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Ope atör Keına ey 
M 

·r ·ı· . . t. ıali atı hakkında yayet ıne· 
Hayvanların eyrü 

aarı ve {l ıııın r .ı raklı bir istati tik oku- ı 

h h izalt ed 0 dum. Yörüyüşü en agır eS a ifil olan in andır. Ayaklaı 
saatta ancak dört kilo- 1 

metre katedebiliyor.Hal 
buki buna mukabil, gö
ğercin saatta 97, kartal 
111, sinek 129 kırJan· 
gıç 240, ınarti 316 ki· 
lometr katediyoı·. 

O suretle ki, nakliyat 

Ol(T 

tayare i en hüyUk ür' lzmir tütün ülcrine mühim mua ·eııettc bu'uıımağa karar veren tütün inlıi a 
atla, yani 180 kilometre mecli i idare h yeri 
İle UÇtuğll zaman biJe, f~okln. baıta miidürl umıımf Behr t DM-/ 

sür'atta martiye mag-~ =-

lu~=~·lı olduklarını 15000 lira calınd t.:> 

Üç eııedc )lir 

mil ,.on lira 
• 

Tayare cemiyetinin umum . . 
nzırı 210.000 e baliğ o1mu · 
llt'r. Tavnr cemiyetinin yalnız 
htanhulua .2Ö.000 nztı ı ·'ar· 
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,~öz at: ucuzlatmak DAHiLi HABERLER 'I Tesadüf Daha4sen 
bir hayat derdini 

il --~ Vilayet 
~ Muharriri: CEl .. AfJ NlJRJ 

- Nunıaralaı· değişecek 
Jler tiirl· !{ib ·, ali ik- 4 •. Belediye vergile- H 1 . . . . . . . . ·. 

1 

ane numara arının yenı 
1sat 111eclzs1 de bu çap- nnı ztıdale zrca etmek; rakkamlarla tebdil edilmesi 

·a§ıh işle uğraştı. Bu 5 •• Jııluherrer oktruva için Dahiliye Yekaleti tara-

nıeseleve dair basılan resmi alnıamak · f~ndan I~tanbul Şehremane-
• J • • ' • tıne teblıgatta bulunulmui· 

bzr nıuhtıra_) ı dılrk.atla. 6 •• Tahmıl ve tahlı· tur. Rakkamlar bedeli mu· 

e1zenı11 · tle okudunı ve Je işlerini düzelt1nek; kabilinde degiştirilecektir. 

kapalı güğümlerde satılması I düşünmektedir. Halin ~kser 
bildirilrni~tir. dükkanları elan bo§tur. Ema· 

~ . • net muavini Hamit bey halde 
Sağlam dı lencıler tetkıkat yapını~tır. 

Emanetle polis <lilencneri Biı· taliınatnaıne 
ortadan ka1dırmak için mü~-
tereken çalışmaktadırlar. 

Toplanan dilencilerden 
malul olanlar Darülacezeye 
gönderilcek, sağlam olanlar
da çalışmak için yollara sevk

Şehremaneti, memurları 
hakkında bir talimatmıme 
hazırlamaktadır. Yeni tali· 
matnamede Düyunu umu· 
mive ve tütün inhısar idaresi 
talimatnameleri esas tutula· 
caktır. 

:;?; 

kurtarıyor ~ekeceğiz 
Diin 'lokatliyan otelinde ıulıaf ,,, 

ve tuhaflığı nispetinde dikkata ~ayau '.I. erkos §irketinin imtiyo.:m 
tenfrl"t d'l · · · '-uir \'aka olınu!!itur: 1 e l mcmes.ı ıçm emontr ~\r 

hatta ~berledim. Çok· 7 -· Gıdai nıevat nak- Emanet 
§ey öğrPndi 11ı ve yahut liyatında ücretleri ten- • • . 
bildilde.rinıi tazeledim. zil etlnek: Eyıp dıspanserı 

olunmaktadırlar. 

ismini söylemeyeD, kıyafeti dUi· fia n•kuletine miiracaaua bulu.~ 
kUn ,.e .ba§ı sargılarla sarılt bir ihtiyar mu1111. }]mantt §irktıin ldfe 'i.Ula 
yanında oğlu olduğu tahmin edilen müfit olmadıtz haUındtı ba.:'I 
gen~ bir efendi ile otelin kapıcısına wsaiJt le glJndermİJ -ve 'a ıirk.elin 
gcbek. ~ehrimize geldigini ve kanser salın alınma.sına mlisade 1.~rU~· 

mütehassısı olduğunu gezetede okuduk- sini; yahut imti}'OZln f,.shini talep 
lan Amerikalı doktoru görmek istedik· etmiıti. Dün bu mesek hoJ.Mnda. 

K d k h l. Tranpzon valisi lerini hiylemişlerdir. . . t:P.!Mktten tma12ere ct11ap plrrıl[ıfr 
a 1 öy a 1 Trapzon valisi Hilmi bey Otel kapıcısı keı:ıdilerıne ziyareti('· B "' A 'rh " . -

E K dık h l. u l'eııup!u, §t rreıın ınlhyrıa 
manet a ·öy a me Ankaradan gelmistir. Bugün tinin sebebini sormu§ ve ihtiyardan "dJ- . . b" ·. 

10 
l 

jfuhtıra uınıuni ik- 8 •• Kooperatifçiliğe Şehremaneti, Eyipsultan, 

ti sat si.'Vasetini11 ilk he- him1net ! dispanseri için büyük ve asri 

.. b lın mu Ue"fının ıtmesıne .fPm> 0 • 

_riliailig•be•t•i •te•miii&n•i•ç•in•b•az-ı •ça•r•e•leiiriiiilTliiriiiaiİipiizo;;;niiia&gı;;;;'i!ld•ec•e•k•ti•ı"iili!iii._ __ iU cevaI: sta ışurk: • ..ft .. kı!ndi· dutu. feslı idn bu miJdd,.tirı hita· 
• - :;ıa ayım, ·anııerım .~, . 

J bir bina inşa ettirmeğe karar tine muayene olmak isteyoru.m. mma intfaar zaruri o/dulu, ıat~tı 

defleri11i şöyle tespit Bittabi, benim gibi, vermiştir. Gün Ün 
ediyor : aziz karilerim de bu hu- Halit beyin tahkıkatı Hadiseleri 

VE 
Karilerin dertleri 

1-lstihsaliitı arttir- M.sadan çok şey öğren- Şeremaneti şirketler ku-
nıak için asr'i "nıodem ~' dUer. ilmimiz ziyade- mis~rl işten el çek~iri1e~ 
usülleri ittihaz etnıek: leştı. cehlimiz tenakus Haht bey hakkında encumem 

2 j} t · ' emıınet tnhkıkarım ikmal et-

Kapıcı hu za-...Uı ihtiyara bu dok· almak için de rruJaıı·el1: muclbincı 
torun Istanbula basta teda"isi i ·n 4 sene daha beklemek la:ım gtl· 
gelmt:di~. burada kanser hastalığının dilini bildirmektedir. 
ton tedavi usulleri hakkında konferans· Binaenal~yh, eman,.t, it.ilde 
lar vereceğini söylemi~ iee de ihti,ar ia. ~atın almak ıster.~e ancak 4 serıı 

rar etmi~. bnnnn UıP.tine doktor Şarl Vi- sotıra bu muamele~·e ı ı· ırtll ~tft. 
doyn telefonla ziyaretçileri haber \'e· bilecektir. 
ril~tir. Be~ dakık:ı ~onra ı:>l'llu ile -.. ~ra~a .. eşyanu- ettz. ... . . . miştir. Elye'\'m mazbatanın 

zı.n surumıınu kola:yla- Lakın bıı yırmı ga- tanzımile ograıılmaktadır. 
ştırınak ; ... yey~ nasıl. va~acağız ?. 6 amelenin ailesi 

Şayan dikkat bir telefon muhaberesi •• 
paı-a, para. para. .. 

kendisini dairesinde kabul eden Ame· Vu kucı t 
?ikalı doktora ihtiyar adamcağız ııynen 

3-Kural .. ~lıga, a._fet- Ü1n1t ederım kı gelecek SiJahtarağada 6 amelenin 

lere karşı tedbirler bul- 1nuhtıraları ile a.li ik- elektirik ceryanından vefat 

ıu ~uzıerı söylemiştir: . Bir sabıkalı vakalantlı 
- Qenele.rden ben kanserden • 

mü.ıtaribim. Bir türlu tl'davi olamadım. Hayım i~minde me§haır lfl· t htiyar bir adamsınız. • D ün matbaada çalışır· 
Yolda gidiyorsunuz. ken teJ_.fl)n çaldı. Ki-

mak; tisat 1neclisi umumi ettiğini yazmiştık. Bu 6 ame· 
4-Havvan ı· t' k"' . z· ... b la d b. leye Emanetçe yardım edil· 

.1 ve l§ ır- atıp ıgı un rı a l• mesi takarür etmiştir. 
nıek ; ze tedris eder. 

