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k k ı Milbadele komisyonu. ·n kadrosunda 
a gibidir. . f te•kihat talebe1en ycnı Yunan sefirj 

'f~;~;· .. ~~ji;-i"··M. P~iih~:;,;~dis 
1 

komisyonda 
tenkihat yapılmasmı talep etti. 

Yeni Yunan sefiri M. Polih
toa.yadiain Hariciye vekaletile 
ıtıııasları devam etmektedir. Bu 
tQıaslarda Yunan meselesinin bir 
•ıırett halle raptı mümkün olup 
~ltıııyacağı hakkında gayrıresmi 
~t iptidai tekilde milz:akerat ce
•t)'an etmektedir. 

Bu müzakerelerden bu hafta 
ltrfında müsbet ve ya menfi bir 
~ttlce elde edilecektir. 

Maamafih, alakadar mahafiJ, 
trıkarada müzakcratın tekrar baş
hcağını söylemektedir. 

Müzakerata yeniden başlana
~ğı anlaşılır anlaşmaz mubadele 
oınisyonu Yunan heyeti reisinin 

~trhal Ankaraya gönderilmesi se
r tarafından Atinaya bildirile

ctlctir. 

Sabık reis M. Diyamantapula
•ııı tckrAr bu vazifeyi kabul et
'2tıi muhtemel cıJd~Jllu.aeklcdır, 

M. Polihtronyadis, Ankarada 
~tr şeyden evvel mübadele komis
>0nunnu vuiyetile mefgul olmak
t,dır. Yunan hükumeti, müsbet 
~lr ısuhada çalııamıyan bu komis
>onun bütçesinden azami tasarruf 
>•Pnıak geyeainl temin ettiğinden 
'•ffr Ankarndakl tefebbüsatı meya-

1 
tensikat icra edilecek ve açığa 
çıkarılacaklara ikişer maaş niıbe
tinde ikramiye verilecektir. 

Bundan başka Türk - Yunan 
müzakeratı müsbet ıahada inkltaf 
etmiye yüz tutunca adetleri dörde 
indirilen takdiri kıymet heyetleri 
de lağvedilecektir. 

Bu suretle iki taraf, biltçede 
ehemmiyetli surette tasnrrüf temin 
etmiı olacaktır. 

Diğer taraftan komisyonun 
münhal bulunan uçuncü bita
raf azalığına tayin edilen Da
nimarkalı M. Anderson , ka
nunuevvelin 15 inde şehrimize ge
lecek ve ay nihayetine kadar ko
misyonun bugüne kadar yaptığı 
işlerle bundan sonra neler yapa
bileceğini tetkik edeccktır. 
· Azadan M. Rivasın mezuniyeti 
d~ aşağı yukarı M. Andersonun 
ı. ..... , ........ , ..... ıe.tı tarihlerinde bi-
tecek ve M. Rivas ta şehrimize 
gelecektir. 

Komisyonun 930 bidayetinde 
garbi Trakyaya nakli haltkinda 
evvelce verilen knrar tam teşek
külle içtima ec!erck komisyon 
heyeti umumiyesinde tekrar müz
zakere olunaccıklır. 

~llda mu badele komisyonun müı- • *• 
~bel vaziyetile de meşgul ol- Garbi Trakyada Şadırvan kö-
~tktadır. Tarafeyiıı ar.ilsmda nn- yünde katle::lile:ı bir tür!:ün sureti 
'ttna hi1tl olursa komsıyondakl katli tahkik edilmektedir. Bu me-
'Gıavir bat katip, katip ve dak· sele hakkında komiayonca teteb-
tllo kadrosunda esaslı ~urettc büsat yapılacaktır. 

=-=-=><===== ~===-===-=~===== 

Odanı~ işl~ri 

liearet Odasında birkaç 
zat istifa· ~decek 

l'tcaret u11111 m n11i di
~i Na.ki Beyin geçen· 
~,.d,e şehri111ize geli
li bu mesele ile alii
~ar zannediliyor. 
oda katibi unuuni
'ittin de değişeceği 
~itJayet etliliyor. 

- - --
tıı l'ıcaret Odası rüeaasından ba-
'rıla katibi umumi Cemal be
~ bu günlerde istifasına muhak
~ nazarilc bakılmaktadır. An
~ •dan şehrimize gelip, bir gün 
t "'• Ankaraya avdet .eden tlca;t Umum müdürü Naki beyin şeh
~llıııb:e gelip gitmesinin bu btifa
\,tl., alakadar olduğu aöylenmek-

.tır. 

NAKİ Bey 

Bu cümleden olarak odanın 

uğraıacak daha müstacel itleri 
varken, yoğurt ihracatile metgul 
qJmaısını tenkit edenler, bu iatl-

faları tabii bir netice olarak te
lakki etmektedirler. 

Londra, 27fA. AJ - Sulhe 
yardım için tetekkül etmit muh
telif cemiyetler azasının M. Kel
log da hazır olduğu halde aktet
tiği bir içtimada, M. Macdonald 
londrada toplanacak bahri kon
feransın muvaffakiyetle aeticelen
mesine samimiyet ve sadakatle 
çalışmak niyetinde l ulunduğunu 
teyit etrpiş ve dcmiştirkl: Bir çok 
büyük mütkiliit karşısında kalatca
ğn:1 fakat herhangi bir hareket 
tarzile istediğimiz neticeleri elde 
edemiyecek oluraak başka bir hat
tı hareket takip, baçka bl.· şekil 
tecrübe edecegiz. 

* •• 
Vaşington, 27 (A.A] - .M. Ho-

over İn emrile inşatı muvakl:Gten 
tatil eilmiş olan üç kruvazö 

lngiliz lirası clün de yene 1060a 
kadar çıkmıt ve evvelki ıüne 

nazaran 2 kuruş farkla 1058 kurut 
10 parada kapanmıştır. 1922 ıene 
sinde ancak gayritabii olarak 
b!r kerre lOSO ye çıkmış olan 
llterlin ilk defa olarak bu fiattan 
da yükıete çıknut bulunuyor. 

lık defa olarak borsanın en heye
canlı ve en hararetli bir günü olma 
aı dolayıaile bir muharririmiz bor- 1 

sada esaslı tahkikat yapmıt ve bor
aameclisi idare reisi Komanyacı ı:acle 
SadiBeyi ziyaret etmittir. Sadi Bey 
bütün bu vaı.iyet etrafında atideki 
şayanı dikkat izahatı vermittir: 

- Söylemek lazımdır ki, bor
aada bugün en yüksek fiatlan gö
rüyoruz. 

Bunun sebeplerini tahlil etmek 
lazım gelirse, şu tekilde ifade et
mek icap eder: 

Tüccar , bonosunu ödemek 
lazımdır. Bu itibarla tüccar fazla 
miktarda ingiliz lirasına ihtiyacı 

olc!uğur::dan mütemadiyen İngiliz 
lirası talep ediliyor. Buna mukabil 
İngiliz lirasının bu talebe karşı 
arr.ı azdır. Yani lngiliz liraaı kıt 

bulunuyor. Bunun sebeplerini de
rin derin tahlile lüzum yok, onu 
siz de bilir.ııiniz. 

Bu sebeplerden dolayı evvelki 
gün bank otoman 10,000 lngHiz 
lirası aldı. Emlak, iş bankaları da 
almışlarcır. Bunda hiç birşeye ka
bahat alfe tn:ck rri'rrl.Cn drğildir. 
':iinkü tüccar bol'cundan dolayı 

mütemadiyen 'tazy:! ediliyor. 

Vaftva~a 

! SarlnlJ~h 'f\P.v Yaıvadan 
1 geldi. Bugüıı An \:araya 
; lıareket ediyor 

INClLlZ BAŞVEKiLİ 

Mac ıoonaDd 
ortaya çıkarılan bazı şayıiar hila
fına olarak Londra konfcranıu 
nihayet bulmadan tekrar t~zgaha 
konulmıyacaktır. 

15 kruvazör inşası hakkındaki 
programın kabulü için nıeb'usan 
ve iyan mecJiııJer:nde ceryan eden
müzakereleri idare etmit olan ko
ngre azası inşaatın mali sene ni
hayetıne yani 30 haz'rana kadar 
tatili kanunen mümkün .olabilece-
ğini, daha fazla bir teahhur için 
kongreden mezuniyet almak la
zım ırcldiğini söylemekhdir. 

Londra, 28 (A, A.] - lngiliz 
sulh cemiyetinin dünkil içtimaır ta 
hazır bulunım M. Mncdooaıd, 
Amerika aeyyahatinin netayici hak
kında bazı maliimttt verdikten 
sonra İngiltere ile asla bir ittifaka 
glrişmiyecek olan Müttehidei Ame
rikanın, Avrupa işlerine karıŞma
matı kendisine düstür ittihaz et
tiA'ini ve ancak insaniyetin nef'i 

ve h ayn için vuku lulacak teşeb-
büslerde lnailtere ile teşriki mesai 
cyliyeceğini söylemiştir. 

- -
· Yalvanın imarı faaliyetine ne

zaret eden Seyric .. fain umum 
müdiirü Sadullah bey dün Yalva
dan gelmiştir, bugün Ankaraya 
gid~ckektir. 

~ndullah bey Yalvadaki imar 
faaliyeti hakkında bir muharririmi
ze ~u izahatı vermiştir. 

- Yalvadaki itler esas iti
barile bitmiştir. D~rt otel binası 
üç lokanta bir büyük gazino, ıu 

ve elektrik tesisatı, kaynaklar, 
parklar, yollar bugüne kadar ya
pılan itler meyanındadır. 

Kaplıca ormamannda muhtelif 
kameriyeler ve lüks kanepelerle 

istirahat m<thaltr.ri yapılmı§h.:-. Ha

va müsaade ederse imar 'progra
mınm mütebaki aksamı en kısa 
bir zaman içinde ikmal edilecektir. 

Kaynaklarda ~n sıhhi bir şekil- · 

de su içme mahalleri yapıldığı ri
bi müteaddit çetmcler de yapıl

mıştır. Yalvaya rahat ve kolayca 
gidip gelmek için süratli bir ve
ya iki vapur alınmaaı tekarrür et
miştir. Bu vapurların mümkün 
mertebe yeni olmasını arzu edi
yoruz. 

Banyo mevsimine kadar yeni
den vapur inşa ettirmek imkansız 
olduğu için bunlardan birinin hazır 
vapurlnrdan ahnlnası suretile te
minini düşünüyoruı. Herhalde Ya
lva ile lştanbul arasınd"ki mesafe 
en kısa bir ı.amanda icra edile
cektir. 

Ankaraya Yaloyada ;yapılan it-1 
ler hakkında malumat vermek 
için gidiyorum. 

t. l'icaret Odaıı katibi umumisi 
~ llıll beyin dün Ticaret odum
~' vaıifea1 batına gelmemesi 

••İkdanı "Son Saat,, in neşriyatını tatil etınesi üzerine 
' bu rivayetlere kuvvet vermittir. 
,
1 

Odaya yeni katibi umumiıi 
y ''ak eski oda katibi umumi 
~ 'hbı beyin tel.rar getirlleceği 
''ltkındaki rivayetler şimdiki odn.
dlll kendisine mevdu işin hakkın
t.'~ gelmediği ve bu yüzden de 
~tifafara yol açıldıtı kanaatınl 

\>fit etmiıtir. 

diinden itibaren akşanıları çıkmağa başlaınıştır. Dün 
sahalı çıknıadığnnızı gören ve ak. an1ları intişar etmek kararı
mızı vaktinde öğreıuniyen karileriınize hu noktayı beyan eder 
ve bundan böyle "İkd«p11,, ı ınüvezzilerden sabahları değil, ak-
şamları istemelerini rica ederİ7. 

Bııgün karşılaşıyorlar. 

Bitaraf bir sporcu 
hakkında 

maçın netices· 
diyor? ne 

. 
BEŞiKTAŞ TAKIMl 

FENER VE GAL..t'\TA ~ARAYIN EN GÜZiDE OYUNCULAR! 

Bugün Fcnerbahçe ve Galata- ı Bunun sol:ebi basittir: Eski 
seray, şampiyona maÇJnı yapmak rekabet tarihi, halkın büyük bir 
için, eğer hava müsait olursa Tak- alaka göstermek gibi cebep!er bu 
sim atadyomunda karşı!aşacaklar. iki ral:ibin karşılaşmasında mantık 
• Dün yağan yağmur cahayı her ve şuura yer birakmamıştır. 

nalde fena bir hale getirdi Bugun Nadir tesadüfler müstesna ol-
lıava fitbol için çok müsait bile mak üzere bu maçlarda şanı 

olsa, &aha aynı müsaadeyi, tüphe her şeye hakimdir. Oyunu maçın 
yok ki, gösteremeyecektir. didayetinden sonuna kadar bir 

Bu maçın neticesinin hanl{i defa bile kafasını kullanmaz, bcp-
taraf için müsait olacağı hakkın-
daki tahminler yekdiğ~rine çok ainirlerinin ve hi,ı;inin tesiri al-

muhallftir. Fenerbahçenin kazan- tındadır. 
ması ihtimalini hararetle müdl\faa Bu şekilde bir müsabakanın 

ce!~nler olduğu gibi, Gnlatasnrayı neticesini maçtan evvel nasıl bir 
cfoha şanslı bulanlar da nazariyet- tahmin raptedersiniz? 
h.rini aynı kuvvetle ve nynı hara- Bitaraf arkadaşın rıöylediğine 
retle ileri sür1nektcdirler. hak vermemek kabil değildir .. 

Vnziyete bitanf ve salahiyet- - - - - ~ 
tar L>ir gözle bakan bir ı.ut bize 
dedi ki: 

Fcnerbahçe ve Galatasaray 
maçlarının vereceği netice hakkın
da evvelden hıhminde bulunmak 
vekayiin tekzibine uğramayı davet 
etmek demektir. Çünkü diğer her 
lıar.gi bir maçta tahmine yarayan 
mikyas ve nilibetler bu iki rakibin 
yapacağı maçlar için hiç bir kıy
mete sahih detildir. 

Çünkü ltuvvetleri mukayue 
etmek bir netice vermez, çunkii 
her iki takımın müşterek bir ra
kibe karşı aldıkları neticeleri kar
Şllaştırmak faydasızdı, çünkü ne 
ferdi kıymetler ve ne de cem'i 
hulctlerln nispeti makul bir fikir 
tesis edemez, çünkft, çünkü 1 .. 

işte bu çilnküler maçı tahmine 
kalkan adamın rözü ile hakikat 
aruında bu perdedir ve nufuz 
edilemez. 

- Fener kuvvetlidir., yenecek! 
Dersiniz. Ve hayretle görülür kl 
kuvvetli olduğu iki kere iki dört 
ettiği gibi bir hakilıat olan taraf 
hezimete uğrar. 

Galataray rakibini yenecek der
siniz. Bu tnhmin Galatuarayıo 

matlup olmasını, hemde belki he
:ıimehı uğramasını beklemeğe mani 
detildir. 

