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Şikiyet!ere sayfalarimız açıktır. 
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ABONE UCRETLERI 
3 aylık 6 aylık •enelik 

Dahil için 3 6 11 Jlrıı 
iariç için 9 16 30 " 

Adres tebdıli için 1 O kuru~ göndcrihııeli 

IW.n ücretleri torifeye tabidir. 
Memlekete faydulı yazılar ve mektep 

· ı lıtr r.rlan lt:-nı.ilıit "P">ı 1 -

3 I<."U~UŞ t ( Cümhuriyet için, Halk için ) 
lı:::::~====~:.-=:;;:.-=:;;==~~~~~======~====================~~~~~~~~==~~~~===~~================~~~~~====~~=========== 

Vaktinde mlıracaai eimiven mlıbadiller haklarını kavbedecekler. 
imar OaırODfüınılYJuıı<dla r-··· .. Bftr kaıraır .. ·-···ı PollsleırDeırDetaıt>arnıca düelBosul 

Haydar paşa Darülfünun divanı dün İ Mübadiller 1 Bir maznuna doğrusunu 
tramvayı 1930 senesi 1 gecikmeyin~ 1 söyletmek için 

bütçesini müzakere etti. j ~:~~ 1 mükellef ziyafet verilmiş. Fenerhahçeye kadar 
temdit ediliyor ---OıkGdardan Haydarp&faya ka

dar temdit edilen tramvay hattının 
kabulü muvakkat muameleainln 
lcrHı için şehrimizde bir komi•· 
Joa teıldl edilmiştir. 

f Bütçe ·;Üi:'kere;Ti':~ar;tli oldu) ı ~::ı1;~ ( Bir h";;.~~ iddiasın; h~kın! ) 
kan u-

Komiıyona emanet aamıaa 
Nazmi ve lr.zet beyler ittfrak ede
ceklerdir. 

Komisyon üç dört günde faa
liyetini intaç edecektir. Bilet üc

retleri mHeleai de halledilmi,tlr. 

Ü•ldldardan Haydarpafaya ha

Dfİ tarikle fİdilirH fİdİllin birinol 

•evki 14,S ikinci mevki 12 kuru-
ttur. 

Bundan başka tirket, yeal te

bekeler tHi• etmeğe karar verm

!fttr. Bu ıebekelerin mabeme.ı 
için tlrkete Belçika n ltalyan 

rruplan tarafından birçok teklifler 

•aki olmuftur 

Şirket iki •ene zarfında Ü•kil

dardaa Fenerbahçeye kadar olan 

tramvay hattını inta edecektir. 

Dtv ANIN DÜNKÜ lÇTfMAI 
Darillfünün divaai dün •aat dörtte toplandı. [çHmaa fttirak eden 

mOderri•ler araaında ıu zeYat vardu 
Mehmet Ali Ayni bey 1 lzmirll l•mail Hakkı bey , edebiyattan 

Macit, Fenden Hamit bey, Hukuktan Ebülhfida bey,T ahir bay, KöprülO 
zade Fuat bey, Tıp fakülte.i mOderriderl ıelmemitlerdi. 

İçtimadan ıoara DariUfünua emini Net'et Ömer bey ıunlan söyledi: 
"Divan toplandı. IIAhiyat fakültesinin kürsü ve der•larl müzakere edildi. 
930 bGtçui e.asatı tanün kaaununa tevfikan müzakere edildi." 
Bütçe müzakereai geç vakta kadar devam etmi:ttir. 

......... -........................................... . 
Riisumat yeni Vatandaşuar ı Poliste yeni 

bir tebeddül gambot alıyor Cümhuriyetimizde 
-- 1 her vatandaşın o- -

Ro.umat müdürü umumi.t lb. 1 k 
•an Ritat, Istanbul meb'uıu Ham- 1 Ur ya· 
dl, .. lnönü " vapuru çarkçıbaıı•ı • zar ol

Poliste yeni bir tebeddül olmuttur. 
EYve 1 ce 

Kamil beyler dü,kü eksperesle ı· 
Avrupaya haraket etmitlerdir. Bu maSJ . 
heyet doğruca Almanyaya ıitıait- • ı A a 

poli• dör- P.!!1!'!!~!1!1!!!~~~ .. 

düncü şube 
müdürü ik
en geçen· 
ferde ikin. 
el şube mü 
dürlüğü ne 
tayin edf. 
len Şükrü 
bey Emni-

ti •=.a- . r. Oradan Londraya ıeçccek, 

ıanbot ve motör mübayaa ede- 1 zım. 
ceklerdir. 

geldiği-
6000 liralık ni her ve 

kaçakçılık sile ile 
söyle .. 

yctiumumi· ı 
ye ikin o 1 
şube müd. 
ürlüğüne 1 

polia ikinci 
tube müd. 

--Galata gümrük idaresinde ye
lllden iki gümrük kaçakçılığı 

lıetfedilmit ve tahkikata başlan
bııttar. 

Galatadald rıhtım antreposun
da 9 sandık malı olan bir nıuaevi, 
liimrük idaresine müracaatla bu 
lbalları aktarma edecejini bildir
bliı, muamelesini yaptırmak iste
llıiıtir. Fakat a-ümrük idaresi daha 
•\'Vel mallardan fÜphelenmit ve 
'ktarma esnasında saodıklann 
cletittirilecctini hlasetmif oldu~u 
lçi11 bunların muayene1lne lüzum 
IÖstermittir. Sandıklu açılınca 
itinde 60 bin lira kıymetinde la
ltambil kitıdı .zuhur etmiştir. 

Diter kaçakçılık Haliçte bekçi 
.. &hallinde yalc:afanmıf. bir Muıe
.. •in " Kltıt efya" diye beyana
'-• verdiğ'i (4) Hndıtın (32] bin lira 
lta1metinde ipekli kumat ile dolu 
Olduğu anlaşılmıştır. 

Bu Musevi gece sandıklardaki 
•tyayı çalar ve yerine kiğıt eşya 
iloyarken cürmü meırut halinde 
llttulmuttur. 

J•kambil kağıtları ve ipekliler 
IGnırükçe müsadere edilmiş, mü
~•ttitler tarafından da tahkikata 
-.ıanmıfbr. 

İhtilas · eden tahsildar 
lzmir, 21 - fzmir ziraat ban

~. s.abık veı.nedarı Salim beyin 
"ı.ıh&'kemesi bitmittir. 
la • Neticede Salim beyin 1655 lira 
lills ettiği anlatılarak 5 Hne 10 
~ hapse, ihtllb ettiği parayı taz
lıt•rıe, ihtilas edilen miktar kadar 
- l•yı nakdi vermete ve 3 sene 
qtıııuriyetten mahrumiyete mah-

'-l olmuttur. 

ıtüşvet -a-Ja-n-memur 
~ .\aıkara, 20 - Rüıvet alırken 
~a'w. G meıhut halinde yakalanan 

•dliye evrak müdürü Hü•ni 
lauhakemeal bitti. 

.,....ıra.ııı..k celaede mildafaası aı 

nıekte
sin. Bu 
vatan i-
ınanına hizmetini 
bekliyoruz. Oku-

ürlüğüne de ŞÜKRÜ BEY 
Emiyeti umumiye müfcttiılerinen 
Hüsnü bey tayin edilmişlerdi. H~r 
ikisi de yakında yeni vazifelerine 
batla yacaklard 1r. 

ma, yazma hilmi- lngiliz lirası 
yen kaç vatandaşı 
Millet ınekteplerine 1042,5 
devam etıneğe ikna Son günlerde lngiliz lirası ge-

eder ve muvaffak ne birdenbire yükselmeğe baıla-
11uşbr. Bu suretle dün 1040 kurut 

olursan, maarif me• 10 parada açılan Sterlina- bir ara-
' } lık 1043 kurut 10 paraya kadar 

s e esinde hissene İ· çıkhktan •onra nihayet 1042,S ku-

b rutta kapanmııtar. Altıa borsa ha-
sa et eden borcu ricinde 912 idı. 

k d ••d Borsa komiser vekili iagiliz fi. o a ar o enıiş O· rHının yükselmesi etrafında şun-
) il k 1 farı söylüyor : 
ll l"SUD. t~r a Şam ı - "Vaziyette fevkaladelik yok-

kHÇ vatandaQı Mı· ı.1 tur. Bu günlerdeki t.cari vaziyetin 
~ taltii neticesinden bulunan kambi-

Jet mektep le ri ne ~yo fiatlan temamile normaldir. 

l.göndermeğe mu,· af- Balık pazarı 
d Emanet sıhlaiye müdürü Netet 

1 
fak ol u ğu mu zu Ü•ma11 bey dün' aabab refaka-

d k h • • tinde Bayazıt dairesi Hrtabibi 
. üşünıne epımı- ve zabıta( belediye: memurlan 

izin vatan borcudur. oldutu halde Eminönü, Bahkpa-
L _ .. _ ...................... J zan ve cıvanndald dilkkinlan tef-
-·--" ~ tit etmiılerdir. 

imar filimi 
Aakua 20 _ MemleketimiziD 

imar v.e lnkişafıD& ait faaliyet ve 
hareketleri •İnamaya çekecek olan 
Amerikan tirketinln mesaisini tes
bit ermek üı.re teıkil edilen ko
ml•yon lıe batlamııtır. 

Memleketimizin tabiat n ikJ( .. 
mine göre muhtelif manzaralar, 
tehir, kaHba ve köylerimizdeki 
hayatı, tarihi kıym ti haiz otu 
çarıılrr, cumburlydla llioındaa 
bu güne kadar muhtelif #ekilet-
ler huU.aa 1• aı..,. olu ı .. 

Netet O•man B. yiyecek Hb
ııaı teftlt etmiı, rl>rdütü nokHa
lar hakkında alAkadar e.nafa fld
detll emirler vermiıtir. 

BilhaHa bahkçı dükkinlarıada 
evvelce verilen emirler hilifına bi
li balıkların açıkta Ablmakta ol
duğunu ıörmütUlr. Neıet Oımaa 
B. bahklann behenaehal camekan
lar içinde aablmuını emretmiıtir. 

Balıkpaı.arındaki •okaklann pl
allti de ehemmiyetle a-öze çarp
mıştır. Netet O•man B. pislik ve 
mikrop membaı olan bu •okak-

mum 
ı nıüdü .. 
J rlüğü, ' 
1 tef fi z 
1 . l . i ış erı .. 
ini bir 

Bundan bir 
iki ay evvel At
na vut köyünde, 
bir kaç hıraı:ı.la 
polis arasında 

bir tabanca dü
ellosu olmuf ve 
nihayet hırsızlar 

yakayı ele ver
miılerdl. 

1 
an eve 

ı 1 • fskln umum m\h. J • 
ve )]- HACI MEHMET i _1 • 1 

Dün bu hır

•ıılar muhakeme 
ediUrlerkea İf· 
ferlnd.a biri ta
yanı dikkat bir 
iddiada bulundu, 
ateldlerde dl· 
rümlerlal ltlr:ıf 
ettiler. 

1 tire.h ·' ·nek için biri- :İ· 
nci kanun sonuna ka
dar tasfiye taleplerini 1 

1 yapnııyan ve heyann· ı 
amelerile evrakı tasa
rrufiyelerini vermiyen 
oıühadillerin iskanı 
adiye tabi tutulmala
rına karar vermiştir. 

Bu nıühim karara 
göre, vaktinde mura
caat etnıiyen mübadil
lerin hakları sakıt 

olacaktır. 

Belediye kanunu 
encümenlerde -Ankara, 21 [ Telefonla J -

Meclistek\ JnUhtelit encümen Da
hiliye vekili Şükril Kaya Beyin 
ve nıahaUi işler umum müdürü 
Nazif bey -hazır oldukları hatde 

belediye kanunu liyiha.ını müzaW-ere 
etti. Layihanın en ıon fash lstanbul 
Şehremanetine ait olduğu cihetle 
fstaabul şehrerıini Muhiddin bey de 
encümen i~maına ittlrak etti. 

Rüşvet mes' elesi 
Ankara 21 (T elefoala) - Rü,. 

vet mH'el•lnden dolayı adliyeye 
verilmlt olan evrak müdOrünün bu
ıün de mulaakeme.inr: devam edil
di. Maznun müdafaasını yapb. 
Mahkem• .. ıı günü karannı vere
cektir. 

Trende intihar 
Ankara, 21 [Telefonla) - VI· 

liyet ja11darma kumandan muni
ni bimba' Zayabeyin refika•• MG
nevver H. trende tabanca ile intihar 
etmiıtir. Adliye tahkikata vaz'ıyet 
etmiştir. 

Köylerde piyanko 
Ankara 21 (Telefonla) - Tay

yare cerniveti. tayyare piyankosu
nu köylere fetmil edecektir. Bu
nun için tecrilbe ve haıırhklar 

yapılmaktadır. 

Yunan sefiri Ankarada 
Aakara, 21 - Yunan sefiri sel-

di. Sefaret erkinı tarafından kar
şılaadı. 

Sefir plecek hafta içinde Gazi 
Hır.. tarafıallan kabul buyurulacak, 
itimatname.ini takdim edecektir. 

Ankara telsizi 
An kar-. 21 - Yakında Aaka

radald telsi~. tejefon faaliyete ge
çecek, riyaaeticümhur orkutraaı 
DQ•erler •erecektir. 

İki Mısırlı sefir 
Kahire. 20 [A.A] - Kıral tara

fından mlu edilen bir enıiraame
de Mı•ına Vatington sefiri Mah-
mut ptta Sami ile Roaa Hfiri 

Bu acl•uılar , 
ArnantldSyünde 
Bebekte, Tak•I• Ye clnnnda •oy
madık ev baralunadıldan ıfbl, po· 
liderle düello ettikleri ıeee Arna
YUtkBy kız koleji mlldGril MIH Sa
th'ın dairesini soymutlardı. O ~ece 
.zabıta ile çarptfıaaclan evvel 
bekçiyi de yaralamıtlardı. 

Bu Gç hırsız, lbrahlm, Ohaaea 
ye Muharrem, dl• aj'ırceza 111ah
kemHialn huzuruna çıktıktan za
man, alelusul polialerin ltkence
ıinden ballHttiler. Biri dayaktan 
dltlerinin kınldıtını iddia etti. 
içlerinden lbrahim ise dayak 
yerine kendisine mükellef bir 
ziyafet çekilditlai ıöyle anlatıyor: 

- "KomHr ltey beal tam bet 
ftln aç bıraktı. AJhacı siin mer • 
kez memuruaua odHıDa çağırdı • 
MHanıD üstünde bir tepıi ve tep
ıinia içinde de luıarmı' tavuk, pi· 
liç, a-arnitürlO plliv, kaymakh ko
mpoeto ve Hlre vardı. 

Kom•er bey ba11a dedi ki: "Me
Hleyl dotru 'aalabraaa , turaya 
geçer, oturur, bunlan da kemali 

Pari•, 21 [A.A) - M. Cle
meaceau, bCiylk Wr •ddetU karı. 
aucı•ındnn 

muz tarip 
bulunmak· 
tadır. MGt-

ehaHıı bir 
doktor, mu· 
maileyh 1 
pek dü,kün 
bir ha 1 de 

bularak ke0 

afiyetle .. .,rafa. Kimde can kalır 
efendim. Açhtın tHirlle bazı teJ· 
ler s~yledim .. Söyledlm amma buD
lann hiç biri dotru detildir.,. 

Bu hıraıır. mahkeme.te ilk defa 
dayak yerine, nefl• iNr ziyafetten 

1 
bahsediyor, fakat ıeH drmlnl 
fakir ecliyortka. 

Sıra maHualardaa Mubaneme 
ı 

seliace, bu mazaua her teyi ltiNf . 
etti; hatta bekçiyi Obanenn yare- 1 

ladığını söyledi. 1 
Ma.znualardaıı aonra .. Wthr . 

dinlendi. Şahitler Aııaavatli'r ..,. 1 

kez serkomİHri Fahri, lro.iNt 
muavini Hamdi be11erle cWter t 
poli•ten ibaretti. 

Şahitler badi..,t, ı.., ... ~ 
aralarmdaki mGHclemeyl, lnaaetfee 
bunların nasıl ele ıeç~rhll 
anlatblar ve üzerinde ç...._ et· 
ya ile birlikte taltancaları çıkartts
klarını söylediler. 

Neticede dava evrakının m141f
deiumumilikçe tetkik ecllJIDMI itin • 
muhakeme t&Hk edildi. 

