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Mcmle.lı:ete fa;cı;;fı'"'"yazılar ve mektep 

S!l._ahat mü~"lıadelt1ri • :J 

fı!lardin, , 
tarihlik şehir ! i -

1 
Mardin, bir zamanlar, çok eski 

değil, bundan beş on yıl evel yu
karı Mezopotamya'nın en mühim 
ticaret merkezlerinden biri imiş, 
itan ve frak yollarının birleştiği 
noktadaki müstesna mevkii ona , 
Uzun seneler kalabalık ve hareket
li bir pazar feri olmak mazhari
Yetini hah.şetmişti. Gerçi umumi 
harp bu yollan sildi, fakat, gene 
o harp neticesinde hasal olım hu
dut vaziyeti dolayıılJe Mardin'
ııı mühim bir transit merkezi ha
U1ae glrmeıi beldenebllirdi. Lakin, 
hiç öyle olmadı. Mardin, Suriye, 
frak , lran ve Türkiye arasında 
bir dörtyol atz:ı olduktan ıoora
dır ki iktısat noktasından acıklı 
hır inhitata utradı. 

Bunun ıebebl zaanedlldiği ka
dar esrarengiz değildir; hududun 
6bür tarafında teeaaüı ve tetek
kQI eden müteaddit paz.arlara ka
ttı Mardin'ln rekabet edebileceğl-
bl düıünmek cıından bir parça faz
la lıtemek olur. Mardin'in cenu
hundakl bu yeni ticaret merkez-
lerinin teşekkülü için kartı taraf
ta aıami gayret ve faaliyet aarf
edlhnlı, buna mukabil Mardin ta
llıamlle kendi haline bırakılmıf, 
lhaaal n teıeyyüp içinde kalmıştır. 

Mardin yalnız ticaret noktai 
lla.ıarındaD ehemmiyetli bir tehir 
değil, ayni zamanda fayanı dikkat : 
•an'atlerin merkezi idi. Bu san'at- ı 
ferin en mütekimillerinden biri 
olan dokumacılık ve abacılık timdi 
lcökünden mahvolmuı bir haldedir. 
l)ericillk ve kfirkçülük husuıunda 
da btzar bir tedenni göze çarp
lbaktadır. Bütün cihanda emıaJıiı: 
bir rağbete maz:har olan Mardin 
'-nurları teıkilitsu:lık ve ıerma
hıizlik yüı:Qnden dünya plyaıala-
tına arbk çıkamıyor. · 

ilanlarından tt-n ı.ilüt \11ııılır. 

Cümluıriyet için, Halk için ) 
/ Tevekkel~ soyulmlUJyCırlYlzl 

Komisere bak, ibret al 
-~----------------------------------------işinin başında bulunmıyan Beyazıt 

komiseri muhakemeye sevkedildi 
Polis merke:ılerinde yapılan te

ftişat devam etmektedir. Bu tef: 
tişat esnasında Beyazıt polis mer
kezinde komser muavini İbrahitll 
efendinin kendi mıntakasmın aaayi
şile alakadar olmadıfı ve muh .. 
telif zamanlarda vazifeıl başmda 
bulunmadıtı ıörülmüt ve polia 
müdüriyetinde nezaret albaa alın
mıthr. 

fbrahlm efendi polia divaetnda 
muhakeme edilecektir. ltinm ba
şında bulunmayan ve evleri ve 
dükkanların aoyulma11oa sebep 
olan memurlar, bundan ibret al
ımlar! 

Diğer taraftan memnuniyette 
6ğrendltlmlze göre zabıtanın muh
telif ıubelerinde eıaslı teşkilat ya
pılmağa batlanmıtbr. Dördünci1 
9ubenin yalnız yolcu ve pasaport 
itlerile meşgul olması, beşinci şu
benin limanın inz.ibatile iştiğal et
mesi kararlaşmışbr. 

Dördüncü fllbede bir betlncl 
kısım ihdu edilmiş ve bunun 
amirliğine serkomserlerdenbiri ta
yin edi.lmiştlr. 

Hırsızlıklan köklinden ksldırmak 
için poliste kendisinden ciddi 

ıslahat bekleditimiz 
ŞEHİfi' BEY 

Beşinci ~ube kaleminde baı
kıitip Ömer b~y, polis üçüncünıu
be kalemi başkatipliğine tayin 
edilmiş, üçüncü şube bqkiitibi 
Sadık bey polis müdürünün emri
rine alınmıştır. 

p· · J T ı Tcke'll:Ooyanda 

ıyan iO • Bir karı koca. 
- --

·Tayyare piyankoıunun yedi_!l
el tertip dördüncü keşideıine dun 
de devam edilerek bütün numa
ralar çekildi. Dün kazanan numa
ralar funlardır: 

45000 
Lira kazanan numara 

1967 
20000 

biribiriııe 
sarılıp in.tihar 

ettiler! 
- K-

Bir miiddetten beri Tokatlıyan 
otelinde oturmakta olan AlmaD 
tebaasıtdnn M. Ziks ATon ile .zev
cesi ev elki akşam intihar etmiı
Ierdir. lmanyada noter olan Mr. 
Ziks bundan 6 gün evvel İzmirden 
gelmif ve Tokatlayan oteline in

'1 l!llR 1 .. ~!~!~!_ .......... _ 
e Bilumum Tilrk memurlan 

Boyacılar kazançlanodan yii&de 7 verdik-

- - mislı' feri halde, muhtelit mubadele Bütnn dünyada timdi b 
komisyonu memurlan u ver-bulunmıyan bir şeyimiz var : y 

Kundura boyacılarımız. latan - giden muaf bulunmaktadır. •-
1 ni muhtelit mübadelede memur-bulun kundura boyacıları pek a a ifi 

laran yüzlerce dolar almalan k A " San'atkar ., ismine layık görü-
değilmit gibi üstellk bir de lebillr. 

- Zamanımızda mimari kalma
mışhr, derler. Sebep? çünkl mimari 
bir eıw vücude gelmek için se
nelerce aıı: kirla, hatta kir umma
dan, en faıı:I.. gayret gösterecek 
ve candan çahıacak inaaalar 
ister. Eski Mısır mabetlerinin 
ıert taılannı yontanlar, bir parça 
ekmek ve bir bat sanmsakla 
şafaktan guruba kadar çahıan 
insanlardı. Bu tiirJü itciler kalma
yınca mimari de kendiUğtnden 

yok olmuıtur. lstanbul boyacılan 
eıki tq veya tahta yontucu
sunun bütQn tahammülüne, ubrına, 
gayretine vc itten ıı:evk alma has
sasına maliktir. 

Bu itibarla denilebllir ki biz 
şimdi, kuadura boyacılığının mimari 
bir devresinde yaııyoruz. 

Kuaduranızı eline reçiren bo
yacı, ıevdlği bir mevzuu fşliyen 

bir şair veya bir re11am gibi 
kendinden geçiyor ve beş kuruı 
mukabilinde kollarını yordutunu, 
boyalarını tükettitial hatınna 
bile getirmeğe tenez:zll etmiyor. 
istanbul boyacmnın parlatbtı eski 
bir kundura yanında en yeni bir 
kundura çirkin ve aaa)etılz:dir: Fır
çaların dokunduğu kunduranm de
risi, sihirJi ayMlar Bibi etrafın bü
tün manzaralarını, binalarını, ağaç
larını aksettirir. Arhk eıkf kundu
ranız adi bir kundura dctil, fakat 
bahar veya hazanın ayaklannıza 
takılmtf bir kOçük renkli par
çaaıdır. 

Büttın 8'Ördüğüm yabancı ınem
leketlerde ya hiç boyacıya rasgel
meitim ve yahut iki, üç kötü bo
yacı buldum. Çünkü boyacı kazan
clna razı fa1aalar dGnyanın hiç bir 
tarafında artık kalmamıtbr. 

vergi muafiyetine mazhar bu
lunuyorlar. 

Niçin? 

1 

.. ·. 
Erki.na Ye bü,.Ok •••urlara 

mahıus hntfyazh otomobilat, 
beyoglu caddesinden, w•r•k yu-

1
1 kardan aşagı, ıerek Af&i'Jdaa 

yukan gidip relmekte ıerlıteat 
olduklan halde, takıilerla içia-
dekller sanki baıka aevi fnıu
larmıt 1ribl, arka ıokaklardaa 
ıeçmte mecbur tutuluyorlar. 

Niçin? 

• • • 
BütOn memurlar Bareme tibl 

bulunuyor. 930 hdiraaına kadar 
Baremden istifade ede•iyenler 
de, çalıtbklan dainlwce, •ula
telif suretlerle tanala ediliyor. 
meseli emanet, ••••rlanna ik
ramiye diye, ,ımdl4ea Haremde 

1 
alacaldanna yakın bir para ve
riyor. ' Bu böyle oldutu halde 

' 

.. uhasebel huıuıiye memurlan 
ne Bareme tibi tutuluyor, ne de 

i tamiaat alıyor. 
1 

Niçin? 

• • • 
Bir karara wlSre lataabulda ıi-

nemalarrın receleri ıaatll,30da, 
tlyatrolana 12 de kapaamlf ol
malan lazım geUr. Beyowlunda 

1 ki tiyatro ve ılnamalar bu ka-

l ran tatbik ettikleri laal4e Kada
köyünde ve Şehzade ba11ada

I kiler, bire, ikiye, batta üçe ka-
dar, yaol tilluabn icabına •• 
keyf ve anulan zamaaıaa ka
dar oyuna de,,.m M.,.,..... 

Niçin? 

• • • 
Geçenlerde baıı erklaa 13090 l lirayı tiol keseden ikramiye di-

Bütün bu inhitat alimctlerinf bir 
de ziraat sahasında tetkike kalkı
tırsak elemimiz daha ziyade derin
leıir, ümidimiz ke.llir. Mardin'in 
'n genit, en münbit arazisi ve ot
takları hep hududunöbür yakumda 
~almıthr. Gerçi Suriye Ue aramız
daki muahedelere göre biz bunlar
d•n istifade hakkını kaybetmiı 
detiliz. Fakat buradaki istifade 
~tlirneslnl büyük bir kaydi ihti
htla telakki etmek lazımgeJir. 
t.lllrdinliler can pahasına malı ney
ltain? 

Anita Page! 
( ÇnpDak O'YflYJ11i1) 

Lira kazanan 11 umara 

40765 
mi~l;ir. 

Ziks ve rcfikasmın Tokatlıyan 
dalıi 6 günlük :hayatı gayet mun
tazam geçmiştir. Karı koca otelin 

lktısadi faaliyetin blzde artaca
~ rün dthtya yüzünden kalkacak 
olan kundura boyacımızın kıyme
tini bilmeliyiz. 

Ahmet Haşim 

: ye veren belediye cemiyeti, ayni 
meı'eleden dolap mükifat al-

malan lizom ••le• küçük ~•j 
murlara gellace ikramiye Yerme 

İtte bütün bu kısaca sayıp dölc
tGtüm sebepler dolay111 ile Mardin 
~ .. na gittikçe tarihleıen bir ıehir 
tibı göründü. 

Hakikaten Ar bk Oğullannın 
~ taıtan yuvası bize kurunuvuı
~i profili ile, bazı antikalarından 
"tka gösterecek bir şey bulamı

>or, Hiç değilse bu tarihi beldenin 
~tafı evvelce hayli bağlık, bahçe

llılf. 
Şehrin arka tarafına geçtiğiniz 

"'kit eski hali bir parça tasavvur 
tdebflirsinlz. 

Bugünkü Mardin'i çok matm
~~ ve harap rörünmekten kurta
~a. bir fer var, o da hükumet 
'tlcarıının ve hep ideal sahibi ge
llçlerden müteıekkil talim ve te
~tfı heyetinin bu muhitte yaratb
~ ._,. hareket ve faaliy~t havası
Vt. Baıta Mardin'nin çok gayretli 
Jı '~lıi olmak üzre cümhuriyet re
lı '-'1hin bütün bu a-enç ve kuvvetli 
,'•urları gittikçe tarihlik olma;a 

111~"hkutn bu tehrl dört bir tarafı
tt ._11 tutup muasır hayata çekme
~IQUhatıyorlar. Muvaffak olabile
~ e,. 1111 ? Bunun için sanıyorum 
•ıı ~erkezin de Mardln'ia çok hu
~-~1 "•ziyetile daha yakından ala-

llt olrnası lizımgelecektir. 

'--~~=-Y~ak __ u..,,,,.p.,._K""'="a~d-ri~ 

lKDAM 
3 

~uruşa! 
l l aylık abone 
llız 1 lira ! -.. 

Çıplak vücudünün baf böndü
rücü tenasübü ile beyaz bir mer
mer.i andıran bu kadını tanıdınız mı? 

ilk bakışta eı\r:i Yunanlıların 
Venüsünü, Milo Venüsünü hatırla
tan bu mahluk eıatiri bir ilah 
değildir. 

Belki endamı onun kadar müte
n~~ip. ve çehresi bugünün telik
kısı ıle ~er halde daha güzel 
olan bir sınerna yıldızı yani Anita 
Pagedır. 

. Anit~ Page _ ıinema )ıldızlnrı 
lçınde vucudunun harukulade tena. 
sübü ile mcşlıurdur. 

Bundan istifade etmek istiyen 
film amilleri güzel artistin ekseri
ya elbise altın(fa ukb kalan gü
zellik hazinesini seyircilerin nazan 
t;skdlri önünde teşhir etmeyi dü
şünmüşler ve bu maksatla bir fi
lim hazırlamışlardır. 

Kadın Yunan devrine alt veka
yii gösteren bu filimde Anita Page 
rolünü resimde görüldüj'ü şekilde 
hemen hemen çırçıplak olarak ya
pacaktır. 

Anlta Page bu filimi için elli 
bin dolarlık bir mukavele imzala-
mıştır. 

Yeni pullar 
Dünden -itibaren teda
vül mcvkiine çıkarıldı 

yeni Cümhurlyet post" pulları 
dünden itibaren 
mevkıi tedavüle 
çı ka rıl mış tır • 
Şimdilik kuUa
nılan pullar 6, 
3 ve 2 kurut• 
luk oJmak üze· 
re üç nevidir. 1 

Bunlar dan 
6 kurutluk pul· 
larıo tekil ve 
cesameti eski 
pulların aynı
dlr. Ya 1 n ız 
renkleri koyu 
mordur ve Ü· 
ıı:erlerlnde : 
"Türkiye cüm. 
huriyetl., cÜm· 
leıl vardır. 

2 ve 3 ku
ruşluk pullara 
~elince bunlar 
eski dam ra 

ullan a e 

10000 
Lira kazanan numara 

26859 
4000 lira 

5018 
56706 

2,500 lira 

23669 
45199 
269]0 

kazananlar 

7482 

kazana ular 

59808 
33840 
411675 

1000 lira kazananlar 

13721 
592.14 
29833 

8701 
16601 
34748 

500 lira 
58844 33947 
24234 32270 
2199 54623 

59301 23316 
23109 57275 

29782 
354.0 
5705 

50675 
2204.7 
16252 

kazananlar 
14097 16548 
42448 7855 
22370 48020 
13537 29665 
14581 21528 

1

[ Mabadı 4 Gncü sayfada) 
1

Bu p~llann üzerinde LJ::a - Sı
va• hattı gü:ıerg&hıada buluaaa 
Kızıl ırmağın resmi vardıt. 

Pullarıınn,.ı... ;ıı. defa ol,rak 
dünden itibnrendi 1n "Türkiye 
cıGmburlyeti,. cümlesi trnHanılmtık-

yemek saatlerinde muntazaman noterinin oda kap111 vurulmuı, 
yemek salonuna inmişler ve her içerden cevap alınmayınca kapı 
kese gayet tabii görünmüşlerdir. bir anahtar uydurularak açılntıthr. 

