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·hası

kuruş

askeri hey' etimiz İsveç fabrik larında tetkıkat icra e
ehhaş bir tayyarenin te~rübelerinde de hazır bulun

---.......---

.

,,

muessesemız

EJgan

tfil?h~fr~

Avunduk zadelerin iflas
kararı refedilecek,
deniyorc

Bundan bir ınüddct
vel aciz haline gelen
vunduk zadelerin uzun uzadıya tetkik
dilen Yaziyctleri, neticede, ayın (17) sinde
ir içtin1a akti lüzumunu gösternıiştir. Bu
içtimaa, Avunduk zadelerden alacaklı olan
İtalyan
nıanif atura
tacirleri nıüınes,;İlleri
ile dört milli bankanın
n1urahhasları

Biraderi lehine
terkı hükômet
mi edecek miş?
H

Parfs
tel$iz tclefonala Paris
radysu dün gece bildirmiştir.
Efgan kralı Amanul-

lah haZretlerinin biraderi lehi ne lerld hükUM.tı la savvıırunda
olduğu Lon dradan bildirilmektedir.
S. S. Dün gece, Paris radiyosubüylik bir vuzuh ile bildirdip;i ) ~karıdaki haberi kaydı ihtiyatla
nuıı

1ı•rr•ı•r1; \'Orı,.,.

Rüsümattaki tahkikat

Müfettişi umumi
Hakkı beyin ver-

digi

i~ahat

Bir iki giın·
den beri schri·
miz de bulunmakta olan Rıi

edeceklerdir.

U.

•-

An.ndoklar

ticacetlı:ıncs·

1

AldıP·ımız n1aluı11ata

göre

hu

n1ezklır

bankalar,
ınüessiseye

yüzde yirn1i be~ nisbetinde ınua ·enet esası
nı kabul etn1işlerdir.
ital 'an ticaret n1ün1es":,illeri de esas itibarile bir anla~nıaya
taraftardırlar. Şu

va-

ziyet karşısında Avundak zadeler ticarethanesi üzerine çükınuş
. olan iflas ağırlığı kalkını~ olacaktır.

•

umumisi J lakkı
bey 1s tan bul
gümrükleri hakkında tahkikarı-

1Iakkı hey

şunları söylcmi~tir:
- Rüsumat crkilnı hakkındc

atahkikat yaptığım doğru değildir.
Y:ılnız tcamiilcn l\lii!cttişler men
:;up oldukları daireler kakkında
zaman zaman tahkikat 'c tdtı -'il
yaparlar.
Benimki de o ne\ idendir, L"mum lstanlıııl l(lımrüklcrini tctkık ediyonını. Bu tahkikatın daha ne kadar >tırc.:e.4ini ~imdiden
kesdircnıc·nı.

arası11da

canbazlık yapıldı
J/ır /;ııc yı111
it'll lt'i!Jl'Ctf lıııfıe'rlai

, \ıııeri/,11
lııyy11rcs i /1 i ıı
ıı:ıın

ıııı'icldel kalııııı
rekorıııııı kır

ben:iııi

Bu ccdl'cle
nazaran '92 7»
senesinden ıniı·
de' ver evrak
dal'i dahil olmak üzere ecza
mahkemelerin -

scncsıne

tarafından 3,4j8,77 lira 31 kuruş tahsil edilmiş ve aslıabi

Hukuk, ticaret ve s:ıir malıkcıııelerdcn ise 27,378 ilan
gelmiş, l 3 ,62 3 fı infaz edilmiş,
13 ,7 55 i 929 scııesine denedi!usulunün tatbik
cdikligı tarilıtı.:n bu senenin İp..

matlubata 3,.ıo ı ,681 lira 3 7
kuruş tediye olunmuştur. Bu
paralardan tahsilat 78bin ki ·iden
yapılmış, tcıliy:ıt 34_ J,ın ı ıyc
icra edilmiştir.
Bir sene zarfında kra dairesi
vasıtasile borç yüzünden 3 6 l kişi

tidasına !,adar 34 j 3 ilamsız icra
takp cdılmiş, bunlardan ı o 12 si

lıapkıneyc 'ev kedi imiş, buıılard:ın 82 kİjİ ikmali müddet ede

infaz 0huıınuş, 650 si ink:ir
dola)ısil" ıııahkeıncye sel'iwluıımuştur, ı 81 l tanesi 929 sencsıııc
dcHcdilıııi ur.

rek cıknw;;, 259 kişi lıapisancdc
iken borçl:ırııu ödeyerek çılmııs,
2o si de yeni sene lıapi,:ıııcd<!
idrak ctıııi~tir.

mi uı

İlansız İcra

Vehip paşa

İngiltere ve Basra
İngiltere, harbi uınu~
nıidenberi münhal bulunan Basra konsolosluğuna M.Sclus isminde bir zatı tayin et-

Romanyada bazı
şüpheli temaslarda mı bulunıyor?
Hundan bir müddet c\ el hev "eti
'ekile kar:ırı ile Türk ıahıi ll'tİn.den
ı"kat

n1iştir.

Son Saat

SiNEMA MÜSABAKASI

00[!][!]@][!][!]
ı

lslnl ve odre

j

YENİ MÜSABAKAMIZ
Filim san'atkarlan içinde en f zl
kimi beğeniyorsun.uz?

t:<lilcn \'chip p.ı ..aııın hir nıüd

dcttcnhcri

l\ô~lt:nccdc

~Uphcli

bir

-surette dohı~tıgı h her alınını\'Ltr.
\·chip pa\'::ının. hu ~l·~'ah:ıti, ~:ı·

l:mnne[ L.tlisi iicrcdcrini indirecektir.

lıırııjinıfıııı yı'

lıaber ııer-

zaman l1eıı::irıi a/;ı/mafja ba{lcımışlır.

!la:elclcri11cle yôr -

ıfııı/ılıııü: iaf~ilııla mı:ara11
/ım uda bıı ben:iıı alıp verme
lıal ki bir canbıı:lık malııye

tlm almıştır. Bakıııı: nasıl:
Bcn::iııi !'erecek, tayyare
lıcıı:ini alarak tayyareııin
sıırafiııc mılsavi bir .~ıırat rıl
dı/;/ıııı sııııra 11111111 yirmi
111elre ııs/ıine çıkmiş l/e bıı
tarzda uçarak aşağıya /ıir
•
Guzd llL (,fil' lrnd.r
~f, bu san'atlirın biz ne kıj"Ill ılı oir lıortımı ıı:almış ııe bıı Jıortwıı
kAfiayld zıyaf ti silse] ı taıtıraea•!lnı
di[ja layyaren]n içinde bıılu
0
rrc,cde :uıl:ıı ı r.

demı;~tir.

ıapor tanziınine ba~lanmı.;ıtıı·.

