
• vat oaltalılıgı. henı bir 
<ihitt~ mes'elesidiı: hem bir 
~ahalll mes'eledir. Birinci
sinin halli elimizde degildir; 
ikincisinin ise elimizdedir. 

Ha11at oahalılı ı yam~n bil' 
mes'ele degildir. Asil meı'e
le masrafa kafi gelecek va
ridat teminidir. 

ııte. buna cali1malfJ1fz ı 
Cümhuriıeı icin ve ltalk icln -· 
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Politika 
lnğiliz intihabatı 

Son poeta ile gelen İngiliz ga· 
reıelerinde bile amele fırkalarının 
L82anacai1ı ihtimali zayif görünü· 
Yordu; buna rağmen muhafazakar• 
lar kaybettiler, amele muvaffak 
oldular. İntihabatın böyle cilvele· 
ri olur! Hükumet, an'ane muci· 
hince otomatikman M. Ram•ay 
Mac Donaldın eline geçecek .... 

Bu fırkanın başlıca gayesi şu· 
dur: Pek takat fersa oiln ingiliz 
vergi mükellefinin yükünü zengin· 
!ere tahmil etmek. Maliye nazı· 
rı namzedi Snowden bu progra· 
mı açıktan açığa izah etti. 

İngilterede zenginler pek zen· 
gin, fukara ise her yerden zü· 
ğürttür. 1,500,000 amele aileleri 
ile 5 milyon can hükumetten tah· 
siaat ve yardım alarak geçiniyor. 

Liberal partisi ( Lloyd George ) 
amele ve işsizlik işini halledece
ğini ilan etti. Demek oluyor ki 
hitj kimse ıözlcrine kulak asma· 
dı. Şimdiye kadar iş başında bulu· 
nan muhafazakarlar ba hükiimeti 
ellerinden kaçırdılar, çünkü bir 
haylı yıpranmışlardı ... 

Amele partisi 1924 te de bil· 
kumete geçmitti. Lakin tam bir 
ekseriyetle idarei umur edemedi· 
ğinden yerini muhafazakadara bı· 
raktı. Şimdiki ekseriyet kafi gibi 
görünüyor. Demek ki amele hü· 
kümeli programını takip etmekte 
hürdür. Tekrar edelim: bu pro
gram servet erbabının aleyhinde· 
dir. Bir çok kömür ocakların_ı~ 
istimliikinı istihdaf eder. Harıcı 
siyaset ne olacak? Kat'iy~t}e •?)'.· 
leyebiliriz ki Britanya harıcı polıtı· 
kasının ana hatları değişemez. Fa· 
kat So..,yeılerle bir barışıklik ol· 
mak, Rein havzaeının tahliy~si 
pek muhtemeldir. 

Mr. Snowdan, Fııuıııa ile olan 
borç itiliifnamesiııi.n uWıihi la· 
~ım . eldiğini ıöylomişti. Bunun 
"ı ze~ıne Fransacla galeyan oldu. 
ngıltere imzasını inkar ediyor,, 

dendi. Bakalım müstakbel maliye 
nazırı bu huıusta nasıl hareket 
edecek? 

Amele partisi eoeiyalisttir; fakat 
komünist d~ir. Şu k!lllar ki Rus· 
ya ile müna1ebetlerin iade edile
ceğini bir kaç defa ilan etmişti. 

İlk amele kabinosi Türkiye ile 
İngiltere arasında sürüklenen l\Iu· 
Bul mes'elesi ile meşgul oldu. O 
sırada bu hükfunet bize karşı se
le!krindeıı JDÜlait davranmamıştı. 
&ından da anlaşılıyor ki ingiliz ha· 
ricl eiııaseti kolay kolay değişmiyQ'!'. 
Konservatörler hiEe karşı liberal· 
!erden daha yumuşak davrandılar. 
İki fırkanın an'anesi bunu mucip· 
tir. On dokuzuncu asırda en büyük 
tilrk düşmanı Gladestone ve Llo· 
yd George liberal ( htirriyet sever) 
idi1er; en büyük dostumuz da Diz· 
raeli idi ki muhafazakardır. Ame
lenin iıe böyle bir an'anesi yoktur. 

İngiliz partileri ihtiyatkirdır. 
" Lobour party ., ııosialist olmakla 
beraber Rusyada olduğu gibi şid· 
deıli içtimai teşebbüslerde buluna· 
tnaz. Bununla beraber Mac Dona!· 
dın hükumeti dünya siyasetinde az 
Çok bir değişikliği istilzam eder. 

Yirmi seneye gelinceye kadar 
İngilterede soıialismin iraptan ma· 
halli yoktu; llZ bir zamanda ame
lenin tarihi ve kadim fırkalara ga· 
lehe etmesi bir hadiıedir. 

İkdam j 
Kadriye H. davası 

lzmire 
nakledilecektir 
Adliye vekaleti, gördüğü lüzum 

iiıerine Kadriye hanım ve arka· 
daşları hakkındaki tahkikat ve 
da-çanın İzmir müddei uınumiliğine 
tevdiine karar verilmiştir. Tahki 
kat evrakı buradan İzınire gönde· 
rilmiştir. İzmir müddei umumiliği 
hadiseyi tahkik ederek talepnaıne
lerini yazacaktır. İzmir adliyesi 
lüzum gördüğü takdirde mevkuf· 
hır orava nakledilecek ve muha· 
keme ~rada cereyan edecektir. 

Taksi meselesi inada bindi 

Şoförler antre ücretini 
indirmiyorlar. 

Enıanet fikrinde musır! 

Diin hemen hiç bir taksi işlemedi. 

Dün garajlarda hoş 

Dün Istanbulda hemen hiç bir 
taksi otomobili işlememiştir. 

sebebi 
Şehremaneti uzun ve derin 

tetkikattan sonra otomobillerin 
tal<si ücretlerinde tenzilat yap· 
mıştı . Buna nazaran bir Mayısta 
başlıyan tenzilatlı tarife dünden 
itibaren tam manasiyle tatbik 
edilecekti . Dün sabah, taksileri· 
ni yeni tarifeye göre değiştirmi· 
yen, yeni küçük saatlarda 20, 
büyüklerde 40 kuruş antre yaz· 
mıyan otomobiller seferden men
edilecelerdi. • 

Hep eski taksi 
Bir aydan beri tenzilata rağmen 

müşteriden eski tarife üzerine para 
almağa alışan şöförler, israr ka
rşısında emanetin kendi noktai 
nı.zarlarını kabul edeceğini za· 
nnederek, saatlerını tebdil et
memişlerdir. 

Dün sabah emanet seyrüse
fer memurları teftiş<' başlayarak 
taksilerini yeni tarifeye göre ta· 
nzim ettirnıiyenler seferden men
edilince, bütün otomobil sahipleri 
ve şoförler arabalarını garajlara 

duran otomobiller. 

çekmişler. 
Dün kaza olmadı 

~abahleyin, bilhassa öğleden 
sonra sokağa çıkanlar, senelerden 
beri caddelerde alışmadıkları 
bir ıssızlık ve tenhalık görmüş· 
lerdir • Takside işliyen 4275 
otomobilin seyriseferlerine niha· 
yet vermeleri yalnız halkın hiç 
olmazsa bir gün kazasız ve ra. 
hatça sokaklarda dolaşmalarına 
fırsat vermiştir. 

Evvelki gün akşam kendi ara
larında surı:ti hususiyede top. 
landıkları zaman çalışmamaya 
karar veren şöförler emanet an· 
tre ücretlerini 40 ve 60 kuruş ta 
ipka edinceye kadar çalışmama· 
ya karar vermişlerdir. Bunların 
işlerini terketmeleri kanunen grev 
mahiyetini haiz değildir. 

Grev değilsede ... 
Cünkü kanun yalnız şirkrtler· 

le müessisatta ki terki faaliyet· 
!eri grev telekki etmektedir. 

Binaenaleyh haklarında takibat 
icrası ve zorla çalışmaya sevkadi· 

{Jlabadi 3 ıincü sayfamızda] 

Murahhaslar dün avdet ettiler, Bir 
kısmı memleketlerine döndü 

Ankarayı gÖ!· 
mek üzre evel
ki ğün hususi 
trenle hükumet 
merkezimize git· 
miş olan mütte· 
fik ajanslar mu· 
rahhasları, dün 
ailelerile birlikte 
avdet etmişler· 

dir. Murahhas
larla birlikte mat 
buat umumi mü- "" ,ır• ,, ~ ... : u" :ı._: .' J ı 
dürü Ercüment '\luralıhasıar Ankaraya muv ... <a!etıeriııde ... 

Ekrem bey de ~~.trimize gelmiştir. Murahhasların Mühim bir kısmı 
dün memleketlerine hareket etmişlerdir. 

Bir kısım murabhaslar da bugün ve yarin avdet e-lE klerdir. 

Ankarada Hariciye vekilinin z11·afcti 
!HnfH'l Fı tfl r. f rı ... ftl r' c.Tn leril 

?-OG.JLE) " intihabatın son neticesi 

~sıg Fırkaların aldıkları 
Biris~:ı~~;or~::r reylere 
- Zamanımızda aşk facı- k d k} 

alarmın çoğalmasında yeni ç l a r l ar l 

•• gore 
meh'us]ar. 

kadın güzelliğinin büyük his· 
sesi var. Genç nesil kadınla
rı arasında bir çirkine tesa
düf etmek günden güne müş
gülleşiyor. Aşk, nadir bir ha
dise olmaktan çıktığı içindirki, 
zamanımızda artık Fuzuli ve 
ya Petrark gibi dehalar ye· 
tiştirmiyor. Kadın cinsi aca· 
ha günden güne selah mı 
peyda ediyor ? 

