 

şuurlu ktymetinin derecesini ölçe
bilmittir. 

Kendisine eiı ziyade yakışan 

roller haydutlar reiıliti olduğu hal
de "Fırtına" filminde haydut düş
manı kesilmiş, yeni bir nevi zabıtai 
hafiyye rolu almış ve bunda da 
şayani hayret bir muvaffakiyet gös· 
termiştir. 

Bancraft'ın baza filimleri istan· 
bulda da gösterilmiştir. 

Bu artist büyük zabıta vak'ala· 
nnda kendisine en yakışan rolleri 

'ifa etmekle beraber. hi11i filimler• 

tde harikulade bir kabiliyet ıöıter• 
mektedir. Kuvvetli bir adaman iciz, 

zaif bir kıza ram olup bayun eğişi, 
devi bile yenen aşk kuvetinin ihali
tini hakkıyle 1rÖıtermcsi, Bancroft' 

ın aan'abnda en parlak sayfalarda 
en parlak aayfalardar. 

Baacroft 11 Huma ,, isminde en 
sen yeni bir filim daha vüsuda ge
tirmiştir. 

[ Tiyat:ro, sinema J 
Şe"·ki B. : KadıkoyU Mısırlı oğlun· 

da Sönmez ateş 

Fernhta : Varyete de film 
Naşit B. : Millettt'ı kara değirmen 

\'ak"ası ve MUthİ§ iftira 
ve film 

Nankinde yağmacılar 
• ve ısyan 

Changhay, 18 [A. A] - Hankine 
60 ınil mesafede bulunan Wuhu 
mevkiindeki kıtaat bu sabah iıyan 
ederek yağmacılığa koyulmuştur. 
Nankin milli hükumeti yaziyete ba-

kim olduğu iddiaamdadar. lnfiliz 
kadın ve çocuklar berayl ihtiyat 

bir lngiliz gambotuna alınmıtbr. 
Diğer lngiliz gambotlan da vak'a 
mahalline gelmiştir. 

Bahri konferans 
Cenevre, 18 [A. A] - Bahri 

konferanıan ticareti bahriye encü-

meni, babkcılık san'ab mea'elealnl 
müzakerat haricinde barakmata ka-
rar vermiştir. Bu meı'ele huıuıi ıu. 
rette tetkik olunacakbr. 

Hindenhurgun takbihi 
lierlin, 18 [A. A] - Hinden

burg, M. Muller i kabul ederek, naı
yonaliıtleriıı arayi umumiyeye mil· 
racaat için tanzim etmit olduldan 
beyannamenin batvekll ile naınrlan 
hiyaneti vataniye ile itttbam eden 
döreüncü maddesini takbih ve red
detmiştir. 

Eb afffe~@l m®m o~~cera;oceır(ğle 

Yugoslavyada idari taksi 
matını tebdil ediyor. 

9 Birlnciteşrin 1929 tarihli " Ti
meı ,, gazetesinden : 

Kırat Alekıandar'm Yugoslavya
yı her biri bir Valinin idaresinde 
( Bauol ) a yani vilayete ayralan ye
ni iradesinin neşir ve ilanı Kırallı
ğın yeni bir tarzda tenıika doğru 
ahlmış ilk mühim adımdı. Dik tatö
rlüğün ilk günlerinde idare maki-

nesi tamir edildi, fakat bunlar usu
lden ziyade eşhas üzerinde değişik
liklerdi ve zabtı raptan ııkıştınl
ma11 neticesi yerli memur, jandar
ma ve tahaildann tazyıkını ahali 
üzerinde daha ağır hi11edilmeai 
oldu. 

Hükumet irtişa ile aahtekarhğa 
kartı ıert bir hareket tavrı ta
kmdı, bulduklannı cezalandırdı. 

Geçen haftaya kadar devlet te
tkilit ve çerçevesinin yeni battan 
tevsikı mea'elesine yanaf\lmadı. 

Devlet tetkilabnın tarzı çok ho4nut
ıuzlutu ve oldukça kantıldıtı mu
cip oldu. 

Mesela Sarp köylüsü ümit etti
ğini vermesi için Kıral Alekaandra 
bakta, çünkü parlmanter hükOme
tia vai tleri daima bota çiktı, Sırp
lar'ın çok merbut olduklan parl
manter sisteminini zeval bulmasın

dan teselli duyduklan şey Hırvat 
gailelerile bota çıkmasıdır. 

Sarp Hırvat politikacılannın fay
daaiz ihtilaf ve tefrikalara, Sırplan 
yordu. Kıralm bunu kendi üzerine 
ahp teşkilatı esaıiyeyi değiştirme
sini ve mes'eleyi halletmesi daha 
muvafık görüldil. 

Diktatörlöğün kendileri için ne 
yapacağına dair Hırvatlann kendi
lerine has fikirleri vardır. Bunlar 
(Vidovdan teşkilatı esaaiyenin) ta
likını alkışlar ve yeni hükumete 
dört Hırvat nazırının tayini, ve iste
diklerini kırahn hakikaten anladığı 
ve Hırvatlar'a idari muhtariyet ve
ya buna benzer bir şey vereceti 
zannmda bulundular. 

BGtGn bu Gmitlerin yalnız bir 
ILcı'ı• ,, .. ...,,1'11. 'IIı:ıı~cı.--..:- -----

verec~k bazı teyler yaptığı şüphe
siz; fakat kanunlann tevhidi ve 
saire gibi işlerin okuyup yazması 
olmıyan köylüye fayda11z görünü
yor. 

Ziraati 11lah için çok şey yapıldı, 
fakat bu yakılanlar köy]ilden ziyade 
hükumetin menfaatine idi. Kıralan 
kendisine yeni bir kabine bulmak 
istediği işitiliyor. Kıral mütemadi 
tecrübelerden bıkıp usandığı ve 
saltanattan feragat edeceği; ve ıene 
bitmezden evel parlamanter hüku
meti iktidar mevkiine getireceti 
de musırran deveran etmekte bulu
nuyor. 

• Pariste çıkan ruıça " VOZR-
0 JDENİYE,, gazetesinin 9 - x • 929 
tarihli nüshasından: 

Yugoslavya Devleti idari cihet
ten yeni 9 " banatstvo ,, ya bölün
müştür. Bu " banatatv,, lann meı
ahai aathiyeleri ve nüfusunun mık
tarı hakkmda Sarp matbuabnda aş-

ağıdaki tarzda malumat verilmiftir. 
Ahalisinin mıktara itibarile en bü
yük banatstvo 'Save banatstvosıdır 
ki bunun beş şehri Zagreptir. Bu-

nun nüfusu 2,320,000 kişiden ibare
ttir. Bundan ıonra fU banatıtvolar 
gelir: E a 1 şehri Novi Sat olan Tuna 
banatstvoıu ki nüfüıu 2,100,000 dir. 

Bat 4ehri Üıküp olan Vardar 
banatatvosunun nüfusu • 1,405,000 
dar. Bat tehri Saray olan Dri~ ba
natstvosunun nüfuıu • 1,400,000 dir. 
Baş ıehri Nit olan Morava banat
ıtvoıunun nüfusu - 1,2000 dir, 

Baş şehri Lüplana olan Drava 
banatatvoıunun nüfusu 1,040,000 dir. 
Bat tehri Ban'ya Luka olan Varbaç 
banatatvoıunu nüfusu 850,000 dir. 
Bat tehri Çetin'ye olan Zet • bana
tatvoıunun nüfuıu 740,000 dır. ve 
Bat şehri Split olan dekiz sahilleri 
bantstvoıunun nüfuıu5000,000 dir. 

Belgrat tebri ZemliO:ve Pançevo 
ile birlikte ayrıca bir vahidi idari 
yapılmıtbr. 

Meaahai sathiyeler itibarile ba
natatvolar fU gibi bir manzara ar
ıetmektedir. 

Vardar 30,66 kilometre murab
baıi Sava 36,897 km. mr., Zet32,322 

km. mr., Drin 29,273 km. mr., Tuna 
28,160 km. mr., Morava 25,721 kmı 
mr., Verbaç 20,558 km. mr., Deniz 

sahili 19,417 km. mr. ve Dl' af' 
15,936 km. mr. 

Bütün banatstvolar, lsimlerİll' 
onların toprakl: randan geçip gideS 
armakların isimlerinden almışlardıt 

Banatstvo taksimatı yapılırkeı 

onlaran hudutları, da~, nehir ve " 
gibi tabii sınarlar olmasına ayrıc• 
ihtimam edilmiştir. Ayni zamand• 
her bir banatstvoya müstakil bif 
iktisadi mıntaka şekli vermek içi• 
de çalışmıştır. 

Banatstvolar gayet geniş ılibİ• 
yete malik olan bunlar tarafındsO 
idare olunmaktadarlar. Büyük ban•• 
tstvolarda iıe onlara yardım etnı~ 
için büyük şehirlerde muntaka oıii• 
fettişlikleri ihdas olunacakhr. 

Sabık Litvanya 
diktatöri 

Pariste çıkan rusça 11 Vozrojde· 
niye ,, gazetesinin 8 birincitetrİJI 
929 tarihli nüshasından: 

7 Birinciteırin tarihle Vilnodıı• 
bildiriliyor: Kovnoda çıkan "Liltu' 
voa, zini oı gazetesinde sabık Lit• 
vanya diktatörü Valdemarsın bey•• 
nata basılmıştır. 

Valdemaraa'ın iddiasına glJtf 
son defa vukua gelen hükumet buh• 
ranı memleketi umumi buhranm bir 
nevi tecellisinden başka bir şe 
değildir. Bazı siyasi mahafil tarafın• 
dan açılan mücadele neticesinde Val• 
demaras'm istifasa bir zaruret h•· 
lini almıştır. 

Valdemaras ıiyasi faaliyettell 
çekilmek azminde değiidir, ve be• 
yanatınm nihayetinde demiştirıd: 
Benden başka kimse, benim ıiya' 
setimi idame edemez. Yeni Başna' 
zır Tubilia biraz sonra vaziyetin bo• 
yun eymeğe mecbur olacaklar. 

Romanya ile iktisadi 
mukavele 

11 Birinci teşrin 929 tarihli "Utroıı 
ıazeteıinden: 

Hariciye nezaretindeki daimi)0 
,.,_, J .., ' • ır ~ 

arasında aktedilecek olan ikti .. di 
mukavele ahkamını tetkik etmelı· 
teair. 

Bundan sonra, rehine olaralı 
alınan emval ile bir uzta,ma huıulii 
için ittigal edilecektir. Komi.syo11 

ummiyetle, Romanya'dan ithal olu• 
nan tuz, kereste ve gaz emtiasilt 
ittiial etmektedir. 

Bulgariıtanın Bükret Sefiri ~ 
Pomyanof Sofyada bulunmaktadır• 
Mumaileyhin, iki memleket aruııı• 

daki mesaili halletmek için, M. su· 
rofu beklemesi muhtemeldir. 

Pirot nizamnameleı-i 
11 Birinci tetrin 920 tariıJ 

"Utro,, gazetesinden: 

Dünkü Nazarlar meclisinde, btf 
vekil Pirot nizamnameleri hakkıııcJI 
izahat verdi. Meclis, mukavelen•_. 
eleri imzalamağı kabul ettiğini 'I' 
tatbikata başlanmak üzre Yugol' 
lavya hükumet! tarafından da iısf 
zalanmalaranı beklediğini mezıı* 
hükumete Sofyadaki sefiri vasıtl' 
ıile bildirmeğe karar yerdi. 

Hududun iki tarafındaki eııı•,l 
ve bitaraf mmtaka mes'elesifİ' 
kat'iyetle halli de Yugoslavya fi'' 
kümelinin arzusu veçhile komitf0' 

tarafından icra edilecektir. 

Sloven nazırlar 
11 Birinciteırin 929 tarihli ••zor# 

au:eteılnden: 

Pra1r ft Birincite4rin • Batralt1~ 
Hinkanın "Populiıt,, Halk Fır~•·~. 
meıup oazarladan M. Liıo ile , .. 
Labayın lıtifalan ReisicDmhur tar 
fından kabul edilmittir. . 

,tJ' 
HOk4met oleyhinde feıat te _ 

"t C" 
bininden dolayı 15 ıene h•P1 

L, .. r t 1 .. 
zaıına mahkum edilen Popu •• 'f&J' 
kası meh'uılarandan M. Bel~ntilı'' 
ka'nın yakanda yapdacak 1 ·ger 
battaki rneb'uı namzetliğine ;ı el' 
hükfimet hrkalaramn muhalef.~ ,t .. 
meleri mezkOr iıtifalan tevh 
mittir. __.ıP 

Yeni bir kru,,.azör .,,, 
Wilhelmıhafen 18 ( A_·A· ~od•" 

Lelpzig kruvazörünün denızH rbi1' 
rilmeaine teve11ill edilmiştir. ;ıııı•" 
nuın bir .nutuk irat ederek tlılı "• 
harp bahriyeaini hararetle JJJe 
ıena etmiıtt" 
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Dilrı ge~ekl 
boks ı:-rıct.çlı::.rıı 

·Epeyee bir zamandan beri bek· 
lenen İrnriliz • Galatasaray boks 

l:) 

nıaçları dün Beyoğlunda, Fransız 

Maçların neticelerini, bu hu· 
sustaki mütalaalarımm yarına te
hir ederek hülasatan bildiriyoruz: 

tiyatrosu bınasında yapıldı. Takvi
ye edilmiş bir şekilde sahaya çıkan 

1

Galatasaray ekipinin İngHizlerin 
karşıstnda ne vaziyet alacağını me
rak eden muazzam bir kalabalık 
Fransız tiyatrosnnu hınca hınc dol· 
dul\lrluş bulunuyrrdu. 

