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3 aylık 6 aylık senelik 
Dahil için 3 6 I 1 lir 
Hariç için 5 9 17 ,, 

Şikayetlere snyfalarimız açıktır. 
lf:ın ı .11'1"' İH\lından dolayı ıdaıtı mesu'lh·r 

Adr~ !t-hdılı i~in !O kuru: Jııdrnln·elı 

ilan ticrı>t/eri turif"' e tubidir. 
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Cünı.lııtri)·et için, Halk i~:irı 

Dün <geOeli'il ~oırlhDB Şe~lır<dle HoırsazOık R 

Edgar Kine, Is anbulda ! Her ik · tarafı aaliyette ! 
Gemi Kumandanı, dün Vali ve 
Kolordu kumandanını ziyaret etti 

• ı 

DUN GEL.1:..1': ~ ,<Ai'ı.')ll. L.ıntiLISI 

Kaptan M. Dönuvanın sevk 
Ve idare ettiği Fransızların "Ed
gar Kine11 zırhlısı dün sabah saat 
İO da limanımıza gelmiş ve mutat 
llleraaimle karşılnnmışhr. 

Gemide 625 kişi bulunmakta
dır. Bunların 15i erkanı harptır. 
10 kadarı bahriyeli zabit, 600ü de 
bahriyeli talebe ve efrattır. 

Zırhla korfodan hareket ettik
ten aonra limanımıza gelmiştir. 

Gemi kumandanı dün vı.li ve
klll Muhiddin B. ve kolordu ku
bıandioı Şükrü Naili pafayı ziya
ret etmlttir. Müteakıben Muhiddin 

-

Sanayiciler 

. 
Bey ve Şükrü Naili pnşa da gemi 
kumandanına iadei ziyaret etmiş
lerdir. 

Dün ak~am saat 18 de gemi 
kuman~anı ve diğer znbitan şere
fine "Ünyon Fransez" de bir zi

yafet verilmiştir. Bu akşam da 
Fransız sefaretinde bir ziyafet ve
rilecek ve balo tertip edilecektir. 

°Cumartesi günü gemi kuman
dam zırhlıda, şehrimizd...:ki Fransız 

kolonusunu kabul edecektir. 

Gemi pazar günü limanımızdan 

'Pireye hareket edecektir. 
-=:;:-
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Bunlara nazaran okturuvanın şekli 
haksizdır: Maktu 'bir şey alınmalıdır 

DON TOPLANAN Cl::.MlYETi ~ELEDIYE iDARi:'.. ENCÜMENi 

Cemiyeti belediye idare encü

~•al dün toplandı. Bu toplanma

h .anayı birliğinden gönderilen 

bıOn:ıe11illerle trikotajcılar da işti
tak etti. 

içtimada sanayı birliği mümes

•lllerlle trikotajcılann okturuva 

hakkındaki şikayetleri birer birer 

dinlendi ve yeni tarifede bunların 
lle gibi şeyler istedikleri soruldu. 

Trikotajcılar, iptidai maddelerle 

tiyan olan kısımlardan vergi alın
ttıasının haksızlık olduğunu, ok

tı.aruvanın senelik ihracatlarına göre 

tlıaktu şekilde istifası daha doğru 
~lacaA"ı hakkındaki noktai naıar
i\tını tekrar ettiler ve encümen 
'ta c:l •ı icap eden noktalar hııkkm-

a not aldılar. 
Okturuva tarifesi hakkında be-

rıııı k t'" ka ·ı . ti a ı rar verı memış r. 

••• 
d 

CenıiyetJ belediye fırka grupu 
Urı " bı 0~1eden sonra halk fırkasında 
t 1 ti lllad ç ına akteylemiştir. Bu içti-

- tadili kararlatan okturuva 

tnrifesile emanete ait sair bazı 
_şeyler konuşulmuştur. 

1 ııgi liz lirahı 
İngiliz lirası dün 1033 te açıl

mış, 1033 te hapanınışbr: En aşa
ğı 1032, ten yukarı 1034 idi. 

İhret ! 
Vilayet inzibat komisyonu dün 

içtima ederek birik~i.ş kagatlım 
tetkık ve intaç etlmıştir. 

Kornisiyon dünkü içtimaında, 
Çatalca, Silivri ve lstırancada 
halkt,sın kanunsuz para topl&yan 
ve bu parayı hazineye yatırmıya
rak kendi zimmetlerine geçiren 8 
tahsildarın kefalet kanununun 6-
ınci maddesi mucibince ve gene 
Defterdarlığa mensup olup geçen 
sene ihtlliisları tebeyyün eden 6 

memurun memuriyetten ihraçla
nna karar vermiştir 

Komisyon bundan başka öte
den beri vazifesinde devamsızlık 
gösteren ihmal ve lakaydilerl te
kerrür eden >llZ1 memurların da 
tenbih ve maa9I rmdan kıstelye
vm yapılmak uretlle teczlyele

rlne karar vermiştir. 

Zabıta hırsı-zlıklarm faill~rini yakala
mağa başladı - Yeni sirkat vak' aları 

Hırsızlık v.:ık'ala
rına karşı icap e:ien ··411 

---

tedabiri nlmakla 
meşgul olan zabıta, 
son zamanlarda vu
kua gelen hırsızlık· 
ların faillerini cürmü 
meşhut halinde ya
kalatnağa muvaffak 
olmaktadır. 

Bu cümleden ola
rak geçenlerde Kı- . 

zıltoprakta İstanbul V ·--~mm!l~~~bı...-~Wl~~!f[ll±~~ gümük'eri başmü - İıı 

dürü Seyfettin beyin e\ mı soyarak 
kaçmağa muvaffak olan hırsızlar, 
polis ikinci şubesile Kızıltoprak 
merkezi memurlarının mütemadi 
takıbatı neticesinde meydana çık.
mıştır. 

Bu hırsızlar Mustafa ve Avni 
namlnnnı taşıyan iki adamdır. 
Bunların şimdiye kadar yakalan
mamasının ve birçok hırsızlıklar 

yi!pmağa muvaffak olmasının se
bebi henüz hırsızlklara yeni ba~la
mış olmalarıdır. 

Zabıta memurları bu hırsıziann 
saklandıkları yeri de bulmuşlar ve 
Seyfettin beyin cvjnden çalınan 
eşyayı meydana çıkararak Seyf eltin 
beye iade etmişlerdir. 

Diğe-r taraftan polisçe cürnıü 

meşhut halinde yakalanmış bazı 
htraızlıklar da vardır. Bunlı:ır ez
cümle şunlardır: 

Koskadaki yangın yerlerini:len 
birinde oturan Niyazi ismindeki 
sabıkalı, dün Yenibahçede "Gu
raba,, hastanesi yanında "Gomes" 
isminde bir ermeninin kapı kilidini 
kırarak eve ginnek üzere iken 

polisler tarafından cürmü meşhut 
halinde ynknlanmı,lardır. 

Diğer mühim bir hırsızlık vak'
ası da Karagümrükte olmuştur. 

Hoca Hayrettin mahallesinde 
bir evde yalnız başma oturmakta 
olan Latife hanımın evine evelki 
gece hırsız girmittir. 

Oldukça vakti hali yerinde 
olan Latife hanımın evinde yükte 
hafif pahada ağır ne bulduysa bir 
bohçaya dolduran hırsız, işini bitir
miş adamlar memnuniyet ve iıti
rahatı ile evden ayrılacağı sırada 

Latife hanım uykudan uyanmıı, 
ve bağırmak istemiıse de bunun 
üzerine, meçhul adam, tatlı işine 

mini olmak istiyen kadını korkut-
mak içinıustnlıçakısile Latife hanımı 
kolundan ehe-mmiyetli aurette ya
ralayıp kaçmıştır. 

Fazla kan zayi eden Latife ba
nim ~üçbela kendisini evden dıfarı 
atmış ve eczaneye koşarak yara
aını sardırmış, znbıtaya da hadiseyi 
anlatmıştır. Polisler şimdi de bu 
hunhar hırsızı aramaktadırlar. 

Dün akşaın P{ıµgaltı merke
zinin y.anıııdaki 

bir saatçi dük(jp,ıııı soydular 
Saatçiye nazaı~an çalınan saat ve u1ü
cevherleri 5,000 lira kıymetindedir · 

Dün akşam, poJisin tedbirler 
aldığını memnuniyetle yazıp du-
rurken, Pangaltıda yeni ve mühim 
bir sirkat vak'asını , hem öyle 
alelde bir hırsızlık değil de, 
bu sefer bir kuyumcu dükkanını, 

5000 lıralık kıymettar eşya çalın

ması suretile şayana hayret bir 
şeklide soyulmasmı haber aldık. 
Tahkikata başladık. Aldığımız ne
tice şudur: 

Soyulan mağaza Pangaltı 
polis merke7.inin 10 metre yakınin
de tramvay caddesi üzerinde, Har
biye tramvay planlonluğunun kar
şısında bir ımatçi ve kuyumcu 
dükkanıdır. 

Bu dükkanın aahibl lsmail 
Hakkı efendi, dün öğleden sonra 
bir İf zımnında dükkiuının ke-

Ingilteredeki amele hükumetinin 
poletikuı karikatürde gördütfin8t 

penklerini kapamıf kilitleml91 

V'e işini görmeğe gitmiştir. 

Fakat o gide dursun meçhul 
hırsızlar faaliyete geçmiş ve dük
kan sahibinin hareketinden bir 
ııaat kadar sonra bilinmez eller 
&:epenlderi açmağa muvaffak olmuı 
ve dükkanı tamamen tamtakır 
bir şekle koyduktan sonra, gel
dikleri gibi kayıplara karışarak, 
kadem nihadei alemi firar olmuş
tur. 

Akşamleyin dükkanına gelen 
lsmail Hakkı efendi bu vaziyeti 
görünce aklı başından i'itmiş ve 
soluğu doğru polis müdüriyetinde 
almıştır. · 

Şimdi memurlar dükkan sahi: 
binin 5000 lira tahmin ettiği mü
cevheratıaı çalan meçhul ellerin 
sahibini aramakla meşguldür. 

Çin - Rus münsebatı şimdi, fU 
karikatürde gördüğünüz gibi elan 
geri'lndir, 

Bolıevik müthiş ve korkunç dit
lerlni çinin saçlarına takmış, kah 

çekiyor,kah bırakıyor.Onun içindir 
ki harpleri harbe,ne sulhleri sulhe 
b nziyorl 

gibi iki yüzlüdür. Bu yüzlerden biri 
Mac Donald abiiril Çemberliyini 
gösteriyor! 

Ralk:el Toıres 
Kıaa elbise mi klymell ? yok

H uz:un elbiae mi ? yahut önü kı
sa Ye arkası u:ıun elbise ml? 

Maruf ainema artiati Raltel To
res film yıldızlan arasında açılan 

bu tarzda bir münakaşaya fU yuka
rkl resimde rördüğünüE uzun el
biaeıl ile cevap veriyor ve bir ka
dın111 nekadar kapalı Olur.sa o kw..
dar daha cuip ve o kadu daha 
gGzel olacağnu iddia ediyor. Al
nld re•m• bakan dikkatli bir göz, 
bu nefiı aanatkirın örtüldiltü ipek 
Ye satenler altında saldı durduğu
na ıüpbe olmıyan harikulade vü
cudünü •ezmekte tereddüde dütmezl 
Y el'lnc açık yeri olan yüzü, boy
nu n elleri hakikaten tereddüde 
mahal bırakmıyor. 

' • r·····~::;;i;:;· .. ~;:······~:~:~;:~ .. 

1 
1 hastanesine, büyük masraf Ye 

! külfetlerle , memleketimizde 

emsali olmıyan bir rontken te- • 

sisatı getirilmif. On binlerce ve 

on binlerce lira sarf edilmlf. 
Aylar geçmiş, seneler geçmiş, 

fakat meşhur makine, bu has- s 

• tane için odalar doldurmaktan ı· 
başka bir şeye yaramıyan allı 

efyası olmaktan ileri geÇmeml11. 

Amma, tesiratı tifabahşası, çok 
• 

mükmmelmiş. Avrupadan muta~ ' 
h~ssıs gelecekmiş ve işliyecek-
mış .... 

Bu htkaye iki enedenberl 
nakarat halinde böylece devam İ 
ediyor. Amma, 

Ne gelen var, ne gidenU 

Niçin? 

' •• 
Yahudi mekteplerinde fen 

ve riyazıyat deralerl Tilrkçe o
kutuluyor. Çünkil, "Teşkilatı e
sasiye" ye g'öre yahudiler :

1 
Türktilr. Ayni ''Tetkllab esasl-

ye,,ye göre yine Türk olan rum ve 

! ermeni mekteplerinde ise ayni 

i denler, rumce ve ermenice 
o kutuluyor .... mif. 

Niçin? 

• .. . 
ı Hemen hemen her ,On bir 
·ı tramvay kaı:aıı oluyor. Birçok 

klmaeler tramvaydan atladıkla-

1 rı için ayaklannı, bacaklanaı 

i kaybediyor. Dütünilldü, dütü
i nüldü, çare bulundu: tramvay 

1 
basamaktan, her iltaslyondan 
ıonra, vatmanlar tarafından oto-

İ mattk ekllde yukn kaldınlacakl 
1 Tabii kimıe atlıyamıyacajl için 

ayak, bacak ta JunJmıyacakl 

Emanet karannı tramvay tlr
ketine blldirdl. Şirket kabul et
ti. Hatta vatmaalar talim ara
balanna bindiler, derı te a-8r-

ı diller. Herşey baıırlanda amma 
,İ karar bir tfirlü tatbik edile-
1 medl, edilemiyor. . 

·ı· Niçin? ....... ••••••••••••••••••••• ...... • .. --w-••--1 
o ,nyarbekftrde 001KlOAMo, 

Şark vilayetlerimizde spor 
Her sene Cümhuriyet bayr.amı günü şark 
sporcuları Diyarbekirde toplanacaklar . . 

c;;AtRK ViLAYETLERİMİZDE CANLI BİR SPOR FAAL IYETI BAŞLIYOR 
BU RESİM DİYARBEKİRDE T GAZETEMİZE 

GÖNDEUİL IİŞTİR. 
!Hu u i muhabirimiz )azıyor:) 

Di)arbPkir 2/l l /929 
Birinci Umumi Müfettişimiz 

fbrahim Tıtll beyefendi, Şark Vila
yetlerimizde, yalnız bir idari ısla

hat etrafında değil, ayni zamanda 
bu vilayetlerimizin içtimai ve me-

deni hayatının inkiqafı etrafında da 
çalışmaktadırlar. Bu arada bittabi 
gençlerin bedeni kuvvetlerinin 
tenmiye ve inkişafı da unutulmıı
maktadır. Şark Vilayetlerimızin 

bir çok yerlerinde müteaddti id
man yurtlan nçıldığı gibi, Diyar
beklr vilayet merkeu dahi umumi 
bir idman merkezi haline konul· 
muştur. Viliiyet spor yurtları ara
sında verilen karara göre her sene 
29 tetrinievvel COmhuriyet bayra-

mında, bütün şark vilayetlerimi
zin Sporculan Diyarbekirdf' topla
narak aralarında birincilik müsa
bakalara tertip olunacaktır. 

Bu sene yalnız Diyarbeklr, Ur
fa ve El aziz takımları Diyarbekir
de toplandı. Bu müsabakalara Tali 
bey efendi tarafından umumi mü
fettişlik kupası kondu.Müsabal<alar 
dört gün devam etti. 

Bayramın birinci günü Diyar
bekirle Urfa takımı çarpıştı. Bire 
karşı iki ile Urfa galip geldi ikin
ci ve üçüncü gunler atletizlm 
müsabakalan yapıldı. Yüksek at
lama ile dört yüz metro koşuda 
Diyarbeklr, bayrak yarıfı U yüz 
metro koıuda Eliizlz birinci geldi-

[Mabadı ikinci sayfada] 
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Gayet taze olarak gelmiş•ır. 100 kuruşa kiloluk şişelerde H .. an ltaza deposu t~ptoncıı1'.!'ft büyük t~ryzilat 

Asi< eri m a .. na
l< asa ilanları: 

: .... ·F~~d;.:i:<l~.M.~i:. ~~kai~~i·:~~~~·;i.;:~ ...... ·ı 
; koınisyonundan : 
L.. ......................................................... , •• , .......... ............ 
T cahhıidünü_ yapınaıan mü , a~hidi nam ve he•abıua 4500 kilo yalaklık yünkapa-

lı ıarl uaulılc muuaka•aya honmll}tur. ihalesi 1 ı - ikinci teşrin · 929 perş •mbe 
3ünü saat 14 te komiıyonumu1. ınünal..aM salonunda yJpılacaktlr. Taliplerin ~rlname 
suretini yirmi kuru~ mukabilinrl? almaları ve ıekhfııaınelerini prtnamedekı tarıda 
ihz.ar ile komisyon riya~etine "erıneleri. 
H ~v~ Lıtaatı ıJıtiyacı için 65 çul me1'.tt-pli fotini aleni .münakasaya konmuştur. lha-

'°" 14 - il - 929 perı.,ml"• ~ünü oaat 16 da komısyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplrrin şartname ~urc-tini li.onıİ~\oııumu:ıdan alınaları; ve prtnanıedek.i tarzda temi· 
natlarife k.oıı:isyona müracartlar ı~ 
H a\a kllaatı ihtiyacı için 65 :Jk tm ınet4~pli elbisesi ve 35 kaput aleni müuakasa-

;a lı.onuıuşlur. Üıalesi 16 ikiııei teşrin 929 cumarteıi günü out 16 da komiayo 
_a.umuıda yapılacaktır. Taliplerin ~'lrtname ıuretini omieyonumuzdan almaları Vt: prt· 
namepeki tarıda temiııatlarile koınisyona muraoutJan. 
H ava kıtaatı ihtiyacı için çama~ır, çorap ve fanile takımı aleni münakasaya kon-

IDUflur. ihalesi 14 - 11 - 929 perşembe günü out 15 le komisyonumu,da yapı
lacaktır, ta'iplerin şartname s11rrtini komİ.lyonumuzda'l almalan 't'C prlnamedek.i 
tuzda teminatlarile korni!yoaa müracutlan. 

O rdu ihtiyacı için 448 ton Çımento k•palı ııarfl& münakasaya konmuıtur, Ihaleııi 
4-birinoi kinun-929 çarşamba ~ünü aaat 15 te lzmirde mtıatahkem mevki aatııı 

alma komisyonunda yapılacaktır. Talıplerin oartnameyi görmek üuo koıııİlyonWDuzda 
ve teldifoamelerinı vermek istiyenlerın lımirdeki meıkür komisyona müracaatları. 

Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan f 
Taş kııladalı.l elektrik tevzi havalesinin ttl dili pazarlık.la içra edilecelı.tir. ihalesi 

17-Jl-929 pauır gimü saat on dörtte kıa edilecektir. Taliplerin şartnameaiai 
komiıyonumuıda görmeleri 't'C şartnamede ya ;-ılı olan ttık.ildek.i temiuatlarile komi· 
ayonun1uıda hazır hulunmaları ilin olunur. 
K ııaat ihliyacı için 350 adet cam kavanoz p•ıarlıkla muhayaa edilecektir. lhaleai 

16-11-929 cumartesi günü saat on befto icra edilıcottir. Taliplerin vakti muay· 
yende k.omısyonumuzda haıır bulunmaları ilin olunur. 

K ıtaat ihliyacı için 300 kilo çay pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 14 · 11 -
929 per~<mbe günü saat 14 le icra edilecektir. Taliplerin §llrtnamosini görme, 

Jeri ve prtoamede yazılı olan oeklldeki teminatlarHe komisyonumuı:da hazır bulun· 
maları ilin olunur. 

G ümü§ ıuyu hastanesinde teraküm eden 200 araba mikdanndaki pasakul pau.r
lıkla satılacaktır. ihalesi 17-11'929 pazar günü sut on dörtte icra edilecektir. 

Taliplerin vaktı muayyende komiııyonumuzda banr bulunmaları illıı olunur. 

K ıtHt ihtiyacı için 1200 çeki odun pazarlı,la mubayaa edilecketir. lhalaai 16-11-
929 cumarte'Iİ günü saat on ddrtte icra edilcketir. Taliplerin ıartnameeini gör 

rp;ek ve iıtiralc. etmek. ü1:re vaktl muayyende komisyonumuzda h121r bulunm•ları 
illa olunur. • 

M erkeı kumAndanlığında mevcut dort arabanın tamiri pauırlıkla yaptırılacaktır. 
ihale 14-11-929 Cumartesi günü out on di>r\tı iccJ edilecektir, Taliplerin vakti 

muayyende komi:Jyonumuzda hazır bulunmaları nın oluaur. 

K ıtaat iMiy~cı için 10000 kilo barbunya fasulyası pazarlıkla mubayaa edilec:;ıl{irt. 
lhal_eaıl3-ll-92q ça~şanba günü out on alııda icra edilecektir. Taliplerin f&rl

Df.mesını gormek ve ışhra.k etm.ek. üue vak.ti muayyen.de komiıyonunauıda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

K :taat_ ibtiy~cı için 50000 hilo arpa pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 14 
feşrınısanı 929 peroembe günü •aal on dortten ltlharen icra edil6Cektir. Talip

lerin ~a.rtoamesini görmek. ve i~tirak etmek üıre .komilyonumuzda hazır bulunma .. 
ları il.in olunur . 

