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( Cümhuriyet için, Halk için ) 

Şehirde ltıırsazlıklaır 

Bir kanun ''o··ı o ara,, nın Şurayı devlete aza C. 
mülazimi olmak · -

ihtiyat zabitleri 
nunu değişiyor 

- K 

Ankara, 14 - İhtiyat zabitleri 
tanununun bızı maddelerini tadil 
tden bir kanun layihası Mecliste 
llıü:zakere edilmek üzredir. Layiha
lın gayesi ıhtiyat zabitlerini arttır
llıaktır. Başlıca esasları şunlardır. 

Üçüncü maddedeki sınai kim
tıgerJerle sanayii madeniye mü
•tndisleri hakkındaki hüküm "ale
IGrnum kimyager ye mühendisler,, 
ltbirile şümullendirilmiştir. 

Üçüncü maddede yazılı derece-
1.rde tahsil görenler veya bu de
~cedeki mekteplerden tahsili ter

denlerln tahsil devreleri nüfutı-
1-kı künyelerine kaydedilecektir. 

Tahsil dereceleri ihtiyat xablt-
8tı yapmayı' istilzam edenlerin 
~r han~i bir memuriyete alınma
ları, yahut bulundukları memuri
ttte çahtmakta devam etmeleri 
İlltıyat zabitliği hizmetini ifa ettik
~rine dair aakerllk fubeainden 
•eslka getlrmelerile tabi olacaktır. 

Bu gibiler kanunun neşrinden · 
lonra nihayet bir aene içinde aa
ttrllk şubelerluden ihtiyat zablti 
•eaikaaı almazlarsa vazifelerine nl
'-yet verlleccktır. 

Bunlan istihdamda devam eden
"1 eezalandırılacakhr. Bu gibiler 
lçerlainde hizmeti filiyealnl nefer
~e geçirmiş olanlar alb ay ihti
tlt zabit mektebinde tahsil g6re
CtlcJer; imtihanda muvaffak olur
'-rsa ihtiyat zabttl, olmazlarsa ihti
tlt çavuşu rütbesile çıkacaklardır. 
ltanunun neşrinden bir sene •on
••, kendilerini bu hizmetten aak
~)'anlar yakalandıklan zaman ye
lliden fili hizmetlerini yapacaklar
t&r. 

Seferberlikte askerlikleri tecil 
'lunanlar meyanına eczacı, ditçl, 
Ucareti bahriye kapten, halkalı zi
••at, güzel aau'atlar, posta telgraf 
"ektepleri müdürleri de ithal o
lıanmuttur. 

M ltlısameıre ı 

Güzel san'atlar 
birliğinde halk 
terbiye konseri - -Güzel aan'athr blrliA'l tarafın-

••n oa beı günde bir 'erilmesi 

\!ADAM HEGE VE MUHiTTiN 
SADIK BEY . 

"' ~ "t.t o- lan halk terbiye milıa-
"-treai büyGk bir hazırun kütleal 

ttısın da dün icra edil di. 

~ ~\'•ela müsamereye konacrvatu
~ ınuallimlerinden Madam Hege 
'I~ \'e Muhittin Sadık beylerin mu-

' Parçalarile başlandı .• 
s_d Madam Heıe Ali ve Muhittin 
'"" ılt beyler "Hayden"in bir triyo
~tt:j u çaldılar ve müteakıben Mu
~I tl Sadık Bey viyolonael ile bir 
._,ta Yapb ve piyano refakable üç 

ç, çaldı. 

&..adan M>ara Ahmet hı.aa 
'-rata.c1aa bir koDferu• •eril-

istiyenler Ceneralın 12000 lirahk eşyasını 
çalan hırsızlar yakalandı. 

Muhtelit mübade 
le komisyonu reisi 
iken vefat eden ~
neral Dölaranın Be
yoğlundaki e v i n e 
meçhul hıraılar gir-
miş ve Ceneralnı 

ailesine aft olanbazı 
antika ve kıymettar 

' 

1 eıya çalmtşbr. 

DÜNKÜ IMTJHANDA 

Devlet ·~!!!!!!!!!!!!~~~ 
ıurası aza 
mülbim
liğine ta
lip olan- · 
lann lmtl· 
hanı dün 
öyleden 
ıonra vi
layette ya 
pılmişbr. 
Aza mil
lazımliği 

için 9 kişi 
alınacak

br. Halbu 
ki burada 
yapılan 

imtihana 
hukuk m .. 

ezunlann
dan 7 kişi 
girmiştir. 

Mama fi 

devlet ıu· DÜMKÜ iMTiHANDA 

DÜNKÜ iMTİHANDA 
raıı aza mülizimliQ-i için dGa An
karadada bir imtihan yapılmıttır. 

• • • 
Devlet turası aza müli:dmliği 

imtihan da bulunmak üne bir haf
ta evel ıehrimize a-elen Celil 
Agih bey bugün Aakaraya aide
cektlr. 

Takdiri kıymet 
Muhtelit mubadele komiıyonu 

Türk takdiri kıymet azaları dün ' 
aralarında bir içtima aktetmişlerdir. 

Bu içtimada bitaraf reislerin de 
ittirakile takdiri kıymet li:onferan
ıının önümüzdeki hafta içinde 
aktine karar verilmittir. 

Evvelce de yazdıQ'ımız veçhile 
bu konferansa takdiri kıymet hey' -
etlerinin müatakbel meaaial hak
kında bir nizamname lhzanna bat
lanacakbr. 

dl · ve konferanıın mevzuu bizde 
re~lmll ga:ıeteniıı ilk baılangıcı 
n meırutiyete kadar takip ettiği 
aafahat oldu. 

Mevsu hazıruıı tarafından bü
yük bir dikkatle dinlendi. 

Bundan sonra Şair Halit FAhrl 
Beyin bir ti'ri bir Haaım tarafın
dan okundu ve tiddetle alkıtlandı. 

Son olarak Darülbedayl artiat
lerl .. Zehirli kucak"plyealnln llda
cl perdHinl temsil ettiler. Bu •u
retle on bet pıaJük Hallı terbiye 
mtıaamuelerincl• fıı!rl dalan yeri). 

mit old•. 

Polia müdüriyeti 
ıirkat masaaı me
murlan tarafından 
yapılan tahkikat ve 
takıbat ncticealnde, 
hıraızlar ve çalınan 
eıya meydana çık- CENERAL DÖLARANIN ÇALINAN EŞYASI 

mııtır. Hıraızlar, Muhtelit müba- 1 teallm etmltlerdir. Meydana çıka

dele komlayoou kavaaı Arnavut 

Marko ile Ohanes iamlndeki arka
daşıdır. 

Bu adamlar cürümlerinı itiraf 

ve çaldıkları efyayı da zabıtaya 

nJan eşya gayet kıymetll bir balı, 
ırUmüt antika bir taban gümüt 
tabaklar , Üzerleri a-ümOt taa 
ıekliode cıgara tabaklandır • 
E11anın hep~inln kiymeti 12000 
liradan fazla tahmin edilmektedir. 

ear cnnayetnn lhDkAyesı 

Bir kızı almak için! 
Çatalca cinayetini yapan katilin 

idamı talep edildi. 
Çatalcanan Nakkat köyünde Selih ağanın bu hareketldtrkl 

bQyilk babası Sadık onbaşıyı Hüıeyinin Sadık ataya yani büyük 
öldüren Hüıeyln isminde bir gen- babaaına kin bealemeA'i mucip ol
ein muhakemeaiae dün ajır ceza muttur. 
mahkemHinde baılanmııtir. Nihayet bir cuma akşamı Hü-

f stintak daireıi ve Müddei aeylıı büyilk babasını takip ~tmlt 
umumilık, ecza kanunu mucibince ve nihayet arkasından bir kurıun 

Sıkarak Onu ı:ıdu"rm:ıttür. Hatta a11Iması icapedea bu adamı idam u u 
k Hüseyin Sadı~ atayı vurduktan 

taleblle mahkemeye aev etmlttir. sonra bat ucuna dikllmif ve: 
Eıasen kanun mucibince ced-

- "Ben işte aenin bu gününü 
deynldden her hanği - her ne au. g6rmeyi bekliyordum" demiıtir. 
retle olursa olaun - öldüren ada· Cinayeti milteakıp yakalanan 
mın aaılmaaı lcab etmektedir. Hüaeyin cürmünü olduhu gibi itiraf 

Bu cinayetin e1ası şudur: etti~i halde dün mahkemede inkar 
Nakkat köyilnde Anc jsminde etmiştir. 

bir kız evJeaecektir. fakat dinlenen ıekiz ıahlt h"-
Bu kız iki İ<iti tarafından iıte- dlseyi oldutu gibi anlatmış ve 

nilmektedir. Biri Mehmet dlgeri de Hüaeynln Sadık atayı vurduğunu 

Salih ağanın torunu Hüseyindir. ıöylemitlerdlr. Muhakeme yeniden 
Salih ata bu kız.ı torununa al- baza tahitlerin celbi için baıka gil-

mamıt ve Mehmet• vardlrmlıtlr. ne bırakılmıtbr. ____ ..,.;_ ..... ,_.. __ ..,.._..====-----------
Kaldırım dedikoduları karşısındaı 

(Millet meclisi, İsmet Paşa kabinesine müt
tefikan itimat reyi verdi •.. ) 

lımet Pap - Deıtekler)mJ öyle •ilam yaptım ki, Wyle tlflf 
mekle yerimdea hile lumıld•••mHlarl 

Hür olmak hülyası 

.. Alen Jerbo" isminde har
bi umumide hizmet etmit Fra
nsız tayyare zabitlerinden biri, 
bundan birkaç sene evvel yedi 
tonluk ... ,ayr krcEıt n ismindeki 
yelkenli kayık ile bir eabah 
" Kan " Hmanmdan çıkmış, ev
veliı Akdeoizi, sonra A tlautiği 
ondan ıonra da Oky•aoın tek ba-
tına kat' ettikten ıonra bu yaz um
manlıtrın harap eUi~i bir uzvi
yetle vatanına al'det etnıi~tir. 

Bu emsalsiz maceranm ha
berleri aylarca cihan gnzeteleri
ni doldurduğu için bu seyahat 
bizim karilcriwizin de meçhu
lü olmau gerek. 

Korkunç ölflm tehlikeleri 
içinde zevk aramağa giden bu 
acayip cesaretli adam, niçin 
böyle bir ıeyabate katlandığını 
soranlara fU cevabı vermif 
imit: 

- HO.r olmak için l 
• Alen Jerbo " nun enginler

de tuttuğu Ye yftz binlerce nü11-
haeı kapıfılan iki ciltlik rozna· 
metini bfiyClk bir merakla bitir
dim. 

Fakat her sahifedeki mllthit 
açlık, 11usuzluk Te tehlike tafei
lôımı okudukça düsman hudut· 
ıuz dalgalar, zalim fırtınalu iç· 
inde münferit ıeyabın aradı
ğı hürriyet hayaline acıdım. 

Atzı olan bir mahlCik için 
yerde, suda veya havadll mut
lak bir hürriyet hülyası haki· 
kat olabilir mi ? 

İnHo her ıeyden evvel ken· 
dl kendisinin eıiridir. 

Ahmet Haşim 

Kont Volpi Atinada 
Atlna 13 - İtalya sabık mali

ye nazın Ko11t Volpi buraya gel
mlttlr. Mumalleyhla bu ziyareti 
ber hangi bir mali mesele ile ali
kadar dejildir. 

Atin& da bir ziyafet 
Atiaa 12 - Türk maılahatgü

san Zeki Hakkı bey, Yunaniıta
nın yeal Ankara sefiri M. Polih
ronyadls şerefine bir 6tle ziyafe
ti çekmittlr. Ziyafette hariciye na
zın M. Mihalakopulo• ta huır bu
lunmuıtur. 

Karikatürler 

l\lüstemleke siyaseti! 
Müatcmlekelerde kadınlara taarru 

Huta bakıcı - Doktor, zanne
deraem bir az daha iyice... bana 

boyuna göz itareti yapıyor. 

Bir aktarın verdiği badenı 
yağı yüzüııden! 

1 Dolapderede oturaıı madam 
Josefyan çocutu Yorfi için aktar
dan badem yatı almıı .,~ çocutuna 
yedlrmlttir. Hatta yorglnin büyük 
valdeal madam Marko da lliçtaa 
bir parmak almıtbr. 

Ancak biraz •onra bem çocuk 
hem de madam Marko aancılaa

mıtlar ve yatata dOtmGılerdir. 
Bittabi derhal doktara haber 

nrilmlı, gerek Madam Marko, ge
rek Y orai çocuk ha•taaeye kaldı
nlmıılardır. Dolapdere pollı mer
kezi badem yatını sataa aktarı 

isticvap etmi9 ve Badem yat ,e
rine acı badem yajı nrildiğbıl 

teapit edllmittir. 
Bu yat poliaçe bir tiıeye koa

muı ye tahlil edilmek üzere bbbı 
adliye aevkedilmif, hidiaoden 
müddei umumilik te haberdar edil
mlttlr• 

500,000 lira alacak! 
Şehremanetinin bilylk blr maH 

mOeHeHdea SOO bin lira alacat• 
olduj'ı tesbit edilmiştir. Bu alının
ca inıata haaredilecektir. 

=-,,.,-==s=-==-=-==~ 

Komisyon Darı 

Antrepo komisyonu dün toplanarak 
buhranın çarelerini aradı 

DON TOPLANAN KOMlsYON 
Ticaret odaaı antrepo komlayonu. aylardaaberi toplanmıyordu. Q. 

ı<omiayon d6a •aatlSte oda rel• vekfli Hamdi,liman mGdüriı tüccar Muıtafa 
ve Kini Beylerdea mürekkep olarak içtima etmit ve bir dalla buhran 
bidl• ol•ıyaeak tedbiri.na ittihaza hakkında milulrNatta ltuluamuatur. 



= 

Doğruhat. ---Bahaeskiden Edirneye 
< oğru hat yapılacak 
Edıme-İstanbul demir yolunun 

Yunanlılarda kalan "Kuleli,, kısmı 
dolayısile istenilmiyen bazı hadi
aeler olduğu cihetle Babneakiden 
Edirneye doğrudan doğruya bir 
hat inşa edilmesi kararlaşmışb. 

Şark şimendifer kumpanyası na

fia vekaletine, hükumetin göste
receği noktadan ba_şhyarak Edir-

neye kadnr yeni bir hat inşa et
miye amade olduğunu pildimıiştir. 

Bu inşaata yakında başlana
uktır. Hat Ediraeye kadar gittik-

ten ve trenler bu hatta İflemeğe 
bn.tladıktan sonra ikinci kısım in
şaata bnşlanacak ve Edirncden 

Bulgar hududundaki demir yoluna 
kadar bir iltisak hattı inşa oluna
caktu. Bu hat ta bitince Avrupa 

ile l.tanbul arasında işliyen bütün 

trenler yeni hattan gidip gelecek
lerdir. Eski hat ya1nı% Dede ağaç 

Yunan tirenlerine munhasır kala
caktır. 

Karakül Derisi 
Avrupa piyasalannda fevkal

ade rağbet kazanmış olan ve kıy
metli kürk ve •erpuş için kulla

nılan astırağan derilerini yetiştir

mek için çalışıldığını yazmışbk. lk
tısat vekaleti knrakü1 denilen bu 

cinsin yetiştirilmesi için baı.ı tec
rübelere baı;lıyacakbr, ve geyiğin 

hayvan ıslah liburatuvan karakül 

koçlarını yerli Karaman koyunla
nmızın düz ıiyahlarla birleştirerek 
eaasen nesli ve ırkı bir olan ka
rakül nevini temin için tecrübeler 

yapılacaktır. Yapılacak olan bu 
tecrübelerin kat'i bir muvaffakı

yetle neticelenecek! temin edil-

mekteeir. Bu •uretle yetittirilecek 
<Ve tekıir edilecek olan koyunlar 

memleketimiz deri, bilhaHa lüks 

deri ticaretini yükseltmif olacak 
ve servet temin edecektir. 

'I'okatlıyan oteli 
Emvali metruke müdüriyeti, 

Tokatlıyan oteli hakkında yap
makta olduğu tahkikab ikmal et
miftir. 

Bu tahkikattan otelin Mıgır

dıç Tokathyan dekil Kirkor To-

katlıyan namına tapuda mukayyet 

olduğu ve bu zattan da otelin oğ· 

luna intikal ettiti anlqılmııbr. 
Yapılan tahkikattan otelin bir 

kısmının metruk olduğu anla,ıl
maktadır. 

