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Y~ı yazarken am Yeni öğreueıılere~ 

4üncü sayfada 

Faydalı kıraat 

iişününü=: Bir terkibi11 tiirkçe. 
i yapmak mümküııse esreli 
em terkibi kullanmayınız! 

ANKARA CADDESİ Ni.: 11386 

CUMHURiYET' iÇiN VE HALK iÇiN 

Ç~RŞANB.A, KANUIVU~L4Ni 2, l9.29. 

NECATI BEY APANDISITTEN -iRTiHAL ETTi 
LIM ÇOK MÜESSiF VE 

BiR ZIYA. 
AARIF VEl(LI NECATI BEY, 

DUN iRTiHAL ETTi. 

Kitap ınin1arlığı 

HABER ANKARADA VE ŞEHRiMiZDE 
BiR TEESSüR HASIL ETlVIIŞDIR. 

Ebuzzıva Tevfi){ mer· 
bumdan sonra bizde kitap, 
tabı itibarile: her türlü kı· 
ymetten düşmuttür. Bir 
~ok zahmet, masraf ve iti· 
na neticesinde tab edilen 

D ERJN kitaplar müellif kadar, l~ari 
için tle artık bir sukutu 
hayal teşkil ediyor. Güzel 
san.'atlardan olması lftzım 

CATI BEY ÜÇ GÜN EVEL APANDISl'ITEN ge~en. k~ta~. tahili~i, şimdi 
adı hır ışçılikten bıle aşağı 

HASTALANMIŞ VE YAPILAN AMELiYAT bir menzelededir. 
Kitap nedir? Kitap yazı 

FAIDE ETME.1\1IŞTIR. şeklini almış fikirlerin ik· 
'1aarif ,·ekili Necati beyin ametgalııdır. Bu itibar ile 

vefatı, şüphesiz bütün meml· insan ıkametgalıı ile yazı 
ekette derin bir teessürle kar· ikametgahı arasında esasta 

Halk mektepltı:ri minn·ehetile dunkü tezahurnttan bir intiba 

şılanan büyük bir ~ıj:a ~~mu· hiç bir fark yoktur. 
ştur. Veknlete geçtığı gunden E 1 •• d· . d 1 .• 

Halk mektepleri !Yeni sene 
h . mh . . fi . 8.h.ı en hız e ,ıtap 

er1. cu urıyet maan mm .. ,. k h' ~Iıllct ml'ktepleri Jtln hU) lilı ntazaın al.hmlarlo ilerli\'"orlanlı. 
h ·· ·· kiJ• d k' k metne ac >re, kah ha ır ır . . utun teş atın a ı çar tarı, " merasımJe açıldı Dün al\~am <:a· 'l' ı . · ıı· ı · ı ı 

k 11 d liğ. · k"'h t · ';, - Rl\~ım a ıc esının ı:;e am an· 
bilhas~a ihtisa~lardan istifade 11 1e sa e ını, tt mu a· at ultldan onra sainız J.;tanbulun . . . ı. · 
d k 1 h k · · 1 h' k A ta t ·e ma ını muteakıp alnY. hc~ıı ull 

e ere ·• ıs a etme ıçın yoru • ntan ır aşane n ana ' 60 000 ni muteca\iz halk nkın · 
-Ak b ·ı b" · I I ~ •h · h • .1' H tt 1 · . · . d halk kitle ile re\ rilmis olduğu .... ., ı me:z ır a2UI1 e ça ı~an ı ı.şamını aız'!ı. a a akın mekteplerc..gıdarek, ) nı er· -ı; 

~CAU ~, fiil -ve haraket müiehhip '\e mücellit gibJ se başlıl an • ocuklar gıbi, ellerin· halde 1 tıklal cadd i. kpeba ı 
saha;'nnd~ daima yaradıcı bir hu" .. k • tkirlar .kitap dl' kitup sıralara oturdutdr. oku· tanl\ile Karak ) c iııi.li ~e orada 
salı::.ıvettı: yu sana 

ı 
I taubut 'l 11ba:?m1 dün ~r.c 

ta ~abahlara kadar ne:ı;·c, zc\k 
\ e cğlcucc içimle geçirdi. En 
kiıçiigünden en buyligune 
kaJar :Be) oglunda meH'Ut bü· 
tıiıı barlar lebalep dolmuştu. 

Saat dokuzdan c:bnra muh· :. Iik d fı . mimarisinin ayrı ayrı yar· maya lwıladılıır. me ~tepler a~ nldilar. 
. e a en gene Yekıl ol· .. . Dun ak~am ha\a knrardılı:tan G k. . tc!icm tmaletler içinde oto-

3l"ak: ımar ve i .. kan v·ekaletine dımcılarıvdı. Muze camek· 1 b 1 b'll 1 ha ece ı nıera ım b'Jl 1 B 1 1 ~ J sonra qtan u un ı ıa sa cıı mo ı er e eyoğ unun mu ı· 
geçtiği zaman idaresindeki i -:. inlarmdaki muhteşem cilt· sokakları gbruleeek bir manzara Gı>cf' ~ npılnn mcra ... im cidden tc:lif eğlen ·e mahallerine dn-
ahet <lerh l t Jj ·· t · · l . . a ~ arıız e mı;;-tı. er, gururumuzu yapan me- arzedi~ ordu. pn,-lal. oldu. BillıH~::.a Gnlnta<:ara) ğılan çiftler şafak atıncaya 

Marır!;. vekal~t~ne geldi~i v1tk1t rmer abidelerden~ yalnız lfü~oh ı,:.lllınlar kuc:.ıld.mndıı li,;eı;;ilı• B~iııci ilk mPl\tt'plc , 8 • kadar ılık alonlarda c1a~ ... 
nw.arı te~kılatmda 2abtırapt hacım ve şelt:il itibarile ay· ı,;ol'ııkları, J\(l<'nlar1 ile beraber 1, .. . 1. . · ettiler. Tnm gece \.·arbında 
derhal nazarı dikkat "arptı -1 • • pı .uı rnerabıın ernsa rnın t'.rı mıı· 

a ~ · rınır. mekteplere gırı\ orlar rn lıe\az 1 ı d' knınpanaltır çaldı. clektirikler 
Necati Bev. \:ekaletin erkanı . . . . . . · . - ı.emıne l) ı. 
h b' . . · h' ~ .. Şımdı ıse kıtap sahasın· nkallı ılıtı) arlar ellerınde clcfıer =·========I liııdü.Ve bu e-.mıdn 1918 '-'en· 

ar ı~esı ma ıvetmde. mtıte- 1 ı · ' ı · M l · · b lk hassı~ ve ehil ~ . . d da \'alnız küçük, çirkin ku• der::ı ıane emı a.en on aır:ı arını ı§· e z-tep f" ... l CU~l§ı ll e \C 3 · ış arasında 
_ . .aarıfçıle.r en • u-1 eıfö·or]arılı. Bu nılmlıı:ebetle ~ bittı' \e \'eııı' enc\·e gı'rı'ldı' 

rnurekkep bit talim ve terhive lbeter yapılıyor. Başka me· 0uı • 1 d · · · 
. k' . . · biltün melUep er e mera·ım pa· ı ı f l d 

heYAtı ıeş ·ıl et mı~ ve meml· mlel\etlerde '' Şnıit" gibi ı..ı N ki . d'ld' ':\.1 z-ı· tap arı e aret er e 
ket maarifini ~agl;m bir şİ • • •• • .. • • pı uı. utu ar ırat e ı ı. •,tıma· 1 
t bt t ·, · dahıler. hu~ tık san atlarını vı ·Jr.r pnr·ılJı .... ,mlikler icra edilJi Diı'fer taraftan ) ılb:ı ı mü· eme ra e mıştrı. k't . . . lı d . . r :ı; e 

Vekaleti 2anıanmda. mek· 1 ap mımarı@ınc asre er· Bl ıün lılikumet erklm 'oli. Poli lcl tep hıtnplıınn n tntiüi na eLetile 1 tnnbuldaki ecııe· 
t~pler, okuma. ya?..ma ihtiyac· ken · bizde l\itahı yalnız mllıhirü, Muıyif entini. l\lı:ı:ırif kin iL tima etınd uzr•' \ııkarm 11 hi :.cforetlcrind<' resmil\ahul-
ma çe\ ap verebilecek dercc·e· ze\ ksiz kalfalar ~·apıyor. nı udürü, Maarit erkiint m""kteple· ~·a;-; rıluıı - ' l11r µıpılmıştır. Bilhassa Fl'tın-
de çogalmışr hocalar çogalmış, AHMET HASIM rde y npılan merasımde ihnzır bu· ,.~ls nnıallimlcr ~•z scfar-tincl "ki merasını par· 
'llebe çogalmıştı. Kurduğu · lundular. Jıin nknraYa lnk olmuştur. 

Li B hu ~oo ı·c· · ~~{kei~=~t~u~~~~aıui.lmi r<» ihtis- Fl'ansızlarla nıiizakerat Tak~iınde 'a~ıı dm.~~~~- 1 ı · Sefir cenapları ıı elıri • 
k 82.iz ve ok luymel ,. nı~arif 'ekili Nt•cati c~: ·ır e,·,·el. I ~ nh ld ~ k .. T.. ı.. " . l dır. He' ele J tı· 1 . d k' v . b 

l'rfoi, ahındakı Juıufüar ıtlıafları ile. hundan Dır • · 1 sta u a gere· muner- ıııı\ıye · urıye ıududu- ilk mera:.ım c.ı. leJüb ı:ıorırn ~ .. ~ . ınız e ı nar.,.,ız te aa::ıının 
d~ ~azetcıu ize ilııa ctm ~-;:ti.dŞinıdi ha?.in hir ı~:n;~uhaa~ ver. gerek halk zümreleri nuu tahdidi için bir müddet Tah~imJe yapıldı. rak eden .lulkı· tebıikatmı kabul et mi tir. Bu 

ımı, hth ilk ij)ü~ c ·aqı c u~. u~ımıız hurrnct ' için<l.e_. Necati.he'.' ço. k ı;;evil.en e\·vel · Fran!"iz · c;efıri ile ha:.· Taın ~aat 14 ı ·lı ~~uht,,,lif ıne· ,.c ınckt,.h_ı nıu· ı ıniina ehetle Fran ız kolonı·~ı· 
ve derin bir tee.:c;ürlt' Jpı·ı·edn·oruz. - tn "' l° 'e _lwrmet edılen hır ;ahcııy· la yan müzakerat bir te\ ekkı~f ktcplere mensup izciler Taksim t!Urlt Hrımıt, ~1n· namına ( taınboul) gazete~ 

Diin ıhlıat yurduııda a1'Ja11disit cı11.ıe l·. etıı. Bu muhabbet ve hürmeti <levresi geçirmişti. A1dıg"ımız d d t u ı · bul lik :;eracettin 1 ha muharriri ~I Pierr I e 
b bihakkın celbeden eY;;a fi ha İZ· mey anın il ec:cmın c mı-ı . be\ )erle Darlilf· 1 1~ l · )· .' e : • 

i yanılnu~ olan nuuıril' rekili Nt.'catı ey ı· malumata güre. Franı;:ız sefiri umıyorlardı. . . go m nutu \, ırat etmış· 
r l" 'J ( 1• <l cı l .. unun muallimle· • s r· ı ı. ·ı k ün saat on iki onda t'ef at etnıiştir. Vefatından az erel <le. ilk comte f' ıam lraaıı muza· Darülitauı talebelerinin \e tır. e 1r cenap arı uı mu ·n· 

;tı .. ·1 I . . arın tnhs;li tensik im,'n !?;en( ve kerat hakkında hüktimeti met- elı'ır llandusunun iltilıakınılan rinden Refik be) hele bir nutuk irat ederek 
.ı"ıü.varun ı .ey.ıın cena. ze ınerasinıı )~. . ~· -~ dl n çok müsmir bir tasavvurla btıa!.-lına giinderdiği rapora ~onr·ı resmi geçit ba:;lıırlı. ~faarif vel,iJi m· Türkiyedekifransızlarnnnıına 
t orı buçukta ıcra e 1 ecek t'e ı~alitlesını işe başlamak. lafaan mP-ccani cevahen yeniden talimat al- En ünı.1,,. ~elıir bandosu, sonra erhum ı eı·atı 1 Hefik Be~ fran ız hükumetine lleyan te· 
ıı11a defnedilecektir. \1e mecburi olan ilk tahsili mıştır. Mumaileyh on gıine darUleytam talebeleri Ye onları yin \rfatı lı.ı •· " ı mllnu~euctıl · :ı;ekkiir edHmejni teklif;:ıtmi::· 

. . Ankara. J [flll usif 1b1•1m'hıı~i~ı~a~k~~~kt~t:;:e\~~ kadar Ankaraya giderek mü· takiben de Istnnbul ve Galatasnray anrak yarın iş~ başlayrıbilecek· tir. dirin bu teklifi a 1"-· 

Necati be)•in ve·r.aıı. bıırada .rlım brr 1esı'r bra/:ıı ı•f. (e.!tır k t t k b 1 k ı · l · A l' f1 t · ·ı · 1 d' l l k b l d'l J' • :s Çok hazin bir neticedir ki, za era a e rar aş ayaca ·tır. ıse erı, me ı ıaya ızcı erı mu· er ır. ar a ·a u e 1 mıştır. 

