
IUAR.EHANE 
"iKDAM l'urdu" Ankara cod.deıi, 

Istanbul 
Telgraf : "İKD~'J.. lıt,obul 
Telefon : IST ANBuL t 7 9 7 
Şikayetlere sayfalarimız a~ıktJr. 
lıao mulıleviyatınd~layı idare mcau'lfycı 

ı l 1 •'"'""' 

3 I<"URUŞ • C-/Jmhuriyet içın, Halk için ) 

........ HOOOOOOOOOOUOHOOOOOOOHOHooOHOH--000000-0000HOOOOOOO ____ OOOO-HHOOUOHHOH00 ..... 0 .. W_ee_oo_H ··-----·-·H·--···-•-no ----HHHOOH-00- -- --·-H-0-00HHHOHOOOOOOOOOO-i 
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Başvekil Paşa Hz. dün dahili ve ; ~r: 

harici vaziyetimizi izah ettiler. 1 
.. .._ ............................. _.._._ .... ~ ... ~--!!llllfll!IPlllP~a 

ariçte vaziyetimiz şayanı memnuniyettir. a i de ! 
sükun ve asayiş yerindedir. Şimendüfer siyasetimiz 1 
muvaffakiy"etle devam ediyor. Zirai vaziyet normaldir. ~ 

Ankara. 9 (A.A] - Büyfik Mil
ltt Meclisi bugün saat IS buçukta 
~tlı Ki:t:ım plılşa hazretlerinin rl
)tıeti albnda toplanmııhr. Celse
lllrı küıadanı müteakıp Manisa 
ltıeb'usluğuna intihap edilen Mitbat 
btyin tahlifi yapılmış ve ondan 
•onra. Başvekil f mset paşa hazret
Itri sö:ı: alarak atideki beyanatta 
buıunmuıtur: 
~arici siyaset 
t. -"Mllletin çok saygıdeğer ve
'llleri, 

Harici münasebatımızan yeni
ltrakkilerini arzedeceğim : 

Rusya ile münaııebatamızda es
~! ve tecrübe geçirmiı dostluk, 
~lıvvetini mu haf aza etmektedir. 
'ticaret münasebetlerimizin göze
tllınesi için ciddi ve samimi gay-
1ttler sarfetmekteyiz. Müsbet ne
acelere varacağımızdan ümitliyiE. 

italya ile münasebetimiz, ciddi, 
~Oatanedir. iki tarafta biribirimize 
liınat hisai -esaslıdır, mütemadl
>tn inktıaf etmektedir. 

Franıız.larla olan muallak me
~leler, mes'ut neticelere bağlandı. 
lıdut tayini, Mer•in - Adana şl

lltııdlferinin satıb alınması, iki 
1'rafın muvaf aka tile nihayete er
«ırildi. Aramızda yeni ticaret mua-

desi imza edildi. iki hükümet 
~Gnaııcbahnıo araıasız bir safh•ya 
tit-diğini zikretmekten memnunum. 
~lıdut vak'aları büsbütün bitti di.: 
)tltıem fakat cimdiden kendini r ' T ' llıteren iyilik sınır boyunda ıyl 
ltçinmeği temin kılacağını um
t-ınaktadır. 

İngiliz donanmasınm mernleke
~iu ziyareti bir dostluk eseri
~ ... Bu güzel hndiseyi mcmnuniyet-

kaydetmek isterim. İngiltere 
~ ticaret ve ikamet müzakeresi 
~pet neticededlr. 
Almanya ile iyi münasebetlerin 

~lıahedeleri tamamlanmektadır . 
'tamızda ki iktısadi münaseba ~ 
~ ~işaf halindedir. 

cıhili vaziyet 
Amerika Müttehit Cümhuriyet

ti.lc münasebatımız ticari ve ik
ldi lnkişafile iyi• bir gidiıtedir. 
tııj bir ticaret muahedesi imu

ış oldutunıuz.u ifade etmek iyi 
t icnitlemete müsait münaseba-
11 İfadesi için güzel btr vesiledir. 

Büyük elçimiz Japonyaya var
tı; iki memleket arumda tam 

•t•ne münuebabn bütün clbaı:ı 
"lıltın oldu. 

Dutgaristanla münasebahmız iyi 
••iyat ile meşbudur. Komşu 
tlllleketin inkişıtf ve saadeti bi
tn samimi dileğimizdir. 

~ ~acari.tan dostluğu bizim için 
ltıetJi bir münasebettir. 

t ~an ile münasebatıınız normal 
'40atanedir. 

'4.ı Yuna :ıistanla muallak me ... 'ele
~· hal.edemedik. Mecliste geçen 
t~ beyanatımda ihtilaf bitiyor 
Q t ııöylemiştim. Son anda çıkan 
~t ,_,il memleketteki bazı n~riyat 
~ tttııamelat ta havayl ynmuıa
~~t-~ ınahiyette değildir. Ancak 

tı.ın Yunanistanı idare eden 1.a-1,,. 
\~ .rı rnünasebat kurmak arı:usu-
~: ~aınfmi olduğunu zannetme-

}ıııı. 

~ıl ~Urada ı.ikretmediğim beynel
\t\~ ltıünaaebetlorlmiz umumi ol
~- llorı:aal ve raızaaızdır. Sulh 
ij~1' 1.Q1 kuvvetle.:-,dirmek, beyne•

~(} ılıtifafları mutlaka ıulh yol
~~ h•ll etmek için uı.!aıma ve 
Ctıa Uaullerlal aıewnuniyetle kul 

. .. . . . . . . 

l 

BAŞVEKiL PAŞA HAZRETLERi GEÇEN SENE MECLiS KÜRSÜ 
SÜNDE HÜKÜMET PROGRAMINI iZAH EDERLERKEN 

Dahili vaziyet le olmuıtu. Hilhaasa suşehrinde ve 

Ş. d' · d h'I" h il • d köylerinde bir çok binalar yıkıldı. 
ım 1 sıze a 1 1 

• va mı~ en Ahnan tedbirlerle afete uğrayan 
bazı noktalar hakkında malumat halkın ıstırabı hafifletilmiş ve 
vereceğim: yıkılan binalar kıı basmadan ki-

Şibin Karalıisarda yaı.ın zelze- (Mabadı ikinci sayfada) 
. -

if ap(b!I nşueırı 

Umum müdür Atıf ve 
Halit Ziya beyler döndü 

Tapu k·ayitları nasıl düzeltildi? 
Bıttabi bu usulün tatbikı Bir müddettenberi garbi Ana- 1 

doluda teftişatta bulunan Tapu üzer: ne şahsi menfaatleri muhtel 
umum müdürü Atıf beyle kadastro olan bazı kimseler müştekidirler. 
müdürü Halit Ziya beyler lzmirden Bu da haizi ehemmiyet değildir. 
avdet etmişlerdir. Atıf bey 11alı Bütün yiliiye tlerde Tapo ve 
günü Ankaraya gidecektir. Bir mu- kadastro işleri muntazam bir şe-
harririmize diyor ki: kildr. cereyan etmektedir. 

-"Bursa, lzmir,Manisa, Aydını, Seyyahatimiz bir ay devam et-
Denizli ve Muğla vilayetlerinin tiği cihetle derhal merkeze avdet 
Tapu ve kadastro işlerini tetkik edeceğim.,, 
ettik. Buralarda gerek esbabı mc- ·----------
Hlihin talep ve şikayetlerini gerek M a.ı şan n aı lhı Q 

:~:nurların temenniyatını dinle- 30 bekçi geceleri 
Ona göre ne icap ediyorsa 

yaptık. Şikayeti mucip noktalar evlerı· nde uykuda 
refedildi. Bir nizamnarr.e ile 1&lahı 
lc•p eden huausat ta ancak mer
keze avdet ettikten ıoni"a temin 
edilecektir. 

·reftlt ettiğimiz vilayetlerden 
Manisa ve Denizlinin kadastro iş
leri bitmiştir. Diğer vilayetlerinki 
de bitmek üzeredir. Sicil ve em
lak defterleri kanunu medeninin 

icap ettirdiği şekilde tanzim edilece 
ğinden bu defterlerin nümuneleri· 
ni ve ne suretle tutulması lcizım

eldiğini gösteren nizamname Şu-
g ·ı . t• 
rayı Devlete verı anış ır. 

Nizamname hükümetçe tasdik 
edilir edilmez bilümum defterlerimiz 
yeni esasa göre tebdil ve tadil olu
nacaktır. Bu defterler elyevm İs
viçre hükümeli dahilinde tatbik 
edilen Tapu kuyudatının aynidir. 
Tapa muamelesinin ıslahı için 
esaıdi adımlar atıldı. 

Bilhassa tasarruf senetlerine 
tasahup etmek için uıevcut usuller 
nsrileştirilmektedlr. Bundan başka 
yaptığımız islahat meyanmde es· 
babı me•alihin memurlarla doğru
dan doğruya temaslarını keserek 
irtibat memurları vasıtasile halkın 
Tapu itlerini ttkip ve in taç 
ctmelori usulünü v z.ettik. 

Halkın menıurlarla alakasının 

-Polis şube müdürleri muballe
lerde polis me rkezlerindeki teftiş
lerine devam etmektedirler. Bu 
teftitler eınasında 30 mahalle be
kçisinin vazife zamanında vazifesi 
baş!a~ında değil evlerinde uykuda 
oldukları görülmüş ve 30 ununda 
vazifesine ihayct verilmiştir. 

Bundan baıka zabıta vukua
tının azalmasına bir tetbir olmak 
üzere badema ikide birde polisle
re izin ve olur olmaz behanelerlc 
istirahat verilmiyecektir. -
M. Polihronyadis 
bugün bekleniyor 

Atina sefirimiz Enia beyin An
karadan yeni yunan sefiri M. Poli. 
hronyadis ile muhtelit mübadele 
yunan baımurahhası 11 •• Diyaman
dopulosun Atinadan bugün şehri
mize gelmeleri muhtenweldir. 

Bundan başka muhtelit müba
dele başmurahasımız Tevfik Kamil 
beyinde bu hafta içinde Ankara
dan a-elecegi zannedilmektedir. 

Behçet bey 

--Bir muhterem r.at, ıarip bir 
edebt tenkit ueulü hulamt imlt: 

- FUia edip tilrkçe bllml-
1or. 

- Nedeq. anladınız ? 
- Hırçın bir fteltı,ıa yazı-

yor da oaun için. Türkçeyi bU
•e halim. eelim bir ifadeal 
ol urda. 

Her hangi bir adamın, her 
h•ngi bir fikri, mftnaka~aya de
ğmez. Hele " fikir ,, böyle fikir 
olursa! 

1''ııkat bugün mevzusuzluk· 
tan yerimizi "tuhaflık sütunu,, 
haline koymağo mechur oldu
ğumuz için, sırf korilerimizi eğ
lendirmek üzere Con Ahmedin 
keşfi nev'inden hu nen) ip tcn-

it düsturu etrafında durup dil· 
~ iiııcceği7 .. 

- A muhterem efendi ! Her 
hırçın üslüp nhibi edip, şuir 
ve muhnrririn tiirkçe) i bilme· 
mCBi Jiizmıgeli) or a kızgın Nefi, 
ateşli Nnmık Kemal, fırtınalı 

Hamit, hele o pnla gibi keskin 
Silleyınnn N:ızif, lwle şu mitral· 
yoz gihi biçici Falih Hıfkı ue 
diye im milletin ec.Jebiyntta 
en şanlı ve crı güzel ş<Hıretler
inin elıemmi)etli hir kı nnnı 

teşkil ediyor? Hırçm ya;r.nn ad
•m için ( türkçe) i hiloıediğin· 

den halim, selim bir li nıılo ya
zamıyor ) denilebilirse halim 
selim hir lisnnla yazan için de 
( tür'kç<•) i biln edj~i için hıı·çın 
bir iislupla yazamıyor) <lenile
oıez i \' l it ı emi ile 
üsllıp ı;alıiplerinin ciimlc~i çü
riitüli' p ntılnbiJir ve meydan, 
~enl .. ~ • ve yavan hir kekeleme 
ile ~.o wolurn kulobilirdi. 

l tip dcnl('k, lisanın kılişe 

eşkal den kurtulmak, oyoi li
·nde ayrı bir li nna ebip 

demektir. Bu itihnrla 
iiir kudreti nisbctinde ö:ı 
ı doğru ) a7.anıaz. 1''ukat 

bu li mm dottru )azamıyanlar 
sııyt: "ndedir ki li anlar deri de· 
ğiştir r, t .zt·lenir 'e ilerjyc do
ğru ım atar. l.ıisanı en do~
ru eü liycnler ona yt·ııi şekilleri 
\'c•rm~kten aciz olanlar, yuni 
ümnıllrrclir. 

makı.lcyi burada hitirm
lliirettiphanc) e göuderiy
J,üyük hir edip olan hir 

arka mı alıp okudu ve bir 
kuhk ha utıp : 

- Uyduruyorsun ! dedi, bö-
yle ler söyliyecck bir adam 
olamaz. 

H hat ki böyle bir •dom 
var. 1 tta Türk çocuklarına ed· 
ebiyut nıı, lisan m1, hir şey (iğ
retiydrmut ! 

Ahmet llaşim 

- Yahu kıı.11111 Ahmet be~e 
verlyormuşıun. O senin candan 
düşmanın değil mi? 

- Onun için veriyorum yat 
- Anlayamadım. 

........ _ ..... _________ .... _··-··• ..... -. ... ....._. ............ 
Tasfiye raporu 

Malôl gaziler hissedar 
heyetinin içtimaı 

DÜNKÜ HİSSEı..ARLAR iÇTiMAi 

Malul gaziler pazarı hissedar
lar heyeti umumiyesi dün saat 10 
da fevkalade olarak bir içtima nkt
ettiler. Tnsf iye memurları tarafıo
dnn bu güne kadar yapılan mua
melata malülü ait rapor heyeti 
umu rn iyeye arzedildi. 

Bu rapor müttefikan kabul 
edildi. Rapora nazaran mağazanm 
tasfiye esnasındaki satışı 55 bin 
liraya baliğ olmuştur. 

Mağaza müstahdimlerine ikişer 
maaş nisbetind e ikramiye veri i
miştir. 

Ayrıca yirmi bin lira kıyme
tinde bulunan demirbaş eşyanın 
Sanayi ve Maadin bankasına beş 

bin liraya satılacaktı. Heyeti umu
miye bu miktarı pek az görmfif 
ve keyfiyeti Milli Müdafaa veka
leti tesfiye heyetinin nazan dik
katine arzetmeğc karar ver
miştir. Heyeti umuiy~ içtimaına 
Müdafai Milliye vekaleti namına 

kaymakam Sezai, defterdarlık na
mına da ikinci şube müdürü Hilmi 
beylerle maluller namına Meclisi 
idare reisi Zeki pafa azadan 
Ömer Lütfü, Sami, Etem, Osman 
ve Ali beyler iştirak ettiler. 

Bir çok münakaşalardab sonra 
taı;fiye heyetinin kat'i keşif rapo
ru heyeti umumiyenin tasdikine 
iktiran etti. 

~lYlını Daır D<Om? 

Dr. Kasapyan efendiyi 
ölümle tehdit ediyorlar 

Zabıta tahkikatı devam ediyor 
Taksimd Sürp Agop Ermeni has- ı 

tanesi başhekimi Dr. Kasapyan cf. 
bir müd~ .. Pnberi esrarı engiz bir 

idare edilmesi prensipini takip et
tiğinden bazı çapulculann bundan 
mugber olduğunu söylf'miştir. 

şekilde 

meçhul 
eşhas ta
rafından 

tehdit 
mektup
ları al
maktadır. 

Bundan 
bir kaç 

gün ev
vel üstü 
başı pe-
riıan iki KASAPY AN Ef. 
adam Kasapyan efendinin kapı
•ını çalarak mumaileyhi aramış· 
lardır. 

Bulamayınca üz.ori eıki arap 
harflerile yazılmış pis bir zarf 
bırakarak snvuşmuşlardır. Mektubu 
açan Kasa1 yan efendi şu satırlarla 
karşılaşmıştır. 

'·Kasapyan geldik. Canını ce
henneme gönderecektik. Fakat 
seni evde bulamadık. İkinci defa 
gelişimizde Ermeni cemaatini ala
kadar eden iki vazifeden nanıu
sun1a çekil! .. " 

Aradan bir müddet geçtikten 
aonra ikinci mektup daha bulun
muştur. Bunda da "Ey Türk hafi
yesi, yetişir. Epeyce zamandır mi
lletin, fıkaralann ekmeğini yedin. 
Hali vazifeden çekilmedin. Eğer 

bet güne kadar lıtifa etmezsen 
leşini sereceğiz. Bunu iyi bil ve · 
kat'iyy~n hükumete haber verme!,, 

Bunun üz.erine meıele zabıtaya 
akrıetetmiş ve zabıta da gördüğü 
lüzum üz.erine evevlce Barodan 
ihraç edilen avukat Manak Ma
rlkyan ve euacı Slranyan efen
dilerle diter üç tahıı ceJbetmlt 
ve ifadelerini almııbr. 

Ka1apyan efendi bu ifln için
de bir ırarazkirhk oldutuau ve 

Diğer taraftan bu m ele hak

kında bir muh&rrimiz heyeti mü

tevelliye reisi Paul Aren efendiye 
müracaat etmiştir. Paul Arcn efe .. 

ndi bu mesele hakkında şunları 
ıöylemiştir: 

- "Bu, daha fazla Kaaapyan 

efendinin şahsını alakadar ediyor. 

