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Aferin h ıremanetn ne 

•• Milli muesses 
Trikotaj fabrikaları birer birer kapanıyor! 

Fabrikatörler, fabrikalarını Emanet hududu haricinde 
nakletmek için hazırlanmağa haşladılar bulunan Kartala 

Sanayi birllji umumi katibi Na
tl11t Nuri bey, trikotaj fabrikalannın 
0 ltturun re1mi yüzfinden kapan
lrıaQ-a batlamaıı fizeriae, bir muha
rrirhnize bu mes'ele hakkinda ati· 
dtlci beyanatta bulunmuştur. 

-"Şimdiye kadar her sene fab· 
tllcaJardan muan•n bir okturuva 
''•1111 alınır, sene nihayetiade bu 
llıta'ele laalledllmiş olurdu. Bittabi 
her fabrika vereceği okturuva rea
llıini hesap eder ve o ıuretle hesa
bını yapardı. iki ıenedenberi okturu
~, reıml daimi tahuvüller ve 
\treffiller g8ıtermektedir. 

Bu cOmledeıı olarak yüz Ura 
•kturuva veren müe11eseden mütem· 
~lnı mevaddı iptidaiye farkı uavan- ı 
lllrile dalmt mütezayit bir okturuva 
tcaıni istenmektedir. Meseli 928 ıe
lleılnde fabrlkatörden, hiç ümit et
lrıcdiğl bir zamanda, " 927 ıeneıinln 
0kturuvası,,diye evvelce tahsil edlI
?1iş okturuvanın yfiz misli faz.la 
ıatcnmekredir. 925 seaeslnde(28) lira 
0 kturuva resmi veren bir ıaüeı .... 
den, 926senesinde 210, 927 senesinde 
120ı>, 928 ı: nesinde 2100 ve henüz 
tahakkuk etmediA'i hıılde 929 ıe
nesinden de üç bin lira talep edile
ceği tahmin edilmektedir. 

fstenilen resmin maınulit üze-

k
ri.ndcn alınn:ası lazım gelir. Halbu

ı okturuva müdüriyeti bir fabrika· 
:_ .. ~'" ......... &-.-· ı.:~ 

ı.ı· Zaill n hesap etınemi11tir. Ancak 
lllev. ddı iptıdaiyeyi esas ittihaz ed
erek vergiyi ona göre tarhetmek· 
tedir. Bu hiç doğru dc~ildir. Çün· 
ku ft>n adr.mları bilirlerkl bu makine
lerde dokun&n mamulatı iptidaiye, 
İplik halinden kabili iıtimal hale 
t:elinceyc kadar maddei iptidaiye
ıınden °0 20 sini kaybeder.Bu auretle 
kırpıntılann yekunundan da oktu
tuva reami alınmaktadır. 

İşte günde:ı güae, seneden ıene
Ye crttığı yukardaki rakkamlarla 
sabit olan okturuva resmi yüzünden 
laten küçük sermaye ile müe&&eı 
01a.n fabr'knlt!.nmız, iktısadi meydan· 
da daha fı:ı:1:la mücadele edebilmek 
~in mecalleri kalmadığından , Sanayi 
birliğine müracaat ettik. 

fstanbul şehremanetince ipekli 
•anayi hakkında yapılacak olan te
•hilattan trikotaj fabrikalarının da 
latifadelerini ter:ıin hususunda bir· 
likin yapmakta olduğu teşebbüsa -
lın tekidine l:crnr verildi. ,, 

~nkaraya lıey'et gidiyor 
Okturuvll resmi hakkında trikotaj 

{ brikalan tarnfmdan müntahip bir 
heyetin Dahiliye Vekaletine müra
caat etmek Qzere Aıık"raya gide· 
Ceti haber alınmıştır. 

