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BURSADA 
OLANLA 

TAKLiBi HUKUMET CURMILE MAZNUN 
IN UN MUHAKEMELERiNE BAŞLANDI. 

BURSADA TAi{ BI HU {UMET 
CURMUYLE M ZNUN OLANLAR. 

- Hayır lsmait usta, l\f uı: 
tala Te Kamil Ç8\'UŞ bunları ic 
at etmişler, Aptürrczzak ruüca 
delei milli\'edc yunandan knçtı 
yakalaa:rm kurşuna dizilccektiıı 
dedi. · 

Bundan ıonra ~malin ·RU)a• 
kitabına ait rapor okundu 

Bu ruya kitabından bir nebz( 
bahsedilmek icap ederse, şı 
hezeyanlara teuduf edilir. •Üı 
aene) e uıahktlm edildigi zaman 
gfiya muddei umumi muavini 

Nail be~ iu bal\aretine ogramı· 
bir ~Un ondan hi ap soracakmu 
Bir gece rüyada Efgan kralını 
gormüş ye onunla gorüşmUş .. 

Baştan ba~a heze) anla dolu olan 
bu ltitabtn hir tarafında da şu neviden 

Nadide Hanım 
Hamide Hanım 

Kadriye Hanım 
Madam Fofo 

ı eşet Öıııer B. :\. . ~~enıal 
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ller gün btr meKl!le 

Manda! 
Manda mubarek bir hay

van..ise de cüssesi pek lizol
duğundan sevımli değ ı . 

~e tmq!e mecbur ol~n? On 
rt ner · tecrübe Fransa· 

'C\ ı dbaht cttiuini . 
·yad i ile i at etti. Hur-

r. 1 ır. J< - ) 

le adui~ Harpten sonra · cta 

edilen bir e!aret şek ine fran· 

mca manda kelimesini \erdi

. a. Bunun manası vasa~ et \ 
\!el.ayettir. 

rh eti teyen itid .lpener kim· ı------ Mübadelede 

ANKARA DA 
MUZAKERAT 

(Müteferrik Vilayette 
yan etmedirrıni, bu iş 
]erine bır kılsaydı başb 
heden tahkıkat yapac 

Giiya medeniyette ileri bir 

devlet geri bir Kavına vası ola

rak, onu yetiştirecek. büvfüe· 
\,ek , terbiye edecek, istiklale 
hazırlayacak! 

Vui, veli denilen ahı • 

m~eni hukUkta, kendi • 
emanetine verilen çocu~u, 
rak OQllll lehine idare.. e 

ı.·ani veliniıı bu işte karı yo • 

ur. ~, aıaeak insaniyet ve va 

a :a:abalık nokta ından ' etn 
bakar. f.&er yetimin m. 1 
i tifade edeme bir h 

selerc "eXtremistc., mi.ifrit 

d"yo lar! Iliı:rriyet i temekte 

ifıat tasaHur olunamaz. Buu-
1 r e ar t mi talep etsinler? 

Fran n Suriyeyi • amiyane 

tıbirle • turfa etti. Ahaliyi 

e"'arete alı5tırdı. I e aklı eren· 

1er ta u a malıkuındurJar. 
nut 'alım ki 1 u işi gören-

er ınkılap Fran ızhırının to· 

ı n " dır. 
' La Favrtte., nammdakı 
ç b'r Fransız kahramanı 

kt olan Amerikanın 
1 guruna elinden ge

ı, mer ane cengetti. 

ı ızl r · ' suriye-
' e kanun qııun ce1.a ı ' ve 0 larm 

M...da usulu ay e J, ]erine tecaHız 
01-k ilam gelirdi. zevk duyuyrolar. 

milletler cemiyetinin bahş- J ' Ey zaman, ey ahlak! ,, 

~ttlfi mandalar hiç ho1 le tarzında " O tenpore, o mo· 

det\ldir. Bu ~ekilde vası olan s!.. bir )atın a alar sözü var. 

dwlet vuayeti altına veril· Fr n ızlar latinlerin halefle

miş memleketi sayar ahalisini ridir. Bu darbimeseli onlara 

bildip gibi idare eder, ilerle· tekrar ederiz. 

teceğine cehalet içinde bulun· Celal Nuri 
durur ki hakimiyeti devıım 
etsio. 

lıte Suriyedeki Fran ız 
mandası! Halkın intihap ettik

leri meb'uslar bir tcşkilati 
f>YMJe kanunu tanzim ediyor· 

Jar ... Mendubi azam,, ded"k· 

1eri Franm valisi bunu cef· 

felkalem redderiyor! Neden? 

Çonkü bunlar istiklal isti) or· 

Jar \"e bu da Fr. a ın ı ı 
gelmiyor. M l t1 r cem ve 
tinin Suriyeyi F r n y p '" 
k~ ~kmekte hakkı ' m t 

}'ransız hangi hakka, 1 a 

-1ahı' ete istinaden ora,,ya 

1erleeiyod Niçin suriveliler 

kendi mukadderatların 
•uuılar? Acaba surİ\ 
t&ıanlarmı idareden acız mi· 

dirler? 

l\fEZBAHA 
VARiDATI 

BII{ ŞiRKETE KALBi 
E!fA.t,ETE 100 Bil\ 
LIRA ZARAR VERDi 

Ş.E. MUHiDDiN 
BEYiN A VDETI 

BiR GENÇ DOK- ME l(TEP iÇiN 
TORUN VEFATI TAHSiSAT 

~öylemişler 'e kararJJ 

imza etmemekte isrır 
lerdır. 

Resen tahkıkat Şehremini ve Vali vekili Ankarada miibadele miiza- Bu sene Tıp fakti1tesinden Vali Muhittn beyle beraber Ank ~ 
Muhiddin bey, Ankarayn gider keratının müsait bir safhada çıkarak staj yapmak Uzre gUlhane ara)a giden idare}; husnsi}e mud Bunun fızerine mii 
gitmez hastalanmış ve üç gıin devam etmekte olduğu bildi· hastahanesine gönderilen doktor tlru Cemal be) avdet etmi tir. milik, ikinci ceza ha · 

'

·atm tı Ah"ren ı· ·~deı'afiyet k E Yaı::ar Salim bey ml btela oldu;\. 1 Muhittin be,· t'vhidine karar veri· verdiği cevapta, tahkı 
. ış r. 1 '" 1 rilme ·tedir. velcede yazdı- ıı e 

1 l\ır } "dd. b · b l rnrem haıtalıgmdan kurtulamıya· len emanetle vilii 'tin idaresine taalluk selesinin resmen Hı 
ecen mu 11 ın ey, ışe aş a- gımız gibi ğffuri mubadil1er cd l ı h k d 

B .. b l <l • b J rak henuz 21 ya ında vefat ctmi . ~n mese e er ak ın a ''ekaletle mü· be1•e hnvale edildiğini, 
mı,:~ır. t.ı ıtı ar a nv etı iraz emlakine ait fütilAf halledil- ir. Yasar be.v i"i~ arkadaı:ları dü~ zaker _de hulunmaktad.ır. J 

kt ~ "$' ~ o va ve Hikmet 1 evleriO gec gece. ır · miş veGarbi trakvalı tiirklerin r.ok hazin bir cenaıc ruerasimi . ığer taraftan '\el.alet "en iden · · 
Darühdavideki mesele ln-kuki vaziyeti ~e etabli işleri \ apmışlardır. bMıllet mckı bi aç~k Uzre Muhit!in Hayrettin beve yar 

o1 • B b k M• F k ere munzam ıahsısattan 130000 lım mek ıizere bu işe IP 
Dariılbedayi artislerinden üzerinde müzakerat cereyan u aş a ıster u s \Cnni.Jır. Vah şchnmıze n;dct eder 

Ercfiment Behzat bev. Darül- etmektedir. Dun Ak~am refiklerimizden tın z ilıth aç ve imkin ni bMinde edi)d"klerini, karam 
bedayi miirnkahe e.ncf meni Hu meselenin tatbikatında biri, ~lister Fuks h~ind~ A_meri· }en~den nıekı:p aı;ılması husu.sunu yrlnız Hayrettin bey 

. . ,anın meşhur malıyecılennden temın edccektır. dan tanzıın edildiğini 
kararile 6 ay sahneden uzak- muhteht mubadele komısyo· >ir zatın şehrimize geldigini bu 

h A miştir. 
la tırılınıştır. Erciimcnt Beh· nuna gostcrilecek sureti hal- se.~n atın merikarı.ın b~~ uk. ha· Fındık Fauna . 
at bu karar hakkmda Ema· ler üzerinde de e as itibarivle dnl,alan namına tetkıkat ıle alüka· D . . . . Tahlıye 