Bu işte bir hata yapmamak ve 
tekzibe maruz kalmamak için bit 

şey söylemek istemem. Şüplae

siz ki Kasapyan efendinin iti ya

kında daha fazla tenevvOr t•vaz-

Koııt Volpi C. 
bugün geliyor 

il 

Ankarada bulunmakta olan sa
bık ftalya maliye nazırı Kont Volpi 
C. bugün :f hrimize gdecektir. 

Kont volpi C. Vilayete miaafü 

olduAundan Haydarpaşada kendi
sin! Vali vekili Muhittin Beyle 
şehrimizde bulunan mali müesıe-

sat rüesası, belediye mediıi aza

lan kartılayecaklardır. Kont Volpi 
C. şehrimizde uzan müddet kalmı
yacak, ltalyaya avdet edecektir. 

Kont Volpi cenapl.ırı Tevfik 
Rüştü beyin, Romada gö • 
rüttükletri c•nada, vuku bulan da.1 
vetine icabetle Tfirldy• Cümhuri-

yetl erkanını ziyaret etmek ü~e 
5 tetriai1&nl 929 da Ankaraya gat
mlşti. Kont Volpi Ankarada 4 
gü.ı kalmıı Ye erkiaı hilkiimet 

kendfalnln ilminden ve yüksek 

ihtlsaa ve tecrübealnden mecnaunl

yetle aıGatefft olmuftur. MOtarilat. 
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Pazar 1 K 

[Birinci sayfadan mabat] 
.ilen tamanıfanmı4lır. (Alkı.şlo.r) 

Ottaki teyltip ve heyelan daha 
ç k tahribat y:ıpb. Burada hu~ui, 
ıe mi, bütün gayret'er felaketi 
hııffletmek için s rf edlldi. En ni
h11:yct heyelan mıntakasına düşen 
bazı köyJeıl tetkik eden müta
her ~·s ilimlerln tavaiyeai ile Bay
Ll: t ve Maçkaya unkledilmelerl 
ih~"' edilmiştir. Dahili asayişe 
ait l er adi vait'ayı dahi munta:z.a
tı! ••• ne~rediyoruz. Suçlulann ka
nuni takıi>at karşısında çares:ı 
kııldıklaram :z.ikretöıek asayişin 

E::gfom olduğunu söylemek için 
kan..::.r. 

Menılcketin unıumi 
ha' Jsı vatandaşın çalış
ın"':, işlemek ,kazaıınıak 
r r. 1sile dolgundur.Cüın
l u iyetin kanunlarına 
'c kuvvetlerine vür~k· 

"' 
ten gih nmek e dayan-
n k, at;ık 'e . (\riıı bir 
ot ~unce ile 'u du ve 

~ . 
fi keyi n1aınur ctıneğe 

C'alı§mak! İ9te lıugun 'a
tandaşların tek olarak, 
cen1iyet olarak ya ayış
Luına ~ön 'eren fikir • 
budur. 

Şimdi iJ.tısadi ve malt bnz.ı me
ıeleler hakkında maru:ı:atta bulu· 
oacağım: 

Vatandaşlar arıı:ı:l dağıtalmnsın

dan bahsedeceğim. işledikleri arn
lİ kendi malları olmıyan vatandaş· 
ları toprak sahibi yapmak için bu 

ı;c=e bazı ark vilnyetlerlmizden 
1şe başladık. Birinci umumi müfct
ti~lik dahilinde şimdiye kadar ha-
7.:neye ait ra:z.iden 90 bin dönüm 
toprak dağıttık. Aynca istimlak 
cd ... rek ve bedelini pe in ödfycrek 
20 bin d~nüme } akın ara:z.i verdik. 
Bundan maada gorp viHiyetleri
m'zde hazineye alt olan veya satın 
eldığımız hazı çiflikleri köylüye 
maletmeğe muvaffak olduk. Bizim 
bu işten beklediğimiz toprak ız 

!tüylüye kendi malı rapaçağımız 

farlasında çalışmak imkanır.ı hn:z.ır
famakbr. Bunun hnriclnde büyük 
çıflik işletmekte olan gayret ve 
ııcrvet sahiplerine dokunmak şöyle 
durı;un aksine olarak bunlann da 
i} i çalıştık1armı ve kazandıklarmı 
ı:trmekten memnun oluruz. (Al
ltı .lnr) 

Her vasıta ile arazi sabip?erini 
i:.Hhsal kooperatifleri halinde bir
le .tirmeğe teşvil< ve yardım edf
yc.ruz. Bu zirai kooperatifler için 
ı irut bankasının ddaletile ilk te
şc bbüder ümit verici bir manzara 
r.i stermekledir. Mühim mes'ele bu 
Jrcoperatiflcrin idnreıinde mali ol
crnk mu,·affak olmakbr. Bu mu
vdfakıyetten kuvvetle ümit besli
Y· ruz. 

Tohum ıslahını her vasıta ile 
lrnlaylayaştJrmnk iııti}oruz. Hallun 
i,1 ib.t!:ı nıcrıu!uniyet verecek l:ir 
haldedir, AdcnaJa yetiştirdiğimiz 
l.; i tohumlar ta hala kle aranmakta
~ır. Hububat tohumları zaif olan 

Kıı.ynaııuı ölünce hoca bir ıız 
c~ıin .:ıeft.a cldı. Hiç değilse ara
' a.ıı b:: S'e~ "'IH>İzliknı ili eksilmi:jti. 
Pöj-f P "'m•Jda beraber Hoca yine 
ııuı~u •n tt"~i!di. fakat ne halt-
~tıin ~~ bir kere başı bağlanmıştı. 
• • rblf .nı Allaha bıraktı.Manmafih 
tı:lkr.tco ve gençlik ikti:z.ası kadın
J~rdao pek fazla hoşlanan Hoca 

Lı 1 lkind kansından da bağrın~ 
ç.hı.ce& acıyı fırsat düttükce unnt-
nı::ılı için fırıatlar bulmuyor değildl. 
Ar"daa böylece aylar geçti. 

Bir pn Hocanın kansınııa karnı 
~şmeje baıladı. NHrettinln bb 
,oeutu olacığma itıaret olan bu 
tlimet onu pek o kadar sevindir-
medi. MaamaElb ne de olaa bir 
tvllt baba1ı olmak lttlyalu onu 
ce1.1ta41yordu. Yakıl ilk bopdığ'ı 
lumnfldaD bir çocul'tu olmuttu. 
Fa\ıia bu çocufun •v!eodlkten ilçay 
•<mra olmuı a ıktaıı :açığa piçlitfni 
hpat ettftl için hocanın çocutu 
uyılmaadı. 

MueD dof aD ~oeulı, hot•dı!t
•'"" a•tt ile beraber ~tml,, ıoı·ıtı 

· b zı mıntnkalar iyi tohum!Ar için 
büyük rağbet göst rmektedirler. 
Bağcılıkta, ipekçilikte, meyva ba
hçelerinde yetiştirdiğ'mi:z. iyi fida· 
olar h lkımızm hararetli telebine 
yetişememetedir. Tohum ıslah ed-

n ınüesse elerimizi erhrmnk \'e 
ltuvvetlendirmeğe verdiğimiz ehe
mmiyetin yerinde ve müstacel ih
tiyaca karşı oldugunu göstermİf 

oluyorum. 
Bazı basit tedbirlerin ihmali 

nekadar znrarh olabileceğine mi
sal olmak üzere üzüm mahsulünü 
sermek için tenle örtülerdeki ka
yatsızİlğı zikredebllirihı. Bu ıene 
l:z.mir üzüm mıntakasında mebzul 
ve enfes mRhııul nsızm gene şid
ddetli yağmurdan çok znrar gör
dü. Tenteli sergiyi kanunen mec4 

huri kılmak tedbirine müracaata 
mecbur olmrlrsızın iktusndi inti
b ... hın h .. lkı ıl.ıız edccc~ini umu
yoruz. 

Günırllk tarifesi 
Tutun m hıufünde geçen sene

ki hasbılık mucndeleainio i) ı ve 
müıbet netic erini ·lde ettik. Te
n ':ı ~e snlim mahsul kıymeti art
mış ol"rak alıcıl .. n memnun et
mektedir. 

Fındık mahsu ünde ise bu sene 
fevkalad"' lıi · eks Hik oldu. id
rakten ev\ d ticai nıünascbntta 

bulunmu'I olanların büyiık ve ikh
sndi tedbirlerde ve kanuni yoluır
dn çnre nramalnn znruridir. 

Meclise mühim ve ikbsadi ka
nunlnr takdim edeceğiz • Yeni 
gümrük tarifeleri tedricen tatbik 
olunmağa bnşladı. Tarife siyase
timiz müfit ve hesapsız bir hi
mı\yecilik fikrinden uzaktır. Tic.a
ri muvazenemizi haynti bir ehem
miyette görüyoruz. Bu ihtiyncn 
ve emsaline nisbetle bizim tarife

miz ancak znruri ve asgeri bir 
tedbir mahiyetindedir. Hatta bir 
çok mühim kalemlerde ten:z.ilnt 
bile yapmış bulunuyoru:ı:. Buğdayı 
bilhassa himaye ettiğimiz doğru
dur. Buğdny politikasının bugüne 
kadnr neticeleri ferah verecek bir 
haldedir. 340 da 18 ve 341 de 10 
milyon liralık ithalat 926 da 2 
buçuk milyon, 927 de 8 yüz 60 
ıseki:t bin ve kurak .senesi olnn 
928 de S milyon liralık ithalat gös
terdi. Un ithalatı 339 da 3 milyon, 
928 de 18 bin lirahktır. 

Bizim hnllomızın yüzde yetmişi 
çiftçidir. Takip ettiğimiz himaye 
ılynseti yüzde yetmiş çiftçiyi kuv
vetlendirmeh bununla herab~r ala· 
kndar olan yüzde yirmiden fnzla 
uir müııtahsllleri saramıyacak Lir 
yoldul". Senelerden beri takip etti
ğimiz buğday himayesinden mil
letimizin yüzde yetmişinin aefnleti 
bedeline i>larak vaz geçmiyeceğiz. 
Bu memleketin her türlü inkişafı 
ziraattan çıkan ıervete i5tİn.at 

eder, Türk köylü ünii ıengin et
meğ'e çalışmak ıiyaııetimi:z.iD ana 
hatlarındandır. 

Yeni tarif Jerin tatbikinden 
evvel tüccarın isabetsiz telaşı 
mP.mleketin birçok ayhk ithalat 
e.ıJynsını birden ve toptan memle
ketimize getirdi. Paramızın faz.la 
bir miktar tenezzülü bu sun'i se
beptendir. Misal olarak bazı ithalat 
rakamları zikrede) im. 

Konu kom.şu hep hocaya : 
....,-Eh .. yakında çocuk babası da 

olaca' sm. 
dcdiltçc; Hoca gülüyor ve: 

- inşallah oğlan olur da iste
diğim gibi kendim halef yeti§tiririm. 

diyordu. 
Günler geçti. Aş ermeler, bö.. 

gürtüler, bulantıları ilk ağrılar ta
kıp etti. 

Ebeye hııber gönderildi. Beşik 
ve kundak takımlan haıırlandı. 

Bir gece ... 
Agnlar tiddelendl. 
Esaaen huysuz olduğu nisbette 

aaabi olan kanaının sancı dan 
af akı tutuyordu. 

O gece doğuracaktı. 

Ebe hanım kadının feryatfanoa 
dayanamadı.Hemen Hocaya koftu. 

- Aman efendi hazretleri, 
dedl,ılz ilim bir inaanaınız hanımı-
zın aancıdan çok sıkıntı çekiyor. 

Erkek olduğunuz için menzil 
Oatünde olan kadının lıbrabını 
bllme:uiniz. Kuzum bir dua oku-
yunu:z. da aileniz çabuk doğursun, 

Dört aylık ithalat ( 928 bütün 
Türkiye} 
Ecayı tıbbiye 
MüJıkirat 
ipek eqya 
Kiremit ve tuğla 
Pamuk eşya 
)'6n eşya 
Bakır çinko mamuh{tı 
Yağl t 

Çay 
Ağaç mamulatı 
Lastik m mulab 
Mahrukat 
Gaı 

929 da üç büyük 
mir, lstıınbul, Mersin ) 

~83,000 
27,000 
70,000 

3,260,000 
6,500 000 
3,299,000 

627,000 
2,000,000 

500.000 
[444.000 

500,-000 
18,000,000 
11.000,000 
limıın (iz. 

Eczayı tıbbiye 6,494,000 
Müskirat 387,000 
ip k QY 623,000 
Kiremit ve tuğla 10,0()9,0UO 
Pamuk e;rya 10,690,000 
Yun eşrn 4,420 O O 
Bnkır çinko mamul. b 1,41.6,000 
Yağl~ 14,000,000 
Çay 960 000 
Ağaç mnmulıih 10,400,.000 
Laı;tik mamulatı 1,2f$,9,000 
rı. hrul;at 49 000, DO 
Ga:ı: 46, 00, CO 

işte bu rakamlara rakJ en bile 
mıHi parn mukavemet ve İf;fkrarını 
h •yretlere şnyan bir kunetlc s at 
etmiştir. Ihı, cat eşyas.nrn bf!del
leri dahn henilı nmf derece inde 
bile istifa edilip memlekete gir
medi. lstatistilder şimdiden göt:
termeğe ba~Iadılar ve ithalat eşya-
ının şimdiki büyük stoklardan 

sonra gelecek aylarda daha az 
olacıığı nşikfırdır. Görülüyor ki 
milli parnnm bünyesi en büyük 
fırtınalara bile muznfferiyetle gö
ğü gerecek kadar salimd:r. 

Bu ıscne büyük mecliııe takdim 
ettiğ lmiz bütçenin hususiyeti ye
künun geçen ııene bütçesinden 
pekaz farklı olmaudır. Mühim bir 
tezayüt kuvvetle memul olduğu 
hnJde aene nihayetine kadar vari· 
dabn hakiki raka mlnrmı elde et
meden yeni masraf açmadılt. Ma
li zihniyetimizde inUtam ve mc
vaı.eneye verdifılmlz ehemmiyetin 
bu d< receai hakikaten dikkate 
layıktır. 

Borçlarını~ 
Borçlarımızı munta:z.amıı~ 

yoruz. Yük5ek toplanmanız nılltıyc· 
te ermeden dalgah borçların tas
rih ve tea;biti mümkün olacaktır. 

Y ~ni vergiier teklifini düşfin

miyoruz. 
Devlet bankaııı ihdası için tet

kikatımız çok Uerlemiştir. Bu içti
mada icnp eden ltanun Jayıhnsmı 

takdim etmekle bahtiyar olacağız. 
Muhterem efendiler, 

Memleketin İktısadi va:z.iyetini 
mütc!ea etmek için bütün vesaiki 
ortaya döküyoruz. 

Memleketin idaresinde açık ve 
hakiki hesaplan inti:z.amla yürütü
tüyoruz. Ciddi bir gayretle itha
llit ve ihracat istatistiklerinin şi

mdiye kadar biriken 926, 927, 928 
senelerini neşrettik. 929 bütçesinin 
lt t'i hesabını Büyk Meclise tDk
dinı et~ck ü:z.ereyiz. Demek isti
yorum ki bütçe !erimiz ve idarele
rimiz kat'i hesaplar ve rnkamlnr 
üzerinden mütnlcnya açıktır. Bu 
mütalea ancak memleketin l:uv-

Hoca, kımın içerdekj odadn 
iken dışında kalmak istemiyôr, 
merak ettığ'nden bir kolposunu 
getirip y moda bulunmak istiyor· 
du. 

Ebenin tekJifini canına minnet 
bildi. 

- Bu <Syle dun ile filan olmaz 
dedi. Ben l , rım1n yanına gidiyo
rum, onu ş pın işi na ıl doğt•r'tu
rum görürsfınüz. 

- A.. nasııl olur, hiç kadm 
dotururken erkek başında bulu
nur mu? 

- Bulunmaz amma biz hoca
yız. Her yere gireriz. 

Bu aöz cahil ebe kadını kan
dırmağa kafi geldi. 

Hocayı içeri aldılar. 
Kaıı11, kocasın yamna gelme .. 

sinden bir az utandı iıede lıtırabı 
ar.asanda candan yakın blrisloin 
mevcudiyeti onu mtlteselli ettJ. 

Ebe sordu: 
- Haydi hoca elendi, ne ya

paeakean yap. 
- Bana bir avuç ceviz getirin. 
Hocanın bu garip talebi kar

•Hında, oda da bulunan kadınlar, 
biriblrinin yüzüne bakındılar. 

Hoca doğuran :kadının sancıaı
na acaba ceviz.le ne Uiiç yapncaktı? 

- CevJ:ı ne ol cak? 
Dediler. O aayet 1akin cevap 
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Bnkır köyü kaıası dahtlinde zf. 
rai kooporatif teşldUitı vücude 
getirmek ü~ere dün sabah aat 
lOda zira t bankaııi müdür mua-
vini Hilıınll beyin rjyaııetinde 

Bakır köyünde bir ictima 
aklcdildi. Bu ictim da, biri Safra 
köy<inde, diğeri Mahmut bey kli
yünde olmak üzere iki koopratif 
teşkili esası kabül edildi. Bu haf-
ta içinde civar köylerle temas edip 
koopratif teşkili meselesinin file 
iınli kararlaşarak ictimea nlhayet 
verildi. 

