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c cömıtıurlyet lçftn~ halk içini) 
m 

t=s sa.yra.-3 KURUŞ! 

•• •• c.~mhıuıırtyet ıtı>ayramo • • •ıs ıH 
~ugun butun. memleket vecd ıçınde ' B®ob 
·en büyük ha ramını tes'it ediyor vn~e:~~:~:::~~:ir tarafı-
au..-. n bQtQn d~V81r Ve mÜSSS9Sıat IJ<a~lalftlc1Jlr) ndan ..;:ahim A1•usturyah heyke-

lil _ li"" _ ltıraş Krıpele ısmarlanan heyke-

B 
lin kontl'atını imzalnmıık üzere 

ayram vazifedar bir ... ı iki giln enel 
İııanbuldıın haı"eket etti. 

B!:!giU), on dört mil· 
Yon Türk, en höyük bay· 
raınını sevinçle karşılı· 
Yor. Milletin bayramı di
Ye, ideale kavu3tuğu güne 
derter. Halbuki, düne ka· 
dar bayram ettiğimiz gün· 
letin isimleri bile ne go· 
lii:ı:ıçtür: Şeker bayramı, 
~~han bayramı. 
. Ka.faya ve kalbe del!;il, 
lkisi de mideye ait ofan 
hıı şikemperverlik bay· 
tanıları yanında, şimdi 
hir de hakiki bayramı
ltlız var. Bir bayram ki, 
0na kavuşan her milletin 
en büyük bayramı ol
llıuştur. 

Cümhuriyet, bir mil· 
lete verilen haklann en 
Şereflisidir. Reyi, müste
bidin, miıtegallibenin 
elinden alıp halka veren 
htı ıdare larzı, şüphe iz ki 
ham bir milletin karı ola
llıaz. Ooa nail olabilmek. 
için, ona layık olmak 
gerek. 

·' 

lık TilrJ.. çQmburıyetinin ilk Reisicünıhuru Gazi MUSTAFA 
KEMAL Hazretleri 

Bull'iin memleketin her köte
ai en büyllk bayramını vect Ye teyk 
içinde tet'lt edecek. 

Bu meyanda latanbul da bu mü
beccel gfinü Jayıkı ile tet'lt için 

huırlaıımıttır. Bu bGyük ll'iin tereflne 
bull'Ün tekmil reemi devalr, hu•u· 
ıl müesseseler ve bütün mektepler 
kapalıdır. Daha c!ilnden tehir baı
lb ba;a doncıtL 
nııı ve geceki te

nvirat için tertl· 
bat alınmıştır. 

Bull'Ün de res
mi devair ile hu· 

Geçit resmine i'tirak edecek 
olan kıtaat, mektepliler ..e esnaf 
cemiyetleri program sıratı muci
bince Taktime çıkacaklar ve ll'eçit 
reoml orada hitam bulacaktır. 

Balolar, müsamereler 
Bu gece fener alayları yapıla· 

catı gibi şehrin muhtelif yerlerin
den hava fiıekleri de atılacaktır. 

_..,,..._,~~~·__,..Vali bey vila
yet konağında re 
ami bir balo ve
recektir. 

Matbuat cem
iyeti de kendi az
a11 için öğledeıı 

ıuıi binalar da- ıonra bir çay zi· 
hil olduğu halde yafeti tertip etm-
her yer bayrak- ittir. 
lar ve alektrik - Sefirler gitti 
!erle tezyin edi- Bütün ecnebi 
lecektir. sefirler, cümhu-

Mektepler iki riyet bayramında 
güıı kapalı kal- Ankarada bulun-
makla beraber, mak üzere dün 
bugün ıabah taat a'ltmiılerdir. 

Krıpel ve Kanonika ... Şu Av· 
uıtnryalı taş yonıueusile, şu ya• 
l'atıcı kudreti tamamen tüken
miş olan ihti~·<ır İtalyanın yaptı
k! .. ı·ı işler meydaud.ı iken bun
ı ... dan, şelıirlerinıizio meydanla
rını ~ü,.Jemek üzeı·e yeni eser
le .. istemekte hata ısrarımız ıa
fip değil mi İhsan bey gibi çe
lici taşa can verebilecek kudı·
ette üstatlarımız dururken bu 
ayardaki ecnebilerin aciz elleri
ne tarihimizin mukttddes s:thife
lerini teslim etmcğe nası 1 göo
lfimüz razı oluyor t Kendi ıut· m
leketlerinde kıymeti olmıynnla
rın bizde buldukları bu ruı;:bet 

ve ltibHra ne demeli?. San'atkar, 
mevzuuııuo azameti yanında bu 
kadar hakir ve iiciz kalmnmalı. 

Türk dostu bir ecnebi, kö· 
hne İtalyanın olmamış eserini 
seyrederken bir dostumuza şu 
ııasih:ıtı vermiş. 

- "Bunlara verdiğiniz paraya 
yaızık ! Mademki şimdilik bir 
hey kel tıraşınız olmadığına kaui
ıiniz, böyle bir ehliyetli adamın 
yetişdiğine kani olaca"ıııız günü 
bekliyerek şimdilik şöyle hare• 
ket etmeliydiniz: Dağlarının do
laşarak iri bir granit kaya seçip 
şehire indirmeliydiniz. Bunu bir 
kaide üzerine oturttuktan ıonra 
bir tarahuı teniye edip üzerine 
tı .ıç .liırrflPr}P şu eüml~yi yazm

alı idiniz: "Filin ocnf'lerde zaferle 
rlmizi ve büyük kahramanımızın 
şanını tunç ve mermerde tesbit 
edecek kudrette bir heykeltıra
şımız olmadığı için şu granit ka· 
yayı ruhumuzun heyecanına bir 
timıal olmak lizt're filan dağdan 
ııetirip şuraya diktik. Gelecek 
nesillerimizin san'kiirları bunu 
kaldırıp yerine dehalarının mah
sulllnü koysunlar. " 

Böyle bir kaya Krıpelin veya 
Kanonikauın eserlerinden bin 
kere daha samimi ve daha ulvi 

Dönmeğe me<.1:1t>1Y1ır ©>lldlY!llar . 

Amanullaha iltihak etmek üzre 
~~ chrimizden Afganistana 

gitmiş olan zabitler avdet ettiler 
Şehrimizde tahsilde bulunan Ef

ll'•nh zabitlerin Emanullah Han ile 
Beçe Sakı arası:ıdaki hareket üze- . 
rine şehrimizi terkederek teceddüt
çülere yardım etmek üzre gittikleri 
malumdur. 

Efıran hareketinden evvel küçüklü 
büyüklü Efganistanın burada 180 e 
karip talebesi buluııınakta idi. 

dıkl~nnd•n dün Karadenizden ıe
len Ankara vapurundan çıkıaca 
Efganın dahili vaziyetini bir au• 
harririmize •ormuşlar ve muharrl-
rimiz de kendilerine lazım ıelen 
izahatı vermiştir. 

Bunlardan, yani Harbiyeye de
vam eden Efganlı talebeden 11 ta
neai dün şehrimize avdet etmiştir. 
Bunlar Efgana giderken Emanuilah 
kuvvetlerine muavenet için gitmiş
lerse de bu kuvvetlere iltihak için 
yol bulamamışlardır. 

Buraya avdet eden Efıı-anlı ıabit· 
)er gerek Hükumetimize gerekte 
Va!: Vekili Mul:iitin beye milracaat 
ederek kendilerıne mu\ akkat bir za• 

l man için bir mesken gösterifmeıinl 
temenni edeceklerdir. Efgaelı zabit
lerden biri bir muharririmize bu 
münasebetle ~unları söyleır.iştir: 

Çünkü gittikleri zaman yollar
dan biri Beçe Sakı kuv•·et•ni ta . 
rafından seddedilmiş oldu!(u giLi 
diğerleri de İngiliz ve Rusiarın 
elinde bulunduğundan dahili harbe 
iştirak mümkün olamamıştır. IJiğer 
buradan giden ne kadar Efğanlı 
talebe varsa onlar da yakıncia ge
leceklerdir. 

Buraya gelen Efganlı zabit
ler uzun müddetlenberi Efganın 

dahili vaziyetinden haberdar o(,na-

Geçen seneki si- 1 

nerrıa davası 
--· 

Geçen sene Opera sineması 

müdürlüğü ile müddei umumiler 
arasında çıkan dava nihayet temyiz 
mahkemesince intaç olunmuştur. 

Müddei umumi muavinlerinden 
Hayrettin Şakir bey hakkında Lo
caya rJrmek nıeselcs:nden temyiz 
4 llncü ceza mahkemesinin verdiği 
ademi mes'uliyet kararı temyiz 
büyük heyeti umumiyesince tasdik 
edilmiftir. 

Cevat beyi nazaret altına almak 
noktasından nakzen cereyan eden 
muhakeme neticeıinde de beraat 
kararı vermittir. 

Eıki muavinlerden Baha beye 
11ellnce Kadıköy sinemasına ll'ir
mek meıeleıinden dolayı isnat olu
nan fiil te'cil kanununa tabi bu
lunduğundan bu meıelenin teciline, 
Muavinlerden M;that beyin bir kı· 
aım cazaaının da tenzil ve teciline 
karar verilmiştir. 

_ •Halk c·~;n,a galele çalacak
tır. Fıkinin )eniyi, gerinin il" ;y 
yeneLi:mesine irn'I.:..n ı;ar nııdı ', 

B<ı itıbarla Ef· ' ' l C do, de 
aleyhtarlık e t.!'nler .... ! etl'-r;,e 
son defa can çekiş~it{ .. :n göster• 
diler. 

Bize Türkiye g~rek maddeten, 
gere:k6e nıa:.r;en yard1m ettikten so
nra er O'CÇ tece<ldüt hareketinin m• 
uv;.ffn:C ohı :ımosına imkan yoktur. 
a:z Ö!f:!lenl:rrı tev"ccühünü ve mu• 
zacaretini gıirdilğür.1üz Türkiyedea 
gene müzalıaret bekliyeceğiz.,. 

..;;..~-= 

Fevzi paşa Hz. 
Ankara da 

Ankara, 28 - Büyük Eriıfııı 
Harbiye reisi Fevzi pafa Hı. bugllıı• 
kü ekspı eole geldi. lstaıiyoada 

Müd afaai Milliye Vekili Muttafa 
Abdülhalik, Hariciye Vekili Tnfik 
Rüştü beylerle askeri ümera wa• 
fından karşılandı. Bir askerf müf· 
reze ıelim ;-eımini ifa etti. 

Çekoslovakların milli 
gün il 

Ankara, 28 - Çekoıl""akyaaıa 

bayramı münatebetile bull'lha aaat 
2 de sefarethanede bir reımi ka· 
bul yapılmış ve çay ziyafeti veril• 
miştir. 

Bir mahkumiyet 

Türk milleti, sürekli 
felaketlerin ateşinde yıl
larca piştikten sonra, ka· 
Vuştuğu bu mes'ut idare· 
Ye layık, rüşt sahihi, ol
gun bir millet olduğunu 
heş yılda, beşyılda, beş 
il trlık rehavetin pasları
llı silerek attığı dev adım· 
larile gösterdi. 

onda açılarak, t- Bugün vilayet• 
alebeye cllmhuri- ŞEHiRDEKi TAKLARDAN BIRI1,,.. te lttiklal madal-

yet bayramı hakkında izahat verile- ı yaları tevzii merasimi de yapılacak
cek, milteakıben talebe kırlara ll'Ö- tır. Merulme üçte başlanacak ve vali 

olmaz mı idi ? 
Ahmet Haşim i_ ................. iii;;;·-........... -.. İ Eyüp ve civannda bi6 çok .ı,.. 

katler ika eden ve bu itleri et*•• 
11nda Refia hanım iımiııde bir ka· 
dını yaralayan kör Ali iamiadeld 
terirln mulıakemeal dün bitti l'tl 

ağırceza mahllemeıiace 11 .... 
müddetle ağır hapıe malıkO• oldu. Türk ailesine ~eriat 

~aııunlarının asyai laüba
lılikleri yerine, avrupai 
hal-lanın ve şereflerini 
Veren kanunu medeni, 
l'urı- milletini, medeni
Yet alemi karşısında kır· 
llıızı fesli bir palyaço ol
llıaktan kurtaran şapka 
kanunu on dört milyon 
~iitkün 'dilini çözen harf 
~nltı!abı, hep onun açtığı, 

ep onun aydınlattığı 
Y
1
°lda yörüyen halaskar· 
ardır. 

1 _Bu itibar ile, her mil· 
etın en Lüyük bayramı 
?l~ıı cütnhuriyet, bizim 
l~ııı bir kat daha büyük
tur Çünkü, bütün hu in
~1.lapların anası odur. 
ızzat cümhuriyet ise 

Vatanı kurtaran aziz ha· 
ıaıskarın eseridir. 
. B günlerin içinde 
k~_ıyau nesle ne mutlu 
r·1Q·arın, biz bir avuç top· 
.. cı" olduğumuz zaman 
'.s'lcuk!arıınız crurur ve ,... 

tllrülerek gezdirilecektir. vekili Muhittin bey atideki zevata 
Vil A madalyalannı talik edeceiı:tir: 

ayette Ali Sadettin ( Mütekait piyade 
Saat onda vali vekili Muhiddin miralayı), Eaat Nedim (maarif mü

bey, lttanbulda mevcut meb'ueların diriyeti levazim memuru), Mehmet 
kolordu komandanı ve erkanı aake- Arif (Emniyet tandıtı muhabere 
riyenln, darülfllnıın ve maarif emin- memuru), Ömer LQtfi, Mustafa Ki
lerialn, nkaletlue menıup müfet- mil. lbrahim Ethem (mütekaidin 

BEYAZlTTA GEÇlt RESMi iÇiN HAZIRLANAN TIRBUNLER 

titlerle, lnhiıar ld
1
.areleri müd~fleıi. a1keriyeden kaymakam), Hacı Meh· 

nln, dablliye, ad ıye ve maan er· met (ikinci 11nıf muamelit memu-

k " tebriklerini kabul edecek muru), Vehbi (etbabı emlakten), Ka-
anıeın • k. 

b raılm bir saat ıurece tır. dri (Kumkapı polia memurlanndan) 
ve S~a~:n ikide ıehrln muhtelif Gazeteler 
mahallerinden toplar ablacaktır. 

Geçit resmi 
Geçit reımi Bayazıtta taat 011 

biri çeyrek ll'eçe bathyacaktır. Ge
çit reminde bulunacak zevat için, 
dOn darülfllnun dlf kapı11 önünde 
bir tribün yapılmıttır. 

iftihar ile tekrarlıyacak· 
lar: 

--"Bizim babalanmız 

Cümhuriyet bayramı münase
betile bugün akşam gazeteleri ve 
yann da sabah gazeteleri ve bu 
meyanda gazetemiz intişar etmi· 
yecektir. ıkdam aziz karilerinin 
büyük bayramlannı kutlular. 

Mustafa Kemal devrini 
görmüşlerdir.,, 

İKDA~I 

Memlekette hı"çbı"r Kesreti münderecabmııdan Iİ 
bull'üıı u Nurettin Hoca " tefri· 

•• k l k kamızı koyamadık beyanı itizar 

ummi a mıyaca ""~~~!;...-·"··-· ........ -···---···-
ı Tetriniıani cuma günü açı- ..:::.:=:==:::.::=::;;:;:;:;:;;;:;,;;:;;.;.. ________ -:------~ 

lacak olaıı Millet mekteplerinin kG
t•t reımlne ait aon hazırlıklar f"S· 
rülmektedlr. Halk fırka11nın dllnkll 
nllahamızda yazdıtımlı: tamimi, fır
ka•ın kasa, •ahiye Ye ocaklanna 
tebllt edllmlttlr. 

Cumlıurlyet bayramı müna1ebe
tlle blltlln fırka menıublnl tebrik 
için bir arada toplanacaklan cihetle 
herkes tamimin mefadından tema
mlle haberdar olacaktır. 

Bu sene Millet mektepleri ll'ecen 
•eneye nazaraa dah• çok talebe 
yetittlrecektir. Talebe nekadar çok 
oluraa olıun, o kadar yer ve mual· 
liıa hazırlanmıtbr. 

Yataklı vagonlar 
kongresinde 

V artuvada toplanan beyııelmllel 
Y •laklı vall'onlar koaKre•I içtimaı 
nihayet bulmut va murahkaalanmıı: 
avdet atmltlerdlr. Verilen karar llse
rlne Londra ile Batdat araaıada 
eklıpre11 tesiıl kararlattırılmıfbr. 

Bu ekapres ıubat lS de Nu
teybin'e kadar ltllyecektlr. Oradan 
otamobllle Batdat batbna kadar 
ll'ldecek, oradan da dotnıu Bat· 
data ulatılcaktır. ----

Sterlin? 
lnll'llis lirHı dlln 1035 1/2 da açıl• 

mıı, 1035 de kapanmııtır. Albn 
904 de açılmıı 902 de kapaıımıfbr, 
lıtikraaı dahili yilz liradır. 

.. 

FAKIR 'MEMURlJN BAŞAGRJSll 

~ 
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•~mnırde unk.dam., !Hl lk ıt lyay 

Gene Hapishane! şık: ayet 
ec:llyor! ey et • • • 

reısının bize an t.4ttıkları .•. 
lzmir hapishanesinde bazı mahkum

lardan bıçak, tabanca çıktı. 

OkuJUCU]arıa til.t;.y~tleri d•cedillr. ~Iektwp 
lana •• ıMl:reeıırri• açık y•nJ'Dee! lisn:n&l·~· 

Koku! 
Ta ebe, her uğradığı şehird·e 
tarafından samimiyet ve 

ltalyan talebe teşkilatı 
karşılanmıştır muhabbıet e 

Hapishane mülıimat 
deposu 

İzmir hapishanesinin içine silah, 

bıçak sokma!. modası şu son ıı;ün· 

!erde almış ytirümliştür. Hııpishı· 
neye ne suretle bıçak ve tabanca 

ıokulduğunu aulamak müşküldür. 
İşin içinde bulunanlar bile buna 

parmak ısırmakta imi;;lerl 

Bu cuma günü hapishanede 

gene taharriyat yapılmış ve mah· 
kumlar üzerinde tabanca ve bıçak 
bulunmuştur. Czer'nde Lir Lrov· 

nik tabanr,ası bulunanlanlai1 ~ri 
15 seneye malıkilın Çeşme!li Ha· 

eaıı namında biıidir. Bundan ha~· 
ka, diğer mahkumlardan Hüseyın 
Avni ismindeki şahsın üzerm<le 
de bir bıçak ve apı~arasında da 

ayrıca bir bıçak bulunmu~hır. 
Bıç<ık ve tabancalar müsadere 

edilmi.f ve tahl.ıkala lıatjltınnııştır. 
Bunların hapishaneye Tiasıl sokul

\ duğu tahkik olunmaktadır. 
Bergama hafriyatı 
Bergamada Avukat Fehmi Be

yin elinin bahçe>inde geçen scnP. 

yapılan inşaat c:masında muza· 

yiklere tesadüf edilmi~u. Teftiş 
için giden AsariatJ.a rımuııı mu

iettişi Aziz bey t1.rafınılıııı bir 
miktur s·,ndaj yay'ılnıış ve muza· 

tik dö~eli bir dL :f ~me sa tlıına te· 
sadüf cdilnııştir:. C'1erıudekı mcıı· 
kuoatm bır ~.edoz baı;ı oiduga gö
rülmiiftur •. 'Saçları etrafa dagınık 
güzel bir lvadın başı renkli muza· 

zayik ile iı~lcnmi~tir. Bu La~ mu· 
zayikin lı11şı olup müttehidü lıner· 
kez mulv' ıt dairelerin mer k ezidir. 