1 
f 
j 
1 
j 
: 
i 
.:1 

lazım geidiğini lıcr ı;mci/e ile 
I sö;rlemektesiu. J a~an ımarun_a 1 
: hizmetini bek liyoruz. (Jf:. 1 l uma. :rn~ma bilnıi.wın kaç 

1 
vatan ,Ja ı Millet m.elıtPpleri· 
1w deııam etmeğe ıkna eder 1 
ı·~muraff ak olrır6an. maarif 
met4'c/csindc lıisseııe i~ub11t .1 
etlen borcıı o /radar ijdcmi~ 
olursun. Jlcr al,·§am lmç va· İ 

ta rıda§ı Millet mt>klepleri11e 1 
görıderme[;e. muaf/ak '!1'1.ııg· 

11mu::ıı ,Ju~ılnnıck hebımrzm 
't'aftm borcudur. ...................................... -.. _...... ..... 
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Sene başında Devlet bankası. lstanbuldaki Bu yaza kadar 

Dzmnırcna 

BAGCILAR 
ÇOK FENA 
VAZIYETIE 

k ka k Bu sen o Ma niıa ve Kauhe 
, Bir evia takaimabnda ailenin tet ı• tı D z • l elektrı• 

hayabna aıt muhtelif km•l•n• yenı C O ıs er baRlarındı olduğu gibi lııııif 
-- -

meıelA yatılacak, otunılacak !11- _ J ? Vilayeti dahilindeki bağlarda da 
•ımlarla yemete mi11&ffr kabulWıe, te~kilat var ne sa.1-'huua. deX-i~i:yor mu tesisatı bitiyor yeğmurl~r yüzünde11 çoa mühi':' 
mutfak ve •• lıi~metlerine mab- ~ "J 

1 

E; ~ zararlar blsıl olmuı;:tur. Müstahsıl 
•u• kı•ımların aynlaıUJ aaul il- -s 
zım•a büyilk bir ev demek ola1a Emaaet •Jl'IHfer merkealnl !amlrde çıkan "Aaadolu,, ıue- Adalarda elektrik teılıattaın elin belini doğrultamamıı, aldıf 
t•hlrde de ticarete, idareye, ~e:ıi- bir mOdürlyt haline lfnt etmlye te.I Ankara muhabirinden alchtı btı yaza kadar lkmah kat•t ıuret• p:trayı vermek şöyle dursun faiıi• 

Ve kadru.unu te·ni eylemıye karar f t 1 f h b rl t -retmekted1
-· te kararlatmıfhr Ad-'-- elektirl- •• ntiye, .. aayfe velhasıl içtimai haya- u • ıra • e n n-., ""· • IUtu nin altından hile kalkamamıf .... 

h türt • bism vttmlıtir. Bu karana 930 bidaye• 11Şlmdl aidatım mevauk bir ha- ti için BayGk adada bir fabrika 
bn icap tttitl er u et n tinden ltibar•n tatbt'-ı kararlat••ı- 1 --•- B '--l 1 I Manin vo lıavalisi bağcılannı• huıusata mahsus alan binalann ... iLi bere göre ıtanbuldald sabıta me- te.iı olunacaabr. u maa ne er e dikk l ~ 
blr mahalle tqkil edecek •urette hr. Se1rüsefer memurlannın vazife- murlaranıa diter vilayet poll•lerlle bütüa edalanD elektrik teavlrab zararı nazarı · ate a mar 
ayni kısımda bulunmalan faidelidir. lerl de daha başka tllrlü bir tekil detiıtirilmeleri meselesi kafi au- temlo edilebllecıktlr. O.kadar tr- bedeli icar borçları ile beraber 

Bu nazlreyeye istinaden Anka- alacaktır. Bunlar, tramvaylara •· rette takarrür ctmfıtir. ilk parti amny tirketi, elektrik cereyaoaDI bedeli sekiz senede ödenmek üzeıt 
halinin Hılmama•ı, kapılana ka- I M d 1 bil htanb·•ldan a1acakbr. 11" eh · i ır. f o" L d k o araL aniaa a mevcut o an - .. b & t 1 ] 1 e .. ıra t rın n p unını yapan pro es r pah olması ve ballua aarfı an arı .. a0 sa ın a mış o an arın sen 

Yansen Ankarada şöyle birkaç şıya rahatça ıeçmelerinl de te- tün zabıta memurları lstanbula taksitleri tecil edilmişti. Fakal 
mantaka tesisini düşünmüştü: min edecektir. gönderilecek ve Istanbuldan ayni Afyonda Gazi heykeli İzmir bağcıları için biç bir §eY 

"Site" denilen ticarethaneler --- miktnrda poliı Manitaya tayin edl-
ve banknlar mıntakı:ıaı, bahçeli Balık piyasası Jecelttir. Bu husu.taki emir bugün Afyon 28 l Hu.u•i 1 Heykeltraı yapılmamıştır. 
evler ve vlllalar mmtakes1, halk Şehrimizde geçenlerde btr ba- Dahiliye Vekt..letinden alakadarlara M. Kripel burAda bulunmaktadır. Maliye vekaleti bundan bit 
ikametgihlan mintakası, sanayi hk bolluğu vardı. Artık bu bol- tebliğ edilmiştir. M. Kripcl, Gazi hazretlerinin hey- müddet evvel şehrimiz metruk 

f b 'k ( t k le ı k k ı kellerı"n'ın rek .. ı· tasavvur edilen · ve a rı a ar mın a ası, ame u a mamıfbr. Tereşşuh eden mütemmim ma- .. mallar müdürfüğ üne gönderdiği 

emvılnetralkma•iın. takası, Devlet binaları Bugünlerde Bandırmadan bir Jumata göre Manisa polislerinin mahalli beğenmemiş ve en mu- biı- tabriratta hangı· kazalardaki 
as pnlıımut ve kolyoz gelmiştir. mübadelesi bittikten ııonra lzmlr vafık mahal olarak lciarel hu•u- L _..:ıeJl 

itte bu muhtelif içtimai vazJfe- Kolyoz esnafa 55 kuruştan, slyece bnhçe haline konulmakta bağcıların zarar gördüğünü, veu ve Aydın poUaierlnden bir kısmı- 11 
leri gören binaların toplu olarak uskumru da 60 kuruştan a~tılmak- olan elektrik santralı civarındaki icar ve taksit borçlarının teci nın dıı lstnnbula tayin edilmeleri 
birer mmtaka tesis etmeleri ve tadır. muhtemel bulunmaktadır. yeri intihap etmiştir. ]Azım gelip gP.Jmiyece1rini sor• 

h -hı ·h t Balıkhane müdürü sal muba- M. Kripcl hükumet meydanlığı- 6 11 
ıe re nazaran en mu m cı e ve mustu. Metruk mallar müdürlilğu 
me.afede bulunmaları mühim bir yaası ve balıkhanenin tamiri için Kay makaınlar İıPİll nın dar olduğunu, oraya rekz.edile- • 
mesele idi. vekaletle temas etmak ilı:ere An· 'ls' cek heykelin, gelip geçenler. tara- o vakit yaptığı tahkikat neticesin· 

Ankaranm Yenişehire doğru karaya gltmi,tlr. kurs fından layıklle temaşa edllemiyc- de yalnız Bergamanın Kınılı 
lnklıaf etmesi devlet binalarının ı k ı m b' b h d 

5 
Dah·ıliye Vel,ı'Jli~nin n6sterdi- ceğini, AfyonkarAhisar gibi zaferin nahiye i havalisindeki ba~ müsle' 

yapı acıı o an ır 8 çe en " 5 • • mehdi olan bir şehire dikilecek 6 

yeni Ankara merke:ı kısımlarında ıfmdiki muzika dairesinin arkaıın- ti lüzum üzerine kaza kaymakam- cir ve sahiplerinin fovkaJiide zar•' 
bulunmasını icap ettiriyordu. /.;a:ıııl't!lf!l~~~~oe=:!!!!!!l!!i!i....,~ heykel ilmi ve tarihi mahiyyette 

daki tepeye kadar &"ılacak ~lan larının bir ay müddetle Ankaraya h i ö dükl · · te b·ı ım·c: ••aliye Devlet blnalannın bu]unmaıı • olacağından, herkesin uzur ve s- g r eranı S ı e iv, m 
lbım gelen mıntalta herhalde Yeni bllyük bir gli:ıergahın (aile) etrafına Paramızı Ste~Iin esaretin- gelerek mesleki bir kura görme- tirahat içinde ııörebileceti bir ma- vekaletine bildirmişti. Kımk bağ· 

tertip olunmu,tur. d k k "" feri takarrilr etmlttlr. Haber alın- h 1 t h ı i ı- 1 l &'n' •Öyle b l 'l• aehlrln (Site) ıi yani ticarethane- en urtaraca yegane çare a a 1 1 az m ge eceaı ı • cılarının bedeli icar orç arı ı 11 

Bu dairelerin ortasındaki kmm Devlet bankası hakkında Ara- dıA'ina göre, hu kaaua tlmdillk mittir. k dl 
ler mmtakulle o derece bir alaka B•ıvekllet·, bir tnrafı Nafia Ve· Ankaraya en yakın bulunan birkaç Heykelin tabılıata evvelce mu- taksit horçJarının tecili bak ın 

Ü b ti ı d x.. d b t. "" ... karada tetkikatta bnlunmuf olan V ı_ 11 h · d ı...:ı 
vem nase e 0 ma ı6.n an ene- kiletine, bir tarafı da Dahiliye Ve- mOtebaHı• Her Mililer henGz ra- villyetin kaymakaınlarile Ankara haaebei buıu•iye bütçe.ine nıe- henüz e~i er eyctın en u.-
mehal tam oehrln merkez.ine ya· kAletine tah•ls olunacakbr. porunu gCSndermemittir. Mumalley- villyetl kaymakamlan lttirak ede- dl mit olup hazır buluamaktadir. karar çıkmıtdığı gibi Maliye 'V~ 
pılmuı ururi değlldir. DiA'er ci- Di&er binalar da diter nkilet- cek ve bilhare lüıum ıörQlürae d ] lf 
betten ıehrln orta•ında bu kadar • hin verdiği maUimata l•tlnaden Tapu Muamelatı k&letinden bir emir ege menı 

tere tahılı oluuacakbr. Bunlardan Devlet bankuı müdüril M. Şaht'ıa kuna diter vill7etlerden de kay-
vbl ve elHrltll arazi bulmak im- Nafta Vek&letinin blnHa takarrilr raporunu gönderdiği halde alınma- makamlar davet olunacaktır. Kur- Tapu idarelerinde taıarruf ve• tir. İz i 
kiıu yoktur. Babuıuı devlbet dbal lire- etmlt ve profesl5r Holumal•ter mıttır. Rapor bugilnlerde Ankara· •un bu ayın nihayetine kadar açıl- ılka .. almak için ceryaa edeD mu• Halbuki mir vilayeti dahil ati"' 
lerl ve memur evlerinin iri r ne tarafındaa reaimlerl buarlanmııtır amellt .. ok defadir mGteraldm deki bütün b .. ~etların vaziye yakıD olması faydab oldutuJıdaa ya ahamıı olacaktır. muı dOtünülmektedir. • ue t 
•ıhbl ve havRdar bir kumıD tef• )d ilk bahara batfanacaktır. vergilerin tah•llini iatfyen maliye ayni 0ekildedir~ hepei de zati 

Memur evleri bekir ve evlllere c ~ 4 s tt O J d ı ı l ta fı d 1 k"
1 

d'I k rikı lbımdu. ~ a c§l a a re er ra D an f aı e I me • görmüştür. 
ttfüe blrka" tarzda vapılacaktır. t idi M il kAleti bu mah:ıu• 

Nazan dikkat• alınacak bir • :w 
1 ~ a e • a ye ve 8 Y al-mur ya~madan evvel ger 

Bunlar en aırf konforu haiz ola- ru nazarı dikkate alarak defterdar- 6 Cı , Jf 
muele daha varaa o da bu kadar caktır. ----------------------~-- - miı;: senelere nazaran iki mıs 

1 Y ·ık d s· - b lıklara gönderdiği bir tamimde 'S muaııam lntaabn kı}'met nri - Memur evlerinin bir kı•m• da eşı Öy _ e, İl sandal attı tapu muamelıitıniD ltkil edilmul görünen üzüm mahsulü va~mur-
mHI icap eden araıi ak.amına p)inda glSrülea binaların Nt tara- - F munfık olmadıtını, yergilerin lca- lardan sonra muhtelif sebcpler14' 
yapılmHile oraca bir umran vO- fında btlmlik edilmlt olan ferlere 1'6 ... H ğ • 80 çuval kabak çekı·r· hında tah•ili emval kanununa tcv• mohvolmu~, lnymetten düşmüştiif• 
cude netlrllmuidir. 1 kt - 1 ınadam ayı ın evı.. 'S 

• yapı aca ır. ~ f,",..·an tahsil ile taHrrüf muamele- B h l bö 1 ld ~ l ld tnb.ı«'lit Zaten bugün yeDitehirlerln n .. • k d u a Y e o U5U ıa e oe;; 

;:~~ıli Mndafaa ve Erlr.inı Har- nı· soyan)ar k_a"'nıı·}en degY.ı• ve eStane e lerinln sekteye uğrablmuı lüzu- 1 F U 1 S 1 'bY 
Yahut eıkitehlrlere ilive o. '!=ii~ fı d d H bf Koma pacıa, O,.Ja, r a, e erı _ , bly enin arka tara n a a ar - muuu .... uı 11u•9~•- · v r- ,, 
b •• -:·J· ... ~p 'Umr.;a İçin ora- xa. - .. k.\."'tol.,l\ftuü\sıh•a\tft'nu....ı..,1a- J __ :ıı ___ ı __ J .. ~-&• '1\JJ.JJZ~ OOKUJCiU sar ve '-'eşme kazalarıml11kl bAe· 

~.P· b ~ ••••• -~ 60 ıı·ra dolandırdı.' ı rı rinci amil uıarak tat ik olunmak- ıı ve .aire lnoa olunacaktır. cı arın zararlarının biç nara 
Poliı 7eal bir muvaffakıyette Kamil Bey iıminde birine ı:it 

tadar. Binalann ltgal edeceıf vaziyet bulunmuf ve Yetil köyde Madam H .. an i•mindı bir aabıkalı yine itibara alınmaması dnx.ru bir ;ef 
B • ·b il y h d hulunaa 65 ç .ıval kabak çekir ':ı 1, f b k V:6 u ıb ar e eniıe ir e ya- için d6rt bel aydanberl ,.ahı- Hayı&ıa kötkfinü •oyanlar bu aa- Hasan isminde aa ir öylüaQ o del'l-ildir. 

• 6 lS çuval kestaneyi ltalyan vapu- o 
pdacak olan devlet biaaları bu maktadır • razinln lnhinalan hah tamamile yakalanmıtlardar. 60 lirasını dolandırdıtıadan pollı- Nitekim İzmir ve mülhakataP' 
kısımda derhal büyük bir inkılap nazan dikkata alınarak göıe ea Poliı ilk tahkikat e1n .. ında runa yükletmek üzere giden bir çe yakalanmııhr. 
vilcude getirecektir. Arbk tehrin pzel l'l>rünecek •urette tertibi Ufak Zekeriyayı nezaret altına al- motör çarpmı9 ve sandal hamule- da pek çok bağcılar acıklı vaziye~ 
merkezi •ıkleti hakimiyeti milliye aranılan bu mahalle •ıahlrcill""in nuı, fakat hiç bir ip uc·ı elde etme- aile beraber bamı,br. 1\'liişterisini yaralıyan lerini Ankaradıı bulunmakta oltd 

., • mlıtl. h ~ 
meydanile devlet blnalan manta- ve mimarinin bir taheserf olacak- Nihayet Zekeriya Mustafa i•- Adliyeye dadat.Uil a Çl meb'uslarımıza hildirmiş1er, bOty 
kası arasına intikal edecek ve H· hr. minde bir arkadaşl olduğunu ıöy- r·erlköyde oturan Sabahattin lannm tecilini istemişlerdir. I:tatfjf 
ki Ankaradan yeni Ankaraya Böyle birlik teşkil eden bu lemlt ve Bakırk6yde oturan bu hırsız! dün gece .erho§ olarak Panıraltı- Ziraat Bankası bile hal'rcıların feC 
d ,. ü - k · binalar ayni zamanda kendi ken- d d k'f dil i ı M f D.. Adli • ı i d · bi ~ k · d kk · r, oısru y ruyece tır. a am a tev ı e m şt r. u::ta a un yenın ç n e yem r da a,çi ev etın ü inana gıt- vaziyetini gayet yakın bildi1'i içİfJ 

D l t b. 1 1 1 i tih diJerJne de münferit blrer mimari ü .. lün hiç bir teY •Öylememlf. hıraız.Jık vak'aaı olmuıtur. Sultan mif, cam ara kırmıı, ~evket te bu- l!i 
ev e ma an ç n ° ap • ı"kraz ettiX-i paranın tah•ı"lı'nı' te<lil• edilen yer Yenişehirde havuı: ha- şahsiyeti haiz olacakbr. Her biri- u tahkıkatı bizzat yapan ikinci Ahmet icra me'nıuru Yu.uf Kenan na muğt!r olarak Se abattlnl bı- 0 ~ 

şındnn henüz yapılmakta olan nln önünde bırakılan muhte,em ıube müdilrü Şükrü B. Musafanın beyin dairede aaıh bulunan pal- çalda yaralamışbr. mecbur kalmıştı. 
Milli Müdafaa ve Erkinıharblye avlular, yckdlğerini kapamıyacak iıticvabmı yapmıı ve bu adam toıu meçhul bir adam tarafmdaa y l •• ·ı t İzmir vilayeti dahilindeki baJ· 

surette gittikçe yükııek olarak dl- O.küdarda oturan Saitıe Erenköy:. çahnmııtar. ağ ı muşterı er • -
bdinalanh kdar~ıaındaki tepelere ka- zilmlı binalar, revaklar, merdivenli de oturan Mehmet AH t.imlerln• Sultaa Hamamında gündotdu cıların fena vaziyetlerine yakıll 

ar •a 8 ır. d k" k d 1 ·ı M d H i Poli• Adliyeye dadaaan bu ü t ri f til 1 .lan vaAkıf olan İznıı·r meb'uslstı• Burası gittikce yu .. kselen bir yollar, •etler ve abidevi şeklllerile e ı ar a aı arı e a am ay - matuuma m ı e aı a e re en •ı J 

b• k A ı k I aın köşkünü soyduklannı bülbül hınm aramaktadır. Mehmet ve Bekir ma"a:ıadan bir ]' k l a· 0o amfiteatr halindedir. Devlet daire- ır ço vrupa meme et erinin o· 6 ııın ma ıye ve fi eti nez 111 
gıbta edeceği bir mimari aerğ"isl ıribl anlatmıfhr. Kıymetli bir Kur'an! çift yelek çalarak kaçarken pollı- bb ı. I kl firl' 

ferinin vaziyetleri dercettiğimb: halini al •. caktır. çe yakalanmıştır. teşe iisatta ~ıJ unaca arı Ş r 
planda gö.terilmişfü.. Bahusns mimarinin en •on uı- l\lahut k.azalar Üsküdarda oturan Hüsamettin İkı· tenek---gaz çalındı hesiz olduğu gibi maliye vekale< 

