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Mektuplar --
jçindeki paralar 
nasıl çalınıyor 

- -
Bir tüccar tarafından mektup 

içine konulan para, taahütlü olarak 

Poataya verilmiş fakat bu mektup 

istanbul postnhaneoinde bir me

tnur tarafından açılarak muhtevi

)'atı aşınlmıştır. Posta idaresi va

ki ihbar üzerine tahkikata başla
tnıştır. 

Üç dört gün evvel bu vak'ıı.
llın ayni Galata postahanesiude 

olınuş ve muhtelis memur Osman 

tfend:ye işten el çelttirilmiştir. Her 

lkj mf'murun mektup içinden al

dıkları paranın yekunu beş bin 

Urayı mütecavizdir. Posta idaresi 
lohkikatı süratle ikmal ederek 

Paraların iadesine tevessül etmiştir. -
Uç aylıklar 

Ay başı veriliyor 
Mütekaidin, Eytam ve eraml

lin 3 aylık maaşları bir kanunu 

evvelde tediye edilmeğe başlana

caktır. Barem kanunu mucibince 
bunlardan geçen aylarda kesilen 
küsuratın heyeti mecmuası kanu-
tıu evvel maaşlarile alakadarlara 
tevzi edilecektir. 

• a ıne 
- --

Bugün limanımızı 
terkediyor 

Şehrimizde bulunmakta olan 
F'ransız. mektep gemisi bugün li
lııanımızı terkedeccktlr. Geminin 
kaptanı dün burada bulunan Fransız 
koloniıdni kabul etmiştir. 

Edgar Kine 4 bD calı, uzaktan 

Pek heybetli görünen eski bir 
ltrava.zörtf ür. 

Bu tarzdaki kruvazörlerin me
dası geçtiği halde doğrusu denizin 
Gterindcki yüksek kısım iyi bır 
hedef olduğu cihetle Edgar Ki
lle filodan çıkarılmış, mektep 
ienıisi intihap edilmiştir. içinde 

bıthrtye mektebi talebesi ve zabi'. 
llamzetleri vardır. 

Gemi Ak<leuizden Çin n Ja
Ponyaya, oradan Amerikaya gide
cek ve bir devrialem aeyahatl 
h.pılac ktır. 

Edg ar Kine yarın Pireye müte
"tccihen hareket edecektir. 

~lY!ırsa@I 

1-fimayei etfal bir 
kreş açtı 

BurH, 16 [Hu•u•I] - Himayel 
'tfal fabrika kadınlarının evlerde 
b•kınuız kalan yavrularına bir kreş 
'çınıthr. Altmış çocukluktur. Ve -
1Uerindea haftada elli kurut ahna
~ktır. Bu da velilerinin ücretsiz 
lr feye ahşmamalan , izzetlnefa 

'•hibi olmalannı temine matuftur. 
~ Ku muallim mektebi terbiye 
~ 0c:ası Faika hanım kre4in terbiyevi 
lıauıatile alakadar olmaktadır. --

lzmirde yangınlar 
bnıir, ı6 (A. AJ - Şimal cüz.

~~rlannın tesirile devamlı yat-
11 lırlar yağmasına rağmen hararet 
it •ekizdir. --

}i~ilistinde vaziyet 
~ londra, ıs [A. A[ - Star ga-
ttc · ''h ~1 yazıyor: Kudüslü maruf bir 

d •ıyetln rivayetine göre Fillstin-
,: "•ziyet pek gergin bir şekil 
, lıııttır. Araplar ve Yahudiler ara

b~~ çıkabilecek en ehemmiyetsiz 
''~ idi•e yalnız lraka ve Maverai
~t •ya değil fakat Hindiatana dft 

')•t edebilecek yeni bir fnfflika 
ol•bllir. 

---- - ~ -- ~-=----- --
H.1 .ı<.t::.hANı:. 

•JKVA U } urdun Ankara caddesı 
lstanbul 

Telgraf : "iKDAM,, latanbul 
Telefon : ISTANBUL ı 7 9 7 

Şıkfıyetlere sayfalarimız açıktır. 
ilin ııılıte\oaıuıdan dola}ı ıdarc mesu'liv" 

Rokel Tores 
Rakel Tores Meksikau bir yıl~ 

dızdır ki bir fabrikada haftada 
yedi sekiz dolara çalışırken bir 
gazetenin tertip ettiği güzellik 
müsabakasında birinci gclmit ve 
bunun üzerine bir sinema kumpa
D)'ası tarafından mukavele ile ba
ğlanmıştır. 

Bu güzel kadın bu tesadilf yü· 
zünden elyevm milyoner yıldız aı
rasındadır. 

Şadiye H. 
Tevkif edilmedi 
henüz buradadır. 

Her nasılsa Türkiyeyo glrmeğe 
muvaffak olan sakıt hanedandan 
Şadiye hanımın poU.çe tevkıf edil
diği haberi doğru değildir. Yalnız 
polis kısmı siyasisi Şadiye hanımın 
lstanbula gizlice g-irdlğini haber al· 
mıt ve Şadiye hanıma hudut hari
cine çıkmasini teblit etmiştir. 

Düa aktamkl bir refikimiz, Şa
diye hanımın dün akşam için ls
tanbulu terkettlğini yazmışsa da 
akşam l'eç vakit yaptığımız tahki

kata naz.aren bu doğru değildir. 
Şadiye hanım henüz şehrimizde 

bulunmaktadtr. ---İskonto fiatı 
Am•terdam, ıs [A. Al - Fe

lemenk bankau i•konto flahnı 
yüzde 4 buçuğa hadirmittir. ----Mısır parlamentosunda 

Londra, 16 [A.A.J - Kahreden 
bildirildiğine göre, yeni Mısır par
lamentosunun yüzde doksan niı-
betinde veft fırkaaına mensup 

milliyetperverlerden terekküp et

mesine intizar olunuyor. Daha 

şimdiden veft fırkasına menaup 
ıo2 meb'uı idtihap olunmuttur. 

İstizah devaın ediyor 
Pari•, ı6 ( A. A ) - Meb'uHn 

medi•i zirai vaziyete müteallik 
istizah takrirlerlnln müzakereıine 
devam etmi4tir. 

Nihayet! 
Ada çamlarının 20 •ene müd

detle Emanete devri hakkındaki 

mukavele buıün emanet ve evkaf 

mümeHillerl ara•ında lmzalan

mı,tır. - --
Bir mümessilin azlı 

Mo•kova, ıs (A.A] - Türkiye 

Sovyet ticaret mümeHlll Sukho

vi, uledHerek yerine sabık Roma 

ticaret mümessili Khadovovsld ta
yin edilmiftfr. 

IBi"l~~~;···· .. --·--··-· .. -1 
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kuponumuza 
dördüncü aayıfamızda 

c Ciirnlıuriyet içiıi, Halk için 

Atana seffnırnmnx geD<dlD 

Enis Bey talimat aldı 
Sefirimiz, vaziyet, Yunan sefirinin 
avdetinden sonra anlaşılacak diyor. 

Atlna aefirimia 
Eniı Bey dün 
Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

Enis Bey hükü
metimizden tali
matı mahsusn}'I 
hamil bulunmak
tadır. 

Bugün, A ti na 
•efirimizin Muhte
lit mübadele lto
misyo n u·nd a k 1 
murahhaslanmız
la temas etme•l 
muhtemeldir. 

Enis Beyin re. 
fikalan rahatsız 
olduğundan ken-
disi bir müddet 
tedavi için bura
da kalacaklardır. 
Enis Bey dün 
bir muharrlriml
xe fU izahatı 
vermiştir: 

- "Atinaya 
ne günü h reket 
edeceğim henüa 
taayyün etmlt ATİNA SEFllÜMIZ ENiS BEY 
değildir. Hastam bulunduğundan l ne uğrıyarak yeni yuna• aeflrilo 
burada bir az kalacağım. Yalnız yunanhlann muhtelit mübade?e 
tekrar Ankaraya dönmekliğim batmurahhası M. Dlyamandopu-
mev.ıu bahi• değildir. 

Türk_ Yunan münuebatının loaun ne zaman geleceklerini öt-
iakişaf seyri daha fada yeni yu- renmek l•tlyen muharrirlmiz, yeni 

nan sefiri buraya geldiği zaman 
anlaşılacaktır. " 
Yunan sefiri 

yunan sefirini• ne r.aman relece

ğine dair yunan maehafilinde he. 

nüz malümat gelmemlt olduğunu 

Diğer taraftan Yunaa meahafili- öğrenmiıtir. 

Mme Eleni kurtuluyor! 
Ehli hibrenin mahkemeye veı·diği 

maznunun lehinde çı~ıyorl rapor 

-
Hapisten çıkacatı anlatılan 

Hronikatnın mes'ul müdiresi l\fadam Elenl 

" Horonlka " 1l'azetesinde inti

şar eden " lz.mir felaketi ., namı 
altındaki makalede Türklütü tah-

kir edecek kelimat bulundutu id
diaaile 3 Hneye mahkum edilen, 
fakat hakkındaki bu karar temyiz 

mahkeaıeaince nakıolunan madam 
Eleni nln mahkemeaine dün aju 
ceza mahkeme.inde devam edll
miftlr. 

150 liklere para 
150 liklerden Istanl:aulda n -

rlsi olanların tekaüdiyelerlnln lta1t1 
kararlatmıştır. 

Bunlara verilecek maatın tedi
ye emrinin de günlerde geleceğine 
ihtimal verilmektedir. -----

Okturuva 
Cemiyeti beldiye idare encü

meni dGn de toplandı. Okturuva 
tarifesinin tadill huau.unda Trik
otajcıları dinlemeğe devam etti. 
Heoüz kat'i bir karar verllmemit
tlr. 

Yunan llaaıuna •tına olduldan 
dolayı•ile ehil vukuf olarak inti
hap olunan Etem Şinu~ Salih 
Arif ve Şerif beylerin bu madde 
üzerindeki tetkikat netiee•l olarak 
tanzim edilen rapor dünkl celaede 
okunmuştur. Rapor umumiyet iti
barile Madam Eleninin lehindedir. 
Müddei umumi Cemil bey ıerek 
rapor, l'erek eaa• dava hakkında 

iddiasını bu~n aerdedecektJr. 

Bahri muahede ? 
Parf•, ıs [A.A] - Fran•a lle 

lnriltere ara•ında güya nelce alı~ 
tedlldlği rivayet olunan bahri mu
ahedenln neşrinde mühim bir rol 
oynamış bulunmakla maznun se
faret katibi hariciye nezaretinde 
müteşekkil hay•iyet divanının reyi 
alındıkt n •onra iki sene müdde
tle açığa çıkanlmıfbr. 

I~ondrada işsizlik! 
Londrn, lS ( A. A J - Bir çok 

de•lz infaah fabrikalarında ayın 
23 ünde ameleye yol verilecektir. 
Mesai nazırı müdahaleye karar 
ve nd r. 

f'ransuıız 

Fransada Hsli sinemaya karşı 
tiddetll bir mücad le başladı • 
Parla ha1"1nın bu Amerika icadın
dan pe' zevk almadığı söyleniyor. 
Bu menfi propagandanın Franı;;ız. 

sinema sanayi erbabı tarafıu.dan 

ortaya ablmış olmuı ihtimali 
kuvvetlidir. 

Yukardakl'' resim Fransız filim
lerinde en çok muvaffak olan 
artistlerden birini g6atermektedir. 

Tramvay 
Usküdar - Haydar
paşa hattı bitti 
O.kadar tramvaylarının Hay

darpqaya kadar olan kıamının 
ray ferflyatı dQn tamamlle ikmal 
edHmlttlr. Bu kmmda tramvay 
Hferlerine batlaaılmuı lçla lizım 
relen mua•elenla ikmali maksa
dlle Üsküdar tramvay tlrketi ida-
re meclisi az.asından bir zat An
karaya a-f tmlttlr. Kabul muamele
slnlD ıQratle intaç edilerek .efer
lere bir haftaya kadar bqlanacaQ'ı 
anlatılmaktadır. 

Muğlada mektepler 
Mutia, 15 [ A.A ) - Vilayet 

dahilinde timdlye kader 113 mll
lot mektebi açılmıttır. Mekteplere 
devam eden kadıa ve erkek
ler 48 binden fazladır. Halkta 
mekteplere kartı bllyük bir fıtek 
Ye rağbet vardır. 

Dershaneler doludur. Mektep 
adedinin mevcudun kifayebizll
tfndea dolayı 130 a lblağına ka
rar verilmiştir. 

Kredi Fonsiye 
Kahire, IS [ A. A ] - Yüzde 3 

faizli ve ikramlyelı Mı ır kredi 
fon•iye tahvlllerinln bugünkii çe
kllitlnde: 

' . 

1886 sene.inde çıkarılan tahvll
lerden 386,3ı8 numaralı tahvil 50, 

1903 senesinde çıkarılan tahvil-
lerden 745,ı36 numaralı tahvil SO. 

1911 aenesinde çıkarılan tahvil
lerden 289,999 numaralı tahvil SO 
ter bin frank ikramiye ka.ıanm ış
tır. 

Kömür ocaklarında 
Londra, ıs [A.A.] - Mldlaad• 

i•ml verilen klSmür ocaklan Hhip
leri toplanmıtlar ve hükGmet tek
liflerinin kabul edilmeai Jtaldoatia 
tevdi olunan karar aurett•I mClt
teflkan kabul etmişlerdir. 

:::::ıı:sz; ::c: 
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kuruşa! 
------------------ue 1 aylık abone 

yalnız 1 lira ! 

Emanetin bir :ıabıtai beledi
ye te,kilah var. Bu tetkilahn 

belli batlı vax.ifelerinden biri, 
e.nafı kontrol etmek, otomobil-

leri kontrol etmek, fınnlan i 
kontrol etmektir. Otomobil- i 
lerin arasıra kontrol edildi- ~ 
tini baz.ı öyle Üzerleri ve gece 5 
yanlan, ·11okak başlannı tutan ~ 
seyrüsefer memurlannm düdük- : 
ferinden, 0 durl,, emirlerinden ve 5 
otomoblllerl durdurup blrtblrl 

arkuına aıralayarak la•ana " i

darel Brflye mi var?,, himsini 
mükemmelen vcrmelerlnd n an-

lıyoruz. Bu yaol tabanoah me
murların, eınafı nasıl kontrol 

ı ettiklerini de, bakkalların geçen 
günkü içtimaı münaaebetile, yi
ne mük mmelen öğrendik. Bak
kalın birine 43 defa 3 liralık 

cez.a kesmltlerl ffıt tefti' bu de

rece israr fle tatbik edilmektedir. 
Araaıra, şurada burada kurtlu 

helva ve baklavalann da soka
ğa döküldü~nü yazıp duruyor 

ve duyup itiliyoruz. Fakat her 
nedense şu en h yati madde 
olan ekmeğin kontrol edildiğini i 
ve fırınların gezildiğini duymu-

yoruz ve guya narh ol n bir 

şehirde beş türlü fiata çeşit çe
şit ekmek yiyoruz.. 

Eminönü halkı tam bir haf-
ta kurtlu undan yapılmış ekmekle 

i iaşe edilmiş te, zabıtai belediye, 
5 bunu his bile etmemiş. Her yer 
: 
: o kadar müthiş kontrol edilirken, 
! fırınlar kendi hallerine bırakıl
i mışlar bildikleri gibi eleyip, is
j tedikleri gibi yoğuruyorlar! 
S Niçin? 
ı .................... ·················-············· 

19 
Esrarengiz katilin 
haftalık vukuatı 

Düseldor, ıs [A.A] - Esr ren

giz bir katilin bir kaç hafta içinde 

ekserisi çocuk ve kııdın olmak 

üz.re 19 kiı;iyi öldürmek auretile 

ika ettiği müteaddit cinayetler 

halk arasında bir müddetten beri 

büyük bir heyecan ve ısbrap 

uyandırmıştır. Bugün bir kadın 

ceı;;edl daha bulunmuftur. Caniyi 

bulmak için yapılan araştırmalar 

neticesiz kalmaktadır. 

La lley koni eransı i~in 
Pııria, 16 [A.A.] - M. Brland, 

Sar müzakerata ve ikinci La Hey 

konferansı hakkında Almaoya ge

flri fon Hoe.ch'un verdiği izahatı 

dinlemiştir. 

Paris, 16 [A.A.] - Raybiotag 

relı vektllerlnden M. Kardorff Ek· 
Hl•iyor muhabirlerladen birine va

ki olan '1eyanatında, Avrupa ve 

cihan sillhü için Fransızlarla Al

manlar arasında bir anlaşma hu
•ulü lazım olduğunu maamafih, 

•oayali•t kabinenin takip ettiği 

müuif ane aiyuetin Y ounl' pilinı

nın Af manyaya tahmil ettiti vazi

fenin if uını mütkülle4tirdiğini 

alSylemiftir. 

Havada tekamül 
Bordo, ı6, (A. AJ - Üç mo• 

t8rlü ve tek Htıhlı büyük bir tay

yareaia uçuf tecrübeleri düa ya

pılmıf ve memnuniyeti mucip ne

ticeler elde edilmiftir. Bir lokan
taaı, bir 111utbaA"t ve iki de gez.inti 
mahalli olaa bu tayyare 28 yolcu 
ve dört tayfa alabilecek bir haci-

mdedir. -İngilizler Nadir Hanı 
tanıdılar 

Loadra, 16 (A.A] - lngiltere 
hükumeti, Efgan kırah Nadir Hanı 
tanımıtbr. 



