
~ahı tarihi: 1894·, No: J 1252 

1.LJ .< .nAf\~ 
·• / KDA M l'urdu,. Ankara caddesi. 

Iı.tqnbul 
Telgraf ı "iKDAM" lstanbul 
Telefon : ISTANBUL 1 7 9 7 
Şikayetlere ııaffa1*rimıı açıktu. 

l J Teşrinisani «)2CJ, PAZARTEsf 

JJfo mubteviyatıudan dolayı idare meau'liyeı 
• flh"I rt,.,,197' ( Cümhuriyet için, Halk için ) 

~c=:=====-=::::=-=-
Kont: Volpi dün geldi. veni 

''Devlet Bankasında Sirkatler 

Yabancı serınaye yok!,, 
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talyan malıye adamı dun gaze-

Dikkat 

Grip var! 
Soa gün

lerde hava
ların faztaca 
rn üte havvil 
gitmesi do
lay .. ile fe· 

Tüt:ün müdürünün söyledigi 

Hükômet tütün
den 24,000,000 
lii-a menfaat te-

• tecileri kabul ederek Ankarayı 
= 

hirde mahsua 
derecede 
grip h1t1tala
tı tevlit et
miıtlr. 

mın . ediyor. BEHÇET il. ziyaretinden memnun olduğunu 5 ~DlllllllllllllUWllllllllllllll llllllllllHlllJllllllllutDDIRlllWlllllHHl lI~lllllllllAF'=ıWlttHllllUJ 

söyledi, görüştüğü mes' eleler İ 
hakkında izahat verdi. ! 1- S.IMkalılardaa Aadav.U. Ala• 

met Tiııel eiHnnda bir kadını• 
eeblndea par .. ım qırırkea cürml 
meıhut halincle yakalanmıılardır. 

Her aene 
bu mev•lm
de baıhyaa 
bu haıtabtın bu Hne daha fada 
teairini gCSıterecetl tahmla olun
makta Ye tehria ııbhatile alika· 
dar doktorlar halka bu busuıta 
bir teycl<kuz tavsiye etmektedir· 
ler. 

I; Cıgara fabrikası 'lstanbuldan 
kalkıyor. . • 
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Keat "VOLPJ.. NIN DON AwlGlMll. BiR RESMi 

\t._ıüettml'lde miHflr balu. 
ftalyuıa ıabık Maliye Naıun 

'-t Volpl cenapları dBa ekıp
' Ank~rad&D ,ehrtmlze l'elmit 
li•ydarpqa lıtasyoaunda t•h· 
~tin Vlliyet n Belediye erki-
'" bir kısmlle it banka11 
t,ı ta.rafından bQyilk bir aami
ht ve alaka ile karııJanmıtbr. 
leoııt Volpi cenapları ıehrimi-
hllr relmez dotru Perapalasa 

ve bir müddet iıtirahatten 

• l'Uetecilerl kabul eyle-
tft •. 
l\ollt Volpi gaıtetec:ilere hula· 

1922 ıenealnde Lou.nda Tü
tic•lile tanıtmaktan mfiteveilft 
il bir haz duydutunu. Gul 
ttleri tarafııadan kabuUlnden 

1-)ı yüksek bir ınrur hi11etti-
l'Grkiyede renit bir inkitaf 

'!ettin~ ıahit olduğunu, Tür
,,. 1 A a 

ıa mali, iktt.adi, ı raı, ımaı, 
ltiainde zerrece fÜpphe olma
hakkındaki fikirlerini tekrar-

'cttııaa bildirdikten ıonra ıun· 
Uiye etmiıtir: 

'"Turklyeye, Cümhuriyet Ha
&tl"i• daveti ü:ıerlne geldim. 

" ıiyaret ve ıeyahatimden 
. -••nunum. Şehrinizde bir 

G ' olarak bulunuyorum. Salı 
~Uua tarildle Italyaya avdet 

bıtlııa. 
'r hr taraftan bu,.-ün ltaJya 
~1•ncalnde halya Kiralı Vik

ti i!l•nueUn dünyaya gelmesi 
devriyesi ıerefine bir ziya

._, ~ttilcceğinden Koat Volpl 

t~~ da bu •lraleto davetU 
~tadır. 

ı. Bir tashih 
llrıb 1 ~~ u, 10 [A.Aj - Baıveldl t ~ttft~ta haz:retlerinin dan teb

;tıbuı 11ttb nutuklan Ankaradan 
ot' keşldeılnde bir cümle 

~.~~h _,.ak gelmitfü. 
't'llli uzretlerl: ( yeni vergiler 
, ~ '<> fÜnıniyoru) kelimelc
·~ nra (blIAldı mevcut bau 
~ ::. haflfleülmesi inakinını 
l~,L _1.Yoruz) buyurmutlardır. ... , ı· 

· e uaizde olmayan bw ae-
~ı. t~ b ederlL 

(Ortaciald zat Kont Volpldlr.) 
,. - .... .. -··········------... ·-----·---ı 

Devlet Bankası ı 
AAkara, l O [ Huauli ) 

Husu.si surette ha-
ber aldığımıza göre ko
nt "Volpi,, iiin Anka
radaki temaslarından 
sonra Devlet Bankası 
mes'e]esi daha kat'i 
bir safhaya girmiştir. 
Devlet Bankasına şu 
veya bu bankanın pa
ra koyarak iştiraki me
vzubahs değildir. Ba
nkaııuı sernıaycsini te
şkil edecek nıeblağ 

i hükumetçe teınin ed
ilmiştir. Ecnebilerden 
bankanın tekniği ve 
paramızın istikrarı me
s' elelerinde istifade ed
ilecektir . .Ba~vekil pa· 
şa hazretlerinin de nu
tuklarında kaydettik-
leri veçhile Devlet Ba; 
nkasına ait kanun la-
yihasının bu sene za
rfında meclise veril
mesi kat'idir. .... _____ .............. ,------

Enis Bey 
Ankara, 10 [A.AJ - Meıuniye· 

ti hitama ermek üzre bulunan Atf
aa elçisi Enis bey, Atinaya avdet 
etmek üz:cre iki güne kadar An· 
karadan müfarakat edeeeklerdir. 

Belediye Jiiyiha81 
Ankara 10 - M cHs muhtelit 

encüme.t bugUn top anmıt ve be· 
lediye teıkilitıDa ait liyi~arı tet
kik etmlftW. 

2 - Sabıkalılardan Ahmet Sir· 
kecide bir otelden battaniye çala
rken. yakalanmıtbr. 

--- --
Tifodan ölen çocuk! 

3 - Kadık6yünde oturan Se
hak efendinin hanuine girip bir 
fey çalmadan kaçan Mustafa ya
kalanmıtbr. 

4 - Davut iıminde bir sabıka- 1 

h Kurbaladerede oturan Adalet 

Düakü nGıbamızda E~fal haı-
1 ta11cıinde bir çocuğun tifodan Ye
l .fat ettiği yazılmı,b. Sıhhiye mü· 

.iüriyeti bu vak'a hakkında tahki
kat yapmıttır. Tahkikatın netice· 
ıl şudur iki ·gün evvel Fatma H. 
iaminde bir kadıa Etfal butane1iae 
muracaat ederek tifoya musap olan 
çocuğun muayene ettirmiştir. Yapı- 1 
llln muayene neticesinde çocuğun 
vücudunde bazı yaralarda ıörül- / 

müş ve hutanede tedavi altına 

hanımın mektebe giderken boğaıı 
ııkmıı, 13 lirasını almıtbr. kızca
j1Za ayrıca ıarlontalık ta yapan 
bu ıerseri yakalanmıştır. 

5 - Latif, lımail, Yahya iı
minde 3 kopuk Balakpazannda 
citerci l.mailin dükkinındaa 90 ı 
ayak pafa aıanrlarken derdell 
edilmişlerdir. 

6 - Üsküdarh Halit beyin 2 
I halısını çalan Serope yakalanmıştır. 

7 - Sabıkalı Hüınü bir kaz· 
ma çalmıf ve yakalanmıştır. 
8- Nuri, Kamil ve lbrahim nana· 

lannda üç sabıkalı, Un kapamnda 
Arpacı Hakkı beyin ardıyesinin 

kap11mı kırarak içeri ırarecekleri 
1 aırada me'murlar tnrafmdan cür-
1 mü meıhut halinde yakalanmıt· 
\ (ardır. 

almak istenilmiştir. Fatma banim 
itJraz: etmit ve çocutu yabrma
mııtar. 

Fatma H. erte1i gün tekrar 
müracaat ederek bir daha çocuta 
bakılmasını iıtemiştir. Doktor gene 
çocuğun hastaneye yatırılmuı lü
zumunu ileri sürnıütse de Fatma 
H. doktoru dinlemiyerek çocuğu 
alıp eve götürmütür. Çocuk ertesi 
gün evindcölmüştür. 

He"le şükür ... 
ikram.iye y~k! 
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murun cebinden bazı evrakı meç· 
bul bir hır11z tarafından çalınmıthr. 

Camide hırsızlık 
Beylerbeyi camiinden iki balı 

çalan Sergre ve Abraham iıimle-
rınde iki Ermeni poliıçe yaka
lanm14Jardır. • - -

Bir hadise 
Bayazıt mer
kezin.de yara
Uınan polis! 
~vvelkl ııece Bayazıt poll• mer

keıı mıntak&1ında bir bidiH ol
mut ve bir şahıa Bayaııt merkezi 
polialerinden bir efendiyi yarala
mıştır • 

Pollı müdüriyeti tarafındaa 
ııazetedlere bildirilmiyen, fakat 
yaptıtamu: tahkikata nazaran tah. 
akkuk eden hidlıe ıudur: 

Bahriye elblıeai ~yen bir adam, 
Şehzade batında etlence lçia nf. 
f&D ablan mahalle ııitmlt ve bu
rada çalııan bir kızla aralarındaki 
mGnaferet dolayısllc kı:u tüfenk 
ıaçmaaı ile •urmata kalkıtmıııa 
da kızaa feryadı üaerlae muvaffak 
olamayıp kaçmııtar. 

Aalaşılan bu adamın bir rakı. 
iti de mevcut olmuı bulunacak ki 
ltu f ahıı takıben Vefa yolunda 
ilerlemit n nihayet rakıbinl b11l
muf ve oaunla milcadeleye batla
mıttır. Her iki taraf ta ıiliblarını 
çekmltler ve ateı etmeğe ba,Ia
mı9lardır. Sillh sesleri üz:erine po
llı memurlara yetişmişler ve bu 
adamlara yakalamak is temiılerdlr. 

Bu va&lyet kar111ında ıilih te
atisi Q"e.De devam etmlttir. iıt• 
bu aralık zabıta memurlarından 
ltiri her aaınlııa yaralanmııbr. 

Neticede Bahriye elbiHılai li
dla buluna• adam yakalanmıı, J•
ralı poliı te mCldilrlyet tarafındaa 
Wavl altı•• alaaaıfbr. 

liasıkaaı arasında akdedilecek lti
lifname için ç Jıaalardan s:maoet 
avukatlanyla u~uru bukukı yeye de 
ikramiye veri eıi laakkıadald 

teklif retddeilm tir. 
• • 

işin garabet turada ki büyük-
ler ikramiyeyi aldıktan aonra ve 
it güçüklerin i amiyesine gelince 
reddediliyor! 

Ke<§IY,Dar 

Hanı'fl meb'
us&ır! 

Mecliı reiıi Ka
zım paıa Hz. 
"Son Saat" re
fikimiz:e b eya
natta bulun
muşlar ve bu 
meyanda ka
dmlann be
lediye intihap· 
larına ittiraki 
ve meb'uı ola
bllmeleri mes
eleaiae temas 
etmitler.llr. 

Bir •Gcl4etteaa..rı Aaaioluc. 
t.ftlıatta ttuluaaa reji midilrü 
•-t.ı lıeacUllle prlfe• bir 
muharrtn..ıu ıu lulaab nrmlıtin 

- ,.S.yalaatim ota Gç .a- 4 .. 
n• etti. l&•lt. Adapuan, en ... 
c:ik, Yeaifelalr, lneıöl, Buna, 
Gemlik, Orlaaaıad. Mudanya, 
Karacabey ,Muıtafake•al pqa, Ba
like1lr 'H Suııtulıtı dolattım. 
Teftiıte.a maksadı-. muamelibn 
tevsiki, memurialn kadroıunun 

te1bitl n depolar te1iıladeıı ibaretti. 

Bu husuıta lhamıelell emlr
leri verdim. 

l.taabu lda Cibafüleld catara 
fabrlk11nı büyGltmek suretile bat
ka i»lr yere aaldetmeti taaavvur 
ediyoruz. 

Karton fabrik .. ının Gemlik 
tarafında teaiıi münaıip l'Örüldü. 

idaremiz: kadroıunda yeni te
bedcNilit yoktur. tetkilabmız git
tikçe büyümektedir. 

Meclis reiıl- KAZIM PAŞA HZ· ı 
nin beyanaltn~a hanımları alika
da r eden bu kııınu iktibH edivo
ruz: 

HOkumete senede 24 milyon 
lira varidat temin etmekteyiz. Tü
tün ekilme mı .. takalannan tahdidi 
ve bu zeriyattn hatta bu tekilde 
icra edilmesi varidabmız:ın artma
ıına · ıebep elmaktadır. Halkta 
mıntaka tahdidinin faydalanna 
anlamış ve kendilerıne vuku bu-
lan irtadat dahilinde zeriyata baı
Jam ıtltr ki bu da git ıide tütün 
mahsulünün lylleımeaine .ebep 
olmaktadır. 

Kadın meb'usı 
Mecli• reisi diyor ki: 
"Halen encümenlerde tetkik 

edilmekte bulunan kanunlar önü
müz.deki haftada. sonra peyder
pey heyeti umumiyeye arzcdilecek
tir. Bunlar melanında belediye 
kanuau da vardı~. Bu kanun bi
llyonuaux ki herkeıl alikadar 
eder. BilhaHa kadınlara lntUaap 
hakkı verihneıl bu kanun mllna
ıebetile mevzu bahıolacaktır. 

Belediye kanununda geçen H• 

neki dahiliye encümeni, kadınlara 
belediye intihabatında rey vermek 
hakkını kabul el'9itti. Meclis hey
eti umumiyeıinia bu teklif hak
kında ne karar l\.erecetlni bilmi-
yorum. Ben, 4Uİ1en, kadıelara 
belediye intihaba nda rey .ermek 
haknna tanınması taraftanyım. 

Kadınlara meb'uı intihap etmek 
ve olunmak hakkıaıa .-erllmeıl 

zamaaı da bu •ureU. yaldafmıt 
ol•yor.,, 

Ecnebi tütüa tacirleri de bu 
vaz.lyeti aalamıtlar Ye tütüalerl
miz.e daha ziya.le rat ... t etmete 
ba,lamıtlardır. Hatta ecneblleria 
tiltünlerfmlz:e kartı ratbetl o ka
dar artmııtır ki ıenelik tütüa 
mahsulümüz onlan• talepleriae 
kifayet edemiyecek bir hadde Y&r-

mııtır. 
Bhıaenaleyh bu seneden itibaren 

de iyi tütQa yetiştlrcuk dQaturunu 
terketmeaıek ıartlle mabıulümüz:Gn 
kemmiyeten ele yük1elmeslne ça
lııacağtı. 

