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Mübadelede . Mlsaflrlerımız dün şehrDmnze vecıa ettnoera 

lngUiz Filosu ve Amiral Frederick Diyamando
Field cenapları dün hareket ettiler. P0!0sT~y~re 
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i Türk bahriyesiyle tanışmak, iki donanma arasındaki; Muhtelltm&badelekomiıyonu ,... 
~ d ti "' t d•t t k b. . . t• e aan heyeti mOrahbaaareiıi M. dlya-
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j Mecııs ıreısnmız 

Kazım Paşa Hz. dan 
Ankaraya gitti. 
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' ' :c • t M.Dlyamandopuloıun Atlnaya laa-
\ reketlnln Hbebl HGkQmetlnden aldıf"ı. 

blrtelgraftır. Enelld ak.tam bumGı
tacel telgrafı alan M. Diyamando-
-pulo dGn ıabah tayyare ile Atlna
ya rftmek mecburiyetinde kalmıttır• 

M. Dlyamandopulonun Yunaa 
hilk6metl tarafından tehdit edileutl 
ı~ylenilmekte.&ir. Yeni Yunan bq 
murahbaıınıa kim olacaj'ı henlı 
belli deaildlr. 

Dlpr taraftan yeni Yunan Mil· 
rlnla Ankuay ıelince dotrudaa dol· 
ruya hGkQmetlmide temu eclecıell 

bakkmda pyıalu da el'an dev .. 
etmektedir. 

Tevfik Kimil Bey 
Direr taraftaa TGrk heyeti .a

raı.Jaua nim Tevfik K&mil Beyla 
de ADkaraya hareket pil tekanilr 
etmittir. Bu karara nauran Tnfik 
Kimli Bey bu ayın 27 ılnde Aaka
raya ,ıdeceldlr. 

AMiRAL FIELD CENAPLAR! ABİDEYE ÇELENK KOY ~F.N 

Komi•yon mtlsakerab balduada 
hariciye Yeklletlne izahat vuee.ı& 
Ye B. M. mecUainfn kOpt reımlade 
lauır buluaduktan ıonra tekrar ... 
Juimbe .wdet eyByecektlr. 

Amiral Cenap· 
lor~ dun cllrıı-

huriyet abidesi· 
ne çelenk vaz 

etti. 
b Oolcuz ründenberi Umammızda 

ulunan lngilterenin Bahriıefit filu
•u dün merasimle limanımızı terk
ttnıiştir, 

lil ~nıiral cenapları ile filo ıon 
ft..n.hu şöyle geçirmişlerdir: 

ideye çelenk vaz'ı 
lıt .\mira} cenapları havanm fena
Aıı; Yiizünden abideye çelenk vaı'ını 
lttd~tradnn avdet!erine terketmiş
C 1

• Bu itibarla dün Taksimdeki 
Çt~'lıhuı-i} et Abidesine c.eraıinıle 

tnk konulmuştur. 

'f akS~bahleyln on bire ç~yrek kala 
tt •:nı meydanına bir İngiliz müf. 

ltıı l . ı - . t• d du ge mıı ıe am vazıye ın e 
rnıuştur, 

D Bu lllüfreze ile beraber Amiral-
rottniıi • d b l >"ordu. nın bando takımı a u unu-

trıoh~ •nt ••at 11 de Amiral bir oto
llad •llle Takıime gelmiştir. Bu eı
trı a hando Türk ve İngiliz milli 
llı~r~Iarıru çalmıtbr. Martın bita
otort a Anıtral cenııplan evvelce bir 
"'l':obıue ~etlrilmit olan bilyük Ve 

ilet e!tar çelenri geçenlerde ema
Çılt Çe l.lhzar edilen bir merdivene 
e~ •.rak Cumhuriyet abideıine vaı· 
'«lltftlr. 

tın~u •ırada Amiral cenaplan ln
lurı-ce olarak luıa bir hitabede bu

... u, Ve teh'tJ ' b eyltnıittlr. ı erın abraıını yad-
Bıında 

()ta1'lobı n •oara Amiral cenaplan 
d• dan 8:. aydet etmiı ve mOfreze G m...,tar. 

azetecilerle hasbihal 
Amiral tete .1 oenapfuı aaat 12 de ıa-

hıııu~1,:rl kabul ederek beyanatta 
l'tlt k Uftur. Gazett.cllerl 12ye çey
bı., lal ala Dolmabahçe nhbmındaa 
tGr ~a,. aluak w•mly• 16dlrmGt
lall; lraJ Cenaplan ıueteclleri-

e fu beyanatta bulunmuıtur. 
ııı,z'b lnan1s flloıunUD Ta..ld;ede 
buld ar oldutu wayet hir bOanü ka
ll•Qü ·~L~olayı hlıalyatı mlaaettara• 

-U&U •rlerlaa. :su2"'' , .... "' 

Bir karar 

323 lülerin sevki 
Nisana bırakddı 

Ankara, 20 - ıs teına ueld• 
ltlbaren ukerllte çaj'ınlu 323 te
vallO.tlG efradıa ukuUlderi ..._. 
tehir oluDmaktadır. Maamaft bu. 
lardao pek asının timdldea almma
muı baftf blr Uatlmal dahllbadecür. 

AMiRAL CENAPLAR! MERASiME GELENLERLE KONUŞuYORLAR lngiliz 
Gemilerin zabitanı ve bilumum ı a-öre ln""'llz Akdeniz filo ll 1033 50 ' .f . 1 k k •• •unun • 

taı eaın n ~ere er Anı hükumet manımızı ziyareti Loııdra ıefirimls ' • 
Ye gerek bılumum temas ve tesa- Ferit Beyin teıebbüıile olm tu 
d-f tt'kl · h t " d"kl · 8 uş r. ln.nllz liraıı boraada mOtemadl· u e ı erı eş. aı an ıor u erı u itibarla pek yakın bi tid •· 
aıı;ari nilvazişkirane ve aamimane- Türk _ fnfiliz doıtluk miı:kı a ak~ yen yükıelmektedir. DGn de 1027 
den dolayı teşekküratımı beyan tedlleceji Beyotlu mahafilinde aa. de açılan İn2flis llrua bir ara 7 
eylcrım. ylenmektedir. punt farkla 1034 e kadu çıkmıt •• 

Guek R~~cilmhu flL ge~kıe ·~~~~~~~~~~~~~~~a=kt~a:m~G:•:tQ~10:3:3~,~~d=e~~:p~a:n:•:ı~t:h~~ 
Heyeti vekile azaıile tanışmaktan r Tü ırk ocao 1n1 n b 1 r ziyafeti 
mütevellit hisaiyatı bahtiyarimi lz. 

har edeıim. Yeni Türk payitahhnı Jl4.aarılf ve a --'lı•rge vekı•ı .. çok güzel ve inkişafa çok müsteit l ~.., U ~ 
bulduğumu kaydedebilirsiniz. 

" Türk bahriyesinin zabltlerile l e if4 
tanışmak ve iki donanma arasında erı şere ı·ne 
vaktHe mevcut bulunmuş olan dos-

tluğu tecdit etmek bizi pek ziyade b • ~ • ıd • 
memnun etmiştir. İstanbuldan çok lT çarı, zırı'IQ etı• verı ı 
güzel hatıralarla aynlıyoruz. Müm- ".:I ".:I • 
kün oldutu kadar sık ıık geleceği
mizi ümit etmekteyiz. ,, 

Filonun hareketi 
Bu ıuretle Amiral Cenapları 

gazetecilere de beyanatta bulunduk
tan ıonra filonun hareketi zamanı 
yatlıııyordu. 

Saat 15,50 te fUonua bir klima 
hareket etti. 

fngiliz filosu Dolma bahçe önü
nde bulunan filomuz tuafından me
ra1tm mahsuıa ile ıelinılamıfb, 
Umanda en ıon Amiral cenuplan
nıa bu.uıi yatluıyla bir torpido 

kalmıt idi. 
Buda aaat 16,S • dotru filoya 

marmua açıklannda iltihak etmek 
Osere remi aıkerl ve mutat mera
aimle te~yt olunuak hareket etmi.: 
ıtır. 

Bu "retle 9 filndenberi mlııı· 
flrlmlz olan lnrflizlerin akdeniz fi. 
I011u llmaııımızı terkederek marma
raya aplmıttır. 

Filo niçin gelmiş 
Devaıu eden alyaal rivayetlere 

OCAKTA MAARiF VEKiLi CEMAL HOSNO BEY fsTIRAHAT EDERKEN 

TOrk ocatı tarafından dün Ma- plamıı ve orada bulunan zevat de 
rlf ve Adliye vekilleri fereflne bir bir mGddet 11Jrlftlktd aoara btl
çay ziyafeti verilmlttir. Ziyafette leye geçilmlt 99 mDtuldben reaim 
Cemal HüınQ bey Hazır buluıımutt aer,tıl ziyaret oluamutbr• Cemal 
Adliye vekili Mahmut Esat bey ra. Htı.nO bey oeaktaD aaat 6 da mG
hataıılığından dolayı itizar etmiı- fareket etmfttlr. Haber aldıtımua 
tir. Ce nal · t!ı 1ü bry saat bet• 1are maarif veldllmlsln P•'f•nbe 
te oaaiia aıel~·• Ooak erkioa kar• sQaG Aakaraya rttmHl •ukarrer•ır. 

\ 
KAzıM PAŞA HAZRETLERiNE ÇlÇU l'AKnfM mfıJa .. 

Bir mGddettea· 
beri f8hrlmlade ba• 
huwa BGyGk Mln.t 
meollıl reUI K&.a 
Pt. Hs. do. ......... 
mUdea laareket et
aiftir. 

Kl.am Pt- ffu.. 
retlerial Haydarpa
f& lataayonunda Ma
arif vekili Cemal 
HGanG beyle vali 
ve tebnmlıd Mulalt-
tln bey " .. hrf. 
mlade bulunu ••· 
b'ualarla bilumum 
ukerl erklaı ve 
tatin IAhiau um· 
um mlldOrO Behçet, 
Umu tlrketl mG
dGrll Hamdi beyler 
dlter inblıu ida
releri mlldOr ve 
erkinı , Belediye 
ve villyet umumi 
mecliılerl ualan 

K.A.zıM PAŞA HL TRENiN PENCEREU1D9 
GELENLERl SELAMLARKEN 

tetyi etmlttir. Trea bueket etme-- BOylk MlDet ••cll .. Dla 'sı tı 
den evnl Kizım Pt• Ha.ne ıebrimla aa 10 ,O. kaldıtından Kp ... 
namına bir mektepli ku tarafından Huretlerl Aakaraya vud .a., ~ 
bir buket takdim edllmifu bunun mu meolJı ltlerUe • -~ • -• ...... :w 
ilze~eGPet.!ı!° !::.: lataallah rene tu. 1 tqrlalıanlde m..U. na •3 ıtı 

_ 11.,.. n meealaine bathyacaktır. •ıF t 
fbel lltubala •;-;:. hareket elbadeD çıkaeak olu s.ıı•• 

Buadaa aoer aunu vardır. 
etmlftlr. 

Haydarpaşaya 20 1 Bir Yunan m..-.· 
gün sonra tram- rünün mW 

vay işliyecek 
Oakildar-Haydar paşa tramvay 

hatbnın Haydar ?•fadaki reçit 
yerine kadar gelditlni yumıtbk. 
iki ıriJnden beri tel germe ameliyeıi 
yapilır..aktachr. Bu kıtırı., Batlar 
b•tından Haydarpafa a-eçlt yerine 
kadar 4 kilonıetrodur. Arada fev
kalide bir mani çıkma&11a yannld 
Pazartesi günil bir tecrübe muvaf
fakıyetle neticelenlrae kllpt reaml 
,a.n ltararJaıhnlacakbr. 

Yeni 9ebekede allaaret 20 rtne 

lzmlr 19 - 0.ma ,W 8 lılt 
kaptanın yelkeaJUI FOtA •tt' lr: + 

bir Yuaaa mot&OaO. at.fi_ .... 

tıl• mııbr. iki tarafta cllat -' 
mOıademe etmlfl• " motaf llit
bktan aonra Mwıtafa lrapt.a ,... 
kenDalnl Foçaya J8t6Nbllmlfllr. 

kadar arabalu ltleyeoelsta • 
hatta ıonra 1900 metrodan u...t 
olu Dotancılar-Kaıacaabmat ...... 
1apılacaktır. .. 
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Alev yağmuru adlı "iirı · rip bir teklifi 

yazan ve I 

şr·-~ -enle mahküm0ldu 
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i Karardan sonra reisin matbuat j 
;; hürriyeti hakkında bir hitabesi ; 
E ~ 
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" Alev yağmW'U ., namı albnda belehl veçhije Fahri Kemal, Suat 
~ooyada 41Halka doğ"'n 1ıaı.eteaia- Tah•ID ve Rua Pulat beyler (5) 'er 
ie inU ar ede:ı bir fliri aynen nakl· ay bapH 30 z.ar Ura <!ezaya, Nail 
tttiği cJhetle müddei umumilikçe Bey 4 ay S pn bapııe mahküm ol-
d eyhlerine lkamei dava ol•nan dulu ve ceulan tecil edildi. 
Hareket gazete.ı sahibi Fahri Ke- Kararın tefhimini müteakip relı 
mal, Mes'ul müdürü Suat Tah•in, KudretuUah bey ıu •Özleri ıöyledi: 
• Halka dotru • me1'ul müdCWG "Efendlter; 
Rıza PuJ t v• ıUrin muharriri 
N il beylerin muhakemeleri dün 

çüncü ceza mııhkemellinde batar 
olunmuıtur. Dünk6 relıede maı· 

nunlardan Nall beyin istiçv•bı ya· 
pıldı. NaII bey, bu tliri üç aene 
evvel yazdığını ve maksatlı dere
~eylerin, müstebitlerin cı.llmeal ol
duğunu, Şeyh Salt lsyırnını anlat
nı k ia dia-inl, Şiirden baoka bir 
mana çılı;ermadığmı beyan etti. 

Bed,bu müddeiumumi Bilrhanet
t in B~y iddiasını serdederek her 
dlJrt manunuıı da ceza kanununun 
312 inci maddesine teflkan Halkı 
lu\nunlar demi itaate tahrik ve 
Jevletin ın htelif ıınıflannı kin ve 
ıdavetle tahrif cfirümleriyle tecıf· 
yelerlnl lıtedi. Avukat m(lderrta 
Cevdet Ferit bey mfidafaaaını yapb ve 
ınavzuubehı tllrdcn hiç bir mak· 
ıat beldenmedltlni etrafile izah 
aderak netice itibarile müvekkllle-
rinln raatını talep etti. 

He:te U hAklme bir mUdJet mü
:ıa er den aonra kar;anm t efhim et-

COmhurly~ mahkemcılain ver· 
diti hilkmü dinleylniı.. Bu karar 
gösteriyor ld biz, matbuat hürriye• 
tini suHatmal cttlifıılz kanaatinde .. 
ylz. Türk mllletlnln Ye onun k,a. 
nunlannın tekeffüfil alhnda bulunan 
bu bürri.fyet aid n aizinle beraber 
kimseııba keadi keyfine göre kul
lan ağa hakkı yoktur. 

Siı bu hakkı tecavOı: ettitlalı· 
den mahk m oldunuz..TOrk cDmhu
rlyetl matbuat hürriyetini ntandat
lann fikri hilrriyeti gibi bu m.-snle· 
ketin belli bııth yükaelme aeb•ple
rlnde birisi olarak tanımaktadır. 

Buna ve bu yol .. a aab1kanı1. ol
mamuına binaen cümhuriyet naah· 
kemeai ceıenıznı iafazun tecll etti. 

Umarım kf matbuat hOrriyyetini 
bundan b8ylc yalnıı türk mlll•tlaia 
büyOk menfaatleri için kullanar11nıı. 
Akal halde timdi tecil olunaa ee
zaomn, ikinci eürmOnilz için verile
cek ceza ile birlikte çekmenizin 
kanun lktiuaından olduğunu he-

ti buua neıı r n müddei umumlUğln trlatınm.,, 

Cumuhr·yet bay
ramı hazırlıkları L 

Cumhuriyetin ilanı ıeneyi dn· 
riye.f.-e sn01adlf olaa 29 tefl'lnlnel 
l:'Ü•Cl ve afqa10ı .. hriml:ıde yapıla .. 
cak tezahurat programını tea_J»lt et .. 
mek ü.ıre yarın emanette Muhid
d in yin riyaıeünde kolordu ve 
m kez kumasıdanhklarlyl Mı • 
arif, Poliı MüdQriyetlerinden ve 
vilb t murabhaılarından müntahap 
a:z~f ~ rdnn mürekkep bir komisyon 
toplanacaktır. 29 Teşrlnevvelde to
pl acak olan Himaye! etf al rozeti 
için ele huırlıklar denm etmekte
cilr. 

;şten el çektirilen hakim 
BeyoAlu ~ulh hukuk hakimle

rinden H mdl beye Adliye müfet-
tişlitlnee sBrUl~n Ubum Ur.erine 
işten el çeklirı!nalttir. Baıı şlküyet-
Je r ak nda tatikikat yapılmak
tadır. 

E mck yapıcılar 
cemiyeti 

Aıuı 4000 e ballt olan ekmek 
yapıcılar cf!'miyetinin yeni heyeti 
idare lntihabab peııcmbe ıünQ 
icra edllec ' lr. 

zabıta romanı: 19 

n 
c 

Yazan: S~OT 
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Detektifin viakl ile 1slıanm1f mendi
linden intişar cdco kokudan daha 
keskin detiJdi •• 

Arnd•n bir &aat ıeçtitl halde 
f ki•l de yerlerinden kımıldanın.adı· 
lar. Vakıt epeyce geçmı,ti. GOnr
teıdo bulundukları kHmında klm•c 
yoktu. 

Madam Anthony ihtiyatla batını 
kaldırdı, etrafına bakındı, aonra 
Smlth'e doğru eğildi; bu 11rada el 
çan NI dizi n kayıp yuaı\ı,ak bir 
giı r .. ltii He iki i•kemlealn aruına 
duştü. Det tif bod•mafra devaaı 
etti; 0 z.aı an kadın ellnt ust.lıkla 
Oetı;ktifin ceketiohı iç cebi~e ~tü
rdü. Bu e nada Smith de kolunu 
aşağı arlubp el çantasını aradı, 
buldu, açtı, içini arathrdı. K.aclnnn 
e li Detektifin cüzdanı He btrllkt• 
t ekr r göründü. Smith derhal el 
çantAsıın ı kapahp kolunu didoiıa 
üstüne getirdi: Mndam Aothony el• 
lerınl örtu&unün a lbna soktu; fÜ• 
•ertenin üstünde dur n çautayı aÜ• 

Maarif vekilinin 
dünkü teftişleri 
Şehrimizde bulunan Maarif H· 

kili Cemal HO.rlll 1'ey dflD de tef
tltlerln• devam atmlıtir. V•kll hey 
bir müddet maarif eııalallfhıde 

· metıul oJmuf, 10ara evkaf ann 
atlka ve aıkeri mOzelerlal d1aret 
etmlıttr. 

Gazi Hz. ve Amiral 
"Taymlı,, in Ankara muhabiri 

Jnıilb Amlralmln ılyaretiue dair bir 
çok tafsilat verdlktenaonra diyor ki: 

Gıi Hı. Pin ş•b•iyeti a111iralan 
Qzerlnde kuvvetli bir intlba bırık
nuıhr. 

Gazi Ha:ıretlerile amiral araaın
da 80 dakika devam eden mQllktta 
cereyan eden mükalemat r•tet doa. 
tane mahlyyntte bulunmuthir. Mü. 
l iUemat umumi zemiade cereyan 
etmiıtlr. 

Likln Gazi H:ı. TGrkiye eamba· 
riyetlnin Türkiyeyi ıarphlattırmak 
huıuıunda ne gibi ıa1Citk lat lktlham 
olundutuna iıaret etmif ve timdiye 
kadar bu vadide yapılan aaarıa 

Garbi A~rupa tarafn~daa anlaıılmaıı 
ve takdlr cdllmeıl IA.ıım •elcUthıi 
beyan eylemittir. 

Soora aynı fey tekerrllr etti. 
Madam Anthony cGzdanı tekrar 

Delektifln ~ebine koydu; bu müddet 
ıarfında Smlth de elini tekrar ka
dının el ç•ntaaına daldırdı. ç.ntade 
bu sefer hlr pasaport yerine Ud 
paNport v""dı. Detektif bunlana 
iklıini de aldı... Biraz •oııra l'enç 
kadın el çantn•ını, battaniyealnl alıp 
uzaklattı· Çok re~ın~ea Snstth de 
pYertedea indi. 

