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Komisyonda küçük memurların değil, Darülfün;;-bugün Vilayetle Emanetin tevhidi . T erkos 
asıl murahhas ve müşavirlerin maaş- bir ziyafet veriyor şirketi meselesi-Pahalılığı kim yapıyor-

larını kismak lazım gelir. Evvelki akşam şehrimize ge!en Gazeteleri dava ... 

liramızı ayırıp "oluhtelit mü· 5 
budeJe komisyonu ,, n m ,.e ! 
hikmeti , ücudu gayri malum 
müe e eye ' 'eriyoruz. 

Niçin? 
Şu l'eya hu bnha e ile iki· 

de bir hulka esu vermeyen 'e 
ıııbohları el im izde vüzümüzü 
yıkom mızı hile lıfzim için 
bir sürpriz huline koyan bir 
şirketin bütün kuhrını c;ek
meğe 'e hu şirkete horaç gi· 
bi para nrmeğe mechW' bu
lunuyoruz. 

Hnkumet, 930 sene&i bütçesini 
tanzim ederken mübadele komi
•yon Türk ~heyeti murahhsasına 
Verdiğ"i senevi 420,0l)O lirauıa 
120,000 lirasını tayyederek biltçe• 
ye 300,000 lira tnhsısat koymuı
tur. 

D.ı vaziyet karşısında Türk he· 
Yc~i murahhasaaı riyaıeti, Türk 
heyetini bütçesinde 120,000 lira 
tasarruf yapmak lüzumunu hlıı
etmiı ve bu hustıııta tetkikata 
başlamıştır. 

Ancak mevcudu on üçe baliA" 
olan takdiri kıymet heyetlerinin 
dörde tenzili üzerine esasen kom· 
isyonun bütçesinden 100,000 lira 
tasarruf elde edilmiştir. 

Mütebakı 20,000 lira açığın ka-

pablma&ı hususunda Türk heyeti Türk heyetı ..... ırahhaııa reisi 
nıurahhaslığı riyasetince bazı tcd- Tevfik Kamil Bey 
birler düşünülmüştür. Evvela üçü- virler gibi yüksek maaşlı. zevabn 
ncü,dördüncü derecedeki memurla-

maaşlarından münasip şekilde ten-
nn maşalanndan teı:ıkihat icrası kisat yapılnrak yirmi bin liranın 
düşünülmüş, fakat zaten az para taııarruf edilmesi hakkındaki şekil 
alan bu memurların bir de maaş- tercih olunmaktadır. 
farından tenkihat icrası muvafık Esasen mubndele komisyonun-
görülmemiştir. da tasarruf mevzu balısolunca her 

Sonra dolar hesabının kaldın- şeyden evvel bu tasarrufun yük-
larak maaşların Türk lira& üzerin- sek maaş aJnn murahhas ve mil-
den tediyesi ve bu suretle hasıl şavirlerin mnaşlnrı üzerinde icrası 
olacnk kambiyo fı:ırkından 20 bin aklı mantık multtcznsı olmak lii-
liranm tnsnrrufu düşünülmüş, fakat zım gelir. Zira bu kabil maaşlar-
lllemurlardan bir kısmının tnşrada dır ki bütçeye bar olagelmektedir. 
Veya ecnebi memleketinde, bir Yok.sa kırk elli lira maaş elan ve 
kısmının ise burada çalışması ha- sabahtan akşnma kadar çalıfan 
•ebile bu da tensip edilmemiştir. ufak tefek memurların maaşlarını 
~ ... -===N=ih=a=y=e=t=, =m=u;::r=ah=h=a=-=s:....1-=ar"""l'-a,::=m...:• ü.,,;ş~a=-~=k=ıs=m,,=aktan ne çıkar? 
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Cflmlıııriycti~ıizde her :ra· 1 · 
ta11da§m okur yazar olması 

l l<izım gel· 1 
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Alman mütefekkirlerinden Her 
Ludvil< şerefine bugün Darülfit
nunda bir ziyafet verilecektir • 
Her LüdvJk bir fki güne kadar 
şehrimizden Ankaraya hareket 
edecektir. 

Her Lüdvik dfin Perapalasta 
kabul ettiği gazetecilere atideki 
beyanatta bulunmuıtur. 

- Seyyahabmı hiçbir hususi 
maksada istinat etmiyor. 

Ben ötedenberi şarkla alik -
dar bir adamım. 

Bundan evvel selriz defa şarkın 
muhtelif yerlerine ve mcmleketle
rJne scy batım vardır. Bu seyaha
tlarım doleyıslfe hnrbı umumide 
altı ay kııdQr lıtanbulda kaldım. 
Burııya gelmeden f'vvel Yunan ga
zetelerinde bir beyanatım intişar 
etti. Gördüm kl din hakkında in
tişnr eden bu beyanabm yanht 
anlaşılmıştır. Bunu burada bnna 
tavzih etmek fırsatını verdiğiniz 
için bilhassa sizlere teşekkür et
mekf bir borç bilirim. 

Ben din gibı kuvvetini gizil 
yerlerden al~n mefhumlarn ehem
miyet vermek istemem ve ehem
miyet tc vermem. Her şeyden ev
vel bir şey tanır ve ona hörmet 
oderim ki o d" iı:u:ıır.:yettir.Buraya 

Emanetle Vilayete ait 
baz.ı hugusntı takip etmek 
Qzere bundan bir hafta 
evvel Ankaraya giden vali 
vekili ve şehremini Muhi
ddin Bey dün nvdet etmi
ştir. Muhittin B. Ankara 
seyahati hakkında bir mu. 
harririmize ~unları aöyle
mittir: 

- "Vilayetle Em n· 
etin tevhidini ve yeni 
Belediye kanununu 
hükumet tasvip ede
rek B. M. Meclisine 
sevkctti. Ben hu k n· 
unlar hakkınd ki no-
ktai nazarımı vekdlete 
arzettim. 

Terkos şirketine aft 
i~le meşgul olamadım. 
Çünkü Nafıa Yekili 
hasta idi. Recep Bey 
rahatsız olmasalnrdı 

hu meseleye dair de 
kendisile görüşecek-
tim. 

Hayat }Jahalılığına 
emanetin chep oldu
ğu ve şehremanetinin · 

hu hu usta çarelere 
tevessül eylemediği 
hakkında bir gazete 

J 

tarafından vaki neş. 
riyat hakk"Inda bura
da düf\inecek 'l'C bir 
karar ·vereceğim. 

1 
Mnnmafih benden 

vcl müddeiumumiliğin 
eylemesi muhtemeldir., 

ŞEHREMiNi MUHiDDiN BEY 
hu gazete aleyhine takıbat 

<§} liil (Q) lYI o ©J ©l 

icra 

Niçin? 

Bayati itleri bir tarafa 
bırakıp mfitemadiyen gö te- ı 
rişe ait i§lerJe uğra.ıyoruz. I 

Niçin? i 
İngiliz Jira ı mütamadiy~n i 

fırlıyor, Ye herkes nğzını oç· ! 
mış, hayran hayran seyirden İ 

; bnşko bir fey yapamıyor. i 
• . ·ı • .. 191n • E ......... , ...................... ._ .................. . 

inzıhat komisyonu 
VUayet inzibat komiıyonu dün 

içtima ederek teraküm eden evra
ktan tetkik ve intaç etmiştir. 

Komisyon dünkü içtimaında 
muhasebei hususiyeye ait taf o
caklarında tahsil memuru iken ih
tilas yapan Fikret efendinin ihr • 
cına karar vermiştir. 

----
Cinayet talı ikatı 
Perşembe akıamı Istanbulun 

muhtelif semtlerinde vukua gelen 
3 cinayetin failleri hakkında istin
tak dairelori tahkikata başlamış
br. Nermin bar cinayeti faili Zeti 
ve Yeni cami cinayeti f ili Musa, 
betinci müstantiklikçe, Aksaray 
cinayeti f ili Yakup ta altıncı mü
atımtiklikçe isticvap olunacaklardır. 

•t:J 

D tYı y lYI lfll lY1 m lYI~ sı = 
Z l1 fl=i1 Ö @! fi1l Ü lfll ~ ~ lfiHYI 
~11 ır o o k (YJ f(J>@;fil lYI ,,,. . a t' 

l J' ataı, 
imanına hi· 
~metini bek· 
liyoruz. 
llnıa, ,-azm· 
q bilnıiyetı 
kat; vatan· 
daıı Millet 
ltıekteplcri · 

m ce:<.<;ffD l\dJ o a~aC> 
M D U1l Ö0<§1 lQı ır<§J tYJ ~= 
D<etrO ~O yD ~eç(tD -Londra, 25 [A.AJ - Daily Mail 

in Düseldorf muhabiri bildiriyor: 

gelmekten maksadım yeni Türki
yeyi yakından görmektir. iki üç 
güne kadar Ankaraya gideceğim. 
Ankarada bir hafta knlmak isti
yorum. Gerek Ankarada gerekae 
buraya avdetimde konferanslar 
vermek benim için bir şeref ola
caktır. 

Polis çalıştığı halde hırsızlıkta.r 
te~nye cdlln~o 

Osmanlı Bankası tar fındnn 
dün 94 numaralı düyunu muvah
bide kuponunun tediyesine başlan- ' 
mışbr. Her kupon, 3 şilin 4 pens 
heaabile, alikadarlnra, nlacnkla11 
Türk parası üzerinden \'eritmekte
dir. 

devanı 

eınıcğe il•· 
'lu ''clfJr ve 
ftıuvaffak 
0lursarı, maarif nıes·etesirıdc 
lıi8serıe isabet cderı borcu o 
lrudar ödemiş. olursun. ller 
Qk~am kaç vatandc.§ı .Millet 
ltıektepleriııe göndcrmcğ«' nm· 
t'iffdk olduğumuzu dü§ıinm· 

~:~!~!!:~ ... ::?.!.~!! .. ~?.~~!!~::~: ... 
Granit ocakları 

~ Bandırma dvarındah.i "Erdek,, 
~\'aliainde zengin granit ocakla ·ı 

\. 
'rdır: Bu ocaklardan sokaklara 

<ta 
ı. icnen parke taşları çıkarılmak-
"'dır. 

~ Anıer;~ulı aermayedarJarm te,. 

1 tltlti; bir grup bu hııvalidekl 
l'ıc k 
t{' hırda tetkikat yapmaı, tatların 
~ ll.a ve metanetleri çok muvafık 
~ 1.ılıınnıu,tur. Grup mürnesııillerl 
l'ı l.ıtGıılerde fstanbula l'Clecek ve 

~ c~ltlan gö~ nıek üzre Erdek ha va-
'1ııe iİdecektir. 

1\ Amerikalılar b:.ı gnrnit ocak:Ja. 
Ilı k• 1 

' ıra amaya ve buralardea çı-
' t,c kları taşları yığın halinde 
it ttikaya gCltürmiye karar vemit 
~di,.. 

~ .... Grupun buradaki mümessill 
"l~~k 

ı,t. • ahların bu ocaklarda büyük 

~. •t teı.j at vücı:.Je getirecekleri
~-t[~ rtacakları taşlardan Ame-
'd' f'dı dfna ve yol in~natında lstl-

tdeccklerini sôylcmcJ.t~dir. 

Esrarenıriz caninin meş'um faali
yetine devam ettiğini ve dün ge
ce bisikletle geçen bir kiza birden 
bire hücum ederek hançerlediğini, 
bildiriyor. 

. . [ Düseldorfu havf ve dehşet 
ıçınde bırakan ve şimdiye kadar 
yakalanmadığı gibi, itim olduğu 
dn anlnşılnmıyan bu mechul ada
mın öldürdüğü insanlnr yirmiyi 
geçti. Düseldorf halkı artak, kor
kularından sokağa çıkmayacak 
hale gelmitlerdir. Zabıta bütün 
gayretine ağmen henüz bir iı. bile 
bulamamıştır. Geçenlerde Düseldo
rfta çıknn bir gazeteye gelen imzn 
sız bir mektupta bu adam bir kişiyi 
daha öldürdüğünü bildirmekte ve 
cesedi gömdüğü yeri de ayrıca 
tarif etmekte idi. Filvaki mektup
ta işaret edilen yere gidildiği za
man henüz öldürülmüı genç bir kı
zın naşı meydana çıkmıştır. Ayni 
zamanda, zabıtaya da alelade 
kağ;tlara yazılmış bu neviden mek
tuplar gelmiştir. En mefhur grafo~ 
foğlar bu mektupların bir elden 
çıkbğını ve kati1in de bir mecnun 
olduğunu söylemekte müttefiktirler.] 

Ankara - İzmir telefonu 
Jzmlr (A.A) - ilkbahara kadar 

telgraf itlerile telefon mes'elesl 
halledilmiı bulunacak ve Ankara 
iJe telefonla görüşmek mGmkün 
olacaktu. 

İzmir, 25 [A.A.] - Karııyaka 
telefon tesisata bir fkl güne kadar 
ikmal edilmek iizeredir. 

İzmir kaza kongreleri 
lzmir, 25 [A.AJ - Fırka mü

fettişi Zühtü B. icra edilmekte o
lan kaza kongerelerl ve hrka f~le
rini tefti; etmek ürere yımn şeh
rimizden ayrılacakbr Teftişe Bod
rumdan başlanarak ~evam edile· 
cektlr 

Almanyaya Mısır tarikile av
det edeceğim • 
=-~ 

Yen.i lıarj.lerle 

bir se1ıede 
ne 

kitap 
a ,ar 
bası dı -

Anknra: 25 [A.AJ - Yapılan 
bir istatiatlğe nazar.an yeni Türk 
harflerinin kabulünden itibaren 
lstanbul matbaatlnrıle Devlet mat
baaıunda bir sene zarfında tab'edi
len kitap ve mecmua adedi 458 
dir. Bunun üçü Jiigat, üçü Türki

yat ve dokuzu edebiyata ait eser
lerdir. ilk mekteplerden itibaren 
bütün mekteplere mahsua olmak 
üzere tabedilmiş olan kitaplar 
funlardır: Coğrafya 34, Haritalar 
13, Riyaziyat 35, Tarih 23, Etya 
ve tabiat deulc:-i 41, Yurtbilğial 
ve ev idaresi 8, Ter biye ve Usulü 

tedrla 10, Edebiyat 8, Din dersleri 
4, Hıfzı111hha 5, Ruhiyat ve içti
aıaiyat 7, Lisan ve Cramer 10 KJ. 
raat kitabı 19, Alfabe 43 Yazıdcf. 
terl 12, Mekteplere tavılye olunan 
kitap 9, Musiki 9, bunlardan ma
ada, 43 hikaye, 31 Roman, 47 Ka
nun, ve 32 muhtelif kitap, mec
mua basılmıştar. 

l\fillet mektepleri 
lzmir, 25 [A.AJ MiJlet mektep

lerine gösterllen rağbet ve teha. 
cüm seebblle amelenin toplu bu
lunduğu ı:ıanatıkta ayrıca 10 der· 
ıhane a ılmuı kararla tıtılmı tır. 

lıala eksilm~ror? 
• • 

nıçın 

Hırsızlık vukuatı hakkında po
lis müdüriyeti icap eden tedabiri 
nlmış olmakla beraber yine lstao
buhan muhtelif ,rerlerinde vukuat 
eksik olmamaktadır. 

Ezcümle evvelki gece Haseki
de otı.Ar; n Hamnllıır katibi Meh
met t"iendinin evine meçhul hır
sızlnr girmiş ve evde ellerine ge
çirebildiMeri eşyayı aşırıp savuı
muş!ardır, Failleri meçhul kalan 
bu hırsızlık hadise.si hakkında 

ikinci şubece tahkikata başlanmıştır. 
Bir hayla kıymettar eşya aşır

mağa muvaffak olan hırsız:ların 

evde bırakmıt oldukları parmak 
izleri daktiloıkopia memurları ta
rnfından tesbit edilmıştir. 

Polis ikinci ,ubesl emrinde bu
lunan ve sırf hırsıı(arm takibile 
i.,ştigal eden 60 kndar memur sa
bahlara kadar f stanbulun kuytu 
mahallerinde teftişatta bulunmakla 
beraber bunların, hırsızların y~ka
lanmaaı husuında büyük tesirleri 
olmamaktadır. 

Çünkü her gece• memurların 
müteyakkız bulunduğunu bilen 
hırsızlar faaliyetlerini batka saat
lere ve yahutta zabıta memurları
nın tera11udaOa bulunmadığı bir 
sahada yapmaktadırlar. 

Dün pollı müdüriyeti ikinci 
şubesine, Botaziçiade oturan iki 
hanım müracaat ıtderek evlerinin 
soyulduğundan ve hırsızların firar 
etmit olduklarından bahsetmi~ler
di. 

Polis müduriyeti bu hanımların 
adreslerini tesbit etmiş ve alaka
dar memurları tnhkH· ta memur 
eylemİ§tir. 

Poli11 Müdüriyetinin 'e bilhasaa ı 
müdür Şerif beyin son zamanlar-
da çoğalan hırsızlık! rm 

mek i in ciddi bir f r 

Polia müdürü 
ŞJ:Rİl;o BEY 

ettikleri muhakkak olmakla bera

ber, hırsızlann fevkalade kurnaz

ca harekete başlamıt olmalan se

bebi He olacak ki, bazı vak'alann 

failleri, yazdığımız gibi, elan meç

hul kalıyor.Hher halde yakın zam

anda bunların da önüne geçilece
ğini ümit ediyoruz. 