Tütün paketlerinin üıtiiaün da
ba zarif bir tekild . ve a-üzel re· 
aimlerle plya1aya ihracı kararlat· 
•lfbr. Bunun ı,ı .. a~ılaa müıaba
kada Çallı İbrahim beyla yaptıtı 
nilmuneler tercih edllmlıtir. Bu 
ailmuaelue prepaketler yapıl•ata 

CIGARA FABRIKASINDA 
AMELEMfZ 

bqlanılmııtır. Bundan batk• An
kara ve bey isimli yeni llCJ aevi 
cıgara çıkanlacakbr. Bey cıgara· 

smda bir Türk bayraj'ı, Aıakare 
cıgara1ıada Ankaranın iyi bir 
manzaraaı ve Sipahi Ocıatında bir 
at batı resimleri buluaacaktır. 

fdaremizA Barem haziranda 
tatbik edilecektir. 

TGtün mubayaa1ına devam et
mekteyiz. lzmirde milbayaap 
111al ettik. Balike1irde bibnelıı u; 

zeredir. diter viliyctJerde •uha 
yaata batlanmtıtır. 

=-"".:ı:c==~-

iKDAM 
3 

Kuruşa 
Satılan 
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O uy~eu 
1'l e eliyor ? 

din Meyana 
lılu .at.ada okuyucrolanıa anlatacap 

dertler, meeele.ler nqredilir. MHftliyet 
~ .. altiplerlne ahdr. 

Biitun 
Sanayi birliği 

Sanayi erbabı 
istemekte 

dün toplandı 

okturuvanın tadilini 
müttefik 

Bir kaza olmadan! 
[Jandarma alay kumandanının 

... azan dikkatine] 
Şişlide oturan bir karHmlzden 

aldığımız bir mektupta: lıtanbul 
Jandarma alay kumandanı Hanı 
Fikri beydeıa bir ricada bulunul
lDaktadır. 

Beyotlu jandarma böllljii sü
•ari efradından Ye yaşı 56 yı 
bulmuf olan Tırnavalı Muatafa 
oğlu Jbralalm, hem yatlı, hem de 
gözleri takat olduğundan ğeçe 
teftişlerinde, geç kalmış her hangi 
bir adam• hınız zannile bir kazaya 
meydan vum .. ı muhtemel görnl
melde ve bu jaDdarmanın daha 
başka bir yere nakli rica edilmek
tedir. 

Batakha(le! 

Esrar çeken 
sabıkalılar! 

Sanayi birlltf idare heyeti dGn 
bir içtima aktettl. lçtimaa trlko
tajcılardan bafka her nevi aaııayl 
erbabının müme111tllerl do lftlrak 
ettiler. Müxakere uıun müddet 
denm etti. Okuturuva tarlfeılnla 
tekli tadlll hakkında •anaJI erba· 
bıuın ve birliğin noktal nuan 
teablt olundu. 

Bunlann çartambaya içtima 
edecek cemiyeti belediyede görQ. 
tülmek Ozre bugün emanete nrll

meai kararlatbrıldı. içtimada ok
turuvanın aureti tadlll hakkında 
teablt edilen maddelere dair ma
lumat verilmiftir. 

içtimadan ıonra aanayi erba
bından bir zat okturuva hakkmda 
demiıtir ki: 

- "lstanbul merkezl aınaidlr. 
Fabrikalar burada mütekasiftir. 

14 milJon halkan yerli olan ihtiya
cı sınaiyelerl İıtanbulda temin ed
ilmektedir. 

Şubale na:ıaran fabrikalar ls
tlbsalatımda 14mllyoun nisbeti eı
aas ittihaz edilerek Anadoleya 
yapılan ihracatın hakiki mıktan 

DÜN TOPLANAN SANAYİ BlRUGı 
anlaşılabilir. iptidai madelerle, fa
brikalardaki zayiat ve ihracat 

mecmuu talep olunan okturuvadan 
tenzil edildiği takdirde kalacak 
mıkdarın maktu bir oktrovoya ra
ptı bir.im yegane talep ve arzu
muzdur. 

Bu şekil, hem clbayet nokta
sından kolay, hem de fnbrik~ların 
biıinçosu itibarile daha muvafıktır ... 

Cemiyeti belediye idnre encü
meni tadili knr<ırlnşan okturuva ta-

rifeıılni tetkika dün de devam 
etmiştir. 

Encüınen, tadilat kat'iyet kesp 
etmeden evel trikotajcılaala da te
mas etmeğe karar vermiştir. Bu
nun Üzerine sanayi birliği ile tri
kotajcıların intihap edecekleri mn
mcssiller çarşamba günü emanete 
gelerek idare encümeninin içtima
ına iştiraklan tensip olunmuştur. 

Alakadarlar dün akşam geç 
vakit davet edilmişlerdir. 

~'-=~~;;:;..;ı:ıııcs:;.=-==. 

K.arag(lmrükte Sultan mahalle
afnde Sabıkalılardan Efe Mehme· 
~in evinde birtakım hiraıılara 
Hrar lçlrttiğl ve bunlara yatacak 
rer temin ettitf Karakümrük mer
kez.iace haber alınmıt •• nvelki 
rece ani olarak yapılan taharrl
')'atta 9 kiti earar içerken yaka
ılanmıtfu, bundan maada buı ai
Jihlar da bulunarak mOaadere 
edilmlttl.r. 

( _____ Ş_lE___._....__H_ü ~_0 __ 3 

Poliaçe yapılan tahkikata naza• 
ran yakalanan ba 9 ıahaın Kara
ba~ mahallesinde oturan Salih Ştlk
rü, Galip, Nuri, Selim, Rız.a, Y qar, 
Salih ve Muıtafa iaimlerindekl ef
ha1 dduğu tesblt edilmit ve bera· 
yı muhakeme Fatih ceza mahke -
mesine nvkedilmişlerdir. 

--~-

intilıar eden kadın 

Ş~hremininde Saray meydanında 
tenekeci Cemal ustanın 1evceai 
Nuriye hanım akıl hastahğınm te
ıslrile kendiaini evin bahçeaindeki 
kuyuya atarak intihar etmittir. Nu
riye hanımın ce .. dl kuyudan ~ıka
;n)arak defnedllmittir. 

Yolkesen! 
Kurhah Derede oturan Oıman 

efendi evelkl aece kız.ile beraber 
evine relirken DaYUt İsminde biri
nin taarruz.una maruz kalmıflar 

ve bir aralık Ü.liman efendinin 13 
lirası aşınlmıştır. 

Davut polisçe yakalanmı,tır, 

Otomobil altında 
t -Topkapıda oturan Ahmet 

== 
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NNANIN 

850 dershane! 
Şimdiye kadar lstanbulda açı

lan millet mekteplerinin adedi 850 

yl bulmuştur. ihtiyaç haııl olduğu 
takdirde daha da açılacaktır. 

Nüfuau az olan köyler için 
aeyar mektepler teaia edileceğini 

yazmıfhk. 

latanbul viliyetine civar köy
lerin hepainin nüfuau fazla olduğu 
n hepıinde birre ilkmektcp mev-

cut olduğu için aeyar millet mek
tebi tesialne lü:ı.um kalmamatadar. 

Şimdiye kadar açılmış olan bu 
850 mektebe ne kadar talebenin 
devam etmekte olduğu bilinme· 
mektedir. 

Maarif ldareai bu çihetin tea
blti için mektep muallimler'.inden 
talebe mevcudu haklunqa birer 
cetvel istemiştir. 

İnhisar memurlan 
Yeni gimriik tarifeıinin mev

kii tatbika vaı'ı haaebUe teker ve 
petrol lohiaar idarelerinin bir müd-

det ıonra lağv edilmeleri karar.1q
brılmıtb:Bu inhiaarlardaki memur-

lar tiltün ve müakirat inhiaarlanna 
yerle~tirilecektir. Bu itibarla bu 
iki inhisar idareainde vuku bula-

cak mllnhalita yeniden mc'mur 
a1ınmaması takarrür etmiştir. 

Çavuf 2204 numarlı otomobil çar
parak yaralamıtbr. 

2 - 1286 numralı otomobil 
Vefada oturan Hatice Hnmma çar
parak ayağını kırmiştır. 

3 - Orta köyde oturan Halit 
efendi kızı Şüluüye hanım Beşik
taştan reçerken 1638 nuınrah oto
mobil altında kalarak ağar surette 
yaralanmıttır. Şükriye hanım Etf al 
hastaneaine kaldmlmığtır. 

CiNAVETi 
Zablt:a muh ırrirl: SKOT ----- --

Nille'l bir daha gördüğüm zaman Bentley sordu: 
benden alacağı olaun. - Birşey anlamadım, dedi. 

Bentley: Numaramı öğrenmek neye yarar. 
- Benden de bir 0 kadar ala- Kasamı yalnız ben açabilirim. 

cağı olsun! - O halde niçin itkenceye 
dedi. Smith: tahammül e ttiniz de numarayı aö-
- Onu blr daha röreblleceğl- yleyip kurtulmadmız? 

nizi hiç ıannetmiyorum, dedi: Bir - Birfeyden korkuyordum a-
def a elimden kaçb; fakat bir daha ma ... Neden korktuzumu ben de 

b L bHmiyordum. 
yakuıaı ıraamağa biç niyetim Smith: 

yok. - O korktuğunuz şeyden ben 
Blr an ıustu, ıonra: Je korkuyorum ... 
- Bır noktayı tetL!k etmek .,.. dedi. Sonra Bentley'e banka-

iati yorum. Kendialne kaaanııan nu- ı:ının iamlni aordu. 
m:ıraaını ı;öyleseydlni1 Neville dot-

Bankanın iamini ~ğrenince te-
J'U söylediğinizden naaıl emin ola- lefonu açb, polisi buldu, bankanın 
bi!ccekti? kaaalarından baıı ıeylerin çaba· 

Bentley izah etti: ması muhtemt'I olduğu•u s<Syledf. 
- Birçok kimaeler unuttukları Telefonda konuşan adam cevap 

zaman müracaat etmek ilr.re böyle •erdi: 
mühim numaralan ~zlj bir yerle- - Bahaettitiniz aui kaat Yald 
rlne yazarlar; onun için kendilerlae oldu bile. Kaaalann bulundutu 
nuınuayı ıöyledltfm saman ba aalonlan dinamitle atblar ••• Y anm 
kadarla kaaaaf etmediler, aaatimla aaat kadar oldu ... Sb. klmaiaiz? 
iç kapaflnda yazıla olH rakkamı Smith cevap nrmede• telefonu 
ıüsterinceye kadar aarbmı yakma- kapattı, 

Elektrik tenviratı 
Elektrik .şirketi V aniköyden 

temdit edeceği bir hat ile Alemdağı, 
Kartal ve civanmn elektrikle ten
viri için hük\ımete müracaat et
miştir. Şirketin tartları kabul edil
diği takdirde derhal tesisata baş
nacaktır. 

Vanlköyden Kutala kadar U· 

zanan aabadaki köyler, bu arada 
Yakacık ta tenvir edilecektir. A
daların tenviri, knrtaldan Biıyük
ada ve Heybeliye temdit edilecek 
bir kablo ile kabil olacaktır. 

Şirket bu auretle Kartal ile 
Pendik araaında yapılan çimento 
f abrlkaaına da cereyan verecektir. 

Eknıek fiatı 
Yeni ekmek ve fırancala fiat

ları tesbit edildi. 
Ekmek 15 kuruş 30 parada 

ipka edilmiştir. Francela fiatlanna 
20 para zammedilerek 24,50 ol
muftur. 

Bakkı Şinasi Paşa 
Meclisin küşat resminde bulun

mak üzere Ankarya giden Halk 
fırkası müfettişi Hakkı Şinasi Paşa 
dün şehrimize avdat dmi.ştir. 

Yeni bir vinç 
Liman şirketi, limandaki nak

liye ve tahmil tahliye vasailini 
yenilcştirmektedir. Şirket bunun 
için lngiltereye büyfik bir sibih 
vinç ıamarlamıftır. 

Bu vinç bir duba üzerinde ol
acak vapurlara aüratle !kömür ve
rece kür. 

Elyevm bir günde 250 ton kö
mür tahmil edilmektedir. Y ~ni 
vinçle 1000 ton kömür verilecektir. 

Liman şirketi bundan başka 4 
tane motörlü duba, motörlü lay
ter, 3 buharlı 4 motörlü romokör 
sipariş etmiştir. 

Motörler ay sonunda, diğer 
dubalar da kanunuewclin on be-
şinde limanımıza gelecektir. 

dokunaca~ını bildiği halde ne Be
renice'i, ne de Langa Dooth'ı ya. 
nına almadı. 

Rusça vesikanın bankadan ça· 
bndıkından eanlndi. 

Artık Frank Benilley için hiç 
bir tehliko varit değildi. 

Fakat Anna Wealherby kendi
sine mukadcfes bir va:zıfe vermişti; 
bunun için daha ihtiyatlı davran
mak icap ederdi. iki muavininin 
orada kalmaııı bu ihtiyat tedbirle
rinden biri idi. 

Kapıdan çıkarken Beren:ce fı
rar etti: 

- Rica ederim, ••yet if bu 
akşam bitene beni vazife ba,ında 
unutmayınız ... 

Smith uzakluırken: • 
- Ondan emin olunuz, dedi. 

Çünkü ıfzden kolay kolay vazge
çemem! 

Fakat ıeaç kız bu aözlerle 
ne kastettlj'ini iyice anlıyamadı. 

Smith bankada ika edilen aır
kat laaklunda pek basit bir mu
hakeme yilriitilyordu; bir kaaayı 
karmak luraızlar için raarelt yta. 
lerce luaayı açmaktan elbetteki 
daha kolaydı: onlar da ....... 
bun- içba keadilerial alikadu 

Eski gamhotlaı~ 
Evvelce Rüsumat idaresine 

verilen lsareis ve Kemalreis 
gambotlan Rsüumnttan alınmıştır. 
Buna sebep Resumata ait olmak 
üzere Avrupnya ııpariş edilen 10 
motörün yakında gelmek üzere 
olma&ıdır. 

Zahiı·e ııunıuneleri 
Jz:mit, Bursa, Trakyft ve Ada

p:ızarı mıntakalarmda yapılan zi
rai tctkik;ıt a.etice-sinde 138 nevi 
zahire numunesi alınmıfbr. Bu nu-

muneler :ı.alıire borsası kimyaba
nesinde tahlil edilecek ve bu 
mevaddın hangisi daha makbul ise 
ona ehemmiyet verilerek yetittiri
lecektir. 

K ırklarelinin kurtulnş 
Kırklareli, 10 (Huausi) - Bin

lerce halkm candan te:ı.ahuru ile 
edilen kurtuluş bayramı halk mü
meuilleri ve vali Ahmet Durmuş 

bey tarafından nutuklar İradile 
erosalaiz bir aurette tcsit edllmiş 
tir. 