Kamıırasına flrlnce Ud paaapor
tu muayene etti. Tahmin ettıtt 1ılbi 
bunlal'dan biri kendi J> .. •portu ldl. 
Öteki de esrarenı-iı yolcuya •itti. 
Detektif kadıaıP pa1aportun11 d•
niz.e attı. Kendi kendine : 

_ Haydi bakalım. dedi. içimiz
den hanglmlı ter• yOzil New• Yorka 
dönüyor. 1ıörellm! 

Tam o ıırada kap1ye vunddu; 
kamarot Berenic:e'in yeni bir telfTSl• 
hnı rettrtyordus 

Zencirin ucunda fotograf tıar. 
Kôpye~ini çı.Jrartıyorımı. 1·0UayacQ11ı.m. 

Smlth f\J telgrafla cevap verdh 

1'elıiı: /~rafla minres derluıl su· 
rttinı LcHMirodaki adresime g6nderbıiz. 

4 

r'etl çtı, ıonra i ne Sıııith'• do· ı J!; ki alt~cıp 
Gcr.rL Iı _;ııt .<,...ı\: ı '' t n çl-ğru · 1•dı. 

1 (_v_ı_a_y_e_tt_e_) ( Defterdarluk) (Mahkemede) 

iki kaymakam Memurlar nasıl Reşadiye zırhlısı-
arasında terfi edecekler nın son taksiti 

Son ~ rnanlarda Dahlllye yekA
letlnce Tualuca ka)'J!lellamı bafka 
bir kazaya nakledilmlı ve onua ye
rine de batka ltir aat tayin edilıınittl• 
Tuıducaya taJin edllea 1eni liaylll•
kam ma>ıalli me111uriyetine 1ıltme· 
den eyveJ selefine bir telgrafla 
müracaat .,.ıemlt n kendiıi için 
bir ey kiralaaHını rica etmlıtlr. 

Eıkt lrJfıısaka• gider a1ak h•· 
lcfini memaun etmek içini aramıı, 
taremıt ve bir eY bularak kontra
tıaı da Japm19, hatta ev ıahiblne 

bir mlktar da kaparo vermlttlr. Fa· 
kat aradan lk.1 aya yakın bir ı:a
mnn geçtiti halde )'•ai kaymakam 
memıuly~tlne ıitıaensiıtir. Bunun 
üzerine ole.fi telif aluııt Ye uıu• 

müddet dilfüpdüktell ıonra btan• 
bul viliyetlne bir telraf çekip 
adr'Ji uaaliloa olma1an baleffal ıor· 
m•ı Ye mahalli .. cnuul1ethae l'lSP• 
derilııaeıiııi rica ~(ftlr. 

( _· _Emanette ) 
it aiye kumandanlığı 

itfaiye ve S.yriHfer muamela· 
tı bir •enedeQ ful• bir zamandan 
beri lhaan bey taranQdao idare 
edllmekte mütkllAtı mucip <>ld\lpn• 
dao ıehremaneti, lbaan beyi yeki· 
leten idare ettjti itfaiye müdOrUi~il
ne aıaleten tayia edlhniı vo ıeyrü• 
ıeferler merkezi bat meJQurlutuaa 
da mezbaha idareai 11abık muhaae
beçi•i ve eski 1Düf eltİf lerden Hayri 
beyi tayin etınittlr• 

Konıervatuvar bina8ı 
Tak•im meydanında bir koııaer· 

vatuvar ve tiyatro binası inıaıı 

lçha ıehrelQanetinin bir Atnaaıı 

ıermayedar a-urubu ile ın.Gıakerey• 
JlriftlA'i yazalmııtı. 

Bu binanın yer alb katında a•rl 
banyolar yapılacakb•. Bu banyolar 
tamamlle yeni al•teqı olac-"e aıcak 
ve aotuk luaımlan buluaaeaktır. 

Banyonun ıuyu denizden borularla 
ratlrlleeektir. 

Binanın diter iki kah tiyatro 
taloauaa, Oıt k•b da koaıtrvatu. 
vara ait bulunacaktır. Tiyatro, 1000 
aeylrci ahabilecektlr. 

Tiyatronun eaaalan. Dariilbedayl 
murakabe heyeti tuafıedan huır .. 
ı ..... tu. 

f standart kumpanya
sının talebi 

lıtandart ıaı kumpaayaaı pet
rol lnhiıar ldareaindeq y•rım mil· 
yon Ura alaoaldı oldut'lnu iddia 
etmektedir • Bu paranın muafiyet 
maıbatalannıa !.edeli oldutu eBy· 
lenlyor. 

latandart kumpanyaıınıa bu ta
lebi inhi•ar idaresi tarafından tet
kik edilmektedir • latandart kum
paayuınıD hHabıada• ıhndUlk bir 
teY anlaıılmamıtbr • 

vannda, eı1d bir evin kapıaı 3niln· 
de ihtiyar bir adam duruyordu. EY 
pek renlı değildi, fak•t ••ırlardan 
arta kaldığı anlatılıyordu. 

Kocaman bavula elinde, kum 

dlSkQlü 701 üzerinde yürüyeq Smith 

eaJd aaıiri•l tanıdı. El ele tubqtu• 
lan Detektifin üı:erine bakarken 
lhtiyann ılSıünde bir damla J&f 
parıldadı. 

Slr OUver bfras tth'iyen bir aealo: 

- Smlth. dedi. Şu •ırada ıelip 
lnailtereye arıu hil"met edeeetlnhd 
Qmit etmiyordum. Telrrafınızı alda .. 
tım ıaman, birlikte Hindiatanda r•· 
çlrdithalı.; i'Ünlert hatırladım, fcreff
ııiı:e içtim! 

Smltb ıBze batlıyacaldı. Fakat 

Slr Oliver lalrırdmnı atanda bf. 
rakb: 

- Evvell odanın yerletlnlz, ya
nınız.da o m\lthlt otomatik Ameri .. 
kan tabancafanndan biri varsa, em

niyet tetltf nl kaldınn11. 
Eve ılrdikl«'ri ıaın•n Smith; 

- NcdeD? dedi. Bir tehlike a:ıl 
var? 

Haultain ku\'Vetl~ cevap Yerdi: 

- Elbet! Z vnUı Fentoa hakkın• 
da bnna çek t! :n:ı :clpdı u . µtla Sc.~ 

c. • -ı; ı :; ı .. \}... talııs 

Maliye vekaletince mallye me• 
murlarının meı:ıuriyete tayin ve 
terfileri için yeni bir talimatname 
tanzim edilmittir. 

Dün Defterdarlıta tebllt edilen 
bu talimatnamenin birinci madde
•f11e nuaran gerek yeaiden maliye 
memurhtına ahnacaldar, ıerekae 
terfi edecek olanlar daima mOaaba
ka imtihanına tabi tutulacaklardır. 
Me urlar ancak bu imtihanda ka
zaochldara zaman tıerfl edeceklerdir. 

( _ Ticarette ) 
Hayvan ıılım satımı 
Dün ak,am Hayvan bor.aaı lda. 

re meclial rel•I Cafer Fahri bey 
Ankaraya gitmiştir. Cafer Fahri be
ey Ankarada, kesilecek hayvanatın 
ıatılmHı hakkında borıa mecllaln· 
ce ha&ırlanaa raporu l'Örütmüttür. 
Medls rnnduvan uaulü ile hayvana
tın ahnup aahhauıni kabul YC e•
kl tara olan kestirme heaap tekli· 
nln llg .. ına kl\rar vermlftl. 

Vekllet bu karan taavlp eder
•e derhal tatbıkına batlanacaktır. 

Bir istifa 
Hayvan Boraaaı mecll•t azaaın. 

dan bekar zade Hamdi Bey i•tifa 
etmi9tir. Bu iatifaya aebep Hamdi 
BeyiP lşlerl11ln fadahtıdır. Hamdi 
Bey BorH meclisinde iktisat Veka
letlaia murahhası olduğu için Ve
kaletçe yerine bat ka bir zat tayin 
edllecektir. 

Borsilay efendisinin 
eşyaları 

Altı ay evvel baı,ka bir tüccara 
kefil olmaaı yüzünden lfli• ederek 
intihar eden kuru kahveei hanında 
tüccar Mori• Borıllayın mevcut em• 
tla ve eŞJaları dün satılmışbr. Pa
ralar alacaklılarına verilecektir. 

Köylerde posta 
merkez eri 

Poata ve telgraf mGdiriyetl u
mumlyeai telrraf ve poataaı olma
yan kay ve nahiyelerde kay poata
ları tef kilitı vücuda a-etlrmlye ka
rar vermittir. 

Hükumet tarafından Re,adlye 
zırhfnının aon takaiti yib:ündeu Tü
rkiye Milli bankası aleyhine açılan 
daYanan rü'yetine dün ikinci ticaret 
mahkemesinde devam olunmuttur. 

Mahkemede Vilayet muhakemat 
.. üdürü Aaım Bey hazır bulunuyor
du. Evvelce banka, mahkemeye bir 
vekil glSndermediği cihetle gıyaben 
muhakeme icraeı kararlaşmı ta. Fa
kat dOn bankanın bir vekili nıah
kemeye 1reldi. Heyeti hakime bunu 
kanunen kabul etmedi ve vekil 
mahkemeden çıktı. Mahkeme kar· 
arıa tefhimi aımaıada batka gün• 
bırakıldı. 

Ticaret sara,·ı . 
Ticare aarayının auretl lataeı 

hakkında karar ittihaz edilecek 
olan komiayon dün Ticaret Odasında 
Istanbul meb'uau Hüaeyla beyin 
rlyaaetinde toplanmıfbr. 

( __ M_a_a_lr_lf_d __ e __ ) 
Millel metepleri 

Millet mekteplerlniu bir tetrlol
aanine açılacatı yaı.ılmııtı. Bu •e
ne kl halk okutıxıa f aali)•etJne 
Halk fırkuı ve Türk ocakları lef• 
kllatı da genit mıkyaata yardımda 
bulunacaktır. Viliyet ve ka:aalarda 
mllet mektebi derunelerl idare 
heyetlerinde halk fırkası mutemet· 
feri ve türk ocağı reiderl do bulu
nacaktır. 

Millet mektebi ittihazına müıa· 
it bina olmayan yerlerde Uirk oca
klan ve fırka binalarında d~rııha· 

neler açılacaktır. Türk ocaktan aza
ıı araıııada muallimlik et neğe mu
ktedir ukadatlara bu derabaneler• 
de vazifeler nrllccektlr. 

Deraanelerde okutulacak kitap
ların programları rnaarif vekileti 
tarafından te•pit edilmiıtir. 

BedestAnda -i meşher 
Sandal Bedestanındaki methe

rfn cuma gilnleri kapalı olmaaı ha
aebiyle buradan seyyahların ia;tlf ade 
edemediği a-6rülerek bundan aonra 
meşherin cuma ıfinleri de açık bu
lundurulma11 kararlh9brılmışbr. 

Posta n telıraf müdlrfyetl u
pıumlyeıf, bilumum baımüdürlilk

Jere bir tamim g<Snderarek, telrraf 
ye poıtaneal olmıyan nahiye ve Çukura düşen otomobil 
k61erln iaimleri ile merkeıe olan 
rneaafelerinini ve yollannın ne bal- Sarıyarda oturan makinist Yani 
de bulundutunun bildirflmealal la- dün gece 2265 numaralı otomobile 
temlttir. • evin giderken yanlı~ fren yapılması 

Bu emir Qzerine baımOdirlyet- yüzlinden otomobil bir çukura dü~-
ler uııntakalan dahllindeld k8y n mü~tür. yani ve şoför bafif s urette 
nahiyeler bakkıada tetkikata baı-
lamıtlardır. yaralanmıştır. ----

Ba tetldkatıa aetlceıl aı:alatıl· 
dıktan ıoara icap eden k81 Te na
hiyelerde potta ve telgrafane teala 
edilecek, yolları müaait ve mer
keze yakın olan köy ve nablyelerfn 
ınoktup Ye telgraflan ela motoalk· 
Jetle aevlıedllecektlr. 

var; bana kimse gelecek mi diye 

evi tarHıut ediyorlar; bizim babçı

yan herifleri taranut ediyor. 

Smltb alel'acele yıkanıp giyin
dikten aoora Sır Oliver'i kütilpba-

aede buldu, iki rahat koltutun ara-
91na konulmuı kGçQk bir pıa•a üz
erinde bir ıifon ıiteti ile bir kutu 

blnt cıraraaı duruyordu. Aktam 
olmak üzre idi; Sır Olinr kalkıp 

geaılt bir •eranda Ozerine açılan 
iki kapının perdelerini indirdi. 

Bunua Qaeriae Smltb aordu s 

- itler bu kadar ciddi mi? 
Sır OUver cevap verdi: 

- Evet. Sar ta.rafınııdaki pen
cereden yoldan aize ateı edebilirler. 

Sır Oliver bunları aöylerke.n Ud 
vlaki hazırladı. Kadehlerini •)'Dl 

'samanda kaldardıler. 
O il ver: 
- Cemahirl müttehide relal • 

cümhurun terefino 1 
dodt. 
Smith deı 
- İngiltere knahnın ••r•flne ! 
diye mukBbele etti. 
içtiler. Sınith eski aı:nirinia ta

lebi üzerine mea'eleyi bütün tabi
i tı ile anla ttıj bltir igi z:aman bir 
muddct ıou,tular . f'lhh yet Su Oli· 
ver \ .~; 

Bir sarhoı 
Sabıkalılardan manav Cemal 

dün gece Galatada sarhu~ olduğu 

belde bağırıp çağırdığından dolayı 

yakalanmı§tır. 

- Deınek İngiltere beaabına 
mOcadele etmiyecek•iniz ? 

Detektif ba,ıyla nefl ltareti 
verdi. 

Bunun üzerine ihtiyar: 
- Geldiğinize iyi ettiniz, dedi. 

Bu mea'eleyi Amerikada hal)ede
mezdinlz. Fakat farzı muhal olarak 
halletmit olaaydmız memleketim 
lıHabına mücadele etmit olacaktınır.. 

Smith: 
- Rica ederim, dedi, bildlkle· 

rinlzl e6yleylalz. 
- Otlum, vaz'iyet yalnız milli 

aoktai nazardan değil, beyuelmllel 
oaktal naıardan da çok vahimdir. 
Eazı •iyaai aebeplerden dolayı, 
bu bu•uataki haberler basbrıllp 
balkın telaşe dütmesine mani olun
du. Şayet bir e•eri tali olarak lngıl
tereye rtremezae )'"f'famayacak. 

Erer fnrUtereyr gtrerse bittabi 
Amerikaya da bulaşacak. O zaınan 
artık hiçhir ümit kalnııyacak. lnail
teredeki ~örnür Luhranı ecnebiler 
için iyi bir hraat tefkil ediyor. 
'l) ı.iıumf itsldiğin hakiki bir her-

climeTct: meydan vernıe•lnden Ltor
ku!uyor. Bu 'iakdirdr Ru,.y ıoı. bundan 
ıi crhal iıhfode- ~dcrlce . Bir defo 
knn akmıı~ıı b•slı:tTU mem leket 
mahvolur; hol ~cvik d iııı,\b ft tt, beılte• 

' k n ·n.ur .. r: ır&~l koı •) orlıu. 

Adanada lntiıar eden TiiTk dd 
gaaetealnden: 

BeJçi~a tluret ııeıaretl BrObıel 
ticaret odıı.sınn Türkiye tkarethıl 
alekadar eden bir tcblit ır<Sndcr• 
miftir. Bu tebliğde Türkiye tacir• 
lerinln iatablak nispeti haricind• 
mal aldıklarııadan Türklyeye 180.• 
derilen mııllarda bir nispet aranma• 
aana dikkat edilme.i izhar edilmek• 
tedir. 

Belçikn ticaret nazaretinln bu 
tebliğinden anlqılan mana ıudur ı 

Türk tacirleri he1apıı.1 hareke& 
ediyor. Çok aabn alıyor. Bu malla• 
rın bedelinin ödenınemek ihtbnal 
vardır. Bu ıuretle Belçika ihracd 
tacirleri iku edilmektedir. 

Bu tebliğ hakkında alakadar 
makamat dfyorkl : 

Belçika ticaret aeuretiafn Be~ 
çika tacirlerini bu kadaı endişeylt 
ikaz etmefi hayretle kartılatmıştır. 
Çünkü şlnıdiye kado.r hiç bir Avru• 
pa fa brikatörünün Türk tacirinde 
alacağı kalmamıştır. 

Dün sabah kesif 
bir sis vardı 

Evvelki aktam, gece yar.ı;ı . .f.,• 
aonra lstanb".llu kesif bir •iı taba
kaaı kaplamış, ıl• bu aabah seldı 
buçuta kadar devam etmittir. 
Sekiz buçukta ılı hafiflemlf, do
kuzdan eonra dağılmıttır. 

Si•in kalınlıtı dolayıaile ıekia 
buçuta kadar hiçbir vapur iti .. 
memiştir. Boiaıdan ilk vapurla 
ancak ona doğru k8prüye ıele 
bilmitlerdir. 

1'ütün paketleri 
TOtlln inhisar ldareai köyJOyt 

mah•u• yeni bir sigara imaline ba• 
9lamıştır. Bu •igua altı kuruşa aa• 
ta lacak, şehirlerdeki sabcılarda bu• 
lunmıyacaktır. 

Köylü,· ıigara•ının üzerinde bir 
köylü reım: vardır. 

Siıara kutularıaıa üzeri, yan .. 
kırmızı, yarıaı beya.ı olacaktır. 

Hanim .ııigaralarının G:ıerlnde ça 
rıaflı hanım resmi vardır. Bu rcsııll 
do ~•j'iytiröl .. r,.l,H .. 

Samsun sigaralarının kutuları 

üz.erine Samsun §ehrinden bir mıuı• 
ı.ara reami yapılacakbr. 

Bu 6Uretle muhtelif ılpra ku• 
tularınıo Üzerleri daha sade, daha 
ince bir zevkin mah•ulü olarak te.1• 
yin edilecektir. 

Yeni sigaralardan yalnıı KCSylil 
sigarası hazırlanmıştır. Diğerler i 

bir kaç ay sonra p iynsaya çıkaca!:• 
tır. 

~eneın" ~n~en 
.. eyyah geldi 

ftalyan vakuriyle dün ıchrimiı• 
Amerikalı bir •eyyah grup'U geJaıif 
ve Perapalas oteline inmiftir. 

IUuhakemat müdürü 
Viliyet mubakemat •ubeai mO• 

dGrQ Aıım Bey bufiin Aakaray• 
gidecektir. 

Semith sordu: 
- Fakat beni bu işin içine aa• 

ııl aoktular. 
Sır Oliver cevap Yerdi: 
- Tıpkı Sır Richard Fendoıl 

ribil 
- O kimdi? 
- lngiliz tetkilatı baflyeıtnid 

•• mahir ve en emin aeamlarınd•' 
bM idi. 

- Hiç l•mioi itltmemittim. 
- Hakiki •ıfatıoı birkaç kiti 

bilirdi. Batka kim•e bilmezdL 
Smith tekrar sordu: 
- Kendiıini tanır mı idiniz? 
- Reami 11fatiyle tanımaz~ 

Birkaç kere Lo11drada kulüpte /!" 
müıtüm. Fakat telarafınuı aı.~ce 
Londraya gidip telgrafı deatu19 a-

tfa• lan bir naz.ıra 2'lSıterdinı, o da 
dil riclye Nezaretiae bir taniye ver 

oradan beai Polil MüdiriyetlnC: 
götArdüler. 

Orada fazla bir malQınat yoktU• 

Beni Dahiliye Ne.ıareti 111e1DürlarJJJ" 

dan b irine 1ıönderdller. 
d ahbabılll 

T eudüfen o ut • Hin• 
çıkta. Sizin kim oldupnuzu, ö 1.,. 
di1ı1 taoda neler yaptıj"ımaz.ı .• ·' ı .. 
yioce o da bana siıe bildirdıj'ıf 
verdU 

IBitnıedil 
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lzmlrde 

Maskeli bir 
\\çete türedi 

t_., J9 - DGa Ailhie Ber-
10 ;a ...... bir bmron, fiıılıare 
,._ ._. tllıla IKr mabalde beş 
'J'Jc ~., maskeli eşlciya 
P' ' Is W e•••M .......,.z kal•lf
'-· ........ ...._ dolu olan kam
Jc,. ~ı b lank vokalann hepsi le 7 • # ' .... ,, 

Yeiı lac ..,.••tla t,..W..n ı•· i:" .::4 i;.aaa Hak ... bey bil' ara
tt daınwrak etkifadan 

ta -..1& bi.W.; , ... .ı.. .... 
göna dlter maskeliler 

it..,._ Mete hlt ........ mıt, şof5-
~-lj otlar fototrafçn Haklın 

aM8.&6'1erdir. 
~ .......... ., ma.keMMrtlen Şa
._. Jllkaladı. qld,_.lıaa içü kaç• 

••ttır taldb.t devam eclifor. 

