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B rsa m ev kuflannın c.mı,ett bmdiye dün l~!O da 
içUma etti. ~bü gocuklar i9in 2500 

maksatları anlaşıldı! :!:~~-== 
Otobüsler iı\etilecek 

BUNLARIN NiYETLERi DiNi ALET ITTIHZ 
EDEREK FESAT ÇIKARMKTI 

Vaktile Taktiın a .ip~ ~ 
işleyen otobUıılerden, eemil'eti bele

di~ e k'ararile, her dafMa içiD 20 kgo. 
ııış kiifıru mllruriye reeıni &lmınUta 
idi. Traın"ar ıirketi.~ 

Buna, 6 [ Hruıut te'6rafım.u} kı91l1Ulı küprtı ~ Msiıt 
Otuza yakın mevkuflann on güne kadar muhake- war eıtifinden sererım tatil etmitti. 

Ril4THAN~ 
KAR\ KIŞIN 

BAŞLA Y ACAGINI 
HABER VERİYOR 

Şirket bu vaıiv ~ııete bildimU§· 

melerine batlanacaktır. tir. ~ sutlarda hareket ı.tanbalda da Kara Kıt bafhyor 

Tahkık tun kufi d• • aJ • •h edettlt ve ile~ tatlfesiuı ematıete _,;.._...,..,,._.,.,._....,. _____ ~-=---------ıı::::::.o-----
8 a nazaran mev ar, ım et ıtti az tastik ettirerek atol& .. lllötokar reminin mii§tMiden tahlil etmeleri ka.J K h ı 

etmek maksadı ile bir cemiyet teşkil etmiılerdir. ce- itletecekl~~İD~r& k~prll fellDi ,.er =~~L,.:~ Oeuta::ı:~:~ ar aş ıyor 
• ~!-.. uht lif • imle • d b• • d · "d• • .. d ~ meyerek ıçuıdı:kiyolcamubdemagöp- te &lınarak, derhal otobtlllerin iıletil· 

mıycLJD m e ıs nn en ın e _ını mu aıaa ru bileti mııkabileıicte, Wr ır.uruı kupru m11i için ~-erildi. I 
Cemiyetidir.,, • • 

r:.... Sıra s6.tegeldi 1 B ••t •• A d k ~miyetin b&§inda 15 Seneye mahkum Cemal bu· Bundan sotp'I evelce teşkil edilen encümeni ~~ u U vrupa a ar. ve 
Iunmaktadır. Tqkilitı idare eden bu adamdır. tarünıaau, usun ,.c1ıya yapılan tetkikat neticesi, te1ırem~ı fj t • • • • d kli 

~de inziıoamı muva&katile, kaleme alman 6maddelık ır ına yuzun en na . 
Cemiyetin gayesi dini alet ederek fesat çıkarın· m~ kıraa! ~.aynen kabul edildi. • • 

ak, Cemalın firarını temin ederek bazı ~tlara ~~~tekilde sarılması caiz delildir. yat ınkıtaa oğradı 
V88ll olmaktır. 2- Sütün •tihnası itlerine emanetin filen ve maddeten 

H • h ... d.. ... d• b ı·kı• alikadar olması muvafık görülmüştür. Dün Avrupadan gelen telgraflar kışın he:r tarafta bütQn 
apıs ane mu uru, gar ıyan aşı ve· diğer 3 _ Emanet,ı sütün ne evsafta ve ne gibi terait altında şiddetile hüküm sürdüğünü haber \eriyorlar. 

aardiyan azledilmişlerdir - A.Ş. satılma~ı icap edeceğini tP~pit ,.e ilan etmeli ve bu ese )arın Kiş bilha~sa lngiltert", Fransa \e Almanyada şiddetle hQ .. 
e tatbıkı için sıkı bir nıurakıplik yapmalıdır. Bu vaz~ sOtlerin kümfermadır. Londıra civarında bfflayan fırtınalar berri ve 

muayeıı~ Yerlerinde .U;t'ilıe ile kapla.rmm mühürl~ ve hav~t nakliyau -sektellar e4ecek kadar fiddetlenmlpu • 

... .., ................ f 
ucuzlaması 1 

kahil değil 

ya dijer tertihıatın ittihaz edllmesihi istilr.ani ediyona, elinıii.de- f olaıı tehriıte gO!ıhltdenb&ri kat yagttJaktadır. Franaada 
ki kanunlar buna mukabil birresim ilınmasl1l4 cevaz pterme- 19L4 senesinden beri bu kadar fazla karyagmamıştır. Bizde 
diğinden emanet bÜtçesinden klfi mıkdarda tahsısat aynlma· de havaLir iki günden beri bozmut ve yagmurla beraber fiddet-
lıdır. li bir soguk başlamıştır. 

