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Cllmhrıriyet için, Halk için ) 

Velr\)D blır mes'eDel 

Bakkallarla belediye 
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Şehremmı "dukkanlara kokmuş~ 

fR~~~:~~7;~·;··ı Y e:iü~~Y~:: ;;f~~b;e--di 
!Meclis, Ali heye- Sefir, itimatnamesini vermeden be
itin kararlarını ref'. yanatta bulunmıyacagw inı söylüyor. 
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Y~~uz! j 
Yiyecekleri, çürük yumurtaları da! 
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Ceçen günkli içtimalarında 
~ltu, belediye memurlnr.ından 
ıet etmişler, "bizi haraca ke-
larl,, demi lerdi. 

tlllanet erkanı bu ittihnmJA .. a 
'P vererek söylenenlerin lafı 
Ftan ibaret olduğunu llerl sür-
r. 

~Ununa üzerine bakkallar bu 
~Ya da cevap vererek emanete 
~emurlnrına tekrar şiddetli 
ınlarda buiundular. Bu sefer 

Şehremini Muhittin bey 
tı ve "Akşam" refikimıze aşa

iti beyanatta bulundu : 
"-"Bu, kabahati ynpar.larla ka 
~li takip" edenler arasında ezeli 
davadır. 
~iç kimse kabahati kendine 
~tınez:. Herkes kendisinden ba
bir mes'ul arar. Bu itibarla bu 
lar da bu kabildendir. C za 

ileri üzerinde çok te\fakkuf 
~iştir. İstinaf salahiyyeti, nih

idare heyeti derecei nibaiye
lttkik salahiyeti usulü vazedil
Ur. Yani ceza görenlere her 
' müdafaa ve sühulet imkan
'bahıedilmiştlr. Tahriren teb

t Yapılır ve tahriren cevap ve
k haklan verilmittir. 
Gtilk, kokmuı yumurtalar kur. 
l'lt7Jılrler, unlar elde ediliyor. 

rı gene ıiz yazıyorsunuz. Ha-
,., kablll lnknr dej'lldir, he
lbeydandadır. Bunlann faill 
'tdur? Zabltal belediye me .. 

murlan bir dQkkina zorla kurtlu 
peynir, acı kanşık yağ kuymuyor
laryal 

Bunlan ika edenler Yar, taki
bat durur mu? 7..11hrta.l belediye 
memuru hadiseyi yalnız teabit eder. 
Zabıtai belediye memurunun ceza 
tayininde hiç bir sıfatı yoktur. 

Memur ııördütil cürmü teablt 
ve :z:abıt varaka11 tanzim eder. 

Bu zabıt varakasını mercllne 
verir, rolü bundan lbarı>ttir. 

Cezayı encümeni emanet t }in 
eder. Zabıt varakasında usulaüz
luk varaa derhal iade, hatta iptal 
edilir. Encümen zabıt varıtkasmın 
kanuni mevzuata mutabakatını g8-
rürae o zaman mahiyetine göre ce-
zayı tayin eder; kabahatllye tebliğ 
ed r. Borçlu itiraz ederse, bu hu
sustaki dosya bütün teferruatile 
vilayet idare heyetine tevdi edilir. 
Bu noktal nazardan idare heyetile 
daima şiddetli noktal nazar farklan 
vardır. idare heyeti gayet bitaraftır. 

Buna rağmen suçlu ceza sra
rürse ben ne yapayım? Bir ceza 
varakaaını resmen bir tek memur 
tanzim edemez. Ya iki memur 
olacak veya tahitler buluaacakbr. 
Sonra eıaaf aleyhinde ceza vw
mekt• memurun menfaati yoktv. 
Eter ortada memurun bU ıul lıtl
maH menubahs ı.. bu teklife 
maruz kalaa derhal bunu bize 
haber nrmelldlr. Bunlu blribirl11e 
batlı 9eylerdlr. Bu, ehemml7etll 
surette kontrol edllmektedlr.

0 

akkallar İıe diyor? 

edecektir. i 
Bir daha- ~let hizmetinde 1 

kullanılmamalarına karar veri
len vatanda9lar için heyeti ma
hHaaca alınan tedbirler ve onu 
takıben ali karar heyetinin Ye• 

1 
rdiği temyizi mahiyetteki kara.r
lann 8. M. Meclisince rer edil
mesi ihtimaller) ıon derece ku~ 
vvetlenmi9tlr. 

Bunun Hbebl bir çok mOc
rimlerin bu kararlardaa hariç 
kalabilmlt olmalarıdır. 

Diğer taraftan Ali hey•tf• 
heyeti mahsuıa kararlarının he
men nııfıadan faıılasının rer ·
dllmif olmuı heyeti aıah1U•a 
aıraaından bAZılarını miltee11lr 
etmittir • 

Fakat gene bu zenba ifa .. 
delerine nazaraa meırkür heye
tin karan, aıralann ittifakile ve
rilecektir. Birçok kararlaN 
muhalif kalanlar oldu~ ~bl 

bir çoklannın da müzakereılne 
ittlrak etmemit olanlar vardır. ----.. ···--··-···--·-· ......... 

Okfc~rcuıva 

Tüccar 
Dahili sanayiden 
okturuva resmi 
alınmasın diyor 

Dün Ticaret odasında okturuva 
hakkında bir heyet toplandı ve 
}ıW uu.\lau, auucu uı ıı.tu ı&~uuıa an.~-

etti. Evvelce de yazdığımıı: veçhlle 
bu heyet bugOn cemiyeti belediye 
idare encllmenlnde teıini mOdafaa 
edecektir. 

Ticaret odasının okturuva hak
kındaki dünkü içtimaına Fesane 
fabrikası müdürü Mitat Recep, 
fabrikatör Arif Sezai, Hacı Recep, 
Abbaı zade lımall, Fortun ı:ade 
Murat, Hasan Hulkı, Sezai Ömer, 
Rifat Kimli, Ekrem, K&zim, Ziya 
beyler çağınlmııtır. 

Bu içtimada, Ticaret odası 
Raportörlerinden lbrahim Hakkı 
ve muavini Necati beylerin rapor
lan okunmuıtur. 

Bu rapor dahlli Hnayiden ok
turuYa reaml alrnmaması ve yalnız 
hariçten gelecek mallardan okturu
va reıml alınmuı müdafjla edildi. 

Buarün Cemiyeti Belediyede 
Oda murahularının mlidafaa ede
eeA'f tez bllhaHa şudur: 

"Oktunıva resmi mllli ticarete 
muzırdir. Binaenaleyh tamamile 
kalkmalıdar. 

Ticaret oda11 bu lıuıustaki nok
ta! aaunn kabulü için ali.kadar 
makamat neadlade tetebbilaatta 
bulunmap karar Yermiftl. Ancak 
bu tetebbnaattaa müıbet neticeler 
alınıncaya kadar mamulltı dahtli
yeden hiç olmazta şimdiki resmin 
yüzde yirmiıinin alınmAlı, lpekll
lerdeD kiloda 200 kurut tenziline, 

maalfaturadan alınan 10 kurutun iki 
kuruıa iadirilmHial talep ede-

kkall ar c~miyeti katibinin gazete- """'oe,_..1r.u_'·----===---

~e gönderdiği mühim bir mektup! [-·Hafta tatili .... -
~. kaç güadenbul intit"r eden bu gtblleri rörüldOtil takdirde tec- ıCuma yerine pazar 

\'e aqam ıueteleriode 0.- zlye edlhnelidirler. Belediye eeıra- "" f) 
""n konferans salonuntfakl lan hakkında ıöz alan yüderce resmı tat 
' hakkında vaki neşri7at üze- kişinin ftirazatı zabıt nrakalarınua günümüz olacak 
bakkallar cemiyeti kl~bl usul daire.inde yapılmadıj"ından 

-.ıat Fethi bey dOn gaıetemi- ve hakıu:lıta maru:r: kaldıklanndaa 
" lllektubu göndermlıtl: ibaret idi. Buna mukabil keadfle-
Cunıa günkü içtimada azadan rine ema1tete müracaat edilecetial 
'rı belt"diye cezaları hakkında ve an"lannın Şehremini Muhiddin 
o~rine tebllj edilen lhbarna- beyefendiye bildirileceğini ve biç bir 

ibraz ettiler, hakaız cezalara suretle toldşa mahal olmadığını 
ltaldıklanndan tikiyette bu- ıöyledlk ve belediye cezaları hak

lıltr. "Belediye memurlan eı- kındakl müzakerede cemiyetin 
:•raca keımlılerdir,, demedi- teminatı kifl addedilerek netlce-

lltkallar ara1ında terbiyesini l ndl. 
'-''rtebe ihmal edecek bir fert Bls, bakkallara bf ç ceı:a verif-

t \'e tasavvur btı- edilemez. m mHlnl, serbest bırak lmalannı 
111 )'olıu:r:lup ve Wlekirlıtı n 111 iıteyebilirb:? Hatta bazı nok-

t.d belediye tecıtij'. ederse taiuda, buı bakkallara kartı ... 

--Ankaradan bildirlldit)ae •<$· 
re, Cuma yerine tatil ginQ ol
arak pazann ikame ed'llmeel 
hakkında B. M. Meclisinde hl-. 
ııl olan kuvvetli fikrin yaku,da 
kanua haline kalbedll Hine 
çok biiyük bir kuvvetle ihtimal 
verilmektedir. 

Bu fikrin tahakkuku halinde, 
gün isimlerinde yapılacak ufak 
bir tadilin mes'eleyi kola1lılrla 
halledeceği kanaati umumidir. 

Yani pazann iıml 

bdil oha11acaktu. 

Tecruheler yapı-ı l 1ıyor ilkbaharda ! 
jl\faltaya gidecek! 
1 Yavuz zırhl;;ız.da ocak tec- 1 
ı rübeleri muvaffakıyetle netice-

1 
lenmlttlr. Bu ıllsılerdt r81cd
ten açı~a çıltQl-ak pervaM pro-

• valan yapllac~ pe~ r~nda 
1 açık denlı:de .Ur'at teerilbeleri-

ne bqlıyacalrtır • 

ilkbaharda Y aYuaun i~ 
le filomu111a Maltaya lngtld do
aanmuıaa fadel ıtiyarete gitme
si muhtemeldir. .... -.-............ -........................ .. 

Hayat 

Niçin pahalı? 
--H--

Oda kabahati 
emanette buluyor 

- --
istenbulda hayat çok pahalıdır. 

istatistiklerle, tetkiklerle ve yapı-

SEFiR M. POLİHRONY ADİS VE Mme POLIHRONY ADJs 

lan ilmi •etriyatla bu hakikat ia
kar olunamıyacak bir şeklide te:ıa 
hür etmfttir. 

Yeni Yunan Sefiri M. PoHh
ronyadis .dün akşam üzeri saat 
be,te Tevere vapurlle tehrlmi&e 
gelmlttir. Kendisi tehrlmizde bu
luaan Yunan sefaret ve konıoloı
luk erkanı tarafından motörle va
pura gidilerek istikbal olunmuıtur. 
Yeni Yl!nan sefirlle beraber Yu
nan konsoloslapna tayin edilen 

KONSOLOS M. KONDURYOTIS 
M. Kondruyotlı te şehrimize gel
miştir. 

M. Pollhronyadls kendisini ziy
aret eden bir muharririmize ap • 
tadaki beyanatta bulunmuftur: 

- "latanbufo ayak bA1ar bas • 
maz beni görme~e a-elditlnlzden 
dolap teşekküratıınt aned«rrim • 
Ancak itlmatnameaıl henüz Reisl
cGmhur Hazretlerine takdim etme
dlkfm için ılze beyanatta buluna -
mıyRcakJmı takdir edenlnl:r: • ,, 

- Türklyeye llk defa naı r•ll-
1orsunuır? 

) -Hay.ır; 1914 te burada sefaret 
batkitibi olarak bulunmuıtum. 

- Türk - Yunan ndyetl etra
fında umumi olarak bl&e bir şey
ler aöylemek fıt.meıı: miılniz? 

- Bir fe7 söylemekte mazu
rum. Bu,ancak itbnatnamemln tak
dtminden ~n... kabil olabilir. 

-Muhtelit mGbadele komisyonu 
Yunaalıtu baımurahhııı M. DJya
mandapuloaua sizinle beraber ge-
aııç~ "' • -""' .. • • 

bha ~ gelm1yeoetf ıayi oldu. 
Bu haberin ne dereceye kadar 

mı.dcaoiot laaklkat olduğuau. ıöyler· 
mlalolz? 

- M. Di1amandopuloı benimle 
beraber gelmit değildir. Gelip 
ıreleml1eceQinf de bilemem. 

- Türk • Yunan muallak mH'e
lelerlııaio halli lçfn ne gibi bir te
Hmatı hamil bulundutu uzu lSğ
renmek kabil midir? 

-Biraz Hvel de ıırzcttiğim gibi 
bp noktala da, itimatnameye taal
luk eden btr m .. •eıedir. Ankarada 
ltlmatnameml RelıılcDmbur Haz
retledtıe takdimden ıonra bu me
s'ele1w hakk da intaUah slı:e uzun 
beyaaatta bulunurum. 

- Ankaraya hareket gününüz 
tanyy\ln etmi~ midir? 

- Henüz: bu takarrür etmiı 
değildir. Daha bir kaç gün bura
dayım." 

Madam Polihronyadise dün Rıh
tımda tehrimi:ı yunan koloniıl na
mına bir buket takdim edilmi tir. 

M. Pollbronyadiııln bir kav pn 
şahrlmlzde kalmatı ve muhtelit 
mübadele komisyonu yunan heyeti 
murabba1aaı ile görütmeıl muhte
meldir. 

Ticaret odası umumi lc:atibi 
Cemal bey diyor ki: 

- "Hayat yalnız fıtanbulda 
değil, bütün dünyada yükaelmittir. 
Şu farkla ki Jıtanbufdald yükıe
liı hem pek gayritabii, hem de 
pek fadad1r. Hııtta niıbet kabul 
etmlyecek derecede. 

lıtanbulda hayatı hiç değilH 
yüzde ıs ucuzlatmak pek kabildir 
ve bu niıbet en ugari heaapbr. 
Ema~et ikbaat !•t~!!Jnm .... YHJi 
iktı1adi sahada faaliyet görülme
mektedir. 

Hayat pahalılığından bahseder
ken lilküı değil vasat yaıayışı 
dütünliyoruz. 

Emanet evvel emirde mevaddı 
a-ıdaiyeden bu kadu yüksek ok
turuva resmi almamaladır. 

Sonra şehirdeki bakkaliye ve 
laavayici zaruriye satan dükkin
lann da bayat pahalılıtı üzerin
de tsajri vardır. Harbi umumiden 
evvel lstnnbulun (1) milyon (200) 
bin nüfusu vardı ve o zamna 
bakkal dükkanları bugünküler
den az:dı. Bugün nilfus azafmıı, 
fakat bakkal dukkanlım yarı ya• 
nya çoğalmıştır. Her fazla miiea
ıese müstehlikin sirhnll yüklene
rek mevcudiyetini temin debil
mektcdir. Bunlar ayni zamanda da 
blr antant yapmış vaziyetted"r
ler. Emanet ikbsat mO<iGr)jğil 

tehrln nilfuıunu, hudud.unu JÖZ 
önünde tutarak o niıbet dahilin
de dükkan açılmasına mOsaade 
etmek, fazlasına mGsallde etme
mek vaıd.fe1Ue mnkMleftir. 

"Kooperatifler teıtai de ema
netin oUmlel veıralfl•deııctlr. 

IBDrr avuka===="t=~~=-,=-."'= 
Halkın müşterek Uıtiyaçlannı 

tek eldcıa tedarik etmeleri şüphe
siz daha faydalı olur. Ortadan 
m11tava111tlar kalkar veya bun
lar aıahrn alınan mal da o nfı
bette ucuzlar. Emanet bizzat 
sermaye vazederek kooperatif 
kurmalı, halkı bana teıvik etmeli 
ye mahalle kooperatiflerini tesis 
eylemeUdir. 

18000 lira 
---

Kazancını sakladı
ğından mahkiiml _.......,_ 

Ka:r:ancını aakladıtı için Defter -
lakça 18000 lira ceyayı nakdi f tasına 
mahkUuı edilen avukat Abdürrah~ 
•- Milnlp Bey Defterdarlık al'-'T
biae bir itiraz davaaı açmııhr. Bu 
dava hukuk mahkeai tarahadan 
11ededilmiıtir. 

Şimdi AbdGrrahmaa Münip bey 
bu ceu.yı verecektir. 

