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Telgraf : "IKDA M .. lsta n b•ıl 
Telefon : IST ANBUL 1 7 9 7 
Şikayetlere aayfaiari mız açıktır. 
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:ı ıenılelett fa y~fM~ \ aıı ltı.r ,·~ :ne\ot f! 

\1:j11~ıır· ,f.,n ı"rı.,.il.!i• , ·H 

6 'f<· .nı 

8 sC:1.y .ia - 3 .l-~ u RUŞ! ( C{Jı rf!~.~~©~~n !li1 ~~1hı~a;;;;;e=~=ft~ç~l;:;;;f'il;;;;i;t,)~:===~~~s~~~a==:v~~~~~~~-==--
Ayda on milyon! !K<Q)rnıt Ve>UıPI Arnıll<aıra©ıa 'f'ce~edlc§lüU y<0ki 

tasarruf !Borsada ve kar ! taı·afta Istanbul polis er·ninna-
--

, Franaız •"ıetele:ine glSz gezdi
rırken, bü,-ilk bir kuvvet membaına 
tesadüf ettim. 

bir istikraz şa yıası var. ..,,. , ... ''"""''o.mu... kili eri doğr değil! 
Franoada on aylık tıısarruf mah

ıu!il ka~a baliı2' olmuş biiir misiniz? 
Bizim para ile 10,000,000 lira! De
ınek bir oe:ıcai120ınilyon !frayı ~ula
cak ki, ayda on milyon !'ra de
hlektir, 

Bu şayiaları müeyyit malumat olmadiğı 
için ihtiyatla telakki ediyoruz. 

ye her tc.adüf ettikçe mutat us- k 
ul üzere şııpkn : ııı ba~ımdan kal- yalnız lstanbulda fazlalaşan hırsızlı 
thl'ıp ona büyiik bir hilrmet ka-

vsi yaııtıı·dıktan sonra indirir ve lara karşı yeni tedbirler alınmıyor. 
ilataduı liitfeo uzanan elini 11ka- f" 

Bir aııcık izah. Tasarruf ak
Çaaı demek ticari, zirai, ıuıai teşeb~ 
büılere konan sermaye demek d<
ti!dir. Tasarruf akçası demek, kirli 
çıkın, tabiri 'diğt.r!e kumbaraya ab
lan paralar demektir. Yoksa ikb
ıadi teşebbüsler~ taho.s olunaıt 
atrınaye bu :·c.da kat'a mevzubah• 
değild i r. 

Hatta hazinei devletin fazlsl va,
rid :ıtı da bu tasarruf akçasma dahıl 
de t ildir. O fozla da bu •ene hariç
teki alacaklar müıtesna olarak do
kuz milyar kadardır. 

!,te Franaız milletinin kudrd 
ve azame tini asıl tasarruf yekünu 
göıiterir. Vııktile hangi millet istik
raz akte decek olsa, Fransanın milli 
scr.-etine müracaat ederdi. O zam
a .ı l o.\ L. F rar.G ı.nın taEarruf yekUnu 
çok d .- hı büyilk bir yekün göıte -
rid ;. r ak at şayanı hayret değil 
midir ki, müthi• bir muharebeden 
çıkmıs olan Fransız halkı bir 
tara ft~n meaai , diğer taraftan 
israftan çekindiği için aıan1i bir 
tas,,rruf temin ediyor. 

I '"r.ırJf;l:L~~ rcia tasarrı..ı f me5eles ine 
~ot c;:, mm\yet verirler. Görıilecek 
b~ı i t!.1.. i ~!cri kendi ıermayelerlle 
l : ,ar: bi'.mck için halkın cebinde 
ıJ ... ~a birikmes~ bir hayat ve memat 
ın •dcsiJir. O kadar ki, hükuınet 
te hat'un ıervelini tezyide medar 
olm~k üzre vergilerden çok ten:ı:ilit 
fer il 11na karar verdi. 

Diyç h r ki, hazinede para 
birJ .. .;. ımektense, paranın halkın 
cebin:!e toplanması hayırlıdır. Zira 
ha•İnedeki fazla para için, fazla bir 
mnaraf kapısı açılıp bu para elden 
çıku.r. Ha~buki ahalinin keaesindc 
l.iril.e11 para ile birtakım iktuadi 
teşebb:is!er meydan alır. 

Bu cümleden olarak yerli 
şirketlerin eshamına evvelce tarhe
dilmiş olan verı:-ilerd.en de .. küJii 
tenzilat icrası meoelesı mevkıı tet-
kika konulmuştur. 

Son yazdığımız makalelerin bi-
rinde biz Türkler için tasarrufun 
nekadar lilzumu olduğunu zikret
mit ve nazarı dikkati celbetmiş
tik. Çünkil biz de bugün tasarruf 
namına hiçbir varlık yoktur. , 

Hilkumet bazı cesim nafıa ınşa-
ab için ecnebilere milrac•at e ıiyo~. 
Bu yolda aarfettiğlmiz parayı az bır 
'ey zannetmeyiniz.Halbuki bizim hal· 
kın cebindetaaarruf semeresi top• 
lanacak olaa, kendi kendimize bü
yOk itler ırörmeğ'e batlayabilirdik. 

Halkımızı tuarrfa alııtırmak 
va tasarrufa muktedir kılmak Tür· 
kiye için aellmet yolunun başlan-

ırıcıdır. 
Bizim için batk• çare yoktur. 

Bir kerre piyasaya çıkarda tüccarla 
fllriltilraeniz, n~kit .darlı~ın.ın de
recesi hakkında ıcmalı bir fikir pey
ıla edersiniz. Sıkıntı fazladır. Ticari 
muamalittaki ıekte her ıröze çar
pacak kadar atikirdır. 

Memlekette yapacak şey lıeın 
ıle pek çoktur. Fakat ıermayeaizli
kt .. biz bunları yapsmıroruz. _ H~
rlçtea ırelecek sermaye ıçln musaıt 
faralt kartı11nda bulunuyoruz. .M~
llllaluıtlal&ln membalarını keadımıs 
l•letıraak, blz o yaJı:lt mGıteflt olu· 
f\ıs. Yoku b .. kalarııua teıebbG
•lerladaa bl&a kal .. kalH laamma· 
llık Ya reaçperlik kalır. 

Zlraatten çok limit eıll7or11S.bal· 
kıınıı:ekaerlyetle çifiçl 11nıfına men• 
•up olduğ'u için, zi raatle kendimizi 
kurtarauğ'ımıza emin oluyoruz. 
Bu ııu teıllm etsek bile, şimdi zin
•bıt ileri ırittitl memleketlerde ae 
ırlbl YHalta mllracaat olunduğ'uau 
aaz.n itibara almahyıs • Bu 
••mleketlerd e .. rf ve lıtllıllk 
•clllea kimyHi rilbreler in bedall 
~le uim n cetılm miktarlara ballt 
'1uyor. 

Anl<ata, S ( Huauıi J - Sabık 
İtalya maliye nazırı kont Volpi bu 
sabahki ekspresle buraya geldi. lı
tasyonda karşılamağa gelen zevat 
meyanında Hariciye Vekili ve ka
lemi mahsus müdilril vardı. Kont 
Volpi hariciye vekilinin bizzat idare 
ettiği otomobile binerek Ankara 
1>alasa ırel<\i ve orada misafir edildi. 

Sabık ltalya maliye nazırı Kont 
\ı ol pinin Ankarayı ziyareti üzerine 
Borsada ve karşı mehafilinde bir
takım rivayetler çıkmıştır. 

Bu rivayet ve şayıalan böyilk 
bir kaydi ihtiyatla hulasa etmek 
iıteriz, 

Kont Volpi cenaplarının bilyilk 
bir doatluk ve oamimiyet içinde 
Ankarada karşılanmasına huauıi 
mana ve mahiyet verenlerde var. 

Söyieyenlere inanmak icap e
dene Kont Volpi cenaplarının 
memleketimize gelmesi bir iıtikraı
la alakadar gösterilmektedir. 

Rivayetlere göre, kont Volpl 
misafiri bulunduğu Maliye Vekill
nıize bu hususu açacaktır. 

Bittabi Kont Volpi cenapları 

bu istikraz keyfiyetini menıup ol
duğu grup namına yapmaktadır. 

Böyle Lir teklif tarafımızdan ka· 
bul e.!ildiği taktirde Hilkümetin 
elinde evvelden bulunan Albn kül- ' 
çelerin kar,.lık ırllaterilec~i ırene 
bu rivayetler cümleıindendir. 

Diser taraftan kont Volpl ce
naplarının Ankarayı ziyareti dola
yısile ikinci bir rivayet daha ortaya 
çıkmıştır. Oda,Londra Sefirimiz Ferit 
Beyle de bir lngiliz mali grupunua 
bir istikrn etl'afında .temaslarda 
bulunmasıdır. 

Bütün bu rivayetlerin Borsa o
yunu içinde ortaya çıkanlmış ·ol· 
mas• da hatıra gelebilir. Bu itibar
la bu havadisleri kaydi ihtiyatla 
telikkı ettiğimizi bir kerre daha 
ilaveye lüzum rörürüz. 

Atinaya da gidecek 
Atina, 4 - Sabık ltalyan maliye 

Hele bu fakrli zaruret içinde 
yuvarlanaR ziraat değ'erli bir mu
vaffakiyet doğ'uramaz. 

Halbuki biz Belçikaya benze
mek li.ıım ıreleR bir memleketiz. 
Ziraatte terekld kadar aanayide 
de terekkiye muhtacız. Eter bu 
cih~ti ihmal ı:de.uek, aanayl için 
harıce yereceğımız parayı biz yalnız 
ziraatla telafi edemeyiz. Yalnız 
menıucat için verdiğ'imlz para 
yilz milyonu buluyormuf. Blna
enaley sanayii ihmal etmek lıi
mize gelmez. Ya sanayi müe11eae
lerini vilcude getirecek parayı ne
reden tedarik edeceğiz? 

Maliye Vekili beyefendiye bu 
noktayı arzedlyoruz. Verıriler meo'e· 
lesinde Fransa ve lıviçrede mer'i 
olan uıullere bakalım. Kazanç ver
ırilerinde çok ihtiyat lazımdır. 

Bir taraftan gümrilk tarifeleri 
milli ihtiyaçlara ıröre tanzim edil
mekle beraber, dlğ'er taraftan bu 
tarifelerin taıarruf akça11 birikme• 
ılne yardımı olmuı temin edilme

lidir. 
Meıeli lıviçreda intaat için ne 

kadar ıalim bir uıul vardır. Para 
lıtiluaz eduek yQcuda ıretlrUea 
binadan verıri alınırken devlet o 
bi ayı vücuda ıretiren latikraz ak-

n dan dolayı aalsalaibinin vere-
çaıın • 

A"l faiıl hesap ederde verırfyı &,.· j: tahıil eder. Böyle bir uıul var 
d ? V arıriler alelömum tezyit 

•dıillır Buna kezllik ilmi ser.et e yor. • ttl-
lıilafıada bir kaideye iıönat e ri
lea Yaluf icsrl muzaaflan da mun• 
um oluyor. 

Kuruau lcadlmedenberl Oze. 
'ilde ilice medeaiyatlar kurulup JI• 
ılmıt olan topratımıZlll bize bere
tet ıretirıaeaine, timdlki zirai fakrı
\lt mOoaada edemlyeceğ'lni katlyyen 
~11lııı.Jidir. Biz o undayıı ki, bizim 
ç n ziraat zaten kift dajilcllr. 

Sonra lnhlıar altut• alınmıt olan 
ılırara meoeleıiaden dolayı ıer\ıest 
muamele H milracaat uıulü de ka· 
tedilerek, bu vesile ile de fazla pa• 
ra çıkıyor. Bu kadar külfet ve aıe• 
t akkat altında emlak ıahiplerinia 
:nevkli ne olur? 

[ Mabıdi 4 neft ıayfada ) 

nazırı kont Volpi teşrinisanlnln or
tasına doğ'ru Atinaya gelecektir. 
Nim resmi Meaaırer d' Aten gaze. 
tesi bu ıeyahatin ticari maksatla 

KONT VOLPI 

vukua geleceğ'ini, kont Volpinln y· 
ni viliyetlerdeki şelalerden elektr:k 
iııtihaall gibi teşebbüılerde b11luna
cağ'ını yazıyor. 

Evelki giln şehrimize gelen ltal
yanın sabık maliye nazırı ainyor 

Volpi Ankaraya gitmiştir. Sinyor 
Volpiyi Haydarpafa iıtasyonunda 

bazı mali mÜeHese direktörlerile 
Defterdar Şefik, Server Cemal bey
ler teşyi etmiştir. 

Kendiıl Ankarada epeyce ka
lacaktlr. Sinyor Volpi bazı mali 
meselelerle iki hükOmetJ alikadar 

Ceden iktisadi huıu1&t hakkında 
hilkumetimizle temu edecektir, 

rım. Geçe nlerde gene bu sahne 
~afif bir yaı'.;mur altında geçti. 
Letat hürmet yiiziiııden ıslRnao 

başıma acıdı ve dedi ki: 
- " Mü11aaebt'tli münaeebet

ıiz şapka çıkarmak adeti Avru
pada pek yoktur. Bu şekilde lıir 
selamlaşma u•ıılünün iş güç ıa
hlbi insanlar arasında manaaı ol· 
maea gerek! 

Hele bir şehir içinde, dar bir 
iş aahasında yaşıyanlar, gönde 
elli defa knrşılnşobilir. Bu kurıı· 
nu YUstsl uzun selamlaşmaların 
tutaca~ı zaman bertaraf, kırktan 
aonra çıplukloşan ekser başlar 
için nasıl sıhhi bir tehlike teşkil 
edebilecği düşiiııülsün. ,, 

Üstada hak vermemek müm
kün mü? Etek öpme devrinden 
kalma bu külfetli adetlerin oto
mobil muasırı şapkalı adamlar 
arasında devamı ne çirkin bir 
garabet teşkil ediyor. 

Amerikalılar, İngilizler soka
kta uskerlerin } optığı gibi k11a 
bir el işareti ile ıelamlaşırlar. 
Bu idet, bütün A nupada taem
mllm etmekte. Meşııul adamlar, 
ve bilhas&a saçı dökiik adamlar 
uammıı bu adetin bize da ıira

yetlni temenni etmeli. 

Ahmet Haşim 

Kezzap döken 
ka~ın yakalandı 
Üıkildarda kıskançlık yüzilnden 

Saniye hanım iıminde ırenç bir ka

dıncaaızın ırözlerine kezzap dlSke

rck, kaçan Feyziye hanım Üıkildar 
merkezince yapılan tahkikat netl

ceıinde yakalanmıt ve evraldle 

birlikte ÜıkGdar Adliyesine veril· 

mittir. 

Dün bir komisyon milli 
günlerimizi tesbit etti( 

. MiLLi 'oONLERI TESBrr EDEN KOMiSYON 
Türkiyenin milli günlerlai teoblt Sonra da meraılm yapılma11 icap 

etmek ve bu ıribi ırünlerde yapıla· eden mllb günler teıbit olunmuttur. 
cak tezahilra\ Ye geçit resimleri Buna nazaran 'Z1 klnunuıanl: 
hakkında kati program hazırlamak Tayyare ıehltlerl bayramı, 23 alın 
ll.zre dOn fırkada bir lı.omiıyon Çocuk bayramı, 23 temmuz Mat· 
toplanmıttır. Koalıyona Fırka rutlyet ve Lozan bayramı, 15 atn•· 
namıaa Cevdet Kerim, ROknettln, toı: Çanakkale ıehltlllderlni ziyaret 
H&mlt, Viliyet namına jandarma 30 Ağuıto1: Zafer bayramı, 6 Teı
kumandanı Halil Fikri, Emanet rlnlevyel kurtuluı bayramı, 26 Teı· 
namına Hamit Ye Tevfik, Pollıten rlnlnvel: Ciiınhuriyet bayramı· 
müdür Şerif n Betinci ıube miidilr 1 Teırlnlıanl: Millet mekteple· 
mu..,lnl Kenan, Maariften ınlidflr rl kiltat bayramı ye takvtıı:e ırllre 
Haydar, kolordudan Erkinıharblye tarihi tebeddül eden hll<ljlye: 
reiıl miralay Kemal beylerle bah· •llliye bayramı. Komi:'obtt ge dii8 n 
riyedan ve TGrk ocağından birer lçtlmaında bar ıene •• t .ilin e t 

mOmeull ittirak etmiıtir. Komiıyo- bu ırilnlerde lçhıyapbı.lacalı: ez hra 

Dlln sabahki Milliyet gazeteıi 
şöyle bir haber verdi : 

" Evvelki gün Ankaraya avdet 
etmek lizre bulunan Emniyeti umu· 
miye mildiiril Rıfat bey tren harr
ket etmek üzre iken Dahiliye vcl 
!etinden şifreli bir telırraf almılj 

bunun üzeri· 

müdilril Rıfat Beyle Vali Muhittin 
ve poliı mildürü ş~rif Beyler iki 
gündenberi muhtelif içtimalar ak• 
tetmişlerdir. h atta Emniyeti umu• 
miye müdilrü Rıfat Bey evvelld 

ıin geç vakıt Muhittin beyi ıeb• 
- amdnetinde ziyaret etmiı, ıızun) 

müddet konuşmuştur. 
Bu millakat ve içtimalann da• 

lıa ziyade şehirde fulalattıtı hlı• 
aedilen çapulculuk vukuatına taal• 
IOk etti ği anlaşılmaktadır. 

ne t rene bi
n mi ye rek 
hare ' .; t -
ehir 
tir. 
Ev~, 

ce de Polis 
müdilrü Şerif 

bey bütün 
merkez ıne
murlannı p• 
oliı müdüri
yetine davet 
ederek ken
dilerine ba
zı talimat 
Yermlttir.Bu , 
buauıta al 
dıtımıs ma- v ALI MUHITflN Bey 

lOmata nazaran lıtanbul zabıtaıınc 
mühim mlkyaıta bir tebeddül ya 
pılacağ'ı ır!bl Vilayetlerdeki polis 
memurlan da dalıll olduğu halde 
bllömum zabıta memurlan aruında 
mtıbdele yapaılacakbr. 

Vali ne diyor ? 
Vali vekili Muhittin Bey, bu bap• 

ta bir muharririmize şu lzahab H• 

rmiştir: 
" - B~h settiğiniz haber çok 

cahiline ne,riyattan ibarettir Ye 
aklen de k abiliyeti tatbikiyesl yok• 
tı:r. 

Polis, her vHiyetln me .. urlnl 
mahalliyesındendir. Buradan ~aldı• 
nlıp baıka bir mahalle ııakledılme• 
ıi kanunen kabil değ'ildir. Sonra 
Tilrkiyedeki polislerin hemea n11fı 
lstanbuldadır. 

Bunlann Anadoluya Hvked!Up 
radakllerln buraya ıretirilmeılne 
1kin yoktur. , 
Rıfat Bey belki polis iılenl• 

m •tıruldilr ve fihakika ben da po
liı mOdüriyetlne gittim. Eaaıen her 
zamaa ıridiv !ın, dün ıridlılm de 
ıon ırünle rabıta n.kuatuwı ve 
blllıuoa hı. 

latubul poliıleri- ''" bir kıı• 
ınıa Aakara pofü, :ibadeleıl ıızlıA"ın çc,, -

' utaıaYVer aldığ'ı hak-
3lduğ'a ıribl kında ıraze
mObadele dl- telerin muıt-

rran Y&kl ol
ğ'•r vilayetler 
ıua11ada da an neırlyatı 
yapı lacakbr. Oserine vazi· 

Rıfat Bey yeti yakından 
h 1 1 d 

takip etmek 
te r m z e 
bulunduğ'u makıadına 

matuftu. Gl· 
mOddet zarf- . t tkik 
ında bu itle- ttimti, • 

1 
... 

1 
et m, ı .... 

rle me•ıru bazı emirler 
olacaktır. 

Dünden i
tibaren polia 

mildilrlyetl 
kı11mlarılara• 
sında bazı 
tebeddüller 

yerdim ve 
bizzat bazı 
tedablr it ıı 

haz ettim. o.J IMADETTIN Bay 
it liyıkı ile takip adllınektedlr· " 

Maf ettişler iş başı~da 
hıtb mildürü ıapılmağ'a b-
ŞERIF Bey aılanmıtbr. 

Polis muamelit ve ceralmı hak
kında ki tahkikıata mlilkiy• milr~ 
tltlerinden Ali Riza, Seul n n&• 
dettin Beyler memur e~i.lmitlerdlr. Vali Muhiddin Bey de dün ak

t•• ilzerl pollı mildilriyetlne ırel
aıit ve ıreç vakte kadar Şerif 
Beyle ırörütmilttilr. 

Poliste ne diyorlar? 
Poliı mildilrlilğ'iinde bu haber 

kat'i ıurette tekzip edilmekdedlr. 
Poliı mildiriyetinde deniliyor ki: 

" - Kısım amirlik leri arasında 

Müfettlıler Dünden ,1ıbaren bu 
huıuıta tetkikata başlamışlardır. 

işin Jıuliisası 

hiç bir tebeddill vuku bulmuş değil-

Şehirde hırsızlık vukuatının tayam 
hayret derecede artmuı dahiliye ;e• 
kiiletince ebemıuly<t!e na:zarı diko<a 
ta alıomı,tıt .. Bııourı uı.cr i ac ve-k il le 
bu vaıiyetiu •.sl.i~ 'e -*~bird~ •.•• 
i in ~ıki Jıa lınr ırcaı ı;; ı n aıulkıye 

~~'etti~lerloe, ~mııiyeti umumiye 
müdürl)l•tl'e vilayde Ye pollıe b .. 

dijr, 
çtimalar aktediliyor 
Maamafib En"niyetl umumiye zı e,,.lrl~r vermiş tir. -

~.:..::::.:.:.....:....=..;;;:.;,...-~_.;.----- ~ ~.;.._~·~---
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C d K ri B 
· · y ı'm ırer program •· na ev et e m , rıyaaet etmıt- e mera• 

tir. Evvela. şimdil'.e kadar icra edi- zırl~acaktı~İe her bayramdan ene! 
len merasım lçın yapılan pro- ı u ıu~e . k d'll ı 

- Belli ki ıenl acemi bir tofl!r = n~ı .. oluydı arabaJ1ı• altln• alır almaz öldilr rdil. 1 I t tk'k d'l ı ti ırünlerce ıçtımalar a te ı p eprog · 
ırram ar ce P ve e 1 e ı m t r. ram batorlamata lilıum kalmıy cak 
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j""' 
lzmlrrde 

Harikzeclelere temlik 
edilen yunanlı evleri 

Bu evlerin kıymet mes' elesi halle
dildi. Mübadi ler istifade edecek. 

M k mallar idaresinde ihtiJa. 
etru ı B ı 

k •'eleler varca. un.ar flı bi.rço me ·ı 
, 1 d" kl bebeaıehal halledı • 

!.1~~~· ~~.::Odı: Bu iht~Iiflı itle.riıı 
b da • übadil, muhacır ve ha.rık-
a~n , d 

zedeleri eh.emmiyetle alakadar e en 
meı'ele!er de vardı. . 

Metruk mallar müdür~ Nly~zl 
bey halkla idare arasındakı bu ıh· 

' l ' . in geçen· tiliıfh işleri hal etnıeK ıç 

lerde Anicara'ya ıitmlşti. 
Niyazi bey Ankara'da Metruk 

mallar umum müdllrıflğü ile \emae 
ederek ihtllaflı iş!eri an.la~ılj ve 
aluıreası lıizuıagelen tedbırlerı ka-
arlatbrdıktan sonra evvelki akşam 

.. luimfae ndet etmiştir. 
Ni ui bey Aııkatada neler yapb 

'ı-• a&rdü? Yunanlı evle-•• •e .,.er • . . ti 
l • d oturan mübaclillerın ., azıye 
erın e M"badiller-

ne tekle ıokulmu,tu? u 'b' b·r 
dea iatenea ecriıniaillere ne ıı ı • 

.,..ı hal buluamutt"? 
~ ll . da.resine de\'H• Metruk ma ar 1 , • 

dilen "e idare tarafında~ aatıııg,~ 
,_ a'eleat ne renııı. 