12 kadın meb'us iTıtihap edildi. 
r;;;.;;;;;;=;;;e iugilterede belli baslı üç fırka 

Bir diğeri cevap verdi : 
- Selah bulan kadın cinsi 

değil, kimyakerin san'atıdır. 
Herkes bilir ki, kadın çehre
si, şimdi, otomobil gibi sınai 
bir mahsuldur ve tıbbi mus· 
tahzarat ıihi lahoratuvralar
larda yapılıyor. Bir kadın, 
dolaşan elli ayaklı mahluk 
değil, fakat tuvalet masasının 
üzerine dizili şişelerdeki 
esrarenğiz tozlar ve sulardır. 

Bir genç hanım tanıyorum
ki hakiki tipini bütün gay
retlerime rağmen senelerce 
anlama~a muvaffak olama
dım. \'"aşı nedir ? meçhul ! 
sıbatı nedir? meçhul ! saçı 
var mı ? meçhul! Gögsü var 
mı ? meçhul ! Teninin renği 
nedir ? oda meçhul! 

Bir gün harükülade bir 
tesadüfle, o çehreyi, gafil bir 
anında, tabii görünüşünde 
yakaladım : karşımda esmer, 
çopur, kirpiksiz, beyaz dudak· 
lı. otuzunu geçmiş bir harap 
insan yüzü vardı. işte kim. 
yanın her gün bir şebap mu· 
cizesine döndürdügii zavallı 
et malzemesi hu idi. 

Bir üçüncüsü devam etti: 
-Kadının sahte bir maske 

arkasında saklanmamış yal • 
nız bacağı kaldığı içindir ki, 
erkek, şimdi bacağa bakarak 
kııdın hakkında bir fikir pey
dasıııa çalışıyor. Bu fikir bir 
meşhur muharririndir. 
Dördüncü bir adam itiraz etti: 

O muharrir kim ise 
haltetmiş! bacağın güzelliğide 
hileli olmasa hiç, kısa etek 
modası tutunurmuydi? soD se· 
nelerin şu penhe çorabı, ka· 
dın bacağına elektirkli yeni 
bir ten veren şu çorap, şimdi 
kadının en müthiş zafer silah· 
farından biridir. Bir müddet 
çorapsız dolaşmak modası 
tecrübe edildi. Bu modanın 
doğarken ölmesi, hakiki haca· 
ğııı, ipekli ı:orapta saklı ha· 
caktan büsbütün ayrı bir şey 
olduğunu göstermez mi? 

Ahmet Hdşim 

Yeni tefrikalarımu:: 

DANTON 
Bir kaç ğüne kadar Fra· 

nsız ihtilalinde büyük rol oy· 
nayan meşhur • DANTON • 
uı: gürültülü ve şayanı dik
kat hayatını yazmağa başla
yacağız. Tarihe geçen bu bü
yük Fransız inkilapçısının hu· 
suai ve siyasi hayatını, kav
galarını, baştan başa heye• 
can ve ihtiras ile dolu ma
carelarını, bir kaç gün son
ra, bu sütunlarda, lezzetle 
ve merakla takip edeceksiniz. 

Bıtndan başka yeni bir 
tefrika: 

Yanar clöner 
Hanım 

Muharriri: 
? 

Yanyr döner hanım kol
tulunda haç çıkan bir ha· 
cıdır I 

7 ~~n: 7 levha! 

Londra, 31 
[A. A.]-lngilte· 
rede yapılan in ti· 
habat neticesin· 
de muhtelif siya· 
si fıkraların ye· 

ni vaziyetleri hak· 
kında öğleden 
sonra neşrolu· 

nan bir tebliğe 
nazaran 287 me
sai fıkrasına men 
sup iiza, 251 mu

hafazakar, 25 libe-
ral ve 7 mü_• 
takil in ti hap 

olunacaktır. 

Amele 

Birkaç münferit intihap daire· 
side ait neticeler, ik.i üç günden 
eve! üğrenilmeyecektir . Londra 
ve Kembıiç darülfünunları inti
habatının neticeleri yarın, diğer 
darülfünunlarınkiler de bir az on· 
ra neşrolunacaktır. 

Fırkaların saat yirmi bire kadar 
kazandıkları reyler şunlardır: 
Muhafazakarlar 8449426 
Mesai fırkası mensupları 8265183 
Liberaller 5155353 
Komünistler 50614 
Müstakiller 22036<) 

Namzet kadınların kazandıkları 
reylerin mecmuu 745107 dir. Bu 
yekun yukarda gö terilen rakkam· 
!ara dahildir. Mesai fırkası 129, 
liberaller 29, muhafazakarlar 3, 
diğer fırkalar da 3 azalık kazan
mışlardır. Buna mukahil mesai 
fırkası 4, muhafazakarlar 139, li
beraller 19, diğer fırkalar 2 azalık 
kaybetmiş oluyorlar. 

Mesai fırkası reisi .M. Ramsay 
MacDonald Seham da intihap edil· 
mi~tir. Liberallerin lideri Lloyd 
George siyasi hüyata girdiği tarih· 
den beri namzet gösterilmiş oldu· 
ğu Caruarvon intihsp dairesinden 
meb'us çıkmıştır. Beşvekil M. 
Baldwin, Bewdley de, maliye nazırı 
M. Churchill Epping de, söz Johv 
Simon Spen Vallay de intihap 
olunmuşlardır • Tekrar intihap 
edilen 6 kadın namzetten başka 
6 kadın daha intihap olunmuştur. 
Liberallerin lideri Lloyd George 
un kızı liberallerden mis Megan 
kazanan kam namzetler ara· 
sında bulunmaktadır. Mesai fır· 
kası reisi .M. Macdonald ın oııfo 

" Malcom Malcponald ta intihap 
edilmiştir. 

Vilayetle emane
tin tevhidi 

kat'iyet kesbetti. 
Vilayetle emanetin tevhidi hak· 

kındaki layiha kesbi kat'iyet et· 
mek üzeredir. Bu layihaya güre 
idarei hususiye emanete devre· 
dile~ekti~. Yani maarif, yollar, 
sıhhıye dıspanserler ve sair şube· 
!er emanete raptedilecektir. Umu· 
mi _vil~yet meclisi lağvedilecek, 
c~mıy~tı. be_lediye vilayet mecli· 
sıne aıt ı,lerı de gllrecektir. Yal· 
nız Şile, Beykoz, Kartlll, Silivri 
Kazaları müme~silleri c·emiveti 
belediveve i•tirak edeceklndir: 1 

hu intihapta ne kadarmeh'wa 
çıkardı? 

Muhafazalıarlar Liberallar 

Sabik dahiliye nazırı mesai 
fırkasından Arthur Hendersonun 
iki oğlu da intihap olunmuştur. 

. Londra, 13 [ A.A.] 
intihabatın son netice· 

leri amele fırkasının 289, 
muhafazakarların 252 

' liberallerin 51, ve sair 
fırkaların 5 azalık kazan
illl§ olduğunu göstermek. 
tedir. 

Az, öz 

Peceler 
Sakaoğlıı Efgan kıralı olur ol· 

ma: lmdınlarııı peçe kullanmaları· 
nı emretmiş! irtica. Fak·at şurasını 
unutmayalım k·i sabık kıral Ema· 
nıılfahın del'rinde de peçe büsbü· 
tün mağlııp olmamıştı. 

Kıra/ geçen sene hadem n• ha· 
şemi ile cilıon seya/ıatına çıkarken 
Kıraliçe, prensl<"r .-e sair kadınlar 
çarşaflı olarak Bombayda t•apura 
binmişler. Ertesi sabah geminin 
500 yolcıısunda bir lıayreı: Efsan 
hanını/an hep aı·rupalılaşml§lar, 
dans ediyorlar, Kokteyl içiyorlar, 
bazıları da hafiften flört )apı
yorlar. 

Gemi llısır limanlarına yakla. 
şınca gene bir inkılap: Bütün ha. 
nımlar çarşaflanmışlar, yalnı: bir 
gözleri 11örı'inüyor. Vapur isken. 
deriyeden demir alır alma::, ha 
nımlar delıolıe olmıı§lar, cicili bi. 
cili şapk·alarını l!iymişler, dudak. 
larını boyamışlar, tırnaklannı tör. 
pülemi~/e~. 1·isl.-i içiyorlar, ingilis 
alfabesım ezberliyorlar. U::un bir 
seferden sonra memleketlerine aı;. 
nüşlerinde !!_ene torbaya girmiıle.r. 

Fılira fık·rayı çeker; derler, 
doğrudur. Kırk iki <ene • ı:el G•· 
~iboluda Mösyö Halil namında 
ı~c~ bir zat t'Ordı. Bu zat günün 
b~rınde Marsilyaya k·açmış. O de. 
vırde Avrupaya gidip gelen pek 
nadirdi. Halk etrafını alır, Illiilyö 
Halile ahret sualleri sorarlardı: 

-Ey Mösyö Halil efendi, ]ifa,.. 
si/yada şapka mı geydin, fes mi? 

-Efendim, bir fesim vardı, yarı· 
sını kestim, bir fOpka aldım onun 
da yarısını kestim. Yarı fesi, yan 
şapkaya diktim. ıllüslüman görür
sem fes tarafını, frenk görürsem 
şapka tarafını çedrirdinı. 

Kah, kah, kah!. .. 
Kırk i/.·i sene eve/ bizde bliyle 

idi. Bu gün ise fes garip görünü. 
)"Or. Fesliye hacı baba diyoruz. 

