
Ziraaiiınize 
kııvvet 

şırın.g·ası 
.. -

~ ~iIJiyet,, arkadaşımız~a bir 
--~ gun evve~ nc~redilen bır ma
.. tdc Sıırt mcb'usu Mahnıut Bey 
"•ı· . ltr •&ı olmayan çiftçilere bazı yer-
~kdc toprak verilmesini 7.İrai te
~ kı!at için bir muvaffakıyet mu-
ddıemsi olarnk r;füteriyorclu. 

~ Refikimizin bu hükmüne he
~t~ itiraz etmeğe hazırlanıyor 
11ıı' 1liz. Memleketimizde toprakla
' ~üyük veya küçük his.!lelere 
~liınnsının mucibi refnh olııca
'q d.,n da bahsedecek değiliz. Yal
lo ŞUnu söylemeliyiz ki yalnız 

~~ak sahibi olmakla memleke
t\ •ıde z:iraatin mucibi refah oia
~1 ~utaleasında değiliz ve mcm-
1 etınıizde çiftçiliğin sem derece 
~dennide olması toprak sahibi 
lıtıanıaktan Heri gelmediğini söy
llleıği de unutmıyacafiız. 

'-~Ugür memleketimiz: c;ifçiliğinin 
lıı lı pürmelaline bakılınca hakikat 

1 !aşılır. Siyah yaz.ılar arasında 
tlij . 1 ~li . getırmeğe ıacet yoktur Çif-
ğı terakki ettirmek istiyen 

) trnleketlerde ziraat için neler 
:P•lıyor. Mosolini çiftçilikte pek 

4
,ts'ut nelayiç vücude getirdi. Üç 
~tt ay evvel itn!yada birkaç gün 

4 
ltnakla ve hatta tarlalar nrasın

r 11 geçerken :ziran tin n" der "e 
~•at peyda ettiğini sathi olsa 

0~ t anlcmakta gccil:medik. Sonra 
~lldugumuz makalcl"r de bu sene 
b lyanın ı.irni ternkkıyat sayesinde 
~tiçten pekaz buğday alacağını 
·nen dik. 

~. lialhuki e\•velce İtnlyanın dahili 
~lıhiak iç:n buğ<iay ithalatı büyük 

t rniktardn idi. 

I>oı;ru söylemkten korkmıya
'tıltı: Hiç bir zaman Tükkiye hüku
~tleri ziraat için biıyük bir inkı

d·ı.ı iktısndi vücude getirmemişler
~t. V nridat hep başka cihetlere 
t tfolunmuş, ziraat iae fakrü ihti
~ç içinde bırakılmıştır. Bunda 
~q .. • • ·1· f h" U :•tyetın, ı ım ve en ma ıye-
)jflın tesiri olsa gerektir. Biz çiftçi 
ltıt memleket oldugumuzu sakla-
:rı1akla be.•~1ber çıfçilik için bü

~ijlt bir şey yapmış değiliz. Evet, 
1~kar olunmaz ki şu geçen yarım 
'~ıt ıarfında ziraat mektepleri te
'1.• ettik, Avrupnya :ziraat tahsili r.ll müteaddit talebe gönderdik. 
ır ıiraat ne:ı.arcti teşkil ettik. 

"' Fakat bütün bu teşebbüalcrd en 
~ ~.tlı ve deflerli bir netice çıkmadı 
~t çiftçilik fakir ve sefil bir mes
ti~ hlinden kurtulmadı. Koylüter 

•11 ağlanacak bir haldedir. 

!o Biz ziraatle _sa?ayii bir a~~~a 
ikPlaınayl gayrımüınkün gorur 
~ tıı Belçika gibi f azil bir mem
~tt hem z.iraatte, hem sanayide 
ltııı lb bir tcra!<ki temini iic sande
' iıthsal ediyor. fktuıı.t nokta
t'~da zihniyetimizin tereddisini 
l (ltıncmek kabil değildir. Mektep
~t, filanlara heves etmekle bera
't t ne bir Belçikalı, ne bir Fran
~t, ne bir Alman, ne de bir Ma
~ t olamadık. Bundan dolayı ev
~li terbiyei milliyemi:ıi tenkit 

'ti11a, 

) l<e,kl maırif vekaletine terbi
~ "eki~eti desek ve ona göre 
tt ~ bedeni hem manevi bir pro
'i 'ıtıa göre hareket etsek. Dahil 
~'''"'t' · l" B • ~ ... ımıze gc ıoce: u sıyaset 

