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Aydın şime-ırl er kump my sı 
,. mühim bir te cbbiise gir Ş'I\ 0

..,.tir. 
00,lJOO ı lli r 

lzmir ile Den;z!ı arcısmdu h .nda • 
l'.alnız bir gün ekspres işlera-ı.te, , t 
.f-'azartesi günü lzmirden harck<.'t 

n ır . ı 1 ya r;tığı .. 
~ize ~ne zabıta,nın 

ahkik t meselesi 
,. eden eksprr.s ertesi günü avdet 
• etmektedir. ş·r.ıendifer iduı esi haf

tada bir gün ekspres tahrikinin 
maksadı temiıı eden."' diğ~ni nazarı 
itibnre alarak lıaftnda iki gün 
ekspres tahrikini esas itibarile 

~ l kabul elmiş ve icap eden h<.ızır
l laklara başlamıştır. 

Aydın şimendifer kumpanyası

nın mühim teşebbüsü bu:ıdan iba
ret değildir. Kumpnnya, Eı:ıidirdcn 
itibaren lzmire kadar olnn i&tns
yonlardan Istanbula gidecek olnn 
yolcuların en kısa bir za11an zar
fında istanbul sey ha tini ) apabil
melcrini temin için de ekspres gü
nlerinde tzmirle lstanbul arasın

da bir vapur işlebncğc karar "er
miş bulunmaktadır. 

Aydm şimendifer kumpnnynıı 
lzmirle Denizli araıında haftada 
iki gün ekspres i letmeğe karar 
verrnek'e beraber ek pres günle
rinde İst nbula gidecek yolcular 
için de fzmirden istnnbula bir 
vapur işletecektir. Şimendifer ida
resinin yapbgı tctl ı at neticesinde 
anlaşılmışhr ki faraza Denizliden 
lstanbula gitmek fstiyen l:"r yolcu 
Denizliden kalkıp buraya gelmek
te ve burada vapur beklemektedir. 

Eğer fzmire geldiğinin ertesi 
günü vapur bulursa ne ala... Bu
lamadığı takdirde o DenizUli Is
tan bul yolcusu b.mirde beklemek 
ve bu yüzden birçok maaraflar ih
tiyar etmek mecburiyetindedir. 

Bu hal bir yolcu için ağır bir 
külfettir. işte bu külfeti takdir eden 
Aydın şimendifer kumpanyııaı hem 
haftada iki ekspres işletmek ve 
hem de bmirle lslanbul arasinda 
bir vapur işletmenin iyi neticeler 
vereceğine kani olarak buna 
karar vermiştir. 

Kuaba demiryolları idaresine 
alt heyelan tetkikatı için geçen
lerde şehrimize gelen Devlet De-

miryolları umum müdürü Muhtar 
Bey de kumpanyanın bu kararını 
tasvip etmiş ve derhal işe bnşlan
masınm musip olacağını söylemiş
tir. 

Şimendifer kumpanyası hnzır

lıklarına devam etmektedir. Ş~mdi 
haf tada bir iken iki olacak olan 
ekspres seferleri meselesi kolay
lıkla halledilecek bir mesele tela
kki edilmektedir. Bu itibarla en 
fazla izmirlc İstanbul 2rasında i,. 
letilecek olan vapur meselesinin 
halli noktasilı:: iştigal olunuyor. 

Aydın şimendıfer idaresinin 
seyrisefain idarcsile mutabık kala
rak idareye ait vapurlardan birini 
bu seferlere t hsis ettirmek müm
kün olduğu gibi icap ederse ken
dine mahsus olmak üzre bir vapur 
da snbn alabileceği ihtimal da
hilinde addedilmektedir. Maama
fih seyrısefain idercsinin kendi
&İne vaki olacak teltlifi kabul 
ederek bir vapur tahsi edeceği 
kuvvetle muHeınel göri:lmektcdir. 

Ekspres Denizliden Izcıire e
hiz &aatte geJebllmektedlr. ls
tanbula gidecek yolcular ak • 
ıam hmlrc geldikleri :r:aman 

"Hanrı 

Son günlerde piyasada "200" 
~in liralık mühim bir dobndın-
eılılı olmuştur. 

Dolandıncılık şu şekilde ecre-
yan ctmlştir: 

Mahmutpaşadn trikotajcı Ha
san Halil b. namında bir tüccar 
hundan bir iki ay evvel muhtelif 
ticarethanelerle muamele yapmağa 
başlamıştır. Hasan Halil b. adedi 
yüzü tecavüz eden ticarethaneler
den aldığı muhtehf mallara mu
kabil para vermemiştir.Mal bedel
lerini muhtelif vadelerle ödiyece
ğini söylemiştir. Hasan Hnlil beyin 
müesseselere olan borcunn va
desi bu ay nihayetinde hitom bul-
mu~tur. 

Alacaklı müesseseler Hasan 
Halil tic. rethanesine müracaat et
mişlerse de Hasan Halil beyi bu
lnmam tşlardır. Yüzü mütecayüz 
ol~n alac klı tiurcthaneler bu va
ziyet karşı ında polise ve müddei
umumiliğe müracaat etmişle. j ... 

Müddelumumllilcçe Hnsan Halll 
bey hakkmda tevkif kararı veril-

miş lae de polis Hasan Ham beyi 
bulamanu!jtır. Polis tahkikab neti
cesinde Hasan Halil beyin 11 tCIJ• 
rinisanl günü Sirkeci istasyonun
dan trene bindiği ve Bulgaristan 

tarikile Almanyaya kaçtığı anla
tılmıştır. Alacaklılar ayni zaman
!a Ticaret mahkemesine muracaat 
etmi;,Ierdir. Mahkeme firari tücca
nn ticarethanesini temhir etmlt 
Ye ilinı iflaıına karar vermittir. 

Söylendiğine nazaran Hasaa 
Halllin dolandırdığı malların mec· 
muu iki yüz bin lirayı tecavüz 
etmektedir. 

Avrupa. ile yapan bütiin 
müesseseler onar yirmişer bin Ura 
dolandırılmıştır. Bunna mukabil 
temhir edilen ticerethanede iki yüı: 
bin f:raya mukabil ancak on bin 
lira bulunabilmiştir. 

Dolandırılan müess;,selcr meya
nında jozel Kirar, Şamlı hanında 
Velnstina, Kamanto hanmda Robert 
Pıışako, Hayzer ve ürekfüa, Hanri 
Buhar, Mehmet karııkaş müesses
eleri buluumaktadır. 

hiç trenden inmiyerek doğruca 
AlsancaktnH tren iskelesine gele
cekler ve oradan kendilerini bek
lemekte elan vapura bineceklerdir. 
Ekspresi beklemekte olan yapur 

Q:ğcr yolcuları da aldıktan ıoonra 

al· ;a.m hareket edecek V'! ertesi 
günü lst· nbulda bulunacaktır ki bu 
suretle yirmi altı s;aatte Denizliden 
lstanbula ;;-idilebi:ecektir. , 

Muhta .) yin de tasvip etliği 
bu mühim t ., ebbüs Aydın timen
dif er kumpnnyası çok fazla ehem
miyet vermekte ve bundan hem 
kendisinin müstefit olacağı ve 
hem de halkın kısa bir zaman za-

rfında seyahat ynpmış olmasından 
memnun kalacağını bildiği içln 
bunun bir an evvel kuvveden file 

çıkarmak azmindedir. Seyahnt ma
ar fının da hayli tenezzül edeceği 
kat'lyetle temin olunmaktadır. 

a 
Robert,, -----

Bu ziyafetin hlkayeal bütün 
Parlıl dolaşb. 

Asabileşen ihtilalciler muk -
bele etmek istediler. 

S Teşrinievvel sabahı, muhar
rikler, Parfstckl kıtlığı Heri süre
rek, bl:- çok kimseleri ba§larına 
toplam1tğn muvaffak oldular. 

Nihayet itleri öyle bir hale gi
rdi ki, k:ral Tüyleri saraYJnda 

Koır.ünüu bir ~sirindcn farkr;ız 
kaldı. 

Onur. Padsc getiriliti şahsı 
hakkıudll c?.lıa emin bulunmak 
lçind!. 

Kua?iç.., oı'illi muhafızların nc
ı:~reti ol~1.'1ık;D geı:met"e bUe ç:
Jca mn~ı. Zab!ren milli muhafı:dar 
kmdiç ye itib:ır olıun diye mai-

retJoe veri!mfştf. 1-'.aklkattc iae 
~ı: lana vu fesi kıraliçeyi neu.ret 
al d,. ıı.ıluc!!cmıalrtı. 

hı.lta~ r.:an - A:ılu•net bunu 
blim ;or de.~al. Ml9 ciö Tuzcle 
rı c!erıı ~l::ifb: 

• .uı:ıta kıxıa.ı • kadın, 

do, kıral anaaı- böyle bir muha-
hafız çemberile çevrilmiş g8rııeydi, 
kim bilir ne derdi? 

Ayn~ zarnanda da büyük bir 
emniyetsizlik hi sediyordu. Kıra
liçe gün geçmezdi ki, ölüm teh
ditlerile dolu imzasız mektuplar 

almasın. Teşrineevvel günlerinin 
kanşıklığı, kendi hakkınd halkın 

no.sıl bir haleti ruhiye taftdığını 
göstermeğe kafi idi. 

Kendisne hadiseler hakkında 

ne bHdlği sorulduğu ı:aman, kim
ııeyi ittiham etmemek için şu gü
:ı:el l'.u·abı vermişti: 

-Ben kendi tebaamdan klmıeyi 
ifşa edemem. Yalnız her şeyi 
gördüm, her .şeyi öğrendim, her 
şeyi unuttum. 

Diğer taraftl\n g rdwıhk me
seluıni yeniden alevlend"rmek is
tir<>rlerdı. Kontes dö la M t'uu 
Londr da stırdığı "Jan dö Sen 
Remi dö Valva,, iıimli kitap, mu-

hakem~nin yeniden :ruyet cdi!me
.1ini istiyenier iç.in bir vu0 le ol-
muıtu. Hcbort v• MAra bu bar 

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

Polise ihbarda bulunan Artin 
T oma yan efendiye 

po~tadan gönderilen katil resmi? 
Dünkü gazetelerden biri şeh

rimi1.de gi7.li bir Ermeni taşkila

tından bahsedilmişti. Bu sabahki 
arkadaşlarım·z bunun varit olma
dığını yazdıiar. Bunun varlığı ve 
yokluğu hakkında hiç bir lsrarda 
bulunmadan ve kaydl ihtiyatla, 
bu hususta devam eden nıallıma
b yazıyoruz: 

Dahiliye vekaletine vaki olan 
bir ihbar üzerine şehrimiz zabıtası 
bir mesele hakkında tahkikata 
başlamıştı. 

Ermeni mehafilini alakadar 
eden bu mesele hahkında ihbarda 
l>ulünan zatın anlattıkları şudur: 

Bir Türk muhibbi olan ve ilmi 
ııahada bir hayli hizmeti görülen 
profösör Arlin Tamayan Abdullah 
bez geçenlerde Dnhiliye vekaletine 
bir ihbarda bulunmuş ve bu ihbannda 

Sürp Agopta oturan bir dok
torla bunun hasta bnkıcıııı v bir
de krep döşen fabrikasınCla çalı
şan üç kişinin lstanbuld ld vazi-

Efgan sefiri 
ne anlatıyor? 

Geçenlerde Efganistaoa giden 
Efıan ıeflrl Gulam Ceylanl 

Han Hz. dün Moıkovadan avdet 
etmlt ve Tokatliyan oteline miııa
ffr olmuftur. Sefir muharririmize 
demiştir ki: 

.. - Kabilde hükumet teıısüı 

etmit ve memlekette tabii hal av
det etmiftir. Kabilden aldığunız 
haberler, bu merkezdedir. 

Romada bulunan Amanulla haz
retlerinden yeni bir haber iclme
miştir. Mü,arünileyhin lstanbula 
gelip gelmiyeceğinden haberdar 
değiliz. 

Türkiyede tahsillerini -ikmal 
eden Efganlı zabitlerden dukuzu 
Kabile avdet etmek üzre Mosko
vaya gelmişlerdir. 

Cumartesi günü de 11 zabitten 
mürekkep ikinci ve sonuncu kafi
le Kabile müteveccih n lstanbul
dan hueket edecektir. 

Türkiyede tnhsilde bulunnn 150 
kadar Efgımlı talebe de, ikmali 
tahsil edinceye kadar burada ka
lacnklardır. 

• 
Irtehal 

Kuleli lisesi onuncu ııınıf tale
besinden şehit mfılazim İbrahim 
bey mahdumu Pertev efendi peri
tonitden vefat etmiş, dün mek
tep heyeti, talebe arkadaşları ve 
daha bazı zevatın ittirakile defo 
edilmiştir. Merhumun valdeıi ce
nazeye iştirak edenlere Ameliya
tında büyük ihtimam ş-ö.steren 

Şişli sıhhat ·yurdu etibba ve 
hasta bakıcılarına, bilhassa opera
tör M. Kemal beyin lutuflarına 

arz ükran etmektedir. 
J 

bağırarak bunu blep ediyordu. 
M lrabo makEadı açıkda sezdi. Ht
ta ıunlan yazmıştı: 

"Davanın yeniden rüyeti artık 

halkı sadece eğlendirmek için de
ğildir. Bu davada, mizacını, fikir
lerindeki lnbeti, azmini pek iyi 

• blldlkleri kıraliçeye, tahtın en kuv
vetli haili olduğu için hücum fır

satını bulmak istiyorlar.;, 
Hatta daha ileri giderek nef

retle ha:tkırdığı da va idir: 
"- Ben bu betbaht kmıliçeyı 

cellatJarmm elinden alacağım, ya
hut öleceğim .. ,, 

!Bu her günkü tehditler, kana 
bulanmış matbuabn hakaretleri 

ve kıraliçe pençercde göründüğü 
zaman halkın başını istiyen ava
zeleri ortasında, kıral ;ı.ilesinin 

Tüylerlde geçirdiği günleri daha 
iyi anlıyabilmek için, kıraliç.eden 

kalan b:r kaç mektuplan şu satır
ları okumak kafıdir. 

3Kanunuuni 1791 d Mm dö 
Polinyaka yndığı mektuptan: 

"Yazılac k şeyler o kadar na
hoş ki inaanın canı y ..... zmak istc
r.aiy6r. Çok fena bir sene geçirdik, 
gelecek ael!enın de nasıl olaca ı
nı Allak biHr. Ufuk ydın•amyor. 

Ir-ı.!'an tahrikatı ke.dnr dost 
nuiha ... <lnndan da sakınmak laum 

Ü or 

yellerini anlatmış ve bunun tahak
kuk etmesi için de tahkikat ya
pılmas m istemiştir. 

Ve:talet bu hususta tahkikat 
yapılmaaını polis müdürlüğüne 

bildirmiş ve ikinci şube birinci 
kısım tarafından tahkikata başlan· 
mıştır. 

ilk iş olarak Artin Tom2yan Ab
dullah Bey celbedilmiş ve bir saat
ten fazla süren ihbarat zabtolun
muştur. 

Profösörün lfııdesi alındıktan 
sonra icabeden tahkikata başlan
mışbr. 

Vaziyet bu şekilde- devam ed
erken dün Profösöre postadan bir 
ermenice gazete ve bu gazete içi
nde de bir katil resmi g • • ştir. 

Artin Tomayan B. n J el-
lerden gelen bu teklif kar" . .:unda 

yine zabıtaya koşmuş ve olanla rıan
latmı.şhr. Polis bu me:ıele hakkın
da tetkikata başlamıştır. 

Aliikadarlar birer birer müdü
riyete eeJbedilerek ifadeleri alına-
caktır. 

Celal Beyin 
beyanatı 

Piyasa buhranı ve tacirlerin 
vaziyeti hakkmda sorulan bir ıüale 
cevaben iş bankası müdürü CelAI 
beyefeı.di fU mühim beyanatta 
bulunmuştur. 

- ,. Vakıa tarife ı,anununun 

tatbikinden evvel ithalat tacirleri 
arasında memlekete mümkün ol
c'·ığu kadar faz.la mal sokmak 
hususunda bir tehalük görüldü. 
Bunu bir tedbir olarak düşünen 
ler, bu tedbirin hududunu bile-

mediler. Neticede muhterem baş
vekilimizin de aon nutuklannda 
izah buyurdukları gibi ithalat 
şaşılacak bir mikdan buldu. 

Biz iş bankası, bu ha re ke
tin daha bidayetinde iken vazi
yetteki gayritabiiliği görmüş 

ve hatta Banka ile münaııebatto 

bulunan bazı müşterilerimizi 
bu noktadad dikkat ve ihti
yata sevk etmiştir. 

Diğer taraftan müdiriyeti umu
miyece, ithalat eşyası üzerine 
muamelenin itidal ifo yapılrnacını 

bütün şubelerimize tamim ettik. 
Şüphesiz ki şubelerimiz bu tali
mat dahilinde hareket ettiler. 

Binaenaleyh İş Banltasının i !ınlfit 
eşyn ı üzerinde muamelesi yok 
denilecek kadar ıızdır:. Biz faaliye
timizi daha ziyade ihracat emli sı 

üzeriııde toplamış bulunuyoruz. Bu 1 

vaziyete göre hdkmedersiniz ki, 
Iş banka ı, ne bahsettiğiniz ıhtiyat
sız ithalat tacirlerine kredi vermiş
tir, ne de bugün onlara tazyik 
edecek bir hak ve sebebe malıktir.,, 

Varene kadar olan bu meşhur 
ııeyahatın tafsilatını yazacak deği
liz. Kıra! ve kıraliçe arabacı kıya-

fetine giren Fersenin muavenetiie 
kapalı bir arabaya binmişlerdi. 

Mm dö Fitz Jamese yazdığı 
bir diğer mektubunda da şu sabr
ıar: 

"Ben .s;ze bu memleketin ha
vadislerinden bahsetmiyorum. Her 

gün, her sant öğrenilen şeyi tek
zip ediyor. Bizim ve t-ütün namus-

lu insanların felaketinden maada, 

sabit, devnnılı ve hakiki bir şey 
yok.,, 

Kıra} o ane kadar, bütün mu
hacirlerin ve Mari - Antuanetin ıs
ranna rağmen gitmekte ısrar et
mişti. 

Vazifesinin, efkan teskin için 
bir tek ümit lrnlıncaya kadar bu
lunduğu yerde kalmak olduğunu 
düşünüyordu. 

Muhacırlnnn başına geçerek, 
kuv.•etle iktidar mevk;ine sahip 

olmak, dahili harbe yol açmak 

demekti. Bunu düşunmt"k bile on 
altıncı "Lui,, ye keder veriyordu. 