Y almz dün akşama kadar oda- Oda kapısı açıldığı zaman içeri 
sından çıkmayan Ziks ve karısı girenler büyük bir hayrete düt-
otel müdürünün nazarı ôikkatini müılerdir. Zfkı ve refikasının ka-
celbetmiş müdiriyet şüphesini po- ryolada yortan altında yatbğını 
lise bildirmiştir. Evvt'li Alman [ Mabadı 2 inci aayf ad" J 

.:.~.~-;~~~~-~---············---~···-
1 ngi l iz lirası 

lngiliz lirası dün 1031 de açıl
mış 1033 de kapanmıthr. Altun 

898,S da açılmıt 899,S da kapan
mıthr. "' -=-==-™=----=-~ ~ 

Hemleltette Ha11at nicin oahalı1 
Vapurdan 111ağaza~'Y" kadar kaç kuruı 11ıasr0:f gider? 

fFR(Jt 

OtAN fflSR!i-

/ 06() 

Şu mukayeseli lavhaya bakarsak, paranın nıçın elimisden 
su gibi akıp gittiğini anlans ! 

ikide bir memlekette hayat pahalılıtından tikiyet etleri&. Fakat dt'rdin çaresini, bir türtü ele 1•91-
re .. eyiz..Ç6akn derdin ne olduğ'uaun ve hutahtın sebeplerinin farkında deiili.ı.. Bunları düıünürken dQn 
Uman tirketinia lstanbul limanına dair çıkardıtı kitap elimize reçU. içinde ibret gözü ile görülecek fU 
yukarıki levhayı 1rördük, bayrettea dona kaldık. Bakıaız ve memlekette hayat niçin pahshdır, sebeplerin 
dea lttrlai aalayuuıı:. Alakadarlar da bak11nluda, çueslnl bulsunlar. Bu tabloyu, bu maksatla, b.elld 



Doktor 
gözile! 

- N 

Seyuhat notları. 
Çalı~ao her uzuv yorulmağa 

malıktlmdur. Sabahtan akşama ka
dar çRlıştıktan sonra yatmadan ev· 
vel ) npılan bir banyo ve onu mtt
teak1p delikııiı bir uyku günün 
) orttıınlugunu gidermeye kiifidir. 
}'akat uzun süren fıkrl çalıfmala
nn ~inirlerde bl811 ettiği gerginli· 
ği giderecek en iyi iliç seyahattir. 
Bende bu ıene biraz fazla meşgul 

oldum. Yaz sıcakları da her sene· 
irine ııisbetle hatırı sayılır derecede 
idi. O 81Cak günlerdeki çalışmanın 
tevlit ettiği yorğunluğu gidermek 
için bir seyahate karar vermiştim. 
Bu esnada Tıp talebe Cf'miyctinin 
tertip t tıiği lraJya seyahatine işti· 
rakim ve Tevfik Remzi Beyle 
hirlikıe heyete rlyasetimi teklif 
Cfiİll< <' tereddüt etmeden kabul 
ettir.:. Avrupanın muhtelif şehirle
rini görmüştüm. Fakat İtalyada 
bf'niın için görüleeek bir çok şey
ler 'ardı. Bilhassa son faşist in· 
kılül ıoın Jıalyada doğurdugu ilim 
mlıc eselerini \e çalışma tarzla· 
rını yakından tetkik etmek isti· 
)ordum. Müşterek 5eynbntin "·cea· 
iti nakliye tenzilatı, çok )Crlcr 
görmek gibi istifadeleri olacaktı. 
D re sıralarıııda ) ekdiğerioe bağ· 
lanmış ayni mesleğin saliklerile 
hir arada seyahatin de ayn bir 
~e\ ki vardır. Biltün bu zevklerin 
) am başında yeni şeyler görmek, 
bu görmelerin dımağ üı:erinde 
ika edeceği dinlendirici tesi;attan 
istifade etmek ieyabat kararını 
ıevkle vermeme yardım euı. taka· 
lemin ba§ında da yazdığım üzre 
ecyabat bir ihtiyaçtır. Yaşanıaıc 
için uzviyecimis nasıl su ve hava· 
ya ınuhıaç ise tekamül yolunda da 
immn dimağı hu gibi dinlenmelere 
ve görmelere muhtaçtır. Bu ihti· 
yacı takdir eden milletlerin fert· 
lcri bütçelerinde seyahat için 
ma raflar ıyırmışlar<lır. Yaz n kış 
ya bir göl aahiline veya bir dağa, 
yahut başka bir memlekete gider
ler. İnsanlann bu ihtiyaçlarını 
izale için göl 8ahillerindeo dört 
bin metre yükeeldiğindeld dağ te
pelerine kadar her türlö •esaiti 
nıcdcniyeyi cami oteJJec, gazinolar, 
plajlar Vf". ilahire... Vücude geti
rilmiştir. Bu te11isat memleketler 
hazinelerine de hilylik bir varidat 
membaı teşkil etmektedir. 

Hele menabii tahiiyeai olan 
memleketler bu yüzden zengin 
olmakta ve bu gibi membalara ma

lik rnemleketlerle bftyUk rekabete 
r,irışmektedirler. İtalya, AJmanya, 

1evic;re, Avusturya, Çekoalovakya, 
.Fransa gibi merkezi A vropa dev· 
leılcri arasında bngOn hu tarıdaki 
tesisat yüziinden •iddetli bir reka

bet büküm ıürmektedir. Kendi 
memleketlerine geleceklere teshilAt 
gö tcrmek, vapurlınnda, trenle
rinde, otellerinde, teusilit yapmak 
8uretile kuvvetli propagandalar 
yapnıakıadırlır. Bütün bunlan 
yaptıran birinci amil ineanlardaki 
dinlenme ve görme ihtiyacıdır. 
işte ben de hu kuvvetli lüzumun 
eevkile seyahate karar verdim. 
Denizin c(imlci asabiye üzerinde
ki dinlendirici te11irini dllolinerck 
vapur yolculuğunu tercih ettim. 

Nerede tesis ediliyor? 
Tetkikatın şekline ve alınan malumata 
göre Kartal-Maltepe arası tercih ediliyor. 

Alınan haberlere bakılırH, Ser· 
bet mıntaka mealeeal,aenelerce sü
rüklendikten sonra, nihayet bat
tan it aahaaına geçmek üzere buJu
nıyor. Bu husu.ta evvelce Maliye 
Iktısat ve Milli mOdafaa Vekilet
leri murahhaaaları tarafından bir 
komisyon tetkll edilmlt ve bu me
vzu üzerinde tetkikat yapılmışb. 

Bundan başka o xamankl iktı
aat Vekaleti müsteşarı Hüsnü be
yin de ittirakile bir tetkik heyeti 
Avrupanın buı şehirlerine gön
derilmiş ve tetkikat yaptmlmışb. 

Bu husuataki tetkikabnı niha
yet lktısat Vekaleti bitirmit ve ser
best mıntakalann nerede tesis edi
leceğini tayin eylemiştir. Buna na
zaran aerbeıt mıntaka Maltepe 'H 

Kartal arasında teala edllecektlr. 
s~beşt mıntakanın bu noktada te
.ı. edllmealnde faldc g8rülmektedlr. 

Evveli, bu mıntaka, boı bu
lunduğı için ıerbeet muntakaya en 
elverltll addediliyor.ikinci derecede 
b şka blr mahalde ıerbest mıntaka 
nın tesiri birtakım kurulmuı yerle
ri sabo almağı icap etttrdlğl halde, 
Maltepe ile Kartal arasındaki yer-

ler halıdir 'Ye binaenaleyh alınacak 
yerler daha az para ile temin olu
nabllir. 

Yerin bllyüklütil ve ııenltlltl 
de tercihi için ayn bir sebep olarak 
zikredilmektedir. 

Serbest mıntakanuı klmia ta
rafından teala edileceğine gelince, 
çlmdiye kadar Hükumete müracaat 
etmlt üç grup vardır. BunlardaA biri 
Amerika, ikincisi Alman, üçGncüsfl 
Amerika •e Fransıxlartlan nıQte
tekkil bir ııruptur. 

Hükümet teıia itinde muvafık 
ııördütü takdirde yüzde elli ser
maye ile bu gruplardan birini ter
cih ve iıtirak edecektir. 

Bütün bu malumamab, tetki
kat aabaaında bulunan kimseler
den milteferrik ıurette toplıyarak 
ve havadis olarak yukan yazdık. 

Ancak ilave etlilekllğlmiz li21ın
dır ki serbest mıntaka iti ·gibi 
mühim bir meselenin kat'i neticeye 
Yarmadan evvel daha bası ıafhn
larda geçirm eal kabildir. Ortada 
henüz resmi bir hareket yoktur. 
Bunu bl>ylece kaydetmekle ihtiya• 
ta muvafık hareket ettiğimi& ka
naatinde bulunuyoruz. 

ıı::==-=-=--=------=====;=~-=====-====-====-==--==• 

Oktruva! Yahudi marifeti! 
Tarifenin tadili için 
bugün toplanılıyor --
Sanayi birliği tarafından intihap 

edllen sanayi erbabı mtlmeHlllerlle 
trlkotajçılar bugön 10,30 da ema

nete giderek cemiyeti belediyenin 
idare encllmenl lçtimalarına lttirak 
edeceklerdir. 

Bu içtimada oktruva tarifesinin 

tadili hakkında sanayi adamlannın 
noktal aazarlan dlıileaecoktir. 

Öğleden ıo~ra cemiyeti bele
diye fırka ıırubu Halk Fırkaııada 

bir içtima akdedecekdlr. lçtiınada
tarifenln tadili konuıulacaktır. . 

Gramofon pli.klan celbedeD 
mne .. eaeler Gramofon plaklana· 
dan alınan okturuva resmi hak .. 
landa tikiyette bulunmaktadırlar. 

Evvelden plaklann kiloıundan 

20 kurut ahndıtJ halde timdi plak 
batına IS kuruf abnmaktadır. Bu 
ıuretle arada birkaç miall fark 
Yarılır. 

Bu huaustald tiklyet henllı 
emanete gelmemlıtir. Ancak em
anetin fikrine g8re rOmrük idare
si evvelce gramofon plaklannın 

ruaumunu kilo Clzerlndea aldıtı 

halde timdi buDu adede tah...tl et
mittlr. OkturuYa resmi IJÜmrilk 
tantfealne g6re tanzim edlldijin
der okturuvanın da adet heria
dea alınma11nda saruret Yardır. 

Meşhur makina! 
Emanet tarafındu Avrupaya 

parif edilen kar malı:ine1I tS ,On 
sonra tehrimlze gelecektir. 

Bu ıeyahatte gördüklerimi not ha
linde karilerime de bildirmeyi fa
idah buluyorum. 

· Lokman Hekim 

Gizli rakı yapanlar 
kazanlarile yakalandı 

Balatta Makaracı ıokağında bir 
evde Aşer, Bohor ve Davit isim• 
)erinde llç musninln ltlettiğl 250 
kiloluk kaı.an müıkirat memurlan 
tarafından meydana çıkanlmıfbr. 

Bundan maada gene Balatta 

odun lakelealnde kömürcil Alinin 
evinde de 150 kiloluk bir rakı ka
zanı hall faaliyette iken yakalan
mııtır. 

Meydana çıkarılan bu kaçak 
rakılarda "Ani dol,, ve "Göz r tafı,, 
bulunduğu tespit edllmlıtir. 

Taksam 
i 

meydanı 
Taksim ıneydamnda açılmakta 

olan yeni sokak va caddelerlq te
eviyeal bir kaç a-fine kadar bite
cektir, Tesviye ikmal edilCf.etl 
için abidenin etrafına yap~çak 
olan bavuı ve bahçe bu hafta_wiçi
nde münakaıaya konulacakbr. Te
ablt edilen projeye göre abtde et
rafında asfalt bir kaldırım bulu
nacak, bundan ıonra aralan mer
mer ıahanlık olmak llxre 4 kGçllk 
bahçe olacak ve mermer aahanhk 
bahçelerden ıonra mermer havuz 
1relecekt1r. 

Takılm me7danındald lntaabn 
ikmali için yeniden mecra tenıata 
YGcuda 1retlrmek için tram•aylana 
muvakkat olarak geçtikleri tlmdikl ' 
hatbn kenannda bir çukur kazdı
racak, Meydanın tamamlle yeni 
alatemde yapılacak olan )atımları 
burada toplanacak ve dlger 'Bnil 
lağıma bağlanac:akhr. 

Meydanın tesviyeıl amellyealnl 
ikmal etmek Gzere telvaf ve te
lefon kabloları ikmaline başlan

mııtır. 

sreffin HOCA! 
dediler. Nasrettin bermutat 

itirazı bastırdi: 

- Allah göstermeıln. 
- Dur canım, acele etme, 16-

Yazan : Kemaıettın Şükrü 

Hoca. bu kadar acı çektikten 
ıonra arttk Horto köyünde lcala
mazdı. Esasen o köye bir mlld
det istirahat etmek için gelmiş, 

sonra da evlenerek kalmıştı. Di
ğer taraftan Akşehirliler haber üs
tüne haber y<.'llıyarak Hocayı 
ıehirlerlne davet ediyorlardı. 

Nasrettin, bllveraae köyün im
amı idi. lmamlıtı babasının mol
lası olan Mehmet efendi isminde 
bir uta bırakh. AnHını ve çocu
cugunu alarak bir kira araban ile 
Hortadan Akşehlre göçetti. 

Akıehirliler Hoeayı daha yan 
yoldan istikbale çıktılar. Bir kaç 

sene evvel Konyaya giderken bu
rada birakmıı olduğu iyi ve hoş 
l.atıralan bura halkı unutmamıf
lardı. 

Hoca burada bir eve yerlqti. 
Annesi artık ihtiyar olmuştu. Ona 
ltakmak lhımdı. Ona bir kadın 

JUdnncı tuttu. Kendisi de kaaaba 
1nedreaulnde lıtiyenlere buauıi 

t.ıarak duı ptermet• •• WS7lece 

temini malıete batladı. 
Ağıt iki kandan yandığı için 

artık evlenmemeğe karar vermlttl. 
Hani ne derler, büyük lokma ye 
fakat büyük ıöz ıöyleme .. lıte tıpkı 
onun gibi hoca evlenmlyecetfm 
diye biiyük söz aöylemlt olmalı ki 
bunun acısını çekti. 

Evlendi mi diye ıoruyonunuı? 
Evet, hem de bir tane detfl, 

iki tane ve Ust Qate •• 

Bakın nasıl oldu. Hoca, izdi· 
vaç aleyhinde bulunmakla beraber 

yine ara11ra, tablati iktizası çap

lunlıktan da farlt olmıyordu • 
- Niçin evlenmiyorsun ? 
diyenlere de: 

- iki defa evlendim, batım 
derde ılrdi. Bekirlık sultanlık. 

Cevabını veriyordu. Medremede 
verdiği derslerin getirdiği para lae 

bocayı geçindirecek kadar mfihim 

detildl, Bir giln kendisini aevea 
ahbapları: 

- el Hoea, Mm eYieadiretim. 

:ıfimüzü bitirelim bir kere de ondan 
ıonr söyleyeceğini ıöyle kırk, kırk 
be ;ılik bir kadıncağız var. Elinde 
birazda dünyalığı mevcut. Anneni 
ve cocoğunu yabancı ellere emanet 
edeceğine onu al. Hem bir kere 
ıevaba glrmiı olursun. Hem de 
ıonra eline avucuna bir mıktar 
para geçer, bununla çift, çubuk 
sahibi olur, kendi kendıne kimseye 
mubtac olmadan sreçlnirain. Bu 
ı3ıler üzerine Hoca blr ax yumu-

c 
tadı. Fakat tam muvafakat cevab 
vermedi. 

Ahbaplar bundan sonra artlk her 
fıraatta istifade ederek bu kadın

dan bahtettller ve nihayet Hocayı 
kandırmtya muvaffak oldular. 

- Pek Al&.. bu sefer de ılzln 

dediğiniz olıun cevabını atxından 
aldılar. 

Kadının hakikaten bir az dün

yalıtı ve bir evi vardı. Hoca bu

nunla evlendi. 

Yiğidin talil kadın ile at mıt
Hoc:anın hlç talil yok lmlt ld at 
namına etekten batka bir hayYan 

irmedL Kedm aaaıaa IH bo 11-

Zam talebi 
Muhasebei hususiye 

• 
memurlarının maaşı 

Zam teleblnde bulunan muha
aebei hususiye memurlarının bu 
husustaki talepleri vilayet encü
bJenfnce muhik görülmüt ve ma-

•tlarına ıammıyat icrası için büt
çenin bir faslından diger faslına 

mukta:ıı meblaQ-ın nakli hakkında 
Dahiliye vekaletine yazılmıştır. Bu 
husuataki musaede henüz gelme-

mittir. Geldikten sonra memurla
rın nıaaılarıoa yapılmakta olan 
kat'yat nlsbetinde bir zam yapıla
cakbr. 

Kont Volpi 
İtalyan Maliye adamı 

dün ıııemleketine gitti ---
Memleketimizde bir müddetten 

beri misafir bulunan Kont Volpi 
dün Atina tarlklle italyaya hareket 
etti. Kont Volplnfn teıyi merasi
minde İtalyan sefaret ve konaoloa
Juk erkanı VUiyet milmeHill, be
lediye milmeaalli, it bankası erkl
mndan baıı:ılan haaır bulunmuf" 
lardır. 