K ıtaat ıhtiyacı için 1324 çeki odun pazarlıkla mubayaa edilecektir . ihalesi 17-
11-929 pazar günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin vakti muayyende komilyo

numuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

K ıtant ihtiy•cı iç'.n 1270 çeki o<lun paurlıkla mubayaa edilecektir. lhaleıi 18-
11-9'29 paz1rtea1 günü saat 14 te icra edilecek.tir. 1'aliplerin vakti muayyende 

komiAyonnmuıda haıır buluoınalan ilin olunur . 

y ıldıtda Um_ ıo_pcu kışlasını~ tamirı pazarblı.la, !aptınlacalı.tır. ihale. 16 - 11 - 929 
cumarteın gunti saat onda ıcra cdilecek.tır . lahplerLn şartnamesıaı gOrmek ve 

iftirak etmek üı.re komisyonumuza gelmeleri ilin olunur. 

K olor<lunun ~ıbü!ii~~e .. klin depoau~un la~iri pa_urlıkl~ y~phrılacakhr. ihale 
1E·l l-929c;umarteıı gunu M&at onrla ıcra edılecekhr. Talıplerın prtnaınesini gör· 

mek ve i;tirak etmek. üzre komı~yonumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 
K ıtaıt ihtiyacı için 10000 kilo ıek<r pazarlık suretile mubayaa edilecektir. Iha, 

le" 18-11-929 paı.artesi günü ıaat 14 te icra edilecektir. Taliplerin vakti 111u. 
ayycnde komisyonumuzda hatır bulunmaları ilin olunur. 

·:· (• + 
Tophane askeri fırınında mevcut 27 çuval tekne kazıntıaı 
Tophane fırıuıoda ve Selimiye fırınında mevcut 3161 adet bot çuval 
16-11-929 la~ihine mü•adif cumartesi günü ıaat 14 ten itibaıeıı pı,arlıkla satı. 

lacakt;r. TalıplerLn pa1.atlık. gününden evYel fırınlara müracaatla görmrlcri ve yevmi 
muayyPnde komı~yona teminatlarile gelerek ptı7..arhA:a iştirakleri. 

·L· • · · · • · ·n;~i~ .. ;;.öi::;~~ı· ·k~;;;;~~;;~d~~·---ı 
.......................... • •• ,,, .• ,, •• ,,,,,,,,,., .. .....1 

kM>O<> Kilo Piri ç !'Dü~ak~yi aleniye 
ılo ıhalesı 21 l'ettiniııaoi 929 Peı:ttmbe günü 8&1t 13 - 5 de 

! 
1000 
4000 

~ 

Sadeyağı 21 • 14 
Ş.;ker • 21 , • • 16 

• Nubut • • ~ • o c;;umarteai 13 , 5 • 
• Faıulya • • rıı-:. •• • • 14. 5 ,. 
• Mercimek. • 2~: • • • • 14 .. 5 , 
• S.buu • • .. • • • • • ıs 5 • 

Zeytin • • 42 • • P&r.11< , , 14 
• KuruÜzüm• • 24 • . • • • • ıs . 

Dedir. kuvvetleri ibtiyaci içın yukarıda mık.tarı yazılı doktu kalem erzak müna
kasayi aleniye .ile nıünakasaya Jronulmuştur- Şartnamesini göroıek. i~teyenl~rin her gün 
"e ıtaeıoa talıp_ bnlunaaların da hiıalartoda muharrer gUn 'fO 1a&.tta Kuımpaşada deni 
satın alma komi~yonuna müracatları. ......... ~ w w .. 

50 Ton gaz münakasai aleniye ile ihalesi 18-trşriniııaııi-929 pazart .. i aaat 14 
Kapalı za.rf usuhle miinaka"8ya konulan mıkdan yukarıda yazılı gaıe teklif 

edilen fıa_t gali goıii:düğünden hizatında gosterilen gün ve saatte nıünıkasai aleniye 
Uo ıhaleıı ıcra eJilcceAinden prtnameıini görmek isteyenlerin her gün itaıına talip 
"l>ulunanlarıu da me7.kür gUn ve ~sathı Ka!ımpapda deniz aatuı alma komieyouuna 
mür.ı.caatları. 

[ ~·;kitiı:i· ~~k~~i;~· ~a~~~·;ı;;k~~:!~~~~~~~~::J ,,,,, ................ ,, ,, ' .... , .. ,,., 
Çeki 
:!00 Eca.:ı mektebi i'in ) 
500 Olçü _taburu için ) Odun 

Yukarda mahallonle mıkda:ları yazılı Odun iki 1&rt .. oıedı olarak tekrar pa -
aarlıkları 17-11-929 Pazar glıniı saat 15 lo yapılacalr.tır. Taliplerin şartnameleri ioin 
ff-.ı)>iJ"e mekiebiıı.:l.•ki Koıniiytlnuıuuıa müracaatları '~ iştirak için de mhkür ma . 
h&.itleld puarhlıoda J· .. zır huJ,ıııu.ınası. ilin olunur -

Odun nıunakasası 
YUlı:ıek orman mektebi rektörlüğündt>n. 

Melrtelıhıı~ !tapalı zarf usulile 500 cekı odun alınacaktır. Talip· 
_,in pıtııamqhıi r>rm•k ÜT.ere her gün, münakaaaya iştirak için de 
,.vaıı IJ.al. olan 1' tetrini1ani 929 çartamba günü saat 13 te Def.. 
19r4arlıl.. b',.:,sı!Mla mi.ieueab aiuiye mübay.uıt komi•yonlHla 
pl111eler · 

.Marwıette 
pıy .. ayı çıkalı .ac bir ııın•n geç

nıi• oldııgu halde herkesııı lıave• 
sini uyandırmış olup günden gııne ' 
yüzlert'.e pereslişkllır kazaı~uuıktadır. 

llunil hayret elıneyinilf Mu tunluı 

Buick arabasının ıınalinde tide e
dilmit olan 25 sentlık tccıı\lıeye is
tinaden yeni bir ~ekılde vurııcfa 

getırilmiş hi~ e•erdir. Yıık"k kuhılı· 
yel hassolorile Bııirk aya,,.ıılu lıır 

ınakina olan Marke! ara!Jnsı ken
dine yeni has bir ~ah51yeıc nrnlıkıır. 

• lıı,_rıı hayr"" diltOreıı hlıiliyel, 
~evi\tlik. yokut 11fll1'llmak lı•»•lıı· 
fi ve kullaı;ııılılıfı saye~iıııle eıı ka· 
ı.~11< ve ııilt yollardp bile !Ju a,ra. 
'iJyı pyet kolaylık'- ld~r• ocl•l.U• 
ltt.iıılıı • -... -· - -

Q6rt tekerlek llurine ınevıu freo• 
!eri dahilden ınbi•allı ve otpııııti\ 
ayarlıdır. Pedala uf~k bir ıaırı~. 
arabayı bir andt1. "-"~~.}'! ıı•cırtıtU 
dtırdurur · -~ 

lluick acenlaoın•. ıiıı'irııceal edi(I 
•izın için bir te!ı'i·iı~ ıeııııji,i ıs(, 
tjp etmelcriııı ııJ~p ediniz Geıı$l~l 
Muıors gsıaııtisı lııİkkınile keııdllej 

..ı;ınıleıı ııa~ııL iııtev_inı~ ... 

lll'ICK. MAl\KF.T ( ~IAl\Ql'F.l"l 6 l 
GEN~RAL MO roRs lilAM\UJ'tJ 

Umum Türltı)!• AC'fnloıı : 

Buick mühendisleri tarafından- jl)lal e· 

dilen Buiç_k'ten biraz klıçük olao Mark-et o· 

tomobili, yüksek h@ssaların hepsıni 'kendin<l. 

mewetmiştir: z.arif. luırici görünüş, rahat

lık, raki.bsiz kablllvet~· 

OTOMOB,İL f!Cl"ARE'f'l T. ~. _$, 
O. T. T. A Ş. f 

llcyoglu lıtık)il C•ddui l(,t, ~ 
Toj.d R O •Sli!i • 

·---

• 

Yağmurlu zamanlarda 
Ve hatta fırtınalı havaluda, pasajlara veya 
balkonların altında sığıamata lnzuoı yortur· 
Zira: 
En birinci malzeme ile imal ol 
unmuş ve Muflon astarile em 
permeahlize bir hale gelmiş ga
yet modren ve kusursuz biı 
biçimde. 

EKSELSIOR 
Pardesiisünü 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 
UCUZ-PRA TiK-ŞIK 

Bilumum levazımatı iksaiyenizi yaluız Gala
tada Karaköyde Poğaçacı fırını ittiıalindeki 

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 - Alhyolatzı 

İhtira ilanı 
•Temel ıerenleriııden .,.ııııul 

dalııalı du•ar. ha~lı;ında iatilisal 
olunan 30 Eylill 1~9 t .. ih va 
790 numaralı ihtjra beratı bu 
dda mevkii file ko1H11ak ilzere 
ahere devrüferaA' veya icar edil
eceğinden talip elanlarm Galat
ada Çi111H rtbtun haaıııda ikinci 
lcıatta ltolter Fwriye .Mic-aüeri 

olunun 

Evkaf Umum Miidiirlüğünden: 
Kiloıu 
2000 
1000 
2000 
300 

7'° 
7'° 
300 

1000 
2000 

Cinsi 
Fasulye 
Pirinç 
Nohut 
Sadey-t' 
Zeytin yat 

Sot•• 
Şeker 

Arpa 
Saman 

Fıkara imaretlerine lüzumu olan miktarları billcia muharcer 
dokuz kalem erzak ve huyvan yami ayrı ayrı olarak aleni münaka
saya vazedil111iıtir. talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün 
levazım idaroaine ve ihale günü olan teşrini saniniıı yirmi yediuci 

I 

Seyi"lsefaln 

l\.1erkeı Acenlaıı; Galata Kôpr&.N· 

§ında Beyo~lu 2362 

Şube Acantuı: Me&'adet hu• altıoJ 
l•lenbul 27411 

Yükleıne ve boşatma 
münakasas1 

Türkiye seyrisefain idaroti 
vapurlarının tüccar efyHı yll· 
kleme ve boşaltma mötealılıit· 
liği mevcut şartn-es! .!!19cİ' 
biace bir HDf müddetle 
bilmünakasa tıllbiee ihale 
edilecektir , Kat 'i ihaletl 
28. teşri nsani 29 taJi_9inde 
icra kılınacaktir . Talipler 
şartaameyi görmek için ber 
glin ve münakasaya iştirak içiıı 

ogün bin lira depozito alr.1,1e.iai 
hamilen saat 16 da levazı• 
ınüdürlütüne müracaatları. 

{. 11Af 
KINSERYA AIMlll 

I 

MOKEMMEL BiR 
KASIK BAöı· 

.._., j. ROUS9EL Kaltk 
'~,' 1 ltaiı blltlin lop aı.-

) ı..a.:..ı •• mince a.U. t.a-;.""'° e 
mu.hu olaııııtılr. İlr 
ancak bıı btıi ile em· 

I ııiyot v• ralıMıı t.a-nm 
elde edilir. 8.iıa ılnı

aww olarak tadtilıial .kti. lçill v;w-
Şalteai, 8erothn4a nlttl •· 
clqıa .. kAfıl ·•u h Mli
m~adır. 

Mapsa_., ziyaret q yahııt 
lrutruıuızu bildinııek aıretiyle 
aiparifiııiıi poıta vaat.aalloı iua 
ediııiL fiatlar: A~I bai 4 TL 
çift bat 7 TL. ı.ııı.. kenedi bW 
8 TL. çift bet 12 1'L. LllD 

• eluıcnı lnıvvetli 10 TL. tift bei 
15 TL 

Satılık dük.kan 
Hutalıjıma Dİnaen terki ti· 

caret edecefimden ınüstecer bıı· 
lundutum T opbanede Bujaz ke· 
sen cadcleıiııde 38ııumaralı dük• 
kanı deruaundaki mal ile şekaı" 
ciliğe ait bilcümle alit ve edevat 
ve moıtra caıaelcinlar ve sııit 
bilüwuın mUıteıaillt ile ıatac•· 
ğtını ilin ederim. 

Mezkll.r dtikkiaıa •iMtecıri 

Hacı Osmaa -

BilitmulJ! qıua111el:At ._.,.arifatı 
ile VERESiYE deruhte elunur. 

lstubw poata kutusu 731 
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ABONE UC ETLERi 
lüAREHANE . 

"iKDAM Yurdu,, Ankara c..addesi. 
lstanbul 

Telgraf : 11iKDAM,, lstanbul 
Tc:!efon : ISTANBUL 179 7 

3 aylık 6 aylık senelik 
Dahil için 3 6 l l lir 
Hariç için 5 9 l 7 ,, 

Adres tehdılı i~iıı JO ~unı~ goııclenln elı 

ilan iicrNlcri turif eye tcıbidir. 
Meııılt•kr•r faHlı..ı.lı-Hızılar \,. mekt"r 

Şikayetlere saYfalarinuz açıktır. 
tlaıı 1 !• 'İH\lındaıı doln)ı ırlare mcsu'liveı 

Cürnlun·i._yet i~in, Halk için ) 
i(anl.•r ,ı •ı ı , ı •milrmmiiii~!il;;.;;~i:~~~~~~~~~~~~ 

----
~ - - ----- --- ====:;::;;-=:m:===-

Şelhllrdle haırsozOık R . . 

Edgar Kine, Istanbulda ! Her iki-tarati faaliyette! 
Gemi Kumandanı, dün Vali ve Zabıta hırsızlıkların faill~rini yakala-
Kolordu kumandanını ziyaret etti mağa başladı - Yeni sirkat vak'aları 

. 
' 

OUN GE.Ll:..~ !- ,<.Ai\i::>Iı. .ı.m.ı-iLISI 

Kaptan M. Dönuvamn sevk Bey ve Şükrü Naili paşa da gemi 
\re idare ettiği Fransızların "Ed- kumandanına iadei ziyaret etmiş-
aar Kine,, :ı.'rhlısı dün sabah saat ferdir. 
İO da Jimırnımı:ıa gelmiş ve mutat Düq akşam saat 18 de gemi 
llıeraaimle karşılanmıştır. kumandanı ve di{':er zabitan şere-

Gemide 625 kişi bulunmakta- fine "Ünyon Franaez" de bir zi-
dır. Bunların 15i erkanı harptır. yafet verilmiştir. Bu akşam da 
10 kadan bahriyeli zabit, 600ü de !Fransız sefaretinde bir ziyafet ve-
bahriyeli talebe ve efrattır. rilecek ve balo tertip edilecektir. 

Zırhlı korfodan hareket ettik- • 
Cumartesi günü gemi kumanten aonra limanımıza gelmiştir. 

dam zırhlıda, şehrimlzd-tki Fransız 
Gemi kumandanı dün vali ve-

idil Muhiddin B. ve kolordu ku- kolonu.sunu kabul edecektir. 
lbandinı Şükrü Naili pafayı ziya- · Gemi pazar günü limanımızdan 
ret ebnlttir. Müteakıben Mu~iddin ' Pireye hareket edecektir. 

.... ~ _... ::--=z:=- =-==--= - ~ ~ 

Okturuva der<dlD 1 

Sanayi~iler ne _istiyor ? 
Bunlara nazaran okturuvanın şekli 
haksızdır: Maktu 'bir şey alınmalıdır 

DON TOPLANAN Cl:.MIYETI ~ELEDIYE IDARl-.. ENCÜMENi 

Cemiyeti belediye idare encü

illleal dün toplandı. Bu toplanma

)'& aanayı birliğinden gönderilen 

tlıOmeaaillerle t:ikotajcılar da işti. 
tak etti. 

içtimada sanayı birliği rnümes

•lllerile trikotajcıların okturuva 

hakkındaki tikiyetleri birer birer 

dinlendi ve yeni tarifede bunların 
ile gibi şeyler istedikleri soruldu. 

Trikotajcılar, iptidai maddelerle 

~Yan olan kısımlardan vergi alın
"aaıının haksıdık olduğunu, ok

~tuvamn senelik ihracatlarına göre 

'-'aktu tekilde iatif aaı daha doğru 
0l•cağı hakkındaki noktai naz.ar

~nı tekrar ettiler ve encümen 

:taaı icap eden noktalar hakkın-
a not aldılar. 

Okturuva tarifesi hakkında he

'-Gı kat'i karar verilmemiştir. 
*** 

d Cemiyeti belediye fırka grupu 

1.( (l._ ötleden sonra halk fırkasında 
-.~JÇtima akteyle•ittir. Bu içti-

- tadili karulqaa okturuva 

tnrifesile emanete ait sair bazı 
ıeıler konuşulmuştur. 

İngiliz lirası 
İngiliz lirası dün 1033 te açıl

mış, 1033 le hapanınışhr: En aşa
ğı 1032, ten yukarı 1034 idi. 

ihı·et ! 
Vilayet inzibat komisyonu dün 

içtima ederek birikmiş kagatları 
tetkık ve intaç etlmiı;tir. 

Komisiyon dünkü içtimaında, 
Çatalca, Silivri ve lstırancada 
halkt.ırn kaounsuz para topfayan 
ve bu parayı hazineye yahrmıya

rak kendi zimmetlerine geçiren 8 
tahsildarın kefalet kanununun 6-
ınci maddesi mucibince ve gene 
Defterdarlığa mensup olup geçen 
sene ihtilasları tebeyyün eden 6 
memurun memuriyetten ihraçla
rına karar vermiştir 

Komisyon bundan başka öte
den beri vazifesinde devamsızlık 
gösteren ihmal ve lakaydilerl te
kerrür eden ba ı memurların da 
tenbih ve maatlarından kıstelye

vm yapılmak suretli• teczlyele
rlD• karar vermlttfr. 

Hırsızlık Vilk'aia

rına karşı icap c:Ien ··---
tedabiri cılmakla 

m~şgul olan zabıta, 
son zamanlarda vu
kua gelen hırsızlık· 
Iarın faiJlerini cürmü 
meşhut halinde ya
kalatnağa muvaffak 
olmaktadır. 

Bu cümleden ola
rak geçenlerde Kı- , 

zıJtoprakta İstanbul ff ·--~--~~~lııır..~~~!J!mmEE gümük'eri başmü - iıı 

dürü Seyfettin beyin evmı soyarak 1 
kaçmağa muvaffak olan hırsızlar, f 
polis ikinci şubesile Kız.ıltoprak 1 
merkezi memurlarının mütemadi 
takıbatı neticesinde meydana çık
mıştır. 

Bu hırsızlar Mustafa ve Avni 
namlarını taııyan iki adamdır. 
Bunların şimdiye kadar yakalan
mamasının ve birçok hırsızlıklar 

yapmağa muvaffak olmasının se
bebi henüz hırsızlklara yeni lıaJla
mış olmalandır. 

Zabıta memurları bu hırsıziarın 
saklandıkları yeri de bulmuşlar ve 
Seyfettin beyin evinden çalınan 
eşyayı meydana çıkararak Seyfettin 
beye iade etmişlerdir. 

Diğer taraftan polisçe cürmü 
meşhut halinde yakalanmış bazı 
hırsızlıklar da vardır. Bunlar ez
cümle şunlardır: 

Koskadaki yangın yerlerinden 
birinde oturan Niyazi ismindeki 
sabıkalı, diln Yenibahçede "Gu
raba" haataneai yanında "Gomea" 
isminde bir ermeninin kap_J kilidini 
kırarak eve girmek üzere iken 

polisler tarafından cürmü meşhut 
halinde yakalanmışlardır. 

Diğer mühim bir hırsızlık vak' -
ası da Karagümrükte olmuştur. 

Hoca Hayrettin mahallesinde 
bir evde yalnız başına oturmakta 
olan Latife hamının evine evelki 
gece hırsız girmittir. 

Oldukça vakti hali yerinde 
olan Latife hanımın evinde yükte 
hafif pahada ağır ne bulduysa bir 
bohçaya dolduran hırsız, işini bitir
miş adamlar memnuniyet ve isti
rahatı ile evden ayrılacağı sırada 

Latife haııım uykudan uyanmıf, 
ve bağırmak istemitae de bunun 
üzerine, meçhul adam, tatlı iıine 
mini olmak iıtiyen kadını korkut-

mak içinsustalıçakısile Latife hanımı 
kolundan ehemmiyetli surette ya
ralayıp kaçmıştır. 

Fazla kan zayJ eden Latife ha
nim pçbeli kendisini evden dıtarı 
atmıf ve eczaneye kotarak yara
•mı aardırmıft zabıtaya da hidiaeyi 
anlatmıttır. Polisler timdi de bu 
hunhar llırsızı aramaktadırlar. 

Dün ak§am P~aliı merke-
zinin )'l!rımdaki 

bir saatçi dükq-,ııııı soydular 
Saatçiye nazaran çalınan saat ve mü
cevherleri 5,000 lira kıymetindedir 

Dün akşam, polisin tedbirler 
aldığını m~mnuniyetk yazıp du
rurken, Pangaltıda yeni ve ml!him 
bir sirkat vak'aaını , hem öyle 
alelde bir hırsızlık değil 4e, 
bu sefer bir kuyumcu dükkanını, 

5000 lıralık kıymettar eşya çalın

maaı suretile şayatu hayret bir 
şekilde soyulmasını haber aldık. 
Tahkikata baıladık. Aldığımız ne
tice şudur: 

Soyulan mağaza Pangaltı 
polis merkezinin 10 metre yakınin
de tramvay caddeai üzerinde, Har
biye tramvay plantonluğunun kar
şısında bir saatçi ve kuyumcu 
dükkanıdır. 

Bu dükkanın Hhibl lsmllil 
Hakkı efendi, dün öğleden sonra 
bir İf zımnında dükkiuının ke-

lngllteredeki amele hGkumetinln 
poletikaaı karikatürde rörd8jihalı 

penlderini kapamıt kilitlemlf, 
ve işini görmeğe sritmi,tir. 