-· ·-

kuruş 
Gazetemizi mun

tazam almak iıti-
yen kariler idare-

ndi•ine mo· 
rfin tınnr• mi~ l lira gönde-
etmit IHde k } ) k b 
sancısını te- rere 8 y 1 8 O· 
•ki~ fedeDm- ·:.•. KLEMANSO ' : De kayd edilmeli• 
emıtt r. C · .111 i 
ktor, bu l. rı •• - JD pek ciddi ve i dirler. 
valıim olabilccefiai beyan etmiftir. İ 

- - - 1 "İkdam,, ı 5 ku-
Tahsil işleri 1 ruşa değil, heryer-

Malive vekaleti bir de, yalnız 3 kurup 
tali~atname gönderdi I 3 k 1 a ınız ve uruşa 

Maliye Vekaleti, maliye tabıll 
ıubelcrinin vazife ve tetkilitıaa 

dair yeniden bir talimatname tan
zim etmlt ve Defterdarhta tehUt 
eylemittir. Defterdarlık yeni tali
matnameyi Lilümum maliye tahsil 
.şubelerine tamim etmiıtir. 

Bu talimatnamede tahsil memur
larile tahsil idareleri teıkilahnda 
bulunan bütiln memurlann vazf. 
feleri kat'i •urctte tayin ve tea
bit edilmektedir. Talimat namede 
her memurun hangi meselelerden 
mH'ul addedilecetf taarib ve tay-

• Tall .. t11ame1• bir 

i satanları lütfen ida· 

1 
remize bildiriniz. 

1 aylık abone 
1 yalnız 1 lira ! 
1. ....................... -. ........................... . 
ve deferlerle matbu ki~ıtların bir 

kolık•iyonu raptedilmiştir. 

Defterdarlık, bu talimatname

nin tatbikı ile tahsil şubelerinin 

iaWa edllebllecetine kani bulun 

• 
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Büyük 'e { c; ı~res 

ve ı~e iz ameliyatı aşla • 
Hilkömetin bu seneden itiba

ren tatbikine başlıyacağı mühim 
işlerden biri de büyük au aiyaııe

tidir. Malum olduğu üzere ismet 
paşa hükumeti su aiya1etbıi ta
bik için bir program hazırlamış 

ve on senede sarfetmek üzere B. 
M. Meclisinden yüz milyon liralık 

bir tahsisat almı,tı. 
Bu para ile ve on sene zarfın

da memleketin her tarafında me
vcut nehirler ıslah edilecek ve bü
yük göller kurutulacakbr. Hüku
met İz.mir ikbsadi mıntakaaının 
nüfus kesafetini iktisadi ehemmi
yetini ve mahsulatının mütenevvi 
olmasım naz.an ltibare alarak bu 
bGyük ıu ılya1etfoi her taraftan 
evvel bu nıntakada tatbik etmeği 
muvafık bulmuı ve o ıuretle kar~r 
verm1ttir. 

Huırlanan program mucibince 
evveli büyük ve küçük Menderes 
ve Gediz nehirlerinin mecralan 
tathir edilecek, burada ıulama ve 
tahliye kualları açılacakbr. İzmir 
iktı1adi mıntakuında tatbikine 
ba4lanan büyük su 11iyaseti hakkın
da dün alakadar makamata çok 
mühim malumat gelmiftir. Bu ma
lümda nazaran ıu mühendislerinin 
Nar.illide büyllk menderes nehri 
üz.erinde yaptıklan tetkikat bitmiş 
ve mendere1in Nazilli ovasına 
teaadüf eden kısmında açılacak 
olan tahliye kanalının projesi ik
mal edilerek kanalın açılması ltl 
müteahhidine ihale edilmlıtlr. 

Bundan baıka gene büy(lk 
Menderes nehrinin Bürhaniye ile 
Horsunlu arasındaki kısmında 

açılacak olan tulama kanalıda 

ihale olunmuştur. Nazilli ovasın
daki Menderes yatağının tathirl 

de emaneten yaptınlmak üzeer 
ihale edilmiştir. 

Gerek tahliye ve gerek sulama 
kanallarının açılmasına şu günler
de baı,lanmış olacaktır. 

Söke ovası da Mendres ıuları
nın isliliunna maruz kaldığı için 
nt:hrin Soke ovasına tesadüf eden 
k11ımlannda setler inşasına baıla
nmış ve bu sayede 4imdilik bin 
dönüm arazi •u iıtilisından kur
tarılmıştır. Söke halkı sudan kur
tarılan bu arazide zeriyata başla

mışlardır. 
Bu ıene küçük Mendreste de 

tathir amelıyesine başlanabilmek 
için noknn kalan keşifler ikmal 
olunmak üzeredir. Bu noksanlar 
ikmal edilir edilmez ihale muame
leı;i yapılacaktır. 

Küçük Mendres nehri mecrası 
üz.erinde Nohut, Cell&t, Hüseyin
cik, Kılancık, Belevl namile beş 
büyük göl vardır. 

Bu g6ller de bu sene kurutula
cak ve ıuları Küçük Mendereıe 

akıblacakbr. Bu nehre ait kaşif. 
name noksanları ikmal edilince 
hem nehrin tathiriue ve hem de 
isimlerini yazdığımız göllerin ku
rutulmasına başlanacaktir. 

Alaşehir , Salihli , Akhisar , 
Manisa ve Menemen ovalarını •u
layan Gediz nehrinin Menemen 
ova1ına alt kısımlarında da setler 
inıaaına başlanmış ve ıu istila11na 
maruz bulunan arar.i bu tehlike
den kurtarılmışbr. 

Büyük ve küçük Menderea ile 
Gediz nehirletinin umumi iatiqaf 
projelerinin bazırJanma1ına devam 
edilmektedir. Aldıtımız m&liimata 
göre kiinunuevvelin dördünde pr-
ojeler tamamile ikmal edilerek 
ameliyata baflanmak üzere lhaleai 
yapılacakbr. 

MÜTEFERRİK 1 16 YAŞINDA 
• Hüıeyin bey - Gayrimü

badiller cemiyeti reiai Kavalalı 
Hüseyin bey bugün Ankaraya gi
clecektir. 

* Mr. Vellington - Amerikalı 
muharrir Mr. Vellington bugün 
Ankaraya gidecektir. 

* Kaçak rakılar - Ayvansaray 
Kilise arkasında Salihattinin evinde 
kaçak rakı kaz.anı bı:iunmuttur. 

Bakırköy Domuz damında Ni
konun evinde de kaçak ispirto, 
konyak, esans yakalanmıştır. 

-X· Mübadcl~de - Muhtelit mü
badele bitaraf azası M. Holştat dün 
Türk mübadele baş mürahhası 
Tevfik Kamil bryi ziyare• eder.ı,k, 

kendisile hususi 1Lahiyette görüı
müştür. 

Yunan sefiri 
Dün Ankrıraya vasıl olan yent 

Yunan aefiri öoümüideki hnfta 
z.arfında Reisicumhur Hazretlerine 
ltlmatnameaini taktim edecek ve 
badehu hariciye vekilile temas ey
Hye cektir. 

lblamuı· köprüsü 
Beşiktaşta yeni yapılan Ihlamur 

köprusünün resmi kı..işadı dün sabah 
icra edilmiştir. 

Küşat merasininde Şehremini 
umavini Hamit. Beyoğlu dairesi 
müdürü Kadri, sermiıhendis Ihsan 
C. H. F. Beşikta, nahiyai reisi Nuri 
beyler bulunmuşlardır. 

TaıırDIMfn t 1Fırn~aı: 4 

fımir, 21 - Burada aşk yüziln
den kanlı bir vak'a olmuıtur. 16 
yaşında berber Hakkı efendi kes
telli caddesinde kurtuluş yurdunda 
hademe 23 yafında lütfiye hanımı 
ıevmektedir. 

Lütfiye hanımın kocası ve yedi 
yasında bir de çocuğu vardır. Son 
zamanlarda Lütfiye bammJa Hak-
kının arası a~ılmıfhr. • 

Hakkı dün Lütfiye hanıma blr 
gezinti teklif «ıtmlt ve ret cevabı 
alınca fena halde kızmışbr. Kız

gınlığı bir kavga takip etmi9, Hak
kı tabancasını çıkararak evvela 
sevgilisini sonra da kendiaini vur
muştur. Mecruhların ikisi de biraz 
sonra ölmüşlerdir. 

llamidiye suyu 
Hamidiye suyunun membaı olan 

Cenderedeki su fabrikası uzun 
müddet tamir yüzü göruıemişti. 
Fabrika tamirablik yüzünden kafi 
derecede 'u l1ale edemiyordu. 

Emane-t bu sene burada esaslı 
tamirat yaphrıyor. Bu tamirat 
yakında bitecektir. Emanet fen 
müdürü Ziya B. dün fabrikaya gi
derek tamirat ve inşaab tetkik 
etmiştir. 

Tamirat bittikten sonra Hami
diye suyu daha mebzul ıurette 
gelebilecek ve geceleri de çeş
melerde su bulunacakbr. Çeşme
lerin ıulan timdi grup vakti kesi
liyor. 

Mari Antuanet 
••Hanrl Robert .. 

Bir kraliçenin işkencesi 
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Posta ve telgraf 
Çabuk telgrafı~imak 

i~in yeni bir usul ---Şimdiye kadar halkın Posta ve 
telgraf idaresinden §ikiyetlerini 
yazdık. Kakat bu idare de halk
tan fikayet ediyor. Bu şikayetin 
ba,Iıca sebebi mektup, zarflarıuın 
hila yanlıt yuılmasıdıt. Bu yüz.
den posta memurları Wer gün bir 
çok mü9külata tendüfılediyerlar. 

Samsundan buraya gönderilen 
bir mektup buradan yanlışlıkla 
tekrar S0tmauaa göndetami,tir. 
Bu yanlıtlığa .ebep mektubun 
ıat köşeıine Samıun yazıima
aıdır. 

Poıta ve telgra" . baş müdüril 
Hüanil B. Dlyor~i: ı 

- Şimdiye kadar bir çok de
falar ilan etlik. Yeni harflerle ya
ul.tn mektuplarda iaim mektubun 
ıol köşesine yaıı:ılır. Mektup han
ği ıebre gidecekse o ıöa sağ kö
fesine yazılır. Birçoktan bu şek
le riayet etmedikleri ~çin memur
lanmızı müşkül mevkide bırakı-

yoria~ L 

Hüsnü bey telgraf muhaberatı· 
nın muntazam oldu!-undan eski 
arızalara meydan verilmediğini 
ıöyleıni' ve demiştir ki : 

- Telgraflarını daha süratle 
çektirmek istiyenler varsa onlar 
için de ayrı servisimiz vardır. 

Bunun için fena servisi yapıyoruz. 
Yani başka bir yere l silratle tel
graf çekmek istiyenier telefonla 
idaremize telgraf muhteviyatını 

bildirirler. Gene seri telgraf al
mak iıtiyenler de telgnflannı te
lefonla alabilirler. Bu ite abone 
olmak lazımdır. Abone şeraiti 14 
lira depozito vermekten ibarettir: 

"AKŞAM,, 

-----
Kimsesiz çocuklar 
Şehremanetinin kiuuesiz çocuk

lann barınması için Afasofya med
resesinde açtığı kimsesizler yurdu 
50 yataklıdır. Müea'si!sede şimdi 
18 kimsesiz. çocuk va~aır. Yurt ye
ni açıldığı zaman daha çok rağbet 
göreceği zannedilmişt1. 

Maamafih havalar bozulunca
mü racaat edenlerin' çoğalacağı 
tahnim ediliyor. 

Şehremaneti, kimsesizler yurdu 
için yeni bir şekil dütünüyor.Şim
di kendilerine İi t"dinenler yalnız 

recelemek için buraya' kabul edi-
liyorlar. 1 

Emanet işi gücü olmayanları 
da kabul etmek ve bunlara bir iş 
bulmak hususunu düşlinüyor. Ema
net bunun için yurdda bulunan 
kimsesiz çocuklara iş bulmak için 
resmi ve hususi müesse!eler nez
dinde teşebbüste bulunacaktır. 

Bu suretle şfirada burada ser
seri bir hayat geçiren kimsesiz 
çocuklar iş, güç sahibi olacaklar
dır. 

İstatistik cedveerill 
lstntistik müdüriyeti umumiye

sinden alakadar makamlara gelen 
bir tamimde her türlü ihsai ced
veller umumi müdüriyet tarafın

dan neşredileceği için bunlann ga
zetelere ve sair yerlere bıldirilme
mesi iş'ar olunmuştur. 

Şehremini 

Pazartesi ye İstanbula 
avdet edecek ---Vilayet ve emanet lflerl hak-

kında dahiliye vekaletile temas 
etmek üzere-üçgün evvel Ankara
ya giden vali vekiJl ve şehremini 
Muhiddin Bey pazartesi günü av
det edecsktir. --Emanetle bakkallar 

Şehremanetile bakkallar cemi
yeti arnıındaki ihtilaf devam edi
yor. Muhiddin bey baY.kalların ta
leplerinin hiç bir eaaan müstenit 
olmadıl!lnı söylemiştir. Bakkallar 
cemıycti katibi Fethi B. Muhiddin 
beyin bu ifa<lesine şu suret!~ ce
vap veriyor: 

- Bizim fatedik(erimiz. tama
mi:e kanuni şeyle"dir. Kapalı bir 
kakao kutusunda yağsız kakao 
bulunmasından bakkal mı mes'ul 
olur, yoksa o malın acentası mı? 
Bunu kanun va21h surette lıı:ah 
ediyor. 

Muhiddin bey zühul buyuru-
yorlar. Biz verilen ceza kağıtlarını 
saklıyoruz, taleplerimiz hep esan 
istinat eder. 

'l'iearet sarayı 
Ticaret anğayının y .. pılıp yapıl

maması bir mcs'ele olmuştur. Bu 
hususta muhtelif münakaşalaa çık-
mıştır. / 

Bazıları saraya verilecek bir 
milyon lirayla daha faydalı şeyler 
ye.pmnk, mümkün olduğunu ller l 
süriiyorlar. 

Bu mes'ele etrafında tahldket 
yaptık. Verilen malümata göre 
hu münakaşa lüzumsuzdur Çünkü 
ticaret sarayına verilecek para fa
iz.ini tamamen kurtaracaktır. 

Saray 7 sen de mesrafmı çıka
racak ondan sonra senede 180 bin 
lira kira temin edecektir. 

Sarayda ticaret odası , zahlre 
ve kambiyo borsaları, sanayi, tica· 
ret müdürlyetleri bulunacaktır. 

Bu müesseselerden yalnız tica
ret odası bulunduğu yer için evk
afa senede 14 bin lira kira vere
mektedir. 

Bundan başka ticaret Hrayı 
cıvanndaki fahiş kiraları da indi -
rmiş olacakbr. --Musiki alatının .. . . ..., .. ... gumrugu 

Yeni gümrük tarifelerinde mu
siki alatı için ağır resim vazedil
mittir. Bu yüzden keman, piy~no, 
mandolin gibi musiki alatı paha
Iılaşmışbr. 

Gümrük tarifelerinin esaslan 
hnz.ırlanırken musiki afatı lüks 
eşya diye kabul edilmiştir. 

Bu itibarla büyük piyanolara 
140 lira resim konulmuştur. Kilise 
orglarından 450 lira, kuyruklu pi-
yanolardan 200 lira resim alınmak
tadır, Keman, Viyolonsel, kontra
bas için 8 lira 15 kuruf resim 
konınuştur. 

Cazbant davulları için de 10 
iirn resim konmuştur. Musiki alıi
tınn konulan bu tarıfc yiiz.ünden 
en ziyade kemı:ın ve viyolonsel 
pahalılaşmıştır. Eskiden 6 liraya 
satılan bir keman şimdi 15 liraya 
çıkmışbr. Bundan başka diğer 

muaiki alntının da fiab artmışbr. 

Katil komser 
Ereuköyündeki cinaye
tin mahiyeti sorulacak 

Hüseyin paşa zade Vefik beyi 
öldürmekle maz.nun bulunan Kom
ser Ahmet beyin muhakemesine 
dün ağır ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. 

Ahmet beyin evvelce Ereoköyün
de bir askeri öldürdügü de iddia edil
miş ve keyfiyet Üskudar müddei
umumilifinden sorulmuştur. 

Dün müddeiumumilikten ge
len cevap okundu. Bu cevapta ci
nayetin 336 seneainin hanıri aynı

da vuku buldugu bildirilmediti 
cihetle, kaydın meydana çıkarıla
madığı bildiriliyordu. 

Evvel emirde bu cihetin Üıkü
dar müddei umumiliğine blldiril
meııine karar verildi. 

Ahmet bey hakkında Tıbbı 
Adlinin verdiji rapor da okundu. 
Bu raporda Ahmet beyin tamüş
tüur olduğu bildiriliyordu. • 

Neticede Üskildar müddeium
umllijinden yeniden gelecek ce
vaba intiz.aren muhakemeoin 5 
kanunuevvele talikine karar veril
di. 

- --
Viyanaya gitmek lazım 

Viyana fehremaneti, lstanbula 
gönderilecek itfaiye mütehaesısı 

olmadığım, maamafih latanbuldan 
Viyanaya gönderileceklerin müte
hassıs olnrak yetiıtirilebileeeA"inl 

fehremanetlne bildirmiştir. --Ölii hir çocuk 
Fatihte Nişancada Medre.e çık

mazı sokağında üç aylık öm bir 
çobuk bulunmuştur. 

