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kuruş

Bulga.ri~tanın 200 harp tayyare i aldığının şayi olması üzerine
Fransanın bti mes'eleyi Cemiyeti akvam nezdinde protesto
·edeceği haber verilmektedir - Dolapderede feci bir cinayet.
•
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DeYletlerin büyükleri aralal'ında tahdidi
teslihat için
Çene yarıştırırken, bir taraftan da berri ve bahri kuvvetlerini arttırmaktan geri kalmı
torlar.

bir yarışa girişmek istedikleri anlaşılıyor. Bu mes'~leye Fransızlar da k,arışmış
..._ (Mabadi 2 inci sahifede J

Tele·
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mevat
aport!

bGe~n gün

ğluıı·

ayda tanı'
tın edilen u·
tııı taksi ra·
~ 0 ru kayboldu.' taksı. uc..
tetıerinin hellı.en hemen
l' arı yarıya
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kanuna naza Jll L<;U" te iması
addedildiiJi oibi
harbi umuminin hidapı lind<-ıı l.:anııııun ne:;ri tarihine lmdar lllısıı·da yıl :;ıran eski Osıııanlı lıiikıt
ıneli Lchaası da kendile rine veril<•n ınüd<lel zarfmda halil>ı lıiyarlaı•ıııı
isliınfll ('d<•reli. Tüı· · ve
ya
J'U ısır tııbiiyel lcrin<lt•ıı
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lıunlardaıı

lı•rlı>ı•...,p lııı 'ı•ııi lıülitiııwt-
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~1l\dan bahse·

tl\ bu rapo·
•
.
İslun/ııılda /ıulıiıırııı :uın deıı fazla biiyıc
t;ı
zıyaı, lsolo1110/ıili11 ıkrel/erl ııcıı:lııyor
l\but halkıllt d
.
~
aha hır müddet fazla
şına "5 11 kuruş bir tenzilat yap·
ara vermıye
.
mecbur ede- - mış oluyoruz, ki taksinin"200,,
tek d . .k
kuruş yazdığı bir yere biz«150»
ı:) .. emış tı .
b un matbaamıza şoförlerden kuruşa gideceğiz.
Ancak tenzilatlı otomobillelaaııları geldiler ve bize şun
rin tanınması için Emanetten
tt s··oy1e d.lı er:
bir ricamız var, bizi;n otomobitt ~iz lüks olmıyan otomobillerin diğer otomobillerden
(;e erın sahip ve şoförleriyiz.
tefrilci için taksi saatlerimizin
ve Çen gün «Ucuz taksiye elmesela
beyaza boyanması
lazımdır.
tıı.~ Serlavhalı bır yazı yaz·
b. ız.
Biz, tenzilatla çalışmak için
oız b
.. . top1an- Emanetin bu işi yapmasını
d1~
u yazı uzerıne
~e~ .. ~.onuştuk ve neticede bekliyoruz.»
Şehremanetinde tenzilat rafitıi dil~gımizden taksi ücretleporu
kaybolurken bir kısım
"tan •ndirmiye karar verdik.
llıiit bulda halen çalışan 300 ü şoförlerin kendiliklerinden ten- •
~b1taviz lüks olmıya!1 oto- zilat yapmaları doğrusu şayanı
takdirdir.
~llçUk mevcuttur ve
mnlar
Kaybolan raporun bulunup
ı.-.. taksi taşımaktadırlar.
'1.tı "'k
du ~tı
• çu•• taksiler mali'tm ol- tatbik edilmesine lüzum kal·
madan, diğer şoförler de bu
''40 Uzere, hareket anında arkada şlarına imtisalen kendilik"ıs"• kheher kilometrede de kr" nden mümkün olan tenzit."
oiz uru
. ş yazar1ar.
latı
yaparlarsa, hem halk
11
~,'ltıı~ k ' . 40,, ~uruşu boz- memnun ve müstefit olur,
,\llı "lO Şartıle, bır kilometre
hem de Şehremaneti yeniden
~ı~. ~ " kuruş ücret alacarapor hazırlamak külfetinden
suretle kilometre bakurtulur.
t'\ın
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edebilecddıwdlr. Hallıuki
!Uısır hülüiuıelinin yeni
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akıl

ve ıııaıılı,ı/a
kadar garip bir
nııı elmekfrdir:
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sı,ı]ımyacak
şayıa

deve-

Trakyadan lstanbula kuzu
gelmeğe baş
lamıştır.

olaııııyacağı

Bir kaç güne
kadar Bandır
madan da sev·
kiyata başla
nabileceği zan·

J.aııaaliııdeyi::. l'ıınaııislaıı

nolunmaktadır.
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Fuat
sefirimiz

O@

amü·
rahat

60

.l!ısır kratı

eden yenl
tahiiyt't lmnuııu üzerine
hu ilıt ilıl f' daha fena lıir
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Kuzular bu sene hem küçük, hem de azdır .
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Bu kanun ~:ıl•ıııca 1'1ı Tür)\ lchaası fana
bir yaziyelı• dlı::<nıü~lür.
Mısırda hu yazin·Uc bu lunan Türkl<..·r · 10 - :lO
binden f'Oi.: fazladır.
sırdald

llüklınwliıııiıiıı bıı hu·
sıısla
~lısıı·
lıfıkiımı'li
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Riza ve Şa
di beyler i·ed- .
dettiler

ıla çıkaıı

olmasıdır.

. Hukuk azalığı
lstanbul Hukuk azalığına
İzmir ceza reisi Sabri B. in
tayin edildiği Vilayete bildirilmiştir.

bir

neşriyatı

bıı

alan

ga::eleniıı bazı

lizcriııe

meydan

rivayet 11e

şayıala

rııı aslı, esası yoklıır. Bunıı

lcıııiıı

sarahatle

t•debiliri::.

Haşerata karşı

Kilis ~e havalisinde geçen
sene mezruatımızı mahveden
(Süne) haşeresi bu sene de
çıkmıştır. Bu haşerenin itlafı
için miicadeleye başlanacaktır.

intihabı

Baro

Fakat bu sene
gelen kuzuların miktarı ile
geçen sene gelenler arasın
da nispet k.ı·
bul etmiyecek kadar büyük
fark vardır.
Geçen sene bu zamanlar
günde vasati hesapla 330
kuzu gelirken bugün bu mık
tar 30 a inmiştir. Yarın Ban·
: dırma malları ile nihayet 150yi bulacağı tahmin edilmektedir.

~ugün

C. H. F İstanbul
merkezinde Fırkaya mensup 1
aza bir içtima aktederek son
Baro intihabı için göruşecek ı
Bugün limanımıza Larantik
ve meclisi inzibatın yem azaİngiliz seyyah vapurile ( 400 )
larını seçeceklerdir. Bu günkü
seyyah gelecektir.
müzakerede yeni bir reis
namzeti gösterilecektir.

Bugün gelecek
seyyilhlar

Boru
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J - ncü sahifemizde:
(~üııün t.:ırihı.

J\ar• !--Lituıııı,
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l ı J t ı r.t 1arı.
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1 yakalanm:ştır.
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S - nci sahifemizde:
Sınenıa

ç;,aal

ı-Cıtuıııı,

ı· ~ l

O

tulacağıın,

denıi ve

Alakadarlar buna sebep ola-·
rak, kışın şiddetini göstermekte, geçen seneye kadar «6"
kilodan aşağı kuzu kesilmezken bu sene «3» kiloluk kuzuların bile kesildiğini söylemektedirler. bu itibarla bu
sene kuzu etinin ucuzlamasına
ve bollaşmasına intizar edilmemektedir.

Meydana çıkan
kaçakçı yuvası
Galata tramvay caddesinde
( Yeni Dünya ) apartımanında
oturan Yunanlı Vangelin kokain ve afyon kaçakçılığı
yaptığı haber alınmış, dün
Vangelin oturduğu oda aranarak 150 p:ıket ve 1 O şişe
kokain, 5 kilo esrar, 1000
gram afyon hülasası , 30 şişe
kaçak konyak, 50 şişe ispirto
ile y~pılmış rakı bulunarak
müsadere edilmiştir .
•

Anadoluda seyahat eden

l)ün\·.1 ... (iııııu,

balık

lıi1,. •·;ıl.ır 1111~

JJ»~r Wtınrrm.\tınr1cllMyor
Behçet B. Biga
meb 'uslu ğ una Zavallı fok balıöı şimdi de
"

Anado1.u ya eötürüldü••

namzet
Münhal olan Biga meb'us·
!uğuna İstanbul maarif emini
Behçet beyin namzet gösterilmesi takarrür etmiştir.

Gene ayıba
lığı mes' elesi .•
Hakkında yazılan yazılar için ağırlığınca
kağıt sarfedildikten sonra
bu hayvana da·
ir daha neler
söylenebi leceğlni merak ediyorsunuz. DiJ'.
ne kadar biz
de merak içinde idlk.

müsteşarı gitti
Maliye müsteşarı Ali Riza
B. Ankaraya avdet etmiştir.
Ali Riza B. İstanbulda eski
evrakı nakdiyenin teptilinde
yapılan sui istimale ait tetkikatla da alakadar olmuştur.

M.

Bir iflas!

.l

meraklıları

Taksim ve Pangaltı civarında
boş hanelere girerek kurşun
boru, musluk, cam, elektrik
teli ve lambalarını çalan dört
kişiden mürekkep bir hırsız
kumpanyası dün akşam Taksimde boş bir eve girmekteler
iken Taksim polis merkezince

- nci sahifemizde:
·ı

Raşit

Darülbedayiin cuma gunu ı
yapılacak olan 15 inci yıl dönümünü tesit merasimine sabık
artistlerin ve bu meyanda
Raşit Riza ve Şadi beylerin
de iştirake davet edildiklerini
yazmıştık. İstihbaratımıza na·
zaran, mumaileyhim bu müsamereye iştirak etmiyecekler·
dir. Bunun sebebi de kendileri geç davet edilmiş ve ya·
pılan program hakkında ken·
dilerine malumat verilmemiş

bir gayesi

başladı

a

Tamamen asıl
sız ve esassızdır

ııçurıılaıı bıı !fİbi baloıılarııı

Krahnın iıu-

Bu cümleden olarak İtalyanların ı bilhassa Fransızlarla

apar·
lefon:

aldı

zarım,

tiel
prostat,
iği, dit
vi eder
da·

llaber

5ayıalar

Ortada ne fol ve ııe de
yıımıırta llll't1c11f değil ikeıı

t abiiy<~l nrnst•lt'si vardfr.

nev ı

Civardan kuzu gelmeğe

«Seferberlik rivayeti.»

lduıwt i

ullanınıl

.

Dört senedenberi Mersinde
icrayi ticaret eden büyük
firmalardan Sadettin Aptülgani ve şürekası ticaretanesi
iflas etmiştir . Ticaretanenin
açığı 37 bin liradır.

•

iflas

ır

kararı

Galatada Perşembe pazar•1da Ticaret hanında Gamcı
L •vi efendinin ikinci ticaret
r..ahk~mesince iflasına karar
·ı

•

t•

v.:!'r.~::1~.j ır.

Fakat,
bundan
1

ortalıkta

merakımız
bizim
değil, bir müddettir
görülmiyen balığın

ne olduğunu bilmediğimiz·
dendi .
Dün esrarengiz mesele kendiliğinden halloiundu. Anla·
dık ki yeni sahibine ( 150)
liraya malolan balık ramazan
ve bayramda ona « 500 »

küsur lira kazandırmış, fakat
bunur .a iktifa etmiyerek Ana·
doluı ~ bir seyahat icrasına
çıkmıştır.

ı

Bu suretle hayvan bundan
için de kendisinden

sonrası

bı· 11sedilmek imkanını bulmuş
oluyor. Nasıl bahsedilmesin:
Anadoluyu şehir şehir , köy

köy dolaşan bir balık şimdiye
kadar görülmüş, işitilmiş midir?