,ta felce ugra~ı. Bu nagilıanı. ı·~ gayri kabili telafi ~-ıy~, buuünkü harf seferberli&inde -=-~==""""" ....... =-===---=--=====-=-==--=====-=--===-ıı:::::=-====-=========~=:::::::.:==~ 
mmun ihmalınden ileri uelmıştrr. Bil dafaki akse ıiçunc~ c o 

e olduğu rn ondan evet' apandisit ameliyatrna hizı1m gv· en büyük faaliyeti glisteren 
'[J'• · h r · t · Bu Necati bey. millet mekteple· 
ı ıgı alde. 1\ecatı bey bu ame ıyat1 yapt1rmamzştır. ~ . 'Ik ç' ıldııs-1 gün zı · · 
ki akse cıimarte.r;i ak§amı başlamış. lstanbulda·n .Neşet rının 1 8 bul~nuvo; glI>k:nnı 

~ - h b l d'l 'ç kapam~ . ı av 
ı•e operatör ı•I. Kemal. Akil mu tar ey er daı·et f' ı mı-ı· evel validr~ini. 4e k_ayhede~ 

ıpr • h d.. Necati beyın ırtihah, ken.. d_ ı· 
a;ar günü astamn ah11ali wmımiy~si fenalaşmış. '!n ı ı 

de doksan beş limit kesilmis, '·belkı kurtulur,, zimidıle sini hürmet e seven )Utl~n 
~ muallim ordusunda da derın 

liyat yal!zfmı§tır. F,a~at ameliyat esnasında apandisitin hat b k t Ail 
kangrenı zntaç etlığt görlilmüştıir. bir teessür ıra ·mış ır. e 
Bu suretle dlin tcmamen kat'ı ümit edilmişti. Gece geç evıdasına. bütün muallimlere 
ıt hafif bir salah eseri görü/mıiş,.lıararet 37 \·e dLİ§müştür. ve uuebeye arzı tazıyet eyleriz. 
ahleY-in. talebi üzerine kendisine iki bardak çay ı·erilmi§tir. .Aıı]tara: 1 (A.A.) 
!i)'aretine gelen Baş 1'ekile "}yiyim. kefeni yırttım Pa§am:J :Necati Beyin vefatı 
l§tır. aarif n 
Fakat doktorl.ar~ bu esnada betbin bzılunmakta berdaam ttzerine ın murnu 
r. l\zlıayet elim ve mukadder akibet c.h.·fe üzeri, bütün 1.AleteD başvekil mst : vea.ıa • eruhte 
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fulıarriri: CELAL rfJRJ Vilayet 

Teşkilatı ınilkiye: 
Aptal suratlı zeki, 1 ıya atlyorlannış. Res- Te kilatı nıiUkive haritası 

yalıııt akıllı şeklinde imlerde gördiiğünıe na- ikmal· edilmi~tir. · 

budala gördüğünüz zaren bıı nıahlukların Bir kaç güne k dar Yek&· 

ı•ar 1nı ? Bu enmuzeç kelleleri soba borusu iete gönderilecektir. 

yok değilse de nadirdir. biçi1ninde. T' ahşi kz.zı .. Enıa1ıet 
ark ve A /~deniz 111 il- rıca tepesi horoz ibiği üt i i 

/etleri zelia la1 nu te§hi- gibi intihaza geliyor. 
Bugün c miy ti belediye 

rden lezzet duyarlar ; Me111nun olunca düzel- toplanarak ut me~elesini ko· 
rıkılsızlar zeJ.,i, orta ah- (yor. il asılı .f ildrlerin mışacaktır. Encümen tarafın
ıllılar pek zeki gerç- deği§1nesi ile soba bor· dan te bit edilen <lünkü nus· 

J. Zl z l d d k '[J kl hamızda yazdıgınuz 6 madde· e ,·ten akı z o an ar a usu a şe ı uen şe · e lik proje tetkik olunacaktır. 
birer dahi gö1 ünnıek giriyor. Bn proje mucibince emanet 
i ·terler. Val, ıa "Mangbettu.. üt i~lerinde münha mm mu· 

1 pan.vÔllarda. ita- lulardan ba lıa beni-be- rakıp vniiyetinde kalacak, 
J yalnız açaca"ı muay ne ma· 

l~ ·anlarda olduğu gibi: şer de fazla hiddet, i- hallerinde sütleri muayene 
Runzlarda, Araplarda, ddet, sinirlilik, menın· ettirecektir. imdilik 11 mu· 
ı·e biz de bu enıel ve uniyet üzerine çehrele· ayene mahallile iktifa edile· 
, · k 1 _ d cek, biiahara bu, tetrici uret· 
ıeves mevcuttur. nni ve ren ·ı.erini eği· te tezyit olunacaktır. Muaye· 

lngilizler ise, ekse- ştirirkr, lakin, fikirler- ne yerlerinde birer doktor, 
riya zekiilarıııı gizler- inin tebeddülü yüzleri- Lirer haytar bulunacaktır. 
ler, hı11ıbıl roliı oyna- nden anlaşzlnıaz. Emanet badema üt i~leriyle 

ograşacak olan biç bir grupla 
,.zar. Hulasa: ·Mangbet· iştirak etmeyeck ve bir süt 

Anıerikada çıkan tu., aşireti1Zde serbes fabrika~ı mşa edilinceye kn-
·A ia,, unvanlı 11ıecm- düş n1nek yok. Fena dar bu hal devam edecektir. 

ııanın son nushasuıda /iki henıen anla§ılır! Ekmek fiatları 
gördüğıi11ı resimlere t·e air 11ıilletle~de ise Bugday fiyatlannda tebed· 

okudugu" 1n bir j'OZı)'Q fikir lıürdür;gizlice dü· dül ulmadıgı cihetle ekmek 
~·e francala üzerine mevzu 

s:öre Kongoda ''iıfang- şü1nnelr ve mela11at pi· nark ipka edilecektir. 

bettu,, kabilesinde zek· Zanları kurmak kabil· 100 dilenci 
üyı değil, dü§ünceyi bi- dir. . Bngünc kadar J 00 dilenci 

le Bizlenıek nıitnıkün . Kabilenin lıakimi toplanmı: rn dariHacezeye 
'Jlanıaznıış ! ·'lkibando.. hazretleri- .. evkolunmu .. tur . Bunlarla 

Fena 1:e ya iyi bir nin 1800 zercesinden beraber darülacezedeki aceze· 

fildrde nıi iniz .. 1!1aksa· biri jena bir fikir bes· nin mikdnrı 750 ye balig 

d11ıız nedir, zihniniz lese, derhal J;ellesinden olmu§tur. ---işli ror 11ıu, yo1.~sa dur· anlaşılır.... ve cezaya Adliye 
run mu? ugrannı ... ~ el leden de B .. t 

r ld 1 aro va ın uracaa 
Kafa tasının O da- 0 ıtŞ.·1~. vc~rnızş. " Istanbuİ baro_ına on hııfta 

!ı1kada aldığı ekilden Butun nısan.lar. ll~a: z~ırfmda beş 1.at ka)1olmak 
bütün tej'elı:kiiratnnz ngbettu., vahşılerı g~b~ için müracaat etmişh•rdir. 

l l 
' 

çocu1dzı1tta J;ellelennz 
an U§l ıyornlU§.. .. ~ l b k l b .. , Baroya miıkeyyet avukat 

-· " b ,1 b ·z a z a so ·sa ar ve u- ::ıdedi hcş yüzdür. 
ıang ettzı .. tıU l .. riidüklerinde nıaksatl-

o .i efra:ıı acaba .~aşka arz başlannın eklinden Defterdarlık 
bır nevı be§er un. anlaşılsa ahlak ne ka· faaşa ha~landı 

Bukalenn11ı nanı ha- dar düzelirdi! Dün abnhdan itibaren 
.'.}'Van ( Fran ızcas1: cu- Bunca nıalıkenıele- uınµmi maaş tevziatına baş· 
111eleo11) havanın ltebe'1- re, hapishanelere 1ıaceı lanmıştır. __ _ 

diiliine göre rengini de- kab11azd1! 1l1ahkenıel.erde 
giştirir. Bunun için çok Afrilıa çöllerinde Öl.. ... d" . .. , 
fikir deği§tirene "bul~- öğreız eceğilniz neler U) n ırı gostereıı 
l · [ d l Dun a0ır ceza 1JU1lıkcme inde 

a emun nuzaç l,, er er. var.... ulu bir liim eyi diri olarnk gost· 

Bu vah iler teşekk- Bir adanı 'anı\ordu ermekle maznun ınuha _at zati· . . 
ül itiban ile diğer zen- Haskoyde oturan Alman ye memurlarından lehmet S:ıit. 

l d fi · l taba ındaıı imon et ndi diin Lutfi, R.ifot, Alaııddın efendilerin 
ci er en ar1~ ız ımiş er: bir andal:e uzcrinde uyur· muhakemelerine de\'am olunmu:.· 

•alnz:: bir 90cuk doğ- ken elind n du~en iğara ile tur. la:znunlardan Alaaddin be~·in 
unca kafa ını ustuı·ani elbi e in len tutu~up yanma· 10 ~:ıhifelik tahriri mudafıın ı ol· 
b · k / b · · ~ ğa La lamı 'e vücudunun ıunJu. Alneddın bey lıaklandaki 

zr a l l1l lÇlne so ,·uy· bır çok } erlerinde y raJar iddayı redetmiştir. Muhakeme 8 
orlar, Ve.. be.,Yl1li dışar- acılını tır. kiinunu sani salı gUnU aat 10,5 a 

1\1. 1 im il 1111111 ·• J•)_•J 

HABERLER kanser ~çin 
birSerom 

ıh<ıt 

nmik! 

talık edildi. O gun m 
kkında ~arar rerileccl\ııı. 

ıa·lcle bir kadın otelci Artin tarafın· Amerikada kan erle mticadele Bu giinc lmdar 11ü:ülü 

ldan dtsl"·ülmUııtür · · u· • • l\l , .. d 1 . ne olduğunu. nıi::illlil.'\·e na,,ıl - ~ · cemıye reısı •l • • l 1 onıın şe ırı· · "J 

Bir katil Yangın başlaııgıcı mize geldiğini yazmı.tık. .\hıma· bakılmaıl· ı~~ımgeldi ·m .Ylt· 

Ue" altı &\' ,.,. 1 GalataJa Lir\ o nbev<lek· R ·r ilevh dun bir muhıırririnıi7.c sev· ::dık; a ıl ışın mühim cUı.ı " . l!ma . ı aı pa a apa· ~ ~ 

l\alwede Kadir i minde birini olci· rtrnanındsn dlin ~·angın !.'ıknıışsa· y~h~tı etrafında şu mslıımntı \·er· korunma yollonm oğr«rne· 
Uren Alu Un 'lll.n agır ce2 mah· da derhal v ti ilerek dl rül· mııtı.r: htir. 
kemewi~n nahzan mu hakem ·• muştur • - Son senelerde Amerikada J\r·· •• 1 . 'd d l b . . ,. nuzu 1Stı a ı o an anye· 
ne ba..Janmi~tır. B" . ih bb•• .. Kan erle nıUcadele etmek üzere l . . • 

f ah keme ~ ki kararınd ıs• Ir Illt ar te e U U ciddi 'e mUtemadi bir gayret a· r Şl§manlarla, eskılerua fk. 
rnr etmiştir. Altı tın muddeti ma· Gtımu suyunda oturan Naci rfolunmuştur. Bilba .a Am rika· meı·i dedikleri fa:la 'kanlılık 
hkumiyeti 17;5 enr. agır hapiı:;tir. efendi jgminde bir dam henuz nın hclli bnşlı bıı.,·uk doktorların· t e arıiritih bünye1ile11dir. Bu

OdaUır 
anla ılrruıynn bir mesele j üzlmden dan mUte.ekkil bulunan l\anser nlarda çoh da fa burun kan
l~albi Uzerine bir kurşun sıkar mücadele cemiyeti bu hu usta crmalan, otu,.~a ,,erlerirad~ 

Oda reisleri •intihabı k ndUni oldurmek istemi tir. mu bet bir surette çalı.mı~ ,.e memeler göriiliir. ı;ıe bu Bfb'i 
muvaffak olmu111tur. b 1 b .. z ·ı . Yeni sene dolayısile ticaret 

oda ı reisleri intihabı yapıl· 
dıktan sonra, oıfadn mevcut 
ko,mi<:yon ve encümenlerin 
azalari da yeniden intihap 
edilecektir. 

Tıcareti bahriye komi yo· 
nu azaları ictimalara d vam 
etmedikleri için toplanama· 
maktadır. Yeni azalar intihap 
olunurken bu husu lara dik· 
kat olunacaktır. 

Vukuat 

yene boru . 1 o=llrt unye l er dmma kmı 
20 sene nıü cade e ta:yıklarım kontrol ettirm" 

Pat}aclı Amerikadn 3•irmi seneden be· Lidirler. 
ri dernm eden bu mUcndele neti· E. l . 

1k. " d . b"' .. l . d ı. . d . k • . ger ta.:yı.1; f<l: a ıse de 
·ı gun enberı utun tan· ce ın e r.an~erı te n,. ı etme ı~ın d . . 