· ar olduğunu ~azmıştır. ort a\•dan berı vaktını hapıs· • 
net bir protesto çekmiştir. Bu mutabakatı efkar haiıl olmut- Bizim aldıgımız malumata hanede gt>\iren meşhur fındık Kevf ıvet 
protestoname Emanet umuru tur. gor~ şehrimize gelen Mi~t.er. Fuks Fatma dun tah'iye edilmiştir. FM· rih edilince, meni m 

hukukiye miıdiiriyetine hava· J Gayn mubadiller bu mü· bmaliy_e mUte.h~ssısı değildır ve ma mantarcılık etmekle mazım· kararı Vasıf bey tar 

l d ·ı . ti Er .. t b b k t b.. -k b. 1 k ·1 Uyilk Amerıkan bankaları namı· tastık ecHJm·et' 
e e ı mış r. cu~eu. e~, .u. za ~ra ı uyıı . ıra i_ a ı e na da tetkikat icrasile meşgul ol· nen dört ay hapse mahkum ol· ı,. ırc 

protestosunda evela vazıyetinin takıp etmektedırler. muzake- mı, or. Bu Amerikali mcmlc k"· muştu. Mflstantıkte evrak 

tesbitini, sonrada hakkında ve· art eyi bir netice verdiği tak· tinde tanınmı~ .. dngin tabrik,ator· Bina il.n:ıa] edildi tevkıfhane miidıin-ıye 
rilen karanntashibini istemek· tirde muavazaya dahil olan JerJendır. mfızekkere yazamış ve 

tedir. Behzat hey, Dartilbeda gayri mubadi:ler haklarinı hO· Kar~e>;iyle ve ail?Siyle bera· Avr:ı.P. dan gc>~i~ilen Sısmo~ retle icap eden fo 
artisleriııin emanet memuru kumetten aJııcakJarchr, Bunla. her ~en ahat etmef,tedı:. O~ f{ı~. r?f rıl<'tı ıçın Kand Ilı rns thane· saat 15 25 va kadar ik 

1 l d kı b. . . . . d b. .1 . den ıbaret olan bu zengın aıle \'a·lsıııde rapılan beton bina ihmal ' · 
o up oma ı · arının tes ıtını rın ıçın e ır mı yon liraya nn memleketlerı ·d t d · k I d"l . ·. Al b" .k. rek Saat 16 ya 5 kala . k k ne 11.11 e e ece • e ı mı~tır. t-t r, ı 1 gUnc ka· 
ve eğer memur ıseler ·ararın va ın matlupları olanJarvardır. tır. dar , erine konulacal\tır. lar tahliye edilmişdir. 
memurlara verilen cezıı şek· 
linde tadilini, memur de!:il· B • fi • h •k ~ • çar olmuş bulundut'11 m ış 

~ ır acıanın nık uaulu daire "nde mufec. 
seler, murakabe entiimenin ı ayes ı muş ee açık pansuman )flpıl 
hubapta bir karar vermcğe esnada zej li dadinin kargı 
salahiyetı olmadığından kerr· Qlmut olması nazan dikkal• 
rın teshihini istemektedir. [ Birinci sahifadan mabat ] am liynu muıeakıp aııu 

k h bulunduğu için çıkartmak iuıkiinı ol VusUlumllzdl"k.İ vazİI et ve mnı:a. Bnavc' u"'let ta . ..1• dl) serom zerk cdılmıııtir. 
Uumuru huku iye, Be zat " · h" . . d r 1 b d 11 1 .. ~ ' \uım e en ,,. mamı~, "' erı mu ıtı; h o oıonn u gaz· e atımızla tt'dnvii muahhıı, 8 gelın ce Amell\ attan sonra huıan .... 
ley 'rk'a~ını Darülbedayi la eyice tal tıt edıldıkten sonra biri hasta oldukça kin, ı ı t nııhı:ı: 140 

1 
K· ınaruz.ıt . . hararetinde teneızul gorU1111• .. •~• 

miidiırh etinden re::ımen sor· ukarı biri orıa a ve tam mihıakn, l60 ara ında d \am dhor. Te\'ettilrti _.ı b nuu ~1
1 1 29 a: m~ ıçtıma diger liraz ayni suretle deval' 

J .ı·- . d nr. ih ,/ t'<len \ l 1 ı:akı emn devle- .• t 
mtıştur. uıgerı c aı'"'!ıı)a mllle,ccc olmak mUıehanll fat,at munt32am, dcreceı ti . 1 l f . fazla olarak \eh nuz amelıy• 

·· d k ) · h rı ı;e ıı e m rı lekılı merhum d . · uzere uç tane rı:n onmu~tur \C nç arar t 38,5 iirazı hatni ede \eca :.ail t l . . . n a ıken ka ku muı valti 
Cclccck cevaba göre umuru ık k ıuna) raı, pan um n > ap1ln olnıu , int fab pe h fif olup ces ile 

1
ca 

1
• ~ kın ;ar ;nevtı ve sureü Vazi) et saat uçe dogru v 

hukuk.iye bu mc cleyi hal· r · ' canak deği dir 
8~. 1

• • n ' 1 m umatın cem Vf' etmiı Ye öAleden aonra iki 
ledecektır. Ameli} t opratür Şe'iket, Halit \C Kalbin ve ~eel rin kısmı kudda te hıtı ıçın tabıbı ?1 dav leriıt~en a'ı· lstaobuldan davet edilen 

r \,,.~Be l r ta fmdan ~apılmıı.; mil "nin a a ısınd.:s g:ı)n tahıl bı.r ses ~~nt!~:s:;rh ~mılı~atın. tarzı terasın~ Emini Neııt ömer ve mUd 
Istıkraz müza~sratı ır. 1 oha d:ı •ihrken mebzul mik· alımm.aınırtı. Yalntz hasta midesinden tabi ~asa ~e ıltı kıta dereccıı Mnhtar Ye Gulhane maal. 
Şehremanetinin Ferive \e rd {vohfa egrı>] olmu~tur. bulantı ve hıçkınktan akpmadoğtu ıaroret .'*.• l'eJUD cetv li lefl'ea ~...ı be\ler mu\asalat ed 

Türk ive Milli bankaların~ olar Dr. Şevket, Dr.Omer.Vasf i, da s1k ntıdan mu teki bulunu,ordu, h~ ııam·'~rıne takd~m kthnmrıtır. akıbeu yap lan muayenede 
· . . . Dr Rirat Ali abzın e'fsafına gore s at 3 te adale u nrpor ann tetlcık ve nıUtaleaaı alAmetleri ı,:örUld oden 

burçlarının tedıyesı hu!USUil· · J' • • iraıtna digalen, 4 te ze~ tiki urt zark.· n~n onl ılacanı veçhıle merhum Ne len oıUda,at t tbi olun 
da aylardanberi cereyan eden Te§hi~ _ve ihtlliltatı m~ leri icap etmiıtir. Apandititin teneh· c t~ be. ~ kanunue\el 1928 cu~ bal ubahıl li.adnr devaııı. 
müzakerat itilifla neticelen· appem ıcıt. gangrerıeuse septıpue. hUJ'U oazan itibara alınarak 35 eanti· tesı gunu öıdede~ sonra karın atr si> le ~ ~ apılaıı btıtUn 

. . F b · "l"'f 'f: h · i»ıaııbWdan slden metre nıiklbı Poıivalan mUz.adı gan· ra. ats~nn~ıık ı&tırahat etmek üzere men kalbin r.afi ıaza, U$ 
&rpten 90nraki cihan si a· 

ıiDin en buyuk cınave le· 

rillden biri de bu manda UbU· 

ludi.ır, eskiden hür olan mil-

1~ etir etmektir. 

mıştı. .a:ııt u ıtı ~ şı.a 1 doktorların rapoıu gıren eerom tedrici bir ıurette •)nı en~e gıtınış .ve o ~eceyi rahatsız niha~et 1 Kınunu lfW.i l 
ıhd !! dır. Bn rq e Qi t, şirk t hal olmu~. bılaharn, tesbıt edılen 30 Kilnunue\el 928 de saat 1~50 :zamanda tahtelcilt 200 santimetre iız. g~çırerel• ertesı 30 kanunueYel pazar gllnil &aat 1145 de · 
ıfr ;; edilirken d:ıh1 • fu.la m ı fa noktaların itilafnnme şeklinde le Ankata)a mu,ıısalat ile Sıhhat ) olvjık 1erom zerkedilmittir. gUnu u;fleden e~et Aakara numune •>le111İ4tir. 