Bu eser Roma devrinden kalmı~ 
've şiım'liye ka<lar meydana çıkan 
bu gibi eseırlerin en güzel işlenmi· 

ti olduğu. anlaşılımştır. 

Devuıı eden ŞUndaj i~inde malı· 
kuk bir taa bulunmuş, bunun üst 

kısmı bohurdanlılr. olup tabal:ıete 
müekkel olan tele,foros namına 

ni§anei t&arru ve :;ürkan olmak 

üzere nezredimi~ olduğu anla~ıl· 

rnıştır. 

Bugünü ameliyatta da iki başlı bir 

deniz canavrı bulunmuş ve bunun 

Jıir merdiven dinegi olduğu tahmin 

edilmiştir. 

Bütün bunlar F ehnıi bey tarafın. 
daıı Bergama müzesine hediye 

edilmiştir, 
ı Bu mıntakada kadın Roma 

\ devrine ait bir villıın mecudiy.eti 

1ıiseini vcrelr.tedir . Bu muzlım 

- P1'8dede idi, Madam. Belçl· 
kada ... Onu Dranoutre'da cephe ge
riıinde, IOftt'a Bailleut'de bir kaç 
kere görmüttilm. Çok iyi bir ada
mdı; bütün efrat onu ıeverdi, has
ta bakıcılan ona beyılırlardı ... 

Bir an durdu, ıonra ilave etti: 
- Sonra ha er aldım ki ... 
Madam Rosewell elini Detektif-

ln ko una koydu; denlEe bakarak: 
- Susum>z ! dedi. Nırfile kend

lm'zi bri'ıiyelim l f'ltenenu 1ann 
kanarino !Qda1' fidip bir as dola • 
4abm. Evet, oğlum çok güııeldl. 

B!ltiin kadını ... bejfenirlerdl. Fa
kat lriç kimseye l ıli olıaadı ... Klm
n ile nlşan!anmadı ... 

Y ihbaşının nnes; kendiainl sa
hil boyu'lca uzayıp giden patekaya 
do~u göt .rürken nezaketen : 

- Y a.M dedi. Demek hiç niıan
lanrn adı? 
o~runda bahsetmekten saadet .:.u
yu} or u. 

- ... ;et, G~or e Rosewell aile· 
a nı .ı bJ n efruJı gibi yamız ha. 
yı< t+ bir kere sevmek fikrinde idi. 

Jju ı. r:>odn•ı lo.raz geçmiştir 
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noktayı tenvir emelile sundaj 
auieliyatına devam edilmektedir. 

Bu adam deli nıi? 
Cuma günü Bamıabanede Ço· 

rak kapı camiinde Lir irtıca hadi· 

sesi olmu~tur. 

Posta ve telgrafhane memurla· 

rından Nadir efendi narrtında otuz 

iki J•aşlarında bir şahıs halkı şap· 
ka aleyhine ta1ırik etmek istemiş 

~ cuma namazı kılındıktan sonra 

ayai);a kali.:arak başı dan şapkası· 

nı cı karını~, yüksek sesle ~apkanm 

ınercıut ole ujı:.nu siiyliyerck ~ap· 
k .. sıııı yere atmış ve ayaklarile 

~~nemi~ı:r. Bu yetımiyormuş gibi 
birde: 

Aldı, yü!üdü, fakat maattee11ilf 
görüyonım ki, bu müthiş afetle degi~ 
mDcadele eden uğraşan bile yok. 
Taıııdığım bir iki arka aşım vardır, 
bunlar nasıl1a bu iptiliya kapılınıt· 
lardı. Bu l.eyaz tozun insan ıiniri
ni ta cinnet.- kadar nuıl çüril· 
miif bir llfe çevireceğini bildik· 
!eri halde kendilerini kurtara
mıyorlar ve göriiyorum ki kur· 
!armalarına lmkin da yok. Lakin 
bu arkadaflara daha yenilerinin de 
iltihaka başladıklarını ırörünce, önil· 
müzdeki korkunç hufrenin gittikçe 
büyüdü)iünü görür gibi oldum. Bun· 
far bu tozu nerelerden ve kimler· 
den liuluvorlar? lotanbulda böyle 
bir ~ehir, hem de lhtizarı uzun bir 
ölüıne silrükleyen zehir kolayca na· 
sıl tedarik ediliyor? Hiç arnyRn, ıo· 
ra<> yokl Fakat beri tarafta bir ne· 
ıil ma.lıvoluyor. Şiddetle ala~ adar· 
!arın ıuızım dikkatlenni cefüederiz. 