5-Zirai kredi nıes- Edirnekapu yolu 
elesİni A·t:"Üıınıek: evkuf lar Edirnekapu. Eatih yolu-

~ nun süratle ikmali için, ha· 
6-Zirai koopercıti.. . . vslarm musait gitmesi cihe· 

fl 
. kola la k Mevkut }ar hnkkındakı talı· 

erı y ştırma : k'k h .. 'k 1 a ·ı d' . tile, son derece çalışılmak· önünüze genç bir kadın çıkı· · ı ·at enuz ı ·ma e ı me ığı 
7-San at programı- içiıı. bunlnrm ceza kanunu· tadır. Geçenlerde bu yalını yor, kıvrılıyor, gülüyor, ve 

karagümrüğe kadar ikmal bir fırsatını bulup kolunuza 
nı çizerken bunun ik- mm hangi maddesine istina· edilerek hu kısım da şubattan giriyor. Bakıyorsunuz ki hem 

tisadi şartlarınııza ve den 'itlıam edilecekkri kati itibaren ,Tramvayların işletil- geuç, hem güzel ve hem de 
istidadınızza uyğu:rı- <:>l- urette hilinmemektedir. l\fa. mesi ,.e bir müddet sonra da cazibeli. Ne olacak. 
duğunu dii§ünmek ; mafi lınklarmda 1üzuınu mu- Edirnekapuya kadar temdidi Sevketmekte oldu~u }·ere 

hakeme kararı verilecek kadar takarrur etmişti. Fakat ame· gitmekte hiç bir mahzur yok 
8 -- iptidai nıaddeleri ·· · liyatm bütu·n ~uratle deva- beraberce bir eve gın· ·yorsunuz. mucrım yazıyetinde olanların -

mamul hale Koymak: ceza kanununun 156ıncı mad- mına rağmen ~ubatkadarancak Kırmızı bir lambanın aydınla· 
9 -· Dalıı·z..:ı- ı·sıı·lzla'"'k d altaya kadar ikmal edilebile- ttığı ılık bir odada soyunuyo· u.:: esi mucibince tecziye edile· 

d ·z · "d .... d kl · h · d'l k ceği anla~ılmıştır. Binaenalevh rsunuı, e l en Ve zptı Ul ma • Cl' •• ~ı·ı ta mın e 1 me tedir. • Kire,..lenmi•. damar}Qrlnl" 
] 56 şubat bidayetinde tramvavlar "' :t ~ 

deleri nınnlekette bz•lu- ıncı madde şudur: · idnde cevelan eden kanınız 13 ~ altayn .kadar gidecek, martın • 
1lan eşyayı ke,ıdl'mı·z ( Reisicumhur hakkında 1 yaşında bir kızın ateşli nazar· 

_ k orta anna dogru da Karagüm· ==ui ·astta bu1unanlar1a , buna ları karıısında yumueuyor kay· yapmak; rüğe kadar tramvay işleyehile-
teşebbüs edenler, fiilleri teşe· cektir. Edirnekapuya kadar namağa başlıyor tam vücudu· 

10 -· ~ redi ve faiz bbüsü tam dercesinde ise tramvaylar ancak ilkbahann nuzetatlı, tatlı gerinmeler arız 
meselesini niza1n altına idam cezasile, nakıs ise mü- ortalarına doğru işleyebilecek- olduğu esnada birdenbire üç 

alnıak ; ebbet ağır hapisle cezalan· tir. ~dam kar~~ ç1ıkıyor. Bun· 
dınlır.) ardan birisi i eri eyor: 

11 -· Ji atanşunıul bir D Grip _Bana bak ihtiyar! diyor. 
de1niryolları. yol ve iğer taraftan istiçvabat Bu kadın benim karımdır. fı:te 

etrafi dak. hkik h kk Emanet sıhiye müdürüve- :t 

kl . ha ın ·ı ta · ·at a ında 1 nufus tezkerem.Ya bana 1000 na ıye prograını • tince yapılan tabkıkat netice-
tereşşüh eden malumata göre lira verirsin seni hırakırm ve• 

zırlamak; S k sine göre, bu sene şehrimizde 
)r eti Hayriye müdürü ile yahut mahkemeye muracaat 

12 Y .. k ·z · Grip tehlikeli ve sa1ğm şek-•. u gemı erı te- müskirat inhisarı müdürü Ze- lind d 1 eder, veni ceza kanunu muci-e eği dir. Ancak Espan- J 

darik et1nek. Bunlar· kai beylerden ve dün mala- hince seni asgari üç ay hapse yol gripi denilen hastalık teh· 
dan başka ''acil,, ted- mahna müracaat edilen dok- Jikeli ise de böyle bir vaka da mahkum ettiririm,, 
birler de 1 ar; adetleri tor Şcrefettin beyden alınan şehrimizde henüz görülme- Düşünüyor taşınıyorsruıuz. 

malumat tahkikatın bı'r saflıa- · t' Bakıyorsunuz ki hakikaten k. d. _ mış ır. 

se ız ır: smı teşkil etmektedir. ACık süt satanlar herif kadının kocası. Bu yüz-
1 Para) s ·ı t .. den hay"etını kazanıyor. Re· 
.r -· ı :pz e ·Tokyo sefaretı" 
11 

Bugüne kadar sütçülere zil olmaktansa hu parayı ver-
nı e ~; memurlarımız Emanet müsamah.akilr davra· mek evladır. Lazım gelen 

2 ·· J'ergileri hafif- nıyordu. Dün zabıtaı belediye mıktar tediye ediyorsunuz ... 
lntnıe7~ j Tokyo sefarettimizerkinı ile alakadarlara yapılan bir Ne diyelim. Allah senin 
r. 3 ... G; ·· . •• r . 1 mız önümüzdeki Pazartesı gü- tamimde açık süt satışına gözünü kör etsin. Sürüm, SÜ· 

-· U1tll llt1' 1 USU1llll- nı·i Tok u·· t ih h ) 
ı · yoya m evecc en ar- sureti katiyede müsaade edil· rüın sürün inşaal ah emi? ey 

llU artt11'mak ; 'aket ebeceklerdir. memesi, sütlerin mutlaka menhus para ..• 

mi istiyorsunuz dedik. Şuh 
bir kadın sesi şu cevabı verdi: 

- Efendim affedersiniz. 
bir şey sormak istiyorum. 

- estağfurullah bu·vurun 
efendim. Ne arzu etliyorsu· 
nuz. 

- Şey efendim sol'acn· 
ğım sual bir az garip gibi 
gelecel(te onun için. 

:.·ihayet doktorlar on mua~neden bıkalı yahudilerden biri dQn. 
sonra bana • Sen eyi olatoaısın e\'ine Eminönlin~ ılfelek h~ 
git yat ve ölliııi.ünU bekle• dediler. eütdanını aşınrken. \•a.ka~ 
Sizin memleketimiıe geldiğinizi gaze· mı§tır. • 
tede okudum. belki derdime bir çare "ikk"' 
bulumuıuz diye geldim.~ Dt an ~·anıyordu 

Ameriluılı priıfeıur hu suı.ler Uze• Şehremininde bakkal hacz 
rine basta ihtiyarı müa~ene etrni1 .. c 1\lıstafa efendinin dt1kkarutı· 
neticede ihtiyann biltUo gi.iğeilnu dan dün gece yangın ~knııı· 
temamen kanserli bir halde bul.ronştur. sada derhal yeti8ikrtk $ÜndCİ.· 
Doktor ihtiyara •katiyen iyi olaca~ı· riJlmü§tÜr. 
nı • temin, ederek tıp fakülteai riyaae· 

tine bir mektup yazını~ ve bunda has· Bir cerh vaka ı 

- Hiç sıkılmayınız hanım 
efendi. Herkese garip gibi gö
r\lnen biçare şeyler bize ekse-
riya tabii gelir,, ta ihti}·ann kendi namına faköJteye Fenerde oturan Arifi.1minde 

bir şahıs bir kavga esrıasında 
Celal namındaki arJ,·ad41ını 
pıçakla vurmuştur. 

- Ciddiyetimden emin kabulunu. hastanın teda' i masarifi 

olunuz. olıı.rak 270 dole.rı taahhut c~ioi 
- Şüphe etmeyorum efen· bildirmi tir. Kanserli ihtiyar doktorun 

dim,, mektubunu alarak se\·inçle otelden 

- size yemin ederim ma· çıkmış ve dogru fakUlıcye gitmi~tir. 

hsus bir maksat takip etmeyo· Pröfesiir Şıırl vadanın ifadesine 
.rum efendim. göre bu ihtiyar eski. bir kanserli oldu· 

Yangın başlangıçı 
Evell-<i gece Ko uyolunda 

Prenses Nevcivan hanımın 
- Sesinizin masumiyeti ğu halde son teda..-i u~ulile ııan10 ik 

kafi teminattır hanım efendi. ar içinde tetnameo eyi olacaktıt. Atrıe· 
konağzndarı yangın çıl .. mı,Ja
da derhal yetiiilerek $Dndu. 
rülmüştür. 

- Beni mazur görecek
siniz d~ğil mi? 

_Hissiyatınıza giyaben 
hörmet ediyorum efendim. 

- Şey gözlerimi kapaya· 
rak söyliyorum efendim . 

- Söyleyin heyecan sizi 
öldürecek, bayılırsınız. 

- Yanımda hemşirem var 
ona davanıyorum. 

_ isabet efendim. 
- Bey efendi. 
- Efendim. 

- Şair Ahmet Haşım beyle 
tahrir müdiirumüz Senih Mu· 
ammer bey evlimidir, bekar· 
mıdır? 

- Her ikisi de bekerdir. 
- Te .• Te .. Te .. Teşekkür 

ederim efendim. 
Telefon kapandı. •. 

rikalı doktor bir kaç gune kal.lar serU· 

mle bu huta U:zerinde tecru.belerini 
yapacaktır. 

Bir kız naşı 

Bir tecavüz 
)lfı.irfiwtt hanım isminde 

bir /.:adın diin Haydarpaıll 

caddesinden geçerken üç ha
malın tecaı:wüne maru~ kal· 
mzş ı·e hammallar J;adırım 
çarıtasını gaspederek kaçmı~ 
/ardır. 

Dün sabah Kabata§ açıkla· 

nnda henüz 18. 20 yaşında talı· 
min edilen bir genç kızın nnşı 

bıllumuştur.nCesetin infisah etme· 
miş olmasına nazaran ismi ve 
huviyeti henuz meçhul kalan bir 
kızın ölUmu üıerinden uztın bir Bir kadının şikayeti 
vak.it geçmediği anlaşılmıştır. Bir kadın düu Mülkiye 

Ceset sahile çıkarılmış H' müfetti~li~ine müracaat ede· 
muayene edilmiştir. Doktorlnr lıcr rck adliyeden polis müdü.rire.
hangı' bir ,·araya tesaduf dem · tine aetirdiZS.i hir kiial<.la lJlÜ· J • !:) o 

mişlerdir. Buna binaen ı.ııın in1i· düriyetin elan cevap \'et· 
har nıaksadile l\cndi ini denizde ıncdfğini şikayet etmi~tir. 
öldUrmilş olması ıhtimali ku\et· Müfettişlik bu me le 
lidir. hakkında tahkikata baılan-

'~Mucibince,, yerine 
Myon-karahisar valisi, 

evrakta (mucibince ) ;.·erine 

(peki) gelimesini kullanmağa 
baglamıştır. 

mı~tır. 