Allah ,,.ö.,termesin, benim yü
zümc!en bir adaman oldü~ ünü iste-

.... •• o• ug ı g; ·u-
şecekler .. 

SutçUler cemiydi idare heyetini 
geçenlerde intihap etmişti. Adet
leri epeyce mühim bir yekuna va
ran ıütçü esnafı buşün saat 12 de 
kendi merkezlerinde toplanarak 
itlerine nit bazı aoktalan ııörüıe
cekler ve ııon1'a da fırkadan veri
len liıte mucibince intlbaplannı 
icra edeceklerdir. 

A -lnegölün Fıhk köyünden fir· 
devs isminde 14 yaşında bir kıt• 
cağız neneı;i ileberaber Kurşunlu• 
dan köylerin~ gitmektelerken J{ııt 
şunlu köyünden iki şahs önicriıı• 

çıkmış ve Firdevse taaruz etrtıelı 
istemişlerair. Küçük kız kaçın•~ 
istemiş nenesi bu edebsizlerc pıtl' 

kavemet göstermek istemiş iıe de 
mu\•affak olmamıidır. 

Bir canavar vahşeti ile hareket 
eden bu ikf edepıi:ı, hayvani hi•· 
ferini tatmin etmek için Firde•,ı 
zorla ihtiyar ninesinin elinden al• 

mışlar ve bir kenara çekmişler• 

dir. Küçük Firdevsin ağlaya• 
rak çırpındığını zııvallı kadıncafı• 
onu kurtarmak istemiş, fokllt 
izbandut gibi iki kel kendisini 
ynkaladığı gibi yere yatırmış o;e 

iki nasırlı el boğazını sıkmağa ba• 

şlamışbr. Biçare ihtiyar kadın ne· 
ye uğradığım anlamayarak caJI 
acısll boğuk feryıdJu çıkarırkell 
diğer taraftan behimi arzuların• 

C=fl <Sl~®ırO®ırD ifil 
fi1Hb!J fl~~ ~O 

==- ram olmıyan Ffrdevsi de l)tckl 
ırz düşmanı xorJa bir ağacın yanı• 
na götürerelt belinden çözdü U 

kayışla saçlarından ağaca liağh• 
yarak kızın acıklı çırpınmaları d· 

nasında hayvaniyetini icraya rnıı· 
vaffak olmuştur. 

Tlca ret odasında-Dün tlcarler 
lçtimıı ederek ilttisndı buhran et
fında müznkeratta bulunmuş ve 
evvela vaziyetin esaslı surette 
tesbitine ve ondan sonra tedbirle-
rin düşünülmesine karar vermiştir. * Fransız sefiri - Frnnsız se
firi möayö d8 Şambrün dün Anka
raya gitmiştir. 

* Emanette kontrol - Şehre
maneti müdürlerin vaktinde işleri 

ba41na gelmediklerini kontrol et
mege karar vermittir. 

* Her Ludviı - üç gün ev
vel fehrimize gelen Her Emil Lud
vig dün aktam refikasile beraber 
gitmişlerdir. 

@ Bakkallar kooperatifi - Ba
kkallar kooperatifi dün merasimle 
açılmıf ve lstanbul bakkallarmaı 

petrol tevı:iine başlamıştır • 

·-·· .. -· .... ············-······················ ...... 
-Ciiııılmriyetimizde her va· 

tcuıdaım okur ~azar olman 

Uizmı peldie!,iııi lıer Vt•sile ile 
sl)y/eml'l-tesi.rı. Vatan imanına 
hiz11udini bel• liyoruz. Ok· 
ımw, :yazma bilnıiymı Twç 
ııatan du§ı Millet mektepleri· 
rw cleı•um. etmc(!ıe ilmcı eder 
uemuvn.f fa h olursan, maarif 
mes'clesinde lıis eııc isabet 
eden borcu o kadar ödemi§ 
ofo,.ıu11. lu:r a/.~cmı lwç va· i 
taııda~ ı Millet m<>ILIP']'Jlerine ! : 
p,iirıderme:I,<• mr dfak olduğ· 1 

umu:m dii§firımek lıebimiziıı ! 
unflln borcudur. ~ ·········••&••················-·--·--.. -···----

gittikçe çetlnleşiyordu. 
Kıral nihayet, mnııtteessüf çok 

vvelden alması icap eden bir ka
rarı ittihaz etti. Lakin bu kararın
da da bir hayli gecikmişti. 

Firari!er:in Sent Menhulttan 
geçerken naınl tnnınmıt oldukla
rını, tam ıon noktaya, Momedl
ye yaklaştıkları sırada nasıl tev

kif e1ild'ıderini biliyoruz. Kıral ve 

kıraliçe yorgun argın Tüyleriye 
döndükleri zaman daha aıkı bir 
nezaret altuia alındılar. 

Kıraliçe geçirilen bu heyecann 
rağmen metanetini kaybetmemişti. 
Fersene yazdığı mektupta: 

"Müsterih olünuz, drha yaşı
yoruz.,, 

Diyordu. 
Filvaki yaşıyorlardı ve bu da, 

az bir znman için kıralla kırallçe
yc verilmiş olan haklardan biri idi. 

AM 
20 haziran 1792 <le Tüyleriye 

karşı hücum ba adı. Bu sahneyi 
herkes bilir. Kırala, kırallçeye ve 

çocu !arına zorla kırmızı başlık giy

dirmişlerdi. Hükümdar ailesi teh

dit edilmiş, tahkir edilmif, gayzın

dnn sarhoş olan halkın taarruzuna 

Bundan sonra bu fkl nnmıı• 
düşmanı Firdevsi baygın, neneıl• 
nl ağlıyarak, bitap bıraktıktan son· 
ra 11vışıp gitmltledir. 

ihtiyar kadın, berbat bir haJd• 
terkedilen Firdevsi, ve alçaklı' 
tarafından bağlanıp kurtarmak i•· 
tedlği eaı,adP koparak kayış üıe• 

rh.de kalan bir dcm..,t aaçı alar•• 

kC>yi!ne gitmlf ve n.eseleyi derlı•I 
hGkiimete b~ber vernıj4tlr. Fakat 
kendileri, o iki şahsı tanımadıkları 
için faJIJeı: bulmak biraz dütürı• 

dürmüfse de bunn da çare bulun· 
muş ve şu suretle iki alçek yak•• 
yı ele vermişlerdir. 

Jandarma, ihtiyar kadını ,-• 
Firdevıl nlmıı kurşunluya gıtmif• 

tir. Köyde herkes bunların önün· 
den geçlrllm~ğe başlamıştı. Talll 

bu esnada mücrimler de kadın "'' 
kızın önünde resmi geçit yapar· 
!arken lhtlyar kadın bir çığlık ko• 
pararak Mehmet ve Selim ismin• 

de iki 9ahsi g6stererek, f ailferlıı 
bunlcı olduğunu ve gendilerııl 
çok iyi teşhis ettiğini söylemişti'· 
Bu suretle Mehm~t ve Selim ya
knlannrak cürmü lspnt eden ka• 
yış ve ıaçlnr a{!'ır ceza mahkeme· 
sine sevk edilmiştir. Muhokcmele• 
rine başlanmı1tır. 

Gazi mükafatı 
Demokrasi ve Türk inkıJ3bl 

hakkındn yazılacak en iyi eserlrı 
sahibine verilecek olan Gıızi 111\l• 
kafah için Darülfilnünda açılt111 

müsabakaya dahil olmak üzer'" 
bu sene gönderilen üç eser tetJ<ilı 
ediluıiş ve mükafata layık olnı•• 

dıklnn kanaatı hasıl olmuştur. 

Bu vaziyet üzerine müsaba1'.' 
müddeti 1930 senesi Teşrinievvelı· 
ne kndar temdit edilmiştir. Yenf• 
dtn gönderilecek eserlerden en iyi· 
ııinin sahibine(1930) ... enesl Teşrini• 
evvelinin (29) uncu Cumhurlyel 
bayramı günü mev'ut (1500) lir•• 
lak mük:lfat lta olunacaktır. 

yağma edilmişti. Bu insan kütle•: 
nncDk Petyonların mü..fahefel 
ile sara:tdan çıkanlabilmişti. 

Bu feci saııtlerde bir heykel 
gibi duran kıraliçenin göğBüne, oll 
defo, yüz defa süngü dayanını1t1· 
Gazapla uzatıl n bir yumruğıl11 

kıraliçenin kafasıni nasıl olup ti 

kırmadığı şayanı hayrettir. uaıiJS 
kırar çenin şaynnı hayret sok11~ 
kanlılığı, bu kuduran insani•~ 
hiç olmazsn hnyntına hörmet cci 
mesini öğretmişti. 

"Ben size ne ynphm. BilıniY~ 
ıunuz, sizler beni sevdiğiniz zalll 
ne kadar mes'uttum.,, 

d• O zaman hnlk dalgası arasın t 
dolaşan bir heyecan, bir merhaflle 

dalgasıdır ki, hükü,ndarlann hıır:; 
tını kurtarnııştı. Nihayet ortalı~ 

sükunet geldi. . ,,-
Fakut bu sükunet, vaziyetJ 0, 

lah etmiyordu. Kıraliçe bu ıii~ , 
nete ragmen tehlikeııln gün e 
güne büyüdüğünü anlı) ordu. 1 

tıtuP1' O z.cman yazdıgı nıe ·rılP 
fırtınaya tutulmuş bir geın• 
ümitdz haberleri e benz r. t1' 

3 temmuzda Feulu' e şu • 11 

ları yazıyord·... • 
0Vaziyetlı::.lz çok vahimdıt·ı• 
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CENGiZ HAN 
ızmlrda 

Operet hadisesi 
Nasıl oldu 

' 1 Heyeti veklle 1 . . 
irtişa Uiyihasj! 

Rusıaır 

Mançuı·ide 
ilerliyor! 

Cengiz Hanın tanzim 
esasları ne ''Yasa,, nın 

ettiği 
.d.? 
ı le 

Y alem İDMn ialmlerinde 
değil, ticarethane isimlerin

' de de, eklleliya iaim eiame 
ı •ymuyor. 

Dan Beyoğluna giderken, 

--lzmir (Haıusi) - bmlrde vu-
görüşüldü -- - Nakleden: Ali Naci 

bir çakmaz eokağıa ~amur
larına Mplaamıf, örilmcek. 
ağlan içinde, karanlık, ha
rap bir meyhane gözüme kua relen .. Operet hidbeai., hak

la.da bur• raaeteler! uz•• mal6 -
•at •eriyorlar. 

HAdlaeJ'9 HMbl,.t ••dlti 
len ririile• Müddeiumumi mua 
.U.I düa ruetedlere fU be1•natta 
IMdunmaıtur: 

- "Operette .a1Jenlle• farkı 
tamamile bir malal7eti cürmiyeyl 
laaizc:Ur. Tabii mOddelumumi bu
lunmak ııfatile bu cirme mut tali 
olunca de•amına mu•afllu kanun 
rlrmeditimden, tiyatroda hazır bu
hmaa komiser muavinine ıalınenin 
o loımı oynatılmamasmı Ye ıuar 
edlldltl takdirde zabıta kuv.etile 
Blenedllmeılnl emrettim. Emrimi• 
lafazı huıuıunda rl>rclüj'ü teehbur 
dolaywle komiaer beyia 1amna 
fiderek ilk emrimi tekru ve te
Jit ettim. Ve baıtaa bqa riibl c
rilm .ahneai olan o HhneJi ka
patbrdım. 

Bu eanada Muhliı Sabahattin 
bey .. hneye çıkarak hakkında ma
IOm olan avamferibane ve tah
kiramiz sözleri sarfetti. 

Bana vazifemin ve makamımın 
verditi ve emrcttiji vazifeyi ifa 
makıadlle mumaileyh tarafından 
a6ylenllen hakaretamiz ısözlerin 
laalk üzerinde bırakhtı fena tesiri 
derhal hale makladlle beyanabnın 
yalan olduğunu, bilet meselesinden 
aramızda meıbuk hiç bir münafe
ret ve tahıi husumet mevcut ol
nıadığ'ını ve kendlıinl ne evvelden 
ve ne de timdi tanımadığımı, yalnıı 
kanunun bana emrettitl vazifeyi 
Japbtımı söyledim. 

-Aakara, 27 - Heyeti yeldle 
! bufiia 1aat on buçukta topfa-
1 narak üçe kadar müzakeratta 
buluamuıt.r. 

Bu içtimada yeklletlere ait 
bue mütefem"k meHlelerle ir
tifa, ıullstimal clrihnlerile ma- 1 

! zaun mem~n dotrudan dot-j 

1 

ruya mulaakeme edilmeler:le, ; 
bu bunatald cezalann teşdidi ! 
haldaadakl liyiha müzakere 
edilmiftlr. Vekiletler bu husus
ta mütalealarını bildirmişlerdi. 
Bu layihanın müzakeresi gele
cek celsede ikmal olunacaktır. 

Ankara, 27 - Adliye veka
leti tarafından ihzar edlilen rü
ıvet ve irti,a maznunlan hak
kmdaki layihai kanuniye heyeti 
vekilece ilri ufak tadil ile ka- • 
bul edilm"ştir. Layiha muhtevi
yahna dair alakadar makamat 
timdilik ketum davranmaktadır. 

Maamafih kanunun müstace
len müzakeresi kararlaştığından 
kanun beı on gün sonra müza
kere edilecektir. ............................... ··················-· 
Pouıs müdürü 

Şerif Bey dün 
Ankaraya gitti 

-Kurtulut baynnana iştirak et
mek üzere Edirneye gitmiı olaıı 
polis mü<lürü Şerif Bey dün sabah 
şehrimize srelmit ve ak9am treni 
ile de ani olarak Ank:ıraya gitmit
tir. 

Şerif Bey haber aldığımıza göre 
dün vekaletten vaki olan devet 
üzerine ritmittir. .. 

Parla, 27 (A.A] - ÇU. orta el-
tiıi Sovyet kunetleriniD Mançuride 
ilerlemeainden müteveflit vaziyet
ten M. Berinad,ı haJ.."' ar elmit
tir. 

Çin laükt eti eemlreti "tvama 
ve Pariı mia.. ~mit o-
lan devlctlerede bildirecektir. 

Bu devletlerin Pari• miaakı 
dolayııile girişmit oldutu teahhüt
leri kendisi. e babrlatmak için 
Rusya nezdinde bir tetebbüıte bu
JunmHı mümlcün olup olmadıtını 
tetkik eylemeli lium ~etmektedir. 

* • • 
Cennre, 27 1 A.A 1 - Çin 

hükümeitioin aln am nezdindeki 
mümessili bu ıabah aör Brümont 
ile gör' üş, Çin-Ruı ihtılafımn 
ıon inha~afah hakkında malümat 
vermittir. 

Çin mümeuiH ile cemiyeti 
akvam katibi umumilİ Mançuri
deki vaziyete beynelmilel noktai 
nazardan ne gibi bir çare bulmak 
lizım gelditini teklif etmitlerdir. 

Çin mümea•ill talimat almak 
üzre hükumetine müracaat etme -
t• karar vermittlr. 

il --

Rüşveı alan meınur 
Ankara, 27 - rütvet alirken 

cürmü meşhut halinde yaka -
lanan Adliye evrak mildürü Hüsnü 
B.bir sene hapıe301ira cezayı nak
diye mahkiirn olmuıtur. 

- -
Tayyare kazaları 

Mec&a 1206 da inikat etmişti. 

Ve aj'Di 11ene, Katayıa bir me
muru, Secldiçinia maverHında, 
bnWJan tara ... t ve kendileria
d• ve,..t tarlaetmekle muvazzaf 
"ıarp kadureleri,. kumanduı, 
Yerdiji raporda, "Uzak mallkiae
lerde tam bir •ÜkOnet lalkümfer
madır" if'annda IMalunuyordu. 

Ceafi• Hanı kendileriae ha-
kim olarak intihap etlikten sonra, 
Türk-Motol kabileleri, aaırlardaıa
~eri ilk defa olarak kendilerini 
bir!etmit buldular. 

Heyecanlarının humması içinde, 
timdi Cengiz Han olan11Tlmuc!n,,ia, 
hakikaten bir boıdo, ıemanıa kud
retile mahmul bir reaulü illhi ol
dupnu zaanediyorlardı. Fakat bu 
:ıaptü rabtaaz ıüriileri, hiçbir he
yecan durduramatdL Kabile idah 
içinde pek çok yatamışlardı ve örf 
ise, insanlann mizaç ve 1eciyeleri 
gibi tehalüf eder. 

Bunlan zaptetmek için, Cengiz 
Han, Moğollannı, a1keri bir surette 
tensik etmİfÜ. Esasen bunlardan 
ekser:si kıdemli cengaverleri idi. 
Cengiz Han, kendilerini idare için 
bir "Yasa,, tanzim ettiğini bildir
di. Yasa onun kanualan, kabilenin 
en mühim adatile kendi arzusu
nun imtizacından husule gelme 
bir teıkip idi. 

Y aaada,ölümle tecziye edilen hır
sızlıklar ile zinadan bilhaa.a nefret 
ettiğini gayet açıkca göıter:yordu. 

Çalınan bir at için verilen ceta 
ölümdü. Cengiz Han bazı :şerhnfo 

bilhassa gazabını mucip oldufuhu 
söylüyordu. Me.:da bir evHi.dm ilba 
babasına küçük kardeşin büylik 
kardeşe itaat etmemesi, bir koca-

1 
ve filvaki, d .... sonralar, bir katar 
•Üneccıauaın ibtarabm nazan 
itiure da aldL Maabua, bualarda• 
dolaya her ~ Wr tqebbiıüa
den vuıeçmit oldup da n1d 
detildir. 

Y aa, caauılan, zaniyeleri, yalan
cı tabitleri ve kara ailaİı'bazlan 
~ayet t.asit bir tarzda muameleye 
tibi tutuyordu. Bunlar idam olu
nuyordu. 

Y a1&Dın birinci kanunu olduk
ça şayanı dikkattir: 

"Bütün inl8nlara, ıemayı ve: 
arzı yaratan, fakrü serveti, keyfi
ne göre, hayab ve ölümü yerine 
datıtan ve her teY üzerinde kud -
reti mutlak olan bir Allaha itikat 
etmeleri emrolunur,, 

ilifti. 
S.kıa, lr.erinde çerç~ve8İ 

dajtlmlf, boyalan dökülmftı 
ıu levha vardı : Zevk bin
baneei .. 

Kal"§ıda, basık bir ~ 
dükkanı : Camakiaındaki 
çatlak tabakta birkaç kuru
faınlye tanesi sineklerle be-
raber yftzüyordu.. Üstftnde 
şu levha: Afiyet lokantası •. 