çıkarıla• araa1ar me . d' 
Harik&edelere temlik e 1• 

al•nt'? •etlerin kabul edi~mlyrck 1
b•P 1 ıy 1nuaakkafat tahrıri esna u ev ere . 

t kdl·r edilen kıymetlerın 
•11ıda a d ki 

'ttinu edilmesi hakkın a 
eaa• ı . 'd'? 
eınirden vazgeçilmi• mı ı ı 

İtte bütün bu suallere . cevap 
verebllınek için Niyazi beyın An
kara,daki faaliyeti hakkında ma

lümat aldım. 
Malum olduğu üzre, metruk 

aıallar idaresi vekaletten aldıf.rı emir 
ü:ıerine Yunan mallarına vuıyet 

d k , unları ziraat bankasına 
e ere • • y 1 evlerinde 
devreöıyo:r ye unan 1 • • 

ikamet edenlerden ele ecr1m11i.l tah
sil etmek istiyordu. Vekaletnı bu 
emri birçok hak ııab:pıe:i~i 111.~tdur 
bir vaziyete sokacağı ıçın b~rk~ç 
ay evvel Aakaraya bir heyet .ırıt~ıf 
Yu•anh e'flerlade oturan mubadıl-
lerin oturdukları evlerden ç~~anl-

k .. adı'leriadea ecrimısıl tah •amaaı ve ... • 
ali olunma•••• içia Maliye Vekaletı 
aeııdinde tetebbüaatta bulunmuf~u. 
Hatırlarcla kalmıt olacağı veçhile 
Maliy• Veklleti o ıaman metruk 
mallar ldarHine bir emir vererek 
mübadillere t..hıiı ve teffiz edilen 
evleri• bir ay içia bu muameleden 
Jıtiaaa eclll meaiol t.Udirmfştfr. 

Vek&letha verdlti bu blr ayhk 
mOsaacle çokta• bitmişti. Milddet 
bitince bittabi metruk mallar ida
,..i ye•iden faaliyete geçmi• he~ 
vuiyet muameleaiae devam etmıt 
ve beın de ecrbııiıil tah .. ilatına baş
laıaak içUl buır!ıklar yapmışb. Fa
kat aeue aııılblar batlamaaı üze-

i llletruk mallar müdürü Anlı.a-
r ae k b ' 1 ra'ya giderek gere u mea e eye 
ve kerek dlter ihtUlflı _işleri vekfi,: 
let ne:ıdinde balletmegı muva ıa 
bulmu9bl. • 

Yunanlı evlerinde oturan nıu-

b d .11 • b ••lerl kendi lehlerine a ı. erın u "1r 

1 

}ıalledilmiştir. Yakında vekilet.:ten 
bir emir ıı·elecek ve bu emir daire
sinde hareket edilecektir. 

Gelecek emrin Yunan e.-lerinde 
oturan mübadillerdcu ecrimiaH ara
nılmamaaı merkezinde >lacağı an
laşılmaktadır. Niyazi bey bu meı'e
le hakkında aadece şu aöıleri ıôy-
lem ittir: 

- Yunanlı evleri iti, hem hü
kumetin, hem miıbadi!lerin Te hem 
de gnyri mübadıllerin lehine olarak 
haUediJmi;;tir. 

Şu kıı;a sözden anlaşıldığına 

göre, mübadiJJerdeo ecri miail tah
ıil edilmiyecek demektir. 

Harikzedclere, temlik edilen ev
lere ötedenbcri kıymet takdir edil
mekte ve temlik muameleleriDde 
takdir edilen bu kıymetler esa. it
tihaz edilmekte idi. Fak.at iki ay 
kadar evvel Maliye Vekaletinden ~e
len bir emir itin rengini detiıtir
mifti. V ekilet, idare heyeti azaana• 
dan iki zatın hıırikzedelere veriien 
evlere takdir ettikleri kıymetleri ka· 
bul etmiyor ve harikzedelcre temlik 

edilecek evlerin tahriri muaakkafat 
komisyonları tarafından takdir edi
len kıymetler üzerinden temlik edU· 
meaini emrediyordu. Bu emrin tat
bik lcabiliyeti olamazdı. 

Çiinkü tahriri mOıakkaf at ko
miııyonlannm yaptıklan hatalar boy
larından büyüktü. Bu hataların ta•
hihine çalıtıldığı bir anda birçok 
hak sahiplererini bu hataya kurban 
etmeğJ bittabi vektlet te iatemeztli. 

İıte Niyazi bey Ankarada bu 
mes'elcyi de takip etmit ve harik
zedefori magdur edecek herhaıagi 
ı.:ıl at bir muamele yapılmuina 

meydan vermiyecek bir çarei hal 
kabul ettirmiıtir. 

Yani tahriri müsakkafat kot:liı
yonlıırınm takdir ettikleri kıymetler, 
harikı.edelere temlik edilen evlerde 
esaı tutulrnıya::a~:br. 

İdare heyeti izaaından iki ıı:atın 
takdir ettilderi kıymet üıerlndea 
hane temellük edealer, bu e111lr 
yüzünden şimdiye kadar takıltleriai 
veremiyorlardı. ona metruk mallar 
idaresine mDrac:aat edea harikzede
ler idare heyetlnın takdir ettflderl 
kıynıet ü.ıerinden takıitlerial ver
meğe ba,lamışlardır. 

Şimdiki halde, 1 Temmuıı 929 
tarihine kadar temlik muameleleri 
bitenlıerin idare heyetlerinin takdir 
eyetlerinin takdir ettikleri kıymet
ler üzerinden temellük etktUerl 
hanelerin taksitleri kabul edilmek· 
ted\r. 928 senesinden bu aae kadu 
olan temlik muamelelerinde tahriri 
müsakkafat komiayonlanmn t.kdil' 
ettikleri kıymetlerinin eaas tutul
muı liPnıgeleceti kanaati beslen· 
•ektedir.Wıaamafih alakadarlar bu
na tmki.D olmadıtını aöytemektc· 
dirler. 

Çüakü tahriri müaakkafat ko-

H CA! 
Yazan: Kemalet:tin Şükrü 

Hocanın f(lzellitine tama ederek 
ald ı ğı kadının kuıuru aadece dul 
o!ması ve cadaloz bir anası bulun
ın.uı değildi. 

Sarımsai'ı gelin etmişler de kırk 
gfin kokuH çıkmamış derler. itte 

bunun gibi Hocanın genç ve ıüzel 

dul .<arı.sının da gün geçtikçe huy
ları, kuınrları bir bir meydana çıkı
yordu. 1' ine derler ki kenanua bak 

. al anaısına bak kızı~u al. İtte b~zıuı , . 
g l .. 1· anası ne ıse kızı da o ıdi. onun ., 

E ı~ aksi idi, saniyen inatçı vve.. b' 
"d" 1• n ıso:mırtkandı, ra ıan 
l ı, :SiUI e b'-.l 

~ ' f . Bütün bu huylımn ınıen 
r..ı !l "'rı ~.. k H 
ve ı; onr arlan meydana çı maaı o-

m akıllı kızdırıyor, canını 
cay ıı... b b 

k d Utyie olmakla era er 
sı ı or u. 

1 
~ ,. • 

b. huııusattn ve böy t tıa • • uz-o, u ı; • 
l;ğ' .. :ı j ! l herkeain baJ vurduğu ye-
ga; , ç;, ye baş vuruyor, işi aab~~da, 

1, t çıır"&ini de tevckkulde se a•n -
buhı ıuyorc.u. 

Kc..:rııımı:ı somurtkan, inadçı ve 

!ardan, bu ta.biat ve k&tcı huylar· 
dan bir de miaal zikrcdeli•. 

Hoca evine çok iyi bakıyardu. 
Artık lievmemeğe ba,Iadığ:ı karısını 
ete dosta, koPU komfuya karıı 
mahçup olmamak içia, bir dediğini 
iki etın iyecek" aurette be1llyordu. 

Her gün eve bir, iki okka et 
gö nderirdi.Falıat aktaaı kendi ıel
diği zaman bu gunderditi etia ıer
resi önüne çıkarılmazdı. Nedenmi? 
Çünkü müerlf kadın relen eti lıı
ıartıp komşulan Ye ahbapları ile 
ırüzelce yerdi. 

Hoca, ilk günleri, rönderditl 
etlerin az geldiğine zahip oldu ve 
miktanıu a.rttırdı. 

İkl okka iken üçokka yolladı.Bö
yle olduğu halde gene etten hiç 
biaseyap olamadı.Merak edip aordu: 

- Yahu, göıulerditlm etler ne 
oluyor? Hiç yüı:üııü gördüiümilz 
yok. 

Kad:.a kocemna etleri konu ko
mtuau ile yedığinf nasıl aöyleııin ·~ 

Okuyucu 
N"e eliyor? 

dlnleyın. 

[B• ıühlnda okuyucularnı aulatacatı 
dertl~r. ıınefl'"Jt'J .. r ""tı•f'ılJlir. Memlllly•t 
imza aa.lüpleriııf' aittir. 

Yalnız bir mahallede 
Zabıtamn fatanbulda lursıd:ua 

kartı tiddetH bir mücadele açmata 
mecbur kalclıtı 9u 11raiarda, bir ~a
riimlzden aldıtımız ıu şa.yMni dık
kat mektubu polie müdürü bey
efendin" n nazan dikkatine va
zecieriz J 

1 17110/929 akşamı yazıhanem 
kapandı. 19/10(929 cuma.rteai aaba
h.ı geldijim zaman cıükklinı açık 
buldum. Kilit kırılmış, dükkinnı 
içi karma karışik. 

Kasa gibi kullandığım demir 
sandığm da kllidi kırılmış ve i.çi11~• 
167 buçuk lira bronz para torbasıle 
lllcralııer rötih·ülmü,. 

2 - Ayni zamanda Udcu Tevf
ik Ef.nln dükkanından 2 ut 1 ke
man çalındı. 

3 - Ayni zamanda Ecune •O• 
katında sakiD Doktor Şevket Be
yin evinden ıa~t gece 10 araınrıda 
ve Şevket B. o ıokakta bir hanede 
misafir iken bir çok eşyaııı çalındı. 

4 - Bir kaç gün aonra ayni 
ıokt.lk nihayetine bir kalas koyarak 
bir kaymakamın ~\·ine g-irildi ve 
burası tamameıı soyuldu. Bu luraız
lanıı hiç biri henüs: bulunamadı. 

Bu mahallenin iki bekçisi vıı.r
dır. Biri dikkb tabibi olup meı
kOr sokak kar,lauıda •uc:udur. BU· 
tGn ıtn meıtıuldur. Gece bekçilik 
yapamaz. Ditcri sıcce vazıfeaile 
meşgul olftmaz. PoHı mevkiinin ya
kınlığını da dil,ünilnü:ı:. 

Bir mQddet evvel ayni mınbka
da bak al Nedimin dtikkiDı iki de
fa •oyuldu. Trikotajcımn dükkinm 
aoyuldu. Daha evvel F otografcı Ha
ydu beyin hanesine arkad~n giril
di. Bunların hepsi Veznecilerde ol• 
uyor. 

Buıün Baya:ı:ıt tramvay teva~
kuf mahallindeki ahçıda yemek yı
yordum, konuşuyorlardı: 

Ahçının gündüz familyası met· 
gul edilerek çekllılesinden 6 lira ça
lınmış. Karfisıodaki aüpürgecinin 
clükkaaına wece ııirilmit, para bul· 
amıyarak kaçmı9lıu. Diter bir dü
kkiaa da gi.rilmiı; ayak seslerinded 
kaçmışlar. İstanbulda hırsızlık yok. 

Mütekaidini askeriyeden 
fZZET 

misyonlanoın büti;n mllHkkafata 
takdir ettikleri kıymetler tadil edi
lecetl için, 928 aene.i Temmuzun
dan fİmdiye kadar yapıla11 temlik 
muamelelerinin de idare heyeti aza
sının takdir ettikleri kıymetler üze
rinden yapılmaaının temin edileceği 
,f, ;hakkak addedilmektedir. Şu hat-
cie hariluedeleri çok tiddetle ala
kadar eden bu •ea'ele de kendl 
lehlerine halledilmit demektir. 

Fakat şuraııını da kaydedelim 
ki; bu meı•etede kazananlar yalnız 
barlkzedeler detildlr. Temlik kaau
nuna t.vflkan hük6mete borçluan 
ve takdir edilen bedell yirmi ıeue-
de ödeyecek olan muhtacı muave
net mübadlllerle muhacirler ve mOl
teciler de iatifaJe edecektiz. 

Takdiri kıymet meıelealnde mG
badll, muhacir ve mültecilerle bera
ber mütkill vaziyette k.alm1' olan 
harikzedeler lehlerine verile• bu 
karar her cihetçe mucibi memnuni
yettir n halka büyük bir yardım. 

Metruk mallar idarealne dewedl
len rum emvalitinden olan arsalara 
mübadil ve muhacirlerden talip ıu
hlll' etmez IH mOzayede ile ••h~a
caklardır. Talip zuhOr etmedıtf 
için mGzayedeye çıkanlaa analara 

- Kedi yiyor. 
Cevabını verdi. Erteıi rGn Naı

rettin Hoca evine Uç okka et yol
ladı ve artık bu aefer akıama bir 
etli yemek yiyecetine kanaat re
tirdi. 

Halbuki mGarif karısı bu etl de 
gene kemilfia1abık 'çar çur etmlf, 
bir ıey bırakmam19tı. 

Hoca: 
- Hani et yemetf. 
Der demez o gene bermutat 

- Oh efendi dedi, hiç aoraa, 
i•te '" senin pek aevditin tekir 
kedi yok mu, o biltiln eti kapbj'ı 
gibi yedi bitirdi. Bak hali köıede 
1alanup dun.ayar •• 

Naarettin Hoca artık bu kadar 
yalanı yutamadı. Hemea ycrindea 

fırladı. kötede )'alaaıp duran kedi

yi lr.aphtı rlbi kantara vurdu. Kedi 
kantarda üç okka i•ldi. Hoca ka
rııına döndü ; 

- Be imanı yok, dedi. kedi Oç 
okka eti yedi diyorsun , halbuki 
kedinin kendiıi nç okka geliyor, 

Eaer bu tarttığım kedi iae et 
aereye sltti, yok kaıatardalci et lıe 
baaiya kedi ... 

Ve o gOnden itibaren de eve 

artık fit n:ımına bir dirhem bile gör.. 

1 
Yeni dershaneler açılacak. 

gittikçe tevsi ediliyor. 
tetkikat yapılıyor. 

Halk için okuma teşkilatı 
Meslek kursları için 

Halk okuma tetkilab etrafı•da 
ki faaliyet gittikçe inkişaf etmek
tedir. 

Maarif idaresi Selçuk hatun ve 
kız aanayi mektepleriade de ~ece 
kural:m açmışbr. 

Haliç taranacak 
Senelerden beri temizlenecek 

nakaratı fle gazete •Ütunlarını dol
duran Haliç ubk içinde hareket 
edilemiyecek b:ı hale gelmiştir.Ha
licin şimdiye kadar temizlenmeme
d denizden çıkacak efyanın hangi 
daireye ait olduğuna dair anla1ıla
mar4asmdaa Ucri ıeHyor. 

Hiç bir daire temizleme ~etic~
sinde çıkaçak malzemelim kıme aıt 
olacağı belll olmadan maerafa ya-
na9mıyor. Bu yaziyet kar,ııında 
HaHç ıünden a1lne doluyor. 

Alikadarlar bu kıttan ıııoara ka
:ıaaıı olarak Haliçte aeyrllaefer lm-
kint kalmıyaca~ı fikrindedirler. 

Filhllkika aon günlerde yapılan 
tetkikat neticesinde bu aene. de 
Haliç temizlenemez Yet tlddetlı bir 
kıt olursa artık Haliçte aaııdallann 
bile güçlükle hareket edeeelderlnl 
ıneydana çıkarmıştır. 

Bundan batk•, Hallchı bu.ı ••· 
hillerindeki taaffün de aahilde otu
raalann ııhhatiai ihlil ediyor. ~·· 
\içle alakadar daireler ve müeaııuıe
ler yakında miizakeratta bulunacak-
lar ve buraııoın temizlenmesi için 
blr karar vereceklerdir. 

Tıbbiyede imtihan 
Tıp fakülteeinde hlfzıaıııhha en

stitlaü müderrlı muavlnliji lçiD dün 
yapılan imtihanda Dr. Hikmet Feh

mi Ye lbralalm ŞeYkl beyler kuan-
11uşlardır. 

bilahare bir mübadil talip olduğu 
takdirde bu araanıa milzayededen 
hariç bırakılınaeına imkan yoktur. 

Hulila Niyazi Bey Dahiliye ve 
Maliye Vekiletlerl araııında ihtilif 
çıkaran me•' elelerl lyi bir tekilde 
halletıneğe muvaffak of mu,tur. Hal
ledilen bu işler hakkında yakında 
gelecek olan emirden •onra mua
meleye batlaaacakbr. 

• Mmet mektepleri - EveUd 
alqal!l ıehrimizde açılmıt olan Mil
let Mektebi dershanelerine,evvelden 
tertibat alınmaması ye halka teb
ligat yapılmaması yiızünden pek az 
halk gitmlıtir. 70 Millet Mektebi
nlll buıaıaa tıç d6r kltl gitmiş baı
ka kiaı.e gitmemiştir. 

Bu ıevimaiz hal, polis ve jandar
malar vasıta•iyle evlere ayrı ~11'! 
ayn tebliğat yapılmamasıadaa slerı 
gelmlttlr, Maartf idareai balkın 
derahanelere devamkarı için bazı 
t !dbirler almıştır. Y aptığınuz tahki
kata glSre 16 ve 4S yaıları araııa
hat olanlardan me'ru mazereti ol· 
ıaadan Millet mebteplerine devam 
eı•i yenler Millet mektepleri idare 
beyetiace cezalaadmlacakbr. 

Kanaının inatçı olduğunu ı6yle
:.ı,tık. Hani hoca da ondaa pek 
•t•A'l kalmbdı. lkı faadçı bir araya 
ıeldl ml arbk ae olur, ora1uu ıiı 
diltiiDG•. 

Bir fil• kan koca ahırdaki me
rkebe bakınak meaeleaiaden mihıa
saa çıkardılar. 

- Sea bakaeakıı•. 
- Y olr. bu ıenia ifla. 
Derken lkl•l de iti aabp la.ada 

t.Jaclirdiler ve nihayet aralarında 
kaYlG karar ettiler ı 

Hiç atızlannı açıp bir birlerine 
ılSz alSylemeyecekler.Kim evvel ko

nuıursa •tetin yemini vermek ar
tık onua •aıife.l elacak. 

Bu kavlü karar üzerine Hoca 
blr köteye çekilip oturdu ve Hat-

ferce apını açmadi. K.arıaı da hp· 
1u onun fibi inat ediyordu. 

Nihayet lıatuaua canı aıkılda. 

Batını örttiiğft gibi aolutu komtu
da aldı, akşama kadar orada otur .. 

4u. Meseleyi komtulara anlatb. 

- Bi•hnki, dedi inatçı bir adam. 
dır, oturduğu ka9ede kımıldamaz 

bile. Şuna bir tu çorba l'Ö•dere
. llmde bari a.ç kalmuın, 

Bunun üzerine ko 

BuDdan başka işcf ve esnafın 
kesif bulunduğu merkezlerde gece
leri meslek kurdarı açmak için 
tetkikatta buJuaulmaktadar. 

Millet Mektepleri etrafındaki 

l\lanisada bir hırsızlık 
Maniaada ehemmiyetli bir sirkat 

hadiaeai olmuftur. Henüz lıüviyyetl 
anıa,ılmıyaıı kasa hırsızlan kerH• 
teci Mehmet beyin mağazasına, ke
penkleri kırarak dahil olmuşlar ve 
para kaaa•ını açmışlardır. Cüretkar 
hırsızlar kHada bulunan 125 fran
sız albnı ile bet beşibirlik, 45 bü
tün ve 4 yarım altın, her biri bir 
kaç yüz lira kıymetinde 3 elmas, 
bir yakut yüzüğü, dört kafesli bir 
bileziği, yanm düzine albn yaldızlı 
çatal ve kaşığı çalmışlardır. Zabıta 
bu mühlm hırsızlık faillerini ara
maktadır. Kaaa hıraızlarının Mani· 
ııadan fehrlmize geçmit bulunmalrı 
muhtemel olduğundan hmir taharri 
d:ilireai de hadiseden haberdar edi
lmittir. 

Aınkaıra Va~lYlırlYl 

li eboludan niçin 
yolcu almamış? 

ine bolu refiknru:~a okudutu-
mu.ta nazaran bu sefer Ankara va
puru yer varken ve bava müsaitken 
İneboludan tüccar eşyası ve yolcu · 
almamış ve bu ııuretle bir hayli 
zararı mucip olmuftur. İnebolu refi
kımız bu huauata şunu yazmak
tadır: 

Dlia öj'lene yakın Sinoptan is
kelemize ı-elen ".A.kara" vapuru 
yük ve yoku almamışbr. Deniz sa
kin o1duAu için daha vapur gelme· 
dea saatlerce evvel elma yüklü ka· 
yıklar denize çıkm:şb. Vapurun 
yük ve yolcu aJamıyacağına dair 
Sinoptlln çektiği telgraf kendiıin
den bir ıaat evvel teldi. 

lnebolu gibi açık bir sahilde 
denizin nadir bulunan sükunetinden 
i•tlfade etmek istiyen tacirlerin el
leri böğründe kaldı. Vapurlar hiç ol
ma:zıa bir gün evvelinden malümat 
vermeli değilmidfr? 

Söylendigine giire •ıapurda 1000 
ıandık ile 100 yolcuyu alabilecek 
kadar yerde varmış! Elma tacirleri 
kayıta kadar hamaliye ve bu su
rele ettikleri zaran nereden çıkara
caklardır? Vapurlarımızın daima 
kendlalle beraber halkında lstif .. de 
lerlni rfizetmeai icap eder, bu 
meseleyi Seyrlsefainin müdürü u

mu mbi muhterem Sadullah B. Ef
endinia nazan dikkatlerine arzede-
riz. 

ya yolladılar. Meğene kadın kom

ıuda otururken hocanın evine kim•e 

yok zannile hırsız g-irmif, ne varaa 

toplamııJ ve hocaaın oturduğu 

odaya girmit. Onu öyle oturur 
vaziyette glSrüncc hırsız biraz ürtk-

müş ve şaşalamıf. 

Fakat onun ıea çıkarmadıjıaı 

glrünce: 

Bu adam mutlaka dllılz ve k3-
türümdür demit ve o odada bulu
HD eıyalan da toplamqa bqlamat-

Hoca gene •esini çıkar mamı,. 
Bu bıHıun ainirine dokunmuı: 

- Bakayım, batından kavupou 
alayım gene aeaini çıkarmaz mı? 

Demiş. Kavuğunu almıf. Hoca 
gene aeaini çıkarmayınca t-0plad~ğı 
e11ayı salla •ırt ederek çıkıp ırıt
miı. 

l,te komıu çoculttJ•UD elinde 

~orba kilesi ile gelme•\ bırıız.nı evi 
soyup aovana çevirdikten •onra 

gittiği zamana tesadüf etnıi,te ço. 

cuk, tam talnr kalmış evin köşe 
sedirinde baş açık oturan Hocaya: 

_ SiT:- çorba a-önderdiler. 

Diyerek tuı uzatb. Hocilnın gö
zil çorbayı filan görmüyordu. Hır· 

eld' in' 

faaliyet te geni9fetflmlttlr. Bu c 
ledt'lD olarak meYcut ve açı 
dershanelerden baıka has ıl 

ihtiyaca biaıten ye~iden derııhan 
açılacakbr, 

1 
Tiyatro ve sinema çı 

Geceleri Beyoğlundald tiy 
'e sinemalardan çıkanlar tra m 
bulmak üzere tevakkuf yerini 
uzun müddet beklemek mecbur 
tinde kalıyorlar. Havalar •oğum 
ba,ladığı için bu beklemek d 
müşkül oluyor. 