/ıillıİ>.re ıliı7er
bir
lııyyare

ı

vek:ıletiııe güıı

Tak.'i i.ıcrctlcriniıı tenzili için c
ııctçc tetkikoı ıapılıyordu.
Aldııtınuz mlltlmata ~i.ıre lıu tetkikat ahiren ikmftl edilmiş \C bir

{'{' lııı
layyareyc lıa

mi~lerdi.
,\ıırııpıı

l!'!l!!!!!!!~~~~~==::::---i:ı~~~~~

(

Taksi ücretleri

ılığıiıı

re
i11111eıfe11
.
be11zi11 ı>ı'ri/difiini

Ltmbul icra
d.1iresi bir sene
lik mu:ımclau
tıııın ihsal bir
cedn lini yapmış ve adliye

Şişma.nlar cemiyetine müjde: ce·
miyete erkAru mahalliyeden biri iltihak rtmek üzeredir. Filhakika Vail
mua\'inimiz F11.lı
bey düıı t:ıralmış
\"C tamam ~ 130"'
kilo gelmiştir.
Fakat -ı 00 "kiloluklar cemiyetine
hotta reis olması \'. J\I. Fazlı bey
da hokkı olan Fuzlı bcv şi~manlık·
tan pek te mnnnun ~oninmemckte
re zaı ıflamak için ja\ıahlm bir ha ·lı
yol ylirümcktl'dir.

J\u pa . . ~~ın. hu ınuna!!lcbctle b. ıı
l'Cncbi rnchı:ıfil ile ıniizakrrclcrdc bu·
lundug-ıt d.t ~a~ i i~c dl· hu müzakere·
)erin rl":ilit\ ~e:.ı heniiz: unlu~ılın;ıınıştı·»

lıi r

uıııfa

•

muavınımı-

kında J\r111>1\tlııkta alacoj\ı '"'len ilen
'eni hır ,3-?·1,; jtc •ıl3kac..iar olduv,u
lıi idi rılmc k ıcdi r

{'{'('/ f/ı

/ı111ııııla

• •

ü.LI.Q

Tahsil dayinlere tedi· zeteveccüh
ye edilmiştir ilansız icra
ediyor.
usuline raebet

.:tvrolunmuştur.

•

Havada. uçarken tehlikeli b i r

1

r

cdi1mi5, il 3 2 ~ 929

na devam ctnıd,
tedir. Sabah rdiklerimizdcn birillakkt beyin tahkikatı neticesinde
bazı Rüsiimat erkAnına i~ten elçekt\rilcccğinİ yazmı~tL llu mes'clc etrafında bir miıharrimiz, dün,
Hakkı beyle görüşmü~, Ilakkı bey

lki ta )'"yare

Cialiba vali

den « 24,8 5 ı »
ilan gc ı m iş, Bir senede bor~ yüzünden 361 kişi h:ıpishancyc giru.
buııfard,ın « ı 9, 7 ı 9 » u infaz
Bir sene zarfında icr:ı dairesi

~ümat mü!etti~i

••••

iştirak

ŞİŞ ANLA~ RİSLİ61

kralı

ııanlıır larııfındıııı /11t11ld11.ı/11

Resmimi= b~ı cr.111/ıa=Iıı;ı ya-

paıı tayyarecılerı giislerııwk

tedir.

İhtikar yok mu ?

Eınanet yeı1iden

tahk:ikat
. . icra
ettırı,'or.

bütün 'zabıtai beledi re
merkezleri ile müfettiş \'e mlirakıp
lara odun, Kömür ihıikAri merc"Ut olup
Emanet,

olmadığı hakkında tahkikatta bulunulrnnsını l'IDff:tmı;tir. iktisat mii<lüriycti.
ihtikAr olmadı~ hakkındaki iddia-ın
da mu ırdır llıukArm m"' cudJ\ eti anJ:ışı1tlı~ı s:ıat ta ır.arh koııar.ıkur .

ro .. , o ~ıoıu: o

39: \

mcra.ldı"I

incma

~ l'ni

için

hir ınLi ab:ıka

açtık.

Zifu,3 mani olmak iir.erc Anupa-

çok beğenilen kadın \c ~:ı erkek ~ru:-tc rc)\trn1iş olan ka

~-eni

bir alet getiril·
miştlr. l~unun ttcrühe edilmesi için
':ıll;murlu hir ~un beklenmektedir.

Mürıdercatj
2• nci sahifemizde:
Telgraf haberleri, Polis haber,
lcri, ve saire.

]~unların

ı·ilcdmiı

kadın

k . .d ilcriıniz

OHM \ f;FRRR

Yağmur·/azım!
<.tın şehı·imizc

(Jtıız

tL

Ye otuz

rc..;nıi

crkt·k

içinde kiıni hegı:rıdi~inizi bize

~<Hac ,ıı..

!ıiklircceksini7- l~n

:ırasında

çcl...ilccct kunırı ınutcakıp hirinciliğı
kazanacak zata şehrin>i~ın hü\'ük incmalanndan birinin
(6) aylık aboııc>i, ikincilij!;t 1 uzanacak zata :l) .ıvlık ahone,
üçünci.ıdcn nııuncuya J adar· (J }er il\ lık abone 'erilecek tir.
l lcc· ~un ilk >:ıhifamt7.da lıı.lac. ~ım• hpoııl;ın birıktınıı
'f" müsahlkanın ııihayt·t
•

hul<luoru
o e"Üll hir talıt'sin'rı t ttı•
ııe j ...ıuinııı 'e adre~ıııiıi ';ı.zsrak ı·n fazl
heğenc!i ırı~z
!'"an'ntktı.ıın re,ıııi jJ

lıirliJ..tı• lıize

önd

r

rjn·z

3- ncü sahifemizde:
G~r..ın

t:trihi, Kari

Ser,crj

h:ı.ı:ıt

,;ütuntı,

4- ncü sahifemizde:
Bir ıı\ l ç kııl, ~eyit .\li rcıs.

5- nci sahifemizde:
Sinl'nıa

•LLilll'

.llun)a şiıuııu,

Harf abidesi için
Saray burnunda : cMulilecck
harf abidesmin şekli için ~cl re·
mini hey maruf san"atkftrlarıımzt
da' et ctlccek \ c hc·p;ir.in l'ıkirlcri
ni aldıkt:ın sonra bir nıv Jbaka
açtlae.ıktır.

Buğday
Dıındcn

fazla

geliyor

ben 1.inı. ııınuza gem:

mıkı:arda

hu

la~

gelmekte-

dir. Bundan dolayı LimWl şirko
ti yc,aiti huğda' tııh!i\ csi~c ha:;..
rcclilnıiştir.

•

1i
'

IJel g raf.ı Mec,
Dönkii

anda

1(j

ıı S.ıat

ve geceki yangınlar

erlerı

Sırp Kralı

İı

,ilit n1eı al~iinden
'eri ·n h:-- he .. le re göre.
g(Ç

p~

1

Zc

r

İ

!enberi
l~fo·an
lıül·ua1ct kuv,
vetleri't' a'\İleı· aıasın
.~~( ' {111( tckrar
11

C

t ..·.
re, e, K·'lbilin

1

ü

'1lada r untc ır T'!bu a g-zctc,i.

R
),

dalı

il

r\;tını

~ una t.:.L ctıl

r1nl

la · ne

·

<ı ı

1

l

1

• çok

ı att. 1 ulı.. 1muk,aJır.
p k alının Pa. ;,, z.ya·

ı 1 Sı

c\; alan :ıc tir gazete, son
.! 1 r '""'n da p m ı oldu' r c k u· o· i:
1
adar kr Iı~ e'ahati hu

ad

ır

mahi\C'

hıı'

ılduP;~

se de m .arı.ı 1ilc,C, ı:ran ı
c ,
aruf ı ılle e bl! Ç'>K
tart! b nrn tur.

.

