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AVRUPAYA l(AR YACI • 
Piyasa buhranı Kaş gıaUdl 

Ticaret piyHamu: bir müddet
tenueri şiddetli bir buhran ge
çiriyor. 

Avrupad~ 
kar! • Bir tarafta• bu sene baş(ica, 

lhr~H:at emteamızdan bazılarına 
ltt. olan hasar ve noksan, diğer 
taraftan tüccarın ecnebi memleket
lerinden külliyetli mal ithal ede
tek bunların bedellerini tediyede 
tlQ'radıkları müşküiat bu siddctli 
buhranı tevlit etmiştir. 

-
Bu gün yine 

şidde li 
poyraz esecek Birinci hal: İncir ve üzümlcri

lnb.i kurumakta iken sel alıp, gö
tiirmesi; fındıklar da bir haşP.re 
lleydn olarak bu sene 400 bin kan
lar tahmin olunıın mahsulün bu 
flne kadar görülmemiş bir miktar
da az olması ... 

İkinci hal: ithalat emteaımıdan 
tnensucatın gümrükleri şu yakın
ı rdn yükselecek mütaleasile ve 
Ueride biraz fada t emettü hasıl 
olınak ümidile tüccarın fazla mal 
felbetmelcri ve eldeki malları bila
llıre satamamaları ... 

işte buhran avamilini kısaca 
hülasa ettik. Bunun n etayici şu bir 
lld ay içinde pek ağır o)acakhr 
d niliyor. Çünkü alınmış olan mal
ların bedellerini tediye maddesi 
'bGşküJata sarıyor. Tüccar için 
ltredi bulmak şu son zamanlarda 
'buhal addediliyor. Bankalar bu 
•ne değin ne mümkünse yapmışlar 
\>e artık krediye devam etmez ol
tlıuşlerdır. 

Bu halin neticeııi ne olacağı ve 
tıe olduğu malumdur. 

Acaba bunun çaresi nedir? 
''Cumhuriyet,, arkadaşımız ticaret 
Od !ıından, bankalardan, hatta ahaf den ve n ihayet hükumetten bir 
'bdat bekliyor. 

Biz bu tavsiyeden ameli bir 
'tticc çıkabilir diyemiyoruz. Şimdi 
hlnız para bulmak mes'elesi mev
tubabstir. Halbuki o yok. Banka
ların krediye ne veçhile ve ne 
flliktarda devam edebilecekleri de 
flleçhuhittandır. Çünkü onları kre
diye devam ettirebilmek için ki
flliu tarafından ne gibi teminat. 
t6aterilebileceti cayi sualdir. 

Unutmıyalım ki iktuadi buhra-
ıııınız anHıl üç senedcnberi devam 
'diyor. Bu üç sene znrfında ihracat 
~'bteamız muamelesincf e büyük bir 
durgunluk müşahede edilmekte idi. 

Diğer memleketlerin bize ben
tlyen istihsal nevileri de bize kuv
~tt}j rekabetler hazırlıyordu. 

Vaziyetler değişmektedir. Bizde 
lltt:aaadi işler He meşgul olan daire 
~t vekaletler eski şeraitin avdetine 
~:tıkan olmayıp yeni yeni hadiseler 
~ -rşısında olduklarını nazan dik-
'te olmalıdırlar. Tabiri diğerle 

~t"likte yeni ndam olmalıdırlar. 
. Geçenlerde b;,. fngiliz gazete

'111de Clkuduk. İngiltere kendi do
~lııiyonlannda yetişen üzüm ve 
llciri sadetmeğe bnkarnk bu nevi 
ıtı,lları bizJen almıyacnk iınlş. 
ttı . Filvaki bir z manlar uzu.m, 
~·ClJ', tiftik, halı, afyon \'e saıre 
1ıe nıah us ve munhasır idi. Bı·
~n bu mallar ec:ıebi memleket
> tinde dahi yetiıiyor. Onun için 
~ili. dilşünceleri doğuracak ye~i 
fılbnıyetlere, yeni ihtısıuılnra mahk 
~ fllalıyıı. Taki yeni çare1er bula
~~· Yeni lktısadiyatın makineleri
~ kbeşfedelim. Artık e&:ri maluma-

ir kıymeti yoktur. 
8uhranı hazıra kartı hükumetin 

!it \'eçhile •üdahale edeceğini ea-
tlll• ? (} ıyoruz; moratoryom mu 

~~ ıt~aoa ticaret odası moratoryoıa 
~'4 lllıştl; galiba terviç edilmedi. 
\. llles'elede hükinaetia muavcn•
fı~1 icap ettireu bir iıtiaatgib var
·~ ki onu diğer bir makaled• 

'c•tıı. 

~ --
Son iki gündcnberi havalar 

birdenbire soğudu. Bilhuısa dün 
akşnm soğuk kedisini his.settire
cek dereceyi buldu. Avrupanın 
muhtelif yerlerinden nlınan haber
lere göre soğukların şiddetini her 
tarafta nrthrdığı ve halta bazı ye
rlere kar bile düştüğü anlaşılmak
tadır. 

Havalar bu şiddetle devam 
ederse İstanbul ve Anadolunun 
bazı aksnmında l:u yakınlarda kar 
düşeceğine kuvvetle itimat verili
yor. 

Rnsataneden nldığımız malu
mata nazaran dün saat 9 da taz
yikı nes· ni 768, 14 te lteza 768 dir. 
Dün esg nri deracei har ret 9 ol
muş, azami 14 ü bulmuştur. 

Rüzgar poyrazd;ın esmi9, aza
mi sürat saniyede 11 metre ol
muftur. 

Gene rnaatanenin verdiği ma
liimatn nazaran rüzgnr bugün de 
poyrazdan esecek ve hava kapalı 
olacaktır. 

Haydarpaşya tram
vay birkaç 

giPne kadar işliyor. -Üsküdar-Haydarpaşa tramvay· 
larının kabulü muva kkat muame
lesinin ikmali için tet?kil edilen 
komisyon iki güne kadar vuifc
sini bitirecektir. Bu hattın küşat 
resmi dört beş güne kadar yapı
lacak ve nihayet bir kinunevvelde 
Üaküdardan Haydnrpaşaya tram
ny işlemit bul nacaktır. -

l\fecliste 
Ankara, 22 (A.AJ - Büyük 

Millet Mecliıi bu gün Reis veklli 
Refet beyin rivasetinde topJan
mı9 ve ruz.namede müzakere edi
lecek mevat bulunmıtdığı cihetle 
per,embe günü toplanmak üzrere 
içtimaa nihayet veri!miştir. -
Borsada giz j bir 
tekke llu)undu --Bursa, 23 (Hususi] - Şeyh 

Ahmet ve müritleri hacı Hasan 
ahçı Knmil, Aptullati, Zeki, ismaiİ 
Hakkı tekkede zikrederlcrken, si
vil polisler tarafından cürmü mef
hut halinde yakalanmışlardır. 

Şeyh kaçmak istemiş fakat 
muvaffak olamamıştır. Adliye tah
ktkat yapmaktadır. --

İzınirdc kış 
lımir, 23 (A.A] - Bugünden 

itibaren devairde kış meHisi sa
atlerinin tatbikine başlanmı.ştır. -
M. Klemanso ölü)or 

Paria, 22 [ A.A ) - Bir ürml 
buhranından muıtarip bulenan 
M. Klemanıonun sıhht vaziyeti 
hala vahametini muhafaza etmek
tedir. M. Klemanıo arada sırada 
kendine gelmekte ve yanında 
bulunan kimaelerden bauıını tanı-

~~<lccarıa farla kazanmak niyetile 
tth~P•ı:ı mal getirerek kendilerini 't ,1ke içine atmalarını tenkit ede
~,~~~ Vakıa yaphklan fey bir 