~ '~tc layık olduğu ehemmiyeti 
çt! 11~ı atfedememiştir. Bugün büt
~~~tde ziraale ayırdığımız. tahsi
lııı •le ziraatimizin sefaletten kur
~ ;' 1Yacağmn akıl erdirmiyen var 
d~ tr ·~ Bir iki gün evvel Trakya
Çj: ~elmiş bir zat ile görüştüm. 
tiıı .. tçıniıı hali hakkında gozun 
dt littc: koyduğu tasvirat beni son 

t~c:e müteellim eyledi. 

tQtl~~hldi sözün lcısası bizim bu 
\it l'~ teşkilatımız ve :zihniyetimi
~İd IJrkiye z.irnati bir adım ileri 

~tneı, 

tif Çiftçimizi ne zaman ecnebi 
~t!~ileri gibi müreffeh gorur 
\-~ • .. onları ne :zaman pırtı( don 
ı't:~rnleklerden kurtulmuş görür 
~~tl/ftc ancak o uman çifçiliğe 
tiUt 1Ye istikbali için istinat ede
~ \' · Y oks 1 ur!tiye zir. Rt böyle t:ltl ettikçe İı;tikbalini parlak 

ltıeı. 

ıuA~l:.HANE 
·IKDAJI Yurdu,. Ankara caddesi, 

lstmıbul 
Telgraf : "İKDAM,, lstanbul 
Telefon : IST AN BUL 1 7 9 7 

ABONE OCllETLERI 
3 aylık 6 ayhk aeaellk 

Dahil için 8 6 11 llrıı 
Hariç için 9 16 30 " 

Adrea tebdili içıa 1 Q kıı ru• gundt'ıi ıneli 

llan ucretleritarif eye tabidir. Şikayetlere sayfalarimıı açıktır. 
fi ı r u lııe" a• ndan dol.ıp idare mesu'lıH' 

( Cünılıuriyet için, Halk için ) 

Memlekete faydahynzılar. ~ve~m!r~kt~c~l ~lb~!i~~~~~~~~~~~~' ılinlar ndaıı t ıııil"' ' S 
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IBfir h&©llse Tö~~e_kii!ıır ı ıırtlşa hadlsesı 

Niyaziyi Kefalete rapten ta liyeı 20 ay ! 
zabıta ~em urları Çocuğu~u ölü ola-

ö_dürdü v ~dinci istintak rak taşıyan kadın 
l.tanbul zabıtasına dün lznıir

den gelen mulumnta nazaren bir 
:::~manlar istanbulu kasıp l<avuran dairesi bu 
bir çok defalar sivil 7abıia rne
murlanna silah ve Bomba atan 
Arnavut Nivazi lımirde zabıta 

memurlan tarııfından öldürülmüş

tür. 
Arnavut Niyazi, bütün işlerini 

görüp bitirdikten sonra bir sabah 
polis ikinci şube memurlarından 

AH Recep efendi tarafından yaka
lanmış ve muhekemesi de ağırce:ıa 
mahkemesinde )'apılarak 30 sene 
müddetle ağır hapse mahküm 
edilmiştir. 

Son af ve tecil kanunundan is
tifade ederek hapisaneden çıkan 
bu aJam, çıkar çıkmaz üç defa to
prağı öpmüş ve bir daha hırsızlığa 
ve memurlnra karşı gelip onlara 
siiiilı atmağa tövbe etmişti. 

Filhakika Niyazi bu tövbeııinde 
sabit kalmış ve burada epi bir 
müddet hiç bir vak'a yapmamıfb. 
Hatta bir iş tutup namuıile geçin
mek için İzmire gitmiş ve orada 
oturmağa başlamıştır. 

Tövbesinin birinci kıamını tu
ttın, fakat her nedense ikinci kıs
mına sadık kalamıyan Niyazi, ge
çen gece lzmirde sarhoşken ken
disine ihtaratta bulunan memurla
ra karşı gelmiş ve eski daman 
gene kzbararak onlara silah ta 
atmıştır. 

Bilmukabele polisler de silah 
atmış ve bu müsademe netice
sinde Arnavut Niynz.i ölmüştür. 

Niyaz.inin cesedi muayene edil
miş ve bilahara defnolunmuştur. 

İstanbuldaki hırsızlann en ki
barı ve en kabadayısı olan bu 
adamın bu şekildeki ölümü, diğer
lerine bir iyi misal olması şayanı 
arzudur. 

Pendik ile Kiiprü~ {öı;· 
rü ilt~ Yeşilköy ara

sındaki saha 
Ankar, 19 - Seyriı;;efoin ida

resinin lstanbul limauı dahilia.e 
mahsus seyrüsefer talimatnamesi
nin birinci maddesinin tadili lı;;.k
kmdaki teklif heyeti vekilece taı;
vip ve tastiki aliye iktiran etmiş
tir. Tadilat şu aurette icra edile
cektir: 

Pendik ile köprü, köprü ile 
Y eşilköy arasındaki .saha, adalar 
ve yalova da dahil olmak üzere 
aevahili mütecavire hududu dahi
line girmİftir. 

kuvvetinin müsebbibi, müdaf aai 
milliyeıinin istinatgahı, topu ve 
tüfcnği, zırhlm ve tahtelbahiri . ' 
tayyareaı ve tıuıgı ırörmek isteyor • 
musunuz? Bu rünki teşkilat ile bu 
olmaz. 

Çiftçilik için diğer f asillardan 
kesip senede hiç olmasaa otu:ı; 
kırk milyon lira tahıis edebiliyor 
musunuz? ve bu parayı mahalline 
aarfetmeyi bilir ilim ve marifete 
aayü rayrete sal.ip adaınlar bula: 
bilir misiniz? İşte o zaman Türki
ye kendini bütün istikbali düşün
celerinden lcurtarıp kuvvetli ve 
medeni bir millet olur. 

Bunun imkanı var mıdn diye 
ıni soru~ orsunu:z? imkanı olmasa 
nafile yere şu s tırları yazmak za
hmetini ihtiyar etmezdim. Evet, 
tekrar ediyorum· Dediğim şeyi 
yapmak hem de pek kolaydır. Be
nce en ziyade g~çliik • kendi a~a: 
mlarımız.ın zihnıyetlennde hakıkı 
inkılü.bı vücude getirmektir. 

Öte t rafı çok kolaydır. Bu inkı-
labın mebdei nedır? 

* • • Tralı::yadan gelen zat bana de-
diki: Bulgariatandan alınan tohu
mluk buğdaylnr geldi. Mrıhlut, ka
ramuklu. topraklı... Çiftçiler bu
nu kabul ·etmediler! Ben yalnız 
işittigimi işte naklediyorum. O zat 
hakikat bundan ib. ret olduğunu 

beyan ediyor. Bu bugdaylurı neden 
kabul t;diyorlnr? ~ • e neden bir 
bedel mıknbilindc iftçilere tev
zi'ne razı c;luyorlar? du;at \ ckili
nin bu .. ;Jan haberi var mı? Yok 

u? 

mes' ele hakkındaki 

kararnamesini 

ay sonuna kadar 

tanzim edecektir. 
Müstantik Nazım il 

hakkındaki talepleri kabul edil: 
mİf ve evvelki akşam jul, Jak 
Leon Freskolarla Nesim Maz
lıyah efendi ve Bosnalı Lütfii bey 
tahliye edllmitlerdir. 

-Barut şirketinin teşkili rnes'ele-
alnde dönen bazı paralar dolnyı
sile rüşvet verdiklerinden dolayı 

tevhif edilen Frcako biraderlerden 
Jül, Jak ve Lcon Fr;sko,lnrla Bos
nah Lütfü bey avukat Nesim Me-

zclyalı ve Jak Barolı efendiler 
hakkında yedinci istintak daire
sine e)"apılan tahkikat clevnm et
mel:tedir. 

Bu tahkikat intaç edilmek ü
zere olduğundan ve mes•etede ka
fi derecede tevaı.zuh ettiğinden 
mevltuflann kefaletle tabliyitleri 

Netice 
Defterdar Beyin ıııes'

uliyeti yoktur 
Bazı refiklerimiz Defterdar Şe

fik beye taalluk r.den bir telgraf 
mes'elcsin -
d eo bnh!;t. -' lfDNılln=:'llll!al9llll:i:lıi'.ilı.ll~ 

:mişlerdi.Fil
hakikn Def
terdar Şefik 
beye Edip 

imzasile bö. 
yle bir tel
graf gelmiş 
ve muhase
be müdiriye• 
tine havale 
edilmiştir . 
Telgrafın ih
tiva ettiği 
para mfütn
rı 80 Iirad:r. 
Bu perada, 

f
i 

telgraf gel- ,.;Cı-a;:ı;:::iii 

meden ev
vel kanuni Defterdar Şefik &ı.. •. 

bir hak olduğu için a;ahibinc verilmiş
tir. 'f elg raf talu İfnretlere eelince: 
bunlar da telgraf ıucmurlarının 
aralarında kullnndıkfan işaretler

den ibarettir. Defterdar Beyin 

Jak Bosof efendi esasen evvelce 
serbest bırakılmıştı. 

Yedinci istintak daire.si bu me
ıı' ele hakkındaki kararnamesini ay 
sonuoa kadıır tanzim edecektir. 

irtişa hadif!csile memurların 
bazılarının da nlalrndar olduğu 

tı:I ltkuk etmesi dolay11iledir ki 
bu muhakemenin uzun ıı;;Ürecc(fi 

tahmin olunmaktadır. 

Mübadelede 
Azalığa M. Ander8onun 

tayinini kabul f•ttik 
Cemiyeti Akvum tıırafrndan 

muhtelit mübadelede üçüncü bita~ 
·s.f i'.izalı{rı için hükumetimi den 
iıtinızaç olunnn Danimurlrn parla
mentoııu azasından M. Anderso
nun tayini tarafımızdan kabul 

1 olunmu,,tur. 
fiiikiımet keyfiyeti Cemiyeti 

Akvama biJ:direcek:tir. 

. İzqıir -hsğlart 
Izmir, 1- Ziraat müdürlü~{\ 

bundnn ep 'Ce evel Urla ve Çeşme 
bağlarının hyıt ve tamiri için bir 
rapor hn:u lıyarnk İktısat veknle
line gönd miş \'e bunda bağla· 
rın kurtl\r .mıun için cümlesinin 
tercihen mübndil ve muhııcir ol-
mak üz.re, ba~cılara verilmesini 
ve dört se13e znrfında beğlan imar 
ettikleri takdirde bunlı:r •• ı yan 
vanya hökümetle bağcılar arasında 
taksimini istemişti. 

Bu rapor hü!cumetçee hemiyetle 
nazarı dikkate alımmştır. Keyfiyei 
tahakkuk ~tmek üzredir. Maliye 
vekaleti d ftcrdarlıta gönclerditi 
bir tabrirat\a, bu husuata bazı ma-
lumat istemiştir. mesuliyeti yoktur. 

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

Kara Haıı 
Ankara, 19 telefonla - Bu ay 

nihayetinde Ankaraya gelmesi be
klenilen Rus hariciye komiser 
vekili Kara han kanunu evvelin 
ortalarına doğru gelecektir. 

Üsküdar lıattı 
Ankara, 19 - ~~n defa mın

takaaı tevali edilen Usküdar tram
vayına ait işleme mukavelesi Na
fia vekaleti tarnfındım tastik 
edilmiştir. 

Üsküdar - Kısıklı sabası 3,5 
kilometredir. Kakıköy şebekesi 
iae 6,5 kilometreyi bulmaktadır 
ki, her iki şebekenin uzunluğu 
tam 11 kilometreye baliğ olmak
tadır. Üsküdar - Kadıköy hattının 
a:ıami tarifesi birinci mevki bilet
ler için " 7 ,, ikinci mevkiler için 
" S,, kuruş olarnk tesbit olun
müştur. Ancak şirket bu havalinin 
işletme inkişafını düşünmiye mec-

bur bulunm k dolayısile imkan hasıl 
olursa dalıa ucuz bir tarife tatbik 
edilecektir. 

Üsküdar - Haydarpaşa "4,,, 
Bağlarbnşı - Karacaahınet "2,, 
mıntakn addedilmişiir. 

Bu hat üzcrinda, Üsküdar - Kı
sıklı mıntakaları da dahil olmak 
üzere bir mmtaka için 5 iki mınta
ka için 8 kuruş 10 pnra, üç mın
takn için 12, dört ve beş mıntaka 
için 15 kuruş verecektir. 

Bu, birinci mevki fiatlnrıdır. 

İkinci mevkide ise, riatlar bir 
mmtaka için 3, iki mıntaka için 6, 
üç uımta!·a için 9, dört "e beş 
nııntaka için 12 kuruş vcrıiecektir. 

fiatlardan hari -

Muliiddin Bey 
Ankara 19 telefonla - Muhid

din bey Yekaletlerle temas etm
ektedir. Burada vaki beyanatında 

Gazi Köprü:;ü için asma değil 
duba üzerine yııpılacaktır, demiş

tir. 

Tebeddülat yok 
Polis müdüriyeti erkin ve me

murları ltrasında bazı tebeddülAt 
yapılacağı \C Sadettin beyin po
lis müdürlügüne tayin edileceği 
hakkında bazı gazetelerde bir ha
vadis çıkınııttır. Y npbğımız tah
kikata na:z~ren bu şayıa hakikat
ten temaınıle uzaktır. Bilhassa 
vilayette buna dair hiç bir malu
mat yoktur. 

iskan işleri 
İski\n işleri haziran ıoonuna ka

dar behemehal ikmal edildcektir. 
Şimdiye kadar 4000 e yakın dos-
ya tetkik ve ikmal edJlmittir. An
cak 1800 dosya kalmışhr ki bun

larda en ehemmiyetsizlcridir. Mu-
Rmelatın bir nn evvel ikmal ve 
intac:ı için teffiz komisyonuda ha
ftada üç defa içtima etmekte ve 
çalışmaktadır. 

Su )Olları 
Şehremaneti, lstanbulun başlıca 

içme suyu olan vakif su yullarının 
bir an evvel tamiri ~çin evkaf va-
rid hna vaziyet t.tmek istiyor. E
manet evl·af idarelerinden mürek
kep bir 1 o ıi yon sulara ait vari
datı tesbit cdt: cek ve derhal bu 
\•nridat 'mcmbuları emanete tevdi 
edilecektir. 

İ:rmir memleket haataneainde 
mılhiın bir ameliyat yapılmıştır. 

Bu ameliye tip aleminde şimdiye 
kadar görülmemiş bir hadise te
lakki olunmaktadır. Hadice şudur: 

Buadan dört gün evvel geaç bir 
kadan haataneye müracaat ederek 
kar.unda bir kemik bulunduğuııu 

söyJemiı Ye buoun alınması jçin 
ameliyat yapılmasını htemiştir. 

Yapılan kon1ıoltasyon netice
ainde kadının bir sui teşekkül 

neticesi karnından bir kemik ye
tiştiği ve yahut yediği bir hindi
nin yutmuf olduğu kemiğini mil
ruru umanla karnını deldiği zan
nedilmiş kendisine ameliyat yapıl
mıfbr. 

Fakat ameliyat; çak garip bir 
şekilde neticelenmiş ve kRdının ka
rnından çıkan kemiğin kendi vü
cudündeıı değil, başka bir vüeut
ten olduğu anlaşılmışbr. 

Bu kadın tam yirmi ay evvel 
kocasından gebe kalmıştır. Fakat 
çocuk rahimde değil, daha ileride 
yumurtalıklarda teşekkül etmiş ve 
çocuk yedi nylık olunca ölmüştür. 

Kadın hiç bir şevden haberi 
olmıyarak ölü çocuğu tam on üç 
ay karnında taşımıştır. 

Nihayet karnından bir kemik 
fırladığını göı ünce doktorlara mü
racaat etmiş ve ameliyat netice
ainde yedi aylık ölü çobuğun çü
rümüş ve etleri dökülmüf olan 
ayağının kcmi~I meydana çıkmıt 
ölü çocuk alınmıı, kadın bu suretle 
kurtanlmıtbr. Kadın sıhhattadır. --Konserve fabrikası 

Edirne Konseree fabrikası fa
aliyetine devam etmektedir, Bu 
aeneki imalat miktuı 150 bin ku
tu olacakbr, ılmdiden fabrika kü-
llyetll aiparlşlel' almııbr. ---

Pragda bir hadise 
Prag, 18 - [A.A) - Almaıı 

politeknik mektebine ve Darül
fünuna devam eden talebe ecnebi 
talebellhı utiliaına karıı nümayif
te bulunmuılardır. iki kişi yara
lanmıttır. Dersler iki gün müddet
le tatil edllmislerdir. 

Yanan salırınç 
Anvers, 18 (A.A] - Bir petrol 

gemiainin bot aahnnçlarından biri 
tamir edilirkeıı gayet şiddetli bir 
lttial vulrnbulmuş, aahrınç berhava 
olmuf, gemi parçalanmış batımı 

ve iki kifi cHmittür. 

7 Milyon lira 
Ankar:ı, 19 - Eytam muame

litını tadiye komisyonu vazifesini 
bitirdi. Eytam sandıklan laı\·edil
di. Tasfiye netice&!nde · 7 milyon 
lira para tahakkuk etmittir. 

Bir vefat 
Londra, 18 (A.A.) - Avam 

kamıuaııının en yaşlı az.:lat olan 
M. O'Connor vefat etmlttir. 

Jtalyada yağnıurlar 
. Roma, 18 [A.A.] - Merkezi 
ltalyada y~ğan ~ayet şiddetli y<ı&ğ
murlar bazı yerlerde sulann taş
masına ve külliyetli ha.-arata se
bep olmuştur. ----

Ne giizel müdiir 
Santander, 19 [A.A] - Hapis

haneye tayin edilen yeni müdür 
mevcut eşyayi iki memur hazar 
olduğu hnlde deftere kaydefbti 

s1Tada mahpusların hepsici kaçırma
ağnlUvnffak olmuşlardır. 

Buhran 'Yuuanistanda 
• Atinıt, 17 - M. Venizeloa, mu

haliflerin istemedikleri nazırları 
kabineden çıkarmayacaktır. Baı-

vekilin bu kararı üzerine muha
lifler nıeb'usan ve ayan mecli !e
rinin mü:ıakeratına iştirnk etme
miye ıı;;ureti kat'iyede arar ver
mişlerdir. 

füı kararla Yunani~tanın dahill 
vazi~ etindt• yeni bir buhran zeın~

ni ha:ırl:ınr.11"' oluyor. 
Ank r.:ı, 19 - Bet elt ·im vak

tinde 'ıazırlamalan ç·n umuıni vi-
layet k nun• velde 

1 A1F~acıa 

1 Komünistlik 
-

Kapta vasi bir 
şebeke varmış 

Londra, 18 [A. A] - Kaptan 

resmen bildirildiğine göre, yerlileri -ayı<ldandırnrak hükümeti ele ge-

çirmek iatiyen vasi bir komünist 

teıkil&h meydana çıkar1lmıştır. Bu 

pilanıa mnrettiplerindea 700 kiti 
tevkif olunmuştur. Daily Mailln 

verdiği malumata göre, meydana 
çıkarılan tertibat zannolunduğun
dan fazla bir vüsat ve ehemmiyeti 

haizdir. DurLandnki :zenci komü-· 
niat reislerine talimat veren \•e 
para gönderildiğini bildiren şifreli 

bir te?graf ele geçirilmiştir. lııtilnll 
tevsi için her türlü tertibat ahnmıf, 

yerlllere mübim miktarda csliha 

ve mühimmat dağıtılmıştır. Durban 

zabıtası lıir çok cslihıı ve mevaddı 

infllıikiye ile ihtilalcı evrak ve 

risaleler musadere etmiştir. Bu 
günlerde gelmesi beklenilen esra-

rengiz bir vapurda teşkilatın iç 

yüzünü aydınlatacak mühim vesaik 

ele geçirilmesi pek muhtemeldir. --
Ernıeni emlaki 

Dahiliye vekaletinden 

tefviz edilmiş ermeni emlıi

Lrinin tapuları hakkında bir tamim 

gelmiştır. Bu tamime nazaran te

mlik kanununun 2 inci ve 5 inci 

maddelerinin serahati mucibince 

e\·velec mübadHlere tefviz edilmiş 

olan ermeni arnzinin tapularının 

itası ve bu suretle esbabının mağ'

dur edilmemesi bildirilmiştir. 
--1( 

Bulgaristanı tazyik 
etıniye haşladı ar 

Sofya, 18 [A.A] - jtalya, in
giltere, Fransa sefirleri M. Liyap

çef in nez.dinde tamirat bedeli ola
rak 12 milyon altın franklık 37 

sene\•İ taksiti derpit eden pilanın 

kabulü için ısrnr etmişlerdir. Bu 

teklif reddedildiği takdirde Paris 

mütehassıslar komitesinin 15 mil

yonluk 37 senevi taksit derpiş 

eden pilanı kabul edecektir. M. 

Liynpçef, M. Bouroff ile M. Moloff 
un Sofyaya cvdetlerlndcn .sonra 

cevap verecektir. r ........................................................ ı 
1 İKDAM 1 

3 1 
1 
i 

t 
kuruş 

. 
Gazeteınizi ınun- ~ 

tazanı aJ,mak isti-~ 
yen kariler idare- ! 
ınize 1 lira g(inde- i 
rerek 1 aylık abo- ~ 
ne kayd edilmeli - ~ 
diri er. 5 : 

: 

"1.kd 5 k s anı,, ı ~ u- ~ 

ruşa değil, heryer- ~ 
de, }'&lnız 3 kuruşa~ 
alınız ve 5 k ı ruşa i 
satanları lütfen ida- i 

l !renıize bildiriniz. 1 
: 1 

: 
: . 
~ : 
: 

1 ira ! yanız 

i 



• 
Aee e ar alar alınma-
sın da ir hi 1 ("t var? 

( H m.;i u abirimiLden J 
Mnşta·· Lütfü beyin val'liği 

J:llm~nınd vali konağı olarnk ka
bul edilen ve bu defa vekıilet 

emrine alınan Nusret beyin elyövm 
tahh işgalinde bulunan binanın 
akrabasından bir zate tefviz edil
miş bulunmaııı itibarile vilayeti
mize tayin edilecek vali için bir 
ikametgah bulunmak mes'elesi 
timdiden olikadarlan düşündür
meğe başladı. 

Muştak beyin umanında bu 
binayı tefviz etmek iıtiyenfere ve
rilen cevap (bura&ı vali konağı 
ittihaz edilecektir) denilmekle hal
edilmiş ve Nusret beyin zamanın
da taliplerin önü alınmak için 
meclisi umumice binanın istimlii
kine kalkışıldığı esnadn Nu• ret 
beyin "aceleye lüzum yoktur!,, diye 
ortaya attığı bir teklifin nihayet 
akrabasından rıakızlı Ahmet efcn
d iye tefviz edilmek gibi bir mua
meleye müncer olacağını kimse 
tnhmin edememişti. 

işte bu vaziyet Manisada yeni
den bir Vali Konağı bulmak zaru
retini bi11&ettirmiş, Defterdar sn
bık Rüştü beyin evi ileri sürülmüş 
ise de vali konağına hiç de elve
rişli olmayan bu evin alınması te
klifi encümence reddediJm:ş ve 
bunun üzerine on beş gün evvel 
üçfi eşhasa, biri de belediyeye ait 
olmıık üzere dört arsa satın nlın
mıştır. Binaenaleyh elyövm valinin 
lualinde bulunıın binanın muame

lata tefviziyesinde tetkike muhtaç 
bir çok noktalar bulunduğu nazarı 

dikkate alınırsa, yüz binlerce lira 
aarfile yeniden vali kouatı yapıl-

maaaodaki isticale ne maana vere
ceğimi bilmiyorum ? 

* • • 
Ziraat bankası müfettitliğinden 

açığa çıkarılması üzerir.e her na
aılsa sabık vali tarafından muha
aebei huııusiye müdiriyetine tayin 
edilen Nafiz beyin de vazifesinden 
affedileceği şayidir. - Muammer 

•• • 
MUTEFERRIK 

Q Askerlik komisyonu dün vl

lfi) ,ue içtima ederek vaktile as

kerlik vazifesine icabet ctmiyen

ler bakkındr yapılacak muamele

yı tezekkür elmittir. 

-X- Defterdar Şefik bey dün 
bazı maliye tahı:il şubelerini gez-

mış ve gördüfü kusurlar hakkın

da memurlarft izahııt vermiştir. 

* Cemiyeti belediye bugfın 
toplanacak ve Okturova mea'elcai

ie mcuul olacaktır. 

• Allınci tali mübadele komi

syonu Türk murahhası Cemal bey 

dün Yunan sefiri M. Polihronya

diıi ziyaret ederek Hariciye ve

kaleti namına beyanı hoşamedi 
etmiştir. 

• Tayyare iht!fali 27 kanu.ı
evelde ynpılacakt.ır. Bunun için bir 

program tanzim edilecektir Bir 

kaç gün sonra Ankarad&. tayya

re c:tm;yet kogresi yapılacaktır. 

"Hc;nri 

Tak e 
C) etler projelerini 

hazn·lıyorlar 
-- il 

Taltdlri kiymet heyetl rl ara
larındn mesailerine devam etmek
tedirler. Şimdiye kadar her heyet 
must kbel mesaiıi hakkında birer 
proje hnzırlamıştır. Takdiri kıy 

met heyetleri bu projelerin 
bitmeal dolayısile bu hafta sonun
da umumi konferanslanm yapa
caklardır. Yalnız yapılan projeler 
teferrüata ait olup esasta Atina 
itilafnnmesi haricine çıkılmaya
caktır. 

İcrada sabtckaı·lık 
lzmir icra dairesinde 7462 nu .. 

mareh Harsa beye alt dosya üze
rinde tnhrifot yapan bir avukat 
katibi cürmü meşhut hdinde tu
mi:şlCr. 

Dosyadaki muameleleri birbi
rine karı4tırnn avukat katibi Hı.
aan Hnrsn beyin '\i ekili tnrafandan 
ya ·nlnnmıs ve icra reisi tarafın

dan tahkikata bıışlanmıştır. Hadise 
hakkında bir zabıt varakası tutul
muştur. Bundn bir aahtekiirlık 

sezilmektedir. 
Dosya bir şirketin mühim mik

tarda nlacnğı paraya aittir. Mes' -
eleye Müddei umumilikçe de va
ziyet edilmiştir. 

