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Otomobil devrilip parçalandı, bir 
kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. 

Son zamanlarda Elhamra sine- ı polisler kaıaaedelerla imdadıaa 
ması bazı polislerin. seyriscfer kotmuflar ve yaralanan Oç klıiyi 
memurlarının ve darülbedayi ve de hastaneye kaldırmıtiaNltr. 

tulıiat artistlerinden bir ktsmının Karalut efe11dl hastane,-e nak-
iştirakile kaçakçılığı tasvir eden linden bir müddet •oara aı.n,, 

' bir filim yapmakta ve Zincirliku- Sait efendiye de hayatıaı kur-
yu, Maslak taraflannda muhtelif tarmak ı_çın ameliyat yapmak 
sahneler tertip ile bunların sine- zarureti bisıl olmuttur. Diter ta
masını yapmakta idi. Son günlerde raftan operat6r Cez.ml Bey aju 
vücude getirilmekte olan bu film, yaralıdır. 

RIFAT BEY 

-4ı000 lira kuzunun 
kaçakçılığln ne surette yap,fdıtJnı Kauya a.INtp olan ıoför 
göstermek maksadile tertip edil- tahta tevlrife ahnmıt ve müddei İtalya Kıralı Viktor Emanuel 

ITAL YA SEF ARETINDE DÜNKÜ RESMi KABUL 

mekte ve filnıi yapmağa memur umumilikçe de tahkikata başlan- Hazretlerinin dC!ınyaya gelmeleri-
olanlar her gün o civara giderek mıtbr. nin senei devriyesi olması dolayı-
çalıtmakta idi. 1 k 

2500 k l ·- ="'='-""" ='='"""",_..,..,,__,, ... ..,.,,..,..,_.__,, aile dün talya Hfaretintle parla 
lira uzanan ar işte dün akıam bu filmin sine- Dehşet bır rumi kabuı icra edllmit v• 

maya alınmasına devam edilirkea davetlilere mOkellef bir ziyafet 
54483 334~92 feci bir kaza vukua i'elmit ve bir Bı·r meınl' •rıın vcritmittir. 

kaç kiti yaralanarak bunlardaa bi- .41 l>ünldl rea•l kabulde davetli 
35892 risi de aldıtı yaranın tesirile ve-

181103 
olarak vali vekHI v'• tehremiai 

fat etmittir. Şöyle ki: Muhittin bey, kolordu kumandanı 1 QOO lira kazananlar Polislerle kaçakçı rolü yapan Şükrü Naili Pat•• erkinı harbiye 
aivil efendiler, seyrisefer memur- lira açıgv ı var reisi miralay Kemal Beyle tehrl-35572 27339 lan, ve sinema operatörleri mu- mlıtde bulunan sefirler, konsoloslar 
htelif otomobillerle Zincirliku - - t< atate1tevallar bulunmutlardır. 16506 37089 yu yolunda ilerlemişler ve bir ara- Evvelce iz.mır Muhasebe müdirl Resmi kabul çok aaruimi ol-
hk rol icabı olarak kaçakçıların olan ve fİmdi Emvali metruke mu- muf ve müteakıben davetllter li-

2717 34.10 otomobili süratini arbrPııf, sine- haacbeciliğinde çahıan Halıl beyin Z22!!Z 

macılann otomobili de ayni suret- müdüriyet vaı.ifcıini yaptaiı 926 terdarlıta rcien bir emir«ie ;26 1 
•*• 3622 12305 le bunu takibe mecbur kalmıştır. aencıal hcHbı Divanı muhase- senHI heHbatanın tetklk.1 netlce-

.S llttde bir şom atııdann çıkar- Bir aralık gene rol icabı silah- batça tetkik edildikten ıonra sinde meydana çıkanlan &i11unetia 
4
1

th rivayetlere, fU itimat reyinden 32934 58950 lar ahlmıf, ııuya kaçakçılarla :ıa- usulsuıt Hrfiyat ve ibru olun- muhuebei umumiye kanuouauD 
' a 2'l{iskit bir cevap olur mu? bıta memurları arasında bir mü- mıyan evr•kı müıbiteden do- 125 laci maddesi mucibiaee faiaJe. 

''t 'c'afıu& faaileti ve y6kHk fera- 35737 27132 sademe ol111uf, ve işte bütün bu layı 181,103 lira 16 kuruş aimmeti ride aratbrılmak •uretile icra ma-
,,~•fa&1fyetl değil,fakat lsmetpafa gürültüler eımauad darüU:ıcdayf- meydana çıkanl•ıtbr. Muhasebe rifeti ile tahsil edilmHI btldlril-
" ltl19tle işaal ettiği makamında 52724 2 { 969 den Salt, tluuat artistlerinden Ka- müdOrluj'ilaG vekiletea ifa etmiı mittir. 
ııı. "•l~tle süren tecrübesi bile, lu rakat ve operatör Cezmi beylerha olan muhasebe mÜ•eyyl&i Silahat n içtimai muavenet 

mooata, f&mpanya ve pastalarla 
iz.a:ı ve ikram olunmuılardır. 

Kont VOLPI 
şerefine ziyafet 

Şehrimlıtde miHfir bulunan 
Kont Volpl cenapları şerefine dGn 
ltalya sef arctlnde bir ziyafet veril· 
mittir. Bu ıiyafettt ltalya sefareti 
erkanı, ltalyan banka dlrcktar H 

erkiıu haz.ır bulunmuftur. • 
Kont Volpi cenap an bu fUP 

şehtimi:d terkedccek ve Atin• 
tanklle italyaya arii:lecektir. Ko.ot 
Volpi cenaplarının Atinada ıkl 
JÜn kalması muhtemeldir. 

:C:%22 :&Ail2 

Hakkı Şinasi l'aşa 
Halk fırkuı müfettltl Hakkı 

tfnası Paşa bu ayın 24 ünde Trak
ya.) 8 gidecek ve Trakya fırka teı~ 
ldlitı•ı tefttt edecektir. 

Ağırceza rei i 
Atırcua •alıkemaal reisi 
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.~~!•ket için bir nimet haliıı... 9688 4187 6 bindikleri otomubll devrilmiş n Ziya bey namına da S0640 Ura 7 vekiletl İzmir müdürlOtii tahslH-
:--"ttlr. BG~ meclisin teıalıürll kuna.t mmmet teabit elua•qtur. bnclanda 697 Ura 101.... ..rflyat 

• le•aklı.akU.ateıaedea arlakj ___ ---!ıı...=ııı...n~.~----------------1.!!~ç~a~l~an~m~~~h~r:· __________ ~--_J_:=._;;;:._::::;;;.::..:::.....:;.;;:.:;.:::..::::.:::::==.:::.:..._ı_::.:=::.:.:;;:__ ______ _:_ ______ __: __ .....ı.... __ .._ __ __..___.._ ____ ~----~~~----------

HaaH Lütfi bey bir laaftMlar rahat
aas bulanmaaı llaaeblyle Yaaifesinc 



• 
Yeni /tolga kanunları 

Birkaç ay oluyor, Amerikada 
ıı:amanın büyOk adamlannı zikre
den bh cetvel tanzim ediJmitti• 
Bu cehelde on bim muharrer idL 
Bunlardan blrl ltalya reisi vükelası 
Müsyü Muuolini idi. 

Bu ıı:ahn pek az bir zaman 
urfında ltalyada v\lcude getirdiği 
lnkilipların mahiyetine bakılınca 
hakilıete.a değerli bir adam oldu
tunu iman •amimi vicdanında hük
mdmeğe mecbur olur.Ben MuHoli
ninin deierini yalmz Fa.şist tetkili
hnda araya»lardan değilim. MuHo
linin~n asıl büyüklüğü, Faşi11t tetki
latmı yapbktan ıonra, vaz ettiği 
kammlann mablyetJnde görülür. 
Bu kanunlarda Mussolini nazarı 

dfülrntini hep ahlaki cihete tevtih 
eder. Çünkü müşarünileyhe göre 
milJetJn kuvvet ve kudreti ancak 
iyi ve mazbut ahlak sayesinde 
tevessü edebillr. 

En son tanıin olunan kan~n 
Jayihaaına naza~an evH bir kim11e 
kendisi hakkında yanlış malumat 
vererek bir genç kı:ı:ı izdivaç va
dile hataya ıevkedecek oluna iiç 
aydan iki a~neye kadar hapi• ce
zasına,tenasül aleyhinde propaganda 
yaparsa bir aeneye kadar hapse ve 
yirmi bin lira cezayi naktiye ~ah
kiim olur. Zina işliyen bir zevce 
\•eya zevç bir seneye kadar mahki:
miyetle tedip olunur. Frengi ifletile 
veremin ıirayetlne sebep oluı sa 
yani butalığını gizleyip cinsi müna
sebette bulunursa bir •eneden üç 
scney kadar cezaya duçar olur. 
Hastalığm sirayeti vefab mucip 
olduğu takdirde hapiıı cezası sekiz 
seneye kadar gidebilir. 

Müıyü Mu111&Unl İtalyada tevef
lüdabn tekessürilne çok itina eder. 
ha1yanın nüfusu kırk iki milyona 
baliğ olmakla beraber bunu 
gene az scörür. Mali, aihhi adli 
kanunlar vaz'ı He levellüdahn ço
ğalmaama çalışmaktadır. 

Mesela evlada ve evlattan evla
da intikal edecek mirular için 
h<ırç. ye resim ahnmamuma karar 
verilmiştir. Çünkü ira harcınm le
kessürü nüfu.a mini old~ğu müs- · 
bettir. Efradı taaddüt eden aUe, 
.-,ergilcr~en büyük bir nisbelte ia
tiıma edilmiştir. Çocuk düşürmel in 
cezaııı fevkalade ağırdır. Çok ço
cuklu devlet ve müeneaah ticariye 
lftemur ve mültaıhdemlerine bir 
hakkı tekaddüm ve tercih veril
miştir. Bunlar çocuk.uz · aileler 
menıuplanaıa,terfi ve terekkl huıu
sunda takaddüm edecekler ve oua 
göre mevki ve memuriyet Hhibi 
olup ayhk alacaklarC:ır. Her halde 
müteehhil memurlar, aayri müte
ehhlUere tercih edilecektir. 

Şimdi yeni bir kanun daha 
vazedileeektir. 

Bu kan~n mucibince her han
gi bir kadın gebe olur1& bu, 
hühGmete haber Ylrilecek.tiJ"~ 

Bundan malı:.at bu aibi kadın
lara ledelhace 7ardım etmelt: Ye 
onlan luızaludan, tehlikelerden 
korumakbr. ltalyada humnaayı nl· 
faıô gibi ha.ta.hklardan hamil 
kadınlar ara•ında çok vefiyat vu
k ua gelmekte imif. Binaenaleyh 
gebelik müddeti eana.ında v. vaz'ı 
hamilde kadınlar takayyü\ alhnda 
buluı.acak olurlarsa vefiy.~t arıza
lannın az.alacağına şüphe edilmiyor. 

Çocukları ve analan himaye ce
iınyetleri bu meaelelere lundan 
böyleçok dikkat etmeğe mecbur

durlar. Lilzumu halinde hemen im
dada yetiteceklerdir. 

[AmTUturyanın Pot. mektebin
deki tedrisattan birinde tramvay
lar gibi vesaiti nakliyede vazıba
mleden kadınlara ne veçhile mua
venet edileceği hakkındaki tarifatır. 
Sıra•ı geldiğinde Vi.yanada polfı
lerin nasıl yetiştirilmekte olduğu 
hakkında da orada ligrendiğimiz 

bazı ma1Unıah ya.zacağım. 

Bu hususta memleketimizin 
bilgiye muhtaç olduğunu görmek
teyiz. Po)Lt yetiştirmek bizdeki 
gibi kolay bir iş değildir.) 

Mussolininin vazettiği ahlaki 
kanunlardan ekserisinin bize Uizumu 
vardır.Türklyenin kalkınması, ken
disini kurtarma11, ahalimizin fakrü 
zaruretten halas olup hakiki refaha 
nail olması evvelemiıde ahlaki 
kanunlara da istinat eyliyen iktısat 
kanun)arina bağlıdır. 

· Ahlak ile ikbs:at arasındaki ra
bıtalardan burada bahsetmiyece
ğim.Bunun vücudünü ya11ayışımıza 
ve mesarifimfzin nevi ve cinsine 
bakanlar derhal teslim edecekler
dir. 

Memurlar içinde evli ofonlarm 
olmıyanlara terfi ve terakki için 
hakkı takaddüm sahibi olmaları 
gibi içtimada kanunların da bize 
eşettü lüzumu vardır. 

lıtdam evelce bundan musır
rane bahsetmiş olduğu hatırlar da 
olsa gerektir. 

Kezalik kazanç ve muamele 
vergileri maddesinde de bu lüzumu 
içtimaiyi nazarı dikkate almak 
farzdır. Yoksa nüfus git gide aza
lır. Çoluk, çocuk sahibi olmaktan 
herkes korkuyor. Kadınların ve 
çocukların mssrafla.rı bugünküleri 
eski zamanlar kıyas edilemez . 
Ailelerin çocuklan da adeta 
pek mabduttuf. Arlan ihtiyaçlar 
karşısında evlit sahibi olmaktan 
çekineiıler heHpa1zdu. 

Sonra okturuva ve saire gibi 
belediye kanunlarıDI ve nakliye 
ücretlerin mai,et nokta.sından 

nazan itibara almak lazımdır. ls
tanbulun bütün perakendeci esnah 
kaim ve dolgun kese kajıtlarile 

mal tartıyorlar da buna b~kan yok. 
Kezalik aebzeler de ablacak kı

aımla.rile tarblıyor.Avrupabelediye
leri halkınkeaeaine dokunan bugibi 
suiiııtimalAlı şedlden menetmişlerdir. 
Bizim zabıtaJ · belediyemiz bunJant: 
İIİ§İk etmiyor. Ayni mal flatlanmn 
mahalleyegöre değişme1l bizde 

. vaki olan ni:ı:amsızhldardandır. 

ZabıtaJ belediyenin lüzumu 
ıalaıiı ihmal ıötürmez. Mekülahn 
pabahla,mHtba sebep olan resim• 
ler ve vergiler kezalik tadil olun-
aialıdır. lnhl1ar alhndaki etyanın 
flatlarmdan kOlli tendit icrHı 
eb:emdir. Halk geçinmekte mütk
Glit çektikçe nfifuJUmuz hem 

tenakuı etmekte devam eder, hem 
de taıadcli kif ayetsizlitl efradı. 
mısın kabiliyeti :dhnlyeainl dfa 
duçar eder. Me1eli bu ballı 
ucuz fiyatla balık yemeğe muvaf
fak olıa kuvayırlhniyelerinln art
masına bGyGk medarı olur • 

Babktu çok vergi almak ta -
gaddi kavaldine zıtbr. Kavaninl 
ahlikıyenin vaz'ını icap eden ah
valden bir de ticarette hile ve 
hud'adir. Bu hususta nekadar tld
det gö•terilme•İ lazım gelditinl 
bllmeyeaimiz yoktur. 

lstihlibmır.ın istikbali lçfnda 
!"'!!"'!!!!"!'~!fı!E2!!!!!1~!'!'!'!!!'!!'"!~~~...._~!!!! .s 

Zabıta romanı : 39 

ANNANIN CiNAYETi 
Zabıta muharriri ı &KOT 

but bu memleketten çekilip git
meli. 

Öteki aes cevap vf'rdf: 
- Bu gece Smith'in hakkından 

gelir. İhtiyar yamandır, tuttuğunu 
koparır. Bak, bu akşam neler yap

tı... Yirmi hin dolar para döküp 
batün bir bankayı dinamitle attıJ'
ch... Bütün bu fedakarlık ne için 
biliyormu•un? Bir kağıt parça11nı 
eJe geçırmek için ... 

Onuda buraya getirip ıaya 

önümüzde yakta ... 
- Kağdı yakn:ıadığındn emJn 

r.ıisini z? v 

- Kat'iyyen •minim. O kağıdın 
i erine tıpkı o kıt' ada başka bb lıri
l:•t yaktı. gözümle gördüm ... 

Öyle ise kağıdı mutlaka bizim 
ar kamız. dönükken burada bir yere 
ı;aklamlştır. Çünkü her halde 
Aurle Smith gibi tehlikeli bir adam 
la çarpışmağa giderken onu ya -
nına almanıışbr. 

- Haydi arayalım. Buluraak 
Moskovadan yarım milyon çekerla. 