MGddelumumllik te aynca m11-
ınalley bakklnda Boro mecli.t ia
zibatına da mGracaat etmiıtlr. Ba
ro mecliıl bugGa karanm verece
ktir. AbdOrrahman Münip bey ha
kkıDda yapılaq tahkikatta Leh is
pirto tlrketfyle bir aden şirke
tindeki kuaııcını aakladıi'ı teıblt 

Mm. Eleni 
--- -

Beraat etti. Sevin
cinden ağladı 

" lzmir felaketi ,, namı albnda 
D<efrettl~ bir tefrikada türklüfü 
tahkir eylecUti iddiaıile evvelce 
ajır ceır:a raahkemeafnce 3 sene 
atır hap" mallld\m edilen Hro
nlL:a ıı aeteıinln mea'ul müdürG 

Mm • El inin muhakemeılne 
dQn nakzen ağır ceza mahkeıne
sin<ie d nm edilmit· ve müddei
umumi uavinl Cemil bey iddia· 
alnı ~detmiş ve ehli vukuf ra-

Menli Emanet hb mahrukat 
kooperatifi tesis etse mahrukatı 
doğrud&."l doğruya iıtlhıal edildiği 
yerdea getirtsc, şehir halkı da do. 
trudaQ doğruya buradan alsa, ya
t.ut, bir mahallenin komşuları Em
anetin d;;a muırahereti ile kışlık 

ıııahrllluıt IMiyaçlannı hep bir el
deD ted.irlk etseler azami fayfia 
teaaln olunvr. Bu takdlMe deollebfJ 
Ur ki ~}·at ylade 1S ucuzlar. ~
tv ~ em.laet nufelerlnl hahrla
llD ve yap11n. 

porundan bahsederek bu raporda Mme El•ninln tini ist di • 
A~lytera kelimesinin her iki ma. lfeyetl ha ,.. de 1 bını mil -
naya geldiğinden, kanunen de kere edereh Elenhıln be.reatın. 
bu cihetlerden mununua lehine luii'ar verdi. Mme ileııt bu ru-
olanın nazan dikkate abaacatuı- &an çok mit...., olatalı oj-la-

ı 
ı 

ltahaederek aetlce itibarile da. MM m..A ...W httla • ..ıılld&J ........ .-~~--------
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Bakkal ar 
,[ 1 inci sayfadan mabaat J 

rilcn cezaları az gördüğümilz ol
muştur, haklı olmak suretile! iste
diğimiz yegane şey zabıt varaka
lnnnın ~.snafm şıkayetine meydan 
verilmiyecek surette tekemmill et
tirilmesidir. 

nırntnoaf 

Karaağaç 
Müessesese yeni 
şekle giriyor 

Bir iflas daha! 
Büyük bir fındık 

ticarethanesinin iflası 

Bir fındık ticarethanesi iflb 
etmfttir. 

Bu ticarethane alivre fındık 
nzerine genlı mikyasta muamele
ye girmiştir. Bu sene mahsulGn 
mahvolma11 bu ticarethanenin ta
ahhüdahnı ifaya mani olmuıtur. 

Avrupa alıcılan taahüdatın if-

Teşrinlsan 18, 1929 

1 Sarraflar J 

Arabistan da satmak için 
eski parları toplıyorlar 

Mahpuslar 
Hapishane ve mahpus
lar için nizamname ---Birkaç kündenberi Balıkpa:r.an Anknrada adliye vekilinin riya-

ıarraflannın Oımımh evrakı nalı- setinde yapılan mühim bir içtima-
ttyesi alım aabmı yapmakta olduk- da Saksonya hapishaneler nizam-

i k dl nameılnden aynen hapflhaneler 
glJrü me te r. nizamnamesini tetkik etmiılerdir. Kanunen hiç bir kıymeti olma-

b. Bu nizamname ikmal edilmiftir. muı icap eden bu paraların ır Bir kaç güne kadar tastika arze-
liruı 15 - 20 kuruşa kadar aatıla- dllecektir. 

Vem! lkaınlYlr'I 

Rüşvet 
--f( -

Alan ve vereni 
tecziye edilecek 

Mesela bir bakkal zaptı imza
dan istinkaf ederse, bu istinkaf 
keyfiyeti usul dairesinde, yani 
homşulanndan iki esnafın lmzala
rile t:ıhnkkuk ettirilmelidir. Mesela 
h ııkpaznrında tahmis caddesinde 
füi taraf kaldırımları yarı seyyar 
esnaf tıu afından f§gal edildiği hal
de, meşgul mahallin yanındaki bir 

Şehremanetj, karaataç müeı
sesnbnı geçen ıene mustakll 

hale ifrağ etmiş ve bir de mecliıi 

idare teşkil ederek bu müessese
nin tüçcari mahiyette çalışmasını 

Blil için müşterilerini tazyika bat
lamıflıırdır. Bu vaziyet karşısında 
ticaretane ifla1a mecbur kalmıt
tır. Ticaretanenin merkezi Trabzo
nda olup ıebrimizde ve Marailya 
Hamburgta da ~ubeleri vardır. 

bilmektedir. Ağır hapislere aiyah gömlek ve 
Ara"bıstanda bu cıki paraların kırmızı numara, hafif hapiılere slynh 

mevkii tedavülden kaldırıldğını gömlek ve hevaz numaralı elbise-

Rüşvet alanı: ve verenl.,
takip!erine dair Adliye vekaleti.,. 
yeni bir layiha hnzırlanmaku* 
Hazırlanan layiha münderec•~ 
nazaran herhangi bir memura 
olursa olııun irtişaya müteaflik 
mea'ele ve davaya doğrudan dot 
ruya adliye vaziyet edebilecekti" 

ilükkan önünde henüz gelen bir 
çuval, yahut llir sandık, birkaç 
dakika kaldırım üzerinde kalmışbr 
diye, o civardan geçen belediye 
memtıru yalnız dükkAn adresini 
almakla iktifa ederek zabıt tanzim 
ederse bu haklı de~·ldir. 

Yine ayni mahalde toz ve to
pak içinde kaldırım üzerinde üs
tü ı-çık olarak ı:ı:ttıı:-ılan ekmek, 
peynir, pastırma ve sair hakkında 
2nbıtfar tanzim edilmiyerek b:ık
kal dükkanında, tezgah üzerinde 
~ -ü!en bir parça peyn=re:znbıt tan
zımi de muhik olmasa g relttir. 

Biz, verilen cez.nlnr hakkında 
tetkikat yapılmadı demedik. Esnaf 
tar. fından imal ve tağşişine imkan 
görülmiy<.•!l mevaddan dolayı ce
za tarhı, mugayiri kanundur. Me
sela: Konservenin bozuk çıkma

ııınd a, yağlı konserveJerJn yağla
rının ıı:eytinyağ:ı olmamaliında ve 
Hofandadan gelen kakaulann yağlı 
ve yağsız olması, sucukların içinde 
gayri kabili hazm kırpınh bulun
·maaında, makarna ve 'ehriyelerin 

çavdarlı unla yapılmasında ve 
ilah ... bakkallann sun 'u ve taksiri 
olmadığından, bunlu hakkında 

bakkallar ceza görmemelidirler. 

Konserve ve kapalı kaplarla Hh· 
lan mevat hakkında verilen ceza
ların amillere ait oldutu söylenmiş 
ise de, •imdiye kadar böyle bir 
muamelenin yapıldığı vaki değildir. 
Avrupa mamulatından dolayı da 
bayilerine veya komisyoncu)anna 
ce.ı.a verildiği görülmemi,tir. 

Piyasada mahlüt Bakkaliye 
emteuı bulundukça bakk:ıllardan 
baıılanoın bunu mubayaa etmele
ri pek doğrudur. Memba kurul\11-

- .:a .ı. __ b ,,..,,.u:11n kurutulamaL Bu gayet ta hdır. 

Makarnada ihtikar olduğu, ge
çen sene emanet ikhsat müdürİ· 

yetinin tahkikab ile anbit olmuf, 
bu bapta ticaret müdüriyetine de 
tezkere yazılmış idi. 

Akşam Gazet~lerinden biri bana 
istinaden emanet ikbsıtt müdüriyeti 
hakkında uzun ıözler yazmışb. 
" Emanet iktısat müdürü Kemal 
Ömer Bey dürüst ve namuskar 
bir şahsiyettir. iktısat müdüriyeti 

hayat bahaiılığı ile alakadar ise de 
me'sut bir netice elde edemiyor. 
Bunun da sebebi ıktisat tlüdöriye
tinin emri altında gireni, çıkana, 

mevcudu göıterir bir istatıstik teş
kilib yoktur. Binaenaleyh böyle 
mühim birşey vilcude getirlmelidir 
dedim." 

Uavagazi tarifesi 
Emanet tarife komisyonu hava

gaz.i şirketinin yeni tarifesini tesbit 
için bir iki güne kadar içtinıa 
edecektir. 

Zabıta romanı : 45 

ANNANIN 

temin eylemişti. Müessesenin evv

elce be şekilde idaresi düşünüldilgü 

zaman varidatının artacağına ihti
mal verilmiştir. Halbuki bir buçuk 

senelik tecrübe neticesinde vari
datta bir tezayüt görülmemesi ha

ıe bile cemiyeti belediye müesae

aenin e1kl şeklinde idaresini arzu 
etmektedir. 

Emanet lıe bukadarhk tecrüb
benin kafi olamiyacnğ'ını bu ııene 

de Karaağaç müesseıseıinin müs

takil olarak idaresine mezuniyet 

verilmesini illemektedir. Bu sure
tle emanet makamı ile cemiyeti 
belediye arasındaki noktai nczar 

farkı perşembe günü toplanacak 

olan Cemiyeti belediyenin Fırka 

grupunda müzakere ve kat'i bir 

fekle raptedilecektir • 

Doğru değil --
Emniyeti umumiye mü

dürünün değişeceği 
haberi yanlış 

Dnn sabahki bir refikimiz Em
niyeti umumiye müdürü Rifat be
yin bir nliJige tfyiniyle yerine n
lilerden Tevfik Hadi beyin tayin 
edileceAinl yazmaktaydı. Bizim 
yapbgımız tabkıkata nazaren böyle 
bir tasavvur yoktur. Rif at bey Em
niyeti umumiyede kalacaktır. 

Donanma piyangosu 
16 Tefriniaani 929 tarihinde 

Donanma piyango tahvllabnın ic
ra edilen 41 inci keşideainde ik
ramiye ve amorti isabet eden ta
hvilahn tertip ve 11ra numaraları
nı ırasterir liste: 

... , ..... __ ............... ıarı 
149, 1322, 2024, 3073, 4940, 

7397, 7624, 8647 
ikramiye i&ahct eden oumaratar: 
lkranıiyP. miktan T.L Tertip ~. Sıra N. 

1000 4940 77 
300 1322 37 
100 2024 68 
100 8647 20 
50 4940 95 
50 8647 3 
10 2024 17 
10 4940 13 
10 1322 32 
10 2024 97 
10 4940 27 

5 1322 51 
5 3073 17 
5 3073 3'.l 
5 3073 81 
5 2024 28 
5 3073 78 
5 4940 48 
5 7394 34 
5 2024 51 
s 7394 37 

Baladaki tertiplerin hizalarında 

CiNAVETi 
Zabıta muharriri: SKOT 

Bu sözlerin kendisini tehdit 
edildiği ölümden fazla alakadar 
ettiği Berenice'ın çehresinden an
laşılı} ordu. Madam Antlıoy: 

- Peki, dedi, öyle iae sizinle 
bir pozarhk yapalım .•• 

- Söyleyin bakalım. 

Mekt~plerin teftişi 
Marif Emini Ali Muzaffer bey 

ecnebi ve akkalliyet mekteplerini 
teftitc baılamışhr. 

bilmiven cahil Arap köylüleri Türk ler R"iydirilecektir. 
J Daha hafif hapislere gömlek 

paraııdır diyerek bunlara 20 kuruş giymiyeceklerdlr. Bunun için de 
kadar kıymet vermek.edirler. hazırlıklar ikmal edilmek üzredir. 

Bir çok açık gözlar Arap köy~ Büyük mıntaka hapishanesi yapı-
lülerinin bu cehaletlerinden istifa- hocaya kadar ilk nümune hapisha-
de için eski paralan burada ucuz nesinin Ankara hapishanesi olması 
toplamaktadırlar. takarrür etmiştir. 
~;.::;,,,,,,================='"""='~ 

( Ş~HüRD~ 
- -----

Bir irtişa 1 
erkos - -- • - --Bu mesele ile aHikadar Yeui ı ıukavele imza 

edi!nıek üzeredir 
Talebenin dişleri mu· 

aycne edilecek olan!ar anlaşıldı --Ankuradan bildirildigine göre 
kısa bir zaman sonrn mahkemeye 
aksedecek olan irtişa mes'eıesi ta
hik.ikatile alakadar oiarak şahısları 
mevzu bahsedilen maliye erkanı

nın kimler olduğu anlaşılmıthr. 

Bunlar aabık mallye umum 
müdürlerinden Kamı), lahik kava
ain müdürü Edip beyierdir. 

İnhisar müdürleri 
Ankaraya davet edilen inhisar 

mGdllrlerl dün tehrlmize avdat et
ml,lerdlr. lnhlıu müdürleri Anka
rada fnhilar lduelerlnla umuı:ni 

vaziyeti ve mecliıi idarelerin lağvı 
hakkında Vekaletle temas etmiş
lerdir. 

Bir ticaret heyeti 
Dün fehrlmlı:e Almanlardan 

mürekkep bir ticaret heyeti gel
miştir. Kendileri burada tetkıkat
ta buluaacaklarrlır. 

lU iintehir Almanlar 
Tokatlıyanda intihar eden Al

man noteri ile zevcesinin merasi-

tından Her Aron şehrimize gel
miştir. 

llizmeiçiler 
talimatnamesi 

Şehrimizde ev bizmetçiıi, ahçı, 
sütnine gibi müstahdemler ateden 
beri bir kayde tabi değildir. Ema
net bu ciheti na:ıarı dikkate ala
rak bir talimatname hazırlamı,tir. 
Yakında bu talimatname tasdik 
edilerek tatbik olunacaktır. Yeni 
talimatname mucibince hizmetçili
ği meslek edinenler, belediyelere 
kaydedilecekler, ellerine hüviyet 
varakaları alacaklardır. 

gösterilen numaralardan mütebaki 
sıra numaralarUe ( 149 ve 7624) 
numar:ılı tertiplere kamilen amo
rti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedeli 24 
Teşrinisani 929 tarihinden itibaren 
tediye edilmeğe ba~lonacaktır. 

Amorti bedeli beher tahvil için 
( bir Türk lirası on kuruş ) tur. 

AEC!2 

- Peki, d di, size sözverditi
mi f arzedelim. Bu sözü tutacağı
mı nereden biliyorsunuz! 

- Ona eminim. Biz tahkik 
ettik. Siz her kime olursa alsun 
verdiginiz ıözü muhakkak tutar
mı111ııız ••• 

Teklifimi kabul ediyor muıunuz? 
-Eh ... Kabul eciiyorum. 
Madam Anthony kalktı. Smith 

eğilip elinden hançeri aldı. 

-
Terkos şirketi ile Nafıa Veka

leti arasında yeni bir mukavele 
yapıldığı malümdur. Bu mukavele 
mucibince şirket tebekeyi tevsi 
edecek, buna mukabil abone ücre
tlerine znm olunacaktır.Bu mukave
lename bugünlerde imza edilmek 
üzredir. 

Yeni muka\·ele ile terkoı tir
ketinin imtiyazı 20 ıene daha te
mdit edilmektedir. 

KiJli taşlar 
Şehir sokaklarının ikide birde 

tamirine mecbur kalınmaması için 
Emanet bazı kararlar vermiştir. 

Bu kararlardan en mühimmi tehrin 
büyük caddelerine betonaj yapıl
ması ve caddelerin köprüdeki gibi 
sun'i taşlarla tefrit cdilme!idir. 

Şehrin muhtelif yerlerinden 
aJınınıt olan topraklarla yapılmış 
ıun'i taş nümuneleri mühendis 
mektebinde tecrübe edilmiş, 15 
nümuneden ikisi muvafık zuhur 
etmiştir. Bu netice emaneti mem
nun etmiştir. Zira bu taılar Jstan
hulda yapılacak fabrikada imal 
edildiği takdirde emanete en faz. 
fa !» kuruşa maıoıacaKur • 

Halbuki emanet parke ta~la
rını 13 kuru~a r.ılnıaktadır. Parkeler 
killi tnşlar kadar dayanmamakta, 
çabuk 8:}muıekt:ıdır. emanet tek-
lifi yapan gurupla fabrika inşası 
müzakeresine bu hafta başlıyn
caktır. 

