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Et, Kömür, Ekmek! 
ıamlrde et, K61nOr, ekmek l 
tikçe ucuzlıyor, l•tanbulda s 
halanıyor. ıamlrle l•tanbul' 
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• Maclaa Yoaniti tabaca U. J•· 
mlqaa AllJ• lwumıa mahalceme
.. cila atar ceu mükem ... 
4, ... oluatlu, 

Sabah sut 10 ele Aliye ha.. 
.eldli suı Rau Beyle HraHr 
..Wy•J8 •elcli Ye baro,. ıftlenk 
oturdu •e kalan itti• 

Bir u aoara ual batll•Je HMp 
~~tu ldclla olwwı M. Berıer ele 
~· _M.Ber_.... zuuaecllldltl kUar 
..... Wr r-ç lletlWlr. Az ... 
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•dı. Uci-.wt Wr .ıw.., ıGclerl eltll....a., ,.,.itti. 

A vrupa~birlerindel 

fı
"üde, ekmeğe, ete bir" 

antim zammedilmek 
lizımgelirse gazetelerd 
lkızılea bir kıyamet ko· 
)puyor . 

Belediye meclisleri 
hemen &eferber oluyor. 

Esnaf:- Daha bet san· 
im! 

Gazeteler: - ihtikar! 
ihtikar ! Zulum , balk 

yoluyor ... 
Belediye aleni tetki-· 

e haşhyor. Mes'eleui 
er ciheti tavuzah et 
• lf. 

Anadolu ufen.ıa en kavtnt.
fekime tlevletlere lmu •ttirtlltl 
mukavele •uelbiace, bu ılae ka
d~ latanbulun taWiyeıl ikmal eclil
mlf bulunuyordu. Ve alb aeae ev
vel bu aündür ki, Şükrü Naili pa
f&Dm komaadumtla bulunu kolor
du tebre Pr•lt ve t6rk orduıuaun 
mauaraıı bir anda Jlrelderimbde-
kl kanı ıilmlttL Bbe bu ...... ••• LI ıeae evyeJ bup ı.taalnala a 
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Her gün bir mese•ıa 
( Şehir Haberle;.l ) (_H_ıu_~....;r~;._k_::,....;:-0!-,a.-,-· Cgreten banka 
'-••---------------------------------~ Kaaımpqada oturan Sabri, kil'" M. V..ıntoı Y-- mllletlM 

ettltl '-ehlırlen iyi '* kaç mGeı
ıeae meydana ıetldMlllh ..._ek 
iatiyor. Bu Mideli, hatta pek bideH 
itlerd.. biri de yeDI tetkil eclllea 
ziraat bankandır. 

- ŞimclJ1• kadar Yunanlıtanda 
bu ıetlt bir mGe11eae yok mu ldl? 
deyeeelulaiz... Yuun milli baakaaı 
bu iti l'arüyordu. Fakat bu banka 
mtınhaaıran ziraat itleri ile uğrat
mıyordu. Yenfaf lae pek mükemmel 
bir tarzda kurulmaktadır. Kanunu
nu, nizamnameaini tetkik ettim. 
Mablyeti aenaame ittlhu ettitimiz 
.. 6freteD banka " kefimeleri ile 
bOliaa edileblr. EntJ hem banka, 
hem mektep. Hem aarraf, hem vaaı 
Te TeU. 

Çifçilere dütün yapmak, Hfahet 
etmek için borç verip tarlaaını ir
tlhan etmiyor. 

Görülecek it nedir? iptida bu
nu tahkık ediyor. Yahut belki ki). 

1IG ae yapmak lhım ıelditini 
bU..ea, buraundan öteaial sirmu. 
ftte b-ka bu itleri mutalia edip 
kllylGyü yenllite teı'rik edecek. 

Miaallerle mea'eleyl tavzih ede-
Jlm. 

YunH topratı rGbreye tlddetle 
mahtaçbr. Şu kadar ki adi ve klm
JeYi pbrelerden höylü ve çifçinia 
laaberi yok. 

Bmılann auıl kulJamldıfını ıar
me•it. l>Umiyor. Şu ihtimal de var: 
Mlıe bile ıetlrtemernekte. Banka 
D•i tetkikattan alaa çekinmiyor, 
iti uıun boylu tetkik ediyor. Köy
IOye amelt bir proparandada bulu
nup lflbreyi tarlaaına kadar •ötG
rüyor, ve, parasını derhal detil, 
mahsulnn idrakinde alıyor. 

Makina pek iyi bir ıey. Uldn 
bunun •vvell alınması, aonra idarHI 
k~IG ı,ta çetia bir feydlr. Bu me•'•· 
lelerin halli bankanın va:zifeal ... 

Köylü bir çok ışını kendi 
batına röremez. Ortata muhtaçtır. 
Fakat bin bir iti, derdi olan 
çifçl 'bu ciheti dllt\lnemez. itte, 
bu menide de banka hndade ye-
.,, ... __ • --aa.- .-u ..... 1 "' .... M,l•'f&••••au etli• 

yor. Daha fada misal iradı li.um
aa deyelim 1d tohumlann ulahı, 
iyi ve muaaaffa tohum ~•tıtmak. 
ve, fil çUere lllt batb ı:ıafta itleri 
banka yaı:lfelerine dahlldir. 

Şöyle taaayvur idiniz: Bir top
raktan 1J1 Wr netice iıtihaaH müm
&ünıildn bir, iki enrel var: ufak bir 
batakhk, yol nokıanı, anbaraızlık, 
... Mire. Buka derhal bu mu' e-

:jelerle UjTAf11or. O itin 8'6rGlmeai 
için avaular ..,fyor, yahut o en~el
lui ~iaat kaWınyor. 

Her ticari, bilhaHa aarrafi mQ
eaaeft kir •aluadı ile tee..Uı 
M.r. Fakat bu ıibilerinia Uk ,a. 
yeai biz.mettir, kir ikinci derecede 
kalır. 

Bin• ziraat ltaakaauı, inkar 
ebae7elim, pek faldell bir mGe11e
Mdir. Sermayea.i de u clejildlr. Bir 
tarihi vardır. Yalnız bir miktar 1e• 
alleımete mubtaçbr. 

Soa t.fldlAt bile ona ba tue-

zabıta romanı: 4 

An nanın 
cnnayetı 
Yuaa: SIOT 

- Ha,,,._ GlrilltG zamla kabn· 
... ı•ldl. 

- Öyle lıe Yintera aıatıda bir 
tef dGfGrmG9tür. 

Bti Yereaedl. GöaGJ uter w ..... 
terem ba.kamız lllda bir mektep, 
ziraatimldn bir maarif nezareti ve 

C Adlly~da ) (lnhlsarlarda) 
1
( Müteferrik ) <leşi Asım ve arkadaşiarı ·"111., -------=------ - - evvelki gece bir kaç el !illb a.-k 

Adliye vekili dün Maliye vekilimiz lngı·liz sefareti auretile haJkın huzurunu kaçtP ıoara bir sarraf olaua. Çlfçly• va
ıillk ve velilik İfİDİ c:laba yakındu 
ıöraüa. Made•kl Wtla HnHJ9 
çifçinindir, bu aermayede batka· 
aınıD hiç bir alikaaı yoktur, o ha
lde bizim bu bankadan daha fada 
iıler beklememek sarih hakkım11· 
dır. 

dıklar1ndan polisçe yakalanmıtla" 

teftişlerine tütün depolannı filo şerefine dır. 
Sahte poliı devam etti teftiş etti ziyf et verecek Sirkecide Eskiıehir ot~lindt 

oturan SalAhattin evvelki gece Kr 
dıköyde keneisine zabıta n:emufll 
ıüsü verdiğinden polisçe yakaJ ... Baaka, bu pa, ziraat itlerine 

halel •elmemek 6ue, tlcarf itler de 
gorüyor. Bu itler, çifçileria "Verdik
leri 1ermaye ile detil, mevduat ile 
i'ÖrilldGğüaden hakka teearis 1ok· 
tur. Bunun tüccara faideai var ve 
çok. Çünkü ticıui bankaların fula
lıj'J krediyi arttınyor. Tilccar, ziraat 
bankaaının ticari itler de ıanaeaia
den pek memnundur. 

Lakin, acaba, lhti...taa a,nl
mak bankanın makaadı, ••JUi le 
telif olunabilir mi? MtiellaMıa Mr 
bankanın kerameti ltafk .. r. 

Yunanlataada Milli Maka dNJ 

itleri rörilyordu. Fakat ptli '-a 
faaliyet pbuinl aymblar, ...... 
bir mleıae• YGcada •etlrdU.. •· 
nan aebebi? Evet, bfr mleıwealn 

yahl11 bir iti dGftlameal pbus ... 
zihalni, Taktinl huntmeal amelt 
bOylk faidelerl temin edu. 

Bls yuaaahlana yapbltaaa __.... 
ıuau yapıyonu: Bilim •ltelt•"'• Wr 
ziraat bukamıs Yardı; o, ...... 
ticarete de koyuldu. Yuaa•hlana 
zirai krediyi de temineclea Wr u•· 
umi bankalan nrdı; bu ,an mal 
itleri ondan ayırdılar ... 

Bakalım kim kir edecek! 
Rum köylfi Te çifçiıri deterDdir. 

Aaye YeldJi Mahmut Eaat Bey 
din Aclll1eye ı•lmlşler ve miiddei 
u•umlllkle mGfettltlik daiftlerini, 
...... n maada tııihacü ceıa ve di
ler ticaret mahkemelerini teftit 
etaifleNjr. 

c __ iE_m_a_n_e_tt_e_) 
Ahırların ı8lahı 

l.taa~alda halla n temiz tGt 
bulmak kabil olmadıfım her keı 
ltUlr. E•anet aat meı'elealni hallet· 
mek için ıeçen ıene bazı teıeb· 
bGılenle ltulunmuı ve bir llt fir
ketl t9fkil etmiıti. Fakat yanlıf yol 
tutuldutuadan bu it hiç bir netice 
Yermedi Ye aihayet tirket iflil etti. 

&.aau1a üzerine emanet daJaa 
llotn bir yol tuttu ve veremD ine• 
lderl ayırmak için bltOa ineklere 
tlberkGlln qaaa tatbik ettlrmete 
ltaflacla. Bu me .. i eJ'aa devam ecU
yor. Bir kaç rGae kadar tilberkO
Ha tatMld bitecek, bundan aonra 
nra ..... larua ıılahına ıelecektir. 

l..W.r, IMaflnlıl alurlarda, ra
Jl'f ..w.ı tuait alta.da ,. ... makta 
4e.am ederlene ftrem haatalıtı 
tekrar bq ıGıterecektlr. 

Baaua için ahulann ıılahı 11· 
nm ıelmektedir. Emanet bu lt U. 
cicldl 1arette ••tsul olmak niye· 
tı.dedir. 

T opratı pek fena yerlerde, kaya
lıklarda bile nzkını buluyor. Ma
arif •niyesi epeyce yüksekttr.Böyler 

Terctımanliınn kıyafeti 
Emaaet tercOmaalann yeknesak 

H muntaıam kıyafeti l&bla olmala· 
nnı karar.lqbrmlfb. Fakat tercÜ· 
manlardan bir çofu bu karara itiba 
etm ... ekte ve kalak kıyafetleri peJ· 
mirde W.. t.alde llolatmakbulırfar. 

oldutu halde bile hükumet vuilik 
edecek bir ~ankaya tiddetle ihti-

yaç l'lrdil "Anuyadan, Amerika. 
dan koparabDdttl i.tlkrularclan bir 
kıamım ona sermaye diye yabrcla. Ş.lınm-,etlt aeyyalalann lstlhza-1 

~~iih, gıaenıer 
lsveç sefiri gitti 

JUJUin.tWA'86Jr''w:;'•:l;mi;t1;.•· 
Barem ve memurlar 
Emaaet llMIDurlanna baremin 

tatblkabaa kadar te•kif atıız maq 
ltuı kararl ..... b. Bu elbet çar
... ba .ana topJuacak olu cem
iyeti beledlyetle teaekkGr edilecektir. 

TOrk - ineç ticaret makanle
lhıi imza ederek dün Ankaradaa 
döaen laveç aeflrl M. Valenheq 
muunea memleketbae fitmlttir. 

Muhiddin Pı. gi,tti 
TOrkyenin MalU aefirl Mülclclla 

Pt- elin M111ra hareket etmft " 
kendhl mlıır aefareti erküıı tara. 
fından tefyiedilmiıtir. 

Ra,it bey 
Bir mGddettenbelrl Berlfnde tet. 

kıkatta bulunan Tütün inhi.ar ida
resi teftit heyeti rerim Rqit B. ta. 
pn Berlinden tehrimiae •elecektfr. 

Ercament Ekrem B, 
Matbuat umam mGl>Gril Erct. 

meat Ekrem B. din Ankaraya fit· 
mittir. 

nı batında bir ıilt kiaeai ile ltir 
bardak duruyordu. Kadının da diz
lerinde htr paıta tabatı duruyor, 
Smlth de bu tahaktan paıtalan alıp 
aJıp atıftan1ordu. AraJannda, bir 
yaabk iberinde bir portakal duru
yordu-

- Annal 
Madam W eatherby hayretle hay· 

kırclı: 
Smlth aya.fa kalkarak: 

Emanete teklifler 
Soa .....,..e muhtelif htlıu•t 

haklaada ....... etine ecnebi YeJa 
,_a puplar tarafından •Oteadcllt 
tekHfat aerdeclUmi9tlr. Bu telrUfat o 
kadar çotalmıfbr ki emanet baalan 
tetkik Herek •Gıbet veya menfi 
bir karar •wememektedlr. 

Y ıltılacak evler 
Şehirde bazı malU inhidam evlerin 

mncat ofdaruaa nuan dlllita alan 
ıehremuıeti bu aibi yerlwba becl•l 
~ •alH inhidam mahallerin tea
bitine karar vermi9tir. Emanet mG-

• httltJerl mıataka mmtaka dolqa. 
~ak bu rlbl yerleri teablt etmekte
clfrlw. 

Genç kıs Smith'e bakarak: 
- "Çocuk,. bö1I• mi olur? de-

di. Eneli çocuk ba kadar çok ılt 
lçemes. Soara çocuk bayle kocaman 
bir lGwat ldtabma yere dGfGremu
Sia plmedea enel de bana dGaya
... nual bir portakal latGne iatiaat 
etlebllecetlDI bana labat etliyordu
yok, Mııbr S.ltla'ia J•ptıjı batla 
:İri •arifetlw 'OCllfun bara defll. 

Maliye nldll Saraçotla ŞOkril 
B. diln beraberinde tiltiln inhiaar 
müe1ürü Behçet bey oldutu halde 
tütiln depolarını p1:111lflerdir. TOtün 
inhisar müdGrii Behçet b. bu Teaile 
ile ŞGkrG lteye •on iz.mir ve 
Meni• havaliılacleld aeyabab hak
kında faahat vermlttlr. 

Bu izahata auaraa tOtOa zGr· 
raı, tGtOn tacirlerinin mürabahacı
lıfıatlaa mGteplddldİr. Maliye ve
kili Saracotlu Şiikril beyin, lamet 
Pı. HL ile bup Ankara,. a•ietf 
ihtimali menuttur. 

Nmsmi bey 
TlltGD inhisarı aamıaa Akbbar

da milbayaatta buluun Numl bey 
avdet etmlıtir. 

Bu ayın 12 •iade fehrimlze ıele
cek olan lngiliz filosu tereflne o 
ırece lngiliz aef aretaneahade bir balo 
verilecektir. Meb'ualar, Seflrler,Mat
buat erkAm bu baloya davetlidir. 
Filo komandanı ayın 13 Gnde An
karaya rlderek Hariciye V ekiliDi 
ziyaret edecektir. 

Ehnıeh f iatı 
Ekmek ftatlannua bu rOnlerde 

tedrici olarak ucudamaaına ihtimal 
vulbae.lıtedlr. Narh komlıyonu bu
gila toplaarak bir haftalık fiab 
teablt edecektir. Okka bqına yir
mi para kadar teull&t icruı muh
te•eldir. Euaen dok, un fazladır. 

Anadohldaa da klft mikdarda un 
relmektecllr. Binaenaleyh fiat1arda
ld teneuOlla cleYamı muhakkakbr. 

mıştır. 

ıntlh•rıar 
Tabanca ile intihar 

lstanbul erkek liseıi kimya •" 
allimi ve ıehremaneti nazafeti fd' 
niye müdürü Mehmet AH ~ 
kayın biraderi Hasan b. uzun m• 
detdenberi ailesiyle aralarındaki 
geçimsizlikten bıkmış ve nihayet 
evvelki gece tabanca iJe kendioi 
öJdürmü~tür. Polis ve adli/e JlzısO 
gelen tahkikatı yapmaktadır. 

Kazalar lahlaar Warul elyevm tGtGDleri 
aatıım .. lf mmt:akalarda mGbayaa
ta deYUD ebaekte41r. Şlmcllje ka· Damdan OfOg& 
dar baldlar ldaral nUDma lsmır, Muanilerin bayramı 

.. __ L- Beyoğ1unda Bostan baıınde otll' 
Mutia, Ayclm 99 .... ı.. mmta-- Bu..an Maaevllerba yılbatı ba•-

•-- aba k6 ... 1 ran Abdullah ismindek.i amele ditll lanacla yapıama m yaat ye nu ramıdır. Bu mOnuebetle baYralar-
bir milyon kiloya teeavls etmfttlr. Siyrisefainin havuzlar fabrikası W 
Daha iu miktar lr.aclar ..ı aatm da H line•onlarcla ayini ruJaaal mında saç kaplarken düımlf ft 
ahamuaaa de•.. olunaeaktar. icra edilmektedir. bacaldarile so] kolu kınlmıftll'. 

(, __ M_a_a~r_lft---:-•~-) (Mahkemede) Cerhler 
Avrupada taluil Kaaım Tevfik ef. Bacaktan cerh 

HClkQmet nam .e heubuaa ola- DCln Earan ukeriyeyl lfta eyle- Usküdarda oturan şoför Muaftı 
rak reamt mekteplerde H Anupada melde muaun buhuum Kuım Tev- ni Lutfi, koltukçu Sal!hattin ill 
tahıll l'ÖreD talebe 5 ıeDe müddetle flk hakkında atır ceza mahkeme-

sinde karar verilecekti. Azadan kavga etmiş ve Salabattini bacr 
bGkOmet emrinde çalıpfuu taablrilt lir d ) 

Nuıret beyin rabahızlıtı dolayııile elD an yara amıştır. 
ederler. Bu taahbGtaUDeler noter K 
huzuru1ada taadm e«llllr. relmemealıiden karar paıarteıi ııGaG 4!l VSJ 81 r 

verUecektlr. 
Son umaalarcla memleketimbde 

Ye Anupacla tah.ıl l'llr• ••çlv
da mcıhlm bir knmı Wlkbaetla 
l'laterdiil vuifeler Jeriae Mrlpe 
buı lt1er clenalıte eta~. 

Aidatımız malOma~ ~lJre hOkO
ouwm fUUUW deflttireeektir • 
Enell taabbOtaame nrenJerden 
ayni zamanda bir de kefil ahnacak 
Ye kefll mali itlban haiz Te pi7uada 

maral olacak, Jaluat taahhlt eclil• 
mebUtı mnr.kkep faldJe tediye 
edebilecek dereeecle e..a&k ..Jaabaa
daa bu)waacaktır. 

Bundu bqka timdi,. bclar 
lcnti aynen alındıta halde timdi 
b• .uktar Od mitli •b•acakbr. 

Maarif velıilini ayaret 
Şehrimiz.de buJuamakta olu 

Maarif Hldll Cemal Ha..ı .,. 
pGn Pera Paluta telarlml& maarif 
erklııa ziyaret etmlılenllr. 

Yeni ziraat talebea 
Ba ,..e Buna maat mekteblu 

9 meceanl, 3 GcretU 12 tal be an. 
nacaktır. Gerek Gcretll, 1"9rek mec
cani talebe, tabıllden llOIU'll ziraat 
meılethade çabtacalr.lanaa tlalr ta
laaclaatt. bWuaac:aldaNar. 

cak... Pek emin olmamakla bera
ber, bta iti &itime alaWleeetlal u
naedlyonım. Eter a1ıe oluna, t.. 
,Utereye kadar ritmefe mecbur 
olacaflm •aliba. Çlaldl laa it buflD 
•4rilnd8jiladen da.ha ıok bnpk. 

Weattıvby ı8fll'da: · 
-ı........,_ •• , 

Museviler para 
toplam1flar mı ? 

Flit.tin yalıucli ve arap mücade
leıl dolayıalle her yerele oldutu si~ 

lftwl.ltir'p..-ıl-ıoJJTliai~ yualmıfb. 
Bu para dercinin sebebi Filiatın

de Yahudilerle Arak lar aruında 
ıoa zamanda yabudilerin mukaddeı 
atlama duvanaın Araplar tarafın
daa ıaba ahnmak iıtenllmeal ve 
FWatlala , evvelce lnrtlizler tarafuı
daS muaeYllere yurt olarak vade
dllmeıldir. 