Ferit Şakir 

c A:rı.kBI"'Et. 
lzc·ıer 

) 

~~~~-~~~~~~-

Tıp fakültesi otaj ıınıfına men- 1 fırl1a11nda bir resmi kab11I yapılldı. 
ıup 15 talebe ile ,liğer sınıflardan ı Darülfünun ve lıaatanelu gezilkli. 
ılört ef.,ndiden mürekkep bir gru- Meçhul askerin mezarına b r çe -
puıı riyasetinde Avrupaya giden Fa· lenk koyduk. Romada ıefareti -
külte heyeti tedriıiyeainden Dr. mizden, Napoli ve Mil&ııo da koa
Fahrettin Kerim bey dün avdet ıol.:ııhan.elerimizden azami mu -
etmiştir. Mumaileyh bu ıeyahat zalıeret görclük. Sefaretbanede bir 
hakkında şu izahatı veriyor: reami kabııl yapıldı ve fay ziyafeti 

-'Son senelerde ltalyada bütün verildi. Roma valli umumiıi Kapi· 
dünyanın nazarı dikkatini celbeden tolde bör reımi krtbul tertip dti ve 
terakklyatı ve bilha11a ilim ve f;l<ir Türkler hakkında çok oamimi bir 
sahaoında, tıp aleminde yenilikleri bıtabe irat etti, hepimizi ıelimladı. 
görmek ilzte, tıp talebe cemiyeti- Tevfik Remzi bey vecız bir bıtabe 
nin tertip ettiği bu seyahat çok ile mukabelede bulunarak, oeyaiıa
feydalı olmu9tur. İtalya aarül· Umizi izah etti. Limonatalar ikram 
fununları fa,ist talebe grupu te ki- edildi. 
latı bu seyahatle al!ıkadar olmuf Faşiat ffrkaaı merkezi umumi-
ve ltalya hükumeti cie vapurlarmde ıinde, mecliai viikelada M. Musso-
0o 75 .-e , trealerinde % 50 ltnzilit lini'nin refiki me aıoi ve faşilt fır
yaptırmak ve diıter bir çok auııulet- kası ka.tib' umuıniıi Si.nyor Turatti 
ler göstermek ıuretile muzaherette heyetimbi kahul etti. ıı.,Jyanca bir 
l.ulunmuştur. nutuk irat ederek, İtalyadaki faflst 

Napolid~ıı baş•ıyarak bütün uıt· inkılliibından ve iki milletin müşte-
radığımız şel,irkrcie ta:•be te,kilatı rek tarzı esa:ıinden l>ahseıt;, He-
ve hükümet mumeaailltri tarafından yet namına, türkçe bir nutuk ıllyli
karşıl"ndık. Bu zevat bütün m;;u- yen-ek, tilrk inl:ılabı ile Gazinin ya-

yolu n iki milletin bani ve fikri 
oahacl'aki teıriki meaaiıinl alkrettl.., 

Burada da bir 9ay ziyafeti v .. 
rildi. Roınada talebe•İze tayyart 
ile tehrin pımonm ge.t.rıldL 
Roma ve napollden başka Ml)Aıı, 
Fransa n Venadik ıelllrlerlnl d• 
rezdlk. Oralarda da çele.ki.,. kay• 
duk, müzeleri dolattık. Bilha11a !'dl• 
landa bir darülfünun mahalleıl vil• 
cude getirilmif, milyoalar oarfil• 
müesseıeler, laboratuarlar açılmıt• 
tır. • 

Civardaki kanser müeaseaeıl 
dünyanın en zenııiıı ve ilmi oarett• 
çalışan bir müea• ıoeaidlr, Bu ııeya• 
hatle muasır Türk gençlitlaln 111eoa• 
lıi dost bir millete tanıtılmış oldu. 
Seyalıatımızın ltalyada iyi bir lntl~ 
bıraktığına kanaatı• vudır. ltaly .. 
talebesi do Türkiyeyi ziyaret ..ı .. 
ceklerdir. Talebenin avdetinde• 
sonra ben ve Tevfik ll...sl My 
İniçreye gittik. Her geçtlA{mla yer 
de büyük rehberimizden ve mWeti• 
ırıizden takdirle la bahaedllmektedlr. 

- Ben millet fcdaisiyim. İşte 
bu ~apkay.ı artık g;ymiyeceğim. 

dedikten sonra cebinden kır

mızı bir fc, çıkarını~, başına giy

mış. 

Nadir efendinin yaptığı bu 
maskaralığı gören camideki halk 

yavaş yavaş dağılmış ve ı"adir e
fendi de kollarını sallaya sallaya 

çekilip gıtmiştır. 

Ank.ıra, 28 - İıtanbul lzcile:'İ 
bugün oaat 3 trenile geldiler. 

Recep hey 
Ankara 28 - Böbreklerinden 

rahalsız bulunan Nafıa Vekili R .. cep 
beyın rahatsızlııtı bir az hafifle· 
mi, tir. 

_•e"'.a:'.'.e:le:r'.'.'.i ::g:e::z:d:ir:d:i:le:'.r::'.. :N:a:p:o:l:id:e::f::a:ş;:•:t~:::r;:":th:ğ:•~Y:,:':;"":,' _ T ürkiyeniın yürild iiıtü 

(.~~~~~H~ü=-=-=O~E=-~~J 
!Hillet mektepleri iki miifettiş geldi. 

Hiidi,.eden Liliihara Polis l\l<i· 
dürlüğü haberdar olmu~ ve derhal 

tııbl..ik.at La;lımım~tır. 

Bazı gazeteler millet melctep- Şimdiye kadar Ankarada çalııan 
" !erinin perşembe günil açılacağını mülkiye müfeUişlerinc:len Sabit ve 
J. eni po,ı,ta pulları yazını~';adı. .l\.omi•yonun karan Şükrü beyler dün şehrimize gelmiş-

Anlo;sra, 28- Yen: ı>osta pulları veçhile mekt-.:p er P"r~ınbeye de· lerdir. Sahit ve Şükrü beyler ba-
20 güne kadar istim~! edilmeiı'e ğil, bir teşrıni sani 11kşzmı mera- dema tehrlmizde çalışacaklardır. 
başlanacaktır. Pullar e kilerinin ay· ı ıiınle açılacılld;ırdır. 
nidir, Yalnız Üzerlerindeki rakam· ilk tedrisat müfettitleri o aı.... 
lar dejti.tirilmiştir Yeni mükemnı 1 j:lm ı11uhtelif deuhaneıcri gezecek
pullıırııı Lastırılması gclec~k •eneye 'er ve mer.,..im . nazaret edecekler-

, llcykoz kundura 
fabrika!ô'ı 

Yapılan tahkikat netic<'<inde 

hiidısenin yukarıdaki !ekilde ce· 

rcy:ın etti~i anla~ılını tır. • adir 
•. fendi 1:akkında lıdkı lılikıi ııct 

.ıleyhine te~vik maıl<le~inden ka· 

nuni takıbat yapılıı<"aktır. 

kaldı. dir. 

1 l\" ~k.t l • Dershanelere kayd ve kabul şim· 
~ ep erın 1 diden başlamıştır. Müracaatlar ÇO• 

s~nayi Vl< Maadin bankası Al
ftlanyadan bir menıucat mutahaı

sıoı retirtmi,tir. Şimdi de de.ı fab
rikalarının ıslahı için lıir kaç nıu· 
tahaasıs getirtmektedir. 

• 'aıdir efendinin hıınrfan bir 

m..iddd enel g<'ııe lıöy le bir m~s
eleden dolayı ~Uplıe edılmiş. nıu· 1 

uyencsinde dimagen hasta olduğu 

aııla~ılmı,tır. 

nro"'ram arı ğaldığı takdirde yeni şubeler açıla- 1 
I' ı....""' • _ oak.tlr. 1 

Aul,ara, 28 - Me~ıeplerın mt.f· r 
redat proırramları te bliir edlldii. • 
Programda birinci, ikinci ıınıf 111!',,. ..... ur namze~ erı 
ikinci sınıf derslerinde bir çok ta. DeYlct meın~riyetlerıne yeniden J 

dil&t yapılmıştır. tayin edilen namzetlerin nasıl maaş j 
Eaki programda divan edebi- alacaldan liakkııda dün Maliye Ve- ) 

Halka hı•Ç b~yfe yan 4 oene. o.kurulurken y".ni pro- kafetlnden Deftcrrıarlıklara yeni bir 
"" gram mucıbınoe yalnız bır oene emir g~lmi~tir. Bu Eınre göre; dev-

f • •• "]" •? okutulacaktır. !et memurları maaşatının tevhidine 
1 m gosterı ır mı. F k l dair oıan 1425 numaralı kanun 

r a grupu top anıyor i~alına.uesinin 33 Ünciı ma.:ldesi 
Ankara, 28 - Perşembeye top. ınuc.~lnce memurin kanununun n~Türklüğü tahkir cürmile maz

nun üç ainemacı mahken.1eye ve
rilmi !erdir. Bunlar Aıvram, Mateo 
isimlerinde iki musevi ile Hıiseyin 
Hüınil efendi iıminde bir türktür. 
Avrupadan getirttikleri bir çocuk 

filminde rol yapan bir köpeğe tilrk 
ioml takmak sure tile tilrklüğe 
hakaret eylemekle maznun bulu
nuyorlar. 

Filmde türklüğe hakaretin mev· 
cut olup oimadığ'ını tetkik eclu 
heyetin üçüncü ceza mahkemeoine 
verdiği rapor okundu. Bu rapor 
maznunların aleyhinde idi. MubP
keme, Müddeiumumi beyin mili. -
leaınnın ıerdi zımnında 30 teırini 
evvele bırakıldı 

amma. o ecdadının bu haleti ruhiye
. ıinde israr ederdi. Georıre kendine 

naaip olacak kadına tesadüf ede. 
medl; edemedigl de iyi oldu .• 

Kadın Smitb'le konutmalcta cıe
vam etti; Detektiffe yanı batında 
yQrliyor , rüzgar yara doğru pek 
fidtletli e tikçe p~k ufak tefek ohın 
kadını dir...,ğiaden tutuyordu. 

Bu hasbıhal Smith'e çok bir...,. 
öğtttmedi. Y lnız kadından Ro
oewell'ln ahlik ve ıiciyffİ hakkında 
da, a faıda malümat aldı ve yüzba-
9ınm S.Ulil Ahmer haeta bakıcıll 
ile ni .. nlanmHından anM:sinin ha-
1"ıil olmachtını öjtrendi. Göya otlu 
ile lılo.uftlıtu teyleri naklederek 
vey otlu 'le birlikte tahit olduk
ları bir takım vak'alar icat ederek 
kadıncağızı mümkün mertebe mem
nun etmeğe çalıştı. 

l>öııdülderi aamaıı icadın lorar 
etti: 

- Yemeğe kalır11nız. Sonra ıize 
odasını gösteririm. Ona ait bütün 
ışyayı orada saklıyorum. 

Smith kendini evine getirdi, el· 
biae de.ğ'i~mek için otele kadar 
gidıp gdeeeğmi söyli'ili. 

lanacoik olan fırka grupu riyaaet mzetlık hakkındaki 7 inci maddesı-
divanı nam>dlerini teshil edecek- ne iıtinaden namzet olarak tayin 
tir : Riyasete Klzım paşa Hz. nin edilen memurların maa,ları s.ir 
gdmeoi muhtemeldir. memurl11r gibi peşin olarak teaviye 

Sulama programı 
Ankara 28 - lktısat vakaletl 

nafı:ını.ı ıulama ıiyas..ti hakkında 
mütaleasını hazırlıyor. Vekalet mil· 
ta1ea11nı bildirdikten sonra proııram 
heyeti vekile)IC ,,..vı.&clilecektir. 

Sefirler Anb..arada 
Ankara, 28 - Bugünkü ekıpre

sll' ıeftrlerle muhtelit mübadele ko· 
mİSfonu türlt heyeti mui'ahhaaan 
reiıi Te,.fik K.a.nil B. ııaldiler. Se. 
firler yann Hariciye V elolll Tevfik 
Rilttil beyin zlyaf.,tiue ~etıldirleı-. 

G.iyiuıneC.:.n evvt:l Breıüce'e 

ttlgr f 9"1olp e.tes: günkü vapurla 
Soutlıampton New • Yorka harekat 
edeoo11ini haber verdi. 1lalııip ettlı1i 

izi1 Sır R.dıa..d Feı.tonıın berke 
mecbur olduğu noktac:llMl takibe 
d.w... etmelr. lizım geldiğ.ini bis
aediyordü. MaamaP. in '!tereye ı..... 
dar oeyahatini,. g.ok fııydalı oldu
A'une l<a<ıl idi, 

Madam Roıewell ile yeınelo ye
dikten sonra ot......,ı.tı ile Sır OF ver 
Haulıtaitı'e utn~ o..ıen a,..,. 
araba ile South:amptona ~idecekti. 

Smith Londr..ıalci otelinden.. C)l

ktıktan ıonra hiç uyumamıftı. Bir 
arat.ı.. " AcııDa 9sowa b.U AA:J'Of 

machori'.. diy• düfikad il. Zabıta -
ınar- aeıı..tiım ltil'U!Uam ni
hııfM. ve,_. iııa.meıai,tiı f. kat o 
kııd-. -..ıe tebdill mevki; etmittl 
ki ad- 1-dilliai takip edl!l'M)'ipo 
kıııybetıni1'i. 
F~ ta• bu ıU'acia kulağının 

dibinde bir ıe1< 
- Siz olur olmu adanılardan 

detllsinizl 
dedl. 
Smith arkaoına liöaiinoe kar9ı

sııtd • Brown'u gllrdll. 
- Q .. dedi. • Be de, şimdi 

ılzi d~llnüyodrum. 

Men '· 
- Arkanızdan atf• l·o,•alıyor U.'f. 

sc:ibi il g. ereyi "la r .r .!...ı v r-

olunacağına göre 11 Eylul 929 ta· 
rihinıieu itibaren devlet memuriyeti· 
ne yen:den tayin olunan namztotlere 
1108 numaralı kanunun birinci 
maddesi mucibince işe batladıklan 
tarihi takip eden ay iptidasından 
itibaren maaş veril.Pıeıl lazımdır. 

Şüpheli ölümler 
Müddeiumumilik herhangi fÜp

heli bir ölüm vak'aoında müte'Veffa
nın müoaade alınmadan defııediime
nıesinl vilayete teblijt eylemıftir. 
Vil~et keyfiyeU al&kadarlaı·a bil
dirmiştir. 

ıunuz. Fakat ne de olıa Skotland 
VarJ'in (l] elinden kurtulamauınız. 

- Zaten öyle bir niyetim yokhı 
klı .. BE'n giyiııinceye kadar bir aher· 
ry • bitter içer misiniz ? 

Brown cevap verdi : 
- Z;yade olıun ! Ben kadehimi 

bitirinceye kadar ıiz belki Edim
burg'a varırııınız l 

lnırillz - kadınlan en iyi elbise
lerini akşam üotü giyerler ; onun 
için Madam Rosewell kendiıine ölen 
oglundan o kadar iyi bahseden 
New· Y orklu Aurele Smith terenııe 
g8"et nefiıt bir hıvalet yapmıştı. 

Kaıılıa. neteli1 bararetü gö.ünd'il 
ye mükemmel bir ev kadını oldu
ğuııU !abat edecek aurette hareket 
etti. lYlaaınafili Detektifink eıki na. 
zan bu dunı,nn altında, bir çok 
lngilir alle!ıorinin uzun ıeneler lı:alp
lerinde gizledikle'ri derin iztırabı 
ıeçmekte güçlük çekmedi. Şayet 
kendiaini bu yold11 harekete ıevke
.ıen ttbep bu kadar ciddi ve 1ayanı 
hürmet olmaoaydı, oynaaığı komed-
1ayı herkesten evvel kendiai ğrenç 
bulacaktı. 

Yemekten ıonra kadın Şmitlı'i 
bir odaya götürdü; kadın burasını 
daha yem k yerken Det.•:dife tat'İi 

etmi~ti. 
Madam Roaewell ll!Ahı. evvel hl"· 

met9 .. 

Su tahaasıolardan biri rugan 
deriler ' _.aline çalışacaktır. Pek 
az zaman •o~ra Beykoz deri fab

rikala.rı:un a7ah.kaıJılaı ı piy sada 
Avrııp .. a1 akkabıları derecesinde bir 
mevk, itgal edtc kt!r. 

Doktor varmış 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

k.aletınden : Bolvadın kazası lıparta 
Vılıiyetine tabi olmayıp Afyon Ka· 
rahisar Villl}"tine tabi oldvğu, 

mezkur kazada 1340 senesindenberi 
idamei memuriyet eden Hükumet 
Tabibi Mefahir Bahri Bey elyevm 
de mevcut bulunduğuna nazaran 
28-<İ-1929 tarihli nüshanızda ( dok· 
torsuz k111za, usulıuz vergi) aer lev
halı bent ntuhteviyatı hilafı hakikat 
bulundudl'undan ayni atitunda taehth 
buyurul.mHını rica ve bilvıile teyidi 
hürımot eylerim efendim. 

Jandarmada 
lıtanbul jandarma kumandanlıjp 

muavinlitine jandarma binba9ı11 
Emim Basrı Bey tRyfn edllmlttlr. 

- Kapının ıürğüsünü ıilrdün mü? 
diye ıormuftu • Bunun üzerine 

Smith merak etti: 
- Korkuyor muıunuz? 
Yaşlı kadın: 

- Evet, dedi, geçen sene eve 
hırsız girdi de o zamandanberi böy· 
le ıinirli oldum. Erkek hizmetçim 
de yok ... 

Detektif iorar etti: 
- Rica ederim tafııll&t veriniz .. 

Yüzbatı Roıewell'in anne.inin teh· 
lilc~ye maruz kalmasını iatemem. 

Bunuu üzerine kalın vak'ayı 

anlattı: Gece yarısı bir gürültü ile 
uykudan uyanmı~, karyolanın ayak 
ucunda bir adam gıltmUştll. Kadı
nın feryadı llzerine adam kaçmış, 
yüz&atının odaaıncUın geçerek pen
cereni» yanıt.daki bir olujta tutun. 
mak ıuretile bahÇ<ye inmiş, ora
dan da •~voşup gi°.?~t!· r._iı:darn 
Ro••well hırsızın e,kalrnı tarıf ede. 
m :lf'.Ii ;çın zaI,ıta Lir ip ucu elde 
ed meınfı l. 

y 11.,•. ının odn•ında herş~y 
yerli yerirıcl dur.ıyordu. Masanın 
üz rirı '"' çi9t0kler lı:onulmu,tu. 
Duvar av 1,1an ara rı göıterir re
ıı~ l•!rlo ol!tlertınişti. 

Sı!'"rl!afı k. yı.~mC.:an asılmış bir 
· .ı~ , ç .. ç .... ,·e1~ hir ,ahadC'tt'&Di~ 
ke'"tt. duv"'lrların tezyıdatı ınf'yanınd• 
İctı. ·I d .. ,ın qotewe ?' y11zıİ•ıtn~-

' • < 

Taksim meydam 
Tak11m abide meydıuııaı• t ... 

viyeıine devam ediliyor.Havalar mll
oait ı:idcne meydan Ye ciYarınıa 
teovlyeıi nihayet 10 tefrlııla&Diy• 
kadar bitecektir. 

Şimdi me danda 70 amele çah• 
fl)'Or. Orta<' ki toprak kalktıktan 
ıonra abidenin etrafına yapılacak 
havuz münakHaya konacaktır. 

Etrafındaki zemin alçaltıldıtı 
için abide evelki zeminden J,20 
metro daha yükselmittir. Meydan• 
... _ ... "ç•••1'- l:tlllt::ıa.J't•' "u- ıaranall 

devam ederken difer taraftan yeni 
yollar açılmağa batlanmıftır. 

Şimdiye kadar Şişliden gele• 
otomobiller, Takaimden Tarla hafi 
caddesine sapmak için Talı:ıiıa 
hastanesinin mukabil köıeolndeki 
çeşmenin önünden geçiyordu. Şimdi 

meydanı doıtrudan dogruya katede• 
cek bir cadde açılıyor, bu cadde 
160 metre uzunluğunda olacak, oto· 
mobiller ve arabalar Tarlabafl 
cadde.ine gireceklerdir. 

Bundan başka yeni bir yol daha 
açılıyor. 

Bu yeni yol, eokl Taksim kıt
laıını katedecek ve ıi .. dl garaj 
olan binadan Takıim Jandarma 
karakolu bina&ı yanına kadar tem
dit edilecektir. 

Cerrahpaşa pavyonları 
Cerrahpaşa hastanrıinin pavyo

nları ikmal edilmiftir. 

Tefri4ata batlamı~br. Şubat bl· 
dayetinde basta kabul edilecektir. 

- ltte bana yazdıtı ıon mek· 
tuplar. 

dedi. Bu 11rada kadıaın arka· 
11na dönmeıinden bil'iıtlfade zabi
tin yazııwıdan bir numune - her ih· 
timale karşı yanıııd~. b.ulunıun diye 
bu mektuplardan hırını hareketin• 
den istikrah ederek - a9ırdı. SoDJ'a 
ıordu: 

- tbr11z b11 pencereden ad 
kaçtı? 

-Evet. 

Detektif pençereden dıfan eri· 
lip ıu olunuıw muayene etti: 

- Poliı biç bir iz bulamadı D117 

- Hayır hiç bir iz bulamadı. .. 
yalnız pek tuhaf birtey oldıı... 

Kadın bu ıözlerl söylerken. 
knnıolıan llzerluden bir kllpek tal• 
maaı aldı. 

1 
-Erteııl gün bunu peaeerenbı ,J. 

tında yerde buldum. .J 
Detektif oordu: 
- Tuhaf buldfığunuz nedir? 
-Oğlumun köpeıflni taam- ile 

beraber gomdl!ıtiinli bllyorduın.Son• 
ra eger bu tasma ıenelıerdenberi 
burada bulunmuş ol.aydı, muhakak 
glSrürdum. 

Smitlı de bu işten .. lr ıey aıı

lıyamamıştı; yalnız bu esrarı tenvir 
etmek için şiddetli bir rzu duy• 
du; halta bu u,<ın•da erteai giiıı 
vapuru k~çı:ma>< tenliikeaıni bile 
goz-.. aicııruı. 

l Jli ır e.li 



100 
Fen ve san'at 

senede lokomOtif 
ne hale girdi? 

Stefensonun lokomotifi nerede ? 
Nortern-P cificin lokomotifi nerede? 

İntihar teşebbüsü 

D dapderede E9ref efendi aoka
Jında oturan Muhtar lbrahlm 

beyfa yirmi yaşında otlu Enver 
efendi heı:ıüz ter.bit edilemeyen bir 
.sebepten dolayı kendi kendine Ro
vel•erle götsilnden yaralamak ıo
retile iatihu etmi:ılir. 

1100 anca vıl döntlmü manasebetik/ 
Hayab tehlikede olan Enver 

efendi Reyothı hastanesin• kaldı
nlmıfbr. 

~ı 

NORTERN - PACIFIC AMERiKAN - KOMPANY'NIN EN SON 

li, ~. tetrlnlevv~ 
"' .ıtlaa slnü, loko
lli ?:cllf, ,.Ozüncü aeneai
-.:· rak etti. Stefea
._;.-:_~. :'-•Lntlaa "'•· 
le ı. llVllOrnotffl•• ••· 
p lg~ buaiia Nortern • 
t)J, •c-mc Amerikaa ku· 
il p._Jaaının 22 aka