Planın tertibinde tutulan esa11 IQbuna göre temamile asri ve(naı- Şöför Vasilin idaresindeki blr arkadD.şile beraber çarşıda tinin de Kmık bağcılarına bsh· 
bfitün dairelerin ayni ı:amanda bir yoneJ) olarak yapılan bu binalar 1579 numaralı otomobil Galatada .ahaflara gelmişler n Şakir efen- Galatada oturan Mehmet, As- cıeyleycceıs-i müsaadcden bütii.ıJ 
mimari kül teşkil etme•i ve bakan- şehircilik. ve mimari rlaalelerini ay- "Tutu,, iımlnde bir kadına ıarpa- dinin dükkanından kıymetli bir ma alttnda tüccardan Mehmet Ki- v " t 
lnra azami tulr yapm .. ıdır. Bu- Jarca meşğul edecktir. rak yaralamııtır. Ş8f8r yakalan- Kur'an çalarlarkea cürm6 meşhut mil beye ait 2 teneke tere yaAınl lzmir vilayeti bağcılarmın da toli 
nun için binalar havuz batında Celil Eut auıbr. abılnde yakalanmıılardır. çalıp kaçarken yakalanmıtttr. tefit olacağı muhakkaktır. 
~~!!!!!"!!''!!!!"""!~'!!"!!!"!!!!!!!!!!!!!!'!"'!!!"!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!911!!!!m!!!!!!l!ll!!!Bll!!!l!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=ı!!!!!!!!!!I!!! em!!!l~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~'!!!!!!!!~!!l!!!"!!'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~t:::22 J!!'f' 
Taırn lfllô te'fFır! ka: 1111 

Mari Antuanet 
11Hanrl 

Awıturya aefirl Mercy - Arg
ontoya da ıu satırları yazmııb: 

" Dcvletierba daha kuvvetle 
•eslerini yillaeltmeleri zamanı ço
ktan gelmittir. Ön ayak olanlar 
tevkif edilmezse her tey mahvol
muştur. " 

21 Temmuzda da tekrar Fer
HDe : " Katlller kafilesi biliJnkı

ta büyüyor. Kıral ile kıraliçenin 
hayatlannın her zamankinden zi
yade tehlikede olduğunu söyleyi
niz. Bir günlük ihmal, ea gayri 
kabili tamir feliketlere yol aça
bilir. ,, 

1 Agustoıta da tekrar Fer•ene 
.. Katiller mütemadiyen ıatonua et

yfmda dolafıyorlar. Buna knrşı g6.a
lerilebflecek mukavemet YÜcutle
rlnl lnral ailed için •iptr ittihaz 
etmeğe parar Yermlı bir kaç ki§l 
ile f.aviçreli muhafızlardan ibaret
tir. 

" Çoktan beri, katiller, karal 
~Uesini mahvetmek axminde ol
duklannı Hklamıyordu. Eter ye
tifllmeıse, kıralı ve alleılni, kur· 

Robert,, 

tarsa, brta.ııa hikmeti IJAhlye 
kurtarachkbr. ,, 

En nihayet 10 Ağaato• 1792 
de son hücum kırallıfı alıp i'Ö· 
türdü. 

9 • 1 O Ağustoı r•ceıl, bOtGo 
Pariı, büyfik hidiıelere lntizaren 
humma içinde yanıyordu. 

Tilylerlde kıral alleıl, ıabaha 

kadar bütün geceyi ayakta geçir
diler. Hepsi de endlte içinde, ha
dlsabn aldığı cereyam ~freamek 
için, dıtardan gelenleri lıtlc:vap 

ediyorlardı. Fırhna bazan dkanet 
buluyor, bazaa da tehlike elle 
tutulacak kadar yakla117orda. 

Kıralın yanında berkeı, ken
disini mOdafaa için bir ıllih al
mıştı. Kimi bıçak, kimi kılıç, kimi 
tabanca! 

Kont d8 la Roıfukolt ıByle 
kaydeder: "Bizim de aillhlDWI 
şa9kın bir sarattaa ibaretti. " 

Sabahın saat üçQne detru, ktll• 
s Jenn çanlen çaldı. Kırahn müda
fl!eri hücuma mümkfl oldutu kadu 
uzun müddet makavemn etae11 

n hayatlannı pahalıya satmak için 
her tedbiri almqlardı. 

Mart - Antuanet birinden öte
ldae gidiyor, barlkul&de aıml ile 
bDtibı kalplere kunet verl1ordu. 

Sabaha doğru mGddelumumf 
R8derer 1araya geldi ye kıral alle
ılne, kendilerini teırlt mocli.Zn 
hlmayeıine tevdi etmelerini tTıiye 
etti. 

Şu anda bal!t(n yeğaae börmet 
ettiği yer orasıaır, dedi. 

Kıraliçe bu teklifi evveli ha
karetle reddetti. 

-Efendi, ılz, bize, zallmlerl
ml:ıden melca aramamw mı teklif 
edlyonnnuz? Aalat A.lal Beni bu
radan ayırma:ıdaa enel ıu dlvara 
çivileyiniz. 

Röderer cevap Yerdi : 
- Madam, ben aözGmG tekrar 

edl7orum. Mukanmet lmkinıızdır. 
Kıralıo ve çocuklannı.ııo katled.11-
melerlnl lıtlyoraunuz? Daha bir, 
iki dakika ıonra, ne kırahn, ne 
çocukların1%1o hayatım tekeffal 
edemem 

Kırallçe arardı: 

- Çoculdanml dedl1 ha:rır, OD• 

lan botulatamam. 
Ve o aman R6dererl takip et

me~e karar ntdi. 
Karal dik ve amir blr tavırla 

&ıd• gidiyordu. Aıbdaıa lmaDp. 

kont dö laRoşfukoltun koluna da
yaamıı ağlayarak yürüyordu. Ço
cuğu da bir neferin omu:ılannda idi. 
En arkadan Mm dö Lambel ve 

' Mm. Eliz.abet takip ediyorlardı. 
Sabahın aaat ıeld.z buçutu Yar• 

da. Traçaya yığılmıt halk "Karman
yol. ıarkııını ı6yleyorlardı. 

Kıral alleılnln g<Srünüşü, teh
dit, küfür ve hakaretle kartılandı. 

içlerinden en az.gınlan, o sabah 
gazeteci Sulo ve Vijyeyi öldürdük· 
lerl gibi, Kıralı da belki öldüre· 
ceklerdf. 

Fakat Röderer konuıtu. Müza
kere etti Ye nihayet kıra.la 1allmen 
ieçlrtmeğe muvaffak oldu. 

Kıral tehlikeye kartı alakasız., 
dlm dlk duruyor, düşllncell bir na
zarla Tüylerlaln erkenden yaprak
lan ıolmuı kestane ağaçlarına 
bakarak: 

- Bu aene yapraklar ne ça
buk dök.nlüyor, diyordu. 

Tetrll meclfs kıralı "kanunun 
himayesi albna,, koydu Ye ıteoaj' .. 
rafların bulunduğu yere alındı. 

Buraaı ayakta durulmıyaaak 
ka~ar buık bir yerdi. Sıcak bo
fucu bir bal almıfb. 

Mahluk hükümdarla kansı on 
yedi aaat burada kaldılar. 

Bu esnada meclla iörillme~lt 
Jıir lntbamaızhlc •• gaytlkabiB 

tarif bir anarıl içinde mGzake
relerine devam edivordu. 

Bu ıuretle 1aat ona doğru, la 
Roşfukoldan ya:ıdıtıoa göre, ter 
ve kan içinde gömlekli adm bir 
haydut ıürOıü aalona girdiler. Bu
nlar mecliıe yagmagerlilderinin 
hediyesini getiriyorlardı. 

" Akşam aaat yedi buçuğa do
ğru, karala takarüp ettim. Kıral, 
aarhof bir kaç kltlıiln himaye.si 
albnda idi. Yüzü solmuıtu, yor
gun bir hali vardı. Yanı başında 
kıraliçenın saçlan ve elbiseainin 
dantelalan terden ve göz yatından 
ı•lanmıfb. 

" Çocuğu lmcağinda. batını 
Mm d8 Tuz.elin didae dayamıf, 
uyuyordu. Mm Eliıabet, prenıea 

d6 Lambel de lıucrenln dibinde 
oturuyorlardı.,, 

Ne levha! 
"Dışarda sokaklar ap aydın

lılm. Her taraf ölülerle ve ölmek 
fizere olanlarla, kör kütük sarhoı 
olup bir kenara aıunlarle dolu 
idi. 

Sarayda IH yangın çıkmıı, mo
bilyalar "Ye l>lü cesetleri cayır ca-
11r yanıyordu. Hila kana kanma
mıf olanlar , Tüylerinin büyilk 
ağaçları altında sağa, ıola kuşu

ıuyorlar, ellerinde tüfek daha öl
dlrecek IHJçreU •• sadegA.ıı an-

yorlardı.,, 

10 Ağustos sabahı TOylerfd•' 
çıkan kıral, aülr.Qnet avdet edl•c: 
tekrar saraya döneceğini ümit ed 
yordu. 

Bu ümit te bota çıkb. 
Tüyl"ri, on •ltıncı '' Lul ,, .

artık bir daha sıöremiyece§'I 111; 
teıem bir bapiıhaneal idi, ) 

10-11 ağustoı gecesini ge~irlll~' 
üzre kıral ve kıraliçe, LakfatJll 
verilecelr karara kadar, bir ın•ll' 
tıra nakledildiler. 

Mtlthit gece! 
Birçok de(alar kan lçnıelı~ 

ıarhoı olanlar gelip kapıları •0
,, 

ladılar. Bunlar kargılanıwn ucu; 
taııdıkları lnaan kellelerlne, kıt tJ 
kıraHçenin de baıını ifbe etrd 
fatlyorlardı. ~ 

Kırallçenla otlundan 11' f)t 
kimse uyuyaınada. Sabahı• ~ & 
üçüne kadar mecliıln gür-Ol .. '.6 

kil'"' bağmtlar, alkıtlar, vurulan 
kapaklannln sesi duyuldu. .,,~ 

Bir gGn evvelki sabahtan tJr 
klmıe bir lokma btle ycaılf fı! 
ğildl. Klmıe kıral allesile 111'\,t 
değlldl. Geçen saat fecidl. f' fı' 
gelecek aaatlar daha feci 

0 

caktı. pJ# 
Manasbrdaki muYakkat Ji:8'f 

10 dan 13 ApıtoH kadaJ 
giiıı devam etti. 4i Bilal- ) 



ır caJ ~ n o ~ ltlı ınnYı 

Cun a, 
• mese esı 

----
Ankara, 28 - iktisat veklli 

Şakır bey muhtelif muhtelif mese
leler hakkında atideki beyanatta 
bulunmuştur: 

_ .. Zirai koop ratifler, itibar 
kooperatifleri, k nununun tatbikı 
tayanı memnuniyet bir •ekilde in
kişaf ediyor. Şimdiden teşekkül 
eden kooperatifler miktarı yüzü 
2eçnıiştir. MGstahsil halka büyük 
faidelcri dokunacağına şüphe ol
lllıyan bu irtibat teşkllatı ile bir
likte eatı, teşkjl&b vücude getir
bıek ıayesinde milli lktısıuflyatı
lllız mühim mesnetlere malik ol
llıuş ve i11tihsal cJddi surette te~
\ik ve himaye edilmiş olacaktır. 

Orman kanunu lilyihası büyük 
llıecliste iktisat encümeninde 
tetkik edilmektedir. Ormanlarımı
lı ınuhafaza ve idare ile işletme 
icra.itini tanzim etmif olan bu 
kanuna büyrik ehemmiyet atfedi
)'oruz. Mülkiyeti ıınalye hakkında
ki layiha şurayı Devlette tetkik 
tdllnıekte olup yakmcia büyük Mil
let Meclisine arzolunacaktır. ı, ve 
~aden liyıhaları kanunlarının ıon 
tetkikatı yapılarak Büyük Meclise 
l1.kdim edilmek üz.re hazırlan
ll:ıaktaaır. 

Cumanın Pazara tahvili hak
kında henüz tesbit edilmiş bir nok
tai nazarımız yoktur. 

Tatilin münasebetle bulundu-
ğumuz Ticaret aleminin çalışma 
\'e tatil znmanlım ile ahenktar 
bulunmasını icap ettiren bazı zn
ruret ve faideleri mülahaza edile
hUir. Bu sene fzmir üzümlerinin 
idrak ve &ergi zamanında fazla 
hğmur yüz.ünden üzüm mahsulü
tnüz zarar görmüştür. Atiyeu ayni 
~ararların vukua gelmemesi için 
bazı tedabfr ittihazı lüzumuna u
lnumi kanaat hasıl olmnştur. 

Tente tertibatı bu tedablr me
>'anındadır. Muııyyen bau şerait 
dahilinse ziraat bankasınca üzüm 
~Üsiah111lerinln tente ihtiyaçları-
1\ın temini tetkik edilmektedir. 
~dana mıntakasında pamuk hası
latı bu sene geçen •enenin tak
t>iben iki nılsli raddeıindcdir ve 
bundan cnelkl azami istihsal 
bıertebeııine vasıl olmuş sayılabilir. 
~ahıulün keyfiyeti de yalnız bu 
•ene bazı büyük alıcı evlerin pi· 
hsadan çekilme11i henüz bozı 
!?ta.hallerden istifade edilmemesi 
tihan piyasasına nisbetle pamuk 
tnahıulümüzün fiatında gayritabii 
bir durğunluk ve tenezzül huıule 
ietirmiştir. Geçici bir ıakıntıdan 
ibaret olan bu halin zaman zaman 
tekerrürüne mani olmak üzore 
tatış iflerinin tanı.imi ve dahilde 
işlenecek miktarın artması mak
•adına göre muayyen tedbirler 
tnütalaa edilmektedir. 

l\foretanya kRzası 
Nevyork, 28 [A. A] - Dün 

•\>rupaya müteveccihen hareket 
ttnılş olan Montanya vapuru, 
~evyork limanında otomobil nak
leden bir "Balı. ,, a çarpmıştır. 
a.k, ciddi ı;u;·ctte hasara utramış 
'\'e üç kamyon musadcmc esnasın• 
da denize düşmüştür. Su ltesimi 
h•ttmın üstünde 36 kadem tulün~ 
de bir rahne açılmış olan Morc
tanya vapuru kendi vesaitile Ne\•
)'ork limanına avdet etmittir. 

ltuslarıu beyaııııames.i 
Pekin, 28 [A.A] - (Ha· as aJ

llnsı bildiriyor ) Sovyet orduları 
kumandanlık makamı bir beyan-
11.~nıe neşretmiştir. Bu beyanname de 
hıyle denilme-ktcdir:"Çinlileri heriki 
tephedf! mağlüp ettik. Düşmanı 
~lltbine k~dar takip edebilirdik. 
ııkat, Çine deıniryollarımn kont

tolünü muhafaza etmek hu ımsun
daki kat'i azmimizi göstermek su
tetile bir ders vern.ekl iktifa 
tttik. 

Mukden hükumeti, vaziye\İ an
~ak Moskovn ınuahedcnamesini 
••rnamen icn ~tı •. ck sayesinde tc:ı:il edebilir. Çin, yeni bir ders ela-
• almr.k istemediği takdirde de-

llıil'b 1 k" • t" • • d -.r oı armın es ı wızıye ını ıa e 
tt~esi, mcvlrnfüm 11erbe.st bırak~ 
l(ı. 
" • flı, usera l r. •p ~ .:hiarım açması 

t hud,?tı .· 'c ı t ııahnı geri 
~(!k... . l • d h"k" ~ ...... es ı n '· o.ı •• en u u-

ttı fanl:ue~.:il .ızı t..:şdididini icap tlti J • 
tı} r~cek her türlü teehlıura munı 

tn11.ğa çahşmnhdır. 
lt•b l\1ukden hükumeti bu şeraiti 

ll) •tmittir. 

......... ~n·ir· ·i·m·b·ir·v······· ... i 
orsa .ışında! 

1nua111ele yok 
-Ankara, 28 - Maliye vekili 

Saraçoğlu Şükrü B. bugUn mü-
i steşnr B. le birlikte Jngi •·ra-
1 ınnm 'on tereffüü etrafı. tct- • 
1 kikatta bulunmuştur. S.m \'azi
l yet hakkında Bona konı .eril-
: ğinden Vekalete malumat gel
İ miştlr. 
: Borsa meclisi tarafından ve· 
1i rilen bir karar mucibince, bir 

gün zarfında yapılan vadeli es
ham ve tnhvilat muamelesine 
ait ffat farklarının o gün Boua 
kı:pandıktan yarım saat zarfın
da alınıp verilme.si müsaadesi
nin umumi muamelenin devamı i 
mahiyetinde tefsir edildiği gö
rülmekle badema Borsaya men
aup hiç bir kimsenin her hangi 

1 

bir ıebeple olursa olsun kordo
rlarda toplanmaları ve Borsa 
haricind~ de polis memurlarının 
müteyakkız bulunmaları dün 

1 alakadarlara teblig edilmiştir. 

