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CEL1L 1'1UB.I. BEY 

1-fleti yeni IJINnen briler• 
imh f çfn, gazetenılsde bir den 
sayfan ~çu. 

" 1 •• _.,....__....,..~._,rır-_....,...,. 

8 Sayfa! VE BALK iÇiN. 

4 Üll('tl 

SAYFAMIZJ 
OKUYU UZ! 

8 ayfa! 

ISTANBUL ANKARA CADDESİ ~ALI, iKi1Vcl •.iNVN 15, U2t. ADRES{fu~R, f~f.: f~~"!ıı ( T E ~ S TAR J Hl: 1894 

BAKIRKOY DUN BUYUK BiR TEHLiKE GEÇiRDi. 

MUBADELE iŞLERiNDE NOKT AI 
NAZARIMIZI ANLA ITI 

lktisat 'ekaletince ih:zar edi· 

lerek büyük millet meclisi iktisat 

enclimeninde mUzakeresine baş· 

lanmış olan olçUlcr kanunu lll.vi· 

iTiL hası hüla~aten şu maddeleri ihtiva 
etmektcdır: 

TELGRAFLARA NAZARAN 
AF HASIL OLMUŞTUR 

Atina, 13 1 fos] 
Itah an filosu düo Fvlere gelmi~ '"e fe, 1\aliide bir surette karşı 

lnnımcıtır. 
:u fil 

Türkiyede kullanılacak ol9ü· 

ler ve tartılar için metro esası 

kabul edilmi9tir. Türk metro ve 

kilogramı be~ nelmılel olçüler ida· 

re~i tarafından te pit edilen asıl 

rıumunenin aynıdır. H~r mwi mu· 

amelede metro istemi uzerin<· 
ha:zırlanmış olçulcr l\ullaıııl cak 
.,. e bil" umum nıukn' elelerde 
ticaret fatura 'e defterlerinde tic· 
aret eş}aStnın miktar ve ebadını 
gosteren h,.r ne•;i "fesil\alarda 'C' 

tapularda 'e alış \eri te tasrih 
edilen miktarlar metro sisteminde 
hazırlanmıt olçti)pr)e- tay in edile
cektir. ) alnız para 'c müce' her t 
için cari \ezin ve avnrlar haki 
kalacak alektirik "arfi~ au kilovat 
saatilc ö)çUlecektir. 

GURUP AMiRi DE DAHiL OLMAK UZRE BEŞ 

iTFAiYE NEFERi YARALANDI BiRiNiN 
YARASI GAYET AGIRDIR 

. _, . 

EMALARD 
YEı 1 HARFLE 
MÜSAADEYE RA 
MEN HARFLER 
BUKGOSTERILIY 
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Kasabada musaheheler 

Dünkü lodos 
Karciyel jırtımısrndan sonra mü§kilatld se/a ) apabilı:n Aa 

·ava lodosa tnhavt.fi' etmış ı·~ dlin köy. Ilaydar pa§a 1:apurl.arz lJ/f 
!fleyc doğru ~idJetli lodos ru:gı1r· ye doJru bir~ iki saat fe/8'l1;ri ttt 
"ıın esme !fe ba.•lrm ı§ttr. Bu yüz· ti! etmek mecburiyetinde kalm.ıl 

l, 1tX!:JC :.r:11n~ ... , ... .,._, A-• l~rdır .. ~dalar -ı:c Anadolu hattı ı 
n 1 

•• ~ fms'butun ı§le) eme; rrw.;, ~rJm~ı 
lecek olan 1 apıırlar muşlwıata §irketilıayrıye vapurları Ça 

rıar.ı= kaim l§lar 1:e 'arı yoldan şikta§ açıklarında müşkilata m 
önmüş/Prı. ir Di:nkii lodos fırtına· kaloıı§lardır. bilhassa 5Ş n llW · 

ına'mı bi!ıassa Eadı!.(}y, ·ıdalar zq.pur JÜgertesine hücum 
attzı:dd i§le~ en rnpıırlar r;ok mti· ualgalar yüıündfn tehlılceli bir , 
• ssir olmu~lardtr. Dün sabalı eeı;irmi§tir. 



YENi SIRP 
KABIN ASI 

I iL USTUNDEMANŞALTINDAPIYANKODA BE\'NEL~IILELJ 
YEN BiR SET BiR TÜNEL KAZANANLAR BiR KO GRA 

ilhim 
Pari , '.1.3 (A.A I\ESTLE 

Malive nezareti .on günıerdt un: ~'nır, t ' "'l'P-. Ş lııtalıın ('til, tı n :ı.b:ık r:. 
o.fru'\i elmı olan nazır M. eron· . "d . .. ın tn onµ -.: muzdckı ke ı esı ) ı kl\l:ıunw: · 
:w (Gheron) nh\·tı.li sıhhı~·esinin . 1 l-0 d . c:ıru pe,r· 
hi1:1 olunacak derecede evıfe ... I!ıi.. robc un ° 1Ak dP mnjik 
olrluü11n11 } ·ıd· ıı· t ı.'ı·r,. in.'ltlın nın ,n,i !llouunda icrn olun:l· 
~ ,..,_ ... JI ırcn ır eu ıı, ne~· . 

r tmistir. ~luınailc\ Jıiu hafta o- c:ıktır. lllt defa Ularal~ uı tinı lo teni 
nundş mutat i ... }cri)lc me-.,..ul o!· edilecek ikramh erin adedi 100 )eri
ma b lı~ tı.bileccği .de be) an ne 150 olncııkttr ınema m ~ka5 
olun.mr.L.t11d~r. da mlHltebap pır progr:uudtr. . 
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AFRJK,4 0Rftt1.4NLA_RINDA VAH. 1 CANA JI AR AFLARI: 4 ~ 1 

Afrika ortasında seıielerce dolaşmış bir Fransız avcusu· 
nun müthiş ve heyecanlı maceraları 

Meşhur avcu Eduard Foanııı, hu gün, ikinci sergüzeştini anlatmaga başlayorıız. 
Hayretenğiz avcunun hu ikinci macerası Fillerin ve aslanların 
şayanı dıkkat malumatla haşlayarak heyecan veren bir av 
bulmaktadır. 

hususiyetlerinei ait 
vak' ası ile ııihayet 

iKiNCi MACERA: ASLANLARIN EMNIYETSIZLIGI-' 

BiR PARSI NASIL VURDlT'-1 : 

Borsa 
Dünkü m uanıele 

Duıı borsada ingiliz lirası 997.5 
tf' açılını~, 998.25e kaclnr (;ık tık tıuı 

nm 998de kapanmıştır. 
Bor•a haricinde türk ahını üzerinde 

rı0,5kuru~tan maamelt' gürlilnrn1t11r. 

KARIKATUR KONUŞUYOR l' l 

ı 

tarlcası yarını 

OPERA SİNEMASI 
BU GÜN SON OLARAK 

ALiS TFRl Ye İVAN PETROVİÇ 
muazzam temflilleri 

ALLAHİN BA.HCELERİNDEN 
.> 

Komik NİBOR tarafındau varyete nümerolari 
Bu akşam BÜYUK KOTİYON .. KİYMETTAR hediyclc 

GUNlJN GOZE' G'ARP 
...> 

HADiSELERi. 
K andiUi rasath'!nesi d~"in 1 me:: kendisinP. mtlracu.a~ 

akşcım ahvalz haı•az.ye · rek ]aponyaya gitme], 
/.. tnhsisat iste)'er.eği=. Şelır~ 

/ ~ Muhittin Beyin bu [..lİn ı 

A 
rı on binlflri geçen fst 
dilencilerinin matalibini 
itibara alacağına ştiplıe 

ı·? tur. Kongrada mevzu 

hakkında gazetelere §U raporu 
verdi: 

- '"yann şiddetli bir p;yraz 
eseceJ.air. Sema bulutludur. 
Frıstla ite kar yağacak re 
dehşetli soğuk olacaktır.,. 