Bugün terefine taldar kurul
muş gece fener alaylan balolar 
tertip edilmiştir. 

Y anbrına karşı 
Rüsumatta yangın teşkllab 

vücuda getirilmiş ve gümrüğGn 

muhtelif dairelerine 150 yanıın 
aleti lconmuştur. 

1,. t 
ıcare sarayı 

Ticaret sarayı komsiyonu dön 
Ticaret odasında toplanarak sara
rayın inşası için bazı dükkaııların 

istimlaki meselesi görüşülmüş ve 
kanaliı.asyon tlrketinin burada 
yapacağı inşaata ait gönderdiği 

proje tetkik edilmiştir. 

athcrby'nin evinin knrşısındald 
ap~rtımana giderken derin derin 
düşünüyordu; kendisi için yapıla
cak iki şey vardı: Şayet vesika 
tahmin ettiği gibi çalınmış ise onu 
bulmak, bir de Constantin Noval
le'i ele geçirmek; kendisi aradık

lannan her ikisini de ayni yerde 
bulacağına kanidi. 

Smith, Neville'in Park soka
ğındaki ayni evde oturmakta ol
duğunu 5eyahatı eanaaında telsizle 
polise mcnııup bir do•tu vasıtn11i

le 6ğrenmişti. Bu da Neville'in 
çok cet.ur olduğuna ve kendi ken
dinden pek emin bulunduğuna 

delalet ediyordu; maamafih sır Ric
hard fenton'ın katili olduğu hak
kındaki itirafının ikinci bir tahıs 
yani Langu Dooth tarafınd~n işi

dllditinden bihaber olduiunu da 
naz.an ltlbare almak H:ıımdı. 

Smith ihtiyan kandınp kendial 
ile ikinci bir ispiritiz.me tecrübeai 
yapıp yapamayacağını düşünüyordu • . 
Her helde bu aefer daha aeri ve 
ıiddetli tariklerle makaada varma
ta a:ım ehaifti. 

Takıi evin önüne reldlti sa-
man wece yarıaını üç aaat geçıalt
tl; aokak temamile tenha idi. 

MÜTEFERRİK 
-* Geçen par.ar içtima eden 

lıukuk talebe cemiyeti kongreıinln 
cumaya ikinol eelaeıi toplanaçakhr. 

• Vilayet tarafından Cığaloj
lunda teai11 edilen verem aanator· 
yomuna y~lden 15 yatak llive 
edllmitttr. 

• Bu ıene Avrupaya tahsile 
gönderilecek taleb•nin ilk kafilesi 
bOgünlerde lııaraket edecektir. 
lık kafile 9 ldtlden ibarettir. 

• Etlbba odaaı idare heyeti 
dfin aıhhlye mfidQrlyetinde içtima 
ederek defter •• makbuzlann 
tab'ına alt ba:ıı işleri intaç etmit
tll'. 

• Daimi Vilayet encümni dün 
Vali vekili Muhiddin Beyin riya
•etinde içttma ederek ilk mektep· 
lerin tamiratına ait bazı işleri mü
teahltlerine ihale etmişlerdir. 

• Bugün nmumi mütarekenin 
on birinci yıl dönümüdür. Bu 
münasebetle bazı merasım yapı

lacaktır. * Meıru mazeretlerine binaen 
timdiye kadar imtihan olmayan 
tercilmanların yeniden imtihan 
edilmeleri kararlatmııtır. 

* Milli bayramlarımızı teablt 
ve bu bayramlarda yapılacak mer
asimin programını tayin etmekte 
olan komisyon yarm ikıncl tçtima-
mı aktedecektir. * Konya vilayetinde teals edi
len teşkilatlı 21 nahiyenin isimleri 
Dahiliye vekaletinden dün vlliiyete 
bildirilmiştir. 

Dünkü içtima 
Emniyeti umumiye umum mG 

dürü Rifat ve Polis mGdürü Şerif 
beyler dün emanete giderek Mu
hiddin beyin riyasetinde bir içtima 
aktetmişlerdir. 

Bu içtimada tehirin aaaylfl 
mevzu bahsolmuş n bubapta it
tihaz. olunan tedbirler tetkik edil
miştir. 

7500 liralık ihtilas 
Oktrova müdüriyetinde yapılan 

sui iatima) tahkikatı ikmal edil
miş ve fezlikenin tanzimine bat-

lanmışhr. Buna naza.ıan oktrova 
müdyriyetinde 7500 liralık ihtilb 
\•ukua getirildlği anlaşılmaktadır. 

-- M 

Bir istatstik! 
Ticaret odau Teşrini •••el 

ayına ait hayat palnlılığı iatath.
tiğini tanzim etti. Bu istatistiğe 
nazaren Teşrini evvel ayındaki 
gıda maddeleri Eylüle aanren 
ucuılamış. Mahrukat ve tenvirat 
ise geçen aya na:ı.aren pahalıl&f• 
mış. 

latatiıtıgl yapanların ilin ettik
leri malumata röre bu pahalılaşma 
keyfiyeti mevalm dolayıaile tabii 
görülmektedir. Ev kiraaı ve giye
cekte geçen aya nazarea bir taha
vvül yoktur. 

Danku bok& maçları 
Dün Fran•ıı tiyatroaanda ya• 

pılan boka maçlanaa devam edil· 
di. Neticeler .şunlardır: 

Andon Garbiae, Stavro Hak
kıya , Dondero latavroya ıalip 

g~ldiler. Mişel ve Hakkı berabere 
kaldılar. Sarenga Mihailofu ilk 
devrede nakavt etti. Selimi Pet
rof maçı anlaşılamıyan bir ald
betle nihayetlendi. Tafsilatı yarın 
vereceğiz. 

gördü. Bunlardan biri Annımın 
odası, diğeri de lngiltereden dön
dükten sonra kendisinin yerleştiği 
oda idi. F aknt tam bu sırada kendi 
odaısındaki lamba birden bire sö
nüverdi. 

Aparhmamn antreı;inde kapıcı 

yoktu; yrlı11z. aaansörcü asansörün 
kafesi yanında bekliyordu. 

Bu, Smith'in ilk ziyareti esna
sında tabancn ile korkuttuğu ad
amdı; ~sansörcü geçen ı;efer aldığı 
hürmetli babşiıi derhal habrladı 
ve Smith'ln kendisine gene yü:ı. 
do arlık bir kaime u:r.att1ğını ırör

üncc gülümıedi. 
Detektif: 
- Giderkea aiz.e bir bu kadar 

daha verecetlm. 
dedi. Asansör ıarsonu: 
- Sizi tekrar gördühüme me

mnun oldum, dedi. 
- Neville evdemi? 
- Hayır Efendim. hd kiti ile 

beraber geldi, bir ıaat evvel yal
nız aokaja çaktı. 

Smith: 
- Beni ikinci kata çakana11. 

emrini verdi. Aaansör yükaeldl. 
Koridorda kalı• yol hahlan 

yayıb oldutu için lbtiyatb huhaa-
1 

ECNEBİLER -12 Te9rinlıanl Avuaturya Cü .. • 
hurlyet Bayramı ıenel devrlyetl 
olması dolayısıla yann AvuaturJ• 
aefarethanealnde bir meraaim icr• 
edilecektir. 

• •• 
Mütarekenin ıuel demyeal 

olması dolayıaıle tehrimizde bulu· 
nan Fransızlar bu gün Feriköydekl 
Franaıı mer.ah~nda bir meraaİPll 
yapacaklardır. Bu suretle harpt• 
ölen Fran11ıdarın ruhu takdis ecll· 
lecek ye mezarlığa büyük. bir çe· 
lenk vaz.edil~cektir. 

• •• 
Şehrlmiıde bulunnaakta ol .. 

Flöransa Darülfünunu profe11örl•• 
rinden Sinyor Ciyoti bua-ün ltalya• 
kulübünde Faşiz.m lıakkında bit 
konferana verecektir. Bu konfe· 
ranata Sinyor Ciyoti dünyayı telıdit 
eden Komünizmin önüne naıd 
geçildi~inJ aermaye ve saye de 
ayni derecede hak tanılarak içti• 

mai felaketin önG nasıl alındığı•I 
Fa lst noktal nazanaa göre izah 
edecek.tir. 

• •• 
ftalya Karah Viktor Emaauel 

cenaplıınnın dilnyaya gelmeleriofo 
ıenei devriyeıi olmaaı dolayaaiyl• 
bugün Italya aefarethaneainde bil• 
yük bir reımi kabul icra edilecek· 
tir. Bu reıml kabule ıehrlmb:d• 
bulunan hükumet erkinı, sefiri" 
matbuat müntesipleri davetlidir· 

Bu münasebetle davetlilere bugil9 
bir de çay ı.iyafe~lecektir. -" 

Koyunları ıslah 
Koyunlanmızın yapaji evaafıOJf 

ıılahı için Macarlıta11dan aaba ah" 
nan merinos koyunlarının rea..t 
mGesseselerle huauai yetlttiricilere 
verllmete batlandıtını yaz•ıtb .. 
Alınan bu koyualana e•aafı •e •• 
ıuretle ve ••relerden aabn ahadtl' 
hakkında öj'readitimi~ huau .. tl 
yazıyoruz. 

Gelen koyualann mlktan 9Jf 
koç n 405 koyun olmak Gste 
eemao 995tir. Bualar Macariat.
muhtelif yerlerfaden 'H en ,.,.ı 
aimune •tıll•nndan aabn aha.aif 
H gerek yapajı T• 8'•rek -.8' 
eden mOtkillitı aaaan dtlrkalıl1' 

bulundurularak intihap ediJmit*• 
Alınan koçlan• azami aıldetlerl .!~ 
ve koyunlann da aumi aıkletffl"' 

70 kilodur, vaaati aıldet koçlardl 
80 ve koyunlarda SO kilodur. 

Bu hay.anlann verdikleri r•" 
patı miktarlan da ıu niabettedlt• 
Koçlar vaıatt 6," azami 11 koyuolal 
da :vasati 4 azami 6 kilo yap•f 
vermektedirler, Y apajıaın uzu•" 
lutu vaaati olarak koyualarda ' 
.e koçlarda 9 Ha timdir. Y ap•l1" 
lann lnceliji birçok fenni nıınus• 
larla ifade edllmektedlr. Buaları' 
claalne ve incclitine ı5re rumuıl-." 
n vardır. Bu koyunlarda yapal' 
inceliji (A.AA) olup i'ayet hac:' 
bulunmaktadır. Bu cinalerde yap•• 
tı kiri u oldutundaa raaduaaf 
yerli koyunlara naz.aran az.dır. V•" 
eati olmak O:ıere bu ct .. Ierde rıır 
dıman % 32 dir. Koyunlara me .... 
leketlmlzde tutuldukları laaatahld,r 
için Hkl atılar tatbik edllmlttit• 

Nişan 
Şehremaneti müfettitlerl11d-' 

Cemil ~~yin kerimesi H. ile tOt" 
urdan A. Nebani beyin ni~ 
merasimi birçok zevatın hu:ı;ufll' 
icra edilmiştir. Tarefcyne ıaadet 
dileriz. 

ıofanın, aonra bitişik odanan ki' 
pıları önünde durdu. Bu kapı!' 
bütün dikkati ile tetkik etti. l{ll~ 
kilitli idi, fakat içerde ıilrnıt 

silrümelenmltti. Detektifin kocarıı'111 

anahtar toman içinde kilide ut-' 
bir anahtar bulması on dakikaJ-' 
fazla sürmedi ... 

Uusulca içeri girip kapıyı kapaıflı 
etrafı dinlemeğe başladı. Odallstıl 
karanlığını pencerelerden süı.üf,I 
sokak fenerlerinin ışığı ha~f~ 
dağıhyordu. Odada hiçbir gürul 
duyulmıyordu. Smith patırb etıttl' 

d•' den tlaul uıul evvela yahık o ; 
sım, sonra banyo dairesini _,. 
Herfey yerli yerlade idi. 

Ne yatak odaaında, .. I 
banyo dalreainde khnsenla •~ 
lamıt olmasına imktn yoktu. Y• 
boı.ulmamııb. t1 

Smith odayı ıalondan ayıı / 
kapı1a yaklatıp kulatıaı dr.!J: 

Odada iki kiti mümakap ~ 
yordu. Fakat bu iki aeaten biç 
Nevllle'ln aeal deialdl. JI 

Smlth bundu tamafftell ~ 
dl. Kakat tam bu ıırada ~ 
lımlnin telaffuz edfldljinl I~ 

biri: ,..... 
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~~~~~~~I CENGiZ HAN Eser •• -
~ fll [}< a:ı (('el <dl ııngDl~eırede 

1\.ara 
1 IFırans~c:ııa 

ıan / 1-ecliste bir Sulbü arzu 
o ge ı)ror mu ?'~ece CP sesi.. ediyorlar 

Rus l(omiseri 
_An karada 

nasıl kabul 
edilecek? ---An kara, 10 - Karahan ayın 

firıniainde Ankaraya reJec:ektir • 
lluı Hariciye Komi1eri Ankarada 
Itır hafta kalat'ak, bu müddet zar
fında Türk-Rua muhadenet mua
htdeal tecdit olunacakbr. Muaht>
de Hanciye Vekilimiz ve Rus Ha
riciye Komiıeri tarafından taıdlk 
•luaaeakbr. 

Karaltaa Aakara paluta hlk6-
llletimbia mlaafiri olacaktır. 

KolmHr .. reflae HarieiJ• Ve
lrlU tarafı•daa bir aiyafet •erlle
~.ı.ttr. Ruı HarlcılJ• KomJ,erl, Gaıı:I 
•e Batnldl Ha, tarafıadaa kabul 
oluaacakbr. 

Münhal meb'usluklar 
Ankara 10 - Eliziz meb'uıu 

Muıtafa bey nfat etmittlr. Bu ıu-

tetle m6nhal meb'uıluldann adedi 
il.iye çıkmıtbr. Yakında latlbap 
)apılaeaktır. 

İpek kozası 
Ankara, 9 - ikbıat Vekileti 

llemleketimizd-e ipek kozaaı iı

t11'.al eden yerlerde, aeaede ilci 
IDabıul koaa iltlhıall lçln bazı mü-
1.lm tedbirler dütünmGttlr. Bu 
lauauta lbımıelea tec:rilbelre bq
laamıttır. 

Bu tecrGbeler için atuıtoıta 

Geynye fldea mutahaHıı Tahir 
~•Ji• oradaki tetldkab i;rl Htl· 
.. ıer nrmlftlr. Aynea bu yerler-
41. dut yaprajl te4arlkl dGplnll
llektecllr. 

Teerll.eler tlalla epl mUddet 
.Ae•am • e4ecektlr. Blllhare bu 
lec:rllte'ter ltGtGn Ylllyetlere tetmll 
94Heee1'tlr. 

Buadan ıonra ko .. cılaktaa asa-• 
,., fayda te•lD makıacb Ue bir 
.. e .. ı p'N>pamı 7apalac~~· . 

Dayinler Vekileti 
Aalrua, 10 - Gelecek cumar

ieal rG•I dayialer yekileti latlha
\f ıaat 3 te burada cemiyeti be
ledi7e ıaloauada yapılacakbr. 