Çeıİaal 44 tekerlekli 
da k _ nıakinaları bat 
~ lldUrücü süratlerlle 
t. lrıtrikayı bir taraf-

'JKOMOTiFLERINDEN BIRJ 

Hırslzlıklaı e eflktaıta v alde çe,meainde 
Aktar aokaJında Mustafa ef

endinin evine evvelki gece hırnılar 
gir mit Ye Mustafa efendlahı karyo
lası batında aaıh bulunan ceketin
den 75 lira çalarak kaçmışlardır. 
Polisle,. hırsızları aramaktadır. 

Rovelverle cerh 
Nuri Oamaniyede kahve itleten 

Recep laminde biri sabıkalı
lardan Arnavut Muıtafa tarafından 
rovelverle aol a:yağından yaralan
mıfbr. Carih kaçmıf, yarali haata
neye kaldmlmıfbr. 

y enitehirde oturan Sabıkalılar-
dan Mahmut, Kasımpaşada 

Mehmet efendinin evine girerek 
ayakkabılan çalarken polisr• ya
kalanmııtır. 

E vvelki gece iki hınız Langada 
tiitOncG Ali efendinin dük

kanına duvan delmek auretlle gir
mej'e çalıtbkları sırada pollaler 
tarafıadan görülmüı ve yaka
larnaki çin çalışmıtlarsada hır
aıdar gece haranlığından bilistifade 
aavutmata muvaffak olmuşlardır. 

Şitlide Sabunhane ıokatında 
oturan Manifaturacı Pazarcıyan 

efendinin evine meçhul bir hırsız 
girmlı ve 40 lira kiymetinde bir 
halı çabp HVU§IDUftUr. 
Balatta oturan Yaaef isminde 

bir yankesici Çarsı içinden ge
çmekte olan madam Anestinin ce
binden 16 lira çalarak kaçarken 
poliaçe yakalanmıtbr. 

Kara gümrükte Hasırlı ıokatın-
da Dillıer Ali ata evinden 

çıkıp yold.r gldeı kea lı:omtasu -Nak. 
ka~ Dervif tarafından batındaa tat
la yaralanmışbr. 

Dervit polisçe yakalanmıfhr. 

Mantarcılar 
Pli• ikinci tubui Sabri, Adli 

-.!ı-~iğ~r tarafa katet- I 
~edırler. 

ti~" altıncı aaırda in.. ,.._._ . ...._,, ____ _..... -.ıı::n""""'' ------.-..-.-'" ...... -·~e: 
d tredekl klSmür ma-

ve Vehbi isimlerinde üç aabı
kalıdan mürekkep bir mantarcı 
kompanyaaı yakalanmıtbr. Bunlar 
fatanbula gelen safdillerin muhtelif 
şekillerde paralarını dolandırmakta
dırlar. 

100 SENE SONRA ~--iai da1aa mun
llt 111 hlr bale ifrat e~ 
'Q.ııl~ celbedilmlftl. Bualar h 

:nakaadlle AJmanyadan birçok amele \" 
rıyadaa plirlerkeaı ea4i kömür ocakları· 

"'lıa.tırtl seri bir ;;:e nakletmek içi• 
w:;: daldan beygirle 
~ea bir aevi vago-
le~ •e bu vagonet· 
8- üzerinde :yilrÜ· 
~ t.hta raylardar. 
bit alaa 1ngilizler de 

ı-... '-Gddet aonra bua- ..,· ..._..._...._.__,,_, ___ ıiııirtllııllli'lıll·ıııııniıo'•Wır•e o~s~-
~ deaire tahvil et- ..,._ w-• - .. 

el clGtnnmütler ve 
~diklerini de yapn. thrıfır. Bu 
~ da yaai ( 1769 3 ••ealatle 
bi..t'ot lam iade bir Fransı topçu 
~it -ıısı •tır topları nakletmek 
e~ ••dile bubarh bir araba infH 

ltir. 
b ~11 Yeni ihtira üzerine türlü tGrlil 
t~ rlı arabalar lnşaaı biri bMni 
b~ baş1amış ise <le yapılan r.ra· 
~ a. kiminin k zanı patlamış, 
h hııa tnakine ıi uymamıf velhasıl 
-:. tecrübe muvaffa kıyetai:z:likle 
b~leanıfştir . Bütün vakitlerini 
'tlt ~ lı araba icadına baareden yük
~lnıfer, muktedir mühendialer 
•oıı :!1t•c~ederlerkea Gorg Stephen
bit ti\JOr) Stefenoaon) isminde adi 
,~nıeıe ilk defa o'arak istimale 
dllıitle 1?kornolifi vücuda getirmİflİ. 
lM&~I'~ tahta rayları beraberlerinde 

~ --aıı•lerdi. 

Jo. S ~)ı· l'j tefenıon 8 haziran 1781 
ltl ~ilde Waylııın şehrinde dünyaya 
b,b1tıı4t1r. Henüz 8 yatında iken 
lııtı~ı 0Jı_~1 i kendi amele olarak ça
}'ltd koınür m.acicnlcrine çırak 
ilc,11

1~~ıştır, Daha o ı yedi yafında 
ÇcıL ~• "tid~r ndan dol. "ı babasından 

il llst· ~ 
ı,.ı uıı rnernurıyet almı~tır. 
"'end' · tG11 ısı madende bulunan bü-

\'j tn tntkinelerin ustası idi. ller ne4 

•an• ' tıneleri tamir ed r ve birçok 

l ('; 

•tın.n hl" 4!edikle • e ı ustalar n yapılamaz 
4!cııa rı larniratı y p rdı. Bu. dan 
"'aı/1 011u tar'" nnla kene.: ıne . •ne d l l . . . li 0 c u vanı ver n şier .. 
~. y, ıı yaz~ 

y 

100 SENE EVVEL 

yasmaka111a ve huabı bilmeks: .• 
meal.,U.de terakki ı .. klnını ıör
medij"inden 18 yaşında memleke
tinde buluaaıı mektebin gece ders
lerini takibe baaJadı. Süratle iler
liyerek 1815 seneııiade KiJiogwortlı 
maden ocaklannda vazife aldı. Bu 
sırada buharlı arabaların inşasına 
çalıfllıyordu. Daima muvaff akıyetsiı
lıkle neticelenen bu aletli araba
lara o da merak Hrdı ve mükem
mel bir proje hazırladı. 

Projeaial ilk olarak lord Rave
nıworth namında birine göstererek 
maddi muavenet talep etti. Lord, 
Stefenıonun bu talebini kabul etli. 

Bwaun üzerine Kiliaworth ma
den ocaklarında ldSmOr nakliyahn
da kullanılmak üzre ilk lokomoti
fini inşa etti ve muvaffak oldu. 
1820 senesinde Stockton ile Darli
ngton şehirleri araıında. ~emiryolu 
inıası tasavvur edHdiğını <>trendi 
ve oraya giderek aıüteşebbisJerine 
arzı hizmet etti. 27 eyhll 1825 se
nesinde thaendifer bu iki şehir 
arasında ltlemeğe batladı. Bu hatta 
işleyen lokomotifler azami 6000 ki
lo gram aikletinde bulunmakta ve 
20000kılogramhk yükü saatte vm!ati 
l' kilometre aüratle çekebilecek 
kabiliyette idiler. 

Bu a:c.im ve muvaffakıyet üııetine 
Lh er;t'>ol M .. nd.cster demiryolu 
inşası düşüııülaü ve bunun ıçin de 
J>ir müaı aka açıldı. 

Bu ı b .. k4'.dc birinci ge!ec"k 
e ioe O ()(J İngiliz 

Şişli - Istinye yolu 
Şitlic!en btinyeye kadar uza

nan büyük yolu şehremaneti kat
ranlı>·• tahvil etmişti. Aacak bu 
yoluıı timdiye kadar 8 kilometroau 
yap1l111ışbr. Mütebaki kilometroısu 
bu aene n"bayet·nde bitecektir. Bu 
•uretle bü~n cadde ıene alhaye
tlne kadar latinyeye vasıl olacak
t.ır. 

Uraaı mükafat vcrilo1esi kararlat
tu.ı.Wı. 

6 Tetrinlevvel 1829 aeneainde 
fnailterenin RainhUl şehrinde yapı
lan "1ıüısabakya Stcft.nsonun(Rakete) 
ismli lol oınotifi de dahil olduğu 
halde 4 tane 'okomotif ittirak etti. 

Stefı•nıson binlerce halkın huzu
runda matlup, 16 kilometrelik va
aati ı;"rntı 24 kilometre ve azami 
süratide saatte 47 kilometre yapa
rak mf.:mhakayı kazandı. Bu müaa
bakalar,ian 14 sene sonn Franaızlar 
Parla ile Rouen ve Orlean nraaıa 
da ilk demiryolunu inta ettiler 
Geçen yüz aenenin büyük lokomo
tifleri Amrrikada işleyen eksprese 
lokoırolifleridir.Bunlar ·kömür va
ğouu (tender) hariç olmak üzere-
300,000 k'logram siklete malik ol
dukları gidi 15.000,000 kilogram 
cer kudretiul haizdirler. Azami sOr
ratleri de aaatte 120 ldlornetreJi 
tecuilz etmektedir. 

Makhıe mlhendlsl 

Celal Hasan 
gftr.ilerimlze - Fenne taal-

luk cde11 bı1tıin mes'elelerde, makine 
ve tanıır işlerindP. ue buna mli
teallıh her I usu ·ta mii§külı1 olan 
karilerin ız «lkdamwın fen kısmı 
muharirine bir mektupla! mnra
caat edeuıZ.rler. Bu karikrimize 
gn.zetemi:;iTı jen 'lı.ısmznda istedik
leri cevaplerı verdf:ekıir. Yalnız 

ı /. ari~~mi:: adreslerini sarih surette 

Briand da kabinede! 
Başvekil sosyalistlerle de anlaştı. Kabi
neye gireceği söylenen zevatin isimleri 

Parla, 27 [A.A] - M. Daladier, ı ni heyete dahil olacaklan söyle
aoısyaliatleri iktidar mevkiinln mea' nlyor. 
ullyetlerlae adilane bir alıpet dai- M. Daladlre nin radlkallerclea 
realade lttirake resmen davet et- M. Herloot, Chautempı ve moaripJ• 
tikten sonra gece vakti parlamen- birer nazaret teklif edecetl •• ıerl· 
todakl aoıyallst ~rupuaun murahhas ye kalan diğer nuırlıklan da ıol 
heyetine müllki olmuftur. Bu te- cenah gruplanna mensup bazı haya 
mas esnasında M. Daladier buğday teklif edecej'i meb'uun korldur~a
ithalitının inhisar albna alınması rında beyan olonuyur. M.Daladıer 
milli müdafaa tahalaabnın ve ma- nin bir ticareti bahriye ve bir de 
1arifinln azaltalmatı ve içtimai ıl- aıhhab koruma müatefarlığı ihdas 
gorta meseleleri hakkında ıosyalia- edeceAi mervidir. M.Daladier yarın 
tler tarafından sorulan bazı aualJer saat 11 de Elize gidecekhr. 

cevap V,Frmiştir. Radikallerin kongresi 
Soıyalist fırkasının t>arlamento- R€ıms, 27 [A.AJ _ Radikal ıo-

dakl gurupu bugün toplanmıı ve 12 ayalist kongresi müzakerelerine ni
reye kar'ı 36 rey ile M. Daladier nin hayet verilmiştir. Kongre tarafın
~klıfiui kabulü lehinde bulunmuf- dnn kabul edilen bir karar aureti
tur. Y ann, fırkanın milli kongreai nde mecburi tahkim uıulünün ka
bu husuata kat'i karar vermek için buJü auretile Fransa ve Almanya 
içtima edecekür. M. Daladicr, mat- araamda bir mukarenet vücuda ge
buat mümesı1Hlerine vaki olan be- tirmek için kongrenin bütün gay
ranatında siyasi mahafile mem.up retini sarfedeceğini, teılihab tahdit 
b!r çok dostlarile görütmüt oldu- yolunda mesai sarfetmekten geri 
kunu aöylemiç, fakat nazaretlerln durmıyacağı ve Avrupa ittihadına 
tevcihi meselesi hakkında tafsilat doğru ilk merhale olarak gümrük 
vermemiştir. itiliflan akdine çalııacatı beyan 
Beria11d kabinede olunmaktadır. Dahili aiyaaet ıaha-

11nda fırka, vergilerde teıu.Uit ya-
Pariı, 27 [A.A] - M. Daladler, 

sabık başvekil M. Briand ıa yeni 
kabineye dahil 0In1ağ1 kabul ettiği
ni aaat 18 de rachkal sosyalist 
gurupuaa bildirmiştir. 

Yeni nazırlar 
Parh.27[A.A.]- M. Daladier uin 

harbiye bütçesinde 600 milyon fran
klık bir tenzilat yapmatı kabul et
tiği rivayet olunuyor. M. Daladier 
nin veıgilerde umumi tenzilat icra
aına mat•ıf bir siyaset ve fikir ve 
kanaatleri dolayısile mahkum olan
lar hakkında affı umumi llinıaı 

teklif ettiğ1 de aöyleniliyor. M. Da
ladier nin başvekalet ile dahiliye 
nazareüni deruhte edeceğini, harbi
ye na:r:aretini M. Paul Boncour a, 
maliye nazaretini M. Vincent Au
rloJ a teklıf edeceği de rivayet o
lunuyor. Lll meb'uıu M. Salangro 
ile beynelmilel meaai konfederas
yonu katibi M. Jouhaox nun da ye• 

ÇekosDovakya 
Çekoslovakyada 

intihabat 
Prat, 28 (l..A] - Ayan ve me

b'uaan meclialerl için umumi inti-

habat dün hiç bir hidiae olmadan 
yapılmıştır. Şimdiye kadar kıamen 

malum olan neticelere göre komü
niatler evvlkl intihabata nazaran 
daha az reyf almıflardır. Baıhca 
sosyal demokrat Çek ve Alman 
fırkaları fazla rey kuanmışlardır. 

Prens Bulow öldtiy 
Roma, 28 [A.AJ - Prens Bulow 

hali lhtiza • dır. 
Roma, 28 [A.~] - Prenı Bulow 

saat 6, 50 de vefnl etmittlr. 

AmeırUka 

~fadam Kuri 
Vatln2ton, 28 [A. A) - Fizik 

ilimlerinden Madam Küri Salat 

Lawrenz darülfünununda teali! olunan 
kimya müeaaeı~siuin açılıı resmini 
icra etmiıtir. Bu münasebetle Ma
dam Küriye fabrii doktor üavaaı 
verilmittir. 

.Japonya 
Başvekile suikast 

Tokyo 28 [A.A.] - Bug-Gn 8ğ
l~dtın sonra Başvekil M. Hamayuchl 
aleyhiae oldutu zannedilen bir ıul
kut vul..u bulmuıtw. Mamaileylıln 
ikimetg&bındaa çıkan bir oteıaobi .. 
Un baaaD1a~ına elinde bançe: tutaa 
bir •daıa atlanuşaa. da fofar rlerlaaJ 

yolu d tittirmiş ,.e mutaarnzın 
teıebbi.ııuine ruini olmuıtur. Kaç· 
mata fıraa:t bulamadan yakalaaaD 
hançerli şahııın ali.hada baflflik: oJ
du{,'U zannediliyor. 

Fllstlnde 
idamlar başladı 

pılmasını içtimsi sigorta usulrınüa 
tatbikını çifcilerin men'aatlarının 
müdafaasını ve liiyik kanunlann te
mini galibiyetini iaft:emektedir. 

"Temp,, in makalesi 
Paris, 27[A.A.] -Tempa gazetesi 

yazıyor: Hazırlanmakta olan bütün 
entrikalann, ihtirasların, ümit ve 
ihanetlerin fevkında hakim bir fikir 
vardır ki oda Fransanın M.Polacare 
nin mil i siyasetini 1926 seneaindea 
beri iatemf f ve 1928 11meslnde bu 
siyasete sadık olduğunu ilin etmlf 
olmasıdır. Bu aiyaıet geçen Salı 
günü 327 rey kazanmıştır. Fırkalar, 
hail haı.ırda cüretkaraae bir ıafaata 
ne ve emniyeti reziline bir tarzda 
aullstlmal etmek auretilc bu bakl
kab tahrif et.et• ~bl»ua ediyor
lar. Fakat bu hakikat, siyasi entri
ka um bot yere kır • ta utr•t-
dıkları bir kuvvet halinde kendisin/ 
cebren kabul ettirmektedir. 

Dtaıyacıa 
Bordoda grev 

Bordo, 26 [A.A.] - Doklar ame
lesi Nant doklann da çalıtaa ltç.ilerle 
mütesanit olduklannı göıtermek 

için yirmi dört aaatllk bir grev llia 
etmitlcrdir. 

.. . . 
Boulongne, 27 (A.A.) - Doklar 

ameleai Nut doklarında çalıfaa 

amele ile mütesanit oldoklanaı 

göıtermek için kıami bir F'ev ilia 
etmiılerdir. 

Bir yıl dönümü 
Roma, 28 [A.A] - f atlat llatlli· 

linin yedinci yıl dflnilmü mGaHe
betile vatanperverane meraalm icra 
edilmiıtlr. 

~ı;ansa 

Coste'a bir milyon! 
Paris. 27 [A.A] - Hava işleri 

nazaretı cihan mesafe rekorunu kı
rmıf olan Coıte ile Bellonte a mil
kif at olarak bir milyon frank ver
mittir. 

Paristen Mozambike 
Parla, 28 [ A.A] - Tayyarecf 

Ballly, Reginenal ve Mardot Mou• 
mblğe gitmek üserc Le burjed• 
hareket etmiflerdlr. TanarecUerf• 
bu aef eri Fransa ile Mozambik ar
aaında hava tariklle Hyabat müm
kün olup olmadıpı glSıterecektir. 

Adliye tayinleri 
Aj'lrceza mahkemHl batkitibi 

Emnallala BeJ Temyiz kitabetine, 
MOddeluıaumlllk batkitlbi Sırn 
Bey birinci ceza batldtabetiae, bi
rinci ceıı:a batkitibi Hüanü Bey 
Atırceza bukitabetlne, Uimat da
lreai batkitibi Emin Bey müddei
umumilik bajkitlpliğine tayin edil. 
mitlerdir. 

Nişanlanma 

PER 
İş başında .. 

Geçen gfi•, bir gazinoda 
oturuyordum. Bir omuau in
ik, bir omuzu kalkık, afili 
bir garson, Ml'I parmakları
ıun arasında ucu ıtlak eaga• 
raıHaı tiitt6rerek çayımı ged· 
rdi.. 

Dön, •aput"a binmek lçla 
bilet abyordum. Gitede, pey· 
keye yaslıuımıt bir tiryaki li· 
kaydisile oturan memur, bir 
yudum kahvesiadea, bir ne
fes te cıgaraıındaa çek ip iti· 
leti önüme fırlattı .. 

Bugön, bir perilkir dik· 
kiaında tırat oluyordum. U• 
turayı Mğ eline alaa be.rber, 
cıgaraeını da sol elinde tuhl
yordu .. 

Hasılı, resmi, gayrireımi, 
hernereye gitsem, hernere
ye girsem, herhangi masaa
ı n, herhangi gişenin öailnde 
dursam, karşıma çıka• adam, 
cıgarasını da parmaklarıaın 
ar•sında tatımaktadır. 

Ctgaranın, nefat almik P 
bi uz'ri bir ihtiyaç oltlağıma 
zannetmiyorum. O da, rakı 
gibi, morfin gibi, eter, koka
in gibi mfikeyyifattaadlr •• 
Şayet, keyif He vazifenin, me
vk ile işin bir arada yapıl
masına imklo vana, •11919 
lar niçin bir yandan ralnla· 
rmı içip bir yandan gal'!Oll
luklarını yapmasınlar? .. 

l\lorfinciler niçin bir y..., 
dan baldırlarını iğneleyip bir 
yandan bilet satlDUlnlar 1 •. 
Eter, kokain müptelilan llİ· 
çln bir yanddn §lfelerlmi ko
klayıp bir yandan berberllk
lerini etmesinler? .. 

iı başında cilnbtlf, a•rup
ah Tilrkiyede y•i olmay• 
aıiyaf bir çirkialikdr. 

Yus f Ziya 

( T.Ae~.A ) 
Kaplumbağa ticareti 

Vaktile bir teoir taraf ıodau Ada· 
na ticaret odaıına tevdi edilüp Bü· 
TUksel ticaret mümessili Faik her• 
gönderiJeD deniz kaplumb&Ra nUmu· 
nesi bakkıada f alk beyin cevabı pi· 
miştir. Cevaptan ul&fıldıjın ,ere 
mumaileyh bu nttmuaeyi munfık bul
mamıştır. Liverpol Türkiye fahri tela 
bentleri kaplumbağa ticaıeti ile mqpl 
imit ve bu husuata odaya bir riMle 
göadermi§tir. Bu riale tercUae ~· 
lerek efklrı umumiyeye aızolwuuk 
mukarrerdir. 

BİR KÖYLÜ KIZI tNTfBAR 
ETTİ - Afyoada Beyk(;füade Zef
nep isminde yirllli yqlerıa«Ja bir 
genç kız kendisini bfuya .-il •• 
retifo intihar ıetmiftiı. SöJiodlllne 
aöre Zeynep bir -~,-~ ~ 
net aliimi göaterdi{P•tl•• böyıe hiı 
İ.§ yapmamuı içW dikkat edilait, 
yalnız kaklıiı za~anlar ~ıerindea 
kilitleumİf iııede, :aıbayet bir fın.t 
bularak e'Yden keçmıttır. Zef1MJP ~ 
le kaybolaaoa saatlarca aranın!! hit;-
bir yerde buluPmamı;tır. Ea sonn 
kBydeki kuyular batıra gelmit ve bir 
kuyuaua dibiai kan~tıraıı kanca feci 
aet~i meyclaaa çıkarmıotır. 

Muhacirler 
Aakara, 27 - lakla umu.t •I· 

dürlGk bütçesi ikmal edllerek da
hillp vekiletine takdl• olu....,.. 
tur. BQtçe ieçea aenealn ayaldtr• 
Bu aene de tarktaJd birbtd ....... 
meliettitfik ~ıktn htltçabı• • M
aur itin ltrahk tahalat koamıclı ., 
Bu tahılıatla •mumi m~ ... 
ki2ian icap edea muhael,._... Wda 
n terftlıleri tftmlD etllleeekdr • 

Memleketi.ne mWıteHf prler
den gelen miDettaflanmdlll alr• 
atle iıkiaı lçla evvelce hami ... 
DUf olan pro1r1am bu _.. de 
tatbik edilecektir· Bu aeneM f akh 
itleri fU auretle buJAH edllelııWr: 

Mevcut t.kh lfl.tnl bir 
eYYeJ bitirmek, yenkfea srelacek 
muhaclrleri aOratle lakin ve teıflls 
etmek. dalma hazırlıklı b\llurı•ak. 

Kudüs, 28 (A.AJ - Safet te bir 
yahudi kansını C>ldürdtlkleriade do
layı iki •rap idam, dlter:ilô arap ta 
kürek wza11na mahkum edilmif· 
lcrdır. 

Vodlna mübadillerinden ve mi· 