Uzun bir isim 
Ü küdar Halk tramvaylan şir

keti mecfüıi idaresi dün ictima 

ve nizamnamenin tadili kararlaş
tırılmıştır. Şirketin üm anının da 

tebdili muvafık görülmüş ve şirket 
( Üsküd r, 

n •irketi ) iıımiııi 

39,40,41 numaralı kuponlar da 
yeni bir bonoya tahvil olunmakta
dır. Bunların beherinin miktar· 
20 tilindir. 

Likidasyon pazar akşı:.mına 
kadar de'1'am edecektir. 

Kredi kooperatifleri 
lı.mir, 25 (A.A.] - Kredi koo

perntiflerinin sermaye5İ tespit edil
miştir. Şimdiye kadnr sahi n hi~se 
senetleri miktan 611 bin 500 liraya 
baliğ olmuştur. 

Difteri var 
Izmir, 25 [A.AJ - Kerşıyaknda 

ırörülen bir kııç difteri vnk'ası ü
zerine sıhhiye müdürlüğü şiddetli 
teda bir ittik az etmiştir. 

Kooperatif 
Bakkallar kooperatifi bu ay 

sonundan itibaren ite başlıyacak
tır. Kooperatif petrol tevziab için 
mukavele yaptığı gibi rakı, makar
na, şeker için de ayrı ayn mukave-

leler aktedccektir. Kooaeratif bü
yük ellerden ucuz mal alarak 
bakkallara tevri edecektir. Koope
ratif rakı satışında buradaki fab
rikalarla uyuşmamıştır. Rakı satışı 
için Trakya ve Bursadaki Türk 
fabrikalarile temaslara bnılamışbr. 

Kooperatif bakkallann yüksek 
nakliye masrafları vermesine kar

~ı da tedbirler ittihaz edecektir. 
Bunun için bir nakliye şirketile 

anlaıılacak, mal kamyonlarla daha 
ucuz teraitle bakkall ra teslim e
dılccektir. 

f 
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Sanayi e ahının 
nok ai nazarı kah u 

etli iyor -Cemiyeti belediye idare encü
meni dim Sennyi birliği ve ticaret 
odilsı mürnessil!erinin iştirakile bir 
lçtimn aktetti.Bu iı;timada okturu
va tarifesinde y pılacak tnclilat 
mevzubahs oldu. içtima çok uzun 
iliÜrmÜf ve pek ziyade hararetli 
olmuştur. 

Müzakerat neticesinde Senayi 
erbabının noktai nazan esas itiba
rile encümence kabtıl edi!miştir. 

Müu:ıkernbn hitamında Sanayi 
birliği katibi umum!.si Nazmi Nuri 
bey şunlan söylemiştir: 

- Okturu \·ada tenzilat icrası 

esas itibarile encümene kabül edi
ldi. Okturuva sıınnyl erbabından, 

talebimiz veçhile, dört taksitte ve 
maktu şekilde alınacaktır. Cemi-

yeti belediye idare encümeni aza
sından Aptülkadir bey dcdiki: 

Tüccar, okturuvanın tatbikab 
hakkındaki noktni nazarını encil
mende bildirdi. 

Şehir dahilindeki fabrikaların 

müstııhselatı hakkında Okturuvada 

mnktuiyet esası kabul edildi. 

Sanayi erbabı kısımlara tefrik 
edilecek ve herbirinin derecesine 
göre kendilerinden Okturuva ver
gıaı alınacakbr.. Perşembe gün
kü ıçtimada bu cihetleri tesbit 
edeceğiz. 

Hı:lber aldığımıza göre Emanet 

okturuvadan senede 1,700,000 lira 

varıdat temin etmektedir. 

vereınli ineklere 
yapılan mücadele 

Evelcede yazdıgımız üzre süt 
ineklerine tatbik edilecek olım tü
berkülin mücndeleei dün sabahtan 
itibaren başlamıştır. Merknz ve 
merkeze süt temin eden civar kö
yler sekiz mücadele mmtakasına 
ayr1Jmış olduğundan ve her mıntt
kaya üç gün müddet tayin edildi
ğinden pazartesi günüce kadar ya
lnız biı mıııtakadıı mücadele de
vam edecek ve bu mıntaka mücnw 

delesi ikmal edilmiş olacaktır. Dün 
kü mıntaka Kayıış ve civarındaki 
köylerden ibaretti. Buraları da ay
rıca üç bölüme ıo.ynlnıışhr. Bu bö
lümler şu suretle idi: 

Kayaş bir bölür:ı, bunıda müc
adeleye ıneuıur bakbriyoloi' Ibr..
him ve Sıhhiye baytarı Hüscü bey 

)er idi. M .. mnk, Kn.rağ:ıç köyleri 
ikl bölümü te-:hil ediyordu. Bu bö
lüme de baküriyolog S~reyya ve 
sıhhiye haytan Ihsan beyler me
mur edilmişlerdi. Ücüncü bölumü 
de Ürell ve Araplar köyleri teşkil 
ediyordu. Buraya dn Kcmd ve sı
hhiye baytarı Zeki beyler mt'mur 
edilmiş bulunuyorlardı. 

Bu heyetler saat yedie tayiu 
edildıklcri mıntaluılarıı Md•rek 
mevcut inek v..: önümüzdeki sene 
eüt verecek düvelere \ÜJ.-rltülm 
:atbik etmişlerdir. 

J amal ar müttefik
an firka namzet

lerine rey verdiler 
- - -

lstanbul. Beyoğlu, Üsküdıır ve 
cıvarı hammallan idare heyeti in
tihabatma dün baf]nnılmışbr. 

Hnmmallar cemiyetine kayıtlı 

olup şehrimizin muhtelif &emtle
rinde çalışan hammoıllann adedi 
4500 dür. Dün yalnız Istanbul 
mıntakaıanda intihabat başlamış

tır. 

intihabata nezaret ctmt:ğc me 
mur bir h~yet teşkil ediJmiştir. 

Bu heyet rey anndığı ile birlikte 
bir otomobil dahilinde 4ehir içinde 
dolaşmakta ve bamallano toplu 
olarak bulundukları mahallere gi
derek reyler alme.ktadır. 

Hammallar reyleTİnl müttefikan 
Halk fırkası l.lamxctlarine Yer:mek
tedirlcr. Bugün Beyoğlu, Boğaz 
içi ve adalarda yarın da Üsküdar 
ve civarında intihabat icra edile
cektir. 

Ekmek ve francala 
fiatlan 

Şehremınetinden: Bu ayın yir
mi altıncı sah gününden itibaren 
francalamn k!losu yirmi üç kuruı
tur. Ekm~k fiatı:ıda tebeddül 
yoktur. 

l(ararname yazıhyor 
irtişa tahkikatı yedinci r.ıü.s

tantiklikçe tamawcn ikmal edilmiş 
ve kararnamenin tanzimine ba.J
fonmıştır. 

Bu karıırda ·irtişa r.ıa.znuniann
dan bir ikisinin men'i muhnkeme
ıi tnleb f'c.Hldigi •Öylenmektedir. -Zekai Bey gehı .. edi 

Türk da\nler vekaletine intihap 
edilen mü .. kirat umum müdürü 
Zekai bey dün şehrimize gelmc
:niştir. Zckni bey bir müddet daha 
Ankaradn knlacaktır. Kendisi ye· 
ni vazifesi bnkkında tclimat almn
ktııdı:. 

Afyon reltoltesi 
Iımir, 25 (A. A} - lzmir ilctı

sadi mıntaı..asmm bu seneki Afyon 
rekoltcııi 174 hin kilo ve umum 
Türkiye rekoltesi ise 190 bin kilo 
tnhmin olunmaktadır. Geçen sene
ki r-.. ·~ı~aka rekoltesi 220 bin ve 
umu=ıı Türkiye rekoltui 330 bin 
kilo olarak tesbit olunmuştu. Bu 
seneki fiat a&gari 17 azami 44 
liradır. Geçen seneki azami fiat 
44 lira idi. 

--~ 

Yerli rnallar 
lzmir, 25 [A.AJ - Yerli mal

ları koruma cemiyetinin teşkil et
tiği satış kooper tifi dünden it:
bnren faaliyete baş amıştır. Koo
peratif heyeti umumiyeı;i yaphğı 

bir içtimada ldnre ve müraknba 
heyetlerini seçmiştir. 

ntuanet 
"Hanri Robert .. 

l~ir kraliçenin işkencesi 
!tveç sefiri, ltont dö Fersenin 

b.ı gidişindeki hikmeti ıınlnmadı 
Jeğil. Hatta kırnl üçüncü Güstava 
yazdığı bir mektupta çunları aöy
lüyordu: 

"Zatihnşmctanelerine itiraf et
mek n" e.:bt:•iyctindeyim. Kont dö 
Fersen kıraliçenio o ka<lar gözün
de ic!• ki, bu, Lir çoklnrmın ı,nzarı 
dikkn~!-e ini c'!lbetmekterı :ınli ~.ı.1-
mndı. 

Kont•Jn da kırali~eye karşı 
t·.mo,iHü oldukun ı in' .il edecek 
rieğ.ilcı Bundan ePlİ!l ofm,.;. için 
ı; ~.: müso:!t deHi!l•. , esadö,if ettim. 

Gene .tiraf eder!.cı ki, kont 
.-!.> F ~·en ş;ıyanı tnkd;r tevazuu 
:ve Lh l~'si ıl~ ve bi;!ıassn Am..,ri
k ·J r tm)k için vudigi karıırJa 
mÜ"tesna bir dürü:ıü ~östermiştir. 

P.~risten uzakıaşırken, bu te
~ay'..!:i y.::rıebamck için, koilt dô 
F .!t .. ~'.l ~ Y"~ı:ıdan beldeıulcıiycn 

Ierde gözünü konttnn ayırmıyordu. 
Hatta ona bakarken bu gözlerin 
yaşla dolduğu bir çok clefolar vn

ki o!muştur. Zabhnşmctmeabile
rinden gerek kırnliçe, gerek kont 
dô Fersen hakkınJa munaGsıf ol
m.tlarını iııtirhaın ederim. 

Onun gideceğini ha~er alo.rı 

diğer musahiplerin son derece 
sevinmiş olduldarını haber aldım. 
Hatta 11üşea dö Fi~ - James: 

- ' Naaıl efendim, sevgilinizi 
bırnkıyor mu::unuz?,, diye aormuş. 

O da ~ıjyle bir ccvnp vermiq: 
- " E~er bir sevgilim olsayt:ı 

bırakamazdım. Serb"!stçe gidiyo
rum ve maatteessüf arkamda hiç 
bir iz ve keder bırakmıyarak •. 

ZobhntJınetmeabileri , kontun 
yaı,ıııın nazaran vermiı olduğu h!l 
cevap!aki durendişliği takdir bu. 
yururlar,, 

Vakıi Fersen gitti, fakat unu
ı. Avdetinde de a :ni samimi 

O r S'le 

st n uvez- Dün 1 46 ya 
o• 
zı 

lstanhu postanesi 
müracaat 

eden kadını reddetti 
lstanbul Postahane.sine müvez

.zilik yapmak üzre bir kadın mü
racaat etmiştir. 

İlk befa vaki olan bu müraca
at posta idaresince reddedilmiş

tir. Hayatın her sahasında erkek
lerle boy ölçüşmek iatiyenı kndm
Jarımızın bu işe de teşebbüs etme
leri üzerine keyfiyeti posta idare
sinden tnbkik ettilr. Afchğımız 

malumata nazaran poata idaresi, 
müvezziHğin çok meşakkatli biri• 
olduğunu, müvezzilıerin icap etti
ği zaman geceleri dahi çalı,tığını 

binaenaleyh müvezziliğe kahülleri 
doğru olmıyacağını ileri sürmüş 

ve bu hanımın müracaatını red
detmiştir. 

-----
Mıitehassıs geliyor 
Çerrahpaşa haataneainde şeh

remaneti büyük masraflar yapa
rak bir rontken ve radyum dafre-
11 inşa ettirmiıti. O zamanHan
bcri şehremaneti bu müeue e için 
Avrupııdan bir mütehaasıs getir
mek istem'ı fakat şimdiye kadar 
yapılan bütün tc.,ebbüsler netice
s;z kalmışb. Bu yüzden rontken 
ve radyum müeueaesi de bir türlil 
açılmamışb. Şehrimizin en büyük 
ihtiyaçlarından biri de mükemmel 
bir rontken müessesesine ola.ı:a ih
tiyaçtır. 

Halbul<l bu müsseıe bir çok 
masrııflar yapılarak inşa edildiği 
halde mütehanıa bulunmadığından 
dolayı muattal bir halde kalmış
tır. Nihayet emanetin müteaddit 
müraacatları üzerine sıhhiye veka
leti doktor Bertelli isminde bir 
mütehassıla anlaşmışbr. 

Bu zat 1 kiinunuevvelde işe ba
lamak üzere yakında şelırimiz.c 
galecektir. Doktor Bertelliye em
anet ayde 1000 lira ücret vere
cektir, Rontkeo ve radyum için 
bir mütehassis muavini ve asiStnn 
olmak üzere ayrıca S kişilik bir 
heyet kadrosu vardır. kadronun 
diğer memurları bir iki gün ıçinde 
tayin edilecektir. Müc.ssesc'lf e yalnız 
tcşhia değil, tedavi de yapacaktır. --

Geçenlerde Balya madeninde 
ölümle neticelenen iki feci kazu 
olmuş, lıycıs çavuş isminde biri 
tahtelarz 250 metreden başına 
düşen 90 kilo sıkletinde bir kaya 
parçasının altında ezilerek feci 
bir surette ölmüştür. 

Yusuf efendi nammda diğer 
elektirikçi bir genç te fırınların 
üzerindeki müteharrik vincin tami
rini yaptıktan sonra dar bir ka-
pıdan geçerken ba.ç•nın üslün-leki 
elektrik teline her nasılsa t,. as 
etmiş ve şarsınhdnn muvaze srnı 

kaybederek aşağıya dlışmüştl!r. 
Yusuf ef. dört saat sonra kaldı
rıldığı maden hastanesinde vefat 
e\miştir. 

görclü ve bütün bunlarn kar 1 layık 

davrandı. 

İMilalin en l<aranlık günlerin
de yiı.e onu, hayatını vakfettiği 

kadına karşı sadık göreceğiz. Ta
liiu en çetin ve merlıametııit anla
rın..:ıa kont dö Fersen vazifesini 
yapmıştır. 

Hayatı pahasına kırnliçeyi 'l.ur
tnrmak i~in elinden geleni yap
mıştır. Bütföı kuvvetini, bütün ze
kasını, hatta fiervetiniıı mühim bir 
l:ıcmunı bu uğurdu sarfetmit1tir, 

Fakat ölüm onun en yükselt 
ümidini kökünden kopanuca ye
sin de en büyük meraretini tnttı. 

20 Haziran 1810 da, Stokho
lmdc onu, bir kargaşalık esnruıında 
öldürldüler. ~u suretle kıraliçenin 
bir 7amanla.r kehanet knbilin8eıı 
aöylediği şu sözler yerini buldu : 

- " Ben sevdiklerimin başına 
fclal1et getiririm. 

Bu knnşıklık arasında, günden 
güne kıraliçeye hasmolan iftira 
havası içinde, 1785 te, birdenbire 
gerdanlık meselesi şimşek gibi 
parladı. 

O zamana kadar hücumlar ve 
tarizler bir dereceye kadar dağı
nıktı. Az çok rezaleUe meşbu, 
az çok doğru rivayetler dilden 
dile d.:ılqıyordu. 

çıktı ---
Akşam üzeri bir az 

duşerek 

1044.,5 te kapandı --
faterlio yühelmekte devam 

ediyor. Dün 1043 te açılan lngiliz: 
lirası 1046 ya kadıır çıkmışbr. 
49500 isterlin dün borsada muame
le gördükten sonra akşam üzeri 
1044,5 ta kapanmışbr. Albn 912,5ta 
açılını,, 911,5 ta kapanmışlir. -Yol vergisi vernıiyenler 

Nafıa vekaletinden yol vergisi 
hakkında vilayetlere mühim bir 
tamim gönderilmittir. Bu tamimde 
deniliyor ki : 

"l haziran 1929 tarihinden mu
teber olan 1525 numaralı şose ve 
köprüler kanunile mali muamelata 
ve Maarif vekaletine ait diğer ka
nunların tatbike geçilmesi dolayı-
11ile idarei hususiye bütçelerinin tet-

kik ve kabulü bir müddet için teahür 
etmiş olmnğla beraber yol mükel
lefiyetinin tahaili için umumi mec
lislerce kabul edilmiş olan aon ba

har takaitlcrinin hulul ettiği ve 
bilhassa mez.k.fır kanunun 11 inci 
maddeal veçhile memurin ve em
aalinden alınacak yol parası ilk 
tak•itinin Ağustos ayından itiba
ren tahaili lazım geldlğJ halde 
şimdiye kadar vekalete gelen 
malumattan yol parasının tah•ili 
ağu gittiği anlaşılmaktadır. Hatta 
bazı Yilayetlerde tahsilatın gayri 
mahaua bir nlsbet arzetme.si bu 
verfinin tah•ilinde ayrica huıusi blr 

itina gösterilmesini icap ettirmek
tedir. 