Sahife ~

Son Saat

lifı-e 1 g raf m
l~i r 1,eıı1·eı1ni ID!
1«1 b erleriliJ

ZeJJpeliu

Mart 2fi

Tahkikat ~!üll

Tramvay şirke~
Gayri mübadilYarın İstanbul Bugün de 10 kaBir
facıa!
ti, Şişane yokuler, gene muka- Doğru ınu?
afakından
dar şahit dinleDolapderede
bele bilmisil
şuna /ener
Fransa -Bulgar
geçecek
necektir
genç bir kadını
Mustantik Hikmet B. bu
Şehrimizden mururu beklekoydu
istiyecekler
hazırlığından
nen Jeppelin Alman balonu,
sabah ta tevkifaneye
Gayri mubadiller kongresi
Tramvay
afakımızdan gündüz geçtiği· ve tahkikat ile meıgul olmuş kıtır kıtır kestiler
koşkulanmış.
gelmiş

çnrşamba günü toplanacaktır.
Kongreye arzedilmek üzere
cemiyet heyeti idaresinin hazırladığı
raporda,
şimdiye
kadar gayri mübadilleri.n hukuk
ve menafiini temin için yapı
lan teşebbüsattan ve istihsal
edilebilen neticelerden bahsedilmektedir.
Kongrede, eve! ve ahir izhar
edilen mukabele bilmisiJ kaııununun tatbiki temennisi teyit edilecek ve Yunanlıların
ancak bu sayede yql geleceği kanaati tekrar
ac ır.
Bir rivayete göre, kongrede cemiyet heyeti idaresinin
yeniden intihabı teklif edil~
cektir.
Bu kongre altı aylık olduğu
ve intihabat seneden ııeneye
yapıldığı için bu yolda vaki
olacak bir teklifin nizamname
mucibince tahriren ve 20 im- '
zalı bir takrirle yapılmasına

takdirde bir tayyare filomuz
istikbal edilecektir.
Balon kahil olduğu kadar
alçaktan geçecek ve şehrin
etrafında bir cevelan yapa-

tarafından

Belgrat 24 ( Hususi ) - Burada intişar eden Politika gazetesi, Bulgaristanın "200,.
harp tayyaresi aldığını, Fransanın gelecek Cemiyeti Akvam
içtimaında bu mes'eleyi mevzuu bahs edeceğini kaydetmeketdir.

Fuat B. mes'elesi hakkında bir
tasrih

caktır.

l
ı

Zeppelinin telsizi ile muhabere icrası da düşünülmektedir.
Zeppelin geçerken filmler ve
folograflar alınmak üzere bir
çok müesses sahipleri yüksek
yerler intihap etmişlerdir.
Vapurlar düdük öttürmek
surctile Balonu selanıhyacak!ardır.

tur. İfadeleri alınmak üzere
bugün yeniden «10» kadar
şahit dahd müstantiklik tarafından davet edilmişlerdir.
Mamafi bunlar meyanında mühim kimse yoktur.
İsmi mevzuubahsolan Edvard
Valker ismindeki ecnebinin
yakın zemana kadar Sofyada
bulunduğu ve oradan şehrimize gelecek iken son vaziyet
üzerine Londr<ıya gittiği söylenmektedir. Tahkikat bir
müddet daha devam edecektir.

Ankara 24 Mübadele
Balondan şehrin Taksim,
komisyonundaki Türk baş
Beyzit ve sair meydanlarına
mektuplar atılacaktır.
murahhası lstanbulda mevcut
bulunduğu cihetle komisyon 1
reisliğinin Fuat bey hakkında
doğrudan doğnıya Hariciye 1
vckiiletinden malümat istemesinin varit o!mıyacağı, gaze- ı Değnek
l'ramvayın
tenizin 23 Mart tarihli nüshasında görülen bir fıkra üzearşı
rine, tasrih o]unur efendim.
Matbuat umum müdürü
uşıu.
çalışılmaktadır.
Ercüment Ekrem
Bu sabah saat sekiz buçukKınalı adada oturan ArmaBahri yar ş!
ta,
Harbiye-F..tih seferini yanak isminde bir sucu, dokuz
[ 1 inci sahifeden mabat )
pan 87 numarah birinci mevyeşmdaçocuğun mecruhiyetine
karışıklık
ki tramvay arabasının arşı
)JouleJ,urlo, ·2 i (.\ ..\)
ı;ebcbiyetle maznunen birinci
ve İtalyanlara, lngilizlerle mii'.\loııako ııı•ı-11-;iniıı :sarayı
Tepebaşında kınlmıştış. Tramcezada muhakeme edilmiştir.
Sdbaka etmelerini tavsiyeye
J
ııa ıloıjı·u llPrilcııu•I, isi if
vay
kırılc arşla Karaköye kaDavanın şekli şudur:
başlamışlardır.
Hadise şöyle ~ • c•ıı lıir ııfııııa~ i~c;i !ll'llpll
dar getirilebilmir, yolculardan
Annanak, eşeğine su tenezu}_ı ur etmiştir:
ile ~loııa , lıoli-;!Pı·i aratahliye edilerek depoya götü- ·
kelerini yükletmiş, gidiyormuş.
ltalyan ayanından M. Lemeri, -;incla hiı• ııııi..;atlt•ıııı> nıl\11
rülmüştür. Seferlerde yarım
İtalya bahri tezgah arının bu
Yolda Hayıkı görmüş.
hulıı11ısl11r. Z:tlıılaııııı lıa,·a
sa'\ inkita olmuştur.
"' lıiı· l,;w Pi -.il:ilı ulııın
Şu agaca
ç
ta dal
sene ilk defa olarak İngiliz
~ı
·
i'ıı.l't'İIH'
ııfııılaYisl"ilt>ı•
kır, aşağıya at!» demiş! Çove Fransız tezgiihl:ırına faik
Miirakiplcr faaliyette
da(Jılmı~ı
ıı·.
Uir
tH;lis
·yacuk çıhmış düşmüş, kolu zeolduğu hakkında bir muhtıra
ralaıııııı>:>t ıı-.
Defterdarlık ve Seyrisefadelenmiş.
vermiş ve bu muhtıra İtalya
inin 927 senesine ait sarfiyat
Müddei umumi Rağıp bey:
gazetelerinde muhtelif münaevrakı müsbitelerinin Divanı
«Çocuk çıkmasaydı, düşmezdi.
kaşaları mucip olmuştur.
muhasebat mürakipleri taraBüyük Faşist meclisi azasinArmanağın hadisede doğru
fından tet)\ikine ahiren baş
Paris, 24 \A.A.) - · «Clidan doğru a amil olduğu
dan M. (Davancati), (Tribuna)- ch» de komünistler tarafından
lanmıştır. Seyrisefaindeki tetiç ima mahalline
mevzuu hahsolmaz. Beraetini
g::ızetesine bir mektup yazarak yapılan bi
kikat 2 ay zarfında intaç edigirmeğe teşebbüs eden ecnebi
isterim» demiştir.
M. Lemeri hakkında şiddetli
lebilecektir.
bir
komünist:
tevkif
etmek
Maznun,
«çık»
dediğini
de
bir lisan kullanmış ve mumaBefterdarlıktaki
tetkikat
zabıta
mcemurları
istiyen
haylı müddet devam edecekinkar ediyordu. Mahkeme beileyhin muhtırasını Pek tahr.kakomünisUerin şiddetli bir hütir.
ract kararı verdi.
miz olduğunu söylemiştir. M.
cumuna maruz kalını~-, fakat
Davancati, berri Avrupa devgönderilen takviye efradının
letleri kabul ettiği taktirde
yardımile bütr.n komünistleri
1
İlalynın en az tonilato miktevkif etmiştir.
akırlere
tarını kabule amada olduğunu
Bunlardan 20 kadarı hapsolmuştur.
Bir
zabıta
memuru
da beyan etmekte~ir.
dımı
yaralanmıştır.
Başka gazeteler, ltalyaıı filosunun kuvvetli olmak mecGayri mübadillerden ikinci
C. H. F. nm teşebbüsiy!c,
zengi lerin fakırler için yarburiyetinde bulunduğunıı, çünlisteye dah'l alan 32 kişiye ık
Fredrikhafen 25- (Hususi)
dımı semeı'edar olmaktadır.
kü İtalyanın Cebilillarik ve
bugün istihkakları tevzi edilKant
jeppelin
balonu
Fransa
Kadıköyünde zenginlerden
Süveyş arasında sıkışarak ipmege ha lanmışbr. Yarın da
afakına müteveccihen hareket
temin
edilen yardımlar, Kadı
tidai mevattan mahrum kaldı
üçüncü . listeye dahil olan 38
etmiştir.
köy Fukaraperver cemiyeti
ğını yazmaktadırlar.
Yarın Türkiye Üzerlerinde ' kişiye tevziat yapılacaktır. Buvasıtasiyle
fakiri re
tevzi
Diğer
taraftan Fransızca .
gün tevziattan istifade eden
bulunabilecektir.
edilmektedir.
Tan gazetesi, İtalyan matbu!erin isimleri şunlardır.
Bundan müstefit olan fakirSırbiye
Yunaniıtar
atının bu bahri program mcs'eÜsküdarda
İbrahim
Hakkı
Zagrep, 24 ( A . A . ) - M.
lerin adedi bir kaç yüzü bullesi hakkındaki
munakaşa
bey, Hasköyde doktor Faik B.
muştur . C . H . F . müfettişi
Karapanos
,
Paristen
harekelarını teşrih ederek, CebelitGalatada müskirat müfettişi
tinden
evel
bir
gazete
muhaHakkı Şinasi paşa şimdiye
tarik ile Süveyşi elinde tutan
birine memleketi ile YugosAli Sabri B., Kasımpaşada
kadar alınan neticeden beyanı
devletin Fransa olmadığını, bilavya arasındaki muhadenet
mütekait yüzbaşı Nuri B.,
memnuniyet etmektedir.
naenaleyh İtalyanın berri Avmisakının kendisinin Belgratta
Yaz gelince gelecek kışa
Kuzguncukta seniye hanım,
rupaııın en kuvvetli devleti
ikameti esnasında imza edil kadar
fukaraya daha esaslı
Maçkada Mehmet Sait B.,
ile bahri teslihat yarışına gi mesinin muhakkak olduğunu
yardım
için
zenginlerin mürüvKadiköyde İsmet hanım, Biı
beyan etmiştir.
rişmemesi
lazım
geldiğini,
vet ve hamiyetlerini temine
kırköyünde Emine Mukaddes
eğer İtalya bahri yarışa gi - prens Karol ve annesi
çalışılacol~""'·
Hanım,
Beşiktaşta
lsmail
Bin;ıı·cl,
~:t 1 \ .. \. ) rişmek arzusunda ise bunu,
1
Fuat B., Ortaköyde Şükrii
Hoıııaııva
liralıc-.a-.ı
ile•
Bahrisefit boğazlarını tutan
oirtiğıninj
ın·c>ııs Karol liaziİıoyıı ziOsman B., Şişlide Atiye halngiltere ile yapması icap
,·arc•t ı•t ıııislc>rdir. Kralıı·ı· nım. Erenköyünde kerim paşa
ettiğini beyan· eylemektedir.
tasavvurları 1
~laılrilt• !Jii'ıc•c·cl<lİı'.
•
veresesi, Ortaköyde Hasan j
Talebe birliği, yerli malların
Fransa -Portekiz nıaçı Rıza B., Cağaloğlunda Ali
kralının
kullanılması için propaganda 1
Paris, 24 (A. A.) - Bir futHaydar B., Unkapanında Hiyapılmasına,
tatil aylarında
bol maçında fransız takımı
dayet hanım, Beyazitte Muhtar
Portekiz takımını sıfıra karşı
Anadoluya seyahatler tertibine
B., Üsküdarda Halil Server
iki
ile
ma~!up
etmiştir.
ve
mağaza lavhalarile sinema
Sofvadan bildirildiB., Yeşilköyde Ahmet Hıfzı
perdelerinden ecnebi lisanların
ğine
g:>re,
Bulgar
cc Hronika ıı cıl:ırın
paşa veresesi ..
kaldırılması
için makamata
kralı « Boris ., İn scvanıuhakcnıcsi
müracaata karar vermiştir.
Pendikte binbaşı Halim B.,
Birlik, yakında Ankaraya da
Uygunsuz neşriyatta bulunhatinin uçuncü bir
Kadıköyünde Esat paşa, Penbir heyet gönderecek ve
duğundan dolayı mahkemeye
sebebi de Habshurg ha- verilen Rumca «Hronika» ga- dikte Ali Rıza B. veresi. Ba- talebeyi
alakadar eden işler
nedanının
varislerin- zetesi sahibi madam Eleni ile kırköyünde Hüseyin Hüsnü B., etrafında bazı teşebbüsatta
'
den bulunnıak itiba- baş muharriri keşişoğlunun Sultanabmette Ahmet paşa bulunacaktır.
nıuhakemelerıne
bugün dezade İsmail B. veresesi, Beşik 1 Gümrü i:lerde teftişat
rile Çekos(oyakyada vam edilmektedir.
taş Osman Tevfik B. veresesi,
İstanbul gümrüklerinde c bulanan n1İrasını kurBeyoğlunda Kazım Nuri B.
saslı teftişat yapılması tekar tarnıak inıiş.
veresesi, Topkapıda Fazı] B.,
rür
etmiştir. Buradaki heyeti
Fransız Bahrı sefir dunanmateftiş
iyeyi takviye için Anka Şişlide doktor Ali Sami B.,
sına mensup Gı>.run beylik
~tersinde bir hadise
bazı müfettişlerin gön radan
üsküdarda Hüseyin Hüsnü Ef.,
gaz vapuru dün akşam limaMersinde Haul isminde bir
derilmesi muhtemeldi,.
nımıza gelmiştir.
İzmirdc Ali Ef., Ankarada yüzecnebi, barda Yunan marşını
Gümrük işlerinin teftişile
Batumıı
giderek Fransı
ba~ı
Z:ya
B.
Samsu:ıda
•Ahm:!t
çaldırmak istemiş, hakkında
l\~aH;e müfett:~lerinin de alfı
donanması içın petrol ve Len·
T)cvv·~ B.
takibata başlanmıştır.
zin yiikl:y'!cckti~.
k:::car olaca~ı röy!enmektedir.

i\ l.eı·l(eı) İ\·iıı

1ltı s~ıtJ~tlı ...

ararken Bir
mahkemeye
koptu, seferler gecikti
d ,, .J"'

Mont karloda

1

Fransada
komünistler

-Gayri mübadillere tevziat
berdevam

Talebe

G:arun gemisi

,.uat
• •

Bün gece Dolapderede Sazlı dere denilen mahalde feci
bir cinayet olmuş, Margarit isminde bir kadın kocası tarafından bıçakla boğazından kesilerek öldürülmüştür.