Suriye mandası •• ap açık 
f4)yleyelim-· ıuriyelileıin ale\ · 
hine, fransızlann leh.ne ir! 

C. tnafı da var: Bum ıı 
ILkı aıkı elind tutm 

Fransa kom ularını da 
~tmek mecbuuyef 

•}'«· 
Fraua Suriyede vahdeti 

h\ılZuyor. Bin bir çeşit ) ni un 

sv.ı memlekete a1ındı.S r·) · 

.J.apılan erınenilcre (F ı 
ise beynelmilel ) a 

açıldı. Binlerce sene n 

kendi hatlarına ;j a) an 

ahalinin içinde bu tufe·, li er 

bir be1i kesildi •. Bu memleke 

lftin araplı" n:ı 
\'ahdet bozuluyor. Biçare ~ı 
kime şikayet elsin? 

Maadayı hah eden Cinev· 

tadaki Milletler Cemiyeti ğe· 
D~ Mandayı alan Mil etlcrd n 

aürekkep. 
Bu Cemiyetin teşkiline on 

ayak olan ,,wilson,, yaşasa idı 
de yapdığuım neticelerini gar 

se idil 
Mül'&llik kadar çirkin bir 

f9Y olamaz. urive bir fran ı 
müstemlekesidir. Senc~al, Ga 
bcm ne ise Paris h k 
nazarında· S r · \'e d 
divara giden a 

memurları yeı li eı in •e saadeti ·çin mi 

saom ıııt.. ı ıç 

vorlar? • 
IJir de Fran :ı. n 

zr..eıtıle.kc ·n s \J~ e 

m ed·leh"lec "ci 7.311nedilirken bu t h . . t k r etmişti Aaa· l urJunda amelh atı icra edilen maarif Haatanın ahvalı umumiyesinde bu- 1 aatanes &er tabıp ~e operatörü Omer Merbut ~esaıkt&D 
n bu d ~uncenua ak i sabit olmu. ·ı ~ rın a arru • . • · vekili Necati BF. derhil 1.iyaret edıl· 'ık bir tah:ıvvül gurulme ekle bera· Vasfı, Çebec" 1 t ne i oper tlirtı Şev. ıu iııı.hat ve tafı ı 1Ata rıazııı...-ı 

ır. bırbuçuk ay geçtthı halde ha· mi1 ve icapede.o ıııalOmat badelisti.hsil er )&nm litre kadar si)ab mcvaddı ket, aumune haa1aneıi dahili\e mUte- l - Tıbıbi muda\ileri' 
millerin muraha~Iarı henfız hu· ııü§a\'erei tıbbi~ e yapılarak muabbar muka~ yia Çİkarmıfbr. taha11ıaı S. lh . Vehbi, doktor Hik.me~ e~ ledikleri 'eçhıle, mer 

edeki halılar kum,..tin murahaslarına mura· eds\i)e bailıınmıştır. Aldığımız maltı Nabzın ~ııli nar.an dikkate alma· doktor Fahrettın Ye doktor Ekrem1 bey fevkalhaı bir A 
eaat ederek itilafnawenin tes· nata göre. Necati BF. 29 kanunuevel rak zeytu kafur ve tekrar rı.ıyolojik ~'~er taraf ndan 'a~ lan milşavere olarak Zeyli dudı pek. as 

satılıyoı bitini ic;tememişlerdir. Haber umartesi gtınu e:ıat 14,5 te karıund s~rom Zerkleri .rap1lmış~ır. Saat birden tıbbı) ede. ~btel.?at bır manz.ara acze fında gan ırene duçar 
• • • "WCl ile 1 ll&talamnı~, muaj ene eden .tıbaren ahvnlı umumıye bozulmu denapandısıle muı tela olduğu ve mllş· sebeple hu ule el n aP 

ı burkta inşa etmckie oldu· 

11 in ırtıfaındaki munzzam 
d a hiç emsali olmı ~ an 

b ndi haki nda izahat vermiş-
r. Pro~ orun be anatını, ema· 

b tonarme mUtehassısı Ziya 
n l turl,çe) e tercume etmi~· 

r. 1 r M \iner, BJ ni zamanda 
hr"mız kanııHzasj on i)erinio 

t v ıi ve tesrii hususnnda da ça!1-

aldıgımıza g~r~, hamıllerıı~ abibin tav t)C j llzcıir.e evine giJnclc· nabız kUçtilmU§ ve galn munta !11 1 ~edata na ren am .. lhat icr 1 iı;in mu dem \e zaf kal t n ,JJ' 
murahhasltırı ıtılafiıame keı:ıbı ilmi" \e yatırılmı tır. olmu duçret ve lı&zı aJıta yon alaımı b'.r rr.Udılct inti.7.ar edilere11 t da ii tıh. 2 - 30. 11 28 tarlbli 
kat'iyet ıtmeııen bir kere daht Dcreeei harareti 3i 5 \6 nabzı 100 soğut, ter, bulantı, ık hıçkırık başla· bıve taıbıkıle beraber amefi, ata her tıb iye netıcesıne ıı:wırao 

· lm b 1an' • mı~tır • zama hazır b · · b I ) lilld 1 1 t bat haınillerin nokatı nrzarlarmın oru il§, gaı ve u tt gurUlmemı M ht lif laıda Kaı. Ad ır vaz11ette u unu mas· ıc e goru mu sa ı e 
. . . . . . l ve gaz hurucu de\am etmiı.;tir. . u e .. zaman eın, : n.ilttcfikao kabul edılmittil, di.Jit manzarası arıeUD 
ağrenılme mı tensıp etmış er· S~ hufrei harhafıyede hafif mu- ren~lın, dahili adete hekıe~oo, dahıl Necati be) o gece ( 30-31 Ununu· cıhetle ameli ata IUzum ~ö 
<lir. Şi{ hi ş~kiJde l:usule geleı afaai adali)e ve veca bulunmu~ has ı;c:"t gllıkozlu aerom zerk.lerile aık,aıı.. eve) nısfulleyle doıru zb-adece rahatı emsali yekadde oldugu 
itit.fın l ntutu umumiye i ta o geceyı ıztırapla geçirmiı, derece. zaıflırn k:ılp Te nabız duıeltilmeğc ızlık hi88etme)e başlamıı olnp sabah. e ılmesi tercıh olunm 
Londı, a ham illere bildirilmı ıarar ti 38 olmultur. çalı~~::tır • karşı bu hAI daha ıi ade vehamet l'lcrhum ecati B. e'feke 
· B ·· l d b · f (Papa\ irin) ~e (belledun),erilmiitir . ha. do~ h_eıeyan başlam.'~· kespedeae' tekrar bir mUşaverei tıbbi· buna U bih aliun go 
ıır. ugm er e ce\ia a m ızar A k d k' t"bb ta af d 30 Krı' bıd.ay.ette ııvaretçılen tanımak kahılı· ve icrasına Juzum görolmuı ve hu biri adi c il kesbi sel.Ab 

·ı k · n ara n ı e ı a r ın an yetının ka, betmemekle beraber bazen 1 fı 
m te ır. ıun evvel Pazar uıınU eabahlevin l"aı>ı· l d k im ıe a da yukanda iaiml ri dkredüen disi buhrrn a n' du~ar o .ıa 
O • "' tah . ıCZC\8D 8D urlu amt§llf. at ·ı ber be $ b" 3 n· · tu-' ktrll' a Vanatı an konsU tas onda telbat apandisit Saat dö b k k lb. "fl zev le. a r ıh ı~ e \Cdletı - ı ncı ~n e 

t §lıisi roUttefikaP kabul edilmig H' • fi rt uçu ta • ın zaı C· 'llUstqarı doktor Huamettin bev '1 • geçmed o h~ıu ahvali 
Eınanet 928 seılel. ma}i,·esi ı ed •· bb. . d l mm evkallde artınıa etraf ı••ğumıı oda L._ · ı__ 1 h _.ı. • a en t .av~ı n ı~eye evnm etmek e •a &la lann dahili "•erit d" alenli nı uaetayı mua~ene ederek dere- de ant tawı'iVU UiYA• 

2.P fmdnoktn adan 11adantemin "raber ıntmrı mU1ellah lıtzumu tahtı d:-ı 1 • g, 1 k ki ıg. k cei hararetin çok ,.uk.ek ve nabzın 31 ı.anuoue'iel 1928 