Buna binaen tabriratımızın vu
aulünde viliiyetinizce tı?hailata ger
mi verilerek müddeti hulul etmiş 

olan yol vergisi ilk taksitinin te
mamcn bthsil ettirilmesine ve yol 
vergisinden bakaya bırakmamak 

için kanunun 19 uncu maddesine 
g5re aon bahar için tayin edilen iş 
müddetinin hitamından bir ay 
ıonra ihtiyar meclialerl vasıta

aile kendi köy ve mahallelerindeki 
mükelleflerinin bedenen ifayı mü
kellefiyet vesikalarını muayene 
edip mükellefiyetini bedenen ifa
dan kaçmış olanların cedvelleri
nin ait oldukları muhnsebei husu
siyelere tevdii hususuna müsterni
reo dikknt olunınaaı ve tahsilat 
vuku buldukça vakit geçirilmek
ıizin vekfilet hisse11ioin Zıraat ban
knlarına teslimile nümuoelerine 
tevfikan cetvel şeklinde vckaleti
mize muntazaman iş'annı Vali 
beyfendilerden eheınmi}etle rica 
ederim. 

lskan işleri 
iskan umum müdürü hacı Meh

met Bey Karadeniz havalisindekl 
teftiş .seyahatini ikmal etmiş ve 
Ankarnya gitmiştir. Hacı Mehmet 
Bey yakında şehrimiz<J gelecek 
teffiz ve iskiin işlerinin lntacına 
nezaret edecektir. 

bir irtibat noktası bulmak müt
küldü. Yer yer ve insicamsız bir 
nıiicadele haşlamışh. Kıraliçeye 

karşı bütün bu hasım kuvvet!f'tl 
birleşip müşterek bir taarruzc Pi 
çcmiyorlardı. 

Fakat gerdanlık meaeledM::u 
sonra, bu müşterek umumi a• ..ııa 
yol açıldı. Hazırlar.an efkar, aç 
kurt gibi bu karanlık meseleye 
sıı?dırd1 ve kimse kıreliçenin bu 
işteki nıücrinıiyetinden 4üphe et
medi. 

Yakın ihtilal ruzgarını üfüren 
bütün bu dagınık kuvvetler, ko
laylıkla birleşiverdiler. Birleşen 

seslerin aksi daha büyük oldu. 
Kıraliçe taraftarları, Rohan 

taraftarları artık karşı karşıya gel
miş bulunuyorlardı. 

Mari-Antuanet ise bu işi, ren
cide edilmiş bir iz.z.etinefis meıe

lesi telakki ediyor, kibirli ve mağ
rur bir kadın olduğu için, intika
mından başkn bir şey düşünmü
yordu. 

Nihayet, büyük bir ihtiyatsız

lıkla, kıralı açmağa teşvik ettiği 
mühim dava yüı.:ünden hayatında 

en feci hakareti tattı. 

Roban taraftarları kendilerine 
mensup birini en son şiddetle mü-

n 
yak 

•• ç 
an __ ,. __ ı 

Polis Karagümrükte 
bir esrarhane Ye 

kunıar ocağını hastı 
- ---- -

Karagümrük polia merkezi, 
mıntakasında bulunan bir esrar ve 
kumarhane meydana çıkanlmıştır. 

Bu ev Karagümrükte Aynalı 
bakkal sokağında Dimistoklü is
minde bir rumun evidir. 

İçerde earar içmekte Ye kumar 
oynanmakta iken yakalananlardan 
Ynsef, Yakup, dokumacı Mehmet, 

ekmekçi Todori, çoban Osman, 
kazancı Abdullah, ıöför lluan, 
hammal Abdülkadir, dül~er Meh
met, tablakar Osman, l•mail ve 
Mustafa dır. 

Bu ev pollıçe mühürlenmiş, ve 
13 kişi de Fatih sulh mahkemesi
ne &evkedilmlşlerdir. 

Boykot cezası 
latanbul Mıntakası Riyaaetindcn: 
Kulüp değiştirmek içb mensup 

bulunduğu yurdu ve mıntakayı 

mütemadiyen itkiiJ eden ve bu hnli 

müteaddit i&tifalarla sakin bir iti
yat h:dine gelırdiğl sabit olnn 
Vefa idman yurdu e1aaından ~ın

takami:r.ın 144 numarasında mn
secccl ve Türkiye Futbol Fede
rasyonunun 14 r.umaralı liaansını 

hamil Hüsamettin efendinin ithu 
fili hareketinden dolayı nh:amnıı
mel esasimizin 191 inci maddeaine 
tefiken 12 teşrinisani 929 tarihin-

den it~baren alh ny müddetle mu
vakkaten boykot cezasile teczi
yesi karargir olmuştur. 

Tarihi tebliğden itibaren mu -
maileyh ile bilumum müttefik ld-

uıaıı cemiyetlerinin ve azasının hu
su&İ ve resmi mıiaabaka yapması 

ve niı:amnamenin cemiyetlere ve 
efrada ait hukuk ve vezaifinden 
istifade ettirmesi memnudur. 

l'evkifhancde teftiş 
Müddeiumumi muayjnleri tev

kifhaneyi tefti• etmitlerdır. Bu tef
tiş esnasında Eminönü merkeılnce 

yakftlanıp tevkifhaneye gönderilen 
Çakır Rıfat, Eftal ve Hüseyin po

liste dayak yediklerini bey~"\ ile 
muayene edilmelerini 1,.- mişfer 
ve müddeiumumilik tarafıncf an 

Tabibi Adliye aevkolunmuş ve 
muayenelerinde vücutlerinin yara 

ye bere içinde oldugu teabit edil
mittir. Alakadarlar hakkında tah
kikat icraaına başlao~.4tır. 

Belçika Kralının giinü 
Belçika Kralının senei devriyei 

veladeti olması dolayısile yarın 

Belçika aefaretinde bir merasim 
icra edilecektir. 

Bu merasime VcH, Kolordu 
kumandanı şehrimizde bulunan sü
fera, konsoloslar, ve matbuat er
kanı davetli bulunmaktadır. 

lurallçeyc hücumdan çekinmiyor
lardı. 

Bu eıhu arasındaki arbede 
içinde kimse mes.elen!n zannedil
diğinden daha çok vahim olduğu
nu, bu meselenin hakiki faciaya 
ancak bir mukaddime teşkil etti
ğini farketmiş değildi. 

Sarayla klliıe ar:lsındaki bu 
mücadeleden, ortalığı kanştırmak 

istiyenler azami istifade ediyor
lardı. 

Bu •uretle aekiz sen~ •ono n, 
kıraliçe muhakeme edilirken, Mm. 
dö la Motuıı gerdanlık meseie
sinden dolayı iltihnmhınna da mut
tali olacağız. 

Firarından •onra Londradan 
yazıp gönderdiği lffr alar, nihayet 
kırallçeyl ihtilal mahkemesi huzu
runa kadar gönderdi: 

Bu •ebepten Mirabo der ki:• 
- " Gerdanlık davası ihtilalin 

mukaddemesidir.,, 
"Nopeleon,, da gerdnnlık melle

lesinden bahsederken şunu söyle
mişti; 

Bell:i de kırnHçenin ölümü o 
tarihten bnşlar. 

Bu ka.rnolık. işte ıukı sıkıya 
a•ab.car elan csı-ıırengiz mncera
perest K.ağllyost.ro, 1786 da, nef
yedilmiş olduğu Londrnd:ın ,.fu 

• • 
çın 

ağım kazan mapus· 
lar aranınca üzerle· 
rinde ne er çıktı? 

Dünkü posta ile gel~ Adana 
gazetelerinde şu şayanı hayret ha
beri okuduk: 

Hapishanede bugün yapılan 
yoklamada: 

1 - Katil maddeaindcn 12,5 
seneye mahkum Keremltli kariye
ainden Hüseyin oğlu Kadirden 
namlısı 14 santimlik bir bıçak ki· 
tap cildi arıısında; 

2 - Katil maddeaia.tlen 15 se
neye mahkQm Narkulak köylO 

Mustafa oğlu Bakiden lağım açılan 
gece teslim alınan büyük bir •u•
tnlı çakıdan başka düD de yatal< 
içinde merkumun hiımetçisi tara• 
fından saklanmı' büyük bir auaıtalı 
çakı. 

3 - Katil maddesinden 15 se
neye mabkıim Adanalı Reşit oğlu 
kör lbrablmden lnğım açbkları ge
ce tutulan bir sustalı bıçalıtan ba
şka, dün de pencerenin içerisine 
gömülerek üzeri aıvnnmış mahal
den bir austalı çakı tutulmuıtur. 

Anlaııidığın• göre katiJler ha
pishaneyi maktele döndürmek ia
tiyorlardı. 

Bütün firar planını hazır:layan 

ve bıçaklan peynir tulumlan içe• 
risinde tulumbacı çırağı vaaıtaaUe 

ve daha bir çok teytani tedbirlerle 
hapbhaııeye sokan lıatlJlerin ser
kerdeal Narkulaklı Baki oldnju 
tahkikat aeticeainde anla11lmak· 
tadır. 

Bııki vaaıtalan para ile tat
min, igfal etmiştir. 

Hapialere bıçak verdiği anla
şılan Adanalı Vehbi oğlu Ka:mı-1 
hakkındo adliyece tevkif müzek
keresi çıkarılarak hapsedilmiştir. 

Yapılan tahkikata na:ıaran kıı
tiller hapishaneden firar ettikten 
sonra debboy civarında kiralanmış 
olan bir evde üç ay kadar gi:r.lc
necekler ve takıbat ve süküuet 
bulduktan sonra herkea iatediğl 

yue kaçacakb. Bu evi bu mak.sal· 
la sabıkalı güruhlaudan hariçte hal
laç Mehmet kiralamış ve iaşelerini 
t!e temin etmiıtir. 

Firar vak'nsını ketfedip ilk 
defa haber veren gardiyan Suley
mnn efendiye hapisane ldareaince 
5 lira nalrti müküfat verilmiş, ny· 
rıca da müdür Hilmi beyle ~aır
d:yan Süleyman efendinin taltifleri 
Adliye vekaletine yaı.ılmıştır. 

Hapishanede lağım açarak kaç· 
1 ıağa teşebbüs edenlerin suçları 
ve haklanndftki lilıumu muhakeme 
kararı kendilerine tebliğ edilmiş· 
tir. Bu sırada Nevşehirli Boncuk· 
çu l•m&lil karan verenlere küfret• 
miş, buna hiddetlenen Sıvıulı 
Cuma oi'lu lbrahim "Hepimizin 
batına lıu belayı ıetiren •enıin 1,, 
diye lsmaile hücum etmiş ve ada111 
akıllı da dövmüştür. 

Belediye faaliyette 
I:r.mir, 25 ( A.A. ) - Belediye 

•Üprntüle:-i {ehir haricine naklede· 
cek ınotörlü arabalar satınalmağa 
karar vermi:;tir. Şehir kariciade 
toplanacak süprüntüler hususi fı• 
nıılardn yakılac"ktır. 

"Parlimentolarınuın; bu mes'ıııt 

ihtilnl için çaiışmalan pek haklıdır• 

Bu ihtilal ancak zaif ruhlar içiıs 

güçtür. Size haber vereyim ki, bir 

ıün başınızda, bir prens hüküın• 

ran olacaktır.,, 

Kırahn muvafakatilc, yapıl.il" 
cnk ıslah:ı.li birlikte tetkik içiı>t 
rüiıban ve zadegan meclisiu:ıı 

dnvclile başhyan "Mes'ut ib• 
til51 11 , fikirlerdeki dolgunluğ" 
Ye on altıncı "Lui,,nln gösterdiı' 
:ıanf yerine, 'iddet talep eden "# 
vazelerin teairile çarçabuk ahi' 
yürüdü. 

Herkes kendi başının ü.stünd• 
nereye gittiğini ve nerede c!url'c•" 
ğını bllen bir l!ltlc!ar görmek il" 
ti yordu. 

il• Hnlbukl, on nltıncı •Lui,, . 
Mori-Antuanetin teşriki ınc!l:llit' 
büsbütün menfi bir tesir bırnkıyor' 
du. 

On altıncı 11Lui,, bizzat Jfi%UIJltl; 
na kani olduğu ıslah>ıtı, muslihaP 
bir fikirle derpiş ehneğe haıır b ' 
lunuyordu. 

Fııkat o :ıanı:m, Mari - AnW" 
• • ı:1·t· 

netin büsbütün aykın ısti 

te giden tesir ve "üfu:ı.u i 
dahale ediyordu. 

Jl1İİ" 
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(eme ' so lll.!1 l\ ı ~tu uşı1nu sa-
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ı.1111 ı tesı t ettı ı ce11azesı 
-Re~ i geç·t ve fener 
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J\f .. tevcff aıııı va~iye- Ru. lar ş· ddetli top 

a ayları 
)'a pılc ı, bfr de balo 

verildi -Edirne, 25 1 Hususi ] - Güzel 
Edirncnin lrnrhıfuş bayramı bii
)'ük bir sürur ve sevinçlerle tesit 
tci!di. 1\-!ernEime iştirak eylemek 
iiı.ı e teşrif buyurmu~ olan 
lstanbııl ve Trnkya hr.ik fırlrnsı 
lniift:tt:şi muhterem hakkı Şin<!si 
Paşn hauctlerilc Edirne meb'usL:ırı 
Faik, H-1;ıın Hnyıı, Zeki Mesut hy 
dendilcr ve l,mit meb'usu Salih
llcd:n beyefendi. Tokat nıebusu Sü
te} ya Tevfik beyefendi,üçüncü ko
lordu kumandanı muhteremi Şük
rü Naifi paş• hazretleri, suvarf 
fırkası kumandana Mürsel pa~a 
hazretleri Jı:tanl;ul polia müdürü 
~rif bey ve Tarakyanın her tara
fından gelen yüz binlerce halk.on 
huıurile Sultan Selim ınuabbet mu
olllası önünde içtima edilerek ancnk 
'enınlara yakışan çok muazzam 
Ve şımlı Tiirk •oncağı, n•mütenahi 
ıtlkışlar ve nıusikatarın tcrennü
tnatı arasında Sultan Selimin aema
)'a yükselen minareleri arıııına çe
kilmit kurbanlar kesilmiş heyecanlı 
ııutuklar dinlenmiş ve bilahare 
belediye önüne gidilerek görülecek 
kadar güzel asker mektepler ve 
ber aınıf halkın İftİrllkiJe ya
P•lan muauam resmi geçit ı;ey

tediJmi9, ikindi namazında fs
llnbuldan gelen mutena ve 
meşhur hafızlar tarafından aut
tan Selimde ernhi şühedaya mev-
1..,t okunar•k merasim şenlendiril
tniş ve ı;atveti hükumete dua eJiI
l'IJiştir.Gündüz memlel<etin her ta-
rafi müteaddit takı :zafer 
l~rlc donatılmış ve gecede 
~ıdden çok güzel tenvirat ve fen
~kler yapılarak balolar verilmiştir. 
. rakyanın gülü olan bu J!Üıel şeh
rın kurtuluşu layık olduğu derece
de parlak tesit edilmiştirer.Her hu-
1.ıata canlı ve parlak gösteret Teıak
'"lılann busenc Edirne kurtuluşunu 
t
1
ta'itte göderı..l.deri büyük teza-
'Ürat hakikaten Trakyalıların 
~enıleketlerini ~pek çok sev -
dıkierini ispat eylemiştir gece ve 
iÜndüz erkekle kadın herkesin 
llğıanda yaşaııın Büyük Gazi ve 
Y~şaaın şanlı hükün.elimlz nidaları 
Yuksıınekte ve kalplerden ~amimi 
olarak gelen bu ıcda gözleri ya
Yaşartmakt• idi binaenaleyh E
dirnelileri tebrik ve çok emsalini 
l~s'it eylemelerini temenni eyleriz. 

}1.,akir talebeye kitap 
Ankare, 25 - Ankarn maarif 

~ıntakasında mevcut olan nıektep
trdeki fakir ve kimsesiz tnlebe
ltrin kitap ihtiyacı naıorı dikkate 
~lıııarak bazı tedbirler ittihaz edi-
ntiştir. 

Bu cümleden olarak yakında 
kafi miktarda kitap a'muak bu 
~Ccuk!ara t<''·:r· .. ·• • ı .. t:r. 

Z. 
li ~l! o ...... ı..ı..Hbl 

Ankar , 25 - Zir<!nt bankası 
Y tın &ant üçte heyeti umu .iye 
içtinuunı aktedecektir. İçtimaa 150 
-lıt iştirak edecektir. 

içtim dan sonra İsmet Paşa Hı. 
t.rafından banğanın resmi küşadı 
Yı:pılacaktır. 

Resmi küşaltan sonra l:anka 
ravetlilcre gezdirilecektir. 
•tanbuldan 1 .. üşat resmi için davet 
~ilen zevat, banka crldinı bu ıa-
•h gelmişlerdir. ---

Ve ·cınli inekler 
lın Anknra, 25 -İstanbul ve İzr.ıir 
~:' n'is!nc!eld süt inekI~ı-ine Hiber
lı.ın l~tl, l.ntı }Dp!ncaldıl". 1 :'ısat 

,.. ' • L • t ı· t ıclı ll n•u u .. n azım relen 
dal iri n'm;l<t ... dır. YaY.md.ı. a~ı

~ıı t bilcine b:ı~lmıı>c~khr. 