1000 yeni lanıba 
Şehremaneti bu sene ~f'hrin 

muhrelif yerlerine yeniden lfJS}O 
lıunba koydurmağa l·arar vermiş 
\ e elektink .çir eti le nla(mıştı. 

Sonra fenericnn tcs:s bed li yü
zund_n emanetle ('irlcet ara&lnda 
b"r ihtilaf ç&mış, ve fener.er yer
lerine konulmu tur. Emanet kı!iJD 
şiddeti b şlam, n enel bu fe
ncrlerr ıüt tle yer! in kodur~tı.· 
caktır. Bu suretle zun müdde~t n 
beri knr nfıl< içınde kafan bir 
kısm sok klor t nvır edılmiş oJa
c:aktır. H nği semtlere n ma.tar 
fener kon c ~ı tayin ed lmeklcdir. 

Jandarma kanunu 
Bu ıcne DcbUiye Vekaleti tıı

rnfınc!nn mccl.se verilecek layiha-
lar arasında jandnrm:ı knr.unu ln
yilıau da v rdır. 

Lnyiha jandarma dnlrerıl tnra
fındnn tanz:m edilmektedir. Layi
ha yapılırken dahıliye nıustcşan 

Hilmi beyle umum jandarmn ku
mandanı Zeki paşanın İtalyadaki 
te kiklerindcn istifade edilmektedir. 

Yeni jandıırma kr.nunund jan
dıırmanın meslek olması e!ia& ola
rak kabul edilmektedir. 

Jandarmamız için ltalya lrnnun
larından bıışlca Franaa kanunun
dnn da bıın maddeler abnacnktır. 
Liiyihanm en mühim maddelerin
den biri de jandarmanın mantln· 
rm:ı taaU-•k etmektedir. 

vct ve hnyabna şahadet edebilir. 
Fııcih bir dü;ünce başka bir ihti
male meydan bmıkmaz. 

iki kat fada süren sakil bir 
harpten ve onun emsalsiz tahrl
bahndan &onro eğer bu memle
ket bütün bir dünya i!e ihtilafla-
rını halletmiş, hatta dos luk mü
pn;cbetleri kurmuş he, barici ve 
dahili borçlarını bir uzlaşmağa 
bağlamış ve muayyen bir hesaba 
koymuş ise, ıağlam, muvazeneli 
bir bütçe ile dahili ve harici bütün 
tediyelerini inti:z.anı ve istikametle 
ifa edilmekte i.&t-1 eğel' vatandaf
lar harap yuvafannı tamir eder
ken ayrıca yeni şiılıcndiferler için 
bugüne kadar l 00 milyon lira sarf
edebHmişler ise bu memlekete 
kuvvetli, canlı, diri v atandaşlann 
iktısndi kabiliyeti yüksek ve iyi 
idare olunuyordu denilebilir. 

. Temsil ettiğimi:z. bu güzel me-
mlekette bizim mes'uliyet mev
kiinde kalmamm kaanatinize uy
gun görüp görmedi~inizi reyleriniz
le bildirmenizi rica ederim.,, 

Müteakıben araya müracaat 
edilmiş '\'C 264 rey ile müttefikan 
hüldimete beyanı itimat edilm ı, ir. 
Bunun ü:z.erine lcmet paşa ha:ıret
leri kiirsiye gelerek izhar edilen 
itimattan dolayı heyeti umumiyeye 
arzı teşekkür etmiştir. Meciic pa-
zartesi gun~ a;aat 14tc toplana
caktır. 

ceviz oynıyocağım. Knmındnki ço
cuk ceviz scdcrinl ciu} unca oyna-
mak için bir an evvel dışarı fırlar 
ve karımda kurtulumş olur. 

Bereket versin cevizi filan ge
tlrmiğe meydan kalmadan kadının 
sancısı tutu. 

Ebe telaşa düştü. 
- Aman çabuk... Işık tutun. 

Hn'uncagız doğuruyor. Dedi. Hoca 
derhal cl:ııe mumu aldığı gibi 
doguran karısının bnş ucuna lrnştu. 

Beş on dakika sonra nur topu 
gibi bir oğlan çocuğu doğdu . 

H~ ca, elinde amdan çocuğun 
doğuşunu adam akıllı seyretmişti. 

Ebe, çocuktan sonra gelen 
(ı..,o) u almalt üzere idi: 

Nat.rettin bunu ıörünce ikinci 
bir çocuk daha dünyaya geliyor 
sandı ve hiç düşünmeden püf diye 
elindeki mumu söndürdü. 

Odadaki kadınlar bir çığlık Jrn
pardılar: 

- Al .. diye bağırdılar. Ne yap
tın hoca efendi. Ortalık z.ifiri •ka-• 
ranlı k oldu. Hiç bC>yle nazik bir 
demde mum s6ndürülnr mü? 

Hocn gayet ciddi: 
- Sondürülmez, söndürülmez 

amma dedi ben ııöndürdum. 
- Neden? 
- Bak.s na ışık var diye kan-

nın knroındnkiler hep dışarı fu lı
layor. Btv tone kaf. Fazla çocul~ 

•• • tare enın se-
nei devr·yesi 

Mütarekenin ıenei devriyesi 
olmaııı dola1ıslle yann Fertk~y 
mezarlığında Fransızlar bir mera
sim yapacaklardır. 

Askerlik ve ziraat 
Sulh ınmanında askere ziraat 

usulleri öğretllmesi hakkında 415 
numaralı kanunun tatbikine dair 
tadllen yapılan talimatname icra, 
Vekilleri heyyetince kabul cdilmfttir 

Bu talimatnameye nazaran fili 
hizmet erbabına 415 numaralı 
kanun mucibince yen: ve faydalı 
7jraal uıulerl öğretilecektir. 

Fili skerlik hizmetiL · n birinci 
nenesini ikmal etmiş efrat fırka 
ve garni:ıon kumandanlan ile ma· 
halli ziraat müdür veya memur
l n tarafından tak rrür ettirilecek 
ve askeri talim ve terbiyeye hiç 
bir zarar vermiyecek g(jnlcrde 
müfrezeler tertip olunarak ziraat 
müesseselerine gönderilecektir. 

Zırant mUeue.eelerinc gönderi
len efrat gittikle. l müeı:.uelcrde 
ameli ve nnz<ırı ziraat usuUerini 
ögrcneceklerdir. 

Ziraat müeascselerinden aynen 
bila bedel verilecek fidanların 
dikilmesi bu efreda ııit olncaktır. 

Şark hava lisindeld kıtattan bu 
tedrisata iştirak eden efrnda yaş 
sebze cktirlmcsl ve sebze bııhçe
lcri yaptırılmaaı da öğrleilecektir. 

Deniz ortasında 
bi ci ayet vak' ası 

1'--

Evelki giln 8 uğııziçinde, deniz· 
de bir cinaye olmuştur. 

AnadoJukavağı nda balıkçılık 

eden Hilıııü ve Kal'ebet denh:de 
avlandıkları bir sırada balık tutmak 
yüzünden kavga etmişler ve kavga 
neticesinde Karabet Hüsnüyü bı
çakla yaraiamışhr. 

Bu şekilde y;\rafonan Karabet 
sandalın içinde yere y-.ıvarlanmış 

ve feryada ba1tlamış'ır. 
Bu halin fenalığını gören Ka

rabet gfıy itlediği cürmü kapatmak 
için Hü nüyü denize atmıı ve ora
dan uzaklaşmışbr. 

Hüsnü bir taraftan yarasının 
acısı diğer faraftan boğulmak teh
lHtesile oğraşırken bir motör ta
rafından kurtarılm•ş ve derhal ha
stahaneye sevkedilmiştir. Hilsnü, 
kendisini vurnn Karabet olduğunu 
söylemeğe muvaffak oJmu~, bunun 
üze1'İne Karabette yakayı ele ver
miştir. 

Takdir kıyın-et heyetleri 
toplanıyor 

Takdiri kıymet heyetleri kon
feransı bu hafta zarfında toplaQa
cakhr. 

Takdiri kıymet heyetleri azası 

iki taneıl müstesna l:.epsi şehri
mizde bulunmaktadır. Diğer iki 
:r.ate de gelmelari için haber gön
derilmiştir. 

Bir konferans halinde toplana
cak olan takdiri kıymet heyetleri 
aza ının bu içtim :unda müstakbel 
mesniferi şekli tesbit olunacaktı. 

Bu suretkc uzun müddettenberi 
sürüp ~den bu bkdiri kıymet iş
leri yeni bir veche almış olacaktır. 

_,_. 

l\'laknrııa ihtikarı 
Makamacılnrın ihtikar yapma

ğa başlamım hakkındaki haberler 
üzerine emanet iktısat mildlrıyeti 

tetkilrnta başlamıştır. 

Bernet kararı 
Y avuzuı:ı eJnize indirildıği hak

kında Milliyet refikimiz.de çlknn 
bir yazı do1ayısıylc nıüddeiumu
miılk t .. rnfmdan bu ğn:z.ete aley
hine esrnn n keriyeyi ifşa davası 

açılmıştı.Bu davn dün birinci ceza 
mahkemesinde rüyet edildi. Mak
kemeye me.ııul müdür Büı han bey 
gelmişti. 

Müddeialeyh lldnci cezade da-
valan olduğunden bahhıle bu da
vanın da oraya gönderilmcsir.i is
tedi. Müddeiumumi Ragıp bey 
buna lü:z.unı olmadığını ve gazete 
mes'ul müdürünün beraetini btc
dJ. Heyeti kakimede bu işte ciheti 
askeriyenin bir davası olmadıgm-
dan Bürlıl\u beyin beraetine karar 
verildi 

Seyyar satıcılar 
Son günlerde köprü üzerinde 

seyyar satıcılar pek ziyade çoğal
nı:ştır. Emanetce verilen emir üre
nne dünden itibaren köprü ü:ıerin
delki satıcılar kaldı•ılmnktadır. 

Y alovaya heyet 
gönderilmiyor 
Dün akıamki rüf kamn~dan bf .. 

rbi kaza halinde lstanbula rapte• 
dilen Yalovaya,Vali vekili MuhlttiO 
Beyin riyasetinde bir heyetin fi• 
decetfnl yazıyordu. Dün yaptı~· 
mız tahkikata nazaran, bu havadiı 
doğru değildir. 

Zira Dahiliye vekili ŞükrO Ka• 
ya Bey bizzat bundan üç ay evvel 
Yalovaya giderek, orada tetklkat 
yapmıt ve Yaiovanın lstanbularapt 
suretile daha iyi inkişaf edecetl 
neticesine arm14b. 

Bu tetkikat neticesi olarak, ve• 
kil Bey Ankaraya gittikten sonr• 
bu husustaki karnr kuvveden fiile 
inkılap etmiştir. Dahiliyenin btı 
husus hakkında vilayete gelen tez .. 
keresinde ise yalnız vilayetin nok
tal naz.arı a;orulmuftur. Vilayet bu· 
na verdiği cevapta bu ilhakın ga- • 
yet muv fık olduğunu bildirmi tir. 

Oktruv tadi atı 
Cemiyeti belediye idare heyeti 

içtima ederek tadil edilecek ok
truva nizamnamesinin m ddele• 
rini tetkik etmektedirler. 

Bu içtimalara duhuliye müdüril 
Osman Bey de iştirak elmekted'r• 
Milli sana:>-i birJiği oktruvn hak• 
kında bir rnpor hazırlamıı ve en
cümene göndermi§tir. -

ta ya k ra ının 
doğduğu gün --
ltalya krnlı Viktor Emanüel 

hazretlerinin doğduğu güne müaa• 
dif olması dolayısilc yarın ftalya 
seforet konağında büyük bir :z.iya
fet verileceldir. 

Ziyafete şehrimizde buluhao 
aefirler, matbuat erkıinı davetlidir. 

Yakalanan hırsızlar 
Hırsız.tık vukuatı, &on günler

poliain aldığı tedabir üz.erine nz.al
makatdır. Bu tedabir meyanında 
olmnk üz.re polis ikinci şubeıi 
muhtelif kısımhırindan 30 sivil 
memur hırsı:z.lık lşlerile uğraş:ııı 
ikinci k111m emrine vcrilmlttir. 

Bu efendiler geceleri nbah• 
kadar ifayı va:r.ife etPlek auretile 
hırsızlıkl rın hemen hemen önil 
ahnmağa haılamıştır. Dün de ye• 
niden Rıfat isminde maruf bit 
hırııı:ı zabıtaca cürmü meşhut h:ı· 
Unde yaltnlanm14br. 

Rıfat faili meçhul kalmış birçok 
ıirkatleri yapmış olduğunu itiraf 
etmiştir. 

Polisçe sulh hakimliğine veri• 
len bu hır ıı., hakimin tevkif mü• 
zekkere sile tevkif an eye ıevkedil
miştir • 

Bundan maada ıon 24 saat 
ıarfınaa muhtelif polis merke:ı:Icri 
10 kadar hırsız yakalamıflardir 

- -~ - -
Otonıebiller mua-

yene edilecek 
Seyrüsefer merkezi şehrimizde 

otomobillerin hepsini yeniden mll'" 

yeneye karar vermiştir. 

Bunun ıçın müte.haınslnrda11 
mürekkep bir heyet tc kil edil
miştir. 

Bozuk otomobiller seyrüsef et'" 
den rnenedileceklcrd;r. -
Ka atı a ban a 

Sultan hamamındaki Rus ban• 
kasının müessislerinin elan Çarlı!< 
tabiiyetini muhafaza ettikleri gö
rüJmü ve bu banka dün kapatıl'" 
mışhr. Benka dünden itibaren tııtilİ 
faaıiyet etmiştir. -Bir sui istinıal 

Silivride bir takım bahanelerle 
lıallttan kanunsuz p ua alan ve it• 

inin jşlerindc vıı:r.if elini ıui lstlnı•l 
eden mahalli iskan ve tapu ıne• 
murları bakında yapılan tahklk11t 

neticesinde her ikialne de lştell 

el çektirllmiftİ. Bu memurlar bak• 
kındaki fez.leke henü:z. tanı.im edil• 
memişlir. fezleke tanzim edUdilı• 
ten aonra bu memurlar mahkeıss•· 
ye verileceklerdir. 

- H--
Baziıı bir irtihal 

Gazeteci merhum Milnir beyli' 

2evcıal ve Güzel aan'atler Akıde• 
nılai heyeti idaresi azasından NI• 
met Hanımın anneıi Vasfiye H•' 
nım geçen çunıarteıl günü Anka' 

rada damadı Urfa meb'uau Reflf 
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k Ankara, - De'lle~le alakaları 
•t'edilen askeri memurlarla zabi
~ , eytam ve aramilin tekaüt ve 
••dtUannın iadesine dair kanunun 
•1'rcu tatbikini amir talimatname 
111•liye vekaletince ihzar ve ikmal 
~ilınitUr. Talimatname alakadar
~· tebliğ edilmek üzeredir. Ta-
3 atnameye naı.aren 23 nisan 
~"38 t.rihinden itibaren adli mah
~ınclcrlc divanı ili ve divanı 

'Plerden ve ili karar heye
ti 111ahsu1A11 gibi aalahJyettar 
"•bkerne ve heyetlerden 1adır 
olan kararlarla memuriyetten tart, 
~Deli aakeriyeleri lrat'edilen. ya
"'1t •tır cezaya mahküm edilen, 
liGkuınet nya miUet meclisi ka
'-Ue Türk tabliyetinden ıskat ol· 
~•n milli hudut haridae çıkuı
.._ aakeri, mülkf, jandarma mü
~altlerlnln hiı.mette bulunduldan 
"-anlardaki m~murlyet maaşla
tlıldan ilk n111f terakki maafl da
ı.tJ olmak üz.ere kesilmiş tekaüt 
'-İdatının yüz.de elli ilaveslle tesviye 
'dilerek ilitiklerl kat' olunur. 

Bunların on sene hizmette bu
IQllbıaları ıuttır. Daha az hizmet 
'denler aldat namile bir fey ala
"•~ar. Hudut haricine çıkanların 
"-~akları ailelerine verilir. Tal.•il 
~'1• tedavi için batka memleket
lt olanların vekillerine tevdi olu
lltıt. Cez.a mahkemeleri usulü ka
llllJıunun 421 inci madde.ile teczi
{' edilenlerin alikalari temamiJe 
ll'olunması lüzumu yeni talimat

'-bıedcı taınh edilmlttir: 

X eni apartımanlar 
Ankara, 9 - Ankarada devlet 

~ttnurlaraniçin yapılacak ppartıman 
'Qın yerleri tayJn ve te•pit edil
~itUr. Bu aparbman aekiz. milyon 

• aarfı ile inp edilecektir • Ap
"1i11aaalarıa yapılacai'J mahal Ye
''t.hlrde devlet blnalan için tah-
'1. edilmlt olaa Hhanın bir kıı
~nda ve resmi deniriıa ukHın .. 

dır. 
lıaıaat münakHHI yakında icra 

tdilccektir. 
Bu aparbmanlar tamamlle a•rl 

~llforu haiı. olacakbr. Yeni apar
t.~•nlann lapsını mnteakıp bil
..... ukl Ankara evlerinin bu 
Kı.Sıü çok yük.ele icar fiatlerinde 
llıliihlnı bir tenezzill olacatı tahmin 
'cli1111ektedir. ----

Olçüler kanunu 
Ankara, 9 - lkbHt veklletl 

~l6111um boHalara yaptığı bir ta .. 
llıllaaıte tJcuette kullanılan eald H 
>-ııı bütnn iUçG, tarh vahidi kıya
~ri ile bunlann kullanılmaaında-

ııpahı.urlan •ormuştur. 
lktı .. t vekaletinin bu ıuali, 

tÇeaı sene tan:a:lm edilerek B. M. 
•c:lialne takdim olunan yeni Biçil 

'-'-ullu ile alakadar görülmektedir. 