Deyin ilmihaberleri 
Hükumetten alacağı olan me

murlara bundan üç aene deyin il
mihaberleri verilmiş ve bunlann 
m"uhteM vergilere mahıubu hü
ldimctçe kabul olunmuıtu. Deyin 
ilmihaberlerf hakkında dün 
Maliye VekAletinden fzmirdeki 
alakadarlara çok mühim bir 
emir gelmiştir. Bu emir yedin
de ~eyin ilmihaberi bulunan bü
tün memurJarı alakadar etmekte-

. dir. Maliye Vekaleti; mahsubu 
umumi kanunile tayin edilen mah
sup müddeti zarfında muamelesi 
yapılmamış olan deyin ilmihaber
leri mukabilinde ( tasfiyei düyun 
tahvili ) namile bir nevi tahvilat 
tabettirecektir. Eunlann miktarı 
ve istihknk miktarı hakkında Ma
li.> e Vekaleti malümat lııtemişür. 

Bir polis yaralandı 
lzmirde Kahramanlar mahalle

sinde mühiır. bir hadise olmuttur. 
Kamil isminde bir şahıs polislerin 
üzerine tabancasını ateş edere po
lis ıneınuru Mahmut efendiyi aya
ğındnn yaralamışbr. KimiJ bundan 
bir müddet evvel Kahramanlarda 
Kasapbaşı Ahmet ağanın yanında 

. çalışırken koğulmuş, lstanbola git
miş son zamanlarda Ahmet ağayı 
öldürmek için lzmir'e a-eldiki ha
ber almıfb, Polis keadisini takip 
etmekte idi, tabancasını çekip 
ateş idecetl 11rada poJla kendili
ni rutmak istemiş Kimil tabanca
sını po!iıe tevcih eylemit ve alet 
etmiştir. Polls yaralanmış ve Has
taneye kaldırılmıştır. 

Kamil yakalanmıftır. Kamil 
Üsküplüdür, bundan dört ay evvel 
Meninli de hırsızlık yaparken ya
kalanmış, Bornova'dan tirenle iz. 
mire getirilirken tirenden atlaya
rak kaçmıştır 

ua et 
Robert .. 

.~-----

Bir kraliçenin İşkencesi 
11 Kompiyen,,e _ynklaşıldığı za

man, birdenbire, büyük bir alay 
h linde, üniforına parıltıları ve 
trompet cesleri ara~nda, 15 inci 
Lui ile Veliahdın kendisine doğru 
ıeldi!derlni gördü. 

Genç Prenses kralın ayakları
na kapandı ve kral kendisi 
derhal kaldırarak arabasında ya
nına oturttu. Veliaht ve kontes 
dö Noay da ayoi arabada, yanana 
oturdular. 

Ve:iahdin kardeşleri Kompiyen 
;nto:ıundn bekliyorlardı. H~meda
na mensup bütün prensler, Orle
an Şart,Burleon dükleri,Prence dö 
l:onde, Dük dö Pentiyevr ve çok 

ı l: .. ei kızı Prrnses dö Lanıbcl or
da idiltr. 

Hentz 15 yaşındP.. bile olmıyaa 

\C Avusturya Arşidüşes% ve Fr .. n

aa Veliahtı unvanlarına ra men 
.hii. ıı:•n J..,,. ""'.aaılı .. u .• :._ .. 

fovkaliide mııhçup ve sıkılgan du

ran Mari Antuenet, Pre:ıses Lam

bel ismindeki bu genç dulun ma

sum ve iri mavi gözlerine ve çehr

esinin tıflııne ifadesine karşı bG

yük bir inci:ı.ap duydu. 

Bu, o methur muarefe ve doa

luğun ınukaddemeıi oldu. O doı

luk: ki, bir ıün, her ikisi için 

met'um olacaktı. 

"Kompiyen,, deo .. Venay,, a 

gidildi ve 16 Mayısta .. Versay,,da 

Mari Antuanet ile Veliahdıo izdi
vaçları tes'it olundu. 

VeHaht,merasim elbisesi içincle 

bir parça acemi ve elini nişanlısına 

vermiş halile, her ikisi ortaya çık

tıkları 7.aman, küçült prensesin yo

lu üzerinde takdir sesleri yüksel

ıneğe başladı. Gelinlik kıyafetJ 

'16§rinlsanl 20, 1929 

Ucuz et 
ll ezbabanın senelik va
ridatı 1700000 liradır 

-ıc 

Cemiyeti belediye tetkiki he
sap encümeni mezbaha idareııinin 
928 seneıi hesaplarını tetkik etm~ 
iştir. Bu tetkikatın neticesi bir 
rapor halinde tesbit edilmiştir. 

Raporda etin niçin ucuzlamadıtı 
hakkında birçok mfitalealar vardır. 
Bugünkü tesisat ile ve bu terait 
altında daha ucuz et yememize 
imkön olmadığı anlaşılmışhr.Mez
baba idaresi 928 de 1,700,000 lira 
varidat temin edilmiştir. Bir sene
de meclisi fdnre azasına 10 bin lira 
para verilmiştir. 

l'a;a-.. -)-.e-deri 
Çarşamba günleri Fatihte Çar

şamba caddr.sinde kurulan pa7.ar 
yeri hakkında l:.u semt l iılltı şeltT
emanetine müracaat etmişlerdir. 
Halk natıcılann gürültu ve velve
le ind"'n evlerde rahat ·n cturmak 
imkanı olmadığını bildirmit,ılerdir. 

Şehrcmneti bu şikfiyeti nazan 
dikkate almış, çarşamba pazar ye
rini Sultan Selim caddesine nakl 
etmiştir, Badema çurşamba p zarı 

burada kuı ulacaktır. Şercmnncti 

bu kararı ittihaz ederken alelu
mum paZkr yerleri haldun~a bazı 
hırnrlar vermiştir. 

Pazar yerleri §ehrin muayyen 
meydanlarmda toplanıyor. Pazar
ların toplandığı gün bu yerlerden 
geçmek imldinsır. bir hale geliyor: 
Emanet pazar yerlerini, pazar 
kurulan mahallere yakın büyük 
cami avlularına nakletmek fikrin
dedir. Cami avluları ekıeriya ten
ha olduklan için pazar kurulmağa 
müsait addedilmiştir. 

Emanet bu hususta tetkikat 
yapacak, evkaf idaresile temas 
edecek ve evkaftan müsaade alan-
ca pazar yerlerini cami avlularına 
naklettirecek tir • 

Vali konağı 
fzmirde birinci Kordonda muh

terik lspartalıyan kona.ın'nın bulu-
nduğu yerde Vali Kona'ı in~a 
edilecektir. Konağı inşa edilecek-
tir. Konağın planları hazırlanmış
tır. inşaat 50.000 liraya kabil ola
caktır. (lspntaliyan) a ait metruk 
binanın ön kısmı latanbulda•ki be: 
yler beyi Sarayı tipindedir. 

'J'ediyatı tatil 
tlariçte şubesi bulunan büy6k 

bir manifatura ticaretanesinin ta
ahhüdatını ifo edemiyece1t hale 
geldiği ve alacaklıları ile müza
kereye girişeceği haber alınmıştır. 

Bundan başka mühim bir ec
oebi müeueaenin hali hcizde ol
duğu söyleniyor. iki musevi tica-
retanesi de teahhütlerini ifa edc
miyerek mütkil bir vaziyete düş-
müştür. Bu iki ticaretanenin borcu 
270 bin lira kadardır. 

- - -
Kaçakçılık 

Son iki gün zarfında müskirat 
müdüriyeti memurlan 4 yerde da
ha kaçak rakı kazanı çıkarmı~lar
dır. 

Pangaltada Madam Marinin, Top
hanede kaldınmcı Akifin, Ayvan
ıarayda kilise arkasında Jbrahimin 
Küçük Ayasofyada Abdullahın ev
lerinde çıkan kazanlar mücadere 
olunmuştur. 

ve cazip bir hal almıştı. O luıdnr 
ki, 15 inci Lui bile genç Veliahdın 
tesiri altında kaldı. 

Bütün gün sefir!erin ve snray er
kanının tebrikfitını l{abul etti. bu 
esnada tavru hareketi o kadar za
rifti k;, her kesin takdir ve mu
habbetini celbetmekte idi. 

Müte~kıp günlerde eğlenceler 

devanı etti : Operada büyük bir 
müsamere verildi, AP,ollon ha\zu 
üzerinde muhteşem şehrayinler ya
pıldı, Saraydu büyük bir balo ter
tip edildi ve bu baloyu Veliaht ile 
zevceai bir raks tle açtılar. 

"Menuet,, ismi verilen bu dans 
11Mari Antuanet,,in harekatındaki 

hafifliti ve çalakiyi pek güzel gö
stermekte idi. 

11 Mari Antuanet,,in bu batla.n
gıcı Veraııay muhitinde pek azim 
ve müsait bir tesir husule aetirdl. 
Her tarafla denebilir ki genç 
prenaeıin batı üzerine bir melbü 
sena yatmuru yağmakta idi. 

Bütün bu müsait hava içinde 
yalnız bir ses falso ediyordu. 

O da aaray · erkanından ma
dam • Dübari ,, nin bu muvaff a
kiyetl kıskanarak "Mari Antuanet,,e 
"Küçllk K1211!,, Jikabını takması 
idi .. Ancak "Mari Antuanet,, yalnız 
snraydakilerin muhabbet ve iltif a-

eker - petrol 
İnhisar resmi yerine 

i tihsal vergisi! ---· Şeker ve petrol inhiaar idare-
ainin müdakbel şekll kat'I olarak 

teayyün etmektedir. Ayni zamanda 
hazineyi dyana sokan kolza hlle
kılrhğına nihayet verilecektir. 

Buna ait kanunun layihası Ma
liye vekileU tarafından hazırlanı-

yor. Şeker ve Petrol idaresi yeni 
aümrük tarifelerinin tetkikinden 
beri petroldan inhiaar almıyordu. 

Bu suretle idarenin f aallyetl 
eskis[ne nazran azalmıştır. Nl
ııandan itibaren şeker inhisarına 

ait reıim elınmıyacaktır. Nisandan 
itibaren şeker ve petrol inhisar 
idaresi ortadan kalkmış olncaktır. 

Yeni yapılan lliyıha idareye 
baş!.m b"r şekil 'c.recektir. Bu 
yeni idnre istihsal vergisi namile 
yeni bir vcrği cibayet edecektir. 

İstihsal vergisi mücibince mem
leketimizde yapılan şekerlerden 
inhisar resmi derecesinde bir resim 
ıılinacaktır. 

Bundan başka motörün yağı 
tasfiye edilerek çıl.nn kolza ya
ğındıın da resim alınacaktır. Bu 
nuretle fazla ·resme tabi olursa 
petrola karıştırmak ımln'ini ort~
dan kalkacaktır . İstihsal ver
giıinin mahiyeti şimdi petrold, n 
alınnn inhısı:ır resminin kolznya. 
tahvil ve teşmil edilmesinden iba
rettir. 

Şekere gelince eıasen inhisar 
ldarui memleketimiz.de yapılan 
şekerlerden inhis&r resmi almak
tadır. kanunda bu resmin ismi 
Jstihıal resmi namını almaktadır. 

---- - -
Yanlış bir haber 

Dünkü akşam refikımız Def
terdarlığın Konservatuvardan ka-

zanç vergisi iı:tediğini ve bu yüz

den Sehremımetile Defterdarlık 

arasında ihtilaf çıktığını yazıyordu. 

Yaptığımız tahkıkata nazaran 
her iki daire beyninde lıu rnc!>'e
leden dolayı ceryan etmiş birşey 

yoktur. Hatu maliye şubelerinde 

de konı;ervatuvari taalluk eden 

hiç bir muamele geçmemi,tir. ---
Sahtekarlık 

1amail Hakkı Ef. isminde bir 

komisyoncu aleyhine, bir ecnebiye 

ait pasaport üzerinde tahrifat yaF

bğı iddiasile dava açılmıştır. 

lstanbtıl ikinci cezu .nuhaite

meaine intikal eden mes'ekde, bir 

adedi başka bir adet şekline ifrafı 

ettiği mevzu balıs olmaktadır. 

Polisçe tanzim olunan zabıtta 

lamail Haklu efendinin ikrarı var
dır. Fakat ltendisi bu ikrarın yaki 

olmadığını, kendisinin yazılan şeyi 

iyice tahkik etmeden imzaladıaını 
iddiıı etmektedir. 

lUllr~ 

Is tan ullu 
iki sabıka ı bir 

sarrafı nasıl soydu 
Paxar günü akşamı dükkanını 

kapayıp o~lu ile beraber evine gi
den Sarraf Nesim oğlu Davit efen
dinin iki bin küsur lirayı ihtiva 
eden el çantası bir saniyede ga
iplere karaşmışbr. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Sarraf Davit ef. evine gitmek 

üzere dükkanından ayrılmış ve 
içinde 23 beşi birlik 75 madeni 
sarı lira, dört tane iki buçukluk 
cumhuriyet altını 20 dirhem mem
duhiye altını ve defterleri bulunan 
çantasını bir eğluna vermiş \'e ba
ba iki oğlu o günkü karlarının 

verdiği neşe ile giilüp kouuşnrak 
yürürlerken. tam zafer meydanına 
geldikleri esnada, elinde çanta bu
lunan delikcnlı ysl-.udi birden bire 
yere yuvarian mş babası ve di
ğer karde i r.e oldu diye düşe-

ne bakarlarken oldukça mü-
him bir meblağı muhtevi "bulunan 
çanta gayiplere karışmıştır. 

Eyvah çanta 1 diye bağıran sa
rraf b"rde ne görsün yirmi metre 
ilerde alabildiğine kotan dört şa
hıs çantayı kaçırıyorlar. Koşalım 

mı, lrnşmıyahm mı; bizde silah yok 
ya onfard siliih varsa diye yahu
diler düşünene kadar, bu açık göz 
dört hırsız, Dinlendi Camiinin ar
olığınn saparnk sırra kadem bas
ır.ışlardır. Neye uğradıklarını şn
'nnn sarraf çocukları ile babası 
Balık pazen karakoluna müracaat 
ederelt vaziyeti anlatmıştır. 

Polis derhal tahkikata başlamış ve 
firar eden mechul 4ahislar tu
tulmuşlardır. Tutulanlar latanbul 
sabıknlılarından Bekir ve Mehmet 
iıımindeki iki şahıstır. Bunlar iki 
bin lirnyı a!madıklannı söylemek
te, zabıta ise bunlann vak'a gü
nü Mudnnynya firar e\melerindea 
sabıkniı olduklarından şüphe ede
rek tevkif etmiştir. 

Sabıkahlnrdan biri geçen Hne 
lstnnbul posta, telgraf hanealnden 
20 bin lirayı aşıran meşhur serH
ridir. Üzerlerinde mesruk etya zu
hur etmemi9tir. Haklarında mufas-
11al malumat lıtanbul Polia mü
düriyetinden istenmiştir. Hali firar
da bulunan diğer ikisi ·takip edil
mekte ve• 20 bin lirayı çalanın 

bunlar olduğuna muhal<kak naza
ile bakılmalı:tadır. 

Asri fırııı 
f zmirde yapılacak olan asri ek

mek fırını için belediyece yapıl

makta bulunan tetkikat bitmiştir. 

Ekmek f al:riltasını mü~tereken 
işletmek üzere belediye tarafından 

fzmirdeki fırıncılara teklifte bulu
nulacalttır. 

Ekmekçiler cemiyetinin bu tek
lifi kabul edeceti ve belediye er-

kanı ile temasa ba"hyacağı kuv
vetle tahmin olunmaktadır. Eğer 

ekmekçiler teklifi kabul etmezlerse 
o vakit ekmek fabrikaaının ser
mayesi halle tarafından tedarik 
edilmek suretile belediye tahvilat 
çıkarıp ı;atacak ve teşekkül ede-

klYJ Q.!l 

:Ne cı·yor 
~u=ııo w~n. 

(Ru ııfitunda okuyucuların anla 
dertler, m deler ne;rcJılir. Me• 
imuı ımblpll'rlnr. al tir. 

· skan dedikodusıı 
[Samsundaki mabut iskan d 

kodusu münnı1.ebetile ~önderi 
mektuplar ve cevapları bu • 
autunda neşretmiştik. Bugün al 
gımiz yeni bir mektubu da de 
diyoruz. Ancak ardı arkası ke 
miyen bu karşılıklı sual ve ce 
alış verişi aylardanberi •ürd 
için bundan böyle mnnak 
devıımın hiç bir f af de verm 
kanaatındayız. Binaanaleyb 
mes'ele etrafında arbk yaaı 
etmeyeceğimizi ilave eder ve 
hude yere mektup iÖode • 
mesini rica ederiz:] 

13/11/1 
Ceride! muteberelerinin t.f!l 

29 tarihli nüshasını okurken J{a 
alalı Ahmet Muhtar efendinin 

mektubunu gördüm, MektubuP 
fıkrası bendenir:e taal!iik eyledi 
cihetle cevap itasına mecburi 
hasıl oldu. Bu mektubumun ı 
tenizin ayni 5Ütununda netrini 
ca eylerim: 

Ahmet Muht&r efendi mek 
bunun bir kısmında bir arkada 
konuşurken memleketin cerf 
nüfusunda bile namı nışanı olfll 
yan Rıfat Tayyar hakkında 111• 

mati olmadığını, ancak olsa o 
peçeli adın altında Zelahv• 
Varvara mahallesinin Varvara 
mii civarında dar bir aokak 
barakanın sabık ıakini Ali 
oğlu Mehmet Ziya (Bencıleniı) 
dutunu söylediğini zikretmekt 

Gerçi Zelıihvada terkeyledl 
hanem Varvara mahallesi e• 
civarındadır. Fakat baraka de 
dlr. fklyüz elll madeni lira kıy .. 
tini havi tapu senedi iskan d • 
ıfnde mevcut dosya meyamndad 
Lütfen ve tenf!zzülen gidip g6 
bilirler. 

Bununla beraber 
kendisinden 
kain bir de selamlığı var idi 
bunu Yunan esaretiade buJusd 
ğum zamam maruz kaldığını ıa 
ret saikasile 105 madeni lir• 
sattım. 

Fakat Samsuada bu .eli 
için de bir beyanname yapıp di 
vesaiki taaarrufiyem ile lakin 

aresine tevdi etmek teneuil 
bulunmadım. Doıyam meyanı 

Samsunda tanzim olunmuş bef 
nııme ve şahadetname gibi e 
yoktur. Hakiki vesaikı tasarrd 
yedir. 

Bununla beraber kendisini 
ziyade rahataız ettiği anlat 
kayalnrın Rıfat Tayyar imzalı IO 

mukaddema neşrolunaıa mektıl 
muharriri tudur, budur diy 
şunun bunun yaka.sına yaplf., 
bir efendiye yakışacak hali 
değildir, zannederim. Muaıail 
elyövm amsunda mevcut bul 
Rıfat Ta)Yar efendiyi iste•e 
lur ve görüşürdü. Hem Rıfat 'f•r 
yar efendi birşeyi kelmetmiyot• Mahkeme, maznunun ikrarını 

kabul ettnesi üzerine, zaptı tanzim 
cek anonim şiı·ket fırını işletecek

eden memurların -!ahit sıfatile • tir Maamafih fırıncı1.'ı.rın belediye-

Yalnız bizim dinleditrimize t 
re bir akşnm haGbelmaslaha ıJ 
yonkarahiaarmda bulunan RJE mahl:cmeye celplerini kararlaş- nin teklifini kabul edecekleri zaıı-

lırmıftır. 

8 Hnı.iran 1873de Parise girişi 

de büyük tezahürntn vesile teşkil 
etti. Eh~Ii o kadar ~evki tehalük 
gösterdi ki, etrafmdekilerden biri: 

- "Madam, ikiyüz bin aşıkı
nız var!,, dedi. 

Anne ine yazdığı mektupta, 
Mari Antuanet, nasıl karşılandığını 
şöyle tacvir ediyordu: 

· "Az:z nnnec·ğ:nı, bann lcarşı 
göslcr~len rnulıabtet ve al:kayi 
tur~f edemem. Çekilmeden evvcJ, 
hnllu' elimi:de selamlcdık. Bu pek 
hoşlnrına gitti. 

B:zim vı:ıiyetimizde bulunanl:tr 
için bir halkın muhabbetini bu ka
dar kolay celbedcbilmek ne saadeti 
Halbuki bundan daha kıymeti\ bir 
şey olamaz. Bunu hissettim ve 
unutmıyacağım.,, 

Bir mil!etin bu dosluğunu bü .. 
tün bir saray halkının hu sevgi 
ve takdirini, yalnız yüzünü göater
mekle kazandığı bütün bu ma:ı

hariyetleri heyhat ki, kaybetmekti 
ve onların ne kadar muvakket ol
duklannı anlamakta gecikmeye
cektir. 

Takdir ve medihlerin arkasın
dan iftfr" kofup yetişecekti. Ev. 
vela hafU ,arkılar ve kantolar ha-
linde, mu.s;kt&i ve güftesi blle bet
hahlık kokan tenn~JÜmat ile, daha 

nedilmcktedir. 

kodular, hikayelerle. iftira, git 
gide zehirli, dnba mülılık hale 
gelecekli. Ve o hale gelecek
ti ki, aokaldardan ve ma.lıalleler
d,n ta~ıın bir çirkef lıaiinde ya
vaş yavaş saraya sirayet ederek 
oraya yııyılnc<lk ve orada Mnri 
Antunnetin etrafındakileri de ka .. ·
rıyaralt hepsini mülevvesatın ama
bna sürüldeyecekti. 

Fakat nasıl oldu de Mnri Antu
anel kendi hakkında bu derece 
müthiş bir kinü husumetin doğ
masına nasıl sebep oldu? 

Söylemek lazımdır hl, taliinin 
garip bir cilvesi olarak, kendisi
nin o derece melhini mucip olan 
ev1afıdır ki, ayni zamanda, yene, 
bu müthiş kinin husumetin tevellü
düne sebebiyet verdi. 

Taliin şımarık bir çocuk haline 
koydutu Mari Anluanet kendisinin 
haflfmeşrebane arzularına en kü-
çOk bir itiraza tahammül etmiyor 
ve bunlara hiç bir gem vurmak 
istemiyordu. Evvela o kadar se-
vihnif olan sonra da bu derece 
menfur olabileceğini aldı almı... 
yordu. 

Etiket, merasim, tacıdarların 
muhafızıdır. Bunlann hörmet gör
meleri için vekarlarmı tnlunmaları 
ve m bedin nihayetindekı putlnr 
gibi vaziyet almaları lazımdır • 

Tayyar efendi hem4erlsi SatJll"' 
i:skiin idaresi oıbak leffiz meıııııtt' 
Knyalarlı Süleyman efendi ile ~ 
rüşmekte iken Ah!!:et Muhtar 

endinln, Hacı Mehmet bey "it il" 
kin idaresi hakkındaki mettıit" 
ııini gazetede okuduğu gibi Sili~ 
man efendi kaf;,mi eline alrrııf 

- b ·ısı" mezkur ceva ı yazmış. Bu cı 51' 
Jeri Ahmet Muhtar efendi de 
msunda öğrenebilirdi. Böyle ol~ 
ğu halde idarehanei ıı.Jiyen·ıt 1",. 

hude yere iz'aç ve ceridci ısı~, 
berelerini işgal eylemekte 111 
mı vardı efendim. ,f 

Samsun tütün inhisarı lı 11;ıı 
müdüriyeti mulıacebe r;t' 
Ali Saip otlu Mehmet 

Bir ta vzilı 
Efendim, ı/I 
Muteber razeteni:ıin 19 1 ;' 

tarihli nüshasının birinci •.•~ 
nın 4. 5 inci sütununda Sıll ~ 
da mıyız &erlevhasını taşıyaı> jllf 
yazı var. Bunda, mebhus had '
hedef olanlardan biri "Liııı•11 Sı~ 
keti memurlarından Bekir ;; 
bey,,olıırak knydedilmiş.Buzat ~ ~ 
şirketinin su şubesi meınur ~,J 
dandır. iltibasa mahal kıılııtj' 
üzere tavzihini rica ederim ef 

lstanbul Liman ~ 
müf~,t r:şl ri ~~ 
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Bir <;ete yakalan 
Galat polis m rkeıi üç kişi

lik bir çeteyi yakalamıştır. Necati 
Arap HüE yin, Bandırmalı lRmet 
isminde üç kişiden teşekkül eden 
bu çete Kılıcali paşa caminin içi
nde saklanır ışlnr ve duvarı deler
ken cürmü ı ıcşhut halinde yaka
Ianmı§lardır. 

Alman yada Ayni bela! 
Nakleden: A i Naci 

~~D'fl".e:.·O®ır~!Fil® ıruD=IDlfil'ltDfrıl IQ> tftını lFil 
~~V@'ll;: ~ \ırDO(clib "tÇH~eD®ır6 

c:ı .. lltnı~DO'{Çeır \?S 
Mogol 

fa de 
ce ga~e i bu fırsa tan isti

ederek tatar arı nasıl 
per ·şan etti ? 

... 
l\nkara t 9 telefonla -- Ma .. rif kqı . ' • 
b· etı h.on} ad.ı B<ı1 rısı rnım-
111 tllecmua çılrnrnn R:ıe mua
'ttinden namda .. Rahmi ile Ah
l Sudurl betlerin vaz'.felerlne 
.)et H>rmiştir. Sebebi ncşretti-

t 
tn cınua mündcricatınm ter-
Ve ahlak prer siplerine ınuhn
ulı tıınasıdır. 

( fİun ~e i\.()ı:nfiL· 
A.nkara, 19 - Son zamanlarda 
\o'c dC'vair mlİcssc.sat ve cş
larafınd;ı 1 külliyetli mıh.tarda 

:ı köınür için şehr:ınizde bir 
tukat buhranı ba jl:ımıştır. 
~İaUer birdenbire yükselmiş 
ngaı, kömürüuün perakea.cic sa

ti on iki buçuk odunun olc-
1 kuruşa çıkmı~tır. Buhranın 
llıüddet daha devam edeceği 
in ediliyor. 

1( -

Ziraat hnnka~ı 

- -
Berlın, 18 [A.A) - Eyaletlerde 