Zamllı Eınanullalıın saatı i~ri 
gitmİ§. E~ref saati intihap, etseydi 
çarşaf ı·e peçeye kıırbarı gitme=di. 
Ha:rctP gcrı;e/;ten acmır. Efgc.niı. 
tan dördlincü . ultan Mustafa 
aırıııdadır. - C. N. 
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BI TAKIP 
- Haım ef-4i eter •ila· \ iatiyorıunuz. Olur mu böyle ıey? 

ed~ ~ • t ..teıiı.n- - ..._, ef't@dim, ~ ıizi 
tiİ- İlne rahabaz eljipa zl&ettim ~e .• 

liler Ye cl6'i,t 6ir - .nıHijı, ae qeye ra· 
Hl: ha\9ız ed cekait8iz 1 den n· 

llz d.ı~ yola· .:f..z olm•. 
~ ~ liJia - IU~ öyledir o laalcle 
ijle kadıftlaraln Mrbeat lr~blHriz. Bir feJ söy· 

I~ 9i ım efendi. Siz bir 
lçia ....... 
-v .. ı .. aı 

ettilUe affedilU 
i;HI ve 114D.k bir 

~-· :.& 
diye yalan .ayliyecek 

miıim. Garen pı ldavuz iltermi? 
Güiile ~ ~ jüaah sayıl· 

emil bıfumdakiae mu zannellerim. aea yalan a6y· 
bakar, oaaıuı sonra Uf amat. lemem. 
kalkar. - Duaelc beni ;üzel buluyor· 

- Kuaurumu batali..ayın ha· 
nım efen ·, IİZİ aör&r pfibez kal
bim atta. ~ lfiihi1iclam. 

- ADia& eı.dim, yolunuza 
devam ..U., vill .. ilİirlli ıörecek. 

KeııCH mMie : 
- ~ IMa IU'Mlık herifler. 

lmau 10bp C'btaia zehir eder
ler. 

Bir .atlat aoara : 
- ,.,_ '1ııta tDip edi1onu· 

nuz. 
- Efeaclim bir •uelo vu dal 

eı'et.i? 
-saf .. - ,,.~ ..... 
- Vı • • bclar aüselıiniz 

• • tibiliatratpl· 
.. pederiniz. 

--- Siıı iteni •• Jel'İle bya
yonanua. 
- .... 
- O.V.p •• bea llze .. 

MDca bir llal •ray.,.._ 
- Bladim, belli IÖ& IÖJle

•ektea ._'etmiftialzcli de. 
- o,a. .. .., bir .. loru

.... l:ieıi• balditim, ceYap Y .. 

lillr. 
-Ne .... Ufbuaua? 
- M. ~ bea, ...... 

litti· Slzia pbi erkekler JÜIÜD· 
.ten itil ....U. kad•••• sokakta 
iki adm rabat yiirlJemiyorm. 

- ı.l.t b ... efendi .• 
- Ha llyleyonuaz. Ben 

öartbact. IİZİD sibi ıevue bir 
.......... elaeclia S..- Al· 
lala ....... , .... 

- .... 
- Salacık 'a.111aıı yoksa? - .... 
- .._ak mıımaz diyoram. 
- lfewclim, itte ..twa ya I 
- ... .-tam d•e aöyler •• 
DeifttMh isem llmihar, lıem 

ı•tla• -
- Sis ae bipm adalDllDız,Al-

lala •ıh ı, iaıaN lk IÖ7lemep 
vmt ita.. .,.. IUBU&. 

.,....... aklı pek 1.mde ol-
-~ bir U"mefudi1e çattı
tını • ar. 

ki öyle istiyonu-
aaz, beacleaia de ıicltyoram ha· 
nUD • 

- 1idia, iller pmeJİll. 
~ ld yalaıııa Blyle 
sokak ort anda bir kadm yap 
yalmz lnnlnhr •? Yanm IUtbr 
arkamdan ael1ormnuz, yanım• 
dan ıicUJol'IUlluz. Soara da beni, 
blyle yalnız bı a p kaçmak 

IUllUZ. 

- Zannederim. 
- Güzelliniz J11u11mefeadi , 

hem de bepim çok betencliii• 
~pllerden .. V.U.lai hammefencli 
AlWa buaa yaratdaca öıenip be
zellip yarabyor. Böyle aizin gibi .• 
A7Aklanmza d(z çöksen de elle
riadi okfua•, aonra sizi ıök· 
ıüae .,... .... 

- N'e olOr? 
- Hiç ne olacak. Dünyalar 

bmüm olur. 
- Siz biyle nereye sidi· 

yordunuz. 
- Hiç.. aizinle beraber ne

reJe ola giderim. 
- Kolay, öyle ile hile 11-

delim. Flbt pefinen llaher ve
reyim. On liradu •ıı olmaz.. 

f b 

•'& 111 
Bir intilıar - Ôdemit kazası

nın Adapte naldyuiade bir 
intllaar vak'ua olmuıtur. Çal 
akeaui tarafmclea ~ Hne ..... 
,.. •alaktm eclilariı olu Çalh 
Haca Veli otullarmdaa Ali Riza 
..aıkGa eclil•eainden claydup 
t.111ürle ta.,_cuanı aol memesi 
lnriae at.. etmit. kalbini par· 
çalayarak vefat emiftir. 

Şabte muhacır cüzdaalan
lzalr lakin Müdürlütüne müra· 
caat eden 2 mlbadilin elleriadeld 
mulaacir clzclanlanaan sahte oldu· 
ta aalafılmttbr. Cüzdulana ha· 
milleri Giritt• yeni ıebait olan 
mübadillerden Şalvanki Mercan 
ile kayıapederidlr. 

Yeai mübadil oldaldan halde 
mahaclr cüaclalannda eaaı 11cayt
lan yazda detildir. Y apdaa tala
ldkatta ••mele mulabı Kimi 
efendi namıada biri tarafmdu ba 
dizdularm ilÜn d.iruinclma ah· 
narak keadileriae Yerilditi Ye bu
nun için maakkıp efendiye bir 
miktar para verdildea? anl•plllUf
br. 

lakin llüdirü ' bütiia .... 
••marbaklanu yaptılt teblitde 
ba iki •ibadil için ıeçmif bat
kaca bir •..-ele bulunup bulüil:' 
madıtı ............. Mamafih, Gi· 
ritten Miibadele 9Uretile gelmif 
olu Merc efeadi ile kaympe
deriniD e1a1 kaytlannın cüzda
• ipret edilmeai mautuldutu 
talamia olunmaktadır. 
+ bmirde komüailtler - iz. 

mirde komüailt Muounlara ait 
tahkikat nralwua esu iddianın 
lel'di için Müddeiwaumllit• ve-

rlldilini yuılm11b. T alakibt evraka 
M&dcleiamumi Haydar Naki beJ 
tanfındaa tetkik eclilaelctedir. 

Evrak ylzlerce alüfe tqkil 
ettlliad• tetkikat uzua IÜr• 
celdir. 
+ s..lak emini ortaclu kay· 

bolaut - Dikili bzaıı Suclake
mini pualarm zimmete pçiril· 
•esi malate.el ıörülditi ._ 
1Mhalliacle tahkikat y&plflJor. 

Saodıkemiai Ômer Lltfü e1 .. 
dinia kasadan 10,000 lira alaraJI 
orttclaa 1raybolduju .,._ .... 
ted"r. 

1E9kl1ehlrd• "lkd•ms 

Köylüye yardım 
böyle olur. 

HOkemeti cmah11riyemiz, Yill· 
y~in ve...Uvaliainin kUfaklıtı ile 
Aeduliyetli 111rette meıı•ll ol· 
mata biltlamıı ve klyltlye azami 
•uaveaet te•ın etmekte buhaa· 
mUft.lr. Hajk Fırlcaınıada clel&let 
ve hhHaetile artik bu mlQain 
hMtahf& klldlııden bal edile
ceti ümidi her ke1i Mvlam· 
meld~ir. Geçealercle aktedilea 
içti•lcla, viliyet mula'uebei hum
ıiyeltia ziraat banbaıadu iki 
yllz bin lira istikraz etmesi ve 
lN para ile klylO,e tohaiıalak 
mısır ve dan tevzii mevcut tarak· 
torlara ilaveten satın alınacak bü-
yük santrefüj tulamb....._ köy
lere verilerek köyliinün •ulaue
bei huıuaiveye muahharan bua-
lann bedelini ödemeleri karaalq
bnlm11 ve Ullbeflljleria mubayı· 
uina tctebbüa olunmUftur. 

Bundan maada uıl mühim 
olu nokta, bentlerin intaıı için 
köylere yaplıaa yarclamlardır. Ez. 
cümle Alpu köyGne verilen bet 
bin lira ile derhal ponuk üstüne 
bent intuıu batlanmııtır. Vali 
lmaU Hakkı bey efendi, kiylerde 
y91in yepn tetkikatta bulunarak 
ati için yapılacak porutramı te1-
pit etmektedir. HükG•etin bu 
fedakidttı karıısında köylerimi· 

zinde afil l>ırakılmamaıı çok tayanı 
ai'tudar. Evvelce bu bu1Ustaki 
nepiyattmm, timdi tatbiki benim 
haklı ohlülmau iıpat ettitine 
iltin.te., 1>11 noktada da bUI 
mubı_lbtta bulunacağım: 

8u lüametlerin yalaız por· 
suk vacli•ine hM Ye talaaiai file. 
ria, emelin ~ütü brtıım· 
da az iıttifacle temin eder ve 
yalnız aa civarmda arazisi oa.a 
kiylere miinhuır kalır;halbuki, 
datlar arasında vücuda getirile
cek bentlerin hidemat ıuyun 
y&lcsekte balaama11 itibuile pek 
çok arazı ııalayarak ... ıekete 
çok büyük •enıft temin eder. 
Meseli F.akiıehire bir saat m• 
ufede bir Muttalip köyü vardır; 
bu ~yün 600 dan fazla haneli 
var. Köyün arkuında Kara el• 
re namında koca bir yalçmlık 
meYcuttur ; buaun önüne ıeri· 
lecek bir duvar, müthiı bir IU 

vüc6da getirir. Burada ihdu edi· 
lecek muazzam pl,yaloıı aaka· 
da detil, diler bir çok lauau
uttada amil olabilir: myun aukut 
kuwetinden alektrik i.tilual edi· 
leblleati rıbi, detirmealer, hizar 
lar, fabrikalar bu kuwetle ifle-
yebilir. Bu köyde bir detirmea 
yoktur, köylD batdaJllU tehre 
:ıetirir Ye yedikleri zeyrek yapma 
ıebirde 11kbnrlar. Bu köyün fa. 
lcarua olmakla beraber çokta 
zeasini vardır. Muttala atalar ıö 

müdeki altınlann bir İltifade temin 
etmeditidei Ye burada yapılacak 
beadla mutalip oYaaaadu ppi 
pek çok araziyi 1Ulayacatma ik
na edilirse maele kalmaz. Mut· 
talibia arkuındald laraç arazide 
ceaeta döner; bi.ıerce dÖlliim 
arazi k11a•ılar; hatta bir ıirket 

olarak it ~örillüne büyük =· 
da k•-• r ve bu ıibi ma er 
pek çoktar. Baun clalıa •uu· 
umlanda Yardır. 