Cinayet

nasıl

oldu?

Cinayetin ne zaman ve ne
sebeple yapıldığı malum değildir. Zabıta cinayetten bu
sabah garip bir şekilde haberdar olmuştur.
Bu· sabah ahbapları MargariN ziyaret için oturduğu
odanın kapısını çalmışlar, açıl

mayınca zabıtaya 'haber vermişler , zabıta memurları

içeri
girdikleri zaman Margarit boğa2lanmış olduğu halde bulunmuştur.

Hacgacit ve katil kimdir?
Margarit 18-20 yaşında bir
genç ve güzel kadındır. Sazlı
derede kahveci Şükrünün dükkanı üzerindeki odada oturmakta iken dört ay evel tramvay kondoktörü Mustafa Nazmi isminde « 25 » yaşında bir
gençle tanı ş mıştır. Bu gençle
« 4 » ay kadar metres hayatı
yaşamışlar, bundan bir hafta
evel de belediyeye giderek
nikahlarını kıymışlardır.

lfafil meydanda yok!
Margaritin kocası Mustafa ·
Nazmi tarafından kesildiği
muhakkak addedilmektedir.
Cinayetin icrası esnasında
hiç kimse, hiç bir şey işitme
miştır. Civarda oturanlar hu
çiftin şimdiye kadar kavgalarına ve münakaşalarına tesadüf etmediklerini söylemektedirler. Mustafa Nazmi meydanda yoktur. Zabıta memurları
bu adamı şiddetle aramaktadırlar.
CinayettPn müddei
umumilik haberdar edilmiş ve
tahkikata başlanılmıştır.

•.Zenginlerin .Bir falebe, mecf
yar- 1nunane bir harekette bulundu ..

Zeppelin geliyor

Bulgar
sebebi.seyahati

kumpanyası, Şişa•

Büyük Derede oturan Nafia
fen mektebi talebesinden Rasim efendi kış sömester imtihanlarında muvaffak olamamış
mektepten ihraç edilmiştir.
Rasim efendi hundan müteessir olmuş , kırık numara veren
muallimi öldürdükten sonra
kendisini de öldürmiye karar
vermiştir.

Rasim efendi, dün tedarik
cebine sokmuş,
doğruca Gümüş
Suyundaki
mektebe giderek muallimin
odasına girmiş , sandalyede
oturan muallim Rami heyin
üzerine atılarak:
- İstikbalime mani olan
sensin. Ben hapisaneye gideceğim, sen de hastaneye gideceksin, demiştir.
Fakat o esnada odaya giren iki muallim, elinde bıçak
la Rami beyin üzerine hücum
eden talebeyi tutmuşlar, bir
vak'a yapmasına mani olmuş
lardır. Rasim efendi yakalanettiği bıçağı

mıştır.

Keçi ve pashrma
Kasımpaşada

Maliye memurlarından Hüseyin efendinin
iki keçisini çalan Hakki ve
Mustafa ile çakmakçılar yokuşunda
Sümbüllü handan
pastırma çalan Serkis yakalanmışlardır.

Metresini vurdu
Cibali reji fabrikası amelesinden Çankırılı Ali, metresi
Zeliha ile dün gece kavga
etmiş,
bir aralık pek fazla

--·

ne

yokuşunun

her iki

başına.

5 dakikdda bir sönüp yanao
fenerler koymuştur.
Bu kırmızı fenerler söndük•
çe tramvaylar bankadan yo•
kuşa doğru hareket etmekte-"
dirler. Tramvayın hareketini
müteakip ise fenerler yanmak•
tadır. Evelce yol ortasında
durup tramvaylara işaret vereı!
düdükçü kalkmıştır.
Dün halk toplanarak bu
işaretli feneri temaşa etmiştit•

1
h
ti
t

h

Av eglencesi
Avcılar

cemiyeti, yakında
büyük bir av eğlencesi tertip
etmektedir. Aza Miktarı «330»a
balığ olan avcılar cemiyetinin
bu av eğlencesi Belgrat orm•
anlarında yapılacaktır ve do•
muz avlanılacaktır.
asabiyete kapılarak metresini
iki yerinden yaralamıştır carib
yakalanmıtır.

Sarhoş olunca...
Dolap Derede oturan kol•
tukçu Hüseyin, son derece
sarhoş olduğu halde sokak•
larda bağırıp çağırdığı için
derdest edilmiştir.
;\lorgda yangın
Dün gece saat yirmide ı
Salkım Sövülte Morg müe~se·
sesinin
kaloriferine
fazla
konmasından
baca
kömür
tutuşmuş isede derhal söndü•
rülmüştür.

Katil Nazif nasıl
tutuldu?
Beyoğlunda

Kalyoncuda o•

turan aktris viktoryayı yaralı
yan ve anası Virjin ile büyük
annesi Ağavniyi öldüren mü•
rettip Nazifin cinayeti işler iş•
lemez ne yaptığı tahkikat ne·
ticesinde anlaşılmaktadır.
Nazif, yazıldığı gibi Nişan•
taşında bir ahırda değil Beşilı'
taşta İhlamuada yakalanmıştır.

Nazif cinayeti işledikten
sonra derhal Harbiye mekte•
bi sermürettibine mektup ya•
zar ak:
- « Bana para gönder•
Seni İhlamurda T opağaçların·
da bekliyorum! » Demiştir·
Ser mürettip bu mektup mub•
teviyatını mektep müdürün~
bildirmiş,
mektep
müdürU
de zabıtayı haberdar etmiştir•
Bunun üzerine zabıta memur•
!arı Nazifi ser mürettibi bek•
!ediği yerde yakalamışlardır·

Parcalanan
ka•
dının derdi.
Beyoğlunda

Hamalbaştll~ıı,

oturau M. Mary:ı isminde btf
zatın hizmetçisi Kostantinıı
dün kendisini evin dördüncll
katından yere atmış, parç•
parça olmuştur.
45 yaşında olan bu kadr'
nın evvela intihar ettiğine
ihtimal verilmemiş, pence~
camını silerken düştüğü ıa
nedilmiş, fakat bilahare ~r;
tüğü odanın kapısını arka. ~r
kilitlediği görülünce intıh
ettiği anlaşılmıştır.
.•
Kostantinanın Dimitri jsııı;~e
de bir adamla münasebe ııJ
olduğu, son günlerde bu ad 31>•
tarafından terkedilmiş ~lıı'.: 11,
tan mütevellit yeisle . ıntı
. ga•
ettiği anlaşılmaktadır. Işı?

cJI•

ribi şudur ki bu kadın Şf
ye kadar evlenmemiştir e.

Dün gecel5i yangıı~e'

Beyoğlunda istiklal cad eı
dut:ı
sinde 212 numara1ı k_un dili'
Koçonun dükkanından •k1';P
gece yangın çıkmış, do
kısmen yanmıştır.

is

t
ş·

n

.. :::ti Mart

~ ıznııslaı·!

ilik
,.

~ı, Şişa•
başınaı

p

yanaıı

ı;ıöndük·

,dan yo•
f,tmekte1reketinl
ıanmak•
asında
vere~

et

vekili
ş "mali Amerikaya gidecek
rhhiye vdöllnin yakında
Hamburg tarikife şimalı
Aınerikaya bir seyahat yapağı haber verilmektedir.
•
1
iskan işle ·nin süratle görül1m~sini temin için müfettiş- ,
lerde milrekl p bir mürakahe lıeyetJ teşkil !un uştuv,
istintak dairesi nıuddei uınu-1
~mi muavinlerinden Hayrettin ~akir beyin imzasını taklit
et ekle maznun il i arwhalcı
lıakkında tahkikata ba<lamış. B1!lllardan biri yakalan0

llııfır.

akında

tertip
«330»a

ve do•

Bu sahtekarlar hakkında bir
ilıtnı inf:ız edilml.'k üzere bulunan bir şahsı sahte bir teskere ile serbest bıraktırmak
İstemişlerdir.
ünhal bulunan
Bolu
Meb'usluğuna mütekait
erk~nı harbiyelerden
Haliç
§İrketi müdürü Cemil beyin
namzetliği takarrür etmiştir.
ski muharrirlerden Ahmet Samim beyin kızı
Nevin hanım adliyede müba firlik vazifesile tavzif edilmiştir.
ir takım eşhasın Türklüğü tahkir mahiyetinde
kaçak bazı küçük filimler getirdikleri anlaşıldığından haklarında takibata b~!anmıştır.
ün Sipahi ocağ-ı intiha-
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n
rnide,
ilesse""

fazla
baca
öndü·

asıl
da o•
aralı·

büyük
mü ..

D

bı
llıütekait

yapılmış,

reisliğe

miralay Şeref bey
intihap edilmiştir.
icaret odası ticareti hariciye şubesi
müdürü
P.f ehmet Aii Nisfet Ley istifa
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ıhhiye

Efga11da

Serser)JI &imi
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Doktora cattık,

Fırın kokusu

stanbul birinci ceza mahkemesinde dün, Feridiyede rnukım N!ciye ve Bayram sokağı saki:ı!erinden Marika, hakaretle maznunen muhakeme

.Bilseııi~ aç İı1s(11ıl<ırrı ıır>ler
ııe ji'kirlcr i//ı(tlll e<ler.

Davanın

mevzuu şudur:·
Emrazı
zühreviye tabibi
Şevket bey, bunları muayene
etmiş, hastaneye sevklerine
lüzum gi:rmüş.
İ.ki !·adın kızmış 1 ar: « Sana
para vermedık te ondan bize
h:!Stclık konduruyorsun 1 » diye doktora hakaret etmiş er.
Zabıt tutulmuş , bunu Naciye
imzadan istinkaf etmiş.
Mahkemeye ikisi de gelmeµıişlerdi. Muhakeme şahitle
rin celbi iı;in ki dı.

Ye •

tranlı şosa

Şehrnıaneti,

geçen
sene Şi~;di - Büyük dere
şosasuıı yaptığı gibi,
bu . ene de Yedi kule Bakırköy yolunu katnJn şo·aya kalbedecektir. Bu İş için «J;;uo» lira
tahsi at kabul edilnıiş
tir. Eııcümeni en1a11etten karar çıkarsa bir
ava !·adar
İnşaata

h~şlanacaktır.

hesabı

25

kuruş çıktığı

halde

işan•
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ikten
ekte·
p ya·
nder•
larııı•

iştir·
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rdır.
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O/dürdü mü,
öldürüldü mü?.ı Ç cuk

I astaınonunun up.
ll . d
çeğız
ına 1la e.·ın e,
saraç Ahn1 t efendinin
kızı Hacer hanını tahanca ile kendi kendis;ıı · vurnuış, hastaneye
ka !eh rı lnıı!jtır.
\'ak';_ .ın bir cinayet
eseri olınak ihtiınali
de dü)ünüldü~ünden
tahkikat derinleştiril-

i
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ınarttan

·ğiııe

cere
zail'

dM'
da 11

tibıJ

1

ıııi•l'

ette
dafll

a1'·
·bııt
gıı•
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it nıulı cırm derdi 1 deki ıı-ı:H dosye

nu-

hUl'nbeniz Nasliç nıu-

nıaralı

İskan işleri
l{·f<;t.<ınbul
\.

ile bu evde oturuyorduk. Yani ev artık
kendi n1alınuzdı. Buna
hiç ~üphe yoktu.
Halhuhi Koca .Jlustaf a f>asa
• n1alive
• tahsil şubesinden iki gün
evci gelen bir ihbarna.
1.
•
nıc bize evıa )ize a ı t
olınadıi>-ını
ve
1\1

,'lcıı·Iarındanım.
ll<·t
.