Yolun dönemecinde, dii
kkindaa ziyade barakayA 
benziyea bir yer .• Kap181ada, 
bulapk bezi gibi mülevves 
bir havlu eallaaıyordu. Kö
ıeıinde fU lt:vha aıılı: Neza
fet berberi.. 

Burada Nasturi talim ve telki
ninin bir akıi mütahede edilir fakat 
bu kanun hiçbir zaman aleni surette 
beyan olunmazdı. Cengiz Han 
tebaası arasında hiçbir suretle bir Hasıh, o gün, nice evTel 
ikilik vücuda gelmesini, yahut kG- I zaman malları tethir eden 
ileri karıştırmak auretile mezhep " Şık bonmarşe " ler gör
ihtilifları kıvılcımının ateş alma- dfim.. rice çfirük pabuç ea
Slnı arzu etmiyordu . tan " Metin kundura " cala· 

Bir ruhiyat mütehnss111, yasanı• 
Oç tefi istihdaf ettiğini söyleyebilir: ra raıtgeldim .. Nice • Kana-

l - Cengiz Hana itnat, at " mağazalarmda kazıkla-
2 - Göçebe kabilelerin birlef- ndım . . Ve nice '· Suhulet ,, 

mesi. 
3 - Fenalıtın merhametsiz bir ticarethanelerinde binbir m6· 

surette cezalandırılmcsı. şükliita uğradım. 
Yasa mal ve mülk ile detfl, :Fakat, aııl beni hayrette 

insanlarla mefgul oluyordu ve bırakan, ne " Servet • isimli 
"bir atlam, kendisi itiraf etmedikçe, züğlrtler, ne .. Melihat .. İ•· 
ancak cürmü ineşhtıt halinde görül- imli çirkinler, ne • Mes'ut • 
"fitti twtirdedw ki, ihiicrim addo-
lunu.yerdtJ. ~Uınu da .der.hatır e\:mek 1 isimli bedbahtlar, ne bu in-
-tömdıl' ki, furinıi bir halk olan sanlar, ne o mağazalardır. 
MbtoDarda, bir-adatnm sözü muka- Benim asıl taftlğım ismi 
deı Mr ı~ydi. cismine uymayan mtıessis'e, 

Ekser ahvalde, itham edilen 
Wr kö~ebe, mücrim iıe, kabahatini Terkoe kumpanyasıdır. 

Bu ıözleri ıöylerken aabne de
tll, aabnenln kenanoda idim. Mu
maileyhin beyanab üzerine galeya
na gelen halk birçok sazler aarfe
diyor ve bunlardan biç birisi anla
tılmıyordu. Bu sırada samiinden bir 
kaç kiti bana kartı aöz ılSylemİf· 
lerH de buolaran ne ıahıslarını 
tanıdım ve ne de ıöylediklerini an
ladım. 

Şerif beyin bsrıızhk •ak'alan 
için yapılan tedbirler haekkında 
Emniyeti umumiye müdüriyetine 

Vafington, 25 [A.A] - Ameri
ka bahriyeıinin en kıymetli pilot
lanndan biri olan mülazim Cud
dishy bir İngiliz tavyaresinin tec
rübesi eana1ında ölmilttür. Tay
yare o kadar büyük bir tid -
detle yere düımüştür ki topra
tın içine adeta gömülmüt ve pi
lotun anc11k ayaklan dııarda ka
labllmlftir. Bu tayyare geçen Ey
lülde Schneider kupası için yapı
lan mü1Rbakadan sonra bahriye 
nazareti tarafından saha alınmıştı. 

nın kar11ına, karşı emıriyetıi.tiği 

ve yahut kadının kocasına karşı 

itaatte kusur göstermesi, bir zen
ginin bir fakirin yardımına gelmeti 
reddetmesi, bir madunun mafev1ıııine 
kartı hürmet.izliği gibi ..• 

kabul ediyordu, tecıiye edilmek İtte bir su tirketi ki, ya
üzere gelip Hana müracaat eden ngınlan büylitm~kle met-

-insanlardan misaller uk.redillr. hor !.. 
Binnetice, Hana itaat, mutlak Yusuf Ziya 

Mütuloben bu mieaalf hidi
Je 1ebehlyet verenleri karakola 
celbettirdim. Karakolda gerek 
Mahliı Sabahattin Bey ve gerek 
rufakası ulüvvn cenabıma iltica 
ettiklerini ıöyliyerek haklarında 
kanuni takibatta buluamamaklığı
nu ve aflarını rica ettiler. Ceva
ben orada da kanuni vazifemi ya
p .. cağımı tekrar ettim. makMdım 
esasen piyeıin tamamile menedil
meli defil, cürm teıkil eden sab
aeyl kapattırmakb. Ve bu vazife
mi de yaptım.,, 

• • • 
Operet hidisesinJn tahkikab 

ikmal edilmlıtir. Dün de Gündot
du komiser muavini Kadri efendile 
Muhliı Sabahlttia beyin birinci 
lıtiotak dairellinde iaticvapları ya
pılmışbr. Tahkikat evrakı berayl 
mütalea müddiumumilite verilmlt
tir. Hadiı• muhakeme aafba1ma 
intikal etmek Clzere bulunuyor. 

Mesele Ankarada 
tetkik edildi 

Ankara, 27 - lzmlrde •ukuu -
Da l'Uetelerio haber verdikleri ti
yatro me1eleai adliye vekiletince 
tetkik edilmlt ve müddei umumi 
muavininin muıayirl arühaya olan 
aahaeyi menetme1l kanuna muva
fık görWerek müddeiuınumi mu
avinlnia bu yoldaki hareketi taı -
Yİp olunmuıtur • 

Müddeiumumi muavininin H· 

aifulal ifa ıaraaanda balkı tahrik 
edenlerle , uhae menaubini hak -
kında da ayr1ca takibatı kanuniye 
de bulunulmaıı tekarrlr etmit ve 

llllddeiumumi muavini hakkında 
mütehzlyaae neıriyatta bulunan 
" Ahenk,, raıeteıi hakkında dava 
açılma11 için lzmir miiddeiamu • 
ınlllfine emir verllmittir. 

izahat vererek yeni direktif almaaı 
ve bir iki gün zarfında avdet et
mesi muhtemeldir. 

Saatta! 

Moğolların zaif noktHı olaa 
aarhofluk hakkmda, diyordu ki: 
"aarhoı olan inıan, k:ıf a11na hir 
yumruk yemiş adam gibidir. Kiya
ıet ve meharetl, hiçbir teYe yata
maz. Ayda yalnız Oç defa sarhot 
olunuz. Hiç sarhot olmamak her-
halde daha iyidir. Fakat kim nef
sini bundan killliyen tahıir ede

Çarpışma! intihar bilir? " 

İki otomobil Tarla ha- Aile geçiınsizliği yüzün-
şın<la çarpışarak par- ,Jen bir adam kendi 

Motoltarın diter bir zaaflar1 da 
gök glrlem~inden korkmalan idi. 

Gobinin iiddetli fırbaalan eı

nasında, bu korka kendilerinin o 
tekilde istili ediyordu ki, hazan 
semanın hıtmından kurtulabilmek 
için, kendilerini göllere ve nehir
lere atıyorlardı. Muhterem seyyah 

çalandılar Booazı oı kesti 
"' il 

Oıman Vedadan idareaindeki 
17o7 numaralı otomobille Şoför 
Muammerin idaresindeki 1686 nu
maralı otomobil dün gece Tarla 
ba~ında müsademe etmişler, her 
lkl otomobil de parçalanmıştır. 

Ağır cerh 
.. Unkhpanında oturan Erzincanlı 

komür ameleainden Mahmut gene 
kömür ameleıinden Mehmet' A iyi 
arkasından tehlikeli surette •ustalı 
çala ile yaralaouşhr. Mecruh Cer
rahpaşa haatanesine kaldınlmıı 
carih te yakalanmıştır. Tabkika; 
yapılmaktadır. 

Soysunculuk! 
Kaı;ım patada Dere boyunda 

liitüacülük eden Mehmet efendi 
dün rece nine ritmekte iken Ba
kkal Hasan ve kardefi Mehmet 
tarafından d6vGlmüı ve tabanca 
kabzuile yaralanmıthr. 

Cebir ve tecaüz 
Arif Hıkmet iaminde bir adam 

Kadıkily ainemasıaa cebren ıinaek 
istemit ve poliılere de hakaret 
etmi• oldutundan yakalanarak 
hakkında tahkikata baş'anmıftar. 

Kaza 
Panraltıda oturan Takfora 2237 

numaralı otomobil çarparak yara
ralanmııtır. Şoför kaçmııtır. 

il 

Düu Beyoğlunda feci bir intihar 
yak'ası o)muttur. Aynalı çeşmede 
Adalar sokğında Papa'Zyan apar
tımanına oturan ve Haçopolo 
pasajında berberlik eden ltalyan 
Volondi ismineki adam ailevi 
vasiyetinin bozuklugundan müte
eHiren Dolapderede bir yangin 
yerinbe ustura ile b()gazını keı

mi,tir. 
Hayahndan ümit kalmayan Vo

londl hBStaney kaldınlmııtır. 

Yakalanan hirsizlar 
Sabıkalılardan Liğor ve Di

mitrl Sirkecide BGyük Kmacıyan 
hanında tüccardan Lutfi ve Rahim 
beylerin ardıyeaine sirkat kasdiyle 
girmişlersede cürmü methut halin
de } .ıkalanmıtlardar. 

* • • 
Şehremininde Karaba9 mahal-

le.inde oturan Pehlivan Hfiaeyinin 
evine necip l1111indeki tabla rire
rekbir 1ortan ve çamqınnı çala
rak kaçmıştır. 

• • • 
Sabıkalılardan Halil, OskGdar-

da oturan Mehmet efendinin köp
rü üzerinde aaatlal ... nrk- yaka

"Frere Rubrupui " bunu böyle 
nakletmektedir. Y aıa, banyo al-
matı ~eya fırbna eana1mda hatta 
~uya dokunmayı da menetmekte 
ıdı. 

Seriülinfial bir adam olan Cen-
giz Hun, tebaa1ını, en ziyade aev
diklarl fey olan tiddettcn tahzir 
ediyordu. Ya1&, Moğollar arasın-
da kavgaya menediyordu. Diter 
bir noktaya nazaran, Han, eşsizdi. 
Batka bir Cengiz Han olamayacak
b. Kendiıinin ve otullannın isimleri 
ya albn harflerle yazılır, yahut biç 
yazılmazdı. Yeni lmperatorun te
vabii, Hanın lımini biffe tle telif
füz etmemek emrini alml.flardı 

Kanunnamesinde, dini mesaili 
mül8maha ile mevzubabı ediyor
du. Batka mf'Zlieplerio rüe.aaı, 
mutaauıplar, cami müezzia!eri, 
hidemab umumiy~den muaf tu
tumuılardı. Ve hakikati halde 
de,Mopl ordugahlarının gerisinde, 
alacalı 'bulacala bir rühban alayı 

ıürükleniyordu. San ve kırını~ 
ibal ar, ellerindeki dua dcgiı men-
lerini sallayarak, sers ~riyane do
laşıyorlardı. 

içlerinden bazdan, ilzerine uba-laamııhr. • *. kiki hınıtiyan teyt••mın reamleri,, 
Sabıkalılardan Hasan, milakirat yapılmıf ciibbeler tqıycrlardı. 

memurlarmdan Mustafa beyin 18• "Frere Rubruqis,, bayle naklediyor. 
atini çalarken yakalanmıthr. Marco Palo, diyor ki: 

-~ • B Terkos mukavelesı· Gülhane hastanesi An~ • • " ir harpten evvel, Cengiz Han, 
Kaaımpa9ada kayıkhane ıahibi mGoeccimlere, kehanette bulunma-

Aankara. 27 - Nalla vekile- karaya nakledilecek Hasan efendinin barakaıında Mu•- larını emretti. usaraıin,, kiMnler:, 
tlade tetkik edile.tekte olan Ter- Ankara, 

27 
_ Gülhan basta- tafa ve Hızar isimlerinde iki fabıa hakiki bir kehanette IJulunamadı-

lıoa tlrketile aktedllen mukanle- nelini• Ankaraya nakli takarrür girerek SO lira para, bir takım lar. Fakat Na•turi hırııtiyanları, bir 
llaıne yaloada lata,. oluaaca• ....... ,. elbise ve çam•••r çalmıtlardır. taraftan dua kitaplarının bazı fıkra-

... au etmittir. Milli mildaf aa vekileti _.. ı Muknel-ame maddeleri mu- Hınızlar yakalanmlfbF. annı terennüm ederken, diğer taraf-
..... cl•aruacl• bOrük bir askeri hastane t - ı · ·•-· d.. · 

"•fak Priilmffitl takcllrde muka- 7apılacak •• Gülhaa• •üenaıtıi Yakalanmayan hırsız ~n,uzer ~nne ıaı uıman •eııin i.ı1im- , 
•elenam-~e .. _ .... _,,k -.ıt••n madde- Gaf d iL eri y~z• iki ıaz yapratıa biribiri 

bir bal aldı. Saraydan 1600 kilo- Dolandırıcılık 
metre uzakta kurulmuı bir fırka-
nın cenerab, alelade bir postacının Koçi\k pazarda oturaa Acem 
yetirditf emir ü:ıerine, kumanda isminde biri, lreadialae taharri 
vazlfeaiaden abamatJ ve idam memuru Mlsl nrerek ateden beri-
olunmajı kabul edıyordu. den para topladıtı •nlaŞJlmıf ve 

[Bitmedi) poliıçe yakalanmıfbr. 
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•~mirde '' iKDAM '' [ 

Avr.upa ile ticaretimiz J 
Adanada 

001kctı•m,, 

22 T eşrlaf evvel, Adana 

Rusyaya ihracatımız meselesi - bir şirket 
teşkili işi - t-eşebbüs sırf 

ihracat: i~lerlne müt:eallik bir mahiyet:t:edir 

Memleketimiıden her ıene Ru
syaya yapılmakta olan ihracat 
hakkının Ziraat ve Sıınnyi ve Ma
adin bankalarına veriltliğl malum
dur. lzmir ve mülhakabnda teşek
ICül eden 35 kooperatifin evrakını 
Ankara'ya götüren Ziraat Bankası 
şehrimiz tubesi müdirl İsmail Hak
kı Bey Ankarada bu işle de meş
pl olacak ve icap eden makam
lara temas etmek ıuretite yapıla

cak işleri tesbit edecektir. 
Rusyaya ihracat hakkının milli 

bankalarımızdan ikisine verilmiş 

01 ması ihracat tacirlerimirin lktı
aat Vekaletine müracaatlerini intaç 
eylemiştir. Vaziyetten anlaşıldığına 
röre, ihracat tacirleri ayni haktan 
kendilerinin de istifade ettirilme
lerini ve eskisi gibi Rusyaya ser
beatçe ihr.ı cat yapmalarına müaa
ade edilmesini istemektedirler. 

Her taraftan vaki olan bu mü
racaatler üzerine İklısat Vekaleti 
musteşarı Şakir beyin bu mesele 
etrafında İıtanbulda tetkikat yap
mıf olduğunu da telgraf,..haberle
rinden ötrenıyoru:z. Son vaziyetin 
ne olacağı timdilik kat'i surette 
bilinemez. Ruıyaya ihracat hakkı 
Vekiller heyeti kararUe ziraat ve 
aanayl bankalarına verildiği için 
bulunacak nihai ,eklin ikinci bir 
karara lüzum r<Satereceğl tabii 
addedilmektedir. 

Bu huıuıta Ankaradan alaka
dar makamata akseden haberlere 
göre, hükumet Rusyaya ihracat 
yapmak üzere bir tlrket tetkilini 
daha muvafık bulmaktadır. Teşkili 
tasavvur edilen şirket Ziraat ve 
.anayl batıkalarile ihracat tıRcirle
rinden müteşekkil olacaktır. Şir
ketin sermayeıinin yüzde elli biri
ni iki banka koyacak ve müte
baki yüzde kırk dokuzunu da tir
kete dahil olacak ihracat tacirleri 
temin edeceklerdir. Bu suretle 
tetekkül edecek tirkcte Rusyaya 
ihracat hakkı verilecektir. 

Yaptığımız tetkikattan elde 

olacağı ıöylenmektddir. 

Ankarada bulunmakta olan d· 
raat bankası müdürü İsmail Hak
kı Beyle gene bu it için Ankara'
ya giden İıtanbul aannyl ve maa
dln bankaaı müdürü İkh:ıtat Veki
letfl temas ederek bu meselenin 
son şeklini teıbit edeceklerdir. 

İkinci bir mesele dada var: 
Ziraat bankası diğer Avrupa me
mlcketlcrile de tic:lrİ münasebatla 
bulunmak arzusundadır. Banka ya
lnız Rusyaya ihracat yapmakla ik
tifa etmiyerek Avrupanm bütün 
ticaret merkezlerine mal gönder
mek surctile \'e kelimenin tam 
manaaile ticaret yapmanııı iyi ne
ticeler vereceğini dütünmekte \'e 
bu işe de çok fazla ehemmiyet 
vermektedir. Bu itibarla yapılacak 
ticari teşkiliit o oisbette vasi ola
caktır. 

Rusyaya ihracat yapmalc üzre 
teşekkül edecek olan 4irketin zi
raat bankasının diğer bütün Av
rupa memleketferlle yapacağı ti
caret fıler!nde ittiraki olup olmı

yacağı noktaıa - diğer eaasat gibi
henüz tekerrür etmit değildir. An
karada cereyan edecek müzakerat 

esnasında bu cihet te konuşula

caktır. Ankaraya giden Ziraat BaD• 
kası müdiri lımail Hakkı bey bu 

mesele hakkında burada tetkikat 
yapmı, ve bir çok zevatın mahi
matına müracaat ederek d!ğer 

memleketlerle ynpılacnk ticaretin 
iyi neticeler verip \'ermiyec~ibi 
tahkik etmittir. 

lamail Hakkı beye verilen ce
vaplar "iyi olur,, mahlyetbadedir • 

Malum oldutu üzere z.iraat 
baakuınıu bu tetebbü.a6 yeol de
ğildir. Banka iki aene enel Tor
balı halkının Hitünlerini Anupaya 
ihraç etmek Hrctile bir tecrilbe 
te9ebbüıünde bulunmuştur. 