Fakat o gide dursun meçhul 
hırsızlar faaliyete geç miı ve dük
kin sahibinin hareketinden bir 
saat kadar sonra bilinmez eller 
:lfepenlderi açmağa muvaffak olmut 
ve dükkanı tamamen tamtakır 
bir şekle koyduktan sonra, gel
dikleri gibi kayıplara karışarak, 
kadem nihadei alemi firar olmuş
tur. 

Akşamleyin dükkanına gelen 
Ismail Hakkı efendi bu vaziyeti 
görünce aklı başından sritmiş ve 
soluğu doğru polia müdüriyetinde 
almıştır. 

Şimdi memurlar dükkin aahi:' 
binin 5000 lira tahmin ettlAi mü
cevherabaı çalan meçhul ellerin 
sahibini aramakla meşguldür. 

Çin - Rua münscbatı şimdi, fU 
karikatürde gördüğünüz gibi elan 
gerafodlr. 

Bolıevik müthlt ve korkunç diş
lerini çinin saçlarına takmıf, kah 

çekiyor,kih bırakıyor.Onun içindir 
ki harpleri harbe,ne aulhleri sulhe 
benziyor! 

a-lbl iki yüzlüdür. Bu yüzlerden biri 
Mac Donald abüril Çemberliyinl 
rhterlyorl 

Ralkel Tores 
Kıaa elbise mi ldymell ? yok

H uzun elbise mi ? yahut önü ki
aa Ye arkuı uzun elbise mi ? 

Maruf •inema artisti Rakel To
rea film yıldızlan araaında açılan 

bu tanda bir mGnakaşaya fU yuka
rkl resimde 1rörclüğü11üz. uzun el
bbe•l ile cevap veriyor ve bir ka
duur aekadar kapab oluna o ~ 
dar daha cuip ve o kadar daha 
.-.ı olaca,_ Udla Mıyor. FD
ya)d re••• •alıaa dikkatli Wr 1rBz, 
bu nefis sanatkinn örtGldütü ipek 
•• satenler altında saldı durduğu
na tüphe olmıyan harlkuliCle vü
cudünü sezmekte tereddüde dütmezl 
Yerine açık yeri olan yGzO, boy
nu n elleri hakikaten tereddGde 
mahal bırakmıyor. 

NiCiN1 
..................................................... 

Deniliyor ki, Cerrahpaşa 

haataaeaine, büyGk masraf ve 
külfetlerle , memleketimizde 

emaali olmayan bir rontken te· 

aisatı getirilmif. On biftlerce ve J 
on binlerce lira sarf edilmif. 
Aylar geçmif, •eneler geçmiş, 

fakat meşhur makine, bu has

tane için odalar doldurmaktan 

batka blr feye yaramayan alla 
eıyası olmaktan ileri sre~memlı. 
Amma, teairab tifabahşası, çok 

mükmmelmif. Avrupadan muta
hassıs ge]ecekmi4 ve işliyecek
mif .... 

Bu hikaye iki aenedenberl 
nakarat halinde böylece devam İ 
ediyor. Amma, 

Ne gelen var, ne gidenU 

Niçin? 

• • • 
Y ahudl mekteplerinde fen 

ve riyazıyat deralerl Tilrkçe o
kutuluyor. Çünkn, "Tetkilitı e
sasiye" ye göre yahudi ler 
TGrktür. Ayni "Tetkllib eaasl-

ye"ye göre yine T6rk olan rum ve 

! ermeDI mektepleriade iae ayni 

5 dersler, rumce Ye ermenice 
o kutuluyor •••. mit-

Niçin? 

• •• 
Hemen hemen her ,On bir 

·ı tramvay kazuı oluyor. Birçok 
;I klmaeler tramva1daa atladıkla-

1 rı için ayaldanna, bacaldanaı 

1 kaybediyor. DGtünlldü, dütü
nGldü, çare bulundu: tramvay 

basamakları. ber lataalyondan 
aonra, Yatmaalar tarafıadaa oto-

matik ,t.ekllcle yukn kaldmlacald 

Tabii kim .. atla1aaıyacatı iti• 
ayak, bacıalı ta ~aeald 

Emanet karanaı tramyay tlr
ketbae Wldirdl. Şirket kabul et
ti. Hatta vatmaalar tali• ara
balanna bladiler, den te •3r
dGler. Hertey hazırlaDdı amma 

t
arar bir tGrlG tatbik eclile-

medlt edilemiyor. . 

Niçin? 

---··-·re-..... ·-------· 
Dlyarbeklrde ••ı~DAM,, 

Şark viliiyetlerimi~de spor 
Her sene Cümhuriyet bayramı günü ıark 
sporcuları Diyarhekirde toplanacaklar . . 

~A~K VİLA YETLERİMiZDE CANLI BiR SPOR FAAl IYETI BAŞLIYOR 
BU RESiM DİYARBEKİRDE GAZETEMİZE 

GÖNDERİLMİŞTiR. 
(Hususi muhabirimiz )azıyor.] 

Di} arbPkir 2/1 J/929 
Birinci Umumi Müfettişimiz 

lbrahfm Tdl beyefendi, Şark Vila
yetlerimizde, yalnız bir idari ıali

hat etrafında deAil, ayni zamanda 
bu vilayetlerimizin içtimai ve me-

deni hayatının inkftafı etrafında da 
çalıımaktadırlar. Bu arada bittabi 
gençlerin bedeni kuvvetlerinin 
tenmiye ve inkişafı da unutulma
maktadır. Şark Vilayetlerimızin 

bir çok yerlerinde müteaddti id
man yurtlan açıldığı gibi, Diyar
bekfr vilayet merkezi dahi umumi 
bir idman merkezi haline konul
muttur. Vilayet spor yurtları ara
sında verilen karara göre her sene 
29 teırinievvel Cilmhuriyet hayra-

mında, bütün fark vilayetlerimi
zin Sporculan Diyarbekird .. topla
narak aralarmda birincilik müsa
bakalara tertip olunacaktır. 

Bu •ene yalnız Diyarbeklr, Ur
fa ve Elaziz takımları Oiyarbekir
de toplandı. Bu müaabakelara Tali 
bey efendi tarafından umumi mü
fettitllk kupası kondu.Müaabakafar 
dört gün devam etti. 

Bayramın birinci günü Diyar
bekirle Urfa takı mı çarpıttı· Bire 
karşı iki ile Urfa g•llP geldi İkin
ci ve üçüncü günler atletlzlm 
müsabakaları yapıldı. Yüksek at
lama ile dört yüz metro koşuda 
Diyarbeldr, bayrak yarıtı ile yüz 
metro kotuda Eliziz birinci reldi-

[Mabadı ikinci sayfada) 



Ağır cezada· 
hakikaten 

esrarengiz bir 
vak' --Dün ağırceza mahkemeıinde 

knkiksten esrarengiı bir hadisenin 
muhakeme.:ıine başlanmışhr. 

Vak'a şudur: 
Haziran ayında bir gece Şi,li

Hürı iyetiebediye tepesi yolu üze
rinde fspironun gazinosunda dört 
erkek ve üç kadından mürekkep bir 
işret masasında oturan kadınlar

dan Mürüvvet ismim tafJY~mı, ça
kı .ile bacağından vurulmuş ve bir 
müddet ııoara da aldığı yaradan 
müleeHiren ölmüştü. 

Masada oturan ve bir kondura 
mağazası eahibi olan Necip efe.u
dile yamnda çalışan adamları, za
bıtaya Mürüvveti, "kendi kendisi
ni vurdu!., şeklinde anlatıyorlar. 

Maamafih iatintak da?re.I bu babı 
pek akla yakın görmüyor ve i in 
içinden mahkemenin çıkmuı ke
rarie, Necibi, katil filinin fam 
olmak üue ağırceza mahkemesine 
ıevkediliyo". 

lıte dün mahkeme, bu dava 
ile alakad11r ,ahitleri dinledi. 

Bunlar, Mürüvveti evine kabul 
eden Naime ve arkadaşı Hikmet 
isimlerindeki kadınlarla, gazinocu 
lııpiro, garson Dimistokll, Necip 
efendinin o geceki arkadaşlan 
idi. Bunlar netice itibarile Mürüv
vetin kendi kendini vurduğunu 

aöylediler. Müddeiumumi bey ye
niden bazı tahitler ikame etti. 
Mukakeme banJann celpleri için 
talik edildi. 

Aleni bir ,ddlde nld obu 
bir katil veya intiharın böyle müp
hem bir manzara irae etmesi şaşı
lacak şeydir. Herhalde mahkeme
nin, bu esnr engbhicü.yl gele
cek celsdeı'İnde. aycbnlatmuına 

iatl:ı.ar etmek lbımgclir. 

Diyarıbekir 
(Birinci sayfadan mabat) 

ler. Dördüncü gün, galip Urfa ile, 
Elaziz takımlan araunda Fınal 
maçı yapıldı. Neticede bire karşı 
iki ile Elaziz galip gelerek,umumi 
müfettiflik kupasını aldı. 

Oiyarbekirde daha ilk böyle 
umumi spor müsabakalan başla

masına rağmen halkın gösterdiği 

alaka cidden şayanı takdirdi. 

Uyunlara ba,Iamazdan çok ev
•el sahanın etrafı muazzam inaa11 
kalabalıklarile çevriliyordu n he
yecan o nisbette f,aıJaydı. ..... 

Sporcular •erefine umumi Mü
fettiş fbrahim Tali beyefendi tara
fıadan muallim mektebinde yüz 
elli kiııilik bir çay ziyafeti verildi. 
Bu ziyafete başta birinci umumi 
müfettiş İbrahim Tali beyefendi 

olduğu halde müfettişlik baş mü
taviri Vali Nizamettin b-eylerlc, 
Kolordu kumandanı, Müf ettitlik 
Aakeri mütaviri Kadri ve fırka 
kumandanı paşalar, şehrimizde 

bulunan Hakiri valisi Fahri bey

efendi, Diyarbekir, Urfa ve Elaziz 
sporcuları ile bir çok ~evat iştirak 
ettiler, 

Ziyafet esnasında spcrcular ta
rafından verilen nutuklara Tali 

bey mukabelede bulunarak dediler 
ki: 

Ben Türk çocuğunun uimkir 
iradesinden hen.aman eminim. Siz, 
"Gazi dehanın yarattığı a:ıi:z: vatanı, 
büyük mefküresine mutlaka kavuı
turacakaınız. ,, 

Ertesi gün, Vali Bey tarafın

daa da bir öğle yemeği verileli. 

Umumi Müfettişin işaretleril~, 
her cünıhuriyet bayramında yapı

lacak olu hu birincilik müsaba-

blan Ye bilhassa umumi müfett
işlik kupası şark vilayetlerimizde 
kuvvetli bir apor hayatının inkişa
fına büyük bir vesilei teşvil: ola-
caktır. - Tahsin Cahit 

Usküdartramvayı Hala Yunanlılık! 
Baydarpaşaya ne za

man işleyecek.-? 

Üsküdardan Hayd.-rpaşaya ka
dar lcmdit edilmekte olan tram
vay hattı inşnatı ıürarle iferle
m::ktedir. Şinıcfi Karac.ahmet-H.-

ydarpa? kısmında inşaat yapıl

maktadır. Oıkü.dudaa Haydupa
ıaaya ka.darki aabada bulunan parke 

Ü 1ollu pukeye tahvil eclihaek
fedir. Hatbn · W• ~. aarfntda 
temamlle ikmali için faaliyet ıa ... 

feeli,or. lJ.lridar tramvaylannm 
ayın 20 ıiıade H.,-.p .. .Ja ifle
me11i mabrrer gibidir. 

~---

ltöıkirat inhisarı 
müdürlüğü 

Aak ... u - ı.u,ı b.JIİ• 
cla,-..r vekaletine inühab .. du 

sonra mitıldrat idaıui umumi mO
Gü.rlüğüne kimi. t..Jiaa edileceti 
...,üz belli detilae ele ta1N mudii
.O Atıf, ıü•rilkler milclGn Ihsan 
hylcr en kuvvetli aamaetlerdir. 

Maliye müsteşarı Ali Ru.a beyin 

düyun umumiye komiıerlitine ta
yini henüz tahakkuk etmemişti"· 

Bir runı mektebi 
1,iirkçc okut.u 1or! 

- -
Aldığımız mnlumata göre1 Ma- 1 

arif idare.s", Türkçe tedrisatında 

muallimluc müşkjlit gösteru. 

&yoğlunda Galataaarapada ~ulu

naa bir Rum mcktefii haldtında 

tahkikata batlamışbr. 
Bu mektep idaresi türkç~ ted

risatuun hüsnü ceryanında mual
limlere azam' der~ce mU§kilit gös

termekte olduğla K"Wi b.au R.aaa 
~lano ela tmkçe dCJ"aiae ..11:

mamata ft ginnek istemiyen ço

culdar da biaıayc etmektedir. 

Mt:ktep mldüriaüa bu tarzı 

hareketi tahakkuk ederse aıledil

meıli ve tlAck'ef •mumilite ~ 
mui muhtemeldir. - ·-İskan işlerinin ikmali 

Aalıaraa l3 (Telefon) - Dahi. 

Hye ukiletiae gelen malumata 

göre mülkiye müfettişleri iskan 

itlerinin ikmali için çalışıyor -

lar. lakin işlerinin çok yakında 
ikmali muhakkakhr. 

Yazan: Kemalettin Şükrü 

Hoca bir taraftan evinde karısı 
ile bu vaziyette lken diğer taraftan 
da akşehirde halk arasındaki nü
fuz "e itibanoı nnıhafaza ediyordu. 

O, datırwian datruya hallun 
ııuhundan çıkmış bir kahramandı. 
Hakkı hak bildiği için herkea tara

fından sevilir kimin netede ne gibi 
işi olursa hem~ ona milracaat 
ederdi. 

O devirde tehirlerin idaresi 
HJldmJere, ıubap dettiten zabıta 
..trlerioin elinde idi. Hoca, hal

kın menfaatı için buikl fdar;e kuv
betine de çattı; OnParı gilceodin

ceğinden hiç çekinmedi ve ay:.ııi 
zamanda her birioe de ayrı ayrı 

dersler verirdi. 
Hoca Nasrettioin bu iki zatla, 

yani bikirn ve subaşı ile olan 

münakqaJarı pek çok.tur. Bi.ı b.l.. 
alJdAn bu biriae ait hirer mi.al 

zikri ile iktifa edeceğiz. 
Akşehiri11 1Nbaf1111 lran.ına pek 

fazla tutkun idi. Tıplu Nurettin 
I loca gibi karııindaa adil kopar o 

ı 
ne dene sözünden dışan çıkmazdı, 
kocHı nüfuz sahibi olduğundan 
kadın ev işlerinden başka hükumet 
ve idare işlerine de müdahaleye 
başladı. 

Halk ıelip Hocaya dert yandı
lar. 

- Ama.o Ho~a. efendi, sen i&im 
ad~m. Şuma bir çare bu_l,. 1Uba-

l'l'• git,.. Güı.d .~ıe ua.i.hal •.t.. 
Bbi kanauım idrn-eaindea ve eliM.n 
lıtteıbnuı ... 

Dedi:. H0ıea, lw.M •tında ko• •i de katıe•cl.an CWi: k.optuju 
için Wr miWdot ı-.. kü. etti. 

OAar mohu• dedi. Fakat halk ia
ranu arttırdıkça arttırdı. 

Nihayet bir sohbet arasında 
Nasretfüa .ubaşt ile b:eraber kaJ .. 
mıt onu biırçqk mantık! clelilLule 

erkek i•in, bilbaua hikumet işine 
kadıalann karışbnlma11ntn cloğna 

olmadığını upat ve ikna etti. 
Subaşı o akşam eve gelince 

kansına hitaben: 
- Bana bak, dedi, arbk bua-

Perşembe 1 K D A M, Teşrinisani 14, 19l'9 

Gümrük müdürü 
Tetkikat için yakında 

Avrupaya gidiyor 
Günırülder umum müdilrü bua. 

Rıfat Bey kanunuevvel bidaye• 

tinde Avrupaya sıtaecektir. İhaaa 
Rifat bey ltalya ve Fransaya ri
derek ora gümrükleri hakkında tet
kikat yapacaktır.Bundan ba,ka rü-

sumat idaresi tarafıadan muhafaza 

teşkilatı için Avrupaya sipariş 

edilen motörlerle sair levazımı da 
mahallinde tetkik edecektir. 

Seyahat bir kaç ay sürecektir. 

Kendisi bir müddet ıchrimizde 

kalacak ve Avrupaya gitmeden 
evvel tekru Ankaraya avdet ede
cektir. 

Ekmekler j Hokkabazlık! 
İcranın sattığı eşya tek

rar hahamhanede! 
Kumlu ve bozuk 
çıkmağa başladı 

Soa zamanlarda şehrimizde ek
meklerin cinsi bozulmuftur. Bir 
çok uncu ve fırıncılar unlara hile 
karıştırmakta, ekmekler yenilmi
yecek bfr halde çıkmaktadır. 

Geçen hafta Büyükada fınnın
da çıkan ekmeklerin kaaılle.o 
kumlu olduğu anlaşıdıj'mı yazmit-
tık. Şehrin diğer bir çok fırınla
rında bu ıuretle kumle karışık 
ekmekler çıkmaktadır. 

Emanet bu hususta tetkikata 
başlamış, bir çok un ve ekmek 
nümuneleri toplanmışbr. Bunlar 
kimyanede tahlil ettiriliyor. Alına
cak neticeye göre bir karar veri
lecektir. 

Bazı yahudiler tarafından Ha
hamhaneye Yaki olan teberruattan 
veraset vergisi verilmediği ıçın 
Hahamhane eşyasının Beyoğlu mal 
memurluğu tarafından haczedildi
ğini yazmıttık. 

Bu eşyalar İcra memuru tara
findan 1&tılmışbr. E,yalann bir 
kısmı bazı musevi zenfinleri tara
fından alınarak tekrar hahamlıa
neye terkedilmiştir. Ancak veraset 
kanununun iane ve teberruata taal
luk eden maddesi aarih olduğun
dan museviler tarafından alınıp 
tekrar hahamhaneye teberru edilen 
eşyalardan da veraset vergisi tah
sili lazım gelmektedir, Bunun için 
de bu teberru muamelesinin teıbiti 
icap etmektedir. 

Ş ~ H ü IR_IO_~ __ J 
Gazi köprü ü 

Gazi köprüsünün projelerini 
tanzim eden Fransız mühendisi 
M. Pijudan şehremanetinc yeni bir 
mektup gelmiştir. 

M. Piju ki:nunuevel içinde pro• 
jelerin hepsini ikmal ederek ls
tanbula getireceğini bildirm:ştir. 

Projeler gelir gelmez emanet 
köprünün inıasını münakasay ko
yacaktır. 

- -
Caıııi halıları çalınıyor 

Son günlerde camilerden mü
temadiyen hah çalındığı nazarı 

dikkate alınmlJi ve evkaf idaresi
nce bu sirkatlerin önünü alacak 
tedbirler alınmağa başlanılmıştır. -
Asma köprü Eıııanctin 
fikrine göre imkansız! 

Haliçta bir asma köprü inşası 

için tic11ret odasında cereyan eden 
müzakereden bahsetmiştik. Şeh- 1 

remnneti heyeti fenniye müdürü 

asma köprü hakkında diyor ki: 1 

- Benim kanaatıma göre ur ı 

zevat işe yalnız. liman noktai nı1..- I 
zarından düşünüyorlar ve bunda
da tam isabet edemiyorlar. 

Fikrime göre bu iş 60 milyon 
değil, 100 milyon liraya da olmaz. 1 

Asma köprü yapılınca yalnız J;>"r 
tanesini değil ikf'ıH..:.ıi de asma 
yapmak icap eder, Bundan ~aş"il 

Halicin iki tarafına rıhtım ve va
purlarin yanaşmaları için ayrı ayrı 
iskeleler inşası da lazımdır. • t 

Bu kadar mühim bir işi haşa- 1 
rabilmek için 100 milyon liradan 1 
çok fazla pa.ra la:nJDdır. Bun~ 1 

yapmak demek, limana yeni bir 
tekil vermek. demektir. 

Köprü asma olursa Siileyma- 1 

ai)'fl ile Şithanc orasmc 1 infa ed

ilınelidir. O zamnn trunvay hat
larını da degiştinnek lwm aelir. 

Bu. kadar mijthif bir ma•afa 

dayanmak kabil elmadJtı. gibi 
latubulua muz.aıramıı ve ribel,. 
liQiai boz-..kta gilnabtv. 

. BiJ' aoktayı anfıyamizorum: la
tanbuf limanma yaktile gelen 18 
milyon ton en'anın ihracatı Jiman 
bu halde iken, temin edlliyordu. 
Şimdi 8 milyon ton eşya gc~iyor. 
Bunun ihracı nnsıl t~min edilmi
yor hayret ederim. 

dan böyle benim taşradaki i lt:ri
me hiç burnunu sokmıyacnkınn. 

Dedi. Ka m bu değiı.kfik kar

şısında hayretle gözlerini açtı: 

- Neden şimdiye kndar sesini 
çıkarmıyordun da bugün ned Qn 
böyle s~ylüyorsun? sana kim fit 
verdi? 

- Nas ttin HQca s&yledi. DinQn 
kndınlı)rl• erkefderio İfine kar -

maları ııünah imiş. 

K.clııua kaşlar, 5abW1 ayai 

Mıntnnda ela gözlerinde k\lmnz bir 
'ilk ~b. 

- p._ l'11ıeınl.. 
Dedi 'N ~ k tokıaenin 

acıııw ~*--ata U94tttl 
Btr yoh..t ~ D-tr:•c• ff•

canın karısına gitti. Türlü vaitlerPe 
onu elde elti: 

- Sc:n dedi, bic a:i.n lioCA)!I 

kandır, onu elinde ma.a.kua. et. 