Smith iki kitinin odada dolat-

adamın .. ihtiyar" diye bah1ettikleri 
klmaenln Neville olduğu uıuhak
kakb • tam o sırada Smith'l ara
makia meşguldü ve kıymetli vesi
ka da salonda ıakh bulunuyordu. 

Binaenaleyh detektif için ya
pılacak fey, adablların kağıdı bu
luncaya kadar beklemekti; Smltb 
kendi kendine ihtiyann ve1ikayı 
ıaklamak için naaıl bir yer intihap 
edebilecejini dOtünüyordu. 

Nevllle'in iıpiritizmeden gayri 
hu•uılarda çok kurnaz oldujunu 
btliyorcİu. Onun lçln t•yet ve1ika
yı aaklamıtaa onu hl9 ldmaenfn 
bulamıyacap bir yer• Hkladıiı 
muhaklıı:akb. 

Binaenaleyh kAtıdı iki adamın 
bulunmadıtı bir yere, JauP yatak 
odasına •aklanmıt olma•ı varlttlJ 
fakat o iki adam alçin yatak oda
ıına gollp kitıdı orada aram11or
lardı? 

Smith hunun sebebini aala
makta güçlGk çekmedlı aradaki 
kapıyı açmak latedfjl uman kl
lltll oldutunu gördil. 
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Kumkapı - .Azap 
kapı arasında 
Oımanh lmparatorluiu ıama

n1nda ve Halaçyan efendinin na· 
zırhtı devrinde iki ecnebi grup 
hükumete ayrı, ayrı iki teklif 
yapmışlar, biri Bayazıtla Tünel 
arasında bir a1ma köpril,, diğeri 

· Kumkapı ile Aıı:apkapı arasında 
bir Tünel inşası imtiy~ını iste• 
miflerdJ. i t 

Bu imtiyazlardan lilnel inşasına 
ait olanını eski Anadolu demir
yolları müdürü M. Hügnen ala
rak 11Sofinua müttehit şirketlerine 
devretmiştir. O zamandaiıberi na
zari bir surette bu jşfe meşgul 
olan şirket henüz ortaya hisee ae· · 
net1erini alarak serr.ıaye< tcplaımş 

değildir. 

• fşte tam bu anda M~ Hügnen 
veresesi Eıu devir meseleıJl etrl\fı
nda ba:ıı müşkülat çl"kktmı~, de
yrin tamam olması için k~ndile
rine bir miktar paranın 'verilmesi
ni ileri siirmüşlerdlr. Bittabi şir· 
ket bu iddiayı vsrit görmemekte
dir. 

Eğer her ne suretle olursa o!
sun bu teşebbüs ihya edilirsr , Eın~ 
anet, bunu memnuniyeHe kar~ılı
yacaktır. Şu kadar ki tediyenin 
yirmi senede ve faizsi:I!- olması fi-
krindedir. " 

Bu paranın da eski teklif mu
cibince 3 milyon altıfı liranın 

bugünkil rayici geçmemesinde anar 
edecektir. 

Tramvaylarda 
.Tramvay &.:azalarına ve tram

vaylardan atlanmasın mani olmak 
içi~ yeni tedab;r ittihaz edilmiş
tir. Buna nazaran tramvaylarda 
otomatik tertibat yapılacak ve. 

vatmanlar önlerinde buiunı)cRk 
bir düğmeyi bastıklpr\ faktirde 
kapılar kendi kendine ~kapanacak 

yİDe düğmeye basınca kendi ken
dine açılacaktır. Tramyay ~i~keli 
bu teklifi kabul edecektir. . 

==-===- ; 
buna lüzum vardtr. iı~ıni- ıer-

~ .. . 
velin kavanini içtimalyabmıza ta-

• ':J 

tbik cttiginizde muvaffakiyetfor-
lmiz tevali eder. 

Diğer taraftan ~raninin ad
liye vazedilirken de'1,1Jttısadiyata 

tesirleri büyük bir ihtiıas ile mu
vazene edilmelidir. Çektiğtmiz 

sıkıntılar iktisadiyab tatbitdeki 
nevakısıyundan ileri geliyor. 

Hatta İngiliz Iirasınm da fırla
ması bun un iştirassndaki tarzından 
neş'et ediyor. 

iş banka111 lıu ~eseleyi hal 

edebilecek bir vaziyete getirmeli
dir. Nafile yere ıerveti ·. milliycı he
ba olup gidiyor. Tekrar ediyorum 

ikbsadi bilgiye çok muhtacız. T e
dvin edileli iki asır geçmiş olan 
ilmi ıervetin tatbikat ciheti bizde 
meçhul kalmışbr. 

Avrupa ise bu ilme ameli ve 
nazari vukuf sayesinde naifi refai 
oldu. Biz iae bilakis iki asırdanbe
ri ikb .. aden hayretlere ' düştük ve 
yolumuzu şa,ırdık. 

Ahn1et Cevdet 

saklıyablleceğini düşündü. Ru ~ Ko
ridora csktıktan soma ortak!anno 
hiasettirmeden pek ala bu odaya 
girmiş olabilird'. Bu" takdirJe iki 
adam Neville'in odaya girdiğini 
hiç anlıyamaz]ardı. 

Onlar konuşarak salonda aranır
ken Şmith düşünüyordu kağtc!ın hafr 
nın altına yahut ela yatağın bir ta
rafına saklanmış olması ihtimalini 
fikrinden derhal uzaklaştırdıi çün· 
kü Neville gibi kurıraz bir adam 
adam vesikayı böyle alelade bir 
yere saklıyamazdı. kğgıdın bükülü 
bir halde pencere ıstorunun harieine 
•aklanmıt o]maaı hatırına geldi. 
Fakat nazarı dikkati celbetmek 
korkusu ile pencerenin' muayene
ıinl •onraya bıraktı. Odasına ko
layea girmJ9 olmasına rağmen düı
manınJn zekaaını hakir görmenin 
lhtiyatllızhk olacağını dütündü. · 

Nevllle veaikayı aaklamıtaa 
laer halde alelaeele •aklamıth ; 
bundanda aakhyacağJ yeri evvelden 
taHrlamıt olduju.na hftkmedllebl
Urdl. Eter öyle değil•~ odaya gi
rince kttcb ilk hatmna ııel&n .... 
lettayln bir yere ıaklamıfh. 

Odaya sıfrer girmez Nevllle
•in babrıaa •e ırelebWrdl? Nan· 
nnda • mtllalm teY ne olabilirdi? 

MubadaDeda 

Taktiri' kıymet 
heyetleri içtmaı 

- --
Takdiri kıymet heyetlerinden 

Yunanistand.a çabıan Türk ve Yu
han mürahbulan di1n ıebrlmize 
gelmitlercllr. 

Türkiyede çahtanlar ela bugiin 
geleceklerdir. 

Bu •uretle bil'ümum takdiri 
kıymet heyetleri aza!annm iştira
kile yapılllcak umumi konferan11 
perşembeye toplanacaktır. 

Bu konferansta bu takdiri kıy-
met heyetlerinin müstakbel mesaisi 
hakkında yeni bir nizamname tes
blt edilecek ve bunun ilk esasları 
atılacaktır. 

IHla.\ o ll«;t@ 

A_sma köprü ve 
linıan müdUrü - -

Tkaret odası geçen günkü lç
timaında Gazi köprüsünün asma 
olarak inşası lazım geldiğini ve 

fstanbul limanının nıfü~takbel vazi
yeti itibarile buna şiddetle lüzum 
olduğunu kararlaştırmıştır. 

Liman şirketi müdürü Hamdi 
bey bey bu ınesde hakklud~ şu 
izahab vermiştir: 

-"Eğer Ha:icin bir liman ol -
ması lazım gelirse köprünün asma 

olması Iiiz1mdır. Eğer Emanet 
Halid kö:-letmek, doldurmak isti-

yorsa o başka.... Şehremanetinin 

bir limanı köprüyle ikiye ayırma-

sına hiç bir hakkı yoktur. Ema
netin T ophaneyle Sarayburnu ara-

sında bir köprü yapmadığına şük
retm~H. Halihazırda köprü Bizans-

lar Zômanıddaki zencir vuifes lni 
gürüyor. Köpriinün altm1ş milyon 

liraya çıkacağmdan bahsediliyor. 
Köprü mütehassısı değilim. 

Fakat köp?ünün tamamile asma 
olma~mda bir faide yoktur. Ancak 
vapurların g~çebileceği yerin asma 

olma$ı kafidir. Bu otomatik tesi-:.. 
sat iÇin de 60 milyon lira gide-

ceğini zannetmiyorum. Asma köp
rli işini hayali bir iş diye 
karşılamak doğı u değildir. Anvera, 
Roterdam limanfarında da böyle-

dir. Batta vapur geçeceği zam~n 
köprü açılır, vesait durur . Bu 

kadar rahalsızhğa da halk katlanır. 
Bizim de bu kadar rahatsızlığa 

katlanmamız lazımdır. Çünkü 
memlekete para liman faaliyetin~ 
den girer. 

--l<--

Seyrilseter 
Şehremaneti seyri sefer mer

kezini müdüriyete kaipctmcğe ka

rar vermi.;tir. Bu hususta hazır

lıklara ba,lnnmışhr • Seyrısefer 

merkezi müdüriyete kalpedilince 

-~drosu tevsi edilecektir. 

Eu miidüriyet te seyri.sefer 
.ııerkezi gibi müfettişi umumiliğe 

merbut olacak ve yalnız mütaha
ı::sıslarJan mürekk<:! p ayn bir hey
e\i fenniyesi buhmacakbr. 

çarpb; Detektif hayret etti, çüııku 
odaya girdiği z;ıman böyle bir~ey 
görmemişti .. Yavaş yavaş ilerledi; 
odanın ortasına kadar geldiği :i:a
man gördüğü şeyin ziyadar bir 
boya lekesi olduğunu farketti; bu 
ı~ık o kadar hafifü ki ancak göz
fori k<.rt-nl~ğa iyic~ atıştık tan sonra 
görebi!m; !~İ. 

Biraz daha yaklaş!'; parlıyan 
Ş(::yin ne olduğunu ve ii:ıerine ne
dendolayı ziyadar bir boya ıürü!
meğe lüzum görölmu, olduğunu 
anlamağa karar vermişti... Parlak 
cismin şekli belirdi ve detektif 
onun ne olduğunu bjr an iç.inde 
anlayıverdi: Bu ispirtizme merak
lıfarınan tecrübe esnasında kullan
dıklArı üstüne fosforlu boya- vu
rulmuş boru gibi birşeydi. 

Hiçbir şey NevUle'in bu derece 
nazarı dikkatini celbedemezdi, 

Boru, birbiri içine geçmiş üç 
kıaundan mürekkepti. 

Smith bunları biriblrinden ayır· 
dı. En bilyük parçası~da ,ayanı 
dikkat bir 'ey görülmüyordu; fakat 
en küç6ğünün mahruti kısmında 

kı"nılmıf bir kiğıt gördü. Bunu 
hemen çıkardı, aalonun kapısına 

yaklaşıp kağıdı yere yaydı; kapı

aın aralıiından ıüzülen hafif z.iva 

Sinemada 

Karısile gidip 
metresini bulan! 

Diln gece Kadıkl>yünde Süreyya 
pat• sinemuında 1rarip bir Yak'a 
olmuttur. 

Kadıköy civarında oturan Os
man bey isminde bir zat zevce1i 
ile birlikte kalkmış sinemaya git
mittir. Karı koca bir yer bulup 
oturmuşlar, lakin bir az sonra 
Osman bey ne görsün? ilerideki 
sırada metı esi oturmıyor mu? 

Metres hanım kaşla, gözle, 
ağızla Osman beye işaret etmeğe 
başlamıştır. Osman bey, zevcesi 
yanında olduğu için gene kaşla 

g ö z 1 e metreaine sarkınt~Jığına 
nihayet vermesi için işaret etmiştir, 

f'.fotres hamın bunn kulak 
asmaksızın sarkıntılıklarına devam 
edince O sman bey fenıt halde 
.sin irlenmiş, kalkıp metresine temiz 
bir dayak atmıştır. 

Bittabi bunun üzerine dehşetli 
bir rezalet kopmuş. ıinema bir 
müddet karaşmıştır. " Akşam ,. 

Beyağlu mecral~rı 
Beyoğlu belediyesi bu sene · 

sene içinde ynpıll\cak olan en 
mühiraı ·ve mfü;tacel işleri tasnif 
et ın : ştir. Neticede dikkati celbeden 
en r.1ühim noktanın Beyoğlu mec
ralaıı olduğu anla,ılmıştır. Bey
oğlundaki mecralardan hemen 
hepsi uzun senelerdenberi tamir 
yüzü görmemiştir. 

Bunların en harap olan kıamı 
Galata ve Haliç sahilleridir. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
şayet bu mecralar ihmal ediline 
ciddi tehlikeler baş göstereceti 
anlaşılmıştır. 

Tamirat için bOyük mikdarda 
paraya ihtiyaç vardır. 

Beraet eden memur 
Geçenlerde iskan memurların

dan Kemal efendi isminde yaflı 
bir memur 25 lira rlşvet aldığı 

iddiasile tevkif edilmişti. 
İki aydır mevkuf bulunan Ke

mal efendinin muhakemeıf dün 
bfrinci ceza mahkemesinde intaç 
edilmiştir. 

~emal efendinin rişvet alma
<h~ı ve namustu bir adam oldÜğu 
mahkemece tahakkuk ettiği cihetle 
lıeraetine karar verimiş ve gerek 
Kemal efendi, gerek aamiin bu 
kararı alk1şlamış)ardır. 

. n~rülacezede 
Darülaceze balı imallthaneatnln 

yaptığı halılar her yerde pek zi
yade rağbet bulmaktadır. 

Hahlann bu kadar rağbete 
mazhar olmaıı üzerine imaJithaDe• 
u!n tevıii ile daha fazla hah Jmall 
kararlaşhnlmışbr. 

- - ----
Kolzaya-ğı 

Şehrimizde petrolle karışık kol
za yağı sarfiyah artmı4tır. Bu .sar
fiyat o kadnr çoğalmıştır ki hali11 
petrol sabşına imkan kalmamı.hr. 
Petrulü tağşiş eden en ziyade 
kolza fabrikalarıdır. 

Bu vaziyetten en ziyade büyük 
gaz kumpanyalan müteessir ol-. . 
ı: U }. a H ır. 

mesine kafi geldi; Smith kısa bir 
ı;; iilüşlc v~sikayı cebine indirdi. 

Asansörcü bahşiş olarak yüz 
dolarlık bir kaime daha aldı ve 
detektifi kemali hürmetle kapıya 

kadar teşyi etti. 
Smith Mısbr Weatherby'nin 

SCİ !'mek üzere sclraf,m ki:.rşı kaldı
rır •. ına geçer~:o;:n şiddetle Conatan
tin Naviile'i dü4ıin:yordu; Neville 
bin türlü vesaite malik, çok kur
naz bir adamdı: binaenaleyh kendi
si ile boy ölçüşmekte gecikmeye
cekti; e.saaen o sırada karşılatma· 
mış olmıslan d~ ba,ka ba,ka taraf
larda birbirlerini aramalarından 
ileri geliyordu. 

Eve girdiği zaman dehllı:de bir 
an durdu. Dehliz hafif bir •urette 
aydınlıktı. Ayaklarının · u~undaki 
ayak halısı buru,mu1 ve her za
man durdutu ıahanın haricine çık
mıştı. 

Frank Bentley'in telefon etme-
11j ve Annamn bayılması üzerine 
evin alt üat olduğu aıikirdı. Fakat 
hizmetçiler i•ırüzar adamlardı. 

Onun için ayak halı•ının bu 
peri,an hali detektifi çok meşgul 

etti. 
Kütüphaneye girip Bentley'in 

numarasını istedi. Telefona Bere-

Müteferrik 
ihtiyar heye eri mıatakal 

dahilindeki kadın, ukelc ve çodll!• 
ları ayn ayn kayt etmekdedlrler. 
Buauu talırir nufuaa eau olacafl 
zannedilmektedir. · 

• • • 
Esnaf cemiyetleri ko•ı•yo•U 

dGn esnaf cemiyetleri lb.ÜmeHil• 
lerlnin ittirakile Halli fırkaımd• 
idare heyeti ret si Emin AD beylb 
riyaaetiııde bir içtima aktetalf• 
lerdir. Bu içtimada emnaf itleri 
tetkik edilmittlr. 

* • • 
Yeşll Hilal ceaiyeti bu aenekl 

kongresini Kanunu evvelh1 15 inde 
yapacakbr. Geç.en ae•e zarbn• 
daki faaliyetleri te1bit için 
dün ihzari bir içtima yapılmıthr. 