~ 
~~~syoadur. Keadilerial baht 

tf 
1 
hın sevk ve idaresine tabi 

't'· Gümrükler tezyit edilme
! •~a mal getirip Üfterilere 

bilmektedir. Doktorlar saat 23 te 
ıeae muayeneye gelcceklerdiı. 

tı~1 •atalım kaydine dOttül~r. 
td llda haksız değillerdir. Üç 

~i ~nberl tic ri muamelihmıı:
~flir lıo~11an yüzündea kazanç, 

• i8ınaenaleyh tücc rımız bu 

Paris [A.AJ M. Klemansoyu te
davi eden doktor, ihtiyar kapla
nın vücudundaki harikulade mu
kavemetin artık sönmöş olduğunu 
söylemiştir. Doktor teneffüsü ko
laylaştırmak için 020, imal ede
cek bir alet getirtmiş r. 

Pariı, 23 [ A. A ] - M. Kle-

sır hadise 
1 

IEmane 

,Hayat pahalılığını 
J bizzat 

, Almanların büyük Jeplin balonuna mukabil lngllizıcr tara! ından 
imal edilen muazzam R. 101 kabili sevk balonu dün 200 nıilhk bir 
sefer yapmak üzere 180 yolcuyu hamil olduğu hıılde İngillt toprakları 
Üzerinde bir seyahate çıi.tı. İngiliz gazeteler inin balon hakkında ver
dikleri malümnta göre bu büyük hııva sefinesi yirminci medeniyet 
asnnın icat ettiği en akla hayret veren şaheserlerinden biri ve hatta 
belki de birincisidir. 

Göğdesinde 200 l:işiyi ve bir o kadar da ağırlığı taşıyan R. 101 
biılonunun dahili t ksimab ve yolcuların istirahat esbabını temin eden 
vasıta ve daireleri her hangi bir Transatlantikten daha mükemmeldir. 

Dans, yemek ve istiraha t salonlarına, sıcak ve soğuk su veren ba~
yo dairelerine varınf".ırya kadar her türlü tertibat; h vi olan lugiJiz ' ı
lonunun son seyahati hakkında Anadolu jansı ın dün akşam Lon
drarli:n aldığı tclgıraf aynen şudur: 

Londr:ı, 25 [A.A) - R. 101 balonu bugün iki yüz millik bir ııefer 
yapmak üzere parlamento azasından ikisi kadın olınnk üzere 72 zati 
hamil olduğu halde Cnrdington tayyı:re kararg:"hını terk edecektir. 
Balonda 180 kişi bulunacak ve öğle yemeği ile akşam çayı balonda 
yenip içilecektir 

•• n 
treni 

Bombalı, mavzerli ve mitralyo- ı 
ı:lu haydutlor tarafından soyulmak 
istenilen Paria treni dün akşam geç 
vakit Sirkeci gnnna muva alet 
etmiştir. 

Trendeki yolcular, hadiseyi haber 
alan alakadarlar tarafından Sirke
cide büyük bir heyecanla knrşı-
lanmı latdır. Ayni trenden çıkan . . 

= 

n 
r 

mubarririmize fU iz:ahatı vermittir: 
- "Çorbort istasyonu na geli

yorduk. 
Bunun üzerine makinist treni 

durdurmak mecburiyetinde l aldı. 
Tren tevakkuf eder etmez haydut
laratef e başladılar. Hatta tepeler-
den metrrılyoz sesleri geldi. 
Vagonlara bom~alar ~tblar, 

1
Emanet yapıyor e 

! , 
' 

' - .... ... 
Aakaradan verilen malumata 

, gôro Şehremini Muhittin Bey Soa 
Saat gazetesini Şehremaneti aley
hinde nefriyatta bulunduğundan 

dol yı m hkomeye vermiştir. 

Vuku bulan iddi ya nuaran 
Emaaetl Son Saat aleyhine mah
kem•y• aevkeden hadise Ticaret 
odosı katibi umumisi Cemal beye 

tfen netredflen 11hayat pahalılı
ğını y pan bizzat Şebremanetidir." 
unvanlı makaledir. 

Ş hremaneti bu neşriyati hilafı 
hakikat bularak mahkemeye mü
racaat etmiştir. Manmafih Ticaret 
odası kntibi umumisi Cemal bey 
clün bir muharririmize dcmiştirki: 

-"Filhakika ben Son Saatte pa
~alıhk hakkmda beyanatta bulun
dum. Yalnız Emanet vazifesini ifa 

etmi)'Or demedim. Şehremini Mu
hittin beyin buiün Ankaradan 
avdetine intizar ediliyor. Muhittin 
bey geldikten sonra mes'ele daha 
iyi anlatılacaktır. 

Yarın Edirnenin 
Yunanlılardan 

kurtulduğu gündür 
Yarın Edlrncnin Yunanlılardan 

kurtanldığı gündür.Bu münucbetJc 
Polis müdürü Şerif bey Edırneniu 
kurtuluıu merasiminde bulunmak 
üıre dün Edlrneye haraket etmit
tir. 

Halk fırkası müfettişi Hakkı 

Şina1i Pf· da bugün Trakyaya ~
decektir. Hakkı Şinasi Pi· Edlrae
nin kurtulut bayramına İftirak 

edecek v• bilahare Trakya fırka 
teşkilatını teftit cyliyecektfr. 

Romenler 
Bükreş, 22 - Meb'u1an mec

lisinim küşat meruiminde, Niya
bet meclisi namına Prens Nikola 
tarafından okunan lftitah nutkun
da, hükumetin ordunun takviye
sine büyük bir ehemmiyet v rece
ği, bunun için de yeni skeri ka
nunlar yapılacağı beyan edilmiştir. 

Nutkun orduya it olan parçası 

efkan umumiye üzerinde pek iyi 
tesirler husule getirmiştir. 

İzmir -ziraat bankası 
fzmir, 23 [A.AJ Muamelesi bi

ten 30 kooperatifin evrakını ha
milen ziraat bankası müdürü, ı.. 
t .. ııbul tıır: kile Anlrnraya haraket 
ctmi.şti r. 

yada ba(ıladılar. O s•rada erkek 
yolculıırdan itidalin· kaybetm;yen
ler, vagonlann içinde bulunmaktan 
bilistifade göz göre, göre s:>yulmak· 
bnsa mevcut küçük eslaha ile mu
kavemet etmeğe teıebbüs ettiler. 

Fakat çete muntauman ateıe 
devam ederek treni dört tarafuı
dan abluka etmek suretile vagon
lara girmeğe haz.ırlaodılar. 

E:Jasen va11onlar içerisinde 
patlamağa müheyya bir takım 

bombal r da ;ıkınca bilabütün 
kuvvel mancvlyemiz kırıdı. 

Kurtuolar da o sırada tehlikeli 
surette kompartımanların duvar
larına çarpmağa baılndı. Bu vazi
yet knrtısında yolcular teslim ola
rak bütün mevcutlannı v~rmeğe 
hazırlauJ:klan bir sırada ı:tıakinla
tin sesi du!uldu: 

- 1-ür~onu çözdüm kaçıyorum 
atlayın trene ... 

Fllh kik"l makinist Jokomotıfi 
birdenbfre son sn~atle t&htjk "do-

' 1 ' • • .J ' ·-..ı.. _____ -

tan ima
nına hiz-

r 
1 

1 

1 . . 
metini be- ; 
kliyoruz. Okuma, ya- ~ 
znıa hiıniyen kaç va- ~ 

1 taııdaşı Millet mekte- İ 
j pleriııe devam etmeğe 1 
İ ikna eder ve ınu vaf- ! 
J fak olursan, ınaarif 1 
= ıne 'elesinde hi sene 

isabet eden borcu o c 

kadar ödemiş olursun. ! 
Her akşam kaç vata- 1 
ııdaşı Millet nıektep- İ 
lerjne göndermeğe nı u- 1 

vaffak ~lduğumuzu 

düşünınek hepimizin 
vatan borcudur. 

- = 
l\1ütekait muallimler 

Mütekait olup ta oualllmlige 
alınanlann, kıdem, • ammı, lıusuıun 
da eski maatları nazan dikkate 
nhnmıyarak muallimlik m aşı n -
zan itibarn almak surctile kıdem 
zammı verilec.ektır. 

takdiri kıymet 
T kdiri kıymet heyetleri bu 

güa de topla arak mesailerine 
vam edecekl rdir. 

de-

Alman miitefekkiri 
Alman mütefekkirlerinden Her 

Lütvui'u i'elmcal bugüne kalmiş
tır • . 

Buda ne? 
Aydın,21- Burada, öteye, beriye 

ablan bazı beyannamelerle lakn
dar olmak üzere aauhalcl Niyazi 
efendi isminde birisi ile iki sabık 
polis memuru t vkif edilmişlerdir. 
Bu be}annamelerln mahiyeti hak
kında şimdilik po!ia ketum dav
ranmaktadır. 

Bataklıklar 
kurutuluyor 

jzmir, 23 [A. AJ - k rşıyaka 
ile Alaybey arasındaki b taklık 
aahanau kururulma meliyeslne 
batlanmak üzeredir. Belediye mu
ktezi tahsisab muhasebel hususi
yeden al•ıfbr. 

- ---
lzmirde bulunan 

heykelle·r 
lzmir: 23 (A.A] - Tir de yol 

fntaatı eaaaaında meydana çıkan 
asan atika eyanıodaki küçük 
heyk•lleria ~ok kiymettar olduk
ları yapılan tetkikattan anl tılmıı
tır. Alhn tcz)inatın kı metf bfiyQk 
dctfldlr. Bu asıırın tehrimizc ge
tirilme1i t.karrDr etmittir. -Kabinenin tetkikatı 

B rlin, 23 [A.A.~ - Kabi e bu 
gil reyyl!lm Ue ılakadar m ı'cle
lerl tetkik ederek rcyyi:ımdaki mak. 
sadı ka unu eaaıiyi tadil edici 
mahiyette olmasına bin en kabul 
edilmesi için ..tkseriyetin nı c 7cu
diy ti lizıı ıg lecetl mütal t..rnnda 

.. ı..·-·uı.A......... 
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Piyasa buhranı 
[1 inci 11ayıadan rnabad) 

sene farla bir temettü temini fik
rine hizmet etmif olurlarsa ayıp
lanmarlar. 

Tüccanmua mal yollayan Av
rupa fabrikalanDın da hali ıualum
dur; onlar da şu son senelerde iyi 
iş yapamıyorlar. Her yerde ne ka
dar amele boş kalıyor. Çünkü lll· 
bşlarda çok noksan vardır. Mesela 
yünlü mensucabn kıymeti çok 
dü4tü, her yerdeki stoklar büyük 
bir yekün teşkil ediyor. l4te fabri
kalar, bu halde iken lııtanbuldan 
l>üyük siparitler i'cldiğini görünce 
bunun neden ileri geldiğini muha
kem~ etmeği hatırlarına bile ge
tirmemitlerdir. 

Mal ne kadar fazla ılpari4 edi
lirse komisyoncunun menfaati o 
kadar olacafından tüccarın ıipa
ritleri maatteşekkür kabul edil
mişti • 

Gelen mallu için bankalar az 
&redi yapmaduar. Hatta o malları, 
gümrüklerini dahi tesviye ederek 
nezdlerinde terhin ettirdiler. 

Şüphe yok ki lkJ ay aoara tüc
carın vaziyeti daha ziyade mü.fkü
lit keıpedecektir. Borçlann tediye 
mGddetleri blribiri arduıra gelecek, 
bir taraftan fabrikalar alacaklannı 
laterlerıe öbür taraftan bankalar 
da aldıklan bonolan tediye ettf r
mete kıyam edeceklerdir. 

Şuraaın1 söylemek li.z:ımdır ld 
ahiren netroluau bazı kanunlar 
Jrartınnda alacaklann temini için 
alelUmum mal terhin ettiriyorlar. 
Senetle, bono ile iktifa eden 
yoktur. 

Bu yeni adetin memleketimizde 
takarrür etmesi ahzü ita muame-
lesini çok durdurmu4tur. Artık 
bundan sonra kimin cebinde parası 
veyahut mağazasında veya hanesin
de terhine layık eıyası varsa itte 
onlar vereıiye mal alabileceklerdir. 
Ufak tefek ıermaye ile ite giri
ıenler lçin bal ve mevki güçtür. 

Bir kaideyi Millet MedlalDin 
nazarı dikkatine ıırzetmeğe ceaaret 
ediyoruz:, o kaide 4udur: 

11V az:olunau kanunlar memleke· 
vaziyeti iktısadiyesine muvafık ol
malıdır • ., 

Bu kaide biletraf tatbik oluna
nazıa, nir çephelerde lktıaat teşeb
büsleri o kadar muvaffakıyetli ne
ticeler veremez. 

Kanun vaz ve neşrinde ben 
ötedenberi Belçikadaki uauliln ta
raftarıyım; bunu birkaç kere yazdım. 

Kanun liiyihalan bubnlıp karar 
albna alınmadan evvel matbuatta 
neşredilmcli, saniyen kanunun te
allük ettiği cemiyet ve cemaatlere 
birer nüsha ıönderilıp mütaleaları 
sorulmalıdır. İşte bu mütalealar 
alındıktan ıonra kanunun müz:ake
rei ka'iyc vazifesine girişilmelidir. 

Alıınet Cevdet 

500 lamha 
Emanetle elektrik ştrketl ara

sında cereyan eden müz_akere ne
ticesinde sokaklara yeniden 500 
lambe ta1iki kararlaşmışbr. Bun
lann yerleri tesbit edilmektedir. 

Cenıiyeti Belediye 
Gemiyeti belediye idare encü

meni dün de içtima etmit ve ok
turuva hakkındaki tetkikahna de
vam etmiştir. Encümen okturuva 
tarifesinde yapacağı tadilah tes· 
bit 07Icmi~tir. Muhiddin bey teh· 
rimizc avdet edince Cemiyeti be
lediye fırka grupu toplanacak ve 
yeni okturuva tarifesinin kat'i te
klini tesbit eyliyecektir. 

Sulns1tlmaı 

Mahkeme 
haşladı 

Maznun Emanete 
ait malları 
istediği gibi 

satmış 
şı,n- Büyükdere yolu tamfrab 

mütemadlye i•leriul idare eden 

mühendia Suphi b~y, vazifesini sui

iıtimal eylediği iddlasile ağır ceza l 
mahkemeıine ıevkedilmittir. 

Suphi beye isnat olunan ef al; 
emanete ait bazı taşları bir mü-

teahhide 1atmak, rene emanete ait 

bir silindir makinesini Büyükdere

deki tayyare tirketine ıatmaktır. 

Dün bu mes'eler için muhtelif 

tlrketler dinlenmif ve bu phitle

rin bepıi mühendis Suphi beyin 

lehinde tabadet etmitlerdir. 

Dava evrakının mütalea11 l~n 
evrakın müddeiumumiliğe nril
meai kararlaştı. 

Daktiloğraf isteniyor 
Ci nr 'rilayetlerden Daktilot

raf istenmektedir. Bunun için vi
layete bir çok mektuplar gelmit
tir. Daktiloğraflara asgan 50 ua-

mi 100 lira verilecektir. 

l\luhasehe müdürü 
Muhasebei umumiye müdürü 

Faik ve nakit itleri mildüril Sırrı 

beyler dün şehrimize gelmitlerdir. 
-====--================;:;:.,~:;;:=:==== 
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Mari Antuanet 
"Hanrl Robert .. 

Bir kraliçenin işkencesi 

-- l -

Düşes dö Uiynea ile beraber 

oper.lye giderken vukubulan bir 

araba hadisesi, Versayın taraçası 

üzerinde cereyan eden m•nasız 

bir vak'a, halkın içine kan.tan Ma

ri Antuaneti tnnımıyan birinin ya

nına yaklaşarak kendisile bir kaç 

söz teati ettiği bir muaikl gecesi, 

lıulas11 en ehemmiyetsiz hadise, 

en ehemmiyetıİ2 bir fCY barisane 

bir surette istismar ediliyor, şişi

rili}' or, tahrif ediliyor, en iğrenç 

iftiralara ooktai hareket oluyordu. 

Esasen kıraliçe nasıl, hanzi bir 

vaziyeti alırsa al:ıın aleyhin

de buluumü için daima bir yol 

bulunuyordu. Süsüne, tuvalet mas

raflanna mücevherata djşkünlü-

Ana1ı Mari Terez, kızına yaz

dığı mektupta, bütün bu noktalar 

üıerinde serzinişte bulunuyor, na

ıihat ediyordu. 

Madam dö Polinyak lıminde 

gilzellikle sadeliği mezcedeu bir 

muhibbesl aöyliye söyliye, niha

yet Mari Antuanetin üzerinde bir 

tesiri olmağa ba4lamıştı. Bu kadı

na bakarak Mari Antuanet sade 

elbiseler giynıeğe bafladı ve bü

tün üzerinde herkes kıraliçeyi ta

klit ederek ende giyinmeğe başla

yınca "kumaş sanayİini öldürmek 

istiyor!,, dedikodulan ortaya atılda. 

Hulasa ne yaparsa fena idi. 

Hükümdarlann talii pek az 

gıpta uyandırmak lazım gelen bir 

t,;eydir. Süse ehemmiyet verseler, 
reuiet add dilir. Sadeliti tercih 

l'az"C.r IK.UAl\1, 1eşrinisani 21, 1929 
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Türk bahriyesi 

Yavuz diritnot~muz 
lstanbula geliİJor • 

Mükemmel bir ıurtte tamir edilerek denize indirilen Yavuz zırhlımız 