Bi.ı de misafir .. .iş eluru.ı. O 

vaziyetle kec.u.ı kocama gö.,. 

1im, Hac.ad•D intikam .ı..rua. 

.Natntti.nin kar1a1 buna ru. 
oldu. Edecekleri oyunun Pt\il ka
nrlttfbnlch, gün ptdt. 

Akşam Gati1 Hoca evinin kapı
sını çahnca kansı tıiç yapgıadıfı 

tekilde i•ve cilve ile kapıyı açb. 

ı Yeni hir cad<le 
Bir müddetten beri Taksim ar

sasının ortasında, Tarlabaşı cııd

desine doğru bir yarma kazılmak
tadır, 

Bu yarma Taksim caddesini 
Tnrlabaşına bağlamak için açıl
maktadır. 

Yarma bittikten sonra otomo
biller Ştadyomun karşısından yeni 
açılan sokağa s:ıpacaklar ve doğ
ruca Tarlabaşı caddesine çıkaca

ldardır. 

r, aliye evr;k ~ahzeni 
Sultanahmette hapisanenin ya

nındaki Maliye mah~eni evrakının 
Ankıuaya nakli takarrür etmiş, bu 
iş için defterdarlıkta bir komiayoo 

Şişli - Karaağaç 
Karaağaç müessesesi He Hürri

yeti Ebediye tepesi arasındaki yo
lun inşasına başlandığını yazmışbk. 

Bu yol evelcc Karaataçtan Ha
lıcıoğluna kadar inşa edilmişti. Bu 
aene bütün yol tamamlanacaktır. 

lmamlanıı nıaaşı 
Cami imam ve müeı.zinlerlnden 

yüzde sekıeninin maaşları 100 ku
ruşla 500 kuruş arasında tehalüf 
ediyordu. 

Hazirana kadar maap 500 ku
ruştan az bütün imam, müezzin ve 
kayyimlerin maaşları 500 kurufa 

teşkil olunmuştur. 
~;;:;:==---=======~=========== 

Bir Dünkü 

iblağ edilecek, Hazirandan sonra 
500 kuruştan az maaşlı cami aıe

muru kalmıyacakbr. 
======--==--== 
dava • 

SiS 

Kesif lı~r sis her 
tarafı kapladı -

Dün sabah limanda kesif bir 
sis bıisıl olmuş, vapur scfeı lcri 
intizamını kaybetmişlerdir. 

Sis K&ıradeniz cihetinden gelmiş 
ve liman c!ahilicde kalmıftır. iç 
liman haricinde sis o kadar 
kesif olmadığı için Ada ve Anadolu , 
seferleri her günkü bibi yapılabil
miştir. • 

J<adıköyündcn de birinci ve 
ikinci s;eferler muntazam yapılmış, 
üçüncü sefere ve köprüden Kadı
köyüne yapılacak olan "7,5,, seferi 
yarım saat teehhürt uğramıştır. 

Boğazda Köpüden vt Kavak
lardan kalkan ilk vapurlar mun
tazaman gelmişler, fakat Çengel
köy Ye Bebekten qığı olan hatta 
sefer yapmak kabil olamamıştır. 

Sia Jaat 9 da açıtınış, Çengel
köyc ve Bebeğe doğru poııtalar 
yapılarak yolcular almnıışlardır. 

Sisin kesafeti yüzünden dün 
sabah Balla limanında bir kaza 
olmuş-, lngili:r: banclrah bir vapur 
karaya oturmuştur. 

Bu vapor Vuder. Z. aceate
&iae mensup Ceımo Yapurudur. 
Llnepolden gelmiş. limanımız.dan 
kıkvuz aJn.aş~ Rusyaya gitnıek 
Gzere hareket etmiş. fakat Balta 
lımanı önünde si.sten yolunu kay
bederek Dere ağzında karaya otur
muştur. Vapurun t.ıhlisi için "La
nina,, tahlisiyesi gönderllrniştir. 

Vapur acentesi kazanıu ncemi 
kılavuzun hatası yüzünden oldu
ğunu iddill etmektedir. 

!arına çıkardı. 

Hoca karısındaki bu tahavvüle 
hayret etti: 

- Acaba bizim knrı akıllandı 

mı, yoksa büsbütün mü delirdi 
diye düıtündü. 

Maamnfih kış zamanından hasret 

knldığı gü!er yüı.il görınesi onu 
sevindirdi. Beraber dlveleşmeğe 

Ln9lad lar. B:r arnlı!< karısı. 
- Efeadi, deôi, kuıum, ahıra 

git. .. E~eğiu palan ve eemeri var, 
onu al da ge!. 

- Hatun! şimdi edanın içinde 
semule ,,._. ne 1'.ıqtacaksın. 

- Senin nene lazwı getir Bir 

OJU.la edeffi:iıu. Fena ... iş.te güle 
0)'8aJa vakit geçirlyoru • 

- Peki.. clecliğin olsun .. 
Hoca ıerne• ve palal)I aa.ağa 

ahıra il*•kea kansı da , •tıa•a

şmı karı.aı ile .<SzleştU.leıi v~ile 
uıul acık sokak kapısııu aralı.k
laştır 

H a bl.r az aonra elitıde 
palae,, 1Mnter " yula.tla ı~Mi: 

- işte getiıdim. Şimdi ne o
lacak'! 

- Sen. uıex:kep ol! üııtüne se
meri kQyup bineyim, beni qdauın 
lçlnde gezdir. 

Seyrisefain liman şir
ketini dava etti 

- -
Son günlerde, seyrisefain ida

reııile liman firketi ara111nda, bir 

alncaktan dolayı ihtilaf zuhur et

miş ve seyrisefain idaresi mÖte

addit müracaatlarına rağmen, bor

cunu vermek iıtcmiyen liman fif-
1 

ketini dava etmiştir. 

Davanın müsebbil>i, limanın 
iş romork'öriidür. 

Bu romorkör, bir gün Büyük

ada iskelesine yanaşmıt yoJcu çı
karmış ve palamar ücretini ver
memiş. 

Seyrlaefain idareai, bu lcreti 
mükerruea talep ettiti halde, ala .. 
111amış. Seyriaefaia idaresi tal(bia-
41e ne kadar hakh ı.e, limaa P,
keti de bu tafebi iAf etmemekte 
o derece haklıdır. 

Şirket palamar ilcntiain •lt
teriye ait oldvtunu a61H10r s.,_ 
rifffaia milfte.riyt laaallllJor, .a.
..... tirk•tte• latiJOr. 

Bu mW• dava Sultaaalıaaet 
...U. malalıememnde ~tir

Liınan tirketi umumi mldürü 
Hamdi bey: 

- .. Bu parayı davaam netiee
•inden evvel veremeyiı • Hatta 
)rnybedect:k olursak, tcuıyiıa bile 
edeceğiz! demiştir. 

Bu mühim al•c.atın miktan: 
125 kuru~tur... Biz lira ve yirmi 
beş kuruş •.• 

- Ne olur. Hahrım i~in. Beni 
bu kndarcıK: ehemmiyetsiz bir şey 

için kıracak mısın? 

Ka.dmm ısrarına ve boynunu 
büküp ynivnrmnsma dayanamadı. 
Hoca çar ve naçar: 

- Pt!ki ... 
Dedi: Yere yüı;ün koyun yath. 

Kadın üstüne Eemeri koydu. Pa

]anı bağladı. Bir de yular taktıktan 

sonra Gı.erine bindi. Odada. 
- DahJ.. Çü,,t.. 
Diye dolaşmağa batla.it 

Hocanın karııı kocası lle böyle 

alay ederken subaşının karısı da 
kocasına: • 

- Gel seninle Nurettin Hoca-

lara misafir ıidelim •. 
Diyerek onu kand.ırlD.lŞll. 

Hoc:aıuo eviaıin önvne atidilv. 

- A... Kapı açıkmış.. Diyerek 
iteri girdiler. 

Subaşı ve kan~ı odadan bir
takım sesler geldiğini duyup oda 

kapısına yaklaştılar. 
fçcrden: 
- Deh!.. çüş!.. 

Sesleri dışarJara kadar aksedi
yordu. 

Su batı sordu: 

MtUJb&dele<dle 

Takdiri kıyme 
komisyonları 

- - -
Mubadele komisyonu 

kıymet heyetleri şehrimize dav 
edilmişlerdi. Bunlar burada 
konferans hc.J :nde toplanacak 
takdiri kıymet iılerlni seri ve 11 

lim bir fekilde tanzim edecekte 
dir. Bu konferans cumartesiye t 
planacakbr. Yalnız dün, komİ•Y 
takdiri kıymet i~leri müşaviri Mi 
hat Beyin riyudinde taktiri kı 
met komi•yonları Türk delegele 
içtima etmitlerdir. 

Bu lçtimaa Rif at, Saffet, lam 

Faııl beyler itlirak etmişlerdı 
içtimada takdiri kıymet işleri 
ulihı hakkında huauai olarak m 
davelei efkar edilmiftir. 

Tak.diri kıymet komisyonların 
Yunan delegeleri de Yunan m 
tavırinin riyasetinde ihuri bir i 
tima akdeylemişlerdir. 

Yırtık paralar 
Ankara 13 - Yırbk parala 

yenUerile ne anretle değiştirilec 
ği hakkındaki talimatname knt 
yet keabetti. 

Bu talimatname esaslanna gö 
yaıııı ve parçalan tamam olan k 
ğıt paralar ayni kıymette ğeçec 
noksan paralar kare usulüne te 
fikan nispetine göre noksan kı 
metlerle ,mübadele edilecektir. 

Mübadele kabil olduğu) kad 
süratle ziraat bankasınca yapıl 
cak, banka bu iş ıçin küçük b 
ücret alacakbr. 

İzmir defterdarlığı 
Ankara 13 - hmir defterd 

lığına maliye müfettiflerindeo b 
rınin tayini muhtemeldir. - -
İnhisar müdürleri 
Ankara, 13 (felefon) - fob 

saı· müdürleri maliye •ekiletil 
itlerini bitirdiler. Yarın Yeya cu 
maya hareketleri muhtemeldir. ---Bir dava 

Kaatamoni, 12 - Orman m 
diirü Cafer Sadık bey, Küre ka 
makamı F ehm) B. aleyhine bt 

hakaret davuı açmıthr. Buna se 

bep Küre k•J°'akamınm cırma 
müdürü için •urada, burada, (3 
lira, 5000 lira rütvet aldı J) diy 
ba:r:ı sözler sarfetınit olduğu iddia ...... 

Bir nahiye müdüril 
mahkemede 

Kutaaoai. 12 - Zlmme 
,.,. ıeçinaelı •• Yuifeaim auü 
i..u.aı etmek ittiluuaU. "'Dn 

kAal,. ..WJe.t •Miri Sel'1aatti 
a..,. lftea el pldirilmif, baldnad 
.....U.. ıo-aau aulaakeme kar 
O.vlet ...,..... ela taMtik 
aitth. Mm.ıı.,a. IMan ...._,ui 
•erilml9tir. 

Doğum 
IUymetli tabiiyatcılanmızda 

l.tanbul kiz H.eai ve Mualll 
mektebi Tabliyat muallimi M 
met Emia Beyin bir erkek çocul 
dilnyaya i'elmiştir. Yavruya uzu 
CSmürler dileriz. 

Kansı cevap verdi: 
- Hiç.. Hocanın karısı Hoclli 

ile alay ediyor .. 

Manzarayı aaahtu deliğiadd 
gördüler. Hoca kansını sırtına al .. 
mı4, neşe içinde etrafına tckrneJet 

saçarak odada dolaşıyordu. 
Bu vaziyeti gören ıuba11 ken· 

disisioi zaptedemedi. Kahkaha u.~ 
tüne kahkaha atarak odaya girdi. 

- Aman Hoca! dedi. Bu ne 
haJ?Hani sen bana kadınlara mete• 

lik vermek, sakah onlann elht• 
•er.emek IU.. oldufunu .clylil• 
yerdWL Bu ... W? 

Hoc:a dubal ~evrilen bnldal 
uladı. Hi~ iatifiai bozmadı: 

- Hah, dedi, itte benim ıan• 
ı~en ıln ıCSylediğim de bu idi .. 

itte, benim fU haffmJ g~zünle d• 

gBrdDn. Bak .• Yulan karısının elin• 
.,..,... adam ne hallere dişer. Be' 
seni bu derkeye düşmemen için ° 
nasihatleri etmiştim. Bana gelince" 
Biz halk arası.na kuqmış ada_. 

larız. Nizamı alem bizim elimiıcl• 
değil. Bizim hükmümüz ancak keJ1• 

dimiı.cdir. BU ber boyaya boyarır 
biliriz. fakat eğer aeu böyle bcuiıııf 
gtbi yu&an karuun elia• ~riı,cj 
z.,an biltün mem 



Bir tavzih . ı ! n ~ti 'lte ıra 

işsizlik 
lzı11ir va): sin· n bir 

tavzih telgrafı 

__ ...,.._ -
Kömür amelesi

nin temasları 
M-

lzmir, 13 - Muteber cumhurl
Yet gazetuinin 8 teşrinisani 1976 
rıurnarah nushasında Vedat Ne-
diın b • ·ı 1 ey ım:ıası e yazı an ve 
e~aslı bir tetkike istinat etmiyen 
bir makıtle okuduk. 
. 1 - fzmir vilayeti 'e İzmir 

.a:ıraat bankası Vedat Nedim be
Yin yazılarından ilham ile hareket 
et~emiş ve doğrudan doğruya 
lrıu9terek gayret ve mCizakerelerle 
elde mevcut ve müıtahıar proğ
rarnı tatbik aabasına vazetmekle 
Yapnıışiardır. Ve lımir ,.iliyetl 
köylüaünün büyük alakası n yıl
lardanberi deum eden kredi ko
operatif ceryanlarile hasırlıkJan-
111 claJııa J'enlı bir .urette teni 
etın1ftir. 

2 - Üç aene evvel fzmlr vili- . 
Jetinde tefekkül eden ziraat bir
llklerinin 93000 liraya baliğ olan 
Para11 ziraat bankalarında köylü 
hamına mevcuttur ve tamamile bu 
defa te§ekkül eden zirai kredi ko
operatiflerine devredilmektedir. 

3 - Zirai kredi kooperatifleri 
Büyük Millet Meo.llsJ kanunlarile 
\'e tamamile ziraat bankasının lnl
ıiyatifile teşekkül et~lf ve tarzı 
idare ve murakabeleri gene kanunu 
lnah•u• ile ziraat bankalarma mev
du bulunmu9tur. 

4 - Ziraat bankaaı tarafmdan 
uzun bir tetkik netice•lnde ihzar 
~dilen kooperatiflerin muhasebe 
ve muamelelerine mütedair bulu-

nan nizamname talimatname ve 
evrak ve def atir ve bilumum ve.saik 
tab ve kooperatiflere tevzi edilmiş 
ve kooperatiflerin hüsnü ldare•i 
içla en ince noktalar dahi tHbit 
edllmltt:ir. 

Memleketimizde kooperatlfcl
liti anlıyan ve bilen bir Türk yok 
demek memlekete ve memleketin 
~\l~rlu 'YC imanlı balkma ve renç
ht~~e kartı acı bir buhtaadır • 
~ıllarla avrupada kredi koopera
lıflerl hakkında tetldkatta bulunu 
ıınütehaH11 ricalimiz bu gün hem 
Ankarada hem bizzat fzmir ziraat 
baııka11nda 1; batmdadır. Efkarı 
umumlyeyi tereddüde ıevketmek 
ve Türkün kabiliyet .,.. liyakatine 
buhtan eylemek dotru detiJdlr. 

6 - Zirai kredi kooperatiflert 
Ziraat baaka11nıa hadi bünye.in· 
den çıkmıt •• kendi orıaruna 
dahil olmut kunetli bir tetekkül
dGr: Bunua · Hr.ılmaaına imkan 
olmadıjl ~bl tlmdlye kadar doj'an 
\'e •8nen ban münferit tetebbü• 
ve teıekküllerle alaka ve mütabe
hetl de Joldur. 

7 - Muhterem ıazeteJerimixln 
•emleket hayah lktlaadiye.lle çok 
derinden alakadar olan bu mevzuu 
hakikate uya'Un §ekllde tavzih için 
YGk1ek himmet)eriai rica eylerim. 
13-11-929 Jzmirv \•aliısi 

Kazım 

!!_beta romanı : .(1 

Londra, 12 ( A. A) - lısi1.Hk 
meaeleai hakkında M. Thomaa'tan 
ve yüz.de 5 f aidi tahvili düyun iı
tikrazı hakkında M. Snowden' den 
avam kamarasında birçok iatl
ıahlarda l ulunulmuştur.Baz.ı meba· 
fil bu iatikraza iştirak edenler 
hakkında pek semibane davranıl
mış olduğunu beyan etmekte idi. 
M. Thomu kendlalne ıorulan au
alleriıı bugün ancak yarı•ına ce
vap verebilmittir. 

Bunun aebebl evvelce hazırla
nan suallere yeniden birçok •ual 
daha lllve edllmlt olmaaıdar. M. 
Thomu ıorulan feylere cevap ve
rirken bazan teıa, kat'i hatta n•-
.zakehizce tavırlar takınmıf bu hal 
.avam kamaraaı aıaıının kahkahala
rını ve arada ıırada uıun ve iıtibzah 
alkıflannı mucip olmuftur. M. Sa
owden yeni iatikraz hakkında iza
hat vermit ve bu lstlkraıa alt te
ferruta dair müdafaatta bulunmuı· 
tur. M. Snowden bu latikraım ona 
ı,tirak edenler için müaait bir 
fıraat tetkil ettiğini aöylemlt ve 
aon ıünler z.arfında diter devlet 
eahamlannın fiyatlarında a-örülc:n 
tenezzüle hiç ehemmiyet verme
mittir. 

Londra, 12 (A.A] - fngiltere
de mukayyet ltaizlerin adedi 3. T. 
aanide 1 milyon 252 bini bulmu
ttur. Bu yekunda geçen haftaya 
nazaran 17 bin 612 kişilik bir te
zayüt ve geçen aenenin ayni dev
resine nisbetle 97 bin 776 kitilik 
bir noksan ıörülmektedir. 

Londra, 12 (A.A] - Maden it
çileri birliği icra komlte1i hükQ. 
metle müzakereye giritmete matuf 
taaavvurlar hakkında müzakeratta 
bulunmak için öğleden •onra bir 
içtima yapmıttır. Buadan ıonra 
komite kömür ocaklan mea'ele1ile 
metıul olan naı.ırlar encümenlle 
temaaa glnni9, hu lçtimaa hariciye 
aaıın da lttlrak etmittir, Nazırlar 
daha evvel aralaraada bu mH' ele 
hakkında müdavelei efkarda bu
lunmuılardır. Madenciler aaıari 
ücretlerin milli bir eaHa milatenl
den tetkiki için milli bir heyet 
tetklll haklunda bir kanun IAyihHı 
tevdi etmeıhal hükOmetten HHrla 
lıtemitlerdlr 

Naıırlar encGmenlle maden 
ifçJlerl icra heyetinin tetklll l•te. 
ailen milli komite hakkında bu
gün müzakeratta bulunacaklan 
öpenilmittir. Bu komite, rivayet 
edllditine gfüe bir mahkeme ma
hiyetini bala olacak "• maden ft· 
çllerl maden mıntakalarmdan bl. 
rinde çalıtma aaatlarının ualb]. 
ma11ndan dolayı ücretlerde tenıi· 
lat yapılmaaı yolunda bir teklif 
kartıtında bulundukları zaman bu 
komiteye lıtlnafen müracaatte bu
lunabileceklerdir. Bu tarzda bir 
teşekkilliln madenlerde çalıtanla
rı memnun edecetl ı~yleniyor. 

• • • 
Londra , 12 ( A.A J _ KBmGr 

ANNANIN CINAVETI 
Zabıta muharriri: SKOT 

Nnllle elial blraı ladlrip dir
&eifahu yorıana dayadı. 

- Parmatını kıpırdatınaD alet 
tderim, dedi. ,Smith cevap verdf. 

- Bu vaziyet çok rahat. Ka. 
Pırdanmata Jılç ihüyaçım yok. 

Neville yaatıtm üzerinde b•tını 
h•yecanla kımıldatarak: 

- Zaten hiç kımıldanmıyacalır.
•ın, dedi. Daha dotruıu canL ola
~~ kımıldanmıyacakaan •• Seni maj
'-p ettim. Amk bundan aoara, 
~eni berayl ihtiyat Bldürmc:kten 
ı a,ka benim için yapılacak it 
~•lnaadı. 

Sınlth: 

~ -:- fıt~ bu boş! dedi. AnlaıllaD 
er ıldnıız de galibiz. Bunu bir 

ta det te!aldd etmeliyiz. 

•ar mı idi? Neville halıaua O.ıerin· 
de neden kan lekeleri buluaduj'unu 
izaha çahtırkH hlr taraftan kendi 
kendine bu sualleri •oruyor, bir 
taraftan da yan kapalı göı kapak
lan araaından Nevllle'i tetkik edl. 
yordu. Neville hila yaşıyordu. Ta. 
bancayı tutan eli o kadAr titriyorda 
ki tetitl kuara çekmeai her an 
muhtemeldi. 

Adam ell•I biraz indirip deke
tifin kalbini alfan aldı. 

- S.nl öldürecetlm ama ••• de
di, biraz bekliyorum. 

- Bu da iıpat ediyor ki beai 
1endjjinbden pek emin de~ilainiz. 
Öyle olmaıaydı derhal 61dilrürdO.
nGıl 

Ha.mı, deniz tutmuı bir adam 
rlbi dudatım ısırarak derin bir 
nefeıı aldı. 