Hadiye hanım -Dün salıah hudut 
haricine çıkarıldı - -
Gizlice şehrimize gfrmeğe mu

vaffak olan sakıt hanedandan Şa. 
diye hanım dünkü ekıpresle lıtan
bulu terketmlştir. 

Bu suretle dahiliye vekaletinin 
ve zabıtanın tebligah ifa edthnit 
olmaktadır. -Sabıkalılar 

Himayei Etfal umumi merkez.i 

gayet mühim bir teşebbüste bu

lunmuştur. Cemiyet umum merkez 

binasında bir diş hekimliği açarak 

bütün mektepli yavruların dltleri

nln tedKviıi için mektepler nez
dinde teşebbüsate glritmiştir. Her 

mektepli yavru, bu kliniğe müra

caat ederek bir karne alacak ve 
di,lerini muayene ettirecektir. Mu

ayene netice1inde çGrük olan diş

ler te5blt ve bir Hnede tedavi 

edilecektir. 

Bu tedavi netinceıinde bir Hne 

zarfında Ankaramızda çürük dftfi 

laiç bir mektep çocutu kalmamıt 
olacaktır. 

Hariçten müracaat edecek klm
ıeıiz ve yokıul çocukların da dft

Jeri muayene ettirilecektir. 

Çoauklu analara 
öhütler 

Himayel etfal umumi merke

z.inin ikinci ve milhfm diğer bir te
~ebbüıüne daha muttali olduk. Bu 

teşnbbüsü de çocuklu aualara ya

pılacak öğütlerdir. Çocuğu olan 

her ana, umumi merkezci adresi
ni gönderdiği takdirde, Umumi 

Merkez her ay çocuklara yapıla
cak ihtimam ve tedaviyi bildiren 

mektuplarını bu adrese göndere

cektir. Bu suretle· yavrular, hima

yci etfalin muktedir çocuk müte

hnssislnrımn tavsiyeleri dairesin

de yetişmiş olacaktır. 

Umumi Merkez bu me1'ele et

rafında merkez ve ıuhelerine ta
mim yapacakbr. 

Himayei Etfalde 

fstanbul hapishanesinde bulu
nan sabıkalı mahpusların Ankara 
bapfııhan(.sf ne nakilleri kararlaştı
rılmıştır. 

Himayel Etfal relıi Fuat Bey 
dGn Ankaraya gitmiştir. Kendiıl 
AYrupada Himayel etfal için yap
bgı tetklkatinın neticelerini te.bit 

1 
edecek ve bunlardan tatbiki ka
bil olanlann bizdede tatbJ)d cihe
tine gidilecektir. 

Sabık zabit cevap verdi: 
-.Evet, sevğilim •• 
Smith delikanlının ıözünü kes

ti: 
- Bentley, Miss Aater)ey'le ben 

gidiyoruz. Lımga Doot daha bir 
kaç Hat burada dursun. MilS W e
atberby, bizimle gelecek misiniz ? 

Genç kızın gitmeğe hiç niyeti 
yoktu. 

tilalcilere söyleyiniz. Gelecek haf 
ta Vf'.sika ile birlikte lngiltcreye 
hereket ediyorum. 

Poıtahaneden çıkarlarken Smlth 
a-enç kıza sordu: 

- Yorgun değil miliniz? 
- Katiyen. 
- Ala • Haydi gidip kahve 

içelim. 

Vaziyete göre memurini ınıı~ 
kemat kanununun o yoldaki 
maddesi tadil edilecek, yerine 
ni tekilde bir maddel kanuol1' 
vazolu nacaktır. 

Zekai bey 
Daiııler vekili oldıı 
Ankaraya gidiyor 
Evelkl gün Ankarada miUi lıl' 

nkalar tarafından Türk daiol' 
vekaletine intihap edilen müskl,.t 
fnhlsan müdürü Zekai bey bu~ 
Ankaraya gidecektir Kendisi Al' 
karada dainler vekiletine intilı' 
bından dolayl alakadarlara tef; 
kü•· ederek ve yeni vazifeıl h; 
kında talimat alacakhr. 

Edgar Kine 
Kruvazör dün sabiJJ 
limanımızdan gitti 
B., gilnden bert limanını•~ 

bulunan Franıı:r. mektep g•~ 
Eda-ar Kiae kruvazörü dün ıaD"" 
1aat 9 da limanımızdan hare"' 
etmlttlr. 

MÜTEFERRİK 
Tütün inhlHr ldareıl Hnı• 

da bir fabrika daha açacak 
Adana, Bitliı fabrikalan da te 
edilecektir. 

Şehrimizde de bir fabrika • 
Jacakbr Bu fabrikanın yeri Hask 
olacakbr. 

% Şehremaneti memur kad 
•unu yeniden tetkik etmeğe b 
lamıttır. Emanet muavinlerind 

Şerıf, Hamit beylerle emanet e 

nından diğer bazı zevat toplaSS 

rak memur kadrosunu tetkik 
mitlerdir. 

Bu tetkikten maksat bütç 

eaaılı bir tasarruf teminidir. 

* Geçen ay :zarfında Unı• 
mıza 701 vnpur girip çıkmışbr. 

vapurların 116 ıı Türk bandır• 

dır. Diterlerinden 112 ıi fng' 
1051 İtalyan 112 ıi Yunan band 
lıdır. Limanımıza en az gelen y 
purlar Danimarka, Lehi.tan, 
goılavya, Norveç vapurlarıdır. 

@ fktıaat Vekaleti bankalar il 
mlıeri dün vali muavinini ziy 
etmittir. 

~ lktı1at Vekileti ziraat unıu 
mildilr muavinliğ'ine tayin edil 

Tevfik bey Almanyadaki tetkilc 

tını ikmal ederek şelırimize avd 
etmiştir. 

Tevfik bey tetkikat hakk•Pd 

İktısat Vekaletine malumat vcrıııe 
için yakında Ankaraya gidece1'ti 

ilt Bir ltalyan maden şir~~ 
memleketimizde iş yapmak ıÇt 
ticaret müdüriyetine müracaat ~ 
mitti. Bu şirket Denizli hnvali•• 
de mantanez madeni istihsal e 
cektir. 

llalu·ıhğı . ız 
lzmir, 17 [A.A] - lzmir iktl ' 

'~ mıııtakası halıcılığını tetkike gt 

Madam Antony geçirmekte ol
duğu hiddet buhranının te1irl ile 
mağlübiyetini kabul etmek iste
miyordu; esasen iriyan, kuvvetli 
bir kadındı; genç kız kendisine 
yaklaştığı zaman müthiş bir hamle 
ile sıçrayıp onu halının üstüne yu
varladı. Sonra etekliğin altından 
bir lıançer çıkanp sivri ucunu 
Mlıs Asterley'in boğazına dayadı. 
Smith'e: 

- Kııoıldanmayınl diye hay
kırdı. Siz bana ate4 edinceye kadar 
bunu boğazına aaplarım .• 

- Size bu kn:ın hayabnı ba-
ğışlıyayım: siz de beni serbest bı
rakın, ayni zamanda vesikayı ara
mıyacağı nıza, Nevllri takip et
miyeceğinize dair bana ıöz verin! 

Bu sözleri lşldlnce Berenil'fn 
gözleri bulandn ; Nevllle'fn lildG-

- Bu gayet güzel bir kağıt 
bıçağı olur, dedi. Haydi ötekilerin 
yanına gidelim .• 

Bu aon hidi1e o kadar ıe11lı 
bir halde cereyan etmittl ki 
1alonda olup bitenlerden Langa 
Dooth'un bile haberi olmamıob; 
Berenice oldukça mütehayyirdl ; 
fakat Smith her üçGnün de yatak 
od&11na glrme1I huıunda i11u ed
ince Madam Anthony fena halde 
ıaıaladı. 

Smith'e yaklaşıp uzun u:r.un 
elini sıktı; ıonra Berenice'in bo
ynuna aanldı .•• 

Smith ilave etti: 

- Bentley, bankadan çalınan 
vesika bende. Conıtantin Neville 
öldü. Arbk Gzillmeniz için başka 
hiçbir sebep kalmadı. 

Kahvaltı ederlerken Smith iş 
hakkında munvinesine izahat verdi. 
Fakat veaikayı bir zarfın içine ko
yup üıtüne Sır OJivcr'in adreıini 

yazarak onu bir posta kutusuna 
atbğını gördüğü zaman genç kız 
hayretler içinde kaldı. 

Penton Hkağının yolunu tut
tuktan zaman detektif : 

Hereke fabrikası müdürü tctkilı 
bnı Sanayi ve Maadin bank<l~1 

bir raporla bildirmiştir. Banka ~ 
hcıltkla iştiğal eden müesse.s' 

himaye edecektir. 

Bu suretle iclz bir mevkte dü
şen Berenice kımıldanmağa ce
ııaret edemiyor, Smith'in na11 l 
bir hareketle kendiıin1 kurtarabl
le<:eğini düşünüyordu. 

Detektif kibriti yere atarak: 
- Madam, dedi, fÖrüyoraunuz 

ki ateş etmiğe hiç niyeti yok ..• 
Madam Anthony zehirli bir 1ea

le sordu: 

- Bıçatı bu güzel boğaza 
aaplar1am çok mütee11ir ofur mu
aunuz? 

- Her halde •izi derhal lildu-
rfirüm ... 

ğünü biliyordu ama, Smith'ln kakıdı 
elegeçirmİf olduğundan haberi yo
ktu onun için Madam Anthoy'nln 
kendi batına kurtula bilmek çare
sini dütünmej'e ba4ladı; fakat ya
pacatı ufak bir hareket öıerine 
kadının bıçağı boğaıına 1aplıya 
caAı muhakkaktı. 

Smith genç kızın aklından ne
ler geçtiğini anlamıf olacak ki 
manidar bir tavurla: 

- Berenlce, dedi, kımıldanma
yınl% ... 

Sonra likayt bir tnurla Ma
dam Anthony'ye dlSndG : 

L&Dga Dooth kapının etiğinde 
arkası içeri dBnQk olarak duru
yordu. Anna yatafın yanına otur
muı • ileri doğru eğilmişti. Frauk 
Bentley de batını baflfçe kaldır
mıt ona bakıyordu. 

An na: 

- Dokuz ıene bu elf m hayata 
katlandıktan ıonra nihayet meı'ut 
olacak11nıa, dl7ordu. ÇGnkl •binle 
evlneeetla-

Bu ıözleri söylerken kafldı 
cebinden çıkarıp Madam Onthouy' 
ye doj"ru çevirdi. Kadın bu hal 
karı111nda dona kaldı. 

- Lango Dooth, bu kadını dı
prı çıkar. 

Smlth'Je Berenice doğru poıta
haneye gittiler. Detektif Sır Oliver 
Haultaln'e fU tej'rafı çekti. 

Rusca vaıika bende. Büyük 
gazeteler için fotogaafını a.Ulır
dım· lnglizce konuşulan memk
ketlerde igti§aı çıkardddan tak
dirde ve.sika11ın ne,,edil.ecetini ih-

- Hayret ettiniz, değil mi? 
dedi. Size bir 11r tevdi edeyim: 
Ben yazı miitehassısıyını. Bu ve
alkadaki bütiin imzalar onu yazan 
adamın kaleminden çıkmıştır. Bel
ki evvelce şıfahen bu yoldn bir 
karnr verilmiştir. Fakat postaya 
verdiğim kağıdın hiçbir kıymeti 
yoktur. Y nlnız ihtilalcilar yakın
dan tetkik etmedikleri için onu 
ciddi blrşey zannediyorlar. Yapa
bileceğiniz yegane şey onlann bu 
zehaplarını mUml{ün mertebe u
zun ıürdürmektir! 

Ticaret odaları 
ıı' Ankara, 17 - Ticaret ve . 21 il' 

yi odaları azelarile müstahd1111 

rinin vazifelerinden dolayı j,ıı • 
1 

rında devlet memurları gibi rnıl • 
··111tll mele yapılması meclİ!i encu 

lerincc tefsir edilmiştir. 
.... .. 

Araplarla l\ usevile, 
rnıı· Hayfn 17 - Nafiz Ara p h 

fili must-v~lerle ik•;n di ra 

bir teşriki mesai zemini bu , 
çahşncak büyül:. bir 



1 r 

c 

ra im · ali bey, Macarlarla BuJ
n "ataya gi ·yorl garların tamiratı 
Ankara 17 - Şark vilayetleri j Paris, 17 [A,AJ- Poti pariziyen 

müfettişi umumisi lbrahim Tali gazetesi yazıyor: Şarki Avrupoya 

lngiltere F ransaya 
yard m edecek 

. Bu "urhla cengiiverler,, d en l 
mürekkep maiyeti üzerinde nüfu- • 
zunu m uhnfoza için genç Han, bü
tün :r.nlim irade ine ve iyi tcvıin 
edilmiş bir adalet hilısine muhtaçtı . 
Onun bayrağı etrafında toplanan 
reisler "Wlkig,, ler kadar harar~tıi 

• 
acı 

lara mazher olmuştu."Tebtcngri ,.ye 
ge l°'lce, o bir sihirbaz, bir pcyga-
m ı.. bir kahin idi. "Timucin,,H.ın, 
ke• a rda kendi arzularını d inle-
fr" leğil, hakim vazifesi ~rörmek 
r uriyctiude id i. 

<'e ı 

Taksim Ye. i el irde ot 1ı-nn 
Diron isminde Lir ermeni ja '.! r
mn Hasn isminde biri tarafından 
ynralanmıı;tır. 

~u·sız ,f urru t 
Atik Ali paşada oturan Havva 

hanımın 120 r ltını, 200 kuruşluk 

bronz parası çahnm•şi.ır. . 
Havva hanım, damadı Mehmet 

efendiden şüpelen ligini id.iia e t
mektedirler. 

.K ıskaıu;lık 
bey 2 K:i unu ve! ortalarında An- ait tnnıirat mes'elesinin ortaya çı-
karayn g elerclt müfettişliğe ait :kardığı müşkülata yeni La Hey kon-
baıı birikmiş işlerin hallı için Da- feranrıı toplanmadan evvel nihayet 

Cenevre 16 - Londr.ıya giclen 
Cemiyeti akvam kati bi umemisl 
Sir Erik Drümondün İngliz harici
yesi nezdinde mühim bir teşebbüste 
bulunacağı haber verilmektedir. 
Bu teşebbüs ftalyn tarafından Fr
ansayn karşı bir tecavüz oldutu 
takdirde ingliz donanmasının Fran
saya yardım etmesidir ki bu ıuret
le I.ondrada yapılacak denix kon· 
feran11nda her türlü itirazı ortadan 
kaldıracaktır. 

di. Vak'anuviı "Burta,,nın babasının 
maiyeti ve Hana takdim için ge
tird iği güçlü kuvvetli yedi oğlu ile 
gelişini naklede1r. Hediyeler te
ati edildi ve yedi evlat Moğol
lar arasına oturıırak bunlllrdan 
bilhassa "Tebtengri,, iılmli ve 
ıılhirbaz olan biri nihayetsiz &1kıa
blara, ha, ağrılarına aebebiyet ver
di. Bu adam ılhirbaz olduğu için 
gılya iıtediği zaman vücüdi!nü 

"Munlig,, yedi oğlu He girdiği 

zaman, çadırında yalnızdı ve ateşin 
:yanında oturuyordu. "Tinıucin,,kcn
dilerini selamladı ve ı;ağına otur
dular. Bu esnada 11Temugu,, içeri 
girdi, bütün silahlar tabii, yurdun 
kapısında bıraicılnuşh. Genç adam 
"Tebtengrl,,yi omuzlarından yaka
ladı ve: 

Paugaltıdn oturan l:omiııyoncu 
Refat bey ismindeki bir genç ge
ne Pangnltıda Ce bel sokağ1nda 
otu ran Şekure hanım la bir müd
d cttenbcri metre& hayatı yaşamak
tadır. 

biliye v kilıııe izahat verecektir. vermek lüzumunu takdir eden 

Kazanç vergisi 
Ankara, 17 - Varidat müdüri

yeti um umiyesi vergi kanunların
da yapılacak taahihat için tetkikat 
yapacaktır. Evvela kazanç vergisin· 
den yapıfo ca k tad:lat ve taahihat 
tetkik edilecektir. 

Fransa hükümeti Bulgaristan ve 
Macaristanm gosicrdikleri muka
vemeti yenmek için diğer alaka
dar hükumetlere iki nevi tetbir 
teklif edecektir. Bu tedbirler Ma
caristan'ın hüsnü niyet eseri gös
termemesine Bulgaristan'ın ise 
m üzakereye girişmeğo mütemayil 
görünmeııine nazaran ayrı ayrı 
mahiyette olacaktır. 