]ilk d ~1 kt ı d.kk t r.Jıal erhız yanıp enôinaeli· bul :)u uzdur. Eyip ult nın ar· n a ar uo or nr 1 4 a n· . r 
ka ın<la Mancrılavada terko· ycın bazı ke~iflerde bulunmuşlar· dırler. 
un mahallind~n gelip ehre dır. Bunların en iyi \'e neticesi 1- Bunlar l.\abı: kalm 

talbim edildibi yerde bulunan en kat'i i h~tayı bulunan bir e· aktan. ıkınmadan çekinme· 
bo etl t Evelkı" romle tedavı etmek usulUdUr. l'd"rl ana ru pa amış ır. ı ı er. 

gecedenberi bu oorunun tami· anseı• seroınu 2- Baharlı, tu:lu yem-
rile i~tigal edilmektdir. Ta.mi· Bu kanser seromunun ampu· ekler yememelidirler. 
rat dun akşam geç \'akıt hııam ıu Ameı·ikadıı 93 Dolardır. Eıı 3 H ,r., b' k - .. 

d d b h . . ' - apanın ır aç gıı· Artin efen i öğn1üş bıılmuş o]up bu ~a a tan ıtı• muımiu hastalar bu seromlardnn .. d . . . 
Ayasofyadnki kebire otelinde baren tekrar terkos suyu ~eh· Uy dane enjeksiyon yapıldığı ta· nun e ete per}ıız etmelıdırlor. 