Kont Volpl iki g6n kadar Ati
nada kalması muhtemeldir. Kont 
Volpi Türklyede glSrdOjii misafir
perverlikten pek memnun oldu
ğunu dün giderken tekrar etmittlr. 

Defolsun diye! 
Yunanlıların hakkımız· 
da ki gülünç şikayeti --Bogazlar komisyonu bua-iln ha• 
ftalık lçtimaını aktedecek ve Yu· 
nanlılann boııazlarda tarafımızdan 
miltküJ&t çıkarıldıj'ı hakklndakf 
tlkayeti meaelealnl 1röriltecektır. 

Komaiyon azası eluerlyet iti· 

ba1'ile Yunanlılann bu tikayotinl 
gülOnç bulmaktadır. ÇfinkG yuaa· 

nlılann bu tlkayeti bir YunaDb 

yelkenHaine tarahmııdan evrak •o· 

rulmuı olmasında• ileri gelmekte 
imlt! 

( __ Ş_IE_H_D R_IO_IE __ J 
Yeni şikayetler 

Gayrhnübadiilere yeniden te
vziata başJanm~k bir takım şika
yet ve dedikodulara ıebeb oluyor. 
Bu tlkayet ve dedikodular ıu .şe
kilde hüJaaa edilebilir: Maliye ve
kaletine merbut taktiri kıymet 
komisyonu menkulatın kıymetle
rini tapulardaki kıymetleri üzeri
nden ve tarihlerine göre takdir et
mektedir ve ileride bu kıymetler 

üzerindendir ki mal sahiplerine 
para ve mal tevzi edilecektir. 

Yerinde mallan takdir edilme
yenler bu g{lnkü ktymetlcr (lxerin
den ve burada kıymet takdirinden 
mutazarrırdırlar. Bu zarar mlıU 
farklanndan ileri srelmektodir • 

Bir cins rakı 
?dnakirat inhisar ldarslnln yalnız 

bir Bom on ti f abrikaaı soma vere
ce tine, bu ıuretle yalnız bu f abri
kanın ralu yapacağına dalr birkaç 
günden beri bir rivayet deveran 
etmekte idi. Bu haberlerin mahi
yeti hakkında mOsldrat umum mü-
dürll Zekat beyin malümatına mü
racaat ettik. Zekai B. diyor ki : 

- Bütün müskirat amllleri in
hisar idaresinden aoma alabilirler. 
Bu tekfin dejittlrllmeal lçln hiç 
aeb~ yoktur. 

Otedenberl bu nnl ıaylalar 
çıkar, bunlar propaganda Jır. Bu 
ıayiayı da tek:ıip edebilirsiniz. 

Mayi mahrukat alacak 
geıııiler hakkında tebliğ 

Muayyen iskeleler arasında -
muntazam sefer yapan l6ka va
purların• yollarında ufradıkları, 

vebaya bulaıık limanlarda tllccar 
etyası alıp vermeyip, ancak, gemi 
tabibi nezareti altuıda yolculannı 
ihraç ve lrkip eylemek üzere ka
ıa bir müddet kalan ve muteber 
ltlifı far tehadctnameslnlal hamil 
bulunan mezkur sef ainde, aıhhl 

nexaret tesiı edildikten sonra, ka
raya bajlıyacaklan eb'adı malum 
badıler vaz.eylemek n it ıılce
leyln dahi devam ayledlji takdir
de her tarafı kuvvetli elektrik 
:ılyaslle tenvir edilmlf aefaln, nb
tıma yanaımak haklan olmamak
la berabe, latanbul'da, Selviburu
nundıa, ıaz depolarına alt lıkele· 
ye yanaşarak, gece veya giindGz, 
ıeferlerlne mahsus mayi ibrakıye 

almalarına mfiaaade edilmit ol
duğu Hin ve bu müsaadenin yu. 
karda zlkrulunan evsafı hab ve 
teraite tabi olan bil'umum sefalne 
şumulü bulunduğu tebliğ olunur. 

na ağzı yandı. 
Bu defa ki kırklık hatun iyi 

idi, hoşdu ama gel gelelim tirret 
mi ıirretti. Hocaya ağız açıp lif 
söyletmiyordu. 

Az zaman içinde Naarettln on
dan adam akıllı korkmata bile 
baıladı. Böyle olduğu halde barı 
karıaının bir parça aklı olaa yene 
iyi idi. O da yoktu. 

Akı!ıızlığına bakmıyan bu ka
dın her hususta, her teyde alSzil
nün üıtün olmasını lıterdi. Hoca 
bir gün bu halinden abbaplanna 
tikayet etti. Dunrın kulatı var 
derler.. Bu tlkayeti kadın ltlttl. 
Sen misin Aleme dert yanan. Hoca 
o ııece kadından öyle bir dayak 

yedi ki.. Artık kımıldanmıya bile 
mecali kalmadı ve bir daha da 
kiaıaeye dert yanmamata kendi 
kendine ıö:ı verdi. 

O ııece dayak fuh araıında 

Hoca ıtlle tekme merdivenden 
de yuvarlanmıtb ve g{lr61tüyD 
koıntular duymuolardı. 

Ertesi 1abah evden ıüklilm 

pllklüm çıkıp çarııya giderken 
komtulardan biri yanına yaklaıtı: 

- SelamO aleyküm Hoca efen
di. 

- V • aleykilm ıalam. 
- Nual.. Hıuıaaınılla 

İki mektebe ihtarname 
Maarif müfettişleri tarafından 

ecnebi ve akalliyet mekteplerinde 

yapılmakta olan teftişat henüz 
bitmemlıtir. Bu teftlşat esnaıında 
ban Fransız mekteplerinin hıf· 

zısaıhha ve t•mlzliğe riayet etme
dikleri g8rillmüt ve bu mektep -

Iere ihtarname gönderilmlıtir. 

Bundan baıka bazı yahudl mek
teplerinin aınıflannda da Yurt bil-

glal okutulmadığı görülmüştür, Bu 
mekteplere de ihtarname gönde
rtlmtıtlr. 

•• • 
MUTEFERRIK 

• Muallimlere alt evrak -
Maarif lnıibat mecllal dlln ötle
den ıonra içtima ederek muallim
lere alt ball evrakı tetkik •• 
bltlrmlftlr. 

• 
Ticaret odaaı tarfından Gut 

köprilıllnun asma olarak lnıaaı 

hakkında verilen karara dair t•h-

remlnl beyle müdanlel efk&r 
edilmek llıere dGn ticaret oda11-

nın murahhaılan emanete ,ıtmlt
ler ve bu meaelo etrahnda al&
kadarlarle temas etmltlerdlr. 

• • • 
Tapu mfldQril umumtal Abf 

bey dün Ankaraya udet et
mlftir. 

1 okatlıyanda 
( t nel Hyfa4an mabad J 

görenler ilk hamlede fevkallde 
mahcup olmuılar, odadaıa çıkınata 
hazırlanmıtlardır. Fakat kemali 

merakla karyolaya bakanlar kan 
kocanın hiç nefeı almadıklannı 

ye y(lılerlnln yetillmal bir renkte 
oldtunu ıörmn,ıerdlr. 

Bunun Gıı:erlne mlddelumuml 

ve ubıta tabibinin hu:ıurlle yor•aa 

kaldınlmıt feci bir manzarayla 

kartılqılmıfb. Zlka Ye alleal 1or
gan altında aımaıkı blrlblrlne aanl
nııtlar, ,.Oya tabii bir uykuda lmlf 
gibi yabyorlardı. 

Odanın tetkikine batlanınca 
karyolaya muttaaıl masada ikJ 
bardak ve diplerinde toz halinde 
bir rüsup görülmüttilr. Zikale 
refikaaının bu to:ı zebirl ıuya ka .. 
rııtırarak içtikleri anlatılmıttır. 

lika, Alman sefaretine, mem
leketteki validesine ve Tokatlıyan 

kavga fılan varmı. 
Hoca :yutkundu. Bir aktam 

evelkt ıopa faılını hatırladı: 
- Ne münasebet.. dedi. gül 

gibi geçinip duruyoruz. 
- Ya.. Dün aktam ılzln evde 

bir patırdı vardı •. Merak ettik acap 
o ne ldl? 

- Şey •.. hiçbir fey değil. 
- Nasıl bir şey değil.. Sanki 

merdivenden paldır killdür bir ne
sne yuvarlanır gibi ıesler lılttik. 

- Ha... Onu mu diyorftunuz, 
bir fey detfl dedim ya.. benim 
cObbe aktam merdivenden ata11 
düttG. ihtimal onu itltmifslnlz dlr. 

- Aman Hoca efendi, biç cüb
be öyle aea çıkanrmı. Alaymf edi
yorsunuz. 

- Ulan ldSftehor, elbette boı
cllbbe ae• çıkarmaz. meramın en. 
bbenln içinde ben oldutumu bana 
ıöyletlp karıdaa bir dayak daha 
yedirmek mi? · 

Hoca artık tam manaıı ile ka
nsının elinde ealrdl. Bu böyle ol
makla beraber aaıl derdin büyüğil 
başındaki beladan, yine dayak 
korkusu hiç kimseye dert yana. 
mıyor, tlkiyet edemiyordu. Ancak 

Seyrüsefer işleri 
Şehremaneti tarafından di1n belediye 
merkezlefne bir tamim gl>nderllmlf· 
tir. Tamimde seyraeüfere ait işler 
de zabıtaı belediye memurlarının 

yardım etmeleri ve .eyrüsefer me• 
muru kullanmıyan yerlerde bir it 
zuhur ederse beledi ye memurlıın· 
nın bu vaıifeyl görmeleir blldirll• 
mittir. 

• . .. 
Seyrlsefer memurlanndan Meh-

met Emin efendinin işteki lakay
diainden dolayı vaxlfealne nihayet 
verllmlttlr. 

ECNEBİLER 
Avusturya sefaretinde 

Avuıturya Cümburiyetlnln H• 
nel devriyeıl dolayulle dün Av· 
uanarya Hf aretaaealnde bir mera
al• icra edUmlıtir. Merasim de 
Vail nklll Mu'h.ittla beyle kol· 

ordtı kumandanı Ye erkiaı har• 

biye reisi cemiyeti belediye ve 
...tliyet a:ıaaından bir kıfmı ıebri· 
mlzdokl aeflrler. Konıoloılar, ata-

tenavaller hazır buluDmuılardır. 

Meraslmdeıa ıonra davetliler 
ıerefhae bir ziyafet verllmif, tam
panya Ye li•o•atalar ikram edll
mlttlr. 

Müstehcen neşriyat! 
Adabı umumlyeye muhalif re

ılm ve karikatür netrettitJndea 
dolayı mllddei umumllikçe Papa• 
ııan gazeteel aleyhine müstehcen 

netriyat davaıı ikame olunmuıtur. 
Bu dava birinci ceza mahke· 

mealnde rüyet edilecektir. 

mildriiyetlne birer mektup bırak
mııtır. 

Otel m6dirlyetlne olan mek• 

tup :ıarfıada otele olaıa borçlan 

için 100 dolar auhur etmlttir. 

Zika S0 yatında orta boylu, kır 

eaçlı bir adamdır. Kadın 40 yaıı•· 

dadır. Odada bulunan qya miya• 

nında kurşuDlan ta• bir taban• 

ca da suhur etmiıtlr. 
Zlkıtn Alman sefaretine •• 

memleketteki validesine yazdığı 

2 mektup bugUn mllddt:lumumt 

tarafından açılıp tercüme ettirl• 
Jecektir. 

Bu intihar hadiaeainin Alman· 
yada bir suiistimalle alakadar ol· 
duğu söylenmektedir. 

M seli bir gün çarşıda tellaln' 
elinde sahlan bir kılıç görmüıtü. 

Tellal kılıcı yüksek bir fiyatla 
satmak istiyordu. 

Hoca sordu: 
- Ayol... Sen neden bu kılıcı 

böyle değerinin bJr kaç misli fiata 
satmak istiyosun. 

Tellal cevap verdi: 
- Bunun hikmeti var da ondan• 
- Ne imiş o hikmet? 
- Muharebede bu kılıcl düş• 

man savurdun mu boyundan bir 
artın fada uz.ar 

- Ya.. Demek bunun için ha .. 
- Evet. 
Nasrettin derhal en kaçtı· 

Mutfakta bir köşede duran maş•fl 
kapbğı ııibi çarııya döndü. MataY1 
tellala verdi. 

- Kuzum allah aıloaa tun" 
-da mezada koy. Bu ıenln dc•I" 
aattığm kılıçtan daha fazla eder• 

Tellal: 
- Yahu, dedi, aen çıldırdın nı•ı 

bu adi bir mata. kimse beş pa•' 
vermez. 

- Şen onu adi görüyorsun a111• 
onun, senin kılıcından f aıla ke,.. .. 
meli var. 

- Ya,. ne imit o keramet 
- Senin kllıcın bir arşın uı• .. 

yor. Bu maıa benim kanmın eliocl• 
iken arkamdan tam bet artın uı•'• 
Bundaa ali keramet mi olur .. 



e • 

aleni; olduğu 
te yapılacak ! 

--ıc 

b• ara 11 - Ankaradıı muaz
~ll Millet Meclisi sarayı inşası 
~ırhklar başlamıştır. Proje 
•farı dünyanın en meşhur 
ıı t rafından yapılacak olan 
tt sarayının, Ankara kalesi 

ilde inşası tasavvur ediliyor. 
t etrafı tamamen ilitimlik 
k, park, bahçe haline ıoku
•t kaleye çıkmak için, mun
Yollar . .,. elektrikli •imen
lrııa edilecektir. Şimdiki 
binaaı o ıamaa tehremane

~ttilecektir. 

tbrik telgr~tları 
ra, 12 (A.A] - Sovyet lh

I 12 inci yıl dönümü mOaa
' Reiaicümhur Gazi Muata

I ll haıretlerile, SoTyet fU· 
ttibadı merkez komileai re
l<alenln cenaplan ve harl

~tltiH Tevfik Rilttü bey ile 
0ı:niıeri M. Karahan araaın-
tkl tebrik telgnflars teati 

11•tnr: 
ittihadı merkez 
Kalenin cenap-

\trinievvel ihtilalinin 12 inci 
11liınü münaaebetile en har 
'tınıın kabulünü rica, aaade
"t ittihat ahalisinin refahı 
d,ki temenniyah halisaneml 

tdtrim. 

Gazi Mustafa Kemal 

ki) e reiılcümhuru Gazi 
~r. Kemal hazretlerine: 

ll huyurduQ'unu:ı tebrikit ve 
~Yattan dolayı en har teıek
lllin kabuUinü rica ederim. 

Kalenin 

111: komi ıerl M. Karahan 
cenaplarına: 

ryet lhtililinin 12 inci yıl 
6 ınünaaebetlle aamimi teb

laıı Ye 4ah11nır. hakkında ki 
lllyatı baliHneml iblat et
Pek bahtiyarım 

Doktor Tevfik Rüştü 

~ Ye hariciye vekili doktor 
t"fik Rü4tü beyefendiye 

ba•llutunur.un ıevimll ifade
'- dolayı 1amtmt teşekkürab
~dinı ederim. 

Karah•n 

~l(omisyon belası 
~•, 12 [A.A] - Matin ga· 
il, Paris mıntakaaında meb' • 
~ tttecliaine eyalet mecliılerine 

!tcliye cemiyetlerine intihap 
't olan 400 komünist aza, 
'&lbumi kitiblttindeı:ı Pazar 
1stiınaa davet edllmlt iıede 
t d•n ancak 94 dü bu davete 

~ . ttnaittir. 
,tiYtate, 12 [A.A] - Bir poliı 
,ı''' muavini polis miidürOnü 
"trfe öldürmüştür. Katil tev

ld1J11ııttir. 

Çarşambe , 

1 

"V u ını aı uıı D s'ltaı n ~ a 

Program! 
©1?'\t 

B"çareler 
Nakleden: Ali Naci 

- - - -- Küçilk burunlu gGıelln muh-

M k B b Denı•zı• hallettiler tHar dügönÜ böyle cereyan etti, aç a, ay Ur• ve "Tlmucin,, in atlarından birine 

-
da nakıedı.}ı·yor havaya çıkıyorlar binerek, kendi 4ehirını terkettı. 

Onun gelmesini dört sene bekle-
- " -- 14 -- mitti, ve bugün on üç yaşında idi. 