yapılan belediye lntihababnın ne
ticeleri ~unlardır: 

Ren eyaletinde merkez fırkası 
7, halk01lar 3, milliyetçiler 4 aza
lık kaydetmişlerdir . Sos) alistler 
5 ıızahk kaı.anmışh.rdır. Demok
ratla koınüni• llcrin vuiyetlerinde 
bir değişiklik yoktur, A!iağı Silez
yadM Sosyalistler iki, milliyetciler 
4 azalık luıydctmişle? '· Komünist
ler 1, milliyetçi Sosyalistler 9 a:ıa
Iık k~zanmışlardır. Merkez fırka.sı 
ile halkçıl~rın vaziyetinde tcbt"ddül 
yoktur. 

Hımo\. r da sosyalistle. 1, Ha
ııovr.-!ılnr 12, m:lliyetçiler 8. hal
kçılar .I O, milliyel<;i rnsyalistler 
8 tzalık k~zaı,mış'ar merkez fır.: 

kası l, c.cınol.r. lı.-r 1, : . .lık kay. 
bctmişlerdir. Komünistlerin vazi
yeti geçen senekinin aynidir. 

/\rıltara 19 - Ziraat bankası 
~li um~miyesi 26 tcşrinisanide 1 

nıyor. içtimada 150 murahhas 
ilacaktır. VHiiyetlercc intihap 
tı tnurabhaslar arasında baş-

Yukarı Silizyada merku fır

ka91 3, Lchliler 1 azıılılc kaybet
mişler, Sosyalistler 2 hiristiyan 
milliyetçiler 3 azalık knzanmışlar
dır. Komünistlerin vaziyetinde de
ğişiklik yoktur. 

l i l" • · K. srnet, mec ıs reısı aııın 

ilrla vekiller len, meb'uslar
Çoğu vnrdır. Evveia heyeti 

t raporu okunacak, sonra id
~tYeti intihap edilecektir. 

\ııı arad; elektirik 
~llkara 19 - Cemiyeti bele

hugün toplanarnk elektrik 
ti ile şehremaneti arasındaki 

S Veleyi tetkik edecektir. 
thrernaneti ile elektrik şirketi 

tıııde senelerden beri devam 
ihtilaf bu mukavelenin iki 

~~il kabulünden ıonra zail ola
r. ihtilafın esası şirketin ema

~ 11 200,000 liraya yakın maki
t malzeme parası ve masraf 
ttnıesidir. 

.~tket bu paranın tesviyesi İÇ· 
ll'larıcte bazı tekliflerde bufun
tıır. Emanet bu mühim mes'e-

bam için i.tilafprverane bir 
Q &östc.rilmesini kabul etmi·' :. 
kiun mes'eJe katiyet keslie-
' mukavele lmzalnnırsa ih

~ bitecektir. 
thremanetinin şirketin elek

~lltlarine yapacağı yeni :ıam
~buı etmesi ilıtimali vardır. 

Udar-JI~~ytlarşa hattı 
'ıııkara, 19 telefonla - Üskü

• liaydarpaşa tram\ ay lıattı-
t~ d 'k tıni muamalesi bura a ı m· 
1lrııiştir. Her mıntakada sey-
ı . 
'"r için ikinci mevltıden 3, 

i mevkiden 5 kuruş ahnn

~. Bütün hat beş mınlaka ad-
41iıtir. 

~laadiıı kan unu 
~ltGra, 19 - M:ıadin knmır.~ 

1 meclisin bu içtimaın-:!a 
~tır. 

İnğilte;eti ... .-is 
~l\dra, 18 [A.A] - Bugün 

~tt:nin her tarafını kceif bir 
'b r"kası kaplnmış, deniz sefer-

l!fco uğratmıştır. Gehcıtn· 
•)ııtı.rinddont ismindeki Alman 

~~ licols~lıire .ı;ahillerinde 
~ı tıturnıuıtur. Mürettebata bir 

~Cltnıştır. Lceds ynkınında 
:lltır çarpu;ımıştır. 12 kişi nz 
bt 1 sureUe yara anmıştır. 

~()'' -
l) a(la te\ ki fi er 

h, 17 - Dün nkşanı zabı
!lttıi mahallerde ani bir 

~q 
Y pmış, ço~ Makedon-

~ıtk Uz.eze bir çolt ıüpheli 
1 

t .. vkif etmiştir. Tutulan
~~ 

ı:ı., l\ nıuhtdif taşra hapisn-

Rônderilmlşlerdir. 

tt Zamanı rdıı vukubulan 

clb· bad;seleri üzerine böyl 
ır(! lüzum görUlmüŞttir. 

~-\urk ho~sasuıda 
~-\' 

h 
0 rk, 18 (A.A] - New -

' il tt rn borsasında fiııtların 
lte t ~lr - • b 

t enC(Uu u u:r..erıne u 

'• kaJ.'et.!lma~an evvel ilk 
bir iflb vak'aaı kayd 

Prmıyn Saksonya.sında ~os -
yalisticr 2, komünistler 1, merkez 
fırkası 1, iktisadiyntçılar fırkası 3 
ıızalık k::;zanmışlc.r, milliyetçiler 2, 
halkçılar 1, demokratlar 2, mil!i
yetçi sosyalistler 1 azalık knybet
mişlerdir. 

Arayı un1i11niye 
ııı es· eh ·si 

Beı-lin, l 8 [A.A.J - Rayhiştag, 
nasvonalistlerin Y oımg piliinı aley
hinde arayı umumiye müracaatle
rine ait kanun layihasının müza
keresine 18. T. Saııide başlamak 
üzere parlamentoyu 27. T. &anide 
içtimaa dayet etmeğe karar ver
miştir. --'fiber ncri taşıyor 

Roma, 18 (A.A) - •• Tiber 11 

nehrinin sevaiyesi hali hazırda 13 
metreyi geçmektedir. Bir ~ok yol
lıır kesilmiş, O\'alar fiU altında kal-

.ınıt. hay\'nnat mahvolmuştur. -Bir istifa 
londra, 18 (A.A] - M. Smith, 

maden a ınele5i federasyonu rei!'l
liğinıien çekilmiştir. 

~liidafruı t<·~kilfıtı 
Paris, 18 [A.A]- Thionville \'e 

Metz hudut mıntnkalnruu teftiş 
etmiş olan harbiye nazın M. f\ia
ginot, müdafaa inşaatının icra ve 
kontrolünü tadil etmeğe karar \'e-

ı rmiştir. 
1 .... 

Alaskaya ~İ( ('U ta~·yare 
İ Nevyork, 18 (B.AJ - Alaska'-

<l:ın bildiriliyor. Hu:ılar ara11nda 
yakalanıp kalmış olan gemilerin 
tayfaları sağlam toprağa götür
mekte olan mü!nzim "Eilson., un 
tayyaresi mccLuri surette karaya 
inmiştir. Köpekler larafmdan çe· 
kilmckte olan bir kıu ğın bun(nrın 
imdadına çıkmış olduğu söyleni
yor. f akat,kar fırtınasından dola
yı diğer tayyareciler imdatlarına 
gidemcmeldedirle. Habrlardadır ki 
"Eilson,, kaşıf "Wilkinıı11i cenup 
kutbu .seyahatında nnkletnıiş olan 
tnyyrenın pilotluğunu ifa etmiş idi. ... 
Sur ha' za" unu idaresi 

Paris, 18 [A.AJ - Sar havza-
usulü idare&i lıal:kında cereının 

decek olan Fransız. - Alman yan e • _ p 
~ k""r"'tına perşembe günu a-mu~ ~Q • 

. fın na"UI M. Pcrnot un rı-rıste n:ı • ... 
t . l'ında başlıyacaktır. yase ı al _ 

l'al(•hPuin niiınayişi 
Praıc ' 19 [A.A] -- Polis' bu 

b hk. .. yı',.lcrc devam etmel< 
ııa a ı num& '# • • 

istiycn 500 Alman talebeyi dağı!-
mıştır. Talebe pofüleri ta~a. tu.
tuklarından polisler bMton ıshma
Jine mecbbr olmuşlardır. 3 talebe 
tevkif edilmiş ve saat 22 ye doğ· 
ru sükün iade olunmaştur. -Bulgarlar v taıııirat 

Sofya, 19 [A.A] - Ali mt:kte
pler talebesi t mirat aleyhinde bir 
nümayiş alayı tertip etmiştir. Za
bı tnrafından men'edilmiş olma
ıtna r ğmen yapılnn bu t ı.nhürat 
e.naaında ç~an bir arbedt: üz.eri
ne poliıler bir kaç el ha' aya &i· 
lih atmışlar ve nilıayet numayi~

ı 1 rdır. 

k@mlilılFilU~m 2 .... 
Londra, 18 [A.AJ - İngiltere -

Rus}a itilafı hakkında Avam ka
marasında beyanatta bulunan ha
riciye nazırı M. Henderson komü
nist enternasyonalinin propağan
d811Da nih;ıyet verileceği hakkın
daki teahhüdün hatfiyen yerine ge
tirilnH si hususunda ingiltere hükü
metiııin ısrar göstereheğini ı;öyle
nıiştir. Sorulan bir ıüale verdiği 
cevapta M. Uenderson Sovyetler 
hükumetinin bu teahhüdünün yeni 
Rus sefir; itinuıtnnıneslni takdim et 
tikten sonra mer'i olacağım be
yan etmiştir. 

" TJmucio ,, eııki hımın evlat
lıfını istemci< hakkıni haizdi ve 
" Jean le pretre 11 buna muvafa
kat etti. Esasep yaşlı idi ve genç 
mogola karşı da muhabbeti vardı. 

Bu tcahhüt 1 crhangi bir euret
le yerine gef rilmiyecek olur:ııa 
lüzum görülecek tedbirlerin itti

' hazı mes'u!iy ti lngilterf' lıühume-
tine ait olac.ılttn .f.!uhafoz,JcürlHdan 
Sir Henry Crpft, M. Hender&onun 
Sc.ıvyellerin girişdiği teahhüdün 
elyövm mer'i olmadığını kabul 
etmesi Avam kamarası ile bir i&
tihza teşidf ettiğini söylemiş ve 
bu sözler meclirıte aı çok bir ga· 
leyan haınl etmiştir. Sir Croft, 
meclis reisinin talebi üzerine söz
lerini geri almıştır: 

'' Timudn ,, bu ahte sadılt kal
dı. '' Kerait 11 ler, büyült bir kısmı 
müslüman ve pütperest olan ve 
hırıstiyan, şapıaniıt olan ken
dilerine karşı şiddt•tli bir din kini 
duyan garp kabileleri tarafından, 
topraklarından 'e şehirl rinden 
alılince, Moğol. perişan olan reiE-in 
imdadına "kudnrmuş ~ellcı,, ini 
gönderdi ve ihtiyar "keı~ch,, in 
müttefiki olarak ta Biyasi bir teş
ebbüste buludu. 

Onun fikrince fırsat mükem
meldi. Setti çinin gerriıinde, "Ka
tay,,ın altın imperatorunun uykusu 
kaçıyor ve Buyar gölü tatarlarının 
hudutlarını endişeye düşürdükleri
ni hatırlayordu. Mücrim kabileleri 
tecziye için seddin haricinde bir 
heyeti seferiyeyi bizzat sevkü ida
re edeceğini ilan etti ve bu haber 
tebaasını telaşa verdi. Nihayet 
tetarlara karşı, katayın büyük bir 
ordusu ile büyük rütbeli bir zabıt 
günderildi, fqkat tatarlar adetleri 
vcçhile sagsaUm ve binanafey, 
cezauz çekifdiler. Esası pıyadeler
den mürekkep olan kalay ordusu
un göçebelere yetişiıneııi imkan 
haricinde idi. 

J~"ratHsa - Ahnanya 
Paris, 18 (A.A) - Sarre arazi-

6inin tabi tutulacağı iktısadi idare 
hakkında Fransa ile Almanya ar
asında crrcyan edecek mü2akerat 
gelecek perşembe günü başlıya
caktır. 

-• • 
Paris, 18 [ A. A J - Meb'uı;nn 

meclisi, yarın akdedeceği celsenin 
ıonun(!a M. FrRnklen Buyonun 
Sarre mes'elesi hakkındaki istizah 
takririni müzakere;. edecektir. Büt
çe müzakeresi esnasında azadan 
birinin sorduğu bir suale verdiği 
cevapta M. Şeron kurtarılnn eya
letlerde bulundukları sırada zarar 
ve ziyana uğramış olan ecnebilere 
verilecek tazminat mcs'elesini ha
lle matuf kanuni ahkamın reye ko
nulmasını kabule hazır bulundu
dugunu söylemiştir. 

Rusya ve Çin 
Tokyo, 18 [A:A] - Harbinden 

gelen haberlere naıaran huduttaki 
So\·yet büyük memurları şarki Çin 
şimcndift>rlerine ait itil:fın halli 
hakkındakı mükalemelerin sürün
cemede kalmasıııdan dolayı sabır-
5ızfık görıtcrmektedir. Bunlann hu
dut ü:ıerir.deki muhim noktalarda 
askeri faaliyete başlamağa karar 
verdikleri SÖ) leni yor. 6 Sovyet 
tayyaresinin Mançuri şehrinin 38 
mil şarh.ınd:ı bulunan Tsakang
Üzerinde yeniden görüldüğü, istas
yon ve civarını bombardıman ede
rek hasara uğrattığı bildiriJiyor. 

l( 

En hüyiik tahtelbahir 
Şerburg, 18 [ A.A ) Dünynnın 

en büyük tahtelbahri olan ve 3250 
tonilato hacminde butunan Sürkuf 
denize indirilmiştir. Bu tahtelbahir 
müstcmlekelelerin müdafaasına ve 
v2ak yerlerle olan münaknlatın 

muhafazasına tahsiı edilecektir. 

İkinci " ..ıa 1 ey,, 
Berlin, 18 (A.A.] - Resmi 

mahfil gelecek kanunu&uninin ü
çünde toplnnncağı söylenen ikinci 
Lahey konferansı hakkında lıiç bir 
malumat 1>ahibi olmadıklarını be
yan etmektedirler. Bu mahfil kon
feransın kanunuevvelin ortasında 
içtima edece ini ümit cylemekte
dirler. 

il~ 

){ -101 balonu 
Londra, 18 (A.AJ - R - 101 

işnretli kabili C\ ek balonu ku
mandam, balonun vasati hesapla 
saatte 60 mil bir sür'atle 30 snat 
uçtuktan &onra avdet ettiğini söy
lemiştir. Kumandan, 36 saat da. 
ha uçmağa kafi gelecek'" miktarda 
beıııı:inleri Lulunduğunu manmnfib, 
balonun sisli bir ha\•ada yahut ka
ranlıkta bağlama direğine raptet
mek istemedigi için geri döndü
ğünü söylemiştir. Bu uçuş tecrii
besi pek ziyade memnuniyeti mu
cip bir netice vermiştir. 

Aın ~rstc bir yangın 
Anvers 16 (A.A] - Bir çiko

lata imalathanesinde yangın çık-
ş il'inde benzin l.ıulunan bir mı , .- .• y 

garııja ııirayet <•m•itır. angın sa-
bahın ıaat birinde hala devam 
etmekte idi. 

ıraş ıra 

Feci bir hadise 
Kemal pnşadıın lzmir memleket 

hutaneııine yarnlı bir kadın geti~ 
rilmiştir. Bir facuı şüphesini uyan
dıran bu hadise hakkında malu
mat almak i~in Hastanede tahtı 

tedaviye alınan yaralı kadını ziya
ret ettik. Mezbure Kemal paşalı 

kalaycı I~mail efendinin :r.cvcesi 
yirmi yaşlarında Havva hanımdır. 
Bize başından geçen hadiseyi şu 
&uretle anlatmıştır: 

iki gece evve!, h n:rdeki akraba 
rım nezdine gelmek için Kemal 
pa~adan hareket etmiştim: Araba
mız Taşkahve mevkiinde iki jan~ 
darma tarafından tevkif edıldi. 
Bunlar bana arabadan inmemi 
emrettiler. Bu emrin sebebini 
anlamıyordum. Başıma bir felaket 

ge lınesinden örkerek beni yolumda 
serbe~t bıralrnıalarını rica ettim. 
Arabacı da benim gibi yal varı~ or
du. Fakat bu keyfi emri verenler 
bizim yalvarmalarımıza ehemmiyet 
vermediler. inmek i~temiyordum. 

feryat ettim. Olmadı. Dört kuv
"etli el yakama yapıştı. Beni ceb
ren ıeııha uir mahaıle sürükledi
ler. Orada mukavemetimi kırnrak 
üzerime çullandılar. Namusumu 

payimal ettiler. Sonra bu cahiyn
ne hareketlerini gizlemek için 
ayni eller tarafından kör bir ku· 
yuya ahldım. Vücudüm yara be.-e 
içinde idi, lzbrabımı, foiltilerinıi 

kimseye duyuramıyordum. Bu ce
hennem aznbı içinde geçen zaınnn 
nekadar sürdü bilmiyorum. Dün 
snbah otemobille bu mevkiden 
geçen yclcular iniltimi işitmifler. 

Kuyuya birini indirdiler. Şu gör
düğünüz. halde 'beni kuyudan çı
kararak Kemal paşaya getirdiler 
Hadiseyi jandarma karakoluna an
lattım. Zaten arabacı da maliimat 
vermiş. Jandarmaları getirdiler. 
Bana tecavüzde ulunan iki şahsı 
tanıdım. Bunlann isimleri Ali ve 
Te\•fikmiş. Mütearrizler tevkif o
lundular, 

İzmir - Kasıpa hattında 
lzmir - Ka,aba hattintn Ban

dırma cihetmde vaki heyelan mın
tnkasının fenneh tetkiki için de· 
miryollar müdür umumisi mühen
di• Muhtar bt>yefendinin tahtl riya
setinde lstanbul darilfünun taba. 
katülnrz müderrisi Mösyö Şnbü ve 
Pnris - Liyon - Bahri,efit hattı 
inşaat müdürü ve Paris mühendis 
mektebi müderrislerinden Mösyö 
Mnrtineden mürekkep bir müte
hauı.rı heyetin şehrimize muvasa
lat ettiğini evvelce yn::unıt idil<. 
Heyetin mahallen lazım gelen tet
kikatı icra eylemiş ve raporunu 
tanzim etmlftl" 

Bu haberler, çabuacak hareke
te geçen Timucine gıldi: İyi kır
paçlanan posta beygirleri talıma
tını yaylalara neşrattilu. Taraftar
larım topladı ve eski müttefiki 
"Jean la pretre11 e haber göndere· 
rt'k tatarların babasını öldüren 
kabile olduğunu söyledi. 

Keraitler murncantını 
etliler \·e müttefik sürüler 
larm üzerine çullandılar. 

kabul 
tatar-

Bunlar rüc'at da edemezlerdi, 
çünkü Katny ordusu gerilerinde idi. 

Bunu takip eden harp tatarların 
kudretini l.ırdı, muzaffer hızıplara 
bir çok esir ilave etti ve Katay 
ordusu zabitine de işin bütün fe
refini isteme5i için fırsat verdi ki 
o da bunu yapmakta gecikmedi. 

"jean le prHrc,, Wang han, 
yani kırallar kıralı unvanını almak 
suretile mükafatlandırıldı, ve Ti
mucine "Asilere karşı kumaudan!,, 
imtiyazı verildi, ki üzeri sırma gü
müşle örtülü bir beşik dolusu gü
müşden ibaret olan bu ücret Ka
tay için pek bahalı bir şey değil
di. Ünvan ve hediyenın ~etin mo
gol cengaverinin azami surette 
hayretini mucib olduğu anlaşıl· 
maktadır. Her halde, bu çöllerde 
ilk defa görülen beşik hanın ça
dırinda göze çarpacak bir yere 
kondu. 

(Bitmedi) 
===-==-== ~~--

H i r hadise 
Balıkeıirde çarşı karakolu ci

varında bir hadise olmuş sabıknlı 
birkaç şnhıs sarhoş bir halde za
bıtamızı tohkire yeltenmiştir. 

Çartı karakolunun karşısında. 
ki kahvesinde Servet namında bir 
sabıkalı arkadııfları ıle gece yan
larına kadar içtikten sonra gürül-
tü yapmağa başlıyorlar. Bu sırada 
kei.ıdilerini menetmek üzere bir 
polisin kaiıveye girdiğini görünce 
hep birden polise hücum ve pek 
mütecnvizane hareket edi) orlnr. 
Polise d&ynk atmağa kalkışan. iki 
külhanbeyi Scr\•etle arkada~ı ma
denci oğlu lsmail karakoldan ge
len polisler tarafından a:r. sonra 
karokola sevlcedildiklcri halde or-
ada da rahnt durmuyorlar bu de-

fa komisere tecavüzatı fi saniyede 
ulunmaktn devam ediyor!ar. 

Bir saı·hoş hir 
poli~i yaraladı 

lsmail isminde bir şahıs sar
hoş olduğu halde Çarşıkapıdan 
geçerken biriııile kavgay& lutoş
muş, kavgayı ayırmak üzere ara
larına giren polis Akif efendiy\ 
bıçakla kolundan yaralamıştır. Ka
mil yakafanmışh::_ _ 

Bir kabadu) t yakalandı 
Hıı.fız Enver efendi dün gece 

5arhoş olduğu halde Boyacıköyün
de Muııanın kahvesine girmiş, cam
lım kırmış, polislere hakaret etmiş, 
yakalanmıştır. 

Pathyaa horu 
Beşlktaşt; Valde çeşmesinde 

Maçka caddesinden geçen hava
gazı borusu patl:ımış, bu esnada 
atılan bir cıgıırndan atef alarak 
caddt!de bir alev sütunu vüksel
miye başlamıştır. 

Havagazı kumpanya.sına yapı

lan ihbar ile büyilk bir kazanın 
önü alınmınmıştır. 

Alacak yüzünden 
Üsküdarda Seyidahmet dere

sinde oturan Sadık 11e Haydar es
ki bir alacak yüzünden kavga et
mişler, Sadık bıçakla Haydan e
hemmiyetli surette yaralamıştır. 

Bir sabıkalı 
Süleyman isminde sabıkalı bir 

adam Maçka palasıa deposundaki 
tahtaları aşırırken cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. 

Cenaze var diye 
Feriköyde oturan Gabıkalılar

dan Ali Binbaşı Behçet beyin evi
ne gidc~ek mahallede fakir biriı;l
nin cenazesi knldırılacağın~an ba
hisle para istemişse de polıaçe ya
k<llanmıştır. ----

Kuvvet iJacı 
Samatyada Merhaba köşesinde 

71 numaralı evde oturan Bekir 
efendinin zevceıi Akııarayda mua
yenehanesi olan Plastin ismiode 
bir doktora tedavi olmakta ve kal
bini kuvvetlendirmek için ••rıngn 
yaptırmakta imi,. 

Bu şırıngaların teesirili evvel· 
ki gün (8) aylık ço-:uğu düşmüş 
ve kadın ölmüştür. Ceset morga 
nakledilmiş, tetkikata başlanılmış-
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Beogradtski geliyor 
Yogoslavya şampiyonu "Be· 

egradiski kulüp" FenerLahçe ku· 
Jühüne müracaat ederek Mısıra 
yapacağı seyahattan evvel şeh· 
rimizde iki maç yapmak: istedi
ğini bildirmişti. Beagradtkinin 
bu teklifi tetkik edilmiş ve ce
vaben "eğer muayyen miktarda 
bir para ile iktifa edilirse gelme· 
leri " biJdirilnıi:. ti. Y ogoslavlar 
Perşembe günü gelecekleri" ce
vabını verdikleri için Cuma gü· 
nü maç rapılmaşı emri vaki ha· 
lini almıştı. HaJlmki futbol he· 
yeti reisi Hamdi beyin ]). .. maç· 
tarını oynatmakta, batta . aatle
rini bir az geri almamakta ısrar 
etmesi üzerine, stadyumla futbol 
heyeti arasındaki mukavelede 
sarahat olmasına rağmen Yogos· 
lavlara gef memeleri lüzumu bil
. dirilmiştir. Fakat mes'ele bunun· 
la bitmiş. değildir. Yogo lavlar 
Perşembe günü şehrimizde bulu
nabilmek içiu dün saat be:ştc ha
reket edeceklerdi. Halbuki tel
graf öğleden sonra çekilmiştir. 
Bu tefgrafuı Yogoslavlarm hare
ketinden daha evvel ellerine va
sıf olduğu kabuJ edilse bile pa· 
saportlarını yaptırmış, bagajla
rını yo1Jamış ve biletlerini almış 
bir kafilenin yolundan kalrnıya· 
cağı muhakkaktır. 

Şu halde ne olacak? Y oges· 
lavlar gelince, haklı olarak maç 
islcyecekıerdir. Parayı boş boşu
na vermemek, yahut beynelmilel 
federasyonun da müdahalesini 
ceJbedecek bir kepazeliğe mey
dan vermemek zarureti karşısın
da ınaç yapılacaktır. 

Bu vaziyet karşısında futbol 
heyetinin ısrar edeceğini zannet
miyoruz. Çünkü stadyomun yap
tığı mukavele mucibince Jile. maç
larımo tehirini islemeğe hakkı 
vardır. 

Şu takdirde Yogoslavların gel
mesi ve Cuma günü Fenerlilerle, 
Paura da Galıdaearayla karşılaj· 
ması kuvvete muhtemeldir. 

Buda ne demek ? 
Dün, her zaman ilin ettiği hal

de hiç bir zaman dediğini yapını. 
yan bi.r atlet, yene muhayyel bir 
maraton koşacağını ilan eden ve 
makina ile yaıılmış "Vefa Kulü
bü" antetini taşıyan bir varaka 
getird;. Val·aka aynen şudur: 

lstanbulun büyük maraton ya
rışı 1929. (Mesafe: 43,1953 met
redir) 

lstanbulun tanınmış kuliiplc
rinden :Vefa kulübü tahtı idare
sini:ie 6 Kanunuevvel 1929 Cuma 
günü saat 8,30 da iora edilecek 
olan maraton yanoınm har~ket 
oktası Takaim stadyumundan 

Büyükdere ve tekrar stadyoma 
~vdet, bundan maada 1'abim 
etacJyomu pist üzerinde koşula· 
cakur. 

mil abskaya kay.dedll~ ~
lanlar hltfen, Galata, eski güm-
rük sokağında No 55 de Ange
lidis efencHye müracaatları mer· 
eudur. 

Kaydedilmek için müracaat 
"saatları: Öğleden evvel saat 9-10 
~~~· 