Emvali metruke müdüriyeti bir 
iki güne kadar otelin vaı.iyetlııi 
tesbit edocektlr. 

-- -- -
İmrali adası 

Bursa vHiyetl bu sene baJında 
im rali adasını kiraya verecektir. 
Bu seneki kiracı adanın merasın
dan istifade ederek içinde hayvan 
beslemektedir. Senelik kira 300 
lircıdır. Bu sene adanın daha yük
ı;ek ücretle kiraya verileceği tah
mın ediliyor. 

Çünkü adanın sahillerinde ıen
gin barbunya yatakları vardır. En 
büyük lıtııkozlnr gene bu Jmrali 
adasında bulunmaktadır. 

Zabıta romanı : 42 

Anlaşıldı ! -İtfaiye mutahassısı 
çalışmak istemyor! 
Şehrimize bir itfaiye mutnhas

Mııı getirilmek istenmiş, ve Viyana 
itfaiye kumandan muavini"Günih,,
in daveti kararlaşmıftı. Aradan 
aylar geçti. Emanet mütemadiyen 
mutahaHıınn vaziyeti hakkında 

sefaretten malumat i•tedi. Fakat 
bugüne kadar hiç bir netice ala
mamışbr. 

Nihayet dün Viyana sefaretin
den emanete bir tezkere gelmiş
tir. Tezkerede emanetin teklifinin 
Günih tarafından reddedildiği bll
dirilmektedir •• Buna nazaran 'im
dilikitfaiye mutaha um me•ele•i 
suya dü,mil.y demektir. 

Kahranıaıılar 

diyarından ... 
Atinada çıkan 11Patrisn gazetesi 

yazıyor : Hükumetle alakadar 
makamatın, teslihatıınız hakkında
ki mesailerini yakından takip 
edf yoruz. Bittabi memleketimiz. 
cografi. vaziyetinin icap ettirdiği 
tekilde deniz tarafına ait selame
tini tem in etmek mecburiyetinde
dir. Jtiraf etmelidir ki teı;lihatın 

maddi tarafından ziynde diğer bir 
nokta en ziyade endişem izi mucip 
olmaktadır. 

Bu nokta donanmanın canlı 
kadrosudur. Yunani.stanın bahri 
faaliyetine alt tarihi tetkik eder
sek, dünyada bir daha eşi bulun 
mıyan bir badiaeyi müşahede ede
riz: Bu, en uz.ak zamanlardanberi 
Yunan bahriyesinin biç bir mağlö-
biyete uğramannş olmasıdır. 

Yunan ililiklal harbi esnasında 
Yunan babriyeai, her biri bir kah
ramanlık deatam teıkif edebilecek 
harikalar göatenniştir. 

Halbuki LambroBların, Katso
ni•tlerin, Miyaulis, Kanaris, Pa
panikolialerin ellerindeki mahe
me ve veuit kartı taraf kuvvetle
rine nazaran hiç mesabesinde idi. 
Hatta aon zaman~ Balkan harbi~ 
nde amiral Konduryoti•inin elinde 
ne vardı? 

"1912,,de aktedilea meeU.Jerde 
bahri tefaVYuka nbip olmadığı
mız anla9ılmamı~ mı idi? 

Buna rağment Konduryotls ye 
denizcilerinin kudret ve manevi
yatlanmn yüksekliği, hasım do
nanmasını boğnzlara kapanıp kal
nuya mecbur etmitti. 

Bizim Adalar denizindeki ha
kimiyetimizdir ki hasmın Asya 
nhilindekl kuvv~tlerini harp mey
danlanna nakletmesine imkan bı
rakmamış Ye Balkan müttefikleri
ne harbi kazandırınıtbr. 

ı,te mea'elenin hu eepheaidir
ki uıl ruhumuzu okşuyo.I" ve 
bizim Adalar dentdndeki haki
miyetimizin •ımnı teşkil ediyor. 
Elde müstait talebe ve çalıı-

k an bocalar olmadıktan sonra 
aaray aibi mektep binaluı yap
maktan ne çıkar? Bunun gibi eli
mizde Jazırugelcn kadro ile ruhlu 
ve muktedir denizciler olmadıktan 
sonra ke>vve tll bir donanmaya sa· 
bip olmanın ne mana&ı vardır? 

Bu neticeyi elde ettikten •on
radır ki zamanı geldiği ande yeni 
bir Konduryotisin az mıktar gem
ilerle faik dütmnn kuvvetleri ara-
•ı na dehşet salabileceğinden emin 
olabiliriz. 

ANNANIN CiNAVETI 
Zabıta muharriri: SKOT 

Smith vakur bir tavurla başını 

salladı: 

- Dünya kurulalldanberi öt
renmek istediğiniz ilmin enarı 

böyle tehdit alhnda ne satın alın
mış ne de itiraf edilmiştir. Bu 51-

rra agah bulunanlar onu ögren

mck isteyenlere serbeı;t bir suret

le talim ederler, hatta ölümü göz

leri ile görseler bile sıralannı bat

ka türlü söylemekten imtina eder
ler. 

Neville elini boğazına ve alnına 
götürdü. 

- Halimde bir aalih eseri gö
remiyorum, dedi. Onun için daha 

fenala•.madan buradan uzaklaşmam 

lazım ••• 

Smith Ruaun parmağıyle tetiğe 

basmak üzere olduğunu görünce 

a;ül{unetini bozmadı, fakat süratle: 

- İyi amma, dedi, alümlotum 

borunuzu boş bulı:ıcaksınız .. 

cville silahını biraz indirerek 

hı: _ br gibi: 

- Yal.. dedi. Demek ,·ealkayı 
buldunuz! 

Smith cevap verdi ı 

- Evet, buldum. 

Neville biraz canlanır gibi oldu: 

- Nerede_? Çabuk söyleyiniz, 

yoksa tetiği çekerim! 

Smith soğuk kanlılıkla: 

- Beynime bir kurşun •ıkmak

la kağıt çebinize girmiyecekt dedi. 

Onu ele geçirebllmeniz için tek 

bir ümit ·..ar. 

lııtiyann aiyah g8z.lerl Smith'l.n 

yüzüne dikildi, başı biraz doğruldu. 

Fakat bu hareketi yapmak için 

aarf etUği gayret onu büsbütün der

mandan düşürdü, kendiafni arka 

üstü .alıverdi. 

Tabancayı hedefinden çevirme-

den zaif bir sesle sordu: 

- Ne demek istiyorsunuz? 

Smith: 

- Sizinle pazarhk edelim, de
di. 

Dünya kurulalıdan beri insan-

--
imar! 

Alman grupu ile 
yuşulacak mı ? 

Bir Alman grupu mümessilleri, 
tehrimizde bir hil, tiyatro vebanya 
mahalli inşası için Emanete müra
caat etmitler, Emanetle müuke
rede bulunmuşlar ve birde muka
vele müsveddesi tanzim eylemit
Jerdir. 

Tarefeyo arasında takarrur ed
en esaları havi olan bu mü•vedde 
grup mümessilleri tarafından gu
rupün Münihteki merkezine arz
edilmiftir. 

Merkez, mukavelede, teferrü
data ait bazı meselelerin ta'dili 
arzusunu izhar etmi9tir. 

Bu itibarla emanetle gurup 
mümessilleri arasmda yeniden mü
zakere olacakbr. 

Maamafih bir uylaşma temin 
edileceği muhakkak gibidir. 

Emanet, dün Münibe giden gu
rup mümessilierine Taksim mey
danile Halin inşa olunacak ma
hallinin krokisini göndermiştir. 

Tiyatro ve konservatuvar bina
sını Almanyanın en büyük tiyat
rolnnnı inşa eden Alman müte
hassıs. M Vidman yapacakbr. 

Mahut herif 
Mubadeledeki Spateris 

nihayet çekildi mi? 
Türk tabiplerinden olduğu halde 

Yunanlılar nezdinde .mubadele 
müşavirliği kabul eden Spataris 
efendinin bu vazifeden istifa ettitf 
Türk heyeti murahhasasma blldl
rllmiştlr. 

Dünkü sis 
Dün sabah limanı gene kesif 

bir ais kaplamıf, Seyri•efain ida
resinin Kadıköy ve Haydarpa .. ,;ı 
vapurları 6,15 ten 9,5 e ikadar iş

lememişJerdir. 9, S te sis sıyrılma
ğa başlamış, bu iskelelere mutat 
harici dört vapur gönderilerek 
biriken yolcular alınmıştır. 

Adalar hattı intizamını kaybe
tmemiştir. 

Şirketihayriye aef erleri de sis 
dolayisile intizamını kaybetmiş, 

evvelki gün olduğu gibi iskeleler
de biriken yolcular do~ru posta
lar yapılmak suretile köprüye ge
tirilmişlerdir. 

Sis yüzünden limanda ve li
man haricinde hiç bir kaza olma
mışbr. 

Projeler bitti 
M. l'iju ve Galip Bey 
25 gün sonra geliyor 

Gaı.i köprüsü projelerini yapan 
mühendis M. Piju kendisine iza
hat vermek üzere geçenlerde Fra
naaya giden köprüler baş mühen
disi Galip Beyle beraber 25 gün 
sonra şehrimize geleceklerdir. 

Mühendis M. Piju projelerinin 
ikmal etmı, olup proje son bir 
defa daha tetkik edilmektedir. --

I ... imanımızın ıslahı 
Ticaret odım btanbul limanı 

hakkında yeniden tetkikat yapıl
masına lüzum görmüştür. Bunun 
için bir komiayon teşkil edllmittir. 

Odanın deoiı.cilik raportörü 
180 aahifelik bir rapor hazırlamış
tır. Komisyon bir kaç içtimada bu 
raporu tetkik edecektir. 

Rapor limanın umumi vaziye
tini izah ettikten sonra nasıl asri 
bir limana ihtiyaç olduğunu tarif 
etmektedir. Bundan başka ileride 
zuhur edecek antrepo buhranına 

karşı ne gibi tedbirler ittihaz edil
mesi lazımgeldiği de rapor da 
kaydedilmektedir. Komisyon bu 
tedbirlerin nelerden ibaret oldu
ğunu tesbit edecektir. 

__ Ş _______ ~_H ü R D_E: __ J 
Kurtlu unlar 

Unlarda kurt çıkınca 
eıııanet 

kontrola haşlıyor ---Ekmek ve unlara bile kanthr
dığını :ve birçok un nümune\erinin 
emanetçe toplanarak tahlil ettiril
diğini yazmışbk. 

Şehremaneti, vakl olan bir ih

bar üzerine Balıkpazurında Nikoli 
Danyalin un deposunu taharri 
ettirmit ve üst katındaki unlardan 
birer miktar nümune a1ınarnk 

!kimyahaneye •evkolunmuştur. 

Neticede bu unların hayvani.a
rın bile yiyemeyecekleri derecede 

piSlik ile karıtık olduğu meydana 
çıkmıttır. 

Canlı canh kurtlar sayılamıya
eak derecede çoktur. Unlara pas
palla çavdar da karışbnlmışhr. 

Sahibi Danyal bu unlan sattığını 

ve birinci nei ekmekiık unlara 
karıştırdığını itirnf J!lmiştir. 

İçinde canlı kurtlar bulunan 
bu unlar Bayazıt belediyesince im
ha edilmiştir. 

Danyal hakkmda bir zabıt va
rak.ası tanzim edilmiştir. Emanet 

Danyalın deposunu seddedecf'ktir. 
Emanet halka hileli un ve yiyecek 
.atan depoları şiddetle takip etme
te başlamıştır. 

Suat Bey geldi 
Adliye Vekaletinden vaki olan 

davet üzezine Anharaya g~den Ü&
küdar müddeiumumisi Suat bey 
dün şehrimize avdet etmiş ve tek
rar vazifesine batlamıştır. 

- -
Gayri mubadiller 
Gayri mubadiller cemiyeti reisi 

Kavalalı Hüseyin bey dün Anka
dan gelmiştir. 

lar alış verif ederler. Bana ne ve

riyorsunuz? 

lstıraptan kıvranan NeviJle: 

- Hayatını21I 

dedi. 

Hasmını alAka ile tetkik eden 

Smltlı: 

- Hayatımın bence kıymeti 

yok. dedi. Daha çıkınız. 

Neville ilk defa olarak .silahım 

yatağın üzerine bıraktı. 

- Size.. on bin.. yirmi bin elli 

bin .. dolar veririm .• 

diye hmldadı. 

Detektif kımıldanmadı; elleri 

hali dizlerinin üzerinde idi. Ukayt 

blr tavırla koltuğa yaalandı. Sakin 

bir ıeale: 

- Pek&la, dedi. Verin eW bin 

dolan ... 

Nevllle yanına döndO, artık re

volverle hiç mefgul olmadan iki 
elini takaklarına götürdü. 

- Banka açılır açılmaz para
nu haurl 

DedL 

Smitb aahlrea latlcal etmekal

zln ayata kalkta, allibı alch. 

• 

Ay nda 
Baro i ııtilıahatında 
çıkan bir mesele 

İzınit· gazetelerinden: -Cümfıuriyet Bayramında Ay
dıntda yapılan merasime Baro rei
si sıfatile Avukat Şevket beyin 
değiJ esbak reis Cemal beyin iş
tirak emiş olmam nazarı dikkati 
cebetmiş ve mes'ele biraz tahkik 
edilince garip bir vaziyetle karşı
lamışhr. Meğer bundan bir ay 
kadar eve) Avdın Avukatlarında 

Cemal, Neşet, Feridun, İhsan ve 
Osm.an beyler n .. mında bet zat 
baro reisi Şevket beye tahriren 

müracaat ederek bir mea'ele hak
kında görüşülmek üzere heyeti 
umumiyenin içtimaa dcvetini teklif 

ederler. Şevket bey rahats12 oldu
ğu iç.in keyfiyeti ikinci reis Hayati 
beye havale eder ve kendi namına 
rey hakkını da mumaileyhe verir. 

Bir gün sonra Avukat Ce
mal Beyin yazıhanesinde bir iç
tima yapılır, Avukatlardan bir ço
ğunun iştirak etmediği veynhu 
edemediği bu içtimada yeniden 
intihabat yapılmaoı mevzu bahsedi
lir ve mevcudun ekseriyctile 
Cemal bey Aydm Barosuna reis 
intihap olunarak resmi mühur 
ve defterlerin Şevket beyden 
alınması kararlathrılmııtır. 

Şevket bey tezkereyi alınca 
usulü dairesinde yapılmıf bir inti
habp kcırşısında bulunduğunu zan 
ederek mühür ve defterleri teslim 
eder. 

işte Cümhuriyet bayramına Ce
mal beyin Baro reisi sıfatile bu 
şekild~n sonra iştirak ettiği yazı
lınca keyfiyet derhal Adlıye Veka
letine arzedilmiştir. Haber aldığı
mıza göre Vekalet usulü dairesinde 
yapılmıyan bu rntihabau feshet
meğe karar vernıiş ve keyfiyeti 
mahalline bildirmişfir. 

- Neville can çeliişiyorsunuzl 

dedi. Üıtünüzdeki hal nielade bir 

hastalık değil... Farkında değil

misiniz? Ölüyorsunuz! 

ihtiyar ha)'retle Smlth'in yüzü

ne bakıp •ordu: 

- Bana ne oldu? bir hekim 

çağırmalı ... 

- Sir Richard Fentonu öldür

düğünüz uman hekim çağırdı

nız mı? Frank Beııi:leyin sırtını cı

garanızla yakarken hekim çağırdı

nızmı? Demin öldürdüğünüz ihtiyar 

kadın için kekim çağırdınız mı? 

Sizin ki kadar hakedilmiş bir 

alüme şahit olmak cidden çok ib

retiamiz bir şey! Hakıkatı bilmek 

ister misiniz? Size 'unu söyliye

yim ki ı;lzi öldüren,biraz evvel öl

bürdüğünüz kadındır. 

Müthiş bir ıstırap içinde kıvra

nan Neville Smith'e hala kindar 

gö:r.lerle bakıyordu. 