Nadir Huuın 
beyannamesi 

Londra 16 - Nadir Han Efıan 
mllletinc hitaben bir beyanname 
neşretmiştir. Beyannamede Ama
nullah tarafından kurulan eaaslara 
ve aktedilen muahedelere riayet 
edileceğini bildirmektedir. 

Yunan sefiri 
Ankara 17 - Yeni Yunan H· 

flrl perfembeye yahut gelecek 
hafta içinde itimatnamesinf Gazi 
hazretlerine takdim edecektir. Onu 
müteakıp müzakeratın halli için 
hariciye veklJi ile müzakerata bat
layacaktır. 

Ziraat enstitüleri 
Ankara, 17 - Ziraat vekaleti 

yakında bitecek olan ziraat enıtl-
tüıü için Avrupadan 12 müteha1111 
l'etirecektlr, 

Arsa tahriri 
Ankara, l 7 - Mecllı bütçe 

encümeni, verilen bir layihayı tet 
hik etmek üzeredir. 

ftu liyihaya ıöre 340 ıeneain
den ıonra tahrir a-örmemit yerler-
de arazi ve araalardan yeni kıy
metlere göre vergi alınmaaı icap 
etmektedir. Bunun için tecrübe 
tahrirleri ile işe başlanarak umumi 
bir tahrir icra edilecek ve mütea
kıben eski vergilerin nisbetlerinde 
tadilat icra olunacaktır. 

l\tecli!!te müzakere 
Ankara, 17 - B. M. Meçlisin

de müzakere edilecek mevat ol
madığından içtim• perfenıbeye ta

"' edilecektir. 

Mecliste istenograti 
Ankara, 17 - Buıün meclisite 

lıtenografi imtihanları yapılacakbr. 

Suriyedeki Türk eınlaki 
Ankara, 17 - Suriyedekllerin 

Türkiyedeki, Türkiyedekilerin Su
riyedekl emlakinin vaziyeti hak. 
kında yakında Halepte müzakerata 
batlanaeiıktır. 

Ocak konğrelcri 
Ankara 16 - Aııkarada ocak 

kongrelerinin toplanma hanrbk
lan bitmiştir. 

Bir kaç güne kadar Ankara 
merkezi ocıık konA'rea;i toplana
caktır. Bundan sonı a kaza kon-
ıreleri baılayacaktır. • 

Au kongrelerde hnlkımızı ala
kadar eden bir çok mühim hususat 
görütülecektir. Bu husustaki ruz
name tespit edilmiştir. Ruzname-

Kazazede tayyare 
fatanbul, 17 (A.A] - Bonlfaçyo 

ista!;yonunda alınan bir telsiz tel
grafta Akdeni~de 41/38 derece 
arzı şimali ve 8,10 derece tulil 
ıarkide makinesi 1akatlanan bir 
Fransız ticaret tayyare1lnln imdat 
lıtemekte oldutunu dildirmektedir. 

* • • 
Marsilya, 17 [A.AJ - Kazaya 

utradığı haber verilen Fransız ti
caret deniz tayyaresini bulmak için 
bütün gece Korsika .ahillerinde 
tahuriyat yapılmış fakat biç bir 
netice elde edilememittir. 

Halıcılık hakkında 
tetkikat 

fzmir 17 - Bir aydan beri ıa
nayi ve maadln bankası namına 
Türkiye halıcılıtı hakkında tetkl
katta bulunan Hereke fabrika11 
müdürü Re,at B. tetklkabnı bitir. 
mittir. 

Bugün l.tanbula hareket etti. 
Reşat B. Türkiye hahcılıaını aaif 
bulmuştur. 

Yunanistanda vergiler 
Atina, 14 - Hükumet zirai 

istihaalatı takviye için gayri 1afi 
lııtihııaJatı zirai ye Ozerindekl vergi
yi iki sene müddetle lağvetmittir. 
Bunun bütçeden 99 milyon drah
mi kadar bir varidab ekıilteceği 
tahmin edilmektedir. 

Hüküınet bu verırfyi iki 1ene 
müddetle affetmekle çifçiye kuv
vet vereceği ve bunlann banka
lara olan borçlarının tediyesine 
imkan bırakılmıı olacajı fikrinde
dir. 

Koyun ve keçi üzerine mevzu 
verfi de yüzde yirmi niabetinde 
tenzil edilmiştir. 

Mahalli sinema imalib için al
nan resim de tamamen lağvedil
rnekte:dir. Zeytinyağı reımi 0o 25 
derecesinde, inşaat resmi % 20 
nisbctinde, tütün resmi % 2 de
recesinde azaltılmıştır. 

~tYJ D~<El ırDs'll:an 
Hir tekzip 

Sofya, 16 ( A. A ] - Bulgaris
tanda güyn bazı iştiaJler vukubu
lduğu ve bu infllaklnr neticesinde 
kırlc kişinin telef ve yüz kişinin 
mecruh olduQ-u hakkındaki haber
ler tekzip edilnıektedir. 

Bulgar · Sırp hud udu 

l lfil g n Dte ırecı e 
Rusların sefiri 

Moıkova, 16 (A.AJ - Neft HD• 

dikası reiıl M. Greıelr Sokolni. 
kov fngtltere hükumeti nczdine 
Hffr tayin edl?miştir • 

Iskonto Hatları 
Londra (A.A] - Ffnaaslyal 

News ve Daily Ekıproı, reııni iı
k cm to flatile Borsa flatlan arasın· 
dakl farktan dolayı fngltere ban
ka1ının resmi iskonto fiatını gele
cek perşembe giiııü indirmeğe 
mecbur olacağını tahmin ediyor. 

Efganda içki yasağı 
Londra , 16 - Efgan hükume

tinin yeni neşrettiti bir beyanna
mede, Nadir hanın memleketi ıslah 
ve temdin yolunda yapınıya karar 
verdiği mühim işler hüliaatan an
lahlmaktadır. 

Efıanlstanda içki 1atıtı kat'i
yen menedilmittir; kimıe içki imal 
edemiyecektlr. 

Fransa 
Beynelmilel mes'eleler 

Parlı, 16 [ A.A] - Nazırlar 
meclisinde M. Briand beynelmilel 
me1'elelerin timdiki 1afhası hak. 
kında izahat vermlf, Sarre müza. 
keratına lıtlrak edecek Fransız 
murahhas hey'etinin teşekkül tar
zını tasvip ettirmittir. Nafia nazı 

rının rlya1etl altında bulunacak 
olan bu hey'et gelecek hafta me
ıaisine başlıyacakbr. 

Suriye de 
Beyrut: 16 [A.AJ - La Syrie 

gazeteıi zabıtuıa bir depoya giz
lenmit bir çok tüfek, mitralyöz ve 
elbomba11 buldufunu, bu münase
betle müteaddit tevkifat yapıldı
jıaı bildirmektedir. 

Telsiz heyeti 
Parlı 16, [A.AJ - Telsiz Def· 

riyab kongrui, beynelmilel teıiz 
nefrlyatına ait fenni, hukuki, ah
laki, fikri ve ılyaai usul ve kaide
lerin teıbitt için beynelmilel blr 
heyet teşki1ini istemiştir. 

Beynelmilel banka 
Brüksel, 16 [ A. A ] - Belçika 

murahhas heyeti beynelmilel ban
kanın esa&i nizamname.ine aft 
vesikaları imza etmişse de banka
nın merkezi hakkında Baden -
de serdettiği itirazi kayıtlarda 
ve geri çekilmesini icap ettiren 
•iya&ı mülahaza larda israr etmiştir. 

Bahri konferans 
de balkın ihtiyacına alt faynnı dik
kat mcaı'eler vardır. 

Ankaranın ten~iri 
Ankara, 17 - Şehremini mu

avini Nevzat bey Ankara elektrik 

Sofva, 15 - Sırp- Bulgar muh
telit komisyonu bu gün müzake
rcieri?e tckra! başlamıştır. Bulgar 
heyetı murahhasası riyasetine bar
bi,> e nezareti katibi umumiai M 
RaTfrkanof tayin edilmiştir. • 

Bu komisyon Sırp - Bulgar hu
dudunda iki taraf nra~ında temel
lükü iddia edilen emlak me.ıı'ele
slle diğer hudut mes'elelcrlnl mü
zakere edecektir. 

Wa1hfngton: 16 (A.AJ - Ame
rika hükumeti Londrada toplana
cak bahri konferansın 1930 kanu. 
nuaaniııinin yirmi birinde açılma
sına muvafakat etmiştir. 

şirketi ile şimdiye kadar olan ala
cak vereceklerin mııh tııılü ve feh
rin tenviratı umumiye tarifesi ha-
kkmda yaptığı mukaveleyi cem
iyeti belediyenin tastikine arze
tmittir. 

Şeni tecavüz 

Sofyada tevkif 
edilenler 

~lYJS\f <B - ----
Efganistan · Ruslar 
Moskova, 16 (A.AJ - Ta&1 aj

anın bildiriyor: Nadir hanın kar
detl Aziz han Afganiatanın Moa
kova sefirliğne tayin edilmittir. 

Bir ihtilas 

terkeder ve cinler alemine girerdi. 
Korkunç derer.e hırs sahibi idi. 

Bir kaç gün reialerin çadırlannda 
dolaştıktan sonra, kendlıi ve kar
de4leri "Kasar" ın üzerine abldılar 
ve o•u yumrukla ·n butonla döv
düler. 

14
Kuaar" •Timucln" Hua tiklyet 

etti. 

"'Tlmucln" ı 
- ° Kuv"vel ve meharette klm-

1enln aana müaavl olamayacağı 
ile gururlanırdın, niçin bu adamla
nn seni dövmelerine müsaade 
etttn?,, 

Bu aöıden pek ziyade müteea· 
ılr olau "Kassar,, çadırına çekildi 
ve " Timucin ,, den uzak kaldı. 
Bu esnada "Tebtengri" a-ellp Ha
nı buldu: "Ruhuma öbür ilemdea 
vahi geldi, dr,dl, ve ziyadar ıema, 
bizzat, bana fU hakikatı nıalüm 
ettl:"Tlmucin,,bir müddet için ken
di halkı üzerinde hükümran ola
cak, fakat ıonra "Kusar,, saltanat 
ıürecek. Eğer"Kassar,,ı yok etmez
Hn aenin 1altanatln uzun sürme-
yecektir" 

Sihirbaz rakibin hlle1I, bu gl.ı
ya kehaneti unutamıya.. Hanın 
Ü.Zerinde tesirial jrösterdi• 

Ayni aktam atına bindi ve 
cengiverlerden mürekkep küçük 

bir maiyetle11Kusar,,1 ele geçirmeğe 
gitti. Bu haber anuı " Ulon,, un 
kulaA"tna kadar geldi. Hizmetçl
Jerine ıerl bir devenin çekeceği 
bir araba hazırlamalarını emretti 
ve Hana ulaşmakta istical gölterdi. 

- " Dün senin karşında diz 
ç<Skmeğe mecbur oldum. Fakst 
bugün boy ölçeceğiz!,, dedi. 

Bir an boğuştular ve 11Munlığ,, 
in diğer çocuklan ayağa kalktılar. 

"Timucin,, fki haama: 
- "Burada boğuşmayın, diye 

bakırdı dıtarı çıkın!,, 
Yurdun yaaında Haadan •eya 

"Temugu,, dan talimat almıt ~e 
kuvvetli pehlivanlar bu anı bekli
yorlardı. Bunlar tam çıkhğı anda 
"Tebtengri,,yi yakaladılar, amudi 
fıkarlalni kırdılar ve bir tarafa 
atblar. 

Hareket.iz, bir arabanı• teker
leti yanında yatıyordu •. 

[Bitmedi] 

Gazi Hz.nin heykeli 
l:ımir, 17 (A. A) - Gazi haz

retlerinin şehrinılzde rek:r.edllecek 
heykelJerl için faaliyete ıeçllmit 
ve ltalyada bulunan belediye mü
hendlıi Tahıla beye lıtanbul ve 
Ankaradaki heykeJJe,·den baııla
rını yapan Siayor anonlka IJe 
temasa geJme1I için salihlyet ve
rilmittir. Tahsin bay M. Kanoalka 
ile mutabık kaldıfı takdirde Sa
natkir tehrimize ıelecek ve hey
kelin rekzedileceğl mahalli l'Öre
cektir. Heykel Gazi bulvannın bi
rinci n ikinci kordonlarla lltllak 
ettiği noktaya koaulacakbr. 

Heykel ukeri üniforma ile ve 
at üzerinde olacak, elife AkdealD 
gölterecektlr. Bu ıuretle: " Ordu
lar ilk hedefin.iz Akdenizdir ,, dil
aturunu ebediyyen yaıatacaktır. 

10 seneJikler 
A•kara, 14 - Eytam •e era

mllden yüz kuruta kadar maat 
alanların on aeneliklerlain pefinea 
verilm81İ ve yalnız malülleria la
tiınaaı bakkı•da mecl11e verilen 
layiha pek yakında müzakere edi
lecektir. 

Reş t bey diln gece Şekure 
hanımın evine gitmiş fakat evde 
Bursalı ibrnhim bey isminde birine 
raat gelince asabileşmiş ve eline 
geçirdigi bir çaki ile lbralıim 
beyi bile~inden kulağından Şe
küre hanımı da elinden ve gögsün
den yaralamıştır. Reşat bey vak
a'yı müteakıp poliıçe yakalanmıt
br. 

Sarlıoşlar 
1 - Galatada oturan sabıka

lılardan tatar Hayri aarlaoş olduğu 
halde memurlara hakaret ettiği 

cihetle polisçe yakalanmıttır, 

2 - Topanede, ~rif ve Ab
dllrrahman isminde lki kişi kav. 
ga etmitler, Zarif, Abdürrahmanı 

dövmüttür. 

3 - Abdi, Mehmet ve Musta
fa iıimler:inde ilç kiti ve yanla
rında bulunan kadınlar memurla
ra hakaret ettiklerinden yakal n
mıılıırdır. 

Bir ihtiyarın intiharı 
Ferldlyede Çaylak aokatında 

32 numrah evde oturan Armenak 
iımfnde bir Ermeni kendlılni ku
yuya atarak intihar etmiıtir. 

Armena§1a c:e.edl kuyudaa çı
nlmıtbr. 

Yakalanan bırsı7l 
Çlnlllde lcadiye mahallesinde 

Tuhafiyeci Haçııın evine ıfrmage 
çahtan Abdülkadir iımlnde bir 
hır11s pollıler tarafındaa yakalan• 
mııtır. 

Otomobil kazası 
Galatırda amele Şabanın oğlu 

luete 1926 nunmdu otomubil çar· 
parak yaralamıttır. 

Maarif cemiyeti içtiınaı 
Ankara, 18 - Maarif cemiyeti 

heyeti merkezlyeıl ekseriyetsizlik
ten dolayı içtimaını tehir etmittir. 

"Ka1ar,,ın çadırlarına vannca etra
fını alan cengaverlerin aras;ndan 
feçti ve reiıin yurduna girdi. "Timu
cin" i "Kusar,, ın karşısında buldu. 
"Kaıssar,, diz çökmfif, bafhjı ve ke
meri üzerindea alınmıftı. Han hid
det içinde idi. Ölüm korkuıu ıe
nç kardetlnln, kemanketin ruhunu 
istifi eylemişti. 

Kararlı bir kadın olan "Uloa,, 
"Kas1ar,, ın bağlarını çözdil, bat
lığını ve kemerini alıp lcendiaine 
verdi ve .. Timuctn " e fU ıözlerile 
hitap etti. 

İnııın• •Yeni bilmecemiz• ~ıuııırul 

i . : : : " ikiniz de bu memeden ıOt 
lçtilalz. "'Timucin,, ıenin bir çok 

hasle tlerin var,fakat yalnız "Kıınar,, 
dır ki, isabetli surette ok atmak 
meharet ve kuvvetine 1ahiptir. 
Adamlar &Ana karfı ayaklandıktan 
zaman, onları oklarile mağlCip eden 
odur!,, 

Genç H&n, annesinin hiddetinin 
dlnmcıine intlzaren, sükut içinde 
dinledi. Miiteakıben 4unları ıC>yll
yerek yurtan çıktı: 

- "Böyle hareket ettiğjm za
man korkuyordum. Şimdi utanıyo
rum,, ''Tebtengrl,, çadırları dola
farak karıtıklıklar çıkarmafa de
vam etti. Suikastlarını saklamak 
için kendisine fevkattabiye ilham
lar vaki olduğunu söyUyen bu 
adam Han için mütemadi bir 
sıkıntı ve üzüntü membaı idi, pe
şine bütün bir maiyet takdı ve h ris 
ruhlu olduğu için kendisini, alttan 
alta, genç cengaverin nüfuzunu 
kırabilmeye kadir zannetti. 