öğleden sonra 13,30 • 13,30. 
Fazla tefailat almak için lutfen 

Angclidis efendiye miiracaat edil
ınesı . 

Hu spor davetiyesi mi, yok a 
bir tiyatro ilam mı? Anlayama· 
dık. Vefa kulübü nerde, Galata· 
daki Angelidis efendi nerde.? 

Vefa kulübünün bundan ha
beri olduğunu zannctmiyoru1.. 

Cuma nıaçları 
futbol heyetinden: 

22-11-29 lik maçları 
1 - Üsküdar - Beylerbeyi sa

at 10,40 hakem Suplıi b. saha 
Kadıköy Kumkapı, topkapı, Ka
sımpaşı, Eyüp saat 11,45 hakem 
Selahattin b. saha Kadıköy 2 inci 
takımlar. 

Üsküdar • Beylerbeyi saat 13 
hakem Suphi, saha Kakıköy, Ku
mkapı, Topkapı · Kasımpaşa, E
yüp saat 14,45 hakem Sefaha
ttin Kadıköy: 1 inci takımlar. 

Beşiktaş · f:;taııbulspor saat 
10,30 hakem Nüzhet: saha Taks-. 
im, Galata~aray · Vefa saat 11,45 
hakem Basri saba Takı:ıim 2 inci 
takımlar. 

Beşiktaş · 1stanbulspor saat 13 
hakem Sadet Rıza saha Taksim 
Galatasaray - Vefa saat 14,45 ha
kem Şeref saha Taksim 1 inci 
takımlar. 

2 - Klüp !erin küçük futhol
culan ndan mürekkep takımlar 
arasmda futbol mlisabakaları ter-
tibi mukarrerdir. Bu müsabaka 
nctice~inde birinci gelen takıma 
" Milliyet ,, gazeteci tarafından 
vazolunan kupa verilecektir. İş
trak edeceklerin tespiti ve fikis· 
tür tanzimi için 21-11-29 perşe
mbe günü saat 17 de ınıntaka 
merkezinde aktedilecek içtimaa 
kulüp m ürahhaslarını davet ede
riz. 

Galatasaray koşucuları 
Galatasaray kulübü atletizm • 

kaptanlığından: 

22·11-929 Cuma günü Galata
saray koşucuları arasında mev 
simin ilk kır kogueu idmanı ya· 
pılacaktır . İdman müsabakast 
Şişli tramV!ly garajı civarında 
cereyan edt:cektir. Bu idman mü
sabakasına müttefik kulüplere 
mensup diğer koşucular da işti· 
rak edebilir. iştirak edecek arka
daşların yevmi mezkurde sabah
leyin saat dokuz Luçukta kulüpte 
bulunmaları mercudur. 

Kır koşusu 
İstanbul mrntakası Arletiıim 

heyetinden : 
Mev$irnin hululü dolaylSi1e ilk 

pro(>l!ganda kır koşusu 13-Kinu
nuevy~l-929 tarihinde icra edile· 
CÜ tir. 

Mesafe takribi olarak 3000 
metr_,e olacak ve Şiıli tramvay ga
rajı ve Hüriyetiebediye tepesi cı
varmda cereyan edecektir. 

Müsabakaya dahil olacak ku· 
Jüplerin, koşucuların e!=ıamisinil 
azami 30·teşrinisani-929 tarihine 
kadar Mııntaka AtletiziJn Hey~ti
ne bildirmeJeri mercudur. 

Balıkesir encümeni 
daiınisinden: 

Altın ova nahiyesi merkezinde mevcut temeller üzerine mücedde 
den inşa ~dilecek mektebin keşifnamesi muhteviyatı 824·3 lira 43 
k~ruşt.an ıb~r~t olup bunun keşifnamesi, şartnamesi ve pilanı muci
bınce tkmalı ınşaıı kapalı zarf usulile 8 kanunevvel 929 tarihine 
m~sadif paza~ günü saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi gün 
m~ddetle mu?,akasa.ya. vazedilmiştir. Talip olanların mes'ul bir 
'?ımıtr veya muhendıs trae edileceğine dair teahbütnamesini dipo
zıto makbuz ve mektupla.ram hamilen teklifname ile beraber itaya 
m ecbur o!duğu ve yevmı mezkürda encümeni vilayete gelmeleri 
ilan olunur. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Evkaf rnrı'-ba.,sına lüzumu olan kağıt ve sair levazımı teclidi-

yenin paz~r · t edilen münakasasında talipler tarafından ve· 
rilcn (6900) .~ heddi layıkında görülmediğiaden noksanile 

• 
1 stanbul durdüncü icra meınurlıığun· 

danl: Sarraf Aleksinin nıadlnı Mez· 
rııye borç vcrdif(i üçyüz liranın temıııi 

için borçlunun Gedikpıışadıı bostan Ali 
elycvm Emin bey mahallesinin tülbend 
soksğında atik 2 cedit 6 numaralı bir 
hap hanenin altmış hi~e itibarile yirmi 
hi esi birinci ilıelesi yııpılmalc üzre 
ohıı gün müzayedeye kcııulmu~tur. Hu
dudu : Karanfil Hanım. Oıınik, emvali 
ıııl'lıiıke, Annstıı.-.ya. Hahila hanım ~a. 

ıaııdi, Aue lııınım, Lıgor. Llinıbirini, 

Dcspin:ı. Zaruhi, Bostan Ali ca<l<lcsile 
ııı:ılıtlutıur. Mesahası Mebna 108 metro 
ınunıbbaı üzerinde olup 60 mtro mu· 
ralıhuı ınahulliııde havlu ve aydınlık 
nııılı.ıllidir. Evsafı : cmliik iki kısım 

ap:rımandır. Birinin on digeriııin un 
)Ull tarafında demir parmaklıklı çuıi 

do~eli a\•lu vardır. cephane)C miisııdif 
kı ınırı bodrum kııtımıı kapulan harap 
mutf~k dolap körnürlk lınrııp salırıııç, 

ahşap konturluk rı)ldınlık zeının katında 

nı,.rıner avlu. Yiik \C dolaplı iki oda 
bir hela birinci katında koridor ıızcriıı
dc üç oda bir helü zemini çini ımmtir 
uc.ıklı mutfap ikinci 1t rt dahi hirirıci 

k.ıtııı a, ni olup bir a•mn odıı faz.laılır. 
ileri k.ı katın lıirer oJasınııı yilk ve do. 
l:ılıı \,1rdır. Diger kı mırı İ kinci katı· 
ııııı lıirincısıle araların<lu çin: 

0
eçil ve 

bir aralık ~OJa bulunan iki oda bir tek 
şalıdişin vardır sofa iizerinde bir ala· 
franüa helii, mermer kurnalı zemini çİ· 
hamam bu kısmın bodrunıunda zemi ç.İ· 
ni nnılılc üstüne bir dolap kbmiirlük. ve 
zemini çini maltız ocaklı mutfak zemin 
katında bir oda beJii biridci katta bir 
aa:ılık Üzerinde bir tere dolap bulunan 
kuçül( bir oda diger bir biiyük oda 
vardır bina kısmen tam kısmım nim 
kargirctir içinde kısmen borçlu kısmen 

k irueı ve hissed3ıJar vıırıfır. Talip olen· 
lar \ ~ Ya fazla malumat nlııınk isteyen· 
lrrin tamamına !iSOO liru taktir edil· 
nıişıir. 0/e 10 nisbetinde pey akçesile 
lıirltkte hiu:nt ve bilvekale lstanbul dor 
diirıcü ir.ra memurlu~una <)27 • 10065 
dosya numarnsile murecant etmeleri \O 

23 · 12 • 929 tarihinde saat 16 da [ıj. 
r:uci ihıılesinin i;ıra kılınacağı ilan 
olunur. 

Seyırlsefalın :••••••=•••••••••••••••• 
-------.aı + Bugünkü ÇARŞAMBA akşaoı• 

Maarif emanetinden: · 
Kabataş lisesinden Cemal, 

Galatasaraydan Ihsan, 1 tanbul 
lisesinden mezun cemal efendi
lerin serian maarif emanetine 
miiracaat eylemeleri.I 

1 staubul Mahkemei Asliye 6 ınci lıu· 

kuk dairesinden : Ruhsude hanımın 

kocası Çeııberli taşta vetir hanı karşı • 
sındı 38 No. lu dük.anda mukim Hurşit 
efendi aleyhine ikame olunan hoşenma 
davasından dolayı müddeiye tarafından 
ita olunan arzuhal sureti ilanen tebliğ 
edildiAi halde gönderilen müddette oe • 
nbi l!yihaı:ııo ita edılmemiş olması ha· 
sebile hakkınız<)a gıyap kararı verilerek 
)evmi muhakeme 30-12-929 günü .saat 
He talik edilnıi~ ve yevmi ınezkure 

kadar ceyap ita ve yevmi muhakemP,de 
ishali vücut edilmediği takılirde tahki. 
katın ~iyaben icra edileceği malum ol -
ınıık İİ7.re hukuk usul ıııııhaı.:emeleri 

Kaııuıınnuıı sarahati daire inde ilin olıı· 
nur. 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: İs· 
tanbulda Ş'!hzade başında kemal· 

paşa mahalJesinde Selim paşa catJ· 
dP..sindc 11 No hanede sakin İffet 
hanım tarafından Acıbademde Niş· 
untaşında 15 No köşkte wukim ali· 
mı;ade Zıya bey aleyhine cereyau 
eden muhakeme neticesinde visareti 
meıkürenin refiy)c İffet iıanınıın 
şrutune 16:1"yllıl 929 'tarihinde ka· 
rar veril mış oJnuığla ke}·fiyet l.ıer 
mucibi karar ilfüı olunıır. 