Bern sefiri 
B<"rn sefiri Mi'ıniir br.~· 

Ankaradun eelu.imi:ze g~Jı:nit· 
tir. 
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lh.l A }ın edtbı roımıru : 3[ 

da Saı· ·afı 
Dürlıruı Cahit 

hakla ten ~ hretli i . . anı· 
m ... dığı l~ndın yoktu. Bu ka
<laı ırn 1 lanbulluJar bile bil
mezdi.., 

n, 1) le zengin tüccarların 
ı E\ iııi bırakmayan bir Azize 
lıamın \aı·dı ki ilacı zade 
Jlt yinin eli a\·ağı. mahremi. 
ırc ı ıdi. ize 1 anım I tan~ 

hu n heı n utt·n emt-

kızları el<le etmek için _an ·a· günahlarına ragmen zekası: J hakkında böyle bir şey yap· Azize hanımın peşine 
tın hutün esrarını haizdi. görünüşü sayesinde bazı temiz tığı vaki değildi. Bilakis onun dü~tüğü aile kadını şişlinin 
Onun hafızası bir adres kata· aile yuvalarına kadar gıren zenginlere karşı derin bir maruf gfuellerindendi. Esas· 
1oğu, bir telefon rehperi, dili bu kadın Istanlm1un temiz yara hırsı ''ardı. Fevkalade en pek uslu bir ıey değildi. 
tatlı bir yılan zehiri gibiydi. kızlarını, ciddi kadınlarını da bir parça bulduğu zaman bu· Fakat maceraları ailece res· 
!\1üteınadiyen işle •en dimağı taniyordu. Onun bu vukufun· nu adeta müzayedeye çıka- men tanınmı~, e~. dost ara~ın
henıen her saat başında bir dan istifade etmek, Hobatza· rır, onu en çok kim memnun dan harice çıkamayordu. Ya 
iffetin kanına girer, bir kalbin deye temiz bir aile kızı bulmak eder ise tatlının kaymağını herhangi bir \'a<nta ile hu 
gururunu yıkar, devirirdi. mümkündü. ona takdim ederdi. muhite bululetmek, ondan 

Güzel kızlar için seyyar Kadınla erkeğin arasını Hacı zadeden talimatını sonra kadına kur yaparak 
bir telılik~ halinde gezen bu hulmak. meşru, na meşru alan bu dessas kadın 0 gün- fikrini çelmek, yahut hariçten 
kaclııı lıemeıı lı r zenginin muhakkak bir rabıta te ...... is lerde zengin ve nafiz bi~ şah- kendisine gelip geçici bir ec
yazilıanc ine girer çıkar, ke· nebi süsü verip kül1iyetli 

d k d 1,,,-_ P.tmekti. Ba1J mahalle kt21a- siyet tarafından arzu edilen d .:ı d k fr k nar a ·05e a' Jadığı şiı\fu-- - e para vaue ere · muva ıa · 
]arını yükc:ek Ül'retler muka· rım clile nikahlayıp ve na- güzel bir aiJe kadınının peşin· olmak 1azınidı. 
bil. d 1 k k muo;;Ju ve mesut \'livalar kur- de idi. KP.ndisine bı'ıyük bir Çok şık giyinişi, ince Jıare· 

ın e m yii · e pıya aya 
arzeder. · dub.ı da ,·ardı. Hatta pek para vadedilen bu işi liallet• ketleri, filiz gibi e.ııdamile 

eyfüli. Bir de genç ve yakışıklı ı hanımın kimlerle müna ebet
kocası ,~ardı. Fakat Bevoğlu te bulunduğunu, nerelerde 
terzihanelerinin en mühimle- gezip eğlendiğini ötrendi. 
rinde hisabı olan bu güzel ka· .)~linin Bomonti tarafla· 
dmm elbise masrafı namla ile rındn bahçeler içinde tenha 
dolan keselerin harcı degildi. bir sokak füerinde koçuk bir 
Yarı ihtiyac, yarı ıevk ile ya· ev vard ı. Burada madam Nina 
pıJan ufak tefek çapkınlıklar i minde kadın bir ~akindi ki 
p~k swltı vermeden, ğnıe Sabiha hanımın beyaz çama· 
batmadan geçip giderkeı1ı şırlarını diker, ütülerini ya• 
Azize hanım kar~ısına çıktı. pardı. 

DesQas kadın ba~ladığ1 Azize hanım eve)l bu evi 
i~te, behemehal muvaffak ol· v~ burava vakı olan zivar t 
mak için iki cepheli bir taLiye günlerini ögrendi. Sabih~ hı· 
kullandı. Genç kadına hl mm buraya kocasının doıla· 
bir şey ihsas etmedi. nndan :tengin bir beyle ge-

--.:----...~L.l-~.l--ı-...ı.......i--~...ı........;;;,,...:-:._ı-.~u~~---..........:ıı .......... ~.....__.~_,__~...._=--_,___,__~~~~~----"~----..-. ...... ----...... --~~---~·-·---·--~'&1.-~~ n uL.. - "h' • " "",," Y'r\ol'A:Joal°"n"t \ li\•or. bir iki saat l!ecirivordu. 



Ankara da 
üzakeı~at 

' uııı.ı • I K 1> :\ M. iııc il-aıııııı t • Jıı:N .~ 

laynıun ve in.an 

"~art!~. ı~a.zariyCJi .hala hıik· merkezler §unlardır: A - Konu§mak 
:ozunu yurutıl •or. Amcnkalı profö· mer.'·-ı· B - 1 ·ı k ke · c " """' , fl me mer: :ı, -

' s~r~er ma~ mu~ı 1;e iıısan be~ inle· J1İs merkezi, D - Fikir merkezi 
ruu Plan teıkık etmektedirler. ller ı.ı d · ' 

.ıı aymım a D ke · ·z d "' Eılidı ıkı mahlııkwı lıc) ;11 te§kilatı lıenıcn mer: zı ı e l,;ı 
" . hemen ll)7lıdır. Ancak maymun nıerkr;fer arasında rabıta olma.-

/hul\ anın en 111eç/111r alı.ırz • b · · b'l d ,,.;, · · b • ~ , eymmn ı hassa D. lwrfilr işaret 15• ı~w. ll hayvanlar ne konu~ 

i\1i 

le~111dcn olem Londramn 1 ali~·. edilen. !efekkıir merkezi inki af şabili~ or, ne de dıl§ünebili~ or., 
dıum tıyatrosımım ba§ aktensı ctmenı4tır. Recim/erde gösterilen ılfm .. nıunıı b · l .ı l , ., n en11 tc e1 01' ıauına 

Mı.s Editlı Beakcr, :!hircrı Baron h · · " . b ~ k ed" • · • . . . a\ atma gırmcsı u;:enne. sanat en-eme t ır. Bunun rnın mdy .. 
Derlangcr m oglu ılc eı lcmnı§tır. alenıindeıı 11.zaklaşac,aemı rzanne· mımda -1ınmı§11lak nıü.stcsna· in 
Edith Bcaker in gerek kudreti diyorlardı. lakaı geTtç, sanaatkar, belnindeki biitiin diler merke: 
sanatkarane irıc. gerek gii:.ellıifınc ııamrnı11l lJir f!ecedc •ır.krar ~alı· vardır Jlatta a · ka • • m ymunun ıcat • 
kar§ı bir çol. pcresıiş/larları rnrdı. lif.') e ı·ıkaralı: bıitün meflunlannı bılil etine de malik o/duN"n 'dd' 
B l 1 .. l k . d' ı;u u l ıa un arın ıcpsı guzc ı:m ı:: ıt'aç. memnun etmi ~tir. edenler 1•ar. 

Yeni, t:efrikanıız : 4 
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"IKDAM"ın Yeni ögrenenıere .- kraat· s~fası- -- · 
l 
• 

Medeniyetin ölçüsü 

Bir zatla hashehal ediyoı·duk, aı·a

mızda hu muhavere geçii: 
' 

. •• En ileri millet hagisidir? 

·- Elbette makinalaı·ını kendi yapan 

millet. 

· ·· Ondan sonra? 

-- Makinalaı·ı tamir etmeye nıukte

dir olanlar. 

•• Ya ondan sonı·a? 

r7 •• Bizzat makina yapmayan, tamir 

edemeyen, fakat getirebildiği makina

ları güzelce kullananlar. 

Bir üçüncü zat söze kaı·ıştı, dediki: 

•• Bu tasnife birde diğeriııi ilave ede

hilirmisiz: 

·· Bu hakikatı anlayabileııler ... 

-- Ya hiç aıılamayanlaı·? , 
·• Artıl{: onları tasnif haı·icinde hı-

rakahilirsiııiz 

Garp milletleı·i 11m11ıneı1 ın~kinalaı·ını 

kendileı·i yapıyoı·laı·; ve hatta yahaııcı

laı·a da satabiliyoı·laı·. 

Amerika hu husıısta Avı·ııpadan elli 

sene ileı·iclediı·. Hiç biı· nevi alat ve 

edevat yoktuı· ki Ameril{alılar onları 

yapamasınlaı·. 

Almanya, lngiltere, Fı·iınsa, Belçika, 

F,elemenl(, Is·viçre, Iskandinav mem

lel(etleri ise Garbın teknik itiha· 

rile birinci memleketleri at olu

nurlar 

Şarkta henuz hu kemale geleıı 

yoktur·. orta A vrupada Avusturya, 

Lehistan, Macaristan, Çehoslovakyada 

asla geı·i l(alnıanıışlazdıı·. 

Bizde Abdülaziz, ve hatta Abdül
ıne · t - deviı·le i ıcle sana)7ie ehe · 

. miyet · ve rilmişti. Fal(at bu ihti

mam hiil(iımet fabril(a ve teı·sane-

1 erine ı11ii.nhasird1. 

Soıı ıııuhaı·ebeleı·den sonra gö

züı11üz açıldı. Bu. gün lıeı· türlü 

nıal(i11alar1 l(t1llanmal( şöyle dursun 

yedel( kısımlarını bile yapabiliyoı·uz ve 

lıeı· tüı~lii taıniı·e muvafal( oluryouz. 

Bt1 deviı·deıı sonı·a yapmal( devri 

geliı·.Boğaziçi, Haliç,Marmara l(ıyıları, 

lzmit körfezi, Ereyli l(ömür havzası 

bacalarla dolarsa, türk 111illetiniı1 Av

ropa ınilletlerinden faı·l(ı kalmaya

cak, inkilabın maddi semerelerini 

gözlerimizle göreceğiz ... 