Seyrüsefer merkezi bunu na 
dikkate almış ve halkın gerek 
tarafına gerek, İstanbul cihe 
kolayca tremvay bulması için t 
birler ittihaz etmfftir. 

Tiyatro ve •laemalann tatil 
atlerinde kafl derecede tram 
bulundurulacakhr, 

~Ialulleriu miktarı 
Malul gazilere, ziraat bankası 

bulunan 500 L"n lira tevzi ed 
cektir. Bunun içın memleketimı 
ne kader malül olduğunun anl .ı 
muına lüzum g<isterilmlttir. 

Müdafaai milliye vekaleti uk 
lik şubelerine verdiği bir eml 
mıntakalan dahilindeki mıduli 
miktarının teabitini bildirmittir. 

Şehit evlatlarına tütün aatı 
dan yüzde iki verilmektedir. 
para tütün inhisar idarelerin 
ziraat bankasına her ay veril ru · 
tedir. Haıdr:ında yüzde ikiler şe 
yetimlerine tev":i edilecektir. 

Mübadiller ne yapaca 
Mürettep oldukları mahalle 

tefevvüz edecek mai bulunup L. , 
madığana g<Sre mübadiller halr.kıu 
yapılacak muameleye dair o.t ... 
Vekaletinden viJayetlere bir r: 
gelmittir. Bütün mübadilleri ;, la 
dar eden bu emrin bir •uretini a 
ğıya derc:ediyoruz: 

Mübadiller hangi Yiliyetten 
alacaklarsa o 'filayete bir tahrl 
yazılacaktır. 

Mürettt:p olduklan mahaller 
kendilerine verilecek mal yok ie,. 
tihkaklannın ne derecede nr::di!f 
kısmen nakl edildiği miktar h .. ı. 
da mazbataya şerh yazılacak "· 
hatalarda memleketindeki uu 1 
kendilerine müaakkaf ve ı•> 
aakkaf ne kadar mal verildiği •t 
ret edilecektir. 

Mahal mürettebinde malı ,, 
ken hiçbir mübadile batka yerd 
mal verilmesi lçın mazbı!t~ n .• 
miyccektir. Usulü dairesinde Ve! 

lecck malların ıahipleri namı 
derhal tapu senedi ita olunacakt 
Buna uymayan muameieler mah 
leri ile muhabere edilerek ııl 
edilecektir. 

ağzından laf çıkmadan yapacak 
Aksi halde efeti.ıı yeaılu i verm 
icap edecekti. 

İşaretle elini üç defa daire fe 
linde haraket ettirdi. 

Bununla evde ne var ne yok 
hırsız aldı, götürdü demek iatiyord 

Sonra da elini çıplak bat 
götürdO. Bundan da maksadı : 

- Hırsız hatta ka vuğu:..ııu b 
aldı. 

Demekti. çorbayı ıetlren ço 
saf bir çocuktu. Hocanın bu barek 
ve ltnre tlerini: 

- Çorba taaını G~ defa ı.a,ım 
üstünde dolaştır, •onra kafama geçl 

Diyor diye tefalr etti Ye öy 
yaptı. Kaynar çorba tasanın kaf 

sına reçtiğini gören Hoca,inadıada 
gene aeıini çıkarmadı. 

Çocuk eve gidip çorba keyfiy 
tini anlabııca Hocanın kansı teli 
diiftü ve hemen koşup geldi. 

Felaketi gôrüp anladı. Kö9ed 
bili put gibi duran kocasının üze 

rlne hışınıla yürüyerek ba~rdı: 

- Efendi, n~dir bu hal? 

Hocanın derhal dili çözüldü. 

- lık önce aen konuştun. Hayd. 
git eşelre yem ver. baadın •onu i.ft .. 



CA.rıkara ) f lnglltereda 

Akhisarda birhidise • J •• 
..__~khbar, 3 - Kaymakam Refik iŞSiZ er yuz 
..,. ..... kucllal l.il•iJ• Wr 
~~rl tarafıadu, •ilah çekilmeli b • 
._.... ... laldlıey• nrilmek iıte- ın artmış 
:::.,ID&hiı_et Akl:aisarhlan milteHlr 
t..'iedttlr. Teq.vOzin güya ıabık 
L__ 1• nltl bmail Bahri, Kayma
..._ zade Muıtaf •inemacı Na
~ Ha.na beyler tarafa& dan yapıl
-.. lahlblt"" bu zeyabn rece yarııı 
~~lldea karakola ıevkedilmek 
--...ı •• .ı t.ayretJe karfllanmıştır. 
AL~hu .. ı ki ı ••• n Bahri Bey 
·~da bile bulunmuyordu. Niha-
~ • .. 'elenin bu yanlıt zehap ıle 
lllç al&kuı olmadıta anlaşıldı. Ma-t'- ala1 kuaaadanı hidiıe hakkı•· 
ı......_~ikat yabmak ve kaymakam 
~ nlae eilah Çf'1 en cCretkan 
~· çıkarmak için Akhiıara 

~.ıı:· vukuatına 
karşı tedbirler 

~\akara, 5 - Zabıta vukuabnıD 
~uı içi• dahiliye vekiletiaee 
• tlrlü tedabir alaoms tır. 

Musakkafat t, hriri 
Aabra, 5 - Türk"ycde mn· 
~ 536 kazadan ik: • iiz yirmi 
~uaua muııakk fat . brıriri bit

• BGtOn tahrir n. u melesi 931 •ele kimilen ikmal ('dılecektir. 
L Q Amandau ihbnrcn her taraf
,. .... uıulle v rıi tarh.:dil~cc:ktir. 

Mali kanu ı 1 ar 
4akara S - Bu •ene maliyece 
~ kanunlarında bazı tadilat ya
-.oa1ıtır. Kazauç s yım kanunla
~ Uflf tadiller icra edıl _«.., k ve 
L" laretle halka da1'a z" ·ade •Ghu
:t_ ıa.terilecek, kon rol da daha 
~ \emla edilecek ·r. 

' Vwuet ve int\ka! kanunu, ka
~· medeniden nvel kabul edii
~ oldutu içın bazı madacler ara-
~ taaakua bulundrğundan bun
.. tedil edilecektir. 
~ Etlence ve huıuıi istihlak ka
~-· bazı noktalar n da tadi
~ lbum tCSrilhrıektedir. 

tnerler idaıeei 
hesabatı 

q icara 5 - Fenerler idaresi 
)' 1 tiki hesabat n t asf yesi komis
i~. •azlfealni b • mek üzeredir. 
... ~••Hnl 929 d n it'baren ha
-~ bikGaıebn hi .. esi maliye 
~eti emrin~ Ziraat bankuana 
.... ._. edilecektir. 