Polis bu çocuğu kimin bırakb
tını tnl1kik etme~dedir. --. Fırka grubu 

Cemiyeti belediye fırka i"'Upu 
dün halk fırkasındc bir içtima ya
pacak ve tehre ait mehtelif mes' -
eleler hakkında görüşecekti. Mu
hiddin Bey Ankarada olduğu cJ. 
hetle bu :içtima tehir edilmiştir. --Okturva 

SanaYf birliği ve Ticaret odası 
dahili mamulattan okturva resmi
nin tamamile ref'inl talep etmekte 
idi. Şehremaneti, dahili mamulat
tan okturvayı kaldmnayı imkinsız. 
addetmektedir. 

l\lemurlarnı 

apartımanlan 
!Maliye vekilliği tarafından An

karada yaptırılacak memurin apa
rtmanlarının keşif projelerinin tet
kik edilmekte olduğunu yazmıştık. 
Aldığımız. malumata göre, bu kcfif 
projeleri umumi bir ••kilde yapıl
dığı için noksan görülmüş ve 
mufassal bir tekilde ve teferruatlı 
olmak icap etmiştir. Bu suretle 
yapılacak projcn\n ltmami zamana 
muhtaç olduğu için apartmanların 
münakasası da gecikecektir. Esa
sen hemen hemen inşaat mevsimi 
geçmlt bulunduğundan münakan 
yapılsa ve ihale edilse dahi inıaata 
ilk baharda başlanacaktır. 

da, karı ıının her arzusuna muka· ni ve kabiliyetsizliğini anlamışb. Mar:i • Terez de fU cevabı 
vemet etmesini bilmezdi. Merd - Arjanto, Mari Tereze verdi:11Kızımdaki bu teraklu bütün 

Böyle olmakla beraber kendi- şunları yazmıştı: lntizarlarımın fevkındedir.,. 
sinin sağlam meziyetleri, geniş "Kıralzade, tabiatiadekl bütiin Kıraliçe Operanın locasında gö-
melumab, ameli zekaı.a ve siyasi, mezayasına rağmen, bizzat idare ründüğü zaman uz.un uzadıya al-
i A • 1 ._ d b' bi için galiba hiç bir :ı:aman kendin- kıılanırdı. 
çtımaı vazıyet ere ""arşı ur ın r de ne kuvvet,ne de irade göremi-
aörüşii yok de"'ildi. Fakat bütün ktl Glück,iln " lffjeni "ıl oynandığı • ıs yece r.,, 
bu meziyetler şahsi kararsızlığın- Bir umanlar da on altıncı zaman artist kırallçey• dönerek, 
dnn "e karısımn körü körüne ita- "Lul,,için fU müthff sözü söylemit- kıralıçenin şarkısını söyler ve bü-

DostJannı daha ziyade rağmet- atinden hükümsüz. ve bimana ka- t• tün aalon ayakta ıarkı,_ dinledik-
Daha yirmi yaşında bile Jeğil. ı d ı. ten sonra, gö"'üslerinln bütün kuv-

H k b J i • mek, dü•manlarını da büsbütün ıyor u. - "Tevazuu mutavanta benzi- ıs 
ay tın ancl tc ss•ünı er nı gör- .. H 1 1 k 1 M ·r h d veti ile "yaşasın kıraliçe!- deye kahreylemek için, kendisini kuv- u asa, ça ış on, namus u, sa. yor.,, ari- erez ise eyecana ü- .. 

müş. ki Ih h b b b ba.....,rırdı. 
1. " ! h "d d" n, su Ü ve ra atı seven ir u- •en ir ana nüfüzu naz.arlle hemen ı.• 

Pek tabii olnrak herkese hl- vet ı gormt; ~ oşuna gı er ı. !evnp vermi•ti: ~ral, bir müddettenberi "kG-
k. J k Keyf ve arzularına her han....t rjuva sayılırdı, fakat en doğru fi- ... Y 

ım " mıı arzu.suna rağmen, ne li• k. I rl . b"l . d" h d k" " Size açıkça itiraf ederim ki, çük Tlryanon" sarayını kırallçeye "I • 1 d bir mukavemet gördüJırü za:nan ır e nı ı e, ı:ı ıvnç ayatın a ı 
ın° nm umuını ma umatı, ne e 25 ahenge feda edebilirdi. ben kızımın işlerin tesiri altında vermitti. Kıraliçenin ıırf kendisi 
iktidar mevkıindeki vazifesine hak küplere bir.er, artık hialerin in bü-

1 
G için bir lkamet<rila fıtemesl, bu 

k bld Felaketi pahasına da bu güzel kamasını arz.u etmiyorum. enç- • 
verecek pürüuüı. ve metin bir tQn ölçüaü kaybolur, arb a- • 1 h flf li bili H saraya yerlefmeaine kafi gelmlttl. 
1 d · d •ette 0 ı.adar arzu etmedı· ,.1·nı· burjuva ruhu, kırallığın ea buhra- liğin ve a meşrep · ğini ri~. iç k 
ra esı var 1

• ~ K .ı5 b 1 Hatta on altıncı "Luin antına fÖJ'-nlı devrelerinde, onun kırat klsveal blrıey i memesini de ilav. edeneniz Yalnız emretmekten hoşlanırdı, zannettiği şeye nail olmak için k F b k le bı"r cevap vermi4ti: 
albnda latlkametlni kaybetti. buglin fi ransa gi i karma anışık 

fakat emretmeği bile tecrübe etmlt elinin altında ne varsa hepılnJ O, atelyesinin fnılvuı içinde bir monarıinin batında hiç te mu- _ "Tiryanon, daima Fransız 
değildi. harekete getirirdi. çlllngirllk veyahut yapıcılıkla uğ- nffak olamıyacağından korku)o- kırallarının 1evgllllerine verllnıittlr. 

Kuvvetli zekası olmakla bera- MaattecB:ıüf, vazifesi karısını, E Binaenaleyh orasına bütün hakkı-
raşırken kansı kocasının yerine rum. ğer devletin vulyeti daha 

bcr içtimai ve siyasi akidelerden itidale scvketmekten ibaret olan k b d nızla tesahup ediyorsunuz. 
icrayı ıaltanat eder, reziline lltl- vchetma ea eperse, kızım an ziyade 

temnmen bihaberdi. kocası on altıncı"Lul,,, biç te vazl- Fakat oruını ılhlrkir Marl-
fatlar ibzal eder, kumarda sayısız bir iki nazınn mH'ul tutulmasını 

Hiddeti pek şiddetli idi, lakin vetin icap ettirdiği adam değildi • lıterdı'm." Antuanette hercai ve cazibelf ha-paraaarfeder, entrika çevirir, na. 

Yaşı kaç? 
Genç bir katilin yapna 

bakılacak? 
- --Çatalcaya tabi Nakkat köyGn-

de Ayşe isminde bir kızın kendi· 
ıine verilememiş olmuına muğ· 
ber olarak kız.ın büyük babası Sa· 
dık ağayı kurıunla öldüren ve 
idam talebile mahkemeye ıel'• 
kolunan Hileeyinln muhakemesuı• 
dün ağır ceza mahkemHlnde de• 
vam edilmittir. 

Geçen ilk muhakemede katilio 
l.ttcvabı yapılırken, 23 tevellütlCI 
oldutunu ıöylemlttir. 

Dünk6 celsede maznun vekiJI 
Sadi Rıza bey m6ekkilinln henllJ 
19 yaşında oldutunu söyledi. Müd· 
deiumumi Cemil beyle Hüaeyioio 
ve ailesinin nfifus kltGiGnia cel• 
bini talep etti. 

Mahkeme de bu talebi kabul 
ederek muhakemeyi 28 Teşrlnlaa
olye talik etti. 

"Karagöz 
" "Köroğlu,, 

Karagöz gazetesi müdüril Or
han Seyfi bey tarafından "Körot
lu,, gazetesi baımuharrfri Buthall 
Cabit bey aleyhine ikame ettıji 
zem davasında Burhan Cahtt bey 
gıyaben 2 sene hapse ve 1000 lir• 
tazminata mahkum edilmltti. Bur
han Cahit bey bu karara itiraz et• 
mit ve muhakeme de tekrar g8-
rillmeğe baılamı§tı. 

Dün bu muhakemeye devalll 
edilmesi mukarrerdl. 

Her iki tarafın vekilleri gel· 
mişlerdl. Orhan Seyfi beyin veklD 
Burhan Cahlt B. aleyhindeki da
vadan fragat ettiklerini söyledi. 
Heyeti hakime de bu ıahai dava
daki ferarat doliyıdle davanın au• 
kuluna karar verdi. 

Poliste bir tayin 
Polis müdürlüğü müteferrik• 

komiserlerinden lsmaH bey Unka
panı merkeıi komiserliğine tayfll 
edilmiştir. 

Adanadaki Eşhası 
nıütega yyib Emvali 

Adananın bazı mahaJJe;lndekl 
mübadil Rum ve gayri mübadil 
eşhuı mütegayyibe emvalleri•• 
bir kısım muhacirlerin yerleştiril
diği maIOmdur. Adana vilayeti 
iskan teşkilah tarafından bu mu• 
hacirlere 885 numaralı iskan ka
nunu lbucibince bir çok emval 11• 

emlak verilmiş ve 1 - temuz - 929 
· tarihinden itibaren tatbik olunaıı 
temlik kanunu mucibince de bıJ 
emvale vazıulyet olan muhacir 'e 
mülteciler ellt=rine de emvnle ait 
hazine menfaatine birinci dereced• 
ipotekli tapu senetleri verilmiştir'· 

Bu auretle malı almış olaO 
Adanadaki muhacir ve mülteci" 
)erden bazılarının ellerindeki bit 
kısım mallarının her nasıln Ad•" 
na defterdarlığı tarafından emialı 
ve eytam bankuı ile diğer baıl 
e4hası hususiyeye sablmak suretti• 
devredilme1i cihetine gidildiği Ad" 
anadan vaki müracaat üz.erine al• 
akadar makamı.tın naznb diki<•" 
tini celbetmiş ve keyfiyetin Dahi• 

111 
llye ve Maliye vekilleri arasınd• ~ 
bir an evvel halledilerek mezk0' 
muhacirlerin mazeretlerine me"f" 
dan verilmemesi için teşebbüsııtl 
giriflldiği haber alınmıştır. 

Adam ö]dürnıek için 
İzmire gitınif 

hmlr gazetelerinden : 
Mezbahada ka1ap batı ol.

Amel ağayı öldürmek üzre il~ 
buldan ıehrlmiz.e gelen ve polı 
Mahmut efendiyi ayağından ya~•· 
Jıyan Serezli Kamil polis müdıı~" 
lüğOnde her şeyi itiraf etmiş ve• 

- Evet, Ahmet ağayı öld~t" 
mek için buraya geldim 1. De111ıf" 
tir. Yapılan tahkikata nazaran AP• 
met ağayı öldürmek iıtiyentcrd~: 
biri de latanbulda Yeni canı• ı1' 
Bahri namında biridir ve bu ed.ı 
Kamilin arkadaşıdır. 

Bu iki kafadar geçenlerde ~~ 
mirde iken gene Ahmet ağayı 0 t 
dürmeğe teşebbüı etmişler, f•"' 
muvaffak olanıamıflardır. ~ 

Kimli, Ahmet ağayı lSldütrl1111J 
lçla arkadaşilc 250 liraya paı•"1,, ett1.ır..tni ve bunun iki lirasını a f a ·r• 
ralc tabanca satın aldığını İ~ı e' 
etmiştir. Adam öldürmek fatıf 
diğer şahıs lıakkıııda takibat ~ 
pılması için keyfiyet Istanbul 
bıtasına yazılacaktır. 

çabuk gelir, geçe .. di. Acaba, izdivaç hayabnın pek o zırlnrı 4 zil ve tayin eder, ıefirlerl Halbuki 
0 

vakte kadar Mart • yatlle canlandırdı. Onun için burası 
Neticesi ne olacağını hiç hesap kadar parlak olmıyan başlangıcını yer erir.den koğar, yahut bunlar- Antuanette iktidar mcvkılnde mu- "Mari - Antuanetfn sarayı" diye Polislere muşambıl; 

et nıedcn verilen emirler, güzel bir unutturmak için mi b8yle hareket dan iste,liğine paye verir ve bü- vaffak olmufa benziyordu. Genlı meıhurdur. Polis müdürlüğü iste.oba 'J 
kadının geçici arzulanndan batka ediyordu ? Yoksa bu, ihmalinden tün bunlar yetişmiyormuı gibi an- bir itiban ve töhretl vardı. Mari - Antuanet burada pren- alvil ve resmi poliılere b~,-
bır '} deği!d". ve tabii zaafından mı ileri geliyor- cak zevlu ve eğlenceyi diltünürdü. Merci l77Ste bu vaziyeti ., Bir ...terin ve dOtederlıa arasında zev- mukabflinde muıamba tevzı ~ 

vı.ıuo için iktidar mevkıi her du ? Eğlenmek saray için en büyük it Franıız krallçHI için bulunabilecek londen töyle bağınrdı: cektir. Mu,ambalar "19" 1 8 ti 
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Tarihi tefrika: 19 

CENGİZ HA 
iilkiye nıekte- Edirnenin kur- Çinde yeniden 
' Nakleden: Ali Naci 

Adanad.t 

Biberi tarikatı 
da ne imiş? 

-- ıı-

N aktihendiden azma 
bir kol, diyorlar ınakledili)ror tuluşu pazara mu/1,arfbe oldu 

Y •Dl oea.6verler,ıellp, kudurmut 
aellerin aaflanaa titir4iler. 1'Thau
eia., oj'ullaraaıo"Şepe Noyoa"lle ok 
hüldhndarile ilerleyitlerini temat• 
edebiliyordu. .. Şepe Noyon ,, un 
aeraeri bir ° Katay ,, ~an çaldıtı 
aamwr çizmelue lıiartı zih .,.ardı. O, 
••adeti aacalı, arkHında dört 11ala 
kotan bir ıüruh ile tartalarda 
dolaştığı uman <?uyardı. Hanın 
büyük oğlu .. Cüıi,, için iyi bir veli 
idi. Fena bir yıldı:a altında ciotaa 
"Cüsi,,keyfine tabi, mütecaviJ:, ma
ahaza Hanan ho~una gidec~k kadar 
cüretkar bir ruha sahipti. 

A.ııkara 21 - Mülki'ye mekte
Ankaraya nakli kat'i ıurette 
iir etti. Mektep binHı da 
edildi. Tahı~ .. t meaelesinin 

i mateakıp mektep buraya 
"lecdktir. 

li.rbiye mektebinin de Ankara
'-ldi mukarrerdir. 
[)lrülfünunun nakli içia de bir 
•n varsa da henüz l.:ıtrıtrlat

lf bir fey yoktur. ... 
lltalyada höcekçilik 
A.1ıkara, 20 - İkhsat Vekaleti 
Yanın bocekdlik hususunda 

fe\'lcalide kabiliyetini nazara 
te alnrak vekalet böcekcilik 

tbaHııı Tahir beyi tetkikat 
~ak üzere Antalyııya lıöıı 
r. 

~aarit cemiyetinde 
.\1ıkara 20 - Maarif cemiyeti 

ez heyeti 3 aylık umumi iç
ıu yaptı. idare heyeti 3 ayhk 

ve heaa'bab kabul etti. ----
Sıtma yüzünden 

'-lllir, 21 - Sıtmadan kıvra
fıdir köyü halkınan Barbaroı 
be nakline karar vertlmi•tir· 
~ busu.t~ dahiliye vekiletin
tilayete lbım geltn tebliıat 

llaıtbr. Yakında köyOa nak
batlanacakhr. -- -

Feci bir kaza 
llnıır 21 - lzmir civannda fe
bir kaıa olmuthır. 8 numaralı 

ba ıürat katan Iımlre gelir
Halkapınarda 50 yatlarında 
ıncı Mehmet ağaya çarparak 

l almıştır. Mehmet ağa teker· 
tr altında parçalanmıştır. 

ihtiyarın cesedi ailuine teılim 
"'ittir. Kaza hakkında tahkika
lanılmıabr. Neticede Mehmet 

lQ aağ1r oldutu anlatılmıthr. - -
nisada ev huhı·anı 

&taniaa, 20 - Şehrimizde ev 
•ıu gittikçe artmaktadır. Eski
h kiraları pek ucuzken ~imdi 
yirmiden kark liraya kadar 

kirası nrmek Hh.ım geliyor. 
ıı gün müzayedeye vazedilen 
•kaız üç odalı belediye evle
tıı biri 35 li raya kadar çıkh. 

ay evvel bu evlere on üç li
f az.la talip zuhur etmem itti. 