Şelaıiıalscleld ba para toplama 
hadiHıl poBıin nazarı dikkatini 
celbetmlt ve tGrldyecle biç bir •İ· 
yul harekete lehdar Te aleybdar 
bir uaaar mevcut olmıyacatı cihet
le ban ,Oluek auaevilerin nuan 
dilduıtf celbedlfndttir. 

810..,.u l'tıçealerde Adanada 
nrll• bir balo pollain nazarı dik
katlal celbetnüttir. 

Bu para toplamak ke>'tyetl el· 
yeYm tetkik edilmektedir. 

Yangın 
Don rece Befiktqta Abbu ata 

JOkuıunda bir yanım pJmut •• 
butınl..ıtbr. 

A.lıı verif yerinde 
Kasımpaşada oturan Ahmet il• 

maliye tahsil şubesi memuru Hak
kı efendi bir ahş veriş meseleıill" 
1.:rı kaYp etanij}er, Ahmet bı 
.ıa1'.kt '°'"'-.a'ı~ ı.o,.1.,nıi11n 7rırS 

mıştır. 

5 kuruıluk Jııtık için 
Şehzadebaşında seyyar fıatıkd 

Etemle Ekrem be, kuruıJuk ~ 
yüzünden kavga etmişJer, neticed• 
Etem kama ile Ekremi yaralamır 
tır. 

Fırında kavga 
Kasımpaşada Nuri efendinfn & 

rınında çalııan Rıza Zühta ve Kd· 
kı dilo gece kavga etmi~ler, bu d' 

nada Hakkı l1ll1 500 liruı kaybol 
muıtur . Rıza ve Zühtü yakaJan•lf 
tır. 

Bir eve taarrwı 
lsmail ve Ahmet isimlerlnd iti 

ki,i Beyoğlunda Derviı sokıiJnM 
Patreo isminde bir madımıa .W 
ne taaruı etmi§lersede polieçe fil" 
blanml§lardır. 

- Slr Riıhard F eDtoa öldGrill· fırladı; bllyle ansızın uyanmalad 
clAtG umu kapıyı als mi açbmz? ötedenberi allJ&kb; kapı1ım -p Ilı' 

- Ent, Sar. -.... 
- Ôlmeden evvel bUI teyler nledf. Seı bir daha itltflmedL 

ıaylemlt mit ? Bu ılzlerl tekrar Fakat uzakta, bir lcadınıa t.-
edehllinnlalniz? minkir bir aeale koa'lftwtw•• lflt-

Utak cevap nrdl: ti : bu auia Alınanın ...ı .W1119!' 
- Yalnu: bet kelime aöylecll. kat'I kanaat U..1 etti; bir aa cllfl-

8- ıaderi uladım amma, za~ıta ndGkten aoara dBnilp Jatta. 
yaauldıtıma yahut ta adamcatıı:ın KenclJ kendlaıe: 
ıa11kladıj1na hilkmedlyor. Evvel&: - Hiç bir facia yok, cliye ...... Kahve içerlerken yeni bir hadise 

brt111nda fapnp kaldılar: her lkfal 
le yerlerinden fırladılar... Uaakt:u 
lir kadın &ahkahuı ifitllmifti • 

- Affinizl rica ederlın, dedi. 
Kabahat bende detti, mideme 

ana olan o sancıda - Buraya 1.._ 
htlılda airdlm, burada .Ut IMalda-. 
Çok daljm olduiU• I~ Jemek 
yiyeeetfmi tamamile unuttam 1 

Aıına ba .a.Jerl tayledikte• 
ICK\ra kaP11a dotra ,WdG. s.-.. 
arkuuadaa ...ındlı 

Falrat Smlth da.ha fazla balaat 
.,..,..elı lıtemedl "•alla..,. mula
teDf •eYnlara latllral etti. S..t 
oa bire dotra Weatt..m.,•• .,n. 
... ,. ribl oWa, ...... ,.._ 

"Dart, yedi, on Od" dedi, •oara adi. Tahkikata bu kadar erken br 
alunnık tuttu. Apndaa bfru k,a t fayamam. Geç olaua da i'Gç -
welmlttf. Kanı •llclJtfm .... ıa:- u1y1 mum. 

Madam Yeatherby • 
- Ana 1 dedi. 
Kocuı ı • Aıana ı. diye tekrar 

.ttt. 
Yath kadıa ı 
- Senelerdenberl rGldGtü yok

la, dedi. Otfı, korkuyoram 1 
ÇekHi korku ifade edea bU bal 

..ıllUf olmaıına ratınen Weatherby 
llanmn teıklne çahfb. 

- Korkma, sevfilim. Kızunına 
C,itü•ü ifittitimiz için •niaıne. 

Her iklei de yemek oda•adaa 
çıkblar, salondan, "ball,. den reçip 
kiltBphaneye girdiler. 

Ocatın kar11a111da bir kadınla 
bir erk"k halı1UD ilaerine oturmut· 
,.,.dı. 

Erke2'in - yani Sınlth'.fo - ya .. 

Annada ayata kalkmıftı; aon 
derece pı:el bir endamı varda; 
l'lSllerl de akaettirdiji manaya sa. 
re çehreıini kih •azeDettiriyor, klla 
çirld.ı .. tirtyordu. Fakat uuıeaiae 
dotru yürGdGjii zaman yGzü ~ok 
&'Gz.elleımi9ti. Bu aırua Madam 
\'Veatherby kalbinin fula çarpma
ıına mani olmak iıter fibi blr eli 
ile l'Ötaünü baabnyordu. 

Genç kıı : 
- Aane dedi, 1n .. nı ke1141ae 

bu elence beacieden bir mhNtflrt 
abkoyduj'umdan dolayı çok mlte
eNlflm J 

Mııbr \Veatherby zoraki bir ne
t• lle ı 

- Neler koau1u7ordunaz çocuk. 
lar 1 

- Nereye fidlyonaa? 
- GWlp yatacafım, bak 
.... " kayboldu. Bu .... , 

k•H•e ı,ı. laadalG 1t1r ... ı. .ay. 
leamlttl 1d oalana blıbGtln batb 
~~daa pkbj1aa hfllı. 

Mad .. WeatherbJ. 1uzıı- arka
llDdan ılttl. Koeaaa •lteulr ve 
mflteh·- Wr tanıla S..ltla'e ba. 
karalı: 

- Harlk8l'adel llecli. BOtün aer
vethale dokuz aenede elde edeme
dijim bir ••ticeyi ai& bir an içinde 
elcle ettlıals. 

- Fakat l,Ulk de.am etmedi. 
Soa llSalerlDI lfitmedlniz mi ? 

Mıdır W eatlaerby yalvardı: 
- Kuzum devam edinia, Baflı. 

yaJı daha ne kadar oldu J 
Deiektif: 
- Bakalım , dedi, yann ne ola. 

kalmak lateclljlnl .a,ı..a. 
Yeatberby ocladu pbr'- la

tife etti: 
-Yolua ... e .. ...,. • 

tuttu?! 
Smlth rülGmaedl. Takarrt me

muru zaif uzun ricudiyle rahat bir 
koltuta boylu boyuna uzanıp ta
tavaaı seyrederken, bir çeyrek 
kadar ••••iıHk devam etti. 

- Bir •«MIU .takl emreder mi
siniz. 11r? 

Smlth yalnız haşım çeYlrdt. Sof
racı kapının eıitfacle duruyordu. 

- Hayır, meni. Bir bardak 
ıGtle Mr aandYIÇ •eraealı daka IJI 
olur... Malam a. yemek yiyemedim. 
B• mide ... alard1111 ralaat 
yok kl. .. 

- Peki efendim. 
Sofraca ailt)e aandvlçl retlrdltf 

ıanuuı S.nitb •4rdu: 

çocuk,, diye mmldanclı. Tablt bunu Sonra derin bir uyka,. d.W.. 
baaa te.tekkGr makamaada llyledil - 2 -

Saıith: "T . J . 
- iyi çocuk.. diye tekrar etti. na uneta m una,, 

lafililler 6lmeaiııi biliyorlar, dejilmi? Ene.i ıabab Wiatreı .._,_..... 
- Ek.aeriya, ur. ea fWcleW.he1canın hl•ıet.ıı oJM 
Smfth altle a&Ddvlç eBacfe olda- ve tablt oldutu garip ı.da..,ı MI 

tu halde merdivenlertlen inerken türli 11M ffemedi. Ma•aflb .._., 
ilendi keadine: lo Japtifı, 4nüade ""faa ... •~ 

- Dört, yedi, oa iki... k'alan kem• bir •izle ... O ..... 
dfye ı6ylenlyordu. b L-d ..ı..le 
Ellnde kul'fUD kalem, bir tabaJ.a ve er - iae)'i biltüa tefurG•••T 

ka.ıır..t üzerine abaamıf oldu.ıı.u hal- habrlayıfıDıa neüceai epeyce ..... t 
•• • bir _feydi , 

de, aaatlerce çalıtb, rakkaınlann Evveli Wfnter1 kapıyı vurdu.Is• 
yerine harfler koyarak o flç rakk. tan aonra odHıu ıtrcllfl ,. ...... 
amdan bir mana çıkarmata utraı- Smlth, ayıw ff bl ıBril•••tle ltef'll• 
b, lr&ğıdın üz.erine aütun aütun ra- ber bakakati halde uy11ıa111wd11. H• 
kamlar döktü; hiç bir fey bula- ta yan afak 1'Öaierl11in ar ..... daa u
madı. ıatın arkaaı dönük oldtatuau •• 
le ~i~a'f et eınedl, her zamanki li- aynadan d• 1atatı aeyredeeoek •a-
~y ." i e •oyundu, yattı... Fakat ayette butuaınadıfıaı 11Jru11ce, ,111• 
ıord~Q bfr rOyHın yan yerinfie Jerial bGıilütGa •ttnıttı. 
acı bır çıj'Jık duyarak yatatınd•n ~1 
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KİREMİT FABRiKASI - Kut~ 
ya inpat malzemesi şirketi tarafıı 
dan büyük bir kiremit fabrikası )f: 

pılnııştır. Bu fabrikada Marsilyad r 
gelenler ayannda kiremit in§tı edil 
mektedir. 

Fabrikaya Anupadarı erı yen 
makineler ve cİ\ arındı 'kurutma fı 
rınları en aari tertibatla te&iı edil· 

•• 
eleııdi · e • 

çın e hey aem 

Merak etme. mektu ta kavuğum n 
resmi var. Benim yerime o okur. Ha 
be ,., ha kavuk, ikimizde bir derneğiz. 

-23 -

' mi§tir. 
Fabrikada yıpılaa hiremitler bil 

hassıı Ankaradaki inpetta kullunll· 
fz ir, 5 [ Hueuli] - iskan um

İ lllt!dOrü Hacı Mehmet bey ile 
ık&n mGdOrü Ahmet Münir bey 
T~re •• Torbalıdan avdet etmişler
dır. 

1'rh kaJAıında mübabillere te
vıl edilen Mahmutlar çiftliği arazi
ılnla bir lıı•mı yerli ahaliye tevzi 
ohınacaktar. 

Bunun için Vali Kaz.ım Pş.da be
rahr oldufı.ı halde tetkikat yapıl
hUf n IUım geldiği tekilde mua
mele yapılmak üzere not alınmıştır. 

Kacı Mehmet Bey pnzar günü 
Gülcemal vapurile fstanbula gide
cek, oradan da Ankaraya hareket 
eyleyecektir. 

Ayıp şey 
IUblr 5 [ Huıust J - Otomatik 

telefon firhtinin fehrin muhtelif 
yerlerinde }aptırmış olduğu un1uma 
mahsus muhabere l~öşklerinin her 
v~klt boz~lduğu ve işlemediği ö-
rulmektedır. g 

Bunun ıebebl; otomatik telefon
lara be er kuruş yerine ecnebi baıı 
maddel r atılmasıdır. 

Dün Polis müdürlüğ"üne bu mad
delerden ikili getirilmiştir. nikel 
20 ~aralığa kurşun yapıştmlmnk 
s~retile telefon içine atıldığı, birde 
duğme bırakıldığı görülmüştür. 

Teldonlarla oynayan bazı kim
seler, bilha11n çocuklar da telefon
lan bozmaktadır. Poliı otomatik 
tellefonları muhafaza için tedbirler 
• acııktır. 

---Mardin 4-Yirmi gün evvel, bir 
takım avcneaile beraber hudutlanmız 
civarmda, ve D.iyarbekir Eliiziz mı
takasında şakav&t ve mel'anet yap
an meşhur haydut Zadonun h.kibir. e 
çıkan kahraman mfifreıelermiı, t•· 
ki ve avnelerile Drahim civarında 
milsademe etmiş, beraberinde karı
sı da bulunan Zado ve avenesi kanıl .. 
len tenkil ve imha olunmuştur. 

Bu şeririn evvelce muhtelif c". 
" 1 • u 

rum crı tecile tabi tutulmuşken cu-
mhuri) etin hakkında gö&terditi re' -
f ct ve . .ş~fkati istihfaf eden hain, 
hlyanetinı akabinde lavık olduğu 
cezaya çnrpılmıştır. 

Hava İ§lerinde 
v.arşova, 4 [A.A] - İkinci oey

nelmılel hava i leri hukuku huıuai
ye konferansı 41 memleket mıırah
haslarının iştirakile bu g"n l .. açı nuı-

tır. Konferans ha\'n postııfarının ko-
1114~entolarana ve postayı rötüren
Ierın ınes'ullyetlerine a·ıt . 

nızamna-

meJerin tevhidi He bu bapb. kat'i 
mukavelenin m"tnini tesbit edecek
tir. 

Costes bulundu 
0zaka, S (A.A J - Harbin den 

bildirildiğine n11z.aran, Fransız layya
recileriAden Costcs ile Bellonte Ts
itsihar civatmda kain Kowchinza 
k<Syilne dün öilcden sonra inmiı
lerdir. 

İzmirde danı Tabuttaki ada1n 
fzmir, S [Huı;uıi) - Dank hnı- Veraay, 5 ( A. A] - Toprağa 

talığı son günlerde faz?al şmağa gömülü bir tllbut iç.inde ölü bu!unan 
başlamıştır. Bazı mahallerde hu- :sahte marki de Champoaubert in 
tıı.lar:fanlar çoktur. -·· _h_akiki ismi Clement Paskaldır. Ev-

u:u..__ m..1,- mahaD srtıde verce muhtelif dolandıncılık vak'a

~astalar çoğalmıştır. Sıhhat ve fç.- larmd n dolayı mahkQm olan bu 
tınıai Muavenet müdürlüğü hnsta adamın üzerinde yalnız bir ıömlek, 
dlanları mQ;ahede altınaa tutmakta- yanında bir miktar çikolata vard1. 

ıı. Tabuta hava vermeğe mnhıuı bir 

Yağmurun zararları ı 
lzmir S ( Hususi ) 

t Son yağmurlardan dolayı mü-
ezarrır olan bağcıların zararlan 
t~ıpit edildikten onra bu gibile
tıd~ borçları ziraat bankasınca tecil 
c ılccektir. 

lı Bankanın şehrimiz şubesi bu. 
t~ık~ıa icap eden t'mri merkezden 

etmişti. 

Üç so:rguncu, 
:Mania , 5 [ H • 

jnndatllfa ı..euıı l - Akhisar 
ııı evv iki gQ 1 ran,e tasavvrlıt n me fi.netka-

rını yapmak (l b 
lunan üç ıuserlyi Y '- 1 zre u-
B M a111:a adı. Sad k 

urunsuz .uetnfa ve S 1 
1 

' 
• . d 1 b a l Ahmet 
ıımın e o an u üç yobaz Akh· 
Beyoba köyünde köy yollnn ıkaarın 

na esip 
Yolcuları ıoyuuığ hazırlanm 1 
f 

lf ar 
akat zabıtanın kendilerini adı ' 

•dırıı takip ettiğini bilmey n bu sc~ 
•eriler silahlarını yola koyduhları 
esnada ynka!anmışlardır. 

Kredi koopratifleri 
Manisa S (Huııusi) 

Kredi Koopretifleri kışdan ev• 
\tel vilayetimiz köylerinde açılacak 
ve nizamnamede altı maddelik şe-
taft' h • l 
l dı. aıı o nlar aıa olabilecek-
cr ır. 

Karpuz bolluğu 
Manisa, 5 [Hu u .. i] _ Bu M • sene 

anıııada çok mebzul ka k f rpuz ve 
avun var. çinde lankaJ 6S k 

... l b' ar-.-uz a an ır araba 2 liradır. 

lliikumetiı~ taziyesi 
tn ~n~ara, S [Telefon) - Hüku. 
etımız Almnn hariciye nazırı Şt • 
~ ' e rınınn ın v":kuu \ efata do)ayısile 
Almnn Bnşvek&letine beyanı tazi
yet edeccktı.: 

Balıri te z ·1ıat 
~ Paris, 4 ( A.A) - İngiltere hu

~u?1ctinin ynkınd Frans hükCıme
tinı bahri tahdidi tesl hat konferan. 
~nınn iştirake davet tm sine inti. 
tar edilmektedir. Bu konferano 
~~·K , 
1 

cı ..ınun ynrısınd n sonra ar.ı. 
<.c:ıktır, " 

ilet raptedilmiştir. 

Son günlerde gazetelere gönde
rilen bazı mektublarda mı.h· 
kemelerin kafi surette cezalandır
madıklan şerirlerin i1ep!ini 18.yik 
oldukları cezalara ırarpbrmak mak-
1adiylc gizli bir cemiyet teşekkül 
ettiği ve tecziye edilecek ilk şah-

sın Ghampauvert olacağı bildiri
yordu. Gazeteler, Ciemant Pascal ın 
yazmak istediği hatıralanna ücret
ıiz bir ilan yapmı9 olmak için ken
dini diri diri gömmek suretiyle ter
tibat almak iııtediğini, fakat evvel
den tahmin edemediği bir hal veya 
anzanın öHimüne ıebep olduiunu 
ıannetmektedir. 

Gene komitacı 
bombası patladı 

t ~elı:r.at, 4 ( A.A ) - Çaribrot 
an b.!dırıldiğin ·· · le b• e gore, pırottan ge-

n ır tren Ç 'b . iki k'l arı rot ıstn yonunun 
ı ometre ilerisinde bir bombaya 

.çnrpmıştır. Bonıba infilak . 
ısede clıcmmiyet.,' 1 dmış 
T .. ız lasar ya t 

ren, yoluna devıı . . pmış ır. 
tahkikat bn'l m etmıştır. Derhal 

ama, ve suik 
izleri Bulgar hudud . astcıların 

u cıvaranda k 
bolmuştur. Tahkikat ay. 

.. "l eanatiında top 
rağa gomu en diğer bir b b • 
infilfık ederek iki 

0
.m ndaha 

yaralanmıştır. Jandarma 

Ta1ıliye devanı 

edivor 
<J 

Visbı:den, S ( A.A ) - lngiJiı "Ü

varl k\.lvvetlerintn lusmı hüIUsi lngil-

tereye avdet etmek Qzre Visbadeaı 
şehrinden hareket etmiştir. 

Yeni bir tayyare 
Londra, 4 (A.A] - Bir fnglliz 

mühendis tasfiye edilmiş petrol ye-
rine ham t 1 k b• k pe ro ya an ır tııyyare. 
ma ineni icat etmiştir. Bunun fay
daları ewelli i...+ıal tehiik i i fk ı.'" es n n me• 

ud;yetinden, saniyen ma!ıruketın 
ueuı uğundıın, ilçüncü•ü dt iıttihlak 
aldılığınrlan lb rett' U , • ır. muL,ru Lıa. 
V'"-f~ n, arcU bu yeni makineyi 
tecrube e ırccektir, 

B~I:n, 3 [A.AJ- M. Streıeaıann 
U\ v~fatı do!nyıtı'Ic lti!bine bir ma
teıı1 ic;tlmaı alcdetmi'i ve başvekil, 
ft<.zır ark. daflar.na taziyede bulun
~Uft r. Di er taraftım Reict r da 
bır metenı içti nı akdetmittir. BU
tUn 1nlon ıiyah tüllerle örtUlmll~· 
tür. 

Çocuk iken haşarı, ynru:ıı:.J: ol
an ve abık sabık Eöylene.n Nasret
tin, gençliğinde qnkacı olmuştu. 

emalettin Ş6k.rü 

ene bunun ~bi hatta son za
m anlarda nıri nüktedanlara atfedi
len ve Avrupa mecmualanndııki 
latif lcr, l·arikrıtörler arasında gö

rülen çorba fıkrası da yene Hoca 
merhumun Konyndakl hayatına ait· 
tir. 

maktadır. Kiremitlerin melaneti hak 
kında nafia veUletince resmi bi. 
rapor verilmi~tir. 

Bu rapord .. Kütahya kiremitleri! 
Marsilya kiremitleri arasında bir for 
olmadığı beyan ediliyor. 