Smith: 

- Sizi hiçbir doktor kurtara

maz de~l. Siz, ihtiyar Meg'in kıs

kançlik saikan ile benim için ha-

"Edgar Kine,, 
11.,raıısız halıriyelileri 

şereJine diin gece bir 
halo verildi.. -

Limanımızda bulunmakta olan 
Fransız "Edgar Kine" mektep ge
mi.si erkan ve .zabitanı şerefine 
dün gece Fran11z sefaretaneı;inde 

parlak bir balo verilmiştir. 
Baloda vali vekili Muhittin B., 

Kolordu kumandanı Şükrü Naili 
p8fa ve Bahriye kumandam Bey 
bulunmuşlardı. 

Bu balo rnünaaebetile bah
riyeliler ve davetli bulunan di
ğer .zevat güzel bir gece geçirmif
lerdir. " Edgar Kine ,, mektep 
gemisi pauı.ra kadar burada ka
lacak, yarın kaptan gemideFransız 
koloniıini kabul edecektir. ---Tevfik Tarık Bey 

Adliye vekaletince Mardın Mah
kemesine tayin edilen Jstanbul 
ücüncü hukuk mahkemesi azasın
d~n Tevfik Tarık bey, yeni tayin 
edilen memuriyet mahalline git
mi yereJc: tckaütJüğünü talep et-
miştir. -Yaralılar iyi 

Maslak yolundaki sinema faci
ası yaralılanndan Sait beyin ahvali 
sıhhiye•inde biç bir tebeddül yok
tur. Bir ihtilat olmadığı takdirde 
ölüm tehlikesi zail olmuıtur. 

Dün bir terzi tarafından yara
lanan kazmirci AH Rıza efendi de 
yileşmektedir. 

Pal amut yerine torik 
Balık bolluğu bitmiştir. Çifti 

beş kuruşa satılan palamutun ta
nesi birkaç gündenberl 7 buçuk 
kuruşa sablıyor. 

Balıkçılann ifadesin göre paln
mutJnr kışlamak için Marmaradaki 
yataklanna çekilmişlerdir. Buna 
mukabil Karadenizdeki torik balığı 
sürüleri buraya doğru gelmektedir. 

koydunu7.. Kadın benim gelmedi

ğimi görünce yastığı almalı için 

buraya kadar gelmiş, fakat bere

ket versin ki siz onu öldürüp be

nim yerime yatağa yatmışsınız! 

Neville doğrulmağa çalıi&rak: 

- Demek, . dedi, bu yastık 

benim ölümüme sebep olacak, 

öyle mi? 

- Evet, kadının yastığa ne 

koydu~nu bilmiyorum. Siz öl

dükten &onra bunu Jaboratuımn 

tahlil raporundan anlıyacağu .•• 

Birden, Neville koynundan bir 

bıçak çıkardı, onun vahıl bir ta

vırla yastığa saplatfı . Yastığın 

içinden etaminden bir torba çıktı, 

aynı zamanda etrafa beyaz bır toz 

dağıldı. Can çekişen adam torbayı 

açtı; içinden bir takım knru mı:ın

tar parçalbn döküldü; bunlnrdcın 

birini titreyen elinin üstüne koyup 

munycne etti. 

Smith karyolanın ayak ucunda 

durmuş bu aahneyi seyrediyordu. 

Conslaotin Neville her halde 

hezimeti kabul etmesini biliyor~u. 

•• • 
MUTEFERRI 

• ldarei hususiye, gelecek 
bfitçesile 1atrnca civarında Kara 
köyünde bir dispanser açaca 
fdarei hususiye her seı:ıe b 
dlspanıer inıa 
bütün vilayet köylerinde bi 
dispanser açacakbr. 

* Berlindeki Türk ticaret o 
sı memleketimizde bulunan tic 
odalarına birer mektup gönd 
mi§tir. Bu mektupta Almanya 
iş yapacak: tacirlerin Beriin T 
odasına müracaat etmesi bildi 
mektedir. 

* Millet mekteplerinin açıl 
gündenberi kaydedilenlerin m 
tariJe hasıl olan ne6ceyi le• 
etmek üzere bir cetvel hazır 
maktadır. 

* Yeşil direkte. Hocaka 
mahallesinde Köprülü sokağı 
kanalizasyon hafriyatı yapılırk 
asarı atikadan bir bina ankaZJ 
tesadüf edilmiştir. intizam ve 
lanetini elan muhafauı eden 
ankazın tetkiki için müzeler i 
re•İne haber veril mittir. 

* Galata postanesinde 6392 
ralık bir suiistimal meydana 
kanlmış ve bu aui istimalle aı· 
dar olarak Osman Ef. isminde 
memura fften el çektirilmi,tir. 

@ Cem;yett belediye idare 
ümeni dün gene toplanmıı ve 
dili icap eden maddeler hakkın 
müzakeratta bulunmu§br. 

'@ Darül'aceze balosu 21 ikin 
teşrinde Sipahi ocağlnda pek pa 
surette verilecektir. Son istihza 
jcra edilmektedir. 

1 - Dimitri ilminde bir sa 
kalı Aynalıçeımede madam 
nanın evine anahtar uydura 
girmişae de ev içinde yakal 
mııtır. 

2 - Sabıkalı Niyazi, 
ninde bahçevan Tanqın kulüb 
ne kilidi kırarak girmiı 18 ar 
basma çalıp kaçarken yakalanm 
tır. 

3 - Hakkı ve Şevki bmin 
iki .abıkalı Çar4amba pazarın 
7 parça çalınmış eıya satark 
yakalanmışlardır. 

4 - Gene ayni guruhtan j• 
pan Lalelide Ayşe hanımın evi 
den 2 bohça efya çahp kaça 
yakalanmıştır. 

Zaruret yiizünden 
Çuvalcı Kasım; muhtelif eşh 

sa olan borçlannı ödeyemedi 
için Sirkeci salonu önünden ker 
dini denize atmış, kurtanlmı,br. 

Bir tehlike savuldu 
Dün gece Kavakta Umur yeri•• 

dt!ki ga:ı deposundan yangın çık• 
mışsa da itfaiyenin ı;üratle yetişmr 
si ısaye•inde büyük bir feliketllt 
önüne geçilmiştir. 

Bir kabadayı! 
Laz Ali, metresi Fatmayı ev 

kabul eden aütcü Eyjbi dövın• 
şikayet için karakola ~den Fat
maya da bıçak tetbir etmiştir. 

Aşka gehniş! 
Cambaz Akif Fatihle bir mef

haneden .sarhoş çıkmış, ve bava 
silah atar.ken yakanmışbr. 

Çatalcada cinayet 
Çatalcanın lsbranca köyünd .. 

Ahmet oğlu Hüseyin meçhul ir 
sanlar tarafından kurşunla öfd ... 
rülmüştür. Tahkikat yapmak ürd 
Müddeiumumi muavini malıaIIi~ 

ı hareket etmiştir. 

für bile çıkmadı. eliı'ideki mnnttl 

parçaıını, vakur ve feci bir tavul"' 

la uzağa fırlatb ••. 

Sonra halinin müsadesi 

tinde sakin bir sesle: 

- Ben nebatatı 

bilirim dedi. Bunft ölüm 

veya ölüm meleği derler. Burı 

içinde " phaline ,, isminde bir z 

hir vardır. "Tox - albumine,, z 

mre6ine mensup zehirlerden bi 

dir. Bu zehir çıngıraklı yılanJarM. 

bulunur; kolerada, difteride öliirıl 

mucip olan da bu zehirdir .. 

Öksürdü, sonra sözüne deva,. 
etti: 

- Ölüm kadehinin toz gilııl 
ince olan zerrelerini teneffüs et.,. 

tiın. Ciğerimin hüceyrelerine tcdt 

ederek kanıma karıştı ... 

Bu zehiriıı panzehiri 

ihtiyar kadın bunu 

kırda bulmuştur. 

Yatağma düştü ve yalnız 

tek cümleyi söyliyebildi: 

- Smith, kazandın! 



acat< 
-Ankara - Memleketlmizin coğ

'•fi vaziyeti itıbarile kışın orta 
~nadoluda ve biıhas&a şa~k vila
htlerinde petrol ve benzine fazla 
1hliyaç olduğu ve bazen bu ihti
Yttcın bir buhran şeklinde tebarüz 

tttiği nazarı dikkate alınarak bu 
hıııusta pratik ve faydnlı bir usul 
1hdası düşünülmüştür. 

Dahiliye vekaleti tarafından vi
layetlere yapılan bir tamimde be
lediyeler ve şehremanetlerince bu 
tihetin dalma göz önünde tutula
rak mümkün olduğu takdirde, za
ltılln zaman bütçelerinden muay
~tn bir para sarfı ile ihtiyoçlanna. 
lt.rşılık olmak üzere stok mal te
'-ıini tav iye edllmitür. 

-.-.....---
Mecliste 

Ankara, 14 ( A.A J - Büyük 
ldıııet Meclisi bugün reis vekill 
Nurettin Ali Beyin riyasetinde 
lopJanorak Maraş meb'usluğnna 
bıtihap edilen Behçet ve Bolu me
b•usluğuna intihap olunan Hıısan 
Cenıll Beylerin intihap maı.batala
t'tnı kabul etmiş ve Hnsan Cemil 
8tyin tahlifi icra kılınmıttır. Mü
ltakıben Anadolu demiryolları ve 
~llydarpaşa liman idaresi 1925 
•tnesi bütçesi hesabı kat'isile Er
tı.ırum - Sarıkamış - Knrs demir
~ollan ve şuabab 1925 hesabı 
~lt'isi raporları müzakere edlle
~tk kabul olunmuştur. Meclis pa
'ıı-teai günG toplanacaktır. 

~fganistanı t<~brik 
Ankara, 13 - Hariciye Vekl

ijlirni:ı. Efgan hariciye nazırına aon 
1htUalden kurtuluf dolayıalle bir 
ltbrik telgrafı çekmlttlr. Efan ha
tltiye nazın çok samimi bir cevap 
"trnıiıtlr. 

Evrak müdürünün 
muhakemesi 

Ankara 14 - irtişa ye vazife 
~i auiistimal maddesinden ma:ı-
1111nen mevkuf bulunan Adliye ve
~lleti evrak mOdfirü HOsnü beyin 

~kara aaliye mahkemulnde mu
~-kemeaine devam olunmaktadır. 

Müdafaıa vekillerinin g.:?çen cel
'tdeki taleplerl üzerine Aül.ye 
~liııteşarı Ferit beyin maliimabna 

~liracact edilmif ve F.rit bey bu 
~taele hakkında bildiklerini aöy
llıittir. 

İıtanbulda ifadelerinin ahnma
'1ııa lüzum görülen üç müdafaa 
''hidlnin lkialnin ifadClıli almmış
tıt. Bu şahitlerden biri Ankaraya 
hJnılştlr. 
~ iki ve Qç muhakeme celsesin
~~n sonra bu mesele hakkında 
it karar verileceği tahmin edili
~~· Muhakeme 18 Tefrinisaniye 
lık edilmi~tir. 

tıkaradaki lıırsızlıklur 
'Ankara 14 - Geçenlerde An
tı_ -da yapılan mücevherat sırkati 
\it lt\ında tahkikat ikmal edilmit· 
'-' 1<ız liseai muallimlerinden Ni
tt ıtt hanımın blzmetçiıi Nazlı ile 
~lti e6rmn idris yakalanm1ş5a da 
~ lln içinden bir pırlanta yilzük 
~ çlft elmu küpe, ve bir kunm 
• ltıı elbise eıya noksandır. Ya
~ıı tahkikat neticesinde hıraı:ı. 
~ 1~ın elindeki nüfus kitının eU
'11f 1'i nüfua kağıdının da aabte 

tıiu anlaşılmıtbr. 
'it liırsı:ı.lık gayet mahirane bir 
\J:ttte yapılmıttır. Hizmetçi Nazlı 
~ t.çrnemek için çaldığı kıym tli 
~ti lltri. pırlantalau, elmas yüzük
~ takı bir fesin Qatnne ltlemiı 
~ h k ~Gc il lkaten çok ıarlp bir eser 