CELAL NURİ 
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llll a/z/.&.0111 ,.,/erde 
Bakırköy cina~ ti 

Bakırkoyünde, ikamet 
ettikleri Nigar hanımın e\·in· 
de. 11 Tt:şrin c:anide Kemahlı 
Melınlf~di para~ma ıamaan 

uldürrnekJe muzmın i\ldınwt 
Ru go.ıı ~ muhtelif ma· 
llerinde tpor müSabakaları 

• pllacaktır. 
' Eve1oe tafaılit verdiğimiz 
\ı m&abakalan sparcu :kari· 
Je~ JRr defa daha hatır· 

hm. 
Kadık6ytınde -Fenerbahçe 

üçütıcfı takımı B hriye futbul 
takımı ile, Eenerbahçe birinci 
tıkımı Süleynıaniye birinci 
futbul takımı ile • 

Taksim stadyomunda -
Be,iktıf birinci takımı, Bursa 
muhtelit takımı ile 

Etkrıın salonunda· Vılıç 

maçlarının finali, flöre maç· 
]arının iptida -ı. 

E kriın 
I tanbul E kriın Heyetinden: 

4 kanunu~atıi 929 Cuma 
günü saat on beşte kılıç mü· 
sabakasında finale kalan 8 
mü-abık ile flöre mO~nbaka· 
sına gireceklerin Beyoğlu 
Cumhuriyet Halk fırka~ı mer
kezinde Türkive Eskrim vur· 
an salonında hazır hulun°ma· 
lan tehlig ,.e mü abakalır 
tema asının <luhuliyesiz ol· 
dugu i]iin olunur. 
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Birincilik müsa11a al arı 
Anadolu Drm. Yol\.,!? ,, (O.E.I 41 Dnbıo Turk Omnııom ~.6· • ' 
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TiCARET BORSASI ken karde~i Osrnnna rn--geldiğ· 
ini, Osmamn: 

Jıtsnbul futbol heyetindeD: 1928-1929 sl!Ot'Sİ mıntııkıımız Reınü futlıol 
&.1İrinc.ilik nıDcahak:ılarmın birinci kllmenin (A) \t- (B) gunrplartnm birinci 
,1,.vr i hitam bıtlnıuı ve (A) pınıpunıın 5 '\C \B) gurupunun 3 m !"lb:ı.kada 

,1, ikinci 1:ônıın 1928 _,. Hayrullah ile beraber. 
M hmedi fıldürduk. cılıı ü 

ııldılt tarı netice aa&gıya derc~dilmiştir: 
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Yozğadın Ya ıağıl köyü· 
nden Cüze} Melım,.Pdin viııi 
yak n \'t>. içinde hulwıan hir 
~ocuğun yanmasm ebebiyet 
veren aynı kö~·Jen levlut 
adliyeye verilrni~tir. 
+ AkhLarın Erdelli köy· 

O.nden Ha-an oğlu Hü evini 
öldüren ayni ko\·d n l ~ il 
oğlu 1ehmet AdÜy \'e veril· 
miştir. · 
+ Sürm nenin Cami ko\'· 

ünden Ha anı old(ıren ay~ı 
köyden koyltı lehmet AdJi. 
yeye Yerilmi~tir. + Uzun 1.amıından beri 
halifırnrda olan Borçak ka~a· 
ından Çıplakhan .. on zaman· 

larda bir ki~ i) i öld il rcrek hu· 
dut haricin~ kaçmakta iken 
vakalruunı tır. 

1 U:ler at yarı larını çok gclmiJtirki oıomobillcr halkı taıı· 

S l l
. eı·sı·mlerinde bützin mata kO.f i gelmemi ııc bilncıice 

· + Zanunn l~ôyu}'ük çift· 
liğind n Atıf l \°in karı mı 
öldür n t hm et· namındaki 
alı ın kız karda) Adliye) e 

\'erilm i~tir. 
f't~r er. an§ m 

l.ondra lıalkı şehrin cıı·arındaki oıomebi~lc_rdc _f a;la. halk lO§lYa· 
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Ha)"vaıı Bor ası 

\•dedir. Gidelim d~ beraber 
ortadan vokedelim!.. dedii•ini. . . " 
\'e ~lehrnedin osmnn ile Hny· 
rullah tarafından ô1duruldti· 
giinü, iilü.-ünün de veliefondi 
ÇAyırına tıttıklarını söylemi:;-· 
tir. 

H vrnJlah 1ehmf>llf' hiç lıir 
alaka:::ı olmadığı \'e rina~ etin 
1ehmetle biraderi Q ... man 
tarafından p:ırtısın. ıam'nn 

ılldüriildOğfı, lıntta !\1chm~· 

din maktul ielımed 50 lira 
borglu olduğunu ~ııyl diği 
halde dıınkfı ifadr inde lı<'p· 
iııi inkar etıni.tir. 

0::-man cin ı·inayetin Ha~· 

ullah ile ~fohmct tarnfmdan 
ika Pdi!Jiğini mu--tantik Hik
met heye "'ll' l ·dıJi halde m · 
hkemede ini ar etmi)ir. 

Ht>vet hnkimc kediye-• . 
tin tam iki için 'r' mi mulınk ı2kanunu ani 929 

Kilo :Fiııt erneYİ ba,.kn l>ir gıınt" tehir 
Cin'i Adet Aıarııi 

K. P. 
39 -

A gari etıni11 tir. 

Kn ırcık 170 
Daglıç -
Karaınan 1525 

K. P. 
35 

40 - 30 

Rir volkan 
Smn:ımoto, 3 [A,A) 

Dun~ anın ilı1irn11l rıı bil\ tık 'ol 
KuZLı 3 
Keçi 85 

ı r 6:l 

24 24 
24 22 
22 ]O 

17 17 

kanı olon Aso an , ıınıır dağı nn ıı 

=ııarfındafoali l't nİ~3nrlt'rİ gusttrm·~ıır. 
Şimdi K~ uhu "~aletinde mt'rkeıi Aso· 

Dana 2 

Dev el r g li yor 
Tnyare ceniir ti menfe· 

ntma tadiyomda yapılnc k 
deve güle )eri için icap d ıı 
hn1..ırlıkJnrn lnl lanmı.tır. 

'.ı ubat a\·ı zarfında hri· 
mizc 8 de' e· g tirile ktir. 

Oarülbeda) ide t \"npııı11 clauılar 

~atlı Bt)c11': 

Allıa ın.rada 

Operada 

Melekte 
Majlkıe 

.Ahıu ara) t<ılar 'l"e 
\'ılatı lıl 

ı 'abrwırıın Sipahi 

ı btlbdat 

ı .Jyah lııcl 
1 Ölillu Çııııhtrl 

AJrl lnrm,tcla ı ~ f'!Utrller Kırah 

on }ansr dağının 2- mil ı:ima\i ıarki 
sinde olmal• ıue şiddetli hir hanıkrti 

ıırz \'uku huldıı~u bildirili or. Zelt.t'lede 
bir e~ ~ ıkılmış bir ~ok binalar lııı :ıra 
n •rami s:ı d ins:ınca telefat 'oktur. 

. 

)JuyçP Or} anı 
1 aı ihi t • i i 322 

ft'l'Kezi i!bf.e ~ 
Tel~Jcn Beyoğlu 247.248·98J,OSJ 

t inanbul2842 .. "84 

Bnnka muamelatı 
Ye kasalar icarı 

m~mmmamammmsmmmmmsmamams 1 llınso Jle/oni i 
lil k lil : Ban ası i 

Romen nııunim sirl\eti .. 
Merkezi : Bühe 

Tamamen le!\i\e cdilınit 
s,.muye 3.;,000,000 le~ 

Jhtl~ ı:ıı ııl:~uı : 19,000,000 ley 

ın 
El 

: hilciimle banka muamleat 
[:] ile iştigal eder. 

• Calnıa murıteZuıuı ıoluıh m 
: Cl!maat han ~ 
mmmmmE3mGJmm~~mmmm~m~mmm~ 

•••••••••••••• • ••••••• • • 
: Selanik Bank.asi i 
• • İ Tarihi t'e_i i 1888 : 
• SE'rma} e!'İ 30.000.000 Frank • • • • Tctnnmt'n t'edhe edilmiş : 

Ml'rkezı idare l ı~uınbnt : 
tell"fun beyoalu : e 

4070, 4071, 4072, 4-0i3, 40i4 : • Istambul 2381. 2832 • 
Tı rki~·edcki şubelC"rİ : 

Gruııt. ı tıınbul : 
lzmir, Samsun, Ad na, l\ler in : 

61 
•eeoe••ese•••• •••••••• 

Felemen!· Bahri 
Bank ı 

.Lferkezi 

efit 

nı terdanı 
G.ılnt:ırb knr kıu lı:ıni <l irei 

ın:ılı u~ada telefon Be,oğlu 
:nıı.j l"1nnıbıılda bahçe kapu 

durdünc ı Ynı.if lıaıı telefon 
1 tnm lıul :lô9 lıcrııc>vi Dankn 
muamelatı 'e rJnni) et ı.asııliirı 

icarı 

\1 k rn .. , \ınrrikonııı en Liri· 

nri irıııl!!inden ~npılını tır. 

lhıtUn A' tup:ı ınakıırıııı· 
lorıııa muraccalıur. 

DAHA UCUZDUR 
Bir <lafa tecrllbe Jıer ı•nlm 

/mllanmal.· irin J.·tıfidir 
Her yerde artı\ ııı z. 
~ . 

ili.ti ndi 'e sennt le i st 1 
ve i letme T. A .... 

1 e ot<ıbüık:rl d z c_n ~a1nmı· kon mu~ t·e bu suretle lıcr otomobılm 
e om:. ~ .. . . . 1 

4ırd4 okadar ço,t i;diham !Jukııa J2 kışı ta~ımcı.1t temın o.unrnU§tur. 

+ fyonl·aralıi arın kü· 
çük höyük köyünden fosa 
oğlu Mchm di oldüren )'Di 

koyd n lbr him oğlt 1u ro· 
fo adliyeye verilmi tir. 

Alr.mdırda 

ftt•bta 
- lfolk ller hane_i ittihaz <'dilen mektepl rdcn 

~ ~b\'et kurham ı 
ı\'cıtC'll, aaqe " .,.ryetl' 

.') 

ı l)a1· >t/er 
:ıülhau de .nı. ame ıc 
G lhıcıt tathikıı mdtıp Ye mir 

)'ah inci m: meresine 6-1· • 

pazar gllııU eaat 16,30 da ~ı!Aııacıktıt 
Arzu eden doktorlar gelebUir. 