1 Ankara uıınl3k sınua tülıcrkü
b:ı trlbikatınn dünden itib.tren 
~ :.f'ı>ıımıştır. Bunun i~in Anh.ara 
~, .t::.Auya. ydmı~lır. Büttıı r.a

. ~lı ' ~ hö;Ier bu sekiz mıntaka 
tıt!c:di:. 
licr mmtakaya lüzumu kadar 

'1'l~r tefrilt edilmiştir. Tüberkü
tı tatbi! cıtı için evclce lstanbulda 

ı ~ &air ye.terde yas:.ııl.an t~crübe 
den istifade olunacaktır. 

t.ıı: 1.rne!iyatı müleakıp bütün mıo
t a h;ıyv:ınah t:ıramn \'e kontrol 
~llanıelesine tabi tuı .:ılacaktır. Bu
"1.~. emclivet v...; tatbikata lktıs-at 
-., a~c~inin er.ırazı sariye tuber.i 

dı..ru Nnki bey nezaret et.mık-

ti nıuci in<·e 
l iç bir n1erasiın 

yap fnıı} acal,. -Pcrir, 24 [A.AJ - M. Cli'.:man-
seau nun nilcsi cenazesinin gayet 
sade bir surette kaldırılmasını va
siyet ı:den müteveffanın hu isteğini 
yerine getirmek iç!n hi.:l .. i':mct ta
r:ıfmdan milli cenaze a!Ryı yapıl
mam hususunda gcctcrHcn arzuyu 
kalu!dc.n mc:::ur olduğunu bi!dir
miştir. M. Clemenceau'nun naşı 
Venclede dünyaya gclm"ş olduğu 
La Roche-suı-Yon kö}Ünc nakle
dile.:ektir. Defin merasimi müte
veffanın akrnbaıı ve sabık muai 
arkadaflıırı hazır olduğu halde ora
da yapılacaktır. 

* •• 
Parie, 25 (A.AJ - M. Kleman-

ıonun cenazesi müteveffanın ar
zusu vcçhile resmi meras:m yapıl
makıızın ailesinin ref aka tile ır.et
fenine götürülmilştür. Maamdih, 
bütün Fraosada resmi binalar bay
raklarını yarıya indirmiş ve müta
reke gününde olduğu gibi cenaze 
mezara indirilirken her taraf ta 
toplnr atılmak aurctlle müteveffa
ya izl:an hörınet olt.:nmuştur. 

Bütün gazeteler, Klemansonun 
meziyetlerinden ve Franaaya yap
tığı büyük hizmetlerden takc!irk;. 
rane Ye mütcessirane bahsetmek
tedirler. Bir çok pıemleketler rü
esayi hükumetinden taziye telgraf
ları gelmiştir. ----
Eşıuede bir hadise 

.. Eş~e 25 ( Husuıi J - Eşme 
muddeıumumisi ile müstantiğia 
fena kadmlar!a sıhhiye dairesinde 
itret ettikleri kaza kaymakamı 
RuhJ ve jandarma kumımdı.ııı Ze
ki Beylere hnuer vcr:lmiş, bunun 
üzerine kaymakam ve jandarma 
kumandanı Beyler derhal ıııh
hiye dairesine giderek !:öyle bir 
fey olup olmadığını gözlerile gör
mek istemişlerdi. 

Ruhi ve Zeki beyler sıhhiye 
dairesinden içeri ayak atar atmaz 
müddeiumunıi ile müstantik bey
lerin kadınfarln keyfetmekte ol
duklarını ~örmüşler ve bir zabıt 
varakası tanzim etı;ıişlerdi:. 

Tahkikata devam oluntr.ııktadır. 
Hadi.senin ehemmiyeti nazım ili
ba.~e a~ı~a.ra~ mahalline bir Adliye 
muf cttişının ızam edilmeıi muhte
melJır. 

!\lanisa valiliği 
Manisa 25 [ Hususi ] - Veka

let emrine a!ırıan Nusret Beyden 
iı~hi?~l ~den Man:sa valiliğine Em
nıy~ti Umum iye müdürü Rifat Bey 
tayın edilmişti. 

Rifat Bey Manisa valiliğini ka
bul etmemiş olduğu için Ma~isa 
valil.!ği Kayseri va~isi Mehmet fo'u
at Beye teklif cd:lmiştir. 

Fuat Beyin Manisa valili~inl 
kabul edip etmediği henüz malUm 
değildir. Manisa vnli vekaletine 
tayin edilen Soma kaymakamı 
Tahsin Bey Manisaya aelerek va
lilik unıuruoun t~dvire batlamıt
tır. Soına ka} makam vel.iletine 
de tr:lırirnt katibi la~in edilmiştir. 

1\1a:nis' da bir vak'a 
Manisa 25 - Nazif iırnindc bir 

adnının otomobil soygunculuılu 
yaptığı anlaçılmıt ve kendiıi ya
kalanmıştır. ----

) unanistanla müzakere 
Ankara 25 - Yunan sefiri it:

mc:tnamcsini Gnzi Hz. Icrine tak
tirndc ıı sonr:ı Hariciye vcltiıi bey
le m..ıullfl ta knfnıı mcsailin halıi 
için nıüzaıe~c~ girişecektir. 

Et·nchiter ve san'atler 
Ankara, 25 - lktısat encümeni 

ecnebi tebaaı;wııı yapamıyacağı 
son'atler hokkuıdaki layihanın mü
zakeresine hariciye vekilinin huzu
ru ile yakında başlıyacnklır. 

:Fransız hava postaları 
Paris, 24 [A.AJ - Posta neza

reti hava .şeraiti müsaade ettiği 
takdirde Fransa - Moc!::ıgnskar ve 
Fransa - Hindi Çini seferlerini ya
pmak üzre iki tnyyarenİD 9 kanu
nuevvelde hareket edeceğini ilan 
etmiştir. ikinci tayyare İskenderiye, 
B•ğdat, Karafi, Alla abat, Akyap, 
Bankok n Saygoa poıtalanaı ala-

ateşlerile 

35 ki on1etre kadar 
il ~ried ·ıer 

.... 
Londra, 25 - Şc.ngb!lydan De

yii Mail gazetesine bildirildiğine 
göre Çinde dahili vaziyet karışık
tır. 

As:ler Şar~hoy Şeke l;ir nota 
vererek Pekinin tekrar payıtaht 

itlih&ız cdilme~iııi, merkezi idare
nin tensikini, bckayncia kn!an ma
aşların tcsviyedni f stemişierdi:-. 
Şang Kay Şek yalı:ız man~!arı ve
rmeği 1.abul ctmişt:r. 

Cenaaı Fong, Şcng Kay Şeke 
karşı harekata devam ediyor. Son 
muharebelerde 20 bin esir verdiği 
söyleniyor. 

Diğer taraftan ruslar Dal Norl 
hnvaliı;inde ş:ddetli bir top ateşi
ni müteakıp ilerlemişlerdir. 

Ruslar 3) kilometre kadar ifo. 
rlem işlerdir. ----
Fransada nıilli m Ü.< Hfaa 

Paris, 25 [A.AJ - Nazırlar 
meclisinde M. Doumergue hükü
mctin bugün mcb'usan mcd:sine 
tevdi edeceği mil!i müdafaa terU
bahoa ait projeyi imza etmiştir. 
Hükümet, bu prorenin 31 k5.ou
nueV\'elden evvel kubul edi!mesini 
parlamentodan talep edecektir. 

Beynelmilel amele 
birliği 

Brüksel, 25 [A.A.J - Beyne!
milel sosyaliat amele birliA'i muh
telif memleketlerdeki ıiynsi vazi
yeti tetkike devam etmektedir. 
Birlikte ittifak ile Litvanya usulü 
idaresinin devamını protosto eden 

ve Ruı;yadaki dehşet idaresini l 
takl:ih eden karar auretlui kabul 
edilmiştir. 

~I. 'rlıomas Mı:dritte 
Madrit, 25 (A.A] - Kıral bey

nelmilel mes .. i bi!roıu direktörü 
M. Thonıaaı hususi ıurette kabul 
etmiştir. 

11 köye 11,000 stcr:i ı 
C<)za 

Kudüa,25 [A.A] - Filistinde 
zuhur eden aon kargaşalıklar do
layıaile iıdar edilır. iş olan ve müş
tereken cezn!andırrnayı derpiş eden 
emirnameye tevfikan 11 köye 11 
bin İngiliz lirasına baliğ olan yeni 
bir talum nakdi cezalar tarhedil
miştir. 

Al~asta ınuhtariyetciler 
Telestat, 25 [A. A) - Kolmar 

ve Tele!ilatın muhtariyet tarafkrı 
belediye reisleri Alsas beledi; e 
re:slerinden mürel..kep Lir cemiyet 

te§kili iç:n muhtariyet ta. a"• arı u:
ledi) e n. deri ıi btl- içt. a .!avd 
etmişleıd.r. u .. tim3d:ı Lıi:: ı. ... ~ mu
htariyet aleyl.tan belediye re:sieri 
bulundu1,u ıdan proje suya dü~1. ü-
4tür. 

Sovyetlere kredi yok 
Londra, 25 [A.A] -

Times gazetesine nazaran 
borsası Sovyetl<!re kredi 
mütemayil değildir. 

Sunday 
Londra 
açmağa 

Natlir 1-lanın kardeşi 
Yeni Delhi, 25 {A.AJ - Nadir 

ifanın, biraderi Muhammet Az;ıi 
Hrını Efgani::tnnın Mo•koHı efçiliğine 
tayin ctır.i~ olduğu bild:riimektedir. 
Emirin diğer bir biraderi cvelce 
Loııdra elçiliğine t .. y:n edilmiş idi. 

lUndhstand; - bonıha 
Lahor, 25 (A. A} - Ramgadi 

de Dhartamsala da üç bomba in
filak etmiştir. Poliı:, vak'n mahal
lini muhafaza altında huiuudur
makta ve tahkikat icra eylemek
tedir. Maamafih, şimdiye kadar sui 
kast ıımilierine müteail:k cido;: bir 
malümat elde edilmemiştir. B:ri 5 i 
hafif surette mecruh olan iki bin
gnleli istiçvap edilmiştir. 

J~raıısa -Arnavutluk 
Tiran, 20 [A.A] - Arnavutluk 

meb'usan meclisi Fransa ile Arna
vutluk araı;mda aktedilmiş olan 

muahedesini talilik etmiş-

fi@-<®~) 
aı \on ~ ltnırla 

" 

Nakleden: Ali 

Cibali tütün fr.brka.sında amele 
Bekir bu fobriknya ait 234 num
rolu lcc m;on nltındn kalarak y~
ralı:ınmıştır. 

:unfes h hrika. nıtla 

Cengiz Han, bir ord y a vedince, 
e erdi? 

Çarrtıknpıda Canfes fabrıkıısm
da nmclc mustnfa dün :ıol elini 
nıaki~.eyc kaptırı .. ış ve h:nilmiştir. zapte tiklerini nasıl idare lJrkeu ınau lalar 

Gobi üzerinde hakimiyetini te
min eden zaferi takip eden üç 
sene zarfında mücerrep cengaver
lerini Garp Türklerinin, daha yük
sek bir harsa sahip bulunan Nay
nınnların ve Uygurların yaylalarına 
doğru çok iledere .saldırdı. 

11 Jean le Pretre 11 in eski d:.iş
manlnrı olan bunlar "Tlmucin,, e 
karşı koymak için birletebilirlerdi, 
fakat ltendilerini hangi akıbetin 
beklediğini biribirlerine sorabilmek 
için onlara v:ıkit bırakmadı. Şimal 
dağlannın beyaz silsilesinden, bütün 
Seddeiçin boyunca ve kadim "Pis
balık,, ve " Koten,, şelı:rleri ct
rafıctt kndcır, zabitl<:ri dört n:ıla 
dolnşmakta idiler. 

Bu münasebetle, Marev Dolo 
1'Timucin11 hakkında, bize §UDU 

rıöylüyor: 
11 Bir yeri zaptettiği zaman, 

oranın halkına ve onların emva
line zarar iras etmeltten içtinap 
ederdi. Yalnız adam!arıııdan bir 
l<açını orada yerleştirir ve sürQ
sünün müteba!dsini alıp başka 

yerlerin fethine giderdi. 
Bu suretle fethettiği ehali de 

kendilerinin, onun himayesi altında 
başkalarına kar.;ı emniyette ve o
nun trırafından da hiç bir zara:-a 

maru1. olm~mış goruoce ne asil 
bir prens olduğunu anlnyıncn bü
tün canları ve kalplcrile ona bağ
lanıyorlar ve kendisinin en feda
kar taraftarları oluyorlardı. 

Ve bu suretle dünyayı kaplıya
cak kesafette bir halk ka 1 abalığı 
topladıktan sonr dır ld, dünyanın 
büyük bir kısmını istila etmek tc
snvvurunu beslcrne~e başladı. 

Eski düşmanlanın vaziyeti bu 
derece gıpta bahş d~ğildi. Moğol, • 
düşman bir kabilenin ordusunu bir 
kere malwedince, snlhmnt haneda
nının bütün nusını takip cdiyer ve 
onları öldürtüyordu. Kabile adam
larına gelince , onlnn da , daha 
emin e.damlcrın aras:na dağıtıyor
du. En güt.el kadınlar cengaver
lerine karı oluyordu. Di~erlcri iae 
esir oluyorlardı. Terked!lmiş, ço
cukları Moğol anaları evlatlık 

ediniyorlar ve bozguna uğrayan 
kabilenin otlakları ve sürüleri 
yeni sahiplerin eline geçiyordu. 

"Timucin"in hayatı bu zamana 
kadar düşmanları tarafındt.n aev
holun:nuştu. Hnsmın ıayesindedir 

ki, kendisine en münasip hareke
ti bir ıevki tabii halinde yapdır 
gibi görünen o beden kuvvetini 
ve kurt aklını iktiaab etmişti. 

] Bitmedi J 

Kesilmek üzre Çorludan lstan
bufo. manda 1;cvk~dilmiştir. Bu 
mandnlnr Topknpı haricinde bu
lunan Merkez efem:lıye gcıdikleri 
sırada mandanın birisi ürkmüş ve 
ipini kopararak kaçmıştır. Mandıı 

be esnada Koço namında bir şah· 
sa çarparak yaralamıştır. 

Alibt~y kö)'iirule 
Alibey l öyüııde oturan Bekir, 

Mehmet, Yusuf, en elki gün hö
yün kenarında gezerlerken elleri .. 
ne bir demir parçası geçmiş, bu
nunla oynarlarken pnthımı.:, her 
üç l!rkadnş ağır surette }'<lr;ılan

mışlardır. 

Bunlardan Bekir ölmüf, diğeı 
ikiıi tedavi edilmek üzere hasta
neye kaldırılmışlardır. 

Hamamda yikaııirken 
Evvelki gece Hoca pa4adaki ha· 

mama yıkanmak üzre gelen 50 
yaşlarında Mııcit efendi kuma ha• 
9ıoda yıkanırkoa füc'eten vefat 
etmiştir. 

Kendi kendini yaraladı 
Kazlı çeşmede llya !evinin d~· 

baghanesinde bekçi Bedroı taban• 
ca.sını karıştırırken ateş almıı ve 
kendi kendini yaralamıştır. 

l\ üsodeıııe! 

Bursa 
çiik 

k Q)gler ~nde kü
Şoför Ahmedin idareııindekl 

1841 numerolu otomobilJe lshmbul 
poıtanesine ait muhiddin idaresİn· 
deki motoııiklet Bahçe kapıda 

müsademe etmişler, her ikisi de 
hasara uğramışlardır. bir gezinti. l\letruk çocuk 

Cernhp•fa hastanesi önünde 
metruk bir çocuk bulnumuftur • Buran, 20 - Dün Bursa civa

rında beş köy gezdim. 
Köylilnün duygusuntı, vaiyeti

ni, h .. lcH ruhiyes:d, ditekle:-ini 
çok yakındcn ve ince::en inceic 
tetkik ettim. Aldı~ım n'•· ·· :-:ı inti
b:ıları şöyle hulasa edcb liricı. 

Köylerimiz en çok Go:.ziyi seyf
y•r, en çok Gilziyi biliyor. On
lar; Gaz.iyi yalnız kendilerini kur
tardığı için deMil, ayni zamanda 
her itte ktndi:er:ni düşündüğü için 
hem d,., canla başla seviyorlar. 
Meadi:Son günlerde te&isine çalışı
lan xirai kredi kooperatifleri;köylü· 
ır.üıü fevkalade memnun etmiştir. 
Henı de bilcrelc ve •nlıyarak ... 

Köylünün refahı; memleket 
halkının ekı;eriyetinin ve b:nnetice 
hükümetin, devletin rcfo'.u demek 
olacağına göre, bu hn)ırlı teçeb
büsün köylümüz tar:ıf:ndao şuuda 
karşılanması bizim için C.:c mucibi 
memnuniyett:r. Çünkü, Or.uıı iklı
ıoadi mevcudiy ti büti.:n efracı 

milldin, daha C:oğrusu, Türkiye 
Cümhuriyctinin \~rlığı demektir. 
Köylümli:ıün ahvdi ruhiyesini tet
kjk edcrgen calibi dikkat buldu
ğum .Bi: noktnya i:jarct etmek iı
terim: Bu gibi işlerde ve bilhassa 
hükumet tardrnd5n tevdi edilen 
vaz:fcI..:rdc, tıü: .. ümc.tin mümessili 
olan muhtaria ihtiyar heyetinin de 
birer hisse almaları ve onlara ön 
ayak olmalan icap ediyor. 