Bu heyeti merkeziye toplan• 
masanda gelecek sene için kong· 
reye teklif edilecek mevzularda 
tcsbit olunmuştur • ' 

TttJltü ın ndaıresl' 

Yeni bir sui isti~ 
mal.mi 

"Son S11.at,, refikimizin ' ıtı· 
na göre: 

TütGn inhisar idaresinde son 
hamanda bazı yolsuz mübayaat 
olduğu hakkında ortaya yeniden 
"birtakım rivayetler çıkmıfbr. 

İddia edildiğine göre meı'ele 
şu şekiJde cereyan etmiştir: 

Hükumetin ecnebilerden mü
bayaata razı olmadığı halde 
son zamanda muTazaa auretile 
bir ecnebi kumpanya 150,000 
kilo tüti1nftn6 85 ve 125 kuruf 
araıında satınağa muvaffak olmuf• 
tur. Halbuki bunun yanında diğer 
bazı Türk tüccarlar, kaliteıi daha 
yükıek tütün teklif ettikleri halde 
maUannı idare kabul etmemi,tir. 

Ayni zamanda idarede vukı.a 

bulan bu gibi işlerde kat'iyen mü
dirl umuminin sun'u takıiri olma· 
dığı da iJive edilerek tütün müba-
y; a i4lerinde eksperlerin mühim 
rol oynadıkları ileri •Ürülmektedir. 

Doğruluğuna ihtimal verme· 
mekle beraber bu rivayetleri ihti
yatla kaydadiyoruz. 

saırkatoer 
• I ' 

1 Sarıyerde ahçı AJımet 

~ ef!ndinin ·dükkinına hır• 
ıız girmiş çekmece1lai'lnrarak epi· 

. para , aşıl"mıfbr. ' 
2 ' - Galatada Yatkapanınd• 

kahveci lamailin odaaına Nuri ve 
Ali iaminde iki ubıkalı &'ircrek 
öteb~ri aşırmıttar. 

3 - Eyipte oturan tekerci 
Mu.tafa efendinin evine Reşit 

namtdda biri lfİr41t . bazı eşya 

çalmıfbr. 
4 - Kumkapıda terıi rd:ehmet 

efendinin evinden 400 lirahk mil· 
cevher aşırılmıfbr. Mehmet efen-
dinin t6ph.eai Alhn lamlnde~I hiı
metçldedlr. 

Alhnın, mücevherleri toplayıp 

itıtına kaçhtJ zannediliyor. 
5 - Bilyükderede Yervant Is .. 

mlnde bir adam aebzeci Kostan-
tln efendinin dilkkinmdan baıı 

eşya çalmıştır 

~Balıkçı Y ordanın ırauonların
dan matmazol Dikrohi dün Akia
raydan geçerken yanına dört me
çhul şah11 yakla,mışbr. Bu adam" 
lar matmazelin çantuını kaptık .. 
lan gibi kaçmışlardır. Çantada 55 
lira varmış 1.. 

işitmez: 
- Ben, dedi, Weatherby'leriıı 

evindeyim. Orada berşey yolund• 
• mı?. 

Berenice cevap verdi: 
- Burada herşey yolunda anı• 

ma.. Orada ne oluyor ? 
Smith kütüphane ile dehl!zİ bit 

gözden feçirdikten ııorıra .şiddetle 
sordu: 

- Ne demek lstiyorsunuı? 
Çabuk izah ediniz. 

- Siz gittikten ıoiıra Winterf 
buraya telefon etti. Sizi •ordu. 

- Acaipl Wlnterı Bentley'io 
apartımaaını nereden biliyor. OnuO 
bundan haberi olmamak liıı:ım ge" 
lir! 

- Bilmiyorum. Sizin dı,atl 
çıkdıflnızı aöylediın; •o•ra telefoll 
aumara•ını nasıl bulduğun sorduıtıi 
fakat cevap vermeden telefoıı~ 
kapattım bunun Ü.zerine ben tele" 
fon ettimt aofracıyı uyandır. de--

1 dim. Wintera,..m ortadan kaybo 1 

düğunu, telefon]a konutttuad!lıt 
haberi olmadıtım söyledi. 

Smith: 
- Her halde gayri bıblf bff 

hal olmuı... Pek gayrı tabii bit 
vak'a var .. 

Berenice: 
- ln.aallah üatünü:r.de .Uih 



• 

azanç ver-
• 
ısini tadil 

"' -ti -
?kara 10 - İsmet paşa haı.-

I •on nutuklannda vergilerin 

1 
lt•nda mükellefler lehine ta
t~pılrnaaı dü,ünüldilğünü tep
t 'ılerdi. 
-~~lce de haber verditimtz rl
. ~e vekileti huauıi iatihlik 
1 t azaltmak için yeni bir 
•ıı- 'h ~ •yı ası hanrhyor. Bundan 

t~' aldığımız mevıuk malüma
?1t, maliye vekaleti diğer ver

de azaltmak çarelerini ara-
•dır. 

n; olarak, huıuıi istihlak ver
trı ıonra kazanç ver.lıinin 
dütüaülnıektedlr. Bu ıene i"' varidatı wtizar edilen ne

\otrecek oluraaki bu da mu-

~ addoluau7or kaza•~ nrrl
"' flf edilecektir. 

•uretle Batveldl patanın 
Mediıincfeld beyanatlan 

• tahakkuk etmlt olacaktır. 

Mecliste 
A..a1'ara , 11 1 A.A J - Büyük 
~ Meclial bugün Buna meb' -
~ •fet l: eyin riyasetinde içtima 
~ Ve ruznamede müzakere edi
bt llıevat bulunmadı}ındaa Per-

1\inO toplanılmak ü.ıtre lç
l nihayet verilmiftir. __ ,. _ 

Bir tekzip 
Ankıra, 11 (A.AJ - Son aaat 
~teainin 9 Teşrinisani tarihli 
'•ında , Atinada intişar eden 
•iki lamlndekl razetenin, T\r-

t Rusya aruında 925 te akte
rı Ye Türk - Rua erkanı har
tltri hesabına ecnebi mtmle
trden haber temin edilmesine 
. f bir anla,ma vücude ıetl
'tine ve bu ll I Hın bir ıure

de rene mezkur gazetece 
dilmiş oldutuna dair Atina
•lınmıt huıuıi bir telgrafın 

~\•tir oldutu görülmüttür. 
tdcGr Yunan gazetesini henüz 
tlbl' oldutumuz için mevzu