·~~'-de getirmiştir. Bunu ilk gö
~~~ biri bu fe.ııin çok eski bir 
~/t alt olduğunu zannetmekte-

'~'•ıdar çaldıkları çolt kıyrnetll 
tj., elbiseleri de kendi zevk-

.. t .. 
'~~ gore kesip biçerek gayet 

y bir şekle sokmu Sardır. 
.•Pllan tahkık~tta hır•azların 

•ırlc ti b 
1 il ir senedenoeri tnsar-
•rı 'Ye bunun ıçin tertibat 

şa 
-

fadeler al dı, 
evrak ad ·yede 

Ankara, 15 - irtişa mes'ele
slnde ifadelerinin alınmasına )üz.um 
görulen iki büyük maliye memu
runun kimler olduğu hahkında sıkı 
bir ketumiyet vardır. Ancak bu 
memurlardan birisinin meslekten 

çekilmiş olup lstanbulda olduğu 
ve diğerinin de burada vekalette 
mühim bir mevki işgal etmekte 
bulunduğ'u söylenmektedir. Bu iki 
:ı.atin ifadeleri alınını br. Yakında 
Maliyeden Adliyeye verileeeklerdir. 

-Türk eınlaki 

Ankara, 14 - Dahiliye veka
leti tarafından vilayetlere gönde
rilen bir tamimde Balkan harbin
den sonra Yunııniatanı terkederek 
Türldyeye gelmiş bulunan eşhaaa 
alt olup Yunan hükumeti tarafın
dan 1 gal edilmiş olan malların 

sahiplerim Türk heyeti murah
hasası riyasetine süratle müraca
atlnnnın temini blldirilıniştir. .... 

Daiııler vekaleti 
Ankara, 14 - Cumartesi günü 

burada dainler vekaleti intihabı 
yapılacaktır. 

Dainler vekaletine müskirat 
inhisarı umum müdürü Zekfi.i beyin 
intihap edileceği ani şılmaktadır. 

Düyunu umumiye komiserliğine, 

maliye heyeti teftişiyc refıi ve 
müsteşar vekili Ali Rıza beyin 
intihap edileceği söyleniyor. 

---- -
Liman memurları 
Ankara, 14 - Liman memur

lannın gece mesaisi tahsiaab 

hakkında lktısat vekaleti tarafın
dan hazırlanan talimatname heye
ti vekllece kabul ve ta1tlki aliye 
iktiran etmlftir. 

Talimatnamenin muhteviyab 
hullaaten ,öyledtr: 

Liman memurlannın ıeee me
•alai tahaiaab İ11tanbul ve İzmir ti
careti bahriye müdürlillderine mer
but llmanlarda nöbetçi kalan me
•urlara fU aurette tev:ıi edilecektir. 

Her gece için kontrol memur
larına 350, liman memurlarına 150. 

fen memurlarına 300, makiniatlere 
100 gemicilere 50, odacılara 50, 

HJ" dümencllere 50 ve mülhakat 
liman reiılerine 200 kuruş verile
cektir. 

Zühı·evi hastalıklar 
fzmir 14 [A.A]- Zührevi haa

taJıklarla mücadele cemiyeti düt
kün dadın ve kızlara ı, bulup ça-

htbracaktır. Cemiyet, propagan

dasını tevai ve tevaik için ibret 
alınacak filbnler göaterilmeainl 
kararlaştırınıtbr. Jzmfr ve mülha
.katının aıhhi vaziyeti memnuniyeti 
mudrtir. Bu seneki ıtma fadalığı 
illıbaharda yağan devamlı yağmur
lara atfedilmektedir, Frengi ve sa
ir sari hastalıklar yapılan latatea
tik)ere göre yan yanya noksandır. 

İzıµir kanalizasyonu 
hmlr, 14 (A.AJ - 30 qıilyoD 

lira ile 7apılıaaaı cvelce tanzim 
edilen proje ile taayyün eden lamı. 
rln umum kanaliyaayonu belediye 
varidatının kif ayeuldltlnde.n ~ıka

cak bir müteahhidin teklifabaa 
talika.o muattal bulunmaktaydl. 
Dün Ponto Muaen fransı.a tlrketl- . 
nın uıümeHili belediyeye mtiraca
tala uzu• taksitlerle kapatılmak 
üzre bu ite talip olmuıtur. Mü
messil projeleri almıı ve tetkikPla 
bqlamııtır. Teklifatı mülayim LH -
lan belediye erkanı ıneaeleden 
ümitvar a-örümektedlr. Bundan 
bqka belediye ıehrln Eırefpaıa 
latlkaınetlne doğru ııenltlemealne, 
elektrikli tramvayın oraya kadar 
tcmdidine BilyQk Millet Meclialn
den kanunun çıkmaaını mütukıp 
au tlrketinin lmtiyaı: ve hukukunu 
aahn alınmaaına karar vermlttlr. 

Kredi kooperatifleri 
lzmlr, 14 [A.A] ·- lımlre mül

hak kaza knymakan J nnın kredi 
kooperatifleri aefeı berlitf için 
köylerde çahımnkta olcluklan mü•-

... 
Erzak a bar arı ı 
soymak is edi er: 

-New-Y ork ,13 [A.A) - Bu gece 
saat birde 20 kadar mfi ellah ıaki 
Broklindeki bahriye erzak amban
nın önüne 3 otomabil içinde olduk-

lan hnlde gelmişler ve nöbetçiyi 
revolverle tehdit ederek anbarın 
demir l<apılarını açmağa mecbur 
etmişlerdir. Bundan sonra şakiler, 
nöbetçi ıabitile y nında bulunan 
dört kişinin ve biraz daha sonra 
yedi aivll memurun silahlarını ala
rak kollarını sımsıkı bağlamışlar, 

içinde 68 bin dolar bulunan bü
yük demir kasayı iştial edici mad
delerle açınnk için 4 saat beyhude 
yer uğraşmıtlar haydutlar hiçbir 
şey almata muvaffak olamayarak 
a-iln atanrken kaçmata mecbur 
ohnuılardır. 

Novyork borsasında 
NewYork, 14 [A.A.]- Borsada 

esham ve tahvilat fiııtlarında vuku 

bulan yeni tenezzül üz.erine M .• 
Hoover, federal rezerv bank mü
dürü M. Y oung ve M. Mellon ile 
mfişavere ettikten sonra vaziyetin 
hiç te buhranlı olmadı{.>'lnı ve fev

kalade bir tetblr ittlhazınn lüzum 
bulunmadığını natık bir beyanna
me neşretmiştir. - -
İngiliz -Irak nıuahedesi 

Londra, 14 [A.A] - Avnm ka
maruında milıtemlekiit müsteşım 

ahiren mefsuhiyeti illin olunan İn
gllb: - Irak muahedesinin yerine 

kaiın olmak üzere frakın cemiyeti 
akvama kabulünü müteakıp yeni 
bir muahede akdedileceğini bildir
mittir. 

Kurtulmak için 
Londra. 13 (A.A) - Bahriye 

birinci lordu batan tahdilbahirlerln 
mürettebatına kendilerini kurtar
mak imkinını temin etmek mak
sadile vncude ıetlrllmit olan blr 
aleti o pek muvaff aklyetll ıurette 

tecrübeleri yapılmıı olduj"unu avam 
kamaraıında aöylemlttfr. Bütün 
tahtelbahirlerin bu aletle techbl 
için lazım ıelen tedbirler alınmıt
tır. Tecrübelere elyevm Portan10-
utb da devam edilmektedir. --
M. Hooverin teklifi 

Paris, 13 [A.A] - Gaı.eteler, 
M. Hoover in harp zamanında er
sak naklinin aerbeıst olmaııoa mü
tealHk teklifi bakkıDda m6talea
lar aerdeylemekte ve mütarilnlle-

yhin iuııauiyetpenerane duyaula
rından takdir ve tepeli tle bahıe
ylemektedir. Tempı ıa:ıeteel mü
tecaviz devlet aleyhinde ebloka 
teıisi cemiyeti akvam misllkında 
tasrih edilmlt olduğunu yazarak 
itirazda bulunmaktadır. Mezkfir 
~aı:eteye nazaran mütecaviz dev
lete aerbest surette iaşe maddeleri 
temin edilmeai tecviz edihneınek 

icap eder. 

M. Hooverln telklnlert kabul 
edllebilmek için Brland - Kello~ 
miaakınan zuhuru muhtemel her 
türlil ahvalde müeaair surette tat
blldae emniyet hiaıl etmek lium 
a-ellr. fakat harp ihtimal dabllla
de kaldıjı milddetçe, ciddi llati. 
razlarla kartılaamaaı lbım srelea 

bu tekDf en ahrarane düaturlar
duı, en alicenabane hiılerden da
ha kuvntll olan hadiselerin amir 

bulundugu hazim ve ihtiyatla tet
kik edllebillr. 

New-Y orlc ıraı:etelerialn bir 
çoA"u M. Hoover in tekllflnl ka
bili tatbik g6rmemektedir. Bu ıa
zeteler, gıdai maddelerden addo· 
lunan ba:ı.ı nıilatahselibn kimyevi 
uauller!e lttlal edici maddeler ha-

line ıeleblleceğf nl kaydetmekte
dir. 

Bulgarların talebi 
Pariı , 13 ( A • A • ) -Şark 

tamirat komita11 Bulg r heyetinin 

Bulgarlıtanın mali ve ilrtisadl 
lstlta tinin yeniden tetkik edilrne
ıini talep eden teklifini tetkik 
etmittir. Bu mea'el nio tetkiki için 
üç güo lisım ı•lecotl uıuıedil
mektedlr. 

ır 

Ayni surette müsellah ve mü
cehhez olnn " Timucin,, in adam
ları, taarruza, boynurJarla takviye 
edilmiş kudretli ynylarile athklan 
oklnrla muknbele ettiler. 

Bu çarpışma çabucak durdu: 
" Taicut ,. lıırın hafif suvarilerl, 
zırhlı hatlann gerisindeki mevtlle
rine çekildiler ve toplu bir halde 

duran tnburtar dört n la ilerle
diler. 

Bunun üztrine "Timucin,. taar
ruza kartı koymak i~in Moğollan
na mesafeyi açbrdı. Adamlarını 

çift taburlar halinde, 10 saf derinli
ğinde ve her ıaf 1000 kişi olmak 
ib.re sıralamıştı. Her nekadar onun 
ancak 13,ve11Talcut,,ların60cüzütamı 

var idise de daha derin bir surette 
yerleştirilmiş lntaahnın bu d r 
cepheye yüklenmui "Taicut,,ların 
ilerlemesini durdurdu ve ö deki 
taburlannı darma dapık etti. 

"Timucin,. , bunun ü:ıerlDe ağır 
kütlelerini diltmanın d ha hafif 
taburJan tiz rine atmak inıkinını 
buldu. Birlbirlerlnden aynlan ve 
dokuz yırtmnçlı bnyraldarının ar-

kasından kasırga halinde ilerllyen 
"Moğollar,, her tarafa ok yağdırı
orylardı • 

Bu vaziyet üzerine teplerin o 
müthiş muharebelerinden biri cere
yan etmğe boşladı. Atlı slirüler 
gazup nnrnl r atarak, ok yağmuru 
altında vücut vücudc çarpışıyorlar, 
kısa hançerlerini kulanıyorlar, uç
lanna çengeller takılı bir nevi 
mızraklarla düşmanlarını ati nnın 
eyerleri üzerinden alaşağı ediyor
lardı. 

Her tabur ayrı bir ordu gibi 
boğuşuyor ve harp vadinin bir 
başından öbür batına kadar yayı
lıyor, ve bir taarruz.la dağılan cen
~aver)er tekrar, loplanıyur ve hü
cuma kalkıyorlardı. 

t 
Muhuebe gece oluncıya kadar 

devam etti. "Tiınucin,.kat'i bir zafer 
kazanmıftı, bet altı • bin dütman 
CSlmüıtü, kılıçları ve kalkaalan bo
yunlanaa aıılmıf yetmlı reiı huzu
runa getirildi. 

Tutulan yol se- 1 

• mere verıyor 
Ankara, 14 - Cümhuriyet hll

kiimetinin muvaffakıyetle takip et
ettiti timendfier siyaseti ilk se
merelerini veriyor. Anadolunun her 
tarahnda, uzak ve birlbirlnden haf
talarca süren meaafelerle ayrıl
mıt vlllyetlerimizl karadenb. ve 
Akdenb sahillerine kadar bağ
hyacak olan demlryollar her 
gün , ilerliyor, Yakında Akdeniz 
Raradeaize l>ağlllnmış olacaklar. 

Ulukışla hattından Kayseriye 
ye Samsundan Sıvasa doğru uza-
nan demiryollan bitmek üı.redir. 
Kays~ri-Sıvas hatb 1 kanunusanide 
Kayseriden 125, ve Sıva.tan 95 
kilemetrc metAfede, Sivas viliyetl 
kaz.alarından Şarkışlaya vanyor. 
Bu iataayon bir buçuk ay aonra 
tren itliyecelı: ve umumi mOnaka
llt baılıyacaktır. 

Gelecek aene lıtanbuldan Sı
vasa ve Oç aene aonra fstanbuldan 
&ıuruma trenle gidilecektir. 

Stenografi lmtihanlan 
Ankara, 14 - Pa:ı.ar günü 1Aat 

10 da mecUa aaloaunda 160 ve 200 
lsecellk •teaografl aürat imtlhan
lan yapılacaktır. ---

Recep bey iylleıti 
A.kara, 1' - Bobreklerindea 

rallataıı olaa Nlllla Vekili Recep 
bey iyiletmit n dün makamına 
relerek ite baflamıttır. 

Almanya - Fransa 
Parla 13 (A.AJ - M. Tardleu 

akıaıaa dotnı Alman Hfirlat ka
bul etmlft:lr. 

• * • 
Paria, 15 (A.A] Mathı gazetesi 

yazıyorı Fraaaa hOkQmetlnin 1930 
~eneainla ilk alh ayı zarfında 
Gçilncll mıatakanın tamamen tnh-
Uyeal için elinden gelen herşc} i 
yapacağını M. Tardieu'nün Alman 
sefiri Yon Hoesch'e temin ettiğini, 
maamaflb Franaaaın gösterdiği hüs
nO niy te Almanyanın da ayni 
ıtH·etle mukab t etmeıi znrur 
olduğunu •6ylediRlnl :ı.annettirecek 
sebepler mevcuttur. Eğer mükn
lemeler mOaalt auretle cereyan 
edecek oluraa tahlly planının 

icrasına alt w.att Mut bidayetin
de tudm edllebtle~ektlr. 

Ali Naci 
Bazı vak'anüvisler, hanın, bu 

yetmiş reisin hepsinin derhal 
kazanlara atılıp diri diri kayn tıl

masını emrettığini söylerler. 

Bu vnhşet hika:t•esi pek az 
muhtemeldir. Genç Han merhame
tli değildi, fakat kuvvetJi esirlerin 
kendisine yaı-abilccekleri h;z.,net
lerin de cahili bulunmuyordu. 

''1~iınucin,, ve seller 
Moğolların kızıl saçlı Hnnı, ilk 

muntazam hubini yt.pmış ve ka
zanmışb. Arbk bir ceneralın, Lir 
adam r irıinin tafımak hakkı olan 
başı sivri ve fildifl asayı gurur ile 
taııyabillrdi. 

Ve Han, hi:r.metlnde adamlar 
bulunması için, hakiki bir atf hls
•etmekte idi. 

Şüphe yok ki bu atşın kaynağı 
fakru zaruret seneler.inin sefale
tlade "Borhu,.nun kendiılne kartı 
merhamet duyduju ve sert kafah 
kemaaket "KaHar,, ın oklanmn 
hayabnı kurtardığı zamanından idi. 
Fakat, "Timucio,. için kuvvet mefhu
mu,o zamana kadar çok düşünm diği 
siyasi kudret lf ade eden kelime
lerle, yııhut kendi in az faide 
er:r.eden :ı.englnllkle tarif edilemez
di• Bir Moğol olarnk yalnız ihtiya
cı olan teye alik olmayı arzu 
ediyordu. Kuvvet telekkisi tema
men maddi idi. Kuvvet, onun için 
insanın m dde ü:r.erindckl kudreti 
idi. 

K bramnnlannı mcth ttlği za
man, sert taıı kuma çevirdikleri, 
kayaları devirdlkler~ ve büyük su
ların cereyanlarını durdurdu\dan 
için methederdi. 

Her şeyin fevkinde mertlik a
rardı. Kabile adamlarından birinin 
ihanet etmesi affedilme:ıt bir ci
nayetti. Bir lı in bütün bir çadır 

şehr\nin harabi ini mucip olabilir 
veya bütün bir aürÜ)•Ü olduğu wi- . 
bi rötilrüp tuzafra düşürebilirdi. 
Hı%bıa mertliği - Hana k&J'fı mer
tllji "arzuyu ili,, ldl ... Şafak aam
un vadettltini gün batarken nak
Hden adam hakkında ne denir? • 

[ Bltmedi] 

Hava nezareti 
ihdas ediyorlar 

Atlna 14 (A.A] - Hükiimet 
bir bava işleri nezareti ihdas et
mek ta1avvuruadadır. Bu nezare
tin idar .. lni M. Veniz.eloa deruhte 
edecektir. 

Yeni Yunan bütçesi 
Atina, 12 - Yeni 1930 - 1931 

Yunan biltçeai tesbit olunmuştur. 
Masraf takriben 4'9,755,000,000n 
drahmi, varidat i e gene takriben 
9,800,000,000 dralımidlr. Yeni büt
çede eskisine nazaran 590 milyoa
bir f ar.lahk vardır. --

Be,'nelmilel banka . 
B rlin, 14 (A.A) - Beyoelmi

Jel bankanın esasi nlzamnameai 
7edi fasla ayrılmış 60 maddeden 
ibarettir. Bankanın Hrmayed SOO 
milyon lsviçr frankı olarak tea
pit edilmiştir. Bunun yüzde 25 i 
ittirak ve kayit müddeti zarfında 
tediye ve teslim olunacakbr. Ban
ka, ne banknot ihracı, ne poliçe 
kabulü ve nede ticaret veya aaDa
ye ait herhangi bir teşebbüse cif
terlerlne nar.aran faik bir aurette 
lttirak hakkına malik olmıyacak
br. 

Baııka1 ~rma7Hinln kı,metinl 
dal•I 1111rette mu1ıaf ua edecektir. 
idare mecHıi clotrudan doğruya 
alikadar yedi devletten her biri 
için ikt mGdilr dij'er hukumetler 

için 9 mOdGr ve Almanyanın ta
mirat tedlyah devam ettfj"i mlld
detçe Franaa ve Almanya hınr:G
metlerl için faıı:.la olarak birer mü
dürden mOreldı:ep olacaktır. idare 
mecliıi reisi aynı zamanda t.anka 
müdürlüğll vazifesini de ıörecek 
ve üç sene müdcletle intihap •di-

lecektir. Banka faaliyette bulun
duğu müddetçe Y oung plnnında 
münderiç mali nLkamı tatbik ed
ecektir. 

Banka, Almanyanın tamirat be
sa bma vaki ol cak tediyatını te
s edecek hunlan alacakhlar 

ö-ıt cak v Almaolarm 
l n fik taksiti rln bazı 

kısı ın llcariletfırihnealne ve 
tedavül mevklıne çıkanlm .. ına alt 
laaurhldan yaJNlcakw. 

Aeı ıa köprü 

Diln}a e ahrette i köp
rülerden. a uba bizim i t n
bt l kö ·ütı i Lutlar )Uzılnn, 

komaşulaa, düşünülen, kap
anıuusı gii~..., nçılması güç, 
tPh iııi µüç. tt n ir· gli~. ta
m ·ri (Il' ç. teC'd°lli güç lınngi 
kôprii vnrdır '! 

Het' güıı hah t dilecek bir 
derdi, nnlntıl.teal bir nıes·e
l(•ri. (j) lt·ner ek bir şikii) eti 
olan bu köp"Öniiıı şimdi de 
asına köprü)e tahvili giin
iin mes'f"lesi haline geldi ! 

Gazetelerin en son hına
di 1 bu.. İz'.lhçılarnı en ye
ııi mevzuu lnı .. Hildrwi na-.,, 
bit mfiteha ~ısların (•11 ciddi 
sermayesi hu 1 

A ma köprü .. Şimdi) c ka
dar yalnız re ın uı t gördü
ğftm hu köprünün bizim kö· 
prümU,.Af en bir farkı Yar: 
iki ahiH biribirine hattı 
mUetckim ile değil, geniş 

bir k vJsle bağlıyor ve altı· 
odan geçen çatanalar baca 
kırın ğa mecbur kalmıyor· 
lar .. 

Rivayete nozer n, lm kö
prüniln yapılması için yüz 
mil) on lira ôfl imiş.. Çok 
de[,ril, m('''cut D raııuzm ÜC• 
te ikisi ?.. 

Bazı i~ adamlarımızın bö
le gülünç bir he) nlden cid
di bir ı rar ile hah ettikle
rini gördükçe, bazı işlerimi· 
.sin neye bJ... türlü yoluna 
girmediğini daha i) i ıınh· 

yorum. 

Gerçi, hayal ile bak lkatl 
blriblrinden ayıramıyanla
rın ~ehirde serbest serbest 
dola9malarında bir mahzur 
yokea da, her halde yerle
ri de masa ha@ı olmasa ge
rek l 

Yusuf Ziya 

Irak başvekil! 

katledildi 
Bağdat, 14 (A.A] - Irak bat

vekili Apdillmuhıin ·katledilmlttir. 

Bir ziyaret 
Pariı, 13 [ A.A ] - M. Brland, 

M. Poincar~yl ziyaret ederek kea
dlılle uzun uzadıya görüşmüttür. ---

Ne vakit? 
Berlin, 13 [A.A] - Gazette de 

Voaa, naayonalistlerln arayi umu
miyeye 22 kiinunuevveld müraca
at edeceklerini yaımQktadır. 

Sovyetler vapur alıyor 
Washington, 14 {A.A) - Bu· 

gfin Shlpplnğb~ard şirketinin 30 
gemiainln Sovyd hükumetine sah