Dlinkti akşam ga::ı:teleri de 
~unu yazzyerlardz : 

"Günlerden beri demm 
Nien powa:; firtmasz lm f!Iİn 
lodosa tahavz·ıil rtmi~tir. /·tan· 
bul bu {!Ün at!Pta "11 ya.; 
man:a~ası ar:ediyor. S1·made 
/;ir tı•k lmlut yok. J,\/anbııl 1 
halfa Ka11u11s.mi orta-.,,uula 
güneşli bir giiTdi11 soba/um 
yaşt) or. ,, 

edeceğimiz mühim bir§e 
tur. ralmz körırü ı·an l • 
dilencilere tal,sisini ı:e 
şehremaneti iktisat mıi 
tile darıilace::e mıldlirı 

ihtisasz do/ayzsile birrr 
cinin getiril •nesini talrp 
ceğiz . . , 

l\afac;• .de• 
, . İ\ dl ~ J 1; ~ 11 

iall '<Jll l'li ti /, . : 
•• B1111 ıt ııır" 1111r ı 

:1iıimi11 ...::rubk tlrr1cr. H 
/, r mirııan\·tm. i ıilıiı 
moiıir l•r'§.f{tt.'nı l t" , lıi11 
tuıı aldım. Ga::eteni::le 
dlİll\'(l\'fl i/rin rdrrı k di\' 
'·Bu giirz 1'tirkiycdc ih' 
--·ukı..r.ri ·f>..t.istnisli f\j, 

Son zamanlarda halk dilene:- Aı mpa alimleri onun J. 
Zere para ı-ermez olmu~. Bu yeti§elıılmek için yci.:Zerc 
\'Üzden bir buhran baş guster- çalı~sular nafile muı 
~iş ve nihayet bütlin Japon ol'amazlar ... 
şehirler.indeki dilenciler cemi- Bu mılthiş nwhterie ı 
yetı murahlıaslan toplanarak mm ne olduğunu snrdu 
•eyrıeb ı 'ı'el bir dilenciler kon- - "Efendim dedi. 
•rası aktedilmesine karar 10 beyğirı'ik lıiı motJr 
·ermi§ler. Bir arıda motorünıL,ıı 

Haber tıerildiğine göre 100. 1000. 10.000 l 
lstanbul dilencileri de korıgra· beyğir kuııı>etine çzkara 
ya daı•et edilmiş bulunuyorlar. Zawlb sak.alhmn b 
Hatta diin gece yansından \'ilk ihtirazrı ıeulzt ernğı 
sonra kuprü altında yapılan nunivetle parla.' an go 
bir içtimada ]aponyaya gide- bakt;k ta herifin ·' yaral 
cek. nuırahhas bile intihap arnbın aklını bana l eı 
edilmiştir. 11/uhar;irlerimizden gece rahat ııvllynyı~n .. 
biri dün sabah bu zatle gi)rıi~- ğini hat1Tladd•. Ha~I 
mü.ştür. Dilenciler murahhasi ı ·ıı~n gı'inlerde .. şayanı 1 

diyor ki : · bır bcrckı't ::osterrn §1 

- '·lstmıbul dile_n~ilerin'.·n 1 terem . mulıtcrile.ri~ , ~!;ı 
hamisi olan şehremını Muhıt· darı bırer par~·ac:ıJ, uı ... c 
tin Bey Ankaradan gelir gel- olsada bir rahat geı'e {!.e. 

KARILERIN DERTLE 



BUHAFTA MAÇ YOK! 
CUMA GUNU, SPOR NOKTASIN 

AN HAREKETSiZ GEÇECEKTiR 

ol ordu ihti> acall için aleni münakasa usuli} le 7400 çift yttn çorap 
aı be. u oluamtm N1111m11Mi .....,.onda dleTcuttm' Şehri hllm 

yi,mi altıneı gUn\ine nıa.adü peroeinbe glbıll .. ı on bette ihaleli icra illına 
eaktır Mi'nakaava ~tırak anuaanda buluaanlann temlnat.ı muvaJ!.kaı. a~ 

".ılı • J h n \ M. ı inı·i~.ınıın ı .•. l'l_!t) 
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~ıifr"IKDJ\MJN ·u TııDRISAT KURSlT~ 
BU GUNDEN iTiBAREN, KARILERIMIZ iÇiN TARiH, 
COGRAFYA LiSAN DERSLERiNDEN MUREKKEP 

TEDRISATKURSU AÇIYORUZ 
BU KURSU CELAL NURİ BEY DERUHTE ETMIŞTIR 

BiRiNCi DERS 



,,ın 

l(raat sayfası ": .:.. "') • 1 ·~~. • .). ..L . ' • • •• ' • 

KüçiikG küçük .fıkralar: Beni şu gidişin öldürecek! 

Çok şeyleı· vaı·dıı· ki, kaplumhaga daha oralarda; 

haddizatında tabiidir, fakat yavaş yavaş gidiyor. 

sinirimize dokunur. .. 
Şu aslanın hikayesini 

dinleyiniz: 

'' Aslanın biri çok ağır 

hastalanmış, bir çalının 

Hasta aslan: 

··· Il~hi, demiş, heni 

hastalığım, öldürmez ama, 

senin bugidişin öldürecek. 

Çeri başı ve Derebeği 

Bir fıkra vaı·dıı~: 
''Kırda gezerken Çeri 

başının karısına göz koy-

an bir dereheği, çadıra 

misafir olur. 

Gece olunca, sarı şa· 
lvarlı~ penbe çepkeııli 

kıpti giizelile beraber ka-

lmak isteyen Derebeği, 
dibinde kalmış. iBakmış, 

ne gelen var, ııegidenI 

Uzaklaı·daıı aslan nara-
Bizde tuhaftır, Çok ki- Çeribaşıyı savmak için: 

larıııı duydukça kulak ka· 
mseler var ki, 13.tif eye kı- ... Ben gece ayısız ya· 

haı1ıı~, fakat mecalsizliğin· 

den sesini çıkaı·amaz mış. 

Az sonra yanından bir 

k~aplumhağa geçmiş. 

kaplumhagayadenıişki: 

••· Arkadaş, şurada be

nim çocuklarım vaı·, agır 

hastalandım, git, şunlara 

haber veı· de gelsinler! 

Kaplumhaga vazifeyi 

zarlar. 

Halbuki latife latif 

olduktan sonra kızmam

ak gerektir. Hayatın şu

racığında daha ne kadar 

ömrümüz Kaldı. Keder 

kabul etmis. içinde zevki yaratmak 
.) 

Aı lan da derın bir bir marifettir. Meşhur bir 

uykuya va.ıınış.. darbı mesel var:''Mihneti 
' 

Epey zamaıı soııra ıty· zevketmededir alemde 

a mış, lıiı·de hakınış ki', hiiner!,, 

\ 

tamam, git, hana bir ayı 
bul! 

demiş .. 