Köylünün iki türlü dereli var. 
Maattceı.süf, bu dertlerini bize bile 
söylemehtcn çel·;ni) crlıır. Onları 

araştırıp hulmnk lfi1.11ndır. İki ta
nesini ben Lulc!um. Dertlerden biri 
içtimai, diğt!rİ id~ı;dir. içtimai olan 
dertleri, htr hnl de, idari dertten 
çok daha mühimdir. Ç~ııkü; yur
dumuzun hemen her tarafının göz 
kı!maştmın ~l!zeJ'iği içinde yaşıynn 
köyiiimilzl:n a) ni z.ım:m içinde 
zengin olhıasına rağm n ()eme, iç
me, g:yinm:: kuşaıımn) gibi en lü
zumlu noktalara ehemmiyet ver
mt:mek, tnliahn bu ;güzelliği için 
adeta bir istizah teşkıl edıyor. Bu 
lüzumu kendilerine öğretecek hat
ta kanun gibi mecburi kılacak 

ledabirin ittihıa fiizımdır. Zira 
efendi olan köylünün şeraiti haya
tiyesi pek ağıı dır. Onların hnyah 
içtimaiycsinc!e ve şeraiti ho)'cltiye
sinde değişildik yapmak her mü
nevver geçi'leni11 bir borcu olma
lidı. Yeş m~sını, gey:nmcsini bil
medikleri i\İn Lirçoh derde miip
telii olan kt.>ylümüz; lıu sıhhi "e 
içtimai vaziyetten kurtarılırım, za
ten güçlü kuv\ etli olan köylünıü
ziin birer pehlivan gibi sıhhatli 

bulunııcağına şüglıe yoktur. 
Bu iş için uzun boylu teki.at 
ma a da aacet oktur. Mesela: 

I 
Türk Ocakları birer bara müeıse
seai olduklarına iÖre tehirlideD 
ziyde l.öylünün; bu gibi hususat 
hı.kkınJa irııadı için birer memuru 1 
mafısuı; i.ı:tih dcmcderck rmntaka mıo· ı 
taka dola~tırmaluı kifayet ederzan
nedorim.Bilhassa Buna Türk Oca
ğını goruyorum. Şehirde yeni ve 
mükel!ef bir aile salonu açıyor. 
Gazino işletiyor. Daktilo kı:rau 

açı yor. Ve biraz da köylere ve 
köylüye levecdıh etmesi, acıı ha 
vazifei eaaıiyeı:nden değil midir. 
bilmiyorum? 

!dari olan dertlerinden en mü
himi (Yol) ııuzluktur. Köy kanu-

Bu çocuğun kundağı açıldığı 
zaman bir kiğıt parça ına teaa
düf edilmiştir. 

Bu kiğatta çocuğun adının 
" Serap ,, \'• babumın adının da 
Hl\san olduğu yar.ılıdır. 

( __ lö_a_v_e_tn_e_ır __ 
C. il. F. nıerkezioden: 

Salı günü ( bugün ) saat on 
beşte cemiyeti belediye azayı, 
muhterem esinin fırka merkezin- ' 
de aktolunacak içtimada hazır 
bulunmaları ehemmiyetle rica 
olunur. 
ı~tanhul müddeiumu· 

miliğiııden: 
lstanbulda bulunan ve fakat 

adresi meçhul olan zir sabık ha .. 
kimi M. Nusret beyin mcnıurl· 
yetimize müracaat lüzumunun 
gaze~eniı.Je ilanı tcmeani olunur 

nu köylerin fOseiere birer şose ile 
raptediimeaini mecburi kılmıştır. 
Bazı mıntakalarda kmncn yapılan 
yolları adeta ora halkını t~hirli 
g;bi yaşatıyor. Çünkü, hastasını 

köyünde tedavi için şehlrdtn oto
mobille doktor getirebiliyor. Hal
buki şoEelere raptedilmiyen köy
ler ahalisi, hemen her türlü me
deni ıühuletlerd.:n uzakta kalmıf 
buiunuyor. Köylüden dinledim: ı .~.~=~~~~: ......................................... . 

-Bh .. yol iıtiyoruz.. Y apacağı:ı. 
Falca.t bu işte bize ön ayak olan, 
bize yapın diyen yok, diyorlar ... 

Ba:ıı ye\'mi ıı-azetelcre köylü 
abone olmuş. Fakat, poda He ie
len gaznteler ötede beride kalıyor. • 

l4te huolıır köylünün belli ba~-
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lı dertieri. 
Onda; tohum, Çift, odun,kömür 

mahsul kaygısı yok !.. Lakin ya
şama t. rzının fenalığı, onu bu 
lu:yğu:mz!u.";. un Zt' kini tattırmak

tan uzsk tutuyor. Einaeneleyh yal
ıuz fıcııgi ve 'atma ile dt"ğil, l:ıi

rt::t da bu ~craiti lı:oyatiye ile mü
cadele etmel< \'e ettirmek icap 
ediyor .zannederim. 

İzrnirde bir tevkif 
İzmir 25 (Hususi] K.ım .. burun 

Malmüdiri Mustafa efendi ~<'hı i
mizde tevkif et?.ilr::ıi~tir. Mustafa 
efendi vakt;ile Torbn:ıdc Malmü
diri iken suiistimal ve ibtfüisın

dan dolayı hakhında takibata baş
lanmışh. Vilayet idare h~yetl Mus
tafa efendinin mevkufen lüzumu 
muhnkcıncsine kaııır vermiştir. 

Tc\ kif mü:ıekkcrcsi isdar edilerek 
Must.ıfa ~fendi Hacı Hasan Oteli
nde tevkif olunmuştur. 

.. 
Odeıniş baro heyeti 
Ödemiş, 25 - Ödemış baro 

intihnbatındn ekseriyet kazanan 
zevat kendilerinin C. H. fırkası ta
rafından nnmizet gösterilmeden 
iatihap edildiklerinden bahisle 
m~ctcmian ist:fa C) lcrui.şlernir. 

Ödemiş baro infhabatı yakınd• 
tekrar yapılııcaldır. hrka ıııa•uıet
Jerini ihzar e)'te~tadir. 

kuruş 
Gazetemizi mu,n- 1 

tazaııı ahnak isti- ! 

yen kariler idare-1
1

1 

mize 1 lira gönde
rerek J aylık aho-

5ne kayd dib ~i
dirler. 

· i kdanı.,, ı 5 ku-: 
ruşa değil, heryer- ! 

1 

dP.,) alnız 3 kuı-Dşa 
alınız ve 5 kuruşa 
satanları lütfen ida-

~ reınize bildiriniz. 

1 aylık abone 
yalnız 1 lira ! 

İ 

1 
1 

i 
1 



Hasan uvvet urubu Kansıztık, 
ademi IKtidar 
Sinir., Verem, 

Damar gevŞeklıigi, 

Her gün 

bir hikaye ijGörünüşe aldanma 
Refik bey evleneli tam üç ay 

var. Bir güa genç kansına: 
- Şermin, dedi, mesela blri•i 

yolda snna •ataşsa ne yapanın? 
- Bir kü!han beyi mi? 
-Hayır. Bir adam, bir genç, ne 

bileyim. Senin hoşuna gidecek 
ıeyler söylese .. Senin reddedemi
yecek kadar zaif bulunduğun bir 
anda, •• Nasıl anlatayım? Hznl ba
zı tekliflerde bulunsa .. 

Genç kadın bir kahkaha ko
pardı. 

- Vallahi tuhafsın Uefik, dedi. 
Durup dururken bu da ııerden ak
lına geldi? Ben şimdiye kadar 
biç te böyle bir şey dilşünmemİf· 
tim. 

- Canım ben de lıif olsun di
ye söyledim. 

Liif olsun diye söylenen bu ıöz 
Şerminln içinde yerettl. Kocasımn 
muhabbetinden zerre kadar filp
hesl yoktu. 

Zaten onun güya lıitife yollu 
böyle bir şey söylemesi daha zi
yade kıskançlığından, dolayıslJe 

muhabbetinden ileri gelmiyordu. 
Demek ki Refik, karısının za

afından biraz da fÜphe ediyordu. 
Kendisinden dah& yakışıklı, daha 
genç ve dilbaz biri çıkarsa, kan
sının böyle bir ndıtmm kuracağı 

tuzağa dü§mesinden korl,uyordu. 
Şermin düşündü. Kocasından 

bir tikayetl yoktu. Seviyordu, ıe
yJllyordu. 

lztf ivaç için genç kıdıtında 
emel edindiği herşeyi: bu yun
da bulmuştu. Böyle bir kadın na
sıl olur da sokakta arkasına takı
lan, peşine dü§en bir yabancıya 
mağlüp olur. Hem Refik daha ağı
ranı söylemişti. Böyle bir adamın 
teklifinden bahıetmişti. Allah gös
te.-meıin. 
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Aradan üç gün geçtf. Şermin 

Beyoğlundııı dört beş mağaz.a cio
laşmış ve her maiazadan bir iki 
paket almışb. 

Bir kadının mağazaya girdik
ten sonra paketle mahmul çıkma
ıından daha ba6'1t ve mantıki n• 
olablllr? 

Şermin caddeden tıpış hJJış e
vine giderken arkadan hafif ve 
mümkün oldutn kadar :nunisiet
tirilmiş bir sea duydu! 

- Hnımefendi, Hanımefendi .. 
Şermin dönüp b6.kmad• bile! 

- Hanımefendi, size refakat 
edebilirmiylm? 

Gene ses yok! fak at bu :nucl:ı 
adam kimse pek te yapışkana ben
ılyor: 

- Hanım efendi, mü sade edı
niz, paketleriniıi ben götüreyim. 

Şermin §Öyie başını çevirdi. 
Üstü başı düzgün bir delikanl.nıo 
siyah ve atetli göderile kartılaf
tL Halinden bu nevi kü.tahlığı hiç 
te tlmlt ettbmiyım bir delikanlı .. 
Fakat görünüıe aldanmamalı der
ler. Bu delikanlı da kü•tab mı - ' küıtah! Uıtelil~ sırıtıyor da .. 

Şermin kqlarını çath •urah 
asb: 

- Rica ederim beyefendi, yo 
lu11uza gidiniz, dedi. 

Delikanlı oralı değildi. O za. 
man' Şermlıı bu fazln ısrara daya
namadı. Hangi kadın, yalan da ol
sa, bir delikanlının perestişkar söz
lerine kulak tıkar? 

Şermin de yumuıadı ve adım
ları yavaşladı. O ~aman cüreti 
~ha ziyade artan dclikllnlı yaeı
na yanaşh: 

- Vallahi hanımefendi, sızın 
!<a;iı:.r güzelini görmedim. Bu sö
zümde gücencek birşey varsa, sa
mimi söyledigim için beni affedin. 

- Peki bcy•fcndi amma, görü
fÜp te ne olacal.? 

- ~·yle bir ı:ı: gcxer ve ha,·n 
alırız. 

Deı: .... nlı işi daha ileriye var
dırarAk Şermin!n e!inden palı.etleri 
aldı: 

-- Oh, doğrusu bu pllketler de 
beni yorrnuştu 

Halbu!ı:i dclikarıh, Şermin için 
sırtında küfe tayısa, yorulacak cins
ten dcğıldi. 

- D:r :l~ •:.obile bin4ek ••. 
- Aman c! .. lıa uıakl .. ra gide-

ac:n. S;,n. ' görürler. 
- Oha:de nereye g-iucblliriz? 
- Si&e dotrusun.a &öyleyim 

Ja1 il Git.ek. &i..,.ek hizim eve a-i-

debiUriz. Orada kimH ne bir ıey 
görür, ne bir şey anlar. 

Delikanlı evvela şaıaladı. Ha
nımın böyle birden iti aon kerteye 
getireceğini tahmin etmiyordu. O 
da Şermin gibi düşündü: Görünü
fe inan olmaz.." 

Artık taliin gösterdiği bu ina
nılmaz lfıtuftan kabına sığamıyan 

delikanlı. Şerminin güzelliğini me
thede ede bitiremiyordu. Kendisi-

ni de ona büyük göstermek için 
yükGelHyor, "Tam bfribirimbi bul
duk,. c!emek iatiyordu. 

- Aman dikkat eve geldik. 
Bir apartman kapısından fir

dller Üçüncü kata çıktılar. Şer
min kapıyı açb, misafirini içeriye 
aldı ve bağırdı: 

- Kafir Refik neredesin? 
Kocuı gördü. Şırmin hemea 

dedi ki: 

- Refiki beyefendi paketlerimi 
buraya kadar ta4ıdı. Kaç para 

ise hammaliyealni v..river. 

Delikanlı buz ğlbi ker1:~d.i. Va
kla hammaliye almadı ama, bir 
hayli nasihat aldı. 

Merdivenden inerken de tlSyle 
dütünüyordu: 

- Bereket kocasa da bt:.tılm 

a-lbi zaif nahif hlr şey ... 

Ya bir izbandut olsı.ydı, halim 

ne olurdu. Çok şükür ucuıı: kur
tulduk .• 

Yolda bu şekilde rahatsız edi

len hanımlar, eğer böylelorini ko· 

calarının eline teslim etmek lste

rleae, Şermin gibi yapsınlar. fste

~iyorlarsa, oruına bu hikayeci 

karıomaı.. 
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Darü bedayi 
Bebeğin Evi 

::i perde 
1llidet - Naşit Bey temsilleri 

Gramofon taklitll 
kemedl 

Sinema 

Elhamra - Artist atkı sesli 
filim 

Melek - Gece güzell 

Şık - Şehvet perisi 

Ol'era - Buhranlı geceler 
sesli filim 

Alkazar - Ateşten kalp 
llfojik - Baden Baden 

Asri - Y eu.i Kazan ova 

Santral - Gece sllvarilerl -
Hafiyeler kıralı 

I~ühenb ... rg - Şehrazat 

Ekler - Sln,gapur gecelen 

Etual - Ka'ttaDar yuvası 

Ji'e:rdh - Kahraman Bahriyeli 
can baz 

Bacr. .. konser- dans 

l"nAnsı::: tiyatrô u - Fransız 

operet heyeti 

Boaton - Tepebaçı - Kliılk 

nıO:ıUc-maeströ Ze
ki Bey 

Gardcttbar - Vary~te - Darıs 
kabare Rasita 

Barrios 
Kohot - Varyete ve mürlk 

TürlmVd:::. - Çaylı dans 

J>uriziyana -· Alrıturtca saz ile 
ltc·!lser 

Mufonnıf - Çaylı dans 

ıı marul bq ııelnıalel ıncm.ı 

y ldızlarındnn mı ,.hur ve ddıakiir 

lga c ~ v nın 
cm,.-:.!siz mcha .. eti ~an'aü ara

nesini tanıanıile izhara 
meydım bulduğu eser 

DİANAı\. 
(1812) 

filir.1idir. 
H.dı1<i ı·ıver Blanşar rolü lÜ 

mükemınel ve c.:.nlı b'r ıw .,.. · ı 
oynamaktadır. 

Önümüzdeki P"r:,.c.-n be ak{.amı n 
Ma'ik ı-;·rırnıı .,ıJn u JJ 

25 Teşrinisani 929 kambiyo, nukut fiatları 

Nukut Ttı1ıvilut 

l Jngiliz lirası 
1 Ameril:a dol11r 

1042 1043 50 ~ ;--f 1 1'ertip (A.B.S) 

20 Yunan drahmi 

I Alman rayb\ raark 
l Avustnrya şilini 
20 Ley Rumanya 
20 l.c"a Bulgar 
1 Fdemek fllorio 
20 Fransız frankı 
20 lt.ılyan Hrf'tı 
20 Kunın Çek hlunk 
1 Çırunetia eü~ye 

J Zloti I.ehiatan 
!?O Dinar Yoguelavya 
20 Bdç:lka Cnnkı 
1 P('ula lepa.oya 
20 lavlçre frankı 
l Meddiye 
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251'e§rinis<ıni 9291 icaret 
Borsası f İdtları 

l~Cin--=-si== Asgari Azami 
,... K. P. K. P. 

1 Bugda yüzde 
çavdarlı 

Yumu~k 14 2G 16 5 
Kızılca 

Sün ter 
Sert 
Döume 

Sert mahlut 

1 
JJnlgariııtan 

f:Cuebi 
Çndar 
Arpa 
MıMr 

!Yulaf 
Mercim~ 

~ıılıuı 

Fıuıulytı 

?iaauı 

KUfyeml 

Un Jdlo 
•:ketl'a Ekstra 

Birinci yuaınpk 
,, Sert 

.ikinci • 
Jlındılı. kabui.111 

fo'uıdık i~ 

~andık bofaltaıa 

kanını 

C~.z 

Afi yon 
Afi)OD Mıılaty.a 

Yapa#Cı 

Tiftik 
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ıstanbul mııhkemei asliye alımcı Jıukuk 
dairem•den- Ba!ıırköyunde Kanı .l\leh· 

mel okağında ıııukim )ani Yu\an 
Kuraknş oğlu cfendıye: Mad.ım farika 
tarafından aleyhinize ikame olunan bo
şauma ve saire davasının 21·11-1929 
ı~rihli cel esinde hazır Lıılunınadığını:t. 
cılıetle hakkınızda gı)nberı cereyan 
ed~ıı. tn}ıkikat netiat' mele kocalık \azı· 
fr- ıııı ıfa etmemek nıa1< :ıdilı• haiıeyi 
terk ve muhik hır elıep uluııtdan beri 
a\ det etmediniz gilıı terzil cdıti ciirum 
\ c miiddeti kanun iyesi zıırfımJa itirıızatı 
J,nııuni}~ dermeyan etınedi~irıiz takt~rde 
\akınları kabul ve ikrar ı:tnıis edclolu· 
naca~ıııı ve birdJha mahkemeye 

kabul edilınıycccğiniz lııwnıu hukuk 
usulu mul.akcmeleri J,;ıuııııu n lıkanıınn 
t(vfikarı nıu:ımelei •. aıı•ui)c ifa t Jilt'ce
j;i illin "ıırt•t le tehlı[; olunur. 