A M, Tt'şriniean 17 l 92'J 

ihraca! Cevap! Karı koca 
füccaı·ın şikayeti nazarı Emanet, biıkaalların id- intihar eden Almanla
dikkate ahııı) or mu? diasını doğru hulmıyor rın cesetleri yakılacak! 

Rusyaya yapılacak ihracat ltl 
~akkında muhtelif yerlerdeki tüc
carın iktısat vekaletine vaki şika
yetleri vekaletçe tetkik edilmek
tedir. Deveran eden bir şayiaya 
göre hükümet ihracat tacirlerinin 
bu müracaallerini kı•men kabul 
edecektir. 

Bu mea'ele hakkında iktisat ve
kaletinin yeni bir karar daha ver
diği söylenmektedir. Bu karara 
göre tacirler yüzde 25 nisbetinde 

Bakkallar cemiyeti nvelki gün 
akdettiği bir içtimada, bakkallar 
belediye memurlarının kendilerini 
haklı haksız. mütemadiyen tecziye 
etmelerinden şikayet etmitlerdir. 

Bu mes'ele hakkında emanet 
erkanından bir zat fU beyanatta 
bulundu: 

Bnkkalların dünkü lçtimalanna 
ait tafıilib gazetede okudum • 
Bakkallar her ıeyi söyliyebilirler. 
Bunlar lafü jtiizaftır. Bakkallar için 
ne ldbi 1ebeplerden dolayı cez.a 
verilditiııi zapıt varak.halan göı

terfr. Nitekim içtimada sarfedilen 
söz.ferin lüzumıuzluğu reiı tarahn
dan da takdir edilmit ve az.anın 
bir kısmı auıturulmuttur. 

Geçen gün T okatlıyan otelin
de ıevcesile birlikte intihar eden 

Alman noteri M. Aronun validemi 
Alman konsoloshanesine bir tel-

graf çekmiştir. Bu telgrafta ceset

lerin defnedilmemesi ve M. Aro
nun akrabasından bir zatın fstan
bula milteveccihen hareket ettiği 

bildirilmektedir. 

Telgrafta bahsedilen zal bu
gün fehrlmiz.e ~elecek ve münte
hir karı kocanın efyaları kendisi
ne teslim edilecektir. Bundan ba
tka morgta bulunan cesetler de 

bu zata te•lim edilecektir. Kan 
koca, va1iyetleri mucibince 9ehri
mizdc yakılacaklar ve külleri Al-

manyaya götürülecektir. 

Bu sene 
Esnaftan daha az eeza 

alınmış l 
Emaaetçe yapılan bir lıtatlı

tlte nazaran belediye memurlan 
tarafından bu ıeıae esaafa verilen 
cezanın yekOnu geçen •eneki ye
kundan u olduğu anlatılmıştır. 

Arzusuna kavuşmuş 
Filim çekilirken Ma•lakta vu

kubulan facıada ölen arti.t Kara

kaşın cenazemi dün Balık pazarı 

Ermeni kilisesinden kaldınlarak 

Ermeni mezarhğına defnedilmiştir. 

Ayin esnasında papaa Karakat 

efendinin yegane gayeıinin sinema 

arti•tliği olduğunu kendisinin bu 

gayesine kavuştuğunu binaenaleyh 

müsterih olduğunu söylemiştir. 

Harp zammı 
Harpten sonra tekaüt 

edilenlere zam veriliyor 
Harp e1nasında orduda bulu

nup ta sonradan takaüde aevkedll
mlt olanlara maaşları niıbetJnde 

10 1enelik harp zammı verilmemi 
hakkında bir kanun yapılmışb. 

Bunlardan timdlye kadar mü
racaat edenlerin muameleleri ik
mal edilmiştir. 500 kuruta kadar 

maqı olanlar bu kanuna naz.aran 
110 lira kadar bir para alacaklar
d1r. Bunlann tediye emri gelmiş 
ve bir kıımının parası dün veril
mi,tir. ---Donanma keşidesi 

Mülra donanma cemiyeti piy
ango•unun 41 inci ke,ideei icra 

edilmİftİr. 

' Rusyaya ihracat yapacaklardır. Bu
nun jçin bir talimatname yapıla

cakbr. Talimatnamede vesikaların, 
öteden beri Ru•ya ile it yapan ta
cirlere verileceğine dair kayıt bu
lunacaktır. Bu suretle önüne gelen 
vesika bulup Ru•yaya mal •evke
demlyecektir. 

Ticaret müdlriyetine reımen 

1böyle bir emir gelmemiştir. --
Fırka grupu 

Makamada iktikar olduğu iddia 
ediliyor. Halbuki bu •ene makar
na ıtrketi 35 bin lira açık ver
miıtir. 

- --
Bir içtima ( _____ Ş_IE __ H_ ü R_D_E_ l 

Cemiyeti belediye fırka grupu 
perşembe günü Halk fırkasında 

tekrar bir içtima akdedecekler ve 
tehrln ihtiyacı hakkında konuşa· 

«-.aklardır. ---
Bir nafaka işi 

Bilecik Vilayeti daltllinde .. Kn
plün nahiye müdürll zevcim Mithat 
beyden 1921 - 8829 numareh alın
makta olan nafakuını muntaza
man alamamaktayım. Memeli bir 
aylık nefakamı aldığım halde ikl 
ay alamadım. 

Bundan ıonra bir aylık verdi
ler. Tektar üç aylık alınamadı. 
Son defa bir aylık olarak temmu
zu aldım. Mütebaki dört aylıtı 
henüz ~ene almadım. 

Bilemiyorum; ya icra itleri ınkı 
tutmuyor nya işin başka bir ci
hetinde bir bozukluk var. Halbuki 
Türkiye cümhurlyeti dahlfinde her 

vatandaşın hukuku ınkı bir müra
kebe altına alındıtı halde bu kıf 
üz.eri dul bir kadınm elim vaziyete 

dütmcsi derin derin düşünülmeğe 
ıeı:a detil midir? 

Makamı idinin nar:an dikka
tini celbetmenizi rica ederim. 
Kadıköy Az.iz.iye ıokak No. 43 

iffet 

Kanalizasyon 
Kanalizasyon şirketi Emanete 

müracaatla tehrin kanalizasyon 
inşaatının daha u para ile ve 10 
ıenedcn evvel bitireceğini ıöyle
miştir. Şirket fazla faiz istediğin
den Emanet bu teklifi reddeyle
miştir. 

Dili.eri kim vurdu? 
Geçenlerde Bayaz.ıtta Dilber 

isminde bir Arnavudu öldüren 
hemşe-isi Kasımın muhakeme•ine 
dün ağır ceza mahkemesinde de
vam edilmittir. 

Şahit olarak Kamil iıminde 
bir. dinlenmiş ve bu adam 
Kasımın Dilberin elindeki taban
cayı alarak onu vurduğunu söy
lemittir. 

Maznunu vekili bu dava için 
yeniden bazı şahitler ikame eyle
diği cihetle muhakeme ta'lik olun
muştur. 

r 

'Dün maliye müfettitleri vali 
muavini Fazlı beyin nez.dinde bir 
içtima yapmıflardır. Bu içtimaa 
bir aralık Defterdar Şefik bey de 
l4tirak etmiştir. İçtima akşam geç 
vakte kadak devam etmiştir. --- -

8 ayda 7 gemi! 
'l'ürk ticareti bahriye filosu 

günden gilne fazlalaımaktadır. 

Yapılan bir iıtatistiğe göre, ıon 

aekiz ay zarfında ticareti bahriye 
filomuza yeniden yedi gemi dahil 
olmuştur. Bunlardan maada tanın
mış iki büyük firma İngiltereden 
birer büyfik ve tarihi inşa11 yeni 
iki vapur almak teşebbüsünde bu
Junm uşlardır. 

Ay tutuluyor 
Dün gece ay tutulmuftur. Ra

ıatane müdilrü Fatin bey hadise 

hakkmda ıu izahah vermiştir: 
- "Küsuf Amerika rıahillerln

aen baılıyor. Gece yan•ından son
ra ıarbi Avrupada görülecek, ... 
baba kar~ı Avrupaya geçecektir. 
Bunun için şehrimizden ~örülmi

yecektir. 

Yalı va - İstanbul 
Son bir kararla Seyrisef ain 

ldareelnin mficavir iııkeleleri me
yanına ithal edilen Yalıva ile İı
tanbul arasındaki vapur ıeferleri 
hakkmda bazı ta1avvurlarda bulu
nulmaktadır. 

Seyrisefain idaresi Y alva- lı

tanbul arasanda muntazam bir va
pur 'erviıi vücude getirecektir. 

Şimdiki halde idare yalnız bu 
hatta tahsis olunmak üzre (Moda) 
vapuru •İsteminde iki yeni va}lur 
sa~n almayı düşünmektedir. Bu iki 
vapur vasati ~ir hesapla idareye 
40000 ingiliz liru1na mal olacaktır. 

İdare bütçede bunun için lazım 
gelen parayı ayırdıktan ıonra mü
bayaa itine girifecek ve bir müd
det •onra vapurlar limanımıza ge· 
lerek bu hatta ltlemeye batlıya
caktır. 

Katil bulundu 
lıtranca köyünde kurşunla katle

dilen HGseynin katili, mahalli jan
darma taraf1ndao tutularak dün 
Lıtanbula ıevkedilmiştir. Kati) Ah
met isminde bir adamdır. 

Yazan : Kemaıet:t:ın Şükrü 

Tüccar cevap verdi: 
- Hayır esa1en pek deterslz 

şeyler olduğundan ve dönüfte 
tekrar uğrayacağımdan par.arlığa 

liiz.um görmedim. 
Hakim tekrar aordu: 
- Peki, dönüşte de pazarlık 

etmedin mi? 
- Hayır. 

- Ne kadar zaman sonra Kon-

yadan döneceğine dair müddet 
tayin ettin mi? 

- Hayır. 

Hakim bir mGddet •akalını n
vazlıyarak • ndu: 

- Muayyen o)mıjan bir müd
dette iki tavuk ve alh yumurta
dan binlerce piliç çıkar mı çıkmaz. 
mı? 

Sözün nereye gelecejini ke•tl
remiy n tüccar: 

- EY t efendim, dedi, çıku. 

- Bu binlerce piliç te tavuk 

olup yumurtlamazlar mı? 

- Şüphe.Jı.. 
- Ohalde hancının lııakkı 

1 

var ve •enden iıtediji iki Jiiz ak
çe az bile. Ver adamın parasını. 

- Aman efendim ••• 

- Aman zaman yok. Şeriatın 

kitabı böyle emrediyor. 
Adamcağ'iz. çok naçar, bütün 

itirazlarına rağmen mahkum edil
diği parayı vermite nıecbur oldu 
ve •Öylene öylene mahkeme ka
pııından çıkb. 

Onun bu balh:ıi gören Alqehir 
köylülerinden biri yanına yaklaştı. 

- Hiç durma dedi, bizim bu· 
rada akıllı bir hocamız vud1r. A
dına Naarettin derler ona git, der

dini anlat hakimin bakkındaa 

gelH gelae o gelir. 

- Aman bu Na1rettln Hoca 
nerededir? 

- Akşam kahveye çıkar ora
da bulur, derdini ulabrıın. 

Tüccar iki yüz akçe ile bera
ber gördütü hakıızhktan fena hal
de canı aıkıldıj'ı için a)qamı pç 

ttl ye hava karanr kararmaz aag
lık verilen kahveye kottu 

Yunanlı evleri 
Ecrimisilden istitade 

edicekler 

b.mirde mübadil ve muhacirle
rin vaktile iskan edildikleri emvali 
metrukeden bilahare yunanlı mah 
olduğu anlaşılmış olanlerın istir
dadmdan snrfınazar edilmesi hak
kmda dü• Dahiliye vekaletinden 
vilayete gelmit olan emir hakkın
da tetkikat yaptık. Alakadarların 

bize verdikleri malumata göre yu
nanlı evlerinde iskan edilmiş olan 

harikzede ve mültec:Jerde bu em
irden iıtifade edeceklerdir. Vakti. 
le iskan edildikleri evlerin bil5ha-

re yunanlı olduğu anlaşılan hari
kzede, mülteci, mübadil ve muha
cirler evlerinde ikamet edecek ve 
tahliye edilmiyeceklerdir. 

Yunaıah emlakinde oturan bftk 
aahiplerinJen de ecirinıisil alın

mıyacaktır. Maliye vekaleti re&men 
iakan edilmit hak sc.hiplerinın iş

ıalleri altındaki yunanlı emlakini 
kendilerine bırakmak için yeni bir 

kanun laylhaaı hazırlamıştır. Büyük 
millet meclisinden geçıp tastik 

edildikten sonra bu kanun daire
sinde mübadil, mulıacir, harikude 

ve mültecilere tasarrüf senetleri 
verilecektir. 

Kaçakçı şebekesi 
Dün bir refikimiz manifatura 

ticaretile i'tij'al eden iki biraderin 
kaçakçılık yaptığı ve şehre kaçak-

cılık suretile 300 bin lira kıyme
tinde eşya ithal edildiği ve bu 

kaçakçı ıebekesinin gümrük ida

resince yakalandığı yazılmıştı. İs

tanbul gümrükleri baş müdürü 
Seyfettin bey böyle bir tebekenin 
ne mevcudiyetinden ne de elde e-

dildiğin Jen malumab olmadığlnı 

aüylemiıtir. ---
Denizden kurtarıldı 

Mersin vapurunun 3 üncü kap
tanını görmek istiyen hemtiresi 
Zehra hanım 2 buçuk yaşındaki 

çocuğile birlikte denize düşmüş, 

her ikisi de kurtanlmışbr. 

---- iW 

Hoca bermutat o akşam yi-
ne kahveye çıkmışb. 

- Bir yabancı ıeni görmek 
istiyor •• 

Dediler. Nasrettin, yana yakıla 
dertanlatan tüccan dinledi. Her 
kes te tüccarın tarafını iltizam e
derek Na1rettine yalvardılar: 

- Aman Hoca.. Dediler, ne 
olursa •enden olur, fU hak yiyen 
herife haddini bildir. 

Bu vaziyet karşısında Nesrettin: 
- Peki. dedi, yarın herife fİ

der, davayı iade ettirip tekrar iÖ· 
rülmesini temin ederim ondaa 
•onra da tüccarın m .. daf aaaım üze
rime alırım. 

Filhakika erle•İ günü usulü 
dairesinde davayı yeniden 2örül
mek için iade ettlrdı. 

Nihayet mahkeme için verilmi9, 
olan gün ve 1aat reldl. Herkes 
Hacanın mOdafaa11m dinlemek 
için mabkemo kapı•ına koımu.ttu. 
Fakat ortada Hoca yoktu. 

Belki geç kalmıtbr diye beş 
dakika, on dakika, yanm aaat, 
bir saat beklediler. 

Hoca b&la i'elmiyordu. 
iki •aat geçti. Nihayet b&kl

mln canı faz.la ııkıldı, Mabı.arı ça
fırdı. 

- Hocanın evbwt git bak, eter 
orda be al ıel... Onıa ma beldiye
ceğlz. 

iki facia 
İki kişi dikkatsizlikten 

vinçe takıidı --
Adapa:ı:an ikbal nakliyat •ir

kett komisyoncusu Fuat efendi 
dün Alman banclralı Vantlaga va
puruna yük verirken vince takıl
mış, havaya kalkmıf, sonra bir

denbire kurtularak mavnaya dü
şüp afrır surette yaralanmıttar. 

Kömür aınelesinden Babaeskili 
Şaban Kuruçcşmede Gazi 'apu
rundan kömür boşaltırken kır.lan 

vincin altında kalmış, başı ~zilmiş, 
ümits:z. bir hdde hastaneye kal
dırılmıştır. 

-- --
Davaınız! 

İrtişa tahkikatı dolayısile ye
vmi tı.irkçe gazeteler aleyhine ika
me olunan davanın dün rü•yeti 
mukarrerdi. 

Celse açıldı. Vekiller bulundu
lar. Yedinci istintak dairesinden 

gelen bir mü.:ekkere okundu • 
Bu müzt-kkerede henüz tahkikatın 
bitmediği ve bir iki hafta zarfında 

intaç edileceği bildiriliyordu. 

Mahkeme bittabi bu kararna
meye inHzaren muhakemeyi 16 
kanunu evvele talik etti. 

Traınvay kazaları 
Tramvay şirketi kazaların 

öniine geçmek için kafi tedbir it
tihazına karar vermi~tir. 

Şirket aahanhtına yolcu aııılnn 

vagonlann kondüktörlerine azami 
ceza vermeği kararlaşhrmıştır. 

Tramvayların bir kısmının dış kö
ıelerine büyük harflerle: "Asılmak 
tehlikeli ve memnudur,, ibaresi 

yau)mışbr. Bir kısmına da bir 
kaç güne kadar yazılacaktır. 

- --
Bir hırsız tutuldu 
Uingada bir evden hıuız.Jık 

etmek İ•tiyen V asil yakalanmıttır. 

l)sküdarda yangın 
Dün gece Üsküdarda Altunizade 

mahallesinde yangın çıkmış, 1 ev 
bir oda, bir dükkan yandıktan 

sonra söndürülmüştür. 

Mahzar Hocayı evinde buldu 
ve alıp mahkemeye geldi. 

Hôkim esasen kendi işine ka
nşmak istiyen Hocaya kırgındı. 
Geç kalmasını bahane ederek çat
mak istedi: 

- Be adam, dedi; niçin vaktile 
gelmedin. M11hkeme ıenin eğlen
cen mi? Bak bu kadar inıan ıenl 
bekli yer. 