M. Stresernann ın nndalyeslnde 
aiyuh tüllerle bağlc.nmıt büyük bir 
kırıunlem d hi bulunuym·du. Reiı 
vekili bir nutuk irat ederek müte-

Öyle hallori vardı ki aptJhk gi
bi ıöriinürdü. Fakat arkac:iaşfan ve 
hBlk, N srettinin ıeki"'•nı, har.ır c • 
vaplıtını bildilderind en bu halleri 
nptalhk değil alay, herkesi gü!dür
ınek için mabsuı yapılmış hareket
ler nazarı ile bakarlardı. 

Hocanın hikaye ve alaylanndan 
bir çoğu onun işte bu Konyada ta
hsilde bulunduğu devreye müıııadiftir. 

- Karde9in koç ynıında? 
sualine verdi~i meşhur ce\'abı da 

gene itte bu ıınralard ve Konyada 

Hoca çarşıda bir aşcı dükkanı· 
na gidiyor. 

- Bana sıcak bir çorba getirin, 
diyor. Aşcı çorbayı daha uzak· 

tan getirirken Nasrettin sesleniyor: 
- Arkadaş ! Ben ıann çorba 

sıcak olsun dedim, sen bıma soğuk 
getiriyorsun. 

Kütahy kiremitleri Marsilya k 
rcmitlcrinden ytizdc 30 derecesinı 
ucuzdurve şehrimizde de rağbet go 
miye başlamıştır. 

* 1ZM1RDE MUALLİMLERİ 
MAAŞLARI - Marif vekaletinin i 
arı Uzerine muallimler kanunu kı~ 
zamlarına nit maaş zamlarını alm 

makta ve e ki zamlarını alabilmektı 
dirlcr. Zamma istihkak kesbedenliri 
isimleri maarif vckCıletisıe g6nde.ıi ı 
miştir. Tasdik edilUp iade!' i mllte8 
kip zamlarını ds clac klıırdır. Vekii· 

v~ff nnm Alm oyaya yılpbğı iyilik
lc.ri birer birer saymı' ve Alman 
milletine tru:iyede bulunmuştur • 

Mcb'usl r bu nutku ayekta dinle
mişler ve mater.ı alG.meti olarak 
celseyi tetH etml~Ierdlr. 

Londra, 4 [A.A] - M. Mac Do
nald raldp olduğu gemiden Alma
nya bnş\ ekiline çektiA'i gayet mü
~ssir bir telgraft M. Stresemann ın 
ı.iyaı ile Avrapa ıulhunun en knvl 
iıtlnatgil.hlanndan birinin kaybetti
ğini söylemişti". 

Hariciy nrmn M. Henderson, 
Alma ya hükilmetine çektiği tazi
yet telg-rafıııda, Avrupa su~hunun 
t rsın ve bı.kviyesinde M. Strese
mr.m:ı ı birin~i derecede haiz ehe· 
miyet bir rol oynadıt:rını beyan et. 
oıi.,tir. Mali} e nuırı M. Snowden, 
Stresemnnr. m vefatından bahsede
rek ölümün yalnız Almanya için 
değil bütlin Avrupa için gayri kabil 
telafi bir zıyn olduğunu ve bazı 
gayet mühim mes~ilin halline ça
lıttığl bir sırada StresemanD ın rnu
avenetinden birdenbire mahrum ka-
11;11~s~ ~akiki bir felaket teşkil et
tığığ'ını söylemiştir. 

M • Stre~emann ın ölümünden 
pek ziyade m teP. sir o)an Lloyd 
~ orge, bu öJfünOn Avrupa ahaliıl
nın sulhperver kuımı için milthi 
b. 'b ' ır musı et oldul}'uau ve bllyük bir 
karıştırıcı olan müteveffanın Avru. 
pa ve cihan sulhuna biç bir vakıt 
unutulmıyacak hizmetler ifa etf ;y• l .. l . l5ın 
soy emıştir. 

Lord Cecil, eğer Almanya M. 
Stresemann ayarında ba•k bi h . . -r a r 
arıcıye nazın hubnağa muvaffak 

olur.sa kendisini bahtiyar addedc
ceğıni söylemiştir. 

. Londra, S [ A.A ] _ Berlinden 
Daıly Maile bildiriliyor. M. Strese
man ın cenaze merasimi Pazar gü
nü yapılacakbr. Müteveffanın ceıedi 
Cumartesi gilnO Rayibfitag binaaına 
naklolunac k ve bir aanduk~ üze
rinde 24 saat teşhir edilecektir. 
Devlet reiıi Hindenburg tabutu 
mezarlığa k:ıdar takip etmete ka
rar vermiştir. 

Paris, 4 [ A. A. J - BerJindeki 
Fransız ıefiri M. d~ Mnrgerie. M. 
Strcsemann ın cenaze merasiminde 
Fransa hükumetini temsil edecektir. 

Berlin , 4 (A.A] _ Başvekil 
Reisicümlıur mareşal Hindenburg ~ 
M. Stresemnnn ın ansızın vukubu
lan vefatından mütevellit vaziyet 
ve hususa dair hükumetiu ittihaz 
etml, olduğu kararlar hakkında 
izahat vermiştir. M. Von Curtius 
hariciye nazareti vekaletini if ~ 
edecektir, 

Alman matbuatı, M. Streıemann 
ın malik olddğu manevi itiban ka
bul ve tesliın etmektedir. Ve bu 
itibann Almanyanın hariçteki mad. 
di itibarının başlıca unsurlarandan 

.birini leşkll eylemekte olduğu husun-
da müttefiktir. / 

Gazeteler, Siyah çerçeveler için
nde intişar etmektedir. Bütün bay
rnklar matem alameti olmak iiıre 
yFarı çekilmektedir. "Maynco,, de de 
ranıızlar ba ki mı ı 

1 
yra arını yarıya indir· 

•tere r, 

Clıurchil şeref ine 
Şikago, s [A A] 

Chuzehill f' • - M. Wlnston 
şcrc ınc v ·ı b. . fett .. 1 d' crı en ır zıya· 

oy ~ ığt nut kt b 
ltillf akdin I u a ahri bir 

ilzum g8stermf 
demiıtir ki 11B6yJ bi 1 ' ve 
h ·1 • r UJ: aınıanıa 

rap gemı f rinı tartmak v t 1 ··ı k iL • 1 c op an o çme g ıoı gü üne; ve ga • tab'i 
b• l k ,,,. yn ı 
ır uıu e ~a\ ı ıurette nihayet ve-

r t-cktır. Dcnl! l<uv\ etleri ınes'eleıi 
ır:.Q •akere scıhasıınıı haricinde bra• 
kı1Ul fıdır. 

iken olmuştu. 
f eyzullııh efendi, eğer unutma

mış i11cniz habrlarsınız ki Na&retti
nin Kl1nyaya gef diğ'i uman medre
neye yazılm. k için ilk müıactıat 
ettiği bahn dostu idi. 

Hoca, ı a nazandan oonra, bayram 
giinü bu baba dostuna el öpmeğe 

iitti· 
Feyzullah ~fcucH: 
- Berhucinr ol .. Çok ya a oğlum. 
dedikten sonra. köydeki karde-

şini sordu. 
- Maş ilah, bir ıene içinde 

sen büyildün, ndam akıllı aerpildin, 
dedi, kim bilir küçük kardaşın seni 
görünce belki tanıyamaz bile. O 
senden kaç yaş küçüktür. 

Nasrettin: 
- Vallahi efendi amca, geçen 

ıene benden beş yaş küçüktü. Şi
Indi aradan bir sene keçtlğine gö
re dört sene farkımıı: var demektir. 
K5ye gittiğim zaman belki de bir 
yaşta oluruz. 

Medre&e tahsili gören bir gen
cin sene ve ain ne demek olduğu
nu bilmemesine inanmak buau bil· 
meyenden daha çok saflık olur. 

O, bu söz.il sırf alay olsun diye 
söylemiştir • Bunda hiç fÜpbe 
edilmemelidir. Mektup meı'elesi de 
böyledir. 

O zaman baıı 1arıklı olanlar, 
genç olsun, ihtiyar olsun, okumuş 
sayıhrIMdı. 

Bir vakitler olduğu gibi cahili de 
alimi de eline geçirdiği bez parça
ıını ank diye kafasına dolamıfb. 

H lk nerede sanklı görürse: 
- Bu okumuf adamdır, diye 

gider dert yanar, müikülü varsa 
akıl sorardı. 

Medrese talebeleri de 1ank ıar· 
dıkları için avam inçlnde onlar da 
oku.:nuşlar meyanında sayılıyordu. 

Hoca Nurettin, bir gOn ba
tında sarık çarşıda dolaşırken ihti
yar b~r kadıncağız onu gördü. 

- Aman oğlum, dedi, kuzum 
bana bir mektup yazıverirmisin. 

- Peki valde yazayım. Kime 
göndereceksin? 

- Bağdatta, sizden iyi olmasın 
bir hısım var, ona. 

Hocanı•ı, Bagdat kelimesini işi
dir işitmez yene muzipliği tuttu. 

- O .•• \ ld~ dedi, ben buradan 
ta Bogdada kadar mektup yaza
mam çok uzak. Beni de yarma. 

Kadın itiraz etti: 
- Ay okul tunun turasına otu. 

rup lki 11atırcık bir şey cızırdata
cakıın, sevaptır. Bunun yorA-unluf'a, 
arğınhta ne zaran var. 

- Naııl yok? Mektubu yazmak 
kolay. Fakat benim yazdığıma Bat
datta okuya bilmeleri için kendimin 
beraber gitmeldiğim llzım. Onun 
için okadar yolu gözilm kesmediğin
den yazamam dedin. 

Kadı bundan bir şey anlaya
madığı için hayretle Nurettiıili: y ... -
ıOoe baktı. 

Nasrettin onun haline acıdı: 
- Peki, gel yuayim dedi, Ye 

yazdı. 
Bı.t ıefer kadıncağız bir u evvel 

ıöylenen ıözün hali tesiri albnda 
- Şirudl bu mektubu Bağdatta 

kim okuyacak deyince Nasrettin 
rayet tabii: 

- Merak etme dedi, mektu· 
bun içine ben kavupmum resmini 
1aptım. Oraya ıidince kavua-u
mokur, her kea dinler • 

Hocanın bu hikayesi daha bir 
çok klmı:"lere de laaat edilirie de 
hocanın "~vlenılş QJduğun.. dair 
eski ki "• .a. da lıayıt vardır. 

Buna hayret eden aıcı: 
- Sıcak olmadığmı nereden bi

liyorsu~ 
diyince Nasrettin: 
- Bunu bilm.::yeck ne var! 

Baksana becı pnrmağın çorba kase
sinin içnde. Eğer sıcak olsa idi 
parmağın yana , • orbayn sokamaz
dın· 

letten bu gUı \erde cevap bekleniyor. 
Mafaıhi teşrinısanı maaşlarınıo zam· 
larla birlikte veıilmesi mııhnkkek 
oddeliyor. 

@BİR HIRSIZ KUMPANYASI
lzmirde bir kaç giln evvel 21bıta· 

tarafından yakalanan hırsız kumpan· 
yası efradından Hurşit, Hilmi, Vey. 

Bu llitlfe gel zaman, git z:aman 
bu gine kadar sürmüş ve fikri 
zarafeti, zeka eseri itibarile pek 
çok kimselere atfedilmıştir. işin 
esası dedikimiz gibi Hocaya aittir. 

Bütün sene edrese talebeleri 
bir taraftan derse çalışırken diğer 
taraftı:n Hocanın oyunları ile vakit 
geçirdiler. 

Hoca seneyi iple çeldyor ve: 
- Ah bir ramazan gelse... diye 

özleyip uruyordu. 

Çünkü bu sene ramazanında ar
tık cerre çıkabilecekti. 

Cer... o devirde medr~se tale
belerinin üzerinde çok tesir bırakan 
bir hadise idi. 

~oftalar, moUalar medrese de 
ötrendilderinin tatbikahnı bu "Cer,, 
eınaaında yapıyorlar, bütün ay in
tihap ettikleri köylerde namaz kıl-

dırarak, nız ederek bedavadRn ylyip 
içerler, ıonra da bayram edOp hey

belerini erzak, kemerlerini de para 
ile doldurarak avdet ederlerdi. 

Bu karlı iş Hocanın. adeta gö
zfinde tQtOyordu. Bunun içindir ki 
rcmazanın gelmesini dört gözle 
bekliyordu. 

Nihayet Şaban ayının yirmisi 

oldu. Mllbarek üç ayların son kan· 
dili de geçti ve her kea cer hazır-

lığına batladı. (Bitmedi) 

Mısırda kabine 
teşekkül etti 

fskenderiye, 4 [ A.A J - Yeni 
kabine şu suretle teşekkül etml tir: 

Başvekil ve dahiliye nazırı: AdU 
paşa Ye~en, Hariciye nazırı: Mithat 
paıa Y eken, AdlJye nazan: ff Oseyfn 
paşa Derviş, Münakalat nıızırı: Ap
turrahlm paşa Sabri, Maliye nazırı: 
Mustafa paoa Mahir, Hnrbiye nazan: 
Mehmet Eflatun pafa. 

K.ühlre, 5 [A.A] - Adli paşa 
Yeğen, kabineyi tef kil vazifesini 
kabul ettlğini k&rala bildirmek üze
re y zdığı mektupta y ni hilkOme· 
tin başlıca vazlf esinin meşrutiyet 
hayatını yeniden tesis etmek, me
mleketin metalibi hakkında doğru 
bir fikir hasıl edebilmek "için meb'
usnn intihabatmı hiç bir tahdide ta· 
bi tutmıyacak aerbeıt surtte yapt
ırmaktan ibaret olduğunu kaydey-
lemis tir. 

ru1ıan ordusun· 
daki tasfiye 

Atina, 4- Orduda kadro fazlaıı 
olarak te.blt edilen 500 zabit yerine 

1300 zabitin kendi nrzularile asker
likten ~ekilmek için istida vermeleri 
bir hadıse olmuştur. Muvafık gaze
teler ordunun zabitelz lcalacağ1Ddan 
endişeler izhar etmektelerken diğer 
taraftan muhalif matbuat, latifa is
tidası veren bu 1300 zabitten 500 
antivenizelist ubitin ordudan çıka
nlacafıını ve eıas n bütün me ' le· 
ordudan ntlvenlıefiat zabitlerin ih· 
rac.ı olduğunu y zmaktadırlar. 

\'C Remiz hokklarındn zabıtaca yapı. 
lan tnhkikat ikmal edilerek hırsızlar 

müddei umumiliğc tevdi olunruuslar
dır. Hırsızların dUrdü de cUrülerlni 
jtiraf etmi)er ve eşyayı nldıkdıkları 
yerleri birer birer birer anlatmı§· 
)ardır. 

• KA YSERİDE TİFO - İki Uç 
aydanberi Kayseri'de deram edeu 
kara humma hastalığı son günlerde 
fazlalaşmıştır. 

Kayeeri sıhhat ve içtimaı muave· 
net mtidUrlUğü bu tehlikeli hastalı~m 
önüne geçmek ıç.in §iddetli tedbirler 
ittihaz clmi . .Mecburi olarak bütUn 
memurine tifo aıısı yapılmı;tır. 

Bundan baeka tefrik edilen dôrt 
sıhhi)'e memuru da §ehir halkına afl 
yapmağa memur edilmiştir. 

-X· MERSiNDE BİR KATİL -
Mersin iayaıyonunda Bahçe mahalle-
sinden Yunusoğlu Sait ile Tarsuslu 
ateşçı Ali arasında kavğa çıkmış 
ve l\teçci Ali yağdanlıkla Yunus oğlu 

Saidin gözU Ustüsıe vurmuştur. Ssldin 
almı§ olduğu yara tehlikeli olduğun• 

dan derhal memleket hastanesine 
gönderilmiştir. Sait dört saat sonra 
nezfi dimağiden vefat etmiştir. Katil 

derdest edilerek hapisaneye aeTk 
olunmuştur. 

• EDlRNEDE BİR ŞERiR -
Edirnede bir çok cinaretlerin faili 
olan Amnvut Rüstem namındaki ıe
rir Susuz nahiyesi civarında jandar-
~a tarafından derdest edilmi§tir. 

yunan ınektep 
gemileri 

Atina, 4 - " Lfmnoı ,, "Kılkı~,, 
:ıırbl,fıırı ile mektep gemisi "Arlı, 
'' lzmir 11 torpidobotu ve iki gllll" 

bottan mGrekkep olarak bir mel 
tep flloııu teşkil edilmiştir. Bu filo 
nun komandııolığına süvari "Tea 
barlı ,, tayin edilmiıtlr. 

Deniz taJ·r areci.si 
yetiştiriyorlar 

Atica, 4 - Deniz tayyarecllerl 
yetiştirmek üzere (faler) ü11ü bah
rlsinde tesis edilen tayyare mekte
bi gelecek ayın tidasındaa itiba

ren faaliyete başhyacaktır. Bu uaek· 
tebe bahriyel harbiyaden deniz tay
yarecillğlne ne.ideden 15 aimafor 
devam edecektir. 

Yunanistanla ticaret 
Atlna, 5 - Yunanlstao medlıl 

nuzzerı soP lçtimaındn mat4!kabill· 
yet şartlle TQrkire Jle eo ı.fyade 
mazharı mfleaade millet eıatı dal· 
realnde muvakkaf: bb' tloeret fttl&h 
alıdiDe karar vermlffb. lılOdded ftç 
ay olacak ve keblli t mdlt elacal -
tır. 

Bu ınukavel~ mul&hatgt;ıarı • 
mııla YunDl'l harielyr. ı<ltHl arHı•• 
da mektup taa l suretile akdolu
oaCllkhr. 
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;~n 'lf~l~ıidıD'lee ~aoa~a~ 

Darülfünunun Ankaı~aya 
ııakli teeyyüt ediyor. 

~· Darülfünunun Anlaraya nakle- aUlmi çıkarmaktır ve bunların 111 

dilecetine dair olan haberler teey- davlmleri yilkıek muallim aıekle-
yilt etmektedir. binin leyli talebe1idir. . 

l..Jorenzo! Sahte ve yalarıcı buseler~ , Şar~ta filirr 
Hakimiyeti Milliye refikimiz bu Müderriıleri muayyen, taleb•~ 

huıusta ıu fıkrayı neşrediyor: leyli olan bir mlle11eıenln bu ~; 
"Avrupa hükumetlerinden hiç naya naklinde ne jfibi müşkOI 

birini tanıyamıyoruz ki devlet mer· varittir bilmiyoruz. lıı' 

il' Loıenzo 
Sinemadaki hı•_·:-ler hep eahtedir 

Beyaz perdede takdirle seyre 
ğimiz tilim )'lldızlannı idare edenler 

Bir aşk ve sevda filiminde genç ruhlar, işıklann kuytu köşeler<> 
buseler taati etmelerini candan özlerl"r ve bu t.. th aahn.,ye intizar ederler. 
Halbuki bize uzaktan o derece cazip görünen bü '3uıelerin hepsi de ıun'i 
ve sahtedir. O kadar sahtedir ki, hatta dudaklar bile temas etmez. Ma
ma:ib biz uzaktan ıinemacılığın bu inceliğini fark etmeyiz. 

ve onlara alınması İcab eden rolleri 
verenler "ınetteur en acene" denilen 
erkeklerdir. Şimdi bir )'Ildız olmak''> 
beraber Loreıızo ismindeki bir artist ı 
hem filimde oynıyor, hem de "met
teur en ıcC..e~ln güç yazifeaini gö
rüyor. 

••••••••••••••••••••••••••••• 
: Fub4a karşı mücadele • • • • : 
: Aari kadın terbiyeıinin tenkit ve : 
: terzili • • • • • • işte önümüzdeki : 
• çarıamba akşamından itibaren • 

i ELHAMRADA i 
: irae edilecek : 

i DtlŞMÜŞ KIZLAR : 
: [ Kızlanmızı gözetin ) : 
: filminin çok şayanı dikkat mevzuu : 
: Hamiş bu filim pek açık ol- : 

: ma11na ratnıen ırenç kezlarımızı : 
: tehdit eden tehlikelerden vikaye : 
: etmek için kendilerine gösterile- : 
: bilir ve hatta ıröşterilmelidir. : 
••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••• 
: ASRf SiNEMADA i 
: Bu gün tam uat 16 buçuk : 
: matinesinde : • • i Varyete! 
: 12 ki•ilik Rus Balaylakasi OR- : . ~ . 
: LOF filminin iaresi esnasında : 

: taganni edecektir. : • • ••••••••••••••••••••••••••••• 
ıc Tiyatr-o, sinema J I 
Ferahta : hanof varyetesi ve film ı 

( ~ik'.c,,ııylWJ«::lYl Daır ) 1 

Bir harabede serseriler 
Fatilote yeni yapılan Fevzi pata 

.,.ddeıinin ıol tarafındaki yangın 
yerleri bu caddeye pek çirkin bir 
manzara vermektedir. Bundan baş
ka bu yangın yerlerinin ve bilhassa 
~Emir buhari,, türbesinin civarından 
sonra kalan harab': duyarları gece
leri bir çok aerserılenn melcei ol
maktadır. Böyle bir kaç ıerseri ge
celeri bu duvar ve harebe arkala
rında saklanarak geç vakit evlerine 
giden kimselere tecavüz etmekte
dirler. 