······i~f~·eı·ö·a·a·nı·ü·;eir ....... 
Ankara, 28 - Orta tedrisat 

muallimlerinin dereceleri hakkında 
hazırlanan kanun layihuı encü
meninde müzakere ve tetkik edll
mektedir. 

Layihaya göre, orta tedrisat 
muallimleri daimi ve serbest ol
mak üzere iki kısımdır. 

Daimi muallimler stajyer olarak 
işe başladıkları zaman Barem ka
nununun 9 uncu ddrecesine girer
ler, bir sene sonra 8 inciye terfi 
için 7 inci, 6 ıncı, 5 inci ve 4 üncü 
dereceler de üçer ıene, 3 üncüde 
dört sene, 2 incide 5 sene kıdem 
kazanmaları lazımdır. Bunlar bu 
suretle 25 senede birinci dereceye 
yükselirler. 

Serbest muallimlere gelince: 
Bunlar elişleri, muıikf, cimnastik, 
ve idaresi dıkiş ve tl\bahat gibi 
meılck ve meharet hocaliklarıdir. 
Bunlar stajyer olarak 10 nuncu 
dereceye girerler. bir ıene ıonra 
9 uncuya yükı:ellrlcr. Müteakip 
derecelere terfi için 5 lncive ka
dar 4 der, 4 Üncüde 5 sene kidem 
kazanmaları lazımdır. Ba ıuretle 
nihayet 3 üncü dereceye terfi et
mit olurlar. 

Ecnebi memleketlerde yüksek 
tahsil görenlerle maarifçe resmen 
tadir edilmiş bir ilmi eıer yazan
lar birer derece kıdem zammı 
görürler. 

Muallim şimdiki buldukları dc
rectlerde hakları mahfuzdur. 

~R~ODDeır 

elke leri 
indirdiler! 

Moııkova, 28 [A.A.] - Reami 
bir tebliğe nazarım M. Çang,ulyang 
ve M. Litvinoff rasındaki: 

21 Teşrinisani 929 tarih!nde 
e11kl Rus konsoloıhe.nesi memur
larından olup münaacbatın inkıta
ından sonra Sovyet tebaasına ya
pılacak yardım için Alman konso
loshanesinde ataşe olarak kalıın 
M. Kokrin, şark demlryollan sa
bık tercümanı M. Neçayef ve Çln 
ordusu mlrnlaylarından V nng ile 
birlikte Kabarofka gelmiş ve Har
bindeki Çin diplomatik müme11ill 
M. Çay'ın resmi beyanatını tevdi 
etmiştir. 

M. Çay bu beyanatında Sov
yet - Çin ihtilafının halli için der
hal mü:ı:akerata girişmek üzre 
Mukten ve Nankin hükumetlerin
den• salahiyet aldığını bildirmekte 
ve Sovyet murahhaslarının tayini
ni rica etmektedir. 

Kabarofkada bulunan Sovyet 
hariciye komİEerliği miimesıili M. 
Simanofak M. Kokurin vasıtasile 

verditi cevapta Sovyet hükumeti
nin ihtilafı Muslihane haUetınek 
arzusunda olduğunu, fakat müza
kereye girişmek için Alman hükü
meti vaaıtuile 29 Ağuıtoıı 1929da 
bildirilmiş olup: 

1 - DemiryoHarı ihtilafınin 

tahaddüıünden evvelki vaıiyetin 

la<leıine. 
2 - Dcmiryollar müdür ve 

müdür:munvinin derhal vazifelerine 
iadesine. 

3 - Bütün mevl.uf Sovyet te
baasının hemen talılıye:.:ne müte
dair olan iptidai şaı-tların kabul 
edilmesi lazım geldiğini bildirmiş
tir. 

M. Çay, Rus hükümeti namma 
verilen bu cevabı, Mukdene tcl
ğrafla bildirmiş ve blHihare bun
ların ÇıtngsuJyang tarafından ka
buf edildiğini bildirmiştir. 

Moskovıı, 28 [A.A]- M. Litvi
nof, Çangsulyanga gönderdiği bir 
telgrafla hariciye komiserliğinin 
Kabarofsk mümessili M. Simanofs
kinin garbindeki Çin diplomatik 
mümessili M. Çaya bildlrditi mü
zakere ,eraiti iptidaiyeaini teyit 
etmittir. 

Kanlı niiınayiş 
Atina, 28 [A.A,] - Dünkü ha

diseler esnasında birçok talebe ya
ralanmıtlır. Talebenin bir kıı:ıını 
bugün grev yapıcakbr. 
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ınüessesah 
l tnnhulda Eınin önün - Ankarada 

L<~hkpazarın~·-· 
Pc!t..:>lar, pardesüler, muşambalar. kostümler, çocuk 

W> elbiscl r gayet ucuz fiatla satılmaktadır. ~ 

Moğo lar, hırsız ıktan kaçan sahur 
ve cıvanmert insanla dı 

Nakleden: Ali Naci 
Rahip Carpin diyor ki: 
11 Onlar büyüklerine diğer her 

kavimden f zln itaat ederler, bü
yüklerine karşı onsuz bir hörmet 
beslerler, onları e kavlen, ne de 
filen kat'iyen aldatmazlar. Arala
nnda nadiren kavga ederler; mü
naznalar, döğüşler, katiller hemen 
hiç vaki değil gibidir. Hırsızlara 

hemen hiç bir yerde tesadüf edil
mez; o kadar ki blitün mallarının, 
hazinelerinin durduğu evler, ara
balar kat'iyen kilitli bulunmaz. 

Sürülerinden bir hayvan kay
bolacak olur1ta, onu bulan kimse 
ya hayvam kendi haline ter
keder, yahut da kaybolmuş hay
vanları muhafazaya memur zab
i~lere götürüp tesllm ederler. 

Bir~birlerine karşı nezaketle 
muamele ederler; yiyecek kıt ol
malda beraber bulduklarını arala
rında comertçe taksim ederler. 

".Mahrumiyet karşısında çok aa
bırhdırlar, hatta bir iki gün aç 
kaldıkları :ınman blle şarkı söyle
yip eğlenirler. Seyahatte soğuğa, 

aıctığa hiç tikiyet etmeden· katla
nırlar. Hiç kızmazlar, ekseriya 
sarhoş olduktan halde ıofra ba
şında kat'iyen kavga etmezler, 
(Avrupadan gelen seyyahlar bu 
hale çok hayret ederlerdi.) 

"Sarhoşluk aralarında şeref sa
yılır. Biri fazla içip kustu mu, 
tekrar içmeğc başlar. Ecnebilere 
kartı gayet mağrur ve küslehtırlar, 
başkalarını ne kadar asil olursa 
olsun mutlaka hor gürürler. 

FHhakika, imparatorun ıara

yında, Gürcüstan kırahnın oğlu 
Rusya grandükası He birçok sul
tanlara ve diğer büyük adamlara 
ihtiram ve iti~ar edilmediğine şa
hit olduk. Hatta kitiznde esirleri 
muhafazaya memur olan Tatarlar 
bile, vaziyet itibarile pek aşağı 

olmalarına rağmen, bu aail esirlere 
tekaddüm ederler, dnima onların 

üstüne, onlara nazaran üııtün mev
kilere geçerlerdi. 

cı Ecnebilere karşı seriü:'infial 
davranırlar ve ademi tenezzülle 
muamele ederler. 

niyetlerini o kadar lyl saklarlar 
ki kimsenin bu niyete karşı mu
kabil tedbir almasına meydan bı
rakmazlar. Ecnebi öldürmek on
ların nazarında öldürmek uyıl

maz. " 
Blrlbirine yardım etmek ve 

başkalarını öldürmek Yasanın bir 
akıi sedası hükmündedir. 

Bu nda mlar harbe kar,ı bariı
tller, eski kinlerin acısını daima 
içlerinde duyuyorlardı. Yalnız 

mütterek bfr hasma karşı dur
mak gayreti onları birleştirebilirdi. 

Kendi hallerine terkedllmit 

obalar eskiden olduğu gibi biribi
rini doğramağa, ganimeti ve mer
aları paylaşırken aralarında döğü-

fÜp boğuşmağa koyulurlardı. Kı
zıl 1açlı Kha Han geçtiği yere 
rüzgar ekmişti, şimdi de fırtına 

tophyordu. 
O bunu anladi, tarzı hareketi 

bunu anladığına delalet ediyordu. 
Kendisi göçebeler arasında büyü
müftfı, bu adamların aralarında 

boguşmalarına mani olmak için 

yegane çnre onları başka taraflar
da harbe ıevketmek olduğunu 

billyordu. 

Onun için Hrtınayı zaptedlp 
onu Gobi haricine sevketti. 

Vekayl nameler onun, uzun 
kurultay şenliklerinden evvelki 

kalini bize az çok tanıtıyorlar. 
Doğdugu memleketi himayesi al-

tına alan Deligün, Budak dağı 
eteğinde, üç beyaz kuyruklu bay-

rağı altında, ayakta durmuf, ken
disine karşı iadakat yemini etmiş 
olan Bourçuklnlere ve rüeaaya tu 
ıözleri ıöylemi§ti: 

"İstikbalde tallin IUtuf ve ıi
temlerini benimle birlikte payla
şacak olan bu adamlar, hulüs ve 

sadakatleri kaya billuru kadar 
olan bu o damlar, isterim ki ken
dilerine M ongol ismfoi verıinler. 

Yer yüzünde yafayan bütün 
mahlukatın fevkinde kudretle yük-
aelsin.er. 

Bir fenalık yapacaktan :ıam~an~cc=-ı:s======-====["=B=i=tm=~ 
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" MİLLİYET ,, ten : '.Emanet, 
pahalılıkla mücadele için 1 milyon 
lira sermayeli koopeatif açacakhr. 
Koopratlfin nizamnamesi tasdik 
edilmek Qzerc vekalete gönderll-

ınittir. Bütün emanet memurlan 
kooperatife girecek ve maaşlarnl
dan bir maaş nisbetinde kesilecek 
para ile kooperatifin bir kısım 
ııermayeıi temin edilecektir 

* Ü1'1küdar - Haydarpa1a tram
vay biletleri basılmışbr. Bu hat 
günde 150 lira getirecektir. 

* Trıkotnj tacirlerinden Hasan 
efendi yüzü mütecaviz tüccara 
verdiği bonoları ödemeden kaçmış 
tır. Bonoların yekunu 300000 lira 
tutuyor. 

* Hanımlar birliği belediye 
meclisi için gösterilecek namzet
lerle ugrafıyor. Namzetlik için şu 

isimler söyleniyor: Latife Bekir, 
Efzaylş Suat, Mediha Fazlı, Semiha 
Rauf, Saime Faik, Lamla Refik, 
Aliye Halit Fahri, Güz.ide, Beyhan 
hanımlar. 

" Cümhurlyet 11 ten: Marangoz
lar cemiyetinde dün hey.,ti idare 
lntihabnb yapılmışbr. 

* Tramvaylardan dü~alerln 
tekerlekler albna gitmelerine ıniini 
olmalı ü:ıere, tramvayların alt 
kısunlarına saç levhalar konulmaaı 
dütünülqıcktedır. 

• Divani Ali Mahmut Muhtar 
pa§ayı 12 bin altına mahkum 
etml§ ve dağılmışbr. 

Ahmet Muhtar paşa bilahare 
bu karara itiraz etmişti. Bu hu&u• 

&ta Seyriısefainin vekili Emin Ali 
bey diyor ki: "Divani Ali, mecl• 
kararile toplanmııtır." 

* Tramvay tlrketi bundan bir 
müddet evvel kazaya uğrayan 

Mesrup efeııdlnln açhğıdava üze
rine 6590 l!raya mahkum olmuştur. 

"VAKiT" tan: Edebiyat fakül· 
tesl tarih mezunları Türk ocağın• 
da müderrialerfne bir veda çayı 
vermişlerdir. 

* Japon sefareti maslahatgn
zarı Oşlda dün Fransaya gitmiştir. 

* Petro)a kolza kanşhrmak)a 
maznun on sekiz bakkalın üçüncil 
ceza mahkeme sinde bera e Herine• 
karar '\0erilmiştir. 

iki kadın haydut 
Bundan bir müddet evvel fz

mlrde hırınzhk yapmıf olan Behçet 
namındaki sabıkalı fatanbulda ta .. 
harri memuru Mu&taf a ef Pndl ta, 
rafından yakalanmişlır. Yirmi atlı 

sabıkası olan Behçet lzmlre a-öa
derilmiştir. 

Bundan bir müddet evvel Pı· 
narbaşında Afyonkıtrahisarlı Hasan 
ve Hüı;eyin isminde iki köylüye 
esrarlı sigara içiren Behçet ile ar
kadaşı Niyazi köylülerin 450 lira• 
ıını alıp kaçmışlardır. 

Bunlaıdan Nlynzl ile arap Meh• 
met Tepecikte polisler tarafından 
yak .. lanmak üzere iken polislere 
tabanca ile ateş etmişler, fakat 
yine yakıılanmışJardır. Bu mühim 
hır.sızlık "'ak'asınd"' iki de kaciı
nın alakadar olduğu anlaşılmıştır. 
Bunlar umumhane sermayelerin
den Laz Hü11niye ile Susığırlıklı 
Nazmiye nan~lanndadır. Laz Hü11-
niye Ankara umumhanelerlnde bu· 
lunmut ve lzmire getirilmiştir. 
Laz Hüsniye vak'ayı fU suretle 
anlatmıştır: 

- Ben, Nazmiye ve dostlan
mı:ı Niyazi ile Behçet Pınarbaşına 
gitmiştik, oradn Hasan ve Hü
ıeyln namında iki köylüye rast 
geldik ve Üzerlerinde para bu
lunduğunu ani clık, onları otomo
bile aldık. Behçetle Niyazi para
larını aldılar. Sonra otomobilden 
aşağı yuvarlayıverdik. Niyazi ke
merde polislerle müsademe etti • 
Behçet kaçmışb. Bizde Ankaraya 
i'İttik, beni tutup buraya getrdiler. 

Nazmiye henüz yakalanmamıı
tır, Z!\bıta tahkikata devıı.m et
mektedir. 

Danın düşen tayyare 
New York, 27 [A.A] - Fok

ker ııilltemlnde ve 32 yolcu alabi
lecek büyüklükte cesim bir tayya
re New York civarında bir evin 
daınına düşmüf ve tutuşturmuş

tur. Alevler, civardaki iki eve •İ• 

rayet ctmif, bu bı nalan da yak
mı,br. 

Tayyarenin içinde bulu an iki 
kiti hafif ıurette yaralanmııtır. 



I n_Heır gltlıın : H t b k ~o~ Mll-'ave i as a a ıcı Beş ay içinde 
bitirilecektir O akşam F ako, ıüler yüzle 

eve döndü. Böyle güler yüzle 
gelmek hiç te mutat olmadıtı için 
kansı hayretler içinde kaldı. Foko: 

- Hiç faıma kancıtım, dedi, 
haberler iyi •• Amcam olacak lbtl
yar moruk ölünı döşeğinde yab
yormı4. Doktoru benim eski ahba
bımdır. Bana bir meltup yazmış, 
meaeleyi anlabyor. Y anD sabah 
gidip amcayı bir görelim. Malum 
7a, ne olur, ne olmaL Biricik 
varisi benim. 

Fako ertesi ıabab aöyleditl 

gibi, hastayı ziyarete gitti. 
ihtiyar amca, solgun, bitik bir 

. çehre ile yatakta yatıyordu. Nefes
leri intiumını kaybetmişti. belll 
ki ha bugün, ha yann gidecek. 
Hasta, temiz gözlerini kaldırarak 
yeğenine bakb : 

- Vah, amcacığım nasılsın ? 
- Hiç te ••• iyi değilim •• Ga-

liba arbk ... Bu sondur •. . Bir da
ha kalkacağımı zannetmiyorum. 

- Canım amcacığım, neye 
böyle söylüyorsun ? Bahse gire
rim ki, bir hafta ıonra iyi olup 
kalkarsın. 

Fako bir kaç dakika sonr 
dışanya çıktı. Doktorla gürüştü. 

Doklor diyordu ki: 
- Azizim hiç ümit yok! Has

talık almış, yürümüş. Artık benim 
elimden hiç bir şey gelmez. Belki 
bir mucize o!uraa, eh, belki. .. Fa
h.at oimdi öyle mucizeler var mı 
yal 

- Doğru.. Takdiri Uahlye ne 
diyelim? Lakin doktor, hastaya 
rıe yiyecek verelim? 

- Artık ne verirseniz verin, 
Ae isters .. 

Fako tekrar 
girdi. 

amcasının yanına 

- Amca, dedi, şimdi doktorI.ı 
konuştum. 

Karkulacak bir şey yok, diyor. 
Yüreğini kavi tut. lsbnh da şu kf, 
doktor, ne isterseniz yemenize 
müsaade etti. Her şeyi alabilirsiniz. 
Fakat ben flİzi şu ihtiyar hiz.rnetci 
karı ile yalnız barakmıyacağım. O 
knrının kendİne bile bakacak ha
li yok. Size tecrübeli bir bcstaba
bakıcı bul.up getireceğim. 