ABO N E 
ve Din tarifem 
Abone tıerederi 

~bk Altı ayhk S..Uk 
. : 5 9 17 lira 

Herlç ... : 9 16 33 c 

Adnl t9Wili itia 15 bıae ,UDd• 
rilmeli. ,,.. ile,.,,.,, 
Ta ....... ...mai ........ ,... 25 karat ...... c 50 • -... .. • 80 • ...... • ım • 
lkhacl • aJC) • 
Buka .,. ,,. ~ Mallye UlnJan 

bmml tarif.ye tabidir. ncant mllcf. 
llıiJ...., tirketlerla .... bıklnncL 
ati illalai1le kltibi ......... " UlC)o 

- tirke&Js i1laJan, ..mimi otm 
Urqtur •• O..air Ye mtl-'1 ıw-
11179 lllaluı, Turk mektepled - _. 
aUatetiıe lllDlln lllltimİ ybml 
korattur 

- - . ·--. - -
-·.:::..:.--· -

Her taıl•d•n bir ••I 
Se&li sinema Lakklnda seyirciler 

Zamaaımma en yeni lcatlana· 
elan biri olan ..U aiaemaya 
kutı halk neden bu lcaciar bfl· 
yük bir ratbet pterlfor,? Al»
ba sadece yeai&k mi ? Y oba 
...U llnema haddı zata.-cla cazip 
ve erleaceli mi ? 

Bu cilaeti merak ecl• ltir 
laailiı ıuete •ulaabiri, mu' el• 
yi ti)'&tro mlidllrlerinden detll 
ltu lauauata en fada IÖS aöyle
mete hakka ola 1eyirdlercl• 
tabldka karar vermif " liDema 
kapalarında 1Utlerce nöbet bek· 
leyen müiterilercl• bir gep ile 
konat•Ufblr· 

Alqamlan ai•malarda kaclıa
lar eberiyeti ı.tldl edtrl•· Onu 
için ıueteciain .uaı Mnlutu 
kimaelerin ekaeriai kadıadar. 

8mllarm içinde aiaemadan 
çıkmakta olu bir erkek ...U 
llumum uralaat• al.Placle 
bulunmattur: 
Kadıolann neden seviyor 

kadaalarm ıazeciye verdildmi 
cevaplar fUlla...clar. 

Blftaei ka4• : - •Seall 
linemaya aeviyonua; çünldl tifat
roda a duydutum zeYk ve 
1a.,ecanı Hlli ainoaıa da ı,. 
• ayoe11 veriyor. Fala ola
rak ....... ,.. tiytroya v.diti• 
Parum acak itte blrial ftri. 
,..... Da-.... ? .. 

ne ~iyorlar? 
filanın ..ı bayledir, falaninki 
f(Sylecllr diye llllhayyel aellerini 
llayaliai amlumcla canleadar
mala oabfanbm. IWb1lld timdi 
ütlrlerla ...ıerıae talamlnde ba
zaa aldaaclatmı görüyorum. H• 
Mide hetu• pcliyor ı. 

OtheO k..ım: - Sinomacl
ald dekoru ve barebti banıi 
t11mocla bula blliniaia? Hele 
timdi akt6rlerin allleriai de ifit
tiktia ıonral abaemacla rahatlık 
da varı. 

Dardtıaefl bdıa: - •o.ha 
,.le ..m delilim. Sesler luan· 
da Mldkt lmn 10i teairini bırak
mıyor. laıalaodiline diyecek yok 1 

Betlael kadua - Tiyatroya 
12 pUa veya daha fula ( 6 lira ) 
......... 3 buçuk tilin ( 2 li· 
raya ) Mili linemaya sidorim. 
Daha ucuz, claba kolay, dalaa ,.. 
tab •• 

Altınca kadım - • Selli Iİ• 
namada hakiki AD'at var. 

Hopma tidlyorl. 
Alepdar;erkek : . 
•Bir clUa t6be 1 clemiftir. 

Bayle fe1 lalç bir in1an dadatua
«t.a 11ıa.ıı, batta Holvatta blle I 
Amerikaldana para kuanclarma· 
ta vakti mi yokl ----
Beygir rekoru!" 
Lap{ter•• iatipr etmekte 

iUtlD ... 'ti • 
da mühuirca at yarıılarıadan ve 
binicllikten IM.hwler • 

Bu .... aalardan biri pçen-
1 erde benir '6r'ab haldcmda 

yona& dikkata taJD bir etüt yapmtf. Bu 
Eakida ainema aktirlerlaclesı tetkikten aalqalayor ki mükem..ı 

Bi ifadede bdtb~ ladDalD 
arkadqı. ( geaç ) : • S...iz IİDI.· 
mada lf&lpleriai prdüSO• akt6r 
Ye aktritleria ...... , ltittitiAl 
için wli tiMma,a tercih .ti· 

bir biaici mükemmel bir beyıirle 
•ttte 62 kilometre •'at ikti
ap edebilmektedir. Ba bir eb
pre1 treninin aür' atidir. Mamafi 
ba tart dahilinde at yalnız bir 
kllomet re kop biliyor.. Fakat 
nede olu bu ıür' at küçGk gl
rile•e1. 

Yalnız tunu da ilive edelim 
ki bu kadar ko14bilenler, ha· 
liıüddem atlardar. Ôyle olmayaa
lar utte 47 kilometreyi qaau-
1.ı.. 

Bayle yibek dr' ate malik 
atlara ıöaterilen itina ve ihti-.. 
mm bu a7arda arfeclilen para
Janp haddi .._bı yoktur. 

Sonra dit- taraftan dldne 
ile yapllaa "9jenmeclitin bir 
otomobil de ba kadar aür'atle 
sicMblll1orf ---

Amerikada bir 
devler tıyatrosu 
Cenubi Aaıeribnıa Lima ,.. 

lariade okaacl..... pre Pena 
ela lnaaaı delatet verecek kadar 
umn boylU illlanlann adedi tala· 
min eclilclilladen daba çolctar. 
Nitekim bu uzun boyla İlllaDe 
lar bir tiyatro hey' eti tetfdl et. 
•lılerchr. Umnbo7lular blllaaae 
• .._ .... yerli rolBae çıkJorluoaul. 

Piyeate be)'U iuu rollae 

ta • 
muı. Ve aabnede dev bo,ı. 
vütil.te orta boylu med•iler 
uuuaclıld tezat çok pyam dik
icat oluyor tte •Devler T.,m. 
111. aa her ,a. ,W-. 1eJ!ıc1 
eelbecli10rmatl 

Devlet deminrolları ve limanları 
Umumi Mtldtlrh.'ıQtlnden: 

ı Huinn m tarlhW• itibara a...u,a hatb 1catar1aruaa ait~ tarif• atideki ıtldlcle 
tabcUI eclihaittir. 

50 No lratar ~ Mnbt S. 1,25 P_.. muvasalat S. 2,16 
~ 12 No ,, ,, ,. ,, 6.40 ., ,, ,, 7,30 

14 No " " .. " 7,85 •• " " 8,27 
16 No ,, " ·.. ,, 8,03 !:=-ra " " 8,31 
ıı No ., ,, ,, .. a.so ..-1 ... .. " 9.26 
20 No " ,, ,, .. 9,18 ,, ,, ., 10,08 
~ No ,, ,. ,, ,, 10,24 ,, " .. tl,16 
.. Mo .. .. ,, .. ı2,06 .. " .. 1s,-
26 No " .. " " 13,30 .. " " 14.22 
28 No " ,, ,, " 1"950 ,. ., ., 15,42 
30 No .. .. " .. 15,40 " .. •• 16,'4 
32 No " " .. ,, 16,40 " .. .. 17,32 
S4 No " .. .. .. 17,10 Boataaca,a .. .. 17,38 
36 Ne .. " " " 17,45 ........ " " 18,37 
38 No ,, ., " ,. 18,20 ,, .. ., 19,12 
40 No .. ,. ,, ,, 19,07 ,, ., 19.59 
42 No " " .. " 19,35 .. -03 
44 No ,, ,, ,, ., 20,15 .. ., 21,07 
46 No .. ,. •• .. 20,55 " .. " 21,47 
48 No ., ,, ,, ll 22,30 ,, ., ,, 23,20 
11 No katar Peadiktan Mnlcet :t. 6,17 Hayda..,...,. mu-.lat S. 7,0I 
ıs Ne .. ,, ., ,, 6,52 ,, .. ., 1 ,43 
15 No ,, ,, ,, ,, 7,28 ., ,, 8,19 
17 No " " " •• 7,54 " .. •• 8,45 
19No " ~ .. .. 9,05 " .. .. t.JO 
21 Ne ,, Peacllktıla ,, ., t,34 ., ., ' ,. 10,25 
23 No " .. .. .. 10,1! .. .. .. 11,08 
2s No .. .. .. .. 12.ıo .. .. .. 13, 
27 No .. • " •• 13,02 .. .. 