Hoca hiç fütur getirmedi. 
- Acele etme bakim efendi, 

dedi; çok daha müstacel fşim vardı. 
- Ne işi? 
- Malüm ya... Şimdi ekin za-

manı. Bizim hatun tarlaya ekmek 
için bulgur yapmışb, onu çuvallara 
dolduruyordu. 

- Bulıur mu ekecekıin? 
- Evet .. Kaynamış buğdaydan 

j'Üzel tohum olurmuş. 
Hakim, humının tam can ala

cak nokta1ından yakalamıt inHn· 
)arın memnuniyeti içinde ve mu
zafferane ahaliye döndü. 

- Duydunuz. ya, dedi, bu adam 
kaynamıı buğdayı tarlaya ekiyor. 
Hiç bulgurdan tohum olur mu? 
Böyle adamların söz.ünü, müdafaa
sını mahkeme nasıl dinfer. 

Bunuo üzerine Hoca ıert bir 
Hsfe: 

- Ya, dedi, kızartılmış tavuk
tan, •uda ta, gibi pişmiş yumurta-

Katı.il kim? 
Maznunun aleyhinde 
yalnız bir şahit var 

Ceçen •ene Kanunuevvel ayın
da Betlktafta bir cinayet ohauf 
ve Nobar İlminde bir Ermeni 
genci Park afnemaaından çıkbk

tan sonra öldürülmüttO. Zabıta
ca yapılan tetkikat neticeıinde 
Rahmi efendi l•minde bir genç bu 
cinayetle maznun olarak yakalan
mış ve ağırceza mahkemesi buz.u
runa çıkarılmıftı. 

Bu mea'ele hakkında dinleaea 
şahitlerin hep•I cinayetten haber
dar olmadıklanndan babaetmitler 
ve hatta Rahmi efendinlıı lehine 
tehadette bulunmuşlardı. 

Yalnız •eyriıefain vapurlannda 
kamarotluk eden SaduUah İ•minde 
bir genç, Rahmi efendiyi Nobarı 

vururken gördüğünü ıöylcmittir. 
O gece vazifeainden mezun 

oldutunu vo Park ıinemaaından 
çıktıklan •obra bu bidiseyi gören 
Sadullah bu tekilde tehadetinde 
teferrüt edince heyeti hakime bu 
tehadetin ne dereceye kadar dotru 
olduğunu tesbit etmek için Seyrise
fain idaresine birtezkere yazarak o 
gece kamarot Sadullah efendinin 
filhakika mezun olup olmadığını 

sormuştur. 

Buna gelen cevapta Sadullah 
efendinin o geceki vazife amirleri, 
mezun olmadığmı ıöylemelttedir

ler. Bu tezkereye naz.eren Sadul
lah efendinin s~ılerinln yalan ol
ması icap etmektedir. 

işte bu ciheti etrafile dütün
nen, ve bir ölüm hidiseainde ka
rar vermek buıuıunda pek tabii 
olarak isticala mahal görmiyen 
heyeti hakime, bir defa da kaptan 

Mümtaz. ve Serkamarot Hikmet 
beylerin ıahit ııfatile latimilanna 
kara rvererek muhakemeyi 23 tef
rini ıaniye bıraktı. ---Muşamba hırsızı 

Sabıkalı Arap Celil Davut, 
Hasköyde deniz fabrikaları mü
dfirü omumisi Celil beyin motö
ründeiı bir muşanba çalmıt ve 
yakalanmıtbr. 

dan kocaman bir tavuk mandrası 
hu,ule gelir mi ki böyle hüküm 
vererek bu müslümanı iki yüz. 
akçeye mahkum ettin. 

Bu cevap kar,lsında hakim 
1. mephut knldı. Halk Hocayı alkış
ladı ve ondan ıonra da herkesin 
hakkına göre mahkemeyi idare 
etti. 

Hoca nın hayah hususiyuini 
kapatnıazdan evvel onun cadaloz 
karııı üıerice: 

- Şeriat öyle emrediyor .. 

Diyerek genç bir kadın da bu 
oldu ve ancak o zamandan sonra 
bir az. rahat etti. Çünkü kadınlar 
evde birbirlerile kavğa etmekte 
Hoca ile mefğul olmağa vakitleri 
kalmıyordu. Maama~b Hoca her iki
sini de iyi idare edıyordu. Methur 
mavi boncuk fıkrası Hocanın bu 
iki evlilik zamanından kalmışb. 
Hoca kansının lkiaine de gizli ola
rak birer mavi boncuk vermi4ti, 
Kim oha: 

- Hangimizi seviyorı;un dene: 
- Mavi boncuk kimde ise onu. 
Cevabını verirdi. Başka bir gün 

kansının ikisi de hazırken ikinci 
karısı •ordu: 

- Efendi, şayet ortağimla be
raber denize düşıem sen karada 
olsan hangimizi evvela kurtanrmn. 

Hoca bu sual üzerine ilk ve 

ihtiyar olan karısına dönerek: 
- Yahu!.. dedi, sen bir parça 

yüzme bilirsin değilmi. [Bitmedi) 

22000 altın 
Muhtar Paşaya heniiZ 

tebligat yapılmadı 
Dlvaniallde 22,000 albn JıraY' 

mahkum olan Muhtar Pataıııll• 
eml&kinin Defterdarlıkça tesblt 
edilmekte olduğuna dair bir refi· 
kımızın verdiği havadiı doffll 

değildir. E1asen mahkumiyet k•• 
rarı daha Mühtar Pa4aya teblif 
edilmemittir. Karar teblit edildi~· 
ten sonra, bu para alelu•ul bir def• 
kendiıinden lstenllecektir. 

Muhtar paşa 22 bin albn .,er• 
medlti takdirde emlak.ine 111ur•• 
caat edilecektir. 

Bize rekabet için 
V•nlı.elo•, j'eçenlerde Kaval•• 

da yapılan liman inşaatının küt•t 

merulminde hazır bulunmutt111' 

Kavala yerlileri ve muhacırl•' 
tarafından birer heyet kendilerini 

ziyaret ederek, Türk ve Bu~iaf 
tütünlerine rekabet edilmek üıe• 

re tüUln ihracat rHminln tenkl•IDİ 
l•temiılerdfr. 

M. Venlzelo• Atlnaya avdetio• 
de bu talebi l•'af edeçeğinl keıt• 
dllerine blldirml4tlr. 

MÜTEFERRİK 
Avdet 

Tıp fakülteal milderrl• mua#' 
lerlnden Tevfik Remzi Bey Avfil· 

padakl tetkik 1eyahatinden a~det 
etmiştir. 

• l.tanbul adlf ye memurJ•tl 

ara•ında yeniden buı tebeddütıt 
yapılacatı dojTu değildir. Menıı.t• 
rln arasıudald nakil ve tebeddill• 

ler itmam edilmiştir • 

•Hükumetimiz, müteverrl111Jo1 

için en milıalt yer olmak üıcre 
Kütahyayı menaıJp j'Örınüştilf• 
Bunun için tetkikat yapılacak fi 

tanziın edilecek proje üıeri0' 
Kütahyada büyük bir •aıaatoryoıı> 
inşa edilecektir. * it bankaıı umum müdiir# 
Celil bey dün Ankaradan şeıırf• 
mlz.e gelmittir. * Parapalaa ve TokathY~11 

otelleriain önünde otomobil]eı1° 
durma1ı menedilmittir. 

0 
Burada bekleme•İ icap ede 

otomobiller badema otellerin ~: 
lanndaki •okaklarda bekliye .

11 
ler ve ancak müşteri almak iÇI 

kapının önüne ğeleceklerdir. .,. 
Tüccara gelen telgraflar tef ef0

, 

la poıta idareıi tarafından dıı1'1: 
kasında alakadar mües.sesel~, 
bildirmek üzere evvelce tesls eb t 

F -, e 
len 11 ono,, te kllatında~ ınu ııi· 
neticeler alındığı cihetle bu ~e,ş JJ' 
litın tevali ve bütün tacirlcrı ' t' 
kadar edecek tekle ifrağı 1<ır11 

latmıştır. _./ 

Miizakere başlıyor! J 

. tt•' 
Parb, [A.A] - Matin gaıe ıs• 

M. Beriand ile Fon Hoch ar851 ıtl 
dakl mülakatın Sarre havıa•1ıı. 

d"fş• 
uaulil idaresinde yapılacak ta 

1 d• 
ta müteallik müzakerat kakl<111

111 
cereyan etmiş olduğunu ya:ı.~ll~, 
ve vükela buhranı dolayısile 111 ıO 
taa uğramı4 olan müzakeratırı 

1 
güne kadar yeniden başlıyacar~. 
muhtemel oldujunu ilave •'/ 
mektedir. 

Kaçakçılık! , .. 
Kudas, 16 (A.A) - Ar~P eti' 

setelerine nazaran Maverayı Ş ·fi~ 
emiri Aptullah, Filistindeki ln~11• 
ali komiserine bir mt:!dup 1 lı' 
dererek siyonistlerin silah k•ç~o· 
çıhğında bulunmalarına karşı I' ıı 

fıj1 
testo etmiş ve bu kaçakÇ';

6
te' 

devamına mini olunmı:ısını 

miştir. ,. 

- - ··ıJ•' 
Kayserin hemşiresi" ,ııı 

lf 'f~e • 
Berlin, 15 - Sabık ..... •. de~1 

hemşiresi ve Zubkof lsP1111 
.:J 

v·ıctotı 
rusun zeYceai prense• 1 ,ıf 
Bon 'ebrinde vefat etmit ~e ~ıııı' 
Kronbertte Fridrishaf tııl0 

nakledllmittir. . t'' 
k 1ırı• 

Defin reıml ,atonun 8 ııl"'' 
nındn yapılmıtbr. Cenazede Y ııı"' 
pek yakın akraba1ı hazır bıJıeıı~ 
muştur. Sabık kayıer de bir çe 
göndermi4tir. ıe" 

Prensesin kocası Zubkof ııı'' 
• . • . d bıl• , 

ce11ınıu cenaze merasımı~ e 1' jsl' 
mak üzere Kronberge gıtnıe 
diğini söylemiştir. ,11} 

Zubkof aleyhinde dolandırı,,ıet 
ittihamı ile bir çok 111iir-" 
vardır. 
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A 
B cada m vaffa- Yakında arzımızı 

dıracak 

· Artık son 
Talimatı a mış 
buraya geliyor kıyetle yapıldı 

İzmir, 15 (A.A) - Y anş ve ııı
ith encümeninin tertip ettiği 929 
'enesi sonbahar at koşuları bugün 
fıuca kuşu meydanında büyük bir 
ttı._uvaffakiyetle yapılmıştır. Hava 
2'U:tel ve kalabalık pek çoktu. Ko-
tulardan evvel yarış yerinde yeni 
tapılan betonarme tribünlerin kü
~ t resmi yapılmıt ve vali tarafın-
tan bu münasebetle bir nutuk sö
Y,lenmiştir. Ordu müfettişi Fahret
tın Paşa ile müstahkem mevki 
kurnandanı ve bazı askeri ve mülki 
ticaJ koşularda hazır bulunmuştur· 

Üç ve daha yukarı yattaki ha
lis kan lngtliz at ve kısraklarına 
llıahsua birinci koşuda Nona bi-
rinci gelmiş ve 300 lira ikramiye 
'1ınıtbr. 

ikinci kotu üç yaşında ve hiç 
ltoşu kaz.anmamıı yerli ve arap 
erkek ve ditl taylara mahsustu: 
~ara fiizeli birinci gelmif ve 200 
ra ikramiye almıt tır. 

Dört ve daha yukan yaıta ve 
•ılç koıu kazanmamıt yerli ve ar
•rı at ve kısraklara mahsuı üçün
:ü kotu da M. Y antesin Matallahı 
~İrinci gelmlt ve 200 lira ikramiye 
~ .. 1-llnmışbr. 

Dördüncü koşu üç ve daha yu
. Jaşta Jııalis kan lngiliz at ve 

rları arasında yapılmıt ve İs
Varyus birinci gelerek 600 

ikramiye almıştır. 
Beşinci koşu, 4 ve daha yuka

" yaştaki yerli ve arap at ve kı•· 
~ldara mahsus olup birinci gelen 
kakkı beyin Nasibine 300 lira mO-

Qf at verilmiştir. -lUaorifin tavsiyesi 
Ankara, 16 - Maarif veklli 

Cemal Hüsnü bey vilayetlere gön
•e.rdiği bir tamimde yeni kitapla
rın Lir liatesini de göndererek bu
llların halk okuma odaları ile kil
tüphanelere alınmasını tavaiye et
lrıittir. 

Caddeler tevsi ediliyor 
Ankara, 16 - Çangarı cadde

•lnin 25 metre genişlikte açılmaaı 
için latimliik hımrlıklanna başlan
ırtışbr. 

Bu cadde ayal zamanda yük
•~ltilebilmek için do)durulacakbr. - -
liraat bankası 

heyeti umumiyesi 
Ankara, 16 - Ziraat bankuı 

beyetl umumlyeal ay ıonunda top
lanarak hHabah tetkik ve bazı 
'-lukanerat itUhas edecektir. 

<;azi mektebinin 
programları 

Ankara 15 - Gaxl orta mual
lhn mektebi proa-raınlannın tan
llQılne ba~lanmışhr. 

Maarif vekaletinin daveti üze
thıe aabık darülfünun emini ter
biye mütehaasısı lamall Hakkı bey 
buraya gehnlftir. lamall Hakkı bey 
burada Gazi mektebinin program
ları ile meşgul olacaktır. fsmail 
liakln bey bu husuata alakadar 
••vatla temas edecektir. 

~ta romanı : ~ 
ANNANIN 

şaşaa 

Londra 5 [A.A] - Daily Mai
Jfn verdiği bir habere göre, fişek 
gibi fez da dolaşan fevkal5de :ıi
ya dar ecıamdan müteşekkil "Le
onid,, cümlei kevkebiyesinin kü
rei arzın mahrdkinc tedricen yak
laşması heyetşinnsların son derece 
merakını mucip olmaktadır. Bu 
ecramı ı;emaviyenin piştarı hük
münde olup dnha şimdiden kuv-
vetli teleskoplarla seçilebilmekte 
olan yüzbirılerce sakip şehaplar 
1933 te göz ile görülebileceği, kü-
rei arzın bir kırımı akıllara hayret 
verecek derecede .şaşaaadar havai 
bir donanma manzarası arzede
celdir, Radyüm :ıerratından müte
rekkip olduklan kaviyyen melhu:ı 
bulunan bu hesapsız ~c amın blr 
kaç milyon veya bir kaç milyar 
ıene sonra birleşerek yeni bir sey
yareyl vü.cude getirecekleri erbabı 
fen tarafından tahmin olunmakta
dır. 

BeO~Dka 
Brüksel hükumeti 
Brüksel 15 [A.A] - Hüküme

tlo vaziyetinde bir değitikllk yok
tur. Bugün hiçbir siyasi içtima 
yapılmayacaktır. Gelecek hafta-

dan evvel tebeddill vukuuna ihtimal 
verilmemektedir. Maamafih, siyasi 
mahafilde hasıl olan intiba pek 
bedbinanedir. --~cmaınya 

Parlanıcn to açıldı 
Bükreş, 15 [ A.A] - Niyabet 

mecliai ayan ve meb'uaanın müt 
terek bir içtimaında parlamento
nun içtima devresini açmıştır. 
Prens Nikola bu münasebetle 
okuduğu bir nutukta devrei tefrİ
lyenin ilk günlerinde içtimai, mali 
ve iktisadi vaziyetin kuvvetlendi
rilmesi içi girifilen mesaide de
vam olunacağını beyan etmiş ve 
milletlerin akvam cemiyetinin hi
m*yeıi alhnda ve aulh dalreainde 
birlikte çalıtmalarını temenni ey
lemittlr. 

İtalyada kar 
Roma, 16 [A.A) - Gazeteler, 

"Bellune,, eyaletinde mebzul sure
tte kar yatmıf, hududa doğru rl
den yollan kapamıt datlarda ve 
"Majeur., glJIO civarında kaıırgalar 

zuhür ederek baaarata sebebiyet 
~erdiğini yazmaktadır. Kar, mer
kezi İtalya ile Toıkanada yağmı
tbr. Napollde de fırtınalar ıEuhur 

etmlı oldutu haber veriliyor. 

Bahri teslihat 
Londra, 19 [A.A) - Bahri te

•llhahn tahdidi mes'elesini tetkik 
edecek konferanı, 1930 K. Sani
ıinin 21 inde toplanacakbr. 

---~ 

Almanların talebi 
Londra, 16 [A.AJ - M. Snow- ' 

den harp e•naıında muaadere edi
len Alman ernvalinln iadesi hak
lundaki Alman talebini reddetm
iştir. 

a 

CiNAVETI 

---
Atina, 15 - Türk -Yunan me-

ı'elelcri hakkında uzun ınüddet
tenberi Hariciye nazırının r'yaseti 
altında yapılan içtlmaların 60n 
celsesi dün akşam M. Vcni:ıelosuıı 
riyaseti altında aktet:ılmiştir. 

Bu içtimaa hariciye nazarı ile 
nezaret umuru siyasiye müdürü, 
esbak Anknra sefiri M. Çamados 
ve yeni Ankara sefiri lştırak et
mişlerdir. 

İçtimada Ankara sefirine An
kara müzak· eleri için verilecek 
kat'i talimat tesblt edilmiştir. 