- Yok, yok •. Ben başı ucum
da ihtiyar hasta bakıcı islcm~m. 

- Canım s!ze kim ihtiyardan 
bnhsediyor. Genç ve güzel olup ta 
tecrübeli hasta bakıcı yok mu? 

- V nllahi sen bilirsin. Bir ta
ne gitir bakalım. Gençli~im hab
nma ielir de belki dinçleşirim. 

İyi knlbll Fnko evden çıktı ve 
bir hasla bakıcı aramağa bnşkdı. 
Nihayet istediğini de buldu. Kız
cağız henıeıı o günden itibaren 
yeni vazifesine başladı. 

- Artık ben rahat rahat g:de
biJirim mcacığım. Daireye de geç 
kaldım. Yarın gene gelirim. Bir 
ıey iiiz.ımsa söyle amcncığım. 

- Haydi güle güle git yavrum. 
Fakat bütün tahminlere rıığ

men, amcamın son daki:caları bir 
türlü gelmiyordu. Sekiz gün geçti. 
Hala ya~ıyordu. O kadar ki , iki 
baft sonra hasta, gene bakıcuı 
ile latife etmeğe bile başladı. Kı
zın çenesını okşadıkça, yüzüne 
slhhat alametleri geliyordu. 

Bir gece amca yatağında doğ
rulmaz mı? Doğruldu, Yavıış ya
vaş yataktan çıktı, ayağa kalktı. 

Hasta bakıcı kanapede yabyordu. 
ihtiyar yavaş yavaş Kıza yaklaş
tı. Ötesini berisini karıobrmnğa 
b şladı. B:rdenbire uykusundan 
uyanan kız bir sayha koperdı: 

- Olmaz, dedi, ben namuslu 
kırım. Bana ancak evlendi~m 
adam dokunabilir. 

- iyi ya kızım, ben do beka
rım. Senhıle pek ilıi evlenıriz. 
Sonra gördün ya, b&k günden gü
ne nasıl iyileşiyorum. 

- Evvela evlen, ondan !lonra. 
ihtiyar nmca hanıurdanarak 

yatağına döndü ve uyudu. 
Bu 'esnada Fako ne yapıyordu? 

Ne yapacak? Yıldızlı bir rüzgô.r 
içinde yaqıyor. Amcanın bırakacağı 
parn epeyce yGxlü olursa, arbk 
istikbali penbe görmek Fakonun 
hakkı de~I mi? 

Zamau zaman amcasını ziya
rete gidiyor, fakat her gidişinde 

onu daha iyi görünce, rüyaaı da 
· ya~aş yavaı kararıyordu. Amca 
iyı~eşiyordu amma, arbk hiç lüzu
mu lcalmıyan hesta bakıcıyı da 
a-öndermiyordu. 

Bir kaç hafta sonra, büabiltOn 
• ileşmil; zannedilen ihtiyar amca, 

birden bire yatağa düftii. Artık bu 
Jc.fer ümit kalmamı,tı. Bir pnün 

ende çöküp gidivardJ. 
Bir aaboh Fako bir mektup 

aldı. Kenarlan ıiyah çerçlnli bir 
mektup.. Açıp okucluj'u zamaD 
yüzü buruıtu. Kaşlan çablda. 

Siyah kenarlı zarfın getlrecetl 
haberi pek i7i aDhp.n kanaa tor
du: 

- Nihayet bekledltlmls oldu, 
deQ-il mi? 

- Oldu amma, mektubu ya-
zan kim blUyor muıun ? 

- Yooot 
- Kansı .• 
- A,A, A,A, t ! Senle amcanın 

bekir değil miydi? 

lakin lılert bq ay zarfında ta
mamen intaç edilecektir. Seoeler
denberl uzapp a-idea bu işlerin 
bet ay ıonra ne tekilde idare edil
ecetini anlamak üzere dün muh
telif dairelerden tahkikat yapbk. 
Muhacir, mübaifil ve srayrimüba
dilleri ehemmiyetle alakadar eden 
bu meaele hakkloda şu malftmah 
aldık: 

- ÔyJeydl amma, moruk soa 
saatinde evlenmlf. Hem de kiminle 
evlendiğini anladım. Hasta bakı
cısı ile •. 

Teffü: ve temlik işleri mül
kiye milfettişlerlnln tetkikab ile 
ay zarfında neticelendirilecektir. 
Vilayetin muhtelif kazalanna alt 
teffiz iqlerl bitirilm,tir. 

Heyhat ki, mesele Fakonun 
tahmini bibi doğru idi. 

O yaşta ~ık kesilen amca, 
kimseye haber vermeden ba .. ta 
bakıcm ile evlenmi-tti. Bıraktığı 

vasiyetnamede de, servetinin m•t· 
ru karısına ait olduğunu ııöyleyor
du. Böyle güzel bir kızı bulup 
getirme ine mukabil de, Fakoya 
devede kulak kabilinden bir şey .. 
Vasiyetnamede: "Zaten onun da 
hayatta yaphğı biricik iyi fey bu 
idi ,, diyordu. 

Fnko bir hafta hasta yath. 

eji kararları 
Ali karar heyeti riyasetinden: 

Kavlen ve fllen amali milllyeye 
muhalif olmasından dolayı heyeti 
mahsusııca hidemab devlette ade
mi istihdamına karar verilmi9 
olan Kadıköy irtibat komser sa
bıkı Bekir efendi mütueke sene· 
terinde ccnebt zabituı ile irtibat 
vuife ini ifa eylediği müddet xar
hnda amali milliye aleyhinde bir 
guna ahval ve efaU mesbuk ol
ınayip bilakis Adanadan ecnebi 
zulmu taarruzundan kaçarak lstan
bula gelmiş olan bir çok kimse
leri kuvayi itilafiyeden saklamak 
ve onlara birer vesika ihzar ve 
İngilizler tarafından kuvvayi mil
liye mensubini hanelerini taharri 
cdlleceğini istihbar ettiğinde ken
dilerini ikaz ve hnberdar eylediği 
ve Anııdo!uya geçecek zevabn fi
rarlanna teshil ed'p Anadoluya 
eslilıa ve mübimm •. t sevki husu
sunda mu vent:l ve muıalıeret 
icra ve bu suretle kuvayi milli
yeye hizmeti sebkeyled:ği resmi 
ve gayrı resmi icra kıhnım tnh
ldkat ile anlaşılmakla. hakkındaki 

kararın refine müttefikan karar 
verilıniştir. 

• • • 
Ali karar heye ti riyasetinden: 
Kavlen ve filen amali ınilliye

ye muhalif olmnsından dolayı he
yeti mnhsu aca ademi istihdamına 
karar verıinıiş olan Cebelibere• 
ket heyeti merkeziye reisi Haci 
Hüseyın efendi mücadelei miIJiye 
bRşhınğıcm<ln kuvayi milliyeyc il
tihak ve o ııırada müdnfaai hukuk 
cemiyeti teşkil ve riynsetini deruh
te ve def'aten kicei hamiyetinden 
600 lira ınne ita ve beş, a[Li ny 
ltadnr bu vazifei vataniye ini ifa 
ve Malatynya adamı mahsus izami
le esliha ve caphane ve saire cel
bi surelile kuvay millıyenin es.ihn 
ve iaşesini temio eylediği ve Fran-

ilarm büyük taarrud.mndn ihti
yar:ığına binnen gcrlye çekilıniye
rck bizzarure dahilde kaldiği ve 
fakat Fr nsızlann hareket ve teş
kilatlan haldunda mmtaka kuman
danlarına malumat verdiği ve bir 
surette Fransızlara hizmet ve on
ların amaline tebaiyet etmeyip 
knvlen ve fılen eüz'i bir şekilde 

aın li milliye aleyhinde bulunma
dı~, mıı:!di ınancvi bidemat ve 
muavenette bulur..duğu resmi gay· 
n resmi icra kılıı..an tahkikat ile 
tebeyyün etmekte olduğundan 
hakkmdaki kararan ref'ine müttc
f1knn karar verildi. .. 

" . 
Ali karar riyasatinden: 
336 senesi evailjnde Beykoza 

akın eden akıncı miıfrezelerinin 
lenkifl için kuvvayı inzibatiyece 
müfrezeye tefrik edilip kuvayı mil
liye efradına karşı harekatta bu
lunmasından dolayı heyeti mahsu
saca ademi istihdamına karar \ e
rilmiş olan lstanbul polis memur
larından Mehmet Tevfik efendi 
kahhında icra kılınan tahkikat ne
tice.inde: mumaileyhin kuvnyi fn
dbaby Ue teşriki meaal ederek 
kuvayl milliye efradını tenkil ve 
hapa ve ıilihlannın mu1ad-

eresi buııusunda hiç bir dahi 
lştlrald olmadığı ve esasen vaıi

fesl Beykoz merkez.iade masa mu
kanidl olup harf el takibat ltlerile 

Fakat temlik işleri henüz biti
rilmemiştir. Mülkiye müfettişleri 

bundan sonra izmlrin teffiz dos
yalanm da kıstı bir zamıında tet
kik edip bitirdikten sonra temlik 
i Ierinin neticelendir:lmesi i~ln 
tetkikata girişeceklerdir. 

Beş ay içinde tetkik edilecek 
ve bitirilecek olan teffiz ve temlik 
dosyaları arasınada tetkik edilme
miş olanlar bilahara hiç bir mu
ameleye tabi tutulmayacaklardır. 

Önümüzdeki haziranda teffiz 
ve temlik edilmiş olan emvall 
metrukenin satışına başlanacaktır. 

Rum, Ermeni ve Yunanlı em
laki kamilen bedeli sekiz taksitte 
ödemek üzere satılacakhr. 

Mübadillerden bir çoğu teffiz 
dosyalarını kanuni müddet zarfinda 
veremedikleri gibi bir kı6mı da 
dosya tevdi ettikleri halde mal 
alamamışlardır. Bu gibi hak sahip 
lerinc hükumet tarafından bonolar 
verilecektir. Mübadiller bu bono
lorle müzayedeye çıkanlnn Rum 
ve Ermeni emınklnin satışına iş
tir k edeceklerdir. 

Hazirnndan sonra mübadiller, 
muhncirler ve haıikzedeler me~ele
si artık kalmıyacaktır. 

Kuvvetli bir rivayete göre em
vali metrukeden bir şey alamaı
mış olan hrikzedelerden bu şel il-
de bono alacaklnrdır. Satılan er
mem emlaki parasından e"· a1ını

yan harikzed~ier.e tazminat veril
mek suretilı bu kısım hak :ıı:hip
lerinin de mağdur edilmiyec,.1deri 
muhakkak adc!edilmektedir. 

Gayrimllbadiller de bono ola
cak ve Yunanistande terkttmiş 

oldultlan emlake multabU bono
larile müzoycdelerd-en mal satan 

alabileceklerdir. 
Hükumetin, uzayıp giden bu 

işi hnzirnn sonuna k .. dar kat'i su
retle birirınek istemesine rnğmcn 
bu müddet zarfında gene hiç bir 
şey yapılamıyaca~ına kani olnn-
larda pek çoktur. 
-

Ceza ne vakit vergiye 
zauuuediHr? 

Kazın-; kanunu mucibince hıh
riyab, kanunun tayin ettig-i müd
det zarfında icra olunmayan v~ 

tnkııit müddetlerinin huiülünden 
sonra tnhaklmlt rnunıne!esi tekem
mül erf cn kazanç vergilerine 57 in-
ci maddei kanuniye mucibince 
yüzde on zam yapılıp yap;Imıya

cağı bazı mahal memur!ni ınaliye
sincc soru!maktadır. 

Maliye vekili ou ııunle fU ce
vabı vermiştir. 

Kanunda tayin olunan müddet-
ler zarfında tarh ve taluı.kkuk et
tirilip vacibüttuh .. il hule geleu 
li ergilerin nıükel'cfin tnrafın-

dan tesviyesi için her taks.t-
te umumi ahkam mah yetinde olu
rak b:r ay mühlet verilmesi har.unun 
55 inci maddesi muktazasından 
bulunma&ına binaen her hangi b:r 
sebebe mebni muayyen olan tarh 
ve tahakkuk müddetlerinin müru
rundan sonra tarbedilecek miikcl
lefin~ ihbnmame ile tcbl!i ''· ··•an 
ve kanurı7 müddeti inr.:z z 'a 
itiraz edilrnem"s!nden dolnr. . h. 
akkuk c<!ip vacibütt&hsil bir ha'e 
gelen taksitin itiraz müddetinin 
inkızasındnn ve keza bu ııuretle 
tarholuonn müddeti kn:ıurıiye zar
fında itiraz olunarak t ... tkiki itira
zat komisyonunun kararile vaci
biitlahsil bir bale gelen vergilerin 
de komisyon karannın tebliğind~n 
itibaren bir ay zarfında tesviy cdl
Jc!iği halde biliznrn ve bir ay mü
rurun 1nn sonra mezkur maddel 
kanuniye mucibince maaıam tab
slli mukte:tidir. 

alakadar olmadıA-ı ve böyle bir 
vazife de almadıtı ve yalnız mer
kezde ya,zılan :zabıt varakasına 
orada hazır bulunması dolayı&ile 
usulen imza koyduğu ve mezkur 
ç tenin de esas itibarile kuvayi 
milllyeye menııubiyeü me9kUk ol
duğu ve amali milliyeye muhalif 
hiç bir hareketi de görülmediği 

tahkikat neticesi anlaşılmış olmak
la hakkmdakl kararın reffne müt-
tefikan karar verllmlttir. 

Düa akşam kadınlar birliğin
den şu tezkereyi aldık: 

"Muhterem efendim, 
Birlik heyeti idareıi tarafın

dan aktedilen ıon içtimada kadın
ların da erkekler gibi poliı kayd
eJilmcal hakkında verilen karara 
Nezihe Muhittin hanımın çirkin blr 
ıckilde itiraz: ettiğinden haberdar 
olduk. Gençleri kıı1tanacak bir 
çağa ıelen Nezihe Muhittin ha
nım diyor ki: 

( Dudaklan boyalı, ıaçlan oa
düleli hanım efendiler polis kay
dedilıneğe çahşacaklanna kendile
rine birer genç tedarik edip va
tana faydalı olmağa gayret otse
ler daha iyi yapnrlar. ] 

Saçlarını ve dudaklarını boya
makta artık imsak etmek zamanı-
nın a-eldiğini pt.k acı bir şekilde hia
seden muhterem hanım efendi 
mezkür kararın niçin verildiğini 

galiba bilmiyorlar. 
Vakıa ipek saçlı, oarap rengi 

dudaklı küçük hanım efendilerin 
polis okıcakhm yerde birer koca 
bulup çocuk yetiştirmek suretile 
vntaoa müfit olmağa gayret et-

meleri şüphHiz 9ayam arzudur. 
Fakat Nezihe Muhittin hanım 

unutuyorlar ki bu küçük hanım 

efendilerin aaa olmııktan daha mü
him vazifeleri vardır. Birer güvercin 
gibi kö şelere konmuş hanım polis
lerin ya:z.Ju bütün gece aokak başla
rında nöbet b klediklerini bir kerre 
tasavvur edinixl 

Şimdı, Nezihe Muhittin lulnıma 
ıorarız: 

Bu takdirde hangi kaba dayı 

hırsız, bu tırnaklan manikürlü po
lisin elinden kurtulur da evleri ıo
ymağa girer ? 

Hangi cesur karmanyolacl o 
"saçları ondüleli, dl:daklan boya
lı,, kadın polisin pençesinden ku
rtulabillr? 

Sabık kadınlar birliği reiıeainia 

bu kadar bult bir meıeleyi kav
nyamıyacak kad r ihtiyarlığına 

şahit olmasaydık çok teesaür du
yacaltbk. 

Bu mektubumun muhterem 
gaz tenh:de d rcini rica eder v 
bilvesile hürmetlerimizi takdim 

deriz efendim.,, 
E. M. 

~ehremaneti ilanatı 

Ş ubreruaııelindcn: 15 Jeı;ha, 
J cilbent, 10 yazı takım•· 

8 sürahi, 15 bardak. 1 camlı 
do 13p, 25 metre murahbıı• 
ın u~Jmha, 2 etaper, 56 isıor 
perde, 1 kanape kapalı zartla 
münaknsaya konmuştur. Talip-
lerin şartname almak için tıer 

gün münakasaya iştiaak içinarıık 
ı halc günü olan 19 kRnunue\''ı'el 
929 perşemlıe günü saat on· 
beşe kadar levazım müdürlü· 
ğüne gelmeleri. 

Ş elıremanetinden: Saraçhane 
yangıu yerinde karaınıııı 

caddc:,inde 69 harita numaralı 
adada 11,40 metre murabbs1 

sahasındaki arsanın metre ınu· 
rahbaına 10 lira kıymet uık· 
dir olunarak satılmak için açık 
müzn yedeye konmuştur. Tt1· 

!iplerin şartnar>'''\ i gormek için 
er gün nıiiz . ed e girınek jçİP 
ihale günü o...... 19 kanuuue"· 
vel 929 Perşembe günü leva· 
zım müdürlüğüne gelmeleri. 