1 d b. . ,araraS al.,~'§l1t. t 50 b 140 -~-:ı~:;:., .. ~~~mdg ubiodaze zer ben tel 140 tan fazla olduıı..• ve daha evel ıkıocı mu;ıa\ re t bbh• e cceğı vari atı tes ıt etmış· sat _,, te ıwrare , na ıı . ·- . " ...... e ıyette u mı· has hı ~... . ameli 
tir. Bunların cumlesi kabili lltlrap artııuı. 7 de bir kaç hıçkuıl. davat ile kuvetl~irileLilcm kalp ni ya çkırık geldiği ve pı hu >~ 'apı m ıtır. ıu 
tahsıl oldu~u cihetle bu sene olnıu~ ve \'eca zivadele§miı,gaz hurucu bayet bu tedaTilere kartı cevap ve· '."'1~unua teva~~uf cder~k batmn kesbi )atı~ _ıcrawda tea~bur ~ 

~ da nihayet bulrnu§h&r. Nabu 140 i memiı n en niha)et buta klnunu- ıntıfah e\ !ediği ve hafif ilareti 1enef· değildır ve e asen .u .,, 
okturuvndan 1,750,000 lira lokosit(l6000) ne kadar çtkmı~ tııret' &ani bir salı gUnü saat 11 buçukta fUıiin mevcudi~eti ve batnıo her ta- )&Dl tesakkup 9Uphe1uı:,,. 
varidat temin ed lecektir. en ffl.ıs başlamıı bunllll UzeriD~ tımeı kalp bubntundan vefat otmiıtir. r 1fından adalr mUdafaa olmalı.la bera- iin ba!iiladığıoı K stereo iıl • 

Sanayi birliği ipekli men· \ımfı. HU6&llleıtin, Ekrem Şerif, Şe'i. Netice: Tedaviyi derubde eden ber .. tarafında ıUmmın fevkına ameli}alı bir dakıka bil 
sucattan alınan resmin tenzi- et Baht Be~·ltr dahil olarak yapılan etibba raporlanna ve bizim muıaheda. ,adar fevkalAde 1ertlik gl>rüJdu ·~-rn. mek kavaıdi csall\ ei f., 

~onda hemen ameliyata karar tımıza güre fevkalade ıeptik ve gan. ien hiç vakit kavhetmeden ve derhll 4 - Amelı at matl.., 
linde i:;rar eylemifledir. Bu verilt;ııit · h~eye nakl olunarak grenöz bit apandisit oldup anlaşıl· .ımeliyat icruına karar Yerilerek bat- min etmemıt olu~ ı:s,,:. 
mesele Ankarada Muhittin sa.at 11 d~ am~ıyata baılanmıp. mtştır,_ . . anın tanilmadan ve rahatça nak i biati ...-an nadır t 

bey tarsfından hıdlediJecektir. Amrılıyl'ttaki mUtahedat 1-.k yapı· İltisakat tahaı.Ul etmeden mUltehır ıoktııi nazıınndan tercih edilen Yeni balDeue &muıudan ve il' 

Gazı• ko··pru·· aü lark pcrituvanı açılır eçtlmal kok.ulu zeyli dudiııin delinm~ile dahilndt ehir Sıhhat yw-d ki dil . · -'- a..L111, •• lııı··"'ı ~ 
~ L....LL! ·-'dı . ,._,___ ha • b:..:ı. 1• la ~ alad .,. add • una na e mış "ie ._ - - L1W 

UU1&1 mevau gaita par~..,.ı vı ...... m.,. o n ıe'tk e ıeptı• mev .. be . tUMlaa ve r.e 1i dudıoiO 
Encümen emanet Cazi köp· mebzul ınuhteviyat çıkmıftU' Cedl mUntinc perituYan cevfi dahllineakmıı muteakı n amelıyata baılanmı§tır. . > pf 

· ve bu suretle mevzii bir peritonit hu· Haatanın voltu bnlao afZU8ll • ır 2'mAD a ~&D re 
riisfı hakkındaki teklifleri batında emii ve serp serbeıt olup sule gelmiıtir. Hemekadar r.amanında rine am liyat C beci hastan i ade n.ııntın mubt 
tetkik etmektedir. Tetkıkat zeyli .. du'? . tenııhhur etmiş, irtikiizı yapıl&~ ame~) at 18\ ~inde peritonit örU doktor Şevhet be :ra::d ıatna do~ülme ınd ıı efı 
çok derin bir şekilde icra lhenaı ıltı.sakat arasında gömtilO !1mumileşmeııne ~eb ·bı et verilmemi ~apılmış 'ie Ankara Numune hastane. rzıke. tı. ete ler nı 
edilecektir. görulmü§tUr. ıse deumumi tamım ve bılhassa tQk· tab"b" V · ı rd . . . ser ı ı ve operatörü omar as 

S Bu ıeraitte zeyli dudiye dokunul· sın e . en adaleı k lbı~ enın .mute~ ır be a . et . t Ali R" üt muavenesı" . . . olmasıle baıta hubutu adaleı k&lbı 'C~· y ıs1e mış ve oper ur ı a 
.J ınamıgtır. Aveno mubıti l1odoform . . J bey mUnevvim ı;enniı ve daktor Ek 

Süt mua~ene mahal1eri --" •. L.·t ed:ı-:. .,... a _r • den vefat eylemıştir. be . gauıe aıuuı ..._., ~ ., mweccır D lll/ün. . Dar/ll " Tı .rem y nazaretı tıbbı,.e ~ apmıştı 
bugfın açılaca idi. Bazı husu• vaa'ındao eonra karın aç.k bırakılarak W'. N:::r:s""'"fi .,. Vum:" !l i Ier bui ameli\ at pro•okolanda tafsil 
satın henüz ikmal edilememe- pansu.manla kapedılmı~ır, Ameliyat mu - akü~uı 1'Ulderrıs ·muharrer olduğu batın açılır aÇ'lfm 
sine binaen muayene mahal· esnumda. n~bJ?. 140·150 arastnda de- Neşe~ Omer .~il 1'luhıar ,o .ulu ve kılıhi ue me.\addı gaite p 
}erinin kuşadı bir müddet te• vam etmi§tır. H.uta yatafuıa nak}. Gulhane sennyo.U rçalannı havi meb uJ ııramtın mel"c 

edilmek Uzre iken mebzul ıiyab kanlı mualllmlennden d ı,·eti görUlerek temidenmif ve ze 
ehhür etmiştir. mevaddı mukan-i.ıa çık.a>mtıtır. M. Kemal dudü here multeaak Te k•DpDe dl 
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AMERIKADA 
BiR BOMBA 

Bir cina)et 
Amsterdam, 18 [A.A] 

Kocası hapse konulan bir 
kadın çocukJaJını terkederek 
Çıkstra isminde birinin yo.nı

Jll kaçmıştır. 
Çikstra e,Jadını yüzüstü 

bırakarak kaçan kadını tut- ·u sevk balon bu giir 
üıre eyine gelen dıırt jandar- ıecı iibeleriyapılnıalr 
mavı roveherle öldıırmıiş. 

dordüniin de brığıni kesmı :/· Üzre drşttrl) a çıhar 
.evi atrşe yermiş H' kaçmı:,tır. [ 
Katil ile dostlan yakalanmış ffil§tzr. 
ve hapsedilmi;tir. E_i_r_z-el-z~ele 

Da\ es planı ' Londra, 18 [A.AI 
Paris.18LA.A. Kur, l o ... tan lıi]c ıı ıliıfor. )1 

Ekselsl}O"' gazct ' rine uazıırr,ıı Cum:mada şidJetli bir lı n l" t 
aıı&a lıtikfinıetiniıı muulıcdnt mı c · ] ] · 

1 
I· 1 · , ı. l 

!mıce le Dave 11 ı ı ile mı a }' n re! arz up )l o\ na ) r. mı 

.._lere \•e ıen inata muknı il \e n n r. lelı r,ıf mu 1 < r h muı k tı 
flllDunıi \C husu i kıc:dılu.ni tı.ai.l uı 
altına alacak n} incl<.r 'c ım ıı at dt 
rlt etmeyecek. hiç Lir urctı luıllc i.:tı 
tak ederue) cceği ı ek l caıl <lır. 