~aarif cemiyetinin 
albüm fi 

Ankara 9 - Türk maarif ce
:lYetl f aydab bir çok faaliyeti 
~llaında yeni bir ciiltünceaini de 
~•ene mevkii tatbike koymata 

•r vermiıtir. 
Cemiyet bu aene büyilk bir 

~bana netreclecektfr. Bu albümde 
t(lQ Tllrk ricalinin me4ablrl ile 

._,.._leketimlaln muhtelif 1&haları
~ -.. ıehlrlerfmize alt bir çok 
'•IQa)er bulunacaktır. 

Jeoloji tetkikatı 
\ Aıalcara 9 - lktı1&t velcileti 
'-•dera müteh .. a111 M. Loılyo• ve 
10~tradi• Kemal bey Bolu ve Ya· 
~ • havallılnde Jeoloji tetklkab 
'Ptnak üzere hareket etmittir. 

Deli değilmiş 
lzmir 8 (Hu•uıi) 

'-. Ceçenlerde bir Cuma güaO 
~ıtı~•hane civannda Corak kapı 
'llt 1 ilde halkı ıapka aleytne tah
.,.,ty~ttitl poliıçe yapılaa tahkikatla 
~,, •na çıkan poıta ve teljraf ---t1GdürlGt« memurlanndan Ce
~llt Nadir efendi hakkındaki tah· 
~ hltnılıtir. 

'atııııeınaı Nadir efendinin ilıerhıde 
~-ç •kete ithali memnu olan bir 

~•tete zuhur etmittir. 
'(Jl'li ilet yolunda fedai oldutunu 
~~ ... terelc ahaliyi ppka aleyhine 
•lııı eden bu adamın ıuuru tam 

'~dı(lı zannedilmlt l.e de yapı· 
~ Ua7enealnde tamilttuur oldutu 

al11aıttar. 

rın 
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Sofya, 8 [A.A] - Baş vekil M. 
Liyapçcf hükumet fırkasına men
sup ın:.anm hususi bir içtimamda 
tamirat meselesinden bahsetmiştir. 
Hükumet reisi Y oung pifanına esaa 
teşkil eden usul ile Paris müte
hassıslar l:omitesinin kabul et
tikleri usul aruındaki fark
tan bahsetmit ve Y oung pilaııı
nda borçlunun tadiye kabiliyetinin 
naz.arı itibara alınmasına mukabil 
mütehauııların 1923 te latanbuliı
kl tarafsndan imzalanan tamirat 
mukavelealni nazarı itibara aldı
tını ve (B) parçHının tediye pi
llnından çıkarılmaaanın Bulgaris
tan için büyük bir taviz te91dl 
ettiiini beyan etmiştir. ikinci ta
viz. de (A) parça11na ait faizlerin 
afffdir. 

Mütehaaaı.slann karanna naza
ran Bulgari•tan 56 ıenede 559 mil
yon altın frank ye flmdlye kadar 
reçen müddet için de ıı;enc.i 27 mil
yonun faizini tediye edecektir.Hükü 
met mütehaHıalar komitesi tarafın
dan takip edilen usulün gayri kabiH 
kabul olduğu hususunda Bulgar 
murahhaslarile hemfikirdir. Bulga
ristan mütehassıslar komitesinin 
faaliyetine veya alacaklı devletlere 
karşı manialar çıkarmak fJkrinde 
değildir. M. Liyapçef, Pariste 
akdolunacak ltllifnamenin mülte
ciler istikrazı mukavelenamesinde 
münderiç teminat ahkamına ve 
paranın iıtikraıa için harpten ev
velki borçlar huausunda hasıl olan 
itilafa halel getirmeyecej'İni hatır
lattıktan aonra komitece takdir 
edilen miktarm henüz ilan edUme
dltine nazaran kat'i olmadığı ken-
diliğinden tezahür eylediğini ıöylemit 
ve hükumetin Bulğar menafiini 
tlddetle müdafaa edecetinl llive 
eylemittir • Başvekil Bulj'arlara 
müttehit ve müteaanit dananma
laranı tavsıye etmittir. 

Santa Marya volkanı 
Guatamala, 9 (A.A] - Santa 

Mariyo yanardaj'ın.ın lav akıntısı 
clurmuı olmakla beraber afetten 
kurtulmuf olan ahali yeni bJr in
difa vukuu korkuıu içinde JAf&· 
maktadırlar: Telefolanlar miktarı 
yekunu 500 kadar tahmin edil
mektedir. Maamafih, cea.etlerin bir 
çotu atq dalıraları içinde yanıp 
kül ohnut olduğundan hakiki 
miktar hiçbir ı.aman bllinemiye
cektir. 

ithalatımız 

Gümrük icİaresi
nin yeni cetveli - -

Gümrük müdiriyetl umumiyeal 
228 aenesi Eylül, Tetrinievvel ve 
TetrhıiHnİ aylak ihracat cetvelleri 
ile 227 aeneıl yıllık ithalat ve 
ihracat cebellerlni neşretmiştir. 

Bu cetveller 926 ve 927 •eneal 
lthalit ve ihracatile de mukaye.e 
edil~mektedir. 

Buna nazaran 927 senesi e7liil 
ayında 17287071 liralık ithalit ve 
9384599 llralak ihracat 928 .. neai 
eylülünde 19248141 llralık ithalat 
Ye 13 086 363 liralık ihracat 
9'1.7 •eneai Tetrin evvel aynada 
15403952 llralak ithalit n 20882633 
liralık ihracat, 928 aeneai teplni
eYVtl ayında 22692156 llralılc ltha .. 
flt ve 14171821 llraltk ihracat, 927 
ıeneai teşrinlaani ayında 18061599 
liralık ithalat 19761353 liralık lhra
racat, 928 aeneai tetrinlaani ayanda 
ise 16895634 liralık ithalat ve 

23505021 liralık ihracat vuku bul

muıtur 928 ıeneal umumi itlaalit 

ve ihracatına gelince, 
926 Dd 
lthal&t 234699735 
ihracat 186422755 
927 DE 
ithalat 221398184 
ihracat 158420928 
928 SENESiNDE 
fthalit 2235331775 
ihracat 173537489 

liradan ibarettir. 
Bu •uretle ithalitımıı 927 ••· 

DHİDdeD 12133S91 Ura f adalık 
g8ıtermektedir. lhracabmıza l'elin· 
ce oda 15116491 Ura fazladır. 

lhracabmıadakl la;a f ulahk 

blttabl ... oı.. ..,... ··-· 

Pazıtr 

n1nıet~iz muc. ze r .. 
.1 

1( 

Tclr;iztelcfon, İ tanhulda 

'1 e eden: Ali Naci 
.n §an 
nıes'elesi IFD©ıy©1-lt ü~ö~_mlUJ~©ı<dl~O~ 

ilk bnşludığı zaman, Boğaz
için(leki odamdn Vi)aDa)ı 
buldum \'C dinledim. Ne be
nde, ne de misafirlerimde 
havrettcn eser )Oktu. 

tt-

Londrn, 8 (A.A] - Dün avam 
kamarasında M. Baldwin, lngilte
renin Hindistan politikası hakkın
da münakaşa açarak M. Mac Do
nald'ın Hindlstann dom:nyonların 
tarıı idaresine müşabih bir teşki
latın bahşolunacağmı mübeyyin 
bir beyannamenin Hintlilere hita-
ben neşrine rn.a gösterip göster
miyecf':ği hakkındaki mektubuna 
tahsen muteriı olmamakla bera
ber, bu hususta rüfekasile istişare 
etmeden kat'i bir karar vermiye
cejlni cevaben bildirmiş olduğunu 
ve timdi iae Mac Donald kabinc
ıinin bir emri vaki ile karıtıla•h
tını söylemiş ve dcmi,tir ki: 

.. Şurasını unutmamalıyız ki 
Hindilltan idaremize geçmt'den 
evel bir kaç ıu:ar müddetçe fc~kal
ide kanh mücadelib dahiliyeye 
sahne olmu,, iıtilalara uğramak-
tan kurtulamanıı,tır. Bi2im en bü
yük eyliğimiz Hindistanı aoar4i
den kurtarıp sulh ve seliha, ınun
ta:ıam bir idareye kavv9tunnamız
dır. 

Hindistana muhtariyet verilme11l 
lüzumunda fırkalar müttehittirler, 
fakat bunun :ı.amana mühtaç ve 
tedrici kaideaine riayet ebem ol-
duğunu unutmamak lazımdır.,, 

M. Baldwinden sonra M. Leoyd 
George ayni mealde beyanatta 
bulunmuştur. 

----

uTimucln" bu kararında ubit 
kaldı. Esasen bu bir sahte tavaz.u 
değil, bir Moğol Yakasının alelade 
düşünüş tanı idi. "jean le pretre,, 
ona yardım etmekle mükkefti -yu
kan asyada and içilmiş bir dost
luk, bir kralın söz.ünden daha çok 
bağ'lar-Fakat "Timucm,, kendisinin 
kar,ısına bir firari alarak d~iJ, 
fak at bir müttefik olarak çıkabl\e
ceQ'i vaziyete gelinceye kadar bu 
•ehirler ve acayip güzellikler haki
minden istifade etmek istemiyor
yordu. 

Bu •arada idi ki,aeki:ı alını bir
den çaldılar. 

Vak"anüviae balnhraa bu lş 

battan başa hikaye edilmeze de
rer. 

Bazı "Taicut,, çapul~ularının, 

lunı:ılıi'J 7aptıkları unada, •Bel
ıutai,, dokuzuncu bir at üz.erinde, 
·"Targutai,, nin pençesındf'n kur
tulan "Tımucm,. i getiren kıarağa 
binmi•- marmotlan nJamakla 

metğuldu. Avdet edince, gene 
han yaııına yakla~tı: 

"Atlan çaldılar,, dedi. mesele 
vahimdi, çlinkü biri İsliana edilirse 
bütün kardeşler binek hayvandan 
mahrum, ilk gelecek yagmağerın 
keyfine tabii idiler. 

"Belgutai,, gidip atlan aramağı 
teklif etti. 

olarak, kısr:.&k zahmet çekerek 
kendini tiürüklüyordu yedek atların 
"Taricut"Jar gözün rüyeti haric
inde kalmıştır. 

Güne,in dördüncü doguşundan 
aonra, genç mogolyol kenannda 
bir ineği sağmakla mcfgul kendi 
yşında bir cenga~·ere rBliladı. 

birkaç ki~inin götürdüğü sekiz 
at gördün mü"/,, diye sordu. 

- "Evet, ıafaklaR evvel, sekiz 
atlı bir kafile yanımdan geçti. Tut
tuldan yolu sana göıtereyim.,, 

Genç yabancı, moıola ikinci 
bir fÖZ attıktan •Onra, al'ZIDI ıyıce 
kapayar:ık ıüt torb .. ını yüksek 
otların arasına Hkladı. .. yor11un 
ve düşüncelisin, dedi. Adım Bor· 
hudur. atların pcfinden seninle be
raber ıideceJlİm,, 

Doru lnuak çayıra Hhverildi, 
Borhu, baktığı fÜrüden beyaz bir 
at ayardı, takıı •arını ve egerinl 
taktı ve " Timucin ,,e verdi. iz.leri 
takibe koyuldular ve uç g6n aonra 
"Taicut,,laran karagihıönüne geldi
ler. 

Çalınan atlar o civarda otlu
yorlardı. 

Sesli sinemn) ı, sanki do
ğduğumuz güııdenheri gör· 
rueğe alı~tağımız bir şeymiı 
gibi, teluşeız , e tabii tema
şa cdi) oruz. 

Şu he)8Z perde fıstünde, 
kendi &eeile öten horoza, f U 

uluyan köpeğe, ıu gülen ka· 
dana, §U ağlıyan erkeğe, ha
aılı butün bu feryatlara, ha• 
vlamalara, kahkahalara, hı

çkırıklar• biç kimse şaşmı· 

yor. 
Halbuki, o zaman - adına 

fonograf denilen - gram of o
nun evimize ilk girdiği gl
nü ıimdi utanarak hatırlı· 
yorum : Kadın, erkek, bly· 
fik, köçllk, büttln aile halkı, 
koğan acayıp bir hırıltı ile 
dönüp borudan hımhım bir 
feryat yük.elince, odaya ıe
ytan girmiş glbl telaı ve 
heyecan içinde birer kö~eye 
kaçışını~, birer deliğe eak· 
lanmıştık. 

İadei nı üasebat 

İki çocuk hayvanları yakala
dılar ve bjr taraftan muharipler 
tarafından takip edile dununlar, 
atlan önlerine katıp kovalamağa 

başladılar. Takip edenlerden birisi, 
beyaz bir atn binmiş, bir okla mü

Kassar: - "onlara ne laldp ede- sellah,gittikçe meufe kaz.anıyordu. 
bilirsin, ne de bulabilirsin, ben "B rh "T" · d• k 

Yirmi hee, otuz sene ev• 
vel, bu basit alet karşıunda 
cin çarpmı§ gibi ürperen in· 
sanlar, şimdi, fennin harik· 
alarını, her zaman gördük· 
leri şeylermit gibi, sakin, 
beyecanuz seyrediyorlar. 

l.ondra, 8 [A.A] - Daily Ma
il'e göre bir müddet evvel Brezilya 
Elçıliğin etayin olunan Sir Esmond 
Avey in Moskova elçilitine nakli 
takarrür etmıftir. 

o u,, , ımucın,,e uaere 
giderim,, diye itiraz etti. onun okunu alıp "Taicuto,,lara 

" Timucin ,, : - '
1 Bulamauın, kıufı koymak üzere geri dönmeyJ 

bulsan da getiremezsin, ben gide- teklif etti, fakat "Timucin,, biç bir 
rim.,, Jedi ve filvaki uasen yor- ıurctle buna muvafakat etmedi. 

Arhk mucizenin de kıy· 
meti kalmadı .. 

Diişeıı tayyare 
ıı-un olan doru kısrağa binerek a-itti. Binaenaleyh gece oluncıya kadar 

Firarilerin ve atların izlerini önlerine kattıkları atları kovalam-
Yusuf Ziya 

londr:.1, 8 (A.A] - Sürrey ey
aletinde düşen Alman tayyaresin
den ağır yaralarla çıkabilen pren• 
von Schaumburı - Lippe müthit 
veca içinde ölmüttür. Kaz.azedele
rdea ancak İngiliz. tayyare mülbi
mi Kidaon ıağ kalm19br. 

arayıp bularak üç gün onlara t~kip ata devam ettiler. 
etti. Yanına bir az kurudulmuf Beyaz ata binen muharip oku-

Yetilköyde, Mülkiye mez.unla
randan Necmettin Beyefendiye: il· 
tifatını:ıa tefekkür ederim. Bayrak 
hahalrae, bb vesile ile tekrar t._.. m.. edecetfm efeucllm. 

d almıf, yumuşatmak ve &1cak nu kullanabilecek derece kendile-
tutmak için bunu egerle hayvanın rine yaklatmııtı. Genç Moğol yeni 
111rh arasına koymuştu. Epeyden- arkadata : 
beri bitkin bir halde, ve "Timucin,, uBu adamlar ıenl yaralayabl-
için daha can sıkıcı bir hadiı!. lirler, yayımı kullanacağım,, dedi, 

Y. Z. 1 
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Dercettitim
fz da!renin üı 
ka,ell aek i :ı 
dilimini kese-
ceksinlı. Son-
ra bunları di

li ter tertipte o 

il su• etle birieş
tirecekainiz. ki, 

Iİ gene bir da
l lre tetekkül 

1
2

1 
ehin. 

Fakat bu da
!I irenin içinde 
H gene dairevi 
f= dört •erit ve 

her ,eritte dö
rt rakam •ar. 
Bu rakamla-
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rı okun gös- E: .. 
terdltl i•tfka- i• 
mette okudu- / Mühim i/ıtar - Ceçen haftaki bilmecemiz.in d 
tumuz .ı.aman, halli ile bine yakın olmyurımwz.un alôkadnr oldul{rı fi 
her dört şeri- so11 dakikaya kadar idarelıanenıize ~öndal'ilen hal i! 
din içindeki uarakalarmın adPclinden anfoşılmaktmlır. /'al.at e"· :: 
adet biri biri- efle ıöyliyelim hi, bıı kadar ~ok okuyucudan an- li 
nla ayni ola- cak 240 kadarı bilmee4.fmi=i doğru halleımiıler, miı· :I 
caldı r. Her t.ba/ıisi halle nım:affcık olamamıılardır. llunun se· 1: 
t•ritte .ekiz b.bi, lıal varakalarmuı tetkikinde11 anla~ıldığı iize· :$ 
rakam bulu- re, bilmecenin ne yolda lıalledileuğine dair n8'ret- 5i 
ndutuna a-6re, tigimi:ı tarifin bazı kariler tarafından dikkatle ok· ij 
blrlblrlnin ay- unmamaıudır. Ô 

• nl olma11 li- Onun için tarifin dikkatle okunmad ve bUtün ij 

1

1 xımıelen ad- §~rtlarımı ricı) et olunma&ı bilhassa rica olunıır.} Ef 
et te l»lttabl ıekız. rakamdan mürekkep olacaktır. Kolaylık olmak f! 
Gxere tunu aByliyelim : Sekiz rakamdan ibaret olan im adedin o ı: 

ff kadar rakamını teıkil edeceği adet içinde mümkGn oldutu kadar ı! 
ft küçük olm .. ı liz.amgeldlti cihetle, okuyucular ba,larkca en küçük j 
i: rakamı intihap edeceklerdir. . 