Bunun için eralara ıoı~ yapıl
mazd::n evvel hiç olmana aıper va
zifesini gören duvar ve h~rabe!erin 
yıktırıiması, yangın yerlerı drasın
daki agzı açık kuyuların kapatıl
ın:ısı i(irı Şehrenıanetinir:ı ve .. b~.r~
nın in:ibatı için de Polıs mudurı· 
ye~iniu ıını:arı dikkatini celheberim. 

N. M. 

2 112 günde 16575 kişi seyretmiştir 
16575 i de filmi çok takdir etmiş ve candan alkışlamışlardır 

ELHl\fRA ve l\IELEK sinemaları 
Her seanı hincahinç dolmaktadır 
Türkiyemizde hiç bir filim ANKARA POSTASI ka

dar rağbet görmemiş ve zaten bu rağbete bunun kadar istihkak 
keabetmemişti.Filim çarşamba ırününe kadar gösterilecektir.Her kes 
acele ile görn:elidir. Bu gün matinelere saat 13te baslanacaktır. 

Aı;kara postası !I Teşrinievvel sali akşamında itibaren 
lzmirde Elhambra idaresinde Miili kü
tüphane sinemasında gösterilecektir. 

Ankara postası 11 Teşrinievvel cuma akşamından iti
baren Ankarada Kulup Sinemasında 

gösterilecektir. 
Yakında Eskişehirde Sizin Sinemada, 
Samsunda Zafer sinemasınaa, Adanada 
Türk Ocağında, Edirnecle Cümhuriyet 
Sinemasında, Bursada Şafak Sinema
gösterilecektir, 

Bulgaristanda zer'iyat 
Bulgar gazetelerinin neşriyatına 

göre Bulgaristanda tütün ekilen 
arazının miktarı üç yüz elli bin 
hektar tahmin edilmektedir. Bul
ırariıtanın 929 s'lnesi tütün rekol
tası yirmi beş milyon kilodur. Ka

nunu saniden temmuza kadar ha
rice tütün ihracatı da 13035 tona 
baliıl' olmuştur. 

40 çöp yeriı.J 
1 

Kibrit inhi•arı tarafından getir
tilen i:.i kı.:rutluk kibrit kutularının 
içinden 40 çöp kibrit çıkması icap 
ederken, ekseriyetle 36 çöp çikbgı 

görülmi.i' ve bazı bayiler tarafından 
şikayetler başlamıştır. 

Bozuk otomobiller - Bir haf· 

tadan heri yapılan eıkı tefti~at ne
ticesinde piyasada işliyen bozuk 

otomobiller teshit edilmiştir. Bil· 

hassa frt'nleri bozuk oian bu oto 

mobiller lazım gelen tamiratı yrı· 

ptırarak scyrüoefer merkezine mu· 
ay ene etlirinCt) e kadar işli)emi
yeceklerdir. 

IQo İran Hariciye nazırı- Frugi 
hanın bti günlerde geleceği geçenler• 

de yazılmıştı. İran ~efiri, henüz Av· 
rupada huluıımoktadır, Frugi ha· 
nın ayın onundan •onra şehrimize 
gelmesi bekleniyor. 

kezinde bir darülfünunu olmasın. Gazi muallim mektebine 
Aıya ve Amerikada da darülfünuna şekil verildikten sonra, artık, b•~ 
malik olan her memleket, bu betli bir bina karşısında • ac• ,il 
yükıek müesseseyi kurmak için ilk bunu en faydalı bir suretle istiJll ot 
önce merkezlerini düşünmüttür. için ne yapmalıyız ? " diye uı 
Bizim bunlardan aynlmamıza hiç uzun düşünmeğe de kalmıyacak~: 
bir sebep yoktur. Ne bina, ne ve· Aksi takdird<' iğreti bir teş• 
uit nok.sanı artık Aankara için kül bu müessesede her zaman lf'1' 
mevzuhbahı olmaz. Bu huıuıta hiç ri tabii kalmağa mahkumdur. 
bir imkan1ızlığı akla getirmiyoruz. Ankara da bir darülfünun ıııd' 

fıtaıyon civarında Gazi mual- hiti bulundurmağa ihtiyaç vara:; 
Yalnız tıp fakültesini ve hukU 

lim mektebi, muazzzam bir bina i'!'dilik yerinde bıraktıktan ıo0~ 
halinde yükseldi. Bu mektep önil· dıter darülfünun şubelerini Aok• 
müzdeki ıeneden itibaren ilk ve raya nakletmek, yahut yeniden ıl" 
orta muallim yetiştirecektir. latan• mak bir zerurettir. Kim ne derı' 
bulda da darülfünunun edebiyat desin, biz bu muazzam binada yı• 
ve fen fakülteleri vardır ki gaye· şınkir Ankara darülfünununun h•f' 
=l=e=ri=h=e=m=e=n=h=e=m=e=n=y=a=ln=ı=z=l=is=e=m-u=--,.-li=n=i=g=o='"r=iı~· y~ / 

Jngiltere ve Rusya l Kudüste artık 
arasında protokol rahat kalmadı 

Cessy Hora 
ponlar ,u son ıenelerde siı 

m;..ta azami ehemmiyet vermi,ler ... 

dir. Bu sebepten güneı memleke
tinde yeni yeni bir çok yıldızlar 

doğuyor. En ıon filimlerinde Ceasy 
Hora isminde genç bir Japon kızı 

Holivod'un bir çok artiıUerini ge
rlde bırakacak kudret ve kabiliyet 
göstermektedir. 

Yunan ticareti 
bahriyesi 

Atiııa, 4 - Yunan ticareti bah- 1 

riye filo.unun takviyesi için lazım j 
gelen tedbirleri tesbit memuriyetile j 
teşkil edilen komisyon mesaisini j 
ikmal etmiş ve dün basvekil vekili 
H. nazırı M. Mihalakopulo•un riya· 
•eti altında içtima ederek neticei 
mesaisini müzakere eylemittlr. 

verilen malUmata göre Yunan 
denizci milli kumpanyalarına dev
letin müzahereti esaaı kabul edil· 
mektedir. 

Cenupta muhafa:ıa 
Cenup hudutlarında Rüıumat 

muhafaza teşkilatı yeni bir tekilde 
tensik edilmiştir. 

Bunun için Mardinde yeniden 
bir müdürlük tesiı edilmiftir. 

Bundan başka buradaki teşkilat 
için yeni bir talimatname yapılmış· 
tır. 

Mm. Malama 
Madam Malama isminde bir ka

dının ne şekilde hudut harici edil
dıği hakkında mülkiye müfetttl 
Sabri B. tarafından yapılan tahkikat 
bitmiş ve evrakın fezlekesi tanzim 
olunmuştur. 

lngiliz lirası 
fngifü. lirası Borsada dün 1008,5 

kuruşta .. çılmış 1007,5 ta kapan• 
mııı.ır. 

Londra, 4 ( A.A ] - 3 Teşrini· 
evvelde M. Henderaon ile M. Dov
galeaki arasında imza edilmiş olan 
protokol bugün neşredilmiştir. Bu 
protokolda İngiltere ile Rusya ara
sında muallak bulunan mea'elelerin 
te1viyesine ait usulden bahsedil
mekte olup siyasi münasebatın te
mamen iadesinden ve elçilerin tea· 
tiıinden aonra hemen meriyet mev
kiine girecektir. 

Münakaşaya mevzu teşkil etmiş 

olan muallak mea'eleler şunlardır: 
1- İki hükumetin 1924 muahe

deleri karşısındaki hattı hareketleri. 
2- Bir ticaret muahedesi ve 

bundan mütevellit mes'eleler. 
3- HükQmet borçlan ile huıuıi 

borçlara müteallik mütalebat ve 
mukabil mutalebat ve mali me1'e· 
leler. 

4- Balı çılık me 'eleri. 
5- Mütekaddim muahede ve 

mukavelelerin tatbikı. 
Müzakerat neticesinde elde edi

lecek bütün itilaflar bir muahedeye 
dercedilecektir. Elçilerin teatisini 
müteakip hemen iki hükilmet biri· 
birleri aleyhine propaganda yap· 
mamağı mütekabilen teahhüt ede
ceklerdir. Protokol, önümüzdeki 
içtima devresinin bidayetinde par
lamentoya arzedilecek ve parla
mentonun tasdikinden ıonra · her 
hükGmet elçilerini tayin edecektir. 

Mac Donald 
[Birinci sayfadan mabat) 

lnıriliz baıvekili hakkında fevkali· 
de tezahüratta bulunmuslardır. Bi
rer salkım gibi pencerel~rden ıar
kan diğer bir kaç yüz bin seyirci 
konfetiler yağdırıyorlardı. O dere
cede ki bir kaç dakika içinde ara· 
balar ve sokaklar sanki birer kar 
tipisine uğramış 2ibi bembeyaz ke
silmiştir. 

Belediye reisi ile meclis azası 
M. MacDonald ı belediye dairesinin 
merdiveninde bekliyorl.\rdı. Pek har 
ve samımı :Hl :mlaşmadau aonra 
belediye daire&ıniıı meras•m salo• 
nuna g•dilmi~ ve derhal M.Mac Do
nald a Ncv York un fahri hem{•· 
riliğine inti~ap o!un~u.ğunu bild.~ren 
vuika tevdı cdılmıştır. Bu muna• 
ıebctle M. MacDonald ve belediye 
reisi tarafından k11a birer nutuk 
irat oluomu~tur. 

Washington, 5 [A.A) - ln&"ilte• 
re aefaretinde dün gaxetıecileri ne
ı:dine kabul ~den M. i\fac Donald, 
kendisine Amerikada gösterilen 
hüsnü kabulden ııck ziyade müte• 
hasais olduğunu logiliz milleti na• 
mına beyan etmişti.r M. l\!acr>onald 
Amerika ile dostane munasebatın 
devamı hususunda İngiltercnin be.. 
!ediği ümitlere tercüman olmuş bir 
ittifak akdini hiç bir suır.tle d7rpiş 
edilmediğini yalnız m.,•wt IU< te
fehhümleri ortadan kaldı;~cak bir 
uzlaşma huıulünü arzu ettıkinl kay
deylemiştir. 

Nev-York, 4 (A._A)- M. Mac 
Donald saat 16da ( lngiltcrc saati ) 
karaya çıkmıştır. Kendisine fevka· 
!ide bir resmi kabul yapı 1mı{hr. 
Halk, mumaileylıi uzun uzod•J• al. 
kı9lı.ınakta olduğu aıradı ı:rna:.ıda 
bulunan bütün zemiler düdi!l.luinl 
çalıyor ve hıwayı kalın veya kukin 
seslerile dol.iuruy urdu. M. Mac Do
nald, doğruca beiediye daire~ine 

iitmiş ve orada kcndiıine resmi bir 
kabul y~pılmıştır • 

Londra, 5 ( A.A ) - Kudüs1C1 

Daily Maile bildiriliyor. Fillstiıırl' 
milli bir yahudi yurdunun tesisi~ 
ait Balfour beyannamesinin hükfll 
cari ve baki oldukça mezkilr meı'" 
leketln sulh ve salah yüzünü g31' 
miyeceği kanaatinde bulunan ar•f 
hıristlyanlann arap müslümanfar~ 
hemfikir oldukları anlaşılmaktad~ 
Mezkür beyannamenin infazı Jüıır 

mı.: üzerinde her zamandan ziy•~ 
ısrar eden yahudilerin bu taann~J 
yüzünden aradaki gerğinliğin git:tİ~ 
çe artacağı tahmin olunmaktadır• 

Avrupa tahsili 
Ankara 2 - Bu sene AAruP' 

ya tahsile gönderilecek liıe meıu#' 
lan hakkında maarif vekiletiıı" 
yapılmakta olan tetkikat ı;,~ 
idarelerinden henüz bir kısnııo 

raporlan ırelmemeai dolayıiıle ~ 
mal edilememiştir. 

1 
Fizik, kimya, tarih, cotrafif 

ve tabii ilimlerle terbiyei bed' 
niye zümresinden Avrupaya gilP' 
derilecek talebe için müaabalı:a iı' 
tihanları yapılmıştır. 

Ayrıca maarif vekaleti tarılı" 
dan diğer vekaletler heubına il 
talebe gönderilme1i takarrür e~ 
olduğu için Nafia vekaleti heıab~ 
iki efendi ıulama ve kurutma, 

efendi de yol ve köprü mühenıll' 
!iği için ırönderilecektir. 

Harita daireıi de fenni mesİ' 
için Avrupaya üç efendi aöıı~ 
recektir. Zonguldak maden _,;rk ıl' 
heubına da bir efendiye Avrup• 
maden mülıendisliti tahıl! e#, 
\ecektir. Bunlar ara11nd• beO 
müsabaka lmtihanlan yapılmaııııtıf 

İskan işleri 
İskan işlerinin turil içln ,.,nl~ 

bazı kaurlor verilmiştir. Tel;;, 
komisyonlC\ıında yeni ma.•a)ar 
kil edilecektir. r•' 

Bu ma .. lar için yeni menı"~r· 
tayinine vekalet mü1&ado ct,..ıt 1 ı 

Takdiri kıyoıet, mab•ll1•• ~1~1• 
izamı ıuıelile yapıtm.kb idi. /3• r•· 
ma mübadillerin Yunani•lancl• 11 ,l• 

ettikleri emlakin ve ya bura.I• tff' 
mak htedllclerl emlikln kıyııı• 

11
• 

rint tahminde, bu cmlikiıı 976 I•~ 
oeslndeki varidatı ıayrloafi<• .~ 
nazarı dikkate alınma.. ve 1ıııo 
esu addi karıırglr olmu~tur. 

}'eni baş papo$ 
11
,w 

Şebrimi&deki umum nıetroP0 cJill 
ıııe 

rden milr•ı.ı.~p Sensi11ot ... o ., •.. 
bugün toplano:oic .reni ba' P";ı.ılf• 
intihap gür.ünO leıbit eder ~o~ 
1 •• .. .. " ıtr.1i • 
ntınap gununvn pı.v. 

olacaaı te:uio edıltr•~.ıedl•· ıd•' 
.. ' ;..y•,., 

Geren guı>loO ııu•n•tn11 ' • Jııl 
'J • • ır• 

tımız ıribi Rumlarro mu"'" 1110: 
·ı •" ·J•' ıl'ünlüğü ve hh•ill ltlbarı t pol• 

nasip addedilen Terk"• nıe~~" 
nlni intihabı muh•l.lcak ırlb 

J<'ual B. 111· 
t ol•" f Avrupada bulunrook " 1 lı' · · Fu• mayel Etfal cemiyeti reı~ı 

yar>n şehuaıltr. ıelec•kllr· 
I l 
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Ga.la.:ta.sa. aylı 
a:tl~tler gidiyor 
Galatasaraylı atletlerin Ankara- J karı yaştaki yerli ve Arap at ve 

dn bu cuma günü yapacakları kısraklarına mahsustu. Yedi hay
atletik temaslardan dün bahset· van iştirak etti. Bu yedi hayvan, 
nıiştik. Galatasaraylıların Ankara çıkış yerine geldiler. Bu yarış mun· 
sey_nhati, karşılaşacakları rakip· lazam olmadı. Hakem koşunun 
lerm kıymeti itibarile, üzerinde tatilini emreıti. Sait Halim beyin 
tevakkufa değer bir mevzu teQldl (Rüçhan ) ı, Feyzullah efendı·nı·n 
etti11· · · ~ 

. c 1 ıçın bu bahse yene avdet (Yavuz) u Lu işareti görmediğin· 
ed1roruz. Galatasaraylı atletlerin den koşuya devamet tiler. Koşu 
1
hu cuma yapacakları müsabaka· tekrar edildi. Suphi paşanın Al 
ar Ankaralılarla icra edilen ilk Ceylanı birinci, Mehmet ağanın 
temas değildir. iki şehir gençli~ hayvanı ikinci geldi. 
bundan dab . k• n 
biribirini yaka dene! ı te~~slarla . Gelecek hafta üç yaşındaki yer-
B . . ın an ve çok ı)·ı tanır. lı A d h k b v.e rap Ye a a yu arı yaştaki 

u ıtı arla •arı • kırmızı atletlerin halısüddem Ingiliz kısrakJarının 
:ı~ka!1:°~a;~a~en .müesses bir dost- heyecanlı koşuları yapılacaktır. 
l . ,... •nııyetı takviye edecek· Müteakip haftada yine be11 ko· 
ır. uılataf'a A k '11 
. . · rayın n ara seyahati şu yapılacaktır. 
'e > apılacak ·· b 
hir gen r~· musa akalar iki şe· Atletizm nıüsabakaları 
kuvvetleçndı~ı arasındaki rabıtayı 

ırecek b·r 1 1_ 
tan ba k k ı vasıta o maıı.· 
ıi karı::ı~aat uvv~tli iki atletik eki

~ ş ıran hır ·· 1 k 
itibarile de h . . musa )8 a olmak 

G aızı ehemmiyettir. 
alatasaraylılar Ista b l b. 

Mıntıka Atletizm Heyetinden; 
6-x-929 Pazar günü Taksim stad
yumunda icrası mukarrer Atletizm 
müsabakaları kadiköy ittihad spor 
sahasında yapılaeaktır. 

çok kı 1" n u un ır 
k b'ymet 1 atletlerinden mürek· Yarışların sıra ve saatları a•a· 

ep ır takım · d " g"b· A k 8 malık oldukları ğı a yazılıdır. 
dı ı, n arahlar da kıymetçe on· Saat 
an aşağı kalmıyan bir manzara 

ve bilhasc:a hükumetimit. gibi de· 

A·vugtur.ya' da neler oluvor? mokrat bir hükumette boyle bir 
.! halk hareketi istigrap ve ihmal 

1 Teşrinievvel edi!memelidir. Heimvehı alcy· 

Viyana [Hususi muhabirimizden) battan tecridini istemesi lazım gel· hine bir çok :.eyler söyieniyor. Her 
Avustuya29Eylulda çok buhran· diğini yazdı. Hiç şüphe yoktur ki şeyden e\'vcl onların Habsburg 

lı bir gün gecirdi. Bilhassa ecnebi muharrir dahili teslihat sözü ile hanedanmım geri getirmek iste· 
gazeteleri, bu günün çok. ciddi ha· ı yalnız burjuvazi fırkalarına ait olan dikleri iddia ediliyor. Halbuki ha· 
diselere sahne çlacağını, biç değil- Heimvehr'i mort etmişti. Buna kar- ki kat hiçde bcıyle değildiız-. Avus· 
se bir ihtilal başhyacağını, çünki 1 şi ise Avusturya namına Uta Press turya'da ekseriyet cümlıuriyet ta· 
hem Heimvehr ( Haymver ) in- Service vasıtasile şu cevap ve iza- raftarı olup, Habsburg hanedanına j 

taraftar olanların adedi · bilhac;c:a 1 
milliyetperver burjuvazı sınıfına bat verilmiştir: hanedan mensühlarınırı dahil ve 
mensup askeri bir teı::kilat-, hem Ne İngiltere nede Fransa, Avus· 

:5' hariçteki uygunsuz harc!ketlerin· 
de Republikanischer Schutzbund , turyanın dahili i§lerine müdahale den sonra . bir kaç bine innıi~tir. 
un ( Republikamişer şutzbund ) - etmiyeceklerdir. Çünki dünyanın Avusturyadaki kral taraftarı cı>mi
sol cenaha, yani şosyaldemokrat. biç bir tarafında, bir halk hareke· yetler ise pek küçülnıü~ler, lıiılün 
lara ait huna benzer askeri bir or· tinin emir ve tazyik ile susturula- siyasi mevkilerini kaybeLmişlerdir. 
ganizasyon ayni günde resmi geçit bildiği görülmediğinden, böyle bir Bunlnr arasında gençlerin bulun· 
yapacaklarmı yazm1şlardı . Bütün müdahalenin zaten muvaffak ol· mayışı da dikk.ate ~ayandır. Hei· 
fena haberler ve neşriyata rağmen masına ihtimal yoktur. mvehr harekatının ise bu krcliyet 
bugün büyük bir sükunetle geçti Avusturya Heimvehı hareka· taraftarı ehemmiyetsiz cemiıetler 
ve Viyana polis müdirinin başvekil tının ise bir hallı.: hareketi olduğu· ile hiç bir alakası yoktur. Avus· 
olarak hükumeti ele alıp, harbiye na artık kimse şüphe etmiyor. turya Heimvehr'ini İtalyan yeay 
nazırını başvekalet vekilliğine ge: Dört haftada kendisine 150000 Macar faşistleri ile mütiefik zan
tirmesi efkarı umumiyeyi tamamile kişi iltihak eden, 15 Temmuz 1927 nedenlerde bu hakiki milli Avus
teskin etti. de on, yirmi bin kişiden ibaretken turya hareketinin esa~ ve gayele

rini bilmiyenlerdir. Hakikat şu
Bu esnada mühim bir hadise bugün 400000 kişiye balığ olan dur ki Avusturya halk hareketi-

daba oldu • Fransız sosvalistleri , bir teşkilat karşısında, gözlerimizi 
J ninther hangi bir ecn("bi grupile 

rehberi, Leon Blum, Pariste mün- kapayarak, onun bir halk hareketi iştiraki mesai ettiği kat'iyen me\·· 
te~ir .. Dopulaire " gazetasinde bir olduğunu inkar etmek imkanı kal· zuu bahis olamaz. 

makale neşrederek, İngiltere ve mamıştır. Bunun içindirki yeni Hükumetin: Heimvehr, hakkm-
Fransanın sulh muahedeleri muci- başvekil Sehaber'in pek haklı ola-
bince A vusturyanın dahili tesli • rak dediği gibi, bunlara karşı kör· 

Boırsa 
5Teşrinievvel 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 

Açıldı Ka :»a. Aç. 1C 

daki düşüncelerini ve onlara kar-
şı aldı~ı vaziyeti başvekil dehaber 
(Şober) pek kat'i bir surette şöyle 
izah etmiştir: 

,_., 
-- -·===== :s:rı 

•e••••aee~ea•e•••eee~• ~ • 
; Dih·çe Or)·ant Ban ! 
: I .ırihi te'ıiii 1322 : 
• • : lrf e1'kezi idnre BP.rl:n : 
i T~h.fon Beyoğlu 247,248·924. i 
•. Q85 ve lstımhui 2W,284l~ l 

• • ! Banka muan1elatı i 
• k 1 . • : ve asa a:r ıcarı • • • •••••••••••• ,ti •••••••••••••• 
latı e,asiye kanununun refornrn 
olduğu :nsli'ınıdur. Şcholıer fırka 
ciynselçi::ıi değildir. Onun programı. 
A vustuayap siyaseten ihya etmek 
ve hakiki bir demokrasi .kurarak 
her şekildeki terroLi oatadın kal· 
dırmaktır.Teşldlatı esasiye reformu 
ise bunun esasını teşkil etmektedir. 
Bu ~crait tahtında, kendi meden· 
diyetlerini ispat ve acil bir faaliyet 
ile teşkilatı esasiye reformunu ya· 
parak, ·yalnız Avusturyade değil . 
bütün dünyada baş gösteren· par· 
lamentorizm yorgunluğuna karşı 
gelmek halk vekillerinin en mühim 
vazifesidir. 