yakında lııtanbula gelecektir. Komfu memleketlerinden bazılarında 
mütemadi yeD enditell bir tanda bahıı i'eçen bu kuvYetli dlrltuotumuz 
yapılan aoD -.e umumi muayene netice.iade anlatılmıtbr ki her cihetten 
matluba muvafık bir ıekilde olmuftur. Yavuz yakında açık denizlerde 
makine tecrübelerine baılıyacak n toplarla endabt talimleri icra 
edcektir. 

Y avuz:un tamiri münuebetlle bilhaaH Yunaniıtanda baılıyan mü
naka .. lar bili bütün tiddetile devam ediyor. Hatta son günlerde bu 
münakafalar biteceği yerde bilakis alevlenmittir. 

Yunanlılar; Tfirk flloıuna ithal edilmek ~lz:ere ftalyaya aipariı edilen 
gemilerin lıtanbul Umanıaa muvaaalatından ıonra vaz:1yetin büıbütüa 
tehlikeli bir ıekll alacağını söylüyorlar. 

Şimdiki halde bütün Yunan raıeteleri rünün en mGhim meı'elesl 
olmak üzere Y Huz:un tamiri hidiıe.Ue mqgul bulunuyorlar. 

iki feci 

İzmirde bir genç 
hem sevgilisini hem 
kendisini öldurdü ----lzmirde KesteUI :t:addeı:ıinde 

doktor Tahsin beyin sağlık yurdu
nda ıevgilisl Karaburunlu Hasan 
kızı Lütfiye hanımı öldürdükten 
sonra tabancayı beynine sıkan Ku
şçu oğlu berber Hakkının işlediği 
cinayet tahkikabna Müıtantik Be
kir bey dün de devam etmiştir. 

Sağlık Yurdu ciTanndaki tur
,ucunun verdiği ifadede Hakkı ile 
Yurtta hastabakıcı olarak çalı~an 
genç kadının bir müddettenberl 
kapı içinde konuştuk}annı ıöyle-
nıiştir, .. 

Hakkı ile kadın onuşurken 
ansızın bir silah sesi lfidilmiş ve 
ikinci bir silah sesini müteakıben 
kadın derhal yere yuvarlanmış ve 
biraz sonrakapının dışına çıkan ber
ber Hakkı tabancayı kendi beynine 
ııkmıştır. 

Dün genç kadının cesedine 
otopsi yapılmış, kalbini delip ge
çen kur4un vücudünden çıkarıl
mıştır. 

Tahkikat safahatına nar.aran ci
nayet ve intiharın sebebi aşk ve 
kıskançlıktır. 

On sekiz yaşındaki Hakkı Sa
ğlık Yurdunda çalışan sevgilisi Ha
ıta bak• cı Liıtfiye hanımın son 
zamanlarda kendi evine gelmeme-

cinayet 
Evvelki gün Bebek 
sırtlarında feci bir 
cinayet ika edildi 

.... -
Evvelki gün Bebek tepelerinde 

esrarengiz bir cinayet o\muf ve 
Recep Abbas ismiae bir adam ölü 
olarak bir derenin içinde bulunmuş
tur. Yapılan tahkıkattan Recep 
Abbasın bir ay evvel Amerikadan 
gelerek Pendikte evlendigi ve 
küçük bir servet sahibi olduğu 
anlaşılmıştır. 

Recep Abbaaın kimin tarafın
dan ve ne maksada binaen öldü
rüldüğü şimdilik meçhuldur. 

Yalniz: şimdiye kadar jandar
ma tarafından yapılan tabkikatbm 
maktulun dostlarını ziyaret etmek 
üzere bir gün evvel Arnavutköy 
tepesinde bulun:ın arnavut İsmail 
mandıraıuna gittiği anlaşılmıştır. 

Cinayetle bu ziyaret ara:.ında 
bir münasebet olduğu zenuedilme
ktedir. Şi.mdilik fsmailin kardetl 
Hacı ile Üzeyirden şüphe ediliyor. 
Gerek Hacı, gerek Üzeyir ifade
leri alınmak üzre aran, lmışlıusa da 
bulunamnm14lardır. 

sındaıki kurşunları çaki ile kesmek 
sureti e domdom haline koymuştur. 
Tahkikata nazaran Lutfiye hanımın 
başka erkekle alakası yoktur , 
fakat mühim ameliyAtlar dofayisile 
geceleri Sağlık yur dunda kalmağa 
mecbur olması ateşli aşkı şüpheye 
düşürmüş, cinayet ve intihar da 
bundan doğmu4tur. 

1 AdDDyede 

i Tebeddülat 
yapıldı 

Üsküdar müddei 
• • 

umumısı 

__ ... ahkeme reisi 
oluyor 

fatanbul Adliyesinde dün yeal 
bazı tebeddOlit olmuttur. 

Bu b:beddülit şudur: lıtanbul 
müddeiumumiliti heyeti muavineal 
bat muavini Zeki Bey fıtaabul 

hukuk azalttın• Adliye müfetti,Ierin-

den Kemal bey baş muavinlitfne, fı
tanbul hukuk azasından A11m bey 
Öıküdar müddeiumumilitfae, Üı 
küdar mGddeiumumiıi Suat bey 
iklnci ticaret mahkemesi riyasetine 
tayin edilmişlerdir. 

~lülkiye mektebi 
Mülkiye mektebi :ıaezunlan 

cemiyeti idare · heyeti d6n vali 
muavini Fazlı beyin nezdinde iç
tima ederek 5 Kinunu evvelde 
teı'it edilecek olan millldye mek
tebinin ıenei devriyesi münasebe
tiyle yapılacak müsamerenin pro
gramını konu4mu,Iardır. 

Vilayet encümeni 
Umumi vilayet encümeni burün 

içtima ederek yeni yapılan mek
teplerin ıureti teıellttmü Jııakkıada 
bir karar verecektir. 

Viyana seyahati 
Viyaaa 4ehremaneti, ıönderf

lecck ethasın etf aiye müteha11ııı 
olarak yetittirileceğini blldirmit 
ve bu teklif emanetçe kabul edil
mlt idi. 

Emanet, Viyanaya kaç kişinin 
ve kimlerin gönderileceğini tetkik 
etmektedir. Tcsbit edilen namzet
lerin listesi Muhiddin Beye arze
dilecek ve bunlar ıür'atle Viyana
ya i'Önderilecektir. 

Erkek l\1uallim mektebi 
Erkek Muıtllim mektebi binuı 

esaslı surette tamir edilıınektedir. 

60000 lira sarfiyle vücuda ge
tirilecek olan tesisat meyanında 

büyük bir jimnastik ve konferaaı 
salonu ile vui bir yemekhane 
vardır. 

Gün geçtikçe daha muntazam 
ve daha mükemmel bir şekli alan 
lstanbul Mualiim mektebinde yakı· 
nda konferanslara b&flaaacak ve 
müsamereler verilecektir. - -

''V,, geceleri 
Önümüxdekei perşembe günü 

Kadıköyünde Süreyya pafa ıine
maaı salonunda ikinci "V,, baloıu 
nrilecektir. 

Geçen cuma akşamı tertip edi
len 11 V ,, tedansaı da muayye111 
günlerde tekrar edilecektir. 

·············-···-·······-······-·-················ . . 

ıraş ırada 

Kadın yüzünden 
Buruda Deatered oklu Eınl• 

ve onun meçhul blr arkadaıı cu
ma ıababı korucu Hakkı Ef. y• 
bir kadınla birlikte gelecekleria
dea mıntakaaı dahlliade kendil~ 
rlne bir fey ıöylememesiai teklif 
ediyorlar. Buaa ruı olmayaa Hak
kı ef.ye bidayette bir ıey ıöylı· 
meden gitien bu iki ıabıı ayPİ 
gilaün akıa•ı aaat 19,30 da alb 
parmak mahallesinde sarhoı ol•· 
rak yine ıarhof bulunmakta olao 
korucu Hakkıeın iariae hücuqa, 
ederek pıçak ve astura ile alb 
yeruaden yaralıvorlar. 

Mecruh Hakkınıa yaralan p•~ 
tehlikeli bir halde, keadfsini yara· 
lıyanlardaa biririıiia Nbuki kadı~ 
mea' eluladen dolayı Deatereci ojl~ 
Emia olduğunu ve dlterini tanı· 
madıtını ıöylemittir. 

Poliı mea'eleye vaz'lyet etmll'" 
tir. 

Katiller vakayı müteakıp "Misi,. 
köyüae firar etmi' olduklannda• 
jaadarma talubata ba~lamıştır. 

Hakkının yaralan teblikelicıllt• 
Katillerin derdesti muhakkakbr. 

Adliye takıbatına devam etmek· 
tedir. 

İki Hüseyin 
Ballkeairde Sahanbiaar mahaf .. 

lmnden kara iamail ojfo arabacı; 
Hüseyin ile Osmaniye mahallesindeC 
bahçıvan hacı Abdullah oğlu 

Hüaeyf • ara11nda lzmirler mahalle· 
ıinde Belediye köprüsü yanında 
bir müaazaa çıkmıı bunlardaP 
arabacı Hüseyin bahçtvan Hüseyne 
bıçak tethir etmiştir. Bundan 
mutber Q.lan bahçıvan Hüseyio 
mukabele ederek arabacı Hüseyol, 
sol ayağının kabuından yaral•
mııtır. 

Mecruh hastaneye kaldınhıııf, 

diğer Hüseyin yakalanmıf, bak.· 
kında tanzim edilen zabıt varaka• 
aile birlikte adliyeye verilmittir. 

Millet mektepleri 
bmir vilayet merkezinde 111 

tane millet mai.. _ehi deraansi nçıl
mııtır. Bunlardan 7 taneıi B der• 
aaneıi, 14 tanesi A deraanesi4'ir. 
30 u kadınlara 81 i erkeklere 
aittir. Müdavimleri 1281 kadın· 
4-022 erkektir. Hepsi 5031 di.r. 

Kazalardaki millet mektebi 
denanelerinin miktan 428 dir • 
Müdavimleri 16448 dir. Bütün vila
yet dahilindeki B dershaneleri 62 
A dersaneleri 477 dir. 150 al kadın
lara 389 erkeklere mahsuıtur. 

Bütün dersane miktan 1039 du~ 
Mildavi• hanımlar 6064, erkekler 
15410 dur. Merkez ve müJhakattaki 
müdavimler 21479 dur. 

Metruk mallar 
fzmirde memur ve zabitanın 

tahtı i4gallerinde bulunan hanele· 
rin 4agillcrine temlik edilmcJİ 
hakkında M liye vekaletinden ge
len emirden evvelce bahsetmiştik· 
Ahiren haber aldığımıza göre bil 
müracaatte Metruk mallar mü• 
dürlügü vekaletten ba.zı talimat 
istemiftİr. Mevz:ubaba haueicrio 
şai(İllerine müzayede suretile ınlı 
yoksa takdir kıymetile mi veril
mesi muvafık olacağını sormuştur• 

sinden muğber olmuş ve onu çılgın
casına sevdiğinden batkasile ala
kadar bulunduğundan şüphe et
miş, öldürmeğe karar vermiştir. 

Bu karardan sonra Hakkı; bir
kaç kişiye bunu süylemiş tabanca-

Lütfiye hanım yirmi bir ya4ın
da idi ve Karaburunda zevci ve 
iki buçuk yaşında bir çocuğu 
vııırdır. 

İKDAM 
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Memur ve zabitanın terfihiol 
dütünen Maliye Vekileti herbald• 
bunların lehine olarak bir cev•P 
verektir. Zira bu evler müzayed~' 

1 ye çıkarıldığı takdirde bundan t•'" 1 
1 i(İllerin iıtif ade etmeıi imkan h•
! ricinde olacakbr. 

Bu suretle iftira Mari Antua

nete taalluk eden her 4eyi istila 

ediyordu. 

"Dinleyin, bütün bir halkın bu 

mınldanma11nı mahallelerden aa

raylara ve saraylardan mahallelere 

kadar alçalarak ve yükıelerek çal

kanan bütün bu dedikoduları din

leyiniz. ArabRsını taş~yanları, re

faketinde olanları, kendisini balo

ya götürenleri dinleyiniz. Tiyatro 

aralıklarında söylenenleri , saray 

ilin edip duruyordu ve 
de o doltlarıua verilecek 

lüzumsuz paraların aarfına mecbur 

bırakarak dedikoduların daha mii

tbiş bir şekil almasına bilha11a 

ıebep oluyordu. 

Bu auretledir ki Prenaea11 La

m bel ,, e verdiği bir vazife için 

ıenede hazineden 150,000 frank 

almasına sebep olmuttu. Kendileri 

için bir şey istememek nezaketini 

göıteren Madam dö Polinyak ai

lesi de, gene Mnri Antuanet in 

sayesindedir ki, birdenbire, ba~la-

nndan ayaklanna kadar servet ve 
ihtişam• garkoldular. 

kuruş 
Gazetemizi mun· 

tazam almak isti
ycn kariler idare- ı 

: mize l lira gönde
rere~ l aylık abo
ne kayd edilmeli· 
dirler. 

"İl.dam,, ı 5 ku
l Bitmedi 1_ • ruşa değil, heryer

Şunu da kabuıetmek ıazımdır ki, kı- (--0--Sl-'tl/-~-'lt-O_e_ ır -_;""\ de, )·alnız 3 kuruşa 
raliçe ahvali harakatının ıerbestiıi, 

hafifliği ile bütün bu dedikodulara ()rtaköy spor ku iihii alınız ve 5 kuruşa 

kadınlarından muganniyelere ka

dar herkesin dilinde dolaşanları 

dinleyiniz. Sokağa, salonlara, sara

ya, hanedana kulak veriniz, her 

tarafta onun, Kıraliçenin dedikodusu! 

mahal bırllkıyordu. Bir kıraliçenin 

dostlan olması tabii hakkıdır. 

Fakat bütün bu dostlukların mu

hitte uyandırdığı tesirleri ve kıs

kançlıktan nazan itibara alması 

dn lazımdır. 

unıumi katipliğinden: satanları lütfen ida-
29 Te:)rinisani 929 Cuma günü 

ıaat onda kulüp kongresi fevkala

de surette içtima edecektir. Mü

eseiıı sıfatııu haiz fahri aza ile 

faal 

remize h ild i riniz. 

abone 

' 

Haber verildiğine a-öre metrulı 
mallar müdürü bu gibi evlerde• 
bazılannı müzayedeye çıkarıyor

mutl 

Bulgaristan Türkleri 
Bulıarista Türklerinin bayır 

cemiyetleri birliği kongrası sof .. 
yada iaikat etmf4tir. Kongrad•: 
Sofyada çıkan Rehber gazete,. 
müdürü Mehmet Ceiil bey mübidl 
bir nutuk ıöyliyerek Bulgaristıııl 
Türklerinin bugünkü idare altınd• 
takip edecekleri yolu itaret el' 
mi4tir. Celil bey demiftit ki: 

- "Biz bu toprakta asırlard•" 
beri Bulgarlarla yan yana yaşach1'• 
Irk itibarile Bulgarlar Türkletfe 
aynı men'şeden gelmittir. 

Bunun için bu memlekete 
e• 

•imdiden gelen Bulgarlarla c 
nuptan gelen Türkler daima kal'' 
deg yaşadılar. Ancak bu, Tür.ld~" 

• . ıı"e ain bu gar ekseriyeti ıç.ı 

temessül edeceğini ifade dmeı. of 
Türkler bu topraklarda " :et 

asır hakim ıslmuşlardı. Bu ınud 
1 et• 

zarfında Bulgarlar milli hu5ıJI 1 
lerini tamamile muhafaza etdl:; 
Yarım asırdan beri de Bul«•r ., 

: akimdir; memlekete karp biç ~ 
vazifeıini ihmal etmiyea Türkler 



Araplar! 
-

3000 Ingiliz lirası 
tediye edecekler --Kudils, 22 [A.A) - Umumi ve 
~üşterek mücazat hakkındaki e
..nirnamcye tevfikan Uk huküm 
bugün ııadır olmuttur. Araplarla 
ıneıkun olan Ashdod köyü beş 
bin lngiliz llrıısı tcdiyeıine mah-
1'um olmuştur. Bu köy Birituya
daki Ynhudi cemaatine hücum ve 
taarruz etmif olmakla ittiham edi
len 12 kl>yden biridir. Diğer köyle
l'C tarhedllen cezalar daha sonra 
bildirilecektir. 

Cenevre, 23 [A.A.J - İngiltere 
makamah muknddesenin muhnfa-
2n.sı için beynelmilel bir komİs) on 
tetklllni derpiş eden Filistin man
dasının 14 üncil madde&ini ileri 
aürcrek idari vektı!etler komlıyo• 
nuna ağlama taşı mes'eletıinin halll 
için böyle bir komi&yonun tetkili 
teklifinde bulunmuştur. Zunolun
duğuna göre, mezkur komisyon 
makamatı mukaddese mea'clealne 
ağlama taşı mes'efoıinin benzetil· 
miyeceğl mütaleasile bu teklif red
detmiştir. 

Yafa, 23 [A.A] - Dokuz Arap 
tahrikatta bulunmak töhmetile dün 
akşam tevkif edilmişlerdir. Şehrin 
her tarafında protesto makamında 
umumi ıtrev yapılmıştır. 

İrtikap davası 
Ankara, 22 - İrtikap cürmü 

ile maznune.ı mevkuf bulunan ad
liye vekilliki evrak ve ltvazım 
mildüril Hüınü beyin müha keme
ıiH devam edilmittir. 

Bu celsede maznun mudaf aada 
bulunacağından mahkeme salonu 
çok kalabalıktı. 

Celse •çılınca maı.nun vr-kille
rinden A2iz bey müdafaada bulun
du. Mahkeme saf ahatım ve mese
lenin mahiyetini anlattı ve müvek
kilinin masuniyetini talep etti. Ay