ıras~ c meye ut ve fazla
el •ktcırda olduğu kay~~ sabit enılakimizc
i u <abil iki sene evel

b-11

'ı1.

komisyonunca
11 • ev verildi.- Tarihi
'l'>-·)7
7;ı- - ve nun1aras1
. ı karar ile ye elin1iz-

tefviz senedi

itibaren I·irasını vcnniye ınecbur
oldu};unıuzu
bildirivor. Bu nasıl istir.
~laden1ki ev biziın. değil,
bize verilnıedi,
elinıizdeki tefviz senedi
neci? Ev bizin1se kira ne
di • •c İstenivor.
l\luha•
çırlığımız
vctmivor
nıu ki ana - vatar:ıda
gene hicret tehlikesine atılıvoruz. Kime
müracaat edelim nıu
hai·rir bey, heni bu
şaşırnıış I·almış vaziyctinı<le lütfen tenvir

·

t'

ıe ıne

aftası.

,
d' .
yarmm e ınr.

« Himayei Etfal » cemiyeti
1 !>ir çocuk haftası ihdas etmişlir. Bu haftanın başı 23
Nisandır.
Çocuk haftası zarfında
« Himayei Etfal » e yardım
edecek olurs;ı,nız , vatanm
istikbaline en büyük bir
1
kuvvet vermiş olacaksınız.
İstikboıli ta~ıyacak büyük
Tür}{ yavrularının boyunları
bükük, gıdasız ve bakımsız
l
ı
nıeıde'
ır.
kalmalarına hiç bir Türk
rıza göstermez.
\'az'ıvet edilen Yunan
Cemiyet son 4 ser.ede
257,561 çocuğa yardım etenıhiki
miştir. Bu şefkatli eli yardı
Vekille idare edilmekte olan
mınızla kuvvetlendiriniz.
Yunan emlakinden dün akşa

·

T

ad•·

Kralı Amanullah hanın tahtını istirdat kin bas-

Efgan

4

B

•

ruhları

4

23-5 kuruş narh konmuştur.
Bu haftanın hesabı da 23-5
kuruş çıkmış ve narh ipka
edilmi tir. Gelecek hafta franh11°111ııı ·ııı,111asıııı heniın
calanın 20 para ucuzlaması
etmiştir.
kadar siılılt'llılık hirini1.
muhtemeldir. Kendilerile mua•
•
ütarekede tevklf. ve Gühedemiz olmıyım memleketlerkan•ıyaıııazsııı ız.
yan zindanına nakleden un celbi için yeni kanunun
Yı•ı·si.-: )·uı·tsuz, ıaııı::al.
dilen polis Cemil efendi serçıkarılmasına lüzum görülmek·
sız 'P a~inasız yahaııeı lıir
best bırakılmış ve Parise geltedir. Bu hususta heyeti vekiııwııı l<'kt'lin so!;a klaı·ııııla
tniştir. Yakında buraya gelelenin kararı kafi gelecektir.
'"'' !Ji'ıııüıı yiı·mi ıliirl saaii
tektir.
Ru takdirde ekmeklerin mahtahaıı ir•1ıııwk, lıPm nasıl
eribot tesisi esaslarile
sus surette ucuzlaması mula han l t• JlllH' J,, aı: n' hi meşgul olan komisyon
hakkak adedi!mektedir.
Fu; ... Bu yc•ııiı· yıılulur
dün toplanmış, seferlerini Sirehremaneti iktisat müsPl'alt•l
<ll'i'Jildir. ,'\•• mi
Ş düriyeti Dün ekmek narkecid'! yalı kö~künden Hayyapa re lı 111 '!
darpaşa zahire iskelesi arasın
hını tetkik ederek 16 kuruş
(;ec-t>ll'ı·i c:oı. !Jl'ı: 'akirda icrası esaslannı görüşmüş
30 pakada ipka etmiştir.
Jpı•ı• ı.adar ~l'lıriıı l'lektrik
liir. Bu işin bir buçuk milyoan gazetesinin verdiği
nurları ili' yıkanan caıl •
habere göre, Türkiyenin
lla mal olması muhtemeldir.
tlf'l<•ı·ind<', siııenıa ünlt• birinci kupon tediyahna baş
llu v;:.pualar (100) metre bolanması
için
lazım
gelen
tali
J'indeki
ibiııları, r<'simhwi
)'11.ııda olac:ıktır.
•
matı vermesi üzerine, Düyunu
sen·ı•lıııck, ıııa{jaza ,.il stihbarata nazaran Ana umumiye meclisi idaresi tedirinlc•riııc Jıakıırnkla Yaldl
dolu cihetindeki memnu
yatın 4 nisan 1929 tarihinde
ueı: idyoı·cluııı.
llııntak.ı hükümetçe görülen
icrasına karar vermiştir. T eferSefalı•L insana neler düliiıuın üzerine tevsi edilmiştir.
rüata
ait
ilan
bilahere
neşre
~ürnlüı·ür bilir misiniz'?
llu ınıntakada Pendiğin bazı
dilecektir.
l,ül;s olomohillı•ı· iı;iııdc•
l'erleri de dahildir . Burada
ir zamanlar meb'usan
ı.ayııı ı;iılı•n zı•ııuinlcı·iıı,
llakin o!an Yunan tebaasından
meclisimize dahil olan
lwyaı öı·lülü masalarda
Ve bahçevanlık gibi işlerle
meşhur Buşo
Yunanistanda
hal !Jibi pa,,ıalaı·ı zıkkıuı
llı".4gul bazı Rumlara bulun- vefat etmiştir.
lamln ıu: !Jiizlülerin ben duJdan mahalleri terketmeleri
ir İngiliz maliyecisi bütcbu- edilıni ve mıktarı az
deıı aldıklm·ı I• üfü ı·lerin
tün dünyanın yakında
aL g
Ş
':'11 bu eşhas şehrimize gel- iflasa doğru gittiğini söylemiş ne haddi vaı·dı ne de helııışlerdir.
sahı!
tir.
Ilcle yoluııı fırınların
Son günlerde ekstra un çok
nkaradan bildirildiğine
geldiği için francalanın
göre yeni belediye kaöııüııdcn ueçnıcz ıııi idi,
11
fitııztaınası lazım gelmektedir. nunu kadmlanmıza intihap
mis oH>i lııze francala
~geçen hafta francalanın lı:ı...l;.kı vermektedir.
kokusu l:o~ ıııiılPıııtl<' iit-

T

hekimiıı durğun

lıyan harekat hakkında «Taymis» in
Pişaver
muhabiri
tarafından malumat verilmek-2':26 _,lfıılıaı·ı·iri: idris .•lıtfıtrfi, tedir.
Bu malümata göre Nadir
J)iirl uiinıliir serseri - 1 lil;Hlc~· y.ıpıyot', !JiİZİİllH'
hanın kardeşi
Haşim han, 1
;im! ..,: ııki e\'t>lden ııt• ıııi
lıc•r t-"Yi hilt• altlırlıyoı· lıı.
Celalabat havalisini Amanulidin di ·pı•el;siııiz'!
\ı· ayı o~ ııam:ıı <krll'r'..
lah hana ilhak etmeğe muvaf- 1
Ilald~ıııız y,ır. ralml hu Yalan. l)iiııyada aı;lık lrn- fak olmuştur.
sl'l'ı•rl i soı•sf'rilik kalııH'r
d.ıı• in-;.mı l;ahrıııııan ~·a ·
Celal:ibat emirliğini ilan
eden Ali Ahmet han da ailcli ve diiı· iı:ı:;;ı ıııaıııur
paıı hir ::;«'y yoktur. nrn
sile
birlikte Kandıhara gitıni~
ser t•ı·ilil;:!
hu J.alıraıııaıılı(jı lhwııos
1
tir.
_. ac auı c·eııa pl:u·.ı dl'< i- 1 Ayrl's f,p;;aı• nıahallclı• Nadir han, Kabile tasa!- ı
uııu ,.,, souı·a <la ıııs, ııwı
rlnılt•ıı lıirin<i<' '<' l'ınıı
lüt eden Saka zadeye bir mekddıur J,all ıl dip• kii f'ii r
ü.ıüıı<lı• y; ı.ııııı .. giish•ı• tup göndererek kendisin.in kra(' lİ\Jİ,UI l'\ 'ialıi111• İ İli'
diııı.
llığı..ı ilan etmekle hala ettiğini ı
son nııihil,al ııııızın fl'r lhı·f !Jİill sudan ha~ı.a
bildirmiş, bu mevkie layik olmada. ı niiııü sol,; {ja dü lüııı.
hir -,ı·~ !Jiı·ıııi ·l'ıı ıııic.ı•ıııin
d:ğını izah eltikt1:n sonra liyakatli bir hül:fımdarın inti\111a ııı• ıliisü~! iııııı·tiııı
Iıo~lıı!Jıı !J•lzlariıni fal ıa
babi
lıususı;nda
kendisine
oldul,ı;a sı't"wı·i lıayalıııııu
~ı 11ibi aı;ıııı lı. Ten!ıa hiı·
yardım e:ı-lemesini tekli~ ethu sefil ı•eplw:,iai asla
sol.al.ta lıuhınan hir l'ırı
miştir. Nadir han, teklifinin
tııı utam ı y:H'ai'J ı m.
ııııı iiııiiııılı•n uı·ı:iyıwduııı.
ademi kabulü takdirinde büOrı·l<•r ki l•iilü !Jfııı\ı•ı·
Jlpı·il' tazı• ekınPl,ll'l'İ nar
tün kabileleri aleyhinde hare<'alıııJ, ııal ıı·daıı ı;ıkaı· ,.t'
ııihi J,ızarıııı~ lıir halde
kete getireceğini Saka zadeye
11iinleri11 tallı yadı
r.ıflaı·a dit.ıııİ':)lİ.
anlatmıştır .
Muhanetler kabi!esi , Amazil\l'l'ılilir. Hu ııe df't'l'<'I' 111'111 Iıııı·nııın hem de
han lehinde olduğu!lu
nullnh
,.,, ka<laı· ıloijru hiiıııi~ o11 ··ızüm lıl'ui f'ıı·ııulan iı:eri
söylemiş,
Şinvari!nr de Nadir
rıım.
.., ·vkt-lli. "i<• olursa obuıı
hanın kardeşi Haşim hanı rillıı)illımıla iyi !Jİİll !Ji'ır
hura<lan hir ı•kıııPI;: ı;al, vas
etlcrine intihao etmislerd;r.
ıııPdi!Jiııı iı;iıı lıalıra!aı·ııııı
ı•al.tıııı . . \ııı,t zorla ama
· Nadır han il~ kardeşleri
!1t•ıı frna
11iin!Prin acı
11i"ıııfıl rızası ilı'.
Neli, Mahmut ve Haşim hanvalları lırıııa!amakt.ı.
ların hattı hareketleri Amailli kararlllll V<'l'ıJİJill'n
- llu sebcph•ıulir i;.i hı•rı
mıllahın lehinde görülmektedir.
sonra lı'Z!J<İlı ln:;;ında duhu seı·sı•ı·i lıavalıının ~im
Kabilde hissiyat, Amanullah
han lehinde lı::uvvetlenmekte
1·;111 hl'yaz uüııılt'ldi fırın
ıli aıılallı(jıııı aı·ı <'f'J!lıesi
dir. Her kes, Amanullah hazniıı hiı· ıle lıil:ilıarı• lslaıı
l'ıya ılo!Jrıı yüı·üdüııı.
retlerinin avdetini bekliyor.
hul maı•<•ralarıııııla ya1..1( Jlalı:ıdi var )
Kalilde gıda sıkıntısı her gün
eai'f ıııı ~l.ıhınul ıı:ı.aıl,11.i
artmadktaır.
••
eo··ııı•ülüc'ı·üıııii
!ık.. ama iı·...
...
ııııu lam ıyorııııı.
lı
E\'el.. H"wl. uündür Slllrn<)a ıhblüm. Eminim l;.i
,.
l{ ..
ı :.-!imayei Etfal cemı.

F

Beşilı'

Dört nüfuslu 1
kardeş, Amanu/.. Ete teyemmüm!
- Lokman
gibi ne
/aha yardımcı

icin
, muhakeme ediliyorlar

edi:mişlerdir.