ikamet eden Hacer hanım i min· re i ale edilebilecektir. ktirde kafiw:n teda,·i edilmekte• 4- Sıcak odada OWnn• 

~~~~=================~ dir. Ben bi; kaç avdnn beri Avr· amalıdırlar. 

Günün Hadiseleri 
VE 

Karilerin dertleri 

upada dolaşıyor \'e gitiiğım me- 5- Hiddetd.n sakınma 
mleketlerde alakadar doktorlnrJı lıdırlar. 

temaı ederek bulunan teda,i u ıı· 6- Sıcak hamama gitm· 
lu hakkında konferanslar \'erh"or ı·a· l . · eme ı ır er. 
'e hastalar uzennde bu eromla 
tecru.beler yapıyorum. 7- Orada, şurada ciiml-

Tecrü he yapacak ~i a ~bi?·elerini muayene ettı 
Şimdiye kadar Almanya, Fr· ırmelıdırler. 

an.a, Italya ve Yunanistana gittim. LODIAN llil1M 
Buralardaki profösôrlerle örU • 

j.!;;=================;;;;;==;.a tum, konferanslar verdim. Bura· Bir Fransı.: nu~hendisi ı bilhassa zengin bir delikan!t da da1'ürk doktorlnrıyla gorU.erelt 

Bir Malatyalı kariimizin mektubu •• 
Saatte 106 kilometre 

ühadele 
saatta 106 folometrc imi.ş. !sterse .A1alatyanın en kendilerine bulunan u ul hakkın· müzakeratı 

giden bir gemi inşa etmiş. 
yapılau hesabe göre bu 

gemi Kadıköyle küprii arasını 
üç, adalan ise 4 dakikada 
alabilecektir. 

Seyri.sefain idaresinin kulak· 
lan ~mlasın. Bi= köprüden 
Kadıkô\'Line ıiç değil virmi . . 
üç dakikada da geçmeğe raz;. 
yi:. l1' a/rız,;; şu bizi bir gece 
l'-a'n deryaya götürmest mu· 

hakka/;, olan yandan çarklı· 

Zardan kurtulsak başka bir 
şey istemeyi=. 

güzel kızlanndan birini ala· da iınhat .,erecek ve bir ha ta 
Uıerind t crUbeler ynp cnğım. ~1. 1. komi-. u yıl ba~ı 

yortuları müna~ibetile üç 1a1 
tat"tıl yapmıştır. Yalnız Türu 

hey'eti kelemi ti'til olmasuıı 
ragmen komisyon binasmdı 

mutat faaliyetine de\'am et· 
miştir. Heyetimiz gayri .r.uii· 
badiUer emlak ve emvali ile 

bilinni.ş. Fakat arzu etmiyor:. Buradan Bulgaristan, Yugo • 
Jsranbullu bir kız ile izdivaç lnvy \"e Anısturyays gideoegim. 
etmeğe sureti kafiyede karar ===·=======:::ır:::::=== 

vermiıtir. Şartlan d{l şunlar· Mevkuflar! 
dzr: 

Kız 28 yaşında bulunacak. 
ılf eı.kuflar hakkındaki tah· 

kikata dün de demm olun· 
mustur. Tahkikatın siir·aıla 

neticelenmesi için müdei umu· takdiı·i kiymet i~lerine ait dot 
mi muaı:ini Niyazi, sabık yalar üzerinde çalişmaktadir. 

mü tarıtık Hikmet ve ikinci Yıl başı ta'tilinden soma 
miistantık HaJ7ettin Beyler- Ankarada mübadele mli.zlke. 
den başka altıncı müstantık ratma devam edilecektir. 
Sıireya Bey de bu i§e memur Bu eferki müzakerata An· 
edilmiştir. karaya giden türk Ye YUDall 

Dün.Hikmet Bey ve polis mübadel baş murahhas1ırı 
birinci miidüriyeti baş memu· d.ı iştiruk edeceklerdir. Anka· 
m Ziya Bey tevkifJıaneye radan gelen haberierde .ıakı· 
gelerek mevkuf lann isticvabı· darların bu son te.rnaslarlı 

Renği buğday. gözleri siyah, 
boyu mutaı;as.çıt olocak. Ut 
çalaca1'-, danst'!f/lecek ı·e koca· 
sına de piyano öğretecek. Li· 
san bilmesi lazzm değil. Güzel 
olup olmaması da pek 6ayanı 
dikkat bEr keyfiyet teşkil 

etmiyor. Sadece buğday renkli 
olmalı, ut çalmalı dan etmeli 
ı:e piyano öğrr!tebilmelidir. 

lstanbulım buğda.y reTlkli kız· 
lan için vallalıi mıll\emmel 

bir koca ı·e ender ele geçer bir 
firsat. Hele müstakbel zevce· 
nin dan.s bilmesi 1 c pi}·ano 

• • • • • • • • • • • • • • • öğretebilecek iktidarda olması 

na devam etmiılerdir. Ba~ı muallak mesailin kamilen hal· 
refiklerimizde yazıldığı gibi. Jolunacagı tBhmininde mOt· 
meııkıif lann ihtilattarı mem· t fik oldukları öylenme.ktediı: 
nui\·et karan re/ edilmi Bu me ele üzerinde yapdıgı· 
değildir. Ancak Ali Riza. mız tahkikata göre, Cemal 
Puaı, Kemal B~·lerin tevkif- Hü nü be rle 1. Diyarnando. 
hanede bir arada oturmalan· polu un Ankaraya da~·e.ti gay. 
na müsaade olunmu tur. Diğer· ri mübadiller emlikınuı tak· 
Zeri hakkında §iddetli inzibat l di~i kiymetine. ait 1Lt;lerle 

M alaıyalı bir kariimiz 
dün kari ütununa gir· 

mr.•k Li;re bi:e bir mektup ya.:· 
mtş. ~Mektubunda anlattığına 

göre henüz 25 yaşında im;§. 
Güçlü kuLetli, yakı§ıklı re 

da ar:t koşulduğuna göre 
keyif ı-e eğlence temam demek· 
tir. Binaenaleyh Malatyalı 

hariimizin lstanbuldan çok 
kısa bir zamanda istediği gibi 
bir kız bulacağını zannederiz. bakıdir. alakadar gösterılmektedır. 

hay tı avdet tti. keme huzurqnda yaptığı hare. 1 tehlikeden, namu uz kız al· IJ1& mı ögrenmeğe ba lamı-.:· 
ken Hacı zade HO eyin muhi
tinde. Beyoğlu alemlerinde 
rec:gele kadınlarla dü kalka 
öi".rrendiğini de unuttu. r:....ki 
haline avdet etti. 

kadar alıc:mıstı ki kendi meın· "' . ' 
pnda l\ladritte iken Sefaret 
kntiplerinden birile ~lendi, 
Orada kaldı. Genç kız böyle 
bir izdivaç için >·etiştirilmiltf. 
BaJayını ki şark hayatının 
izlerini yeşavan Albamra Ye 

Bfirhnn Cahit 

İkinci ı un 
Bekiı Pa ail -inin akin 

ym a"'ını bır fırtına gıbi alt 
ıı· t d n l u h · kıb r alP· 
minde C'pi ın r 1 Jı 1 · r kdı
kodu halinde l>ir ınu<ld ·t c>al· 
kandıktan onra varn \ m a ... 
tm·ı:adı bayatladı, uııutulmağa 
yuz tuttu. 

I ale g i Ji• i b ıhranm 
ı:ar ıntı] nn an ° tamamiJe 
h.urtulm k i in l ir ml ddet 

1aceranm a ıl kahramanı 
To un b y bu ·ak. anın yerdi· 

t hii netice ile artık terna
}P arkad ı h er ?..adc 

Hu q inin r n erin 
ti. 

. . 
gınnı • 

Hu vin izdirnr me le· 
inde ilk kanantmın bu~ le 

füen tahakkuk etme i kar~ı· 
<:omda 3ı.:ıl um ayı kendisi .ka· 
zanmı gibi bütün kuvetile 
Hobatzadeyi \'cuna almıştı. 
!.\lahk menin Hobatzade\'İ 
siddetli bir ckilde tecz.i ·e 

0

t· 

keti kahramanlık gibi gö te· 
riyordu. 

- Sapına kndar eroğlu 
er:mı:l ın To un. diyordu. 
B ıyle rapora hekim gelmez. 
Kızın yuzünun nkı gurünme· 
lidir. ana çok g çmi ol un. 
Yeri1mi,. ndakan rnı ını~, yo· 
k~n kim bilir ne i)er geçmi , 
kQndini kız diye ana yuttu· 
rup elkarı ı ana boyunca 
boynuz takdıracaktı. 

Bu çirkin ve galiz lizler 
Hobatzadeyi bb butün gale· 
yana getirivor. artık bir rabı· 
ta kalmndııiı halde P.l·nn en 

mak gibi yüz kara ı bir ma
ceradan hala-= olma ı erefine 
mükellef bir ziyafet çekti. 
mff.dam Atinnnin \'İn m. ruf 
kadınlar da\ et edildi. içki, 
... az eylenti alıahlarn kadar 
deYam etti. Hobat zade pa a 
kızı namu lu aile di~·e tama 
edip girdiği aile hayatmdan 
kurtulu:sunu adeta itikadının 
ağlaınlığına, eski görü unün 

kuvvetine vererek hira'Z daha 
taas up, biraz daha habat 
oldu. 

Hamza beyin 'e\:hahar 
hanımın yardımıyle biraz ce· 

E,,:lenme i"i böyle n ti t>· 

\'erdikten conra konvıwcı dö
nen anntd ona Recebin karı 

gibi ora eşrafından birinin 
k12mı almak için çok uğraş· 
tı. Kardeşine yazdırdı. A iye· 
ye yazdırdı, kendisi yazdı, 
yalvardı fakat To unu razı 
edemedi. O artık IstanLul hn· 
nımlarım tanımıştı. Çöp gibi, 
renk renk, i ekli ibi ~mu ak 

leketlisi bir kıza tahammül 
edemiyeceğini kuvvetle zanne· 
diyordu. 

- Bakalım, diyordu. bir 
müddet te: böyl" ya;ayshm. 

Ye artık iki nrkadıı ... Hacı 
uıde hLı ... eyin!e to_un <"'an ci
ğer. akşaı~ sabah beraber gc· 
ziyor, eyleniyor. her gece Lir 
verde kadın alemleri yupıp 
~abahlıyor1araı. Mağaza işleri 
muntazam oidivordu. Yalnız b • 

qOyük işlere göre mnmtazam 
bir muhasebe tutulamıyor, 
muamele usulu daire inde 

. . 
kunebe nravları civannda 
geçirdiler. 1 t~nbuldaki izdi•at 
kiibu u artık görgü üz cahil 
adamlarm gülünç iddalarına 
misal olacak bir hikflye pi 
ara ıra doslara anlatılacak 
bir hatıra gibi kaldı. 

Lalenin ladritte nijaıılan· 
m sı ve evlenmesi sıralanad• 
geçen bir sene içinde ToiWl 
da 1 ~nbul eğlence alemlerin 
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ı MERA"I(Li DÜN.YA ŞUUNU il 
Samsunda Irakda hirjAvrupada 

müsademe Senebaşı 

Teıe~Oll }7ızlarına lz-onuşma}r başlıca maksat telefon kızıar~.~. l ~ ~ ı 1 hca Uç knsurunıı i.7.ale evlemeklı·~· . .. ~ 

• • 'V t • ı · · k ' 1 - Konuıurken a!fzım geoit a ~ i ogre ı ece . . mayan kızlara @üz süylerken kelimel· ı. 

elektirik 
Samsun 31 [Husu'\i] 

Belediyenin tesisine mm·affak 
olclub'll elektirik fahrıkasınuı in· 
an ikmal edilmiştir. Kabulü kati 

muamelesi yapılmak üzeredir. 

.Fabrikada ibrak edilecek mazotun 
temini için, sendika harici bulu· 
np Rumanyadan mazut mUbara· 

asllla bir hey~t gönderilecektir. 

Samsunda balo 
Samsun 1 [Hususi! 

Yılbaıı münasebetile Hima· 
yei etfal cemiyeti tarafmdan bu 
gece '.belediye binasında mükellef 
bir balo yerildi. 

Vilayetlerde tezahurat 
Samsun. 1 [Hususi] 

.Millet mf"ktepleri mi.ınasebe· 
tile fevkalade tez.ahurat yapıldı. 

Fransız kabinesi 
f • Londra. 31 I A.A 1 

"Daily Mail,, in paris ~u· 
habiri M. Pqincare nin rufe· 
kaaı nQzzarın israrı üzerine 
istifasını reisicumhura. ~e:· 
me'kten sarfı nazar eyle~nı 
beyan e}· !edikten sonra dıyor 
ki: 

MMaahaza bir çok mahafilde 
M. Poincare nin on heş gün 
içinde istifa edeceği zannolu
nuyor. Mumaileyhin mevkii 
iktidardan yorgun olduğuna 

işaret olunuyor. M. Poincare 
nin ağır verğiler tarhey)eınesi 
bütçeyi şiddetle müdafaa et
mesı ve etKarı umumiyenin 
naıarı dikkatini celbcyleyen 
rezaletlerde gösterdiği salibe· 
ti -ablakive kendisine bir çok 
gizli düŞman ka1.andırımştır. 
Bundan dolavı mumailevh bu . . 

sabah rüfakasının israrına iste-
miyerek serfüru eylemiştir. 
Meb'usan meclisi= toplandığı 
?.aman ufak bir hezimet ye hu
qumet bütün buhranı yeniden 
mevdana çıkaracaktır. 

. Paris. 31· [A.A] 

Maten gazetesi l\I. Poinca
ranın mukavemetine galebe 
çalmak için kabina meclisinin 
90 dakika musırrane ricalarda 
bulunması l!zıın geldiğini ve 
bilhassa hararet gösteren ma· 
live nazırı M. ~heroıı ~n nıa~ 
~1 başvekile takdım 'e 

. vazedecek derecede 
emı;ıııe 
ileci gi~it olduğunu yazıyor. 

y unanistanda 

komiinİsfler 
Atina. 1 [A.Al 

. h I'Jl filo· Bahriye nezaretı a . . .. yı-lcrı 
sunda komünist numa. ~ 
yJtpılnıış ve bir tahtelbalurde 
tahribat icra edilmiş olduğu~:~ 
dair olan haberleri kat 1 

surette tekzip etmektedir. 

Şiir mükafatı 
Paris, 31 [.ı\.A] 

Jean Moreas. Şiir. mükafatı 
''Philippe Clıab~n~LX:, e tev-

cill ve ita edilmıştır. d 
Fransız meclisin e 