Fakat bu teıebbüs ıırf bir ih
racat işi mahiyetinde olduğundan 

iıtenilt:n neticeyi vere:ıaemiştir • 
Mevcut kanaate göre, banka bir 
tGccar rf bl müatahailin elinden 
mal alır ve ırene kendisi ihracat 
yaplU'sa iyi neticeler elde ec!ebi
lir. 

ettitimiı neticeye röre, Ruıya'ya 
ihracat meıeleıi için düşünülea 

teldi budur. Bu tekil kabul edil
diti takdirde ihracat tacirlerimi
ı.in arzularının da yerine i'elmlş 

.:.;.;;;.,_.::=.-:=======,_.,c:.,_-===...;;.... ...... .;....;.,,..__, .... __ ...,.:;s:::=o::=-=--=---===::=-=---
Cemiyeti belediye 
Cemiyeti belediye dün bir içti

ma aktetti. Bu içtimada Cerrah-

paşa haatahaneıi Radyotropi mu

taba11111 meıeleıl halledildi. Ec

nebi bir mutaha11ısa 2500 lira üc

ret verilerek iki aene müddetle ça
lıtbrılmaaı takarrür etti • 

Bitihare mezbahaya ait rapor
lar okundu. 

Bu raporda etler için bazı 
tedbirler tavsiye edilmekte idi. 

Bunlar 1 - Konıerve et imali, 

2 - Me:ıbehadan alınan reıimle
rin tenzili, 3 - Mutava11ıtların 

kaldınlmuı, 4 - Kasap dükkia
lannın tahdidi. 

Azadan Nt!catl bey bu madde
lerin hepaine itiraz. etti ve dedi ki: 

- "Soğuk et lıtanbulda yen
mez. Bu maddenin tatbik kabili

yeti yoktur. Bu makamı emanetçe 
tetkik edilıin. 

ReaimlerİD tenzil ve dbayet 
tarzları idare encümenince halle
dilıin. 

Mutava11ıtlar kaldırilamaz. Bu
nlar esnafa kıredl açar müstahıil 

ile müstehlik arasında bunlara 
dalma lüzum vardır. Yalnız YÜcut-

ları zararla iae çalıtma tekilleri ıı
ıah edilıin. Kasaplar tahdit edilemez. 
Ak•i takdirde 100 ıene evvelki 
~edik uıulüoe rücu etmit oluruz.Bu 

noktalar emanet makamınca tetkik 
edilsin proje yapılsın. Ona ıöre 
tekrar bu iti müzakere edelim.,, Bu 
teklifler kabül olundu. 

Buz idareıinin varidat Ye mu 
.arif atı haylı münaka,ayı mucip 
oldu. Bu idarenin, buz idaresi te
tekkül edeli Uk defa olarak hesa
pları tetkik olundu. 

Azadan Sezal bey tehirde iste
nildiği zaman buz bulunamadığını 
•lSyliyerek alakadarları tenkit ettf. 

Sıtkı bey, buz fabrikasına iç 
ıüveysi olarak K"ircn ve hiç bir if 

ıörmiyen, hiç bir işe yaramıyan 
buz ıer bayiliğinin kaldırılmaaını 
ıalep etti. Bu cihetin Şehremini 

beye tebligile, iki ay sonra müd
deti bitecek olan mukavelenin tec
clit edilmemesinin Muhiddin bey
... rica eclilmHiıae karu verildi. 

Deniz isleri 
Rüıumat deniz kontrol heye

tinin ilga edilf'rek bu işin muaye
neye verilmesi bir takım dedikodu
ları mucip olmaktadır. Bu işle riçlo 
daha fazla lisan bilen ve ecnebi. 
leri meınnun edecek kimselerin 
getirilmesi ileri ıürülmektedlr. 

İngiliz lirası 
Son g~nlerde ticaret mahke

mesi esham ve kambiyo boraa

ıından senenin muhtelif tarihinde 

kaydedilen lnıiliz liraaı, lsviçre 
frangı fiatlanoı ıormaktadır. Bu, 

doğrudan dotruya hesaplarını taafl-

ye edecetini bildiren veya if!aı eden 

bir müessesenin müracaat veya 

bonoıunu ödemesi lazım i'eldiğl 

rünün temevvücü üzerinden hesap 

edilmek içindir. 

Borsa idareıi aon günlerde 
fa:ılalatan bu müracaatlara cevap · 
vermektedir. 

Bir katil hakkında karar 
Geçenlerde Şitanede bir i'azi

noda poliı Celal efendiyi yaralı -

yan Sarı Muıtafanın son muhake
mesi bugün atır ceza mahkeme
sinde yapılacak ve karar verile
cektir. 

Kazanç davası 
Bir maden tirketile Leh iıpir

to tirketindekl kazanç nrıiainl 

sakladığından dolayı 18,COO lira 
cezayı nakdiye mahküm olan Avu
kat Abdurrahman Münip beyin 

tecziyesi hakkında müddeiumu
milik noktai nazarının Baro inzi
bat meclisince kabul edHmemit 
bulunması dolayısiyle müddei-

umumiliğin itirazı Ağır ceza riya-
11etlnce tetkik olunmaktadır. Bu 
huıuataki karar bir kaç i'Üne ka
dar verilecektir. 

- ---
Bir katilin isticvabı 

Kuru çe,mede Recp Abbas iı
minde birini öldürmekle maznun 
bulunan Üzeyir bugün yedinci iı
tintak dairesinede isticvap olun
muş ve tevkifhaneye ank edil-

mi,tir. 

azla h 
Tutulan bir istatistike nazaran, orta halli 

insanlar içi11_ 

Kıt her yerde az, çok kendini 
i"Österdifi halde, Adnna yazın se• • 
rln günleri içindedir. Bu güzel 
haftaları bulundıran birkaç bulutu 
günler de çifçinin beklediği be· 
rekctli mahsulün hayırlı müjdesin· 
den ba~ka bir fey değildir. Gece• 
ler pardeıülerl aratmakla beraber 
mehtabın güzelliti, portakal ve 
turunç bahç~lerinden uen nefiı 

kokulu hafif r&:ııarlar, insana üşil· en meraklı şey cambaz ve hokkabazdır ! 
mekten :ziyade •erinleJıaek hissini 

,. veriyor. Bu mevsimde Adanada 
( yaııyaalar, hiçbir zaman Anadolu· 

da bulunduklanna hilkmetmezler, 

Amerikalılar, maJtımya, fi. 
tatiıtik merakhaıdırlar. Olur 
olmaz. _ teylerin hesabını tu
tarlar. Meaeli "dGnyada inıu 
mı daha çok, yokaa hayvan 
mı?,, bunu merak edip ara•
tmr dururlar. Yarın tafsılitile 
yaıacatımız bu bahıl bugilD 
bir tarafa bırakarak a11I aft• 
tatmak istediğimiz işe releJjm. 

Amerikalı bir zat merak 
etmif, dünyanın en satılan bazı 
gaxetelerinde vemecm~:aia-ındA 

bir anketaçmış; anketin ma. _,,.,._,.., 
vzuu şu: insanlerın en ı.t
yade merakını vealikaaını 
tahrik eden ne olahilir? 

istatistik mer.khsı ve:-i
lcn on binlerce ce \·abı 
tasnif edince ankete iş
tirak edenlerden orta •e
viyede bulunanlardan ek
serisinin en ziy2de me
t :ık edilecek şey olın~k 
üzere ho"k&l:azlık üıerin
de tcvel<üf ettik: rini ve 
eıı ziyade al:ika uynnr.:?ı. 
rnn hidir;e ol :ır:ık ~a rnn
baı. lıkl:ırı t< :-cıb etli!.!: 
rini görmü:;tür. 

Safdil halkı lı:ı.c r.:.tar;:ın 
daha çok o'.;:n / ,·r ,.: _ 
kada bu ank ~in l: t·' :e 
bir netice vermiş o!:r. rs~
na hayret etmemeli. L!
vakl hokkabazlar karşısın
da, hatta 20incl as rda, 
ağzı açık kalan insanların 
adedi milyonlarla sayıl
maktadır. Bizim hazan ls
tanbulda ıeyrettitimi:z ba
ait hokkabazlar değil, fa
kat Kazanova rldi inaana 
• •kikaten parmak ııırtan 

m .. b•r gls boyayıtılana yap
bkları 3yle hayret edilmejec:ek 
1• alakayı tahrik etmiyecek 
ıeyler delildir 
Canba:ılıta reHnce, buauo ka

dar heyeunh manzara kolay 
tesadüf olunur ley dej1ldlr. 
Hatta o kadar k , en büyük 
film müea1eaeleri halkın bu 
merakını iıtiamar içln bir kııım 
.rti•tlerlni h"p bu hüaeri mu
nffak.iyetle tatbik edilecek klm
Hl•r~f!n aeçmitlerdir. 

Damdan oanıa atlayan bir evden .:ozanmış ve altıuçurum ıibl deria eaddelere açılmış haya boılutu 
içinde asılı kalan inaanın nreceti heyecandan daha kuvvetli bir heyecan telkin olunahilir mi ? 

insanın ıeyri bile başını döndüren, hatta bakarken batımızın dönmesine sebep olan mülhit canbazların 
en ziyade merak ve alaka uyandıran insanlar olması gayet tabii bir teydir. 

Haydarpaşa tramvayı 
~~ ....... ~~~=--=~~:ı::s~~ru~---------....,...~::"'~~~-=~-~- =--~~~ıs!!!!-...,..._..'!!!!!!!~~~~~~====~~~o=ı'9!'~~~~~ıs--

EdirneDİD tenviri tÇeşmede kanlı 
.. ;ı 

Uıküdar - Haydarpaşa hattı 

ancak kanunuevvel ortasına dot
ru temamen bitirilec~ktir. 

Üıküdar tramvayları tlrketinde 
bui'Ün ötleden ıoora bir içtima 
yapılarak yeni hattın banri gün 
resmen faaliyete reçeceğl karar
laıtınlacaktır. ----
Cemiyeti belediyede 

Cemiyeti belediye bugün atle
den aonra topknacak ve Mezbaha
nın tekli idaresi me'ıelesile oktu
ruvanın ıon vaziyeti rörüşülecek

tlr. 

Sahte bir dişçi 
Gurasman isminde bir beyaır 

Ruı vaktile tehrimize gelmit ve 
sahte veaaikle Valf Şipan iıminde 
Türk tabauın~an birinin iıminf 
tekliden Türk nüfuı tezkereai çı

kartarak Tepeba,ında dişçilik et
mekte bulunmuttur. Keyfiyet hü-
kumete haher ve mumaileyh te 
mahkemeye verilmiş IH ~e 'f ka
nunundan istifade etmıf:.' Valnız 

hükuwı ditçiierin ileride ihtiyat 
zabiti --1~ •• kfara~. nazarı dikkate 
alarak le. •·" .an'attan meo'ini ve 
ıahte nüfus tnk•resi vermiş olan 
memurlar hakkında hukuku umu-
miye namına takibatta bulunul· 
maaını emretmlttir. 

Çekirge akını 
Tunuı, 26 (A.A) - Şimali Af

rlkanın her tarafı cenuptaki uzak 
yerlerden gelen bir çolır çekirge 
aürüleriniD iıtiluına utramıttır • 

Edirne, 27 [A. A] - Edirnentn 

elektrikle tenviri işi Movelli tirke- bı•r ha"dı•se oldu 
tine ihale olunmu,tur. Tesisat şeh-
rin methaliae yapılmaktadır. Ya· 
kında Edirne elektrikle aydınlatıl
auı olacaktır. 

Fransız biitçesi 
Pariı, 26 (A.A] - Maliye ne

zaretinin bir teb!itl Teşrinievvel 
ticaret bilançosunda yalnız 120 
milyon raddesinde bir açık bulun
duğunu halbuki Kanunusani açıtı
aıa bir milyon 471 mlJyon, Temmuz 
açıtının 358 milyon ve Eylul 
açıfının da 135 milyondan ibaret 
ve fU hale nazaran vaziyette mü
temadi bir aalah oldutuou bildir
mektedir. 

Londrada işsizler 
Londra 26 [A.AJ - i,ılzlerin 

umumi yekunu T. aaninin 18 in
de aeçen haftakine nazaran 14, 
366 f azl• ile bir milyon 2731500 e 

baliğ olmuştur. Bununla beraber 
ı• ~en senenin aynı devresine aiı
ba.1• 90 bin 923 kişilik bir noksan 
vardır. ---•.,ransanın vaziyeti 

Pari•, 26 (A. AJ - Bahri kon
feran1la alakadar olan nazırlar, 

mütebusıalarıo teklifleri üzerine 
F ransanın alacağı vaziyeti tayin 
ve tubit etmek maksadile bu 
aabab hariciye nezaretinde bir 
içtima akdetmitlerdir. 

Evvelki rün Çeşmede bir hi
diae olmuf ve bir toför jandarma 
tarafından atılan mavzer kurtunu 
ile öldürülmüttür. Hidiae 'u ıuretle 
olmuştur: 

Çe,me'de bir kahvede oturan 
bet kadu otomobil foföril sarhoş 
olarak aralannda konutuyorlarmıf. 
Bu aıradı içlerinden biri orada 
bulunnaakta olaa jandarma neferi 
ile alay etmit ve jandarma neferi 
lisanen tecnüzatta bulunan ,oförG 
yakalryarak karakola r6türmek 
üzere yola çıkarmifbr. 

Şoför, karakola l'llmek iate-
ıeditinden jandarma kendiaini 

zorla ıevketmek iıtemit Ye bu 
ıırada ıoför yerden büyük bir 
taf alarak jandarmanın batına 
fırlatmış ve ba,ından atar aurette 
yaralamıştır. Jandarmanın yara-
ladıtını rören toför kaçmata 
ba,lamıfhr. 

Jandarma; snütecavi:zin firar 
ettitini görünce durmHıRı ihtar 
etmittir. Fakat toför bu emre ita
at etmemittir. Bunun üzerine te-
cavüze maruz kalan ve )'aralanan 
jandarma ıilah latimaline mecbur 
kalmıf ve ateş ederek toförü ~1-
dürmüıtür. 

Şoför tarafından atılan tatla 
başından ağır ıurette yaralanan 
jandarma da baataneye yatırılmıf· 
tır. 

Çeıme müddeiumumillji hidi
H hakllında tahkikata devam et• 
mektetlir. 

Toroııların ıinilen ıenç tep~ 
feri şimalden ıelecek her han .. 
bir kış havaıına ınani olacak ka
dar anuttur. Çukur ova bambatka, 
kendine mahııua bir menim keçi• 
dyor. Her yerin bahan ihtiyarla• 
dı~ı halde Adaaamızıiı haharı da• 
ha gençtir. Ne Toroılann timilin• 
dekiler ıibl ıoğuk, ne de Sur:ye • 
nln 11Ialı ıüaleri ribl yıhşıkbr.. 
Mehtabb K"ecelerile tam bir ba· 
bardır. 

* •• 
Mah.ul her •eHtlen daha eyi 

ulrak edildi, fakat, aalllre~lslik, 
.ide m~vnt malları ciro etdrmt•ı 
mektedir. Soa l'elea hakrlere n••ı 
zaran lktııat nklletl ltu Mil na•

1 
.an dik.kate alarak maHan•ı yük• 
seltecek te41altlrl ittihaz ehnektt 
lalı. Eğer bu yakın l>lr ati.le ta• 
hakkuk edeuk olursa ltittabl çift 

' çllerlmlz.ln bu nblın nıı:lyetl or-
tadu kalkar ve gelecek aenenfa 
mahHIG de daha emin bir aay• 
batlaMr. 

Ma[üm olduj'u Gıre çifçhnlıı: bu, 
Hne Jalaaı pamuktan detil, ay.t 
zamaalfa butday aahıuliln<!en ~~ 
mutaıı:arnr ol.lu. Onun için bu tı• 
teblıüs zarann bGyük bir kıamıaı 

kapatacak mahlJ:ettedir. '-1 
• • 

Belediye •ehrin iman için h•·ı 
~ırlamış olduğu planı tatbike ba.p, 
ladı. lık ol"rak tehriuıize, şahı~ 
tinden ba,ka lıiç bir faidesi olmı •, 
yan kapalı çarşıyı açtırdı. Elektı•; , 
rik tesisatına ıeliuce büyük bkllj 
ı-ayntle yapılmaktadır. Bu faaHo 
yetle iki buçuk ay sonra fehrimll 
de medeni bir •chrin tenviratına 
malik olacaktır. • j 

• • 
Haftanıa en enteresan vak'ut 

adliycmJ:ıin aoyulmuı oldu. AdH• 
yemiz bütün :zabıta merke:zlerH• 
çevrilmiş olmasına ral'men dün 
rece hirkaç kiti tarafından b6yOll 
odnları ziyaret edilmek tartile ça• 
lındı. lstanbul hırıızlardan •ikiyet 
ederken biz bu vaziyet kartısındı 
ne yapahm bilmem·/ 

Talıkikat bütün •iddetile de11 

vam etmekle beraber fail~crin bu• 
lunacatı henüz tüphelldir. .. 

• * • 
Şimdilik en ıayanı me111nu•iyet 

olan noktalardan biri de şehir t• 
veaau ederken bii1ük ıermaJel 
ebniyelerin fenni eaaaata göre r•• 

' pılmalarıdır. Eter belediyemiz b1111 

nda ufak bir ihmal gösterınit olr 
eaydı bütün yeal inşaat geçea ae11 

acl~rin çirkin planları ribi ofurdGI 
ki !,,11nun taahihi ltlr tehir kurma• 
ya becleldi. 

Açılan mlllet mektepleri lllıı 
devrelerde ltlr parça ihmal edil~ 
fekat zabıtanın ufak bir midah~ 
lesi &zerine mekteplerde yer b• 
bulunmamata başladı ki bunu• 
neticesi memleketimiz için çok 1•1' 
ler vadetmektedir. Ş. 1. 