"Timucin,, ile doğrudan doğruya 
ihtiliif haline girmekten korkan 
"Tebtengri,, ve hempalım Hanın 
en ıenç kardeıi "'Memugu" yu 
buldular ve onu karşılarında diz 
çökmeğe mecbur ettiler. 
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e Yukarıda gordüğünfiz yıldızlardan herbiriein 'erine bir harf 1 koyaca"5ınıı. Bu harflerin ufki surette te§kil edecekleri keli
~ melerin manası yukardan aşağıya doğru şuslardır: 
§ 1 - Sebebini ıınJamadığınız haller ve hadiseler kar~ıı:ın· 
~ da dilinizin ucuna gelin bir kelime. 

I~ 2-Asla 1 
3 - Gelip Geçici olmıyan . 

1 4 - Herkesin erİ§mek istediği §ey • 
__ 5 - Yabancı olmıyan. 

~ Manaları hu suretle tarif edilen kelimeleri bulup yerlerine 
~ yerleştird ikten sonra bu beş kelimenin ilk ve son harfleri ıık ulil 
§11 sorette iki büyük şairi mizin i1'mini teşkil edecektir. § 

~ Hediyeleriıniz ij 
~ -s Bu bilmeceyi doğru f13Jledcıı okuyucularımız ara!ında 
g€ çekilec~k l ur'a neticesinde : 
~ birinciden beşint İ) e kadar bire: İ :. e pehlivan zade ı.it heyin 

ij " Bizim kolonya " markalı nefis 
§§ kClh>nyası . 
~ Altıncıdan onuncıya kadar " Pehlivan zade Sıit l:eyfn eunsı Y 

İ%mir l 7 (Huıuıi) - Perşembe 
günli Kemal patanın Taş kahve 
yerinde Ali v Tevfik namında 
iki kiti tarafından kasabadan iz. 
mire zelen Havva namında 20 yaş
larıncfft bir kadının ır:r.ına geçilmlı 

Sofya, 16 - Makedonyalılar 
arasında ııiyasi vekayiin çoğalma
ıı üzerine zabıta Makedonyalı ko
mite men.ımplarmdan 40 kişiyi 
tevkif etmi~tir. 

Moı;kova, 16 (A.A] - BeHe
dovski m e11'elesl hakkındaki ipti
d1ıi tahkikat nihayet bulmuş, zim
metine 15000 iki )'UZ yetmiş do
lar geçirmiş olan mur ıa leyh hak-
1..ındaki ittihamnaıue müddei um
umi tnrafından tasvip edilmi4tir. 

An'ana Moğollar arasındaki 
ihtilafların silahla hallini mencdi-

1 11 inciden 20 inciye kadar - Birer kutu Hacı Bekir Şekeri 
~ 

Hedı)e f'dı l erektir. 
ıri 

.ıt,nr da kör bir kuyuya ablmı~tu. 
Havvanın iki ba cağı kınlm11 bir 
tekilde tnrlarlıt çnl ·~nn 12 yaıında 
bir arnp çocuk tnrafından be &aat 
•onra görülmüş, karakol vuı taııile 
çıkarılmıtlır. 

Failleı ynkalanda. Jlavva has
ıme~e ha\·11.tı tehl.kededir. 

~©>MSllii1'77<1il 
Küçük itilaf 

Bfikreş, 16 (A.A) - Yugoslavya 
ve Romanya, küçük itilaf hüku
me tleri arası da zuhOr edecek 
lhtlliflann bulı u i esaılar daire
sinde halline matuf uzıa,ma ve 
tahkim muahedesinin muıaddak 

--İkiuci konferaııs 
Budapeşte, 17 [A.A] - Ga.ıc

telerin neşriyatına nazaran ikinci 
La Hey kouferansnıda Macaristan'ı 

t P. thleo kti . 

yordu. Eakat alhirba:r.ın bu hareke
tinrien sonra " Timucin,, gö nderip 
" Tcmugu ,, yu arattırdı ve ona : 

- Tebtengl".İ bugün be.nim yur
duma gelecek . Ona istediğin gibi 
muamele et 1 ,, dedi. 

" Timucin ,, in mevkii kolay 
değildJ . Bir kabile reisi olan 
" Burta ,, nın babası " Munllg,, bir 
çok harplerde ona yardım etmiş 
v bi aenaJe ereflerf' ve iltifat-

ınınııııııııııııııı~1ııı ·ııı11!!1!1~11:ı 1 ır'ıttll ı.r·u~ııııııııııııımımuımınıınmnıııuromıımı 1111ınwmffftflff' ~ 
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. : 'tı hakkında sou ittihaz 
o1unan ı ,.., n,.. milel mukarrerat 
karilerimizin mnliimudur. İstan
bul Futbol he) eti tarafından 
mmlaka klüplcrine tamim olunan 
yeni kaide mucibince kaleci çiz
gi üzerinde vaziyet aldıktan son· 
ra hasım tarafından topa vurulu
ncaya kadar hiç bir harekette bu
luumamağa mf'cbur edilmekte 
ve bu suretle penaltı çeki)iİ kurla· 
rılması hemen de gayrimümkiin 
bir hale ifrağ olunmaktadır. 

Ehemmiyeti derkar olan bu 
mes'ele hakkında federaS}On ta
rafından henüz bir tebliğat vaki 
olmaması nazarı dikkatimizi celb
ettiği için Federasyon reisi mu
vaffak Beye müracaat ederek mü
talcasını sorduk. Beyanatını ay
nen derccdiyoruz: 

- Enternasyonal Board ta· 
rafından ittihaz ıllunan bu karar 
tamimen bize de bildirilmişti. Fa
kat penaltının bu derece ağır bir 
§ekle kalbi bütün Avrupada pek 
şiddetli neşriyatı mucip oldu. Sp
or münekkitleri müt~ehit bir ceb
he halinde buna hücum ettiler. 

Millt federasyonlardan bir 
çoğu F. I. F. A. ya müracaat e
derek itirazda bulundular. Bey· 
nelm.ilel federasyonun icrai komi
tesi de bu meseleyi ruznamesine 
ithal ederek 9 teşrinisanide Ce
novada aktedeceği içtimada bir 
karara nıptetmegi kabul etti. 

Bizim tamim hususunda gos
tcrdiğimiz teenni bu içtiınaın ne

ticesine intizarı muvafık bulma
mızdean neşet etmiştir. Bilhassa 
fenni kararlarında. tamamen müs
takil olan .EnternasyonxI Boarda 
kar§ı Beynelmilel .Federa yonun 
nasıl bir vaziyet alacağı şayanı 

dikkatti. Bilirsiniz ki Board ta

mamile İngilizlerin kontrolu al
tında bulunan bir müessisedir. 
Futbol kavaidi hakkında mukar
reratı bütün dünyaca mu • 
tadır. Kendi tarafından da kabul 
eiıilmiş olan bu pren ipe rağmen 
beynelmilel bu yeni kaideyi ip
tal ve ya tadil için kendinde bir 
kuvvet, bir selnhiyet bulabilecek
midi r? Bu~ıu yapmak Boardla 
kat'ı münasebet manasına gel
mez mi? 

Bizim teennide haklı olduğu
muz beynelmilel Federasyon icrai 
komitesinin Cenova içtimaında 
aldığı vaziyetle de sabit o1muştur. 

lemi komite Enternasyonal 
Boardın kararını nakız, tadil ve 
ya reddetmemiş yalnız tefsir ey
lemiştir! Buna hakkı var mı? Şüp
heli... Hntta yok da denilebilir. 
Fakat tazyik okadar şiddetli ki 
komite mes'uliyeti üzerine ala
rak, ve İngiliz yıldırımlarından 
kendini hir dereceye kadar mah
fuz bulundurmak için kararının 
Hııziran 930 da içtima edecek 
olan Enternas}onal Boardm naıari 
tasvibine arzedileceğini tasrih e
derek o vakte kadar muteber 
olmak üzre yeni kaideyi şu su
retle tefsir ediyor: 

"Kale çizgisi üzerinde vaziyet 
alan kaleci bu çizgiyi takiben 
ağa ve sola harekette muhtar

dır. }"'akat ileri ve geri gidemez.,, 
Bu tefsir Boıırdın kararından 

§üphesiz çok uzaktır.Bu yeni fikir
de sebat ediyorlarsa İngilizlerin 
lhınu kabul . ihtimalleri de yok 
gibidir. 

e 
mcri olacak surette bir karar it
tihazı için yeni tebligata inliz.ır 
ediyoruz.,, 

Dan kil 1naçlar 
Dün Tak imde Fenrrbalıçe 

Kurtuluş rum takımını 3-0 yen
miştir. 

Galatnsnzay da diğer bir rum 
takımını 4-0 mağlup etmiştir. 

Bir teşel1biis 
Kıymetli atletlerimizden Be

sim ve Hauf beyler Köprülü 
lıaum altında bir sporcu lokan
tası açmı§lardır. Tebrik erleriz. 

Tiyatro 

~arülbedayi 
• .:pebaşı tfyatrosunda Sah günü ak
şamı saat 21,30 da yalnız muallim 
lerle talebelere 

Katil 

3 perde 
Cuma günler matine sant 

15,30 da her cumartesi akşamları 
için fıatlarda tenzilat yapılmıştır.: 

Bar- konser- dans 

l•'ra11sı:; tiyatrosrı - Konser: şan
töz Madelen 
Grey tarafin
dan. Piyano 
Matmazel A
meng. 

Boıton - Tepeba.şı - Klasik mü
zik - maestro Zeki Bey 

Gardenbar - Variyete - Doıns, 
kabare 

Kolıot- Variyete ve müzik 
11iiı'kuva::; - Çaylı dans 
Parlzya11a - Alaturka saz ile 

konser 
~ınema 

EUıamra - Zifaf marşı 
sesli filim 

Melek - Ledi Hamiltan 
Şık - Şeytani rakkase 
Opera - Buhranlı geceler 

sesli filim 
Alkazar - Aksayı şarkta vahşet 
Mujik - Bradvvay 
A•ri - Şehvet diyarı 
Santral - Gece süvarileri - Ha

fiyeler kıralı 
Lükseııburg - Kedi ve kanar 

ya • Ben baba
mı isterim. 

Ekler - Namus beli.sa 
J>aııgaltı - Zehirıi puse taklitli 

komedi 5 perde dans 
varyete 

Panaroma - Asri müzika 
Etuval - Voyvo! .• 
Asri - Çareviç! 
Alemdar - Kamçılı medeniyet 
Milli - Mahkumler gemisi 

Filim ve varyete 

İngiltere-Irak 

ızmnr<dl 01Dkdam,, 

Kasa hırsızları nihayet 
yaka andı 

M~ır~kDü ş 
1 Fenni a 

Bundan on gün kadar evvel Ma
niıada mühim bir kasa hırsızlığı 
vak'ası olmuş, · tüccardan Giritli 

keresteci Mehmet beyin ticarethn
nesindeki demir para kasası bazı 
eşhas tarafından kırılmak suretilc 
açılmış, !çinde bulunan külliyetli 
altın ve mücevherat a~mlmıştı. 

O gündenberi Manisa ve İz
mir zabıtasrnın yııphğı şiddetli ta
kibat ve taharriyat neticesiııde kn-
sn hırsızhırı nihayet şehrimizde 
yakalanmıştır. İzmirde yal.alanan 
kasa hırslzları dört kişidir. 

Yapılan tahkıkata naza;:>n bu 
şnyanı hayret hırsızlığın fzmir
den giden kasa hırsızlan tara-
fından yapılclığı tahakkuk et-

miştir. Hırsızlar içinde bir şo
förle kasa açmasını bifen bir u• ta 
Giritli bir marangoz ve bir de Se
liinikli İbrahim ismindeld eşhas-
tan ibarettir. 

Bu dört kafadarın hep birlikte 
kasayı kırdıkları anlaşılmışbr. Yn-

ptığımız tahkikata güre zabıtanın 
kasa hırs zlarını yalrnlsması mak
kap sayesinde kabil olmuştur. 

Demir para kacalannı açmı:ğu 
mahsus olan ve kınlmış olan F:ia
nisadaki kasaııın yanında bıra· 

kılan bu makkap fzmire getiril-

miş, muhtelif ticarethanelere gös
terilerek bunun hangi ticarethane · 
tarafından satıldığı tahkik olunm-

uştur. Uzun boylu yapılan tahki
kat neticesinde makkabın satıldığı 
ticaretnne tes6it ediimıştir. 

Kasalan delmeğe mahsus olan 
bu makknplardan o ticaretanede 
üç tane varmış, birini üç ay evvel 
bir marangoza Eatmıştır. 

Zabıta bu marnngozun f'";kelini 
afdıktan sonra fzmirdeki m:ıran
g·ozlar üzerinde tetltimıtına başla

mış ve araştırma nctice"inde tarif 
edilen eşkale tamamile mutabık 

~~=~~'===::=====~=====-

1 olan ğiritll marangoz Mustafa ya
kalanmıştır. 

Marangoz Mnstafaya bundan 
üç ay evvel kasaları delmeğe 
mahsus bir makap satın alıp al
mnsığı sorulunca o, bunu ınkiir 

etmiş fakat ticaretane sahibi ile 
müvacehe edilince çok zor hatır
lamış gibi yaparak demiş ki: 

- Ha!!! Evet, evet.. Hatırlıyo
rum. Üç ay evvel satın almıştım 
ve o makkabı Çeşmeye giderken 
bir otomobilde unutmuştum. Son
ra n ~ olduğunu bilmiyorum. 

Zal ıtrl bu itiraf karşısında tah
kikatı tamik etmiş ve Giritli mı.:s
tafada curınü tamamen itlrnf et
meğc mecbur kalmıştır. 

Mnrangoz Mustafanın anlattı

ğına nazaran Manisalı şöför Hil
mi isminde biri, Mnnisada kırıla
cak birkaç kasa buiundu~un ken-

disine söylemiş, bunun üzerine 
kasa kırmrktan anfıyan birini 
aramışlar ve vaktile em'\'ali met
rukeye nit porn \"C müce\ herat 
kasalannı beş liraya kader kıran, 
açan (kasacı Muhittin) ni bulmuş
lardır. 

Bundan başka Lir de Selanikli 
ibrahimi yani.ırana alnrak bum
dan otomobille Manisaya gitmişler 

Manisadal<i ticarethaneye orada bir 
r;:nhsın delaıetilc bi!a müşkilat so
kulmuşlnr ve kasayı kırdıktan so
nra ;çinden çıltan 125 Fransız al-

tın!, bcç tane beşibirlik, 45 tane 
bir liralık ve dört tane yarımlık 
Türk altını, üç tane elmas ve bir 
tane )akut yüzükle dört tane lca

fesli bilezik, yar•m düzine gümüş 
çatal ve kaşığı alarak paylaşmış
lar, Manisadan kaçmışlardır. 

lzmir Zabıtası kasa hırsızlığı 
ile n'alrncler olan Selanikli lbra
lıhnle şoför Hilmiyi ve Giritli mn
rar.goz Mostafnyı tevkif etnıiştir. 

• • gr 
Henüz tarihin güneşi doğma • 

dan çok daha evci, belki 1,000,000 
sene evvel insan dünya yüzünde 
gözlerini açtı, ve kendini canlı ve 
etrafındaki .,eylerden farklı bir 
mehlük olarak gördü . Etrafmda 
kopek, yılan, sıcak, soğuk, ay, yıl
dız, güneş , bulut , şimşek , gece , 
gündüz, sağJık, hastalık, hayat, ö
lüm gibi şeyler vardı . 

Daha ilk zamanlarda cetlerimiz 
eşyaya isim vermeğe , bu suretle 
bir lisan vücude getirmeğe, dü:;ü
nn.eğe ve her şeyi anlamağa çal
ışmağa başındalar. insanın merakı
nı celbeden- şeyler içinde kai.ınt 
en başta ge!iyordu . 

fosanlar dünyayı uzun müddet 
düz ısandılar. Hfılada Afrika müs -
temlekelerinde bu fikirde bulunan 
olddkça medeni yerliler vardır. 