Mektepleır<dle 

ve ecnebi 
mektep 

mual imler· nin aaşları 
~~~~~------------~~----------------------------~~ 

Bazı mektepler Türkçe muallimlerine 
veriyorlarmış ! hala noksan maaş 

" R!F EMİNi MUZAFFER BE 

imlerine noksan maaf verdikleri 
laşılmı~tır. 

Maarif idaresi muallimlerin be
her saatinin 75 kuruştan he1ap edi
lerek her ay kaç kuruşa balit olu
yorsa o meblağın verilme5ini ve ya• 
hut 52 haftadan ibaret olan bir ıe
nellk maaşın 12 aya taksimi sure
tile cıkacak on iki de birin her ay 
tediyesini, bundan 6 ıene evvel bü
tOn mekteplere tamim etllli,ti. 

Buna ratmen buı Fraaıız Ye 
Ermeni mektepleri her ayı 4 hafta 
itibar ederek TGrk muallimlerinin 
maa9larını vermekte ve bu ıuretle 
her ay mualliınlerin maa9lanndan 
bir kıımını mektep idareleri lehine 
Irat kaydetmektedir. 

Maarif idaresi muallimler. u 
bakla tikiyetlerini ehemmiyetle na· 
zan dikkate almıştır. 

Maarif emini Muzaffer bey, 6 
tene evel gönderilen tamimi tatbik 
etmlyen mektep idareleri hakkında 
takibat ile muallimlere verilmiyen 
müterakim maatların kendilerlae 

Maarif idaresine vaki olan tiki- iadesi huıusunda lıizımgelen emir
yetlere göre bazı Fransız ve Ermeni lerln mekteplere tebliğini emret-
mektepleri ötedenberi Türkçe mu- mittir. 

-========~=-====~===========-====-=-
n ın m a D ! VoD paırası 

Of felaketzedele- Bu ay ikinci taksit 
rine bakılmıyor alınıyor 

Trabz.onda intişar eden Trabzon 
ticaret ga:ıeteıi şu h:ıvadiıi ver
mektedir: 

Berayl teftit vali vekili mck
tupcu Eeıat bey r~fakatinde jandar
ma kumandanı olduğu halae Ofe 
ritmişlerdir. Fe!akete uğrıyan Ofta 
tinıdiye kadar eaaslı bir tetkikat 
yapılmadığını ve hakiki Vllz.iyetin 
merkezi bükiimete bildirilmediğini 
•imdiye kadar mütaatdit defalar 
yazdık. Of için toplanan paraların 
halii iş bankasında tutulduğu, kış 
geldiği halde hiç bir tedbir düıil
nülmcdiği açlığa mahkum on.bi.n: 
lerce halkın yardım bekledığinı 
tekrar kayit eder Esat beyin bu 
hususta azami alikalannı rica 
eyleriz. 

Yol vera-isinin ikinci takıit ö
deme zamanı gelmiştir. Vergiyi pa· 
ra ile ödemek istiyenlerin tahsil fU
beJerine müracaat ederek borçla
nnı bu ay sonuna kadar yermeleri 
lazimgelmektedir. 

DiA-er taraftan bu vergiyi yol· 
larda çalışmak suretile bedenen 
ifa etmek istiyenler de gene ay 
ıonua kadar yollar başmühendiıli· 
tine giderek birer vesika alac~klar 
n vilaY.etin .lüzum gösterdiği yol
lara gondenleceklerdir. 

Vergiyi bedenen ifa etmek iıti
yenler ay sonuna kadar müracaat 
etmedikleri takdirde vergi bu gibi
lerden para olarak ve yüzde elli 
de cezası ile tahsil edilecektir. l'rikotajcıların bir 

kararı Bütce encümeni riyaseti 
Bu hususta halka malumat ve

rilmesi için alakadarlara tebli at 
yap1lmışbr. 1 

h' Trikotaj fabrikatörleri aralannda A;kara 4 - Meclis bugün en-
ır içtima aktederck okturuva resmi cümenleri intihap edecektir. Encü

•tırlığı yüzünden btaıabul dahilinde menler namzetleri fırkaca hazırlan
daha faz.la çalışmak mümkün ol- dı. Mühim tahavvül. yok~ur. Yaln!ı: 
lllad 1 • bütçe encümeni rıyaıetıne Şakir 
h ığından stanbul tehrenıanetı b y yerine lıtanbul meb'uıu Fuat 

Udud11 haricinde olan Kartala ,ıt- b:y geliyor. 
lntfce karar vermittir. ~--------------
ıı Bunun için de oradaki fabrika· ~ 1 O" kaza 
~n •l&ktrik cer yanına intizar et· 

~°!.~:~· Bu da oGr'atle lataç Istanbul - Paris 
ekspresinde CskdJıCI" ırda 

l' raınvay 20 güne 
~adar işliyecek 

Pılrn ~üdıı.rdan Haydarpafaya ya· 
İrış 8 ta bulunan tramvay hattınıa 
aa;iı bkuvvel karibeyc gelmi4 ve 
111• ~ ar aşına kadar olan hat bit-
İşh~Ur. Tramvaylar 20 ırüne kadar 

}ecektir. 

Zagrep, 4 [A.A) - lıtanbuldan 
Parlıe ıitmekte olan ,arkıürat ka
tarı Salıenbourf lıtaıyonuada ma· 
kaeın yanhf kullanıh11allndan ~o.ta
yf bir yük treninin lokoıno~fı~e 
çarpmıştır. Sürat katannın makınıı· 
ti ve makaıc111 ile yük treninin 
makiniıti aımo,, bir kaç yolcu ha· 
fif ıurette yaralanmııtır. Kazaya 
ıebep olan maka.scı infihar teşeb
büıünde bulunmuştur. 

İş kanunu 
Ankara, 4 - 1, kanunu layihası 

devlet şurasında tadilen hazırlan • 
maktadır. Şura, Franıız ıiıtem.ini 
tetkik etmektedir. 

Layihanın bu ırünlerde hey'eti 
umumiyeye tevdii mukarrerdir. 

Mali vaziyetimiz 
Ankara , 4 - Hafta içinde ma· · 

tiye vekili mali vaziyet hakkında 
meclise izahat verecektir. 

Müessesata 
verilecek prim 

Ankara, 4 - Teşviki sanayi ka
nunundan lıtifade eden mü(.uesa _ 
ta, muamele vergisine karşılık ola
rak verilecek prim hakkındaki be
yannameler peyderpey iktu.at veka· 
letine gelmektedir. Henüz r~lrniyen 
bir kısım beyannameler de alındık
tan ıonra mevcut tahsisata göre 
prim niıbeti te&bit edilecektir. 

Muhterem bir yankesici 

Geçenlerde hayatımda ilk de
fa olarak cebimde ta§ıdıtım ba
zı hususi ka~ıtlarımın cüzdanım· 
la birlikte anlaşılmaz b.İı' tarzda 
kay p oluverdiğini hayretle göı·· 

düm, ve ( belki cebimden bir t•Y 
çıkarırken dil§ftrdüm ) diye dal· 
gıalıAımdan, dik.katıizliAimdea 
ve ersemllğimden dolayı kendi· 
mi, için için hayli azarladım. 

Bir iki hafta ıonra, bir ıün, 
Galata postanesine bir işim düt· 
tü. O §Ubenin mtidüril dostum 
TalAt bey, söz araıında ıordu: 

- Bu son zamanlarda hiçbir 
şeyiniz kayboldumu ? 

- Evet, para cüzdanımla ba
zı lüzumlu kağıtlarım. 

- Yv.ık ki çaDtanıza bir da
ha kavu!awıyacakııaız, onun ha• 
sreıine alışmalı. Kiliıtlarınıza ge
lince onlar bulundu. Sizi çarpan 
yankesici çantada buldoğu para 
ile iktifa etmiş •e kendiıindea 
ziyade size Jüzumlu olan enakı 
zarf içine koyara~ size iade ed
ilmek üzere posta kutusuna at
mı~. Kemali gurur ile ıöy]erim 
ki aon zamanlarda Galata hırsıı.· 
ları hemen daima böyle hareket 
ediyor. 

Bahtlı ve mee'ut Galata 1 na
mus)u ve kibar yanheıicileriale 
iftihar eL 

Ahmet Haşim 

Sıııılyor VoBplJ 

Dünkütren
le:AnKara

ya gitti 
Bu seyahata ehe -
mmiyet veriliyor 

Evelki filn tehrimi:ıe relCD ltal
yanıa 1&bık maliye uuın ıhayor 

Volpi dün Ankaraya iitmiıtir. 
Sfayor Volpi Haydarpqa iatu
yonunda bazı mali mGe11eae dlrek
törlerile Defterdar Şefik bey tefyi f 

etmittir. 
Kendisi Ankarda epeyce kala

caktır. Sinyor Volpl bazı mali 
meselelerle iki hCıkemeti alikadar 

leden ikti1adt huıult hakkında bQ. 
kCınıetimiıle tema1 edecektir. 

Bu ıeyahata ehemmiyet atfe
dihnektedir. 
• Ank ra, 4 - Sabık ltalyan ma. 
l~ye nazırı kont Volpi Ankaraya ge
lıyo!. Şerefine hariciye ve maliye 
vekıllerl tarafından ziyafet verile
cektir. Mali meı'eleler hakkında 
muD\aileyhin fikirler dermevan et. 
nıeıi muhtemeldir. • 

416 Kişi 

Fazla resim 
alanlar 

Şehremaneti ok{uruva idare1i 
naenıurlarından 16 kiti vazifelerini 
kuilıtimal eyledikleri cihetle ınah

emeye verilmişlerdir. 
Bu okturuva memurlan, esnaf

~an faz.la duhuliye resmi almak ve 
u Parayı aralarında takıim eyle

ıne~e maznun bulunmaktadırlar. 
1uammer, Mazhar, Şeref, Ziya, 

Cafer, Abdürrahman, Selahattın. 
Mustafa, Basri, Niynzi, Fevzi, Hida
yet! .Salim, Mehmet,' Nkrmi v~ Ze
ki ısımlerindeki bu memurlımn dün 
ikinci ceza mahkemeai:'ldc muhn
kemelerine başfanmonsı m~karı,.r.fi. 
Fakat l. u memurlara he.nü:ı:. tchliya
b ks.nuniye ifa edilmem olclu~.ı 
cihetle bu tebligatın } afı!nınsı ı\-in 1 
muhnkeme ba~ka güne bır~kılnıış
tır. 

SALI 

Ve1111ft b81r enını&y ıtç d 

Bir adam metresini 
yemeni ile boğdu 

Esasen evli bulunan katil Al~ 
geçimsizlikten metresini boğdu 

EveHd rece ya
nıı Mahmutpaıadn 
Y etildlrekte köh. 
De bir eYde bir ci
•ayet olmuı ve 
renç bir kadıaca
jız baı örtüyle bo
tularak öldürillm
Gttür. 

Vak'a hakkın.la 
muharririmizin ya
pbğı tahkikata 
aazaraa hidiH fU• 
dur: 

Beyker haaında 
razıhanesi bulunu 
lıyveç lnfa&t firke
tinde hademe AU, 
evli olmasına raA'
men Zekiye lımin· 
de bir kadınla met-
rea havab yaıama • 
kta ve onunla Ye· 
tildirekte Rüıtem 
pqa _.okatında H
atçe hanımın evin
de bir odada kiracı 
olaıak oturmakta
dırlar. 

Zekiye H. eYlea
ebllmek ümldile ot

urdutu An efendiden • 
o ilmldl de kesilin- CİNAYETiN iKA EDILDlGI HANE 
ce art.ık oadaıa aynlmak fQzumuau 
hl•etmlt ve bil' sr<ın evden kaçmıtbr. 

ayni mesele etrafında kavıllf• ba· 
tlamıı, kadının ıarfettitf atır .&a· 
lerl erkeldlğine yedirememlt " 
on 6ldürmeğe karar vermlt oıl· 
cak ki kadıncajuıa bat örttıaOall 
onun bofazına ııararak ııkmlf M 

bu auretle botarak 5ldürmGttlr• 

Fakat AU 
ne yapıp y • 
pmıf, ODU 

bulmut ve 
tekrar eve 
getirmiıtir. 

Zorla güzel
lik olmaya
catı ıayet 

atikir bir 
baJkeD, AJI 
bunun akıi· 
nl upata ça· 
lıtmıf, fakat 
bu beyhude 

All, pek seYdlji bu kadmıa af· 
nın kar1111nda dalla fasla durama• 
mıt ve eYden çıkıp gitmittir. 

EY ıahlbi bir müddet ıoar• 
cinayetten haberdar olmuf, 
karakoluna haber vermlı, 
morga ka1dınlmıtbr. 

Katil Ali, bili meydanda 
tur. Pollıçe aranmaktadır. 

.,.. 
ceUl 

ıayreti ni- .,__._......., __ ...,._-==------
hayet onu 1 tizar 
katilliğe ka· 

l4t~~~-dl·~~ dar sevket· Kearetl mGnderecabmızdaa ba-
KATIL ALI mittir. rtin .. Cengiz Han" namındaki tof. 

Eyelki akşam eve bir az çakır rikamızı koyamadık beyan itf:ıar 
keyif gelea Ali, bir aralık gene eyleriz. 

lktnsaıtve~aoetorııon oyu bDır 0<aırar 

Vesika ticaı·etıne artık 
nihayet verildi 

Rusyaya ihracat için vesika yalnız 
Sanayi ve Ziraat bankalarına verilecek 

Uı:un müddetler. 
yen şikayet ve deci. 
olan Rus 
ilaracabnda. 
veıika usu· 
ı n iktı&a t 
vekaleti ta
rafından Dİ· 
hayet kal
dınhnışbr. 

Şimdi ye 
kadar hem
en her ih
racat mc• 
vai mi n de 
veııika işle
rinden şi· 
kıiyet duy· 
mamak 'l.C 

umun1i ha. 
rpte olduğu 

i temadi-
J u mucip 

gibi vcsa ik , 
tısat Vekili 

ticareti y • ŞAKİR BEY 
P!idı ını. hl nı r ek mümkün def ·ı. 
dı. Bu cıh·t: 11 arı itibnra alan ik
+ ııııar I 1ı S ,. Be\. ihrt'cat ve ı-

l kalarınır. hundan sonra, tüccara de· 
ğil. zirant ve snnayi bankalanna ve
ıifmc~ini karnrlnşhrmıınr. 

!~ bankalar lazım gelea mal· 
'uı piyasadan alacak ve Rusyay• 
ıevkedecektlr. Bu ihracatın temet

~ tüü bankalara kalacnk ve bu sure• 
tle milli bankalara da ~eni bir kir 
membaı temin dilmiş olacak.\ır. 

Eski vagon ticaretine llenziyen 
ou vesika dedikodu ve ticaretini• 
f.nü de bu suretle alınmıştır. 

i.Jzüm ve incırin 
muhafazası 

Diğer taraftan üzüm \'C incir 
mevsiminde ynğan yaknıurlnrdan 
kurutulmak için sergi ;"apılaıı ma
hsüllerin boauI-:iu~unu 'lazarı dik
kate alan hctıaat • eldi16tİ, 5rlirn ve 
irıdr ve pauıuk m :iulurıü yıs{rmu
rdan zarnr &"nrın,.me!. ıçin tenteler 

•. n 
\ n1>tırıfata81na kıır r verır ~· r. .uu 
teutclerden Adnı•a fal::r,Kalanna 
ınilyonlıırca ad!.'t yaptınlacak ve 
ziraat banK&Uı uç cıorı sene kredi 
ıle bunları ıtirr»a .:ı ca.ktı:-. 
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IHhYikukçuUaırunı dürfilkOı içtimaı 

Hukuk talebe cemiyeti 
dün hararetli 

bir kongre aktetti 
Milli Türk talebe birliğinill 

Sultaıuıhmetteki merkezinde Hukuk 
talebe chııiyetinin senelik heyeti 
umumiye içtimaı dün çok gtrü:ta
lü ve hararetli bir oekilde aktedil

di. Hatta bu gllrültQ dolayıaUe iç
timaa de vam imkanını göremlyen 
kongre reis1 beş davJka c~lsc.y! 

tatil etmek mecburiyetinde kaldı. 

KoDi'J'ede eneli bir reiı intiha
bı icra edildi ve Celadet Bey 
ekseriyetle rıyasete intiha p olundu. 

Bıuıd~n ıonra heyeti idare rapo-

runun kıraat ve mQe.akaşaaına ge
çildi. Andan birçoklan heyeti idare 

raporile beraber heyeti idarenin 
hatb lıiareketine de itiraz etliler. 
Ezcilmle heyeti idarenin elindeki 
par.,.. uanm maddi menfaatine 

Fenni 
Cam nasıl yapılır? 

C.. lç1D li:ıım olan har.: aıe
nddı kum, alkali (soda) kireç, bo
rakı,umızı fosfm, ıalpeter kurtun, 
ve ...eııUJI: teşW:U eder. Muhtelif 
reald4erl yermek için de manganı, 

(mHe-kıe), kobalt (mavi ), bakır 
(maft ve kırmızı), demir ( yeşil ), 
nikel, gümüş ve a.tın {kırmuı) kul
lanıli•. 

Hıilft mevat eğer kırılmannı 
bir halde ise presler veya değir· 

menlercle ufaıanır. El veya makine 
vuıta•ile karışdınfoıa:tan sonra işe 

yara1iit7' .. atdmı' cam k.ınklan l'e 
fişe parçalar11e beraber eritme o
'akl.rına atı lır. 

Bunlar erid'kten •onra h~H.
talarıaın içerisinde bulunan kabu-

:ıklar ve eriyemeyip kalan kıı ım
lar; hararetin 200 d erece fazlaya 

çıkanlmasile tamanıen erir. 

Cam ancak hamur halinde iken 
iş!enmeai kabil olabildiğinden ıu 

halinde bulunan erimi.f cam hamur 
haline getıriımek Üzere tekrar •o
ğotufür. 

Pencere camlan yahut adi cam 
naaıl imal olunur. 

1,8 t& 4 mil'metre kalınhtına 

hadat pencere camları imalatı şu 
suretle icra edilir: 

1 ita 1,S: metre uzunluğunda 
döğm~ emirden ota-n ince bir boru 

vası~. sofutma fınnından alınan 
hz.mur hal inde bulunun cam yine DU 
Loru lle çevrlle, çevrile yrım yuvar
ı.... ..ir hale gdirilı;, 

b orunun b;r tarafına merbut O• 

lan, "e yuvarlak ofan ciheti boru
nun a .. tatafıaa i..Uet edea bu 
cam hamuru bof kakan ve üfleme

ğe rnah'Sua ağızlığı bulnaan üıt 
cıh ıd n işçi tarafından fiflenmeğe 
l; a . l 1 r. Birtaraftan üfleaen diğer 

t . - ı 1 yine ayni işçi tarafından 

1 • nQdıyen çevrilen hamur halin
d '.ci cam lfİfmeğe başlar. 

I r ' i tefrika : 54 

tahıi ı etmediği ltirulart mucip oldu. 
Heyeti idare a:ıa.ıQCfan hir kısmı 

buna cevap vermek istedi. İtiraz 
edenler itirazlarını , iddetlendirdiler, 
nihayet i'aHz agız münakataları 
arasındc reis celseyi bet dakika 
tatil e tmek mecburiyetinde kaldı. 
f.dnci defa celse açılınca heyeti id
are heaabatımn tetkiki iti mevı:u 
baaoldu. 

Bu İ!l için hrosa p müfettişl~rl in
tihabatma geçileli. Bu suretle he
.vabat müfettişleri heyeti idaJ'enİn 
hcıabatını tetkik ececeklerdir. 

Bundan başka heyeti umumlye
r. ·n kararı olarak ta hukuki ulana 
rozet, kasket işlerinin balledilme
slle, bir mahfe) tesİliİ tanip olua
du. Hesap müfettişleri hesabah bir 
hafta içinde tetkik edeceklerdir. 

Balık bolluğu 
devam ediyor 
Dün feh rimizde yine Balık bol

luğu vardı yeniden se bin çift pa
lann. t geldiği gibi diln uıkumruda 
akın etmeğe başlamıfbr. Bu gidi•· 
le balığın daha ziyade bollanacıafı 
ve şehir halkının eyice yüzünü ııöl;. 

düreceği anlaşılmaktadır. Palaıau· 
tun çifti dün toptan 15, 16, 17 ku
ruta adar yükaelmiffir. 

Buna sebep te esnafın ibtikir 
yapmağa başladığı alakadarlarca 
iddia olunmaktadır. Bu iddianın :ıe 
dereceye kadar doğru olduğu tah
kik edılmektedir. 

Müessesab aihbiye ile mektep
lere balık toptan fiatıaa ucuz ola
rak verilmektedfr. 

1 uzıu balık imali hususundaki 
faaliyet tezyit edilmiştir. 

Tutlu balık bilhaua Yunaniataada 
edilmektedir. 

Son bir haf ta zarfında Yunania
tana 3500 fıçı tuzlu balJk ihraç 
olunmuştur. Bu suretle tuzlanan 
ualıklarıu yüıde 70l ~Dil 
yütde 25 1 diğcrBalkan devletJerine 

ihraç olunmakta ve yüzde befi de 
memleketimizde kalmaktadır. 

Sanayi birliği 
Sanayi birh~i Ticaret odaııının 

evvelçe işgal ettigi Sultan hamaaıın· 
Jak i daireye geçt•rcktir. 

Matlup d ereceye gelen cam bu 
suretle üstüvanevi bir tekil al•t
tır. Bu üstüvane uzunlamıunna bir 

veya iki cihetinden keaifir. Ba
dehu düz bir hale getirilmeıi 

içiu •ıcak kalıplara konulur. S.. 
ameliyeden sonra tekrar •<>tutulur 
ve bildiğimiz adi pencere camı mey
daııa gelir. 

Camın e rime hara.retleri - bu•
lnrc nn adi cam 1000 derecei hara
rettf', nyna camı 1400 Ha 1430 de
recei hararette erir, 

H 

Mühendis 
CelaJ Haaan 

A! 
Yazan: Kemalett:ın Şükrü 

tfn ltayn.tttnu atemin önünde ke
~ eyiaı aeme 1 

- Neden baba 1 
- Çünkü kimi kısa der, kimi 

uı.ua. 

Hoc• evlDI keadl iatediAi ~bi 
yaptıtdıL:tan ıonra bir müddet daha 
geçti. Canı evlenmek istiyordu, ı.. 

ti}'ordu amma sıözü bir kere kork
muf tu. Bir kere daha canı yanaraa 
bu sefer arbk ölüııceye kadar ev
~P..Rsneıie töbe edecekti. Maamafila 
:.a.:r feyden evvel alacağı kadmı Uk 
'Sou ıörmek Doktuuu kaf aaına 

~-jdU. L~ b'Ji 
Bunu konu komtu• nerkea ı -

yordu ve herke• te Hocayı bqgö:ı 
etme• istiyordu. 

Ancak bir mahzur vardı. Köyün 
yetişmiş kızları evden dıtan hiç 
çıkmıyorıardı. Hep dört duvar ara
aında kapab kaldıklan için yilzlerlai 

.. o lmuyordu Bu vaziyet karşı-goren · d' . .. 
sında da Hoca bittabi k~n ıs!ne gore 
bir kadın intihap edemıyorou. 

Konu komşu bir ııün birleşerek 
Hocnya geldiler. 

- Eh... Dediler se~i artik ev
lendirecegl:ı, be.şgöz edeeeğiı. 

_ Peki amma benim tarbm,ıu
rtum var. 

_ Biliyoruz. Evveli alacağın 
kadını ıörüp bet enmek istlyoraun. 

- Evet. • 
_ Biz buna da bır çare buld\ık. 

Yann akşam bütOn Horto kralan 
ve re~ç, dul kadınlan bizim evde 
toplanacaklar. Sen de gel, kapım~ 
deliginden içerdekileri ıeyret.Hantı 
ıfnİ fÖDlÜn sever,iÖZ.ÜD tutar!& ayak 
k.abııınıa içine bir lfaret korsua. 
İfaret koydugun ayak kabının ••
biblnl, gönlünü yapıp ıana alırız. 

Bu heaap Na1rettin Hocaauı ltf· 
ne g.Adi. Çünkü kadın n kdları 

başka türlü görmek ihtimali yoku. 
- Peki, dedi, yıırın altpm ıize 

gelecefıim ve kapı delijMdea oda 
da toJ>lanmış kıı:lardan sefip bej'en
diğinain pabucuna i~aret kOfacaj'ım. 

Ertesi akşam genç kız ve dul, 
hepsi, bütün evlenecek kadın ve 
kızlar burada toplanmışlardı. Hoca 
anahtar cl ii ·r. t:.1 "'U •• m ı bir ızu · 