4- Mua"ene edilmiş ~üt utılmaSı mecburiyeti, şehrin en Dün Kandilli rasathanesine mlıracaat ederek havai vazi· 
kesif mahallerine inlüsar etmek üzere muayyen ve mahdut sa· yeti sorduk. Fatin beyin bize verdiği malumata göre hava 
haal8r hlsiedilıDeli ve muayene yerleri de süt fi.atını terfı et· bir kaç gün hu günki vaziyetinde devam edecektir. Mamafi, 

· meyecek surette- tertip olunmalıdır. Kış şehrimizde de tedaici bir surette artacak ve bir haftaya 
Bit ınUdcleita &al ~ buluntia OkTaynalı prof-6t· s.,... p88~ sftt yapmak ve satmak için vuluhulabilecek kadar bizde de Kar yağmağa başlaması ağlebi ihtimaJdendir. 

kr dün meml.ekeılerlU aadet- «miflmllr. Oknıyaalı F•feıör-- husnü uıuracaatlar teshil ve hımaye-edilmeli ve fakat hiçbir Avrupada kışın ıiddetini haber veren telgrafları aşaiJya 
kr diln ıehrimizi ııe dai1lffllnun eminini 6b{OMt <ederek veda zaman bir İ§trak tezammun etmemelidir. dercediyoruz: 
ve gördükleri misafirperverlikten dola.yı ~ et'1fillerdir. 6- 5 inci fıkrada gösterilen tejebbüsler vukua gelmediği Pari .. S [A.AJ 

takdirde emanet kendi sennayesiyle bir takim fabrikası 
vücude getirebilir .. 

inhisar manuırıı ifade etmeyecek olan böyle bir fahri· 

KRALI KANUNU ESASiYi' . 
ILGA ETTil 

Kar ,.e 10ğuk btttill Framada hUkltm 9\irmektedir. 
Santaııdeı 5 [A.A) 

Preinoza havalisinde karın memleketin her tarafını ietiJı ettiii bildirilt 
mektedir. Şehirler ve k.öller aruında münakallt keaildifi ve aha)m1n \l)& 

cekten mahrum kalmak tehlikesine maru kaldıfı bildirilmektedir °'alard& 
kurtlar Y~ göatmniftir. Karlan ltipUrtlp temizleaıeğe ınahsus bir lokouİotf 
yoldan çıkınıtttt • 

. P~ 5 [ A) 
Bretanyanm prkında 40 RaDt~ e de\ arn eds llir zellele biasolumnuttar. 

Londra. 5 [ :\.A.] 
İngilterede ve berri •vrupaıuD pek b\lyük bir kısmmda ıiddetli ~ 

lar h~umfemıa bulunuy~ •. Lond~nın hava limanı hoydou& gelerı p~ 
300 milden ful& meaafeyı ııddetli kar fırtınalaiı içınde ~eçtiklerini leo 
mil!erdir. Framada dahi kıt ~k liddetlidir. Twon tehrine bir kadem Jtadlie. 
kc ) etuı>ttır ki 1914. .eneainden ben bu padU iiddetli kar ,...,d 1 ~ 
memiıtir. Marsilya ile Nis arasında kardan dolın ı tren nakli)attn 0 1otiam 
ıiyadeaile botulmultıtt. §imali abMnA'ada gın et şiddetli soğuklarm h 
ferma oldutunan bugUn dördiincü gUDUd r. soğukların şiddetind ak .. 
larda insanlar yere duıu~or Bet kıtmın d nıırak vefat ~lediği bilaır 

• • Son haber: gece aaat 3 

DÜN GECE YARISI ÇIKAN FIRTINA 
LİMANI ALT ÜST ETTİ! 
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4~,Öz 

ır '·"DA}iiii. 'HABERLER '].Ame.~=~eti 
Vila,,~et ' masmda staj görmek Uzere Pamuk fi,·atlan , ......... F.ı._k.r .... a 