Çeribaşı dönmüş, der 

laşmış, bütün ayılar şeh

re indiği için bir tek ayı 

hile bulamamış. Çadıra 

gelipte,karısını Dereheği

nin koyı1unda görünce, 

memnuniyetten agzı bir 
karış açılmış: 

-- Bey, demiş, ayıyı 

ne yapacaksın, insana alış, 

insana! 
Onun gibi. 

· Hepimiz bir az da la-
tif eye alışalım. 



LIE a a-+'tMRt;; 

ŞOHRETIN BiR IYILIG 

rran1anm Dijon kasabasında Contes de Rozanın ı·etd 
uir müsamerede matma:el Angele Roller telebbiis ettiği Venedi. 
kıyfıftti ile, yapılan mtisa.l1aJ.ada birinciliği kazanmı§hr. Kzva· 
Hl. 'ikrer.eilnde gfiz~lliğih.den l:ezanan matmazel Angele i;mi 
ı•e re,mi gazetelere girince, derhal şôhret alrfU} ı:e bu ,c;ôhrP.t 
.ı;a) esinde kolayca salmaya intisap etmi§tir. Gariptir ki: dün· 
yanm hemtn her tarafında yapzlan b:ı. nel'i müsabakalarda 
birinci çıkanlar ya sahneye girı) oı Zar, ya zenğin birisi ile 
1'.l'leniyorlar. 

""'*'-= 
' 

NokMnii gıdadan mahvolup gidiyor· 
lsr Bol. vitaminli saf \"e teminatlı 

ol:ın GLAKSO hUlas:ı 1 

sut gibi sıhhi re mulrnn i bit 
unsuru gidaidir. GürbUz 
yavruların mabı>httl iftiharı· 

dır. Mini mini ~ m rumızu 
GLAK$0 ilo b~.,,le} iziz . 
~centaları ( J. \'\ . \\İtal ' f. 

şlirekb.sı linıi'. t) Posta ku· 
tuau: lstanbul 62 

BiR TALAK 
KUMPANYASI 
Htrsız kumpanya/cm dünyanın 

'•er tarafında ı·ardır. Lakin §İnı· 
:ye kadar talak kumpanyası işi
lmiş bir $eJ' de/ildir. 

Amerikada ilk dafa bu kıım· 
ınyalar peyda olmuştur. Talfık 
1mpanyalarımn merkezi Müttehit 
imali Amerika hükumatmdan 

\ 7yurorlt. lzültümetidir. ı\"yuy· 
rk hükümetinin talak re 
ftirak kanunu gayet şiddetlidir. 
Cfiç bir sebeple talnka miisaode 
dilmiyor. Yalnı= Zt't'ciyet ihanet 
aliikı mucip oluyor. 

IJM - ··- 44 

DALGIÇ BiR FILJ'1 YILDIZI! 

l'iqlt Beyde 

Allıamrada ı na.a Karı>olo 

: Alhhm Bahçeleı-i 

MdeJıte : Jıtanhul ıülıelerinJe 

Hajiktf" : Kanlı taht 
Aarl Siaemada ~ 1 iünııhkirlar teıııJ.1 

AJ .. darda : Kamçılı medeniyet 

Feralaıa : ;\fandrağor n vHyeet 

rMd~ı be)' aytt'I oper eli 

Konferans ve konser 
Halbuki Amrikon • lmperator· 

'utunurı merkez derlctie addolıı· 
ıan Nyuyork hükUmetinde mıfus 
;ayet kalabalık nlduktan başka Du Per,~mhe ::ı.k~amı sant yirmi 
bin tı'irlıi, sm'tftan halk varpır. birde <>eakta Hilmi 7.iya Bey tarafın· 
Bunların arasında muhtelif esdap· , dan (Beiert ruhu.n tetakkis1) memılıı 
tarı dolaH geçinemiyen bir çok bir konferans verüecek, bilahara Mu, 
dleler vardır. Lakin imkan o!-·•· nir nuretilii Beyin en tılilntahap eser· 
1 d '-'- h .. ' !eri çahiıacakttt. 
ı.ıı~m an böyle aileı.er er gun Şimdi de dalgıç. elbisesi moda oluyo,.. ADMrikanıtı Met.ro .( --.....,;~....._~....,........,. ..... ..,.._ ;_eni Şapka moda" ı 
> a.5ama/a me:1'~r lmlunu!orlardı. dttı.' de· Mayer film Stutyiosunun en rnaruj >·ıldıylatından Mis 1 uue J etanbui fota daitMiodcn: Bir • · 
ll_~llun bu ıhtıyacmı guren" aı;ık Daly gelecek yaz içirı banyolarda etlenmek ü::re bir dalgı~ elbisesi deyni mahküın~ihin temini . Yeru fı~ moda 1 gün g~çıik~ 
gozler ta./{Jk kumpan)alan. vucude hazırlavor. Mis Dalv bu elbisenin modelini biz.zat vaptıHı. g'b" d'k' . ..:r d mab t::•uhtu l.::enarlıırtn bu bUtün kaldınlmuıa · · le d ' leri · dah · k d · .ı s ı ı ı ış· LSLulill v.ımnın a cuz ue ıı.u . 'h 
getırmı-§ r ır. m ı _en i dikivor. Ba§lamlş oldu/u bu i§ /Jz/Jntlilü ı'l~ çok u1< 9 904 bd di. li v ıstı ıaf' ediyor. Bizim ~ 

Bu kumpanyaların işi bir birin· a.J:!ut olan bır §ey oldu/undan bu i§e ba§ladıUma pi§man olmu§ i§e ~ aner · e ~e n~~~ k~· ~ıa bqlıklarınm mi.ıtek ımı il: 
den ayrıluıok isteyen zcı;e 1·e ztı:· nr de dafaa ilan eylemi§ bulundu/undan ikmale mecbur kalmştır. Fıat mar:'41ı ktipelı ot~mn~~ 9 uırzını gı:ı .. teren bu ~apkalar gittil<'ç 
u,~ tulakın veg~nn sebebi me.~rfJu nunııf.A!U 929 cumıırtesı gılnıl Ta'ks'"un b lm tad 

• • ıs "REN DE INGILIZ F LO r&\"A!f u ak ar. olan ihaneti sunı bir surette ha· " J Si meydanınd.::, sut 10 dın 12 ye kadar """""'.___........_ 
:ırlamak 1·e mukabilin~ rolü müzayedeye devam t-<$.leceğirıden, 

YENIBIR 
ROZE'J 

ücret almak.ur. telip olanların mahal~nde 'bulunmaları 
Kumpanyalann faaliyeti u.zun ~ l!n olunui'. 

müddet • Jevam eyledikten. sonra B esoğlu Birinci 1Jlh hukuk 
nihayet mahkemınıin nazari dikka· hakimliginderı: Yaı:ef fen 
tini ~lbeylemişir. Mahkeme ihanet dinin Yuksekkaldmmda Ha.midiy~· 
dolayisilc talak f çin mıiracaaı me i karıısında 567 ı:ıwnaısalı Citıın 
eden erkek. \.'ahZıt kadının ::eı:cesi, 

lmnın 1 numarnlt dairesinde mukim tyahut :eı:cinin asli müdafaada 
bulunmadzklarına zJe kadınların .\fuiz Laz.ar efendi aleybiae ikome 
nafaka istemediAlerine diA!tat eı· 
lemi§tir. 