lacağı haber v rilmeldedir. Mez
kur hukumet bu gemllerl Lenin
ırat ile Karadeniz Basra k6rfezl 
ve Aluıayı tark Rus limanlan ar -
aındald ticıırete tahsi• edecektir. 
Sovyetle,.in uıulü idaresini tanı
mamak suretindeki Amerikan 111-
yaıetia~c hiç bir tebeddiil yoktur. 
Sahı fiah 1 mllyo11 471 bin dolar
dır. 

Mülkiye mektebi 
Mnlklye mektebi meıunlan ce

miyeti idare heyeti diln vali mua
vb:ai Faıı:.lı B~yl ziyaret ederek 4 
kiaunuevveldc tealt edllecek olAD 
MIUkiyc mektebi aenel devriyeai 
münaaebetile yapılacak müsamere 
programı hakkında ırörütmüşlerdlı 

-
Eski borsa hanı 

Galatadakl esld borııa haıa 
eskiden Kaaapyan namına biri
nin iken emanetçe aahn alınınııtı. 
Ancak kuapyan vereıseıine ait 
hanın bir köşesi kahnıf, timdlye 
kadar verese ile emanet arasında 
bu huı;;uda anlaşdarııaaııfb. 

Em .. net ile vereıe arasında lt
llif hiaıl almuotur. Emanetin lı
tlmlik bed lindcn nr seye, nre
aenln de fercffye rusumundan m
anete borcu yardır. Yapılan itilaf-
name cemlJ 
dllecekJr 

. . ,. 
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Fener -"Edgar Kine" 
1ki günden heri limamıuızda 

bulunmakta olan Fransızların 
Jt.dgar Kine harp gemisi zabitan 
futbol takımı ıle Fenerhahçe ara-

sında bir futbol maçı yapıla.eak· 
tır. , ransızlar, geldikleri :zaman 
bu maçı teklif etmişlerdi. Fener
lilerin kabutü bu maçı bir emri 
vaki yapını~tır. 

Fransız takımı hiç de istisgar 
edilecek bir kuvvet olmadığını 

K•lrfada Yunanlı larm en kavi 

ekiplerinden birini yenmekle is· 
pat etmi@lerdir. Y apılaCMk maçın 
çok enteresan olacağı şüphesiz· 

dir. Fener takımı hu maça tam 
kadrosu ile çıkacaktır: 

Hüsnü 
Kadri Ziya 

Şekip Sadi Reıat 
Niyazi All Zeki Muuffer Fikret 

F ransıı takımı temamen 1.4· 

bitlerden müteşekkildir. 

Taksim atadyumuunda 
Taksim stadyomunda bugün 

yapılacak maçların en mühimmi 
Süleymaniye ile İetanbulspor 
arasında icrası mukarrer terfi 
müsabakasıdır. Bu maçın galibi 
birinci kümeye geçecektir. 

Şild maçları 
Şild maçlarına bugün Taksim· 

de ba~lanacak ve Galatasaray 
Kumkapı • Topkapı muhtelitile 
karşılaşıcaktır. 

Borsa 
13 Teşrinisani 929 kambiyo, nukut tıatıarı 

Açıldı 

NHkrıt 

1 lngiliz lirası 1032 
1 Amerika delar 210 5 
20 \ uuao drahmi 55 
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1 AYll.Clll'J'a tifual 29 
20 Ley Ramaaya 25 
20 LeYa Bulıar 
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20 Fra .. aa fraokı 

20 Italyao lireti 
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fea tahltlerinin istimaı için 3 Kl
auaaenele talik eclilaüttir. 

Çeşmede bir cinayet 
Çeşmed~ çok fed bir cinayet 

wkubuf muftu. Kanıı MHliye 
namındaki kaduu feaa yollara 
dittiltGnden, yabancı ukelderle 
mün ... batta bulundutund- fÜp· 
be eden Nuri lımbıde bir phıı 
a-ünlla birinde za,.U. kadım ve 
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llir •* mes'eleSi 
Wia1k liir6k .. 11na cf"•ponada-

ld' ttitthilerl eeaebi llpl'ta tfrk
etlertnHa Mıbae •a-ta ettlrildt
lhü •• hlldu clola11 tla:ret ml
airlltlaee tetkikat yapddata ••· 
llmclur. Neticede Whlk banka

_. tütlalerial Tlrldfe4eld lls• 
rta tlrketleria• llscwta ettlradye
rek Aynakada bulunu bir firke

te all'orta ettirmlt oldujıa anl•ı•l
autbr. 

Ticaret mGdlrlltG ba mu'ele 
hakkıacla buırladıj1 raporuau lk
bHt vekiletlae s'Jadereoeldir. 

Avrupadakl ••orta tlrketlerlle 

aUlllll-lllUllllllllM••--Mllllii 
KORİN GRİFFIT ile VIKTOR V ARKONI 

Bugün 

MELEK SINEMASINDA 
irae edilmekte olaa bu .meşhur artislerin en muazzam • 

taheaeri 1 
Süeerfilimd~~!.!~.,~~~!~!? ~ecekl•rdir. 

111•11•ıı•••m•HlllllBl--•H-lll 

FRANSOf JOSEPH sarayının ihtişamı ..... . 
iMPARATORLUK. erkinı, Avuıturyanın kibar mebafill ... 
V ALSLARIN zevkn sefanın.... ~kın beldeai olan 
ViYANA ŞEHRi.. 
Viyananın Sen& Etycn kilisesinin hey'eti muganniyesi ve orğ· 

ları ..•. İ§te EHİK Fon STROHA YM in şaheseri 

ZIF .AF 1"...A:RŞI 
süperfilimde gbrcceğiniz ve işideceğiniz şe) ler bugün 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Saat 11 de tenzilatlı flatla matine. diğer matineler saat 2-'- 1-4 

ve 6 1·2 dir. 
İlaveten: RUT ETfNG in muhtelif sarkı ve melodileri 

OGLEDbl\S O~HALAHI, GECELERİ 
NFHEDE GEÇIHECEK::;INIZ. 

BILJYOll MU:>UNUZ. 

L MULEN RUJDA 
; Bu aile salonunda neteler için
'< de dansedeceksiniz, iyi bir mu
'T't siki refakatile hoı ve mütenevvi 
;; temaşalar gözlerinizi teshir 

~ edecek. 
~ijA Butun hu mııddet zarfında i tıhlak 
;;"~. 
~ edeceğiniz leziz içkilerin fiatları da 

a1.amt derecede ehvendir. 
Böyle bir eğlence merkezi Beyoğ· 

luo<la şimdiye kadar mevcut 
değildi. 

.......... _ ................................... -. .. 
--···-··--··-·········-····················, r. i!ELHAMRA SiNE~IASINDA:! 
• TENZlLATLI FIATLA ES 

MATİNELl'~R 15 

1 b:::.~ . .J :~~i:=~ 
Köyla kilçük linemaıı o gece- ı üzerine herkeı hasiıh~ 

ki temıll lçln kapılanaı açmıf, bu aediyor, kendiıi ile ala 
yabudi ıemtiaia klbarlan birer 1 Y aaefaçJ fena halde 
lldter biletlerini alarak içeri l'İr· ti. iki gün ıonra iıkel 
meta batlamıtlardı. bekleyordu. 

O sece Y Hefa9lain ele hovar- Bilet alacata ıırada 
dalıtı ilzerinde idi. Herkeıle bera~ gene alaya baş~dılar. 
bu o 4a alaamaya wft••t• karar - Aman yHefaçi ... 
vermlftl. eyi aç... Gene bir ku 

Gifenla hflade bir kaç kiti ıilnl 
bUet aLyonlu. Y aıefaçı de, elinde - Bune asiıllk be 
bllot paraıı. bualann arkHında On para için yeberecek 
nBbet bekUyordu. Bu aralık, akli- Y Hef açi fena haldı 
ilk olacak elinde ki ufaklıktan bir herkeıi haılı olmadıtı 
tanHI elladea kayıp ye,.e dGttil. mak iıtlyordu: 

Para ıe1lne gayet haqaı kulak- - KJm demiı beni 
lan,ve ba4lar bili ihtiyar geri ÇH· Erke1 beni bilir •.. ~ 
rildi.Yuefaçi derhal yere kapandı, bteditlniz adam da ıoru 
bir milddetbakındı. façi aıiı mi, dejıimi? •• 

Sonra kalkıp elinde kalan para- lesin ... 
farı •aydı. Bin kurut ekılktf. Et- Y aaefaçi · etrafında 
raftan ıordular: arumda kendiıine ha 

birini aradı . 
- Ne dilttü Ya.efaçl? Fakat bu suali kim 
- Bir kuruf, be lazım. Blyük mata ce1aret edemiyor 

bir kurut- Etrafıaa bakındı. Ar 
Bir kurut ıözü Ozerlne mHele başında duruyordu. Onu 

ehemmiyetini kaybet Y aaefacidea tuttu: 
batka berke. biletiıal alıp çeri fireli. A - roaaçl... dedi. 
Yaıefasi de tekrar yer• •tlllp ku- blllrain? Bena a1iı denir 
rutunu aramata bqladL 

* • • • 
l.ki buçuk ıaat ıonra alnema-

dan çıkan HJİrcller rltenin öaün
de yere ejilmit birt•Y arayaa bir 
adam rördüler. Bu iki buçuk a.a
attanberi dütiirdüğü kuru4u bul
mağa çal19an Y aaefaçl idi .. 

Seyircller arasında alaycı ıea
lv yülueldl. 

- Y ormedia mi be Y uefaçi ... 
hak ayaglaia yaninda. •• 

- Yunahbr .. na be kuzum ••• 
Al aa.na bir kurut, yit eTİacle ra
hat et ••. 

- Aydi be kuzum, bu yece 
bu kadar yetitir... Biraz da yana 
ara... Yunduz daha eyi yorurıunl .. 

Ertesi pa berke1 Y a1efaçlaia 
kaybettiti kuruıu üç saat yerde 
aradıj'ım birlblrine anlat.yer, önü
ne gelen Y asefaçinia haalılitl ile 

Aranaçi muhatabın 

hayretle bakb: 
- S.n mi uia? Am 

zum, ıenin yibl cumert 
rede? .. Yerde uç aahat 
aramış••• ltundan ne çı 

Ben Y aaef açi ilan lu 
ahbapım •• Er ne •akit dar 
"Ayde Yaıefaçl, ver b 
on liral" deınit ol1&m 
aoyletmez... Bet. bef. •• 
Emen verir ••. 

Y uefaçi Aronaçiala 
tukiy..UU bav1aluıoa 
dı. ÇüakQ hayabada ne 
~iye ne de bir batkaıına 
lira, hatta b.. para li 
nrditfai laatırlamıyordu. 

Maamafth etrahadakil~ 
fer ltlr halutla bakb. 

Elhamr:ı Sineması Müduriycti, gü. !! 
ael ve harikulade programlarının, iti fi "' alay ediyonla .•• 

- Y Ol'dua11& mu? ded 
çayı yalmz Aronaçi bil 
acla...t.r. 

• olan 1..evat mektep talebesi V . 5 . • . H 
• tarafından temaşa edilebilmelcrioi te. fi 
• minen HER Cuma GUNO SABAH ft 

1 
SAATll de beneçbiür tenallth C&at-
la bir matm,ı verecektir· 

I
• Birinci meYk.i 40 kuCUf : 

Balkon ve maroken 
ı koltuklar 60 
U Bu eeaoıın sonunda salon klmilen 

L tahliye eı;lilecektir • 
======-·==:: 1 •• *' 

Bir kaza 
Tramny 4İ1'keiİne ait bir otobüı 

Harbiye - Bqiktq arU1ada ıefer 
JRpmakta ikea Akaretlerde Kenan 
lamlade bir çocafa çarparak atar 
nrette yaralamıtbr. Kenan teda
YI için Etfal hastaııealne kaldınl 

mıfbr. --:şarktan nakledilenler 
Şark wüiyetlerlaclea l'UP YilA· 

yetlerine nakledilmit olan ntan· 

-.a.1ara S.kia ediJdllderi yerleain 

- IWİ bir tekilde keadileriae 
'9lllllld Det.ili,. veklletlaciea iz. 

mir tll7etine teWit ehmmafbar • 

Bu •atailda"8ra Şark vilayetleri 
'daMuiıuae terk eclilmif arilllderi 
W..... Clalal teintik 111auuaeletıi 
yaplfacakbr. 

r vlfpUr yandı ! 
~Iz.nır- pzete1er1iidn: 

Iİİİıllatla 1>n...... VMf.eıdk 
.ajnuna ~ bir ~J' ewel t8eir, 
ilah, Pnbk. Paıaiut ~11 -..ak 
Awataıya .. Afrfkar• ..,.._. 
etmlftl. 

Bu npura birden 100 toa 
9'J8 ~ Aha. Wr tel
tnf• •O.UM i.:p.nla p.lamut 
.. a..n.c1a ,...,. --.. •tmiftiı'· 

Ola ....., ........ 4everaa eClea Wr 
ri•ayete ... r•.- te•eNti et-
mlt ve 'Ya,.r Bahrinwhitte bat...... 

VaplQna .... up old•t- Van
.tene aeealuaatlu talaldkat yap
tık. Fakat npurqa batbtnia dair 
beatlz biç bir babu l'elmemlttir. 
Yllaus yuııaaa Uk Mfa zuhur 
ettltl hakkıacla hlber plmlt •• 
Palam•t ambanadaa iueir amba
nna laımea nnyet •ttltl blldlrU
... tlr. 

Veni neşrly4t 
Kahramanlar 

v.,... Nabi b_,m tUrl.t 
Geaç pir v...., Nabi ı..,.. -

Y aiefaçi &eaıin, o aiıbette de 
laa111ti. F alcat ne uaıinlijial. ae

T epebaşı tiyatro&unda bu gün matine de huialitial itiraf etmek ı.te-
saat 15.lOda Ye akta- saat 21,30da •e&CÜ. 

Darülbedayı 

Sinemada bquaa plea nk'a 

Aroaaçl Y aaefin omw 
du: 

- Aydl be Y uela 
bet Ura udua~ nr de erk 
Apuıa Yuef auln atla 

Hırçın kız 

5 perde Refi kararları 
her. cumartesi akşamlah için 

fiatlarda tenzilat yapılmı§tır . 

Tiyatro 

Bar- konser- dans 
Franazs tiyalroNıı - Koaaer: pn

töz Madelea 
Grey tarafin
claa. Piyano 
Matmazel A
mens. 

Bonon - Tepebaft - Kliaik mG
zik • maestro Zeki Bey 

GardnılHır - Variyete - Dana, 
kabare 

Kol.ot- Variyete n miizik 
Tirfrınıtu - Çayla claa• 
Pargyatıa - Alafurka aaa lle 

kön1er 

Plllckolıı - zeı.hıi .,.... 1fakiıtu 
'komedi S pe'nte ela. 
-.ai/fh 

Panannna - Aart mlzlka 
l:tı.110ı-- Vorol.. 
Alri - ÇareYlçl 

mn•ma 
-.....-ıztfafiı ... .. ... 
""""' - Ledl Hi-1ltaa 
Şık - Şeytaoi ra'klı:ae 

Opera - Buhraala pcefer 
ıeaU mı. 

..ı4lka~r - Ak1ayı ıarkta vabıet 
lllo.jik - Braclvvar 
AMi - Şela•et diruı 

Santral - Geoe dvuileri - Ha
fiyeler karala 

U"-ıtbu.r• - Kedi •• kaau 
,. - Ben itaba
.. ideri•. 

ANr - N .. uı ltelia 
Aı...dar - Kamplı med .. iyet 

Millt - EadllGı plG 
Film •• •aryete 

1 
...................... . 

t.nr-)! .nıJ1'91nf 3A 
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I• ~'Ztaı ınquVlliJ ~A S86 : 
'K6-mrı'Ltı nıio.A:ag UOJaıa.L: • • • UJ1.l9fl a.ıop1 1•a ~9 • 

Al karar Heyeti Riı ... ttaden: 
Fraaarllın Urfl açalaa cWaB 

miDI Gı:erlae heyeti Mlk6metle lrir
likte Onaulyeyl terkle Batıe ka
zuına geldltl halde bir müddet 

aonra hükumeti milliyeden aynla

rak Onnaniyeye avdet ve Frauıa 
lttaH altaada memuriyet kabul et

melinden dola1ı heyeti mabıuNca 
ademi lıtihdaauna karar verllmit 
olan C.bellbereket jandarma ka

tibi Mela•et efelldi ifpW.. • •• eı 
jandarmahta dahil olup tedricen 

jandarma b6Uik ldtabetia• teıii 
eylemlt ikea it•all müteakip ha
rekih milliyeye fttlrak n harfe• 
çıkaa uaH ve memurhi lle birllkte 
kuvayı mllOyeye 1ttihak ettitl ve 
aiti ,etli •J lcadai 1111 .. ,. mftu,de 
~it ye Fiua&na \:lylk ta
Uıudannda 1wl,aJI fiillllye 1W pri 
ce'kllmefip biüanar bir ima• me

mUI' •e aWI ile btr11kta lftaf- af .. 

....._ ...... '"' 'd" wr .... 

....... ta,m eı4ilwleylp ..... 

u•deaadeld jüldülila JU•Cabji• 

•4fltidlttilahe'9 ............ ........................ 
......,.,. ......... lmeliıetl .... 

rlllİleytp lmft71 m'illlf~ arlah 
" ceplaane kaçmhtı • re1mi ve 

ıayrl l'Pmİ talııkikaUa teJ>e~ 
eJlemlt olmatEla hakkınclakı lutra-! 
na mütteffkaa r.riae karar venl
ıalttlA, 

• •• 
Ali Karar Heyeti ıt1a1ethaden: 
Oımaaiyeaia ifsallıiacle mukad-

dem memuria •• uaiiealüdin ile 
Wrllkt. Balaçep çekillSp bilahare 
F rauadann lffall altuacla bullUWl 
Oamaaly•)• avdetle meaauri1et 
kabul eyleuauiadeo dolayı hey-

eti mahıUNca hidemab devlette 
adeai ı.tlladamıoa karar nrilmif 
olaa Oımanlyede mukim Hatip 

zallle Mehmei Fuat efendi Franıız
larla bafh1ao cidali millide ••· 
murta ve ahali ile prl çekilerek 

bllflU harekib milliyey• lttlrak 

mlhlyeye bhmet maı1U1ıauı 
nlyede memuriyet lcabu. 
lauYayı ..do,e kum 
ladmauaı ..., .e tenllpleri 
1reldlti .. binden ne 
kuvayı mlWyede çafatar 
deleala alhlyetfae kadarı 
ntaniyelerinl ifa eJledlld 
azlama "'8dyetleri haldan 

mlBlyede çalıtarak otuDa 
alle ka•ayl milBye kuman4 
malaabere ettiji, Frua 
fıadan kuvayı milllyecl < 
zannile tevkif edilea 

Hukuk eemiJetiiaclea: 

15111/29 da toplıa·· 

zaruret.. U.W.- ............ 
cl"qlan• ma.flma olmak 

öluaur. it.kak tale\e cema ..... 
Mahittl• 

},elemenk Bahri 
Bankası 

Merke 
Amsterda 

Galatada Karalc6y 
dairei mahsusa telefon 

etlu 3711-S Merkez 
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Dam i, romat"'zma, sıraca ve kemik "'lıast:alıklarına nafadir. 
eposu ŞiŞes (60) büyük ŞiŞe (1.00) Kuruştur. 

Hasan e za 

----------

V akıt akarlar 
ııdıı l11A11 d mu ur u~un en: 

~1uzayedeye vazolunan eınlak 
l - Mahmutpaşa Dayahatun mahallesi Tarrıkçılarda Münhedim 

cami havlusunda oda. 
l - Mahmutpaşa Dayahatun Kaşıkçı han üst katta 13 numrolu 

oda 
3 -· Mahmutpcışada Nurnosmaniy~ caddesi 51 - 53 numrok 

dükkanın 1 - 6 hissesi. 
4 - Mahmutpada Nuruosmaniye çarı kapusunda 22 numrnlu 

dükkanın 1-2 hissesi. 
S - Şeh:-emini İbrahim çavuş mnhallcsi mektep sokağında bila 

Ve camiişerif sokağında 14, 16 N. arsalnr. 
6 - Bayazıtta Sekbanbaşı Yokudağa cami sokağı 6-2 N. Kemer 

nıahalli. 
7 - Kadırgada Şehsüvarbey mahallesi bost~~ sokak 55 N. hane 
8 - Çembt!rlitaş Atik Alipaşa Yağlıkçı han ust katta 11 N. oda. 
9 - Balat Tahta minare mahallesinde 113, 115, 109 N. dükkan 

ve hane. 
10 - Hırkaişerifte Mirimiran Has;mpnşa Mesihpaşa camiı 

tahtında 12 N. dükkan. · 
ll - Altı mermerde katip Muslihuttin mahallesi cameii mcşru

tası hane. 
12 - Galatada Kemankeş mahallesi gümrük caddesi camii ka

pısı ile çeşme arasındnki uç metre mahal. 
13 - Be;;iktaşta Dikili taş cami ittisalinde 2 atik, 1 cedit N. 

dükkan. 
Mtlddeti müzayede: 1 Teşrlnşani 929 dan 23 Teşrinsani 929 

cumartesi gürıii saat on dörde kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz 

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat ond dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzadeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf aknrJar müdürlüğüne müraccatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında mallımat almak iıtiyenler bu 
nıliddet zarfında müzayede edasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 

Vakıf· akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 ·- Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde doğramacı soka

ğında 13 N. hane. 
2 - Şehremininde Deniz aptal mahallesinde Topkapı cadde· 

sinde 42-3 N. hane 
3 . Çarşıda sipahiler sokağında 22 N. diikkan. 
4 - " Lütfullah ağa • 6 ,, ,, 
5 - • Yarım taşhan • 9 " ,, 
6 - ,, Divrik • 16 • ,, 
7 - Parçacılnr ., 8 ., ,, 

8 - " " 10 ., " 
9 - Bedesteni atikte 19, 20, 21, 22, 23, 24, 54, 55 N. dolap 

10 -- Çarşıda çukur çeşme sokağında zincirli han altında 22 
N. oda 

11 - Çı:ırşıda Çuhacıhanı üıt katında 2 N. oda 