Merker. Acentası; Galatll Köprüba· 

şında Reyo~lu 2362 

Şube Acantuı: Meı'adet ban• altındr 

Istanbul 2740 

Fotin münakasası 
Şartnamesinde yazılı evsaf 

mucibince kırk altı çift fotin 
ve iki çift iskarpin münakasa 
surctile mübayaa edilecektir. 
Kat'i ihalesi 30· 11-929 tarihi· 
nde icra kılınacaktır. Taliple
rin o gün saat 16 da levazım 
müdiirlüğüne müracaatları. 

Defter n1iinakasası 
Nümunesi gibi 430 adet ' 

defter pazarlık suretile yaptı· 
nlacaktır. Taliplerin 23-11-929 
tarihinde saat 16 da levazım 
ıpüdürlüğüne mür11eaatları. 

lzınir Sürat ... -'ostası 

( G ÜLCEMAL) vapunı22teş 
rinisani Cuma 14,30da Galat 
nhtımmdan hareketle Cumar-
tesı sabahı fzmire gider.ek ve 
Pazar 14,30 da fzmirden ha
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. 

- --
'Trabzon ikinci postası 

( IZMIR) vapuru 21 Teş
rınısr/.ıİ Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından harekeıle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gid
ecek ve Of, Trabzon, Polatha 
ne, Gireson,Ordu Fatsa, Sam 
sun, Sinop, İneboluya uğraya
rak gelecektir. 

'V • B eyoğlu su1lı icra daire inden : Bır 

<leyinden dolayı mahcuz ve fürulıtu 
mukarrer altı adet a~ı karavanası \ 'C 

yedi adet nıa kapak bakır tenC'.ere o•ıbir 

adet mermer ma~a iki adet kebir ayna 
ve yedi adet Lakır tepsi 21-11-929 larİ· 
hine müsadif perşenbe saat on dörtte 
Gala.tada topçular caddesinde Aya Ni. 
kola kilisesi civarında 5 No. düklrıda 
bilınüı:aycde fUrulıt tdileceğinılen talip 
olanlann yevmi mezkıirda mahalli ıııez. 
kurda hazır bulundurulacak aıemüru 
nıahsusurıa müraC'8atları illin olunur. 

S ultanahnıet altıncı sulh hik iınli1::iıı • 
den: Mahcuz bulunup fürulıturıa len· 

rar verilen, otuz kutu nınşa raptiycsi ve 
on kutu kalem raptiye~i. \ 'C dokuz kutu 
kur~un lıaleminin yirmi ahı 1'. Sani 929 
uncu salı günü ı<aat on dôrlte Istanbul. 
da Marpuccularda Barnatan hanında fü. 
rulıt olunacağından, taliplerin hazır bu • 
luoıuı ıneıııuruna müracaat etmeleri illin 
olunur. 

ZAYi : Ameli Hayat mekte
bi üçüncü sınıfından aldığım tas
tiknamemi zayettim yenisini çı
karacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 20 Kemal 

Jstıi.Qbul dördünc,ü. icra m~!1111rluŞu· 1 ~· - Dokt:or <1W ... 
.adan: Ahmet hık .efendı Halice il k" kad ı h · . .. - ase ı ın ur astanesı 

hanımdan borç aldığı bın beş )'U7. 1 Et'I h d 
lirıı)".a mukabil ikinci dairece ipotek _ 1 

, • a~ın an • 
irac eylediği Beyoğlu Çatma ıne cit :f BUSEYi NAŞIT 
Derviş &Okağında ( kasımpaşa) yeai D ;, k d Ha"talıkları 
2,4 N, nısıf masura mai lezizi müı. 0 oum ve a ıo Mütabas 1111 

.temil maa ba~e hane birinci ihalesi 
yapılmak uzeae otuz gun müddetle 
müzayıdeye konularak ;iki hin beş yüz 
lira bedel ile talibi uhdesinde olup 
kat'i ihalesi icra ·kılınmak üzere v~ 
yuzde l.ıeç zamla onbeş gün mtıddetle 
mevkii ıntl1.ayedeye vaz.olunmuştur. 

Türbe Eski Hilali Y.1.lımc 
binası No.10 Tel.lstanı: 2622 

D~ktor ·Fcy~i Ahınet 1 
Frengi, belsoğukluğu, cilt, 

i E~~!./!!1~l~lıih!!!{f.1~ 
ı RAŞE~ in hayatını. aşkını taııvir eden 

.A.~TİST .AŞICI 
• Filminin mümessilesi 

POI .. Aı 1EGRİ yi taktim edecektir. 
Mczkür film VİKTOR HUGO, ALFRED DE MUSS 
gibi maruf şahsiyetleri göstereceği gibi Fıansız tiyatı" 
sunda ADRIENN LE KOUVREUR ün meşhur birle 

silini canlandıracaktır. Sesli ve şarkılı bir filmdir. 
iLA VETEN : SÖZLÜ FOKS JURNAL dünya hava~ 
Jeri ve bunlar nıevanmda ROMANYA KRt\LİÇESi~ 
BİR NUTKU, torpillerin atılı ~ı, terbiyeli filler, H/i iFO~tf 
mukaddes mabedi ve ayrıca VA TER BOYS SONG rıı 
hur esir şarkılarından KENNUCKY zencileri gösterileceıct' 

<'<:>~A~~~ P.tramouut Filmidir +f 
e><•~><»cx;;ga>e>~~Xi>-~i.i)4!~®~~ı:.»~+++ 

MULEN RUJ --"" 1'4.l.JZIIC I-IC>L ,, 
Yarın akşaıudan itibaren küşat olunu)ot• 

ZENGİN PROGRAM, BÜYÜK ORKESTRA 
MÜKEMMEL PATISERİ BÜFESi 

Bilumum meşrubat ve mekulat 
·~~:~~~,..H'ô~·~·~·· ....... . 

J DarülbedB Bu akşaın 
MELEK SlNEMA 

SINDA 
DOLORES KOSTEl..LO 

ve 

KONRAD rEGın 

GECE GUZELİ 
Fil minele 

Haka Film 

1 Tepebaşı tiyatrosunda bd 
1 saat 21,30 da 

' Katil 

3 perde 
Cuma günler ınatirıt 

15,30 da her cumartesi ak 
için fiatlarda tenzilat yapıl 
Millet - Natit B. ve Fahri 

Vof"0 

zayi- Fatih askerlik şu 
almış olduğum terhis 'V 

7.ayi ctıinı. Yenisini ala~ 
eskisinin hükmü yoktur. 

Katip maslalın tin• ın•1 cami sokak 314 tev-el 
Rama1..an oğlu 5• 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünde 

Müzayedeye vazolunan eınla1' 
.. .. ~ 1 - Mahmutpaşa Dayahatun mahallesi Tarakçılarda 1111.1 

cami havlusunda oda. 
2 - Mahmutpaşa Dayahatun Katıkçı han üst katta 13 ıı0 

oda. 
0 3 - Mahmutpaşada Nuruosmaniye caddesi 51 - 53 11 

dükkanın 1 - 6 hissesi. 
0 4 - Mahmutpaşada Nuruosmaniye çarşı kapusunda 22 11 

dükkanın 1-2 hissesi. o' 
5 - Şehremini lbrahim çavuş mahallesi mektep so'-:ağt11 

ve camiişerif sokağında 14, 16 N. arsalar. ~ 
6 - Bayazıtta Sekbanbaşı Yokudağa cami sokağı 6-2 fil. 

mahalli. ~ 
7 - Kadırgada~ehsüvarbey mahallesi bostan sokak 5~ ~ 
8 - Çembt:rlitaş Atik Alipaşa Y.ajlıkçı .han ilıt btta~J 4' 
9 - Balat T.ahta minare mahalleşinde 113, 115, 1Q9 , .... 

ve hane. 
10 - Hırkaişerifte Mirimiran Hasanpaşa Mesih~t 

tahtında 12 N. dü~~an. .. 
11 - Altı mermerde kitip Muslihittin mahallesi caıneı• 

tası hane. _#1# 
12 - Galatada Kt;__mankeş mahallesi gµmrük caddesi r.Y 

pısı ile çeşme ara&ndaki üç metre mobal. ~ 
13 - Beşiktaıta Dikili laf cami ittisalinde 2 atik, 1 

dükkan. 
Müddeti müzayede : 1 T. sani 929 dan 23 

cumartesi günü saat on..dörde kadar, . Jef 
Balada muharrer emlak kiraya verıleceginden müzaY~ 

zolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale ola~ son günün saat ~4 , 
na kadar şartnameyi okuoıak ve temınatı muvakkate Jtds ~ 
müyedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğiiJl e 

Hududu Derviş, Mektep sokak· 
Iarı, HUrmüz hanımın ve llnğıp ağa· 
nın hane, bahçeleri ile mahdut talı · 

minen Leşyuz yemiş altı ar~ın 18 
parmak terbiinde araziden iki yüz 
elli diirt arşın on sekiz parmak 
murabbaı bina ve saire •e rniJtebaki 
lıçyüz yirmi iki arşın kusur parmak 
üst ve altı hağçedir. Üst balıçe 
cihetinden iki alt bahçe cihetinde11 
iıç katlı üst katları ahşap alt kah 
k!gir pençercleri d;mir parmaklıklı 
dahilen kısmen barıcen tamamen 
eski yaşlı boyalı hanenin evsaf ve 
müştemilatı : Zemini meımea bir 

prostat, zafı tenasül •e kadın 
hastalıklıırım en son usullerle az 
bir zamanda mü3ait şeraitle tedavi 
eder. 

Adreı: Babıali Çağaloğlu yo· 
ku~u köşe btt§ı numara <13 

Telefon: f tanbul 3899 

akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
8

, 1"' 
Evsaf ve müştemelatı hakkında malümat almak isteyeıJ 

ddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrimisil '' 

ve bah!:cde bir oda ankazı ve bir 

kaç ağaç ~ardır. Üç hin be§ yüı lira 

kıymeti muhammineli olup borçlu 
oturmaktedı r. 

İlk pey birinci ipotek olan dokuz 

nntire dort hala bir salon birisi iki yüzlirayı tecavüz etmek üzere almak 

yüklü \'ti dolaplı yedi oda bir sofa ve daha ziyade ö~renmek isteyenler 
bin kilar zemini mermer bir la§lık 
merdiven altı bir kömUrliik ve ynğm· 
ur suyu hazneli elyıkama musluk 
ınabıılli zemini hf'to l kuyusu alt 

kıymeti mubamminesinin yüzde onu 

niıbetinde pey akçesini ve 929-467-1 

dosya numarasile İstanbul dördün cu 

görebilirler. 

Balıkesir encümeni , 
daimisinde~· 

ate 
Susırhkta müceddeden inşa edilen mektep binasında r11 ,(ı 

talip olanların şeraiti anlamak üzere hergün levaıım idaresine ve 
(lale günil olan teşriniıJtni,.in yirmi iigüue8 IÜftÜ ıaat on dörtte 
idare iaaime9ine müracaattan. 

icra memurluğuna müaacaat etmPI • bahçeye kapısı bulunan man nıiişte· 
~milat bir mutfak müstakil kagir ri \'e 7-12-929 tarihinde saat l.> e 

tarafından kavaidi fenniyeye tevfikan )'S'pılmayan aksaıI11'\,~ 
müceddeden hala inşası bina ve temellerde lazım gelefl J..'tlrı 
imalatına ait keşifnameler muhteviyata cem'an 14238 lira 42 ~I 
ibaret olup bunların icrası kapalı zarf usulile 8 kanu~e r' ı 1 
tarihine müsadif pazar giin-fi saat on beşte ihale edi1mek 1.1ı~ 
gün müddetle münakasaya vazedilmi~tir. Talip olanlarııı d~ 
imalatın ikmal"ne kadar bw beton nrme mühendisi buhı11 

dair teahhütnaınesini ve dipozitosunu makbuz ve "! 
teklifname ile beraber itaya mecbur o1duğu n yevllll odunluk bir kümes zemini malta 

deaıiı parmak koıkululdu balkon 
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koıııisyonuııdan : f 
~ ............................................ ~ .......... .. 
K apalı zarfla verilen fiyatlar gaJi g!iriildUğü ha.eelıile Hava kıtaat; ihtiyarı için 

21 • 11 . 929 prrş•mbc günii 1!,Sat 14 to 600 tak ıııı kışlık elbise :ve 600 adet 
knput pnzarhkıa alınacaktır. Taliplerin ~rlname niinıuneleri komisyonumuzda gör· 
rneleri ve ihale sa~tımla şartnamede yazılı olduğu gıbi teminatlıırile komisyonumu
za murnrnatları. 
J zmitteki kııualırı ihtiyacı ı•lıın un ve rııercinıc>k tııliplerin verdiği -~)Ol pahalı gö· 

rüldü~nderı pa•ıırlıkla alınal'aktır ihalesi 24 - l l • 1>29 p::ılnr guııu Mat 15 tc 
İz.mitte A kerf sıttın alma komisyonunda )upılucuktır tulipl •riıı nıezkür komisyoila 
muracaallnrı. 

N i[;cledc-\i k tııatın ihtiyacı olan odun J,npnlı 1arlln ıııliı~n .. n S}ll konmuştur. Ilın· 
Jeı:;ı 2 hirincı üntııı 929 pıwırtesi ı,iiıııı aııt 14 IC' ı ıl ılc a h rı ~ t.n a ınn 

komi•) oııundn ) pılac k, talipll'rin Niğtlt dl .i nıcı ur l\oı .. iı.)Ofül ıııuruuıatlan. t ımirdeki kıtnatın ihti)acı olan Bulgur ı,apalı zarfla ıı.iiııakn aya konmuştur, llıa· 
le i 1 - birici ki.rıurı 9~9 Pazar gı.nü s..ıat 15 tc lzmirdf' mu~t.rhkC'rn n t 'ki satın 

alma komi )onuııdn )BJ>ılacaktır. ;,artı ııme fü n rl.. uıtre komıS)Oııumu,da \ıtrdır. 
Talip! rin Izınir<ltki mezkur komi yona murarııatlan. 

Y tiz bin ~eyım b~ygir ve e~ster nalı mul )aa ı kapnlı :r.arfla milna mm ya konmuş· 
tur ilıalr.sı 30. ikııı<İ teşr"n • 929 tarihine miisadif cumartı> i ıı.ıat 14,'!0 dur. Tn

Hplerin şartnam ini ~orıııe:t uzre her g"in lstnnlıul merkf',z ffitırı nlına komis,onunn 
muracaatlnr ~e miinakas.ııvn i~lirak edel·ekkrin o giln ve fi atından C\\"el teklif ve 
teminat mcktuplarıııııı m.-khuz mukahılinıll' Ankarndıı mezkur komi~)OD riyıısetınc 
tev idi aylcmC'lcri. 

in adet mahruti çadır mub:ıyınsı knpnlı .ıarfb m.ııı:ık.nıı:ıya konmu,tur. llınlesi l 
klinuııul'\ vcl 929 tarihine musaclif pazar güııü saat ondıJit buçuktur. Ta!iplrrin 

~·tnumc ve numunesi um Gormek lİZrC' her gün An karada merkez «atın alnın komis· 
) onuna müracııntlaıı ve ınüııaka ayn iştiralt ctleceklcrin o glln \ c SMIİııden enel 
teklif ve teminat mektuplarının makbuz mukabilinde mezlcur komisyon riyn'<dinc 
tc\di eylrıncleri. 

Merkez ilıti)ncı iç"n 600.000 kilo Arpa ~oyalı 1~_rf ıı.uretile münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 28. ikinci te§rİn - 929 tarıhıne nıu.ndıf perşembe günü ~at 15 tP 

'•!iplerin teminntlarile birlikte teklifınektupla:ı111 ycvm ve ıın il ihaleden evvel mnkb~z 
r;ıukabilinde Arı ,arada mılli müdafaa merkez satın alnın komİS)Onu riyasetine tcvdı 
eylemeleri. 

T okaıta d 1-ıtaat ve mt e sesat ihti}acı olan sade yağına tnliplnin ,·eıdi~i fiyat 
!pahalı gurıildüğünden ''e evYelce ihale edileceği 23 • 10 • 929 illin olun.ın bir 

ay zarfında pazarlıkla Tokatta satın alnın koıniı;yoıınnda )npılacaktır, Taliplerin 
lllC'Lkfir komieyona muracaatları. 

H avıı kıtartı için 224düzüııe fotoğraf Cf~ aleni münakasa ııurctile alınalaktır 
ihalesi 11 - birinci kanun • 92:.J tarihi~ miisadif ~~rşamba günii E<uıt 14 le ya

pılacaktır. Taliplerin şartnamesini konıisyonumuıdaıı almalıırı \'C nıiimnınsaya J!;İr· 
mek iizre tenıinatlarilr! o gün ve saat•a komisyonıımu21lıı hazır hıılunmnları. 

O n hin a~ei portatif. c;~<lır k_~pal~ zarfla rııii'.ıa~.a~ya konmıı~tıır ihalesi 18': ~!· 
nunusanı : 929 tarıhınc mu:adıf cunıartesı gunu sanı on <lört buçuktur, lalıp

şartnamc •;c numunesini görmek üzre her gün Ankıırada mcrk~z satın alma komİ!>o 
yonuna muracaat an ve münnkaaaya işlirak edl'rtklcrin o gün ...e saatırıdaıı en-el 
teklif ve teminat mektuplarının makbuz muknlıilinde ınezkür komisyon riycııctinc 
te,·di eylemeleri. 

Y erli fabrikalar mamulatından ze)tuni renkte üç yüz hin m••tro yazlık dhi elik 
bez kapalı Urfla münak&S<l)O konulmuştur İhalesi 12 • kfinunue\\eJ • 929 ta

:nhine müBAdif perşembo günü saat on ddrt buçuktur. Talihlerin şartname ve nu
munesini görmek üzre her gün Ankarada merkez satın alına ltoı:tıi!;yonuna ınura· 
e<ıatları ve milnakasayn i:tirik eder!eklerin o gün ve saatın<lan evvel teklif ve te
ıninaı mcktuplarm.n mnkLıız mukalıilin<le mc~k!lr korııi<1yon riyasetine te,·di C) le· 
mel eri. 
............................................................... ~. 
, (}çiincü kolordu satınalına koınİS),Otıuıu!aıı f 
).. .................... ~ ................................ ~ ..... . 
K ıt:ıat ihtiyal'.I İçin 68000 \"e (ı{)()()() kilo kuru ot nyrı ayrı rıaııırlıkl:ı mııl a)Cll 

·edilecektir. Ilıalcai l9·1l·929 sıınt 14 le )llpılacaktır. 1aliplerin §Arlnaınc~ini gcır· 
rnek ve iştirak etmek uzre teminatlarile berahcr komisyonumuzda hazır lıııluıımn -
lıırı illin olunur. 