Bu talimatın ana hatları hak
kında bir şey lere~ş:Jh etmemiş 
ise de \•aktile büyük hariciye en
cümenınde tekerrür eden eaıaı;lar
dan aynlmamakta olduğu iyi ma
liimat alan mehafilde temin edil
mektedir. 

Su fark ile ki Yunanlstanın 
Türkiyeye tesviye etmesi mevzuu 
bahsolan parnnın miktannı tesbit 
hususunda Ankara elçisine sala
hiyet verildiği de söylenmektedir. 

Am~ırnlks 

Sanayi, ziraat 
Vaşington, 15 (A. Al - Sanayi 

ve zjraat mümessillerinin gelecek haf
ta riyaseti cümhur ı;arnyında toplan
mağa davet edlldil<leri kongreye 
bildirilmiştir. - --

Bir müsademe 
Boston, 15 [A.A] - Amerika 

krnvazörlerinden Morblelıead ile 
Evansville ismindeki yük vapuru 
bu sabah Mantucket açık1arı.ıda 
çarpışmışlnrchr. Gemilerin ikisi de 
mühim hasarata uğraım;1arsa da 
yollarına devam edebilmişlerdir. 

nsvnçıre -
Atinada grev 

Atina, 15 [A.AJ - Şehrlde ve 
civar yerlerde işliyen otobüslerde 
çahşanlar grev yapmışlardır. Bir 
çok hadise vukubulmuşlur. 6 ki
ti tevkif edilmiştir. Otobüs sefer
leri akşam üzeri tekrar başlamıştır. -- -

Fransız bahriyesi 
Paris, 15 [A.A.) - Bahriye na

zırı meb'uaan meclisine, bahri 
programa dahil bulunan gemilerin 
1930 bidayetinden nihayetine ka· 
dar geçecek bir sene müddet zar
fında in 'asına mezuniye verilmesi 
halıtkında bir kanun layihası tevdi 
etmiftir. İstiap hacimlerinin yeku
nu 48 bin to nilatodan ibaret. bu
lunacak ol::ı'l bu g emilerin içinde 
1 kruvazör, 6 torpido nıuharribi, 

6 tahtelbahir vardır. Bir milyar 
267 bin 128 frank tnhmln olunan 
inşaat masarifi 1930 - 1934 bütçe
lerine derç ve ithal olunacaktır. 

Bir tavfun . 
L ondra, 15 [A.A) - Buenos

Ayrea ten bildirildiğine göre bir 
tayfun Arjantinde kain Kordob,a 
da büyük tahribat yapmiştır. Bar
gode kasabarnnın tiyatrosu yıkı J
mıtbr. 

Zabıta muharriri.: SKOT 

Bentley bir cıgua istemif, 

onu içtikten ıonrft uyku ilacına 
hacet kalmadan maddi manevi 

ır.ttrap içinde bunalarak uyumuı

tu. Berenice hali bekliyordu ... Roıewell gör.lerini kapamış; 

fakat teneffüsü muntazam detildl. 
lıundan da Berenice, r.ihnen hali 
laıGhim bir muedelenln halli ile 
'-lGtiUI oldupnu anhyordu. Bun
~•n dokuz sene el•evl, harbin tev
ltt ettiği a§ır ıaruretlerl bir leke .h 
Uttnilştü. Roaewell an'anepereıt 
0ldllğu için bu lekenin ailinmeye
'tğine kani bulunıyordu. Şimdi 
tt•dltl kadını hayatına teşriketmekle 
b" lekeyi ıevdlğl kadına da tetmil 
ttllıek doğru mu fdl? 

itte Benley'in zihnini lural edh' bu ıualdi. Berenlce Ann nın 
d" auale karşı verecefrl cevabı 
d ıı.nndükçe gGIQmıemekten ken-
lni alomıyordu. 

Bu sırada bitlılk odada telefo
tıı.ııı zili çınladı. Longa Dooth lca
~ının etiğinde belirip istifhamkar 
tla:ı.arlarla genç kıza baktı. 

Berenlce hızla aalona doğru 
llİderek: 

- Siz burada kalınız. 
~dedi. Telefonu açarken lmdadı
ttiı ielirler ümidi ile atef verdiği 
ı4 Perdeyi gördil, o veslle ile ha-

IÜihıır. oldutunu batırladL 

Telefonda Wintlerı'io seılııl 
duydu; uşak Aurele Smithl soru
yordu. Genç im: Detektifin orada 
olmadığını ıöyledi ve Wintera'I 
isticvap etmek istedi. Fakat cenp 
almaAa muvaffak olamadı. Telefon 
kapatılmıştı. 

Bunun üzerine genç kız telrrar 
Weatherby'nin evi ile görüşmek 
istedi, fakat cevap ıı.lmadı. Zihnen 
meşğul bir halde yatak odasına 
döndü. Hintliye sordu: 

_ Sahip ne yapıyor? 
HlntU tOpbetl bir tavurla batını 

ealladı: 
_ Bilmiyorum, dedi. Belki fena 

adama anyor. 
Her iklıl de yerlerine geçtiler. 

Berenlce iskemlesine oturdu, Lan
ıa Dooth'da kapının 8nilnde ıı6· 
betine döndü. Hintli araııra odaya 
gelip Miaal rahibe bir fCJ iham 
mı diye bakıyordu. Çünkll Smlth' 
in bulunmadığı zamanlarda Langa 
Dooth'un zihnini yalnız Berenlce 
l~gal ederdi. Bu merbudlyeti aev .. 
glli efendisine kr~ı olan sadaka
tinden dyade genç kızın mer.iyet
~erine kartı ~uyduğu takdirden 
mütevellitti. 

Şafak ağnrmağa batlarken e
Yln ıüküneti ıoknk kapısının çın-

gırak aeıl Ilı ihlal edildi. Langa 

Dooth gelip .. Ne yapayım? ,. der 

I' lbl Berenie'e bakb. 

Genç kız: 
Orada durunuz; Kapıyı açarım ... 

dedi. Siz hem beni hem de oda 
J 

kapı5ını gör üraünüz. 

Karıyı açınca birden geri çe~ 
kildi; Smith yanında Mias Wea
therby ile birlikte içeri girmişti. 

Detektif kapıyı kapadıktan son
ra Beren ile bir köşeye çekti, 
uaulca tordu: 

- Bana telefon ettlnl• mi? 
- Hayır. 
- Bentley nasıl? 
- ilaç bile almadan rahatça 

uyudu. 
- Bir kadın göya aiz. olduğu

nu tdda ederek Weatherby'lerln 
evine telefon etti. 

Bentley'ln ken•IDI pencereden 
attığını söyledi. Blr.e •on oyuııla
rıDı oynuyorlar. Maamaflh ... 

1 ===z== 

akleden: 
Epeyce sonra " Şepe Noyon " 

siyah uKatay,. ın "Kuçlug.. unun 
peşinden u Tiyan. Çan ,, yaylasını 
geçiyordu. Beyar. burunlu bin at
lık bir sürü topladı ve hayatını 
borçlu olduğu hadiseyi unutmamıt 
olduğunu göstermek için Hana 
gönderdi. 

"Uryanki .. kabilesinden .. Subatai .. 
genç " Şepe ,, den daha az cliret
knr, fakat daha ııkılh idi. Onda 
" Timucin,, in zalim inadından bir 
tey vardı. Tatarlarla bir harbe gir
meden evvel, Han, ilk taarruz.da 
bulunmak üzre bir zabit istedi. 

"Subotai,, ilerledi, Han kendisini 
tebrik etti ve yüz kişilik bir muha
fız kı'tası aeçmesini emretti. 

"Subotai,, kendisine rcf akat 
için kimseye ihtiyacı olmadığı ve 
sürünün önünde yalnız başına git
mek istediği cevabını verdi. 

"Timucin,, neticeden şüpheli ol
masına rağmen, yalnız gitmesine 
müsaade etti ve "Subotai,, ahnın 

Qzeriode tatar karargahına girerek 
Hanı terkettiğlnl ve binaenaleyh 
onların kabilesine iltihak etmek 
istediğini söyledi. 

Moğolların civarda olmadığına 
onları ikna etti. Ve kendilerini 
hakikaten gafil avlayarak, Moğol
lar Üzerlerine çullandılar ve ta
tarları darma dağınık ettiler. 

•• Y iln insanı rüzgara kartı na
aıl muhafaza ederse, ben de, düş
manlannın darbelerine öylece ha
il olacağım. işte senin için yapa
cağım budur!,, "Subotai,, genç Hana 
bunu vadediyordu. 

11Güzel kadınlar ve harikulade 
binek atları iğtinam ettiğimiz za
mım - cengaverleri böyle temin 
ediyorlardı- hepsini 11ana getirece
ğiz. Emirlerinin haricine çıknrııak, 
yahut sana kar.ta yanlış bir şey 
yaparsak, bırak, vahşi çöllerde 
ölelim !,, 

"Timucin,, kalıraınanlarma: 

- "Siz. ban geldiğiniz zaman 

Ali Naci 
kederin içine glSmillmüştfim. Sb 
beni kaldırdınız,, cevabını veriyordu· 

Onu Moğol yakalannın Hanı 

olarak aelamlıyorlardı ve hakika
ten de öyle idi. 

Herke11in ml:ıac ve seciyesini 
ayn ayrı ·naz.an itibara alarak 
yanındaki adamlarına iltifat ve 
teref tevzi edyordu. 

"Borhu,, - Öyle emrediyordu.
Kurultayda en yakınında oturacakb 
ve Hanın yay ve zırhını taşımak 
hakkını haiz olnnlardan buluna
kakb. Diğerleri iaşe hakimi ve 
sQ.rülere memur olacaklardı. 

Daha diğerleri are.balnra ve 
hizmetçilere bakacaktı. Vücut 
kuvvetine sahip, fakat muhakeme
si bir az kıt olan 11Kassar,, ise, kın 
taşıyıcı tayin olundu. 

•·Timucin,, mü&ell5.h sürü için 
znbitlerlnl, kumandanlarını zihnen 
mümtaz kimaelBden 5eçmite Uf
na ederdi. 

Hiddete gem vurmaaını bllen 
hilenin kıymetini tanır ve darbeyi 
indirmek için müsait anı bekleme
ainl blllrdl. Hakikat halde Motol 
seciyesinin usaresi ıabırdır. 

Cesur ve düşfincell insanlara 
iaşe ve yurt işlerini bırakır, sürü
lerin ldareainl ahmaklara bırakırdı. 

Kumandanlarından biri için 
şöyle dlyordu : 

"Hiç kimse "Yeaıutal,, kadar ce
aur değildir, hiç kimae onun kadar 
müstesna kabililiyetlere malik de
tildir.Fakat uzun yürüyüşler kendi
sini yormadığı, açlığı ve suauzluğu 
hissetmediği için zabitlerinin ve 
askerlerinin de kendisi gibi bu 
şeylerden muı.tarlp olmadığını :r.an
neder. Bunun içindir ki o yükıek 
kumandan yapılmış değildir. Bir 

ceneral açlığı ve susuzluğu düşünme
ildir. EmrJ altında bulunanlann 
ıstırablnrını bu auretle anlıyabilir. 
Adamlarının ve hayvanlarının kuv
vetlerini de dikkatle istimal et
melidirler ... 

ben bitmiş bir adamdım. Hüznü (Bitmedi) -============-==-_.,....,=-=-=========-es: 

lngilizler Nadir 
Hanı tanıdılar 

Londra, 16 (A.A] - İngiltere 
hükumeti, Efgan kıralı Nadir Hanı 
tanımıştır. 

- "'" -
i~viçı·enin yeui reisi 

Cenevre, 16 (A.A) - M. Sche
urer'in vefatı üzerine hükümatı 
müttehide meclisi azaundan M. 
Muıy, 1930 aeneaine lıviçre hükü
matı müttehideıl reisi olacaktır. 

- -
H .. 1 Ol balonu 

Londra, 16 [A.AJ - Parlamento 
ar.asından yüz kadnr zati hamil 
olduğu halde buğün hareketi mu
karrer bulunan R. 101 balonunun 
hareketi havanın fenahtı dolayı
sile aeri kalmıtbr. .. --

En kıdemli aza 
londra, 16 ( A. A J - Avam 

kamaruının en kıdemli ar.ası olan 
sör T. P. O' conor, on giindeııberi 
yataktadır. Vaziyeti endişe tevlit 
etmektedir. 

Sonra <:Ümleslnl bitirmeden 
Annayı elinden tuttu, odaya götür
dü.... Genç kız birkaç adımattı, 
aonra beycandan titreyerek durdu. 
Smitb: 

- Oturunuz, dedi: Şapkanızı 
çıkannız. Artık haata bakıcm ol
dunuz. 

Cevap beklemeden odadaa 
çıktı, Lanıa Dooth'u kapının a. 
nünde bırakarak Berenlce'in yanı
nına gitti. 

- Düıünelim, dedi. Bana te
lefon eden mutlaka Madam AA

thouy olmalı. Demek ki batlarinı 
çözdü, aizln sesinizi taklit ederek 
telefon etti. 

- Niçin Bentley'ia pencereden 
atladığını söyledi? 

- ihtimal beni buraya ı•tirt-
mek için .. 

- Sakın Neville ..... 
- Nevllle öldü... intihar etti. 
İki tabancuı vardı, birini al

dım... Durun, ben size telefon 
ettim; cevap vermediniz. 

- Zil çalmadı. 
Smitb salona giderek: 
- Bakalım ... 
Dedi. Berenlce arkasından gel-

dL 

fkfal de derhal aaladıları tele-

Almanya - Fransa 
ile anlaşmalıdır 

Berlln, 15 [ A.A) - Merkez fı
rkası reialerlnden M. Kaaas Sarre
Bruck •ehrinde intihabat münaae
bctile yapılan bir içtimada ıöylc
diği bir nutukta Fransa ile Alma
nya arasında müateklmane bir an
laşma huıulüne taraftar olduğunu 
aülhü kuvvetlendirmek için bun
dan ba,ka bir çare görmediğini 

aöylemlştir. M. Kaaas fırkanın Yo
ung plim hakkında alaca'rı vazi
yetin Sarre meı'eleıini bal için 
bulunııcak tekle bağlı oldutunu 
ilave etmiıtlr. - -
Brükselde bir cinayet 

Brüksel, 25 (A.A) - Apartman
lardan birinde 2 İngiliz kadını 
ölü olarak bulunmuftur. Bunlann 
hakiki hüviyeti ve ölümlerinin H

bebl henüz anlaşılmamıştır. Bavul
lannda nakit olaruk 15 bin frank 
ile bir ço'k mücevher çıkmıştır. 

~ 

fon teli kesilmişti. Bu ıırada Smi
th bir şeye daha dikkat etti; apar-
bm anın pençeresi aralıkb. 

Berenıce'in yakmadığı diğer 
perde de şişkin duruyordu. Pence
renin önünde bir parmaklık vardı. 
Buna tutunarak Mad~m Anthon1'in 
apartımanına ıreçmck kabildi. 

Smit'.ı lakayt bir tavırla: 
- Bu pencereyi kapatalım, 

dedi. 
Berenlce: 
- Pencere açık değil ki .. dedi. 

Weantherby'lerin evine telefon et
mek iı;teditim zaman her hal de 
açık değildi. 

- Ziyanı yok.·· Ben kapata
yım da ... 

Lakayt bir tavırla pencereye 
yaklaşh •onra birdenbire etfldi, 
perdeyi iki kolu ile kucakladı. 
Boğuk bir çıtlık duyuldu, Madam 
Anthonyy'nln eli:ade tuttuğu kll
çilk bir tabancayı tuttu. 

Kadın perdenin kıvrımları için-
de çırpınıp duruyordu. 

Berenice emretti: 
- Berenice, üstünü ar111 
Smith bu sırada bir ihtiyataız.-

lık yaptı, cıgara tr.bakasını almak 
için odanın Öle tarafına gitti • 

Tabakadan bir cııara çıkanp 
yaktığı HJDan Berenice oldukça 
mühim bir tehlike ile kar,ıla,ma fb. 

(Sonu yann1~J 

___ ~©Oü~_:tt<® ) 

Zorla o r ? 
Sirkeci civanndaki kahvelerde 

garsonluk eden Saime Zehra dün 
gece Kürt Sait isminde bir ada
mın tecavüz." e maruz kalmış be
raber g~zme teklifine mümanaat 
ettiği için dnyak yemiştir. Saime 
bir aralık mütecaviziün elinden 
kurtularak kaçmıya baf,ilamış, fa
kat Sait te bıçak çekip arkasından 
kovalamak iııtcmiştir. Yefr:en mc
m Jrlar Saidi elinde bıçakla ya-
knlnmışlnrdır. 

Bir çocuk ()ldü 
Galatada Arnp camiinde 12 nu

maralı evde oturan sandalcı Şabn· 
nın dokuz ynşıodaki oğlu Ali Rıza 
iki gün e\ vel mavnadan duşmüş, 
yaralanmışh. 

Mec rulı çocul< dün hastanede 
ölmüş. gösterilen lüzum üz.erine 
cesedi morga kaldınlmıştır. 

Denize uçtu 
Şoför Nebinin idare ettiği 2280 

numaralı otomobil Anndohıhisan 
caddesinden geçerlten mnkinesine 
birdenbire snkntlık arız olmuştur. 

Nebi ansızın duran otomobili 
b areket ettirmeğe çalışırken oto
mobil birdenbire yol alarak rıhtım
dan denize uçmuştur. Nufu6ca za-
yiat yoktur. --Bu da kim? 

Dün akşam hüviyeti meihtıl 
bir 1&rhoş derdest edilmiştir. :}ar .. 
hoş kim olduğunu söyliyememek· 
tedlr. 