Filhakika dtinki maçlar hara
retlfr alaka ile telakki olunmağa 
değer bir mahiyette idi. Mütareke 
senelerinde ba~layao ve Türk genç
leri arasında seri bir inkişaf te· 
nıin eden boks hayatında ne dere· 
reye kadar ilerlediğimizi ancak bu 
tecrüae anlıyacaktık. Mütareke 
senelerinde İngiliz ve Amerikan 
Latıriyelileri arasında tanıdıgım.ız 
ve ilk fikri telkin eden boksürlerın 
hataraları malumdur. İşte dünlc.i 
ve Lugünki vaziyetlerimiz arasın· 
daki en hakiki farkı anlamak an
cak dün geceki temasların verece
ği intiha ile kabil olabilecekti. 
Bu düşünce ıledir ki Fransız tiya· 
trosunu dolduran meraklılar hep 
derin ve hararetli Lir alaka güste· 
.r~_yorlardı. 

Gorenzo _ Bel : Gorenza ga

lip. Necmi : Makbenley : Makhen .. 

]P,y galip, Kemal • Revah : Kemal 

galip, Melih - Emir : Melih galip 

Selami - Filket: Selami galip, Sa

ranga - Foklev : Saranga galip, 

Kemal - Morgi : Morgi galip. 

G. saraylıları dat,et 
Galata saray kulübü kongre 

riyasetinden: 

18 Birinci teşrin 920 tarihinde 
fevkalade toplanan Galatasaray 
kulübü kongresında riyasete Nec
mettin sadık, umumi katipliğe 

Eşref Şefik, Veznedarlığa Ali Hay· 
dar Beyler intihap edilmişlerdir. 

İkinci reis ve Muhasebeci inti· 
habında ekseriyeti mutlaka hasıl 

olmadığından yalnız ikinci reis ve 
muhasebeci intihap edilmek üzere 
Galatasaraylıların 25 birinci teş· 

rin 929 cuma günü saat 14 buçuk· 
ta Beyoğlunda Galatasaray terbiye 
bedenive kulübü binasına teşrif-, 
]eri rica olunur. 

T~röfeDer 
•"'-~ cıı"::'.~v "ii::~ ıı:» ırü taı ıra'ff e o® il' n 1 

Köprüden 
Kadı köyüne 

1 - [""( 
6 15 
7 
7 
8 
~ 

9 
9 55 

10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
J3 05 

50 
25 

,3 
14 
15 15 
15 45 
16 ıo 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 45 
20 :m 
21 
22 05 

f 
i 

Kadıköynden Köprüden Haydarpaşa dan 
Köprüye Haydarpafaya Köprüye 

6 15 l - ["') 6 20 
7 05 6 15 7 13 
7 40 7 05 7 48 
8 10 7 40 
8 45 7 55 
9 05 ['/ 8 15 
9 50 8 52 
10 25 9 55 
11 05 11 05 
11 40 11 4.0 
12 15 12 15 
13 13 05 
13 50 14 25 
14 35 15 15 
15 16 10 
16 16 40 
16 30 17 15 
17 17 50 
17 15 18 25 ("' 
17 45 18 40 
18 25 19 05 
19 05 19 45 
19 45 20 30 
20 20 22 05 
21 05 
21 28 
23 

i 

1 

8 25 
8 53 
9 11 l'l 
9 35 
9 56 

10 35 
11 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
15 08 
16 08 
17 13 
17 40 
18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 ["·) 

l"J Sefl"I' ~11lntz Cuma, Pazar, Çar
'ntıha &ünlcı11l Ha> dıırpııııaya u&raya 
,Cıtl.tır0 

('''I Seferi yapım vaıuırlar yalnız 
Pe111embe, Cuma, Pnar g:iııle~i ııi ta
klbeden ıece Haydarpa,aya uğraya. 

cakbr. Ramazanın birinci ııeceııinden 
Bayramın ıonuncu geceıioe kadar her 
&ece Haydarpaşaya oğrayacaktır. 

~"') Sefcı r yal aız Pazarteıl, ÇBrfaID• 
ha l.'1lnler1 Haydarpapya uğraya· 
eak"r. 

('") Seferi yalnız Pazar, Per,embe, 
Cuma-günleri Haydul'papya uğraya• 

cakıır. Yalnız Ramazanın hil'ioci gii· 
nüıuleo Bayramın aonuncu gününe 1 kadar her giin Haydarpa~a uğraya 1 

~ .................... c.ak.tır . . ............ ~ 

BlYllr$a(!la 00Dk<dlam" 

Borsada muhtelif sanayi 
işlerinin bugünkü vaziyeti 

Bursa, 14[H.M]- Bursanın sa· 
n'at hayatı, kabataslak bir tetk.ike 
tabi tutulursa, görülür ki Yeniçeri 
devrinnin ihtivaçlarını tatmin eden 
kunduracılık, arabacılık ve bıçak· 
cılık san' atları birinci derecede 
revaç bulmuş ; asrı hazırın mede
ni ihtiyaçlarını temin eden ipek
çilik ise ikinci merhalede ve daha 
az kimselerin meşgul olduğu bir 
san'at halinde kalmıştır. 

Evvela bunlardan birincisini na· 
zarı dikkate alalım: Arabacılık; 
Bursanm Yeniçeri orduları tara
fından üssülhareke ittihaz olundu
ğu zamanlar; ordununasevkiyatım 
temin etmek itibarile çok mühim 
bir san'attır. Fakat bugünkü ara
bacılık kıymetten düşe düşe ancak 
Konya çölünde tuz taşıyan deve
lerin yapacağı işi ifaya kadar su
kut etmiştir, Şayanı dikkattir k.i; 
araba imalathanelerinin Yeniçeri 
devrindeki sistem; bugünkü adet· 
te aynıdır. Asrı hazm:a seri vesa
İlL karşisında ufak bir tekamüle 
mazhar olamıyan arabacılıkla Bur. 
sı:ıda hemen yüzlerce aile geçinir 
ve yapılan arabalar 'el'an Anado
Junun lıücra höşeJerine sevkedilir. 
Astarı yüzünden pahalıya mal O· 

lan bu arabalar karşısında otomo
biller; 25 liralık bir depozito akçe. 
sile insanın eline geçecek kadar 
kolay tedarik edilmeğe başlanmış-
tır. . 

Bıçakcılık ve kunduracılık da 
tıpkı böyledir. Bugün Bursa bıçak-
cılan Bursa ' kunduracıları adet 
itibarile aynen dünküne benzer. 
Liikin Yeniceri devrinin yatağan, 
kılıç, pata, ~saldırma, hançer gibi 
hi11bir çeşit bıçaklan vardı. Ve 
hunlar Bursada yapılırdı. Bugün 
ise bıçakçı adedine mukabil sarfi
yat adedi pek azdır. Binaenale) h 
şu vaziyP.te nazaran bu san ·at er
babına tavsiye edilecek bir şey 
kalmıştır: hiç olmazsa istihsal ko· 
operatifleri teşkil ederek çalışsın· 
lar.) 

lkinci merhalede mütalea olu· 
nan Bursanın ikti~adiyatında baş· 
lı başına medarı İ"tinat tc~kiJ ede· 
cek kadar vasi mikyasta inkişafa 
mazhar görülmektedir. Çünkü 
ipekçilik baş döndüren bir süratle 
tekamüle inkişafa doğru ilerlemek
tedir. Bursadaki ipek fahrikaları

nm adedi [38)dir. Bu fabrikalar
dan (34)ü Türklerin, (4) ü ecnebi
f eriudir. Maamafih bütün ipek 
fabrikaları iki şık üzerinde iş ya
parlar. Biri kozadan ipek çıkaran 
diğeri ipekten kumaş dokuyan. 
Şimdiye kadar memlekette imala
ta az ehemmiyet verilmekete oldu· 
ğundan Avrupa yalnız ipeğimizi 

çeker ve binnetice Bursada koza· 
dan ipek çıkaran fabrikalar iterdi. 

Halbuki şimdi öyle değildir. 
Dahilde imalat tezyit edilmiştir. 
Onun için dokuma fabrikaları sür'. 

atle artmağa, ve her fabrika dahi 
tezgah adedini arttırmağı ba.şla· 
mıştır. Binaenaleyh Avrupa nm 
Bursa ipeklilerine fazla rağbet edi
şi neticesidir ki, günde 13 saat 
çalışmak suretile kozadan ipek 
çıkarmağa gayret eden ipek fabri
kaları bile görülmektedir. 13 saat
lik bu mesai müddeti için o fabrika 

vakıa ücretlere on kuruşluk bir 
zam yapmıştır. Fakat hiç olmazsa 
amelenin sık sık hava alması te
edilmek lazımdır. 

İşte ipek fabrikalarımız ancak 
bu şerait altında çalışarak bugün
kü ihtiyacı kapatmağa uğraşıyor

lar .• 

Bursadaki dokuma fabrikaları
nın tezgahları kamilen elektrikle 
müteharrik ve son si~temdir. İn
san, faaliyette bulunan bir fabrika
ya girdiği zaman, yüzlerce tezga· 
hın bir andaki gürültüsünden, elek· 
trikle müteharrik binlerce maka
ranın son sür.atle dönüşünden 

adeta sersem oluyor. Bütün fabri
kalarda çeşit kumaş dokuyan tez
gahlar vardır. Mesela bugiin han· 
gi kumaş moda olursa onu <loku· 
mak için tezğahın bir tertibatını 

değiştirmek kifayet ediyor. 

Fakat, bütün bunlara rağmen 
bence, bizim istediğimiz ve bizim 
iktisadi noktai nazardan gözettiği· 

miz ipekli dokumalar böyle değil· 
dir. Cünkü. hu kabil sade ipekli 
mensucat lüks eşyadır. Sarfiyatı 
daima diğer eşyaya nisbetle az 
olan metadır. Avrupanın bile çok 
sarfettiğı bir cins ipekli v~rdır. k~ 
biz bunu istiyor ve bunun ımalını 
bekliyoruz. Zira bu kumaş her yer

de malıreçtir. Pamukla ipekten 
dokunan ve (Mersörize) tabir olu

nan kumaştır. (Liyon 'da Fransız
ların yaptığı gibi biz de bu kumaşı 
hem daha ucuz bir fiata mal edip 
kendimiz kulJanmaJıyız, hem de 
mühim bir kısmını harıce sevk et
meliyiz. Sade ipekliler is~, gene 
harice ve dahile lüks eşya olarak 
satılmalıdır. Yani ipekçilikte kuv· 
vetli Mersörize'ye vermek lazımdır. 

lpekçiliğimizin takip edeceği 
yol, ye vasıl olacağı gaye bu olma
lıdır. Zaten Bursa ovasının bir çok 
yerlerinde pek mükemmel pamuk 
yetişir. O pamuklardan Bursa fab
ripaları pek a1a istifade eder. Hari
ce ham pamuk satacağımıza, fabri
kalarımızda pamuklu ipek yaparak 
mamul bir şekilde ve daha pahalı 
olarak satmalıyız. 

Eksper mektebinde 
Dün Ortaköyde tütün inhisannın 

Eksper kursunun üçüncü devresi 
küşat edilmiştir. Bu devreye 23 ta
lebe alınmıştır . . 

Tedrisat iki ıene devam ede
cektir. Denler bu ıene çoğaJtıJ_-
mıştır. 

A<dlaBaır taırD1fesD 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mida gilolere mahsus adalar hattı 
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l 9Teşrinievvel929 kambiyo, nukut borsası fıatlar 
ı Aç. K 

~._.ıldı ~aı~· =--r Tnhvi!Ut Nukut 

1 lngiliz lirası 1025 25 1026 25 ~ ~ f 1 Tertip (A.B.S) 

!o ~~;::ka d~;~:l 2~: ~~ 2~~1 ~o~' l ~\ 2 .. (D.E) 
1 Alman rayh' mark 50 50 50 ;' i:"l 3 19 (F.J) 
l AV111turya tillni 30 30 ~ ' 
20 Ley numanya 24 24 7fi Galato tahtf'lan 1). \", 

20 l .1",·a Bıılµar 

1 Ff'lenıek fllorio 
20 Franeız frankı 
20 ltalyan lireti 
20 Kuron Çek Ieluvak 
1 Çıruoetb ~ünyet 

1 Zloti Lt'hiıtan 
20 Dinar Yogu•lavya 

· 20 Belçika frankı 
l Peqta lep11nya 
20 Javiçre frankı 
1 Mecidiye 

Çek 

30 
81 

163 
220 
123 

22 25 
73 

115 50 
2q 50 

795 

30 5(1 lstanbul trıımn> ş, 
82 

163 
l?ihı Dok. Act. 

ıso 

124 

75 Üeküdtır Kadıköz 5o 
S lstanbuJ anonim Su 

1 
Ereğli Iıladea 

22 5 Hisse sımedatı 
73 2s 1 t= 

1171 00 ~ 
29 75 ~ 

796 =... 
= ,.., 

< . 