ni zamanda muhbir Ahmet efen
dinin Hilsnil beyi böyle bir fela
kete maruz. bırakmak huıu&undakl 
zeki ve meharetinin esbabını an
lattı. 

Aziz beyden ıonra Cemal Ha
zam bey müdaf aı;ııına başladı. 

Bu müdafaa çok uzun sürdü, Bun
da• sonra maznun Nüınü bey 
ayaj'a kalkarak: 11Müddeiumumi
Uk bir fikri ıabit altında evrakı 
okumak zahmetine katlanmadım 
lddlaaına serdetmittir,. dedi. 

Hüsnü beyin bu sözleri Ü%erine 
müddeiumumi muavinlerinden 
Ruim bey "Fikri 1abit" ııözlt"rile 
ne demek istenildiğini sordu. Hüs
nü bey: "Yani hakkımda bu şekil-
de bir kanaat h,\111 olmaaı dolay
ıHe .. ,. Dedi. 

Mildd~iumumi avukltJara ce-
•ap •ererek, ceza kanununun 210 
ve 230 uncu maddelerinin tatbikı. 
ni istedi. Kararın tebliği 1alı jt'Ü

nüne k1tldı. 
Müddeiumuminin talep etti~i 

cezalar bir seneden üç .seneye ka
dar haplı ve muvakkaten memu
riyetten mahrumiyettir. 

'ficaret ıııuahedesi 
· Ankara 23 - Bir çok devlet

lerle evvel~e aktedilcn muvakkat 
ticaret muahedeleri önümüzdeki 
,., lar zarfında hitam bulncaktır. 

bgiltere ile muahede haurlau
nuş ise de henüz imıalanmamıştir. 
Burada bulunan İran ve Mısır ıe
firlerlle Romanya maslahatgüzarı 
rnür.akereye devam etmektedirler. 

Muvakkat ticaret muahedeleri 
Iranla 1 k<luunuevvelde, Finlan-
diya ile 1 lngiltere ve Jnponya 
ile 6, Mısır ile 18 ~inunusnoide, 
Norveç, Danimarka, Roınnnyn ile 
l, Amerika ile 30 şubl\ttn ve Fra
ıa ile eski ticaret muahedesinin 
17 ve 18 numaralı mtrbut listele
ri 1, Çekislovakya ile 25 martta 
ınunkazi olacaktır. 

ltalya ile muvakkat ticaret 
ırıuhadeai, yeni munheden:n meJ''
lyete girdiği günden itibııren me
fıuh addedilecektir. 

Karşıyaka ıudıiye8İ 
Ankara. 22 - lzmirde Karşı

t~ka mcvkı:nde bir ndıiyenin tcş
ıli tast!k: aliy~ lkt:r:m etmivtir. 

Nahiyenin merkezi Kar ıynka 
0ltn~k üzre Yaman?ı, Llmildcr. 
<;m, Boşnak Sz..1e.ıkl:, Ahır~, 
liostanlı, Dcdcba:,. Turan, Bay
~•ktı, mahalleleri ~ahiyeye rapte-

•İ 1.lliııtir. 

':""······BDır lfllaı!Ql ır-··· .. = 

1 --
~ araban 
ı · yolda 
i - - . 
IHariciye komiser1i 

E niçin geliyor? 
Proiya gazetesinin 

I !f oskovadaıı .aldığı bir 
i telgrafa göre Rus ha-

l. ririye koıniseri Kara
han Tiirkiy•·ye nıüte

. veccihen yola çıknıak 
1 üzere bulun nyor. 
i Proiya gazete i bu 
İ seyahat hakkında şu f 

1 
şayanı dikkat malu
ıııatı ahnıştır: 

- "Türk - Yunan harbi eı
nasında So"yet hilkumetj, An
karaya biıyük yardımlarda bu
lunmuştur. 

Fnkat, "Zamanla Ankarayı 
ellerinden kaçırmltlardır. Hatta 
şimdi Türk hükumetinin Sovyet 
aleyhtarı bir grupa temayül gö
ltermesinden bile ıüphe olun
maktadır. işte bundan dolayı 
Karahanm Ankara seyahati te
karrür etmiştir. Fnkat vereceği 
netice ne olacaktır ? 

Bu cihetten, ben şahsen, 
ümitvar değilim. ,, .................................................... 

Orman uınuıni 
nıüdürlüğü 

AnkarK, 22 - Orman umumi 
mildürü Cafer l:eyin arzusile birin
ci ıınıf orman müf ettitllğine ve 
birinci ıınıf orman müfetti~i Bekir 
beyin de orman umumi müdürlü
ğüne tayinleri tasdiki aliye iktiran 
ctmiftir. 

İzmirde at koşuları 
iz.mir, 22 [ A.A ] - Sonbahar 

at koşuJannm iklnciıi güzel bir ha
va He ve büyük bir kalabalık huzu
runda yapılmıştır.Üç yaşındaki yer
li ve Arap taylara mahsus birinci 
koşuya ıiren bet tay arasında 
Şaban efendinin Süleyl birinci 
gelmiştir. 

1929 senesi zarfında 1000 lira
dan fazla mükafat kazanmamıt 
haliı kan İngiliz atlanna m~hsuı 
ilrlnci koşuda Refik Beyin Mipe
keli birinci gelmlttir. Mükafat 600 
lira idi. 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
haliı kan arap hayvanlanna mah-
sus üçüncü ko~udn Hüseyin efen
dinin Gümüşü birinci ıelmft ve 
300 lira mükafat almııtır. 

Dördüncü üzüm koşuıu lımi 

nrllen hendikap ko~uıuna üç ve 
daha vukarı yaştaki haliı kan İn
giliz hayvanları i•lirak etmit ve 
Refik beyin Eatafeti birinci ge
lerek 1000 lira mükafattan başka 
diğer hayvnnların duhuliyelerinden 
kazanmıştır. 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
halis kan arap hayvanlan 
arasında ynpılnn beşinci hendikap 
k?şus!ında .Hakkı beyin Nasibi 
bırincı gelmış ve 400 lira müka
fattan başka diğer hayvanların 
duhuliyelerini almıştır. Gelecek 
hafta yapılacak koşu ile mevsim 
kotularına nihayet v~.rile<'cktir. 

Bütçe ınüzakercsi 
Londra, 22 (A.A.] - Fransa 

parlamentoaunoaki bütçe müzake
ratından dolayı ikinci Lahcy kon-
feransının kanunusaninin üçüne 
kadar tehiri hnkkındu Fransa hü
kumeti tarafından vaki olan teklifi 
kabul eden Almanya lıiikümeti 
meı.kôr tarihin iş:ne gelip gelnıi
y~ceğinl Londra kabinesinden ia. 
timı~ç etmiştir. 

Bir tavzih 
Ankara, 22 [A.A] - Sovyetle

lerin Ankara sefnreti tarafmdıın 
tebliğ olunmuştur: • .. 

Sovyetlerin Türkiye tıcnret mu-
mesıili M. Souhovi nin Türkiye
den muforakah sebepleri hakkın
da Türk matbuatı son z.nmanlarda 
bazı indi tcfsiratta bulunmuşlardır. 
Sovyet sefareti her türlü eımsattan 
ari olan bu ~ayınlan katiyeıı tek
zi bc mezunc'ur. M. Sou!ıo\'İ bizzat 
hendi tclcbi ü. c •ine Sovyet Rus
yada ba;!ca bir emuriyete nak
loluı:ı.nu:,h•. 

Dsjµ)a lftlyacdla 

Bir emir ---
Topçu zabitleri 
açığa çıkarılıyor ---

Hende, 22 [A. A] - Bütün to
pçu zabitlerinin açığa çıkanlma11 
hakkında iki üç güne kadar bir 
kararname neırine Madrltte intlzH 
olU'Qmaktadır. Di~er 11nıflara men
ıup zabitandan ayn kadro teıkll 
edilecktir. 

Madrlt, 23 [A.A) - Ali mah
keme Sanchez Guerra He mülazim 
Cunat'ın Madrltte kalmalan far
tile muvakkaten serbest bırakıl
malarına müttefikan karar vemiş
tir. 

Ren erazisiııin tahliyesi 
Paris, 22 (A. A) - M. Briand, 

Ren erıızislnln tahliyesinden mil
tevellit beynelmilel vaziyet hak
kında hariciye encümenine izahat 
vcrmi~tir. M. Briand, Y oung pla
nının tatbik edilip edilmiyeceğl

nin tubat nihayetinden evel aa
laşılacağını ıöylemiş, bu plan tat
bik mevkiine konulamadıtı tak
dirde tahllye meselesinin varit 
olamıyacRtını, ancak tatbikine 
imkan hasıl olduğu takdirde Fra
nısanm tahliye itini tacil için bir 
güna müşkilat çıkarmamakta men
faattar olduğunu ilave eylemiştir. 

--M--
Kömiir ocakları 

Londra, 22 [A.A) - Nazırlar 
ile kömürocakları Hhipleri arasın
da akdolunan konferans hiç bir 
netice elde edemeden dağılmışbr. 
Kömüroeakları sahipleri kömür 
aatışma hükumetin müdahele et
mesine kuvvetle muarız bulunmak
ta ve kömür aanayinde çalışan 

itçilerin üc.retlerile meşgul olmak 
üzere merkezi bir heyet vücude 
getirilmesini tiddetle reddetmek
tedir. Maden sahipleri böyle bir 
heyete girmek istemediklerini ıöy
lemişlerdir. 

- -·-
Birihirlerini yiyorlar! 

Tokyo. ?.2 (A.A) - Harbinden 
gelen haberlere göre hudut bo
yundaki Çin kıtaatınm erkanı har
biye heyeti Khinıtan aıradatlannın 
bathca müdafaa hattı ittihaz etmek 
için Haylar mevkiinden 150 mil 
cenubi şarkide bulunan Buşatu'ya 
nakletmiştir, 

---M - -

Yung planı 
Kasael, 22 [A.AJ - Mllllyet

ciler konrrHİ açılmııtır. M. Hu
genberg ıöylediğl bir nutukta 
Yung planına tiddetle itiraz etmif 
ve bu huıuıta verdij'l takrir bü
yük bir ekseriyetle kabul edil
miştir. 

- ti 

Fransız kabinesi 
Paris, 23 [A.A] - T ardieu 

kabinesinin ::ıiari siyaseti hakkında 
müzakereye davam eden meb'usan 
mecliıi, hükumete itimadı mutc:
::ıammm bir takriri 25 reye karşı 
335 rey ite, kabul etmiştir. -Rüsların bir emri 

Moıkova, 22 (A.A] - Merkezi 
icra heyeti ecnebi memleketlerde
ki Sovyet müesseselerinde çalışan 
Rus vatandaşlarından Rusyaya av
det etmek istemiyenler hakkında 
bir emirname neşretmiştir. Bu 
emirnameye göre bu kabil eıhas 
biyanetle ittiham edilecek, 24 ıaat 
zarfında idama mahkum olacak
lardır. Bunlara •İt emval ve emlak 
te müıadere olunacaktır. 

IC -

~fısır ve İngiltere 
londra, 22 [A.AJ - M. Mac 

Donald Avam kamarasında lngiliz
Mısır muahedesinin kanunuevvel 
nihayetine doğru parlamentonua 
tasdikine arzolunacağmı söylemiş
tir. 

-K--

Ziraat kooperatifi 
Mutia 22 [ A.A ) - Ziraat ko

operatif teşkilatına başlanmıttır. 
Halk tetkilata istekle ortak yazıl
maktadır. Kooperatif sermayesi. 

in merkezde 150 bin liraya balJğ 
olacağı ümit edilm~ktedir. Muğla 
nahiyesinde 30 bin liraya yakın 
ortak yazılmıştır. 

Zelzele 
Wellington "Yeni zellanda" 23 

[A.A.J - Bu sabah burada tiddetli 
bir zelzele olmuştur, hasarat yok
tur. 

Nakleden: 
Bu çevirme hareketi MoğoJla. 

na "Tulugma ismini verdikleri 
ve çok ıevdiklerl manevralarından 
idi. Düşmanı cenahından çevir ~rek 
arkadan hücum etmekten ibaretti. 
Göçebele;i dagılmıf, Keraitler ha· 
tlarına cum ediyorlar ve ıece 
oluyordq,;•Tfm~ln11ln yapbj'ı, nev
midane bir gayretten, bir meydan 
okumadan baıka bir şey değildi. 
Fakat bahadir " Guyldar,, tepeyi 
tutmağa,ba1ratı dlkmete H aldığı 

Yazlyet üzerinde tutunmağa muvaf
fak oldu. Keraitler, bilha11a Wang 
Hanın otlu .bir okla yüzünden yar
alandığı i~n hilcümlannı dur
durmata mecbur edildiler. 

Güneş batarken, bir az geri 
çekilenler, Moğollar değil, Kerait
lerdi. "Timucin,, tam "Guyldar,, ın 
ricatlni setredecek, kısmı külliye 
yetişmek için elu;erisi iğtinam 

edilen atlara ikişer ikiıer binen 
mecruhlannı ve bu meyanda iki 
otlunu toplamağa kifl bir zamana 
kadar bekledf. Müteakıben tarka 
doğru kaçtı ve Keraitler erteıl 
l'Ün kendisini takıbe koyuldular. 

Bu harp "Timucin,, ia ıtlriştiğt 
bütl1n harpler içinde en ümütıizl 
oldu. Fakat bozguna uğramıt 
olmuuıa rağmen taraftarlarının 

6zünü sat ve aalim mu haf aza 
etti, kendisi yatıyordu ve ordu 
masun kalmıştı. 

Wang Han: 
"Hiç bir zman milcadele etmemek

liğimiz liz.ım gelen bir adama 
karşı harbe girdik!,, diyordu. 

Moğol efsanelerinde bugii~ bile, 
"Guyldar,, ın nasıl bayrağı götürüp 
"Gupta11 ya diktiği hikaye edilir. 

Fakat, uzun ricat esnasında 
-çöl hayatının zaruretleri bunlardı
muharipler, bitkin atlarının üze
rinde "yaralarını emerek,,Antllop, 
sırtlan, okforının vurabileceği her 
şeyi vurabilmek için av dairele
rini açmafa mecbur oldular. Onları 
buna sevkeden av aşkı değil, fakat 
ordu için yiyecek bulmak zarureti 
idi. 

"Jean le pretre,, ölüyor 
Kerııitlerin zaferinin neticesi. 

"Timucin,,aleyhindekl ittifakı kuv
vetlendirmek oldu. Göçebe reisler 
büyüyen bir kuvvete iltihaka te
mamen hbıt idiler, bu iltihakta 
emin bir himaye ve zenginleşmek 
ümidi gör,IJlekte idiler. 

Hiddetlenen Moj'ol, Warg Hana, 
beliğ serzeniılerde bulundu: 

- Ey babam olan Hani diyor
du. dütmanlann tarafından takip 
edlldij'in zaman dört kahramanımı 
•eniu yardımına göndermedim mi? 
Sen bana, kör bir at üzerinde, 
elbiselerin lime lime, vüeüdun yal· 
nız bir koyundan gıda almış olarak 
geldin. Hem k-oyunları, hem 
atla .. ı sana bol bal vermedim mi? 

Vaktile ıenin adamların benim 
hakkım olan ganimetleri alakoy
dular. Sonra, bütün bunları bırak
bn dütmanlar aldı. Kahramanların 
onları tekrar tana iade ettiler. Ve 
kara nehrin yanında, bizi ayırmak 
iatiyenlerin fena sözlerine kulak 
asmamata ve ihtiliflanmızı aramız
da görüıerek halletmeğe ant iç
tik. "Mükafatım azdır, daha çoj'u-

' nu isterim!" demedim • 

Bir öküz arabasının tekerleği kı
rılınca öküzler ilerleyemezler.Senin 
"Kibitka" tun ben bir tekerleği 
değil miyim? 

, Bana kartı neden kızgınsın? 
Neden timdi bana hücum ediyor
sun?., 

Bu sözlerde bir istihkar edası 

farkedilir. S~rziniş, bilhassa ne is
tediğini bilmıyen karar11z adama, 
kör bir atın üzerine binmiş "Jeaa 
le Pretre,, e tevcih edilmittir. 

" Timucin 11 kat'i kararile, va
ziyetten en iyi istifade etmek yo
luna koyuldu. Etraftaki kabilelere 
postacılar gönderdi ve çok geçm
eden kenlU arazisinin Hanları ile 
komşulafJh Motol reisinin beyaz 
atının iki tarafında diz çökmeğe 

başladılar. 

Adet veshile süslü kemerlerle 
çevrllmit uz.un elbiseler giymişler, 
t.ıbanları üzerine oturuyorlardı. 

Yurdun tnten dumanı ara-
sından, bunların çizgiJi ve ba
kır renkli )'Üzleri görünüyordu. Bu 
Hanlar med:si idi. 

Bir çokları "Timucin,. tarafın
dan mağlup edilmiş oian Lu ku
rşuni gözlü ad:lınla, sıra He ko
nuşuyorlardı. Bu~·lnrı kuvvetli Ke-

Ali Naci 
raitlere boyun eğmek n Jean le 
Pretre ile otluna tabi olmak iı· 
tlyorJardı daha cidalcu olanlar 
harp lehinde bulunuyorlar Ye ku
mandanlık aıasını"Tlmucin11e tak
dim ediyorlardı. Nihayet bu fi
kir galebe çaldı. 

11Tlmucln11 asayı kabul ederken 
emirlerinin bütün kabileler tara
fıadan muta olması liizımgeldltinl 
ve mücrim telakki ettiklerini tecziye 
hakkını haiz: olacağını beyan etti. 
"Daha iptidadan, üç nehir aratın· 
daki arazinin bir bakimi olmak 
lazım geldiğini ıöyledlm. Anla
mak iıtemedfnfz. ,~ 

Şimdi W ang ıize kar,ı da ba
na karşı yaptığı gibi hareket et
mesinden korkuyorsunuz ve beni 
reis olarak intihap ediyoraunuz. 