C111nhuriyet bayramı . . . 
~- ıçıB 

~ 1-tr: M (A.AJ - C•.lauriyet 
~•dıa ~ mera1i•e alt 

ara b....ı-mıftll'. 

'f:tıkamn kupas mı 
Altaylılar kazandı 
~ ..... : 19 fıı'.A] - Cvmlturiyet 

~IBID kercfutn kupa içia 
~ ııilıiaabakua Altay takımı 
'•1 ttılamıaa iki aayı ile tahp 
'~tir. 
Ctı.horiyet bayramı 

hazırlığı 
~"-a, 20 - Cümhuriyet bay

•;:• .._..._iaia çok parlak olmaaı 
-...ıer .-yor. 900 izciden 

..._... Wr poHa taburu, bahriye 
-~ c~ re .. ine ittirak ede
~· lllr kaç tayyara filoau da 
...._ b .... acakbr. 

Eınlik bankası azalığı 
..__.___ .... .. . ._.__. .... ............ 

~.aile ..,.-·eytam bankası mıecllıi 
dare •zalıldanna Muhlis, Cemal 

-.. Fuat beyler tayin edilmişlerdir. 

Yırtık paralar 
tıL...~ara 20 - Maliye vekili, yır· 
~alu d•tlttlrilmeıi talimat• 

llıleıtn1 tetkike batladı. Talimat
~aia çabuk çıkması l&zlmgeldi
~~- vekil B. bu hafta içinde tet
~ bitirecektir. 

Bir cemile 
W,.~a,'»- Sovyet ecnebi ınem· 
~r hen cemiyeti, Moıkova tel
~~~eli vasıtası He Türk, Sov2 

-._~terefine T. B. M. M. nin 
llılt lı.D.-~~ibi olan 2 tetriniıa•İ akt•· 
tip ~ 'btr radyo miiaamereai ter-

•tıiıittlr, 
)~~yat 1481 tulG mevç. Gzerine 

1-''•lriır. 
)'~ 'Ofrana cemiyeti• radyo lataa
ttle~~•fından lıtanbula ıönde-

Prn-• d · T- k ' 1 . ' ~ :•&&ta a yenı ur şaır ennıa 

ha--~li, A.aadolu halk türküleri ve 
~ Cemal Refik beyin par· 

ilıe\'c:uttur. 

~eh'uslar Ankarada 
),~kara, 20 - Meclisin küşadı 
~\lt ,.. .. ı mGaaaebetile meb'usla.r 
~· l•haektedirler. 

h ..... t •lladullah Suphi (latanbul) Ma
lllit1J~) beyler bu sabah gel-

~ haftası . 
.\a İıazırlıkları 

te~ kara 28 - Himayei etfal 
• 11 Jeti r · · F b -.._ Ce . etaı uat ey buraya wel-
~~~t Janndan itibaren çocuk 
tat. ·~ hazırhklara bqlıyacak. 

l>i 
•111.._:r taraftan her yere talik 
~ ki Gaere nuarı dikkati calip 
lel' tz ld1e Çoculc bakımına ait afiı· J.\• ır anmaktadır. 

'nısesiz çocuklara 
A. yardım 

)• .... ~~ara~ 20 - C. H. f. Sakar
lillde k'·' esı, kendi m utakası dabl
ı.. · ınısesiı: çoculc! r için bir ba
:"lrl e"· 
1-l' n:ı k açnıışur. Kımsesiz çocuk· 

N~itebe yer;est,rileceklerdir. 
t .. ~. . g~cel ı mu elıı aeuler 

1 • 

Ren•ın 

Tabliyesini 
protesto! 

~ 

Pam, 19 (A.A) - Hwvlreti ~eç
hul Wr t&t• Rea araziıriola tahhye
ıh.\e karıı pret.tod• bulunmak 
1>1abadile meb'u• M. Dü•aia'l 
ro•elverle yaralamıfbr. 

ÜçüDcÜ bir indifa 
Fert de Fraaa, 19 [A.Al -Mon

pele daj'latla içihacü bir indifa ol
mvt, on dakika devam etmi~fü. 
ladifa eaauıacla ırılrültüler ifidil
mlf ye be,az dumaolar çıkb§ı gli· 
riilmüıtar. Vali Preaör, Senpiyer ve 
Mornruj mavkilerinin tahliyesini 
emret•iştir. 

Bir karar 
Me.keva, 19 (A.AJ - Ali mah

keme mGcldeiumt1misi Rusyanm 
FrHH sefaretllaauİlıe ait bir pa
rnHl llatlla.a meıteleslne m&teaUık 
evrMcı tetkik ettikte• aoera Beaae-
dowsky'yi cinayet mahkemeaiae 
ıemt•ete aerar vermittir. 

KabiBe Ankara 
arasında telsiz 
AMara, 29 - K.iWI ıefaretiml

zden Harh:iyeye telılzle maliaı.t 

~ete batfadı. Buradaki Afgan 
sefareti de maliımat ahaat• bat· 
ladı. 

İstanb&l-Sariye ekispresi 
Ankara, 19 - iet..bul ile Suriye 

araıında tesisi mukaıırer olan Ekiı
pre• ,.kında iflemeye batlayacakbr. 

Ankara hukuk mektebi 
Ankara, 19 - fWkuk mektebl

ain ik•al imtilwunluı bqlamsıtır. 
Tedrisata ay bqında iptidar oluaa
caktır. 

Hoca! Damdan dama 

Uı t t "' b . . d.". b koşduktan sonra 
Almanyada - an. yap ıgın u ışın, ye ıgın u 

. h } b d • b d Dün akşam üzeri, daha bava 

M •ıı• •ı a t!D 3CISIDI en e SeDID UTDUD an kararmadan, Fatihte Fevzi pa 
ı ıcı er ne f .. 1 f .. 1 . b d N eaddeı:ıinde ıki ev soyuımuıtur 

o iti Jtl gettrm~zsem ana a as- Asker firarisi Aksaraylı Kem~l, 
Yapıyor !' t• d • } Siiritli Mecit, T11tır Omer, pıre . ret ID em eSJD er• Ali, Bahriyeli Ahm~t. tüfek:ci 1s-

f Nftkfort, 19 [ A.A ] - Müfrit mail isminde altı kışı saat bette 
mHHcile:- tarıtfuwian yapılan bir -

39 
- ~emalettin Şlkrü Fevzi paoa caddesinde s~tci Hü-

lçdllHtln •onunda bir arbede çık- - seyin efendinin evinda kımse bu· 
mıttır. Zahıta 67 kişiyi tevkif etmiş Hocanın kadı ya oynadığı bu şana ikram bile etti ve sonra kutıı- lunınamasmdan istifade ederek 
ve bir çok kimselerin ailahlannı ıon oyun, daha dorruıu rüşvet yiyen yu yine ıol cebindeki yerine koydu, eve girmişler, birçok eşya çalmıo· 
alaııfbr. hiklme verditi bu den çabucak Öbilr molla bunu görılace da- lardır- Bu evden sonra hırsızlar 

konyacla ıayl oldu. Her kea Nuret- yanamadı: bahçe duvarından atlıyarak ittisa· 
yeni Alman krovazörü tine aferin ! dediler. - Aman kuzum Nasrettin, dedi, !indeki Zehra hanımın evinde kır-

Bn hadiıe onun Şöhretini arbrdı bilirsin ki ben enfiyeye bayılırım, Berlin, 20 ( A.A. ) - Veraaille 
' mu-ahedenarneıisain inşasnna mü&aadc 

ettiti hafif krovazörleria so11uncuıu 
olan Leipzig, Vilhelmıhafen lima
nında denize iadirilmiştir. 

Yeni Belçıka kabinesi 
Brükaeı, 20 (A.A.) - kabineye, 

bazi tadilit aebebile üç yoni aazır 
dahH olmuttur. 

M. Briand iyidir 
Pariı, 20 ( A.A. ) - Bil' lngllb 

gazeteaiaia mak•adı mahıuala netr· 
ettti ha her hilafına olarak M. Bri
aad'ia sıhhi vazifeti çok iyidir. 

Fransa İtalya ile 
anlaşıyormu? 
Fra ... , 10 (A.A.) - Franıa ile 

ltaıya ara .. ndakl m6kllemelerclea 
Tan gazetesi Fransa ile ltaJyaJUll 
aym ziheı,.et ayal dütüncelerle 
temaı hual etraeleriade hiç bir fena 
cihet bul'1nam1yacajını yazdıktan 
sonra ftaI,aaın Franaada ancak iyi 
bir aurette karşılanabilecek güzel 
bir tetabbüıte bulunmuf oldujuau 
kaydetmektedir. -----

Sar lıavzası içi 
müzakere 

ve konyadan pılıyı pırtıyı tohlayark ne olur, bir parçacıkta bana ver. mişJardir. Sokaktıt bulnnan Zehra 
kaçırttı. Konyalılar, terrindea kur- - Vermem. hanım evine hırsızların girdiğini 
tulduklan bu adamın arkasından - inat etme i4te, kin tutmaktan haber alınca hemen polis merke-
derin bir pb 1. çektiler. ne çıkar. zine koşmuş keyfiyetten merkezi 

görülüyor ki Hoc:a daha genç ya- - Peki fakat, yalnız bir tutanı haberdar etmiştir. 
tındaiken bile bütün nekreliği ve t•· sonra daha iıterıen vermem, hab, Bu ihbar üzerine komiser Tab• 
kacılıtı ile beraber hakkın n halkın rın kalmasın. sin efendi yanına beş polis alarak 
tarafın iltiza•a bqlamıı ve bu - Baıka istemem. 
Yoldan ölılnceye kadar aynlmamıt- derhal Zehra hanımın evini sar• - Al öyle ise .. 
tır ne yane bu sebeptendir ki halle Nasrettin elini cebine attı. mıştır. Hırsızlar sarıldıklarını an· 
onu oıaman oldugu gibi bugün de Fakat sol tarafa değil. Sağa ve Iayınca arka taraftan diğer evlerin 
sever yaruıda ıevecektır. oradan piılik kutusunu çıkanp uz- damlarına atlamak teşebbüaünde 

Hoca nın kadıya ettlti oyunun a.ttı. Molla, lafa tutuldutu için itin bulunmuşlardır. 
bGtün konya da ıayi oldugundan f k Bu .::ırada hırsızlard"n Kemal farkına varmamış, en iye utusunu ., • baha etmiştim. Ona arkadaşlann- 1 b' 
dan birisi de aynı oyunu oynadı... sol cebe koyduğu halde kendisine ile bahriyeli Ahmet memur a~a ır 
O b ltı uzatılan kutunun sab cepten .. ıkb- kar el silah atmıRlarsa da ısabet ynadı ama Nasrettin unun a D· • T " T 

da talmadı. Şakayı pka yapanın tını farkedememiıti. Eeaıen diter ettirernemişlerdir. HırsızlardanAh· 
burnundan getirdi. arkadaılanna daha evvel dağıtbfı mat, Mecit, tatar Ömer yakalan• 

Medresede mollalar kendi ye- ve onlar da ıea çıkarmadığı için rnıslar. diğerleri damdan dama 
llleklerini kendi pitirir lerdi. kutkulanacak, huylanacak bir nokta kaçmışlardır. 

Bir rfin mollalarcla.n biri: bir sebep de rörmemittl Kaçanlardan Pire Ali yanm •· 
- Arkacl .. lar, dedi; ıuraya öte Yalnız bir tutamına mfiıaade at sonra yaka!anmıştıir. Hırsızla· 

beri almaya geliyorum. Bir siparişi- edildiği için iki parmağı arasına H f d TiDd 
niz varaa söyleyin. ak d b rtn üseyin e en inin e en 

Hoca: oldukça çok olar oj'ruca urnu- çaldıkları 40 parça eşya ile altm 
nun deliklerine g-ötürdü ve bütün Is 

- Aman, dedii aaaa zahmet ol- ve gümüş takımlar ve Zehra am-
-.zaa, bir fİfe vereyim, biraz zey- kuvetl ile g~nzine çekti. Çeker çek- mm dikiş makinesi is~rdat oluna• 

mez de pialik tozunun müthiş ko-
tin yat alıver. rak sahiplerine teslim edilmittir. 

Molla: kusundan adeta bayılacak bir rad- ,.,, J h l 
- Peki, dedi, şifeyi alıp çarııya deye ırelerek: ı utu an ırsu:; ar 

rfttl. - Allah Iaylknm verela. ulaa Trabzondan gelen Hasanm bir 
Çarşıda akhna bir muziplik pi- bu ne? teneke balını çalan Ömer ile Fut, 

dl. Şitenin içini idrarla doldurdu, diye batırdı. Adapazarı bankası hademelhıden 
Gst kıımıaa da bir pvça zeytin yatı Hoca için içla ~erek fU ceva- Ha.sanın ceketini çalan Nuri, Erea· 
IEoydu. bı verdi: 

Yat hallf olduğu için üıt inama - Hiç... geçea ıGn çartıdan köylü Müveddet haıumın paramı Pariı, 20 (A.A.) - Sar havr.uı 

hsıılrnmlı ·~ ·- ile Alm_,.. ...... 
ZieKBI ney anka=""l!~a~a-lis::---·-r- •mtla T9fl'lnien-efln 28 iade Pariate 

Ankara, 19 - Ticaret muahe- müzakerata batlanacakbr. 

ç~ .aıt la••••k• Miran beW aetircütim aeytlD r•tm•n tortuau.. çalan Ahmet derdest edilmifleı6. 
etmiyordu. fBitmec11ı . Cerh ler 

deleri aktine memur heyetimizin 
reiıi Zekil bey geldi, müzakerelere 
yakında devam edilecektir. 

Ankarada banliyö 
trenleri ••• 

An1rara 19 - ÖnGmüzdekl ilk
baharda Kayaf ile Abimeaut ara
aında bir hat daha ilive edilerek 
baaliya trenleri ibda• olunacaktır. 

İngiltere şampiyonluğu 
Loadra, 20 ( A.A. ) - Borotra, 

Sharpaımağ'lubetmiş ve lngiltere 
ıampiyonlutu ünvannnı muhafaza 
eylemiıtir. 

Belgratta ilr nümayiş 
Belgrad, 20 - Ali mektepler 

talebesi vortan'm kurtuna dizilmesi 
dolayisile aGmayiı yapmıılarclır. 

Lehistan - Roman· Bir senede yapılan 
ya münasebatıl ticaret gemileri 
BGkr~: 19 [A.AJ Lebfatan bari- Paris . 19 (A.A] - 1929 aeneıl· 

ciye nazırı ~· Zad~leıki ~~le1.bl hihtik- ııin üçü~cü üç ayı zarfında denize 
mil bazı iktıaa ı mea e.e er a - • di .1 . . . 
k d " k tt bulunmak tizre an rı en ticaret geınıierıain latlap 
ın a muza era a b · 

teırinievelin 24 ünde gelecektır. ~cimlerl fUDlarc!!r: lngUterede 369 
bıa 445 tonılato, Felemenkte 74 bia 
64 tonllato, Almanyada 50 bin '4, 
Aaıerikada 56 bin 151, Fransada ıs 
bin 505 tonilatoluk iki remi, ltal
yada 9 bla 634 tonilatoluk dört 
remi. 

Asma fidanlığı müdürii 
Ankar~ 19 - Erenköy asma 

fidaalıtı müdürü Bürhan bey An· 
karaya gelmittir. Burada da bailar 
hakkı~da tetkikat yapılarakbr. 

Beynelmilel banka 
Baden: 19 [A.AJ - Beynelmilel 

banka te,kilit hey'etl bankanın ni-
zamnameılne derç edilecek bazı tek· 
liflerin madde teklinde kaleme abn
maııaa M. Şaht'ı memur etmlttir. 
Komite Ban kanın idare meclisi rei
sinin fenni tedrisat müdilrihaden 
daha futa •alahtyetlere malik ola, 
catıaı teyidelllllt ve idare mecllai
azaaındu mOrekkep hl• lıletme 
komtcyonu tetklliae karar vermiş
tir. Banka her ay bir pllaço netre
decektlr. Gelecek içtima ıalı • lf(lnü 
yapılacakbr. __ ....,.....__ 

Almanya ·Lehistan 
Berlin 20 [A. A.] - Alaanyanua 

V Orta elçili M. Vrfıb, Rau-
arıova b . 

seher Lehistan ile mahdut ir tıca. 
ret muahedesi akdi hakkında ~B
zakeratta bulunmak ilzre Berfiae 
a-el•ittir. 

Memnuniyet! 
Roma: 20 [A.A) - Şiyaıi meba

fll bahri tealihaba tahdıdi bakkıacla 
fikir teatisine dair olaıı ftalyan ta• 
le benin F raaaa hariciye aeuretiace 
müaait ııurett • kar~ılanma•ıadan 

~ . 

60 sosyalistin 
tevkifi 

Hoech11tedt, 20 [A. A.]- Zabıta 
altmış aoıyaJiıtl memnu ıllih taşı, 
clıkiarmdfln dolayı tevkif etmiştir. -Bir mesele daha 

Şehtemaneti Viyana etfalye ku
mandanı muavini Her • Köalk " 1 
latanbul etfaiye mütahaasııhğına 
celbebnete karu vermlf, Bu hu
ıuata t&rafeyin arasmda ViyaDa 
aef aretimlz Yaaıtaııyla mlaakerata 
da gırl4llmlı idi. 

Her Könik ıehri mh:e g-elip gel
ınl:reeetinl h&li blldirme1111ıt 'Ye wö•
derileıı mukaYeleallllleyi ele imula
maaıılu. Emuet dGıa Viyana aefa
retiae tekrar bir tezkere yazarak 
hu itin 111U.bet veya meafl belıem• 
bal kat"t hir tekli halle raptmı rica 
etmiftlr. 

Tveziat devam ediyor 
Gayn mübaclıllere teyziat ko

miayol'U dü• tle meaalaiae dHaa 
etml• v• Jiıted~ mevcut olanların 

r . 

Muzipliği yapan molla : fi.en 
- El &lem ile alay eden Naı- c Taşra -, Bir alacalc yiistlfl 

rettlne bea de bir it edeyim ki her - _.) Tavuk pazannda arbacı hama. 
keı gllmektea kınlım.. SEVGİDEN SONRA - İzmir ga· da oturan Niyamettin ile Aptar• 

diye dlfilaerek medreıeye dön- zeteleri yazıyor: rahman bir alacak yüzünden kav· 
dü. HtikOmet avlııında bir hadise ğa etmiıler, Nizamettin bıçakla 

- Molla 1 zeytin yatım alclm olmuttur. Apturrahmam kaba etindea yua-
mı ? Dolaphkuyudın Osman oğlu HU• lam~tır. 

- Aldım, itte. seyin, Cafer kızı Edibe H. ile ee'riı· hede ~ 
- Hay Allah razı olSUD, ben de mit ve Wii'aç vadile bikrini izale Kaptanı cer R ta ıi• 

o•u bekleyorclum. Bir u pathcuı etmiftir. Keyfiyet nihayet Adliyeye Galata rıhtımında .batlı bula-
var lmartacafım. akeetmiftir. Edibe 16 yaf{ndadır. nan Veli zade va~u auvariai 

- Ala... Kızut da afiyetle ye. Her ildaide iadinç edeceklerini IÖJ• Mehmet kaptan, tayıaıardan Halİlll 
- Sana da bir parça veririm. !emişlerdir. Fakat kızın babaaı buna tarafınnan biçakle gQğsünden IF 
- Yok, ben latemem. Pathcu tte yaralanmı•tw. 

muarız.dır. Kendilerini takip ederek sure w-•· kızartmuınn sevmem. Hali polı' L 1 _,.._ --.. 
Adli•eye •elmi•, gerek Adliye biu- m sce yaa.a Sil___. -

Hoca elinde fite medresenla 1 e ~ ruh haıtaneye kaldınbmıtır. 
mutb tına gitti. Patlıc_uılan ıoydu. 11nda, gerek hükQmet avlısından ıo-
Ate9I yakıp tavayı ilatGn~ oturttu, çerken kızı yakalıyarak Httseyioe 1 ntl harlar 
tavanın içine de fİfeyi bof81tb, karıı: 

Bir u sonra ortalıtı pis idrar - Olamaz, çadasan da, patlasan· 
kokusu kaplarkf'D tava da tGterek da vermem! .. 
ve idrar bubarlart netrederek asır- Diye bağırmıo ve kızı alup gö· 
damaya bqladı, türmttştttr. 