Anknra 11 - Of kar.asının Atina, 10 - Yeni bahri prog- Beli ve göksü mavi kemerlerle çe-
seylap ve heyelindan müteeuir ram Yunan donanmasında, ve yeni vrili olarak gitti. Hlzmetcilerl "Ti-
olau köylerile, tehlikede bulunduk- zamanın icap ettiği şekilde harp- mucln,. in anneılae hediye olarak 
)arı darülfünun müderrisleri tara- etmek kabiliyetinden mahrum bu- ,-ötürülc:n ziblin mantoyu tatıyor-
fından mahallinde yapılan tahki- lunan gemilerin çürüte çıkarılma- lardı. "Burta,,, şimdi, hanın karı-
kattan anlaşılan köyler eh•llaioin, lanm amirdir. Yeni bahri program sı olarak, yurda bakacak, icabında 
Maçka vi Bayburt kualaruıa na- kat'i surette tesbit edildiii cihetle hayvanları 1aQ'acak, erkekler har-
killeri, oralarda kendilerine arazi şimdi memleketin hava tetkilatınm bederken ıürülerle utra,acak, ça-
verilmeai dahiliye vekaleti tarafın- tanzimi icap etmektedir. Bunun dırlar için yün örecek, keailen ıl-
dan emredildi. için bir hava müıteşarhtı te1la nirlerle elbiseleri dikecek ve er-

Bu nüfuıun miktarı 6 • 1 bin olunacaktır. keklere rarık ve: çorap yapac•kb. 
==-=-==.._m=z......,.-:;=-.=:.=:==..-..=~ T 

kişidir. Bunlımn nakil ve iaşe, iı- Vazifeleri bunlardı: Ve hakf. 
kin masrafları için icapeden tah- ( P© o 0 s t e .J kati halde, diğer kadınlımnkine 
ıiaat telgrafla mahalline ıönddril- üstün bir kader için intihap oluo-
di. Bu felaketzedelerin kıt gelme- "------------- muştu. Tarih onu Burlft Flcen, 
den enel nakilleri temin edilecek- Döşeme yüzünden imparatoriçe, daha sonralar Roma 
tfr. Bu ite, Of kaymakamı Saded- Taluimde dotramacı ıokağında fmparatorlutundan daha büyük 
din bey memur edllmittir. 2 numaralı evde oturan toffü Ha- hlr imperatorlutu idare eden üç 

ı -- -- · yik arabasına bloen 1abıkab Ar- otlun anaaı diye tanıyor. 
ngifiz balonu navut Süleyman ile metresini gez- Ziblin kürkün de kendine ait 

Londra, 11 (A.A) _ R-100 ita- dirdikten ıt0nra bülbül dere cad- bir hlkiye1i var. 
retli fkincl büyük lngiliz kabili desinde otomobil döşeme1I yfizüa- "Timucin,, Ertotrulu, Kerait'lerin 
aevk balonu ikmal edilmittir. Bir den aralarında kavga çıkmış aabı- reiııni ziyaret için zamanı münasip 

h . 1 • kalı Süleyman şoför Hayıkı taban- buldu, Genç kahramanlarını yanına 
kaç güne kadar ava 1t erı neza- ca dipçiğile başından yaralamı,tır. 
retine resmen teslim edllecektir. Mütecaviz tutularak karakola gö- aldı ve bu mantoyu hediye götür-
Bu balon R-101 i4aretli balonun türülmüştür. . dü. 
tecrübeleri bittikten sonra yani 14 Bir sabıkalı Anlaşıldığına göre, Ertoğrul 

b 
han, dürüst vl'! sulh aever bir 

güne kadar uçuf tecrü elerlne bat-
abıkahlardan Ramazan dün adamdı. Kendisi hırıstiyan değildi 

byacakbr. 
-~,--- aokakta dolatırken gece saat ise de, kabilesinin büyük kır mı, 

Gümrük mütarekesi 
Cenevre , 11 [A,A] - Akvam 

ceıniyeti muhtelif hükumetlere bir 
ıümrük miltarekeıi akdine matuf 
bir mukavele layihal iptldaiyesi 
göndermiş ve derpiş edilen kon
feranıta ittirak etmek isteyip is
temediklerini kendilerinden aor

mu,tur. 

Londrada grev 
Londra , 11 ( A.A ] - Londra 

otobü11lerinde çalışan 6 bin kişi sa
bahleyin grev yapmışlar , tehrin 
muhtelif kısımlarında mütterek 
nakliyat ıervislerinde büyük bir 
intizamaır.hta ıebep olmutlardır. 

Bu hareketin sebebi aendlkaya 
dahil olan müstahdemler ile olma
yanlar arasından çıkan ihtilftır. 

* * .. 
Londra, 12 ( A.A] - Otobüa 

amele1I ırrevi hitam bulmuıtur. 

Sefirler köprüsü 
Detroit, 12 [ A. A J - Sefirler 

köprüaü denilen dünyanın en bü
yük aama köprüsünün küfat re1ml 
düı:ı icra edilmiştir. Detroit :nehri 
üzerinde inşa edilmiı olan bu köprü 
matbuat tarafından her gün daha 
ziyade büyümekte olan Kanada • 
Amerika muhadenetinin abideıl 
telakki edilmektedir. 

-- ---
Bir tekzip 

Roma, 11 [A.A) - fa tef ani A
jansı M. Muaaolinlye karşı bir aui 
kHt vukuu hakkındft ecnbi mem
leketlerde ortaya çıkan şayiaların 
tamamen asıl&ıı olduğunu beyan 
etmektedir. 

beşte şüpheli haller ıröstermi4 ve ilk havarilerden Saint Andre ve 
üzeri aranınca bir maymuncuk bu- Saint Thomas'dan iman dersi al-
lunduğundan hakkında tahkikata mış, nesturi hırıstiyanlı:rından mü-
başlanmıştır. rekkepti. 
On hamal yakalandı Bunlar bugün Urga şehrinin 

bulunduğu sulak arazide oturuyor-M eydancık hammallarile As- !ardı. Esaslı surette Türk ırkından 
ma alta hammallan, bir ka- aldıkları için, ticarete ve ondan 

aanın nakli meselesinden, Aıma ileri gelen zinetlere, moğollardan 
altında 81 numaralı yag tüccarı faıla kendilerini vermekte iclilcr. 
Mustafa Zeki beyin dükkanında Timucin, babalığı denebilecek 
kavga etmişlerdir. Hadiseye sebe- olan adamın sarayma vaki olan 
biyet ·veren biribirinl dövenlO ha- bu ilk ziyaretinde, kadir Kerait'in 
mal yakalanıp karakola götürül-

yardımını iılı•ınedl ve Ertogrul-
müttür. 

H k dur ki, hareketinden evvel, ken-
esap yapar en dilerinl bağlayan rabıtayı .. T;mu-D nn 11aat 13,30 da, Galatada 

kasaplık eden İsak ılrkeclde 
köprülü handa Sırrı isimli birile 
be1ap rörürkea kavgaya tutuşmut 
ve Srrı ls~kı düvdügünden hak
kında tahkikata batlanmıtbr. 

Mantarcıhk 
Düı:ı aaat 15 de hoca Üveya 

mahalleainln yangın yerinden 
ıeçen Eyipll Pembe hanımın man
tarcılık suretile 20 Hraırını alan 
Muhittin hakkında tahkikata baş
lanmı,br. 

Esrar sokarken 

Şehzadebatında Letafet apart
manında oturan Yaşar oğlu 

Mehmet ilan almak "üıere hapis-
haneye giderken kapıda üzeri 
aranmış ve cebinde bir buçuk gram 
esrar bulunmuştur Esrarcı Mehmet 
Müddei umumillğe verilmiştir. 

Cerh 
(§. ehremaneti öı:ıünde Y emif la
C:JP kefesi ham mallar reiai Yahya 
ile işten çıkarılan Salih arasında 
kava-a çıkmış ve Yahyayı ağır su
rette yaralayan Salih hakkında 

tahkikata başlanmıtbr. 

cin,, e hatırlattı. 

Fakat çok ıcçmeden " Timu
cin,,, kadim hanın doatlutuna mu
racaatta bulundu. Apanıız, tehll
keli bir kabile şimal yaylasından 

indi ve Moğul ordugahını yağma 

etti • Bu yatmaalar, "Tondra,, 
bavaltalnin ilk tabakuından inen, 
insanların köpekler veya ~ırtlanlar 
tarahndan çekilen arabalarda ıeya· 
hat ettiği "don mu' beyaz: memleke
t,. in halkı, hakiki barbar!ar, "Mer
kit ,. ler idi. Bütün tehadetlere 
ıöre, çetin cengaverler ve on se
kiz 11ene evvel " Timucin ., in ba
bası tarafından, elinden "Ulun,, un 
ahndıil adama taraftar idiler. Çok 
muhtemeldi ki kinlerini unutma
mış idiler. Geceleyin ıeldller ve 
genç hanın ordusuna alev aaçan 
metaleler ıaçtılar. ' 

"Timucln,, bir at bulmağa ve ok
Iarile kendisine bir yol açarak ka
çmaA"a muvaffak oldu, fakat Burta 
yağmacıların eline düştü. 

Kabile adaletini tatmin için, 
kadını, "Ulun,,u kaybeden adamın 

ı akrabasından birine verdiler. 

Mahaı.a ti mal ccmg iveri, Mo-
golun kar1&mdan. uzun müddet 
uvkiyap oıamadı 11 Mcrklt ,, )ere 
hücum lçln kil.fi adamı olmayan 
"Timucin,. gidip babalıği Ertoğrulu 
buldu ve "Kerait,, lerla yardımını 
niyaz. etti. istediği hrhal ka6ul 

olundu ve M.ılarla uKeralt,, ler, 
mehtaplı Wr ıecede yağmacıların 
ıehjrferl üzerine çullandılar. 

Vak'anüvlı ıahneyl şöyle tanlr 
ediyor: Tlmucia, kaçınlan kansı-

nın iaınlni bağırarak, atim peritan 
çadırların etrahnda koşturuyor. 

Burta, ıeslnl işldince kotarak ken
dini dıtarı atıyor ve kendini tanıt
mak için atının dtığinlni yakalıyor. 

Genç moırol yere atlıyor ve 
arkadatlarıaa: "aradıtımı buldum!,. 
diye batırıyor. 

Hiçbir zaman, kat'iY)'etle, ••Bur
tıı,.nın ilk çocuğunun kendi otlu 
olup olmadıtını anlayamadı. Bu-

nunla beraber karHına merbutiyeti 
atikirdı ve bu çocukla Burtaaıa 
doturduQ'u dijer evlatlan ara11na 
hiç bir fark koymadı. 

Ba,ka kadınlardan çoc:uklan 
olmakla beraber Burtanıa dotur-

duklan en ziyade ıevditi arkada~
Iarı oldu. Diğer kadınlar ve onla-

rın çocukları, J\ak'anüvis tarafından 
müphem isimler suretinde kaydo
[unmaktadır. 

Kaç defa "Burta11 nan insiyak 
kabiliyeti "Timucin,, in hayatına 

tevcih edilen suikaatlara hulül 
etti, şafnk :ıamam, kocasının yata
ğt ba~mda diz. çökmüş, ağlarken 

gördl"ık. 
"Düşmanların çınar ağaçlara 

gibi muhteşem kahramanlarına 

telef ederlerse, küçük zayıf çocuk
larının hnli ne olur •t ,, 

Çölün knblleleri aruındaki ha
rbin fuılaaı yoktu. Ve moğollar 

hala, Seddlçinln ileriıindeki uılet
lerde seraeriyane dolaşan göçebe

lerin en uyıfı idiler. Ertogrulun hi
mayeıi, bir kaç HDe için, .. Tlmu
cin ,, l şnrk tarafındakt kaltilelere 
kar,ı mahfuı tuttu, fakat dlter 
tuafian Bunyar rölünün 11Taieut1, 

larile tatarları an'aoevi bir klDID 
bütün acıhtile onu bizar etmek
te idiler. Yalnız harikulade kuY
vetli hir vücut ve tehlikeyi ıezmek 

için bir kurt şammeıine malik olu
'udur, ki ıenç hanı kurtardı. 

[Bitmedi J 

l\1usikişinaslar 
Defterdarlık tehrimir.de plik 

dolduran pamofoa tirketlerine 
ağır cezayl nakti tarhetmlttfr. Bu 

tirkctlerdeı:ı birinden 40 bin lira 
ceıa ahnacakhr. Bu cez.alann ıe
bebi tudur. 

PJik dolduran bu tlrketler te
hrimiıdekl muslkişlnaalara tarkı
lar mukKbilinde para vermiştir. 

Defterdarlık muıikitınaaları müstah 
dem kabul ederek kaı.anç vergial 
istemektedir. Plak fabrikaları mu
ıikişinaaların müstahdemin me
yanında olmadığını ld.dia etmlfti. 
Plak tirketlerinin bu şikayeti na
ıarı itibara abnmamıthr. 

s 

~ı: 40 
,~NANIN CiNAVETi 

timdi odanıza girin, o zamana ka
dar uyuyun. 

Mi11 W eatherby (hayır) demek 
iater ıibl batılll 1alladı; duyara 
dayanarak: 

evin planını öğrenmlt olaa Smith 

oradan ıofracının odaaına ıidl p 

adamı uyaadırdı. 

lık olmadığım memnuniyetle gBr
dü ve ıenç kızın uyumut olduğu
na hükmetti; Sonra kendi odaa
ının kapııını eçb, içeri girip ar-Zabıta muharriri: SKOT 

~'•kttf: 
~ liayır, dedi. Nevllle beni 
• 

1 be-. de Nevlllel, .• Her balde 
.&e pür aillhızl 

-16-
T~sadüf ,. 

'tb Wintera'in telefonla ko-
--11 '-ırıa çok şaştı. Hiımetciyi 

•lu bir adam zannederdi. .. 
' Frank Bentlcy'in telefon 
ltırıı na11I öğrenmişti? Smi

Ot•d• bulunduQ'unu tek bir 
·ıı~ltblllrdl : oda Coaatantia 

''d· ~ ı. 

•,ı:-b• Neville Ufatı cürmüne 
Uı tııı illi ettlrmltti? Eter böyle 
"ttııu nerede rörmüttü? Bu ıııu
~lt b ce~•bı, Smith'in nazannda 

'~li tiya1ı; bir ehemmiyeti haizdi; 
~.dtı ~eaelc hayatına taalluk edl

. F L 
d, ••at detektif bu itte 8-

)tı .. ; ıtyade matlubiyettea k<:-r-
u. 

AJt it 
1, •tıa boı odalarından tek-
~te\c dehlize ııeldlı bvrutuk 

• duran aıak bal111• 7eal-

Smith merdivenden çıkarken 

ıaat dördü çalıyordu. Detektifin 

niyeti hizmetçllerin dairesine ltkıp 

Wintera'in odasını aramak ve 

mümküD oldutu takdirde onu lı-

ticvap etmekti. 
Son derece yavaf yürümesin~ 

rağmen rene her halde rürilltu 
etmiş olacak ki Annanın oda ka-

ıd ve genç kıı tamamlle 
pıs1 açı ı 

ld ,. halde kapııının giyinmit o uau 
eşitinde röründü. 

Annaya yaklatıp: 
- Anladım, dedi. Neler olup 

bittiğini ötrenmek iatiyoraunuı. 

Genç kız batlle tudlk etti. 
- Öyle ise milıterih olunuz; 

her ttsY yolunda. itin ılıe taalluk 

eden kısmını kazandığımı ıöyley•
bilirlm. 

Anna tlddetll beyecanıaı zapta 
çalışarak aordu. 

- Yatıyor mu? Onu tekrar 

ıörecek ml7im? 8'mdl ,tcllp k••· 
dlıinl sıarebillr miyim? 

- Yatıyor. lmkla laiaıl oluaea ..... 

- Bekliyemem, dedi. Kendiaini 
hemen ıörmek laterhrı. Aradaa 

a-eçen uzun aeneleri dütünün bir 
kere- Hayatı tehlikede mi? Yaralı 
mı? Niçin ıellp beni g8rmlyor. 

Smith renç km omuzlanndan 

tuttu, onu hafifçe, fakat metanetle 
oda.sına dotru itti; ıonra: 

- Bana itaat eder.eniz ılae 

aaadetinbi iade ederim dedi. Fakat 

ltuna kat'iyyen itaat etmek laıım. 
Genç kız yalvardı: 
- Saadetimi bana iade ede

cetlnlzl bana vadedlyormuıunu:ı?. 
Esrarenıi:ı adam, bunu büttln 

kalbiniıle bana vadediyor muıuauı? 
Smtlh 1adece: 
- Evet. 
Dedi ve Mi11 Weathcrby oda

IUla girerken oda yukan kata çık
mata batladı. 