Ziraat bankasında 
Ankara, 27 ( A.A ) Ziraat "•il' 

kası heyeti umumiyeainin dGnki 
lçtimaında okunan meclisi ldar• 
raporunda içinde bulunulan 111• 

sai senesi zarfında bankanın ard 
imar ve ı•lahı ribl b61ük teteb' 
büelerla himayeaine matuf JIJU" 

amelelere daha esaılı veçbeid 
nrmek, diler taraftan çift haf' 
Yanlarının menkul kıymetler glW 
hem banka krediaine mevzu ol•• 
bilmeaiııl ·ye hem de ölüm 'ey• 
kaza dolayısile ziirraa ferdi ~ 
zarar ve ziyan teYlit etme•d~ 
temia için hayvan aiırortası eı 

)arını hazırlaaakla metrul olac•f 
kaydedilmektedir. ---

Kont Volp\ . , 
Roma, 27 [A.A] - Stefanl •J' 

aa1 bildiriyor: Muuolini, Tiirkİ,.., 
den udet eden Kont Volpiyl ~ .,,.. 
bul etmittlr. Kont Volpl nıu il 
hakkında mufaaaal izahat ver .. 
ve Türk-ltalyan münaaebatı iktl••• 
d. . • . . t k 'f ı-kiJI• 
ıye ve tıcarıyeaıaın e ıı - .ilt• 

ları hakkında müta,eatını bl}tıt• 
miştir. Kont VolJ'l talyanın clı 
klyede ticari mübadelede biri• o• 
ıeldiiini hatırlatmıttır. M. Mu~ol-
llnl neticelerden dolayı Koat 
piyi tebrik etmlftir 



E Sabah eıaat kaçtı, bilmiyorum. 
\"t dönüyordum. Bir ıııhk tuttura
t~k yaya kaldırımında giderken, 
ırdenbire kolumcı biri girdi. Dö-

~~ 111> baktım, bir kadın! 
Soluk soluğa bir kadın! 
Dedi ki: 
- Aman, beyefendi rica cde

tl111 heni müdafaa edin! 
Kadını müdcıfaa edeceğim a

~aın, arkadan geliyordu. Bir bak
~ın. iri yan, lzbandut gibi bir he
lifl Başındaki kasket sola eğilmiş, 
hıınruklarını ıallıyıırak geliyor. 
L lienı ne yumruklıır, her biri 
~fanı gibi! 
d Kadın koluma yapışınca, herif 
ık dik yüzüme baktı. Evvela ho
llıt.ırdandı, sonra da: 

1 - Baksana bana, Jıen kim&ln 
Cf!? Şi d' • m ı senı ..• 

Der demez ben hemen bir ke
~ra çekildim. Fakat kadın he
llıen &rkama sindi. Öyle ki ben 
~trıe onun müdafii vaziyetinde 
aldım. 
d İıbandut gibi adam bir defa 
•ha bağırdı. 

~ Bu sefer büsbütün kenara çe
lldiın. 

Fakat kadın bir türlü arkamdan 
f'ltilınyior ki... Ben gene, hiçte 
~tıniyerek mOdafii vaziyetinde 
lıyordum ... 
lierif olanca askıyla yüzüm 

~dur diye bir tokat indlrit in-
itdi ki, sendeledim ve yal-

;1l yuvarlandığımı biliyorum. Yer
tt ne kadar kaldığımı bilmiyorum. 
~kat izbandut gibi herifin de u
ltkfaşacağını hisettim. 

lierifin epeyce uzaklaştığıni 
;ııı•dığım zaman şöyle bir doğrul
ıını. Tatlı hir aes: 

• - Ah, beyefendi hep benim 
tıqaınden oJdu, dedi, bııhcıyım bir 
lty oldu mu? 

Demir. koluma sığınan kadın 
;~idi, yumru~u yer yemez şişen 
li3:ürne baktı : 
i' - Benim eve geliniz beycfen-
1' Bir az kolonya süreyim. Bir 
~>'cikler kalmaz. 

Teşekkür ederim. Kadının evi-
lt iideyim de rene ızbandutla mı 
~tşdaşayım. öyle mi? Mersi . 

, - Sizin eve gidemem, dedim, 
tıtaenı, gitsem, kendi evime ... 

- Peki, sizin eve olaun güzelim. 
~ l<alktım. Kadın arkamdan gel
~· Benimle beraber apartmanın 
'f katını tırmandı. Lavabodaki 
r 
,\!\'ete su doldurdu. Kanayan bur-
'lı • 

ltıu yıkadı. 

Vallahi kadın mı kadın! 
Biraz kendime gelince ıordum: 
- Siz bu adamı tanır mısınız? 

1 - Hayır, dedi, ne bileyim. Cad
ytd, fidiyordum. Peşime takıldı. 
G~ vermedim. Size ra.sge!ince 
~ardım. Fakat aiz yat.anız daha 

olacak. 
t l<adınca~z beni soydu, yatağa 
~tırdı. Arkasından da kendisi 
'~llndu ve yanı batıma yatmaz 

" ~alnız yatatın dejil, kadınm 
' tıcaklığı yumrutun acısını u
lltt\lrdu. 

\ hu tanımadığım garip mahiü
,ıııı, pek botuma riden ıivri ıivri 
tta:ıtleri vardı. Dedi ki: 

it - Beyefendi, alz hakikaten 
'•llr bir adamıınız. 

- Nasıl, nasıl? 
' - Erer siz olma.aydınız, na-
11'"rn iki paralık olacaktı. 
Artık ben birşey ıöylernedim. 

·~~O da bir şey l!Öylemedi. Çünkü 
llıeça-ulduk. 

\ l<adını sabahleyin aütçüye git
\ ~ilt ıetirdi. Öyle kibar, öyle 
~~it bir kadın ki. Dotruıu teaa
\ liıı böyle bir lütfüne, kin1 olsa 

~tltırıun olurdu. Cakctimln kopuk 
~ ~tlerl vardı. Onları dikti. 
~ lalonumu ütülemek için, hafif
'~l&latarak ve ütü yerini dü2clte-

~~tnğımın altına koydu. 
'- ır ay sonra eve geldiğim :za
\ 4' •ı.bandut gibi herifi yemek 
~, •ında, masaya kurulmuş, ka
\ catıı.la baş baıa yemek yerler-

blllnııyayım mı? 
~iji tdiğim yumruğu hatırlıyarak 

tdirrı. Fakat ızbandut: 

\ı' !<orkmal diye bağırdı. Kork-
0Gıı-ebilinin. 

Gazete idareha 

gülerek, ve yanındakini göstere
rek dedi ki: 

- Beyefendi arhk her akşan1 
yemeğe bl:ı:.e gelecek. 

Şaştıau değilmi? 

Hiçte mübnlnğa etmiyorum. 
Eğer ızbandudu bir hırsızlık 

meselesinden polis yakalayıp hap
saneye tıkmamış olsaydı, artık her 
akşam kendi t!Vİ gibi gelecek, At
liih ne verdi ise kemali afiyetle 
yeyip gidecekti. Hem yaloız ye
mekle kalsa iyi .. fşi azıtıp yapmı
yacak mıydı. "Param yok, para 
ver,, demiyece!: midi? 

Tavsiyem: Eğt-r yoldn bir ka
dın sizden himaye isterse ı.inhar 

a..ıc..~...a.:::!::ı...U.~~~~&!.dlitd!i.~~ra.,,,U....;.....ı.ı12o:ı~,~·;.....-----------
_kabul etmeyin. 

Bakkallar koop~ratif i 
==--= 

- Bakknl!nr Kooperatifinin kü
şat reımi dün sabah yepılmıştır, 

- Efendim, dünkü nu&hamizda "Yirmi y<:."mdıı, snrı~ın, 
ısas tazt!yt?,, tnlip olan gencin adresini verir misini::ı: ... 

güz.el, has-

- O Hanım kerimeniz miJir? .• 

Kooperatif merkezi olan bak
kallar cemiyetinde Kooperatif aza
sına müessisler tnı afından Lir 
çay ziyafeti verilmiş Fethi Bey 
taraf mrlan bir nutuk ı;öylenmişt:r. 

- Aaa ... Neclen kerimem olııun, benimi!. 

Selanikte koınüui. Her - Alınan malları 

~ooperatif .şimdilik gaz, yağ 
f abrıknları, ve makarna işile meş-
gul olacak ve hiasedarlanna yalnız 
bunları tevzi edecektir.,, 

Umum tica-;etmüdiirü 
Dün Ankaradan şehrimize ge

len iktisat vekaleti umum ticaret 
müdürü Naki bey bugün tekrar 
Ankaraya avdet edecektir. 

Naki bt>y dün ticaret odası ka
tibi umumisile Rus ihracat mese
lesi hakkinda göı üşmüştür. 

OrmanJurnnız1n planı 

Seldnik, 27 [A. A] - Zabıta 
bir kışlada birtakım komünist 
beyannameleri bulmuş ve tahkika
ta başlamıştır. 

Elmas satılmıyor 
Amisterdam, 26 (A.A] -Elmas 

sanayiinde işsizlik büyük nisbette 
aatmış olduğundan elmas fabrika
ları 1ahiplcri fabrikalarını K. Ev
velin yedisinden yirmi birine ka
dar kapamağ'a k~rnr vermişler.lir. 

Bu tedbir ncHc ... !:l .ulc 12 bin işçi 

açıkta kal~cnktır. 

Ilin<lcn: .. urg 
Berlin, 26 [A. A] - Yarı res

mi mahafilde temin edildiğ ine gö
re, Rcisicümhu?' Hindcnburgun sı

hhi vaz:yeti endişeyi mucip bazı 
haberler l.i:afına olnrak gayet 
~ayam ınenınun:yet b:r I.aldcdır. 

Ormanlarımız.in kat'i plinlarını 
yapmak ta ol n Anıanejmau grup
ları r m:n d<. ·cc J I: :; edildiğini 
yaz.rr. ır,: .k. Bu grupl .. rdan ikisi 
munh::!.roıran yafoı :t. Zoıı guldak E
reğli Kozlu havai .- \ndcki orman
ların ve biJhaaııa maden ıütunlu
tuna yarıyacaldann knt'i pliın !eıını 
yapmağa çalı,nulır. ~ 

Bcrlin, 26 [A·AJ - Gazetelerin 
neşriyatına n..zaran, İngiltere hü
kumeti e\ velce lngiltere tarafın

dan idareten haczedilmiş olan Al

man emvalinin iadesi m~elesi 

hakkında doğrudan doğruya mü-

zakereye girişmeği Amlanyaya 
teklif etmiştir. 

İzınirdc yeni hnrller 
fznıir, 27 [A.AJ - Maarif ema

netine gelen maiümnta nc.zaran 

Denizlide 33 kadın ve 127 erkek 
halk dcrı;hanesi açılmıştır. Ayrıca 
iki B. dershanesi vardır. Bu cleı-s-

hanelerde 27~4 hac!ın 2118 erkek 
yeni harfleri Öğrenmektedir. Ma
nisada 275 A, 50 B. dershımcsi 

açılmışhr. Cu dershanelerde 9440 
ı:ıüda\ im vardır. 

Bu gurup1 arın biri mevıımın fi 
müsade etmer.iu<i::n dolnyı asıl mer-

1 

kezi olan İstanbula dönmüştür. Şa Kcprüc1en Kadıköyüdcn Köprüden Haydupa1!l:lan 

kir Beyin riyasetinde bulunan di
ger grup ise elinde mevcut bazı 
itlerin lıitıımından sonra birlraç 
güne kadar fstanlula dönecektir. 
Antalaya gıupu o havalideki bau 
ormanlarla Adananın bazı orman
lannın kat'i planlarını yapmıştır. 

İkinci grup iıe Düz.çe, Bolu, Ulu
dağ Doınaliç taraflannda bulunan 
bazı büyük ormanların taksasyo
nunulk mal eotlerek planların ve 
haritaların hazırlanıp çizilmui için 
lstanbula dönmüştür. Kış mevsi
minde o grup bir arada olmak ü
zere İstanbulda haritaların çizilme· 
ıile İftigal edecektir. 

- ~-Taksim ıneydanı 
Takıim abide meydanının tcv-

5iine devam ed:liyor. Abidenin 
etrafında bir daire şeklinde olan 
tram.v_ay hatlerı pek yakında bite
cektır. 

Tramvayların veni hat \:zerinde 
işleyebilmeleri timdiye kadar mü
mkün olabilecekti. Ancak mey
danın ıularını toplamak için ya. 
pılan kanalizasyon inşaatının ik-
mali bekleniyor. Buradaki kana
füaayonun bir tarafı ikmal edil
miştir. 

~ 
'::: 
c .. 
;· .. 

a .. 
ı:r 

!. 
;-

' 
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Köprjye 

6 15 
7 03 
7 40 
8 10 
8 45 
9 o:> 
9 50 
ıo 23 
u o:; 
ll 40 
12 ı:> 

)3 
1:\ jQ 
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15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 4.5 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
:t3 

(") s..ı .. r )alau Cuma. Paur, Çllr
r ml ıa ti:ıılf'ri Ha) Jı.ı·ı••ŞA)'.J uı(rayıı 
uıl tır. 

l"l St>fH )ı:lm:ı. l'azartrei, Çar~m· 
ba &Üulf'rİ Hnyt.:.rııu.nyıı ui;ruya· 
uktır. 

Di~er tarafı da bir haftaya • ~Köprüden sant 9,15 te kal-
kadar bitecektir. Bu inşaat ikmal kan ve cuma, pazar ve çarşam-
edildikten sonra tramyay araba- ba ıünleri. Haydarpofaya uir3 r. 
!arı yeni hatlar üzerinden geçe- Köprüden saat 23 de kal-

1 iaydarpaşaya 
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7 48 
8 23 
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9 55 

10 3.) 
11 13 
11 48 
12 20 
13 o~ 

13 53 
l·ı 40 
15 ou 
16 08 
17 13 
17 .ıo 

18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 OB f •·· 

("'J ~t·fori ')'aııan ·nıınrlar }alaııı: 

r .. J'femltvliu:n.ı, P.Au: ıci ıleri ı i tı · 
kil>t<dt:ıı ı;~c Haydarpapya ukrara· 
ea1.:tır. ltafaıı:ı.:ıuın ı.tri.•ei 8fllle3İo l<'ıı 

Bo3ramın l!011uuc11 ge~iıte kadar her 
r,et•c l D)JarJıu,:ıya o;;r.ıyae.ı\tır. 

l' .. I :s .. r.,rı yalnız Pazar, Pertt'mbc, 
Cuma ı;üolerl lb)·darıuııya nğrı1yJ· 

l'akltr. 'ialoız Hawaz.ıınııı birinci gİİ· 

niindrıı Bıı) raınııı &0:ıune11 

kadar b"r GÜn lla)ıhrpıı,•ya 
<'allbr. 

ı;üniine 

uğraya· 

Vnktile lir Hükümdar ile ka- ı 
nsı mes'ut ve bahtiyar yaşıyorlar
dı.. Bunların en büyük derdi sene
lerdenberi bir çocukları olmama
sı idi. TQtırıya, onlara bir çoctık 

ih5an etmesi için yalvarıyor} rdı .. 
Nihayet bira-ün hanım sultanın 
bir çocuğu olduğu haberi ortalığa 
yayıldı ... 

Hükümdar hemen bu çocuk 
şerefine bir z.iyaFet yapmak is;tcdi. 
Ve o cıvarın bütün perilerini ye
meğe davet etti. Aksilik buya Hü
kümdann edamları ormanın bir 
köşesinde oturan hi: ihtiyar 
periyi çağırmayı unuttular .. 

O akşam yemekler yenildi, şa
raplar içildi, gulündü, kor uşuldu .. 

Sabaha karşı padişnh bütün 
perilerden, do~an küçük sultan için 
bir hediye istedi: 

Biri: - 11 Dudı:ğı kirıız gibi ol
sun,, diğeri: - "Saçı altın kadar 
sarı .. Gözleri gök gibi ela obun,, 
ötek i: - " di~leri inci gibi temiz. 
ve düzgün,, olsun dediler. 

Vciha&ıl hepsi birşey cöyleililer, 
yalmz sevgi perisi birşey ı::öyleme
mişti. Hepsi :ı;on sözünü söyliyecek 
olan periyi dinlemek için susuyor
lardı. Fakat tam bu dakikada ih
tiyar peri kapıdan röründü: 

- Bende bir hediye vereyim, kil
çük sultan tebe.uüm ve kahkaha 
nedir bilmesin. 

Dedi. Sevgi ıperiıi hediyeyi bul
muştu: 

- Küçük ıultan kendini gül
dürebileni ıevı;İn diye lınykırdı. 

Herkesi bu aon hadiseden dolayı 
büyük bir keder kaplad?, küçük 
sultanın dudaldarındald tebessüm 
kesilmişti .. 

Süneli ınıııtakalarda 

yapılacak ınücadele 
halyada yetiştirilen ve idrak 

edilen bir nevi buğdaydan, süneli 
~ mıntakahırımımızda n:ijicadele hu
fl 6U:Jttnda tatbik edilmek üzre muba-

yaa edildiğini yazmıştık. Henüz 
ltalyada fazla miktnrda yetişliril
rniyen bu~da} dan evelce bir ton 
kad.ır utın alınmış idi. Bilhare 
daha bir miktar te~ariki mümkün 
olduğu anlaşılarak bu miktar iki 
tona iblağ edllmit \'e buğdaylar 
gelerek tevzı olunmuştur. Tevziat 
iki eı;aısı nazan dikk:ıle alıuart.k 

yapılmışhr. 

B;riai tohum ıdah istasyonla
rında tecrübe yapılmak iç;n bir 
kısmının lıtaayonlara vt-rilmesi 
di~eri de ı\lneli mıntakalarındaki 
:ıiraat ııalıip:erine verilerek •Üne 
üzerindeki tcıiri görülınesi aure
tHcc!ir. 

Tevziat şu auretledir . 50 kilo 
Gazi çiftliAine 50 kilo Ankara ıs
lah istasyonuna 50 kilo Halkalı 

ıılah lıtuyoouna 50 kilo Edirne 
ıslah istasyonuna 50 kilo Eıkişe -
hir ıılah istuyonuna 50 kile Ad -
ana ikinci Pamuk iıta1yonuna 50 
kilo Bursa ziraat mektebine veril
miştir. Diter kalanlardan 1200 ki
losu Maraş Gaziayıntap, Cebelbe -
reket ve Adana vilayetlerinden 
mürekkt'p olan Adana ziraat mın
taka müdürlüğüne ve 400 kilosu 
da Meuin vilayeti ziraat müdürlü
ğüne verilmiştir . 

ceklerdir ki bu Ja nihayet 19 gü- 1 kan vapur pazar, perıembe 
ne kadar temin edilecektir. , cuma güi11eri Hr. pR~aya uğrar. 

= ======-=::.:....==~~ miimmm•-----------·----
Buralarda verilenler ziraatçilere 

dağıtılacak ve süne mıntakaların
dan olan bu yerlerde süneye karşı 
kullanılarak faidesi tetkik edile
cektir. 