Şehremanetinden: &deli ke§fı 
12, 572 lira 87 kuruş o1• 

o ş ·valye,, 

. Haseki kadınlar ha&tahanec:i 
doğum dairesine ilave oJuna· 
nacak hina ile diğer paı;yon· 
daki muhtelif inşaat ve tnnıİ· 
rat kapalı zarfla münakasay• 
konmuştur. Taliplerin şartns• 

me almak ve keşif enakuıı 

görmek için hergün levtızıtll 

müdürliiğüne gelmeleri. Tek· 
lif mektuplarını da ihale güni'ı 
olan 19 kanunuev\'e] 929 per· 
şembe saat onbeşe kadar ıneZ· 

kur müdürlüğe vermeleri. 

Sesi hu r·ınıin ortaya attiğı artist 
medyundur. şöhreti i b·r şark ya 

Sesli film icadından sonra Pa
risin bu meşhur şarkıcısı Maurice 
Chevnller (Moris şövalie) yi Ame
rikalılar Pnris gazinosundaki loca
sından ltapıp Holyivoodlarına uçur
dular. 

Porisin şım: rık, çapkın mahal
le çocuğu J>aris §arkısı ismindeki 
ille sesli fi~mini yaptı. Amerikayı 

knhkahadnn kırdı, geçirdi. Şimdi 

bütün dünyayı dolaşıyor. Her hal
de pek yakanda İstanbulada gele
ceğini tnhmin ettiğim için si:r:e 
M,ıurice Chevalierden bahsede
ceğim. 

Paris gazinosuna her n~am 
eğlenmeğc gelen binlerce seyirci
den yüzde yetmişi tek bir kelime 
fransızca bilıniyen ecnebilerdir. 

Gazinoda bir revü, yedi ay, 
oynanır ve bu revü!erin ruhu o!an 
Maurice Ch:valier yedi ay sahne
de hir " V .. Jiintino ,, şn:-kısını ::öy
lcr. Bu bıı:ılt ş:•kı ile yedi ay bü
tün Paris: pcş"ne takıp sürükler. 

Vul •utirıe! ı 'n/entınc; 

Maurice Chevalier her akşam 
bu arkının bir yerine yeni bir 
nükte ilave etmek, bu şarkı 

üstünde işlemek ve oynamak mec

buriyetindedir. Her akşam ufak 
lir hareketi bir gülüşü, bir göz 
hırpı<iı Ba:::!I lrn}eı;iohı seyirc:Ieri
ni nc.;e ile ycrbden s=çrabr. 

M~urice bu karına karışık ve 
biihasıın dil biJmiyen ecnebi kütleEi
ni ancak ş .. hsiycti He sluk:ıdnr e

edcr, eğleudi:-ir. Onun ş-ııhsiveti 

sic..:ma artistinde olduğu gibi bey
nch:ıi:e!Jir. 

[9le Mauı :ce Chevalier "Va-
1.'intion ini bu şerait dahilinde .ıröy
ler ve ınuva1f .ılt olur. 

Sahneye çıkacağı zaman, göz
leri, dudAkları, bütün çehresi göl
gesiz bir tebessüm içinde geniş

ler. Maurice sahnededir. İbda ede
bilmek için lek bir saniyelik vakti 
kalmıştır. Başlar. 

i.;te lrndınlar: "'Ne güzel!,, di
yorlnr. Erkekler. "O:ur :rey değil 
şu Ch~valierl,, Söı.!erile lcadınların 
tekdirine iştirak e-diyorinr. 

Maurİ<:e artık neşesini seyirci
lerine sirayet ettirdi. 

Fnk:ıt, acabz. hakikatte kcnaisi 
göründüğü gibi .şen m:dir? 

Kuli arasında herkese aorun. 
şu cevabı ::ıhrsinız: 

- Hayır, Maurice Chevalicr 
şen değildir •.• Zahiren neşeli ol
mak için hiç bir şeyi eksilt değil, 
gençlik, şöhret servet ... Fakat sa
hne haricinde onu katiyen neşeli 

göremez iniz ... 
Maurice Chevalier günde sekiz 

bin f \l.tnk, yani bizim paramızla 

830 lira alır ... 
Milyonerdir. 

Maurice Chevalier de harikulade 
bir hal vardır. Kendisini seyreder
ken zannediyorsunuz ki beş aydan 
beri hiç bu kadar şen, şakrak ol
duğu vı:ld değildir. Ve s:L.~ öyle 

gelir ki revünün devam edeceği 

iW ay zarfında da hiç bir akşıım 
bu kadar şen ve şnkralt olmıya
cakbr. 

Seyirci, karşısında mea'ut bir 
adam görüp mes'ut olur. 

işte "me&'ut adam,, karşısında
kini böyle aldatır. Esasen bütün 
muzitt beler aldanmak ve avun
maktan başka nedir. 
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Maurice Cbvalienin makiyaj 
ma.s;ısının aynası üstündo yaflı bir 
kadın re&mi vardır, avamdan bir 
kadın: bu annesidir! 

O da gülümser, Fakat onun 
t~bcasümü ııamimidir. O oğlu gibi 
yalancıktan değil, cidden mes'ut 
olduğu için güler! 

Paris muhabiri 

Ellıliım a -Broadvvay Melodi. 
Sözlü ve şarkılı. 

Melek - Talebe prens. 
Şık - Şehvet perisi 
0[Jcra - Venüs sesli filim 
A .l.a.::.cır - Şeb Abdullah 
Majik - Diana (1812)' 
A eri - Mujik kalbi. 
Stintr<il - Gece süvarileri -

Hafiyeler kıralı 
l,ü!•s<'mburg - Şehrazat 
l~klt•r - Singapur geceleri 
Etıldl - Soknk Kadını 
Fcnıh - Komik Cevdet bey 

ve Gürt~, Boks var
yete, Sinemad~ vala 

rüyası 

ar- kons §"-dans 

Frcııısız tiyatrosu - Franııız 

operet heyeti 
Roston - Tepcbıışı - Klasik 

müzik-maestro Ze
ki Bey 

Gurdcnbar - V nryete - Darıs 
lmbare Ra:;ita 

Baırios 
/(olwt - Varyete ve müzik 
1 Grkm riz - Çaylı dans 
Pari:ziyn.uı - Alaturka saz il 

kon1ter 
lUulenruj - Zengin varyete 

nvatro 
J)arüllıetlayi - Bebeğin evi 
Cuma günleri maline saat 

15,30 da cumartesi akşamı fiat
lerdc tenzilat 

JJ:i'lrt - Tiyntro, varyete, 
sinema, fiatlarda 

tenzilat 

MiUt~t tiyatro unda 
4 künunuevvel Çarşamba ak

şamı Na.,,it, Fnhri, Şevki ve Maz
lum be} ler birlikte : 

Komikler timarhanede 
Ayrıca Hafız Burhun B. 

suz hey ·ti 
Fintlnrda tenzilat 

Ş ehremaııetindcn: Seyrü~efe memurları için lüzumu olsıı 
ınuı;amLa açık muııakasays 

konmu~tur. Taliplerin şartna· 

meyi görmek için her gün Jera· 
zım müdürlqğüne gelmeleri. 
M iinakasaya girmek için ihnlc 
günü olan 19 kanuııuel 9'19 
perşembe günii leyazım müdiir· 
lüğüne gelmeleri. 

Ş ehremanetinden: icra edıl · 
mekte olan kanaJiz syoıı 

amrliyntı dolayısile 30 teşrini 
s::ıni929 tarihinden itibaren 
Yeni cami de çilingirler cad· 
desinin bilcümle vesaiti nak· 
liyeye kapalı bulunacağı iJiirı 
olunur. 

Şchremanelinden: KnraköY 
köpriisiiniin Adalar Lkele· 

sindeki 4 numnrnlı mnhallc 
talibi tarafından yapılacak ba· 
raks kiraya verilmek için kap:ı!ı 
zarfla müzayedeye konm u~tur. 
Taliplerin şarlııaıne almak için 
lıerğün müzayedayc girme~ 
için ihale günü olan 19 Kano· 
evvel 929 Perşembe güni.i saat 
onheşe kadar le\'azım müdürlii· 
ğiinc gelmrleri. 

Fatih dairesinden: başı l>oŞ 
olarak tutulup daireye te · 

lim edilen bir res k'!çinin 8 
gün zarfında sahibi zuhur etıne· 
diği takdirde alelusul satılac:ı~ı 
ilan olunur. 

Şehremnnetindcn: Bedeli keş· 
fi 350 lira 29 kuruş olaP 

Bakırköy ve Yeşill..öy itfaiye 
garajlarına konulacak henziJl 
dolapları tesi atı açık mürıs· 
kasaya konulmu~tur. Taliplerifl 
şnrlnaıneyi ve keşif evrakıJll 
gorınek için hergün ıııü•ıtı· 
kasaya girmek 1çın Hıale 
guııu le\·azım ınüdürlüğiıllc 

L!;:lıneI;:i. __ ,, 
....,~~--~----....... ----~---~-

Anadolu baUnını bit 
senelik karı 

Anadolu-Bağdat demiryoUatı -1t 

HRydarpaşa liman ve rıhhm idare' 

sinin 1925-1341 mali senc11l hes•b; 

kat'l raporun!l ait kanun knb" 

eJilmittir. Bu kanuna nazaran id•: 

renin mezkur seney~ ait uııı0"'
1 

varldah (8,326,970) lira 89 kuruştıır• 
1 

• ~ rıııı$' 
(dnren n o seneye aıt umuını 

tıır· 
. rnfı da 5,314,471 lira 51 kuruŞi ... ,.. 
.darenln o sene zarfındaki u:not?J 

ıııı" 
rid bnm 2,939,935 llrn 45 kurut ıJ' 
/ Olcu v ı-idatı, 39,003 lira 39 k~~O, 
unu Derince limanı vııridnb, ( 

dııf' 
853) lira 89 kuruşunu da Haf , 

şa liman c nhtım vatidab te 

H etmektedir. 

- uıc'"'• &"'•<u•• 



Damar gevŞekligl romatizma, sıraca ve kemik ha ~laklarına nefidi~ Hasen 
ŞIŞesı (&o) büyük şışe (1oo) kuru$tnr. 

Askeri müna
l<aSa ilanları: 

Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma 
komisvonundan: . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J ğdırdaki Jtıtaatın ihtiyacı ola.o Jmğday unu taliplerin verdiği fiat pıbalı görüldü· 
{;ündeo ve evelce ihale edilece~i lil-11·929 ilAn olunan bir ay zarfında pamrhk_la 

Sankamı§ta askeri ıaatınalına komisyonun!ia yapılacaktır. Taliplerin meıkur komııı· 
yona murncaatlan • M erkcz ihtiyacı için 300 ton kok kömürü kapalı :ı:arf U!ulile münakasaya kon· 

muştur. ihalesi 10.b!rinci kinun-929 tarihine müsııdif Sah günü saat 15te. Şar
tname}; kom:Syonumuzda gi.ırehilirler ve taliplerin temiııatlatile birlikte tek.lif mek· 
tuplarının yevm ve sanlı ihaleden evvel mallbuı mukabilinde .Ankarada milli mü
dafaa merkez satın alma komisyonu riyasetine tevdi eylemelerı. 

N iğdedeki kıtruıtın ihtiyacı olan Odun kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Iha -
fesi 2-12-929 pazartesi gilnil saat 14 de Nlğdede a!keri satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 'faliplerin Niğdedeki meekOr komisyona milracaatları. 

A ekeri ihti)UCI içiu ao kalem Ront;ı.en malzemeli kapnlı zarf ueulile münakaaaya 
konmuştur. ihalesi 24-12-929 tarihine müsadif Salı gunii saat 14 te komisyonu

muı münakasa ~alonunda yapılacaktır. Taliplerin oartname auretini yirmi kuru§ 
mukabilinde almalan ve tcklifnamelerini oartnamedeki tand ilwır ile komisyon 
riyast'tine \Crm ]eri . 

r ahbüdilnll ifn etmeyen müteahhit namına Ordu ihtiyacı için 4-12-929 çarganba 
günü saat 14 te 10,000 lulo nmbalaj çemberi pazarlıkla alınacaktır • Talipleronl 

fartııameyi nilmune komisyonumuzda görmeleri ve ihale saatinde oartnamede yazılı 
eduğu gıbi teıninatlarile k.omisyonumuzn müracaatlıı.rı. 

K ıtıuıt ihtiyacı için 571320 kilo arpa kapalı ı.arf usulile mubayaa edilecektir. Ih• 
lesi 7-12-929 cumartesi günil eaat on dörtto icra edilecektir. Taliplerin f&rlna. 

mesini görmeleri ve prtııamede yazılı olan telı.ildekl teminatlarlle komisyonumuzda 
ljaıır bulunmaları illin olunur • 
K ıtaat ihtiyacı için 342000 kil~ G~. k.apah zan usuliyle mubayaa edilecektir 

ihalesi 7 • 12 • 929 cumarteın günü saat onbqte icra edilecektir. Taliplerin 
p.rtnrunesini komisyonumuzdan almaları ve f&lUıamede yuılı olu fekildek.i temi
ııatlarile komisyonumuzda huır bulunmaları iliıı olunur. 

·:· .. 
Un 
kilo 

Arpa ihale Hangi kıt'aya 
ait old$ 

K. eli kıtaab 
kilo tarihleri 

889000 bpab 900000 1 • 12 • 929 

" 
520000 1 • ı~. 929 &ha eaki 

Edirne tf 
150000 1 • 12 • 929 
14-0000 1 • 12 • 929 

" 40000 
tkunkörtl 

., l l - 12 • 929 K. eli 
Kırlr.larellndeki kıtaat ihtiyacı için berveçhi blla hctkalem mevaddı iaşe mu

layaa edileoo.ktir. l~aleler.i ı. klinun~enel 929 tadhine .ıntıSBdif ~ gilni1 eaat 
15 te icra edilecektır. Talıplenn temınatı uıuvakkatelerıle kuk.lai elındeki aahn 
alma komisyonuna müracaat etmeleri il4n olunur. 

Kıtaat ihtiyacı ~in 342000 kilo arpa kapalı urf tıatılile mtıhiyaA edilecektir. lha
lesi 4-12-929 çarpmba günü saat on dörtte iora edilecektir. Taliplerin fart.liıi. 

mesini ~Urmelcri ve prtnamede yazılı olan gokildeld tOminatlarile komisyonumuzda 
bhazır ulunmaları il!n olunur. K itaat ihtiyacı içiu 81950 kilo Bulgur kapalı zarf uıuliyle mubayaa edilecektir. 

lhalesi 16 - 12 • 929 paiııırtesi Fü aaat 14 te icra edilecekfir. Taliplerin ıııırt· 
nameaini komisyonumuzda görmelen ve vartnamede yaıılı olan oeltildekı teminat
larifle komiıyonumuwa lııwr bulunnıaları ifan olunur. 

···············~········································ 

{ .. !:':~~:.ı:~!. ~:~~~~~-~:~~~!::~ .. ~?.~:!.~~:!~~~~.J 
Çeki 

500
200 tczacı Mp. için } Odun 

Ölcü taburu için 
800 Haydarpaşa hııstaneei için 

Yukarıda mahaUerilc mıktarları yazılı odunlat 8 prtnamede olarak milnakua 
neticesi pnurlıkla eııtın alınacaktır. Pamrlıklan 30-11-929 Cumartesi gilnü saat 
15-30 da Harbiye mektebi nıahalli ma.hsnsundıı tekrar icra edileceği ilan olunur. 

M al tepo liseJİ için 350 çeki odun aleni milnakasa suretile satın alınacaktır. 
Jhalesi 80 • 11 - 929 Cumartesi .gün~ Ballf 14 te Harbiye mektebindeki mahalli 

mahsusunda ıora ~ılınacall.tır. Tal!pfenn şartnameil icin komisyona müracaatları 
ve iştirak için de munakasa mahallmde hazır bulunması ilAn olunur. 

A skeri filim merkeıı için fılm münakasaıında verilen fıat gali görüld~nden 
20000 metre Pozitif filim pazarlılda mubayaa edilecektir. itaya talip olanların 

30-11-929 cumartesi gônu saat 15,30 da müracaatları ilAn olunur , 

Askari mektepler hapanatı için münakasaya konulan 450,000 kilo arpaJa talip 
zuhur etmemesinden . paznrlıkla ~tın .alınacakt~r. Pazarlığı 30-ıı-929 Cumarteei 

guuü sant 14,30 da Hıırbı}fl mektebındekı mahallı mııbansuııda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnıune:si iı;ın komisyona nıüraeaatlan ve iştirak için de pazarlığında 
hazır bulunulması ilAn olunur, 

A 
skerj mektepler için numnne ve şartnameai veçhıle ve mi.lnakasn neticesi 10,000 
kılo çekird4'kli rawkı ~zümün ~e;ı;mı: par.atlığı. ao -l~. 9~ ~umartesi günü saat 

15 te Harbiye me:ı.tebincıekı mııhallı mahsusunda ıcra edıleceAı ılfuı olunur. 