Wiatera'e tahıla edllmlf olan 
klçiik· oda Smitb'e hiç bir ıe:r 
tifretmedl. Yalaıı yatatıa bozul
.... , oldutun ıörtl6. 

Enolce a.ı.allhule tetkikat J•pap 

Sofracı Mıabr Weatherby ile 

ıevcesinia aaat birde odalarına 

yatmata çıktıklannı, o aırada ken

disinin de arkalanndan yukarı 

çıktıtıaı, Wlntera ufak tefek bazı 

itleri bitirmek için •t•ğıda Smltb 

utatua odaaında olmadığım ıöyle
yince ıofracı hayretler içinde kal
dı. Ve erteıi aahah kendisinden 
bu huıuıta i:ı:.abat isteyeceğini 
söyledi. 

Smlth, ihtiyar Meg'in kap111aa 
bir r5r. etti; fak at o ıinirli kadını 
uyandırmağı daha muvafık buldu. 

Binaenaleyh Bentley'ln evine 
d5amekten batlca yapılacak blrşey 
kalmamıtb. Mademki Neville ke
adiainln orada bolunmadığını bUl
yordu, orada bulunmak kendlıl 

için bilha11a faydalı olacakh. Bir 
aralık Beatley'in nlae derhal dö
ametl, batta Aaaayı da beraber 
•ötürmejt dütllndü ... Fakat tered
d6.t etti. Ruala pek yakında çar
pııacatı muhakkala:tı. Onun lçla 
Anna'aıa 7anında bulunduj'uDU 
istemiyordu. 

Ml11 Weatherby'ıua oda11aıa. 

lala.&u seprluı n, içeri de a1dıa-

kaaındaD kapıyı kap.adı. Elektrik 

düğme1lal çnlrdl.Oda ziyaya ıar

koldu. Fakat tam o ıırada ltf r H• 

duyuldu; 

- Kıpırdaaa 1 
Smlth buna r•t••D ufak t.ll' 

hayrette bulundu ve bu 1ayede 
Conatantin Neville'i eliatle bir ta

banca ile kendi y•tağına ratmıt 

gördü. Batı yatatın içine iÖmUl
müıtü, siyah ,-öıleri ailihıD üstün
de zalim bir bakıtla parlıyordu. 
Yan akları yer yer lurınızı, kıpkır
mızı yüzO de .apsan idi. 

Halinde bir dalıınhk vardı. 

Rövolveri tutan ••i eli llaflfçe 
titriyor, aeıl her zamandan daha 
ke1kin çıkıyordu. 

Hiddetini gGç halle 7eaditl 
halinden anlaşılıyordu. Smlth'i 
ilk defa kartılaıtıtı uman röı
terdlği ıoğuk kanhhktu keadla
de eser kalmamııtı 

Detektif aon •• kat'f aaata• 
hulGl ettltial aaladı. 

ETvelce de böyle teltHkeD n
ıd17etlerde bulÜacl•t- çok keN 

-A:ylarca: " Vatandn§, Tür· 
kçc konuş! ,, di) e, eı-meni

ye, y budi)t', rumn naEıihat 
ettikten sonra, bnktık ki, 
eözilm iizün tl'ııiri olımyor, 
bu uzuru propagandadan 
n~zgeçtik. 

Fakat, ba)r(•tle ~örüyo
rum ki, aınl nasihata muh
taç olan bu zoraki Tiı·kler 
değil, blliikls damarlıınnda 
kamınızı to~•) on babı Ttr
kler, öz Törl.lermlt ! 

Filhakika, ba7.ı kimıeler, 
her naıılsa Türkçe başla

mak gafletinde bulunduk
ları bir babtii , iki ftç cümle 
eonra derhal 1'"'raııeızcaya çe-
viriyorlar. 

Hanımefendi, terzhıile Fr-
ansızca koııaıuyor. BeJf'ff'!a
di komşuıdl~ Fraasızca kon
tıfuyor. Köçiik hanım ark
adaıile i•ranıızca konUfuyur. 
Batta, iliz.metçi şof6rle, all
çı uıakla Franıızca lı.oauıu .. 
yor ... 

Baııb, bazı inıanlan•, ba-
zı ailelerin, bazı ı~mtlerla 
öz Uıanı Fra11etzca. Oralarda 
Türkçe bir nevi yabancı 
dil •.. 

Geçen gün, Kadıköy va· 
purunda.tn Fran~ızca konuı•· 
rak çıkau bilyilk bir Tftrk 
edibi • lle bir darülflinua 
müderriılnl, zeki hir yolcu 
arkadaıına söstererek aor
du: 

Bu iki Eatı tauır mı-

t'1D? 

Hayır.,. 

- Meıhur b lr Ta.-~ ~di
bi ile },ir Türk prof eıör8 .. 
İyi Ttfırkçe bilnıedtkleri l~n 
böyle Franaızca kouuıurlarl 

Anlaııhyor ki bundan ıo• 
nra duvarlara " Y ataad"f, 
Tllrkçe konut ! ,, diye detll 
" Ey TOrk, Tlrkçe konuı ! ,, 
diye livbahlr asıak daha iyi 
ve daha doğr• olacak ! 

Yusuf Ziya 
=----------------------~ İki tahtelbahir aldılar 

Atina, 10 - Triton ve Niröı 
tahtelbahirlerinin Fran1ada tec

rübeleri devam etmektedir. Her 
iki remi ıene ltatı•a dotru Yll
aaaiataaa gel•lt olacaktır. 

Iranda dcmiryolu 
Tahraa 9 - Şah haıretlerl, 

memleketin •imalini ba,tan .. ata 
kat' edecek olan büyük bir ti· 
mendiferin bltmit olan 110 kilo
metrelik ilk kısmını teftiş etmiştir. 
Bu kısım pek yakında faaliyet• 
ıeçec:ektir. - --Gümiilcünede 

neler oıuyor? 
GümülcOne, 10 - Müftn Nev

at hocanın memlekette nifak çı
karan icraatı baz.a mahafilde bot 
ıörülmedlğinden azli münasip gÖ· 
rülmüttür. 

vaki olmuştu. Bu tesadüfün aeti
cHI her ne oluraa olsun her 
halde vukuu ıeci .... l7ecekti. 

Sel eli ileri doru uranmıı ol
dutu halde duruyor, ut eli ile de 

çenealnl katıyordu. 
Ceketinin altında, lanaya kallc-

mıı ola• ellatlet birkaç 1&Dthnetre 
uzakta bir tabanca asıla ldL Bunu 

IJlr aaaly• içinde haımıaa tevcih 

edip nlpn alabllecetlnt billyordu. 
fakat bu huauata ne kadar aürat 
söatermlt oba adamdan davrana

bllmcaine lmkin yoktu. 

Ne,•llle iace n hiddetli n•İ il• 
emretti: 

- Oturunuz 1 Ellerinb.i dizle
rinize koyunur.1 

Smith itaat etti .e karyolanın 
kar411ındald iki kolltuldan ra -
hat olaaına 7crleştl. 

Otururken açık renk hlınm 
nıcrlnd• iri kaa damlalan gör
rdi. Bu damlalar bir iz hallnde 

hamarn oda•ınıa kapalı duru 
kapısına kadar rldlyordu. Detektif 
bu kqflni hiç belll etmedi. 

Ellerl db.lerlnde koltuia uunır-

kea hallade heyecandan ese.r 

yoktu. 
IBlt••dlJ 



Heyet, faaliyette ! 
Dan aktam mıntaka heyeti 

toplanmıt ve mıntaka ıpor faali
yetini daha kuvvetli bir şekle ko
ymak için alınacak tedbirler hak
kında konutulmuştur. Kararlar ge
lecek taplanııta teapit olunacakbr. 

Ankara ve lznıire 
tala tasar ayın 22 teşrinsanl de 

Fenebahçe ile karıılaşbktu ıonra 
Peşte ve Viyanaya gitmek üzere 
muhaberatta bulunduğunu yazmış
bk. Bu aıralarda fstanbul takım
larından ikisinin de fzmlr n An
karaya gitmeleri muhtemeldir. 

fzmirden ve Ankaradan yapılan 
tekliflere Fenerbahçe ve Beşiktaş 
muhatap olmaktadır. 

At tenezzühleri 
Fenerbahçe gençlerinden 35 

kltllik bir grup, askeri teşkillbn 
g6Herdlği teshilittan iatifade ede
rek bir at tenezzühü yapmıtlardır. 

Bu haftaki maçlar 
Bu hafta Kadıköyünde ikinci ı 

küme lik maçları başlıyacakbr. 

Güreş mtısabakaları 
15 Teşrinioani 929 cuma günü 

Cümhuriyet Halk fırkaaı Beyoğlu 
kaıası merkezinde mıntaka idman 
salonunda tecrübesiz güreşçilerin 
birinci müaabakaları yapılacakbr. 

Bu müaabakalar Antrenör (Re
ol Peter)in ıon zamanlarda yetif
dlrditl kıymetli güreşçiler araaında 
yaptlacatı cihetle şayanı ehemmi
yettir. Müaabaka neticesinde layık 
olan güreşçiler tecrübeli aınıfına 
terfi ettlrlleceklerl gibi müsaba
kada birinci lik ihraz edenler birer 
madaJfa ile taltif olunacaklardır. 

&areş heyetinden 
15 Teşrin.ani 929 Cuma günü 

Beyoğlu Halk fırkastndakl mıntaka 
idman oalonunda tecrübesiz güreş
çilerin birincilik müsabakaları ya
pdacaktır. Tartı 12 den 2 ye kadar
dır. Mllıabaka tam ıaat (2) de 
batlıyacaktır. Müsabıkların be -
hemehal mıntakaca müseccel olma
ları farttır. Bu müaabakada birin
cilik ~e ikincilik kazananlar birer 
madalya ile taltif edilecektir. 

12 Teşrinisani 929 kambiyo, nukut fıatları 

Nukut 

1 Ingiliz lirası 102 
1 Amerika doler 210 50 
20 l ' uuao drahmi 
l Alnıon rayh1 111.ark 
l Avuı.lurya tiUnl 
20 LPy Rum11.oy• 

54 87 
50 50 
29 75 
ıs 

5·1 
50 
29 
2S 

T rılıviliit 

Galata t•btelara O. Y, 
20 t.na Bulgar 30 2 30 2 fatanbul tram~ay Ş, 
l Ft"lemek tllorlo 
20 I· ra1H11z frankı 

20 Iıalyao IJreti 
20 l\.w·uu Çek lılu.v•k 
l ('ıruoetf• aü-.tye 
J ZloU Leht.taa 
20 Dlaar Yogu.sla...,.. 
2<1 lkl<lka hanin 
1 Peaata l•paoya 
20 Jı,.içr~ frankı 
1 Mec-:ldlye 

Çek 

16 25 
220 25 
124 75 

23 75 
7 2 

117 25 
30 

eıs 

84 
JC6 
120 
12 

23 
74 

815 

, Loudra 1Isterlin1031 1033 
: "ivyork J törk L. Do o.47 !il 
Parlıı 

MUano " 
12 Ol 

0,4.7 
11 

BerUa 
Solya 
BrükMI 

" 

" 
" 

Ametirdam. " 
Clo("'t'l'O " Frank 
Pr.. • " IC u.raa 
Viyana " Şilin 
Madrh ,, Pt"zeta 
VaryuYa ., Zelo 
Atln.a .,. Drahm· 

o 
1 9 

~s 25 
3 38 

17 
:! 43 
ıs 92 
3 35 
3 3 

" ı 
S6 33 
25 2 

1 
6S 

ıs Bülı.re, 20 L#!J' K.a 
Mo.ko•a l Çroa.enı 

Belanııt türk liruı Din. 
1087 1089 

26 .. 67 26 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 97 2 97 
Düyunu mUYahhede 
ika-abıiyeU. demir yolu 
1902 ce...;ıı..ı .. 
1903 Ealdlaahi 

'i'!]~ 
~ 1909 

1909 
1139 

~ehrema.neti 

• 

217 

M~r Yerdeki at:entil!ar h~kikt 
61 ıllcne ~ıçılrJırını mıllikıjr. 9u 
d er.mtomul traş bıç2kları ı r4 

e ~ muayeneye tabi ıutuldukl.,. 
rb akn muntaz•fll ve mO•terib 

Cod·ı'" 1 ı<rq ola.btl~nlıı-tc'rnfa • m tt r. 

Qillette 
B ey;ğıu Durdiıncu sulh hukuk mail. 

keme inden : Galı1&da mumhane kı· 
lıç Ali pa~ sokağında 129 numaralı dO· 
kk&nda mtımculut ve üstüııdeki odada 
ikam"! etmokt• iken 4 teş rlnl enet 929 
l~ihiDde vefat eden beyu Ruslardan 
Volf M:.galnigin lerekeslnln miruc ı lar:ın 
.. bkeden talebine binaen resmen tul!. 
7eaine Ye avukat Rober Danyel efendi· 
•lıı tasfiye memuru tayınine karar veril· 
ııılt e'iuğunduı taribı i!Andan itibaren 

Ribt Dok. AnL 
Oeküdar KadıklJz Su 
lıta;nbul anonim Su 

7 Errj:li Made• 

Hisse senedatı 

il r ı, banka .. 
:2 M& lga itibar. Mill 

""' O•ma..tı Bk. 
~ Milli lı.ü .. ı Bk. 
., Ticaret ve tanayi 

;( 
F.onat Bk. 
Şirketi Hayriye 

TC"meltu 

7 

ı:ı Haliç: ffpu.ı Lnr An · 2 72 22 
~ Aa. D. Y. tolu 

" ,, ,. ıoo .. 
•• Mudanya · Burıa 
~ Samoau Sah.il ,, 
f ... 

Tramvay 
Türkiye •illi 
lllihrt 

r:Jl İtimat • 
Şark •İ((Orta 

... 
CJQ 

~ • 

Bozkurt 

Jat. Umum. 
'Çil Balya K:araaydın 

::S:: A...ıaa Çimen. 
;; Bakırköy ,. 
c:ı.. Türk kllmo• M. ,, 
ı:ı 

?1 

Mermer Tqı Ş. 
e .......... alektrik 

" " lemetlu 

O.küdar· Kadıköy 

l 40 

ı..ır •nbha 
~ f1ta11bu.l T. Aoo 1.1 r.o 
<ı<ı< Rlbtlm dok. An. 
il lıdhat dcllrm•ad 
.. Şark aarkeaa 
ı;· ı... l(aypları 
~ Reji (bali ı..t.yo.) 
~ Türk ta~ Aao. 
., n ..... Tirit" 

Şuk Mtlrmea. 
Mllli bir lll°'nL2 

:ıı 

ehremaneti ilanları 
~~re~anetinden: imyabane 
ıçın !uzumu olan alat ve ecza 

kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Taliplerin şartna
me almak ecza ve alat listesini 
görmek için hergün levazım 
müdürlüğüne gelmeleri, teklif 
mektuplarını da ihale günü 
olan 19 T. sani 929 Salı günü 
mezkur müdürlüğe vermeleri. 