.. , ,

sivase~

başlandı
Adliye kararlarının
İci·a edilip edilmediği
ni tetkik ve teftişle
iştiQ:al eden ~lülkiye
nıüfettişi
Aptülhak
Hakkı beyle
Adliye
müfettişi
luzaf fereddin bey polis nıüdüri
.vetindeki tahkikatı
ikmal etnıisler, şiındi
nıerkezlerde

teftişata

başlan11şlardır.
Tahkıkat

.

.

bil'iltizanı alakonulnıuş

evral{a nadir tesadüf
edilnıektedir.

Fmane~ fınn amek·ın

1•

ınlar

da-

hilinde gı~dikleri gumlck h elhı<c·
le le ckak'··da dola«ık ını :. a"'!ııı.
hu ıu me'letmek uzere •ıtai hclcdi talimatname iııe ve i lir madde
1

ilılı

c!::liştir.

Süt

şirketinin

tı~:

linc;in, kunetile Porısnıouth lima
mr. kadar donmeğe munffak ol!!"aş
tur. fahtelr.ıhır muaytne edimek uzc·
re havuza

konulmu~tur.

Askeri heyıetımiz lsveçte

rl

14 [.\A'-

bmi<~0nu

ta\\arc

Malmoc

fabrikasını

ve
muthiş bir
ıaı nrenin

ziıarct etmiş

( de ~e r;vıc

harp

ol.. \C-i

•ilahı

Türk a.'ke·

kurlıundaki

matbuatın

bı

numa~i~ tayaranınd:ı hazır bulunmuştur.

saulmı;tır. Kamyonlarınııı

llank~.

Terki

H ( \.,\.)

R •ı teı·,

eden (inli •mele (,inli
kı\ feıinde ı:clen tir Japon~olı ı '""
kala ·ıp cllcrını lı<ı~layarak hir -.at
eılcnnden
a<mışlar ve hu
,·aziyette
kendisiru fena ı-. dc do' mijşlcrdir.
J.pı n konrnlo un- ç;q lıaıi~t). kı,
'!Iİ ., r;nir. miHlahalcsi [ erine Japun·
)al· salı\C ilrı:i<tir
eşgal

1

Lcndra,

Stıt 'irkctinin binek rıtomr bıli

el n

de kendi ma-

Bir zelzele daha

otomodilleri
sa-

için de bir gün ta) m edı!e

14 [ ı\. ,\. )

'Rıiyter)

ze1zelclcri kay<l,·dcn rasat·
haneler pa7.ar gunw şıtldctli bır hare·
k ti arz kaıdeylemı;ıır. Ztlzclcnin
ingıltercdc

mı rkcz'- n konrı e ndalan ciyan ot~

duj!;" zar:,olunuy< r

ccktir.

ıfcf

Emlllk mes'elesi

PU'aiyl'lf'r

nesindedirlcr, ahvali ~ıhhiycleri eyidir.
Dün akşam şehrimizde iki yangın
d .o olmuş, gece sanı yanmda t:yüp< Tı..nda Gumu ""l nda hır ede Çar·
şıkapıda lskenderboğazında bir hane
yanmıştır.

İskcnder lıuğazmdaki
duracı

••\"er\. ant.,

taşhanın
sından

ın

yangın

kira ile

kun-

tüttuğu

'".\fargar., a kiraladığı odaçıkmıştır. Bu han (1 i) odalı

olup kAH~-<i yanmıştır.
Eyupteki yangına gelince, hu yangın
Salih he\ in evinden çıkmış, ve ev
tamamen ' ndıktan <onrı ı:onmüştür.

l1\ M~HAfüılR[

! M.TUfffWJ.

•

-tllKarısına nıacerayı ve
<ıpis!ıı deyi bağırdırsın
nliilühazatını
kısaca
Her eve bir ciger yolhik<lyeden sonra pen- lasan, şu n1ahalle kecereyi açtı, güya asü- dilerini kapımın önünde bağırtnıasan ne
nıana hitap ediyor olur?
nıuş gibi yüksek sesle
Onlar içlerini çekip
l·oın':'ulara toptan bir
ağladıkça ben üzülüce\ ap verdi:
- Hey Allahıın, aza- yorunı.
ınetinc kul, kurban oVahan
efendinin
hı) ını.
I relere kadir
kendisine pek zarif
de,g-ilsin, kızıl cigeri gelen bu hitabesi kon1uzal·ian kedilere gös- şular tarafından da
t rttirir, biçareleri alkışlandı.

.'\tinada çıkan "Elefte•0.'1 '<ima,,
gazetesinin son gelen nüh.ısında okudo#umuza 'göre ı\nkaradan Tütk·Yti
nan mul;ı:ıdelc baş murahhasları ili·
r:ıfı~dan

ıarcfeı·n

enıl:\ki

hakkı·ıcln i

mazbatada Turk muı:ahba•ı.
Yunanistandaki 'furk enıl:\kinin 'I ür
ktycdeki Rum cm':lkindcn 12) milyon
ingıliz lira•ı mikıanndc fazla oldujl;unu hı dcrml~tir.
\ unan ba~ murahha ı da. \ un:ın
emlakinin Türk cmliık;nden l .W0.000
ingili/. lira<• fazla nldu~ıınu kaydetı apılan

m

J

~imdi 1\nkarn mtizakı.:ratın:ı.,

daki krnk
cpt v muşkul

hu ara·

J

rilcc<' k:tir.

\ ilAvetlc Emanetin tc'\ihidi hakkında
dünkü ırazctclcrdc bir projeden bahs
cdiliyoıdu. \'ali \ekili ve muavini
Fazlı hey Vilayetin hoylc bir projesi
olmadı~m .. luhittin bc~in hu husu<ta
şah•i bir proje i varsa onıı bilmediıini. gazetrlerdc ~ıkan ~eklin. ~:ma
nttin noktai

nazarını 1!lı

tcrdijtini 7.an-

nt:ttijtini "')ylcınişuı·.
işlerinin hir

'\ulu>
müJ<lct sonra
hclcdiyclerc deni nıc\·Znu bahistir.
lkledi\·ckrdc nu!us tcşkil:\u 'apıla
lntakur. l\üylcrdc jı;;;4'

<.· .... as

r.ufus 'kü-

<tk

~:manctin
l 1 clt.•di~cye

tuklcı·i \.aıdır.

defa olarak

\"ilaı

tc\·hidindı·
nuros
intiknl ı·dtt:'l'ktir.

i leri

telifi me,ele<i de
Ba!ıkesırde elekıırık
hır madilc daha il.he 1
t Balikesirin elektirikle tenYİri için bir nıü
Manş ve sePte boğazı
tarafından
İngiltere ile Fransayı tesebbis
farkın

ı.:tmıştır

raptctnıek

birbirine
ıçın

ı ıüracaat yapılnııştır.

İns.·ası

!

(8)
!jc\ ki derdest

,

Hekinıoğlu

ali paşa
mahallesinde sakin olup büyücülük eden
mada·m Angeliki ile
kocası karanıanlı İvan
ağa, &yoğlunda sakin
matmazel Zoiçayı kandırarak
nışanlısının

kendisini

severek
ancak

evleneceğini,
bunun
yapacakları

550 lirasını

mıslardır.
•

dolandır

Karı,

koca
dün İstanbul ikinci ceza
mahkemesinde muhakeme edilnıiş, Zoiçanin
kararıla

nnıha

keıne ıı şubata

tehir

edilnıiştir.