PEK AZ! .• 

Muharriri: CELAL NURl Y · B' k · ltalyaya gitmişlerdir· Pamuk fivatJ;rında son ~ '\ 
eııı ır ~omısyon Jandarma terakkıyatı ha- haftalar zarfı~da 8 puvaıılık h r """ ı, . l 

• Dün yalinin riya etinde bir kk d b k b 1 k Bir zamanlar bütün ma 
Ali iktisat ıneclisinin Yunanıstannı nuf u· komisvon teşkil edilmiş ve . ·ın a tat ı atta u unma. bir terreffü görülmü§tur. tbuntı aran, atmasyon ed 

t( ... · b · d 6 200 OOO J d · ed l fızers Umum jandarma ku· luhtelif ınahnBerden alınau lhiyatı., Tarihi tefrika, Ah 
!e§Te ıgı zr rapor a su: ' ' · yeni en in~a i ecek olan mandam zeki pa§a ile Dahiliye haberlere göre bu sene pamuk / dulaY.ız algını gibi, şimdi 
'smet pa§a hazretleri· Bı"r 1ız"s:11Pt hes b mektepler meselesini görüş- müste:arı Hilmi bey bu ayın fh.·atlarmda salah beklenmek· de bı"-"FıJ:ra'!"', modası "lktı 

. .. . ı· - . a ına müşlerdir. Bazı ecnebi şirket· .1·-- • • ~ 
ıu~ . §U sozlerı ~·tekrar girişecek olursak kom- leri mektep binasıni inşaya ~.şinde ltalyaya gidecekler- tedir. Amerikalıların garabetle- Artık, her gazetenin bir· 
edılıyor: "Bu gun nıe- şumuzun bizden ne ka- talip olmuştur. Komisiyon, Pirinr • Adliye müşaviri ri meşhurdur. Para bolluğun· l~oç fıJıra muharrir~ birka 
mleketin maişet ve ser· dar çok istihsalatta bu- bu şirke~erin .ne gibi ~erait. ~ pıya ası Bir mü~det e_vel mezu~en dan ne yapacaklanm bilnıez. fıkra sütünü var. Siyasi r... 
vet verecek vasıtalan· l d .. .. -z~· altında bınalar ınşa edebıleceğı Pirinç piyasası düşkün· memleketıne gıden adlıye ler Bin bir çqit garabctler~n· lc.ramı istersiniz, ilmi fıkra 

. . . un ugu goru ur. hakkmda bir şartname hazır- dür. 928 senesinin son gün- müşaviri lsveçli kont lstiroroğ den bir misal: Bir doktor Wn· mı istersiniz- edebi fıkram 
rzdan hıç bırınde, ne D k 1 • h lanııc:tır 

1 
. d dünkü ekspre~lc şehrimize av- şingt~n. müzesini jenginles~ir. i tersiniz, ~izalıi fıkram 

. . . eıne · 1;ı mu terenı ~ · enn e mısır pirinci tonu 13 det etmi~tir faveçli müşavir mek ıçın Ararat agıııda u· . • • 
·ıratta ne yetı§tırme· T · ı ld ld 1 lf • • h • . . k ıstcrsınız. hepsi her l'PJıit ~ , l d Baş uekilin :yerden gö- efviz komisyonları ıster ine veri iği ha e ta ip iki güne kadar Aııkarya gide· un gemısmı aramaga ulktı· mevcut' , Hele '. alı" fı~:.. 
ae, ne orman arın a ... k d h klı 1 J b ld k" f . k . bulunmakta güçük çekiliyor. rek vazifesiuedevam edcektir. ••• mız 1 

llU" 

de l 
. d d ge a ar a ~ ~ı var. stan u a ·ı te vız ·onııs· tümen tü~~u, boy boy, re 

ve ma n erın e, ne e . ... ... . ... yonları üçe iblağ ediJmiştir. nl\ reni\.. Oyleki her sütü 
anayi ve ticar:ette lllll· Zıraı, sınaı, tzcan, Birici komisyon, vali mua- Gu .... nu"' n H d . ı . nde yüzü boyab, başı kü 

hik olarak bekleyeceği- madeni, hayvan ve or- :ini, ~in__cisi mektupçu ~yin: a l s e er 1 wlib bir palyaço, ellerin' 
.,.h... l ... . . nıan istihsaliitınııza he- uçüncusu de hukuk ışlen VE uzatmış, mütemadiven sizi 