} lAa~ul fürinci ıi_earet. mah};" 
me ıııden: Muflıs Hındi r.:ıde 

O IMn lı y :ıimruetinde nlacıUlarıııı 
ka~ dettirıni lolan eıllaLi matlubu11 alA 
cnklıırıııı ta,dık cttinnek için 14 ki 

uunu5aai 929 tarihine mUsadü pazarıo 
i gUnU uat on ç buçukta birinci ti 

caret mah eme!i irtls oda!ln huıı 

bulunı:naluı ilin olunur. 

1 stanıul ic:ra dair "nd n: Biı 
borcdan dolrı tahtı ba zı ıh 

nan ''e fntubtu ınukerrca buluııııı 

rıı:ıntolnldar ve uir kumıılu alent.c 
muıayede ıuretile funıht i\ıcı~ind n 

talip olanlar ıelfü klınum Sani ...,alı 

gUnll ıt on· birde uaıan l Tllfkiyı 

lt:ınında 42 nomerolu ya11hanede ha 
ttrbulunmaları il!n olunur. 

1 !tanbUl kadoruo he7etlcrl 'lıa· 
kimliğindec: Emin rıdı r· 

pacılard 57-69 numero\u d kllltıı 

rnalı:ılli mezkürd:s 55 numetolu duk· 
ı.ün mUteumflarindatı :rruulm Polik· 
eni tarafından tccav z olundt ııdan 

meni teca\'liz h:ı.kkında td•af rn\lditi· 
'etinden ıkaıne olunan dan üteriac 
vı;nderilen dnetiyc Polik~ninin ıka 

ıtıetgahı ,.e clycvm nerede ıkamct et• 
(ıı-i meçhul bulundugundıo h.itıale.ıı 

ilanm td>liglt icrası karar ir olma)lı 
~-c'imi mahkeme olan 4 WMt 
tarihinde t 14 tc huır olmaları illb 
olunur. 

l ul ei ati, 
ili.inci ticaret dalreainden: • 11. 

\ekkili Atanaş .Andon hala efcııdin·n 

lııraderi nıllle\ effi Filipos re.res~indeıı 
Eriıu \C ı-:,~eni~a Hanımlar 'e irQ 
a)~\lıine (36.50) liranın tahsili ve 1 ıı 
b:ıptn nııltew•ffa\İ mmnail~\·hin miı.P.t"" 

ciri bulunduğıı BeJ oilıında Hidh U 

oteli e ~ asıııa menu hat'Zin ta iik i tıı· 

lelıile n\'ul•at Ce\det Ferit B. LlBfm .. 

rlan ikame olunan d:ıva ilzeriıtc ı· 

m.ııle) hiı &lni 'e Fv ~ eniya ve A' a· 
nt!) :ı '~ ıh f dendıler namına JUCJ'.· 

kir Jnd 'li oteli aılretile göoderileL• 
nul 1 'e tebli \:arak zabrına \C· 

nlen mı firi metmhatındaa Yuna 
itıında ikamet etmektr oldu J&n anla 

• ılmı 'c bu nreıle te ·!!at icran 
ııulJiııı mun .. alıp buhııımu nı u ı 1 

11.muhakemf'leı i ı.anıınununl41 nci uı 

dd«' i mucibince ilioeıı tebr at tcraııı 

nn kıırnr ' nım· -0lduğııM n 111 1tilı 

nrmlıııl mn1ı1,em~ di\'anhane ine lalı 

t'dilındde nıumaile) hin kanunu rııı:ı· 

l.<\run 14-1,195 nci 1U1.ddeler.i nınrilıın· 
~e tarlh ne·r il.lnındau itibaun 1 ır 
11\ urfmıln d:ua~a cıe\"ap vuilm i Hı 
ce,·apnam in bir suret.ini m dtleh e 
tebli~ ettirmek mecl>uriyet.iDde hulutı· 
lu ll \C 7 uLat 929 tarihinde tıılı~ı· 
kat 11. ıısk ımlıği lıuııırur.t1 hulunrıı 

ı illin olunur. 

lln eki kadınlar lıu tan 
Cilt \"C Firenni Hc1dmi 

Cevat • 
erıın 

'J urbe el Eski /Jiliili nlimer 

Tel: lstam. 2622 

bone 
v ilan tanfe i 

Abone ücreti ti 
Uç aylık Ahı aylık ~m.uk 

ba~nmndan fl el v\'lt• lıir Bksll· f.\ t, be~ cnedlt ahbabı2. 1 Lir gemi enka?.ıns t •adilf ettik. uunıak çare ini bulonıııdık. Çol\ - Sonra ailesini ~ e dostları· 
rdU ve :ınlatmağn htı~ladı: Hatta bir Un gemi batar en de Geıtıi) e u dolmlıflU. İ~·uıe girdik ge"medi ,.e emi batti. m aradınız mı? 

Dibi\: 5 9 11 
Huiç :lpıı: 9 16 IO " 
Adm ubdWı.uı 15 l:ıırq ıo~dedl•l 

KIZIL KORSAN 
F .o' l O RE C O O P ER 

kabili iznh bir te·ir altında, kor· pionla tanı~tım. 

_ B b m 
1 

mrl\nU karadan rene bernberdik. _ dolaialıilecek y~tlerini dola.tık, - Çocu~ ne .o}du? . - E\"et, _ amma hulnm dık. 
ti.vade u ll ıunde geçirnıi tir. Bu - Cemi batarken mi? Bu aralık bir inilti duvdıık. Ara· dk D f°~ug~ :ızımd ~.ayıgda lk· ıhayet çocugun en iyi do tlnrı· . .. . · ı ·. a ıa enız tUn e nate ece nın, onu kurtaranlar oldu~nıı 

mJ iniz li~ le mi? sehe t ' ımdn ben de - Proc rpın i minde bir magıı koyulduk. Bır f'Ocukla, hir· çok meı:afe ,·ardı Arkadn ımln kanant hasıl ttı"I· 
p en genç • . • . . . . . · • e \. 

Kor n b :ı.ı: 
1 

1Jı· 'l'k 1.amnn· emıde ıdık. kaptnn bir kaçakçı de anneHne te_adllf etıık. Berek t ınuzakere\ e ha lndık •• eipion. Kor ... an ordu • 
. . . . f suya n ıştım. ~ ncemı ı . . . . . · · ~· , 7 • · Sam gib1 adamların muare · 

1 

d L'l 
1
. el' . , hat· gemı ... ı ıle muharebe elti. Tav fa· ,·er ın. lıenlız nl rm hllcuın etm· dedım! açlıktan olecegız. ) a ço· -Hıç olmaz~a eminin .i mini 

. . . arım n ı " en teh ık ı ı~ ıı . • . . • . . :-.... . • . • . . . .... •. . . eltrı de haylı mernklıdır, dedı. . . . ların Lır l.1 mım kaç krı mi ine edığı lı r ) erde ıdıler. Açlıktan r.tıeu, ~a kope"ı ~ C) ece ız,. b ka 
0 renaınız mı? 

- Yalan da değil, isterseniz !ara t§tırak ethm. Dllrt sene son· eçirdi. 'e oldıı i oldu, gemi ıııocalsi• bir hal• gelmi lerdi. Ka· ç•"' yok! \ mı~m de':
1!' ki. .; _oııumıllttan itim ıılayor 

• 111 cer ml!l anl ta • rıı kralın gemilerinde lıimtel al· battı ,. bu ı nci be • L 1 k· dın ihtiyar halinde bıılunuvıırdu, çocugu yeı el·~· ~~er kup<ıı• y " dıı "" hlaız Leyaı bir beze ha· 
nJe ~ım. oı ogu ma E · ek, lıem kendıınızı hem •>cu u ıl 1 b. '"I 1 h ı S · J).....,ıu dinlemek . t J" mı•tım. llorplerd b11lıındnm, bir tan kurtardı. Hoı benan köpek !indeki on bi kUviyi Jo cocııgıı k 1' ·ı 1 ' kil •. . . m ' ır mu ıl r u mıı tur, ,,. - -..·- ı er ım. .. . ' \"tl' l'! ·r lı ı ·ordu ,, . urtarı rı7.. R) a ııı peı.1"1 aıp pıon :r.r-nci oldugu için, hu mUhrll 

Bı ·alıırının e ranna hiy te çok mefahire şahıt oldum. l te gibi yllzerim rs 1 Nihayet .kıı· m ı:;e ça ) . ıha) et du· ettiler. yalnız etini değil, deri ini a\ nen barutla d rime i ı~di. 
. . d 'd' kı' zenci Se·ı· k b k K daklan kapandı. ve bu da ıon bı'l ·ed·ı Aıns ı. 1 l. m rak etmeyen mUrebbıye, gayrı bu zamanlar 8 1 1 ' ra~ 8 8~ 1 aAtı • araya e ) 

1 
er. vu uı et e nr Fid bunu u }erken kolunu . . • • kapanı oldu. ada,·o. kadar ula tık. ~ erışmeden altımızdakı kayıkla ıkı _ öldu ll' • ); k ld . ıı~·u \C ko n okudu: d . . m . - a çocu ne o u, çocuk~ - A d r k ı 

un ba ının yanındaki snndnlyaya - Yemi Seipion o zaman an ece, bır gl\n d nız UstUnde kald· - öleU ı·ollarımmn arasına - Mükemmel \'e tammUc ıhha F"d drş. e ın .~'en. 
.. '· E . 1ı h hl . d ı-.:ı _, d • . ı e\ am ettı. oı\ltdu. 'R.khard Fid, hikuyeye beri izin ark.:ı® mııdLr. J,.. ~rte ı a a r emı eı• ue. UştU Li ~mnn, onu hır tlırh\ knr· 1 idi. [Bibn~di] 

Dan ücretleri 
Tek sOtunda 

Alımcı N)fadı 
Be§inci 
DurdUncU • 

antimi 
25 k 
fi() 

• 
Uçunca • 1 • 
!kinci 200 

1 

Banka :ııe mii ucıll, Mıı. 
lil e ilanları hussu f '4ri/•Y 
tabidir. Ticaret mJilljri711fi. 
rıin firketlerin teıcili hıeikkm· 
daki üanlar~ la luıtibi od' 
likler ı•e anonim pr~ 
ilanları santimi otu: kumJ• 



1 

IL 
~- •. r- "''" 

• seyrz sefa i ıı 
l"1.unku1•r11ıltl..i il"'htr ihlİJat·l İt.:iıı 

berı-eı;hi httl!i i~i kalrıu rn,ak 30 hiiıı· 

urıur\·rl Q28 d,.n 17 kinunu. nni 929 
;-~~~~~~~~~~....,....~~~~~~~~~~~ 

Katı ilıal.•lrri 21 • 1 . <)~<) Pa1Ar· tarihinr hHdftr ) irnıi J!ıin ınüdtlrtlr 
Tırahzoıı birinci ınlınaksr;ayR !;'tkftrılını~t:r* ·ra1ip: olan

lırrın tl•poıito ak~rl-rilr hirliklr l'w· 

(iC 

po!-ıtası 

:'tlHl RIYET) 

(1 ;,/()()\ nı• ırr hn hnrlum (HX 

rtrr Ja~1İk horton1 (12) ton ,.J\·ao nki~ptidr mitlf" rhkil konnı•~ona ntli· 

ı<tllpii. 

l"aı•unl I ~.ı i Hı lt-lt>rİ 2:2 e 1 • fJ2') ~.ıı. 
rara tları ilan tılunur. 