B eyoğlu dairesinden: Ortakö 
Hafız Ali sokğında sahibini 

ikametgahı meçuhl 3numaralu 
klgir boş hane maili inhidam 
olduğundan 24 saat zarfında 
mahwr izale edilmediği tak
dirde ebniye kanununun kırk 
sekizinci maddesi mucibince 
dairece hedmedileceği tebli
gatı kanuniye makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

eahabl matlup \ie alAkarlaranın bir ay 
ve vereae inin üç ay zarfında Beyoğlq. 
dordttncıı aulh hukuk mahkeıneıılue mü· 
racaatları lüzumu il~n ·•lu•, 11 

Dünkü kşidede 
kazanan numaralar 

[Birinci sayfadan mahad) 

150 lira kzananlar 
10299 903 3314 3502 
42022 12551 52956 22850 
48559 8637 .32463 48911 
12801 52278 37152 21369 

9693 53588 10668 56003 
11042 59098 58794 51699 
38336 34568 43151 4094 
50464 17856 9860 44505 
40+10 49435 44633 28484 
40123 59773 ' 43929 41768 
14067 52023 28485 16731 
47135 30265 11262 40388 

250 lira kazananlar 
31622 20017 45929 29231 
28259 58750 27460 l 7Fll 
28387 39622 12626 5351 
52893 31780 11531 18254 
28748 54934 18979 96211 
47503 45337 12777 9924 
37925 50594 12879 18029 
17077 15790 56657 3417 
18460 29247 53648 54301 
53367 3221>7 3468 50513 
8337 28705 25811 126 
7504 5778 15344 11914 

41285 19154 53102 37281 
31011 2949 11237 49226 
51621 33225 57401 11943 
14268 20768 8713 30127 
11405 . 22231 16444 3208 
39263 23187 33653 53800 
35406 15725 32238 54579 
34152 18927 56972 9592 
35557 10396 51301 54897 
15221 24901 43563 36438 

8566 15844 19658 30~0 
27587 38056 50879 24867 
25294 25~34 58526 53203 
20100 55496 7282 18748 
43385 28222 34194 5340 
21881 45791 50206 1-5619 
47050 19657 10295 25353 
13840 2746 39014 439~8 
37270 2665 17l49 24805 
22 08 22853 2230 4158 

7456 55248 48093 2716 
20886 41725 23599 14334 
46093 37477 

80 lira kzananlar 
51883 40432 
3173S 25267 

8216 30772 
25352 24181 
48936 44857 
51785 36359 
38540 53245 
36378 19299 
54896 47376 
43571 33129 

2326 4994 
581 4207 

42606 34662 
36178 53007 
53988 47033 
32408 9718 
53338 33375 
30979 27894 
18709 4870~ 

53090 35685 
38013 48816 
29061 30562 

9277 47649 
43794 45958 
31278 18439 
23594 119 
20508 45833 
45437 55287 
25775 134(14 
25060 53105 
40126 584 
11957 48352 
44851 5533 
32964 6752 
40746 12149 
10666 22116 
55402 43272 
13142 1763 
55469 35906 
24966 23740 
18833 15846 
59878 36307 
22734 9920 
49065 24877 
41959 52773 
80009 33986 
41405 39581 
36267 

17711 
12700 
43893 

4130 
4506 

39588 
36080 
55501 
35047 
42295 

2766 
55506 
42807 
10884 
23103 
34118 
41205 
59251 

3202 
45938 
40776 
48153 
59094 

98-1-5 
14735 
44753 
34481 
23889 
18997 
18984 
58210 
• 7252 
, 8549 
31483 
29802 
20753 
19471 
38889 

4779 
29550 
55851 
51523 
7884 

52729 
7710 

49352 
6530 

52445 
41961 
48473 
34597 
50456 
38669 
54315 

2814 
47693 
29239 
15391 
24833 
55655 
20776 
47371 
22746 
36152 
29807 
48962 
16606 

85 
44424 
20036 

862 
578[)0 
17952 
59011 
42897 

7775 
56240 1 

3928 
50466 
46694 
22380 
23521 
50303 
25322 
32324 
33352 
43629 
49417 
23404 
3ı30 

52591 
37060 
40887 
37123 

50 lira kazananlar 
16749 57706 59933 49374 
17557 45464 2046 53252 
34715 47439 14431 27540 
21776 35152 25925 20154 
47642 29869 48963 41640 

2682 23600 25846 20940 
36762 43387 19820 56771 
45116 39123 54538 42884 
191 28 38086 45996 52853 
43B58 23281 57472 52596 
54329 17575 14155 58397 
16890 27773 33708 31817 

5715 53470 51050 54973 
46060 23560 18894 27C59 
32816 378J9 49652 30017 

4064 12368 34376 47640 
7137 7417 32172 21055 

38999 37297 55988 44594 
5888 27131 48815 55220 

58237 3670 43406 58425 
58489 5186 11088 14030 
55717 4~028 18867 30588 

9303 25930 23510 58819 
22160 12993 43737 41784 
20210 57252 24059 36628 
47425 41676 581ı 2907 
45480 24753 3~599 54263 

1665 45863 1820 9242 
11507 25721 1715 579~'6 

12677 J58L7 46097 3174 
16823 56242 6891 16294 
38269 53781 34488 893 
20374 44411 11437 41416 
56418 59031 58700 59997 
46747 2ı25 55823 23561 
27613 2228 36666 51689 

2860 8851 30186 43611 
18054 28811 25967 12818 

4713 59662 12616 42479 
32214 20543 13958 37547 
46687 <17816 7418 22535 

1241 21951 48463 21604 
26516 53493 9395 27303 
50807 46996 34852 27415 

1475 2504 34951 2271 
45040 8200 11992 15236 
59570 56065 150~6 28193 

8888 25174 44504 14357 
4870 52476 50168 6139 
6567 29436 33777 28127 

49601 1759 37610 28553 
12830 54183 47730 43148 
21325 28453 15489 48580 
12680 33212 · 34477 3585 
12621 22750 40736 26389 
50034 51319 54417 12421 
45446 21060 15103 19407 
55207 7210 43345 53755 
25736 5545 

10000 liralık 
büyük mül~afat 

En son çekilen 10 hin 
liraiık büyük ınükafatı 
atideki on nun1ara ka
zannııııtır. 

54679 55347 27780 48094 
30744 39205 8105 13518 
27719 10938 
1-ıı:m:ı:ı---~--, 

Amorti kazanan 
numaralar 

Sonu 67, 65, 94, 77 
olan munıaralar 30ar 
lira, ) anı on<la bir 
bilet 3 er lira amorti 
kazannn~lardır. 

~ 

lstanbul dördütJcÜ Noterine: 
llryoğlunJa l!arbi,·e<le Bü}İikdrre 

cadfle .. ındc 49 ı. umaralı Y ıldıı kundura 
ma~am~ında nıe'fc ut (;reguvar tfendlden 
satın aldığım cins ve e\osafı ınaluın dt" -
mirba1 e~ya ile kundura , .. e derilf'ri 
AlekMn efendiye satıp para~ o nı aldı~ım 
cihetle keyfiyetin illnnıı ricra rdel'im 
efendim. 

Arma binti Agop efendi: 
Harbiyede ın•şmtiyet caddesi berber· 

ba§ı akaretleriudo No. 103 Hanede mu· 
kim... Aona Dalı 

Dairede saklı ashea ınutabık: olan 
bu nilaha taltp vtchile newlr ve ilin 
edilmek üzre ikdam gazetesine irsal olu· 
o~r, 

On iki T. MDi lıin dokuz yüz yirmi dokuz 
latanbul dtırCIİincll No!er 

... 1: 

Her tin l\tl_ 
bir bilı:iye rha.ı:-.~ 

MUHs&N B. Zengin bir fabrikatör 
RACi Mıllııin beyin peh ..ki 

~~mektep arhrdaşı 
Mwhıin bey ya•ıhaıııııinde meı

gwllıiın Raci ıllklam b"hl/Jm içeri 
girer. 

Raci, sırtında yaglı bir esbap, 
ayaklarında partal potinler, saç 
sakala karışmış kırk beş lih bir 
adam. 

Raci - (Uıulca) Merhaba Muh
ıln, 

Muhaln - mürekkepli k•leminl 
bırakarak) Raci, kırk yıllık bir 
mektep arkadaşını kapıdan çevir, 
mek gllcüne glttiti için seni ya
nıma kabul ediyorum. fakat fU· 
nu bil ki batımı kaşımağa vak
tim yok. Söyle bakalım, ne isti
yorsun? 

Raci - (aıkılarak) Ne diyeyim 
bilmem ki ... 

Muhsin - Allah aşkına ... Ne 
aoyliyecekıen hemen ıöylel 

Raci - Ama öyle oıkboğaz 
etme .. O zaman büıbütün söıümü 
tatırınm ... 

Muhıln - Sıkboğaz etmiyor
um, yalnıı o senin bitmek tüken
mek bilmeyen mahut girlzgahlan
nı kısa kesmek iatiyorum. Haydi, 
ıöylel. 

Raci - (gayretle) Muhsin ..• Bi
liyorum ki ... memleket bir buhran 
geçiriyor .• 

Ben de keza ... 
Muhsin - Yani para lstiyor-

ıun. 

Raci - Hıl .. 
Muhsin - iyi kardeşim ama 

bu artık pek fazla oluyor. Eski
den, haydi neyse, arada bir uğ
rardın. fakat şimdi haftada bir 
mutlaka damlıyorsun. 

Hatırın kalmasın ama, iti ar
tık dilenciliğe bindirdin! 

Raci - Öyle söyleme Muhsin ... 
Benim de herkes gibi malım mül
küm olsaydı, yüzümü kızdınp ıa
na gelmezdim. 

Muhsin - Çalıfaydında sende 
herkes gibi mal mülk sahibi olay
dım. Sen zaten eski haylazlardan-
ıın ... 

Raci (isyanla) - Ben mi hay
lazım ? .. lnsnf yahu .. Şimdiye ka
dar tutmadığım iş kaldı mı? 

Muhılq - Okad'1 
catına telt bir it 
bırakıaaaaydınl 

Raci - Bıraka•,. 
balı etseydim? loaaadı 
dıktaa ıoata .•. 

Muhaill - Haydi h 
maval okuma .. Buna ~ 
tembellik, serserilik dı 

Raci - Dünya zata' 
Aç tokun haliuden aıl• 
de küçük bir it sahibi 

Muhsin - Küçllk bit 
mi olmak istiyonua? P 
1ana burada, yanımda 
it veriyorum. Kabul nııi 

Raci- Kabul de aÖJ 
( birden ) Ha .. bu • 
çok güç bir işm!? 

Muhsin - Y oo"'-. 
Raci - Demek pek 

ğll? 
Muhsin - Ne müaas• 

1, deditJn yalnız a•ele 
etmek. Bu iti gören WI 
vazlfealne mukdlm d 

Ona yol verip yeri•• 
catım. Ona gllnde bir 
dlm. Sen erkadaıım ol 
1aua iki Ura veririm. 

Raci (net'eaiı) - E 
Muhsin- Yalnız ıab 

yedide i' ba,ında bulu• 
(Racinin yüzünde peyd• 
rutuklutu görerek) Ne 
erken? 

Raci- Alay mı edly 
icap ederse tafak nktl 
Elverir ki it olıunl 

Muhıin- Ali .. ft• b 
zaman ben aana habtl 
Haydi timdi git te bel 
göreyim .. 

Raci- Olur (KapıdıO 
durur) Muhıln ... 

Muhsin ( işini bırı~ 
Gene ne var? 

Raci - Muhsin ... 
düm.. Şimdi o adamı l 
karacakoın.. Zavallı b• 
çocuk sahibidir .. Benlın 
adamcatız ekmetlnden 
Malum o : Manll nzkolal 
Allah keser.. O yeriad• 
Sen l.ıana yevmiye bir 
Sana gene aynı beaab
maz mı? 

~mmmıııııımııııuuııııııııııuımnıııııııaıııııauıııııııuıııuııııııumHmıuıınwnımınuııııuuıuaııııııv 
= Bu a'4aın 

=: ~lb.HAMRA ~INEMASIMO 
: . ZiF AF'.' ~~Ş~ ·ı 

. 5e8lı ve şarkılı sahııelerın ılk ıraesı miınasebetıle 8~ = . __ GALA 
- i = Şimdiye kadar giirülen şe,;li filimlerio en muazzamı 
51 yanı hayret renkli sahneler bir şaheserdir. 

~ . Hami~: .Fiad.ar~a zaııımiyat yok~ur. Yederin evveld~ = mın edılme~ı. Fılımıu uzunluğu hasebıle matıneler tam 2· 
- ' ve 6, 1·2 lıaşlayacaktır. 
~llmll!lln!llU!mlmllll!lllHJUllllUlllllll!llllllll~ Parama n i fi 1 midir~ lmllllfflH1!1111 

:···· ················~ : Bu akşam 
• s MELEK 
! slnemeisır1 

Darülbedayı : KORİN GRIFfi1 
Tepebaşı tiyatrosunda .alı ırü- o 

nü ak,amı saat 21,30 da yalnız :.VİKTOR VARL'l 
muallimlerle talebelere ~ • Hırçın kız ! nin temsilleri ol 

5 perde ! LEDI HAMIL11 

Cuma günleri m_aıine saat 15,~0 !Lutfen yerleriniıW, 
da her cumarte~ı Akşamları lçın : t 
iatlarda tenzilat yapılmıştır. 1 velden temini 

il\: olunur. 
Halis ve birinci nevi lsveç 

çeliğinden mamul 
• 
1 •••••••• Baka Film •' 

mmsmmmmmmmmmm••smmc 
:il 

i Darüttalimi . 
m 
~ mu51 

l'l H · ·ı d !.'." ~ eyetı veznecı er e · ~ 
tıraş bıçaklarile tıraf olduktan ~Her perşembe akşanıı' 
ıonra meclislere gidiniz. Son- ~ cuma günü ve akfaDl ıer 
derece memnun kalacak ve ıi- il! 1 kt H r ıiı saz o aca ır . e ti 
ze enıaalaiz bir teravet bahşe- l!l. akşamı orta oyuntıh 
decektlr. Başlıca mağaıalarda !il 
satılır 'iD akşamı karagöz 
AMOURY ve RECK j ın Hacı Osman efendi id•' 

~m~mmm~mmmmmm••mmE~,..J 
lıtanbul, Küçük Kınacıyan Han /J 

m::::n~u~m~e~r:o~3~1~-3~2===:~ •••• •• •••••••• ••••••'' 
.--. Doktor =•• ! Döyçe Oryarıt $ 

Haseki kadınlur hastanesi 
EtibJ>a~ındau 

HUSEYİN NAŞİT 
D ğ k 1 Ha•tah klan 

o um ve at ın Miıa~ ...... 

• ! Tarihi te'sisi ı:rZ ~ 
: Merke:ısi idare D~ 
! Telefon Beyoğlu 24 7,Z -f · 
! 983 vıı İstanbul 2842· -ti 

Banka ıiıtuanıel 
ve kaııalar i 



--

Kimdir onlar. 
IVluharrirl: Yusuf Ziya 

Yariiıki 

AKBABA 
gazetesln~0 aku.yunuz. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Vakıf akarlar müdürlü
ğünden: 

Müzayedeye vazoluı:ıan emlak 
Bahçe kapıda dördüncü vakıf han zemın katında telefon maha

ijtrinden bozulan 22·5 No. mağaza ile birinci katta 37 ikinci katta 
31 ve 34 No, odalar, . , 

Müddeti müzayede: 29 Teşrınevvel 929 dan 20 T. sani 929 
Çıq.şamba günü saat on dö•de kadar, 

Balada muharrer eır..lik kiraya verileceğ:nden müzayedeye 
Vazolunmuştur. 7aliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dört 
buçuğuna kadar ,artnameyi okumak ve t~minati muvakkate ita 
tderek M, zayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğü
nde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evaaf ve müştemila~ı hakkını:?a m~!umat almak istiyenler bu 
ltıilddet zarfında mlizayede odasına muracaat ederek ecri misil 
taporlarını görebilirler. 

Evkaf umun1 müdürlüğünden: 
Evkaf matbaasına lüzumu olan kağıt ve sair levazımı teclidıye 

'r. •aninin on altınci cunıarteıi gi.nü 1Bat an dörtte pazarlıkla ihale
li İcra edileceğinden talip alanlan~ şeraiti a~lam~k üz~re her glln 
levazım idaresine ve ihale günü de ıdare enc.umenıne muracaatları. 
~~::::::::.::::::.:::::::...:.:....::=::~==~~-::-~-:::--~·~~~~~ 

Evkaf ı1mum müdürlüğünden: 
. Gu•aba hutah.mesi ameliyathanesinin tamiri .. ~ünak~~asına 
1ttirak eden taliplerin tel<lifatı haddi layıkınd~ go~lmed~~nden 
l>azarlik ıuretile ihalesi takarrür eylemiştir. T ulıplerın şeraıtı anla
llıak üzre her gün saat on beşten sonra bey' eti fenniyyeye mür1-
t,tları ve il:ale gün:i ı.lan 16-11-929 tarihina müsadif c~mar~eıi 
hnü saat on beşte Evkaf müdiriyetinde idare encumenıne 

~acaatlan. 

Satılık eşya 
Anadolukav;ıtındaki Tahlisiye ambarında mevcut eıya 16-11· 

~29 tarihine milsadif cumartesi günü saat 10 da bilmüzayede sa• 
•lacaktır. Cumartesi ikmal edilmediği takdirde mütebakı eşyanın 
~zartesl zünli aaat 10 da satılacağı ilan olunur. 