I~ hankoaı 
-'lülga Hjbar. ımıı 
011na11lı Bk. 
~filli İk tiıoat Bk. 
Tit'aret ye ıanıı}i 
F.snaf Bk. 
~irketi Hayriye 

37 

Londra 1!sterlin1027 251028j 25\'1 ~ 
.l\i"york 1 türk. ı.. Do u,47 93 0,4i 57! ı< 

~lf,~ ~ ;~ ] :: ] ]~ 
.. Temettu 

Haliç vapurlnr An 
An. D. Y. yolu 

2 72 22 

BrüJuel " Beıga 3 43 3 4~1 -
Amalirdam ,. Florin ı "0 1 19 ~ 

.. " .. 100 
Mudanya · Bur1a 
Samwu Sahil 
Tramvay 
Türkiye milll 
1ttihrt .. 

~~::ue ::~ 1~ :O 1 ! ~~I ~ 
1 Viyana ., Şilin 3 5 3 2~ ~ 

itimat " 
Şark ıigort.a 

Bozkurt 
Anadolu .U. T. 
Iat. Umum. 

: Madrit " Pt"zet 3 24 3 22 i:; 
V&l'fUVa ,. Zelo ı 4 75 4 25 F' 
Atina ,, Drahmi 37 4 36 95 

: Bükreş 20 İ.ey Kuru~ 24 ifi 2-1 7S ~ Balya ~ılın 
Arılan Çimen. 
Bakırköy ., 
Türk kömiir M. 
tlermer Tqı Ş. 

31 4n 31 

. Moıkova ı Çronena 1067 1077 
Bdgrat türlı: lirau Din. 

istikrazlar 
istikrazı D. \•adeli 
Düyunu muYahhede 

1 

97 5 
196 75 197 

Bava aan, alektr 
,. ,. teaıettu 

lkramiyeli <lemir yolu hllW' mezbha 

1902 Gümrükler 5?. lıtanbnl T. Ano. 
1903 !!aidimahl (JQ< Rihtim dok. A.. 
1905 Tuhlı.aü A.keriv ~ f ttlhat deifrmencıl 

j ~ l 1903 Tertip. t<Jı ~ark merk ecma 
e 190-ı ., 5: Iat. Kaupları 

1 ~ 1901 1905 [i Reji (hali laııfiye.) 
~ 1908 Tertip .,.. Türk tüt. Aao,. 

1 

M 1908 ,. -
-ı 1909 ~ Dnllan Türlı: ,, 

1909 ŞehremanetJ Şark dejirme& j 
ı _ı_ı_39•=-=-=·-·-==•--.:-=-=..;~~.;;o;;;. . ..;;;.:.-..;;;;;..::-,--.=.-M_u_ı_i_M~r~M~~-ru.--2-:.....,;.- --...-I 

17 Te§rinieııvel 929 Ticarte 
Borsası f iatları 

Asgari .\zami 
Cl·ns·ı K. 

I'======;::::::= P. ~· P· l 
Bugda ,üzde 

ÇllYılarlı 
l'umupk 
Ku:ılca 
Siioter 
&rt 
Dönme 
Srrt mahlut 
Bulgarlıtao 
Ecnebi 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 
Yulaf 

. IUeı·cimek 
1 

Nuhut 
Faııulye 
Sil!am 
Kn,yemi 
Un kilo 
Ekıtra Ekıtra 
Eketra 
Birinci yumllf&k 

ı ,, Sert 
kinci 

Fındık kabukla 
Fındık içi 
Saudık botınltma 
kanını 
Cevir. 
At'iyon Malatya 
Yupağı 

Tiftik 

16 

16 5 

12 25 
9 20 
ıu 

9 

so 

1190 
1160 
1190 
1160 
noo 

' 05ü 
165 

17 15 

16 30 

12 30 
il 20 
10 
9 

30 

1600 
1250 
J310 
1225 
llSO 

ıooo 
165 

1 

Aflyon 
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İstikrazı dahili 
lngiliz lirası 1027,10 açıldı 

1028 1-2 kapandı. istikrazı dahili 
100 lira S kuruşa çıkmıştır. Düyu
yunu muahhide de yükselmekledir. 
201 de açdmıt 205,10 parada ka
panmıştır. Altın yükıelmiı 920 ku
rutta kapanmışbr. 

~eBelfilo ~B<§lelnl 
Sanayi müdürü 

Sanayi mudürli Kazım B. dün 
Ankaraya gitmiştir. 

~'laarif müdürü 
~ı 'f ·dürü Haydar bey An· u aarı mu A k 

karaya p;itmiştir. Ha~.dar be; ıı ~a-
d ~x·ıı t ınektep 'en hakkında, \ie· 

r- a ını e b l k . k . 'le temııslarda u unııca • bilet er -auı 
t ı r. 

Elektrik ve su saatlerı 

~facdonald 

çekilmiyo 
Londra, 19 {A.A] - Oktavad 

bulunan M . .Macdonald Daily maı. 
gazetesine telsiz telefoala sıhhati do· 
layısıyle, avdetinde başvekaletten ç · 
kileceğine dair olan haberi takzip 
etmiştir. 

Y al'ını milyon izci 
Londra, 19 [A.A) - İzciler te~

kilAtı müessisi Ceneral Baden Povel 

kcndi::.ine Londra fahri hemşeriliği 

tevcihi mlirıasebetile belediye daire· 
sinde bir uutuk iradederek iıcilik 

teşkilıltına yarım milyona yakın gen· 

cin dahil bulunduğunu \"e bir ıul lı 

teessüsU olan bu teşkilat içinde y~· 

tişeccklerin harbe karşı harbedecek· 
lerini ::.öy lcmiştir. 

Amele fırkası 
Londra, 19 (A.Al - .Arnsturalya 

intihabatı Amele fırkaıoının galebe· 

Si.le neticelı•nmiştir. 

Bahri konf eraııs Hilafi 
Londra. 19 J \..AJ - Bahri kor 

fcranı::a nitmPd n C\ ve! Fransa \ . 
h • 

İtaİ}tı hı.künıetJ,.~iniıı araıarı:ıda lı r 
ıtıla · a t d •cekl rı h ıkk.ndakt haber 

dol>ı) isile M. ~lacdonald bu itı)af 11 

koııferaııc:m lıü,.,nu surı>tle neticeleJ.· 
mosinJe yar·lımı olacağ.nı ~Ö) lemİi• 
tir. 

Kanadada meclisi 
has kararı 

Londra, 19 [A.A] - lngiltne ile 
Dominyonlar kavaııini esasiy "ırıiG 
\ e bunlar nrnsındaki muahN • '.t:riD 
tef;)irinden çıkan ihtılafları teik ıke ve 

halle ıııeınur meclisi has Kııııad!! 
kanunu csasisindeki, ayan mecli•in<fo 
intihap edilecekler hakk ı nda t.ulJ;
nılan zernt tabirinin kadınla.rıı de 
şamil buJunduğnna karar vermı~t~ 

___, ., . 
•• - ... Doktot<-- • 

Haseki kıtdıalar hnııtan~şi 
Etibbaıııud.m • 

Burgazdan " 9,20 10,05 11,20 13,05 14,45 
lieybeUden " S,35 9,35 10,22 11,35 13,20 15,00 
B. adadan " S,45 9,45 18,30 11,50 13,30 15,16 
Kartaldan " 12,15 15,40 

, r·endiktC.0 ~ -;.... 12,30 1s.ss 

15,40 
15,55 
16,10 
16,25 

I'} Uu 1 rırl"tli •elerler "almz Pazar &iinlulae mahıae olap AO Eylô.la k.ard yapılacaktır. 
• .Uu ·~·u.ıtı • .t~r 30 E>=<•dıuılulv'~t'r •iÜnl · ı )apılm;.ı)ıu.· .. ı.. ~e 3U ı;yJUJ. t1L1·1lJc.Jeu 

17,45 
18,00 
18,15 
18,25 

-

18,45 
19,.00 
19.15 
19,30 
19,SS 
20.10 

19,00 

["] 

19,45 
20,00 
20,15 29.00 

20,10 

21,00 
21,15 
21,30 
21,40 

22,50 
22,SO 

("j 

Elektrik, terkos şirketleri abone 
saatlerinin bozukluğundan sık sık 
ıikayet ediliyor. Bozuk saatlerin 
göıterdikleri miktar doğru olma
dığı için aboneler fazla para ver
mek mecburiyetinde kalıyor. Şeh
renıaaetJ, bu mahzuru refetmek 
için abone saatlerinin kontrol, eyle· 
mek üzere kontrol saatı mubayea 
ctmcte karar vermigtir. Bu saat
lerden kafi mikdarda alınacak vo 
İstanbulun her semtln~eki taatlar .: 

q .. 

HUS.EYiN ~AŞIT 
H-~Jılaı.-ı 

Doğuoı Y-t kadaı ':\•w'nM • 

Tiirlx: &ili liiJlJJI A lırn er 
b 'rcı~ı l\o. 70 'T'e[ !$t.am: 262.2 

ıtilu.•.~ f'ot%U ~ünlrriıh yııp:ıc":ı:tır. stk sık konb ol edilecekti.?' 
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iktisat vekaleti Manisada 
bir asma fidanlığı yapıyor. 

18 B Te~rin 

Aydında açılacak olan pamuk · 
ietaeyorıu için tetkikat yapnıağa 

giden İkti9at "ekAleti Ziraat umum 
Mil.diri ~aldyettin bey ile şehrimiz 
Ziraat Bil} ınüdiri Zühtü Bey Ay
dında• avdet etmi§lerdir. 

Nakiyettin bey; Aydın havali· 
sini bütöo aniye ve köylerıne 

var._,a kadar gezmie, pamuk 
U.aeyonu yapılmasına elverişli yer
lerini &eebit etmiştir. 

N.kiyettin bey bugün Ziraat baş 
müdlrü Zöhtü bey ile birlikte l\1a
aisaya gidecektir. Orada İktisat ve· 
ka6eti tarafındaa vücuda getirile· 
celı: nsi asma çubuğu fidanlığı için 
tetkikat yapııcaktır. 

Nakyeddin bey tetkikatı hak

kıııda §U ma!Omatı verıyor: 
- Aydın'da pamuk istasyonu

nun açılmuı; giin me~'elesi olmuş
tur. Tetkikat yaptık, Nazilli ile 
Koçarlı cinrıııda pamuk istasyo· 
nu yapılmasına müsait yeri tes
bit ettiiı:, iki giin zarfında pamuk 
istasy~u yeri kat'! surette tayin 

ediwcektk. 
leıa~yorıun ıçılma~ı için lazım

plen havalename daha eve) ııön· 

derinaifli, İ<ıtasyonu açmaktıın 
meltw pı.muk tohumunu ısl~ 

ederek ıaüetelleile meccanen teY· 
si etmıl lk. Maksat kar değildir, 
bu bavmide OO§ arazi pek vasidir. 
Ameıikadın getirttiğimiz ve bu 
laavalide tetkikat yapmıı olan Amı7 
rlkeiı mütehaeı;ıa Aydın havalisin· 
deki P'muldann diinyanın hiç bir 
yerilıde @l)rülmemit derece fazla 
)'8litdifiei taedilt etm~tir. 

Kalite itibarile elyafı en ziyade 
uzun Ye al!stiki pamuk yetiştir
mek emelimizdir. Ahali teşvik 

e4Uecık*. 
Manieııda İktisat V ekileti ge· 

oAD 1'r aıımıı fıdenlığı tesis ede
oektlr. BMUa bağcıların her nevi 
a- twrııı.I ihtiyacmı temin için 
her ~ fidea. yetiştirilecektir. 

ııh•iea: 1'i yeti tarafından tes· 
bit edilea Rduhk yeri ile manlea 

0-~-
Sulaa.lııieardaki portakal bahçe 

leriai de aör~. Poctakallar ka· 
m!tea haetalıkkdtr, ziraat memur· 
1.-ıı tetebbüsile bir kaç bahçede 
hae&a)tAa kar ,ı mücadele tedbirleri 
dDHJlf, munffakiyet eldr edil· 
dr. 

Dk tı.hard. portakal bahçeleri 
ni baettıhktan kurtarmak için bil· 
ttm belıçe eahipleri tarafından mü· 
cadele tedbirleti alınacaktır. 

+ Hdtr köyü - Vali Kazım 
paoa refakatında sıhhıye müdürü 
Ltıtfl bey olduğu halde Çeşmenin 
lldır kôyÜlle giderl"k sıtmadan muz 
~rip buluıı.an köy balkının elemli 
vu'iyetlerini tetkik etmiştir. Bu 
tetkikat neticesinde lldır kôyü 
ballmım Alaçatıya ndkliııe karur 
verilmiştir, Köylülerin nakli ya· 
rından itibaren ba~.lıyacaktır. 

Sltmadan muztarip bulunan za· 
vaG vatanda§lar bu karardan çok 
memıQ.111 olmu~lar ve bilhassa nli 
paşanın götıterdiği müşfikane ala· 
kayı minnetle karşılamışlardır. 