Bu•u gören NasrettlD itin, oyu- ÖLÜMDEN ÇIKAN HADİSE -
aun farkıu varda. Hiç eeaini çıkar- İzmirde bir İtalyan fermaeunu öldü 
madı. O kada• çok 6:ıletlltf patll- ve ltalyaa papaaları buaa diAi mera· 
canı yememekle kaldı. sim yapmak ietemediler, cenazeyi 

Fakat kendi keııdlae de muzip defnetmediler. Bunun üzerine İzmir· 
•ollaya kartı: t 

_ Ulan, diyordu, yapbjln bu lfi deki mbener talyan gençleri pa· 
y•ditln ba balb eter bende aeaia paslan protostoya karar •erdiler. 
burnundan fitil fitil getirmezsem HALK ARASINDA KAVGA -
bana da Naerettla demeelnler. Balıkeıirde geçeu Çaroımba gece· 

Aradan ,a.ıer pçti. Naarettln si Kamcıllı köyüade feci bir lladiıe 
bap alacatı intikamı dü.füaüyordu. olmu§. Mustafa oğlu Mustafa namı~ 

Arkadqı olan muzip mollanıa dı bir eahıs bir arbede ematıada ka· 
eafiye tll'Jakl•i olduf'uau blDyordu. eı~ı adau ağır suretle cerhedibılittir. 

Kamcılb muhtarı M1,19tafa ile mec:
Oau bu tiryakilik can noktasından ruh Muıtafa aruıada 111unaferet mel'• 
gafil avlamaya karar Yerdi. Çünkü . . Her iki Muetafanın da ta-
molla Nunttinln hlç aeslnl çıkar.. cut ı•lf. ,. __ .. _.._ geceei 

raftarları •anD'I· v-.rr:-mamaaındaa kutluıla11nuş, intikam al udı;a saat ilçte her ıkı tarafa men· 
alacatıaı aezmit tetik üatünde du.. suat olu ktlylüleı biribirine girmit
ruyordu. Nasrettin, birbirine ben- le:.,. kaal• bir kaYpya yol ıçmı.
aer ik zarif enfiye kutusu udi. larclır. 
Bunlardaa birinin i~ae enfiye, dl· Bu sıra.la w..-. otlu Mustafa 
terine de luırumuı plalik ton koy odaıından dıprı çıkmış ve kav
cloldurdu. gayı durdurmak iatemiı. fakat atılan 

Kutulanada• ltlrlal aat, lteldıal tab1111oalardao çıkan bir kurıun il" 
ele ael c;eblne kopa. Eaft,. aol yere yıkılmlfbr. 
tarafta, plallk tosu ıafcla IA eli Kuquıı kasığı üstune isabet et-

Hemen opa meclr ... de, fer y 
arkadqlan ile beraber komold- rniştir. aran ağ ırdır. Vakı.yı ihdas 
eaflye kUtuıuau ~ıbrda. Bununa edt:alerden Abmet oğ)u Mustafa, ko 
bir tutam 9ektl .. : rueu Ali ve arkadqları jaııdarma 

_ O oh!. alA mi• amber gibi t "'af ndan te-vkif olunn.u tur. Mem
k ri. a d-

Sevdiğini alamayınca 
Pangaltıda Fatin efe~di ~

ğında oturan Dikran ialllinde . bir 
ermeni genci, sevgilisi . Aaje~ 
ebeveyni tarafmdaa k~ ~ 
memesinden m&teeesıreıı T•tflr· 
diyot içmek ıareti~e iatihara te
oebbüs etmiıtir. Dikran hastaae-

kaldırıl1D11tır • 
Kurura atılan lıaduı 
Kuımpıpda Ali efeadi zevce

sı Müfide hanım henüz tespit edil· 
meyen bir sebepten dolayı kendisi-

ni k':!:lc• atmı§t&t. Evüilt:I bua
dan Qmattar olur olmaz kuyu-
yu bofaltmışlar Ye Müfide hanı•• 
çıkarmışlBJdır. Müfide haıum bi
huı bir halde h.astueye kaldınl
mııtır • 

Kazalar 
Otomobil /uutJS• 

Azapkapıda Dibek sokaiJ*ll 

otuaran lsrail ~ün T~~~ 
Kazımın ideresmdeki ~ 
tında kalmıo, hafif sareöe yan
lumıjtır. 

: Pencereden dafll 
l>olapderede Kaya ~~ 

ma(lam '"R.azonun erine mlealir gi· 
den madem Y otopula dün pence
rede asıla bulunan çamapr1-ı '°P' 
tarken diiomilı batmdan Yamlan· 
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- Bu tatilde annemle babam bana bir kardeş hediye ettirer. 
- Ben, zevkime göre olsun diye, kendim imal ettim ... Hizmetçi ile. 
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- Ayol, hizmetçinin sana sen 

:lemesine nasıl tahammül ediyorsun? 

- Ne yapayım kardeşim, kıdem 
cesbetti. Üç aydır oturuyor. 

- Ne kadar zam yaptı ? 
- Yüz dirhem. 

Tanıanı 
Beyfendi Avrupaya gitti.Karmnı 

fstanbulda birakdı. p~ .. ada gönder
miyordu. Giderken: 

- Bir kaç zaman sonra seni 
aldırırım, demişti. 

Bir gün bey karısından şu mek
tubu aldı: 

- Dört aydır yaln,zım. Dört 
ayda canımın yarısı gitti. Daha ne 
kadar burada kalacağım? 

Bey cevap verdi: 
- Dört ay naha! 

Sebep 
Evleneli tam bir hafta olmuştu. 
Sekizinai gön, imzasız bir mek

tup aldı: 
"Karınız size ihanet ediyor.,, 
Evela aldırmadı, inanmadı Sonra 

taraasuda başladı. 
iş zamanı, birdenbire eve geldi. 

Usulca yatak odasına girdi. 
Perdeler inikti. 
Yataktl\ iki kişi vardı. 
iki kişi... biri erkek biri diti ... 
Karısına çıkııtı: 

- Namussuz!. Daha evleneli 
bir hafta oldu. Utanmıyor musun? 

Karısı cevap verdi: 
- ne yapayım, evlendiğimin 

ertesi günü, evli erkeklerden hoş
lanm ad_!ğimı anladım. 

Şc§l~oD©ıe~D< Ş>~y! 
Bir kış günü biz, bir kaç Rus, 

bir Jngiliz gemisine misafir gitmiş
tik. Yarım saattenberi ocağın etra
fına toplanmıt dereden tepeden ha· 
hıecliyor, başımızdan geçen garip, 
....n(ünr veva müthiş vak'aları birbi-
1>" .. -
rimize anlatıyorduk. 

Dünyn), karış karış gezip bir 
çok feyler görmüş, geçirmiş bir ln
ailiz deniz kurdu : 

- Size ben de bir vak'a anla-
tayım ... 

dedi. 
- Rica ederiz anlatın 1 
- Fakat anlatmadan evvel sö-

züme inanacağınıza yemin ediniz ... 

- Tohaf bir girizgah! Anla
tacağımız vak'a her halde hnrikul 
ade bir~ey olacak ... Elbet inanaca
catız. Yemin ederiz! 

- Bü kadar yer gezdim, bu 
yaşa geldim. Ömrümde başıma bu 
kadar garip . ve ınüthiş bir vak'a 
daha gelmedı... Bundan yedi sene 
evel, eşyalaı·ını bir bavula koyup 
tahütlü olarak Dublinden Londraya 
göndermiştim ... Ne olıa beğenirsi
niz? 

Merakla sorduk: 
- Ne oldu? 
- Bavul bu güne kabar hala 

Lundraya gelmedi! Yolda kayboldu. 
- Sonra ... 
- Canım "sonra" sı var mı? 
- Hayı:" şu vak'ayı anlatacak· 

tını:ı: .. ı 
- İQte anlattım ya, canım .. Dü'

şünün bir kere: Tahütlü b:r çantn 
yolda kaybolsun! Görülmüş, işidil

ru · ş~ey ıni lrn? 

Arkadi Aı·er çuko'dan 

Vak'a ortalığı velveleye verdi, 
nakliyat şirketi altüst oldu... İki 
şube müdürüne iııten el çektirdiler .. 
Şirket müdüuü ye'sinden saçını 
başını yoldu... Hasılı büyük bir 
rezalet oldu! 

Fakat biz Ruslar vak"anın bir 
türlü zevkine varmadık. 

Bilhassa ihtilal esnasında şimen
difer!erimizde görüler. o müthiş 
hercümerce o kadar alışmıştık ki: 

Gösterdiğimiz alakasızlıktan do
layı fena halde sıkılarak sukutu ha· 
yalimizi. ımklamağn gayret ediyorduk. 

Denız kurdu bizi hayretle süz
dükten sonra söyliyecek bir söz 
bulamadı ve sustu. 

Bunun üzerine nrkadnilarımızdan 
bir Rus: 

_ Ben de size bir vak'a anla
tayım, dedi. lngilizler bu olrnuş Vllk· 
n)A belki inanırlar, fnkat Ruıların 
iııanacaklarını kat'iyen zannetmi
yorum. 

- Demek hu olmuş bir vak'a .. 
- Elbette... Bizim eski nazır-

lardan birinin başına gelmiş. Onun 
için iı;;im .zik:-etmiyeceğim ... 

- Haydi anlatın bakalım • 
- Vak'a şundan ibaret: 1918 

senesi Eylulünde bir gün bahsetti
ğim nazır Petresburgtan Kırıma 
gitmek üzre hazırlanırken, bu kıy
mettar eşyuını bir bavula doldu
rı.ır. Bankı:. kaiınesi, altın meıkukat 
mücevherat, kürk .. v. s. 

" Bu eşyanın kıymeti o devirde 
altmış bin ruble kadar tutuyordu • 
Şimdi 120 trılyon eder Seraeri adam 
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Gülerinı .•. 
Hediye hanım sevimlidir. Müş

külpesent de değildir. Erkeklere 
müşkilat çıkarmaz demek istiyorum. 

Kendisinden istifade eden haylı 
erkek vardır... Onun bu haline, ko
calarından korkup uslu duran ka
dınlar imrenirler. 

Geçen gün bir arkadaşı sordu: 
- Nasıl oluyorda kocan seni 

cürmü meşhut halinde yakalıya. 
mıyor? 

Hediye hanım güldil : 
- Gülerim bu sözilnüze 1 Buna 

imkan yoktur. Kocam birinden •ü
phelenmeye başladı mı, hemen de
ğiştirir, öbürüne geçerim. ---

Dişçide 
- Dişi ağrıyan biriain dişini 

çıkanp ta, parasını almadığınız vaki 
oldu mu? 

- Oldu. 
- Ne yaptınız? 
- Bir iki dişini daha söktüm. 

Lokantada 
Bey, garsondan peynirli omlet 

istedi. 
Biraz sonra omlet geldi. Bey 

tatb ve garsonu çağırdı: 
- Bunun içinde peynir yok. 
- Aman efendim, aldığımız ya-

tın içinde yağ, içtiğimiz sütün için• 
de süt, yediğimiz =1ekerlemelerde 
şeker var mı ki, omlette peynir yok 
diye itiraz ediyorsunuz? 

Dilenci 
Çekirdekten yetişiyordu. 
Dilenirken, öyle canlı ve acıklı 

yalanlar bulup söyleyordu ki, he
men hemen para vermeden geçen 
kimse bulunmuyordu. 

Bir gün, bir beye yaklaştı. 
- Beş on para veriniz. Annem 

kördür, babam kötürümdür, ablam 
hastahaneye kaldırdılar. 

- Haydi oradan! 
- Peki amma ya söylediklerin 

sahiden doğru olsaydı? 

- Geçen kadın, karının çok dostudur değil mi ? 
- Bilmem ; bu sabahtan beri karımı görmedim. 

~feylıauede 
- Her gün burada bir zlzele 

olur: 
·- Korkmaz mısın? 
- Hayır. Ben dünyadan fazln 

sallanıyorum. 

---
lla)·siyet 

- Ben eski kafalı bir adamım. 
Senin sahneye çıkmana müsaade 
edemem. 

- Babacığım, namı müstaar 
kuJlanırım. 

- O zaman da, benim kızım 
olduğunu anlamazlar. --

Melıtapta 
,Hava ıhk. Yan yana oturuyorlar. 
tKadın dalğın. 
Erkek kıza ... 
Birfüirine sokulurlar. Kadın so-

rar: 
- Ne dü,ünüyorııun? 
- Senin dilşündilğünü. 
- J\hlakıız çapkını 

Ah! .. 
- Bu kadından bıktım usandım. 

Artık tahammulüm kalmadı .• 
- Peki ne olacak? 
- Hayatim cehennem azabı 

1 
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Valide hanım, karşısında k1z~r ' 
namzede: 

Ne demek istediğinizi anlıyortı 
Kızımla evlenmek istiyorsunu?.. C: 
:iyi. Fnkat niçin '/ Ne yapacGks 

olacak. - Tahliyemizi talep ediyorutı 

Sonra, derin bir göğüs g-eçirip: efendim. 
- Karıcığım, şapkan sinemayı seyretmeğe mani olmaz mı ? - Ah! iğer nikahlı olsaydık, - Sebebi ? 
- Ne çıkar ? Elverir ki, sine~a şapkamı seyr~t~elerine mani olması~ çoktan boşanmıştım!.. Hamileyiz. 

timendifere teslim 

j 
tutar bavulu 
eder. 

Deminki vak,ayı anlatan deniz 
kurdu hayretten donmuş bir halde 
yerinden sıçradı • 

- yoksa odamı kayb\lldu? 
- Hayır, işte mucize orada ya 1 

1920 senesi kanun sanisinde bu 
bavul salimen Sıvaııtopola vasıl 
olur. 

Bu sırada Rusyada neler oldu
ğunu tasavvur edemezsiniz l BGtün 
memleket alt üst olmu,tu. PettH· 
burg - Sıvastopol şimendiferi ya{l
m .. cılar e-!inde kalmıştı. Şehirler 

yanıyor, elden ele geçiyor. istasyon
lar basılıyor, yolcular soyuluyor, 
arziyedeki bagajlar ıon pakete ka
dar çalınıyor, muhteviyati boşaltı
larak yerine tuğla doldunlıyordu. 

" Bütün bu hengamede yalnız 

nazırın bavulu, çaltşkan bir kannca 
gibi. ağır fakat eınin bir ıeyr ile 
bir buçuk sene süren bir yolculuk
tan sonra el sürülmemiş bir halde 
yerine vasıl olmuştu... Bir kere dü· 
şiinünüz hali ... S tbık nazır bavulu, 
bagaj memurunun kar.ısında açtığı 
zaman herkes donakalmiştı!.. Hatta 
birkaç memura işten el çektirildi ... 
istasyon memuruyesinden kendini 
pantolon askısı ile tavana astı ... 

Bagaj bekçilerinden biri yesin· 
den kendini trenin tekerlekleri al• 
tına attı ... 

Büyük bir rezaletten bahıolunu· 
yor gibi Rusya aylarca çalkalandı 
durdu ! .. 

Bu hikaye biz Ruslar üzerinde 
patlıyan bir obüs tesiri yaptı. Jngi• 
lizlerse bil' akis hiç tüylerini bile 
kıpırdntmadılar ... Biz Ruslar gözle
rimizden ya' gelinceye kadar güle
rken onlar hayretle birbirinin yüzü
ne bakıp durdular ... 

Bu ~ırada göz ya,larından biri 
önümdeki likör kndchin\n içine dG
ştüğü için ondan sonra lıkör bana 
acı ve tuzlu gelmeğe ba'l• .. dı ! ... 

Kumran S. 

( On<ijJ)ylUJc(y)naD 
Şehrcnıanetiniıı 

dikkatine 
Edirnekapı ile Topcular arasın

daki yolun tamiri için geçen pazar 
günü yazdığımız şikayetten ufak 
bir semere bile hasıl olmadı. 

Bu defa yağan yağmurlardan bu 
yol daha harap bir hal almış ve bu 
yol üzerinde bir l·aç otomobil ve 
kamyon çamurlara saplanıp kalmı· 
fbr. 

Şehremaneti bu gihi halleri na
zan dikkate almadı~ı ve tamiratı 
mütemadiye işi ile uğraşmadığı tak
dirde vaziyet fena olacaktır. 

Edirne kapıdan itibaren şehitlik 
duvarının nehayet bulduğu mahalle 
kadar yolun sağ kHmına dökülen 
molozların şimdide bozuk mahalle 
nakli ve tamiratın bir an evvel 
icrasını bekleriz. 

C D~ve'lEDeır ) ------Askeri davetler 
Ekmekçi baıı Ali ata attar so· 

kak İbrahim oğlu Ahmet Rasim 
319, Ortaköy Darülitamı Adem oğlu 
Ömer 3'20, Bebek dar"litamı Reşit 
oğlu Ahmet 3211 Bebek darülitamı 
Mahmut oğlu İbrahim 321, Balmum
cu Darulitamı Mehmet Sadık oğlu 
Seyfi 321, Balmumcu Darülitamı 
Salih oğlu Mehmet Tevfik 321, 
Balmumcu Darülitaını Şaban oğlu 
Mustafa Sabri 321, Abbaa ağa Is
mail efendi sokak Ramazan otlu 
Bekir 322 doğumlu. 

1 - Kısa hizmet Ye sevke tabi 
olupta şimdiye kadar şubeye mü· 
racaat etmeyenlerin isimleri yazılı
dır. 29-10-929 tarihine kadar behe
ı:ıehal !Ubeye müracaatları. 

2 - Taşrada bulunanlann tel
grafla adreslerini lJUbeye bildirme
leri ilin olunvr. 

~~~~~~~~~~~~~~ 
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~H EDUARDO BiANK 
:t: 
·• • ile harikülade orkastrnsı 

~f OPERA SlNEl\fASiı -ı~ 
if 18.1/5 ve 21.1/2 seanslarında büfün temaşakaranı teshir el f: mektedir. Ayrıca gösterilmekte olan 
~{: VİLMA BANKI nin debakarane tems•li .• 
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•••& tJAll.,f 
· Ba.bi).ların 

Gunat11 
a~<r..:ııar 

Felemenk .Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbu, 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet ;;; 
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Bok~ ı:-rıaçlcı.rı 
rıa::t.sıl Old:uı? 

Cuıoartesi geoesi Beyoğlunda 
Fransız tiyatrosunda yapılan boks 
ftlaçbrının netayicinden dün kı
•aca bahsetmiş ve bu maçlar hak· 
kındaki intibaımızı ya<::mdyı bugüne 
tehir etmiştilt. 

Tafsilata girmezden evvel c:unu 
•öylemek: isteriz ki İngilizlerle :ty~p· 
~ığı yedi maÇın beşin; kazanan 
~tanbul boksörleri bu galebe1e

tile yalnız kendi ş:reflerini değil 
ayni zamanda memleket sporcu· 
~~~unun hesabma unutulmayacak 
ır zafer kazanmışlardır. Evvelki 

günkü maçı yalnız basit bir spor 
h~disesi olarak tablil ve ona göre 
huk" b" . um ver111ek İ§e yanlış ır za· 
" 1Yeden bakmak demektir. Elde 
e~i1en muyaffakıyetin kıymetini 
layıkile anlamak için hadiseyi 
tahlil etmek icap eder. 
. Şurasını ilave edelimki Fransız 

1~Y&trosundaki maçların neticele
t;ni lehimizde izam etmek, yahut 
'de edilen neticelere milli bir 
ı~fer rengi vermek hevesinde de
!ıliz. Biz yalnız vasıtasızlık, yar-
1tnsızhk içinde çalışan, hayat 

~ücadelesi, yahut mektep tahsili 
gıbi mühim ve ağır yüklerin mü
~a.adesi nispetinde idman yapan 
OC'asız, antrenörsüz, hatta ringten 
~ahrum bir halde idman vasıta
l·~ı bulmaktan müşkülat çeken 

urk gençliğini her türlü imkan 
;e :~sıta bolluğu içinde yüzen 
ng1lızlere karşı elde ettikleri mu· 

"affakıyetin hakkını vermek isti
Yoruz. 