12 - Mahmut paşada Hacı küçük mahallesinde Kürkcü han 
lst katında 15 N. oda 

13 - Mercanda Tığcılarda 44 N. Yaldız hanı odabaşılık hissesi 

14 - Y enikapıda Katip Kasım mahallesindt! değirmen saka
tında 22-42 N. hane. 

15 - Balatta Tahta minare mahallesinde 23!. - 214 N. dükkan 
ın hissesı. 

16 _ Kasımpaşada Emin camii mahalleşinde Samancı soka
tında 45 N. dükkan 

17 _ Nişantaşında Muradiye mahallesinde kağıthane caddesi· 
tıde 53 N. ma oda dükkan. 

18 - Boğaziçinde Ruınelihisarında Hacı Kemalettin mahallesin
de Türbe sokağında 46 N. dükkan hissesi. 

Müddeti müzayede: 15 T. sani 929 dan 7 Kannnuevel 929 
cumn.rtesi glinü 

Balada muharrer emlak kiraya verileceginden müzayedeye va
~olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son g~nün saat on dört 
kadnr şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ıtn ederek müza
Yedeye iştirak etmek üzre İstanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf ak-
{lrlar miidürlüğföıc ınüracaatlan ilan olunur. . 

Evsaf ve müştemelfıtı hakkında malumat almak ısteyenler bu 
tnüddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil ra· 

Porunu <rÖrebilirler. 
~.~~~--~----~------~~~---

~ I m 
ürlii günden: 

Dördüncü vakıf hand,. Am"rikan ekispires Bankasının işgal ettiği 
bodrum mahalline beton ve mozaik döşeme imali kapalı zarf usulile 
O teşrinisn.ni 929 aı ihinden 30 teşrinisani 929 tarihine kadar mevkii 
ltıiinakasnva vnzolunmuştnr. 

~ip 
0

olnnlımn şartnameyi almak üzere her gün öğleden sonr.a 
~vkaf lıcy' eti lenoiyc müdür müavinliğine ve ihale göııü olan30teşn-
ll~ıanisaı;.i cumartesi günü saat on'De,ten evvel ~~vka idarı. encüme-

f' Şelırcnıaneti ilantaı '\ 

Fatih dairesinden : Dairece 
7000 parke taşma ihtiyaç 

güriilıniiş olduğundan kapalı 
zarf usulile itaya talidolanların 
teklif mektuplarım hamilen 
Kanunuevvelin 7nci cumartesi 
gunu saat on dörtte daire 
encümenine müracaat eyleme
leri ilan o'unur. 

Şehremanetinden: 929 senesi 
Eylül ay·nm on iiçüncü günü 

Kadıköyünde numarasız sey
rüsefer ettiği görölerek tevkif 
edilt.ceji sırada şölerün firarı 
münasebetile cadde ortasında 
terkedilen ve 1 r :lı~öy etfaiye 
garajında tahtı muhafazaya 
alınmış olan F ort markalı oto
mobil sahibinin on beş gün 
zarfında otomobili alt ;ak üzere 
seyrü sefer merkezine mürca
atı ilan olunur. 

A Hisarı dairesindP-ı: Beyle
•rbeyinde Havuzbaşı dere-

sinin mecrası inşası kapalı 
zarf usulile münakasaya vaz 
edilmiş olmakla taliplerin be
deli keşfi olan ( 986 ) lira ( 30) 
kuruşun yüzde 7,50 hesabile 
teminatı muvakkate akçesinin 
makbuzunu lef ile mektuplarını 
kfınunuevvelin 5 inci perşembe 
günü saat 14 de kadar aire 
encümenine tevdi eylemeleri. 

A Hisar dairesind~n: Beyko
•zda Karacaburun sokağın-

da Niyazi kaplan ef. ye ait 
bahçe duvarının yeniden inşası 
münakasaya vazedilmiş olma
kla taliplerin bedeli keşfi olan 
246lira18 kuruşun yüzde 7,50 
hesabile teminat akçelerile 
biriikte kanunuevvel\n 5 inci 
perşembe günü saat 15 te 
daire encümanine müracaat 
eylemeleri. 

Kadıköy belediyi!! dairesin
den; İbramağa mahallesin· 

in Koşu yolunda 2 numaralı 
dükkanın enka;:ı maa temel 
kamilcn satılacHğından talip 
olanların 4 - 12 · 929 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 te 
daire encümenine müracaatları 

Kadıköy belediye dairesin
den : Kadıköyünde zahire 

iskelesinde 71 ,50 meto mura
baında 9-11 numaralı dükkan 
mahalli 26 - 11- 29 tarihinden 
itibareİı bir sene müddetle 
icara raptolunacağından talip
lerin 5- 12-929 tarihine müsadi 
Sah günii saat 14 te daıre 
encümenine müra-aattarı ilan 
'olunur. -

Acele satılık evler 
Maltepedc küçük yalı cadde

sinde deniz~ nazır 22,24,26 nu
maralı üç bap ev ile aynı mevki
de çeşme ,karşısında altında bir 

dükkanı bulunan 9-11 numaralı 
bir bap ev acele satılıktır. Al· 
mak isteyenler görmek için ma· 
halle muhtarı Cemil beye pazar
lık içinde Galatada Selanik ban
kasının üstünde birinci katta 8 
numaraya müracaatları. 

F atilı icra d.ıircı.indeıı : llıdoH ı d"n· 
dinin n erk ·ıı efendi ma!.:ılle.sinde 

halit dl'de hanr"ındı· mukim Miizl'nen 
ve Zt>lıra \'C Laırıin ve AHl' hanıml:ırla 

Kcmnl \C Cemal \'e Sıtkı efendiler 'e 
evkaf mudurheti mohlillat idarc~i ale'· 
hine kocn M(ıstafa paşa cıvarında d~· 
haniye nıalınlle ve sokağında cedit 14 
No. ile nıurakkam maa hane arsadaki 
hissei eayıanın izııl~ine dair Fatih ısulh· 
hakiınli~inılrrı istih"81 ı>ylc<liği 20 mart 
927 tıırilıli ilRm lil'ı·lil infaz icraya vnz 
e<lilmi~ ve alel u ili tastır kılınan ihbar· 
nameler mnlıkümun nle) hlcrdt>rı Mü· 
ıı:c\'yen ve Zehra ve J:.amıa hammlarla 
Kemal w~ ( mal ve Sıtkı efendilerin 
ikametgahlar.nın mPçhulıyetı lıasebile 
tcqliğ edilmediği mubaşırile mahallesi 
heyeti ilıtiyariyesinınn mcşruhntındarı 
anlaşılmış olmakla tarihi iliindaıı ıtibarcıı 
hır malı zarfıuda bizzat ve ya vekıl~ 
)uınuni11i müracaat etmediği taktirde gı· 
yaplannda muameleyi krniyeyc de\'am 
oluna<'ağ& ihbarname malr~a kaim 
ıı!mak ıizre ilan olunur. 

e ava K r.~' 
..!Tayare piyangosu~l 1 

1 H-: :ırı: 
fı= EDiNCi TERTiP !ili~ 
r ~ : 

1 s inci keşide 11 Kanunu evveldedlr. ~i 

CVCK iKRAMiVE:li 

J 

l . . '. . 

so,ooo ·uRADIR ~.,I= 
Ayrıca: 1 

:ruı: 
·ıw· 2s.ooo ~~ 

15.00 i E 
• 

12. O :r~i 
1 O. OOliralık ikramiyeler ve :1:.: 
1 00 liralık ı11ükiifat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

': 45 000 )ı'ra ,· .. , .. bet eden "1967,, numaralı bilet, lstanbul, Tnrsus, 

~. ·=.;· ' .... Manisnde satılmıştır. 

; . ı! 20,000 hra isabet eden "40765., numaralı bilet, Istanbul, lzmir, 
• ~ Samsunda satılmıştır. 
i~ 15,000 lira isabet eden "55494,, numaralı bilet, lstanbul, An-

Kadıköy - Altıyolağzı 

e•••••e•~••••~ 

S ultan alımet sulh icrasında~ =. Ç~e- : 
bi Bclıar Salnmon cfendının Fın· · 

cancılarda Yu ufyan hanında mukim • 
Hacı ahınt't 7.ade \hını t Hamdi efendi 
zimmetinde ha illlnı matlubu bulunan 
ıkı , ııı lirnnın 'e beşy üı doksan kuruş 

protesto ına rafile lıitnnıı 'nele olan 8 
ı,anunuep el • t.28 tarıhind< n ıtibnren • 
)iizde bc:ı faiı 'e )ıızdc on urrC'ıi \ekii.
ltt ,e ı rın iııklir cdilıne<1inc binaen 
y lizde yirmi tazminntın 'e masrifi mu· 
hakrme \e icari)tniu tahsili nınnında 

tastir kılınan ilıharnnme mhrıııa malı· 
küıııunaleylıio bulunmadı~ı ve ik.ımetgi· 
hı ahirı m<'çlıul bulundu~ lınn, odabs
şısı \e müba iri tarafından )!il.il n .erb
ten nıılıı§ılruakla bt rmuı ıl i talep il5nen 

tebligat icrımıııı karar \'erilcrC'k m h-
kümunaleyh ınuın ill'yh turilıi il.m~arı 
itıbarcn otuz bır b'lln :rnrfıncLı )& b ızat 
ve )Dhut tarafından mus:ıddak bir \'ekil 
izam eylemedıği takdırde hakkındn ?'.°" 
aınelei kanuni) enin icra olunacağı ılaıı 
olunur . 

l stanbul 4 üncü icra dairesinden: Ne· 
cip elendınirı Artin cfendıden borç 

aldığı altıyü1. elli liraya mukabil merhıın . 
olan Haydarpa,ada ıkbali)e mahallesinin 

yeni sokağında atik l cedit l numaralı ! ·if: ta1ya, Bandırma, Samsunda ı;atılmışbr. 
:.

1
~: 12,000 lira isabet eden "37377,, numaralı bilet, lstanbul, Buraa, • ma bahçe hane kırk beş gün milddetle 

·r,, . 
!~~: Ceyhan, Izmir, Bayındırda satılmıştır. 
i . • 10,000 lirn isabet eden "26859,,numaralı bilet, lstanbul, Edirne, 
• ~ Fatsa, izmir, Karasuda satılmıştır. 
=~ . ! ... 
• • ••••••-...!~_.!_ •.!.U..!J'z••!••••ll!!••••"!.•9•.f..!.•Pf~ll..l...ll:!!_V!l•ı:•~@.i·•••••aaağy'~aaa~~~. ll!lı'lu:.:.-,;ı.-r...L: :..ı:..-r= ;;x::__~:...r~~~~I:l!.~~-r~ =r-::ı;:-:r:=4'F 1ffi =r-= ~ .. ı ........... \ •• n.............. • ....................................... -.......... ~ ..... r. ...... ~ 

V al<ıf akarlar 
müdµrlüğünden: 

Müzavcdeye vazolunan eııılak .. -
1 -·- Bahçe kapıda hubyar mahallesinde yeni postahane cadde-

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

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

Cumartesi günü saat on dörde kadar. • 

Balad11 muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo
lunmuştur. fraliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört bu
çuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı ınuvakı~ate ita ede· 
rek müzaytıdeyc iştirak etmek üzere lstanbul evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyen1er bu 
müddet zarfına müz.aye.de odasına müracaat ederek ecri misil ra
porlarını gör<;bilirler. 

-~--------·~--~~~ 

Evkaf u111uıı1 nıüdiirlüğünden: 
Gureba hastanesi ameliyathant-si tamiri münakasasma iştirak 

eden talip~erin teklifatı haddı layıkında görülmediğinden pazarlık 
suretile ihalesi tekarrür eylemiştir. Taliplerin şeraiti anlamak üze· 
re her gün saat on beşten sonra heyeti fenniyeye müracaattan 
ve ihale günü olan 16-11-929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
on be~te evkaf müdüriyetinde idare encümenine müracaatları. 

A lıdiiı tahiın t>ft>ndiıı in Dirnitri ('fendi· 
ııin hnli lıayntında borç aıd.ğı ı ar· 

a n ınukabıl 'ı>farn feraj! C} !ediği ~lah· 

mut paşada cedit Necip efendi ı,oknğın· 

da atik 25 cedıt 18-20 numaralı bir bap 

hanPnİn nıeıf hic eqi borı·un vcrilmcmc

ı;ıinden dolayi ıhalei evveliyesi icrası için 

30 ı .ı nı i ldPtle miizayede)e konularak 
)'" , l, •J • hcdcllc tıılilıi uhdesinde 

olup kat'ı ihJlcsi kra kılınmak üıre yü· 

7.ılC bee zamla on hcş giin mii<lc!Ptltı 
mü.ayede,·e konulmu~hır. flu<ludu: Ser· 

H'l hanını Advi)" hanım llıı~ııii bey ve 

snircııin emlak 'c h:ığçelt'ri 'e tarik ıle 

nmlıtlııt tıılımınen 256 nrı;ııı ınurabbaın· 

Ja crazidcn ] 57 arşın bina mutcbakisi 

arkaıııııda halıçedır. bMf \C miiştemi • 

!atı : ct>dit '.18-20 nuımıralar tahtında iki 

bolııktPn ibaret iiç katlı alışap binada 

lıir ant re hir kiler iki taşlık olup birinde 

emmr lıasma frcnk tulıınıbası, mutfakta 

goıniılü üç küp iki odunluk ve kömür· 
lük beş aralık sofa bir kı•mı yıiklii ve 

(lolaplı ve asma 9 oda 3 helA bahçede 

kuyu ve sarnıcı muhtevi elektrik terti · 
batlı bir kısmı tehi diğer kısmında me
dyun eakin ~~300 lira kıymeti muham • 

meneli muhtacı tamir ahşap Jıanel!İn 

nıc1.kClr nısıf lıi esi& talip olanlar ve 
daha ziyade malümat almak isteyenlerin 

musip kıymeti nıulınrıu~eııin yüzde onu 

nispetinde pey ak\rsİrıi 'e 929 · 1533 

dosya numarasını müsınshiben J tanbul 
dordüncü icra nıeııııırluğuna nıiiracaat 

etmeleri ve 9-12-29 tarihinde ihalei ka • 
tiyeai icra kılına<'a~ ilin olunur. 

) sıaııbul 1 eşiııci icra mcnıurlu~undan: 
Ce,dct Hakkı Beyin Hacı Ali Elendi 

ıimmetindeki Bin d.•rt yilı küsur lira 
matlubıınuıı tediyc-sine kefili icrai Mus
tafa Zeki Beyin hamule ve yolcu nakli· 

ne miisait iki yiiz ton hacimli ı;e altı 

yüz he)gir kuv~etinde bir torpelo ma· 
kine ini mulıte\i • A)dın \apurunda 
ki iiç rubu hissesile derunurı<ln l kcnı

paurıd kazanı ı;c Zays çift dürbün, iiç 
Admiralt) demiri maa on lıeş kilit :ı:e.!:. 

cir, bir galvafiska mctafores. maa takım 
bir ırgat, iki 'inç, ikı ı;ift c:ınkurtaran 

aandal, 131 cnnlrnrtarnıı }dek. 3 roda. 
30 kulaçlif halat, barometro. tcı moınetrc, 

maa takıır parenk<>tn,ınııbtelif harita.duvar 
saatı, 30 anahtar, 2 mengene, maa kıla· 
\'UZ hır pafta takımı 4 Çt'kiç, aüngül 
gelbcri.tırnak,nte., küreği mfıteaddit batta· 

ni)e yorgan,yatak takımı, çarşaf,yastık yii· 
ıı:ü, sofra, kadife masa, mueamba ve ka· 
nepe örtüleri, eofra takımı, salon takı-

mı, 68nflalya maa ayna konsol, ve sair 
eşyadaki uç rübu hissenin filruhtuna ka· 
rar verilmiş ve bundan evvel müzayede 
edilmiş isede daha iki defa müuıyedesi 

milnaııip görüldüğünden umumuna maa 
muştemilat hu terre 21,550 lira kıymet 
taktir edilmiş olan mezkur • Aydın • 
vapurunun dorıte lüçünün müzayedesi 
27 • Teşrinimni • 1929 Çarşamba günü 
Mat 10 dan 12 ye kadar Büyükdere 
Kalafat mahalline vakın fenger endaz 
mczk\ir vapurda icrası nıukarru oldu· 

ğuııdaıı talip olanlnrııı }t:~m ve vakti 
meıl ada ':ıpurda ıav memuru Halil 
füfot B ,,. Hin altı }UZ on iki buçuk 
lir:ı Jl") nkr" ile nııirar~at etmeleri illin 
oluııı 

mevkii muzayedcye vazolunarak iL::i yüz 
lira bedelle talibi ubd6Sinde olup bedel 
müza)ede haddi layıkında olmadığından 

kııt'i ihale i icra kılınmak ü,.re müuıye
denin bir ay müddetle temdit mıizaye -
deye 'fnzolunmuşıur • Hududu: Fatma 

medeni hanım hane 'e bahçeıi ahere 
ııit tarla ve di~t'ri sokak ile mahduttur. 
Mesahası: üçyuz nltnıı~ bir arşın terbi· 

inde araziden yetmiş bir arşı 1 ınüt~bn • 

kisi bahçedir. Müştemilatı: hane ahşap 
ve bir sofa iki oda bir mutlıah \e hela 

mevcut olup bahçede miitea<ldit ağaç ve 
gül fıdanlan vardır. Bahçenin etrafı k 15-

men tel ve kı men tahta perde ile mah-

duttur. Hanede borçlu sakindir. Faııla 
malumat 929-3888 dosyadadır. Tt.liplerin 

kıymeti muhammene~i olan yediyüz li • 
ranın yüzde onu ni betinde pey akçesi 
teslimi vezne etmeleri \e 16-12-29 taıi • 
hinde Mal 13ıen 15e kadar kati ihalesi 
)llpılacağı iliin olunur. 

ı stanbul sekizinci icra m.eı~mrluğ~~a_n: 
Bir deyni m:ı.hkümun bıhın temını ıs-

iifnsı ı.unnmda mahcuz ve füruhtu mu· 
karrer al:ın auıikn saat ve Acem halıııı 
,.e mcfruş:ıt ve saiıe 20 • teşrinisar>i • 

929 tarihine nıusııJif çarpmba günü 
saai 11 raddelerinde Jleylerbe)inde )8· 

lılar caddesinde Abdürıauf Heyin kbş
kiinde bilmilzayede füruhl olunacağı 
ilan olunur. 

·~-----~-~----~ 

1 ~anbul 4 ncu hukuk mahkemesinden:· 
J\f. Bılyük adada maden ee 8 No lu 

A)!!e Mediha Hanımın M. A. J:lagan 
Nuri Ye Şefik KCıınil ll. ler aleyhine 
ikame ettiği davnııııı tnlıkikatındn : M. 
a. !erden Şefik Kiunıl be) in ike.ınctgii· 

hının meçhul olduğu nıiibaşirin \erdiği 

ıneı1ruhattan da anlı.iılmı~ olduğundan 
~ 

enakı da~a uretlerinin hır ay müddetle 

ilanen tebliğine ve taraflann berayı müra. 
faalO. 12. 929 Salı güııü saat on dörde 
celplerıne tahkikat hakimliwne karar ve· 
rilıniş oldu;:,'lınılan )''' m metl:ürda Kamil 
beyin i batı vikut etmedıği taktirde tnh
k ikatın gı}ubında icra 'e ikmal edılece
~ ılaıı ulunur. 

1 stanbul ikinci icra dairc51ndc11: Muka· 
ddema mahcuz 'e fıinılıtu kıırargir 

olau hamam takımı tarl'.af gönılı•ldik 
bez çocuk 7.ıhını hamam yaygısı abani 

kundak ve sııireuin 21·11-929 per~cnbe 
guııii saat 10 dnıı itibaren çarşuyi kebi
rde dua mc)dıınında 12; ve 127 No. lu 
diikkftnın oııundc fiırııht edilcceğınden 
talip: .. riııin nıahnllıııde buluıııı. !arı ılıin 

olunur 

1 ı;tanbnl IJc .. inci ına memurluğundan : 
Mahcuz \C füruhtu mul.arrer Bufe 'e 

Yau makinesi \t Kannpe rn Aynalı 
Gardırop ve müt~addit kıymetli mobilya 

T~rinisani ayının yirmi lıeşinci Pazar~ 

tesi giinü Mat ondan itibaren Be)oğlun
da Tepcba§ı caddesinde Feravil namın· 

daki 14 numaralı otelde artırma suretile 
satılacağından miŞerilcrio yevm \C sa· 
ati mezkimlc mahallinde hazır bulunma· 

lan illin olunur. 

Z ayi - Istanlıul 1. gümrliğünde mu
amelesi ifa kılınan 23415 N-0. ve 

16 • 1 • 
9

29 tarihli bcyanııa~1e mub 
teviyatı ipek ipliğine ait gumruk resm 

mukabili ita kılınan ~lanik Banka 
taahhüt mektubunun ayni)e makbuzu 

kazaen u.yı ve gumrağe mp.racaat edil
dif;i dhC'ile hllknıfi olmadığı ilin olunur. 

Beyax t Çatal Han Trıxotaj Fabrikası 
sahibi Ahmet l lasna 

' 



Norveçyanın 
başıııhsulü 

halis n1orıne balığı 
alemşumul marka 
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Gayet: t:aze olarak galmişt:ir. 100 kuruşa kiloluk şişel rde Hasan Ecza d posu t:optanc:llara büyük t nzilat: 
~~~~~~~~~~~~--=:..._~~~~~~-=--=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:.~--::~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sinirliler: Sıhhatmızı se\ ersemz haya-