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Okuyucu ~ 

N"e d yor? 
dlnleyını 

fBa aatmuüı okuyn-ı.rm JD..._.. 
dertler, m-W.St c n~. M .. ull,.. 
ima uJaiplf'riııe aittir. 

Tapu işteri 
; V altiemhdea kaJaa bir e.Sa l•

tibl nıuamelealai yapbrmak için 
Tapu ı:u clliriyetine müracaat ettik. 
lş;imiai .S.matya masu1na havale 
ett" er. Bir haylı k.ırtuiye muanıe· 
Jai yaptldıktaa, bupn ıel yarı• 
a-el denih:Ukten ıonra aradan bir 
buçuk ey ıeçti. Na•ılaa muameleyi 
son safhaya getirebildim. Nilıayet 

İf tasarruf senedini almıya kaldı. 
ıi Bot ıenedlnıiz kalmadı, Aakara
dan gelecektir. ,, dediler. Bu bot 
seudi de bulup kendileria.e verdim 
bu ıeferde: " aenedi yapacak me· 
mur haatadır, yazifesine gelmiyor, 
bit yazamayız.,, 

Cevabnu Yerdiler. Nihayet bin 
miitküllt ile •eaedi de alablldim. 

AlelAde bir intikal muameleaiııl 
yaphrmah için bil' buçuk ay uğraş
tıktan ıona : " Bof aenet kalma
mı,br,, demeleri ve senedi tedarik 
ederek getirdiğim zaman " Senedi 
dold•ıracak ıneınur hastadır 11 ceva• 
bınt Yermeleri acaba ne dereceys 
kadar doj'rudur ? Boş .eaedi vaktiht 
tedarik etmelerini haydi ıaevıu
bahsetmlyelim. Fakat o 1eıaedi ya· 
z.cak memurun haıta ohnuıaı bir 
mazeret olarak ileri ıürmeleri hiçte 
muvafık dej'lldir. 

Haıta oran bir memuru• yeriae 
bqka111ı1 bulup oturtmak ve eelıaabı 
meıaHhm itini ıekteye utratmamak 
liaım cletflmidi.r. 

tşlerlml takip ederken bir feye 
daha dlhll:at ettim : 

'f.apu madüriyetlnde Samatya 
maaunıa bafka bir muadaaa aalden 
ı-elen bir memur, evrakını ıoraa 
eahabı meıallhw. 

- Bea bu mHaJa geleli dab 
be' güa oldu. Senin ıorduğun ev• 
rü iıe oa bet günlük bir 111.eıele
dir. Binaenaleyh zamanıma alt ol
mıyan btr işe kanşmam demittir. 

Haliulti bir vazifeyi derulule 
ec:Mn blr memurun halka ait mu
amelelere bakmtaa ve iti battan 
atvak eshabi mesalibi mütkül 
lllertk.ide bırakmaması IAzımgellr. 
saalHH.lltda11m. 

Bu IKı.uıta makamı aldiafn 
,a•••O dUUUn.hıl -ıL.-.L....-- -'"11.ıı..,. 

fm.za mahfuzdur 

~lezbaha 
Cemiyet:fl belediye beaabab tet

kik encilıaemi, emaneti& ve Kara· 
ağaç mile11eaelerinin ıeçen ıoaeye 
ait kati he1ap raporunu bazırlaa-
111ata devam ediyor. 

Meıbaltcnın bir senelik varidat 
•e ma1rafı hakkında dün Hbab 
tehremital Mabiddiıı B. eacihaeae 
iıdat •ermlttir. Bu izahat, encil
anen aza .. aı bir çok noktalarda 
tenvir ettiti için raporuıa bazı 
aoktalan detlşecektlr. 

rTKöAM' 
~Hergü n:8sayfa 

J_.,.,=!~~~ 
zelce •eyretti. İ~leridde en hoşçuı
nı sıösüne kestirdi ve onun pabuç
larına itaret koydu. 

Kızlar çıkarken bu itareti •clr· 
düler. Hep bir ağızdan.: , 

- Al.. Al •• Hanifenin pabucuna 
lfaret konmuf. 

Diye baykırddar. Hakikatea Ha
nife içleriDde en güzeli idi. Ancak 
bir kusuru •ardı. Daha detruu bu 
kuaar bir defil , lçtü • Evveli 
lııendiıi d\ıtdu, aanfyen pek titiz, 
pek hırçın bir kadıadı. Salinn de 
pek pdubet n muıibet tiir -aıı 

vardı. Hanife)'i' almak demek b8t8n 
bu kuıurlaniu kabul etmek demek
ti.Maa...mh b1111lann hiç birlal Ho
caya ı&ylemedller. O da Hanife 
Mtuaua gilzellifiııe kapllarak bu 
ite: 

- Peki •• 
l>e.&i. Sadece haber verdiler ld 

alacatı kadın kız defil, duldur. 
Bu havadiı bir parça Hocanın 

canını ııkh. Fakat konu komşu : 
- ln1a11 dört batı mamur gC

zellijti nerec!.e bulur. Elbette her 
ırilzelin bir kuauru var? Bal ııf hl 
taze. fık ance ağzı yanmış, ıana 
dört elle sanhr. Bat bata verilir 
gül gibi geçinip gide11iniz. 

Dediler. Batka biri de derhal 
ilave etti ! 

- . . , duldur, ilk heveııini 

BoOazlar komisyonunda 

Yunanlılar :yaygara . koparıyorlar 
Yeni Yunan delegesi gelince . Yunanlıların 

· protestoları konuşulacaktır 
Botular komiıyonu relal Amiral 

Vaııf pa.şaaın yarın Ankarad&JJ 
tehrimize gelmesi beklenilmektedir. 

Son zamanlarda ıı6rüldu~ veç 
hile Yunanlılar botazlarda kendi sıe· 
milerina tnrkler tarafındaıı •iitküllt 
çıknlc!ı 1ı lddianaı ortaya atmıtlar ve 
buıuretle Cemiyeti akvama müracl\• 
at ettllderlgibl Boğazlar komlıyoau.ı 
ıaada bir protesto gönderıa,ılerdfr. 

Y ataıı: YuaaahJ,ann Botaılar ko
mfayonundald Deıiel'eıd Yunani•ta
:aa batka bir nzife ile gitmiş 
t.uh.ı• ~tundan yeni yua- d«!lesc
ıf a-elince. Boj'aılar komisyonu 
Yunanlılana prote.toft ltakkaada 
ınüzakeratta bulunacaktır. 

Diter taraftan alakadar meba
fil de Yunaıılıluın l;u iddialarım 
bir az güliinç bulmaktadir. 

Eaa1en Tltrkl rin Yunaa ıemile· 
rlne bof aı:larda mlitk6lat çıbrclafı 

hakkındaki iddia bir Yunan 1elkea 
zemlıiaden Hlaia lotUJmuıacl .. 
net'et etm.lştlr. 

Bu buauıta bofadar Jromlıyonu 
azasının ekHriai de böyle bir •6f· 
kGlitın vuku bulmadatyaa imal bu
lunmaktadır. 

(_--=-Ş_E_H_ö R_D_E:_.---..;....) 
&üvercin avlamak 

yasak 
Çaml avlularındald gilverciale

ria nlanmaıı menedilditl halde, 
ıoa günlerde a-ilverciılleria buı kf. 
ınaeler tarafından avlandıkları r6-
riilmektedlr. 

Bu zarif hayvanlan aY lamaktan 
vaıı:geçmiyealer hakkında takibat 
yapdmuı takarrür ehnittir. 

BilhH•• Bayazıt ve Eylp c:ami
Ieriadeki ~verclaler avlaa.dıtı için 
bunlar pek azalmııttr. 

Katranlı caddeler 
Şeh1'emaaeti, Babıali cad.de1inla 

taılerıaıa araıına katran d8kerek 
katraalatmata başlam19br. Katran
laaan caddelerde yum toz ve kııın 
çamur olaıyacakbr. 

Şehremaneti, Babıd Te Aakara 
cddelerinden •onra diter ltlek 
caddeleri de yava' yaYaf katran
latacakbr. 

IFeh mı Kaya a. 

Piyasayıdo
landırıııadı 

Çakmakçılarda1d mafuannda 
yerli dokuma vl!! manlfatahıra ti<ea
retlle iıtlgal eden tüccardan Tolacı 
otlb Feml Kaya beyin bazı tlcaret
bueler namına •alite hono tanzim 
ve lıkonto ettireJ'ek kaçbtı •• bil
ahare tnklf edildili ve Adliyede 
tahkikat cereyan etmekte oldutu 
ıeçealerde ya.ulmıtb. 

Ahiren lıtlntak laaldmlitiace ya 
pılan tahkikat lataç edtlmtıtlr. 

Bu tahkikat neticesinde en-el 
emirde 111umalleyhln kaçmadıtı ve 
ticari tıleri için milntazam pasaportla 

Ayrupa1a ıttmlt olduğ'u •• aleyhla-
4eki lıaatlara muttali olur olmaz 
derhal ndet ederek awatantlldite 
kendilltinden miiracaat ettiti tahak
kuk etmt,tir. 

Neticede Fehmi Kaya beye at
fedilen •eylerin ula olmaJlp ticaret 
ıahilııınc:lald baıı rakipleri tarafın
dan bu vaziyetin iladaı edilmlt ol
dutu meydana çıkmıt ve mumaileJ· 
lain men'i muhakemHlne karar ve
rilaait ve bu kara kat'iyet kHp•t
miftir. 

alauştır •• Dunk dilfkünn taze... ne 
düğiln ieter ne dernek... ma11afıız 
ıerdete ıirersin olur biter. 

Bualar Hocayı kaadırmaga klfl 
ıeldi. Bir hafta içinde her 'ey 
olup bitti ve Nasrettia Hoca ikinci 
def• olarak dul Haaife kadınla 
9eriat •Yine rfrdl. 

Daha laaftuı l'•çm•d•n Heea 
na•ıl bir bellya çattıtuu anladı. 
Fakat artık utandıjmdan kimae,.. 
at11aı açıp da bir feJ ılSylemedl. 
ayni ı:anıanda bir tHelllıl de Yardı: 

- Hırçıa. inatçı, kavgacı bir 
9ey amma ,Ozel yGsQ için hu)'Una 
katla~ar diyordu. 

Fakat Gıte bir de kayauıaıı
nın çıkına11 i'e tüf dikti. 

Bu ~yle bir eadaloz, öyle bir 
çaç•oa kadın dı ki, her tere bur
nun• ıokuyoT, •e kısıtta, nede da
machna raı..t yldi ıöıtermiyonlu. 

Hoca bunu da ala.eye Ç9ktl. 
Her t•Ye katlaadı. Fakat dwl 
kadlD almanuı ac11tnı da 9911 .. 41 
detil. 

Kanıı ona her giln, her fır1atta: 
- Alı rahmetli efendi benM' ne 

kadar ç_ok aeverd1. 
- Benim ilkim töyle yapardı. 
- ilk kocam b6yle declf diye-

rek hep birinci kocasını anıp du
l'Ul'du. Buna mukabil Hoca da ka
r&1ına mukabele olmak için ilk ha
tununJno uahaı;;~ .. n . 

Ankara borsasında 
Ar.kara zahlre ve ticaret boru

emda faaliyetle muamele devam 
etmekt'!dlr. Her v.akit olduğu gibi 
bu sene de miiıtahaiıter ile alıcılar 
ara11nda ölçek mea'elesinden dolayı 
bazı ihtiliflar hadiı olmaktadu. 

Memleketimizin hemen her tara
fında ve yekdiğerinden farkh ölçek
ler kullanılmaktadır. Hatta bu ölçek
leri• ufak tefek farkları kaaaba 
'H köyler arasında bile rörülmek
tedir. 

8011a Komiserliği bu ibtiliflan 
naııan dikkate alarak llıtllaflan 
halledecek bir talimatname hazır
lamak için çalıtmaktadll'. 

Talimatnamede ölçek ihtllifla
nadan batka da aynca aümuneye 
gayrı munfık çıkan mallar hakkın
daki ihtiliflan hal Ye tHbit edil
mek çareleri aranılmaktadır. 

Ölçek fukı busuıunda alıcıla
na yerleriade yapılan tarbluda, ta
rtılım mallarua ayn olarak konul
ması ve borsaya müracaat halinde 
bot1a muhammialerl tarafından ma
lın tekrar tutılmaıının temini ve 
aOmUHJe ıa,n munlık olan mallar
dan aal d8ki1ldükten sonra ihtilafa 
malıal kalmamak için çuvallar içi
nde iken bakılarak ona gare mu:ı
•ele 2&meai husus'fırıdı• ı.ı-1-
peK. lpbdaı btr usul o an ölçek uı-
uUi dolayıaile hidia olan bu ihtilif • 
lann eush çareal medeni dünyaaın 
kabul ettiti kilo vahidi kıyaımı ka· 
bul ile kabildir ki, bu da lktıaat 
veldJllA'i tarafıadan yapılacak ölçü
ler kanunile temin edilmiş olacakbr. 

Çocuğunu boğan 
muhtar 

Bakır köy kazasına tibl lld telli 
karlyeai muktan fbrahiia çavuıuo 
baldıı:ıyle 1rayn meşru müaasebab 
netlce1lnde dotan çocutu ~ldürmek· 
le maı.nu•en ağır ceza mahkeme-
ıinde mubakemeılne devam edildi. 
Ve Nulff' ilminde bir kadın şahit 
olarak dinlendi. Nuife gQlıümle 

lbralılm çıtvuıun münasebetinin 
Yakıf bulunduğu kmnı anlattı. 

Muhakeme bu ıuretle bitmitti· 
MGddeilumuminin lddlumın 1erdl 
için muhakeme 26 Tetria.l ıuıiy• 
bırakıldı. 

Bir gece, yatakta yabyorlardı. 
Kadıa, Jİn• bermutat bir kolpu• 
nu 1retlrf p: 

- Benim ilk kocam. Allah rah
met etsin geceleri yatarken ıöyle 
yapardı. 

Deyince Hocaaın sabrı tatb, 
yuadana ııtınıp bir tekme abnca 
kanıını yüksek yatak sedirinden 
paldır küldür J"re yuvarladı. Ka
dın neye uğradığını bilemedi • 

FerJadederk doğruc& cadaloz 
anuına kottu n tikayet etti. 

Kaynaıı&1ı, katlarını çatuak 
Hocaya geldi. 

- S.a, eledi, ne hakla kasımı 
yatakta tekmeliyonun. 

- Hayır ben öyle bir feJ yap
macbm. 

- Nuıl yapmadml Kızım yalan 
ıöylemeı.. 

- Yalan değil yanlıf. 
- Ne gibi? · 
- Ben atmaılaıa keadt dOftG. 
- Hiç kendi dütH ıikiyet eder 

ml? 
- Anlatayım da bakın. 
Biliyo11unuz ki bizim yatak iki 

ldtUik küçük bir tey. Burada, hem 
iten bf'nim mutallaka, hem karınıt 
ı. • .: de onun rahmetlisi dört kişi 
aaaıl aığabıliriz. Dün rece o rah
metlisi ile cilveleşirken yataktan 
yuvarlandı. Bunda benım rıe ıuçum 
var? ı .• ~, 

Şeker ve petrol inhiıan 
Şeker ve petrol falai1an mldlrl 

Hüsnü bey Ankaradaa .. larhalae 
gelmiştir. Dün inhiHr illaraiala 
idare mecliai Hüsnü beyiD ri7 .... 
tinde fevkalade bir içtima aktet
ml9tlr. 

Bu huıu•ta nrile• •alimata 
ıBre tnhiıa.r idaresi mecUai hafta. 
da birkaç defa içtima edtıcektlr. 
1dare mecliıi idarenin 1925 ıeae
•inden itibaren devam eden hHa• 
batım tetkik ve tadiye edecektlt. 

Ceneral Dolaranın 
biraderi 

Muhtelit Mübadele Komiayoauada 
bitaraf aza iken vefat edeu ceaeral 
Dolarıunn k:ırde§i M. Dolara din 
Defterdar Ş ilk Beyi ziyaret etmiştfr. 
M. Dolar biraderine ait mttt ra· 
kim maa~ları hakkında Defterdar 
Bey le göruştüğü zannedilmektedir. 

IEmaırnet 

Bu işte de 
aldanmış! 
Yıldız mGateciri M. M~o Sera •'- '-:1--·----··•- -- --•--.. • "'~'t:JClU 

eden muhakemede emanet Maryo 
Seran1n ltalyada ifU.a ettiğiDi ve 

daYıtnın reddini iatemı,, fakat 
mahkeme bu talebi reddetmitti. 
Şehremaneti mahkemenin bu ka-
rarını temyiz edecektir. Emanet 
Roma aefaretlmiz vaııtasUe yeni 
bir veıika elde etmiştir. 

Bu ve1lkaya göre IWyan lıtt. 
naf mahkememi 1927 tarihiadea 

itibaren M. Maryo Seranıa lfla. 
sına karar vermittir. Emanet 
temyiz liyihaaıaa bu kpan leff .. 
decektir. Şayet Temyia mabkeme.a 
de evvelki karan tudik eder .. ı 
emanet icar mukavele1lala feahl, 
zarar ziyanın tamiaf için açbtı bir
davaya devam edecek ve iflil et
memlt bir müesaeıe Yeya tabı• 
aleyhinde verilecek karan lıtly .. 
cektlr. ltalyan i•tinaf mabkeme1tnla 
verdiği karar em.aaetin M. MarJ• 
Sera ile yapbğl mukaveleden enel 
verllmlttir. lfluıa. itibar mebtlel 
mukavele tarihinden evveldir. 

Konservede ihtikar 
Şehrimizdeki konserve fabrikaları 

bu seneki imalatı bitirmiıler Ye yeni 
malları piyasaya ae\ketmitlerdir. Her 
sene fabrikalar kı§ meniminde koa• 
serve fia ılannı ytibeltmektedirler. 

Halbuki bunun için matul hir 
sebep yoktur. Konsern imulilb dalaa 
şimdiden hitama ermiştir. Kıoın yeni 
imalatta bulun:ılmamakta binaenaleyh 
konserve fiatlarının artmaması., tim· 
dilı.i fiatlarla eatılmaeı icap etmek ... 
dir. Bakallar cemiyeti. koaawveoil .. 
ria ber ıene görülen ihtikarıaa maal 
olmak için bir çare dUtillllllUftUI'. 

Cemiyet, koDBervelerin ıtmdilci 
fiatlamu firmaları ve nevileri Ue bir 
liste ha.liııde teıbit edecek. baau 
Emanet iktıaat müdürlüğüne vereoK. 
bir ıuretiai de ~azetelerle •etrettiı .. 
rek ahaliden konserve alınırken li• 
tedekinden fazla para •ermemeleri..l 
rica eyleyecektir. 

Ayrıca bakkallara da bir tamim 
yaparak. koneenelerin listedek.i fiat~ 

larlıı eatıbnımnı fabrikalar fiadafl 
ytikselttiği zaman konsene ıhorp M• 
tılmamaınaı bildire11k:tir. 

Emanet iktısıı& m11dtirlii4 ı; dl"! kıı 
ihtıkirına mani olınal: i.çiı h&A h•t" 
mucibince konserve k~uiu o~ üu:· 
rioe etik.et yRpı~ıırıJmııım. _ cewuı 

1 
edecek, f fi «IUtt-tl İJ:lı~.o, a ldotıJ ma• 
11 .ı :ı 



C.A.rıkara ) \ 
llirf' inkılabından sonra 

Aakua 4 - Maarif Vekaletin• 
ftleıa 111al6mata aazaran yeni harf-
ttla kabUlü.Ddeıı aoara l.tanbul 
::b•alarıada tlmdlye kadar muh
ıhL..,••nulua dair 400 eaer aeıre
---ttl.. 
~lana nevi ltlhaıile otuzu 
l OllU tHr .,.. edebiyat, biri 
~ llali IGgab, otuz yedisi hi-

~ roaaa, kırk dardü muhte
lif lıt.p1.,, Jir•i altıaı muhtelif 
~. iki yilz hüauru da mub 

1 

\~ ••ktep kitaplarıdır. 
'aliJer arasında 
· · tebeddülat 
~ara, 4 - Dahiliye vekaleti 

aa görüle• lil:ıum fi:ıerine 

=-~ araaında yeniden bazı te
-.caGJit ya,dacaktır. 

Astalt yollar 
Aakua , 4 - Memleketlnıizde 

~ .~U.aHa Ankara civannda yapı
~ takarrilr edea aafalt yoJların 
~filllm tayla, tul ve arzını tea
~ ltla leap eden istik,a~at aıne-
hl.ri milteaddlt yerlerde devam 
~tedir. Şultata kadar bu işler 
""'eektir. 

il, kaç giln sonra Avrupaya 
' yollana tetkikıne ridecek 
~ aafıa heyeti ,ubatten evvel 
~abaı ikmal ederek Ankaraya 

'""c:ektir. 
lieyetla buraya gelmesini müte

~J..., bu yollana inıaat hazırlıkları 
~)'acakbr. Mart ayı içinde yol
di intasına batlanması muhtemel-

'· 
~ıfalt yollana in1aatına iştirak 

•dtc:ek olan türk taliplerine bu in:'-t hede1'eri nafı~ vek.lleti t~ra
ltclan peıinııen tedıye edııecekt r. 

t..egli hükumet konağı 
.. yaı.dı 

Eretli 4 [A.A.] - Dün geca sa
~t 24 te çıkan bir yanğın neticesin
....,_, hGkümet daireai tamamen yan-
~':!· wn ı. \ı:&f'V " ... ,. .......... aı.u• 

~br. 
ı )''ntın hakkında tahkikata baş-
~""1t •• bu aabah Maliye ve Va
"I 't memurlan kamilea tevkif 

11•ıaauıtur. 

Kaçakcılık 
liı· lz1nır: 4 [A.A.] - ŞehrimiE po-

1 ltaıyan adalarından kaçak eşya 
'-"1.aen bir grup yakalamıştır. mü
'-dere edile• efya arasında sekiz 
~al ıigara kbdı, iki çuval iskam
' d6rt aaadık konyak, iki çuval 
'lt..ak tafı vardı. 
~ l<açakcılann Trabzonlu o!duk~ 

tı \'e taka ile kaçakcıhk ettıklerı 
~lmıtbr. ıerirlerden yirmisi tev
~ edllmittlr• tahkikata devam 
~aldadır. 

~t\ı'lrlka 
Yeni bir usul 

'- loadra 5 [A.A.1 - New-York 
" l>any Mail'e bUdirillyor: 

, 1'ecedd(1t yolurda yeni bir adım 
ı:-- Amerikanın adli zabitası cani
lf tta. fototraflanaı çıkarmaktaa ve 
IQ~riııl zabtetmekten ibaret usu
\> '-1t Ue yerine mücrimleria et-

'"' ' f'U •e ••ı.aıaı ve seslerini ıadalı 
~1 "1.r GEerinde te11bit etmek sisle-

ili "ı•hul .,y)emittir. 

talya - Amerika 
do \'ashington, 4 [A,A] - ltalyada 
•ıı h.. Amerikalılar ftaıv .. ı ordu'd,r:• blz•ete tlbi tutulacakların• 
lttı tayf olan haberler hakkınla 
,.._ h hGkGmetlle mUkilemeye ı/rl-
11~ ~il lçia Amerikanın Roma sefiri
~~ ~ı talimat -.erildiğine dair çı
•h.i..;;"•1etler üzeriae ftalyaaın Va-
11,._ OQ ıeflri netrettitt bir beyan
d, ~--e İtalya hükOmetiain ltalya
•-... 

0 tup Amerikan tabiiyetini Udi-
,. et · 

~~nııı olaaların harp zaınanı 
•ıı~. hia olmak üzre ftalyan ordu
he.ti l:taet etmelerial talep etmi· 
~ tasrih olunmaktadır. 

llbineye itimat edilecek 
l>ar· 3 t~ ıs, [A. A.] - Temps ga:ze-

lı,tLt':ııror: Meb'uaan meclisinde 
t~ni ~c: K mücad,.Iclerin neticesini 
~i 

1 
Y~tlc beki meğe müsait başlıca 

•~rdec:p .. vardır. Bunlard n b.ri l\t 
"c a'a nun r;ahsi kıynıeti, faaliyet 
d,h li Y~eti d ~eri de şımdi ;(i şerait 
~abl\C e Yeni b'r buhran çıkma.uıa 

~ ~ r r •· '•· 

Al~alfi)yelda 1 

Yung plinı 1 

aleyhinde 

IKDA.M, ~ .. 1 1 

• ve ı 
Ankara: 4 [A.A.] - Dlvaaı ili 

Mı;:hmut Muht r paşa ha!..kındaki 
hükmünü vermiştir. Muhtar paşa 
to.:zminata mahküm olmuştur. 

IF~iiav-unneu-
_,._. 

lta Jra;ı ·adaları 

;;-=~ıc=-:~-= -:s=:-:-:====~====:::ı~-==~-:::=::========:z:::.=c.r.==s:w::=::r::a::----•~----· 

'c_ oı s J iiK.DAMl · .• •• 1 • •• • 

t !- . J 
\~ . ~ . . . 

Bir mucize iki kardeş bir olunca il ı·i 
~olap derede sazlı dere denilen İ! 8 !1 Dftn, gene bu k6tede, la· 
1!::::J1 mahallede oturan Mehmdin il . 