~ıılt.ııı . 
a .. ı, 
ol:ın l 

I(' • 
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Haseki kadınlar hastanesi 
etibbasından 

llÜSEYİN TAŞfT 
Doğum ve kadın hasta

lıkları mütahas ısı 
Türf;e eski Tliliiliahmer binası 

No ·ıo Tel. lstam: 2622 

8 eyoğlu sulh icrn ıııdnıı: Agop efendi 
ile madam Zabel ve nıadınazel 

Makuhi v6 nıaılam \'ergin ve nıaılam 

Varvaın ve crupe efendinin şaiyen ve 
müştereken aldıkları Pangaltıda Burnı 

sokağında 41 numaralı bodrum katı 
nıtilıtaeı tamir bir hl'lli ve mutfak ile 
bir oda ve diğer lıane ile muşterek 

kapu ve ~min katt kı men nwrıııer 

hşlığı ve tı11lıkta 111unta1.am mu.slugu 
vt: kuı;uk. yalağı ve iki oda ve birinci 
katı bir sofa ve iki oda ve üstünde 

tavan aralığı havi ve lıisscdulardan 

Agop efendinin tahtı hgaliııde bulumlığı 
hane ile 5 numaralı ve kargir ve milh· 
tacı tamir buluııdığı ve mutlu ılı dört 

duvar ve derununda merdiven yrkı!mış 
tahta ve mühtacı tamir ve ahıada ufak 
bir dükk!n ve barakayı havi dört taş 

duvardan ibaret ve nıühtacı ikmal 
nişahane mahalini havi ve 7 numaralı 
tahtadan iki otla ve bir odu ııluk , e bir 
hela ve küçuk bir oalıyı şamil kuliıbc 

mezkur 5 numaralı tıaraknnın be11 ve 
yedi rıuıııaralı kulıılıcnin ııııılıi'l'e dbrılı•r 
lira Lede! icarla Avcdis efendinin mil· 
şaherei tahtı i.;ıticarımlu bulunup kalıili

yeti taksinııycsi olmama ından naşi 
bilıniize)cdc furulıtıı ılc ŞU}Uırı izalesi 

hakkındı\ ınalıkcmcdcıı sadır olun iliinı 
irıayu \az ve meşıı merasını iLtidaiyede 
ifa edilmiş olmakla gayri ıııenkulıı rıwı· 
kiirın tarih il andan itibaren otuz giiıı 
nıiiddt"llr nıc\ kii miızııycdcye kunulmu~ 

H' 28 Kıiı unuencl 929 Cumurte ı 

gürıii Qaut 15 le ıhalei cV\eliyesi icra 
ı,ılıııncıı~ııııluıı talip ol.:ııılıır ve ziudf' 
ıııaliıınat almak i tiyr-ıılcrin kiynıeti 

ınıılıarııruıneai olıın altı biıı d·Jrl yüc 
kırk iki buçuk lirıının ytizde on pey 
akçesini ıniistııceleıı 929· 167:{ numara 
ile Beyoğlu sulh icrasına müracaat 
eylcnırleri ilan olunur. 

[ t~n~ul iıçii'.ıcii icra mrınurlu';ııııdım: 
Emme hanıma borçlu M.u a efcııdinin 

(;alntadıt lopcılnr caddesinde 196 o. 
kalı\ı•sirnle talıti 1 ııc:r.e alınan ma Kou· 
ol yl'unın 4-12 1 '>21J turilıiııc nıii~adıf 

Çacyımb:ı günü saat dokuzda açık artır 
mu uretilc fonıht olunu.ağından talip· 
lerin yevm ve ıaııtı ını:z~ ur 8 l.ezır 

~~if(\llll.ı.rı il.an o • m 

Hasan ecza 

.. 
lzmlrde bir h6dl•• . " 

Yarıda kalan opeTet 
lzmlrde da Opera sınaması hAdlseeff'1 

gölgede bırakan yeni bir vak•a daha oıdllt 

"Efendiler ben ınüddeiumu-

miyim. Her yereı vazifeten girmek 
hakkımdır. Dun buraya j''!!dlm. 
Tabii beni tanımadılar, bilet i.te
diler. 

Hüviyetimi ıöyliyerek 

Dün temsil edilen piyeı 

boynuzu bankası " idi. 

girdim 
" Keçi 

Artistler burada ıöze karışarak' 
piyeıin isminin " Yunus 1>ey duy
masın ,. olduğunu hııtırfattalar. 

Müddeiumumi bt"y devam et
ti : " Piyesi ahlC.kı uruumiyeyc 
muğayir buldum. Şimdi de bura
da bir şarkı söylediler. Bu da 
fuhşu tamim mahiyetindedir. Bilet 
hadissai ile işin alakası yoktur. 
Bu heyet burada fuhuş propağan
dası yapıyor, ben de vazifemi 
yapıyorum ... 

Müddeiumumi beyin bı.ı sözleri 
salondaki asabiyeti ı;iderr.:ıcm!.}H, 

her kafadan bir sea çıkmnğa ba-wla
mışlır. Bunun üzerine Şükrü Bc1 
halkı sükunete davet ederek birer 
birer söz alarak beyanı m\.italea 
eylemelerini ihtar etmı, tir. 

Orada hazır bulunan avukat
lardan Muvaff. 1 Sabri ve sabık 
müddeiumumi muavinlerinden 
Halit beyler söz alarak muddei
umumi beye yapılan hareketin do
ğru olmadığını müddeiumumilerin 
oyunu tatile hakları bulunmadıkla-

rını ancak bir zabıt varakuı tanır.im 
cdebilecekleriai söylediler ve oyu
nun devamını ilitemekte seyircile~ 
rin haklı olduklanDJ Uive eyle-
~·r ... 

Bu iki nukatıo mütalealafl 
üzerine miiddel umumi mua~ 
beyle komeer bey oyunu tatUd" 
vaz geçerek sahneden 111.erlerlı" 
perde tekrar a91lmıt ve oyuna ~ 
rakıJaa yertiea devam edilmlttlr• 

İkinol percle hitam bulduk
sonra F'Uufye hanım tarafıad .. 
solo tagaanilerinl n MuhH• beri' 
karakola celb edilmHl yüı.üDdcf 
yapılamayacağı itizar makamıod• 
halka blldirllirkta ybae pnltill" 
baılamıı aeyirc"er "propamı• t,I 
bllCıni lıtiyoruır11 diye bafinıuf t.r 
dır. Nihayet bir artl•t ot'lncü ,.,. 
de hitamıaa kadar Muhli• beyi' 
avdet edeceğini Uive ıuretil• ,. 
rültünün ö11.0ail almıştır. 

fikriye hanım bu esaada dıt" 
rıya çıkarak "aman Muhlis a,.1' 
telefon ediniz, gelsin ahali ilz•ıl' 
me hücum edeeek11 diyerek yalf' 
armağa batlamııtır. Filhakika ~ 
on dakika ıonra milddei u111Ull" 
bey lle MubHı bey aalona d.ıı' 
olmutlardır. 

Muhliı Bey aradaki suitef; 
hüm dolayısile hldls olan vak'ad-' 
teessürünü beyan ve birkaç parç• 
fazla tagannl etmek auretile bu•• 
telafi edec~tiai söylemekle ballıl~ 
asabiyetini tahrik eden bidiser 
kapatmak ldemlştir. 

Adilye tahklka,a nzıyet etroir 
tir. Muhllı Sabahattin bey hak"111' 

da takıbat yapılmaktadır. Taft~ 
"tmı bildiririm. 

...................... 
l1'eltJı11enk Bahri Sefit 

Bankası 

Merkezi 
Am.sterdam 

Galatada Karaköy hanı 

dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez posta· 
neıi ittisalinde Allalemci baP 
telefon IstanhMl 569 heme'Y'İ 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

--------~-------------~~ ••o•••~~•••••oo••••••••••-' ! Döyçe Oryant Banh 
• • Tarihi te'sisi 1322 • : Merkezi idare Berlirı 
! Telefon Beyoğlu 247,248.934, 1 
:. 985 ve İstanbul 28t2,284.3 1 
! Banka nıuamelatı 1 
i ve ~asalar icarı J 
••••••a••••••••••••••••~ 

Gt:bı~ ı~ra dairesinden : Gerede~~ 
demirciler mahalleııinden Peynir'~ 

oğlu Sadık efendi vellilfomumisi Tah~ 
bey tarafından IAtarıbul Galalıda ~.1oll 
mustafa pa§Ada 81 numıralı Kır~!"' rd' 
'ıey nıağaznsında Müsyü Pol Aulıpll fi 
aıeyhine ikome edilen zarar ziyan d• 11 
sının 18·ll-'~29 tarihli celseBinde. i~!~:ıı 
vekıa~a ra~men icabtf etmedığtJI ıııt' 
hak kında gıyap kararı verilerek t ııo· 
muhıkeıne 9.12.929 tarihine talik 1'\e
mış c.lduğundaıı hukuk usulu uıulı' ~ 
melcri kanunun 402 nci maddesi h~:ııı 
ne tevfikan he~ gun içinde uıeuuu Jıl 
lı:ararn itiror. edilmek hakkını haiı o~ -' 
~undan müddt'ti nıczkiıre zarfında ıt1',, 
cJilıııcdi*i tak<lırde mebhusuanlı Jl'l;f 
ı ıelcııiıı ıııul.ir :ıd<ledilerek mühakeıll J.ııll 
dcrnm olunacağı ve nınhk~nıe) e k' 
cdilnıiyccc;, i kanunu ıııezkfiruıı 4o5 11 

madde ı mucibince ilii~ 

1 u· d~ 

Su tamıbmet sulh icrasından; vır ıll 
mahk umünbihııı teınıııi istifa ı ıı P. 

nında tahtı hucze alınıp füruhlu J11 11~ı' 
rer bulunan 56 adet çıni künk 2411 c 
mctrolıo) unda 30 •an tim arzında Gııf J 
agncı ve 20 adet 3 metro boy uııÖ' .,ııı 
santim il alınlığında 'e 20 Mntim ıır~ 
gurgcn tahtası Çenberli taş tavu1' r' 
rıı•da mumcu hanında 11 ııuı:; ~~ 
arulye onüııde Te~rinisaniııin ' lı l 
Cumartesi giinii eıınt zevali 11 dr. ışıır 
müzayede fiirul uluııar.ağından 11oı 
olanların vak ti muayyende nıeııı:ır 
mürac'latları illin ~ 

Satılık otomobil dıf. 
Biri ahi silindir 62 model ,çı~ 

ri dört silindir elli iki mode~ıı.ı> 1 
Kraysler markalı ve temiz ku }ıl' 
ınış az mUstamel olonıobill~r ';e 
Lıinin taşraya azimeti lıa11ebıle a 
l)atılıktır. 

Taliplerin 



Çnrtttmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etlerinikuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'ederVe dserin arasınd kaalaıı tefessubatı ve ufuneti izale 
eder. Diş ağnlarma, nezlelerine mani olur.Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha b;ırakır.Mikropları imha ve ağızdan gelecek lıertürlü hastalıklar n sirayetine 
llıani olnui' Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktir. En büyük mrıkafatı ihraz eder altuıı madalya ev nişanlar almıştır. 

Yirmi kuruşa Hasan ceza de~su 

VE i 

ava 
50,0 
Ayrıca: 

Ci 

i 
LiRADIR 

' Vakıf akarlar 
mUdlirllıQUnden: 

Pazarlıkla kiraye verilecek emlak 
1 - Bayazıt SekbanbaŞı Yakup aga Cami sokağında 6-2 No, 

kemer mahalli. 
2 - Mahm?Jtpa~a Nuruosmaniye caddesi 51-53 N. dükkanın 

1 6 h. . ,_ ıssesı. 

3 - Oayahahın kaşıkçı han üst kat 13 N. oda. 
ı - Atıkali paşa Yağlıkçıhan füt katta 11 N. oda. 
S - Kadırgada Şehsüvar M. Bostan sokak 55 N. hane. 
6 - Bal alta tahta minare mahallesinde 109-113-1l5 N. hane 

"'e dükkan hissesi .• 
7 - Eski Alipnşa Mirimiran Hasanpaşa Mesihpa$a camii tah-

tında 12 numaralı dükkan. 

8 - Beşiktaş Dikili camii ittisalinde atik 2 cedit 1 No. dükkan. 
Müddeti müzayede: 7 Kanunuevvel 929 cumartesi snat on dörde 

kadar. 

Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pazar
lıkla kiraya verimesine .Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler 
Şartnameyi okumak v!! tem;nat ita ederek icara ait taleplerini der
rniyan eylemek için Istanbul Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar 
tnüdürlüğüne müracaatları ilan olunıır. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler bu 
rtıüddct zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrimisil ra
Porlarını görebilirler. 

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

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Miizayedeye vazulu.nan emlak 
ı - Çarşıda yorgancılarda 17-19 No iki bap dükkan. 
? - Çarşıda Lütfu lah sokağı 7-~ No iki bap dükkan. 
3 _ Çcııberlitaş Monla fener vezır han alt kat 42 No dükkanın 

1.3 hi5$e:iİ. 
4 _ Hobyar mahell~si yeni postahane caddesi 46 - 66 No 

d .. kk u .an. 
5 _ Babıali Nailli mescit Cagaloğlu yokuşu 23-6No hane. 
6 _ Kadirgadn Bost. n al.i mahallesi Kudirga limanı caddesi 

13 N o boütanın 18-120 hıssesı. 
7 - Çarşıda Kal!Jakçılar başı 1 No d~kkan. 
S - Mahmutpaşa Sultan odaları :sokngı 22-24No dükkan. 
9 - Eyupte Kasımçavuş mahallesi esk· yeni caddesi 46 No 

ıllikkfın. 
10 - Bc!yoğlu Muradiye mahallesi cami tahtında 47 No üç 

atlet odn. 
l 1 - Feriköyde Fransız mezarhgı karşısında 115 No iki oda 

lir •ııutb~h. 
12 - Fcriköydc Limen sokağında 4 No ahşap hane. 
13 - Beyoğlur:da Kamer hatun mahallesi Papatya S. 2 No 

cliikkan. 
14 - Tophane Karab ş mektep çıkmazı 38-40 No arsanın di-

k~r kısmı. 
15 - Tophane ~üheyl bey Dolma bahçe caddesi 3 No dükkan 

r Müddeti müzay~de: 26 Teşrinisani 929 dan 18 KanunuevveJ: 
929 Ç tr"'~mba günii saat on dörde kadar. 

Ba!a ı muharrer emlak kiraya verileceginden müzayedeye va
~0lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 14 buçuğu
rı kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
trıi.iyeJeye iştirak etmek üzre hıtanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf 
!\arlar müdürlüğüne mürac atları ilan olunur. 

d E .. saf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bumü
• ~c .uı.rfında müzayede odasına müracaat ederek ecrimisil raporuD 
:<·Jr ... bilirler. 

Trabzon ikinci postası 
(ANK.6 RA)vapuru 28 Teş

rini5ani Per~embe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gid
ecek ve Of, Trabzon, Polatha 
ne, Gireson,Ordu Fatsa, Sam 
sun, Sinop, İneboluya uğraya
rak gelecektir. 

- - -
Ayvalık sür'at postası 

(Mersin) vaupru 26 Teşrini 
sani 17 de Sirkeci rıhtı -
mından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-
mit, Burhaniye, Ayvalığa gide
cek ve dönüşte mezkfır iskelc
lerlf' birlikte Altunoluğa uğra
) acaktır. Gelibolu için yalnız 
yolcu alınır, yük alınmaz. -Elbise ınünat asası 

4 Takım kasket ve kostiın 
52 takım maa kasket elbise 
4 adet kaput ve 2 adet yel
dirme münakasa surctile mü- rj 
bayaa olunacaktır. Kat'i ihale t' 
30-11-929 tarihinde icra kılı
nacağından talipler şartname
yi görmek için hergün mü
nakasaya iştirak etmek üzere 
tarihi mezkurda saat 16 da 

müdürlüğüne gelme-

lll'\O~lu sulh birinci huku~ hııkimli· 
1' ğin<len: Ligornki efcııdıııııı Gnlal.:1.•'n 

"H dır <>ğlu lıumncln 8 numaralı odn<la 
\ a il lın•:ı Y noi efendi wnmetinde be
dı li ic:ırd:ırı mııtlulm olan doı, .. an b ş 
liranın tn!ı"ili zımııtı da ihnnıe eylediği 
d u üz1:.rirı • gönderilen celpıınme 1ııh
rııın mccldeinleylıin mczk fır oda, ı teM. 
hetıiğl ve H amctğahının meclıul bulun
duğu şerh \e hittalı•p ilüııen tch'ı;.;at 
İl'rnsına knrar verilmiş old•ığundan 

)C\mİ mubakcme olan 30 KiinuneHel 
92<) .Paıcrte i gunli saat 15 tc Beyoğlu 
sulh birinci lıukul~ malıkcmeı;indc i patı 
ı;ucııt edimcdiği tak<lird~ gıyaben icrııyi 
n111lıaheıue edih:c •i ilan olunur. 