Cumart si gecesi Fransız tiyat
rosunun er enaen Rapı arını kapa-
llıak derecesine getiren o muaz· 
zarn kalabalık önünde cereyan 
eden müsabakalar güsterdiki Türk 
8.Zrni, türk mukavemeti en çetin 
tı:ı." Ucadelelerin bile kazanılmasını 
temin edecek kadar yüksektir. 

Yapılan temaslarda rakipleri
~i~e nıütcfevvik olduğumuz gün 
gıbı aşikar olan nuktalar vardı: 
b ~ - Boksörlerimiz enerji iti-
arıle rakiplerine hakimdi. Cu· 

'lll~ıtesi gecesi yapılan yedi maçın 
redisinde de hücüm vaziyeti da
~a bizim boksörlerimizdeydi • 
• CtıçJerimiz atılıyor, yıpranıyor, 
k e her ne pahasına olursa olsun 
h azannıağa çalışıyordu. Bu gayret, 
s·IJ. .enerji daima matlup semere· 
~~ı·vermekte ve genç boksörleri
g ;z kendilerine faik hasımlara 
a ebe çalmaktaydı. 

g 2 ...... Gençlerimizdeki yılmamak 
k ayreti, pek gözlülük rakiplere 

t:rş~ olan avantajlarımızdan birini 
.,.öş~.ıl ediyordu. Bunun da faydası 
ı:ı ruldu. 

8 
k.Buna mukabil Ingilizlerin yük

ı·e. sporcu ruhlarını takdir etme-
ıyız. Hat · · d l'akib· . a yaparsa ıtızar e en, 

y ın1n çenesine yapıştırdığı 
n.-llttıru.ğu hile takdirden çekinme· 
ven b' 
8 

ır centilmen ruhlu adamlar 
~or sahasında daima taklit edil· 
~e~e layıktir. 

açlara gelince: 
Iıı T lll' . gı ızler içinde bilhassa Nec· 

n:ıın rak·b· k · la. d 1 ı en uvvetlı oyuncu-
r an b' · 'd' ç bi)h ırı ı ı. evik, atak, fırsatçı, 

assa seri idi. 
M ı·h· boks.~ 1 

.. ın rakibi de tecrübeli bir 
d ' ordu. iki defa nakavt almak 
k erecesine geldiği halde yene ya-
asın1 kurtardı. 

SelA · ki 
1 

amı ve Sarongoda çetin ra-
p Krle k~rşılaştılar. 

r eınalın abandone etmesi çok 
•etja ld 
edeb. ~ u. Halbuki kendi idare 
ol ılır ve sayı besabile mağlup 

Urdu. 

Galatasaray kongresi 
Galatasaray terbiyei bedeniye 

kulübü kongre riyasetinden: 

Geçen Cuma günü riyasete in
ithap eJilmi~ olıın Necmettin Sa· 
dık beyefendi istifa etmiş oldu
ğundan intihrbın ~cedidi lazım gel· 
mektedir. 

25 Teşrinieyvel 929 Cuma gü· 
nü saat 1·1,30 da kulüp binasında 
içtimaa davet edilen kongrenin 
ayni gün ve saatte Galatasaray li-

sesi konferans salon unda toplana· 
cağı ilau ve azanın hüviyet varaka
larını ham ilen teşrifleri rica olu
nur. 

Ret kararları 
Ali karar hey' eti riyasetinden: 
Ingiliz muhipler cemiyetine 

dahil bulnnmasından dolayı mül· 
kiye hey' eti mahsusasınca hide-

matı devlette ademi istihdamına 
kar&r verilmtş olan Izmitte eer-

b est etibbadan rnütekaidin aske· 
riyeden Şelıabeddin heyin evvelce 

lngiliz muhipler cemiyetine gir
diği anlaşılıyorsada bilahare istik-

' lal harbi esnasında Anadoluya ge-
çerek lzmit belediye tebabetine 

tayin suretile mücadelei milliycye 
iştiraki kuyutlu resmiye He tehak

kuk eylemekte ve Anadoluya ge
çerek hükumeti milliyeniu hü· 

kümran olduğu mahalde memu· 
riyet alması mücadelei milliyeye 
lştırak etmiş mahiyette görülmek
te ve amali milliyeye muhalif ha-

reketi mesbuk ve mevcut olma
dığı indettahkik tebeyyün etmekte 

olduğundan hakkındaki kararın 
ref'ine müttefikan karar verilmiş· 
tir. ,,. 

• • 
Ali karar heyeti riyasetinden: 

Kuvayi inzibatiyeye dahiJ olmak 
için ha istida müracaat etmesindnn 

dolayı heyeti mahsusaca nisbeti 
askeriyesi katedilmiş olan müte-

kait çarbçı mülazımı eveJi İshak 
efendi her ne kadar kuyayi inziba-

tiyeye girmek üzre müracaat eyle
miş isede bilahare müracaatından 

nükul eyledi~i ve esaretten geldi
ğini müteakip on gün sonra müra

caatı için hakikatını anlayamadığı 
kanaatini vermekte ve lstanbulda 
çok durmayup hemen memleketi 

olan Ordu kazasına gelerek istiklal 
muharebesine iştirak eylemek üze
re müracaatı üzerine onuncu kaf

kas fırkasına iltihak ve bölük ku· 
mandanlığıle ifayi hüsnü hizmet 

etmesi bu kanaati takviye ve bu 
suretle bi1füJ mücadelei milliyeye 

iştirak eylediği tehakk.uk eylemekte 
olduğu cihetle hakkindaki kararın 
ref'ine müttefücan karar veril 
ııhştir. 

• . ,,. 
Ali karar hey'eti riyasetinden: 
Ingiliz muhipleri cemiyetine 

dahil olmasından dolayı lıey'eti 
mahsusaca ademi istihdamına ka
rar verilmiş olan sabık Istanbul 
mahkemei asliye azasından Nafiz 
bey, Ingiliz muhipleri cemiyetine 
kendi arzusu ile dahil olmayıp 
başkası tarafıadan kayt ettirildiği 
ve bilahare istifa etmiye kalkıştığı 
halde mensup olduğu müdafaai 
mi11iye gurupunca bu münasebet· 
ten istifade edilmek üzere istifa 
etmemesine karar verildiği ve mu· 
mailevh temiz bir maziye sahip 

• ~. 
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hiçilm emiş e 
Şidetli ya~murlartn hasıl ettiği 

8ellerden haJk bir taraftan di~er 
tarafa adamların sırtlarında geç· 
miye mecbur kalmış. yağmur şehir 1 

dahilinde ve haricinde ehemmi
yetli zarar ve hasarı mucip olmuş

tur. 
Meram caddesinde Söylemez 

konağı karşısındaki meydanlığa 
sular dolarak meydana nazır evle
rin divarlarım yıkmı~ ve bazı evle· 
ri su ist ilii etmiş, kereste pazarin
da toplanan sular üzerinde keres
teler kayık gibi yüzmüştür. 

Şiddetle akan yağmur sularını 
lağımlar istiap edemediğinden 
Türbe hamamına su dolmuş ve 
sular hamam içerisinde bir metre
ye kadar yükselmiştir. 

Sular boşaldıktan ve bo§altıl· 

dıktan sonra bamam dahilinde yir
mi santim çamur kalmıştır. 

Bazı yerlerde de kaldırımlar 
çökmüş ve çukurlar hasıl olmuş
tur. 

Diğer taraftan ald ığnnız haber
lere göre bazı yerlerde harman 
edilmiş değil hatta biçilmemiş bir 
çok ekinler vardır ki bu halin şim
diye kadar ziraat tarihimizde gö
rüldüğiinü bilen yoktur. Buna se
bepte kısmen harman savrulmak 
için lazım gelen rüzkarın esmemesi 

ve kısmen de yağmurların devam 
etmesidir. 

Temenni ederiz ki şu ihtiyaçlar 
yeni ziraraat aletlerine çiftçileri
mizin bir kat dahP- rağbetleriniıı 
artm:l~ını mucip olur. Bununla be· 
raher e,·rci ve abfr yazdığımız 
veçLilc Lütnn çiftciler yeğmurdan 
istifadeyi temiucn bütiın kuvvet-
lerini gören ekio ekmeğe vermiş· 
ler ve bir çok zeriyat yapmışlardır. 
MGsait wıntakala.rda ekinler şim· 
didc_n .20 • 25 santim irtifa kesp 
etmıştır. 

. Şehrimizdeki bazı bahçelerde 
vı~ne, ağaçları ~ıçek açmışlar ve 
bazı a~açlar da tomuımuşlardır. 

Neticesiz bir grev 
Riga, 19 [A.AJ - Muhafazakar 

matbuat takas aandıkJarı teıiıini 
protesta etmek üzere ilin edilen 
grevin hemen hemen tam bir mu
vaff akiyetsi:dikle neticelen dijinl 
müttefikan yaz.maktadır. BGyük 
müesseselerin hemen hepsi eyalet
lerde faaliyetlerine devam etmişler
dir • Bu havalide grev yapan yok 
gibidir.Komünist meb•uslardan Valo· 
dis bir cerh vak' asından dolayı 
tevkif edilmiştir. Zabıta bir nüma• 
yişçi grupunu dağ1tmıtbr. 

ispanya kabinesinde 
Hondaye, 19 [A.AJ - lapanyada 

kısmi bir buhranı nuzzar vukubula• 
cağına dair bazı şayialar dolatmak• 
ta, maarif ve adliye nazırlannan U• 
tifa edecekleri söylenmektedir. 

1 Kad o IKÖW k©tf,Ş>ırcbiJ taırrn'fFceDerrn 

olup amali milliycye muhalif bir 
gılna hareket ve icraatı görülme· 
diği resmi ve gayrı resmi icra kı
lınan tahkikattan anlaşıldığı ci
hetle hakkındaki kararın ref'~ne 
müttefikan karar verilmiştir. 

17 Teşrinievvel 929 Ticarte 
Borsası f iatları 

Köprüden 
Kadıköyüne 

1 - (""( 
6 15 

Kadıköynden 
Köprüye 

6 15 

Köprüden 
Haydarpaşa ya 

1 - ('") 
6 15 

Haydar paşadan 
Köprüye 

• • • 
Ali karar heyeti riyasetinden: 
Büyük Ayasofyada Alemdar 

mahallesinde Zeynep sultan soka· 
ğında 1 numaralı hanede ikamet 
ettiğini ifade ile heyetimize miira
caat eden sabık taharri memurla· 
rından Osman oğlu ~lehmet Ali 
efendi vaziyeti hakkında kendisin· 
den istizabatta bulunulmak üzre 
aranılmış ise de mezkur adreste 
bulunamamıştır. Halen nerede 
ikamet ediyorsa adresinin heyeti· 
mize bildirmesi. 

* • • 
Ali karar heyeti riyasetinden: 
Muahharen heyetimize müraca· 

at eden lstanbulda Kumkapı Ni-
şancasında Balaban çeşmesinde 

2 numaralı hanede sabık tüfekçi 
ustası Ali efendiden bazı hususatın 
istizahı lazım gelmiş ve mezkur 
adreste bulunamamıştır- MahalJi 
ikametinin serian heyetimize bil

dirmesi. 

Aaaari~~ 
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Bugda yü&de 

vavclu-h 
Yumıı,-k 
Ku:ılca 
Si o ter 
Sert 
Dönme 
Sert mahlut 

1 Bulıariatao 
Ecnebi 
Çavdar 
Arpa 
Mıaır 
Yulaf 
Mercimek 
Nohut 
Fualye 
Siaaın 

"-llfYeınl 
Un kilo 
Ebtra Elı:atra 
Ekatnı 
Birinci yumaıak 

t 
,. Sert 

kinci 
Fındı.k kabakl11 
Fındık içi 
Sandık boıaltma 
luuınu 
Ceviz 

1 Afiyon Malatya 

1 

Yapağı 
Afi yon 
Tiftik 
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12 25 
9 2(] 
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9 

so 

1190 
1160 
1190 
1160 
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4050 
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, .. , 
12 30 
1T 20 
10 
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so 

1600 
1250 
J310 1 

1225 
ll5(1 

14000 
165 
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.. ~rayı milliyeye 
müracaat 

Berlin, 19 [A. A.J- Başvekil M. 
MüUer ile M. Kürtiüa naayonaliatle
rin arayı umumiyeye müracaat tek-
lifi aleyhinde birer nutuk irat et
rnişlerdir. 

7 05 
7 40 
8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

10 25 
11 05 
ll 40 
12 15 
J3 05 
,3 50 
14 25 
15 15 
15 45 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

7 05 
7 40 
8 10 
8 45 
9 05 ['] 
9 50 
10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
13 
13 50 
14 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 4S 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

J"} Sefer yalın• Cama. Paul', Çal" 
anbe pnleri Haydarpaşııya utraya 

caktır. 
l .. 1 Sefer yalnız Puarte•I, ~am· 

ba pnleri Baydarp&fSYa utra:r•• 
caktır· 

7 05 
7 4-0 
1 55 
8 15 
8 52 
9 55 

11 05 
ll 40 
12 15 
13 05 
14 25 
15 15 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 l"' 
18 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

6 20 
7 13 
7 48 
8 25 
8 53 
9 ıı rı 
9 35 
9 56 

10 35 
11 13 
ıı 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 f"'J 

l"'I Seferi yapau vapwrlar yalaı.s 
Perıemhe. Cuma Paı:ar gü11ıeriai ta· 

kibedea gece Haydarpaf&Y• air•Y•· 
caktır. Ramazauın bfrlncl gf'eerioden 
Ba)ramııı; l!Onanca ~cesinf' kadar h ... 
aeec Haydarpqaya oğrayac.taktır. 

l"') Seferi yaloır: l'aıar, Perıe111be, 
Cuma efınlt'rl Haydarp•ı•ra uj'ı-aya• 
caktır. Yalnt7 Raıııaıanın birinci gü. 
oündeo Bayranun ı;onwu:o giiııii.aft 

1 kadar her güu Haydarpa,a u~ay11..I 

• .. 1111 ....................... camkmhmr ........ , ........ ... ~ 

A<dlaftar taırnfesı 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumaddn mida günlere maheue adalar hattı 

Sefer No. 
Pendikten kalkı, 
Kartaldan ,, 
B. adadan n 
Heybeliden • 
Burgazdan ., 
Kinalıdan • 
Mudadan ,. 
Kad.ıköyünden ,. 
Köpriye varış 

Sefer No. 

Köprüden kalkıf 
Kadı köyünden 
Modadan " 
Kınalıdan " 
Hurgazdan " 
Heybeliden " 
B. adadan " 
Kartaldan' : 
Pendik.ton .. 

2 

1 

6100 
6,10 
6,25 
6.40 

7,25 

4 
7,44 s.2s -
8,35 
8,45 

-

9,05 
9,20 
9,35 
9,45 

3 

7,10 
7,30 
7,45 -
8,30 

6 
9,10 

9,50 
ıo.os 
10,22 
10,30 

-

5 

7,00 
7,10 

8,05 

8 

ıo,ıs 
10,35 

11,05 
11,20 
11,35 
11,50 
12,15 
12,30 

7 
7,05 
7,20 
7,45 
s.oo 
8,15 
8,30 

9.1s 

ıo 

12,00 
12,20 

12,50 
13,0S 
13,20 
13,30 

-

9 

8,00 

-
-

8,SS 

12 
13.35 
13,55 

14,30 
14,45 
ıs.oo 
15,16 
15,40 
ıs.55 

11 

9,00 
9,10 
9,25 
9,40 

10,25 

15,00 

15,40 
15,55 
16.10 
16,25 

13 

10,00 
ıo.10 
10,25 
10,40 

ıı.2s 

16 
17,00 

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

15 

11,30 
11,40 
11,55 
12,10 

12,55 

18 
18,00 

18,45 
19,00 
19,15 
19,30 
19,55 
20,lC 

17 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

19 
15,00 
ıs.ıs 
15,45 
16.00 
16,15 
16,30 

16,55 

17,20 

21 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 

18,05 

18,30 --------20 
18,0S 

19,00 

[") 

22 
19,00 

19,45 
20,00 
20,1.S 

24 

29.00 
20,10 

l'J Bu işaretli ııeferler vahıız Pal:Ar a:6nleriııe m.J.aae olu:ıt 80 Eylr.la kard Jllpılı1t:akt1\', 
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23 

18,35 
18,45 
19,00 
19,15 
2-

o 

26 
20,15 

21,00 
21,15 
21.30 
21,40 

25 
19.0S 
19,20 
19,50 
20,05 
20.20 
20,35 

21,10 
n.30 

28 
21,45 

22,50 
22.50 

l"J 
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Geneml'1 

1'ram~ay ücretleri 
artacak mı? 

lagHız U....., ihracat ınusi,.i 
ohu> şu nAda 1&30 lumışu J.uluna 
btın luan ..,.....ıa daha ziyade yll
lı._.ecll, 1100 it• .. ıu bulaca~'l ta-
ı...Aa eıllhaektedlr. 

~ 1..,t.ttz llrMmıa J&kaelmesl plya-
uda belli ı...ıı a:ıadd eler üzerlacle 
tulr yaphl:ı g!.ltl şirketler de fiat
lara zam içi• teıebbüıata batlamı• 
ılardır. 

T,...·ny tirl:eti ba meyanda bu
hmaeldachr. 

T_v., P,.keti ıaııaedilditf gllıl 
bG,ek bir kir temin etm.ed i tlıııi 
iddia e<B,.r ve oermayeri l. viçre 
frurı oldutıı içle ec..d>l kambiyo
.. yiikoelioce faiz tevzi edilmeye
cetfadea b:tlıaeyllyer. 

Tr..,vay iaetlal tayinde elek
trik ikretlnla bllyl!Jı: teairl vardır. 

Bu aebeple iptida elektrik ücreti 
laaldwıda bU karar verilmeoine lıtti
.., edilmektedir. Her 3 ayda bir 
toplaıaaa koıalıyon yakında içtim• 
eıiecek ve elektrik tarifeol hakkın
da bir karar verecektir. 

Köprünün açık 
olması muhtemel 
Ba .. ı,.ı, hava ılell oldutu tak

dirde köprii gece aaat ikiden Oçe 
kadar açık kalacaktır. 

şadlye H. 

Hudut haricine 
çıl<arılacak mı? 
Sabık laanedandan Ahmet Tevfik 

efendinin kadınlanadan Şadiye ha
aımtn, olbaptakl kaıtun hilafına 
şehrimize geUlği al.l.kadaraH bil
dirUmlş ve Dahiliye vekaleti de bu 
huıuta tetkikat leraıını emretmiıtır. 

Ba kabil kad..U.r memleketimize 
aııcak talik •uameleslaln lcra01n
da11 ıonra avdet etlebilecekleri ci
lı• beyle bir ....amelenin yapılıp 
raı-f...!ıtı Pariı konıoloHllHiaden 
ıenlmııt. Ahmet Tevfik efendi ile 
~e ha111mın mahkemeye dilştiik
leri, hıkat talak olmadığı cevabı 

i lp";liz. Bu vaziyet üzeriııe Dahi· 
K,.. veklle&ia, Şadiye hanımın hu
dut ı..rieiae çıkarılmaaı için emir 
-""' muhtemel oldutunu Soıı 
aut pzeteal yazmaktadır. 

Felemenk tayyare 
si nasıl sukut etti 

Di111 tehrlmlzde feci bir tayyare 
kaıa11 olmuı, bir Felemenk tayya
resi Zekeriya kl!yO civarında Muh
tfl' paıa çiftliği kor1Huna dGtmilttü. 
Uç motörlG bir poıta tayyaresi 
olaa bu beyilk hava ıeflneol Iotan
'bal tıırlklle Hindi.tana gitmek üze
re Fle-okten kalkmıt ve evelkl 
~ aeat üçte Y e,ilköye gelmiş, 
pcayi Yeıllköyde geçirerek dDn 
sabah saat 8 de Halebe mGteveccl
lıu hareket etmlttlr. 

Tayyare, Adapazarına vaoıl ol
dufu ııam•• üç motörilnden biri 
1akatlanmlf, rakipleri tam!~ için 
lıtaııbula dllnmeyl ve Yeşılkl!yde 
a:ılteaklp yola devam etmeyi mu
vafık bulmuılardır. 