L. Ik' h ı =ı •ı kıliba biirmetelzlik. edea ba. 
metresi ıza eve ı gfia me met e İ ı· · 
kavga ederek anasınu:a yanına ,.ıt- d zı ba§ıbozuklardan bahsetm· 
miştir ii s f · it, •apkayı acayip bir kCUiha 

M;hmct bundan haberdar olun- iİ ay a ~ ~evİreD yobazlar, lıkelelerde 
ca hemşlrcıi Nadideyi de yanına iİ 1 " Harem • Selimbk • yapan 
almış, u.rhoı bir halde Lizanın ana- I :.=.i 3 .~ şirketler, camaklnl•nnd.a m-
sınm evine gitmiş, kapıyı tekmeli-
yerek içeri rtr•İfı bemıiresi ile 1 i~ •• i·İ ki harflerle çöl efiaaelerl te-
beraber hem Uıayı, hem de anaur.ı ohir eden kitapçılar la.aklua-
dö,·111ütlerdir. Zabıta Meheti ve H K ' i da nazarı dikkad celbetmi,. 
Nadide hakkında takibat yapıl- :ı llfUŞa • i tim. 
maktadır. :: : 

Kırbaç kın·g~sı ii. ti 4' ,i: Demin, matbaaya gelirken. 
• tanıdığım bir kitapçı, ıitemle E minönünde arabacı Mehmet ile U -- Gazeteınizi !! }Olumu kesti: 

- M" el arasında mü~teri almal< ;i h İi 
me ııel sinden bir kavğa çıkmış, her :! ala 5 kuruşa sat· is - Yahu, bltöo kitapçılar .. .. 
iki arabacı kırbaçla bir biri birlerini n nıağ& .kalkan ha· !: teessür •e telaı içinde .• 
dövmüşler ve }Ü:zlerlnc!en yar~lan- H U - Neden ? 
mışl tc!ır: !! yileri ve dağıhcı· ii 

OHiı le tehdit :· arı idaı elıanemi- U .. :: 

- K:uranakerim aleyhinde 
bir ıey yazmış&ın ... 

Londra, (A.A] - Berlinden Da
ily Mail'e bildiriliyor: Huıenberl' in 
riyasetindeki milliyetperver fırka
nın Young p?~oa alcyhiade tcpla
dığı ara muntehiplerin yüzde onunu 
teşkil ettijinden parlamentodaki 
milliyetperver grup harbin :zuburun
dnn Alman) anın mes'ut olmadığını, 
tamirat tediyesine mecb\.ır tutulamı
yacağını ve tamirata ait herhangi b'ir 
pliaı kabul etmif olan nazırların 
hiyaneti vatanire cürmile tahtı mu
h~kcmı.-ye alınmasını teklif eden 
bir kanun layinasmı Rayi~tcaıı:-'a tev
di edecektir. 

Reddi halinde arayi umumiyeye 
müracaat olunacakbr. 20 mılyon 

500 bin müntahip liyıhanın kebulü 
lehinde rey verdikleri takdirde la
yiha kanuniyet kespede cek ve o 
zaman Alman tarihinde yeni bir 
fasıl açılacaktır. 

na l1eyet 
gönderecel ler 

1 İtalyanın i~ı,rnli ~ nda bulunan 
ve son zarnıında ·İt lynnın Ak eniz 
adalar • ismi ~ erıl n on iki ariadakı 

T avuk pazarında e&İr çarşısı ao
kağında oturan arpacı hanı müs

tecıri s bıkalı Niramettin, Çenberli 

!i 1 ·ıd· . ' il il ze n ırnıiz. u 
H g 

- Ben mi? 
- Evet, sen.. lkd4mda ı.. 
Ben. bu siltunlarda bllyle 

bir şey yazdığımı hatırlamı-

---
Belediye intibohı 
Budapeşte, 4 [A.A.] - Belediye 

intihabab dün hiç bir hadise olmak
liızın yapılmıştır. Şimdi}e hadar alı
nan neticeler hükumetin kazandığı
nı göstermekte ır. 

n lnl~ n n1'eıre 
Loııdrada amele fırkası 

Londra, 4 [A.A.] - H;ndistaıım 
hukuki vaziyeti hakkında Lord lwin 
tarafından netredilen beyannam 
ru.1cle fu ! .. ası aıusı uasında ho~

nutauzluğa ıebep olnıu~lur. 

~omaınya 

Kraliçenin aYdeti 
Bükref, 4 (A.AJ - Krahçe Ma

rle navlt .. h•• avdet etmiı islaıyon
da devlet erkinı. prenHa l:Jea uaibl 
hükumet Saratzeanu M. Mano tara
fından istikbal edilmiştir. 

Komünist nümayişi 
Y Af, 4 [A.A] - 30 kadar ko

münist bolteviklerin yıl döııfimünü 

teait maksadile toplanmat tetebMls 
etmitlerse de polis tarafından 
dağıtılmışlardu aekiz kiti tevkif 
edılmittlr. 

Fransa 
Yeni" kahine hakkında 

Parfs, 3 (A. A.) - Poata telrraf, 
t?l~fon ve ticareti bahriye ldarele 
rının nezarete kalbi matbuat tara
fından unau•iyetle taıvip edilmek-. 
tedir. Buı •OıtefU'hklar bilhaHa 
müıtemlekit auaretiade bir •ila· 
tetarhk ihdaıı hakkında bealz çok 
mütalea yürülillmemektetiir. RMIA
kal meb'uaların kendilerine teklif 
edilen bau nuarlıklan kalına! etme
melerine ratme• yeai kabiaede 
ayan mıftlisindekl ıol cenala de
mokra tiarından 3 nazır bulanmak. 
tadır. M. Briand, harici meaeleleria 
müstaceliyeti kar4ısında fırka mil
cadeleleri haricinde kalmak ist~ai
ğini ve bunun içindir ki hem M. 
Daladier n M. Clementel ve hem 
de M. Tardieu ye kendileri ile bir
likte çalıtmak vadinde bulundutu-
nu al>ylemlştir. • 

Radikal sosyalistlerin 
siyaseti 

Gannat. 4 (A.A] - Allier radi
kal soıyaliıt z.iyafetinde bir nutuk 
irat t.den M. Herriot, fırkalardan 
çotunun parlamantarizmia muata• 
zaman lcr~i faaliyet etmeliue muıi 
olmasına teesüf etm.iıtir. Muma
· ı h M. Briand ın sıya-.tial met-
1 ey ' li tleri b" büaena etmif ve sosya • • . u-

k A te :.t;raktea imtina etmelerıa-ume ..., d .1• 
den bir teY aalama •tını ı ave 

eylemlttir. 

ftl. Uerriot lehinde 
Gannat, 3 (A.A} - Allieı· dep• 

artunanının radikal aoıyaliat kou-

greıl buıUa açılmıtbr. M. Herriot 
ile l.ı "rçok parlimeato aauı koc• 
grc.. hazır bulunmufbır. lçtimaın 
sor.u lda verilen bir ziya{et esnuı· 

nda birçok naeb'ualar M. Herrioyu 
fırkanın müstakbel reiaı olarak se-

oı todoks cemaııtın n 1' ener kılisesin· 
len irt1bat1 nın ~ kk i il~ B} r lir ida· 

rei rul anıye teşkıl etme ı hnkk ada 
dırimı ... de bulunan biı İta yan mu· 

ranl. ı.ıle r ıer kıli"C Sİ rns n 
uzun ırı lıdc P-ttenberi ıin m ed n 
UlÜZ kC'rat "On nfhasma rrj mİ~tİr. 

ııh k b:ı.,napaı:n \ciatım \e )C· 

nisinin intilıab ın mütcnk p ltah an 
m ırahhu 1 rener kilı e ine mi.ıtaca.:ıt 
ederek bu nıes"cle hııkk nda son ka
rarın \Cr:lmr ini t lep et 11 • ~ ve şa· 
yet on k rnr 'crilnıe1, <" İıaı\an hu· 
kılmeliııin ser <· tıi lıarekct.ııi ele 
alııc ğını hevan etın i .tir, 

Bu tel lıgııt üzerine Sen sinot 
meclisi geçen ı rş ıııbe •ııı ti içtima 
ederek keıfı) t. nı ı kere etmiş ve 
neticede, son ve kafi kararın ittiha· 
1. ıı ll:\n Hel, nıczkür aılıılar bir he· 
' t'"l ızaı ile om ortoıioks cemnatı· 
rıın bu hus•ı•takı rey ve fıkrinio 
timzacına ko.ur ~ermişti. 

Bu karnı hal van murabha!ına 
tebliğ ediln i~ w• nıurahhuı ta kc)fi· 
} < t ltal) an lı•.kfııı.ctıue bildireceğini 

s' leıı~i tır . 
1 al) ı lıUk • me!İl in, Fener kili· 

cfcı ı:ı~. e i ıi l on ı~ · Jay., giderek 
bu m ... ~·eıe etl'tıfoıClı. re ·e müracaat 
ttmı>• ,, .. nıll•aııd e~ip etmi)eceği 
f' 1\ hnıoı t I 1' 

taş aki bir oyun yer'nic aahibi Sadi 
efen İ)C tabanca teşhir ederek mu
mtı '! l hi ölumle tehdit etmiştir. 

Surbo luk yüzünden 
n adıl .. &y' nde Yeldeğirmeninde 
li ynhk çcşınesiııde oturan Sü-

lcyman efendi ile sabıkalı güruhun
dan Topuz Ali arasında ıarhCttluk 
yü:zıınden bir kavga çıkmış, Topuz 
Al& Sı.ilcyman efendı)ı bıçakla ya-

aınyonun altında 
(}:-..g asımpaşada divanhane mey-

danından geçen 3047 numaralı 
kamyon, Yeldeğirmeninde oturan 
8 yatımda Sadettin isminde bir ço
cuğu çignemittir. 

Bir inhidam 

i: "1KDAM,, her gün 8 Sayfa !i 
n çıkmakla beraber, bir taraftan :r .. :: 
:: münderecnbnı daha

0

:zenmnle11tir- 5i 
• ft• ~ ~ 

h rerek, diğer taraftan gazete fi- if 
i: yatını 5 kuruştan 3 lcurusa ..ribf i! • g• •• 

!: büyük bir nisbet dahilinde in- ii 
•• d' k k i= :: ırere , o uma ve yazmayı .: 
~ ~ i! harcı alem bir hale koymak u 
:: yolunda ilk büyük adımı attı. .z li Tuttuğumuz yolun doğru olduğu li~ 
:: üç dört gün r.arfında gazetemi- .: 
is zin bilhassa fstanbulda iki misli H 
:; artmaailc sabit oldu. :• n ~ 
:: "iKDAM,, an 3 kuruşa indiğl- iİ 
!i :ı :: ni yeni haber alan Anadoludan :. 
h aldığımız mektuplar da fiyab İ! n böyle yüzde altmış nisbetinde * 
•• k •• ij armanın büyük bir memnuni- H 
H yetle karşılandığnıı göateriyor. İi 
•• Ancak okuyucular için ihtiyar ı· 

yorum. 
Ancak, merak ettiğim bir 

şey var: Yazımdan, ~uran 
aleyhinde mana çıkararak te
eHiir ve teli§• diiıen ha al
na secde en kalkmaz, bu dl· 
ni hiitün, bu ehli iman kil*· 
pçılar acaba kimlerdir 1 

Şu, Babıali caddeeinde bl~ 
bir miblftman kitaptıy• ne
fes aldırmıyan ermeni Ye ya
hudi vatandaşlarımız mı ? •. 

Ey menfaat.. Sen ne mu· 
cizelcre kadirsin ?.. 

" = Y ı z· ~ IL.Jl alıcıoğlunda Şehbaz yokuşun- ii ettiğimiz bu fedakiirh~ın bazı !; USU ıya 
u-u daki erkek mektebinin tamir ı: bayi ve müveniler tarafından n 
cdilre• ·le ohın gayet yilksek duvan 
dün lmd nbire yıkılmııtır. 

inhidam 'r hüsnü tesadüf eseri 
olarak cüfosça :zayiata sebep olma
mış, fakat du iar bHiiltfnde bulunan 

bir kahvecinin e\ iul de beraber 

vıknu,ttr. F e==::t 

l
=i.· suiistimal edildifine şüphe kal- ıiıi ~una n ı_sta n 

mamıtbr. Şöyle ki: l7 

fİ 1 - lstanbulda buı mftve:z- il llo~n t• 1 k k ! 

I 
:ı· zilerin "İKDAM,, aoran okuyu- 1 ~ U o UZ U yo muş 
j culara "kalmadı,, tarzında ce- : Atina, 3 [A.AJ - SOO zal:tltla 

il vap nrd\klcrini haber alıyoruz. 1 tekaüde sevkedllmoai Oaertn.. U ' 

Gr temiz 5 kurut iken dağı- i! bitan heyeti aruıad:\ ı\lya l:tlr llot· 

ı lf-=-°@ly<dlut raksii ! I
• tıcıya 50 para kalırdı. Şimdi, il nutsuzluk H iufia} huıufe aeldfJiae 

30 para kalıyor . Okuyucuya il dLr Alrıu\lı men•bll11d- ter...ala 

1
: 11fkdam kalmadı,, diye söyle- :

1 
eden b Ler Atlaa AjH•• tarafıadaa 

nen yalan bundan ileri gelmek- Si kat'i surette tekdp edilmektedir. 
tedlr. Bu kabil ınüveulleri oku-

1
1 

Uya de !f !TO 11•1ıt" itıılyın olan 
hir akk11 • !"oı r.amapla Pa. l 
a ıc1erinde bııy.Uk ı muvaffaluytt 

k 1zanaa bu gılzel artiıt pek yakında 
Nnyorka gidecektir. 

Uya de Negro bilhaısa italyaı • 
köy danahmndı munffak olmaktad.r 

,Aynı zamanda Liya hayat rıklı 
denilen bir rakısta da çok munffak 
olmaktadır. 

Bu rak ıta aan'atk!r Genubt ltalyaa 
haydutları taraf ındao data kaıdu tlaa 
bir ızenç k1z temsıl eder. 

H d tlar r k ~ ı mchar,.tini 

i 'llPri •iklrlarıaı rakaa icbar 
ıerler. k.tı imtina eder. Haydutlar 
u•:calarıu ~eli.erler. Kazı öhtaıl• 

• dıt ederler. Oıamaıı kıs gösleriDd• 
o!Uıa korkusu olduğu hald• baydutl• 

· arın ke1adi.aiuo tneocUb eden tabanoa· 
!arı karııııada vahıi bir dama 
baılar ..... 

Bol keseden 
Şehremaaeti 111erakibi babnye ru· 

ıumu imiri Fabri aıuavinl Ali Bey· 
lere birer maao ikramiye vtrilmi§ ve 
tıhsıldar Ce-mil t"fentiinin maıııını da 
2 l ı ''l ., m ı r 

:vuculimmızıa idnremb:e bildir- Samsun hattına vagon 
melerinl bilhassa rica ederiz. Devlet demir yolları :dareei 

iİ 2 - Diğer taraftan İzmir, Sİ Samsun· Sıns haUJoı yeni •aı-laıla 
H Adaaa ve ciix r bir kaç kasa- il takviye f"ttnele karar urmiftir. fdare 

rı 
bada "iKDAM., ın yine S ku- İı Samsun battıı· 70 tane kadar np 
rufa aabldıtı bizzat okuyucula- il gönd~recektir. 
rımız tarafından bildirUiyor. Şi- ;5 Bu va~onlnr ayın 15 ine doAz.a 

1 
kiyetl•.rlnl bayiin ismini yazmak !i yola çıkanlıcıkhr. 
ı:ıretlle ldareız:b:e bildirmelerini Iİ 
rica ederiz. !I Bir komisvoncu 

H• Dön bayilere bu husuıta li· h · 
i• Bir koml11yonc:u ltmaaımıu ,,..t 

!.I zım geeln tenbihatta bulunduk. .i g Şik&yetlerin tekerrür{! takdirin- !5 gele• Mlili vaFurlaf'CiH blrtaia 
fi de bu nevi muhtekir bı1yilerle 1 muafiyd evralnnı aa!ıte olarak 
H allk;ımızı kat'i ıurette kesecetfz! • tertip ettiği ıdcn hakkında tahldkta 

·; 1 aylık abone İl Sahipsiz otomob"ller 1 
. başlanmıfbr. 

u 1 L e G Senelerdenberi rıbttnıda duru 

1 ~.adilik .!!..f!. , .... 1 ~:.:~:1

:!:~~~~':;;:2;.!;~:~ 
h temizi daha iyi datıtabilmek İi vaziyet etmittir· Bunlar 111.lwlda 
:1 i: 

ı
i ve tlkiyetleria öaünü alm~k !İ aablacakbr. 
İ üzre 1 aylık aboae uaulunü ih- ı ,...,.,,,=-==-=--=-=-_,.-=""=-'~......,..._-

1 
daa ediyoruz. Bu günden itiba- • ( DAV ET_ LE R ) I· ren &HU edenler posta ile veya _ _ 

:i her haqt vaaıta Ue idaretnize h Efkanistaıı lıak:lunda 
H 1 Ura göaderirlerae 1 ay aıüd- H t.. k oca ~ !] .ı ·ı kon tr" Tl 8 
P.:: detle razetemİE doğrudan dot- iı ur e . 
1 ruya adruleriae gönderilecektir. fi Tetrfaiıaohafn -..4~ ~11e1abc 
Si Okuvu<-ularımızın bu suretle abo- ıı gOnü ak,<amı uat on veoicl~ Dar~l
ft •e o maları her ne-.i tikiyetl•- I füniln caüder.Ul•riaclu tta~ll .ia.lü 
il riue mlni olabilecektir. il bey-~di taratınduı Efk~ .tanMt 
H::m:::n:r::n:ua::mnn::ı:aı:unıı:maıamı ırki cotrafi va tarfhi v•rjr•t +.a,lc. 

Kadro hoşlukJan 
Şehremaneti memureyni inzıbat 

komiıyoau dfin Hamit beyin riyaseti 
altında toplanarak mUukeratta bulu· 
umut ye bu meyanda münbal olan 
zabıtai beledi>• Ye seyrüsefer kadro 
lar1na yui memurlar tayill edilmiotir. 

Taksim meydanı 
Taksim meydanının düzeltilme 

amelyeeine d~vam edilmektedir. Diın· 

den itibaren Takaim garajı yıkıl· 

mtya haılanmıştır. Bu garaj tama· 

miyle y1kıld1kt~n sonra meydan aç • 
ltcıli ve .amelİ\ata kıt mevaiminde 
dt1 de\ m eoıle e t r. 

kında koafrana •ere~ekl-e.:6.lr llY 
koafra••• herkea ıel~bu ı. 
-------~ ...... _,,,..._..._ __ ...;;..~--,----
:Felemenk l:sahri ~cfit 

Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada K.ıl,.k"r hanı 
dairei mab6UA teı-'- Bey· 
etlu 3711·5 Merira ,..~ta
n~i ittinıinde AJJ.ıt-mrıt l.aa 
telefon l•taabtıl YJ9 ltem..t 
banka muameı.;ta • e!nll'yc\ 

k "ı 1orı ican 



L_....,.' !§e~ar.~ ...... r~ --~::x-~ 

Bar.ıa da yazli ! ~ 
~~ =-r-;:.r-~~?'..._-:ı~@#:"-~p;fT~~ 

Tczr*htana kaba Gözleri Canan 
hanımın sinirlerini temelinden sars
ınıştı. Beti benzi sapsarı ke ailerek: 

- Bana bak! dedi. Lafını bil de 
söyle .• Ben aenin bildiklerinden de
kiliml 

Adam daha tezyifkir bir tavurla 
gülerek: 

- Biz sizin gibilerini çok 
gördü!:! 

Diyince Canan hanım büsbütün 
çileden cıkb. 

-Seni gidi haddini bilmez aeni. 
Sen itim oluyorsun da bana bu liiÖZ

leri söylüyorsun? Buranın müdürü 
filin yok mu? Seni müdüre şikayet 
edecegiml 

Satışa nezaret edeD yaşlıca bir 
memur: 

- Hanımefendi.. dedi. Müdürü 
görmek iıtiyoraanu auaaöre bu-
yurunuz ... kendidi be,inci kattadır. 

Hiddeti bir türlü sükunet bul
mıyan Canan hanım : 

- lıtene onuncu katta olsun! 
Aaanıör olmazsa ayaklarımla çıka
rım l 

diyerek asanıöre dotru yürüdü. 
Ea üıt katta bir kapının üze· 

rinde " Müdüriyet " levhası olan 
bir kapı ön\lnde bir hademe duru
yordn. 

Canan hanım : 
_ Müdürü görmek istiyorum ... 

şiklyetim var •• Dedi. 
Hademe hiç •aşumadı : 
- Buyurunuz efendim .. , kendisi 

yalnız.dar. 
Canan Hanım kapıyı vurup içeri 

J'İrdi. Odada eski bir yazıhanenin 
başında ıiyah elbise friymi,, kara 
sakallı bir adam otnruyordu. 

Müdtir Canan hanımı görünce 
kıyam etti: 

Buyurunuz hanımef~ndi .•• 
Lütfen şu tarafa geçiniı: ••• 

1 

rada havyar kesiyorsun... Üstelik 
fıyakuı da caba... Bütün işin ken
dine müdür süsü vererek birkaç 
şikayetinin tıraşını dinlemek... Son
ra arasıra da yalancıktan ruemur 
kovmak ... Rahatın yerinde maşal
lah! 

Müdür acı acı güldü: 
- Ne demezsin... Sanki burada 

oturuyorum da ihya clnyorum de
ğil mi? Sizin gibi nyda mukanen 
bir para aham iyi .. Fakat nerede?. 
Ayda yılda bir müşt"ri kızacak da 
bana gelecek ben de yalanc:ktan 
birinizi koğup beş lira aJııcağım ... 
Allah seni inandırsın, aybaşından 
beri topu topu üç memur kovdum. 
Sen de dördüncüsü .. Ben yirmi Jira 
ile nasıl geçinirim yahu ... Rica ede
rim, evlatlarının başı içid, bir sıra
sını getirip bizim beye açıver ... Be
nim için idare edemiyor de ... 

Ya ücretimi arttırsın... Yahut 
beni de kendisi kovsun da başımın 
çaresine bakayım... Ben de çoluk 
çocuk sahibiyim yahu... Bana da 
yazık! 

( TA.Ş~.A ) 
1Z~İR ETİBBA ODASI - İzmir 

Etibba odası kongresı dtiu saat on 
birde Türkocağında inikat etti. lzmir 
murahhasları ile civar vilayetlerden 
gel .. n murahhaslar kongrede hazır 
bulundular. Kongreye i~tirak eden 
doktorların miktarı 323 idi . 

Te rini~ani 5, 1929 

rı •• if sa., §iyase · 
ve ecneh ·. n e et eri 

[Matbuat neşriyat şubesinin Av
rupa gazetelerinden iktibas ettiği 

şu mühim makaleyi naklediyoruz:] 

Yeni gümrük tarifesi ecnebi 
matbuatının Türkiye iktıaat siyate-

ı tini baştan başa münakaşa ve tet 
kik eylemesine vesile olmuştur. Al
man gazetelerinde dahi bu mevzu 
üzerinde son zamanlarda uzun neş
riyata tesadüf edilmektedir. 

Bu muhtelif makalelerin tetki
kinde, Türkiye ikhı;at siyasetini bi
traaf bir surette muhakeme eden 
gazetelerin mevcut olasına rağmen 
umumiyetle iktısadi sahadaki icra
atın şiddetli tenkitlere maruz kal
dığı görülmektedir. 

Türkiye iktısat siyasetine, kısa 
bakışh olması ve iptidai merkan
tilist bir zihniyette hareket eyleme
si isnat edilmektedir. iddia edildi
ğine göre Türkiyede himaye usu
lünden !:aşka hiçbir pcreıısip la
nınmomakta ve bilumum istihsal 
şubeleri, kabiliyeti iokişafiyeleri o
lup olmadığı nazarı itibara alın
madan, teşvik edilmektedir. 

himaye cdilmeğe değer bir is
tihsal kudreti olmıyan sahalarda 
bile hükumet bu esası tatbik etmek
tedir. Türkiye hükumeti kanunları 
ile kısa bir znmanda iktısadiyahn 
tam bir inkişafını temin edebilece
ği hayaline kapılmaktadır. Ancak 
bu ısiyaaetin Türkiye'nin bizzat ken
disine zararı dokunmaktadır. Zira 
hayat pahalılnşmakta, ahalinin iş
tira kudreti gittikçe azalmaktadır. 

rette tevezzü ettirilmesi prensipi 
tatbik edilmiştir. Yeni gümrük 
tarifesi eğer ithalatın tenakusuna 
badi olacaksa bu tenakus ancak 
muayyen emtia damevzubahs olabi
lir. Bu tennkusun diğer eşya itha
latının tezayüdile telafi olunacağı 
kat'idir. Bundan başka cihanın bll
iımum memleketlerinde himaye esa
smm tatbik edildiği bir anda Türk
yenin knbiliyeti inkişafiyesi olduğu
nu zanettiği istihsal şubelerini hima-