7nı"" ası anın esgarısznı .. b l . müdürünün rivnşetinde ola· gidiklayor samrsın;z.. Adc· 
~ile bulmuş değiliz .. , ~ıuz aş 01!1.a~ııış nazarı caktır. Her ko~i yonda dahi- ta, bütün matbuat, fıkradan 

Rapor bu cünıleden ıle bakabılırzz. A1e1nle- liye vekaletinin bir mümessili Kari ı er in d e r t ı eri Amerikanın en biiyük .. c- fıkır fıkır fıkırdıyor! .. 
sonra istatistik ümiinıi ketİ1niz balta girmemiş bulunacaktır. Bu mOme siller lıirleri?de ve .,n knl hnlık .en· Romancı, romanJnı ya 

müdürlüg .. ünün bir ra· bakir bir onnana ben- bugün Ankaradan şehrimize ~:=~~n!~·uı:ra~~a~~ b!ü~~ ıda bırakmış; hikayeci, bi· 
• gelecektir • Komisyonların Yaşaeıo. kadın avukatlar ,;ı ~ kii)•eden vaz geçmi • şair 

kamını naklediyor: zıyor. tefviz işlerini acilen bitirmele· 1 şaşarız. vezni, kafiyeyi uııutmuı 
"lılezru arazİlnızın li\ietı"ce .· Tu'·rkı .. -t bı'r ri emredilmiştir. ·l d b' hütiiıı erbabı J:aJem, eli l' :1 Genç ~esı arasın an ır l Fakat bu küçük hanımın • 

unıunıi mesalıesı, coğ- istikbal 11ıenıleketidir; Mütel'errik kuruk hanım çzlııyor. mahkeme: kapusundan çıktık· rinde birer Jiiilliyatı Jetaif. 

f "' .. ' t k A 'k z k.... l ~ 'l[ ilk ve orta. tahsilini ik· ~ tan sonra k.endisini gö· harıl burıl asrettin hoca 
r~ ı vus a unızın arıca.. 11ıerz a 11as1 te anıü Senayi banka 1 fılıra 1, hektaşi fıkrası e&-

yüzde dört buçuğuna etnıişse biz de öyle inki- TedavÔI işlerinde öteden· mal ettıkten sonra ~ ren gazeteczlere: berliyorlar .• 

b l . ... z l. d darülfünuna gi.riyor. ~ _ Ben badema bu a rı,g o ınallta ır. ,. şaj' edeceğiz. beri büyük bir rol oynayan Bu fı~a boıtuU.u karşı-
Uzun nıukayese ced- senayi meadin bankasının va· hukuk tahsil ediyor. gibi davalarda daima ında, fıl,radan nükteden .. 

k l · t" d t b ddül l r. Ni1ıayet imtihanı ı:eri· k k 7--· h k k A t k l r.. d 1 • h 1 -·vellerı ile ari eriıni B 1 R 1 r J G 1L1 z zıye ın e e e o ac?61 er ·e ·u:rın u ·u unu r ı . >utün ünya >U go· UJ7.8 tan o \adar iğrendim 
k . Ek .

1 
haber almmaktadır. Fabrıka yor, diploma alıyor ve müdafaa. edeceğim.,, rabctlere alıştı. Fnknt lıunm , kndnr tillsindim ki, pek 

JOrma ıstemem. ..l .. ...... işlerile uğraşan bu müesse e aı·ukat oluyor.. Dimi~ ne mana ııere· Jir şahesirini ilk defa olarnl ı ıda · · Uah k 
· · kt d KABiLDE ı: b k d ') >olitika sahasında da gördüli. .. . 1

1.!' md~~~ 'te • m1ş arazı no aSl1l an (devlet ıa ri ·ası mü üriyetı Ala. Buna hepimiz !im. Aııukat Jıanzm H . • . 
1 

. . d" ki ar şaır ıge okup yanık 
l k · · [ l h ı· · ·ı · arıcıve ış erını ye ı · I me111 e :et11n1z e ya nız 7 a ıne getırı me 1 tainvvur k kl h kk • yanı ~ maniler tu" rkül 