Dener gençlerimizden Sadi bey 
ı:adc lı:r:et beyle Trabozon etrafın
dan Mut!! Nakiye hanımın kerimesi 
nitanlanma meraaiminiıı yapıldıj'laı 
m mnun:yetle hal:uq altfık. Hsiki 
tarafa an · ll a a le d l r .... 

Memleketitlmiıde timdiye kadar 
i.akin edllmi,f olan muhacirleria 
-. .. z:, eti çok i 
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Her gün 
bir hikaye Ta:rıgo muallimi 

Tanıdıkl•nndan biri Madam Bu
rioau hir aktam Moamartrda lıdr 
dulfap ıötürmftotü. Kadın orada 
bit tenıo mualUai ıördü ve fena 
b.Jcie HYdi. 

ı· ~l ıGn lıau ıefer tek haşına 
a,.J Jere ııftti, htr k-eye oturup 
t••l'O mualli•hli seyretti. Hlç daa-

ıetıaiyor, onclaa batka hiç kimıe7e 
bak111117orcfo. 

liıni iııli, muayyen olan ücret veri
lince herkese ders vermej'e mec
burdu. 

Bir günç genç muallime yakla,b: 

dedi. 
Ne güzel dansediyoraunuz? 

Miss Marion 
Çok ıeçmedeıı Madanı BurdoD 

daulngtn gedikfi ndlşterileri ara
IUIA l'lrdl. Fakat tek başına bir 

kadıoın oraya muatazaman devamı 
aanrı dikkati celbetti. 

Bundan en fazla telaş eden 
daulal' idare.ine mukannen bir 

Yazdığı senaryolar studyolarda 
çok makbule geçen bir genç kıAr-

11cret vererek oraya relen erkekle
ıri lah11ar altına almlf olan maliJm 
uclıaJar oldu. Bunlu evvela Ma
dam Burdona dik dik bakmata, 

•onra ıSylenmefe başladılal', Niha
yet oııa dansingten ayağını keıme

ıiai tehditkar bir li1anla ihtar etti-
j.er. 

Madam Bwdon telAf etti. Kim· 
aenJn ekmeğinde · ve müşterisinde 
röıil olmadıj'ını ıöyledi; kadınları 
bir dereceye kadar temin etti. 

Fakat bu aefer de dan.singde 
hlr fayla çıktı. Madam Burdonu 
poHı Damına hareket eden bir 

ıiril memur zaDnettiler. Müeauıe

Din patronu kenclilini hürmetle 1eli
mlamata başladı. 

Bittabi Mada& Burdon itin far
lwada değildi O yalnız gibel tango 

muallimini rörüyor, yabuz onu düşün

üyordu. Fakat her nedense muallim 

~ir müddettenberi yanına pek sokul
muyor, ondan çek.inil' Jlİbi hareket 
ediyordu. 

Madam Burdon ıevdiğini kendine 
celbedebilmek için hertürlü tedbire 
mlracaat etti. 

, Fakat nafile! 
iQ iırar edip ültüne düttükçe 

taııa'o muallimi Madam Burdondan 
çekinip kaçınıyordu. 

Kadın daha o zamana kadu 
Dlr farf at bulup muallimle konuşa
mı9tt. 

Herhalde güzel delikanlı, Madam 

Burdon tarafından sevildiğini anla

IDlf, kadının bu zafıadan biliıtif ade 

kendini mnmkb oldutu kadar pa

halı Htmata karar vermifti. 

Fakat kadın muallimi elde etmek 

lçba her fedakirlıtı yapmağa hazırdı. 
Eneli işe tango dcr•İ almakla 

batlamak iıledi. Öyle ya .• Mademki 

~Jiektor Delvin oranın tango mua1
• 

Muallim bu ilt:fatın ma:-aasrnı 
anlamamı~ gibi yüı:~ne baktı. Cevap 
vermek istedi, fakat sonra vazgeçti 

Madam Surdan sevdiği ile arasındaki 
buzları kırmaı}'a niyet etmişti. 

- Sizden ders aimak i8tiyorum, 
dedi, Verirsiniz değil mi? 

O zaman muallim büsbütün fa
taladı. Dili dolatarak: 

- Şey,., ders mi ... Tabii, .. 

Madam Burdun vezneye müra
caat etti, lazım gelen ücreti verdi. 
Fakat beş dakika sonra döndüğü 
zaman, muallim ortadan kaybol
muştu!. 

Bir garsona sordu. Adam: 

- Şimdi burada idi dedi. Fakat 
birdenbire sancılandı, çıkıp gitti .• , 

Madam Burdon utanmua peşin
den oturup höngür höngür aj'hya
cakb,:· 

Erteei gün bermutat dansinge 
geldiği zaman muallimi bulamadı. 
Bir müddet bekledi. Gelen giden 
olmadı. 

Nihayet Madam Burdon merak 
etti, müeı!iaenin patronuna müra
caat etti: 

- Tango muallimini arıyorum .•• 
Dedi. Neden ırelmedi? 

Adam bir milddet şaşırmış gibi 
durdu, düşündü, sonra birden me

seleyi an(amıı gibi: 

- Tevekkelli değil •.. Dedi. Bu
rün kendisinden bir mektup aldım, 

bazı hususi espaba binaen burada 
çalı.şamıyacağımı söylüyor... Demek 
sizin kendjsini takip ettiğinizi his-

ıedince kaçtı ••• Biz onun polisle bir 
ilişiği olduğunu ne bilelim ... 

Siz bana meseleyi O.t!ceden hu
susi olarak açmış olsaydınız, ben 

daha başka türlü hareket ederdim. 
Emin ohmuz ki bizim kendisi 

ile hiç bir alakamız yoktur .• , Bizi 
mea'ul etmezsiniz, değil mi? 

Madam birden hayretle adamın 
yüzüne baktı: 

-Neden mes'ut edeceğim ••• Ne 
hakla? 

O zaman dansing patronu ma
nidar bir tebe5si.!mle gülümsedi: 

- Aman Eferıdiııı ... Bizi yabancı 
tutmayınız ..• Sizin hafi zabıta te~-

kilat1na mensup olduğunuzu biliyor
duk, amma tongo mual!iınini takip 
ettiğinizden malumatımız yoktuU .. 

~ıss MARİON 

Malum olduğu üzere sinema 
filmlerinin de tiyatro piyesleri gibi 
bir metni vardır. Bu metinde fil. 
miı:ı her sahnesinin · dekorları tas
vir edildiği gibi hangi eşhasın sah
neye çıkacağı, neler yapacağı ve 
artistler lisanından perdeye akset
tirilecek muhavereler yazılır. Vazıı 
sabne, filmi bu metin üzerine ku-
rar. 

Bu metne senaris derler. 
Senarilar hususi muharrirler 

tarafından yazıhr. Mesla bir roman 
s inemaya olanacağı zaman bunun 
senariosu yazılır ve film ona göre 
çevrilir. 

Biıınenaleyh sinemacılıkta bera
ber yeni bir ne vi muharrirlik te tü
remiştir ; senario mı:h ıırrirliği •.• 

Senar~o muhaı-rliği hiç şüpiıe 
yok ki yazıcıhğın en çok para ge
tiren bir şubesidir. Bunun için her 
karlı s<?n'at g ibi saJik!eri de o n is
bette çoktur. 

Amerikııda sinemanın fevkala
de rağbet bulması üzerine herkeste 
senario muharrirliği hevesi uyan
mı,tır. Hemen her eli kalem tutan 
kimse işi gücü b:rakıp senario naz-

mata koyulmuşlardır. Bugü ı1 ılne
ma kumpany11.larına her gün getiri
len posta paketlerinin yüzde kırkı-
nı heveıkarlar tarafından gönderi
len senariolardır. Fakat bu pa
ketlerden hemen hiç biri açıl
maz ve hususi bir tavsiyename 
ile gönderilmiyen senariolar mü 
steana, üst tarafı bir ıathi tetkik
ten sonra olduğu gibi süprüntü 
sepetine atılır. 

Senario muharrirliğine özenen
ler içinde birçok da genç kız var
dır. Bunlar içi11cle büyük bir mu-
vaffakıyet kazanan Miss Marion 
isminde bir genç kızdır. 

Miss Marion evvela sinema stü
diosundan haftada beş dolar üc-· 
retle çırak olarak çalışmağa bat-
lamış, sonra senarioculuğa he
ves ede,1ek kalem tecrübelerinde 
bulunmuş, nihayet ismini tanıtmağa 
muvaffak olmuştur. 

Şimdi yazdığı beher senarioa 
20,000 dolar ücret alır ve haftada 
bir senario yazar. 

Miss Marion son seneler zar
fında evvela ııahip iken bil'~ht;re 
sinema aktörlüğüne başlıyan bir 

1 
r Sin6macılıkta en kısa bir zama:- ,. 

yükselen bir ar.üst : 
-~ -~) 

ŞARAL FARELLE 

Sinema meraklılan en çok ıevdikleri genç artiıtlerden biridir. 
Kendisi çok sevimli bir adamdır. Sinema hayatına yeni atıldığı halde 

kısa bir zaman zarfında çok muvaffak olmuıtur. 
Şarl Farlelle'in istikbalde en büyük artistler araama ıeçeceği tahınlo 

olunuyor. 

Meşhur ainema aktörü Duglae Fairbankıın küçük kardeti ıinema ak
törü Feirbanks geçen hafta en maruf ve aiizel yıldızlardan biri olan jeaJJ 
Kravfordla evlenmiştir. 

İzdivaç merasimi birçok artistlerin huzuru ile Holywoodda icra edil
miştir. Karı kocanın yukarıda g6rünen reıimleri nikillı merasimini 11111-
teakıp alınmıştır. 

"
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:: en son şaheseri !; .. ., 
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Macaristan-ltalya 
Macaristan • ltaıya milli atlet· 

ım maçı İtalyanm Bologu şeh· 
rinde yapılmış ve Macarlar 66 

puvana karşı 78 puvanla galip 

gelmişlerdir. 

gençle evlenmiştir. 

llD BABALARIN G6NA ! :-
. / ~~ filminde irae edecektir. ~~ .. ., 

•ıı- d ..... 
G •••••••••••••••11••• Paramunt Filmi ir. •••11••••••11111 .. •••' 

Varyete, Tiyatro, Revü, Sinenıa, Dansing 

Eler gün ve her akşam 

Ailete :e mahsus fevkalade lubiyat, büyük orkestra Günaüzleri 
1aat 18 de ı 20 ye kadar 

ÇAYLI DANS 
Mükemmel çay ve PatiserI bQfe 

içkiden maada biiümum meşrubat 

PEK YAKINDA KÜŞAT EDİLECEKTİR 

. n·· _.J___:___ ~ . if 
~. ·~ ... ,~ 

••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 

akşa .ı 

OPERA 
SİNEMASINDA 

Büyük muvaffakıyetler ihrarına namzet 

Oçüncü sesli fiHm irae edilecektiP 
Bu şaheserin mümessilleri LUPEV A 

LEZ VİLYAMBOYO ve JETTA 
KUBAL 

Harikülade bir surette dans edi
yorJar, şa .. kı söyliyor1ar ve konuşuyor
lar. 
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Sinema 

* A3ri - Mağlup olmaz Spaventa 
* Elhamra - Parisli ~ark1cı 

reşkllı::ı:t ~ar, 
~por yok! 
-4-

Türk sporunu dahilde ve hariçte 
rezil etmi:;ı olan zatı ali, kendi 
~ahsi mevkiini teminden sonra t 
artık bütün gayret ve himmetini, 
hu müktesep vaziyetin muhafazası 
na hasretti. Onun için sporun şu 
Veya bu feci halü vaziyette olma
ıının hiç bir ehemmiyeti olamaz ve 
gazetelerde tevcih edilen müteva
li tenkit, ihtar ve tarizler de te§ki
latın azim mesahası içinde sinek 
Vızıltısından ileri gidemezdi .. 

Bütün meharet hariçten gelen 
hücumları dahildeki, Kötü işleri, 
Yolsuzlukları, hataları, idaresizlik
leri örtbas ederek, en elim hadise· 
ler karşısında bile hiçbir ~ey ol
mamı§ hissini veren laka) t, vur
dum duymaz bir sükfıtu muhafaza 
tl'1ekte idi ve sahibi şecere, bu· 
-kör ve sağır rolünü hakikNten 
Sok mükemmel bir aktör tavru 
tdısile ifa etti. Müthi~ şema· 
8lllı teşkil eden sayısız federas· 
'Yoııları, esasen, böyle tehlikeli 
Vaziyetlerde, !ırf kendisini muha· 
faza için, reyleri bir iki man~vra 
Ve entrika ile kendi nefsi ne· 
fısi etrafında toplayabilmek için 
\'iicude getirmemiş miydi ? 

Onlar bu zat için sporla meş· 
fıul olmaları icap eden müessese-
er değil, fakat icabında hüsnü 
tıiyetleri ve halis amatör1ükleri 
anlanacak bir nevi siperi saikalar

,di ve her icabında onları o şekilde 
kullanmaktan çekinmedi. Olempi· 
Yat seyauatınuı he.rtü.rlü rezale-

leti gazete neşriyatUe ayyu.lca çıktığı 
günler, mantıkla ve insafla düşünen 
her adam, artık teşkilat ismini ve 
gençliği keyfi mayeşa istismar e
denlerin derhal istifa etmeleri ve 
hatta merkezi umuminin mesulleti 
tayin ederek· bunları hemen mah
kemeye sevkcttncleri merkezinde 

.!!.!· Ayni teşkilat, sahibi şecere· 

l1ugün yapılacak 
~ olan maçlar 
lıtanbul mintakası heyeti mer· 

\eziyesinden: 29 birinci teşrin 
~nıburiyet bayramı münasebetile 
aksim Stadyomunda icrası mu· 

katrer müsabaka programı aşağı· 
d·' yazılmıştır.'Futbolcu ve atletl
tın tam saat on dörtte Taksim 
stadyomunda spor levazımların 
hamilen bulunmaları mercudur. 
l4 30 800 metre 
14 45 100 " (seçme) 
15 Fulbol (Galatasaray· Ve-

15 

sfa nıuhteliti ile Beykoz • 
Beşiktaş muhteliti arasın· 

da) -. 
1500 metre 

~5 4S 100 " (final) 
Jj6 45 (350X lOJ Bayrak yarışı. 

u günkü spor f aaliyetı 
11 Ciimlıuriyet bayramı dolayisile 
"(IUD .. 1\ t:ıUn Taksim stadyomunda ve 
adıköyünde Fenerbahçe saha

:~nda ehemmiyetli spor hareketle· 
1 Yapılacaktır 

:nı l'aksi:aı stad
0

ında 100, 800, 1500 
\'t: e~ro nıüsabakaları icra edilecek 
letlc~ ~~ul~ra gayrı müttefik at-

T ~ ıştırak edebileceklerdir. 
ca\;: nksun stadyo111unda yapıla
llıiik·spor hareketlerinin en mühim 
edil~ ınu~telit tak:ım arasında icra 

8 
cektır. Bu takımlar Galata· 

. aray V f B k kombi e 8 ~e Beşiktaş - ey oz 
B ~o~onları olacaktır. 

:nıa u ık~ kombinezonun yapacağı 
alışÇ.ın, bır odada oynamağa hiç 
dar nıİrnı~ olması oyunun ahenk-

t·ı° ınasına mani olacakt:r. 
ta§ ılhuki bir Galatasaray· Be§İk· 
ha , tatta Beyk01· V .efa maçı da· i 0 entresan olurau. 

adıköy sahasında Fenerbahçe· 

nio riyaseti altında nktettiğı ...... 
lantan bir içtimada kendinin bir 
heyeti hakime vaziyet ve menze
lesine yiikselterek hatta cürümleri, 
sahtekarlıkları, hırsızlıkları, mağ
lubiyetin bütün esbabını açıktan 
açığa ilan etmemi~ miydi? 

O halde? 

Ohalde ne oldu ki ayni sahibi 
şecere merkezi umumi reisi ı:ııfatilc 
nihayet bütün bu kepazeliklerin 
kendi nefsinde mesuliyetini ortbas 
etti? evve]a itham edilen insanların 
yaka~ındaki sert parmaklar neden 
birden bire çöıülüp gev:tedi? yok
sa bir an, "danseur moderne" ıım
::;kesini yüzünden atıp rncvhum bir 
fazilet iliihmın kıyafetine giren hu 
muhterem zatın elleri, yakaladık
hırının bilm uk11bele k.endi yakıı· 
sına yapışan tırnakları üzerine mi 

yanlarına düşüverdi? Bizim bilme
diğinıiz esrarengiz sebepler. iki ta· 
rafa karşılıklı, zımni bir ınusalaha 
mı aktettirdi? 

Spordan başka her ~eyle meş
gul ohın bu zevatın rezalet saltan
atı artık sonuna geldi. Ancak niha· 
yet önümüzdeki kongrede tepe ta· 
.ldak gelecek olan sahibi şecere 
bütün hesaplarını vermeli ve ondan 

sonra, nereye isterse çekilip git· 

melidir. Türk sporunun hiçbir 
şeye basamak ve me "kel olamaya
cağı -kimin suiistimali varsa- ona, 
Slirahatle anlatılmak ve icap eden
leri, hntta mahkemeye bile yolla· 
mak lazım gelir. Binlerce genci ve 
bir vatan te:ıkilatını idare edenlere 
vazifeleri ve selahiyetleri öğreti 1-
meJi, hatalılar tecziye edilmeli ve 
hepimizin ahmaklardan mürekkep 
olmadığımız gösterilmelidir. 

Bu elim hikayenin mabadine 
yarın devam edeyim mi? 

A.N. 
1i küçükler bir rum takımı ile 
oynayacaklar, Altınordulular da 
.Moda trkımı ile karşıJıışacaklar
dır. 

lstihzarata mızaran Gümhuriyet 
bayramı ayni zamanda Lir spor 
bayramı olacaktır. 

Lik maçları 11e zanıa1ı? 
Futbol lik maçlarının fikistiirü 

kulüp muralılıaslarının huzuru ile 
bugünlerde te-pit edilecektir. Bu 
maçlarm ikinci teşrinin sekizin
de haşlaması çok muhtemeldir. 

1 staııLul dördüııcu icra memurlu-
ğundan: Mm. Efrosininin Bodos 

efendi zimmetinde olan alacağrndnn 
dolayı haczolunsn Bc)oğlurıda Kul
oğlu mahallesinin Sutenızisi sokağın· 
da eski 17-19 yeni 23-25 No. lı nrsn 
birinci ihalesi yapılmak uzre 30 gttn 
müzayedeye konularak sekiz lıin lira 
be<lel ile talibi ulıtesinde olup kat'i 
ihalesi icra kılınmnk üzre ve dizde 
be~ zamla oıı lıt•ş gUn mtiddetle 
mevkii miizaycdı') e vazolunmuştur. 
Mezkur arsaya talip olanların ihalei 
kat'iye &Unü olan 16·11-29 tarihinde 
ss4İ 14 ten 16 ya kadar 28-16135 
numara ile gelmeleri iliin olunur. 

1 stanbul asliye üçüncü hukuk mah· 
kemesinden: Mü-idei Dirtat Bogos-

yan efcn~i tarafmdnn knrı_sı ~adnm 
Nıvart GUdlıkyon aleyhıne ıkame 
edilen boşama daYasının tahkikatında 
mumaile) banın oturduğu Kadıköyün· 
de M t.ihUrdar cııddesinde 31 uuına· 
ralı Nişnnyan apartmanından çıkarak 
semti meçhule gitmesinden dolayı 
hakkında tebliğ ·ve daveti mutaza~· 
mın olmak üzre ilanen yııpılnn teblı· 
gata raf.men gelmemi.; olduğundan 
hakkında gıyap kararı~ ittihazına ve 
bir muameleye bakılmaksızın bir ~y 
muddetle ilt\n edilnı~siııe karar verıl· 
mit ve tahkikat l Kinunenel Pazar 
gUnU saat ona bırakılmış olmakla 
vaktı meıkOrda bnır bulunması lü-

zumu e aksi taktirde ızıyaben mua· 
mde ~ ıpı~ ih\n .olunur. 
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!:O Frnnırız frankı 163 50 lfı3 
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{ kiidar· Kaclıkö,· 
Jpnır mubba 
Jıtanbul T. Aao. 
lH!ttim do'k. An. 
ittihat t<>~inueuel 

O'TJ ;ark ınerk ttn 
::;· l•t. Kaupl•r• 
~ Rejl (bnll tufiyl'.) 
:;:. 1 \irk tüı. AnlA. 
ô 
11 Duban Türk ,, 

~ark detlrmea. 
Mllli bir Meını.2 

Cihanşümul marka 

(MANDLEBERG) 
EmperJtıeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelmişt:ir. 

Vücudü rüzgarın tesirine 
karşı muhafaza eder. 

Hafif ve giyinmesi kolay 
Y alnı% Galatada Karaköyde 
Voyvoda caddesi karşısında 

EKSELSiYOR 
Büyük elbise mağaazsında satılır. 

lngillz biçimi gayet müntahap ve 
muhtelif çeşitlerde 

Kostümler ve pardesüler 
ve muşamba dairesinde hanımlara mahıuı 

gayet müntahap ve son moda 

İpekli ınuşambalar 
dahi vardır 

TEDiVATTA TESHiLAT 
, ... ~ .. -... 

• 

.ii 

1 
l 

:ıı ı40 u 

ıı :;o .ı 

\ 

( se5li filim ) 
* Melek - İhtiras 

( Billi Dov) 
* Opera - Seher vakti 

sesli filim ve Edu,·ar Bianko 
orkestrası 

* Etuval - Kalbim bir cazbanttır. 
* A lkazar - Düz taban ve bastı 

bacak yamyamlar arasında! 
• ltlajik - Paris Bakiresi 
* Santral - Gece suvarileri· Ha· 

fiyeler kıralı iki fi
lim birden 

• Hilal - Ankara postası . 
*Alemdar - Ankara postası 
* Kcıdıköy - Kuş dili-Mişel 