Mftkaf atlar 

Bu bilmeceyi doğru halleden okuyucular arajındo çekil~cek 
kur'a netice.sinde 1 rıciye 1 zarif tıyandırıcı saat, 2 ncide11 . .5 inc
iye kadar 1 rer §~e kolanya, Sinciden 20 ndye kadar 1 rer kutu 

1 
Hacıbekir ıekeri hediye edilecektir. • 

! 

1 
r r 

Bilmece kuponu 

1 . . . . . . . . . . . . . ....... . 
. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 
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ve ahn gerisine dotru sarkarak 
yaya bir ok koydu ve "Taicut,. a 
attı. Herif ahndara dGttil ve diğer 
arkad~ları yanana gelerek durdular. 

İki çocuk ıeceleyin yollanna 
devam ettiler, atlarlle n macera
larının hlkiyeaile, Ht n aalim 
uBorhu,,aun babHının karar,.ihına 
ıeldiler. uBorhu,, babasının hid
detini teskin içın alelacele gidip 
sakladıfı ıüt tulumunu aradı ve: 
"onu yorgun ve endi,ell görünce 
bende beraber glt?m,, diye izah etti . 

Büyük bir ıürüye aalaip olan 
baba, bir nevi memnuniyetle din
ledi, çümkü .. Timucin,,in aergü:ıeşt
lerlnin hikiyeai çayırla!" üzerindeki 
çadırların birin den öbürüne do-
la4makta ldi. (Bitmedi) 

C PoDfiste ) _, __ _ 

J.ki kadın öldürdüler 
u .. ktaa yazılıyor: Upk kaza .. · 

aına merbut Ulubey nahiyesi Çal 
kaza11 ile Utak ara11nda hudut 
tetkil eder. Evelkl ıece Ulubey 
nahiyeainde fec:i bir hidiae olmuı
tur. Vak'a hakkında aldıtımıa 
malumatı bildiriyorum: 

Hatice iaminde bir kadın ıe· 
çen ıece ~al'dan Ulubey'e ıell· 
yor. Hatice nln kaçtıtını rlSreD 1 

' Çal ehallıinden yedi kiti ellerine : • 
•llihlarını alarak Ulubey,i bası• 
yorlar ve •ilah atmağa başlıyorlar,· 
Bunlann makaadı Haticeyi mey• 
dana çıkararak alıp Çal'a götür
mektir. Silah aeıleri üzerine köy
lüler teli,a düıüyorlar ve aokata 
fırlıyorlar. Bu esnada köy ehall
•inden ve köyün ileri relen a•ll 
bir aileaine menaup Emine hanim 
i•minde bir kadın da ıokaja çı

kıyor. 

Müaellah ethH derhal bu ka
Koft ukçu l ar arasında dınan üı.erine ate, edıyorıar n 

KumkRpıda Ha\Uzlubostan soka· Emihe hanımı 61dürüyorlar. Gene 
ğındn oturan @<'Y) ar koltukçu bu aırada aokata çıkmak ııaf-

Huseyin gene ayni mahallede oturan Jetinde bulunan Emlae hanımın 
&e) yar koltukçu Hasanm evine lıiımetçlai Neallhan da haydutların 
girerek, Jıenuz te·hit edilmiyen bir atbkları kur,unlara hedef olarak 
sebep dolııyisilc hem Has anı hem kanlar içinde yer• seriliyor. 
de baldızı Saadet hanımı dövmü~tlir. Vak'adan haberdar olan jan·· 

Y k• • • • darmalar haydutlan Çal'a kadar 
azı ma Jlle8J gtttJ takfp etmltler ye hep•ini yakah-

E.ıtihte Nazım efendinin kahve· yarak tahkikat evraklarile beraber 
r harıet1inde bulunan 135 lira adliyeye teslim etmişlerdir. 
kıymetindeki yazı makinası Malat· Geçen senede Çal köylerinde 
yalı Mustafa ismin de biri tarafından yedi ailiblı ethH Ulubey'ln kilçnlc . 
Sjınlmıştır. Kaygıllı köyünü baaarak köy haf .. 

"amidin gazinosunda kını camide ıoymuşlar. bilahare 
yakalanmıtlardı. 

Şi~li . Zincirli kuyu yolunda Ulubey nahiye•inde tekerrür 
Hamidin gaıiııoııuııda e\.velki eden bu gibi hadiselerin önüne 

gece bir vak'a olmuş l'C gazmoya ıeçmek için nahiyede jaadarma 
geleıı bir kaç kı§i birdenbire Hamidi kuvvetlerinin tak•iyeıine lüzum 
bıçakla ·)aralamışlardır. nrdır. Nazan dikkati celbederiı. 

Beyoğlu jandarma kumaadıınlığı lO-lS aün evvel Utak hapiıha-
hidiıe hakkında tahkikat yapma· nesinden kaçan ethHtan üçü ya• 

kalanmıı, ikiai kalmı,tır., 
ktadır. Onların da yakalanacağı kuvvetle 

Kaçakçılık filimi ümti edllmektedir, 

P olis mildiriyeti, İ!tanbulda kaça· etmek iııtemi§, fakat eı'.ah ale§alarak 
kçılıAın ne :;ekilde, nasıl ve yaralanmı~tır. . 

hangi \68aitle yapıldı~ını teshil \'e nsmail \6 ragıp isimlerinde ıld 
bunu zabıta memurlarına göıtermek ki§i ev,·elki sece Galatada Top• 
üzre bir filimi ıinemaya almaktadır. çular caddeainden geç~rkeıı ka~ın· 
Bu filimde her tOrlO kaçakçılık Jara sarkıntılık ettiklerınden pohEçe 
uıulleri gösterilmektedir. yakalanmıelardır. 

D avut paoada oturan mektep 1 neboludao • lııebolu • upuruyln 
talebeıinden Fahri efrndi, ) eni tedavi için dtin sabah şerimize 

aldı~1 tabancayı tecrtıbe ('tmek üue gelen Huse)in isminde bir ~olcu 
sandalcı lbralıimin ıandalına binerek ölmhttör. Hüseyinin ce11edi polisçe 
Kumkapıdan açılm §tır. Morga tflkcdilmietir. ÔlümUn 

Saadaleı. • .....,, WJeDe aebebi orada taayyUn edecektir. 

İiiiii~ ........ .:.:ii::::.=-------
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Boks maç~an 
Cuma akşamı Fransız tiyatro· du. Bu efendinin nisbetsiı müca

sunda yapılan boks maçlarının delenin gittiği yolu tahmin cde
neticelerini dün karileriınıze bil- rek mi..ıc;abakayı t.ıtil etmesi la
dirrniştık. faf:,iJ ıtını bugüne ta- lımdı. F.ılat bu adam, 1-..endi mil
lik ettiginıiz bu rnüsab1kalnmı lctindcn birinin bir Türk ezmesi 
bütün teferru~tma kadar izah t ze, kınden kendini mahrum et

verecek değıliz. \! mz "'&) rni nwı... i<>t mLdi ve Hadinin a~zını, 
dikkat bulduğumuz iki nokta Lurı unu, ondnn on kilo fazla bir 
üzerinde teYakkuf etmek ı terım: adama e dirdi. Halbuki bu Duglas 

1 - Program mucibince Ha· mukallidi adam erilen rum ol-
di isminde genç bir bok::; rümüz, ~ay<lı ı;aliihiyetini derhal istimal 
lhınordu kulübunden olduğu soy- ederJi. 

,enen hir Rumla karşıla~tırılıyor- Hakemlerden Kemal Ragıp 
du. İki rakip ringa çık.tığı zaman bey maçın tatilini ring hakemine 
Hadinin hasmına nazaran çok ihtar ettiği zaman gürültülü bir 
hafif olduğu gozüküyordu. Hadi- itiraza uğramıştı. Bu itiraz bir de
nin nahif vücudüne mukabil rn· ha Türklerin yaptığı kembolarda 
kibi boylu boslu, adeleleri mü- gölgesini bile göst~rmemesi la· 
kcmmelen teşekkül etmiş bir zımgelen o mahut Feliks efendi· 
adamdı. Bu iki muhasım arasın- den ve gong çalan Benbasat is
da asgarl 8 kilo fork olduğu sa- miııdeki Museviden yükseliyordu. 
rahaten gbzükilyordu. O Benbasat efendi ki FeJiks efen· 

Maç başladıktan sonra Hadi- di ile birlikte, Hadinin ezilmesini 
~u rakibinden yalnız sıklet ve yüzlerinde asarı gözüken bir neşe 
adale itibarile değil, teknik nok- ile seyrediyorlardı ve kendilerini 
tasından da hafif, hem de çok bu latif ( ı ) temaşadan mahrum 
bııfif olduğu anlaşıldı. Rum, Ha- etmek istiyen Kemal Ragıp heye 
dinin kar~ısında, bütün maddi şiddetle itiraz ediyordu. NihPyet 
faikiyetini ortaya koyan hakim Kemal Ragıp bey gizli düşünce
bir dovüş yapıyor, genç ve tecrüb- ]erini bu adamların yüzüne vur. 
esiz Hadi, bu iri rumun hamlele- du ve maçı tatil ettirdi. 
rine yalnıı yüksek cesaretile ve 

Şu hal gösteriyor ki boks spora 
sağlam maneviyatı iJe karşı ko- milliyet oereyanları sokan bir kaç 
yuyur, mukavemete çabalıyordu. türedinin tahakkümü altındadır, 

Fakat her ııeyin bir haddi var
uuna mani olmak her türlü teşeb· 

dır: Zaman oldu ki zavallı Hadi, 
bü ü • mahiyetini anlamadan -

kendisinden çok iri ve tecrübeli 

.. . ••••••••••• 
Tarihin kayit ettiği en güzel kadının aşk romana 

Amiral NELSON un aşk macerası TRAFALGAR mu· 
harebesi Napoli sarayının lüks ve ihtişamı .. işte 
KORİN GRlFIT Ye VİKTOR VARKONİ 

nin temsili 

LADY HAMILTON 
nam muazzam ve harikulade filmin mevzuu 

~-~~C~~~D~~l!l>.:~te1:-.QM~('~<t.!~~-41W'~~~~<-

p.,k yakında <.___~.-:..-......... ~........,. ....... , 
.\ ildenilbe-Rauffenburg ile Matmazel 

Sch\\isser in 

i ; 
FRANCOIS - JOSEPH in ve bütün 

subininin huzurun~a... 200 artistten mürekkep bir heyeti 
muganniye tarafından taganni olunacak ve Viyananin Saint 
Etienne kilisesinin büyük orgları tarafından çalınacak olan 

"Lo hengrin" nin m,rşhur 
ZIPAF MARŞ 1 

ıı . ı terennilmatı nrasında .. 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
icra edilecektir. 

i1111l1111UlHUIUlUIUllllillllllfllUIUUIUlll1llıılllUUlllilHWWHllRIDUlllllilllDlllllllllHUIUIJlllilllllllllllfiUllilllllllWıllllillU~ -= E: 1 ELHAMRA SiNEMASI nın ~ 
~ Her seansta hmcabınc dolu salonunda gösterilmekte olan 1 
~ Oç :Nı:ECAı-ı = 

1 filmi, onu gören bütün temaşakiranın ikrar edecekleri 1 1 veçhile ıimdiye kadar lstanbulda gösterilen filmlerin en lj 
~ güzelidir. a 
~ Hamiş: Bn film yalnız bir hafta gösterilecektir. Suare-· 
~ )er için yerlerinizi evelden tedarik ediniz. _ 
~ ( Telefon Beyoğlu 118 ) ~ 
ifıilllllllıllllflll/llll/ITURlllllllllflllllllHIIl Paramont filmidir. <IJIIllfilillUlllflllillnıllllillllllllllllllOllffil 

DAhUTTALİM ~1USİKll\1İ 
Veznecilerdeki sa\onunda 

Her pazar akşanıı ORTA o_yuNU 
Her salı akşamı KARAGOZ 

Hacı Osman efendi idaresinde 
himayesine alan ve ismini veren 

olan rakıbine karşı artık büshü- r -
tün aciz kaldı: üst üste yumruk- boks federasyonuna ve mıntaka l D=HAlb.I}:( ( DAVETlb~~ ) 
lar zavallı genci feci bir vaziyete heyetine düşer. Şikayet: 
koymuş bulunuyordu. Niebetsiz 2 - Franısz Frankimin Sa-
mücadelenin neticesi olaruk her rangayı nakavt ettiğini bildirmiş· ecil lycr ! 
tarafı kan içinde kalan bu genç, tik. Franki bu neticeyi tesadfifen Bir tahrif i~diası 
yine mücadeleyi terketmek iste· değil, bilerek ve görerek almı~tır. Ali ticaret mektebi mrıdürlD-
miyor ve her geçen saniye ile da- Netice ve oyun antrenmanıız ğünden şu varakayı aldık: 
hn bitkin bir hale geliyordu. Ni· ve bir az da ihtiyar olan Franki- " 3/11/929 Ta. li ve 11244 No .h 

hayet hukem heyetinden Kemal min teknik salıibi bir boksor ı>l· İkdamın pazar nilshasmda halk 

Meccani dersler 
Gür.el san•atıer birliği müdür

lüğünden: Tiyatro, edebiyat, musi
ki, meccani serbest derslerine baş-
lanacaktır. Talipolan hanım ve 
beylerin kayit ve şeraitini anlamak 
üzere hergün saat 16 dan sonra 
Gülhane bahçesi dahilinde ki bir
lik müdürlüQ'üne müracaatleri. - -Ragıp beyin ınüdahalesile bu fa- dttğunu göstermektedir. şikayetleri sütununda (kazandığım 

oia hitama erdirildi. Heyeti ter- Bu ak11amki ma"lar halde) serlevhah yazıyı okuduk. f?atih idman yurdundan 
"b h" T k h k ö ü l' :.- Fevkel ide mühim bir mes'ele-tı iyenin genç ır ür O s r • k k I Bu hanım musabaknda imtihanını 

Bu a şaın gene bo s maç arı n in müzakeresi için BilChaum 
DÜ böyle kendİSİDİ silindir gibi ) k C-J • p fJ k••anmamıştır. Çünkü hesap İmtİ• k 

yapı aca ve ~ amı etro a, ..... azanın pazar günU a pmı saat 
ezecek hır rakibin kar§ısına ne M h l fi k I k hanında sıfır almııtır. Evrakı im- 8 de yurt merkezine teşrifleri rica :ır.· '- d lr l d k Sarauga i ai o a arşı aşaca • olunur. Fatih idman yurdu ,~tn ..:oy u"'unu an ayama ı . lardır. tihaniye ve üzerlerlnde yaı:ıh not-

Boka müsavi kuvvetler arasında =-==-=====-===--=-==-- larla imtihan hey'etlnin imzah cet- ispanya kıralıçası 
makul .,e caziptir. Fakat tıir gen- Konservatuvar talebe- veli dosyasında mahfuzdur. Bu ha- Calais, 8 [A. A.)- ispanya kt-
cin ko.~ısına kendisinden 9ok sinin kunserİ ldkatın tavzihan netrl rica olunur rahçasi ile kerimeıeri saat 14,lOda 
ağır ve çok daha tecrübeli bir ra- K al b . b k efendim." Galasie'ye nelmişler ve Lendraya onaervatuvar t e esı u ıt & 

kl.bı" koyarak onu ~.;ıı·rmek cı·na İKDAM. Bh:e ıtkiyette bulu- -'tmck Ozere lSi 50 geçe vapura çu.ı • Tepebatı tiyatrosunda üç konser ı.-
tt. nan hanım, kendisini türkçeden bı" mi•l dı·r ye tr. verecektir. Konser için şimdiden n ., er · 
Organizatörlerin hareketini bir hanrlıklara başlanmışhr. Hamami zade hıaan beyin imtihan ....... DOKTOR •••il•• 

gafle~ Hadiniu böyle bir maçı Bu seneki konllel'lere tan tale- ettiğini ve 7,5 numara aldığını ke· • • 

kabul etmesini çoculduk:la faah besi daha fazıa mıktarda ittfrak za hesaptan S numara aldığını li- i IHSAN ARİF 5 
d kti G Ç ·-·ye nr .. aran ldn evrakı lmtlhaniıesinde 7,S un •. cı• edelim. Fakat nazarı dikkati cel- e ece r. e en ........ '~ 
b daha Çok tebe -'rmittir 4,S ,,,a ve hesaptan aldı"'ı 5 numa· •. Cerrahpaşa, Haseki ha&taneıi •. 

beden bir hadi!!e var: fl1 eye 51 
• • • f 

Bu seneki konserlerde heyetin ranın da safıra indirildiğini iddia : Bl>brek, Mesane, drar : 
Maçı Feliks efendi isminde Karadenb n şark villyetlerlnde etmektedir. Mektep müdüriyetinin : yollara mütehaesısı : 

ringten zi1ade sinema perdesine topladığı halk farlulan da çalına- ve iktısat Vekaletinin bu meaeleyl : CağaloTırhı Bııha Bey apartımam : 
L k b. d 'd d" hklk • ı .. · d • •• •• •• el . İ•t. 24.4.0 • • •• •• -.ı.•a&ı•ş~a•cal9!!'!!!!!ı~res!!!!!!la•mıf!!ı!!ı~a~re~e~ıy~o~r~-~~ea~kb~r~.~'9!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!t~a~~~e~d~e~ce~ğ~ı~n~ı::z:::~m~ı!t~~e~e~rı~L~~~~~~~~~~o~~~~~~~ 

lef?ıta romanı : 37 

Annanın cinayeti 

kaldı. Herif bana dit ııc~lremiyor
du, ben de kifıdı elimden çıkara
••1ordum, 

" Aradan seneler geçti; nezaret 
al~nda bulunduğuma, vesiltamn 

u..pi iki ki~!nin bayabna malola
cafına dair arasıra kah Nullle,den 

Wh şeriklerini~ btrinden, kih bir 
l!l~ktup. ldl.h bir telefon haberi 
alıyordum.~ 

Bentley bir an sustu, sonra alJ. 
züıtc dt.vam etti: 

- Geçen sene fngiltereye dön
düm, annemi görmek için .ızticc 
evine gittlnı. 