Bu gibl talO.klar tarafe>1ıiıı ri· 

eyledijJi doksan lira alacak davasının 

icra kılınan muhakemesinde müddei· 

yoktu. "'-.... ,.......:. _ _ -- ... ~ 

ale;·bin ik3ın~tgiihl baıırınm meç· 
hulheti anla"'lılarak. müddeinin taletıi ' . 
veçhile yirmi giin müddetle ilineo 

l

.:ro.sile olduUundan talıif miidafatı l 
Bundan bafka hakimler erkek· 

/erin ihanetine alet olan kadın· 
ların daima aynı şahslar oldu· 

ıeblilfat icrastoa karar -çerilmiı .oldu· 
... Jlende lngilizler gundan µlahkcıpenio talik. kılındı~ı 

'tuna dikkat eylemiııir. Malıkemt> 
ın içinde dii::enba=lzk oldulfuna 

kf1tıaar edere!c bir kaç taMk d'. 
ı da ihduete altit olen }.fi.~/. 

11 . "t ' . _j ~ l 18 kllnunusııni 929 \anôine mu jf - rr~a!ıya~ın eczayı mu e"!mıme.smaen o an fu:rı era::i.sm;11 ,. 
deı:amt l~ğalı artık bır lwmedı §eklini almıpır. Bahusus lngiliı· perıenbe glinil saat ondörtte mudd~·· Milletler meclisi rozet: ' 
lerın burada bulundurduğu kuvvet bir. gôtğeden lbaret bulunu· 3Je~hirı bizıat o:ıahkemedo rıpıın v'ılmrt 
yor. lvleselô RPn ne/ırind~ lngiliz filosu nat1ılfla yalnı:: bir etı:nedJ~i ve)a taı'afmdan musaddak lY!ilkılef t111Cliı4 4tôti.nıı 
tfiotorbot bulun:uyor. "Elinor:• namttıı taşıvan hu tnotorbottarz bir \ekjl gı.ındermedip taktird~ mu• .rtıalıJu~ olm k üue, yw bi.r 
ıbaret olan filonun kumandanı kaptan ·,1for~an dir. Daha bakPmetıin gıyaben rifür:t oluııııcaıı rtJUt kabul etmJitit. Bu TOlF· 

garibi var. M{)iorbotwı pilotu bir Almandır. " ıııbU nı.akıımrı:ın kaim olmak atere ıin ıisrıiinile: 'cHatıf' e>l cthft>., 
r==:·":;=~;::;,~·=::;=#=~-========~~~~==·:::· ;= iMa cılunut. ~ğfl'r üter isefı sülJil:i Jôld1ı ! • 

Fındıklıda lU. 1\-1. Yekilet mubayaati darb1 meselinin a.ksi olmak· 
komisyonundan I sianhut malıkemei asliyye bi· üzre : ''Hazır ol sulhe ei"rer 

tieci tioııtın Jaire~oden: Tifü· • 
ister isen sulhuı1 .salalı ! .. cllm· 

K onya sillesinde im:n edilecek mcbanii askeriye k.-;-pahrarlıa m"'"""· ste çemo iİ.r'keti tarııfın~n lstanbıul l ,, 
'· k ,_ J .1.. ....... 'd esi vazıllurr. pah b osııya ·onu«<rak i !in kuıntnı§ isede iııııJe gunundc verilen fıatbi Osııtiıoh banl:a&ırm bitııbı!n ıc.e~ı e 111' ı 

ilıal!st ~~~~?:!ı~~Ta~i!;l~k~0J~ 3ılhı~u ~arıiJ29 salı kgı.ın~ sa&t on beşt; :\lisk Meatimek vııtı t!fendirf: ciro ,,1~ Şu cemiy~te mensup dt,;/,,t. 
c.aatl:ırı. · • a 

11 aı erı m a)aat ·omısyonuna mUtıi- n.ın 23 haziran 923 tıırilı \'e 117ij nu· /erin harp iıazırlıklannd bak 
. A skeri mektepler iı;in 500 adet han~m pe temab mu:ba}'aası llloni mu. m:rolıı ''e be yllı lııgiliz llrabk \"e di· tıkça, hu toz-et zamanld bir 

" k . nııknsayıı konulmn tur. i~ale~ SO·l-929 <; ıınba gunu saat on <l1JrtLe ~r..ti 15 wuiran 9.23 tarih ve 1662 nn· 
ln~=llu~ıindl:t:!;.td~ktırt,;.~lıpiıerıi}n !lı~rtn~mr. ı:ıııretini kom,isyonean :ılma. nrohı yliz 1ngilit liralık ili.i kıt'a ı;ek neı:i l.;tilızct 1e§kil ei!iyor. 

ı U cu.ııDllt :ıt " 'OIDl.$J'ODll mn:ra(aatları. 

K al rfJ 30 t h' • un i edildiğinden bııb la ibtnliııe k3Taı • • .ı..,. ıı 
ap 1 7.4 n on ınt yagına verıJcn fiııt gali ~urUidügünclen p:ı· · . . . 1 stanbal icra daıresındeu: Man 
zarlık.Ja ı;atm nlınariktı. Pnıarlıgın ihalesi 15 ı,."nun . 929 l iınuı talebıyle Mısk Hcreıınekyao efe· "U" YC fwıılıtu mukat'tet b~ gUnü J ~ l , . . A41 osanı '8 ı . . . , :ı ,. 

borah!:a~o~ de rar~lüır. TaliplP.rl!l ıhal gUnll \"C snııtindo te•mituıtlırrUe adı \:6kıh YtiU:.1 ofeodı tarafımlan 'ld t nntıkn &Jtaııır markalt 11&tl 
- i yond r bıilnnmatarı ılan olunur. • vuk u bulan müracaat 117.erioe mezkOJ rran 7. mnmuI:ı~ndıın ıl zeri iflemel 

1
--k- _ . "Cnedin kimin ~ eddindr. ise kırk b~. !ıntika ce\ iz m:ı~i$ar. S<l\'er nıatttuli 
Me atihi askerıye nıuhayaat komisyonun<lanf 4un zarfında nıahl,emn;c ihraz re ib· tıtndan \'azolar \e ııa.irıs Kft. sanitii~ 

. __; ruz et.lilwe<.liji taktirde ihtnlin kar.ır :>~ •• p • 1 14 d .. BP." 
Hııtp aktıdcuıı>ı <'fr t · ı f... · · 2000 .1 - ·t uncu azar guou ~aa u y 

.. 
1 1 •,acı ıçın • • kı o toz §eker aleni surette \lerilecei;i lil2umunun e\'ral,ı ha\ di.slt • · • 1 

mub3) e..ı olumıcııktır. ihalesi 29 kiinunuc:ani 929 salı gunu w 1 14 de harJ,.,·e . • , . erbeyındc yalılar caddesındeki hffi«'I · 
' m•~tebi yeme~lı.ıne~eri . vnUnılcki mUnakaca ıııahııllinde yupıla.cnktır. 'l'ollfı· ıl~nıoıı ı:ruılıkemcc.o ~nt.llt \crilniı§ oldu· ıilrıluza)t'Ue- satıfaca~ödan talp olan 

lerın §atttıaiı'ıe ıçwı l•ontisyonumuz:ı VI' i ~tirak için ,fo nıiınoknsn mıılıollindc ~ıııı<l:ın heı nıncıuı ı,ımııı m:ılıkeııu; latın m1l,rahat ,.tme!eri ilin olunur. 
hazır hulunmnl:m iJii.n olunur. ke, fi'.'et kvnunn ticaretin mııı!dei mal • ~MMıM''tMl~IM•ıMM•tl 

E liik E B H ~ akadeın~i ~lim '?crkczi i~in .1 adet ·Sayie ikUn B. Modeli· sn~~; mucibince ilin olunur. Abone 
11ı Ve Ytam a sıruımd makıncı:ıı :ılenı suretle mükyaa olunacaktır. lhalesi 29. 