Bu köyün macerası uzun ıı:a·' 

mandaııberi devam eylemektedir. 
V aktile bu köyde bulunan balıkçı 
rumlar tt"hcire tabi tutulduktan 
gonra yerlerine boşnak muhacırler 

yerle~tirilmişti. Maale~ef Ildır kö
yü bu zavallıların mezarı oldu: İri 
yıırı adamlar bir iki eene iç'!rsındı
kamjlen hayata gözlerini yumdular. 
Bu defa Karacaova muhacirleri 
buraya iskAn edildiler. Karacaova
lılar LüLercilık ile i~tiğal eyledik· 
lerindı:n k.en•iilrrine liiııı.n olan 
era·,·yı burada kolaylıkla buldular. 
lk.i ıırJ~nbı>ri l:ıt.lıer zerıyati ile 
i~tigal ~y'eyo•.ar, ı:~ntlarını kaza· 

' , 1 & I"' t" 04voı fCll. 1. .t !C.ar..d jel~:. 
• 

Bii) ük derelerin denize dııkiil· 
dül.leri noktada vücuda getirdik· 
leri bataklıklardan hasıl olan 
sıtıııa Lütün köy halkını yere 
serJi, yatağa düşürdü, Boşnakların 
m:ıruz kaldıkları facianın tekrarı· 

na meydan vermemek için evvela 
çeş.ııe doktoru tarafıııdan tet~ ikat 
yapıldı. Bunu ,ali paia ile ~ıhhı)e 
müdürü beylerin mahallin yaptık
ları tahkıkat takip eyledi. Gurüldü 
ki bataklıkları kurutmak imi.ansız. 
Şu lıalı.lee ye~ılıır çare lr.oJlüleri 
müna;ip bir nıalıalle nakletmek. 
lite bu i•abetli karar da verilmiş· 
tir. Yapılan ktkikat netice,inde 
Alaçatı nalıi)L'i'iııde tnzi harici 
kalmış biı çok ev ve arazi hulun· 
muş, Ildır köyü halkıuın Alaçatı· 
daki ev ve araziye yerle~tirilmei'i 
kaiarı verılnıi~tir. Bu kı•ylüler Ala· 
çatıcaaraziye sahip oluncaya ka· 
dadar Ildır köyiinde krndi !erine ve 
rilen arazı üçeriudeki haklarını da 
muhafaza eeecekler ve oraya gidip 
gelmek gretile ekilmi~ mahsulle
rirıi taplay~bilecekler veya yeni· 
den ziraat yapabileceklerdir. Sahil· 
de bulunau bu köyün boşaltılma· 
sından bu mıktaJ.anın kaçakcıla· 

ra merkez olabilmesi ihtimai de 
göz önünden uzak tutulmamış ve 
srada yeniden bir janılaarna kara· 
kolu ~si;İ larar altına alınmıştır. 
Çünkü deniY.cilik i1't ıı;ecinen bir 
klsım halkın Biç et ekmek istemi
yecek.leri de tahmin olunuyor. Kö
ylüler sıhhat ve hayatlarını kır 

rumak için Cumhuriyet idrresinin 
gö5terd;gi bu samimi alakadan 
çok minnetılar olduklarından büy
ük bir sevinç içerisinde bulunma· 
ktadırlar. 

Ankarada kaç 
Tüccar var? 

Ankara Ticaret Odası tarafından oda· 
ya mukayyet olan bütün ticarethane ve 

şirketltrin nev'i i§tigaHerini gösteren bir 

taenif yapılJııını yaı.mı~ık. yapılan bu 
taınife gôre odaya mukayyet tüccar .... 

ıaAıdakı miktarlar üzerinde gt;slcriJen i.§4 

!erde iftigal etmektedir. Bu cetvelde buı 
ııazarı dikVatı cebeden noktalar vardır. 

Bilhaesa daha fa1la çörüotn bir ticaretle· 

rin az olarak gqısterilmetoidir ki bu da o 

nevi ticarethanelerin diğer ıubeleri do lo
tigal etmeleri dolayıoi'.e Adlarının biğer 

yerlerde göııerilmi~ olmasıdır. Cetvel ıu 
ıuretledir: 

19 l<avaf, 2 kırtasiye, 2 fotuğrafçı 9 
tcrıı 3 ııaatçı, ve gôılükcU, 3 kitapçı 2 
tütüncü, ve pul bayiı,. 1 mahrukat ticaret· 

hane i, 7 ecıacı, 2 alçı ticarethaneai 20 

hanr elbiseci, 21 koınhıyoncu, 6 kıpzı
law 2 araba tamircisi 3 elektrik teıiNU 

ticnrethancsi, 4 uıathaa 6 k.undurac' 

7 billüriye ticarethanesi. 1 diki, makinr.· 

si ticarethanesi, 4 sebzeci, 1 koltukcu, l 

ıhçı, 1 maballehici, 2 yorgaacu, 4 m~ 

bilyacı, ~ ıilAh~l, l çilingir, 1 paçavracı, 

1 ıtıryat, 10 lokantacı, l kireç \'C çimen· 

ıo, 2 llenaz. l tenekeci. 12 tubotiyeci, 
23 hırdıvat ,.e attariye, 3 hane•, 2 göncil 

1 celep. 40 •mtia bakkaliye ve kantariye 
56 rr...anıfatur~ 25 tittık ve manifatura • 
32 oic!. 26 kereıte, ve malzemei inpiye, 

4 fabrika, 12 fırın, 5 banka, 43 9ırket, 
4 arerıta 1 fotoğraf ,-e eltk.trik malz.ecıe· 
ıı.i 2 maden kömürü, 1 borel< çi, 2 arpa 
v~ ıı.aman tirarcthancs4 10 bakırcı, 9 ıim. 
sar. 4 tekerci. 6 balı ve kilim lıcareıha
nesi, 6 camct, 2 mey,•acı, l kOmürr.ü, ı 
bağırukcı 3 tujtla imalath•nesi, 3 ynr
J!.ıncı, 2 bal ve pastırma ticarethanesi, 40 
muteahbiJ ve mühendi~, 9 helvacı, 1 nak· 
liyat, 1 k umaıı 2 m aklne l•ğı, 1 otomo
bil tamirbane .. i, 10 zahireci ve uncu, 5 
sarraf, 2 tur.ru. 2 mülttWm, l Tabak, 
6 ka13p1 7 ruarangoz ve doğramacı, l çi· 
ni inıalAihaneai, 5 dert ve yfin ticaretlaa· 
neıi. 3 saç ve demir, 4 jiCran1ofoıı, 2 ot&
bü:s ve o:omo),il alAt ve edevatı ticaret· 
hane,i, 1 alAtı ıiraiye, 1 su tc!!lisatı leva· 
ıınn, 2 k.ıliı,eci, l yorgancı, l fanile fe 
çorap, l makine tamircisi, 1 ıpor leva .. 
aımı, 1 sinema. 1 bar, 2 it idarelıaneai 
9 krraathane, 9 k.uru yeml!çi, 9 baımacı, 
1 do~meci, 1 çaycıdır . 

J:len~z od&fa ka} ;edilmiyenler buna 
dahil olm~dığı bıbi evolce den:eııiğamız 
liaıede adetleri mevcut o~n l<tl ~ tııci
ler Jv bu ıı t ;P Jahıı ul ınu .a .tallu. 
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C BURSAT~~::i _ Bu?. Emlak ve eytam 'bankası umum 
elektrik santralında görtllen noksan • • d • • ı · • • • d 
Uzeri~~ santralın vilayetçe kah~!- edi· mu ur ugun en: 
lmedıği ve tesl!atın müıeabhıdı hu· 
lunan GaTiz ş•hıi tarafından san· Mevkilerile enafı mıılasuıası aş_ağıd~ yazılı bir paaça emlakin satışı müzayadeye konulmuştur: 
tralııı ıslahrna çalıtıldı~ı o~u)tıcula· 1 - Müzayede kapalı zarf usulıyledır. ihale 28 - 10- 929 tarihinde idare Meclisi huzuriyle icra edile 
rıınmn malümudur. . . .. . . cektir. Talip ol~nlar beher !°ülkün hizasında gösterilen mikdarda teminat iraesine- mecbur olup bu temiı. 
. Bu defa. Ganz şırketi mumeseılı ~arakasını teklıf mektuplanyle bera?er makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişır. 

vıl!i~ete muracaat ederek, son tccru· uzere taahhütlü olarak postaya tevdı ederler. 
beyı yapacak mutabassısların davet 2 - ihale bedeli peşin olarak istifa olunur. 
cdılmesini İbtenıiştır: Bunun üzerine 3 - Talip olanlar lstanbul veya İzmir ıubelerimize yahut Merkez Emlak müdiriyetine nıüracar.'.1 
lst;nbula_ Burhırnettın bey.• tekrar mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lira mukabilin 
ge dnıdebrı yazıblm1 ış, vekte~rube Nesnfia· alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 
sın a azır u uoma uzere a 1a .. • . 
vekaletinden de bir m• JıeııJb isten· Um. No. Mevkıı ve Semtı Nevı ve Hudut ve kıymeti 

ve mUıtemilatı 
Teminat 

mi~tir. meşhuru mahiyeti ıaıkdarı 

Lira 
800 

Her iki makine de yüzer beygir 
kuvveti olduğu anleş:lır ve sokak la· 
mbalarından bır k smı d~ğışıirilirse 
kabulu muvakkat muameleıi yapıla· 
caktır. 

MEKTEPLFRDE MUALLİM TA· 
Yll\LERİ - .Munllim mekteplerin
den bu sene mezun olan hanım •e 
Le; !erin İzmir i;k mekteplerine ta· 
yiı. edilenlerin esamisi Maarif vekıl.· 
!etinden vilayete bildirilmiştir. 

Konya .'lluallim mektebinden Me· 
liha Fuat hanım '1erhz Reddi ilhak 
mPktebiııe, Isıanbuldan Fatma Moli· 
ha h. Seferi hisar ll eyltil, lzmirden 
Aziz b. Ôdenıiş ıafer, Burudan Mtlf· 
fika b. Ôrleınit ciımburiyet, Danışşa· 
fakadan Feyzi b. Bergama Gazi p•şa, 
1zmirdcn Nihat b. Buca ikinci M. Mü· 
beccel h. Reddi ilhak, Hadiye h. Al· 
sancak, Nebahaı H. Menemen ikinci 
Mustafa b. Bornuva hilal, Abidin b. 
Menemen Uçuncü mel.tep, Cemile h. 
Misakı milli, Miiy~sser H. Olti Ba· 
lıkesirrlen Tahir b. Kemal pa§a mer
kez birinci mektep ve İznıirden Me· 
liba baoım lzıoir Halit bey mekte· 
bi muallimliğine tayın edilmişlerdir. 

EFEZDE BULUNAN ESERLER
Efeste hafriyatta bulunan Profesör 
Kayl'ın meydana çıkardığı eserleri 
tetkik ve tasnif için Efeıte ufak bir 
müze vıicuda getirilmesi !Uzumu as· 
arı atika mUfetıi§i umumisi Aziz bey 
tarafından bir raporla v~kilete bildi· 
rilmiştir. Bunun için nahiye bUkil· 
met k.onap;ı civar:nda bulunan met• 
rO.k mallar arsalarından birinin inli· 
habile tapusunun lzmir müzeai as· 
m na alındıl;t takdirde binanın derhal 
inl}aeınaca~ı ili.ve edilmiştir. 

HAYVAN HIRSIZLARI - Kas
tamonu vilılyetinin bir çok yerlerin. 
de köylerden, •ürulerden hayvan ça· 
!arak kesmek veya diğer vilıiyet ve 
kazalarda ııatmak suretiyle geçinen 
serseriler vardı. 

Bunlarıu şimdiye kadar yaptıkları 
hırsızlıklar sayısızdır. Ilınızlar ya· 
kalanıyor mabktim ediliyor veya 
tutulam•yor, ~aptıkları yanlarına ka· 
lı yordu. Mahkum olup ta cezasını 
ikmal eden hayvan hırsızları gene 
bu sanatlarile geçiniyorlardı. Ayni 
zamanda bu hırsızlar hududu en çok 
müsait olan Tosya, Taşköprü kaza· 
larıada bulunuyorlardı. 

Bu kazalar mabkemelerl, bu gibi· 
!er hakkında çok tiddetli t•kibata 
başlımı~ ve bu meseleden yakalaıııp 
mahkemeye gelen bUttlıı haynrı hır· 
sızlarım birer birer kazs haricindeki 
vilayetlere teb'it etmeye başlamıştır. 

Bu cUmleden olmak Uzre üç glln 
evci Tosya mahkemesi hayvan h•r· 
ı·zlıklarındMn dolayı Tosyanın Seki 
l<öyUnden Ayan oj!;lu Jlecep, Pelıeci 
oğlu Hı.aeyin, Kiriş oglu Şerif na• 
mındaki serserileri altı ay müddetle 
Sivas vilayetine teb'ide karar vermiş· 
tir. l\111bkemenin bu kararı derhal 
jwdarma tarafıııdun infaz edilmiş, 
seroeriler Sivas jandarmasına teslim 
edilmiştir. 

Ankara bağları 
Errnlı.öy A!ma Fidanlığı müdürü ve 

Hal~alı Ziraat mektebi müderriılerınden 

Burhan B. Ankaraya gelmitıir. Aldığı· 

mız malOmata nazaran Bürhan B. bilhao· 
oa ıehrimi<de Ankara bağlan jıakkın4a 

teıkikatta )>pluı"cakıır, 
Malnnı olduğu üzere bir kaç aeneden• 

beri İktisat Vekilliği tarafından civar baj 
1ahiplerin Amerika asma fidanları tevzi 
edılmektedir. 