Böyle mi istenir·? 
Çivici Sıvaslı Mustafa dolapde· 

rede Mndam De11pinanın evine ta• 
arruz ederek Madamın kızı Annayı 
talep etmif, verilmediği iakdirde 
öldüreceğin\ söylemişUr. Madamın 
feryadı üzerine gelen polisler Muı-
taf ayı yakalamışlardır. 

Odabaşı - polise 
Nuruoımanlyede Tahtakale ha

nının odabaıı&ı Ramazan, kendi 
yanında bulunan kadına yan göz-
le bakan Tabirle Hüseyne 4 el 
silah atmıştır. 

Kurşun sesleri üz.erine Rama
zanı derdest etmlğe giden polfa 
Adil efendi •lddetll bir mümana
at kartıaında kalmış, bu aralık 
peyda olan Abdülkadir iaminde 
bir ıahıı ta Ramazanı iltizam ede-
rek polise bıçak çekmiştir. 

Abdülkacilrin yardıma gelme
sinden cesaret alan Ramazan po
lia Adil efendiye de iki el sllih 
atmıf, fakat isabet vaki olmamış
tır. Her iki haydut derdeıt edil
miştir. 

Bir ka7..a 
Kuruçıımede kömQr bo9altan 

Gazi vapurunda amele Şaban kı
nlan vinç altında kalmıf, batından 
ağır aurette yııralanmışhr. 

D li'il 91 n Dte ıred e 
Londrada işsizlik! 
Londra, 15 1 A. A ] - Bir çok 

deniz inşaatı fabrikalarında ayın 

23 ünde ameleye yol verilecektir. 
Mesai nazın müdahaleye karar 
vermiıtir. 

•• • 
Londra, 15 (A.AJ - Gazetele-

rin neşriyatına nazaran amele nr
kaaının aol cenahı ltııizler lel-Jnde 
olarak vücude getirflme::I düşünü
len yeni ıigorta projesi mes'ele
ılnde büklimete nÇJktan açığa mu
arız bir vaziyet almış bu teşebbü-
se şiddetle mani olmağa ve bu 
hususta teklif olunacak kanun li:
yihnaının reddi için bir tadil tak
riri tevdi etmeğe karar vermlttır. 
Sol cenah azası aile relalerinin ta
hıisab haklnnda tatbik olunacak 
haremde ı:<>sterilen mıktarlann ar• 
brılmasını istemelcte M. SDowden 
ise bu teklife iştlrn!.e razı olma
malrtadır. 

Sabık Romen sefiri 
Bilkreş, 15 [A.A] - Romanya

nyanın Ankara Hfirl ve boğllzlar 
komisyonu azaaından M. Filaliti 
ali diplomatlik meclisi az.alı~'lna 
ve harclye nezareti katibi umu
miliğine tayin edilmiştir. 

İran-:İrak 
Tahran 14 - Jran ile frak ara 

sanda 6iyaıi münasebet tcceısil• 
ettikten ıonra frakta Necef, Ker· 
bela gibi yerlere çok miktarda 
lranlı ziyaretçi gideceği Bağdetta
tah mln edilmişti. Halbuki lran 
ulema11 halkı frak yerine Horuan 
da Meşhedi ziyarete teşvik ediyor. 

Ellrak gantesl İran memurları
nın fraka gelmek btlyen lranhlara 
göaterdiklerf m'liıkllattan c;lddetle 
'ıkiyet ediyor. 

lran gazeteleri buna cevap ve
rerek: "lra lalar her sene 100 bu 
hacı g8ndererek Irala zenğin etme
li teahhüt mü etti? Biz kendi pa-
ramızı memleketimizde saklamatı 
tercih ediyoruz., diyorlar-



/ 

iraışıraı@ı 

Batmamış ..• 
lzmirden bir çok tüccar e4ya111 

yükledikten sonra hareket eden 
Holanda bandıralı V creceater va
purunun batbğı zannediliyordu 

Halbuki vapurun batmadıit 
alınan telgraflardan anlaşılm14br. 

Vapurun ambarlar:nın birinde zu

hur eden harikten yalnız bmtr
den yükledilen incir malııulünden 
bir kısmı muhterik olduğu halde 
söndürülmüştür. -

Bir kaza 
Adapazan belediye reisi Cüm

huriyet halk fırkası mutemedi Reşat 
bey Boluya giderken bir otomobil 
kazaııı ğeçirml ve hendeğe yu
varlanan otomobilde göğüs, kol 
ve ayaklarından ağırca yaralan
mıştıa. 

Derdest 
lzmitte Saralı oğlu Mehmetle 

birlikte hapishaneyi delerek kaç. 
mağa muvaffak olmuş bulunan 
idam mahkumlarından Kandıralı 
Nuri geçen hafta yakalanmışbr. 

Mücrimler Cümhuriyet :ıabıta
•ının kudretli pençesinden biç bir 
vakit kurtulama:ılar. • 

l\lüsakkatat vergisi 
tadilatı 

Izmlr tahriri müsakkafat hata
lannın tashihine, müsakkafat ver
gisi tadilat komiı.yonu tarafından 

Tilkilik şubesi dahilinde de baş
Janmışhr. Bu suretle Bqdurak, 
Alsancak ve Tilkilik olmak üzre 
dört maliye tahsil şubeııi dahilinde 
filen işe başlanmış demektir. Bu 
şubeler izmirin bütün çarşı ve ma
halleleri ile kordonu ve Af sancak 
semtini ihtiva etmektedir. Bura
larda tahriri müsakkafat hataları 

tashih edillrkeb diğer şubeler bir 
müddet bekliyecektir. Bunun se
bebi de diğer şubelerde çalı-
4acak olan tadilat komisyonlarının 
belediye ve idare heyetinden inti
hap edilen azalnn iıtif a etme
leridir. 

Yeni azalar ı.eçillnce bu şube
ler dahlinde de it• başlanacakbr. 

Elektrik ve tramvaylar 
Nafia Vekileti lzmlr vilayetine 

g6nderdlği bi tahriratta l:ımlr elektrik 
ve tramvav şirketi hakkında baı:ı 

malumat lıtemlttir. Bu malGmat 
N fla komi1erliğl tarafından bazır
anacak ye vilayet makamı va1ıta
ıile Nafia Vekaletin• gönderil ce-
ktir. 

Nafia Vekaleti oirketin imti
tiya:ıını ikmal tarihi ve müddeti, 
tesiıahn ikmııl tarihi, prejelerin 
tastik tarihi, sermaye miktarı, mu
harrik kuvvetin cinai ve nevi ma-
kinelerin cinai ve nevi, tevziatın 

tevessü miktarı ( volt ), kullanı
l n m hrukatın clnıi, ne•'i, ıenelik 
ıarfedilen miktnrı, tevxiabn ıene· 
lik miktarı, senelik kilovat saati-
nin fiab, şirketin senelik umum 
muarifi hakkında malumat iıte
miştir. 

Nafia 

Tiyat:ro 

Darülbedayı 
Tepebaşı tiyatro!unda bu akşam Hat 
21,30da 

Hırç n kız 

5 perde 
Cuma günler matine saat 

15,30 da her cumartesi akşamları 
için fiatlarda tenzilat yapılmıştıt. 

Bar- konser- dans 

Fransız tiyatrosu - Konser: şan
töz Madelen 
Grey tarafin
dan. Piyano 
Matmazel A
meng. 

Boston - Tepebaşı - Klasik mfi
zik - maestro Zeki Bey 

Gardenbar - Variyete - Danı, 
kabare 

Kohot- Variyete ve mü.:dk 
Türkuvaz - Çaylı dans 
Parizyana - Alaturka saa ile 

konser 

Sinema 

Elhamra - Zifaf martı 
sesli filim 

Melek - Ledi Hamiltan 

Şık - Şeytani rakkase 
Opera - Buhranlı geceler 

sesli filim 
Alkazar - Aksayı farkta vahıet 
Majik - Bradvvay 
Asri - Şehvet dlyan 

Santral - Gece süvarileri - Ha
fiyeler kıralı 

Luksenburg - Kedi ve kanar 
ya - Ben baba
mı iıterim. 

E"1er - Namuıı beli11 
Pau.galtı - ZehirJi puıe taklitli 

komedi S perde dan1 
varyete 

Panaroma - Aari müzika 
Etuval - Voyvo! •• 

A.sri - Çareviç! 

Alemdar - Kamçılı medeniyet 
Milli - Mahkümler gemi i 

Filim ve varyete 

Bulgar- Çek 
misakı yapılıyor 

Roma, 15 (A.A] - Prağdan 
Mesagero gazetesine bildiriliyor: 
Bulgari tan ve Çekoılovnkya ara
sında bir misak akdine dair olan 
müzakerat neticelenmek üzredir. 
Siyasi mahafil, bu miHktan ıonra 
Bulgariıtanla Y ogoılavya arasında 
buna benzer bir itilif aktedecegini 
ve bu husuıta Sofya- Bel1r1at ara
sında müzakerat cereyan etmekte 
oldutunu temin etmektedir. Bu 
suretle Bultariatanuı son zaman
larda meydana gelme.si içlo çaht

]299 

13 Teşrinisaııi 929 kambiyo, nukut fiatları 

Nrıkut 

ı lngiliz lir.ası 
l Amr:rika dolar 
20 }'uuan drahmi 
ı Alman raybı mark 
t A,·a8turya tlllni 
%0 1.ey Rum.aya 
20 J,eva llulgar 
l •'dernek filorln 
20 l'ran8ız Cranlı.ı 

20 Iıalyan llrrtı 

20 Kanıu Çek 1 ınvalı: 
l Çırouetie eihiye 
l ZJotI I.ehltlao 
!O Dinar Yoguıılavya 
20 Belçika franlu 
1 Pt ıta tu l!Jr. anyıı 
20 hYl\"re f'rankı 
1 Mecidiye 

Çek 

Londro. 11 terlin 
l.'\iYyork l tiirk L no 

i Par.lıı .. Frank 
Mllılno 

" Berlin .. 
Sofya .. 
Brillı.eel 

" 
1 Amatirdam .. Flori 

Clae,.ro .. f'ran 
Praı .. Kurun 
'\'iyana .. :m 
Mııdrit 

" Ptt.eta 
Varşuv11 .. 1.eloı 

Atiaa .. Dnıbm" 

Bükrq 20 l.cy Kuru 
Mo.kovn 1 ÇroocDi! 
B~lgrat tiirk lirnH DiıL 

lstikrazl.ar 
istikrazı D. vpdcli 
l>üynou muvahbcde 
lkramlyPJi demir :yolu 
1902 Gümriikltır 

1S03 hldlmahl 
1905 T~cbhati Allıtr.ri)c 

l; 1904 •• f 
1903 Tertip 

~ 1901 J90S 
~ l 1908 Tertip 
~ 1906 " 
...., 1909 

J909 
Jl39 

~cLremaoetl 

Açıldı 

1031 1033 
2ıo 7 211 
55 55 
50 r.o 
so 80 
25 n• .. ., 
30 30 
84 M 

166 ll 6 
221 25 121 
124 75 l2S 

23 75 21 
74 25 74 

117 25 117 
30 30 

8J5 816 

1033 1035 
0,47 0,47 

11 ll 
8 

l ı 

li5 (;4 

s s 

!! 2 
ıs 15 
3 3 
s 3 
4 4 

36 28 36 
25 87 .s 

1089 109! 
!?6 62 2 

97 50 97 
216 

1 
2v 2U: 

Yeni bil 

Tnhvilılt 

50 ~>{ . ) . E l Tertıp (A.B. 

0 Q.. 2 " (D.R) 
' -o 

;'" ::- 3 ., (F.J) ... 
Gnlafa lııhtrl11n O. Y. 
letaobul lram,a)" Ş, 
Riht Dok. AnL 
Cı<küdar ltndıköıı Su 
ı~ıanhul anonim Su 
E...-ğ!i Madem 

Hisse smıedatı 

t:ı:ı r Jı bankuı 
~ l\liil~a ılihıır. 1\1111 
;:::" O•mauh Dk. 
~ Milli iıttint Jlk. 
~ Til'ılrct ~eııooayi 

F .... rıııf Rlc. 
Şirkftti Hayriye 

,, Temetto 

. 7 

~ 
50 I:' . Haliç orapuı lor An 22 72 22 

An. D. Y. yolu 

2 

~ ..... 
(J~< 
~ ., 

t'XI 

~· 
~ 
('D .. -~ ., 

.. .. .. 100 
Mudanya· Buna 
Samauu !abli 
Tram"ay 
Türk.iye mllU 
iuihrt .. 
İtimat ,. 
Şark ııigorta 

Bozkurt 
Anadol• A-. T. 
f•t. Umnm. 
Dalya l(ııraaydın 31 40 
Anlan {1men. 
P.•lurklly " 
Türk kömür Jf. 
Mermer TllJı Ş. 

Han gaa, alektrik 
,, ,. temcttu 

1 r eküdnr· Kadıköy 
Iamll' meabba 
f•tnnlıul T. Ano. 
Rilıdm dok. An. 
lttibot ~dirmen«d 
~ark merk t'CISA 

lıt. plan 
Reji (hali tufiye.) 
Türk IİİL Ano. 
Duban Türk ., 
fuk letJrmen. 

Milli blr Metr1L2 

• 

41 50 

31 
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~ Yukarıda gör<liiğünüz yıldızlardan herbiriııin yerine bir haı f ~ 
::::--: koyacaksmıı. Bu harflerin ufki surette t~ .. kil edecekle:i keli· ~ 
iı::: melerin manaısı yukardan aşağıya doğru şunlardır: ·~ 

::=:= 1 - Sehebini anlamadığınız haller ve hadiseler karşısın· & 

Beyoğlu sulh icra daireainden: Bir <le-
yinden dolAyı mnhcuz: ve furuhlu mu· 

'farrer ahı adet nhçı kara~anası yedi 

adet maa kapak bakır tencere :on lıir 

adet mermer masa iki adet ayna 11·929 

1 ırihine mu ~adif 17-11 929 pnı.ar günü 

saat l ı de Ga\atada topçular cnddesinde 

Ayanikola kili esi ııokağında o. S kö· 

miircü dükkanında bil miizayede furuht 

cdilC"c~inden talip olnnlımn yevm Ye 

saati mezkfirda mahalli müzayedede ha· 

zır bulundurulacak memurun 
lan ilan olunur. 

müracaat· 

1 ı:tnrıbul ~irin:i sulh. hukuk hakimlı~İ· 
nden: Miıddeı Kcfeh zade Mehmet he

y in lstı\nbulda balık paınn yağcılar lB 
ve 23 numarada mukim Mustiıfa Nermi 
beyin aleyhine Üç)'llz liranın maafı ~ ve 
ıua;;arifı muhakeme tahsiline dair gı)a • 
ben i ıih nı eylediği 21·9·92g tarih \'e 
29·270 numaralı fıkrayı hiikınüye mah· 
k i'ımu aleyhin fılhal ikametgahı meçhul 
olmasııı<lnn dolayı telılig edilmt!diği ol · 
lıaptaki mubaşir ve heyeti ihtiyııriyenin 
tı~hliğ ihbamameşindeki meşrubattan an· 
lıışıhnış hulunmıısıııa binaetı telılig me • 
kamına k.aim olmak Üzre keyfiyet ilan 
olunur. 

J;\atih rasmdan: B~r ~emin tami~ 
I.' ni zı, .ı maboua hır ısıtığlp m8hi 
halin 20·119~9 çarpmba ~nü Fatih at 
pıızarınea saat 13 de satılacaAı ilAn olu· 
nur. 

B ııkırköy sulh mabktmıosinden: Mo· 
miş 2a<lelerden Mehmet .Fikret R. 

ile irani Huan ağa ve mahdumları ib · 
rahim ve Mahmut ve lsmail efendiler 
beyninde mule}evvin dava hakkmda 
müddei aleybimaya alelusul glind "'en 
davetiyede ikametgahları meçhul ' ... n· 
duğu muba~iri tarafından davetiye r.ah • 
nna verilen §cırhten aulaoılmakla müd • 
dei tarafından borçhdara iliinen tebligat 
ifaaı talep otduğuudan mubak menin 
muallek bulunduğu 31·12'"92g salı günü 
saat 11 de Bakırköy sulh mahkemcain • 
de Laıır bulunmalarına karar verilmekle 
tebligat makamına kaim olmak üuo 
iliin olunur. 

F atih sulh israaıudan : Bir deyain 
temini istifası zımnında mahcuc: olup 

furuhtuna karar verilen 4 yaşıuda kır· 
mızı renkte sütlü kırım ineğiaiıı mahi 
halin 20 • 11 . 929 çarşamba gilnil Fa· 
tih at pazarında saat 13 to satıll\cağı 
il!İı olunur. 

Miılcet ü:ıümüDden husuıi 

surette imal dilen 

Ankara rakısı 
Kibar gazinolarla lüka 

bakkallarda bulunur. 

.Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Aınsterdam 

vekaletinin elinde bulu- tığı Bulgı.r- Yogoalavyn tekarrübü 
nack olan bu malümat kilovat tahakkuk etmif olacaktır. Misakı 
Qcretlerinln heaabında esu ittihaz mümkiln kılacak şey, Bulgarlsta
cdtlecekf gibi lcabettikçe müracaat nan Makedonya mCJı'eleal hakkında 

§ da dilinizin ucuna gelin bir kelime. ~ 
:...;... iEi 
~ 2-Aslul § 1 = 3 - Gelip Geçici olmıyan . ı 1 

Galatada Karak6y ham 
dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-5 Merkez posta· 
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

!:.=:! 4 - Herke in erişmek istediği şey . § 
e 5 - Yabancı olmıyan . i:.2 
~ Manalara bu suretle tı:ırif edilen kelimeleri bulup yerlerine~~ 
_ yerl~tirdikten sonra bu beş kelimenin ilk ve son hnrfJeri şakuli~ 
= orette iki büyük şairimizin i mini teşkil edecektir. ~ 

edilecek malumat bilkmünde do&- f aaline bir alaka göstermekten 
ya11nda hıhedilecektir. resmen feragat etmesidir. 

~-;ii~iiii~~~~~i!ii~~~ii=-=~~~~~ :ı= . . . ······~; ·~·± .. t••J!!l••!.,. ... X,!:.-~..... ~ : 
... - .... • •• eı..Yr..•'1 aı....-..:.... 

BCJVC 
Tayare piya go i~i ~ Hediyelerimiz 1 

U : ~ ~ Bu bilmeceyi doğru halleden okuyucularımız arasında 
·~ §:§ çekilecek kur'a ııeticeainde : 

VEDi NCi TERTi P ~ § birinciden Leşinciye kadar birer şişe pehlivan zade Sait beyin 
5 inci k id 11 K nunu evveld dlr. ı: il "Bizim kolonya " markalı nefis 

::·BCVCK ""KRAM.VE ~= ~ kolonyası. 1 1 : · ~ ~Altıncıdan onuncıya kadar "Pehlivan zade Sait boyin esansı 
SQ,OOQ LiRAOJR if ıı inciden 20 inciye kadar. Birer kutu Hacı Bekir Şekeri 

1 Hediye edilecektir. ~ 
Ayrıca: . ~ §nııı nnıınıının11111ıuuınlilllnmwJuınmrrııııı11mııınıııııııuıoınnı:mnımmınıııunıınmıııınınnııımııuıınınl 

~: 

2s.ooo 
15.00 
12.000 : 
1 O.OOOllralık ikramiyeler ve :t;ia 
10.000 liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

45,000 

• 20,000 

15,000 

12,000 

10,000 

·numara kazanacaktır. 

fira isabet eden "1967" numaralı bilet, Istanbul, Tarsus, 
Manlsadc satılmıştır. 
br iııabet eden "40765., numaralı bilet, Istanbul, h lr, 
Samsunda snblmışbr. 
lira isabet ede "55494" numaralı bilet, latanbul, An. 
talya, Bandırma, Samsunda snblmıştır. 
lira isabet eden "37377" numaralı bilet, lıtanbul, Buna, 
Ceyhan, İzmir, Bayındırda 1ablmıfbr. 
lira iaabet eden "26859,,numaralı bilet, J&tanbul, Edinıe, 
F tla, İımir, Karasuda ı tılmt.fbr. 
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ı BIDm c kuponlldl ı 
....................... 

İsmi: 
• . •. İ6° T~~rİnİs. ~i 1929 ...... . 
1-······-.............................. ·--··-....... _.. .............................. - .. . 

Bu hafta temaşaya değer yegane artist 

ELEIC I E Si D 
gösterilmekte olan Ekranın şaheseri 

L OV HAM LTO 
1 l VIKTOR V ARKONY nln lftfraJdle t mıil etmekte ol n 

dilber KORİN GRIFFITTIR 

kasalnn icarı ~ 

--..a.s... Dokt:orG••b.• 

Ha eki kadınlur hastanesi 
Etibhosındon 

HUSEYİN NAŞiT 
k d Hut.ahklan 

Doğum ve a ın Miitala ııı 

Türbe Eski Hilali Ahrne 
binası 1\10.10 Te/.J,tam: 2622 
............ imimi: ....... 

•••• oo ece r eGeeo 
: Döyçe Oryant Banlt i 

Tarihi te'ıisi 1322 : 
• Merkezi idare Bertin İ 

9 Telefon Beyoğlu 247,248-934, 1 
: 985 ve lstanbul 2842,2843 

: Banka muamelatı 
e • • 
~ ve kasalar ıcarı : 
:.e••••••e••• ••ee••········ 

Operatör -~~--o 

alil ez • 

BASURMEMELERİ 
Fistül ve sıracalan ameliyatlı 

ameliyatsız clektırikle tedavi ve bil 

elimle ameliyatı icra eder. Saat 1-7 

" DivaDJ olo Acı hamam No 20 

~~DİŞ TABİBi.-.~ 

ALİL İLYAS 
llstanbul Babıali Ankara caddsil 
La No ~ 

.= 

1 stanbul Dorduııc ı icra d..ı resın· 
den : Ben on efcndinın il ·J .- :-..e· 

resteciyan efcndidt n borç a J Rı 
mebaliğc mukabil tcnıiıı:ıt gôJ!.:.;rı· 

len Balatta Knrabn~ malıe llt -sit'İn 
vapur iskele 1 caddeıinde kfuıı tapu 
kaydına nazaran eskı 51-3;$·5:;.55 
mükerrer )eni 57-S9·1·61·1·63·65 
numaralarla murakkom cedit 57 
numaralı kiroçhanc arsası ve 59 
numaralı bir bap <lnkik de.girmeniu 
yüz sekiz hisse itibarile sek en bir 
ve derununda cari bir ma ura mai· 
lezizin dahi ine yitibarı mezburdan 
yctmi§ sekiz ve mezkur dcği~nıe~· 
le marüzzikir hir ma ura mnılı:-zı· 
zin ı;eksen bir hisse itib3rile dort 
hi esi ve cedit 59-1 numaralı bir 
kıt'a arsa ve cedit 61 • ] , 63 · 65 
numaralı elyevm depo ve dtı~ kAnm 
muştemil çini fabrikası ile dolma 
mahal indelmilzayede onbeşbin lira be 
delle mli§teriııi uhdesine ibalei ev· 
veliye_i bilicra ibalei kat'l7c!i için 
on beo gUo müddetle nJlttn)" deye 
konulmuştur. Mezktir niaballerin 
bilumum mesahai sathiyesi tekriben 
altı bın sekiz ytız altı ruetro terbi· 
inde olup ibraz olunah yeni tapu 
ıenetl rioe nauren cedit 65 numa· 
ralı mahal vapur iskel · cıva1'nda 
döoomesi ab§ap bir ket harap kı· 
sım olup yetm· altı metro kırk 
ıantım t~rbiinde dir 68,.61·16,3 .. l 
61 • 1 • 61 numar lı dört dunrı 
kdrgtr r.emini ·manto haricen ve 
dahilen sıvuaa i ktetmdan ibaret 
depo y~di y z yetmig altı metro 
altmı§ bet sanı' rbiindedtr. Yin 
bu numaralar dahil Uç duvan kir· 
gir çatısı olmaynn ve bir duvarıitti· 
s lindek.i d poya ait harap mahal 
yüz elli metro terbiiaJedir. İşbu 
Uç mahallin nısfı bo~uy ait ofop 
her üçününde hududu : Bir tarafı 
vapur iskele i caddesi diğer tarafı 
balen Hosep efendiye teacil edilen 
yol diğer iki tarefı de izle mahdut· 
tur itbu mahalde banka kiracıdır. 
59 • 1 numaralı denizden dolma 
mabal kısmen arsa kısmen ahpp 
salat zemini toprak kereste fabrika· 
sı olup yedi yUz on bet metro ier· 
biindcdir. 59 cedit numaralı mahal 
tam k!rgir zemin katı çimento dl· 
ger katlar ahoap döşemeli üstU ki· 
remit içi ve dıtı sıvalı değirmen 
111abalidlr. İki yüz dört metro ter· 
biind olup itisalinde zemini çimen· 
to iki kııımon aınlı birinci katı ah· 
şap dö§emeli i9lade mubtes ahşap 
aama katı havi kArgir iki kat )·ıka· 
ma mahalli yüzaltı metro terbiinde· 
dir. Bunun ıttisaJi1tde üç kat k8.r· 
gir zemin kat çimünto Uıt katları 
ahşap d~emeli ambar yUz yetnıio 
altı metro terbiindedir. Zemin katı 

depo 'üzeri i~i kat .kargir. az:ı~ni~ 
zemin katı çımento doşelı bırıncı 

katta bir merdiven başı üzcırinıle 
iki oda ufak bir matbah ve bir hela 
ikinci katta bir merdiven başı i.ıze· 
rinde dört oda bir hela bir mutbağı 
havi olup yüz iki metro,,terbiindedir. 
Değirmen methali ve geçit mahalli 
kısmen sala~ ahjap demirhaneyi ve 
Ustlindo kısmı azamı ahşap çatile 
örtülü ve iki ahtap caı ekin yazıha· 
neyi muhtevi olup zemini çimento 
döşeli ve üçyüz metro terbiiodedir. 
Dört tarafı kargir diYar 6 tii galvaniz 
saç makine mahalli: Tuğla d11varla 
ayrılmış diğer ak.samı da kısmen 
tuğla k111men ebşap bölme divnrını 

havi zemini çimento ardiye ve kcrtıst6 
fabrikasının bir kı mı bin iki yüz 
eksen metro terbiinde olup iobu 

mahalin hududu da : Bir tarafı 
Vapur iskelesi cadd i diğer tarafı 
cedit 57 011merolu bina vedi~er 
tarafı .deniz kenarı ve bir tarafı da 
tarik halen hissedar Hoıep efendi 
namına ınüeoccol mahalle mahdut 
olup 59· 1 numerolu mahald borç· 
lunun yarım bisa i var~ır. 59 cedit 
numorolarda borçlunun yUıde sekiz 
hts e itibarile kır~ bu9uk ve yine 
seksen bir hi e itibarile iki hi i 
ve işbu kısım derununda oari bir 
mn ura mnileziıün ylia e ilden 
otuz dokuz ve sek en birde iki 
hissesi vardır. 56 numerolu mahal 
bir kat kiglr U til oluklu aç iç ve 
dı§ duvarları sıvalı zamimi çimento 
döşeli ortasıah demir ray geçer lıç 
gozlü depo olup yedi yüz yetmiş 
metro tetbii de ve kı ımdnki arsa 
elH metro torbiinde ah p sundurma 
ambalini havidir. Hudut: bir tn"'fı 
bir tarafı vapur iskeJeei c:ıddesi, bir 
tarafı sa]hane sokağı bir tarafı d niz, 
1 ennrı diğer tarafı değirmen m&ha· 
ili ile mahdut ohıp bu kı ımda 
borçlunun yanın hissesi vardır. Bu 
kıııımda Çinkof ,.fendi ve Osmanlı 
enbaııknsı kiracıdır, diğer aksamda 

hissedar Hosop ef. !şgal etmektedir. 
fazla malOmat 929 · 58800 dosya· 
dod ır. Teliplcr dosyadaki harıtayı 
gbrebllirler. yüzde beş zamla talip 
olanlar kı)meti mubamminesi olan 
doksan hin liradan hi seyc musip 
mıktarın yüzde onu nispetinde pey 
akçeiini vezne) e ) ntırmaları ve 
3 • 12 • 929 tarihinde saat 15 bu· 
çuğa kadar ihalei kat'iyesi yapıla· 
cağından mfiştcrilerin bizzat ve ya 
bilvektı.le hazır bnlunmeları ilAn 

W&l&"Ull• 



Sparta gelebilır mi? 
Ç-;;kuslovııkyanın maruf Sparta 1 

tnkıınıStadyom idare~ine müra
caat ederek şehrimizde maç 
yapmak istediğini bildirmi:itir • 
Spartaya verilen cevapta şeraitin 
bildirilmesi talep edilmi~tir. Er;er 
Sparta fevkalade müsait şerait 
dermeyan etmezse bu teklifin 
kabul edilmesi imkanı yoktur . 
Bunun için de müteaddit esbap 
bulunmaktadır: 

1 - Sparta bu aene zayıf bir 
haldedir. Kada, Kı)lanati gibi 
maruf oyuncular bu eneki takım 
kadro una dahil değillerdir. Bun
un tabii neticesi olarak Sparta 
tasnifin beşinciliğine kadar düş
müştür. 

2 - Hasılat mes'elesi çok mü 
himdir. Sparta gibi yüksek meblağ 
mukabilinde gelen takımları celb
etmek tehlikeli bir teşebbüs teşkil 
eder . Bir cuına günü havanın 
kapalı olmas~ miiteşcbbislerc 3-4 
bin liraya mfl olabilir. Bu kadar 
aıim hir zararı - hem de pek izam 
edilmiyecek bir kar ümidi uğrun
da - feda edebilecek, tehlikeye 
koyabilecek organizatör yoktur. 
Kaldı ki bu mevsim havaların 
yüzde yetmiş beş bozuk devam 
ettiği bir mevsimdir. 

Bütün bu talepler hu teşeb
büsün fıliyata çıkamayacağına 

delildir. 

Siileymaniye - Fatih 
Mrntaka heyetinin, mu~ip bir 

kararla zayıf kulüplerin futbol 
takımlarım birleştirdiği malı1m

dur. Kararın yalnız futbol tokam· 
l:ırmın birleştirilmesine taalluk 
etmesi hu mükemmel fikrin 
yegane sakat noktasını teşkil 

ediyordu . McınnuniyP.tle haber 
aldığımıza güre birleştirilen kulü· 

pler arasında tam manası ile 
ittihat için bir temayül vardır. Bu 
cümleden olmak üzere Fatih ve 

Sülcyruaniye kulüpleri birle~tiril
miştir. İsim ve forma meselesi de 
halledilmiş, Sülevmaniyenin ismi 
Fatihin forması yeni yurdun alem
leri olmuştur. 

Bu faal gençlere muvaffakiyet 
dileriz. 

Bu günl<U mac 
F cnerbahçe Lirinci futbol 

takımı hu giin Taksim stadyomu· 
nda Kurtuluş ekipi ile bir müsa

baka yapacaktır . Galatasaray 
maçı için :Fcnerbahcelilerin nasıl 

hazırlandıklarını Karşı yakanın 
bu en kuvvetli ekipine karşı elde 
edilecek netice ile anlıyacağız. 

Vole>1bol furnuvası 
Vayemsea' da Voleybol tumu

valarınM başlanmıştır. 

Vakıf akarlar 
mlıdlırllıQlınden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
l - Çelebi oğlu alaattin Yeni cami havlusu 139-5 No dükka

nın 8-12 hissesi 
2 - Çelebi oğlu alaattin Yenicami havlusu 107-108 No dükka· 

nın 1-3,1-4 hisseler 
3 - Atik Alipaşa mahallesinde Yağlıkçı Han üst katta 9 No 

oda 
4 - Çemberlitaş Atik Alipaşa Nuruosmani1e caddesinde 19 

No Sofçu hanı odabaııhk ve camekan mahalli 
5 - Çarşıda çadırcılarda 60-70 No diik~kkn 
6 - Babıalide Lala Hayrettinde 18-5No dükkan 
7 - Mercanda Pastırmacı hanı içinde 20-21-33-34 No dört 

bap oda . . . 
8 - Üsküdarda Çınlıde Ozbekler dergahı tahtında 219 No 

dükkan 
9 - Kasımpıışada Camiikebir mahallesi Türabibaba sokağında 

S No dükan 
10 - Küçük Çamlıcada Mecidiye mahaJlesi Faikbey sokağında 

19 No diikkan 
11 - Tophanede Feruz•ğa mahallesinde Kadirilere yoku-

şunda 1 No dükkan . 
12 - Beıiktaşta Şen~ık ded~ mahallesinde Maçka meydanı 

Çeşme arkasında 4-11 atık 2 cedıt Mo dükkan 
] 3 - F eriköyönde Fransız mezarlığı arka tarafın da oda maa 

bodrum 
14 -Galata Kemakeş Çömlekçi •okak 14-168-1-20 No dükkan-

ların 4-5 hisseleri 
15 _ Orta köyünde yapur iskelesinde 36 No dükkan 
16 - Orta köyünde Büyük ayazma Caddesinda 6 No dükkan 
Müddeti müzayede: 11 Teşrinisani 929 dan 4 Kanunuevvel 929 

Çarşamba günü saat on ~örd~ kadar. . . 
Balada muh~rrer. emlak ~ı!aya verıleceğınden müzayedeye vaz 

olunmuştur. Talıplerm yevmı_ ıhale olan son günün saat on dört 
buçuğuna kad.ır _şa!1nameyı o~umak. ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzadeye ıştı~.~~. etme~ uzcre lst?~bul ~vkaf miidürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlugune muraccatları ılan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkındn malu~rnt almak istiyenler bu 
nıüddet zarf mda · müzayede odasına muracaat ederek ecri misil 
raporlarını törebilirler. 

·_:__~~~--~~~~~---------· 
Öl<süren et·e Katr;ını Hakkı Ekrem 
.;;;;,uiiiı7i:=c""""'~m111X:O:U~·,....._..-= ~ 

-.. UyuzDuıara. 