. . ııte ıhanete vası "inunusani 929 Salı ~llnll Slllll 14 dP Hıırbiye mektebi yerneklıııııderi unun 1 stanbul mnbkemcl asij)C i lı ir· 
. ki munaka roAballinde yapılacaktır. Taliplt!rln 'artn..ıtaıo içm li:.omieyonu· inci ticaret dairegiodsı: Keste· 

k 1 b l b olan Mis Mabel ınur.a ı;e İ§tlr&k içiıı de iflllr .ı.ka a malıallindr hazır huh.ınmaJart il&n olunur. lli ,.e A Zrudaki Eirketi tatafı,rıdan Mi. 

7'1, ası stan u şu e "11 ı d ki d * * dillide Pa\lıı tnııolıı ıı:okıığında multinı l "'fl • ıt aae namın a genç kcı tflı sı- ,.. :ııfot muhtelif ~batta b yUk m:ı~ 
kı rl1 tı 1 \•e ıruıballi mC2kilr clıbnndeti ikıll 

• 11 ... rmı§ r. 8 lfüçtik masa . ·a . . . d Bu kadm l.titafta. bulunarak 100 muhtelif cbafta Tabura hal~n rado!! iehheodPrliğine nak-s ı mu z·ırıyıntın en.· kumpanyanın foyasını meydarıa 2 &:zabane d labı O'll"17.1Utiyet edııon Cf'lal bey nle)'lıinc 
.::::;, çtkartrııştır. !iO L::ıhuretlıvai sntıdal)e"i 19t','.t,92- nutn"r:ı ılr •1 ··m" .1 ... 

B • ' ,I'. 7_. ı k' be • • } LAd • "kd J { w v 1 " l\u f 011.lDS ı u ıtıra1attan anı.ası mı;tır ı Askeri baytor ktel.n faburetuvarı ıçın l{lrıı a r.ın~ ve nu · ar an ) azı ı . 
~ kiralık Depo talak kum an . s l u _ f .r. . 5 kalem mnlıcme o.lemi SUl'etle mü bay en olunacaktır. lhıılP- i 29 klinunusan ıbro z ılej a ı zımnıncla mumaileyh Ge-

sıt•as numarası "l Bedclı' ı'carı • Pld la ı Yl 
0 ı.~~.. ara,c~ · 929 salı glinil ı:nat 15 te harbive melttebi yemelthaneleri önlliıdeki mUnaltL'<I lal he\ na.mını.t Ltaııhul ı"u"dd·,·ı uın\I· r... ._. ~\ evkii rıuı razı o uJu ta .a1U<Jra 1;0$ıla t ..,.. . · · · ,. · · · k ·• ~ 

ol -"'- • malı:ıllind" yaptlac3k tr. ı :ılıpl erın artıı:ımr. ı ııı ... omıs..-onuuı\11.S. ve ışı ır:ı. ınili[ii . nıarifetile te \ arilıi uıuhıelift•JC" 

C1latada Kalafat malıalli 
-k.Urkcüler kapısı 16,18,20 

numaralı antrepo 

senevisi m~ kalmupp lıerı taraf ra;;ı için de ı:ttUtınkastı mahallinde hiızır bulurunalart ilan olunur· . . · 
Uta olup diger tarafın zau Dlmadı/ı . gunılf'rilıon dı\\ etıyeler ktQmen ~-e,·mı 
3303 tallikları dahi bacermekledir. Su· yaya müracaat eylemiı, Jmmprvıya nın. kapıs! t~kmelerle açıldı: iki muol enin nıururunılan st1nra iabe l'di

rıun için kumpanya taltika ra::ı Mr. IT'einbergi kaprına düşümıek P'?iı' ha_fı.,·e.~~ı~ Madam Wewb~r· Lmi~ \·e Lir kı mı lıiç gunderilmt!miıı 
,_ - , .ı. kl · / it · · .. l k .. /11fmı t, .,_ ın ç:m ,\ıılııdı lıı:ı ı>u.) unmuş 1 e ) u· ld • .l L 

Eml&k ve Eytam B nkasına ~it balüda muharrer antir •ponuı 
lıit s~elik bedeli icarı şeraiti atiye ile mUzayedeye çıkarılmıştır. 

• 1 - Mll2ayede (kapalı ıarf) usulü iledir. Tnlipler ihale gU· 
n\Uıl:ie teklif mek.tuplannı bir zarfa koyarak ~edeli icnrın yil2dı 
hııı~i niabetinde depozito akçası~· le birlikte tevdı edeceklerdir. 

2 - Müzayede müddeti 26 Kanunusani 929 cumartesi gününr 
llııdat olup ihale muamelesi ye\'"IDi mezkfi.rdı sa.at on altıda icr 

owıtel~an ertte erı 'Ja$ ına ograı· ı~ın en gu.."e ı .. l . .u aaum kt · b l ı o ngul'lutın hokuı-;; uıo.lımuh:ıkemt:l ı. n 
k ' · z ba§ına musallat ey el7U§ Hede malt· ru 11 ıı 1111. • 

ma 1 Cın 1!11.Yet genç, güz~ ıe . l (f Malıkrnw im lıileli ıddcczyı knnunıınun mnddei malısu ~a"ı kul,• 
J) nak kızlar istihdam eylefflekre ·'°"'!Wh tınıl 0b d~ab;ı ı~. kabul r.tme.ı ip taltika hüklim eyle· rnılne ıe, ilkan Hunen ı.~ ı lfl lt ifoqırıa 
miş 1§1.e M" 1 U b l bö\'/, "' ayet en · ı_ş~ memur memis 1·e dil!er tarrtftrm kıımpan-
. · . .'s rene i. a 0 

•• ~ eylediler. ;\fr. Wesn&cr/lı ı·ı.ıkala_· vanın alevlıine tetkikat ~dpmı§lır. l:u\oor \eril r~k ) C"Ymi m ı mkeme 
!ızlardaıı lffll§. Bu kf.t. ~iiylcce ıtı- dım. Bir' lokar'ıtada lrusı_ıs kabı· • H h ,k diHer lıir naı-ada olmak il.i~ 13·3<9'49 tattl n rulls:ıdif 
afatta bııl1ttı.muşttıt. nede Mrlıkte ,·emek Yt!dık. Adam· 1 a a eme ı: . . . 