Afyon komis' en unda 
~ 

Ar 
Cent'He, 18 AA] 

ron komi8 , • . onunun ıçtııııaı mu. 
ııasebetıyle Fran ız Jıuı..am ,1• p . c ıııın ı il 

te bir u~ uşturucu mud<leler idıırc 
teliı etmit olduğu ve hu ıdaıenin 19:::. 
tarihli Cenoue mukaveleıı ınucibıncı 
pyn nıe§ru ıicaıeti mt:nedeceRı Vt 

bu gibj ma.Jd 1 r ın nl eduı alt f 11111,.1 

fabrıka ını kontrol c ) <:c ğı lbtıhLaı 
edilıni3ur. 

Amerikanın parıs sc~iri 
Havrfl8[A.AJ 

Amerika sefiri M . .Miron 
Herık Luraya gelmış, mıılki 
ve askeri memurıar taeafından 
ıelaınlanmıştır. ~elir beyanı 
hu~. n,Ldl\'ı nıutuzummm irat 
ol , rı n .tk.ı 'crdiôi cevapta 
~ t. ı n ı . kı ın Lır sulh ve 
hu ıı ı \ t cJ Hı açacagına 
kanı Lu.uı du nu s0yiemı§tir. 

olmu~tur. /.5 k :ı 'nin ' • 1 c 

it dığı zannolunuy rr. Tafı 1 ı 
roktur. \ n ıuele r t · u 1 
ru mahal i ft>l ı1'ctc bır in d t 

\Upurn gı n 1ern · ti . 

Rus htit('esi 

Beru, 1 ı..AI 
lsviçre hııkümeti bilumum 

musaddak hiıktlmetler tebaası 
hakkında pasapot vizeıi mua· 
melesini ilga etmiştir. Ancak 
avrupa hi'ı kfımetlerinin de Is
viçre tebaa~mı ayni tedbırden 
mııstefıt etmel~ri ~art konul-
muştur. 

F lOINCltlo o;, tadın mı• 
harrir bir maka!ıe Ja3. 

AMERiKA DAi PARIMENTO ~DEMIRYOLLAR'ÇOCUCU BiR' 
KASIRGA ISTIZAHIARI KONFERANSI KEDi YEDi 

YUZME 
KAHRMANl 



.. . . - . 
- .. - ..._ - - ·- ·- - ... .. . ... 

frika ortasında senelerce dolasmıs bir Franş z avcusu· .,) .:» 

nun müthiş ve heyecanlı maceraları 
Sırtlanlara, sadece etleı·i iyice alınmış beyaz kemikleri braktıktan sonra yağmuı~ 

altında karargahınıızı tebdil ettik . . Yeni yerimizi adamakıllı tarsın ettik. Bu havali 
eskiden beri av için c·hau değer bir hazinedir. Fakat avrupalıların istilasına uğ
radiktan sonra b11ralarıııın da, ne tadı kaldı, ııe tuzu.. l\tlamafi biz kendi hesabı-

mıza yeni ye }j av ar içiıı pek üınitvar bulunuyorduk. 

iRi 1 AR PEŞiNDE! 



''IKDAM~i~ iLK TED1iiS:ift(Uıisu' a·-=· 
'KARILERIMIZ iÇiN TARiH, COGRAFYA, LiSAN 

DERSLERiNDEN MUREKKEP F AYI)ALI BiR 

Paı.ır • IK D A 1\1, lı.incikamıo 20 .1929 
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EDRISAT !(URSU ACTIK. 
~ 

1\7URi BEY DERUHTE ETMiŞTiR 

DiL TARiH 



.. "' --

Deniz altında tunel! 

Ingiltere ada olduğu-

ndan lngilizler enbüyiil{ 
vasitai müdafllayı denizde 
görÜ)70r ~r. Iı,_gilizler lngi
lteı~enin müdafaası de-
niz oldı1ğu itil{adına o ka
dar saplttnıp kalını~lardıı· .. 
ki şimdiye kadar hiç bir 
iktisa il f 0 

•• ıı ~ Iıı'7· ~zreri 
" c...ı 

hu anane i fıkirden vaz 
geçiremeınişti. 

Lak· ı ııihay·et zanıaıı 

lngilizler · l e ~, ı itil'-attan 
vazgeç· k edir. 

Maıış de11izi tunelinin 

inşası için lngilterde ku

vetli llir hareket peyda 

olmuştur. En hüyuk lııgi

liz gazeteleri hu hareketi 

şiddet te ~iç ediyoı·. 

günde iki ınilyoıı nü-

sha sataıı ''Deylimeyl,, hu 
. 

meseleye ait baş makalesi-

nde diyoı~ki: 

Manş tuııelinin ~erhal 

inşasını icap ettiren ~ir çok 

esbap vaı·dıı·. Böyle bir tu .. 
' 

nel lngilterenin ticaretini 

büsbütün haşl{a bir feyze 

maznaı· edecektir.· 

Ingiltere berri Avrupa- muhabirine şu beyanatta 

dan fena şöhretli ve azğın bulunınuştur: 
bir denizle ayrılmış hulu-

nuyor. Amerikalı seyahlar 

sırf ]Ju denizden hoşlanm
adıklarından dola)7İ İngilte-

re limanlarına çikmayııl 

dogrcıca ]Jerı·i A vı·upa 
limanlarınr gidiyorlar. 

Tu11elin inşası için 

bütüı1 ıllaıılar , hazıı·laıı· 
n1ıştı1~ B~ınlcr.ı· E;n der~ce 

de n1ii --2n1111eldir. 

Tr -. 01 • ~l inşası için 

26 11 il)7o 1 lngiliz lirası 
A vrupada Alp dağ

la:n bile şinıdi demir lazımdır. 
yolu iıtilJrtına ınaııi bu
]uıın1a);or. 

. 
Bu ı"?\aı c:~ıı11 son pensi 

bile dcı .. hal kabili teda· 
Manş tuneli yapıldı-

ril(tir 
ktan sonı·a yolcular tre-
nle beş altı saat içinde Bütün iş lngiltere hü
Londradan Parise vasıl kfi.metinin muvafakatını 
olacaklar ve vagon degi- beyan ey !emesine kalnn
ştirmeksizin Romaya ve t 
Istanbula kadar gidebile- ş ır. 
ceklerdir. lngiltere Fran- ı Fransa ile harp vuku
siıdan başka bir devletle unda tunel bir tehlike 
hali harpta olduğu zam-
an hu tunel vasitasıyle 
ist~diği kadar erzak geti
rebilecektir. 

• • • 

teşkil edemez. Dover ya

hut Kale de bir dümeye 

basılarak tuneli su içinde 
bırakılarak istimalden 

iskat olunabilir. 

Manş tuneli komitesi Yahut tunele zehirli 

reisi Sir Bull Deyli Meyil gaz imla olunabilir. 



' fURI iYE HUI( Ul\IETI YAZI ınakiııes. 
Hükumetin fenni ve idari komisvonları tarnfından uzun 
tetkikotm neticesinde malzeme ~·e tarzı imla ve fevknlii
e kullan.ış kabiliveti noktaı nazarından birinci sınıf ma· 
ine olduğu tastik. edilmiştir. Şaryolarıııın kabili tebdil 
lmac:ı dolayışile 32 ve 45 ve 62 santimetre genişliğinde 

YAZI, CETVEL, FATURALAR yazabiliı 
Bu ve buna mümasil mlıstecınn evsafı itibarile dünyanın 
yegane en mütekamil makine~idir. TOROEDO ynzı ma
kinesine sahip olmak bir zevk ve saadettir. Büyük ye po· 

rtatifleri vardır. 
vilayetler için acentalıklar ihtas edileceğinden 

talip aranmaktad1r. 

Türkiye umum RADYO MEKANiK 
ncentası 

lstnnbul Galotr. Agopyan han zemin kat 
ımir, Ankara. Bursa. Trabzon. Bandırma, Eski§elıir 

Bileciktc ncentalanmız Yardır. 