\'unanhların yakdı~ı Mauiaada 
•tne müstahsilier evlerini, ba
larını yaptırarak buhranın önü

ttçmekte idilf'r. Bu sene uzüm 
etmemesi yüzünden b:r çok

t\'lerini yaptırmayıp kira ev
de kalmaları ev buhranının 

seb!p olmuştur. 

lıir SOV<~lll(0Uluk .. .. ~ 
"'-nisa, 21 - 15 yolcu ile Ak-
t, giden bir kamyon Kayıslar 
1'da dört kişilik müsellah bir 
t.rafı ndan soyulmuştur. 

Yun~n ~yan reisi 
"ıtina, 20 (A.A.] - M. Zaimla 
~dedi 73 olmasına nnaren 70 
İle yeniden ayan reisliğine in
~ olunmuitu·. · 

- ---
ilanda bir nüınayiş 
~0ma, 20 [ A. A] - Gazete
~ilandan ııfdığı bJr haberde 

'-'ektepler toıe:.,cıinln resim 
aleyhine bir nümaylt ter

'ttikleri bu esnııda bir çok ar
~'llku bulduğu bildiriliyor. Bu 

-~-r neticesiude birkaç kiti 
'nmış, müteaddit tevkifat ya-
1ttır. 

~hı.ıau konferansı 
~~:n, 20 [A.A) - Muhtelif Al
'~t·Ukumetleri konferansı dün
' 

1maında Pru11yanın Almanya 
"-etıle blrleşmuine karar ver
• Ayni zamanda s>ruıya Diye
~"Yhiştag ile blrletme1I de 
tdlJmektedlr. 

~~enup kut~lunda 
t'rk, 21 [A.AJ - Mcıhur 

._it. lıtpu kaşifi kumandan By
'" ek mıutaluılarda bir uçu1 

11 da benı.iniı. tül-ınmHillle 
mecburi ıurette karaya in
~ liiç kimse ya:ralanmadığı 

)•reye de bir ~ey olma-
8~1aa bir taJYare ben:da 

Edirne, 21 [A. AJ - 23 T.1aai 
929 pa:ıarlHİ rünil Edira.nln llur
tuluşunun yedinci yıldönümüne 
müsadiftir. Bu ll'IÜnaaebetle, şehir
de büyilk hazırhldar yapılmakta
dar. Bayramda hatır ltulunmak 1-
zere fstanbul ve Ankaradan bir 
çok uvat dav-.:. edilmittir. Gece
ai himayei etfal cemiyeti tarafıD
daın Edirne kulübü ulonlarında 

bi:yük bir balo verilecektit. 
- - . 

Edirııede okuyanlar 
Edirne, 21 (A.A.J - Ayan b:rln

de açılan millet mekteplerine on 
bet gün zarfın~a Edirnede 4180 
"rkek ve 1685 kadın yazılmıştır. 
Halk bu irfan ocaklarına derin bir 
ldekl e devam etmektedir. ... 

Buğday ticareti 
Paris, 20 [ A. A ] - Meb'uıan 

meclisi butday ticareti hakkında 
hükumetçe tanzim ve teklif edilen 
kanun layihasının heyeti umumi
ye1lni 3 muhalif reye karşı 581 
rey ile kabul etmittir. 

* • • 
Paril, 20 [A.A) - Butday ti-

careti hakkında hük;imetçe teklif 
edilen kanun l!yihaaının meb'uaan 
mecliılnde müzakeresi eanaamda 
ıosyaliatler mukabll bir liyiha te
vdi etmitlerdir. Hükumet, bunun 
reddini istemlt ve itimat mu'ele
slni ileri sürmüttür. Sosyalistlerin 
mukabil liyihaaı 245 reye karsı, 
340 rey ile reddedilmittir. 

Zahire alınmaıı için harbiye 
nezareti tahsisatından iıtifade ed
ilmesi hakkında muhalifler tara
fından verilen diğer bir takrir hü
kümetin itimat mes'eleaini mevzu
bahı etmesi üzerine 221 reye kar
şı 366 rey ile reddo(unmuttur. -Sar lıavzasnufa 

Pariı, 21 (A.A.) - Sar havza
sının usulü idaruine müteallik 
Franzı - Alman müzalteratına bu 
aabah hariciye nezaretinde başlan
mıştır. 

Ş.nghay, 21 (A.A.) - Milli bü
kılmet, iki cihetten tehlikeye ma
ruz ve vaziyet müphem l.uluamak
taclır. Nankin hükümeti kuvvetle
rile aai kuvntler araaında hir çok 
ı{ .; .. t·lll muharebeler olmut i .. de 
kat' ı bir netice hilıl olmamııhr. 

Lokomotifİ~rde 8iir'at 
Meuyork, [A • AJ - Nevyork 

Taymiı gazetesinin lıtihl anna na
zaran, Pf'nn~ylvania tömendöfer 
idaresi yakında 150 elektrikli Jo. 
komotif 1atin almak ü:ı.ere 16 
milyon dolarlık bir siparit yapa
caktır. Nevyork, Fiiadelfiya ve 
Vashinrton hattırıda kullanılac-ak 
olan bu lokoınotifler uatte azami 
90 ili 100 mil sürat!c hıırekd 

edeceklerdir. Hatların tamam,.n 
elektrikleşmui pilinlarının 100 
milyon dolara mal olacağı tahmin 
edilmektedir. __ ,. __ 

1,ayyare haberleri 
Parla, 20 [A.A) - Fransa-Ma

dagaskar araaında azimet ve av
det seyahatini ikmal eden t&yya
reci Bailly ile Rejineuıi ıaat 16 da 
Leburjeye gelmilllerdir. 

Paris, 20 tA.A) - Hava i~leri 
nazareti tarafından neşredilen bir 
tebliğde tay.yartci Costeı'in ;id
detli bir fırtınaya tutularak Korfu 
yakınında yarı bir devir yaphktan 

sonra Atinaya döndüğü, bir müd-
det ıonra tekrar havalandığı ve 
gece yarısı Par!ae gelece~ini ümit 
ettiği bilbiriliyor. 

Romanya, 20 [A.AJ - TRyya
reci C?stea saat 16,10 g·eçe Litto
rio da yere inmiştir. Yarın aalıah 

tekrar havalanacaktır. 
Roma, 20 [A. AJ - Terra No- . 

va' dan bildirildiğine göre Ostiya
Sardunya hattında itleyen l>ir de
niz tayywreai denize konarnğı ıı

rada kazaya uğramıştır. Bir kiş i

nin telef ve bir çok kim ı.ı t>lerin 

mecruh olduğu, harbiye müsteşa
rı M. Manarezi'rıin de yaralılar il· 

rasmda bulunduğu söyleniyor. 

13 üncü asrın son senesi idi 
"Timucin,, ahbaplarını, Keraitler 
memleketinin nehirleri civarında 

avlanma'• götürmüştü. 
G\!niş bir daire halinde yayılan 

suvar.ı:er, bir çok antilop, IJir Maç 
ıırtlan ve daha lazı 4ikirlar ve 
müteakıben son c:anb mahluku da 
kaycıların araauıa ıerinciye kadar, 
bukülmüş kuvvetli yaylarile oyna
dılar. Bir MojoJ avınıo bir eğlence 
tcrlibile hiç bir alakası yoktu. 

Üzerleri örtülü ( klbitkalar) ve 
deve koşulmuş arabalar, çayırın 
bir tarafında, a' cıları bekliyorlardı 
ve bunlar avdet ettikleri zaman 
öküzlerin boyunduruklarıın kaldı

rıyorlardt. 

Yurtların Üzerlerine istinat et
tikleri kamıt direkler bkılıyor ve 
hu hafif kalafatın üzerine çekilen 
örtüler iyice geriliyordu. Daha so
nra her taraf ta ı~ıklar yanıyordu. 

Bu sefer vurulan avın büyük 
bir kısmı, timdi W ang Han lika -
bını ı..Ian ihtiyar Ertuğrula hediye 
edilmek üzre alıl<0nulacaktı. Ker
aitler MoğoVara kar•• küstnhane 
hareket etmiştiler. 

"Timucin,,in adamlarının hakkı 
olan ganimet, Wang Hanın adam
ları tarafından n{ın;mş ve Moğol, 
buna tahammül etmitti. 

Keraitlerin mroılcketinde, Bur
çukinlerden ine rı bir çok düşman
ları vardı ki, onun üzerinden hem 
Hanlık unvanını, hem de Kerait 
hükü:ndarınm h:veccühünü nezet-

= = mek istiyorlardı. Blnaem:leyh gi
dip babalığına müracaat etti . 
Şayet bir iht "af çıkarsa , biri 
diğerinin aleyhine haraket etme
den evvel, işi ta ·z\h için top' n
maları ve sükunetle görüşmeleri 

eıms ·ıı rıraiarında i .ılmrrür etmişti. 

Balıkesnrcile 

Bir kız cla.lıa 
erkek ol<l~ı 

IC 

"Türkdili,, gazetesinin 
verdiği tafsilat -Güzelliği yalnız köyünde değil, 

köyüne civar yerlerde de müteva
tirc.ir. Günün birinde Kümeli kö
yünün delikanlıları Nazifeyi kaçır
mağa karar verirle r ve bir gece 
evini basarak kaçırırlar. 

Balıkesire tabi Korucu nahiye
ıinde lbrahim ağanın kızı 17 ya. 
şında Nazife de erkek olmuş. Bu 
haberi veren "Türkdili,, refikimiz
dc ayrıca bu lafailab da gördük: 

Nazifenin babast derhal ian
darmoıya müracaat ederek kız~n111 
kaçırıldığını ihbar eder. jandar
malar da kıaa bir takip neticea.in
de mütedasirleri yakalayıp kızı kur
tarır .. Bundan sonra hadise adliye
nin daireı tetkikine girer, iıticvab
at başlar. Bu meyancla Naz.ife de 
'bikri izale edilip edilmediği suallle 
muayene için hastaneye sevkedillr. 
Hastanede yapılan muayenede kı
;ı.ın tenaaül cihazının vaziyeti na
zarı dikkati celbeder ve bir erkek 
olduğu anlaşılır. 

Ameliyatı yapan operetör Ali 
Rıza B. diyor ki. 

- Na:ılfeııln idrar yolunun vl
lidi olarak gayritabii tetekkül 
ettiQi ve ipospadiyas ve ektopl 
testiküler olduğu anlatılmıştır. 
Ameliyat iki aafhudan lb.aretrir. 
Birinci aafha hitam bulmuştur, ik. 
inci safhuı da iki ay ıonra yapı

lacaktır. 

Kapah bir ıurette kalan ve ka
dınlık suretinde görünen cihazı te
naıüli manzarası yapılan birinci 
ameliyatla aılkar bir surette mey
dana çıkmıt ve erkeklik tenasül 
cihazını istimal kabiliyetini ilctisap 
etml~tir. iki ay sonra yapılacak 
aıueliyatla da çocuk yapmak ka
blliyetlnl kazanacaktır. 

Tahlcikahmıza nazua.11 Nazif 
efendi köyünden kadan o arak çık
tığından şimdi erkek olarak a~t. 

me e sı 1 r ıuı. Erkeklitl ka-

anır fnGnm 

Mertıl<~lieti11ıiz 
• rK s 1, ıı e rı! rr: r1 

K 

Koınisyontın ü·.,hit 
t~ttiği noktalar 

- ... 
Memleketimizin inkişaf ve te

rakki safhalarını sine.naya almak 
üzre miıracaat etmiş olıın sinema 
şirketinin faaliyetine h.ıı.ırhk ol
mak ve alınacak mevzuları tc: Lit 
etmek üzre Ankarada teşkil e dil-

miş olan komisyon İktısat vclcilliği 
neşriyat ve istatistik ınüdürü Ce
vat Rüştü beyin riyasetinde topla
nı,larına devam ediyor. Bu içti
malara sıhhat ve içtimai muavenet 
vekilliği namına da vekilliğin is
tati&tik ve neşriyat müdürü i ştirak 

ederek bazı esaslar tesbit edilmiştir. 

Komisyon memleketimizi üç nok
ta üzerinden mütanla ederek mev
zulaı tesbit etmişfr. Birincisi 
Türkiye ara :z.isinın tabi<il ve ikiiıni 

ve bunlaran evsafı nazarı dikkate 
alınarak dağlar, denizler ve deniz 
sahilleri, n<•hirler ve göller gibi 
manzaraların teıblti hususudur. 

Meseli Türkiyeye deniz tariki
le ilk giriş olan çanııkkale buga
zı buğaz dahili, Marmara sahil
leri, lstanbul buğazJ ve aahilleri, 
karadenizdeki muhtelif sahil man-

zaraları ve şehir manzaraları, A lc
denizde Ayvalık, Mer1ln ve diğer 
bazı sahillerin manzaraları, Bursa 
Uludağ, Sakarya vadisi, Ankaradan 

Kayıerlye kadar n Erceyiş dağı 
göllerden iznik, Eğırdir. Burdur 
gölleri, Kayaari de bacaları, T orus
ta Kölün buğazı gibi tabii ve 
güzel manzaraler bulunmaktadır. 

ikincisi lnunların hayatma 
mfiteallik muhelif manzaralar
dır ki, bunun içinde bir kaç T ürk 
köyü ve bayatı (meaeli Ahimesut, 
ve BurH cıvarındaki iskan tara-

fından yapılan köylcr)kasaba hayatı. 
,n köy, Bozöyük ve İzmir civarın
da bazı kasabalardan) şehirler ve 
tehir hayatından da (fstanbul, An
kara, Edirne, lzmir, maniaa, Kon
ya, Afyon, Diyarbekir, Mardin) Ki· 

Acı tecrübe, "Tirnucin,,e çok ders 
vermişti. Biliyordu ki, Wang Han 
ölünce, harp yeniden rıle,·Jenecei<

ti. Fakat Keraiticr içinde kendisi
ne taraftar olan cengfiver grup
ları da vardı. Dü.şmanlnn huafın

dan Moğo!u yalrnlnmaları için tazyik 
edilen Wang Hanın muhafızları 
bunu ı edctmiı;lcrdi ve daha S(Jnra 
Moğoll •ra izdivaç teklifleri bile 
göndc.rilmişti. 

Kernitler, reislerinin kızlarından 
bfrini, "Ciisi,,ye nışanlamak istiyor
lardı. 

Fakat"Timucin,,in, adamları yo
lun emin olup olmadığını anfomak 

üzre ileriye gittikleri zaman ihtiyatlı 
dan:marak, Kerait ordularından 
epice mesafede, kendi karargahın
da kaldı. Suvarileri dönmediler, 
fakat iki at bekçisi gece vakti dört 
nala koşup gelerek, Kernitlerden 

ııkıcı ve fena haberler getirdiler. 
11Timucin,,in garptaki düşmanları 

şunlardı: Hilekar ''Şamuka,, zorlu 
Merkitlerin reisi olan .. Tugta,, Bey, 
Wang Hanın oğlu ve "Timucin,,in 
amcaları, kendisini öldiirmeğe ka
rar vermişlerdir. "Şamukn,,yı baş 

olarak şeçtiler ve ihtiynr olduğu

nu söyliyerek tereddiit eden Wang 
Hanı da kuvvetleriai kendilerinin
kine ilhak etmeğe, "kna ettiler. 

"Timucin,,in kısmen şüphelendiği 
üzre izdivaç teklifleri, hileden baş
ka bir şey değildi. 

Siyasi teşebbüsleri akim kalmıştı. 
Öyle anlaşılıyor ki kendisi şark ta
rafında git gide kuvvetlenirken Ke
raitleri garp havalisindeki Türk ... 
!ardır. Bu şehirlerdeki tarihi bina
lar, çarşı, pa:ı.ar, vesaiti nakliye. 
Büyük oteller ve ulonlar hayatı 
dans ve milli danslar vardır. 

Üçüncüııü de faaliyet hayatı
dır ki, riiesayı hükumetimizin re
ılmleri, büyük millet meclisinin, 
umumi içtimaı, encümenler faali
yeti ve dahili ve harici menazın 

ve muhtelif vekillikler binaları 
vekilliklerde kadın ve erkek me

murların büro hayatı He münasip 
rörülecek ordu ve donanma maa. 

k:abflelerile harp llallnde tutmata 
çalatonştı.Şarktaki kabileleri Kera
ltlere kartı koyabilecek dere~• 
kuYvetll, onlara müaavl hale ıeli
nceye kadar Wanı Hanaa müttefiki 
kal•ata çalıtmıtb. Polltikaaı l'a
yet i7i dltinülmüttii, fakat hare
kih evveli bia hiyle, daha aoa
ralar bir ihanet aeticesiude aka
mete uğradı. 

iki sürü bekçiıinln •Ö) ledikle
rine röre, Keraitler 'hücumlarını 

l'ece vakti yapmak ve Hanı ça
dırında oklarla öldürmek kasti ile 
yaklaşıyorlardı. 

Vaziyet hemen hemen ümit.iz
di, KeraitJer kendiılne adet itibari
le faik oldukları gibi 0 Timucin,, 
cengaverlerinin ailelerini de muha
faıa etmek mecburiyetinde leli. 