1 29 No ,, ., .. ,, 14,05 ,, ,, 
31 No .. • " .. l~OJ .. .. ,-
33 No ., ,, ., ,, 11,41 ,. ,, 32 
35 No .. ,. ., ,, 17,15 .. ,, ,09 
37 No .. htnadfm ,, " 18,0S ,. ,, ., ,30 
39 No ,. Pea4ikt.a ,, ,, 18, 15 ., n ., 19,()6 \ 
41 No ,. ,, ., ,. 19,29 ., .. ., 20,20 
41 No " Botta•• .. " 20,32 .. .. ' 20,57 
43 No " P•dlld. ,. ,, 20,18 .. " ,. 21,09 
45 No ., ,, ,. ,. 20,42 ,. ., .. 21.33 
47 Ne ı. ,. .. .. 21,!8 ,. " " 22,20 
49 No " ,, ., ~ 22,12 ,. ., ı_ J! 23,0'l 

Not: 49 No kater Yabus P-.embe, Cuma ve ruar •• '° • katar ,alnm, 1;9ma ua_.... .. 
Pa•arttıi fiinleri şevrl1•ef eder. 

47-48 N ° katar.ar 1 Nıt.uı tarahınd~n 31 bsrir;çi Teınn tarihine k•dır seyrUaelor eder. 
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lirası dün 
1019 da 

ınaclarlnlın son 
clevreılni 

lalan ul Lazancll. 

1.ngiliz 
fırladı, 

gene 
liapandı! 

Dün borsada Sterlin 1009,25 1 verilmiştir. Böyle olduğu halde ti· 
açılmış, 1019 kapanmıştır. istik· caret odası hey' eti idaresi buna 
razı dahili 93, 75 açılmış, aynen bir türlü karar verememiştir. 
kapanmış, düyunu muvahhide Satışı toptan yapılan malların 
196,25 açılmış 198,50 kapanmış, hile hamızıyyet derecesi ve mah· 
199,25 yukMı gelmişti" susiyeti belli değildir. Bu suret· 

Sterlinin yükselmesi hakkında hu mallardan Avrupaya yapilan 
borsa murakibi tarafmdan tetki· ihracat, ticareti hariciyemizi iş
kat yapılmış, kambiyodaki teref· kal ettiği nazarı dikkate alın· 
fünü bankaların fazla mübayaat· mıştı. 

lstanbul • İzmir teııis ma· 
çllfUıa dün Bryoğlunda devam 
edi!!ff. Dün yapılan 2 Singl ve 
2 Da,b maçla lstanbul • lztttir 
llle.Qlirı hitama err.ıiş bulunı19or. 
I<alabııfık bir seyirci kitlesi 
Önilnde yapılan maç:ıır çok he· 
)'~anlı oldu . Kuvvetli rakip· 
}er arasıncla çGk çetin mücade
eter belinde geçen bütün mü
aalıil~r hararetle takip olu
lllıyCıdu. ltöLi - F. Jiro 

maç A ~örtunsa 
lata an ~tyani ile lzmirden 
F
1 
• . fıro <)J'nad.ıla.r. Biti ci seti 

Z!'Mrii k6zınıdi. ~yıtn İıu dtv
r~ııe tı\Ufat llabrliyetirıih çok du-
llUJıda hir oytlıı dfnliroıştı. fz. 
lirli. ~~,k~plııtı toptamajfa 

~ni ilk sette 6 • 2 
. 111uvaffak olmuştu. 

i isabe~iz oyununa 
yanı ikinci sette çok 

~ııtMI oynadı. Hakim bir 
lfy1S1Jla d~ima fileye giriyor, ba· 
:zfri' sett bir " Drayv ,, la, bazen 
ıı.iikemnıel bir "Smaç,, la topu 
öldütiyordu. 

Su gayretinin tabii semeresi 
olarak !İ<indi seti 6 - 4 kaza· 
ıı.biıdi. Son sette Ratyonınn mU· 
Vaffakiyelli oyununu idame etmesi 
beklenirken bilakise nerjisini kay· 
betti ve 6 - 1 yenildi. 
Şi,rinyan - Aliyoti 

Dünkü maçların en güzelle
rinden birini Şiripyan - Aliyoti 
oynad'ılar. Her ikisi de mükem· 
illet birer oyuncu olan bu iki ra· 
~p yekdiğerinin kıymı tini tak
~r etmekten mütevellit bir itina 
ile oynıyorlardı. 

Oyun çok ağır bir cereyan ta· 
kıp ediyordu. İlk kuvvetlerini israf 
etınek istem..:yen bu iki oyuncu 
•ert hareketlerden kaçan bir 
tarzla oynuyorlardı. ilk seti Al· 
YoU 6·4 aldı. İkinci sette, kati 
ialibiyeti elde etmege çalışan 
Aiyoti ile bütün gayretile oyna• 
YŞ~n Şitinyan hararetle çarpıştılar. 
ıtinyiiJı, rakibinin çok kuvvetli 

•ağ drayvlarını anladığı ve daima 
topu soluna verdiği için bu seti 
Yendi, müşkilata maruz kalmaksı· 
Zın 6°2 kazandı. Son s-ıt, aynı 
tarzı takip eden ŞiriRyanın 6 • 2 
&'ııfibiyetile neticelendi. Bu sur· 
ll°tle galibiyeti Şirinyan kazanmış 
oluyordu. 

Suat: Sedat . Şa: Jiro 

S 
Dabl müsabakaların biricisini 

uat • ~edet, Şarnu • jiroya kar
lı oynadılar. Gayat kuvetli iki 
dabl oyuncusu olan Şarno ve H. 
Jiroya karşı Suat· Sedat ekipi· 
tıin muvaffakıy~t ümidi pek za· 
Yıftı. Netekim lzmirliler 6·2, 6-4 
galip gelmiştir. 
Şirinyan : Karakaş 

-Al :B.J-
Dabt maçların en ehemmiyet· 

lisi olan bu maç çok güzel oldu. 
lier iki rakip çok muvaffakıyetle 
0Ynuyordu. Bilhassa Mehmet 
karakaş günün en iyi oyuncusu 
0ldu. Filede eline t çen bütün 
t~pları nefis plaselerle öldürdü. 
~eticede lstaubul ekipi ğ·alibiyet 

serisine kıymetli bir muvaffakı· 
Yet daha ilave etmi8 oldu. 

intikam maçları 
Cuma ve cumartesi günkü 

ra~Iar, netice itibarile Istanbul· 
/rrıır maçlarını lstanbul lehine 
kaııletmiştir. lstanbııll'n lzmire 
arşı senelerdenberi ilk zaferini 

teşkil eden bu muvaffakıyet, 
senelerdenberi 

1
daima galip ge

len bir ekipe karşı kazanıldı· 
gı için cidden kıymetlidir. 

lstanbul Ekipinin bu gale· 
besi esbabını tahlil eder;;ek en 
belli başlı amil olmak üzre İs
tanbul oyuncularınııi hakiki ta· 
rakkisini görürüz. Bundan evelki 
temaslarda tecrübeli rakipler 
karşısında tehlikı;: 'i bir '(arlık 
gösteremeyen lstanbııl oyuncu· 
tarı ar.ıdan geçen müddet içinde 
geniş adımlarla ilerlemişler ve 
bugünkü gelebeyi hakkedecekbir 
reviyeye vasıl olmuşlardı. Yoksa 
İzmir takımının E. jirodan rnah· 
tuın olduğu için mağlup olduğu
nu idd

0

ia etmek hatadır. Jironun 
gelıaesi mukadder neticeyi de
ğiştirmezdi. Eğer fzmirin kaybet· 
tiği maçlardan birini lzınirin le· 
hine bitmiş farzedersek bile ne· 
ticenin lstanbul lehinde olduğu
nu görürüz ki' bu nokta lzmirin 
eksik geldigi için maglup olduğu 
iddiasinı çürütmeğe kafidir. iz. 
mirin mağlubiyetle neticelenen 
maçların revanşı Pazartesi ve 

Ja.!!._gunleri yaeı.l~a~. , __ _ _ 

1111 Jlu~=:ıııı 
Vahşiyane bir •• 

cinayet 
Dün sabah Zabıta memurları 

Sultan Ahmette Kabasakal yan· 
gın yeı·inde köylü kıyafetinde 
35 yaşlarında bir erkek cesedi 
bulmuşlardır. Bu cesedin başı, 
büyük ve enli bir taşla ezilmiş 
bir vaz'iyettedir. Müddei umumi 
muavinlerinden Apdurrahman 
Şeref bey tahkikata vaz'ıyet et· 
miş ve cesedi Moarga göndermiş· 
tir. Diğer taraftan zabıta takiba· 
ta geçmiş ve yangın yerlerinde 
dolaşan bir kaç kadını nezaret 
altına almıştır. Tahkikat devam 
etmektedir, 

+Tramvaya atlamak tehlikesi 
Tevkkül hamamında oturan ib
rahim efendinin oğlu Nihat dün 
hamamın önünde tıramvaya at· 
lamaktayken düşmüş ve sol 
bacağı kesildiğinden hastaneye 
kaldırılmıştır. 

+ Cerh - kunduracı Tevfik 
' ve bahriyeli Nihat is.!Dinde iki 
arkadaş evelki gece Usküdarda 
Şöför Muharremi bıçakla yara· 
amışlardır. '. 

ııOt Sarhoşluk - Fincancılarda 
Sandıkçı Ismail, Mehmet, Ali 
ve Mehmet isimlerinde dört ar
kadaş sarhoşluk yüzünden bir
birlerini yaralamışlardır. 
~ Kendi kendini cerh -

Beyoğlıında Tarla başında otu· 
ran Orkinos ismindeki bir rum 
evelki gün Büyükdereıje Ali Ba
banın mesiresinde sarhos olarak 
kendi kendini sag el ve kolun· 
dan yaralamıştır. 

+ Kocasına kızarak - Kasım 
paşada oturan !ima~ şirket! katip
lerinden Necmeddın beyın zev
cesi Emine hanım zevcile kavga 
etmesinden müteessiren Kadı köy 
iskelesi yanından kendisini denize 
atmış isede kurtarılmıştır. 