Bu fidanlann buradaki •4ziyotlotj •• 
mnhit ve iklim ile ne dereooye kadar 
tetabult ettikleri tatbik edilecektir. Ayni 
umanda Ankara ba~lannın topraklarının 

evsafı ve ;resi de t~tkik edilecektir. -
Deniz hastanesi 

Dit tabibi 

Bedri B ki 
!""lıköy , Ah•)"ı'••!lı .. -~e H~ ...... -9 .. - !i'-)~ 

167 lstanbul Bakır köy Veli 
efendi ve ÇırPıçı mevkii 

Tarla 54 1/2 elli dürt buçuk 
arşındır 

İş arıyorum 
Muhtdif ticarethane , .• mUessc· 

satta ·yedi senelik bir sayile mesle
kinde ke•hi ihtisas edm ve yedinde 
muteaddit ehliyet ve11kuını hamil 
olan j?enç bir muhasip ciddi müe!· 
sesatta iş aramaktadır. Mumaileyh 
günun muayyen saatlerinde de muay· 
yen ıaatlerinde de mUıait '.eraitle 
vazife ılmak arzusunda olduğundan 
arzu edenlerin matbaamıza M. H. 
rumuzilc müTacaatları i!An olunur. 

Kasap dükkanları 
Şehremaneti bunhan evvel kasapların 

açıkta et satmalarını menetwişti. Kai!ap-

lar bu memnuiyeti dilkkaolarınırt önüne 

et asmak manuında kabul eımişler •~ 
dükkanlarının içinde camekAu açtaµL et 
utmak.ta devam etmi~lerdir. 

Fakat Emanetin matlubu bu değildir. 

Emanet dükkan dahilinde de oloa etlerin 
acık ta bulundurntas1nı tec.,iı etmem~k:

tedil. 
Bunun için yeni bftı mukarrerat it

tihaı edilmit ve bu kararların ev•eli Be
yazıt dairaıi hududu dalıilindol<i kuap· 
!arda tatbiki dU9ilnnlmUtt~r, 

lkyaııt dAiresi dahilinde. ikinci tc9ri
nin birinden itibaren cameklnsıs kuap 
dfl~Uni bulunmıyacak bu cameklnlı 
dtik~Anlar içinde de eçıkta ez aatılmıya· 

ç•k.t~r. 

Etler ya camlı v& yahut telli dolaplar 
içinde muhafaza edilecek, milıterilere bu 
radan çıkarılarak. verilecektir. 

Bu emri tatbik etweycu kaeaplar icra
yi ticaretten men olunacrklardır. 

SAat 21,30 da 

Zehirli 

11111111 
Cuma günleri mııtine saat 3,30 da 

Her cumartesi akıamları için 
fiatlarda tenzilat yapılmııtır. 

Zayi 
Loyt kumpanyasının (Praga) 

vapurunun 1 O uncu seferile 
K Z rRarkalı ve 1218/21 numa
rada 4 b11lya pamuk mensuca
hmızın muamelei rüıumiyeıi 

bilicra gümrük, rıhtım, ardiye 
ve oktruvasını tedile eylemiş 
iselde bu sırada her nasılsa 
ordinoıunu kazaen kaybetmiş 
olduğumuzdaıt qıahmız 28-9-92 
tarihinden beri antrepodan al
mak kabil olmamıştır. Bu kere 
kaybolan itbu ordino makamı
na kaim olmak üzere dubl· 
katasını alacağımdan kaybo
lan eskisinin hllkmtı kalmadı· 
ğını ilan eylerim efendim. 
Adreı: Fincancılar yokuıunda 

No. 10 Ka makzadeler 

Belsoğukluğu 
FRENGi ve ADEMi iKTiDAR 
Paris (Sain Luis) ve (Necker) 

Kliniklerinden mez11n 

0!", ~IT"K J NEt:lP 
13eyoğlunda lstiklil cadesinde 

111 n~~ar~h İstiklal apartmanı· 
nın bırıncı katında. Frenl(İ en 
mllesıir •dvive ve muht•l\t µaııl 
ile belso~ukf,ıi?u TC ihtilitatının 
en mııaıılııt ~dd\leri •r lat •~ ow· , 
oqt~~n.ı uıJıı '\ol"'.ı;tlıti oJek.trikiyt• ür 

,,~ 1 ·~,t t.,ı · 1 •ı'rP fet:1,i nl ı·.u 
~fyX:,.-ifL-:-"":r-:. ;.;..._p.=:E ..... ~~ 

Galata ith::\lat gümrüğü 
müdiriyetinden: 

Cin~i eşya Atlt Nevi 
Kap 

Kilo 
1790 
34.SO 

Müstamel kamyonet 1 
Müstamel değirmen makinesi ve aksamı 55 • 
Pamuk mensucat 4 s. 659 

537 
3' 

Boyalı pamuk mensucat 3 
Örme pamu fanila kolluğu 1 

• 

- • 
64 

Kuruçeşme antreposu bili\ sahip eşyaıından olup balada clas ve 
evıafı yazılı 64 parça ety11nın 15-10-929 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye konulmakla 4· 11-929 tarihinde saat 14 te 
mahallinde satılacaktır. -Felemenk Bahri Sefit 

Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaklly hanı 
dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittisalinde Allalemci ban 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

•••••••••••••••••••••••••••• ! Döyç~ Oryant Ban i 
: Tarihi te'eisi 1322 : • • : Merkezi idare Berlin : • • : Telefon Beyoğlu 247,248-934, : 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 : 
• • : Banka muamelatı : • • : ve kasalar ican : • • •••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••• 
Lütfen dikkat 

ikramiye 
takdim edecektir. 

Bir tey satın almak 
külfeti de yoktur. 

BAZAR Ö 
LEVAır= 

Beypğlu istiklal caddesi 
'lllllll~•••••llllOa1111a. 

B eyoğlu :,u;b icrpltn~an; Bir lıorçtaıı 
dolayi nı•hçuı ve furuhtu mukarrer 

amerik'1ı kiri yeıiı kadifeli bir kanape 
ikı ı..~Jt~• bir .alaınandıra sobanın lııt..:. 
ol tt<:rin ayının 22 inci ~ah ~\i.Ml "dılt 14 
ıe Şişlide bul~ar çar~ıoı .,,~, • , · apartmanı H· 
nüde fUruhı "' _,,., 1. l I • ~ . ta ıp o an ann 

.,;._.,,..-. :u ır bulun!\cak mtwu· .....,. . 
. .. t t..ı .• cıı::r. lt ... .J 1.1.un 1.1'. 

1 .l!ıımm~ 1 Şehr ·maneti ilanları 

Şehremanetinden: Köprü tab 
sildarlıırı için yaptırılacak 

75 gömlek açık münakaaaya 
konmuştur. Taliplerin prtıaa· 
yi görmek için her gün müna· 
kasaya için ihale gQnü olan 
10 Teşrinisani 929 pazar günü· 
levazım müdürlütüne ırelme· 
!eri. 

] stanbul Dördilncü icra dalreeiııden: Bll-
yUk derede Dere içi ookağında atik 39 

cedit 90 numaralı hanede milkim ilı:eıı .ı
yevrn mahalli ikameti meçhul olan mtd&SI 
Kadin~o b.nti Dimitriye Refail o!eadiaell 
borç aldığınız meballğe mukal>il -.efa .. 
ffi•uğ eylemit olduğuııus balada me:zkllt 
cedit 90 numaralı hır bap hanenin bo..,. 
nuzu tesviye etmediğiniulen m0uyed•1" 
vazoluııarak beı yüz )'i4mi lirada "ıaUbt 
uhde.inde olup itbu na:ın tarihi n~ıriıı
den itibaren Uç güıı zarfında daireye mu• 
racaatla deyninizi terriye etmddlğiııiı .e 
yahut kanunen te'hıri icrayi müıfelsem biı 
itiraz dermeyan eylemediğiniz taktirde i· 
hAlei kat'iyesioin milfteriai ubdeaine icra 
icrc kılınacağını natik oon ihbarname ma• 
kamına kaim olmak Uzerc i14n olunur. 

l litlı!ptıl ıcal:ke?nri aSlıJC heşitıci hukuk 
daitesiııden: Salıh ~fendinin Kasım p•· 

tada Süruri mahal\eeinde 'gWiue Evliya 
•okağında atik 36 cedit 42 numaralı ha• 
nede ..kine Dilber hanım aleyhine ilı:emı> 
eyledihi davadan dolayi icra kılınan mu
hakemeıindo il!nen tobliğat m edildigi 
halde meıburo 15 Totrini ene! 929 tari• 
hli cclıede iepaiı •Ucut etmediğinden nql 
hakkında gtyap karan verilınit n erıııl 
muhal<.omo 26 TO§rini !ilci 929 tarihilM 
müsadif Salı glinü ••at on dörde tayin lı:ı 
lınmıı olduğundan yevmi ve •aktı meı· 
lo.Qrda wnhakemede hazır bulunma., lil
zumn beyan ve alı.si taktirde bal<ku.d• 
ıı;ıyaben muamele olunacağı lcbiliğ makr 
mma kaim olmak üzere illn olunur. 

F atih Sulh 3üncü hukuk haLimliğ ./d;: 
Un kapanında haraçcı kara M'rbmeı 

mahaJlesindc hisar altı sokağnıd, '27. 'J/ 
numaralı hanede mfltuarrüen oAiıı jken 
vefat eden d~raı:J!llf' Yorgi "elet Sa•• 
AHian oğlu ofendiden alacııı. n borcu 
olıuıların kanunu medeninin. 56linoi Jll&" 

d<lc>l mudbinbe dir ay •.arf•nda alaca~ 
ve borc,;ların1 kayt ettitnıelerini ak.ıi bw)de 
kuıunen icap eden muamelenin ifa olu· 
nacağı alAkadaramn malumu olmak 11ıer< 
illu olunur. 

S u~tan abmet sulh icranındıuı : Bir Pli/" 
nı muhkllmu bıhden dolayı Top~ 

pıcla Necati ef•ndinin Pamuk fahri••· 
oıııd11 mahcuz • 180 • lı:ıyye lleçi )<ılı 
24 • 10 • 9"29 Per~embe giinü aaat 16 ıe 
furuht olunacağı ilan olanur. 

. ---
1 &tanhul 6 ıncı icra momurhığuod&JI 1 

Nebahat hanım 36 • 255 No. do"1';~ 
mevıu tatbik mübiirümil aayl v• 1e-.loill~ 
lıık etlirJiAiııden Hkİ milbilrUn hill<Pl 
olınadıRı il!n ~· _, 

•· .. ··---ı·ı-~··· ......... ı:-·r.-ı "I ~ •••••••••-• "' t••V·•••••-- ~ 
i! iKDAM 
li Abone üc:ret:ıerl 
j} 1700 
;: Türkiye fçlu: Sea.Uk 9000 
i! Aıu 1<yhk l(IO 1 
rı Üç ayhk şOO l Enı~bi memleketler tçin SeaeJJk S ~ 
·i .. .. .. Alb •11Jk Ji i• .. .. " Cç .. 90t.1 
: • .. ••• ······ı~::U 

~: :~~ ~ ~~ r:. :.:: ı: ı.;ı.f.ı: ~ :.:.:. ı:ı:ı.:: ı:.:~:~ ·''' .... •. •• ... 
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. n • r: fcdavı ıçın en müessır İLAÇ 
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BEL \•er ARK~. a~rılarını teskin, ~at'i ve_ emin olarak ı=r,i 

RlUJMAlrü~AL 1 • Fındıklıda 1\1. 1\1. vekaleti satıııalma ı 
} komisyonundan: 
~--1 ················-·············.._. ............ .... 7 • 10 • 929 tarihinde pazarlıkla ihale edilect"(Sİ illin olunan 245 ton kriple ıııaden 

8la ltötnürüoe talip ıı:uhur etnıediğindeD ihalesi 21-birinci teşrin-929 paı.art i günü 
g~t t.e yapılmak üzre talik edilm~tir . 1aliplerin şıırtnamecıini komisyonumu_z~a 
titıııı en 'fe teminatlarile romanı meskurda komisyonumu7.da hazır bulunmaları ılım 

"· l ~iftki kıtaatın ibthecıolan odun kapalı :r.arfla münakasaya konmuşt~. !halesi 
1IJ>ılaca nci t?orin:929 ealı ııünü. eaat 15te Kayeeride a~keri satın alma komıs)onunda 

itır. T.ıhplerın Ka)SPiıdekı mezkil.r komisyona miiracantları. 

l ~ kı~~tı~ ihti}.acı olan yerli pi~inç kapalı zarfla m~nakasaya kon?1uıtur. 
lİia U& 4 • ıkıncı teşnn • 929 pazartesı giinil Eaat 15 te Ko~)ada askerı satın 

~onuada yapılacaktır. Taliplerin Konyacıaki ıneıkur komısyona muracaatları 
l' ~nil yapma)an müteahhit nam ve hesabına p~wrlıkla ıılmııcalt 4500 kilo 
~Meklık yün için yc\mİ itıalc olan 14.10.929 tnrilı.ııdc ta.ip çıkınııdığ rıdıu'. ı.halesi 
. 9'29 puıar giinil saat 14 te yapılacaktır. Talipleıiıı şartname ve nuıııunesını k.o · 

~ODU.llJda görmeleri \C ilıale gunünde tcıninatlarıle mliraraatlıırı. 
ı\. nkarada İtip cdileeek peb.simet falırikası bin!l!!l mevcut milnaka a ıartnanıesine 

etbut ter iri fe11niye "<C c~as planları mucibınce l;apalı urflıı miinnkıısaya 6.0n· 