Mis JVirıber. in ::ercesi iki (;o· ca f!ı: .~erhô!f oldu. ·Beraber yar· Madam .\far Crı rlıJ .\ namında~ı cı1~nttf!ı11 gu~H c:aat on ~üruc tııy ın 

olıınncaktır. 
3 - Mw.ayedeye i§tirak etmek ve <lah~l 

iateyenler BahçckapııLı Emlak v·e E. tn.m D n\.. 
~Ursı:sat etmelidirler. 

ld x gh l _._ k •1 g maxa kandırdım. ){llfflTıanvanın kadının kendistnilen aYrl/mak ıs· kılitımJ§ oMtıgıınd:ıu ~ e\ mı mwı;;ende 
·uffu o ''sll a ere OMjl C e· s . h J rd. • k • • / . d'I! ' d k d b . hu gıbi ı§ler ıçın azır a ı/lı otele ıc;en korasınm O/it en) onın la· mUddci ulc\·lı Jıiu:ır gelmediği ve)tı 
ıneme t m en ı t sene en m gitti/: f.rlle/!i .~ovımdımlnm. Ben zıfladıdı ~1is Ba:rkorc namırtdrzki k ' l 1 · d ' . takd' d eı-

r l r · ı l ' . d K d ı. • d · · · /! . l l k t ,,.H l l \e · ı gvnl crml' ı~ı ır e muam c 1 a2 a tnı. ~ u.l r• :r r rr yaşn~ nr rt. a ın tlocnsın nn de .~O) undımı. at(ı ı e.rıcc ~:mck kı: rı ıa. m ·rrqı ır11.L1>I an .fl§l mı§ . . 
I •. l 1 sbiitlirı ayntmak iitedif!inden için il:erina!I bfr mlJddet BZakBoıon n :. "!alıkeme lıu dara> ı da reddet· gı~ ahı~e ıı.ra!lna fe\l\.~sul kclınıı.<.~ı 

' ' / '· _ .. -. ıı;tnvotdu Bilim .tumııan· dcınn 'aptıfPo Tam bu sırada oda· mıftlr, ılGı:ı. vlı.ınur. 

ve ilan tanfesi 
Abone üoretleti 

ı.; ~ atlıl: .ı\lb ayJıl: SelleUk 
D~il: 5 g 111 
1-lari.g i9ID : 9 16 S0 ,. 
J~ ıebdUi ıriıı 15 km·•, gond.Mlm!'J 

llau ücretleri 
Tek siitimckt santimi 

·\llln<ı Myf,ıı:la 
Bc~im:i 

Dö:rdıınctı • 
lJçunrlı 

lk iııci 

2.1 kurtlf 
50 • 

00 • 
120 
200 • 

Bank<ı ı·e müe esatl, ~l!"" 
li \'tı if{ınları im :s11si ıoriff!lj t: 
t~bidir. Ticarer müdiiriretP
uin ~irketlerin tr•ttcili. lwld:ın· 
do.ki :ı: ilıinlor\'la katibi ııdil· 
liklr.r 1 f! ,1~orzim §ifkNlet 
ilanları s<ıntimi otu~ kurıı~· 
tur. Devair t'f' müe.ff;l!SOtı r<> 

mivt? illinlan, ıllrk ~· 
ft>rl ,.,. n~arı münte5ire ilcin· 
/a11 santimi virmi kurllftl4.r. 



Türkiye ziraat Bankası Ankara 
Teşrinievel 1928 gayesi itibarile Vaziyeti • • 

umumıyesı 
• 

yvalık ·fir'at . 
po tası 

• , r in) ,·npuru l:i kQnunus:ı 

l 7 de irkeci rıhtımındaı 

r:ı tle Gelibolu, ÇanakkalP. 

kur iskelelerle birlikt~ Altun 
ıluT•a u{;'l'ayacaktır. Gelibolu ici 
alntz ~ olcu nlutır yilk alınmaz. 

Tırabzon ikinci 
postası 

Matiubat ve Mevcudat 
Lira Kr 

Tah il olunacak serma, e hisseleri 8 018 00 00 
Kasa ve Bankalarda me\·cut nukut 25 i58 471 77 
~1enkul ve ga} ri menl{ul em\"al ve kefalet 
ıııukaLili ilmwıtı zirai),. 24 890 932 92 
Emvali gayri mr.nkule ve me(ru§at l 796 341 91 
Esham \ e tahvilat nıe.,..cudc 310 366 00 
:'t!nedatı ticariye cu7.dnnı 6 557 445 67 
Borçlu hesabı cari~ eler 10 832 473 77 
;'l.lubtelif borolular 38 168 477 25 
Kabul ,.e kefalett{'n dolıı) ı borçlu Tar 132 840 R30 32 
Hesab:ıtı nanma 18 067 230 87 

-
267 24') 568 48 

25 ~ 

Umuoıi muhasebe müdiirii 
M. Sait 

Sermaye 
1htiyat akç~i 
Vadeli tevdiat 
Alacaklı hiııabati cariye 
.\lnlıtelif :ılacaklılar 

Düyunat 

tediye olunacak havalnt ve çekler 
Kabul "e kefaletten dolayı 
Alacaklılar 

HıQabatı nazımc 

Lira Kr 
30 000 000 00 

992 000 00 
9146 4i7 64 

22 307 790 M 
52 638 930 63 

l 247 200 28 

132 840 830 32 
18 067 338 87 

267 240 568 48 === z:::::zıx !e!!t 

Umumi müdür 
A. Şükrü 

( A "KARA ) \apuru 17 
,fınunuc:ani perşenhc al-ı.§aın1 
Galnta nhtınııudaıı harek<'tl 
1.onguldal~ lneboluSinop Sam· 

- ..... . } ıi.·:· ı{'r ' . ' . 

1 ······················•.cı ı• . . 

un uny<> Fatsa Ordu Girc;;on 
rahzon Rizeyc gidecel, 'r. O 

Trabzon Polathanc Gin•ııon 
Ordu Fatsa Samsun Sinop İne· 
boluvn u~.myarnk ~ıeccktir. 

derler 
ları vapurları 

~eri \"e Luks Karadeniz Po 
"'tası Y olcularuı her Turlu 
stiralıatlannı temin edilmi 

olan 

Millet Vapuru 

~ ! Selanik Bank.asi i 
• • : Tarihi t'esisi 1888 : 
: Sermayesi :Kl.000.000 Frank : 
: Temrunen t"ediye edilmiş : 
• ,\ferkeıi ic areBİ Istımhul • • • : telefon heyoglu : : 
: 4070, 4071, 4072. 4073, 4074 : 

: bt:ımbul 2381, 2832 : 
: 'fllrk iyerlcki §ubele.ri : 
: lzmir, Samsun, Adana, ;'l.iersfo : 
• • •••••• .. •••••••••••••o•• 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankaıı 

Merkezi 
Amsterdam 

16 kanun sani 
Garşamba ALTINCI BÜYÜI{ 

Galatada karaköy hani dairei 

m.ahsusada telefon Beyoğlu 
3711-5 lsrombulda ı.hçe kııpu 

dördüncU Vakif han telefon 
lstamhul 569 hemevi Banka 
muamellitı ve emniyet kaııal5n 

Gunz Ak r.m saat 18 d 
C:irkecı nlı tımından hareket 

(Zonuu/dak, /nebolu. Sinup, 
am un, Oodu. Kireson, Tra 
::on ıe Rize ve Aıin.a ve Hı 

pa J aAzimet tJeAı•det edece · 

1.ci keside 
,,) 11 Subattadır 

~ 

Biletler Vapurda de verir 
M uracant l\'Iahali: 1stanbuJ 
Balı!, pazarı Yeni Ticaret 

Han. Telefon İstanbul 11 

S ultanahmet Altıncı hukuk 
icrasından; Yedikulede Fatih· 

İKR A l\ll YELER: 

MÜKAFAT: 

Lira 
30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

10.000 

icarı 

1 

Dııyçe Oryant Bank] 
· Tarihi te'sisi 1322 

1 1 Merkezi idare Betliu 1 
1Telefon Beyolflıı 247,248-984.98:> ! 

t-e i'taııbul 2842,,2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

1 

- su tanmehmet malı:ıllesinde Silivrika· 

pı~ knr~ı ında :ve Yedi kule cattesinde 

18 nnmnrah Ayvahbostandıı Sel!nikli 

Ali Rizıı efendinin bağçesiode mukim 

B nnetli bağçuvan Hırutaki efendinin 

Kostak.i hacı oğlu efendiye bailim 
ınahkiim bulundulu ikiyüz liranın 

m:ımasarifi mahkeme \•e icraiye tah ili 
hakkında medyunu mumaileyhe e5tar 

L ÜTE EN DlKK AT EDJl\rJz: . ----• Doktor •--
1 Haseki kadınlar hastancsii i 
Cilt ve Firengi Hekimi 1 · Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin 

zenginidir: Çünki : Cevat Keriın 
Tıirbe de Eski Hilali ahmer 1 

!binası. Tel: lstam. 26~ j 

1- 10.000 Lira ve daha -yukarı büyük ikramiyeler geçen 
sene yalnız "3,, tane idi. Bu sene ';5 .. ,tir. İsabet ihtimali yüzde 
67 artmıştır. 