Z
arar ve ziyan ve farkı fı.aı.i ifayı tc:ıhhüs . etmiycn .m~t_aahhldi nam ve hesabına 

olarak Harlılye mektebı ıçın 1000 Suvarı ~ekte~ı lçınde 300 ki ceman 1300 
çeki Odun l ar. paı.arlığı 30·1~-929 C::uınar!ceı gilnu. s~n~ l~,30 da Harbiye mek
tebindeki ili hallı nıahsu l nda ıcrn edılece.ğ1 ve her ıkısı bır vartnamede olduğa 

Han olunur. 

A
skeri mektepler için numunesi ve ıartnamesi veçbile ve münakasa neticesinde 

30 ()()() .kılo çalı Fa ul}aıının tekrar pazarlığı 30..11-929 Cumartesi gunü 888ı 
14,30 'da Harbiye nıektebındC'li mahalli ınahııusunda icra kılıııaoağı ilAn olunur-

••••••••••••••••~••••••••••• ...... •••••••••••••••••••• 
L.-?:~:!1.~~~~~:.~.~-~~!~!~~~~-~~: ...... ı 
63 kalem Eoı.a ve DlJllzemei tıbbıye. Münak.1U1111 aleniye ıle ıhnlesı 14 ~lntınuenel 

929 Cumartesı sııat 14 te. 
Milli mudalaa vekiileti deııiz k~vvetl_eri cemi tıbbiye ma.~harı için lüzu~u olan 

63 kalem ceza ve mnlzeırıei tıbbıyenın. hı asınd~ muharr~r ~un ve saatt!l ıhaleleri 
icra edileceıo.tir. Şartnamcsıni gurmek ıstC) enlımn ~er gun 'i e verme~ ısteyenlerin 
yevmi ihalede 'ie muh!lrr r atıtte Kasıınpaşndıı denız satın alma komısyonuna mu-
racaatları. 

=f· 

Ü skudar hukuk hakimliğmdcn : Kadı-
köy tinde /,uhtü f>a,a mahollesindo 

kaııımı~ ıskcle i ittisalindek1 hanede sa· 
kin Kamil nğa taraf.ndn ı ikametgahı 

meçhul Yovaıı efendi ze·u:esi Elioko 
biııtı Atan aleyhine Kalaımşta atik 
mükerrer 5 ve cedit 30 No. Ju Sultan 
Selım vakfından 210 vuku ı 'e 44-1573 
deri vulı:u t koyıtlı 86-909 denıhte No. 
lu bit hap areanın müddeialeyh namına 
gorülmektc ve mczkftr areay 24 senedir 
Kamil ağanın bı'§niuı tasarruf etmekte 
olduğundan meikfir arsanın Kamil aga 
namına kayJıuın ta hilıı hakkı <1 ikame 
o unan davanın ıstida 1>urctınin muddei
aleyhin ikam ·t;;ahı m çlıul bulunduğnn· 
d~n tarihi ilandan iubaren 10 gün :ıar • 
f rrı:la ccvııp vermek tme ıl!nen tehi ğat 
icra karar verılerek: dava i tidnsının 
h r ııuretı ru keme dmı:tıhanes ıe talik 
k lınmı~ olup teblığ makamına kaim ol· 
tn:ı.k utre keyfiyet gıııefelerle iian olu · 
lıır. 

Eyup enllı mııhkem~sinden: Mudd'ci 
:.J İlhami ve Ştıkir beyler \ekili .Meh

met Emin cfcııdinin müddeialeyh Alı:k
sandros efendinin ıayian mutasarrıf 
oldukları Btıfattn Karaba§ mahaUuinin 
Kbprübaşı sokağında 36-36 atik cedit 
52 56.58.60 No. aınnın kabili taksim 
deAilse §Uyuun iuılesile e&manının 
hisseİ rine göre taksimi talebile bilve
kııle ikame eyledigi davadan dolayı 
miiddcialeybin ikametgihının meçhul 
olduğundan ilAnen tebliğat icra kıtınmıı 
v muddeialeyb mnhkemcde bizzat veya 
bilvckale lıuluomadığıodan hakkında 
ğıyap kararı ittihnz ve bir mah müddetle 
il nen tebliği kararğir bulunmoş olmakla 
yevmi muhakeme 22-12-929 Pazar saat 
11 re talik ve ~bu müddet zarfında 
ıliraz edtırt:k mahk eye gelıne16ri ve 
yahut wahndan vekil göndermediği 
takdirde malı eye gıyabeu devam 
olunacağı cıhe 1 tcbliğ.:t makamına 

kaım olmak üzeı il n olunur. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Çelebi oğlu aliattin Yeni cami havJusu 139-S No dilkki· 

nın 8-12 hissesi 

2 - Çelebi oğlu alaattin Yenicami havlusu 107-108 No dükki· 
nın 1-3,1-4 hisseler, 

3 - Atik Alipaşa mahallesinde Yağlıkçı Han üst katta 9 No 
oda · 

4 - Çemberlitaş Atik Alipaşa Nuruosmaniye caddeıinde 19 
No Sofçu hanı odabnşılık ve camekan mahalli 

5 - Çarşıda çac.1ırcılarda 60-70 No dükiikkn 

6 - Babıalide Lala Hayrettinde 18-SNo dükkan 
7 - Mercanda Pastırmacı hanı içinde 20-21-33-34 No dört 

bap oda 
8 - Üsküdarda Çinlide Ozbekler dergahı tahbnda 219 No 

dükkAn 
9 - Kasımpaşada Camiikebir mahallesi Türabibab sokağında 

S No dükan 
10 - Küçük Çamlıcada Mecidiye mahallesi Faikbey solcatında 

19 No dükkan 

11 - Tophanede Feruzeğa mahallesinde Kadirilere yoku
şunda 1 No dükkan 

12 - Beşiktaşta Şenlik dede mahallesinde Maçka meydanı 
Ç şme arkasında 4·11 atik2cedit Mo dükkan 

13 - Feriköyönde Fransız mezarlı~ ar'Ka tarafında odama
bodrum 

14 -Galata Kemakeı Çömlekçi sokak 14-16-18-20 No dllkkim· 
ların 4-S hisseleri · 

15 - Orta köyünde yapur iskelesinde 36 No dükkin 
16 - Orta köyünde Büyük ayazma Caddesinda 6 No dülckin 

Müddeti müzayede: 11 Teşrinisani 929 dan 4 Kanunu evvel 929 
çarıamba günü saat on dörde kadar. 

Müddeti müzayede: 11 Teşrinisani 9 29 dan 4 Kanunuevvel 
929 Çarfamba günü saat on dörde kadar. 

Balada muharrer emlak lciraya verileceginden milzayedeye •a· 
xolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 14 buçu~
na kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müyedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürllitl\nde Vala 
akarlar müdürlüA-Une müracaatları ilô.n olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bumü· 
ddet zarfında 111üzayede odasına müracaat ederek ecrimisil raporun 
görebilirler. 

Vakıf akarlar 
mlıdlırh1Qlınden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Çarşıda çadırcılarda 24-22 ve 110-112 N. dükkanlar 
2 - ., emirşah sokağında 12 ve 11 N. düldcinlar 
3 - it kürkçüle rde 26 N. dükkan 
4 - it yağlıkcılarda 47-19 No dükkan 
5 - • haffaflarda 40 • " 
6 - • perdahçılarde 56 " • 
7 - " haffoflarda 7 ., ,, 
8 - ,, varakçılarda 14-16 ,, , 
9 - ,. sahaflarda bedestan kapısın 

10 - ,, çuhacı han üst katında 31 l\. 
dükkan 

11 - Kumkapıda tavaşi Süleyman ağn1 mahallesinde çeşme 
sokağında 41 N. 2·· 1 

12 - Kurnknpıda Kazg<.ı.. ..di mnhallesinde camii şerif soka 
ğında m 1 ~ep mahnl,i 

13 - Mercanda tığcı!arda imnmeli handa 10 N. od:ı 
14 - Eyipte camii kebir mahallesinde iskele caddesinde 21 

dükkan 
15 - Bahçrkapıda şeyh Mahmet geylani mahallesinde yağcı

lar sokağında şapçı hanı oda başılığı ve kahve mahalli ve 9N. oda 
16 - Kasımpaşnd camii kebir mahallesinde türabi baba 

sokağında 7 N. ahır 
17 -Arnavut köyünde Tevfikıye camii tahtında 42-38No dükkan 
18 - Çarşıkapıda atik Ali paşa mahallesinde. yağcı hanında 

12 ve 18 N. odalar · 
19 - Yeni kapıda katip Kasım mahallesinde Y enikapı cadde

sinde 59-57 N. dükkan 
Müddeti müzayede: 11 teşrini ıani 929 dan 4 kanunu evvev 929 

çarşamba günü saat on dörde kadar. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden:_' 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Bayeıitte Kqıkçılarda 9 N. düllin . 
2 - Çarııda AlipafA huı •erdivon altanda 24 No. mahaL , 
3 - " Kazazlirda 49 N. dükkan. 
4 - Kuımpaşada Seyit Ali çelebi mahallesinde Mandıra soka-1 

ğında 25-39 N. dükkiın. 
5 - Üıküdarda Rum Mehmet pata mahallesinde bedcslAll 

derununda 6 numaralı dükkan. 
6 - Üıküdarda Rum Mehmet paşa mahallesinde bedestaq 

derununda 1 N. dükkan. 
7 -Veznecilerde caddede 101-99 N. dükkanın nısfı. 
8 - Çariıda takyecilerde 77 No. dükklının dörtte ü9 hissesi. 
9 - Snmatyada sancaktar Hayrettin mahallesinde çınar soka· 

§'ında 1 N. hane. 
1 

10 - Şehremininde lhrahim çavuş mahallesinde cami sokağın-
da 10 N. iki odadan ibaret baraka. , 

11 - Şehremininde İbranim çavuş mahallesi de cami sokağın
da 18 No. ar a. 

12 - Eyupta Ceıeri kasım mahallesinde 8 bahaydar caddesin- ! 
de 15 No. arsa. 

13 - Kabataşta Ömer Avni efendi mahallesinde Dolmabahçe 
caddesind namazgah mahalli. 

Müddeti müzayede : 29 T. sani 929 dan 21 kanun vvel 929 
1 

cnımartesi günft saat on dörde kadar. 
Balada muharrer mlik kiraya verileceğinden müzayedeye vaz• 

1 

olunmu tur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dör· 
d üne kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzadeye iıtirak etmek üzere lıtanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müraccatları ilan olunur. 

Evıaf ve miıtemilitı hakkında malOmat almak iateyenler bu) 
müddet zarfında müzayede odaaıaa müracaat ederek ecri miıil 
raporlarıni görebilirler. 

_, 

Vakıf akarlar 
mlıdlırllıQô.nden: 

Müzayedeye vazolunacak enilak 
Bahçekapıda dördüncü vakıfhanm birin i katında 27 ve 28 ve 

36 ve ikinci 1 atında 4 ve 37 ve 39 ve dördii. cü kntınd:ı 21 ve 22· 
ve 26 ve 'r1 ııuı. aralı od • .Jar. 

Müddeti mitz<ly<.de : 28 T. sımi 929 d:m 18 kfım.nuevv ·1 929. 
çArıamba günü mmt ım do de !mdar. 

Balada mul r rrc.. eınl: k ldray<i vr.rileceğind l m .izayedeye 
vezolunmuştur. Tarı~ in )C\mi i! :ı c o1nn son günün m:ıat on dör· 
düne kadar prtnnnıeyi "'k11 .ak V(' tt: ıı inntı muv .. lckc.t'" · itn ederek 
mfizayedeye iş• .rak ct.m: k fö:ere İstun!.J.ıl er..;. f m.: ~;,~~:,ünde vakıf 
akarlar müdi; . i.ığüne mu!'acmıtları ilan o1unur. 

Evsaf ve müşteh.i!Hı hakkında m~'um :ıt alım~l:: isteyenler bu 
müddet r fanda miizayede od sıı:a nıürac:ıat ederek ecri m"sil 
raporlarttıl g~>rcbilirl...r. 

S at .. } ı1n1 oi 
T .., . ' ~ ,. Buı;ün ç 1 <tın 9 U'lCll n ır !':l la F rcc 

ll~ .b.. pot Un Şefı.( Beyin ş yanı cn<lt:ıt m ka esini 
bulacak ız ve 

Ahmet Fetf!erinin "Futı ola karc"n i iı, 1 İ m~ 1 .lesi, l<u
rtdereli-G1ıi~m mi s ''"'il·rısı ı ı 
bir resmi, Son maç .ır, G l 
hikaye, romanı& şonu, il.r •• 1. ) 

saire .. 

Hilaliahmerin kışlık 
balosu 

nın 

Dahiliye vekili muhteremi Şükrü Kaya bezefendi hazretleri
riyasetlerinde 19 Kauunuevvel 929 perşembe günü akşamı 

Turkuaz salonunda verilecektir. 
Biletler merkez ve Beyoğlu şube inden alınacakbı-. 

Balada muharrer emiak kiraya verileceğinden müzayedeye vaıo-
lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört bu- 'd h ' 
çuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede· 1 ar e . an e ınşası 
rek mlizayedeye iştirak etmek üzere İstanbul evkaf üdürlüğünde 1 

vakıf akarlar m.~dürı~~üııe müracantıarı ilan olunur. !Tütün inhisarı umum müdürlüğünden 
.. Evsaf ve muştem.ı_latı hakkında malumat almak iıtiyenler bu Balıkesı"rd J k 
dd t rf d d d İn§a dilecek baş müdüriyet binası içi veri ece 

mu e za ın a muzaye e o asına müracaat ederek ecrimisil 
r aporlanm görebiirler. teklifnamelerin tevdii için gösterilen 30-11 929 tarihi 14-12-929 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Kıyın ti bedeli müzayedeıi 

Ur L~ 
4044 3200 

Beyoğlunda Amerika ve kobot oteli arkasmda 13 harita N. hı 
451 rom tcrbiinde bir kıt'a arsaya veril n bedel b ddı lAyıkınd 
görülmedi~indcn pazdrlık ıuretile satılmasına karar verilmiştir. 
Fazlasile t lip olanları 4-12-929 Çarşamba günü aat 14 de kadar 
evkaf müdüriyeti binasmda mahlfilat kal mine müracaatları. 

cumartesi sast 1 le temdit ediimiştir. 

üçüncü mıntalca et· ha 
od ı riyasetinden! 

ol 

Oda içın yüzer lira aylıklı bir muhasip ile bir katip mü.lii bakı 
ile alınnc k.ır. Şereiti görmek üzere t6llip olaniarın muklazi evra' 
hamılen ~ nunucvvehn o· rı.ıc.ı p zar unu saat bird lsc&nb muhiyf 
müdı ryetı b na ınd oda heyetine müracaatları. 



Sinirliler: Sıhbatınızı ıeverseoiz 

tımza zevk katan 92 derece limon 

haya

çiçeği ,,BiZiM KOLONVA,, 
UMUMİ DEPOSU YENi POSTANE No. 16 PEHLİVAN ZADE SAIT 

yı her yerden isteyiniz. Başka 
sınıverirlerse sakın almayınız. 

Mücevherat satış ilanıl 
~mniyet sandığı miidürlüğünden 
İkraz 
No. 

140778 

141628 

148492 
151872 
170121 
170306 
170798 
171141 
176053 

178246 

178985 

179158 

179311 
1.IJ422 
18Hl69 

182648 
183081 

183486 

lg3611 

186011 

186397 
lg6934 
187545 

189089 
i89711 
189794 

4095 

4534 
5961 

Merhunatm cins •e nevile mıkdarı Borçlunun ismi 

Bir çift roza küpe bir roza maaşallab bir 
parçası noksan bir roza yüzük ortası sırça Emine NeziheH 
Bir pırlanta tek taı yüzük bir roza gül yüzük 
bir çift roza küpe bir pırlantalı dal iğne Ahmet HamdıB. 
İki roza iğne Cavit B. 
Bir pırlantalı pandantif Samiye H. 
Bir çift roza küpe Fabrettin b~y 
Beşyüz elli dirhem gümtlş · Halit Malik bey .. .. " .. .. " .. 
Bir altın saat bir altın bilezik ıaatl Faika hanım 

· Bir çift pırlanta tek ta, bir pırlanta tek taş 
yüziik Hamdi bey 
Bir çift roza tek taş küpe bir roza iğne bir 
gümüı ttıbaka 

Bir çift roza gül küpe ortası inci bir r~a 
gül yüzük ortaaı inci bir pırlanta ağraf bir 

M. Maoyo 

elmaslı bilezik saati Osman Ferit bey 
Bir roza marka yüzllk bir gümilş tabaka bir 
gümüş baston sapı hacı Vahan Ef. 
Bir roza tek tat yüzük bir altın saat Hristo Ef. 
Bir altın köatek sekiz dirhem Saide H. 
Yedi çift roza küpe on iki adet roza yüzük 
birinin ortaaı nokaan iki adet sırça taılı 
yüzük iki •ltın itne bir roza ok itne bir 
roza pandantif bir pırlantalı haç bir pırlan-
talı tek tq yüzük bir altın iğne M. lstavro Eftemiya 
Bir pırlantalı ay iğne bir pırlantalı bilezik Nigirin H. 
Bir pırlantalı hurda dal iine bir çift roza iül 
kllpe bir roza balık iğne iki roza yüzük bir 
pırlantalı ma~allah bir elmaslı kalem bir el· 
maslı saat dört altın bilezik bir altın kordon 
bir altın köstek cem'an elli sekiz dirhem Hasan LUtfi B. 
Bir pırlantalı pantantif bir pılantah bilezik 
bir pırlantalı yüzük Hasan bitti B. 
Bir çift pırlanta küpe bir altın sar.t bin dört 
·yüz elli dirhem gümüş altı adet bardak 
altları Fatma Kevser H. 
Birçift pırlanta çenber küpe bir taş noksan 
bir pırlantalı yüzük iki pırlantali bilezik bir 

taş noksan bir roza ağraf iğnesi bir çifı pırian· 
talı kol düğmesi hurda bir gümüş ayna bir Emine 
altın hurda bilezik saatı bir çift altın bilezik Şöhret H. 