~· .~i 30 • tcşrıni evvl'I • 929 tarihine ınii~dif pa~.arta~i. ~ünü snat ondadır. 
ıt eı111 aoaAıda münderiç lıirinr.i maddede muharrer şeraıt dahılıade mevcut esa~la
}l ~·ı:-* 6ue Anltarada merkez gıtı:ı alma komicıvonıına mıırncantları \e münakrua· 
btız ~ ~klerin o gün ve saatından. evvel t~klif ve ten~innt mcktuplannı mak-

~İiillde mezkür komisyon riyasetıne tevdı eylemelerı. 
tal~~.- 1-rtname ve buna merbut proje ve euaKı fennİ)e talebinde bulunacak 
t~ •Dibi 8 lihiyct olmaları ve behemehal evvelce mumasil inşaat vücuda ge· 
~ai iebat edecek vesail-.i resmİ)e ve makbuleyi komi .. yon riyns,.tiue ibraz ey
~~ lla.dır. Bu §Crait dahilinde unııatbahş H:saiki ibıaz edecek taliplere ko
l~ • Ve&nei u111umiyeye yatırılmıık üzre tezkereye mukabil getirecekleri } üz lira· 
tile -~but mukabilinde miıııalr.asa şartnamesi talibi tıırafındıuı istinsah edilmek ı;ure-

~ .,. saire1i verilir. 
te~· 861 au•aralı m!izvyede münakasa ve ihaliit kanununun ahkamına aıulaalif 

lJ '-•n itibere alınMaz. 
~ boı..an kıtaatın ihtiyacı olan sade ya[;ı yeniden mllne.kaeaya konmuıtur iha· 

tııia 1 81. birinci teşrin -929 perşenhe günü saat onda Urfoda a~keri satın aıma ko, p J~llllıtda yapı!acalttır. Taliplerin Urfada mezknr kom is) ona nıurcaatlart 
~hkla aJ11ıacağJ ıllin olunan 100 adet tencireye verilen fıatlar palınlı gbrüldü

talik ~n illefesi 26 • birinci teşrin • 929 cumartesi giinıi saat 14 de yap ımak üıre 
ııı.ı edil.ı.i§tir. Tflliplerin numune ve ftırtnamcsini ı.:omieyonnnıuzdıı görmeleri "e 
he giia&ade teminaılarile komisyoııuınu1da hıızır bulunmaları. 

DIR. HER ECZA EO =~} 
BULUNUR i~ıS . . . 

DEPOSU : 1'AKSİ1\I ECZANESİ 
. : 

336 senesinden 1927 mali senesi niha
yetine kadar milli hüküınet bütçelerin
den matlubu olanlara gerek milli hükum
et ve gerek sakıt hükiimetin bütçe emana· 
tı ve adi emanat hesaplarında mukayyet 

1 alacağı bulunanlar, şubat 930 nihayetine 
kadar arzu hal ile bulundukları mahalin en 
büyük mahneınuruna ınuracaat eyleyip yet
lerindeki m.atlubat vesikalarını vererek mu-
kabilinde nıüracaat vesikası alınaları liizım
dır, Bu müddet zarfında 

emiş ve vesika almaınış 
müracaat etmem

olanların iddia et-
tikleri alacak 1513 numaralı kanun muci
bince kat'iyen hazine lehine sakıt olacaktır. 
Şubat 930 nihayetinden sonra 
zer et 
sın da 
ev el 

kabul edilıniyeceğinden . 
bulunanların 930 

hiç bir ma
alacak idclia

i\fartından senesı 

bulundukları U ört Yoldaki kıtıuıtın hapanatı ihtiyacı olup kapalı zarfla alınac,ağı ilıin olunan ar· 
hiıııJP.:ır- ib.le giınünde talıp zuhur ctmedığınden ihale i 3 • it.inci c~rin • 929 tari· 
dit c .ııoı.t }5 te Dörtyoldıı satın alms komisyonunda )apılmak uzre )irnıi gün tem· JlleIDU runa 
5 
~ ...... Niplerin Dörtyoldaki mP.zkfır komİ~)ona muracaatları. 

maha]in en büyük ınal
miiracaat etn1eleri ilan olunur. 

2() &det b6yiik arka tez\teresile 786 adet büyük bohiıı kapalı zarfla miinaknsavn 
't 

1
. lonmu~tur. 14-11-'129 perşt'nhe günü saat on bl"Şle ılıalesi icra rdi1Pcı:4.tır. 

\': ıpterin her gün nuınıın,..sini görmek fü.re nıuııal.ns.ı)a iştirııL: edecl'klerindc· o gtin 
et --l~da metlı.up ve tcminatlarıoı Ankarada merkez eııtıu sima komisyouuna te\di 

llı.ehırt 

Ç İllkın~aki kıtaatın ihtiyacı olan kuru ot kapalı z•rfla m!ınnkıı•ııyn ı.onulnıuştur. 
uJ lıalcıı 11 . iklnci teşrin • 929 ptıınrtesi ıtunü "a:ı• 15 te An ~rradn Fırh "atın 
\' .trıa kolllisyonunda yapılacaktır. Tslıplerin ~artnamesıni komi ) ouumuzda görmeleri 

~ luıkaradaki mezkür komisyouıı muracaatları. 
t\. apaa zarfa t1lım:ıcağı ilin olunan Sıırtıaki kıtaatm ilıuyacı o l:ın odun ve ekmek 
~29 )er!i::ı flat pahalı glSrüldüCründen Sıırtta\i a keri satın alm ko 11 ;onunca 21-10-
1\ larıhırıde puarlılıda aatın a ıoacakttr. Taliplerm Sıırt Ki wr.JcQr k mıb)ODa mu· 

C&atlan. 
~ .•................................. ~~··········· 
Uçüncü ko ordu eatınalma koınisYouu dar ı 

j • 

~~ ............. ~ ....... ~ ............. ~~~~~·~····· .......... ~~~ ... · 
M:1.c..ı.. .. 
<ıt::::I.' ısını 
~ kilo kuru soğan 

3 
6841.> • ıspanaı.. 
~ • pırasa 
~ • lahıına 
~ • patntee 

\~!<.tut ihtiyacı için bı.-rveçhi bnla 5 nl"m !ebze kap. lı wrf ıı"ıılile mllna~un}a 
~ Uftllr. lhılle i 5 Teşrınisani 929 m g nü saat 15 le ynpılııen tır • 1 ıılıpler ı 
ia:i}~•iııi komi }Onu.ı uıdan almaları ve şart awede )azılı o!a. şe .. ıld ki tw ıı:ı· · 
}l" 1'0 111.i yonumuzda hazır bulunu ınrı ilan oıumır. 
'\. olotıı11& kararglhı dahilinde 12 adet knrulscıı.k ve 30 adrt ııoh'lnıu boruları bina 
~ ~İchıe çıkarı1 111ak şartile kurulma'3J ve 4 adet çini sobanında tn'llirı patarlıı 
~~cJaphrıle.ca'ktır. Pnzarlığın ihnle~i 24·10·929 per~ .. nbo günli s:ı:ı~ }6 dn )ııpıln· 
li' 

1
• ~}Jtepin vakti me7. ürda komı vonumo7rla h:?7.ır l ul lımuıl:ırı ıl ıı ı 1 ınu. 

·~ "'-t içSa ~700 "ilo mangal meşe "ömürü 21.10.929 tarılıim.' uıı.ı a<lıf palıHt ·si 
ııııar~ ... t 16 da pa1.arlıkla mubayaa edileceğinden ta ıp!erin \aktı muııneııde KO· J fil("< ~ bulunmaları. . . .. . 

f.lrt .~tı için 14500 kilo mangal meşe klimüril 21-10.929 tımlıınc mıı sdıf pa· 
~l>Jtı.ia t"' ltiaü M&t 14 te pazarlıkla mubayaa edıleceğiuden taliplerin ~ııkti muayyende 
V ıt~·. hatır ve pıı1arlı~a iştirak etnıeifri. 
l\ tc:l~t içtrı 2000 kilo piriııç 21-10-929 pnın.rte~i günü !'O&l 15 te pımırlıkla mulıayııa 
~tlıta 1~~~nden taliplerin teminatlarile \&kti nıuayyende komİS)oııtla bulunar. k p:ı· 
V ıı.. . ak. ctmelerı. . 
l\ a,

1
1 ihtiyacı için 15000 kilo pirinç kapalı ıı:arf ueulile mub:ı}an edilecc*'tir. Ihalcsı 

Yoııllllıu!.d929 pnzar ~ünU saııt on beşte icra t'dılecPktır. Tıılıpleriıı ":ırtname ini ı,omİ3-
llıuııı1 b Q alnı !arı ıe §llJlnl.Ulrndc )&Zil. elan eehıldekı t mrnııtlarıle komı-yoı:;u. 
A lc{ch~r bulunmaları illin olunur. 
~ be ırde bulunan kıtaat ihtiyacı için 5000 kilo sade yağı kapalı 1.arf u ulile mu-
~e iııl~ ed!lecektir. ihale i 2~~0·929 snat onheşte icra • tlilecektir. Taliplerin şartll'l· 
k~chird 0ınıs}ouumuzda ırört'hılırler. ' ş;ı.rtnaınede ).:ııılı olanoekildcki te ıı.irıatlıırılc 

ek.ı &atınalma k.omıS) onunda r Lı 111111 al:ırı ui1n olunur. 

•!• ~~· ••• 
f 0 lordu için 6708 çeki odun · 

. 22 • ırka • 3324 • ." " .. 
lıp hııı lO • 929 tarihine rotis:ıdıf Sah gıınu eaat 16 ela kapalı u.rfla gali fiyatla ta· 
~ita~ odun pazarlık surt:tile mı~ba)Bll ~dıleccktir taliplerin yevmü mczkfüıla p:ı.· 
t\.. ıı._1 .b8"!t etmek üzere teminntlıırıle koınısyonda 1ııııır bıılıınmnları. 

Itı 
1 

1• hyacı ıçin 4000(ı kilo pirinç k pa•ı zarf usulilc ıuunakıısına konmu tur. 
1-onıİ& a csı 3.U.929 pn:r.ıır güniı BBnt ]4 te icra ~rlilccektir. 'Jeliplerin ~artnııır.esini 
tııınıu:donumu7.da gormcleri ve şartıııınıede pıılı olan §ek.ildeki tcmınlltlariıe koınisyo
}' r~ haıır bulunmahrı illin olunur. 

)a k nıiaki kıtaat ihtıyacı için 6500 kilo sade ~ı kapalı ~rf usulile münalu\sa
~ek Ve ~n.ınuştur. li ille ı 2 • Ttşrıni sani • 929 da ır. Ta!ıplerın tarınemesini gor-
0lıııı11 ~tırak etmek urre TraLzondaki satın alma komısyonuna muracaatlıın ilan l r. 

aıso kilo gaıa )evm ihale<.te verilen fiyatlar gali g?r~ldu~ü'.ıden tck.ııır Lir ay 
ıılı:na koın· rniiddetle munakıısaya konmuştur. 504 lira te nımatlarıyle Sn astaki ntın 
C iber 1 

yonuna muracaatları ilan olunur, 
1

11 
.'h~skeriye icin 18 kalem evrak tııL ettirilecektir, pazarlığın icrası 22-10-929 

lt!lnıia; ıne lDÜ!adif pauırıesi gı.inü saat 14te )apılacaktır. Taliplerin fartnamesini 
"oııi.lr?ı onu zcıa görmeleri \O şartnamede yuzılı olan r.eluldeki te ıninatlarrile komiır 

Uzda h b 1 . " ~ azır u unına arı ılım olunur. . ~~~····~~····· ..................... ~-····---······ i B~r kö\ ünde barut fabrikalarında imiiltl hnrbi~re i 
~· lsalnıalma komisyonundan: J 

.A akerı F •~•••• •• • ••••• • • ....__••••••••• • •' '• •• 
ınu . abrıknlar Umum ınüdtirluğunde mlınhal buluııau 120 lira ücretli hukuk 

bııkuı. :vır mua,inlı~ıne müdiriyctte her gün mustcmirren ifap ,aıifc etnıek üzre t!! lashib:unlarındıı.n talip olanların Umum müdurliık zat i=leri mOdürlüğüne nsailonı 
l\, ~Palı ,~rfüıacaat eylem~leri • . . • 

ıçın tek. a mubay a e:hleceğı akdeınce ılan olunan 111 metre mikibı kereste 
C l'lU &aıit 

1 
lıf edilen fıat g ı gtirillmekle mezkOrülmıkdar kereste 21·10·929:-ı>azarteıi 

la.b,: rn•ıkQ4 te pazarlıkla m bayaa edilecektir. İtaya t&:ıp olanların temiııat1arile be -
• r gun ve ı:ıatta komisyona müracaatları. 1 

Eı saği!!nı 

~~·~··~ ~.............. .......... ............ ~ ............... . 
J ~1e.{fıtilıi aekeriye satınalnıa l"omısyonun<laa i 
~~·~· ...... ··~···~ ..... ~.--.~····· ..... -...~···············~ 

-00 Ade : Llta 
13Q • : Kııdron 
78 • : D.rcı1. 

8 • : ~ vel•k 
12 • : t .a ılı ı çam tııhuısı 
40 pa ( ı : l nıl idtlık 

100 nd t : t1.a!ı rı Laş Lata 
lü • : Pu alık 
22 • : Çmıl. im ir 
10 • : Çıralı hatıl 

4,;aı ~.k : Dv melık l 
:.2 • : Ba (.hlık Çivi 
1 • : Pen ı .k J 
l • : 1 .. kclclıl.. 