Sizlere esirler, kadınlar, yurtlar 
ve hay ... an sürüleri verdim. Şimdi 

ise topraklarınızı ve ecdadınızın 

adabnı muhafaza edeceğim.,, 
Bütün o kı~ esnasında Baykal 

rölünün farkındaki abnll garp 
konfederasyonuna karşı ailablana
rak, Gobf iki muhasım ordugaha 
inkısam etti. Bu sefer 11Timucin11 

daha kar yaylalardan kalkmadan, 
ilk olarak harbe girdi. 

Yeni müttefiklerile beraber 
hiç haber vermeden, Wang Hanın 
ordugahına doğru llerlemeğe baı
ladı. 

[Bitmedi) 

Nevyork borsası 
New-Y ork, 22 [A.A] - New

y ork esham ve tahvilat borsası 

g~lecek }'erşcmbe, cuma ve cu

marteısi günü kapalı bulunacaktır. 

Meksiko, 22 [A.A) - New· Y o

rk bangerleri beynelmilel komiı

yonu yeni reiı M. Rubio vazifesi

ne başlamadan evvel NewYorka 

gelmeğe davet etmiştir. M. Lamo

nt tarafından vaki olan bu davet 
Amerika ban1ıerlerini borçlar ha-

kkında beynelmilel batka bir iti

laf elde etmek için yeniden müı.a

kerata giriımck arzusunda olduk

larına delil addedilmektedir. 

Jlus ve Çin 
Moıkova, 22 (A.A] - Habaro

fskiden bildiriliyor: Aksayı tarki 

karip orduıu kıtaatı bu ayın on 

yediılnde vukubulan Çin taarruz

unu defetlerek bunları Çin araıi

ılnde de takip eylemiştir. Sekiz 

binded f az.Ja Çin neferinin ve üç 

yüz çin zabitinin ıilahı alınm14 ve 

ayrıca on bin tüfek ve mühim 

miktarda top ve 1air malzeme lti

nam olunmlııtur. 

T aharriyat akim kaldı 
Malta, 23 [A.A) - Dört tor

pito muhribi Baronolcho vapurunu 

aramata çıkmışlar ve 70 millik 

bir mesafe dahilinde taharriyatta 

bulunmuılann da şimdiye kadar 

hiçbir netice elde edilmemiştir. 

Taharriyat devam etmektedir. 

İngiltere · Rusya 
Londra, 23 [A.A.] - Muhafaza

karlar konferansı bir protolito tak

riri kabul etmiştir. Bunda, l\1osko

va ile münaıe batın iadesi protosto 

edilmektedir. 

Briand'ın beyanatı 
Pariı, 23 (A.A] - Meb'u1aa 

meclisi hariciye encümeninde le

hislandan bahseden M. Briand, Al
manyanın Lokarno mi1altı mud-

bince istntükoyu cebrü şiddetle 

müracaat etmek ıuretilc ihliile te
ıebbfis etmel!loği taahhüt eylemiş 
bulunduğunu bey.an eylemlttir. 

Kelloğ'un nutku 
Londra, 23 [A. A] - Ziyaretçi. 

lerln :r.iyafeti esnnımda bir nutuk 
ııöylemi, olan M. Kelloğ, tesliliatın 
şimdiden tenkiısi mümkün o!duğunu 
beyan etmiş ve Amerikanın nvrupa 
işlerile alaka::ını tamamen kesme
sinin mümkün olmadığını bcran 
etmiştir. 

Berlin, 23 (A. A) Kabine Yonl' 
p!iiım aleyhinde arnyl umumiyeye 
vuku bulan müracaatte ekseriyeti 
mutlalrnnın Uizumuı.a knrıır ver
miştir. Bu ekıeriyetin mlktan 20 
mi') on Almnndır. 

_____ J 
Serser"leri topluyorlar 

Kimsesiz çocuklann poliı ma
rlfetUe toplablarak Şehremaneti 

tarafından Sultanahmette tesiı e
dllen kimsesizler yurduna~ lievlc 
takarrür etmiştir, Dün bualardaıı 

bri kısmı tolablarak g8nderllmlttlr, 

Han kapıcıları 
Polis müdüriyeti han ve apart

man kapıcıları için yeni bir tali .. 
matname kaleme almııtır. Bu ta
Iimatno.meye nazaran han ve apa
rtmanlara kapıcı olarak alınacak 
efhaaın 18 yaşından yukan olma-
11 'Ve okur yazar bulunması lbua 
gelmekted lr. 

Atlatilan tehlike 
Dün akfam Unkapanı k8prGsQ 

açıklarında Haliç Şirketinin 7 nQ• 
maralı vapurunun pervanesine btr 
halat takılmış ve vapur oldutu 
yerde kalmıştır. 

7 numarayı kurtarmak için 7a• 
rdıma gelen 9 numrah vapur da 
pervanesini halatlara takmış vo 
her iki vapur .sulann cereyanina 
tabi olarak mavnaların üı.erine . 
dütmilşlerdir. 

Vapurlann içinde bulunan halli 
korku ile kendilerini mavnalara 
atmıtlar ve neticede vapurlar bia 
müşkülatla kurtarılauşlardır. 

VapurJnrdan birinin kaptan kö
prüsü hasara utramıfbr. 

Bir adam yaralandı 
Üıküdarda Demirci ıokatında 

27 numarala evde oturan seyyar 
satıcı Ziya Jle Sellmiye kışlaıında 
asker fımall ltir alacak yüı:ilndea 
kav2'a etrnlttir. İsmail, Ziyayı bı
çakla dört yerinden ehemmiyetli 
ıurette yaralamış, kaçmıtbr. 

Bir otomoltil yandı 
Şile hilkunıet doktoru Burha· 

aettfn beyin ıahıına ait 276 numa
ralı otomobil dfin rece Üaküdaria 
Sinan paşa civarından 1ıeçerke11. 
benzin deposu birdenltire tutuf'" 
lıut ve atef ıöndürülemedlAI için 
otomobil tamamen yanm•ıtır. 

İki intihar 
Diln lkJ intihara teıehbU• ol• 

muştur: 

1 - Hahcıotlunda aıkert lln 
dokuzuncu ıınıf talebulnden 2389 
numaralı Ret at ef. ders notlaruım 
kınk olmasından müteenlren dOa 
aaat yedide Hasköy poliı merkezi 
önünde tabancaaını ıol bacatına 

sıkmıştır. Reıat efendi hastaneye , 
kaldırılmıştır. 

2- Fenerde Hatip Muıllhltthl 

mahallesinde 6 numaralı evde otu
ran saraç on l'leklz yatında AH dün 
rece fazla ral ı 19 ni41 eve dünün
ce son zı manlud ı kendlılnden 

yüz çeviren 'ev ,..disi hatınna gel
mlıtir. 

Saraç ltunun üı:erine heme• 
suıtalı çakııını çekmif, kendiılnl 
ıol memesi alhndan atır ıurett~ 

yaralamıştır. 

llırsızlar yakalandı 
Geçen gün Yetilköyde Madam 

Hoygarın evine müıellih&D •lre• 
rek Madamı yaralıyan ve birçok 
e,ya çalan 5 kifilik çeteden üçQ 
dün zabıta memnrlan tarafından 

yakalanmııtır. 

Bu adamlarla beraber Mada· 
mın evinden çalman eşyanın blr 
kismı da ele geçirilmiıtir. 

Zabıta tahkikat ve takibatın 
lfkal edilmemesi için yakal .. nan
ların büvlyyetlerini gizli tutmak
tadır. Bunların ild arkadafının da 
bugün ka:ı'iyen ele geçmeleri mu
hakkakdır. 

Bir şayıa 
Roma, 21 - Bir müddetenberl 

Tllrkiye ile Arnnutluk arasında 
siyasi münuebalın taın bir surette 
iadesi için müzakere cerayan et• 
mektcdir. Arnavutluk bu huıuıta 
Kıral Zogonun tanınmnsını ıart 
koymaktadır. 

Düşen tayyare 
Dedeağaç, 22 - Jıtanbufdaa 

gelerek Atinnya gitmekte olan 
Fransız pilotu Barbonun idaresin
deki tayyare, fırtına yüzünden 
yere inmeği mecbur olmuş, tayya
re buara uğramıttır. Pilota birşey 
oJmanuşbr. 

Mütehassıslar 
konteraneı 

Londra, 23 ( A.A.) - Matbuftt 
mütehaS111ları konferanıı ~arafıa. 
dan verilen karar?arın tı; bikini 
temin için için g~lecek paxa~I 
Cnevrede Lord Burmhkm' ın rl7a· 
.etinde ikJncl bir gazeteciler kon
feranıı ti :ıılanac1ı.kbr. 
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V ni meb•usıar -1"iyatro mektebi çıhyor 
E ence yerler· - An al'"an n hava!::a. 

Ankara 20 - Nasıl bir maki
neye yağ ve elektrık çalışma kud
retini verirse Ankaraya da kış 

menimi ayni tesiri gösteriyor. 
Kış mevsimi Ankaranı durmn
dnn, dinlenmeden !;alıştığı bir 
mevsimdir. Akşamları Karnoğlan
dan b kıldığı vnkit işini henüz 
bitirmiş veyahut bitirmek için za
manın azlığı naznrı dikkate alarak 
b:tirmege ko~ .. n kal ba!ığa rast
gelirsiniz. 

Bu sene Ank1ıra Emaneti hiç 
durmadan çalışıyor. lzmir belediye 
sine ait dedikodular An ar.ıya gü
lünç'ü bir mevzu gibi aksederl:<"n, 
Ankara emaneti havalnrın güzelli-
' inden istifade ederek, halka temiz 1 
b • yol, güzel bir şehir vermcğc 

1ı .ıyor. Sabnhlurı Meclisin önün
d n geçenler, yorulmak bilmiyen 
şthremini Nevznt beyin amelelere 
emir verdiğini, köş de duran pa
liıi her hangi bir mes'ele hakkın
da ikaz P.ttiğini görürler •.• 

Ankara az zamanda umumi 
caddeleri tamir e.,ilerek, munta
zam, c.ı;ri bir şclıır olnc.-ıktır. 

G("nç eşe•n meh'us 
Fu reı.e ı;enç-k en nıcb'L l r

e n biri a Trabzon meb'usu c .. _ 
Iı.:yman Sırn leydir. B~yaz ııııka h 
nJ d .i ı. ".c~-r. • _ sin çok se -
d"ği l:u meL"us, V J ndn bo Dzını 
n mel la ettirirKc.:: • uzun zaman 
lt , : .. e sı' mtı 'n ccı nlından 
tl r oper .. 'lyon . ırmışbr. 

Dc~r ,;yeler Iayih sı 
t.Ieclısin en z" .. Jc bar.; .... tJe 

müıal-..ere ettiği I. :,ıha, hiç şüp-
heı.iz belediyckre .ı.t o[ ı ıdır. 

li"'r mcb'us.uı, kendi bele -
d"}es:rı~ rıit bir dü ":..:e, bir eı •• eli 
'. rdı::-. ScnelcrcLu eri nrzu ed"len 
şeKilde }i.ri:ır."yen bu it;Ierı bir 
nn diizeltecc1 kanun 1 yihasına 
l.erkeı; büyük bir ehcn :yet veri
yor. 

7 eni nıeh'uslar 
Yeni meb'uslar meclis korido

'll'lannda derh31 tanılıyor. Yeni 
mektebe gelmiş bir talebe gibi, 
gideceklcrı yeri, uğrGyacakları o
d yı bilemiyorlar. Adını!arında bir 
tereddüt hi sediliyor. Adımlannda
kı bu tereddüde rnukabıl, müza-

O rülb 
Tepebaşı tiyatrosunda bu ak

şam aa t 21,30 da 

Katil 
3 perde 

Cuma günleıi matine auat 
15,30 da her cumartesi akşam· 
ları için fiatlarda tenzilAt yapıl
pılmışbr. 

Bar- konser- dans 

franıız tiyatrosu - Fransız opret 
hey ti 

Bt1aton - Tepebaşı - Klıisik mü

zik - maestro Zeki Bey 
Garderıbar - V rycte - Danı, 

kabare Rasita Barrioa 
Kohot- Variyete ve müzik 
Tii.rkııvaz - Çayla dans 
l'arizyaııa - Alalurka aaz Ue 

konser 
falcn rııj - Çaylı dans 

Eli amra - Artist aşkı 

sesli filim 

Melek - Gece güzeli 

Şık - Şehvet 
Opera - B.:ıhranlı geceler 

seJli filin, 
Alka~ur - Ka7lak a k 
Jfqjik - Baden Badea 
.' ır! - yeni Kaxanov• 
Santral - G c 5Üvarllcrl - Ha

fiyeler kıralı 

Lubcnburg - Şehrazat 

El. er - Siokapur geceleri 
•, - Karaman BahrireB 

kere salonunda rey ve fikirlerinde 
bir ciddiyet ve ahenk mevcut. Mü
zakere sdonunun havası, onlara 
acemiliklerini unutturuyor. 

Tiyatro ınckiebi 
Ankarada gayet mühim bir 

teşebbüs var. 1 iyatro mektebi ... 
Son bir kaç ·zamandan beri muh
telif inkılaplar geçiren Türk mil
letinin böyle l:.ir mektebe fevkal
ade ihtiyacı var. Mektebin sahne 
kısmını 1 tanb•ıl darülbedayi artist
lerinden Galip beyin idare ede
ceği söyleniyor... Tiyatro mekte
binin en eyi c heti, şimdıye kadar 
tanılwış sanatkarlnrla hiç bir işi 
olmamasıdLr. Bu mektep Anadolu-
nun içinde sal şlarla, lrnhve 
ocaklannda temsiller vererek 
lıayallarmı kaznnanlarm arasında
ki kuvvetli istıdetfnrı seçmek ve 
onları san' at yolunda i.crielınek
tir. 

Eğlence köşele:'İ 
Anl • .:rar.m bu .s ne eğJ~ncc 

kö. eleri diğer scne'ere n· bete.1 
a:ıaldı. Yeni bar yandıl.tan sonra 
geceleri r-ezih bir eğ1cnee yeri 
cırıy., nl ... r, mu güıı!erde Ar.kara 
pa!::sın a!tı ıda nçılan palfis bnra 
ko'tuyorlar. Bııra .. ı hakikaten ls
tanbulda da ender bulunnn temiz 
bir ltöşecik •.. F mamnfıh b.-rlarda 
e kiden olduğu gıbi, c&i,danlnr 
parcnhy;:.rnk patl .. y~n şampanya 

pek rok duyt•!mıycr. En Zengin 
"Otrn!arda bile boyunları b·-kük şu
r p ~i.ı;eferine tesadüf edıliyor. 

Tedan...,çr a,,. 
Cunın g~nlcri A. l ~ra Palasta

iti "M<>dcıns..:n" a pel ... fozla rağbet 
ediliyor. Mühim filimlerin göste
rildiği ı;ec lerden b?."'kn evlcr:nde 
oturan ailc'er bu çayları sabırsız
lılda b .. l.ıiyorlar. A karnnın en 
t mnmış simnlarını orada görmek 
imfmm hasıl oluyor .. 

Ank ra muntaıam "şlcycn, za
manında cglcuen yerinde zevkıni 
ihmal etn,iyen b;r şehirdır. Onun 
Gert, fckat temiz hav sı ruhlardn
ki intizam hisfilini kuvve1iendiri-
yor •.• 

Ank ranın havası bir çok kim
neler için ime:ı lrnvvetlendiren
diren Lir aşıdır. 

J(ı rı r. tıı <' ol:ır.I. 

11 .... ran ız thratroımııda 
Büyük Fransız op. ret heyeti 

Tnrfıııdn:ı \ ERO~lr operetı 
kııı:.il cdıleccktir. 

Akş!lııı saat 21,J-4 te 

f.es Cloclıcs De ( orneville 
Pazartesi · -:;-:mı: Les s Itinb:uık 
Çarşamba ~e perşemLc akşamları 

c .. ı olarak 
Pariste pek çok muzafferiyetler 

ihraz etmiş olan 

Felemenk Bahri Sefit 

Banka ı 

A steı· am 
Galatada Karaköy hanı 

dairei mahsusa telefon Bey

eğlu 3711-5 Merkez posta

nesi ittisalinde AJlalcmci baıı 

telefon lstanbul 56~ hernevi 

banka muamelatı 'e emniyet 

kasaları icarı 

J t nim mnhkem ı O"h e u ı rıı:lı ı u· 
lı:uk daire injen : Be}oğlundıı Hııcı 

mimi mahallesinde 20 No. hanede otu· 
ran Katerinanıo kocuı Pa•li aleyhine 
açtığı gaiplik davuılulan dolayı mn.hke-
mecfen ıta edılen ve mumaileyh Pa~li· 
nin gaipli~ine hak ünıden ibaret hıılu
nan 26 · 5 • 929 tarih ve 396 numaralı 
ilamın il4ncn tebliği ten ip edılmı;ı ol
duğundan ıtbliğ makamuıa kaim olnı ık 
uıere mahkeme divanhane ine talık 

ma, r ca 
su ŞiŞes ( 

ve kemik 
0) büyülf 

23 Teşri isani 929 kanıbiyo, nukut fiatJarı 

r. n z 

Gümrük ist: sıyonu - ş kişafı 

Nulmt 

l logiliz lirası 
1 lı ı rıka dolıır 

20 l uunn drahmi 
l Almım N)lH ".!lork 
1 ıhu~fnl") r. ilini 
20 ı,,., Rumnn~a 

20 1 ~a Bul~•r 

5 

25 Gnlata tnhı.·lıın: n. Y. 

iktls di 

Samsun, 17 (H.M.] - Geşenler

de açılma merasimini t lgrafla bi
ldirdiğim gümrük i&tnsyonu, Sam
sun ve hinterfontının iktısadi ha
yatmda mühim ve canlı bir dcği
şiklık yaptı.. Hatbn gümrük önü-
ne uzamasından tüccar1anmız yal-

l F elemek fllorin 
!!O I ~ u: fraokı 

20 1 lyııu lir ti 

55 
51 
30 
25 
so 
85 

167 
::!23 
125 

7!! 
2" 
15 
25 
5{ 

213 
55 
51 
so 
2:; 
31 

r.6 
J 3 
22-ı 

J26 

letıınhul trwımvay Ş, 

Hilıt Ook. Ant. 
tekiidnr Kndıköz 'Sn 
htıınbul nnouiuı Su 

37 
4 1 nız üç Kın. lih: bir mesofenin nn-

1 
kliye ücretini değil, yükleme ve 
boşaltma işlerinde de engin bir ko
foylık elde etmiş oldu.. Bundan 