T • yyaae latan bula döndüğü za
man havayı ıiıli bulmuı, yolunu 
9aıırm19 Y eşllköyü kaybetmiş ve 

Zekeriya kl!yü Ozerlnde dolaşmıya 
baılamışbr. Rakipler u•un müddet 
inecek bir ver araınıtlar niha
yet Muhtar ·paşa çiftliğ'i civarında 
orman yeflllltinl slıln teıirile mer'a 
zann~derek bu. ormanın üıeriııe ia
a:ıltlerdlr. 

Fakat bu iniş o kadar feci of
muttur ki yalnız tayyare barçalan
makla kalmnmıt tayyarenin ikinci 
Pilotu le mal<İ11iıti atır surette ya
ralanmıtlardır. Bırinci pilot ta yara
lı ise de cerihaları dlter arkada9la
ruıa aisbetle daha hafiftir. ikinci 
p<iot bir doktordur. Ya~ıaı baıında
ı:dır. Amerikaıı haataoe11ne kaldırı-

buşh. k b 
Makini•!in koll~rı ~e . ~ urta 

kem•!.'eri ile amudı fıkarısı kınl-

mıı r. 
Kazadan derhal haberdar ola. 

jand .. rn.a kumandanlıtı otoınoblller 
gönderı:ıiı, mecruhlar derha! ~ao
haııe.cr nakletmi, tayyare ıçınde 
bulun n ' 4GQ) l<iloluk po.sta pa~e
ıi ·I d~ Felemenk scfArelı ne teıhm 
etm!'t\r 

Tayy»e:ıin anh&7.1 ve etya11 
n&l>etçi ık•mr.ıi 111rotiyle tahtı mu• 
h .l. ... ya al~1• "':llfhr. 

' -
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........................................... .................... h K •Eıa.moııidı?kı xıtaaw illıiy•ci 6i&D ıtdu.n u,.1ı u.rrıa •Ünaıca..1• koı:ımuttur. ı 8· 

leı, 27-biriuci Teşrin-929 Paıu günü ııııat ı5 le Kastamonid• aılı:eti oatın alma 
komi.}'OA.unda yapılacaktır. Taliplerin Ka!t&mooideki mezk.Or koaıi,yooa wUracııt l rı. 
E dreınit, Kınık ve Bergamadak.i kıtiatın hay•anah ihtiyacı olaın Mlll8D ve Edremit· 

deki kıtaatıo ihtiyacı ol•n kömür ve oduna ihale gününde taliv çıksıadı&ından. 
ihaleıi tekıar 26 . Birinci te~rin · 929 cumarte•l g!lııil '"'41 14 le Edremitte aekerı 
c,atln aJma komisyonunda yapılacakhr. Taliplerin F.dremitteki meıkdr konıiıyoııa ınu· 
racaaüarL 

O rdu ihtiyacı için memleket haririııden 150-200 dağ top lr;oşumu esteri alınacaktır. 
Ilıalt-el 26-hir1,.ı:ci te,rin-929 t:unı•rı~::-i günü 8llat 15 te yapılacak tır. Taliplerin An· 

hr4da Milli müdafaa vekileti harbiye daireli reieliğlne müracaatları. 
K ilis~ki hudut taburu ihtiyarı Olan k.oyuo ve kotu eti miln&k.asaya koomu'lf,ur . 

lhalHi .5-i:kincl te~rin·'J29 salı gw.oü L'ıiada aıb.eri utın alma komisyonunda yapı· 
••'&il.Ur. 'faıtpleri Urfaria"i meık&r komiS)OD& möracaatlırı. 
T okattaki kıta11ı ve ~>ü~ı:ı!o;i~ahn ihti)'acı olan Sade yağı }...apalı zarfla münakasay~ 

k<•nmu~tur, lhale•ı 23-Lirinci teçin 929 çaa .. nba günü ıaat 15 te 1okatta ukerı 
satınalma korniayonunda yapılacaktır. Taliplerin Tokattaki mt:2k.Qr komi.ayona ıoura • 

raatJan. 
k iliııdt- _ huhııı.a~ !Judut taburu ibti}"acı olan Un yen idtn miinık~saya korımu§t1ır 

lhal"'ı 31-bırıncı l•!rin-929 PerŞ<"mbe giınü saat !Oda Urfa a!kerı satın alma ko · 
ntiıyonunda yapılacaL.ur. Taliplerin Urfadaki mekür komi yona müracaatları • 
T okatdaki kıtaat ve möeı616esatın ıhtiyacı olan Sığır ve koyun etleri kapalı zarfla 

münal<aaaya koırn•uıtur. ihalesi 21 · birınci teşria · 929 paıarteıi ırilnü ı;aat ı5 te 
1'okat&aii askeri aat:u alnıa komisyonuoda yapıla.ca.ktlr. Taliplerin prtnameaini k.o
miıyonumuzda gCirmeieri •e teklifa.am.elerioi Tokattaki mezkür k.otniayooa vermeler. 
A ekeri ihtiyacı için ( ıo adtt Seyyar ıtöv l kop&lı zaıfla münalıaaaya konmuıtnr. 

lhaieıi ı6 . 11 . 929 Cumartesi günü soat ıs ıe yadılacaktır. Taliplerin §8rtnam•· 
yi koıııiııyonumuzdan bedeli mukabilinde alınalerı ıannaıııeyi lzmirde mUıtahkem mev· 
ki ,. Ankarads merk111 aatın alına lt:oaıisyoaunda görebilirler n teklifoamelerini 
tertname mucibince ihale gön ve ıMtmdao evvel k.ou,ieyoııumula vermeleri il.An 
olunur. 
J zmit, Tuzla, Darıca ve Adapuatıııdakı k..ıtaatın ihtiyacı olan ekmeklik un ve merci· 

mek. kapalı zarfla ve ayrı ayrı prtoamelerl~ milnak:aaaya kow.mu.ftur. ihaleleri ununu 
28-10.929 oalı gü•ü saat ı5 ve mercinıe&in 29.ı0.929 aah ~ıınu -t ıs te lzınitte 
aakeri aat•n alma komisyonunda yapılacolı:tır. Şartname ıuretlerl ltoıuilyenwmuıda var· 
clır. Taliplerin lzmitteki meıkQr lr.omiııyona ı:atıracaatluı. y erli mamulatından kırk bin adet kilim kapalı :ıarfla münakasaya konmuilur. ihalesi 

3ı-ıeırini evvel-929 ıorihine milPadif perşenbe saat ondört buçuktur. Taliplerin şı.· 
rtnamtı Ye oümunesiai görmek üz.re her gün •e münakasaya ittirak edeceklerin o gün 
ve eaatinden evvel tekli! ve teminat mektuplarının makbuz mukr.bilinde Ankara merkez 
satın alma komieyonu riyaeetlae vermeleri. 

D iyarbelı:irdeki kıtaatın ibtiyacı olan fı•ulye kapalı r.arfla münatasaya konmuttur • 
ihalesi 24 . birinci teşrin· 929 pell"nbe güııil _, 14 te Diyarbekirde aalı:erl ıatın 

alma koıaiıyonwıda yapılacaktır. Taliplerin Diyarbekiltleki mezkQr komisyona mUrl • 
caatları. 

Mevkı 
Sıverek 
Kilıe 
Viranşehir 
Suruç 

Alınacak eruk 
Sade yağı, kömür kuru ot 
Mercimek 
Seker 
fıulgur, zeytin !aman, gu 
nohut 

ihale tarihi 
2·11·929 
2.11.929 
2.11.929 
2·11-929 

gilnQ oaatı 

Cumartesi ıo 
• 
• 
• 

ıo 
10 

Kiliı Sıtu eti, arpa 5 • 11 • 929 Salı ıo 
Kilis Sade yaıJ;ı 24 · 10 • 929 Perl'!mbe 10 

Siver«!lc., Kilit, Viraojebır, Sllrüçttlr.i lcrtaanD lbtl~acı olu.p evvelce ahnacaA;\ Uı\n 
olunan yokarıd• biı.a\aru. da ya1..1b eru.ka tıaHpler tarafındın 'terileıı fiatlar pahalı glJ ~ 

rüldütün<len hizalarında yazılı tarih gün ve • a•larda Urfı askeri Alın alma komiayo
nuda ihaleleri yapılmak ütte talik edilmİ§Iİr. Taliplerin Urf&daki meıkilr komiıyoııa 
müracaatları. 

ı······································· ••••.•...•.•••. 
• • ~~?.~~~ .. ~~~~~~~ .. ~~~~~ .. ~~' ~~~i.s~~~~~~.~~f 

2 Demir el arı ba 
ıo Gaheoizmeli su ko· 
60 Hasır ıUpürge 
ıo Toz tüyü fırçuı 
30 Çalı süpürge 
5 tlbise fırçıısı 
ı Şeraiti mucibince ziftli aandık 

Ballda muharrer malume aekeri nıllıe için 28 • ıo · 929 ıarihine müoadif ptı· 
zan.si günü eaat ı4 de pazsrltlda mubeyaa edileceaiadon taliplerin ıerait ve ev•fla· 
rını anlamak üzere her gün u!ı.eri mUıe ve 'f& kOUU1yona n ptıArlıiı: (111ntlııde ı.. 
temiııatlarile koınıay<ında buluamalan. 

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

1>1l<eri müze için ıuk" da muharrer malıeıııe 28 · 10 · 9'l9 pazarte!I günQ aa· 
at 14 de komisyonda p. rl ı • ınubayoo edile"Cekıir taliplerin vakii nıuayyeade ko
miavonda hazır buluumıılar~ 

••• 
Kol ordu içia 6700 çeki odıın 
Fırka · 3324 • • 

22 . 10 . 929 turihine müsadif Salı ıı:unu saat ı6 da kapalı urfla gali fiyatla ta· 
!ip bulunan odun f"l'8rlık suret.He m~bayaa '!"ilecektir taliplerin yevmil mezkiltda pıı· 
zarlığa işt i rak etmek üzere temınatlarıle kornııyonda hazır bulunmaları. 

K ıııuıı ihtiyacı için 60668 kilo Bulgur puarlık ıuretiyle mubayaa edilecektir. iha· 
IMi 24 · 10 929 perşembe günü saat 16 da icra edilecektir. Taliplerin §8rtDa· 

meaioi komi.yonumuzda g.Jrmeleri ve eartnamede yazıh olan ıekildek.i te'minatlariyle 
komieyooumuıda hazır buluom.al~n ilin olunur. 

C iheti aıkeriye icia 18 kat- evrak ıab ettirilecolttir, pazarhtın lcr111 22-10-929 
Tarihine ır.U•adif pazarte5i ~Unü .. at aıe yapıl•caktır. Taliplerin şartnamesini 

korniıyonumuıda gdrml·leri vo fBrlnımede yazılı olu ıek ildeki te'mizııtlanHe komi. 
yooumuı<la hazı r hulunınaları ilAn olunur. 

K 
ılaat ihtiyacı için 433·30 lı.ilo Nohut pazarlık ıuretiyle mubayaa ııdilecektir. İhalea 
24 • 10 · 929 per;~wbo gUnü Mal lS te icra edil.cekıir. 1 alipleria prtnım11ini 

komie}onumuzJa görmeleri .•e tartnunede yazılı olan tekildeki teminatlariyle l.omiayo 
aumuıda hazır bulunmaları ılAn olunur. 

10000 
hilo l•arbuaya fasulyuı p01.arlıkla nıubayaa edilecektir. Taliplerin 22.ıo. 
929 salı günü saat 14 le konıiayonda bulunarak pazarlıja iştirak etuıelert 

K 
olordu kıtaatı içio :ıQ000 ve 1 fırka itirı 40000 kilo arpa 22-ı0.929 tarihine mü 
sadif salı günü saat 15 te paıaı,ttla :i~bayoa edilecekfü. Taliplerin temiaatlarile 

evmi muayyeDde pazarlıkta bazı~ u unm an .. 

Ky olnrdu kılaatı için 5706'1:1 kıl~ ~· fırh !çın 342492 kilo arpo mevcut numuneye 
Te ev,..fına göre 23-ı0.929 tanhıne İCl&dıf tar,anba günü Hat ı4 te pazarlıkla 

il)t\ra!ı. etmek üzere komilyonda bulunma arı. 

G 
ilınilı 9uyı. bostahaneılne 200 arabadan fazla. mıltdar~a parakOIQn 1ahlaıası iktiza 
ettiğinden taliplerin her gün m.UOr para.külü .gormek üne hastahaneye ve pazarlık 

için de 26-ı0.929 tarihine müaadif cumartesı günu •Dit 10 da ı..onıisyon<la hu r bu. 
lunmaları . ,,.,,,,,,,,,, ... 
i Bakır köyiınde barut fabrikalarında imi\ltt harbiye + lstaınbul uhnalma komisyonundan: 40ı 
•••• , ••••••• ,,,%,,,,,,,,,, •• ,, •••• ,,,,,,,,,,._,_,, •• ,, 

M atluba munfık çıkmıyao ve kaldınlmaaı kondiıine t~liğ edil&iid halde va~ıl mu· 
ayyoninde kaldırılmıyaa 300 kilo don yal!;ı 'Ve 700 ltılo Grea yağı (nrar rıyan ve 

aaiıe tahıil edilmek üıre) teahhUdünü ifa etırıeyen müteahhidi nıııı ve beM1bına bilmU. 
ıaıede ıatılacalı.tır. itıiraya talip olonl• ın temınıtlarile beraber y.ııııi ihale olan ıs· 
J i 970 f »nl gııı:ü ınaı 13 il 1 m , . nı ,:rac"lılan. 

• 

Maarif Vekaleti Neşriyah 
kitaplarından neşredileriler: Lise 

Birinci 
Edebiyat 

sınıf kitapları: 
(Ali Canip bey) 

İk incı s1nıf kitapları: 
135 K . Ruhiyat (Şekip bey) 80 K. 

Üçüncü sınıf kitaplan: 
Nebatlar tefhiri (Hayri bey) 95 K. 

125 
içtimaiyat (İzzet bey) 75 K. 

Hendese dersleri (Nazım ve Hayri beyler 
" Cebir (Cilt: 1 Halit bey) 145 ., 

Umumi tarih (Ahmet Refik bey) 155 " Cebir (Cilt : 2 Halit bey) 150 ,, 
Umumi tarih (Ali Reşat bey) 135 " Ümumi tarih (Ali Reşat bey 135 

Ortamektep ve muallim mektebi kitaplrından 

Edebt kıraat nümuneleri 

" " " ,, ,, " 
Pedagoji tarihi 
Mektep hıfzıssıhhası 
Armoni 

(Halit Fahri bey) 

( ,, ,, ,, ) 

( " .. .. ) 
(Nafi Atuf ,, ) 
(Dr. Celal Apti bey) 
(Cevat ,, ) 

neşredilenler: 
Birinbi Çilt 
İkinci ,, 
Üçüncü ,. 

45 Kuru§ 

55 " 
70 " 85 " 
50 " 
80 " 

İlkmektep kitaplarından neşredilenler: 
Çocuklara taganni dersleri (Zeki bey) 40 Kuruş 

ldarei beytiye defteri (Hilmi ,, ) 40 " 

Miiracaat yeri: 
Devlet matbaası satış yeri 

Istanbul iihalai gumrugu 
mudurluganden: 

Yorgancı zade Ahmer Refik bey namına bilvürut ordinolan mumaileyh tarafından Tütün güııırüğilnde 
limoncu esnafından Teofan Kigadi ile gümrük komisyoncularından Vilasyadiye ciro edilen 7 aandık oyua 

kağıdından C C O markalı 't'e 2-3 numaralı iki sandığın Vilasyadis tarafından muamelesı yapılarak 
Galata gümrügüniln 1122 No. 22 mart 340 tarihli aktarma istidaeile Demirtaş vapuruna tahmilea İzmire 
ve keza Y Z A B mıırkalı 1-4-5 No. üç 11andığıo muameleai Vilasyadis tarafından yaptırılarak lstaııbul 
ithalat gümrügünün 355 No. 10 niııan 340 tarihli aktarma istidasile Demirtaş vapuruna tahmilen Ayvahga 
ve kezalik Y Z A B marka 2-3 No. iki sandığın Teofan Kigadi tarafından muamelesi yaptınlaralı: lstaıabul 
ithalat gümrügünün 227 No. 12 mart 340 tarihli aktarma istidasile lzmire gönderilmek üzere 15 mart 340 
tarihinde Demirtaş vapuruna tahmil ve bilahara geri alınarak 18 m~rt 340 tarihinde Famaka vaptıruna 
tak mi len izmire sevkolunan cem'an 7 sandık oyun kağıdının Demirtaş vapuru derununda boşaltılarak 1811• 

dılcların derununa demir islcara parçaları ve'!ıairc konulmak suretile muhteviyatı olan oyun kağltlarıltlll 
kaçırıldığı tahkikat neticeainde anlaıılmış ve işbu fiilde muk•ddem Eminönünde lzmir ~cıkağında 5 !lumralı 
yazıhanede yorgancı zade Ahmet Refik, Tlltlln gümrügünde limoncu esnafından Teofau kigadi v. gllmriiJr 

komisyoncularından Vilasyadinin cümle inin müşterek ve sahibi mal oldukları tahakkuk eylemiş olmakla 

o tarihte meri olan gümrük kıtnunun un gayrimuadele 64 ncü maddesinin fıkrai ahiresine tevfikan kaçırıl
mak suretile istihlak edilen 7 saıtdılc oyun kağıdından beher sandık için 175 lira cem'an 1225 lira ceayı 
nakdinin yorgancı zade Ahmet Refik, Teofan kigadi ve Vjlasyadis ve Demirtaş vapuru acantaaı M. Celil 
ve vapur kaptanı Ahmet Nazif ve Hakkt efendilerden yekdiğerlerine kefaleti müteselsileleri olmak üzere 

milştereken tahsiline komisyonumuzca karar yerilmiş ve cümlesinin adresleri meçhul bulunmuş olmakla 

tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

Ylıksek muhendis meiebi 
muba\faai komiS\forıundan 

Mektep dahilindeki sobaların kurdurulması ve buna muktezi boru ile üç adet yeni sobanın ınübayaaa 
pazarlık suretile icra kılınacaktır. Taliplerin 23. Teşrinievvel • 929 Çarşamba günü aaat ou üç buçııkta 
ınektep idaresine muracaatları ılan olunur. 
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ı_ •Emvali-~~~~.~~~"'"~~.:." ... ___ ... -_! 
Satılık maa oda ve bodrum dükkan 

fatihte dillger zade mahallesinde büyük karaman ve nalbant soka
ğındacedit34 Nolu maa oda ve bodrum dükkan bedeli 4 taksitte öden

mek üzere 2000lira bedeli muhammen ile 10-929 tarihine müsadif ça 
rpmba ğünü saat 14 te pazarlıkla müzayedesi mukarrerdir. Taliple

rin %7,50 hesabile teminat makbuzlarile emvali metrüke satış 
komi~yonuna müracaat eylemeleri. 

A ıkerl mektepler için 20000 kilo ubun k.apalı zarf euretile oatın alınacoktır. !ha· 
lesi 11.11.929 Pa1arte1i günil ııaat 1" ıe Harbiye mektebindeki münakaaa mahal· 

linde icra kılınacaktır. Taliplerin prtnamtıi içio komisyonu mezk1lre müracaatları ve 
iştirak için de haıırlayacakla?J tek lif mek tuplanoı aaeti muayyeneaine kadar mahalli 
uıeıkOrdai.i komisyon riyasetine ilma.ber muk.ebilinde vermeleri illo olunur. 

M !tepe U...i için 8320 Adet Manilya Kiremidi talibi zuhur etmediğinden paıar!ıl< 
ıuretlle 1&tın alınacaktır. PııaarlıtJ 2~ 10·929 Çarpnba gOnü saat ı4,30 da Harbıye 

Mekıebindeı mahalli mabeueuntla icra k\lıA&cak-t ı r. Taliplerin şartnamesi içiu komisyona 
müracaatları ve iftirak: için de pa.ı.arhk m 'lhall iode haıır bulunmaları ilin olunur. 