Tahkikat bitli

Bugünlerde iş mahkemeye aksedecektir
mel"kuOara ait tahki
kar, Kadriye hanımla bıraderi ; 'a•ır
heyin iladelcrinde gorulen lıiı". ıki
mubaı in noktanın ıamiki ncticctinde
ikmal edilmiş n mutal~a beyan edilmek üzere müddei umumilik maka·
istılnbuldaki

mına

takdim

istintak h:lkimı hrar·
name inı ıcspit ederek i,; mahkeme ·c
ak ttlccektir.

rek kendi kendine bir
nıülfıhazaya

daldı.

E-

lindeki n1anidar kfı.ö-ı
dın ikazile derin derin
düşündü.

K<'ln1ran beyin zekası, nüktedanhğı, hayata, kainata nıüteallik
nüfuzu nazarı birer
nı karısına anlatnııya
birer gözünün önüne
koyulmuştu.
geldi. Onunla henüz
Beledi katibi, Sen1a küçükken oynadıkları
{!azetesi sahibinden al- oyunları, yegc.\n yeg<:\n
hatırladı. Bu tahattür,
dığı cevapnan1cyi Nctchiaten tcdaiye bais
rinıan hanırna tevdi
olduğundan,
st: nelerettil·ten sonra zıva den heri inırar ettiği
retine ait tafsih'ltı"'da ·, ha ratın karışık safhaanllattı.
Güzel kız, laı:ını havalen canlann1el·tup ınüı <ler:catill' t1 ···!ı. s;l\'ıSIZ erkekhu taf·•!'tı
1e c
·°<. ,o·Lınn!_>1.tl
kadın<
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!atla, irili ufaklı bir
sürü nıahlukat ile -durup dinlenmeden- yat-
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Bır batında 3 çocuK

~ ık

.Karaman mahallesinJt ı r
sakin Kamil efendinin cvclki akşaı!I l ol'
ikisi kız, hıri erkek olmak üzere ~' ı e\ n
çocuğu diinyaya f(clm tır
kasımpaşada

~

•

Ali karar hay'et.ndsn

Hu ·cyııı HUY c m.

Kıd~mli yu1.haşı

beyin ııisbcti askcriyı:siniıı lı ac
cshak CchdbLrckct :ıslire
mahkemesinin zabıt kaubi Hakk• 1 •ıaı
efendinin dcYlct hizmetinde aJc- k ti ı
mi istihdanu hakkmd.ıki hcydl
rnahsu :ı kararları ali tetkik he ' t
ctin.:c rt 1olunımı il r.

nü

katı,

'

İkramiye veriliyor
T.innn inhharı ~irkcti memur·
cndik ikraıı iye tcs\i~C

!arına

cdilmı::ktcdir

'

ı..ı..

Şehir arması
)chr<manetınm

bır

şehir

arm:ıSı 1

kabul etmek istediği yazılmııu .
n
\nkaraya giderken kendisik guıiııtd
l'ir muh~rr!mizc ~chremini ;\Iuhittİ~
il. dcnıi<nki :
llaıı ,\arupa şehirlerinin tarihi 1
annal:ıı·ı

\ardır. ı"tanhul

'chri

iç• 0

b<iylc bir arma kabul l'dil•e len'
1 •\le Mr k~·

olm:ı' nıamafi şimdilik
rarı m

-----

'\ lktur

İRrfİHAI ..
S:ıbık mahl,cmc\İ tcınyi,.

aza ..,Ja~

Pa~kal

l\irYak1<lis efendi 'efat cunt~cı:,
(\'.naze Merasimi ):lr..ıl.. i li ş:ımha gtJ"
nü <a>t H tc Beyoğlu ,\\-:ı tiryad3
kilise<inılc
kal,r'•ıanına

icr olunııra~ )•Şii
d fn cdilccell'indcn

di>inİ ıanı,·an nh!ıaplarının

rica

Ruııı
krıı·

tcş•ıllcrl

olunur ~fendim.

i<hu ihlnat da\'etı-c Hrinc kaimılif·
• Dul zeı l'l"I \~alia Kiryakidi5

lardan, me el:': Hurrenı
gibi hafta·a ca hen1ağuş olduğu adanılar

verişte

bedenden
ibaretti. Bazen sevdiğine zahip olarak bir
vücut üzerinde uzunca
bir tevakkuf. diğerle
rine nazaran sebat denilebilecek bir İnltida
dı

tenıas
gösterdiği
vaki olnuıştu.
Ltıkin bir saat ı~·ın
aguşuna çıktığı insan-

1

\

münasebetlerinde, ekseriya zelil bir sukut
hal.inde tecelli eden bu

hazzı

,c fr. a'

kurşılaşac.ıllardır. Ilı
rırıf·rn h11 r
"t: 1 ı e
ıunnı''") :ı Gal:ıtasar:ıyle ~rncrlınh~C- l ı
nin ~tirak c• rniyrcrğı de tiüylı ıınt•.:İ~..
ld .ı
tcdir. !\ln1aza ne ele o),a l.n turou)-:S

kadar hiç bir fert ile
ruhi zevk namına alış
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!asile

Bu tumu' JV.1. _h UH"l t
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ve ttırnu' a hır l;'1 n r. 1 H'ı.. .k ır
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Takunl.ır birbırknle ı ~ er dl' ıhş it 11 .,

mış, kalkmış gülnıüş,
oynanuştı. Bütün bu

temaslarında, istediği,
aradığı
ve bulduğu
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Gazetecileri davet
.\lanş tüneli ile hera1
.\hıtl·uat cemi\cti k:ltihi uınuıni..:i
Fırtına dindi
ber İspanya ile Afrika
F~ ilı Rıfkı heyden gelen hır tel
Dün lıiiyiik hi.r şiddet gö,ıcrcn
ya da digJ-er bir tünel
gr.JlJ l•azı gazeteci arkdıışlar An
·
karaya da\"Ct edilmişlerdir. Scbchi
lodos cliin gc~c yarısı •iikuıı bulİnşası tasa\'VUr edil- 11 da\'et mc<lcki lıir ha>bihal icra<m.1
muş ve bu ~abalı <ckrlcr ~iihıılct
nıe k ted j r.
l!l;;;;m;;;;'=tu!!f
' ..l'ı..rii!iii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iii!ilı;;;;;;;;; le ppılını~tır.
Lakin Vahan, vunluğu darbeden nıeınnun
du, konışulardan şu
kadarcık olsun hıncı
nı aln1akla neşesi yerine gelnıişti ve ken1ali
beşaşetle, üç gece sonra tatbik edeceği phl-
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A"ı1nk...ı 1 çtı
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~tir.

rındı·ıı ı: lrtızr ı

kurıanlınıştır.
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büvü ile mün1kün ola
Vilayetle Emanetin tevhidi bileceğini ileri sürerek

Londn l4 {.\ .•\.) - (IWyter) mo- Yunanhlarla aramız - l~\rvel~\ . rıiif1ıs isle'
tc.r tccriibcleri yapmak üzere cuma daki ibtilöfın mahiyeti ri 13<· leci ive'. re vcgunü l'orısmouth limanından hareket

çinde grev

Badema yasak!

lı,ıst.anı•sindc• lı•<lavi eılih•n nu•ı•ı•ulı
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l
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dün akşam şarap ıı;kclc<indc ka\lğa
binmekte iken denize dii, niiş ise de

eCiılm

<.c•rralıpa
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idınJıı ı tifıı ı ı

bu

linsını ~:ılan

Tahtelbahir müsademesi

ş i~e

Demir ai';a

iranlı

f>ı guı

ıkat

Eyüpte oturan
t

1

ıııı~,

Bir

~apm1.;Jard1r

• atlanm

kahveci

düştü

Gab•11la l'alero b:ı.~ında komisyoncu Haırdi beyın eşva<ını çalan hamal
Şinası derdest cdılmıştır

1

ır

kd.lmış,

maruz

yarahnmışur.