TaırnDılt tefırftka: 12 

CENGiZ HAN 
Para! 

Nakleden: Ali Naci 

- -
Yeisten intihar 

eden zenginler! 
- 11--

Londra 13 (A.A] - New-Y ork 
tan Daily Mail'e bildiriliyor: 
New-Y ork boraaaındnkl aon lnbl
dama bütün ıcrvctlerini kayhetmlı 
olanJnrdan bazalannın yeisten İD· 
tihar ettikleri haberi, aarraflık ale
minde heyecanı mucip olmaktadl1'. 

_.. --
Ameırnlka 

Silahları tahdıt 

Bir gOn, bir okla boj'azındaıa 
yaralanmış, karların içinde, ölü 
zannedilerek, bırakıldı. Arkadafla
rından fki•I onu buldular, yarala
rının kanını emdiler ve cerhalannı 
yıkamak için bir çanakta kar erit
tiler. Bu cenıriverlerin f..ıakirlıtı 
aahte değildi. 
O hasta yatarken bunlar keadi•İ 

için gidip bir ecnebi kararıihtan 

yiyecek bile retirdiler ve yayl.inın 
Gzerinde kar fırbnaaının yülır.•eldi
fini görünce uykuıunda 011u mu
hafa.za etmek için üzerine deriden 
bir elbi1e çektllu. 

Guya doat bir Hanın yurdunu 
ziyaret ederken, (berine oturmağa 
davet ettikleri maaum •an.zaralı 
bir halının altında bir çukurun ka
ınlmıt oldutunu ketfetti. 

çocukları da arabalara doldurdu. 
ilk iki aaflar zırh ta,ıyorlardı. 

Bu zırhlar delikler oyulmuf "c: 
biribirine batlı atar demır le~ha
lardan üstlerine at yelesinden tuğ
lar takılmı4 demir veya sert 
deri mHkelerden mCirekkepti . 
Hayvanlar da zırhlı idi. Boyun
ları, •öğüsleri ve yanları de
rellrle örtülmüttü. Bunların auva· 
rlleri küçük yuvarlak kalkanlar 
ve uçlarında at saçından örgiller 
bulunan mızraklar ta4ıyorlardı. 

Fakat bu zarhlı ıuvariler ihtiyat 
kıtaabn aafları arasından ıeçme
leri için durdular. Bunlar yalmz 
derl ıiymlt ve mızrak ve okla 
mücehhez idiler. Seri atlar üurl
ade, MotoUarın ö~lerine ıreldiler 
Ye oklarlle atır auvari kıtalarının 

VaahinıtoD, 12 (A.AJ - Müta
rekeniD yıldönümü müna•ebetlyle 
dün aöylediti nutukta bahri tuU
hahn tahdidi mea'eleaini tetkik 
etmek üzere yaklDda toplanacak 
konferaa•tan bahaedtD relalcGm· 
bur M. Hoo•er, harp .zamanında 
muharip memleketlerclcld kadua 
ve çocuklann kıtlıta maruz kal
mamaları için yiyecek tatıyan ı•· 
milerin torpillenmeaine mani ola
cak tedbirler alıamaaı lazım oldu
tuau beyan etmittir. M. Hoover, 
muhtelif hükümetlerin ailihlanmak 
husuıunda birbirile müıabaka e
dercealne aarfettikleri faaliyet ha
kkında oldukça bedbinane 11lSıler 
aöylemiş ve ihtiyat kuvvelleri da· 
bil olduğu halde elyövm ıilahlı bu
lunan efradın harpten evvelki mi
ldardan 10 milyon daha fazla ol-

"Timucln,, çabucak, bütün ka
blleaini yanlıt bir adam atmaktan -
kurtardı. 

llerleyitini himaye ediyorlardı. 
[Bitmedi J 

== ,c, -

Ankarada bir 

duğunu, deniz tesllhatıoda bir te· 
nakua göriilme11lne mukabil bava 

allahlannın ve diğer tahrip aletle
rinin çok daha fada ve korkunç 
olduğnu ilave etmittir. 

-
Kudüs vekayii 

Kudü• 13 (A.A] - Tabanca .e 
bıçaklarla müsellih, 5. Arap dün 
akıam biri kadın biri erkek olmak 
üzre iki yahudiye tecavilz etmlt
tir. Kadın ölm0t1 erkek aju ıuret· 
te yaralaamııhr. 

Sayılan timdi 1300 cenrAnre 
•aran Motollar, yaylaklardan kıtl•· 
klara doj'ru yolda bulunuyorlar-
dı. Uzun bir ~·adinin derinlikleri•• 
datılmıf idiler. Üzeri örtülü ıeyyar 
atlan ve çadırlannı tafıyan araba
lan,atır yürüyen aürüler araıında, 
yuvarlanıp gidiyordu. Birdenbire 
i"elip Hana ufukta •Üratle kendi
leri üıerine llerliyen bir dütman 
ıürüaünün göründütüni1 haber 
lerdi. 

Avrupa veliahtlarından hiç bi
ri hiç bir zaman böyle bir vaziyet 
karfıııoda kalmamıthr. 

Dütman, "Targutai,. nin ae•
kettiği otuz bin .. Taicut,, tan mü
rekkepti. Kaçınak, kadınları, hay· 
vanları, ve kabilenin bütün vannı 
yoğuau feda etmek demekti. Harp 
kıt'aıını toplayıp 0 Taicut11 lara 
kartı yürümeğe gelince bu da, 
kablll içtinap olmıyacak •urette 
daha ehemmiyetli kuvvetler tara
hndan çevrilmek , adamlarının bl
çllmeaial nya datılma1ını ıörmek 
demekti. 

Göçebe hayabnın, kararıihın 

mahvolmak tehllkHlne maruz bu-

Şiddetli Fırtına lundutu mütkil anlanadan biri idi 

Lonclra, l2 [A.A) _ lnıHtere 'H nıiyet Hana derhal karar ver
adalaneda ıon derecede tiddetll mek n harekete keçmek IGzumu~u 
bir fırbna hGküm •Ürmektedir. Bir \IHettfrmekte idi. 
çok gemiler aju ha1arata utra- Hemen ve tamamen tahıl bir 
mııtar. •arette 0 Tlmucln,, tehlikeye kartı ------=---=------· koydu. BGtiln ceaıberleri zaten 
madenleri mea'eleaile utraıan na- toplu bir halde ve muhtellf bay· 
zırlar encümeninin maden Hhiple· aklann altında atlanna blnmlt
ri ve maden ltçilerinln murahhH- mler. 
larile ayrı ayn icra ettlti mGzake- Bunlar yaylarla mücehhez idi. 
relerde biç'bir terakki elde edeme- ler. 
dltl haber ahnmıftir· Maden &a- Bundan ıonra Yatllyi geçen o-
hipleri maden ı,çilerinin muralı'- tuz bin kitinin hamlesine kartı 
haalarile birlikte mü.zakereye de- koymağa haxırlandı. Bunlar inki-
vamdan tekrar imtina etmltlerdlr. J taf halinde ve bet yüzlGk tabur
M. Macdonald ile M. Henderao- j lar teklinde •ıralarnıttılar. Bu ta
nun da lıtirak ettikleri bu mGki- liburlann her aafında yGz kiti vardı 
lemelere yaran devam olunacaktır. ' ve binaenaleyh bet •af derinHgln• 
V az.lyet clcldl ve mühim ırörülmek· de idiler. 
tedir. zira hükumet, maden ocak- Hep•lni taburlar halinde ııra-
lan hakkında tevdi edecetinl ev· ladı. Cenahlardan birini bir orman 
velce reamen bildlrmit olduğu himaye ediyordu. Arabalara o fe· 
kanun liylhaamı tanzim edebilmek kilde vaıiyet verdi ki, diter cenah 
için iki tarafın noktal nazarlannı Ozerinde genİf bir botluk murah-
telif hu.usunda büyllk mü,külat baı huıule geldi.. Hayvanlan bu 
karfıaında bulunmaktadır. dairenin içine aürdü ve kadınlarla 

- Rahahnıza bakın, dedi. Ebe
diyet kartısında, öldiltümGz daki
kanı• ne hükmll olablllr? Ebedi· 
yet kelimeai l:tlle .. zaman,, deni.len 
9eyin mevcut olmadıtanı ve her 
'han~ bir cGz'Cl •••anın l.CU yanın-
da kaldıtıaı ispata kafi dejil mi; 
zamanı ıaateren her kearln ıuretl 
mahdut, mahreci ıayrt maduttur. 
Buaun f çln kıymeti ııflra mOHYi• 
dfr. Siz bir çocukaunuz. Neville ••• 
•emaaın kilerinden reçel çalmata 
çalıtan bir çocuk! •• 

Rua titriyen bir aeale: 

- Sis tanımata deter bir a
damsınız, dedi. Sizi öldürmete 
mecbur oldutundan dolayı mGte
eaalflm. 

Smtth riivolveri ırözden kaçsr
mıyarak: 

- Ehemmiyeti yokl dedi. Bu· 
nu düşünfip ilzülmeylalı. Her iki 
mlz de 8lünceye kadar Yakbmıı 
var ... 

Şayet o zamana kadar bu ço
cukça ıeylerden bıralcmaz.aak abür 

yastığı çekmek l•tecll.. kaf aama 
•irabl ile biraz hızlıca YUrmufum .. 

Smlth aordu: 

- Öldü mG? 

- E ... t, 5ldü. 

Detektif: 

- Atkolaunl dedi. 

NevlDe karyolaala içlade lıtl
rapla kıvraaıyordu. 

Smlth aözüaae devam ettfı 

- Y •ptıtınız bütün feaalık
lar ıonradan ayatımıza dolaşacak. 
Vakıa bunu ılze haber Yermekte 
geç kaldım. Fakat ne yapalım? 
Bu deiitmez bir kaaua... Can 
Çf~fİJoraunuz ..• 

Bari bir iyilik edeyim de aıı

mu:auzu• yaklattıtı fU Aatt• 
ahrette batı•ııa aeler gelecejlnl 
aize aalatıvereylm .• 

Neville çehreılne bakim olma. 
ta çalıtıyardu. Fakat ıittikçe ar
tan ukıatı•ına raj'men Smith in 
aon ıöyledijl aöılerle alikadar 
oldutu belli idi. 

muhakeme 
Ankara. 13 - Ankara at1r 

ceza mahkemesi iki sene evel ika 
edUmi4 feci ve halkı tebc:yyüce 
aevkeden mühim bir davayı intaç 
ve kArarını tefhim etmiştir. Vak'a 
fU idi: 

927 aent:&i AğuatoaunuD 8 inci 
aalı 1ıünü Kalecitln Başbıcak ka
riyesinden küçük bir ço~an karda 
dolaşırken ayni köyden Ömer oğ
lu Mehmedin elleri kolları bağla 

olduğu halde bir kazık üzerine 
oturtulmuı bir halde kıvrandıjlm 
&"Örmüş ve koşarak gidip babasına 
haber vermiştir. Mehmedln babaıı 
Ömer ata hemen kotarak oğlunu 
bu feci vaziyetten kurtarmıt ve 
atı•• bindirerek alıp köye getir
mittir. Fakat zavallı çocuk bir 
müddet ıonra ölmüttür. 

Çocutun ifadesine nazaran bu 
nhıetl irtlkip edenlerin Deli Be. 
kir opllarından Çopur lamail, 
kardc:Jl Haaan ve Halil ile Duran 
otlu l.a, Ali otlu Bekir oldulclan 
anlaşılmıf ve cümle1l tevkif edile
rek mahkemeye sevkedllmiılerdl. 

iki aeae devam eden muhake
me netlceaincle Müddeiumumi 
bunlann cOmle1inln ldamlannı ta
lep etmlt ve mahkemede bu talebi 
lcabul etmittlr. 

Ancak ölüme ıebebiyet veren 
kaıutın kimin tarafından çakıldıtJ 
teıbit edilmedltiaden kanunu ce. 
sanın 463 üncü madde1i mucibince 
cez.ılan onar aene atır hapı• ta -
hYll edllmittlr. 

Bekirhı sinni küçOk oJdutundan 
müddeti mahkumiyeti bir aene 
8 ay ve bin lira cezayl nakliye 
teazil ecUlmiftlr. 

Şerirler hadiseyi adavet neti
cesi ika atmltlc:rdir. 

Açık ispirto 
Ankara, 13 - Belediye depo

ları haricinde bulunabilecek u.anıi 
lapirto miktarının anetık kolonya 
fabrlkalannda bulunabilecetini Ye 

batka yerde bulunuraa derhal mü· 
Hdere1l ha"kındaki kanun B. M. 
M. nde tetkik edilmektedir. 

miz.ln ne dereceye kadar dotra 
oldujunu 1>1ııat aahyabileeekal • 
oiz .. 

Smlth vakit ka:ı.anmak latlyor 
ye OJllıyacafı en mühim kozu en 
.ona lnrakıy?rdu. Vakıa bu çok 
tehlikeli bir oyun olacaktı; çGnkl 
hayah haamınan tetite biraz faz
laca baamaaına batlı bulunuyordu. 

- İkinci bir defa dotacajlnın 
pekilA blllulniz. Bunun manHı 

bir defa daha ölmek ve ö1Gmün 
tadına l»ir kere daha tatmak ol,.. 
caktır. Binaenaleyh inHn bagil•kü 
Yuiyetlnde 61ür Ye batka bir n· 
ziyelte tekrar dünyaya ıeIJr. De
mek ki ölüm ve doğtim ayni hi
dkenin iki muakis manzaruıdır. 

Siz bupn bu dünyadan aidioce 
iyi Ye fena melekelerinia t~krar 
clotmağa aayedf!cekler. Bir müd
det arafta kalacaklar. 

Sonra c•nedi. Bu hareketinde 
:~•lacak blrıey yoktu, çünkü cid
) tn yorgundu. Yatağa uzanmaı 
~•tan adam ~her halde hasta idi 
~"nada hiç tüpbe yoktu. Doaha: 
•rpteıa evvel iki kiti lllümüae 

'cbep 1 "- o ~n, •o•ra da fareyi tayanı 

Nevllle: 

- Birıey!m yok. Dedi. Yalnız 
biraz rababıız.ım da... lyllefeyim 
diye bekliyorum ••• Ümit ederim ki 
beal tamamiyle iylletmeden eHI 
alsl 6ld6r•ete mec ur etmea•lah. 

dil11yada •izinle mücadeleye devam 
ederiz... Bu halıJJ :aaaıl böyle kan
la lekeledini:ı? 

- Mutlaka dokunacak blrfey 
1edlıa, dedi. Fakat l:Jiç de ölüm 
halinde değilim. Maamaffh 8Jüm 
hakkındaki fıkirlerinb.1 ÖjTHmek 
laterim. 

(Araf manuına gelen daha 
başka tabirler de vardır, amma 
ben bunu kullandım) Bu eanade 
•lı.in benliğinizi teşkil eden iyi 
Ye fena anasır blribirlnden ayrı

lacak. iyi anasır lnkltaf edecalı, 
fena anaaır da a-lttlkçe körletecek 
hodbin YC akl arzular içinde 
kaybölacaktır •.. Y~et bır •urette öldilreD ayni 

~~e timdi NevUJe Gzerf •cle mi 
~i JÖ•termifti? Buna l•kln S..lth lakayt blı ... ı .. : 

Neville cevap verdi. 

- ihtiyar ltlr kadı11 karaalıkta 
atlrlauek yataj'a kadar aok"l•ut 

Soara hafifçe gllil•Hcli: 
- Zatea hiru •onra fikirleri-

Neville bu •Öılerl dlallyor .,.. 
b.a •ırada içlnciea .. len akaırma 

l P©>BU~te ) 
İntihaı·Ia .. 

D ün Oç y al intihara tc:tebbDı 
hadis ıi olmuştur; 

1 - Un kapanında kc:aercl\cr 
ııokağmda oturan Giritli Hayriye 
hanım henü:ı mahiyeti tespit edi
lemeyen bir zehir içerek intihara 
teşebbüs etmit ve hayatı tehlike
de olduğundan hastaneye kaldıns
mışbr. 

2 - Galatada kule dibinde 
Bahar apartımamnda knpıcı 
Mahmudun hemşirCliİ Hiilniye ha
nım, kocası Hasan efendinin ken
disini bo~amaSlndan mütee1&İr•n 

dün akıam köprü.fen kendini 
denize atmak auretile intihara 
tetebbüı etmiş.ede kurtulmuştur. 

3-Aama altmda çuvalcılık eden 
lraai Abbas efendi son ~·lc:rde 
itlerinin 'boı.uk ıltmcainden müte
eaairen dün Sirkeci yolcu aalonu 

önfinde kendiai cleniı:e atmıtıa da 
kurtarılmıştır. 

Bıçakla cerh 
1 - Kadıköyde Adil ,.e Hasan 

ial•leriatie iki ıimitçl müft .. 
ri7e ılmlt ıahrıak mea'elealnden 

kavıa etmltler, neticede Adil Ha
•aDJ bıçakla yaralamı,tır. 

2 - Bahçe kapucfa Haun, 
Hamdi, Mehmet, Ramaı.an ve Ali 

isimlerinde bet hamal nöbet mc
aeleainden kavğa etmiıler ve neti
cede Haaan, Ali ve: Ramaıaıu 

bıçakla yaralanmııtır. 

Kazalar 
cöför Harunun idareılndekl 317 
4Y'No. kamyon dün türbede Sil· 
heyli hanıma çarpmı,tır. Süheyll 
hanım baz1 yerlerinden yaralan• 
mıştır. Şöför yakalanmı,br. 

Yumruk ... 
Emin önünde ıeyyar elmacı Yu· 

ıuf ve kardeıl Y akup kendi
lerine caddede durduklanndan do-

layı ihtar eden belediye memuru 

Çeveet n Aptülkadlr efendileri 
yumrukla dövmü,lerdir. 

Gözü çıktı! 
51, u tra•vay plintonu Ziya 

efendi ile poliı birinci ıube 

blrlaci kı•ım komiser muayial Meh
met bey, tramvayın ıeç hareket 
etme1i meı'elealaden kavra etmit 
ve aetlcee Ziya efendi Mehmet 
beye bir rumruk vurarak ıöz.üaG 

çıkarmıttır. 

Yol kesenler 

S elabettla ve Hüaeyln İ•minde 
iki ıabakah Anadolu kavatın· 

da ıezmekte olan ilyaa beyle mat. 

mazel Kazarlne taarruz etmişler 

Ye lı1as beyin 40 lirası lle bir sa
atını almıtlardır.Poli• her iki hay
dudu da yakalamııbr. 

Yene hırsızlık! 

K üçükpazarda kurabiyeci Meh
met tfendinin çıra,tı Sadık, 

dükkinıa çekmece1lade bulunan 
52 lirayı afırıp kaçmışıa da hlr 
müddet aonra pollller tarahndan 
.,akalanmıttır. 

Ankara şehremini 
Aakara, lS - Ankara Vali ve 

Şehremini Nevzat hey bazı tetki
kat lcrall için latan'bula gldecektlr. 

ihtiyacını 7eameıre çahtJyordu. 
Bu aözlet1n zihnini kunetle 

cezbettltl aıakirdı. R<Jvelver elinde 
hafifçe ıallHıyor, fakat hedefiaden 
.... biitb ..... yordu. 

Siıın nall•ausda hodbinue ar
salar pek fasla oldutu itin uzun 
mlddet be.-rl emeller etrafında 
.enerlyane dolatacalulnuı:; llitimal 
ki .ız Hrlad ölilmG hiç tanımaya
caluıms; slnki bu ikl~ci ölüınil 
faydalı olabll•eal için liıım olan 
ifi huletlere klfi derecede malik 
.lejiuhda.Eter ltöyle oluraa,uvallı 
diee, vaz'iyeli•b ııpta edilecek 
bir vaz'iyet olmıyacak ••• 

Neville ıöz.lerini Saılth'tt.0 
ayırmadan başını ya•htın üzeti e 
kım1ldatuak aordu: 

- Bu iddlalannızı 
ede11iniz? 

Sınith hasmımın .li"katlai 
daha :ne kadar snüdd t lıe•dinc 
bende de bllecetf nl eatiremfyor
du. Maamafib cevaP. udi: 

- Söyledikleri .. tn lapab pek 
çok •.• Fakat buD(arı •IH anlatmak 
çok uzun ıürer ... 

Nevtlle tekJif cttiı 
_ Et r aolann hep61nl bana 

a•latıru.ıu daha blr Hat Y•t•IDa

mn mO.,ucl• ederi•! 
(Bitmedi] 



Hünerg 

bir hikaye 

Hayret bey tam manuile bir 
it adamı idi. 

işini bilen her tüccar gibi çok 
para kazanmış fabrika, depo, han, 
apartıman aabibl ohnuftu. 

Hayret Bey bu muvaffakıyetin\ 
ticaret aleminde rehber ittihaz et
titl ba:ıı prensiplere Redyundu. 
Bu prensiplerden biri, belki de 
vaktin kıymetini bilmekti. 

Hayret Bey iş adamı olduğu 

için vaktinin kıymetini bilirdi. 
Fakat bunu y nız kendisinin bil
meai kafi değildi. O vaktin nakit 
olduğunu etrafındaki memurlara, 
kendisini 7jyarete gelenlere öğret
mek lazımdı. 

Onun için Hayret Beyin iş oda
sına giren bir adam, tam karşı
sında iri yazılarla şu levhayı görür
dü: 

VAKİT NAKİTTilt 
Bu levhayı gören bir kimae 

için Hayret Beyin gevezelikten 
nefret ettiğini anlamak keramete 
mütevakkıf değildi. 