'unan ihbarnamenin uıhrtoda merku
n un bulunamadıgı muba;;iri le heyeti 
i ti nri e tıırafından ) azılan §erhten 

a 1 ~tlma\,)a hermucip ilinl'n tebliğat 

eracıın:ı k:ııar 'erildiğinden mrd \unu 

mumaile) h tarih ilindan itibaren 

ot zbir gUn zarfında ya bizzat ve yahut 

2- U IUI\1 iKRAMİYE ADEDi: geçen seneki ke~idelerde 
yalnı "2.000,, idi. Bu sene tam: "3.900,, dür. Umum isabet 
ihtimali de tam: yiizde 95 (yani iki misli) artmışur. · 

3-PİYANKO YÜZÜNDEN ZEıJGİN OLANLARIN ADEDİ 
SENE GE~,EN SEı 1Eı :ı T TAl\I İKİ :MİSLİNE ÇIKACAKTIR. 

B ir ta hih - (;azetemizin 21 
kônunuevel 928 tarihli nuır 

hasının <lurdUncU sayfasında Yeni kö) 
sulh mahkemesinden ınuııltı ilanda 
muhakeme 'gunu 27 kanunu snni 929 
olacak iken sehven 23 kanunusani 929 

olduğundan keyfiyet tashih 

tru:ıf.ndnn bir 'ekil iuım eylemedi~i 

t&ktirde hakkında nıuamelci kanuni) e· 
nin icra olunacağı ilin olunur. Üstubi mühayaası 

B e~oğlo Birinci sulh hukuk Tütün inhisarı müdüriyeti 
mnhkemcsinden: mıiddci Ha· • ' • d 

bel in Paogaltıda Behaiddin efendi ll l Y eSill en 
l!"ındıı l 8 numaralı hanede pederi 7~ kil~ ~uupa mali be) ıız üstu~i nl naca ından it n talip olan!arın 

ıııımunelerıle bırlıkte 19-1-929 cumnrtesı gun ıı at d:ı nı ) aıı: 1 umısyo-
r. zdındc mukıme madama An na nlc. nuna gelmeleri. 

ne istihsat e) !ediği 5 k:ınunue\el p ı • t 
9'l8 t:ırihli hüküm mumail~yhaııın o arım e ro 
' ametgahının meclıuli) eti ha.sebile 

teblig edilmemi§ olmakla her mucibi muh 
talep 1'.lrihi ilündıın itibaren bir mah 

nıud !etle ilUnen telıligııt icrasına karar· • . · 
. . KimyaLane için z.ıt' s mnmu l"tmdan bır adet Polarimetre nleti alınaca-

11 nı, oldugundan ı§Lu mlıddet zar. ğın<lan iroyn talip olanlıırın 19-1-929 cumartesi günü s:ıııt 10 da Galarodıı 
flnd. m ddeinle)lıa uırafuıdan temizi mulıa~ııat komis)Onuna gelmeleri. 

cf,ı\ edemedıği takdirde hUkUm kesdi L h • ı • 
kati t edeceğini tebliğ mekamuıa kaim ev a ] ma ı 
olmak üzre ij§ıı olunw-. 

Mlılhakat için 300 ndet kapı levhacı )r'l1ırtfacağtnda~ talip olanların 

Ü 
skudar hukukhak~inden 19·1·9_29 cumartesi gılnU ":ta~ onda galatada mubnjaat komısyonuoda bulan· 

H N . r d' •·-f d ıruıle.rı '\'I' her giln nı m\mr, ı gurl'I'"I üv•re m raraatlan. aCl urı cıen ı wu.:ı ın an ;,;,;.;.;.;.;;.;;.....;,.;;...:;;.;;,;;..;.;.~_,;...;..;.;.;.;.;...;...;.... _____ ._ _____ _ 

m{'rcl ,·en kö~ ünde sakin iken lılllen ı t h ı ı f '~ 
ikam tgahı meçhul oğlu Muırofa Hil- S an ll ev ia mu• 
rı i e eneli gaip ~e) a olumUne kıırar 

ita 1 talebh le ikame cyledi~i davası- d . . et. den. 
blll İl' nen tebligat icra<ıına nlol'İJDCn }e• ırıy ın . 
\'llli mun" ende wUddei nle) lı gelme· . ~ 1 ' 

. . . Mnlımut pa~adn sultan ıncl~tehı .::oka 'ima 5 No hane 
i ı taktırde hakkında hıttnlep gı)ap Ana dolu ka,·nğında mncur caddesinde 34-4 o hane 
k rnn ittıhnz 'e karan mczkiırun teb Çııkm:ıkcılarda hli rnk yeni lınnın iicıt katında l No oda 
lı ı 'l mnındıı emri muh keme biliı 1ahmut pıışada kl\rkçU hanının Uct katında 11 No oda 
munmel el6 ~ııbat 929 tarihine mUsa· Çurşuda çuhacı hanın ü~t katında 58 No oda 
<lif cumartesi ünü saat 13,30 0 talık Mahmut pa'iada nuru O manh e caddesinde 43-15 _No ~ükkAn 

g . Çar§uda çuhacı hanı oda hıı~ılığının dörtte \I~ bl6SCiıyle cUmle kapıs 
kılınını ' olb~pta tastır. kılınan ~- mcdhalinin 6Bğıııdakt 12 'o cameklln rn cbhildeki 4 Xo kah\·e oca~ı olan 
r r ırahkcme dl\'anhnne!.llle talık edı- b:ıraka 

lrni olduğundan mUddei aleyhin yeY· Berlerhel i cınrımla lıasip pıı~a çıltliği kuıbinde vakıf k.irazlı m~nba &uyu 
ıni nıua ende geldiği taktkuc muha· . . &iade muharrer ernl!ik kira\& verilec«:ğioden ktlnunue\·elin yırmi &eki· 

) Y zıııcı glloUnden kfinunu~aninin on dbknzuncu cumarte,;ı gunü saat on dört bu-
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ürkiye iş Bankası 
Serınayesi: Tediye edilnıiş 