( Bitmedi ] 

SevbJ'jJiden ayrılınca 
BeyoQ'lunda oturan veıikah ta

lumından Hidayet aevtllji Mehmet 
lıminde l'encla kendlaint terketme
ıinden müteeairen bir zehir içerek 
intihara tefebhtlı etmlttlr. Hidayet 
Haataneye kaldırılmıttır. 

Yeis 
Kaaımpa,ada Dörtku7uda otu

ran 30 yaşında Hatçe hanımın 

ıürür içmek suretile intihara te- · 
,ebbna etmittlr. 

Bir kaza 
Zeyrekte otura bammal Meh

m~din bef yaşındaki km Ayte 
şöför Şakirin otomoblll altında 

kalarak yaralanmıthr. 

Bir zorba!. 
Durınuş iıminde bir amele 

Galatada lokantacı Galip efendiyi 
kama ile vurmak iıtemitıe de 
muvaffak olamamıthr. 

İngiherede kömiir işi 
Londra, 21 l A.A ) - Kümür 

madenleri sahiplerinia murahhas
lara hükumetin tekllfl.rlnl kabul 
etmiştir. 

Aydında 

Sokaklara nıektup 

atıp memurlardan 
~ika yet edenler? 
Bundan on beş gün evvel Aydın

da bir hadiıe olmuttur. Aydından 
bildirildiğine göre hadiaenin ma-
hiyeti şudur: 

15 gün evvel 1abahleyin evleri
nden çıkanlar sokaklara gelişi B"Ü· 
zel atılmış bir çok mektup zarf-
ları görınüşlerdlr. Neticede zabıta 
da mes'eleden haberdar olmut ve 
zarflar toplatılmıştır. 

Zarfların içinde Aydın memur
larından bn2.ılar1 hakkında şikayeti 
mutazammın mektuplar çıkmıştır. 
Bunun üzerine zabıta derhal tah· 
kikata başlamış ve bu zarfları ıo
kaklara atanların kimler olduğunu 
araşbrmağa koyulmuthar. 

Aydın zabıtası aradan çok geç
meden müsbet bir netice elde et
miş ve mazruflan ıokaklara atan
ların kimler olduğunu teabit et
miştir. Aydından alınan haberlere 
göre Aydında avukat namı altın
da geçinen Niyazi efendi İıtminde 

biri mazrufları sokağa atanla,.ın 

eJebaşısıdır. Niyazi er - ndl, bata 
memm·Jar hakkında şikayeti ihtiva 
eden mektupları yazdıktau 11onra 
arkadaşlarile beraber bi ~r urfa 
koymuı ve hep beraberce bunlan 
solraldara atmışlardır. 

Maamafih tahkikat he:ıu, tama
mile ikmal edilmit değildir.Devacı 
edilmekte olan tahkikat ıcticeı;n. 
de dahıı bazı ip uçları elde edilece
ti zannedilmektedir. 

Nadir ilan 111 biraderi 

- -
Adana poliıinin bir tarikat mü

ritlerini ayla uaaaınc&ıa y•kaladı

fıaı YH•ıthk. Dün relen Adana 
ıazeteleri bu meaele hakl11ntla •u 
tafıilitı veriyorlar: 

Celil efendi, Mehmet Nail ef .. 
eadi,HeHaaJ mahaDeaiaden kahYecl 
n malaaile muhtan Dervit efeacU, 
ıimeaclifer koaıpanyuında kaz.an• 
cı uıtaaı lsmall efeadi, Saçlı Ha
mit malaalleıindea •akini.t Mua
taf a efeodi, San Y akap mahalle
sinden tekerci Mehmet efendi, şı. 
mendifer kumpanyasıada tornacı 
TefU, efendi, Talut efendi, Bakır ıı
ndı mahalleıinden lbrahim efendi, 
Sucuzade mahallesinden lsa Ef., 
Sucuude mahallesinden aebaeel 
Selim efendi, Sucu.zade mahalle
ıinden 1ebzeci mehmet efendi, 
Saçlı Hamit mahallesiade mukim 
l.tanbunu Ali Rba efeacll, Tarau .. 
lu Debajbaae maheilealadea atı .. 
ıildetçi Aztz efendi, S.çlı Hamit 
mahalle.inde mukim lıpartalt ma
ldniıt Mehmet Ali efeadl. 

Bundan bata bu cemiyet• • 
dahil olcluj'u anlatılan "-t ki .. 
daha vardır. Bu bet kitiden ltirl 
makiniıt Ali Şahla biri de M•h
mut iımiadedir. Dij~r Gçü bura• 
da buluomadıklarıadan ta'klbatı lt
ıaJ etmemek için ya:ımıyoruı. 

Bualana evde içtima ettikleri 
ıörülmekle poliı müdürü Beyde. 
telikld edilen emir ve taklbat da. 
lrHlnde ıiyaat kısım amiri refaka
tinde muavin Ziya ve ıiviJ pollı 
memuru HGaeyln, Hasan Basri, 
Şnket, Yakup, MGcahit, Muıtafa 
ve reıml poliılerden HHan e .. rt 
efendiler olduğu halde lcap eden 
mahallerde tertibat ahnarak dlr· 
mil meşhut halinde yakalanraı9lar. 

içtima halinde bulunan eşhaa 
kanun namına tevkif edildikleri ih
tar ecUlmeıile kemali mutavaatle 
tealim 0Jmu9lar ve kitabı vorerek 
memurlarla birlikte merkeze rel
mltlerdir. 

ifadelerinde Nak,ı Bendi nam 
dıgeri bıberl namındaki tarikatin 
badim ve müridi oldaklarını feyh
leri Develi otlu namile maruf Ha· 
lif efendi lımlnde biri oldutunu 
Ye ara ura bu suretle toplandık
larını itiraf etmltltrdir. 

imar kuvvetini hinıay( 
7 - Umumi harpte tahrip 

eden memleketlerde yeniden 
vapılan binalar on ve ziya -
de seneler :ıarfında müsakkafat 
verıisinden istisna ediliyor. Umu
mi harpten batka bir de muahhar 
ve meı'um istilalar yü:ıünden ta
mamile harap ve perişan bir hale 
gelen Türk vatanını, fedakar Türk 
vatandaşlarıi mümaait ecnebi mem
leketler halkının istinat ettikleri 
büyük inşaat şirketinden on bet 
yirmi sene müddetli ve taksiti! te
diyl. vasıtalarından mahrum ol<lu
ğu halde bi.e mucizevi bi ı· ıııay ve 

fedekir1ıkla günden güne akıll .. ra 
hayret verici bir mükemmeliyetle 
yaptığı inşaatla tmar eylemektedir. 

Bu gayret ve fedakarlığı layıkı 
veçhile himaye eyleyebilınemiz için 
ytniden inşa <t>lunan binalan mü
aakkafat vergiıindP-n iki sene ye
rine hiç olmazsa on ıııene iltisna 
eylenıemiz lazım gelir. 

Binaenaleyh tmüaakkaf at kanu. 
nunun buna müteaJJik nıaddes:nı 
"bilumum ln~aat tarihi in~alnı ıu
dan itibaren on &ene müddetle 
müukkafat vergiııindcn \'e zamai-J 
mlnden ve belediye rüsı.ınundan 
ve sair tekiliften isti11na ,,Jumır" 
tarzında tadili icap eder. 

Bu •ırada müaakkafat kanunu• 
nun 12incl \'e 13üncü maddelerinin 
ie tU tekilde tadili muvafıl{ olur. 

13incl madde- Vergisinin nis
beti varidata gayrı safiyesinin yüı
de 9 ·.ı, detlrmen fabrika ve ima
lithanelerle ikametgah olan ahşap 

h•neler yüzde 6 fadır. 

13 üncü madde - Varidatı 
gayrı aafıyeal yirmi lıra veya on 
dan dun olup mütesarrıfların ik 
metgahı olan hanler vergisi• 
tamamından ve )'lrml lira '· 
giden mua olacaktır. 

O fh ti ..ı ""-d.& raporuau ıı •y• Dq rll 

Loudra, 21 (A.A] Efgan aı:ı.h 
Nadir Hanın biraderi Ve·. Hanın 

L ondra 11efaretlne tayin edlıdiı}I 
K Lib · ıeden resmen bildiriJmiştir. 

M. Henderson Avam kım1ıırasında 
Kab;Ie tayin edilecel: yui lngiliı 
sefırinin ismini birkaç gilne kadar 
bildireceğim .. öylc:ııi,ür. Yeni se-
fir iki muhHım t~rnfm top atetile 
tahrip edilen sdaıcthane blnaaınıa 
tamirine kadar aziınetıni bi:ızar .. r• 

tuluk kerestelerle bomba \' • 
j Jer hakıundaki noktai aaı ıBy-

tehir edecektir. ' 

... t 

1 }emektedir. 

1 
~feçhul y 

koyun tilc

cnı Reıau1 efcr. \'li '1 llra11 me
ç;ı;ıJ bir adanı ~d&D çalınmıt· 
tar 
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Bugünkü maçlar 
Du gün Taksim atadyomunda 

Galatasarayla Vefa , Beşiktaşla 
lstanblspor karşılaşarak: ve lik 
mıçlnrının ikinci hafta müsaba
kalarını yapacaklardır. 

Her iki müsabaka da ehem
miyetJi bir telakki ile karıılan
nağa değer. Bilhassa Vefa-Galata
saray maçı, Vefanın geçen hafta 
Fenere karşı oynadıgı muvaffa
kıyetli oyondan sonra, çok alAka 
uyandırmaktadır. Bilhassa Gala
tasarayın idmansız bulunması ma
çın netice ini büsbütün müphe
miyete sokmaktadır. 

df erin kurna~a 
Bütün gazetelerin ye spor mu

•arrirlerinin tanıdığı bir Süley
man bey vardır. Bu zat, muayyen 
fnsılalarla matbaaları dolaşır ve 
göğsü madalyalarla dolu resimle
rini getirir. Bu zat ilk defa mü
racaat ettiği zaman kendisini he
veskir ve spor aşıkı bir genç sa
narak resmini neşretmiştik: . Faket 
bir kaç tecrübe, bu daima 100 
kilometroden, mararatondan ba
hseden atletin sıfıra müsavı oldu
ğunu anlattıktan sonra kendisin
d~n hiç hah etmemeği tercih et
tik:. Bu zat, bu sükutu muhakkak 
kendi lehine ihlal için durmadan 
çabalıyor, yene o mahut madal· 
yalı ve bayraklı resimlerini, on· 

ları tçıkarmık için verdiği paralara 
bile acımayarak dağıtıyor. Yene 
marıtonlardın, yüzlerce metreler· 
den dem "uruyordu. 

Fakat bütün bu asılsız palaY
ralann netice Yermediğini ye yüz 
kilometre yerine 3 kilometre 
biJe koşanııyacağının anlaşıldığı· 

nı görerek büsbütün başka bir 
tedbire müracaat etti ve aklınca 
aldatmak hevesine dü§lü. 

Plan şu idi: 
Memleketin tanınmı§ ve hür

met kazanını~ kulüplerinden biri 
olan Vefanın antetini taoıyan bir 
k!gıt getirerek bir maraton ko-
ıuau yapılacağını haber vermek 
cesaretinde bulundu. Biz, bu k4-
ğıttaki antetin makine ile yazıl
mış bulunmasını mucibi oüpbo 
bulmakla beraber bu kadar cür'e· 
te imkAn tasavvur etmediiimiz 
için varakayı aynen neşrettik ve 

altına da şüphelendiğimizi yaz
dık. 

Dün Vefa kulübünden aldığı
mız bir varakada kuliibün böyle 
bir te~ebbüsten malıimathu ol· 
madığı ve tekzibi rica ediliyordu. 
Bu l'aziyet şüphelenmekte haklı 
olduğumuzu ispat ediyor. Şimdi 
mes'ele budur. Bu işin taefiyesi 
ismi bir " caka şampiyonluğıı" 
macerasına karıştırılan Vefaya 
düşer. 

Akvam cemyietinde: Britanya 
Hükumetinin 

hatıra gelmiyen bir mektubu 
(l\luhabirimizln telefonile) 

7 ikinci tqrin 1929 tarihli Uur• 
nal des Debata] dan: 

Cenevre, 6 ikinci teşrin - Man· 
dalar komisyonu bu aabah f çtlma 
etmiş ve Reiai Marki Tbeodolinin 
Akvnm Cemiyeti heyetinde ve aon 
usamblcde mandalar me.'eleai ve 
bilhassa geçenki Filiatin hadisatı 
üzerine vukubulan siyaai münaka
şaları hatırlatan iftitah nutkunu 
dinlemiştir. Mandalar komisyonu, 
bu öğle üzeri ruznamesine man· 
datcr devletin yani büyük Britan
yanm Irak hakkındaki raporunun 
münakaşasını koymuttur. Şimdi, 

lngiltere hükumetinin Irak mes'e· 
lesini yeni bir renge aokan teşri
nisani tarihli bir mektubu Akvam 
Cemiyetin irsal ve mandalar ko· 
misyonuna tebliğ edilegelmiştir. 

Britanya hükumeti , Iraktaki 
vaziyetin dikkatlice tetkikinden 
sonra Britanya hükümetile Irak 
arasında 14 kanunu evel 1927 de 

aktedilen muahedeye netice ver
memeğe karar verdiğini bildiriyor. 
Bu muahede ne tatbik ne de tas
dik edılmiıtir. Britanya Hükümeti, 
Irakla olan eski İ3 k&aunuaanl 
1926 tarihli muahede derpio olun. 
duğu tekilde, lrakm 1932 de Ak
vam cemiyetine kabulü hususunda 
asla iltimasta buluıımak niyetinde 
değildir. 

Romanyada siyasi 
mücadele 

.. MJr,, gazetesinden: Romanyada 
•İyui mücadeleler son günlerde 
rayet kuvvetlenmiştir. MIJli fırka 
lideri Jeneral Averesku hükumete 
karşı şiddetli mücadele açmııhr. 
Mumaileyhin taraftarfan bir kaç 
ırün evvel Bukrcş sokaklannda üç 
saat devam eden bir alay tertip 
'Ve " Kahrolsun anarıi" " Kahrol
•un kanlı hGkümet ., lbareleinl 
muhtevi bayraklarla liderleri önün
ten geçmişlerdir. 

Avereakani11tlerin bu nümayişi 
sVtGnetle geçrn\ş, yalnız yan so
ka\ların nümayltcllerle dolmama
aı ~e bunların ikinci defa liderleri 
6nlJ ll geçmel rlue mini olmak 
icln po ln müdahales i liz.ıın gel
miştir. 

Jen ra\ Avereaku 11 Gmayi1ler-
den sonra 111en milletine hita-
ben bir beyan nıe nqretmlttlr. 

Bu bepaona ede: Lupeni am • 
>ıele g~lndekf ""'nh hadl•at ye· 
iİ naib: lua[i 1ntfliabında ka~uau 

eaHiye mugayır hareket ve sabık 

Macu memurlarına tekaüdiye ve
ren Manin kabinesi tahtie edil
mektedir. 

Hükumet gazeteleri, ne Bükreı 
sokaklarındaki nümayişlerin ve ne 
de Avereakonun beyannamesinin 
memleketin en ziyade ekseriyeti 
haiz fırkasına istinat eden kabine
nin vaziyetini aaramıyacağını yaz
maktadırlar. 

İspanyada yağmurlar 
Llzbon, 21 (A.A.] - Gayet fid

detll surette yağan yağmurlar au
:ıann tatmasına ve külliyetli hasa
rat vukuuna ubep olmuıtur. 

Çin işlerinden 
Brüksel. 29 [A.A] - Geçen· 

ferde tevkif olunan Çinli bir mek-

tep talebesinin ıerbcst bırakılma
aı için müdahalede bulunmağa 

muvafakat etmemit olan Çin orta 
elçisi 6 çinll tarafından döğülmüı 
ve yaralanmııtır. 
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}~ilistindc ölenler 
Londra, 20 [A.AJ - Müstem

lekit nezareti müsf'şarı Avam ka
marasında •orulan bir suale ver
diği cevapta Filiıtindeki aon kar
gaşalıklar esnasında 207 kişinin 

ölmüş, 379 kişinin yaralanarak 
bastnneye kaldınlmış olduğunu 

resmi istatestiklere istinaden be-

o .... 
(J':jı 
cıı .., 

Jrmar Dlt':!'lıha 

f ıranlıul T. luı<> 
Rlbtim d ol<. -~ n

İttihal <!L\!İrn t'Deİ 
oaı ~arl.: n ıf'!rk: t'n.t 

::;" lıt. KııYpları 
~ Ut"ji (bal i ıa~fiyc.) 
- Türlt tü t. An >. ;-
~ 

Uuhau 'J ürk ., 

~ ıırk ı'.t'Jirnıen. 