Dayialer veldllitiae •ilıkirat 
'll•u•İ müdürG Z.kil bey •••·· 
l•ttir. Düyu11u umumiye komiser· 
lltinede maliye müıtetan Ali Rıza 
hey tayin edilecektir. 

Bütçe encümeni 
Aakara, 10 - Bltçe encümeni 

toplaaarak ruznamede mevcut mü
.!;ferrtk mevıtdı müzakere etmittir. 
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-
ile Biri birimiz 

uğraşmadan, 
el birliği ederek 

çalışalım 
Paris, 9 (A.A] -Meb'uun me

diaini11 rece celıuinde verdiği iz
ahatta, M. Tardieu "Ren,, araziıi
nde yapılan bazı hareketlerin tah
liye auretinde telakki olunmuı 
üzerine hbıl olan enditeler aeti
cealnde Briand, kabineal aleyhinde 
bir ekseriyet teşekkiil ettiğini ıö
ylemittir. M. Tardieu La Hey mü-
zakertının mecliai11 taıdik hakkına 
biç bl, halel getirmemlt olduppu 
kaydetmit ve tahliye itinin Y ounı 
planının taıdikına ve meriyet me-
vkiine konulmaaına batlı bulundu
tunu batırlatmıtbr. 

Bundan aonra yeni Betvekil 
M. Streaeman'ın ani ölümünün 
ve Franaada zuhuruna evvelce 
hiç ihtimal verilmemiş olan buh
raaın La Hey itiliflarının tasdikini 
ıeçiktirdiğial, binaenaleyh tahliye 
için tayin edllmit olan aekiz aylık 
mühletin benüıı: batlanıamıt oldu
iunu ilave etmittir. M. Tardieu, 
Franaanın hiç bir zaman avrupada 
bir diktatörlük teaiıi emeli peşin
de koımadığını, daimi ıurette 
muvazene ve meui iştirakine 

müateait bir siyaaet takip ettiğini 
ve ilicenabane siyasetinde devam 
eyliyeceğlni kaydetmiştir. (Hemen 
hemen bütün aıralarda EÜrekli 
alkıtlar) 

Bu ı3zlerden ıonra dahili ıiya
ıete temaı eden M. Tardleu, ko
miniıtlerin devlet içinde bir devlet 
ye bankacı bir memleket tesia 
etmelerine bit bir vakit müıaade 
etmiyecejinl teyiden beyan etmiş 
·ye .ol cenahtan M. Briand'ın ılya
aetlnl akim barakmak ınes'uliyetini 
G:ı.erlerine almak isteyip iıteme

dlklerinl iyice tetkik eylemelerini 
rica etmlttir. M. Tardleu beyana
tuıa fU auretle nihayet vermittir: 
" Mademki Franaanın varlıtının 
devamı lbımdır. Biri birimize hücum 
edecek yerde elbirlitile çalıtabm. 
(ıGreldi alkıtlar) 

* • • 
Parla, 9 (A.A) - Gazeteler 

Tudieu kabinesinin dün mecliate 
almıt olclutu itimat reyinin ehem· 
mlyeti (berinde ıarar etmekte •e 
te .. kkül edea ek.erlyetin evvelki 
tabmlaleri pek çok aımıt oldufuau 
kayt •1Jemektedir. Bu ıuretle bQ. 
ldimet deruhte ettij'i ite batla
mak ve taaavvur ettiti planlan 
tatbik eylemek imkinını bulmut 
oluyor. Matbuat, M. Tardieu ile 
M. Brland ın nGfuz ve kuderetlnin 
dünkü müı.akerelerdea biraz daha 
artmat olarak çıktıtıaa da dikkati 
celbetmektedir • 

1 

tlasrdlln HOCA! 
yazan : Kemalettin Şükrü 

Kanıının çoeuk d•turmaıı on- ı -Evet. 
'1la ahJAL ı · el bir aı te1irl ol· - LGzum kalmadı. H&1tamıa 
.ıı • 1 ıı:ena e b l rl • il ·:1 
•u. D•tu•, kadıalann ta iat e 11 ef\ ' . 
lıenndı dalma tealr yapan bir hi· Hoca bu habere çok ıevındL 
.tlıe tellkkı edilir. Bu itibarla Ho- Huyu düzelmit olan kanaını artık 
'•nın kanii da artık .. ki inatçı· aevm•te batlamıt. oldut.undaıı onu 
latını •lalrlllltDI t rketmltt lluı.u iyi olmut haberlnın aevınci içl•cie 
atL.• ' • •e 7apbj'lnı, ne yapacatanı fqırdı 

ua ol•yttıl. ve ltu .. fkıalıkla ••ri dönüp kö-e,,c1.. Nurettlp '911 mem••· e relecetfae yoluaa devamla 
"""· Hele eıki.I ,tbi onua arbk ~ivrihiıara ,ttti. Doktoru buldu. 
iti ldStii her feye kanşmamaıı, bu· _ Bizim hatun, dedi, birden-
~'-•u aokmamau Naarettlai aevi- b"ıre haıtalanmıf, aancıaı tutmuf
-lrlyordu. 

tı tu Seni alıp köye götürecektim. 
)i fte bu •ıralarda idi ki tallaizlik F~kat yolda heber getirdiler. Ka-

ile baı •l•terdi. nm iyi olmuf• Ben de ıana haber 
I& lohuaa dötetinden kallımıt olan verrneğe ••idim. Nafile bot yere 

6 •rt•ı, haata daıetine düttü. fık köye kadar zahmet etme. 
~e bunu hafif ve geçici bir Doktorun bu heaaba akh er-
•~ \alık undılar. Hatta bir aabah 
"fldın b medi: d d" d ki 

ca.ız: - Peki amma, e ı, m~ em 
- Aman efendi, fenalatıyo.: b 1•. m vok sen ne dıye bo-

"" ana uzu J ı • ? ._in. Sivrlhlaarda bir doktor var- tuna zahmet edip geldın. 
}) 't onu getiraelc nuıl olur?. Dedi. Hoca ıatkın lığını anladı. 

oca derhal: - Oruı da doğru ya ••• 
- Peki karıcıtım. Diyerek merkeblne biaıp köye 
Diyerek •hır• koftu. Emektar döndü· . F k t 

i:•tlni ha;rulayarak Shrthiaar yo- Vakıi karaıı iyile4mittı• • a 
'la koyuldu. bu iyilik zahiri idi. Bir kaç fÜD 

li Halb.-ki kadının feoalaflllHI ıonra yiae yatata düttii. He• bu 
ttl?ca. hareket ettikten sonra geç- sefer kalkman'fk iiaere •• 

'ş i. Hocanın t•litı artb. Doktor bu 
tıı,~enı en arknsından adam koş· defa bir ka\: defa Sivrihiıar ile 
L· ular. Bu adam Hocayı Sivri- Horto köyü a asında mekik doku· 
... ,.. giderken yakaladı. du. Konu komfU hutama bat 

- Hoca ~fendi, doktora mı si- ucuadaa a 1erlardı. Hoa iM 

---
M. Mac Donald 

M. Briand'
tan sitayişle ba

hsediyor. 
İngilter~ ~"'ransa 

londra: 10 [A.AJ - Şehremini 
tarafından verilen bir zlyyatte ıöz. 
alan M. Macdonald kendiai ile bi
rlikte sulh aiyaaeti güden batlıca 

mealektafı M. Briand'tan takdirkir 
bir liHnla bahıctmiş,umumi tah
didi tealihat ve kati aulh ihtimal
lerini ezmekte oldutunu llive ed
rek ıöıı:Gne nihayet vermiştir. 

Yeni Sovyet sefiri 
Londra, 10 ( A.A] - Sunday 

Timps l'azetesine naz.aran M. So
kolnikof'un Ruıyamn Londra se
firlijine tayin edileceği rivayet ol-

unuyor. 

Gazetelerin mütaleası 
Londra, 10 [A.A] - Gazeteler 

yeni kabinede M. Briand'ın da 
bulumuından dolaya umumiyetle 
memnuniyet beyan etmekte, mu
maileyhin kabineye dahil olma
ıınm takibettiği harici siyasete 
devam edileceğine bir zaman teş
kil ettiğini yazmaktad:r. -
Ja~cınrva 

Japon hiitçes: 
Tokya 9 [A.A~ - Kabine bir 

milyar 608 milyon yen e baliğ 
olan bütçe muhaınminatım tasvip 
etmittir. Bu yekün, geçen ıene 

bütçeaine nazaran 164 milyonluk 
bir teaakuı göatermektedir. 1895 
ıeneainden beri ilk defa olarak 
hiçbir iıtikru akti derpif ~dilme
mitti'. 

Rusya 
Ru8ya - lngiltere 

Moıkova, 9 [A. A.J - Taa a
janıı bildiriyor: Norveç orta elçial 
M. Litvinofa lngiltere hükumeti
nin bir teblltini tevdi etmitti. Bu 
tebllj'd• lngiliz parlamentosunun 
Ruıya ile aiyaai müna.ebatm iadeai 
buıuaunclaki arzusu bildirilmekte
dir. lnl'iltere pek yakında Rusya
dan ıefir tayinine muvafakat etme
aini Yteyecektir. 

Beynelmilel banka 
Bile, 9 ( A.A ] - Beynelmilel 

banka teşkilat heyeti merkez ola. 
alarak Bile şehrini intihap etmiş
tir. Batmurahaaların müf arak atan
dan aonra mü,ahit aıfatile kalmış 
olan iki Belçika murahhası mÜ•· 
tenkif kalmışlardır. 

den kaldırmıyor, kanıını ve evla
dını bağıflamaaı için Allaha niyaz.
far ediyordu. 

Fakat hain ecel kapıya gelmit 
dayanmıfta. 

Bir gün sabaha katı kadınca
tız. gözlerini epediyen fani dün
yaya kapadı 
Kadının ölümünden en fazla Ho

canın müteaair olacağını bilen 
konu komtu hemen Nasrattinin 
bat ucnna toplandılar. Ölen öl
mGttGr. Artık dirilmezdl. Şimdi 
l'eride kalanı teıelli etmek )izam
dı. 

- Sakıa Gzülme Hoca efendi 
dediler. Ne yapalım, Allahıa ••rl 
bu. Hepimiıı: o 1olda11 aidec:eaiL 

Hoca bir az nemli ıözlerle: 
- Ôy)e... Öyle amma, dedi! 

bilıeniz aon zamanlarda ne kadar 
iyi bir kadın olmuttu. 

• - Sen merak etme, dediler 
bız Hnll ondan daha . iyiılnl bu
lup ahraU:. Daha gençaia yqıa ae, 

:ı>aıın ne. 
Bu aözler Hocayı bir az teaeW 

etti ve karıaının matemini batma
dı. Maamaflb hayatındaki kadaa 
botluQ'unu her an hiaaediyordu. 

Derler ki feliket yalanız welmea. 
Tam bu ııralarda Hoca bir tiliılır
llte daha duçar oldu: 

Hoca et•tf nl pek çek •everdi. 
Bu aadık hayvan adeta onun 

dert arkadatı l'ibi idi. 
Kan11 ile kuıa •ttllflerl zaman 

hemen ahara koıar, et•tin J11lanal 
tutar ye üstGne bialp kırlara, •• 
bqlanna •lder, buralarda onunla 
adeta laaablhal ederek kederlerim 
1111ubnap aantırclı • 

$1aıclJ ODUB 111•1 liocaJI M 
t.elllcl• ......... 

Nakleden: Ali Naci 
Her Şehremini bir e~crl

lc )&d~dilir. !Ueıt'lô. Beya
zıttaki havuz, hahacen Hay
dar Bt>yin e8ericlir. Bu ha· 
vuz , .,. fında ~imdiye kadar, 
manzum, mensur, ciddi, mi
zahi az ~ey mi yazıldı ve 
bula az ş~y mi yazıhror? 

aaba· 
- " Gençainiz, dost olunuz ve 

... • .ıık kalınız !" dedi. 
Genç Hana rada verdUer, bu 

torbasını k11rak afitüylc doldurdu ar 
ve yola koyuldular. "Borhu., kendi
sini yakından takip ediyor, ve 
ailesi için, sevgi duyduğu şent Han 
için hediye olarak bir ıiyah ktifk 
ıötürüyordu. 

" T emucin ,, kendiaiai kartıfa

yarak: 
- "Sen olmaaaydın, bu atları 

ne bulabilir, ne getirebilirdim. Bi
naenaleyh bu sekiz attan yarıaı 
senindir!,, dedi. 

Fakat "Borhu,, kabul etmedi: 
- "Sana ait olanı ıenden ahr

aam, bana naaıl dost diyebilirsin?,, 
Ne " Timucln" , ne onun •e•ç 

H cesur yoldatlan ballı tlejildiler. 
CivanmertHk genç Hanın ruhuaa 
kök aalmıt ve kendiaine hizmet 
edenlerin hatırası aiHnmez bir au

rette içinde yatıyordu. Kendlıine 

karfı harbedenlere gelince, bunlar 
çoktular, onun için kendi küçük 

takımının haricinde kalan herkes, 
muhtemel bir dütmandı. 

"Bir tacir kaz.anç ümidini na
ııl kumatlarından beklerse, bir 
Moğol da hüsnü taliinin yegane 

Gmidini mertliğinden bekler11 

Onda, ba,ka bir göçebe kav
min, araplann faziletleri ve ayni 
zamanda vah,etlari de göze çar
pıyordu. Znif seciyeleri hiç sevmi-

yordu ve kabilesi haricinde her 
,eyden şüpheli idi. 

Dü,manlaranın hilelerini, hud'a 
ile matlup etme~i öğrenmişti, fa

kllt taraftarlarından her hangi biri
ne aöz verince, bu ıöze hiç bir 
halel gelmezdi. 

"Bir reia için ıözünde durma
mak iğrenç bir şeydir" diyordu. 

Babasının petinden ritmit, ce
nriverleria avdeti 1&yeainde ehe
mmiyeti artan kabileainde bile, 
nüfuzu, kendisinin dütmanlarından 
kaçınabilmek hüneri ve taraftar
lan için büyük bir ehemmiyeti 
haiz olan otlakları muhafazadaki 
meharet ve iaabetinden daha nt
lam bir eaaaa iatinat etmiyordu. 

mücca<dleDe 
sinde, etrafında bir kabilenin özü
nü muhafaza edebildi. Maddi kud
ret, ve canhhk, buna malikti. 
"Kf'rulen,, ile "On on,, araıındaki 
m&mbit havalide yatmaya girifen 
reialw, çok defa, onu, tepelerden 
•tatı yaylaya atabiliyorlardı, fakat 
onu mat16p etmete aıuuffak 
olamıyorlardı. 

'' T emudn ,, ve kard~leri, fit
tlkçe kuvvetleniyorlar,, diyorlardı. 

Fakat "Temucin,, in ruhunda 
aaraılmaz bir kararın kıvılcımları 

,r.arlıyordu. Mirasını• hikimi olmak 
iıtlyordu. 

Bu sırada - o ıı:amaa 17 Y•tıada 
idi • 11 Burta ,, yı aramata aitti •e 
ilk karıauu kaçırmata kalktı. 