Sefer No. 
Pendikten kalkış 

Kurtaldan " 
B. adadan " 
Heybeliden " 
Burgazdan " 
Kınalıdan " 
Mu dadan " 
Kadıköyünden " 
Köpruve varış 

1 

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

3 

7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

5 

7,00 
7,10 

8,05 

A<dlaıDaır taırnfesı 

7 
7/)5 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

9,15 

9 

8,00 

8,55 

11 

9,00 
9,10 
9,25 
9,40 

10,25 

13 

I0,00 
10,lb 
10,25 
10,40 

11,25 

15 

11,30 
11,40 
11,55 
12,10 

12,55 

17 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,4() 

19 
15,00 
15,15 
15,45 
16,00 
16,15 
16,30 

16,55 

17,20 

21 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 

18,05 

18,30 

23 

18,35 
18,45 
19,03 
19,15 
2-

o 

25 
19,05 
19,20 
19,50 
20,0S 
20,20 
20,35 

21,10 
21,3) 

_::..S~efı~e~r~N~o~·------2 ___ ,_ı~~~6=--=-=-----~8-------1-0 ____ ~l~2--~-14~~~A~6------I-8 ______ 2_0~~2-2 ______ 2_4_· _____ 2_6 ____ 2_8~ 
7,40 8,25 9,10 10,15 12,00 15,17 18,00 18,05 19,00 19,05 19,00 19,05 20,15 KöprCo:len kalkıt 

Kadıköyünden ,, 
Modadan ,, 
Kınalıdan ,, 
Buriaz.dan ,, 
Heybeliden ,, 
B. adadan 11 

8,35 
8,45 

9,05 
9,20 
9,35 
9,45 

9,50 
10,05 
10,20 
10,30 

10,35 12,20 13,55 

12,50 15,40 
13,05 
13,20 16,10 
13,30 16,2:> 

15,55 
18,15 
18,25 20,10 

19,45 
20,00 

21,40 
'l0,00 

21,00 
21,15 
21,30 

22,50 \. 2.anuın geniş bir nefes nl-
C· Kartaldan ,, 

rras·a;n .. 
15,40 
15,55 

18,45 
19,00 
20,15 
19,0J 
19,55 
20,10 

b~rnar gevŞekligi rom 

Kuvvet Şurubu 

Aradan seneler geçti.. Sultan 
büyüdü güzelleşti; faknt gülmü
yordu ... 

Birgün Hükümdar son gününün 
yaklaşhğını hl1&ederek bir tell!l 
çıkardı ve: kime olursa olsun kızını 
güldürene vereceğini vadetti. 

O şehirde bir de küçük Ahmet 
vardı .. Küçük sultam bir gün pen
cerede görmüş ve sevmişti.. He
men bir çare düşündü ve buldu .. 
Büyücünün evine koşarak altın 
kazı çaldı .. 

Bunu gören Büyücü Ahmedi 
kovaladı.. Ve eteğinden kalayadı. 
Fakat nltın kazda öyla bir sihir 
ynrdı ki kendiıini tutanın bir yerine 
dokunan kimse hemen yapışırdı •• 
Büyücü yapiştı Onun arkasından 
koşan kocası, şehrin çiftclıi, s;Üt• 

cünün kızı biribirl arkaaına takıl· 
dılar ... Ve .bu şekilde sultanın peD• 
cereıinin önünden geçtiler. ,,.F.. / 

Hayret: güzel ıultan güldü.. 1 

Bu haber bir anda bfitün teh
re da~ıldı.. Ve her kes bayram 
yaptılar ... 

Hükümdar da vadini unutını· 
yarak ~üz.el sultanı, k°tiçük Ah· 
mede verdi ... 

Ertesi gün ormana odun kes- 1 
me~e a-ldenler fena periyi kecie- , 
rinden ölmü§ buldular... 1 

Bunun da masalı burada bitti.!.~ 
Nasıl küçükleri mhuıuauza gitti mi1 
ia,allah bundan aonra ölmezde · 

' sağ kalırsam ılze ara ıira böyle 
manllıar yazarım. Yalnız ılze fU• 
nu söyliyeyim, aakın annenizi, ba· 
banızı , büyüklerinizi üzmeyin ... 
Sonra darılışını ... 

Bir türkü katlettiler . 
Edirne poıtuının yazdığına 

göre: Garbi Trakyada Ortaköy 
Dimetoka araınndakl ş;düman 
köyünde Dede Mehmedin 8 yatla· 

nndakl oğlu Şaban rumlar tara
fından katledilerek cesedi Çeşme 
deresine atılmııtır. Yunan hükfı· 

meti tarafından tahkikat, Şabaaın 
Türk komiteleri tarafından katle 
dilmiş oldutu ılbi bir ıarıbetle 
neticelenmiıtir. 

lzmirde Yusuf namında blr 
şahsı öldGrmekJe mazcun Ali baba 

ve terikl cürmQ Veyıelln dün atır 
cezada muhakemelerine devam 

edildi. On yedi tahlt dinlendi. 
Caniler küstahane evzalarile ıahlt
lerin lf adelerlnl reddetmek late• 

mitlerdir. Ciuyeti aörenlerden 
bir kıımı ıu •uretle aniabyorlar: 

- qece AH baba 1arhoştu. 
Elindeki mendil içinde tabancasını 
taşıyordu. 

Karakolun arkasındaki ıokak• 
tan ıeçerken .. o ermeni rivuru 

beni öldürecek. işte ıcliyor de1• 
tabancasını çekti. iki el hoıalttt, 
Handakiler dıtarı çıluaıılardı. All 
baba burada daha iki el ıilah atb. 

Bir de etraf ımıı.a bakbk: Yuıuf bf .. 
cakla agır yaralı olarak yere yıkıl· 

mış, yatıyordu. Y aaına lroştuk. 
Hastahaneye kaldırdık. Yaralı, •i'· 
zından derin bir 12tırap içinde yal• 
nı:ı bu sözleri çıkarabildi: Beni 
Ali bnba yedi" 

Cani bu lf adelerln her ııokt&• 
sına itiraza kalkııtı. Fakat küst&• 
hlıklarında devamına imkiıı nril· 
medi. 

ifadelerine müracaat olunan 
diğer şahitler de Veyselia o gece 
Eşref paşa kahveıinde telaşlı ve 

heyecanla olduğunu, bu 11rada po
lisler tarafından kendialaln tevkif 
edildiğini ıöylediler. 

Merkum yaklandığı ıama11 
"beni Ali baba meıeleai için mi 
karakola götürüyorsunuz,, dedi. 

Veysel şahitlerin kendi aley• 
hindeki sözlerini inkar ederek fU 
ıurctle mukabelede bulundu: 

- Bu tehadette bulunan po'lı 

efendi Allah için şehadet etmiyor. 
Ben her ıaman telaşlı bir adamım. 

Heryerde dolaşırım. Yuıufun öfü. 
münde hiç alakam yoktur. 

Ali baba ayol ır:amanda earar 
ve kokain aatmakla maı.nundur. 

Evrakın tevhidine ve daha on üç 
tahidin dinlenmeıine karar veril• 
mlştlr. 

Kansızlık, 
ademi iktidar 
sinir, verem 

ecza deposu 



28-11-929 programlan 
( Istanbul ayarile) 

15'TANBUL 
1200 metre 

17.30-18.30 - Saz heyeti· Borsa 
haberleri. 

18.30-20.30 - Jaz - band · orkes
tra: Mozartiana, 
Suit - Sara - Sate: 
Danse espanyole
Eilbenberg: Ros
signole et gronou
ille - Kalmaon: 
Duchesse de chi
cago, potpourri 
Tango orkestrası 

20.30-22.30 - Saz heyeti - Anado
lu ajamn haber
leri. 

BELGRAD 
429 metre 

21. - Piano gecesi: Mozara~ 
Schubert, Liszt, 

22.55 - Radio quartette: Auber. 
Cbopin, Leoncavallo. 

BERLIN - KÖNİGS\VU 
STERHAVSEN 

1635 metre 
21 ,55 - Rubistein gecesi. 

Program nihayetinde 
saat bir otuza kadar 
dans havai arı. 
BUDAPEŞTE 

550 metre 
17. - Macar halk şarkıları. 
18,40 - Macar halk ~arkıları 

Tziganne orkestrası İ§· 
tirakile 

21. - Rubistien gecesi. Pro-
gram nihayetinde tzi
üanne orkestrası. 

BÜ KREŞ 
394 metre 

16" - Radyo orkestrası. 
20. - Tiatro. 

DAVENTRY 
1554 metro 

20,45 - Rus şarkılara. 
21,45 - Konser. 
20,20 - Dans hu·alan. 

DAVENTRY 
479 metre 

20,30 - Erganon konseri 
21. - Dans havaları 
A 1 ,55 - Vaudeville. 
90,15 - Taganni. 

GLA YVİC-BRESLAV 
253 metre 

20,05 - Gramofon 
21,30 - Kon er 
22,30 - Taganni, Bertin @arkı

ları 

24. - Damı havalan. 
KATOVİÇ 

409 
17,20 - Gramofon 
l 7,4S - Musıqtıe de chambre. 
21,05 - Varşova programı 

22,15 - " " 
24. - Dans havaları. 

LANGE 'BEHG 
473 metre 

21 - Konser. Program nihaye
tinde saat bire kadar dans 
havaları. 

MlLANO 
500 metro 

18. - Quintette (Torino dan) 
21,45 - Komedi. 

22, 15 - Konser 
NORVSKA-OSTSA VA 

263 mttre 
20,05 - QJkestra (Birno, dan) 
21 . Hııdio revue, sü (Prag, 

elan} 
23, 15 - Askeri bando (Birno, 

dan) 

PHAG 
4f6 metre 

17,30 - Hadio orke~trası 
20,05 - Kon r: Mandoliniste 

ve gitari tler cemiyeti 
tarafından. 

21. - Hc\uc. 
23,15 - Gramofon 

HOMA 
441 metre 

18,30 - Konser 
22,22 - Opera 

TOHİNO 
273 metre 

18. - Ouintette 
20,15 - Orke tr.ı 

21,30 - Milanodan naklen neş· 
riyal 

--- --- -
- ~ 

2 :u ç -
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- ~=-----------------................. ~. 
Sesli ilim aleyhinde 

mücadele başladı 
SesDeırn ni10sant oDlfiTiladlogo için dunyanorı en 
mce~lhlYlır yıOdlo~Daırorıa yol veırnonyora Aınnernlkam 

<dlalfil Avırt.111paya bnır aurtnst lhDcretn lbaşna<dlo 
Sesli filimin icat l 

edilmesi meşhur bir 
çok sinema artistleri
ni m üşkil bir vaziye· 
te soktu. Güzellikleri 
ve san 'atları ile şöhret 
alarak filim müesse -

selerinden on hinler -
ce lira kazanan artis-
tler şimdi işsiz ve 

periŞan, Anıerikadan 
A.vrupaya doğru uın
uıni bir hicrete başla

dılar . Sesleri fi]iıne 
nıd'"'ait olnııyan bütün 
bu artistler Paris, Vi

yana, Londra gibi })ii

yük sef ah et şehi rJeri
nde kendi1erine iş bu-

vtYANA 
21,95 - " clıuve ter Henriette,, 

şarkılı piyes. 
22,05 - "Fraucrıliebe und Le

ben,, Schumann. Pro-
gram nihayetiııcle radio 
orkestrası, ve telsizle 

labileceklerini ümit 
ediyorlar. Diğer tara
ftan sesli filim icat 
edilıneden evel güze
llikleri büyük şöhret
ler yapn1ağa müsait 
olmıyan bir çok arti· 
stler de buna muka
bil seslerinin letafeti 

len artistler bilhassa 
Fraıısada çok ınüsait 
bir zenı in bularak se
sli filin1 aleyhine ku
vvetli bir cereyan u-
yandırınağa nıuvaffak 

oldular. Fransız gaze· 
teleri hile sesli fi
liın aleyhinde neşri-

resim neşriyatı. dolayısile el üstünde 1 yata başladılar. 
VAHŞOVA 

1411 tutuJ uyorlar. Bu iki Vaki olan iddiala 
17.15 - Gramofon • d. h" } · l · ·· }" f"]" 
20,25 __ Gramofon grup ŞIDJ ı ır lir erı- ra gore , ses ı ı ını 

2ı.os - Konser le nıücadele halinde- nınuın'i ahlakı boza-
24. - Dans havaları (Dan cin~ l d. l A 

ossa, dan) ır er. vrupaya ge- cak kadar in anların 

1 adet ve yaşayışları 
üzerinde müessir ol
acakmış ... 

Her halde sesli ti-
Im ile sessiz film ara
sında noktai harake
ti artistler olan şid
detli bir mücadele 
baş göstermiştir. Bu 
mücadelenin şimdi 
açıkta kalan Saa)at-

karJar elindeki en· 
kuvvetli silahı, sesli 
filnıin bir turlu nıu-

vaffakıyet . 
nıeınesı ve 

o-östere -o 
bir takını 

hayvanat ses]erile in
san sedalarını tahii 
halinden çıkarup tah
rif etmekten ileri 
geçıneınesidir. 

Yine bir cinayet 
Mersinde yine bir adam öldür

düler. 
Mesele ve vak'a hakkında elde 

ettiğimiz malümnta nazaran cina
zet Bahçe mahalleıinde ve bir iç
ki aleminde vukua gelnıittir. Sar
hot lar evvela dil kavgası ile işe 
baflamıf ve nihayet kunduracı iki 
ortak olan Ali Aziz ile fuet bı
çnklan çekipaLenç kumpanya .. n
da vazifesi olan Vehbi efendinin 
üzerine hücum edip muhtelif ma
hallerinden bıçaklayarak öldünnüf
ler ve kaçmışlardır. Bu iki katil 
araaıyor. 

Ti ya~ 
Uanilbeda)i - Bebeği• .,.t 
Millt!t - Tfy•tro, vurete. 

sinema, fiatıard• 
teıuıttt 

Sine'!!! 
Elhtimni - Broadny M.a.'-

Sözlü Ye ..,..Ilı 
Melek - Talebe prens. 
Şık - Şelt.et peri.t 
Opera - Ba.h.ranh 1ıece&er 

~it filim 
Alkcbar - Ateşten kalp 

• 
Mdjik - Diana (1812] 
A•ri - Mujik kalbf. 
Stintrdl - Gece sOYarilerl • 

Hafiyeler mraJı 

Lüksemburg - Şehraut 

Eleler - Singapur geceleıl 
Etıuıl - Kartallar yuvaSI 
Ferah - Komik Cevdet bet 

ve Güref, Bokl ""' 
yete, Sine_. 

Bar- konser- da_!!! 
Fransız ti,·atrosu - Frantıl 

operet h~ 
lloıton - Tepebaşı - Ki.-. 

mütlk-mautro Zr 
iri Bey 

Gardenbar - Varyete - D.., 
kabare R.,ıtı 

&arriOI 
Kohot - Varyete ve ıaildk 
Türkuvdz - Çaylı dan• 
Parhiyd1ıa -Alaturka ••• 111 

kon.er 
Mulenrüj - Çaylı dans 

Millet tiyatrosuud• 
4 kiounuevvel Çarfamba .JJ• 

ıamı Naıtt, Fahri, Şevki ve Ptfa'' 
lum beyler birlikte : 

Komikler timarhanedl 
Ayrıca Hafız Burhan B. 

saz heyeti 
~ Fiatl-!rs!a terzilit .,; 

Romanyada 200 
kişi tevkif edildi 

Bukreı, 26 [A.A] - KoıaGoil" 
tler, " Chlsinau ,, da nümnyit 1•• 
pmağa teşebbü• ettiklerinden P"' 
Iİ• 200 kişiyi tevkif etmiştir. Met• 
kuflardan otuzu henüz bıraktllll•" 
mıtbr. 

Ruslar ilerliyor 
londra, 28 [A.A] - Şioa-' 

Çinde ki salahiyettar lnglliz ~ 
haffllnin aldıtı ıon haberlere ı .. 
re, Çlnlller Ruılann Mançurtde 

1
_ 

ileri hareketi önünde 1reri çe"1 
mekte devam eylemektedir. tf•1-
lir, tahliye edilmiştir.Dftbili herb' 
gelince, Çin hükümetinin "J'' 
mlnchnn,. kuvvetlerinin Nanldll ~ 
duıu tarafından kat'i bir matli 

yete uğratılmasının bir gün m~ 
ıl olduğu zannında buh .. aJduğu tetj 
yüt ediyor. Cenubi Çinde Kw•~~ 
kuvvetleri "Kwangtung 11 ordl'..

tarafından tahliye edilmit ol•' 
11Wuchou,, üzerine doğru Herle· 
mektedir. Kantondaki tahliye .,.~ 
murları "Wuchow,, nehrinin dl~ 
aap cihetine abluka vazedilnıif.:.il 
duğunu ilan etmişlerdir. l11ıı..
tebaasının himayesini temin içi' 
lazımgelen tedbirler almmıftır· 

Elektirik tesi atı 
Edlrnede elektirik tes's•t:. 

yapacak şirket inşaata başla11111 isi 
Zından altında Tunca sahlfi11d;., 
mezarlık fabrika yapılacaf!" ,;' 
tesviyesine başlnnmışhr. Fabrılı dl" 
beton aksamı ilk baharda y•P 
lacaktır. _, 

Bir kaç ay evvel Antalya ':;... 
tası yürükler taraf rndan ı;uycal _ 

""h' 'k d ..,.ıa• ve mu ım mı tar a para T 

mıftır. ol'! 
Antalya jandarmasına 1'11~ ,tJJ 

bir zabit, nefer kıyafetine f'''.,. 
uıkilerin izlerini adım ad·~--l 
kip etmlt ve bunlardan ild ili' 
geçen gün Çumar bavalisind• ., 
köy civarında yakalanmağ• _. 
vaffak olmuştur. litf 

Bu iki şakide madeni dört~ 
rütvet alarak ıtendilerinc yol ili 
teren köy bekçisi hakkında ti 

bata başlanmıştır. 
-M-

Kolza davası ",.,,,, 
Gaze Kolza yağı katm•~ 

tile hakkı izrar cyledilderi i lı ~ 
mahkemeye verilen iki büyil(ıe~ 
taciri ile 18 b•kkalın muh~ 
leri yapılmıt ve müdde ti, 
maınunların ademi mes'ullye 
talep etmiftİ. _, 

Bugün mahkeme k•ran 
au•lara teflaia olunac:akfl'• 



Çt .. ·ütmektcn vikaye eder. Dişleri inci gibi heyaz1atır, diş etlerini kuvvet endirir ve kanatmaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefcs ühatı "Ve utuneti iz lo 
tder. Di~ ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet 1atifhir serinlik ve raydın bırakir. Mikropları inıha ve ağızdan gelecek hertttrltt hastalıkların sirayetine 
tna:-ıi olunur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinceiliği diplomalarla musabpaktir. En bttyOk mükafatı ihraz eder altun madalya ev niıanlar nlnııştıl\. 

Yirnıi kuruşa Hasan ecza deposu 

Vakıf ak~~l~~ .. .. .. • lf~~J Emli'" ve Eytam h~n~~as~." . 
. mudurlugundeu· ~ " umum mudurlugünderu 

Müzayedeye vazolunau eınlak 'Seyırnse'ffaln ~ Taksitle satılık emlak 
.Aevkileri evsafı mahsusaları aşağıda yazılı dokuz parça mülkün s:ltışı •ftzayeaeye koa11nı1twri -
1- Müzayede kapalı zarf usuliJedir. ihale 5 Kanunevvel 929 tarihinde lstanbul şubemizdt 111ltc. 