Ha~ikatte bugün Avusturya da 
vaziyet şoyledir . Schober'in baş· 
vekil olduğu gündenberi bütön ger· 
ginlikler gevşemiş , siyasi buhran· 
lardan e er kalmamıştır. Avusturya 

arzetmekt d. 16 100 Metro seçme 
1 : b e ır. Galatasaray atlet· 16,15 Yüksek atlama ' N k 
erı u cuma günü karşılarında final u ·ut 

~~s=t===---~== --t 
Ttıhvilut 1 

Bu halk harekatının arzuları, 

haklı kldukları müddetçe, tama
mile kanun ve intizam dairesinde 
hiç bir kuvvet ve cebir istimal 
etmeden yerine getirecektir de· 
miştir. 

da burjuvazi, köylü ue halkm hatta 
amelenin büyük bir ekseriyeti , 
Schober'in ı.ahsında intizam ve ka· 
nunun temesı:ıül ettiğine kar§ıdır . 
Böyle olmakla beraber herkes Scho
ber'in bugün ne mühim me 'eleler 
karı.ısında bulunduğunu takdir et· 
mekte ve hasta Avusturya siya et 
hayatının tamamile şifayap olabi· 
Iinceye ksıdar, onun daha pek çok 
ciddi ve mühim dakikalar geçire
ceğini pekali bilmektedir. 

yalnı_z rakip bir kulüp değil, kıy- 16,20 400 Metre " 1 Ingiliz lirası 
metlı rakiplerini mağlup edebil- 16,33 0000 • • ı Amerika dolar 

mı•k için bir araya gel mis Ankara ] 7 4 X 300 20 Yanan drabml 
k ~ " n l Alman raylsı mark 

mınta Hl atletlerini bulacaklardır. 1 AY11etarya 1ıthı1 
Ankaranın atletizm sahasında iler- ( R"'\\ave.n.Den- J 20 Ley Ramann 
d b' k lbU U. a 20 Ltta Bul~ 

1007 sc 1007 5~ ~ ~{ 1 Terdp (.\.B.S) 
206 so 
53 75 
49 50 
29 50 
24 so 
29 50 
aı '7S 

I06 
53 
49 

7., "d • 
15 e_ g- 2 " (O.E) 

sc F'c s " (f.J) 
29 50 

5tl 
5(J 

ı 
~ 
1 
1 

1 e ır mınta -a olduğu düşünülür ı ı FeJemek nıoriıı 
"Ve bu ekip içinde çok kır.me li 322-323 do~mlulara 20 Pranm fraa1u 

l an •rıA movcudfyeti nazarı . ~·1.•ç A'.li P•ı• askerlik •ubeıı· .. 20 
h.Jyaa 1._. d 'kk l " 20 kvr- Çek (aluvak 1 ata a ınırsa Galatasarayın ora· rıyasetınden: 1- Şubede kaytlı bilu· ı Çıruaetl• •IMyet 

163 
216 
122 75 

24 
29 
81 

163 
Jl6 
122 

Calata tabtelara U. Y. 
lataubul tramvay Ş, 

75 Ribt Dok. Aut. 
fiıküdat' K.adıköz !o 
ı....ı .. .ı--ı- Sa 

'75 'El'etlJ Madtı8 
~1 ı 

da ne çetin bir mücadele yapmak mum 322·323 doğuwlu rn bunlarla ı Zlott Ldılataa. 
zaruretinde ~alacd_ ı tahmin edı' le· muamele goreo yeni askerlerden 20 Dinar Yoıueınya 

22 25 22 Hisse ıenedatı 
~5 

73 • 13 = İt beuka11 

1 
1 
1 

bilı'r. .. yabancılıır birinci Tejrİn ayının ıo. 2u Belçlka fraulu 
c U •· y rı h l Peaata bpaaya " k u g nu.. er ı er irioci Teşrin ayı· . 20 ll'ffp-e fr1nkı ::~ -~: :~ ~~ l MG)ga itlbar. Mill 

Oımaah Bk. 

1 

1 
! 

t'i.n ara at yarışları nın 15 cı gününden itibaren ıevk 1, 1 Medcllye 

Y edileceklerdir. 
arış ve Islah encümeni tara- j 

• ... 
Mim İk tısat Rk· 
Tlcaı·et u ..... ~ 
E•oaf Dk. 

1 
1 

~ından tertip edilen sonbahar ko- 2- 322·32!i doğumlu yeni asker· 
lerden yabancılar birinci Teşrin ayı· 1 

şularının birincisi cuma günü An- n~n_ ~O cu . gününe kadar yerliler 
kara~a. yapıldı. Hu koşuyu seyret· bırıncı Teşrın ayının 15 ci gtintine 
mek ıçın oldukça kesif bir kalabalık kadar bedeli nakti verecekler vaktı 
tOopl~~mıştı • Kalabalık arasında zamaniyle bedellerini vermeleri için 
a?ıhye ve milli müdafaa vekil· şubeye müracaatları. 

·erı vardı. 3- SevkediJecek olanlarda hazır· 
\'ı''I lıklarına girerek gilnünde .. -b 
~ç yasında h. k .. 1 ~u eye 

nıan 1ı: ve ıç oŞu kazan- muracaaı arı. 
11§ yerli v A 

ııunda H b e rap taylar koşu· 
_)" acı ekir zad Al" ~ı h'd uın beyin Bili e ı a u ı . 
birinci, Mazh or badl.ı kır dişi tayı 
erkek tayı 1-k~r . eyın Yetim adlı 

ıncı geld' B 
Pek gu"zel oldu K 1 

• u koşu 
. . . . · oşuya · den atı ıçın ıyi üm·tı gırenler-

. . ı er vardır. 
lkıncı koşu : Üç ve dah k 

29 a yu arı 
~aşta ve 19 senesi zarfında 800 
!ıradan fazla mükafat kazanmamı 
-halisüddem İngiliz at ve kısrakla~ 
rma mahsustu. Koşuyu Maraş Meb' 
~su. Mi tat Leyin atı kazanmı~tır • 
Şakır beyin Geyik isimli atı ikinci 
~eldi. 

Nişan merasiıni 
Ticareti Bahriye mektebi dahili

ye müdürü Mustafa Beyfendinin ke
rimeleri ve kulak, burun, boğaz 
mutahaaaııı Doktor Kikmet Beyin 
h~ZD;tireleri Behice Kaınmefendi ile 
Mılhyet refikimizin iıtihbarat heyeti 
:.efl v~ ınusevi Iiıeıi Türkçe mual-
ıınlerınden Tevfik Necati Be k 
daş . Y ar a 

ı~ı~ın nışanlanmaıı evvelkJ gün 
••ınnnı [bir · 1 Tebrik v merasım e yapılmışbr. 
== e saadetler temenni ederiz. 

5 1' . 
e_şrınievvel 929 Ticaret 
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Bu hareketin esas gaye!i, teşki-

TarüfeDer 
Kadnköy köpırü 'ltaırDfeBerı 

Köprüden 

Kadıkl>yüne 1 
l - (""[ 
6 15 
7 05 
7 40 
8 15 ı 
8 40 ı 
9 20 ı 
9 55 t 

10 25 : 
11 05 : 
11 40 t 

;; ~~ lf' 
J3 50 
14 25 
15 15 ı 

15 45 l 16 10 
16 40 
11 15 

17 50 i 
18 25 ı 19 05 
19 45 
20 30 
21 t 
22 05 

Kadıköyndea Köprüden 
Köprüye Haydarpafaya 

6 ıs ı - l"'I 
7 05 6 15 
7 40 7 05 
8 10 7 40 
8 45 7 55 
9 05 l'J 8 ıs 
9 50 8 S2 
10 25 9 55 
11 05 11 05 
11 40 11 40 
ı2 15 12 ıs 
13 ıs 05 
13 so 14 25 
14 35 15 15 
15 16 10 
16 16 40 
16 30 17 15 
17 17 50 
17 15 18 25 (lr 
17 '15 18 40 
18 25 19 05 
19 05 19 45 
19 45 20 30 
20 20 22 os 
21 05 
21 28 
23 

Haydarpafadan 
K<Jprüye 

6 20 
7 13 
7 48 
8 25 
8 53 
9 ıı l'I 
9 3S 
9 56 

10 35 
ll 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 •. 
14 40 
15 08 
16 08 
17 13 
37 40 
}8 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 ıs 
21 38 
23 08 ı··ı 

l"'J S.fcr )ıılıuz Cuma. Pazar, {".ar
~anba güıılc.ri lln} dıwııapya uCra)'ll 

caktır. 

("'J Seferi yapan vaperlar yalaıı 
Peqcmbe. Cııuıa, P.t ar ıı1a:leriui ta· 
kihedeu gtcıı Uayduraraya rığuıa· 

caktır. Ramazanın 1'" rltori ııece~loJ<.'ıı 
B:ı}Tanmı ıonuucıı 111ea·•iar 1'.ııdar ber 
gece Ha,darpa;aya oğı.ııyar.aknr. 

l"J Sefır 1aJııız Pauırl°'İı Ç rıam· 
ha ~ııleri Uıydarpat•Ya uf:ra)"•· 
cııklır. 

l"'I Seferi :ralnıı X ıtı.ar, Perıoa.he, 
C11ma günleri Ha~darpaııya ujı-aya• 

eaktır. Yalnız Rıuıaacnın biriaBI p• 
aündea Bayramın ton•Hll pı;iine 
kaılaı· her gün ffayderpa~ıa uJt'•>• 
caktıı . ~ ..................................... .... 

Üçücü koşu : Dört ve daha yu
ıcarı yaşta · hiç koşu kazanmamış 
yerli ve Arap at ve kısraklanna 
mahsustu · Bu yarı§ pek heyecanlı 

~insi ~•Kari ı\.zamil 
Bugda=;ilz.de e=: ~ rP. K. p. 

i~::-k tındarla 14 1 17
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A<dlaDaır taırııa:esn 
oldu. (Tur) un üçün .. b d 
Al

. cu ru un a 
ı çavuQu G ·k "' n eyı adlı atına binen 

Haymanalı İsmail dücıt .. 
. H "'u. 
·t alim beyin Geyi~' ·o· • • ·i d . 6 1 ınncı, 
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geldi. lA.lDCl 

Sait Halim beyin ~tı, rakipleri 
arasında çok güzeldi Attan d .. 
Jok l . uşen 
ed'ld~ ı:;ygınlık geçirdi. Tedavi 

l ı. 