Hırsız

Dun gazetimi:ı: mak. eye 'er>'diği
esna•la B:ıkırköyimdc bir yanı:ın çık
mış. füfaiycnin bı.tun gayretine rağmen
maalc,ef büyüyerek ~aot (14,SO) a
kadar devam etmiş, 7 ev yanmı~, 4
insan yaralanmıştır.
Yaralılar Etlaiye efradından Ali
efendi ile Ruşen , l!a<nn onbaşı.
S. Grandi dönüyOr horizen Yaşardır. Birinci gurup amiri
ı\ ıina. 14
:'. C:randi yann ( bu
l\lahir bey de ankaz alunda kalarak
ı:ün) bir italıa toıpido•u ile italyaya
yaralanmış i<e de yaralan okadar vahim
harl'ket r.dcccktir.
olmadııtndan evinde tcdO\i edilmekFoş ağır hasta
trdir.
Parıs 15 (hususi) :Vlarcşal I 'oş.
Yara>ı a~ıı· olan yalnız Ali efendidir.
iki g-ündeıı heri ağır surette hamla- Mtcruhlaıın c-ıımlc<i Ccrahp:ışa ha<ta
nmış ı·c doktorlar konsulta•ını yap-

telha

biçakla

kalçasında

1

eden bir ingffz tahtelbahri "\'ayt.,
ada<ı açıklarında si> esnasıda bir tarak
upt.- ılc müsademe •Ilemi,ıir. Tah-

tccayLzilne

Darüloccıenin
111 numaralı otomobili, ıliin, Fatih ·Harbiye lıatl''l<la
işleyen !fi ı numaılılı tramvayla çar·
pışmmır. Uıomohil ve tramvay kısmen
h•sara oğramış'-. dı-.

ıll

i•tokholın.

neticc-;inde

birisinin

TOSLAŞTILAR!

1

Polis merkezlerinde teftişata

Balatta sakin Avram dcrn a:..<ım
yanında çolak 1\csim olduğu halde
caddede geçerken laz Kemal isminde

ı•ar

BÜ RHAN bey islifasııı
geii mi aıa::a :

Musevi yolun'da
giderken kası
ğından vuruldu

Galat:ıcb

dı

Şt'

Bug·-n içtima

Denize

mitim

mul:l·
l · o ı ctı c val·ınınl a
et.:; .an et el·tt·dir. Bir
Bu nılk 1, rıho n ktaı nazan·
•
nın
1 r ı ?lr '.'lclarlannca malOm
!~ '> t;-ı '<l rtci i 1 nanıı ı Jı.t ,
, r fl;\nc bı·
(
c arı
bo 110: rdunıan
(
1'
1
ederi l n ~ dı ,• ı varaS. Gr ~i va T rk-Ycnan
lar an ve ·at etmi~ tir.
m·zakerel3rı
( di venider
Şin ari, ~lohn1an, Hu\
...
z·-ı ıh.. uzu~ b-ir
gi_1ap kabileler; kıyaın muBu c'llU' de b • ımu nı h c
c laı a birlikte kareket z -ı gaz -· c
a
b
h r • i .ı \ tın • t 1 ıe e
ettnenıektedi rler.
l ın
ı not
ı
\
r • at hali
> u
Şiın ari kabile i, sahık
. (
.. l1İ d
J!; ızc \,.; 1 re Lc\anatt:ı
Kabil kuınandaıu Ali lıı.; mar \ nan lr.: ıch c nAzırrnın
_rini te ·ı t
ur
Ahnı t hanla ;aptık
( di TL k \ nan mu craJan itilafa sadık kala- .. c! d2 oo~ ede k u sdcr muzarak Celalabatta asayişi k ratın kat! • ır ıtilM nctıcc-;ı~ 'aracaj!. ~a teı:ı•mcn emm olduğunu ildve
ten1in vazifesini Üzer- <>kmiştır
· Bulgarların fikri
lerine alnıışlardır.
ı\tiır.ı, 14 Solpdan J!:elen haDiğer iki kabile nıer'
lıcrlerc nazaran Bulgarlar Grandinin
Atina seyahatine l:>uyük hır ehemmi·
alarına dönmöşlerdir.
yet atfctmcktc<lirkr
1

~.u..... ~ı]Rfi

Yalnız birinin cerihası
aaır - Eyüp ve Çarşıkapı
daki yaneınlar

Son kararını Fransanın
muvafakaiile mi
rdi?

K.

bulunınanııştı.

Kendisine ınuhabbet
ten, gönül ateşinden,
ruhi rabıtalardan bahsetmek istiven
erke){
•
ve kadınları dain1a bir
sa-\·leti ihtiras ile sus"
turmuş, her duygunu~
bir busede tekasüf
edeceğini

huşunetle

anlatarak bütün se,r"
gililerini daimi hiı'
nıusavele içinde hıı·
palan1ıştı.

• lahadi

vaı·
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- _r=-:r,;,;,_----
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i\1üstehziyane
gii]ümsiyerek Ü<>ti.iste iki
defa öksürdu. 13u öksürükler saz takın11nın velvelesi fc kinde
gürlediği ıçın ihtiva
ettiği

nıana,

<>'-.fonda

bul nanlar taraf1ndan
hemen anla~ıldı v ter nnün1at birden l esıldi. Bayraktar, ol unuJan 5arkının yarı
bırakıldığını, ihtimal
anlan1adı. l.akin ağa
nın elile, kızlara kapı
yı ~österc.Eğini, onl i"in da kınalı ay~l·Ia
nnın sesini yun1u,ak
halılara gömerc.k odadan
savuştuklarını
gördü.Ağa

eğlcncc~i

nin sade bir

ba~ ağrı-

ından, ıni<lc

sından

Ha) raktar, bu sözün
ınanasını bilenlerdendi. Ru-;çuk ~\yanı, tczlıl ve ya ifna etınek
İstediği e';'has için iptida bu hüknıü verir
ve kendi ,yaranını hükınünden haberdar ederek nıahkCınıu üdeta
ihtilattan ıneınnu bir
hale getırirdi. Ağ· nın
(<B;ze yar değil!))dediği
adamla hemen her

ı

bulan

ı,..

kalacagı

ibaret

endişesile yüreği

üzüldü. l{ızların nereye ve
niçin gittiklerini sormak İçin ağzını açnıak
istedi. Fakat edebe riayet kaygu<>u, o ruhi
itiyat, sarhoşluğuna
da hükirn oldu, hu arzudan beınen vazgeçti.
Beyninde uçu,an ispirto bulutlarını dağıt
mak için f evkalbe._er
bir ceh t gö:stcrdi.
·rerscnkli oğlu, haylı
mest ve haylı perişan
olan arkada~ını biraz
süz<lü :
Şinıdi nicesin, <• ıs
la » n11sın?
Bayraktar halini saklanıadı :
- ·rcv be! - dedi .
l~okuın! [ 1]
ı-\g-a ken1ali şctaretle
hır kahkaha savurdu :
- lslahsın, ıslah! bu
ffil ret adaını ho5 eder!
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leıi Rumeli · ş ~c.ınc niımuııe llimak

lizerc kardeyledik, bıttabi
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çen sözler mlistesna olmak şartile·bu
şıvcyi ııılılp edecek değiliz.
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daki köyleri ve füıvük ,\dJ':ı ve llcı teliyi ihtiva edecckı:.-. i'llücacldenin tarzı
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Kayst~ri

izmir

(; İl'l'SÜU

'1Pr:sin

Samsuıı

Eclı·Pmil

..
B ::ıgun:

~..tll'tJtılclilk

Pı·.-ns \ indisnırc•c· r•~s anı
oln. u~tur.
n lı llt · >(; cil r rt .'i:wm 111 lll ı n u;.;,
pruıs Otlu rindi !Jl'elsin Stıl ık
2

~'-'rtsi Ar§i<iuşes

Eli,.,abeılir.