tınıza zevk katan 92 derece limon çiçeği OLONVA,, yı her yerden isteyiniz . Başka 
sıoıverirlerse sakın alnıayınız. 
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Ur Ut!Ull en. ı "'11ürk Spor,,uu düııf .......................... ~ ...................................... . 

! Fındıklıda i\1. i\1. 'ekaleti satı nalına f 
l• konıİı-.\ onundan: f 

............................. ~ .... ~ ....................... :.~ 
A }"alık ala) hayynııulmın ilıtı)acı <•l ııı saman kupalı wrfla müııal,l\sa)a hoıı -

muşlur. il ale~i 24 ikinci lt" .rın <)}.<) pa1.ar guıııı saat 15 te A) \alı!t alay satın 
alma k..ııııi )Onun tı )apılncaktır. Talıpiı ıiıı A)valıktııki mczkür komİS)Ona mürıı · 
cnaıları. 

J ğdı'.d.nki. h.ıt.ıalııı ilıtı}OC• olan Bu.gur kap!lı 1.nrfla munakasay~ konmuştur. llıal~si 
20·ılancı tcşrın·929 çnr~:ımba gunu saat 1.> te Sarıbnınış asken satın alma komıs· 

yomında )llp Jncak taliplerin ~arıkanııilakı mmıir komisyona müracaatları. 

Ç nnkırıdaki kıtaatın ihtiyacı olan Hı cnelce 17 • 11 · 929 da kapalı zarfla ihale 
edıleceği ilAn olunan un, arp.:ı ve snnunın 21-11-929 peışenbe günü saat 14 te 

Çankırıda aekeri satın alına l:omıs)uııurıda \'apılacaktır. Şartna'lle fUretleri komi,_ 
)Onumuzda \ardır. Taliplerin Çankımfakı mezkGr komi yona mürııc:ıntları. 

İ mıirdeki kıtaatın ihlİ)llCJ olan Bul ur kaıı:ılı zarfla mimakasaya konmuştur. lha· 
le~i 1 · biricı kiinun 9~ Pnı.ar uııu ,._.at 15 te Izmirde mu.et<>hkcın mevki satın 

alma l.omisyonunda yapılacaktır. ~:ırtn.ııne ızurmck iızere kcııniS) oııuınuzda \'ıtrdır. 
Taliplerin lzmirdeki meı.kilr komisyoı ,ı ıııur.ır atları. 

( ğdırdaki ı...,ınatın hayvanatı ihti)acı 0!1111 Arp.1 lğdırda ciheti askeriye tarafından 

g<Jsterilecek mahallere teslim prtile \e kap ıiı urfla münakasaya konmuştur. Iha· 
lesi 20-ikinci teşrın·929 çarşAmba gunii saat J ı tP. !'mrıkamı§ta a keri eatın alma ko
misyo nundn yapılacaktır. Taliplerin Sarıkaınl'<tukı ın ıkur komisyona müracaatları. 
Teahhudunu ynpanıiyan müteahhit nanı ve ııc ".'Ilı nn 4soo kilo )1llaklık yün kapalı 

zarf u ulifo münal.-ısaya konmuştur. llıalccıı 2-12.Q29 tarıhine nıüsadıf Pa1.artcsi 
günil saat 14 te komisyonumuz münakasa salonuwJıı ) (.ıı'J aktır. Taliplerin şartname 
sure.tini } irıni kuruş mukabilinde almaları ve t •klıfıııınw!erini şıırtııamedcki landa 
ihzar ıle komisyon rİ)asetine \ermeleri. 
B ursa a_keri hastan !>İne ihtiyacı olan Ortopedi ınd.ınekrı kapalı zarfla münaka· 

eB)a konmuştur. ihalesi 4 - birinci kliuun. 929 Ç .,anha gııııu saat 11 Burıada 

askeri satm alnın komisyonunda )apılacaktır. l\tufredatı ve şeraiti komisyonumuzda 
vardır. Taliplerin Bursadnki mezkfır komisyona müraraatl rı 

ru~ii~~iii:~i~;;il:· ~~~~ ~·:lı:;;·k~;.~;~;~~;~~d~~~··ı 
............................................................. K ıtaat ihtiyacı için 1270 çeki odun pazarlıkla ınuba)<ıU HIİl<'(C ,tır. Ihıılesı }8. 