~inun" sani ııaza,-U..'ii 12 dı~ Ga· 

'll'J rılıtımında11 lıauMtle lnebolu 
) ukarıla yazılı olan on J1ir J..al~m 

ıalzemr: mıınakaM~·a konmu~tnr. \ t>r· 

J ~tınhul İrıra <lıirt~i mü7.aJl"dr 
~uhr .. i: BI!' i~ta. ta l~unı .\li 

m:thall"~inı!,. atik llanıiıli~ r """dit Ozun. 

<·aov.1 cıoka~nıia kiin olup mıltr\.·rffa 

\hmrt rftnrii \ati«ılf'ri s~im,. "' mu-
37lt1 hanımlnrın tahtı tv:lrrufunda 

bulunan atik l·l milkrrrrr rrdit 3.3-35 

..;nnısun, Gi~sun, Tırab101ı, Ri~e. ek i!i-t,.~ rnltrin ~artnamr) i ı;:iırm,. · 

llopcr~ gidecek ıe d6nıiJI<' paza nr lırr ~un. munaka••)& i~ıirik 

'
ı<kelesiyle Ri:e, Siimll'ne Tmw etmrk i~in ılr hi1alarını!a )uılı ııu_n· 
·nn, tirebolu, Giresun, ordu, ün-re ı ... dr lrYuıın mııdurtıııun• ;;rlmrlrrı. 

1

. 11111.<ıın, lnebolıı, Zııngultlaja 
1000 · ambar kum 

ojrayacak gelecektir. 600. • ~akıl 

lforeuı gıinü yük kabı lhale-i 6. J • 929 Pazar 

•iuıınıaz. ~ Yukarda yaırlı iki kalem malze 

muma.ro1arl:ı mnrakkom ~a,ri n1,.nklll 
deynin vtdlmrn1~inden dofa:·ı jodl'l· 

mll1.ayede ikibin yliz lira btı\rllr talihi 
uhıc~nc ihalci tvt"Iİyt> i bilic-r:ı ihalri 

katiye.-i için tekrar onlıe, gıın mııtıetlr 
muzaytdeı·e kouınu,tur. Hududu Salih c mUnaka.ıı.aya konulmuıtur. Vrrrnc · 

!l"te.feo.lerin o ıının levazım mudıirlu r d NTAL) A POSTASI 
e"" eıen i vere~i, IJalit hey gaµi men· 

\. • \KKALE) \apuru 6 kiimınu 'üne gdmtleri. kuli Kamil Ye Abdulmuttalip e endile· 

d pazar JO da µlata nhtımından ha 

•r ,etJo lıınir Külltik Bodrum Rad 

f th1'e f'inikr Antalyaya gidrcek ,. 

fo ı. te meıktlr iJkelelerle hirlil<t 

\ndifi 'larmari• "akı• tanakkale Ce. 
iholıı,n um. arakt:r, 

~-----, Bartin Posta ı 
TÜRKİYE Vaponı 
5Kanu-c t · 
nusani umar esı 

rin lııığçeltri ,.e tariki amla mahdut 
iki y Uz ondört ar~1n terbi inde araziden 

tahminen ~ üı otuz )edi Lutuk ar:un 
du.riof" mutlxık kı.ımı Yf" onun altın· 

Jaki kmnın duvarları klrgir ve hane 
aksamı ah14p olup ıokak cihetinde 

zemin katında, ta1IJkta hir sarnıç ve 

gllnlı ak~amı Sirkeci rıhtım· bir sofa Uzorindr iki oda) \ık ve dolap 

(1500) ndet eğe (15000) adı!t zım mdan hareketle Ereğli, Zo· bir hal!; l inci katın hir sofa U•trinJc, 
ara k"~ıdı (lOOCO) kilo kaıaı. ıtıııası nguldak, Bt.rtin. Koruca. Şi· birinJr ı ıık\I lıulunan, üç o•la lıir 
1 00 kilo karfı~a (1500) kilo kalay le. Cide i·kt'lelerine gidere· •lolap bir hal!; B<•kıık tarafında boJ. 

ihalel'Ti 19 · l • <129 Cuıwaı .. i: li.tir. Emin voli cıhtımhan ~ nım ve bakçe ıuafındı, ,.min >e 

(7000) metrr tente beli \88\ r nlimeroya müracaat. Telefon birinci kat olan kı mında, bir aralık 
l·f halat (42) roda ralvanizli çelik ırl 1 lanbul 2684 ,oC. bir oda, zemini kırmızı bir mut· 

l.l•. ı ·------~ bak ı. • ... • uır dolaı>. .okaga kaplliU bulunan 
:::;::;::;===::==;:;:;;:=::;;:;:;~:;:::;::;:;::;;;;:;:::::;:;:::;;::::._ bodrum· kenı lik lıal;.çe ~viye<indr 

munakasası bulunan bodıırum kıımında pençeresiz u isalesi 
. . . !14tamom iki k<ımtirluğll oıuhte>i ve 

Tlu " lıdtJiye.ınden: Bımanm cenubunda [;!uda~ e,•tlennd•kı menba uç bin lira lılnıeıi mulıammeneli olup 

Eu1nrın n • l:rf" iul,..,i. kapah 1..arf u_ı:u_lilt' münah.ua~aı. k.onu.imuıtur. )ll:ıde J.e, zamJa talip olan ,.e daha 

1 - H•deli ketft yekOnıı (249 117) liradır. ziıade malumat alm•k i tı•yen\er ld· 

2 - !'.'iürtnamf" ~ proje1er1P.- ml\ddeti in 'l&t \·e lıedeHnin ıureti tes\:iyes~ meti mUhammene!iinio \ Uzdt.ı onu 0 j,,.. 

l:akkınd:ı malOmat almak i~in Burs.o belediye riyasetinr, htanbul şehremanet' petindt pey akçt>ini ... 9.:!8. w,9 

ve imiı bdeuiyeoi H !) 'eti fenni elerine mUracaat olunabilir. dosyn numara•ını mıı.ın \ıiuen 1,ıaubııl 
.3 J ıhvl riu. trkli!a \"e teıı;ioat mt"ktuplarını 15-1-9'29 '"ah gunı.l sa.at icra <lairt'i milza.~·rde .. ut-e::ıinl"' nıılr-· 

I• "k.ıdıu Jlursa llclrdiıe aıeclbine t'ldi •ılemeleri lilzumu ilin olunur. roat rtmdrri ,.e 19-1- 1929 ıarihiıı<le 

c tl' tut 15 e kaJ.:ır ihslti kati} Pıi irra 
~Üncü kolordu mühayaat komi yonundan kı!mac.ı~ından ınıı,t-.Urrin ı.:rihi mez. 

- · kıir•lr bi:>al \~ ıu hill'l.•le lıaz·r 
İ u acatı ıı..,h.ernc ıçin otoaıobildt" ) akılınak. ilzrr. L nr:in~ gtrf"'.ı., vah·slirı bulunnıalart ilin :.Juı:ıır. . 

, kıırn ragı Vt< gaı. J&gl munaka~ai al~ni,·e U.'!'ulilr. mııtıu}BSI takarruI 

m· ıir ıhalt<i 7 Kanunll!alli 92<J tarihine ınıısadif Pazartesi gıınü •ut 14 dı 
ır. ııumuz n1llnaka-a aaJonunda ~ :ıpılaraktır. 'falip1c-rin arınam("yi kom· 

,, unılaıı 2(1 kurut ınukabilindt alıırnları Ye <.'illi ml14ytnei ihalede şartnamede 

,a ıh ulan ştkilde teminatlari~ la mlinaka .. a ~lonuuda hazır bıılunnıalnrı ilür 

rılunu • 
.~~~--~~~~~~".""-~~~~~:--~ 

mühayaat komisyonundan ! Deniz 
t--~~~~~~--:--~~·~~-

1 tuıtdrri 12 kiiıııın ·ani 'f2<) ı;umartesi 
2500 Kilo SaLun • ı 1 :ı dr 
4ıl00 l<)tUll I~ 

8500 , ~c·kt"t J.1 • 
15oo • l\uru ıuuı l!J • 

D"ni.ıku\:t 1 rı ,.(r ı \,. talebt- L1..fe i~uo1 \u~~arıl..1 l s.zlli durl k:ıl"' · 
rnak hızalannJ:ı ~o teril~n gün\"<- -.al6tlarda. a~ ri &\ri olarakmunakE:: 

sa i 41)e111\f" ite llııle tlilecektir. :jartlannı ~örnıf'!k it,. ,.ııle-r hl"'rgitn '' 

erm"'k istfyenlerin} t\·ınıl iha.lede ve hizalarında ~-a..,1 lı ..-a'\tlarJ~ l\:astmpa~ado.ı 
Oeaı ıııııha)aat I\omiıt onuna mi.lracaaılurı. 

ellı.ı 

1 uph pı 
ı u 

• t tr I'' 

1 rı k p1 
F tih 
fupkaı ı 

• 

L'ın•caJı metı'Uke l0 l8-IJlarJ -ı 1 ot•nhııl UWWll s;,ırut,ı nıılfd· ı 
.a.:.ı l' t~i nıl!Tlıuın fl:'lıııu W.~ in bu 