Bir pırlanta tek taş yüzJk Mehmet Vasfi B. 
Bir çift pırlanta küpe bir roza incili iğne ~lehmet Tahir B. 
Bir roza hurda bıleıik bır taı noksan bir taşı 
ıırça bir cilt roza el küpe Zehra H. 
Bir roza hurda dal iğne bir roza hurda maşallah Nadire H. 
Bir pırlantalı gerdanlık Kamile H. 
Bir roza dal iğne bir çift roza kü~ bir roza 
bilezik bir pırlantalı yüzük bir roza yüzük bir 
elmaslı saat .. .. 
Bir pırlanta tek taş yüzük bir altın çanta 
seksen iki dirhem Şaziye H. 
Bir altın köstek 11 dirhem Şevket Kadri B. 

• ıaat bir altın kordon 11 dirhem (285) 
dirhem gümüş Hatice Radiye H. 

8284 Bir roza maşallah bir altın iğne Zehra H. 
8363 iki pırlantaiı yüzük bir taş nokaan ve birinin 

kolu kırık Saniye H. 
8539 Bir altın madalyon maa kolya üç altın halka 

9258 
9858 
9882 

10526 
11492 
13148 

132% 
i3359 
l3351 
13722 

bir gümllş kese Leon Bronştayn Ef, 
Bir altın saat bir allın köstek 9 dirhen Nehmet Saim B. 
Bır pırlanta tek taş yüzük. Malike H. 
Bir gümüt kemer Ayşe H. 
27 mislcal inci. Fuat B. 
Bir altın bilezik saab. Zıya B. 
Bir pırlanta tek taş yüzük bir çift pırlantalı 
küpe bir pırlantalı yüzük. Ali Suphi B, 
Bir altın saat maa köstek Nuriyc H. 
Bir pırlantalı pandantif Zehra H. 
iki roza yüzük bir taı noksan Emine Nesime H. 
Bir gök yakut yüzük bir elması saat bir altın 
marcıınh köatek üç altın sikke Çenap H. 

13727 Bir çift pırlantalı küpe bir karavana yüzük 
bir roza yüzük iki taş noksan Selma H. 

1~996 Bir çift roza küpe İıtepan Nıkoğoz Ef. 
14443 Bir roza yüzük ortası yakut dörtta~ noksan Ahmet Rifat B 

Yukaııds isimleri yazılı zevat gümüş Te mücevherat mukabilinde 
Emni} .,jt sandığmdan istikraz eylemiş olduklorı mebaliği vadesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname tebliğ 
eaildiği halde iene teıviyei deyin eylememit olduklarından ecnası 
yukarda gösterilen merhunatın dcyne kifayet edecek miktarı Sandık 
aatış amiri ile icra memuru huzurile 18 Kanunevvel 929 Çarşamba 
~Aıü açıleralc 19 nucu Perşembe ve 21 inci Cumartesi günleri saat 
İO dan 16 1a kadar ve 22 Pazar günü saat 10 dan 12 ye kadar 
Sandık sntış amirliğindeki camekanda teşhir ve şehri mezkurun 23 
Uncü P8zar~esi gü•1ü saat 14 de şehremaneti Sandal bedesteninde 
bilmüzaycde satı!acağından t lip olanların l;eşhir gUnleri Sandığa 
ve satıf günü mahalli müzayedeye ve tediyei deyin veya temdidi 
muamel~ etmek lltiyen medyuolann hitamı müzayededen evvel 
Sandık idaresine müraoaot eylemeleri Hiıumu ilan oltınur. 

~ADANA MEZBAHA INŞAA TI 
l\1ünakasa müddeti uzatıldı 

Bir çok ) t. rlerdeıı vnkuhulan talep ve ıniiracaatlar neticesinde 1\-Iez
haha ınünakasasının 15 Kanunusani 930 Çarşamba gününe talikine 
karar verildiği ilan olunur. 

. . . 
EYi BiR VAllDE 
Evladının .;ilıhıt•ini tlüşunen, her 

-hangi bir rahatsızlık sebebile ıaif 
duşdiıglınfı goren, bu mfınaselıet
le kansıT. kaJan, iştihasız bulunan 
çocuklarına latif lezzetli ve mu· 
k~ınmcl bir kuvvel ihicı oları 

~no erratos 

~ıınıııııııııııı> Acele satılık çiftlik <ıuııınınrn' 
§ Anadolunun Akdeniı iskelelerinden olup kuvvei imha -~ 
§ tiyesinin fevkaladeliği, havasının mutedil olması ve mena - ~ 
~ ziri tabiiye~inin ,güzelliği , orman ve ~ularının çokluğu ile e 
~ meşhur ve her nevi terekkiye müsait olan Antalya vilayet ~ 
~ merkezine bir saat mesafede, içinde yirmi yedi adet su me- §§ 
f§ mbaları bulunaC\ ve kenarından büyük Aksu nehri akan ve :--=== 

~ nısfı bu su'arla sulanmakta bulunan yedi bin d3nüınlük çif- S 
ı::::s tlik orman'.arı vr müştemilatı sairesile acele satılıktır. Her ~ 
~türlü ziraate sa'.ih olduğu gibi hayvanat için mer'a ve or- ~~ 

manlari vardır. Arpa, buğday, pamuk, susam, mısır , nuhut , ~ 
= fasulye, pirinç gibi h~r nevi hububat, hurma, portakal, limon, ~ 
:-- muz, zeytin, incir, elma, armut, kayısı, şeftali gibi her iklime = 
~ mahsus meyvalar yetişir. Böyle kıymettar çiftlik almak arzu· ~ 

sunda bulunanların daha ziyade tafsilat olmak için Antalyada ~ 
~ Apti efendi zade Hüseyin beye acele müracaatları ilan = 
= = ==olunur. § 
i ııııınnıtt llllli:lll!llillllll!Ill nııııııı~ııımttıın 311l!lll!llllllll!lll!I flllllillll~:ıı l!IHIH filllUHllilllll! 11110 Ulillil!lliUlllHlllD [@. 

Istan~bul Giiınriil(leri baş 

ıni1diirlüğünden 
ipliklerin incelik ve kalınlığını ölçmeğe mahsus iki makinenin 

acele mubayaası mukarrerdir.Taliplerin 2-12-929 Pazartesi günü saat 

lS te teminat evrakile birlikte baş müdürlükteki komisyona 

müracaatları. 

P. . T. evazım 
n üdt· ·· ğiinden: 

1 - Posta vesaiti nakliye~inde kullanı!mak üzere 6000-10000 kilo 

benzin kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 
2 - Maddei mez\...-Uı·enin 1:)-12-929 tarihinde ihalesi icra kılma-

cağından talipl~rin şartname. almak üzere şimdiden teklifnamelerini 

tevdi için de mezkur tarihe müsadif perşembe günü saat 14 le istnn· 

bulda yeni pastahanede mubayaat komisyonuna mürucaatları. 

, ' SeyırısefaD ın 

Merkez Acentası; Galata Köprüua· 

~ında Heyof;lu 2362 
Şube Acantattı: Meı'adet hanı altındı 

Jstırnbul 2740 

1 Kanunuevvelden itibaren 
Adalar, Moda, Kalamış ve 
Anadolu tarifeleri değişmiş 
ve •yeni tarifeler iskelelere 
asılmıştır. Yalva postaları da 
1 Kanunuevvelden itibaren 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşamba 
günleri yapılacaktır. Gidiş 
programı eskisi gibi olup 
gelişte: Yalkvsdan (16,30) da 
kalkacaktır. 

~ ... mır; .............. .. 

İı,tanbul yatı mektep
leri nıüahyaa komisyonu 
reisliğinden: 

1 - Gazipaşa Dumlupınar, 
Hakimiyetimilliye yatı mektep
lerinin 930 sene.si Mayısı sonuna 
kadar ilıtiyaçları olan kuru Fa
sulye, nohut kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Ortaköyde Cazipaşa 
yatımektebinin kara cihetindeki 
duvarın yıktırılması, demir par
maklık, kapı, mermer merdiven 
ve tcf errüatımn yapdırılması ke
şifname ve şaıtnameleri muci
bince kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

ihaleler 9-12-929 pazartesi 
saat 16 da Ortaköyde Gazipaşa 
mektebinde İstanbul yatı mek
tepleri mubayaa komisyonunda 
icra edilecektir. % 7-5 niıbe
tindeki ınuvc1kkat teminat Frn
dıklıda yüksek mektepler muha
aibi mes'ullUğüne yaptırılacak, 

alınacak makbuzlar teklif zarf
Iaı içine konularak saat 16 dan 
ev'!el komisyon reisliğine veri
lecektir. Şartnameler her gün 
komisyon katipliğinde gürüle
bilir . 

Misket üzümünden husuai 

surette imal edilen 

Ankara rakısı 
Kibar g'azinolarla lükı 

bakkallarda bulunur. 

1 

lllLEGll ~ 
llltf, Apollo •• uıı da. tn4 
blukl•naı blltJH Du t•r•~ bıJ· l 
"' u,ok 111alıl11• 117"'1tft u..tı 
cı.ı-c1e reİıt ''' Mfalla ıw14 
.ımut .ıııt '* .. ,,,~M.-uıtr. ~ I 

H• rerde Mltlır 

U.....Atnıaı..-

ll•~ard a...teüela Ye ....... 
.... aı..a.a.ı• . \ 

Z ayi - İstanbul mü!tülüAü?den: ~1-
ınakta olduğum oıüstahıkını ilmıye 

tertibinden mn-lıassas maaş cüıdanımı 
bu kerre ı.ayi ettim yenisini alaca~ımdan 
eski•inin lıiikmü yoktur. 

Ak aray mülga kara Mehmet pa~a 
tekkesinin şeyhi sabrııı Abdülfettah 

Z ayi - C\evlki giııı adliye icra daire· 
sinde ıııuhtıua deftrrinı ile içmd.:-ki 

birkaç senedi zayı eltim • Kimsenin 
işine yaraınıyacak olan bu defterle muh· 
tevi}atım adresime getirecek olana beş 

lira takdim edeceğim . 
Çarşuy~ebirde Varlllccı Han No. 

17 sarraf Aleksi 

2 - Umumiyet itibarile ban- 1 

..................... 
},elenıenk Bahri Sefit 

Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hnnı 
dairei mehsu ;a telefon Bey-

eğlu 3711-5 M :rkez posta· ! 
nesi ittisalinde Allalcmci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet ! 1 kasaları icarı 

8 eyoğlu icra dairesinden: Be} oğlunda 
Glavani sokağında 24 numaralı 

dük.kAoda bakkal ve elyevm iltametgAlıı 
meçhul Nikoli efendinin letepan eferıdi)ıı: 
olan deynindcn dolayı malıcu:ı:. bulunan 
eşyanın füruhtu hakkında ıned} un bulun· 
duğunm iki bin iki } iız on yedi kunı~ıı 
tarihi il&ndan hiliıibar üç gün zarfında 

tesviye etmediğiniz taktirdcı eşyayi mah. 
cu:r:.enin füruh edileceği iUn olunur. 

' tstanbul mohkeınei asliye birinci ti· 
caret dairesinden: Jstella dıtalyı 

nam vapurla Triyrsteden M. L. F m:ır, 
kalı ve 962 · 968 · 971 · 976 ve 1009 
numaralı beş sandık derununda J hın· 
bula gönderilen derilerin M. Gizi mah· 
damları efendilere teslimi emriri natık 
Loit Mriestino seyri sefain şirketi 1sıaıı· 
bul acentelığinin 4-8 • 929 tarihli bir 
kat'i emre muharrer or-Oinosu ıayi ve 
Loit 'I'ricstino lstan hul acenteliAinden 
verilen ikinci nushası ile emıaai ınez. 
küre gUoırı.ikten tesdlüm edilmi§ oldu· 
ğu gümrük idaresinin mahkemeye ibraı 
edilen Lir kıta derkenıuile anlaşıtmı~ 

olup mezkur ZA}i birinci •>rdınonun ip
tali M. Gizı muhdunıl:ın efendiler ve• 
kili avukat Alkivyadi efcndı tarafından 
talep ve da,·a ediınesı üzerine lteyfiyc
fin nıRlıkcmece kırk beş ğün müddetle 
üç defa iliinı karnrğir olduğundan nın· 

ruuikir ıayi ordinonun kırk beş gun 

:t11rfında muhkememize ibrazı lüzumu 
ve ibraz edilmediği halde iptaline karar 

verif,.ceği ilan el un ur. 

} stanbul dördüncü icra daire:ıinden : 
Tophanede Hacımimari mııhallcsiude 

Terciınıaıı çıkmazı sokıığıııda ( Beyoğlu 
kunı1aracı yokuşu) Uin olup Ahile Prasino 
evladları Yorgi ve Co~tantin efendilerin 
tahtı tasarruflarında bulunan atik 27 ve 
29 numaralı iki L:ıp hanenin beşer hi ı 
itihiırile lıirer hisseleri Garabet efendıye 
olan bor~lnrından ıiolnyı ihalei C\'\'eliye
lcrinin icrası için otuz gün müddetle 
müzayedeye konularak 27 numaralı hana 
hissei!İnin 250 lira 'e 29 numaralı hane 
hissesinin ke1.a 250 lira bedelle talibı 
uhdesinde olup, kat'i ihalc'i icra kılııı· 
nıak üıre yiizde beş zamla on b~ gün 
müddetle müzayedeye konulmuştur. 27 
nwn:ıralı hııfü•nin hudurtu cephesi ' 'e 
yan tarafı lıı ·a , Katiııko ve Oliınpya 
emliklerile mahdut doksan dört ar~ın 
sek.iz parnı:ı.k murahbaıııda zemin katile 
beraber beş katlı hali haricen klrgir 
alt kat demir parmaklıklı olup nıü§te · 
milatı yekdiğeriuden c~mtıkinla ınüfreı 
zemini mermer iki ta§lık , bir sarnıç 
ıemini çini maa teferrüat ınaltıı: ocaklı 
mutfak, odun ve kömürlük mahali, iki 
hela iki kiler, mcrdi\en lıa9ları caıne 
kinlı, birinin zemini çini, diğerleri ah 
şap <lurt sofa, sekiz • da, çamaşır a nuığ• 
nıııhsuıı korkuluklu kargir taraça hariç 
olup bir kıımının hissedar, diğer kısım· 

• lıırında müsyü Kuber, Helakin, Safı be) 
ve madam Kavjula mü tecirdir. Elekti · 
rik ye terkos tertibatile müchiz, mü§te · 
rek aydınlık mahallini muhtevi, temaaıı 
beı bin yil7: doksan clurı liradır , atik 
29 numaralı hanenin hududu cephesi 
tariki haa tarafeyni Viıali , Olimpya ve 
medyunların emlAkile mahdut )Clmiş 
altı buçuk arşın murabbaıııdıt, bodururıı 
katından ınaaJa be§ katlı, haricen kar· 
gir ınüıterelt aydınlı(tı bulunan alt kal · 
lan demir pawakllk pencereli yüıde 
otuı: <lerecesindo muhtacı taınir haaeuin 
müıtemilitı bodrum katınds malııı oca· 
ldı, hol! ı ve dolapları v• kdmUrliiğfi 
me-vcut mutfak, iki kiler ••e tatlık , bet 
küciilc aofa, ild heli, yedi ocfa ve lclrgir 
korkuluklu taraçı muhte\•i, derununda 
hissedar Yorgi, diğer bisaelerinde Hole 
wiko ve Polikevic milsteciren ibı:net 
eder. Temamı iki bin dokuz yilt lira 
kıya:etlidi:-. 

Faıla tafsilat 928-7881 numaralı 
dosyasında rr.u!ıarrodir. isteyenler oıil· 
racaat edebilrler, meıkOr biseeleriıı 
iitiı-asına talip ola-ular hısıelere muıip 
kiymeıi muhamıninolırinin yüzde oJJ 

nisbetinde pey akçelerini latanbul icra 
dairesi veznesine te!l;.n etmeleri 19·12· 
929 tarihinde lsıanbul dHrdüncil icr• 
memurluAuna nıü~acaa, etmclrri llAn 
olunur. 

--.!~----------------........ ~· ~eı'ul Müeürü: Sabri Salinı 