şekkil satış komisyonu huzurile icra edilecektir. Talip olanlar ve lıer mevkiin hiıaunda göstejfelen 
miktarda teminat iraesine mecbur olup bu tf'minal varakasını teklif mektup1arıle beraber 
makbuz mukabilinde bizzat veyahut satış komisyonuna yetişmek üzere taahhütlü olarak p<>ötay~ 

1 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde doğramacı soka
lında 13 N. hane. 

2 - Şehremininde Deniz aptal mahallesinde Topkapı cadde-
•inde 42-3 N. hane 

3 - Çarşıda sipahiler sokağında 22 N. dükkan. 
4 - ,, Lütfullah ağa ,, 6 ,, ,, 
5 - ,, Yarım taşhan ,, 9 ,, ,, 
6 - ,, Divrik ,, 16 ,, ,, 
l - Parçacılar ,, 8 ,, ,, 
8 - n ,. 10 11 11 

9 - Bedesteni atikte 19, 20, 21, 22, 23, 24, 54, 55 N. dolap 
10 - Çarşıda çukur çeşme sokağın<!a zincirli han altında 22 

N. oda 
11 - Çarşıda Çuhacıhanı üst katında 2 N. oda 
12 - Mahmut paşada Hacı küçük mahalles:nde Kürkcü han 

Gst katında 15 N. oda 
13 - Mercanda Tığcılarda 47N. Yaldız hanı odabaşılık hissesi 

14 - Yenikapıda Katip Kasım mahallesinde değirmen soka
tındn 22-42 N. hane. 

15 - Balatta Tahta minare mahallesinde 234 - 214 N. dükkan 

ın hissesi. 
16 - Kasımpaşada Emin camii mahallesinde Samancı soka-

tında 45 N. dükkan 
17 - Nişantaşında Muradiye mahallesinde kağıthnne caddesi· 

nde 53 N. ma oda dükkan. 
18 - Boğaziçinde Rumelihisarında Hacı Kemalettin mahallesin

de Türbe sokağında 46 N. dükkan hissesi. 

Müddeti müzayede : 15 T. sani 929 dan 7 Kanunuevvel 929 
cumartesi günü 

Balada muharrer emlak lıriraya verileceğinden müzayedeye vaz· 
olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son güniin snat on dör
düne kadar şartnameyi okumak ve teminatı vıuvakkate ita 
ederek müzadeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müraccatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malUmat almak istiyerıler bu 
ınüddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecriınisil 
raporlarını görebiirler. 

Bostan Stadyum olut· ınu? 
T •• k Bugün çıkan 9 uncu nushasında Eşref Ur sporun Şefik Beyin şayam dikkat makalesini 

bulacaksımz ve 

Ahmet Fetgerinin "Futbola 'karşı,, isimli makalesi, Ku
rtdereli-Gulam müsabakasının neticesi, Kurtderelinin güzel 
bir resmi, Son maçlar, Galatasaray-Makabi maçının tafsilatı, 
hikaye, romanın sonu, ikramiyeli lik maçları musabnkası ve 

~------- -
Şehremaneti ilinatı "\ j!'"N'E{)" ~~L~1JNA'"!! 
B ayazıt dairesinden: Camcı ~ı . ii 

Ali mahallesinin vezne - :: :: 
ciler caddesinde (47} N. lu ES n 
dükkan enkazı hedim ve nak- si 
li masrafı alıcıya aıt olmak iİ 
üzere kapalı zarf usulile satı- ii 
lacaktır. Almak isteyenlerin EE 

şartnamesini görmek üzere fen ~~ 
kalemine müracaatları ve iha- j~ 
le günii olan 26-12-929 per- i~ 
şembe günü saat ~4 de ka: ~~ 
dar teklif ve temınatı havı ;: 
zarfların daire encümenine te- !a 
vdi eylemeleri ve mezkur sa- :: 
atta zarfların açılacağı ilan 

olnnur. 

{st~nbul Beşinci icra memurlu~undan: 
Ce\ det Hakkı beyin H cı Alı efen· 

di zimmetinde hin dort y Jz küsur 
lira matlubunun tedi} e ine kefili 
icrni Mustafa Zeki he}in lı mule ve 
YOicu nnklıne müsai1 iki yüz ton 
hacımlı ,;e 600 bargir kuvvetinde 
bir torpedo makinesini muhtevi Ay· 
~111 \apururıdaki üç rubu hisııcsi 
ıle derununda bir kompaud kazanı 
'e Zııys çift dürbün, uç Admiralty 
denıiri, maa 15 kiltit zen ·ir, bir 
gıılvafı ka matufores, maa takım bir 
ltğat, iki vinç, cankurtaran sandal, 
131 cankurtaran yelek, 3 roda, 30 
kutaç lif halat, barometre, matı takım 
Pareoketa, terınomf't.e, muhlelıf ha· 
~ita, duvar saatı, iki mengene, maa 

•lrı,;uz bir pafta takımı, 4 vinç, 
• g l gelb ri, ateı. ktire~i, ınute· 
•dd t battaniyt", yorgan. yatak, çarıraf, 
~il t k y zu, ufra, k dıfe ms a ve 
k 11 lp ort ılerı, sofra takımı, m:ıa 

ı Q} ve sair eşyadaki uı· ruh his· 
8f! • 
. ~ının furuhtunn karar verılmiır ve 
' 11delrnuzayede 9000 füa bedel ile 

karşı en mu "r ıle\'udır. 

NEO KALMİNA 

F
atih sulh 3 uncu hukuk h kimliğın. 
den: Yerli \e Hoıwıııya malından 4 

res inek 1 re dana ve l reıı merkep: 
Terekeye mutcall~k ol~p 1uruhtu tckar : 
rür eden bcneçhı ~la. hayvanatın §:_hı; 
kllnunu evvelin 4 uncu c~rş:ımba gunu 
.kablezzeval ı:aat 10 da Fatıhte atı?auınn· 
da bilmü7.aycde s:ıtı~ucağındun talıp olan· 
lerın müracaatları ılô.n olunur. 

talibi uhedesinde kıılmıştır. Ümu.mu: 
na maa mUştemilfıt 20550 ( yırıı:ıı 
hin beş yaz elli) lirn kıymet takdır 
edilmiş olan mezkur (AYDIN) vapu· 
ru ve mü ·temilat nın uç ruhunun 
devamı mUzayede ve ihalei kat'iyesi· 
nin 8 kanunuevvel 929 pazar günü 
eaat 9,30 dan 11,30 a kadar Buyuk 
derede Kalafat mahalli önunde len· 
gncndaz mezkOr ıı,•apur a icraeı 
mukarrer olduğundan daha ıiyade 
talip olanların vm n saab m~
kurda vapurda ı ra memuru Halıl 
Rifat heye 1612 uçuk lira pey ak.
çcsile müracaat etmeleri ilan olunur. 

Mcrk~ Aceııtası; ı;11ıata K<lprüb:ı· 

~ınrla HeyoAln 2362 

Şube Acnntası: Me!'adet hanı altındı 

letnııbul 2i40 

Bozcaada postası 
(GEL1BOLC) rnpuru30tc~ri 

nisani Cumartesi 17 de İJare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz· 
caadaya gidecek 'e Ç:.ınakkale 
Lapc;:eki Gelılıoluya uğrayarak 
gelt>cektir. 

A~TALYA P()STASI 
( ine bolu ) vapuru 1 Kanu· 

nur.vvcl pazar 1 Oda Galata 
rıhtımından hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et. 
biye, Finike, AntalyayC& gide
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız. Çanakkale, Geli-

boluya uğrayarak gelecektir. ---• 
lzmir Sürat Postası 

tevdi ederler. . 
2 - İhale bedelii ilk taksit peşin alınmak şartile sekiz senevi müsavi taksitte istifa olunur. 
3 - Talip o'anların Istanbul veya lmı·r şubelerimize veyahut Merkez emlak müdürlüğUne mn .. 

racantla mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lira 
mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarımı rapteylemeleri icap eder. 
Um. N. Mevkii ve semti Nevi ve Hududu ve kemiyet temJnatl 

mikdal\ 
Lira 
1500 
1500 

16 
23 

94 
139 
162 
16ı 
75 
15 
22 

meşhuru mahiyeti ve milştemilatı 

Şiş'i Büykdere caddesi 
Zincirlıkuyu kasrı itti
sa inde 
Heybeliada Yalı sokağı 
Maçka Silahhane 

Nişantaşı 

Galata Karamustafa 
Kandilli Vaniköy caddesi 
BeLek 
Sarıyer 

386 numaralı garaı 
arazı 

2 numaralı Gazino 
Bostnn 

Ekmek fabrikası 
16 numaralı dükkan 
1 ,, hane 
Bebek bahçesi 
Mesar burnu gazinosu 

maa müştemilat 
Ahır, Arabalık 

mutbak V. S. 
Ma müştemlat 

'Kahvehane V. ~ 

Ma müştemilat 
Ma müştemelat 
Ma müştemelit 
Ma müştemelat 

Emlak ve Eyt~m bankası 

1000 
500 1 

j()() 

1000 
soo 

Umum müdürlüğüriden: 
Pazarlıkla satılacak dl po 

Mevkii ve semti meşhuru Nevi ve ahimyeti 

ve antrepo 
teminat mJkdan 1 

Lira 

( GÜLCEMAL) vapuru29ceş 
rinisani Cuma 14,30da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesı sabahı lzmire giderek ve 
Pazar 14,30 da İzmirden ha· 
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. 

Vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Umum 
No. 
13 Galata Kalafat mahalli. 

Kürkçüler kapısı 

Hudut ve kemiyet 
ve müştemilatı 

Depo ve ahşap antrepo Maa müştemilat 3710 

Balada muharrer depo ve antrepo pazarlıkla satılaçağından talip olanların yevral ihaleye müaadif 
5 kanunuevvel 929 perşembe günü saat on altıya kadar İstanbul şubemizde müteşekkil Satış komisyo· 
nuna müracaat eylemeleri. 

~~---~~~~---~----------:-~---"'":""~------...:_~~~~~~~~---------------.....-----~~~------~------------~-----------

ı·) Istanbul Emval ve eytam 
pü ' 1 dairesinden: 

11Ci TE TQP 
sinci keşide 11 Kanunu evvald dir. 

50,00 
Ayrıca:ı 

2s.ooo 
s . ..._ ... ~_ .. 

12. 
1 
1011 

·v 
LiRADIR 

liralık ikramiye 

li ı·alık nı ül""af at 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

•t: çıkt:ı 
Ayda bir ne~redilcn ve intişarı biray sabısrızlıkla beklenen aile 

mecmuası MUHiT in 1 l üncü kanunuevve~sayısı çıkttı. MUHİT 
hakkında Matbuatımızın şaheseri demek kafidir. Bu sayısında 

yine memleketin en mümtaz ilim ve kalem adamlarımızın imzalarını 
toplamışhr. 

MEHMET EMiN, RUŞEN fC:REF, YUSUF AKÇORA, SELiM 

SIRRI, REŞAT NURİ, MAH 1UT YESARi, KEMALETTİN 
ŞÜKRÜ, CEVAT RÜŞTÜ, iSMAİL lillSR Beylerin, MEBRU

RE HURŞİT, SEMiHA SAHİ, ŞEFIKA MUHSiN, Hanımların 
mckale ve hikayeleri, YAŞAR NABi, EMiN RECEP, VASFI 

MAHiR, CEVAT KUDRET, KAZIM SEViNÇ, Beylerin şiirleri, 
Bunlardan başka Edebi, içtimai, fktıaadi yazılar, Moda, Sıhhat. 
Çocuk bakımı bahisleri vardır. 

Yedi renkli kapağı meşhur bir lngiliz ressamının tablosudur. 
Ayrıca metin harici olarak biri renkli diğeri kara kalem iki nefiı tablo 
ve kast üzerine biçilmiş güzül bir rop patronu ilavesi vardır. 

MUH11 bir MECMUA degil kocaman bir KlT .A.PTIR 
MU1LAKA. ALIP ON.UYUNUZ 

Ali rıza ~lPyle Fatına Saime ve Hatice Hanımla· 
rın istikraz ettikleri mebaliğ ınukabilinde idare· 
ıniz uhdesinde vefaen nıefrug bınlunan Kadıkö· 
yünde Osnıaıı ağa nıahallesiniıı Rıızapaşa çcşınesi 
sol\.ağında kain llS0,152], [154,156] ınnnaralı iki 
dükkanı müştenıil iki bap hane satılıktır. Mezkur 
hanelerin, altıııha birer dükkanı, ve aynı taksimatı 
havi olar ak.. Kapıdan girilince renkli çinili ufak 
bir taşlık,çiınentolu birer ınutfak,birer odunluk V4 

birer hela ile, ikinci katlarında birer sofa ve birer 
oda ile dukkaulara ait birer de oda, üçüncü katla
rında ise birer sofa üzerinde ikişer oda birer hela 
dördüncü katta da birer sofa ve birer odası olup .• 
~emin ve ikinci katları kargir olup üzPri ahşaptır. 
Iki yan tarafı ile arkası bahçedir. Üst katlarında 
birer de akrnası 'ardır. Her iki evin kıymeti 
muhaıumesi 4175 liradır. 

Birinci ilıale~i 2600 lira ile talibine 26 ikinci 
teşrin 1929 salı günü yapılacaktır. Kat'i ihalesi de 
12 birinci kanını 929 perüeınhe günü yapılacaktır .. 
Fazlasına talip olanların kı yn1cti n1ulıanuneııesi .. 
niu ytizde onu kadar pey akçelar_ını yanında bu· 
lundurarak o giiıı saat üçe kadar Istanbul Em,·ali 
eytaın idaresine ınuracaatları ilan olunur. 

• 

Et ekemek ve yaş sebze 
münakasası 
Istanhul Nafia Fen mektebi mühayaai 
komisyonundan: 

Mektebin mayıı 930 gayesine kadar et, eKmeK Te yaş sebzesi 
28 teırinlsani 929 perşembe günti saat on üçte ihaleleri icra dil
mek üzere kapalı zarf usulile mim kas1tya konulmuştur. Talipleria 
teminat akçalarını muıtahıiben yevmi ihalede mektepde · şeY 
kil koıyonumuza müracaatları. 

• 



• 

Norveçyanın 
baş mahsulü 

halis morina balığı H 
alemşümul marka LIK AGI 

Gayet taze olarak gelm&ştir. 100 kuruşa kiloluk şişelerde Hasan Ecza dapOsu toptancılara büyük tenzilat 

Askeri müna
l<aSa ilanları: ........................................................ 

f Fındıklıda l\ıl. M. vekalf•ti satına) nıa f 
f koınisyonundan: j 
! ...................... ...: ............................... . 
p olatı da hulun:ın kıtontın ihtiyacı -0lan l ıı, Odun, Arpa ee kuru ot kupalı 1.arfıa 

miin.;kasaya konmuştur Un ve odun iluı!.ısi 4 . r ir.nri kanun • 9::.9 ~~ınba 
günu saat 14 te Arpa ve kuru ot 5 • biıinci k:inun • 9t.9 guııü saat 14 le Ankara 
fırka satın alına komisyonunda }apılacııktır. 'falıplerin Anı-.orııdakı mezl.ıir komis}ona 
muracaııtları. 

Ô ıı hın adet portatif çadır kapalı 1 . .arfla müna'.a"3)8 konmuştur ihalcs1 18 · ka-
nunusani : 929 tarilıioc ınüıSSdif ruınartP. i ı;ünü s:ıaı on rlort buçuktur. 'I alip

~rtname ve numune1!İni görm'"k üzre her v,un Aııkaracla merkez sntm alma komis· 
yonnnn muracaalları \e miinakasaya iştirak edeceklerin o guıı \'e rantııı an enci 
ıeldif \'C tem naı me:\tuplarının makbuz 11.ukabil.nde ııırzkur ı..on. •• yon rİ) ,c;etine 
tevdi cylcmelerı. 
A ııkeri ihtiyarl ivin ı:n knlem ccmılıi malzeme kap ... lı urf ıısulile miinakasa}a 

konmuştur. ihalesi 15-12·929 paZ!lr glinii saat 1 ı te komisyonurııuz<la yapıla<'.alı:: · 
lır. Taliplerin şartn:ıme suretini komisyondan alınası ve tı•k1ifnamelerini s:ntı..ı.a111e • 
deki tarzda ihzar ile kom is yon rivasetine vermeleri ilıln olunur. 

Ek mele 
Et 
Arpa 
Odun 

Kilo 
339000 
565 o 

3::;0000 
800000 

Elazizde bulunan kıtaat ihtiyaci için kapalı :t:arf!f usulile ınıiııakıısıı}a vaz edilen 
:r.irde ecnaai muharrer erzakların ihale i KAnumıt'\\ e!in onuı~eu gi:uü s.ınl !5 te 
icra kılını:cağından taliplerin ıcınina! ak~el.ırİ) le Elaz ıde l 7 inci fırka sa:ın alma 
komisyonuna müraca11tları. t zmittek i kıtaatın ihtiyacı olan L'n ve Samana taliplrrin verdiği fiat pahalı göri.ıl· 
düğünden pazarlıkla ihalesi l birinci kinun 929 pn111r gürıiı !:ıat JS te lzınitte 

Askeri satın alma kcmis)Onunda yapılacaktır. Taliple.in meıkfir komisyona miıra· 
caallatı. 

Askeri ihtiyacı için 30 kalem güz al!ıı ve edevatı kapıı.lı 1J1rl ıısulile ıniiraı..aeııya 
konmuştur. ihalesi 22-12-929 tttrihine mfüadif Pa1.ar ııunü saat 14 te koınisyo -

ııuınuz m 1inaka&a ea'onunda yapılacaktır. Taliplerin şartname suret rıi yirmi kuruş 
mukabilinde ahultırı ve teklifnamelerini şartnamedeki tarzda ihzar ile komisyon 
rİ)asetine .., ermeleri. 

A daııadaki kıtrıalıo hayvanatı ihtiyacı için 929 kiınuııu evvel bidn)eti•ıdca 930 
t1i'ne~i Nisan gayC3ine kadar beş aylık kuru ot 24 · 11 • 929 tarihinden iıibııren 

yirmi gün müddetle kapalı 1.arlla münakasaya vuıolunm ı.tur. Yevmi ilııılc 1 ~-12-929 
tarihine nıüs:ıdif Cumartesi günü saat 10 dadır. Talıplerin evsaf ,.e şeraiti oğrcnnıM 
hin Jıer gün Adaııada askeri satın alma ~ omisyonunda gornıelcri H' i,ıirak edece· 
klerin dahi vaktı nıuayyende teminatı mU\akkate akçclcrile Adnıındaı..i mezkiir 
komisyona ıniiracaatlorı . 
ı zmir nıüstahkf'm mevki kıtoatı ihti)ııcı olan Kcıyıın C'lİ ke .. i'ırıiş ,,. tt\•tklaıı "ığır 

eti n) rı ayrı şartnamelerle ve knpalı ~nrOa nll'ııal tı"n) a koııı•,ı>~lur. il ol,.~i 7· birl
ııci kanun -929 cumartesi Hıat 15 te lzmirde n.L tal.lem ıne\bİ rntın alrı n kcınıs. 
yon unda yapılacaktır Tı:lıpler ~artrnıııı,.fori kon İ!) onuınuı!a ı:;.ı n f·ılirlcr. Şarır.ıııne 

almak ve miınaknsaya gir.J1ek i!!te}enlerin lz.ınirclt'kİ mexkür koınisyomı ıııiirııraııt· 
ları. 