Paris, 31 [A.A} 
Ayan ve mebusan mecli~

Jerinin tekrar ictimaıııda hu· 
kum~t umumi ~i,·aset hakkın· 
daki istizah takrirlerinin ınü· 
zakeresine başlanılmasını ka· 
bul edecektir. 

Çarpışan vapurlar 
Berlin, 31 [A. A] 

Elb halicinde kesif sis dola· 

Bagdat. 31 f A.A l 
(Re mi ) İngiliz tnyare1e· 

ri!e N~çit huchıclu civarında 
deve çapulcu.:ıu J 30 rehabbi 

arasında bir ınibadeıne vuku 
bulmu:-tır. l\lüsadeıne vahim 

zayiata~ uğrayan çapuJ~u~arm 
lıeziınetile ııeticelenını~tır. 

Kralı11 sıhatı 
Londra. 31· [A.A] 

Kralın gündüzü rahat ge· 

çirdim bug1in l\ğ]cden sonra 

re:-men bildirilmi:tir. 
Lonndra, 31· [A.A] 

Berlin. 31 - fA.A 1 

ı\lmanya rci5icumhuru) ln 

ıniıdııfaa nazırı ~eni yıl mıınasP· 
betile orılu \ P. donanma) a hita· 
ben bir beyıınmınıe ııe~redere1\ 
tebrikattıı hulıınmu~rln(lı r. 

Pari"'. 31 JA. A 1 

M. Dounv"rgue l kununu~uni 

mlına~ebetile 38 l ıı.;;keri malıkO· 
mun tahliyesi \P. ceza mlldclf'tle· 
riııin tenzilini emrı>tmi:-:tir. 337 
mahkfıma nil teklifJn tetl\ik olun· 

maktadır. 
Bcrlin. 31 ( ~. A 1 

Paristen bildiriliyor: 
Kanunu<::aninin birinden .iti· 

haren Fran<::ada dirnni harpler ilga 
ediliyor. Bunların ~erine :;ıi\:il ha· 

erin temiz ,.e dliZı:,aUn çıkmasını temin. 

~ için lıizumuna göre agı7Jarmı kfifi der. 

1 ecede a~mağıı alı~tırınaktır. 

Böyle a~1.ını açmı,arak konu an 
larn muallimler • mUt~c:allip ağız • is 
mini ,·ermi lerdir. 

2 - Bir ku•ıııJda dudaldan ço 
sı\n ''e harf"ketsiz tutmaktır • 

3 - Erl,ekl,.r Kadınların çal çeııı: • 
olıl11~nnu iddia edt"rler. 

Bu iıl<liantrı nert>den geldiğini 

lıiln1iyorunı. Liikin ;:urıuı muhakkak

tır ki Amerikah telefon muhabere' 

kızlarının çol:(u clillerini ,;ok oynat• 

mailar. Muallimler bô) lelerine "lor· 
guıı tlil• namtoı ,·ermişlerdir. 

~tektehin en bUyük gal e..si ~ 

tnlim ve tf'rbi) t'sidir. Bu ise çenelere 

Ye duriaklara jimna~tik yapttrmaklı 

kabildir. { füiyteı} Bu ak~aml ne~r· 
olunan tıbbi bültenrle çok 
müsait bir kayit ve lLan kul

lanılmı~tır. Maahaza kralın 
etrafında olanlar endişenin 

devamı icap eylediği \'e kra· 

lın ıne\·zii intanı bertaraf ey

lediği halde hu intanın intaç 

evlediai büvük zaıfla daha 

kiml~rin ri'Va5et edeceği askkeri Hir Ameriknn gazete5i razı~ or: ÇUnkii ~,.ne ve dudak ve dilin gc. 

'eı "erbe•t ve rahat h.ullanılma:.t ZIU'U• 
mahkemeler kaim olacaktır. Tf'lefon :-nııtıralın<lu ınulıalıne~ i 

Bir ta\·are düştü rabtryleme~e memur olıı.ıı kızlardan 
Şal on' sür ~1arn, 31 LA.Al bir ha~ h .. ınm sesl clasmli ılı·ğil<lir. 

Paris • Jstaobul servi-ıini ya· Gariptir ki ııesi güzel olaııların ekc;e. 

pan ve İ@trezburga müte\·eccihen risi H~rhe~ o kadıtr gıızel ıleğildirler. 

Telefon mekte· 
hine devam ede· 
n 'bir muhabere 
memuresi tatbi-

. f 
ridir. 

Mektepte gl.ı;:;tl"rilen başlıca talim 

,.e nı11nıneseler şunlardır: 

Burjeden hareket etmis olan tiea· Amerıkan telefon ıoantrallnnnm 
ri tayare bir tepeni; cenahındtı kızlarlllln \·oğu ·Amerikan eı-ıi· di}ej 
rüyet ~eraitinin fenalığı ,·e ~is martıf olan rekna.Q&k, kaba ''e lıınltılı 1 
dolayısıyle kapaklanmıştır. Tay· sesle konuııu~·orlar. ı 

kat rapıyor. 
A - Di~ler kııpaııı) or, dudaklar 

açık dairevi fekilde bUılllüyor ve ınü41 

mkun mertebe ileriye %1UrU1Uyor. f 

. e . B - Di~ler kapalt tutulu,.-or, w 
mücadele edeceğini ehemmi· 
yetle kaydediyor. 

' ı dudaklar miimkUn mertebe geriye ~ 
Bilıı.ki~ karşısına llitif 'e alırnk<lnr rıtursn tıılıiati e muh~bere st>Kte, e 

yare harap olmu~ 'e ta) areci ~benkdnr '"e latif se;; sahihi o1an-
berelenmi~tir. 

Litvinofun notası Sar isaali o 
M~kova 31 [A.A l Bnlin 31, [A.A] 

Matbuat Iih·inofun notasının Sar uraziı::i matbuatı ne::re) · 

metnini nQ~retmelitedir. le<liğı bir beyannamede ezici ecne· 

Tamirat meselesi hi işgalind~n ııalkıu bir an eveı 
Londra. :n fA. A] kurtulmak istediği beyan edilmi~ 

R ) ı ·ıt 1 .. k. 1. \e Sar araziı:.inin bulunduğa pala· 
{ ôyter ngı ere ıu ume ı 

tamirat meselesini tetkik edecı>k tinat eyaletiııin on a::;ır<lanberi 
·· ı ha J k ·t ~·n Ingilıı· ALnanvamn ecıasından mu a ssıs ar ·omı e~ı e • 

azası olarak meıhur iktisadiyıın· dermeyan ettirilmiştir. 

Bu akşanı 
Darülbrda~ idt-: Yapma adamlar 
• Katli kt'J'luıe ,~ 

N8flt BPydt>: Ha~ dutlar uteli 

Albıımrada : Xahraııı.an Sipahi 

: lıtlhdaı 

: ~lyab loı·i 

Operatla 

Melrkı" 

~lajlkt" : Kohf'n ve Kelli l'arı•t<!' 
.\ıri Sinemada: Yoku 

A1tmdarda : ftlıııf 

Frrab&a t Hem Slnama. 
'fl)alro 

.hem 

:m . 

Bu akşam 

LHAMRA 
SİNEMASINDA 

bir filimden daha e~ i, 
~ıJllerde ceryan eden bir ha 
iküla<lelil~ Lıir ı~ahremanlıl• 

imsali olan 

Kahraman 
S1PAH1 

nam film unutulmaz 
(Gönüllü kahraınan) 

filminin naziridir 

HU AKŞ:\MDA.' 1TllHREN 

opera Sinanıe-
suula. bilyük 
Gal lu~f'ta sz 
CONBARİMOR 

Kamilla Hor Lui Volhaim 
tnnıf lnrmJaıı 

İSTİBDAT 
i\hıazznııı filnı. ıleh .... t•tli lıir 

dram Anıoldi ork~>'trası 
ı :uu f ııı dan 

UVERTUI SOLONEL ÇAYKOFSKİ 
ye f i!mle Lernlıcr biı~ tik Rus pnrenlım 

VARYETEDE 
Pari:,li J\otnik Nibor tarafından 

konıil• ~ ıırkilnr 'c giiliinclU nunumılar. 
Lora n~ numaralı ınm ! ... ilerin "' f'ldeıı 

teclaril\ i taH,i~ e olunur. 

ıı~rar. • kilerek a~ız keni~ktili~or. 
lıir 'e~ ve temiz telaffu1 çtl,ncak fümu anla\an "lllinoicı Telefı ===========..,..,,, . ou 
oluNı Lir mfülaeti mm·ak'kat11 i!;İn koınpanya~ı., telefon ktılarmı hPm VERESiYE KURK 
e~ki ltın ~ıl,ıntısını hile unutıır. 1?111.f'I se~li kızlardan intilınp f'ylı•meıte, 

\ Acele uıuhabcı·e ") lenıı•k i--ıeyrn hem de huıılaı a ~azik\eııe toıııiz. ~o· .Mantolar kefaleısiı 8 ay vade ile 
<l'• L" .. • .l l 1 rıu~mıt\( ogretıııege l{arıır \f'fllll~lır. BEYKO 
ıger ır mu~terı uc ımı \l\ ıı>re ıııemu· Bıııınn- iı-iu tdefou muluıbert ktı.ları Kürkçü han 

TEL. Istanbul 1685 
re;rinin tenıiz \'P. a!:ık konu~ıııama .. ın· içiıı bir n~ektrp açılmı§tır. 
ılım nıak:satını çabuk arılutama~ ncal, Mel.;tepdeki der... vl' tatLikallıııı 

Yeni tefrika1nız : 2 J 

iŞGAL F ACIALARI ... 
KE1'1ALETI'İN ŞÜKRÜ 

Sa~~ryada me·j Tumlu pınardajlik misallerinin bir
~etçı~ıı patlaya!1" Yuııaııın beyninde ayna~ıdır. 
tufengı Kadar ~a: patlayan Türkiin Fedakar Istan• 
athane .deresını bombası ile bir Is· bul halkı hu a a-
arahası ıle geçen bul . l , yn 
b. Ali · · h tan geııcı o an nın içinde müta-
ır reısın ey- ( C ) 1 ·r ·' 

girlerine şaklattığı ev at 111 ngı. ~ reke ve işgal sene-
kırbaç aynı kuvv· haydutlar~ reısı lerinde (milli ta
etle nıilli zaferde ( J\1.~ksvel) ın sura· rih ) için yaptığı 
amil olmuştur. tına fırlattıgı (Tük· vatan vazifeleriııin 

Çünkü o kırbaç riik) arasında bir bütün şekillerini, 
Ingilizleriıı gözü kahraınanlık farkı tekmil safahatını 
önüııde v~ ~nlmü yoktur. ayrı ayrı ve hakıld 

. altında mıllı ordu· Çiinkü biri yu· misalleri b. d ha 
·ı ... h ••t·· .. e ır a 

Yası a O'O uruyor· · k·· t h t 1 

Madam aş e n~n~n .. u~ ~- .. e~a- yaşayacaktır. 
ıarıu re,kala<l·· ıı:ıızeı oımaınaıan adeıa du • vuzunu, oburu in· B . k 
tıir kai<lei uınunıiyı"tlir. MP!'elıi Aıne· Af yon kara hı- ·r . h ... 11 eserı o ur .... 
rika \e A\tuJıaua keııı.li~inı· preııalcri, •. • d ~ ) gt lZlll Va Şl guru- ken he jmizİD he• 
milyonerleri lllı'ftuu l'dcn Aını riknh Sal a par a ya_~ı runu kırmıştır. . . . p .. "' ,, ' 
M:ıdmn ;'\ıış '"dwn 11111 ... ıl'sııa hir kahraıııaııların su· B ~ d k" I k pımızın gogsu de-
guıcı ılt'gildir. .., " • l1 J.e a ar 1 ' • • ... 

• P:ıkaı E~~i ".kaı~a~ nı,0~11.ar ı1ır ngusu ıle gece yarı· kahramanlık is- rın hır gururla, va-
Kı hunu hır det,1 ı ıtcıı hır ılalın Si boO'azdan ..-.ıkıp h ' •f • • ' in 1-;enıli~imlcn R)rılaınavor. Madam e ~ tihkarı ayat mi- Zl esıuı ıyapmış . 
l'\a:ıın St'l!Iİnİ ilk defa i~inden Mısırlı kara denizin coş· ll . h ... T'' l h. de"" 
Pren !5alıit hu kadına 0 kadar •• Sa eri ugmı Ur• San arıll 18 e 
meftun ulmn:;1ur J,i, her turlu fecln· kıın dalgaları uze- k"'n t .h. . t . ki . h klı bı·r 
k3rlığı )8pllrak l_,•nc]j~jJe e\Jen• • • • Ü arı mı, arı• ce en 1 a 
rncğe mecbur knlınıştır. rıııde sessız hare- hi istikb· li . b . ı . ek ay· 

~ladaın ~~ ~n e i o ı,nclar nıhn· ketlerle İ le en U· a Dl aş gurur a şışec • '. 
u!Jnzclır. !Juıııı ·~ıcl,.n ı·rl\.cı. lıau~i mil· Ş y .. tan haşa doldur· Dl zamanda ıtiJaf 
lcte meıı::-up olursa ol un mııkmeınP.t fak takalarııı ku- -k d • J d 
etlemt"t. ki . m k ma -ta ır. kuvetlerı a tın a-re erı aynı a · . 

. Tdcfon_ırnmpı.ııı, alıırı mu.lınh<'rn~ta ' • • • ..,., J te azdlO'JID hu ki feci j kencele-' :. .. ---~il!~~~~~,~~~~~!'!!!~·~-- kı J,art:;ıklıgın ·-lıalııııı ıelınrı '")lt'ılık· sat ıçın' aynı nıılh ş y ~ ş 
Bu~k~.-a•u MEL EK SİNEMASINDA ıeı~i zammı iııtİ7.8111617.ı,ğııı ıın::ıll'a sı·" ve vatani aaye i ·in eser, bütün bir ta· rin tafsilitıile oka· 

ebı telefon nıuhalıerc kızfonnm 111.'S e ç • • 
~-IORİS DqKOBRA nın siyah arti::ıt hakkında "e t>.~Jnu;;ıu~nda.ıd ırnsur olduğunıı işlemiştir. rıhı yaşamış ve ya· ra günleri hatırla· 

),azmı~.. oıduğtH1 tarıhçe1. N: C 
1
. tahk~11'" e>1~e,~ıı.şı:rd•,r • • . d Çünkü o takalar ratmış Türk mille· yarak hu günkü is-

·' e:.e a ı§ıııın era gıtmesın en 1.a· 

Siy A filiminin mUınessile"i ten canı fena halde 11kılmı1 olan bir Anadoluya Istan· tinin düşman elin· tikhalimizin kıy-
adam telefonu açbfl 2aillAll •ert. ahe- bill li di • • EFlN BEKER nksiıve kababir~ ifittiti wnan un .ue yesı o-de çektiği zulümımeti daha ziyade 

• • 
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"IKDAM,,ın Yeni öğrenenlere sayfası 

Artık ben aga değilim 

Asla oliuınal{ ve yazmak hilmiyen 

ellilik bir çilingirle kısa hiı· mül{.aleme 

ettik. 

Bu adaın }1alnız ı·akamları hiliyoı· 

· ve yalnız· aklıyla cem, tarlı yapabiliyor. 
. ' 

Bu kadarı ilmin büyük bir işe ya· 
..,, ' -

ramayacagini auladıgından yeni harfl~ri 

öğrenmeğe koyulmuş. Lakin çok itidal-

. ·~·· günde bir tek harf öğreniyor, fazla

sına gitmiyor! 

Eli demiı· }Jarçalarını eviı·meye, 

çevirmeye pek alışkın olduğundan yazı· 