GALİN SAiT 
Uyuzun ve vücutta d bil

fmıum sivilcelerin yegane 
çaresidir. Eczalınnelerden 

arayınız. Deposu:. ı 
Ven Post:ahane 

1\1.16 Pehlvan zade 

1 'SAtT 

İbtira iİanı 

İhtira ilanı 
"Siir'atle dönen toplu otoma tik 

ateş silahı,, hal.k ında istilısn] olunan 

26 Teşrins:rni l925 tarih ve 372 

nuınrolu ihtira beratı bu defa mevkii 
file J..:oıımakıızre aherf! tlevuferağ \'P.) a 
icar edilcccğiuden talip olanların 

Gvlatada Çinili rıhtım hanında 
Rob~r Ferriye müracaatları. 

nıtt. Apcıllo Ti uU dal .... 
blttkl • ı ~lltyea 1)8 .. 111» NJ- 1 
nı O(tk ı:ıalılna aa7ulııct .. ..e 

A eri mi a
lfasa ilinları: 

·······~::~:ki:d:··;;_~·}i:·~~ktıi:~i·::~:~·;ı:::;······1 

~ ............ ~~~~~:~.~~~~~.~~ ....••.•.•..•...... 
Askeri ihtiJııcı için 17·11·929 paıar günü saat 14 te 800 metre murabbaı kafeslik 

tel pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartname nümuueyi komiıyonumuıda gör· 
meleri ve ihale saatinde şartnamede yası]ı olduğu giLi teminatlarile konıisyonumu1a 
miiracaatları. 

8 oludaki kıtaatın ihtiyacı olıın ~ad~ yağı "e arpa}a taliplerinin ,·erdiği fiyat pa-
halı görüldüğünden pazarlıkla aJınacaktır. ihalesi 23 - l l · 626 Cumart~ ~· 

nü saat 14 le Ank.aradaki Fırka 8 aabn alma komisyonunda yap1laraktır talıplertn 
mezkur komiııyona murar.ııatlan K apalı 1.arfla mümıkasaya konulup talip zuhur etmeyen 10 adet et:.Y)'ar etü\: lg-l l·?2'J 

Balı günü ı:aııt 13.30 da pazarlıkla alınacektır. Taliplerin şartnameyı komıs-
yonumuzda görmeleri ve ihale aaatında ,artnamede yazılı olduğu gibi teminatlarile 
kcımiayonumuza murncantlan. 
A E-lr.erl ihtiyacı için 19 - 11 · 929 Salı giınü saat 14,5 te 300 kilo parafı• ve 

140 kilo foce madrn yağı pazarlıkla alınacaktır. Ta:iplerio şartname (numune) 
ğ, misyonuınuzdı görmeleri ve ihale eaatında şarinamede )&zılı olduğu gibi temi· 
natlarıle komi!IHınumuza muracaatları. 
A sker ihtiy;cı için ( 93 kalem alat •e edevatı tıbbiycıniıı ) kapalı zarfla mUna-

kasaya lrnnıı ııı~tur ihalesi 10 - 12 - 929 Salı günii saat 14 le y:ıpılacaktır. Ta
liplerin şartnaın yi koınisyonumur.daıı bedeli mukabilinde almnl:ırı şartnameyi İz
mirdC' .Müstahkem m vki ve Ankara<la merkez satın alına :komisyonlarında da gö
n bilirler ve teklilıııuııelerini şartname mucibince ihale günü ve SB&tından evvel 
komisyonumuza \ermeleri ilıin olunur. 

Ç ankırıdaki kıtnatın ihtiyacı olan Kuru ota taliplerin ,·erdtği fiyat pahalı görüldü
ğünden pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 20 - ikinci tc§rin • 929 perşı"mbe günü 

a:ıat 14 te Ankarada Fırka 8 satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin mez
k\1r komisyona muracaatlnrı. 
A ık.eri ihtiy~cı için 19 • 11 - ~6 Salı günü saat 15 te bir adet seyyar ölü pa· 

ıarlıkla tamir ettirilecektir taliplerin şaztnameyi komi yonumuıda görmeleri ve 

ihale aa.atında §Arlnamede yazılı olduğu gibi teıninrtlarile komisyonumuza 
muracaatlnn. 
A ıka.ıi ihtiyacı için 19-11-929 Sah günü saat l4te 4000 kilo elleme meşe kömürü 

pazarlıkla alınacaktır. Taliplcsin §Artnameyi komisyonumuzda gôrmeleri ve iha· 
le saatınıia §artnamede yazılı olduğu gibi teminatlarile komisyoıııımu2a muracaatl•rı. 
İ zmitteki kıtuatın ihtiyacı olıı.n un ve mercimek taliplerin verdiği fiyat pahalı gö

rüldüğünden pazarlıkla alınacaktır ihaleııi 24 - l 1 • 929 pıtzıır günü saat 15 te 
lzmitte Askeri atılın alma komisyonunda yapılacaktır tal iplerin mezkur komisyona 
murncaalları. r. ·M;k·ıi;ibi ~~k;:.; ~:;:~;:~·;iı;;;~~:;.i~~~;;~~d;~. · 1 
.......................................................... A ılı.eri me!itcp]er i~·in 20000 kilo Sabun münakasa ın<laki fıat gnli görüldüğün· 

den pazarlıkla eatın alınacaktır. Pazarlığı 17-11-929 pazar günü aaat 14,30 da 
icra kılınacaktır. Taliplerin ~tnameai için Harbiye mektebindeki komisyona müra· 
caatları ,.e i:tirıık için de vakti muayyenesinde mahalli mezkürdaki pazarlık mahal
liııde hazır bulunmaları ilim olunur. 
A 9 keri mektepler için münakasa netice!i paı.arlığa konulan 30000 kilo Çalı Fa· 

atılyaeı fıatı gali göriildiiğünden tekrar pazarlığı 17-11-929 pa:r.ar güoü saat 15,30 
da icra kılınımıktır. Taliplt•rin şartname ve cesamet ve rins nümuneııi için Harbiye 
mektebindeki komisyona müracaatları vı· iştirak. için de mahalli meılürdaki pazar. 
lık mahallinde hazır lıulunmaları i16n olunur. 

Aaeri mektepler için 2400 kilo Kuru Erik aleni münakasa euretile satın alınacak: 
tır. İhalesi 18 11-929 Pr.nrtes günilaaat 15 de Harbiye mektebinıieki münakaM 

mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin numune ve şartnamesi için Komisyona mü· 

racaatlnrı ve iştirak iı;indt: münnka-a nınhallin<le hnıır hulunmııları ilfın olunur. 
A ekeri mektepler için 1600 kilo Çekirde\ııiz razakı ziımü aleni münakasa sure· 

tile safın alınacaktır. ]halesi 18-U. pazartesi glınii saat 14,30 da Harbi) e me: 
ktebindc münakasa mahallinde icra kılınacaktır. 'l'uliplerin numune ve prtnanıesı 
için Komisyona müracaatları ve iştirak için de miinakasa mahallinde hazır bulun· 
ulmas ilan olunur. 

A ekcri mektepler için 10000 kilo Çekirdekli rauı\d Üzumünü aleni münak~ 
suret ile satın alınacaktır. İhalesi 18-11 . 929 l'a1.ıırtesi giinü ant 14 de Harbiye 

mektebindeki münııkaı.<a mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin numune ve şartna· 
meai için Komiııyona müracaatları ve i~tirnk içinde miiııakasa malıallimle hazır 
bulunulması iliiıı olunur, 
Askeri met.epler iı;in 2100 ilo. kuru Kuym aleni amüna~sa sureti!~ f&h~ alı.'.ıara~ 

tı. Jlıaleııı 18-11-929 Pazartesı güııii saat 15 30 <la llarbıye ınektelıındekı ııııınalıi.:ıı 
eamahallinde icra klııııacaktır. Taliplerin niiıwıne ve şartnamesi için Komisyona 
müraraatları ve i~tirıık iin de miinaka<ıa mahallinde hazır bulunulması iliin olunur. 
M altepe lisesi için 350 çeki odun aleni m!inakasa euretile Eatın alınacııklır. 

ihale i 30 • 11 · 929 Cumartesı günii mat 14 te Harbiye mcktehindeki mahalli 
nınhsusunda ıcra kılınııı·ab. tır. Taliplerin şartnamesi için komiı,-yoııa milracaatlan 
ve iştirak için de münnkn!ln mahallinde hazır bulunması il4n olunur. 
Z arar ve ziyan ve farkı fiatı ifayi teahbüt etmeyen müteahhidi oam ..,.e h~bı~ıı 

olarak Çengelköy orta mektebi için 7:'00 kilo Mangal komiirü pazarlık suretile 
ııatın alınacaktır. Pa1.arlığı 20-11-929 çarşımbn günii ı.<aat 14.30 <la ll~_hi.ye melde: 
bindeki mahalli mahsusunda iı•rn kılınacaktır • Tıılp1t'riıı ~artnamcsı ıçın malıallı 
mezkiirdaki Komisyoııııımııa müracaatlnn ve iştirak içinde Jla1.arlık mahallinde ha· 
zır bulunmaları illin olunur. 
T opçu atıı nıelı.tcbi Kamyonetleri için münakas:ı~ındnki takarriir edecek fiata 

göre mılalnrı tayin edilmek şartile 840 liralık 820Xl20 eb'adında Mi~lt!n veya 
Güdiyer marka dış ve iç lıiı,tik aleni münakasa suretile satın alınacaktır . ihalesi 
7-11-929 cumartesi giiııii snııt 14 le Harbiye nıektelıindeı,i miinakaea mahallinde 
icra kılınncaktır. Taliplerin şartnamesi için mahalli ıııc-Aiırdaki komis1•oııa müraca
atları ve i~tirak için de müııakaMı>•ııda hazır bulunmaları ilen olunur. ............ 

~ ~ ~ 
Adet 
l Pilanya ve kalınlık te?.glihı 
ı Şerit te1.gahı 

Topçu naldİ)C mektebi İt,'İn yukarda yazılı 2 adet TezgAh aleni miinaka~ eu • 
retile satın ıtlınacnktır. ll1:ılt•ı1i 7-12-929 cumartesi gunil !mat 14,30 da harbiye mek
tebindeki mur aı,aea mahallinde icra kılınacaktır. 1 ııliplcriıı §tlrtnamesi için rnnhnlli 
mezkurclııki komisyona ınüral'aatları ,.e iştirak için de miınnkasasında hazır bulun· 
maları ilAn olunur. 

Adet 

•.. .... . .. . . ~ 

1 Kıır§ıınlu canı 24X30 10 M. M. kalınlığında 
1 • 24X30 15 • 
l Ackı~rlıınıl hukitıi düz 

Giillınne Hastane i iı;iıı yuk11rda )aıılı üç kalem rontk~n malzemesi aleni mü
nakasa rnrı•tile Satııı ıılıııııcaktır. ll ıııle:-i 7. 12. 929 ı·uınarlesi giinü ıat 15,30 da 
Harbiye ınPktelıin<lek i münakasa mahallinde icra kılınacaktır. Talipleri şartnamt>.si 
ııinı mahalli m'2kiirdaki komısyon:ı müracaatları ve İ§tİıak için de rniioakll88 ma • 
lıallindc lınzır hulurımaları iları oluııur. ..• .... ~ ... . ~ ~ 

Çift 
800 Harici :F-Otiıı 
800 Dahili Fotiıı 

llalıcı o~lu li esi için 800 çift harici ve 8')() çift dahili fotin bir p.rtnamede 
olnrnli. kap:ılı ııııf ııretile satın nlıııacaktır. Jhııle!i 8-12-:929 ~r günü saat 14 te 
Barlıi}C mel, lehindeki munal,a a mıılıallinde icru kılıııacaklır . Taliplı•rin şartname 
\·e numuneleri İçin mahalli ıneıkiırılaki komisyona miiracııntları 'e iştir~k İçin de 
?Arlnaınesi vcçhile hamlayac:ık!arı tl'klif mektuplarını l!aati muanmcsır.e kadar 
ılmabar mııkaLilirıde komisyon rİ)ll ..ıine •;ererrk hazır lnılııımınları illin olunur. 

•!• ·:· ·:· 
1 adet 1,5 ya~ında l>orıı erkek tay 
2 • 13 vıı 1 t }'•~ında kadana beygir at 

. ~uvar'. !1ı~k tı•lıiııdcki hir atld Tııy ile Harbiye ınck tehi Suvari bol~ğ~nden 
hızmetf' elverışlı olın:ı)an 2 ııdet At Fatih Atpaıarıncla 20.11·929 ~-nrşaııha gunu tıaat 
9 dhan11 ~21Ychkadbar meı..'lt surcti lr. ı,atılncnktır. Talıpler ıı 'ak ti nı ıapt•ııl'ı;İn<lc mezat 
ına a ıııc t: er ır ııın ·r · l ·ı 1 ı ı 1'- l ı.rı ı ııwua aıt o nuık. şartı e ıaı.ır ıu unııı.-ı~rı .ıan o unur. 
rJ.,oııı-u Nnkli) k lı · 

1• il 
11 

c. ıne t 1 ı 111 12.'i ndrt Dolap aleni nıüıınkn u surC'lıle sıılm alına· 
ea <tır ıa cAı 7-12-929 cıımııı 'ı·"i gunu sruıt 15 te HnrL~e mcı,tebınd\!kİ rnüna· ·Hnm maden, bumuzat ve emsali 

tasfiyesinin islibı. hakkında istihsal 
olunnn 2.G uıunucvvell926 tarih 

•e 533 nuı.ıro u flı tir'l bertt bu defa 

llıevkii file ~-l om u:ıır<' nlıt>r~ rlcvr 

,.& ferağ vc:-:ra ıccr edil~ceğinden 
Galatada Çinili rıhtım hanmda 
!lober Ferıiye muracaatJarı ilin 

JU.lE&IO ~ 

ıla.m t 1~ ı blı l)lçüla •t 
.ıınu1 tlbl 'ı .... ~ tı.ıaMdllll 

Ha rtıd 

kas~ malıa!lırıde. icra k.ılıııocnktır. 1 alıplerin şıırtııanıesı , e · cl'olalnn resmi için ma· 
hallı mezkurdukı komı.ıyona muraC"uatları ve iştırak için de muııJknsa~mda hazır 

l lıulunulmıısı iliin olıırıı.r . 
....................................... ~ ................... ....... 
j Üçiiııcü kok · _u · ~hınaln1a 1 onıi yonundaıı f 
................ ~~~ .............................. ... 
K ıtaal ilıtt)llCI i~İn )()'JO:) hl• • '1 f.ı1.<1ıJ1l, ııuretile mulıayan cdılcoeklİr. llıa . 

lesj 18-11-929 pa1ıırt1: ı g, •U aut 1 tc ierrı edıl cektir. TalıpJcrtn \aklı mu· 
,ı~_ m~vonumur.da lıaıır buluıın ıları ilan olunur. 

Istanbul ithalat 
gümrüğün den: _ 

Kilo Marka 
1 Kap 15 Çekirdek kahve 
1 Paket 10 Yuz boya 
1 Sandık 53 Eczayı tıbbiye 
1 paket 47 Seten 

KOC 

1 ,. 4 Papuklu ipekli mensucat 
3 Sandık 296 Talk M 
1 ÇuYal 52 Tutkal 
2 Sandık 240 Ticaret defteri 
2 ,, 116 Adi cam 

40 ,, 158.S Terzi sabunu ZNP 
10 Fuçu 1425 Kara olin 

8 Kap 72 Asılbent ile mürekkep bohor 
2 Adet Müstamel kürk 
1 ., Yün maşlah müstamel 
1 ,, ipek entari ., 
1 • Tilki derisi ,. 
1 • Oyuncak ayı 
1 CuYal Muhtelif mensucat 
1 Kangal Demir şerit 
5 Bağ Kağıttan kanaviçe 
1 Çuval Naftalin 
1 Sandık Sirke 
1 .. r esviye ruhu derece 
l ,, Renkli kağıt 

28 paket tlransit ithali memnu ecza 
• Boş mukavva kutu zuhur edecek miktar 

üzerinden 
Balada muharrer 26 kalem efya 18- 11- 929 tarihinden itibaren 

İstanbul İthalal gümrü'il satış ambarında bilmüzayede sahlaca~ı 
ilan olunur. 

nayot Ef. ve saırenı.n şatan tahtı ta· Mudd~ı Burlıaııcttın hey tarafından ka-
rtanbul ' Defterd~r]ı~ ile ~risto Ye Pa- ı rt~nbul. 3 üncü Hu.k uk mahkemesinden: 

sarruflarıııda Lulunup ızaleı ıuynu eımnın- n ı yenı k!iyde molla çelebi mahıılle!i 
da satılmasına karar verilen Balatta Hacı Tekke sokağı 3-3 numaralı hanede sakin 
Isa nıahalJesinde Yanın Balat ıokağında karısı Nober hanım aleyhine açtığı tcs-
etik 2-4 ccJit 2 numaralı alt katı kargir cili taJak davası üzerine müddeialeyhaya 
\'e üst katı ahşap metruk ve harap iki tebliğ için gilnderileıı arzuhaJ sureti 
kattan ibaret şerbethane itıisalindeki 4 memaliki ecnebiyeye giderek halen ika 
numaralı bahçenin 18 -12- 929 cumartesi metgfilıı meçhfil bulunmasından bilateb-
saat 15 te ihalei e\'Veli}esi icra kılınaca- liA iade kılınDUf olduğıındaa sebked~n 
~ından talip olanlann kıymeti mulwn · tAlep veçhile bir ay zarfında Nober b.iı-
menea.i olan yfiz yetmi§ dokuz liraaın nımın cevap ,·ermeai ilin oJunu. 
) üzde on ni!hetinde pey akçelerini mü
ve 929 71600 dosya numarasını mfistah
ssiben Sultan Ahmet aulh icra•ına mü
racaatları illn olunur. 

latan bul ınnhkeoıei asliye birind tica. 
ret dairesinden : Aroıı Kafe Albert 

Miı.itrano ve şfirekAaı tirle.eti tarafından 
Menaşe Kuz;e.u §irketine terhin edilen 
ve mahkemece füruhtuna karar Yerilmit 
olan Eminönü Rıhtım antireposuoda 
me\cut (7596) numaralı CMXC markalı 
bir sandık pamuklu kumaş ile Eminönü 
bir numaralı gümrük antireposunda me
Ycut (CMXq markalı 106 numaralı bir 
balye ve (CSM) markalı (8435) num:ıralı 
bin balye pamuklu ve yünlü mensucııt 
ile Eminönü gümrüğünde 2 numaralı 
antirepoda mevcut (CMQ marka ( 107) 
numaralı bir balyc mensucatın 19 TC§. 
rinisııni 929 ealı günü saat on bu~ulctan 
on ikiye kaıfar ve galatada ıın · anbarıu· 
da (CX~fC) markalı beş bıılye Yünlü \C 

pamu~lu men ucntla Galata Gümriik bir 
nuımıralı aııtireposundıı bulunan (C~:'ıl) 
marka 9 Lalye kumaşın 19 Teşrini~aııi 
929 salı günü saat 14 ten 16 ya kadar. 
VC' kuru çeşme antireposunda mevcut 
(CAl) marka 8 sandık men ucatın dahi 
24 Tc~rinisnni 929 Pazar günü sııat (lO) 
dan 11 e kadar mezkür nntirepolarda 
bilnıfizayede fürulıtları icra kıhnacağın -
dan talip olanların ha7.ır bulunmaları 
ilen olunur. 