~('•~ ~i -etJCiıldıei• ('Y -

rbılclıMun su•ffa, mıwllim olaıı
r so..a.ı.1.J_
.
---:r-tı::ınokrc1tiu evlen _
ım~ t ır. L 80,,_.,
,
• b
r"Cd l etsnek ismin' t'Jd
.
_ . . . U Cl(/Q ~nı11 , l l'§l<ltişe.s
...' eı <tsı,

.
' 1uşunce . . b . · ...
lermı emmsemi~ V"' >
•. v
""''flSl'll~/eıı/ n :e11cı ile im ~- nnn·
.sasyulı-im

<lc mesai saıfetmiştir.
<~5/ltmw1 lablolw um mev:u
in ılwbma ba/. Jwca. aw _
ııin I siri alfrmla /,aldı ._u 1
lmA!ıwlun ıbilir. llama ı, ı r
san alkar,
i y ile mesgul
ol ııwnalda. 11alım: san'at 11
l ırct. da sı101· lt0§lln r gilnu:/ <it~'. ./(endi~;, geıw J,,tr s
t l 11 llkle \ llJUlut rivarmdu

gt

1

·ifli/, l

kunel İftrisiluh

••

Ustübü

:1ltLt o -

Tütün

pol<i Volfling namı all111da
/d:ı ift> riyaıw ciuanmla sa-

dir.

t1(11'İdal

lemin elmckh

1

\11< 1 1 ~.RI

Berlın; şubeleri:
1 cı:Ga1a

\111\ \RI \I' c;ı:MI

Doktor Kutiel

1

MELEKTE:

t:lc ktıık nıa\...inclt:ı I\

bdS<

ıklu" ı..

IS L\ \Bl 1. (,()(.(,FJ.I:Rl'-WE

müdüriyetinden:

MAJİKTE:
11.:\ '\11 T \llT

\lulh:ılcat İ\'.ın ,\00 . Ju kapı lchıM :ıpurılacağından talıp ol:ınl:ınn 19 J 92CJ
c martc i gumı ... ı:ıt ond:ı Cal:ıt:ıd:ı mulı:ı a:ıt kc mı \o ıu da 1 u ı nn alau ve
her gün nı n
gt r ıck tı.1'.Ctc.: mır. c:ıatlaıı

Dö)çe O. Bank

Merkczı:

'1 Dl c.(

\ K t\lll. iN

Levha imali

-ı

Müessislcri: Dresdner bank
A. Şafhavzerşer bank fcuyn,
, 1}onal bank for Döyçland.

ASRİDE:

mübayaası

inhisarı

-

Jlahslwrg /u111edam11m
vu:iycli lmdur.

Tarihi tesisi: 1906

HALİL SEZAİ
BASlTR ~1E~lEL.ERi

OPERADA:

7000 kılo 3\ wpa ın:ılı he\ a;ı: ıı ..tulıLi alınncağı dan t:ılıp ol.ınl.ınn nunn nekrile hirliktc 1() • 1 • ()2() cuın.ırtc" glinu Gnlatnd.ı muh:ı~:ıat komic: onuna
gelmeleri.

hin. mutev<ı=ı bir bayat sı"ir
m /\it dir. Çok Jisan bilmesi
s ıyt•simle kendisi rıi Y{'Çİ ll(/i-

rerek

()t)Clat 1

ALHAMRADA:

üluk Lt >pold Ji rd·nami
is . daha /r arp/en evci ı ıwu

l<'ı•41 nsın u Jozt.~fin hdf;di

ıı"anatk ı la ı

1 m llctlc.rt: mensup
ar. "ındaki bu ~Iilli) l ,

d r.

\y\ahk

AnJmra

'\I 1 \11 -..

\ı

ımş yaşmdaki A.rşidıik.

mulıt

( ı) (i\l:ırk) 'c !\ l ıkkul i--mıle ikı meşh

A

r a=!Jermi:ıtir.

n gele:

d ı 1 ında bir akşa

dadır.

nmdun

(!, ıı

Ankara

bir

ka=wımış.

i~tirak elmiş,

ıh-, mı

4

il

"' rJ ıl) n lı.tlıp

sup old11!/ıı llolınıberg ail, s 'ı m ismini la§mıaktmlırlar.
.Ar~ ·tlıık Irmıs Safolllonm iki
o. lı da \ iymm ı e İnsi rug
,1a rulfw11m111u/a talı sil !JOI' mıi. lerdir.

Motor

n,

farı• itlafıun mnlı 11~

ı

,~a/ı:.makladır.

ı ı:ı

dıı

elmiş.

ilmwl

l>ır

h ·ı~ıdı

ı

/mkr k dok/uru nl11wşlur. Kıi
cı ...,, lalısilc dt 11m11 elmekfl'dir. İM:.oi ele: anııt.-ıl.eriııiıı /m-

ofi/11, Rodolf.

mum
ıi ı İz nı~ıınu

l ı kayb<'lmiRlir. 1.rlslrcrl. . f ralrilı, İsui('('cde tarilli
t l b11al ı c aym =amanda
tirarel yapmaklwlır. <itdıini
leı t dialıl Frans Fn·dinand n iki ofjlwıdan biri. \'iyana

l.'Ji:::abel

iplıği

pamuk

b.1).

ıı

<larulfıiımmımı

c

\

·ıc

T: \

:ırc

pi_ an],o-.unun

ıkramhc:lcıı t mımcl

\1.

h1

Polarimetre aleti nıübayaası
Kim}ahnc için Za\:. m:ımulıtından l ·r ad t Polarimetre aleti

ita\ .ı

k ın ı

trı ıp olanların

ı

1l) • 1 n t-ı.:lm lcri.

()'11) cum.ııtcsi

unıi ~:ıat

onda

:ıhnacağınd. n

Cal:ıtad:ı miıh:l\ .ı

Altıncı

katibiaail

dairesinde
IŞter

emsalsiz bir sürat, azami itina, taxayyü1 Ya
ciddiyette görulür.
Müessese alakadarlara en yüksek asari hürmet
F 0 r e le bahtiyard1
~

yo

c

.

1

Sirk ci
olımwı

Ebııssmıl

caddesi.

ıwuwra

mulraldr ders veririm.

peratör
Alınıet

Burhaneddin

Doktor

F~ vzi \hnıct

•

•

,---------------~··
ÇARŞAMBA

1()

Telefon:

7
q

\'AZI İŞLERi

s

is.

Kanunsani

r

J202

m
y

.ID.\JU: iŞLERf

1929

is.