+Saç saça - Kadıköyde O· 

turan Makbule hanım ile Nevzer 
hanım su almak meselesinden 
birbirlerile kavga etmişler, Mak· 
bule hanım Nevzer hanımı döv· 
müştü:. 
+Hırsız-Sabıkalılardan Meh· 

met, Beyazıtta Gümüşhane meb'. 
usu Şevket beyin evine sirkat 
kasdiyle girerken yakalanmıştır. 

ta bulunmasından ileri geldiği Bu mevad111 tagşişinin önüne 
neticesine varmıştır. geçilmek maksadiyle Avrupa 

· d borsalarında olduğu gibi nebati 
Sakatçılar cemiyetın e ve hayvani yağlann borsaya 

Heyeti idare intihap müddeti alınması için borsa heyeti ida· 
biten sakatçılar cemiyeti bu gün resi faaliyete geçmiştir. Afyon 
Sütlücede ki cemiyet binasında satışlarının da Labi muahedesi 
toplanarak yeni heyeti idare a- mucibince borsada kontrband 
zalarını intihap edeceklerdir. usulile satılması tekarrür etmiş· 

Cemiyetin son günlerde varidatı sede borsadaki satışlarda buna 
azalmıştır. Buna sebep azaların hiç riayet edilmediği anlaşıldı. 
cemiyete kayt olmamaları, şehri gından bundan sonra afyon 
aidat vermemeleridir. İçtimaın satışları bazı takyı data tabi 
münakaşalı ve gürültülü olacağı tutulacaktır. 
tahmin ediliyor. Memleket bugdayı 
Rusya ihracat mes'elesi Piyasadan yapdıgımı tetkika-

Rusyaya ihracat meselesi ve ta göre lstanbııla hariçtan bir 
Odesada kalan mallar hakkın· ay daha bugday ve un gelece· 
da moralı zade Nail, İsmail ktir. 
Hakkı, beyler ve diğer iki tacir Bir ay sonra dahili rnah· 
İktisat vekaleti nezdinde teş'e· su! sarfedilmeğe başlanacaktır. 
bbüsatta bulunmak üzere An- Daha şimdiden Adanada bug· 
karaya gitmişlerdir. dayın okkası 15 kuruştan veril-

Sabun, yağ, afyon mektedir. Dahili mahsulün me-
Sabunlarla yağ'ların zahire mleketin 8 aylık ihtiyacına ki· 

borsasına alınması hakkında he- fayet edeceği anlaşılmıştır. Si. 
yeti vekilece iki sene evel karar parişler peyderpey gelmektedir. 

---"-..:__~ 
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l8t. Kuaplari 
Reji 
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40.25 Muttab Ermı. 
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7.20 

ıı.so 

7.50 
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31 
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Ticaret .Borsa.si 
1 Ha~iraıı 929 

ZAHiRE 1 BUGDAY 

Çavdar 
Arpa 
1'fısır 

Yulaf 
Kctt:-n tohum 
F~ınlye 

l\olcıclmel: 

Nohut 
Börülce 
Bakin 

Ku.P• 
15.20: Yumuşak 
l ·'l,20 Kızılca 
15. Süuter 

28 

Sert 
Dönme 
l'umuıak ıwıb 
Sert 
Roma. 
Dulrarlıtau 

Macar 
Hurt winter 

Ku.Pa 

Ku.Pu. 

TIFTIK 
HUBUBAT 

Ku.Pa. 

Su11am 
Ak,clıirlıa.rman 

Ka&t.amrn1ıu 

Kouya h.uşyeml 25 

YAPAGI AFYON 
Ku.Pa 

~ Ku. Pa• Aktehir 
'\ ıkaumış tabak .. Çıkıntı 
Dt:rlli akjehir Güyuük 

+Alenen kumar-Kasımpaşada 
oturan Szlih ile Hüsnü alenen 
kumar oynattıklarından polisçe 
yakalanmışl11rdır. 

+ Bastonla cerh - Eı-enköyde 
oturan Nizamettin bey, Halis İs· 
minde bir çocuğu bastonla kafa· 
sından yaralamıştır. 

ııOı Bisikletler de- Şöför Lütfü 
efendini.1 zevcesi Emine hanım 

I I 

iTHALAT FIND. VE CEViZ 
BuAday 950 T. Ku.Pa 

Çaıdıır 
" 

Badam iç. 

Arpa 41 • 
" Ceviz is 

Faıulye 14 ç. 
Nolıut 

" 
UN 

Fındık iç 15 ,. Ku.Pa 
Tiftik 471 Bal Eki& Eki.ot uoo 
Yopqı 100 

" 
El<lıııra 1200 

iHRACAT 
Biriocl yum. 1350. 
Birinci ıaert l 32j 

Buğday 

Çavdar 
Arpa 

Faniye 
Nohut 
Fıodık içi 
Tırtık 

Yopaiı 

Jklnoi 1000 
Ç Uçüaeü 
" Razmol 

235 
" Kepek. -

Çuval P""Pal • 
AV DERiSi 

30 • Ku.Pa. 
60 Bal Zerdeva 

" SauRBJ' 
Tilki 
x ....... 
Tavpn 

Karagümrükten geçerken soğancı 
Hasanın idaresindeki bı&iklet 
altında kalarak yaralanmıştır. 

-0. Vuracakmıydı?-Hasköyde 
Keçeci Piri mahallesinde oturan 
şehremaneti me'murlarından 
Asım efeııdi ayni mahallede du· 
ran Burhan beye bir el tabanca ile 
ateş etmiş setle kurşun isabet 
etmemiştir. Asım efendi hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

SATiE 
En son modelde ve ticarethaneler 

ile evler için ayrı tiplerdeki elek
trik müberritlerini getirdiğin,i muh· 
terem müşterilerine ihbar eder. 

Bu aletlerin miktarı mahdut oldu· 
ğundan satın almak istiyenlerin 
acele etmelerini rica eder. 

Bu aletler susuz işlemektedir • 
Sarfiyatı hiçtir. 

• 
SA TIE 
Veresiye satmaktadir. 

Metro han, Tünel meydan: Beyoğlu 
Bayazıt-- Istanbul 

YERLİ OLARAK MUADiLİ, 
MÜMASİLİ MEVCUT İKEN 
MİLLİ SERVETİN ANAHTA
RINI YABANCI ELLERE 
VERMEYELİM. BU CİDAL
DE MUVAFFAK OLMAK İÇİN 
UGRAŞAN MEMLEKETİN FE· 
DAKAR VE MÜNEVVER KIS-

. MiNA: 
Mamuliitımızın har kesçe malum olan esamisini bir kerre 

daha zikrediyoruz : 

1-PERTFV ŞURUBU 8- PERTEV DİŞ TOZU 
2- KREM PERTEV 9- PERTEV ESSANSLARI 

- PERTEV ÇOCUK POD- 10- PERTEV (DO W ER 
RASi KOMPRİMELERi ölcsü-

- PERTEV KARBONAT rük için 
KOMPRİMESi 11- PERTEV BRiYANTiNi 

5-PERTEV DİŞ MACUNU 12-PERTEV TUVALET 
6- PERTEV KOLONYA PODRASI 

SULARI 13- PERTEV TIRNAK Cl. 
7- PERTEV KiNiN KOM- LASI 

PRIMELRI 14- PERTEV LOSYONLAR 
15- SUDORONO PERTEV (KOLTUK altındaki 

için) 

Devlet demir ~ollari 
ve Limanlari Umumi 
mudurlugunden: 

1 Haziran 929 tarihinden itibaren bilumum seyrüsefer atideki 
şekilde tebdil edilmiştir. 

( Haydarpaşa · Adana • Haydarpaşa ) 
Muvasalat Hareket 

Haydarpaşa 9,40 
Eskişehir 19,58 20,40 
Afyon 1,20 1,24 
Konya 8,36 9 08 
Yenice 18,20 ' 
Yenice 7,30 
Konya 17,34 18,04 
Afyon 1,22 1,42 
Eskişehir 6,02 1,42 
Haydarpaşa 17,05 6,40 

( Hayd!rpaşa • Ankara • Haydarpaşa ) 
Haydarpaşa - 13,01 

AEskkişehir 23,07 23,29 
nara 7,25 _ 

( Sempron sür'at katarı Anadolu ekspresi) 
Haydarpaşa 19 00 
Eskişehir 2,20 2'3., 
Ankara 9,05 ' ;, 
Ankara 
E k h 114 

19,00 
s işe ir , ı 28 

Haydarpaşa 9,00 _' 
( Haydarpaşa • Adapazar • Haydarpaşa ) 

Haydarpaşa - 20 Ol 
Adapazar 0,46 ' 
Ad ... pazar 2,50 
Hayaarpaşa 8,00 

Eskişehir 
Ankara 
Ankara 

( Eskişehir • Ankara • Eskiıehir ) 

15,33 -
7,00 

11,35 
Eskişehir 19,53 

Mezkur tarihten itibaren yataklı . Vagon ve yemekli-Furgonlan11 
Haydarpaşa.- Adana • Halep-Trabulusşam· Hayfa • Kahire arasında 
ve m.ütekabilen seyrüsefer ettiği günlerde hiç bir tadilat icra edil· 
menıış r '-\ığu ve daha fazla malumatın istasyonların bekleme aalon• 
larına li edilmiş olan tarifelerde mevcut bulunduğu ilan olunur. 

• 

.. 

' 



Seyri sef ain ----------Mrekez Acantesı : Galata 
Köprü başında. Beyoğlu 2362 

Şube Acantası: Mes'adet 
hanı altında Istanbul 2740 

TRABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

( ANKARA ) Vapuru 2 
Haziran pazartesi 12 de Ga
lata rıhtımından hareketle 

İnebolu, Samson, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hepaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 

Gürele, Gireson, Ordu, Ün

ye, Samsun, İnebolu, Zongul
dağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 

olunmaz. 

~· 

m __ : el~encİ Vapurları 
l\.aradenız lüks ve sur'at postası 

VATAN 
VAPURU 

HAzİRAN Çarşamba 
Günü akşlltnı Sirkeci rıh

tımın~an hareketle doğra Zon· 

guldak, lhebolu, Samsun, Or
du, Cireson, Trabzona Sür

nı~ıı-e ve Rizeye gidecektir. 