Smith: 
- ~t'lalüm, malüm... dedi. Evin 

ba:1çealne bir4ey gömdOnü:ı, bir 

köpek tasmssı kaybettiniz; sonra 

fOCı:J.ken yaphğuıız gibi SU 011J~U
na tutunarak aşağı kayıp k, •ı ıız. 

Bentley: 
-Aman yarabbi: diye haykırdı. 
Acaba sinn bilmediğinioz bir-

ftı/ vu mıdır ? 
.. ~..-w:--

Yazan: Skot 

1 
ve hikayenin sonunu bekledi. 

-On bet gün eveline gelince
ye kadar Rua ihtilalcılarından hiç 
ses çıkmıyordu. O •ırada Neville 
beni telefona çagmp vesikaya 
mukapil bana bet yüz bin dolar 
teklif etti. 

Parayı bana nakten getirece
ğini ve vesikayı ertesi gün kendi
sine tesHm edeceğime dair sade 
bir vadim üzerine yanm milyonu 
bana verece~ni söyledi. 

Smith: 
- Size bQyük bir itimat gl>ı· 

termit, dedi. 
Bentley cevap verdi: 
- Değil mi? 
Detektif ilave etti: 
- Tabii, mak1adını anladınız ... 
- Benim anladıA-ım, maksadı, 

Ruı rüesasını fena bir mevkie dü
şürecek olan bu vesikayı imha et
mekti. 

Smith: 
- Kat'iyyenldedl; Eter bugün

kü ruetelerl okumu, olaa1dınııı; 

terede umumi blr grev hazırlan
makta oldupau CSğreoirdinlz. lhtt
lllcıler bu grev esnasında memle-

keti bir ldtal sakasına çevireme:ı

lerse en iyi ve belki ele ıeçen son 

fırsatlannı kaybetmit olacaklar. 
Onun için bugün eliniz.de bulunan 
vesika her zamandan daha kıy
mettardır. 

Neville vHikayı neşrctmiyece

ğinir.i biliyor. Şimdiye kadar vesi-

ka}, bir gazeteye vereceğinize 

delalet eden hiç bir kareketinizl 
görmedi. 

- Doğru söyliyorsunur.. 
- Ncvllle bu kagıdı sırf şahsi 

ve hudgam~ne aebeplerden ;dolayı 
elinizden almak istiyor; onu siz
den beş yüz bin dolara aabn alıp 
yüz kat fazlaaına ya kendi kafa
darlarına, yahut ta fngllte;e bQku
metine ı;atmak niyetinde .•• 

Bentley: 
- Olur şey detfl, dedi. Tema

mil~ hakkınız var! 
Smith: 
- Bundan eminim, dedi. Fakat 

sonra ne o!du? 
- Dün akfama gelinceye ka

dar hiçbir fey olmadı. Bir genç 
kız. buraya l'elip benim tebllkede 
old mu haber venr 

ul etmedim. Bunuo üzerine apar
tlmanı ararken ark.adan kafama 
vurdular. 

Beni buldufunuz yerde kcadi
me geldim. Neville orada idi; ya
nında Ud erkekte bir kadın vardı; 
kasamın numarasını sordular, nu
marayı sakladığtm takdirde beni 
öldüreceklerini söylediler. Ben 

reddettim. Fakat tehditlerini ika 
edeceklerine hükmettim. 

Siz gelmeden takriben bir saat 
evel beni odada birkaç dakika 
yalnız bırakhler. Bundan blliatifa-

de telefona kadar uzanıp Miu 
Weatherby ile konuşup veda ettim; 

o sırada içeri geldiler; ancak bir
kaç kelime söyliyebildim. 

Sonra beni oradaki küçük de
mir karyolaya bağladılar; sırtıma 

yanık cıgaralarının uclarını basb
np işkenceye batladılar. Bu suretle 
beni yola eetireceklerine emindi
ler. 

Smith gözleri ynn kapalı ol-
duğu halde: 

- Size bu eziyeti yapan kimdi? 
- Bafta Neville. 
Smtth cevap verdi : 
- Ben zaten onun ne mal ol

duğunu ilk görüte aulamıfbıtı.Sır-

Her gün ıı= 
~ birhikay 1 

• 
ır 

Ayşe hamm bir kaç günden
beri rahatsızdı. Kocası Rakım e· 
efendi gayet meraklı ve müvesvis 
bir adam oldu~ için en ufak bir 

haatalıkta bile derhal bekim ça
ğırmak taraftarı idi: 

- Hamdolaun .•. Diyor du. Ka
sabada iki üç doktor var ..• Vı.kıa 
i§leri bir a:ı fazla... Her .zaman 
bulunamıyorlar amma •.• fnsan me-

ram edince bulur ••.. Hem efendim 
bu sıhhat meselesi... İnsan iki gün 
yattı mı derhal hekim çağırmalı ... 

Halbuki ayşe hnnım da hekim-

den o nisbette tehaşi eder, hasta

lığının kendi kendine iyi olmn ınm 
beklerdi ... 

Fakat maalesef bu sefer hns
tahk kendikindene iyi olacak gibi 

I 

görünmüyor,Ayşe hnnunın hallgün 

geçtikçe bir az daha nğırlnşıyordu. 
Nihayet hir gün Rakım efendi 

karısına: 

- Y oo ... Hanım ••• dedi. Ar
bk inatçılığı bırak ••. Hemen bir 
doktor çağıralım. 

Ayte hanım fikrinde hala lsrar 

etmek istiyordu. Rakım efendi: 
- Şimdi karşıki bizim bakka-

lın çırağını gönderip bir doktor 
çağırtayım! 

Ayşe kanım kocasına hiç ce'fap 

vermedi. Çiinkü tam o sırada derin 

bir dalQ"ınlık içinde kendinden 
geçmişti. 

Rakım efendi kalkıp sokata 
çıktı. Bakkalın çırağını bulup: 

- Git ... Dedi, ÇnbulC: bir dok
tor bul .• Bak belediye doktoru o

rada ise onu getir. Sakın geç kal-
r a ... 

Çocuğu doktora gönderdikten 

sonra Rakım efendi pürendlşe eve 

girdi. Karısı arbk tamamlle ken
dinden geçmişti. 

intizar çok uzun sürdü. Aradan 

bir &aat kadar geçtiği halde el'an 

doktordan bir haber yoktu. Niha
yet bakkalın çırağı kapıyı çaldı. 

Rakım efendi pürtelaş aşakı koştu: 

- Ulan hani doktor? 
- Aradım... Aradım ... Nihayet 

doktorlardan birini mezarlıkta bul-
dum •.• 

- Mezarlıkta mı buldun? •• 

Çocuk başı ile tasdik cd.erek: 

- Mezarlıkta .. Söyledim, ame-

liyat yapıyor .. Birazdan gelecek. 

Rakım efendi kendlkendine: 
- Ne tuhaf doktor bu.. Dedi. 

Mezarlıkta ameliyat yapıld 
hiç işitmemiştimf 

Biraz sonra kapı tekrar ça 

Bu sefer doktor gelmittl• R 
efendi koşup derhal kapıf' a 

- Buyurunuz doktor ••• 

Deyip yol gösterdi. Ha• 
odnsına girecekleri sırada do 
sordu: 

- Burada mı? 
- Evet, burada .•• 
Ane hanım el'an b• 

yat yordu. 
- Öyle ise beni yalnız 

kımz. 

Doktor bu sözleri ııöyl 
Rakım efendiyi dışıırı çıkardı. 

pıyı içeriden kilitleyerek ha 
odada yalnız kaldı. 

Bunun üzerine Rakım ef 

bititlk odada oturup bekledi. F 
munyene bir türlü bitmek b 
yordu. Rakım efendi kendi ken 

- Her halde mJihlm bir h 
lık •. Muayenenin uzun sürmesi 
bellli •• 

Takriben yanm saat ıonra 
tor, betUf bir çehre ile od 

çıkh. Rakım efendinin bulun 

odaya girdi: Rakım efendi me 

lle ıorduı 
- Nasıl buldunuz doktor? 
Doktor ı 
- Biraz milHade ediniz ... 

Diyerek masanın bqına 
uzan bir reçete yazdı. Rakım 
dl kendi kendhae: 

- Süpba~aUah ... diyordu. Bu 

mın her f'-Yi uzun aürüyor. 

Doktor niha' et reçetaınnı 

tlrdikten sonra l;aşını kaldırdı: 
Gayrı tabii bir şey görrn 

dedi. 
Rak.m efendi sevinerek: 
- Demek bir şey d~ğU .•• 
- Evet... Em' ay~ bak 

Baraaklarda •ir ıey yok. .. 

Laboratuarda tahlilat yapııt 

lüzum görmüyorum. Bence k 

at hasıl olınuçtur: Hamm, 111 

tabii ile yani ecell ile ölmfl 
itte defin rnlaatnamesi ... 

Bu sözleri işiden Rakım e 
dl bpki bir çılgın gibi karı• 

odasına ko9tu. Gördüğü man 
hakikaten pek müthi9ti: Ayte 
nım karnı yanlmış olduğu h 
yatıyordu .•. 

Bakkal çırağının çağırdık• 
tabibi adli, Ayşe hanım üzeri 
mükemmel bir fetllmeyt amcU 
yapmıfh. 

9Teşrinisani 929 kambiyo, nukut fiatlan 

Nu/,ut 

l lngiliz lirası 
1 Anıerika dolar 
20 1°uuao drahmi 
1 Alman rtıybf 111ark 
1 AvaıCurya filini 
20 Ley Rulllauya 
20 f.eya Bulgar 
1 Feleıne1ı: ftlorln 
20 t•rawın frank• 

1 20 ltalyan lireti 
20 Kuron Çek l•laYak 
l Çıruoetlı eil.tr• 
ı Zloti Lebutan 
:o Dinar Yoeularya 
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Pazar 1 KD A !U, Te§rinisani 10, 1929 

ru 
Dam r vŞeklf'gi, 

~ 
romatizma, sır ca ve kemik hastaı ki ına nafıdır. 

deposu ŞiŞes (60) büyü le ŞiŞ (100) Kuruştur • 

s 
H s n ecza 

V a.kıf akarlar 
/idi/ 11/~U d mu ur Uyun en: 

Müzayedeye vazo!unan eınlak 
1 - Mnhmutpa§aOayah:ıtun mah< Jlc ... i Tarakçılarda münhedim 

cami avlusunda oda. 
2- Mahmutpaşa Dayahatun Kaşıkçıhan üst katta 13 numrolu 

dükkanın 1-6 hissesi. 
3 - Mahmul paşada Nuruosmaniye caddesi 51-53 numrolu 

dtıkkan 1-6 hissesi : 
4 - Mahmutpaş~tda Nuruosmaniye Carşı kapusunda 22 num

rolu diikkanın 1-2 hissesi. 
5 - Şehremini Jbrahim çavuş mahallesi mektep sokağında 

bila ve camiişerif sokağında 14-16 N. arsalar. 
6 Bcyazıtta Sekbanbaşı Yokupağ cami sokağı 6-2 N. Kemer 

ınaba)li 

7 - KadirgaJa Şehsüvar bey mahallesi Bostan sokak 55 N. 
hane. · 

8 -Çemberli taş Atik Alipaşa Yağlıkçı han üst katta llN. oda. 
. 9 - Balat Tahta minare mahallesinde 233, 115,109 N. dükkan 

ve hane. 
10 - Hırkayişerifte Mirimir"n Hasanpaş Mesihpaşa cami 

tahtında 12 N. dukkan. 
l 1 - Altı mermerde katip Muslihuttin mahallesi camii meş-

rutası hane. 
12 - Galatada Kemankeş mahallesi Gümrük caddesi camlı 

kapu5u ile çeşme arasındaki üç metre mahnl. 
13 - Beştktaşta Dikilitaş cami ittisalinde 2 atik 1 cedit N. 

dükkün. 
Müddeti müzayede: 1 Teşrlnşani 929 d&n 23 Teşrinaani cumar

tesi günü saat on dörde kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz 

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat ond dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı. muvakkate i a 
ederek müzadeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde 
ıakıf akarlar müdürlüğüne miiraccatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malUmat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat enerek ecri misil 
raporlarım görebilirler. 

Vakıf akarlar müdürlü
ğünden: 

Iv!üzayedeye vazolunan emlak 
Bahçckapıda dördüncü vakıf hanın zemin katmda telefon 

mahallerinden bozulan 22-5-5 No. mağaZR ile birinci katia 37 
ikinci katta 31 ve 32 ve 34 No odalar, 

M~ddeti müzayede: 29 Teşrini evvel 929 dan 20 T, sani 929 
Çarşamba günü saat on dörde kadar, 

Balada muhar~er ~mlak ~ir~ya verileceğinden müzayedeye 
'-'ıı.zolunmuştur. Talıplenn yevmı ıhale olan son günün saat on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminati muvakkate ita 
ederek Müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğü
nde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almaki isteyenler bu 
müddet zarfında mOzayede odasına müracaat ederek ecri misili 
raporlarını görebilirler. 

-
Vakıf akarlar müdürlü
ğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
ı ··- Bal çe kapıda hubyar mahallesinde yeni postahane cadde

ııinde 44. 60 No dükkan 
2 .- Bahçekapıda hoca Alaettin mahallesinde tahmis soka-

~ında 78 No nrsa 
Müddt:ti müzayede: 10 Teşrinisani 929 dan 30 Teşrinisani 929 

Cumartrei günü saat on dörde kadar. • 
8aladn muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo

lunrnuştur. Taliplerin yevmi ihale olan so~ günün saat on ~ört bu
tuk•Jna J,adar şartnameyi okumak ve temınatı muvakkate ıta ede
tek müz:yedeye iştirak etmek üzere lstanbul evkaf müdürlüğünde 
"a~ıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak i~tiy~~ler bu 
lllüddet zarfına müzayede odasına müracaat ederek ecn mısıl ra
Porlarmı görebilirler. 

i~tanhu] Tuz inhisarı 
baş müdiriğinden: 

. Eminönünde bahkane binas.ının üçüncü katında lstanbul Tuz 
~nhisan başmüdüriyeti dairesinin mubtcrlk olan aksamının tecdi

cn inşa tamiri aleni aıırette 4-11-929 tarihinden itibaren yirmi gün 
~iiddetle mevkii münakasaya va:ıedilerek ihalei muvakkatesi 24-
.1-929 tarihine müsadif Pazar günü zevali saat on beşte baımüdi
~Ycti rnezkurede müteşekkil komisyonu mahsusla 'cra kıhnacakın· 
~n ta'ip\erin ihale gününden mütekaddem yüzde yt:C:ibuçuk te

atelerini uaulen tealim ve rtname•ini iate enlerin 

Rakıdan anlıyan: Rakı içmesini bilen 
•• us • 

ıçer 

Anlsmıyao propagıında) a kapılır, getirilen rRkıyı iyi diye içer. 
Hnllmki o rnkıyı dıkkotle içse 

BAKÜ 
kaıinr jyi oJmndığını kola) 1 kin anlar 

BAK it., 
<'n nefi~, en kibar \C en az ıamrlı bir rakıdır. Ç\iııkü fıçılarda <lin· 
l<'ndiı ilmcdt•ıı ~işelcrf' konulmıı:z. He) oAluııdııki birnlınııeler \'e ekseri 
lı:ıkknllar musirrnne tak p f'dılmcdik!;c s:z,. An us 'erıneı,ler. Hum· 
lsr Rumları, ~ rmrnilcr hrrc-nilcri Zt'rıgin t tmel!;f' çnh~ır]ıır. Biz 
furl leı de hılm.} crlk t.or 1\ orürıc ıırl..:ılor ndaıı ko~nı ı . 

Tcessuf, tPessıif, mil onlarc teessUf ! CE IAL BAK S 

Ge i li k~üçük Zc. nt 
ııı ti dür l üği inden: 

Hava Gedikli küçük zabit mektebi ile Hıwa müfrezes'nin birer 
senelik erzak ve maı .• ıkat !htiyaç miktarları zİrl~C gösterilmiştir. 

haya talip bulunan .. · eahhidinin mexcut numuneleri le şartnn 
mesinc tevfikan 30-1.ı ;:1 .. -;, pazartesi günü ihalei evveliyesi icra 
kılınacaktır. 