TE' KIFEDILDI memnnnuz. Genç bir er e · er a • mda gös· fayetine verdikleri hir zat nı. ' er 
Yunanistan 111ukayese olunmaktadır. Türk kızının avukat olması terdiği bu. hüsnıi. teı-eccı'ilıten Kellog~.. koşmnlar, destanlar,yazma• 

Banka bir kanunla teşek· ~a başlarsam hiç şa mayı. 
edeceğinı. Yunanlılar· kül ettiğinden yeni vaziyete ve mahkemelerde dava takip dolayı te§ekkar ederiz. Yalnız nız. 
zi~aatın ihnıal edildiğin Son günlerde şehrimize gelen geçmesi için ikinci bir kanun ederek para kazanması §ayanı kanlanndan aynlmak isteyen 

d k "k"' , t a· ·~fonchester gunrdi)on,, iminde· istarı icap eunektedir. Banka memnuniyettir. Fakat b~ın erkeklerin hukukunu müda· en ço şı U) e e ıJt()T· . I T . Afi . . 
~• ngı ız gazete.ı gan 1 ~ am mecli idare ~ isi Yu uf ziyn sonra'tnt! luyor. Kıi,ak avu· faa adecek erkek avukatlann 

lar; bununla berq,,b,er. -OJl Jnkkında .. u haberi vermektedir: be,r, bu hu u hakkında Ank· üd :_J_ k ld 
l l d 

J kat hanım nihayet ilk davayı isten· iğiııu.~n ço · o uğunu 
iki nıi ~yon tı tıyüz O· Maceropere tligi~ le m~huı arada iktLat vekaletiyle temas k b l d söyleyerek beyhude zahmet 
lisan bir bin dôrt'Viiz ··Srebiş lincoHn,, i mindeki lngi· etmektedir. ·a u e iyor. 
h kt · z · ... · d ..1b tiz asilerle beraber Kral Amanul· Bir karar Bu dava maattessiif bir etmesine hacet olmadığını, 
e ar genış lıgı11 _e ~~- lahn karşı hareket etmektedir. BU· talô.k davasıdır. Siz ~imdi ne gazetelerde kendisine reklam 

lu1ıcın ,ne,n e1 .. et111 uç Veba dola,,•isile Kovala 
tı tUn <lünvoda serseriler Kralı un· vapızrmn..Uı, avukatlık yanma· ·z b · · b · h · muvaredatına mevzu muaye· tasavvur edersiniı: ? Tabii ' -o . r 

llll )'012 eşvuz l 1l e- ;·anım kazanan bu adamın Afıgan nda" daha ı'yı· bı'ldı~hı'ne 
' ..1 ı. d b nei sıhhıyenin refi takarrur kadınlar arasında hukuk tah· sı ,. ö 

ktarı, yani 011 in6i e iri asilerini idare etmesi her tarafta etmı' ;ıtı·r. ıüphe olmayan bu küçük 
k b al ı · ~ sil eden genç bir kız her ne ekilip biçiliyor! Aşağı buyu. ir .aka t~''.it etmıştir. R d hanıma izalı ederdik ederdik 

k
. b. d . k .v nı gazetelerrn \'erdıt.•ı malumata a yo olursa olıun kadın tarafını k b 

f l " ı r k ama ne yapalım i una yo ·art z: en ıç a ..,öre Ingiliz er-erilcrinden mim· Dün telsiz te eıon şir eti iltizam edere]\ zevcesinden 
1-'.ı la h · · · I'k i dilimiz varmadı. "Ben talak ı az ··· fay Lanrnns (Lsvreııce) inde Af· eyetı umumıyesı sene 1 • Ç· aynlmak istiyen erkeğin mah· 

Fakat SU 1nes'elesi garı kralına mUp'ir oldub"UDu timaını akt etmek Ozre top- kemede karşısına. dikilecek ve işlerinde yalnız erkeklerin 

h h ll d'l d' w• h b k ·d· H lb k" du lanmışsada ekseriyet 1>lma· hukukunu müdafaa edeceğim enUz a e l 11le zgnz- 8 er \'erme ·te 1• 1'. a u ·ı _n k kadınlık namına SÔ& SÔ''le-
k L d d ı ı hlı dığı için içtima baı. ·a bir : diyen bu küriik hanıma bir 