·da hiç güçlü!{ çekmemiş ... 

Otuz günde elde ettiği hu harflerle 

1 
cehli büsbütün izale edilmiş . 

Hasaıı aga ! .. 

Affedeı·siniz, hen aı·tıli. Hasan 

efendiyim . 

- Pek ala Hasan efeııdi, her yazıyı 

okuyabiliyor mıısuııuz? 

--- Bayıı·! lıeı· f iliı·imi yazıyoı·um, 
. 

• 1 akat . heı· yazıyı ol(nyamıyorum. 
--- Neden? 

Ç·ünkü gazetelerde 1!iı· yazı ötel~ini 
. I - . 

· tutınıyoı· ... Ya hen yanlış okuyorum, ya 
• ._ ........ .. ..... 1 .. • .... ~ - ... 

oıılaı~ doi:ru yazıııayoı·lar. 

Bundan gayı·i ol{uyacak kitap yok. 

Harfleri öyrendik. Lakin hani okuyacak 

kitap? Ben hep yazıyorum, pek az oku

yoı·um. Buııa bir çaı~e hiılmalı .. 

Ne yaziyorsun? 

Dertlerimizi yazdım, ·köyümü

zü yazdım. 

Hasan efeııdi bize iki 

teı~di. 

defter gös- .· 

l' 

Hat fena deoil. Cümleleri pel( l(ısa 

dört, beş kelime. Fikirler yabana atı- · 

laca!( gibi olınal(tan çol( uzal~ ... 

Tasvirler ise geı~çeken güzel. 

Hasan ef eııdi bunları bize iftiha

r la gösterdi: 

--ID Al1! beniın çocul(luğumda hu 

ıarf ler çıkaydı ... 

Bu dakikada beN bir çilinğir değil, 

lliı~ fabril(ator olurdum ... 

l(üçiiklügümde altı ay kadar Ku-
ran okuttular, sonra onu.da Uiıuttum .. 

Geçen elli senelik ömrüme yazık de-

ğilmi?· 
;; 

Hasaıı ef en.di l{endisine yamaklık · 

eden oğlunun kafasına Alfabe . risale~ 

siyle bir vurdu: 

•·· Mahmut, dinle! 

dedi ... 

. ;' CELAL NURi 
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:r • g. - aolUnll ya· *Sürmenenin U::me köyün- N~· ,. .. 19 "25,0 .. 13p.2S.OO Kepdı. :: :: 
li.ınden ,onra ) ae-an .. f" , • • .. .. ·':"'ır ,. ., ı~ .,l'2·SIJ.,1Sp.l:l.20 Pup•l 

d On 
dakikalarda den Talısinkann Emzrıe'Vl oldu· 'Kuısr 

1 
h •• .. ıu ,,ı-;. ·• 10

"'
1

-; A'f UERl"'l 

P
.an Altınor u w • rıen . o llmu,. ,. 

• ek ı:na11lup • '·ö d lH et ·z fJi:.ıh e .. ,. ın " .. SOJl.(JıJ Zerdeva lı..ittti aıı. l.;,l)U00p. l.OOOIJ 
Ü"'iltıcU "olU de yıyer .. ren aynı ı\ y en J.~ıem f)g u Meıcfı:n~k ,. ,. ~JDlll' .. " 6300.. sooo 

"' ıt- ,._ .... 1 "S !!!" Tilkj •• 2200 ,. 1500 
olmuıtur. . . . Alemet Adliyeye ı·erilmiştir. B~ı:~ : ;: 2i ~ :: ~7 r- Kunduz ,, .. 

tı Bu ınusabaks ~L'>~ternuştır kı) Bakla .. •· ., P· Tuqan l:fH,\LAT .. 

l 
:·. • d•"r•dl'! Altaydan mada -:-: Sürmenenin Cavira kü· HU Hl BAT 

\U ıJlC'I ... • ~. J 5ıımn ki~ ~•I u. k. 3;! p.~•) u. L. . S~p.~O Du~J .. } ~ Olı ıuıı. 

rli~eır takıınların puanları çok yünden Hüseyin oğlu brahimi BWgur •• ıH'\·oı~., .. 13
P· X';~~IU' ~~ :: 

ktt;ııı• l<arıtık olmuştur. Her haf· öldüren ayni l:öyden )brahim Dim. K11.tah111 er.. 1.. ıaıı;;.. ..q.·.· .!fo'oS· ~a;b~tl! 29~ ''"'~' 
] d 

l'lo k } Kva lfüs.r • •• •ı 2.21.ıtı., •- fi dık Hl i 
taki mUe.ıt.bıılca ar i~er ta ·ım a· otlu Osmarı 1't arkadaş/an Cthnuı. ,. :; ... ~\~·· "11125 Ti~tlk. ., lM 
rın e1rasm1 tebetduJıtn ugtatıyor. lııpıı~ı l 1;) .. 

Dıı_yçe Oryant Ban1·; 
Tarihi te'sisi 1322 

Merke?.i idar,. Berliu 
Tt>lr.frm B"':t'oglu 24'; ,248·98J.1)85 

t•e i~tanbııl 2812,,2813 

Banka ınuamelatı 
,.e kasalar i~arı 

mmsmmmem:ıı:mımmmmmmmmemmmmm 1 Hırıso Veloni 

1 Bankası 

1 Romen anunim si rketi 
~ 

}lerkeıi : Bükre: 
Gl 
..:l T~mrn ıuvlye edilcııiı B 
m :::Oerro•} c 35,000,000 1 ' 1 
m Jhıiyaı akçuı : 19,ooo,ooıi ley m 
ı:ıbilcümle banka muamelat s 
~ s 
~ ile i.tigal eder. m 
m w 
ın Galata. murtteL•ııl ıu'ltwk m 
m ~emaat hafi m 
emmmmmmmarommm~mmmmmmmmmm 

•••••••••••••••••••••••• • • i Selanik Bankasi ! 
: 'f arihi t'esi!\li 1888 : 
• • • Sermaye~i 30.000.000 ~·nuık • 
: l'emanıen ı'edi>e ~diluıi : 
: Merke:zi idare i l;tanbul : 
: tt'lcfıın h~yoglu : : 
: 4070, 4071. 40i2. 40iS. 4074 : 
: l~tamhuJ 2381. 21;fi2 : 
• TtırkiyedPkiıubelftri • 
: Cıtlat, 1 tıınbul : 
: lnuir. 5:ıın-uıı. dıınn, ~!er in : 
o • •••••••••••••••••••••••• 

S uluıo .~lıtut"t ıllırdtırıcil sulh 
hukuk malıkenır lııtleıı: ııllt· 

114,281 
Galatada Sultanbay~ıit rnahallcqindc atik kılıç Ali pata tf'dit kan M.utal 

p:ıf• cadde!inde m ıkett~r 98 atik (l ı;9 • 167) c~it ııunıaralarJa mtitlWtı 
(llA9J metre (72) santim :mıkdarında lıııhınan ar~d:ı mebni (57) Gda (l~ 
ma~aza dvrt katlı rna mlı~ıernilit Hlidavendiglr ha.Dı namiyie llW1lf h&nı~ 
)tdide di.irt lıisstsi (2. l . 929) tarihinden itibarl'D rirmilek.iz &Ub ıauUetlt 

\'!'! 1•apıı.h zarf usuHyle mııza~·eıloye kontnıı§tur. 
Talip olanlar bılııdaki ki) meli muhammr.neoin ~ ili<le yedi bu~ 11i;JI& 

titıde pey ak~ti ve • a h1?Jka ktfılcınam11iyle tek.Uf mek.ntplatıat "'sı:ıt 
lhile olan (30 . l . 929) Çarıanba gUnil ut on di.ırt bu~wla kadar lflio'Liaıı 
li\ k.af mildüriyeti binasındn mUtr ek kil idare etlcilJlıeni tiJ'Uetine mY.: 

el lf"m~leri ilan oltlnur. 

Istanbul Evkaf 
nıüdürlüğünden 

Darü]ftıuun tıp ve fon foki'ıltelcrint! alınact\k radyum Yt 

rontken ile sair alAtı der iye kııpa,lı zarf usulile illtı hııriciyt 
'e tedavi i elektirikive a ltitı nleni ıuuna~a~ava vaz e-dil.miıt ir ' . ~ 

Kanunu ~aninin be,.iw·r cumnrtc i günü ihale edilece~tir. 
Talip olanların ş.arlnnmeleriııi örmek ılıre levazım idare· 

in 'e ihale günü de ::aat onbe~e k ıiat t ril' tı kltıuniye dt· 
ire.:ıindcki evraklarıyla idnre encümenine muracaatJın. 

\~iekatibi askeriye nıubayaat komisyonundaııl 
1 . ...... 

:t?3 adet 1'ahura .. Y aıt tahtoıı ' 
1 i\hıallitn Rlıı 'il 11 1 Adli\.'euc 1'('rilmişlerdir. Maden ııglak 111. k.~ 15.. ., ~H:i JHH ~CAT 

\ 'tl'Jl hanki takımtn takıp ed.ece· 1 .Boluııdiıı ,. ,. F•~ııha Rfı ı uıQJ 1 ilıll>. Bul. J 'l 1. f ı 11 1 d i. 99 • ~ -- ı aın ,, argı>rıt ıinti foma ıara ımlan 
G .. '/ Kon) ;ı ~enıe i ,, •ııı ı• .. \ aı·~.~ • ı ,, ~ 

~ jlipheli bir lıal kesbeclıyor. ·:\· Sı'irmeuenin ürgon \.t! 

.lO llr.ır.inı "nndal~a•ı 

::ı Uer~lı:me "'tra•ı -.-
]0 TıılııLt" Jolatıı .=~==m:==,,,,==.,,_....,,,.~n===;:ı::::::=======-=:ı::=-====,,,.,,,,,,~-· ıımııt~ ad~ :::uluınsnM1ırda 11ımıır.1 Ktı· 

.... Bundan sonra Altay, gt'ıztepe l~Dyünden Aliyi üldiirm ayni u•• skUdar ııllı ınnlıkeııı1:·i i ri :p:ır ~oka~md:ı b:ı\y,.ri 1'irkor h ncQi· Geclilili kıli.:uk ul.it ıııe~tehi ihtiyacı i~in. halii~a cins .~·e .nıiktu ... 
takımları karşılaşb: ·mac çok k1· kiJydtn kibar Hasan Adliyeye Hayvan Borsası Jııiresiod,.n:lıirde,q~ıimııhkum ode mul.imnn mı t,.,rıa Dil:ırıbekfrl. muluırrt'r altı kaleme )a ~arıname w• ııum~lerı 'e!i'lnle ve bır Jartnameıft 
rıcı Ye asabi ceryan "tti, Uç dört ıı:erilmiştir. lıi!ıin -temin i~ıifuı ıuıui Jıdıı mııhcnz Osep H·ledı TorruıQ :te\ CP·l rnadıı~ olarak al~ni .-uretll' mlinakacs,·a konmıılitnr. lhalf'!İ 15 1\inunıı!lni 929 • Pl1 

ı d 31 kiiııtm ue\•el 929 'e fürııhıu k::rarJ!İT olan 11:.l.n<lurıl. gllnt\ sııat on dl.rtte hıırhi) e nıe~tı-bi ) ernekh:ınt'l,.ri önündeki mUnaka•ı 
sene f!Vel Altavın 'faT ıgın an : .. ••· YozDadın Kızılkoca na· 1 1.nt d \ 'irken ile malıtuml:ın Kirl,or 'e Di· . . .. 1 1 • • • G o Kilo f'iaı nu ı ku' ıi~w1da :ıatçı ~· l•ıı~klln c mahallinde icra Lalın:ıcaktır. Talıplerın artn:ıme ''e numune t-r e' tırak igı11 
koparak ,·l\ctııia gelt~ ~z1-epe hiyesinin Höyılk kııla k.üyı'irı- Cirui AJet zami A::gari tnukıru :rnıgırdıç efendinin mnlı hltlu- r.ln \c .Ar ak \e kerime i maı:l:ım ı.omij!~·nnunuı 7.:ı ye muaıı.kasa mnh:lllin,., mUracut nlemeleri ilin olunllr. 

ta\>ımı bu ınUsabaka ıle ikinci . . K. P. K. P. nan l ç .t~' ineklerin 6 kAnunus:mi 929 "avni :ılı>) hl,...rinl' h!!~Ol"ll rı-ıınıi m:ı· M ıılıepe :ı;.keri Jice~i ilıti~ :ın için eki.! tabut d:ı on bir bin iki ~lı 
.1 ... fı• o'-rık .a 11. ... y ile t·arı:.ılaı::mıı den Yusuf hocanın enne gırP.· ı· ı l J..;n • l u"" .uı n,u•_ ~ :ı ~ ptwır gLinii 1>e' :ı ı ·ıı.ı on ıuı;u l • ıhıpları olıın iki ~ i ı )it:ıPın ınh ili h: • :ıılet yuınıırtıı. :ılt!ni ı;ute:ile mı\ııa n.,.:ı konmnıtur, luleıi 15 1ı.lıt. 

oluyordu. Burada mUdbit bir reka· rek para.~mı ve. bir kısım eı.ı klıci::.r at paıarıudu hllım.1..:ı~ <"dl'! fııruh'. I,kın•fo i~tih~:ıl edilrn l ·~ tr ·ıiııiuıtıl ıınııs:ınl 929 ~lı gllnll saat nn ılürttc harlıi\'1<1 mekı ... bi yemekhaneleri tourıdı 
het rardır, h~r iki taraf d~ ~aç· t§)'asını alan d<Jrt kişiden r,lıınacıığınJan ıs!lp olııııl.l~tn y(•\rnı ~.2B tıırilıli )B .• ıçıw ruımt1rııh fil:r:ıi mllanla\11 m•hallinde icrıı kılınacaktır. 'I'.:ı.lipl,.rin ~o.rlııımeııi için koın.iafoıuı. 

f'ı 1 h i. t verı\•or rne:>kilrd11 ,.~ Hık11 rrııUI\ YNıınde hıı7Jl ınıııa v· i ıirik t'ı.ltce-ldNin vsıktt ltltUl\') l'rıiııılı• rrıuruıke~a mahallinrle konıio. 
}ıırır;ıa a2 • e tmm }e • : ikisi yakalanmı§lır. Diğeriki· l .. lıöl-:ınhenin nıi.i.Jılt'i nledı1nıı\trı rtın· . . · . • 
...... a}ubiyetin bilha!!sa altay i~in !ıuhıcıı~ırılııcak memurun/' rn r:ıı :ıın ~~ · · · . , ımıı ri~ aseline mnkL11ı mııl,ııbılıııdl' '" lıın etrnelen iLln olunur. ,._. si takip pJi/iyor, erodl'rİ ilitn olunur. daın \irken il~ f1il\rıın \I' ı~oTııı ıl,· . ________________ ,...., ________ _ 

aiitr takımlar• kariı olan mag· K 1• ------------·-·---- uınr.ı;uhının mıoçlnıli.ırıi ha l"hi~J,. '"· (Ü~iincü kolordu n1iiba\'aat komis,·onundan 
Jubivetten daha acı olacagı müla· •iZ. Fethiye ile ·aş r:a::a- - _ .; J 

• lıligi kabil o!amomı~ oldugutıdan ııunı •' --.-------·------------------• 
huuile oyuna fazla sertlik ve lan ara~ında Kurulıök muki· . . . . f d ı·jçuncu kdordu kıtau i iıı ıashlldUulı ffn cımeyen mutuhhit ııa•rnı 

1 
1landan ıtıbarr.n !l'kı.7. g1ın ısr ın 11 alma'.'\ üzre Aımı beı bin kilo pirincin pazatlıkla ihalesi takaaıar 

a$ıbh·et nrme~ saık o uyor. ı·nd• radırla üturan uakkınm .. d d bil ki . bll ko ,. :s nı temuı a\'!t e e ece· erı tc g mo • elm.i§tir. ih.:ıle:•i !! l,iinunusani 929 tarihine muı:adif Çar snba gUDU Rst ou 
tık devrede Altay:ın mahsO.ş k ı.: · 1 ı, u e 'ilin olunur 

d na basX·ın vapara . mer· nun:ı :ıım oma :zr 1 
• durtle icra edilt>cektir. Taliplerin cıırtmıtne\ i ve ııurouneıoini k. ~ muıı.vut 

f.ik.,, .• ...: altında, fıa,·-t sa~·ısız bitti. "a ın . s .ı • ...... ıı.ıa a- H l · l } .. "I keırnh~on\lllda. irurmeleri ve prtııamede yaıuı olau ı:eltildel.-.i tem.itıati anıni· 