24 kiralık Depo 
Esas numarası 

13 

ı·. ~ 

Mevkii 

f )'. l) \ \J . l imi .ır 111 1 ı_l) 
' n 

":3cdcli icarı 

j Bll ~4 INŞAATI DEBUHT EDE~IDevredüerek ihtira 
• JıllMARLARLA, SUYU OLMA YA.lV berah, 
KÖŞK, BAHÇE 
SU SIKJr.lTISI 

SAJiJP LERJNE VE • leıbu rt.hlıt mahlut ınadıınleiuı 
-' c }B b:ıılaı rnnlıeınenin Alnminvom 

Ç .J'J{E 7 4DAL R e 'a Allimınvoru il tal lD4 ait ~ek· 

• AHALlSTJ\TE: 
-' cmmul etmi~ nm !ive• hnk tnda onbeı 

tı mübb tlo 7 fart 927 tarlh ve Si4 

• 

Sirkeci Hamidiye Caddesi No 47 
Tel. lstarıbul 435 

Hcrnc\i 

ııu \ e ;> a i!ticarına t11Up olaıı ıevatıni 

lgtanbulda } eni postane arkasında A=it 
efendi k tUpbane sokağında Ttırki.> e 

ifan o 19·22 de mtıkim nklli lstok 
f ndh e mUracant etmeleri, 

ihtira ilam 
.. Tayare mitraliyozu,, hakkın· 

da i tihsal olunan S fayıı J.926 
tarih 'e 4S3 nUmerolu ihtita bP-· 
rntı mc,·kii file konmak Uzre....nba· 
re de-. rli ferağ ''e ya icar edil · 
ce~indcn talip oJnnlıırın Galotada 
Çinili Rıhtım hanında Robct:.Fer· 
iye mUracııntları iliin olunl.ll', 

~tih sulh mshkcme i d!:irduncU ha· 
ı.imliğinden: Şe) hUliilam merhum 

:\fosı Kazım e~ ndi 'fere esinin muta· 
mf olup i.zalci §Uy{iu bil· 

nUıayede furuhtu t lurrur edilp beher 
Br§unu uç lirara ihalei ketiycsi icra 
ıliwın Aksnmydıı murat paıade Top· 

kapı cadd ıede S.1-86 numaralı ann 

ılc kezalik beher ar unu J uz yirmi b • 

kuru~ ihalesi icra kllıuan Ccmbp .. ~· 
dıı Alım t KethUdıı mah U~lnde l<liin 

DAVETLE!!) 
Tal h balo u 

Milli TUrk Talebe Birliğind(ll· 

KAnunu~inin 24 Uncu pcrfcnlıe 
1 e;uıt 2l de birli!; bin.ımn 



~ ... ~. . . 

seyri sef ain 
Mersin sür'atp~stası 

(MAHMUT ŞEV 
PŞA) vapuru 52 Kanunu 
ani Salı 12 de galata rıht 
mından hareketle hmir, 
Antalya, Aliiyc, Mersin 

.. ddeck ve Taşucu, Anamo 
liiiye, Antalya, İmıire uğ

rayarak gelecektir. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru 22 k&nunusa 
i uh17 de Sirkeci rı.httmmdan 

~ raketle Gelibolu, <;.nak.kale.'.I 

KııçUkkuyu, Edremit., Burhaniy, 

!\yvalıga gidecek ve dünü~te 

nezk1lr iskt!lclcrle birlikte Altun 
ıluğa u~rayacaktır. Gelibolu içi 
tnız yolcu alıntr yUk alınIDJU. 

1500 - adet - Kontur 
pılaka tahta&t . 

Yukandnki bir kalem 

nakasayn koıım\lftur. vermek 

A •teyenlerin ıartnameyi gördükte 
~ onra 25·1·929 CumartSli gllnU 
j 

uızım nlıdUrlUğUne gelmeleri 

ctruıbul icra daireiinden: Mem· 
rt aganın, Sıdıka b. İzzet be)· 

aldı~ı horca ıltsrjt birinci derect 
ı rınri sıra ouın&rada teminat ıztı~ter· 

Hatap ~apmoda Sıirı tiınuı 

ıaluıllt! inin Sabwıbana aokağınw 

k 9 . lıane borcun vcrilmediginden 

ln ı ilıalei evveliyesini.ıı . içrasiyçi o 

u utı ınUddctle nıliıayodeye kunu 

lıuu tur. Hududu: Fıride h. RUa ef 

uıccıı fuıtala ef. Ttresesi.ııi.ıı düklia
ı ıa ı ı, ıle mahdut tahminen aokııeIJ 

di ıır§ın terbiinde yangın duvarh 

~p mUceddet binanin zemin katındı 
, rldi çini ta§hk çi.mc11tu yatak ıenı,i 
le ikı gt>mtilU kilp ve iki dolap bir 

ııı rllık ve kuyuyu havi ıııaluz oca· 

niııtfnk birinci katta bir !ofa Uzer· 
e birinde yük dolap ve gahn~i 

hılan iki oda bir hela iki.ııci l\at 

1 r ncı katın aynıdır UçUncu katta bh 
a ıızerinde önUDdı semini çinko 

hta korkuluklu balkonu han bir oda 

t r hela ve zemini çinko taras ve ay· 

<lınhk mahallini havi elektrik ve terk 

, o\ suYu tertibatı duvarları iltanpı 

r akışlı olup borçlu ukindir Uç bin 

1 • oz ruz on bcı lira kıymeti muha· 

ıı minelidir. 
relip olanlar ve daha ziyade malu-

:ıt almak isteyenler 928-10542 nunu:· 

r i} lıı Uç ,..uz dokll&Il bir lira pe~· ak· 

ini müsteshiben lstanbııl icra daiı· 
• n üzal ede ıubeeine muracaat etm 

e' ri \e 25·2.929tariblııde uat on bete 

ürkiye iş Bankas 
Sermayesi: Tediye edilmiş 

4,000,000 Liradır 
Umumi Müdürlük 

A KARA 
Şubeler· 

Ankara Adana Ayı:alık 
Zonğuldak 
Kayseri 
Jr!ersin 

lstanbul Trapuzon 
Bursa Balıkesir 

lzmir Gireson 
Samsun Edermit 

l\Iüsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

Felemenk ahri Sefit 
Ban iası . 

ezı 

Amstepram 
Galatadn karaköy hani dairei 

Duyçe Oryant Bank 
Tarihi te'sisi 1322 J 

Merkezi idare Berliu 
Tek/on Beyo{;l.u 247,248-984,98:, 

t.-e İstanbul 2842,2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

Adalar dweaind~n: Bü>rtıli 
da Batı boı bir keçi bulunmu 

~tur. üç gün ıarfında sahibi çık 
madığı halde eatılacal,rı iliin olunu 

S omıagirde Sormagir ma 
Jıallesinde 19 eski emlik 

668-677 Harita ~maralı Bostan 
1 mart .__ 1nden 

yıs 929 tarihine ıu. '-Ua · 
verilmek Uzre mUza)'edeye k.on 

muıtur. Taliplerin '/• 7,5 nispeti 
nde teminat akçelerile bera 

levazım mttdUrlUğUne gelmeleri. 

Kadı köyünde lbrahim ağ 
mahallesinde k.oıu yolu 

nda 8 No, dilkkiin kiraya veril 

mek için müı.ayedeye konul.mu, 

tur. !balesi 11·2·929 tarihinde 

olacaktır. Taliplerin °/e 7,5 nispe 

inde temi.nat akçelerile levanın 

mUdürlU~Une gelmeleri. 
1 •• ' ..... ~ .... 1' 1 ~· • , .... •• • .. 

E yup sulh mahkemesinden: 
Teniyan Puzant efendinin 

Eyupte dükmeciler de 48 numaralı 
hanede mukımc Refika hanım aleyhi· 
ne ikame eylediği iki yUz yetL~:ı U~ 
liranın ma faiz ve masarifi mahkeme 
tahiili hakkında ikame eylediği dave 
üzerine yevmi muhakeme olar:ık. tayin 
kılınan gun için hazır bulunmak Uzre 
mumaileyha Refika hanım ve vekili 
Tevfik beyin zabıtaca edilen tahriyaı 

mahsusadıı telefon Beyoğlu Doktor A.Kutiel neticesinde bulunama:;up ikametgah· 
3711·5 lıtambulda bahçe kapu lart meçM.l olduğu cevaben bildirilmi~ 
dördilncU \'akif han telefon EI:ktrik makineleriyle bel oğuk· olmağla müddei vekilinin mesLuk 
lstamhul 569 hernevi Banka luğu, ıdrar clarlığt, prostat, ııclem· talebine mebni bir mah rnllddetle ila· 
muamelatı ve emniyet kasnl~ı !~ti~ar, ve b.e~ev.11ekliği ~tan, , ve nen tebliğat ifa~ına mahkemece knrıu 

icarı cılt ile fircngı) ı agrısız teJavı eder. verilerek tavin kılman 24 Şubat' 9~ 
Kııraköyde Börekci fırını sırasında, 34 Pazartesi sa~t on bir de mahkeme d<' 

.. 
1

- Doktor ham bulunmalnn aksi taktirde muhn· 
•••• • •• • •eego•oo• . . . . 1 • ı ,.. • ~ kcmenın ğıyabcn rUyet edilerek ve 
• Selaııik Baııkasi • ! Haseki kadınlar hastanesıl davetiyenin bir nuslıa11da mahkeme 
• e Cilt ve Firengi Hekimi !\ divanhanesine talik k1lınmı~ olmağla 
: Tarihi fesi İ 1888 : C K . berayi tebliğ ilin olunur. 