I• :ııııılıul iı·rıı <luiı esiııdcn : .\1iitevclfo 
lhralıiııı cfcn<li wrc~ı·•irıi n rnul,., cffa 

Salıh cJ ndi ,, ere esi ıiınmetinde 740.ira 
m:ıtluplnıının tahsili i~irı haciz cttiıdık· 
)eri 1\lc-vl<' ilt:ıııı kupı ı charrndıi 

Tarsos nuıh aile ım!c Larutl•ane cadde· 
sinde 44-6 1111111.:ırnlı l ıın" ile aynı ma
halde 77 m mnrnl. bahçtıı n otuz ~un 
ınuddetle mu R) cdC')C konul rnk 44-6 N. 
mahal iıd wz otuz 'c 77 nuıruıra'.ı bal.
çe )Üz yirmi lira brddle talıbi ulıtesın· 

de olup fcknt ılınlcsi krn k hıımak uz· 
re \e )Üzde l:ıt';ı :ıaınınilc unLc~gun mud· 
det le mevkii miıuı> edı•ı e 'nzolunmııştur. 
Hane 'c hıılıçeniıı ü~tc hir lı:sscsi bı!· 
müzayede ihale kılınucaktır, atik 6. 26 
YC cedit 44 nııınanıh hane altıyiiz dok
san beş arşın malıali mügtemil '\e Linn 
i~ i yliz kırk hı'§ aışııı ıizcriııc nıclni \C 

bir suıede rnu hut 'c bnııeııin mii;;tf'nıi· 
liıtı Lir lıa\lu \C Lir ahşap sabit nıntar 
\C lıir p,ulliıç ın.ıhJlli \c Lir oda \C üc • 
adet ı:oımihi ı.ı.p 'cdi~er lıir halu il~ 
bir kup \C hiriııci hntn çıkıldıktn Jıir 
ı,uçk EOfo ve Lir tarafı ecli'imlık alıııak 

uıre sofa lizı rinde bir apdcsane \ e bir 
bü)tık oea \e dij;M' sofa üzerinde uç 
odn te bir aptesane ve sokak kapıt11ndan 
aoltnraftaki taşlıktn iki ayak merdl\·cnle 
çıkıldakın ıki udııJı miıştenıildir \C 77 
numaralı bahçenin bir tarafı hacı evliya 
caddesi ve bir insafı 1arsos sokağı ve 
arknsı merhum Ahmet elendi rnreseei 
hane ve bahçesi ile mahdut ve içiııde 
harap bir ahır ve bir arabalık ve iki 
ku)u ve cşcarı anüsınireyi havi tahmi
nen iki bin alh )lİZ yetmiş dokuz buçuk 
arşın murablıaındadır. Kıyn etı muham 
mineleri hanenin tamamı bın iki yuz 

yüz nltmcş sekiz lira yetmiı beo kuru§ttu 
talip olanların kıymeti muhamıninl'leri· 