25 5() 1 ı ··~li lllad •u :.>o I urun Ç.-k lı<hıvnk 
1 n. uuel111 tÜv'l)e 

l 7.lotJ l.r.hlıt.'ln 

~O Dinar Yogmla,ya 
!?O Bclrikn frankı 
1 r.-,..aııı lspıınya 

20 I~·irrc fnınlu 
1 Afccldiyıı 

24 
75 

24 
7.) 

Jl9 
30 

828 

25 Hisse sı•nedatı 

co 1 
ı= 

50 = r. 
r:o -S» ., 

i~ bankası 
Mülga itibar. l\1111 
Oamuuh Dk. 
Mitli İk ti at nk. 
Ticaret ve anu:ıyi 
F.enaf ilk. 

1 ı başka iç Anadolu tacirleri, lstan
buldan ve başl:a iskelelerden ıe· 
len malları için Samsund bir 
komisyoncu bulmak külfetinden 
kurtulmuş oldular. 

Çek 
~irkeıi Jlnyriye 

Londra l lsterliıı 1042 25 J 043 7 ,, Temcit• 

Nivyork 

Paris 
Mil.ını> 

B•·rra 
~ofyn 

Brük~eJ 

l türk L. Do 

• .. .. 

f', 16 
ll 

8 

75 0,47 
ıı 

9 
1 

llaliç Hpmlur A 
An. 1). 1. yolu 
.. .. .. 100 
ll!uclımya • Buru 
Sanıııuu Sahil 
Trnmvay 

2 72 22 

.. .. 
Am~t rd:ım ,. 
Clneyre 
Pr.ı;:: 

\i> na 
l\fadrit 

.. 
" 
.. 

':ıı uvn ,, 7.r.lo 

J5 
8 
3 
4-

J fi 
41 
s:; 

64 
3 
J 
2 

15 
3 
3 
4 

Türki) e milli 
lttihrt .. 
itimat .. 
~ark ılgorlıı 

Bozkurt 
Anadolu An. T. 

Atina ,, Drnbmi 
Hükrcş :;o Le)' J{uru~ 

o•ko,·n 1 Çroıı nB 

P<J.,.rnt ıiirk 1.ru&ı Diıı. 

!6 
25 

'C97 
~) 

84 
3(: 
1· 
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5(.1 

l!6 
5 

JO"t 
:.:<ı 

1 

Jat. t.: D>ll • 

J el!a K 11rnı,.,Jın 
Aralan {lpıeıı. 

r.ı ırköy .. 
'l i:r kömür M. 
lhcrmcr Tqı Ş. 

31 40 
:u 

istikrazlar 
istikrazı D. Yadcli 
Oüynnu muvahhrd~ 
ikramiyeli tlemlr )Olu 
lCJ02 Gümn-kler 

l 903 f llidimahl 
l ~05 1 t:clıiv,.ti Aakcri1' ..,.. 1 1903 Tertip o 190-1 •• 
~ 1•01 905 

'8~ l 90!1 Tcrliı• 
1908 " 
1'109 

1909 ~·· runnueti 
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Beyoğlunun boş lrnlmı arı:a 
ve viraneleri üzerl<'rir.de yeni yeni 
Apartmdnlar y kc;ei rken Jstn:.bul 
tarafında on Jokuz ceneuen Lcri 
evleri yanmış arsalar Üı;eriı de ya
pılmış göze çarbıcı binaya tesadüf 
edemiyoruz. Y nlnı:ı sırf o val.:itl<i 
hü!:ümetin ihmnl ve teseyyübü yü
zünden meskenleri, dükkanlnn , 
iratları yanmış, elled böğürlerinde 
lmlmıt zavnllı halk namına ve gü
ya bu biçarf'lerin term'l ve is
kanlan için parlak propagandalar
la toplanan, muhtelif bankaların 

sermayelerinden çekilen ve fakir, 
zengin harikzede olup olmıyan iyi 
kalbli in .. anlnrdan haril~zedelcr na
mına fedakarlıkla verilen parnla
rın toplanmasından bir (Laleli ha
rikzedegan apartmanları) var. 

Çok rica ederim şimdiye kadar 
bu apartmanların icinde lreç hari
kzede oturtulmuş ve yahut kaç. 
harikzedenin iskanı iç.in teshilat 
gösterilmif ? Tabii hiç. Demek 
iıalkın hissiyntı, merhameti, bu 
biçarelerden bugün sağ kalanlar
la gıdalarından fedakarlık dip 
ağır kiralar altında elyevm inle 
yen metruk çocukları için tahrik 
olunmamı§. Demek, onlar, o za
vallılar, evkafın, şehremanetinin 
ve bilmen kimlerin temini vıırida
tı, refahı için bir vasıta, metru bir 
vasıta olarak kullanılmış, o znval
hların scf alet ve perlşaniıi teşrih 
olunarak her kesin elinden, avu
cundan mühim bir yekun teşkil 

eden paral r cekilmiş ve çeken
ler kendilerine mal etmişler. 

Bir insan veya bir heyet bir iş 
yapmağı taahhüt ederek bir Teya 
bir çok kim11elerden paralar çek r 
v sor taahhüdünü ifa etmez, bu 
çelcdiği paraları cebine abp hiç 
aldırmazsa veya başka bir ltd 
kull nıraa bunu• aamina ne der
ler? lvte uht rem karie n kari
lerlmln verıliklerl ccvnbı duyuyo
rum (dolandıncılıkf. 

Demek bu arsalar üzerinde 
yükselen yegane muhteşem bina
lar (Laleli l:ıarikzedegan apartman-

Hcvıı ı,ra:r.ı, clc!..lri! 
., ,, tcrr.rıtu 

(;sküdar· Kadıköy 
Jım.ı.r mrzbha 
ıtı dul T. A•ıo 

Fil ti:u cfolr. An. 
f Uilıul t ·~!rn l'llcİ 
:"11rk merk rru 
hı. l nenplr.rı 
Reji (hali IHfi)c.) 
1 ı rk ıit. Ano:ı. 

I!tıl n Tir!: ,. 
fc:rk b~"irmen. 

[ fı!itli 1 ir Mt1.rıt.2 

11 ;;o 

paraların vücudc getirdiği saray
! ardır. Ve hiç bir I· rikzcde ! u ı
(ından hn. •• _de etmeı işdir. Buııün 

içerisinde ancnk sc.ı vc::ti olanlar 
ikamet edeMlir bir vaziyettedir. 

Şu ·hnlde, o vakit hükumelin 
bu tarzda topl~dığı paralarla yap
tırdığı ve yine bu tarzda kullan
dığı ~pa:-tımıml<ırın mukadderetı 

bugün de böyle dev~m etmesinde 
bi, zaruret olduğu kabul cdil!:e 
bile yangın mahallerinin İmarı için 
on dokuz senedenberi mfü:bct hiç 
bir şey vücude getirilmemesinin 
ı:ebebi nedir? 

Hüı iimetimiz cidden büyük 
bir hüsnü niyetle yangın yerlerin
de nçı?nn caddeleri, bulvarlar, so
kakları kısmen ve bazı yerlerde 
tamamen il.. . l etti. Ağaçl r dik
ti, k ldırımlar yaptı. Ahalinin is
tirahati için tahtndan, demirden 
k nepeier koydu. Fatih pnrkını 

süsledi, Akaaraydaki elli mctroluk 
şehrnhı, gazi mustafa Kemal Paia 
caddesini ihya tti ve bununla 
mühim bir ticaret merkazi olmağa 
namzet olan Yenikapı-Unkııpanı

Beyoglu tariki açın mühim bir 
hatve attı. Bu kadar fedakarlığa 

ve masrafa karşı ne oluyor. bilir
misiniz? Kanepeler kırılıyor odun 
yerine yakılıyor, bahçeler ve a~a
çlar mütemadiyen tahrip e~iliyor. 

Açılan cadde ve sokaklarda 
iskan edenlerin ve o sokaklardan 
geçenlerin en mühimminin bir kıs
mını köstebekler, kertenkeleler, 

hatta Kurbağnlar, ve ismini bilmedi
gim bin bir türlü haşerat teşkil edi
yor. Demekki bukndar vasi yangın 
yerlerinin ve bir şehrin imarı sadece 

yol ve kaldmmların yapılmasile bah
çeleri ıOıleyip kanepelerin dizllme
sile bitmiyor, şehir harabelikten, 
yangın yarlerlnde ııraaları olankar
da klracılıkd n kurtulmıyor. 

işte bugün köıtebek yuval n 
haline gelen bu yerleri imar için 
oralarda muntazam bf nal ar vücu
d getirecek kat'i teşebbüaatta 

bulunmak 16ıımdır. 
Eminim ld bu uA-urda pek çok 

ar lhti ar edilerek ro"eler, 

Şimdi vapurdan çıkan herhan
gi bir yolcu ve tüccar eşyası der
hal trene giriyor ve trenden çıka
nlar da hiç beklemek5izin vapura 
yüklenebiliyor ••• 

Bu münasebetle, batlangıcı 
memleket iktısadiyatının maeaınr 

inkişaf kaynağı olan Samsun - St
vaı hattının bugilnkü vaziyetinden 
de bahsetmeliyim. 

Hatta, bugün (220) nci Km. de
ld (Zile) ye kadar hergün munta
zaman seyrüsefer yapmaktadır. Zi
leden itibaren (Musaköy) istika-
metine dogru (30) Km. ilk kısmı 
nın döşeme işleri bitmiı ve idare 
kendi m.aizemeıini buralara kad
er taşımağa baş1 .. mı9tır. Buradan 
( Muıal.öy ) üne kadar olan [50) 
Km. nin y rma, doldurma, tünel 
işleri de bitmiş ve gelmekte olan 
malzemenin arkası alındığı tak
dirde hrıttın (90) Km. deki ( Mu
saköy ) ne varmış o!nıası iki y
lık bir mesaiye munhasır kalmiş

tır .. Musaköy - Sivas arasıodaki 
(110) Km. lik son l ... ısmın inşaat 

ve amcJiyabnda da pek mühim 
b:r inkiş f vardır. Faaliyetin en 
mühimi (1300) rnkamlı (Çamlıbel) 

ı:ilstlcdndc toplanmaktndır. 
Bugün Sivas ~-:>se&İ üzerinde o-

tomobil ve n:-nbıılnrla seyrü sefer 
yapnn her hangi bir yolcu, gö~Üll 
şişirerek görebiliyor ki: (Yenihrm) 
kaıabası civarındn, (Mente, ) bo
ğazında, (Y ıldııeli) silsilesi etek
lerinde, bilhassa Siv-sm pek ya
kınlım demek olan (Söğütlühan) 

önündeki (Kı ... alu mak) vadisinde 

p!anlar, harıtular ve saireler vü
cude getirilmiştir. Müteaddit şir

ketlerle, bankalarla C?Üzakerelcr 
yapılmıştır. Fakat neticede ya bir 
faiz mes'elesinden ve yahut bazı 

c{.'lr şrrtlar yüzünden o projeler, o 
haritalar suyn düşmüştür.' 

Şehri im.ıır etmek ve halkı 
meııken.,iz.likten kurtarmak için 
hükumet te bu tekliflere ve bu 
ağır görülen şartlara karşı bir 
f edakarhk paparsa acaba ziyan mı 
edeı-? 

Bugün arsa Hhipleri, boş arsa
ları için vergi vermeğe mecbur tu
tulduğundan görecekle~ı teshilat 
üzerine yapaceklan binalar için 
seve seve vergi vermeğe razı 

olmuştur. Arsa vergisile muııak

kafat , tanzifat , tenvirat ve 

)'·apılac,ık dükkan ve mağnz far
dan alınacak kazanç, temettü gibi 
muhtelif vergiler arasında çok, 
hem de pek çok fark olacağı belli 
dejiildir. 

Mütevassıt bir ailenin yangından 
beri verdiği bedeli icar nedir bi
liniyor mu? On dokuz seneligi ay
da va.,ati kırk liradan dokuz bin 
yüz yirmi liradır. Bu paranın nısfı 
ile şimdi bu mütevasıııt aile bir 
bina sahibi olmaz mı idi? Bina için 
vereceği paranın faizi Ue. hükümete 
vereceği vergiler şimdiye kadar 
verdiklerinden daha mı fazla tuta
caktı? 

Demek şehrin imarında he-ın 
halkın, hem de hükümctin istifade
si çoktur. Şu halde, imara engel 
olnn eebeblcr, şehri harabelikten, 
halkı meskensizlikten kurtarma -
mağa bir vesile olamaz. 

Harikzedeler nıadnmlti kendi
leri için toplanan iiinelerden mey-
dana çıkan (Harikıedegiin Apart
manlarından) iııbfade ettirllmedi
ler. Acaba bu apartmanlardan isti-
fade edenlerden de istifade edil
mek üzere İstanbul tarafının met
ruk fakat kıymetli araaları üzerin
de yuvalarını kurmak için muhan 
teshilat olamazlar mı? On dokuz 

pek mühim ve canlı bir çalı mak· 
tadır. Bu faaliyetten alınan kana
atla diyoruz ki: 

Türabi ameliyesi Sivas ın içine 
girmiş olan ( Kayseri - Sivas ) 
hattının, ( Samaon - Sivas ) la 
birleşmesi uzun bir zem n olmaktan 
tamamile kurtu)mu4tur. Bu iki 
hattın birleşmesi, ana vatanın refah 
ve an detini bir kat daha arttıracak 
ve demiryolu siyasetimizin çok 
kudretli bir inkişafını göııterecektir •• 

Sessiz, mütevazi bir çalışma 

ile günden güne uzayan hattın, 
eski kısımlan da fennin icap et
tirdiği son uıullerle tahkim edil
mektedir. Tahkimin sıklet merke
.r.i, ötedenberi heyelanları ile bir 
bayii ameliyat ve intaata lüzum 
göıteren (Karadağ) mıntakasında

ki imlalard , dehliderd , yarma
larda, şevlerde ve süzülme kanal
larında görülmektedir • 

Y azılanmın sonuau ıretirmeden 
biraz ela iıletme itlerinden bahse
deceğim: 

lştetmenin başlangıcında rörü
len intizamıııı:lıklar, acemilikler bu 
gün tamamen silinmiş, onun yeri
ni temiz, asri n terbiyeH bir ida
re sistemi almıtbr. Başında muk
tedir icra amirlerinin bulundnğu 

işletme işlerini, şimendifer mekte
binin yetişdirdlğl becerildi gençleri 
miz başarmaktadır. 

Hatta, rağbet arıusunun art
masına rağmen, halk ve tüccerla
rımıı he11üa kamyoa ve arabalarla 
alakaaını kesmiş değildir. Bunun 
başlıca iki aebebi vardır: 

1 - Yolcu eşya nakliyat üç
retlerinin henüz yüksekliğini mu
hafaza etmesi. 

2 - Istasiyonlardan ardiyelere 
ve ardiyel rden iataaiyonlan baş
ka vasıtalar için nnkliye ücreti 
verilmek mecburiyeti olmaıı. 

Halbuki, idare, Anadolu hat
tında olduğu gibi tarifeyi şimdilik 
beş misline indirir ve bir vakitler 
(Kay k) istasiyonunda olduğu gibi 
husuıi komyonlar kullanmnk sure· 
tile iıtag:iyonlardan tüccar depola
rına ve depolardan isb:ı:ıJyonlara 
eşya naklini temin ederse hem bil· 
tün manialar silinmiş he:n de 
hathn işleme hasılah artmış ola• 
caktır. 

senedenberi kirncı v ziyctinde 
kalan bu insanlar yurt ahibi edi
!emez mi? Yine bir yurt sahibi olan 
bu ins:ınlar mül~ellef olduldnn \•er· 
gileri seve seve veremez ıni? Ve 
bu suretled yeniden bir varidat 
membaı el de edilemez mi?, 

Yangın yerlerinin imarı hak
kında birkaç senedenberi ortaya 
çıkan şirketlerin , mü:zakc.relerin 
hep akamete uğradığını görenler 
mevrus, gaynmevruı toprakların

daki holdanndan ümitlerini kes
mişler, kimi oraya buraya sığına
rak ömürlerinin hitamına muntaıır 
oluyorlardı. Şimdi yanan evlerine 
ait arsalarının vergi ile de müke• 
llef olduklarını anlayınca, ,aıırdı
lar ve biribirlerine sormağa b~
ladılnr. imar, iskan, projeler, ~ır-
ketlerle yapılan müzakereler aca
ba ne oldu? Yoksa lstanbufull 
iman kıyameteml kaldı ? 

MUAMMER NAiıJ ~ 

Kiralık arba 
Beşiktaşta Sincnpaşa mahal· 

lesinin Köprü başı Hayrettiıt 
iskelesinde saduvarı yanında 930 
arşın arsa kiraya verilec~ktir· 
Senelik kirası 120 liradır. Mur.ıı· 
yede 8 Kanunuevvel 929 Paısr 
günü saat 14 te defterdarlıkta yı· 
pılacaktır. (M. 1028) 
---------------------~-___.,. 
B eyo"lu sulh ımılıkt'mesi ıcnı t1aıt: 

sinden : Bir hor tnn doln\l ıuııhf~ıı 
\C furuhtu karargir olan Lır adet ellfl 

11 
dolabı 26 · 'Iı•şrınisani - 929 lı gıı~. 
saat 13 le Heyoğlun<l:ı Huıııeli l 0 11nırı Jtı 
12 No. apnrtmnıı ıı 27 No. daır< ~~Jr.
alenen muza) ('dr olunncapndan ıılıl de 
rin }CVm \C sııatı ınezkürda ınatıallıO 
ıncınıınına muracaatları ılım olurııır· ,,,. 

------------------------~----d . ıı lJ 

Z ayi 324 eenei der!İyesı hıtıJrı t 
uıııurı 

Koca l\fııstafa paşn kız n i 
rnektohınden ald 1'ırn şPhadet~rı~ 1

rt· 
zayi C}ledim kay din ,Pn > crıi ını çı 1 

d k• ' uıak: uzrc murcı· ıal cttıgiın en t' 

hiıl.mu olınaı.lığı iliin oluııur. ~ Ne. 
Saıuat}a Uaeı kad111 caddesı 6J 

Hayriye Ahmet 



Çtırtttmekten vikaye eder. Dişle~i inci gibi beyazlatır, diş etlerinikuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'ederVe dAerin arasınd kaalan tefes ühatı ve ufuıı?ti iz~le 