Filhakika hayret Bey beyhude 
lakırdıya hiç tahammül edemezdi. 
insana beyhude vakit kaybettir
mekten başka hiçbir işe yaramı
yan bazı boş sözlere muhatap ol
maması için duvarlara birtakım 
levhalar astırmıştı. 

Mesela bazı kimseler size neza
ket göstermiş olmak için insana 
lüzumlu lüzumsuz yerde halü hatır 
sorarlar. Buna velev bir kelime 
ile olsun cevap vermeği bir dyan 
addeden Hayret Bey buna karşı 
yaz.ıhnnesinin duvarma şu hlevayı 
asnıışb: 

HAMDOLSUN İYiYİM! 
Binaenaleyh bu levhayı gören 

iz'an sahibi bir adam için Hayret 
Beye: 

- Nasılsınız, Beyefendi? 
Sualini •ormağa lüzum kalmı

yordu. 
Gevezelerin başlıca medarı 

kelamı da havadan bahsetmektir. 
Hayret bey buna karşı da şu lev
hayı astırmıştı: 

HAVANIN NASIL OLDUCUNU 
GÖRÜYORUM! 

- Duydunuz mu? 
Girizgahı ile başlıyan perdahlı 

traşlara meydan bırakmamak için 
de şöyle bir levha yazdırmışh: 

BUGÜNKÜ GAZETELERİ 
OKUDUM! 

Y az.ıhanenin da varlennda buna 
benzer levhalar az değildi. 

Bu hale nazaran Hayret Beyin 
odasına giren bir adam için geve
zelik etmete imkan yoktu. 

Y alva plajları 
Kaplıcalar bitiyor pilii

ja başlanıyor --
Seyri•efain idaresince tamir 

ve tanztm edilmekte olan Yaluva 
kaphcalannın tamiri bittiği ğibi 
büyük otelln de tamiri ikmal edil
mek üzeredir. 

idare bundan sonra plajların 
tanzimine bathj'acaktır. Plajlar 
Yalva iskelesinden itibarea 1900 
metre imtidadındadır , Bu saha 
yazı itlh• &lbi :gay.a: ince kum 
tabuull• me tutdW'. 

Y alYa plijın.n biltüo cilıan 
pliiJanodaa bir farkı vardır. O da 
plilın bazı yerlerinde küçü.cük 
orıuncıklar bulunnaaudır. Bu -ta-
çlar buraya .mab~ bir nebat 
zü~in• mensuptur. 

efı.:i 
Atlu. 13 - Yuaanl•ta91a ye

~lr.ara Hfirl M. Polihrotalyacli
•in c:umijrtui günü ve fsta.obuJ 
tarikil~ Anltaraya harekd edec~ğl 
kuvvetle oauhtemel gör.ülmektedir. 

Bununla beraber, Türk-Yunan 
mea'eleleri hakkında yapılmakta 
olan müzo.ker•t cuma günü ak 
şamına kadar hitam bulma:ua 
ınunaaile bin hareketinin birkaç 
ırün daha teahhürü ihtimal ha
r-\clnde değildir. 

Bau sra:ıeteler bu müzakere
le bir türlü bitirmiyen hüku
met aleyhinde söyle:ımiyo bq
lauıı 

M. u oliniye'. suikast 
Londra. (A. A.) - Dayli mailin 

NI• muhabhi kornaca yapılan tek
zib rağmen M. mussolininin sui
kasta uğradığtllı teyit etmektedir. 
M. Mussollni, b .Yük bir tali eseri 
olarak kendi otOtbobillnde bulun
miyordu. Boş otomobile iki kur-
şun sıkılmıştır. B~aların selam 
duran bir faşilt mufrcıeıine ku-
manda eden zabitlerdeıı biri tara
fından atıldıtı anlşılmıştı. Zabit 
isticvap edifdlğf zaman her şeyi 
itiraf ettiğinden blli muhakeme 
idam olua'lluftur. 

Ga.llı her saatinde son dere
ce meJgul olan Hayret bey maıye
tindekl küçük memurlarla hiç te
mas etmez, yalnız muayyea %&m• 

anlarda birkaç yiakHk memurlara 
ile temaata bulunurdu. 

Bir gün Hayret Bey yazıbaae
aindo otururken son günlerde ha
tırlı dostlarından blri•lnin tav•l
yesi üz.erine fabrikalarından birine 
katip tayin ettiği sarnaşık bir ad
amın içeri g-irdiğini gördü. 

Hayret Bey keudi kendine: 

- Mutlaka maaşına zam iste
meğe geldi... Zaten buaun ne sır
naşık herif olduğunu daha ilk gör
düğüm gün anlamıştım ... 

Diye düşündü; sonra ank bir 
çehre ile sordu: 

- Ne istiyonunuz? 
Adam şaşaladı: 

- Şey ... Beyefendi.. 
- Rica ederim keyfimi •ora-

cak•mı:ı, fU levhayı okuyunu::.. 
Hayret Bey bu sözleri söyler

ken "Hamdolsun, iyiyim!., levhası
nı gösterdi. 

fakat adam: 
- Hayır ... Beyefendi... 
Diyecek oldu. Fakat Hayret 

Bey pür hiddet adamm sözünü 
ağzına tıkadı. 

- Havadan bah•edecekEeniz 
işte cevabı ... 

Ve parmağı ile: "Havanın nasıl 
olduğunu görüyorum!., Jevlıasını 

işaret etti. 

Fakat adam cesareti elden 
bırakmadı: 

- Fakat Beyefendi .. Bilmiyor-
ıunuz •• 

Hayret bey cevab'mı yetiştirdi: 

- Koca levhayı gözünüz, gör
miyor mu? 

Hayret Bey bu sözleri söyler
ken "Bugünkü gazeteleri okudum!" 
levhasını göstermişti 

fak at İf adamı kıymettar za
manından yaptığı fedakarlığı kafi 
a-ördü: 

- Bana bakm, dedi. Nafile söz 
•Öyletmem. lçeriki odaya gidin, 
aöyleyeceğini.ı.i bir kağıda yazıp 
bana a-önderin! 

1ıte memurun ya:ıdıtJ kiğıt ı 
" Beyefendi, 

4' Affedersiniz • Siı.i rahat11ı: 
ettim. Fabrikada yangın çıkb. 

Müdiriyet odasının anahtan sizde 
imiş. t,.nahtan almak için beni 
göndermişlerdi. Fakat artık lwm
mu kalmamıttır. Oradaki daireniz 
kül olmutlur.,. 

Abdi haklrinlz 
"Nuri,. 

Mahut mes' ele 
Boğazlar komisyonu 
dün toplanamadı ! 

- --
Yunanlıların, gemilerinin Türk 

boğaılarında uğradıklarını iddia 

eyledikleri müşkJlitın halll için 
teşekkül eden Boğazlar komisyo
nu, dün T opanedeki komi !):On 

binasıoda bir içtima aktetti. 
Türkiye boğazlar komsi.Y,onu 

reisi Amfrt.l Vasıf pa raf\at..Wı-

tı dolayl.lile dünkü lçtiıaaa ~ti
rak ~om•"İ. 

lçtu.u l11a-Wz clelt•~si riyaaet 
etmif ve Botulardaki nıü<Wü.lat 
meael al e.trahQda müdattlei eikir
da bulunulmuıtur. Amirfl Vauf 
P•tıa'tn kıti111aa lttirak etmeme.ı 
dolaJ'"1e bu toplanma bir neti-

ceye iktiran edememlftir. Koaa~ 
yon .ıelecek hafta Vaaıf Patanı• 
iştirakiyle kat'i bir eeL.e akkde
cektitı 

--M ..-.. 

Kavğa · ve bıçak ! 
Babaettin ve Arif Hikmet is.im

lerinde iki arzullalcı dün Adliye 
binaaı önüde birbirlerile kavta 
etmltleı-dir. Arif Hikm efendi Baba. 
ettin efendiyi bıçakla vurmak 
latemişse de memular taraflndan 
yakalanmıştır. 1 - ~ 

İkinci konferans 
Pari•, 13 [A. AJ - Maten ga

zete•İ ikinci beynelmilel La Hey 
konferansını inkiat tarihinin esas 
itibarile 7 K. Evvel olduğunu yaz
maktadır. 

Mezkur gar.ete, M. Briand ile 
Fon Hoach arasında cereyan etmiş 
olan son milzakerabn tahliyeme•'
eleıinde lhtllif zuhur etmfyeceği
nl ispat eylemiı olduğunu ilave 
eylemektedir. Fransız memurları 
üçüncü mıntakadakl askerlerin 
geri alınması için önümüzdeki •e
nenin ilk alh ayınua kii.ft oldutu 
mütaleuındadır. 

Vlyanada ''iKDAM,, 

Avusturya Maliye nazırı Dr. 
''0tto Juch ile bir maldkateee 

Viyana, 9 T. aanl [Husu•İ muhabiri mis yaınyor) 

Maliye nar.an Dr. Otto ikdam ları ile Salat -Germaln muahedesi 
muhbirine hükumet maliye•inin neticesi (lzerfne aldığı teahğütleri 
nziyeti ve Avusturya lktlaadiyatı tanzim için Parlate yapılmakta 
hakkında, bilhassa son banka if- olan müzakerelerin ümit edeilen 
laısları münuebetile fnkalide dik- müsbet netlce•inin de teafri görü-
kate onyan ataııdaki izahatı veri- leceğine hlç şüphe yoktur • 

# 

yor: Avusturyanın el'an ecnebi krediıi 
Avusturya hükumetinin 1930 temin edememesinin ikinci •ebe-

senesi bütçeıi masarifat kalemi; bi de, istikraz temin edilebilecek 
geçen seneye nisbetle 147 milyon memleketlerin, bilhassa müttehidel 
şilin artnıiştır. lakln ayni zaman- Amerikanın krerli pazarlannin son 
da varidatın da yükselmesi yü- zamanlardaki gayri müsait vaz.lye-
zünden yine 344 milyon şilin tidir. Amerika para ve sermaye 
bir fazlalık vardır. Avusturyanın pazarlarındaki son hadiselere ba-
hükümet burçlarına gelince, bu kılısa senelerdenberi Amerika'ya 
husus için her sene verilen para avdeti beklenebilir. İstikraz şeraiti 
takriben 200 milyon şiline baliğ bu surettle Avrupaya için de daha 
olmaktadır. Bu kalemde bu sene müsait bir safhaya girecektir. 
verilecek olan 10 milyon şilinlik Hükumetimiz pek yakın bir zaman-
fezla mebla/. hükumetin tanzim da, vaziyetin müsadesl ni•betlnde, 
etmek üzere olduğu eski hükü- ecnebi kredisi temini için müza-
met borçlan içindir. kerelere girişecektir. 

Bunlar bilhassa Elizabeth-Wes- Avusturya lkbsadiyabnm ihyası 
tbahn şlmendüfer battı için impra- ıçın hükumete lazım olan uzun 
torluk hükumeti tarafından yapı- vadeli ir I kraz.Jar temini için mü-
lan istikrazlardır. Bu senenin ilk sait bir vaziyet zuhur etmezse, 
baharında alacaklılar ile yapılan hükumet kısa v;;deli krediler olsun 
müzakere neticesi, mezkur borçla- almak mecburiyetinde kalncakbr. 
rın tediye sureti hakkında uyuşu- Avusturya iktisndiyahnın daimi 
la bilmişti. fena Lir sı:fhada bulunduğuna en 

Avusturyanın 1930 senesi mesa- büyük de!il, pek fnzla olan işsiz 
rifat kaleminden, hükumet borda- amele adedidir. Lükin yaz ayları 
rı için verilecek meblağ bütün zarfında i~siz amele adedinin ol-
mesarif atın yüzde 10,6 sına tc'ikil dukça aznlması, Avusturya iktısa-
ediyor. Hükumetin 1929 senesi diy.:ıtının saJahn doğru gitmesie 
nihayetindeki yekun borcu, 1987 memnuniyete şayan bir iş rettir. 
milyon şilin olup, bu meblağ Bu sene aynh:::omanda hükumet vara 
geçen seneye nisbeten 376 milyon datında da bir tezayüt görülmek-
daha azdır. Buda Avusturya'nın tedir. lieçen seneki varıdat yeku-
Relief borcfarının tanzimi ıçın nu 763 milyon .şiliniken bu miktar 
1628 Nenesi Haziranında Londra'da bu sene 866 milyon şilne bdliğ 

olmaktadır. yapılan müzakerelerdeki uyuşma 
neticesi temin edilebilmiştir. 

Avusturya hükumetinin. 1927 
denberi, inşaat ve iktısndiyatın 

ihyası için temine uğraştığı harici 
istikrazlar elan el'de etmiğe muva
ff~k olamamasının başlıca iki 
•ebebi vardır. Avusturya cümburi-,. 
yeti, Saint - Gcrmain muahedest 
ve Relief ve Cemiyeti akvam 
vasıtalarile yapılan borçlarla müs
takrizlere öyle bağlanmıştır ki yeni 
krediler alınırken onların rızasını 

almak mecburiyetindedir. Müzak
erat neticesi bu rabıtalardan doğan 
manilerin bir çokları ortadan 
kaldmlmışhr. Vaziziyete bakı1mıa 
geriye kalan maniler de pek yakın 
da bertaraf edilebileceklerdir. Bu 

Daima hükumet maliyesinde 
muhakkak bir muvazene temini 
mes'elesini hükumetimiz istikbal
de de memleketimizin kredisi he
sabına en mühim bir temel taşı 

ı telakki etmeldedir. Bunu son za
manlardaki mühim hadiselerin Av
rupa iktısadiyatı ve kredisi üze
rinde tesirini gösterememeai de 
ispat etmektedir. 

Avusturya, hep mağfobiyeti ve 
daha harpten sonra bir çok zengin 
memleketlerinden mahrum edilme
si neticesi pek güç hayati şartlar 
_,albnda yaşamağa mecbur olduğu 
için dnima doğru ve namuslu ol
mnk siyasetini ya!nız hükumet 
maliyesinde değil ayni zamanda 
hususi iktısadi. mün.~sebetlerinde 

yolda, Ayusturyanm tamirat borç- de takip etmektedir ve edecektir. 
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Gece gilzel 
DOLORES KOSTELO - KONRAD MAGEL 

Heyeti V cınecilerdckl salonda 
f. Her perşembe akşamı ve her cuma cıünü ve aqamı 
i. terenuümea7. olacaktır. 
f Her pazar ak~amı ORTA OYUNU 

Her sah ak mı KARAGÖZ 
Hacı Osman efendi idnresinde 

Tepebaşı tiyatrosunda bu akş .. m 
saat 21,30 da 

Hn·çın kız 

5 perde 
Cuma günleri matine saat 15.30 
da her cumartesi akşamları için 
fiatlarda tenzilat yapılmıştır. 

. Ti~atro 

Bar- konser- dans 
Fransız tiyatrosu - Konser: şan

töz Madelen 
Grey taraflo
dan. Piyano 
Matmazel A
meng. 

Boıton - Tepebaşı - Klasik mG
zik - mae•tro Zeki Bey 

Gnrdenbar - Variyete - Dana, 
kabare 

Kolıot- Variyete ve müzik 
1lirkm1tız - Çaylı dan• 
1'<1rizymıa - Alaturka saz lle 

konaer 
J>aııgllltı - Zehirfİ puse taklitli 

komedi S perde dana 
varyete 

Panaronın - Asri müzika 
füuvul - Voyvo! .• 
A sn - Çareviç! 

cif nema 

EUıarnra - Zifaf martı 
:ıesli filim 

Melek - Ledi Hamiltan 
ık - Şeytani rakkase 

Opı•rr. - Buhranlı geceler 
sesli filim 

Alk azar - Aksayı ıukta vaht•t 
ftlajik - Bradvvay 
Asri- Şehvet diyan 
Santral - Gece •Üvarilerl - Ha· 

fiyeler karala 
J .. ukn.,_tburg - Kedi ve kanar 

ya - Ben baba
mı iaterim. 

Ekler - Namu• belası 
Alemdar - Kamçılı medeni1et 
Milli - Endülüa rjilü 

Filim ve varyete 

Tamirat mei'elesi 
Parla, 12 ( A, A J - Tamirat 

mes7eluine mütea11 ik bilbaaaa be

ynelmile-1 bankanın teşkili ve iki

nci La Hey lronferansına ait hazar

lıklano temini hususlanna dair 
mea'clelerin tetkiki için M. Tardl-

eu'nun rıyaaetinde M. Briaad, M. 
Cheon, M. Loucheur ve Franaız 

baqkaaı müdürü M. Moreau'oun 
iıtlrakile bir içtim vuku bulmuıtur. 

* • • 
Parl• , 12 [ A,A.) - Almanya. 

aefirl Hoc•ch M. Briand'ı ziya 
retl esnaaında tabllye mea'elealnin 

bir an evvel tahakkuk edebilmesi 

için Y ouni' planını tatbik mevki. 

ine koymak üzere ikinci La Hey 
konferansının içtimaa davetini 
tacil etmek münasip olacağına 
ııa:ıan dikkati celbetmiıtir. 

Fon Ho•ch Almanyada milli
ciler tarafından arayi umumi-

yeye vukubulan müracaat ne
ticuinde alınanan reylerin az
lığının i.rayı umumiyeye mü
racaatle elde eddecek neticenin 

c•• •••oo•••~•e•••••e••••••: . ' : Elhanıra sinem&sı S • : dün akşam EH1K FON STROHA YM : . ' • ıo müthi~ ve mua:u.am ~eri ı 
o ~ i ZiFA.F f 
! 1"..A:RŞI j 
: filimini görmek \'e işitmek r 
: üzro gelen azim kalabalıkla hın· 1 
: cahınç dolaıu§tur. Filmin uzun • ~ 
: luğuna binaen matine &aatleri be· : 
: rveçhiati tesbit edilmiştir. r 
: 2 · 4.1/4 ve 6.1/2 ta ~ 
••••••••••••••oo~••••••••••' 

Şehrenıaneti ilaııtaı 

A Hisarı dairesinden: Bey· 
• kozda Fevzipaşa caddesinde 

1,3 No. maa dükkan hane ve 
11 No. dükkanın ankazı kaimeo 
hilnıüzayede satılaeağmdan ta· 
!iplerin lcünunuevvelin 5ncİ 
periembe günü saat onda dai
re encümenine miiracaat eyle· 
mel eri. 

Hamallara: 
Şehremanetinden: Hamal bölük· 
leri kadroları temamiyle dol· 
muştur. Bugünden itibar n ye· 
niden hamal kayt ve lcabulii 
muamelesine nihayet verilmit' 
ti. beyhude yere müracaat olu· 
nmaması. 

Beyotlu dairesindera: Teklif 
edilen fiatlar haddi llyılund• 

görülmediğinden ~7.&l'Jıkla ouı· 
hayasına karar veriJen 4()() 
metro mikap kumun -itası

talip olanlar 14-11·929 Perıenb 
gilnil daire encümenine mür&
caa tları ilAn olunur. 