Strogof 
• Milli - Naşit B. sinema tiyatro 

ve Varyete 

* Ferah - Sevmek hakki 
Tiyat:ro 

• Darülbedayi - Kokotlar 
Mektebi 

Cuma ~ünleri matine saat 15,30da 

her cumartesi akşamı fıatlarda 
tenzilat 

* JJf illet - Şevki bey: sefil familya 
Bar-konser 

• Tepebaşı Bo~ton • klasik' 
Müzik mae~tro: 

( 
Zeki bey 

~acly<> 

Bu akşam 
1stan1ml teL'iizi 

1200 .M. 

) 

17.30-18,30 - Alaturka musiki 
ticaret ve zahiıe 

borsası haberleri 
18,30-20,30 - Orkestro Manfred 

Tuve1len (pot pour· 
ri) Kempiyuski· Val-

e amoureux, Ka· 
Yalyeri Rüstikana, 
Saksofon-solo, kel
ler-Bella, F ertmo, 
Lits·Serenade caz
bant 

20,30:22,30 - Alaturka 
lUoskova telsizi 

1481 M, 
17,30 - Konferans 
18,15 - Salon müzikası 
18,55 - Havadis, ajans haberleri 
21 - Orkestra:opera parçaları 
22 -Trans müzik 
23-30 - Kon_er 

Viyana telsizi 
519 M. 

17 ,20 - Çocuk hikayeleri 
17,40 - Var:iovadan naklen kon

ser 

lstanbul ticaret ve saııayı 
odasından: 

18,45 - Kadınların konferansı 

19,29 - Opera 
Bükreı telsizi 

17 - cazbant 
17,15 - konferanı 
17,30 - cazbnnt Cümhuriyet bayramına müsadif 29 Teşrinievvel salı günü oda· 

mız kapalı bulunacaklır. 

B eyoğlıı. ikinci Sulh Hukuk l\lah- M adam Argironun kocası Beşik· 
ltemcsmden: Muddeive Madam taşta köy içinde bostan sokağın· 

Pinelobi Hristidi vekili Anastas E,·. da bilii numaralı hanede mukim 
yrnidis efendi tarafmdan Beyoğluııda Y_orgo kopisite çaktari efendi aley• 
Atik budak soka~ında ı numaralı ve hıne ikame e} )ediği tcsçili talak dn· 

\·asından dolayı vermiş olduğu isti· 
cedit Karanlık Knrnavola sokağında f da suretinin mumnilevlıin mahalli 
28 ve 30 numnralı hanede mukime i~ametinin meçhul buİunmasl 1 aqc-
Madam Alcksandra Avgustidi aley- bıle tcbli~ edilemediili tebliğa me-
hine ikame olunan mezkur hanenin ıııur nılllıaşirinin meşruhatından an· 

laşılnı 1§ \ e ilanen tebligat icrası ka· 
iıalei şuyu davasınm 21 10 929 ta· kaı:argir olmu§ olduğundan bir su-
rihli celsei muhakemesinde ilanen re~ı mahkeme divanhanesine talik 
vaki olan tebligata rağmen müddei· ~~blen istida ıuretiııe tarilııi ilandan 
aleyha davete icabet etmediği için jtı a~eı:ı bir a.y zarfmd~ cevap ita edi· 
hakkında gıyap kararı verilmiş ve 1 me~ığı t~kdırde tnhkıkatın icra edi· 
mlıttehnz gıyap kararınıa 20 gUn 1 emıyecet(i malum olmak Uzere uıu· 

dd ı 1 
u mubakeınei hukukiye kanununun 

mü et e ilinen tebliği , karargir o • serahah dairesinde ilan olunur. 
DlUŞ ve mtiddeiye vekili tarafından 
esbabı subutiye olarak bir kıf a tapu S ultan. Alı met eulh icrasıadıın: Bir 
senedile lfü kıt'a Beyoğlu Tapu mer• deynı mahkllmubihten dolayı mah· 
murluğu derkenarı ibraz edilmiş ve cuz ve furuhtu mukarrer ahçılığa 
ehli hibrenio olbaptaki keşif netice• !btitaallik tabak, tencere ve saireden 
sinde mıışnm gnvrikahifi taksim ol· 1 aret. 168 parça eşra 4·11·929 Pa· 
duğuııu nıübey.} in raporu okunmuf zarteın g_ünU saat ikıdo Sultan hama-mında Haçopulu hanı avlusunda bil'· 
olup emri muhakeme 20·11·929 ıa· mUzayede satılacağından talip olan· 
rihine musadif çarşamba gUuü saat ların yevm vo vaktı mezkürda ma• 
10,30 a talik kılınmış olduğundan hallinde memurWla ınUracaatliirı ilin 
yevmi meıkQrda mUddeialeyh biliti· olunur. 
raz asaleten veya vekaleten isbatı ~--------::-:----.-:-:~vücııt etruediıti takdirde H. U. M. dermeyan ettili vakıalar r:nuddeia~e. 
knnununuıı 402 ve müteakip meva· yha tarafından kabul Ye ıkrar edıl· 

mit addolUJlarak muktazıyatı kanu· 
dı ahkAmına tevfikan muamalitı ~ı· nıyenin ,r. Te iktıal kılınacaıı ilt• 
)abı)eye de\lmıla mtıcıdeıye vekihnin nen tehlir. nlmı"p 

17 ,45 - İngilizce ders 
20 - Senfonik orkestrası Mo-

zar ve Bethofen. 

İ kinci t}~aret mahkenıesinden: İs· 
tanbul Zından Kapu Nalburlarda 

Tl\ccardan Mehmet Arif bey vekili 
Avukat Hilmi Bey tarafından mUt'k· 
kilinin mtiddcaaleyb Tünel metro· 
han MadAm Horniştayın apartmı
D nda komisvoncu Naum Moris ef· 
endi zimmetinde ciheti karıdan mat· 
lubu bulunan 2670 liranın maafaiz 
Ye mesarifi muhakt'me Ye ücreti ve
kaletile tahsili talebile ikame eyledi· 
ği dandan dolayı kendisine yapılan 
tebligata mübaşiri tarafıudan :lahrına 
verilen meşrubattan mumaileybin 
ilcametgihıaın meçhul olduğu anla· 
ılldığıadaa hukuk usül muhakeme· 
leri kanununun 141 inci madde8i 
mucibince hakkında bir ay müddetle 
il~aen tebliı;at icrasına karar veril· 
mıı ve tkhkikat 3 Kanunu evveı929 
Snlı gUnü snat 14 de talik kılınmıı 
olduğundan yevm ve saatL mezkiirda 
tahkikat hakimi huzurunda isbab 
vilcut ~tmediği ,·eya bir Yeki! gön-

dermediği takdirde kanunu mezkii· 
run 398 ci maddesi mvcibince hak· 
kında gıyap karan ,·erilecf'~i tchlı& 
mılfımıaa ka• olmlc 11«• lan 

, olur.ıuı. 

Kiralık kagir hane 
ve .dükkan 

5 

Beşiktaşta akaretlerde ~l nu
maralı hane ile 1-3, 7, 1-11, 20, 
29, 31, 32, 35 numaralı dO\ckln· 
Jsr bilmüzayede icar edilecetin· 

den şehri halin otuzuncu çarşamba 
gününden itibaren yirmigün möd· 
detle aleni müzayedeye vazedil· 
miştir. Talip olanların daha ıiyide 
malumat almak isteyenlerin Tes· 
rinisaninin yirminci çarıamba gü· 
nü saat onüçe kadar mahalli meı· 
kurda 45 numarada milte~elll 
kaymakamlığına ve yevmi meıku· 
run saat onüçünden onbeıine ka· 
dar lstanbul Evkaf müdüriyetinde 
daire encümenine müracaa etme
leri. 

1 &tanbul 4 .u~cü icr~ memurl~ndan: 
Mehmet Lmın ef. m Hadi b. den borç 

aldığı üç )ÜZ lira)& mukabil vefaen fora& 
C)lediği Boğaıi~inde Rumeli hi~ındı 
Molla Fenari maballeı1iııin bostan soka· 
ğında eski l yeni 16 • 16 . 2 No. baa• 
ve müştemilAtt sairesi lmk bet gün mild· 
detle bilmuzayede üç yüz lira bedelle ta· 
libi uhtesinde isede bedeli müzayede had· 
di lil.yıkında olmadığından bir ay mUd· 
detle temdidi mtizayedeye karar ,·erilmito 
tir. Hududu : Bermucibi senet Tapodan 
) apılan harita mucibince sağ tarafı borç· 
lunun uhdesinde kalan 83:2 r.rşın mura~ 
bamda mahal ve kısmen yol ı:ol tarafı 
bostan sokağı arka tarafı borçlunun be· 
basından miintekil hane ve :bahçesi ön 
tarafı yol ile mahdut muhtelif vakıflar
dan cem'an 1028 arım terbi~e kısmell 
)ıkılmış taş duvarla arsa drnınunda Alo 
berhtin kiracı bulunduğu tahminen 44 
arşın terbiinde ahşap hane ile ön taraf. 
ta ahşap harap 29 arşın murabbaında 
yerli kiremitli penceresi demir parmak· 
lıklı tehi bir oda ve • anın yanında laf 
temel aMn görülen mahal ve {mQtebakisi 
arsadır. derununda onu mütecariı a&aç 
'anhr. Alhcrhtin kiracı bulunduto bne 
ah~ap bir kattan ibsret bir blldrumu bir 
e\alh iki oda bir lıell bir kömürifttil 
vardır. Mefruğ bulunan mahallin bey'eti 
umumi}esi 964 lira kıjmcrti mabulmill• 
lidir. Fazla hl'<lrlle tıllip olanlar u dalla 
ziyade malOmıı• almak l.ateyealet kqmeti 
mubaınmİn6ı;İııin °/o de lO nıebetiDcle 
pey nkçcı iui ve 927 - 5026 doay& numa 
rasıyla lstanbul dö:-cilnoü icra memurla· 
ğuna muracaat etmeierl ,.,. 2 . 12 . 929 
tan1ıinde saat on be~e kadar 8Qn mü.•· 

yedesı yapılacağından mü~tl"xiJerin bbut 
ve ya bilvekAle hazır bulunmalan ili 
olunur. 

B ey~lu be ınci sulb huı..ulıı; hlk.imli· 
~inden : Mahcuz ve uıılm~ mubr· 

rer Lavman, dolap, aynalı dolap- mua, 
kaı;yola, 3 - 11 • 929 pazar gü.nU aut 

on dörtte Şişlide çifte ceviıltrde t.ı.°11'ı 
mandırada 23 numaralı hanede bUmil· 
:ı:ayede Satılacllğından talip olanların 
yevm ve mahalli !me:ıkQrda hazır • ulun· 
malan ilnn olunor. 

T icaret da\alarıoı da rüyete ırıer.ua J-. 
taabul aeliye mablıerue;; biıinci ~alnık' 

mahkemesinden: Mfıd8ei lstanbul eırklt 
mfidürİ) eti tarafından müddei aleyh Alma• 

altında Kurukahveci hanuıda U. No. odada 
mukim tüccardan Ismail Hlkaıet Ye Mıaım-

mer Emin bey aleyhine ikame t.yledilf alac 
ak davasındad dolayı berayi tebli« mııcldei 

1 aleyhlere inml kılman llyiba teblitaameıi 
zahrmdıı verilen meşrubatta mumaileybimiD 
mezkur mahalde bulunamadığı biJairlmıı 
olmakla hukuku usul muhakemeleri ka· 
nununun 141-142 ve müteakip maddeleri 
mucibince ilAnen tebliğat ifaeına krar 
verilerek bermucibi karar vaki olan da· 
\"eti kanuniyeye rağmen tabkilıatın m11ay· 
yeo bulunduğu 24 Te~rinieYvel 929 Per· 
ıembe günü \·ekti muayyeninde mahke
mede iıbatı vficut etmediklerinden hak 
laında hukuk usulu muhakemeleri kanu· • 
nunun S98 nci maddesi mucibince gıyap 
karan bilittihaı kanunu mezkilrun 401 
,.e 141 nci maddeleri mnoibince tebl~ina 
karar verildiği delamı tahkikatın 28-J 1·2 
ıfı9 Pe11cmbe giln li saat on dörtte bırak• 
ldığı yevm ve \akti meıkllıda mahkeme 
de ispatr vücut etmedikleri takdirde 

:1ıaklarmda muamelei kanuniye ifa kılma) 
ca~ı il&ıi olunur. 

J stanbul beşin!'i icra daireıindeıı: )lahca 
\e furuhtu muli.urer mute.ddit Kary• 

la, Yatak, Yoı itan, mua. iıkemle ~e Mir• 
9~9-10.31 tarıhine mlisadit Perpnbe (OaU 

11at 10 dan itibaren Usklidarda Aılam• 
taşında Şile hanında bilmüdyede furuhl 
olunacağından talip olaolarıa mllracaat 

eylemelcrı ilin olunur. 

Z ~yi - Galata au~raıtınilp 20 
f eşrine\•vel 929 tarıb Ye ~679 

numaralı lıeyannam•sj mubte~~-yatı 
oaln P.P.Z nısrkah 85 •aadık .ıooeme• 
lik mobilye lıeyanoameai ile :ı.:3759 
numaralı Ye 22 Teeriaenel 929 ta• 
rihli mubteviyau olao (52258) .kurllf\I 
havi makbuz: nı beyannameler u aua 
saddak Jatı..1 ralu lcaıeıuı .ı.r. oJda· 
ğuodan •C yeoJd•u Plak}Nn •• be
yanD&me sur(lti 91kar1.aua11adan di· 
~erlerinin hif ldr hOkOm "'• kıymeti 
olmad~ını UAa ederim. 

Şapçı han No. 20 Hasan Halet\ 



Aslferi müna
kasa ilanları: 

i ....... F~ki::ia M:' M. ~;k·;l~t~. ·s·;;l~;l~~'.... "i 
l''''''''''''''''' .~~~:~!.~~~~~.~~•~•o••••••••••••••·•J 
B olwia buiuaaD kıtaatı• ihtiyacı olao düı kırma un, &ığır eti. arpa, sade yağı ve 
b~ kapalı ..nla D1üaakasaya koumuştur. Düz kırnıa un ilo s~ır etini~ ihala.i 

9 . ikinci tetrin • Çuıaartcsı günü saat l~ te ve arpa şade y~ bulgur ıhalelerı 
10 . ikinoi ıopin . 929 paar güoü saat 14 le Ankarada fırka tıatıa alma komiayonun 
da y-ııılacakhr. Talifllcrin Ankaradaki mekılr komiıyona muracaatları. 

A 
U.eri iatiyacl için elli ton lavemarin b.t.imürü p11arhk}a ahn~caktır. I'e7a.rl ğın 
;...- 2 • ikiııci teırin . ~29 cumarlO'İ gılijİI qal 15 le koıımyonumnıda yapı

lacktır. Tıl~ tartnameaini komieyoııumuzJa sörıneleri ve pazarlık gününde tı::mi
natlarlle lıMa buluıuaaları ilAn olunur. 

A 
ıılr.ori üıl!i,...,. İogiJı 31-birinci toırin-929 per§•nbe günü eaat 14 te 2·1 kalem, Kulak, 
~ bttruo &lit. te edevatı razarl~k.l& alıa1cattır. ialiplerın Ş&r~n~•ney1, K.OIUI~ • 

yonwa....ı. ııtr-lori ve ilı.ale aaatinde §Artaamede yazılı olduğu gıbı temınatlarıle 
korniıyoaamau müracutlarL • 

K ilitııtıelri kada.t taburu iDtiyacı olan koyun ve koşu eti münıkı~.ıya konmuştur. 

llaaleoi >iltie<:i tetrin-9~ aalı günü Urfada a•ker-i satın alaıa komieyonuuda yapı· 
alo.aktır. Talipleri Urfadaki mezkQr komisyona müracaatları. 

M erka ilııtiyıcı içia 75000 kilo bulgur 75000 kilo kuru f~sulya 45000 kile merc!· 
ıaek kapalı ı:arf ıuretile munaka<aya konulmuştur. Mercııııck 14 · 11 · .9'l!J tan· 

hi11e ııım.dif Per,embe giinü aaat 15 ıe fasulya ile bu~g~r l~ · il ·. 92~ ı.arıhı~e mu· 
sadif cumartesi gi!.Dü uat 16 da icra olunacaktır. 1alıpJerıo temıııatlarıle bırlıkte 
teklif Dlektuplartnı yevm ve saatı ihaleden evvel makbuı mnkal>ilinde Aukarada Mer· 
kez satuı alma komisyonu ıiyasctine te\di eyleıneleıi. 
Jnnir ye ciYarında bulunan milıtahktm mevki k.ıta:nın ihtiyacı •>lan t

1a . ik kapalı 
&ıuıı. •• anı ayn dört şartname ile münakuaya konmu~tur. UıaHeri 3-ikinci te~rin 
l!9 paar gllııü aaat lSte lzmirde k•t.lada nıüıtahkem mevki. oatın alo:• k.olliısyonun~a 
yapılacaktır • .!Şl!.rtoame ıuretleri kom11yooumuzda vardır. 1ahplerıo ızınırdekı mekur 
k omiayoaa müracaatları. 

5 
ton kriple maden kömürüailn bebez tonu 2650 kuruşta talip uhtesinde bu· 

24 lwıduğwıdan tenzil&t ile verecek taliplerin yevmi ihale olan 2 · ıkıocı t01rın 
929 cu-1e&i giilW ...ı 14.50 de komioyonumuza muracaatları il!n olunur. . 

30 
. biriııoi tetrin . 929 tarihinde Ankarada ihalesi yapılacatı ilan olunan pekaı· 
met fabrikuı binuı münakausıoın 6 • ikinci teırin · 929 çar@mba günü saat 

10 da yapılaı&k boı:e talik edileceği illn olunıı:r. 

epedeki kıta.atın ihtiyaci olan Ekmek yeniden kapalı zarfla münaka~ay~ konulmuş· 
tur. iJıa1esi 13-ikinci T"frrin-929 Çarşanba günü a:ıat H to borda askerı satın o!m• 

k-Wy()llll9da yapılacaktır. Taliplerin Bordui ın6'k0r komisyona muracoatl•n. . 

tııaııbul le1"Ullll eşya ve techüat anbarıada mevcut 3800 kılo yırtık ve parça baiınde 
kaıae1"i~ paouiılr.a" müzayedeye konmu,tur. lıoaleıi 3-ikinci 'fOfrin 929. Pazar güııU 

eul 14 te ko~:z.oJlumurda yapı1ae&'-llr. T•liplerin şartnnmeaını konıısyonumu.zda 
görmeleri n · 81.&Unda teminatları komisyonumuzda bulunmaları • .. "· 

H ••• lulMll ihtiyac: için O<; takım mektepli elbiıeoi ve. 3~ ~a, u plenı mun . 
yıı IL01111111fblr. lbaleai 16 ikinei tetrin . 92? .cuııuız:tegı gu•u . 16. da komıayo 

1 uı:::uo;ıda yapdecaktır. TaJiplerio. prtname ıuretını k.omısyooumuı.Jau alı . .ua .... 

Jaınepel<i tanda teaiııatlarile komi..y< na mnracaatlan. . .. 
rfada ı:a.hman k.ıtııalın ihtiyacı olan s.W.e ya~ı yenıden munakasaya konmuştur. 

U Iloaleoi 31-birinci ıeşrin-929 perıembe günu uat onda Urfarla askeri r.atın alma 
koınioyoaunda yapılacalr.tır. Talipleıiıı l:rfada me.kilr komiJyona .aıüracuıları. 

akerl ihtiyaç için 147 kalem Niuiye •litının lr.apalı zarf uoulıle munakasaya kon-
A t h-•011· Z.11-929 cnmarteoi gtiııü '"'' H le konıısyonumn>da yapılacaktır· •ut ur. ıaaı . . ı . . 

T. lipWiD prtname suretini lL.omisyonumuıdao almRları v~ tek.lıfnıınıclerıul r; ırtıı.auıe· 
d:ki tanda ihzar ile komisyon riya.&Cııne ver~t:leri ilin olun~r. . . 

i•arekteki kıta.alın ihtiyacı olup e\vel<e ılıale olunıı.cağı ılAn olunan arp~)&. t~h~ 
S zulıar ~nden yeniden kapalı ıarOa mü.uaka•ıya lı.onmutınr. ihale•• S~ıkıncı 
teşrin-929 tarihinde l:rfa •sleri Htın a!uıa koıııısyon"r.da yapıl•caldır. 1ahplerın Ur· 

fadaki meUtlr k.omİ&) ona nıürıcaatları • 

D örtyoldalr.i kttaatın lıapanatı ilıtiyacı .ofop ka~alı ~rOa. a~ınacağl H!n, olunan. ar· 
ihale gününde talip rubur etmeJigınılen ıhalesı 3 -ıkıncı ıeerın-929 tarıhinde 

eut ~["le Döıtyolda ukeri •atın alma kı mİS) onunda yapılmalı. üzre yirmi gün temdit 
edilmi§!ir. Taliplerin Dörtyvldaki m~zkilr_ komi•yona müraCAatları. . _ 

T 
aahbüdC~ü yapmıy an müttahhiılı nam ve hesabına 4500 kılo yata•lık yun kap:ılı 
sarf mulile münaka,..ya konmuıtur. ihalesi 14 · ikinci teırin · 929 perı<:nıbe günü 

aaat 14 ıe komisyonumW< münakasa galon oda yapılacaktır. Talipl<rin !IBrtnanıe sure
tini yirıni &.uru' mukabilinde a:malan "~ teklifoanıelerini Şdıtnamedt·ki tar7.da ıhzar 
ile komisyon rjya-,etine vermeleri. . . . . .. 

H 
ı.a ı..ı .. ıı ihtiyacı için 65 çift mekteplı fotını al•nı munaka'3ya konmuıtur. lha· 
imi 14 • 11 , 929 perı;emlıo günu ı t 16 da komısyonumuıda y~pılacaktır . . Ta

lipleria pıtaame ıurctini korııiayonuınuzdan almaları; \'C tartnan1edek1 tarzda temınııt

larile kollUyoııa milracartları. 

H 
&Ta kıtaatı ihtiyacı için çama ır, çorap ve f.ınile takımı aleni münaka.saya kon· 
muıtııı. lba1011i 14 • 11 • 929 perıembe günü saat 15 le komi.yonumuıda. yapı· 

ıacaktır, taliplerin tart.name eurctini kom\t<yonumuzJa almlllart ve şartnaıne<lel-.ı tan· 
da taaı:iııaılafile komiayoua m"ra,.r.aıları. 

A 
ık..S ilıtiyacı için (209) tı.alem göz ali\t ve edevatı kapalı urf u;ulile münakaya 
~Qllur· Uıaloti 7 · 11 • 929 p.'rieaı~e günü saat 14 ıe , komi'l)·onumuzda ,Yapı: 

lt.a,lLtır. Taliplerın ıartname ıuretını konuıyonumuıdan alma " ve leklıföamo.erını 
f&Il....,delti tandı ihzar ile komieyon r!yaaetine vermeleri ıliiıı o.. ur. 

·······~~········· 
Bakır köynde barut fabrikalarında iın!l:·u harbiye i + Jıta.nbul ıatınalma komiıyonund~n $ 

.................................. ~~ ...... ~········ 
4 \ \ \' • ' O 