• itilafın metni meçhülümüz
'. 1'ununla beraber eaaa itibarile 
~~~te külliyen mugayir bulunan 
tilaı halinde aovyet hüküme

't de tekzip edile~eji fiipheaiz 
1 bu W.eri ıureti kat'iyede 
fb 1 e anadolu Ajanıı mezundur. 

Yeni tayinler 
~l&ara, 10 - Enelce lktııat 
b tfl draat umumi müdür mu
tine tayin edilen lbrahim 
8. timdi AlmanyadA tetkik 

~•tebbuda bulunuyor. f brRhim 
le B. lS güne kadar avdet 

~tini bildirmittir. 
\-. lbanyada tetkik ve tetebbu~ 
~ luoan lzmlr aabık ziraat me

nıüdür6 Muhiddin B. önü
•lıd hafta içinde Ankaraya 

tcekfu. Muhiddin B. ikbsat 
•ti tubelerinden birine müdür 
edilecektir. 

~inıesut dispan eri 
~1'ara 10 - Ahimeıut nümu-
0)'(lode iapab ikmal edilmek 

t buluaan diapanaer binasının 

1~fer, elektJrik ve zilte ıiıab 
llıal edileeaktir. 

!iyatro tetkikatı 
~icara, 10 - Geçen atuıtos· 

· katta bulunmak Gzre Bul
t ~a rltmit olan talim ve ter
li 'Yeti aıaıından Haydar bey
~ ~•kllete bir çok mühim rap
~., ttl.~ittir. Bu raporlardan bil
-,., lı ~ın çok kıymetli tetebbu-
'-· tinat ediyor. 
~,;•por Bulgar tiyatrosu hak
'-ll\ı._ ır. Raporda. Bulgar tiyatro
~I 'benşei, tekamülü, •eçirdiği 
) 'fıll~ Ye tiyatronun hükumet '>, bı •n himaye edilmesi, Sof-
~l\d•n ' buçuk milyon Türk lira
L)'tr faıJa masrafla bGyük bir 
•ıı. (1 " ıcı,, vucude getirildiği anlab-

S:ılı Teçini ani 

tefırlll<a: '110 c IF2> on~t J 
NGİZ HAN Bir adam dün 

ıraırnın 

Amernka(j)a 

Nevyorkta 
h·r arbede .. 

_..__ -
Hevyork, 11 [A.A] - Mekslka

dan alınan bir telgrafnameye na
zaran cumhur riyaseti namzetleri
nin binlerce taraftarlan arasında 
vuku bulan bir çarpışma esnasın

da polis müdürü de dahil olduğu 
halde 16 kişi yaralanmıştır • 

Bir yangın 
Nevyork, 11 (A.A) Ekuatör hü

kumeti dahilinde kiin ''Guıııyakiln 
şehrinden gelen b!r telgrafnameye 
nazaran Kito darülfünunu dam 
üzerinde yapılan hava fi~eklerinin 
patlaması neticeıinde zuhur eden 
eden bir yangında harap olmu, ve 
evrakı kurtarmağa çalışan bir kaç 
kimse telefolmuttur. 

Bir volkan 
Nevyork, 11 (A. A] - Guater

maladan ahnan bir telgrafa naza
ran Santa Maria volkanı yeniden 
indifa etmete başlamıştır. Başka 

bir kraterin teşekkül etmiş olduğ 
zannedilmektedir. Evvelki indifa~ 
larda vukua gelen telefat derece
ainden fazla telefat olmıyacağ 
ıannedilmektedir. Zira ahali volka~ 
civarını terkederck aaatlcr<'e uzak
lar• gitmişlerdir. 

Kudüs ahvali 
londra, 11 [A.A] _ Daily Ma

ilnin Kudüs muhabiri, aon vekayi 
münasebetile FiJistine gönderilen 
kuvvetlerin aı.ar azar geri alınması 
ehalinin sulhperver ltısmını endi
şeye düşürdüğünü, şurişkar annr.ı
rın bu zaaftan istifade ederek yeni 
kanşıklıklar çıkarması muhakkak 
olduğunu bildiriyor. 

ıBlYl o~GSı ırosı ır 

Tamirat bor
cu verm ·yor! 

- ıc 

Sofya, 9 - Bütün gazeteler, 
fırka farkı olmnkaızın, tnmirat 
komisyununun Bulgaristan için 
te&bit ettiği tamirat miktarının 

kabul edilmemeliini ve bu karara 
karşı bir mukavemet cephesi ahn
n:ıaaını tavsiye ediyorlar. 

Mac Donalt-1 
ne söyledi? 

londra, 11 [A.A] - Mac Do
nald, Londra şehrinin z.iyafetindc 
dem iştir ki: İkinci Alman mıntakai 
me.şgule.s:nin tahliyesi mütareke

den beri zımnen devam eden harp 
devresinin son safhalımndan hiri
ni teşkil ediyor. Suıh arbk sağlam 
esular üzerinde kurulmuş gibi gö
rünüyor. 

Mac Donald, Rusyadan bahse
derek demiştir ki: Mademki bu 
memleket mevcuttur ve yaşıyor 

onu madum addetmeyiz. Bu var
lığı ister iıtemeı hesap ve kitabı-

mıza katmağa mecburuz.Ona Gar
bi Avrupanın bir sulh manzumesi 
olduğunu an!atnıağn çalışıyoruz. 

İstiyoruz ki, Rusya medeni millet-

ler arasındaki münasebatm başlıca 
esaslarından biri olan te~hhüdata 
riayet etmeği öğrens:n.Bu teahlıü
dnt meyanında Rusyanın borçları 
d ah\ lJulunmalttadır. Şurasını söy-

Jiyeyim ki şimdiki Rus rejimini 
tanımaklığımıı: bu re1ım111 um· 
dclerini kabul \ 'C tar.vip elmekli
ğ:mizi asla tazammt•n etır c:ı:. 

Nakleden: Ali Naci 

-3-

Haurp aırraıbaDaro 
mlYlhlaırelbce 

nne 

Şimal barbarları arasında - yani 
s-lnlilerin tabiri ile "Ok ve yay., 
adamlan, uzun günler ve beyaz. 
dağlar yerinin sakir.leri,, arasında, 
gülel' yüzlülüğe vo kahkahaya karşı 
ezeli biıır temayül vardı. Çünkü bu İn·· 

sanlar için hayat fasılasız bir di
dişmeden ibaretti. 

Tabiatin şiddetlerine göğüs ge· 
rip daimi bir istırap içinde ya~a

m1'k bir hali tabii ve sefaletin 
biraz hafiflemeai sevinmek için 
bir fırsat teşkil ediyordu. 

"Tim uçin 11le Mogol etbaını rör-
mek takadaa ı.evkaldıklanna 
hükmetmek için kifi idi. 

Hatta güler yüzlülüklerl bile 
gaddarhklan rtı.i hadden aşırı idi. 
Şenlikleri çok taşkın ve coşkun 
orurdu. 

izdivaçlar ve tekfin meraı;im
leri Bevinç için birer büyük fınab 

O amansız, cidal hayatına bu 
kabil bir mola verilmesi "Timuçin,, 
nın "Borla" nın babasının çadır
lar şehrine nıuvasalatı hengamın

da vukua geldi. "Timucin,, , hepsi 
müscllah, koyun posllarsna, geniş 
deri cakctlcre, kaba resimli zırh
lara bürünmüş bir kaç yüz genç 
ile, atının üzerinde, apnnS\'ı çıkı

verdi. Yülu;ek eyerlerinin boynuz
larına su tulumları asılmı~, omuz. 
larma mızraklar takılmı~tl. Bnş

lım ~a~ı, kemik!i yüzlerini fıiOğu
ğa ve ruzgara karşı korumak için 
sürdükleri yağ tabalcnııının iizer:ne 
kadar toza bulanmışiardı. 

"Eorta,, mn bnbası, genç ada
mı kabul edince: 

- "Seni nasıl bir kinin kova
ladığını öğreninc~ bir daha canlı 

1 

göremiyeceğimiz.i zannettik" dedi. 

Ne müthiş bir kahkaha ve ye
me içme sahnesi 1 

Uşaklar koyunları ve atları öl
dürüp kazana atmakta yarıt edi
yorlardı. 

Moğol cenı.ıaveıleri ıilahlarını 

yurtların kapularma bırakmışlar, 

her çadırın en ihtiyannın ıağına 

oturmuşlar, içiyorlar ve ellerini 
ç1rpıyorlardı • 

Her medi&ten uvel ltir utak 
alelacele çıkıp dört tarafa mai 
mukaddes aerpiyor ve çalgıcılar 

bir telli aazlannı çalıyorlardı. 

Garip lavLalar: Bu yayla suva
rileri sanki gırtJaldarını açarak 
kımizi ve pirinç tarabını daha iyi 

indirmek istiyorlarmıt gibi biriblr
lerinin kulaklarını çekiyorlar ve 

sırtlan derisinden ağır çiı.melerile 
acemice oynuyorlar. 

P.eisin çadırında, üçüncü gün 
ba,.ka bir lavha: " Borta" beyaz 
bir elbise giyerek, sağa oturmuş, 

saçlarının örgüleri iÜmÜf paralar 
ve küçük heykellerle ağırlaşmış. 

Başına, üzeri kıymetli ipekler
le örtülü kabuktan bir külah koy
muş ve bu külahını saçının lülele-

riyle kulaklarına tutturmuştu. Ter
biyeli bir süki'ı\u muhafaza ediyor
du. Fakat kaçmlacağı an geJince 

adet üz.ere çadırların etrafında 
çılğınca bir firara ba,Jıyor ve 
"Timucin., onu kolları arasına alıp 
atına kadar k(;türmeden evvel,ken-

diaini kovalıyor ve kız kardeıle-

. rile, hizmetçilerile guya kavga 
ediyormuş taklidi yapıyor. [Bitmedi) 

(iüçüK TELGRAl;-tAR ) l_-:-:::::-E_c_n_e_b_i}_e_r __ ) 
Brtiksel, 10 [A.A] - Prense• '-. / 

Mari Joze ile prens Umbertonun 11 Tetrinisnni mülarake yıl dö-

Düa liyleden ıonra saat on altı vam etti. Dayım yerde bulunan izdivaçları tarihi 8 K. Sani 1925 nümü olması dolayı&ıle Şehrimizde 
raddelerinde, Çukurç('şmede üçün- kabağı teyzemin knfasma attı. Ze- olarak lesbit edilmiştir. bulunan Franaır..lar tarafından Fe-
cü Sultaniye mahallesinde tüyleri vallı Şahine .. Of be.yıldım ,, diye • "• ripöydeki Latin mezarlığında bir 

Bir canavar hemşiresi
nin başını parçaladı 

örperlen feci bir cinayet olmuş- bağırıyordu. Knbak parça?andı. Moskova1 10 jA.AJ - Tas aj- merasim icra edilmiştir. 
tur. 53 yaşlannda güzel bir kadın, Teyzem de yere yuvıtrlandı. Kor- anıı bildiriyor: finkumet memur- Bu merasime Fransız sefir& 
kaHplık eden kardeşi tarafından ku gözlerimi tuhr.uştu. Titriyor- ları Fenlandiya kfüfezinde Sovyet Kont dö Şambron, Franaıı. konao-

iple intihar etti! 
- - -

Kartal kuaaının Soğanlı ka. 
nünde oturan rnuhacır Muıtafa oğ
lu Ömer kendiıini iple aamak su
retile intihar etmiş ve ölmüştür. 

Ômerin, intihnr etmesine se
bep uı.un müddctenberi fena bir 
hastaiığa müptela bulunmaaıdır. 

Yakalanan salnkahlar 
~ abıkalılardan Kerim ve Ali 

isimlerinde iki 4ah11 Befik
taşta sandallar araunda ,üphell 
vaziyette dolaşmakta ikeA memur
lar tarafınd&n yakalaamı,Iardır. 

Rir hırsızlık 
teabıkalılardan Cevahir iamincfe
~kl kadın, Betiktaşta kontrol 
Kazım efcndi•ln e\Iİne girerek 
konaolcla bulunan elmu küpe ve 
ıair eyi çalarken poliıler tarafından 
cürmümeşhut halinde yalıalanmı•
tır. 

5 diikkau yandı 

E v•lki rece aabalıa kartı Mer
cH yokutunda ltlr yanım 

çıkmıt kt dükkb yan11ufbr. 
Y aagın en•IA Mercanda Şerlfpa .. 
hanında sandalyeci Kemal beyia 
dükkinıadan b .. lamıt ve biti,ik 
elbiaeci dükkanına airayet etmif
tlr. 

Epi süren yangı,n neticeıind• 
sandalyeci Kemal beyin dükkinı 
He yanındaki elbiseci dükkanı 

e.fyası ile birlikte tamamen yan
mııtır. 

Bunlann yanındaki aynacı lsak 
elbiseci Leon, ipekçi lbrahim efea
dilerin dükkanları da k11men yan
mıştır. 

Kumkapıda Şehsüvar bry ma
hallesinde bisikletçi Sadık 

efendinin dükkanından dün yangın 
çıkmışsa da yetiten itfaiye tara
fından derha} ıöndürlilmüştür. 

Otonıohil altında 
N itantaıında oturan Saim ve 

Sadık iaimlerJnde iki çocuk 
sokakta oynamaktalarken Fransıı. 
bankaaına liİt bir otomobilin aa
demeaine maruz. kalarak yaralaD• 
mıtlardır. Her iki çocuk hutaııeye 
kaldmlmıtlardır. 

Bir cerh 

Yakacıkta Yeal mahallede otu
ran Aziz otlu Cemil, gece 

yarua kasap otlu Fehmi tarafın· 
dan sol memesi üzerinden atır 

ıurette cerbedilmittir. Mecruh Tıp 
fakültesine nakledilmittir. 

J;'eci bir kaza tahra ile kafa taıı~ yanlmak sure- d ,,. d kara ıularuıda küul satan iki ~c- losu, sefaret ve konsoloHne crkinı 
• um. ı..:;.:r e gördüm ki dayım iz-

tile öldürülmüştür. bedeki tahtayıda teyzemin kafa- nebi gemisi yakalayıp mü:rndere ltalyan muharıpleri reisi Doktor 
Cinayetin kurbanı olan zavallı ama i11dircli: etmışlcrdir. Pelligrini, Belçika sefaret erkanı Topkapı haricinde bahçlTaa 

k~dın, Tatar Muradın zevcesi Şa- Teyzeciğim acı bir inilti çıkara- • *• i,tirek etmişlerdir. Rıza efeadinia bahçealncfe ça-
hıne hanımdır. Kocasile dargın bu- bildi. Kafasınc'an çe,me gibi kan Roma, 10 [A.A) - Kıral ve Bu nıünuebetle Franauı. kon- lışan Mehmet kahyanı• 4 ya,andakl 
lundutundan bir kaç gündeberi akıyordu. Kor?tlum, bir hu afa l!ü- luraliçe 5 K. Evve!de papayı res- ıoloau M · Robol bir nu.uk irat oğlu Hüaeyia boııtaR dolabına 11

_ 

valdeaiain yanında mısnfir bulu· züldüm. D:ıyım n sonra evden men ziyaret edeceklerdir. etmiştir. B'1 nutuktan sonra Fran- kı,mı' ve kimae tarafmdan görül-
nuyordu. kayboldu. • •.., sız sefiri Kont dö Şambron da mediti ve feryadı da 1,ıtilmcditi 

Şu kısa müddet içinde ne oldu? Bu izahat iizHine Mustafamn Zürih, 10 (A.AJ - Hokey ma- kısa fakat heyecanlı bir hitabe için lSlmü~tür. 
Naaıl bir hıidiıe kardeş ıı::mını cinayeti işlediğine ~üphe kalma- çında Frımsa ile İsviçre takımı irat etmiştir. Bu hitabede Franınz ~f üvezzi kavgası 
taşıyan vahşi kasabı bu derece mıştır. Merkum Hucada Lulunan berabere knlmıı:!adır. sefiri milli ruh ve milli harsın vikııt 
korkunç bir cinayete sev ketti? * yesi uğrunda cephelerde büyük N iyad ve Yako iıaıinde iki 

amcaları yaumda atnnmiş sa da "' /; Bunu, yani hadisenin sureti cer- bulunnmamıctır. Mustafonın Buca- Palma, 10 [A '·I - Ceznyirden bir feragatle kan döken Franııı guete miivez:r.i dün Aktam 

Y
an mı ancak ona şahit o!nn küçük · gelmekte olan bir ticaret deniz ınuharipltrini her FrnnGmn kalb"ı _ matbaau önünde biri birleri le kavı• 

ya gittiği tesbit c<lilnıişlir. IH mu- l bir çocuğun ağzmdan i.,itiyoru•. · 1 
0 

tayyaresi Minork adasının ~~maline nin en derin )'erinde saklndılwını etmiş er ve Yako tatla Niyaziyi 
" .. avın e ört polis otomobille Kak- • l!5 b Zabıta hadiseye va:dyet ett'1 ır..•1 J ı_ 50 kilometre mesafede denize in- ~öylemiş ve bunları takdı's ctm'ıs:- aşından yaralnmı,tır. 

l!5 ıç ı:ı:öyilnc gönderilmiştir. Katilin " 1 
zaman cinayet esrar engiz bir ma- orad:: çobanlık eden biraderi M"h- meğe mecbur olmuştur. Civarda- tir. .,cnıel çivisile 
hiyet arıediyordu. Zira evin hav- t d ' d ki bütün üı:sül harekelcre maluınat Bundan sonra Fransız Sefaret'ı o· k'" - M H l' k l 1 me nez ın e bulunın:ısı da kuv\ et- un oprunun a ıç is e u ne 
lusunda yatan ceaetin lcafa taı;ı le nıı;h tenıf"fdir. verilm iştir. ve Konsolosane erkim Toplcapuya bağh olan bir mavnada kanh 
parçalanmış olduğu halde yerde T hk'k ~*• giderek orada bulunan Türk .:e • b • k _ n .' ala va7.\vel eden üçüncü ~ " ir vak a olmuıtur. 
bir damla kan yo tu. Şahine ha- mudantık tahkikatı tamik lüzu- Lyon, 10 [A.A) - Bir çok Fr- h\tlikleri Abidesini de ziyaret et • Mavna tayfuından Rizeli Hü-
nımın bacaklan arasında lerkedi- m h" ı.ı.nsız ve ecnebi "ahsiyetler M. He- mişler ve Türk şchitle~ini takdı' • seyni uyurk•n ı·ne Rizeli Gafur 

unu Uisetmiştir. Son dakikada ,.. ., ... .. 
len bir b•çak ta k•n•nda tertemiz k~dmm koca" hakkında levklf niot'nun dclilclile o•man •ergisini etmiş!C<di<. Bundan başka öğleye ucu oivd büyük bi• temel dYbilo 
duruyordu. Anlaşılıyordu ki cani muz_ckkeresi ke&ilmiştir. Cinayetin ziyaret ey:emişlerdir. doğru Sen Lüi kliaesinde de bir 16 verinden yaralamıfbr. xabıtayı taşırhnak istiyordu. Fakat Şalune hanımın kocası ve karde.:ı • •. Ayini ruhani icra edilmiştir. Hüıeynin hayatı tehlikededir. 
polia gaflet göstermedi. Evin iz- arasında tasmim edildiğinden "Üp"- Hassel, 10 (A.Aj - Bir futbol Diğer taraftan bu münasebetle Vak'anın sebebi henüz. tamamile 
besinde yap•lan tahaniyat meçhu· he edöliyo•. Cinayet mahall~nde maçmda haur bulunmuı olan 21 Ünyon Funıude aynca bi• ziyafet aalaf'lamam""'· Galu• kaçm•tlm ı.t perd••ini pa•ç•l•d•. o.ada p•h- bulunan uıak bez parçalan d ... b.ı. bir •••m.ay yo!dan ç••- verilmiıfü. Bir alacak meselesi 
blatnııf kan lekeleri vardı. tahlil edilecektir. Cinayette a'ılea mışlır. 32 mecruh vardır. Onunun J · k I v eai postahane arkaaında ot .. 

b·ı k ı ' ransızca -urs aı· 
Duvarlar ı e an a mülcm- namuıu kayğuıundnn doğan bir yarası ağırdır. uran arabacı Oıman dUa 

JJ1a idi, ötede parçalanmış ı..ir ka- fe,•eran eseri bulanması da gayrı .• 4 Ankara 11 - Maarif cemiyeti gece bir para meıeleainden dC>laJı 
bak duruyordu. muhtemel d<'ğilm iş. ,, Bugüne ka- Alton:ı, 10 (A.AJ - Bir !oko- İngilizceden mada bir de fraaaızca çalgıcı Ali ile kavga etmittir. Nci-

flk şüpheler, kadının kr.cası d~r. _vuku bulan her cinayetin motif yolda çalışmakta olan bir kursu açmıştır. Yarından itibaren ticede Oarnan , Aliyi bacağından 
il.erinde toplanm•şb. Tala• Mu•at la:lm• tulmağa muvaffak olan amele gurnpuna ça•pm•şh•. Dört hukuk mektebinde konfe•anıla< ce<hetmittir • Mettuh hastan•ye 
bir kahvede bulunarak cinayet lrnmiser Salih beyin bu cinayet telef, allı y .. ralı vardır. başlıyor. __ kaldırılmıı,;hr. Yakadan sonra firar 

mahalllae retirildi. Vok'adan hiç filini de bu ak,om yahyacajl• •1• 'ı anan Şato eden O•man aranmalttad>r. 
habe<i olmad•i• anlaş•lıyordu. muhaltkahh•. Deısav, (A.A) DeHnv iıta•yo- Bir gencin intiharı 

d 
O u beş gü nuııda vukua gelen bir tren kaı.a- Roen, 11 (A.A) - Lehli bir NJ "Karımla dargın ım. n - M. p

01
• 1 cnı·e'i. d" t ki . . hiı.metçi efendiıine ait bir fatoyu ureddin efendi isminde bir 

d d
. B f a işi kim ~ ı;ı or şının ölümüne ve altı n ür görme ım. u en ı · · · ğ bir alkolizm buhranı unuında genç dün 60 ıra- lendu··r-

b d
. ifadesi Paris, 11 (A.A) - " Maten .uşının a ır ıure,tte yaralanmasına ... yaptı ilmiyorum. " ıyor. " b b" t yakmıştır. Maddi huar •c zarar diyot içerek intı'hara t•ş•bbu"a et-

d 
aazetesı'nı'n N' t ld h se e. 1_Yc. vermis:tir. Çarban trenin " "' .. 

• amı'miyd'ı, Kı"m bilir belki o a e 15 en a ığı ir ha- " miştir. b ·· M p makınıs~ı kazayı müteakıp hemen iki milyon tahmin edilmektedir. 
böyle görünmek istiyordu. ere gore . olincarc nekahet intihar etmiştir. - - Nureddin efendJ müdavatı ya• 

Fakat hadisenin şahidi olan devresini dostlarından birinin Kap * Heyeti vekilede pılarak haataneye kaldmlmıthr. 
• Marsen civarındaki köşkünde ge: • • Bu gencin lntJhar etmek late-

küçük Ali meydana çıkınca mes - k • Roma 11 (A.A) - Kalabriya, Ankara, 11 - Heyeti vekile muine sebep aınıfını geçememe•İ• 
.. J .. anlatıldı. Çocuk sorulan ıual- çirece tir. Sicilya ve S d d f h d - b h t 1 d d' .. " ---- • _ " ~r onya n ena ava- un sa a op an ı, bu içtimada ır 
lere kar,ı korku içinde: "Bilmiyo- La"'vlardan o··ı'"'ııler ı ar hukum surmektc ve mfinaka- vekıiletJere ait bazı itler müzakere = p,=.,.·,.,..,.,_ __ ...,k _ _.,,_..-.,._.tJ_ ..... :. 

l
'ti • ' !atı inkitaa ux.ratmalttadır. arı·ste onıu··nııı:: er 

rum, diyordu. Bir az teskin edilin-
5 

edildi. 

0 

~ .\,,k CC&r muarız ce ıu feci hlkiyeyi anlatı.: Guateiaala, 10 (A.A] - Hav., • *, • Parl•, 11 JA.A) - U•aaile c•-
1,,:•1,,i'a, il - Ruaya ihrac 1 •Ben teyzem Şahine ile yah- ajan" Santa Ma.ia volkammn fa- Londra 11 (A.A) - Hadclye Alman kabinesinde zete1I belediye azanadan ' komO-

'11G \?or Maarif Vekili Cemal Hü
~~tlr. Y tarafından tetkik edile-

~ı.,,,~de •••ika uıulGnüa kal- yordum. Biz uı:kuda ikea day•m allyetlaln durmuf olduğunu takri- naun M. Hende.son incite« hükü- nlıtln hrka Utlbl tarahadan vaki 
•U ,,,:• muanz olan tGec., Mu•lofa geldi. Çok l >Zt•ndı. Tey- ben 400 kişinin telef ve külliyetli metinin cihan ıulhuaüu en eyi Londra, 11 (A.A] - BerUaden olan davete lcab•lten imtina ettl-

"•La· k
1 

~aya geldi. Heyet lk- ıeml uyandırdı. Oo!l baiumata d k k k h a~ili .telikkigetrnekte olduğu ce-
11 

Daily Mail' ,,e aelen bir tela-raf, A-tnl ve komüniıt fırkasının tl dl-
• etU t d k . b 1 d B' 1 ._ ,.-._ 1 miktar a ıe er amııı ve a ve mıyetı akvama bütün kuvvetile M C •• e emaa e ece tir. •t a ı. ır ara •• teyzem• ao u- • urtiyoaun Al111aa hariciye na- k1 alyaaetlıal tanlp etmediklerini 

•-uul!UIL.Aıa...Jr.ı ......... ı..au:L-1....da.a...;b.Lt:AE.1.k....aadlU.ılila....!lirlkl!!!!~e-!:..l.2"~e~rl~J~•~b~nı~•~b~ar~a~p_'.o~l~d~u~j~u~D~u~b~H~d~ir~-J_~tah~ki~m:..:v:•:_!ta~r~ı~in~et~m~et~e:,!k~a~ra~r~Yc~-J~zı=rl~ıt~ı:a~a~a:•:a~le~t~e:n~ta:y~l:a:ı•:l~b~l~ld~i:ri~·1~·~ü beyyia bir tebltt Hfl'•Jlıedik-lal blWidYJll'. ________ _ 



BOKS MAÇLARI NASlL GEÇTi? 
Pazar gecesi Franeız tiyatro- 1 akibeti böyle mühim ve milli 

sonda yapılan boks maçlarının mahiyeti haiz bir maça hazırlıksız 
neticelerini d in karilerimize bil· çıkmanın cezasını çekti, denebi· 
dirıniştik. Bugün de tefetrüata lir. 
'it tafsilatı vereceğiz. Galatasaray seyalıatı 

Pazar günkü maçlarda nazarı Galatasaray birinci futbol la· 
dikkati celbeden üç tanesi vardır kımı 29 teşrinisanide :Fenerbahçe 
ki bunların üzerinde durmak zah- ile karşılaştıktan sonra Pt> te ve 
metine değer. Bunlardan biri Viyamıya gidecek, F. T. C ve 
Hakkı • Yorgo maçıdır. Ad mira ile maç ) apacaktır. 

Hakkı epeyce tecrübe glJrmüş, Bu hmsu:ıta yapılan müıakerat 
muvaftaı.ıyetler kazanmış, bihas- intaç edilmek üzeredir. 

sa kuvveti ve sert vuruşJarı ile 
temayü.ı etmi~ bir gençtir. Yalnız 
aistematik bir şekilde çalışmak 
mutadında olmadığı için hiçbir 
zaman müstakar bir vaziyete sa· 
bip değildir. Nitekim pazar gö
nti de Y orgonun karşısına hazır• 
lıuız bir vaziyette ~ktı vo pek 
ala kar.anahilec91i bir maQl kay• 
betti. 

Loreoza • Mihailof maoı g(lnfin 
en çabuk biten komboıı oldu. 
10 devre dövüşmek üı.ere rioıe 
çıkan iki rakip meseleyi ıilratle 

hallettiler ve Mibailof &5 saniye 
sonra nakaYt oldu • Mlbailofu 
ayıltmak için çek r.ahmet çekildi 
ve biçare kendini bilmez bir hal· 
de d1J8n çıkarıldı. 

Selimi-Petrol maçı. arkadqı
nın ıığradıtı akıbettoa manevl-
1•b kınlan Petrofua bir ttırltl 
ringe gıkmamuı yldnden bir a 
ıeciltti ve en IODra Petrof ııp 
ıarı bir çehre ve mfltereddit bir 
vaziyette ortaya oıkabildL Her-

ke• S ellminin kaanmaıını mu• 
bakuk addediyordu • Petrofua 
çok asabi nziyetl bu tahmini 
kunetlondlren Mbeplerdendi. 

İki rakip hakem Gorlerenun 
idareıinde kaqılaııtlar. Dalaı ilk 
bamJeJercle Petrofuo, miti.it aa· 
biyetinln teliri alımda, en iptidai 
kaideleri bile ihmal ederek, adeta 
bir IOkak dörifil yapmak ietedi· 
li görülflyorda. Mukadder akı· 
beti bir an evvel g6r mek iatiyen 
adam durm· a atılıyor, vuruys, 
nmıyor, vuruyordu. 

Dfl~ünmed en tatbik ediltın bu 
elıtem, büyGk bir hitfu tesadüfle 
müspet bir netice verdi ve Se