100 ~·u,al: Çiınen•o 
50kııııtar: Kiıeç 

lvO A !et : Cul ni .. li ·~ olu.lu 
H okka : ~ııwi 
8 tahta : N=O 8 c.;inko 
2 okka : Has kalay 

16 adı;t : Gahanizlı dw saç 
:::::: 100 m tre: Ilir parm k Jewir boru 
:;· 10 adet dirbek 

\ ~ 10 • deve hoınu 
~ 10 • üç ağızlı 
;; 10 • • biltr".tlk 
g. : !\-0 10 terkos musluğu 

2 c : B r p:ıımıı.k kontrol musluğu 
Bir şertnamede 

Hc.lıcıorıln li· i için b:ıl"ıfo cins e mikdar!ıı.rı muharrer 28 kalem inşant tamir· 
)C m ,,• .. ı ~ yıl da ~ ldığı wçh·. iki şartnamede olaraı. aleni ınünaka~a surt'tİ 
satın a'ırı lBkt.r. l ıl lı• ı 2b·l0 92' C 1111 r ı;sı gliu• ı;ııat 14,30 dn lhrbıye Mektebi 
ye111ekl lel\!rı Unündch nıüıınlcs~a ınalıal:iude ıcra 1-alıııacakt.ı. l'alıpledu §8.rtnamelen 
için kQnıuıyorııı muracııatlılrı \C i~tirol: ;!tin de münakasa mahallinde hazır bulunulması 
il n ohını•r. 

A 
skeıi mektepler içio 30000 kilo Çalı ı.uru Fa ul}a kapalı zarf auretile satın alı· 
nacaktır. halesi 4 • 11 • 929 Pazartesi gü u saat 14 de Harbive mektebindeki 

müı nkıısa nıa ellinde ierıı kılınacaktır· Ta iplı rin §artnıunc ve bir şişe ıçindeld nu-
~ıl'.ne i ıçin o:·ııisyoııu me kfirn muracnaıları iştırok için.de fartnnırıesi -y~çhile hatır
uıyacakları t klıt mektup arma ,ı;aau muayyrn ı;ı..c k.ad:ır ılmaber mukı:bilinde komis

:rou ı mı,zkur riyy e•ine \ermeleri i!Cın olunur. A ak~ .. , ın. ktcpler iı;in 30000 kilo Nohut kapalı ıarf suretile satın alınacaktır. lha· 
le ı ;26 • 10: 929 Cumnrte!i gilnü '!Stil 14 de Harbiye mektebi yemekhaneletı 

ouundel,ı m l'al\ı ı ıahsu ıınoa icra kılınac. ktır. 1 ııliplnin şartnanıc 'e numunesi için 
vmıs~nu nıura~aıları ~e ıştirrk ıçin<le hımrlu)&caklan teklif mektubunu ılmaber 

muk .imde koınıs)Ou nyusetine eaatı mus~yenesıııe ' dar vermeleri ilAn olunur. E <"zncı nıl'kıcbı ıçin 200 Çeki Odun aleııı ırıı n kasa euretile satın alıntıcııktır. İha· 

1 
1j~1 ~ • .11 • 929 f.umoncsi giinü saat H lıe 1'arbiye m~ktebindeki müııakasa 

mıı 11 
1 
ın ° ıcrha kılınacakı ır· Tal iplerin şart•ıııınesile ıştirak. içın komisyonumuı.a mıı· 

r:~at ıırı e azır lnılunulnıu !lıin olunur. 
Ü 1~ '.Taburu için 500 Çeı.. odun aleni miı1111.koaa ınretile aatın ahnacaktrr. İha· 

lt!:• 2 •• l l · 929 Cumartesi f!:ilnü eaat 14 de Hsrbiye mektebindeki münakua 
mahalllınde ıctıı kılb acııktıı. Tnliploriıı şartıııınıeeile ııtırak irin ~omis)onumuza mu· 
racııa rı ve ta ır ulun~nı:ı 1 ililn olunur. 

A !!•. 11 M lr.ı plcr ıı.ın • 5000 il ilo sıru mali Kuru F eulya kapalı ı.arf ıure!ile eatın 
ıılı~~r11\\tır. lhalesı 4 : 11 ~ 929 fpazartcsi günü suaf 14.30 da Haı;bıyc l\.t~kt 

bındc ı ı..ıımı\,asa ınahallıııde ıcra kılınacak 1 r. 'faliplerın prtnıı.me ve bır ~ı,.e ıçınde 
ıu 1 unıırneiı ıçin komi )OD ınezkQra mura .. aatl rı v İ§ll ak iç nde §llrtname i \eçhıl 
hazırla)aCAklur. teklıf mf'htuplannı eaııu mua,"-ien ııoe kadar ılfD'-ber mukııbilınde 

komb)Oll wezk r ri)a etine \erm lcrı ilila ol.ınux. 

a ı 
o a a 

7 

aı· 

müdürlüğünden 
Müzayedeye vazolunan emlak 

1 - Yeni köyde kiin pazar kayığı ve iskele ve ka) ıkbane 
arsası 

2- Tarabyada pazar kayıtı iskele mahalli 
3- lstinye pazar kayığı iskele mahalli 
4- Galata Yolcu zade lskender c ddcsi 1 numaralı garaj 
5- Çelebi oğlu Alaettin kuşçular arkaııAda 48-49-93 aumaral 

maklup dükkanın 1-2 hissesi 
6- Uzun çarşı yavaşça şahın mektep sokak 18 numaralı hane 
7- Monla gürani T opkapı dergah tahtında 4 adet dökkan 
8- Beyazıt Emin bey mahallesinde 11 numaralı dibekli mektep 

mahalli 
9- Mamut paşa Hacı köçek büyük çorapcı han odabaşılık ve 

kahvecilik 
1 O- Kuzguncukta Çarşı caddeıinde 111-27 aumarah maa ana 

dükkan 
11- Osküdarda Rum Mehmet paşa Çeşme caddeıiabe 3-1 No. 

dükkan. 
Müddeti müzayede: 10 Teşrinievvel 929 dan 30 TeırinieVTel929 

Çarıamba güü snaat on dörde kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden miizayedeye vuolun· 

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçutuna 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek mGıaye
deye iştirak etmek üı.ere latanl>ul evkaf müdürlüğünde Yakıf akarlar 
mlidürlüğfine müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malümd almak isteyenler bu mtıd
det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
görebilirler. 

Oı:nıan Arazi müdiriyetiııden: 
Paşa bahçesinde tepe köyünde vaki bir buçuk dönüm bahçe üç ıene 

müddetle icara verilecektir. Müzayedesi teşrini silninin altıncı çarpD
ba günü saat onbeşc kadardır. Talip olanların lstanbul Evkaf müdiri· 
yetinde Orman ve Arazi i.daresine müracdat etmeleri. 

2 
4 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
s 

u ithalat güm-
.. ğü müdürlüğünden: 

Kilo 
1 

Gıram Cinsi eşya 
200 Kolonya 
170 Kokulu podra 

16 200 işlemeli pamuk şerit 
28 935 Seleluit dütme 
24 900 Oda telefonu ve teferruab 
32 450 İnce ipek mensucat 

6 750 ince ipek mensucat 
7 O Sun'i ipek mensucat 

11 600 Pamuk koltuk altı 
5 950 Pamuk örme fanile 

39 O Podra ve şampuvan 
O 185 , Mikraskop ve pirinç makine abamı 
3 O Meşin tütün çantası 
9 100 Vidala deri 

, Bala~a muharrer 13 kalem eşya 19-10-929 tarihinden itibaren 
ıstanbul ıthalat gümrüğü sabş ambarında bilmüzayede satılacatı ilan 
olunur. 

(ren ere Katranı Hakkı Ekrem 
-= .-.rrr.::. 

--~~~~~~~~~ .................... .._,~-~. ·~ .. 
• ~a:. •. mn.~~.nn'WliM'iM~-lffi\~iinnm.-~~-m•~~~~~~-.~~~~-~--····li,b 
~~ BCVOK ~ı 
~~ Tayare piyangosu .:\ 
~f~~ VEDi.NCi TERTiP ~I~ 
I~ : : 
ı~· 4 OncO keşide 11 Teşrini sanldedlr. · 

i~ BCVCK ı·KRAMIVE:' ~: ~i. 
~~~ 45,000 LiRADIR 

~ 
:~ 
f'ii~ 
!~ 

1 . 

Ayrıca: 

20.000 
1s.ooo 
12.000 
1 O.OOOlirahk ikramiyeler""' 
1 o.ooo liralık miikafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

40,000 

20,000 

15,000 

12,000 

10,000 

numara k zanacaktır. 

lira isabet eden "58960,, numar h bilet ı.tanbul, Edirne, 
Ceb~libereket, Gebzed~ ıablmıthr. 
lira ıaabet eden "16597" Oi.lmarah bilet Iatanbul, Buraada 
satılmıştır. 

Ura isabet eden "30494,, numaralı bilet lltaabul, Sinop, 
İzmtr, Bahkeıir, Samıuoda sablmıtbr. 
lira iıabet edeu "19935,, numaralı bilet Bera-ama, btaabu!, 
Çıldır, Kaş da satılmıtbr. 
lira iıabet eden "4438,, numaralı bilet lataııbul, Samıun
da ı tılmışbr. 
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Noryeçyanın halis IJlorina bahğı 
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> 

Gayet: t:az• olarak gelmiŞt:ir. kiloluk şişe 100 yarım kiloluk şişe kuruştur. Hasan ecza deposu t:opt:ancııara t:enzilat: 
~~~~~~~~~~~-;-~--'-~~~~~~~~~~~~~~~-

ll ____ o_m:ııe ___ e_r ___ ar_ı ı_k ___ i _a_n_ı ıı:ıııaa_r __ ı __ --.:l 1 ~~X,~~ ~~in~e~ h i 
Kiralık ev 

Anadolu lcavağmd" Macar caddesinde N. 77. kagir üç odası ve 
800 arşın bahçesi v.ırdır. Senelik kirası 60 liradır. Müzayede 7 Teşrini- 1 

seni 929 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta 
yapılacaktır. (1002) 

Satılık çerçeveler 
Bayazıtıe mülga maliye nezareti bahçesind~ki garaj~a 7 parça 

çerçeve satılıktır. Tahmin edilen bedeli 105 lıradır. Muzayede 6 
Teşrinsani 929 Çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapıla· 
caktır, (1000) 

Kiralık ev 
r...üçükpazarda kerestecilerde deniz kenarinda iki kı1t1ı altı odalı 

eski gümrük binası kiraya verilecektir ... S:nelik kirası 600 liradır; mü-
7.ayede 6 Teşrinisani 929 Çarşamba gunu saat 14 te defterdarlıkta 
yapılacaktır. (997) 

Kiralık ahır, Samanlık ve odalar 
Samanlık ve odalar, Beykozda su deposu civarında yer oda

larıyle ahır ve samanlık kiraya verilecektir. Sendik kirası 102 lira 
müzayede 6 Teşrinsani 929 Çarşamba günü saat 14 te defterdar-
lıkta yapılacaktır. (994) 

Kiralık diikkan 
Uzun çarşıbaşında Saman viranı sani mahallesinde No. 106, 

303 senelik tahmin edilen bedeli 48 liradır. Müzayede 7 Teşrin
saııi 929 Perşembe günü saat 14 te defterddrlıkta yapılacaktır. (989) 

Kiralık arazi ve bina 
Ayasağada kebir mandıra dahilinde 5 dönüm arazi ve e~ki karakol· 

hane binası 3 aenemüddetle kiraya verilecektir. Senelik muha:ıımen 
bedeli 60 lira, müzayecle 6 Teşrinisani 929 Çarşamba günü saı:.t 14 te 
defterdarlıkta yapılacaktır. (991) 

Satılık otomobil 
Harbiye mektebinde mevcut (POH) markalı b'.n~k ~tomobili'. t~h

min edilen bedeli 120 liradır. Müzayede 6 Teşrınısanı 929 larıhıne 
müsadif Çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (961) 

Kiralık tarla 
Fenerbahçede Zühtüpaşa mahallesinde şehremini sabıkı Emin 

beyin işgal eylediii arazi yanında 30 dönüm tarla 3 sene müd
detle kiraya verilecektir. Senelik muhammen kirası 60 liradır. 
Müzayede 7 Taşrinıani 929 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (977) 

Kiralık bahçe 
Beykozda Tokat mevkiinde Tokat değirmen bahçesi namile maruftur 

3 sene müddetle kiraya verilecektir. senelik kirası 70 liradır. Müzaye
de 3 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te defterdar-
lıkta yapılacaktır. (885) 

Kiralık ahır -Topkapı sarayı dahilinde Kadri bey çeşmesi ittisalinde, senelik 
kirası 35 liradır. Müzayede 3 Teşrinsani 929 tarihine müsadif Pa-
zar ıünü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (913) 

kiralık dukkan 
Topanede Feyziye mektebinin yanmamış kısmında No 402, sene

lik kirası 90 liradır. Müzayede 3 Teşrinisani 929 tarihine müs~dif Pa-
zar üünü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (955) 

Kiralık pilaj ve mesire 
Anadolu Kavağında sütlüce mesiresi ber mucibi keşifname 1371 

lira 10 kuruşluk inşaat vücude getirilmek ve hitami ıııukavelede 
mamur bir halde olarak bila bedel Hazineye iade olunmak şartile ve 
3 sene müddet ve senevi 50 lira bedelile müzayedeye çıkarılmıştır. 
Müzayede 23 teşrinievel 929 tarihine müsadif çarşamba günii 
saat 15 te Deherdarlıkta yapılacaktır. (1012) 

Satılık vapur 
Haliçte Ayakapı önünde demirli rüsumat muhafnza idaresine 

ait tulü 130 arzı 32 uınku 9 kadem ebadında ve 252 tonilato ce
ıametinde bulunan 1 N. lı vapur, muhammen bedeli 10,400 liradır. 
Müzayede pazarlık suretile 31 teş~inievel 929 perşembe günü saat 
15 te lstanbul Defterdarlığındakı ıhale komisyonunda yapı'acakttr. 