: Se.tmnyesi 30.000.000 Frıuık : ' evat erım 1 
• Tem~en t'ediye edilll).İg : Zayi - içinde adı güzel Şevki 
: Merk~ idaresi l&tanbul : 1 Tlirbe de Eski Hilali ahmer Mahmut Anastaf efendilere ait altı 
• telefun beyoglu : : 1 binası Tel· lstam 2622 \ kıt'a eenedatln ilmi haberler bir ka~ 
: 4070, 4071, 4072, 4-0i3. 4074 • 1 _ · · • ı lira olan siyah cüzdanımı zayi ettim. 

~ --:::;,.__ -==- - - - - ~ ..:..___ _ - --

ALTINCI -o 01( 
1.ci keside ., 11 Şubattadır 

İKRAMİYELER: 

MÜKAFAT: 

• 
ıra 

30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

10.000 

LÜTFEN DlKK AT EDİNİZ: 
Bu seneki Tayyare piyankosu şiındiye kadarkilerin 

zenginidir: Çünki : 
1- 10.000 Lira ve daha yukarı biiy'iik ikramiyeler gc~e 

sene yalnız "3,, tane idi. Bu sene "5,,tir. İsabet ihtimali yüıd 
67 artmıştır. ' 

2- Uı~lUM İl{RA1\1İYE ADEDİ: geçen seneki ke~idelerd 
yalnız "2.ôöö,, idi. Bu sene taın: "3.900,, dür. Umum isab 

ihti;aıi1YA1Ni{üY~ü1;~~f;n~~~h~s~Llı~L1lk~N- AnEot aı 
SENE GEÇEN SENENİN TAM İKİ MiSLİNE ÇIKACAKTIR. 

: Istwnbul 2381, 2832 . f =F., ııtılı sulh icraaıpdıın: b:r dey· Bulana para helal olsun senetlerin ! 'l ürkiyeJeki ~ubeleri : . n~n te'mini istt'f'uı zımmın~a ise.lesini insani~·et namına rica ederim. •• sk Udar sulh hakimli~inden: 
o lımir, Samsun, Adana, lenin • mahcı,ız ıkı adet 'Uk arabası mah halın Kadirgada Mchhmet pıı~a çe;me so u H f Al" ~ a· . "skUd d:ı Krezival o • 23-1-929 çar~anbn glilıü saat on birde • . . a ız ı e c:ıı ının u ar 

at pw.nrmda satılıı~ıı ilün olunur. ı k:E~ında2numaralı hanede avukat llilmı Davutpap mahallesinde sakin Tevfik, 

B eşik aş iır.inci sulh mahkeme· r . Emvali metruke ilanları , 

Tişçı başı kah\·elıanes"ndc sııkinTc\ fik 
efendi aleyhine ilutme eyledi~i alacak 

1avasmdan dola) ı gıyaben icra kılınan 

muhakemesinde müddei mumnileyh 

nılddei ale~ hüe mUştereken knhvehıı· 

ıeyi mobil~ asile alttyüz lira~ a alıp 

ı tı ay sonra 925 liraya ahire bilfuru· 

t devr ve teslim muamelesinden son· 

r.ı 325 lira ticaret kalarak bundan hi-
' . 

sesine isabet eden 162,5 lira matluba· 

tınt ispattan izlıar acizle bu hususa 

it iddiasını ispattan izhar acizle indrl 

tire hususatı mezküreye müddei aley· 

hın inkln haFnde ) emin tek lif edile· 

ceğinden bilbeyan keyfiyettenbahislt 

Kullanması kolay ve tesiri 

kat'iyen şaşmaz . Pek müz'iç 

olan öksOrülü keser. 

fla.va borularında biriken 

balgamlari söktürür. 

Dikkat! ,,~~~- Cabrikasi 

mi.istahznratı, ,,~~-· saliblııi 

havidir, 

. ; 

1 

, gt) ap kerarının tebliıti talebinde bulu· 

tinden: T&ir de. ni malıkWni· \.. ,,/ nulmasna ve müddeialeyhin ikametgi· 
Jıır ihalei evveli; eti icre k.ıhnaca~ ı hı meçhul bulunması basebile bir bu· 

etinden dolayı mahçuz olup fUruhtu Semti Mahallesi Sokağı No. Nevi lcıırı muhammeni icarı aabıkı çuk mab muddetle ilinen tebligat ic· 
Vakıf al(ar lar 

Ti olunur. 

U skudar sulh hukuk ha· 
kimlilı: Bak.kal Tahsiı 

ft ndinin Uskudarda Ahmet Çelt: 
hi mahallesinde açık tUrbe o:, u· 
uııda 26 numaralı hanede mukin 

tebdil ikametle elyevm ne· 

aıuk.arrer hulu~n eş. a) ı be) ti ) e 22 Lira Lira rasına karar verilmesi ve muhakeme- mu·' du"' rlu• • g • • nde 
k!nunusant ~ ıalı aaat 14 te Kara· BC) oğlu Feriköy Bilezikçi 2044 Ki,,birhane 540 Senevi 

d B d r . J bil y eşilköy ŞeTketiye latan bul 66 Hane 25 Şehri nin 11 mart 929 paı.artesi gun\1 snat 
köy c u •r~şte ote ının önun e · Bol'raziçi Tarapiya "-tarol'rlu 14-12 • 72 Senevı" k · b ·ı 

. ,ı. • • . ı: "-"' t:ı 10 buçu ta ıcrası mukarrer ulu"muş Babre kapuda trnm,·a'' caddesinde kain Taş hanın oda ba,.ılı0uı i< ııUza) ede ıilruht edıleceğınden talıp • Yenimahalle !'aıarbaıı 56-103 • 100 .. ' • 
..ı.anların nµıhallinde t.ulunacıık mem- Kadıköy Tulacıl.aşı Badat 57-180 mabahçe 45 Şehri olduğundan vakt ve yevmi muanenden ciligi ve yedi parçadan ibaret dUkllfın ve camekiin. 
.ırine mür.ııcaatlan lin olunur. caddesi kö~k evel kayt murafıntn bitteaviye muha· Bahçe kapuda Hamidiye caddesinde 23. 25 .l\o. dilkkin. 

•• Caferag· a Bademaltt 4 Apartımantn oq Şebı k d • · f U t tm · ~iahmutpaşada Yeni han sokağında 35 • 39 No. dukklin . 
..,. eme e re sen upa ı v cu e esı ve ÇAkmakçılarda Valide hanı Ust katınd:ı 38 ,.e 39 nunuı.rnlı 

usküdar ~ulh hukuk mah· 4Uncudaireai ak.si taktirde yeminden imtina ettmiş tahtmdaki rnatbah. 
e ikamet eyledikleri me~h~ kemesin en : Bali kal _hus· Beyoğlu Hüseyinajta KUçUkdavarct 1 Hane 17,50 Şehri addile davuı mesabit il bakıla 

l n snfrrınbolulu Hasan, Alı .~c nübeyin ti.skUdar a paea limancad· Balada evsafı muharrer Emlik ıera·ııı· muharrereaı· "erh"ıle ı·cara nazar" e . Gedik paşada camişerif sokağında 65 No. dUkkiin. ] F b l • • .. rar cagı ilin olunur. Fenerde Apti sub:ışı mahallesinde cami tahtında 4 No. dllkk·ıı. 
mer nğa nr ve atma anım 1 

e deimde hava gazı kumpanyKSl it· ~dilmesi. için 3: 2 • 929 tarihine müsadif Paz.ar gUoU .saat 15 de ihaleler Pa"a bahçesinde çınar caddesinde 19 No. dUkkCın, 
. ı~ an ,.e mUstereken mutasarrıf ı·....:.. ı:-d 

20 
l dükk. d ıcra edilmek üzre müzayedeye vaz olunmnı•tur talipl•..: .. Emvali metruke "' d L. • • ı . d r. u t ·ıaıı 