eder. Diş ağrılarına nezlelerine mani olur.Ağızda gayet latif bir serinlik YC rayıha hıra ır.Mikroplan imha ve ağızdan gelecek hertUrlö. ha tah~.ların sırııyetıne 
llıan1 olnur A vrup;da daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktir. En büyük mükAfatı ihraz eder altun madalya ev nışanl r almıştır. 

Yirmi kurup Hasan ecza deposu 
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Kazanan karilerimiz 

Yumuşak! ·.ğı 'e dayantklı~ı ı 
ile cihanşümul bir ~öhreti haiz 
tıruş inç.ağıdır. 

Her erde satılır 

-staııhul mahkemei uliye birinci ti· 
· caret dairesinden : 1stella ditıılya 

ll&m \·ap'urla Triyeftedcn l\1. L. l<' ınıtr· 
lalı ve 962 • %8 • 971 . 9i6 ve 1009 

lıuınaralı bea ııııudık derununda Ist:ın· 
bula ı;önderileıı derilerin M. Gizi mııh· 
damlan efendılere teslimi emrini nallk 

loit Triestino Sf"yri sefain tirketi Isıan· 
but acenteliğinin 4 • 8 • 929 t:ırihli bir 

\n'a emro mıılıırrer ordincsu uyi ve 

loit Tricatlno letanbııl acerıteliğinden 
\srilen ikinci nushası ile emtnııi mcı· 
kure giımrükten tescllüm edilmiş oldu

tu gUınrük idareı!İnin mahkemeye ibraz 

tdilcn bir kıt'a Jerlı.enarik ıınla§ılnıış 
0hıp nıezkGr ı.ayi birinci ordinonun ip· 

lali M. Gi:ıi uııılıdumlıı.n efcııdılcr 'e· 
lıli uukat Alkiv)ııdis efendi tarrJından 
talep \'C dua eJı!meei üı:erioe keyfiye

tin mahlt.emecıı kırk be~ gün müddetle 

Uç defa ilam karıızgir olduğundan ma· 
r~iı..ir ıayi ordiuonun kırk be~ gürı 

~rıında mabk:cmemize ibron hwıınu 
•o ibraz edilmediği halde iptalıne k.a· 

ror 'crileceği ilii.u olunur. 

8 ultan ahıııt:t aullı icrnsiu<lıın : Malı· 
kanı bih deyııiui vermcdi~irıdtn do· 

layı ~ ocamustafR paşada yedi ~ehitler 
111ahulleı;inue 12 No. Muharrem ef. ha· 
ll~inde Mahcuz ve mustauıcl ayaklı 

tinger nıakina~ile altı adet açık koltuk 
lldalya 28 • 11 • 929 pef1Cınb~ günil 

8iat 15 de Sandal bedesteninde Sultan 
~~ıı:::ı sulh icra'Jından fliruht edıleceği 
'4l: o!u·:nr. 

";.""-----~~---------------l ">i - Koca Muıı~( pa~a 8!kcnık 
f..ıl.ııaindım ııldığım askerlik vcııikn· 
ut)i c!tt.ın :ıcniıini alacvğımdan es
•ıa lıui..mü ) c,•.ıur. 

Dc,!et m tbaa ı çinkografı 

PERTEV Surubu , 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

İstanbul defterdnrhğmd n: 

Kiralık mer,a ve maudra, Ayas· 

a~ada 5000 dönüm mıkdarırıda 
mer,a ile içindeki mandıra. 3 
sene mliddetle kiraya yerilecekti. 
Senelik kirsı 540 liradır . .Müzayede 
pazarlık suretile 19 knnunevvel 929 
perşembe gUnU saat 14 te defterdar· 
!ık.la yapılacaktır. 

Zayi: Üsküdar aakerlik şu
besinden almış oldugum vesika

mı kaybettim yenisini alacağım

dan eskisinin hükmii yoktur. 

317 tevellütlü Hidayet 

oğ!~ Cemal 

Beyoğlu sulh icra dairesinde~: Bir 
deyııden dolayı ınahcuı ve furuh· 

ti\ muknrrer bir adet büie ceviz bir 

adet ayna maa kon!iol ceviz ve bir 

apet salov gran.ofonu 25·11-929 
tarihine m\lsadi, pnzartesi gUnü tinnt 
16 da Aeyoğluııda Kalyoncukolluğu 
civarında Ali llısnn paşa ap:ırtmanı· 

1110 UçUncl\ knttn lıilmüzayede foruht 
edilcceBinden tal:p olanların yevmi 

meckQrdn muhalli raiiıayedcde hazır 

Elektrik Sobasını 
ilk sakınınız. 

Bütün modelleri size vere~iye takdim eder. 
Metro Han Beyoğlu - Elektrik evi: İstanbul 

Ayr ca: . 
i. 
~ 

2s.ooo ~~ • fü: 
15.0 0 H'i 
12.000 'f~ 
1 O. Oliralık ikramiye ve l;,~ 
1 O. Olirahk mükafat ~~ 

bu keşidede cem'an "3,900,, İ 
• 

numara kazanacaktır. 

45,000 lira isabet eden "1967,, numaralı bilet, lstanbul, Tarsus, 
Manisade ıntılmıştır. 

20,000 tıra isabet eden "40765,, numaralı bilet, lstanbul, l:mıir, 

Sam&unda ıatılmıştır. 
15,000 lira isabet eden "55494,, numaralı bilet, Istanbul. Aa

talya, Bandırma, Samsunda sahlmışbr. 

12,000 lira isbet eden u37377,, numaralı bilet, lstanbul, Buua 

.. 
Oksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

,Kağıt ve karton 
mübayaas: 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
. İdare için muhtdif cb'adda 286,000 kilo karton ve 561,000 

kılo ka~ıt mübayaa edileceğinden taliplerin şartname ve numuneyi 
almak uzere her gün müracaatları ve 2-12-929 Pazartesi günü saat 
1~.~0 da fiatlarım kapalı zarfla % 7,5 teminatı muvakkatelerile 
bırlıkte Galatada mubayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Evkaf unıum müdürlüğünden: 
Alemdatı civarında Samandıra karyesi hududunda Sofu Hay

reddin vakfından çiftliğin gayri meşgul tarlalaril mer'ası üç sene 
müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanların (27-11-929) Çarşamba günü s at onbeşe kadar 
lstarıbul Evkaf Müdiriyetinde orman ve arazi idareıine müracaat 

Türk Ocağı takvimi 
lstanbul Türk Ocakı 930 seneıi iç.in gayet nefiı bir duvar 

takvimi ihzar etmiştir. Takvimin kartonunu; Gazlnin milli 
zafer arifeıinden eYvel Kocatepede çıkarılan tarihi fotoğraf
ları süslemektedir. Her huıusta muntazam bir surette t btt
tirilen bu takyimler salonlara talik olunabilecek mahiyette· 
dir. 75 kuruş gibi az bir fiyatla aatıla~a çıkanlan bu takvim
lerden bir kısmı sureti husuıiyedc maruken bir çerçive için
de ihzar edilerek Büyüle Gaziye, ve hey'eti vekile azaama 
takdim edilecektir. lstanbul Türle ocağına bir yardım olmak 
üzere bütün resmi devairin Türk Ocatı takvimlerinden 
tedarik etmeleri hakkında Vekil beyefendiler bir tamim yap

mağı vait etmişlerdir. 
- , 

'"··· ' • l "' • "-'' .. . . . . . 

SATILIK HAN ODASI 
Çakmakcılarda Daye hatun mahallesinin Büyük yeni han orta 

kabnda No.37; tahmin edilen bedeli 600 liradır. Müzayede 2 ka
nunuevvel 929 pazarteıi 2ünü saat 14 te Defterdarlıkta yapılaca~ .. 
tır. (1070) 

SATILIK KA(;IR EV VE DUKKAN 
Samatyada imrahor llyas bey mahallesinin istasyon sokağında 

N. 20 iki katta 6 oda 2 .sofa 2 mutbağı miiştemil ev ile mllşteme· 
latından olan 22 numaralı 1 oda 1 helayi müştemil dükkan müzaye
deye çıkarılmıştır. bedeli 1 ıenede iki taksitte verilmek prtile iki
sinin tahmin edilen bedeli 3500 lira, müzayede pazarlık suretile 
14 kanuncvvel 929 cumartesi \?Ün ıaat 14 de defterdarlıkta ya 

pılacaktır. (895) 

SATILIK EV 
Kumkapıda şeyh Ferhat mahallesinde havuzlu hamam cad· 

desinde No 47, 3 kattır. Budurum katında odunluk kömürlük. 1 inci 
katta 1 oda 1 hala 1 sofa 2 inci katta 1 oda 1 sofa 1 hala 3 üncü 
katta 1 oda 1 sofayı müştemildir. Tahmin edilen bedeli peşin veril
mek şartile 2000 liradır. Müzayede pazarlık suretile 14 Kanunu
evvel 929 Cumartesi günü saat 14 te deft~rdarlıkta yapılacaktır(902) 

SATIL l( HAN 
lstanbulda Mahmut paşa cadde inde kagir 4 kattan ibaret or

tası avlu ve 50 adet mağaza ve odalan müştenıil(Büyük yıldız hanı) 
nam ile maruf han mfizayedeye çık ı.rılmıştır. bedeli 1 senede 2 tak
ıitte verilmek şartile tahmin ~dilen bedeli 98,282 liradır. Müza· 
yede pazarlık suretile 24 kanunuevvel929 salı günü saat 14 te Def-
terlıkta yapılacaktır. (R-825) 

Satılık köşk ve koru 
Osküdarda Kuzguncuk caddesinde eski 27 yeni 86-86 numaralı 

sakit hanedan azasından Mehmet Selim efendiye ait etrafı duvarla 
muhat ve 3 masure tatlı suyu muhtevi koru ve 7 oda 2 salon ve baçe 
derununda 1 inci katta 2 oda ile 1 arabalık, bedeli peşin alınmak 
üzere tahmin edilen bedeli 15000 liradır. Müzayede pazarlık suretile 
24 kanunuevvel 929 salı günü saat 14 te İstanbul Defterdarlı~ında 
yapılacakbr. ( H • 1004 ) 

SATILIK EV 
Kdmkapıda şeyh Ferhat mahallesinde havuzlu hamam sokağın• 

da No49, 3 kattır. Bodurum katında odunluk kömürlük 1 inci katta 
1 oda 1 hala 1 sofa 2 inci katta 1 oda l sofa 1 hala 3 üncü katta 1 
oda 1 sofayı müştemildir. Tahmin edilen bedeli peşin verilmek şar
tıle 2000 liradır. Müzayede pazarlık suretile 14 Kanunuevvel 929 
Cumartesi günü saat 14 te defterdarlıkta J a?ılacaktar. (903) 

----
Adalar mal müdürlüğünden 

icarı 
Lira Mahallesi No 
550 Heybeliada Yalı caddeıi 127 

Cinsi 
Ahşap hane 

.. Taksimatı ,. 
Zemin katı odun kömürlilk 1 inci 
kat lsofa 2 oda 1 taı döşemeli ufak 
1 sofa haricen matbah vasi bahçe 
aarnış 2 inci kat 4 oda 1 sofa üzeri 
ve etrafı kapalı 1 daraça 3 üncü kat 
4 oda 1 sofa 1 bela l balkon ayrıca 
bir oda 1 matbah 

M ülkiyelini furuhtunda tabliye edilmek şartile balada muharrer 
hanenin bir senelik icarının 9-11-929 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle ve pazarlık suretile müzayedeye verilmi~ olduğundan 
talip olanların 8-12-929 pazar günü saat 14te Adalar malmüdürlüğü
nde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Emniyet sandığı müdirliğiuden: 
Mehmet Tevfik beyin 17582 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 

emniyet sandığnıdan istikraz eylediği rnrblağ mukabilinde sandık na· 
mına merhun bulunan Çarşıkel>irde yağlıkcılnr caddesinde eski 129 
)eni 95 numaralı ve onheş arşın arsa üzerine mebni bir ~attan ib~ret 
bir dükkanın nısıf hissesi vadeFı hitamında borcun vcrılınemesmde 
dolayı satılığa çıkarılarak iki yüz eJJi lira bedel ile müşterU namına 
kat'f kararı ç~kilnıiş iken bu kere yüzde on zam ile başka bir müşteri 
çıkarak müzuycde bedelini iki yüz yetmiş beş f iraya iblağ eylemiş ol· 
ması cihetile mezkur dükkanın nısıf hi esinin 27-11-929 tarihine 
müsadif onümüzdeki Çarşamba günü tekrar son müzayedesinin icrası 
ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların 
mezkiir günde nihayet saat onbeşe k dar sandık idarecin hazır 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

-·--·--- ·---·- -~ .. --...,, . 
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Norveçyanın 
baş mahsulü 

halis morina balığı 
alemşümul marka HASAN_ BALIKVAGI 

Aılferi mUna
l<aSa ilBnl•rı: ................................................................... 

FıudıLdıda M. M. vekaleti satınalma f 
koınisyonundan: ' J 

••••••••••••••••••••••••••• 
ı 1D1ir n ciftrında bulunan aıüıtahk.em. mevki lutao.ltn ihtiyacı olan Dakik. ayrı 

ayn d9rt .. rtnııne ile ve rutubeti yaııo. 13 k19ın 15 olmalt üue yeniden kapalı 
arfla mba\uaya kon•U§hır, ihale i 3-biriııci kinunu-929 Salı eünü eııat 15 te U.. 
litlrde ıuılada mü3tıılık.em mevki ı;atın alııa komisyonunda yapılacaktır. 'fnliplerin 
.,tname ıuretleriai k.omisyonumuıda görmeleri ve teldifnamelerini hınirdeki meı· 
fo.t k.emilyona •Gracutları. 
A ıker ihtiyacı için ( ~ kalem alat Ye edevatı ubbiy,.nio ) kapalı ı.arfla müna· 

kuaya konmu;tur ihale11i 10 • 12 • 929 Salı günü sııat 14 te yapılacaktır. 'fa· 
U&>lerin fUtııaml"yi lcoıııisyonumm:dan bedeli mııL:ııbilinde almaları şartııameyi İz. 
ahirde Mlhtah\:em mcvk.i ve Ankarada merkez satın alına komisyonlarında da gb· 
~cbilirler Ye teldifoamelerini şartname mucibince ihale gümü ve eaa\lodao evvel 
iomisyonumuza vermeleri ilin olunur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Üçüncü kolordu satınalına komisyonundan f 
................... ~···· ........ ·········•················· K ıtaııt ihtiyacı için 3600 kilo nohut pazarlıkla mubayaa edilecektir ihalesi 
25 • 11 · 929 tarihine müııadif pazartesi günü saat 14 de icra edilecektir. 

taliplerin şartnamesini kOlllİs)Onumuzdan alıruı)an Ve §llllnamede yaz.ılı olan §e· 

hildel.i teminatiylc komis}onumu1.da hazır bulunmalan ı!An olunur. 

K ııııat ihıiyııcı içın 342000 kilo arpa lıapah ~rf usuliyle mııha"aa edilecektir 
ihıılesi 7 - 12 · 929 cumartesi günü Mat onl.ıeste ıcra edilecektir. Taliplerin 

ea:rtnamesini komi yomımm:dan almaları ve §artnaınede yazılı olan şekildeki temi· 
fıatlarile komisyonumuzda Wızır huluıımalan il!n olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 31950 kilo Bulgur kapalı ıarf usuliyle mubayaa edilecektir. 
ihale i 16 • 12 · 929 pazarıe i guoü saat 14 ıc icra edilecektir. Taliplerin şart· 

namesini komis}onıımuzdn görmelen \'C ş:ırtnımıede yazılı olan şekildekı tcminat
larlyle komisyonumuzda hatır hıılunnıaları ilii.n olunur. 
V ıtaat ıhtiyacı içın a~ağıda ımktartnrJ yazılı me\ t hizalarında gôsterilen tarih· 
!r'"- lerdc ihııleleri icra edilcet•ktir. Taliplerin şartnamelerini komisyonumuzda gör· 
nıeleri ve şartnamede )azth o.nn şekildeki t cminailariyle komis)onumuzda hazır bu. 
lunmaları ilin olunur. 

10350 Kilo Hulgur 25 - ll · 929 eruıl 15 
' 10350 • • 27 . 11 . 929 • 14 

J 
50000 • Arpa 26 - 11 - 929 • ıs 
50000 • 25 - 11 • 929 • 14 
60000 • Kuru ot 26 · l l · 929 • 14 

ı·~.d;~;~~i:~i·~;d:;~:~;;:i:ı::··ı:~~:;:::;~~;~:·ı 
................................................................. 
E ekiıehirde 4. K. O. K. merkez hastane inin 1-11-29 dan itibaren altı ay süt 

ve yoAut aleni münakasaya konulmuştur. Talip olanlar e\·safı ve §eraitini 
l!{llamak Uzre cumadan maada her gün \C teminatı eV\"cliyelerile yevmi ihale olan 