Türkiye • Rı sya 
L_ .Aakara, S Türkiye - Rusya mu
~-~t muahede.si müd eti bitmek 
~· Kara Han bu ay içinde 
~~~1• ıelecektir. Ru• hariciye 
~ hem ricalimızle görütecek, 
~ !le muahedenin temaicli lçla 
~erede ltulunacakiır. 

Kaçakçılar 
'J..ır, 4 [Hu•u11] - Zaltıta mG· 
" ldr kaçakça teb kes:nl meyfla· 
~Slkarmatbr. Bu ıebekede dahil 
~ Trabzonlu Ömer kap· 
~-S.fwihl•arh Kerim, Sıtacıklı 
~ Çanf, Bekir ve İlyas efead • 
t"t· Kafakçılar adaların birinde• 
..... litva k.&fth, iki çuval ı .. 
~ .ıllrt •ndık konyak, iki to-. ._ak tqı, kaç rmakla maz-
~ a-ı.nu1orlar. Mu•iurat inhlıar 
~ t.lr a1aaaberi ke d sine YU• 
"-~ ihbar Gzerine kaçakçılan 
,;;:--.. ~karmakla meşguldü. ld
"'9 lab aetlee1e va J olamayınca 
ttlt '.a.,ı zabıtanın el ne devretmİ• 
t..; kaçakçılana kaçak eıyayı Sı· 
"d lcta bir 1ere l'Ö dükleri PD· 

tu.~kte lH de orada yapılaD 
~atta hiç bir fey bulunama• 
~ • Tahkikata devam olunuyor. 

"alu mevkuf bulunuyorlar. 

~e 
l.önıür konferansı 

-1l ';ıadra, 5 [A A] - Bugün bü
t'1ıh. 61nür madenleri amelesi mu
hll\a ~an londra maden federu
liit. l<o onfera ı na ittirak etmltJer
~- •feransta parlamentonun ltu 
"-ıı\a • devreıbde ittihaz edilecek 
a..,t : tedbirler hakkındaki büka-

e ll eri tetkik edı mıttir. 

l.o Bır komisyon 
~'llka:,1~k· S [A AJ - Snowden 

l t.hk. Ye mali •ist m hakkuı· 
oıı111a t •kat icrasına meuıur komiı

~·.._1 t' tfekk-ı etmit oldujunu bll 
r. 

lo Kral Londrada 
"Oll lldra, ~.AJ - lng lt re kıralı 

Loadra, [A.A) - A•.. k .. a . 
ruıada M. To•u iflıl.Uk halırlaacla 
umumi •urette tepihatta bulu•
mu tur. mu•alleyh, lnı musibeti 
•ih;rbazane 1.lr tedaYI ile ıifayap 
iddlHın.ta bulunmadıtıaı •Öylemlf, 
ve demlttlr lcl: Bu muvakkat te4-
birlerle halledilecek muvakkat bir 
me ele dejildir. Benim rayem 
butç dea ıarfiyatta bulunmak 
ıuret 'le naaıl it tedarik edlle
b.iJecefini, ihracat ticaretine ae su
retle muavenet edileceğini Ye btı 

veçhile Hnayıe ne veçhile laimıet 
olunabilecetini •• imparatorluju 
b~yü~ ~andat membalarını ne •eç• 
hale ıı.klfaf ettirilebilecetial taJia 
etmektir. M. Tomaı, ili••tell cle
mittir ki: Oç ay urfıada 11 mlly• 
iagiliz liı-uıaan sarfı kalMal edilerek 
500 bla klfiy• it bulun•yttv. ŞI•· 
di de 10 milyon larill• llruı ..n. 
edıf mesi derpiı edilmektedir. Demir· 
yollanaan lakitafuaa alt blyük pro
jeler kabul edilmittir. 

HOkQmet, belediyeler tarafıadaa 
arazi sabn ahnmuıaı te1lih edecek 
Ye hali hazırda umumi projelerde• 
İ•tif ade etmekte olan arui talıüp
leri meselesini halledecek hu•ual 
bir kanua hazırlamak üzerecilr. Ara
zı kıymetlerindeki f adahldar ilze
rine btr resim vazedUecektir. M. 
Tom .. , kömGr ve pamuk aaaayüne 
yardım etmek için urfe4Uea •e
ıaidea bahaetmittir• 

Londra, 4 [A.A] - Avam kama
rasında işsizlik hakkında cereyan 
edea müzakerat esnasında M. Uoyd 
Georıe amele fırka11 mevkii lkti
dare geldiği zamandanberi lpizler 
miktannan 100 bin kiti arbmf ol· 
dujuau MSylemiftir, Kat yaldafayor, 
işıiılerin miktan daha ziyade arta
caktlr. 

Buna rafmen hOkQmet tarafandan 
yapılan teklifler mütereddidane 
korkakcHına ve ıayri makuldur • 

M. Lloyd Gcor•e lnailterede 
deruhte eylemit oldutu millim 
vazifeyi terkederek Kanada11 d1a· 
rete aitmit olan M. Tomaıı tidetle 
te kit etmit ve oraya bizzat aide• 
cek yerde •on samanlarda cenuW 
Amerikada gayet kiymettar hb:
metler ifa etmif olu font Dalter
aoa ıiW mQstalt bir zatla r11 ... t1 
albacla bir ilctıAt heyetiaba pHe
rllebilecetlai k ili mQmkln ol
dutuau IJAye eylemlttlr. 

Amele fırkuı mGfritleriaclen M. 
Muton, M. Tomaan •ayri • •uYa• 
fık bir mahiyette bul•akta oldutu 
tekllflerial flddetle tenkit etmif& 
)lumalleyhe !ar. ite teldtff-.le u: 
oyd Georp. H BaJd.U. kabl11e
leri tarafından eYYelce teertllte ..._ 
mtımit hiç bir ıey yoktur. M. Mu. 
ton M. Tomu'ı mubafuakar 1e1 ... 
feyi terkederek ... ,..an fel"'-JI 
kabul etmete Ye itıialik mueleslai 
bu •uretle balleyleınej'e davet eyle-
mittir. 

Almanya 
Rayıştah 

Berlln, 5 (A.A) - Ra:yiftah •e· 
cllıi 26 Teıriniaaaidea evYel içti• 
maa davet edilecektir. ÇODkl hG
kQmet ar~yi umumiye1• müracaat 
muamelltıaı •ilr'atle bitirmek lıte
mektedfr. 

Bir bomba 
Bruxelfe1, 4 (A.A) - ltalJM 

konsoloıhanuinia kapum lahde 
bulunan bir bombama tetkiki .. tı
cesinde ıiyah banJtu u.ı .Wup 
an)afılllllfbr• ----

Çekoslovakya intihabatı 
Prat, 4 (A.A) - ~tllaahattaa 

abaaa aeticeye ılire, eıki eklerlye
te dahil olaa fırkalar mevcut 300 

azalıktan 147 ualık temia etmifle
rdir. Reilidlmhur an.tala kabiae 
retıl M. UdrjaJ'i ,..ı hlki•etl t.t
kile me•ur etmiftlr. 

Max von Baden hasta 
Berlia, 4 (A.A) - Lbak bqve

kil, Mu YOD Badea atır surette 

. Tarihi tefrika ı • 

Franseda 1 

M. Tardiyö 
başında 

Nakleden: All N.tcı 

• 
ış 

Çöl 

Parlı, 4 ( A. A. ] - Naarlar Ye 
mGıtetarlar, Ç&rfamlta aaltahı M. 
Tardiyön6o riyaseti albnda topla
nacaklardır. M. Tardiyö hükumet 
beyannameslai tanzim edecektir. 

.. Paris 4 (A. A.) - M. Tardieu, 
hukamet beyannamesinin mecliste 
okunma11nı müteakıp umumi ve 
harici ılyasete mftteaallik l11tizah 
takrir erinin mflzakere•ine muvafa
kat edecektir. M. 'riaad, bOkume
tfa harici •iyHet hakkındaki fildr
lerial turib edecek, M. Tardieu de 
umumi ılyuet bakkıada izahat Ye· 

ncek Ye kablaeııia derhal tatbike 
lllaılıyacatı proıramıa ua "8tla
ruu blJdlrecektır. 

Franscs 
Kadın Avukatlar 

Pari•, 4 JA.AJ - Kadın avukat
lar lteynelmllel birllti toplaam1tbr. 

Paris • Mozambik 
Kelimaa, 4 (A.A] - Tayyareci 

Bailly ile Rejinenıi Pariı-Mozambik 
ıeyahatiai yedi buçuk pnde biti
rerek Kellmaaa relmitlercllr. 

Avusturya 
Viyanada tevkifler 
Viyaaa, 4 [A.A] - Pollteknik 

mektebinde ıabahleyia vuku bulan 
aümayişler üzerine •oıyali•t yahudi 
talebeye fena muamelelerde bulun. 
muı oJan bir çok kimseler tevkif 
edilmittlr • 

Fil istin 
Bir gazete kapatıldı 
Kudb, S (A.A) - Davar namı

ndaki lbraaice ıuete FU'ıtinde 
büyüa ltlr heyecu uyaadınaıt olua 
aizll resmi vellka aeıreetmif oldu
tu•den dola11 taW edilmlftlr. Bu 
Yeılkacla 11 arap etrafının l•mlni 
IJatlya od• ltlr kara llate bulu. 
makta Ye bu liste bGyGk müftü ile 
mflıltlmaa meclili aBıl kltiblaia ve 
7 kombiıtla l•imleriai IJatiya et
mekte idi. 

Temlrcaa bedenen çok kuvvetli, 
ayal aamaada te bbG• fikrine ıa
lalp bw adamdı. Kuru Ye aalf oldu-
t11 hal4e pebliYaalana elebqd1 
oldu. Kemanketlikte çok u•ta idi; 
maamafih ltu huıuıta "kemankef,, 
latabı ile anılan kardefl KaHorla 
bir olamıyordu, fakat K.usor Te
alrcaa4an korlrardı. 

Her ikiıi de baba ayn kardetlerine 
kartı birJik edip karşı durdulard~; Te
ınircanın m, vak' ası bir balık çaldıtı 
için baba ayn kardetlerinden biriai 
öldürmÜf olmasıdır. Bu renç raçe
belerln hiç k11met vermedikleri bir 
ıey varu o da merhametti; buu 
mukabil latikamı bir yuife telikki 
edıyorlardı. 

Temlrcaa ltu çocuk kaYralann
du sonra 4 .. ha mGhim kinlere he
def oldu. Annesi Ulun çok güzeldi; 
onun için ıelin olup tam kocaıınan 
çadınna giderken civar kabilelerden 
blrlae menıup oJan Temurcanın 

babHa tarafıadan kaçanlf ıth• Ulun 
ayal za~aada akıllı Ye liuvvetll bir 
kadındı. Biraz atlayıp ıızladıktan 
•onra bu yaz'iyetten azami derecf'de 
iıtifatle etti; maamafih Ulunun kabi-
leılne menıup erkeklerin gelip inti
kam aJacaklannı herkes biliyordu. 

Gece ocak batında Temircan 
ıaz tafrlenain hikayelerini dinlerdi. 

Bu ihtiyarlar çadır çadır dola
ftp tek tellı bir sazla kabile kabra
manlannıa ıerpzettJerini terenaüm 
ederlerdi. 

Temircan kendi kuvYetiai ye 
kabile r eiılitinin ke;.ı::li hakkı 
oldupnu biliyordu. 

Şairlerin anJattıklanna göre ken
di•i methur bir ırka, kurfuni göz-
10 iaıanlann arkına mensuptu. Ka
bul Han iımiodeki ceddiaha imal 
Katayı n •akahnı çektiti için zehir
lenerek fSldüjilaü ititmittl. Baba11-
aıa antlı kardetl TotruJ Han oldu
tuau blliyordu. Totrul Hu Goltt 
çlJIG aöçebeleri içinde ea kuvveW 
icll. 

O tarihte Temurcanıa ufku rl· 
yeti kendi kabilesinla meralari1le 
mahduttu. 

Kablleala alulh uamlaruadu 
ltlrlı 

•- Bir Katayıa yüzde ltlrl bile 
detllla, diyordu. Kataylarla lto1 
alçlte llmemlda le bebl raçebe ol
dutumuz için maJlanmızı her !lltti· 
timiz yere ratarebilmelDlz ve ... 
kerUlc buıuıuada çok idmanh olma
awlu. FJlıalze fır .. t ıeçtiml yat-

DarQlbedaylde 

Ankara şehir tiyatrosu 
için bir proje gönderildi. 
Ertoğrul Muhsin bey Darülbedayi

den ayrılmıyacağını söylüyor. 
l>arlllae~arl artı.Uerl 

aruaada bir anl .... a. 
muhk çıktıta Ye rejlıar 
Ertıoinıl Mulastn lteyia 
Mı ...... '•llllttaaae. 
...... çabfmak ilzre da
rtlllte4a,U terkedeeell 
Jud•ıtb. DGa bir ta)a. 

ldlcat Japbk. ErtotnaJ 
Muhıln ltey, kendlılala 
clarllbedaJicl.. aynim• 
Jacatıaı, ı ... ..W.a U• 
'Mrleri• e ..... oldup-
•• 86Jle-'ttlr. Dit• 
waftaa E..ua a.u, •e 
laaall Gallp M,ler Aa· 
karada Jeai Japdu Ti
rk ocata tiyatnnatla 
yal .. t••ıdl _,. 
tefkll etmek lae bir 
proje lauarlamııler Ye 
Tlrk ocaklan •erk. 
laeyetla• ........ .... 

a. •roJe o..Ua tet
kik e4111melııtıMlır. yum, 
lhOr fla • ıbet ...,_ 
meaft ce•ap ..aeeektlr. 
MlıHt eeYıp pi ... 
takcllrtle F..la Belt •• 
..... Galip ... ,..... 
darillbedayl••ld baa u. 
tistlerl• Wrlikte Aaka
ra1a rıdeeeklerl Ye Ar f:KTOORUL MUHSiN BEY . 

maya hqlanz. Fırsat diloaeue ılz-
1 .. eyia. 

Şayet tehir kurup 1i5çeltellktn 
Ya aı~ecek olunak lualtmis feaa 
olur. Zaten •••••tarlar, •abetler 
kabilenia Hclyuinl yumufabr, hal
huki yalnız Hrt ve lr.avpcı kabile
ler dGayaya hlkim olabillrlerl,, 

T emircaa çobanhtı lSğrendlkten 
sonra Yeıukay taraflarında binicilik 
edip at oyaatmaıına milıaade et
tiler. 

Bütin rivayetlere nauraa ıenç 
Temurcan yakıııldı bir delikaah 
idi; fakat hututu veçhiyeıinin ıü· 
zelhtinden ziyade vücudünGıı kuv• 
veti ve ıade n merdaae evza etvan 
Ue temeyylz etmlfti. 

lrt yan, ı••lt omuzlu, biraz ıa · 
nıaıı esmer benizli bir adamdı. 

Alnı priye kaçak, 1röderi blribirin
du çok aynkb. Doıdotru k8J'flya 
baku gaalerinia renl'i )'efil .-ya 
Jetillmıl mai, gös bebekleri de 
•imıi1ahta. Uzun, luaılımıı ıriyalı saç
lannan ör1rG.leri arka•ına düıuyorciu. 
Aa konuıur ve ıöyliyecejini önce
den dütOnmeden ılSylemezdi. 

Zevce intihabı huıuıunda babam 
kadar muıkülpesent oldu. 

Bir gece yabancı bir muharibin 
çadınnda otururken ev sahibinin 
wenç kızı nuan dikkatini celbetü. 
Derhal Y eaulcaydan kızını i•tedL 

Babuı itiraz etti: 
- Daha çok kOçüktOr. 
Temircan: 
- Baybün, o umu olduk~a 

iyi bir zevce olur, dedi. 
Ye ıukay ıuç kua hakta. He

nBz doku )'&flllda idi; fakat çok 
ailzeldi. lami 8urta fflL 

[Bitmedi) 

928 senesinde 

Sovyetler 
ittihadının 
Şark malları ucuza 
mal olmaktadır 

Tifllıte çıkan ruıça •Zarya V o
ıtoka" ıuestHiala 9 • z - 929 tarlhll 
ailshuıncla f11 seraameyle netro· 
lunu bir makalede dealll1or ldı 

Sovjetler lttllaaduwa 1928 • 29 
1eneslade Şarkla ticareti btleaal 
bir ehe•ml,.tl haizdir.lira bu ••e 
So.yetler lttlhacb ile Ttırldye •e 
lraa aramda aktedllmit olaa tlca· 
reret mukaYeleılala toa HnetlcUr. 

Slmdlld rBacle So.yetler lttilla
clı, TClrldye Ye lru, yeal lrir tlca· 
nt muka•eleılaln aktl arefulade
dlrler. Bu S'ibl bir 1eal aukaYele 
dGttlalerla4ea elbette a-eçca deY· 
recfe •lrll• tlcuet tecr1Hleria4• 
latlfade eclllecektlr 

Sovret-TGrk tlcarf •uka"1eıl 
1927 ••..ı 4 temmunnda, So.,et 
lnua mukaYeled ı.., a,.ı seneaia 
ltlrlacl tefrlalacle aldedilaitlerdl. 
Bu ••leleri• •m1ete l'eçtltl 
Ok ......... e (1927-28 ıaeliade) 

,. .......... .ıatı tkarİJ• •ezldlr 
m•kaftleleria Utlaat ettltf perea
ılplerla •• kadar dotna olduldan· 
aı l(Bıtvmltlenllr. 

lldacl seae [ 1928-29 .....S ) 
blrfncl seae netlceleriala teudlfl 
olmadıt1111, l»elld bu aetl..._......., 
ktr il~ memleket .,......_ •..-t 
olu lktuacll ......... tlenl• 4ot· 
du,_• pek apk wett9 ortap 
koJmqba. 

Maka..a. ......... ed•""'elkl 
Gç .-. _,,.... &o.,.tı. lttdlada 
.............. atleuf•--.w. 

aJl!l •1:== .... ,.. ...... .... ...,. 1'27-28 ..a..la-............................... 
... ,...... ,et relmlt n H4 .U,oa 
nıW.,. ........ 1928-2' ..... de. 
._ ,._,__.. utfam eıulanaı 

tekit etmlt n 9 •1 mGddetlade da
.. ,W. le Jlbel .. rMbalfte. 
~11•1 da lra1detmeUyb ld 

l • ...... Udaeaaleketarum-

u tlwt ...... beti.da --
.. ......... 4• çok Msmet etadftlr. 
.._... ım.29 ....... d. 1o.,e1:1er 
lttllwhaa lrudaa ltlaalat ,.W• e 
Uma 19'l8. 29 ........ ,.... a • 
çakmııtır. 

Birkaç ... n.tır, gla ~
miyor ki, elinde ktlfl.k M 
defterle, b.şı mektep kuke-
tll, lmıfts tıra~emlf, 
dadaiının 1et6 m& 
mit lilr ~ ama pme
aia. 

- Efendim, bir romama 
Yar. TPfrika eder adlbals f 

.eadiaı, bir eldla 
•ar.. Buar mıemıs 1 

Boalar, bir değil, iiç deiDt 
bet d~.. Ybleree ! 

Mapllab, mektep mnlan. 
birer kaluçb maklaeal ıtbl 
boyuna edebiyat civcivi ~ 
rıyor. 

Merak ediyorum : llea .. 
haha elinden gfiadellk aı-. 
henüz &0kağa çwk••k lçia 
annesinden izin Udy• bir 
tabinin ne hayata vaN.ar ld 
romanı olaun? 

Ha)'!r, aulıyOl'Um, ..W~ 
rum.. Bütiln b1111lar, ha a 
larla dolu romanlar, ha ya 
larla dolu türler, lhuü bal6-
ğun amirleri altla& ed• ... 
ze1anlandır .• 

İtte, imanı acmdırmay• 
yegane gllilnç haıtalık 1 

YuAuf Ziyi 

Amrlka 
Tecrübe yaparken 
Montreal, S [ A.A) - Dh IW 

tayyareci bir .._... tayymı d '• .., 
criibesiai yaparku a ........... 

LuXembourg 
Luxembourr, 5 [A.AJ-..,..... 

•del çeDlc fttllaadı lllracat mlkta
nm yilzde 10 alıbetlade ....a et
miftlr. 

ıtalya 
Faşistler aleyhinde 
Monako, 4 [A.A] - ltalyaa fa. 

tlıtlerin içtima yapbklan bir ...._ 
nın Batlnde bir bomba patluuf. 
madcll lauarat ika •tmlt*• 

Kıral Alfons Londnu 
Maclrit, 4 (A.A.J- Kani, lanllçe 

n prenaler Se.Uda ltuaJa ......... 
leıdlr. Gece Paril tarildle Loadnp 
,ıclecelderdlr. 

kavelenln merlyette ltulundap iki 
tene urfuada TClrld1e'clea So.,.a 
fer lttllaacluaa pamuk, yln ye 1o slW 
iptidai aaddelerln ltball eper ... 
... tir. 

Tlrldye'dea Raqa'p lptl•tl 
a..adelerln lbaB bbla lçla WlJlll 
ebe..ı,.tl laai&cUr. 7.lra Ttrk ... 
yaclcb lptldalyellala fl1atlerl ea..a 
plyualan flyatlerlne latlaaat ... 
•e bu yGaden oalar SoYetler lttllla
cbaa ıelclilderi saa .. La _._. 
na allMten çok ueaea ...ıoı-. 

SoyYetler ittlla ........... 
aleketler Ue 1928 • 2' n U'D • 21 
... eleriacle ,....... ......... .... 
ka,... ....... Afpllllt8a Gllrlll 
Çin Ye MoroUst:aa ile tloantia da· 
hl artbjuaı ,, ...... Afsul.taa' ... 
Rusya'ya Ji1a ltllelMI. ..,_,._ 
Çia'e .....,._a __ .. .tbll 
sfbl Rusya le llopllltaa ......
mGtekaWI dlraoat ....... 

Mamr, Japoap Mırlrıed ~ • 
•Id .. .,.,.... Watıts. U.u-_.,...., ~ .......... ...... 
.............. ltllallb 1'21-2' .. 
aell...ıleodea ...... ....,. ....... 
teD ,.... 70 arbDlfbr. 

Şark aemleketleılU.tloarelll 
deri ....................... ..... 
,..t de e,U..mlttb-. 1928-29 ...... 
..- So.,.tl• ~ ... ~ 
51.1..ı. ticaret edea Çark •• h 
ketleri lpa .... 90ll .,. ...... .. 
...... tir. Her te1dea enel .. ...... 
d .......... tler Çark ........ 
•e• nez malol,a•--.>ım .. ..... 
.... eysafuam J'&knh ..... ..... 
olmattur • 

Cuaretle .a,ı, ...... ki ..._ 
yetlerle ticaret &r.. •iti '# ..... 

rlala ıtaacla......,_. -il F -
... olma .. " e ..,._ .,..,. •• 
m&auebetl ... tam Wr Wn'lp,.. 
.... s.. ............. ..... 
ata4a•••Mlt• ,___. .... , 
pek ..,... ......... ....... 
~ ....... " .. •• .... • • ... r("'. 
..,. ••lr•llk- ,. ....... . 
.. .......... Şerk .... ... 

...,....... .-e " kooperaW 
rle11 .. •lerl ile aht •erit etm..ı. 

k • ... n Ye fay al oldajua • 
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C_ ~ ~ oes--J Ayda.-on miljor!-· V!l[P>Oll©.ı~~~ DşD®I? 

Mühea.eia Bani bey evleneli bir ihtiyacı vardı. H.afı.r:asuu yokladı. 
Köprüaüa irtifaını, tulünü biliyol'
du. Fakat duvaTlann yükseldiğini 
ve kalınlığını unutmuştu • 

Ezilen çocuklar tasarruf 
1180 numarlı vatman Nurinin [ Birinci sayfadan ntabat ) 

Muhtelif vekaletler blı 
sene neler yapacaklar 1 
Tam teşekküllü nahiyeler, iş kanun" 
Ücretli ~em urlar, kooperatifler v. S· 

lleııe ol•uftu. Baai beyia emeli bir 
. aa evvel baba olmaktı. On.un bu 
. arzusuna kanu tamamen ittirak 
. ediyordu. iki gönül bu hu•usta itti
. fak edince müşterek arzu husul 

bulmakta gecikmedi ... 

Derhal evde kayın biraderine 
mufaual telgraf yazdı. Habrında 
kalmıyan noktaları keşifnameye 
bakıp kendisine telgrafla bildiril
me1ini rica etti. 

idaresindel.:.i trıımvtty arabası 
Be~iktaştan geçed.:en Mondalina 
isminde bir İtalyan çocuğuua çarp
mıştır. Vatman yakalanmıştır. 

Zaruret yüzünden 
eı:ofor l\Iehmet Haşim isminde 
Clj"20yaşında bir genç dün Ferikö- -

Bani bey .dokuz ayı sabmuz. 
hlda bekledi.. Nihayet beklenilen 
ıün ııeldi. Hauımm ağrıları tuttu. 
B~ni bey artık sevincinden çocuk 
ailı.i sıçrıyordu. 

Bani bey o akşam mahalll me
muriyetine vasal oldu ve doğruca 
köprünün buluaduğu yere gitti. 

yünde Pa~a mahallesindeki evinde 
intihara teiebbljs etmiştir. Meb. 
met Haşim sustalı bir bıçağı sol 
memesi üzerine saplamış, fakat 
kalbe kadar nüfus etmemiştir. 

Bizim ıuemleketimizcie de sair 
memleketler gibi, hususiyetlere gli
re yapılacak şeyler çoktur. Bu cü • 
mleden olarak kazanç vergilerimize 
bir çol< ticari usuHer vaz'ıne mec -
buriyet vardır. Bu usuller vazedl • 
lirse müşkülata tesadüf edilmez ve 
ticaret ilerledikçe varidat azalmak 
değil, tezayüt eder. Çünkü her nevi 
ticaretin mahdudiyetine ıebep ıer
mayenfn fıkdanıdır • Hatta ticaret 
odası bu fıkdaru ııa:ıan dil .. kate al
arak bir be!lİnci tüccar sınıfı vücu
da getirdi. Bu sınıf erbabı tüccar • 
l:ktan ziyade esnaflık zümresine 
dahil olmaları iktiza eder. 

Gazi hazretlerinin nutuklarında Bugüne kadar fzmirde on dördi 
şehir mütebakisi köy kooperati6 
olmak üzere 45; Giresonda 63 köYı 
Eskitehirde ikisi şebi: 14 köy, Niğ• 
dede 2 şehir, 2 köy, Nevşehirde 1 
tehir, Konyada 1 köy, Edremitte 1 
köy, Adanada 2 köy, Rizede bi' 
şehir, 1 köy, Trab.zonda 2 şehir, 1 
köy ki ceman 117 kooperatif tefelc• 
kül etmiftir. Yeni ko~peratifJer tef• 
kili için müracaatiar tevali etmekt• 
olup miktaa!arı her gün artmakt•• 
dır. Teşekkül edenlerin esas mukll' 
vclenamesi tetkik edilmekte ohıP 
bunlardan Gireıona ait olanlards1' 
10 ve Niğdeye ait olan kooperatifİll 
tetkikab hitam bulmuş olduğund•ll 
İkbaat Vekaletince tasdikleri icr• 
edildiğinden bunlar bilfiil işe b_.' 
laınak üzeredirler. MütebakısipİJI 
muameleleri kanunusani bidayetiıı' 
kadar intaç edilerek bunlar da fa•• 
liyet sahasına getirtileceklerdir. 

Fakat tam bu esnada kapı ça
lındı. 

Yol kondfıktiirü mühendisini 
durgun bir tavurla istikbal etti. 

işaret buyurdukları veçhile bu sene 
de Dahiliye Vekilliği tam teşkilatlı 
nahiyeler işine ehemmiyet vermiş 
ve 930 Dahiliye bütçesine (100) na-Hizmetçi Bani beye bir telgraf 

J'etirdi. Bu tela-raf mahalli memu
ıiyetiaden çekiliyordu. 

"İntaab hitam bulan köprünün 
evvelce tanzim edilen plana muta
bık olup olmadıfının keşfi zımnın
da dakika fevtetmekıizin hareke
tiniz luz:umu beyan olunur. 0 

Bani bey ,a,aladı. Fakat emir 
kat'i idi. Çocuk doğunca kendisi de 
telırd çekilme.sini, genç kayın 
bil'aderiae ııkı aıkı teabih ettikten 
ıon.ra, yanm •aat sonra hareket 
edecek olan trene yetişmek ü:ıere 

•okata fırladı. 

- Beyefendi, dedi. Şimdi size 
fena bir haber vereceğim ... 

Bani bey fena halde telı1şa dG-
ferek: 

- Ne? ... Ne oldu? 
Diye sordu. 
KondüktBr: 
- Efendim .•• dedi şimdi namı-

nıza bir telgraf geldi. 
Evden fena bir haber mi var? 

-Onun gibi bir ş ~y efendim. 

Kondüktör cebinden çıkardığı 
bir telgrafı Bani beye uzabrken 
kenıali safiyetle: 

Yapılan tahkikatta şoförün za
ruret yüzünden intihar etmek iste
diğini meydana çıkarmıştır. Meh
met hastanede tedavi edilmekte
dir. 

Tirraki hırsız 

Sabıkalılardan Zeki, Küçükpa
zııırda helvacı Salih ustanın 

dükkinını açarken yakalanmıştır. 
Zeki; in üstünde Ayasofyada diğer 
bir dükkandan çaldığı 4 şişe rakı 
65v kuruş, 6 paket yenice sıg:!rası 
bulunmuştur. 

Gene paranm darlıtındandır ki, 
epeyce muteber müessesattan tem
inat mukabilinde fatikru edebilmek 
için kumiıyonu ve .saireai ile be
raber % 16 faiz vermek mecburiyeti 
vaı·dır. Bu ise faiz miktarınm en 
a~j'ı derecesi addoJunuyor. Zöra 
ve sairenin istikraz ettikleri para 
için yüzde yüz faiz verdileri umuru 
cariyedendir. Eter müessesatı ma
liyede tasarruf mahsulleri birikmiş 
olsa, bu murabaha beliyesinden de 
memleket kurtulmak yolunu tutardı. 

hiye daha teşkili için tahsisat va
zetmiştir. 1929 bütçesindeki tahsisat 
ile Konya vilayeti dahilinde ( 50 ) 
nahiye tesis eden DııhHiye Vekil-
liji bu sene mezkur nahiyelerin 
nerelerde teşkil edileceğini tayin 
etııı.iş değildir. Tam teşkilatlı na-
hiyelerde Sulh hakimi, Tapu 
memuru, Niifus memuru gibi 
halkın yakmdan alakac!ar olduğu 
makamat mevcut olduğu için halk 
işlerinin silratle görülmesini prenıip 
ittihaz eden Dahiliye vekilliği mem
leketi bu gibi nahiyeıerle techiz et· 
mek fikrindedir. Vekilliğin hazırla
dıtı şümullü bir program peyc!erpey 
tatbik edilecektir. Bu ıribi nahiyeler 
her sene dağınık bir surette değil; 
faıtat muayyen vilayetler dahilinde 
toplu olarak ihdas edilecektir. 

Şimendifer hareket edeH üç sa
·.t kadar olmufhı. Bani bey pek 
:ıabii olarak karnımı ve bilhassa 
lotacak olan çocuğunu düşünüyor-
~u. 

Bir aralık tren bir köprüden 
ıeçiyordu. O zaman dOfQncesinden 
'bir aa için ayrılan Bani bey: 

-Eyvah! .. 

Diyerek alnıaa vurdb. 
Evden acele ile çıkarken mua

yene edeceti köprüye ait keşifna

meyi konaolun üzerinde unutmuştu. 
Halbuki intaat kontrol edilebiİ

mek için ketifnameye muhakkak 

c_~aclyC> 

.J&at 

lstanbul Telsisi 
1200 mctr" 

17,30-18,30 - Alatorka saz 
18.30.20,30 - Stüdyo orkestrası 

tarafından klasik 
parçalar - cazbant 
ve tango orkest-

rasi 
20,30.22,30 - Alaturka saz hey

eti tarafından konser 
Bratislnva Telsizi 

279 metre 
Bu istasyon İstımbuldan güzel 

işidilmektedir 
.7,35 - Çoculdura konferans 

l 7 ,50 - Fransa da liberalizm . . 
(konferans) 

18, 1 O - Amelelere dere 
18,20 - İnglizce dersi 
18.40 - Macaristanda Türkler 

(Pol So~an tarafından 

20 
22 

k.onferans) 
- Konser senfonik 

. - A vyon kahvesi orkestrası 
Moravıha Telsizi 

263 metre 

18,30 ·- Orkestra ile konser 
18 - Milli iktısat hakkında 

konferans 
18,40 - Çeko~lovak şairleri ve 

edebiyatı b:ıkkında mu· , 

.. 19 

21 

s:habe 
Çek filarmonisi tarafın· 
dan gala · konser 

- Diğer j::;tasyonlarm tr:.ırıs· 
misyonu. 