llmi §ataladı • Bu şaıkınlık Bul. 
garın vuiyetini &elhil etti ve Se· 
Jimi, bir kaç yum rulda yere yu
varlaadL Hakem sayıyor, Seli
mi kalkmap çabalıyordu. Bu 
ıırada öteki kötede neticeyi bek
lemesi lbı-.len Petrof, hidde-

tini bir tiirla yeaemiyen ate,in 
bir kaYgacı gilH, henfiz kalkma
m11 olan Seliminin üetlne çw
laadı ve müdafaam rakibine 
mithiş bir yumruk indirdi, Se
ltini bittabi yeniden yuvarladı. 
Bu sarih hata Petrofun diskalifi1e 
ediba•ini foap ettiriyordu. Ni
tekim jüjlerden Kemal Rağıp 
bey " ring b akemi Gorlero dis
kalifiye istediler. Fakat bu ka
rı§ıkhkta ne olduğu anlaşılama
dı ve bulanık 1Uda balak aYla
mayı seven " Taym kiper ,, Ben 
buat efendinin el çabukluğu 
ile gong çaldı Ye Selamiyi maça 
devam eder gördfik. 

Petrofun batalı yumruğu ile 
harap bir bale geldili anlaplan 
bu gencin bu haHle maça neden 
devam ettirildiğini anlamadık. 

lzmlrde 

Bir üzünı ta
cirinin katli ---lzmire menaup Seferibiaarda 
inOtbit bir cinayet ika edilmit. 
Seferibiaarm Camii kebir mahalle-. 
ılade ikamet eden g(llzade Abdul
lah bey ayol mahallede Koyun Ali 
bey otlu Abdurrahim tarafından 
bıçakla öldGrOlmGttflr. 

Abdullah bey Ozi\m tüccandır. 
Maktul Seferihiaarda çakır keyf 
bir halde çartı içinde lamail efen
dinin kahveaine fitmittlr. 

Abdullah beyin kahvehaneye 
pldiflnl ıarea halk ayağa kalka
rak kendllloe hllrmet etmltlerdir. 
Y almz bir muada oturmakta olan 
Abdunahim ile arkadatlan yerle
n.cl- lapmlamıyarak aohbetle
rlaa deYam aylelnitlerdir. 

Abdullala bey Selrerihiaann 
ADfİD bir adamı olduju ve tim· 
cliya .kadar herkuten hürmet ıör
•et• ahtbla için aarhoılujun ver· 
eliti tuirle Abdurrahim ile arka
clatJanaa hiddetleıımlt= 

- Beni neden aelimlamadınız? 
Diye lllylenmiftir. 
S. aıracla orada bulunan halk

ta. ben- teplld ile Abdur· 
rUba U. arkadqa HGanG bir 
ru•a çıkarmamak için kalkıp 

kalanyi terketmlfler, glya evle
rine sftliyormut tıibl ya.,....ıardar. 

Fakat çok reçmedea Abd•r
railm ıeri dinerek hamil bulun
••tu keskin bıçafmı çekmi9, hali 
b1aftlaanede oturmakta alan Ab
ftllah bayin ut omuzuna dart 
4efa Nplamlfbr. 

ApduOah beJ çok atu olan 
yaralaranın teairl ile derhal yere 
dlfmittGr. Y akalaaacatınclan ko
rlıwa Abdunahim; oradaki balka 
laitabea : 

Geri çekilen yakarım: 
Diye batırarak Abdullr b heyin 

Gzeriae ejilmit. bir müddet bak
bktu IODr& kaçıp (İtmİftir. 

iApdullah bey, tedarik edilen bir 
otomobil ile lzmire l'etirilmek iı
teallmlt iae de aldıjı atır yarala
na teıirile yolda vefat etmlttir. -Bir muhakeme 

Efterpi W.lade bir rum kadını 
tflrld6tl tahkir cürmile maznunen 
Wrilaci ceza malakemeaine veril
.ıttir. Burada muhakeme edlle
eeldir. 

Belediye zabıtası 
ZU.tai belediye teıkilibnın 

bMlil1 kararfatmlfbr. Hail bazada 
sabatafl belMiye memurlan keatll 
mıntakalan dalailindekl bir belediye 
daireleriae mvbutturlar. 

Bu tekilde belediye memurlan 
hakkında muntazam bir sicil tutul
madıtı gibi sabıtai belediyenin 
bir elden ldareai de kabil olama
maktadır. Bu mahzurlan izale et
mek için ubıtai belediyenin mOa
takil bir müdüriyet ballacle maka-
mı emanete merbut olarak idareal 

takarrür etmif•· 
"Güzel san'at,,te 

G6sel aaa'atlar birliji müdür
lltünden: 

14 tetrinlaanl pertem be günü 
aaat 17 de ikinci müıameremlz 

olaeataadaa pbelere meaaup aza 
U. davetlilerin tetnfleri. 

• .... 
Dükü keşidede 

kazanan numaralar 
( Birinci sayfadan ıııabaat ) 

250 lira kazananlar 3713'> 58931 5171~ 55616 

16567 33497 6384 25105 41329 27284 10421 41188 

48752 26593 42087 55254 40907 29081 20496 44144 

1394 55144 15244 25880 31541 26637 34184 7368 

3785 56650 53779 16173 59033 55955 18845 49050 

41502 26763 36329 53152 41839 47047 14087 18038 
20614 777 54462 40816 9850 32292 57492 48513 
41247 13438 36259 57013 46594 
51613 33041 1755 37620 23207 4274 51023 11486 
45026 1631 1674 43303 15347 32831 1407 
16118 58252 18174 29036 55423 20221 17853 12381 
50899 15392 35521 10494 5731 26801 28744 48361 

150 lira kzananlar 33625 13217 8410 25373 
34->32 7525 6935 10580 

18669 31992 L.8391 35006 57082 35806 57891 950 
339~9 55979 509 w:191 .:-~:50 5B649 39943 43106 
22783 47120 40718 10662 44:M4 42215 38897 17451 
22586 22873 32975 12970 19602 40482 8150 2879 
11078 24384 3351 46662 19493 34451 6795 56015 
8665 18665 8902 26039 45483 25911 23754 33718 

58903 5016 8751 34674 52386 19607 40840 58505 
33521 58203 5391 30858 42241 2 ... 971 27421 54912 
59545 11392 39&95 28998 20531 sJ737 52972 52025 
32804 35963 3340 34353 15547 418t9 18934 28163 
27862 16650 40868 11367 23443 3055 3158 7433 
10031 9d59 15770 52814 56059 2473 29229 10756 

5359 17462 19182 395?0 23562 328 53030 53765 
54834 57455 8520 20LJ9 522l8 43058 39606 18255 
55536 3v302 58929 24467 18119 17268 11526 2922 
35132 22340 5~21:> 13°99 2~919 11211 58396 58983 
51424 52167 57456 31 (J44 21.lOl 11732 
33979 29903 34927 354 50 lira kazananlar 
6167 27100 57y6Q 5 90 524~5 8595 39848 48889 

12834 28800 5'l519 61~5 18424 16866 29302 43015 
9520 29737 29307 3l$_6G 41959 16024 8242 6537 

11179 43610 22554 10271 35183 12224 45504 46756 
18617 40160 22955 10874 3126l 30301 5ı14s 49623 
31377 13469 5868 11421 31797 41406 30607 24696 
1600 4331 30J79 15135 436 8 13886 4261 22745 

17826 12694 34833 27864 21'.lJB 20892 35391 7913 
39955 3621 919 15031 25039 48799 25786 17341 
42879 59190 14302 59337 47359 23929 40340 49846 
49279 11978 42194 20285 5353 51826 4280 38428 
2394 5S34l 51588 47897 11993 44092 29098 l5004 

24481 41~47 56022 42820 4140] 16302 45950 11315 
46035 13383 15036 455~1 

4704 5930 0964 45525 
25036 6461 20647 58181 

39595 49549 45858 41459 
43976 401S2r. 819 9216 52039 58748 50510 44806 
14064 3S2"/9 45891 24J37 3g744 10682 35450 53451 
30777 58084 28575 29676 19318 

80 lir~ };zauaular 5575 53537 19040 58060 
36476 39<,?8 29:~22 6093 159f!O 15225 9481 26341 
3068 15700 45726 ·28302 29682 34498 13883 199 

57844 5182 28367 15586 41550 55801 54792 7468 
38429 32901 24729 19732 57121 2603 
29051 30653 58.=>42 49580 19797 32525 56025 27547 
46284 339CO 23894 20157 45060 23998 15516 50388 
24258 29298 8033 54759 1033 237J7 39996 28801 
21426 25565 36134 10173 49073 4514 22010 54155 
25755 49717 4J101 20b22 33~18 33586 37757 18332 
1809 37369 5d:H 53854 35366 81184 33443 :28643 

31274 8622 1291.9 12554 15008 4C659 44360 8S33 
5438 53340 17 )() 4585 50;J77 9965 28563 52234 

56736 47242 45405 7581 39871 22249 27719 35644 
56686 59206 soso4 33143 5/093 39494 52483 22190 
47823 18678 18907 3997 42C03 27968 45991 47837 
54418 46603 50216 31998 \065 41090 12736 12935 
3S684 53381 59007 55335 5049 23493 32519 21443 
7539 23069 3f)t 7ll 22591 5~00 59468 29413 37735 

39375 3COJ 36874 33037 7622 22128 5542 7957 

mwt• ;;;,. 
....................... ~....-. ............... -......... . 
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Yarın al...ş1ın 

MEL.gJtt SiN~t-iASNNDA 
Dilber ve büyük yıldız KORIN GRiFFİT ve en güzel ve 
dahi artist VfKTOR VARKONİ nin lemsili güıinleri olao 

I,EDi BAMiLTOK 
Şaheserrin iraesine başlanacaktır. 

evvelden temin ediniz. Telefon Beyoğlu 868 o 
-• .. ••~•-..ı•Mı• ... •••• .. •~• ..... • .. •:ıı... Haka Film ~7••••---... 

7, '@:!.44§AA4"-#@ii##I - -- - - -
- - - - . - - - .., - ~ 
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ELHAMRA Sİ EMASINDA i i 

Çünki Selimi artık ~•biliye. 

tinin ellide birine inmişti. Ve 
böyle oldu. Üst üste iki yumruk 
oou yere yuvarlamağa kafi geldi 

ve eğer suvanyorü mildalaala et

meseydi feci bir akibete uğraya· 
caktı. 

( DAVETLER ) i 
C. R F. Müfet- : 

LI 

Üçuncu sesli ve muıızzam şaheseri olan ı • 
zı:rar .M.ı:1.rşı ı 

Dünkü son maç ft neticeler 
g&teriyor ki bu gibi mühim Ko-

mbolarda yaptJ&ımı bilen hakem-

titl~nden 
Cemiyeti .. u.ı,.a Mledlya 

UllJl • .ı.tıere...ı.m 15 T ........ 
... i pqam ........ t - .... 

Filiminin ilki iraesi ıerefine btıyük gala ( ERiK V. STRO- :1 
HELM) ve (FAY \VRA Y) ia bu temsili güzineleri Viyananın .i 

• Mnt Etimıe ldiseai büyllk orglan ve hey' eti mugaaniyesiaia el 
iftiraki1e bir harika tefkil etmektedir. i 

ffatİJ• - F'aatlanada ~ Wr zammiyat yapılmamq olan ltu • 

Her gün ii K h• t 
birlaikiye 1 urnaz ızme 

s~basüeo Zamacreuse izdivaç 
laayabnda mea'ut olaınamıftı. Aile 
içindeki bu dirliksizlik ayni zama
nda edebi hayatına da sui tesir 
ediyordu. 

Madam Zamacreuse kocası ile 
durup dinlenmeden kava-a eder, 
her vesile ile adamcajıZI tezyif, 
t.hkir etmekten zevkahrdı: 

Kansının bu halinden pek ya
ngın olan Sebastien ondan inti
kam almak istiyordu. Bunun için 
aklına bir çare ıreldi: Oda biz.net· 
çisini baştan çıkarmak! 

Etienne zaten çok uysal blr 
kadındı. Onun bu hali ıti birkat 
d.ıha kolayla:ıtırdı. 

Etienne derhal teslim oldu. 

sı aiparlt etmek içla 
gitmitti. 

Bu aeyahetten döndl .. 
hizmetçisinin anltlt{lnft 
gayri tabii titkinliji derhal 
ti. 

- Kızım sen gebeıia 1 
Etienne mahçubane 

önüne indirdi. 
- Evet, Madam... Ge 
- Kimden k1zım? 
- Müsyüden .. , 
Madam Zamacreuse 

fırladı. Hizmetçisini kolu 
tup kQcasınıo İf odaıına 

Müsyü Sebaatlen Za• 
hala "müzayede memuru 
kamı" ismindeki plyea.lal• 
osu ile metııuldu. Sebastien de teşebbüsünden pek 

memnun küldı. 
Daha evvel hizmetlerinde bu- ı 

lunmuş olan küp gibi, sakil hiz
metçileri gözünün önüne getirdık
çe tam kansına hlyanet etmete 
karar verdiği urada elinin altında 
Etienne gibi yüzüae bakılır bir 
kadın bulunmasını da ayrıca bir 
tali eseri telek.ki ediyordu. 

Madam bizmetçiıinl k 

Sonra bu itin bir i,tliti daha 
vardı ki o da Madam Zamocreuae, 
ün hiç bir feyden pirelenıaemeal 
idi. Çünkü tinet kadın kocuının 

kendi fostüne batka bir rül kokla
dığını bilmit olaa adamcatıza bir 
yapmadığım barakmazdı. 

Binaenaleyh berfey hlunnda 
1ridiyordu. 

Klnunuevvelin aıcak ve :; · .1e• 
tH bir günlhade, Etienae Öfe.ıaa 
dotru Sebaatien'ia it oclaaaaa 
gitti. 

Edip o eınada • M•:uyeda ... 
murunun intikamı" lamiadeld yeal 
piye.sinin aeoariosunu hazırlamakla 
meşgüldü. 

Etienne'nin bu Yalutalz ziyare
tinden canı aıkıldı: 

- içeri girerken aeden bpı,S 
vurmıyor•un ? 

Hizmetçi efendialne: 

- Ah oicim ... decll. Bat••• 
gelenleri bir bilaen ... 

- Ne var? Ne oldu? 
- Ne olacak ••. Gebe k.WU.. 
- Kimden ıebe kaldı• ? 
- Kimden olacak? Senclea 1 
- Etienne, yalan a3y1Gyoraunl 

- Hiçte yalan ~mlpru-. 
Gayet iyi beaap ettim: tam dokuz 
ay oldu... Şimdi ıc;,ıe: dopnaak 
için beni memleketime rhtlerir 
miain? 

- Kadın •en çıldırdın mı? 
- Bana senede iç bia altı ylz 

frank nafaka veril'ae• klm1eye 
aöylemem... Y okaa sen blHraia 1 

Sebaıtien fena halde lrmp 
batırdı: 

- Defol buradaa, edepak1 Gö-
züm sörmeain aeni l 

• •• 
Bu hidiaeyi takip edea ilç ay 

:ı~rfında EUenne'nin karna muata• 
zaman tifmete ltaşladı. 

Madam Zam'CRUse her aene 
oldutu silti ken~• Be1çllca elma-

40168 16902 3723 20662 
24462 36870 48026 5369 
25045 6828 31265 S6038 
21615 54587 S2239 52324 
52296 5403 6277 12353 
21163 57975 22790 44843 

53714 10250 407 587!3 

3909 5421 4800 49198 

32466 44228 46322 4100 
36788 17210 51014 37291 
28137 4622 33786 55386 
8563 41654 31S9S 34945 

39026 38382 26536 37499 

10138 12374 36665 21748 
21447 6380 4933 34098 
30928 52031 3076 1412 

9998 39454 47346 48562 
19360 36975 12765 22366 
1025 46265 27891 22534 

43525 44'14 2S767 58836 
51753 7285 20607 

1682 59715 58485 27064 
4347 24274 52669 32430 

42612 t48G9 52096 12847 
49948 

Darülbedayı 
Tepeba,ı tiyatrosunda aalı si· 

al alqamı saat 21,30 ela yahuz 
muallimlerle tal4'belere 

Hırçın kız 

5 perde 
Cuma günleri 1D&tio• saat 15~ . 

•iivacebe etlenk ı 
- o ... 1ı beaim ilz 

fllfuabyı aevı,.onılua, UJ 
Seltutiea plimaedi: 
- Ben mi? Katl'yea ••• 
- Alçak! laldr etmed .. 

bir kere tcH .............. 
- A .. Ne elau .. - 0 

.. lralt .......... 
- KalNanut ••? Beal 

,..n.e •I kop,....a? 
.. ltarauncla ,.a..ı 

- Ne •llauıltet, eaallM 
Mlayl Z..arque .• ..,....... ...... 
Ayat• kallapW..a 

ıtttt. 
fllnnblreW.ıalall 

...... Fakat •·•le tla 

•eti. ltlr "••'•• ........... _ 
&ll.-Wrflllikk• 
Aynı umutla ,_. 

cama bir paketi yen 
~- temar -.. aHIDl'll 
nfa uçıhlı .. -

•..ı.r S. .... tt ...... . 
lan,ro•a ......... •ln .. 

o --- lladua ıa 
tllderiaha '-lı ,WIRp ol 
re Jllalan hln1etçlaiae d 

-Alçaklıratha. ... . ...... ,.. ... ..,. ... .... 
Etieaae ,...aelıl Witt 
~ ettlı 

- Ne4ea yalaa 
llatlam... eledi. K.raa•ı• 
pae Ml.ylala "eMl'l. 
lmi,t.. 

Topçu 
· atışl ............ ,....._ 

1 - Topçu •bt ~ 
8 lacl kunuada ,..,.ı..ıs 
21-11-• tarlm•• lptHr 
i-930 tarihin .. ailaa1et 

tir. -2-AbtAltulle .. ... 
ye uı.uwu- •• ........ "'ll 
.............. 11 .... ...... 
han ıu ....... ltlr lraP 
mahal kalmamak üzen e 
lerl itlaf• iratlar pllp 
meaadfleeeldir. 

3 - Atıt lfhlerl nnı.,. 
rilmiftir. Mali.at hiul 
re ilin olunur. 

Atıf ıGaled 
l inci atat20-11 Tqrla-929 
2,, "23 .. 
3. ,.27 .. 
4" "30 " 
S " ., 4 lKlau 929 
, .. .. 1 "" 
7 " " 11 " " 
8 " "14 " .. 
' .• " ıa " ,. 
10" " ı1 • " 
11,, .,25 .. J, 
12 " " 28 .!I " 
13 ·~ " 1-11 ~S.931 
14 " " 4 " " 
ıs ,, ,, ı ,, " 
16 ,, ,. 11 " " 
ı1,, "ıs " , .. 
18" " 18 " " 
19 ,, ,. 22 " " 
20,, ., 2S 11 " 

21., "29 "" 
22 ., ., 1-Şultat-930 
23., .,S " 
24,, ... " 
2S" "12 " 
... .,16 " 
--~~::......_.___ __ 
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san uvvet urubu kii\aıar.1<, 
adetnı iktidar 
Sinir, Verem. 

Damar gevŞeklıigi, romatizma, sıraca ve kemik hast:alıklarana nafadlr. 
deposu ŞiŞes (60) büyülf ŞiŞe (100)_ Kurut!~r. 

Ha•an ecza 

--,-............................. ·--······-................................................................. . 
Jehremaneti uanıarı ı Maliye Vekaletinden: Bakkalları davet 

BüLMECE: 
Dercettiğim

fa da!renln üç 
lıöteli a e k i ı 
diliınini kese
tekalniz. Son
ra bunlan di
hr tertipte o 
IU) etle birle'
tireceksiniz ki, 
rene bir da
ire teşekkül 
etsin. 

Fakat bu da-
irenin içinde 
gene dairevi 
dört şerit ve 
her teritte se
kiz. rakam var. 
Bu rakamla -
rı okun gös -
terdiği istika -
!bette okudu _ [ Miihim ihtar - Geç n haftaki bilmecemizin 
kumuz zaman, halli ile bine yakın okuy11rnmuzım alôlmdar olduı,u 
her dört şeri _ ~on dakilwya lıadar idart>1ımwmize göndarilen lıal 
din içindeki uaralwlarmw adedinden a11la§ılmaktculır. } ulıat es· 
adet biri biri- efle söyliyelim lii, bu lwd<ır çok ol.uyucudan an
ilin ayni ola- cal.· 240 kadarı bilmecemizi Joğru lıalletmi§ler, mii· 
cakb r. Her tebaı·isi halle mm:affak olamamtşlurdır. /fonun se-
fcritte sekiz bebi, hal ı:aralwforırım tetkikinden <mlcı§ıl<lıpı iize· 
rakam bulu _ re, bilmecenin ne yo:cla lıalledileceğirıe dair ne§ret
bduğuna göre, ıigimiz tarifin bazı karilt>r tarnfmdau tlilrlıatle ol.·· 
biribirinin ay- unnıanıusıdır. 
1ai olma•ı la- Onun için tarifin dikkatle olw11 11w:il ve biitiiu 
lıblıelen ad _ §Urtforına riayet olımması billıussa rİ<'a olunr.ı·. j 
•t te bittabi ıekiz rakamdan mürekkep olacaktır. Kolaylık olmak 
lıere ıunu ıöyliyelim : Sekiz rakamdan ibaret olan bu adedin 0 

1'adar rakam1n te4kll edeceği adet içinde mümkün olduğu kadar 
kOçfik olması lbımgeldiği cihetle, okuyucular bnşlarken en küçük 
rakamı intihap edeceklerdir. 

Mükafatlar 
Bu bilmeceyi doğm halleden olwyucular arasında çekı'lecek 

kur'a rıeticesinde 1 nciye 1 zarif uyandmct saat, 2 rıciden 5 inc
iye kadar 1 rer şi,şe kolarıya, 5 inciden 20 nciyc kadar 1 rer kutn 
Hacı Bekir ~keri hediye edikccktir. 

.................. ---.................. mııı .... İllll ...... ..... 

BU imece 

ismi: 
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11 Teşrinisani 929 kambiyo, nukut fiatları 

Nukut 
l logiliz lirası 
l Amerika dolar 
ıo Yaaan draı.mı 
1 Alman rayJıı mark 
l Avmturya tllial 
!O IA-y Rumanya 
:2o J..eva e .. ı~ar 
J •·demek ftlorin 
20 Franl!.la (rankı 
~O Italy- lireti 
aQ Karua Çek l•luvak 
l Çaruaetiı afüi)e 
t Zloti Mhiatan 
:O Dinar Yoguelavya 

1
1> Bel~lk frankı 

Puata hpanya 
20 lnlçre tranlu 
1 Mecidiye 

Çek 

210 
54 
50 
29 75 
:s 
80 25 

16'ı ::. 
'20 .Z5 
ı2ı1 ;.::; 

"3 
7ı 

117 
30 

815 

" '. 
25 
25 

210 ~? ~ ~ı 1 Tertip (A.B.S) 
< il 

5..1 8 Q ~ 2 ,. (D.E) 
-e 

!'iO 50 Fi: 3 .. (f'.J) 
29 75 

2j 1 Galata tabtelara O. Y. 

30 2j5ı lıtanbul ıramny Ş. 
84 Hilıt Dok. Ant. 

J 6 23 O~ı...üflnr Kadıt.;(;,. ~u 
220 25 btaubııl unoninı Su 
JM 7 J rf'ğll Madtıı1 

23 
74 

JJ7 
30 

815 

7 - Jlisse :wnedatı 
·"'! 

25 t:J: { l~ bıı nkası 
25

1 

~ Miilg:ı itibar. Mili 
IJ;'" Oımaulı Hk. 
I!,. ımm ik ıi at it 
~ T'rarC"I \CHnayi 

ı-:~naf rn,, 
~ . Şiı l!cti llayrl)e 
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Şoiôr efendilere 336 · d 1927 l"' · "h Şehrcmanstintlen: yolcu in· '- sene sın en ma l senesı Dl 8· 

dirip bindirmek üzere tevak- yetine kadar milli hiiküınet hütçelerin-
kuf mahaUerinde Tramvay a· d ] b k }J h k 
rabaJarı beklerken otomobilJer en mat u u olanlarla gere mi i Ü u-
zabitai belediye talimatname- met ve gerek sakıt hükiimetin bütçe ema
sinin 51 ve 52 inci maddeleri 
mucibince Tramvaym hareke· natı ·ve· adi emanat hesapların<.la ınukay· 
tine kadar tevakkuf etmeğe yet aJa(~ag"'ı bulunanlar, Suhat 930 niha· 
mednırdur. llıına ria} et ctmi- -s 
venler hadeına tevakkuf ma- yetine kadar arzuhal ile bulundukları ma
hallerinde lmlıırıdıınılacak o· h jJ 
rıiformalt Vt')'U oniformasız a in en büyük malnıeffiUflJila müracaat 
mcınurin tarnfından hilfı ibpar eyleyip }7Ctlerindeki ınatlubat vesikalarını 
numaraları zaptcdileıck te<'Zİ· 

ye cdiJeceklcrİ \C htınllll Jıilfı· Vereı·ek JllUkahilinde ffiÜracaat Vesikası 
fmda bir itiraz mesmu olma· 

alnıaları lazıındır. Bu müddet zarfında mii-}acagı bir kcrrc daha ehemmi· 
}Ctle ilfın nh mır. 
J( ad1ko} dairesinden: İki a· 

drt çini ... ofıa l.apalı zarf 
u~ulile ı:ıntılaragıncl.ııı taJip o
lanların 2- 12 · 929 tarihinde 
pnz:ırte::.İ gıinii ~aat 14 te daire 
cnciimcnin<' miiracaatları. 

B a)at.ıt dairr·sindeıı: L.ildi 
apartım rnrnda J:3 o. da 

mukim \ elıln he) in ıııan icra 
1997 kuruş tan.-:ifat vorgi~ıle 

tenvirat resmi borcunu verme· 
me. ine mebni lıaczediıcn bir 
kansol lıir cshpa iki sandalya 
12-11-929 s~ılı günii saat 12de 
mahallinde hilınlizayede satı· 
lacağından almak i te)en]erin 

l 
ırn,zkıir gün \C :ıaııttc hazır 
bulunmaları iJaıı olunur. 

Şelıreınan.ctindeıı: B""deli keş· 
fi 445 Jıra B2 kuruş olan 

Kasımpaşada Bcdı·cttim' rna · 
hallesindP-ki çeşmenin tamiri 
açık nıünaka<:a)a konmuştııl'. t 
Taliplerin k<'şif evrakını gor· 
mek şartname}i anlamak için 
her g:in münaka aya girmek 
için ihale günü olan 3 Kanun
evvcl 929 ... ah günü levazım 
nıiidürlüğiinc gelmeleri 

Şehremanetindcıı : Ak arayda 
Yusufpaşacla Şermct çavuş 

nıahallesiııdc Topkapı carlde~;in· 

de 11'J,Jl6, 116 e ki 74 yeni 
numaralı dükkan, Oskiida rda 
Şelmanağa ınnlıalJesiıı i Kara· 
ca Ahmet caddesinde 8S,87 ,89. 
eski 79 numaralı dükkan ki· 
raya verilmek İ!;iıı açık müza
yedeye kunmuştur. Taliplerin 
şarttnameyi alına k için her 
gün müz..ıyedeye girmek için 
ihale günü olan 2 kanunevvel 
929 Pazartesi günii levazım 
ınüdiirlüğünc gelmeleri. 

Beyoğlıı dairesinden: 441 lira 
bedeli keşifli Feruwğada 

terlikçi ve Kara dul cadde, iı • 
deki mecrayi umuminin beton 
künklerle yeııiclen in~aası 
20 gün nıücl<letlc 'c kapalı 

zarf usulile münakasaya çıknrıl
mıştır. Talip o!.ınların eHakı \ 

alnıamış olan-racaat etmemiş ve vesika 
)arın iddia ettikleri alacak ] 5 i3 nunıaralı 
kanun ı ıucibince kat'iyyen hazine lehine 
sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden 
sonra hiç bir mazeret kabul edilmiyece
ğinden alacak iddiasında bulunanların 930· 

.Martından evvel bulundu lr ları ma-
. 

senesı 

halJin en büyük malnıemuruna 
ctuıeleri ilan olunur. 

muracaat 

Pazarlıkla tanilrai 
Erenköy asına fidanlıkları 

miidiiriyetinden: 
Bedeli keşfi 3900 kusur liradan ib ıret bulunan Göztepe 

fidanlığındaki tamirat 13 - T. sani 929 Çarşamba günn saat üçte 
aleni pazarlıkla talibine ihale olunacaktır. isteyenlerin · şartname 
ve keşifnamesini görmek üzere her gün, pazarlığa iştirak için de 
mezkur gün ve ~atte defterdarlık binasında müessesatı ziraiye 
mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Piyanko keşidesi 