nin yüzde onu nispetinde pey nkçelerini 
muatashiben 16-12-929 tarihinde lstanhul 
icra daireai mcıad kısmına lıiuat ve ya 
bihekftle müracaat eylemeleri ilin olunur. 

~~~..-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-

--~--~~--~~~~~-

al< f al<ar ar 
m e g • 

• 

Paz~ ·Iıkla kir~ va veri ecek: e:n lak 
el 

Bahçe kapıda Dördüncü vakıf hanın zemin katında telefon 
mahallerinden bozulan 22-5 N. mağaza ile birinci katta 37 ikinci 

katta 32 ,31,34 No. odalar. 
Müddeti 11 kanunuevvel 929 çargamba günü saat 14 e kadar. 

Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer em'fı!~in pa· 
zarlıkla kiraye verilmesine Encümeni ide.rece kc.rar verilmiştir. Ta
lipler şartnameyi okumak ye teminat ita edenk icara ait taleplerini 
dermiyan eylemrık için ist2nbul fa.kat mt dir yetir.ele vakıf < kc. r'ı. r 
müdiırliigüne mürncal'tları ilan olunur. 

[\ırf \C il l'Şl< rrilfıh hÜl ında malf.ım·t afmrlc isteyenler IDÜ· 

z~•·e>de odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

HU MAYi i\1 lJRZAGİ - ISITl\~A 
SIZUK -Zafiyet ve K uwetslzllk halaitnda 

"" hazım, oam humma '8 ku,vet şarcblnı ltllmal e~lnlz. 

Yem<t':ten eyvel ve ya sonra bir Ukör kadehi. 

t!czan ltrdc 1~1Rır : lcı.cn L: FRERE • - Va.!lluıt & Cit) 
t9, Ruc Jacob. PAmS 

\Tiiay t ain1i ene·· nıcııinden: 
Zeyrekte Hcıliliye medresesi binası icara verıl.nek üzere 18-12-

929 t&rine müsadif çarşaml a günü saat on bire ka<lar mlız:ıyct!eye 
koııuımuştur. Taliplerin encümeni vilayete nıürac ıatları. 

Vilayet daiıui eı1rtn11cııi .. .ı en: 
Bedeli keşfi bin üçyüz doksan dört lira iiç Lun ~tan :oaret f:. li 

bey köy köprüsünün tamiratı 18-:ı 2-929 tarihine mu adif ç-.nş mba 
günü saat on bire kadar münakaSüja konulmuştur. 'falip!erin encü

meni vilayete müracaatlar 

J ı:tanlıul dorduncu icru meıııurlu· 
ğuncfan: Muharrem Rc.~it · in 

borcundan dolayı ınalıcuz bulunan 
bcrvcclıizir gnyri nıeııı..ullcrin k rk 
beş gun müddetle )ap lan ml ZS)C· 

d~i zarfında fıızln bt>dellc talip c.k· 
madığından ,.e bcddi müzayc(~e had· 
<li la) kında gorulnıediğ'İııdcn nıii· 
:uıy eden in bir ay nıü<ldctlc !Pıııdit 
edıldı~i iliin olunur. 

Fatihte D ılgerznde mahnllesiııde 
büyı k karaman ve Aslnıı Hun cedit 
Liiyük Karaman eaddesinde ve ça· 
maşı rcı Eıokağ:nda kfıiıı 19,21 ,21 mli· 
kerrer !:6,23 alile 25,27,22,24 cedit 
numanıh ınnlıal tahminen 187 arş n 
tcrbiinde tırsa t zerine tnııı kii~ir o· 
!arak biııa edilmiş olup tnlıt.ııdaki 
dukan \e odalarla beş kattır. Altın· 
dnki üç bap diıknnın zeminleri çiçek· 
li çini üstünde birer merdiven başı 
ve birer oda ve birer helayı L·ri 
olup Fatih maliye tahsil \C tabak· 
kuk şubesi tahtı işgalindedir. Otel 
halen nparlıınan tar.anda kollaml· 
ıırnkta olup ıerniıı katı ıııetlınldir. 
Bırinci kuttu bir daire ınc\ cut olup 
bumda hir çiçekli çiııi taşlık Uzerin
içiçc ik~ oda bir hela mevcuttu:. 
İkinci katta bir çiçekli çini antre ve 

sofa üzerinde beş oda, zemini çini 
muüak va bir helii.} ı havidir. Üçtin
cu kat, ikinci katııı aynıdır, dördün· 
cü katta bir çini koridor \!zerine iki 
oda zemini çiçekli çini lızerinde o· 
cak ve bir hela ve b)r dolap \ardır, 
bu katta zemini çimento divar kor
kuluklu tarasa vard.r. 

Mezl,ur bina tam kagir olup ye· 
nidir olek:rik ve terkos ~rtibatını 
havidir. İkinci ve uçlmcU katlarda 
iki şahnisi rnrdır. Merdivenler mo· 
znyık merdi\ en bıı~lan çiçekli çini· 
Jir. Hududu : Bir tarafı ve arktıst 
Mu tafa efendi ve saire furunu 'e 
bahçesi \C kı men borçluya aıt riuk· 
kan ve cadde ile mahduttur. 

Fatihte Diılgerzade mahallesinin 
höyük Karıman maholleeinde Nal-

Lı t ~okı~rıı la 29,21,-5,:a c·kı 'c 
15,15-1,15 2.17,19 ı umarnlı s .. Jlınna 
ak..r \C od.ıl.ır \C il,i b, p hnn{'rıin 

ynr ım lıis<:c iue gcliı.ce 1051 nrş n 
terbiiııdc ar&ı) ı hı:n i olup buııd:m 

cııdde üzerinde } eni yapı lan iki ka· 
gir ev \'e yazıhane 245, lı ... nclcriıı 
kısrnl'n altına gelen garaj 67, eve!· 
ce snlhana halen gnraj 48, yeni bina 
ile e ki biııa ve g:ırnj nrıı ... ınd1ki av· 
lu 107, ıırh:ıdııki c8ki lıinnlar 230 
arşın terb;:ndedir. A ı kl!.daki binalar 
e ki ve )arım kagir olup üst katta 
zemım çimento tarasa 'c alt 
katta kırmızt çini tıışl.k iız<"riudc 

i.v .oC:a b:r kiler, bir hela, 1'1rm zı 
çini gusulhanc bir kileri h:n idir. 
Alt kat işou katın ll}nı olup gusul· 
hane yok.ur. Arkas nda kırını zı çini 
lnrasn vnrdır. Zemin katında zemini 

Tiry e ... tc mermeri 'c sair t: şl ı al· 
haııa ak~amındım ),alan imalathane
de bir mcrdi\cn nltı okıp zarlar 
mermerdir. Yine bu aksamdan pa· 

ça!ı:me ve zemini aııtre t.st katta bir 
odayı had k sım' \ardır. Asıl gnr.ıj 

zemini Triyest" taşlı olup k smeıı 
r:ıoza)ık ta~lıclır, cicruııunda bir ya

zıhane, b~r kuyu vardır. Çattt kıs
r.ıen potrel kısmto tıhrap tır. Yeni 
evlerden her birinde zemin katında 
çini birer korıdor birer yemek odası 
birer helii zemıni kır;nızı çini altı 
sahrınç. bi: mutfak t;st kotla bir ko· 
ridor üzerinde dört oda bir hela ar· 
kasında 1~1nini ÇİPİ tarua vardir. 
Birinin altında h l.ın )azıbane olan 
dükk!n bir ~hni.si vardır. Burada 
elektrik ve terkos vardır. Hududu : 
Fatihte Dülgcrz de mahaJlesinirı Ça
ms~ırcı soka~ıııdıı, atik 4, cedit 23 
numarn1ı dukkiin zemini çini ve kah· 
ve ocı.ğmı ve musıındırayı havi kıl· 
gir ve hududu !'ı.ırun b hçcsi ı;c med· 
yuna ait apartım.m ~e cadde ile 
mahdut olup boştur. Mahalli mez· 
kurda Karamnn 5okağındn 15,15 mlı
kerrcr atik 12, 14 )eni numaralı 

---~~ ........ ._ 

Şehremaneti i anatı 

Ş ehremanetinden : Görülen 
lüzum üzerine aşağıda fık-

ra znbıtai belediye talimatna
mesi:ıin 422 inci maddesine 
tezyit o!u11muştur. Ke} fi) et 
ila o1unur. Mcmb:ı suy fıçı' l
rrna konulan r.ıadeni tıp:ıların 
fıçılara tutturulacak alt kısmın 
vid rları f ıçıl ınn tahtası kalın· 
lığmdun kısı olm~.yaC3k ve 
bunlar fıçılara su sızmn ncak 
dereceJc sıkı v.:ıptedileccr ir. 
Fıçı ile bu ai<l.ılar ~ra.:ıın.:ı 

kösele koymak memnudur. 

Ş ehremanetiiıden : Eın net 
.. hududu içindeki bütün is· 
kelelerde h::ıınallık için boş ye 
kalmndığından bund n sonra 
beyhude yere müracaat edil
mem":si ilan olunur. 

a:l!;&;:''""',.,.,,_=,,_,,:cm .. :ı 

i ı; .nt ul 4 üı.1.u ıtrı m ıı.url .11.: 
l,;tnııL\ 1 F naf ııa• k n.n t k ı c ' 

alncıı;".,ı ol. rı ın ·bıti i nıa üme · ı ıı 
ıınını ·dn m hl.nı H': fıı•ut ıu n. r .-r 
Lain l ll} r ıtin nı;;ı' ııllC"siı in Z ) ep ~.ıl· 
ı.rn ı;cıku •ı •dıı ( ı\\a ı }:l ;emtı d ) • tı.t 
2": cedit .5, 17 !'o. h rıı; 30 n muu· 
dctle mu~a}l'dt>) r kt rıulrnuştur. 

Hududu; Onu \<' nrkosı Eckak t:ıra
fc)nİ Remzi \C :;>•kket lc-)ler-ı im !e
r.le mnhd~ıt 102 ıı tre terbıinde r .. ı du n 
95 ntctre trrbınıdı h mı muteb .. k ı ny· 
dınlık ı alulli aı.\lı'flır. 

lki cla'rtd n ılııret ) gın c; ' rlı 
Poyra t:ır.ı ~ ınk o ı ıı lı ok ığıı tuı. l 
hapı::;ı 1 ulrına·ı lı u ıın n .. t ' • m _tc-
nıilıi• ı : iki tn-;Jı'. J,un.ıi tiklii a ,dın:.ık 
ınaha liıım na' t vı kı.\I 'ı, odu• luhlıı 
ı nini multa, huı uk rn tt ı. ı ıı iı ı ı ın· 
ko tal t. bo:: vk ı;~ı ı arn~ ıı. ~ıl. 1 ıı r li
\ICll m:ıhnlli r.ıflı \e ı...ıı 1 iki •o'a, •ıç 

uç hel.ı cem · .. n 

dokuz od~ H • ırt ı 1 ,j clı: tnk \C 

tırkos tertıb:ııh o ( p tı r k mm ':ı l ır.:ııl 
d i[;cr k • m ndn u: un mer bey 'e ın s
tak il oılnda Hnd:c 1 aııım kiraı ıdır. !\ 3· 

biye 63,- lirn mırlı lı ş l:.in ı:ra kt} nıtti 
nıulı:ıınwcndldir. İl't pty l•eo l \t'f O· 

lnn 7CO lir:ı)t tccn\UL eım k f .. re i<1hrn· 
sına talip olanlar V<' dulu ziyadt' bğr ·n· 
mck İı>ti)eıılcr h 1) m tı nl'.ıt.ımm:nesınin 
ytizde onu ııisı icd • pey nkçe i 'e 
9!:B • 16171 dos)a numara ı ile- l'>taııbul 
4 uncü ic.ru ıncınurlu •una mürac. n ·t· 
meleri ve 28-12-19::!9 tnr.tıiııdıı uat ı;; e 
kndnr birimi ilınle i }<tpılaca(ı ı!an 

olunur. 

maa dukkiin 161 mş 11 tır~:ı) ı 1~ 
olup bundan J 19 :ırşını kagir Lina 
kalanı b :ıçrtlir. Zemiııı ın ılta ild 
esma oda btr )U hane ve b.ılı(,f'de 
heliiyi hn\İ dtlkkan \C hane antre ini 
'e ) iııe<le üst katta Lir ge1iııti m · 

·halli uzerinde üç oda bir hela hır 
tarasa var<lır. l\1erdiHn kısm n mo
zayık kı men tahtadır. Hudu.du: 
Med yunun dukkiinlan \C ah:ıra aıt nr· 
sa ve yol ile nıuhhuttur. Mali; e tahsil 
şube inin lıulun<luğu bina l.:tS61 
maa muşteınilut S<ılh:ıne l 968 
atik 4, cedit 23 numarnlı dukan 660 
ve 12, 14 cedit numural. maa d k
kıin hnne 3692 lıra kıymeti ma· 
hamminelidir. Mali; o tahsil cuh ·si
nın bulunduğu hına 5000.· ı. atik 23 
cedit numarıılı diikan 330 mmı mUç

temilat E<allınna 4185 ı.;cdit 12, 14 
numaralı ınaa dukkaıı hane 616 lira
)'ll Emniyet andığına hiriııci <lt'r~· 
cede ipoteklidir. Maliye tahsil eub~ 
einin bulunduğu bina 9000 - mııa 
ml'tştemilüt sulhaııen n nısıf hi:, esi 
2500 · bir bap hant mııa dUklin JüO(). 
bir bap dukiin ) lız lira bedt :ıe tali· 

bi uhtcsindc ölup yuzde Leş zammile 
ve kıymeti muhııımninderinin 1 c· 
ye musip yuzde on ni prtırıde pey 
akçelcr'ini mustıshihen t 1 p ol rıla· 
rın bı.aAt \ ) a hılv 1 fil e 1 l o 
kadar 28· 12~929 tarı ıinc.r . N 
dus' a numar ılt 1 , nl nl d ı 
icra me urh ruıı 
leri ilan ol nur. 
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G y t z o rak g imiştir. 100 kuru 

............................................................... 
f Jı'ındıklıda 1\1. l\'1. vekaleti satıııahua J 
i koınisyoııundan: f 
.............................................................. 
Ü rdu _için ıı:~da evsafı yazıl_ı lOQ adet ıırpa kırııııı m kınn:ıı ile 100 adet arpa 

dloluk şi n ncıl r t 

tatiıır ıııakın:ısı ıııubayea edılect"ktır Anc..ık ba c\s.ıfı lıaiı: makin:ılur tccrüb3 
cdılcrek en ıyı ııetı<'e vercnJrri alınacıığmdan Lu gibi m kıııt." ~atan t ıc.:c.ırların nakli 
'e tecrub ıcasranarı kendılerınc aıt olmak t1 ı le 6·12·2 Ks:ımına kadar nümune· 
lik m:slmıeyi ::>ırkecıde demir kapıda milli mudafon l tnrıhul }Oklama komİ5)onun 
toturmclen • Ş k ve zar·fkış ık levazımı iksaiyenizden: 

Arpa kırına makinai nııı c\safı 
l :- Nnıdl. kabiliyeti kolay olmak. 
2 - Aıı;an mü ldet zarfın fo nzanıi iş gornıek. 
8 Arpa \eya yulafı arzu e<lılcıı dcr<'Ct>de k rnı ık ve ezmek. 
4 - Hsit ve kıt.:ıt ustaları tarafındıııı soL.uliıp tııkılınal< tamir edilmek ve ycııi· 

den faaliyete geçirilmek. 

asri Şapkalar ·!:ı Çoraplar 
a ola ;~:ı arpa·ar En 

5 - Eıi ve dayuıııklı malzemeden yapılmış bulıınmııl: 
Arpa tathir makint>sinin ev:ıafı 1 

Arpayı ve yulafı gerek ker.di cesametinde ve gı-rekse dt' daha lıuyük ,·eya daha· 
'Jfüçuk olan Taş, Toprak, Kum, Saman ve ot tohumlarıle hububatı muhtelifedeıı temi 
r.lcmekle beraber kırma ma dnesi lıakk ıııda hı dirılcu cvs:ıfın J, 2, ı,, e lı~şın i nıaJ. 
delerintde mu\afık olması mc,.rutıur. 

asri 
En 
asri 
En 

Elbise er !:ı Çantalar 
Tcahhudiı~ü }ap:ımiyan müttabbit nam ve he ab nıı 4500 kilo yat leh kyurı kapalı 

ıarf usulılt> münakasaya konmuştur. ihalesi 2 12 929 ıarilıiue r.ııusadıf Pıızurte;ıi 
günü ~at 14 _te konıı~yonumJz munakıısa salonun.Ja yapı 1acııktır. Tnlıpl rin şartname 
sure.tını yırmı kuru~ mukabılinde alnıJlar. -.c teklıfuıı ııclermi şartnamedt'kı tan:dn 
ihzar ile komisyon riya etine vermeleri . 

y üz ~in g?ım b )~İr. \C e· ter ıı;ı.ı ınu~:ı)aa ı !.apnlı 1.arfla ıniiııakasa}u konmuş· 
tur ıhalesı 30 · ıkmeı t~r.ıı • 929 turıhıne mü d f cum:ırtesi saat 11,JO dur. Ta· 

liplerin artnnınt'sİ~i r;orme>! .üz!e h r gün l':>laal u merkez satm alma komisyonunu 
ınurnc~atlıırı \c m•rna .a aya ıştmık cd c klerın o gun \C aııtıııdarı enci hklıf \C 

rnı!ııu nıekıu11larmııı makbuz mu.kebılinJe Aııknrnun ınezldlr komis}on rııasctine 
tev ıdı ->) lenıelcrı. 

N i'•d ,feki kıl4atııı ihıi)acı o'an Ekmek. münaknsa}a konmuştur. Ihalcsi g-lıirinci 
kiinun-929• p~:zartesi günu ıı:ıet 14 te Niğ<Jede askeri salın alma komİs)oııuı da 

yapılacaktı:. 'lalıpl~rın Niğdedeki mezkur komi )Ona mürııt.ıııtlan. 

asri 
En 
asri 

,Rf ~rke.ı ıhııy_acı ıı;ıu ~O.ODO_ kilo Arp.ı ~apnlı ı-.arf surctile ıııunakıısaya konı.lınu§-
• 

1
ur: ~~ı 28 · ıkıncı lt'~rın · 929 tnrılııııe mu~dif perşembe ç.ünu saat 15 tt' 

talıp1ru:ı~ lemınatlurile birlikte tek lıf mektupla ını } e\ m, c s.ı ·tı ıbaledeıı e\ \el mnkhuz 
mukabılı~de An arcda mı.Jı mudııfruı me kez satın alma komis}onu r )il etine te\<li 
C) leınelt rı. 

B irı naeı mahruti çad _r mubayaası kapalı 1.arrı .. muııaknsayıı konmuştur. lhıııeei ı 
klinuııuC'nel 929 ta_rılıırıe nıüsadif pazar guııü l!ll3t ond ;rt buçuktur. Tıı'ip!cri n 

ftırlı.aıne \e nuıııuncqının (;orınek tızre her gun AnkarnJa merkez satırı nlnıa koıuis· 
)On1;1na munı~ıtl rı H~ ınunakasaya iştirak eclec ·klcriıı o gun ~e saatinden cHel 
tcldı.f ve tcmın.:ıt mc.ktupl.ırmın makbuz mukahılınde ınczc1.ür ı.oınisy on rna dine 
IC\ dı t Y• melen . • 

1{ cr:i f.ılırik:ılıır mam~latınd.m zeytuni renkte iıç yi.ı Lin nııetro yazlık clbist lik 
bez k t-.ılı zarfla muııııl,asaya konulmu~ıur ılıalesi 12 • kfirıuııuen·el . 929 ın· 

rılıine mibadif perşenıbo günii Mııt on dort Luçuktur. Talihlerin ~arlname rn ııu· 
muıı<' ' gorınek üzre her gun Ankıırada merkez €atın alma komisy onı.ıın rı urıı· 
cantlnrı 'e rnüıı:ıl,a aya iştirak edeceklerin o gün rn aanıından en el teklif \ 'C le· 
minnı . mektupların ıı makbuz mukabilinde me>kür koıııis) on rİ) aset ue tc\ Ji eyle· 
melerı. 

Kilo 
EI,ırelıı 3'~<X)(}() 
Et !}(~)() 
•rpa 350 00 

Odun 800)00 

..... • • •• • .... • 

. Ela:.:uJe ~uhıı aıı kılanı ilıtiyııci için kııpnlı :ı:aref u ulile ıııüıınkıı•;ıya \az edilen 
~ırJc t.c.ıwı rıııılınrrer. cruıklımn ıhnle.si Kliıuıııuf"\ \din onuncu giiuü s:ıııt 15 te 
ıcr.ı kılın c.:ı,;ıııla ı talıplerin teminat nkçe);>riylc Elnli.de l7 ınri fırka satın ıılma 
ıconııs}eınuııa rn ıra<'a .ılnrı. 

--. ........ ~ ................ ~ ............................. ... 
J t~çüncü kolordu satnıalnıa I ... onıisyonuııdan i 
~··~·········· ............................................. ı K ıtn t ı~ııiyacı _ıç~n aşağıdıı m~kta~arı yıı~ılı mevnt Jıiı.alnrıııdıt gosterilen tıuiJı. 

l~rde ıhnlclrrı ıcra cdılec ktır. 1 ıılıplcrın şarınnmclerirıi koınio;}oııumuzda gor· 
•.len \C {!lrtnunırde )azılı olan Ş<'kıldeki tcmin:ıilııriyle komisyoııumuz.da hazır bu· 
Junmıılım ıliin olunur. 

103u0 Kilo Bulgur 
10350 • 
fı-0000 Arpa 
50000 • 
6000) • 

25 · 11 • 929 s:ınt 15 
27 • 11 . 929 • 14 
26 • 1 l • 929 • 15 
25 • ı l . 929 • 11 

Kuru ot ~6 • 11 • 92<) • 11 •.• •.• ..#) • • 51300\l ~.il:-ı Arpa Çorlu için 25·11-929 saat 15te kapalı zarf 
15000 • Bu1gur nlcni 

28000') :--anıao • 26-11-929 lrnpalı z. 
14 )l)OJ • ~aman 27-11-929 • kapalı 

125!JO • Bulgur tekird:ığ • 26· ll-9.!9 • aleni 
12~00 • Bulgı.ır 27-11-929 alem 

Çorlu ve 1 cı, ırdağ için yuknrdn gv terildıği 'eçhile kapalı ı.arf \C aleni mü
11

• 

nkasa usulile hıı .brındn irne cdi"en tarih \e suat erde Çorluda fırtta satın alına 
komi }Orıuudıı ı.lı _lelerı icra edılecek JU"\nda tuhp olırnlarııı şartname} i gornıek 
'i~ı \C ılıale)e ı~ ırık etmek i teyenleriıı temınutlnrıle )C\mi ihalede mczkür ko. 
lnıS)Onı: nıur..ıcaaıları. 

Kok k~murü 
Kırıple • 
Kok • 
Kınple • 
kok • 

·:o) •!• (• 
l\lıktarı Sureti ınuha)o 
.:.50 ton Kapalı zarf 
250 
50 
50 
41 

~ . ) Pazarlık la 

ihııle gün ve saati 
3-12-929 çarşar,ıba 15 

14-11·929 çarşanba 14 

Bal..ida yazılı \O 250 §er ton olarak ayrı O)n kapalı zari u&ulile muba)aa e<li· 
lccek. maden kuı~ürleri i~in. talip zevatın .re,·ıni. ihalede e~ı c~\~) şartnaınryi gör
tııeıerı 'e ye,ını ılıalede ıştırnk cdcccklrrın lf•mıııat \e tcklıflerını lıa\'i ııırflıırr ko
ıuisyonn ıınıklıuz mukabili teıılimleri, paı.arlıkln nlınr.tak 50 firr toıılul,ları itaya talip 
olnıılnrPı d3 temiııaılarile vııkti nıuayyende konıis\ onda hazır bulıınnıaları. 
[T ıtııal ihtiyarı içın 49050 kilo Nohut kapalı 1.arf usulile ıııubnyan edilecektir 

:\... fb,lc i 12-12-929 tarihine mü adif Perşembe ,::ünii saat 14 ıe icra cdılecektir 
?'diplerin şnrtnanıcsini komisyonumu1.dan almaları 'e şartnamede yazılı olun şekil: 
deki teminıı.larıyle kumisyonunıuzda hazır bulurımnlarl ilan olnııur. 
~elimiyede ka'"I!~ iekelssiude çivi fabrika ının ıaıniri pa1.arlık suretiyle yaptınlıı. 

40 cakıır. ihale ı 28-11-629 Perşembe giinü saat l ~ tedir taliplerin şartnamesini 
f:.örmelerr-. e şartnamede )'Zıh olan şekildeki tcmioatlariyle komisyonumuzda hazır 
'tulunmalıırı ilan oluııur. 

13500 kilo Tuz.un Kasımpaşa ambarından Sirkecideki ambara nakli pııı.arlıkla 
ıcra cıtırilcce'ktir. Ar~ba ,.e Kamyonla nakle talip alanların 26 Teşrinisani 929 ,alı 
gilnu snat 14 te komısyonumuz.da hazır bulunmaları ilan olunur. 
ordu ihtici olan yir:ni bin aluminyon matra kapalı zarfla münakasaya konmuş

turlhalesi 25ikinci Kanun 930Cumartesi f$Uııiı saat 13,30da Ankara m;>rkez 
satın alına ko1!1i"} onuu~a yapılacaktır. Tııliplerın şartnameyi komisyon um Uzda gbr· 
meleri \C te!-.lıfoaınelerıle Ankaradn mezkllr komisyona müracaatluri. 

r··n~:hroüb;c:tk:;i;;;.:~d~;·-ı 
.......................... ,.... ...................... _ ........... .... 

6792 Kilo Sığ.r e : kapalı zarf usulile ihalci kat.si ) 3 Ununu evvel 929 
131·~ • Kuzu eti ) Salı gunil saat 14 
6226 • Sut münı kasai uleniye ile 3-klinunu evvel-929 Sah günü saat 14,5 ta 

36189 EkDJek aleni münakaea ile 3-kinunu evvel-929 salı günü saat 15 te 
9086 • 8 kaleuı sebze münakasai aleni) O ile 4 ·kinuııu o~el-929 Çarpmba 

günü saat 15,5 ta 
Heybelı adıı. deniz liM si talebe n efradının iqceine muk.teü balada muharrer 

trıak hizalanuC:a muharrer gün n 8A8tte ihalesi iua edilecektir. Şartnamelerini 
j1:irnıek isteyf' ·l11ri11 her gün ve vermek. isteyenlerin yevm ihalede muharrer saatte 
ü.aımpa~da deniz llllııa alılla komiayonuna muracaatları. 

LÜKS 
Çorapları uzun müddet 

dayandırır. 

Y C"ni hir ç · ft çorap alırsanız 
hunların uzun ınüddet da -
yanınasıın i. terseniz inıdi JJO. 
KS ile yıkarsanız çoraplarını~ 
iki ınisli daha fazla <laya· 
ııır. 

LÜKS un safvcli kat'iclir. 
Ince teJJeri 'ıka1uı1a tehli
kesinden nıuhafaza eder .. 

LÜKS ü kullanıııak çaına
şı dar için bir tenıiııattır. 

L1.na •ROtUEU UMtrlD 

, ... R'l .&Ulıl'LtGHT, 11raı.AlfD 
~ 

.............................................................. 
i Bakır köyıule harut fabrikalarında imalatı hm·bi;·e $ 
İ tQt Istnnhul sahnalınu komİS) on undan «Ot İ 
........................................................... ~ 

600 Adet (;öııılek ıki }aka 300 odet ıı.cc fanıliı 
\e bir hoyun bağı 

300 AdetYi.n foııılii 600 adet fanila don 
Baliida cins ve mıktarları }azılı 4 kalem nıclbusat için talipler tarafından 

tek.lif olunan f atlar mutedil görulınediğinden 2 · 12 • 929 pazartesi günü aııt 14 
te pazarlıkla mubayaa. edilece" tir. itaya talip oları!ıırın teıııiııntlariyle birlikte mer 
kür gün ve eıuıtıa komıs) ona ınurac.::ataıı. 

K apaıı zıırfla \e a}rı ayrı iğ-ale edileceği mukaddema ilıin edilen 188,5 ton dö-
küK koku ve 137,5 ton gaı koku i~iıı miinakıuıa güııünıJe tnlip zuhur ctıne· 

ıııekle kapalı i'lırflıı münukaqıısı 1 • 12 · 929 pazar giiııune temdit \e talik c<lilmiş· 
tir. lhale~i mrz.kGr giindc tam ı>n!a 13 ılc icra cc.lileteğindeu ıt.ı~n talil> olaıılarııı 
teminatlarını havi teklifnameleriııi } cvm ıııun}Yenirıde ihale mııtından evvel ko· 
mi yoııu tevdi eylemeleri. 

Z arar ve ı.iyan 'e farkı fiatı ifayi teahlıüt etmeyen ınüteahlıidi nam ve hesııbına 
olmak ü1.re müıaye<le ile satltacağı akdemce iliin edilen 300 kilo tlon yağı Hı 

700 kils Gres :t"Uğı için müzayede gününde talip zuhur etmemekle müzayedesi 
1 • 12 • 929 pazıır gilnüne temdit ve talik edilıniNir. İştira}a talip olanların tcwi· 
natlariyle heraber mezkOr günde eaat 14 te komi!yona ınurncaatları. 

T cahhüdilnü ifa etmeyen müteııhhidi nam ve lıeubına 7600 paket toka 30-1 }.929 
cumartesi günü saat 14 te pazarlıkla alınacakhr, İtaya talip olar>ların teminat· 

lariyle beraber yevm meıkürda Ankarada nıe.rkeı ııatın alma komisuo.nuna mura· 
eaatları. 

(384 7 O) lira bedel mukabilinde on l.ıq binanın demir aksam , • çerçevele· 
riyle iki binanın ~ kaplama ve yağlı Loyasını te.'\hhüt eden ve 

teahhüdünü vaktinde ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesııbma ıııezkhr demir ak· 
enm ye çerçevelerle saç kaplama ve >•ğlı boya işi pazarlık stıretıylc ihale edile
cektir. Pararlığa iştirak etmek isteyenlerin teminatlariyle beraber 30 • 11 • 929 
cumartesi gilnü saat 14 te Ani.arada merkez eatın alma komisyonuna muracaatları. 

Matbaacılık mektebinde 
derslere haşlanıyor 

Sultanahmet parkı karşısında Taşmektebe nakledilen matbaa
cılık mektebinde derslere 30-11-1929 cumartesiden itibaren başla-
nacaktır. Geçen sene kaydedilmiş olan talebe ile bu sene kaydedi
len talebenin o ıünden itibaren mekt 1">' gelmeler. 

uşambalar!:ı i ekli kumaşlar 
"t'.~l~ y·· nl .. kumaşlar 

er En 
m,ri 

te 
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azı ınakinesi 

fRANSlZ hukuınelinin dahi tııkdir 'c tercih etıiği makine 

a· 
lfer 

S glam , e in v 
ciheti taalılıut olunur \C taksitle 

dahi verilir . 
Türkiye umum acentesi: 

Y. S·nnrkvıın: l"lanbııl; Sadıkivf' han 30-33 Te.t. Nos il. 2256 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, beleoğukluğu, il,tci 

rostat, zafı tenaaül n kadın 
hastalıklarını en son usullerle az 
bir zamanda müsait şeraitle tedav 
eder. 

Adres: Babıali Çağaloğlu yo· 
kuşu köşe btt§ı numara 43 

Telefon: İstanbul 3899 

U yuzlu tara 

GALiN ~~~4İT 
Uyuz~~ ve vilcuttaki bil· 

umum sivllcelerin ye8'De 
çaresidir. Eczahanelerdell 
arayınız. D~poıu: 

Ven Postahan• 

De-::;;·~~:;~;:;i"'l ı N.16 P•;~~;n zad• 

Diş tabibi 