ye eylemekte ve baı.ı)ıususi menfaatler 
zarardide olsa bile, bu hakkını isti
mal eylemeUe serbest bulunduğu 

tabiidir. Bu saydığımız sanayi şube
lerinin himaye edilmesinden dolayı 
türk iktısat siyasetinin kısa bakışlı 
olduğunu iddia etmek daha çok 
yanhşhr. Türkiyenin harici borçları 
vardır. 

ıf 

ra Aşağıda kuponun albndaki şekle bakmız : 

~ Aşeğı sıradaki üç daireyi muntazam bir surette kesip üst taraf· I 
~ taki yuvnrlak boşluklar içine yerli yerine ynpışhracahsmız. Fakat~ 
g o suretle yapıştıracaksınız ki A noktasından B noktasına kadar ~ = uzanan kıvrıntılı hat okla işaret edilen A - B istikaygennde ve 1 den iri 
~ 13 çe kadar rakkamları takip ederek dairelerin içinden geçsin 
[:! ve hiç in'kıtaa utramnsın. ~ 
~ Kes~ceğiniz daireleri yerli yerine yerleştirdikten sonra yapıııh• 
-.5 rıp üst taraftalcl kısmı kuponu ile olduğu gibi kesip gönderiniz. Iııinı ~ 

=.-= bildirilmesi ve kuponun ilavesi lazımdır. ~ 
=-- Bilmecemizi doğru halledenler arasında çeldlecek lmr'a ~ 
it§ neticesinde 1 nciy2 Bir ipekli çorap 2 inciden 5 inciye a• ~ 
__ : dar birer Esans. 6 uıcıdan 20 inciye luıdarl ı~utu §eı er. ~ 

• 
ismi: 
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:0..:..: Caııan haaım müdürün i~arct 

ettiği koltuğa oturdu. 

İçtimada sıhhat müdürli Lutfu Bey 
uzun bir nutuk irat edere){ etibba 
odalarıaın ta) dalarını izah etmiştir. 
Bundan sonra oda idare heyeti \"e 

divanı hay~iyeti itin asli ve yedek 
eznların intihabatı yapılmıştır. He)le· 
rin tasnıfinde idare he) etine sıhhat 
ve içtimai Muavenet Mtıdiri Doktor 
LUtfo, Doktor Hasan Yu!luf. Cevdet 
Fuat, B hçct 

0

Satih, Mü;:;tnhkem Mev· 
ki lla:.hekinıi Mehnıet Lii.tfü Beyle· 
riıı as!i {ualıklara intıhap edildikleri 
aıılaşılmı~tır. 

Bundan başka himaye olunan 
canayiin deleks.-r kabiliyeti haya
tiyesi olma•hğmdan himayeden bir 
şey kaznmimnmnktadır. Bu tedbir. 
lerin yegane neticesi ecnebilerin 
huşkulandmlmasına ve Türkiyeden 
uzaklaşmaJnrınn ve Türkiye ihrııcn
tını sektedar edecek mukabil ted
bMer ittihaz eylemelerine sebebiyet 
vermiştir. 

Naktinin kıymetten düşmesine 
mani olmak için Almanya gibi 
Türkiye de harici ticaret muvaze
nesinin fail olmasına, ihracatın it
lınlata geçmesine çalışması icap 
eder. Şeraiti inkişafiyesi müsait olnn 
ve mevaddı iptidaiyesi Türkiy'de 
mevcut bulunan veyahut anahtar 
sanayii mahi~ etini ve bütün iktısa
diynt için ehemmiyeti haiz istihsal 
şubelerini himaye etmesi ve bunla
rın müstahsalatı hususunda ecnebi 
memleketlerine muhtaç olmamağa 
çalışması gayet tabiidir. Gümrük 
tarifesile himaye edilen sanayi ma
kine ve elektrik sanayii gibi Tür
kiycde inkişaf etmeleri güç olan 
şubeler deği!dir. Bunhır pek yakin 
bir zamanda i erlemeleri muhakkak 
olan sanayidir. Pamuk, yün, ipek, 
Türlciyede pek vaGi mikyasta is
tihsal edilebilir. Bu mevaddın 

Türkiye dahilinde imnlile dahil 
ihtiyacı tatmin eylemek "e bugüne 
kadar olduğu gibi mensucat için 
umum ihracat kıymetinin yüzde 
50 - 55 nisbetinde harice para dök
menin önüne geçmek kabil olaca. -
br. " 1926 senesinde pamuk, yün 
ipek m~t ithalatı 97 milvQn, 
yanı ihracatın yüıae 52 ine baliğ 

I~ ~ 
Müdür sordu: 
- Bir tikiyetiniz. var zannede

rim! 
-Evet 111Gdür bey. Şikayetim var. 

Memurlarınu:dan birinin kaba bir 
muamele.iae maruz kaldım ••• Evve
li şunu aöyliyeyim ki ben ticaret
lıaneniz.in eski bir müıterisiyim ... 
Hemen her şeyimi buradan alınm. 
Hatta geçen ıene evlendirdiğim kı
zımın çeyizini bile buradan düzdüm. 

Müdür meselenin ehemiyctini 
takdir etmiş gibi bir lki öksürdük
ten sonra: 

- Rica ederim hanımefendi ... 
Dedi. Lutfen ıükunet bulunuz da 
vak'ayı bendenize anlatınız ... 

- E.fendim demin ipekli kumtş 
dairesinde idim .. 

Müdür zile bastı: 
- Memuria 'efinl çağ'ınnızl 
emrini verdi • Sonra Canan ha-

ııma dönerek: 
- Devam buyurunuz • • • dedi. 

Sizi dinliyorum ... 
Canan hanım hiddetten sesi ti

triycrek batından geçen val:.'ayı 
anlattı• 

Tanı •Öı.ütıü bitirdiği sırada , 
kapı vuruldu, içeri ıiyab elbise gi
yinmiş, ince , u:ı.un boylu ltir adam 
girdi. M\hı10rün önünde derin bir 
reveraDI yaptı. 

_ Bendeni:ı.i emretmişsiniz .. 

Dedi. 
MGdOr ı 
- Evet mi çatırttım.,.. . 
Dedi.Siz memurin şefı değ'ıl mi· 

üaİL 
- Evet efendim. 
- Memurların zabh rabtuıdaa 

ıiz meıul detilmiıiniz? 
- Ent efendim. 
- O halde hanımefendinin ma· 

ruı. kaldıtı müe11if vak'adan sizi 
mes'ul tutuyorum. 

- Fakat efendim ••• bendeniz ..• 
- Fazla laf iıtentem.. Bu ak-

ıamclan itibaren heaabnu:ıı kesip 
ticarethaneyi terkediaiz. Bizim bu
rada vazifemtr. müşteriyi memnuu 
etmekti! Hemea çlkınıa ... 

MüdQrüa bu fiddeti kartısında 
Canan haaım mGdahale etmek 1\1-
zumunu hi11etti. 

Mü.:lüre hitaben: 
- Fakat Beyfendi .• Ded': Pek 

tiddetli davrandım:ı.,.. 
Müdür fikrinde israr etti: 
- Hayır Hanım efendi. Her 

memur va:ı.ifeıini bilmelidir. 
Ba9ka türlil it yllrümez ... 
Canan hanım geldiğine biraz 

pişman oldu. 
Müdüre teşekkür edip çıktı. 
Müdürle yaloız kalan memuru 

şefı birden laübali bir tavur aldı. 
- Yahu, acnin bu vazifene ba

yılıyorum vallahi .•. Bu ne rahat iş 
vabu ..• Snbnhtun ak5nma k~dnr bu-

Y cdek aza olıırak Hüse) jn Hulki. 
Ali Agfıh, Şukrü Osıııau, Hu~nü Nu
rettin Beyler seçilmiştir. 

Haysi) et divanına Aydıd eı t· 
ma mücadele reisi Mahmut Sa· 
nıt. aış oktoru Mebmet Alı, 
doktor Bulii3i beyler asli aza doktor 
Mustafa Enver, Bejm Rifat be)ler 
yedek aza olarak intibap edilmişle· 
rdir. 

Mutcakiben Reisicümhur Gnzi 
hazretler ile Be:. vekil İsmet ve mediı 
reisi Kazim paşalar hazretleriııe, 
S.hh:ıt ve içtimai muavenet vekaletine 
tazirnııt telgrafları çekilmesine ve 
kongr~ııin tazimat hislerinin iblağına 
karnr verilmiş ve bu suretle içtima& 
nıhayet nı ilmiştir. 
1 YENİ ASIR DA \'ASI - Yeni 
Asırın mes'ul nındiri Ali Şe ... ket bey 
ale> lıinde Müddeiumumilitt tarafın· 
dan ihme cdilmi§ olan (TUrkluğü 
tahkir) davası dün neticelenmiş, Ali 
Şevket beyin muttdıkan beraetine 
karar verilmiştir. 

İZMlRDE MİLLET MEKTPLERl 
- Dlln akşam hmir şebrile Bornova 
SeyJiköy, Değirmendere nahi) elerinde 
Bayraklı, karşıyaka, Hacı Htiseyinlcr• 
Bostanlı, Narlıdere, Balüo'i·a köyle· 
rinde 70 tane Mıllet Mektebi açılarak 
deralere başıanmıştır. 

Millet mekteplerinin klışat resmi 
çok parlak olmuştur. Hanımlara 
mahsus 26 millet mektebi dershane· 
sinin klişllt resmi saat 17 de, erkeklere 
mahsus olanlarının dn saat ]8 de 
yapılmıştır. 

Kuşat resminde Beledive azaları, 
Dsire mtidürleri ve mektep ' mUdirleri 
tarafın darı nutuklar irat edild ·. 

Evvel:>e açılması kararlaı;ıtırılan 
68 hanım •.re erkek Millet ~İektebi 
dershanesine daha iki tane ilfi\'e 
edilmi:.tir. Turan ile Uzundere köy· 
lerinde de iki Millet l\lel..tebi dersha-

nesi açılmı~tır. . 
Halk millet mekteplerıne biiyUk 

rağbet gostermektedir. 

1.,ayyare balosu 
Tayyare cemiyetinin senelik balosu 

içia ibzarata de'iam edilmektedir. 
Balonun 7 şubatta verilmesi 

takarrUr etmiştir. 

Gök bayrakçılar geldi 
Taklibi htikumet maddesinden 

Bursada mahkum edilen Guk beyrakçı 
Cemal ile 6 arkadaşı hu sabah bir 
jandarma zabitinin tahtı muhafazasında 
şehrimize getirilmiştir. bunların bir 
kısımı İstanbul hapıshnne inde kala· 
caklnr, bir kı smı da lzmire gönderi· 
lece., ler .ır. - --· - .._._ ........ -

Bu fikirle,- dddi bir surette t et
kik edilecek olursa tamamile esas
sız oldukları tezahür eder. Ne gün1-
rük taı ifesi ne de hükumetin diğer 
Rtısallr::\t:d,l>~..ı...;. Tn..ı.:y,.:ıoe: utlpk 

bir himaye siyasetinin cari olduğu 
\'e memleketteki ikhsadi faaliyet
lerin her Ulrlüsü, kabiliyeti inkişa
fiyeai nazarı itibara alınmadan, ter
viç olunduğu yolundaki beyaııntı 
meşru göstermez.~ Yeni gümrük ta
rifesi hakikaten eskisine nisbeten 
daha yüksektir. Fakdt unutmamalı
dır ki eski gümrük tarifesinin mev
kii tatbika vazmdanberi Türk parası 
mühim surette kıymetten düşmüştür. 

Halen cari olan emsal 5,9 ve 12 
dir. 9 ve 12 emsalleri pek cüz'i em
tiaya t&tbik olunur. Son zamanlarda 
aktoluı:ır.n ticaret mukavelelerinde 
yapılan tenzilat nazan itibara alı
nacak olursa vuaiti emsalin 6-7 ol
duğu anlaşıiır: Türk parası alhna 
nisbetle 9 defa kıymetinden düş
mü~, emtia iıe eskisine nisbetle 15 
kere pahahlaşm,ştır. Eski tarifenin 
muhtevi bulunduğu rüsumun nakifi 
olduğu ve 1926 senesinde ihdas edi· 
len muamele vergiı.inin bile bu ki
fayetsizliği telifi etmekten çok u· 
zak bulunduğu küçük bir mülahaza 

neticesinde nnlar1lır. 
Yeni gümrük resimlerinin vasati 

seviyesi yüzde 25 tir. Fakat bu ta· 
rife aktolunacak ticaret mukavele
lerinde esa1 ittihaz edilecektir. 

ilerde be.zı rüsumdan : tcn:ı.ilit 
yapılacağı d&hi kuvvetle muhte• 
meldir. 

Buna rağmen yeni gümrük ta
rifesinin himaye esasına istinat ey· 
lediti şupheslıdir. Tarife bilhassa 
tilrkiyede mensucat. odun, deri ve 
mcvaddı gıdaiye san'atlerini himaye 
eylemekte ve zaruri olmıyan Ja. 
vanta, moda efyası vesaire gibi 
bazı emtiayı yüksek resimlere tabi 
tutmaktadır. 

Fakat iatihsalatı sınaiyenin mü-
him bir kısmından meseli makine· 
lerden alat ve edevattan, vesaiti nak· 
liye den, kimyevi müstahsalattan, 
elekbik sanayii mamulatından alınan 
resimler tezyit edilmemiş,hatta bazı 
ları eskisine niııbetle indirilmiş 
bulunmaktadır • Türkiye bundaa 
böyle hariçten mcvaddı istihlikiye 
değil, iıtihııal vasıtaları celbeyle· 

mek istemektedir. 
Gümrük rüsumunun bilaiıtina 

arttırıldıA"t yolundaki fikirler şu 
halde hiçbir suretle doğru değildir. 

Türkiye gümrük siyasetinde re
simlerin umumen tezyidi esasından 
zi} de mnh:ı:u!;yctm !.ı ru~!.a b:r su-

olmuştur. 

Pek vasi ormanlan varken ve 
toprağı pancar ziraatine elverişli 

iken Türkiye'nin odun ve şeker 
sanayiini himayesi gayet tabiidir. 

Himaye edilen sanayi müe11eıe
lerinin kabiliyeti hayatiyeleri olma
dığı ve gümrük resimlerinin ten:ı.i
linde mahvolacakları yolundaki id
diaya gelince bu huıustada münak
kitJerin doğru muhakeme eyle • 
medikleri aşikardır. Alelekser bu 
iddiayı ispat etmek için Uşak Şeker 
Fabrikası misal verilir. 

Sanayi islihsalah sahasına yeni 
ablan bir memleketin bazı yer
lerdeki icraabnda hatası olabilir. 
Fakat bu müteferrit münferit hata
lar takip edilen usulün ve gayenin 
yanlış olduğunu hiçbir zaman is
pat edemez. Memleketimizdeki sa
nayi siyasetinin ver.nceği neticeleri 
timdiden t&yin etmek kabil değil
dır. Yeni fabrikalann teıiıierinden 
bir iki ıene sonra cihan piyasasın
da Avrupa'nın asırlardanberi :nevcut 
olan sanayi mliesseselerile rakabet 
edebileceklerini hiç kimse zannet
memiştir. Devletimizin sanayi sfya
seti hakkında alaime istinaden muha
keme yürütülecek ise siyasetin mu
vaffakiyctini ispat eden pek çok ha
disatın mevcut olduiı.: göze çarpar. 
Meseli:. dahildeki çimento ve değir
mencili. u· .. nayiinin ne kadar mu
vaffaki/ctlc it gördüğü düşünülme
lidir. Devletimizin sanayi sahasın
ki icraalmın muvaffakiyeti bütiln 
şümulile ancak birkaç sene sonra 
tebarüz edecaktir. 

Münekkitler Türkiye'nin yeni gü
mrilk tarif sinin tevllt edeceği paha
lıhia taba ımül edemlyeceğini, zira 
memleketın iki üç seuedenberl lktı-
sadi buhran içinde bulunduğunu 
ve fakirleştiğini ıöylemektedir. Fil-
hakika Türkiye' de iki senedir plya
sadn bir durgunluk müşahede edil
me1ttedir. Fakat bu vaziyetten Tür~ 
kiye ikhsat ıiyasetini mes'ul ~yle
mek veyahut bunun ehemmiyetini 
iıab eylemek tamamile yanhttır. 
Bugün bazı piyasalarda müşahede 
edilen durgunluk Türkiyede iki ıe
nedenberi mahsulü.n iyj olmamasın• 
dan neş'et eylemiştir. f ürkiye zirai 
bir memleket olduğundan iki aene
dir arzolan kuraklığın iktısadi ha
yatın he} et: umumiyeti uzerinde 
re ,n 11 _ ~ . ... e .. ı o .... ce~ı tab :id ır. fak l 

§ Doğru halledan okuyucular arasında Cuma günü kur'a çekilecek ~ 
i§ ve kazananlarla diğer halledenlerin isimleri Cum~.f'tesi günü ilnn ~ 
~ edilecektir. ~ if@ 
~~ Kuannn okuyucularımızın isimlerini neşretmıştık. Bu okuyucu- ~ 
~ larımız idarehanemize müracaatla hediyelerini alabilirler. ~ 
= ~ 

~ mııı m ııu ıımmm ıııııııuuııı ı uıııım ırııııımıı ıııııı ıımııı nımıııı~: <mıııımmııuııııın ıııııııııııııııı ı ,ım rııııııı ımıııııımıu ~ 
----==-.....z:==== ~==--=-'-'~=-======-c=x=-=====- ==;;._· ~ 

buodan dolayı memleketin takatsiz 
1_.l.1..#.-· id.1:.- ,.t---L..- " • • • 

fik' rdir. 
Türkiye iktisadiyatı halen geçir

diği durgunluktan çok daha büyük 
buhranlar geçirmiştir. Ecnebi mem
leketleri tükiye'nin öldüğüne hük-
mettikleri biı· zamanda o zinde ve 
berhnya~ olduğunu ispat etmiştir. 
türkiye ecnebilerin zanneltiklerin
den çok daha sağlam ve kuvvetli-
dir. Memleketin iktısadi kuvve~le.ri 
bugünkü durgu.ı!uk neticelerınıl!' 
kolaylıkla iıalesin,. müsaade ede
cektir. Bu sene Türkiye'de hasat 
gayet \;;J' !muştar. 

Türk rlükumetinin takip eyle-
diği sulama siyaseti 1928 senesi ha
sadı gibi fena mahsul senelerinin 
ileride tekerrür etmesine mani ola
caktır. Normal hasatlar idrak edil
dikce gümrük tarifesi hiçbir 11uret-
e hayabn pahalılaşmasına sebep 

sebep olmaz. Bilakis yen: gümı ük 
tarifesi istihaalit ve iktısadi faali· 

J 
yetleri teşvike sebep olecağma "'' 
'rn.ı. -uı .. cL rpfah V"l GA• , .. wn: _ _. 
tıracağtna ~upne y:nu:ur. 

ı Devletin Şimendifer siyaseti ve 
:Stihsalatın artmasfna matuf diğer 
tedbirleri dahi yakı semereleri• 
ni gösterecek ve zen~ nlik artarak 
Türkiye ecnebi memleketlerinin cit• 
tikçe daha eyi bir müşterisi olacak• 
tır. 

Bundan dolayı Türkiye ikf .. ıot 
siyaseti ecnebi memle.!<etle ini kuş· 
kulandırmamalı. bilakis bunları teş• 
riki mesaiye teşvik etmelidir. Hü• 
kiımetimiz Türkiyenin tabii kuvvet• 
lcrini işletip inkişaf ettirmeğe baC:" 
olacak işlerin ifasını arzu eden ec" 
nebi müe11eselerini daima himay• 
eder. 

Bu gibi müesseselere " erdlA'i 
müsadeler "Ford şirketine verile1' 
imtiyaz gibi" Türki)enin bı: husus" 
taki hüsnü niyetinin en iyi misalid r. 
Bundan dolayi Türkiye bütün iddia• 
lnra rağmen ciddi ecnebi serma" 
yedarları için gayet karlı iş sahaııdıt• 

Yarınki 6 Teşrini sani 
1 

Çarşamba akşamı 
Elltamıa sinemasının 
İkinci sesli ve 

sözlü prograını 
Cç 1n1ü~~lhl 
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Feaerhalaçe kulübü, bundan bir 

•üddet evvel yaptığı bir müssesan 
içtimaında badema Taksim stad· 
YUınunda llt8Ç yapmamağa karar 
vermieti. Bu karar kulüp erkanın
dan birisin stadyom müdıranından 
diğer bir zat tarrfından istiskal 
edil•eıi Ozerioe itttibaz oluna· 
nıu~tur. 

Stadyum idaresinin nazikan~ 
bir tarziye ile vaziyeti tavzih etmesi 
Ve ismi geçen müdirin müessese
den ayrılmHı Uzerine mesele 
kalmamış Ye 1'.,enerbahçeliler karar
larından ferağat etmişlerdir. 

Binaenaleyll bu hafta Taksim 
stadyumunda Hk maçlarının baş
lamasına hiç bir mini kalmamı~ 
demektir, 

Bo1ısörler geliyor 
Cuma ye Pazar güBleri Fransız 

tiy trosunda yapılacak boks maç· 
1arıada boksörlerimizle kar§ılaşa
cak Fransız, Bulgar, Petrof ve 
Mihailof Perşembe güıaü şehrimize 
geleceklerdir. 

Bu boksörlerin yapacağı maçlar 
alaka ile karşılanmaktadır. 

Futbol he)~eti 
Futbol heyeti dün toplanmış 

.c fikstürü teshil etmiştir. 
Fikstür bilahare ııeşredilecektir. 

lieyet-lcr toplanıyor 
:\ımtaka teknik heyetlerı toplan 

ın< t5a başlamıştır. İstanbul spor 
hf') •tinin faaliyet devrine gireceği 
t rilı yaklaşmıştır. 

~nkarada futbol 
n - r mm - ı fut l f. ali

Yetine başlanmıştır. 
Bu seneki temasların çok ente· 

tec;nn olacağı tahmin edilmektedir. 

~luıtakanın bir kararı 
Mıntaka futbol heyetinin çok 

n1usip bir kararla şehrin muhtelif 
semtlerine dağılmış zayıf teşek

küllerin birleştirdiğini yazmış 'e 
bu kararın ortadaki kalabalığı kal
dırarak tabii bir manzara verdi
ğini ilave etmiştik. Filbakikıı bu 
karardan sonra cılız şekilli vücu
du ile ademi müsavi kulüpler ye
tine hatırı sayılır kuvvetler gele
cektir ki bundan memnun olma· 
tnak kahil değiJdir. 

Mtntska futbol heyetinin 
bu çok musip kararından sonra, 
doğru bulmadığımız ikinci bir 
kı.ırarından bahs deceğiz. 

~ıta romnnı : 32 

n 
"Yıldım bana vermeti unuttu . 

O:ıdan sonra da kendisini artık 
iörınedim. 

"Birkaç hafta sonra iki mecruh 
~abit arasında flSyle bir muhavere 
klllağıma çahadı : 

"Zavallı Rosewelll Hücum esna• 
•ında ateı hattında bulunmadı .• 

Dlvaaı harp tarafından ldanıa 
llıahkQıu edildi! 

"Öteki cevap verdi : 
" E b· - vetl çok yazık! çok yaman 

b~r adamdı 1 işin içinde her halde 
ır kadın parmağı vardı. 

rn Fal·at ağzından hiç bir söz al
ak nıün:ıküo olmadı!" 

ğ Anna bu sözleri söylerken aya
' a kalktı, dizinden yıldızı, mendili, 
aç lülesini düşürdü. 

- Hayatım o aada sonuna vardı! 
dedi, 

110 
S ith yıldızı yerden kaldırdı, 

nra 
rın . ge~e kızn yakleşıp nazarla-
ler~ ıs ethcrhy'nin muztarip göz
'J: ınc dıkti, ciddi b·r tavurla dedi 

İstaubul kulüplerinin altışar 
kuliiplük iki kümeye tefrik edil· 
diğiııi yazmı~tır. Bu iki küme 
arasındaki daimi bir nispet muha
faza etmek hatalı oldugu için, 
hundan ev' elki hey tel er tarafın
dan terfi müsabakaları yapmak 
suretile değişikler kabul edilmi~ti. 