Vilayet dairııi cncünıeninden: 
T llhta kalede Kadı hanı altında kain sek en bet numaralı 

icar müza ede müddeti 17 11 929 pazar günü 18at on bir• 

ırtsmba 1 KD A M, Tef®iaai 1 

Mahlölal 
rriüdüriyf!tiriden: 

Kıymeti muhaıaaıineıl Zira 
1757 JS140 

Bahçekapııında hobyar mahalleıtiııde Atır efendi caddeMnd• 
Yeni postahane arkasında vaki bal de kıymeti mubılmminetıi ve 
mikdarı zürağı yazılan metnlk sebili mü9temil mektep ve ana 
( 6-11-929) tarihinden itibaren yirmı aekiz gün müddetle ve kapalı 
zarf uaulile müıı:ayedeye konulmuştur. 

Talip olanlar baladaki kıyıneti mulıam111inenin yüz~e yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi veya banka kefaletnamesile tekltf 
mektuplan yevmü ihale olan (4·12-929) çarıamba giinö nat dörde 
kadar lstanhul Evkaf müdiriyeti binasında müteıekkil idare encii
menine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Mahlulat müdüriyetinden: 
Kıymeti muhammineııi Zira 

Lira 
6143 408,90 

Cığaloğlunda Terzi Kasım mahallesinde Türk ocağı bj\ğçeılne 
muttasıl ve Cığaloğlu caddesinde kain Valide ~ultan bent emini 
elhaç lbrahim efendinin kabristan arsası (31-11-929) tarihinden , 
itibaren 28 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müıı:ayedeye ko
nulmuştnr. Talip olanlar baladaki kıymeti muhamminenin yllzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ve ya banka kefaletnameıile 
teklli mektuplarını yevmi ihale olan (11-12-929) çarıamba günü 
saat on dörde kadar latanbul evkaf müdüriyeti binaıında müte
ıekkil idare encümenine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Orman ve arazi müdürlüğünden: 
Üsküd11rda Tunusbağı caddesindeki kabristandan yola ifrağ 

edilen kısmından çıkan iki bin çeki miktarında taı Teşrinisaninin 
yirmi yedinci çarşamba gününe kadar müzayedeye vazedilmiştir. 
Talip olanların yevmi mezkurda saat on dörde kadar lstanbul ev
kaf müdiriyetinda Ormau ve arazi idaresine müracaat etmeleri. 

Orman ve arazi müdürlüğünden: 
Anadolu hisarında tuğla fabrikası civarındıt vaki tahminen 

ıekiz dönüm tarlanın üç ıene müddetle icarı 23-11-929 cumarteıi 
günü ıaat on beıe kadar müzayedeye konulmuştur. Talip olanla
rın lstanubl Evkaf Müdiiriyetinde Ormçn ve arazi idaresine müra
caat etmeleri. 

Orman ve arazi nıüdürlüğünden: 
Beykoz kazasına tabi yazla çayırı karşısında V1ki beylik man

dıra nam çiftliğin vakfa ait hissesi şayıasından takriben (200) dö
nüm çayırı ve (3000) dönüm çalılık ile taşlık arazi kapalı zarf usu
lile satılacaktır. Müzayedesi teşrinisaninin yirminci çarşanba günü 
saat on beşe kadardır. Tal ip olanların ıeraitini anlamak üzere 
İstanbul evkaf müdüriyetinde Orman ve arazi idaresine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

• Edirne vilayeti encümeni daimi 
kaleminden: 

Şark demiryolları 260 ıncı kilo metrosunda vaki maden istas
yonundan başlayarak 28 ki:ometro 200 küsur metro imtidat eden 
Kestanbulu dekovil hattının işletilmeıi bilcümle teıisat ve alab 
muharrike ve müteharrikeıile icar edileceAinden taliplerin tektifa. 
tını 30-11-929 cumartesi günü saat 16 ya kadar Vilayei Encümeni 
daimisine tevdi ve fazla malumat almak için Vilayet encümenine 
veya Nafia dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Ü •k?da', hukuk hiikı.mliJindeıı: Vali. 
deı atık ınahallesınde abacı dede 

eokağmda 49 No. lu hanede ıaltine Ay§" 
hanım~ kirmastide N?limiye mahalleşİD
de taluildar hafa Mohmeı efendi oğlu 
kunduracı Mehmet efendi aleyhine ika. 
mo eylediği boşanma davasından dolayı 
müddeialeyhin ikametgahı meçhul oldu· 
jlundo.n davetiye varakası tebliğ edile • 
mem1§ ve on bet gün müddetle ilanen 
tebliğat icrasına karar verilerek emri 
muhakeme 7-12-929 Cumartesi saat 14 e 
talik kılınarak bu baptaki davetiye mah· 
keme divanhanesine talik edilmiı oldu • 
ğundan müddoialeyhin vakti mezkdrda 
gelmediği ve vekil ~ôndermediği takdir· 
de gıyap karan ittihaz olunaca!ı malum 
olmak üzre illn olunur. 

S oltan Ahmet ıulh icraaindan: Bir de
yni mahkUmünbihiu temini istifası 

.. maındo tahtı ha""' alınıp fürulıtu mu
karrer buluııan Singer dikit makinesinin 
Tetrini 1&Dinin on d6tdüncll Perııenbe 
Kfuıö saat on üçte Cartuyu kebirde ..,.. 
~ bedealaııında 1ılliııU..yede füruht 
olunocaAından talip olanların mommııııa 

ilarI 
Galata ithalat gümrüğilnün 

16316 N. beyannameıine ait 
17739 numaralı depozito mak
buzunu zayi eylediğimiıı:den hü
kmü olmadığını ve yeniıinl ça 
kartaca~mw ilin ederiz. 

M So•torgf lot ~ 
Şarkı karip umumi Aceatelltf 

S ultın Ahmet sulh icra..cı;ıodan: Bir d~ 
yindeu dolayi mahcuı Ye fGruhıa 

mukarrer olanaandalye,koltuk,konape v • 

saireniu :U. 11 • 929 pazar güull -t 11 

den itibaren Şiflide Oıııwı beyde cabl 
caddeaiude 54 nwnaralı hanede fünıht 

oluoacaıtındau talip olanların yevmi me

skılrde .,. -le mahallinde baaır ııı.ı ... 
- .._vuua müncutları illa olu. 

Mdltilat mndüri

llt51 

226 

3000 

etlnden: 

Bakır köyünde Sak• ağacııxt. Tııt ~ oedd~nde 
14 No. 1'e ttriirakkJ111 200 :!&'\' QJ .. '!neft 1 Oda 

11 .ofa 1 kuyıı ve Hlreyi ınüıt bir b&p lt'iliM!n ta· 
mamı. 

96 Uıı:un Şecaettia mahalleainde Pnat pata törbeal Ie•r 
fııında vefiklıane caddelinde 606 ııqııı 37 parll'll!l;lı' 
ııııkdarında İNhıRaa Uaun $ecaetfuı caıiıli ar1asıılın 
tamamı • 

.5 San yerde Mehmet ltotbüda oaıaii teıifi iqıallltntn 
aükna•ına meıruta haae araaıının tamamı [ tnıkdarı 
zırat .189] 

60 Şehzade bqında lıoıkadem malıaHe1inde SeMm pııta 
yokuşunda kAln 65 artın mıkdarında ıı No.1 le 
mürakkam ananın tamamı 
Kadı köyünde Cafer ağa mahallesinde Yeni yolda U!j 
arşın mikdarında 20 numara ile müraalı:kam 7 oda 3 
sofa ve saireyi müştemil bir bap maa bahçe hanenin 
tamamı. 

Bidayeti ilan 
Nihayeti ilan 

kıymeti muhmmineai 

(6-İl-929j hafta [İJ 
[1-12-929] Çarşamba 

L K. 
700 Zeşılköyde Ümraniye mahalleıınde atik Tahir . codit 

mektep 'okağında 3 mükerrer atik 13 cedit l"io 1001 

arşın miktarında üç oda 1 sofu 1 kuyuyu mü,temil mlll 
bahçe hanenin tamamı, 

101 44 Haköyde Abdüıselam mahallesinde haınbarahano 
caddt"sinde atik 10 cedit 89 No 2052 arşın ınıkdarın• 
da bir kıt'a arsanın üçte bir !ıisseıi. 

750 

50 

1250 44 

544 

Çarşuyukebirde Kürkçuler çarşuıunda 26 No i 
mürakkam fcvkında iki odayı havi 33 a11ın terbilncfe 
bir bap kagir dükkanın tamamı. 
Çar§uyukebirde Sipahiler sokağında 7-9 No ile mil• 
rakkm bir bap dükkaın sekizde bir hiaaei. . 
Üıküdard lcadiye mıhallesindeaıvacı Maral sokatindıı • 

17 No ahşap hanenin nısf hisıeıi. 
Kasımpaşada Gazi Hasapl'l&fa maha:lleıınde HatRR1 

iskelesi sokağ'ınlıa 20 No ile mürakkam 27 arşın 2'Jl 
parmak arsanın tamamı. ! 

Bidayeti ilan [30-11-929] hafta (3) 
NihayP.ti ilan [27-12-929) Çarşamba 

Kıymeti ınuhamminesi. 
L K. 

309 23 Kapandekikte Yavuz ersınan mahall~2"nd Aır , 
12, cedit 16, 18 numaralarla müraamkkam fnkind ildi 
oda, iki sofayı aüştemil kil.gir dükkımın 384 hissede 

80 hissei. '. 
Üsküdarda Selimiye mahallııinde DuYar dibi soka· , 
ğında 2 numara ile 111ürakkım zemin katı kagir 14 

2200 

oda, 2 sofa ve saireyi müştemil ıııaa bağ9e bir bap : 
hanenin tamsı. 

281 Samaty hncı Hiiseyin rğa mahallsinde Narlıkap cad-

375 

desind 50 ve üç dafa mükerr:ır 50 numara ile ınurak
kam 281 arım miktarında bir kat'ı arsanın tamBJ 
Ahiçelepi mahallesinde Liıııoncular caddeıinde 36,3-7 
cedit numara ile mürakkam fevkiade iki odayı müşte • 
mil dükkanın 120 hisıe itibrile 10 hssesi. 

300 Çenberli ta9ta Mollafeneri mahallelinde Veıı:irhan .ti. 
katta 64 numaralı dükkanın tamaını. ı 

---n-ı-aa-li.-eti ilan (23-1ö-929J hafta [4] 
Nihayeti ilan r20-ll-929] Çarşamba 

Kıymeti muhanıminesi 
150 Kocıımustafapa,ada Çanbaziye mahallesinde Meşeli ı 

mescit S. atik 38 cedit 50 No ile mürakkam bahçıvan 
odasını müttemil 3,5 dönüm mıktarıoda bir kıt'a ' 
bostanın 1440 hisse itibarile 24-0 hisıei. 

300 Samatyada Çıraği Hasan mahallesinde merhaba ve 
iki yüzlli çeşme sokağında fevkinde iki odayı müşte·. 
mil köhne ahşap dükkı\nin tamamı. 

49 Mevlevihane kapısınd Aydın kethüda mahallesinde 
Yayla caddsinde 20 No dükkan arsasile ittiıalind ld 
22 No kagir dükkanın altıda bir hi1Sesi 

109 38 Beyazıtta Emin bey mahallesinde Okçulu batı cad• 
de&inede 85 cedit No fevkinde odayı mlitteınil ahşap 
d ukkanın on altıda bir hissesi 

105 Küçük pazarda hoco Hayrettin mahallesinde "Kcı~an
cılar caddesinde 28 No. ile mürakkam ahıap dukkanın 
sekiz hissede üç hisaeıi pazarlıkla 

100 Şehzade batında Balabsn ağa mahallesinde Balaban 
ağa camii ankazı 

Baladaki emlaki mahlüle dört hafta müddetle aleni olarak müza-
yedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak c;de~ekler kıymetin yü~d~ 
yedi buçuk nisbetinde teminat ol1rak dorduncu haftanın ihale gunü 
ıaat 00 dörde kadar Çemberli taşta fstanbul Evkaf müdüriyeti 
binasında Mahluliit kalemine müracaatları. 

1 etanbul P..fahkcmei Aıdiye ? _ıncı hu~· 
uk daireıinden : Mehmet Zıya beyın 

karın Çupııbada beyceAiz maballcoiade 
kaymakam Niıamettin beyin haneeinde 
~ukime Hatiee Nebiye hanım : Mehır.et 
Ziya bey tarafından aleybiniıe ikame 
O}'ledi.ği botanma davuı hakkında ver. 
diti illidanaınenin bir ı.ueti ikaıııetga. 
bıaınu meçbnl olmaondan dolayı tebliğ 
edilemedip beyceğiz maballeoi bey'eti 
ibtiyııriyooile tebliıte memur mflbqirin 
tahıiyeainden anlatılmıo ve ilADen tebli
Aat icruına lı.arar verilmlf olup hukuk 
UJul muhakemeleri kanununun maddei 
mabau_ııuna tevfikan tarilıl lllndau itiba
r"" on bq gtın zarfında cevap Jayibat1 
nruuıdiğiniıı ve "-K&nuuuenel ç;ırf8nhe 
gtınll talıklkat blkimi lıuaıu11•da iıbati 
..Ualll etmediğiniz takdirde ve Jllhuı bir 
velıU giıadermeciiAiııb gibi balı.k11Hıde 

gıyaboa mlWlleloi kaauaive ifa edilocqi 
illa olunur. 

} ıtaabul beşi , ci icraıındın: ~1ahcus ve 
füruhtu nmu.k.arrer hah, uıau, koltuk' 

k~nape. bufe, k.omadin, aynalı dolap.•• 
uır kıymettar qya 9'..?9. lJ . 17 ısrihıa• 
müsad;f Pıı:.ar günü !lllat 11 de Göztepe
de Ye.ni yolda 24 '.'io lu kötk derunun· 
da . bılmüzayede füruht olunaca~ıodan 
!alıp olanla na Yevmi mezlı:firda mahal -
]inde hazır b1Jlunma1an ilin olunur · 

1 ıtanbul dördüncü hukuk mahkemesin• 
den: Muitıfa FeYıi bey namına &Y\1 • 

kal Hallln Hilmi bey tarafından ~urlıa
nettin beyle bemtireleri Emı~e Lutfrye 
ve Mill'lide hanımlar al•y!'l"'!~e ikame 
olunan fuıuli ifgal ve ecrı mJJıl davası· 
aın icra kılınan tahkikatında bunlardan 
Fatma Mür§ide hanımm ilı.amelg!bı m• 
flıul i~nyo aıılqılm,. Y• mumaıleylıa 
hakkında bir ay müddetle il!neo ıebli. 
gat ifuına ve tahıı.illatın l 22 12 • 929 ) 
pazar günO "8At on dörde tol • lı. lne karat 
....nlmit ol-lı.kı.. yevmi nıedı;tirde ya 
koediai veya velı.ili gelmedijli takdirde 
tahkikatın gıyah811 yapılacağı iliıa o!Mıar, 

• 



Norveçyanın 
başınhsulü 

Gayet taze olarak gelmiş•ır. 100 kuruşa kiloluk şişelerde H .. an Ecza depo•u toptoncıl r 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'--~~~~-"'~ 

Askeri müna
kasa ilanları: 

ru .. ·F:;.;;ı:i~d~· M.'. ~i~. ~~k~i:ti. ::~:~:i~·~ ...... ·ı 
; komisyonundan : 
L ... , ............. ~~ ....................................... . 
T cahhüclünü. yapll)&)'&n mU t•ah.hidi nam ve heı!abıua 4500 kılo yalakhk yüok.apa· 

1ı ıarfuaulılc ıuuuakaııaya h.onmll}tur. ihalesi l·t - ikinci teşrin · 929 perş ·mbe 
günü. ~t_ 1-t._te k.omisyonumuı. ınünakasa salonunda y1pılacaktır. Taliplerin ~rtname 
suretını yırmı kuru1 mukabilindf' almaları ve tekHfnamelerini şartnamedekı tarıda 
ihıar ile komisyon riya-ıetiae \.:rmeleri. 
H ~,,-~ kııaatı ıhtiyıcl için 65 çııt me"ltpli fotini aleni ~ünakasaya konmu~tur. lha· 

ıe'ı 14 - 11 - 929 per~Pınlw ~ünU saat 16 da komısyonnınu:ıda yapılacaktır. Ta
liplerin ~rlname ~uretini kon1İs\oaumULdan aluıaları; ve prtnamedeki tarzda teıni· 
natlarife kon.isyona ıuüraC'artları. 
H &\8 kılaatı ihtiyacı için 65 :aktıu met~pli elbisesi ve 35 kaput aleni müııakasa-

>• kouwu~lur. İhale8i 16 ikiıı,,i t~rin 929 cumarteıi güaü ııaat 16 da komiayo 
aum.uıda yapılacaktır. Taliplerin ~"rtname ıuretioi omiayonumuzdao almaları Vd prt
namepcld tanda tomiııatlarilo koıniıyona muraoeatları. 
H ava kıtaatı ihtiyacı için çamaşır, çorap ve faoile takımı aleni münakasaya kon-

mUftur. lbale.i 14 · il · 929 perşembe günü saat 15 to komiByonumuzda yapı· 
lacakt.ır, ta1iplerio şartname surrtiııi k.oınlayonumuzdarı almalan YC f&do.amedeki 
tarzda teminatlarile komisyona müracaatları. 
Q rdu ihtiyacı için 448 ton Çımento kapalı ııarfla mUnakaoaya konmuıtur. lhaleai 

4-birinoi kinun-929 çarşamba ~ünü tul 15 te lzmirdo müttahkem mevlı:i utıp 
alma komisyonunda yapılauktır. lal iplerin tulnam•yi görmek üsre komityonu.mu.ıda 
ve tek.Jifnamelerini vermek i8tiyenlerın !amirdeki mezkür komisyona müracaatları. 