............................................ ~ ......... ~······· ....... f Üçüncü kolordu satınalnıa kon1ib)'Onundaıı ! 

........................................................... 
C iheti askeei}e için e\'safı mallube-yi haiı binek ve ınekkiri ha)"\'ııııalı mubayaa 

" edileceğinden 2 · 12 929 tarihine kadrır hergun komi')~rna gdcn:k malumat 
almaları v ya hayvıınlarile birlikte gelerek pazarlıklıırını yapmalım. 

K ıtaat i.htiyacı için 14000 kilo sabun kap:ılı zarf usulilc ıııünakavaya konmuştur. 
lh.ılesı 30-11-929 cumartesi günü saat on dortte yapılacaktır Taliplerin ~.aıtııa

metıini komisyonumuzdan alınulan Ye şartnamede )ıızılı olnıı ş•·kıl<leki tenıiııat!ıırilc 
komisyonumuzda hazır buluonıaları illi.o olunur. 

Se)imiy.:de k.a,·~ k iekelssiude çivi falırikasın •n tamiri Jlll1.arlık suretiyle yaptırıla
cakıır. İlıalesı 28-Jl-62'1 l'erşenılH: gürıü saat ll ıe 1ir tnliplcıin şarıııanıe"ı ıi 

~örmeleri ve şartname,le )'Lllı olan şeıi.İlılekı tenıiııatlaıiyle koıııisyoııuıııudıı lıaıır 
bulunmaları ilin olunur. 

Aşağıda ınıktarları go:.terileıı OJııııların mul.addema llHı ayrı ~iiıılrrdı· ilmle dı'· 
nıek uzere pazarlıkll\ muL:ıyan edilcccı..leri İtliıı edilnı ~ i~ede inıaç t"dileıne

diğinden 28-11-9->9 tarihine mfu.adıf Pc.rş"nıbc günii eaal l l le ~eniJrıı pazarlı}. 
suret ile B}r'.I ayrı nıuh:ıyaa c lileclğirııleıı ıaliplerın ya' tı mı :ıy\ende kum }Ona 
... erek pazarlığa igtirakleri. (300:1200 çeki ık 9 rartidir) 

G. ftmfi~ SU)'U Jıa tahaıır~inde "8l1lacak. tıa~nfara aıt eşya \C lıaı>tahaııe) e ait ba2l 

malzeme \'ardır. Talıplerin bu e~yayı mal ııll ıı le gidi,.ı ı;ormcleri ~c kom.~yon· 
da mevcut l.stesini tetıHk e) lc:melerilı: beraber sstırı a nı!lk i ıedıı..leri ıa:,dirde 28-
11-929 tarıı.ine ınu!Adif perşenbe giiııu aaat l ı ıe te.ııinat:arılc lıirlıkle ko:nisyonda 
bulunarak pazarlığa i;tiralderi. 

K ıtaaı ih ıyacı için ıo:;oooo kilo odun kapalı zarf u•ulile mubayaa eJilect"ktir. 
ihalesi 14-12-929 Cumartesi giinu "saat 14 te icra edileı1ek tır. T:ıl.plı-rin şartnıı -

mesini ı,omisyonumuzda gorııırleri ve şartıı:ııncdc yaıılı olan ş-k ildl"ki tcmiuatlarile 
komisyonumuzda hazı r hulunma arı ilôıı o!urııır. . .... ..... ~'O· • • • 

9000 kilo ı,uro fasulye 28-l l-2N Perşt!ııbe guııii saat 14 te ı•ııLllrlıkla 

5000 • pirinç 1 
)2000 • •• 3-12.929 c:ıJı '" '' 
Muba}aa cdileceğin•leıı taliplt"ri teıniıııı.tlıırıle homis} ona gt'lınelı-ri. 

.... ••• ,.-o. • • • 
30000 kilo kuru fa ulye 18-12-929 çarşaııh:ı guııu s:ıat 15 te kapalı 1.arf 
18000 .. 19 " perşenbe " " 15 " •• 
24000 " " " 21 .. cuıı.arte:.i " " 15 •· " 
21000 " pirinç 18 " çarşııuba " " l ı " •• 

- 27000 " .. 19 " p:rşeııbe .. .. 14 " .. 
Kapalı zarf u ulile hiı:ılarında gii terılen tarilılt'nle ihaleleri i<'ra edilrcek olan 

pirinçlerle kuru fa ulyelerin ıııubayaa~ına talip olnnların tarihi ihaleden evvel şera
itiDi anlamak i.ızre \'e ycvmı ıhalcde iştirak l'lmC'k için konıİı;) onda lıuluıımalnrı. 

r ........................................................... . Hakar köyndc barut fnbrikabrmiln imalatı lıarh~yc 1 + lstanlıul satmuima komisyon u:ulun tCt J 
.......................................................... 
K npap za·na 'e arrı ayrı ığa!c t"thlcce~i mu .. aıfdrıııa illin ı:dile.ıı J&l,5 ton dö

kiii koku ve 137,5 ton gaz ko .. a i~m mun;ı•,asa gimün<le talıp zuhur etıne
meklc kapalı 1.arOa münakasa ı 1 . 12 • 1129 pıı .ar gününe temdit 'e talık edilmi§· 
tir. lhale•İ me1.kür gunde tııııı sata 13 <le icıa ı:dileceğinden itaya talip olanların 
teminatlarını havı ll"" lıfnam le.ini ) evm ıııuııyyenind" ihale 6Alltındaıı evvel ko
mi )ODA te\di C)lcmclerı. 

Z r.nr \e ziyan \e farkı fiatı ıfa)ı tcalılıiit etme)eıı ımıtealılıi<lı mım \C l.e3abına 
oluıak üırc n•iıza)ede ile satılııc:ığı akd::mcc il!n edılen 300 kilo don yağı ve 

iJO ki), Grc ,.ıgı ıçin ın i.r.&)ede günunde tıtlıp zuhur etıııeınekle miizayed~i 

ı . 12 . 929 paı.ar guııiınl" terndıt \C ıaiik ediluıiştir. l~tiraya t !ip olanların temi
n:ıtlarİ) le hf'rnber ıneı:.kiır gundt- s.ıaı 14 te komısyona ıııuracaRtları. 

(38A 70) lıra hedt>l mukıılıllın<le on beş bınanın demir akı;anı \'C çcrçe\ele-
. '-1• rıyle iki binııııııı "-'Ç kaı-ı:aına 'e yağlı boyasını t~:ı.hlıut f'<lc:ıı ,.e 

teahlıfıdıın ı v.ıJ,.tiııdft ıla edemıycıı müteahhidi ııaııı YC lll's.llııııa ıııeıkhr demir ak
ııaııı ve çerçr•\clcr!c ııııç haplııına \'C yağlı l:o;a i~i pııznrlık «urct.ylc il ale cdi'e· 
rektir. Puarlığa i~tira~ etmek isteyenlerin temıııatl:ıriyle beraber 30 • 11 • ll29 
c.ımıırt,.ıri guntı saııt 14 te Ankarada merkez satın ul:un l.oıııi yoııuna nıura<'aatlnrı. 

T r.alıhuduı.u ifa ctme;ı-ıı nniteııhlıidi nam ''c lıe:;.ıLııı.• 7600 pa.-cı tol..a 30-11-929 
cuınarte i gunu sıuıt 1-l iP vazarlıkla alınacaktır, lta)a lalıp olııılarııı tenıinat

lariyle bC"raber }e\m n l"lkıırdıı A:ıkarada nıt"rkcz ııatın alma konılı;uonuna uıura
caıtları 

6tl0 ~ k ı GouıWt iki uka 300 . ıı.c • fırnila 
'e bir boyun bağı 

300 Ad<!lYuD fauilA 600 aJ ·t fanıll don 
Bıılıii ~ c:ıne 'e "Uıktarları yazılı 4 kalem mclbusat içln talipler tarafından 

teklıf olunan lıatlar mutedil goriılmediğiııdeıı 2 · 12 • 929 pazaıtesı gunu saat 14 
ıe pa .u• .. la mubayaa edilecektir. haya talip olanlarıo teaıinaılariyl · 1 ırlik · ın 'Z· 

kür gun \'C auı•a komısyona murac:ıatarL 

:!.·,!'~-" ·. . ;~z.'1 .. .:' ... -~ .'.~-1: : ~ - ·,~ ... ' .. · ·. ~-" 
·~,.. "":··~_,-...-.~. ır..r. J.:-.' ~-=~ ~..... - . .... _.,,.,,~ ·.; -t.,. .... ..c. . ......... r. .-........ -·'l~ ... , .. ''"':#it 

.................... 
Felenıenk Bahri Sefit 

~ 

Türkiye iş Bankasından: Merkezi 
Bankası 

1-Itibarı Milli Baııkası seııetleriııin Tur
l(i ye iŞ Bankası senetlerile te}Jdi] ettire; 

Anısterdaııı 
Galatada Karaköy hanı 

dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez posta· 
nesi ittisalinde Alla!cmci han 
telefon lstanbul 569 hemevi 
bıınka muamelatı ve emniyet 

2- Haıııiliııe ait lıisse seııetleriıııizi ı11iil)ayaa 
eden, lıisseclarımızııı seııetlerini alı11ak 

üzere · }rctleri11del(i 1nal(l)uzlarla ş11Jleın i.

kasaları icarı 

o•••o•••o•••o••c•o•••~•••••9 ! Diiyçe Uryaut Bank i 
ı11üracaatları rica ol1111ıır. : Tarihi te'slsi 1322 1 . ~ 

: McrJ.wzi idare Berli11 : 
! Telefon Bc)oğlu 247,218-934, : 
: 985 ve i tanbul 2842,281.3 S 

ADAN.A MEZBAHA INŞAA TI(-~ 
! Banka nıuaıııelatl ! 
: ve kasalar icarı : • • 
••••••~•>•••l•••~•••>•a•>••• 

rt1ünakasa ınüddetİ uzatıldı 
Deniz hastanesi 

Diş tabibi 
Bir çok yerlerden vuku bulan talf"p ve nıüracaatlar neticesinde Mez

baha ıniinr<.!(asa;:;ın ın 15 J' :{nunusani 930 Çarşaıııha gününe 
Bedri Hakki 

.ıı 

EKT~f 

~ ~ 
tier lıı1s1ısta eııısaline faiktir. 

AEG 
Tiirk Aııon;m Elektrik şirketi uınumiycsi 

Galate Ralıtiyar hun 

Yazı ı1ıak~iı1esi 
Almaaıı;ada muasırı 

lt:!nnin eot son 
salı eseri . 

Fil\ N~lZ l.ı.kfııı uı:ıı c:alıi tnk ,Jir ve lt>rcilı ctıiği makine 

ef~f, Me~in ve Saglam 
l [ ·ı · J J l \t' l•i..:ıiıle er cı ıetı ta an 1 ut o un ur <lubi , ··riliı. 

il. 225G 

Kadıköy - Altıyolatzı j 
•••••••••••••• 

l~redi Lyone Bankası 
ıtnonim şirketi 

1 "1!naı11en tediye edilnıiş serıııayesi 4C 
ınilyon. 

30 Eyl nls 1929 tarihiııdeki pilançoctnr. 

~~'7~"1...Icle3"t 
Veznede vP. bankalarda mevcut nükut 
Cüzdan ve Müdafaai milliye senedata 
Teminatla avanslar . 

F.897,433,318,7'-J 
• 7,SU,700,719,61 

764,489,194,12 
4,019,739,894,27 Hesabntı cariye • • • • • • • • • • • 

Esham ve tahvilatı mevcude (F..sham, bonolar, 
tahvi 1at1cır ve rantlar) 4,627,093,72 

387,714,603,02 Muhtelif hesabat 

Eml5k . 
Hissedaran 

Vadesiz mevduat ve senedat . 
Hl·sabatı cariye 
Badettahsil vacibüttediye hesabat 

Poliçalar 

Vadeli sened3t 
Muhtelıf hesabat 

35,000,000, .. 
. 104,000 -------4----

F. 13,650,808,823,53 
ez:--=-:: 

Fr. 4,985, 185, 741,62 
5,710,200,958,47 

254,637,573,19 
459,712,862,78 
497,105,896,31 

Senei sabıkanın akar ve zarar hesabt,. bakiyesi 
Muhtelif ihtiyat "kçalan 

531,645,737,29 
4,320,053,87 

800,000,000,. 
408,000,000 .. Tamaıncrı tediye edilmiş sermaye 

--~-
Fr 1. 3,650,808,823,53 

Müdürü umumiler Meclisi id<re Reisi 
BARON BRENKAR R. MASC N R. Eskarra 

--------------------------·-------

... -··-·-·---··-·-····-:-~~................ i dar eh an e inşası 
ı I\~ct.atibi askeriye satına hna koıııisyonuıı<lan i r·· ~ .. . h; .. d .. ı .. 'tJ •• • 

t ••••• ~ ....................... <--... -•··-······················.! utun ın ısarı umum n1u ur ugunden. 
Kuldı L ı:ı ı lıııst.ıne ' c mıı,t ·o i::ıı lıımi•atı aleııi ıı ı~ıı ıkasa "tırdilı~ yııpılacai.l!ır. Balıkesirde inşa edilecek baş müdüriyet binası için verilecek 

llıalı·ı;i ]4-12-921} cum.ırle!!İ günü satıl 1 ı ca llnı lııy ıncktrhindeki ın:.ıballı 
nınlıHı:cuıırln ırra kılıııaı·a• tır. Taliplerin ~,şifuaınesi ıııucıbince )aıılı şartuaınr.si teklifnamelerin tevdii için gösterilen 30·1 l 929 tarihi 14-12-92 
kin ıı al ıılli nır1J.ıiıılnkı oııııs)oııa ıı.:ırn e.ıtları 'c ı_tı uk i-.iıt d • ıııiınak:?sıı nıa. ciımartesi saat l le temdit edilmiştir. 
h.ılli:ıılı· (:ı:ıff lıı luıııılıııa ı ıJ:ln o.uııur. -----.,----------------------

,,. ı.İt'İ L.btı:tııı 1.ııııam ve llll~tcıııiliitı ta•ttıııılı al:ni ıı.iınakaa y111ıtırı!ı1·'1ri.tır. E k f umum nıüdürlüg'tJünden: 
J Ilı ılcsı l.:J-12-9':!9 c uın.ırtrui güui.ı saat l l ıc Harbiye ıııı:kt lıiııdı·ki ıııalıalli malı- .V .. a 
su.sun da i<.:ra kılınac:ı,, tır. Talip.rı iıı ke~ilnımıcı,ıi ıııucıbinct• )':il.Ilı şartnamesi ic. in 
ıııahailı mczkürdaki J..oıniS) oııa ınurarantl:ırı \ 'C i}tırıtl< ıı;:ıı de ıııurıakll34 11111.lıallıııı.te 

ha .. ır lıu uııuluıası i!ii:ı o:uııur. 

A ~keri fıliııı ıı.erk.C!zi i,iıı fılııı münaka9sıııda \erilen fiaı gali gorülduğünden 
~.GGO m trc: Po.:it.f filim ı·at.arlılda ınuba~3a edılecrktır. itaya talip olanların 

SO 11-9 .9 cuııııırlesi giınii 5'aat l 5,:!0 ıla ıııüraı:.uıt!arı i.An olunur . ...... ~ .................................................. .. i Dt:ııniz rnüba)'Cat konıis~ onun<lan f . ........................................................ .. 
] 2000 ki.o !"ut ) I\:üıııı.l.asai alcı.İ) c i.c ılıııl "i 5 · f, .. nu.ıu t.'\\ el • 929 perş..:ıııLe 
7.100 • ) oğurt ) gıınu saat 14 '"· 

70400 • ~elzc ) .rıilıııa:..ımti :ıleııiy\! ile f.J::.ı:ııııu ı \\l'f-)29 p•rşrnıhc Cü. S. 15 
l\lii 1afaıi milli) e 'ı•l,8leti deııiı ı,u\\ etleri iaşe;ci içiıı lııı.lrdu ınııharrl"r ı-rzıık ııı 

lıi ı..'l!aıı ıırla ııııılıaırt'I' rlın \t' saatte ihalelcrı icrıt eılılccektir. :;-artııaıııcleriııi görmeıı. 
İ·lt'h·ıı!eı ın · ı·r ı::uıı 'ı.: \ crınch. i>lcyculcıiu }CHLrİ ilııılcdı.: 'e mulıııncl' ıswı.tte Ka. 
:;,ı.,ı a • .ı .u d ıı. ı-at ıı ıı!aıu kunıi•yı nuna wi.ıuıcawtlurı. 

2 l.aı.ı: ı: ı•\\"l _?·9 cin iha~e cllilece~i i!!iıı ctttrilıuı.:ktc .o~ıın <>500 1.ilo ~ıit.o~rıos 
o, \Ot. ,,. 1 JvO Llo Sı)alı ımamıl lıo)~ıuın ılı:ıletmın tedıhur cdıldığı i!üu 

olunur. 

·:· .. 
30 'O ı~ı ı '- ı!..ı ·ıı ..\leni munakaa ile ilı:ılcsı 19 Kiounn C\ \el 929 perşembe gimu 

ı...._t 11 ıc. 
1 · .ı 1 uHctlerı le\nı.ıw aıubarı ihtiyacı içın üç lıın kilo Sabun )ukandıı )•ı. 

tldıte ihale edilecektir. Şartııaweıiu1 goruıek İSIC)Cll!crin ihale cUııiı.Jlc 
ı S;ı"'llc J\asıı:'npafada denis ~:ıtıa alma komis) oııun:ı muroc.:::ıtLrı. 

-~ -

} eıanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Mahcuz 'e fürııhtu rııukarrer Bcrlıye 

nıarkıılı bir adet {ılonıôbil 1'akııim mev
danında otoıııolıil mahallinde , klnuıi'u 
e\ ,·clın 2 inci paı.arıe:ıi ı.:uııu &aat ondan 
oıı ikiye kadar satılacağından talip ola • 
nların mahallinde lııu.ır bulunacak me. 
aıuruııa m11ra•'tl11tlıuı ilin olunur. l\/T,.._'ul Müdürü: s~hri Salim 