F atih dairesinden: Başı bo' 
olarak hulunup daire amba· 

rma teslim edilen bir resmet· 

kebin 8 gün zarfında sahibi 
zuhur etmediği takdirde alel'· 

usul satılacağı ilan olunur. 

y~niköy belediyesinden:27 
adet pareke taşı alıuacakur~ 

Kepah zarf usulile münaka~a}~ 
konul mu~ ve 9· 12·929 Pazarte:ı• 
günü saat 11 de ihale edilece.1'· 
tir. İtaya ta1ip dtanJarın şart· 
namesini görilp vakti muane· 
ne kadar zaraflarını encümene 
ita etmeleri ilan olunur. 

~~~~--~--~"""":·-----....-~;:::::..' 
mahiyeti hakkında bir delil tetld1 

ettiğini beyan eylemittir. 1-
Ma ten gazetesi, diyor ki: A 

manyada efkarı umumiyenin ııe 
şeklide olduğu malQm değill<t' 
alacaklı devletler nazırlarının V' 
Hey do sakin ve müaterlh bir ~, 
rette müukeratta bulunabif 1111el' 
rlne lmkin varmıdar. 



• Perşe.nıbe 1 KD A M., l'tcşrinisaini 14: 1929 

.. 

• 
Sinop vilayetinden: 

1 
(150) K. W.6 marka, (50)K.\V. 5 marka, (20) D. 5. M. N. R mar

ka Rudsak pullukları 21-11-929 perşembe günü ihale edilmek 
üzre bir ay müddetle mUnakasaya konmuştur. taliplerin ihale 
tarihin den evel pey akçelerile beraber tekliflerini Sinkp vilayeti 
daimi encümen riyasetine bildirilmesi ilAn olunur. 

yeki geçecek? 
Hu lıafta } npılacak maçlardan Süle) mani yenin evvela lstan· 

!,iri, f~toııl,ul~por . Sule}muniyc bulşporla kozunu payetmek, bi
•nü abaku.;ı, a) hırdan beri devam nııcı kümeye ondan sonra geç
eden dedikoduların son merhale- mesi icap ederdi. 

Istanhul nafıa f eıı mektebi 
mubayaat komisyonundan: 

ini teşkil edecektir. VeJalı ge11çlPr 
Hadise ve geçirdiği istihale- Futbol ve Voleybol sahalarında 

Mektep talebesine 114 ita 118 çift fotin aleni münakasaya ko
nulduğundan taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve ihale 
içinde ikinci teşrin 21 ci perşembe günü saat 13 te mektepte top
ananl komisyona gelmeleri. 

ler malumdur: Birinci küme şayanı dikkat bir varlık goeteren 
sonuııcu::ıu olan Süleymaniye ile Vefalı gcnçleı· bu Cuma günü 40 
ikinci küme birincisi elan İstan- bisiktetciııin i~tirnkile bir Büyük 
bulspor aro ında, cvvel<'e tekar- dere seyyahati yapacaklardır. Genç 

Satılık eşya 
Anadolukavağındaki Tahlisiye ambannda mevcut eşya 16-11-

929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da hilmüzayede sa
tılacaktır. Cumartesi ikmal edilmediği takdirde mütebakı eşyanın tür eden esas veçhile bir terfi ve kiymetli Vcfalılara bu vadide 

ltıtisabakas ı yapılacaktı. Bu mü- _muvaffakıyet dilcri1..===---e:==== 
sulıakanın neticesinin şansla ala
kadar oJmasmı bkmiyen tara
feyn iki maç yapmak esası üze-

13-11-929 pazartesi günü saat 10 da satılacağı ilan olunur. 

t rinde mütabık kaJıyorlnr: Birin
ci maçı 1stanbulspor, ikinci 
ınaçı Süleymani) c kazanıyor, 

Üçüncü ve sonuncu maçıtrı İs
~ lanbulsporuıı galelıesiJe nihayet-
! !eniyor. 

~ Fakat mıııtakanm eadık fut
~ hol heyeti, gayrinizami bir oyun
~ cu oynattığı bnhancsile Süleyma
~ tıiycyi galip sayıyor. Bu :.arar, 
~ buna mümasil vaziyetlerde aynı 
~ heyetin vcrdibi bütün kararlardan ~ f) 

tıisbetsiz surette ağır olduğu için, 
etraftan itirazlara davet ediyor, 
ltıes' ele mafevk heyetlere akse· 
diyor. Nihayet vaziyet bakk:mda 
tıaslı bir karar verilemeden ecki 
heyetin vaziyeti nizamiyesi kal· 
tlııyor ve yeni heyet işe vaziyet 
ediyor. 

Y ~ni heyetin tetkikatı sabık 
heyetin kararuun haksıı olduğu 
'1eticesine varıyor ve işin tamiri 
( ihetine gidilerek müsabakanın 
)eniden icrası tekarrür ediyor. 

İşin bura) a kadar cereyanı 
lıasit ve tabiidir. Fakat vaziyetin 
tkat bir tarafı da vardı: 

Mrntaka futbol heyeti yeni bir 
, karar ile znyıf ve yalnız başma 

ll'ıGvçudi)et teQkil cdcıniyen ku
IUplcri hırlc~tirnrnktedir. Bu bir-

leftirmek kararı kulüp1ciiu heyeti 
lıtrıurnmiyesine ~amil değildir. 

'y tlmı futbol taktınları yekdiğe. 
tinin m Utemimi olacaktır, o kadar! 

Süleymaniye de; bu çümleden 
~l1nak ü~ere Fatih ,.e DarüŞ§efak.a 
l\llüph~ri ile tak\iye cdilıniş bir 
~kilde sahaya ç1kacaktır. 

İ§in en gurip noktası SnJeyma
lıiJeuin yamı lstanbulsporlP yapa· 
~' maça bu takviye edilmit 
~tklile çıkmasıdır. 

Uu i§e, hanği rııy< t zaviyesinden 
likllınm bakılsııı. harck~tin sakat 
(tlduğu anlaşılır: 

l - SUleyın.ııi)e ile ı ... ıanbu)
'horuu yarın yııpacoklnn mu~, 
burıdan iki uy C\I) ııl yapıJ,ııı knr
hlcışuıanın tekrarıdır. Bu itilıarla 
her iki takım nnco.k o taı ihte 0 J· 
lla1tn k lıakkıun malik Lulunduk-
4ttt O} uncılıın saiııt) a çıkıır..ıbitir
lr- ı . f l r. H.\llJU ki nııutakanın te'. 11 

ltt<ırı bilahare vcriiıni tir. Bıırn· 
~llıtle)b h ·r iki takımın kendi 
l.ll.frolaril~ çıkınacı ha-;it bir 
~qntık ve nit.am ane:scksiJir. 
d < - Ortada iki teskkül vnr· 
b'•. Bunlardan h;ri yalnız b :.ına 
(~~- kunet \ e Hır) ık teşkil ediyor. 
ti~ t~ mulıtac;ı tak\ i~cdir ,_;e ha
b ~ ~~ , muvakkat ~ ya· 
r'°' yardımlarht ; g,örehite-<~
lt. b· • • k ' 
'le ~1nu.cl küm<'ye gı:çwc me~ .. 

Taşra 

Pamuk! 
Yeni Adana gazetesinden: 

Geçen senelere nisbetle bu 
sene Adana ve havalisinde pamuk 
mahsülü mebzul ve bereketli bir 

derecededir. Fakat bütün bu bere
kete rağmen pamuklanmızı sat-

mak için Lir mahreç hulunamıyor. 
Piyasanın iyi gelmesine karşı 

alıcı yoktur. 
Eu vaziyet memlekette his 

edilecek bir parasızlık başlanğıcı 
olmuştur. 

Bunun çaresini a rıyan çifcileri
miz geçen perşembe günü topla
narak ıktisadi vaziyet üzerinde 
konu§muşlarıve keyfiyeti iktısat 

vddiletine telgrafla bildirmişler· 
dir. Çekilen telgraf şndur. 
Pamuklarımıza mahreç bulmakta 

müşkilat çekiyoruz. Fiat her gün 
diişüyor. Mahsulümüz bereketli 
olduğu halde ~imdiye kadar hiç 
görmediğimiz bir sıkıntı içinde 
çırpınıp duruyoruz. Memleketin 

Kartal Mal Müdirliğinden: 
Mevkii scıkağı Cinsi Rakkamı 
Kartal Hükumet Ahşsp ebvabı 

caddesi hane 25 

• 

Müştemelatı Kiymeti mu 
bamenesi 

Lira 
650 Tahtani (2) oda (1) 

ahır (l) hela (1) mut
bak (2) nci kat (4) 
oda (1) hela ufak, bir 

sofa. (3) uncü kat, 
natamam tavan ar 
rası (2) oda (300) 
zira bahçe ..• 

Balada cinsi ve kıymeti mukarr veeremvali metrukeye ait bir 
bap ahşap hanenin mülkiyeti sekiz senede ve müsavi taksitte öden
mek lizere 23 Teşrinievel 929 tarihinden itibaren (21) gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmış ve hitamı müzayede 12 Te~rinisani 929 tarihi
ne mtiıadif Salı günü saat (13)ten (15) şe kadar Kartal Malmüdürlü
ğünde müteşekkil müzayede komisyonunca bedeli haddi layık görül
dükü takdirde ihalesinin keşidesi mukarrer olduğundan talip olanla
rın yevmi mezkürda kıymeti muhammenenin % do 7,5 nisbetindete
minatlariyle beraber komisyona müracaatları ilan olunur. 

BCJVCK 
Tayare piyangosu · 

ziraat ve tehlike arefesinde oldu- VEDiNCI TERTiP 
ğumu görüyoruz, Halbuki İzmir 5 inci keşide 11 Kanunu avvaldedlr. 
iplik ve mensucat fahrikıtlarının • 

: .Be. v····K ·ıKRAM·ıvE·. kafi miktarda pamuk bnlamadıkla- \ııJ 
rınden 1ayıkile çalışmadıkları ha: • 

her alınmaktadır. Hcrsene on beş 50,000 LiRADJR 
bin baly• pamuğumuzu ıslan ve 
iştihlak eden İzmire ihraç yapıl-
maktan memnuuz. 

Adanadan sevkedilecek pamuk
larda çekirdek bulunmaı:-ı ve 
bu çekirdeklerde kırmızı kurt ol· 
maııı bu memnuniyete sebep ol- • 
makta ve hu suretle memleket 
azfm zarar görmektedir. 

İki üç senedir pamuklarımız
da pembe kurt görülmediği gibi 

görülse mütehassısların fikir ve 
miltaleasma göre pamuk mıntnka
aımlan kilometrelerce uzak olan • 
İzmir fahrikalarıııJa bir kaç kon
trol memuru istilıdnmile lıulyn
lurdan çıkması muhtemel çckir
d('klerin imha ı mümkündür. 
Boyle oldıığu halde memnuiyetin 
duh:ı zi) ade devamı hüshütföı za
rnr 'e pcriş.ınlığı mızt intnç ede-

Ayrıca: 

25.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOlinhk ikramiyeler ve· 
10.000 liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

45,000 lira iıabct eden "1967,, numarala bilet, latanbul, Tarauı, 
Manisade sablmışhr. 

20,000 ı.ra iubet eden "40765,, numarah bilet, latanbul, bmir, 
Samsunda satalmışhr. 

15,001> lira isabet eden "55494,, numaralı bilet, lstanbul, An
talya, Bandırma, Samsunda ısatılmışhr. 

121000 lira isabet eden "37377., numaralı bilet, latanbul, Bura•, 
Ceyhan, İzmir, Bayındırda satılmı,tır. cektir. İzmire )apcıcağınıız ihr,1-

eata mil a~\dt: bııyuı ulınak sure
t le bugiinkü ıkmtılı ve peri· 

: 10,000 lira isabet eden "26859,,numaralı bilet, Istan~ul, Ediroe, 
h,. Fatsa, lzmir, Karasuda utılmıştır. 

unlıktnn kurıurılmaınızı ehem· 
ıııiyı·tie \<.' trkrnr istirham l') !eriz. 

• Hı· 
~~~v~~Jt:;ı~==mt~-qş.2iffii..Y:fi..~~:.:~~~!;!d~~~-~~~~~~~~- ~-lltaA.ffil\lii\•••· .. ıom:: ••• •u• E..ıraliı1i'lia .......... ••• ............ • • •• .. .. .. 

:····················································: DA VlEY L~ ~ 
~Stad yuında beda vaı Manifatura ve nıhafiyecller ve 

.... 1 ... mll!l .. !:.ımi ............ 

Feleıncnk Bahri Sefit 

: k • • : müstahdemin ttmiyctindenı 
h11' Ç seyretnl .. lÇllli Cemiyctimia:in terakki ve tea-

i. ·'Tilrk SJlOr .. un diinf lisi hususları tezekkür edilmek 
Uz.re ümum azasının iştirakile teş-

~ç~ kan 7 lllCİ niisbasuui rinisaninin lSinci cuma gilnü aaat 
• } • 14 te bir kongre alıti mu'kaner 
i U ınız. ı buhaacbatuıMu ,e•ai •cakirda Galatada KaraklSy ham i Boks heyeti reisi Eşref Şefik • C. H. F, Beyothı merkezine muh- dairei mahsusa telefon Bey-
i ho} iıı Boksn Jair yazıların<laıı, f terem gazeteniz namına bir memu- eğlu 3711-5 Merkea posta-
! A, ~ereff'ltiu Le)~~ •PenaJtı,,daf ron izamı riea oltlnur efendim. nesi ittiıalinde Allalemci han 

Banka ı 

Merkezi 
Amsterdam 

Satılık f ahrik~a 1 

İstanbul Emvali eytam müdüriyetinde:m 
IfaJil J?ahri heyin idareye vefaeıı ınefruğ bulu

nan Çekmecede kalender n1evkiinde hat boyunda. 
kain ve her türHi sanayi ve in1alatıı1a ve alelhusus 
İspirto istihsaline elverişli gayet vasi ve ınetin fab .. 
rikası müzayeaeye çıkarılınıştır. Mezkiir fabrika yir· 

mi beş dönüm arazi dahilinde kain ve ayrıca nıüstah .. 
denıin ikaınetine ınahs usbir daire ile fabrika dahi· 
linde iki adet on üç atnıosfer tazyıklı Lankşayr bu-' 
har kazanı ve seksen beygir kuvvetinde ayrıca bir 
buhar makinesi, dökıne denıirden ıııanınl sekiz ve 
on iki ınetre irtifaında iki taktir cihazı ve tefer
ruatı ile Lir su tulunıhası, diğer bir Santrikoj tu· 
Junıba, iki adet otuz ton su istiap eden su deposu, 
iki büyük ahşap fıçı ile on iiç dekovil arabası ve 
dekovil arabalarının işlenıesi için ray ferşiyatı ile 
sair fabrika ınaJzenıesi ve alat ve edevatının nev'i 
ve cinsi ve kıyınetleri idarede nıevcut dosyası me
yanındaki ehli hibre raporlarında mu..,arralı ol~. 
duğundan talip olanların idaremize nıi" caatla · 
bu dosyalan tetkik ve mahallen de muş. ldc ve 
tekliflerini dermiyan etmeleri ilan olunur. 

Marmara Üssübahri 
kumandanlığından: 

Cinsi Kilosu 
Şeker 7308 16-11-929 cumartesi 
Nuh ut 2850 
Fasuly : 4750 
Çay 126 
Yat sebze 20160 
Zeytinyağı 1600 
Zeytin tanesi 2280 
Pirinç 7440 
Sadeyağ 4284 
Sabun 9120 

• " 
" " 
,, " 

17-11-929 pazar 
n n 

" ,, 
., n 

18-11-929 pazartesi 
,, ,, 

Sığır eti 1 5200 
Kuzu eti 6600 
Ekmek 120960 

,, .. 
,. ,, 
.. .. 

saat 14 te aleni 
15 nıünakası 
16 ile 

17 ,, ' 
14 ,, 
15 ,, 
16 " 
17 .. 

14 Kapai 
15 zarfla 
16 ., ~ 
16 ,, 1 
17 " 

1 - Çinıleri yukarda yazıla mevaddı iaşe yanlarında gösterilen 
tarih ve saatlerde aleni ve kapalı zarfla mevkii münakasaya 
konmuştur. 

2 - Talipler kumandanlık karargahında satın alma komisyonuna 
müracaatla şartname.sini görebilirler. 

3 - Münakasaya İ§tirak edecekler kanunu mahsusuna tevfikan laZ11' 
gelen vesaik ile Kocaeli defterdarlığına yatırılmış olan teminat; 
muvakkate makbuzlar101n mezkur tarihlerde komisyona teslim 
etmeleri ilan olunur. 

Et, ekmek ve yaş . 
sebze münakasası 

Istanhnl nafıa f(n mektebi 
mühayaat komisyonundan 

Mektebin mayıı 930 gayesine ka~ar et, ekmek ve yaş sebzesi 
28 Teşrinisani 929 Perşemb~ günü saat on üçte ihaleleri icra edil., 
mek üzere kapalı zarf usuliylc münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
teminat akçalarını müstashiben yevmi ihalede mektepte müteşek
kil komisyonumuza mftracaatlıtn. 

Ekaf umum müdürlüğüı1den: 
Dördüncü vakıf han kaloriferi için lüzumu olan ( 175-200) ton 

yıkanmış madenkömürü aleni münakasaya vazedilerek Teşrinisa. 
ninin otuzuncu cumartesi günü saat ondörtte ihalesi icra edilecegin-
den talip olanların ıeraiti anlamak üzere her gün levazım idaresine 
ve ihale günü de idara encümenine müracaatları. 

Orman arazi müdüriyetinden: 
Sayim ocağı araı.isinden otuz bir parçada yüz yirmi yedi dönüm 

tarla (932) senesi teşrinievveli nihayetine kadar icara verilecektir . 
Müzayedesi kanunuevvelin yedinci Cumartesi günü saat on dörde 
kadardır. Talip olanların lstanbul evkaf müdüriyetinde orman ve 
arazi idaresine müracaat etmeleri. 
----------------------------------------~~---

Orman arazi müdürlüğünden: 
Sayim ocatı arazisinden üç parçada yüz dÜTJüm tarla (932j 

senesi teşrinicvveli nihayetine kadar icara verilecektir mfü.ayedeW 
(7) kMunuevYel (929) Cumarteai günü saat on dfirdc kadardu 
talip olanların lstanbl eırkaf mü&üriyctinde orman ve arazi idarcsinl 
müracaat etmeleri. 

~ ~ lll ·\zuu ba.lıs olur~eıı n deıı, 
l~Y<lle.-z ve dinç varlık dm r
ij ' .Yal'(l1m ız yttŞl}amıy,an ku-
11~ ~ır bJk ... atıilıi otahit-.in. E~rr 
t IJ_~ luıııı ianşı lt.~f'k.kü!l ıw 

! yapılan ua tadılat hakkınd~ İ Istanhul l\lüddci telefon lstanbul 569 heruevi 
i makaJe-.iııdm, futbol ht>p~tı ~ umumiJi;r:ııden.· banka muamelib ve emniyet 
: ı · Lik • -e• kasaları ic1trı f rei ::.-i H mtti .Emitl ıJeym i M~zune-n İ•tanbulda h.lunan İİ!!!!'!!l!!l!!I~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Orman arazi müdiirlüğünden: 
Silivri bzası dahilinde v. miılhakadan büyük ve küçül 

)o.ılı i ki:m ) geçme ımk 
rı t 1 • 

11 ınle is· l:)tmıbul ponı )l· 

lf.} ~iı: D .. ıtii~ af: k.a-L'a,Lil.ı.- ~ 
t.'1 ntye mnht Htiııin '\i • 

h t 1 
lru) 'f' 1' ll' d h· " · t • -

't!J l. ''° . [ , _ o ' .-: ı. U<!lı r wll ~ " · • · ı kiidal'" ~lillll 

! ın ' l ir miilule _ından ve fakat adresi meçhuf olan Ka- .ooeoo••• ıatıecı .,1.;-Q ~ 0 • • 0 

$ ı t. l ·k " t:ı-. •L-- • b .: Dövı•p Or.)'aııt Bcııık •.• :: );lŞı<. • ca mu.s an uu ~n }'lll e- ı ;r"' 

.. Son n1açlar, Galata- men vazifesi başına hattk:et et- : Tarihi ıc'sisi 1322 : 
mesi lüzumu. • ur k d B z · : saray li. .. e iude spor, ! luer ·ezi i are er ın ~ 

'~Tür!'" gribi tn, etli,, Karga alık ar : Telefon Be)oğlu 247,248-93~ : 
Berli~ B [A..A] - D .. ülfü- : 985 \'C Ltnnbul 28-12,2813 : 

ikraıniyC'li n h--ahaka- nwıda bir takım k r "t tl r ol- : Banka ınırnmelatı : 
lll.ka"} e mnctur. NasVhn:ılil.t. talebe cüın- • • 

~ ' - <T-· •. "'e ka•al·ıı· ı·c.·trı • • huriyetçi olan yahuda arkadaşlarım .- o .. 

• • 

çeltik çiflikleri mfştemilatile b~r .. -~r (934) senesi Eylülü nihayetine 
kadar ica.~a .. ~ r l c ... ktir. Müzayedesi T. Saninin yirmi yedinci Çar
çamba gunu - • l on beşe kadardır. Talip olanların ıstanbul ev-
kaf müdürij c..:LC:(. c~ m~n \ie arazi idaresine müncaat ~tmeleri. 

<.trazi nıüdürlügüııden: 
Ee){)ğiu d i o ncla <l. m~ah otuz ndt.t en a(!acı pazarlık: o-

rctıle ih 1 "'' l Ltır. 
Muz;ı) " ı (16 1 J-<>29) Cuımırtt'si Wırıu sarıt ondordc kadardır. Talip 

olanların 1 l<ırılıul f \ •f l\1ıirl ırİH•tintle Orınaıı H' nrn;,ı ldıırC'sİne müracaat 



Per§embe İ KD A ~. Te§rinisani 14, 1929 

Norveçyanın 
başmhsulü 

~alis morıne balığı HASAN BALIK 
alemşun1ul marka 

Gayet taze olaıra~ gelmiştir. 100 kuruşa kiloluk şişelerde Hasan Ecza deposu toptancılara büyük tenzilat ----

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

l Fın<lıkhda ~1. 1\1. vekaleti satınalına ı 
koııaj~, onundan : -............................................................. ~ 

O rdu. i.lıtiracı it;iıı 15 ıon hinı Hı;lı ı,apalı zarfla mlırıukasa~ıı konıııu~tur. llı~les! 
24·ıkıncı ıe.nn·92Y paıar günii •u .... t l4tc nkarnda ıwrkeı satın alına komı!lyo

nunda }Opılacaktır. Şartname sureti ı,unıi )Onumuzdn ıııcvcuııur. Taliplerin şsrtna· 
meyi ı:;l.irmek üt.re komi }Onumuza ~r tt.: • .lifnamclerini vermekiste\rıılerin AnkarnJa 
mezkur komi }O.ıa muraraatları. 