'İ'ııfsilat için Sirkecide Yel

kenci Hanında kain acentası· 

na, müracatla. Tel. Istanbul 1515 . 

M=- Sadık zad~ ... *1 
Biraderler vapurları il· 

KARADENiZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru 2 Haziran 

PAZAR glinü akşamı 
Galata 

rıhtımından hareketle(Zongu· 

ldıık, Incbolu, Sinop Samsun, 

Ordu Gireson, Tırabzon Sürme

ne ve Rize iskelelerine azimet 

ve avdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Mes

ıdet hanı altında, acantasına 

müracaat Triestino dairesi Te

~ lefon : lstanhul 2134 ..JI 
.19 ................................................... .. il',····························· .. ··~··············~ 
il LOKANTA KÜŞADI ii .. .. ·= .. 1: 2 Haziran Pazar gününden 1! .. .,, .. .. 
:: itibaren !! 

~~ AŞÇI YUSUF HANDAN !l .. .. 
~i Tarafından Tepeba~ı caddesinde ~i 
=i Hacopolu pasajında sabık (Tango) İ! =· . •• !i bırahaneoi bu defa (Kırlangıç) namile !i 
:; kUşat etmekte olduğumdan lokanta- i: 
·~ J ı·· ~= !! mızdıı her tür i1 yemek erımız kema· 5i 
:ı fissabık hadidi Halep ve hakiki Trnb· El .. .. a z1

on yağlanyle nefis ı;e sıhhi bir ia 
~~ surette tahılı edilecektir. Ayrıca ii 
!! anberbu piricinden mamul envai E; 
~i İran pillvlıırıoı Türkistan usulu ozbey i! 
i; ve Türkmen piJ&vlıırınıo hususi bir 5~ 
!~ surette ihzar olunaca~nu muhterem ;a 
:! mü§terilerimize kemali fah.r ilr arz· ii 
!i olunur. :: .. .. 

••••••••••••••••n•••••••••••••a•••••••••••••••• A ................................................... 
K ara Dervi~ ağa akaratından Bakır 

köyünde Cami soka~ında 12 numa· 
rolı küçük dükknnile Istanbul caddesin· 
deki 37numaraıl dükkan kiraya verilmek 
üzere 15 ?\-layıstan itibaren yirmi gün 
müddetle tekrar müzayedeye çıkarılmış 

olduğundan talip olanların Haziranın al
tıncı perşenbe günü saa! ilçte pey akçe
leriyle birlikte mıılhal< Vakıflar idaresine 
mljracaat etmeJeri. 

Makbule hanımın Şehremini civarında 
1 İbrahim çavuı mahalle.inde 2 numa· 
ralı hanede mukım İsmail efendi aleı hi
ne ikame eylediği tescili akt talebine mü
tedair davadan dolayı ita etmi~ olduğu 
arzuhal suret\.Tlin muddavialevhin ikanıet· 
tilhının meçhuliyetı hıısebile ·tebligatın ifa 
idilemediği tebliga memur mahkeme nıu· 
b::ışirinin 1neşrubatında11 anla~ılınış ve 
ii.1nen tebligat icrast karargir olruuş ol· 
c~nguod3n hukuku U!!Ul muhakemelerine 
ı ··ir kanunun s~r.1ti vcchile bir 51Ut~ti ma· 
!ık.eme divanhane ıne talik edilen istida 

t • .., :1: tı. l.l i.larıUJn it!L:ır"n (Jn •1 ı.n 
·r:ı 1.1 C' .ıp i•:ı edilr.Jec.liıri ti!kl;İ'clı 

r.:.ı";..ı ;.ci 1.1' .. ıın-- i k:ınuııive;i~ HU edi
' c.::ğ:1 ır.1. lm ı..>l n:ı." tlz~re -ilür. o!lln'ır. 

• 

aksaray caddesinde bakkal soka 

V al~ıf al~arlar 
nıüdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Topkapuda bayazit ağıı malıallesinde cami şerif sokağında 14·16 

No haneler 
2 - Balatda tahta minare :nahallesinde çiçek sokağında 7.9 :'>lo hane 
3 - Balutda tahta minare mahalle ,.e cadrlesinde 19· 170 No dükkiin 

_ 4 - KUçlık mustafa pa§arle molla hlisrev mahallesinde şerefiye soka· 
gında 36 l\o dükkiin 

5. - Küçük nıustafa pa~ada molla hiisrev mahallesinde cami tahtında 
98 I'io dükk5n 
. 6 - ~asımp~~ada kiiçük piyale paşa mahallesinde zincirli kuyu cadde· 
sınde lfo·201 l\o dtıkl;un 

Üskiidarda çimili mahallesinde silahdar ağa S-Okağında 219 No diilrkan 
Muddet: 8 haziran 929 cumartesi gunü saat on dört buçuğa lrndar. 
Yirmi gün mliddetle ilıin edilen baliida muharrer emlakin pazarlıkla ki· 

raya verilmesine Enclimeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartname\'İ 
okumak ve teminat ita ederek icara ıtit taleplerini dernıiyan eylemek içln 
lstanbul Evkaf mudırıyetıııde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilan 
olunur. 

Evsaf ve müşteınilati h'lkkında malumat almak isteyenler müzayede 
odastdaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Muzayedeye vaz olunan emlak 
Bahçe kaputla dördüncü vakıf hanın zemin katida 12·4 No magaza 

ve hanın asma katında 18 ve 26 ve 28 ve 29 ,.e 35 ve birinci katında 17 
ve 20 ve 21 ve 22 ve 36 ve ikinci katında 2 ve 4 ]\;o odalar 

Müddeti müzayede: 27 Mayıs 92\1 tarihinden 19 Haziran 929 çarşanba 
günü saat on dört buçuğa kadar. 

~alada mubarr~r emlak kiraya verileceğinden mlizayedeye vazolunmuştur 
Talıplerın yevmı ıhale olan son günün saat on dört buçulb.ına haclar sartııa· 
meyi okumak ve teminatı muvakkata ita ederek müzayedeye i~tirak 'etmek 
üzre lstanbul Evkaf m\ldürliığünde vakıf akarlar miıdUrlüğUne müracatları 

ililn olunur. 
Lvsaf n: miiş!tmilatı hakkında mnlümat 

otla sır· la ki ecri ıı1i~il raporunu okuy:ıbilirler~ 
almak isteyenler mlizayede 

- ~-=~.=..=-:-·::.=:-.-·~- - :---· .. 
l 

1 Askeri müna il -! Mi E&4 ,.: 

lıasa ilanlari: ~ 
Ji 

~ f ...... ·F:~.i;ki:d~. M:M.· ~~"kai~~i. ·;~;:~~i;;····-ı 
. I:.~:! l ................. ~~~~~:~~~~~~=---······-·-1 Alaturka nal fabrikası 

F ı\][I{ BElı' • Manisa ve civarındaki kıtaatın ihtiyacı için iki milyon kilo odun kapalı zarfla alına· 
, ::: caktır. İhalesi 13·Haziran-929 perşembe gımü saat on beşte Manisada askeri satın Istanbul Tavuk p07.ar No 55 

Tel. lstanhul 3955 

. :ı!l="~'""" 

15tanbul Sultanahmeı Beşinci Sulh Hu 
kuk Mahkemesinden: Akb:yık mahal

lesinin hamam sokağında 52, 54 numaralı 
hanede mukıme iken vefat eden Fatma 
hanımın terekesine mahkemece vaziyet 
edilmiştir. Mllteveffatı mezburenin alacıık
lılariyle borçluların alacak ve borçlarını 
kayt ve beyanı zımnında tarihi ilandan 
itibaren nihayet bir ur zarfında sultanah· 
met beşinci sulh hukuk mahkemesine 
nl\.iracaat!arı lüzumu ilin olunur. 

alnıa komisyonunda yapılacak.tir. Şartnamesini görmek isteyenlerin kornisyonumuza 
ve teklifııamelerini vermek isteyenlerinde ttianisada mezkür komisyon& mUracııatları. 

TeahhUcltmü ifa edemeyen mUteahhidi nam ve hesabına 4500 kilo yün pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 8 hazıran cumartesi günü ~aat 14 te Aapılacaktır. Taliplerin 

~artname ve numunesini komsiyonumuzda görmeleri ve ihale günüde te'minatlarile 
muracaatları. 

Jh~iyacatı askeriye için hayvan alınacaktır. !taya talip olanların 6 haziran 929 tari· 
hınde peııenbe günU saat 14 te Mardinde askeri satın alma komisyonu reyasetino 

muracaatlarr. 
Mi~asdaki k ıtatın bir senelik ihtiyacı olan sığıreti ve arp~ kapalı z~rfla münakasaya 

konmuştur; ıhalesı 30·16- 929 pazar gilnU saat 16 da Mılas askerı satın alma lı.o
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin Milasdalr.i mezkur komisyona muracııatları. 
Mülga saraçhane anbarında mevcut 10475 kilo muhtelif nal mıhı aleni müzayedeye 

konmuştur. lhalesi 29 haziran 929 oumartesi saat 14 te komisyonumuzda yapıla· 
Zayi senet: caktır. Taliplerin şartnamesini yirmi kuruş mukabilinde komisyonumuzdan almaları 

İ ve ihale günUnde teminatlarile hazır bulunmaları. 
. türk ticaret bankasından aldığım 

No. 426 _ 529 senedimi kaybettim. Ar- Teahhüdlinü ifa _edemeyen müteahhit nam ve bisabına Sarıkamııdeki kıtatın ihtiyacı 
tık hökmU l oktur. 1. m. mektebi. Sıtkı. olan 190589 kilo ot veya saman kapalı zarfla mlinakasaya konmuştur ihalesi 