Talip olanların Yevı • mezkiirar. saat 13 tc Yeşil köyde F e
ner civarında Hava Gedikıı küçük zabitrnakini t mektebinde mü
teşekkil komisyona müracaatları ila l olu lUr. 

Kilo Cinsi 100 .. 0 Kokkömürü 
30500 Ekın~k 3000 
4500 Koyun eti 1000 
2000 Sığır eti 400 

30 Çay 1100 
950 Şeker 200 
450 Kuru üzüm 200 

1100 kurufasulya 100 
400 Nohut 4000 
550 Mercimek 2500 

1900 Patates 2500 
1050 Sade yağı 650 
400 Sirke 2500 
650 Tuz 350 
750 Sabun 2000 
500 Soda 750 

18000 Odun 250 

Pirinç 
Makama 
Un 
Beyaz peynir 
Kaşar ,, 
Zeytin danesi 
Zeytin yağı 
Arpa 
Saman 
Ot 
Gaz yağı 
Adet yumurta 
Kilo süt 
Yaşsebze 

Soğan 
Salç.a 

·ın~··········'!,.·······································•••.!:.!!.!.~········~· ;;ı: ~·~"-~A'F.r,"T~~i:Ç~T:'~-EI=-x- -.~--,: • •• .. ·• ~•-• ~n;::; •• -..1r.~. ••••••••••··--••4• .. •·•••••_.... 

BOVCK 
!ı 

· Tayare piyangosuı 
VEDiNCi TERTiP 

4 üncü keşide 11 Teşrini sanldedr. . 
BCVCK iKRAMiVE:= 

45,000 LiRADIR 
Ayrıca: 

... _ ......... -................................................. -...... ._ ................................. : 
İ Istanbul vilii) eti Defterdar ık ilanı ~ 
1 ............................................................................................................. 1 

KİRALIK BOSTA 
Bebekte Küçük Bebek caddesinde . 2, 10 dönümdlir. Se • 

nelik kirası 120 lira olup 3 sene müddetle kirayu verilecektir 
Müzayede pazarlık suretile 20 teşrinisani 929 çarşamba günü saat 
14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (798) 

SATilılK İSKAMBiL KAGITLARI 
Ddterdaı lık dairesinde mevcut çcraiti muharrcrc i dairesindt. 

satılığa ç.ıknrılmışhr. Faıla tafsilat için Deftcrdnrlıga müracaat 
olunması, müzayede pazarlık surdi]e 20 Teşrinisani 929 çarsamba 
günü saat 14 te defterdarlı~a yapılacaktır. (239) 

KiRAlıll( KÖŞK 
Ayac:ağn kasrı müştemilatından (çinili kfü' dem~ ,c maruf 

önünde tat:ı suyu buluı.an Hın uz ve arkasınd.1 b vercio. mahah 
ile iki döni.im ormanı müş tcmildir. Berınucibi keş.ı - • 12 kuru~' 
luk tamiratı iki y zarfıı d yapılın k ve bedeli icardan mah ubu 
icra olunm k şartiyJ.e ve senevi 480'ira bedel ve üç sC'ne müddetle 
icara reptolunm<tk üzere rrıüza) deye konulmuştur. M · a ede P • 
zarlık surctile 20 T ~rini ani 929 Çnr,.aınbn giınü a t 14 te def· 
terdarlıkta yapılacaktir. (738) 

SAT LIK Aı I(AZ 
Dolmabahçede aray karşısında Sekbanlar ko~şu. tahmin 

.edilen bedeli 142 lira 8 kuruştur. Müz")ede pazarlık suretile 20 
Teşrinisani 929 Çarşamba günü saat 14 te defterdnrlikta yapıla· 
caktır. (687) • 

ŞA I"' K KÖŞ E KORU -.--
üsküdarda Kuzguncuk caddesinde eski 27 yeni 86-86 No sakıt 

hanedan azasından Mehmet Selim efendiye ait etrafı duvarla muhat 
ve üç masura tat'ı suyu muhtevi koru ve 7 oda 2 salon ve bahçe de
nınunda ikirci kntta 2 odn ile l aralık ve fevkinde 7 oda ve müşte- . 
mil?tı saireli köşk kapalı zarf usuliyle satılacaktır. Bedeli def'aten 
vcrılmek şartile muhammen kıymeti 15000 lir. d r. Taliplerl 125 lira• 
lık teminat para veya mektuplarile teklifnamelerini 12 Teşrinisani 
929 tarihine müsadif Salı günü saat 14 te lstanbul defterdarlığında 
müteşekkil komisyona verecektir. (1004) ,. 

I(~RALIK BAHÇE VE TARLA 
Kemer Burgaz nahiyesinde Pctnahur çiftliği müştemil:ttından 

paşabahçc namile maruf 30 dönüm bahçe ile 5 dönilm kır tarlaaı 
3 sene müddetle kiraya verilacektir. Senelik kirası 120 lira müza
yede pazarlık suretiyle 20 Teşrinisani 929 Çarşamba günü saat 14 
te defterdarlıkta yapılacaktır. (569) 

K1RALIK ARAZİ" 
Baltalimanında Kuleli bostan üatünde 15 d~nüm fundalık ol

mak üzere vcril~cektir. Senelik kirası 75 lira, müzayede pazarlık 
suretile 20 Teşrinisani 929 çarşamba günU saat 14 te defterdarlıktı 
yapılacaktır. (571) 

RiRALIK GAZiNO VE TARLA r 
Silahdar ağada Çoban çeşmede bir tarafı dere diğer tarafl 

Çoban çeşmeden Siliihdarağaya giden yol ile mahdut 17 dönüna 
tarlası bulunan gazino kiraya verilecektir. Senelik kirası 220 lira· 
dır. Müzayede 27 Teşrinisani 929 tarihine müsadif çarpmb• 
günü saat 14 de Deftcrlıkta yapılacaktır. (1082) 
E yiip şubesi tahsil tebliğ memuru Celal efendi bila malumat 

terki vazife etmiş ve ikametgah adresi de meçhul bulunmUf 
olduğundan üç gün zarfında vazifesi başın..& avdet etmediği tak
tirde müstafi addedileceği ilanen tebliğ o]unur • 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 

20.000 

Hanife lıanım tarafından 20. 10. 92 8 terihinde Sandığısnıza 
bırakılan para için verilen 58272 numaralı bonoyo kaybettiğini 

· söylemiştir. Yenisi verileceğinden eski bononun hükmü olmıyaca~ 
ilan olunur. 

~~:0 oo ~! 
1 O 1. l k 'k • 1 . H: • ıra ı ı rumıye er ve: : 

1 !Jirahk nıükafat ~~~ . . . . 
bu keşidede cem'an "3,900,, i!j 

u •• ~~::~.a·s~6:.z:::~:~t.~:·.~ .. Ed;... I 40,000 

20,000 

15,000 

12,000 

10,000 

Ceb~libereket, Gebzede ı;ablmışhr. İ~ 
ı.ra ıııabet eden "16597" num.ıralı bilet lstanbul, Bursada ~g 
&atılmıştır. ~lfJ; 

lira isabet eden "30494,, numaralı bilet lstanbul, Sinop ı· füs 
fzmir, Bahkeair, Samsunda sı:ı.tılmıştır. • • ~ 
lira iaabet eden "19935"numaralı bilet Bergama, Jstanbul, si; 
Çıldır, Kaş da ..atılmıştır. 

lira inbet eden "4438,,nu.naralı bilet latanbul, Samsun
da &ablmışbr. 

] &taılbuJ Do~uncu i~ra. memurluğun· 1 duttur • .M·~hHı : Yedi yur ellı a.lı :ıür· _ 
dan : Haynye ve Uusıııyc haııımJarla ra ve ııekiz parmaktır. Arsa bıılen bOf, 

Muştafa Enver efendinin Klcouiki hanı· deniz cihetinde Rtlımmata ait ahşap bir 
ma olan borçlanndan dolayı mahcuz bu- lıarau vMdır. Beher ar§ln murabbuna 
Junan GaJatada Yeni camı 11l4hvlleıiode kırk lira lıcAbile ıemamına otu2!' bio akı 
~ Balı~. paı.an S<ıkağıııdu ( §arap iake- ym em üç lira otuz dtsrt kum~ ( 30253 
Jesı mevk~ınde ~ kAın 36 aıtıkerre~ .nu: L 34 K. ) kıymcı tahmin ediJrni§tır. 
maralı bır lı:ıt a ar nıo )&n!l bınncı l§bu gayri menkul arsanın iştirasına 
ihaleai yapılmak üzere otuz bir gün mud· talip olanlar ve daha farla malümat al-
dade mevkii milzayedeye konularak uç mak istiyenl r hiueye mutip kıymeti 
bin lira bedelle talibi uhtC!inde olup muhanımineııinın yuzde onu oiabetiude 
kat'i ibaleei icra kılınmak ıızt're }lmlı- pey akçe!inin 929-5944 do }a numaralı 
beş gmla on beş gün rnnddc1!c nl"hı·ul )<ıtaobul dordUncıı .icra memurluğuna 
me•kii muzayedeye konulmıı~tur.. il~· 

1 
mtirncııJI ermeleri H' 28-11-929 tarihinde 

dadu: Bir tarafa Köçeoğlu 1 rnlakı, bır ısaat on ~§e kadsr kati !halefti )apılıı-
• OekG ü kili be in arııaıu v b r ~odan aı ilerin ..... Yeye bıJve-

se yaphrılacakbr 
Gümrükler umum müdürlüğünden: 

1 - Memurini muhafazaya yaptırılacak elbiselerin yevmi 
münakasası olan 22 teşrini evvel 929 tarihinde müracaat eden 
taliplerin vesaiki şartnameye muhalif bulunduğundan münakasa 
günü 2 teşrinisani 929 tarihine tehir edilmiştir. 

2- işbu tarihte zuhur eden talipler meyanında zabitanı bahriyo 
elbiseleri için en ehven fiat teklif eden talibe mezkür elbiseler ihal~ 
edilmiş ve mütebaki muhafaza memurları ve sandalcı ve efrada ait 
kaput, elbise teklif olunan Hatın haddi layıkında gürülmedığindcr 
bunların pazarlıkla münakasaıına kua .. r verilmiştir. 

3 -- Taliplerin yevmü ihale olan 12 T cşrinsani 929 tnrlhina 
müşadif salı gü"nü saat ikide "ls!a~.b~ glimrtik baş mödürlüğü 
binnsında Gümrukler umum mudurluğu mubayaat komisyonun• 
mürac.atlan. 

deynio temini i,in mahcuz olup fu. ilan J .etanbul 8 ınci Jcra daire&ndeo: Dir 1 
ruhtu ıakarrilr eden eekiz kalem yaııba· yeni kapıda hi ar dibinde 
ne e1yaeı 14 le§riniaani 929 Pcrıcnbe l9 numaralı hane dahilinde bun~ 
günü saai 10 da Calaıada Merkeı Rıh-

dan bir sene evvel tamirat için tım hanında. S üncü katta 17 • 18 numa· • 
rah mahalde bilmüı.ayede satılacağından bırakılan otomobil bahçeyi iş~aJ 
taliplerin yevmü ve vakti mezk.6rda etmektedir. Sahibi el' an müraca~ 
hazır bulunmaları illn olunur. at ftmediğinden ve adreıi mcO: 

1 hul ol duğundan tarihi ilandan 
stanbul yedinci icra memurluitun· ı'tibaren bı'r ay müddetle ml"trl
dan : Bir deyni mahkllmubibten 

Jolayi mahcuz on iki kalem qya caat etme diki taktirde mezküı 
işbu teırinaaninin on yemnci pazar otomobil dipnya atılaca~ı Vf 
gUnu uat on birden ıtibaren San· h!ç bir meı'uliyet kabul edilmi 
yerde Y ~nı mahallede O.maniye yeceti ilin olunur. 
oıehnde bılmUzayede furut edileceıı j Mezktr hane sabiW 



Aslteri müna
kasa ilanları: 

r·····-F:d:ki;d::~~:::~::!~!::·::~~:ı::· ······ı ~-··························~-·················· 
O rdu ihtiyacı için on bin kilo sarı aabunlu kösele kapah 1.Al'f tuulilc müna· 

kasaya konm~tur. İhaleai 16 . ikinci ~viıı· tarihine ma..dif cumarteai 
günü saat 14 te komiayonumuz münakua salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname 
•uretini yirmi kuruş mukabilinde almalan şartoameyi İı:mirdc mÜ-'Jtahkem mevki •e 
Aııkarada merkez satın alına k.>mityonundagorebi!irler ve teklifnameleri prtnaruodcki 
tarzda ihraz ile komisyon riyasetine vermeleri. 
520 adet büyük arka tezkeresile 7% adet büyük bobin ~pah ~~fla mü?akasa!a 

L:onmuutur. H-11-929 perşenbe gün{i saat on beşte ıhalesı ıcra edıleccktır. 
Taliplerin lıcr gün numunesini görmek ür.re münakasaya iştirak edeceklerinde o güıı 
ve uatında metk.up ve teminatlarını Ankarada merkez satın alma komisyouuna tevdi A fikeri ihtiyacı ıçin (10 adet Seyyar etüv) kapalı 1.arfla mümıkasayo konmuştnr 

lhaleai 16-ll . 929 Cumartesi günü uat 15 te yadalacaktır. Taliplerin oartnamo
Jl komisyonumuzdan hede1i mukabilinde almaları şartnameyi lımirde müstahkem 
mevki ve Ankarads merkez satın alm!l komisyonunda görebilirler ve teldifoaıuele 
riui oartname nıucibiuce ihalegün ve saatmdan evvel komisyonumula vermeleri 
din olunur. 

Ç anlı:ındaki kıtaatın ihtiyacı olan kuru ot kapalı r.arfla münakasaya konulmuştur. 
Jhalcai 11 • ikinci teşrin • 929 pazartesi günU saat 15 te Ankarada Fırka satın 

alma komisyonu.ada )·apılacaktır. Taliplerin prtnamesini komisyonumuzda görmeleri 
yo Ankaradaki mezkUr komisyona muracaatlan. 

O rdu ihtiyacı için 15 ton bint yağı :kapalı zarfla münakas.ya konmutlur. ihalesi 
24-ikinci teşrin-929 pazar gilnü saat l4te Aokarada morkez salın alma komisyo

nunda yapılacaktır. Şartname sureli komiayonumuzda mevcuttur. Taliplerin eartna· 
meyi görmek üıı:c komisyonumuza ve teklifoaınelerini vermekisteyenlerin Ankacada 
me:ıkOr komisyona ıni.ıracaatları . 

t zrniıteki kıtaatın ihtiyacı olan DaHk n mercimek talipleriu verdiği fıat pabnlı gi.>
rnldüğünden pazarlıkla alınacaktır ihalesi 13 • ikinci t~rin • 929 çarşamba giınü 

saat 15 te lz~itte askeri utın alma komiqyonund ıı yapılacaktır. Taliplerin lzmitteki 
mezkOr koruısyona ınııracaatları. 

Ç ankırıdnki kıtaatın ihtiyac_ı olan eığır eti sade y~ı ve odun kapalı zarfla müna· 
kasa}a konmu~tur. Sığır etı 23 • 11 • 929 cuııuırtesı eaat 10 da aade yağı 25-11-929 

pazartesi saat 10 da Odun 27 • 11 • 929 carşamba saat 14te ihaleleri Çankmda as
keri satın alma kpmisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Çankırıdald mezk(lr komisyona 
f!'racaatlan. 
H ordaki kıtaatın ihti)aci olan Ekmek yeniden kapalı 1.arfla münakasaya konul-

mu§tur. ihalesi 13-ikinci Teşrrin-929 Çarşanlıa giınü saat 14 tc borda nskeri satın 
olma komis yoııunda )apılacaktır.Taliplerin Bordaki ınczkfir komisyona muracaatları. 

Ç ankırıdaki kıt11atın ihtiyacı olan ve evvelce 17. ll • 929 dıı kapalı 1.arfla ihale 
edileceği il!n olunan uıı, arpa \e samanın 21-11-929 peışenbe günü saat 14 te 

Çankırıda aııkeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname suretleri komis· 
yonumuı.da \ardır. Taliplerin Çankırıdaki ınez.kür komısyooa müracaatları. 
L enıım lstanbul eşya ve techizat anban için 1000 kilo karfıça çivisi ile 400 

kilo kurşrn par.ıırlıkla alınacaktır. Ibalcsi 13-11-929 Çarşamba günü saat 14 te 
komisyonumuzda yapılacııktır. Taliplerin şartname \'e nümunelerini komisyonumuzda 
görmeleri ve pıuarlık: gününde teıninatlarile hazır bulunmaları ilin olunur. 
İ zmirdeki kıtaatın ihtiyacı olan Bulgur kapalı zarfla münakasaya konmu,tur. Iha· 

lesi 1 · birici klinun 9~9 Pazar günü saat 15 te lznıirde rnüstehkcm me•ki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname görmek üzere komisyonumUı.da vudır. 
Taliplıorfo lznıirdeki mezkur komisyona müracaatlan. 