llrr•o Telsizi 
312 metre 

] 8 - Konferans 
] 8.20 - t ngilizce dersi 
18.35 - Çocuklara hikayeler. 
20 Orkestra ile -senfonik 

konser 
Prağ telsizi 
487 metre 

] 7.25 - Alamanca de s~ 
18~10 - Ajans haberleri 
19:05 - Çek tiyatrosu hakkında 

konferans 
20 
22 

- Konser senfonik 

-Çok üzüldük amma efendim ... 
Dedi. Ne yapalım kadiri mutlak 
neye muktedir değildir ki bu da 
rabbirnin bir hikmeti! .•.. 

Zavallı mühendis dehfet içinde 
telgrafı kapb ve şu eabiları okudu: 

ueır kmmız dünyaya geldi. 
Sıhhattadır. irtifaı bir buçuk metre, 
genişlik yetmiş beş santİmnl! .... 

Mes' elennin esasını bilmiyen za• 
vallı kondüktör Bani beyin kızmm 
bir buçuk metre irtifaında ve yetmit 
beş santim genişliğinde bir ıraribei 
hilkat halinde dünyaya ıreldiğine 
zalıip olmuştu!. 

.z::Unema 

* Asri - Düz taban • bastıbacak 
* Alhamra - Üç nikah 

sesli filim 
"' Melek - Para kurdu 

* Şık - Şeytani rakkase 
* Opera - Aşk zambağı 

sesli filim 
* Etuval - Irz düşmanı 
~· Alkazar- Aksayı şarkta vahşet 

~' Mujik - l\lina Petrou 
(Raigit Helm) 

~·santral - Gece sil\·arileri- Ha· 
fiyeler kıralı 

* Lükseııburg - Kedi ve kanar-
y11 • Ben baba
mı iste-rim. 

Ekler - Nl\mus belası 
* Alt:mtfm· - Celin duvağı 
* Miıli -- Endülüs gülü 
* J'erah - Boğazıçi esrarı 
* Hilal - Volga mahkumları 

Tiyatro 
* lJarülbeda~·i - Zehifli kucak 

:.1 perde 
* llillet -- N<.tşit Bey . 

Bar- konser- dans 
Fraıısız tYtlfrOHtt - Konser: şan

' 
töz Madelen 
Grey l •ı r,1fın
daıı. Pi .r.:mo 

' M:.!lm ... zel .\. 
meng. 

* Boston - Tepebaşı . Kliisik 
müzik · maestro Zeki 

Bey 
* Grırden bar - Variyete· Daıı~s 

kab~re 

Kendisine bu kadar sigarayla 
rakmın kime ait olduğu sorulunca: 
"6 paket sigarayla 4 şişe rakıyı 
b~n iki saatte içerim" cevabını 
vermiştir. 

Coşmuş! 

Oranlı Abdullah sarhoş olmuş, Ka
rak oğlan sokağında tabancasıle 

havaya ate~ ederken yakalanmış
tır. 

Kadın hırsız 

Şehremininde oturan Şerife, 
komşusu Hüseyin pehlivanın 

evinden çamaştr çalmıştır. 

Bir müsademe 
1J 337 numaralı otomobiJle 199 

numaralı tramvay Pangaltıda 
çarpışmıştır. Oldukça şiddetli olan 
bu müsademede hem otomobil 
hem tramvay hasara uğramı~tır, 
.Nüfusça zayiat yoktur. 

Osmanlı bankası vaktile -fimdi 
iş bank.uman kabul ebnit olduğu· 
o..nahtarh kumbara usulünü mevkii 
icraya koymuştu. Yalnız lstanbuJ 
ş.ubesinde aiıı verişçilerin üç yü.ı 
bin kü15ur altın tasarruf akçası bir
ikmiş olduğunu haber almıştık. Bu 
günkü para ile ilç milyon liraya 
yakın para demektir. 

Ahmet Cevdet 

Genen, gn<dlelfll 
Üsküdar müddeii ..... 

umumısı 

Üsküdar mUddeii umumisi Süat 
bey adliyye v~kaleti tarafından Anka· 
raya davet edilmiştir. Süat bf!y 
aldığı emir U.zeriae dlin ımkaraya 
hareket etmiştir. Süat beyin terfiana 
diğer bir vazifeye tayini muhtemel 
görülmektedir. 

l\ıl. Böyk 
Türk · Yunan muhtelit mahkeme· 

si riyasetine tayin edilen Danimarkalı 
M. Böyk hu:ıusi işlerinin tesviyesi 
için dün Mısra ~tmiştit-. 

r-:ELEK S0

iNEMASINDA 
EMİL YANİNGS in nıüthi~ rakibi 

JJ O ~dl ~AN K R OHFir lUI ın 
fabeseri olan 

PARA KURDU 
filiminde dilber sinema yıldızı 

OLGA BAKLAN0,7 A 
ile beraber arzı endanı edeceldir. 

! ........................... : Bu Akşam 

ELHAMRA siNEMAslNOA • 

f İkinci sesli ve sözlü filim i 
· Oç :Nt~A:tt 
ŞARL ROGERS ve NANS1 KAROL tarafından 

i Sözlıı V:.ıryete: Giesdorfs Girls io şarkılı Rlues ve F okslrotlarda i 
RAKELX :MELLER: NOİ DE LA NARE şarkısını 

tag:mni edecektjr. 
Yerlerinizi evelden temin ediniz. • 

........... Paramııııt filimclir ........... . 
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* 1'ürkuvaz - Ç::ıylı dans 
*Panorama - Asri muzika 

~ .... i:;·.:·;;;·~k;~·;;;··~;~·;-·2ı··ii2··;~ ..... , 111'ürk ·Bulgar birliği 
~Mi! JlK slNEMASINDAI S~fy.a,_ ~ [A. A] - .Tar~ ~ Bul-"' Parizyana - Alaturka saz ile 

konser 
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la": kında konferans 
19 - Koııferans 
19,~0 - 'le Hnci asırda san ·a· h . 

20 
kayeleri 

- Scıalo konser: Bach, Şıi· 
man, Şubert, Mendeslon, 
Şopen, Liz. 

Randıman usülü 

: " - l f l . i gar bırhtının teşebhGsıle hır ıçtima 
~ 

1
:\ tuu ser.sının,, ikinci ı 1rııı : yapılmıştır. Türkiyenin başkonsolo-

i o an ve yılc:ızlarm yıldızı o an ! •u Nüzhet Haşim bey Türk alfabe· 

j dilher J ·~ hakkındaki konferansmda, Türk 
$ BRIGiT HEllf 1 h1anının i. kişaf tarihindeki muhte-
! tarafından temsil edilen 1 !~f ~~vrel~ ;ni izah, cümhuriyet re-
: NİNA PFTROVNA Jımının mi.ı.İ dahanın bütün tezahü-
5 Şah eserin ilk iraesi şerefine ratını temin eylediği huriyet uye-
• BÜYÜK. SÜARE DÖGALA ıinde Türk lisanınm inki,af 
ERİH POM~IER ve HANS SCH· hamleıile ileriye atıldıtını be-

WARZ yan etmiş ve liaanın tekniki 
.._. m müstesna dehalar1 sa- .. k ·1 · d · dd ne va tı e kabul edilen garp 

ye5:m e Cl en şayanı hayret bir medeniyetini şark hanmın kar-
ş ah eser . olarak vücude getirilen şııında hasım olarak kovan na. 

Seyrisefer talimatnamesi 
Şimdiye kadar teşekkül edel 

kooperatifler arasında on bin lir" 
dan fada sermayesi bulunanl,r 
çoktur . Huııusile İzmir vilayetiıı• 
de zürraın bu nevi teşekküller• 
kartı rağbet ve tehacümü her türl4 
sitayişin fevkindedir. Bu vilayet• 
bin çiftçinin iştirakile kurulan koo• 
peratifler çoktur. 

Dahiliye Vekilliği bu sene ha
zırlıyacağı yeni bir seyrlsefer tali
matnamesile bir çok kayitleri ve 
aık.ıntıları kaldıracak, poata ve tel
graf itlerimizin ıslahı için ecnebi 
mütehassısların verdikleri raporun 
bu sene için kabili tatbik görülen 
kısımlan derhal tatbik edilecek, pa-
raya milte\·akkıf kısımlar ise müte
akıp seneler nazan dikkate ahnabi
lecektir. Teıhilat temin edilecktir. 

• 
iş kanunu 

Bu sene Mecliste müzakere edi
lecek iş kahunu ile çocuklarm tah
sili iptidailerini temin edebilmeleri 
maksadile(l2)yaşına kadar olanlarm 
çalışmaları menolunacak kadın ve 
çocukların çalışabilecekleri işlerde 
iatihdamlan temin edilerek me.ai 
müddeti tayin, tatil saat ve günleri 
tesbit edilecektir. Amelenin gece 
ve gündüz mesaileri tefrik, fabrika 
v~ sanayi imalathanelerinde çalışan 
amelelerin kazalara karşı vikayesi 
için acil tedabir, dispanser ve buna 
mümasil teşkilatır. ihzarı yeni ka-
nunla temin olunacakbr. Çarııısı 

uzak olan mahallerde çalışan ame· 
leye ıncak yemek temini, amf!· 
Ieıi kesif olan nımtakalarda fab-
rika veya imalathane sahiplerine 
müştereken ve yahut fabrikanın 
cesametine göre münferiden amele 
çocukalrı için mektep açhnlması 
kanunun esaslı maddelerini teşkil 
etmektedir. 

Ücretli nenıurlar 
Maliye Vekilliği ücretli memur

ların adet ve vaziyetlerini müş'ir 

bir listesini Vekilliklerden talep 
etmiştir. 

Bu suretle maaşa geçmesi lazım 
gelen ücretli memurların vaziyetleri 
tesbit edilecek ve iicre ~e geçmesi 
icap r.den maaşh memurlar da 
taayyün edecektir. 

bundan batka ekseriyet serma
yesi hükumete ait olaıı müess~satta 
barem usulünün tatbikı için lazım 
gelen müesseselere Maliye Vekilliği 
tarafmdan işaratta bulunulmuştur. 
Tadilen hazırlnn:ıcak münakasa 
kanununda teminat mektubundan 
maada münakasaya dahil olacak 
şahıs ve grupların iş yapmak 
huausundaki ihtısas ve kabiliyeti 
nazarı ttibara alınacaktır. 

Ticaret muahedesi. 
Şimdiye kadar Amerika, Fran1a, 

İngiltere, Romanya, Filandiya, lı· 
veç, Çekoelavakya hükömetlerlJe 
aktedilen ticaret muahedeleri tudik 
ve Büyük Milet Meclisine sevkedil
ml• bulunmak•adır. 

Ayrıca lktıaat Vekaleti ile Sov-
yct ticare_t mümessilliği arasında~i 
ti:>aret muahedesinin üçünçü tatbık 
'enesine ait konturatJaran teabiti 
zımnında cereyc;.n etnıekte olan 
müzakerat hitam bulmuştur; pek 
yaklftcia vaki anlatm• imzaya rapte
d!!ecektir. 

Ziraı kooperatifler. 

tahkikattan sonra -
Boğazlar komisyonu reisi Awir.al 

Yas f Pa~a bugiin --dırimiw gelmiştir· 
Anıiral Vasıf phşa 

Manifatora ticareti)~ iştiğal ettiği 
sırada bir sahtekarlıktan hakkınd• 
tahkibt yapılan Fehmi Kaya beyiıı 
serbest bırakıldığını yazmıştık. 

Bundan evvel Fehmi Kaya beyin 
ikinci ticaret mehkemPsinde iflası 
aç;lmışt. Yeni iflas kanunu mdcibince 
teşekkül etmiş olan büro mumailer.bin' 
borçlarını ve ticari vaziyetini tahkil.'. 
ve lesbit!e mcş;uldür. F elımi kay• 
bey alacaklılariylede uzlaşmak ve 
ticari vazİ} etini doğrultmak Uzredir. 

--)(--
TASHİH 

29 - 2tl55 nam:ıra ile İstanbul 
cJördunciı icra memurluğundan verilefl 
ve 4 teşrinsaııi 929 tarihli rıııslıanı ızd• 
intişar eden ilanda ih:ılei kat' ıye 
tarihi 5 • 12 · 929 olacak ik~n sebvell 
5 · 1 · 930 olarak neşredilmiş oldu· 
ğundım tashihi keyfiyet olunur. 

Telgraf hanelerde nöbet 
Postahane nöbet usulünün ih· 

tas edileceği ve eczahzmeler gibi 
geceleri telgrafhanelerin nöbetle 
çalışacağL evveJce yazımıştı. Bll 
kararın tatbikına geçilmiştir. Ar· 

• navutkiJy, ~laltepe, Büyi.ıkdert, 

Tarabye merkzlerindeki telgraf!, -
neler sabak saat 8 den 12 ye ve 
öyleden sonra 14 den l 8 e k:ı• 

dar faaliyette bulunacaklardır. 

I\'laarif müdür 
muavinliği 

Sait beyden inhilal eden maa· 
rif müdür muavinliğine heniit 
kimse tayiu edilmemi~tir. Mamll" 
fih yeni muavin önümüzdeki hl!fts 
zarfında muhakkak tayin edileceı: 
ve vazifeye başlıyacaktır. Çünkil 
Sait bey mülkiye mektebi Frarı· 
sızca u:ıuallimliğine tayin edHmiş· 
tir. 

Bir nakız kararı 

- Tiyatro ve ajans haber
leri. Ertesi günün progra
mı saat ayarı. 

t"iyana Telsizi 

Hayvan alım satımı usulünün 
tadili ile randaman usütünün ka
bulü kak kında lktlsat V ckaletile 
temas etmek üzre, Ankaraya gi-: 
den Hayvan borsası meclisi idare 
reisi Cafer Fahri bey avdet etmiş· 
ti. Bor:)a idare meclisi Lugün top
lanacak ve Cafer Beyin Ankarada
ki teşelıbüsatı hakkındaki izahatı· 
m dinliyecektir. 

bu fılmın bü} ük mümessilesi J · . . zariyenin butlanını tebarüz ettirmit 
temsil ettığl son derece hissi 
ve müessir sahnelerindeki rolün· ı= ve iki komşu memleketin hia1iya-

Reiaicümhur hazretleri tarafın
dan Büyük Millet Meclisinin küta-

dmda irat buyurduklan nutulı.Ia.nnda 

Vilayet mektubi kalemi mil· 
meyyizi iken meclisi idarei vilayet· 
çe, idaresizliğinden ve aC'lindetı 

dolayı tasfiyeye tabi tutulan A brül· 
vahap bey vilayetin bu kararına 
devlet şurası nezdinde itiraz et· 
mişti. Devlet şurası AptülvabsP 
bey hakkındaki kararı nakz.ede· 
rek evrakı vilayete iade e•mi~tir. 
Hu karara nazaran Aptülv11.ha.P 
bey müterakim maaş1annı da ala· 
caktır. 

516 metre 
IBJO - Dr. Paul Wertheimer ta

rafından konferans 
lH,45 - Avusturyada esperanto 

k d h. . tındaki ahen2e işaret ederek yeni 
de bütün ·a ın ıssıyatım bütün türk alfabealnin ınütakabil ınünase-

: artist ruhunu vakfetmiş ve te-
•• ; masakiranı nehayetsiz teessür 1. betleri kolaylaştırmak auretile iki 

• mileti biri birine tanıtbracağından, 
S ve şefkatlere gark etıneğe mu- i yaklaştıracağından emin olduğunu 
! vnffok olmuştur. : 
: •••••••• ••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••·•••••,.I ıöylemiotir. 

xiraı kooperatifler hakkında da ba
zı fıkralar mevcut b•llunnıakta idi. 
Bu kooperatifler ve şimdiye kadar 
teşkil edilenler hakhnda okurları
mıza malumat vermeği muvafık bu
{Uyorı.u:: 

Ecnebi mekteplerin.de 
Maarif idaresi ecnel.-i ve ukal 

liyet mektepleri müfetti.şlerini :eı· 

y ,df' !.arar vermiştir. 



Akhlserda aaDKDAM" 0 ~· 

Gecef8.rısı kaymakaıfiin 
evini taşladılar 

Kayinakam beyin haremi bayılmış 
ve güçlükle a yıltılmıştır 

Geçen hafta Çarşamba gunu 
akşamı .Akbisar'da çok çirkin bir 
hadise olmuştur. Hadise, doğru
dan doğuya Akhisar kaymakamı 
Refik heyin evinde cereyan etmiş· 
tir. 

Çarşamba günü akşamı saat 
1,30 raddeleriade, kayma.kam Re· 
fik bey evinde yatmakta olduğu 
bir ısırada silahlar atılma~a başla
ınıştır. Vakit gece yarısını geçmiş 
oldu~u için dalgm bir uykuda bu
lunan Refik bey silih sesleri üze· 
rine uyanmış ve etrafı dinlemeğe 
haşlanııştlr. Fakat bir de ne gör· 
Sün, kendi evi kur§UD ve ta§ yağ
ınuruna tutulmuş ... 

Bu vaziyet karşısında Rcf ik 
ey, şaşırmış bir halde yatağmdan 

fırlamış ve pençereye koşmuştur. 

l<aymakam bey hükmünde aldan· 
ınamı~tır, Pençereden bakınca, 
tahmin ettiği gibi kendi evinin 
'turşun ve taş yağmuruna tutul
luğunu gi1rmüştür. Kaymakam 
l)eyin evinde telefon vardır. Re· 
:ik bey derhal telefona koşmuş 
e hadiseyi polise ve jandarmaya 

haber vermiştir. 
Bu çirkin hadiseden haberdar 

olan jandarma kumandanı yüzbaşı 
Halil b~y jandarma ve mahalle 

bekçilerile beraber derhal hadise 

Heyeti mahsusa 1 
Evvdce heyeti mahsusa kara· 

tile devlet hizmetinde kullanılma
nı ak suretilc ceza görenlerin hak
larında verilen kararları temyizen 
tetkik etmek üzere A'.nlCarada te
şekkül eden ali karar heyeti vazi
fesini bitirmek üzeredir. Heyete 
istida verenlerden bir çoğunun 
evvelce bir yanlışlık neticesinde 
aleyhlerinde karar verildiği anla
şılmıştır. Ali karar heyetinin elin· 
de pek az evrak kaldığı için ka· 
nunuevvel nihayetinde heyet vazi
fesini ikmal edecektir. Refedilen 
kararlar gazetelerle il§.n ediliyor. 

Ali karar heyeti, ilk teşekkül 
ettiği zaman kısa bir müddet zar
fında işlerini ikmal edecekti. Ve
rilecek kıirarların hakka ve ada· 
lete mutabık olması için evrak 
üzerinde esaslı tahkikat yapmak 
lazım gelmiştir. 

Ali karar heyetinin şimdi elin· 
de İngiliz muhipler cemiyetine 
!lıensup oldukları iddia edilen ha· 
z1 kimselerin evrakı kalmıştır. 

mahalline koşmuş tahkikata baş· 
lamıştır. Bu sırada müddeiumumi 
Nuri beyde yetişmiş ve müştereken 
tahkikata başlamışlardır. Fakat 
mütecasirler, jandarmalar yetişin· 
ceye kadar çoktan kaçmış bulunu

yorlardı. 
Kaymakam Refik bey hadiseyi 

müteakip tahkikat için evine ge
len müddeiumumi Nuri beye ver
diği ifadede evine yedi el silih 
atıldığını ve ayni zamanda evin 
kiremit ve pençerelerine büyük 
büyük taşlar atıldığını söylemiştir. 

Kaymakam beyin refikası ha· 
nım hamile olduğu için bu hadi
seden çok korkmuş ve bayılmıştır. 

Bu da Kastamonide 
Kastamonide çıkan Açıksöz re· 

fikımızda okuduğumuza göre bun· 
dan bir kaç glin evvel gece saat 
altıya doğru Sıhhiye müdürü Ah· 
dül Halim bey Uzun sokaktaki 
evinde otururken sokaktan üç el 
silah atılmış ve kurşunlar müdür 
heyin oturduğu mindere saplan· 
mıştır. 

Sekiz on gün kadar evelde mü
dür beyin evine taş atılmıştı. 

Vilayetin erkanı meıuurinin
den olan bir zatın evine bu su
retle tecavüz edilmesi çok calibi 
dikkat görülmektedir. 

Ucuz petrol 
Petrol inhisar idaresinin çifçi

lere ucuz petrol vermeği tatil 
ettiğinden bir kaç defa bahset· 
miştik. Bu yüzden memleketin 
muhtelif yerlerinden iktısat ve 
maliye vekaletlerine şikayet telg
rafları çekilmektedir. 

. Trakya çifçilerinden mürekkep 
hır heyet Ankaraya gitmem üzere 
şehrimize gelmiştir. Bu heyet pet· 
rol inhisar idaresini de ziyaret et
miştir. 

Çiftçiler tenekesi 4 liraya pet
rol alıp traktör işletemiyeceklerini 
söylüyorlar. Bundan başka ziraat 
alatı satan ticarethaneler çiftçilere 
karşı krediyi kesmişlerdir. 

Çiftçilere traktörler taksitle 
yerilmekte idi. 

Ticaret ve zahire borsası 
nizamnamesi 

Ticaret ve zahire borsası tali
matnamesi bir komisyon tarafın
dan tasdiki laztmdır. Yeni nizam
namede kambiyo borsasında oldu-
ğu gibi simsarlık ilga edilecektir. 

.. ~~ma•ı:~ 

-11na11111 cınaweıı 
Yazan: Skot 

Şimdi a arbmana girmek lazım- ı -Evet ·~hib! . 
dı, Smith :nahtarlan ile oynıyarak Diye tasdılt etti. Det~k~f yata. 
çift k"l'd b k d • EA-ilip bir ğın ayak ucuna doğru cğıldı, hah-

c ı ı e a ıyor u, ~ • d k"' -k t k ·zı · · 
aralıktan kilitlerin vaz'iyetioi tetkik nın üzcrın e uçu opu ı erını 
ettt, Langa Dooth'a; muayene etti. 

- Bu mutlaka bir kadın ... 
- Bıçağını versene. 
dedi. Hintli elbiıesinden uzun, Ddedi. Yerde küçük topuk izleri 

korkunç bir kama çıkardı. Smith görüyorum. 
bı k'I. Yaıta1rı kaldırdı. Y asbğın atlın-
Çatı uahtar delitiae ıokup ı ı· & 

diıı dahiliııl oynatb. da 11B,, markala bil' kadın mendili 
lkiıi del içeri girip kapı yı kapa• çıktı.Smith mendili burnua götürüp 

tıı.r, zinciri takdılar. Bir müddet kokladı. Lavanta kokuıuııdan eser 
aranlıkta durup etrafı dinlediler. yoktu. Mendllt daha iyi muayene 

Snıith: etti, yatağın üzerinde izi tetkik etti 

- Anyalım. /$' _ Berenice! dedi. 
dedi. Ayrıldılar; karanlıkta biri hem de elleri ayakları bağlı ... 

•ta, biri ıola aitti.: Biraz sonra H' tlioin göılerinde bir ,ımşek 
\ } •• ID d ' k 
u uştular. Hiç kimaeye tesadüf et- çaktı Elini bila~htiyar emır apı-
~enıişlerdi. yı .~arken kuJlandıtı hançerin 

Srnith ytltak odasına girdi: kabzeaine götürdü. • 
- Lambaları yakalım, dedi. Oaırada Snıith birdenbıre ıordu: 

G Oda aydınlanınca yatağın örtüıü _ Blr şer ciuyinuyor musun? 

h~tünde bir in.an vücudt~ ıeklinde rdi: .ısıl olaa çukurlutu göstt!~· erek: Hintli tercddiltsül r.evap ve 
- Duyuyorum Sahibi Fena ka· 

8 - Burada biri yatmış, decil. 
Uhya gaye~ ufak tefek bir erkek, dın kokusı; alıyorum. 

fa ut d b' k d - Bu kokuyu başka nerede duy-u a ır a ın ... 
.-ıirılli: dun? 

Çarşamba IKDAJ.U, Tcşriııisan· 6, 19.Q 
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5 Teşrinisani 929 kambiyo, nukut horsilsı fiatla 1 fB Ü (L M (E C E · I_ 
-Açıldt~ Kapa. - ·- Aç. K ; Aşağıda kuponun altındaki şekle bakınız: 1§ 

Tnhvil:Ut 
1 

~ A,ağ'ı sıradaki üç daireyi muntazam bir ıurette kesip üıt taraf-

1 Ingiliz lirası C1 > ı Amerika dolar 210 oo 
210 

• ~ 1 Tertip (A.B.S) = o ıuretle yapışhracakıınız ki A noktasından B aoktaıına kadar 

il 

Nukut 

20 luuan drahmi 54 50 54 ;~~ g. 2 ., (D.E) 1 = uzanan kıvrıntılı lat okla işaret edilen A. B istikametinde ve 1 den 
1 AJnıan ravh, mark 50 2., 50 50 ~ ~ 3 .. (F.J) 

1 

= 13 çe kadar rakkamları takip ederek dairelerin içinden ıeçaln 
l A•ıııturya. 'ilini 30 00 30 5(] - ı ..,. · """" ve hiç in kıtaa uğrama.sın. 
"'u Ley Ronıauya 24 7 S 24 7S G '- = t 20 Leva Bulgar so 

00 
• aıata tahteJarz D. Y. a Keseceğiniz daireleri yerli yerine yerleştirdikten ıolll'a yapıt I• 

ı F ı 
81 75 8

30
2 

50 btanhul ıramny ı;., -= rıp u-ıt taraftaki kı&mı kuponu ile olduır.-u gibi ke1ip n&nderiı.ıb. lılm 
e enıek filorin Riht Dok. Ant. 

15 6 1 
20 Franm:ı: fraıılu 167 25 IC7 25 lııküdar .Kadıköz ~n 137 = bildiril~eıi ve ~u:onu~ ilaveai lazımdır. • , 

1

. 
20 IıaJyan lireti .. ı"2~33 oo 223 oo bı.anhul anonim Su = Bılmecemızı dogru halledenler arasında çekılecek .kur 41 
20 I<ul'lln Çek Ieluvak 00 124 Ereğli l'rlııdew i E: • • ka 
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5 Teşrinisani 929 Ticarte 
Borsası fidtları 

!:\Bgaı·i Azami 
Cinsi K. _ P. K. p. 

Bugda yüzde 
Ç&'t'darJı 

Yumutak 15 50 16 35 
Kızılca 
Sün ter 1 

Sert ıs 3( 16 22
1 

Dönme 
Sert mahlut 

1 Balııarhtan 
Ecnebi 

.~ Çavdar 13 1(J 13 
Arpa 9 2C 10 
Mw.r ıo 10 
Yulaf 9 9 
Mercimek 30 30 
Nohut 
Faııılye 34 35 20 
Sfıam 29 S2 
Kun·eml 26 2( 26 20 
Un kilo 
Eluıtı-a Ekıtra 1225 1640 
Ek•tra ll60 1240 
Birinci yumutık 1150 1260 

İkı;.cı 
Sert 1150 1180 

900 900 
Fmdık kabuklu 

1 Fmdık. içi 
Sandık botaltına 
kaamı 
Ceviz 
Afi yon Malatya 
Yapaiı 
Afiyoıt 3950 3950 
TUttlı: 165 ı65 
<>lakı. 

~ 

. - Salonda duydum, Sahibi Gi· 
dıp gene koklıyayım ... 

.. Hintli dışarı çıktı. Geri döndü
ğu zaman elinde başka bir mendil 
tutuyordu; fakat daha Hintli yanına 
gelmeden Smith mendilia kokusu
n~ aldı~ kendini hala vapurun 
a-uvcrtesınde ve ceplerini karıştıran 
madam Anthouy'nin karşısında zan· 
netti. Hintliye mendili masanın Ü· 

zerine yaymasını söyledi. Maksadı 
mendile elini sürıae~n onu mua
yene edebilmekti. Mendilin bir kö-
4eainde "A" markası görülüyordu ... 
Bunun üzerine SmitJ.. Hintliye he
men odasına ıidip koic.uyu milm
kiln mertebe gideraece:k ırnre-tle el
lerini yıkamasını söyledi. 
Lango Dooth odaya döndüğü za

man efendisini tlefon rehberiDde 
bir4ey aramakla metııul buldu. 

Smith bütün anthouy isimlerine 
baktı. bu laimde bir kadının o 
apartımanda oturduğu anlaşılıyordu. 
Fakat acaba hanği kattn idi'? Smith 
ap~rhmana bHa.ebe.p girmittif cebir 
ia~ıma~ etmek de ltınfl gelmiyordu. 
Bır muddet düşünceli bir tavur)a 
Hintlin:n yüzüne baktıktan sonra 
ıordu: 

- Fena kadının kokusunu •· 
nahtar deliğinden duyabilirmiain? 

- AJabiJlrlm Sahibl 
- Öv!e iı;P. ı:ıit bü\ün daire-terin 

g lanmız ldarehanemize müracaatla hediyelerini alablllrler. 

Bu sene mahsulümüz IDllUIUlllllllllHIUllUJIHIHlllllllOlllIDUlınlllUllllUllllllllllllllll~: UJHftlllinllllnıllDUllllUIUllllHllllHUllUUlllllllM" 
bereketlidir. 

Bu sene Anadoluda maheulün 
umumiyetle mebzul olduğunu muh
telif vesilelerle yazmıştık. Anadolu 
nun her tarafLndan alınan neticeler 
artık kat'i bir mahiyet kespetmi§tir. 
Bu seneki buğday mahsulü, Garbi 
Anadolu, İstanbul ve Trakyanın ih
tiyacını telefi edecek miktardadır. 

Anadolunun zahire mıntakaların· 
dan yetişen bu mahsulün yüzde30nis· 
betiade bir miktarı harice gönderi· 
leceği tahmin ediliyor ki şimdiye 
kadar 10 seneden beri bu kadar iyi 
bir mahsul elde edilmemiştir.Anadolu· 
nnn hububat mıntakalarıudan şehrim· 
izdeki alakadar muhafile t gelen 
malumata göe mahsulünden memnun 
o~an .halk, ge~ecek sene zeiryatl için 
şundıden tedbır alalmaktadır.Zurradan 
bir çokları İstaabula ve sair ihraç 
mıntakalamıa sevkedecekleri zahire· 
reden mühim bir kısmını ayırarak 
tohumluğa ayırmışlardır. Bu sene 
Anadoluda en ziyade buğday ve 
mıslr ekilmiştir. Eskiden balkın 
mttbim kısmı arpa ununpan yapılan 
ekmak yedikleri halde son zamanlar· 
da bu itiyattan vaz geçmiştir. 

aaahtar deliklerini kokla ... Bu 
kokuyu nereden alırsan gelip bana 
haber ver. 

Bu müddet zarfında Smith bir 
yazıhanenin gözlerini aramağa baı
ladı. Annanın resimli gazetelerden 
keıilmiş bir çok resimlerini, Frank 
Bentley'in el yazısı nümunelerini 
buldu; bu yazı Madam Rosewel'den 
çaldığı mektuptaki yazının ayni idi. 

Çok geçmeden Longa Dooth 
geri geldi. Hintli yeni bir takım 
haberler getirdi. 

Ayni katta iki apartımanın anahtar 
deliginden, Madam Anthouy'n men .. 
diliaden intiıar eden kokuyu duya
blfnıiıti. Bunlann biriaden koku 
hafif, diğerinden keıkin geliyordu. 

Detektif ıordu: 
- Ayni koku oldujıına emin 

misin? 
Hintli kat'i bir tavurla cevap 

verdi: 
- Her iki koku da ayni tite

den çıkıyor, Sahih 1 
- Haydi 1ıidip bakalım. Evveli 

keıkin kolılulu kapıdan ba.şbyahm ••• 
ApartımaadaD. çıkmadan evvel 

bir an kapılllD e9igiade durup et
rafı dinledlJeı. Koridorda kim•~ 
buluomadıtından emin olduktan SO• 
ura Laı>.gr.. Dooth'llu göıterdltt ka-