T •§ kııladakl f'lektrik. tevzi havale~i.nia tt-l:dili paı.arhk.la içra edilecek.tir. ihalesi 
l 7-11-929 pazar giınü eaat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin p.rtnameıiai 

komiıyonumuzda görmeleri , .. e şartnamede ya;-ılı olan 19k.ildık.i teminatlarile komi· 
eyonuıuuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 
Kıtaat ihtiyacı için 350 adet cam k&vanoz pHLarlıkla muhayaa edilecektir. !haleti 

16-11-~ cumartesi günü ıu.at on bette icra edilecek.tir. Taliplerin vakti muay
yende k.oml!)'Onumuzda fıazır bulunmaları il&n oluuur. 

K ıtaat ihtiyacı içın .300 kilo çay. pazarlıkla m~ıbay~a .eıülecoktir. lhal•.•İ. 1'\. 11 • 
929 per;>tnbe gunu saat 14 te ıcra edılecektır. Jahplerın şartnameıını görme· 

Jeri ve prtnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komi!yonumıada hazır bulun· 
ma.ları ilin olunur. 

G ilmüş suyu hastane!liode teraküm eden 200 araba nlikdarındaki puak.ul puar · 
lıkla satılacaktır. lhale•i 17-ll-g29 pazar günü saat on dörtte icra edilecektir. 

Taliplerin vakti muayyende komİByonuıııuzdıı hazır bulunmaları illa olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 1200 çeki odun pazarluJft mubayaa edileeketir. ihalesi 16-ll· 
929 cumartesi günü saat on ddrtte icra edilckelir. Taliplerin §lrtnameaini gör 

rpek ve ittirak. etınek üı.re vakti muayyende k.omi5yooumuula haıır bulunmWrı 
ilin oluııur. • 

M erkez kumandanlığında mevcut dört arabanın tamiri paıarlılr.la yaptırılacaktır. 
ihale 14-11-929 Cumartesi günü ııaat on dörlt• icra edilecektir. Taliplerin vakti 

muayyende komi~yonumuzda hazır hulunınalan nıo olunur. 

K ıtaal i.blıy~cı için 10000 k.ilo barbunya fasulyası pazarlıkla mubayaa edile~\irt. 
lhaleoı .13-U-929 çarşanba günü tut on altıda icre edilecektir. Taliplerin prt· 

namesini gOrmek ve İ§tİrak etmek. üue vak.ti 111.uayyende k.omieyonurnuıda hazır 
bulu11maları ilin olunur. 
Kıt.ut . ıbtiyacı için 50000 kilo arp• pezarlıkla mubayaa edilecektir. llaleoi 14 

Te~rıoısanı 929 pertcmbe giinü ıaat on dortten itibaren icra edilecektir. Talip
lerin ~artoameeini görmek ve iştirak etmek üıre komilyonumuzda hazır bulunma. 
ları illn olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 1324 çek.i odun pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi l 7-
ll-929 paı.ar günü saat 14 te yapılacaktır. Talıplerin valı:ti muayyende komiıyo

numuıda hazır Lu1unmaJarı illn olllnur. 
K ıtant ıhtiyacı için 1270 çeki odun pazarlıkla mubayaa edilecektir. Ihaleıi 18. 

11-929 p .. trteoı günü saat 14 te icra edilecektir. Taliplerin valı:ti muayyendc 
k.omilyonnmuıda haz1r hulunınaları ilin olunur. 

y ıldıroa k~fo lo.pru kışlaoınm tamirı paıulıkla, yaptınlacaktır. ihale Hı. ıı. 929 
cumarteıı gunu 8U.t onda ıcra e<lilecek.br. laltplerın şa.rtnameai•i gormek ve 

ittirak etnıek üıre komisyonumuza gf"lmeleri ilin olunur. 

K ol~r<lunun ll~ıbü'.ük.te. klin depo•u?un ta".'iri pa.zarlık.la yaptınlacaktır. !bale 
16-ll-929cumartesı gunu .... t on<la ıcra edılecek.tır. Talıplerm 1&rtname•ini gör· 

ıuek ve i1tirak etmek üzre komi~yonumuzda haz1r bulunmalın ilin olunur. 
K ıtaat ihtiyacı için 10000 kilo tek« pazarlık. ıuretile mubayaa edilecektir. Iha. 

le,. 18-11-929 pazart.,.i günu ıut 14 le icra edilecektir. Taliplerin vakti mu. 
ayyende komisyonumuzda ha.tır bulunmaları ilin olunur. 

·:· (• + 
Tophane aslt..eri fırınında meYcut 27 çuval tekoe k.azıotııı 
Tophane fırınmda ve Selimiye fırınında mevcut 3161 adet bot çuval 
16-ll-929 tarihine müsadif cumarteıi günü ıaat l4 ten itibaren pa,arlıkla 8atı. 

lıcaktır. Talıpleruı paz.athk gününden evYel fuınlara müracaatla görmrleri ve yevmi 
muayyı·nde komısyona teminatlarile gelerek pa7..arhğa iştirakleri. 

[ ..... ·jj;~i~". ;;.ftb~~~ı· ·k~;;;;~~~~d~~·--· 
..................... ··~···························....1 
~ Kilo Piri ç !llü~ak~yl aleniye 

ıle ıhalcoı 21 Tcıtıni•aai 929 Pe'141mbe günü oaat 13 . 5 de 

ift 
1000 
4000 

~ 

• Sadeyajı • 21 • 1' 
Ş-•ker • 2

23
1 • • 16 , 

Nubut • • • <;;umarteai 13 S 
• Faıulya • 23 • • • • .. 14 ~ 5 • 
• Mercimek • 23 • • • • • 14 - 5 • 
• S.bun • • 24" • • 15 • • . 42 • • 5 • 
• Zeytıa • • • • Par.ar • • 14 

KuruOıüm• • 24 • • • • IS • 
Dcdiz. kuvvetleri ibtiyaci içın yukarıda mik.tart yaıılı dokuı kalem erzak müna

ka~yi ıleniye _ile rnlınak.asaya Jtonulpıuştur- Şartnam~i~i görlllek lılteyenltrin her gün 
-.e ıtutna talıp_ bnlunanların da hi:ıalartoda muharrer gun ~• Matta Kuımpa~da deni 
satın alma k.omİ~)·onuna müracatları. 

•) ·:· •) 
50 Ton gaı munaka.~ai aleniye ile ibalesi IS.ıeşriuisani-929 paurleıi aaat 14. 
Kapalı zarf u:tullle miinataqaya konulan mıkdarı yukarıda yazılı gaıe teklif 

edilen fia.ı gali goril:düğündeıı hiıa11nda giısterilen gün ve saatte münakasai aleniye 
tlo ıbalcıı ıcra edılecetindeo ~rtnameıini gOrmek isteyenlerin her gün itaıına t&lip 
\ulunınların da mezkür gün ve ~aatle Ka,ımpa11da deniı: aatıa alma komisyoauna 
milr.ıcaatları. 

(~ ~ ~·;k~tihi ~~'k~;i;~" ~~~~~i.;;k~;i~~~~~~d~~·] 
·············· .... , ..............•............. 
Çeki 

• t()() Ecau mektebi için ) 
500 Ôlcü taburu için ) Odun 

Yukarda mahallerılo m.ıkdadarı yazılı Odun iki il&rtaawede olarak tekrar pa. 
1a<lılı:ları 17-11·929 Pazar gunu 8l&t 15 te yapılacaktır. Taliplerin tutnameleri için 
fkrb\Je me~biıı.'.l~ki Koıni"yıJnunıuı.a miirac·aatları Vı! i~hrak içln de nıt,.kür nıa . 
h.aldek:t puarht:ıoda J•o.zır bulıtııu:,naiu ifln olunur 

Odun nıunakasası 
YUkaek orman mekt•bl rektörlüğündı-n: 

Mektelılm~ kapalı zarf usulile 500 ceki odun alınacaktır. Talip· 
'erin ,.,tııam...Cııi f.Örmelc ür.ere her gün, münakaaaya iştirak için de 
,.vıııt ~ olan 1' tetriniaani 929 çartamba günü aaat 13 te Def.. 
.. rdıarlıL. :,- •. :.sı* .Weıaeatı ıı:iraiye mübayaat komi•yonutıa 
f91meler" 

.Marwıette 
I 

' 

• 

pryasıy• çıkalı .•ı bir ııırıHn geç· 
mit olduğu halde herkesın have• 

sini uyandırmış olup günden gune 
1 

yuzlcr .. e peresti)k8r ka1aıııııuktadır. 

rıunı hayret etıneyiııiı! Rıı aı abı 

8uick arabasının ıınalinde e-lde e• 
dil mi~ ol•n 2Ş seııtlik ıccrıllıeye is
tinaden yeni bir ~ekılıte vıırnda 

getırilmi~ hir e•erdir. Yııhek kahili· 
yet hassolarilc Bııu·k ayanııılu lıir 

mıkina olan lllarkel ar•IJnsı ken
dine yeni has bir 5ahsiy ele ııııılıklır, 

• lıı5-111 h•y™' 
0

dütdreıı kolıillyeı: 

f
vj~~k, yokıtf tl,fOJPllffi8k lıH»H(~: 
ve kullooıılılıit Hyeşiıı!lc erı ka· 

btılıll ve &il~ yollarda bile lıu ,,.,, 
"-Y' pyet kolaylıkltı ld~r• e4eW• 
111'9iııf& • --

Qort tekerlek Oıı«iııe ınevşu frcl)• 
leri dahilden inbişatlı ve olomıti)ı 
ayarlıdır. Pedala ufak bir taıyi~. 
arabayı bir ıımla. ııe~u gıcırtı~ 
durdurur · ·· ·-

Uuick accııl••ına. lıliİrııcaat edif> 
•İzin içııı bıı ıel;';l·iıl.e 'e1.111li,i t&f, 
ı1p etmeleriııı tıl~ı ediniz. Gettsı\1 
Mutors garınlısı lııikkınite keııdileı 
r,ıııcleıı ıtıı~ııı illl.v.miz; ... 

• lll'ICI< • MAllKET ( MAllQL'ETI (: ı 
GENtıRAt, M"TORS lllAMIU.h tJ 

Umum Türlti}'t Av.ntaıı : 

Buick mühendislerl tarafından ..... jı11al e· 

dHen BuiÇ.k'ten biraz küçük olan Mark-et o

tomo,bili, yüksek h~ssafarın hepsini kendinde 

OTOMOB)L f!OARldl T. ,.,, Ş, 
O. T. T. A Ş. . 

llryo&lu lshk]61 C•ddtoi Mt, ~ 
Totrl il 0 •8Qö 

; 

mewetmiştir: 

lık, raki.bsiz 

z.arif, M.rict 

kabillve:f.ı 

görünüş, rahat-

Yağmurlu zamanlarda 
Ve hatta fırtınalı havalarda, pasajlara vey 
balkonların altında sığıa•ata lilzunı yortur· 
Zira; 
En birinci malzenıe ile imal ol 
unmuş ve Muflon astarile em 
permeahlize bir hale gelmiş ga
yet modren ve kusursuz biı 
biçimde. 

EKSELSIOR 
Pardesüsünü 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 
UCUZ-PRATiK-ŞIK 

Bilumum levazımatı iksaiyenizi yalnız: Gala
tada Karaköyde Poğaçacı fırını ittiaalindeki 

muhallebicinin üstünde 

.EKSELSIOR 
Büyük elbise mağaza
sından tedarik ediniz. 

erkek ve çocuklara mahsus kostüm, palto par 
desü ve muşambaların en mutahap çeşitleri mevcuttu 

T ediyatta teshilet 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Bedri Hakki 
Kadıköy • Albyolatzı 

İhtira ilanı 
"Temel ıerenlerinden tDJıııul 

dalgalı duYar. halı"ında iatjnsal 
olunan 30 EyJQI i !n9 t•aih ve 
790 numaralı ihtira beratı bu 
dda mevkii file konmalc ilzere 
ahere devrüferat veya icar edil
eceğinden talip elanların Galat
ada Çin!H rılııtım haaında ikinci 
lcıatta kolter F-ı,e müc-alleri 

olunun 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Kilosu 
2000 
1000 
2000 

300 

7'° 
7~ 
300 

1000 
2000 

Cinsi 
Fasulye 
Pirinç 
Nohut 
Sııderat 
Zeytin yat 
Satan 
Şeker 

Arpa 
Saman 

Fıkara imaretlerine lüzumu olan miktarları bilida muharrer 
dokuıı: kalem erzak ve hıı.yvan yami ayrı ayrı olarak aleni münaka
oya vaıı:edilı11ittir. talip olıınların şeraiti anlamak üzere her gün 
levuııa idareaine ve ihale günü olan teşrini saniniu yirmi yedinci 

büyük tenzilat 

J 

Seyırlsefaln 

Merkez Areuta•ı; Galata KöprUba· 

oında Be)o~lu 2362 

Şube Aanıuı: Me•adet haa• altı• 

l•lanbul 2740 

Yükleıne ve boşatma 
münakasası 

Türkiye seyrisefıin idareti 
vapurlarının tüccar efyHı yll· 
klcme ve boşaltma mötealıbit· 
liki mevcut şartnNRN~ ~ci· 
biacc bir Hat müddetle 
bilmünakasa tiJ!bitlc ihale 
edilecelctir. Kıt 'i ihalotl 
28. teşri nsani 29 ta!i!ti nde 
icra kılınacaktir. Talipler 
şartaameyi görm•lc için bel' 
gön ve ınünakasııya i,tirak içiıı 
gün bin lira depozito akoeai11i 
ha111ilen saat 16 da levazı• 
müdürlüğüne müracaatları. 

KIN s'i nff A R1111 ı 
I 

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BAöı· 

.._., J. ROUSSEL Kudc 
bıiı bGl\in hp ak
mince Hİ• la~• 
mazhu olmııı~. İlr 
ancak lnı iHıi ile em· 

I ııiyet "• rıılıalı ta~m 
elde odllir. 8liıa 1ku

suna olarak latlrilıiııi .ıı.ılıa ıçı. 

y~-

s::ı:•i, Serojhıııft nw ~ 
da kAlil ....... ı F 'ı .... 

m~dır. · 
Mıtua- ziyaret .,. yahut 

lıutnuıımı lıi14irıaelc aıretiyle 
aiparifiııiD poıtı vaataaıı. icra 
ediniL Fiııtlar: Acil bei 4 n.. 
çift bai 7 TL 1.111ıa luı"etii bw 
8 TL çift bat 12 'TL LoD 
eluıtra lııı"etli 10 'ft.. tift Mi 
15 TL 

Satılık dükkan 
Haatalıjıma binaen terki ti· 

caret edeceğimden ınüstecer bıı· 
lunduıfum Toplaanede Butaz: ke· 
sen caddeıinde 3811umaralı dük• 
kanı deruaundaki mal ile şeker· 
ciliğe ait bilcümle alit ve edevat 
'e moıtra camelcinlar ve ııııit 
biliiwuın mllıtenıillt ile aatac•· 
ğımı ilin ederim. 

Mezlcılr dükkiaıa 111iieteciri 

Hacı Osmaa --

BÜftmunı qıua111el,it -..arifatı 
ile VERESiYE deruhte eluour. 

lıtaabıd poata kutusu 731 