(Bitm-'11) 

Bulgaristan 
Bulgaristan Türkleri 

Sofya, 9 - Bulıarlatan tlrk
lerl koaıreal ltltmlttfr. Konpealn 
en mühim karan Tlrldye ciba
huriyeti taraflndaa kabul edllen 
bütiln ıılahatın Bulıarlıtaa tlrlderl 
tarafından tedricen tatbikine ka
rar verilmeaidir • Yeni harflerin 
mekteplerde tatbikı takarrGr et
mittir. Kongre bu mukarrerabn 
tatbikı için de daimi bir komi ıyoa 
intihap etmittir. -----Sofyada bir konferans 

Sofya, 9 - TOrldye kon1110loıu 
Nuaret Hatim Bey Türk • Bulıar 
muhadenet cemiyetlade latin harf
leri hakkında alkı,lanan t \r koa-

feraaı verdi. Kenferanaın hitamın
da ıefir Hüırev Bey ilet MI Pano 
Doref birer hitabe irat ettiler. 

Bir tayyare kaza&ı 
Bar-le-Duc, 9 [A.A) - Parlı 

ile Praı ar&11ada po.ta aeful ya
pan bir tayyare ılı clolayıaile 7en 
inmek iıtediti bir ıırada bir ataca 
çarpmıt ~e parçalaamıtbr. içinde 
lbulunuı: iki tayyareci 6mlftür. 

e zaman bir kaualizftl • 
yon çukuru g6r8ek, derhal 
operatör Emin Bey hl\tırı

mı7. ı gelir: Bu da o difli te
bf"Mftmln e~ridlr. 

Şu deniz şehrinde laa•u• 
kazmak merakı, fU pllnsı• 
1stanbalda kanalizasyon y• ~ 
pmak heveıi, yani eıer bı
rakmak euditeıl, ••r geHp 
geçen Şehreminine aklına 
geleni yaphrnııJ, çıplak İet
anbulua bqıaa De çiyeklcr, 
ac feıleie•ler taktırmıttır. 

Aaeak, bu bldellia btt 
mlıtnaan "ar: llalılddla 
Bey! 

Plllaaldka, flmdlkl Şehr• 
mlnimls, ae •a~u yaptı, ne 
9akur kudı .. 

Y ar.ıa kendlelai biu hat
ırlatacak biç bir eeer bll'alr.
mıyor .. 

lıte, bu ODUD eD ıızal 
eRridlr. Ieadiılni hayır ile 
yadettireeek e a &Gzel nerl.. 

Ne mutlu Muhiddin Beye! 

Yuıuf Ziya. -Almanya 
Kibrit inbiıan 

Berlla.6 [A. A) - Kabiae kfft
rlt lahlıan proje.lal kabul etmit· 
tir. 

TAYYARE KURŞUN KALEM
LERiNİ KULLANINIZ 

ı··························ı 
: GLAKSO : 
• • : Ya•rulana 1 
• Meal ,a.&uıdar. 1 
•••••••••••••••••••••••••••• 

,--·--B-ı L M E c E 
Kabilelerin icleti üzere, hayvanlar Dercettiiim· 
ve ıilihlar, Hana değil, kendilerine ia da!renfn üç 
aitti. " Y caukai" nin otlu onlardan köteli ı e ki z 
ancak kendilerini mu haf aza ede- dilimini keae-
bilditi niabette aadakat istiye- ı cekıialz. Son-
bilirdi. ra bunları di-

An' ane, kabilelerin kanunu, hız.- ter tertipte o 
bin adamlar1D1ı eğer 11Timucin,, l'Ö· ıutetle birle~ 
çebe memleketleri" inkıt&1ız ve tirecekıiİıiz lü, 
amanıız harp hayatında becerik- gene bir da-
aizlik göıterine, kendilerine bat- ire tetekkül 
ka bir reia seçmelerine müaaade etain. 
ediyordu. Fakat bu da-

"Timucln,,i mehareti kurtardı, frenin içinde 
ve, gittikçe artan aklü k2'ase!~saye- gene dairevi 

leti karfııında höngür höngür at
ladı. Konu komfuıu geldiler, tea
Jiyc etliler: 

J dört terit ve 
her 9eritte H· 

- Merak etme boca efendi, 
etek öldü iae aen aat ol •• 

- Ah.. Siz onun ne aadık, ne 
vefakar Dir hayvan olduğunu bil
mezainlz. 

1 

klz rakam var. 
Bu rakamla. 
rı okun l'Ö• • 

1 terdfj'l latilıa -

Diye Hoca feryadı büıbütün 

arbrdı Ye haftalarca aıen etetin 
matemini tuttu, 

1 
mette okudu • {Mühim ihtar - Geçen haftolti bilnıecemi•in 

1 

tumuz zaman, halli ile bine yakın okuyucumu•un aldkadar olduğu 
her dart .. ri _ 1<>n dakikaya kadar idar•hanemize göndarilen hal 
dia lçlndeld vcırakalarmın G<kdind.n anlaıı;lmalrıadır. F'al.-at e.s

Kom,ulardan biri11e merak ol
muftu. Hocayı kederli kederli n 
eıeğinl düşüne diitGne l'iderken 
yolda yakaladı: 

- Hoca efeadl, dedi, bana 
merak olclu, ıiı.e bir teJ aoraea
tım. 

- Sor bakahm. Fakat flmcll 
matemdeyim, eşeğinin lifınclaa ı 
baıka lifa cevap vermem. 1 

- Ben de eıetimden bahaede- 1 
ceti11l. Geçenlerae karınız öldü. 
Hiç üzülmediniz, biç matem tut
madıaız. Sonral eıetfmlıı: aldil, 
arkasından mel fibl yatlar d8ktü
a0z. Bu ne aar ae hikmettir. 

Naarettla derla bir hikmet ifa
de eder ıtbl aazarlarını muhabbı
•• çevirdi: 

- Bak, dedi, aaaa izah ede
yim. Karunıa öldOjil aam11a koau 
komıu baııma toplandılar. Banar 

- Hiç merak etme. hiç bil
me. Kana aıaa lae ıana oadan 
daha lyiılnl ahna. 

Dediler • Ben de GzGlmedim . 
Halbuki eıetlm aldG. Hiç kimH 
be•• karım aJdilftl zamaa oldutu 
.ıbı seUp: 

- Merak etme. .. Oaq.Jme, dalıa 
blalni alına demediler. Şhacll ilak
llellaaaf ••• ı6yle, •t•fi•la ark
uaad.. ldMlj» kan... ukuaa....... .._,Mellald..,._ ...... 
.ı 

adet ~lri biri- efle ıöyliyelim lıi, bu lttular çok okuyucudan an-
aia ayal ola- cak 240 kadarı Wlmuwrni.i doAru halı.tmiıler, mU
caktı r. Her ı.bahili halle muvaffak olamamıılardır. Bun'Un ıe· 
teritte aekla b.bi, hol varakolarının utkikinden anlaııltlıgı Ü%t· 

rakam bulu _ n, bilmecenin ne yolda h•l"1dileceğinc dair neıreı
adujuna •öre, ıitlmi• tarifin ba.n kariler tarafından dikf;atle ok
blrlblrlala ay- 1mmomaııdır. 
al olmaaı li- Onun ifin tarifin dilıhoıle okunma.sı t•e bllUin 
zı••elen acl ._ ıarılarına riay.t olunmaaı btlhasıa ri<:·a olunur. J 
et te bittabi aekiz rakamda• •Ürekkep olacaktır. Kolaylık ol111ak 
Ozere ıunu ı8yllyelim : S.ldıı: rakamdan lbaret olaa bu adedin • ı 
kadar rakamın tetkll edecej'l adet lfinde 111Gmk&a oldutu kadar 
kOfBk olmuı lizımgeldlti elbette, okuyucular l>atlarken •• kiifllı • 
raluum latlbap edeceldertllr. 

Mükafatlar 
Bu bilmeceyi doğru halleden okuyucular ara3ıntlo çtkikcek 

kur'a neticeJinde 1 nciye 1 ıarif uyandıncı &aat, 2 ncitkn 5 inc
iye kadar 1 rer §İfe kolanya, 5 incükn 20 nciye kadar 1 rer kulu 
Hacı Be'J..·ir ~ekeri hediye edilecektir. 

Bilmece kuponu 

İsmi: 
. . . . . . . . . . .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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~ bir hikaye i~ Sabit fi ir! 
~ 

Çakır iki senedenberi kaza ha
piehnnesinde yatıyordu. 

Müddetinin bitmesine daha va
rdı •• Hapiahııne hayatına alışmış 
olmnsma rağmen bu dört sene 
Çakıra dört asır kadar uzun gör
ünüyordu. Vakıa rahatı yerinde 
idi, yemeği önüne geliyor, çnma
şm yıkanıyor, oldukça rahat bir 
yatakta yatıyordu. Bunlar Çakırın 
,hayatında görmediği nimetlerden
di. 

Fakat onu yalnız birşey meyus 
ediyordu: Onbet senelik mütema
di bir haşanlıkla akran arasında 

kendine temin ettiği nıevkıl yeni
yelişenlere kaptırmak! Öyle değil
mi ya? Birkaç sene sonra ismi 
unutulacak, adı sanı batacaktı ... 

fşte Çakır bunun için hapisha
'r.eden kaçıp kurtulma çarelerini 
dhrılnde olduruyordu. 

Ftıkat hapishaneden kaçmak 
kolay bir lt değildi. Hele elinde 
f.şe yarar bir alet olmadıkça bunu 
düşünmek beyhude idi. 

Nihayet bir ~ün tali Çakıra 
yaver oldu. Müddetini ikmal eden 
bir mevkuf liapisaneden çıkacağı 

uman Çakırı bir köıeye çekti. 
- Olan Çakır... dedi. Gider 

ayak aana bir ağabeğllik edeyim ... 
Geçen gün nasılsa elime bir çelik 
eğe geçti.. Ben nasıl olsa çıkaca
ğım .. Onun için batıma iş açmak 
~atemedim. Sen bunu al ... Bu elin
de olduktan sonra hiç korkma ••• 

Çakır kaf ad arının elini öptil, 
etcyi aldı. Eğe ite yarar bir •eydi. 
Çakır onu bir cankurtaran gibi 
bağnna basb. 

Çakır o gece ite batlamak için 
eğesini aradı ... Bir de ne görailn? .• 
Eğeyi, kendini ıelimete çıkaracak 
olan o canım eğeyi eski hapb
hanede unutmamış mı? ... 

Bu hadise Çakırın üzerinde bir 
yıldınm tesiri yapb... O gece sıı
baha kadar deli gibi kefasını yum
rukladı ... Hep eğeyi sayıkladı. 

Artık eğenin hayali gözünün 
önünden gitmiyor, gece ruyasına 

giriyordu. Ne yapıp yapıp t:ğeyi 

ele geçirmek lazımdı ... 
Arhk bu sabit fikir bir an 

bile uhninden çıkmıyordu .. 
Gene uykusuz geçirdiği bir 

gece avluya çıktı. Bütün mahpus
lar uyumuştu. Hapishanenin avlu
sunda temizlik yapılıyordu. 

Çakır eğeyi düşünüyordu ... 
Bir aralık gardiyanlardan biri

nin elinde kova ile 'SU nlmalc jçin 
dıtarı çıkarken büyük kapıyı açık 
bıraktığı gözüne ilişti. 

O sırada temizliğe nezaret e-
den batıardiyan da cıgarasını 
yakmak için odasına girdi. 

Çakır fırsatı kaçırmadı, bir 
yılan glbl kapının aralığından di
şarı ınvıftı. Bir çılgın gibi eski 
hapishaneye koıtu. 

Bina metruk bir halde idi. Du
vardan atladı. Avluyu geçti ... 

Koğuf .. -
Pencerenin pervazını yakaladı: 

eğe orada idi .. 
Çakır bir kahkaha kopardı : 
- Jşte şimdi kurtuldum 1 
Diye bnğırarak dışarı fırladı ve 

kvğuşunun demirini kesmek ü:ıere 
kendi ayağile yeni hapishaneye 
a-elip kimseye görünmeden içeri 
2'irdi ! 

Çakır arbk o günden ıonra 
kendini kurtulmut farzediyordu. / 
Fakat ameliyata başlamadan evveli K:.~~8==0="'·-==8===-===.-=-=:m=P' birkaç gün beklemeği ihtiyata mu- Y1 

vafık buldu. Evveli plimm hazır- Çelik migfer heyeti 
layıp ıonra ite batlamak iıtiyordu. Roma, 10 (A.A) - M. Turati 

Aradan iki gün geçU. fatiıt tetkilib hakkında tetkikat-
Bu ıırada hapiıbanede bir ıa- ta bull•nmak iizere Romaya gelen 

ria çıkb: bir haftaya kadar mah- çelik miğfer cemiyeti azasından 
lıuılar yen) bir binaya nakfedlle- mürekkep bir gurup kabul etmlr 
:eklermlf... tfr. 

Erteai l'fiıı bu ta1ia teeyyüt 
ettf. 

yunannstan 
Kadın ve intihabat Bunun üzerine Çakır yeni bina

•• ite bqlamağa karar •erdi. Atioa, 10 ( A. A J - Dahiliye 
auırı kadınlara belediye intibaba
tına lttirak hakkı Yerilmesine dair 
olan kararnameyi tanzim etmiıtir. 

• •• 
O gün mahpuslar yeni binaya 

aaldedildiler. Velev birkaç dakika 
o1ıun ıokaldatda dolaşmak, serbest 
hava teneffüı etmek Çakınn bGtün 
dertlerini tepretti. 

Yeni mandalar 

Yeni koğuşa girditi uman 
pencereleri yokladı. 

Cenevre, 9 (A.AJ - Mandalar 
komisyonu büyük bahri muh ittek 1 
bau adalann Japonya tarafında n 
idaresi hakkındaki raporu tetkik 
etml•tir. Demirler niıbeten ince idi • 

lOTeşrinisani 929 kambiyo, nukut fiatları 

Nukut 

l Ingiliz lirası 
l A mmka dolar 
20 Yauaa dnhml 
l Alm- reylaf •uk 
1 A YV•l•rya tHiai 
20 Ley Ramaaya 
20 f,eYa Bulg.ar 
l l~eleııuık nıorıa 

20 Franaı• Craakl 
20 ltalyaa lireti 
IO !Kurun Çek lalavak 
l Çıruneti11· &ÜYfya 
J Zlotf Lehillaa 

ıo Dla:ır Yoıutlarya 

20 &eıraı.a r .... b 
l Peuta 1.paaya 
!O lftip-e fnab 
1 lled4fye 

Çek 

Londra l Ieterli 
Niyyoriı: l riirk 

Pari• 
Miıaao 
Berlin 
Sofya 
Brükııel 

il 

il 
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.. 

A•.Urdam ,. 
Oaene 
Prag 
v11 .... 