Transuval rahipleri vaızlarında 
dünyanın diı ekler üzerinde duran 
bir satıh olduğunu söylerler; vak. 
tile bizim hocaların boynuzunde 
dünyııyı taşıyan öküz hikayeleri 
gibi. • 

Kainatı, Astronomya ismini 
verdikleri ''yıldızların ismi,, ile ilk 
fenni tarzda tetkike çalışan yunnn
filar olmuştur. Bunlar 2000 s .. ..,e ve 
daha evvel rasathaneler • 1 .ssa 
lskenderye'de • tesis etmiş ı..r ve 
nihayet dünyarım feza içinde mu
allakla duran bir top olduğunu 
anlnmışlnrdır. fsadan yüz üç asır 
eve( Cyrcne'li Eratosthenes kuyuda 
akııini görebilmek için güneşin 
serntfreiste olması lazımdır.) Ku
yudan 600 mil mesefedeki lsken
deriye'ye olan kavsi ölçülmüş ve 
bu suretle oldukça yakın olarak 
kürremizin büyüklüğünü bulmuş
tur. 

selefinin ele aldığı ayni esaslar 
zerinden yürüyerek vasıl old 
tanıamile maküs neticeyi ilan 
Dünyanın etrafında dönen gü 
değildi: iieyyareler - Bizim kür 
miz de dahil olduğu halde - gü 
şin etrafında dönüyorlardı. 

insanın kainatın merkezi o 
mevkiinden çıkanlmnsı orta a 
larde kilisenin kabul edilebilec 
bir şey değildi: bu iddia bütün l( 

tübü mukaddeseye mugayir gör. 
lüyordu. Copernicus kitabını pa 
paya ittihaf ederek ne.yretti. 

Kitap intişar ettiği zaman k 
disf inmeli olup bir şey yapıla 
yacak bir halde idi. Fakat on 
yolunu takip eden ltalyan hikm 

şfnas Galileo Engizisyon mahk 
mesinlo karıısına çıkanldı. Ora 
korkarak diz çöktü ve dünyan 
döndüğünü inkar etti. 

Galileo (Galile) meşhur Pisa kt 
le•inden bir lambanın sallanmasıı 
seyraderek rakkas kanununu bu 
du. Ayni kuleden muhtelif ağırlık1 
cisimler atarak havasız bir yerd 
bütün ciaimlerln ayni süratle dü 

tüğünü keıfetti. Güneş manzum41 
aine tatbik edilen bu gibi müş 
bedeler 1619 da Kepler'e meşh 
riyazi düsturunu keşfettirdi. Bu 
unla heyeti fenninin riyaziye i 
çok yakından alakadar olduğu a 
laşıldı, 

Gallleo'ya bir fikir veren lam 
banın sallanması idi. Sir fsaaı 
Newton ise bir elmanın düştüğnnl 
gfümüş ve bundan umumi cazl 
kanununu çıkarmıştı. 

Fen adamlan artık görüyorlar. 
dı ki hiç bir vasıtaya malik olm 
dan kainat hakkında eaaslı müş 
bedeler yapmak kabil değildir. N 

hayat teleskop bir Hallanda'lı ta 
rafından ihtira olundu. Mlkrosko 
da Galileo HoJlanda'lılar 
nndan meyda:ıa getirilmişti. 

17 Teşrinisani 929 kambiyo, nukut fiatları 

· iskenderyede yapılan heyet tet
kikatı laadan •onra ikinci asırda 
Batlamioa tarafından, onun iami
ni taşıyan siatem halinde topfan
ını(1h. O zamana göre bu şayanı 
hayret bir muvaffakiyetti. Şu da 
tayanı hayretti ki Batlamios dün
yanın güneş etrafında döndüğünü 

ceffelkalem reddetmiş ve güneşin 
yıldızlann·dünya etrafındaki hare
kctierini iç içe sekiz kürrenin hnre
ketlerilc izah etıneğe kalkıtmışb. 

Oç yüz senedenberi fevkalid 
tekamül etmiı olan teleskopla b 
gün kainatta birçok şeyler görme 

ve hesap etmek kabildir. Spetrum 
tahlili (bize güneş ve sair yıldı-z~ 
fardan i'elen ziyanın tahlili) ise 

ışığı bize asırlarca zamanda gelen 
en uz.ak bir yıldızın nelerden tere 
küp ettiğini anlamak imkıinını ve 
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Bin seneden fazla bir zaman 
Batlamios naıariyesi hakim oldu. 
Bu nazariye biraz şüpheli görül
mekle beraber dünyayı ve insanı 
kainatın merkezinde biraktıtı için 
hoşa gidiyordu. 

O zamandır ki burçlara hayvan 
şekil ve isimleri ve yeni doğan 
çocu klan o talii üzerinde tesirler 
atfolundu. 

mektedir. Hareketi arzlar ıesmog 
raph aleti tarafından dünyanın bf 
imzası şeklinde ı.aptolunmaktadır. 

Denizin derinliğini, havanın taı.yl
kını, harareti, rütubeti, bilhusa ln
aanların ve arım hayab üzerinde 
amil olan binlerce bidiaeleri ölç
mek için aletler ve usuller bulun
muştur. 

Şüphealz aletle beraber riyazi
ye de lazımdır. Ve Yunanlılar ve 
Mısırlılar bile basit bir nevi cebir 

Bolonyada tahsil görmüş bir 
papas olan Copernicua (Kopernik) 
tir ki ins.nın bakarak kendi•ine 
hayran oldutu Batlamios aynasını 
büyük bir cesaretle parçaladı.1530 
tarihinde yazdıtı eserinde me~hur 
~============-===-~~~====a=ı~===--~--=-=-?Om::o:=-""'""'!' .......... E=o:~ kullanmışlardır. 

Zagı·epte polislerin 
faaliyeti 

Belgrad, [A. A.J Avala ajan•ı 

30 teşrinieevvel gecesi Zagrepte 

polis memurlarına karşı Bablç ve 

arkadıışlannın yapmıt oldukları 
aui kastlar hakkında zirdeki ma
li'imatı vermektedir : Nuvesti ga
zetesi müdürü Tonl Shlegel'le ka
tilini tahrri eden polia bunun Ni
jo Bablc isminde bir töfBr oldu
ğunu tesbit eylemiıtfr. Merkum 
kendisini tevkife gelen polis me
murlarından blri~I katletmiş, di
gerlni yaraladıktan sonra firar ey
lemiştir. Ayni gece zarfında mer
kumun arkadatlarından Krijmak 
tevkif edilmittir. 

Bunun yanında Hamiloviç'e 
ait bir tabanca bulunmuştur. Ha
ranoviçln evinde yapılan taharri
yat neticeainde bir mıktar meva

ddı infilakiye keşefedilmlıtfr. Bu 
esnada bir polla memuru vurul
muş bir dlğ"eri de yaralanmıştır. 

Rodos rumları 
ltalyanın işgali altınd• bulunan 

on ik adadaki ortodoka metropo
litliğinln Fener kUiaeılnden aynl
ması ve müstakil bir ruhani idare 
teıkili hakkında ltalya tarafından 
vaki olan talebin reddine dair 
Sen Slnotça verilen karar On iki 
ada Rumfanoı pek ı.Jyade mem
"nun etmiştir . 

On iki ada Rumlanoın kana
atine narltran mezkQr adalarda 
müatakil bir ruhani idare tealaln
dea makaat mahalli ahaliyi ltal
yanlaştırmak ve her türln ılyasi 
emefler için müsait bir kütle teş
kil etmektedir. 

Gene Rodostan verilen malü
mata nazaran bazı tazyiklerin te
airile ahaliden bir çok kimseler 
Yunani.stana ve Mısıra hicret et
mektedir, 

Diğer taraftan Venizelos, rum
Jann on lkJ adayı terketmemele
rlnl muhtelif vasıtalarla tavslye 
eylemektedir. 

tahkikat aynca bu gurupuo 
Zagrep kiU.eıi önilndekl ıul kasb 
tertip ettlğini ve Blrezlçe tömen
düfer köprüsünü havaya atmak 
için te4ebbüıtc bulunduğunu tes-

F icat unutmayınız ki milli Fe
derasyonlar B arda değil Beynel
milele tiibıdirler. Bu sebeple 
t'esmen tamim olununca bu tefsir 
gelecek hazirana kadar herkes 
fçin - belki İngilizler müstesna • 
bir kanun kuvvetini haiz olacak-

fraktan gelen son haberler 
Bakdatta şiddetli bir buhran hüküm 
aürdüğünü teyit ediyor. Siyasi fır
kalar arasındaki milcadele 'bilhassa 
lngiltere ile Irak arasındaki son 
muahede akteildiğfoden beri fev
kalade şldetlenmiştfr. Irak başve
klll Abdillmuhain beyin henilz 
anlaşılmayan sebepler yüzGnden 
tabancayla intihar et.meal bu buh
rana daha gergin bir şekJI ve 
mahiyet vermiştir. Irak batvektU-

31 teşrlnlevvelde Haranlloviç tev
kif edllmlt ve Klrlzniyak ile kar
tılaşbnlmışbr. Yaptıklan ltlrafat 

mcs,elede Posplsil Zlnvonivlr ve 

l •••••••••••••••••••••••••••ı Soldfn Mattlanın da methaldar ol-••-_. Doktor .,.•-ı..,,. • n·· O tB ,_ 
- : oyçe ryan an" : duklannı ve vurulan pollalerdcn Bn eki kadınlar ha tancşi : • 

bit etmiştir. Bundan başka Bablç 
çetesinin memalikl ecnebiyeye fi
rar eden Pavlavf ç ve Pecec ile 
münasebatta bulunduğu tebeyyün 
etml tir. tehkikata devam edll
mektedlr. 

\ır. 

Biz bütün Türkiye d 

nln intlhanndan beri S-6 g(in 
geçtiği halde henüz haleflnln tayin 
edilmesi buhranın tiddetlne deli
let eder. 

Her bald Irak siyasi fırkalar 
ara11nald rekabet ve mOnaferetton 
çıkan bu buhranın nuıl halledlle-
1!.tı6i. cavf. merakbr ı.._ , 
J~n ~h ... ., .. 11., donau. 

Etibbnsından Tarihi te'slsi 1322 • Nlremiake'oln Haranilovf ç ile Ba.-
• İ ; Merkezi idarp Berlin ! biç ve Posolsil tarafından mfişte-

BUSEYIN NAŞ T 1 T l fon Be oX-lu 247 248_934, : reken katledildiğini meydana çık-
k dı Butahkla.n • ı e c Y 6 

' • arnııtbr. istintak nc:tlceslndo ga-Doğum ve a D Hiltalızıuı11 985 ve İstanbul 2842,284.3 1 r.etecl Shllekel'in Babiç Soldln ve 

Türbe E.ski Hilali Ahme Banka muamelatı ' Haranolovlç tarafından aui kute 

birA No.IQ.1'.el.J.stan;; ~ V l~Jo.r İPaa-..~ U\"ua~rxtrJıı\18r~afuıdu. kat. 
e•lneeef&- j dirde ve.sika.1un nepedileceğini ih-

~~~;·~::::::::::====~~! __ ..... ...__ 
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antos disleri 100 sene yaşatir 
Ortıtnıektcn vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etlerlnikuvvetlendlrtr, ve kanatmaktan men'ederVe dierin aPasınd kaalan tefessilhatı ve ufuneti izale 
der. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur.Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır.Mikroplan imha Ye ağwlan gelecek berUirltt ba11tahklann sirayetine 
ani olnur A vrupada daima birinciliği alır ve birinciliji diplomalarla musaddak.t1.r. En htıyttk mfiklfatı ihraz eder altun madalya ev nişanlar nlmıştı:t. 

Yirmi kuruşa Hasan ecza deposu 
r---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~, 

BLigilrıkil 

AKBABA 
. .,.. . . \... \,. ,..,,. . . . ', . ; 

~:' :'"> ' a' •. : ~ .._, ' 1 • 

SeyırlsefaDn 

Mer~eı Acentası; Gaıata Köprüba

~ında lieyo~lu 2362 
Şube Acnnta11: Mes'adet hanı altındr 

Istanbul 2740 

Ayvalık siir'at postası 
(Menin) vaupru 19 Teşrini 

sani 17 de Sirkeci rıhtı -
mından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mit, Burhaniye, A) valığı. gide
cek ve d )nüşte mezkur iskele
lerlt' birıikte Altunoluğa uğra
yacaktır. Gelibolu için yalnız 

yolcu alınır. yük alınmaz. 

~~~~~~o~e~..-~~~JiR!MF~~~ .... ::::ı~::ıwı 

H E P S-1 N O E ~ 

PE::FITEV 

PERTEV Surubu 
' PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

Ü8nıan1ı bankası 

ilfiiı 
~= .. ~ .. W.'a~l ·t. 3 faizli, 19!1 tarihli "CR-

B c v o K ~:rHıHr: EDIT FONCIER EGYPTiEN,, 
tahvi ilerinin, lKan u ncv\'el 1929taı 

Taya re plyangosuiı1 : hinde icra kılınacak a~1o~i ke-
;ı~: şidesinde başa baş tedıyesı tch-

VEO l NCi TERTiP ~~ likesine karşı. ~sman·lı· bankas. 
~ Galata merkczt ıdaresı ıle İstana 

s ıncl keşide 11 Kanunu evvaldedlr 1 bul ve Beyoğlu şubeleri tarafın
• ~ dan pek İ)'İ şeraitlcsigorta edile-

B CJVC K iKRAM iVE ·i~~ ceği mezkur tnı~~ila.t~~milkrinin 
•it~ ı: maliinm olmak uzere ı 1an olunur. 

50 000 LiRADIR ~l .FIHSATrAi 1~1'iF.ADh , lr. k . Hem 8 ay ta ·M 

Ayrıca: ~ sitıe ht"m % 10 
~ tı•nzilatla 

2s.ooo 
1s.ooo 
12.000 
1 o.oooı~rulık ikramiye 
1 o.o oiıralık 

bu keşidede cem'an ''3,900,, 

numara kazanacaktır. 

45,000 lira fıabet eden .. 1967" numaralı bilet, Jıtaiıbu1, Tarauı, 
Manisade sahlmıştır. 

20,000 ura isabet eden "40765" numaralı bilet, lstanbu1, b:mir, 

Samaunda aa hlmıtbr. 
15,000 lirn isabet eden "55494n numaralı bilet, lıtanbul, An

talya, Bandırma, Samsunda sablmıtbr. 

12,000 lira iıbet eden •37377 n numaralı bilet, latan bul, Burıa 
Ceyhn, iımir, Bayındırda satılmıştır. 

10,000 lira inbet eden "26859,, numaralıbilet, lstanbul, Edirne, 

fatu, lzmir, Karasu a sılblmışl :. 

····-··· 

~l~ KÜRK ~lANTOLAR 
t' 
, Haııımefr·ııdiler kı. 

soğuid r. lı i'ihrııa· 
dıın son f r:, ıt t>li· 
ııizden kaı; ı may -
n z. 11crdL· tul\ itle 
kıırk mani l~ırı 

sntılııı·ı) ncnğınd ıı 
'1nlımut Pnsn h -~~ 
Kürkçu ilan: 

BEYKO 
Tel. lst. J 6H5 

ı s_ta~1bul üçuııcu irra ııwmurıuruı~ 
Fatıbte Alta) ınalıallesinde y, rıiçeş

me «'addeQiııde J lO numaralı hanede wu· 
kim iken halen ikaıı tgahı meçhul Bos
nalı Aptullah efcndı tnraf na Dapcyi bi
raderlere olan <Jokuz yuz dort lira bor
cunuzun temini nııınıııda alacaklı }l'· 

d!ndc bulunan eski sistem Otodoyç- mar· 
ka ve yirmi beygir kuvvetinde ve bin 
lira kıymetinde olduğu arılaşılan hır 

ad.Mt makine ialırit.iııc ınahsu,, motorun 
16 . 11 - 9'29 tarihinde lıaeıolunduğu 
-.e ikamctgibının uıeçbuliyeti lıasebile 
hacıis sabit varakası m&Kamına kaim 

TRAMVAY ŞİRKETİ 
ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKET} EVKAT TAUİFESl 

1929 aenui Tqriniaaninin 25 inci ıilnünden itibaren 
illnı ahire kadar muteberdir 

No Hu tut Harnket 

9 Harbiye - Harbiyeden - Sirkeciye 
Sirkeci Sirkeciden - Harbiyeye 

10 ş· 1. _ 1... 1 1 Şişliden - Tiir.ele 
ış ı une T"' ld ş· 1. une en - ış ıye 

11 "Kurtuluş - ı Kurtulu~laıı - Tünele 
Tiinel Tuneldcıı - Kurtulusa -------- ~ 

12 Harbiye - ı Harbiyeden - Fatilıe 
____ F_a_ti_h Fatihten - Harbiyeye 

14 1\ıaçka - " ı Mıtçkadnıı - Ttinele 
____ T_u_a_e_ı Tüııdrlcn - ~tnçka} a 

!il- l 5 Takıılm - Tak~imdf'n - Siı keciye 
!- Sirkeci ~irJ..<'eıdcıı - Taksime © .... 

l6 Maçka - l .Mıtt,:kadım - Bcyazıda 
--~Q:azıt i Bnyr.z ttun - Mnçknya 

l8 Tat<sim - . ı Taksimden - Fatihe 
_ F~tıh raulıtcıı - Taksime 

19 Kurtuluş- ~ 1'.urll' 1 uşt m - Bl'yazıda 
... _ B :rıızı_!I Hayazıttnn - Kurtuluşa 

Bt>şiktuştan - Bebe~e 

btı.iktnıtıın - Eminönüne 
Bl'bekten - Emirıon,ıne 

22 Bcbelt : .. _ Eminununden - Bebeğe 
Emmonu Beb<.ktcıı - Karakuye 

Kar.ık ıyden - Bebeğe 
BC'bekkn - Beşikt:ışa 

1 
23 Ortaköy - ı Ortako~ den - Aksarıı.ya 

Al.saray Aksanı) rinıı - Ortaköytı 

Dl 3
4 

Be<tiktas - B{'şıl.t•ştaıı - Fatihe 
--~F_a_t_il_,1 Fatihten - Beşiktaşa 

·-en 

' :t. 