\umaruı :-,.,·; icarı muhammin gllnkH ı·unıa gılnU i indi n•ıııaııuJanl .\Jalı.lloi 

ı....,..,L.ıli Çe:uıe 

ı-.uıkttiLıtı Yeniınahall' 
.\" ... ıbe. 1'11.ıJtırı:m.cıçıknıı.zı 

·~· -4u·~ 

l~ 
:ı 

5 
(,:ak ıra~• hr.akik•lf• 10 
HU('aha mı'n ""\ekkaroman 33 
J:leyazıt \lr>hane 8 

lıane-

J .irs .. unra :\i..:s.nta..;ır.da t""?\ .1\ t' l&miınd~ı 

t.U tıH•\i hsf11 hi1.a l'fcnll1 Lil ıuıd ... "1 Wt\lid' 
~.8 ıerıf l"ıraf"l tıttirilret"~ll Jt:\ ıh\ n tlinın' 
W t~~rif Ieı·i ~ 
ö'l ---------ı 
ıs S ultan Alını•! ıcr .. ındae: \lak· 

ı· oC ~'Ü •lıri oule ,. :ıJdı~· lıaıumbrlaı 
h1ı1nt- ]00 .,,.ne-\i \adırcı \Jc"lırneı R ~dı ı:f~uJının 111. ı-
Jukkan ~1 :ın :rıııtd.~rrul ı•klukları Ra-.ıuiUt- c::a· 1 

\[eıarlı.I: .;.J6 lıMl<e IStı JırcılarJa 20 nı.ınaralı kfir~ir \t ııZt·· ll t0<ta 
Kara c..l 27 100 riude of:1l. hir oda}1 ha,,i ~ll~k&rın 

C.aftrata Jzınir tl tıOO vel,.i ..:n,un zımnında hilnıu·u)et!t" 

L.ı. a<la t"\tı:ıfı ınulıarrtr rmlJ.k ,-enılti 111 ı~.ırr,.ı~ ı , ı("Dla ıJ~•t"'t1il- )ıü Jiı.t lıt~At>I ilt: talibi ulıh• .. in~ ihs-
nır · ı\111 23-J.929 tıırihiu<" nıl\ .. :ıctif :;.ır~ .. mlıa guııtı ıl ı!.-i .. ıt iı·ul l'•lilıııt"h lt"i t''-'t:li)f',.j İ• nı lı..ıltuoııl \t' 2:1 ı..u.. 

11.Trı rııu~~ede)e \'lıl.tr>ılilıni~rir. 'fı1liplt:>ı-İn lın\·ali ıtıt>lıu!,ı· icoı l.orr.i ~nnuna lllUıll ~aııi 9:!9 çaı 1unba gLıuil ihalri 
nı 

• 
il 

,., lt 

11 111 

ı lfl ... rı .. t.alİ~ı !-i ir·ra J,ılınaculıtntllln talip olan· 

l~rın kı~ ıın·ıi nluh~nınıtıır~i olan l fr!i 
ı .. ·:.rı nıu1ıaıuınh)f" .. j ~ u,. liranın ) tı;Lı.1• unu llİ f.k"liuılo }J ) 

Lira ah.ı:t:-!ni ın! --ıa.:ılıibf'n l f"Ymi mcıkütıfa 
:;ı:,ıı ••ne' i saet on h<-ıt• 92<1·i756 numra il• uJ. 

• • 
1 i \lalıalk•i Sokağı :\o, ("• 1 

.. , Caftr:ı?ıı ~cun 

l'titcnıa!cı ., (ıO t.sn 0\hm~t sulh icra ına nıunıca..ıtları 

\lodftcatt,<i "8-i!G • 480 ilıln olunur. 
tf I'\ rı muhttıreı }(l.}.C>',l'Q tarihint" nııl$aıJjf JM"C§rnıhe !!Unii !::ıt --------------

L. ı· 1 1ıtanJıul nıol.kf'ınrı a hy,. ı,;. 
iuık-lm 11.'.'ra olunaınl tır. 1'o.liplı-rın wn\ll ı nlf"lrukt• '"tt11 kouue\onuı~:ı 

rinri Liraret Jair~indr·n: ~lalı. 
ı .c: leruekri-

ı 1. .\1. Ye. iki ntıınarulı 

dhan lıarl11ııclmı: 

iinıera \C 

- L.rnıelcrtr il.11u itlJ uıa karar ,.,.riboi 

zalJİt<lll ,_.Ja~:. :\ar~l:ın Fire .tto ıııahrluın1ıırı ir· 
lt·lı ıl.. _urt>~;l lı·ıııı. gıll \'f' J;.ık Fir 
rr-1 o Ffr nılilı·rin hn1i n•·ıinin l \i~::uı 

928 tarihinP irı·nınA \t'riltııi;. 

~·11 ·nılc \11\ ua ~ı·lrn. ~inko ha"i-ı·ııinin hıl,ılıiıı•l<· hıılıınnn ilııi. ~ı·. ıılıJll~tl illtn olnnur. 
.1 t nır ·M mhlı.t 1111 f.. .l:!ıın .. ı. 11d;ııiıJ Dulnıaht1lır:,.rlı•ki cli":uıı lı.ırlıP 

ılı J). -.. l<>·l 

i. ,, . .. 

i'ürki) f' i~· hanl ~ 
sı birinci ve il~inci 
ihracın senedatı 
asliyesini tevzi 

ı !': ıııııuıııııııııınıı ııı uıııııııııı 111111111 ııın11ııııını ıııııııı ııı ı ınııınıı ıı nııııııııı ııııııımmm 1111 ııııı•n _ ı .11 
• 'I Büyiik Ta ;are Piyıınko u >ı 

== Altıuıu.·ı Kc~icJc 11 lan w1sani · cı 
~ 1929 dadır. !! 

Bu ke~ide, ikranıiy<'lerinin gerek hü:-fıkli'ıı"i'ı n·I 
ı;ggerek sayısının çoliluı(n itilıarile 5 ıı<'İ tertibin eııE'S 
~zenğin ve en limitle dolu keşidesidir. ~ 
~En hiiyük ikramiye 300.000 liradır. A 
= Bundan ba~ka l Tane 100.000 ~ 

ediyor " " 50.000 i = ,, 30.000 
§E " : 20.000 . : 
~ ,, " 15.000 ~ 

Birinci ve ikinci ihrac senedatı 
ınııvakkatenin senedatı asliyesi 
tanzım edilmiştir. Muhterenı his 

= " .. 10.000 ~ 
= ; .. 7.000 ~ 
=--= 15 .. 6.ooo i§ 

~ " 2.000 § 
Ei 1 00 " 1.000 liralık § 
!§ ikramive. ~ 

l
sedarlarııııızın şuabatınııza ınu

racaatla senedatı asliyelerini 
nıaları rica oluııur . 

1 ve birde 200.000 liralık· =: 
mükafat vardu .. m 

•• •• ~:nıuııııuıamuınııııımı~ı•111Hı 11Hıtt11ıııııııııı111ın•m111111mm111111:1fıfü 
afia Fen mektebi mübayatından: - . 

Talebe kabuline 15 Kıinunusanide başlanıp 15 (!ıirı J~vam 
eder. Orta mektep mezunlan imtihansız ihzari ı·e lise mezunları 
imtihansız leyli birinci ~reye girerler.· 

."Aspirin,,i 1 
Fındıklıda M. l\'I. vekalet mubayaati -, 

komisyonundan 
~--------·--------------~~~~-· 

komprime halinde istıma.ı etmek 

en sade ve basit bir usul 
dur . Her komprimenfo vezni 

tam O. !) granı ol"rak tesbit edıl· 

mişlir. 

. kopoJı :zarfla münakasaya konulup 3 Ununu•ani 929 da ihale i )apılaca~ı 
ılnn kılınan yUz kilomelre kıbloya verilen fiAt gali guruldıı~unden ihale edıl· 
m•nıi;tir. 5 ki!nunll8&nİ 929 tarihinde rumarteıi gUnU saat on beıte i'azarlıl<
lıı ihale.si ~ apılncak.tır taliplerin p.rtname \e nümuneleri.Di gi.irmek Uzr~ zanıa .. 
nı meıkürde komlı:-oı.ıomuza müracaatları. 

• • 
. ' 17-12-928 tarih"' pnzarte.i günü kapalı zarf u<uUle ihal i ~apıLc:ıjt 
ılltt tJiJmi;: olıın bir dtpo il~ mu~temilatının jn~Ul aynt şe-raitle 1*, ikinct 
linunu 929 cumartesi giini..i saat on dörtte >•pılacaktır keşfi \·e prtnam ini 
0~rnıak Ü.ZCTC her gUn mUnakuaya i~tirak İçin de yevmi mu.ayyentlen eYVP· 
tf"n1inatiarile teklif me-ktup)annını Ankara nıerktz mubavYat koıni \ nnu rıva. 

Bir 
bardak su içine atilınca 

heınen erir Bir tara
fında Aspirin , dlgar 
taraflnda .. ~ •• ~ ••· 
llblnl bavı olmayan· 
lara reddediniz • 

.:~ı İnf" te,·di e:· Je-m~leri, · · . 

Kon) a Sille~inde ciMti azkrrl1 e için dürt depo ln~aai ),apalı ı.arr 
usulile nıunnl\B»)• konmuttır ihalt-ıi be1 k!oun ~i Q29 taı ilun,. 

rnuıııadif cunısrteıl gUnU saat on bf'şte Kon~ ada B!!!kf"ri mupayant komi '°onuıır!a. 
\ apılnraktır -:artnsıne ve ketifna1neltri komiz~·onumuzda me .... -cuıtur okumıu· 

i·tt'ı eulerin komiaı ouumuıJa Ye munoi<asa}• iıtirak ede<eklenm kon ada 
nırzkür komi~iyona muracaatlart 

HATİPLER 
MUGAHNİLER 

SPORCULAR 

YALDA 
Pastillerini Tecriıbt Ediniz 

fevkaJide memouo 
kılıcıksıoız 

Bütiln eczane ve ecza 
depolarında 

'81111r. 
VALDA 

ismini taşıyan kutulıP 
deruoiıade ta lop edlnlı 

iki ~mal f:ısul}a 
bir çuval tarhana 
bir sanılık pl"k~imet 
ı .. tanLul tic!lrtti dslıili)t- @llrıırügü 

aııh:ınnda mr\·cut lı:ılitıta mulıs.rrrr 

Y •rli mamulatından 50,000 m.ırn koyubal,i ren!..te a ıar!.k lıeı I·•[ lı 
nrf u ... u}il ... münak:uı&Y• lc.onmu tur. ihale günü oniki · 9: ') 

rumarte•i •uı ondörtbuçuktur. Toliplerin rtnııma \t numıınr~i 

11.,.re \nkarada merkez ~!. Ko. g•lm ini YP teminatlsnnı teklif m~ktupl:ırilr 
lıirliktr ihale- ;rlınü \'(" caatinden tt\'fl kı nıii~un \f"rmeleri ilin t•lunıır. 