Ç nııkırıJc1ki ı..tultın ilıti}acı o'.aıı .., _:ır ~tı Mde )ağı \ e odu ı kapalı zarfla ıniira· 
kn ll)B konmuştur. Sığır eti 23 - 11 . 1)29 cumıırte i eııat lO ela sade )ağı 25-11-929 

pazarı cıi saat 10 da Odun 27 - 11 • t>2•> çar~;aınb:ı saat 1 ııe iha\eleri Çnnkırıda ns· 
keri sat.o nlnıa kprnıs}t•nuııı.fa yapılııt·ıı .. tır. Taliplerin Çaukmôaki mrzkür komi!:;yon:ı 
muracaatlnn. 

y lız bin gc) im beygir ve esster nalı ıııubayan~ı kapalı 1.arfla ııı mak.a~aya k,onmu~· 
tur ilı:ılr.«ı 30 · ikinei teşrin - Q2'J ıarlhinc mü adıf cunıaıtesı saat 14,:~o dur. Ta

liplerin şıırtııame~iııi gornıe~ üuc her gıın lstaıılıul merkez satırı alnın komisyo!ıuna 
murncn:ıtları \'C münııl<n«:ıya iştirak ı <lecPklerm o gıın ve saatıııdan e~ vel ~cklıf. \'e 
temınat mcktııJ.ılarmın nıakbu;.ı; mu kalı ııulc Aııkaradu uıczk ür komiS) on rıyasrtıne 
tev idi ~ylcmr-leri. 
B jn ndet mahruti çadır mubavea,,ı h.apalı zarfla nıunaka aya konmuştur. lh.ale!İ. 1 

klinunuencl 929 tarihine müsadır p:mır günü saat om.lort buçuktur. Tnlıpler.m 
ş:ırtnamc ve nuınun~inin Gormek iizrP lu r un Ankarnda merkez satın elma komıs
yon .ına ınuro~tl:ırı H' ınünnka aya ı"' nı. <'•lec~~lerin o g~n ve .saatinden c'.H'l 
(tcklıf '.: temınut mcktupl:ırının makbı.. ııııık.ıbıhnde meıkıır konııs) on rıynsetıne 
tevdi eylemeleri. 

l 50 lon lıafıf benzııı yeniden kapalı zarfla mu na kasaya konmuştur. Mahallı teslim 
~rtnnmede rnutıarrerdır, ihale günü 17·11·2 Jı.ıuır saat 14 te taliplerin şartname

sini g rmek ü:ue her giin münakasa}a iştirak c Jelel.lerin ele o gün rn saatten en el 
teklif mektup ve tcmin:ıtlarını makbuz mukabilinde .\nkara merkez. satın alına komi· 
syomına fe\di eylemeleri . p ol~tlıda bulunan kıtaııtın ihtiyacı olan .Un, t! lıııı, ~ rpa. ee. kurıı ot kapa 'ı zarfla 

mungkasa)a konınu;ılur. Un ve odun ıbalnsı 4 • l ırıncı kanun . 929 çarşamba 
günii saat l ı te Arpa 'e kuru ot 5 - birine; knnuıı - 929 gunii saat 14 te Ankara 
fırka satın alma komi yonunda yapılacaktır. Taliplerin Arıt.al"ldaki nıezkür komi yona 
muracaaıları. 

Merkez ilıtiyaoı için 600.000 kilo Arpa kapalı zarf surPtilc ınünakıısaya konulmu,-
tur. İhale i 28 - ikinci teşrin . 929 ıarihiııe müsadif prrı:l'ınbe giinü saat 15 ti' 

taliplerin tcminntl:ırile birlikte teklif mektuplarını )CVm ve sa .. tı ihaleden evvel makbuz 
mukabilinde Ankarada millf müdafaa merkez satın alıruı kunıiS)ODU ri}aectine te\·di 
-eylemeleri. 

A skeri ihtiyacı için l 7·11-929 pazar gtinu saat 14 te 800 mPtrc murabbaı kafeslik 
tel pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartname nünıuneyi komi!yonumuzda gor · 

meleri ve ihale saatinde şartnamede yazılı olduğu gibi teminatlıırile komisyonumııza 
müracaatları. 

N iğdedeki kıtaatın ihtiyacı olan odun kapalı :zarfla miinakasaya konmuştur. Iha· 
leşi 2 birinci klnun 929 pazarte~i günü eaat 14 te Niğde<le asi.eri satın ılma 

komisyonunda yapılac~k. taliplerin Niğdedeki meıkür komisyona müracaatları. 

f. ü~ü·~~ü. k:;i~;d~·~;~;~::ı:::;· i:~; i;; ~;;~;;d;;; .. j 
! ...................................................... . 
yıldızda 'k.Bin topcu kı~lasının tımiri pazarhlı.la yaptırılacaktır. ihale 16 · 11 • 929 

cumarte!İ gunil saat onda icra edilecektir • Taliplerin şartna~~ini görmek ve 
~tirak etmeli. ilucı komisyonumuza gelmeleri illn -0lunur. K olordunun Ba§ıbuyukte kain deposunun tamiri pazarlıkla yaptırılacaktu. ihale 

16-l l-929cumartesi günü saaat onda icra edilecek.tir. Taliplerin prtnameı1ini gör· 
'lllek ve iştirak etmek üzre komisyonumU'lda huır bulunmalan ilin olunur. 
K ıtaat ihtiyacı için 1324 çeki Odun pazarlıkta mubayaa edilecektir • ihalesi 17-

11-929 paıar günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin vakti muayyendo komiıyo-
11umuzda hazır bulunmaları ilin olunur. K ıtant fütiyacı için 1270 çeki odun puarlıkla mubayaa edilecektir. lbaleıııi 18. 

11-929 pa:.r.artesi gürııi saat 14 te icra eJilecektir . Taliplerin vakti muayyeııde 
komisyonnmıuda ha:ı:ır bulunmaları ilin olunur. 

S ıvastaki kıtaat ihtiyacı için 6000 kilo yağ pamrlıkla mubayaa edilecektir. lhaleJıi 
23-11-929 cumartesi günü saat on <lorlle icra edilecek.tir. Taliplerin şartnemeııini 

görmek \C işıirak etmek üzre Sıvastaki aattıı alına komisyonuna müracaatları ilin 
cılunur. 

K ıta t ihti)acı içinl4000kilo sabun kapalı uırf usulile müııaka~ya konmu~tur.İha· 
. lesi 30 • 11 - 9'29 pazar günü saat on dörtte yapılacak.tir. Taliplerin §llrtnamcaini 

komısyonunıuzdan almaları \"e şartnamede )azılı olan §ekildeki tenıinatlariyle koruis10-
numuzdıı hazır bulunmaları ilan olunur. 
Kıtaat ihti}acı için 50000 kilo arpa pazarlıkla mubayaa edilecektir . ihalesi 14 

1'eşrini ani 929 per§embe giinü saat on dörtten itibaren icra edilecek.tir. Talip
lerin ~rtnaın~:ıini görmek ve iştirak etmek uz.re koıniıyonumuzda hazır bulunma -
lan il8n olunur 

[ 
.............................................................. . 

.!~~=~~!.~~c:!!.~ .~~~ı:!~~~~~ .~~::!~~~~~~ ~.~ • J 
A alı.eri Mektepler hayvanatı için (4.50000) kiJo Arpa kapalı 1.arf suretile satın alı· 

nacaktır. lhnlc~ı 23·11-929 cumartesi giınlı saat 1 ı te Harbiye mektebindeki mü
nakas:ı mah:ıllinclt: icra kılınacaktır. Taliplerin şnrtnamesi için mahalli ıııezkıirdeki 
Komisyona mlirııcaııtları \'e i~tirak için de şartnamesi vcçhile hazırlayacakları teklif 
mektuplannı ilmaber mukabilinde mezkür mahal Komi yon riyasetine vermeleri ilin 
olunur. 

A ekeri mektepler için 20000 kilo Sabun mıınakasasındaki fıat gali gorüldiığiin -
den pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 17·11·929 pazar günü saat 14,30 da 

icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için Harhiye mektebindeki komisyona müra· 
caatları ve iştirak için de vakti muan-enesinde mahalli mezkurdllki pazarlık mahal
linde hazır bulunmaları ilan olunur • 
A &k eri mektepler için münakasa neticesi pazarlığa konulan 30000 kilo Ç.alı Fa. 

u !yası hatı gali gorüldıiğiındcn tekrar pazarlığı l 7·l1-929 pa1.ar gıiııü tıaat 15,~0 
da icra kılınacaktır. Tal:pleriıı şartname 'e cesamet ve cius ııiınıurıesi için Harbiye 
ııncktebindeki komi }llfla nıiiracaatları ve iştirak için de mahalli ıııezk.ürdnki paı.ar
ık mahallinde hazır bulunmaları illin olunur. 

r~:~.:~:;~:. ~::·;;~.:~::~:;;;;n·;;·::~::;·~:;~ 
i -0- 1 tanbul satınalma komisyon undan -0- · . . J 
............................................. ~················ 
K apah zarf u ulile 12-11-929 salı gunti saat 14 te ihale i icra kılınacağı ilan edil· 

mi olan ean 'utlar mektebi için 300 takım harici elbise maa erpuşun nüınune 
ve Ş.ırloııml' i l bd~I edildiği cihetle işbu münakasa keenlem)ekün addedilerek 
mczküri\lmıktar clbıae maa ~erpuş }enidcn kapalı zarfla münakasa)& konulmuştur. 

ihalesi. ~.12.929 p~zartC$i günti tam saat l4 te icra kılınacağından nümune ve şart. 
namesını gbrmek ısteyenlerin her gün komisyona miırııcaatları ve münakasaya işti· 

rak cdece~lerin teminatlarını havi teklifnemelerini mezkür günde ihale eaatinden 
evvel komısyona tevdi eylemrleri. 

zrar ve ziyan ve farkı fıntı tcahhüdünu ifa etmiycn müteahhidi nam vcı hesabına 
olmak üzre 500 çeki odun pazarlıkla mubayaa edilecektir • ltayn talip olanlarıa 

teminatlarile beraber ihale günü olanl&ll-929cumarteei gü.nü saat 14 te komisyona 
müracaatları . 

l. ?.~~~~~:ı. ~~! .. ~~~~ .. :~~~~~~ .. ~~~!~:~~~~~~! J 
l - F..skişehırdeki Hava kıtaatının ihtiyacı olııo Sıl',rır ve Koyun eti kapalı zarf 

mulı1e 28-10.29 tarihinden itiharen 20 glln muddetle yeniaen münakasaya konulmuştlll'! 
2 - Talip olanların şartnamesini görmek üzre cumadan mada her gün ve temi

nat vcı tcklıf mektuplarile yevmi ihale olan 17-11·929 Pazar günil saat 14 te komia
yoı:ıumuıa müracaat etmeleri. 

Sceyırn se1Faı n 1n1 

Mf'rkez Acerıta~ı; Galata l\öprülıa· 

~mda lkyoııu 2362 

Şu~ Acaııta•ı: .\1e<ı'aelet ban• altındr 

lstaııbul 2740 

ANTALYA POSTASI 
(İNEBOLU) vapuru 17 teş

rinisani pazar lOda Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet. 
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve donüşte mezkur iske
lelerle birlikte Andifli, Kal· 
kan, Sakız. Çanakkale, Geli· 
boluya uğrayarak gelecektir. -Trabzon ikinci postası 

(ANKARA) vapuru 14Teş
rinisani Perşembe akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gid
ecek ve Of, Trabzon, Polatha 
ne, Gireson,Ordu Fatsa, Sam 
sun, Sinop, İneboluya uğraya
rak gelecektir. -Bozcaada postası 

(GELiBOLU) vapurul6teşri 
nisani Cumartesi 17 de İdare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz· 
caadaya gidecekve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir 

İzmir Sürat Postaeı 
( GÜLCEMAL) vapurul 5teş 

rinisani Cuma 14,30da Galata 
htamından hareketle Cumar-
tesı sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da İzmirden ha:. 
reketle pazartesi sabahı gele· 
cektir. 

Vapurda Mükemmel bir or· 
keıtra ve cazbant mevcuttur. 

l\ıluntazaın .Bartın posla~n 

E " d Vapuru rcun1en nur 14 T~ s .. ni 

Perşeınhegünü Sirkeci rıhtı-
mınden hareketle 

Ereğli, Zonguldak, Bartın, Aama -
ra,kuruca şile ve Cide iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

' 

Fazla tafsilat için Eminönü 
Rıhtım han2 num~raya müracaat 

Telefon : lst. 2684 

ıy 

1 

E 
Yumuşaklığı ve dayanaklığı 

ile cihanşümul bir şöhreti haiz 

hraf bıçağıdır. 

Her yerde satılır 

Zayi Emniyet sand · ğın<lan :l! mı~ 
olJuğum 58286 Numaralı 

cilzdanı zllyı'} leılim. Yen isini alaca· 
ğtmdan eskisinin htıkmü yoktur. 
Kadırgade Yahya paşa soka~ındn 5 
numarada Emine 

Diş tabibi 

Bedrı Bakk 

Kadıköy Sulh ikinci huk k 
hakimliğinden : 

Kadıköyünde Rnaimpa~ mahallwn. 
de Nemliıade sokağında Arayıcoğlu np • 
artınanının 4 numaralı dairesinde mu , 
kim ikeu 1- :Z - 929 tarihinde vefat eden 
Nikolaki Arayıcoğlu efendinin zevcem 
ile çocukları tarafından mirası readcdil
miş olduğundan mütevcffanıo başka mi
rasçılan mevcut iıo tarihi ilİııdan itiba. 
ren üç ay zarfında mahkemeye müracaat 
meet ler.i 

Emvali metruke müdü en: 
SEMTi MAHAiıESI SOKAGI NUMRO icarı Lira K. 

Üsküdar Yeni mahalle A'1.donaki 20 Hane 180 s. 
Topkapu Bay azıt Meyhane 8' 

" 100 
" 

" il " 8 Dük kin 30 
" Kadıköy Osmaaağa ı iizhet efendi 49 Hane 114 
" Samatya Sancaktar Hayrettin Kocamusfapaıa 257 Man oda dükkan 100 ,, 

" " 
,, 238 Dükkan 36 .. 

Edirne kapu Çakırağa Yanakikalfa 14-10 Hane tg 
" Fatih Karagümrük Löküncüler 20-22 Dükkan 7 ş. 

Eyüp Cezerikasım Çömlekçiler 23 Maa oda dükkan 84 s. 
Kadıköy Cafer ağa Yeni sokak 10 Hane 240 

" .. ,, 
il 12 

" 240 
" Tophane Süheyl bey Tulumba aralığı 6-10 

" 3,50 ş. 
Galata Teni cami Fermeneci!er 53 Diikkan 36 

" Burguzada çarşı Çarşı caddesi 1-3 " 5 .. 
" " " 

21 " 60 s. 
Balada evsafı muharrer emlakin bir sene müddet ve hükumetçe talep vukuunda tahliye edilmek 

üzere 3-12-929 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de bilmüzayede ihaleleri mukarrerdir. 
Taliplerin yüzde 7,5 besabile teminat makbuzlarile Emlaki metruke icar komisyonuna mürac.:ıat 

eylemeleri. 

1 •• u • • 1 
Cinsi Rakkamı Ziraı Kıymeti Kimden metruk olduğu 

ebvabı muhamminesi. K. 
' 

71 400 4000 Agop oğlu Kirkor Alemdağ Kariye Arsa 
derunu 

• .. il .. .. " " .. ,, 
" 

41 
66-67 
58·1 

225 
900 
160 

2250 
9000 
6000 

Kolyani binti Nazlumyan. 
Ağavni Eskohi binli Nikoğos krimcleri 
Kirkor kerimesi Şinorik Tonik K.rkor 
çorbacı kerimeleri 

.. ,. Harap kahvehane 87 . 000 
500 
160 

4500 
5000 

13000 

Ogida ve hissedarı .• 
" ,, Arsa 

Bostancı Posta caddesi Arsa 
59-59-1 
29-9 

Kirkor kerimeleri Şinorik ve Tonik 
Bakkal Lazo ve hissedarı .. 

Balada cins,, mevkileri ve kıymetleri muha"trer emvali metrukeye ait yedi parça emvali gftyri menku
lenin 26 Teşrinievvel 929 tarihinden itibaren 21gün müddetle mülkiyetleri müzayedeye çıkarılmış ve 
verilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde 16 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Cumartesi güaÜ 
saat 13 ten 15e kadar Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonunca ihalesi icra kılınacağın 
dan talip olanlann yevmi mezkfirda kıymeti muhamminenin %7,5 nisbetinde teminat makbuzlariyle 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

Ali Seydi 

Resı1111 
VENö 

40,000 keliıneT ürkçeyi '10,000 kelinıe Türk
çenin nıukabilleri Fransızça lfıgatlcri 

ııı u h tevid ir. 

5 forınallğı 25 kuruş 
Her 10 formalık fasikülün bedeli 50 kuruştur. 

Her ay bir fisikül neşrolunacaktır. 

-ABONE ŞARTLARI 
Resimli yeni Türkçe lfigatinin temamına abone bedeli 

İstanbul için 250 taşra için 300 kuruştur. Mektep talebele
rine kolaylık için taksitli abone usulü kabul edilmiştir. Şöy· 
le ki: İlk taksit 25 kuruş veren talebe abone kayt olunma· 
sım müteakıp birinci fasikül teılim edilecektir. Mütebaki 
taksitler haftada 10 kuruıtur. Bir ay zarftnda 40 kuruıluk 
apone koponu ibraz eden talebe iinkci fasiküln ve bu suretle 
intişar edecek fasikülleri alacaktır. Resimli yeni Türkçe lugata 
Tarih ve Coğrafyaya ait esmai hassa kısım ayrıca ilave sure~ 
tile dercedilecektir. Bu kısımda meşahirin resimleriyle tercü
meihalleri bulunacağı gibi haritalar ve türkiyenin büyük 
şehirlerinin resimleri "LARUS.,da olduğu gibi renkli tablolar 
"dercedilmekle beraber fiatı da beher forması 5 kuruşu teca· 
vüz etmiyecektir. Satış ve abone merkezi: lstanbul Ankara 
caddesi CI HAN ve ŞAFAK kütüphaneleridir. 

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

~ L_ .. ~.~~:~ .. ~?.~~:.~~~-~~~~"!.~.:ı~~~~ .... .J 
12000 i.ilo Süt ) Münakasai aleniye ile ihalesi 5 - Kanunu enel - 929 perşembe 

:7500 • Yoğurt ) günü saat 14 te. 
70200 • Sebze ) Münakasai aleniye ile 5-Kanuıau enel-929 per§embe Gü. S. 15 

Miidafaai milliye vekAleti deniz kuvvetleri iaııel!Iİ için Lallda muharrer erzak.m 
hizalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek 
isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin yevmi ihRlede ve muharrer saatte Ka. 
sımpapda deni& salın alma komisyonuna müracaatları. 

Piyanko keşidesi: 
HilAliahmer lstanbl merkezinden: 
15 Teşrinisani Cuma günü saat 10 bucukta Hi1iliahıner İstanbul 

merkezi binasında Hilaliabmer san'at evi piyankosu çekilecektir. 

----.. Doktor • ._ 
Haseki kadmlar hastaodi 

Etibbasuıdao · 

HUSE~İN NAŞIT 
D 

· k Hutab k),.rı 
oğum ve adın MütaJaaee.-

7'ürbe E$/d Hil.ô.li Ahme 
biTlası o.10 Tel.lstam: 2622 

e~iktıı~ İl\İnl"İ sulh lıukuk hiı,imlİ • 
ğiuden : Bc~iktaşta ttinan paşyi ati" 

ınalıalleııiııin has furun cııdde~indc 16 
No. haııede sakin iken 21 - 5 · 929 1'. 
ctfal hastanP~İııde vefat eden Scl&nilch 
Rabia il. biııti Omerden alacaklı "e 
borçlularının tarihi ilii.r.dan itibaren tıır 
ay zarfında ıııahkeme)e ıııüracaııtla u: · 
reke düyun defterine kayıtları ve nıiitC' 

effaya id.Jiayı veraset edenler dahi l' · 
rihi ilandan iıibaren üç ay zarfında ve· 
saiki mü bitdcrile birlikte mahkeıne}0 

_,. 
} taııbul Beşınci iera ındın: Bir de)ıı:ı· 

den dolayı l~ka markalı muhteri" 
bir otomobil şelırihalin l 7 nci Pazar gır 
nii sııııt 9 lıuçııkla Pıınganltıda Gıraıı 
Carnjda bilıniıuı)cdc satılacağından i~lt:" 
yrnll'fitı ınalıallincle •:ımuruııa rnfirac•· 
atları illiıı oluııur . ~ 

1 stnubul 4 iirıcü icra memurluğuudaıı ; 
Y or~i 'eledi \asil Tortop oğlu efoııd• 

kendi his e ine bilasale sagire ElpidaP•11 

hi sesine bihesa}c Hiristo efondidc0 

borç aldığı iki bin liraya mukabil vcf•· 
en feruğ C)lcdif(i Kapnndekik Hızır be1 
mahallesi Hace kadın caddesinde >eıı' 
112·110 No. dükkilm müştcmil haneııiO 
yirmi hi e itibarile üç his e tanı .'~ 
itibari mezkurdan dokuz hissenin on ıkJ 

sehim tertihile oıı selıimi borcun veril • 
mı•mr intleıı dolayı lıirinci ıhaleııiııiıı )8' 

pılınası ı çiıı otuz gün nıüddetlr mii1.a)0 

dı•)c: koııulıııııştur. Hududu Tevfik efeıı 
dinin, Siilc}nıaıı efendinin, Fevzi}e h•' 
nım 111 emliiki ve } ol ile mahdut > ıı• 
otuz iki metre terbiinde araziden rl1' 
dokuz metre murahbaında tahtında dıı~· 
kanı fevkarıieirıdc iki kat kıi.rgir bııı' 
mutebakisi arku ında arladır. Evl&f'ı '' 
mü~temil&tı: 7..eıııin mermer bir kori~~ 
ve bir mutbah odun ve kömürlük zeın111 

kırmız.ı çini aralık: üzerinde bir ku)U ': 
arsada bir Dut ağacı diğer bir koınurlu 
iki sofa sekiz dolap dört çubukluk lı ~ 
aalag muhdes altı oda iki hela iki arıı 
ve kiler bir tarasa olup derununda t.r' 
tin efendi tahtındaki tahta kepenkli 1ı;. 
durumlu hallaç dıikkinda Ali efeJl 
kiracıdır. Dört bin yiiz lira kıymeti 11111~ 
hammencli enıl5lcin mezkiir bisse!lı.O 1 
talip olanlar ve daha ziyade nıalıı~, 
o.lmek isteyenler hiMeye musip kıy~~ 
muhammenesinin yüzde on nisbet111 

f 

pey akçeıini ve 926-9959 numaralı J<~ 
ya numoraııile latanhul dördüncu ~ 
meD1urluğuna müracaat ve 16-12·2? 1~ 
hinde saat on beşe kadar birincı ıh• 
yapılacağı ilin olunur. ~ 
2

-"Mes'ul müd~t Mah111" 

~. 