. Dördtı~cU koşu: Üç ve daha 
j ukarı yaşta hali üdden kısrak
~~~a mahsustu. Maraş me'busu 
r ı~at .beyin atı d hu koşuya işti-
ak ettı. Başvekiliu Ol b .. ci F b . gosu ırın-
, uta e:ym Rejanı ikinci geldi. 

. ~~ ~uretle olgo, yüksek kabili
' etını ızhar etmiş oldu. 
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nzmn&·~e :'•~DAM., Emniyet sandığı emliik 
Kış hazırlıgı ıçın Is~anhu.Ia müzayedesi . 

• 

ANTRASiT 
nümune olaca hır şehır Kat'i kar ·r" ilanı 

Kış meY&İmlnde kömür fiatleri-
in yilkıebnesine meydan bırakma-

Müıayede muhammin ikraı ferhuıuı\ııı C'ins ve 

mak için Orman Başmüdürlüğü şim- I k 
~iden tedbirler ittihaz etmektedir. Belediye ile hayvan tüccarı Ca- 135 810 9159 Büyükadada Nizam mahal e ve !O a-
Eu nne her farafta zamanında kö- feraki biraderlerin mukl\velenameııi ğında eski 17 ve yeni 1 O numaralı 

Belediyenin satış yerleri el'an 
(80) kuruştan ıatışa devam etmek
tedir. 

bedeli kıymeti No. nevile mevki ve 
müştemilatı 

mür yapılmaaı ve • nradan bir buh- rnucibince ıahş uzun zaman devam yllz yirmi arşın arsa üzerinde kagir iki 
raıa haaıl olmaması için ruhsatiye- edecektir. buçuk katta altı odn, bir ufak aofa, 

Borçlunun 
ismi 

Jerin verilmeıine tlmdinen baılana- Dün haber c.Jdıtnnı:ıa göre be- bir mutbah ve doksan ar;.ın bahçeyi 

havi bir hırnenin tamamı Madam Aryadini caktır. lediye ile anlaşan Caferaki biradcı- d d K 
fzmir civarındaki ormanlarda lcr Karadeniz sahillerinden getirt- 965 4315 10150 ŞehzadebdŞUl a Ağayokuşun a e-

kömür için kat'iat yapılacak olanlar tikleri ko;. unlarm etlerini okkaıı {SO) malp .. şa mahallesinde Ağayokuşu 
t•sbı't ·dilmi,tır. k 1 , b" caddesinde eski 14 ve yeni 4 numa-... " ı,uruştnn satma ta se.er de ır d k b T•ı::r:ni•vvelin on be ... in,.den it.ib.a- .. 1 1 b rah dört yüz o san eş arşın arsa ...... • .. ... müddet sonra getı11 miş o an u k k k h ren kömürlük odun kat ıynb ıçın b" h üzerinde bir katı .n!:İr i i atı a şap hayvanJımn ıteceği ve Konya a- k b d d · ruhsa.:ye tev .. ilne başlaoac•k.tı.r. d k hb olmak üzre üç atta on eş o a, ört u ... valisin en oyun celbine tc.şe üs 
Orman Baımüdürlüğ'il bunun ıçın edileceği tahmin olunmaktadır. salon ve bahçede altmış arşın üz~ 
luım aelen hazırhklnn yapmıştır. rinde bir mutbah, bir çamaşu lığı ve 6 

C ıı.e+ Konyrınnn gelecek koyunların 1

-mfr civanndaki ormanlar e 
11 ~ ı"ki bin yüz otuz dört arşın bahçeyi ız p 1 pahalı olduğu ve et fintlerinin Pahı.mut arası, imam mezarı, a a- ve derununa cari mai lezizi havi bir b. • yükııek fiatle Hhlme.11 mecbu- H 

mut ,.uku.ru ve Bomo,·a na ıyeıı konağın tamamı Naıım B. Şadiye · 
T .iyeti hasıl olacağı anlatıldıtı için 

clvanndaki ormanlardır. 250 480 11326 Tarabyada Tarabya caddesinde eski T b t K lpaşa C.feraki biraderler külliyetli mik-
K.ualarda or • ı, ema 202 ve yeni 194 numaralı yüz beş d k •· t pılaca• tarda koyun celbine teşebbflı etmfş. ormanlarında a at ıya ya lerdir. arşın arsa üzerinde ahşap üç katlı 

khr. "hl"d dört odcı, iki sofa, bir mutfak ve al-Kuaba, Alaşehir Te Salı .. 1 :n Bu suretle et fintlerlnin ucu:ıla-
~mlre Jdllliyetli miktarda komur tılması teşebbüsü muvffakıyyetle yG- tında bir kliçiik dükkanı ve altmtt 

ı • + dbirler ittihaz rUyecektir. arsın bahçeyi havi bir hanenin ta· ıelebUmeal ıçın ,c m~mı Mlizeyyen ve Aayşe Hanımlarla Mu· 
edilmektedir. Mam6fih, Karnntinııı, Gö.ıtepe ve ammer Talip Ef. vasisi Hacı Ahmet Faiz B. Orman müdürü lımall Hakkı .b., 1aire Aibi merkeze biraz uıak yer-
bu..na Maaiıaya mdecek Ta Manıaa kk 135 267 13290 Üskiidarda Solrıksinan mahallesiıde ... •. Jerde k~saplar gene etin o &11nı ğ k d 12 

--•anada tetkikat yapacaktır. Han,a f, ehmeta a so c:.ğm a nu-orm-..u yüz ve hatta yüz on kurüştan aat· . n . d Manl.a Ormanlannın i•le me pi- maralı ylız yinnı arşın arsa zerın e " makta devam etmektedirler. b f 
._._.__ hen\b yapılmamııhr. Kıaa ahşap iki katta altı oda, ir so a , 
.uuıuuıı 1 1 Şehrimiz Ticaret odası 1929 b' li t k ku dö t arşın bir •amanda bu ormanlann p An an ır il) ş ere yu ve on r 

.. ıenesi ilk altı ayı zarfır.da limanı- b" f k il 
da yapılacaktır. üzerinde harap ır mut a ve Y z * l.mınde Biri~ci Kordonda mızdan yapılan ihracata dair bir otuL arşın bahçeyi havi harapça bir 
lıemfireıl A:ne hanımı denize ata- lstafütik tanzim etmiştir. Bu iıta- hemenin tamamı 
ak öldünııek lsteyen tütün amelesi tistiğe nazaran senen·n ilk altı ayı 660 1348 13681 Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde 

ituııtafa haklundalri tahkikat Mt- zarfmda limamm<Zd•n ha.iç mem- fstanbul cadd<sinde yeni 57, 59 nu • 
miştır. Müıta.ntikllkçe Muıtafanın leketlere 28,742,983 lira kıy- maralı yüz altmış altı arşın arsa üze-
mevkufen muhkaeme1ine karar ve- metinde ve 68,350,0SS kilo sıkletin· rinde haricen kargir bir buçuk katla 
rUml;tlr. Muıtafanın metreai MQ- demahıulat arz.iye ve emtia ihraç birinci katta bir oda, bir mutfak, bir 
nevver bamm da o hadlıede allkaın olunmuttur. kömürlük ikinci asma katında iki 
oJduQ'undan tevkif edilmiştir. Geçen sene •yni tarihlerde oda, bir sofa ve üst çatı katında bir 

Tahkikat neticesinde Münnver 21,093,696 lira kıymetinde ve oda , bir sofa , bir dükkan ve yüz 
Uııımın kHten öld\lrmek c(irmiln• 52,630,114 kilo ııklctinde ihracat yetmiş altı arşın bahç.eyi havi bir ha· 
den al&kaıı bulunmadıtı anlaıılmış- yapılmı tı. nenin temamı Mehmet Ef. 

br. Yalnız MGnnver hanım· sabah- Bu istatiltike nazaran bu •ene- 340 1011 14349 Kumkapıda Musallada Şehferha: 
leyin Muetafanın bemfireal ~y~e nin ilk altı ayJ ıeı nda vuku bu- mahallesinde Musalla caddesinde 
baaımı öldürmek husuıundaki nı- fan ihracatta, kıymet itibarile eski 42 numaralı doksan iki arşın 
7etbıdea baberdar olduğu hal~e 7,649,280 lira ve sıklet ltlbarilede arsa üzer:nde kagir üç katta bl!ş oda 
bu zabıta1a haber Termemlttir· 941,716,941 kilo fıulalık vardır. iki sofa, bir mutfak ve on sekiz arşın M:t- -vver hanımın bu aoktAdan H k H 

umc Fazla zeytin yağı, Afyon, Tütün aralığı havi bir hanenin temamı ay anoş • 
mulaakemeai yapılacakbr. ve İncir mahıalünün milhim mık - 775 2675 16574 Erenköyünde istasyon caddesinde 

MQnener hanım dün ıerbeıt. darda ihraç edilmc1>inden mütevel.. 15, 17. 19 ve elyevm bili numaralı bırakılmııtır. Muıtafanın muhakemesı . d 

)ittir. dörtyüzsekscn sekiz arşınarsa üzerm e Atır cı~xada ıöriilecektir. --==-====-......,.,,,,..,.=====-===-= 
•Kı, mevaiminde fakirler~ uc~z altı oda ve altında iki dükkanı havi 

ftatla •atmak Gzere Beledıyenın .Felenıenk Bahri Sefit bia hanenin tamamı (dükkanın biri 
200000 kilo k8mGr qaubayaa ettiği· Noman diki~ makinesi kumpanyası· 
ııl yumıttık. Bankası r.m beş oda&t da Po!ta telgta( mil· 

Depo edilen k6mGrler, kara kış eı'*kezı• dü~lüğtinun tahtı i galinnedir) Hasan bey 
günlerinden kömür lhtiklnna mani _ 910 1311 17984 Kumkapıda Taeaşi ~ üleymam ağa 
olmak için okkaıı d8rt Ye bet ku- mahallesinde Çeşme sokağında es-

ruttall ıatılacakbr. Amsterdam ki ye yeni 8 numaralı yetmiş ar~mnr· 
Beledi7e k8mürleri okkası beş 18 Uzerinde k~rgir. ii~ 1?ıttll bin ufak 

kuruıtan aldığı halde dört kuruşa Galatada Karak6y hapı olmak üıere iiç ode, ıkı sof~ bir~ıu~-
da utabllecektir. ÇGnkG Belediye dairei mahsusa telefon Bey- fak ve on yedi Qr<"ın bahçeyı bayı hır 
bGtçuinden fakirlere yardım faslın- eğlu 3711-5 Merkf"Z ~osta- hanenin tamaman~u Fatma Reşide H. 
dan mevzu tahsisat miktan faı.Ja- ne i ittisalinde Allalemcı han 185 473 17792 Beyoğlunda Hüseyin ağa !Dahallesin 
dır. Bu tahalıattan bir mdlktan dlhhaz telefon lstanbul Ş69 !ıernevi de f.ilezik sokağında eskı 33 ve ye: 
edilerek mally~t flahn an a a • t , 7 1 • a Ü 

la kaınürlerla he.ahı ka- bnnka muamelatı ve emnıye pi ~ numaı:.:ı.ı yetnuş rşın ana . : 
•za aatı o ka~aları icarı ıerinde ahşap iki b~_çuk katt.a bırı 
patılaldır8 • bel-.. lye kömür ihtlki· küçilk olmak üzere dort oda bır ufak 

••••eı eu del apa sofa, bir mutfak bir kuyu ve otuz bir 
naa kartı bakklle müa e Y • arşın bahçeyi l.avi bir hanenin tama 

caktır. hT d Evde veyahut mı Karabet Ef: * Datluzılca nahiyeal da 
1

'" • 835 1656 17893 Galatada Arapcamişerif m~hall.eain, 
üç yerde kaprG iqa ettirilec~~~· : seyyaha tte..... de Hkj Avlu derunu y enıcauu erif 
KUNt k6prüaGnQn çökmemesı 1~1!1 deru11u 'sokağında eski 25 ve ye~ 
ortanaa bir ayak daha in~a ettırı- 29, 29-1 numaralı yüı arşın arsa • d ") ile ma· Ynlnıı Gıllettc tral bıçakbrını h 
lecektlr. (Naımı eresı nam üzerinde bidnin yalnız cep esi ahşap uJ d H t ;sıımal cımcklc pek müsıerıh \"C 

ruf dere Ue Torbalı Y un a ayı • fc\'blAde bır ıurcııc ıraş olabi· diğ"r tarafları tamam~n kagir ~ikerij 
Iı due 8aerinde iki köprü in~a edi- lirsiniz Tra, bıçllJdarınız bitme· kagır o'up iki k~tta pırer. odc ve' bi-
lecektir. den bır pAkcı talep edırııı reY. ocak ve elli bir arıın bahçeyij 

Vali KAzım P,. köprölerin inşa- • . • .. Jlavi ilci hanenin tamam\ Hahz Ahmet ŞerlettinEf. 
alle meıgul olmaküzre Bornova 190 370 }8204 Yakacıkt{\ Minare ıokağında eıki 
aablyC9i mDdir vekili Cevdet beyi G ıı , .. ı 7 ve yeni l!) numaralı yilz bq 
DaAJıılca nahiyeılne a-öndermiştir. . i ette arşın arsa Uzerinde ahşap iki buçuk 

K8prGlerin iııtaabnı bitirdikten katta bet oda, bir sofa, bir tulum-
••••• T orlNılıdan Kemalpaşaya ka- " balı kuyu ve otuz iki arıın ÜICl'inde 
dar olan yolda hlç bir ariza kal- ~ üç yüz altmı~ \iç arşın baliçeyi havi 
mayacaktır. i..i" lıanenih tama'rbı OaQ'kwlca'dan Buca tarikile iz- p 'i d H 
mire lnea yolda da bazı tamirat 760 157j 18245 Beyoglunda Ağaçamı n e uıeyi· 
yapbnlaaalebr. ..... nata mahallesinde e1ki Yedikapı ve 

fntaat ve tamirat için Dağkmlca yeni Kire~ne sokağında eııki 18 ve 
nahiyeain" gönderilmek üzere (50) yeni 20 • 20 - 1 nuuıarala altmış ar• 
kilo barut, (20) kilo diııamit ve (10) ıın üzerinde klrgir üç buçuk icatta 
top fitW ile (200) kapsol, (75) kaz- ,-. •..,... ..... .,. • • • ""'• • •l birinci katta ufak pir dükkAn, bir 
ma iıtenmiftir. Nafia dairesi tara- -c Sı n 'i aza pıuif t\k, J;ir kuy4 ye bir ·~hrınç ve 
fıadan derhal gl>nderilecektir. ~ ~ ikinci ve liçtıncü katlarda bırer oda, 

Yeni ta ir edilecek Karaat köp- • amili • birer sofa ve en üstte bir çati odası 
rilıü (KAzım paşa) köprilıü namile ~ M. Salim ~ ile aaraçarı hıvi bir hanenin tamamı 
tebdil olanacakbr. ~ ,.. 300 571 18621 Süleymaniyede Katipşcmsettin ma-

Torbab kaı.a merkezinden Dağ- • EL, KOL, BACAK : hallesinde Hurem sokağında eski ve 
kızılca nahiyesine kadar olan yolun ~ Korn ve Apereler ..ııııı yeni 3 numaralı yüz yirmi &rflll M• 
k enarlnnna hendek açılacakbr. .,,. ~ ıa üzerinde ~h•an iki buçuk katta 

,,. Fenni urette aı. Y " tf k b" Belediyenin teşkiliib ile okkası ~ ,.. dokuı oda, iki ıofa, bir mu a , ır 
(SO)kuruf n et utmaAa başlannıaıı ~ İmal olununr ~, kuyu ve on arşın aralık mahallini ha· 
ü:zerine et n rhı yüz kuruıtaıı dok- il Div-RnY~U. No. 9?,,... -qw,,. .-.. - vi bir han"nİn t"n am'. 

ıan kuruşa aü~m~üş~~:·~--------~~~==~~~~~::~~~~~==~~ ............ 1111..İİlllİliİİİİİİİliliiiliıillılıİIİllllllll 

Feride H. 

Şükril B. 

Şevki Ef. 

I 

Sobalarında son tekemmül 
Relçikan ı n meşhur (NESTOR 

MARTiN) fabrikası mamulatı 
ıon sistem antrasit ve kok sobıılnrı 
gelmi§tir. n 

Bu sobalar gayet iktisadi ve kafi- ~ 
yen gaz çıkarma~lar ve 50 ili 300 ~ 
metro mikabındaki hacmi ısıtı rlar. z 
Antrasit gibi Veri 1 kok~ 

kö m Ürü de ayni hararetle r:
[Tl yakarlar. 

Sağlaml ığı ve mUkemmelen işle- 8 
ınesi teminatlı ve yerine vaz'ı ve O 
Antrasit ve kok: tedariki mUessese· 
mizce teslıhiit olunur. 

Her türl ıı yl!dek aksamı da bulunur. 

lıtanbul Hamidi} e tUr· Gala tada Voyvoda cad· Ankara EH"mtnli 
Behiç bey ticaret· 
hanesi. 

besinde 17 n msralt Jam- desinde Aşod ticarethane· 
goçyan mtil"ssesesiTel ist.72 si Tel Beyoğlu 1010 

Harbiye mektebi müdürlüğünden: 
Askeri Baytar Tatbikat Mektebi için 4 talebe kayt ve lcabu1 edile· 

cektir. Liıe mezunu ve ya muadili yafı 16-21 olmak üzere talip olu· 
lar 15-10-929 za kadar Baytar mektebine müracaatları. 

0Cito.1'96t0t0040t0te~a.oo+o-+o-+ 

Satılık Fanııe Makinası 
lngiliz fabri\:ası mamulatından az müstamel bir fanile maki

-O. nesi satılıktır. Talip olanların atidideki adrese müracaat etmeleri. 
-0. ~ Taksim Zanbak sokak 3 No. Hane +0404llMIO 

Seyırnse'ffal n 
.\lc-rhel Acı·ııtas ı; Gıılata Kopııılıa· 
şmda Be) o~lu ~362 
Şube Acaııtaeı: :\'les'adet hanı altındr 

J.ıtanbul 2i40 

Satılık boş makine 
,.arrı ıçıları 
.1 t' 

Levazım anbannda teraküm 
den takriben 300 adet kapal kı 
ve kapaksız boş makine yağı 
fıçılarının müzayede suretile 
kat'i ihaleleri 12-10-929 tari
hinde icra kılınacaktır. Taliple
rin o gün saat 16 da Levazım 
müdürlügünd~ mlirrcaatları. 

Satılık odun parçalan 
Havuzlarda inşaattan tera· 

küm eden köhne odun parça
ları mlizayede suretile satıla· 
caktır. Kat't ifialesi 10-10-929 
tarihinde icra kılınacaktır. Ta
liplerin o gün saat 16 d'! Leva
zım müdürlüğüne gelmeleri. 

Siemens 
Elektrik 

Ttirk Anonim Şirketlndea 
Olhaptoki meclisi idare lcararilıt 

Sicmens elektrik Türle aamdm ıirked 
fevke.l!de heyeti umumiyeai 7 tefrlnl-
eani 929 perşembe gUnll saat on ha• 
cukta Galatada Hazaren 10btı11da 
7 numarada kAin merkezi idareaiade 
içtima edeceği ilin olunur. 

Ruznamei mfizakerat: 
Şirketin vaziyeti h!l.Zlrası hakkı.

da meclisi idarcniıı izabah ve bu hu· 
susta karar ittihazı. 

Heyeti umumiyeye i~tirak edebil· 
mek için hissedaranın hine ıenttl.,. 
rini şirket merkezi f dareıine, Ttırld· 
ig bankasilo Deutııch Buk let111bal 
şubesine tevdi etmeleri icap eder. 

S ııltnn Ahmet icra memurluğundan: Bir 
borçdan dolayi haczedilüp saJıl'ID&ll ta• 

karrilr eden bir adet dört ayakh kuııakb 
elektik le müteharrik kave deği.meoi 9 tet
rioi evvel çarfarıba günü saat 10 da o ... 
IAt:dc m:ıhmudi}~ caddesinde 89 mwıara· 
lı mağaza önünde ııatdacağmdan ıalfpıetbt 
mezkfir gün ve eaata mahallinde hazır ... 
lunmalar1 il!n olnour. 

... ::::;n:ı:::::::::::::ııı:•·ı·ır•••ı· 
q iKDAM 
!1 Abone Ucretıarı 

Bir adet ıehpaslle beraber lı Türkiye ı~n: Scaeltk 1100 
fotoğraf m kinesi ve bir adet Alb •rhk 

900 teni raketi maballınde bilmü- !!09 .,1.ıır soo 
zayede furuht edilecektir. Ta- ıı Ecnebi memleketler için SeııeUlc uoo 

7 O 929 h. d L 0. " .. .. Altı •1Wr.>600 tiplerin -1 • tari ın e e- .. .. 
.. d .. l"ğ- ı l . • tlç .. 900 

lı .. v111a•z•ım-m•u•1tur•u .. u••nll!lleg•e•ml!!!lle•el!llr':'.h:ı. 1 1: ......... :ı•••••r. .......... - ......... -rmıı-
~ ............................... ·-···-·· . ·-

470 l419 18612 .A:ııadolu hisarında Toplar önü so
kağında eski 71 , 71 mükerrer 71 
mükerrer 73 ve yeni 13, 15, 17, 19 
numaralı yüz seksen iki arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta üç oda , 
bir sofa , bir mutfak ve altında iki 
dükkanı ve kırk sekiz arşın ilzerin· 
de diğer bir dükkanı havi ~ir .. ha. • 
nenin temamı Lutfu ve Hahl . beyler 

935 1818 19254 Kndıköyünde Osman ağa elyevm 
Rasim paşa mahallesinde Söğütlü 
çeşme sokağında eski 18 mükerrer 
ve yeni 279 numaralı iki yüz arşın 
üzerinde kagir bir fırının tema ı Melımet 

Kemal B. Zeliha Naciye tf. 
1840 3684 19256 lyipte Kızılmescit mahallesinde Bal

cı yokuşu sokağında eski ve yenl 
12 numaralı yüz altmı~ artan araa 
üzerinde ahşap dört katta on ilci 
oda, dört sofa, bir mutbah, d6rt 
kuyu ilci bin liç yüz elli bir artın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı u 

Mehmet Cemil B. Saniye .P· 
Yukarıda cins ve nev'ile meekii ve mU~trmT•tt ya:ııh emlik· hı~ 

larınpa güsferilen bedellerle talipleri ücer:. de olup 12 teşrini ovv: 
929 tarihine müsadif cumartesi günü saat oıı buçul~n itibaren m.~ 
zayedeye mübaşeret olunarak saat on beste (lcıymt. i mubameneJen 
geçtiği taktirde) kat'i kararlarının çekilmeai mukarrer bul.undu~nd: 
talip oJanların mezkur günde saat on beşe kadar sandık ıd~re1ıntlardl 
racaat eylemeleri ve saat oa beşten sonra vulcu bulacak muracaa, kr 
kabul edilmeyeceti ve mezkur emlake ~vvelce talip olanları~ ~at~ 
r,ar eıa ında hazır bulunmadıklrm ve ij" ·ka talip ınliur eyledıtı ta 
de evvelki tı:\liplcrin müzayededen çekilmıı addoluaaca ı Hlzw1111 
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SPORDA KELEPiR! 
1V akıf Akarlar 

Müdürlüğünden eşya oyun üzerinde 
müessirdir Mnzayedeye vazolunan enılak 

V k ·· d k~ · 'k· rt dı "rcs'ıle bir küçük haneyi anı öyun e ::.rgır ı ı apa man a . . 

l - Meydancıkta hubyar mahallesinde yeni postahane caddde-
ve ('lyrıca altında büyük odaları hnvi fabrika ve depo ıttı-

Rfitün dGntada teslim edilen huhakik~tı sinde 42-44 No. maklup iki baraka (halen kızıl elma lokantasıdır.) 
}akından gormek ve tecrübe etmek ıs- 2 - Boğaziçinde Kanlıcada Çubuklu caddesinde 12 No hane 

b; kSpor• leRva:r.ı:atımzı ı mut~ak Pangaltıda Fıransız mezarlığı kar~ışında 115-2 No iki oda bir 

Le l ıza 1 1 dük~~Kadı köyünde Cafer ağa mahallesinde cami tahtında 18 No. 

MiLLİ SPOR ticarethanesinden i Müdd,.ti müzayede: 26 Eylul 929 dan 16 Teşrini evvd 929 çnr· 