-. ~I nıahkemei Asliye ikinci ti;-:_ 
ret tlnire inden: İstituto Naçionale de

lle Asikora~ioni ha}at 6İgorta şirketi 

vekilleri avukat Miltiadi Mayidi ve Ni -
kolalı.i Logoteti efendilerin mukaddı-:ma 
mezkür ıigorta şirketi nam ve ht:flalıına 

ifoyi mWlmele ettiği aırada zimmetine 

g~çirdi~i mebaliğin tahsili zımnında Sat· 
rettin bey ile kefili doktor ~fazlıar Hü• 
nii bey ale)hlerine Mahk:cmei AaJiye 
ikinci Ticaret dairesinde ikame ettikleri 

dn\'adan dolayi nıüddeinleylılerden Sad -
rettin bey namına tastir edilen c<'lp va· 
rakaın uıhrında mahkeme mübaşin ile 
mahall~i heyeti ihtiyariyesinden yazılan 
şerhte nmmailcyhin ikanıetgiihı nwçhul 
olduğu gö ıerilmiş \e 12 -11- 929 celsei 
talık ikatta bir ay zarfında CC\'llp 'ermek 
ve de\ıımı tahkikatın muallak bulundu
ğu 19-12-929 tarihine ıniiSAdif Perşembe 
giinü l!Bat 14 le tahkikat hakimi hu2u. 
runc.la iı>patı 'iicüt etmek üırc tebliJatın 
ilincn icrıı•ı ıa karar verilmiş ol<ltı[,'Un . 
dan bermucibi karar ilanı keyfh·ct olu • 
nur . 

Z")İ !927 :; ıır!;i Bur5.1 ıırnr.t mcll· 
t••bindcrı aldığım 600-10&) humaralı 

şalıa<letnnınrmi gaig ctııın )enisini ala· 
cağımdan eı;kisinin hükmü kalmadığı 
ilAn ohıııur. 

İLAN 
Galata ithalat Gümrüğünün 

16316 No. beyaanamesine ait 
17739 numaralı depozito mak
buzunu zayi eylediğimizden hük
mü olmadığım ve yenisini çıka
racağımızı ilan ederiz. 

•Sovtorgflot,. , 
Şarkı karip Umumi Acantalığı 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
366 numeroda 

Sabuncakis 
çl~ek ticarethanesine Balon 

için takim edilmii çi~eklerle 

hurma ağaçlarının miintehap 
-;eşitleri viirut etmiştir. 

Telefon Beyo~lu 167 

S ultanahmet 2 inr.i sulh mahkemC8inden: 
Matlubu bulunan on üçaliranın tahsili 

için Mmahhit Zeki H. t4rafından Zon
gzldalc.ta tahrtri musakkafat komusyonu 
reisi Mahmut Avni B. aleyhine ikame 
olunan davanın muhakemesi için müker
reren çnıarılan daveıiyclerle ikametgl
hına tebligat ifası tabii olmadığmdan 
bir ay müddetle iltinen tebligat icrasına 
)(arar verileı ::k muhakeme 3-12-2'] Çar-
~amba günü saat on uç buçuğa talik kı· 
lındığıodan ye•mİ mezktırda mahkenıe

dc bulunmaları için davetiye ınakamına 
kaim olma)f üzere ilanı keyfiyet olunur. ---------------K adıköy icrasından: Bir borcun temi-

ni iı;in haciz altına alınıp bu kene 
sntılınaaına karar verilen bir miistamel 
kmnızıh uşak halısı ve bir adet anado
lu halıQı Ye iki takım şam dokuııınsı 

perde iki adet ~m malı sedefli portatif 
raf ve iki adet mü lamel kannpe 7- 12 -
29 tarihinde cumartesi günü saat ll de 
açık artırma ile parn}a çenileceğinden 

talip olanlann E.ıat ,.e yevmi mczkurda 
Kııdıkoy Bayat pAnlrında lıa:ıır l.ulun -
rnnlıırı. 

K adı köy sııl icr:ısından : Bir horçtıın 
dolayı haı-i1 altına alınn alınan ce

vizi renkte nıae.ı, ıımcrikau kanepe, ,.0 

koltuk kez:ı \işnı:- renkte kanepe mııa 
koltuk \O otııı kı)lık açılır masa n 
yeni bır adcı sin~cr makinıısı 8-12-929 
pıvıır gı.iıni saat (11) <le H"')oğ'unlla Lü
leci hendek p:wırındn satJ'ac:ığındıın ta
lip olnnlanıı yevn i meı.kürda mahallin 
dr: bulunacak memuruna muracaat et· 
wclerı ilan olunur. 

................................................................. 
J Bakır köynde barut fabrikalarında imuliitı harbiye f i -O- lstanlml satmıtlma komi8yonundan O İ 
.............................................................. 

1350 Kilo Pır.sa 1200 Kılo Scmiwtu 
900 • Uih:ıll'l 1500 • Taze Bakla 

3000 • Jepaualc 600 • Sakı1 kabağı 
7200 • Patates 150 • Maydanoı. 
3000 • Kuru Sohan 165 • Dere otu 

Sn'atlar mektebinin ihı~yaeı olan hllada cin! ve mıktan )azıh on kalem eehze 
müııakysaya konulmuşiur. !balesi 14 - 12 • 929 cnmarte.si günfi saat 14 de icr• 
kıhn:ıcaktır. İta)a talir olanların •eminatlariyle beraber yevm mezkOrda komisyout 
muracaat lan. 

<~ (• •!• 
165 l.nl>an:ı 110 Kilo Scınızotu 
165 Jsp:ınak 375 • Patates 
110 • PırııM <ıOO • Soğan 

Muhafız böliığrınnn ihtiyacı olan ballda cins Ye miktan yu.ılı altı kalem sebze 
münakasaya konulmu~Lur, lhale•.i ;4 · 12 · 929 cumarteti gtlnU saat 13 de icra 1q, 

lınaraktır ıtR)A ı:tlip ol •ıl:ırın ı .natlariyle beraber mezkur günde kaaı~yona 
ıt 



Hasan Kuvvet urubu Kansızlık, 
ademi IKtid ar 
Sinir, Verem. 

Damar gevŞeklıigl, romatizma, sıraca ve kemik ~astalıklarına nafadir. 
deposu ŞiŞes (60) büyüle ŞIŞe (100) Kuruştur. 

Hasan ecza 

AGI 
Gayet: 7.aze olarak gelm işt:ir. 100 kuruşa kiloluk şişelerde Hasan Ecza deposu t:optancılara büyük tenzilat 

~~~~~ ~~-==---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

•.•• ~ .!fc.. 

şah P;-ıerİ 
llu u~i le ' U.N:"'i i 7. 1 ık1 n t·n ·n dahi t uk ılir \ "P lf'rı·ı.l ,' t ı ı ğı ııı.ıkiıtl' 

Hafif, M tin ve Saglam 
lf · ı • , , hl 1 . ve taksitle er Cl ıetı taa lllt O llllUI dahi \'erilir. 

idare ıane i ışa~ 
Tütün inhisarı umum 

müdürlüğünden 
Tütün inhisar idaresi Balıkesirde inşa edilecek baş müdüri

yet idarehanesinin inşası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Mezkur inşaata ait proje ve şartname ve sairesi 15 lira mukabilin 
de verileceğinden!taliplcrin idarei umumiye mimari şubesine mu
racaatla almaları, ve 30 • Teşrinisani · 929 tarihinde saat 11 de 
zarfların Galatada mubayaat konıisyenuna tevdi etmeleri. 

Malze ııei bcytiyesi hem işinizi 
teslıil heııı de eviııizi tezyin eder. 

G 
Türk Anoni!D Elektrik şirketi umumi

yesi: Galata Bahtiyar han -----.----- -------
vakıf al<.arlar 

müdürlüğünden: 
Müzayedeye vazolunan enıliik 

1 - Çarşıda çadırcılarda24-22ve110-112 N. dükkanlar 
2 - ,, emirşah sokağında 12 ve 11 N. dükkanlar 
3 - " kürkçülerde 26 N. dükkan 
4 - ,, yağlıkcılarda 47-19 No dükkan 
S - ,. haffaflarda 40 " " 
6 - ,, perdahçılarde 56 ,. .. 
7 - .. haff aflarda 7 .. ,, 
8 - " varakçılarda 14-16 " n 

9 - • sahaf !arda bedestan kapısında 22 N. dükkin 
10 - " çuhacı han üst katında 31 N. oda 
11 - Kumkapıda tavaşi Süleyman ağa mahallesinde çeşme 

sokağında 41 N. dükkan 
12 - Kumkapıda Kazgani Sadi mahallesinde camii şerif soka

ğında mektep mahalli 
13 - Mercanda tığcılarda imameli handa 10 N. oda 
14 - Eyipte camii kebir mahallesinde iskele caddesinde 21 

dükkan 
15 - Bahçekapıda şeyh Mahmet geylani mahallesinde yağcı

lar ıokağmda şapçı hanı oda başılığı ve kahve mahalli ve 9N. oda 
16 - Kasımpaşada camii kebir mahallesinde türabi baba 

sokağında 7 N. ahır 

17 - Arnavut köyünde Tevfikıye camii tahtında 42-38No dükkan 
18 - Çarşıkapıda atik Ali paşa malıallesinde yağcı hanında 

12 ve 18 N. odalar 
19 - Yeni kapıda katip Kasım mahallesinde Yeni kapı cadde

ıinde 59-57 N. dükkan 
Müddt:ti müzayed•: 11 Teşrinisani 929 dan 4Kanunuevvel 929 

Çarıamba günü .!laat on dörde kadar. 
Balad1l muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo

lunmuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört bu
çuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede
rek müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

~ Yağmurlu zamanlarda •. ' ç .. 'f. 

e 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 
UCUZ- RATiK-ŞIK 

Bilumum levazımatı ik aiyenizi yalnız Gala
tada Karaköyde Poğaçacı fırını ittisalindeki 

muhallebicinin üstünde 

E~KSEL OR 
Büyük elbise mağaza
sından tedarik ediniz. 

Kadın- erk.ek~ ve ço(•uklara ınahs ıs kostüın, ])alto par
desü ve .uıu.şaıııhaların eıı mutalıap çeş

0

tler· ıııevcuttıır 

Ted·yatta teshilet ~ 

YUkseK mUhendis mektebi 
muba}f aai komis}fonundan: 

Yüksek mühendis mektebinde vüı ude getirilecek su laborntuarı tesisatı için • 
1 Bilcümle teferruatı ile muhteHf takatta üç adet elektrikli tulumbanın vaziyesile beraber itası. 
2 Vücude getirililecek tesisata mHktezi font boru aksamı hususile ve vanelerin vaziyesile beraber 

itası. 

19 Teşrinievvel 929 tarihinden 19 Kanunevvel 929 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. Miinakas:ı şartr amcsini görmek ve almak üzere talipler mektep idaresine müracaatları ve 
yevmi nıünakasadan mukaddem şartnamede muharrer tem:n3tı muvakkatd erinin mektep muhasebeciliği 

veznesine tevdileri ilan olunur. 

rEV&RSH;iRP 

1121> 

. ~V~~$A~IP> 
Kalem ve kurşun kalemlerine nn· 
cak Everşarp kurşunu uyar. Bütün 
kalem kurşunları yckdiğerine be
nzer \se de aral· ·, ,la kutur iti
barile bir fark l lu . Bundan 
dolayı da diğer kuı., u ... ar yerinden 
çıkarak kayar ve kalemin ucuna 
sıkışır. Evcışarp kurşuniarı i.1tiyaca 
göre muhtelif derecelerde .:.eıt ve 
r~nkli olnrak imal edilir. Everşur· 
pınızın lastiği aşındığı zaman yerine 
bir ye ıi koymak için iki üç saniye 
kafidir. Bu lastikler safi kauçuktan 
mamul, kagıdı kirletmez. Kırtasiye 
mağazalarından tedarik ediniz 

11 d.:.: P-c; o~lıl :::16:! 

Şuh~ Acantruı: Ml"iarlet baıı • altıudr 

I tanlrnl 27 IO 

5000 adet çalı süpürgesi500 
adet çinko kova 500 kilo don
yağı 150 kilo İspavlo, 150 ki
lo komando. 

Yukarıda yazılı beş kalem 
malzeme pazarlık suretile bil
münakasa alınacaktır. Ver 
mek isteyenlerin şartname. 1 
görmek üzere her gün müna
kasaya iştirak etmek için de 
20 T. Sani 929 günü leyazım 
müeürlüğüne gelmeleri. 

r Şehreınaneti ilantıa 
' elıreıııanetinde"n: Kana Ji
~ zasyon işlerine mahsus ka-
myonlar için lüzumu olan 36-
8 eb'adında iki ve 36-5 eb'a
dında iki dolma \aslik kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 

tur. Taliplerin şartname alm
i.lk için her gün levazım müdü
rlü~üne gelmeleri teklif mek
tuplarını da ihale günü olan 8 
kanun evvel 929 Pazar günü 
saat on beşe kadar mezkur mü
dürlüğe vermeleri. 

Ş ehremanetinden: Makine 
ve sera ·i şub!sİ için lü

znmu olan l l !ktrikli mesaha 
aleti kapalı zarfla münkasaya 
konmu~tur. Taliplerin şart.na
me almak için hergüe levazım 
müdürlüğüne geiıncleri teklif 
mektuplarını da ihale günü ol
an 8 Kanunuevvel 929 pazar 
günü saat on beşe kadar mez
kur müdürlüğe vermeleri. 

lıtira ilanı 
"Ateşli eı;;Jilıa için endabt terti· 

batı,, hııkkın<la istihsal olunan 26 
Teşriı)sani 1925 tarib ve 369 num: 
rolu lhtir.1 beratı bu defa mevkii 
file konmsk. uzre ahere devril fera4 
veya icar edilect·~inden talip olanla· 
rın Galatada Çinili rıhtım hanında 
Roher Ferriye mtiracaatlart ilin 
olunur. 
~~&ee.-.~MHlt..e~tel ...... 

1 Deniz hastanesi 
Diş tabi!ıi 

B dm Hakki 
Kadıköy - Altıyolatzı 
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Emniyet S1.ndıi·ı müdürlüğünden: 

Üskiır.lar Salı S. Hacer ilanım 
tarafından 14 Teşriııisani tıu'ibinde 
aandığtmıza uırak;lan para icin nr· 
ilen 32236 numaralı cüzdanı kayb· 
ettiğini ı;öylemi,..tir. Yenisi verilece· 
irinden ~.:ıb ct.izcb.nın hükmü olma• n 

• •<'nğı ilan olunur. 
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paşa medresesinin icar müzayede müddeti 24 - 11 ~ 929 tarihine SATILIK ODA 
m~~adif pazar günü saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin Çakmakcılarda Dayahatun :nahallesinin Büyüle yeni ban orta 

encumene müracaatları. katında No. 38 tahmin edilen bedeli 600 liradır. Müzayede 3 kA· 

Askeri liseler müdürlüğünden: 
Lise tahailinin hitamında askeri bbbıye mektebine verilmek 

üzere sivil lise 10-11 talebesinden askeri liselere talip bulunanların 
15-1-930 tarihine kadar askeri liseler müfettişliğine müracaatları 
ilin olunur. 

Erzal< ve levazım 
mü na kasası 

Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 
Mektebımizin yediaylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf 

nun evvel 929 salı günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır.1071 

SA·rfILIK EV, BAHÇE ARSA 
Emirg.inda Hamam sokağında sakıt hanedan azasından Ali 

Haydara ait 4, 6.8 N. lı ev hamam ars .. ı ve bahçe ile iki muure 
tatlı su seksen hissede dokuz hisseıi bedeli defaten alınmak üze
re tahmin edilen bedeli 400 liradır. .Müzayede pazarlık suretile 
17 kanunuevvel 929 Snlı günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacak· 
tır. (963) '" 

SATILIK HAN ODASI 
Çakmakçılarda Dayelıatun mahallesinde büyük yeni hanın üçüne· 

katında N. 45 tahmio edilen bedeli 600 liradır. Müzayede 7 ka· 
nnnuevel 929 Cumartesi günü saat 14 te Defterdarlıkta yapıla-
caktır. (1074) 
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