JUilli bir Mt"• rıı.2 

u ~o 

Hulğar • Y agoslav 
ı 

Sofya 21 [A.AJ - Bulgar - Yu· 
go!::av murahhas heyetleri konfe
ran:;ı muzaaf emlakin bsfiyesi ıue

s'clesi hakkında esas itibarile ce
rey ım eden m üzakereyi nihavete 
erdirmiştir. Mur:.hhas heyetler tas
fiye tarzı hakkında ileride İcra edi
lecek müzakerelerin istinat edece
ği esns hu~uğunda anlaşmışlardır. 

(J L-4.~ .t.a..A.AA.. L .. ~Afl 

~~~~~i:f'ıııt'l!IKS~~~. 1 ~ [,Ol~OHCS KO~T .. _LLO ve 
> •· M:kff' ı 4 KO \ HAD NAGELi ~ 
--~~~~~:ı.p c_'L ~ (! .. ·kesin p<>k z:yde boşun'.l gi t· ~ 

4 ın ektc ul!!n ~ 

Darül 
T iyatro ~ GFZ(~ GOZfEL3 ~ 
~ ~cV~ <l fil mind e görmek üzre ~ 

Tepebaşt tiyatrornnJa bugfın 

matine snat 13,30 da ve akşam 
saat 21,30 da 

· Katil 

3 perde 
He r cumarte i nk~a ın ları için 

fiatlarda tenzilat yap:lmı!?tı . 
Millet - Nnşit B. ve F •• hri Beyler 

• Voyvo 
1'f.rah - Varyete, ~nnbıız 

Bar- konscir- d a ns --------- - --
Frtıtısız tiyafrosrı - Frns1z o prct 

heyeti 
&utma - Tepebaşı - Klasik mü

zik - maestro Zeki Bey 
Garde11bar - Variyete - Dans, 

kabare Ra~ita Barrio• 

Kohot- Variyete ve müzjk 
Türkuvaz - Çaylı dans 
Parizyana - Alaturka uz ile 

konser 

~•nema 

Ellıamra - Artist aşkı 
sesli filim 

lUclek - Gece iÜzeli 
Şık - Şehvet 
Opera - Buhranlı geceler 

sesli fi lim 
Alkazar - Kazak aşk 
Majik - Baden Baden 
Asri - yeni Kazanova 

Santral - Gece süvarileri - Ha
fiyeler kıralt 

l..uk&erıburg - Şehrazat 

~ lrlELEl( ~ 
~ . ~ 

Sl NElffASINA ~ 

<f Gitmekte kusur e tmemelidir. ~ 
-;.-v7'"~~V~'-.._.,..~V~~ı: eo oego •Q~o••••••••eo~co• 

~ BUGÜN ~ 
o Q 

~ ?Oü_,~ fMI ~ 
g iU'!Jemas;snf!a ! 
: dehakar POLA NEGRI nin : 
~ temsili, koıned i Fransczin me- : 
~ darı ifti harı RAŞEL in baya- : 
o • 
e tını musavver e 

i ARTIS1' AŞI(l ! 
g s~sli ve şarkıl ı film roösterilıne· : 
0 klf·dir. ilaveten SESL VE SÖZ- : 
• l.Ü FOKS Jurnal ve Ken tucki • . . ., . . 
o ıngers zcııcı erı • • e Uus:ıhah saat 1 de 40 kuru~ ve 60 k. • 
• fiutlarla mni ine. Sair matıneler ~at : 
: 1. ~ 1·2 ve 6 1-2 : 
oee•••••••••••a••e••••o••••• 
f.'lder - Sin1'apur ~eceleri 
Ft•mh - Varyete (,:in danslan ve 

filim 

Dave1!;0 e_11 .. _ ) 
Matbuat balosu için 

kotiyon 
Türk Matbuat Cemiyetintfen: 

Cemiyetimizin senelik balosu için 
katiyc:,n imal ettirilecektir. Bunla
rı cazip ve aan'atkirane bir tan
da imal edebilecek olanların Ca
ğal oğlunda klln cemiyet merke
zine müracaatları rica olunur. 

~8888888&l28~~888888i 1 Bu gilnkfi Cuma giinil saut 15 te matine olarak 

Fransız tiyatrosunda ı 
8U11ük lranıız Oorer ffeJ1efinin 

En büyük muvaffakiyeti olan LA MASKOT piyesi t emsil 
edilecektir. 

Aqamı meşhur ten6r Müsıü JORJ FOA nın iştirakile 
Andranın en gilzel opereti LE GRAND MOCOL 
Cumartesi akşamı LES MOUSKET AIRES AU COUVENT 

Mühim bir rapor 

lzmir T. odası nıuam 
taclilini • • • 

vergısının istiy 
Diyor kiı "Bu vergi milli .. 

sanayıı 

yecek bir şekle 
, lı•lr tlovet •• .. naJI oda11 
tarafıadaa •erfÜeı' haldaada bl
k6mete bir rapor Yerilmiftir. 

Muamele nraial kaaununun bası 
eihetlerlain tadili H•'at ve tlcar ... 
tlmida lnlritafı, hatta muhtelif 
bakaıılıldann lıaleal lvia liaım 

r•lmeldedlr. 

Muamele vergisi 
1 - Kuvayl mubarrike ile mii

teharrlk ıteytinyatı fabrikalana
dan yüyde 6 muamale vergisi al
ındıtı halde el ve hayvan ile ça· 
laşan yağhaneler bu vergiden mu· 
aftır.Bu iatiına balkı fabrika baya· 
tından lptidalllte aevkediyor. Zey· 
tinyagı fabrikalannın kapanmaaına 

sebebiyet verecektir. 
2 - Zeytin yağı, rekoltealn sil· 

Ulaan dereceaine yakın bir nlabette 
ihracat maddeaidir. Binaenaleyh 
fabrikada yfizde 6 muamele verıl
sl veren zeytinyatJna ihraç edi
lirken bu vera-inin yüzde 3 buçuk 
mıktannın reddi yine me11:ktlı ka· 
nun icabı iken bu defa mallyeoiler 
el ve hayvan ile çalıtan yağhane· 
leri ileri sürerek y6zde 3 buçuk 
fazlasına iade eylemedikferl gibl 
ayrıca yfizde 2 buçuk daha alıyor· 
lar. Şu suretle hariçte kuvvetli re· 
kabetlere maruz kalan bu ihraç 
maddesi yüzde 8 buçuk muamele 
vergisi vermektedir . 

3 - Kuvayı muharrike ile mü-
teharrik sabun imalathaneleri mu
amele vergisine tabidir. Bu m'1· 
essP.selerin esasen yüzde 6 buçuk 
ınuarnele vergisini vermİf zeytin
yaj'ı için tekrar muamele vergiıi 
vermemel!tri liizımgellrse de mali
yeciler ihracatta olduğu gibi bu. 
rada da el ve hayvan ile mütehar
rik yağhaneleri zikrederek mua
mele vergisini bir defa daha oh· 
yorfar. 

Yüzde 12 muamt>le verııial ver
mek mecburiyetinde bırakılan as
ri s nbunhanelerin hayatlarını ida
me eylemesi elbet mükün olamı· 
yacaktır. 

Gerek ihraç, g erek imal halinde 
olsun zeytinyağı fabrikalarında 

muamele vergisi vermiş zeytin
ynğlar için ve9füa tedariki hatıra 
2eli r11e de bu muamele fevkalade 
müşkül olup t atbikah mülga işar 
uıaılünü andırncaktır. Şu halde, 
b ir taraf tan i nkişaf etmek üzere 
bulunan Hnayii maruz kaldığı 

müşkül mevkiden kurtarmak,diğer 
taraHan ihracat maddeai olan, 
hariçte kuvvetli rakabetlerle kar
şılatan zeytinyağımızı yüzde 2,5 
yerine yüzde 9,5 muamele vergisi 
ve rmekten kurtarmak iç'n ya umu
miyetle zeytin tasirhanelerinden 
yü:tde 6 muamele vergisi alarak 
badehu ihraç olunacak yağlara 

yüzde 3,S ğunu iade eylemek, H• 

bunhant:lerin kullandıkları yaA-l ar
d nn da tekrar yüzde 6 muamele 
vergisi al ı nmak, yahut tasirhane
lerden alesaeviye muamele vergisi 
almıyarak ihraç esnasında yüzde 
2,S, imal esnasında da yüzde 6 
muamele vergisi cibayet eylemek 
icap eder. 

konulmalıdır.,, 

zel bir san'abdar. Bu .. n'• 
cumhuriyet idaremb hariçt 
kabet ıahuında J.uk .. ç bir 
aaaiyet ile himaye eylemekte 
lundutundan onu her reai 
tekliften muaf tuta,.elmlttlr. 
cak ablrea netredileD m 
verfiıl kanu•u ıu müıküll 
etmittir: 

Prina fabrikHi gibi me 
timlzde cümburlyetimizin bir 
olmak (lzere aırf halıcılıkta 
nılan "lime" imalitile mil 
lime fabrikaları teeHÜs eyle 
Bu lllmler yilzde 95 derec 
ihracat malı olan her ver 
müateana tutulan balı im 
kullanı(ar. 

.Maliye dabllda 
diye hatta •trf kendi tu 
itin ilme yapa• ba,ka aataf 
melNI yapmıyaa hah Uuacat 
NHH(erhlln lime f abrikala 
bile f'O•de 6 muamele ver 
yor.Bazı ilme fabrikalarımızd 
takdirde muamele vergiai 
2,S Gzerlnden hıh•ll olunuyor• 

Yunanlıtan halıcıların 11111 
tıyorlar. O halde bir taraftaO 
rk halıcıları lime için yüzde 6 
çuk vermit1 verirken Yun 
yalnız yüzde 2,S vermlt oluy 
Bu garip va:ıiyete nihayet v• 
lazımdır. Bunun için de ibne 
rikalarından yüzde 6 buçuk 
amele vergial almayıp yalnıı 
edilen kısımlanndaa yfixde 
çuk muamele nrri•i cfba 
iktifa olunnıak icap eder. 

6 - Maliye vekileti celile 
928 tarih ve 20178 - 411 nu 
emlrnaİDeai mucibince, ekaer 
rinl el lle mütebU'nk vasat• 
güren mobllye imalathaneleri 
tekamll olanlarında kuvayı Dl 

rike de bulunabileceti için bd 
da yüıde 6 muamele vergiıio• 
tutuyor. 

Mobifyecilikte müstamel ip 
ınandeler yüı:de 6 muamele 
gisinl vermit olanlan tabii 
duğundan muamele vergllai k 
nunnn ellinci maddesinin D fi 
sına tevfikan bu maddelerin 
amele vergilerinin bir daha d 
hesap olunmamaları lazım 1 
de meıkür madde ile şart kof 
vesikaların ihzan müteferrik, ati 

aadit tekil ve ıuretlerle ted 
edilen tahta, çivi v. a. nin veri 
muamele verğ!•ine ait vesaild 
zan müteaasir olduğundan bit 
törü bile havi mobilye imali 
leri ikl defa yüzdel?6 muaınel• 
giıi vermek mecburiyetinde 
yorlar. Muamele vergisi kanuıt0 
mekii meriyete geçeli epey •' 
olduğundan, memlekette ırıudd 
vergiai vermemit iptidai nı• t 
rin arhk kalmamtş olmaları 
bulundugundan ya bu kabll flJ 
seselerden vesaik aramaksııııı 
aup muamelesinin yakılmllıı 1. 
maliye pekaleti cellleslnio '!" 
daki emrinden sarfı nazarla &11° 

aanayiinin yüzde altı muarnelj 
gi•ine eaki•l gibi tabi tulıl 
lizımgelir. Bizce, sıerek haı:ine, gerekae 

frat menfaatı noktal nazanndan = 
ikincl şıkkı tercih eylemek daha 
muvafıktır • 

İrtihal 
İ•tanbul Rusumat bat dl~ 

yetinden mütekait muhart'rı 
sofiyeden, ve " Sefinel ~· 
müellifi ve sair kıymetli '~ 
mürettibi Hacı Hüseyin Vat~ ı 
dün ıabah Arnavutköyünde 
metgihmda tekmili enfası ~ 1 
dei hayat eylemiştir. Cena• _..-ı 
gün Arnavutköyünde 111" •ı 
sokağında 15 numaralı e\fde~ 
ldmlarak, cenaze nama~ı ~ 

camii şerifinde Cuma P~tti 
mütcaktp badeleda Runıclı fJ' 
daki kabristana nakil ve de 
nacaktır. 

Pirina fabrikalarında: 
4 - Son birkaç sene zarfında 

memleketimizde 'ayanı şükran bir 
derecede çalışan ve çoğalan piri
na fabrikaları bilhassa zeytinya
ğının bir sene az bir sene çok 
olmnsı itibarile yaptıkları cüz'i 
işlere mukabil faı:la masraflar al
tında bulunuyorlar. Buna zamime
te n yüzde 9 muamele vergtsi de 
alınıyor ki bu takdirde pirina fab
rikalarının faaliyetten çekilmeleri 
tehlikesi vardır. 

Odun yerine yakılan , yahut 

yok pahasına harice sevkedi!en 
pirinnlardlln memlekete senede 
yedi sekiz bin ton zey tinyağı te
min eden bu sanayii mutlaka ko
rumak ve muamele vergisinden 
istisna etmek lhımıfır. Bu takdir· 
de pirina fabrikalarından istihsal 
olunacak yağlar ihrac olunacak sa 
yüzde 2,5 dahilde imal edilecek.;;e 
yüzde 6 muamele vergisine ta bi 
tutulur. 

Halıcılık ınüşkül 
mevkide: 

Rahmetullahi a'e1 
·t 

Hir irtihali müe!i4
61

'.-

Suvari dairesi riyasetindeP,bJ. 
tekait establi amire müdirl ~lı' 
Hafız Mehmet Faik pa~ i~ 
eylemiştir. Naaşı mağferel il ;J 
bugün damadı Ahmet JUift şı~I 
Me.hmet Hnyri beyin Nişa11tll ,ııı': 
k i hane.:ıinden kaldınlıP "1i~ ~ 
s&latı cumayı mütcakıp 1~!:t·' ,, 
camiincle eda ve oradan ı ~ 
inJiri!ip hususi vapurla 

51',r 
ru:k.ledilece,,;: ve bad~!ıu Je 
Ahmette al?e makbereıiıı· 
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s inci keşide 11 Kanunu evveld dlr. 

Ayrıca: 

2s.ooo 
s. o 

12.000 
10.0 
o.o 

LiRADIR 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

~ numara kazanacaktır. 
ı 

45,000 lira fıabet eden "1967., numaralı bilet, lstanbul, Tarsus, 

Mnnisnde sablmışbr. 

20,000 lıra isabet eden "40765,, numaralı bilet, lstnnbul, lzmir, 
S maunda aablmışbr. 

15,000 lira isab t eden "55494.. numaralı bilet, lstanbul, An
talya, Bandırma, Samsunda snblmışbr. 

12,000 lira isbet eden "37377., numaralı bilet, lstanbul, Bursa 
Ceyhn, fımir, Bayındırda sahlmıştır. 

10,000 lira iaabet eden "26859,, numarnlıbilct, lstnnbul, Edirne, 
Fatsa, lımlr, Karasuda satılmıştır. 

Her 
ı· r.:• 

Mahıuıaı 
mlıdlıriveiinden: 

Kıymeti 
Lira 
105 

Küçük pazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Kazancılarda 28 
~o. ile mürakkam dükkanın sekiz hisse itibarile üç hissesi yüz beş 
Ura bedelle ve pazarlık suretile müzayede konmuştur. Talip olanlar 
kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber 23-
l ].929Cümartcsi günii :;ant on dörde kadar Çemberli taşta İstanbul 
tvkaf müdüriyeti binasında mahlUlat kalemine müracaattan. 

.. ""' ~ .. 
ug n en: 

Pazar ıkla kiraye veri ecek emlak 
Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın dördüncü k tında 23 ve 24 

~c 25 numaralı odalar. 

d 
Müddeti: 23 teşrinisani 929 cumartesi günü saat on dörde ka-

ar. · 
Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pa

~lıkla kiraye verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Ta
lıpler şartnameyi okumak ye teminat ita ederek icara ait taleplerini 
11etnıiyan eylemak için lstanbul Evkat müdıriyetinde vakıf akarlar 
llıiidiırlüğüne mürncaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemelatı hakkında malumat almak isteyenler mU
~e odasındaki ecri miuil raporunu okuyabilirler. 

~v rnf umum n ür ·· ğün en: 
Guraba ha tahanesinde mevcut müstamel Rontgen cihazile 

lderruatı müzayedesine talip zuhur etmediğinden T.saninin otuzun

:ll Cumartesi günü saat on dertle pazarlıkla ihalesi icra edileceği· 
~ d~n talip olanların şeraiti anlamnk üzere her gün levazım idaresine 
~e gönü de idare encümenine müracaatları. 

1 

I<aQıt ve karton 
müba~aası 

~ütün inhisar un um müdür1üğ.inden: 
ıt idare içi mubay a edileceği ilan olunan kağıt , ke.rtonlara 

t klif mt>ktuplarmm tevdii için gösterilen 2-12-929 tarihi lı-12· 