haz1a"'a elverişli bir mahalJi ve ana muttasıl bir antrepo 

ve ~şcarı müsmireyi havi biiyük bir bağçe ile dağ 
mahalini ve alafıranga hamam, kargir su depoları 

ve su tesisatı ve ayrıca üç dört maııora nıailezizi 

kayıkane, telefon ve mükemmel ıağlam 
rıhtımı bulunan yüz bin lira kiymctindı! bil· 

1 şamba günü saat on dört buçuğa kadar 
tedarik ediniz. Futbol, Güreş, Balada muharrer emfak kiraye verileceğinden müzayede~~ vaz· 

yUk bir sahilhane 15000 lir.aya satılıktır. 

Beden terbivesi,İzcilik, Eskrim, olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün ::aat o~ dort bu-

Kigır satılık Ardiye 
J çuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ıta ederek 

Boks v. s... , : müzayedr:ye iştirak etmek üzre İstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf 
model, en sağlam mal ve en J akarlar mtidürlüğüne müracaatları ilan olunur. .. 

ucuz f9 t ' Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu mud-ı ya ~· 1 det zarfında müzayede odasına mUracaat eaerek ecri misil raporlarını 
-=~~========~==~~~~==~=======:.:::=:::=:= .... ==· :ı::=-::.:·:=- ı göreb ' lirler. 

u~,abası ar nıy rıv akıf akarlar 

Bahçekapısında piyasa yerinde gayet 
metin ve mükemnıel bir ardiye 

gayet ucuz satılıktır • 
. EreA"lı cıvarında bulunan bir madende makineleri işlelmeğe, ma- ... 

kıne kazanlarını tamire, bunlarla müteharrik mlilkineleri, vinçleri, tu· • • 
~:~r·~rı: ~azyiki hava komperesörlerini, vantilatörleri, benzin loko- mu 

.. _ erı.nının tanzim ve tamir etmeğe ve aynı zanrnnda madende mevcut 
k~çdk hır ~lektrik santralını işletmek ve dinamosunu tamir ve taıui
"'111a e vazıfe görmek, meccani ev ve yüz lira maa,h ustabcı.şılığa talio l\f üzayedeye 

:· rlüğünden Satılık mükeınnıel otomobil 
ve deniz motörü 

o •Rlar vesaikle z L·· •• k "d" J".ıc..~- .. d rını onguldak Maden KOmur mıııtı ·ası umum mu ur-
ua-e gon ermeleri. 

vazolunaıı emlak 
Bahçekı:pıda dördüncü vakıf han asma katında 2S birinci katında 

27 ve 28 ve 36 ikinci katında 4 ,e 37 ve 39 dördüncü katında 20 ve 
21 ve 22 "te 23 •e 24 ve 25 ve 26 ve 27 numaralı odalar. 

Hem açık ve hem kapalı ıaB u i k marka : yet lüks bir otomobil ne 

P~rlıkla gübre satışı Müddeti rnuzayede:30 Eylil1 929 dan 23 Teşrinievvel 929 çarşamba 
günü saat on dört buçuğa 'kadar. 

35 beygir kuvvetinde gayet lüks ve kiymettar bir teıaezzüh 
motörü gayet ehven satılıktır. 

~endık bakteriyolojihanei baytari müdiriyetinden: 
Baladıı ınuharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazolun

muştur. Taliplerİll yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna 

HASAN ecza deposuna müracaat. 

ıatıl ileasesemiz?e müterakim tahminen seksen araba gübre pazarlıkla 
k ~~kt11. Talıplerin şeraitini görmek üzere her gün, pazarlığa işti

ra .. ıçın de .10-10-929 perşembe günü ıaat on üç buçukta Pendikte 
~uessesemıze gelmeleri 

kadar sartnameyi okumak ve teminntı muvakkate ita ederek müzaye
deye i~. ti1'8k etmek Ü7.ere Jstanbul evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar 
müdüı liiiüne miirncmstları ilan olunur. HAYDI KALK! 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu mild
det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 

Pazarlıkla hayvan yemi Vgörebilikder.f 

' münakasası a 1 umum · 
Peadikte ıeroaı darGliıtihzarı müdiriyetinden: • müdürlüg" ünden: 

.. Muvafık talibi çıkmaması hasebile 2-10·929 da ihle edilemeyen • 
llluesseıemizın 120000 'kilo arpaaila 140 00 kilo samanı 9-10-929 çar- :Alemcla~ı vakıf ormanlarının çarçrr ci..armda mubterik orman kıta-
§••ba gufttr'Aat'lffibeşbte pazarlıkla ihale olunacaktır. Taliplerin şart- sından knt ve nakledilmek fü re ve iki sene müddetle beşbin çeki 
n~elerini görmek üzere her gün, payarlığa iştirak için de yevmi mez- mahlut lmtap teşrinievvelin yirmi altıncı c aıırteai günü saat onbe~.e 
kürda Defterdarhk binasında müessesatı ziraiye mübavaat komisyo- kadar müzayedeye vazebilmiştir. Talip olanların lstanbul evkaf mu-
nuna gelmeleri diri yetinde vakıf orman ve erazi idaresine müracaat eylemeler. 

MUSlKİ PEK ::ıı : ( yorgun ameleye ) 
İşte eana ilham bah~edecelc, kuvvet v~ 

cesaret likörü olaıı KİNYÜM LA~A~AK 
her yemekten sonra bir likör kadehı •KİN
YOM LABARAK• en fazla kuvvetten ~ii~· 
müş has taların bile az t.aman zarfınd~ ~ktı· Anadolu Ajansı ilanat şubesinden: 

Zayt: Seyrisefain idaaesinden almıı olduğum 28 Mayıs 928 tarih 
Ve 3526 numaralı 300 liralık dipozito makbuzunu zayi ettiğim cihetle 
~hurunda muteber olmayacağı ilan olunur. 

.. 
O~.!Or:enlere Katr4-ınr Hakkı·Ekrem 

:~~~~~~1#.f.~=~td.'T.' ~ ,
:.Y..~J.,:':t,.!;,:o,~······~\t.!I - UJ.!lUUV!..!!..•••• 

· . B O V ti .. K. . . .. ·""···· 
lstanbul sıhhat ve içtimai . . . İ . 

muavenet n1udırıyetındeı1: :-1· Tayare pıyangosu 
ü !,ababet ve şuabab san'atlarının tarzı icrasına dair kanunun 14 : VEDiNCi TERTI 
ti::ı ••ddeıi mucibince etibba odaları intihabatı için sıhhat ve i~- : , 
ittihaz~avenet v kileı.· celilesince lstanbul üçüncü mıntaka merkezi- i 3Uncü keşide 11 Teşrini evv eldedir. 
r B U>;ruldukunden lstanbul, Kırklareli, Edirne, tekirdağ, Koca :r : B c v o K i K RAM iv E: 
:.'em~~e .~ec:ik, Zon,uldak, ve Bolu vilayetleri dahilinde bulu'lan ·1 

• 

divanı hayai,ie~•t etı~ba ve diş tabipleri beylerin idra heyeti ve A O 000 L•RADJR 
günü saat birde 8J::~lf~~t!.hap günü olan 18 Teşrinievvel 929 Cuma 6* ~ l 

k . d b l unun konfrans salonuna teşrifleri ve mıntaka 
ıner ezan e u unan tabip ve d' t b" 1 · b l · · 'b b b' 
bulunmaları mecburi olu lı' .•. ·~ erı ey erın ıntı a ata ızzat 
ın ti sebebile isbatı vh ~a dallı ıntıhabatta ikamet etmeyen veya 
veuere arf içine konmuş~: e em

1
eyen zev~t imzaları ile musadak 

~yrı .. z . . • Y pusu alarmın bır mektup dcruaunda ve 
aynı gunde ıntihap yerınde bulunabilmek üz d · . h"t b 
o" d • "l"' olunur ere o a reısıne ı a en o on ermesı ı an · 

ı~·······················'}·•ı···· 
1 

Defteraar ık iÜ-ii.i • ................ . : ••.•.••• ~ ......................... ----.~ ı ....... ,........ ,ı 

SATILIK ARS ' .. _._ 
Beyotlunda Feriköy ikinci kıımın Şişli· kiğıthane ıokağı d N 

33-45-1390 arşındır. Be deli 8 senede ve 8 taksitte verilekn . a .0
1 

· 
. M' d şartı e nıubammen kıymeti 5560 lıradır. üzaze e Plilzarhk suretile 4 t . . 

lalli 929 pazartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (~~f) 

l\tiJŞTEM1LATİLE SATILIK.KAGİR DEPOLAR 
Yedi kulede Fatih sultan Mehmet mahallesinin dibağathllnei cedit 

80kaji~da 1 ve 3 numaralı üstünde ikişer büyük salo.? ve odası bulu
tıan ikı depo muhammen bedeli 20000 lirhdır. Muzayede pazarhk 
suretile 4 teşrini aani 929 payar4esi günü saat 15 te lstanbul Defter-
darlıtındaki komisyonda yapılacaktır. (894) 

SATI'LIK ARSALAR 
tı .Botaziçil'~~ Arnavut köyün~e Dolaplı kuyu ve yahudi sokağinda 

kı 16-18 yem 3-16 numaralı bır tarah Mihal ve İstRyro efendinin 
haneleri,. ~ir ~~rafı mezkur hanelerin bahçeleri ve kuyulu sokak ile 
hla~dut ıkı kıt a arsa oab~ıktır. ~edeli 4 senede ve 4 taksitte verilmek 
ııartıle muhamme kıynıetı 626 hradır Müzayede 19 t · · ı 929 ta "h" .. d"f . eırınıevve rı ıne musa ı cumartesı günü saat 15 te D ft d ı '-ta l 
<:aktar. (588) e er ar lK yapı B· 

KiRALIK EV 
Topkapı sarayı dahilinde cephanelik kr r ısınd N 46 "ki d 

vardır. Senelik muhammen kiraaı 96 liradır Müıaayed o.13 tı ~ . ası 
\'el 929 t "h" .. d" .. .. C' e eşrımev. arı •ne musa ı pazar gunu saat 15 t Deft,rdarlıkta 1apıla. 

AVRICA: 

20.000 , 
15.000 
12.000 
1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 
1 O.Ooo liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 

35,000 lira isabet eden "19901 11 numaraı. bilet latan bul, Bergama, 
Sankamı,, lzmir, Zara, Saaııunda aatılmııbr. 

18,000 lira isabet eden 1116614,, numaralı bilet lltanbul, Burdur 
fzmirdc satılmıştır. 

15,000 lira isabet eden "802 " nuına ralı bilet Istanbul, Ankara 
Mersin, lzmirde sablmıtbr. . 

12,000 lira iıabet eden "37851" num aralı bilet Jıtanbul, Echrne 
Korkutei, lzmir, Tavaıta aablmıtbr. 

10,000 lira iaabet eden "53133., aum •rah bilet Jltanbul, Ankara 
Taruı, ~mir, Mudurnuda ıablını,tır. 

-~--f 
Silahdar ağa-Sünnet köprüleri 

inşaatı münakaeası 
Vilavet daimi encümeninden: b" d 

• 9 b ·· - at on ır e Kapalı :ıarf uauHle 2 teşrinievvel 92 çarşam a gunu ·~ . 
'ıhale olunacaıı.ı ilan olunan Silihdar ağa • Sünnet köprülerbı ı~şaatıkn!n 15 

d"I · 1 me nı mcz ur münokaaaaına ait ilanın tehhtırle nesre 1 ~ı~ 0 mİsı2n9a ba ünü 
inıaata ait münakasa müddetinin 16 teşrınıevve 9 çarşam g 
saat onbire k•dat temdit edildiği a:n ohınur. 

sap ve iadei kuvvet için küfi oduğu gıbı en 
eski ve en muzmin kan•'lzlıklnn YC 7.afip~~· 
leri de izale ve tcdui eder. En muannıt 

h "!" kar ısıtmalar dahi bu şayanı ayret 1 aç • 
~111nda serian mıl olur. Hastalıktan, fartı 
:neı;aiden zayıflamış olanlar, vaktind.en 
evvel neşvünema bulmuı çocuklann, ın· 
kişaf donderinde ıztırap Ç"ken genç 
kızlar lohusadan kalkan k:ıdınlar, )llŞıD 
ilerle~eıi hasebiyle kU\'Vetsiz kalmı~ ih· 

• tiynrlar, k.anSlzlar ve bilba:sa hali nakat· 
te bu nanlar her halde K1l\1'ÜM LABA 
RAK şarabını içmelidir, Her eczahanede 
bulunur. 

Kiralık hane 
Beşiktaştıı Akaretlerde 2, 32, 43, 

41, 76, 82, 83 numaralı terkos ~e 
elektrik tesisatını havi lıuneler bıl· 

• müzayede icar edileceğinden te!~ni· 
evvelin birinci salı gunünden ıtıba· 
ren yirmi gUn muddetlc aleni mli· 
zayede} e vazedilmiştir. Talip olanla· 
rın ve daha ziyade malumat almak 
isteyenlerin 23 teşrini evvel 929 
çarşame glinli saat on üçe kadar 
mahalli mtzkiırda 54 numarada mil· 

• tevcİli kaymakamlığına 'e yevmi 
ruezkurun on Uçunnen on beşine ka· 
dar İstanbul C\kaf miidiiriyetinde 
idare eııcümenine müracaat etmelt-.ı i, 
·~~~~------:-:---E yüp· sulh mııhkcmrisnden : ~1uddeıye 

Nnciyc Jınnımla Hiddei aleyhler Ha· 
• tıce hanını ve Halit efendilerin ~byıand 

1 E - pıe islim ey e 
mutaumf olduk arı yu N ı dört 
bahçe çıkmaz sokağında bl'4 hol,: ·~i bod· 

• r b uıbeh ır e a ı 
oda ıkı soıa ır nı 'le mıktarı idili 
rum l~<arı miıseırnıeresı . • . 

. h . b' bap hanenııı yedı yüz 
bıılıçeyı avı ır ah il • d 
. k ·"-yfipte sofoalar m :ı eııın e 
lıra ~e eza ı:.. d 1 

r 1 ·okıışunda ki ıı ör numara ı 
ve soıu aı > 'k' odıı bir yemek odası ile muraıı. ıı.am ı ı . . 
b. tfak ,e bir belJ cıcarı mil&em· 

ı ır mu fi b h . h . d' meıesile hır mıktarı ki ı a çeyı an ı · 
• ğer bir bıp hanenın tiçyUz ıekaeo lira 

bedel mukabilinde talipleri uhdesinde iba. 
lei ev,eliy111ine karar verilmiı ve yirmi 
dort te§J'ini evvel dok.Y7. yüı yirmi dokuz 
Perşembe giınü saat on beşte lıer ıki 
haneııiıı ihalr i kıu"iye ı icra kılınacağın· 
dan tlaip olanların yiızdc oıı oisbetiııde 
pey akçalartoı hamilen ) evm ve vakti 
mezkUrda mahkemenin icra dairesnie mu· 

racaatlan ilan olunur. 

Z ayı - ıln B) evvel adi t mekı l İ 
'.-' ıebadcıı amemı ~ · t ettım • Yenmnı 
çıkaracat mdan e kıeının h lcmü '1~~•u,r. 

Sar hane baı nda ırnvıı R) 
uka ndA 4 i\-cı. hanı de 

t\ t:t r cm 

1 stanbul dördUncu icra memur}~ l dan: Madam ~leni ~alfop~oaua 
Aristidi ve ze\•cesı Uranıyıdaki ala• 
cağının temini istifası için &kırkG
yı.inde CevMikte Hl!hıuıı sokr.J :=ıda 
iki bap hane ma dUkkAnın betle W 
hissesiyle Sakızacında Bo~tan IOka· 
ğında bir hap hane 30 güll. ~et· 
fe icra kılınan müuyedeı 8'Mlire 
ihalesinde 39 numırah Mu (300) 
Uta ve di~er (2) hap hJ ... m dtlk· 
kAn (300) lir~ bedel ile tll~i uhte
sinde olu 0o5 zamla ve lS e\1D 
müdded• ıhaleı kat'iye • ...,.,....,. 
vdolunmuıtur. Hamam tokltJI•• 41 
No. haneye bir haea•lk ..,.. 
merdivencıen ~ift kaa~d~ kapıclua 
içorıye girlldikte zeJRJaı ~ermer 
do eli bir sahanlık Uzerinde b.r oda 
ze~ini malta dö~i bir mud:JU fJUt• 
bahtan bahçeye çıkılır bahçede ditea 
hınevle miişterek bir k-apa vardır 
ahFıap bir merdivenle ik;D-Ot kata ~ı· 
kıl;r bir sofa üzerinde dört oda il 
kılar bir hell caddeye aallr odaaıa 
birinde şahni§i o: p zemilri oiıakodur 
Hududu bernmcıbi ~arıttıı. 8Ulf.4a 
ayda on iki linı ile Sıtkt ber Nida 
olup lıanede elektrik tertiba\l mn
cuttur. 

Ceaıl 45 numaralı tilt'W• f'" 
lince: Elycvm 'llannye kalboım..t
tUr zemini taş doşelı ~ bir .t.L~ 
meklinla bölUnmüş arba& .. ...., 
yanında . h;ir hell. ve .o~ olup ~ 
ortadan ıkıye tef~ık e~ılmudru~· 
ninde ayda 20 lıra kıra ile __.._. 
bey oturmaktadır bl'oe ve dlkkta• 
mesahei sathiycsi 122 art~ ~ 
bayında olup 19 arşın aralik laer • 
sinin kıymetı muhammiaesi 2200 ll· 
radır. · .-1&.... 

Cedit 39 numarala h~.,. __.... 
cı: tıç ayak mermer ~er~Y~ ,. 
çift kanatlı kapıdan ı~n ~dikti 
bir aralık kısmen mermer, -
tahta olup iki odası vardır baacluı 
birinde bir yilk vardır ~ir ._....,_ 
mU§terek bir kıp~ v~ ~ır Mil lllo 
ayan merdivenle ınilır &hfr bodrum 
olu iki lgöıdUr alaşap merdlnacln 
yukarı çıkıldıku sofa !tizeriade iki 
oda caddeye nazır bir tahniti • lllr 
Jıelll ve merdiven bnıında bil d9Jlf 
vardır me?ktlr ev 86 areLa ........ 
olup Uç areını aralıktır elektrik ı.tl
hah mevcut ve kıymett nıahılll .... 
si 1500 lıradir her iki haae " cllk
k!o kagirdir. 

Sakızacıııde Bostan ıoutıncla 11 
No. hanoye gelince: B8& ,ya11 ~ 
mer merdivenden ve çift matlı 
pıdan içoriyc girildikte bir ..ı. = 
rinde bir odP bir beli biı lıllllr 
vardır, sofadan bodrum ka .... _... 
burllda bir mufüab bir oda ir lıllpı 
tan bahoeye çıkılır bahgeda n!. dd 
vardır üet kat bir aofa uz:.,_ • 
oda mevcut olu? bu ban:. S. ~ 
mühtacı ta mırdır. ff udud . -• IDi ,.._ 

Ef b' tar•• m ... Baodıra:ıacıyao " · .. ır 90ı...aı k' Ef hanesi öou Boıtaa -. 
rıı ı . (~5) Artın ana u .... 
ile mahduttur. :> d ki ı,.ıı.

mebni olup arka.ıD ı -r 
(ıe7) arşınd~r ve kıymeti mubunml-
nesi (900) lıredır. • 

Telip olanlar kıyetcti mezkGra 
% 10 nhıpetiode pey nkçelerlni alarak 
928-11830 doara numaraaiyle ı ..... 
bul dördunru ıcra mem'1rlut ... 
26·10.29 tarıhinde hızıat •eva biln

klle ınürneaat e}lcweleri ıllD olunur. 
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ltasa ilanlari: 
......................... ~ .... ~· ..... -...... ..-~~ ............. . ...,.••·••••••••••e••••••••• •·•••••••••• ~~~ ı 

L Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma i 
komisyonundan: I 

.......................................................... 

K ilisteki kıtaatın ihtiyacı olan Ekmek kapalı zarfla miinal,a...aya konmuştur. lhalesi 
8-birinci teşrin-929 ~h ı,! iinii Urfadcı a!l!h.eri sa.tın ıılnı ~ı komis)Ontında )Jpılacal"tır. 

Taıiplcr;n Urfadaki mezkllr konıisyoua mUracaatlnrı. l . 
d k. k · · · ı l ' • k ı f' .. • ""'a konmu•tur haJe,ı 

A duna :ı_ ı - ~taatı n ıLtl\Jcı ~an , n "'a. ~ . t zar hl nıuna~a,..._, ... ."' · 
16 · Bırırıcı tc~rin . 9:!9 Ça~amba f!UOU ~;,U 10 da ~-\oanı. da a~ kf'rı satın alma 

komh•)Onunda )Bpılacaktır. Talidlerin Adanadaki rrıeıkfır homi'f~· ona muracaatları. . .. 

E rzincandaki a.skeri orta mc:ktcLi ırin ht-n ke faLrikası }sen ert kuıneşından (ı)çu 
fiıerine Ye her bir ma~rafı mf:teahhine ait oln:ak -:artile 4~? takım harici elbi~e 

13-birinci te~rin·929 tarihind ı; Erıiııcan<la ıhale \Rfllnıak ü1rP mlı naka.-.aya konmu~tur. 
Tıı. 1 iplt'rin E~ziııcandaki askeri orta nıektep ınürlüri yetine n1üracaatları. .... .... .. .. • • • hpnrta 17 . birinci tr<rin . 9~9 saa~ n.~o <la 

Burdur 17 • • • 929 l L30 • 
Den izli • 15 h' 
Tefenni , lj,30 da 
.\ntah·a • .. • • ıu da 

feparl~. Arltalya Tefenni Hurdur ,.c (J r niıliJı ki kıto..ıııtın ha~Yauatın bti)&<"~. otu. arpa 
"'"!1-1" ı .ırfln \.;ayrı ayrı şırtn:ııı . t·lrLl" uılina1ı; a'!-R:·a konm~ı::·ur. H~r nlE'\kllf! : o h nıııla 
hi ıalanrıda ""vSterllen tırihler<le ihalc- icri I~p:ırtatla a~ktrı ~.:.tıu alma konu!'yunundı:ı 
&('ılae-ektır.'"' T :ıJiplerin şartnaıne F-tl ·· et; , r: ni ~v,:mek iiLrc h omisyonunıuıa ,.c ~artııanıc 

alu ~ak ,.e ıek JiJnamel~rini \Crtnf"L ıı.. 111 eıkur k cnı ı~\o.:ıa muracaatlar. 

K 8 ... tH.nı ı nulı•r. ı h.ıts.atıo ilıt i)ia.. . a ı J)t..iı; Kırnıa Cn kapalı !arila ınünak&!-BYJ. kon-
m~tur. !halesi 20- birinci t , 9:2? p~.a~ :ıünii saat _l~ tf' K~:ı~ amonide a ::.k Pr~ 

13r·n aima l> umis;onund3 \"J.pılaı'""!r. ! .. 1 1 l ıp ı r rın ~rlname~ını komı~~_onunıuzda gur 
nıelen , .e t ~J:. lifnsmelerini · ı..:a~taıno.ıiur ·• n1ı •z, ü r konıi~yona vern1elerı. 

T okattteki k ıtaatın ihtiyacı olan ekmek !t apalı :rarfla münakasa):a honmuştur. İha~e· 
si 15. hir;nci te~rin • 92<> ~l ı gi.in li !'3:tt !:) te Tokatta :ısk erı &atın alma komıs· 

yununda yapılacaktır: Taliplerin fokattaki me7.kUr kun1;!yona vermelerı. .. 

E rzLJrunı<ld bulunan 6S il& 95 ton malzeınenin ·rrabıona nakli kapnlı z.arna muna· 
ka:!!a\·a konmu~tur. İhale~i 22 · hirinei teşrin . 929 da Erzuruın askeri satın alına 

komi!yoÖunda yapılacaktır taliplerin ın ez k il r Komisyona ınuraı.:a ·Hlıırı. 

A skeri ibliyaç için 5 • 10 · 929 C'umarte!;i günü saat 15 te paza.rlığınıtı icra5l mu· 