32 Topkapı -
Sirkeci ---

Ak arnyclan - Topkap.ya 
Top \UfJ d.uı - Sirkt•Cİ) c 
Sirkeciden - Top:•ap·ya 
Topkap1daıı - Beyaz ta 

l 
lfo) ar. ttaıı - Top kap } a 
Topkapıclaıı - Aksaraya 

i Yedikuleden - Sirk,..ciye 
G1 1 Al.saraydan - Y edikule} e 

~ 33 Ycdiku.lc- . Sirkeciden - Yodikulı-ye 

~ i3.t) n1. ttrıı - Yedıkul<'ye 

Fasıla 

7,14 

3, 6 
9 

30 

S,11 

30 

5, 8 
10 

7,09 
14 

u 
30 

6 
13 

8 
16 
so 

10 
17-20 

9,15 
20 

6- 9 

20 
60 

6-10 
20 
60 

S.rkecı l Y cdiknJedt•n - Da yazıta 

~ rı,.. Yt•dil\uıe'lı·n - Sirl\ı·ciye 

~ m Al aıaydaıı-E·lirnekapıya 
;!!.! ı: tırnekapıılaıı-.. iıkeciye 
(4 37 Edirnekapı - Sirl\f'Ci Jeıı-Edirnt>kapıya 

Sirkeci ı:l11rm•kup cJ.:ııı - FHtilıe 
F.ıulıt ıı - l:<lirıı kap.)a 
Erlırm k .p:dnn -Abaraya 

7,11 
15,21 

50 

Son 

7,00 
7,31 

6,36 
7,02 

21,10 
21,30 

6,09 
6,21 

21,40 
22,00 

7,10 
7.35 

7,00 
6,53 

7,46 
8,32 

7,00 
7,SO 

6,01 
6,22 
6,30 
6,41 

22,20 
23,04 

6,09 
6,S3 

7,00 
7,46 

6,12 
6,33 
7,09 

24 
24,30 

6,10 
6,33 
7,13 

24,00 
24,30 

6,01 
6,31 
7,04 

23,40 
24,05 

B ı y<\~lu ~foşiııci Sulh Hukuk Ha
k irııli~indı•n : Iıi.ılı•·uz 'e satı· ması 

mukarrer ıııütraıldit ına.a, 53nde!)a İs

kenılı>, 21 · 1 l • 929 pcrş •ıııhe güııii 

sant 10 hu çulda ilahlar ağııdıı E.f' . ti· 
rik fabrikası uııiiııdc bilıııiizn)<:>dı• satı· 

l 
J staııbul 4 ncü icra ıııemurhığuudan : 

Kasıınpaşada korarılık çcıın~de çık. 

ıııaz t;tıkakta 15 No. hanenin on ikide 

lac ğıııdan tıı ip olaıılorın ' ul..tınde ma
l ali nıez\ ıirJ,1 lıulunrııaları iıan olunur. 

I• tanlml hcşiııci icra ınenmrJugundan: 

Bır Lor~tıı ı Jola} ı n ıı!.ct12 'c satılına
~ı mı karrer ll)at ıı rhllil lıır miet i-a· 

ı alı oto.ı.o ... il ı~lıu D) ın 23 uıırü cunuır· 
h si ~uııiı ~ .ıt oıı<l:ın itıl .1rerı ·ı a ı;im 

ıııl")danında otomobil nıalıallinde ortır· 

nın uımlile satı acağıııdaıı nıiışter~ olan

ların )evrn 'e sa:ıtı mezlturda mahal

linde hazır buiunuıaları iliin olunur. 
~~-~~--~~~~~~~-

j sıanlıııl 5 irn·i i•·rn nırıııurluğuııdan : 
.'.\fohkiimuııbılı clı•) ııınden dlılaj ı mah· 

cııı \C funılıtıı ımıharrer ( SedıııLer 

Sulzcr ) ıııarknlı cleı.tmklc mütahm rik 

ıı.i uJ l çorap ıııakıncı:i ]') • ll · 9::9 

taı ilıiııe ınıı•adif ~nlı ı.,üııii .,_ .ıt 1 O dan 

12 )C kadar Hnsırcılnrda (30) numaralı 

diikk n öı ıı!'de bilmiı,a)cdc fiirul.t olu· 

narn~ından talip olımlnrın yevm ve vak

ti nıezkürda rıtahallinde har.ır bulunma· 

!arı ıln11 olunur. 

Z nyi Senedi re~nıimle mucaddak 
mnliiliyet raporuml.1 ::-on muayene· 

min İ<..'Ta olunduı_tunu havi &ine şube 

riyasetinden aldığım veınkamı ıayi eyi~ 

dim. Ycnicıini çıkaracağımdan ıııezkOr 

vesikaların hül mil olnıadı(!;ı ilan olunur. 

Ü~üncü dereceJcn malul 
jaııJ rnıa ı;a vn~lııguııdan 

nıütckaıt Kemal 

Z a) i 1929 setıesi Bıır a ziraat ıııe-
ktc-hinden aldıgını 605-.L089 numaralı 

şclıadeınanırıııi gaip ettim. Yeni ini ala
cağı udaıı eı:;kiııinin lıuknıu hlmaıl gı 
ilan olııuur. 

Buraa airut mekıebi mezunlarından 

Leş hiuesi Mclııneı afrndinin bonıun-

clıın dolııyı otuz giin müddetle ihalci 
ent>liye müzayede .. iı c va:ro!unarak 100 
lira lıcclcllıı talibi ulıd sinde olup on 
beş gun müddetle kat'i il alesi icra kı· 

lıı rı.ak uzcre \C yüzde Leş :uımla on lıeş 
gun mı.ıldet me\ kii nnl:ı.nyedeyc kon· 

nıuşluı. llan"}e ·u'.aı.tıuı 1 ııııı ile giril· 

di , te kısmen mermer 'e kısmen a §31' 

aralık Y-eıııiııi mermer bir mutlıah bir 

odıı Lır rııl'rdhrn altı köınur)ük yukiı ,.~ 

do!ahı bir oda hir apcle"lıanc rnr· 

ılır. Hududu: Hir tarafı Hasan efendi 

hanesi hir tarafı Cemili efendi arsası 

iki israfı c;ıl.nıaı !,'t'~nıe eoka~ı ile mah

ıluttuı mesalıası 56 arşındır kıymetı 

muhaınminesi ~ liradır ahşap ve mııh· 

tacı tamirJir talip olnrıl, rııı lıiS$C) e 

mebni yıııde on rwıbetınde ı t.') akçesini 

mü"tııhsilıen 7 • 12 • Q29 tarihinde saat 

oA dortten on altı)n kndnr h"zzat ve }U 

hiheklile ınura<'ant C) lemı-leri ve fazla 

malumat uo'-}a ından ita edileceği il!ıı 

olunur. 

S uhan ahmct ııulb ikinci hukukdairesin 
den:Kırk dört lira on kuru~ gümrük 

re .. minden dolayı rıısumat müdüriyetinin 
füı.apaşa yolrn~unda l 17u nı;nrşı başında 

Sadiye ham cıvarıııde Ek.serciyan efendi 

aleyhine ikame eylediği davamn mah
keııırsi için gönderilt'n davetiye mum8 • 

ıleybin ikamctgahıııın meçhul olnıaı-.ı 
ha bile bılii!chliğ iade kılınma ırıa 
md ni hukuk u~tilü ınalıkcınesiııin 141 
ııci maddesi mucibince hakkında bir a) 
miıddctle ilinen tebligat icrasına karar 

verilerek muhak,.mesi 23 • J\inunucn r 

Q29 Potırk~i •aat on üç huı;uğa ın1 

),ılınnıı ol lııf'ıımı ıı )' \nıı ııır"kiı da ı ı · 

haı.: mulı l!!luıtı nırııt ctn «'digı takdir I• 

gıyaben mulınkeıııe) c ınubnşcret edilccc~ı 
· n olunur. 

... ı .... l'i!!rıi~--~~~ 
.Feleınenk Bahri Sefit 

Bankası 

vlerkezi 
. ııısterdam 

Galatada KaraklSy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-5 Merkez poata
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 herncvi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

İstanbul yatı mektepıı. 
leri müabyna komis~oııu 
reisliğinden: 

1 - Gazipaıa Dumlupına•, 
Hakimiyetimilliye yab mektep
lerinin 930 senesi Mayısı sonuaa 
kadar ihtiyaçlan olan kuru fa
sulye, nohut kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Ortaköyde Cazipaşa 
yahmektebinin kara cihetindeki 
duvarın yıkhnlmaaı, demir par
maklık, lcapı, mermer merdiven 
ve teferrüatımn yapdınlmuı ke
tifname ve prtnameleri muci
bince kapalı zarfla mlnakasaya 
konmuştur. 

ihaleler 9-12-929 pazartesi 
saat 16 da Ortaköydc Gazipata 
mektebinde lıtaobul yatı mek· 
tepleri mubayaa komisyonunda 
icra edilecektir. % 7-5 nisbe
tindeki muvakkat teminat Fm
dıklıda yüksek mektepler muha
sibi mes'ullllğüne yaptınlacak, 

alınacak makbuzlar teklif zarf

ları içine konularak saat 16 dan 
evvel komisyon reisliğine veri
lecektir. Şartnameler her gün 
komisyon katipliğinde gürüle
bilir. 

İstanbul yatımektepleri 
ıL ühayaa koınisyonu re
isliğinden: 

Ortak5y Gazipaşa, Balın um

cuda Dumlupınar, Yıldızda Ha· 

kimiyetimilliye yatımcktepleriniı 

930 senesi mayısı sonuna kadar 

ekmek ihtiyaçları pazarlıkla 

münakasaya lconulmaştur. İhale 
21-11-929 perşembe günü saat 

14 tc Ortaköyde Gazipaşa yatı 
' mektebinde komisyon huzurun• 

da yapılacaktır. 

ı tanbul dordıiııcü icra dairesinden 
Natlı ltın, Saim be) den hoı ç aldıfı 

paraya mukabil birinci dereced temıııal 

go•tcrdıği l\adıköy Hasruı pa~ mahalle
si kurl .ığlıdtrc u~unl'll sokakts cski ! 
mükerrı•r )eni 23 !So. lu bir J)Ap hane 
nin nı ıl lıi esi birinci ihale"i yap lı:ııak 
ıiıre otuz gun murayedeye konuımu tur, 
Hududu: bir tnrafı bor~lıı)& ait are;ı Jj, 
ger tarafı ~akinc H.ın lııırıcsi arkası l.. 
mail ağa \C Hafız Ahmet Mendi bahçe 
\C hanesi önü )Ol jlp mahdut 131 8!"'1Ul 

altı parmak terbiındr araıiden tahnıınen 
elli yedi arşın ıuunıbbaında bodurumlu 
bina mütebakisi arka ında iı"hi nçık. mu. 
ıfak mahalli sala: arabalık lıir ki.ınıea 
bir kııvu bir kaç ın<")\<' ağacı 'Tardır. 

E,f'.:lfı: zemini çini ufak papı uk bir 
ofa lıir helii odanın birinden hahçryc 

kapıın bulunan ıkı oda merdh en • ltı 
bir dolap ust katta ufak bir sofo şahni· 
ıli iki oda bir J.cli daha üstü ç .. tı r.ra. 
eıdır. Denınunda borçlu sakindir kı&mcn 
muhtacı taınır bin dört vilz dli lira kıy· 
meti nıuhamıneneli ah~p hanenin met· 
kür lıi esmı: talin olanlar ve daha r.iya
de oğrenmek isteyenler hısseye musip 
kıymeti muhammeneeinın ° o de 10 nis · 
b~tinde pey akçe~ini ve 929-3897 dosya 
nuınarasi 1 ! lstanLııl dordiineti icra nıe • 
murluğuna müracnat etmeleri ve 21-12 • 
29 tarıhinde saat on beşe kadar birinci 
ihale i )&p1lacağı ilAn olunur. 

S ultan abme~ icra,.ından : Bir deyuin 
tt mini istifası ii'irı tahtı 1 acze ahn

mıcı olan bir adet Fi) at otomobili T :§

rıı;ıi..;:ı ı ıin 20 ncı Çarşıımlıa güou E al 
11 ' D mır kapıdo TP ıir Beyin Gnrı.· 

Jlnda bılmuı.a)cdc lünılıt C'dile ğind-:a 
tıılıp olanların ayni günde 'a saatte ı 11-

hali mukQrda haaır bulunmaları ilıln 
olur.ur. 



.. 
Norveç yanın 
başınhsulü 

alis morine 
alemşumul 

balığıH 
marka BALIKVAGI 

Gayet: t4:lz olarak gelmi t:lr. 100 kuruş Haaan Ec•• cteposu t:optancuıara büyük t:enzilat: 
la • e • . -1 

Sinirliler: Sıhhatınızı seversenız 

~nıza zevk katan 92 derece limon 

haya

çiçeği •• iZi KOLO VA,, yı her yerden isteyiniz . Başka 
sınıverirler8e sakın almayınız. 
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-----------------------~---------------------------------:---;:__ ____________________________ .:__ __ _:_ __ -=---=--=-.:..._~-=-------------:.....:::..::...=-----------------------------------------~-

a-
.................................................... ~ ....... 
j .Fındıklıda l\1. l\ı1. vekaleti satınalına i 
J. koıııit.,yonundan : f .............. ~ ...................................... ... 
Askeri ihtıy ~ı içı~ .19 • ~l . ~26 ~alı günü saat 15 _ıe bir adet sen ar otü. pa-

zarlı!da lamır ettırılecektır tslıplerın şaztııamı:yi komısyoııumıııda gt•rmclerı ve 
ihale saatında şarlnamede yazılı o!duğu gibi C'ıniııatlarile l,;;oıniı1yonumuza 
muracruıtları. 

A ııkaıi ihtiyacı için 19-11-929 Salı gü:ıü saat l4te 4000 lülo elleme ıne~c kun ürü 
pnzarlılda alınacaktır. Taliplesin şartnameyi komisyonumuzda gormeleri ve iha

le saatınrla şartnamede yazılı olduğu gibi teıninatlarile komisyonumuıa nıuracaatları. 

Ç a~kırıdaki kıtaatın ihtiyacı olan Kuru ota taliplerin verdiği fiyat pahalı goruldii· 
ğunden pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 20 - ikinci teşrin • 929 verş,.mbe gunü 

saat 14 te Ankarada Fırka 8 satın alma .lcomiayoııunda yapılacaktır. Taliplerin mez
kOr .ko111isyona muracaatları. 
A skeri ihtiyacı için 19 • 11 • 929 Salı günü eaat 14,5 te 300 kilo parafın ve 

140 kilo inoe maden yağı pa1.arlıkla alınacaktır. 'faliplerin şartname (numune) 
kQmhxonunıuzda gormelcri ve ihale saatinde prtnamede yaııh olduğu ~bi temi· 
natlarılc komİ!) onumuza muracaatları. 

K apalı zarfla münakasaya konulup talip zuhur etmeyen 10 adet ecyyar eHh·l9"ll·92y 
aalı günü saat 13.30 da pazarlıkla ahnace'ktır. Taliplerin prtııaıııeyi komis

yon~muzda görmeleri ve ihale ııaatında şıırtnamede yazılı olduğu gibi teminıtlarile 
komısyonumuza ınurncaatları. 