(772) 

Satılık taşlar 
Cubakluda Karnkolhane binasına a.it,tahminen 2160 çeki mıkta

rındaki Moloz taşlarıyle 10 metro mık ::p Yanma taşlar satılıktır. 
Tahmin edilen bedelill 7 liredır. Müzayede 7 Teşriıısani 929 tarihi
ne müsadif perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. 

(1018) 

Kiralık Bakkal diikkanı 
::ıultan ahmette Umumi Hapishanenin Bakkallığı keşif ve şartna

mesi dairesinde 56,424 kuruşluk yapı yapmak ve mukavele bitince 
kullanılabilecek halde Hazineye bırakılmak şartiyle ve senevi 120 
lira kira ve 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere müzayedeye çıka
rıl<rııştır. Müzayede 6 Teşrinisani 929 tarihine miis3dif çarşamba 
günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (898) 

Satılık ankaz 
Beylerbeyinde kısmen münhedim karakolhane ankazı satılıktır. 

tahmin edilen bedeli 366 lira 57 kuruştur. Müzayede 6 Teşrinisani 
929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapı· 
acitktır. (942) 

Kiralık Bostan 
K'ldıl:övünda Fener bahçede kadim 12 dönüm Bostan mahalli, se· 

nelik mui; .. mnıcn kirasl 40 liradır, müzayede pazarlık sureiiyle 14 Teş· 
rir.:1a:li 929 Perşc:nbe gihü saat 14 de defterdrdıkta yapılacaktır. 
(7C:ı 

Satılık İstimbot 
Ayakapıda gümrük kızak mahallinde No. 5, tahmin edilen be· 

deli 1500 lira, müzayede pazarlık suretiyle 31 Teşrinievel 929 per-
şembe günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (773) 

Satılık ev 
Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinin Köçe oğlu sokağında yeni 

24 No. lı 2 odalı ve müştemilatı saireli kagir ev satılıktır. Bedeli 4 
senede ve 4 müsavi taksitte verilmek şartile tahmin edilen kıymeti 
107 5 liradır. Müzayede 6 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Cumartesi 

günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacrktır. )1001) 

Satılık ev ve bahçe 
Feriköyünde Sakız ağacında Sakız ağacı sokağında 150 lik liste

ye dahil Polis müdürü Hasan Tahsine ait bir tarafı Sakız ağacı cad
desi ve bir tarafı eftiçe sokağı diğer tarafı Şevket paşa arsası ve ta
rafı rabii Girfor arsası ile mahdut N. 6 6, 18 l, Tahmin edilen be
del 1200 liradır. Müzayede pazarlık suretiyle 19 Teşrinisani 929 Salı 
günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (742) 

kiralık ev 
Beyoıtlunda Firuzağa ınahallesinin Beyoğlu caddesinde 33 No

sabık karakolhane binası, senelik kirası 300 liradır. Müzayede 3 
T eşrirısani 929 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te defterdar-
lıkta yapılacaktır. (968) 

kiralık dukkan 
Topan~de Topcular c2ddesinde mektep altında No 407, 417, se

nelik kirası 120 l iradır. Müzayede 3 Teşrinisani 929 tarihine müsadif 
Pazar günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (967) 

Satılık ankaz 
Eyipte Abdülvedut mahallesine ' polis karakolu arkasında baraka 

ankazı, muhamm ·n bedeli 60 lira müzayede pazarlık suretile 31 Teş· 
riııievvcl 929 Perşembe şünü saat 15te defterdarlıkta yapılacaktır.(420) 

Satılık ank:az 
Anadoluhisarında Küçüksu camii ittisalindeki 

kazı kaimcn satılacaktır. Muhammen bedeli 264 
Müzayede 23 Teşrinevel 929 tarihine müsadif 
saat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (941) 

Satılık motör 
Süleymaniyede askeri matbaada, muhammen 

müwycde pazarlık ;,ııı·etiyle 31 Teşrinevel 929 
saat 15 te defterdarlıkta. (339) 

kiralık bostan 

karakolhane an
lira 56 kuruşhır. 
Çarşamba günü 

bedeli 120 lira 
Perşembe günü 

1 

Silalıtarağa çiftliği müştemilatından ağa bucağında çayırdan müf
rez 80 döniimdür, senelik kirası 253 lir olup 3 sene müddetle kiraya 
verilecektir. Müzaycdeı pazarlık suretiyle 31 Teşrinievvel 929 Perşem- J 

be giinü 14 te defterdııkiıkta yapılacaktır. (710) 

I\.iralı k arazi 
Ba!mumcu arazisi dahilinde Büyük dere caddesinde Zincirli kuyu 

arazisinin sağ cihetinbe tahminen 5 dönümdür. içinde meyvalı ve mey- ı 
vasız ağaçları vardır. Senelik muhammen kirası 65 lira, müzayede 6 
Teşrinisani 929 Çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapıla· 
caktır. (995) 

kiralık ahır 
Üsküdarda Haoı Hesna hatun mahallesinde Paş"!.limanı cadde

sinde sakıt hanedan aBsından Mehmet Selim efendiye ait 
köşk müştem i latından tahtani bir gözlü ve zemini çimento döşe
meli 10 beygii- istiabına elveriş1i mutbah ahır olmak üzre kiraya 
verilecektir. Senelik muhammea kirası 96 lirac!ır. M<izayede 7 
T eşrinsani 929 Perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta yapıla-
caktır. (998) 

Kiralık tarla 
Ü~küdarda Uzunçayırda Haydarp~şa caddesinde 90 dönüm

dür. Senelik muhammen kirası 50 lira, müzayede 6 Teşrinsani 929 
Çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (992) 

Kiralık Bahçe ve tarla 
Cenderede Bnrgaz yolu üstünde Bergös kemeri yanında 8 dö

nüm sebze bahçesi ve 15 kile istiap eder. 3 parça tarla 3 sene müd
detle kiraya verilecektir. Senelik kir.ısı 50 lira, Müzayedeye 6 teş· 
rinisani929 Çarşamba günü saat 14te defterdarlıkta yapılacaktır. (993) 

Kiralık arazi 
Üsküdarda Bulgurlu kariyesinde Uzunçayırda 50 dönüm 3 pı

nar araziyi 3 sene müddetle kiraya verilecektir. Senellk kirası 60 
liradır. Müzayede 7 Teşrinsani 929 tarihine müsadif Perıembe 
günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (979) 

Kiralık Tuğla Harmanı 
Ayazağada Kebir Mandıra dahilinde S dönüm arazisi vardır. 

Senelik tahmin edilen kira 140 lira, müzayede 7 teşrinisani 929 
Perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır.(990) 

Satılık otoınobil ve teferruatı 
F eriköyünde (Berliyen) garajında mevcut 6 kişilik Berliye mar· 

kalı otomobil teferruatile beraber satılıktır. Muhammen bedeli 
2000 liradır. Müzayede 7 Teşrinsani 929 tarihine müsadif Perşem· 
be günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır.(950) 

Maarif vekaletinden 
1035 numaralı kanunun birinci maddesi ve buna müteferri talimat· 

namenin maddei muvakkate~i mucibince 1-1-1930 tarihinde lstanbul 
Güzel san'atlaa akademisinde miınarlık ruhsatname imtihanı yapıla· 
caklır. Ona göre imtihan vermesi lazımgelenlerin vesikalarile birlikte 
'.~5 · :.~l.'·ı~ ı :v·ı.;İ 929 t.: rihi :ıe b:d._.a Vek2!cte müracııatiarı ilan olunur. 

Hilaliahmer san' at evi eş 
ya piyankosunun keşides 
15 teşrinisani 929 tarihine 
tehir edilmştir. 

• KAPPEL 
Dünyanın en 

Mükemmel Yazı I 

j makinesi ~ 

Hususile FRANSIZ hüktlmetiuln dahi takdir ve tercih ettiği makiııt 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur v. tak.ıııe • dahi nrlllr 

Türkiye Umumi acent:esl: 
Y . .Şünork an: htanbul; Sadıki e Han 30 • 33 Tel. Ist. No2256 

lstanbul yatı mektepleri mübayaa komisyonu reisliğinden: . 
. Orta kuyde G~zi paşa Balmumcuda Doumlupınar, Yıldızda HakimiyeO 

mıllıye yatı mekteplerinin 930 senesi mayısının sonuna kadar ihtiyaçlı[' 
olup 12? 26 Ağustos 929 tarihinde ihale edilemeyen ekmek tekrar kap"'1 

zarf usuhyle mii!ıaknrrya konu!muştur. 24·10·9~9 per~~.mbe günü ~aat 16 ~ 
or.tıı koyde Gazı pc , a kız ~ehır yalt mekteplerınde muteşekkıl mübayaa J.'.O' 
mısyonunrla ilnlesi yapılacaktır. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - ~--'' 

+Oı+o++Oı++ot~+++oı+++oı++++•66~H 
Satılık Fanile Makinası 

Ingiliz fabrikası mamulatından az müstamel bir fanile maki· 
nesi satılıktır. Talip olanların atidideki adrese müracaat etmeleri. 
ıO-ıOoff+ Taksim Zanbak sokak 3 No. Hane ++ff~ 

KIŞ ve SOBA 
Mektepler, oteller, bankalar 
ve büyUk daireler ve ha.nelerdeoduo 

ve kömür yakmak için en mükemmel en ucuz ve en 
iktisadi sobadır. 
RA K omarka1ı saksunya hali• cini sobası rahatı· 

nızı temın eder. 
Her iki markaların Tı!rkiye dipoziteri: 

OHANNES PAPAZYAN 
Istanbul Yeni postahane caddesinde No 20 
Kok, antrnsit ve her nevi soba, boru aksamı tedarik • 

ve verine vaz'ı işleri taahhüt eder. 
Tediyatta teshilat ~ 

BRADFORD 

. -'· .. ~ -~· . - . 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Müzeyyen, Ayşe hanımlarla Talip efendi vasisi Hacı Aluaet F,,,, 
beyin 11326 ikraz numaralı deyin senedi mucibince Emniyet Sandr 
gından istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına metıhıı' 
bulunan Tarabyada ve cadddıinde eski 202 ve yeai 194 numaralı ti' 
105 arşın arsa üzerine mebni abşap üç kattan ibaret döat oda, iki sallı 
bir mutfak, 60 arşın bahçe ve müştemilatı saireyi havi maa dükkil' 
bir henenin tamamı vades! hitamında borcun verilmemesinden dolaf 
satılığa çıkarılarak 600 lira bedel ile müşterisi namına kat'i kar~ 
çekilmiş iken bu kere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkaaalc ııı~· 
zayede bedelini 660 liraya ibloğ eylemi9 olması cihetild mezkur ııı~ 
dükkan hanenin 23-10·292 tarihine müıadif önümüzdeki çarşaıııır
günü tekrar son müzayedesrnin icrası ve muamelesinin ikmali mulol"' 
rer bulunduğundan talip olanlarin mezkur günde nihayet saat onbef' 
kadar Sandık idnreainde hazır bulunmaları lüı:u111u ilan olonur. 
~~~~~~~~~~~~~~-;----::--~~--:-~-" 

Emnıyet Sandığı müdürlüğünden: 
Muıa Kazım efendiRin 17139 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 

1 
Emniyet Sandığından istikraz eylediği ~eblağ mukobilindeSandık ııı•~
na merhun bulunan Erenköynde Merdıvcn kariyeıind Çeşme sokağın 1 
eski37,yeai45No ve yüz arşın arsa üzerine mebni ahşap ikikattan ib'~e 
bir taşlık, dört oda, ve ayrıca yüz arşın arsad bir mutfak, bir ahır. bı~ 
dönüm üç evlik iki yüz arşın b~hçeyi havi bir hanenin ta111amı vad0~ hitamında borcum verilmemesı hasebile müzayedeye çıkarılnrak. 5 c 
lira bene\ mukabilinde meıterisi üzerinde olup 23· 10-929 tarı hın 

11 .. .. k t'• k k'I . d l' !anlatı müsadif çarşamba gunu a ı ararı çe ı eceğın en ta ıp o 1 
yevmı rnezkurda saat beşe kadar Sandık Satış ümirliğine ıııiiracBıt 
eylemeleri ilan olunur. ---

Türk Gayri Mübadiller cemiyetinden: 
Türk iayri mübadillerden emval ve emliiklerine kiymet takdir ::!:. 

mek üzre •imdiye kadar Beyoğhında imam sokağında 20 . numerolıı bl .. 
deki Takdiri Kiynıel komisyonuna müracaat etmemi' olan zevııtın 
an evvel müracaatları menfaatleri icabından oldutu il8n olurur. .. ..... •"' 

ııııını••••••••• .......................................................................................... t 
Mes'ui M.ıdur Esııt ~ 11 u 