4 kal d abl ·1 ,_ ' • • ., ı:('\' 

E 
1 illb olunan 22 <lll "'.a en Y·-.. an ı e 1050 ad<t tu. an l'<tnı ı \e »w.J 

~~in yeuiden kapalı zartla münakasaya konulınu tur. l,ıaJ .i .8: 11 . 1;:9 
~ gtıııü aaat 14 de yapılacaktır. Bu bapta malümat almak lsttye lı rıu hcı. ,un 
k · ma muracaatları ve ınCna\-.asay1. ıştıralc etmek ı~te)eııı~un ıen 111atınrını 
~=melerini yevm ın~zkfır.da ihale ~aatından c.vyel Ankaıada uıerh.cı 5atln 
alma ltomieyonuna tevdi eyleıuelerı. 

M 
erkade bir binanın tev!lii iu~a91 kapalı zarfla ve 18-11-929 p.:ı.a.rtesi gUnli &ıat 
lılı q ihaleıi icra kihnmak üzrr münak~saya konulı.uı.ı.tLur liu bapta:ıı şartname 

ve resmi görmek. iıteyenlerin b r gUn ltp.~ısyonu~u.u mu.r-.ıcaat • ı "'! rrıüıtal.\Hıl&\'a 
girmek ilt~Tenlerin temiuatlancı !J&Vİ teklıln~melerını yevmı ruczh.tırıJa Aut.arada ıner
ı.ez aaıın alma komisyonuna tevdı ey l•m•lerı. 

M 
evcuı ~tnaaıeai veçhile üç buçuk ton dokürn koku .P"''arlı~la ınubayaa ediel. 
cektir. İtaya taHp olanların t<min•tlarile t:ı.>aber yevn,ı ıh•le 0 

•
11 "-ll·Y29 pazar· 

ıeoi · ü aaat 14 le komisyona müracaatları. . 
üıayede ile satılaeait akd•mce iliın olunan cem'an 5900 .adede l>alı~ lı.Jı çma} 

M için müzayede gününde talipler tarafından te .lif olwıan fıııt mu':l~~.K~d~I""'~'.: 
ğinden iiıal .. i 411-929 pazartesi gUnüne temdit ve talı~ kılın'?'ı!tır. . ~ 1 ye 1\11 
all edeceklerin ye""'° aıMl<ürda ıaat 14 de tominatlarile komıoyona muracaat "'· 

M 
.. cut prtnameler1 veçhile 188,5 ton döküm koku ve 137,5 ton g~• koku92ı:;ubayaaaı kapalı zarfla ve ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. lbalelerı 2l·p· !."~ 

enbe go.ııı taın · saAt 14 te ıcra kıJınacaktır. itaya tali? olanların temin_at. arını t vd~ !yn ayn tekli! 111e1Ltuplaruıı mez•ılr g-~ode ihale. aaatınden evvel komıs)ona e 
eylemeleri. 

(• •!• •) 
200 Kilo Zevtin yağı 200 Kilo ~ahun 

, 400 • Pirioç 100 • irmik 
1200 llulKur .;.'!] • Orüm 
50Q • o~l!I ]5UO • Barbunya Fa•ulyuı . 

BaUdr ı~rıh .. kizrlılrm erzak raıerMJa alıoa~ektır itoyo talip olanların temı· 
n:ıtlariyl~ bera~·r 'jt. \lfll ıha.le 
na muraca.atlsrı. 

olau 4 . 11 · 92., pı.urte&i güııu aaat 13 de ko.Wayo· 

Zarar ye ıi)i:ID ve fark.ı fiatı te hhudünü ifa et111iye~ müt~ahbidi nam ~e b~btu 
olaıak üzere 500 çekı OJon pa ul.kla mubayaa edilecektır. itaya talip o·an !arın 

ıeminat,anyle beraber ye•mi ihale olan 9-11-929 Çarçanba günü aaat 13 de komioyona 

aıüracu.tları 

20Q kilo hamızı azot 1,4 ke•afetinde bi)kimya saf, 400 kilo Amonyak 0,92 kesa· 
fetı6de bilkimya gaf, 100 •ilo Haaım klouna 1,19 kesafetinde bilkimva .. r 

,8,.rlıkla mubaı•a edılecektir il•)• <alıp olanların yeımi ihale olan 30 • 10 · 929 
;ar~ııı~ günu a..;.at 13 ,,... " -unııtlari\·~e \411.ıi~) ona mu\feaatlan . 

• 

r ı,_ r :. \L 

K ılaat_ i~tiyacı için 43330kilo No.lıu.ı pazarlık •uretHe mubayaa "?ilecektir. '.haleli 31 
Teşmn ewel 9119 per~embe gunü !UI on beıte ıua edılecektir. Talıplerın şartna· 

meaini komittJOnumuzda görmeleri ve ~ırtaamtde yazılı olan şekildeki tcminatlarile 
komiıyonuıııuda haıır bulaluamaları ilin olunur 
K ırklareli kıtaatı ihtiyaeı için 800000 kilo &aman ve 15000 kilo bul,ur ve 240000 

kilo saman mübayaa eclile«•~tir. !hal i 5 Teırini oani 929 aalı güaü -t 15 te 
icra edilecektir. Taliplerin. şart ıumesini görmeled ve şartna111.ede yazılı olan tek.ildeki 
temioatlarile Kor\i.lar elindeki satın alma komisyonunda hazır bulunmaları ilb oluaur. 
K o~ordunun çeıısıoıa tamiri pazarlıK suretile yapılacak.tır. Pa.ıarlı~n ıhalesi 3<1 ~etri· 

nıevve1 929 perıembc günö saat 14 te ıcra edılecek.tır. Talıplerın prtnameauu ko· 
mieyomnuu.zda ,;<.>rme\eri ve prtoaınede )&.ulı olan tekildeki temioatlarile komisyonu~ 
muzda ltu.r bulunmaları ilan olueec. 
K 1 ıaat ihtiyacı içia 342562 ve 113758 !<ilo arpa paurlık suretile mubayaa edile • 

cektır. lhaleoi 6 1o9rinisani 929 Çar§amba günü saat onbeıte icra edilecektir. 
Taliplerin ~artname15ini konıısyonumu:r:da görm~leri ve l)&ıtnam~de yaıılı olan ~k.ildek.i 
teminıtlarile homisvonumı;3da hazır bulunmaları iJAn olunur. 

K ıtaat ihti}acı iÇin lOOOOk.ilo §eker ~~ıarlı.ıt ıure~ile m~bayaa ~dile~ek.tir • lhal~!iİ. 
30.10.929 çarpmba ızttnü saat on dortte ıcra edılecektır. Talı~ıJerın ~artnameıını 

kornisyonumuzda görmel~ri ve prtnaıne !e yazılı olaD şe~ildeki teminatlariJe komiıy~ 
nuınuzda hazır bulun~iarı ilin o.ıunur. 

K ıtaat ihtiyacı için .20000 kilo pirinç paudık sıı:r.•tile mubaya~ c:di~oceklir. !hal~·~ 
2-1()..929 cumartesı günü 111aat on hf'şte ıcra cdıleocektır. Tahplerın §artnamcıını 

görmek ve iştirak etmek üzre kcı oidyonumuza gelmeleri iliı:ı olunur. 

K ıtaal i.htiyacı için 570627·v..18(ı750 kilo arpa p~lık .•uretil~ muba~aa e.di\ecektir 
lhaleaı 4-11°929 paıarte81 gilnu uat on dörtle ıcra edılecelı.tır. Tahplerıa ~rina· 

meıini komieyoAumuzda gôrmeJeri ve !lrtnamcde yazılı olan ~ekildek.i teminatlarile 
koo1i~vonumu1rfa hazır lıul• ·nmaları ilin olunur. 
S e!iuıiye kışlasında mevcut gübrelerin l'aıarlık surctile satLlmaırtı takarrür etmi,tir . 

ihalesi 29-10-929 salı l?iıııü saat on be,te İ<'r& edilecektir. Ta.liplerin ıartnameaini 
görnıek. ve i~tirak etmek Üzt• koıııisyonumuu müracaatiarı ilin olunur. 

K ıtaat ihtiyırı için 60{..{lg b.ılo Hu'~ur pazarlık. surctile mub...yaa ediJt:cektir. Iha. 
lesi .'31-10-929 pcr~ı·ııılı~ giınü aat on be~te icra edilece;itir. Taliplerin §artname

sini komİs)'OnumuzJa gurınel6ri ve prtnaınede yazılı olan ıekildek.i teminatlarile k.o
misyonumuzı.!a haıır bulunmaları iJAn olunur. 

G ümüş suyu haataneıi ihtiyacı i~in 250 ton kıriple 250 ton kok ve 100 ton Tüve· 
nan m.;u.lt°D kOmürü pa.uı.rhk "uretile mub1tr_aa edil,.cektir. lhaletıi 31 'feşrinievvel 

929 perşf'mbe günü ~at JOda. icra tdileceı\t_ir. T~llirle~in şa~tn~es~ni komiı:.)onumu
zcla ırttrmeleri ve ,artnamrde yazılı oJan Şt.tıldekı tcmuıatlarıle Aomısyonwnuzda hazır 
bulunmaları il!n olunur-

0 rhaniye. lı..ıtlasıuda me\·r.·ut muhtelitü~cina. köhne eşya .~~tılacaktır .. ~halesi 4:11-929 
pazart<!Sı ~ünü saat on ı.lortt~dir. Talıplerın şartnam~sını ~ormek. uzre konusyonu 4 

mu•• Te eşyayı görmek için de Ortaköyde Orhaniye kışlasına müracaatları ilin olunnr. 
(• •) •) 

Saına11 Arpa 
Kilo Kilo 

Kırklar elindekı kıtaafa : 57000 140000 
Cıun köprüdeki • ~7000 140000 
1\.ııkl:ır eli ve t•zun köprüdeki kıtaat i~.o baladaki mıkdar arpa ve aamana talip-

leri teralıudan gali fıat verilnıeı.inr~ bin.at-n .b-11:929 tarihine mü~adif çar~ıııba günü 
~aa! 15 t" ihal('si icra edilmek üzre talıplı·nn tıcaret odaeındaıı alacakları pbadetoa · 
melt"ri \f' teminat akıwelerıle )evmi mezkı1rda ve şartnAıııeyi görmek istey~nJrrin her 

gün 1'. rklar elinde ~u.,arı fırkJsı !atuı alma komisyonuna nıürtı.caat ve ihaleye i.')tirak.leri. 

K ıl• ıt ihtiyacı için 186 ve 113 bin kil•ur kilo Yulof kapalı zarf usulile uıunakaaaya 
1<onmu,tur, ihale•i 29 Tttrini evvel 929 gaJı günü oaat 14 te icı1l edilecektir. 

Talipleıin prtnameıini komisyonumuzdan almalan ve ~artaamede yazth olan. gekilde· 
ki teminetlariyle komisyonuınwda hutt hulunmalarL ilİ1n olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 1003~ çeki odun pazarlık suretile muh&ıaa edilecektir, ıhaleai 
30 • 10 . 9:.N çarıamJ,a günü 8&&t on altıda icra edilecektir. Taliklerin ~rtnaıne· 

aini görmek ve iştirak etinek üzre koınt~yonum'Jl.A mürac&Atları ilAu olunur. 

K ıtaal ihti)aCı için 30,000 4 40,00V kilo arpa pa..arhk urctile mubayaa edilecek.tir. 
tir. lhalt·si 30-10.9:29 çar~amba ~Onü Faal on beşte icre. edilecektir. ·ralipltrin şart· 

nsme"itıi komi~'onanıuılla gii:ınt:leri ve şartn:ımr.de yaı1lı olan ~!'!kildcki tcıninatlarile 
k.omittyonumııı,lA hazır lıulunmala.rı i1An olunur. K ttaat ıhiyaı.:ı için 10,<X>O kile barbunya fasulyasr paı.alık suretiyle oluhayaa edilecek· 

i hale•İ 30· l0.929 Çarçamba güail •-1 ondörtte icra edilecektir. Tali~leiu şartna-
mesini koı uııumuıda gurm~le~ ~e ~namede yaııh olan ıe'k.ildeki te minatleriyle 
komisvouıımu,da hazır buluıırnaları ılAn olunur. 

Kıı .. ı ibı;yec1 için 186 bin ke•ur kilo yulaf kapalı zarf usulile ınünaı.a•oya kon· 
mu;tur. lhaleoi 29 Tetrinievvel 929 Salı gQati oeaı 14 t• icra edi!tcd,lir. 1a,;plerin 

şartneıııe~ini koınizyonuınu.ıı:dan almaları ve ~rtnamelle ynz1lı olan tekilJ~ki tt:'ıniııst· 
lariyle komİ!yonumu1da huı bulnnmaları iJ&n olunur. 

ı·· i)~.::ı~t~;ü' k~i. ~;<l~'. :~;ı~;ir::;· k.~;;.i·s~~~~~:ı~-~:· ·ı ........ , ......... , .. , .. , .......... ~~ ..................... . 
1-Eskiş•hirde~i Ha>a kıttaatı ihtiyacı olan I::kmetin fıatı gali goru.diığünden ka· 

nunu ihalenin 18 nci maddesinin 7 nci fıl :-ası nıucibince 16-10..29 dan itibaren bır 
ay ıarfında pazarlıkla intacına k~r~ verHn ştir. 

2 _ 1'a1ip o!anların şartnaıth!sını görmel-.. Uzr>re cumadan mada hergün ve feminatt 

evveliyelerıle miln•l<•••Y• iştirak itme~ il<ere !·11-29 ÇarfBmha günü Paat 14 de ı.o
miS)Onumuzda hazır bulurunalorı. . •) •) ·> 

1 - Eskiıehirdeki 'utaatm lhticı olan Uuuuu fiatı gali gbrüldüğünden kanunu 
mehsueuna tevfikan bir ay 1.arfında p~rlıkJa ıtasnı~ karar Yeracııştir. 

n k sa 
Gümıükler umum müdürlüğünden: 

1 - Memurini muhafaza için yaptırılacak elbiseleri• yevmi 

nalcasası olan 22 . T.Evvel • 929 tarihinde müracaat eden taiipl 

ıartnaınede muayyen evsaf dahiliade tek!iflerini sert etmedWcleri i(' 
münakau oo gün müddetle tehir edilmiştir. 

2 - Taliplerin yevmi münakasa olarak tayin ed11ea 2 T.Sa 

929 iarihine müsadif cumartesi günü saat ikide lııtanbul glbnrl!k b 
müdürlüğü binasında iÜmrükler umum mlldürlü~ü mubayaa ko•' 
yonıma müracaatları. 

Devlet demir yolları ve limanla 
umumi idaresinden: 

Anlcara ile Eskişehir kısmı üzerinde bulunan ı;ubulcabat 
doğan istaıyonlarınıa 1·11·929 tarihinden ltib...e11 yolcu 

nakliyatına lcüpt edileceği muhterem halka ili.11 olunur. 

Deutsche Orientbanktan: 

Ye 

ve 

Vaktü zamanı11da makamab aidesine takdim etmiş old~11111dı1 
sirkülerlerdcn dahi müsteban olacağı veçhlie rııukaddema Banlra na• 
mına vaz'ı imzaya mezun bulunmuş olan MIŞEL MIASKOVSIQ ~ea
dini.n 7 kinunevvel l 927 tarihinde-o itibaren Ye HA YIK MIÇtf(~ 
ve lLYA TIBERYÜS Efendilerin 1 Teşriniaaai 1928 tarUıi•dH iti
baren Ba11kamızla alakaları kalmamış olduğu ilaıı oluaıw. 

s·rkefi hayriyeden 
Perşembe akşamlannda mahsus 182 nUlllU'8h 

sefer bu ak~am yapılacak ve fazla olarak Tarabya 
Büyükdere, Mesarburnu ve Yeni mahaUeye o@ra· 
yacaktır. 

Istanbul gümrükleri 
baş müdirliğindeTt!: 

Baş mildürlük dairesindeki kaloriferin tamirabada noksaa )al.,. 
aksamının ayni şerait dahilinde ikmali mukarrerdir. Taliplerin ;4arbıır 
nıe ve keşifnameyi görüp teminat evrakile birlikte 2· l 1-929 c·Amarteli 

günü •aat ondörtte satış müdurlükteki komisyona müracaat;ları. 

GALAT ADA TÜNEL YANINDA ~r. 

Kc§lDUlrilölkos 
tefrisat magaza11 

varken Beyoğluna çık.mağa ne hacet? 
Bq meşhur mağazada ihti~acınız olan bütün tee-işat 

levazımının en iyi cinslerini ve mobilyelori11 

en güzel Çeşitlerini gayet ehven 

olarak buiabilirainiz. 

ziyaret ediniz. Memnun kalacaksınız. 

2 - 1·alip olanların 9,e.rtn11meaini ı•_tirınek için cumadan o.a"'ri her,,.tin teminat ---------------------------

1
-.------..,._ 

evveliytlerile ıuUnaka<111ya i~llrok eyl;~ek il.ere yevmi ihale ela~ 7.11.29 Çar~mba Galata itha at gümrüğü müdtir ilğtindt .m: 
günü •aal 10 da konıı yonumuzu ~elnıder~ 

, , , , , , , , , , , , .. , , ., •, ... , , , ,.,...., , , , ,, , , , , , , , • , , ..... , , , , , , , ",,, Cinsi efya Adet Nevi 'Kilo 

L~· k~ ·b· k · 1 k • d J Lokomobil makinesi ve aksallll 2 S. 5111 . :.~: ~.t: ,,1, .~~, ~~:r.~ ~:.t:~a .~~ , . ?.~1~!.~~.~~ .. ~~... Balada .. vsafı yazılı gümrük amban önünde mevcut 'olaı 1 bili 

A ık eri mektepler i~in 30000 kilo l\ohudun münaliMa•mdaoi fiatın g li görülme- sahip e~}, ?9· 1 O 929 tarihinden itibaren 20 gün müd~tle ..-. 
•ind•n Pazar! k1a &atın alınacaktır. Pazarlığı 31 · 10 · 929 p•rtembe günü saat 15 yedeye konulmakla 17·11·929 tarihinde satılacaktır •. 

d~ liarbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra k.ıhnacektır. Taliplerin şartname 
\'C cinw ve ceaamet n·1ıuıt~r..si için mahalli rue.ıkılrdaki Komi!yon& muracutları ve if

-------------~---------...;. ___ ... _,,_ 

tirttk iç1nıie Pazaılı\ malıaJliıu.!e İıaı:ır huJı.Jnulnıa,:ı i!ıin olıını~r. 

A ~keri > ktı:pler için 15000 ). i!o f'ııa n1;ılı 1'1 1 r~- ~1:1 .. ıı )'<I . aralı zarf suretile @atın 
alı a ·a .. ıır. lhaleıı 1 · ıl · 9.9 pmır,ı-,i ~.'P" •••I 1 UO da Harbiye lllekte

lılu· er..ı .uuı.J.1-•~ rı.a .i• Jc iı.:ra k..J,,; •• c<.ı .t r. lJııp.:rı.ıı ~aHuo.me '°e bir fİfe içinde 
\..1 nu• ı,.ıH." ı i.;in k~ ı1.:ı.1,or rue.;':ura n ı .... &ti ıır1 \·e. ı~tıral ı._ın~e tartnameai veçhile 
haıırla ~r td ır t"'kııf rı.1"' ·tup .. ırırıı Ntıoıı ıuıu:.y}tnı~sıııe k.a<lur ilmı.ber mukabilinde 
)iomı \il() m,..7 .fır rı\RSt t.n ' rnı.r.lrl ,.J.ı tılıHn.ır, 

Vilayet daimi enciim~nind.ı~n: 
Laleli civarında taş han derununda beş belp oda ve iulra güm· 

rükte kilise sokağında 4·8 No. dükkan icara verilmek üzereı 10 tetrl· 

nisani 929 pazar günü saat on bire kadar T nüzayedeye ko,ıuı.u,tur. 
Taliplerin encümeni vilayete müracaatları, 

A~kt:~f n:.e!<.trpl~.r i J~ ··~ k.'._:ıı kuru l.: .!eııi ."~~IJııtr~~ su_retite ~tın ahnacaktrr. 
l:a:.sı W ll·9~J la ,rte.ı ~uuı. "'•l ı~ ıl~ ila.lı.,e meo<tebmde mtinakasıı mabal

lio~le iı.:ıo. hılıoa~çal.tır. tfa.lipleriıı 11uıuUJ1<! \'C şartnamesi. !Çin komisyona müracaatları 
ve i~tiraK. içinıltt nnıııak.a'"& mahttltınt> haıır bulunuır.ııa~ı ılin olunur. Istanbul Nafıa fe~ mektebi 
A ak.eri m ~! plı:-r i~in 2100 k~o -~u.:u Koyı:ı aleuı mUna_kasa sureti~e satın alınacak. 
~ı. lhalesı 18-11.929 Paıartesı l'lllU •aat lJ 30 da llorbiye ındc:tebındeki münakaaa 
mahallinde icra J.ıiın .. caktır. Taiipleriıı nUoıune ve Ş&rtnamt.:;i için Komi.ayona mür• 
caatları ve i~tiı ak: için. de münak1~ rnalıa.~i.ıde. hazır ~ul~.ul~a~ı ilan. olunur .. 

A 
akeri mektt°pll·r ı\:ın 10000 lııo Çekırdı·J..lı razakı Üzumunu alenı münakasa su· 
reıile satın alıııacııktır. llıal~sı 1.8 · il · 929 Pazartesi gii~il saat 14 de Harbiye 

mektebindeki münak.ail.t ınahıtllınde ıcra kılınacaktır. Tılıplerın numune yf'! şartname
eı için Koıniıyona muracaatları ve i~tirak içinde aıüoakas. m{':haUinde haıır bu.lu4 
nulmıuı ilin olunur, 
·~, ...... ,, ..•.............. , ... •••····················•·· 

Deniz satınalma komisyonundan i 
f 

Roda 5 buıgatalık lif halat ) Müuakaaai al~niye ile ihaleıi7-TeşrinıHni·929 ta· 
S • 7 • • • ) rihine müşadıf.yerıembe günü saat on dörtte 14 de 
Denlı kuvve,leri ihtiyacı için yukarıda yuıh lı halatlar aleni mUnakaoaya kcQ· 

mUfluı:. tartııameaioi görmek iJteyenleria her gün itaaıa• talip bulunanlarında ~d~ , 
meban:er güu n aaatte Kuımpaf& deniz utın alma komiayonwıa muıacaat1-fı. + (• + . 
10000 Kilo Plriıoç mUnakaaayi al'IDi•:, 

ile ıhal-'i 24 Töwıin4ani 929 Per;embe g_!;lnU egat 13. 5 de 
3100 Sadey&Aı 21 , • l4 , 
4000 Ş<ıker 21 , • • 15 , 
3000 • J\uhut 23 , • Cumarıeaı , ı3 . 5 , 
5000 o h•ulya • 23 , o , , 14. 5 
1000 • ~1rrcımck 23 • • ]4 .. 5 • 
4000 o s.bun 24 o o 15 5 
4000 • Zeytin • 42 • • Po.ııar ı4 
2000 • KuruÜzüm• • 24 , , ı. 

Dediı kuv\·etleri ihtiyaci İçln yukandıt miktarı ~a.rılı dokuz kal m t-r?-1\k ... • a· 
kuayi aleniye ile nn.tn&tlB"'~Y& konu1muitur- ~artoaın'" ni gurln ·k, .~l ~nıerln her gün 
,.e itaMna talip lıniunaıılrıran da hiıa:arında muharrer ~tin \'t: ••atta a.ı:ınpai ... •..ıa Ot:ni 
satın alıua kouıı!'\'OllUllK uıurac:ıt~atı. 

mubayaat komisyonundan: 
Mektep talabeslne 114 ila 11.8 Takım elbiıe kapalı zarf uaalile mü

nakıııaya konulduğundan talip'.ıerin ıartnameyi g6rmek iıl;ia la« filn 
ve ihale için de ikinci teşrinr,1 18 inci pazartesi gilnü aaat 13 te aek• 
tepte toplanan komisyonur .ıa gelmeleri. 