karrer (371) kalem ki'!'ya malzemesini itaya talip çıkmadığınd~n 12 · 10 · 929 

cumartesi gUnil sa~t. 14 t~ ıhale.~i yapıl~ak üçre talık eJılmııtır. Talıplerın ~artnaıne· 
de }&ııh olduğu gıbı teınınatlarıle konıısyonumuıa nn:racaatls. n. . 

O r<lu ihtiyacı için memleket haricinden .lOO lira 350 top k u~umu 40 ila 50 su,· arı 
binek hayvanı alınacaktır. 1'aliplerin ~7 • hi_rinci _t e~~in • .9~Q. per~embe günü 

saat 15 te Ankarada Milli Müdafaa \'ekiiletı Harbıye daıresı Re1'1ı~ıne mura~atları.-

E drernit, Kınık ve Bergamadaki kqaa11n hay\"a~atı ihtı?.·a~.ı olan ~man lt EJrc:nııt· 
teki kıtaatın ihtiyacı olnn kuruür v. oduna ıhale gununde talıp çık~adığından. 

ihalesi tekıar 26 • Birinci te-~rin . 929 cumartesi günii ~aat 14 te Edren:ııtte askerı 
aaı.n· alma komiayonunda yapılacaktıı. Taliplerin Edremitteki mezkilr komısyona mu· 
rpatları. . 

A nkarada in~ edilecek pek"imet fabrikafo t bi~~sı mevcut münakas~ şartn~mP~ıne 
merbut şeraiti fenniye ve e"ai planları ınucıb1nce kapalı zarna munaka8a}a ko_n

m~tur. Ihalesi 30 Te,rini evvel 929 tarihine mı'.i .. adif p_azarte~i. günü saat ondadır. 
Taliplerin aşada münd~riç birinci n1:ıddede muh~rrer şeraıt .?ahılınde mevct~.t e.qı:'.'lart 
görmrk ü1~rc Anlı.arada merkez satın alma ko~ısyonuı.:a _muacaatları ve munakasaya 
iştirak. edeceklerin O gün sa.atından e~ vcl tek_lıt ve te mınat mektuplarını makbuz 
mukabilinde mezkO.r lı:o ;ni~von rıya~etıne tevdı eyleınelerı. . 

1- Şartname vo buna merbut proje ve evrakı fenniye talebine bulunacak talıple· 
rin ,.bibi ıelahiyyet olmaları ve behemehal rvu~Ioe m~ınasıl inşaat. vvcude getidikleri 
)erini ispat edecek. vesaiki resmıye ye ınakbuleyı. k~n:ıı3yon rıyasetı~e ıbraz ey!emele. 
ri lazımdır. Bu §erait dahilinde \ı.anııat hah~ 'e"'8.ık.ı ıbar:ı edecek taıplere k.onusyonca 
vezneyi umumiyeye valtrdmak üzere ~e~ke~v~ mukabil g~ti.receklerl_ yüı liralı~ mak· 
buı mukabilinde münakasa §:J.rtnam"~ını ıahf>l ta.raf1ndan ıshı.ısah edılmek snretı l~ pro· 
je ve sairesi verilir 1·661 numaral · müzayede nıünaka<ın ve ıhalat kanunun ahkamına 
muhalif teklifat nazarı itibare alınmaz. 

f .. M~ki;ilii. ~~k;ri;~· ;~;;~~i;;.~· k·~:ı;i:;~; ~~<l~~ .. ) ..... ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
A ıkeri Mektepler için SOOOkilo Domate~ salçası aleni müna~asa suretil~ satın alı· 

nacaktır. ihalesi 19·10-929 Cumarte•i günü saat 15 le Harbıye mektebı yemekha· 
neleri önündeki mahalli mahıuıundn icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için ko
ıniıyona müracaatları ve i,ıirak için de münakasa mahallinde hazır bulunulması iliin 
Glunur. 

200 Adtt : Lata 
130 : Kadron 
78 : Direk 
8 : Sovelik 

12 : Kapılık çam tahtall 
40 paket : Badadilik 

100 adet : Kalembaş Lata 
40 • : Pasalık 
22 • 
10 • 

: Çıralı izmir 
: Çualı hatıl 

4;andık: Döşem_elik } 
2 • : &dadılık ç· . 
1 c : Pervaıhk ıvı 
1 • : İtkelelik 

<• •!• •!• 
180 Adet : Galvanizli saç oluklu 

8 okka : çivi 
8 tahta : t'İ=O 8 çinko 
2 okka : Haa kalay 

16 adet : Gahaniıli düz saç 
tı:ı 100 metre: Bir parmak demir boru 
::;· 10 a-!et c c c dirsek: 

10 c • • de\•e boynu 
10 c .. • • üç ağızlı 
10 c c c • bilezik 

2 • 
: N=O 10 terkos musluğu 

Bir parmak kontrol musluğu 
Bir şartnamede 

100 çuval : Çimento 
SOkantar : Kireç J 

Halıcıoğlu )isesi için bal~da rina ve mikdarları muharrer 28 kalem inşaat tamiri· 
ye malzemesi yukarda ya_zıldığı Yeçhile iki §3.rtnamede olarak aleni müna~asa suretil~ 
Mtın alınacaktır. lhalelerı _21ı-10.929 Cumarte.i g •. nu saat 14,30 d~ Horbıye Mekteb~ 
~emekbaneleri önündekı munaka_sa. mah_a 1_linJe icra kılınacaktır. !ahplerın şartnam~lcrı 
u;in kom.i!yona muracaatları ve ıştırak. ı~·ın de münakasa m.ıhallınde hazır bulunulması 
ilin olunur. 

A ıkerl mektepler için 30000 kilo • ohut kapalı zarf snreıile satın alınacak. 
tır. lhal'8i 26-10·929 Curnarte; i ı:;linfı saat Hde Harbiye mektebi yemekhaneleri 

önündeki mahalli mahswunda icra . ~ıl ı naraktır. Taliplerin 59rtnaıne ve numııne~i için 
komiıyona muracaatları ve i şt_irak ıçınb~ ha.'urlıı.y~caı..lar1 teklif me){t~~u.nu ilmtihabet 
mukabilinde komisyon rtya!!etıne saatt mua)yenesıne kadar vermelerı ilan olunur. 

A ıkerl mektepler için 7500 kilo Ze}lİD dane,j pazarlık suretile satın afınac.•ktır. 
Pazarlığı 9 • 10 • 929 Çarşamba günü saat 15 de Harbiye Mektebi yemekhane· 

leri önündeki Mahalli mahsu!lunda icra kılınncaktır. Taliplerin şartna
1

rue9i için kom.is· 
yona ınızracaatiarı ve iştirak içiude pazarlık mahallinde hazır buluuulması i!An olnnur. 

P ;yade Aıı, mektebi için 820+ 120 eb 'adında 17 adet <lıı ve 17 adet iç la•tiği Dün· 
lop veya güdiyer markalı olarak alrni münakasa surerile 11atın alınacaktır. Ihalesi 

7·te,riııi evvel 929 Pazartesi günü saat 14,30 da Harbiye Mektebi yemekhaneleri onün . 
deli münakasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için ~omisyonumu1.a 
müracaatlar.& ve ~tirak için de münakasa mahallinde hazır bulunulma~ı ılıin olunur. 

Saman 
Kile 

••• ..• .... . • • • 
50000 : Topcu atış mektebi ve ölçü taburn için 
4000 : :\{altepe li•eoi için 
3000 : Hrlıcoğlu lisesi • 
4000 : Gülhane Hastanesi • 

ömi(ı 

Baloda mahallerile hizalorında mıktarları yazılı olduğu halde 61000 kilo Saman 
bir ıartnam•de olarak aleni miinıkasa suretile 81\tın alınacaktır. lha!e>i 19 · 10 · 929 
Cun.artesi günü sMl 14,20 da HaruİI e mektebi yemekhanel.ıri önündeki ınahallı malı· 
sıusunda icra k.ıJınacaktır. 'l"aliplerin :. artnaıne.!'ii için komisyona muracaatları ve iŞtirok 
iri.o de münakasa mrbailinde haztr bulunuJması illin olunur. . . ........ . 

Mangal kömürü 
Kilo 

.. . . 
1500 : Topcu , ·akliye ~le.ktebi _it.i~ 
7500 : Çengel köy orta .\lektebı ıçın 

-mı 
Ballda mıktarlarile mahalleri 'azılı 9COO kile Mangal k ti mürü pazarlık ıuretile 

ıatın alınacaktır. Paz:arlı~ '. , · 10 : 929 Pazartesi günü saat 14 de Harbiye mektebi 
)emckl.a:ıe! c ri önün" :O. i mar.1tıi mahsu u!'lda icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi 
lı;..oauayuna ıuuraccat!arı ,.e i~tira I ~ içinde pazarlık mahallinde hazır buluomılan ilin 
gl-.:nı.ır. 

e.E ~ a111 aftk8--ı 1 

11111 111 dlirlUallnden: 
Deniz hastanesi 

Diş tabibi 

B~d.1' D ~ntl' 
• 

Sa.tilik. eı:"I~IAk Kadıköy - Altıyolağzı 

Mevkileriyle evsafı mahsusaaı aşağıda yazılı on bir parça emlakin satışı müzayedeye konulmuştur. 
1 - Müzayede kapalı zarf usuliyledir. ihale 16-10·929 tarihinde lstanbul şubemizde müteşekkil satış 

komisyonu huzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen mikdarda teminat 
iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplariyle beraber makpuz mukabilinde bizzat ve 
yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

--------~ 
Beşiktaş ikinci ıulh hukuk hiiki",'.Iiı~ 

2 - ihale bedeli peşin olarak istifa olunur. 
3 - Talip olanların lstanbul veya lzmir şubemize ve yahut Merkez Emlak müdiriyetine müracaatla 

mufaısal şartnamemizi mütalea etmeleri ve miizayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lira mukabilinde 

den: Orta köy dere boyunda 1.9 . 
taned• sakin akıl hastalı~ı ile malül 1-ıl' 
kor Şarak \"eledi ~Iihran; hcmşir~i rIJS • 
dam Oruezuk vasi tayin kılındığı aJill' 
daranca mal ıim olmak üzre ilin ol~ 

Ü sküdar ikinci Sulh Hnkuk mah~'ırı" 
ıinden: A ı ~ Hanımın müteveffa İ)lf;6 

efendinin varisi H.ı:.tice hanım zimın:!J 
de ~l~~ğı. olan 200 liran.ın maa ın 

1 
ıeırunı atıfası zımında t:sküdarda " ~ 
ıinan mahallesinin Seliimi Ali efendı <• 
desinde 110 cedit ve 114 atik nıır.ıoı·o 
ruurakkam 92·0 arşın terbiindeki ,,.~sı; 
mebni sokak kapusundan ~irildikte ku(' 
kaldırım döşeli antireyi ve bir malta d . 
şeH taşlığı ve bir oda iki helayi ve ıt1 1 

bak olmak üzere istimal edilen bir oeı\'1 

aralığı ve Ü9t katta bir sofa iki odayı '"' 
bir metruk helii mahallini , .• be• adet ti' 
can müsmireli ve bir kuyuyu .,.; yüı alt" 
mış sekiz arşın murabba;nda bah~e}İ ~~ 
htevi ve tamire muhtaç tamamı 600 liJf 
kıymeti mukaddereli bir bap hane oııb 
200 lira bedelle talibi uhdesine ihale ~ 
veliyesi icra kıhnmış ve bu kerre ""; 
teşriniewel 929 salı günü <evali paat Jl 
le ihalei katiy.-i icra kılınacağından ıalıY 
olanların nısfın bedeli mukadderesi olı' 
300 lira üzerinden yüzd• on pey akça•ı•0 

929-581 icra dosya numarasını birlikti 
Üsküdar sulh mahkemesi icnsına murt" 
caat eylemeleri iliin olunur. 

alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 
Um. No. Mevkii ve semti Nevi ve mahiyeti 

meşhuru 

2 

16 
23 

94 
139 
162 
164 
75 
15 
22 
13 

Galatada mezbaha müfettiş
liği altında. 
Şişli Büyükdere caddesi 
Zincirlikuyu kasrı 
itısalinde 

Heybeliada yalı sokak. 
Maçka Silahhane 
Nişantaşı 
Galata Karamustafa pş. 
Kandilli Vaniköy cadde. 
Bebek 
Sarı yar 
Galata kalafat mahalli 
kürkçüler kapısı 

odalar, dükkan ve 
depo 

386 No, garaj. 
arazi 

2 No. ·gazino 
Bostan. 
ekmek fabrikası 
16 No. dükkan 
1 No. Hane 
Bebek bahçesi 
Mesarburnu gazino 
Ahşap antrepo ve depo 

hudut ve 
kemiyet ve 
müştemilat 

maa müşte
mili 

" ahır, arabalık 
mutbak v. s. 

maa müştemilat 
kahvehane v. s. 

maa müştemilat .. 
" 
" 
" 
" 

teminat 
mikdan 

lira 
2500 

1500 

1500 
900 

2500 
7000 
500 
500 

3000 
500 

3710 

Uçüncü kolordu satın alma l(omİS)10nund~n: 
Trsbzonda bulunan kıtaat ihti~·acı için on beş kalem mevaddı ieşe hizalannda gösterilen tarihlerde ihalcleri icra edilecektir. 

Taliplerin iartuaıne~inı alnıa k , e i:tirak etnıek üzre Tırabzondaki satın alma komisyonuna müraca:ıtları ilı'.in olunur. 

Er1.akın Miktarı ilk teminatı ihalesi icra edilecek ihalesi ne ıuretle ihale 1 etanbul Mahkemei Asliye Birioci ·rıcr 
ret Dairesinden: Madam Sirvart çarll 

cıyan ile l•tanbulda Sultan hamam:ndl 
Mesadet hanında 21 numarada mukim r 
pek komisyoncusu J Blarlanj meyane•İll" 
de mütekovvin davadan dolayı vaki i!in•1 

tebliğata rağmen müdeialeyh yevmi md•f 
yende gelmemiş oldu~undan bittalep hıJI• 
kında Huku L7suJ muhakemeleri kanuoı.ı• 
400iincü ıwtddesi mucibince gıyap kara~ 
ittihazına vı! 141inci madde mucibince r 
IAnen teblijtine karar Yerilmiş olmak!• mOj 
ddeialeyh J. Blarlanj efendinin 20.ıı.9Z5 tarihine müsadil çarşanba günü saat 12. 
da mahkemede hazır bulunması aksi ta~· 
dirde naksen iade edilmi' olan 92R,.dfl 
numaralı da\"anın ademi takibtnin da,·ıdl 
haksızlığına hamlolunaca~ı il&İı olunur 

cinsi kilo lira tarih icra edileceği günü 
\fercimek 10000 188 13-JQ.929 aleni pazar 

Saat 
14 
9 Kuru fasulye 12000 225 13-10-929 • 

Pirinç 11300 357 13-10-929 • 10 
16 
9 

10 
12 
16 
16 

9 
10 

:\ulıuı 8000 162 13.10-929 • • 
Patates 27000 152 12-10-929 • cumaı lı:' si 

Soğan 15000 68 12·10·929 • 
Odun 375000 422 12·10-929 kapalı Z. 
Kuru üzüm 7500 197 12·10-929 aleni 

• 
• 

Şeker 5000 181 1410-929 • paı.arteri 
Tuz 9600 I 65 14-10·929 • • 
Zeytin dane 2000 60 15·10-929 • salı 
&ıbun 2700 ııo 15.10-929 • 10 
Sığır eti 40000 1097 16·10-929 
Gaz yağı 9000 216 16-10·929 
Un 180.000 2iOO lS.10.929 

Kapalı Z. 
aleni 

kapalı Z. 

Ç&lfanba 
• 

15 
16 
14 

r · · ~;~;: ~~y~~~: · ~:~::: ~:~:~:~.::ı:·;: ·~;~t: · ~:;~~ ;: · · ı ! ..,. Istambul satınalma komisyonundan: ..,. J 
,,,,,,.,, ~····· ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

E vvelce ilıln edilen muhtelif eb'atıa cem'an 1050 adet taban demiri 9-10-929 pazar· 
te;i günü saat 14 le pazarlıkla · alınacaktır. Taliplerin temioatlarile beraber mezkOr 

gUn ve saatte Ankarada merkez satın alnıa komi9yonuna müracaatları. 

} 00 ton bakır üç ton Nikel On he, ıon tutya ile evvelce ilan edilen şartname-
siddeki mıkıarları muhafaza edilen fosforlu bakıt ve antimuan 7 • 10 • 929 

Pazartesi günü saat 14te Ankarada merkez satın alma komisyonunda pazarlıkla mü· 
bayaa edilecektir. Taltplerin teminatlarıyle mezknr gün ve saatta zikrolunan komisyo· 
aa muracaatları. • 

y üz elli bin kilo Nitrat dö sut (•oda güherçilesi) için talipler tarafından teklif edil 
len fiat gali görülmüş olduğundan 9·10-929 Çarşanba günü saat 13 de pazarlık!• 

milbayaa edilecektir. Taliplerin teminatlariyla mezknr gün ve aaaıta komisyouumuza 
mnrcaatJarı. 

E vvelce illin olunan muhtelifülcins yirmi iki kalem madem yağları 9-10 929 pazarteoi 
günü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin teminatlarile beraber mezkür gün 

ve ııatte Ankarada merkez satın alma komisyonuna müracaatları • 

J Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan f 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t 

Cinsi Çorlu Tekirdağ 
Z•ytin ya. 2500 2500 
Bulııur 30000 25000 
Odun 520000 
Zeytin yağ 3500 2500 
Odun 400000 

Şekli 
aleni 

Kagalı 
Kapalı 

Çorludaki kıtaat ihtiyrcı itin ber,eçhi balu meyaddı iaşe münakasa suretiyle mu· 
bayaa edilecektir. lholeleri 7 . 10 . Q29 kaı.nrtesi günü saat 15 le icra edilecektir. 
taliplerin şartn!lmesini görmeleri ve şartnaınedı: yazılı oJan şekildeki teminatlarile çor· 
Judaki satın alma komisyonunda hazır bulunulması ilan olunur. 

G ümü~ ıuyu hastanesi ihtiyacı için 250 ton kok 250 ton kıriple ve 100 ton tü· 
venanmaden kömi.irü pazarlık suretiyle mubayaa edilecektir. ihale 12-Tcşrinievvel 

929 cumartesi güni.i saat on beşten itibaren yapılacakttr. Taliplerin şartnamesini ko· 
miıı)· onumu'.da görmeleri ve şartnamede yazılı olan ıekildel<i teminatlariyle komiııyo
numuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

K aramanda bulunan kıtaat ihtiyacı için 190000 dakik ve 13000 kilo knru fa•ulya 
• münakasa suretile mubayaa edilecek.tir. !halesi 16 · Teırini evvel • 929 tarihinde 
yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini görmek ve iştirak etmek üzre Karamandaki sa· 
tın alma komisyon una mll[acaatları ilin olunur. 

A kıehirde bulunan kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf usulil• münakasrya konulan orlu· 
nun pazarlıkla mubayaası takarrür etmiştir. 1balesi 10 . teşrinievvel . 929 tari

hinde icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek ve i5tirak etmek ilıre akvehir
deki satın alma komisyonunda ham bulunmaları illn olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 43330 kilo Bulgar paııulık ıuretilo mubayaa edilecektir. ihale· 
•i 14 Teşrini nvvel 929 pazartesi günü saat on beşten itib&ren yapılacaktır. Ta· 

!iplerin şartnamesini komisyonumuzda görmeleri ve şartnamede yazılı olan ıekilbeki 
·e'minatlarile komisyonum.azda hazır bdluomaları ilta. olunur. 

t•fdi 1<7iiN·iis09e0s00

i
0 

·
99

ıQJ 
l Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 
Şehzade başında polis merkezi arkasında ""ff+O+'°"°"°"°' Telefon lst. 2534 ffMıt+o+fı 

Elbise yaptırılacaktır. 
Gümrül(ler umum 

müdürlüğünedıı: 
1- Muhafaza memurları taıfe ve sandalcı ve zabitam bahriy! 

için yaptırılacak elbise ve kaput kapalı zarf usulile münakasa}" 
konulmuştur. 

2- Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler levt' 
zım mOdürlüğünden ve lıtanbnlda Gümrük levazım memurluğundaO 
alınacaktır. 

3- Münakasa lstanbulda Gümrük başmüdürlüğü binasında güııı' 
rükler umum müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Münakasa günü 22 teşrinievvel 929 tarihine müsadif ,,ıı 
günü saat 14 tedir. 

5- Teklifnameler kanundaki ahkam dairesinde imla edilerek"' 
kapalı zarflar mezkur gün ve saattan evvel lstanbulda komisyoO 
riyasetine verilecektir. . t 

6-- Müuakasaya iştirak edecek olanlar tıcaret odasında mukayYe 
bulunduğunu gösterir vesika ibraz ed~~ekl~rdir. . 

1 7- Her talip bedeli muhammenının yuzde yedı buçuğu olan 370 

liralık hükumetçe muteber milli banka teminat mektubu vermeğe ~ 
yahut bunun yerine yevmi mllnakasadan evvel lstanbul batmüdürliiJU 
veznesine nakit olarak para itasına nıecburdur. 

b
.,. 

8- Teminatı muvakkate mektup nümuneleri tartDamelerle ı 
likte talep olunmalıdır. 

9- Bedeli ihalenin sülüsü mıktarında avans verilecektır. . 
. ı f1'"' 10- Muayyen saatın hululünde mutat zabıt varakasının tanıılll 

den sonra hiçbir teklif kabul olunmaz. 
11
• 

Bursa Evkaf • 11- Kumaş ve ~ekil nümuneleri lstanbulda gümrükler umu: 111
...., 

dürlüğü anbar memurluğundadır. __.. 

Mu d Lırllı Q un den: p az~rlıkla arpa münakasaSl 
Halkalı zıraat mektebi rektörlüğündeD: a• 
~a~ar.~ıkla [80JO] kilo arp~ alınacaktır •. s.atma~ .isteyenlerin ır~r

mesını gormek ıızere her gun,pazarlığa ıştırak ıçın de 9-10-9 . -~e 
tamba günü saat 15 buçukta Defterdarlık binasında müessesatı zıraı 

Bursada Faik bey vakfından İsmet paşa caddesinde piyasa mahal
linde han, otel ve garaja elverişli Faik bey hanı arsası pazarlık sure
tile 22-9-929 tarihinden itibaren 1 mah müddetle müzayedeye çıka
rtılmıştır. Talip olanların yevmi ihale olan 22-10-929 Salı günü 1125 
lira teminatı muvakkate akçesini müstahıiben Buraa Evkaf Müdiriye 
tine müracaatları. 

mübayaat komisyonuna gelmeleri. .. ...... .... 
•••••••••••• t ......... 111 ....................... , ... u ............................ M;;:;i*G; .. Eıat Mahmu 