Hadrit 

il 

" .. .. 
1 

v......... .. 
Ati- ,, 

f Dük.ret 20 l.ey i(aru: 
• Mo.knn l {'.roaenı 

BeJgrat türk lira11 Din. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadet 

Düyunu munhhede 
lkramiyeb demir yola 
l 902 Gümrükler 

1903 S.ldJmahl 
1905 Teeblaad Aekr.dı 

l~ \I5:: 1908 Tertip 
1908 .. 
1909 

1909 Şelı.rcmaa.ti 

1139 
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Galata tahtelara D. Y, 
2~ letanbul Cramvay ~ 

Rlht Dok. AnL 
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Mudanya • Huna 
S.uıııuu Sahil 
Trawuy 
Türluye milU 
luihrt 
İtimat ,. 

Şark ııiıorta 

Boakurı 

Auadolu A.. T • 

Balya ICaraaydın 
Anılaa ÇJmea. 
Bakırköy " 
Türk kömür M. 
Mermer 'I'.Afı Ş. 

e ........ elektrik 

.. " Mımettu 

Oııküdar· ~adık6y 
lamar meabha 
ietaabul T. Ano. 
llllatim dolı. Aıa. 

htihat ~ead 
'<9 Şark merk ecu 
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::. Tilrk t6t. Aao. 
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: Ielek sineması : • • 
: Önümüzdeki Çar.şamba : 1 
• akşamı : 
• .. orin Griffit we Viktor Varko- ~ : 
: ninin temsili : r Ledi haı iltoıı : 1 
: Muazzam ve muhteşem Su- s:ı 
i pPrfi1mik irae edilecektir. ; 1 

•••11 • •••••••11•••••·•••••m•" 1 

••e•••••oeeeeeeece••••~••~•o 
: Erik fon Strohaym ve Far: • v . • 
• r~vın • 
: temsili sesli filimlerinin en : • • : heyecanlısı en muazzamı, ha- : 
: rikaların harikası : 

! ZİFAF MAHŞI ! 
: filmi önümüıdeki Çarşamba : 
: akşamından itibaren GALA ;. • • : SUVARESI olarak : 
:Elhamra sinemasında: 
• . d'l k . () : ırae e ı ece tır. c 
: Bifotler bugünkü Pazarte- ! 
: sinden itibaren satılmağa baş· : 
: hmmıştır. : 
• o•ee 8ç •••e•••••••••••o•• 

Tepebaşı tiy,atrosunda .alı gü
nü akşamı saat 21,30 da )'&lnız 
muallimlerle talebelere 

Hırcııı kız 
..> 

5 perde 
Cuma günlen matine saat 15,30 
da her cunıarle5i Akşamları için 

fiatlarda tenzilat yapılmıştır. 

Ta~bih 
6 'J e .riııi ani 1929 tarihli 

nüshamızda inJişar eden İstanbul 
dordüncü icra menıurluğunun 
ilanınında deyin miktan [14027) 
kuruş olacak ik~n "sehven [1427J 
yazılmış olduğundan tashihi key· 
fiyet olunur. 

Şehremanetinden: Seyrüsefer 
memurlarından Muzaffer C· 

fendi hakkında encümeni ema
netçe ittihaz kılınan men'i 
muhakeme kararının, m:ıhalli 
ikameti meçhul bulunan müş· 
teki söfer l\'lehmct Haı~efi efen-
<liyc tebliği mümkün olmadı· ~ 
ğından bir sureti emanet divan- ~ 
hanesine talik edilmiştir. Mu· 
m ıileyhin bu bapta bir itirazı ı-
varsa bir ay zarfında istida ile ~ 
makamı emanete müracaatı 

bl'yan olunur. 

Şehrcmanetinden: İcra edil
nwkte olan kanaliza~) on 

ameliyatı dolayisile 11-11 -929 
tarihinden itibaren B lık pmm- • 
ı:ında Zmdan kapıya kadnr 

'J 

tadçılar caddesinin bilcümle 
Vb~niti nnklıyeye kapalı bulu· 
ıı .. rn~ı ilan olunur. 

Şchreımmctindcn: Kadı koy 
~ubei idariyesi esbak müdü

rü KP-mal ve tehakkuk memuru 
Ahmet Şükrü beyler halkında 
devi t şurasınca verilen men'i 
muhakeme kararının müıteki 
şulıei mezkure sabık icra me
muru Şevket beyin mahaJli 
ikameti meçhul bulunması rlo
layi ile kendisine tebliği miim
kün olmadığından bir sureti 
cınanınet divanhanesine talik 
edilmiştir. Bu· bapta bir itirazı 
varsa ilan tarihinden itibaren 
bir ay zarfında istida ile makamı 
emanete müracaatı beyan olu-
nur. 

İkinci ticaret ıııaLkcme3indeıı : Hııuf 
beyin Galata la iktısal hanında 11 • 12 

ııumnralı yazıl.nnede mukim Leon Meli· 
sar.ıııo efendi aleyhine hin iki yuz liranın 
ma faiz. ve masarifi muhakeme ve ücreti 
vekalet tahsili hakkııı<la ikılme eylPdiği 

davadun ılolayı mumaileyh Leoıı Melisa· 
rato efendiye guuderileıı davetiye zirine 
nıtilınşıri tar.ıfıııdaıı muta me,,nıhata na· 
zaran iknnıetgiihı meçhul olduğu anla~ıl· 
ınış r lduğundan bir ay miiddetle ilanen 
ıeblığııt icraeına ve bu baptaki lllhkıka -
tın 17·12-1929 tarihine ımisadıfsalı günü 
saat on dörde talikine karar vcrilm~ 
olduğundan mumıı.ileyhin yevm ve vakti 
nı<·z ilrda ıahkikı:t hlkimi huzurunda ha· 
zır lıulunmadığı takdirde tahkikatın gı • 
yabcn icra kılııınca~ı tebliğ makamına 
kaim olmak uıre illn olunur. 

tstauhut <lördüncü ica memurlu-
ğundan: Merhum Sırrı paşa zev-

ce:;i Semiye hanımın Halet hanıma 
olan borcundan dolayı 4.5 gün 
müddetle müzayedeye vaz olnnan 
Çar!?ıyıkebirde Bodrum hanının 
zemin katında 60,61 No. mürak
kam hir birine maklup 2dükkamn 
24 sehim itibarile 6 sehmi (l 00) 
lira ve yine Fenercle tahta minare 
mahallesinde koprü başı sokağın
da atik 12 mükerrer cedit42 No.lı 
bir Lap hanenin 38 ı.o "elıim iti
barile 120 sehim (20) lira ve yine 
Samatyada Hacı Kadın nıahalle
siniıı samatya caddesinde 30tS02 
mükerrer No. lı fevkinde odaları 
mii:.tl'mil iki hap dükkanm 960 
sehim itiharile 120 &ehnıi (100) 
lira bedeJlerle talihi uhde:;indc 
ilıalei kat'iyeleri takarrür etmiş~ 
i ede bedeli mi.ızaycdelcri lıaddı 
ı~yıkında olmadığından hır ay 
müddetle temdidi müza) edeye 
karar verilmiştir. 

1 - Çarşıyıkebirde bodrum 
hanının birinci zemin katında ki 
60,61 No. 1ı maklup dükkanlar 
tahminen 170 arşın terbiinde 
• 

olup emsali vechile karıkadim 
kagirdir. Ahcı, Tütüncü, Kahve 
olarak üç dükkana nıünkaşem 

olup Ahcı dükkanının zemini 
çimento diişelidir. Mezkur dükkan· 
da mahiye 10 lira kira ile Tenofani 
ve Y or~i, tütüncü dükkanınında 
ınnhiye 6 lira kira ile Dimitri, 
kahvede mahiye 9 lira ile Halil 
usta sakindir. Hududu cephesile 
sağı avlusu. sol tarafı ban met
hali, arkası Çarşı duvarife mahtut 
olup tamamı (3000) liradır. 

2 -- Fenerde Talıta Minare 
mahallesinin köprü başı sokağın
da atik 12 mükerrer, cedit 42 No 
hanenin kagir olup 89 arşın tah· 
min olunan arsadan 72 arşını 

bina, 11 arşını aydınlık mahalli· 
dir. Zemin katında zemini kır· 
mızı çini taşlık, yük dolabı havi 
bir oda, bir sofa, üzerinde hala 
tulumhalı kuyuyu havi mutbak, 
birinci katta hir sofa üzeriı:ıde 2 
oda; 1 yük, ikinci katta bir mer
diven başı tiıerinde bir yük, bir 
ara yer, bir hela, zemini çinko 

YükŞ.~k mühendis mek_tebi mubayaat 
komiSyonundan; 

Mektep için ·lüzumu olan dört bin kilo yerli şeKer aleni münakasayK konulmuştur. Te~rini saninia 
13 üncü Çarşamba günü saat 14 de müuı:ıkasnst yap1lacaktfr. Taliplerin şeraiti anlamak üzere 
müracaatları ilan olunur. 

Emlak ve eytam bakası umum 
müdürlü güden: 

Mevki1eri1e evsafı mahsusaı aşağıda yazılı Avrupa Pasaiının 5atışı müzayadeye konulml!ştur: 
Müzayede (kapalızarf) usuliyledir. ihale 9 - 12 .. 929 tarihinde idare Meclisi huıuriyle icra edile· 

cektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu 
teminat varakasını teklif mektuplariyle beraber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale mec 
lisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya te~di ederler. 

2 ihale bedeli peşinen istifa olunur. 
3 Talip olanların lstanbul veya lzmir ıubelerimize veyahut Merkez Emlak müdiriyetine mü· 

racaatla mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lıra 
mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

U. No. Mevkii ve semti Nevi Hudut ve kemiyet 
M~huru Ve müştemilatı 

165 Kamer hatun mahalle Avrupa Pasajı Ma oda 22 bap 
si Hammal başı sokak dllkk.in 

. T.eminat mtikan 
Lira 

15000 

, VENfi TCRK LOıGATI 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
KAUADENIZ MU 1'AZAM 

VE LÜKS POSTASI 

SAI(ARYA 
Vapuru 11 Teşrinisani 

Pazartesi guıı~irk~c~mı 
rıhtımından lıarelrntle(Zoııgu 

dak • lnf'bolu , Samsun Ordu 
i kelclerine azimet ve 8\ det e
decclitir. 

Tafsilat için Sirke~ide :Me 
1df't hanı altında, acantn ııı 
nı ıraraat Teldon:lstanhuJ213< 

--~~~--~~----,..:_----

ı sıanlml sekizinci icra memurltığundan: 
Bir borctuı tesviyesi ı:ınmıtidıı tahtı 

l ıaczr alınan bir Büfe, Masa, ::seccade ve 
sair yirmi iki kalem eşya .21 Te§rıııisani 
Perşenıbe günü saat 10 da KacLkoyundo 
Hıza Paşa Polis KaraL.:olu önünde, furuht 
edileceğinden talip olanlann yevmi ro& 
zkflrda haıır bulunmalan il!n qlanur. 

ctrati duvar korkuluklu tarası 

muhtevi olup derununda mahiye 
12 lira kira ile Ana \'e Marya 
sakindirler. Hududu arbası Di· 
mitriden metruk hane Mihal ha· 
nesi, Madam Ester hanesi, tarik 
ile mahduttur. Tamamı 1500 
liradır. 

3 - Samatyada Hacı Kadın 

mahallesinin Samatya caddesin
de 302, 302 mükerrer No 2 bab 
dükkan ve fevkındeki odalar tah· 
minen 105 arşın terbiinde olup 
bundan 103 ar§mımn kagir bina, 
mütebakisi aydınlık mahallidir. 
Tahtında bakkal "Ye kuru ' kah· 
veci dükkanlarını havi olup eve 
bakkal dükkinından girilmekte· 
dir. Kuru kahveci dükkanının 

zemini tahta olup arkasında ze· 
mini çimento aralık üzerinde 
sundurma vardır. Derununda ma· 
hiye 6 lira kira ile Mustafa ef. 
sakindir. Bakkal dükkanının ze
mini mermt:ır olup mermerlerin 
bir kısmı kırıktır.. Dükkandan 
~m kapı ile ayr1lmıt mahalde 
bir hela, eve çıkan merdjven 
üzerinde 2 dolap, 1 irinci katta 
merdivenden tahta ile bölilnmüf 
snfa, üzerinde cam ile bôlünmüt 
bir kücük oda, sokak üzerinde 2 
oda 2 inci katta bir sofa üzerinde 
2 oda bir heli bir kilermevcut 
olup odanın ikisinde §•bnişia 
vardır. Derununda mahiye 25 
lira kira ile Kosti Turacı oğlu 
sakindir. Hududu erbeası kasap 
Omer ef. Haçik ve sepuk. dük· 
kanları ve karakol ve Samatyı 
caddesiyle mahdut olup tamamı 
3700 liradır, lc"'azla bedellerle i~· 
tiruma talip olanların ve daha 
ziyade malfimat almak isteyenler 
hi selere muıip kıymeti muham• 
minelerinin yüz de on nisbetinde 
pey akçesini hamilen 39 · 1684 
dosya No lıtanbul dördücü icra 
memurluğuna müracaat eyleme· 
Jcri; 12-12-29 tarihinde saat 16 
ya kadar temdiden ıon müzaye
desi icra kılınacağından nıiif te

rilt:rin tarihi mezlulrde bizzat 
veya bil-Yek.ile hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

Bugün 1 inci cüzü cık.ti 
80 sahi/ e, ve 3 adet tablo ( 25) kuruş. 

ileride, 
olan hu 

kütüphanenizin en güzel zinetini teşkil 

Her 
muazzam 

Pazartesi ve 
cek ve bütün eser 

eseri ilk cüzünden itibaren toplayınız. 
Perşembe günleri birer cüz intişar ede
(17) cüzde ikmal edilecektir. 



P814rtesi rıco A M, Teşrinieanf tl, " 1929 

Hasan Kuvvet urubu 
Kansızl•k, 

ademi IKtldar 
Sinir, Verem, 

Hasan ecza Damar gevŞeklıigi, romatizma, sıraca ve kemik astalıklarına nafıdlr. 
- deposu ŞiŞes (60) büyük ŞIŞe (100) Kuruştur. 

OKSIMENTOL VELUTA SABUNU ·en tını ır,. KEF'ALJİN (PfftOD!N) OkaMrilı-lota ha.taı.trterınd•. 
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VERE/ıfLİL&RE, $1RACALILAllA ,un. 
VE KENIK ZAYl,-1./KlARINA, HANIL~ 
VE 5iİT fl/llEN .KADINLARA, ıÇOCIJIUA• 
RIN 8iİYÜlfESINE, KElllK lflRIKt.IKl.A 
il/NA, HASTALIKDAN KALlfANlARA • • 

Asileri müna
kasa illnları: 

r··,:,:;;<l;ı:;;<l:··Ai:·i1~·~~ı:~i~;i·~~~;~:ı;;······1 
komisyonundan : J 

~·······························-······················ A skeri ıhtiyocı için (10 adet Se)}ar ctıivl .kapalı zarfla münakasaya konmu~tnr 
. İhalesi 16-ll - 929 Cumarteııi giinfi &aat 15 te yadılacakt~r. Ta~iplerin ~artname

)1 komisyonumuzdan Leddi mukabilinde almaları şnrtnamey~. lzmırde mü~tahkem 
llıevki ve Anltaroda merkez '68lın nlma komıeyouundn görebıhrler ve teklıfnamele 
~ini §8rtname ırıucibinr.e ibalegün ve sııııtrndan en·d komisyonumula vermeleri 
ilin olunur. 