pının önüne kad;.r ıüralle yürüdü
ı .. r • 

Kaymakam ve nahiye ı 
müdürlerinin terfii 
Kaymakamların ve nahiye mü

dürlerinin terfileri şimdiye kadar 
bir intizama tabi değildi. Amirleri 
tarafından inba edilenler vele.alet 
tarafından terfi edilmekte idiler. 

Dahiliye vekaleti, kaymakam 
ve nahiye müdürlerinden terfi 
edecek olanlarla kıdem esasına 

istinat etmeği usul ittihaz etmiştir. 
İlk terfi edecek olanlar kıdem 

itibarile en önde bulunanlardır. 
Yalnız senede teftişat neti<'f s · nde 
ild defa iyi not almayanların ter
fileri tehir edilmektedir. 

Margarin fabrikası 
Bakkallar cemiyeti margarın 

yağı fabrikası açmak için Ema· 
nete müracaat etmiştir. Fabrika· 
nın inşası için bir İsviçreli grup 
cemiyete mürecaat etmiştir. 

İsviçreliler bakkallarla beraber 

KapınıD açılması ötekinden daha 
güç olmadı. kapı açılınca karanhk 
bir koridorda bulundular. Koku 
keskin keakin duyuluyordu • 

Smith Hintliye emretti: 
- Arayalım ... 
Aparttmam aramak üzere aynl· 

dılar ••• 
Bu ıefer Smith Ufağım bir oda 

kapıaımn önünde buldu: 
Langa Dooth: 
- Sahib , dedi , burada biri 

uyıyor ••• 
Smith uaulca kapıyı itti • Oda 

ka pkaranlaktı. 
lklıi de bir an kapıda durup 

içeriaiai dinlediler. 
- Uyuyan mutlaka kadın ... 
dedi, ayni samanda odanın mu· 

kabil taraflarına bil" bro1r& para ~t
ta, 8iklıı:e "çın!" di,;·eHk yere düftü. 
Odada dayıılaıt muntaAD'• teneffliı 
durdu. Smtth ile arkadaıının der
hal tanıdıkları tatlı, ahenkdar bir 
•e• duyuldu, 

- Kimdir o? 
Smitb: 
- Berenice, dedi. YalıuzmlıllllZ? 

ıeaç kıa eülerek cevap vel'di: 
- Tabii! 
Detektif gene sordu: 
- Lambayı yakabilirmlyim? 
Genç kız gülmekte devam ede• 

rek: 

Bulaşık hastalıklı 
esnafın muayenesi 
Zabıtai belediye memurları, esnafl 

muayeneye davet etmekterfü. Bazı 
esnaf bu munyeoeden imti.Da otınekte 
veya hunu ihmal eylemektedir. 

H albuki bulqık baatalıkh esnafı• 
halkla temas etmeleri ve öteberi 
satmaları kati 'yyen doğru olmadığındır 

belediye memurları muayeneye gel• 
miyf'nleri zorla muayene merkeıderioe 
sevketı elctedirler. 

Hu cuınlcden olarak dün Emin• 
önilnde bir simitçi muayeneye gön• 
derilmek istenilmiş jsede simitçi im• 
tina etmiş, nihayet orada bir arbede 
çı.km ı~tır. 

Neticede bir iki beiediye memu• 
ru hadise mabaline gelmiş ve ıi• 
mitçiyi muayeneye sevketmiştir. 

- - ' -- = 
fabrikayı açınağa razı olımllftur. 
Grup mümes.:.illerile bakka'l]ar ce· 
miyeti arasında bir mttk~v~le 
aktedilmiştir. Mukavele mucıbın• 
ce fabrika altı ay zarfında yapıla· 
cak.tır. 

- Giyinmeliyiml 
dedi. 
Smith elektirik düğmealal bul· 

makta güçlük çekmedi. Oda aydıırr
lanınc• muavıırlinin yatakta yatbit
aı, ayaklarından karyo&ya bath 
oldupaıo tJörd11: 

genç kuı: fiddetli zi1ad• ka .. • 
t•D gı1ılerlni kırpıfbrark keadlle• 
rine bakırorda. 

Genç kız mes'ut bir tebeseümleı 
- Adamlarınızı UDutmuyX>r.U• 

auıl dedi 
Fazla vakit kaybetmenin aıraaı 

değildi. 

Berealce baıuadaa geç•İ çabu• 
cak anlattı. Tabancaaıaı alıp aaloa• 
dan çıkbktu •011ra Fraak S.atley'I 
bir daha ll'~rmemlftl. 

Ondan soıan. deUkanhaın bafl• 
na neler ıeiditinder. JıalMrl ,...-. 

Ertuf tüa bir ucbııla bh· ...... 
kendisi~ tutup delibaluııao ap.U• 
manını. ~kaım.ıtlar, klmat· .ıorme
den koridOf'dU ıeçtrip bulundufll 
aparbm ana ıetirmi~terdi. 

Smitb: 
_ Mutlaka Bentley'I de lyle 

yapmıtlud11. • 
Dedi. Soua Berealc'in ba!Ia• 

nıu çllsm•t• bafladı. 
Gear kı&ın ayakluı karyoı-ta 

demlrt11e 1tmt1e raptedllmlfd. De• 
tekti! bu kilidi anahtarla eçıp r•nı 
km ıerbeat bıraktı. 

( Bttmedı) 



• 
lstanbul ithalat 

gil.mrüğünden 
Kilo Gıran Marka 

7 Paket 25 tSO A~aç saplı kıl furça 
8 Sandık 757 Demir toka ve gem ü.ıenıi 
3 Adet ıos Kapalı kurşu• S C 
4 F urça · 224 Margarin R C F 
1 200 Arafit - - -
2 225 Gıram Gayrı safasıtfinik - - -
1 S n •k 59 200 Ytınlü ipekli mensucat H S 
2 53 Kağıt oepeti T F F 
Ba "d mukarrer 6 kalem eşva 6 - 11 - 929 tarihinden itiaba· 

haren lstanbul ithaJit gümrüğü satış anbannda bilmüzayede satı· 
Jacağı illa olunur· 

.................................. ~·················~ 
[ ...••.. ~~~~~!~~!-?!"~.!:-~~~!.~!!?.~?.~!! ...... . 

muna ,asayi a enh e 
10000 Kilo Pırinç ile ıhalt" ı 21 1 eştinisani 929 Perşembe gunü saat 13 • S de 

3100 • Sadeyağl • • 21 • • • 14 • 
4000 .. s~ker .. .. 21 • • • • • 15 
3000 • ~ııhııt • • 23 • • Cumartesi • • 13 · 5 • 
5llO • Fuulya • • 23 • • • • • 14- S • 
1080 • Mereimek • • 23 • • • • • 14 • 5 • 
4000 • S.bun • • 24 • • • • • 15 S • 
4GOO • Zeytin • • 42 • • Pazar • • 1'6 • 
2000 • KanıÜlim• • 24 • • • • 15 • 

Dedis kuvvetleri ibtiyaci için yukand:t miktarı yazılı dolı:m kalem en.ak milna· 
kMIJİ aleaiye ile miinuuaya kouıılmuştur. Şartnamesini görmek ıateyeolerin her gün 
ve ital«na talip bnlıınaalann da bi.alarında mııharrer gün ve aaatta Kaaımpapda deoiı 
..._ alma komiayouuna muracatlan. ••• 8 Bocla 5 burptalık lif halat ) Müaalı:aaai aleniye ile ihılleai7-Teşrinia&Di-929 ta· 

5 • 7 • • • ) rihiue müsadif pertelPe günü saat on dlktte lo& de 
Deail kune,leri ihtiyacı için jukarıda yaııh lif balatlar aleni müııaq..ya koa· 

..-. .-nnamesioi görmek isteyenlerin her gün itaaına t&lıp bulunanlarında balada 

....._ g1ıı ve 1B&tte Kuımpq& deniı latın alma komisyonuna muracutları. 

N••r•v•t 
Balk bilgisi haberleri 

Halk hilgisı derneğince neırolunan 
n mecmuanı• ilk aayııı çıktı. Bu 
ntıtlaada Haıuı Felmıi, Rı.tvan nafız, 
Caferoğlu Ahmet, Abdülkadır, Earuk 
Bf'vlerin Ye Faika lımattio Hanımın 
) ı r Je memleketimizde Te Anı:ı· 
p .dkı Halk bilgisi faaliyetleriBe ait 
haberler vardır. Taniye ederiz. 

Milli mecmua 7 ya~ında 
liır yaz tatiliadoa IODra 216 acı 

naha ı ç km ıtır. Mela•et M.Ula, 
Sadettin Nuz et, Mabmut Ra&ıp, 
Sabih fızet, Behiç enTer, Zekeriyya 
R11a, Kabil ade•, Y. Zaya, Nwilae 
-muhiUiD, Y ıld.ı ltey n hınımların 
en pel yazıları tiir Ye hikayeleri 
-Yardır. Bu nüshaıile yedinci yqını 
giren arudatımıza UUD ömUrler 
dileriz. 

Mektep inzıbatında 
reform 

Erkek mulllim mektebi uıulU 
tedriı muallimi Hıfzirrabmu beyia 

•Mektep inııbat oda reform ,, unnalı 
gayet nefis bir ıurette tab edilerek 
intipr sahu na çıkarılmıştır. Bu eser 
fıkir ve onjinalitf'Jli itibarile yepyeai 
bir eserdir. Bilha11& •ektepçilikle 

0graşanlar için pyaaı tafsiyedir. 

:Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karakly hanı 
clairei malaıusa telefon Bey
ethı 3711-5 Merkez poıta
aeli ittialinde Allalemci han 

... .W.O J.ataabul 569 bernevi 
h•ka wmelib ve emaiyet 

kasalan icarı 

B eyoAlıı dordüııcli ıulh bukuk mahlı:.e
m•ııdea ı Terekeaine mehkeınece 

n/i7et olıman mfltneffa Kiryako Kotta• 
ııtata ef enclnmı tahtı tasarrufunda bulu • 
tıaD ~~unda Kamer hatun mahallesin
de IOUlmU (JO) aumaralı ba
ııeaiD açık arttırma lllUti ile atıl__. 
ve tarihi UAHea ..._ Wr ay lütanun· 
da 9 Kiaunu evvel 1929 ~eli .ut 
l4 MI • eoı. artttr&IUD Glttlnde bırakıl· 
ınasma karar verilmit oldupndan talip 
.olanların kıymeti muhaameaeti olan 
(2SJO) lİJ'llllD Tllde ona DialNttiade pey 
a tt;Urıi ınüa&Plıibeıı yevm ve vakti mer 
JtiUda Be1oğlu dördiinctı autla hukuk 
ımahk.eaı.incfe ba.ır balunmaJan ltiluıu 
ıl&c oloaW' . 

Ü tklldar bcu< uk. ba1Umbii0 dea: Naime 
hanımın Kadutoyüade muwlı otluda 

Halit ağa ıokatıııda 113 n~ lauıedc 
~ K.imil beJ ale) hıne ı ame eyle · 
dip bopııına davumın c:ereyuı t>den 
muhakemesi neticeıinde ıarafeyaia ~ 
..aarıaa cWr 4 Ha.iraa 929 tuilıdade 
karar ve illaun Klıail beyia ika..,.= 
Jdll mechuli~tiae biaaen iliaen ıo · 
ıeosip edilerek bir 111resi mahallesi m.U., 
e.t.ıpıa teblit ve bir ıuıabuı da mahke-, 
me dlvııuıhanesine teblig edilmit o4hığuu) 
darı keyfiyet teDlii ına~amına kaim ol• 
llllak Uıre ga.oıo:nrle ele ilin olunur. 

f ıtanbul dördüncü icra dairesindea:a 
Nuriefeadinin An• DurnH ballım 

olan borcuadan dolayi baczelunm 
Erenkoyünde Merdivenküy karyeıinin 
Sahrayıcedit maballeıinde Edhem 
efendi ıokatında kiio 186 • 189 
owuıralı maa bahçe kotküa nısıf 
hieteai yinni dört hi11e itibarile yedi 
hiaıesinin kırk heı gun müddetle 
yapılan mftsayidede yil• altmıı lira 
bedelle talihi uhdesinde l>edeli 
muzayide haddi JAyıkında olmadıtıa
daıı mUzayidenin bir ay müddetle 
tem<iidi mUzayideeine yaz olunmuttur. 
Hududu Hamit bey l..uı efeadi 
Etref efeatli ye hamam eokaklarile 
mahduttur. um ... u 1915 metre olup 
152 • '2 metreli 189 Mmenh 
kötk 15 • 60 metreıi odunluk 80 • 32 
metreni 189 numaralı köft 69 
metreei limonluk n mUtebakili 
bahçedir. Mı ıtemilatı bahçede •Ute
addit çam Ye meyn qaUları Ye bir 
b&Tuı ve bir tulumbalı kayu ve bir 
su depoau 189 numanJı köfk dıfUll' 
kigir Te içerisi tahta olup kapuouo 
ön ude zemini renkli çilli dö .. li bir 
aabaalık nrdır. Zemin katında bir 
aofa özeriııde iki oda iki 1Adık 
oda11 bir hela alt katda iki oda bir 
bela bir aralık taşlı k bir k ilar yerli 
kazan ve mermer musluklu kırmııı 
çini dl)feli bir çamaıırlık ve bir 
aralık lcırmııı çini döoeli kezalik 
yerli kazan Ye musluklu mutfak Te 
dışarısında ikiye tefrik edilmit ahpp 
odun ve kömUrlnk Te baYa guı 
teaieatı nı bari ve pencereleri paaCOI'· 
ludur, 186 numaralı k.ötk alt katı 
kqir ve ilatü alapptar. :lemia katile 
beraber Uç kattaıa ibarettir- Alt katta 
zemini malta döteli " altı meraw 
musluklu bir bela bir kurnalı hamam 
bir kilar zemini çini freok ocaklı bir 
yemek oduı Alt katta zemini mermer 
bir •hanlık Wr aofa titıerinde birisi 
kütOk üç oda bir heJa ea öat bJta 
bir .... biri kttçilk iki oda " uva 
cazı ve ~11mpanya auyu teçbiaatıaı 
bui olup kasa lar Ye tuular yatlı 
boya n duvarlar ııtampa nakııJuhr. 

Pencereler pancorludur her iki 
köşktia k~pı~ı~ ~erdivenle çıkılır 
işbu hanenın ıttiıabndeki limoıihıtun: 
zemini betondur. 
Bahçe etrafında dunr YUtlır. ~iymett 
muham111inesinin tamamı dokuc bin 
liradır, Daha fazla tafeillt 885 • 271 
numaralı evrakta mevcuttur. M..tcar 
hiueyi alaıak iıteyealor~ . bİMeye 
mueip muhammen kıymeüııaıı ,We 
oau aiabetinde pey akçaıtlll ıalllfaa,. 
bibea daireye gelmeleri. 

12 • 12 - 929 tarihinde ,.at ikiden 
dörde kadar müzayede yapılıralc 
kat' i ihalesine karar Terileciti ilb 
olunur. 

ij lküdar bııkuk hakımlipadeD: Müdde-
iye Madam ADNtuya tarafınclan Oı · 

kOdarda debailar bqıada Nuh J(uyuau 
caddesinde dtilger Taniftn oğla Hlristp • 
fuluı aleyhine ikame olwıall hopa!M 
davuınm gıyaben cereyaD eclea mullake
meei neıiceainde tarafeyııin bopıamalaruıa 
dair mabkeıııed,.aı udu- olan 11 taııımua 
928 tarih ve 533 adetli UlmJD mt1cldeia • 
leyh Hirietufulunll aaaballi ibmetinhJ 
mechul olmaeıııa mebni l4li k "8bf1 ol a· 
mayarak bittalep lllflllktlf ilalıııa bir aııeti 
mahalleli muhıannıaa ve bir dabaeı ~ 
~eme divanhane81De •lik edilmif ol· 
d ııAundaıı teblijı ıı;akam1ha kaım olmak 
lm• ite fiye gazel <!rl~ d( ilin o'unur. 

Çarşamba 1 KD A M, Teşriui ani 6, 1929 

--·• .... IH.llllDIUH911:111t1•IW'W• .. 

::KDAM 
8 

Sayfa 
3 

Kuruşa! 

= 

Ş.ltr8-.a•e"M ilanlar 

eyo u r•• ea: •· 
galtiZ. B • •erkuince it 

koy-.n bulunmuştur. Sabiple
ri l.ir laafta zarfında alracaat 
etmezıo sablacalttır. 
S elıre••netindea:Kaelıköyii· 
~ nde Caferaj'a aaballelİ•· 
de muvakkithane aeydanlftda 
3 nu•aralı kifir gazino ki· 
raya verilmek içi• kapalı 
zarfla müuyedeye koamuı· 
t\lr, Taliplerin ıartaaıae almak 
için her gün levazım mücll
rliifü•• relmeleri. Teklif ae
ktuplannı ela ihale günü olan 
26 - T. Sani 929 ulı rfhati 
saat on bete kadar mezkılr 
müdürlü e vermeleri. 

,.- Gazetemizi 
hail 5 kurup sat
mağa kalkan ba
yileri ve dağıtıcı· lı J ıtanbul 4ı inci icra memurlutwa-

lı daa: Mttaire han •ı• nçbiye Jaa
nıma olan borcuudan dolayı emniyet 
ıand 11•• bin yedif'ı elli Jin ipo-

lan idarehanemi
ze bildiriniz! 

"fKDAM" laer fÜll 8 Sayfa 
çıkmakla ~eraber, Wr taraftan 
ınflader•catıaı daha zenıfııleftlr· 
rerek, clitv taraftan ıazete fl
yatuaı 5 kunattaa 3 kuruta ıibl 
blylk bir aiabet 4elııllla4e la-
cltrenk, okuma " J&aa•JI 
barcı alem bir hale ko71Uk 
yoluada llk blJlk adıma attı. 
Tutbltumaı yolwı dotna oldutu 
ilf dlrt a-1• ............... ı. 
da ~IJhuaa lnaa~ulda Ud ml.U 
aıtıaulle •bit oldu. 

•iKDAM" ıa S kurufA badlji
nl Jeai llaber alu Aaatloluclu 
aWıtıaı:ı mektuplar .la fiyab 
blyle )'izde altıalf nı.ltethule 
kınnanıa bGytlk bir me•aual
yetle kutdaadıtuu s8aterlyor. 
Aacak okqJUcular itle Uat11ar 
ettltlmlı bu hdaklrhtm beıa 
baJI ve •l•euller tarafaadu 
Nliltlmal eclllditf•• ftlplae kal
••••ıtır. Şlyle ld: 

1 - ı.tultuWa bam •••H• 
ıdlerla "iKDAM. soran okuyu
culara "kalmadı., tanuada ce
Yap YeNtld..W .......... ,.... 
Ga••••••'-.. o.-...._ 
taca1• 50 pua kalırdı. $1•.U, 
30 ,.... kala10r • oıc.,...,. 
.. w.. kalmada.. diye 18Jle
n .. yalq imadan Uerl ••imek· 
tMır. 8'ı llabll mlYeallerl olaa• 
yunlumuaua lclanlain Wlcllr
•...,... biluua rica ..t.a. 

2 - Dit• taraftg ladr, 
• Maaa •• elit• Wr ., ...... 

1M4a olKJ>AM,, m Jiae 5 ku• 
,.... •bldı .. Wssat • ..,. .... 
r111ıs tarafuadu WWlrlBJor. il· 
ldyetlerlaJ ı..,u. l..ı.t , ... ak 
ture~'8 Waremln bUclinlelerbal 
r1 ........ 

DGa ba,Uen ba lauuta IA· 
•• ıffla teablhatta lııalaadü. 
SlklJetlerln tekerrlrtl talallrlaa. n ae.i mahteldr ...,..... .. 
al&lııam111 kat'! ıurette keaeeetk 

1 aylık abone 

7 Lira 
ŞlmdWk okuyucalara ıue

teaiıi dalaa IJI daptabil•ek 
•• ıtkayetlerla laflntl almak 
kr• 1 aJhk aboae usıaluatl Ilı· 
du Hlyoruz. Bu Jbclea ltllta· 
reıa anu eclealer polta He ••Ja 
her banal Yuıta ile ldaremlae 
1 Ura ıBaderlrlene 1 •1 •Od· 
detle ıuetemls dofnıdu clot
ruya adreılerine ıBnderilecektlr. 
Oku)'llculanauaa bu ıuretle abo
ne olmaları laer ••Ti tlkl7etl•· 
rlne mlnl olabUecektir. 

mlllllllllıMlllll--

Muhasip isteyenlere 
Maktedir bir muhuip İJİ bir 

ti.._.thgede pnde bir kaç Mat 
çalıpak bere vutfe iltiyo r. 
Talibleria mulwip l'Qmuıile lk· 
dam gazeteaiae tahriren mira
caatları. 

S;::;-a-:-tJ-rh-;-k--:k=--agı--· r_h_a_n_e_ 

Ad •l•r vo ~l • kal'f' 
geait nezareti vardır. Önünden 
tren geçer, her tarafı yeni mu
ıamba döıeli 4 oda 1 salon, mut· l>., hamam, 18rnıç, odun v- kö. 
pıürlüil bu lunan \ Sultanahfllett~ 
Naktlbent Nh•l1esi Ç~y,rotlµ 

sokak S2 numaralı ) klglr hane 
• tı · ıktır. iç ndel.ilere müracaat. 

teğin fuluı tıa ıamil olmak tuere 
mahcuz Te tUruhtu mukarrer ..... 
mut patada Nuroımaaiye caddeain· 
de oedit 106, 108, ııo, 86, 88 ••· 
maralarla mttrakkam het bap dik· 
kla ve bir bap maa dük.k&a bQe 
arsan a öç bi'" itibarile iki bine· 
aile diler bir hi11eaİll yirmi sehim 
tertibile oa yedi ninni ibalel ••· 
Vf'liy~i icra kılıa•ak U..re otu gtm 
mt.iddetle meYkii aUzayedeye Tez 
ediluıiıtir. Hudutları: ili tarafı Nu· 
roamıaiye karakolhaeai Ye buu 
Senet banımıa fent eyledili m...U, 
sol tarafı pesttlwa• mttd~ Vehbi 
efeadiain meaıil bagçesile matb.h 
4lnrı .,. Sait aRaaın bi1 la , a dtıkk.lnı 
'' tarafeyai Nuro&IU&Di) c caddeıile 
aaahduttur. 106 numaralı dUkklam 
zemini tahta, \lseri tonuz kemerdir 
kepenkleri demir camekb ve mu
tamba mUıteetıe aittir berber Ha.e
yin tfndi mttetecirdir. mesahaıı on 
dört •etro aik'abı terbihıde olup 
U)'metİ muam•laeıi bia JÜ.I lira· 
dır. 108 m1mıralı dik.kanın zemini 
abpp ve tonu kemerlidir bir mıh
zen vardır "dttklada bir aıma kat 
mevcuttur kepukleri demirdir on 
aek8 metro terbiade Wup S.leymu 
efeHI mtlited"91r. Ktymeti ........... 
ıaiaeti bin bet J\W liradır. }1() DU• 
numaralı dttWİlıa tlZni toa111 ke
mer Ye zemini tahta n kepeakleri 
demirdir •e bir anaı katı Tardır 
Haarot efeıadi mtlltecir olup oniki 
metro terbiillcleclir kıyaıeti mubam· 
miDui bia iki yUı liradır. 86 •ama• 
ralı dttkkAaıa zembai tahta 'l'e kepe
nkleri demirdir Ye ttzerinde uma 
kuçlk Wr oda olup luri tonm it .. 
•erdir Y ernııt efeadi mttıteciı ol· 
up oa •elro terbiindediı. ~yai .,. 
mara ile ıaurakkam kepenkleri de
mir, teaekeci dtikk&aıaa girildikt• 
zeJQiai ahpp Y• '1zeriııde hır uma 
oda ve dtikklalarıa arblma mtlla-
dif tı.te ·~ık ltir ana olup meailr 
dakkbda Lotflk efeadi mbteairdir. 
Bual•ıa me.uuı y6z kırk metro 
terbiindedir Sabri efeodi mtlltecir 
olaap kıymeti mulıımmiaeli iki biıı 
bet ytıl liradır, 88 a1111aralı dtlW· 
nın HIDinl ufalt, ttzeti tonu k .. 
•er, dilkkbda Wı uma kat mneat 
olap dlkkla4eld mupmbalu Ye 
penaaklıldı ._iller Y• oaaeklD 
•lıltMIM altdı c...ı efeHi mllte
cir alç oa dört moıro torhiiıadedir. 
Taliplerin ipotek bedelini tecaTtts 
eylemek bere kıymeti muhamml-
neleriadeıı biaeye ma.ıip miktarın 
yuıdı oa11 nilbetleriııde pey akoeebai 
pey akoeaW heneçhi p_eıint..Uml 
y ... e etaelen n g;. 1.f·W tarihiade 
...ı ı. lhaW nYellyeti icra kılı· 
naca&ıadu •'1tterileria 159·927 DU• 

1Dar• ile •lraoutları. illa ol1U1ur. 

Bulana mıikifat 
iki lat'a yetil kapb cep defte

rimi 4 Tepiaiaai Pazarteai ıü
ail Galata nlab•ıncla dilftinllm. 
Balu zatın drclelri adrese tua. 
aiyet namına ıetirmuini rica ve 
a1nca ıaemRUQ edilecethıi ilia 
c:yleri-, 

Ku••p&fa ki•flr ilkeleliatle 
klmlr tieean Şaban 
j ... Lüi '6 bel icra memurhJiu.nden : 

Nifalalmda Mundi7e maballMi Ba)'U' 
tobk 2.8 Na.la Settar Fi. in hueaiacle 
Afıfe H. ma : Abmet Hamdi efeııciipiQ 
siınmetİ.Dildfl ala~ olan bin dört yftı 
yirmi yecli ( l•27 ) kPJUt .... muarif 
lüSdlU teevlyeei hakkında adre.iaile gö • 
aderil9'1 ihbanıame airiııe mahallei - • 
kQre bey'eti ihtiyariyeii ve muharip tar• 
fından verilen tcrhıe ikamMgibınızuı eı. 
yevm meçhul bulıuıdu~u anl~tılmut t.. 
rine bilriza ~ihi tllnc:fap itibaren l>ir ay 
iarfında dördüncü jcra~ m~ı~~ bor· 
cı.ıııqıw vernıeq1' ytry~ kMunJ bJr itiru 
4rırmeyan eyl~medıtmı. takdirde gıyabı • 
nızda muamelei kam ni)eye tev 11nl olu
na ağı ill\u u.uour. 

Vesika ticareti 

Yarır-ı 

AKBABA 
Gazetesinde 

Va~ıf paralar müdürlügünden 
Balaçekapıda dördüacü vakd Telefoa No. 

hanın ikinci katında la. 3654 

No1 17-18 
Emllk ve tahvilit mukabili para ikrazeder. Mııbammin lcreti 

ve uir muraf yoktur.Azami teıhillt 1ö1terilir. 

Bir sene vadeli tevdiata yüzde 8 altı ay vadelı tıev4iata yWe 6 
Te hesabı cari ıuretile tevdiata Yiizdtt 4 faiz verir. 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
KilolU Cimi 
2000 Fuuı,e 
1000 PiriBt 
2000 Noluat 
300 Sadeyai 

! ~yal 
~= s.':.~. 

Fakan imaretlerine lüzuma olan miktarlata bAllda ....__ 
dolma kalem erzak ve batyYuı yami ayn ayn olarak aleni aalnalra· 
•ya vuedilmiıtir. talip olanlann ıeraiti aalamak üzere Jaer giD 
leYUıa idaresine •e ihale günl olu tetriid aninia yirmi ,..u.c• 
çarpmba g(iatl .. at ondörtte idare encümenine mlrac:atlan. 

(---E~;~-: "] 
- Dl I r _ -

Kiralık Çiflilc 
4290 dönim mildariDcla buluna• Y etllkBy cıftrlBda elmılJDI' 

umı diğer yeni çiflitiae 2000-"Bra ican ınevl tierlnden 25-11;.ftt 
taribine müraclif puarttetl ,anu saat 14 de maayedeıi ~ 
taliplerin % 1,SO heabit. teminat makbuzlariyle emvali Mtrlke 
icar komıiyon- minlCUt eyleıneleri: 

Ambar inşaab: 
Tutun inhisar umum mfidttrltlğflndem 

Ttlttln inhisar idaresi Kuruçeıme yaprak tütün anhan ballf9'" 
•inde tnp .edilecek anbar lcapaiı ıarfla münalr,uaya koaal..,mr. 

Meztir ınşaata proie ve şartname ve ıa~eai IS lira muka
bilinde verilec:tinden taliplerin idareyi utnumiye miman fUbeaia• 
mur~çatla almaları ve 16 Kinu.auevvel 929 taririn ele zadlanoı 

J. Gaıatfida n ub~yaat komisyonuna tevdı etmeleri • 
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IK DAM, Tec:.rinj::ınni 6, 1929 

eti ısı eri 
}j?l"il~ekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etl!';·ı;ıikuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'eder. Ve ılişlerin ııraoında kalan tefe••tll- f."' ve ufuneti izale eder 
A. ş &grılarına, nezlelerine mani olur. Ağızd3l geıyet Jatif hir 40,erirılik 'c ra-yıl1a lıır,ıkır • .'.fiikropjarı im ha ve t>~ızdan ~c!ccek herUirlü bastahklAr1n ~irayetinc mani olnur 
... r!rupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla mus&ddaktıı·. En b-a)'ük mfıkafah ihraz u .. , .. · a.tun madalya ve ni~anlar al nıştır. Yirmi kuru11· 
~ Hasan eeza de-posu 

Aslteri müna
ftasa illnları: r· ··F:;d~ki::ı:;· M'. ·.~i:·-:;k~ie~i·::~~~i;~··· ·1 

ı {Omısyonundan: J 
~ •••..•..........................................•...• 
II 4"~ kıtaah ihtiyacı için 65 çitt mektepli fotini aleni münakasaya konmuştur. İlu.
li l~ı 14 . 11 - 929 peı-.embrı günü saat 16 da komisyoııuınıızdn yapılar·ak.tır .. Ta
l P~erın §&rtname ~uretiııi konıısyouumuzdan almaları; ve oartııaıneJekı tarzda tenııııat
anıe ku;:ıiayona müracartları. 
Q &Ta kıtaatı ihtiyııct için çama5ır, çorap ye fanile takımı aleni . miinakasaya l:oil· 

1 
muştur. ihalesi 14 . ı ı - 92q per,embe gii"sü "aat ıs te kom1qyonumfüda yı.pı· 

d•~l..tır, ta ip:erin şartname suıt t'ni J.:omiayonurouzda • almaları Ye şartnanıedel:.i tuz-
a leıniııaılarile konıis1·ona münLca&tları. 
il a~a k11aatı ihti yac; için o5 takıın ınetepli elbisesi •e . 35 kaput aleni münakasa-

ya konmu§tur. İhalesi 16 ikınei te§rin • 929 cumarteıı güaü saat 16 da koınisyo 
111111lllıda yapılacaktır. Talıpleriu ~urtname ıuretini oıui .. yonunıuıdan alwaları Vd ~t-
11~peld tıır.ıua temınhtlarile komisyona nıuracaatları. 
{ idırdaki kıtaatm ihtiyacı oları Odun ve sade yeğı kapalı zarfla münaka•ayıı. kon· 

lnııetur. lhale.si 13 . ikinci tı-..şrın • 929 Çar~mba güııü saat 16 da lğdırda askeri 
~ al•a k<!'lliayonundıı yapılacaktır. Taliplerin l~~lrrdald menilr komiayona muraca:ıtları 
~rdalri kttaatm ihtiyaei olan fJ.mck yeniden kapaiı ıarfla wünakıı"aya konulmuş
\ lıır. ihalesi 13-ikinci 'ft";-rrin-929 Çar§anba günü ~aııt 14 te hurda askeri ~atın olroa 
°'ı.İsyıonıında yapılacaktır. faliolerin Bordaki mezldlr komisyonıı. muracaatları. 

l tahlı.Odünil ifa c ıiyen müteahhit namına 6500 kilo makina y~ı paıarhkla alı-
1-caktır ihalesi 9 . 11 . 929 tarıhinde cumartsai günü sa.ıt on dörtte komiı1yonu
~ yapı.lacalqır taliplerin şarınameyi komieyonumuzda gôrmeled •e pazarlık gü· 
~llııde temiııatlarile hazır bulunmaları ilan olunur. 
;\ ekeriye ihtiyacı için 6 · ik ;nci teşrin · 9:29 Çar~amba gürıü saat 15 te Kudek.a 
te çelik dolaplarına malı~us ilç adet m11.l!a pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartnııme 
~ ~ini komisyorıamuzdıı. görmeleri ve ihale saatınd.e §ıırtnamede yazılı olduğu gibi 

"ibatlarile komİS} onumuza miırac.ııntları. 
~ nkars merkez ilıtİ)acı iç n 1500 ton lave marin kömürünü kapalı zarfta teklif 
t. edilen fiat pahalı gurüldüğüıı<lc:n 7 · ikinci tc~rin · 929 Perşembe günü ıaat 14 