--

Sahife ;{ .

Son Saat

rt 2fı

1

1

J

ma kadar gayri mübadillere
tevziat komisyonuna devredilen
mıktar «67» parçaya baliğ
olmuştur.

Fehim efendi için
Bu gece Darülbedayi
artistleri tarafından,
üstat Fehin1 efendi
nıenfaatine, evelce tafsilfıtını yazdığınıız bir
nıiisanıerc Yerilecektir.

1f

Yann memleketimizin başına geçecek olan bugünün
çocuklannı açlıktan, sefaletten lrurtarmıya çalışan
Himayei Etfal cemiyetine
yardım
etmek istiyenler,
matbaamızın de la Jetinden
istifade edebilirler. Bu gibi
şefakatli ve hayırperver zevahn verecekleri ianeyi
memnuniyetle Himayei Etfal
~miyetine teslim edecegiz.

he •lcrc ıninnettarlıö·ıediniz.
.
o
San1atya, l(oca ~lus nu- arzcyI erıın.
tafa paşa, Çınar cadEnıine Ay;;e
desi ~H nun1aı·alı hane
V oyvo kelimesinin
ı rasliç· nıuhacırların<lan
menşei
Hüsevin
. Sülcvnıan
.

ıl

dıişıiniiyorsun

öyle!
- Akşama eve yiyecek ııe
götüreyim diye düşünüyorum.
- Et al, götür azizim, et,
rr:alfıma et 1,ri.-en :,er<! dert

.

.'

gırmezmışı

ama b g"ınlerde bizim evdekiler ete peyrizdedirler.
- Valı vah! Doktorların
knrarilc mi bu peyriz?
- H:::yır, kasapların karaıile!. Uyuyor musun be adam,
etin okkası tam yüz altmış!
- İst:.-rse yüz seks~n olsun, bak biz dört, beş gecedir evde lı p et oiyoruz.
- Allah versin, galiba senin işin, kazancın yolunda!
Tabii, et te yersin, süt te!
Na ıl, galiba. günde on, on
beş papelin b !ini büküyorsun!
- Yok canım, eskiden ne
kazamyorsam, gene o!
- O halde evdeki bir sürü
kalabalığınla dört, beş gün•
dür boyuna nasıl et yiyorsunuz?
- Basbayağı , ala yağlı,
semiz, birinci nevi Dağlıç eti
yiyoruz.
- Aman nasıl olur azizim,
biz on günden fazla var, evce
ağzımıza bir direm el koyduğumuz yok!
- Gel bunun kolayını sana
da öğreteyim de sen de yap!
- nasıl?
·- Şimdi, ne yapar, yapar,
gider yüz altm~ı feda edip
kasaptan bir okka ala dalıç
alırsın ...
- Biz sekiz kişiyiz yahu,
bir okka el bizim dişimizin
kovuğunda kalmaz !
- Dur patlamada dinle!
- Bir okka eti alır, eve götürür, güzelce bol soğan, biber,
baharla pişirtirsin ...
Kebap, külbastı flian
yaps:ık olmaz mı?
Kebabı, külbastıyı, inşallah ucuzladığı vakit yaparsın. Şimdi böyle bol soğanlı,
~uluca yap ki, bereketli olsan,
çoluk ço~uk ekmek batınp
doya doya yesin!
- Canım, sekiz kişi bir
okka etin neresine ekmek

- fJi

batıracak?

Dinlesene! et pişti mi,
pişti... Onu tencerede suğut
tuktan sonra, ağzı kapalı bir
kavanoza hoşalhr ve çoluğu
çocuğu alıp karşısına geçer,
kavanozun dışına çatalla ekmeği sürer sürer ve böylelikle,
etin manzarası ile günlerce
karnınızı doyurursunuz!
- Vay, siz böyle mi yapı•
yorsunuz?
- Tabiil ne yaparsın bira•
der? Su bulunmıyan yerde
teyemmüm caiz olduğu gibi
biz de şimdilik böylece ete
teyemmiimle vakit geçiriyoruz!
-

ı geçme:;ine

~iı> ·r.

gelince;

gayet

Galata sokakiannda dolaşan
serseri bir Yahudi vardır.
Elinde kağit bayraklar ol1 duğu halde sokaklarda gezer
1 ve h."!r rastgeldiği çocuklu
Karilerimizden H. Hurşit bey kadının y:mıt:a sokulur, elin
yazıyor:
deki b:ıyr:ıklardan birisini çoSon zamanlarda herkesin
cuğa ven~rck ve dilsiz taklidi
dilinde dolaşan ve makamı
yaparak dilenir. Bu adamla
civardaki esn:ı.fl:ır ve Kemertehzilde kullaııılan Voyvo kemesi hakkında gazetenizde bir altı yosmalan Voyvo diyere15
yazı okudum. Bu kelime hakeğlenirler,
biçareyi çileden
kında size bazı malfımat vermek çıkarırlar.
isterim.
İşte Voyvo kelimesi GalaVoyvo kelimesi Musevicedir. tanın en apaşlan tarafından
Çürük yumurta manasına geişitilmiş, argomuza geçirilmiş
lir. Bu kelimenin argomuz:ı.
tir.

*

Bir

*

hastanın
teşekkürü.

On iki yaşında
scsiz bir kızın1.

kinı

Beş
yaşınıdanheri çektiğin1

müzmin kel hastalığını
kısa bir zamanda tedavive ınuvaff ak olan
cilt tabibi Hullısi Behçet ve Şükrü Eınin

4

Sahife

ll'.3on Saat

..ı

2ô
Kıicük

~ asilıat dinlİ\Tf'Il
t'sektir~
.
;

hik"tıye

hını

~ı;tasyonda son tireni bekliyordum . Yolculardan biri
yanıma sokuldu: Cığarasını

s çratma

yaktı.

Bu, garip bir adamdı. Bir
dakika sonra, kırk yıllık ahpap gibi, konuşmıya başlamıştık.
•
- Azizim, - dedi - şundan
bundan nasihat dinliyen e-

J~il,·eı,
·1~11.
·ıil (tııl
)si <1!11:<ıllııısa
l
(
1

r..,elıııe~

c

defol.
.

-112-·

naınazın lan
<;ıkan paikın !<ah ·ele-

Sabah

fı l anlı ra

rc vcva
( a<'rılılı<rı
.::. ..,.{">

o

·rin za-

n1anda, alnını a~·arak
ve \lı 'itmuadi 1 - .)inerek cvınc d()i!ru
giden Bayraktar ağa,
etrafını

göreıniyecek

dalgındı. Ayaklarının ~evki tabiisile

kadar

nıahaJlesine

kadar gitmiş ve ev'ne ginnişti.
Ancak orada, evinin
içinde dalgınlığı geçti
ve hizmetçisine sordu:
- Babam nerde?
- Bir misafir geldi
selamlıkta
oturuyorlar.
- Gün
doğmadan
misafir nıi gelir, kin1n1iş bu uyku bilmez?
- Yüzünü örtmüştü,
tanımadım.

Hacı ağa

ile de gizli konuşuyor
lar.
- Acayip!
Ba)'.raktar, alesseher
bahasını ziyarete gelen
meçhul adamın hüvivetini
anlamak mera•
kına galebe edemedi,
doğru selan1lı!~-a çıktı.
Babasının yanında

mi-

safir bulunduğundan
tecahül ederek onların
hulundu?;u odaya girnıek istiyordu. Lakin
oda kapısının içerden
kapatılmış
oldu;Yunu
görünce irkildi ve bir
parça teemmülü müteakip seslendi:
- Baba, uyuyor nıu
sun?
İhtiyar yeniçeri, uşak
azarlar gibi sert bir
sed~ ile hemen mukabele etti:
- GJsül aptesi alnıa
dan geliyorsan defol!
Sabaha kadar karı
oynat. Sonra yüzünü,
gözünü yıkamadan pis
pis yanınıa gel. Bu ne
saygısızlık?

t

şektir.

Bayraktar, o dakikadaki tese\
. vüsatı a:-.ahiyesinc
rağnıen
gül:11ekten
. nıeıii nefs-

.
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JI

el!eıneclı:

.,.,. Al anıyo-. un baba
-dedi- t nıizinı. İster
sen salavat getireyinı.
Hacı Hasan ağa, alelclcele:
- İstenıez, istemez,
günahını
üstün1e de

J

nıt!ier gönderi~nıiştir.
istikamet haritasının
yeniden yapılması lazım gelınektedir.
~1amafi, yanlış hari-

tada istiı.1h:lkine lüznm gosterilen birkaç
verin istin1lak edilmiş
bulunduğu soylenn1ektedir.

Anlatayım

da hak:
İki sene eve!, albmda dört
, '}'aşına
yeni
hasmış gi!zel
bir hayvanla yolculuğa çıkmış
' tım. Kan t~r içinde bir kasa-

raııtgeldiği.m bir adamla araşöyle bir muhavere
geçti:
1
- Hayvanınız çok güzel!

Trabzo~

Göksuda En1anet tarafından in sa edilecek
olan köprü~ün istikamet haritası yanlış
yapılmış, bazı bina ve
arazi sahipleı·ine de
bu vüzden mallarının
istimlak edileceği hakkında vanlıs
.
. ihtarna-

-

mızda

ve kapıyı açtı. Bayraktar,
içerde başkası da bu- IR-ımı1llli:ıl----=-=-~
lunduğunu
bilnıiyorf.. ers;n ürııt postası
nıuş gibi lakaydane
( KONYA ) vap~u 26
eşiği atladı, ve odanın
Mart Salı 12 de Galata
bir köşesinde soluk
nhtımından hareketle İzmir,
çehreli misafiri göAntalya , Alaiye , Mersine
rün€e sahte değil ciddi
gidecek ve dönüşte Taşucu,
bir hayret gösterdi .:
Anamor , Alii.iye , Antalya ,
- Sen ha! - dedi İzmire uğrayarak gelecektir.
burada işin ne?
Ayvalık surat po~tası
Yeniçeri Hacı Hasa[MERSİN] vapuru 26 Mart
nın vakitsiz nıisafiri,
Salı
17 de Sirkeci nhtımın
Tersenkli
oğlunun
dan hareketle [Gelibolu, Çahançerinden
canını
nakkale, Küçük kuyu, Edrekurtaran l\luhzırbaşı
mit, Burhaniye, Ayvalığ] a
idi ve Bayraktar, onu
gidecek ve dönüşte mezkur
kendi evinde ve babaiskelelerle birlikte [ Altunosının yanında görmekluğa] uğrayacaktır.
Gelibolu için yalnız yolcu
le hakikaten mütealınır. Yiik alınmaz.
hayyir olmuştu.
Mahadi var

yanlış

?...

ı bay'a giıl!iı;ı. Hanın k:!pt!>ında

sıçratnıa!
Diye bağırdı

Göksu köprüsünün haritası

-

.....,.. Fena

Sadık

zade

Biraderler vapurları
Karadeniz nıuntazaın
ve lüks postası

SAKARYA
vapuru 27 Mart

Çarşamba
Sirkeci nhtı
mından haraketle ( Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu,
Gireson, Tırabzon, Sürmene
ve Rize) iskelelerine azimet
ve avdet edecektir.
Tafsilat için Sirkeci Mesadet hanı altında acentalı
ğına müracaat .
Telefon: İstmbul 2134
günü

akşamı

· kenci
VA URLARI

Karadeniz postası
postası
vapuru
(CUMHURİYET) vapuru 28
Un 27 Mart
Mart Perşembe a~ şamı Galata nhtımından hareketle
Çarşamba
[Zonguldak, lnebo1u, Sinop,
günü akşam Sirkeci rıhtı
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
mından hareketle doğru [ZonGiresun, Trabzon Rize ve
guldak, İnebolu, Samsun ,
Hopa]ya gidecek ve dönüşte
Ordu, Giresun, Tırabzon,
Pazar iskelesile [ Rize, Of,
Sürmene ve Rize ] ye gideSürmene, Trabzon, Pulathacektir .
ne , Görele, Giresun, OrTafsilat için Sirkecide
du, Fatsa, Samsun, Sinop
Yelkenci hanında kain acenve İnebolu ] ya uğrayarak ' tesine müracaat.
gelecektir.
Tel İstanbul 1515
İzmit hailının lstanbuldan
Salı İzmitten Çarşamba günleri hareket eden seferleri
mülgadır. Diğer iki sefer.le
vapur İstanb_ulda ikişer gün

iKinci

Sam
,

değildir.

- Böyle genç hayvaıiları
pek koşturmıya gelmez.
'
- Doğru ..,
Hani!.an çıkarken ayni adamı gene kapıda buldum :
- Zannederim, şu tepeyi
aşacaksınız?