••• • 
ı _ 1'8§ kı§la binııı;ının sakaf ve helasiııin tam:ri. 
2 _ Baıı büyükte kolordu ı-ephnneliğinin tnıniri. 

S - Yıldızda topcu bııtaryaeının ikamet ettiği paviyonlarıo dahili elel<tirik 
tesis:ıtı yapılmnsı. 

21 . 11 . 929 t:ırihindc per§embe giinii saat 14 ı~ pawrlık !uretile t&lıplcrine 
yaptırıl&ı:aktır. talip olanlımn krilıi ıııczk"ra ı.a~lar her giin koıııİ~)oıın gelen·k 
lt.C§ifnameyi tetkik ye yevm nııınyyt>nJe lemiııatlarile Jıazarlığa lwrayı i~tirak ko
misyonda kıutr bulunnııılıırı. 

K1tııat ihtiı•ncı için 342000 .. k.'.'0 arpıı kaJıAlı 7ıı~f U8uli.)r, mu~ayn1d. e_dilec_ektir. lha· 
lesi 4-12·929 çarşamba ~ıınu "'ant on dortte ıcra edılef'ck tır. J alıplerırı :artıı:ı • 

nJeaini ı:iirmclcri \c şaıtııamcde yazılı ,,Jun şekildeki tcıniııatlnrilc ı.unıi~)orıurnuzcla 
hazır bulunmaları ıl:ln olunur. 

Çcı<i 

.~ ..... ~. • • • 
422 19-11-9~9 salı snat ıs 

1412 19-11-929 • 14 
1200 . 20·119929 •;arş:ımhal5 
300 20-11 929 14 

1200 21-11-929 ı erııcnbc 15 
446 21-11-92<) • 14 

1320 23.11.929 cumartesi 15 
1266 24.Jl.92<) pa1.ar 15 
300 ~5-11.929 pazartesi l4 . . 

Kıtaat ihtiyacı i in berveçhi bala odunlar hıı.alarmJa _ı:;~sterılcıı tarılılerde ihale
leri icra edilecektir~ Taliplerin şartrıamrsini gorınek ve ıştırıık etmek lizrc tı-mirıııt-
hırılc konu ) onuınuzln 1 u ır buluııın:ıları ı'iırı olunur. . . 
tr ıtaat j),Iİ)ncı için 571320 J..ilv arpa h:ı( alı zı:rf uı;u~ılc ıııı'.1 •),na ~rlıle~cktir. J/ıa-
1.'\.. irsi 7-IVJ29 cunıartcı.;i gimu s:ıat on ılorttc ıcra cdılcccktır. fıılıplcrın ıı:ırtıuı. 

· · ı · 1 • , ı "ıltlc:<i tt>nıinat 1arilc kômıs•onumwda ıncı;ını gormc erı 'e şıırtııamc<lc )azı ı o.an ;;;e · • ,_ 
hazır bulunmnlıırı ilaıı olunur . 

1 1 1( ·ı . . . ı.l d 1 1 hut rıaıarlık a mu >ayna f'dill'crk. ıtaat ı ıtıyncı ıı;ın aşa a mık ar arı yazı an no . . . 
ıh 1 · • h" ı d ı · T ı· 1 "nrtuanıcsıııı komısyonumıızda t.r. a e erı ız:.ı arııı a gostcn ııı.ştır. a ıp erın ~ . 

gorıneleri ve 03rtnameoe yazılı oları şekildeki teıninatlarıl<! koıııısyoııumuıJa hazır 
t. ılunmnlnn ilan olı•:ıur. 

Nohut mıkJarı 
!0000 
13000 

·~ 10000 

Ciıı~i Çorlu 
Arpa 537000 kilo 
liııı:.;ur 15000 • 
>ı 1 fırı 543000 • 
Hu I' ır l5COO • 

ihale giin ve saatleri 
20-11-29 çarşarıba Sa. 14 
21·11·2<> pcrşcııLc 1·1 
23-11-29 cunıarteııi 14 
24-l ].29 ııaıar 14 

• •> •!• 
Tckiı dağ ihale taıibi 

24-11-!>29 

25-11-929 

~11•un 280000 • 
l! ul,,ur 12500 kilo 

26-11-929 

Saati 
15 Kapalı 

Aleni 
Kapalı 

• Aleni 
• Kapalı 

Aleni 
~lr,ur 12500 27-11-929 

• n 140000 • l\npalı 
1
• orlu "~ feı. ir daAdnk i k ıt~.ıt i1.in 1 nl!idakı mevadı ııı~e ı · alr.r ı da ~ o«terilen 

11 lc,Jı: ihnlc!uı Jl'ra edılccekt r. 'J,tup. rin Jrtnarnv ını ""rıı K \f Hirak cunek 
ıninatlııril bıı:ıkte l.(orJuı.lnki Entııı u rıı:ı k1.1nı \ıı ıı.ı ıı ıır .. raat l'e )C\mi 

Hava mektebi 
n1fidü ·!üğünden: 

Hava Gedikli küçük zabit mektebi ile Hava mUfrczesinin birer 
senelik erzak ve mahrukat ;htiyQç miktarları zirde gösterilmiştir. 

itaya talip bulunan müteahhidinin mevcut numunelerile şartna 
mesine tevfikan 30· 11-929 pazartesi günü ihalei evveliyesi icra 
kılınacaktır. 

Talip olanların Yevmü mezkurda saat 13 te Yeşilköyde Fe· 
ner civarında Hava Gedikli küçük zabitml!kinist mektebinde mü
teşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Kilo Cinsi 10000 
30500 Ekmek 3000 

4500 Koyun eti 1000 
2000 Sığır eti 400 

30 Çay 1100 
950 Şr-kcr 200 
450 Kuru üzüm 200 

1100 kt rufısu.ya 1 OD 
400 Nohut 4000 
550 .\ıercimrk 2500 

1900 Patates 2500 
l 050 Sade yağı 650 
400 ~irke 2500 
650 Tuz 350 
750 Sabun 2000 
500 Soda 750 

18000 Odun 250 

Kokkömürü 
Pirinç. 
Makarna 
Un 
Beyaz peynir 
Kaşar 
Zeytin dnn~.si 
Zeytin yağı 
Arpa 
Saman 
Ot 
Gaz yağı 
Adet yumurta 
Kilo süt 
Yaşsebze 

Soıtan 
Sa'ç.a 

·~ ........................... ~ ..... ~ .............. ~.~·· .. ···~ 
i lhckatihi askeriye satına lına L:oınisyoııundan I 
• f 
........................... ~.~ .... ~~·· ~···········--· ....... 
A akerı ~lc"tcp!•r }ıupnı :ıtı ir:iıı (45()()('-0) J,ilo .'\rpa knp:ılı zarf uretil~ satı~ n'~· 

n'lcnl.tır. Uınlc"İ 23-11-92<) cumartesi ~ iinii ıın ı l ı tc Harbiye me .tebındekı mu
ııakasa malınllindc icra kılınacaktır. Taliplerin .ı:.ı tnam •!;i için malr.ılli mezkiird:ıki 
KorııtS)On:ı miirııcıuıt'arı \"C iştirak için dı• ~artnımıesi \CÇhil" lıMır!nyacakları ıcidıf 
nıektııplannı ilınnber muı,nbiiinde mr.zl,fü mahal KomiS)On ri) scti,ıc \•ermeleri ilan 
olunur. 

Çeki 
200 
500 
800 -1500 

F.czncı mcktcbı i~iıı ) 
O!.,;ii tııbu rıı ) o,:un 
llıııı.lar pa. ı 1 a~ıant.,i için ) 

YuJ..arcla mıkdar:nrilc malınllcri y~zılı 1500 ç<'ki Oıiıın•ı munııkasalr.r111ı.la ıalibi 
zuhur cıınedi~inıfcn yine B)rı a)rı iiç şartnamede' ç.lnı. •, p.nrl !n satın nlınacnktır. 
Pauırlrf,Jr.rı 23.Jl-929 cumart·ı;i gı•nü ~1at l ı,30 r!a JIEırbr)C ın 1-lcbirıde\i ıııalıalli 
mahsusunda irra ~. ılınara tır. Ta'ıplerir, ~artn:.ımrl ı-i ı~:n mal n li mezktirdnki l.o • 
micyona rnurar.nutları \c •?;tirak için de p:ızarlık ı 1 :ı !inde hıı ır hulunıılnıası il:in 
olunur . 

Ki'e 
10000 Çekirdekli rnı kı uı:umıl 
1600 ÇeJ..irJeksi~ • 
2100 !turu knysi • 

A kt"ri mektepler içın ıruralrns:ı)n ku ulnn 3 b!cm ıı.evadın fı)tıh filli go· 
rülıliij;unden ayrı ll)rt iiç ş utuaınrdc p'arı:k pauırlıkln antııı nlınacahtır. Pa ... ırlıl,)a. 
rı 2~ - l 1 - 92<) ('Ulll rtcsi giiıılı s.ıaf 13 "10 <la h:ırhıyc melı.tchiııJcki malınlli ımıh
t-ıısuııda icra kı!ıwıca:.ıır, Tııliplcriıı ~:ırttır.nıeleri:ı_. ııumıınthi için malıalli mez
.kfınlııki komİ•)Onn 11.uırı-.ı.tl:.rı \C İ~liı:ık!a lt'L'!ilüt ):lplııl'llklar.tı pım;rlık mahal
lınde lııuır lıulumııal.ırı i!füı olııııur. 

Çeki 
lOOO 
300 -13 o 

~o• o<> ~~+ 
• '<> "' 

Harlıiyc mektebı i~ın ~ o ı 
Su\'.11 i l 

110
• 

" " 

'l..aror \e ziyan ''e farkı fiatı ifa)ı ıealıhut etmeyen rnüteahlırdi nam \O hC!a • 
Lına olarak yukarda mnha!lerile ııııkderları )ıızılı J300 çeki Odıınuw bir şartnamede 
olarak pn1.arlı K suret ile satın alınaea'. tı'". l'a1.arlığı 23 - 11 - 929 cumartf'si 1,'i.inii '!aat 
14,EO dn Harbiye ıııel<tcbiııdt"i-.İ mal alli malı~ıısıınıla icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartııamesi için ınnlıalli ml',,.kıirıla'<.i krıniqyona nıiirnı•:ıatları 'f' İ:;I rnk için de paza. 
rlık rıınlıallindc hıızır lıııluııulıııa$ı il:i:ı olıınıır. 

A sı..eri ıırektı>pler için ıııiinakn'!ll rıefü'ı·~i pazarlığa honıılnn \'C fiatı gali gorıilen 
30000 l\iJ,) \:nlı Kum Fnqulyenirı tchrar paznrlıAı 2:~.ı 1-92<) C'ıııııartesi giiııii saat 

15 tı· Jl:ırlıiyl' ıııc.'1e!Jinıll''.,i rııahnlli nıahsıısuııtla inn kıhınC'eklır. Taliplerin ~art. 
nnmc "~ ıııııırnrıPSİ i~in rııalı:ılJi ııı zkfır 'nki J..:oınis) oııa rıılirncaatlıırı ve iştirnk i~in 
de pazarlık nıalınllindc lıaz r l uluııma'nrı i11in olur ur. 

A ~kı•ri m• ktepltr i~in ıı iirıaka~a nı.tıı·ı "İ )Apı'ıın ı•aıarlığındaki fiy~ıtı gnli goril· 
len 2000:> kı'o ~.tbu. un tekrar pa< •rl (,ı 23 • 11 • 929 cuııı:ırtcsı gıı ııi saat 15 

tc llıırhi)C mcktebiıııl ·k rn.ılıalli ınahQıı un la ıcra kılınacaktır. 1ulipkrin şıırtııa· 
ınc"i iı;in uı.ıhalli me.:.,fırd ıki Ko n.ı;)Orın ın.ır.:ıl..ı:ıl arı \C iştira\ ıı;in de pazarlık 
mahallin le lı!-.!ır bıı! .ıııııı:ı arı. 

li alıcı ı.ru li si i in 80!) adC't Kaput k:ıpnlı ı~rf ıırctile 'e li!ı;ıi \C pırova 
J. dilın , H" butıiıı kum " \c ıııa"ı ·m· si ınüıa:ılıide nit olmak şartile S3lın ah· 
nt.cakıır, !lınl i 10 · 12 · 9?9 ~ ı gılrıu ~ at 14 te J:larhi)e ıııt:ktebindeki mahıılli 
mah u ııııdn ıcrıt J, ı 'ınacak tır. Tnlıpleriıı ş:ırtıııııııe~ilc k 1111 ~ 'c ınlilıcme ııumune"i 
için nıa' :ılı mcıklır.l.ı-ı 1-.uııııs} 01111 ınımıeaııtlurı ve iştmık ıçınde hazırla}nl'nklnrı 
teklif n11•l-ıubunu fU:ıtı ını.:ı )') erıcsııw kader ilnıu•ıulıer nıukııbılindc kom İS) on 
Hiyası tiııı• 'crıııelı ri iluıı olunur. 

K u!rli l ,sr.,i ı~in 365 ndet Kapıl Ö!çii \l' ıırmıa <'dilmek \C lıiitüıı kumnş ve 
· nıalzl rııcsı ııııılt•alılıulinc uit o?nıak Ş<!rtile ve nlı.:ui ıniiııa!-.nsn suret ile ~atın alı • 

rıueuktır. lu!c"i 10-12·9 9 S:ılı günıi rn.:ıt 15 ıc Harbi) e mckıclıindekı mahalli rııalı • 
susuncl:ı kra kıııııacıı' tır. Tnlip!erin :;;artnaııı~ilc kumaş \e malzeme numunesi idn 
ııı:ıluılıi 1111-?.kiııılal,i komi yvn:ı ıı.iır .. eaatlnrı H i~ıir,ı'. ı\i ıdt" mıır:ıkasa mah:ı !inde 
Jınzır lııılıır.ulın ·"'• ıl..i,ı olunur . 

1'.ıııu 

4000 Turlıi 
4000 A)fekaclın 

Aı:;kcrj mckıepier \"C l.s tanelı>r için yui.arda }azılı ilı.i knlem konıeıu aleni 
mi.iuıakasa suret il(' satın alıııacaktır. !hale i }().] 2.929 :ılı gilnil sıı&t 14,30 da Har. 
hiye melttclıindcki nınlınlli nıabsu~ıııuia icra kılıııııcaktır. Taliplerin ~:ırtnaıııefii i~in 
mahalli ıııezl.. ürdaki koıııi ',Yona ııııiracnat lan \"t• i~tıral. içiıı de münaka'!ll mahallinde 
hazır Lulurıulııını:;ı ilıin olıııııır. 

i 
............................. ~ .......................... . 

Dcııiz miibayeat komisyonundan i ................... ~ ......................... ~····••+<-
10000 Kilo Piri ç !lllinakasa.Yi aleni)e 

3100 
4000 
3000 
5000 
1000 
4000 
4000 
2000 

ıle ihalt>•ı 21 Teştirıisani 929 Per~rmbc günii •aat 
21 Sadt:)ağı 

S;ıkcr 
l\;ulıut 
fasul)a 
Mercınıek 
s .. bun 
Zeytin • 
Kuru Üzüm• 

13 - 5 de 
14 

• 

21 
23 
23 
23 
24 
42 
24 

• 

• 
• 
• 
• 

Cumartciİ 

.. Pazar . ·' 

• 
15 

• J3. 5 • 
14- 5 • 
14. 5 
15 5 

• 14 
15 

Dediz ku-.\etleri ilıtiyaci itin )Ukanda miktarı )azılı dokuz kalem <:ruık müna
kasayi alenhe ile munaka~ya konulın~tur- ~artnaıııc •ıi gtrm ·ki t )<'ııltrın lıt>r gün 

talip bnlunanların da hiuılarıuda muharrrr ı ıı \ c tıantıa Kıı•ımpaşıd.1 deni 

........................................... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• E 

f Enn ali ınetruke ilanı İ 
: .............................................................................................................. . 
Eıııvali ııetruke nü i iyetindeıı: 

Kadıköyündc Rasimpaşa mahallesinde Süleyman efendi soka
~ında 500 lira nakit ve peşin bedeli muhammini olan 5 numar~I~ 
maa bahçe natamam hane 655 lira nakit ve peşin bedelle talıbı 
uhdesindedir. 24-11-929 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 de 
pazarlık suretiyle icrayı müzayedesi mukarrer bulunduğundan 
taliplerin yüzde 7,50 hesabile teminat makbuzlariylc emvali met
ruke satış komisyonunı:t müracaat eylemeleri. 

a eşya furuhtu 
1 

ır 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden : 
CibaH fabrikasında mevcut 2074 kilo hurda çul, 132 ki!o ip, ve 

kınncıp, 678 kilo tömbeki tiftiği, 830 kilo tömbeki derisi ve Azapkapı 
ambarında mevcut 972 kilo köhne ip ve 1364 kilo köhne çul pazarlık 
suretile 27- 11- 929 çarşamba günü saat 10,30 da satılacağından 
talip! "'rim mezkür gün ve saatta Galatada mubayaat komisyonunda 
bulunmalan . 
..:..:.::.:.=::.:.:.:..:..::....:__~~--~~--~~~~~~--~~-

• 

o_ y 
Şdıreınanetinden: Ceıniyeti uı11unıiyei belediye 

tC'şrinisaninin ~ irıninci çarşaınba günü saat 14· te 
içtiına edeceğinden nıulıtcreın azanın teşrifleri 
rica olunur. 

·(a '-' t ve liarton 

' 

mübayaası: 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 

ldore için muhttlif el/adda 286,000 kilo karton ve 561,000 
kilo kagıt mübayaa edileceğinden taliplerin şartname ve numuneyi 
almak üzere her gün müracaatları ve 2-12-929 Pazartesi günü saat 
10,30 da fiatlarmı kapalı zarfla % 7,5 teminatı muvakkatelerile 
birlikte Galatada mubayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

ı1l tuz iıılıisarı baş 
ınüdürlüğiiııdeıı: 

Eminönünde balıkhane binasının üçüncü katında lstanbul tuz 
inhisarı baş müdüriyeti dairesinin muhterik olan aksamının tsc· 
diden inşa tamiri aleni surette 4-11-929 tarihinden itibaıen yirmi 
gün müddetle mevkii münakasaya vazedilerek ihalei muvakkatcsi 
2 11"929 tarihine müsadif Pazar günü zevali snat 15 te baş mü· 
düriyeti mezkurede müteşekkil komisyonu mahsusla icra kılına-
cağından taliplerin ihale gününden mütekaddem yüzde yedi 
buçuk teminatı muvakkatelerini usulen teslim ve şartnamesini 
isteyenlerin müracaatları ilan olunur. 