Hiç tatbik odilmeyen bu esasa 
nazarau birinci kümenin sonuncusu 
ikinci küme şanpiyonu ile karşı
laıacak ve ikinci küme şanpiyonu 
müsabakayı kazanmak suretile 
isbatı ehliyet ederse birinci küme· 
ye geçecekti. Bu usul, hüsnü 
niyetle tatbilc edilmek soretile çok 
gozel neticeler verebilirdi. 

Haber aldığımıza nazaran yeni 
mıntaka heyeti bu esası deği~
tirmiş ve yeni bir sistem kabul 
edilmiştir Bu sisteme nazaran her 
sea.e birinci kilmenin beşinci ve 
altı.Rcısı ile ikinci kümenin birinci 
ve ikincisi yerlerini, hemde bila 
müsabaka, değiştireceklerdir. 

Biz, bu usulü çok mahzurlu bu
luyoruz. Bunun için müteaddit 
esbap vardır. 

1 - Altı kulüplük iki küme 
arasında ikişer kulübün yerini de
ğiştirmek doğru olamaz. Eğer kü
me mevcutları yirmiyi tecavüz 
etseydi bu nisbet belki doğru ola-

bilirdi. Düşünmek lazımdır ki altı 
kulübtin ikisini tenzil etmek mev
cuda nazarım üçte bir tasfiye yap· 
mak demektir ki bu fazladır. 

2 - Terfi müsabakalarının 

lağvı doğru bir hareket değildir. 
Birinci küme sonuncusu ve beşin· 

ciEinin, kendi yerine talip rakibe 
nazaran kuv' etli olması çok kabil· 
dir. Şu halde naha kuvvetli bir 

takımı kümeden çıkarıp yerine 
daha zayıfını almak ortaya bir nis
petsizlik kovmak olacaktır. 

Maksat ikinci kiime kuliiplerini 
le:. vik etmek' e cesaretlcndirrnekse 
onları mafc, k küme "Onuncusun
<lan olsun daha ka'i olmak zaru. 
retile knr~ı1:ıştırınak maksadı daha 
iyi temin edilir. 

3 - Bilinci kümede sonuncu 
olacak iki takımın, mesela Beykoz 
ve Vefa olduğunu kabul edelim. 
Bu iki kulühiin ikınci kümeye 
hem bila müsabaka. utılmal~r; 
muhakkak şu iki neticeden birini 
tevlit edecekti: 

i 
Yaptığınız düşünceıı;izliğin 

cezasını kafi derecede cekmişsiuiz. 
Eı:asen bu hareketinizin bütün aki
betlerini size yükletmek doğru de
ğil •• Yüzbeşı Rost:well ölmedi! 

Anna muhatabının üzerine anla-
madan baktı. 

Detektif tekrar etti: 
- Yüzbatı Rosewell ölmedi! 
Anna sendeledi. Smith sözüne 

de..-amla: 
- Kendisi New - Y orkta başka 

bir nam altında yaşıyor. 
Polise mensup bir dostumdan 

telgraf aldım. Yüzbaşı Rosewell 
yeni bir hayata nblmıf, Şehrin en 
zengin tacirlerinden biri olmuf. 

Bu söz üzerine Anna Smith'in 
kolları arasına atıldı; tam bu sıra
da Winters kütüphaneden içeri gir
di, ihtiyar Meg'le Longa Dooth hiz
metçiyi takiben içeri girdiler. Hint
linin çehre.si hiç bir mana ifade 
etmiyordu. Wintes hayret içinde 
idi, ihtiyar dadıya gelince, yüzünde 
hasıl olan hiddet ihtilaçları kadını 
yırtıcı bir hayvana benzetmi~t:. 
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bu iki kuvvetli teşekkül karşısında 
Borsaaı .f iatlan 

ezilecektir. 

B - Yahut bu hak~ızlık kulüp 
mensuplarını inkisara uğratacak 

ve takımın iyi oyuncuları birer, 
ıkişcr. birinci küme takımlarına 

dağılacak ve bu kulüpler bu sefer 
fazla indirildikleri ikinci kümede 

bile tutunamayacak bir vaziyete 
düşeceklerdir. Kulüpler arasında 

küçükten lıüyüğe doğru bir oyun· 
cu akını mevcut olduğu için bu 

vaziyetin mevcut anarşiyi artıra

caı-,'1 ve ikinci ihtimalin tahakkuk 
edeceği kuvvetle iddia olunabilir. 

Futbol heyetinin im mahzurları 

nazarı dikkııta alarak yane Lirinci 
küme sonuncusu ile ikinci küme 
ianıpiyonu arasıadn terfi müsaba
kası yapmak esasına dönmesi 
beklenebilir. 

Bu sırada divanhanenin saati 
geccyarısını çaldı. 

.c~nç kız biraz kendine gelip 
Smıth den ayrıldı. Wintera manalı 
manalı öksürerek: 

- Affedersiniz, Misa... dedi ıi:ıi 
telefona çağırıyorlar. 

Anna şiddetle cevap verdi: 

-:- Şimdi telefonla utratacak 
vaktım yok. Şoföre söyleyiniz ot • 
mobili hazırlasın. 0 

- Baş üstüne Miss. yalnız tele
fon eden müsyü ıize ismini ıöyle
mem hususunda israr etti. fami 
yüzbaşı Roıewell imitl 

12 

Geceyarısı telef on çalıyor 
Anna W eatheby çıldınr gibi ol

d~; telefon cihazının üzerine öyle 
bır atılış atıldı ki. Wintera tam 
vaktinde geri çekilmemiş olsaydı 
az kaldı yere yıkılacaktı. Smith 
genç kızın arkaaından gitti; Anna 
telefonun kulaklıtını yerinden kal. 
dınrken yanı başında durdu. 

Genç kız titrek bir aeale tele
fona haykırdı : 

- Evet, evet... Benim ... Anaa. .. 
Niçin bu kadar zamandanberi bana 
gelmediniz? 

lf A.e1ıaii ı\zami 

.ı ;~~ Cinsi IK. _ P. 1(. p. 

Bugda yüzde 
Ç&'f'darlı 

l"umn§ak 15 5( 16 35 
Kızılca 

' Sün ter 
Sert 15 8( 16 22 

, Dönme 
~e.rt mahlut 
Bulgarl&tan 

ı , Ecnf\bi 
Çu·dar 13 ](] 13 10 
Arpa 9 2(1 10 
1'111ır 10 10 
Yulaf 9 9 
lHercimelı. 80 30 

"ubut 
:Fuulye 34 35 20 
5i111m 29 3t 
KUfyHll 26 2( 26 20 

1: Un kilo 
Ekıtra Elr.atn ı22 s ıMo 
Ek•tra 1160 1240 ' 

Birinci yumutak 1150 J!!60 
11 J ,, Sen 1150 ll80 
il kinci 90ll 9011 
il Fındık lı..abukla 

}'ıudılı. içi 
11 Sandık boıaltma 
l ı kaumı 
ı., Ce~iz 

ACiyon l\lal.atya 
Yapalı 
Afivon 39So 3950 

li Tlfİlk 16 s ı65 
ı ı 91•k! --

Bir An sükut etti, sonra ikinci 
bir çığlık daha kopardı. 

Smith eA'ildi, Eakat telefonda 
ıöylenen aöderi istemedi. 

Mias Weatherby haykırıyordu: 
-Aman yarabbi! Konutaantt a .. 

Konuısanıza... Kulaklığı elinden 
dütürdü ve bu ıefer temamile bay
tın bir halde Smith'in kollan araaı· 
na yıj-ıldı. 

Detektif genç kızı halının Gzeri-
ae yatırarak: 

- Sul Su! 
Diye haykırdı. 

Lonra Dooth'Ja Wlaterı yemek 
ıalonuna kottular. Bir saniye ıonra 
her lkiıi de ellerinde birer bardak 

au ile döndüler. Smith, bir bardak 
ıuyu Mi11 Weatheby nin yGzQae 
çarpb, öteki bardağı da renç kıZlll 
boynuna göjıüae döktü. 

Snıith Anna1ıın başını kaldırdı, 
omuzunu birilz aaraarak emretti: 

- Size söyle diklerimf birer birer 
tekrar ediniz. 

Anna nefeal bkanarak Smith'in 
kulatuıa fU söderi fıııldadı: 

- Beni bili ıevditlni söyledi ... 
Sonra da "Ben arbk ölüyorum!,. 

dedi ... Daha ıonra telefon kapandı., 
Tam bu aırada kapı açılıp Mıs-

• en ı~e r aı·ı 

Ali karar he} eti riya ctin~en: ı ile tahak~u~ e~ l~miş ve bi.a.en~· 
İşgalden evvel maliye tahsıldarı lcyh amalı mıllıyeye mubahf bır 

iken işgal e na~ında hükumetle \hareketi de <ıbit olmamı~ olm ak· 
birlilcte Antcbi terk ederek ınüte· la hakkmdaki kararın ref'ine mli t-
rakim maaşlarnu aldıktan sonra tefikan karar verilmiştir. 
tekrar firaren Antebe gelerek Ali karar heyeti riyasetinden: 
Frarsızlar tarafından ınuallimliğe Anadolu ordusuna vakj olu 
ta)İll olunmasından dolayı heyeti da, ete icabet etmemesinden dolayı 
mahsusacıı hidematı devlette ade- heyeti mahsusaca nisbeti askeri· 
mi istihdamına karar verilı:uiş o- yesi kat edilmiş olan piyade aıüll
hm G. Antep altıncı erkek mek- zimisanisi Ömer Faruk efendi laer 
bi başmuallinıi Ali Ziza efendi- n ekadar Anadoluya davet edilmiı 
nin mücadelei milliyeden evvel isedc 335 Nisanında esaretten av• 
mektep muallimi olup harp başla- detle muayenesinde intifahi rieye 
ması üzerine maliye tabsıldarlığı· müptela olduğu cihetle tki defa 
na ğeçtiği ve harp devam ettiğinde tebdilihava verildiği ve bilahare 
hem tah"ildarlıkta hemde iaşe ki- kıtaati harici vazifede ve mutedil 
tabetindc va bazen silah başında mevakıcfc istihdamı hakkında mu• 
G. Antebin sukutuna kadar ifayı amelci sıbıyeye tabi olması il.erine 
hü nü hizmet ettiği resmi ve gay· kütüphane memurluğuna taym 
ri re~ıni vesaikin mütaleasile an- edildiği ve tekrar heyetimizce yap
lsşılmış ve sukutu müteakıp im· tırılan muayenei sıhhıyede muma
vayi milliye ile çıkıp bir kaç ileyhin intifahürrie ve zatüUcasebıtı 
gün kaldıktan sonra bazı lüzum· milzmlne haetalıklarına möptell 
lu defatirin alııııp çıkarılması ve uzun zamandanberi devam et· 
için muhasebeci tarafından res- mekte olduğu ve el'an bu hasta• 
men ve mezunen dahile gonderil- lıklann tahtı tesirindr bulunduğu 
miş ise de çıkamayarak içeride ve meşakı seferiyeye tahammülü 
kaldığı 't"e çocuk babalarının arzu- olmaması basehile mazareti sıhlai· 
larına inzimam eden hükumeti yesinin ciddi olduğu tezahür eyledial 
muvakkatenin icbarile muallmliği ve bu halile ikinci davete icabetle 
kabul eylediği ve validesinin ağır· Anadoluya geleceği sırada tehiri 

ca hasta olduğu ve amali milliye· sevkıyat emri verilmesinden dola· 
ye muhalif bir hareketi g0rülme- yı muvaffak olmadığı tebeyyü• 
diği ve bilakis hizmeti sebkettiği eylemiş ve mazereti şayanı kabul 
tahakkuk etmiş olmakla hakkın- gorülmüş olmakla hakkındaki ka· 
daki kararın ref'ine müttefikan ra rın refine müttefikan karar Te-
karar verildi. rilmiştir. 

Ali karar heyeti riyasetinden: -----------
Balıkesirde altmış birinci fırka Garsonlar yunanlı imif 

otuz birinci alay sahra taburunda Şehrimizde buluDan garsoalar• 
müstahdem iken Derseadete firar dan bir kısmı cemlyetleri11e mO. 

racaat ederek Yunanl.tandan mO. 
ve Ferit bitkumetine arzı hizmet ile temadiyen ıraraon gelmekte oldu· 
münzevi hastahanesinde vazife al- ğundan bahsetmitl•r ve bu acl .. • 
mak suretile mücadeleiJ milliyeye ların ke.dl ekmeklerini elleri.
muhalefet izhar eylemesinden do- aldıklarından tikiyet etmiflerdir· 
layı heyeti mah<ıusaca nisbeti as- Bunun üzerine tetkikat yapd• 
keriyesi~kat edilmiş olan bavtar mış defterler, kayıtlar arqbnlaıt 

J hakikaten lstanhuldaki raraoıılar• 
yüzbaşı Hamit efendinin Soma dan anca yüzde betinin 'llrk. 
cephesinde bilfiil ınücaddei mil· yüzde 'On beşini yerli diter aaa• 
!iyeye iştirak eylediği, hastalığı sıra, mensup, yüzde aekaeıalı:ıln de 
münasebetilc Bandırmaya gönde- yunanlı olduğu anlatılmı(br. 
rilerek ameliyat icra edildiği vJ Garsonlar cemiyeti bunua Gze• 
hidematı sabiteye verilmesi üzeri· rlne faaliyete geçmittir• 

ne Balıkesirde hayvan revirinde Terkos şirketi 
ifayi vazife eylediği otuz birinci ve emanet 
topçu alayı ile münasebeti olma· 
dığı ve Yunanlıların taarrzu üzeri
ne fırka zabitanile birlikte ricat 
etmişlerse de müteferrik 'azifede 
bulunmasından dolayı vasıtai nak· 
liye bulamayıp maluliyeti müna
sebetile yürümeğede iktidarı ol
madığından bizzarur Bandırma· 

daıı lstanbula geçtiği ve lstanbula 
muvasaletinde Anadoluya geçmek 
için muhtelif surette çare aramış
sada muvaffak olamadığı ve İstan· 
bulda muzır bir teşkilata girmeyip 
açıkta kaldığı vesaikı muhtelife 

br ve Madam Weatherby içeri 
girdiler; karı koca tiyatrodan dö-
nüyorlardı. Kızlarını üstüne doğru 
eğilen Smith'io boynuna sarılmıf 
görünce oldukları yerde kalakaldı-

1•. 
Anna Detektife yalvardı: 

- Oh, earare1ıgiz adam! Çabuk 
bir şey yapınız! Onu kurtaranııd 

Smitb ıakin ve vekur bir tavıırla: 

- Kudreti beter dahilinde her 
ne yapmak mümkilnn yapacatam. 

Dedi. Sonra kızın kollanndaa 
kurtuldu, azimkir bir tavurla dot-
ruldu; ehalinde hankülide bir 
tahavvQI buıule ırelmifti. Bunun 
farkuada ola• Laai'o Dooth aerapa 
dikkat keaildi. 

Efendiıiıaia bu halde gördGjü 
baıka seferlerde de vald olmuıtu. 

Detektif kapıyı göstererek : 
- Wlıatera, dedi. Mister Weat .. 

herby'ain otomobilini durdurunuz • 
Uzaklaşmıfaa geri çeviriniz. 

Sonra Langa Dootb'a döndü : 
- Langa Dootb , ıen benimle 

beraber gelecekıin. Git öteki taba
ncamı da al; çabuk ol • 

Hintli merdivenden koşarak çık· 
mata batladı. O sırada Smith Mis
ter Weatherby'ye döndü. 

Ona şu ıözleri söylerken al• 
mış olduğu tavur deminki tavurun· 

Terkos şirketi imtiyazının feah· 
inden sarfınazar edilmesi ve yeal 
bir mukavele aktedileceği hakkı•• 
daki neşriyat üzerine fchremueti 
erkanından bir zat: 

- " Emanet, noktai 
muhafaza ediyor. Evvelki 
detiıtirebilecek yeni bir 
bulunmamışhr. 

nuansu 
kannaa 
talepte 

Şirket şehrin su ihtiyacım ta._ 
min edecek suyu isale etm•t• ... 
cburdur. Vilayet, mukavelenia ald· 
dl sıfatile şehrin milmeaıiH olaa 
emanetin taleplerini ve arınılanaı 
nazarı dikkate alacakbr. Mulaltatıa 
icabı da bunu röıtermekteclir. 

dan daha az amiraıae dejildi • 
- Milıyil, ben gelinceye kadar, 

kızınız evde kalmalı. 
Maaleıef keadiıine nezaret et• 

mek için kimseyi bırakamıyacata•· 
Cevap beklemeden aokata fır· 

ladı, bu sÔada merdivenden in•• 
Langa Oooth da pefl ııra kof&l'ak 
dııarı çıkb. 

Bütiln ev halkı merak ve iatkal 
i(i'ıade olduklan yerde kaldılar. 

Otomobil Smith'le Lanı• o .. 
othin Frank Bentley'i• W ... 
North ıokağındald 215 •• ...,.ıa · 
evine srötürdü. 

Her ikisi de bina ıaald keadl
mallan imit gibi tam bir e•al1•• 
içeri daldılar. 

Şmith elinde bir deıte aaalatarla 
aaanıorcilye dotfa yiirldl: 

- Mısbr Frank Beatlef'la ..... 
bmanı, dedi. Geldiji zam•• .a,ıe-
yloiz, keodiıbıl yukanda bekli10-

rum. ,__.. 
Smlth'in kat'i tavru, ...__.. 

Dootlı'ttn kocaman •arta aaaaftSrc:a 
nün üz.erinde öyle bir tealr Y~•t
b kl adaıı.ı afzını açamactı, laer Ud-
ıini de yukarı çıkardı. Bir dolarhk 
bir bahşiı ta bu teılri bir kat dalaa 
derinleştlrdL 

[Bitme$' 
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K m Yunsnistanın MHo Ve
üuıı i8J iude ki heykeli meşhur· 
dur. 

P "ate Louvı müzesinde bu
lunan bu kol uz genç kız hey
keli kadim Y unnnistıın güzel
liğinin ve endam ve teva~bünün 
bu beli bir en uzecidir. 

afıh bu n e ine di~ 
bakılacak olurs!t güzel vü· 

cut telek.kisinin o devirden bu 
devre gelinciye kadar pe mühim 
bir i tiba}., eçirdiği anlaşıl:ı.r. 

Filhakika bugünün kadını her 
nek dar s,porcu ol ada.kadim Y"u
ne i tan üzeline nisbetle dalın 
zarif ve nıu:indU'. 

Bp en güzel vücutlu ka· 

r 
mek ehi 

u 
KURSJ"'ARl 
--~---
TERTİP 
TASHİH 
T. O AE' 

1:. OGR'AFİ 
Ç i KOCRA;Fİ 

Giı;me ~tlan 

T-~SHIH Kursun : Orta 
mektep mezunları. 

Çl~KOGRM,I Kurımna: Orta 
mekteple 'at mektep eri 
mezu lıtrı. 

1'ERTİP, TIP0, I:.IT0 Kur a 
Iarı Yaş ve menşe aranı!· 

aranılm k ızın her. talip alına-

n 

dmlırın Amerıkada bulundukları 
şimdiye kadar yapılan beynelmilel 
güzellik müsabakaları neticesinde 
sa t olmuş bir hakikattır. Bittabi 
burada "güzel" tabirinden kaedo
lunan mana " tenasüp" dür. 

Filhakika Amerikan genç kız
ları vücutlarının tenasübü ile baş· 
lı başma bir tip teşkil ederler. 

Son zamanlarda Rekesı ismin-
de bir hey keltmış bu tipi bir hey -
kel üzerinde tcsbit etmek i temiş
tir. 

Kadın Yunanistamn güzellik 
enmuzeci Milo Venüsü olmasın 

nazaran Amerikalı san'atkar da 
bir .. Amerikan Venüsü,, ibda 
<'tmeki muvafJk bnlmı "'''tr. 

Erkek v.üc unu 
güzelle~tir n 

o s e ... ~ 
Keme· ~ 

Sedcnlnızl in· ~??v c~ltir. Otomauk J . ~ 
hır muaj te rtlc ~ 
zaıflıur. 1 lususr 
tazylkı ve tnko u· .. ,.,. 
nuncl:ı t kı et ga· 
}Ct muka\ım ol· 
ması ha c:bı le llf 
zu olunduğu ka· 
dr.r UZB)abıl 
sayesinde her ıkl 
tarafı ıemamen do· 
ğrultur. Sızı gcnçleş.ınr. Vilc:ud!ınuzu 

yumu ~ur \'C ~ la.ş~ım. 
mı zat teşrıfınızde 'e.va sıpartş ver
diğinizde kıırntnızın kutru bı:!ınlzın 

ırıUaını S4tltim:tro ıle bıldlrinız. 

Yegane satı§ mahalli: 
f'arlsteld 

lstanbul şubesi : 6ey()ğlunda 
Tünel mevkiinde , N• 12 
Piati 6 Luado.n ıtlbar&n. 

satılı hane 
O üdnrda paşa limnoınd 

lcadiye sokağında 4 numaralı 
kargir 3 odalı bir hane satılıktır. 
Talip olenlar Galatads Hayyar 
hannıda 15 numaralı dükkand 
saraf Yorgi Minadoplo::ı efendi) e 
rnür•c ·ı r• 

Yeni güzellik tipi ile eski tipi 
bırbiri ile iyice mukayese ede
bilmek için aynen Milo Venüsü 
seklinde bir heykel yapmıştır. 

Bu heykelin de tıpkı MiJo Ve
nftsil gibi başı ve omuz ba~lnnn
dan itibaren kolları yoktur. V Rz'i· 
yeti tıpkı kadın heykelin 'Yaz'i· 
yetindedir. 

Yalnız bu heykelin modeli 
Amerikalı bir genç kızdır. Hey
keltraş bu eserinde bu günkü 
güzel kadın vücudunu eskisinden 
olan farkını gayet bariz bir surette 
göstermeğe muvaffak olmuştur, 

Dercettiğimiz üç re!im Ame
rikalı Venüaün üç muhtelif cep
h ·den göstermektedir. 

no KAı 'TA c:w:ı-.~ 

N'. C>"V"C>t::rı.l 
Mükemmel orkestra 

Otelin birinci katında hususi 
lüks t'llon, liste mucibince 
taam ve tabıldot her 
çar.ş mba ve cumartesi 

saabdokuzda zengin 
program ve 

varyete 

Bahçe kapıda eczaca Hasan 

bey tar~fmdan taklitçilik serlav

haı altında gazetelere verilen 
ilan şahibJ Hasan bey; tarafından 
tekziöi: 

Kolony. etiketlerimin Oskü-
darda kerci v kolonyacı H • 

san efendi tarafından taklit edil

diğini ilan etmiş isem de yapılan 
tahkikattan bunun doğru olma

dığı anlaşılarak bu yüzden ren .. 

cide ettiğim Hasan efendinin 

kalbini, kendisine tarziye venne 

suretile meseleye nihayet veri .. 

lerek muheıkememizden sarfına· 

""'>r edi rlı ı ıl n ol.ın\lr, 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karak&y hanı 
dairei mahsusa telefon Bey
etlu 3711-S Merkez poata
nesi ittisalinde Allalemci lıan 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelib ve emniyet 

kasaları ican 

S ultanah et ıulh mahkemesi icrasından: 
Mehmet Hayri beye dcyııinden dolayi 

çsrııkapıda tıramvay tevaklı.uf mahallinde 
bahçeli biralwıec!e garson ve büfeci Hacı 
Asador Y ervaııt efendiye mali.inesinin aa· 
tılacağına dair taatir kılınan ihbaraame 
mumaileyhın ilı.ametglhı meçhul olduğun· 
daıı teblig olunamamıı olmakla tarihi ill
ndan ilç gün zarfında tediyei deyıı etme. 
diği takdirde mahcuz makinenin satıJaca· 
ğı tebliğ makamına kaim ol.uıalt tiue 
ilin olunur . 

B cyoğlu Sulh 1crasından ; Bir borç-
ta dolayı mahcu:ı 1'e furuhtu mu· 