-

Aşmadan

gitmek kabil
için, evet 1
. - Size bir nasihat vereyim.
Yola çıkmadan hayvana bir
bardak şarap içirin.
- Şarap mı? Hayırdır inşallah! Bu hayvan şimdiye kadar sudan başka bir şey içolmıyacağı

memiştir.

- Ehemmiyeti yok. İçme
diyse içer.
Ben hayvanlardan iyi anlarım Bu hayvan bir bardak
şarap içerse
seni tramvay
gibi uçurur.
Ah, mel'un kerata ah!. Beni
nasıl da kandırdı.
Hayvana bir bardak şarap
getirdim.
Etrafımıza da bir sürü işsiz
külhanbeyi toplamıştı:
- Hayvanı kör kandil yapacaksın, imanım!

-

Hemşerim,

bir de

cığa

Çarşıda herkes

O çaydan bir fincan içtim ve
ömrümde bir daha çay içmiye
tövbe ettim.
Bir hafta sonra gene ayııİ
zat evime geldi:
- Size verdiğim çay nasıl•
dı?
mağımda.

- Affınızı talep ederiıll
Vallahi bendeniz de mazuruıll•
Kutuları kanştırmışım. Sana
Çinden gelen çay kutusu ye·
rine Hindistandan gelen enfİ•
ye kutusunu vermişim!
Nakleden:
Celalettin Ekrem

Tepeyi kolayca tırmandık.
Fakat alkol yavaş yavaş tesirini göstermiye haşlamıştı.
Ben pek çok küfelik sarhoşlar gördüm. Lakin hayvanın
kasabaya girerken az kalsın taburla geçen
mektep çocuklarırıı eziyorduk.
Ya çarşıda girip girip çıktiğı
mı:ı: dükkanlar caba ....

Enfesi... Lezzeti hiila da•

-

. . . . .

Varacağım

Çılgın

bakire

HANRİ

BATAY

Sinema ve tivatrolar
•

FERAH SiNEMADA
VOLGA, VOLGA 14 kisıııı
Aynca
Dünyanın en meşhur hokkabııZ 1
MELİDİS

ŞEHı<c.ı·1ANETI BU AKŞAM

ty ~ Ü

başmd.ı
Beyoğlu

ÜSTAT FE~İ~
GECESi

11 1111 1

Darülbedati

1\

111

11111111

Naşit

B. ve

J\lümeyiz, kalem<leki
muhaverelerin henüz
tahtı tesirinde bulunuyordu. Her türlü teminatına rağmen Hurremin mahut külhani ile
bir hamam macerası
geçircliğine kani olduğundan hu ihtara ve
hele tavsiye olunan
kibarlık
meselesine

gırınesi üzerıne

baldızlarına

re gene A.slanyan ai-

esinden seçerek hu
o·ecc eve getirdi•Vi üç
I:•

-158-

~

güldü ınatmazele;
- Hazır olun, bizim
ve sahte bir ciddiyetle:
öküz geliyor!
etnıevin
- i\lerak
•
Diyip kapıya koştu .
-dedi- biz kibarlığı
Göğsünü ihtinıam ile
bilmesek bile kibarları
ilikledi. Efendi sini isbiliriz. Seni utandır , tikbal eden bir uşak
mayız.
ihtiramı
zelilanesile
Vahan Ef. tertibatını Hurremi selamladı:
ikmal ederek pencere
- Buyurun efendi mi~
önünde misafirini bek- buyurun. Çoluğumuz,
liyordu. Arabanın so- çocuğumuz, kedimiz,
bıyık

arkadaşları

OBUR iMAM
Komedi 1 perde

karısile

t M.TURHNl
•

ID;Etk~~

Komedi 3 perde

Me,. 'uJet hanı altın de dairei mahsusada şube acentesi
istııııbul 27 40
WWW

~ M~~A~!R(

saat 21,30 d'

il

lll

23()2

kaga

altından

•

köp{ ğih1iz, teşrifinizi
bekliyodar. flelc köleniz, bu ınübarek güııü
~·deta
iple, urganla
çekiy.>rdum.
Guya, sanıiıniyet 'brazı için söylenilen bu
cün1leden Hurrenı nan1u hesabına lfarelik
ve ona mümasıl iğrenç.
sıfatlar çıktığını Vahan Ef. belki düşünmü
yordu. Lakin mümeyiz,
iltifatın gılzetini derhal gördü ve arkadaşının ısrar ile anlatnıak istedivi şu kibar
evin mahiyetini ilk

\

hamlede takdire fırsat
bulnıuş oldu.
Hele,
ba5ta l\tikruhi olduğu
halile
yedi Ermeni
ızının ta taşlığa inerek Hurremi yerden
temennahlarla arşıla
maları ş şman n1ümeyizin l·anaatini büsbütün takviye etti. Zeki
adam, . alık katibin
del:1letile alelade bir
kerhaneye
girdiğini
anladı.

Vahan Ef. tertip ettiği bezmi tarap için
Hurremin mizacını nazarı dikkate aln1ıştı.

=~çıkarılmıştır. Eskis~~ nua-

V:

Adamcağızın hakkı varınlŞ·

ra ver bari.
- Nargilesi eksik....

sarhoşunu gö•mcmiştim.

aiay ecli•

yordu:
- Hayvana öyle mi binY
lir be!
- Yahu, görmüyor musunıd!
Altımdaki hayvan sarho§.
- Sen mi o mu?
( Kahkahalar )
Elhasıl rezil oldum. Nasihat diniiyen eşektir.
Beniı:-ı de şunun bunun ı:ıa•
sihatinden canım yandığı :~
hak verdim. Karşımdaki dr
vam etti:
Bir gün de biri gelmiştİI
- Yahuuuu! - diye bağıtı'
yordu - şimdiye kadar çaf
yerine, haşa min huzur, tez~
içmişiz be... Aç şu kutuyu dl
çay gör.
Kutuyu açtım:
- Aslanım, - dedim - bll
çaydan başka her şeye beıı•
ziyor.. Enfiye falan olmasın?
- Ne enfiycsi azizim . Bil
kutudaki, Çinde hususi ol~
ihzar edilmiş halis ınuhlis bit
çaydır. Buna kibar çayı derler•
- Nasıl kibar çayı?
- Basbayağı kibar çayı.
bir defa içsen ömründe bit
daha ?aşka çay iÇmezsin...

kalacaktır.

Galata köpr ll
merkez acentesi.

Man

&l>WWW
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u «Ne oldun1 deh 51
katibin incelikten ı:ıJJ"'
lanıadığinı, anlıy<liı1 ~
yacağını

düşüncre

11

sofray~ da, kadınhırı
0
tuvaletine (le
eld:r
geldiği kadar koyu ı:1'
kabalık, bir bayağı e

tıla etmişti. Baş n1 e~lı

sUf

olarak pastırma,
et
gibi rayıhadar şeııı..
koymuş, havyar. tı:ır re
ğını görünmez bır ) e ıı

yerleştirmiş, kadı}~i~
gözalıcı

renkte e

ler giydirmişti...

(Mabadı~

-~·in edildiği 11.aner ..__.,

arJ
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~qj
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Son

Saat on üçü hiç çalar mı?

~ıra't

::ıahife

...
'(~··
·oU~

i
1
1
l:~ b:: ~D-ü-el-lo--' Bu satırlar okunurken
1

Dünyoda olup
hilen vakdlar

musunuıl
'hoş.
)

n. Nas!-

V.ahşiler

arasın-

da bile çok rağbet görüyor

)nUn lil'

. dığı i~

laki d,.

I

geiıniştİl
ı bağıtı'

1

dar ça1
, tezelı
tuyu dl

l

- bil
e beD'
masın?

im. BU

rlr·~ ol~
is
bit
~ derler•
~

in...
varınıŞ·

tim ve
içmiye

e ayni
y nasıl•
ala dıı·

Bir birine hzıp hınç!
d:ıı.e bin birinden ölümle, öl1:l'lııekle almak için taban<.a
'kılıca sarılarak düello yapan
~nlann bu iptidai bareket~e eı'a
medeni cihan
Ç.ncJe tesadüf edilmektedir.
~albukl bu düello adeti
l1I ·ka vahşileri arasırıda heeıı hergün tesadüf edil1:.n
,''• alar:!ır. Vahşiler en ufak
; '°. h.:gınlıklarının acısını
tg 11lıdc gördüğünüz şekilde
~akla düello ederek almakdıı lar.

Buz tutan
insanlar
den:
renı

_

kisıııı

•FEHİ~
ESİ
edayi
arlıır'

HANIM
rı

isi»
afl"'
rı1l"'

,re1'
rıfl

ı~: tni gelen Alman gazete:

llı~lıde bu garip serlavhalı res&ördük. Biliyorsunuz ki kı
~n en fazla şiddeti orta Avd~'Pa~a ve bilhassa Almanya. huküm sürmüştü.
/\.)işte böyle şiddetli bir anda
itf:anyada bir yangın oluyor.
1
1~ Ye efradının hu yangına
~~ \'eı-irken aldıkları hal, su
ı..ı ateş karşısında bile elbier·
ti\rı 1nden bıyık ve kaşlarına
'.ııt ııcıya kadar donmuş, buz
~ 11Ş hali soğuğun şiddetini
'':llarak göstermektedir.
111

1

Jefl
bir
ıJı1'
eıe

cıl~
ıer

bıJ""

•ere
~rı:ı

ise'

J

boırroR FETHİ
1

c: errahpaşa
I<

Hastanesi

Bakteriyoloğu

ı~) ~n, (Vasserman teamü-

!ahı·~drar, balgam cerahat
~lı· 1 leri ile hastalıkların
!0 •l!s·' aşı1arı yapılır. Tele111

dirııa ınalumat verildiği tak-ıd ·t: tahlil edilecek mevat
' lıık~lar;.k bililhara raporu
lVı rıı edilir.
~~. ~ayenehane : Beyoğlun
gacamiinin karşısıncia
~efon Beyoğlu 534

~Ii.istakil cvlcrcle otııraıı,
hususi \'agoıı
,~~})irinci sııııf
L.
kaıııaralarda t;t~\·ahat edt~ıı,

.

her sPııe kf'ııdisi ·i<;İn ,Teııi lıir
otoıııobil alıııan 1-..Öpt:l. . lcr ''ar
ı0,{}00

mesut yaşamak zevkinden
Belki de ölenlerin dünya yümütevellit bir huzurutam içinzüne bir daha avdet etmemede memnun ve şadan vakit
leri bundan ileri
geliyor.
Her ne ise ben kefenimi gö- 1 geçiriyorlardı.
zunuze fırlatıp yer yüzüne
SON
çıktıktan sonra hiç rahat yüzü
görmedim ve oradan bir hafta
arabacı
geçmeden rutubetli lahdinin
süküneti ubreviyesi gözümde
tiitm<>ye başladı. Ben de mezaİstanbul ikinci ceza mahkerıma avdete karar verdim.
mesinde bir arabacı, mecruhiŞu satırları okuduğunuz
sıra de hen
artık
mezanyete sebebiyet maddesinden
ma sureti katıyede avdet etmuhakeme edilmiştir.
miş ve istirahati ebediyeye
Arabacı sırrı, bir gün arakavuşmuş bulunurum. Şu vebasını sürüp gidiyormuş. İhsan
sile ile biz ölü misafirinize
isminde bir çocuk, tekerleğe
iyi bakmanızı, arasıra mezarlaayağını basarak arabaya, asıl
rımızın üstünü temizlemenizi
mış, tekerlek dönmüş ve çocuk
tavsiye eder ve hürmetlerimi
sunanın efendim.
ayağından yaralanmış.
Müteveffa Valbi
Mahkeme, kendisinin atlara
Buğnar baba bu şayanı haykırbaç sallamakla meşğul buret mektubu okuduktan sonra
lunduğunu, arkasını görmeditelğrafıda açtı. T elğraf Brüksel istintak hakimi mösyö Ke- ğini tespit ederek, arabacının
burun imzasını havi bulunuyor- beraetine karar verdi.
du. Müstantik bu telğrafında
Dispanser davası
diyorduki:
«Valbinin mezaristana avdeti
İstanbul vilayeti idarei hukeyfiyetinden haberdar bulususiyesi tarafından Yerebatannuyoruz. Kabre dokunmayıp
da yaptınlan verem dispanbu hususta sıkı bir sükfıt ibserinin, başkalarının arsaları
tiyarediniz.
na tacavüz edilmek suretile
hükumetten madut olan bu
inşa edildiği hakkındaki iddimes' elenin ifşa edildiğini işite
cek olursam hakkınızda hayırlı
adan bahsetmiştik .
olmaz! Debur.»
Dün, kadastro • mahkemeBuğnar
baba ve damadı
sinde bu dava rüyet edilmiş
bir birine bakıştılar. nihayet
ve dispanserin inşa edildiği
Buğnar baba:
arsanın haritasının çıkarılması
- Hey gidi dünya heyi
için muhakeme başka bir güdedi, demek ki kaderde esne talik ediiıniştir.
rarı hiikiımet muhafızlığı da

liraya

satılan

beygir, mutlak,
diyeceksiniz

yarış ohdır,
Fakat ya sinema aktörü ise ...

peğe (14) dolar haftalık
verileceği t ~bliğ olunmuş
ayaklı

« Dört

*

beraef eHi

30 d-

.

varmış... 4ittinizya çocuklar?