• :I ısa.uu e numero u ·an a · . _ . ""% ......... Ç anukalo Jandarmayeai ef - Saraybumun a tapıwne cıımısı nn .. ~Stn ~ ıurun ~e m ş e~~ 
lduJJnrı UskUdarda gUlfem ha· . ıcar k.omısyonuoa mu.racaat eylemelerı. rat mektebi talebesinin ıubat Bıılade muharrer emlak kiraya verıleee"'ınden kanunu:;anmın 

mahallesı.nde karacahmet cad· aşiı l\lusa aleyhınde ıkame eyle· .a.. .a.. .a.. ha 1 d il u t d ·rı b •·ııdıı 
V v v 929 tarihinden mais 929 gayesine ka gUntınden şu tın a tıncı çar§an a g n san on o u~rrıı " 

inde ll4 atk 100 cedit numa· digi alacak davaE11nın gıyaben ic· Semti .Mahallesi Sokağt No. Nevi IC4rısabıkı da d·· ·l . l . lr. • deye konulmuştur talip.lerin n:eıkOr saata kad~ . şnrtnnmenın sa: 
ı ılı bir kitn arsanuı i.ıalei ıuyuu ra kılınmakta olan mubakemei Balat Karabııa Vıpur i.sk.eleıi 39 Ana 2 Şehri . r . ort .•) ık. 14§~ erıne mu .tezı ~n ve teminatı muvakkata ıtn .ederek mUuıyedeye ı~tmık etmek üzre 
1.kındn mumaileyh tahsin efendi aicuiyeııinde iıhari aciı.le müddei ~aragümrUk,AtikAiipaıa Kilise 5 4>t1kkln 21 • bırbın kilo sıgır etı mUnııkasaı alenıye rımdUrlııgUne mUracatlıırı ılan_ olunur. __/ 

~:~~~n~c;;~~~n=:~n o~:~~~ aleyl~in mfü·okkiliuden er~k ~l· ~~;debagı ~!~~=~e ~:;;:;~~[ 20~ 22 ~~ ~~ m::::~:· v:::~ı~~~~~iar3 ::~~ 71 Jfahlu~ la~ tı vak}i 1' 
ıa emelerinde mlıdeei vekili o.· dığını ve b~.ndau nıute\'ellıt yuı Tah·tıı.kale RUstempa14 Tahtakale 90. 92 c maoda 12 itidalde görUldUğU taktirde ihalesi icra 1 r _f ~ 

r d" • t da t k dort lira bmcu olunduğunu inde!· Emınonu Şehmehmet İzmir 10 KiğirdtıkUn 60 b:..ılınaca"'tır. Talı"plerıo· bu L-ptakı" 
nn eıen mm ınp 

1
."'
1
a ınL f. • • • k:.. I l. d . kl"f. A": ,·an.saray Atikmustafapqa Pazarcı 6 . 8 Boıtan,kUlübe,arsa • "" uıı 

\C tac:arruf ene< 1 e tasarru ıtır&'Z lO urı ıa lD e .}'CIDIU te 1 .:· k · El d 0 . 
1
1
4
5 

şartnameyi görmek üzere r'n"akkale e ed e e e t e ı I 
. . .. _ . . ..,ır ecı vnnza e enurkapu 11 Apıırtımanın • ._..... mu urıye ın el 

1 'n f'tı ha\ ı ılnnıluıbcr1 cretı· e.dcr oldui[ıınu hilbeyım keyfiyet· birinci dairesi lıUkümet dairesinde komisyonu mııhsu· ' 

\'e teda' Ulu ey di kaydı · ten bah_i~e gıyap lırırarının teblir KUçUkpaı.ır Demirta§ Kantarcılar 14 Kfiğir dUkkln 3 • suna muraeaatlan ilAn olunur. 
ıı fnpo daire inden i tilıimi~le gi tal hiı.tdc bulunmasına \e mlııd· Buyukada Nıııım 23 Hane 10 • Bidayeti ilan 2·12·928 lıaftıı. nihayeti iliin 23·1·929 çıı 

L r keyfi •etten hah!!ile adi· d . l hi ik :ıı ı. Balada evsafı muharrer Emlik §eraiti mukarrereııi veçhilo icare rapt D örduncı\ hukuk dairesinden: Kıvmeti 
. l eı a rıy n ·ametvıs 11 meçıtu edilmo'.o· 2" 1 929 ta ih. .. dif p mbe Ag . v· ... c._ fy • 

,, 1 ~ ap kararının müddeı 8 ey· / . o • 1 • -~ç~n .. • . - -r ıne musa er§e gUnU saat on beşte avın ve ıIJını wara an Kuruş 5 tt:bliği talebinde buluruua~ı · bulu~..tımsı hus~~ıle bır •wbuı:~k ıhalelen .ıcra edıl.rııek Uue .mllzayedeye vazedilmi~tir tııliplerin Emvali H. lar tara(ından Kadıköy Ayatiryada 31265 Feriköy eşref efendi sol.agırıda 13 milkerrer 13.~5.l 
\ e muddci aleyhimin c nsen malı mud<letle 1.lau~u teLlıgnt: ıc· metruke ıcra komıs~ onuna mUracaatlan. kili!esi cinrmda Gul eoka~ında mu. rer 15 mükerrer 35,35,35,35.35 \'e bılecik soka..! ~ 
metdlihhm n1eçhul bulunmak ra51na karar venlmı~ ve uıullake· kim Ncrsea Ohaoyan E. aleyhine ika· mükerrer 19, 19, 39 mllker.rer numaralarla "\ırı 
ari~ le bir buçuk mah ıı:ıUddet- ıv.euin 4 mart 1929 pazartasi gü· Daya hatun mahallesinde yeni han altındda me olunup tashilii kayt talebine mUte· parça 217~ &l'Şl~ 34 parmak mıkdarında bulun• 

l ı . · k t b k · k 20 de 1 hısselerı ~ 
ı rlf'n te > ıgat !cra ıı a araJ nu saa on uçu ta ıcrası mu ar· 4 No oda dair bulunan dava üzerine ilAnen ,a 48000 F ·k·· E f r d. k ;-ı.1 d 21 23 ..... arlı • · • ' 1 , · en oy şre eıen ı so a~ n a , nu .. . 

r lıuı~ '.c nıuhakemeuın ~3-~9 rar b~ unmuı olduğundan yevm A d } h pıtan· teblifata rafmen 5·1·929 tarihli arsanın 20 de 16 hisseleri ı 
1 111 rtc ı gl\nU sant OD b~ukta vevakıt ~uayyende muha~emeden na o u isannda eski mektep binası celsede tahkikat hakimi huzurunda ·1.1298 Feriköy Eşref efendi sokağında 25,29,31 mUJ\er~et 

ı mukarrer bulunruu1 oldu· evvel emırde karar gıyabı masra· Vilayet dtıJmi enctıneninden• dd ial b 516 22 k 1 •>o d 19 h. 8,,]crı· 
1 1 

ı · . . ıc • • . • tspatl vUcut etmeyen mU e ey mu· arşın parma arsa arın "'" e ıs 1 .. n < \C bcevel gıyn& masrafı· fı bıttedı;e mahkemede ıspat vü· Balada ~arrer emlak icare verimek üzre 3().}.929 tarihine kadar md. . ha nd . . Balada kı,·met numara ve mıktar1 zırnları nıuh 
1 iti diy<' }e\m YC/Yahti mu· cüt eylemesi ve ııksi taktırde ye· ıayedeye kouulmuııtur. Talidlerin yemıi mesktlrda aaat on bire kadar mllfa. maileyh kkı a gt)~en. ıcrııyı mu· 22-12-928 tarilıind~n itibaren otuz bir gün m ıddetle "

1 

\ nde mahkemed 'isbatı \'Ucut ninden imtina eylemiş addile mtid· caatları. hakemeye karar venlmı§ olmaltla l<onulmuştur. Talip olanlar kıymeti muhamminenin ,.uz Q 

h' lcri takdirde karari gıynLi· deinin davasına nbit nazarile ba- ~uğla 'iill:fetine ait Otomobil furuht edilmek üzre 30.1-929 tarihine mUea· yevmi tahkikat olarak tayin olunan çu~ nispetinde peyakçelerile yevmi ihale olan. 2~·1·9;, 
ı ıı 1 ccnlemyekan addedileceğı olnaağı ,.e nıphkemeye kabul O· dif ~~~ gtınü wıt en bire kadu ml1.ıa) edeye ıı.oıwlınu tur. Taliplerin S.3-929 tarihinde ıspntı vücut etmesi ı;:Un•ı c;ı1<ıt l ı de 1

• ıtclıır m'\hlülatı vak fi ,·e ml\cl lrıvt>tıııı- ' 
'•11 1r. lı pmn,·ııt•JIÜ'l \lôn olıınıır. F.nrnm .. ni vııı,·ete nınnrAAtlan. l•lvumıı il~" nlunttl', • ' •• 

' 

J 