9Y

3872
_.

il

l•]j§ IM§!lii•Jlf(PERODEH) Öksürülc-llo§az has••lılclarında.
t::ııa aı a-kar:ıli.o.

VEREHLİLERE, SIRACALILARA, UZ~1ET
VE J<EHll< ZAYIFi.ll<LARINA HAl'flLE
VE SÜ'._ Vf.REN '!AD/NLAR4, fOC//l<lAIUN BtlYUl'fESINE, KEHIK KIRll<l/KıA
RiNA. HASTALIKOAN KALKANLARA .•

DOKTORLARA SORUNUZ
!iAF TRikALSIN

EKSELSİOR

ICOMPıtİMI:, KA~E. TOZ VE GRANÔLE

6ünd• 3 •d•t yahol 5 kafıl<
ocvklara nısıft.

Uiiyük t'lhi-;ı• l'ahrikasını
zi yar('l <'diniz. En sil;;
·Erkek

~lLrh~:ı.atın

numarası

146624
I 64690
I6941JS
1 ?6SIJ2
1 ?8352
178804

Bir çi't

roz;ı

) ı.rck

llır pırlanta d:ıl

i;tnc

kııpc

Erkek

lL
i\Tücyyct B.
'l'an ar B.
IL1y~i.yc 11.
Zeynep 1l

Pa 1 toları
('ocuk

187057
ı87096
ı87130

ı8iı&3
ı 87 4 ı 6

1877.ıo

187768
188641
188732
1887.p

J:88; 1
1~90 9
1.,~)284

189309
J 893

I

.JÖj-f~7

;,ir,

~I.
i.)7
..ır.

Müşamta·arı
"'

"'

Hanım

il

efendiler

IO!f eq okuyunuz:
Her renkte en müntehap muşambalarınız
gelmiştir. fiatları katiyen rekabet ·kabul
etmez,

3..!..~ itibıırcn
13..!..
' ~itibaren

Her renkte ipekli!

Pluşambalar

f

ALTINCI BÜYÜK

Galmdi~

Yeni tertip

}. nci keşide (11)
·~ iKUA!UİYEJ,EH:
~

q

~

s

·~

IHfKAF.\T:

,),;,
LÔTFt.~

piyankosu

şimdiye

Pardesülar

Liradan
itib.rcn

* **

yagdığı nkit istanbulda

Ya~ınur

ga
c.la

160000

l .ira

30:000
18-000
15-000
12.000
1.0000

nıütccavi1. ZC\"Jt

i

EKSELSiOR
•
Markalı EMPERMEABi·
LİZE PARDESÜLAR

mı

ttr

giyer!ı-r

l lcr turlu tebcddülJtı haı·a.
kar~ı vücudü hü~nü ınuhafa-

en zenginidir:

rcçcn

yalnız h~i,,
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~·
laal

İngiliz biçimıntlc İrnn.aşlardan

Şubattadır.

kadarkılcl'in

•

tane

idL

Bu

Yl'gfınc müşarııba1ardır

eden

EKSELSİOR EMPERMEABILIZE

sene

Pardc.sülcri ~enenin
için cl1.cmdir.

ı..

ıncvsiıni

her

ta

Erkek ve kadınlara mahsus gayet mükemmel vı
ıık muşambalar,pardesü.

ol
m

n

ler, paltolar, lcosfümler
ve sairenin müntehap
çeşitleri mevcuffur. Tel.
Beyoğlu: 3503

b

s.
li

Tediya!ta teshil&t

lı

,.

il

IOSRAM
OSRAM

111

:\lcşhur

.

kemani

ti ·t pİ\ani'L

i\lust:ı

\!od.tın

Ye

B.

\njol "

'1··

~·c·

niha lıaııın: t .:ıfından
her :ık~aıu Jl:ı.:ıyi 1lu.·11l\ ltn.cktc
dir..\lafr.ın~:ı cırl\l·<.tra dahı me\
kt ~·:.

\"ut~ur.

;
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İstanbul vi!a ;eti en1vali nır:truke
Mahalle

ASRI TÜRK 1
MUSİKİSİ

,. •

ı

. 'o.

nevi

:en

'ı;.~1~-~~);'

J_l
1

sabıkı

Jıra

Karabaş

\'apıır

atik

kılise

39
5

Sülcy•ııaniye

keıııcraltı

22

Lıııir

lop{ular
tahtakala

ış

Alipaş~

buhari
Rustem paşa

iskelesi

şehıi

arsa
lliıkküıı

•
•

2ı
5,50
4, 'iO
12

<.anlİ!llİ

(

6

•
•

• ıııa oda
hiigir
dükkan
~eh ıııelımel
izıııır
60
10
g
bııstaıı, kulübe, arsa
atik MOstafa paşa pazarcı
14
"
(
apartmanın birinci dairesi
Ell·anzade
demir kapu
15
1l
(
demir taş
kagir c!ükkfın
ka:ılarcılar
3
14
hane
ıo
ııizam
23
Balada evsafı muharrer emliık şeraiti ıııukarreresi veçhii icare raht edilmesiçüııJ ·24-CJ29 tarihine ınüsadif
perşembe günü saat onbeşte ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye vaz edilmiştir. Talibleriıı emvali

"",1

(
(

(

•

ıncı

satır

sahifede bir

l\Udll
25

5 inci

«

«

«

üncü
3 üncü
2 inci
l inci

•

«

«

80

«

120
200
400

4

50

«

•
•

«

·relgraf:

İstanbul

1

saat

İlan ınuhteviratına

dikkat olun·
bu hususta
ınesiıliyet kabul edilmez.
Gazetemizde imiş;ır cJen bütün
ınak!a tıeraber

de Emniyet sandıgınJan istikraz eylemiş oldukları nıcbaligi nJesiııde tediye etmemelerine mebni kcııJilcrinc alelusul ihbarname
tebliğ edildiği halde gine te \ id deyin cykmcnıi~ olduklarından
ccnası yukarda gösterilen mcrlıunatıııdaıı dcvııe kifayet edecek
mıktan sandık satış amirik icra memuru hazır bulunduğu halde
sdıri kiınunsaııi 929 (3 ı) inci pe~enıbc ve 929 Şubat (2) inci
cumartesi giınleri saat ı o dan T 6 ya kadar 'c ( J ünclı pazar
günü saat ıo dan 12 ye kadar ndık ~atış aınirliğiadekı camak;lnda teşhir ye şehri nıezbunııı ( ı) üııclı pazartesi günü saat ı ı te
~dıremaneti sandaal hedcstaıııııda müzayede ile satılacağından tali-

yazıları:ı. iıa~kı ıııalıfıızdur.

tcdiyci de \'il ı c ,.,, tecdidi ıııu.uııclc etmek i,ıe1.n
ııınlyuııların lıitaıııı ıııuz 1\ c leden "'' d
s:ımlıl; icLırc<iııL· ı•ıı '.ı.::ıat

'·mtT!J

Ye

~;artları

Abone
\'ilayell•r
aylık

içın

900, üç

: Sen lik 1700,
aylık

fcııebı mcıııleke:Jer

3000,

altı aylık

900

!>aban

500

altı

kuruştur.

için : Seuelı<·

1600, üç aylık

Jmruşnıır.

4

IJ4~

Takvim
Akşam

Öğl(!