17· 6 929 paıar günü saat 15 de Sarıkamışde askeri satın alına komisyonunda yapıla-
E yup sulh mahkemesinden: Mud caktır taliplerin Sarıkamışdeki mezkilr komisyona muracaatları ilan olunur. 
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efendinin muddei aleyhanın Meryam $ Üçüncü kolordu satınalma komisyonunda; ı 
ve Horop hanımların mutasarif ol· : 
dukları Kadıköyde Osman ağa ma· "'' '' ""' '"''""''' "''' '''' "'' '"' 
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Kırklar elindeki kıtaat ihtiyaci için 6000 kilo Mercimek mubayaa edilecekdir ihale· 
hallesinde btidaverdi oğlu sokağında si 6-6- 929 taribiue musadif perşenbe glinU saat 15 de yapılacakdır taliplerin tica· 
atik 9·29 ve cedit 9· 10 numaralı ret odasından musaddak vesikalarile Kırklarelindeki salın alma komisyonunda hazır 
maa bahçe bir bab hanenin kabil bulunmaları ilan olunur. 
tıksim ise taksimi değil ise şuyuun 
izalesi ztmında furuhtile esmanın 
hisselerine göre tevzi ve taksimi 
talebile bilvekiile ikame olunan 
davada muddei aleyhanın Meryam 
hanım Fransada ve Horop hantm 
Amerikanın nerelerinde ve iltamet 
ga!ıları meçhul bulundul'.,'U verilen 
meşrubattan onlaşılmasına mebnı 
ilanen tebligatı lazime badelicra usu 
len muddei aleyhanın gıyab kara· 
rının trırifat kanuniye dairesinde 
tebliği ve vakit muayeride isabatı vücut 
etmemi~ olduklarından gı,-aben 
ceryan eden muhakemede bilkeşif 
ma balıçe hanenin gayrı kabil tak 
sim olduğu ve iki bin lira kıyme· 
tinde bulunduğu aııla~ılm ş olduğun· 

dan bilmüzayede furuhtile esmanın 
hisselerine göre tevzı ve taksimi 30 
Mayıs 929 tarihinde kabil temyiz 
olmak üzre Eyup sulh mahkeme
sinde karar verilmiş olmakla itihaz 
olunan i§bu hüküm ve usul hukuk 
muhakeme kanununnn dörtyüy 
yedinci maddesine tevkifen tebliğ 
makamına kaim olma!( üzre iliin 
olunur. 

Devredilecek ~ihtara beratı 
·kendi dolduran tabancalar hakkı· 

nda , on beş sene müddetle 20 Mayıs 
925 tarih ve 283-298 nuınero ile 
sanayi mildliriyetinden bir kıt'a itira 
beratı istihsal kılınmıştı. Bu kere 
mezkur ihtıra frulıt veya icra veri
leceginden iştirasina \eya isticarına 

talip olan zerntın istanbulda Y enı 
postahane arkasında Aşır efendi ki 
tap hanesi sokağında Türkiye hanın
çla 19-22 nuınrolarda mukim vekilı 
!stok efendıve miiracaat eylemeleri. 

• 
Devredilecek ihtira beratı 

• Şeker vesairenin tabvili ve tef· 
ril;i ameliyesi• halı:kında onbeş sene 
müddetle 12 Temuz 1927 tarih ve 
566 numero tarihinde Sanayi müdU· 
riyetinden bir kıt'a ihtara berall is· 
tihsal kılınmıştı. Bu kere mezkur 
ihtira fruht veya icara verileceğinden 
isticarına ve ya isticarına talih olan 
zevatın İstanbulda Yeni postahane 
arkasında Aşır efendi kitapbana so· 
ka~ında T urkiye hanında 19-22 nu· 
ınerolarda mukim vekili İstok efen· 
diye mnrcaatları 

Devredilecek ihtira beratı 
• Kendi dolduran tabancaların 

tetik tertibatı hakkında· onbeş sene 
müddetle 20 Mayıs 925 tarih ve 
284 299 numero tahtında Sanayi 
mud•ıriyetinden bir kıt'a ihtira beratı 
istihsal kılınmışti. Bu kere mezkı1r 
ihtira fruht veya icara verileceitiıı· 
den iştirasına . veya isticarına l~lip 
olan zevatın, lstaııbulda Yeni posta· 
hane arkasında Aşır efendi kitapha· 
ne sokağında Türkiye hanında 19·22 
nuıııerolarda mukim vekili !stok 
efendiye miiracaat eylemeleri. 

Devredilecek ihtira beratı 
•Kendi dolduran tabancalar hak· 

kında• onbeş sene mtiddetle 20 
Mayıs 925 tarih ve 282·287 No ile 
sanayi nılidtıriyetinden bir kıt'a ih· 
lira istihsal kılınını~tır. Be kere 
mezkur ihtira fruht veya icara verile· 
ceğind~n i§tirasına :veya isticarına 
talip zevatın istanbulda yeni posta· 
hane arkasında A~ır efendi killlp· 
hane sokai;ında türkiye hanında 19 
22 numaralarda mukım vekili ıstok 
efendiye mıiracat eylemderi· 

K itaat ihtiyaci için Elli bin dört yliz kilo sade yaği pazarlık suretile 
mubayıaa edilecekdır: 
Pazarlığın ihalesi 2 haziran 929 tarihine musadif pazar gUnu saat 15 

dedir taliplerin şartnamesini gürmeleri ve şartnamede yıızili olan şekildeki 
teminatlarıle komi~yonumuzda hazir bulunmaları ilan olnnur. 
Kıtaat ihtiyacı için 3500 kilo semizotu 4200 kilo kabak 2800 kilo bakla 2000 kilo 

patates 2350 kilo suğan pazarfıkla mubayaa edilecektir pazarlığın ihalesi 3 haziran 
929 tarihine musadif pazartesi saat 14 dedir taliplerin şartnamesini görmeleri ve ıart· 
namede yazılı olan şekildeki teminatlııriJe komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin 
olllllur. 
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Gulhane hastanesi için 21000 kilo fırancııla kapalı zarf suretile satın alınacaktır. 

'halesi 22 haziran 929 cumartesi günü saat 14.30 da Harbiye mektebi yemekha· 
neleri öntindeki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. 

Taliplerin şartname için koın.siyonumnza muracaatları ve i~tirak. içinde ~artname. 
si veçhile hamlayacakları teldif mektuplarını yevmi mezkilrda saat muayyenesiııe 
kadar makbuz mukabilinde komsiyon mezı~ar riyasetine vermeleri ililn olunur. 

·:· <• • 
Yumurta 

Tabut 
100 

Har!ı. t ~,i., ::··; To;'~" ve i\akliye, Gedikli Küçük zabit hazırlama, 
Topçu ati~ mektep!erile mesabe taburları, Maltepe ve Halıcoğlıı liseleri 
GUlhane hastahanesi için. 

100 Askeri Tibbiye, baytar, Piyade atiı mektepleri ile, Haydarpaıa hastalı· 
anesi. Kuleli lisesi içi. 

Balii,]a mahallerile miktarı muharrer Yumurta iki ıartnamede olarak kapalı zarf 
suretile münakasasında talihleri zuh~ etmediğinden her iki şartname veçhile pazar• 
!ıkla satın alınacaktır. Pazarlıldnrı 5. Haziran· 929 çarşanba gUnU saat 14 de harbi. 
ye n1ektebi yemekhaneleri önilndeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. 

Tolipıerin §Brtnnrneleri için komisyunumuza mUracaalları ve iştirak içinde pal.U
h.k mahallinde bulunlması ilan olunur. 

•!• + <• 
Ot Saman 
Kilo Kilo 
8000 5000 Askeri iıaytor mektebi için. 
1500 Haydarpaıa hastahanesi için. 
Ballida mahallerile miktarları muharrer Ot ve Saman mahal ve cinsleri itl'barlte 

ve talibi zuhur etmemesi h•sebile ayrı ayrı Uç şartnamede olarak pazarlıkla satııı 
alınacaktır .. Pazarlıkları 5 • haziran· 929 çarşanba gUnü saat 15 de harbiye mekte
bi yemekhaneleri önündeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin ıartna• 
meleri için komisyonumuza mllracaatları ve iştirak içinde pazarlık mahallinde hazır 

bulunulması ilan olunur. :··· ..... ················································ 
~ Deniz satınalma komisyonundan İ 
f ......................................................... .......! 

ıOOO Kılo Koyun eti münakasai aleniye ile 10 Haziran 929 Paıarteıi saat 13.5 
25000 • Ekmek • • - 10 • 929 • • 14.5 
7500 • Süt • • • 11 • 929 Salı • 13.5 

10050 • Ya~ sebze ve salça• • • 11 • 929 Salı • 14.5 
Heybeli ada deniz lisesi talebe \'e efradının iaşeleri için yukarıda yazıl! •i, ekmek 

sut ve sebze ayrı ayrı muoakasai aleniye ile ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini 
olmak isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saat da teminatl<rı lstanbul ruUesaesatı 
bahriye mesut mu!ıasipliğiııe teslim ettiklerine dair makbuzlarda birlikte lfllsıın 
paşada deniz satln alroe. komisyonuna mtiracaatlan, 

Orman ve arazii vakfiye müdürlüğünden: 
Büyükderede dere sokağında kabristan mahallesinde vaki kulibe 

icara verilecektir, müzayedesi 5 haziran 929 çarşan ba güııii saat on 

beşe kadardır, talip olanların İstanbul Evkaf ıniidiriyetinde orman 

ve arazi idaresine müracaat etmeleri. 

ispirto ve Ispirtol1ı Içkiler inhisarı umıun 
mü.dtl.rlüğünden : 

Evsafı şartnamesinde yazılı bil"i 300,()00 di~eri 450,000 kilo ol· 

mak üzre 7 50,000 kilo iki nevi i~pirto paznrlık suretiyle a iıııscsktır. 
Talipler mübayaa şartnamesini öğrenmek üıre Mübayırnt k:ıu:isyo:rn 
kitabeline müıac-aat edecektir. Teklifler 1 Temmuz Pazartco; g;i.ıİİ 
saat 12 iye kadar kabul olul!acaktır. 
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• " 2 Paz.ar 97.!9 
55 Haseki kadırılaı· hastanesi (~jlt j~ 
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