İ zmitteki k.ıtabn ihtiyacı olan • ulaf ikl tartnameve mf"\"7.U ol:ırak kapo.ft 
zartla münakuaı a konmu41ur. Hor il<i mllnak""" 929 kiinunusıminın 

onikinci cumarttsi giinil birinrililini MAt onuçbuçukta ,.e dif?:erini at onhr ı
olrnak üure ihaleleri yapılocnktır. Şartnumel•rı komİ!<IonumuıJadır, Talipl•ria 
IJ.mitte- Askeri mubay3.0t komi:ıyt'nuntı ınurAC'.ı.nt1an. 

A skeri ınü;sinJe bulunan e\li bir psrça hah ve on iki parça kilim 
ile AbdU\hamidiı•ni~o ait ın•lbwat ayrı aHt şartnameleri• olrni 

ınlıın1edeye konmuıtur halı ve kilimlerin ihalesi ) irmi yedi ikincikfinıın 92<1 

tnrilıine mH!'S.dif pazar gunu sat on dt:rttr. Yr mr.lbUM.hn ilıalt'ci ~ irmi ıtkıı 

ih.inı·i hdnun 929 tarHıinf" m l•uıHf pal:ırtr.ei ~ilnU ~t on dorUf': crn ~dıle· 

ı·rl...tir. falipler şsrtnan1f'1trini ~ irmi l\lıru mu ·abilincle koıtta\·onumuzdln 
almalan ,.e muza, ed.eJ,. i tir \;. rııne).. ı 'e) enlerde ıartns.mrdt•ki tarzd:ı tt-mi 

not ~·atır.uak kom~yon mıınalc.a11 salonunda hazır bulunmalar~ ilin olunur. 

ı 00 a<l<t nakliı e araba•! bapalıtarfla munakataya konmu :o~ llınlr i 
16 İl.inci kanun 929 çarpmba ea.:ıt on 1"' dır . Şartnameaını nne 

ızro her ~ltk ye mllnaka,,.~a iıtirak •deceklerin o giln o _ ıattan •Yel teklıf 
r teminat mektuplannı .\okarada le\aıtm Mtln alma komi :ronuna trvdi 

•ı lemcleri. 

Vakıf Akarlar 
müdürlüğündeı1 

KiRALIK MAGAZA 
nıf'kuld.ıın tarihi ilinthın itibaren <'u· ba 

. ,. . . Bahçe kapıda dörduncU vakti hanın tahtında te l"el•nı'1ı nkıuınııı 
ınartt'9l \t y_Jı g-unl,.r1 mhıa~ede- olu· h .. . , b l f. ,.e dahüı'nı\• 9 numaralı rua'klnp ıt .. ~ u1 I\ ta ti ıoıtırarın•.JS. u unan 1 •-

ıı.:ıı·a~1nrlan talipf,.rin '"'yamı nıtzkürt· nıü ıtmil daire kira,·a vrrileer~inJen klnunu niniu dürdüncU ~Uuund~u 
( ıle .. tış J.:omi..-yonuna mUraca.'\tl.lrl ilıl.n \ irmialtın~ .. 1 ("umarte.;i Jli.ınü .. tlat onJurtbu~u~a kadar nıumye-ıiı-\ e ı..onnlnıu 
luluaur. ~ur. 'ialiplerin m~zkUr aaata kadar ıartnwnfoio ruretiui almak . \c temlriat 

murakkale ita ederek milzaytdeı e i tirAk etmek uae htJnbul h k f muJ ır. 
•• k ] 1 ı k J • · ı· · d 1 f"tinde \·aktf akarlar mlldıırhıJUn' TilUracaatlart ilin olunur. U ~ · iu ar Hı ,:u · ıu"'ınt ıgın f"n: 

Rulgt1rhıda t~kPr kaya "ukR· 

~iııJn tlç nnınaralı hanede <Rkiıı t•m•· S ultaııamet be~inci rnlb huku\< 
1111:ıhk.r.ıne~inde-n: Sııltanunı,.,t 

i ı·li-nı\i ınralındun lıinıderi ii•l<tıdıır· · e 

H \\"e")in Htt~nti ra::a Ull.4\e\•·• 

li ka~·maka1nlı~ınJnn: ıkt.h 

uaıtrı nlerlıum lillt;,P' İ.tı llu ı ı 
. . . . c.•t\nrında cankurtaran mahalle-sinin r'~ 

da ınadlJe de ~t'lıın paşa ta~ı c.:a<lde· 
4
., pa~a \ukfının icarr.i vahi<lell akaıetııı .. 

ahır ka[ıU ..:adtr\an me,·danında ... _1 d •-1 J .. jnde 66 numnralt hanf"de mulı.1111 ~ " JPn kau.1 µ:u\ lın ~ kur~ ı t:l• •,f• 

------------~ ı .llımf>I t"ff'n<li al,.)hint· ıkunıl" olunan nunıarah kn~ tkcı 1-la~:ın ailanın haut· lfaf'.ıu peıea nuthallt· ... itıc.lf' · mi r ' 

11 b . ] 1 · · ·ihi J · ı· d ., n: Q" c.1 101 Hı3 :"i İİıollU ta ıat ~ara )1 leL.i hacir daıa_inin cere)an e.J,,, .inde nıukım ıken 19-12-928 tar n e ıtsı ın • "'· ""· . •· ,- • 0 

1 
1 · H · • altı J.ap dul<Hn ku•» 'erılnı k uıc· eh8.) i parlatır ~ lırt>J i ne~rll·ndiri 

.11r111H hu' ,·~tJ,.ntlirir. Zira 1 l iliı 

17 t1rrt>tr t:u.c 01 lmılPn n1an11ıl 
tal•İi \f": bil iı•lır. ,\}~"'ini i pat 
t<lcııe :i~t•t1P ~)(} liı o ınuküfat 

Hanıursuz rakısı 
<,.aııalk:tlr<Jr· iıııııJ olıın.ır. uııim \ı 

tıusoııdı.ın uutıııul ~:1f \·e hilı~'."1iı 

ı\h .. ini i~p.at ı·dt·nı· i:ıı"'I•-: 
;.\00 lira nuıı\~ifut 

~alı~ ınnhnli: (;.ı)otnfı•rııı<·ıırrilı·ı 

nıulıakem .. i netice;idr mııddri •m•· \efaı tden perilkir u .. ı ın abanm • J. ·ı ı··: l ı· 
. . . . . . . . . . . r~ mür.&yedr\l' v3ı r- 1 .f ı .... n. to t3 ıp 
ıl efendının hacrını mucıp hır seh<-p lm'ke•ıne mahkemece vazı~rt tdilmıı· olanlann 4 kiinıınu•anı <ı-29 ısrihın• 
!l<ııtm"dı~~ndan \e<ayrt ve htıcri \'Bkıin lir. \lılte\'effanın alacak,., bor~lula· kftdar Taın.ta<ln •off•ti ro·• •P"rtnı • 

ref inf' knrar verilmi~ olıhı,z:undon \;.rv· lh .. 
1 

d t'ba tn bir aY ur· nında n1ukin1 mütPvelli!l Rıı lb. e:ı 
. rının tar t ı an an t ı r • - li5nunn an· 9=>tJ t h 

fi.\ P.l heor mucıhi karar pıt·tC'lrrJ,. ılt· _ )'A "'L" .> • • 1 - arı ınt ıuıı • 
fında mııhkrmr)e mhraraatla kn,ıt tlt· adir c:uuı:ırtc·ı-t {ftini.l ıl·tlıi baJct. , 

ırtııı·lı·rı '" ınira!"çıl:ır flı\lıi nıalom 1 14 ıl(': lt.t:ırıbııl E\kııf mirluri\dınr. 
• • . t nı rJ. 1 ·arıt r,·l~mı•leri lılıı nlunuı, 1 tanhul ırra ıl.11rı· .. ındı·ıı: Hır olınaıhf<ınılan n1 ira...ıı:tları (,)<lu.~u uıl-..· 

t.lr~ui nuıhkOınU Lilıin lt*ınini . .
1 
.. 

1 
d .. 1 .1 .. 1 dı· { ~l.ıuLul a:-liYP llf'llrıcu hukJ 

hl'clr tarı ıı ı ı.1n an ıh >arrn nı Hl)• • • • • • . 
it>İn nınhcuz \'e -.atıhrıo~ı ınukarre-r, 111 • • I ııı:ıh~cınr:-ınılt·n: 1·.ınınt· hanı· 

- ' f 1 m•lıl emtr< mllracut e . . .\) ar ınt a \ · nun l atjhı~ ...a;raçhant lıa ıncla nırk1CJ> 
otuı parı;a nııuufaturn C'mten~ı vr raf ı i IOıumu 

t 11 1 k
• . . 

1 
k •tfatlannı '"'ı"n <!lrnıe ··r ıohn1'ında .ak in kora" lbralıinı uley• a ı ~• arı · anunusonının <o· ıv.unrn rn- r 

ilU.n olunur. 

' iliın olunuı. liine ik:ınıe etti:1i bo-.annı3 da\·a ı ılı&> 

!Uai ır kö imde barut fahıikalıırında imnlntı harbiye r nnb• ~ilnu <aat onda ~!ahmut ra a. ------------~ rin~ merL.-umun bir a' ;zarfında nılc 
1• ,ıanılml rnuba~·aat komJ~_-ronundaıi ·'~ !5u\ıau 0tl•ları raddr.indr l.a•lılli l\f uha.-, .. u 1ati>eıl•n mulıa•· b. 1.,. d k ,; ... , 1 ııaka~a)• i~tir;il, rrlr('rkl,.ri pey akçr· l l 000~ ,. ır 1~ıne itnf"'rr · "·azut!'ını ııa t m ı 
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