SO • l l · 29 cumarteııi Eıaat 10 dan evvel komisyonumuza gelmeleri. 
.................................................................... i i\iekatibi a..,keriye satuıalına komisyonundan f 
.................................................................. 

Çıft 
800 Harici l 'otin 
800 Dahili Fotin 

Halıcı oğlu lise i için 800 çift harici ve 8'.lO çift dahili fotin bır fa11namede 
olarak kapalı :ıarf suretile tın alınacaktır. ihalesi s.12.929 p r.ar gunü saat 14 te 
Harbi}e mektebindeki munakasa mahallinde icra kılınacııktır • Taliplerin prtııame 
Ye numuneleri İçin maluılli mezkiirdaki ltomi5yona müracaatları ..-e iştirak için de 
şartnamesi \'c\ıhilc ha~rlayacakları teklif mektuplarını saati muayyenesine kadar 
ilmabar mukabılindı komisyon riyasetine \"ererek hazır lıulunmaları ilan olunur. 
Z arar ve zhan ve farkı fiyaıı ifayı tealıhüt e.tıniycn mütenhhidi nam ve hesabı· 

na olmak üzere Çengel köy orta ınektebı için (7500) kilo mangal kömürü pa· 
zarlı~ı 25 · 11 • 929 pazartesı gunii saııt 15 de Harbiye mektebindeki mahalli wah· 
uaunda i •rn kılınacnktır. Talipler!n saatı muan cnesınde ıneıkllr ınshalde hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

M altepe lisesi ıçin 350 çeki odun aleni münakasa suretile atuı alınacaktır. 
ihalesi 30 • 11 • 929 Cumartesi günü saat 14 te Harbiye mektebindeki mahalli 

IJ!Shsuıunda ıera kılıoacaktır. 'Ialiplerin şartnamesi için komisyona müracutlarr 
ve i~tirak için de munakasa mahallinde hazır bulunması ilin olunur. 

Topçu Nakliye mektebi i~in 125 adet Dolap aleni nııınakasa suretilc satın alına. 
c.ak.br !balesi 7·12·929 cumartesi gunü ant 15 te Harbiye mektebindeki müna· 

psa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname i ve dolalım reami İçin ma· 
~ili mezkurdaki komisyona müracaatları ve iştirak için dtı münakasasında ruuır 
bulurulması ilim olunur. 

T opçu atıf mektebi }~amyoııetleri için münakausındaki takarrür edecek fıata 

gore mık.darı tayin edilmek şartile 81-0 liralık 820Xl20 eb'nd111da Mi§len veya 
Güdiyer marka dış ve iç lıistik. aleni münakasa suretile satın alınacaktır . ihalesi 
7-11·929 cumıırl"' i gunü saat 14 te Harbiye mektebindeki münaknsa mahallinde 
iam kılınacaktır. Taliplerin fartnaıncsi için mahalli nıeı.kürdaki komisyona muraca· • 
atları 'e i~tirak ıçiu de muntıkasas•nda hazır bulunmaları ilin olunur. 

·:· ·:· •> 
Adet 
l Kur~unlu cam 24X 30 10 M. M. halınlığım.la 
l • 21.><30 15 • 
1 Ackerlund bukisi diız 

Gillhııııe Ha tane i için yuı;;arda yaıılı üç kalem rontken malzemesi aleni mü-

t
kns:ı suretile satın alınacaktır. lhııleı.i 7 • 12 • 929 cumartesi günü saat 15,30 da 

arbiye mektebindeki ınilnakasa mahallinde ıcra kılınacaktır. Talipleri ı şartnamesi 
i mahalli m ~kurı.laki komisyona muracaatları ve iıtirak i,in de münakasa ma. 

hallinde hazır bulunmaları ilan oluuur. 

·:· ·:~ . 
Adet 
l Pilanya \'C halınlık tezglhı 
1 Ştrıt teıgabı 

Topçu nı.kliye mektebi için yukarda yazılı ~ adet Tczglh aleni münaka.sa ıu. 
tetile dtm alınacalctır. ihalesi 7-12-929 cumart~ı gfinil saat 14,30 da harbiye mek
tebindeki mljnnkasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için ınalıelli 
qıez\:urdaki \onııı.yona mııracaatları ve iştirak için de münakasasındıı hazır bulun • 
malnrı ilin olunur. 

Metro 

............. • • • 
10000 Paçasıı kodak. } "''!' 
10000 Pııte kodak ı· ı ım 

Harp akedemisi için yukarıda cins vo mıkdan yazılı 20000 metro Filim aleni 
münakasa suretıle satııı alınacaktır. İhalesi 25.ıı . 929 par.artesi gfioil r.aııt 14,30 da 
Harbiye melctebindeld malu.lli mahsıuunda icra kılınacaktır. Taliplerin prlnamC!İ 
için Komiıyooa muracaaılan ve l§tirak içinde miinalcasa mahallinde ham hulnn
ulmaaı il!ıı olunur. 

A akeri mektepler ıçio 1500 kilo Am.uya baıımaaı aleni münakua ıuretile aatın 

alınacak.tır. H:ııleıi 25·11·2 paıartofi günü 11&&t 14 te Hlrbiye mektebinde~i ma· 
alli m ahsu•unh icra kılınacaktır. Taliplocin şartname ve niımunC3i için Komisyona 
mürac.•atlan ve ittiralc için de mlinalcasa maha11inae hazır bulunulınuı ilan olunur. 

...................................................... ~ 
t Bakır köyntle hnrııt fabrlkalarıodıi imalitı harbiye J 
f •••••• ~ ••• ~~:::~:~~~::::~ı::.~~::ı::~:.:~~=~ ... :!-..... ~. 

600 Adet Gömlok_ iki yaka 300 adet ince fanila 
~ bir boy1lfı ~ 

ŞGO AdetYtlll lanll& 600 adet faniln don 
Ballda cine v9 mıktarları yaılh 4 kalem mclhusat için talipler tarafından 

t(k'lif 9lıu9.m fıAtk1 nıuıcd 1 ;,riilmj'dlğindeo 2 - 12 • 929 pa.ı:arıc~i günü aaat 1' 
~ pa .. rlııüa ıiıtib"yaa edil '•r. itaya talip olanların temıııııtlariylP. birlikte mez· 
J..'llr g11:ıı ye sulta ko ı ' ı • ıuuracaatarı. 
rl, arar vo ziyan ve fıtrı:ı uuu ,fayi toalıhuı llll'"}en ı. l ııruıı 'e he lı ı 
1::4 olmak. ÜT.re müıay~ll'e sat~ akdemce ıl~n edılcn JOO kılo don yağı 'e 
7';) !ı:ils <hea N lQıı ~· gf:inünde talip zuhur etml" 'ı1ekle müzayedesi 

Mata!~~~ .. ~~ ~!!l~mek n 
•-·-- rauhaH takımlarile karyolalarımııı: rekaltet kalınıl etmez de

,------~ Seyrlsefaln 
recede ehvendir. Bir ıdyaret iddiamııı:ı iapata kift41r. l.taaltul-
4a Finuacılar yokut11ada No. 27. Telefon: Jataalıtul 3407. 

• 

Merk.os Aceııtaıı; Galata Keprüba· AHMET FEVZi 
poda Bcyo!'lu 2362 ~ 
Şube Acantuı: Mee'a4et t.aaı altındr 

lstanbul 27.CI 

Trhzon birinci postası 
(Cümburiyet) vnpunı 25Teşrini 
sani Pazartesi 121'c Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu 
Saınson Gireson Trabzon Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile Rize Stie\nene 
Trabzon Görele Gireson Or
du Ünye Samsun Inebolu Zoıı 
guldağa uğrayarak gelecektir 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

İznıir • Mersin sür'at 
postası l\falzemei heytiyesi hem işir.izi teshil 

~hem de evinizi tezyin eder. 

EG 
Ttirk Anonim elektrik şirketi umumiyesi Galata Bahtiy.ır Han 

Şehremaneti iliinatı 

Ş ehremanetinden: AksarıY 
yangın yerinde 2155 "e 

2159 numaralı arsalar arasın
da 39'3 l metre murabbaı ar· 
sanın metre murabbaına 12 
lira kıymet takdir olunarak 
satılmak için açık müzayede· 
ye konmuştur. Talipleriu şa· 
rtnameyi görmek için h~r 
gün müzayedeye girmek içın 
ihale günü olan 15 kanunu 
evve! 929 pazar günü levazı 
miidürlüğüne gelmeleri. 

~ ehremanetinden: Büyükde· 
~ re mahallesinde çayır soka 
ğında numarasız tarla kiraya 
verilmek için açık müz.ayede· 
ye konmuştur. Taliplerin şart· 
nameyi görmek için her gü• 
müzayedeya girmek için ihale 
günü olan 15 kanunuevvel 929 
pazar gü'lü levazım müdürlü-

. ğünc gelmeleri. 

Konya vapuru26TeşrinisaniSalı 
12 de Galata rıhtımından ka· 
lkarak Çarşamba sabahı lzm
ire ve akşamı lzmiraen hare
ketle Antalya, AlaiYıe Mersine 
gidecek ve dönüşte Taşucu 
Anamor Aliiye Antalya Kuş· 
adası lzmire uğrayarak gele
cektir. 

Ayvalık sür' at postası 
(Menin) vaupru 26 Teşrini 

sani 17 de Sirkeci rıhtı • 
mandan hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçük~yu, Edre· 
mit, Burhaniye, Ayvalığa gide
cek ve dönüşte mezkur iskele· 
lerle birlikte Altunoluğa uğra· 
yacaktır. Gelibolu · çin yalnız 
yolcu alınır, yük alınmaz. 

Erzak ve levazım 
münal<asası 

Ş ehremanetinden: Eyipte ca· 
miikebir mahallesinde ba· 

bariye caddesinde 82 nuına· 
rah dükkan kiraya verilmek 
ıçın açık müzayedeye kon· 
muştur. Taliplerin şarnameyi 
görmek için hergün müzaye· 
deye girmek için ihale günü 
olan 15 kanunuevvel 929 pa" 
zar günü levazım müdürlüğü· 
ne gelmeleri. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
KARADENiZ ltlUI\'TAZAM 

VE LÜKS POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru ~ı Te§rirıiıanl 

pazar gllnii_ nk~mı 
Sırkecı 

rıhtımından hareketlc(Zongu 
dak , lneholu , Samsun Ordu 
iskelelerine aı.imet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için SirJ.:ecide Mes 
det hanı altında, acantasına 
mfıraraat Telefon:lstaııhul213 

Uyuzıuıara 

GALiN SAiT 
Uyuzun ve vücuttaki bil· 

umum sivllcelerin yegane 
çaresidir. Eczahanelerden 
arayınız. Deposu: 

Ven Postahane 
N.16 Pehlvan zade 

SAIT 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
366 numeroda 

Sabuncakis 
çiçek ticarethanesine ıalon 

için takim edilmli çiçeklerle 
hurma ağaçlarının mtiotehap 
Ç6fltleri vürut etmittir. 

Telef ou Beyo~lu 16'7 

Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 
Mektebimizin yediayhk erzak ve levazımı saireai kapalı zarf 

uıulile münakasaya konulmuştur. Talipler şartnamelerini ğörmek 
üzere her gün, münakasaya girmek için yevmi ihale olan 27 teşrini· 
asni 929 çarşamba günü saat ondörtte Defterdarlık binasinda mü
essesatı ziraiye mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

ekseriya taklit 
edilirler~ 

Taklitİenuden sakuım1&k i01n daim~ 
kirmızı bandırollu 

ve ,,&,_" rna.rkah hakiki 
ambalajıııa dikkat vt 

digerlerinı reddedittiı. 

(APPEL 
Yazı makinesi 

Alm nyada muasırı 
fennin en son 

şah eseri 
Hususile fHANSIZ lıtikılmetinin dahi takdir ve tercih etıiği makine 

Hafif, Metin va Saglam 
Her ciheti taahhut olunur d:hi '~~~n~. 

Türkiye umum acenteai: 
Y. S"111rkvaıı: lstanlıul: Sacl ı kivı· 

l • 12 • 929 pazar gününe temdit ve talik edilıuiştır. l~tiraya talip olanlarııı lemi· 
natlariyle beraber mezkW' günde ıaat 14 te komisyona nıuracaatları. K apap r.arfla ve ayn am iğalc edileceği mukaddema ilAn edilen 188,5 toıı dö-

164 30 numaralı iı banka-
1 sı tasarruf cüzdanı-

kük koku ve 137,5 ~ gaz koku için münakasa gününde talip zuhur etuıe· 
mekle kapalı 1.arfla müna'hsası l - 12 • 929 paur giinüne temdit ve talik cıJilwi~· 
tir. lhale;i mezkur günde ııın sata 13 de icra edileceğinden itaya talip olanlann 
teminatlarını hni teklifn1ı.mrJerini ycmı muayyeninde ihale saııtından evvel lı.o-
ı;nisyona te,·di eylemden. 

(384 7 O) lira bedel mukabilinde on ~ binanın demir aksam ve çerçevel6-
riyle i1'i binanın suç kaplama ve yağlı boyasını tcahhüt eden ve 

teahbüdünü vaktindo ifa demiycn müteahhidi nam ve hesabına meıkhr demir ak· 
sam ve çerçe,•elerle saç kaplamn ve yağlı boya iti pazarlık euretıyle ihale edile
cektir. Pn7lırlığa İ§tirak etmek i teyenlerin teminatlariyle beraber 30 • 11 . 929 
cumartesi gunıl saat 14 te Ankarada ınerk.ez aatın alma komisyonuna muracaatları. 

T cahhüdiinil ifa etmeyen miıteıılıhidi nanı ve hesabına 7600 paket toka 3Q.ll.929 
cumartesi günü s:ıııt 14 le pazıırlıkla alınacaktır, itaya talip olıwlarııı teminat

lariylo berab6l' yevm me6:urda Anlı.arada merkez aatın alma konıis ıonuna mura· 
caatlArL 

mı zayi ettim yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadıtı 
ilin olunur. Vildar. 

Tdrkiye 1utekait h .. rp malüllori 
ccıııı} <-'ti riyasetinde.1: Cemiyeti· 

mizin "e:ıclik kongrası 22-11-929 da 

nk<lol unmuş ise de nızamnamemizin 

O inci ııı:ıddesi uıucfüince ekseriyet 

olmadığından' 29-11-929 cuma gUoU 

saat 11 le Dnriilfünun konhrane 
salonunda nkdedileceğı illo olunbr. 

İstanbul yatı mektep
. leri müahyaa komisyonu 
reisliğinden: 

1 - Gazipaıa Dumlupınar, 
Hakimiyetimilliye yatı mektep-
lerinin 930 senesi Mayısı sonuna 
kadar lhtiyaçlan olan kuru Fa· 
sulye, nohut kapalı zarfla müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Ortaköyde Cazipaşa 
yabmektebinin kua cihetindeki 
duvarın yıktırılması, demir par· 
maklık, kapı, mermer merdiven 
ve teferrüatanıo yapdırılması kt" 
tifname ve ,artnameleri muci-
bince kapalı zarfla mUnakasay• 
konmuştur. 

ihaleler 9-12-929 eazartesi 
saat 16 da Ortaköyde Gazipaşa 

· mektebinde lstanbul yatı mek" 
tepleri mubayaa komisyonund• 
icra edilecektir. % 7-5 nisbe
tindeki muvakkat teminat Fırı" 
dıklıda yüksek mektepler muha· 
ıibi mes'ullllküne yaptırılacak, 
alınacak makbuzlar teklif zarf· 
laı içine konularak saat 16 dan 
evvel komisyon reisliğine veri· 
lecektir. Şartnameler her gün 
komisyon katipliğinde görüle
bilir. 
--~~~~----~~~~-------s ultanahmet sulh üçüncü lıuktık 

da iresirıden: l\1 uddei gumrlık nıu· 
düri.reti vekili STukat S.rrı be) İli 
mı!ddeiale)h lstanbulda Çiçek paza· 
rmda 25 nunırolu mağazada ınukiııt 
Firatelli Firesko efendi zimnıetind~ 
alacağı olan 12 lira 10 kuruşıı" 
tah5jlj hakkında ikame eyJedigi 
dnvadaa dolay' ınüddeialeylı ııaourı• 
taetir kılınan dnetiyc üzerine ik•· 
nıetgibı meçhul bulunduğu anlatıl· 
mıt ve bittalep bir ay müddeti~ 
ilanen tebligat ifasına karar veril111İf 
ve yevmi muhakeme olan 26 Urıll" 
nuevuel 929 perşembe gıinlı saat ı• 
tayin kılınmıo olduğundan yev111l 
mezkur ve saatte bizzat veya tarafııı: 
dan musaddak vekil gonderıne•• 
aksi surette hakkında gıyaben ıno· 
hakeme icraaına devam olunaca· 
lfından malum olmak iır.ere i1A0 

olunur. 

Me1'ul mOdürO: 