da P~lıkla ihalesi yapı lacaktır. Tenzilatla ~alip ola.nların ~artnıımeyi k.omieyonumuı:· 

l 
ıı.gtirmeleri -ye pazarlık ~ıınnıı<le temınatlarıle .l.oııııııyoııuaınzda hazır bulnnmaJaıı. 
sdırda.ki kıtaatın ibtiyt11·ı <ılan upa kaı·ulı zarfla münakasaya konmu~ur. ihalesi 
16 • ikinci teşrin • 929 h11ınarte!ıi güuü saat 16 da lğdırda aık.eri aatıı:ıalma ko-

ltıisyonunda yapılacak talip.f!_:in Tf{r.lı~daki mezkur komıııy~na m.uracaatlan. .. l' eabhiidünii yaı mn' an ımıteahlııdı nam 'e hesabına ~()(). kılo ~afaklık yun kapa-
.. lı 7.arf uaulile mi.iuaka avu konmu.ştur. lhalesı 14 · ıkıncı te~rın • 929 perşembe 

tıınu saat 14 te komisyonumuz münakıı.sa 8alonunda yapılacaktır. Taliplerin ~arınaıne 
İ~Ctini yirmi kurnş mukabilinde almaları ve teldifnamelerini şartnamedeki tanda 
"Zat ile komisyon riyaııetiue vermeleri. 
Q rdu için aşağıda evsafı yazılı 10() adet arpa kırma makinası ile 100 adet arpa 

tatbır makinası mübavaa edileccl.tir. Ancak bu ev::ıafı Jıaiı; makinalar tecrübe 
~ilerek en iyi netice vı>re;ılcr~ alın.aca~ından L~ı gibi makinl" Fatan tüccarların nakil 

1.c tecnibe masrafları ken ılerıne aıt olına~ ~arule 6-12-929 a şmuınıı kadar nümune· 
ı~ makineyi Sirkecide dcuıir kapıda milli müdafaa Istaubul yoklama lı.omi6yonuna 
C<itiirqıeler i . 

Arpa kırma malcinasının evsafı 

l - Nakil kabiliyeti 'kolay olmak. • 
2 - Asgari müddet zarfında azami iş gormek. 
3 - Arpa veya yulafı arzu edilen ılc .. ecede kırmak ve ezmt 

d 4 - Bsit v~ kıtnt ustal3n tarafındaı:ı ıolı.:ülüp ta.kılmak tamir edilmek ve· yeı:ıi. 
etı faaliyete geçirilmek. 

5 - Eyi ve daya:ul..lı malzemeden yapılmış bulunmak • 
• .\rpa tathir makine!İnin evııafJ 

~ Arpayı ve yulafı gerek keneli ce~ametinde ve gerekse de daha büyük veya dııha 
liçük olan Ta~, Toprıı.k, Kum. Saman ve ot tohumlarile hububatı muhtelifeden temi· 

d1''1ekle beraber kırma ma',inesi lıald;.ında lıilclirileı:ı evsafın l, 2, 4, ve beşinci mad· 
e.leriQede muvafık olması me;ruttm· · 
l( apah zarfla verilen füıtlar kahah görüldüğünden pazarlıkla alınmasına karar ve
l rilen 14,000 mı;tro eaten ~e 10,000 mct:o t~lauın 10 · 11 · 929 perşembe uat 
~ 4 te pazarlıida ihalesi icra edıleceğınden t~lıplerı:a ~artname ve numunelerini komis
lıC>ııuınuzda görmeleri ve ihale giıuimde temınatlarıle beraber komtsyonda hazır bu· 

tll?ıınalan. tlı:ı.it •e civamdak i kıtaat hayvaanatı ihtiyacı içi• Saman taliplerin verdiği fıat paha
h gtirüldüğünden tekrar kapalı zarfla münakasaya ~onmuştur. İhalesi 24 • ll . 929 'r günü nat 15 te İzınitte rekeai satın alma komısyonunda ya ·ılacak.tır. Talillerin 

~fır komisyona muracaatları. . 
~ t.nkındaki kıtaatın ihtiyacı olan sığır etı sade yağı .ve odu D kapalı zarfla müna· 

kasaya konm~tur. Sığır eti 23 • 11 • 929 cumartı:aı wıt l~ da sad~ yağt 25-U-929 
~eei saııt 10 da Odun 27 · 11 · 929 rarşamba saat 14 te ıbalclen Çankırıda aa-
keli catıı:ı alma kpmisyouunda yapılacakttr. 'fı.liı\}erin Çankındaki mezkJr komisyona 

tıııır.~antlan. 
.~ .......•.....•................•........•............. 
i Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan j 
~ .................•............•...................... 
{\ ıtaat ihtiyacı için 43330 kilo Nohnt ve 60668 kilo Bulgur P.azarlık.la m~ba!~a 
. edilecektir. ihalesi 6 • 11 . 929 Çarşamba günu ~aat onb~şte ıcra cdılccekur. h,. 

~lctin şartnamesiDİ görnıoleri ve şartnamede yazıh ulaa şekildeki teminrtlariyle ko· 

layonıımu7da batır bulunmaları il!ıı olunur. 

Ni~k&~ilıi • ~~k~~i;-;~~ ... ~,4); ... ~ ... ~ ....... ı:· .. ~ ....... ; ....... k .... ~ .... ~ .............. i~ .... ; ......... ~ .... ~ ....... ~ ... ~ ..... d .. : .. n ............ f 
~ ..................................................... . 
ı arar ve ziyan ve farkı fiatı ıfa~ı ~uhh~t ~t·nı·i~en. miitea~hidi nam ve heSAbına oJ. 

lllak üzre Feı:ı tatbikat mektcbı guvercınlt:rı ıçm 3000 kılo Buğday pazarlıkla satın 
•lınacaktır. PaY.arlığı 7-11-929 pcrı,c:ıbe güuü Mat 14,30 da Harbiye mektebinJeki ma· 
h.lli ı:nahsu~ıında icra kılıııal'aktır. Taliplerio şutnamesi için Komiıyoııu mezkur• 
'-lUracaatlan ve iştirak i~ıll de pıı ariık mahallinde hazır bulunulması İ~.üı olunur. 

·>•>+. 
' Kilo 

üVOOO Nolıut 
7500 Zeytin tanesi )'b" h · · d 

. Yukarıda yazılı ıkı kalem me"adın ten:tli fiatla ıta~ına ti! ı ı zu ur ettığın en 
~hbi evvallerin fiatl~rı gnli görülmilş olmak la ayrı ayrı ~artr:an.:e.rerde olarak tekr.u 
~aı~lıklan 6 • 11 • 929 çarşamba günü 111at 14 de Haıbiye mekteLiDdek.i ma1ıalli 

ahsusunda icra kılınacağı ilan olurıur. 

Çeki 
...... ~. ~. . ~ ~ 

~00 F..czacı mekt~bi için 
500 Ülçıi taburu için .. 

"-ak' Yukıırda mııhalleriJ..: mıhdarları yazılı Otun yine iki şartnamede olarak •e mu • 
'sasıı;da .talibi zuhur etmcıliğinde:ı paza~lıkla .ııatın s.lınacaktır. razar!ıldarı 9-11-92~ 
t rt 'lı giınti eaat 14 de Haı bıye mektebıudekı paRrlık wııhahınde ır:ra kılınacak 
~r. 'l'. .. ı pl riıı •a ıtnarrıelel • 1çin Komisyona müracaatları ve jAtirak içindt: pı:.zr.rlık ma· 
<!illi' ' " 

•nd a1•r ı- urt ıııa il.4n oluıtıır. 
·~- -- ............ . . "'~~·~..................................... i 
! Bakır köyu de barot fabrikalarıoda imalatı harbiye 
~ _ -0. ·ısı.aııhul !ı&lmalruıı komieyonundan + t 
:'"'~ . t 

10~~- ... ~~---·····--.......... _.._ ••••...••• ~·· O nıt!:ı ı ınıkAbı ken~ıtıe mubayaası kapal. zarfla nıilnRka~aya konulıuu~lur. ltıa· 
ıc ... · lesı 3 . 12 • 929 ıın ı .:rıinü Eaat 13 de icra kılınacaktır. İtaya t:slip olanların 

.. ,ı""t' e 
lcyd'."' •nrını hnvi tekli nıunr erini yevnı mezkCı.rda ihale eaatından evvel komİı>)Orıa 
t•cn~tk~~:ne.erı "e şaııtuaın ıni, görıne~ isteyenlerin hf"'" gün komi&) onuıııuza mu· 

... . 

.1. 3_1.t· ıl:ul el rduııcu ıc~a dıı.ır•~wı11tl.cn: da· 
c.ı~·ıı !-urnı.wn Hahmı efendıılf·kı alaca. 

ğırıdı.n dolnyi ha.ciz olunan Fatihte kir. 
mutı r.ıııhılleEinde Çl.l'şamba caddninde 
512-512 r.ıi.l ten-ar bir kalp numaralı arsa 
il~ deıur ur da cari uunt Wıt.S'11'1.fl'J}UU d!t
rtte ltiı hi !Seti biriaci ıl alui ıç~rı otuı 
gilu 111.iıddc·ıle ıııiizayedeye kouulmuttur. 
Mezl.tlc auanııı unıum hiPse&İ dôrt y\lz 
ct:i Üi huçulı.: bflın tnbiit>de olup içbıte 
kı.,ııcıı eb:iire ve lı11mı d:va temoli 
ulrı hir hıırap ııu harin~i ''a•d·r. Çap 
muclıiı:ce h.ıı:ımlu 1338. 1340, 1~45, 1 ~ ııt. ., 
13 .ı. hgrita numaralı mah'1.ller ve vol ıle ' 
"1tı:hduttuı. Hitıhtııin kı:fm~ti nıuhaınme • 
ne~i 472 Ürt;dır. Mezkur his•cyi a.lma~ 

iıteyenlerin hymetin yü?:de on tıiehette 
plıy akç'!ııi 41 3350 evrak nun uası ~ıa · J 
n.k daireye ~e meleri •e 7-12-29 tarihinde 
m;.itııyede oluı arak 1 inci ihalesi yapıla· f 
u.,~ı illu <ılu ı.ır. 

E velce B"}~lmıda Yazıcı mahallt'sıude 
Lıılec:ır.tnd& aokıı.ııt 118 numarnh ha· 

n~de m1Jlrim ikeı:ı f'lyevm ikametgahı 

meçhul • fanulalti Honduros Efendi. Hiıı

selerı oulunduğurıuı Beyo~I ında Y elıcı 
mıı.hallesinde Lüler.i Hendek ıokağ nda 
ll8 nı~aıaralı haneı:ıin diger hisseleri ~ev· 
ket heyin bilaBAle ye 1-ilvekEle ele\'hiuiz1e 
Beyoğlu sulh ikinci hııkuk. ııı,ılıke~e~inde 

ikame eyltdiği itıı.lei ~uyu dansından ılo\a. 
yı ikametgahı hamınızm maçhul bulun· 
ması hıuebiy!e tebligat ifa edileınedi~i 
pu «'tiye zahrınJa yazılı musııddJlk meş· 

rhhattan anluılmasıuıı. mebni tarafınıza 
yirmi güu müddetle ilineıı tebligat icra~ı 

n muhakemenin 28 teşrini uni · 929 
perşembe gilnü saat on bu.uğa taliki ka-
raq?,ir. olmuştur. Yevn1 •e sadı m uayye. 
nede mabkemei mezkılredıı biııat ve ya 
bilveklile hazır bulunulruaııı lılzumu teb
liğ makıı.mına kaim olınıı.k üzre ilan oJu. 
nur. 

1 stanbul dordüncü icra memurluğuudıın: 
Şefltati beyin Ahmet Hamdi beydeki 

alacağından dolayı mabcua ve furubtu 
mukarrer P,"şiktaşta Serence bey yoku. 
şunda ebülhüdıı tekkeei karşısında atilı: 
12 cedit 21 aumıualı h•Rll oluz gün müd
detle ihalei evveliye müzayedesine vaz 
olunarak iki bin lir.ıs ile talibi uhdeaiade. 
dir lı:afi•ihaleıi icra .kılınmak üzre ve 
ve yüzde bet zamla on beg gila miid<letlc 
tekrar mevkii müzayedeye vazolunmuş
tur. MüştemilAtı dört ayak merdivenle 
abf&p haneden ve çift kanai!ı kapıdan 

i çeri girildikte zemini çini döşeli bir aa· 
haulık nıalıallinde dıvar içiede camekau• 
lı bir dolabı ııaııanlık mahaUinde ,bir so· 

fa üzerit>de iki oda iki skbit dolabı ve 
ıemiı:ıi çini uüşeli mutfak ve bir hela 
mevcuttur. Mutfak derununda bir ııabrınç 
ve knrbağıı. tulnmba •ardır. Mutfaktan 
bahçeye çıkılır bahçede kurumuş bir ku· 
yu ve beş kdet eşçarı müemire vardır. 
İkinci kalla üç oda bir hela ye bir san· 
dık odası olup odaları yağlı boya ve ka· 
pılarının iiıtü buzlu camlıdır sokak ve 
bahçe üt.erinde iki şahı:ııo vardır alt kat· 
talıı.i sofa dahilindeki odada.ı zemin ka-
tına merdivenle inilir !:.lr küçük. oda 
uatdır bu oda:ıın ıokaha bir kapısı olup 
hanede elektrik te,;.hi2ah mevcuttur. Hu 
dudu : Sağ tarafı '-..emal bey arsası arka· 
sı Mu!!tafa efendi hane ve bahçesi ııol 
tarafı Galip bey hane ve bıı.bçesi cephesi 
tariki am miktar meaalıdı tahminen üç 
yüz iki arşın olup yiiz elli yedi buçuk 
af§ını bina yiiz kırk altı arşınıda bahçe
dir Kıymeti ınuhrmminesi 3925 liradır 
talip olanlar kıymeti muhaMminesinin 
yilzde onu nisbetinde pey akçelerini ala· 
rak 928 • 18451 dosya numarası ile 
23 • 11 • 92~ tarihinde lstanbul dordiln· 
cü icra menıurluğuua bizzat ve ya bihl"!· 
kale müracaat eylemeleri ilin olunur. 

. 
•••••-~ Dokt:or .. ••D•• 

Haseki kadınlar hastanesi 
Etihbesından 

HUSEYİN NAŞİT 
Doğum ve kadın "~·••hl.ları 

1\1 uta .. auıeı 

Türbe Eski Hilali Ahm~ 

• 

• bınası No.10 Tel.lstam: 2622 .. .~ 

.... •3••••o• .. ••••~••••••••• 
Deniz hastanesi 

I Di~ tabibi 

Bedri Hakki 
Kadıköy - Altıyolağzı 

........ ~ ... 194tetlee• 

--~~~~~~--~----~---z ayi - 134;) ~we .. ı ııilıayeıiııde ı .... aba-
tat füı~!.İ ıı.lt ncı Hnıfından aldığım 

taetikuanıı>ı:ni rayı { ttim. Yenisini çıka· 
rac.1[;ıın3an e•ki · ıln hük.mU yoktur. 

Sab k L~b~taş lise i talebe$İndeıı 
,)] ::ı n.ımaı ıılı "~•·tali 

Z a1 ı - J2a ıı •ı aJ 1 tırnLul ıı:oe,,ın. 
~ rı .. n ~ldıgım tnstikıınmt>ıni ıuyi ettim, 

yenisıııi nlac:ığıını:uıı es' ı inin hükmil 

\ ııkıur. 
Be• u ı J 11.:ılis mı>r ••ı:'.nde 4,.1 So. F;krı 

Ereyli Türk Anonim şirketi 
Sermayesi: 15,000,000 frank 

Şirketin merkezi lstanbulda 

Merkezi idare: Paris 

üzde 5 faizli ve bebr 500 franklık t.abvilatı mümt.aze 

15 Teşrinievvel 929 tarihli kur'a keşidesi 
lıbu (216) tahvilatm bedeU • 39. numaralı kuponu m~rbut olank tahvilin b~deJI &ıokabiliAdl 

1 Teşrinisani 929 dan itibaren te'diyata iptidar olunacaktır. 38 aumaradaa oteye .ıo~~aa ıalaıı bcdıU, 
tesviye•İ lazımgeleo mebailğden t~ozil ve tevkif edilecektir. 

166 
831 
996 

1, 021 
1, l," 4 

1, 526 
1, 576 
ı, 601 
1, 731 
2, 086 
2, 271 
2, 376 
2, 616 
3, 461 
3, 631 
3, 633 
3, 841 
3, 851 

na 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 

• 
• 
• 

169 3. 991 
835 4, 376 

ı. 000 4. 921 
ı. 022 4, 981 
1, 025 5. 051 
l, 530 S, 226 
ı, 580 5, 726 
ı, 605 5, 826 
1, 135 5, 926 
2, 090 5, 930 
2. 275 6, 021 
2, 380 6, 046 
2, 620 6, 050 
3, 465 6, 141 

6, 176 
3, 635 6, 611 
3, 844 6, 791 
3, 855 6, 861 

iTJ 3, 995 
• 4, 380 

4, 92.5 

• 4, 985 

• 5, 055 
• s, 230 
.. s, 730 

• 5, 830 

• s. 928 
.. 
• 6, 025 
.. 6, 048 
.. 
• 6, 150 
• 6, 180 
• 6, 615 

• '· 795 
• 6, 865 

7, 147 
7, 946 
8, 041 
8, 051 
8, 371 
S, 681 
8, 941 
8, 944 
9, 282 
9, 481 
9. sıı 
9, 748 
9, 749 

10, 846 
10, 8So 
11, 066 
11, 070 

ıa. 

• 

.. 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

7, uo 
7, 950 
S, 04S 
B, os' 
8, 375 
8, 683 
81 942 
8, 94S 
9, 258 
9, 485 
9, 5Hı 

'· 750 
ıo. 848 

11. 068 

tediyat: - Istanbulda Osmanlı Bankas1nda (22) Türk lirası hesabile . 
Pariste Meyberer sokağında kain ve (7) numarada Oamanlı Bankasn~ Bul"ar Hoımıuula ('ı.t) 
numarada kain Sosiete Jenera) ve şuabatında safi (491) frank olarak. 
Jönevde: (Ünion Fınan;:ııiyon dö Jönev) tarafından kambiyo fiata üzerinden icra olauacakbr. 

15 Te§rinievvel 926 kur'a keşidesinde amorti olup bedeli henüz 

129 
808 
929 

1, 018 
1, 288 
1, 289 
1, 305 
1, 444 
1, 450 
1, 468 
1, 545 
1, 557 
1, 566 
1, 643 

edilemiyen tahvilat numaraları herveçhi atidir. 

1, 645 
1, 721 
1, 990 
1, 992 
2, 010 
2, 018 
2, 052 
2, 103 
2, 130 
2, 199 
2, 287 
2, 301 
2, 319 
3, 209 

3, 396 
3, 455 
3, 456 
3, 533 
3, 573 
31 587 
3, 612 
3, 632 
3, 636 
3, 671 
3, 677 
3, 890 
3, 939 
3, 968 

3, 977 
4, 048 
4, 184 
4, 321 
4, 334 
4, 460 
4, 476 
4, 671 
4, 828 
4, 967 
5, 063 
5, 087 
5, 129 
5, 194 

s. 208 
5, 255 
5, 256 
5, 321 
5, 406 
5, 433 
5, 634 
5, 666 
5, 922 
5, 929 
5, 973 
6, 042 
6, 049 
6, 057 

6, 099 
6, 115 
6, 122 
6, 161 
6, 167 
6, 331 
6, 627 
6, 830 
6, 930 
6, 986 
7, 078 
7, 091 
7, 453 
7, 692 

7, 817 
7, 849 
7, 919 
8, 005 
8, 086 
8, 134 
8, 164 
8, 192 
8, 244 
8, 273 
8, 331 
8, 339 
8, 572 
8, 606 

8, ts26 
8, 988 
9, 160 
9, 176 
9, 216 
9, 747 
9, 756 
6, 759 
9, 767 
9, 771 
9, 809 
9, 814 
9, 857 
9, 890 

9, 906 
9, 915 
9, 946 
9, 949 
9, 950 

10, 053 
ıo, ı22 
10, 197 
10, 199 
10, 3:>8 
10, 363 
10, 370 
10, 479 
10, 549 

teaviye 

10, 621 
10, 661 
ıo. 681 
10, 715 
10, su 
11, 064 
11, 075 

•• 

15 Teşrinievvel 927 kur'a keşidesinde amorti olup bedeli henüz tesviye 
-- edilemiyen tahvilat numaraları bervecshi atidir. 

E' 
160 1, 939 3, 566 4. 672 5, 453 6. 533 8, 198 8, 814 9, 868 
811 2, 004 3, 591 4, 707 5, 613 6, 546 8, 229 8, 882 9, 883 

1, 023 2, 014 3, 664 4, 732 5, 669 6, 549 8, 338 8, 931 9, 940 
ı. 030 2, 043 3, 693 4, 779 5, 695 6, 599 8, 369 8, 947 9, 943 
ı. 037 2, 082 3, 710 4, 873 5, 701 6, 842 8, 422 8, 959 9, 944 
1. 045 2, 095 3, 845 4, 919 5, 725 6, 886 8, 43'.> 9, 097 9. 965 
ı. 046 2, 142 3. 902 4, 948 s, 913 6, 918 8, 458 9, 116 10, 099 
1, 068 2, 193 3, 936 4, 998 5, 935 6, 949 8, 468 9, t84 10, 169 
1, 296 2, 294 4, 003 5, 084 S, 938 7, 146 8, 496 9, 238 10, 259 

. ı. 359 3, 032 4, 156 5, 136 s 963 7, 235 8, 590 9, 250 10, 238 
1, 516 3, 044 4, 313 5, 148 5, 972 7, 300 8, 612 9, 468 10, 398 
ı, 548 3, 143 4 346 s. 167 s, 978 7, 101 8, 635 9, so1 ıo, 433 
ı. 646 3, 146 4, 413 :;, 200 5, 992 7, 716 8, 652 9, 569 10, 449 
ı. 647 3, 157 4, 452 5, 206 6, 305 7, 717 8, 732 9, 582 10, 353 
l, 692 3, 379 4, 465 5, 280 6, 348 7, 981 8, 7b1 9, 608 lO, 553 
ı. 111 3, 435 4, 554 s. 439 6, 400 8, 036 s, 779 9, 613 ıo, 585 
1, 826 3, 502 4, 558 5, 443 6, 466 8, 140 8 789 9, 619 10, 645 
ı, 845 3, 513 4, ss1 5, 444 6, 480 a

1 
ı 76 a; 812 9, 659 10, 670 . 

ıo, 680 
ıo. 825 
10, 838 
10, 849 
10, 883 
10, 905 
ıo, 908 
10, 978 
11, 017 

15 Te§rinievvel 928 tarihinde amorti olup hede_l h~n~z tesviy/ 
edilemiyen tahvilat numaraları herveçhı atıdır. 

158 
170 

ı. 034 
1, 048 
1, 086 
• 278 
1, 286 
1, 2 J 

1, 306 
1, 352 
1, 361 
1, 375 
1, 398 
1, 423 
1, 440 
1, 568 
1, 639 
1, 652 
1, 658 
ı. 978 

~: g~~ ~: ~~g ~: ~~~ ~: ~~t ~: ~~i ~: ~~~ ~: ~rs ~: ~~~ ~8: tts: 
2 109 3 436 4 280 5 317 6, 265 6, 951 8, 716 9, 672 10, sss 
2: 1s1 3: 469 4'. 351 s: 355 6, 313 6. 971 s, 764 9, 754 ıo. 561 
2 161 3 509 4 359 5. 376 6. 370 6, 987 8, 777 9, 763 10, 598 
2' 111 3' 527 4' 369 s, 479 6, 423 7, 051 8, 910 9, 849 10. 608 
2: 181 3: 552 4: 422 5, 490 6, 427 7, 053 9, 008 9, 975 10, 625 
2 291 3 568 3 423 s, sıs 6, so·ı 1, os2 9, 026 9, 997 ıo, 628 
2' 407 3' 722 4~ 459 s, 578 6. s12 7, 274 9, 148 10 029 ıo. 615 
2' S79 3; 732 4, 471 5, 620 6, 551 7, 729 9, 176 1 o: 030 10, 721 
2 980 3 757 4, ss2 s. 680 6, 574 1, 735 9, t69 10, 036 ıo, 121 
3: 012 3: 767 4, 607502 55, 86958Q 66, 6722 7, 754 9, 219 10, 008783 11~. ın 
3

' g~~ ~: g~; :: 783 6'. 880 6: 1!~ ~: ö~~ ~: ~~~ ~g: 159 ıÖ: 9~ 
~: ıso 3 866 4, 814 s, 940 6 775 s 291 9, 2sı ıo. 23• ıo. 9

8
71 

3 217 3, 907 4, 968 5, 953 6: 797 s: 292 9, 398 10, 270 JG. 9 , 
3' 233 4, 013 s, 130 6 034 6 sor.: s 330 9. 445 10, 301 10. 9~ · 
3: 248 4, 022 5. ı 76 6: o9o 6; s?.5 8; 3so 9, 463 ı o, 319 1 o, 992 
'i, ?54 4, o 2 5, 236 6, 164 6, 866 8, 469 9, 500 10, 391 11, 057 
3, 3-:12 4, 164 5, 249 6, 226 6, 884 8, 477 9, 506 10, 419 

• 
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Norveçyanın 
baş ırihsulü 

l1alis morine balığı 
alemşumul marka 

G yet: taze . olarak gelmişt:lr. 100 kuruşa kiloluk şişelerde Hasan Ecza deposu toptancılara büyük t: n%11At 

", ... ~:ik~en· .. Jaha küç~k, bi~netice Ja~a ehven 
:,fan-iM:irket ( Marcyuett~ )~ .. otomobili ... B~ick~ 
~ütü · d,'!ey_adaki . lü.ks otomöbillerin , hep~i.~·~ 
.. - ~:i~Ilıa ço~ ·ri$bet kazaııdırari · 'hassa; 

!E~lak ve Eytam bankası umum 
müdürlüğ .. nden 

Taksitle satılık emlak 
Mevkileri evsnfı mahsusaları aşağıda yazılı dolcuz parça mülkün satışı müzayedeye konmuftur: 
Müzayede kapalı zarf usuliledir. ihale 5 Kanunevvel 929 tarihinde Istanbul şubemizde müteşek· 

kil satış komisyonu huzurile icra edilecektir. Talip olanlar ve her mevkiin hizasında gösterileD 
miktarda teminat iraesine mecbur olup bu tt-minal varakasını teklif mektuplarıle beraber 
makbuz mukabilinde bizzat veyahut satış lcomisyonuna yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya 
tevdi ederler. 

~ra ın;liktir. 
~------- -----

9111c1ı •IUırtidbltriaiD ıo• eıcrt olaıt • 
Market (Marquctttc) otomobilı pıy•· 

,.,. çıtı. . Zarafet, çeviklik, ıör'at ve ani 

-•~&flarilı tıpkı Bulclııc beaziyor 
Market _ ( tılarqıune ) otomobilı 

b&IUI blf' aes'elcyl balletmclı ı:u •• 
n ,..ratümıttır. Buıclı ayanada bır o· 
toımıobll aJmalı htedllıltri baldc o hah 
•trıaeyıo otomobilcileri menınua el• 
·•ık JAıımdı . • 

Martct (Marqucltt) ou •ra't1c1ı 

llilktaJf'&r'r>· 
: .. a.-,ODD Bwcll arabanaııt ımalıylr 

el4e ecUlıa fıa n tccıilbcdea Markcl 
(M•l'll••Ut) &aUfadc ctnı4t ır. Markırı 
(Marquttt) Butclı. la yarallıtı ananeye 
w.... ctmıkttdl : 

... S.t d&ad0r0c6 ılar at. bırdcn bırf 
'1• &l'f, 701nıflarda raklpuı. lr.abılıytl 
.,.., aamaau kcadlat hu bır çok mr · 

l••1' •• cUfır 9'er banııı bır arabay11 
•ı, Ma11111l7tıt ycai tıır 1aluıycıc ma. 
lat!r. Şaıiııaı11 ' ıcklındclu ycnılik . do· 
1ı•cltriııdclrı yenilılı ve bQyuk radva• 
'tOı1l11de• arka çuruırlukla.ra doer .. 
dr'aUi bit kavu çıun huıuıunun ycnı 
1Jt1 lllç ıonUnamıt bır tahııycı yaraı
aaktadır. Bwclıı accnıalannda tcşhır 

1 
•dile• Marlr."(Marquc ile) 01omo bıllHın ı 
tetkik •• trcı1lbr rdınıı. . bUyDk bır 
'Scdı dUJaoakııınıa .Siıın ıçın bır t ccrübr 
ıumtiıt ttrtip ıLDıclerını ıorlryınıı Bu 
anbaawl lıabillyeuaı , çcvıklığını H 

ml.keamıl •Qıpanılyoa"n" uıc dt bıı
&ıtcrlbc bpat etmek lçın t-ııı cf'ııntıyı 
tc~ aaıadrdirlt~ ~ 

ALO 
Mfa V. m 

MA JBAACILIK ~ 
mektebi 

Ist:a.:rıbl..ıl 

KURSLARI ------
" 

TERTİP 
TASHİH 
TIPOGPAFI 
LiTOGRAFİ 
ÇİNKOGRAFi ' 1 

Girmek şartlan 

T ASHIH K.ırsuna : Orta 
mektep mezunları. 

INKOÔRAFI Kursuna: Orta 
mekteple sa1ı' at mektepleri , 
mezunları. 

TERTiP, TIPO, LITO Kur 
ıları Yaı ve menşe aranıl- , 
aranalruakıızın her talip alına
caktır. 

K-ylt için: 
Her ınn aaat 15 ten 17 ye 
kadar Devlet Matbaasına 
nıiiracaat edilecektir. 

İhtirailanı 

.. Temel ıerenlerinden mamul 

dalgalı duvar" hakkında istihsal 
olunan 30 Eyhll 1929 tarih ve 

790 numaralı ihtira beratı bu 
defa mevkii file konmak üzere 

ahere devrüferağ veya icar edile
ceğinden talip olanların Galatada 

Çinili rıhtım hanın~a ikinci katta 
Rober Ferriye müracaatları ilan 
,,\unur. 

' 

;..-:..:.---· . -

2 - İhale bedelii ilk taksit peşin alınmak şarlile sekiz senevi müsavi taksitte istifa olunur. 
3 - Talip olanların Istanbul veya lzmir şubelerimize veyahut Merkez emlak müdürlüğilne mll· 

racaatlıı mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lira 
mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 

Um. N. Mevkii ve semti Nevi ve Hududu ve kemiyet 

16 
23 

94 
139 
162 
164 
73 
15 
22 

meşhuru mahiyeti ve müştemilab 

Şişli Büykdere caddesi 
Zincirlıköyü lcasrı itti
salinde 

386 aumaralı garaj 
arazi 

Heybeliada Yalı sokağı 2 numaralı Gazino 
Maçka Silahhane Bostan 
Nişantaşı Ekmek fabrikası 
Galata Karamustafa 16 numaralı 
Kandilli Yani köy caddesi. 2 hane 
Bebek Babek bahçesi 
Sarıyer Mesarburnu Gazinosu 

maa müştemilat 
Ahır, Akabalık 
mutbak V. S. 
Ma miiştemlat 
K.ıhvehane V. S. 
Ma müştemilat 
dükkan Ma müıtemilat 
Ma müştemililt 
Ma müştemilat 

teminati 
mikdan 

Lira 
1500 
1500 

900 
2500 
7000 
soo 
soo 

3000 
500 

am an i.ası umum 
-Ü lüğünden •• mu 

Pazarlıkla satılık depo ve antrepo 
BL'l(;J\ • ~IABl<ET 1 ~l.\B()llETTE ı 

GENERAL .MOTORS \lAMl'LATl 

Ur.ıum Tiirkivt AcımfO$ı : 
010MOHİL Ti' ; RETI 1 . .\ ş 

Um. Mo. 

13 

Mevkii ve semti 
meşhuru 

Nevi ve Mahiyeti H~ut ve kemiyet 
ve müştemilatı 

Galata kalafat ma- Depo ve ahşap Ma müştemilat 
halli kürkçüler kapısı antrepo 

Teminat miktan. 
Lira 

3718 

O. T 1 .'\ S 
.ıt~ oğlu fttlltl~I Cl\dC:.:11 No .. 3<ı T tl~ı B O ı!!f.6 H.nlada muharrer depo ve antrepo pazarlı~a utılacağından talip olanların yevmi ihaleye müu• 

dif 5 Kanunuevel 929 perşenbc günü saat on altıya kadar lstanbul şubemizde müteşekkil aatıı ko
m·s, onu a müracaat eylemeleri. 

Merkez A<:t'ntası; Galata Kııpri.İba· 
şında Bcyo~lu 2362 
Şube Acaota:ı: Me$'ııdct ban• altmd: 

lst:ı.nbul 2740 

6 Teşrinisani cumartesinden 
itibaren Bandırma - Karabiga 
postaları lstanbuldan akşam
ları saat 17 ,30 da hareket ede
ceklerdir. 

9-11 T. Sani 929 : Kadınlara. 
10 T. Sani 929 : Erkeklere. 
Türkiye Seyrisefain idaresi 

mütekaidin, eytam ve eramilin 
birinci teşrin 929 b~l.1 fa mu
harrer günlerde verilecektir. 

-Trabzon ikinci postası 
( IZMf R ) vapuru 7 T eş -

rinisani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gid
ecek ve Of, Tıabzon, Polatha 
ne, Gireson,Ordu Fatsa, Sam 
sun, Sinop, lneboluya uğraya
rak gelecektir. 

lzınir Sürat Postası 
( GÜLCEMAL) vapuru8 teş

rinisani Cuma 14,30da Galata 
htımından hareketle Cumar
tesı sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden ha
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. 

Vapurda Mükemmel bir or
kt" trn v · cı.ıbant mPvcutt r 

', 

UI .. 
. Oksürenlere Katranı Hakkı .. Ekrem 

J ~i -.cr;ıc :aıw 

aycırıe 

VEDöNCi T 

·ı~; Bahçe kapıda eczacı Hasanl Kuvvetimin sırrı? 
OSU ~ , bey tarafından taklitçilik serl3v· 

4 oncti.·ı keşide 11 Teşrini sanidedlr. 

~~ 1 hası altında gazetelere verilen 