4,000,000 Liradır 

Uınunıi Müdürlük 

ANKARA 
Ş}!!>e!~;i 

lstanbul Trnpu::on 
Bursa Balıkesir 

l=mir Gireson 
Samsun Ederm;t 

Ayvalık 

Zonğuldak 
Kayseri 
ı11ersin 

l\lüsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

Tütün inhisarı 
idaresi umumi 
m.~~ürlüğünden: 

kemcnin gi)ııben de.,..am ve icruı mU· çuğa kadar mu7Jlyede~ e konulmuıtür taliplerin mezkilr uate kadar ıartna· 
,. 1 ı ..,.11 e ,.1,J1.r,.. -~ı .. m nlmal·, mPnj,. ···~,··~: .. ı .• 1 .... •·-·-··· ..... , ... ı ı .... ,. ;+ft .. .:ır-'l: ,..,,11 711 ,.,.~ıo\·e <ei"l".ıı· lann 

l\lUsabaka Jlıı daktilo al!nacaktır: lsımlerini en dce kayJettiren hanım 
bu avtn 17 inci peılenbe ~unu Galatada idarei merkeıived., memoriı 

1 Emniyet Saııd~ 
Emliik muzayedeS ~ 
MUı.a_yede 

lıedeli 

95 

Kat'i karar ilaııı 
Mulınnımin ikraz 
kıymeti numarım 

1080 5912 

mcrlıunntın cin i \ e ne\ ile 
mevki ve müştemilatı 
'fopkapuda kürkçü b:ı ı Alı· 

] 

met şenı~cu iıı maluıUe .ind~ 

Top kııpı cadde inde c~ki 115 
-

,.e ~ eııi95numaralı 'Uz , irmi 
ar§ın ariada yarım ;emlıı kati 
kagir di~eri ahşap olmıık üze-

1 

900 10i20 

re iki buçuk kattan ibaret beş 
oda. ilti sofa bir ı:au rmısı,bir 
mutfak ye yüz yirmi nr ın 
b:lbÇe)i htı\i bir hanenin tıı· 
mnmı. 

ll.nydnr pa.nda o~mıın:ı~n m:ı.· 
lıaUcsinde . öğUtlii çe,.mf.' " ı 
k:ıf,'lndn r«ki 35 mükerrer 'f' \ 

yeni 2i numaralı kırk he. nr· c 
r:ın c:r ndn mebni hir kiigir r 
dUkkiinın tamamı. 1 

s 

' B 
13.=> 

35.; 

240 

430 

li05 

8l5 

760 

4;1;; 109~0 Ue~ ltozdıı kıı,·ak dere cnddr· 
indo eski 112 le cedit 10 ~ 
num:uah doltc:an areın ar-

1478 

128" 

516 

8126 

3023 

·1224 

2;,?80 

ada mebni ab§ap Uç kattan 
ibaret Uçoda,iki sofa,bir mut· _ Jıi 
fnk ,.e yetıni,. arşın bahçeyi HOl"'J 
ha,·i bir hanenin temamı rf 

1141:> E.renköyUnde Bostancı nınluıl 
lesinde eski o.ltı okkıı Bostan· 
cı yeni orta sokakta eski 4 7 
\"e seni 4 numıırah yllz yirmi 
altı al'§tn arsada mebni ahpp 
iki kattan ibaret altı oda, bir 
tavan arası, bir sofa bir kori-
dor \"e elli iki U§tn arsada 
bir mutfak \'e bin dort >tiz A. 
yirmi iki arıın bahQe}i ha'ti F 

' bir hanenin tamamı Ha 
11546 KndıküyUnde O.smruıağn mn· 

hallesinde Kujdili cattesinde 
58-72·74 ouı:narıılı yUzdok an 
ar§ın arsada mP.bnl ""edi oda, 
bir sofa, bir mutfak, 

0

iki ku ·u 
ekiıyliı eUi sekiz arşın ba'tçe- ll• 
l i hui bir hanenin tama&mı Ulf el 

12218 1) ip ultanda Kwlme liit ma-

hallesinde Kızılmesçit catte· 
sinde eski 86, 86 mUkerrer 
\"e yeni 42, 44-l numaralı iki. 
yüz on~ ar~ın arsada ahşap 
birer katlt üç dUkkümn ta· ' 
uıamı FuJI 

106'2 Ca~aloğlunda Cezri kasımpa· 
~a mahallesinde molla fcruıri 

numaralı iki yUz doksan ar· 
.ın ıırsada mebni kügir uç ka
tron ibaret on oda, ild eofo, 

bir mutfak. bir kuyu ve yUz Sııptı'. 
~ksen iki argın hahçe)ihavi Emili' 
bir hanenin temamı hice 

10802 UskUdarda Hacı basene luıtun 

16367 

16880 

mahallesinde ya~ hanı pıııa 
limanı sokağıııda eski 7,9,13, 
13.müıterrer \·e yeni 14,15 
oummı.lı dürtt} Uz elli ar,ın 
arsada mebni kiigir iki katt
an ibaret sekiz oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir sahrıncı. '\"e Bt• 
altı ) Uz kırk dört arjlın arsa· beri' 
dn bir katlı antrepo\ u ı. e y Uz hice 
kırk ar§tn bahçeyi havi bir M fili_, 
hanenin tamamamı hant1"' 
Beıiktaşta yt'ni mahallede 

t' ki ~ ıldız ore cedit lcadiye 
sok.ağında eski 41 yeni,l num
aralı 'üz eJli orşın o.rsada 
mebni önden maçatı Uç ve 
arka taraf tan ahşap dört kat· 
tnn ibaret ilti .. i s:ındık odııaı 
olınak Uzere ekiz oda, bir 

ofa; bir koridor, l>ir mutfak 
Te yUz yirmı arşın bahçe"i . r:I 
pari Lir hanenin temamı Ahmet ft? 
Kadı1ı::oyUnde Tufdacıbaşı ma
hallesinde Kayışdaı?ı cadde-
•inde 8&88 numaralı iki ) llz 
teltsea arşın nrsa da mchni 
ve Uç dönUm bir evlek Uç 
yUz yetmiş arşın bııhı;e, i 
hav:i kiirgir bir ahırın tamamı. 'aııı' 

Yukanda cinı ve De\'ile mevkı ve mUqte:Qıil!tı ~azılı emlak lıizBI 
::l.isterilen bedellerle talipleri Uzerinde olup 19 k!nunnsani 929 tarıhine 
Jif Gunıarte i ~unu saat on buçuktan itibaren mUuı~ ede~ e mubtı eret ol 
;aat on be~ busukta(luymeti muhıımmenelerini teca~ll.z eyledi~i takdirdt1 

!\nrarlannm ketide!i mukarrer buJundu~undari tnlip olıın1arın mezkur 
'4lt on beş buçuğa kadar Sandık idaresine mUracıuıt e~leuıeleri 'l on t1' 
u.ltao sonra vuku Lularu mUracaat kabul edilnıc.)eceğı ı.e mezhür l:ı' 
•yeke talip olanların kat'i karar canAsmda hazır Lulwınuıdıklııır ,-e 
ıılip tuhur eylediği takdirde e\'elki taliplerin keffi)et etmi~ ııddolurı:ı'' 
Uzumu illin olunur. ..../ 

MahlUWt 
ınüdüri yetinde11 

Kiymeti Bedeli müzayede i 
.Lira I..ira 
618S 4100 

Fındıklıda Molla Çelebi mahııllesinde Molla bavın sokaj';m la 2.f 
11
1 

ıtlı dört tarafı duvarla muha~ 2271 ar~ın nru dl:lrt bin ' uz lirııJ.ııııı 
ıhdeeinde ,dir .• Fa~laı:_ıyla . talip ol~nlar kıymet!-nin yUzde .> cdı rı d 
ispetinde pey para!lyla' 23 KlnuDUMni 929 Çarş11nba gUnU s:nt 0 / 

.ndnr Mah!Olau vakfiye milduriyetine mUracaatları. ~ 
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