Lave Maria lr.ömilril 
Tnn 
600 
900 

25 
000 
50 

550 
15 

800 

3740 

+ + + 

Bir 1Dtlnamede 

l Bir şarınaaıede 

Tıbbiye Mektebi içia 
Haydarpaf& Haıııııııeai için 
Piyade atıf Mektebi için 
Harbiy• Mektebi için 
Halıcıoğlu lisral için 
Gülhane hastaneti için 
Maltepe liıeai için J Bir 1Drtnamedo 

Kuleli li..,i içiıl ) Bir prtnımede 

Yukarıda mahallerWe hizalarında mıkdarları yazılı 3740 Ton l.a•e marin ktimüril 
bal,da takıimatı yaııh olduğu veçbile 4 prı•aroede olarak talibi zuhur etmedi~inden 
pazarlık aurotlle ıatın •hnaca~ıır. P••Mlıtı 22-10-929 salı .,Unü. saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin '4rtnamel"ri için komisvoua müracıı.atlırı ve lftırak ıçm de patarlık mahal· 
l,r.~ı: l--.a•ır h:.ı ı.c.l;.ırı ıl .n ulu:-ıur~ 

1 ıtanbul mahkemei asliye ikiııoi INkuk 
dairesinden: Joj Hobeştiraeer ..., ı~ 

11 vekili Menahem ElfuTlldit efeadmia pi' 

ngalltda sipahi ocatı kartıamcla lı5 -
rah hadede Akin Mikail ;,, Oc:i;cı efmdi 
aleyhine ikame eylediği dnecaa cıo.,i 
müdea bih 11 balya lDMliW uw tıııM
mi haltında iatihsal eyledi#! l8.'llı9"9 • 
rib ye 29-ı27 adetli ilim '-' r ._ 
liğ mumaileyh Mıkail efendiıı.irı lkam.t· 
gibına gcinderilmif iaede koıô i=iıı """' 
dan ak'dem rnezkQr hel"'J'İ terk edip tf 
ttiğini ve iltametgilıı ahiriııiode ~ 

bulundutl;u mahallesi he""ti ilıcP · -
J- ı•=t<• .,_. 

miiha,iri tarafindau Terilen •n !gırılıııat ile 
billtebliğ iade edilmiş ve bitldı:p ...... 
usulü muhakemeleri k_., .Nl .. 
142 inci nıaddeleri muoil!ıieee hl t' 
bir ay müddetle ilanen teblitıııı ~ 
karAr verilmi~ vo bu baptalı.i ilim _.. 
mahkeme divanuneıine talik Jul Sil 

olmakla illnı keyfiyet oı-. 

:•••••••• .. •••• .. ••••••• ••S 
: Döyçe Oryant Barı i 
! Tarihi te'siııi 13'22 i 
: Merke:si idore BerUrı ; 
! Telefon Beyoğlu 247,24&934. f 
: 985 ve lstanbal ~2843 • 
• _u:, • 
ı Banka muam~tı ı 

! ve kasalar icarı 1 
ı .•••... ~·············· .. ··' 
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'Emniyet 
1 J J/ • ın 'ı l' f 

= 
• 

Sandığı M .. ·ı 
·.:tı~··~~j ·~· . •""'" "' .2 .. -. 

ürlüğiin en: 
llırıi'ta~~~~f r~, l u...t. cm ve neovi Borıçaı--

llleül!ıa H. 
ikraz No. 
13!61 

~rhunatın ciı:ıs ve aevi Borçhınlia isJDi 

BCVCK 
Tayare piyangosu 

VECiNCi TERTiP 
- . 

)tl.27 
!\t2s 

11295 
11332 
11360 

1
11398 
1416 

ll4s.ı 
l}~ 
lı.t10 
11488 
11492 
l IScıı 

11621 

11553 
11137 

11743 

1 çift pırlantalı kilpe (lıtir taş aoksan) l pırlanta W ! la • elctat ,-ak 
~-is gcnri 
1 '>t ,;, mac!Myt>n bir titrn çaılar •at bir 
.. O wt hir ehıaatıh bilezilı: saatı ltir 

' r d · ı4 y6zülc lıir çift a ltuı bilealc. ltir 
peh•blı kıravat ip.i ehıınlı kak. 

A'Jfte H. 
13295 4 üncü keşide 11 T~nl sanıaecur. 

yi:iziilc AJJC H. 
1 Pııianla akar pantantif bir çift pırlanta tek taş 

küpe Kemal B. 
13340 
13359 
13435 
13479 
13497 
13528 
13568 
13598 
13624 
13637 
13649 
13651 
13661 
13713 
13722 

1 R~zıt pıatantif 1 roza gül yüzük bir roza alrıf Ayıe H. 
1 Pırlaaı•h paatı.ntif llİtı incili Zehra H. 

BCVOK iKRAMiVE: 
Fatma Müzeyyen H. 

1 ~ roza küpe Süley en B. 45,000 LiRADIR 1 altın kol ı.aatı Muzaffer B. 
1 rcza yaprak :i:ne ( 1 t.tş noksan ) ~ecip B. ı 

1 ıw:a si.ele iğne Fatma Sa•iye H. 
1 pilQıatalı panbntif Mr N»za tek taf yürük 

3 pırlantalı yüziik ( 2 tıışı yok) Ülviye n. 
1 çift pırlantalı küpe Hatice Fitnat • 
1 altın kol saatı Ati Haydar B. 

Ayrıca: 
bir pırlantalı yiı.ziik 1'ir roza yüzük bir 
kldu elmaslı yüı:lik bir altın saat altın 
~le Mehmet Niyazi B. 

2 alıt.a saat Hatice Sabiha H. 
1 ren kuç ipe hir raıa yazı i!ne bir altın 

taheka altı adet bir liralık on iki adet 
çeyreği üç yüz otuz beş dirhem gilmüş 

1 pırlant~lı puıtantif Halide Ref;a H. 
2 r:ıza mııdalyon 1 ı.ıırlantalı yürük Seniha H. 
1 rD" geı danlık Ali B. 
1 çift pırlnrıtalı küpe 1 püskülü kagıda aarılı Fatma H. 
2 roza yüzük Emine SenWıa Fi. 

20.000 
1s.o--
12.ooo 

Fatma H. 
1 Nail yüzfik 1 pırlanta kıraval iğnesi bir 

1 ıncili nazarlık Fatma Ihsan H. 
1 çift roza küpelelmaslı saat laltın hurda sadlenRatibe H. 

1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 

1 O.Ooo liralık mükafat 
Mh• saat maa kistelc bir altın bilezik saati Fahrettin B. 

İla1an B. 

bir roza gerdanlık Fatma KamerH. 
1 ç.ift karavana küpe bir altın saat Behice H. 
1 roza telctıış yüzük bir roza yüzük bir altın 

Mat 

13723 
3727 

1 gök yakut yüzük, 1 elma.slı aaat, 1 altın 
mcrcaıalı köstek, 3 altın sikke 
1 çift altın mineli zarf 
1 çift pırlantalı küpe, 1 karavana yüzük, 
1 roza yüzük ( iki taşı yok ) 

Cenap H. 
Hatice Şeref H. 

Selma H. 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktıc. 

1 Çift pırlanta küpe dört buçuk mıskal inci 13797 1 çift roza gül küpe bir altıa iğne, 1 gümüı 

1 Altııa saat ınaa kistek 7 dirlıem 
1 Ç;ft roza çenber küpe 

E•ine Mevhibe H. 
Hamit B. 

Süleyman Sırrı B. 

13799 
13835 
13841 
13847 
13858 
13934 
13954 
13979 
13987 
13989 
13~96 
14025 
14045 

tabaka 
1 roza yarım gerdanlık 
1 roza hurda bilezik 

Fatma H. 
Mehmet 8. 

Emine Ruhiye H, 
Pefia ıt. 

40,000 lira iaabet eden "58960., numaralı bilet lstanbul, Edirne, 
Cebelibereket, Gebıede sablmıtbr. 
lira ioabet eden "16597" numaralı bilet lstaııbul, Buuada 
oatılmııtır. 7 Muık, inci Fuat B. 

20,000 

Meyer Et. 
Hatice Belkis H. 

3 Altın saat iki kestek 72 dirhem 
2 Giimöş ecnebi nişanı 
1 Pıriaıatalı akar p;;.ntantif 

1 altın kul saf.ti, 1 altın yüzük 
2 altın saat, 2 altın köıtelc 
1 pırlantl\lı dal iğue 
1 roza lcıı:avat itnesi 

AptuUah 8. 
Halit B. 

Mehmet Cemil B. 
15,000 lira laabet eden "30494. numaralı bilet lataııbul, Slaopı 

İzmir, Balıkeıir, Samıunda oablmışbr, 
lira isabet eden "19935" numaralı bilet Bergama, lıtaabul, 
Çıldır, Kaş da sablm,şbr. 2 buçukluk bir zinet altını maa kolye 

1 Roza telctat yüriik 
1 çift pırlanta gül küpe 1 pırlantalı yüzük 
1 çift roza küpe bir pırlanta lokum yüzük 

Fatma H. 
Hilmiye H. 
Hatice " 
Meyer Ef. 

1 roza gül yüzük 1 roza tektaş yüzük Fatma Zahide H. 

1 pırlantalı yüzük 
1 roza gül yüzük (bir taş yok) 
1 çift roza küpe bir altın saat 
1 altın ıwiDeli saat (Miı:ıeıi bozulı:) 
1 çift roza küpe 
2 altın saat 

Didar H. 
Nigar h. 

Emine Rulısar h. 
Apdullah Mahir b. 

Nikotos Ef. 
Feride h. 

12,000 

l roza agraf Kemal B. 
1 pırlantalı pantantif Ali Muamm'er B. 

1 çift roza küpe 2 roza yüzük bir taşı yok bir 
elmaslı saat altı taşı noksan bir altın yüzük Hatice Kev· 

ıer h. 

:®I"®$114=®-~=r ~ '° ~- = -
1 altın Lonjin saati 1 çift roza yürek küpe Fatma H. 
1 roza pantantif 1 çift roza küpe 1 yüzük 14049 1 altın bilezik saat bir pırlantalı agraf bir çift 
marka 1 roza yüzük 1 altın saat 1 altın hurda pırlantalı kol düğmesi bir ııök yakut yüzük Ahmet Ihsan b. DA-SPO 
kolye 1 altın bilezik E111ine H. 14129 1 roza incili agraf (bir taşı yok) Ayşe h. 
1 çift pırlanta küpe İsmail Hakkı B. 14135 1 pırlantalı yüzük (ortaaı ıırça) 1 roza incili 
1 roza kol düğmesi takımı (Altı parça) bir kıravat iğnesi Mustafa Naci b. 

~şya oyun üzerinde 
iiP.ssirdir altın kordon 19,5 dirhem Fatma iffet H. 14139 lroza pandantif Mehmet Suphi b. 

1 ro.za tek taş yüzük Şahser H. 14171 1 pırlanta yüzük Olviye h. 
1 roza tektaş yüzük, laltın bilezik Şerife Havva H. 14174 1 liralık zinet altını 85 dirhem gümüş Saniye b. 
1 roza tektaş yüzük Hatice Mediha H. 14214 1 altın saat Hacer h. 
1 pırlantalı yüzük Halet H. 14295 2 albn saat 2 altın köıtek 13,5 dirhem Zahir Yusuf Ef. 

.an dünyadu it' 
yıı..lıı..ındaıa görmek 
terseniz , bdtün 

ım edilen buhakik.at 
Q tecrübe etmek is 
~. '• levazımatınızı 

1 çift roza küpe Zekiye H. 14312 22 miskal inci Mehmet Cemalettin b. 
1 roza bilezik Kamer H. 14331 1 çift roza küpe 1 pırlantalı maşallah 1 altın Zeki Riz 
1 rırlaatalı yüzük Rıfkıye H. saat 1 elmaslı tabaka üç altın köstek 56,5 
1 pırlanta bilazi\t Muıtafa Nihat B. dirhem Musa Kazım b. 
1( ..U.kal inci Abm t - 1 372 Sekiz miskal inci Süleyman Cafer b. 
1 altın bilezik Ziya B. 14411 Bir çift altın saat bir altın köstek bir altın 
1 roza maşallah, 1 roza gül yüzük, 1 altın kordon, ıikke bir altın çaaka 25,5 dirhem Mustafa Nuri b. 
1 altın sikke, 1 altın yüzük, 3 altın saat Bedia H. 14429 Bir incili kolye 2,5 dirhem Safiye h. 

l\llLLİS PO R • ·,. ~ · ethanesinde 
tedarik t>ıl &ız. Futbol, Güreş, 
Be'l!'n !J :esi, İzcilik, Eskrim, 

1 elmaslı saat, 1 altın kordon 22 dirhem, 1 ilci 14430 1 roza yüzük üç roza iğne iki çift altın küpe üç 
Bok 

mode' mal ve en buçukluk, 1 bir liralık zinet altını Şevket H. altın yüzük 940 dirhem gümüş Nebiye H. 
1 altın ıaat maa köstek Mustafa Hamdi B. 14437 1 çift roza küpe bir roza yüzük Emine H. ucuz 

ağ lam 
1at 

1 ç:ft roza küpe bir roza dal iğne 1 roza tek 14443 1 roza yüzük ortası yakut (dörttaşı yok) Rifat B. 
taş yüzük Ahmet Kemal B. 14447 1 çift pırlanta gül küpe bir pırlanta tektat yüzük Nuriye H. 

2 çift roza küpe 2 roza yüzük 2 roza kravat 14479 1 pırlaıatalı madalyon ortası çerçeve Ayşe Sıdıka H. 
iğııeıi 1 roza bilezik (parçası kağıda sarılı) 2 14486 3 gümüş h11lka bir altın yüzük bir çift altın küpe Rafet B. •••••••••••ıg J J ıtanbul icra Daireaiıı.den : Modam Re. 

I..._ beka Haronaçi efendinin, Tanq veledi 
' Şehremaneti ilanlıırı Ariıtidi efendiden iıtikraı eylediği 1ı.,. altın köstek 13,5 dirhem 4 miskal inci Emine Eda H. 14510 1 pırlanta nal kravat iğnesi bir altın saat Mustafa Nuri B. 

1 roza pantantif 1 roza yüzük 1 zümrüt yüzük Seniha H. 14511 l altın saat Maıtafa Nihat B. 
1 580 dirhem gümlit Feride H. 14513 1 çift roza küpe bir ron iğne bir roza Ş ehremanetinden: Cihangir: 
1 altın saat Şehver H yüzük Hatice Necibe H. de pürtalaş Hasan efendı 
1 roza markiz yüzük 1 altın sikke 5 gümüt kaşık M.m Araksi 14522 1 altın kordon 14,5 dirhem Ayşe Lütfiye H. mahallesinde alçak dam yoku· 

Yirmi miskal inci 1 çift roza küpe 1 roza 14528 1 cift pırlanta tektaş yüzük Efdalettin B. şunda 9 Tophanede İlyas Çe-
yüzük Salih Zeki B. 14549 1 roza gerdanlık Kamer H. lehi mahallesinde akar ııu yo-

l pırlanta şatlen Leman H. 14554 1 altın madalya 220 dirlıem gümüş Osman B. 
1 roza yüzük Ali Haydar B. 14565 1 pırlantalı yüzıik Jak Ef. kuşunda 3 eilki 5 yeni Gedik 
1 pırlanta kabak çiçeği ibne Numan Tahir B. 14594 1 roza tektaş yüzük Mehmet Muammer B. paşada esir Kemal mah&llesin· 
1 altın bilezik 6,5 dirhem LUtfiye H. 14616 8 adet altın sikke bir altın top madalyon bir de tiyatro caddesinde 10-24 
1 çift roza küpe Fikriye H. altın bilezik saatı bir altın hurda mııdalyon numaralı hanelerle Gedikpa-
2 roza yüzük 1 altın hurda köstek 1 altın kal- bir altın küpe bir altın yüzük bir gümllş tada esir Kemal mahallesinde 
ka 1 altın hurda bilezik 4,5 dirhem Saniye H. ayna Nebihe H. tiyatro caddeıinde 10·24 nu· 
1 roza yüzük Behice H. 14626 7 dirlıeıu inci R.ıcih B. d 
1 roza tek küpe Makbule Gülsüm H.~ 'I'.' ukarda isimleri yazılı zevat günıüş ve mücevherat mukabilined maralı haneden müfrez 

3 0 
a, 

1 çift pırlantalı kol düğmesi Rıza B. Em~ıyet Sandığından istikraz eylemiş oldukları mebaliği vadesinde 1 sandık odası ve bir h~1layı 1 roza yüzük Behire H. tedıye etmemelerine mebııi kendilerine alelusul ihbarname tebliğ müştemil kısım kiraya verı me 
1 pırlanta gerdanlık altı mıskal inci 1 çift edildiAi ~~ide. yene tesviyei deyn eylememiş olduklarından ecnası için ayrı ayrı açık müzayedeye 
pırlantalı küpe tektaş 1 pılantalı inci bilezik yukarda gosterılen merhunattan deyne kifayet edecek mıktan Sandık konmuıtur. Talıplerin şartna-
1 pırlanta yüzük 2 altın saat 2 altın 1 östek Fevziye H. satış amiri ile icra memuru huzurile 24 Te•rinievvel 929 Perıembe 

T v meyi görmek için her gün mü-
11 ıniıkal inci Müzeyyen .. ve 26 eşrinievvel 929 Cumartesi günleri saat 10 dan 16 ya kadar 
l çift inci küpe 1 roza yüzük S · Sandık satıf amirliğindeki camekaııda teşhir ve tehri mezk!irun 27 nakaı;aya girmek için ihale gü· 

2
1 roza borot (1 püıkülü noksan) N~;ıe ;; inci P _.zar gümi saat 10 dan 12 ye kadar teşhir ve 28 Teşrinienel nü olan 11 teşriniıani 929 pa· 

pırlantalı kıravat iğneıi 8 altın bilezik MuslRİa B. 929 Pazartesi günü sa.ıt 14 te Şehremaneti Sandal bedesteninde zartesi günü levazım müdürlü-
11 pır!antalı pandantif . . Hırant Muratyım Ef. müza ede ile satılacağından talip olanların teşhir günleri Sandık ğ-üne gelmeleri. 

ıncı ortası pırlantalı bılezık Maid'! h. satıı amirliğine ve satış günü mahalli müzayedeye ve tediyei deyn 
1 Ş ehremauetinden: Yavaşçs 

pırlantalı arma iğne (bir taş ıaoksıın) Fahri b. veya tecdidi muamele etmek ist.:yen medyunların hitamı müzayede- Şahin mahalleıinde uzun 
1 çift küpe . . Suat h. l den evvel Sandık idaresine müracaat 'ylemeleri lüzumu ilan olunıır. çarşı caddesinde 155-238 n~-
1 ~ırlanta akar pantantif iki pırlanta ~~l:zık E . d ~ .. •• ,.. ~ •• 

1 
d-kkan 700 mezkur 

1 çıf pırlanta tektaş küpe ilci pırlantalı yuzu~ EfdalettinB. ~lllillyet Sail 1g1 IIlUUUrlugunden: mmaarhaalıledeu 259-168 numaralı 
1 roza hurda kuşlu iğne (1 taşı noksa_n) u~ 

roza düğme bir roza tektaı kıra vat ığnesı . Salih efendinin 18621 ikraz numaralıdeyn senedi mucibince Em- dükkan 400 lcuruf be~elle .~;· 
1 

1 .Pırlantalı zinet altını Nurettın Hüsnü B. niy,,t 8andığından istikraz.eylediği meblag mukabilındc Sandıknamına libi üzerinde olup iha e mu -

Yç~!t_pkırllanta küpe ortaları çerçeve 1 pırlantalı A "f B merhun bulunan Süleymaniyede Katip şem11ettin maballeıinde Hur· rlPti 26 teıriııieVTei 929 cuma 
uzu taş noksan n • re k il- d k' . .. . b . ertesi gününe temdit edilmiş 

1 r~za yazı iğne iki çift roza küpe iki roza yü· hm •o. ~~ ın a es ı yenı. 3 ıaumaralı ve 120 ar~ın arıa u~erın• me ııı olduğundan taliplerin me1kür 
z. uk iki atın saat bir altın kordon bı'r altın 8

. f&p ıl.ı buçu .k. attan ıbaret 9oda, 2sofa, hır mutfak, hır kuyu, lOar 
f 1 k d tarihte levazım müdürlüğüne 
~Y~ngo iki altınkol düğmesi takımı üç altın sikkeSe~er li. şı.n ara 1 ve muşteın~atı saireyi havi bir hanenin temamı ... a esı 
ıkı aıtııı madalyon Ayşe Medıha H. ~ı amında .utorcun verılmeınesinden dolayı satılığa cıkarılarak 910 gelmeleri. 