raca ve k 
(60) b .. 

!l.ul.ez Accutas; ~alata Köprulia· 
~ıod Bey~lu 2362 

~dıc Aeantuı: Me,,'add hanı altındı 

l~crılıul 2i40 

Trhzon hirinci postası 
(Cümhuriyet) vapuru 25Teşrini 
sani Paznrt<'~İ 12 de Galata 

rıhtımıııdan hnrekctle Jneholu 
.:aınsoıı Giresun Tr.thzon Hizt:: 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar i kelesile Rize Süeınene 
Trabzon Görele Giresoıı Or-
du Ünye Sam un Incbolu Zon 
guldağa uğraynrak gelecektir 

Hareket günü } ük kabul 
olunmaz. 

ANTALYA POSTASI 
( Anafarta ) vapuru 17 teş

rinisani pazar 10da Ga.lata 
rıhtımından hareketle fzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet. 
biye, Finike, Antalyays gide
cek ve donüşte mezkür iske
lelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız. Çannkkale, GeJi
boJuya uğrayP.rak gelecektir. 

Sa< ık zade 
Biraderler vapurları 
KAUADEl\IZ l\H l\1AZAr.t 

VE f KS POSTASI 

SAI(ARYA 
Vapuru 24 1'c*rıniscın4 

Pa7.~I· gl11111 nkşamı 
.ıc. Siı k<:ci 

~rıhtımındnn lıur('kNle(Zongul 
<lali , Iıı('holu , Sam&llO Onlu 
iskelelerine azimet ve a\ det 
edecektir. 

Tafsilat İ<'İn Sirl,ef"İd<" l\frs 

det hanı altında, ac nta--m 
miiraraat Tel<'fo11:Istanl ı 1213 

' } stnnbnl nıaİıltl'ınci ıı ıye bırincı ti-
caret dairesinden : lstaııbuldn ha\a 

gazı ve Elrktrık Vt' teşcbbiisatı sınaiye 

Tiirk anonim şirk• ti 1nrafmdan Galatada 

merkez rıhtım hanında l..ıırınt•i katta 

bahriye nrenıası Mnvris ve Jefteryad is 
ynzihancsinde mukim Neya vapuru sa
hibi Andrc Odaki firm sile kı1ptnrıı Yl'· 
rasinıos Nrnfıtos efendiler nle} hine il,a-

oluııarı yirmi hin lırn ıazminnt da\a m· 

d:ın dolayı ilum·n rnku lıulan tehli• ata .., 
rnI;men Ne\'a 'nı uru sahibi Aııdra Oda-

ki efendi ile kııptaııı Yera,.imos Neofi· 
tos efendi Jiyihnya cevap \CI• emiş o!~ 

dukln.n cihclle hnklıırında gıyap kararı 
verilerek H5.acn tehli6rine karar verilmiş 
olduğundan nıiiddei oleyhi mı.maileyhin 
10 - 12· 929 tnrihtne miisııdif Sal 1 giinii 

anat 14 te mahkcmo}e gelıncdikıeri ve 

ya vekil göndermedikleri takdirde va· 
kılan ikrar ctmiı addile bir dıılıa mah· 

kPmeye kabul edilmı) ccflderı ıliin olu· 
nur. 

enikoy ı<'Til memurluğundan: Bir· 
borçtan dolayı mahcuz bir Fort k:a _ 

m)onet 200 adet demir Sandalye 40 adet 

dt>mir masa bir adet SemerJi merkep 

125 adet gnz tem•ke i 5 adet demir boru 

açık artırma ile satılacağından almak 
i5teyenlerin Jlüyükdere ça~ııında 26 
teşrinisani 929 ıınlı gunü eaat 14 te ha • 

TR 
• 

Tİ VAY ŞIRI( 
İSTANBUJJ TRAMVAY ŞİRKETi EVKAT TARilı'ESİ 

1929 •encsi Tcşrinisaninin 25 inci gününden ltib~ren 
lliinı ahire kadar muteberdir 

No 1 Hutut Hara ket 
Son 

f'ıt ılıı. 

9 Harbiy~ - . ' Harbiyeden - Sirkeciye 
7,14 

7,00 
' Sırkecı Sirkecidea - Harbiyeye 7,31 

10 ş· I' _ TM 1 ı Şişliden. Tünele 3, 6 6,36 
ış ı unc T.. ld ş· r 9 7,02 une en - J§ ıye 

11 KurtuJuı"- ı Kurtuluştan - Tünele 
30 

21,10 ·- Tunel Tünelden - Kurtulu~a 21,30 ın 
..,., Q) 

12 Harbiye - lIBrbiyeJen - Fatihe 
5,17 6,09 

JI. Fatih Fatihten - Harbi) eye 6,21 
4ı 

14 Maçka - _ ; l\iaçkadaıı - Tuncle .Q ro 21,40 
~ Tun!!, Tünelden - Maçkaya 22,00 
U)ı 

ı 5 Taksim. - ı Taksimden - 5irkeciye 5, 8 7,10 -
U> 

Sırkecl Sirkeciden - Taksime 10 7,35 - ı6 Maçka - ı Maçkadan - Beyazıda 7,09 7,00 en-
14 6,53 Beyaut Bayazıttnn - Maçka ya 

l8 Taksim - ı Taksimden - Fatihe ıs 7,46 
Fntih Fatihten - Taksime 30 8,32 

19 Kıırtuluş - ı Kurtuluştan - Beyaztd& 6 7,00 
Balaut Bayazıttan - Kurtuluııa 13 7,SO 

Beşiktaştan - Bebeğe 6,oı - Beşikta~tan - Eminönüne ıJ 6,22 ın 
41 Bebekten - EminonUne 16 6,80 
~ 22 Bebek .. FminönUnden - Bebeğe 50 6,41 

Eminönü Bebekten - Karakoye 22,20 
Karakb}<len - Bebeğe 23,04 
Bebekten - Beşiktnşa 

ln' 23 Ortaköy • ı Ortııko} den - Ak saraya ..... ıo 6,09 
tU Aksaray Akuraydao - Ortaköy~ 17-20 6,53 ..., 
• m 34 Beşiktaş - Beşiktaştan - Fatihe 9,1, 7,00 

Fatih Fıttilıten - Beşiktaşa 20 7,46 

Ak<araydan - Topkapıyn 
6- 9 

6,12 
Topkapıd!ln - Sirkerİ)e 6,33 

32 Topkapı - Sirkeciden - Topkapıya 20 7,09 
Sirkeci Topkap1dan - Bcyazıta 60 24 

, ... Beyazıttan - Topkapıya 24,30 
IS I Topkapıdan - Aksarnya 

Aksaraydnn - Y edikuloye 6-10 6,10 
Y cdikuleden - Sirkeciye 20 6,33 
Sirkeciclen - Yodıkuleye 60 7,13 
Yedils.uledPn - Bayazıtn 24,00 
Bayaz ttarı - Y edikulcye 
Yediku'e1en - Sirkeciye 

24,30 

Aksareydaıı-Edirnekapıyn 6,01 
f.:dirnel>apı<lnrı -Sirkel'İye 7,11 6,31 

ekapı- Sırkf'cideıı-Eclirnekapıya 15,21 7,04 
Sirkeci biirııekap.dan - Fatihe 50 23,40 

Fntihten - Edirnekap ıya 24,05 
1'..dirnf'kapıdan -Al.saraya 

8Teşrinievvel 929 tarihinde 
Pariste inikat eden son his
sedaran heyeti umu•niyesi 
içtimaında miittehiz karar 
mucibince 1929 senesi ku
ponunun tediye muamelesi
ne -100 franklık bir hisse 
için gayri safi 7,5 frank nis
betinde- 1 Teşrınisnni 929 
tarihinden itibaren Pariste 
Lafayette sokağında 126 nu· 
merolu şirketin merkezinde 
başlanacağını hissedaranın 
enzarı itlama vazolunur. 

KD 

I 

1-~D;A( 
SERVALARIDIR 

stıınbul asliye mahkemesi döıduncü 
hukuk dairesindrn : Müddei molla 

Şeref mahalle inde kara mnnok soka· 
ğındn 23 No. hanede sal,in Emine H. 
nım müddaaleyh Ahlntlı ve ayni mahal· 
le ve hanede mukim Tahir Ef. alt>vhine 
ikame cttiğı da\anııı tnlıki .&tında : 

* • • 

zrar muksadile istnnhu l 
piyasasında tereşşüh ed
en hilafı hakikat şuyıa
laru CC\'nlıen: 

OROZOİ- BAK 
ınüessesatı 

Kendisiııdco ulacağı veya 
he ahı bulun ıı hiliımuuı 
ZC\'llt YC. mÜC8EI(' nhıı nln

cnklarını toh ili zımmn<ln 
her gün sn t 9 dan 18 e 
kadar şir etin gişelt rine 
müracnet edebile('< klcı·iui 
iltın eyler. 
Aynı zamooda mü esn

tın lstanbal mfidliri) eti iş· 
bu kasdi ve l'B stnıı ari şn
yıulnrı çıkarım mfltceasirle:r 
hnkkındn ta ihati şedidei 
kanunİ)eye fcH' söl edece
ğini alôl udıu·ano wolUmat 
vermişt iı 

Müddaıılı..:y h Tahir cfcndiııiu ikametga· 
hıııın meçhul buluııduğu tebliğ ilmüha· 
beri :rahrıudaki meşruhntıan anlaşılmak· 
la hakimlikçe 1 ir ny mtiddetle ilanen 
tebligat icra ına ve talıkikaiı'l 31-12-929 
s:ılı günu saat ond6rde tnlil ine karar 
eerilmiş olduğundan ym m mczkOrda 
gelmediği taktirde tabkil.ata ~ıyaben 
devam olunacağı mın olunur. 

ntih İCJ"ll mrmurlu..,'lından: Zehro h
ile Atiye ve Kudret hıınımlann şa· 

yıarı nıutaearrıf oldukları <'errahpaşada 
kürkçü başı Ahmet ~m etıin mahalle. 
sinde atık cerrahınışa cedit kurkçü Laşı 
çeşıııeın sokağında 2 rıunıaralı yedi bü . 
} k ıkı küçuk oda ve bir mahzen \"e 
ha~çedc ıki ayva Lir incir bir dut ağacı 
muhte\'l hanedeki hissei şayıanın izalesi 
mıınıııda fürulıtu tekarrür etmiş olmağ· 
in kiııunucneliıı } irmi dordüncü Alı 
günti saat on beft,., ıhalei eneleniıı ic • 
raıu mukarrer buluıııııuş olduğundan ta· 
lip olanların kıymeti muhammenesi olan 
iki bin lıt>Ş yı.iz lımnın yuzde onu nishe
tiade pey akç ı 929 • 1207 numara ile 
Fatih icrasına ıntiracaat ~ lrmt>lf'ri il n 

Ha a 

Şehremaneti iiana 

F atih dairesindcf Eh n zade 
mahallesinde hacı Yakup 

okağında bulunan 24 atik 12· 
36-36-136-2 cedit nuın ıralı 3 
katlı y rım kagir hane ile iki 
dükkanın ve Unkapanında ha
cı Halil ntrar nıahallesinin lrn
ru çeşme ~okağtnda kain 10,29 
numaralı hanenin kiraya ve· 
rilmesi mukarrer bulunduğun
dan talip olanların Knnunuev
velin 12 inci Pcr~crııbc günü 
ant 14 te daire encümeaine 
müracaatları ilan olunur. 

A Hi ar delediye müdftriye-
• tinden: B deli kefff 749 

lira 64 kuru§tan ibaret olan 
Beykozda Karaca burun cad
de inde e 'et bey b hçesi dı
varile keztı.lik bedeli k~şfl 422 
lira 80 kuruştan ih ret mahalli 
mezkfirda Vasıf hey hanesi 
bahçe dıvannın inşa191 mttna· 
kasaya vazedilmiş isede talip 
zuhQr cylemenıe jne binaen 
25-11-929 Pazartesi günü pa
zarlıkla ihalesi mukarrer bu· 

luuduğund n taliplerin yevmi 

mezktlrda saat 14 de kadar da
ire encümenine müracaat ey

' 1emeleri. 

F atih dairesinden: Cibalide 
Yenikapıda Fener caddesin- • 

de kuJei zemin mahallile hacı 
Halil attar mahallesinin Kuru 
çeme sokağında bulunan ıs 

atik numaralı mahallin icara 
raptı mukarrer bulunduğundan 
talip olanların Karıuııuevvelin ' 

· 14 ncü Çar§amba günü ~aat 

14 te daire encümenine müra

caatları ilan olunur. 

· B akırköy belediye dairesin-
den:Dairede mevcut 13 adet 

kultaoılmı:. çini soba kapalı 
zarf usulile satılığa çıkar1lmış
tır. İsteyenler her gün gelip so
baları görsün ve ihale giinu 
olan 15 · 12 · 929 Pazar günü 
saat 13 çe kadar da teminat 
akç.esile teklifini havi n·ektubu 
daire encümenine ver in. 

Ş hreınanetinden: Sebze hali 
meydandaki numarasız kan-

tar kulübesi kiraya verilmek 
için açık müzayedeye konmuş· 
tur: Taliplerin şartnameyi gör-
mek için her gün müz yedeye 
giamek için ihnl~ günü olan 
12 Kanunuevvel 929 perşembe 
gunu levazım müdürlüği:ne 
gelmeleri. - -

•••••••o •••• o~ oeeae~oo • ! Döyçe Oryan t Bank : 
• Q 

• Tarihi tc'sisi 1322 • 
• h. erlıezi idare B rlin • • • • Telefon Be) oğlu 247.218-931-, • 

985 ve İstanbul 281?,2813 • 

Banka muanıelatı : • 
ve kılsalar ican i 

••• 
Galatasaray lise i 

müdürlüğünden: 
1929-930 ders yılına ait ikin-

ci taksit tedris ücretlerinin birinci 

kanun birinci pazar günü akşa
mın kadar mektebe verilmiş ol-

ması lazımdır. T uksitleri tesviye 
etmek üzere talebe veliıerinin 
ikinci Teşrin 28 inci ça.rşanb 
gününden itibaren saat 10 d n 
16 ıya kadar mektebe müracaat
etmeleri. 

Zayi: 12136 numaralı beyan· 
name ile muamelei rüsumi-

yesi icra edilip 15-8-29 tarihin· 
de Galata gümrilğilnden ihraç 
olunan Tenur vapurunun 19 se-

ferile mevrut F. D. N. markalı 
69444-51 numaralı 8 balye yün 

ipliğine ait m kbuz senedi zayi 
olduğundan ikinci nüsha ının 

tertip edileceğinden kıymeti ka

lmadığı ilan olunur. Fahri Celal 



.. -
Norveçyanın 
başmhsulü 

halis morine balığı H 
alemşumul marka SAN BALIKVAGI 

Gayet taze olarak galmiştlr. 100 kuruşa klloluk şişelerde Hasan Ecza deposu toptancılara büyük tenzilat 

Sinirliler: Sıhhatımzı ıeversenız haya

tınıza zevk katan 92 derece limon çiçeği ,,BiZiM KOLONYA,, yı her yerden isteyiniz • Başka 
sınıverirlerse sakın almayınız. 

Umumi deposu Veni Postahane N. 16 Pehlivan zade Salt 

Askeri müna
kasa ilBnları: 

J hale gunü talip zuhur etmediğinden dolayı 4000 lıdlo elleme m~e koınürünüu 
pauı.rlıkla ibaleai 23-ll-g29 müıaılif cumartesi günü saat 14 te yapılmak üzre talik 

edilm~ıir. Taliplerin §artnanıeııini komisyonumuzda gormeleri ve ihale saatinde prt
namede yazılı olduğu gibi teıninatlarile komisyonumuza müracaatları. 

T okattak i kıtaat ve miıesscsat ilıtiy'llcı olan ade yağına taliplerin verJij'{i fiy~t 
lpahalı gorüldüğünden ve evvelce ihale edileceği 23 - 10 - 929 ilan olunan hır 

ay 2arfın<la pazarlıkla Tokatta ııatın alma komi } oıııındll yapılacaktır, Taliplerin 
moılı.iir komie} ona muracaatları. 
O rdu ihtiyacı için 4~8 ton Çimento kKpalı ıarfla münakasaya konmuştur. _ihalesi 

4-birinci kliııun-929 çarşamba günii saat 15 le İzmirdc mustahkem ~evkı eatın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin prtnamı:yi görmek ili.re komısyonumuzda 
YO teklifnamelerini vtırmek istiyenlerin İımirdeld mezkur komisyona müracaattan. 

ı::::~a;ı~ü·k~i~::;~··s:;t;;~i;;·k~;;;;~~~~d~;;··1 
............................................................ 

K ıtaal ihtiyacı için 2800 kilo kuru üıum pazarlık suretile mubayaa edilecektir. 
ihalesi 24-11-929 pazar günu saat on dortıe icra edilecektir. Taliplerin şartna -

mesini görmek ve ittirak etmek iizre k.omisyoııumuza gelmeleri il.an olunur. K ıtaat ihtiyacı için aşada mıkdarları yazılan nohut pazarlıkla mubayaa edilecelr. -
tir. Jhale!eri hizalarında gösterilm~tir. Taliplerin fArtnameaini komisyonumuzda 

görmeleri ve prtnamede yazılı olan tekildeki teminatlarile lr.omiııyonumuzda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Nohut mıkdarı 
!0000 
13000 
10000 
10000 

ihale giin ve eutleri 
20-11-29 çarp.oba Sa. 14 
21-11-2() pertcnbe 14 
23-11-29 cumarteıi 14 
24-11-29 pazar 14 

K ıtaat ihtiyacı için 5000 kilo kuru fasulye pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 