7' 24
12 23

Yatsı

18 39

il.inJi

14 49

i ııısak

s 39

Cüııeş

bolaıılar teşhir gi.ınleri oaııdık ''ıtış anıirligiııc Ye satı) günü ıııalıdli

müzayedeye

)1

hu

15 ~ i~;;:r~~"
14

Mantolar

;ı:a

EDi. 'İZ :

ki
t

Küklc müzeyyen ,-clur dii len

10.000

I>ih.'KAT

T,irad•n

'

Liradar

Pardesuler

TAYYARE PİYANKOSU

ıb ı·ııbıt.ılı 'tlZlık,

'ı86i39

l ():

Erkı•k

pırL..:-ıt.ı :cku~ 'fızük. bır pırl.ınta tcktaş paııtıntif,

bir roza incili pantantil~ üç
ı"C•i İgıll', bır roza firkete ikı roza parça altı ta5
nolı~ıı. 0,) ıııis!,;ıl inci bir altın kolye, ü.; ;ıltın
lıL,/ih. 15,, diri c.ııı bir pırlaııt.ılı ha !ık. iki mz,ı
i,~nc. bir pırl.ı.ıt ılı J,ıra\ at igncsi, hır pır! .ıt ılı
~ ııwk, J:.i (ift pıl:ınta 1 ı kupc, bir dm ıslı ,,ıa', b·mınL' altın ıat. hr ınıııclı altın zarf. h·r altın
re ıı'11ik, iki .ıhn lıilczik, bir altın incili kordon,
bir .dun !;oıdon, bir .ılım bilezik par~.ı,ı, ı· alıın
sikk~, bir altın ıııad.ılyotı, pırlantalı yüzük ort1<,ı
zümrüt, bir pı bııta tcktaş yüzük, bir pırlant;ı
bilezik, iki çift pırlantalı küpe, bir pırLınta kuş
ignc bir taş noksan, bir pırlanta fotoğraf çerçcYcsi,
bir pırlanta l ra ı at İğnesi, iki pırlantalı agraf, bir
pırlantalı gerdanlık, bir çif pırlanta küpe, altları
zümrüt bir pırlanta broş
Saliha Yeıriıı II.
Bır roza yüzük
Hamide ıı
» çift pırlanta l;üpc
Hatice cı
ıı pırlanta pantantif
İlhan B.
» roza pantantif, bir pırlanıalı broş, iki roza
yüzük, bir clma'lı hurda bilezik saatı bir taşı
noksan
Fatma H.
Bir roza tektaş )i.ızük, bir roza broş
Süleyman B.
ıı roza broş, parçalan noksan bir' roza ok ığnc Ayşe H.
» » ay iğne
Adile »
» çift roza i~e, bir ahır bileziğ ı 2 dirht:m
» »
» roza yüzük
Fatma »
Dört altın bilezik 12,5 dirhem
ismet ıı
Üç pırlantalı yuzuk, bir pırlantalı incili pantantif
Mösyö Raymon
Bir karavana boru çiçeği İğne, bir roza yüzük
Ayşe H.
hurda dal İğne, bir roza hurda ınaşa:ıllalı 'adir )J
altın ~aat, bir altın kor.:!on ı 2,5 dirhc~!
.\yşc »
J1 roza telı: taş yüzük
Cmıııilıaıı »
)) " ) iiziık, bir nazarlık altın
Af ifc ıı
» altın çalar aat
FJtıııa lrıaıı >>

87:.ır

Muşambaiarı

:\liinın et

Bir \'akut yLzii\ bir altın kordon fı dirhem
Bir pırlrnta gerdanlık
çile roza tek ta~ küpe
Bir roza menekşe ij!,nc, iki aluıı saat, bir altın
Fatma Şcrd l l
kordon 3:'5 dirhem ı;ümuş
l\Iuhittin B.
l ?8873 Bir pırlanuılı paııtantif
Afife i l
l 79027 Bir roza yüzük
Ahmet
Kadri
B.
179185 Bir roza tek ta, 1·üziik
Anc Sıdıka l l
I 80323 Bir roza yüzük, bir altın ~at
ı 87038 Bir çift ro1.a kiipe, bir pırlanta akar pantantif
Bir pırlanta ) ü7.iik
Corci E.
Ayşe Meliha ıı
181086 Bir pırlanta madalyon
181132 Bir dmaslı saat bir altın kordon
Jlediye Il
181371 Bir pırlanta ) ıızıık orta ta~ ııok.!an, bir roza
J !adice l !.
yüzük ortası noban, bir çift pırlanta nal
ısr;;71 Bir çift pırlanta kiipc lıır ta~ı çatlak
Fatma 1L
182:'56 Bir roza ) ıldı.r.
Fatma 1L
182762 Bir roza gerdanlık, lıir r0za kıipe
Fatma IL
IS3IOI Bir roza mcnck;ıe i~nc
Ahmet l lamdi B.
1833-H Bir pırlantalı pantantif, bir çift rııza kLpc, iki
ro1.a yüziık
Ali B.
J c'J507 iki çift pırlanta küpe altı birinin ortası noksan
l !atice Kuriyc lL
1 ".385 ! 260 dirhem gümi.ı,
il'dri\·c H
1 ,35<JJ Bir roza yuziık, bir çift roza küpe
l iti eyin RÜat B.
ı l!JSIJ6 Bir pırlantalı yüzük bir ta~ı noksan
l\lünire Il
1S39J8 İki roza tek taş iki pırlanta tek taş yiizük iki
ziıınrıit yüzük, hir çi[t roza menck~c \'C iki
rcza ar iğne, iki çitt pırlanta tek ta~' c iki çift
roza kupc, bir incili bir ziimrüt kıravat iğnesi
bir çi t pırlanta küpe bir ta,ı noban, iki pır·
lantalı hirc;:, bir pırlantalı iğ•ıe, 1 ir pırlantalı
bilezik; bc-ş m1>kal inci, 3J adet sıra be~ibirlik
zinet altını, iki clma,lı ~aat, iıı; altın gfütek, iki
alun kordun 280 dirhem gi.ımli~
lladicc Clfct ıı.
184045 llir roza tarak İğne, bir çil't roza küpe, bir
püskulü noksan.
l\aıııil B.
I 84~ l S Hir roza tek taş yi.ızük, bir altın ıniihür, bir
alun bilezik
Zahit B.
Fatma II.
18440<1 Üç altıı: hilczm
J R4~52 Bir çift pırlantalı kiıpc, lıir pırla:ıtalı yiızük
bir ta;ı nokı:an lılr roz·ı yiiziik, bir roza dal
iğne, bir altın saat
1 laya ti B.
I 85288 Bir altın hurda sa::ıı, bir altın kci>tck, bir altın
kalem, bir güınii~ tabaka
l\lefahir •
1~5248 Bir .,~·t p•rlanta!ı pat İğne, bir rozn )•iizük, bir
alan kol :ıati
Ahmet (\mal •
1 ~~769 iki adet bi• liralık zinet altını, dürt adet yi.ızıık
bir çift .ıltın kupe 7:> dirh:;ın
Ayşe il.
J, ı.ıurı2 Air incl kolye 1i !lli,kal, bir çilt roza tek
t. ~ küpe
Ahmet 1 fa;iın A.
ı ~c. J '• B ı ı ı gerJ.ınlık .ıraları pırı ınt:ılı bir pırlama
b:!ell : r cift pırlanta gL.l kupc ortaları inci, bir
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J,ıııi

cilb ve nevi
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.

l:.nıniyct !->an<.lıgı nıü•.üriyctindcn
Muamele
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