11-929 paz!lrtcsi gunu saat 14 te ıcrn edılecektir . Talip! • ın vnkti muıı\) ndc 
koınİ!!) onnmuzda lwzır Luluııınaları ıllin olunur. 
K ıtaal ihti}ac1 iı;in 50000 kilo nrpıı pazıırlıklıı ınubn)ant edilecekir ılı , ı 1 t 

Teşrinic;s:ıi 929 perşembe günu ~ant on dortten itibaren irrn edileCl kıır. r ıli.P' 
lcrin prtııame~iııi görmek ve iştirak etmek lızre koırıiıı} onuınuzda hazır ı ı'lıı.cı • 
ları ilan olunur 

K ıtaat ilıtı.>ncı için 1324 çeki odun pazarlıkla mubayaa edilecel.tir. il cıft,.j 17-
] 1-929 pacar gunü saat 14 te )apılacaktır. Taliplerin vakti mua))ende konıL-;yo

numuzda hnıır hulunmahırı ilan olunur. 

K olordunun Bıı,ıbu} ukte kiiiıı depoeunuc tamiri pnwrlıkla )aptırılacaklır. 11 nle 
16-ll-!l29cumartesi günli s:ınat onda icra edilecektir. Talipll'rıtı şnrtmım •ınİ 60T· 

mek ve iştırnk etmek iızre komisyonumuzda hazır lıu'unnıalan iltın olunur. 

K ıtant ihtiyacı için 350 adet cam ka\anoz pazarlıkla mulıayna cdılecei-tir. ihalesi 
16-11 929 cumartesi günü saat oıı b~~e icra edilerek tir. Taliplerin vak ti ınuB}· 

yende koınisyonı oıuzda hazır bulunmalıırı ilan olunur. 

K ıtaııt ihtiyacı içın 10000 kilo şekC'r pazarlı!, surctile mıılıayaa edilecektir. Jlıa. 
letıı 18-11-929 pazarlı· i giınu saat 14 le ıcra edilcccktır. TaliplPJ"in vakti mu· 

ayyende komİS) oııuınu1.da halır bulımıııaları il5ıı olunur. 

y ıldızıl.:ı k~in t~pcu kışla ınıı~ tamir'. pııaır.lıkln :a~ıtırı~aral,tır. Jlııı.le. 16. 11. 929 
cumartesı gunu ~t onda ıcra edılecektır. 1alıplerın şnrtnanıcsını görmek ve 

iştirak etmek iızre komıs} onumuza gelnıelerı ilan olıııııır. 

Taş kışladaki elektrik tevzi ha\'alc~inirı tebpili pazarlıkla iera edilecektir. ihale i 
17-11-929 rar.nr günü saat OD dörtte icra edilecektir. Taliplerin şartnanıeqini 

komis}onumuzda görmeleri ve şurtııanıcdc }azılı olaıı şel\ildt•ki temiııatlarilc komi· 
ayonumu:ıda haıır bulunmaları iltiıı olunur. 

K ıta~t ihtiyacı için 342000 kilo arpa kapalı zarf u&ulile ıııuba}aı\ edilı·cektir. lha-
lesı 4-12-929 çRrşnmba günü saat on dortte icra edilecektir. Taliplerin şartnn. 

me3lni r;ormeleri ve şartnamede yaıılı olan şekildeki temiııatlarile komisyonumuzda 
hazır bulunmaları ilAn olunur. 

K ıt~t ihtiyacı için 571320 kilo arpa knp:ılı uırf usulile ıııtılıa)a:ı edilecektir. Jha· 
lcsı 7-12-929 cumarte i gunO aal on dortte icra edilecektir. Taliplerin şartnn -

mesini görmeleri ve şaıtnaınede yazılı olan şekildeki tenıino.tlarile komisyonumuzda 
baıır bulunmaları ilan olunur . 

K ıtaat ihtiyacı için 571320 kilo arpa kapalı zarf u ulile ınubayaa edilecektir. 
Uıalesi 4-12-929 çarşamba gunü saat onbeşte icra edilecektir. Talıpleriıı şartna -

mesini komisyonumuıda gormel,.ri ve §llrtnaınede yazılı olan şekildeki teminatlarile 
komisyonumuzda hazır bulunmalan ilün olunur. 

K ıtaal i.btİ)llCı içın 14000 k~lo .sabun kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Ihalesı 30-11·929 cunıarte ı gunu saat on dörtte yapılacalctır. Taliplerin şartna-

meeini komisyonumuzdan almaları ve §artnamede yazılı olan şekildekı teminatlarile 
komisyonumuzda hazır bulunmaları ilan olunur. 

............ ~············ 
Mekatibi askeriye satınalına koınisyo nundan f ..... .._ ............................................................ . 

Çeki 
200 ~CJ mekte~i. için ) Odun 
500 Otçu taburu ıçın ) 

Yukarda n111lınllerile mıkdnrları yazılı Odun iki şartnamede olarak t~krar pa. 
mrlılı:ları 17·11"929 Par.ar giiniı saat 15 te yapılacaktır. Talipleriıı şartnameleri içın 
Harbiye mektebindeki Komisyonumuza müracantlan ve iştirak için c.le m1'7.kur nıa • 
haldeki pazarlığında hazır bulunulması ilin olunur. 

Satılık eşya 
Anadolukavağlndaki Tahlisiye ambarında mevcut eşya 16-11-

929 tarihine müsadif cumarteıi günü saat 10 da bilmüzayede sa
tılacaktır. Cumartesi ikmal edilmediği takdirde mütebakı eşyanın 
13-11-929 pazartesi günU saat 10 da satılacağı ilan olunur. 

Istanbu] Tuz inhisarı 
baş nı üdiriğinden: 

Eminönünde balıkane binasının üçüncü katında lstanbul Tuz 
inhisarı başmüdüriyeti dairet1inin muhterik olan aksamının tecdi
den inşa tamiri aleni surette 4-11-929 tarihinden itibaren yirmi gün 
J,Uüddetle mevkii münakasaya vazedilerek ihalei muvakkateıi 24-
11-929 tarihine müsadif Pazar günü zevali saat on beşte baımüdi· 
riyeti mezkOrcde müteşekkil komisyonu mahsusta icra kılınacatıne 
dan taliplerin ihale ıününden mütekaddem yüzde yt.dibuçuk t.,. 
mfnab muvakkatelerini uıulen teslim ve şartname~ini isteyenleri• 
müracaatları ilin olunur. 

umunı mü 
Taksitle satılık emlak lç1kan 7 inci nüshasınd 

. 1 i 

Mevkileri evsnfl mahsusalarl aşağıda yazılı dokuı parça mülkün satışı müzayedeye konmuştur: 
1- Müzayede kapalı zarf usuliledir. ihale 5 Kanunevvel 929 tarihinde lstanbul şubemizde müte

şekkil satış komisyonu huzurile icra edilecektir. Talip olanlar ve her mevkiin hizasında gosterielen 
miktarda teminat iraesine mecbur oiup bu tt-minat varakasını teklif mektuplarıle beraber 
makbuz mukabilinde bizzat veyahut satış komisyonuna yetişmek üzere taahhüfü olarak postaya 
tevdi ederler. 

i alınız. i 
~ Hoks heyeti rci i Eşref Şefik ı· 
! beyin Bok a dair yazılarından, 
: A. Şerefettin beyin "Penaltı"da 
yapılan son tadilat hakkında İ 
makalesinden, Futbol heyeti • 
rei i 1 Jamdi Emin beyin Lik 
maçlarına dair mütalcasındnn 
başka: 

2 - ihale bedelii ilk taksit peşin alınmak şartile sekiz senevi müsavi taksitte istifa olunur. 
3 - Talip olanların Istanbul veya lzmir şubelerimize veyahut Merkez emlak müdürlüğilne mü

racaatla mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halin~ .b.~ nuşhas1nı bir lira 
i Son n1açlar, Galata-

1 

saray lisesinde spor, : 
mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. · 
Um. N. M~vkii ve semti Nevi ve Hududu ve kemiyet temınati 

mikdarı meshuru ~eti ve müştemilatı "Türk gibi kuvvetli,, 
ikramiyeli müsabaka
sının neticesi, hikAye, 
roman .. v.s. 

16 
23 

94 
139 
162 
164 
73 
15 
22 

Şişli Büykdere caddesi 
Zincirlıköyü kasrı itti
salinde 
Heybeliada Yalı sokağı 
Maçka Silahhane 
Nişantaşl · 
Galata Karamustafa 
Kandilli Vani köy caddesi. 
Bebek 
Sarıyer 

y 

:5öö numarah garaj 
r.razı 

2 numaralı Gazino 
Bostan 
Ekmek fabrikası 
16 numaralı 
2 hane 

Babek bahçesi 
M ~sarburnu Gazinosu 

;zarlık a sa ... ılı ~ de >O ve 

maa müştemilat 
Ahır, Akabahk 
mutbak V. S. 
Ma müştemlat 
Kahvehane V. S. 
Ma müştemilat 
dükkan Ma müstemilat 
Ma müştemilUt 
Ma müştemilat 

antrepo 

Lira 
15C'O 
1500 

900 
500 

7000 
500 
500 

,ooo 
500 

---·---·-·················--.. -------
ııa.rı1 • 

Galata ithalat gümrütnnını"" 
16316 N. beyannamesine ait 
17739 numaralı depozito mak
buzunu zayi eylediğimizden hü
kmü olmadığını ve ye isini çı
kartacaA-ımızı ilin ederiz 

"Sovtorgflot,, 
Şarkt karip umumi Acenteliği 

Haseki kadınlar hastanesi 
Etihbasından 

Um. Mo. 

13 

Mevkii ve semti 
meşhuru 

Nevi ve Mahiyeti 

Galata kalafat ma- Depo ve ahşap 

Hudut ve kemiyet 
ve müştemilat.

Ma müştemil.\t 

Teminat miktarı. 
Lira 

3710 

HUSEYİN NAŞİT 
D ,.. k d Haelnlıklan 

ogum '\'e a ın Möıalıu uı 
halli kürkçüler kapısı antrepo 

Balada muharrer depo ve antrepo pazarhkla satılacağındı>n talip olanların yevmi ihaleyc.müsa
dif 5Kanunuevel 929 perşenbe günü saat onaltıya kadar lstanbul şubemizde müteşekkil satış ko· 
misyonuna müracrıat eylemeleri. 

Tiirbe Eski Hilali Ahme 
binası lVo 10 Tel.l&tam: 2622 

~•m:iiill:!i':::::::~~!!:!:!!JllliX:l::.r;:ı:::lü:;;Z::S-~ 

teşrinisanl tar hinden itibaren yalnız yarım okkalık 
n 

, f" ı 

Şansınız varsa man.arh şişe içindeki parşömenli kağıt ara
sında. aşağıdaki hediyelerin kuponunu bulacaksınız: 

Bir adet sahibinin sesi grnmofon 
Bir adet gurnuş Lonjin saat 

Oç metre Fişl.!r marka kumaş 
Dört metre Pur"'a krepdöşeni 

Bir adet J'ursa borııüzü 

Üç adet ipe:: i kadın çorabı 
On iki şı~e ABKÜS rakısı 
Altı şişe BAKÜS rakısı 

Bir düzi 11 • cep mendili 
Bir adet mürekkepli kalem 

Bir adet ipekli kravat 

a ıs 

Piya . ko keşidesi: 
Hiliıliahmer l!'ltanbl merkezinden: 
15 Teşrinisani Çuma günii aat 10 buçukta HiJiiliahmer İstmıhul 

merkezi lıina ıııda Hilaliahmer san'at evi piyanko u ~ekilecektir. 

Emniyet sandığından: 
Emine h.mın 18628ikraz numaralı deyn senedi mucibince Emni) et 

sandığından istakraı eylcdiği mebl~ğ mukabilinde sandık namıııa 
merhun bulunan Ramide Cuma mahallesinde Eyip caddesinde eski 
6 mükerrer ve yeni 4 numaralı ve altmış ar§ın arsa üzerine mebni 
ahşap iki kattan ibaret 4 oda, bir ofa, bir mutfak, yüz dört arşm 
bahçe ve müştemilatı saireyi havi bir hanenin tamamı vadeıi hita· 
nunda borcun verilmemesinden dolayı ~atılığa çıkarılarak 210 lira 
bedel ile müşterisi namına kat'i karar çekilmi~ iken bukere yüzde 
on zam ile baoka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 231 liraya 
iLJiğ eylemiş olma ı cihetiJe mezkur hanenin 20 -11-929 tarihine 
müsadif önümüzdeki Çarşamba günü tekrar son müuyedeainin 
icrası ve muamele inin ikmali mukarrer bulunduğudan talip olan
ların mezkur günd ,nihayet saat on beşe kadar sandık idaresinde 
hazır bulunmaları Uizumu iJan olunur. 

işaıı, dUğün merasimiyle sair 1111.ıso.mereler ve cenaze merasımıne 

mahıuı cioek ıiparişinizi Deyo{llunda İıtiklUI caddeeinde 366 numarada k!in 

SABUNCAKİS ÇİÇEK MAC-AZASiı A 
nririiz. Lıtanbuhıo en e!ki çi~k ticarethanesi olan mezkQr maaaza çiçek· 
leria eo alllanaı ea uoua fiatlarla iblar ed.r. Tel. B. O. 167 

İstanbul Enıvali eytanı müdüriyetindenı 
Halil Fahri l•eyin idareye vefaen n1efruğ bulu

nan Ç'"'knıecedc I-alender mevkiinde hat boyunda 
kain ve her tü:dii sanayi ve imalatına ve aleJhusus 
ispirto istihsaline elverişli gayet va i ve metin fab
rilcası 111 lizayedeye çıkarılınıştır. Mezkur fabrika yir-
nıi beş döııüın arazi dahilinde kain ve ayrıca müstab .. 
deınin i.kanıctine ınahs usbir daire ile fabrika dabj
linde ·iki adet on üç atmosfer tazyıklı Lankşayr bu-
har kazanı ve .:eksen beygir kuvvetinde ayrıca hir 
buhar nıakinesj, dökme demirden nıamul sekiz ve 
on iki ıuetre irtifaında iki taktir cihazı ve tefer .. 
ruatı ile bir su tulumbası, diğer bir Santrikoj tU" 

luı:nba. iki adet otuz ton su istiap eden su deposu, 
iki büyiık ah§ap fıçı ile on üç d~kovil arabası V'e 

dekovil arabalarının işlenıc~i · n r ·~ ferşh·~tı jJe 
sair fabrika ınaJzeıne i ve alat · e e ·~ a.tıını~ nev'i 
ve cinsi ve kıvmetleri idarP.de m ·tı t dosyası 111~ 
yanındaki ehli hibn~ rapor hu .. ,t ın n. ar~·alı ol-
duğundan talip olanların idarenıize ınüracaatla 
bu doısya]arı tetkik ve nıahallen de IHÜ§<.tlıade ve 
tekliflerini denniyan etıneleri ilan olunur. 

Askeri li eler müdürlüğü den: 
Lise tahsilinin hitamında askeri tıbbıye mektebine veriln1ek 

üzere sivil liıe 10-1 t talebesinden askeri liselere talip bulunanlorı0 

15-1-930 tarihine kadar askeri liseler müfettişliği ne müracaatlB11 

ilan olunur. 

Yüksek mülıendis nıe tehi ııu
bayaat komisyonunda1ı: 

Kumaşı mektebe ve diğer bilcüıale malzemesi ile imaliye i miite' 
ahhide ait olmak üzere talebe efendiler için (124) adet palto ve (27~ 
takım elbisenin 4 Kanunuenel 929 t11rihine müsadif Çıır§amba gi.iı1 ıl 
saat 13,30 da aleni suretile münakasası ~icra kılınacağından talil" 
Jeriıı şer aiti an!amı1k üzere müracaatları il!n olunur. __ .................... _.__ __ ....... .._... . .._. ________ __...., 

Mes'ul müdfir : Esat Mahınut 