ld K h 1k kö arf arı \' "'azı arı en JU \ u \. ~ .. 
1kin~i a~vrede ııltayın fıtikiyeti kumu ö üreh . uru L • • .Her dcrı:ıte Lir tek harf üğreh'n Kiralık kargir dl'lldiiin taıahıri)le muayy,...n \akuta kOruİ!l)Otıd.a ham lıulunmal:m ilin olunur. 

naha Q&riıdt. Gtntepe kale ine bir yiinden lsmail uğlu MuJıarrem Büyük küçük kadın erkclı: ·~er ){c~ ~çiu Ahdulhasrıidi "!iDİ \11},fı mute\'dlıi c iheti askeriyeye elverişli olmayan hayvanat her hafta cu-
!;Gk tehlikeli ıutlar sarnrdular) fa· ı·e dürt arkadk~ı Adliyeye yedi renlile hasılım§ yegane altaLe ke~maluırnlıgımlıın : martesi \'0 çarşanba günleri Fatihte At pazarında ve pa· 
k•t kaleci cidden li:ıymetli kurta· Dıkkat: Benzerlerinden sakınınız. Hl"~il\ta;ill\ skııreılerdl'l 7.ll,15.23, zar günleri Ü~küdantn At !)821\rınü:ı lıe~·et h~ıı.urtında mQzayedei 

k .l h rerilmişlerdir. l fi? ı ıl ıkı a ı Tltlar yaptı ye tı ımını ua a ~ır (Türk neşriyat yurc u) ı1nvanı111 arayı· 32 mul<errr.r ,) .. numro il 1 
• ' nar aleniye ile fünıhtu mukarrer bulundnğundnn talip olaalann mez· 

bir mıglubiyetten kurtardı. e· ·:-: Ko~hisann Me:kit köyü lllZ. 20 küruştur. j\fliesseselcr~ hn,yi'lk l.ıilmil:ııı)t'fle icRr eılilcce'•inclen ikinı•i kllr günlerde yilzde yecli buçuk te'minat akçeleriyle nıezk~r lıe-
havet Altay bir gol çıkarabildi. muhtan Memet oğlu Hasanz ~-inumın birinci salı gıınıınderı itibareıı .. 

~ uJ b t z·ıa ... t '· ·umi uUn müJdetle aleni mlluıveıll'\C z<ete ınııracaatlart. 
Il.ken\ bt·r "Ok oyunc arı sa a D d en c.l c. • e ı.· .. ,a- O)'nİ kii,.·den e e 1 dil . . T l' la L d ha,------------------------
} . . aga pıecbur kaldı. Bu o uren :atış yeri: Şark ye Maarif kütnpane eri. \'IUe ını~tır. a ıp o nlllrln \'('; Deniz ınübayaat komisyonundan t 
ı,ın~ ~:p~ Altar d()rt maçta 12 oğlu Cambaz Adliyeye tıeril· 1i~ane mıılilmat ıılmsk i tel eninin . J 

muti a a J e · chri lı:ılin yirmi ıı~ılııcu ç:ır~ıınba gU· 4900 1 ilo "' de)ai 
pll.aııla ilerdedi. mı~tır. uu ~3t on Uı;e kadar m:ıbıilli meıkür· 2500 • Sabun 

1 ·k· • sınıf ta· adeden f'.Vt ) ıncı -. T • .la 5-! numrohı mılle\ elli kaymak:ıın· 4000 • Ze)1Wl 

lrnnla;dan Gti2el hmir··Kar~ı ~ıı· Nefrıyat ~lilletimi.ıin uıruıritinr. ııeı. hu~ılk hiıcneıJ,.r l'den ,·e _DarUlfUnun ıJ." h11ırıa 'e ye\'mi meıknrıın saat mı 1500 Kuru uzum 
ka sebat kar;.ı..laştı. Jk.inci'lı hır.el Resimli "Uyanış,, lernb:kı> al \e ,iııki,ointıolla pek mtıhim 'e ıne~kur t>ınekleıı olan ıııııarıf c . d b . k u b l' 8.500 Şeker 

d il ı..... da.. GUı;ilkler· ~ekili nıuhterem Nı:ı.:!\ti l:ıe~ t'fenclinin gıı.~Lubeti edebij e 1 Dııri.llfUnunu Uçün en on eıı~e . 8 
ar ;~n. c~ 1 oerılı lıuvederi efnıdı ve talebe İaiesi i~in ,ukarda ~uılı b.t blam 

kattt utı o __,,an . 4 numaralı ı:uışhıuı inti;u etti. tee;,,Urler~ gark etmii ol~IA DarÜlfunun bu ıUttkti ~arjanbı aunu tatU ıaıta htanlıul. e~ka~ mUd\ln) eıı.ı:ı ~ erı:ak aytı ayrı aleni mUnal\auya keı.oulmuıtur yevmi ihale 2 kJıılıAı.ı 
.ı:...D altay·oaltunay ınusabakası . idare encumenıne mUracau etmelerı. . . ~ 
u.ç b' . .M bınet Ali lbir çok resim ve yw.lart ba~·idı.t. edilm.ijtir. 9Anı 929 ~arıanba gUnlt at 13,.J ıa hıtla~·ıaca.khr. Şar1ıı..ameleti.ni ı?Srıtıık 
say1ıt2 ırti. e --=----·- . . . . . . ~~ başı Lir HDdalyaya i ıeyenlerin ht~gun \'e ,·ermek i teyımlerin ~ e\ıni .ihalede Kası.uıpaıada deni.o 

_ Aceba ilk jskeleyt.' bizi tında ~ocuj;un güılerinden yaşls.r gırdi: Dllşllncelı hır halde ıdı. roı.lbayaat komı.syoı:ıuna mUraı:aathuı . 
.l z t. • • oturdu. 

~ıkarırlar mı? geldiğirıi gı..i~uu.. .. • iyereıini ma.zur güıtetnıea. ıçın: - Ben büyle çok sahneler ,---~E ... n_ı_v_a•l .. i-m--e-tr_u_k_e_ı'!"l·l!"'!!a'"'"n-ıİ,...a_n __ ._ .... , 

S
. bura"'B aeleli 90k iskele· ~lUrebLıye guzlenle çocugun - Affedersiniı, dedi, sizi bu aördUm dedi. Fakat hep i de b~· - ,-------------------
ıı ' ı:> b 'ifuz etmeBe çalıil Yor<lu l e ' Semti Mahalle i S t-.r. t\uıwırıl!l 1'\e\'i İC2rı lt"anrn•· 

l 
a 11 tik madame. ru una m • .' \'akıtta rahatsıı ettim. ~lisafir e· y}e Ukunetle nihayet bulmuştur. 0~1 

er ,.e.,. ı Senin annn \ar mı. Roderı· . . . . · • u.brka hunmr.ni 
- - _ g\·et ama. uzak, yana 11· ·~ nne kar~ı razıfemı temnmen ıfa - Siz kabahatlılar1 affettiniz. Lira Lira 

- Bunlar kralın t>nırile ~ a· kıılıil isl;:elelcr .. Rir :ue. etnv~dilt"e uten gtı~ilme uyku Acebı M. Wilder affetli mi? Zınclankapu Ahi,.,.lebi Abacılar 22 K&r11ir diıkkin 15 C:thr nıası gayrı Bilmiyorum. " r' ro s> 
ıı.ldıJaı de~ aıi? iyi i kele hulup yans~!!& nrnç Roderigue fazla hir .~Y •iir· girme~ecekti. :liu gUn 3ilrdUglınil7. - Lakin onu i.lti ld i mllıla· Kem~rlıurğu İstanbul raddeqi 24 !'urun 10 Şf'lıri 

_ Evet, hem de ne krtl'? dolusu para n~rirdik. ~ lemeden çekildi. ı:ıhneden balki ml\tee sü: oldum. faa 1"\tilt-r. Belo~ln Tııntırıı Ada 5·1 Bi5.~~~~:da7,so • 
_ F·t-at Wilderi tehdit etti· - Onın paraya ihtiyacı yok Mlır~Lbi\'e ha~\ et iı;indc:: Lakin ~imdi ıııJamlurunm hepsi de Aralarında her lıalde ı;ok ı> üalt tektebiharbi\e karşuıında EUtak 210 • .,. d . ·"· anc ı • d , ' 

lcr. Kral cemic;ilcri krahn getni· ki.. Beo baııan para i-s.tedm e, O Gertrude llrı guksUne baiU. Gene sukOnet içindedi.ler. }füıaenaleyh eski bir ıamimiyet var. Bu e;en· .Balad uh ap:ırtmf1~rıın2~ ~''{'. 9;esı .h. müıadif Paaatctıt1i guli 
...:-~. ı...,. ka.l-.r cllr•' "Öiteı;jtler .J"l""U parjl tıeıir. kız bu nabemevsim dero.gu~ kar· hlç tela~ v• mer"k etmı'vı'nı·,. cin kim olduğunu öğrentnek. için . 1 a .~ atrerl\ f'm ~ dil . 

1~1 

ta
10

11e 1 • ıt.&.U1ı& -.ıı.. ""' .. ~ • AV~ "'"' ...,. • • k " '" .. • ... . . • . ıcra o unırı.a.:. Uz:re m 2a)'eueye vııı e mııtır p er-ın EmvalillıettPlıt• ic.ıra 
mi? . _O halde bahtiyarım, de· tıiı.nda hayretle !iebebını ioraca · - Efendim, bimayenizden bın ltra ver~dım. komisyonuna muracu.tlan. 

Roderl11tıııı dik dik mürebbı· ıı. hafifçe kapıya vuruldu. . ld k 
1
• d k b' - A.~ ıız 0011 tanımıyor mı· =.:..:..:.:.:._.:..:=. __ :_ _______ -:--'. _______ )_ 

eı-- 3en eı emın ° u ça, merh. e ece 11 ? • r Defterdarlık ilanı 
.. ·eye baktı · ı mesut eder - 19 - sını~. L ; • · • - Para ın;an ıey gönniyoruz. • • ~ 

geınlıii.n \'e ne5.Dc gemı oldu· . • ı'' - kim ıasanları tanıdııını -·Satılık Ev ve b:ıhçe Fuikl>) urıde Saka ~acnıda 18, l&l .1'Q. ııı • 
. • . -bb' • ıni. 1annediyohunu • . Genıide kon er -1timadınıza teşl"kkür edf:· iddia edebilir? mmen bedeli ı2oo linı, bedtli defaten ahnaealuır. m ııayed• 22 klHHllllİ 

ğunu pek ı~ ! anlayan mUrc:.- 1
) e :MUrebbiyR ııys~a kalktı, ıie· l Bı',__edı' ] 

k J 
_, Kapı a"'ıldı, J\.orann .i11eriye 

1
rim. 11u 929 Deftetdarlık1s yapiliıcııktır. __ ...... 

ten \·er.L.Je i. 1.1 tı L-smbanın a.ı: ır • 
ikııınlıya ya A;ı: • 

Kııyırcık 

Daglıı.; 
Kırauı&ıo 82G 38 !jQ 34. 
Kuın 
Keti !ll2 ., .. - !'.!2 ... ı 
Sıgır 81 _2;) - 12 
D:ıu.ı 9 )7 15 

ŞEB.GOZJT RORŞANMLAJ: 23 

KIZIL KORSAN 
fF.?UMORE COOPER 
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!----------------. A} alık sur~at 

Postası 
~1EH 1N) vapuru l kl · 

1
. nuııu ... aııi salı ı-de Sirkeci rı
htımından hareketle Gt-liholu 

'

CanaU;ale Küçükkuyu Edremi 
Burhaniye A)rvalığa gidec~ · 
\" donü tc metkür i ,kelelerl 
l irliktc Ahunoluğa uğraracak· 

, 

'i kanunu anı 
t>vri Sefain idare i ınüte· 

la idin 'e İlamı eramilinin ka· 
nunu en Pi mii) rı balad3ki 
ırı ın lrrde \ eı a~cektir· 

----.; ________________ _ 

l 'ad ık zade 
Biraderler vapurları 

K\UA Dfü JZ 
l\ll il' ZA 1 \ E I.f K. 

PO T\.._ I 

Duml11ı1ıııar 
ı apur 2 kuç llb 
nun ani arşa 

ü aı.ıamı ~irl~i rihıımındao 1u 

~1.:t-tlc (Zonauldak, Inı-Jılmı, am 
tııu. Ordıı, gİttton. Tırebzon, ür 
aıeuc, Hiı.e) ltkelclerine 11:ılm~t ndeı 
nlerel.:ıir. 

ruCtilat için C:irLcciJ,. MC61Jl't 
lunı ahtııda, cıli 1 od 1 ricaıino da 
iuti Telı-{on : a tanlıul !?1!14 

Hukuk 'fakulte~inde ıalimatnaıne 

ı Jı arct nılldlı rh eti ali) e,indeıı ı.nsı Ticari'l Muıl rİ\eti ııli~ e·intlen 

olmakla han hant- ',. magıı.· hildirilmıı olnısldıı hıızı iuıııt- 'e nı:ıc • 

er1cr talil\. lalıııdıgı-,i:otÜı· :mı ~ air ~ l"rlere ttılıh kılınd~i jsıih 

&.ılı ıı rne:ıkOr pJakAl:ınn ilt-rude lınr kılınan ıneıkur pi h.lann ileride 

J ı ı ·uı nlmanuık \11.ere hf'ınen mahal· ıne 'ul kalınamnk lı1ere h"m"n mah ı. 
)'t:l 

111e 

diıı . 

J, rtlmıı ı mubtf'l'tm c:igorta· limleıı ı..aJdırılrııa ı ınuhtl'r~m ~orta 

. 
gış 

fiJ; 
ale 

iil 
rifo 
yal 
U1ll 

bir 
orlt 

,, 

ym 
il t 

11111 

kod 
kan 
tav 

yuz 
I 

ilr"' 
hurt 
ahla 

r ı mi 11 elıeınmi)if"lle rjca olunur lılarıını.zd ıı dıf' ınıi)etle ricn oluuur 
J ın. f'!tl'nd im. 

1İLL1 

Şit 

.>4 TADOLlJ 
Anon im T ül'k sigortn 

t!ir keti ınUdlırh eti 

II~A 

ı Hrilnıi. olma t b 1 :ııı lııuı~ 'e m~a· 

Vl" ir ) erlerr t ılik kılıııdı_ı i~ıih· 
r 1'1lınan mo:1'ı1r plakaların ilrnıılr 

'ul kalmııınak ııerı-: lıı-nınn mahal· 
~ en knldırrlııl!l•ı ımıhterem igort • 

1 .rıını lan elıf'ınınİ\ etle rica ohımır 

e n~ım. 

YO. T 

1) 

i mi"\ t ıle t fi" c lb:ıtın tı-lıalılıuru • 

d 

otıl•r <'D" m ı<ldrılr ~B 

ın li'\Cl. }Q!H t:ırılı \C 210-242 

nad mllllirh ı-tin· 

J ll' 1<..ıt'a ılıtira beratı i"tihsil kılın· 

a ıcara 'erilecd"inden i,.tira•ınn 

ı ııçarle talıp olan :ıe\·atın 1 • 
ı ı ı !da: ) eıııpoetabane arkasında 

ı e~ nda k. tlıphane 

iTTİH J)l 

Doktor K 'lEL 

Elektrik ıııakine!P.ri, le bd-oğnk 

ADLER 
v zı Ki 

Yeni trırk lınrn rini haiz en 
ıntık<'ınmel "' <>n d::wanı~lı 

makınadır 
1 - \ <llt.ı fol rıı,o,. 36 ı;<'ıı" 

rnel ilk ~nzı mnl:n ini imal t· 
ıııi lıir mil(' i l"dir. 

2- Bu mnr~ıılı ~a1.1 m İ· 
n:ılartnrlan imdi\~ l adnr 300.000 
arll't ~'ltılmı ur. 

3 - dler fob ikn~ı 90000 
ıım:ı.lr ictihdam l'tmekted'r. 

Tediyaua t •hilat 
Satı yerleri: 1 tan· 

btıl Esnaf Banka ı ve 

< r .. nl • 1 1\. il \ J. iı . ik:rııııı. ~ ı<J..:~. 

lfi/l!!flfJ,Nglj~----1 .. J 

iWıat.ı 
T l l.K l 1 Ll • 

Türkiye iş banka 
sı birinci ve ikinci 
ihracın senedatı 
asliyesini tevzi 