~~~ ilan sahibi Hasan bey tarafından 
~~ tekzibi: 

y liCa: 

• 

E: i1ji Kolonya etiketlerimin Üskü· 
~~ darda şekerci ve kolonyacı Ha
~~ san efendi tarafından taklit edil· 
·!fili diğini iian etmiş isem de yapılan 

i 
LiRADIR 

~~ tahkikattan bunun doğru olma
!r~ dığı anlaşılarak bu yüzden ren-

""" .. ~~ cide ettiğim Hasan efendinin 1 s:ôOô ~= kalbini. kendisine tarziye vermek 

1 ~.oOO ·~. !. suretile meseleye nihayet veri-
&a ~ lerek muhakememizden sarfına-

1 O.. 00 liralık ınükafat :~ı 
• 

1 O. OOliralık ikramiyeler ve ı: ~ zar edildiği ilan olunur. 

bu keşi dede cem'an "3,900,; . ~ satılık hane 
Üsküdarda paşa limanında 

k kt İcadiye sokağında 4 numaralı numara azanaca ır. kargir 3 odalı bir hane satılıktır. 

40,000 lira isabet eden "58960,, numaralı bilet lstanbul, Edirne 
Cebelibereket, Gebzede satılmıştır. 

20,000 hra isabet eden "16597,, numaralı bilet lıtanbul, Buraada 

15,000 

12,000 

10,000 

satılmıştır. 
lira isabet eden "30494,, numaralı bilet lstanbul, Sinop 
lzmir, Bahkeıir, Samsunda satılmıtbr. 
lira isabet eden "19935,, numaralı bilet Bergama, lıtanbul, 
Çıldır, Kaş da satılmıştır. 
lira isabd eden "4438., numaralı bilet btanbul1 Samıun· 

Orıuan ve arazi niüdirliğinden: 
Beyoğlunda tozkoparanda perakende suretindeki taşlar bilmü

zayede satılacaktır toliplerin ikinci teşrinin dokuzuncu cumartesi 
günü saat on beşe kadar arazii vakfiye idaresine müracaatları ilan 

olunur. 

Orman ve Arazi nıüdürliiğünden: 
Beyoglunda Tozkoparanda damgalı otuz adet servi ağacı ikinci 

teşrinin doko;z.uncu cumartesi günü bilmüzayede satılacaktır. Taliple
rin saat onbcşc kodar arazi idaresine müracaatları ilan olunur. 

Talip olenlar Galatada Havyar 
hannıda 15 numaralı dükkanda 
saraf Y orgi Minadoplos efendiye 
müracaatları. 

yelkenci vapurları 
· Karadenİ7. lüks ve sür'at poıtall 

VATAN 
AP URU 

T ~ . . çarşamba 
eşrınısanı 

Günü akşamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle doğru Zon • 
guldak , lnebolu, Saınıun, 
Ordu, Gireson, Trab:ı:on ıürmene 
ve riz.eye gidecektir. 

Taf ilat için ~i ke 'de Yel
kenci Hanında kaiıı acentası· 
na rnüracatla.Tel. Istanbul 1515 

Pek basit 

Kinyüm 
Laharak tır 

KtNYO.'.\f LABARAK. Her yemektesı 
ıonrn bir likdr kadehi ·KINYOll LABA· 
RAK· en fazla kuV\·cttea dfifmÜf huca· 
la.rın bile az zaman zarfında iktieap Tf 

iadei kunet için klifi oldup gibi eıı eek1 
\ 'C müzmin kansıılıklan ve zafiyetleri de 
i7.alc ,.e tedavi •"'der. En muannit ıııtma • 
lar dahi bu şayanı hayret illç bqısında 

ıerian :r.ail olur. Hastalıktan, fartı mellİ
deu ıaiftemi' olanlar vaktinden enel Def" 
-vünema bulmuş çocuklar, inkipf dene· 
ıinde ıetırtp çeken genç kular, lobusadd 
kalkan kadınlar, yaıın ilerlemeli buebile 
kuvvetsiz kalmış ihtiyarlar, Jwıııllar # 

bilhaw. hali nekahette bulwwılar il" 
halde KlNYüM LABARAK pnbem it' 
melidir. Her eczanede bulunur. 

............................ , 
: Döyçe Oryant Ban 
: Tarihi te'eisi 1322 •ı 
! Merkezi idare Berlirı 
i Telefon Beyoğlu 247,~48-934, IS 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 

i Banka muamelatı J 
! ve kasalar ican S 
ı ... Q ...................... . 

Mes'ulü Müdür : Esat Mab01•1t 