1 P~rlanta tektaş .Y~.zük bir çift pırlantalı küpe , . lı~a betle! ı e müşterisi namına kat'i ı aran çekilmiş iken ~u kere B eyoğlu dairesinden: Pan-
' 17hır pırla?t•!ı yuzuk Suph! B. yuzpe on ~m ıle başlca bir müşteri çıkarak müza)'ede bedelı 11001 galtı Z. B. merkezince bir 

mıskal ıncı Avnı B ı· 'bl ğ 1 · ıo 929t ·ıı· e b ·ı b' k ] 1 .. .. . .. .. · ıraya 1 a ey emış olması cihctile mezkür banenin23- • arı ın eygır ı e ır eçi bulunmuş· 
pır antalı yuzuk bır roza yuzuk .F t Ş hzer H .. d ·r .. · d d · · · S 1 alt t • ma 8 

8
· mu sa ı onumilz eki Ç!ırŞanba günü tekrar ıon müzaye eaınm ıc • tur. ahipleri bir hafta zarfın-

. ın saa Mehmet • 1 · · · k . d r ı 1 - d 1 çıft pırlanta küpe H 1. [f rıuıı ~e muame esınııı ı malı mukarrer bulundukun an ta ıp 0 an 8 a müracaat etmezse satılacak-
] 1 a ıçyan • . k .. d 'h S d k 'd . d a tın saat aa köstek Nuriye H. rın rnez ıır gun e nı ayet a.:ıat on befc kadar an ı ı areıı e tır. 
1 ü tın kordcn 49 dirhem H.ıyriye H, hazır bulunmaları ılan olunur • j tlli~a:=1:1111ım .. -=ı-:ıll!:mıa1B1!!:II 

bin ala yüz liraya mukabil nfaen ferai 

eylediği Kadıköyünde Cafer ağa msbll• 
linin atik Mühürdar cedit du'l'ar dibi. oo. 
kıığında vaki yctmi' yedi ve mükerrer 
yeımi~ yedi cedit 16, 10 . 14, 18 . 30 
numaralı mukataalı ve icauteynli kavdca 
bir Iaap uhilhanoden ancak. yet• ,. 

numaralı on beı dHnilm yedi y ı a I •. 
zirra mukataalı muayyen maball a 

min ve ebniye ve gucam ve f'"" nm • · 
ııf hiase inin beş biue itibari}.: bir ı~ 

ııeıi mumaileyhaıııo ubdeıinde olup Lor· 
euıı verilmemcıinden .dolayı kırk bet gil• 

müddetle mevkii müuıy.deye vaı olunarak 
bin be~ yüz lirada talibi ubde11nde olup 
bedeli müzayede haddı layıtuııda olmadıgt 
ndan müzayedeoiıı bir ay ıaüddeUe tem· 

didine karar ,·erilerek mevkii müzayedeye 
nz oJuomuotur. Hududu: Sa4 kau duvar diti 

ııokağı ve garbeo lebı derya ve timalea 
Rua ve Rauf beyler arularıle saıreoin haıı 

ve bahçe ve ceouben karaltolbane aoka· 

i'dır. Mahalli meıkOrda helen ebniye Ye 

.. car mevcut olmayıp tarla halinde ...-e ar· 
pa merzudur Beher dönümünün kıymeti 

muhammioesi üç bin ilı:i yüz lir•dır- daha 
fazla malümat dosyasında me"fcuı haritı 

ve mildayeoe senedinde muharrerdir. meı. 
kflr bieei pyıaya talip olanlarııı iıiueye mu 
sip k1ymeti mubammineain lü.ı:dı: onu at ... 

betinde pey akçesini •• 929 ı Q86ı>Unıara· 
emı müıtabiben Istanbul icra dair .. i mü· 
ıayeea ıubeeiue murıcaat etmeleri ve 23-

11·929 tarihinde •aat on dorneo oaaltıya 
!.adar ihalei katiyeoi icra kılroac.ağındaa 
mü~terilerin biv•I ••Y• bilnklle hazır l>u· 
h ~1malırı Hın olunur. 

1 ıt&nbul Be~inri icra :ııemw1uğundaD : 
Bir deyoin teminı _içjo mahcuz ol~~ 

(ilrubtu karu~ir maaifaıuraya müıealli 
Basma ' yüDlü k umaı!ar, ke~ea ~ti.ll.ler • 
erkek ye k.aıluı Iuilalan, ıpekl~ p.rpa • 
mendil, el çan.talan kolayna ve uıre TOf· 

rıni ••'cılio 28 inci puarert~ıi günü l&&t 
13 teo itihareo Çarşuilı.ebirde Sandal be. 
deaıanıada mıı:.&yed• lle Mlılacquuluı 
talı[ oı.oı.rın gt!o '" uatı mealı:Gftk 
milrac·a.ıtları ııın olnnw. 



. 
Noryeçyanın 
baş mahsulü alemşurrıul 

halis Morina balığı 
marka A 

Gayet taze olarak gelmiŞtir. kiloluk şişe 100 yarım kiloluk şişe 

Galatada Kara
köy poğaçacı 
fırıni ittisalin

deki maballehi
üstünde 

Hanım efendilere: 

Pardesüler (Kaşa) 

!$i Beyef en dil ere : 
i"~ 

BÜYÜK 
ELBİSE 

'1 FABRİKASI 

Erkeklere: 
lngiliz ga - p d ,. 1 

bardininden ar esu er 
Her renkte son moda 

} 4 ~ liradan itibaren 

: j Spor kostılmleri ı=.' 
1_ 6~ liradan itibaren 14~ liradan itibaren 

Pardesuler (trench
coat) 

! 
İngiliz K •• l i. 

biçiminde ostum er 
Tiftik paltolar 

Bej ve lacivert renklerde 
' 2 2 ..! liradan itibaren 

iı ı 4 ~ liradan itibaren m 
.,. 

Çocuklara ~ ~! 
uı 

1. 2 ~ liradan itibaren 

. 2 

l Muşambalar (ipekli) 

Her 1 ~ 1 liradan .• 
renkte -'2 itibaren ~! 

lngiliz M b l 
biçimi uşan1 a ar Kadınlara~ 

5 ..!2 liradan itibarea Fantazi Muşambalar 
Beyefendilere: m 

Meşhur Manderberg markalı !$i 
trenLh-coat) tan bej ve lacivert iJi 

Erkeklere: 9~ IJlradaıı itibaren 

Pardesüler !tl 
2 4 ~ liradan itibaren ~ 

. . 
i • . 
: 

ı!,ısmarlama kostümler 

!fi 30 liradaıı itibaren 

Musan1balar .. 
.c::I. 21 ~ liradan itibaren 

Taksitle de muamele yapılır 
@4 Leyli· Nehari .. BAHÇE KAPUDA 

!i TURAN il 
:: :: 
!l Orta mektebinde Ana, İlk, Orta !l 

ERTUGRUL MAGAZASINDAN: 
!l. oıf !ara kız erkkek talebe kaydınaii .. ı· 

U devam olunmaktadır. Şeraiti gayet !İ 
li ehven olmalla be:aber terbive, il •• J •• 

Bazı dairelerde 
"rASF'iVE 

Münasehetile g tahsil, ia•e mUkemmeldir. Adres: !i 
li Aksaray - Haseki caddeııi. il 

~ Tel: lst. 3886 ~ HAKiKi BCVCK TENZiLAT "· . .. \ .ı' ' ~ 

Seyırnse1fanını 

Morkez Acentası; (,alata Koprüba
tında Beyo(!lu ~362 
Şube Acanl•81: Me;adet hanı alhn<lr 

l'-ıanbw 271') 

Ayvalık siir'at postası 
MERSIN)vapuru22Teşrinevvel 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu Çanakkale 
Küçükkuyu Edremit B1Jrhani
ye Ayvalığa gidecek vo dö
nüşte mezkür iııkelelerle bir
likte A!tınoluğa uğrayacaktır. 

Gdibolu İçin yalınız yolcu ı 
alı:rr yük alınmaz. 

~ ........... 
,Alenıdar zadeler 

vapurları 
Seri, lüks Karadeniz postası 

B ·-ı t \'APU 21TESRİNI-, u en RU EVVEL 

P • ak•amı 18 de sirazarf eSlke~idcn hareketle 
(Longuldak, Inebolu, Erreııye, 
."'ianısurı, ['nye, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Ri:e) ye (cr:imet ı·e 
Gürele. l'm·e n• Sinop) i.<krle
ferinS ugrayarak aulet edecek
tir. 

Tiirat'aat rrııılıalli: htan
Lul :\leymrnf't hanı altınılal,i 

yazıhane 

Haydarpaşa ile Ankara 
arasında üçüncü bir yo cu 

katarı 
Haydarpaşa ile Anıcara arasında yolcu münakalatının artmış oldu

ğunu gören Devlet Den~iryolları ve Limanları Ümumi idaresi her 
gün Haydarpaşadan saat 20 de haraket eden 10 numaralı katarla 
Haydarpaşaya saat 8 de muvasalat eden 9 numaralı katarı 20.10.929 
tarihinden itıbaren Haydarpaşa • Ankara • Haydarpaşa arasında işlet· 
meğe karar vermiştir. 

20.J 0.929. tarihinden itibaren Haydarpaşa ile Ankara arasında 
her gUn işleyecek olan üç katar şunlardır: 

Posta Sür'at Muhtelif 
Haydarpaşadan hareket: 13 - 19 - 20 -
Ankaraya muvasalat: 7,25 9,05 15,33 

Ankaradan hareket : 20,20 19 - 11,35 

Haydarpaşaya muvasalat: 14,28 9 - 8 -

Posta katarlarının teehhürsüz seyrü seferlerini temin için bade

ma işbu katarlara fazla araba ilave edilmeyeceğinden mevcut 

mevkilere güre bilet verilecektir. 
/ 

Maarif vekaletinden 
1035 numaralı kanunun birinci maddesi ve buna müteferri talimat

namenin maddei muvakkate~i mucibince 1-1-1930 tarihinde Istanbul 

Güzel san"atlaa akademisinde mimarlık ruhsatname imtihanı yapıla
caklır. Ona göre imtihan vermesi liizımgelenlerin vesikalarile birlikte 

25 Kanunuevvel 929 tarihine kadaa Vekalete müracaatları ilan olunur. 

TelFfon: f,t?:ılıul 1151 
~~"m!Dill .. lmlll!:ıı:m .... 11111111.m..s 

-o+H~'°''°''°"°"°''°"°''°"'°" <OaıOtıO-ffM<Oaff<OaM t Satııhk Fanile Makinası + Ingiliz fabrikas'. mamulatından az müstamel bir fanile maki------------- ı nesi satılıktır. Talıp olanlann atidideki adrese müracaat etmeleri. 
r_# tı\i Arap b:ırf!erıJe mal~kü l ıııiihürü- T k • Z } k '_j rn ıi ıavi •vleı!inı ""i l»rflerlc mii- aQoff<Oa<Oa a sım an >n sokak 3 No. Hııne <OaıOı~<Oa 
tıı\ı' ~i"lh. ettinli*ıınd 1 n t"'k ı inıu Lül.n!ü 
hJ ıı.uti ığ ı illin ol ıı n~ırr, 

Pt) ~: Clz Q j ına Ri
nada Lak ı. a l kt.ı.:oe 

hle-htn !"t 3ğ:ı 

Zonguldak baytar 
müdürlüğünden: 

Çaydamarında İnfası mukaraer 9662 lira 10 kuruş bedeli keş!fli 
Aygır deposu inşaatı teşrinievvelin 28 inci pazartesi günü saat onbeşte 

vilayet encümeninde ihale olunmak üzere bu ayın yedisinden itibaren 

21 gün müddetle mün?kasaya vazedildiğinden ya şartname ve keşif
namesini g' •rrnek ve daha fazla tafsilat almak işteyenlerin Vilay;t 

baytarlı!rına mürncaat eyiemeieri ilan oluour, 

Kemerlerin 
Şah eseri 

Metin ve husu<! bir ırikodan mımul 

l gaye. c şık Roussel kemeri hali h"." 
modası mucibince size madup tena
sübti, kalçanıza letafet ve zarafet. vU~ 
cudunuza yumuşaklık ve ccvva!iyet 
verdiği gıbi doğru durmanızı da tc.mın 
eder. t\1ağızalanmızı ziyaret ve mu· 
savver kataloğumuzu talep ediniı. 

VegAne satlf mahalli: 
Parıstekl 

3·~ 
1stanbul şubesi : Beyoğlunda 

Tünel meıkiinde, N• 12 
f'ia[i 6 Liradan itibaren. 

B eyoglu :iulh icrasından, Beyoğlunda lü 
leci hendekte 40 uunıarada mukim 

iken ikamet~ahı meçhul bulunan Eloj Bi· 
lnrdino efendi tarahaa: Koço efendinin 
Basa.net matlubu olan 297 liranın temini 
tah~ıli zımmında olelusül :;ı:önd,.rilf"n ih· 
barnaıne nıahalli ikaıntt .giihıoızın meçhul 
bulunması hasebile tebliğ edılmemiş ve 
bu kere iliiuen tcbliğat icrasına karar ve. 
rilmiş olduğundan her mucibi karar tarı· 
hi ilAndan itiba•en bir ay zarfında 929. 
5457numarastn1 hamilen Jaireye muracaat 
ederek kanuni itiraz dermeyan eylemedi· 
ğiniz taktirde hakkınızda muamelayi ka
nuniyenin ifa edileceği malO.m ve birınci 
ihbarname makamına kaim olmak. üzere 
il5n olunut. 

Z ayi l~ 19 :,;;ofudik vesikamı zayi ettim 
her kım buldu ise Seyri sefer meke

ıine bırakmalarını rica ederim getirme
diklerı taktirde yenisini çıkaracatımdan 
eıkioiııiıı hülı.mü yokıur. 

Topane kapusu to
pcular caddeainde 
(276) No. dükkan· 
da Aptullah· Ef. 

Zayi 
Namıma muharrer mülılirU zalimi 

1 Teşrinievvel 1929 tarihinde üze
rimden sokakta dtişmüş olduğuna 
biliihara muttali ol<lum. Binaenaloyh 
bu ml\hUr ile kimseye bir gilna bor• 
cum ve aklim yoktur. Zuhurunda 
bükilmsuz olduğunu ililo ~derim 

Bakır köyünde Kartal Tepede 
bila l\o. h•nede mukime 
Hamidi)'e Ümmi Gulıüııı 

--- ========== 
__ d 

1V akıf akarlar 
müdürlüğünden 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Boğaziçinde kanlıcada çubuklu caddesinde 12 No. hane 
2 - Pangaltıda Fıransız mezarlığı karşısında 115 No. iki od• 

bir mutvak 

3 - Üsküdarda Selami Ali efendi mahallesinde rençher Matyo9 
sokağında 27, 29, 31 No. hane ve ahır ve odalar ve bahçenin üçt• 
bir hissesi 

4 - Çarşıda terlikçilerde 11 No. dükkan 
:; - Kapandakikte Yavuz Ersinan mahalllesinde ca ~i altında 1 

No. dükkan 
6 - Kasımpaşada camii kebir mahallesinde Türabi baba sokağın• 

da 5 No. dükkan 

7 - Yenikapıda katip Kasım mahallesinde 59-57 No. dükkan 
8 - T ahtakalede rüstempaşa mahallesinde mahkeme sokagınd• 

22 No. dükkanın rubu 
9 - Kadıküyünde caferağa mahallesinde cami tahtında 18 No· 

dükkan 
10 - Çarşıda çuhacı hanı üst katında 31 No. oda 
11 - Çenberli taşta Atik Ali paşa mahallesinde Yağlıkcı hanı 

üst katında 9 No. oda 
Müddet 30 Teşrinievvel 929 çar~amb1 günü saat ondörde kadar· 

Yirmi gün müddetle ilan edilen ba!ada muharrer emlakin pnr.rlıkla 
kiraya verilmesine Encümeni idarece kar<.r verilmiştir. Talipler 
fartnameyi okumak ve teminat ita ederek ic.qıa ait ııJ, pl.,ri ıi derır~i· 
yan eylı-mek için lstanbul Evkaf müdiryetinde vakıf akarlar müdür• 
lüğüne müracaatları ilan olunur . 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malümat almak istiyenler mü• 
zayede odasındaki ecri misil raporunu okuya bilirler. 

Orman Arazi Müdürlüğün<icn: 
Avcı koru ormanhrının darlık ve dereli mıntıkasından iki s~ne mü.l• 

detle kat ve nakle,lilmek üz~re 50000 kilo ş:m~ir vr 30[J metro m:k'ııp 
meşe ve kayin kerestesi ve 5000 kanlar mahlut hatap ve 200 kantat 
kömür ihrak ve imali pazarlıkla ihale edilece\';inden talip olanların 
23-10-929 çarşamba günü saat onbeşe kadar lstanbul Evkaf müdiriye-

1 tinde Orman ve Arazi idaresine müracaat etmeleri. 

• coı Ti LEııi~:a:LEL\IE :\1AKINAs~ 
Okzijensit ve kürüksüz gayet kıınetli ve sağlam 

bir rnrelte lelıif"'ler. 

Satısıvla alakadar olmak isternıisiniz? 
s;ı;~ müdiirü yakında İ,;to.r lıııla ;:.e:ecektir. 
Teklifetın p . _ ·ıı.h'. atideki 

~önderi 1 nıe<i: 
Continantal-Licht- U. <\pparetebau-Ges p.. ~ Fr,,nkful't a-1\1, .~ llenınl!n" -

lcibali fabrikası tamiratı 
Tütün inhisarı umum müdürlüğüzden. 

Cibali fabrikasında yapılacak tamirat kapalı zarfla münal<asaya 
konmuştur. Taliplerin her gün şartnaınesini görmek Ü7ere mh•Uıı~lerı 
ve teklifleri ile beraber •,0 7,5 temin1tı muvc.kkatele•in 2~'-1C !.':'.$ pa· 
zartesi günü saat 10,30 a kadar Gatada ıııubayat komiszonuna tevdi d• 
meleri 

Tütün İnhisarı İstanbul a1üciürlii;2iindf'ı;: 
1 Teşrinisımı 929 tarihinden itibaren tüccaranıa Memaliki ecnebi

yey veya diğer memleketlere sevkedeceği tiılf>n!~· tO<-remıı~e , <.<no• 
lunacağındau bu hususta icab~den tst!d~-ıın ıtasınd<ı:ı ırLkdcltk.o 
Baş Müdürlüğiimi.ıze mürııcatla veznettiri::nec.' lii,.,mı. il;in olumı . 
--------·---·-----···-----------------

60000 l(ilo meiilen 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhi,..arı uıııunı 

dürlüğünden : 
60000 kilo metilen kanunuevvelin üçüncii s~lı gii:·ıii sa1t on 

kapalı zarf usulile mübnyya edilece_~ir.den t;,lip:cri:ı .•-~tn:ıın..yi 
rikleri için mübayaat komisyonu kihıb..tine nnmı~a.ı!lJrı 

ınu· 

. . -
l( ... 

Posta ve telgraf levaz111ı 
miidiirlülıiiıııle11: 

fdare telsizleri ihtiyacı için 60.000 kiio gazoıl ve .l.lll'•ı ~ f ı• n nı l 
kapalı zarf usulile münakasa;·a va1o:uıınıu}rut. ;.,1i .. ı.,kdS-i. ;ı) - : i. ·,~') 
tarihine mıisadif Pazar günü saat 14 te ıtra kıtııı~~ .. 1. ·ı.ıı~c . : .. ,,,.. '·" 
bu baptaki ,arlnanıeyi görmek iizne.he.' .~ürı ~' ı:ıc;: . ~ ... ~; •· ;t k 
edecek talipleriı' de ihzar ~yleyecckkrı kq. ~l: v<tc .ıırnı:,,,. , " 
yevm mezkürda muayyen olan _saata kadnr İsutnbulıi, , , n. P'•'' • 
binasında levazım müdüriyetınde müteşekkıl nıubayaat ko .• >) ', J 

riyasetine muracaatları. 
.:.:;.:::..:.:.:.:::..:_~.--~~~~--~~~~~~--- ·-
Pazarlıkla pencere • • 

ıına:ı 
Pendikte Bakteriyoajihanci baytarı müdiriyetinden: 
Müessesemizce Pazarlıkla muhtelif ebaddal6 adet P~ncı-"' ' ·

ttrılacaktır. taliplerin keşifnamesini görmek üzere her glln f c 7 • 

iştirak içinde yevm'. ihale olan 23 teşrini evvel çarpnbn ~ii :i 
24te Defterdarlık binaıında müease&ati zıraiye mubayat kc:r. ,_, 

• 

nna gelmeleri 
•••11111111M1H111111111111,_1 .... uııttlllllllllllHIHlıııııııııııııııııuı••••••, •• 0 • • • 

M ' l ··- ' es u n1ua;.ır -· .•. 