Dillerinizi tutunuz!.. ..
İşte mösyö Valbi bu surette
kabrine avdet etmiş oldu.
Anlattığınız bu vak'adan üç
ay sonra M. Mons Peterin
Brüksel civarındaki köşkünde
mükellef bir sofranın etrafmda dört kişi yemek yiyolar,
iki kadın ve iki erkekten mürekkep olan bu dört kişi yiyorlar, içiyorlar ve neş'eli kahkahalar atıyorlardı.
Mösyö ve Madam Narsis
Paterle henüz yeni evlenmiş
olan Mösyö ve Madam Landriden yani Maksla Elziden
ibaret olan bu samimi dost!ardan birisi bir kahkahayı
müteakıp dedi ki:
- Artık mesuduz diyebiliriz değil mi ?
Dört kadeh havaya kalktı
ve kahkahlar arasında teatii
akdah edildi.
Tamam bu sırada yemek
odasındaki duvar saati nısfülleyli çalmıya başladı. Sabık
Elzi Meryadek ve lahik Elzi
nettireceğim.....
Landri :
• - Çocuklar, dedi nezamen
İksel kabris tanı gardiyanı saatin on ikiyi çaldığım işit
Buğnar b.ıba Mösyö Valbınin
miş olsam yüreğim titriyor;
tekrar dirilmesi hadisei müt ve bana öyle geliyor ki saat
hişesini hemen, hemen unut on üçü çalacak ...
muş ve yeni damadile kızı
Maks zevcesine muşfik bir
arasında sakin ve muttarit
nazar atfetti ve :
hayatına avdet etmişti.
Biı
sabah Bugnar baba
Artık dedi o meşum
sabah kahvaltısını ederken
hatırayı unut cicim!
müvezzi bir mektup ve bir de
Evelki gün Franz Keller
~ telgraf getirdi.
hapisanede kendini asarak
'
Mektuota deniliyordu ki:
intihar etmiş .
Sihhatinize,
<~Muhterem Buğnar baba,
seadetinize içelim olmaz mı
Ben diriler arasına avdet
1
güzelim!...
ettim ama dünyaya bu ikinci
Bu sefer saat on üçü çalgelişimden hiç te memnun kalmadı fakat sa:ıt sabahın ikimadım. Meğer insan bir kere
mezarın rahat ve asudegisini
sini çaldığı zaman dört dost
tattıktan sonra diriler arasına
ılık yemek salonunda tatlı
avdet ederse pek te rahatsız
tatlı görüşüyorlar, yaşamak,

1

Dört ayaklı milyonerler

-87- .Nakili: A. Cenıalettitt
Mösyö Marsis Paten sigarasından bir
nefes çekerek
sözüne şöyle devam etti:
- Ben de ister istemez
bu çareye baş vurmak mecburiyetinde kaldım ve bir
gece bir kamyonet kiraladım
ve İksel kabristanına geldik.
Arkamızdan gelen bir otomobille bizi takip eden bir adam
vardı ki bu adam da sizdiniz
Maks. Bu mevtayi ameliye
esnasında Maksın bize çok
yardımı dokundu. Maktulün
cesedini Maks Lan irinin bahçesine defnettik. Tabii kamyoneti ben idare ediyordum
ve bu sırra ancak ben,
muavinim ve bir de Maks Landri vakıf bulunuyorduk.
Tahminin veçhile bu sahte
mezar kaçkınlığı F rauz Kelleri
fena halde korkuttu ve azabı
vicdani tesirini göstermiye
başladı. Ve gene sahte Mösyö
Valbi yüzündendir ki katil
huzurumuzda cürmünü itiraf
etti. Şimdi gene bir hile ile
müteveffayı eski kabrine def-

)!
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,cıvdet etmiş bul1tn(tca8·ım.

Bir
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Ben artık mezarıma tamamen

oluyormuş.
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(P.al) 11 sene müdnerler » ••• Amerikalılar
detle muhtelif filinılerde
sinema aktürlüğü yapan
oynamış,bu suretle(65000)
köpek, kedi ve atlara
dolar
bizim paramızla
bu ismi vermektedirler.
(130000) lira biriktirmiştir.
Köpek, kedi ve at diyip te geçmeyin.
Bu sıralarda bir yavrusu
Bunların içinde bizim birçok zenginleolmuş, (Petie) ısmini
rimizin geçiremediklri kadar lüks hayat
alan bu köpek te
geçirenler vardır.
filimlerde oynaİstanbulluların da pek iyi tanıdığı
mıya b~hmış ve az zaman
(Rin - Tin - Tin) i ele alalım. Bundan 11
içinde kazanç itibarile anasııu
sene eve! Amerikaya efendisinin
yan yolda bırak
binde bir yavru olarak giden bu
mıştır.
hayvan bugün Hollivutta güzel
(Pal) ve (Pe,
bir malikaneye , lüks bir otomobile ve muhtelif bankalarda
mahfuz 1,000,000 dolara maliktir. Eğer bir seyahata çıka
cak olursa daima en iyi otellerde ,
bu otellerin hususi bir dairesinda
oturur. Vapura binerse mutlak bir
birinci sını( kamarası, tren ile seyahat
ederse yalnız kendisi için hazırlanmış
bir kompartımanı vardır.
(Rin-Tin-Tin) Almanyada polis hizmetinde bulunan bir anadan doğmuş
tur. Sahibi olan (M. Li Dunkan) ile konuşur
sanız size bunlarla beraber daha bir çok izahat
verdikten sonra:
«Hayvanlara karşı şefkatli olunuz. Mutlaka benim
gibi mükafatını görürsünüz!» der.
Hollivutta ( Rin-Tin-Tin) gibi sinema aktörJlolliııııl/ıı si11cıııaeılı/; yaı"ııı lıayııaıılar;
lüğü yapan daha bir çok köpekler vardır.(Pal)
Yıık.ardıııı ıı.m!ıı ılotirıı: ( Pe/ie ) , ( Jliıı ve ( Petie ) i bunların en başına gelir ( Pal )
(Petie) nin anasıdır.
1'iıı - Tiıı) , ( Pal), ( S/roıı!llıe ıırl ) ııe
<?nun s~emacılığa başlaması çok garip bir
( Fit•§) . ( JJııııı /Joııı) . ( Ueks) ( Silvrr
şekilde vu kubulmuştur. ( Petei ) nin efendisi
ki11y - (;ıııııııç /.;rııl) . ( Tımi )
(Harri Lukeney) bundan on sene kadar eve!
sinemacılık yapmak üzere Hollivuta gitmiş,
tie ) bugün saray denilebilecek bir eve, mütebu seyahat esnasında köpeğini de yanına
addit hizmetçilere maliktirler. Sırf kendilerine
almış, sinema payıtahtına vasıl olduğu gün
mahsus olmak üzere her sene yeni bir otobir stüdyoya miiracaat ederek vazife istemiş,
,stüdyoda bu işlere memur olan adam ( Harri
mobil alınır .
Lukeney) e cevabı muvafakat vermiş , ertesi
( Fleş) ve ( Peter) de Amerikanın meşhur
gün gelmesini, fakat köpeği de beraber getirsinema aktörü köpeklerindendirlcr. ( Peter )
meyi unutmamasını söylemiştir.
bir filim yapmak için ( 10000) lira para alır.
( Harri Lukeney) ertesi sabah şafakla beraReks ile Bom-Bom a gelince bunlar da aktör
ber stüdyo kapısında isbatı vücut etmiş, biraz
sonra iş başlayınca köpeği (Pal) İn de kendisi
hayvanların tanınmışlarındandırlar. Birincisi bir
ile beraber tavzif edildiğini hayretler içinde
at, diğeri bir kedidir. Reks (Universal) şirketi
gö~ınüştür.
tarafından 20 000 liraya satın alınmıştır.
Oğle paydosunda şimdilik kendisine(32), kö-

---

Un ve çeltik dizbarkosu indirildi
htanbul Liman Şirketinden :
1 - 11 Mart 1929 tarihinden itibaren unun tahliye ücreti
2 günlük mavna ücreti şirkete ait olmak iizere tonu 220 kuruştan 125 kuruşa indiri;miştir .
2 - Çuvallı çeltiklerin tahliye ücreti iki günlük mavna ücreti şirkete ait olmak üzere tonu 220 kuruştan 150 kuruşa
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Akit

Kasımpaşa altıncı

mektep
Hayriye hanımla İstanbul üçüncü ceza
mahkemesi mukayyidi Hüseyin Nurettin Beyin akitleri,
Beyoğlu belediye dairesinde
icra olunmuştur. Tarafeyne
saadet temenni ederiz.

muallimlerinden

İrtihal
Sakız mutasarrıflığından mütekait merhum bacı Atıf bey
mahtumu ve Tırabzon defteri

bakni müdürü merhum İbrahim
Niyazi bey damadı Vasfi bey
bayramın birinci günü Heybeli
adadaki hanesinde vefat etmiştir cenazesi Heybeli adada
ki metfen mahsusuna defnedilmiştir.

indirilmiştir.

3 - Tek konşimento ile bin tondan fazla gelen buğdaylarda gösterilen müsaade muhtelif konşimer.tolarla geldiği takdirde de gösterilecektir.
4 - İşbu mevat fevkalade muvakkat tarife şeklinde işarı
ahara kadar meri ve muteberdir.
•
Zayi

nan

Balatta Hacı İsa r.:ıahalle
sinde dört yol ağzında l 01
numaralı Ay yıldış bakkaliye
mağazasını 9 mart 929 tarihinden itibaren şerikim Emin
Vasfi efendi bana devretmiş
tir. On beş gün zarfında Emin
Vasfi efendiden matlubu olanların dükkanımıza müracaatları
lazımdır.

Bu müddetin hitamından sonra her hanği bir
müracaatın
nazarı
dikkate
alınmıyacağı ilan olunur.
Sa it

Zevcim ilmiye ınüntesibinin
den müteveffa Ahmet Fahrettin efendiden aldığım maaş cüzdanımı ve mühürümü
kaybettim. Yenisini alacağım
dan hükmü yoktur.
Seniye