23-11-929 cumartesi günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin şartnamede 

yuılı olan tekildeki teminatlarile k.omisyonunıll%8 gelmeleri ilin olunur. 

·······················································1 
ı. .. ~~~~~i-~~ :.s~~~~~. ~.t!~~·.ı:ı.~.~~:!1!:!.~~-~~~~~-•• 
A akeri mektepler için müııakasa neticesi yapılan pazarlığındaki fiyutı gali görü

len 20000 kilo Sabunun tekrar pazarlığı 23 • 11 • 929 cumartesi günü saat 15 
to Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin §&rina· 
mesi için mahalli mezkiirdaki Komisyona muracaatları ve iştirak. ıçin de pazarlık. 
mahallinde hsıır bulunmaları. 

A ak.eri ınektepler için münakasa neticesi pazarlığa ~onulan. ve fıatı g~li _ g~rülen 
30000 kilo Çalı Kuru Fasulyenin tekrar pazarlığı 23-11-929 cumart~ı gunu saat 

15 te Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin §&l't • 

·:· • + 
Kile 
10000 Çekirdekli rat!kı üzümü 
1600 Çekirdeksiz • • 
2100 kuru kaysi 

Aekeri mektepler için münakasaya konulan 3 kalem mevadın fİ)&h gali g6-

rnldiiğünden ayrı ayrı iiç şartuamede plarak pauırlı~a satın alı.naca~tır. P~rlıkla· 
rı 23 . 1J - 929 cumartesi günü saat 15,30 da harbıye mektebmdekı maha!lı mah
tusunda icra kılınacaktır, Taliplerin şartuaıneleriie nuruunelrri için mahalli me:ı:-
11.0rdaki komis)ona muracutlım ve iştirakla tenzilat yapılacakların pazarlık mahal
lınde haıır hulunmaları il6n olunur 

Çeki 
1000 
300 

1300 

·:· + (• 
Harbiye mektebi için 
Su varı ,, .. ~Odun 

Zarar , e ziyan ve farkı fıatı ifayı teahhüt etmeyen müteahhidi nam Ye hesa • 
bına olarak yukarda mahallerile mıkdarları yazılı 1300 çeki Odunun bir §&rtnamede 
olarak pa7.&rlık sureti!-: satın alınacaktır. Pa7.arlığı 23- 11 - 929 cumartesi günü saat 
14 30 da Harbiye mektebindt"ki mahalli mahsu unda icra il ılı nacaktır. Taliplerin 
p~name i için mahalli meıklırdaki komisyona müracaatları ve iştirak için de paza
rlık mahallinde hazır bulunulması ilan olunur. 

Çeki 
2QO 
500 
800 -1500 

·:· •!• • 
Ecıacı mektebi için ) 
Oıçü taburu ) Odun 
Haydar pqa hastanesi için ) 

Yukarda ınıkdarlarile mahalleri yazılı 1500 çeki Oduna münakaaalarında talibi 
zuhur ctnıediıinıfen yine ayn ayrı iiç prtoanıede olarak paı:arlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlıkları 2J·ll-929 cumartesi günü sut 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin prtııamelt":ri İçin mahalli mczkurdaki ko • 
misyona müracaatları ve i~tirak için de pazarlık: mahallinde hazır bulunulması ilin 
olunur. 

Z arar ve ziyan ve f;..rkı fıy~ıı ifayı leahhi.ı~ /Jl!ııyen mül~ahhidi nam ~e _ h_~bı
na olmak üzere Çengel köy orta mektebJ ıçm (7500) kılo mangal komuru pa

ıarlılı 25 • 11 • 929 pazartesi günü aut 15 de Harbiye mektebindeki mahalli wah-
1U1Unda icra kılıoacıktır. Talipler!n saatı muayyenesinde meık.Or mahalde hazır 

bılluamaları ilin olunur. 

Bakır köynde barut fabrikalarında imalatı harbiye + Istanbul satmalma komisyonundan + 
......................................................... 
T calıhüdünü ifa etmeyen müte•hhidi nam ve heaahına 7600 pak.et toka 30-11.929 

cumarteei günü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır, İtaya talip olıı•ların temiııat
lariyle beraber yeym meıkurda Ankarada merlr.ez aatın alma konıisuonuna ınura
caıı.tları. 

(38A 70) lira bedel mukabilinde on bot binanın demir ak.sam ve çerçevele
~ riyle iki binanın saç k.aplıma ve yağlı boyasını te.'lhhüt eden ve 

toahiıüdunü nktinde ifa edemiyeo müteahhidi nam ve hesabına medthr demir U· 
sam ve çerçevelerle saç kaplama ve yağlı boya ~i pazarlık ııuretıyle ihale edile
cek.tir. Pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin teminat!ariyle beraber 30 - ll ~ 929 
cumartesi günü sut 14 le Ankarada merkez satın alma komisyonuna muracaatları. 

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

63 kaleaı Ecza ve malzemei tıbbiye. Münakasai aleniye ile ihalesi 14 Kinunuenel 
929 Cu01artesi ıaat 14 te. 

Milli müdafaa vekAleti deniz kuvvetleri ec'8ı tıbbiye madharı için liizumu oları 
63 kalem ecza ve malzemei tıbbiyenin hizasında muharrer ~im ve 1.1aatte ihalelerı 
icra edilecektir. Şartnameııini görmek. i teyenlerin her gün \e ,·ermek isteyenlerin 
ye,·mi ihalede ve muhsrrer saatte Kasınıpaşada deniz aatın alma komiayonuna mü
rncutları. 

Nitau, düğün meraaimile Hİr müsamereler ve cenaze mera.imine 
amhıu• çiçek alparitlai.zl Beyoj'lunda istiklal caddesinde 366 numaraJ 

SABUNCA,KİS ÇİÇEK MAGZASI A 
yerialL İataabulua en eald çiçek ticarethaneal olan mezkur mağaza 
,...ıtleria •• alilarım ea ucuz fiatlarla ihz.ıır eder T .. ı. R O. 167 

1 
··•--. Doktor41-•ıwt 

• 
Türkiye iş Bankasından: 

HHeki kadınlar hastanesi 
Etibbasından 

HUSEYİN NAŞİT 
D w k d llutaLkı.,. 

ogum ~·c ıı ın Müıalaıuıa ... 

l - itibarı Milli Bankası senetlerinin Tür
kiye iş Baııkası senetlerile tebdil ettire; 

1'iirbe Eski Hilali Ahme 
binası No.10 Tel.ljtam: 2622 

• .., atih ıcra dairesinden : izalei şu)U 
zıııınmda bilmüzayede fürııbtu karat'I 

2- Haı11iline ait hisse seııetleriıııizi müllayaa 
eden, lıissedarımızın senetlerini almak 
üzere yetler·ndeki makbuzlarla şubemi

gir olan parııınlı: kapıda okçülar ~ 

mumcular sokağında kain 30-32 ııum• • 
ralı ve beheri bin üç yü:r.er lira lcıym 

muhamıneneli ilı.i dükkiinın maa oda 

izalei ıuyuu zımnında füruhtu tekar 

etmiş olnıağla kiinunuevvelin 24-12· 
Mlı gunii saat 15 te ihalei evveliyesin· 

icrası mukarrer bulunmuş olduğund 

talip olanların kıymeti muhamnıenele 
nin ylizdc onu nisbetinde pey akçe! ' 
29-1141 numara ile fatih icrll!ına miı 

C'aat e) lcmeleri. 

ıniiracaatları · oluııur. 

LEVER 
BROTHERS 
LiMiTED 
PORTSUNLIGHT 
ENGLAND 

Mutfaklarınızı 

parlak tutınak için 
Halı1ııız.rd.ı nıutfakl:ır ı ıı yalnız ayd:ııl ık olması 

kafi değil, son derece temiz ve psrlak ta olmaları 

elzemdir. cmli bir l.ıc7. üz 0 rine nı miktarda • VlM • 
serpiniz ve hrıkırıız nns.J ani hir surette mutfağınız· 
dakı c~) alorı parlatır. 

Boyalı \'C ynlıut lıf'}8Z kaplar, tencere \<' sıılıan

ları tılelümuııı mutfak < şyalarırı ı ıniilrnımııel suretle 
temizler. • vı ~1 • i kuru luılinıle kullaıııııay ınız. 

SPOR 
Hayattan zrvkalmak vr daima nr
Jcli,sihhatlı vr faal bulıınmak fuabı 
kuvvrttrn düıunncmrklc miımkün· 
dür . Sihtıatinid muhafaza , ıioir
trriniıi takviye faaliyeti
nizi tuylt için küçukler 
ve bi.ıyüklrr tarafındu 

mukrmnırl bir kuvvet 
ilacı olarak tanılan 

rratos 
kutlanınıı . 

Balıkesiv encüıneni 

daimisinden: 
Albn oYa aabiyui merkezinde mevcut temeller üzerine mücedde 

den inta edilecek mektebin kcşifnamesi muhteYiyatı 8243 lira 43 

kuruıtan ibaret olup bunun keşifnamesi, şartnamesi ve pilanı muci

bince ikmali inıuı kapalı zarf usulile 8 kanunevvel 929 tarihine 

müsadif pazar günü saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi gün 

müddetle münakasaya vaz edilmiştir Talip olanların mes'ul bir 
ıimar veya mühendis irae edileceğine dair teahhütnamesini dipo-

' · uz ve ~ ' nı t teklifname :.l' L T'' er itaya 

mecbur oldutu ve yevmi mezkurda encümeni vilayete gelmeleri 
ilin olunur. 

Kağıt ve karton 
mübayaası 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünde 
İdare için muhtdif cL'adda 286,000 kilo karton ve 561, 

kilo kagıt mübaya2 edileceğinden taliplerin şartn•me ve numune 
almak üzere her gün müracaatları ve 2-12-929 Pazartesi günü saa 
10,30 da fi atlarını kapalı zarfla % 7,5 teminatı muvakkateleril 
birlikte Galatada n.ubayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Evkaf uıı111111 ı11Lidürlüg·ünden: 
Guraba hastanesine yevmi lüzumu olan ( 80-100) kilo ekmeği 

icra t•dilen miinakasasında talip zuhur etmediğinden T. Sanini 
yirmi yedinci Ç<ırşamba günü saat en dörtte pazarlıkla ihalesi icr 
edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün levaxı 
idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. 

Balıkesir 
. . . 

daimisindenı eııcumenı 

Susırlıkta müceddeden inşa edilen mektep binasında müteahhit 
tarafından kavaidi fenniyeye teYfikan yapılmayan aksamın tersini 
müceddeden lıala inşası bina ve temellerde lazım gelen takviye 
imalatına ait kcşifnamcler muhteviyah cem'an 14238 lira 42kuruştan 
ibaret olup bunların icrası kapalı zarf uıulile 8 kanunevvel 92~ 
tarihine müsadif pazar günü saat on beşte ihale ediln1ek üzere yirnı• 
giin müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların inşaat 91e 

imalfıtın i!<maline kadar bir beton arıne mühendisi bulunduracağın 
dair tcahlıiitnamesini ve dipozilosunu makbuz ve mektupların• 
teklifname ile brraber itaya mecbur olduğu ve yevmi me7.kurd• 
euciiıncııi vilayete gelmaleri ilan olunur. 

Türk Spor 
bugün nıüvezzilerde 

isteyiniz. 
Etref Şefik, A. Şerafettin, Sadum Galip beylerin 

muknleleri. An·upada, İstanhulda ve bütün Türkiycde 
son haftanın spor faaliyeti. Yeni futbol hey'etinin faa
liy•~ti hukkuıda reis Hamdi Emin heyin mühim beya
natı, Türk gibi kuvvetli, sinema romanı, karikatör ve 
Stadyumda hedaya maç seyretmek için 

müsabaka devanı ediyor. 

B t'}o(;lu sulh durdüucü hukuk malı· 
kcıııcsinden: Galatada Mumhane kı

lınç Ali paşa sokağında 129 numaralı 
dükkanda mumculuk ve üatiiııdeki oda· 
da ikamet etmekle iken 4 teşrini evvel 
929 turihiııde vefııt etmesi iiı.l'rine tere
L:esiııe ııııılık ı ım·ı.:e vııı'ı )1'1 oluııan he -
,al Hu lllrdaıı \\ olf M~nliııigiıı mezkiır 
Cliıkkandıı ıııc\Cut t·şvayi metrukesi bil • 
miılh}'Cdc satılac:a~ıııdan talip olanlann 
ycvıııi müzayede olan 23 teşrinisani 929 
Cumartesi ~ünü saat Jokuztlll mahallin· 
de lın~ır Lulunınaları lüıumu ilan olunur. 

1 stanlıııl mahkemei a.sliye altıncı hukuk 
Jniresinden : Melpomeııi hanımın lı:o: 

ı:ası Gedikpa,.«ada divanı ali nı~hall~sı 
veni sokakta 16 No. hanede ınukım :S.-
~ı aslan oğullarından Koım~ oğlu. Yani 
efendi ile nıeyanc!erinde ıııiıtekcvvın ~ 
pnma davasının ikametgiıhırıın nıeçhuli
yetine binaen hakkınızda gıyaben cere -
yan eden muhakemenin neticesinde, ka
nunu medeninin 134 ilneü maddesi mu
cibince boşanmanız& ve kabahat daha 
ıiyade müddeialeyh Yani efendiye kabili 
atfu isnat iduğinden kanunu medeninin 
142 inci maddeıi mucibince iki sene 
miıddetle ba~lcabile evlenmemeaine dair 
aadir olan 15 teşrinisani 929 tarihli hö
k:mü havi illmıo tebliğine memur müb-
aoirin neticC!inden anlaşılmış ve ikame
tglhınızın mcçbuliyeti dolayisile tebliğat 
ifa edılcmemiş olduğundan hukuk usulü 
mubakemelf'ri kanununun ahklmına tev-
fikan tarihi ıl.andan itilıarcıı bir nıah 
7.arl'ında itiraz etmeniz 'e etmediğiniz 
takdirde hakkınızda gıyaben muamelei 
kanuni ifa edil c~ ilin olunur 

B eyoğlu dordilncü sulh hukuk wabkC-
m~inden: Türkiye Paris baş vehbeO" 

derliğinden musaddak bir kıta vekalet· 
name ile tevkil edilen Galatada Aııig~ 
ciyoni cenerelı hanında ( 2 ) numara"' 
avııht Aniye! Hazan efendi bilmli~~ 
oll.ıaptaki talcpııamcsinde m•ı! arrer ol: 
duğu ii7.re ıııüı."kkili Franeanııı t.ıı tJ 
(Hourges} ka~abasında mukim Roje .Bed~ 
(Roger Bedü) efendinin Mhip ve baıııil 
bulunduğu {17486) ııumaralı bir adet fİ' 
reğli şirketi hisse senedi Eylül 1928 ti" 
rihinde zuhur eden bir yangında nıbte · 
rik olduğundaıı \'e ticaret kanunuıı~ 
435 inci maddesi mucibince alelusul t.J" 
eğli §irkctiııc muhalefet urabsı tebl~ 
edildiğinden balııile ticaret kınunuııul' 
434 w 435 ve 436 ıncı 'e meudı ıııır 
teaki~si mucibince oıezkfir biaae seı:; 
dine müteallik tediyatın men'i hakkıll 
karar itası talep edilmekle icra kıtııı•~ 
tetkikat neticesinde mezk:ür hiMe seı%, 
dinin tediye ve tedavülüne muhale 
edildiği sabit olduğundan Ticaret k•"~ı 
nunun 434 , 435 , 436 ınt•ı ' 'e nıev• 11 
müteakibesi mucibince tarihi illrı~;, 
itibaren üç sene müddetle mezkur hı 
1enedine ait tedi)alln men'ine ve ket 
yetin Ereğli şirketine tebliği ile berıJ . 
alelueul ilanına 12 teşrinisani 1929 111fı. 
hinde karar verilmiş olduğundan kt' 

yet il!n olunur . ~ 

l:l!J tttJj;tl?il~ 
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Mea'ul •ldilril: Sabri 