L enzım J ıanbol eş}a ve tecbizat anbnn için 1000 kilo karfiça çivisi ile 400 
kilo kurşun pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 13-11·929 Ç'.arşamba gfinfi Wlt 14 te 

komisyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin ~rtnııme ve numunele~iııi komisyonumuzda 

}

örmeleri ve ~rlıtc gununde temınat~ar~le ha_ıı~ b~lunınala~ı ıl!n olun.ur. 
zmit ve ciurndnki kıtnnt hayvaanatı ılıtıyaCJ ı~ın Snmıın tolıplerın verdığı fıat paha 
lı goruldü(,t\inden tekrnr kapalı. :ıarlla munoka~)B konmuştur. İhalesi ~4-~1·9~9 

}lazar günu ııaat 15 te lımitte rskeaı satın alm .. komı~yonuudn yapılacaktır. lalıplerııı 
llıezkür komisyona murac.aatları. J ğdırdııki kıtııatın ihtiyacı olan Bulgur kapalı 1.arfla münakasaya konmuştur. Jhalrııi 

20.ikinci tcşrin-929 ça?§amba günu eaat 15 te Sarıllamış askeri satın nlma komııı· 
Yonunda yapıl:ıcak taliplerin Sarıknmıştııki mczkfır >.omisyona miiracaatlan. 
1 ~dmlnki kıtaatın hn)vanatı ihtiyacı olan Arpa Iğdrrda ciheti a keriye tarafında_n 

gosterilecek mahallere teelim §artile ''e kapnh zarfla münakasa)& konmuştur. Iha· 
teai 2~ikinci tC'şTİD·929 çarşamba günü saat 14 te Sankam~tıı askeri ı;atın alma ko
trıiayo nunda ya~ıl~caktı~ .. Taliplerin Sarıkamıştak.i mczkCır komisyon~ mür~caatları . 

H aıtahaneler ihtıyncı ıçın 600 adet lake 'karyola kapalı ınrf usulıle munakasa)a 
konmu§tur. J K!nunueveJ 929 tarihine müe:ıdif paıaz günü 11aat on d<irttc ko · 

lbiayonumuı münakasa ulonunda yapılacaktır. Taliplerin numunesini komisyonu • 
:trıut.da görmeleri varı.name eu!etini .Yirmi ~uru~ D!ukab}linde alnıala_rı ve teklifua • 
ll:ıelerini prtnamedckı tarzda ihzar ıle komısyon nya&etıoe verınelerı . 

r·.·ü;ü~~ü··k~i~~<l~··;;;;~;.i~;··k~~i~;·~;;;i~~··· i 
~···~···-··············································· O rbaniye kıglııeındaki kohne eşyalar pa~rhkla .ııatıca~tır ~uarlılak 13. -. 11 : 929 

çarşamba gunü Mat on bette irra edılecekdır. Talıplenn gartııameaını gö~ek 
le ittirak etmek üzre vakti muayyende komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 1324 Çeki ?dun ~zarlı~la m~bay~ edilecekt~.. lbalcei 
11.929 salı gBaü saat on dörtte ıcra edılecektır. Talıplerın oartnameemı görmek 

le işti rak etmek fiue komieıonumuzda hazır bulunmalan illn olunur. S u'·arı mektebinin tavlaınoın bazı mahallen tamu ettirilecektir ihaleai 7 • ll · 929 
Perşembe günıl saat 14 1c icra edilecektir. Taliplerin §&rtnameaini görmek n it" 

tirak etmek üzre vakti munyyende komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. M erkcz kurnandanhğınd:ı mevcut dört arabanın tnm:ri paı.arblı.la yaptırılacaktır. 
lhale 14-11·929 Cwnartesi günü ııaat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin \'akli 

llluayyendc komisyonumuzda hazır bulunmaları illn olunur. 
Ta~ kı§ladaki elektrik. tevzi havalesinin tebdili ııazarlı\da icra edilecektir. lhaleei 

) 7-11-929 pazar günii saat on dörtte kra edilecektir. Taliplerin prtname!ini 
)lomııyo111ımuzda gormclcri Ye şartname<le yaıılı olan ,ekildcki teminatlarile komi· 
•yonumuzıla hazır hulunmalan ilan olunur. 

K ıtant ihtiyacı için 350 adet cam kavanoz pazarlıkla mulıayat edilec&ktir. lhaleııi 
10.11-929 cumartesi günü saat on beşt~ iı•ra edilecektir. Taliplerin nkti muay· 

cJende komi~yonuınuıda hazır bulunnıalnn ıliıı, olunur. 

S ıvaataki kıtaat ihtiyacı iı;in 6000 ldlu )&ğ. pazarl~kla mubayaa ~cektir. Ihale&i 
23-11-929 cumartesi giınü saat on dortte ıcra edılece'ktir. Taliı*m'in §&rtnamesini 

&ornıelı. ,.e i§tİrak etmek uzre Sıvastaki satın alma komisyonuna müracaatlan illo 
Ql1111ur • 

K ıtaat ihti}atı iı;in 300 kilo çay. pa:rarl'.kla m~ıbay~a .edilecektir. U.alm 14. 11. 
929 perşenhe günü saat 14 te ıcra .edıll'!?ektır •. 1alıplf"rin §artnamesini gorme

leri ve prtnamede yarJlı olan şekildekı temınaılanle koıniayonumwda ham bWUD
IDalan ilin olunur. 

}( 
ıtaat ihti)11cı için 10000 kilo .. ~rbunya faııulyaaı. pazarl~kla nı~bayaa.edilecelı.tir. 
ihalesi 13·11·~ ~:ırşanha gunu i!&at on ~ltıda ıcra tdılecektır. Talıplerin §art· 

tıanı~:itıl ı:ıörınelt ve iştirak etmek ÜUt" vaktı mııeyyende komisyonumuzda hazır 
J.ıunmaıarı ilin olunur. 

G ümıi§ ıuyu hastaneııinde teraküm eden 200 .. a~alıa mikdarındalı.i pualı.ul pazar. 
lıkla satılacaktır. lhaleai l 7·ll·929 pazar gunu aut o:ı dörtte icra edilecektir. 

l'alıplerin vakti ınuayyende komisyoııunnızdn hanr hulunınala.rı ilan olunur. 
lr ııaat ihti}acı için 1200 iotlki odun p~rlırl.~ mu~ııyaa ~ıJıl,.~kNir. ihalesi 16-ll 
a .929 cumart~i günli saat on dörtte ıcra edılrketır. Talıplerın şartnameeini jör· 
inek ve iştirak etmek Ü:1Ie Yakti mı:ancnde k1.1mısyonuınuzda hrızır bulunmaları 
ilan olunur. 

-········· ························· 
!~~~~~~::~. :~~~~.~:~?:!:!~~~~~.~~ .. J 

Adet 
100 Sıra 

naıı~ 0~~r~oai iı;io balAda yaıılı Sıra ve Çolap .. b~ pr1namede olar.alı: 
.ıenı munaknsa a konmu• ur. İhalesi 17 · 11 • 929 Pazar. gun.ü saat 14 de.Harbıye 
tnelı. t h. d k. y k • hallinde icra kılınacal..1ır. Talıplcrın Şartııameaı ve sıra e ın e ı muna aaa ına 

1 
• • • • 

ıu • · • hali' k(i d kı' tı.omisyona murllr.ruıt arı VI'! ı~tırak ıçınde müna· 
muocaı ıçın ma ı mcz ır il ~ 

kasama hallinde hazır lıulnf!ulıı·ası ılii~ oOlclunur. l • iınakaıa ıuretile satın alı . 
Lı aydar paf8 Hutanes. ıçm 800 çl'ki un a tnı m na 
Q '-t Ih ı · 17 ll 929 ··ınu" saat 15 te Harbiye mektebindeki münakasa caa; ır. a csı · • pawr gı . 
"'- h il d · k ı t-1 ·r l' l ·0 cnrtnıınıesi irin Komısyona muracaatları •e ~... a ın e ıcra ı ınacar. ır. a ıp en r- • 

1 İ.~tiruk i~ınde ınunnkasa ma l'iıuhı hazı_r b~ılu'.111 a1lıırı ılıın l~kd~~i fi.attan daha 
8
,,.,.h 

A ı.ıkt'rı mektepler ıçın mlinııJ..aen ııetıcesı 'aııı an P~ d . ı. :r-e• 
I'\. ı· l · .ı·· ı 0· h d 7500 kilo Zevtın anesınıo tea;rar pazar· 
l lcnzı ata ıtasııın uı~er la ı ı ıu ur c en . . L'' deki mahalli mahsusunda 
1l• 11·11·929 pazart~ı ı•uı.u n:ıt 15 tc Hnrbı)e n.ekte ın . . 
)lpılacaktır. Talibi evvele Lukcrrc tenzilıit ~hihi \'C diğer talıplenn hazır bulunma· 

~ ilin olunur. 

~ki 

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

100 Eczacı mektebi için ) Od 
500 Olçü taburu için ) UD k teknı 

Yukarda mahallcrile mıkdarJan yuıh Odun iki prt11amed• olan 
1 

• ~ • 
"rlıkJarı l 7·11·929 Pazar günü 888t 15 te yapılacaktır. Taliplerin prtoame en ıçm 
~biye mektebindeki Komisyonumuza müracaatlan ve ittirak için de meakOr ma • 

!deki pazarlığında haar bulunulmuı illa olunur. •• 

r····n~~i;··;fib:ı~;;.ı·k~~i~;~~~~d~~----- J 
~ ............................•......•............ 
() ~ia ubitlerine yeni Türk harfleri ile lıu>llDlf lümyet cillclanları ita edilcliAi 

ıçia eelı:i harflerle yazıb olanlann h6kmü blmachjı illa olunur. 

• +. 
~ kilo Siyah boya (Bito iDCte) eel6syouu ~ .arf aıulile ıbaleli 2 Kbana 
Lıa.~ 6~ pasartelİ sut H 
·~ • !:>İ\u. ı \.ı (Fnamil) • 2 Kanunu eneJ 929 

puarte9İ ... 14 
yukarıda yuıh ..,..... . . 

!Vakıf akarlar 
m ô dür lô Qôn den: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Çarşıda çadırcılarda 24-22 ve 110-112 N. dükkanlar 
2 - n' emir şah sokağında 12 ve 11 N. dükkanlar 
3 - ,, kürkcilerde 26 N. dükkAn 
4 - • yağlıkcılarda 47-19 No dükkan 
5 - • haffaflarda 40 • • 
6 - .. perdahcılarde 56 • ,, 
7 - • haffaflarda 7 • • 
8 - ,, varakcılarda 14-16 ,, ,, 
9 - n sahaflarda bedestan kapısında 22 N. dOkkan 

10 - ,, çuhacı han üst katında 31 N. oda 
11 - Kumkapıda tavaşi Süleyman a~a mahallesinde çeşmf' 

sokağında 41 N. dükkan 
12 - Kumkapıda Knzgani Sadi mahallesinde camii şerif soka

ğında mektep mahalli 
13 - . Mercanda tığcılarda imameli handa 10 N. oda 
14 - Eyupte camii kebir mahallesinde iskele caddesinde 21 

dükkan 
15 - Bahçe kapıda şeyh Mahmet geylani mahallesinde yağcı

lar sokağında şapçı hanmoda başılığı ve kahve mahalli ve 9N. oda 
16 - Kasımpaşada camii kebir mahallesinde türabi baba 

sokağında 7 N. ahır 
17 - Arnavut köyünde T evfikiye camii tahtında 42-38No dükkan 
18 - Çarşıkapıda atik Ali pqa mahallesinde yağcı hanında 

12 ve 18 N. odalar 
19 - Yeni kapıda katip Kasım mahallesinde Yenikapı cadde

sinde 59-57 N. dükkan 
Müddeti müzayede: 11 Teşrlnşani 929 dan 4 kanunuevvel 929 

ça11amba günü saat on dörde kadar. 
Balida muharrer emlak kiraya verileceğinden miizayedeye vaz 

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan aon günün saat ond dört 
buçuğuna kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müudeye iıtirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlütfinde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müraccatları ilin olunur. 

Evaaf Te müştemilatı hakkında malumat almak iatiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 

Vakıf akarlar müdürlü
ğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
l - Çelebioğlu Alaettin yeni cami havlusu 139·5 N. dükkan 

12 de 8 hissesi 
2 - Çelebioğlu aliettia yeni cami havlusu 107-108 N. dük

kiD 3 de 1, 4 de 1 hisseleri. 
3 - Atik Ali paşa mahallesinde yağlıkçı han üıt katbı 9N.oda 
4 - Çenberli taştaAtikali paşa Nurosmaoiye caddesinde19N. 

ufçu hana oda başıhk ve camekan mahalli 
S - Çarııda çadırcılarda 60. 70 N. dnlckin. 
6 - Babıali Cila Hayaettinde 18-5 dükkan. 
7 - Mercanda Pastırmacı hanı içinde 20-21-33·34 N. dört bap 

oda. 
8 - Üıküdarda Çinili Özbekler dergahı tahtında 219 N. dükin 
9 - Kasım paşada Camii kebir mahallesi Tiirabi baba soka

tında 5 N. dükan. 
10 - KüçüK çaınlıcada Mecidiye mahaflesi Snik bey ok~ğmda 

19 N. dükan. 
iı - Tophanede Feruz ağa mahallet-inde Kadiriler yokuşunda 

1 N. dükao. 
12 - Befiktaşta Şenlik dt>de mahallesinde Maçka meydana 

çeıme arkasında 4-11 atik 2 cedit No dükkan 
13 - Feriköyünde Fransız mez::ırhğı arka tarafında oda maa 

bodurum. 
.. 14 .. - Galata Kemankeş Camlekçi sokağı N. 14-16-18-20 N . 

dukkanların 4 de 6 hisseleri 
15 - Orta köyde vapur iskelesinde 36 N. dükan. 
16 ~rtak.öyd.~ Büyük Ayazma caddesinde 6 N. dükan. 
Muddetı muza yede: 11 Teşrini seni 929 dan 4 K. evvel 929 

çarşamba günü saat on dörde kadar 
' 

Balada muhar~er ~mlik kiraya verileceğinden müzayedeye 
ft'azolunmuştur. Talıplerm yevmi ihale olen son günün sant on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminati muvakkate ita 
ederek Müzayedey~. iş.!ir~k .. etme~ üzre İstanbul Evkaf müdürlüğü
nde vakıf akarlar mudurluğüne muracaatları ilin olunur. 

.. Evaaf ve müttemilatı hakkında malumat almak istiyenJer bu 
•uddet zarfında müzayede oda11oa müracaat ederek ecri miail 
raporlarını görebilirler. .... , •...........•....•.............••.. 