A }'Valık alay lıayvaıı~tı~ın ihti~acı ol:ın saman kapalı zarfla münakasaya kon · 
muştur. Ihaleaı 24 ıkıncı teşrm 929 pazar günü saat 15 te Ayvalık alay salın 

elma komis)onuııda yap·lacaktır. Tnlıplr.rin A)"alıktaki mezkur komis)ona müra • 
oaatlnrı. 

Ç ankındaki kıtaatııı ihtiyacı olan etğır eti sade )ağı ve odun kapalı zarfla nıüna
kaııayıs konmuştur. Sığır eti 23 · 11 • 929 cumartesi saat 10 da sade yağı 25-11-929 

pazartesi ııaat 10 da Odun 2:7 • 11 • 929 çarşamba saat 14te ihaleleri Çankırıda as· 
lceri satın alma kpmisyonunda yapılacakt~r. Taliplerin Çaııkırıdaki mezkur komisyona 
murncaatlan. 

H aııtahaneler ihti?acı için 600 adet lake kar)ola kapalı zarf usulile münakasaya 
. konmuştur. J Klinunue\·el 929 tarıhine mü .. adif pazar günu saat on dörtte ko • 

mısyonumuz münakasa salonunda )apılacaktır. Taliplerin numunesini koıııisyonu · 
mıızd~ ~ormcleri fırlname suretini yirmi kuruş mukabilinde almaları ye teklifna • 
melennı şartnam,..deki tarzda ihzar ile komi yob riya etine vermeleri • 

İ zmir ve cimrında bulunaıı müstahkem mevki kıta .. tın ihtiyacı olan Dakik ayrı 
ayrı dört şarıname ile \C rutubeti yazııı 13 kı~ın 15 olmak üzre ycııid,.n ı,aµalı 

ıarfla münaka"'.l}ll konmuştur. ihalesi 3-birinci kfınunu-929 Salı günü saat 15 te İz. 
mirde kışladd miıstahkem mevki satın alma komısyonunda ppılacaktır. TalıpJ,.rın 
§artname suretlerini komi yonumuzda gbrmeleri ve teklıfııamcleriııi 1znıirdeki mez· 
kur komis}ona mürar.aatları. 

ı zmir müstahkem me\•ki kıtaatı ihti)aCı olan Ko)un eti kr~ilmiş \e a}ktan f'll'•ır . " eıı 8)Tl nyn şartnamelerle Ye kapalı zarfla ınunakas..1yn konmu~tıır. Jhal .. ı 7-bir -
inci kllnun-929 cumartesi saat 15 te lzınirde müstahkem me\ ki satın alına komıs • 
yonund• yapılııcaktır. Talipler şıırtııumeleri ltomisyonumuzda gurcbilirler. Şartname 
almak ,.e miiııakasaya girmek iste}cıılcrin lzmirdcki mezkOr komisyona müracaat. 
ları. .................... ~ ....................................... .. 
L..~::!~::.~~~~~.~ .. ~~~~~~~~~.:l 
S ıvastaki kıtaat ihti):acı i~_in 6000 l.ilo }ıığ. pnzarlıl,ln ın.ub~~a~ cdi'.ccch.tir Ihaler;i 

23-11-929 cuınart ı guııu saat on dörtte ıcra ooılerektır. Ialıplerın şartııanıe:::ini 
görmek 1ıe ıştirak etmek uzre Sn, ı ki satın alma kom is) onuııa ırıur caatLırı iliiıı 
6lunur. 

Çeki 

f!., •• • 
422 19-11-929 sah saat 15 

1412 19-l 1-~) c • 14 
1200 20-119929 çarşambdS 
300 20-11·9~ 14 

1200 21-11-929 perşenbe 15 
446 21·11·9~ 14 

1320 23-1 l-929 cumarteıil5 
1266 21-11-929 pa1.ar 15 

300 25-11-Q<:(J p!i.Zarte ı 14 

.... • • •• 

Kıtaat ılıti)acı i,in beneçbi bıılU odunlar hi1.alarında gösterilen tarihlerde ihale· 
leri icra rdHccoktir. Taliplerın prtnamc ini görmek ve iştirak etmek ıızre teminat· 
larile komisyonumuzda lıazır bulunmaları il!n olunur. 
K ıtnal ihtı!acı İçin . 68000 rn 60000 kilo kuru ot ayn ayrı pazarlıkla mubayaa 

elılccektır. Jhalesı 19-119929 eaııt 14 te yapılacaktır. Taliplerin şartname ini gl•r· 
mek ve iştira!::: etmek üzre teıniuatlarile beraber komisyunumuzdıı hazır bulunma • 
ları ilan olunur. 

K o.lordu_ enak a~barına keşifname ı Yeçhile elektrik tesisatı yapılacaktır. Bu te· 
sı~tı ıı~p}a t~lıp olanların 20-11-929 tarihine kadar komisyona gelerek keşif. 

nameyı tctkık ve ınşaya talip oldukları takdırde teminatlarile ye\ mi mezkurde saat 
14 te pazarlığa İ§lirak etmek lızre komisyonda harır bulunmaları. 
N umune vazına mahsus hin gramlık 75 adet cam kavanoz ile 100 adet 250 ve 

250 adet 500 gramlığıııın 18-11-929 saat 14 tc pazarlığı yapılacaktır. Taliplerin 
komisyonda .. ·akti muayyende har:ır bulunmaları • 

t ·i)~;;i;;:~ii:;i·;;;i.:·~:;:~~i;~··.::;ı;;:;~:ı:;d;~~· ....................... ~·········~·········· ........... i 
E ckiıebirdc 4. ~- O: K. merkez hastwıe inin l-l~-29 dan itibaren altı ay süt 

ve yoğut alem muııakasaya konulmuştur. Talıp olanlar ev!:lfı ve şeraitini 
6Jılam11k uzre cumadan maada her giin \'C teminatı ev\ elıyelerile )'C\ mi ihale olan 
30 • 11 • 29 cumartesi rıaat 10 dıın en·el komi yoııumuza gelmeleri. 

l adet lt.6 yı§ında Doru erkek tay 
2 • b ve 14 yaşında kadana beygir at 

Suvari !D~ktebindclci bir adet Tay ile Hıubiye mekt~bi Suvari bölil~ndeo 
hizmete clverıtlı olmayan 2 adet At Fatih AtpAıannda 20-11-929 çarşanba günü saat 
§) dan ;12 ye kadı~ IDC7.at .suretile eatılacaktır. Taliplerin vakti muayyent'sindo mı=t 
mahallındc her bır maaanfi alana ait olmak. şıı.rtile hıwr bulunmalan illin olunur. 
Z arar ve siyan ve farkı fıatı if~yi teahhilt etmeyen müteahhidi nam ve htsabına 

olarak ÇeogelldSy orta mek.tebı içın 7500 kilo Mangal komilrü pazarlık suretilc 
1M1tın alınacaktır. Pazarlığı 20.!1·929 çar~nba günü ııa.at 14,30 da Harbiye mekte. 
bindeki mahalli mahsusunda ıcra kılınacakbr • Talplerio prtnameai için mahalli 
meıkilrdaki Komisyonumu:ıa miiracaatlan Ye iftirak içinde paıarltk mahafündo ha
m bulunınalan Ulu olu ur.. 

Yeni TÜRK . LÜGATİ 
Bugün (3) üncü cüzü çıktı 

Büt ·· n nıüvezzilerden arayınız . 
Tevzi merkezi ye naşiri: Aukara caddesinde KANAAT KÜTÜPIIANESİ 

A 

.ı. sr o bilye 
Maj'azamızde her keseye uygun yatak, salon, yemek ve 

yazıhane takımlarile karyolalarımız rekabet kabul etmez de
recede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata kafidir. lstanbul
da Fincancılar yokufunda No. 27. Telefon: fıtanbul 3407. 

'Ş;brenıaneti ilauatı _ 

<5: ehremanetinden: Karaköy 
~ köprüsü üzeı ;.nde 2 numa-

• 

AHMET FEVZi 

ralı baraka paıarlıkla kiraya 
verileceğinden taliplerin 21 
Teşrinisani 9.29 perjembe gil
nü saat onbeşe kadrı levazun 
miidürlüğilne gelmeleri. ~-

--~--~~--~..,.---------~----~----~--------------------------~------------~~~~~~~~~~~~~ 

Istanbul i halat 
•• oc 

gu g n en: 
Kilo Mnrka 

1 Kap 15 Çekirdek kahve 
1 Paket ] O Yuz boya . 
1 Sandık 53 Ecza) ı tıbbiye 
1 paket 47 Seten 
1 ,, 4 Pc.puklu ipekli mensucat 

KOC 

3 Sandık 296 Talk M 
1 Çuval 52 Tutkal 
2 Sandık 240 Ticaret defteri 
2 ,, 116 Adi cam 

40 ,, 1585 Terzi sabunu BNP 
10 Fuçu 1425 l"'ara olin 
8 Kap 72 Asılbent ile mfü·eldcep bohor 
2 Adet Müstamel kürk 
1 " Yün maşlah miistamel 
1 ,, ipek entari ,, 
1 ,, Tilki derisi " 
1 ,, Oyunc. k ayı 
1 Cuval Muhtelif mensucat 
1 Kangal Demir şerit 
5 Bağ Kağıttan kanaviçe 
1 Çuval • Naftalın 
1 Sandılc Sirke 

• 

1 ,, Tesviye ruhu derece 
1 ,, . Renkli ka ıt 

28 paket tiransit ithali memnu e~za 
,, Boş mukavva kutu zuhur edecek miktar 

üzerinden 
. Balada muharrer 26 kalem eşya 18- 11- 929 tarihinden itibaren 
Istanbul 1thal~U gliın ıbü satış ambarında bilmiizayede satılacağı 
ilan olunur. 

Oa· a 
co .., ... 

gu ı ~n: r • 
~ra.z JI 

Şehn·mini civarında yeni bahçe gureba hatane,.. i önünde rnaa 
müştemilat vakıf bostan üç sene ınuddetle icarn verilecektir. Mü" 
zayede-si teşrin: ... aninin o~uzuncu l umarte• i giinü saat on dörde 
kadardır. Talip ol&nluın İstanbul Evkaf ı .. üdiriyetinde orman ve 
arazi idaresine miir.acaat etmeleri. -·-------------------------------------

nü ·irüğ .. n eı: ~ma ve • araz 
Üsküdnrda Tunusbnğı caddesindeki kabristandan yola ifrağ 

edilen kısmından çıkan iki bin çeki miktarında taş teşrinisaninin 
rirmi yedinci çarşamba gününe kadar müzayedeye vazedilmiştir. 
Talip olanlnrm yevmü ınezkurda saat on dörde kadar İstanbul Ev
kaf müdiriyetinde orman ve arazi idaresine müracaat ctmelerı 

orman ve a azi m .. d ·ir üğ .. nden: 
Kuzguncukta Nakkaşomevkiinde vaki evkafa ait bostan üç sene 

müddetle icara verilecektir. Talip olanların 27 - 11 - 929 tarihinde 
saat on dörde kadar lstanbul Evkaf müdiriyetinde orman ve ara
zi idaresine müracaat eylemeleri. 

Orman ve arazi müdürlüğünden: 
Anadoluhisarında tuğla fabrikası civannda vaki tahminen se

kiz dönüm tarlanın üç sene müddetle icarı 23· l 1-929cumartesi 
gllnü saat Onbeşe kadar müzayedeye konulmuştur. Talip olanların 
Istanbul Evkaf müdilriyetinde orman ve arazi idaresine müracaat 
etmeleri. 

Istanbul Nafıa fen ıııektehi 

mubayaat komisyonundan: 
Mektep talabeısine 114 ili 118 Takım elbise kapalı zarf usulile 

münakasaya konulduğundan talipl rin şartnameyi görmek için her 
gün ve ihale için de ikinci teşrinin 18 inci pazartesi günü saat 13 te 
mektepte toplanan komisyonuna gelmeleri. .... ~ ................................................... ~ 
f Deniz nıühayeat omisyonundan f 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6500 Kilo Siyah boya (Bito inat) solüıı,ouu Kapalı urf uıulile ıbale!i 2 KAnunu 

evvel 629 pazartesi saat 14 
14500 4 i7ah boya {Enam.il) 2 Kftnunu CTV~l 92o 

pazartesi saat ıa 
Milli mildafu v eti Denh kunetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı boy&lar 

kapalı r.arf mulile hiuaıııda gl>sterilen güıı Te saatte ihalesi icra edilecektir Şut
namcsini görmek almak istoycınleriıı her güo vcımıek isteyenlerin yevmi ilaa.lede ve 
muharrer IUU. K.uımpqada Daiıı litlll alma komiı onwıa müracaatları • 

Nişan, düğün meraaimile ıair müsamereler ve ce.ıar.e merulmt.e 
mahııuı çiçek sipariıinlr.i Bev0Irlund11 Lıtiklil cadd~i.ııde 366 numarad• 

lrr" 

SABUNCAKIS ÇiÇEK MAGZASINA 
veriniz.. lstanbulun en eski çiçek ticarethanesi olan me:ıkür mağaı• 
rieeklerin en alalnrını en ucuz fiatlarla ihzar eder. Tel. B. O. 167 
T ~ 

Askeri )iseler müdürlüğündenl 
Lise tahsilinin hitamında askeri tıbbıye mektebine verilmek 

iizere sivil lise 10-11 talebesinden askeri liselere talip bulunanlarıD 
15-1-930 tarihine kadar askrri liseler müfettişliğine müracaattan 

• are aneınşası 
Tütün inhisarı umum 

müdürlüğünden : 
Tütün inhisar idaresi Balıkesirde inşa edilecek baş müdüri· 

yet idarehanesinin inşası kapalı zarfla münakasaya konulmuş~~r. 
Mezkur inşaata ait proje ve şartname ve sairesi 15 lira mukabılıD 
de verileceğinden!taliplerin idarei umumiye mimari şubesine mu· 
racaatla almaliclrı, ve 30 - Teşrinisani - 929 tarıhinde saat 11 de 
zarfların Galatada mubayaat komisyenunn tevdi etmeleri. 

a ıf a a lar 
··ğünden: 

azarı.ı la kiraya verilecek enı ak 
1 - istinye pazar kayığı iskele mahnlli 
2 - Boğaziçiııde Kuzguncukta çarşı caddesinde 111-27 No· 

diikkan ınaa arsa 
2 _ Galatada yolcu zade mahallesir.dc. IRkender caddesinde 1 

No. garaj.· 
Mü<ldt:t: 30 T~rinisani 929 Cumartesi günü saat on dörd• 

kadar. 
Yirmi gün müddetle j}an edilen balada muharrer emlakin pa· 

zarlıkla kiraya verilmesine encümem idarece karar verilmiştir. T~
lipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerı· 
ni dermiyan eylemek için lstanbul evkaf müdiriyetinde vakıf akar· 
lar müdürlüğüne müracaatları ilan olnnur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler mü· 
zayede odasındaki ecrimisil raporunu okuyabilirler. 
.:.:;:;~~------~----~~--=--------...;;_------~~-=-~----
Evkaf umuın nıüdürlüğüııden: 

Evkaf matbaa1ına lüzumu olan kağıt ve aair levaıımı teclidİ· 
yenin pazarlıkla icra edilen münakasasınd,a talipler tarafından ve

rilen (6900) lira fiat haddi layıkında görülmediğinden noksanile 
talip olanların şeraiti anlamak üzere hergün levazım idaresine ve 
ihale günü olan teşrinis>tninin yirmi üçüucü günü saat on dörtt• 

idare encümenine müracaatlarl. 

Evkaf umum ınüdürlüğünden: 
Alemdağı civannda Samandıra karyesi hududunda Sofu Har· 

reddin Yakfından çiftliğiD gayri meşgul tarlalaril• mer'ası üç sen• 
müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanlarm (27-11-929) Çarşamba günü saat onbeşe kad•' 
lstanbul Evkaf Müdiriyetinde orman ve arazi idaresine müracaat 

eylemeleri. 

Istanbul perukarları cemiyetinde~ 
. ı· 

Berberler eıektebi açılmıştar. Talebe kayıt ve kabulü teşrıfl 

sani gayesine kadardır. San'at tedrisatına kanunueYvel 929 ipti· 

dasında başlpnacağından kadın tuvaletlerinin bilcümle aksam•~• 
tahsil etmek istiyenlerin Eminönünde kiin ceıa1iyet merkezine Jll~ 
racaatla:-ı ilan olunur. 

----·--···-·-······· ... --------