.................................... ~ .................... ~ 

L~.~~:.~.~~?~?.~ .. s.~?:!~:ı:!~.~?:~~~::~::~::! ... \ 
1 k ıtaat ihtiyacı için 1000 çeki odun pazarlıkla mubayaa edilecek.tir ihalesi 13-11-929 

çupmba günü saat on bc§lo icra edilcoclctir. 'I'aliplerin vakti muayyoodo komis· 
J~numuıa gelıh~lori il!n olunur. 
Kıtaat ihtiyacı için 15000 kilo pirinç par.arlık suretile mubayaa edilecektir. ihalesi 

~ l 2·11-929 pazar giinü saat on bc§te icra edilecektir. 'J'aliplccin nk.ti nıuayyendc 
komisyonumuzda hazır bulunmaları ilan olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 300 çeki odun pazarlıkla mubayu edilecektir. lhaleai 14-11-929 
1 peı:ıembe giluü eaa. ondörtıc icra edilecektir. Taliplerin vakti 1Duayyendo komis-

yonuı:tıuıda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Şekli 

.. .. 

~·" ..• ~" .. . ~ 

Arpa ihale Hangi kıt'aya 
kilo tarihleri ait olduğu 
~ J • 12 • 929 K. eli kıtaatı 
520000 ı . 12. 929 Baba eski 
150000 l · 12 • 929 Edirne 
140000 1 • 12 • 92'J l!zuııköprü 

" 140000 l • 12. 929 K. eli 
Kıri.l~relınd.elli kıta&t ihtiyacı için berveçhi bila bcşkalem mevaddı iqe mu· 

bayaa . edıleoc.ktır. ihaleleri l kiinunuevvel 929 tarihine müsadif pazar gunii saat 
1'8 tc ıcra edıleccktir. laliplerin teminatı muvakkatelerile kırklar elindeki satın 
alma komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

[·M;kfrtihi"~~k;;ı~;~~-ı~7k;;i;;:;; ~ı:;i;ı~·l 
................................................................. 

A ıkeri Mekteple~ hayvanatı için (~) kilo Arpa kapalı zarf suretile satın alı· 
nacaktır. ~hale~ı 23-ll-929 cuına~~ı günü saat 14 te Harbiye mektebindeki miı· 

oakasa mahall~nde ıcra kılın~~ktır: .Jaliplerin şartname!i için mahalli mezlı.ürdaki 
Komısyona ın~racaatları \'e 1!ırak. ıçın de tartnamesi veçhile haıırlayacaklan teklif 
tııei.tuplarını ılmaber mukabılınde mCLkdr mahal Komiıyon riyasetine vermeleri ilin 
olunur. 

A ıkor_i mek..teplcr i~iıı mü.ıı~kasa neticesi yapı~n ~.arlık.daki fiattan daha ~~ı 
tenzılltla ıtaıına dığer talıbı zuhur eden ?500 kılo Zeytin danetinin tekrar puar· 

lıiı ll-11-929 pazartesi günü saat 15 te Harhıye mci.tebindelı.i mahalli nıah1U1unda 
yapılacak.tır. Talibi evvele bukerre tenz.ilit sahibi ve diğer taliplerin hazır bulunma· 
ları illa :olunur • 
.t ıkeri mektepler için münakasaya konulan 30000 kilo Çalı Fasulyeye talibi zuhur 
.(' ctmedığiııdeu pazarlıkla satııı alınaı:aktır. Par.arlığ~ l l·l J.929 pazartesi ı;unii saat 
14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli maluu unda ırra kılınacaktır. Taliplerin şart· 
nanuı ve nıiınune i için Komisyona mürar.aııtları • e i,tirak içinde mahalli mczklırdaki 
ııaı.arlılt mahallinde hazır buluııulmaaı ilin 0111.ıur. 
M ahepe. ''.' i için 350 çeki o~un a~~ni münakasa ~uretile sat~n al~nacaktır. 

lhaleaı 30 · ll · 929 Cumartcsı günu saat 14 te l:lıırbıye mcktehındelr.ı mahalli 
mahsusunda icrıı kılınacaktır. Taliplerin şartnaıneı>İ için komi yona müracaatları 
ve iıtirak için de munalcas:1 mahallinde haıır bulunınuı ilAn olunur. 
........................................................................ 

L Bakır köynde hsrut fabrikalarmda imalatı harbiye i + lstanhul satınalrna komisyonundan -0- f 
....................... ~ ..................................... . 

100 me.rıo mıkblı kereste muhııyusı kapalı zarfla ınunakasaya koııul~ıu~tur. lba· 
lesı 3 · 12 • 929 salı gunu sanı 13 de icra kılınacaktır. itaya talıp olanların 

teminatlarını havi teldifnameleriııı )Cvm mPı:kurda ihale saatından evvel komisyona 
tevdi C) leuıeleri ve şartname ini, gormelı: isteyenlerin her gım komisyonumuza mu· 
r.oaatlan. 
zarar \"C z.İyan Ve farkı fiatı teahbudÜaÜ ifa etmiyen müteahhidi oam \' C lıeaabıoa 

olmak. ilı.re 500 çeki odun pazarlıkla mubayaa edilecektir . itaya talip olanlarıo 
tcminatlarile bcralıer ihale ~ünü olanl6-11-929cumarteıl gıinü saat 14 te komisyona 
mllracaatları . 

·····~ı;;;ıi~··;üb;;;t·rc:.;;;;;~;;;~d~~-~ l...... ·····~··-... ····························· 
7600 ~ı ı .. i. .ıı pUM"bldı muh.yaa ı 10 teşrini eani 929 puar saat 15 te 
TuhbüJoaeı ~!a edam.y• ndltoabhit nam ' 'e hesabına ballda muharrer 7500 

lı.i.lo ... ~JA oı1Jharr• sitn ve tutte puarlıklı mub.yaa Milcoek.tir. Ş•rtna· 
· ai ~ek. ~ı.- .heı gia \"f! vermek a...,eelerio yevmi ilaa.led• vo mu har-

Puar 

kuru a kiloluk 

Seyrlsefaln 

Merkcı Aeentası; Galata Köprüba· 

~nda Bey~hı 2362 
Şubo Acantası: Mes'adet hanı altındı 

lstanbul 2740 

Ayvalık sür' at postası 
(Menin) vaupru 17 Teşrini 

aani Salı 1 Ode Sirkeci rahtı
İnından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre· 
mit, Burhaniye, Ayvahta gide
cek ve dönüıte mezkUr iıkelc
lcrlt: birlikte Altunoluğa utra· 
yecaktır. Gelibolu için yalnız 
yolcu alınır, yük alınmaz. 

İzmir • Mersin sür'at 
postası 

(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 12 Teşrinisani Sah 
12 de Galata rıhtımından ka
lkarak Çarşamba sabahı lzm
ire ve akşamı lzmirden hare-

ketle Antalya, Alaiye Mersine 
gidecek ve dönüşte Taşucu 
Anamor Alaiye Antalya Kıış
adası lzmire uğrayarak gele· 
cektir. 

Trözon birinci postsı 
(Cümhuriyet) vapurul l Tc§rini 

.. sani Pazartesi 12 de Gnlata 
rıhtııhımlan hareketle Jnebolu 
Sanıson Gireson Trnbzon Rize 
Hopayu gidecek ve dönii~te 
Pazar iske1esile Rize Süemene 
Trabzon Görele Gireson Or
du Ünye Samsun Inebolu Zon 
guldağa uğrayarak gelecektir 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
KARADENiZ MUNTAZA~ 

VE LÜKS POSTASI 

SAKARYA 
J" apuru 11 Tcşrinisarıi 

Pazartesi gungirk~~iml 
rıhtımından hareketle(Zongul 
dak . lneholu, Samsun Ordu, 
iskelelerine azimet ve D\ det c· 

deccktir. 
Tafsilat için Sirke('ide l\fos· 

det ham altında, arantaı:;ına 
ıni'ırucaat Teldon:htaıılml213 'ı 
A ±# 

Satılık dükkaıı 
Hastalığıma binaen terki ti

caret edeceğimden müstecer bu
lunduğum Tophanede Buğaz ke-

sen caddeande 38 numaralı dük

kanı derunundaki mal ile şeker. 

ciliğe ait bilcümle alat ve edevat 

Ye mostra ca~kanlar ve sair 
bilüwum müştemilat ile sataca· 
tamı ilan ede_rim. 

Mezkur dükkanın müsteciri 

Hacı Osman 

Bahçe kapıda eczacı Hasan 

bey tarafından taklitçilik serlali
hası altında gazetelere verilen 

ilan sahibi Hasan bey tarafından 
tekzibi: 

Koionya etikctlerimin Üsldi

darda şekerci ve kolonyacı Ha-

1an efendi tarafından taklit edil

diğini ilan etmiş isem de yapılan 

tahkikattan bunun doğru olma

dığı anlaşılarak bu yüzden ren· 

cide ettiğim Hasan efendinin 

kalbini, kendiıine tarziye vermek 

suretile mesel~ye nihayet veri

lerek muhalcememizden sarfına-
' I 

çza deposu toptenc;ııarQ büyük tenzil - t _____ ,, 
Yozgat Ask~rlik Şubesi Satınalma 

, Komisyonu Riyasetinden: 
1 -Yozgaddaki aakerl kıt'aların 939 seaeıi Eylulüne kadar ihtiyacı ol&n Erzaki Mütenevvla, 

yem, Mahrukat ve Tenevirab lcapah zarf Ye aleni münakase uıuliyle münakasaya kunulmuıtur. 
2 - Almacak ciu ve mıktan ile bedeli muhammen& ihale taribi gün ve ıaatları ve ne miktar 

te'minata muvakkat& a1ınacağı aşada yazılıdır. Bunl•rda11 hangi cins Erzakın kapalı zarf ve hangisi
nin aleni münakasa auretile icra edileceği dahi mezkür erzakın hiı:alarında gösterilmiştir. 

3 - Bedeli muhammenleri bet bin hraya kadar olanlar 23 • 10 - 1929 tarihinden itibaren yirmi 
gtın Ye bet bin lırayı tecavüz edenler ise 23 · 10 • 1929 tarihinden itibaren otuz gün müddetlt 
münakasaya konulmuıtur. 

4 - Münakasaya iştirak etmek iıteyenler, ıartname sureti musaddakalarını görmek ve tetkik 
etmek üzre 23 - 10 - 1929 tarihinden 21 • 11 • 1929 tarihine kadar (tatil günleri hariç) her gön sabah 
9 dan aqam 16 ya kadar bizzat veya bilvaaıta Yozgat aıkerlik ıubcıi satm alma komis'yonunı 
müracaat etmeleri ve % 7,SO teminatı muvakkata açelerini ihzar eylemeleri lamdır. 

S - Kapalı zarf usullle mGnakaaaya igtirak edoceklorhı itaya mecbur oldukları teldifnamehrl8 
sureti imli ve tarzı tevdi' ini öirenmek tlzere biızat komiaıona, taşrad ı bulunanların da (komiıyon· 
umuıa müracaatları mümkün olamadıtı taktirde ) her han gi bir askeri Mtın alma komisyonlarını 
ve yahut mahalli Mal memurluklarına müracaatları halinde kanuni malumata edinmit olurlar. 

6 - Taliplerin taahbildünU ifa edecetini müboyyin mahalli ticaret odalarında• musaddak vesik~ 
ibraz eylemeliri mecburidir. : --

1 - Bu dairede keyfiyet ilan olunur 
Alınacak Cinai Ne suretle müna· Bedeli Teminatı muvak- Tanhi 

ihale 
Günü Saal 

mıktarm kasaya konulduğu 
Kilo 

250 000 
600 000 

54 000 

Ekmek 
Odun 
Sığır eti 
Sade yağı 
Arpa 
Sabun 
Gaz 

Kapalı zarfla 
n " 
" " 

mubammeni 
Lira K. 

45000 00 
15000 00 
1620) 00 
ıoşoo oo 

kate mıktan 
Lira K. 
3375 ()() 
1125 00 
1215 00 

21-11-929 pertcmbe 

" " 
" .. .. 

10 
11 
14 
14 
1S 
14 
14 

6000 
11 700 
2 900 
8 700 
8 000 
2 500. 
2 500 
2 500 
1 250 
2 500 
1 800 
6 000 
o 000 

83 000 
56 200 

Patates 
Üzüm 
Sogan 
Mercimek 
Nohut 
Fasulya 
Şeker 
Tuz 
Ot 
Saman 
Pirinç 

" " 
., n 

Aleni münakas 

" " 
n 

,, " 
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9945 00 
22~3 00 
2871 00 
640 00 
687 50 
ıoo oo 
750 00 
250 00 
562 50 
10 80 

7 20 
43 00 
18 55 
27 90 

810 00 
764 00 
168 00 
216 00 
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52 00 
15 ()() 
57 00 
23 00 
43 oO 
81 00 
54 00 

360 00 
139 00 
210 00 

ğksJ_ırenlere KŞ.tranı Ha;<kı Ekrem 

l(APPEL 
Yazı nıakinesi 

AlmanJ1ada muasırı 
fennin en son 

• şah eseri 

---

Hususile FHANSIZ hükumetinin dahi takdir ve tercih etıiği makine 

Hafif, Metin ve Saglam 
ll · ı · 1 h } ve taksitle er Cl ıetı taa l ut O UllUr dahi verilir. 

Türkiye umum acentesi: 

Y. Şınnrkvsn: lc;tırnhul: Sudıki)f" 

,Erzak ve levazım 
münal<asası 

Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 
Mektebimizin yediaylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf 

usulile münakasaya konulmuştur. Talipler şartnamelerini ğörmek 
üzere her gün, münakasaya girmek için yevmi ihale olan 27 tcşrini
asni 929 çarşamba günü saat ondörtte Defterdarlık binaainda mu· 
essesab ziraiye mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

Ambar inşaatı: 
Tüttln inhisar umum nıiidürlqğünden: 

Tütün inhisar idaresi Kuruçeşmc yaprak tütün anbart bah
çesinde inşa edilecek anbar kapıtiı z arfla münakasaya konu[muş· 
tur. Mezkur inşaata proje ve şartname ve sairesi 15 lira mu· 
ka bilinde verilecğinden taliplerin idareyi umumiye mimarı şub-
esine muracatla almaları ve 16 Kanuuuevvel 929 taririn de 
zarflarını Galatada nıubayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

(~~~?P.ka~l~ l~!!~~ ~ N.~=mar: 
ka Rudsak pullukları 21-11-929 perşembe güuü ihale edilmek 
üzre bir ay müddetle münakasaya konmuşlur. taliplerin ihale 
tarihin den evel pey akçelerile beraber tekliflerini Sinkp viliyeti 
<laimi encümen riyasetine bildirilmesi ilan olunur. 

Evkaf Uıııuııı Müdürüğüııden: 
Alemdağı cıvarında Samandıra kariyesi hududunda SÖfu 

Hayreddin vakfından Çiftliğin gayri meşgul tarlalariie mer'ası 
üç sene müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanların (27-11-929) Çarşamba günü saat onbeşe kadar 
Istanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi ldaresirıe müracaat 
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Deniz hastanesi 
Diı bıbibi 

~ 

Bedri Hakki 
Kadıköy - Albyolağ'aı 

İhtira ilanı 
"Sür'atle dönen toplu otomatik 

ateş silahı., hakkında istibıal oluna• 
26 Teşrin11ni 1925 tarih ve 372 
numrolu ihtira beratı bu defa mevkii 

file konmakuzre ahıre devUferag vr.)'I 

icar edileceğiuden talip olanların 
Galatada Çinili rı tun hanınd• 
Rober Ferriye müracaatları. 

İhtira ilanı 
·Ham maden, humuzat ve emsali 

tasfiresinin ialAhı • hakkında istihsal 
olunan 22 Kanunuevvell926 tarih 

'\'e 533 numrolu ihtira bertı bu defa 
mevkii file konmak üzre ahere devr 

ve ferağ veya icar edileceğinden 

Galatada Çinili rıhtım hanındı 
Hober Ferciye müracaatları il4ıı 

olunur. 

İhtira ilanı 
"Ateşli esli ha için P.ııdaht terti 

batı., hakkında istihsal olunan 26 
'fcşrinsani l 925 tarih ve 369 ouaı· 
rolu ihtira beratı bu defa meYld• 

file konmak Uzre ahere dcvrU feral 

veya icar edileceğinden talip olanla· 

rnı GalatıuJa Çinili rıhtım hanınd! 

Kuber Ferriye miıracaatları illO 

olunur. 

J lanhul malıkemei asliye dördunru 
Hukuk dairı•ı;inden : Emaneten te lııt1 

olunnn esham, tahvilat ve ınucevbera· 

tın a,> neıı iadeı;ı \C olnıadı*ı takdirde 
on uç bııı beş ~uz. yirmi tiırk lıra•iltı 
hin dört yüz altmış İngiliz lira ının tah· 
silı hakkında madam Eflll>a Teodoricl1 

tarafından Be) oğluvıla P11ngaltıda, l'ıuı· 
galtı cadde inde 55 ııuınaralı Kayın•• 

oğlu apartmauınıo dorduııcu d11iresıııd0 

ın:ıdam Malonya Vatoda Biııtı Mifıırı 
Diyastoni aleyhine ikame olunan d,ı'' 
iizeriııe muddeialeyhaııııı ilAneıı it lılı~ 
kılınan evrakı davuya müddeti kanurıı 
) esi r.arfında ~vap vermediğinden tııı.k 
kında gıyap kararı .. ·erilert>k tahkikat ~ 
dnamı ( 12 • 12 · 929) tarihine nıııqaJ• 
Perşenbıı güı1u !!Ut on dörde talık k• 
lınmış olduğucdao yevmi ve vakti ırıeı 
kQrda tah~.ikat hakimi huzuruudıı ısbı~ 
'ucut eylemesi IU7.ıınıu beyan 'e ~r 
mediği taktırde tahkıkata gıyaben dl' 
vam olunacağı illn olunur. 