Hilaliahmer lstanbul merkezinden : 
15 T. sa i Cuma günü saat 1 O buçukta Hilaliahmer lıtanl u' 

merkezi binaslnda Hilaliahmer san' at evi piyankoıu çekilecektir. 

Vilayet daimi encüıııeninden: 
San'anlar mektebi için dokuz bin kilo Tosya ve yahut Boyabat 

pirinci pazarlık suretile alınacaktır. Beher kilosuna otuz yedi ku-
ruş yirmi beş santim teklif olunmuştur. Daha dun bedel ile ve
receklerin 16 - 11 - 929 pazar günü saat on bire kadar encümeı e 
müracaatları. 

Borsa ve Osmanlı bankası 
konıiserliğinden: 

( Milli Heasüran" nonim şirketi ) tarafından çıkanfmıt 
olan bedeli tamamen tesvıye edilmiş ve beheri 5 türk Jirası kıy
metinde ( 200,000 ) hiss~ senedinin, lstanbul menkul kıymetler 
ve kambiyo borsası kotuna kabul ve tescil edilmiş olduğu ilan 
olunur. 

~ k(şfi~t ıle ~artnanıc.-sınİ goı
mek uzcre d.ıire fen hcydine 

ikramiyeli hanım 
terzihanesi \e yiiıde 7,.> teıninat akçc&iııi 

daire H·znesiııe yHtırdıktaıı 
sonrn ınünnkns.ı uüııü olan 
30-11-9.'..9 Cunıarte':.i glirıii sa
at onb,·-;-Lc daire <'ncümcnine 
mi.irnc.ı.ıtl.ırı ilfın olunur. 
Bakıı k lY rlaircsindcn: Sahip· 

siz olar.ı 1\; b.1~1 hoş geznu·k-

Sultanhamaını, Malmıutpaşadan kumaş alanlara bir kolaylık olmak 
üzere Mükerrem ve Yaşar hanımlar tarafından Sultanhamamında 
bacı böcek camisi karşısında hauvzlu han ittisalinde mağaza fevkin
de (22) No. mahalde açılan (Hanım) terzihanesine üç kat ,.Jbis-:: 
d i:tirenlc·rc dördüncüsünden pa. a alınmaz. 

Bakkaller Cemiyetinden: 

Cemiyetimiıc kayıt.Jı bilOmuro 
esnaf Bayaz ı tta Veznecilerde Darlil· 
fünun konferans salonunda teşrini· 
saninin onbeşinci Cunıa günu 1&at 
13 te Lir içtima yapacaklardır. Bu 
içtimada r:ıkı satışımn son alclığı 
§t"kil ve bilhıwa eınafft karşı aös• 
terilen mUşkulAtın ve haksızlılın 
izalesi esbabı, bakka11ar lcooperati· 
f:nin işe başlaması \'e Ticar~t odası 
kayıt işi \ e makarna fıatt mes'dr-ıile 
halkın menfaatine mutcalJik dilet 
bazı mevut görüşülceeğinvrn esnafın 
o glin behcmhal içtimn salonunJa 
lııızır huJunmalan nıl'nfaatleri ıkti· 
zns ndan olduğu bP}aıı olunur. 

. 
eyzı 

Frengi, bel .. oğukhığn, dit, 
pro t..ıt, zaft tf~nag{\ 1 "Ve kıı.d n 

ha tal klar 111 tın on ueulltrle ez 
bir znrnanda miı ait er aitle ted .. \ i 
eder. 

Adw:: Babıali Ç ~alobl u } o
kuşu köşP 1 u~ı nunı .. ra 4 3 

Telefon: l"tnnhul 38 >9 

Malıkemci Asli)'.e il\ioci TicşrtJ 
dairesinden: ISKONTO 1 ÜRll 

L1M1TET ŞIRKET1ne merımn fe 
satılması mukarrer (2.~) a.ndık pa
talonluk kadife 'e diyagonal ve Pi· 
razidant ve saire Manifatur11 emtd
as•nııı J4 Teşrinisani ım tarihlat» 
mü adif Per~embe günü saat 10 • 
Sultan Hcmamında Topalyan H.-. 
ııında kfıın depoda sattlacaAındlfl 
taliplerin } evm ve vakti nıezkurclı 
mahallinde hazır dulun malan hiza· 
mu ilan olunur. 

İstanbul sekizinci icra memurlu-
ğundan: Bir deyni mahkum'Pl 

bihin temini istifası zımnında mati· 
cuz ve furuhtu ınuk1trrer olan antika 
saat ve acem hal sı ve mefrutat 'ViJ' 
saire 16 Teşriniaani 929 tarihiat 
müsadif Cumartesi gilDU saat U 
hddelcrinde Bey1erbeyinde yalıQ
caddesiııde Abdürrauf Beyin kötkııo
Je bilmüaayede furuht olıın1ca4i 
ilan olunur . 

TAYYARE KURŞUN KALE
MLERiNi KULLANINIZ. 

Sırrı efendilc Fatma Zehra hanJ• 
mın mUşterekeu uhtei tuarruf. 

larında bulunup iı:alei ıu~ uu zıın-, 
nında bilmlızayede eatılmasıaa ka• 

rar verilen Zeyrekte Çinili Hama111ı 
ittiaaJinde No. 86, 88 numaralı ik~ 
bap haneden 88 No. hanenin alf 
katında iki oda bir ufak aofa n bü~ 
malta döşeli taılık bir hela yukar4 
kalta iki oda bir sofa bir aptetıtha4 
ne ve a~r ca muteaddit mahsenleri 
bir bııyuk mutbah bir mıktar hah~ 
\C erçan mUımere bir kuyu Te di
ğer 86 numaralı hanenin dahi alt 
katta bir oda bir apleıtbıne uıt 

i\atta üç oda hır apte&thane bir mut .. 
lı:ıh bir kuyu ve Lir miktar hah~ 
\C elektirik ve teı kos tesiutındal\ 
ari hanenin ihnlel i e11vel.iyesi l l 
Kununev,el 929 Çar§anba gUnu sa, 
at 15 de icra kıJınac~mdan talip 
o1snJar.n k•> 111eli muhammcneiİ olan 
4500 !ıranın °o 10 ni petinde pey 
akçeJerini alarak Sultan /.hmct -suJh 
icrasına ycvm rn saati mt•zkil da 
gelmeleri ilAıı olunur. 

Sor,Q ., J.euı 31ıl 3" o5 rJ'" 
!tlikaeJ " Helı;I! 

31
/ 3; 3 37 - fi' 

1 ram, uy 
Türkıle autu 
iıııhrı ,.. tı~:'.;;~am ., t'loı•in Uı J 75 ~. 

I>.._ u ., hanlı ! 2 32 İtiwlll " 
'rı 1 ,, Kurun 15 J5 lf2:r1 c,t? Şıırk t'İl(orla 
's 1arıa ., Şilin 3 3 3 J 75 CJ] Bo~kurt 

•dlit p~_(' 3 31 3 35 25 ' ;::; T 

' i le i~eıı de~ lffiot uluııup <laircye 
te lım <·llılmış olan bir ndet 
be) az kuzıı ~ahi binin heş gün 
znrfında dircye miiraraat et
mesi aksi takdird~ mezkur ku-

Hayvan yemi 
munakasası 

I stanlıı.ıl lıcşıncı icıa dairesindrıı : Bır 

de)İll teminı ıımnında ma'hcuz F'at 
markalı bır adet otoınohıl 16-11·29 ınri· 
hinıJe Cuwarleııi gunu wıı 10,12 de Ta· 
ksiın meydanında salı laca[;ı ilan oiunur. 

Bahçe kapıda eczacı Hasan 
bey tarafından taklitçilik aerli't• 
hası altında gazetelere Yerilen 
ilin sahibi Hasan bey tarafından 

tekzibi: 

l'8 " .... Anadolu A.. • 
• "-"• ~lo .. 17 18 ~. ıı "ti-. " "" Jıt. ıuuııt. 
'1G1ı. " Drahmi 36 33 86 33 ı.{JJ Halya ){anaydı• 
ıı. ~e, 20 ı...,, Kuru 25 25 25 2- • ÇI ~ 
"'~ f Anlan ID•-
k..,~0•a l Çro•f!Dıı 1090 1089 ı;a -,,.... ~ e.ı.,n.ör .. 

•t tiirk lira• Vin. 26 52 26 f•2 5 i- Tilrk kfunlr lıf, 

1. 1•tikraslar 'ı ı: Meraıa Tafl ş. 
..terle Hava guı, alektrik 
bc1 l'll2.ı D. vadeli 97 25 97 'S'J ,, ., tr.ınettu 

--.. ı1r.; " nıı:.uhhııde 
l!i;~Y~li .ı,.mlr yulu 
ı9a3 Ciiwrükler 

l9Qs ~•ldimalıl 
'l'eeblaad Aıluıriy 

~ l J 903 ,.. rtip li 1904 

~ 
lCJot •>o's 
ı CJur. ı ııp 
19ot: 
)"Q•) 

~~'•• t•uı11 ıcti 

214" 7 213 
{ "J.üdıır• KaclıJ.Öy 
ı .. mır me.zbh:ı 

O fıtanbul T • .4no. 
ri: 
~ ,.. Rlhtlm dok. An. 

ittihat delirme•d 
oe» ~arlı: merk eeaa ... :l. Ilı. Kur.pları 
~ Reji (balı 1 !'fiy,.~) 
ıı - Tl:rk tİİt; Jı. aQ. 
~ ,, 

ı 40 
~J 

u 50 

zunun bilmü1.ayede satılacağı 
ilan olunur. 

Şehremanetiııdcıı: 2500 lira 
kıymet takdir olunan Top· 

hanede Süheyd bey malıalJesin
de çöplük iskelesinde 3 emlak 
numaralı dalyan mahalli ve 

Pendik serom darül'istihzarı müdiriyetinden: 
Miiessesemizce kapalı zarf usıılile 78000 kilo arpa ile 85000 kilo 

saman alınacaktır. Taliplerin ~ı rtnaınesini görmek üzere her gün, 
münakasaya iştirak içinde yemı ihale olan l3Teşriniaani 929 çarp
mba günu saat 14 te Defterdarlık binnaında 111iiassesatı ziraiye 
mübayaat komisyonuna golmeleri. 

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

Kolonya etiketleri min Oakii
darda şekerci ve kolonyacı Ha• 

oda ı satılmak için h ıp.ılı znrIJa .... •--~ .... __ I! , Dokt:or~ .. 
rnünaks~)a konmuştur: 1'a· "' 

oJ e••e eeeoeıı etorcooc 0 oce•• f ~- kl't d'l 
D .. O san efendi tara 11awan ta ı e 1 .. oyçe r'vant Bank : 

1 lla•eki kadıulur lıustunotl Jiplerin şartname a ınak için 
Ettbba mdan 

her giın levazım nıüdürliiğüne HUSEY4N NAŞJrJ, 
"gelmeleri teklif mektuplarını J 
• da ihale günü olan 2 kiinuıı

ev\ d 929 Pazartesi günü "sat 
ou beşe kadar levazım müdur· 

Douum . k d Uu.ılılı.l.ır 
ı::ı 'c a ın Mııı.ıh • ·~ 

J z diğiai i'in etmit i.em de yapılan 
Tarihi te'sisi 1322 • 

tahkikattan buaun doj'ru olma• 
0 Merkezi idare Berlin ! dığı anlaşılarak bu yüzden ren• 
! Telefon B

1
e} oğlu 247,218-934, ! cide elliğin Hasa'l efendinin 

! 985 'c stanbuJ 28-1 ,,2.843 .• d • k&lbini, ken iıine tarziye vermek\ 
~ Banka mu ıut~latı i suretile meseleye nihayet veri· 
) . 

~ı!f!;.....;:...-i•ı_:le:r:e:k;muh.Memem~den sarfula· 



orveçyanın 

başmhsulü 
halis morine balığı 
alemşumul marka 

Gayet: t:az olarak gelmlşt:ir. 

A ileri 
a ;ıa 

a-
1 ar i: 

i ............................................................ ... 

L Fındıklıda M. M. vekaleti satırıalına ı 

.............. ~~~.!~~.:~~:~ ....................... . 
1 ğdır~a.ki .kıtaatı~ ihtı)acı olan arpa kapalı ıarfla muııakaı;aya konmuştur. ihale 

16 • akıncı teşrııı · 929 cumartesi glınü sut 16 da )ı'rdmla a~kcri sııtınalmB 
lwmi yonundıı )BpıJacak taliplerin Iğclırcbki mezkür komı~\una mumeaııtları. 
}ğdırda bulunan kttaatın ihtıyacı olun }erlı değirmt'n Un B)rl ayrı iki şartname 

.ile kapalı zarfla munakasayn konmuştur. ihalesi 14-ikinri l'e§rın 929 Perfuıbe 
&ilnü biri üat 15 te ve dığerı saat 16 da Sarıkamış askeri atın alma kombyon· 
unda yap:· lacak.tır. Taliplerin "'arıkanııştak.i ıııczkür koınis}ona ınüracatları. 
ı zmlr vo civarında bulunan ınııstahkem mevki k ıtaı.tııı ilıtiyacı olan IJak ik ayrı 

ayrı dort şutnamı: ile ve rutubeti )aıın 13 J,ışın 15 olnıaı, uzre ycııiclen kapalı 

prfla münakasayl\ konmuştur. lhıılcsı 3-birinci l\omıııu-929 ::'alı giıniı saııt l !l ıe iz. 
bıirde kışlau11. müıtuhkem ıııc\ kı satın alına kowisyonundll yapılacaktır. 'l'alivlcrııı 
tartname euretlerint komisyonuınuıda gormeleri ve teklifnamelerini lımirılei.i mcı· 
kor lr.omiayona mllracaatlan. 
A yvalık alay bayvanatının ihtiyacı olan eaınan kapalı ıarfla münaka &)& kon • 

m~tur. lbaleei 24 ikinci teşrin 929 paıar günü saat 15 te Ayvalık alay satın 
-1ma komisyonunda yapılacaktır. Taliplttriıı Ayvalıktaki nıezkür komisyona miira • 
caatları • 

Mık tarı Sureti mu baya ihal~...,paün ve saati 
Kok kömilril 250 ton Kapalı aarf 3-12-9~ çarşanba 15 

~
ırıple • 250 
ok • 50 
ırıplo • 50 
ok • 41 • ) 

c 

Puarlı kla 14-11-929 çarşanba 14 

Balada yanlı ve 250 oer ton olarak ayn ayrı kapalı ı.arf ueulile mubayaa edi· 
lecek maden köm11rleri için talip zevatın yevmi ihalede en evvel şartnameyi gör· 
melr.ri ve yevmi ihalede i§tirak edeceklerin. ıcruinat ve tekliflerini havi urfları ko
~lıyona makbua mukabili teslimleri, pazarlıkla alınacak 50 şer tonlukları itaya talip 
olanların da teminatlarile vak.ti muayyeııde komisyonda hazır bulunıııaiarı. 
M crkeı kumandanlığında mevcut dört arabanın tamiri paı.arlıkla yaptırılacaktır. 

lhalo 14-11-929 Cumartesi günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin vakti 
muayyende komisyonumuzda hazır bulunınalan ilan olunur. K ıtaat ihtiyacı için 300 kilo çay paznrlrkla mubayaa edilecektir. Hıalesi 14. ll · 

929 pertcnb. günü saat 14 te icro edilecektir. Taliplerin şartnamesini gbnne • 
Jerl ve 14rtn11mede yazılı olan vekildeki leminatlariJe komisyonumuzda hazır bulun· 
maları ilin olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 10000 kilo barbunya faııulyaaı pazarlıkla mubayaa edilecektir. 
ihalesi I3-ll·92Q çarvanba günü saat on altıda icra edilecektir. Taliplerin tart· 

oamcşini görmek ve i~tlrak etmek üzre vakti muayyende komisyonumuzda hazır 
bulunmaları ilh olunur. 

G ümü, euyu hastanesinde teraküm eden 200 arahıl mikdanndaki pasakul par.ar. 
Jıkla satılacaktır. Jhalesi 17·11·929 pazar günü Nat OD dtirtte icra edilecektir. 

'raliplerin vak.ti muayyende komi5yonıım11ıda harır bulunmaları illa olunur. K ıtaat ibti}acı için 1200 çeki odun paıarlıida mubayaa edilecketir. ihalesi 16-11-
929 cumart«Mİ günü saat on dl5rtte icra edilcketir. Taliplerin tartnamesini gör • 

nıek ve ~tirak etmelı: üı.re vakti muayyende komisyonumuıda haıır bulunmıtları 
llln olunur. 

1• nö;:;~;~u k;İ • ;;;iu ... ~:;;~:·.;~· ·k~::ıJ:;::~~::d;~: • • 
-············································ ............ ! E ekiıehirdo 4. K. O. K. merkez htstaDeainin 1·11·29 dan itibaren altı ay 80t 

vo yoğut alerıi ınünakaaaya konulmu_otur , Talip olanlar ev.afı ve şeraitini 

anlaDlAk. üzre cumadan maada ber g(ln ve teminatı evveliyelerile yevmi ihale olan 
30 • 11 · 29 .umartc.i aut 10 dan evvel komis}ODumuaa gelmeleri. 

~··············· ····· ································ 

t..!:~~?!.~~~~~~~.~~~!~:!.~!~~:~~~~~~~.~~ .. J 
Aeeri mektepler igha 2400 k.ilo Kuru Erik: aleni münakasa ıurotile utın alınacak· 

tır. lhalui 18 11-929 P&artes gilnüsaat 15 de Harbiye mektebindeki mfınalr.a.ııa 
mahallinde icra ı.ılınacaktır. Taliplerin numune ve prtnamesi için Komisyona mii· 
racaatları ve i§tirak içinde münaka1a maballiııde huır bulunmalan illn olunur. 
Askeri metepler ioiıl 2100 ilo kuru Kayısı aleni amünakı;;a ıuretile satın alınacall. 

tı. ihalesi 18-11-929 Pazartesi r.rtıni.ı ııaat 15.30 da Harbiye mektebindeki münakaı 
UJiıahallinde icra ld11nacakttr. Taliplerin nümune ve prt.oameai için Komisyonıı 

miıraca tları ve iştirak iin de muııakasa mahallinde hııılr bulunulm.asl illin olunur.( 1 ............ • • • • Metro 
10000 Paçasııı kodıık } FTm 
10000 Pate kodak 

1 1 

Harp alcedemisi için yukarıda cinı ve mıkdan yanlı 20000 ml!tro Filim aleni 
aıUnakasa suretile dııı alıaacakttr. lh lcıi 25-11 • 929 paıarte3İ günli saat 14,30 da 
Harbiye mektebindekı nınhı.llı mahsusunda icra k.ıhnacaktır. Taliplerııı şartnamesi 
iç.in Komısyona muracnad1m ve iştirak içinde munakasa mahallinde haıır bulnn. 
ulması ilin olunur. 

A skerl mektepler için ıorıoo kilo Çekirdekli nuıtki Üzümünü alımı ınüııahsa 
suretilc satın alınaoaktır. lhalesı 18-11 • 929 Paı.artesi günü saat 14 de Harbiye 

mektebindeki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. 1'alipleriıı nuınuue ve {lllrtna· 
mcsi için Komisyona milracaatları ve iştirak içinde wünakua mahallinde hazır 
bulunulması ilAn olunur, 

A ekeri mı::ktepler için 1500 kilo Amasya bamyası aleni münalca..~ suretilc 8atın 
alınacaktır. lhaleal 25·11·2 pazartesi gllnü saat 14 te Harbiye mektebinde6i ıııa· 

halli ıııahıusunda icm kı!ınacaktır. Taliplerin şartname ve nümunesi için Komisyoın 
tnUracaatlan ve ittlrak lgın de mllnakan roahallinde hazır bulunulması ili.o olunur. 

A 
ık.eri moktepler iç.la 1600 k.~lo Çokirde'uiı razakı Osümil aleni münakasa sure• 
tile eafıa alıQaoaktır. ~halci! 18-ll· pazarteai günü saat 14,30 da Harbiye me· 

kteblnde milnakas& mahallınJe ıcra kılmacak.tır. Taliplerin numune ve ~rtnanıesi 
lqln .Komisyona aıilracaatları ve iştirak için de münakasa mahallinde hazır bulun
blnw ilb olunur. 

Bakır köynde barut fahrik:alar~nda imalatı harbiye J + Istanbul satınalma komııyonun dan + f 
............................................... ~ ......... ... 

Zrar vo alyan ve farkı fıatı teahhüdünü ifa etnıiyen ıoüteahbidi nıı.m ve hooıbırıa 
olmak ilzrc 500 çeki odun paınrlıkla mubayaa edilecektir · itaya talıp olanların 

teminatlarilo beraber ihale ıı:ünü olanl6-11·929cumarteıi gilnü saat 14 tr komisyona 
müracaatları . 

100 mcrıo mik.blı kereste mubayuıı kapılı zarfla münakasaya kouuh~ıuotur. İha· 
leti 3 • 12 - 929 aalı gilnil sut 13 de icra kılınacaktır. İtaya talıp olaıılann 

teminatlarını havi teldifnamelerini yevm meıli.ürda ihale aaatından evvel komuyona 
tevdi eyleınelerı Ye oartnamcsini, görmek isteyenler in her gün komisyonumuıa mu. 
racnatları . 

K apalı zarf usulile 12-11-929 aalı gunü saat 14 te ilıalC8İ icra kılınacağı ilin ediJ. 
mi~ olan l&D'atlar mektebi için 300 takım hariot elbiht maa erpU§UD nümune 

ye oartneınr.~i tebd~l edildiği cıhetle i,bu münakasa keenlemyek un addedilerek. 
nıezküriilınıktar elbııe maa eerpuı yeniden kapalı ıarfla muııak. asa}a konulmu~tur. 
Jbııleııi 9.12.929 pazarte5İ günü tam saat 14 to icıa kılınacağından numune ve şıırt • 
iıamesini görmek. İ5teyenlerin her gün komisyona müra.:aatTarı ve müna!(asaya işti· 
rak. edeceklerin temin.atlannı ha~i teklifnamelerini meıkdr günde ihale eaetinden 
onel komialona tovdı cylemelon. 
~ ............... ~ ....................... -.... 
....... !?~::!~ .. ~?~~!.~~~-~~~~!.~~~~~~~ .. _J 

6792 Kilo Sığlf eti kapalı zarf usulile ihalei katiyeei ) 3 Ununu eV\·el 929 
1314 • Kuzu eti ) Sah gunü saat 14 
6228 • Süt münakasai aleniye ile 3-klnunu evvel-929 Salı günü saat 14,5 la 

26189 • Ekmek deni münak sa ile 3·1r.lnunu enel-929 salı gunü saat 15 te 
9006 • 8 kalem eebı:e münek.asaı aleııiyo ile '-Ununu cV"-el-929 Çarpmba 

günü saat 15,5 ta 

Heybeli •da deni& liaeıi talobe •o efradının i.ı:ıeıine muktezi balada muharrer 
blularında muharrer o ve saatte ihalcıfl icra edilecektir. Şartnamelerini 

Ecza depo u t:opt:ancll büyQk t nzilat: 

Liman Sahil Sıhhi"~fe 
Merkezinden: 

Yüzbir kalem evrakı matbua ve defterin tabı aleni mün.-kasa suretile mevkii münakasaya vazedil
iğinden taliplerin şartnameyi almak ve nümuneleri görmek üzere her gün Galatada kara Muıtafa paşa 
sokağında kain merkezimiz levazım şubesine ve münakasaya iştirak etmek Ozere de24Teıriniaani 929 
tarihine müsadif pazar günü saat 14 te mezkur merkezde müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

SeyırnsefaDlrll 

M~rkeı Aceııta.'\ı; Galat.il Köprliba· 

§ında Beyo~lu 2362 
Şube Aranl8!1: l\les'adet lıaıı• altınJr 

lstanbul 274CI 

Ayvalık siir'at po.;;tası 
(Mersin) vaupru 12 Teşrini 

aani Salı 17de Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre· 
mit, Burhaniye, A)'Valığa gide
cek ve dönüşte me:Zkur iskele· 
lerle birlikte Altunoluğa uğra· 
yacakbr. Gelibolu1 için yalmz 
yolcu alınır, yük atmnıaz. 

Elbise münakasası 
Dürt takım kasket ve kos

tim, elli iki takım nıa kasket 
elbise, dört adct'lkiput ve iki 
yeJdirme mi.inaka'la surctilc 
mübayaa olunaca'ktır . KMt'i 
ihal~ (21 -T. S, · 929 tarilıirnlr 
ıcara kılınacaktır. Taliplı·r 

şartnameyi gürnıek için her 

L UKS 
Sert saht!nla ovduğunuz çocuk çamaşırlarını 

tahrip ederseniz 

.. 

Ynvrunu:wn ferah \'C sihlıntiııe çamaşırının buyiik tesiri vardır. Bunun 
için çocu'k çamaş• rlarınııı yıkaıınıasıııa lıiiytik ihtimam lazımdır. Yavrunuzun 
c,.:3nıaşıd~rını daima tcmi1. \c yeııi gibi saklamak iÇin LÜKS kullanınız. 

LOKS üıı lıafif pulları çamaşırların iizerindeki uutün pislikleri çıkarır 
yı·ııi gibi yııınu;tak vı· lt>ıııiz lıalırıe getirir. 

LU 
gün miinaka~aya i~tirak eyle- .. ~· ...... 
mck üzere tarihi mezkfırde. " ı -- ----· ~ri:~iill~~ 
saal 16 da levazım müdürlü· 1 '.i.d::t5~~~~~,:jji.,CC;:lJ.::..:i::i~Qi1lla~~ıh.ı~ 
ğline gPlmelcri. 

Yelkenci 
Kar.t<lt:ııiz ilik-. H' siir'nt 

13 Teşrinisani çarşaııılla 
Günü akşamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle doğru Zon - , 

guldak 1 İnebolu, Samsun, 

Ordu, Gireson, Trabzon sürmene 

ve rizeye gidecektir. 

'J'afi-ilat için sirl.:ecide Yel
kenci llanm<lu kain acentası· 

na ıniiracatla .Te l. J...ıaııbul 1515 

Satılık (liikkan 
Hastalığıma binaen terki ti

caret edeceğimden müstecer bu
lunduğum T ophane<!_e Buğaı ke
sen caddeınde 38 numaralı dük
kanı derunundaki mal ile şeker
cilikc ait bilcümle alat ve edevat 
ve mostra camekanlar ve sair 

biluwum müıtemilat ile sataca
tımı ilan ederim. 

Mezkür dUkkanın müsteciri 
Hacı Osman 

......... tee ..... ~~ ... ~ ... 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Bed a 

ı11a)< iııe:;İ 
u d uassrı 
in en son 
§ah <"seri 

fllANSIZ lıııkfımetinin dahi tekdir 'vC tercih ctıiği ııınl..:ine 

Hafif, M tin ve Saglam 
Her ciheti taahhut olunur d;hi ı~~:W~. 

Türkiye umum acentesi: 
Y. Ş• nı•rkvnıı: f;;tnıılıul: S"lıl ki'i•' lırn ~C-13 Tel. Ist. No. 2256 

Sinop vilayetinden: 
(150) K. W.6 marka, (50)K. W. 5 marka, (20) D. 5. M. N. R mar

ka Rudsak pullukları 21-11-929 perşembe günü ihale edilmek 
üzre bir ay müddetle münakasaya konmuştur. taliplerin ihale 
tarihin den evel pey akçelerile beraber tekliflerini Sinkp vilayeti 
.-faimi enciiınen riyasetine bildirilmeıi ilin olunur. 

Nişasta ve üstüpi . 
mubayaası 

Tütün inhisarı umunı müdurliiğünden: 
idare için 12,000 kilo yerli nişasta ile 3.000 kilo Ostüpi pazar

hk suretile alınacaktır. itaya talip olanların nümuneyi görmek 
üzere her gün müracaatları ve 16 - 11 - 929 Cümarteai günü 
saat 10, 30 da % 7.5 teminat muvakkatelerile Galatada mubayaat 
lcomisyonuııda bulunmaları. 

Satılık eşya 
Anadolukavağmdaki Tahlisiye ambarında mevcut eşya 16-11-

929 tarihine müsadif cumartes;İ günü saat 10 da bilmüıayede la· 

Osn1anlı bankası 

·ı. 3 faizli, 1911 tarihli 11CR· 
EDİT FONCIER EGYPTIEN,, 

tah villerinin,1 Kanunevvel1929l8~ 
hi ıde icra kılınacak amorti ke· 
.şidesinde başa baş tediyesi t"eh" 
likesine karşı Osmanlı banka11 

Galata merkezi idaresi ile lstan· 
bul ve Beyoğlu şubeleri tarafın· 
dan pek iyi şeraitleıigorta edile• 
ceği mezkur tahvilat bamillerinifl 
malumu olmak üzere ilan olunur 

Uyuzıuıara 

GALiN SAİT 
Uynzun ve yflcuttakl bil· 

umum ıivllcelerin yegAoe 
çaresidir. EozahaııelerdeP 
arayınız. Deposu: 

Veni Post:ah n e 
N.16 Pehlivan zade 

SAIT 