~~~~~~~~~~~---~--

Balıkesir. encümeni 
daimisinden: 

Pamukçu kö1ründe bedeli muhammiai cem'-an (18000) lira olaa 
idarei hususiyetye ait maa müştemilat fabrika ve cıvanllda tait•l
nen yetmiş altı dönüm arazi ve dut bahçeleri ve fabı'ika etrafımdn 
bulunan dükkanuı; oda, ahır ve mağazaları ve nergiz hududuada bar 
kırlı deıtirır,eni hali lıazırıyle ve bedeli ihaMsi biriııci tabiti pe,u· 
ve müteba'Aisi üç senede ve üç tak.itle ve..i\ınek iiuııreki cem'an don 
taksitte •Jerilmek şartile ve 17 TeşriniJani 929 tariktııe ..... dif PaP 

günü ıır,at onbeşte kapalı zarf usulile i!ıa.le edilmek: iizıcr yirai p·I 
mi•::!d•Ae müzayedeye verilmiştir. Talip olanların dipmıito makl!ıast 

1 veyıo. mektubunu müstashiben yevmi m1"7kurde e11cü:meni viliyete pi
. mderi ve daha fazla şeraitini öğrertl!Qıık isteye•.ıleriıı. muhaaebıei hmu 



r orveçyanın 
baş mahsulü 

~.r-- Gayo11: 

halis Morina balığı 
E.:emsumul n1arka 

.:ıı 

a;;ee ofaratc: g imiştir. 

.Yükse or an 

- -.ı -~---::- _... : • 

------

ancıt rs büyük 1: nz.Dat: 
~-------~--=:...... 

..... ~~~ı 1V akıt akarlar mektebi 
rektorluğundan: 

ii udu l11Au d 
il Orta mektebinde Ana. ilk, Orta il mu ur u~un en: 
s:sırııflnrlı k z erktı.ek ta1ebe kaydına;; p l 1 k" . l""'k 

Mektebir1iz 1 Teşrinisani 929 ari. 11oe k·r şat 
edilerek te risata ınubaşeı·et olunacağı Ü~n olunur. 

~~ cıcvam ohmınak~d r. şeraiti ga~et H azar ıkıa ·ıraya verılecek em a 
;: clnren olmeklıı benıb0r terbiye, i! 
c: :; . . Bahçe kApıda Dördüncü v~kıf .. ha?,m birinci kntmda 27 - 28 • 36 

ıkmcı katında 4 - 37 - 39 dorduııcu katında 21 - 4!2 - 23 - 24 - 25· ·i t lısil. i ~e mtil emu cldır. Adtc~: ~= 
• kszıray - Haseki ('Rdder,i. i: 
r~~11) T" lst. :1&% /. ._., ....... ,,,"" 

Ylıksek mlıhendis mektebi 
muba~aai komisvonundan: 

~~ektep itin lüzumu olan dört bin kila yerli şeker aleni münakasaya konulmuştur. Tcşrınirnninin 13üncü 
~rşaaıt>a günü saat 14 te münakasası yapılcıcaktır. Taı;plerin şe.·aiti anlnm'"-k iizt re n üracaatları 

~-u-~~~~~_..-~~--=---~~--

11.;kes A~otası; t.ulata 1,oıııu ... a· 

~ N;Wu 2362 
l~ Acaııtuı: Mes'adet bao• altındı 
~ul 814!) 

4J;vnHk sür't rostası 
(lılereiJi) vaupru 29 Teşrini 
~ sab 17 de Sirkeci nhtı· 
~n ' \ıareket\e Gelibolu, 
ta.ıakkak, Küçüldroyu, EdYe
~ &dıaniye, Ayvalığa gide .. 
~~ve dönüşte mezkfir iskcle
lerf t> 'llirli:kte All'1noluğa uğr~
)acaktır. Gelibolu iç.in y&lnız 

Yolcu abrıır~ )'Ük a 1 ı. ıuaz. 

Aııtrl:f -Jl;.i-nı )l"~ 
O fah ut Şed.et P.işa) va- • 

Purıfbu ıs fere m""h:>l s oi uak 
Üzere 3Gteşrinievv ç· rş"mba 
2deGcıtnta rıht!m1110 ... har.eke
~ lzınir,t::r ül., Bodrum,Rc.dos 

etbiyc, Anta'ya Alaiye, Mer
sine gidecek ve döniişte Silif- 1 

ke, An or. P.b~iye, Antclycı, 
Fethiye, Bodrum, K"11ük, lz
tnire uğ'rav.at ak gelecektir. 

~rl:.!?:3'.::Ü 

'l elke_ .. ci vapurhırı 
l\.atadeniz lüks v~ iir'at t O"'a"ı 

'l'eş:evvel rarşam l)a 
Günn akşamı s;rkcci lıhtı

?!ıtlaQas barcketlc clogru Zon -

~ ~ loebolu, S;ımBun, 
(},.da, Gheson, T~bı:on ı;ürmcnc 
\'e • •_ı ı ·· l'i~ye fl"'ece i r. 

'iafsiliit için ~irkeride Yel
kenci JJaı,mdn ı ain ar • 1-

na ınüracatln.Tel. ]&t 1ı ı,ı l l 1; 

• 
.. ~ unJıHrlurı 

~' liiks Karadeniz post"'sı 
Mil] et ~, .'\Pt: 3oTrşRiNı 

RU E\'V:c:.L 
Çarşamh al amı 18 d'= ,.:r
'l.o k~cıden a•eketle 
o,.:L_guldaJ..·, /m. lzı, Sam:surı, 
At; ı, Gireson, 1 rab:on, Rize. 
tti ·.na ve llopaya a:zinıet ı·e ay-

'31•ele1erle (Jicıkfııkebir Giire/e. 
le s· . 
Qvd ınop üıkelelerme ugruyaral. 

Pt edecelrtir. , 

l Müra 'aat mahalli: ı:tau
)Ul .1eyıne, :-t h ı ı ultında!"i 

t 

İnce çaına~ırınızı ruulı<.t ~-· ecler. 1 
ince çamaşırınızı yıkamak için LÜKS kullanınız. İki defa fozla 

daya,ır, LÜKS çamaşırlarımza taz !lik verir, çr.maşırJarı ovmak !azım 
dcğ·il, çünkü muzirdir. LÜKS tehlikesiz ve miikemmel surette tcıniz~:r.1 

Yıkadığıoız ince çamaşırlar için LÜKS kuı! ... nınız. 

LUX 
~~~ 

L!VEa BROTHE!l.5 UMITED 
ro&T SUNUOHT, iNOl.ANl> 

t 
'"' mıına. iasası 

Eı·eııköy Asma f tlauJılaıı 
müdıriyetinden: 

Göztepe fidanlığımızda yaphr~lacak olan tamirat kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmu~~r. Ta_lıpleriı.1 l·eşif ve sarlırnme~ini görmek 
için ncrgün münakasaya ı~tırak ıçın d jhale pi ni olan 6·Teşrinisani 
929 çar-:amba günü saat 15 te defteıds.rlık binasında müesseEatı zira· 
ıye- mübcıyaat komisyonuna gelme le;:r_ı·--------==------

r ~-r ve (; ğ .,ec .k 

"' ulun ıntusarı umum 
a ıyatı 

müdürlüğünden: 
Knndar v~ bRğçecik memuri) etlerine <>ıit muamelat sandıkları 

ile eşy ı sairenin bir senelik nakliyJlı pazarhlcl~. 30-10-.?29 çarşamba 
e Ji ecektir. T ai~plerin şartnnıneva gormck uze.~e ber gün 
arı ve ye\ mi rnezr.:iirda saat 10,30 dn Ga!nta mubayaat ko· 

L nnı:.yom:ı da bı lunıı1aları. 

eyler: 
" 

Avukat 
.. MİT l\IATBAAS! na 

icra Kanununun tatoikatma 
mahsus evrakı matbua için 

mürac;ıat buyurunuz. 

:~ ehremanetirıden: Köpniıer 
:s' anbarında bulunan fon , 
<lcnıir, S< ç, pirinç ve saire gibi 
eş} a satolm..ık içm kapa ı zarfla 
r. ızayed<'ye konı ıuştur. Tahp-
1-:ıin c. rtn .. me • lmak için her 
gün levAzım müdürlüğ..in.e gel
meler:. T •r.lif md tuplarmı da 
il a il günü ol n 18 T ·şrir.isan i 
9'.!::J p::!zartcsi günü saat on beşe 
kedar raczkur mJdü lüşe ver 

' . tg meıerı. 
~~ ~ ehr r.ıanctindcn: Ci~ angir 

·~ yt>. n?ın ycrirıde F n:z ağ;: 
~ mahaLe:sir.iıı Karadut sokağın

da :,65-1, 336-2, 436, 435 h::ı
rita numaralı arsalar arasında 
::S0-32 metro n urabbaı yüzsüz 
arsa mliz, yedeyı:~ konularak 
29 T ~rinie\'vel 929 salı günü 
ihalc:.:i icra kılın~cağı ilan edil
miş isede Ct•mkuriyet bayra
mın:-ı tesı:ıdiif eden bu gün de
vnirin kPpah olmakla 30 Teş-

' rinievvel 929 çarş. mba günilne 
tel ir edi:diği ı'an olunur. 
B cyazıt dairt sinden: Sekban 

başı Yakup ağa mahahe-
inde Laıer caddesinde 28 nu-
maralı dükkan muşahere su

ti e kiraya veri eccğinden 
utn, l· isteyenlerin 31-10-929 

per"e!"nbe günü snat 14 te da
re muh~s besine müracaat 

ey!ew lcri ila'l olunur, 

Kiralıl~ kagir hane 

Be.şiktaşta akaretlerde 41 nu
maralı hane pazarlık suretile icar 
edileceğinden talip olanların 6 
Teşrini ani 929 çarşamba günü 
saat orı ·; kadar mahalli mezkiir
da 45 numoralı mütevelli kayma
kamlığına ve> evmi mezkurun saat 
onüçünden onbeşine kadar lstan
bul Evkaf rnüdüriyetınde idare 
encümenin müracaat etmeleri. 

} etanbul Asliye Mnhl:emftsi üı;üncU hu· 
~ uk daireı:inden : Fatrr o Cc\da har:ıı· 

26 - 27 numaralı odalar. 
Müddet: 20 Teşrinisani 929 çarşamba günü saat on dörde kadar. 

Yirmi gün müddetle ılan ed.ilen balad~ muharrer emlakin pazarlıkla 
kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler ıart· 
nameyi okumak ve teminat ita ederek icarn ait taleplerini dermiyan 
eylemek için lstanbul Evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar müdürlüğune 
müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müŞtermiatı hsl..itında malumat almak isteyenler miinye· 
de odasınduki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Vakıf akarlar 
m öd lırllı~ un den: 

z yeE"'eye vazolunan emlak 
Bahçekl'pı Dörd•iı.cü vakıf hanın zaınin katında telefon ..halle· 

rinden bozul •. n 22-5 No. mağaza ile birinci katta 37 ikinci katta 31· 
I 

32-34 No. odalar. · 
Müddeti mü .. aye e: 29 Teşrinievvel 929 dan 20 Teşrinisaai 929 

Ç"rşn bn gi.ı Üs;..1at ondörde kadar. 
Bnlada mul,ar.r ,. emıak kiraya :verileceğindep müzayedere vuo

'~nr .uştur. Ta ıplerın yevmi ihale o!an son günün saat on dört [buçUp 
na kc.dar ş.:ırtaaıneyi okumak ve teminata muvakkate ita ederek müza
yedeye iştirak etmek üz re lstanbul evkaf müdürlüğünde v.a\cıf akarlar 
müdürlü~üne miırac a 1

&r.J Han olunur. 
Evsaf ve müştcmi\atı hakkında malumat almak iıteV'enler bu mlld-

dt:t zarfında üzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporl'annı 
görebilrler. 

Ornıan ve arazi nıüdirliğinden: 
Beyoğlunda toz'coparanda perakende suretindeki ~ biimü

za •ede satu.ac ktır ta.liplerin ikinci te~rinin dokuzuncu eu111art8i 
r,'1nü saat on b ~e kad.ır aı·azii vakfiye idaresine müracaadarı Mn 
o.un ur. 

Orınan ve Arazi ıntidürliiğunden: 
Beyoglunda Tozkoparanda damgalı otuz adet servi apqı itdaci 

teşrinin dokuzuncu cumartesi günü bilmüzayede sablacakbr. Taliple
rm saat onbeşe ki;idar arazi idaresine müracaatları ilan olunur. ,-

l~v iai Ti :ı ... ım nı ürlüğiinden: 
Guraha hastanesİtie vemi lüzumu olan 80-100 kilo ekmek mtilaab.· 

s1ya vazeuilerek t~~rinisa inin onaltıncı cumartesi günü saat 14 te 
ılıalesi icra edık.cel!iaden taliF olanların şera:ti anlamak İçi!l'4ııer.,P 
lt:vazım · d resine ihale günüde ·da.re encümenine müracaotlan. 

e _zıın e ebani 
nı üdüri yetinden: 

1 - Ankara telefonları ıçin 9614 metre muhtelif nakilli kablo, 
337 adet muhtelif siamı kablo tevziat kutusu, 60 kilo inetre 3 :ae-

1 

vi bronz tel 1000 adet 4 No por.-;elcn fincan kapalı zarf uaulile 

müzayedeye konulmuştur 
2 - Münakn;:,.. 16 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Cumartesi 

günü saat 14 te icra edileceğinden taliplerin şartname almak iç.in 

l şımdiden, teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek kapalı :ıarflan 
tevdi için de mezkur tarihte ve saat 14 te istanbulda yeni postane 
mubaya3t komisyonuna müracaatlar. 

Kartal rial Müdir iğinden: 
Mevkii sokağı Cinsi Rakkamı Kiymeti mu 
Kartal Hükfınıet Ahşsp ebvabı hamenesi• 

caddesi hane 25 Lira 
• 650 

Müştemelib 

Tahtani (2) oda (1) 
ahır (2) he!i (1) mut
bak (2) nci kırt, (4) 
oda (1) hela ufak bir 

sofa. (3) uncü kat, 
natamam tavaa a
rası (2) oda (300) 
ı:ira bahçe ..• 

Balada cinsi ve kıymeti mukarrer ve emvali metrukeye ait bir 
bap ahşap hanenin mülkiyeti sekiz senede ve müsavi tak5itte öden· 
nıek ü.,t"re 23 Teşrioievel 929 tarihinden itibaren \21) gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmış ve hitamı müzayede 12 Teşr!nısani 929 tarihi• 
ne milsadif ~alı günü snat (13)ten (15) şe kadar Kartal MAlmüdiırlü
~nde müteşekkil müzayede komisyonunca bedeli haddi layık görül. 
düğü takdirde ihalesinin keşidesi mukarrer olduğundan talip olanla• 
rın yevmi mezkurda kıymeti muhammenenin % do 7,5 nisbetinde te• 
minatlariyle beraber komisyona müracaatları ilan olunur. 

iLAN 

mıo lrncası Preıııı AJi Naim Oholenskı 
efendı aleyhine terk ;eb1.:bile ıırnme ey· 

!ediği hoşanma davıunnın g .)' b n cari 

tahlik11ııı.ıda mumaile)hin han ı zevci)<. .. 

te a\detle kocalık vaıifeaiui ifa etmesi 

lı.zumunun ilinen ihtarme ve tahıdluıtın 
21 • ıl • 929 perşr-mbe rıilnil sa:ı• on bu- Şark demiryollan işledici kumpanyası tarafından tahminen 980 
çuf;a tA ık kılınmı~ olmua ke}fiyet ma- ı ton bir. ~arti. eski demir s tılacakbr. ~l~~ıda_rlar d.~hn ziy=>c!P tAfRW~ 
ırıınu olmak uzer ıllin olun r. almak ıçı ı Sırkecıde kumpanyanın mudırıyctıne muracaat edebilırler. 
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,,,, ·eu araba ayni zamanda hem rahat, hem Şık otomobil sahibi 
olmak isleyenler için yapılmıftar. Her tarafında iki~er kapı ve 
üçer pencere vardır. Gllzel alçak hatları, arabayı b&ftan bap 
çeviren zarif bir kuşakla daha ziyade gözO okşar. Bu yeni tehir 
arabalarını bir çok muhtelif, hoş, sevimli renklerinden intihap 
edebilirsiniz. 

Nikellı fenerlerin, radiyatOriln kapu tokmaklannın, yan 
14mbalarm parlakhğ1 zaten güzel olan bu arabaya cidden mOa· 
tesna bir cazibe vermektedir. 

Bütiin f" ora oıomobıllerinin en uzunu olan bu şehir ıJraoası
nıo dahili azami derecede rahatt1r, beş yolcu rahat otvrabilir. 
Bundan başka, bütün dünyada bu kadar çabuk şöhret bul~n 
ve takdir edilen yeni Ford makinelerinin bütün mükemmeli- ' 
yeth:i ~dir. 

,..."Yeni Ford şehir arabasının her noktası otomobilinin ht
yeti umumiyesi ile tam bir ahenk teşkil etmektedir. Kapu 
tokmakları ise akaju renginde zarif bir pervazla çevirilmişttr 

Otomobilin içindeki madeni kısımlan ıengjn döşemesile pek 
lüks. bir şekilde imtizaç ettirilmiştir. ipek perdeleri, · palto 
yeri, her kapuda geniş ve zarif cepler gfbl hem pratik hem 
güzel diğer bir çok teferruatı ile bu araba pek dilrOba, mD· ~ 

leharrik bir salon addedilebilir • 

.... 
PORD MOTOR COMPANY ex.PORTS INC., . .,,. 
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