karrer çini eoba. karyola. tualet takımı. 
ve ıınire 12 teırinisani • 929 ı;aiı günü 
Baat on ilLidca itibaren BeyoAlunda H• 
IDal ~ında tcbek aok.aaında Hüdavardi 
apartmanındt ialip olanların y ,. mc 
kCırda mahallinde hazır bulunacak. me
Rluruna munıcaatları. illn olunur, 

1 ıtanbul yedinci icra nıemurluğundaıı : 
Esat ,.e vahi: ve CelAl efendilerden para 

alınalı.ta olan ş.,.ıtet efendi mührünü za. 
yi edip yeniden Uk ettirdiği mührü isti· 
mlil edeceğinden eık.i mülırün bük.mü 
olnıadığı il!n olunur. 

btanbul dördüncü noteruıe 

Efend:m. 
Reyonda Harbiye Bfiytikdenı cadde

sinde 49 Numaralı Yıld ız Kundura ma· 
Ptnsında mevcut ve mil takilen malim 
olan &ek kadın kundura terlik .,. lu
tik ve buııa ,mumae!l 91yayıda demirbq 
aıyamı cedeli malO mukabilinde Madam 
Anna Deyliyeye 1atıp para1ını aldığım 
cihetle keyfiyetin aleluıw ilanını rica 
ederim. 

Nif&Dtaşnda Harbiye caddeainde 103 
Numaralı evde. 

Kreguvar bin y;çem 
Talep •eçhile neoredilmek ilzerine 

Milliyet gaıetesine göııderildi. 

M ilekkTii Paskal Orni efendiniıı S.Te§· 
rini &ani-929 tarihinde tediyesi meş • 

rut mumaileyh Kaımirci Ali Riza efendi 
ıimmetinde 305 lirayı türlı:i ve yetmi' ku· 
ruf alacağını mübeyyin bir lata emre 
muharrer senedini müekll.ili ıayi eyleır.if 
olduğuııda:ı merkQr eenedin iptali ,.. 
künin yedinde zuhur edene bedeli mez • 
JlQru t~diyo etmemesi ve aahibi imza 
olan Kaımirci Ali Riza efendiye tahriren 
ihtar olunmaaına karar ittebazı talebile 
avukat Armeaak. Sarıyan efendi tarafın • 
dan müddeialeyh Kazmirci Ali Riza efeıı
di aleyhine ikame eylediği dannm cere
yan eden Dluhakeme iııde ; Ticaret lwıu· 
nunun 6S8 inci maddesinin ikinci üçüncü 
fıkrtııı mucibince meıkQr eenediıı kır~ 
beg gün zarfında mahkemeye ibraıı l!.au
mu ye ihm: edilmediği helldo ~u mnd • 
d etin hitamında eııedin ipbiline karar 
verileceği hueuaunua. ~ de(a ilanına ita • 
rar Ter\lditind~ keyfiyet birinci defa 
olarak ilAu Q~unur. 

J stanbul 6 ıncı icra memurluğundan : 
Melahat hanım 36 • 255 No. doıyaya 

monıı tatbik milhürllmü r.ayi vebyen.iaini 
hlk ettire~ndeıı eıki milhUriln hükmü 
olmadığı ilAn olunur, 

stanbnl dördtincn icra dairesinden : 
Hakkl ef. Fatma h. ma borcuaa 

kaa§l leminat olan Topkapıda ı,akk • 
iyeci mahallesi Fezl ı pata soka~ında 
3 No. maa dükkan kulttbe bostanının 
720 hissede 96 hissesi ve mezknr 
kulübe ve bostanın 360 ıeöimde 130 
sehmi tekrar on iki Mıhim itibarile 
dött sehim ytis elli lira bedel ile 
kat'i ihaleıi yapılmış iıe de i~bu 
bedel haddi kifayede olmadığından 
otuz gUn 1aUddetle temdide karar 
verilmiıtir, 

Be faot dcrgibı. bahçeli, Muhittin 
ef, Corc1 tarlıtlan Te yol ile mahdut 
oa yedi dönüm bostan iki yüz elli 
aroıın Uzerine feTkanisi ahşap hanenin 
zemini dolaplı bir oda aralık Te ilet 
kut bir ıofa iki oda n hela n kısmen 
harap abur mutbak ve saire Yardır. 
Taş dıvarlı bostnnda dolaplı iki kuyu 
birliavuı ve meyvalı meyvaeıı ağaçlar 
vı:ırdır.Hernevi se~yc mUs it milnLit 
bir arazi olup medcyunun İ§galindedir. 
Mecmuunu beş bin lira kıymeti 
mulıammineli blup nıezkur hisseye 
talip olanlar 'te daha ziyade malumat 
almiık ietcy ,tnler hıeseye isabet eden 

kıymetin y.ızde onu kedar pey akça:sı 
ile 929 • 2208 No. İtıtanbnl dördt.:ı,< U 
icra m~ınurluğuna gelmeleri ve 12·12 
• 929 perşembe gunç ıaat otı eltıyn 

adat< ihaıeı kaf iyyesı yapıl ca~L 
, il~ıı ohııınr . 

Snama 

•Asri - Düz tab~n. bastıbacak 
• Alhamra - Parisli şarkıcı 

eeali filim - son günler 
• Melek - Babaların günahı 

(Emil Y aningi5) 

• Şık - Mahkumlar gemisi 
•Opera - A§k zambağı 

sesli filim 

• Etuval - Irz düşmanı Aııni 
Ondra 

• Alkaaar-Dü!taban-bastıbacak 
Yamyamlar diyarında 

• lHajilc - Canbazhı.ne Kıraliçesi 
*Santral - Gece süvarileri,Ha

fiyeler kıralı iki fı-
1i ın birden 

• Lükıenburg - MiJletin ruhu 
ve ŞarJo 

• Bilal - Volga mahkum1an 

• Millf - Endülüs gülü 
* Ferah - Sinema-Boğaziçi Esr -

rı • Variyete • Cambaz 

Tlyat:ro 
"Dar:''bedayi - Zehirli kucak 

4 perde • 
Cuma gUnleri matine 
saat 15,30 her cuma 
ertesi akşamları için 
fiatlarda tenzilat ya
pılm1ştır. ' 

* Millet - Naşit Bey 

• Kadıköy - Hale • İnkılap ti
yatrosu 

B11yk~ - 3 perde 
Komedi-1 • 

B r- konser- dans 
* Boa ton - T epeha§ı . KJAsi.k 

müzik· maestro Zeki 

Bey 
• Garden bar - Variye~- kabare 
* Türkuvaz - Çaylı dans 

Galatasaray liseşi .. 
müdütlüğü:nden: 

Ayda otu~ lira. ücreti ve hafta
da iki saat deni olan mektebi
miz latenografi muallimliği mün
haldir. Talip olanların bu baptaki 
ihtiıaı vesaiki ile birlikte idareye 
müracaat etmeleri. 

Kiralık kagir hane 
ve dükkan 

Beıiktaşta alcaretLerde 31, 111 
numaralı hane ile 1-3, 7, 1-11, 20, 
29, 31, 32, 35 nullliaralı dükkan
lar bilmüz yede icar edileceğin
den şehrihalin otu::r;uncu çarşamba 
gününden itibaren yirmigün müd-
detle aleni müzayedeye vazedil
miştir. Talip olanların daha ziyade 
malOmat almak isteyenlerin T eş
rinisaninin yirminci çarıamba gü-

nft saat onüçe kadar mahalli mez· 

...•..... .... . ........... . 
• n·· O B • i oyç~ ryant an : 
ı Tarihi te'eisi 1322 : 

: Merke:z;i idare Bertin : • • : Telefon Beyoğlu 247,248-934, : 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 : 
• • : Banka muamelatı : • • : ve kasalar ican ı • • ................••........ , .. 
.... , ...... ""te41~ ......... r>eıa 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

B drl Hakki 
Kadıköy - Albyolatzı 

............... ~ ... ~K'4!1~ 

••ıltadll .. Do k-t:or •ınıı•ı• .. 
İİ.ııt~cki kadınlar haıtauesi 

Etibhasından 

HUSE.YİN ~AŞ T 
D bum ve kadın liaatalıklan 

Oe l\.ı.btn aw11 

saat 
17,30,18,30 - Alaturka 

heyetı 
konser. 

18,30.20,30 - Stüdyo &. 
Stüdyo orkema11 
t rafından kl!elk 
pergalu. 

20,30.~2,30 - Alatuna mltiı· 
'p fı al, prk'i ~ 

t mlir. 
Ylyana 1'e1Alsl 

516 metre 
17 - Ferdinand .Domua!kl or-

20 

k.estr.ai - Amerikan m r 
şı - Sonerul Köu.ül ope 

reti uvertürü, (Kalmatı)m 
muhtelif operet paroal -
rı, (F. deber) ıa popua 
risi. 

- Franeiçca dersL 
Fransız~ rkı T du-
ettolar. 

21 - İngilizce ıarkılar. 
2 430 - Koneer s~nfo lk. 

Moakova Telrid 
148.l me~ G 

16, 30 - Hafif 118iki ko•sorl. 
18 - Aek.crl fanfar. 
20 - Konfeı8J18. 
21 - A jane haberleri. 
22 - Koneer-eenfoni ork 

§arkı. 
Prağ tslsid 

487 metre 
17,25 - Televizyon hakkında kola 

18 
ferana. 

- Ziraat kkında musalw
be. 

18,10 - Amelelere konferanı. 
18,20 - Fransızoo dersi. 
19 Saat ayarı • aj 

berleri. 
19,05 - Muzik ve dans. 

ba- . 

19,30 - Cimnastik hakkında mu· 
sah ebe. 

20,W - Halk §arkılart, 
22,55 - Tiyatro haberleri ertesi 

gönö programı 15aat·a,.n 
Brnv Tel3isl 

342 metre 
18 - lktiMdl kou t:ran 
18,20 - Fransızca dersi 
18,35 - Sanat konferansı : Bir 

heykel nasıl tetkik edi
lir? 

19,30 - Çek dans havaları ve 
halk @arkıları 

20,30 - Seyahat hatıraları ( ba· 
foran&) 

21,30 - Konser 
lUoravska Telsizi 

263 metre 
Bu stasyon lstanbuldan çok 

güzel i§itilmektedir. 
18 - Edebiyat hakkında koıı· 

ferans 
18,30 - İçtimai musahabe 
18,40 - Kırgızlar hakkında kon

22 
ferans 

- Baros kahveeinin mu-
zikası ile konser 

Bratislava Tellizi 
279 metre 

Bu istasyon da güzel dinlen-
mektedir. 
18 - Dünyanın en meohur 

maliyecileri ( İktıeadi 
konferans ) 

18,20 - logili.zoe dersi 
19 - Konser - orkeıtra ile · 

Diğer ırtaeyonlaruı trans· 
misyoou. 

Sanayi müdiriyeti 
Kadrosu 

Sanayi müdir=n bu Haeld 
kadrosu teEyit ed r. 'Yeni od· 
roda sanayi müfettielcri in adedi 
artırılmıt n. 

Fransız konsolo n 
Fran1aDın Trabs n koıuol And· 

re Gerard Ualuc altı ay a.aiye.t}e 
Pariee mUtenocihen bar ket eimiı· 
lerdir. 

Tayyare cemiyeti 
içtima akdedecek 

Tayypre Comiyrd esi Umu.,,ı 
içtimaı tetrimaıun.u.ı oıtuma dotıu 
Aokarada toplaaacak.ta $ebrimf.sden 
içtimsa i~tiru ede<!ek ınuNbbMlır 
yakuıda sokan.~ baı~~erdiı 

Mııhtehi tehlılcrıie a9tlacn ha•• 
spor; ku up eril t3J1llTO AMTdaoları 
haklcıoda yapılan tetkike.ti dair ibJ;ıl 

Türbe 'Eski Hilali Ahme edileo rapor 111 .. rt:ıert um içttına• 
bwa.~ı 7\n.10 Tel.J~ıam: 21522 ,, 1 oda miira\cr.r•..: edilecek v~ btr kar,.,,.• 

" · lt .~ rnp1nluııacakt1T 



tir 
&"Ortıtme ·ten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş eti:'inlkt1"VCtlendirir, \•e kanatmaktan mcn'cder. Ye di lerin ar • .,,,d kalen tcfesstiha~ -.;c ufune i izale eder. 
Aş ağnlarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet lati .. bir ~erinlik ve rayıha bırakır .. Ukrop]arı :9llha ve ~ö-ızdan gelecek hertürlü hastalıkların sirayetine mani olaur. 

Vrupada duima hiriııciliği alır ve hiriııciliği diplomalarla musnddaktir. En hü)ük nıf!lı:afatı ihraz eder altun madalya ~re nişanlar almıştır. Yirmi kurup 
Hasan ecza deposu 

-~~~~ 
BCVOK 

Tayare piyangos~ 
VEDiNCI T TIP 

Ayrıc • • 

20.00 
15.000 
12.000 
'l 0.00 lirı lık ikı·amheler ve 

1 o.o""'"' ..... .-- liı lık ıuü . afat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

40,000 lira l&abet eden "58960" numaralı bilet lstanbul, Edirne 
Cebe1 bereket, Gcbzedc satılmıştır. 

20,000 lira isabet eden ''16597" numaralı bilet Istanbul, Bursada 

15,000 

10,000 

satılmı~tır. 
lira isabet eden 1130494. numaralı bilet lstanbul, Sinop 
f:unir, Balıkesir, Samsunda sablnıışhr. 
lira isabet eden "19935,, numaralı bil t: B rga.ma, lstanbul, 
Çıldır, Kaş da aab!mışhr. 
lira isabet eden "4438,, numaralı bileı lıstanbul, Samsun
da aatılmıştır. 

mııııımııııuııuımi;ıı:ıuıı.ı~ ·ıııııııuımıııımımıııı1 ~uın:ımıı:mıııı:ııııııııııııı::ııı:nııımıuımıııımnııım:ı 

.. _.,,DİŞ TABİBİ .. _._ 

HAI.1lL iLYAS 
Istanbul B bıali Ankars caddsi 

No. 66 cı:-l:ai· 

Veresiye kürk 
Muhterem mü -

terilerimize suhulet 
olmak tizere geçen 

tıt] 1 sene gibi bu sene 
~ ~ dahi ) nlnız ] Sgl\ne 
:~ mahsı:ı., olmak üze· 

i
li re 8 taksitle 

~ Kiirk manto-. 
:~ larınnzı 
~ 1 I Veresive olarak 
ii' • 

~ : 
1 
ma~azamızda ve· 

: \ ilmektediı. 
! lstanbulda mah. 

mut pa.ada Kurk· 
bf.'. ·ti ban 

!!J'~ G. BEYKO 
Telt.!fan Jc:ttınbul 1685 

Belsoğukl uğu freııği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'ı 

olarak eski ve ) eni belsoğukluğu, 
frengı. idrar darlığı, bel gevşeK

liği ve mesane ve bilcHınle !tadın 
rahatiııhkları tedavi olunur. 

Beyo~lu Tokatl•yan nnında 
mektep 11okak N 35 Tel:B.0.3152 .. •ti 

İstanbul Dörc!Uncu ıcrasıodan. Ya
zıcı Pana! ot veledi babarinin 1stan-

bul rıhtını Dok .Antiropo şirketinden 
boıç aldığı mehaliğa mukabil mer-

"C...:JI" i"' • 1;t" t:....._ · ~ hun olan Beyoğluuda katip Mustafa 
...a..-.a.a:ı~ ~ ...L~A.fl. ll..J'flB.81 iil Çelebi maballesmin Feruzağa ve Bey· 

Neşri yatı Kurnş q oğl11 sokağında esk.i 121.121 müker-

~ lluhlar, . • . • . . - . Abdülha Hamit Bey 30 ~ ıerb yllt>ni 121 "Ilı lm\iştebr~~ ğeçit ;;;:,;;:: F' Eiii ma a mı mu~temı nr au apart· 
~ Uhşu atik, 1 inci kısım. Ahmet Raeıim .. 50 ~ manın uç rubu hissesi kırk beş glin 1 ~Uhfü atik. 2 inci kısım. • • • • ,, • 50 ~ müddetle mevki mt\zayedeye vaz'olu· 
~ Hamamcı Ülfet, , • • ,. • 25 ~ norak yirmi beş bin lira bedelle ta· 
l l<itabei gam, . • • • • • • • • • 65 ~ 1ibi uhdesinde olup bedeli mlızayede 
~ iki güzel günahkar, • • . • • • • • 50 ~ h:.ıddi layıkın<la olmadığ ndan ihalei 

.,. fiti günahsız se~da, • • • • • 35 ~ kati~csi ~cra kıluam~k iızre mU~a!e· • • " iJ-$1 ucnm hır mah ruuddcle temdıdıue 
~ ~ülüp ağladıklarım, • • • " • • 50 ~ karar vcrilcre::k yeniden me\kii mü-

1nuharr'r bu yat • • 100 ~ F · • " " • SO ~~ 1 Z'\)ecleye on muştur. Mesahasi l.ny· 
alaka. · • · • • • • • • " ,, " ~ 1 dt•n ve bil nesaha dört yUz on yedi 

Bahri satışlar, • • • • • • • A. Ha} dar .. 50 ~ 1 are n on yt;ıli parmak terbiinde ara· 
Vesiknlı itibar, • . · · · • • 50 !:".: 1 zideıı uç yi.1;.r, yttmi~ arşin bina mü· 
1' ahlis ve muaveneti bahriye, " • 50 ~ 1 te :ık sı ayd.n .k hallerdir. Mlışte· 
Hukuki ve siyasi tetebbüler, • A. Salôhattin • 40 ~-'.ı m'l&tı. apartımtın k roir ve altı kat· 
B" "k Celal Jı~sat 40 - " uyu yarın, . . · · · • ~ t n ihııret olup çitt demır kanatlı 
Damga kanunu, Fransızca • · C. Set'lııovo • 100 ~ hp oaı:ı giriloıl.tc bırnı rmer antre Te 

Hakimiyet ve hürriyet, · · • • Ethem • ~5 ~ Uç rıyı k ım:rmer .ll'ezılivenle çıkılarak 
Hukuku esasiye, • • • • • ~O ~ iki tııınfta ermcr kol<.ınu bulunan 
1' ·h d · Fazıl Ahmet 20 ıe; erı erıı, • • • . • • · • ~ cnmrlutnlı kar d. n z~mmi çini aöşeli 
Seytan diyor kil • , • - • " ,.. • ı oo _...:. bir korı<lor!l geçihr lıoduruR? bir ko· 

~ ~otçlar ka ıunu şerhi, 1 inci cilt Hacı Adıl • 350 ~ ridor ılzcrindc ycJi ndct odun ve 
Borçlar kanunu scrhi, 2 inci cilt " • • 350 ~ kdmtiıliik mııf! ıacı olup hnnc~ ka· 

- Borçlar kanunu şerhi, 1-12 cüzden n • 50 ~ pu u vardır. Bıril'ri katta bir kapucu 
beheri • ~ odası vo biı inı ı dııirede bir l oridcr 

'reni ruh, • • • • Hasan Cemil • 100 ~ ~ız~rindt• ~c~ oda bir banyo mahallı 
Jupiter, . • . • • • • . • • • • 50 =e ıkı hela hır mutfak olup etrP.fı ahşap 
Napoleon Bonnpart. • • • • • • • " 50 ;! ktıpc~te n· demir parmakl klı mar-
n f t • Harun Re~it 20 ~ nıer. n_ıcrd. i enlerden ikinci kata çıkı-1\esimli tahrir 'azi e erı, . • • ıı- " ı k M 1 T" k ~ '.r' ı ıncı daire b r kor.dor nltı oda 

~ ukayeseli durubuemsa Frau~:ı~~a İzzet Hamit " 30 ~ hır baııyo n: ııh ili ıki l ela bir mut· 

1 
'.B" Kenan Halit • 100 g beh! nıuh t vı olup uç DN dôrdtincti 

Uyüyen ay, • • • · · • · 
40 

:._- Leı.;ıncı nııiı eler \ e ıkincı· d · · 
A. d l k l b M. Arif =:: aırenın na o u İn 1 a ı, - • • • • • • 400 : .::: ] nıdır .. Alt nPI daire dört odn L r 
Gürnrük tarifesi kanunu, Mu tafa Nuri • iS h la Lır r.1utl1 \lı ve nltıncı k u 
Gümrük tarifesi kanunu, ilaveli " • • 450 i;, >erli k~~~ v ıkı m"rmer ynJs.

0

11: 

Ahdi tarifeler, 2 incibasılış • • • • • 100 ~ \e nıue u 4 a ve u hazineyi vı: bu 
Gen . M. Sa it 40 § o I&} ı hcıvi bir çanıa~ırlık , . l/r Sa· 
,.. .. çlere hı tap, . . . • • • T • ~ bit dolaı> vı:ı Uzerı ort"lil · "' k k l l\nzıni uri ve - • zennm el Umrü anunu şer ıi, • • • • 250 ::3ili vnn rın doJtli ve etr"fı • A. Rnif Beyler = ~ . 0 yarım met· 
1' llrih · Osman Fevzi 15 if ro ırtı( iııd 1 d İ\'t rln mt.l at l ır tara· 

,.. D çeı Tıbant, . . . • • • E f • 100 ~ ,1 ' rrlır· Apartımnnda terko elı'L -
Samin Damla, 2 inci basılışı • . Ruşen '~re . " 5:z tr k \e hava nzı techizatı mevcut 

odam ve Gomore, . • • . Yakup Kadrı • 150 ~ I kapular yaulı boya ı duvarlar istam· 

_ ~rgenekon, 1 inci kitap . . . • ,. • • 100 ~ı P.8 1 ~k~şlıdır, Apartımanın C"'phe· 
~ rgenekon 2 inci kitap Basılıyor . ,, .. • ı sıııde ıkmcı katll n itibaren birer ~ah· 
-mra~ 1~millU muı.ıJlllıllü · ''l! 11.;lııılllll!ıillii :(J <GlllmllH!ı!l'lllllllllllllilll 1hl11'WllllllllllllllnllllllUllll 'il: niş e birer tıa kon ve keza :rka '-='.'. tarafıııı'u btiyu~ .bırer balkoıı ve ay· 

l'
• • . emlık nıah~lorı ı nıubtevidir. Apar-

ın t · · M ·· d• }ıO-ınden • tımaoda dnıre ra numarasile Parli 
'-are l~ t'rl Ull1Ull1 11 l! ö • ıtia. f:>affct Hı1mi, Faik Paıak .. ·d·. 

3Q 1 ~ H . k ' . d ' uvı ıs, 
i kinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede Hrıcı k' ~ .01

18 
delen Filer1 ve Rabtıyar 

ş Yan . . • . . . ı k . ır .... cı ar ır, az a n.aifimat 
si" 1t<tnağa ızmlı bulunan ecnebı şırketlennden ( ValburK ommer· 1929-5082 d.j&\'adııd r ·ralılıl · 
""" ı__ • k • · erıo ta· h· "Utnpani limtit ) şirketi bu kerre müracaat ederek şır et ve- mnınının kıymeb muhum1J1eAt:si olan 

~~ıı:ı~ !apa a• ı i,. · erdt>n dogacak davalarda müdd~i, müddeaaleyh 45000 lirad.ın bıs ye musıp mikta· 

A. dlıçuncü Şc hıs &ıfatlarile hazır bulunmak üzere Je.ıef Oıep, r. 0 • yüzde onu 1,1!11 ~tırı<le pe
1
v ak:çe-

p al b Jd' . F.ım \fJZneye ım etme eri ve 
latı ycı~ efendiyi tayın eylediğini i ırınış ve lazımgelen kağıt- 7-12-29 tuılıind"' aat 00 aıt 8 
ila!ı Vcrl nııştır. Key(ı .. t t kik edilerek muvauk görülmüş olmakla );adar ibalei kr.tıyesi yapılaca "ı il!n 

o unur. olunur. 

Yozgat Askerlik Şubesi Satınalma 
Komisyonu Riyasetin4en: 

1 -Yozgad.daki askeri kıt' alarm 939 seBeıi Eyi Ol üne kadar ihtiyacı olsıı Erzaki Mötcaenıa, ,,_, 
Mahrukat ve Teneviratı kapalı zarf ve aleni münakase usuliyll münakasaya kunulmuftur. 

2 - Alınacak cinı ve mıktarı ile bedeli muhammeni ihale tarihi gün ve saatları ve ne miktAr 
te'minatı muvnkkata alınacağı aşada yazılıdır. Bunlardan hangi cins EnaklH kapalı arf ve lıugiai· 
nin -:leni münakasa suretile icra edileceği dahi mezkür enakın hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Bedeli muhammenleri beı bin lıraya kadar olanlar 23 - 10 • 1929 tarihinden itibaren yirmi 
gün ve beş bin Jırayı tecavüz edenler ise 23 • 10 - 1929 tarihinden itibaren otuz gilA müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

4 - Münakasaya iştirak etmek isteyenler, şartname sureti musaddakalarını görmek ve tetkik 
etmek lizre 23 - 10 - 1929 tarihinden 21 - 11 - 1929 tarihine kadar (tatil gilnleri hariç) her gün sabala 
9 dan ak§am 16 ya kadar bizzat veya bilvaııta Yozgat askerlik şubesi sabn alma komis')'OllUU 