~~~~~---~~~~~~~·---
• stanbul dördüncü icra nıemUJluğundııtı: 

Haun Suphi beyin Hriıtosteni efeıı • 
diye olan borcuna oıukııbil merh\ln olaO 
Tophanede Gehangir mahallesinde c~İ· 
diye sokağında eski i\ç , iki , yeni yedi 
numaralı mulıterik hane arsası otuz g{iıl 
müddetle ibalei evveliye mflıayeduiıı' 
nıedilmiştir. Hududuı hermucibi ıca,-ıt· 
tır. Mesahası çap mucibince yetmio ılll 
metro doban ilç Eantim terbiindedi[' 
arsa halen bo§tur. Beher ı:uetro murab· 
bama yedişer lira hesabile teman:llQ' 
beş yüz otuz dört lira kıymet talı:dit 
edılmiştir. Talip olsalar kıymeti mubatıı• 
meııeııinin >iifde ODU nialıetinde pey alı:· 
çelerini alarak 928-6213 dosya nunıar& 
8İle 14-12·9~ tarihinde saat on fıç bu· 
çuktan on beş buçuğa kadar lstenbııl 
dordüncü icra memurluğuna bir.zat ,.ey• 
bil vek.ile müracaat etmeleri ilin olunur· 

"""""' J stanbul dördüncü icra memurtuıundao: 
Cerrahpagada Hubjar mihalleıinde 60" 