Bakır köynd«ı harut fabrikalarında imalitı harbiye + letanbul aatınalma komlayonundan + ' 
Mühendi~,--Mimar~e fen memur~~ranıyor 

Atkeri Fabnkalar Umum müdürlük intaat eubesi için bilmitab•a bir mtut 
mü bendiıi bir mımar uç fee memunı ahnacaktır. Mühendit u mimarın fea " 
mimar m~t~lerind~n f.u memurlaruıua ela •~yi mektebinden maan otmalan 
meşruttur'9Dltıb:ın netıceıı tebeyyün edeeek dereceı liyakata nazaran uami mühendi.ee 
250 mi mara 200 fen meınlU'lanea da 150 - 100.100 lira üeret ycriJeceküı. Talip 
olaa)arm ukai veeik.alan, .. ktep plaadebaameleri Ye çalııınl§ oldulan müeeeeMttaa 
alchtları -.eeikalariyle birlikte tefrini Milinin on befine bdu Anbrada Umum 
müdürlüğe müracaatları. 

S aıı'atlar mektebi için meycut nümune \e tuaiti H:ı;hile ,c J.ll.929 tarihinde ka-
pelı ~na m~bayu cd!l~ 1;11akaddema ilb. oluuao 300 takım harici elbiae IDM 

IUJlUf içıa vaktı muayyeniııde talip zuhur etmeuıı§ olmakla kapalı zarfla mtinaU.aı 
. . . . . meU6r ......... 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
Deniz hastanesi 

Diş tabibi 

Bedri Bac..;ı"" ... _ 

' Nişasta ve üstüpi 
mubayaası 

Tütôn inhisarı umum müdurliiğünden: 
idare için 12,000 kilo yerli nişasta ile 3.000 kilo Üstüpi pazar· 

lık auretile alınacal-tır. itaya talip olanlarm nümuneyi görmek 
üzere ~er gün müracaatları ve 16 - 11 - 929 Cümarteei günü 
saat 10, 30 da % 1.S teminat muvaklıcatelerHe Galatada mubayaal 
komisyonunda bulunmaları. 

HAZMI BATİ \E iÇiLMESİ GOÇ OLAN ... 
Halıkyağı yerine aslan kuvvet şarabı içmek 
daha faydalıdır. Zira balıkyağı terkibiBde bulunan iyottan 5 
misli fazla iyot ve fosfatı mevcut ve o nisbette bir kuvveti ha· 
iz olup senenin her mevsiminde büyiik küçük herkes balıkya· 
ğından çok kolay ve ~eve seve içebilirler. Kolny hazn10lur, 
iştihayı artırır. neş'e semen, kAn•, sinirlere kuvvet, natiirel 
~üzellik ve vücude ~i~manlı\c verir. Şiıesi 125 kuruga her ec
zanede bulunur. Oeposu: Bahçelcapı. 

> Mehmet Kazım eez& deposu <-
lstanbul nafıa fen 
muhayaat komisyonundan: 

Mektep talcbeıine 11-i ili 118 çift fotin aleni münaka11ya ~ ... 
nulduğundan taliplerin ıartaaıneyi gör111ek için her gin ve ibalJ 
içinde ikinci tetrin 21 ci perıembe günü saat 13 te mektepte top
luan komisyona gelmeleri. 
--~~~------~-----~·~-------~~--~-~~-------

OPeraıör HALİL SEZAİ Cim 

memeleri, Fistül ve Sıracalar 
meliyatlı a111elizalıız elektrikle tedavi ve bilcümle ameliyatı icr 
=~eder, aaat 1-7 Divan yolu Acı hamam No. 20 z=: 

• Orman ve aarazı 
müdürlügüııdeiı1\ 

Üııküdarda Tuniı bağındaki caddenin tarafeynindeki kabristan•' 
dan yola ifrağ edilmekte olan mahalde bulunan doksan adet servi 
ağacı satılacaktır. Müzayedesi teşrinisaninin on altıncı cumarteli 
günü saat on beşe kadardır. talip olanlann lıtanbul Evkaf mü• 
düriyerinde Orman ve arazi idaresine müracıtat etmeleri. 

Orman ve arazi müdürlüğünden: 
Kuzguncukta Nalckaı mevkiinde vaki vakfa ait bostan üç se

ne müddetle ican verilecektir. Talip olanlaran 27 - 11 - 929 tar:İ• 
hinde aut on dörde kadar lıtanbul Evkaf müdftriyetiade orman 
ve arazi idaresine müracaat eylemeleri. 

Orman ve arazi müdürlüğünden: 
Şehremini civarinda yeni bahçede Guraba haatahanesi anün• 

de maa müştemilat vakıf bostan üç sene müddetle icara veril~ 
cektir. Müzayedesi tcşrinisaninin otuzuncu cumartesi günü saat on 
dörde kadardır. Talip olanların lstnnbuJ Evkaf müdüriyetinde ı 
C ·· 1 ..... ve ~ ı· z: ı·,.J~ • .,:,..e ... ,;:r:ı"<>~t etmde1 i ,. ,.,.~ •• - • "'•'°4•\.-·•• ı.;, y -~ • 

Evkaf müdürlüğünden: 
Evkaf matbaasına lüzumu olan Kağıt veaair levazımı teclidiye 

T.saninin onaltıncı Cumartesi günü saat ondörttepazarlıkJa iba!esi icr~ 
edileceğind~n talip olanların şeraiti 11nlamak üzere her gün leva
zım idaresine ve ihale günü de idare cnciimenine müracaatları 

Kiralık kagir hane 
YC dük) an 

Betiktaşta akaretlerde 31, 
111 numaralı hane ile 1-3, 
7, 1-11, 20, 29, 31, 32, 35 nu
marala dükkan- lar bilmüzayede 
icar edileceğin den şebrihalin 
otuzuncu çarşamba gününden 
itibaren yirmigün müd detJe aleni 
müzayedeye vazedilmiştir. Talip 
olanların daha ziyade maJfımat 
almak iateyenlerin T e.şrini sani
nin yirminci çartamba günü 
saat onüçe kadar mahalli aez
lcilrda 54 numarada mütevelli 
lcaymakamlıkJna ve yevmi mez
kurda aaat üçünden on betiM 
kadar lstanbul evkaf müdiriye
tinde idare encümenine mftra
caatlaı etmeleri 

Bahçe kapıda eczacı Huaa 
bey tarafından taklitçi Jile serliv
huı altında pzetelere wril• 
ilin aahibi H.... M, w•claa 

1 Satılık dükkan 
Haıtalığıma binaen terki ti

caret edeceğimden müstecer bu
]undugum Tophanede Buğaz ke-

sen caddeaıde 38 numaralı dük

kana derunundaki mal ile şeker· 

cilij'e ait bilcümle alat ve edevat 

ve mostra camekanlar ve sair 

bilüuium müştemilat ile sataca
Aımı ilin ederim. 

Mezkur dtlkkinın müsteciri 

Hacı Oıman 

darda fekerci ve kolonyaca Ha· 
aan efendi tarafından taklit edil

clijini db etmit -.ı de yapılan 

taWdkattaa buun dojTu olma· 

dıfl Mlafdarak ba yüzden ren

cide ettifhn Hasan efendinin 

kalbiai, lcencliaine tarziye vermek 

mreti1e me1eleye nihayet veri

lerek mulaakememizden sarfıu-
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PATiSKALAR 

1 

Madapolam, Perkal, 
) Tuvalin 

10 Yardalık toplar: 
H..e cJaalade. 10 Yardalık 1 ı'op T. L. 3,9S 

Nauulc ,. 10 ,. 1 .. ,, 3,9S · 
t•rkal " 10 ., 1 ,, ,. 4,SO ...... ot... " 10 " ı .. " 4, 71 

• " 10 ., ı .. " 4,95 
... ,.,.. " 10 " ı .. .. 4,95 
la Al& ,, 10 " 1 .. . ,, S,75 

Nansuk 

80 metrelik 63, • 39 • ve 40 Yardalık toplar 
tf._ claalad•a 36 Yardalık 1 Top T, L. 13,9S 

~olaa .. JJ .. 1 .. " 14,95 .. .. 
• " 

~ . " 

C.o ... : 

.. 

.. 
1 

t 
.. 
" SO Metroluk 1 ., 

IS " t .. 

• 1 .. 

" 1S,9S 

" 16,9S 
" 17,50 
,. 18,7S 

" 19,75 

SC>FRA ÖRTÜLEHl 
Antikah, saten üzerine 

CIDAıf en ilA 120 X 1?" santim i"cniflikte T. L. 1,25 adeti 
" " 150 x 1 o .. " 1,9.S .. 
" Damaae lSO X 15u .. " ., 2,~ .. 
" Saten 150 X 200 " ,, ,, 2,75 11 

.. " 150 x 250 .. " .. 3,25 .. 

.. .. 150 x 3.00 " " .. 3,95 .. 
SOFRA ÖRTÜSÜ Metro ile 

Saten Qıcrine 12\> santim ıeni4Jikte T. L. 0,9S Metrbau 
,, " 150 ., " " 1,25 " 
" " 180 " " " 2,50 " 

<1FRA \JBTOLERl 
. Hazır, antik.alı, saten üzerine 

120 X 120 Hntim ıenişlikte 6 peçete ile T. L. 2,15 
120 x 120 " H 6 " .. 3,0S 
1so x ıso ,, ,, 6 .. 1 ,, 3,4S 
ıso x ıso .. .. 6 .. 1 ,, 3,7s 
150 x 1so ., ,, 6 .. .. 5,2s 
150 x 200 .. .. 6 .. " 4,25 
ıso x 200 .. 6 il ,, 4,55 
150 X 2SO ,, 6 .. ., ~.75 
150 X 2SO . , ., 6 ., ., 5,0S 
150 X 300 ,, 6 

11 
5,t!S 

15Q x 300 ,. " 6 .. " 5,75 
150 x 300 il " 12 .. " 6,95 
1 c;o X 300 ,, ,, 12 " ,.,. ,, 7,SS 

50.FHA PEÇETEL.EHİ 
Adedi kuruş : 25 - 30 - 35 

1
ÇAY ÖRTÜJJi~[{j SAÇAKLI 
' Beyaz üzerine etrafı renkli 

120X120 santim genişli!cte T. L. 7, .. 0 rdeti 
130 x 130 " ,, " l, 75 " 
145 x 145 il " " 2,25 " 1 

ÇAY ÖRTÜLERİ l>A~IASE 
Antikalı, beyaz üzerine~ etrafı renkli 

13S X 135 santim genJ?}ikte 6 peçete ile T. L. 5,15 / .... · 
150 x 150 " " 6 " .. 5,95 ı 
150 x 190 " ,, 6 " ,, 7,50 • 

PAI\ılUKLlJ UENKLl YATAK ÜRTOLl~R). ( . . : 
Adedi : Türk Liragı : 2,95 - 3,95 - 4,50 - 4,95 • 5,95. 6,95 - 1,75. ·. 

YÜN l\tIUIITELİF CİNSLERDE BATANİY.ELERT 

YATAK CARŞAFLARI · 
Hazır an~ikalı, Madapolam, Kreton ve ,...,... ıt•n ch•.an.laa. 
Kreton cmsindcn 130 X 215 Hntiuı T.L. ı,a atiedf ~""':l'J:-' ' 

" .. 150 x 215 " .. ı " 
•. " 150 x 240 " .. ı,25 ., 
u tt 180 X 24() ı• " .. ~ H 

.. " 180 x 240 " " .. so " 
,, ., 19s x 240 .. " s...ı-, " 
u u 225 X 29() ti U 7,JO H 

Yarım keten ,, 130 X 21S ., ., 2,75 ,. 
,. .. ., 140 X 21S .. ,, ıa 25 " 

160 x 249 .. rg 
:: :: :: 170 x 240 " :: 4. : 
,, ., ,, 200 X 26S ,. " S, ., 
,, ,, " • 220 x 255 " " ,,50 " 

METRO ile ÇARŞAFLIK 
Franıız Kretonu ciaaindeo 130 aantlm a•Aitlttate f, L 

" .. " 11!_ " .. .." .. .. .. ..., .. .. 
Yan• Keteıa ,, 138 ., " t• 

" .. .. 140 .. " .. 
.. " " 14(0 .. .. " 
.. " " 116 .. " ,, 
.. ,. .. 290 .. " " 
" .. !' 220 " .. ,, 

FraDaı% Kretoa ci•l'l•dea 180 " ., ,, 
" " .. 19Ş .. .. .~ 
.. .. " 225 " .. " 

.. ·· t AST~K v'üziıiilı " 
. Antik~lı uzua ve dört kbaeli 

Haae cinsinden 43 X 70 saatim T. L. &= MI~ 
" " 43 x 10 " " .. 
.. .. 43 x 70 .. .. 

1
1 • 

Maliapol"!.m ,, 50 X 80 
" " . " " " 50 x 100 " " .. 

" " 50 x 120 .. " " 
.. ,, 60 X 60 ,, ,, O, ,. 
" " 70 x 70 .. " t 5 .. 
.. " 80 x 80 " " t. .. 

Y ımrn Keten cin 6o X 60 ,. ,. 1, " 
" " " 70 x 70 ,, " ı. . " 
,, ., ,. 80X80 n H 1, ,, 

Safi ,, ,, 60 X 60 ,. ., 3, •• 

AdeJi : Türk Lirası: 1,50 - 8,50 - 9,50 - 9,95 - 10,95 - 12,50 - 13,75 - 13,95 - 14,75 -15,75 - 16.50 - 19,75 - 26,75. 30. 

l 

i 

TÜ YL() lf AVLU 
Be yaz ve Renkli 

Ahdi Kurut : 20 - 30 - 35 - 40 - 50 - 65 - 9 S - l 25 - 17S 
195 - 225 - 240 - 2SO - 275 - 295 - 395 

Lİ}" VE SABUN BEZLEHl 
,Uedl Kurut: 15 - 20 - 25 - 45 - 50 - 65 - 95 

TÜYLO HA VI1J Metro ile 
· ( Renkli ve Beyaz ) 
• HDtJm genltlikte muhtelif renklerde, droau 

T. L. 3,50 

'.ı\1 E N D i L L .E H 
HANIMLAR iÇiN : Adedi Kuruş : 5, 61/2, 7 J/2, 10, 12 112, 15, 17 112, 20, 3-;i, 35, 45, 47 1/2, .. 65, 75. 

ERKEK MENDiLLERi : Adedi Kuruş : 12 1 ':?, 15, 20, 25, 30, 65, 15, 85, 95, 110, 125, 140 . 

.. 
MAGAZASI 

• • 
H .; .. ' ' .... ~·.:~ -~· - ... ,, O • : ' • .. 'i ~. ' p .. ' .. • ~ ...... 1-~ :> ' 

Tesis tarihi: 1883 

İSTİKLAL CADDESİ· 
TELEFO~: BEVOGLU 785 

t 

' 

Burnuzlar 
B~vaz ve Rf':nkli . .. 

Adedi Türk Uruı: b,·n - rr,n - 1~ 

• aşradan vakı olacak siparişat iliiıida 
g" ilen figatları tamamen gönderıldiği 

takd · rde ambalaj me rif alı mağazamıza ait o mak ve posta 
ti.ereli de mahal inde müşteri tarafından tediye olunmak üzre 