müracaat etmeleri ve % 7,50 teminatı muvakkata eçelerini ihzar eylemeleri lamd.u. 

S - Kapalı zarf uıulile münakasaya i~tirak edeceklerin itaya mecbur olduklara teklifaaınekrlll 
sureti imla Ye tarzı tevdi'ini öğrenmek üzere bizzat komisyona, taşrada bulunanların da ( komisyoa
umuza müracaatları mümkün olamadığı taktirde ) her hangi bir askeri satın alma komiıyoalvuaa 
ve yahut mahalli Mal memurluklarına müracaatları halinde kanuni malumatı edinmiı olurlar. 

6 - Taliplerin taabhüdünl ifa edeceği~i milbeyyin mahnlli ticaret odalarından muaadd.K Yeilka 
ibra:ı eylemeliri mecburidir. 

7 - Bu dairede keyfiyet iliıa olunur 

Ah nacak 
mıktarın 
Kilo 

2.50 000 
600 000 

54 000 
6 ()()() 

11 700 
2 900 
8 700 
8 000 
2 500 
2 500 
2 500 
1 250 
2 500 
1 800 
6 000 

80 000 
53 000 
6 200 

• Cinıi 

Ekmek 
Odun 
Sığır eti 
Sade yağı 
Arpa 
Sabun 
Gaz. 
Patateı 
Üzüm 
SogGA 
Mercimek 
Nohut 
Faaulya 
Şeker 
Tuz 
Ot 
Sama• 
Pirinç 

Ne suretle müna· 
kaaaya konulduğu 

Kapalı zarfla 

• • 
• • 
• • 
• .. 

Aleni münakas 

• • 
• • 
• .. 
• " 
• • 
• • 
• .. 
• .. 
• • 
• • 
• • .. " 

Bedeli 
muhammcni 

Lira K. 
45000 00 
15000 00 
16200 00 
10800 ()() 
9945 ()() 
2233 00 
2871 00 

640 00 
687 50 
200 00 
750 00 
250 00 
s62 se 

10 80 
7 20 

4 00 
18 ss 
27 90 

Teminab muvak- Tarihi Gbl Süt 
kate mıktarı ihale 
Lira K. 
3375 00 21-11-929 perfemlte ıe 
1125 00 • .. • ıt 
1215 00 • .. • 1'4 

810 00 • • • t.\,38 
764 00 • " • ıs 

168 00 11-11-929 pazarteai 14 
216 00 • • .. w 

48 00 • • • )4 

52 00 " • .. 14 
15 00 • • " • 51 00 • • • " 23 00 • • • 1 43 00 .. • • 81 00 • • • 
54 00 • • " 360 00 ıs • • " 139 00 • • • 1' 

210 00 .. • • 15 

Ylıksek mühendis mektebi 
rnubavaat komisvonundan: 

Mektep için lüzumu olan d6rt bin kila yerli şeker aleni münakasaya konulmuştur.Teşriniaaninin llqpcB 
çnrşamba günü saat 14 te münakasası yapılacakhr. Taliplerill şeraiti anlamak üzere müracaatlan 
ilanolunur. 

Zelci ~lza 
Milli spor ticarethanesinden en sağlam ve 
ucuz spor levazımatınızı tedarik edkhilirei.ni.z. 

Adres: Yeni Postahane caddesi. Telefon • lıtaftbul: 26'7 · 

sek mühendis mektebi 
mubayaaı lto~isvonundan: 

Me~tep su laboratuvarı için tulumba ve tefelrua~ma aıt t•~lllab evv•liye 82.5 liradır. MünabN prt
nameınne sehven 735 lira yazılmış olduğundan kQyhyet ze.yloo illa ohı.wr. 

Gerede hukuk mahkemeıindeu: ınkti muhkeme olarak tayita lolıaM ol-d-u~-. -aı-ı __,..il_lue_u_t•s:-7.lip t; 
Geraden· demirciler mahılleınn· 20ll0/929 taribiade mahkemede hul- karar veril.it ve bu ı.itıılıak' 

den be)nirci oğlu Sadık e ıdının ~nmak. üzere miıddea Je~h nao.ıma keı:ne 18 · 11 - 9'9 tadMrıe. taltk 
1 tıın ul Galatada KıHa Mustaf11ııa:ada ır aledılen davetiye varakası garajda lcıfıa•ıt yevmi __.... ••iz.....,. 
81 oumroda Feridon b1...y mazs ında hu amd:ı kimse buluumadıgı me11ru· ·cabet etaıedili ıddkde .... ~ • 
musyp Pol azopardı ale) hine Gerede h l ~ 1 

• k -:ı-aa.1 
asli> c hukuk mahkeın sint; ıl·anıe ati e ı Je kılınmış ve b şkaca muhakeme ıcraııaa arar V..-a~ı 
e> 1 di~ı 11zınmat d \ a ııdan dolovı ıkame gahı da mechul hulunmu ılinen teblig oluııur. 



Norveç yanın 
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A .ıten ihtiyacı içın < lo ad seyyare.v etüv ) kapalı 1.arrıa mnnaı.-:-y•. konuıu~tnr 

lhaleaı 16 • 11 · '929 Cumartesı guoLi saat 15 te )adalacaktır. Tabplerın prtname
yı koaıı.t1 onumuzdan bedeli mukabilmde almaUırı j8rtnameyı lzııurde müst~bkem m~v: 
kı ve Ankarad:ı merkez satın alm!l Jı: misyonunda görel.ıilirl~r ve teklıfnam~lerını 
prt~ame mucibince ihale gün ve uatıudu el vel komisyonumula vermel.-.n ılılrı 
olunur. 

A skeıf ihtiyacı için (209) kalem göz aJlt ve edevatı hpalı ~rf usulile mtinakaea)a 
konmuttur. ihalesi 7-11-929 perşenbe günü saat 14 te 1Lomıs)onunın7.da )apılac:ak 

tır. laliplerm tartoame auretini komisyonumuzdan almaları ve telıdifnamelerını şartna· 
meJeki tanda ihzar ile komisyon riyasetine vermeleri ilin olunur. 

8 olwta bulwwı kıt&atua ihtiyacı olan düz kırma un. sığır eti: arpa, sa~e. )~l v~ 
bıılgur kapalı zarfla müuakasaya konmu§lur. Düz kırma un ıle sığır etinın ıhaleıı 

9 • ıkinci tqrin • Çumartesi günü saat 14 te ve arpa aade 'ağı. bulgur ihaleleri 
10 • ikinci tqria • 929 pur günü saat 14 te An~rada fırka "•tın alma komisyonun 
da yapaJacaktu. Taliplerin Ankaradaııu mekQr komıayona muracaatlan. 

r•o"ırıdaki kl&Ubn ihtiyaci olan Uu. Arpa ve uman kapalı zarfla münakaaay.• 
~onmuttnr. lbaleai 17-ikinci Tepin 929 Pazar günü saat 14 te Çankırıda asken 
lafın .ı_. komiavoauıada yapıJacakttr. Şaitname suretleri komisyonumuzda vardır. 
TalıMria Çukı.r laki mezkflr ko..U.yona mürcaatları. 

A akeriye ihti~ içiu 6 ikinci tqrin • 929 ~ günil .. t 15 te Kardeka 
çelik dolaplarına mahsus üç adet masa puarbkJa alınacaktır. Taliplerin prtnaaıe 

ye tt-kliııi komiayonamu1.da görmeleri ve ihale aaatınde oartoamede yazılı old~u gibi 
teminatlarile komisyonumuza milracaatları. 

T uhhüdilnil ifa etmiyen müteahhit namına 6500 kilo makiua yağı ıwarlıkla alı· 
aacaktır ihalesi 9 • 11 929 tarıhinde cumartaei gilnil 14&t on dörtte komi~yonu· 

muzda yapılacakıır taliplerin prınameyi komiıyonumuıda görmeleri ve pazarlık gil· 
aiınde teı:ıuoa.larile buır bulunmaları ilin olunur. 

A nkara merkez ıhtiyıı ı ıç;n 1500 ton lave marin kömürünü kapalı zarfta teklif 
edilin fıat pahalı gorüldüğünden 7 • ikinci t ırin • 929 :J>erşembe günü .. ı 14 

te puatbkla ibaleai yapılacaktır. Tenıilltla talip olanların prt na.meyi komisyonumua
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da gormeleri ve puarhlt gunıinJe teminatlarile komiayonumnıda hazır bolnnmaları. T e 

.... n~;;ü··.;.~i~-:d~ .. :;;;~;i=··k~;.i~;·~;~;d:;· .. ·1 amırat KAPPEL 
K ıtaat ilstiyacı için 43330 kilo Nohnt ve 60668 kilo Bulgur pazarlıkla mubayaa 

edil~ktir. İhalesi 6 · 11 • 9".l9 Çarpaıba gimu eaat onbefte icra edilecektir-. Ta· 
)iplerin prtuamesiai sömıı>leri 11e prtnamede yazılı ulu tekildeki teminrtlariyle ko
miayoaaıuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

K ıtaaa ihtiyacı için 2000 kilo piriıı~ paıarhk suretile mubayaa edilecektir. ihalesi 
9-11·929 cumartesi günü saat 14 te icra edilecektir. 1aliplerin şartnamesini ko · 

mityoounwıda görmeleri ve prtnamede yazılı olan tekildeki leminatlarile komisyoou
musda buır bulunmaları ilau olunur 

K ıtaaı ihtiyacı içba 30000 ıtilo arpa pazarlıkla mubayaa edilecektir. 1~esi 9· 11 • 
929 cumartesi aat on dörtten itibareu icra edilecektir. 

k ıtut illtiyacı i~i• 40000 kilo anı- J>UUhkla mubayaa edilecektir. lhale.i 12 • 11 • 
929 lllı .. t OD befte • 

k ıtaat ihtiyacı içiu 186000 ff 113000 kilo yulaf ayn &}Ti pazarlıkla mubayaa edi. 
lecelLtir. llaaleai 10.11-929 pazar gunü aaat oıı bette icra edilecektir. 

k ıtaat ilatiyacı içiıı 10000 kilo ,rker paıarbkla mubayaa edilecektir. IhaJeei 11 • 11· 
929 puartesi güııil .. ı on b*e icrA edilecekur. 

K ıtaat ihtiyacı için 300kilo çay paarhlt auretiyle mubayaa edilecektir.ibalesi7·11·929 
peqttmbe günü saat 14 te icra edilecektir. Taliplerin prtnameaini komisyonu· 

au.da &örmelm ve prm.mede yazılı olaıı tekildeki te'miuatlarile .komisyonumuzda 
baıır liıiuumalan ilin olunur. 

K Uaat ihtiyacı için 6668 kilo faıulya pazarlık auretiyle mubayaa edilecektir. 1ha. 
leei 7 • 11 929 perşembe gunü aaat 14 de icra edilecektir. Tal!pleriu tarın• 

meaiai komi.yoaumuztla gormelerı ve §&rtnamede yazılı olan şekildeki teminatlatiyle 
JLolDİ.lfOD\lllUIZda baıır bWunmaları ilin olunur. 

k ıtaat ilatiy9cı için 10000 kilo Fuuly« pazarlık auretile mubsyaa edilecektir. lhaleti 
6-11-98 çaquıba gil1'li saat oa dörtte icra edilecektir. Taliplerin numunelerile 

beraltlr ftldl maayyende komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

Kııut Oatiyaoı içia 10000 kilo Nubut pazarlık suretiyle mubayaa edilecektir. lhalek 
7·11·~ P•tembe glbıü IUt oo bqt~ıı itıbareo icra edilecektir. Taliplerin tarın•· 

metİ1Iİ JLomisyonumuda görmeleri le prtnaınede )azılı ol.m tt:k.ildeki teminatlarile 
komityonusda buu buulaaları ilin olunur. 
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1 - Eaki1Chirdeki Hava lntaatınm ihtiyacı oJan Sıbr ve Koyun eti kapalı zarf 
uaulile 28-10.~ tarihindeu itibaren 20 gi1n müddetle yenıcleıı münakasaya konulmuıtur. 

2 - Talip olan1ar~n ~rtna!"e ını ı.-rmek ür.r11 n dan mada htr gı n ve tenıı· 
uat ve teldıf mek tuplarıle. ye' mı ıbale olan 17·11·929 Pazar gunı.i aaat 14 te ı.omiayo
Uun\UA müracaat etmelerı. 
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Çeki b' .. 200 .Ecucı ml"kte ı ıçın 
500 Olı;u taburu için . 

Yakanda mahallerile 8Uktarlan yazılı Otun yıne ıki Prtuamede olarak ve mü· 
G&ll.-ada ...Ubi zuhur etmediAındeu paıarlıkla aaım aJ nacaktır. Pazarlıkları 9-11-929 
cumarteei guoü saat 14 de Harbiye uıekl l.ı111J cki ı:-uzarlık ma allinde icra kılınacak· 
tır. Tabplerin p .n ameleri için Komi youa nıuracıı tları ve ıttırak içinde pazarlık. ma· 
llallınde bam bulunulmu& illu olunur. 

• • Metro 
10000 Paçamı kodak \ Fil" 
10000 Paıe koda!.: J ım 

Harp akedemiai icin yukarıda cını ve mıkdarı ,-uılı 20000 metro Fili111 aleni 
mOoalııN ıourc:tile utuı ahnacaktu. lbalesı 25 • 11 • Q~9 pazarteAi günü saat 14,30 da 
Harbiye mek.ıeb.adeld ..ıuJli mahsusu da ıcra kı ınacaktır. Tabplenn prtnameeı için 
Kuıııİl)ODA muracaaılan ve lftirak içinde muuak&ü nıalıııllınde hazır bulnuulml.aı 
ılio olunur. 

~i)o 
30000 Nohut 

• • • 
7500 Zeyıin tanesi 

fukımda yuıh iki kalem mevadın tnatli &atla itasına taJıbi ıuhur ettiğinden 
talibi eThllenn fıatlvı gali g rülmut olmak.la ayn &)rı prtnamelerde olarak t,ı!krar 
~n 6 • 11 · 9'19 çarşamba" gltnii 1Ut 14 de Harbiye mektebindeki aıahalli 
mab.uıuuda icra kılınacağı ilin olunur. 

Zarar n ıiyan ve farkı fiatı ifayı teahhüt etmiyen müteahhidi nam ve hetabma ol· 
atık üzre Fen tatbikat mektebi gih·ercınleri için 3000 kilo 'Buğday pazarlıkla aatm 

abnacıktır. Paı.arhğı 7·11·929 pe~nbe gıinfi saat 14,30 da Harbiye mektebindeki nıa
b.ll mahsutUnde. icra kılınacaktır. Taliplerin şartnameei iç n IComiayoau mezkilre 
muracutlara ve iftirak içıu de pazarl k mabaUiode baıır bulunnlması ilin oluı:ur 

A kerı mektepler için 1600 kilo ÇekirdelısİI rarakı Üzümu alerıi milnakaa ıure ·I 
b1 sat n alınaca t r. Ihal si lS.ll· paasrte .. i günil saat 14,30 da Harbive me. 

ı.w:w ~e munallua mahallinde icra kılınacak.tır. T&liplerin numune ve prtDame9i i~in 

münakasası 
Erenköy Asma fidaulıları 

müdiriyetinden 
Göztepe fidanlığımızda ya~tırı!acak olan tamirat kapalı zarf usu

llie münakasaya konulmuştur. Taliplerin kqif ve şartnamesini görmek 
için bergün münakasaya iştirak için de ihale günü olan 6-Teşrinisani 
929 çarşamba günü saat 15 te defterdarlık binasmda müessesata zira· 
iye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Posta ve telgraf levazım 

Yazı makinesi 
AlmanJJ•d• mua•ırı 

fennin en •on 
şah eseri 

Hususile FRANSIZ llUktlmetiaia dahi takdir Ye tercih ettiği makiae 

.. aiti, ~ett~ -ve Sagları 
Her ciheti taahhut olunur ."~ ı:::ge 

Türkiye umum aeenteıi: 
Y. ınnr an: lstanbul; Sadıki e han 3().33 Tel. lif. No. 22561 

müdürlühünden : lstanbul 
idare telsizleri ihtiyacı için 60,000 kilo gazoil ve 5.000 kilo mazot 

kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuttur. Münakasa 10-11·929 

mıntakası sanayi 
tarihine müsadif Pazar günil saat 14 te icra kılınacağından taliplerin 
bu baptaki prtnameyi görmek üzere her giln ve mtinakasaya ittirak 
edecek taliplerin de ihzar eyleyecekleri kapalı ve memhur zarflarını 
yevm mezlciirda muayyen olan saata kadar fstanbulda yeni poatahane 
binasında levazım mlldüriyetinde müteşekkil mubayaat komisyonu 
riyaaetine muracaatları. 

Komisyona muracaatları ve iftiralı; içın d~ munak.a a maballinJe baıır bWunulmaaı 

ilfm olunur . 

A skeri mektepler için 10000 kilo Çelı:irdeli.li ra aki Üzümünü aleni münakau ıu· 
retile satın ııhoacaktır. lhalesı 18 • 11 • 929 Pazartesi ~ünü saRt 14 de Harbiye 

raektebıııdeki münaka:i3 mahallinde icra kılı~caktır. Taliplerın numune ve şartname· 
ai için Koıuiıvona müracaatları ve iştirak içınde münakasa mahallinde hazır bulu· 
nulınaaı ilin oluuur, 

Askeri ınctcpler için 2100 ilo kuru Kapsı aleni münakasa auretile satıu alınacalı. 
tı. İhalesi ıa.ıı.Q29 Pazart i günü saat 15.30 da Harbiye mektebindeki münakasa 

m:ıhallinde iera kılınacaktır. Taliplerın numune ve tartnamesi için Komisyona müra· 
caatları ve · §tırak ıin de münakasa maballir de hazır bulıınulması ılln olunur. 

A sketı mektepler için münakasa\a konulan 30000 ltılo Çalı Fasulyeye talibi zuhur 
etmediğinden pazarlıkla •at.111 alınar.aktır. Pazarlığı 11·11·929 pazartesi gunü saat 

14,30 da Harbıye mektebmdeki mahallı mahsusunda ıcra kılınacaktır. Talıplerin şart. 
naıne ve numunesi içuı Komi yona murac at arı ve İftirak. içinde mahalli mezkurclaki 
pazarlık mahallinde hazır bulunulması ilin olunur. 

A skeri mektepler için 1500 kilo Ama ya bamyası aleni münakaEa suretile satın 
alınacaktır. ihalesi 25-11·929 pazartesı guoü Nat 14 te Harbiye mektebinde:.i ma· 

ballı mahsusunda icrs. kı.uıacaktır. Talipleriu şa~name ve nümuneai için Komisyona 
muracaatlan ve ittirak için de munakasa ınahallmde hazır bulunulması ilin olunur. 
A sen mektepler içın 2t-OO ilo Kuru Erik aleni münakasa suretile satın alaoacak· 

tır. İhalesi 18 11.929 Pzarlcs guniısaat 15 de Harbiye mcktehiudeki munakaaa 
mahallinde ıcra kılınacaktır. Taliplerin numune ve f81'tnamesi için Komisyona mü· 
racaatlan ve iftirak içind~ münakasa mahallinde hazır bıılunmalan illa olunur . 

m üdirliğinden: 
idaremizin ihtiyacma muktazı 60 ili 100 çeki keailmit me,e 

odunu pazarlık auretile mubayaa edilecektir. Taliplerin 10-T. sani-
929 paz r günü 1&at 10 da Divanyolunda Türbede Mahmudiye cad• 
deaindP. müdiriyetimize mOracaatları ilin olunur. 

lstanhu] Tuz inhisarı 
baş müdirliğinden: 

Eminönünde balakane binuınm üçüncü kabnda latanbul TUi 
inhisan baş müdUriyeti dairesinin muhterik olan aksamanın tecdide• 
inşa tamiri aleni surette 4-11-929 tarihinden itibaren yirmi gün müd• 
detle mevkii münakasnya vazedilerek ibalei muvakk•tesi 24- 1 1 ·929 
tarihine müsadif Pazar günü zevali saat on beşte blif nı~diriy~t; mez• 
kürede müteşekkil komisyonu mahsusta icra kıimacağrnd3n tl'liplerin 
ihale gününden mütekaddem yüzde y~dibuçuk temiDab muvakkate
lerini usulen teslim ve şartname•ini iıteyenlerin müracaatları ilill 
olunur. 

~Londra birahanesi---
Beyoğlunda en büyük, en güzel aile merkezidir. 

Asri Türk musiki birliği 
Her akşam saat 18 den 24 e karar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • i Bakır kö{.n de barut fabrikalarında imalitı harbiye J Çokl ve mebzul envaı mezelerle hınncı 

L ..... ~ ... :::~:!.::~::~::.~:.':'!7-::::.~: ... ! ...... .ı C!s8~~88ggggggg 
zarar ye zİ)&n _ve far~ı fiatı teshhüdılnii ifa elmiye~ müt~idi nam ve hetabuıa 

olmak ü1..erl'! 500 çekı Odan pazarlıkla mubayaa edılecektır. itaya talip olaa arnı 
teminat arıyle brraber }evmi ihale olan 9-11-929 Çar~ günü 83At 13 de komisyona 
mtnac:aatlan 

M e\cut prtname ve kctfi mucibince Sanatlar mektebi maltalığımn aaflltle iııtuına 
muaakua gunünde talip zubnr etmeıiij!ioden munakasası 9·11·929 cumartesi giuıilne 

temdit ve talik edilmittir. Taliplerin mezkilr günde ııaat 13 te teminatlarile komiayona 
müracaatları 
ılıf evcut eb•at dahilinde 1000 metre mikabı kereste y«>oiden kapalı zarfla ve 2().11 
1'.I 929 Ç&l'f&DM gilnO BWlt 14 tc ihalesi icra edilmek irue münakasaya vaz edilmif
tir. Bu bapta nıa amat almak istcyenleı in her ,ntn komisyonumuza müracaatları ve 
itaya talip olanların teminatlannı lıavi teklifnamelerioi yevmı meılcurda ihale 1a&tin 
den evvel Ankarada merkez 11.tıu alına komiayonuna veımeleri. 

S an'atlar mektebi için mevcut nümune ve teraiti veçhile ve 3-11-929 tarihinde ka. 
palı zarfla mubayaa edileeeti mukaddema ilAıı olnnan 300 takım harici elbiae maa 

1erpuş için vakti muaneni~de talip zuhur ctmemiı olmakla kapalı Zlll'fla milnakaıJlll 
12-11·9'.9 Mlı gününe temdıt ve talik edilmiftir. ihalesi mezktlr günde tam l&l!t H te 
icra kılınacatından itaya talip olanlann teminatlanııı havi teklifnamelerini vaktı mu· 
ayyeniııdeıı evvel komisyona tevdi eylemeleri 

Orman ve arazi müdürlüğünden: 
Kuzguncukta Nakkaş mevlciinde vaki vakfa alt bpstu üç ıea• 

müddetle müzayedeye vazedilmiftir. TaJip olanlan~ 27-11-929 tari
hinde saat ondörde kadar lstanbul Evkaf müdiriyetidde orman ve ar11-
zı idaresine müracaatları. 

Orman ve arazi müdürlüğüt\den: 
Şehremini civarında yenibahçede Guraba hastanesi Ö~•d• ıud 

müştemilat vakıf bostan üç sene müddetle icara verılece&r.,t . Muza"" 
ı_edesi teşrioisaninin otuzuncu cumartesi tünü saat ondörde kadaı'dıt. 
Talip olanlaran Istanbul Evkaf mücliriyetinde orman ve arazi ıdaıuıll• 
milrac:aat etmeleri. 

Mes'ul mudür: Eaa Manıno 