ediyor 

4 Bel ağrısı 

Siyatik ağrıları 
,. 

.Cilde cemamiy!e nüfuz ..ıder"k ona tatJı 

bir araoldlJJ veren 

~ ~'Spirosal,, · mahruıü 
r r - , 

Çıır~ı • h:ıflar catte inde 77 .'\o ıJıılkföıın tamamı. 
' ıknpı 1'nlı:acılıa ıı ınııhııllesiııd~ Çar ıkııpı caııesinılr' B ııu 
ımırıılı dukkiioın 256 lıi .. !'de 88 h~cesi. 

2li80 :-ulıamıhnır t 1 luıkp~a mah:ıUe inde °';ıra~hane okıı•ınıla ] nııma· 

şehremaneti naclo 1~ 
Hisarı şubei idariyrinden: 
• \nadolu Hisarında körfez 
cadde~inde te\·siitarik do· 
la~ i ... il E at B yiıı hedim 
ile in~a etiirilen matha· 
hının ikmali ıı~vakbı her 
mucibi keı.if JOl lira 8 
kuru~ üzerin,. miinaks· 
-.aya \'az edilmı:ı olmakla 
taİiplerin 24-1·929 Per
enbe günii .. aat on di;irtte 

1 
daire encümenine müra· 
caat eylemeleri. 
~ . -..-: 

S 
ııltaıı obmct Eulh altıncı hu 

kul, icra ındnn: Bir <le~ un 
ın:ılıkurıı bihin teınini i<otifıı ı ııınmıııda 

tafıtı lıacize alınıp furuhıu mut,arrer 
Lulıınan bir ııd ı 12 ııuınrolu toııto 

soha~ı 'e bir tttll'l ramıı markalı 

salamandra obeSl \C on ndet ob:ı 

boru_u ,.e dort adet ob:ı bonı <lir ği 

'r. Uç ııJet ı.oaç le\ lıa 'e bir adet 
ufuk Jukme ob:ınm Kalyoncu kullu· 

~unda çal..'lllak ol:.a~ında 9 nuın· 

rolu ulıact L'lilto aruı ta ya<li efendinin 
dllkklinı 1•nlınde ı,nl'unuc:nninin do

kuıuncı ç qamba gıinU at ou 
dıırt redılelerın<ll' bil ınuz!lyeılr. fo. 
rıılıı edıl!!ceğindeıı talip olanlarin 
'llın ve nkti mezlttırclıo ınemunna 

muracaatlan ildn ulııuur. 

G ıılpazan ulh mahkemesin· 
den: Culpaı.'.ll'ıııda muallim 

Nesime hamının ıevci Inegol koza ının 

O mani~ e mahalle inden Tuzçu zade 
Mu .. tafa Burhan efendi ale) bine ikame 

G ulatasaray lisesi miidiir· 
Hiğünde11 : .Jlektebimi:· 

r/e lıir daktilo kursu açılacak· 
ur. Bu kur:>a 25 talebe kavit 

12 
rıah 145 u~tn arsanın tamamı. 
\ enikııpı Katipka un mahnll~inde ) enimalıall~ 
mı erıer ııumanılı kG2ir han,.nin tamamı. 

Eoka~ında 20 edilecek ıı·e orta ıah.,ili.ni ik· 
mal etmi§ olanlar tercilıan 

kabul edilecekıir. Dezıame te· 

* * 
R1tlM rti ilw 2o-U-923 lıafıtt 2 ııilı!l). ti ıl&ıı 23.1.029 ~art ııl s. 

Kırnıeti 

Kuru" 
100.lıOO • ınnt,:ıdn • :ıncakto.r H:ıpf'ttin ııuılıallwnılr l'nrıııı .. ~ıı Tnt) o 

·nka mdl\ . 82 ar~ııı l cxl:ılı lı :ınrniıı taınanıı. 
2j.23\l l.iıııgaıln c,.:ııkıragn mnh:ılle·inJ~ :Sultıın comii •ol,:ı ıııdn i7 . 12Cı 

nr ın nn:ımn tuınamı. 
30,000 Kndıl,ü\ ündt' O•munnğn m:ılı llt-•iode Ilulitağa <ıl,ağmda 12 Z\. 300 

ıır ıu ar nııı 9 dn 5 lıi · e i. 

mek arzusunda lıuluna11lamı 

tıf'saiki talısiliy,,/erini 111üstas· 

h inbnı kayt için kitabP.te 
müracnnt eylemp/eri. Üwimıi:· 
deki J>er§enbe grimi ak~amı 

l~aydm kapatılacatrı illin 

olunur. 

ı ~l-8 ~f"'-'.IP!IJ rr.taları n• lan hrri f l~. m~ ! 9 hıı 17 

h kla beklenilen (TıırkYıh) m n hasılıp at11ıta ~11,a· 
rıJdığını okuyucularımıza müjdeleyebiliriz . 

Tllr.k ~·ılı· bütün Tltrk dıınya<:ının ~akın \·e uzak geçmi 
zamanlarıııı ';o lınglınkli halini aydınhttıror. Hefo TUrk<'ıtllık 
lıa re ketinin tarihiııi çok etraflı nrılahyor. Türki) a cunıhıırı~ • 
tinin doğu~ tmu mücmel. f ıtkat ıızhı hikaye eJil or. 

. . Tıirki)a cıımhuri~etiııe dair hııtıın malumatı eıı rnn uk 
nıenlıaltmlaıı :ılonık 'er;iyor. 1\ırki~ a ı•umlıuriyeti lınridnde 
bulunan Tıırkln hakkında yazılan mckaleler tam muteh ~ı 
zatların kalemi.ıden çıl!mı tır. 

Turk 'ılındtt J,aril rin Yeni nııi malumat bul~cnklarına . . . 
,, uplıe etmeYorıız. 

' Türk Yılı Tıirk ~cağı tarafından neşrediliyor. !ıite· 
ddit makaleleri toplaytp terübe koyan ı·e ba::ı maka. 

leleri yazan ıAkçnra oğlu, Yusuf Beydir. 
655 ~ahifelik im .kitabın metninde 141 re=inı '\e 

bir harita 'ardır. Kitaba metin. harjci oforak ela 
papya kuşe üzerine ba. ılmı!j Reitıicumhur hazretle· 
rinin bir re~mi ile gençliğe hitaLı ve muhtelif r n • 
klerle baeılmı~ bir Türkiye Cumlıuriveti harita ı ve 
Türk lerin X ve XII inci . a irlarda ):ayıldıkları 
hayı gö ... teren en tarihi hir harita ilave olunmu. tur. 

Tiirk Ocagı ocaklıların 'e hütüıı l'iir· 
kl ı-in kola) bkla alıp okoyahilıne) rinı 
temiiı iÇin T ürk Yılına tuttuğu n a rafı 
bile korunıayan hir fiat ko~ nnrtur. 2Jira 

~llıcel~idini al?ıak i te>_enlcr 52 km Uf teclit. para,;ı iliiw·ı 
edeceklerdır. te\zı merkezı, ı ttınbulda Bsln Alı cndde-;in le 
~uman l\iitübh:ıne idir. 

Evkaf mübüriyet · 
umun1iyesinde 

Viua-Tona/Kolunıbiya 

\lıakim•leı·i ve portatif Dck a Cra· 
mofonlıın. En on Türkçe Kohiuı
bi) a plakları) Je Dan .. , Kin ik ' e 
Orfoou , e Rad~ o plak larıoıu nai· 
ıui tOlm mevt ottur. ene Ba .. ı 
mUna ehetlyle tedi) atta te bilat 
i braıa sllreti~·ı~ \'ir "iye sati~. 

Yılbım 'e ·oeı muıııısebt
ti~ le ınııce\ h(· rat, erk k \ <: 
kndın aat lan;ızıımlış ka ıkla· 
n \ t aircnin ınumdıap t,:CŞİ· 
ılerde : akbul hediyelikler. 

ZE lT KORTEBFH 
\ E O:\lEC \. antları 

Zlraı Hıı.rita nvmarası 

3045 l 

1 
f.,nulıklıda M. M. yekalet muha) aat i -, 

konıi yonundan ----------------..... ------~-------~ 
56,600 roph:ı.l'ıed • 1 1'm,.l, lw::ı m hsllt>•imle Gıı~ ııirl.ı:ı~ı ı:ul,, ifındn 23 . u~· sl.:ud:ır ımllı ıunhkcme inJcn: ı unisa<ln.1,i l,iı:urıı ihth :ıcı için ıu.Palı ı rfla mııntı\,a n ıı l ul ı 

91 :ır~tn :mnnın tnm:ınıı. Kuzguncukta l.ea<li~ e {adde- pirince \Crilcıı fınt bahalı g ruldu~ündon ihale-.· r- ,,z l.iinııu o. 
33,2i ı Be\ o)tlunda Hl C\ ina~a nııılı:ıllesindc Macar \: tte inde 96,98 ~. cinıle 7;} numrolu dukı.. uda bakkal 929 tarihine mndlt cdilnıı.t·r ıaliplerin ınnni da ki n•kerı m ıl uı küt 

110 nr.ın 92 p:ırrnnk arsanın tamamı. ~· t 
1 

u 1. L'fı d. . K • rni \onuuıı mur:ıeaıubrı . .... on~ il n re ı.zo ,, en ının UX"UD· 

Kı)meti 

Kıını~ 
55000 

• * 
Hidavc ti ilan 19-12-923 ha fta :~ 

iha\t ti ilan 16-1-929 car:ı-anba . ~ 

"ta ezl ·r L d" d 1 • d JanaJaki L.ıt:ıtın ihti,acı olan l.:ııru ot 'e ,uL.ıf kop tı ~ ru11. nı , ıı es ı' e ra t c uı c • . 
~ . · . . · ı.tını~ :ı'kumnn:tur. llınlea\ on Unuııusonı !i"9 per eni ı• ı,:ıt ı 

e ıO nuıurolıı g~zmodıı ınul..ıın \lıh:ıl Adıın:ıJn A keri ınuL:ı\"aat komi11\onund:ı ~npılncaktır. Tnlipl in ' 
'"ledi •imotn efenJi tinunetiu<le lıir alm:ık i tt'\f'nleıfo ınc-.d.i'tr komİs\Onll ıııutıı(aı1ıları jlan olunur. 

kıt:ı sl'nı-t mucibinı·e rnııtlnlııı olan A "~ ri li der ihti) ari irin ı:ıznki hıl\a tılff'n,..ilı- ntl'rmil tinin mıı· 
kırk :ıdeı :ıltın '1\lrk lira ının rnafııiz . b:ı,·:ıa::ı aleni mlm:ı.t~a...ca• a 1'onmu tur. ilıalr.si 14 ka•ı ı nı 9.l9 

1 
'~ Urreti ""kiıl,.t lnhtı hllkme alın· ııanırtr i ırıİnlı ~ııt 14 <le konıi ~ omımı11flıı rnpılııc:ıl,ıir. Tııliplerın rıı :ıoı R ykoz \ alıko) h ihıımu cattP•i 26. 24, 22 ~. ıırsamn amaını ~ tc __ 1 • 1 • 
nıa 1 lıal•kında iJrnme e~J,.,dilii ılıı· -ureıiııi komi.~~ ondıın alıııa.ınrı H attn:ımrd ı tarz< ıı temın:ıtlarıle kom' s·o :ır~ııı. . 

13i5 O lfn k ·~ Pınp:ı:n mııl a1le i Dere sokarınd:ı 43, 24 ·. bo anın \8 nın gı) aben cere~ an dmekte nııırııcantlan· 
4 ıe 2 hicc ı olau mııhak,.me inde mllıldt>i ,.l'kili Bakır köyünde barut fabrikalarında ima latı harbiye 

16250 Tarub) n Derc:r;i okei{ında 38 ~. 3rsanııı tamnını. \'a il e'f,.ndi tarafından i"pati miicldı- istamhul muhayaat komısyonundan 
109?ı8 Remr.ıt f. min ™'' mahallel'i Okı;ulıırh:ı ı cııtte inde a:> N. rnaocla l d 1 -----..ı cacledinde i ırat,. i en mudd,.a alt! ·hin ul 1 

dukl,ilnııı 16 dıı l his ~i. . . . . 40 ton oleom kapalı 1.nrf u uli\le rn ımıkn aHı ı. n mu-.;tur. 1 ı 
1l2~0 BP) o• lı nda Hl ,., 'nnı,;n maballe•inı.le Sultanç,.~m,•i oka~ındı\ ımıa•ıl~ mum.~ .hıa kıta en~t .\!zenne 2 mart 929 cuınarte i gunl $8 t 14 de ı r.ı edil ektı:ı. Tulıpl 

':' !il. arsanın 4 ıe bir Jı" ·e i. muddeı vekıh ı•bu !Cnl'ttl'kt ımzanın teminatlarını havi mel;tuplannı mezkfil' g o \ e ss:ıtıf' • .\nk r da me ,. 
* * inddifüaz inkiaı halında i11tiktap hn,ant komi Yonunıı ,·ermeleri. 

Uida) eti ilan 12-12.928 hafa 4 ıı:ın elmedigi ıaktirıle yl'min teklifi • • : !.. ·l@o 

taJ,.binde bulunmağla cı-re~·am .~il· • anrıyi meluebinin 1 klinıı~;, s~ni 929 ila mo~ iı: 92!) nrlıa etine 
1 ... ihay ti ilan 9-1-929 çar~anba hııkeıne ,.ı- muameleden bııhısle_adı:en kadar ilıti~·eci olup Jmpail :.arfla t·e 2t; klinrt!!u cvel 928 1071/11 de 

l\l\meti 30000 kuru r.ars.ı krc~rilrr l:i2 numaralı dUkk~nın tamamı. gıyap kararın!n mud<leaaleylıın ıka· ilırıle.~i icrrı edilecegi i/tzn lulmml!: olan .et Tf!Unakasa gününde ta ıp· 
20000 11 1-udar Rum \frhıııı-t JIAfn mahalle i reıme nıet~ühı mrçlıııl bulıınmak :itiharilr ler trırafından teklif t'.d~len _fi"ı'atıan. ten:ıla! l~ası .~emııl gör~ilmli 

nıe~ danı okallında 1-T. numar li dıl'kkin dı.irtte sabıka , eı:-hile bir buçuk 8 mllrldetle lrapC1lı ıarf usulu alcnı nıünokasıı' a talı~ rl ılc mıındkasa ı ..> kan ın~ 

32000 

14 ıoo 

bir hi e5İ. • • illinl!n tebligat icrasıua ve emrj mu· sanı 929 cumarlesi griııiine temdıt te lalık ktlınmı§ttr. ltıiıpl nn temı· 
.... t tlııccde Malımuta~a mahalle•inıle Demlrcı Ohıınıı 

1 
\.: . d 

18 
_ h 

929 
p . natlari•yle mnltur glindt ~oat 14 de komisyona miiracatları. 

~oknğında 18 numaralı 400 ar~tn arsanın ıamnnıı . 18 em~nın a :;;-u nt . 7.ürtf'ııı .. • • • .. 

Ha ko~de 1ahmutab mahall inde Demirci Ohanis gllnU ant on hı:ı:uga tnlıkınn karar Giiınriikler unıum mudırlığı Istanbul ıınıba· 
!o~ağında,20 mllk"rrer 20 numaralı 180 zıra ıırsıuıın 'erimi old.uğundan muddea aleyhin \aat koınis,·onundan : 
tamamı. 'o\·mıl vnktı ınUn~ e.nede mahke~e,·e • Gümriikler ihttyaci i-;in muhtelif eb'atta 3.50 adet ~nc:ık k:ıptılı ri 

· . . . * . * . gelınek aı'ıu tı)lrdığı halde evelcmırde ucnlile mUnakaca\'a konulmuştur· lbalesi 16 kinunusani 1929 ~al". anb 
BatAdal'1 enıUkt mahlCılr dBrder hafta mUddctlr aleni olarak mua,·f'deye g" ap macrafinı te vi\·c etmeıi ~e ak;ııi d • • d'l k • ']' l' ı · t • t kh ı t 

ı ouulmuı.ur. M uı~~e~e i tiruk edecekler kı~ metin ,.lfzd_, y edibuçuğıı . . saaı on urttı" ıcra ı- ı ece ·tır. n ıp erın r.mınn lnU\11 ... e ı 