ÖksürenJere Katranı Hakkı Ekrem 

Vakıf akarlar 
mlıdlırlLıQunden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Bahçe kapıda hubyar mahallesinde yeni postahane cadde· 

sinde 44 - 60 No dükkan 
2 - Bahçekapıda hoca Alaettin mahallesinde tahmis soka· 

ğında 78 No arsa 
Müddeti müzayede: 10 Teşrinisani 929 dan 30 Teşrinisani 929 

Cı..ımartesi günü saat on dörde kadar. 

Balada nıuharrcr emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz
olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son güntin saat on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzadeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müraccatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenJer bu 
müdJet zarfınJa müz.ıyede odasına miiracaat ederek ecrimisil 
raporlarını görebilirler. 

Tra~ bı
ça~Jan satın alırken. 
.Gıllette talep ediniz ı 

Her Yttddı:i accntalıır hakiki 
GıUcttc bıçıklann:ı mAliktir. Bu 
llcmştım(il traş bıçakları 114 
defa muayeneye tabi ıutuıdukla
rından muntaum ve mustcnı. 
o~ra~ .tnış olabilrncnızı•rc'mio 
cdilnuşur. 

1 
FRANSIZ OPl'..RETI GELDf 
Bu akşam tt:msiline başlıyor 
Pnrİ8ın Triııııon \e 1 a Gnite 

Lir ~ tiyatrolar nın en ıneiihur nrti
stJerınden ınlirekkep Buyük Fnıcsıı 
Operet Hc)eti bu gün ~ebrimize 
muvaselet etmiş \'e bu akşıını saat taır 
21,15 te FHANSJZ TlYATROSUNDI 
ilk tem~ il olarak Andranı ıı en nwş_:_ 
hur opcrt!li olaıı LA MASKOT 
piye ini temsil rdecektir. 

Yarınki perşembe ak~ıı.mı lU~t
mazcJ SONYA Al.Nl niıı ıştmıkıle 

VF.RONIK 
Cuma guııu s at 15 te matine 

olarak : 
LA MASKOT 

Cuma akşamı ıııaşlıur tenor JORJ 
.FOA nın iştiaakile: 

J.r GHAD MOGOL 
T kmil tcm5Jllcrin pro~rama 

thatro .k şı ine talık cdilmı ti~ • 
1-.i.clcr lıtr gun bılet ı;atışına 

dl'\ • m et ıı ~ trrli r. 
Hlıı i": Teımıı!I,.r lıer ııl..c:a tnın 

f8UI :lJ.lj le b. şl '\IW<ık '~ 12 de 
~ . 



Norveç yanın 
başnıhsulü 

halis morine balığı 
alemşumul marka BALI 

de osu topt:ancııar 

kası 
Orman arazi mü ürl1:iğÜndcı : 

30 H zıran 1929 tarihindeki mali vaziyeti 

S.,im ocağı arazi.&inden üç parçada yüz dörıiim tarla 93 
neıi teşrinievvel nihayetine kadar icara verilecektir. Müzayed 
kanunuevvel 929 cumartesi günü saat on dörde kadardır. 
olanların fstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve arazi idar 
müracaet etmeleri. 

Orman arazi müdürlüğüuden: Mevcudat ve nıatluhat 

[~in 
St"rıııııye 

Düyunat 

lsterlin Sh 
ı-

10.000.000 -
~ı 

ilivri kazası dahilinde vaki Evkafı mülhakkadan bliyük ve 
çük çeltik çiftlikleri mülitemilatile beraber 934 ~enesi Eylül 

llisse senetlerinin tesviye i talep r.dılmcmi~ olr.11 kısmı 
Kasada ve Hanknlorda mevcut nukut 
Kısa \adeli uan hır ve roporlıır 

:;.000.000 
2.881..238 

:li9/ı(J8 

4.493.136 
l.93l.31S 
B.101.6~6 
:t >)(ı.73 
2.n uı ı 

14 l 
6 }I) 

<J 10 

Nizamnanıci dııhili mucibiıİcc ifnıı cılilr:n ihıi, at ııkt;"" i 
~ievı\İİ ter'avulde huiuııan h.ııılmoti r 

1.250.000 
4H.7fö 

ı--

9 l 

yetine kadar icara verilecektir. Müzayedesi T. saninin yirmi ye 
ci çarşamba günü saat on beşe kadardır. Talip olanların lstaı 
Evkaf müdüriyetinee Orman arazi idaresine mİjracaat etm~tcri. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... 

Ecnebi lisanına vakıf daktilo arann or Tabsil olull.!l.cak oonctlcr 
Ciizdandtı meH·ut ltıyınctir.r 5 

Görııldı.j;unıfo vJrnec-ek r.euı·ıler \C \aılı•lı sen .. tlc:r 
Alacaklı lw0:•hı rıırilcı 

250.737 
l] .716.812 

l1 ı 

1 
. 

Almanca,Fraıısızca ve tiirkçe lisanlarında bizzat tahrire ku 
Borçlu hesnbı cariler 
Helıin mukabilinde uvorıslıır 
.F.alıul larık ıle borçlulıır 
Ga)rİ menkul mailer ve mobilya. 
Müteferrik 

65C).80:1 
36.806 

15 (; 

15 ' 
() 7 
4 10 
7 j 

29.l l2.69H ;:; 6 

Vadeli honol:ır ve lıt·>ı.'lln cariler 2.B:SS.270 
Kııl•ııller 1 ::!.299.41 ~ 
~hıl•·fcı rık 315.6Cı8 

!N.142.698 

Umumi Müdür 

;; ,. ,, 
(ı -. 

13 

--s I rı 

o!an ve yazı makinesinde seri yazı yazabilen bir hanıma iht" 
vardır. Bu evsafı bihakkın haiz bulunanların 21 teşrinisani perşe 
akşamına kadar yeni postane civarmda Türkiye Sanayi ve Maa 
bankası sanayi şubesi müdiriyetine müracaatları. 

İ,pirto ve ispirtolu içkiler inliisarı 

Umumt Müdür Muavb 
AH. J< · 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Muhasebe Şefi ve ikind Mii~~·r 

rrrı l'c De Sorbit'r de Pwgruıdoressc 

uııı uın ınüdiirliiğiinden 
25 ka)f•m evrak defatir kapalı zarf usulile 26 teşrinsani 929 

günii saat 15 te ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Ta 
lerin mubayaat komisyonu kitabetine miiracaatları. 

9fll-1ıi'·a· illiiillW~-s r tr C zrr- n 

fiuick mühendisleri tara-
J -

tından imal edilmis olan Mar-

ket ( Marquette) otomobili, ca

zip harici görünüşü, sürat 

ve çevikliği, ve büyük (Rezer

ve) kuvveti sayesinde otomo .. 

·bilci leri Bu ick kadar hnyrete 

düşürmektedir 

B iıılcrce otoınolıil hnveskılrlarının heyccnnln bek
lemekle oldııklnrı Mıırkcl ( Mnrquctıc ) otonıolıilı 

pi\•n nyu çıktı. l"ccı uhedıdc Buick res um \•e muhen
dislcı ıııiıı inınlgcrdesi olan l\tarkı.>t ( :\lnrquctte ) 
aı nlıa<;ı, lıııricı gonınuşunun guzcllı~ı. kuhilıyt:ti ve 
fiulıııııı ehvcnli~ılc Buick olonıolııllerı derecesinde 
rugbele nıazhur olmaktadır. 

Market ( l\lurquctıe ) otomobilı eşı clmayan 
işçiligi 'e rakıpsiz kobilıyelıle Buickin )nrııtugı 
nnnnnyı ıdumc cltirıncktedır. Bunu ragmen yep yeni 
bir nrnba ve fiatı ise Buit·kıcn oşnğıdır. 

BUİCK-f;1ARKET(MARQ JETIE) 
CE':'\Elt\l. MOl ons MAMULA11 

Umum Tiırk;yc Acentası: Mnrkr.I ( MurquP.tle ) Buickın ku~·ult kardeı;ııdir. 
~fnsunı hayrete duşurccek kııbıli)ctı, mu Ilı iş ııur ati ,.e 
çcvikligı tıpkı l3uirk o IH'nıcr. l"ıpl.ı onuıı gihı '-.ııl11· 
balı~ yollarda \C. çcıııı )Okuşlnrdu gıı)el kolnylıl..lıı 
İkoşmnktndıı·. Bıınunlu lıerıılıcr Muı·kcl ( Mnrquetıı• ) 

o rOi\fOBİl. TİCARETİ T. A. Ş. 
O. f. T. A. Ş. 

Bcyoglu lsıiklıil Cnddeı.i ~0.2:.~9 Te•ef. B. O.~....'>(, 
kcııdıne muhsu:. hnssııl:ıı H ıııuliktir Bıııck ten dulııı 
hafif \°C dnlıa kısııdır. ~cısisiııın şekli, ıcııgiıı n•nl,lcı ı 
ve bir çok kendine lıns ıererruııl l\lın l!cı ( :\l,ıı
quettc ) te boşkn urnbn"d,ı lıulıınınnnn hır sıılı ... ı.H·I 
ynrıılmuktadır. Dorı tclu•rlt>ğiııdl· oloııııılıl. ıı~ıırlı 
frenleri ıeı ekkiyrılrn nıuhım hiı eserıdıı 

Ayak peduliııe ııfnk hır tazyik :ırnhıı) ı, ltlll.lt-. "C'"'" 
pııtırdısıı. durdurur. 

-nıınımınnıııuııuullllunmımınımuıııımıııııınmıınnıımııiilllillllUlll!llmıuııı;mimımııııııımıııuıııınınnı" 

Nargile 
Meraklılarına ı 

~ 
G:: 

5::5 

95: 
Eskiden nefis nargile içmek istiyen zevk erbabı ~ 

Tepehaşmda K.ınunu Esasi Ga7.inoımna e:; 

~ giderlerdi. Fakat Lu gı:ılino şimdi :ruacstro Zeki Bey ida· ~ 
1 re~inde Klasik Müzik Kon erleri veren güz.el hir !!! 
~ a 
~ E3os~orı. Sa.Iorıu. ~ 1 oldu, ],undan Nwrgile Merakhlal'I lııç mütecssirolma ınlar, ~ 
== Çunkü Bu:slonun sıraı;mda ve e-.ki Vinter Cardcıı mahalimle --
~ ~ 

E VENi KANUNU ESAsl = 1 açıldı. i:zmirden sureti lmsusiyedc getirilmiş olan $ 

Lnııııınını;;~~;;nıı;;~;oıı~;,:::m:;::;;ıını~;;;:~;,;ıı;;,;;;;;~;,;~;,ım.İ 
. 

l\1ütekait harp malulleri cemiyetinden 
Türkiye mütekait harp malulleri cemiyetinin senelik kongresi 

22-11-929 tarihine müsadif cuma günü saat on dörtte darülfünun 
konferans salonunda akt ve icra edileceğinden alakadaranın yevmi 
mezkı'.irda teşrifleri rica olunur. 

Orman arazi müdürlüğünden: 
Sayim ocağı arazisind~n otuz bir parçada yüz yirmi yedi dö

nün tarla 932 senesi teşrinievvel nihnyetine kadar icara verilecek
tir. Müzayede i kanunu vve1in yedinci cumartesi günü saat ondörde 
kadardır. Talip olanların İstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve 

~t·hrcnıancti ilanatı 

B eyoğlu Dairesinden: s;;': 1 
LUtfi mahallesi Sofyalı so

kakta 1 numaraiı dükkanda 
berber Ankclos efendin in Le
vha borcundan dolayı tahtı 

hacze ahnan vantilatörü 21-
11-929 tarihinde !:c:ndal Be· 
destenindc satılacağmdan vr 
mumaileyhin dükkanı mesdut 
ve ikametgfıhıda meçhul olma
sına binaen 24 saat zarfında 
Beyoğlu belediye dairesine 
müracaat eylemesi ilan olunur. 

Ş ehremanelinden: Galata 
kulesinin tamir ve vakit kü-

resinin konması pazarlıkla ya
pılacaktır. Taliplerin 23 T. 
sani 929 Cumartesi günü saat 
onbeşe kadar levazım mtidilr-
J!!ğüne gelmeleri. 

ZA Yl : Dün saat 15 raddele
rinde Emniyet Sandıgı önünde 
cüzdanımı zayettim, derununda 
nufus tezkerem 2511 numaralı 
şoför ehliyetnamesi vardır . 
Yenisini çıkartacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kadıköy Kurbağalıdere 

yedinci sokak 29 No. hanede 

~ 

/ 18 

"rn ı ~ s 
°'}[~Giydiğiniz takdirde bila 
/, .· perva yürüyebilirsiniz. 

.~~~~~ .Y CUZ-P Ti -Ş 
Bilumum levazımatı iksaiyenizi yalnız Gala

Karaköyde Poğaçncı fırını ittisalindeki 
muhallebicinin üstünde 

o 
~Büy .. k elbise mağaza
~ sıdı jaıı tedarik ediniz. 

aıtln

~.ıe. 

erkek ve ~O<' ıl~Jan.·a ma!1stıs 'OStÜ n, )alto }Jar .. 
f ve 10H" ~an ... ıancH"n·ı eıı n1utah.ap çeş.tleriınevcttur. 

ediya ta tes i e- ~ 
- - -- -- ------

Em ak re eytam ha <asın 
umum müdürlügüde 

Mevkilcrile evsafı nınhsusaı aşağtda yazılı Avrupa Pasajının 
satışı müzayadeyc konulmuştur : 

Müzayede (kapalızarf) usuliyledir. İhale 9 - 12 - 929 tarihinde 
idare Meclisi lıuzuriyle icra edilecc!ktir. Talip olanlar bt>hu mül· 
ki.in hizasında gösterilen mikdarda teminat iracsine mecbur olup 
bu teminat varakasını teklif mektupltuiyle beraber makpuz mu
kabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhül· 
lü olarak postaya tevdi ederler. 

2 ihale bedeli peşinen istifa olunur. 
3 Talip olanların lstanbul veya İzmir şubelerimize veyahut 

Merkez Emlak müdirivetine müracaatla mufassal şarlnameınizi 

mGtalaa etmeleri ve müzayedcyt: iştirak halinde bir nuslıasını bir 
lira mukabilinde ahp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri 
icap eder. 

U. No. Mevkii ve semti 
Meşhuru 

165 Kamer hatun mahallesi 
Hammal başı sokak 

Nevi Hurtut ve kemiyet 
V c müştemilatı 

t.vrupa Pasajı Ma oda 22 bap 
dükkan 

Teminat miktarı 
Lira 

~ 15000 l?~ıilt'I' 
l Krı11en Cırltl~s? A/•8,.f/fhan 

~l-1--:~3-r-5-r.~,-r.,::-r~11:T:r~3;-r;t~~ll~--...-~ ...... 2.1 
,DılS#)ı 

8 10 T1f f4 16 fi 

sıımlıul ıliir<lımc.u irnı memurluğun 
daıı: Ortııko) de Pi~rıı i~ğlıı sokıığınd 

16·18 rıunıurnlı h:ıııcde Hakin il.en \ efa 
eden "lelımct Pasa malıdunıu ) nh\11 

• Vdıtıııı lıı:y yarislrriııdcıı hududu ıııılli 
• lıaııdııdt• lıufuııan lla}rctıiıı \e ;:;adettı[I 

b~) lı re: i\lutc\clln ıııiiverrisinfa Yal1'8 

\ dıtıiıı heyin Kammcttın l"fcndi bırliktd 

Saime haıııındıın lıurç aldığı bin ikı vut 
lir B)a 11111!.ııhıl birinci ucrccc , e birinci 
ııurı.ı.ıaı;ılc tcm.ııntı irae ettikleri Or:ıı 
kuvdı• Pişıni~tıglu sokoğındil atık 6 ınll 
kPırer cftdıt lo-18 ııunınrulı ahır \e ar. 
abalıAı ıınişteınıl Lir oop hanenin yırıııl 
-ekız lıiıısı• iıilıaıilc ultı his e ıııin dl'Y 
ııiıı tes,·iye cdilıueıııc::;ine rnel.ıııi furuhtıl 

talep ı..:diluıiş \e lıuduı:ıu milli hariciı> 
deki iknmctgalıınıı meçhul huluunıu' ,t 
ilanen tchli;: ı.ılııııııı bıriııd ilıh.ıı. ıuıı1 
mıi•Jdetı murur C) leJiğıııden ikiı r1 ih 
hıınııınıı ı;iııiıı de ilaııcıı ıelıliğiıı4' ı.arJ1 

'crilıııi;1 olııı .. ;;:a t.ırihi ilandan ıtihıırrP 
iıç giin zarfında dt•)ııini~i tCı:ı\İ)t' eıııır • 
diğiniz \e)a kanuni lıır itiraz dermc}tln 
ctmediğiııiz takdirde meLkür enılııkııl 
bilınüz.a \ede &ıılılıı<'ıırrı ıııalüııı \ e ik.111<1 

ihlıanıoı~ıc ıcbli~i mı:kamıııa kaim ohııak ,, 
uzr~ il!ııı ke} fı\ ı·t olunur. 

S ultan alımcı iı...Uncu sulh hukuk h' 
kimliğinden : Müddcı Sarııfiııı ... 

uıudüeıalr) h Aropyııu han M. Arıf btY 
yazıhanesinde Huscyin A mi efenıh'r 
alacağı olau 215 liranın tahsıli hat.kıııJıı 

ikanıeeylediği davadan dolayı naıııın.ı ıa tA 

kılınan celpnamede LıılurıanıadığıııılııP 
bittalı•p Lir uy ıniıddetlc iliiııcn telılığ3I 
icmsma l•arnr \criluıiş \C )t'Vnl ınııl .. ~· 
keme olarak 2 • 12 • 929 cumark ı .. ır 

dııı> ııu saat 11 talık kılının ş elduğuıı 

yevm ve saat mezkurda bızUlt ,e )aııu: 
uırnfındn• nıusuddak vekil gı..ıdnerıne5 
ve ak!i surette gıyaben muhakeme ıcr• 
kılınacağındaıı mailim olmak iiıre ıtJıı 
olunur. 