ilan
Sirkecide Nöbetane sokagın·
da 29 numaralı dükkanı Mus-'
tafa efendiden devren aldım.
Mustafa efendiden alacağı
olanların 15 güne kadar müracaat etmeleri lazımdır. Bu
müddetin hitamından , " -C.
müracaat _,.,y
e.l"g"o'rm.ed·ı, b enım·
.
.e görüşmedi de değil. Eğer
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İstanbul ıcra dairesinden:
Y orgi cevahirci
oğlunun
viıaveıj e:nvati ınetruk~ ınüttürivcti
foıogr.a1
Bekir kani bey kefilesi muteAla minüt fotograflarınız için
vaffa Fatm~. hanımın dahi aBeyoğlunda tını tım ıµahallesinde ada sokağında kain ; numaralı Birahanenin
lacağından dolayi haczolunan
Erenköyünde göztepe sahrayı
rabtedilmek üzere 26 / 3 / 929 tarihine müsadif Salı giinü saat 15 te müzayedesi mukarrercedit mahallinde kayışdağı
dir. Y evmü mezkurda mezkur Birahanede mevcut eşyanın dahi ayrıca Ilirahane ile birlikte
caddesinde kain eski 64-65 ı
Koda k k~rt.postaın~ırıı.nı k1U1llarufi:a~
1 yeni 1-126 ve 1-125 numara- \
I lı maa bahçe bir bap köşk j Cinsi mükemmel ve daima memnuniyet bahş semere
verırler . H:!r yerde satılır. Kodak fotograf mekıneleri
ile zemini ve bahçe bedeli vefaKkdak muallimleri - Kodak kai!ıtlan
sı olan 24(0 lirayı
tecavüı:
/ eylemek kapuda şeyh Mehmet
~~-~~Kıylani mahallesinin bahçeka1 pu iskelesi caddesinde eski ve
yeni 26numaralı bir bap furunun iki yüz kırk sehim tertibile
Hakiki
doksan altı sehim ile 2.dhnnda
vaki bila gedik kale mahalli KEŞİDELER HER AYIN tt İNDEDİR.
nin itibarı mezkurd:ın otuz
komprimeleri
3 üncü keşide: 111 niisan 1l929
altı hissesi tekrar dörder hisse
bakıruz bir bardak ·su
itibarile birer hisseleri birinci
BÜYÜK İKRAMİYE
ihalesi yapılmak üzere otuz
iÇfode ne kad11r kolay ve
gün müddetle müzayedeye
ne kadar çabuk hallokonulmuştur mezkur köşkün
l u r. Bu suretle aluıdiğı
umum mesahası yedi dönüm
takdiı·de malum olan ça·
iki evlek yüz yetmiş beş arşırı
yaru h.ıyret teıiri ziyadoleşir .
terbiinde olup bundan zemin
katı kagir üst katları ahşap
Dalma krrmlzı ltanderollu ve
asıl köşk tahminen yüz sek"~" aaliblnf havi haki•i
sen beş ve kagir taş ahır
ambala)U ASPİRİN Kompsamanlık
ve
hamam ve
rlmelr~lnl isteyiniz •
arabalık ve bir oda ve selamOperatör
lık mutpağı iki yüz kırk üç
ve bir kat ahşap harem mutpağile art kapunun önünde_
1 BASUR
ki zemini malta döşeli ahşap
Fistül ve sıracaları ameliyatLİRALIK İKRAMİYELER
sakı! tahminen otuz beş arşın ! Dişleri muhafaza etmek hayatı kurtarmaktır·
lı, ameliyatsız elektrikle tedaterbiindedir. Köşkün bodrumu ·
Ot
d b · t
·s
· ·
k
b.
uz sene en erı arzı 1 •
vı ve bilcümle ameliyat icra
zemını
tih zarın d a k'ı ne faset ve ku d .. .. .. topra
.. .. olup. yalı:ıız
.
.ır
eder. öğleden sonra Divan
gomul~. kupu havıdır. Ze~ı~
reti fenniyesinden naşi her·
yolu Acı Hamam No 20
katı eunıle kapısında zemını
kesin memnuniyetle istimal
mermer camekanla mestur saC
DOKTOR
aşçıyan hanlık zemini tahta büyük an- I ·
ettiği
~
Paris seririyatından mezun
tre ve bir koridor üzerinde '
ve 28 sen~ tecrübeli Frengi
dört oda bir sandık odası bir
v~ya
ağrısız ignelerle, belsoğukluğu , hela ve binadan hariç zemiDIŞ
idrar darlığı ve zaafı cinsiy,- ' ni çini döşeli maltız oçtin elektirikle
kat'i seri ve
aklı mezkur mutbah birinci
bu maksadı temine kafidir.
katta
bir J:lon dört oda bir
ağrısız tedavisi Eminönünde,
·
Sandık
o ası bir hela ikinci - - - - -------·-- -ı
Bahçekapıda S:ılih Necati eczanesinde
lzmir sokağında N. 4
katta bir salon odayı muhihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze edetevi olup bu kat çatı katıdır
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idr~r
İstanbul icrasından:
ön tarafta birinci katta bir
Darülfünun fen fakültesine alınacak alatı dersiyenin icra
talıüli 165 kuruştur.
Mehmet Sait Halet beyle
çikma ve çatı katında çikmaI Bahç~kapıda Sali_h_ N~cati ~c- Ayşe Seniha harun bil asal~ nın üstünde balkon vardır edilen münakasasında talıp zuhur etmediğinden martın yirmi
5 Balık
yedinci çarşanba günü saat on beşte pazarlıkla ihalesi icra
zanesınde taze bırıncı morına
ve Hatçe Mediha hanım t.açatı katından maada aksamın
edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün le·
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
rafından
bilvekale ~ Mehmet
kap\I tavan ve pencereleri
vazını idaresine ve ihale güniide idare encümenine müracaat·
'Sait Halet beyin H~an Tah- , deıtJir parmaklık ve kısmı cüz
edene bin lira var.
lan.
istikra~
ettikleri
isi
pancor
orta
kat
tamamen
sin
beyden
Çocuk gıdaları emmebaliği
maluma mukabil
pancordur bahcede bil cümle - zik, pantalon mu.
Beşiktaş sulh mahkemesin·
ecnasdan yemiş ag-acı ve çam İstanbul İcra daircsindcn
vefa en
fırağ
ettikleri
şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, deve
çamfıstığı
ve
maye
Ayvan sarayda atik Musta- 1 den;
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
Kasımpaşada ye1 d eyirmeni
·bı
b'
k
Borcundan dolayı furuhtıı
J gı
ır
ço
agaç
ve
fa paşa mahallesinin Hamam
kolORya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
mukarrer
olan oda':takımı ve
:aha~:sş:inçeş::tba:ok~g·~~ı~ . kapının önünde havuz ve bir sokağında kain kazancı Hrisyat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.
demir kameriye vardır. Ahırın 1 tonun tasarrufunda bulunan
eşyayı beytiye ve saire 28
noktayı iltisakında atik 7, ce..ust··u a hşap saman 1ı k ve se1anıatik ve cedid 24 numaralı hamart 929 tarihine müsadif olan
dit 1,17,19 ahır kapılarının
lık mutbakının zemini malta ve
perşembe
günü saat on beşte
yemek sobasını havidir. Ha- 1 nenin temamı todori veledi
üzerinde 15,17 numaralardır
Fındıklıda hamam ~sokağında
Y orğiye olan borcundan do·rüRKiYE iş Bı\l TKASI
2 bap ahırı müştemil 1 bap har.e mamın zemini ve etraf yerlayi indelmüzayede üç yüz elli bilmüzayede fur.ıht edilece·
kırık beş gün müddetle hil
!eri mermer ve bir mermer
Sernıa ."esi: tedive
edilnıis
4.uuu.r.ıuLı
liradır
lira bedelle talibi uhtesine iha- j ğinden talip olanların hazır
.
müzayede beş yüz lira bedel•
kumalı ve sobalıdır. Bahçenin
lei evelisi bil icra ihalei kati-ı bulunacak memuruna müraca·
Uınunıi ~lüdürlük
le talibi uhdesinde isede 1) _ etrafı duvardır. Ahır kısmınyesinin on beş gün müddetle
atları ilan olunur.
daki bir odada Ahmet ef.
müzayedeye konulmuş~ı.:r.
deli müzayede haddi laylkında olmadığından bir ay müdkiracı ve köşkte borçlu sakinHududu cephesi tarikiam
1
dir. Derununde kuyu ve su
Petro Dimitri arkası 1 ..;, ) il Srırıfİıı i/ iıı Uıri/i•.Çı
tarafeyni
vardır.
hududu üç tatafı
detle temdidi
müzayedeye
Kuruş
Ahmet bey ve Mevhibe hanı 1
karar verilmiştir.
sahibi senet gayri mcnkulatı
mın haneleri ile mahdut kay25
6ıncı sahifede santimi
iki tarafı tarik sol tarafı Kibir tarafı Kayışdağı ceadde,\ nl,ara
,\) \'ahi.:
.\d;uıa
den 56 bilmesaha 81 arşın
50
Sinci
sile mahdattur. F uruna gelin·
reçane hanı arkası ismet h.ı •
"
terbiinde araziden aıkada tah· t 4üncii
İslaııhul
Tı•ahzoıı
Zotı!I ulda I.;
80
mın hanesiyle mahdut 275 arşın
ce altmış iki buçuk arşın ter·
"
,,
Kay-,t-d
Bur~a
UaliJ.:<•siı·
120
minen 10 arşın kadar aydın 1 3üııcü
terbiinde
zemini
toprak
fiti
il biinde arsa üzerine zemin ile
1
'200
lıkmahalli
mütebakisi
binadır
.
2nci
Ciiı•(•soıı
.\l(•ı·.-.iıı
İzmir
"
büyük ahır ve Paşa çeşme- beraber dört kat beton armedir. Zemin katından mada üç katlı
400
linci
Edı·pınil
Saınsıın
.
si
sokağında_ methali buZemini
kırmızı
çını duvar
haricen kapu olup müştemi·
. liis:ıil ıııuaııwl<ll, l•ıııııhaı·alaı', ı,a-.alar
kısmının
korkuluklu traçada vardır. Zelunan
ve · bir
!atı zemini Malta bir taşlık
Tclgr.a!': İ-.;taııbul Sa;ıt
fevkanisini teşkil eden sa aş
min birinci, ikinci, uçuncü
ve
keza
zemini • Malta
taşlık ve gömülü küpü ve arkatlarda yekpare zeminleri
bir koridor bir hela ve te
İlan muhteviyatına dikkat
çiçekli çini döşelidir zemin
kasındaki aydınlığa
medhal
Jlunmakla beraber bu husust 9
, sinde aydınlık feneri bulu~
katı yemek mahalli ve furun
mes'uliyet kabul edilmez.
bulunan dolaplı ve yalaklı
0
ocak mahallini havi üç
a
birinci kat yemak mahalli
matbah üç ufak sofa bir kı5•
İsmail ağanın tahtı isticarında
ikinci üçüncü katlar imalathaGazetemizd(! intişar eden
mı yüklü ve dolaplı birisi
ait her cins cam, filim, kart
bütün yazıların hakkı
olup yegan yegan icare v~nesidır. Hududu Hafız Mustafa
şehnişli diğeri zemini çinko
!.!ağıt, kaı:ton, al bum, makimahfuzdur.
·
ef. şeker dükkanı ve Ertuğrul
..mektedir.
kagir korkuluklu birinin önü
na ve saır eşyalarımız gelİki bin lira kıymeti muha '
mağazası ve bahçe kapu cadaçık
dört
oda
birisi
aydınlık
miş ve gayet ehven fiaflarla
.Abone sartları
meneli beden duvarları ta
desi ile mahdut olup derumahalinde iki helayi muhtevi
fstanbulda, B!ıhçekapı tramvay durak mahallinde:
Vilayı;tler için; Senelik 170~
ninde Nikola Marko ef. sakinmen kağır muhtacı tamir e
kismen mutact tamir 1500 1 altı aylık 900, üç aylık 50
dir. Ve terkos elektirik terlira kiyıneti muhammineli olup : kuruştur. Ecnebi memleketlake fazla bedelle iştiras a
talip olanlar ve daha ziyadtl 1 tibat ve furun te c hiza t ı ı medyun sakindir yüzde bl!Ş 11 !er için: Senelik 3000, altı
Fotograf malzeme deposunda satılmaktad ır.
kiracıya aittir. Köşkün kımeti
zamla talip olanlar ve daha
malumat almak istiyenlerin
aylık 1600, . üç aylık
muhammenesi (9740) lira furu-· ziyade malumat almak iste- 1
gayet iyi
•
meti muhammenesinin yüz e
. 900 kuruştur
nun tamam kıymeti (38700)
n n celer
~
yenler kıymetinde pey akçe. on nispetinde pey akçesini
lira kıymetlidir mezkur gayrı
""'af mak inaları
•
sini ve 1928 - 31~6 dosya mı.
Şevval 14 1347
928-8337 numarasını müsta~ • menkolata talip olanların kıy
'
.
YALNIZ 2 ! liradır
'
marasını müsteshiben İstanbul
.
' haben · lstanbul icra daif
ıı'ıe~in yüzde onu nisbetinde
icra
dairesi
müzayede'
şubesiFrıkı·iııı
lazım gelen ifahat d e r:ıal veı:ilir •
1
müzayede şubesine · müraca
pey akçası ve ,:;·,'., m evrak
ne
müracaat ehneleri ve
aörmüş cldupumu:.: rağbette n
5,54 Aksam ıs,~~
Çüneş
etmeleri ve 4-4-1929 tarihhide
numarasını alarak· d~ircye
1;1 - 4 - 929 tarihinde saat 16Yatsı 19,
12,20
Öğle
'''1 r..imı:rı fı: '.l1 v
ca mlasaat ·15 e kadar temCliden s~n
geİmeleri · ve 27 Nisan tari12
y'a kadar ihalei katiyesi icra
imsak
15,50
ikindi
. . 4, _.
"11 y:-pmai(ta
müzayedesi icra kıhnacağıQdaq hintie saat 14 ten 16ya kadar
kılınacağından bizzat ve ya
• müşterilerin tarihi mezkuri:le. i~1~ eveliye müzayedesinin
bilvekale hazır bulnnmaları
.He~'bl müdür: Selim R.a~•I'
J..
·
ı
'
'
ilan
olunur.
YPFr.:>tC~.Jl ı ._r.. o.unur .
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