bzeci eolr.ağında 2 numaralı hanenin l~ 
hisse itibarile 36 hi-aesi ve Ruuıelihis:I· 
nnda Ahmet ağa ve Bostan 11okaklarınd• 
dört yol ağ~nd'a 12 numaralı hane•İ1' 
134- hisse itibarHe 16 hi eai Emine Jl•· 
cer hanımın borcund&n dolayı 80 ~ıı 

· müddetle ihaler ev.veliye mlizaycdeıjn~ 
vaıolunarak 2 numaralı mahal hi88~1 

100 lira ve 12 numaralı mahal hiistJİ 
100 lira bedeUe talibi uhdesinde oltıP 
kat'i ihaleleri icra kılınmalı. üzre ve yıı· 
1.Je beş zamla ou be§ gün müddetle (110· 
r.aye<lf"ye konmuştur. 2 numarılı hane}e 
kapıdan girildikte 2emini mermer bit 
mahal ile bir oda ve oradan bir k•P' 
ile mermec taşlıta çıkılır. Taşlık Uıert0' 
de zemiai mermer ve kı,ayuyu mubtc\'1 

Lir nıulbah ,.e kömürlük ve kiler vat' 
dır. Bahçesinde meyva ağaçları verdıt· 
Birinci ~e ikinci katlarda yilklü bir a0f• 
ile )üklü ve dolaplı üç oda bir heli 
vardır. Evde elektrik de vardır. E1111 

arazisi 121,5 metre murabbaı olup bU • 
nun 81,5 metre murabbaı lıanedir. 'fıı; 
mnıııı 1800 liradır. Rumelihisarıudııı.. 
lıaııcye giril<likte zemini malta do~(tı 
yüklü iki oda Lır kiler hır alıdesbıuıe 
ve kömürlük vanhr. İkİııC4 kate çııuld' 
kta üç oda bir hela ve bir &anbık od•" 
vardır. Aynca bahçede la~ dooeli alatU~ 
ka bir ınutbah nrdır . Mesahaaı 472. 
metre murabbaı olup 92 metre murtıb • 
baı bina ve 20 metre murabbaı nıutbl • 
htır. Duvarla muhat bahçesinde kuyu ı1° 
meyve ağaçları vardır. Kıymeti mubatıl' 
menesi 2300 liradır. Talip olant.rı0 

kıymetin hisseye musip yüı'de onu nı§' 
betinde pey akçeeile 7. 12 • 29 taribind~ 
Nal on dörtten on °altıya kadar biıı'1 

I• yeya bilYek.lle 14372 dosya numarası 
lstanbııl Jördüııcü irra daireııiuc ınii,._ 
caatları ilin olunur. 
----~~--~--~~~~--~ 
jstanbul dördüncü icra dairesill' 

den: lstanbl Bayazıtte Emin bef 
mahallesinde Türkiye kıraeth•· 
ne&i ittisalinde Mektep sokağıod• 
17 numaralı hanede sakin iktJS 
ikametgahı meçhul olan HUsoyiO 
Ziya beye: Süreya beyle birlikte 
Y akup Sabri beyden borç aldıl1· 
nııt: paraya karşı ipotek gösteriJtıO 
Bebekte ve Yoğurtcu sokakların~ 

·tı 
yeni 182·2 numaralı elyevm 1 • 

bap hanen in altında be§ hiıı9is1 

bilmüzayede iki bin lira bedell0 

talibı uhdesindedir. tarihi iJAnds; 
itibaren bir ay zarfında 92~59 
numara ile bilmüracaa defeteıı 

"'' borcunuzu vermediğiniz veya ., 
nunl bir itiraz dermiyan etn1eıl~ 
ğiniı takdirde talibine kat'iyYe ıı 
ihale ve fırağı icra kılınacağı s~fl1 
ihbama1ı11e tebliğ makamına kB1 

olmak üzre ilan olunur. 