ı:len.. V8 4öylerinzizin on ra an e ırımıze ge en --'· fi eJi de 1A;;r,; ll' . ' ' le telgrafta Allahnb tlon bildirildigi· güne bırakılmıştır. "la\ rsatını n n ge"""S. erkek ağzıla ne söylenebilir. 
bır çolu da fena yer r- ne göre Afgıın hukometi, mirala) Şekerciler Japoynada kadar çalı§arak bağıracak, yalnız müsade ederlEr.r;e ikide, 
de kain bulunduğun· Lııvrensin tevl\ifıni emretmrştir. Şeker ve şekerlemeci cemi- çağıracak ı·e nihayet erkeği 
dan zaruretirniz devcun La\Tens hududu ge~tiği ve yetinde mukayyet esnaf haksız çıkarmağa UğrQ,§aCak 
edegeliyor. Şunu da Afgan asilerine muavenet ettiği aida'dmnı veıınediklerinden değil mi? Fakat ne gezer. 

l k · · tohmetiyle teYkif edilmiştir. Bu şikayet olunmaktadır. Piya_n· Bu küçük hanım ne yapsa 
unutmaya un ·ı arazı· habcilere bakılır ha tırılan İS· dan bazı §ekercı' u talar Japon- k 

ifi beğirıirsiniz. Tutuyor er: ·eğin 
ıniz nu usunıuza göre l nııdn hu iki lngiliz erseri inin de ,_.a\_'a gitme&e niv. et etmiJer· 

e • vekô.leti11i kabul ederek kaduıı pe'h· çok ve bittabi na/s:il P, arrnakları \'~~ır. Dumuıla. be_1?1· dir. Cemiyet milli ~ckercHiğin 

birde "bizden de avul\at biz· 
den de doktor var,, diyip 
bübürlenerı lladı.nlar birliğı 

namına bu küçük hanım 

efendinin alkı§layalım : 
Yaşasın kadın avukatlar •.• 

... biltün A"Tupa devletle· 
rine bir "linrpten feragat,, mi· 
'8kı imzalattı. 

Vukuat 

[ki genç kız yaralandı 
Kör Remzi isminde bir ~ın 

dare etti""i araba ldUn sabah Un· 
•rtpnnından geçerken 17 yaşında 
\hinevYer ve Sabiha isminde Hti 
~enç kıza çarparak ~vallıları 
ı~ır surette yaralamıştır. Kazaya 
ebebiyet Yeren Kör Remzi der• 
Jest edilerek kıırak.ola sevkedil· 
n i tir. 

flir sahtekar vakalandı . 
Znbita dun kendisine memur 

üsu ,·eret't'k Sultanhama.mıııda 
Fnknt şimdi nmerikahlaı mzı dtikkancıforı soymnga teteb· 

dcyorlar ki: "Biz hu nıunhe- 1U eden Jo;mail namında bir 18h· 
deyi tuı;tık cdeıney~,, tckll.rı curmU meşhut halındo ya· 

\ulamıştır. 

Zavallı bir lıamal yandı 
• 

Bir şişe zaç ~·ağı taşıyan 
Jm~r isminde bir hamal giderken 

_ a) ağı ka varak yere yu .. ·arlanmış· 
tır. Ztı.ç yııgları hamalın U!ttine 
ba:aına dôkUlerek ab"U' surette yan· 
mıısına sebep olmuştur. 

vasıtalarınıız azdır. uer Afgnnd liı 1 yıınm lınngı smk hanç bir memlekete ğitme_· zevcinden ayırmağa uğraşıyor. 
.,,, ••• :ı •• f • / 'fe scbehl rJ yapıldığını anlamak için buna mani olmağa karar Sanki hiç daı;a kalmamış gibi 
J. Ul tı;t.'.) enın 11wsa 1a- ir· in ıniltemnıim malünıııta intizar 'lk ahl k Tn 1 

• .. Çünkü hu kııdnr harp ~ 
zayi ııüfus kaadı gemisi inşa ediyoruz, bunlar '·~en güzelsin Ben 

6 k ) \'ermi~tir ı ~ m \emeye çı tı6• gı 11 
sı 762,73 . 111; tme.k icap eder. b" J. d . h kl . Tahsile gı· deıı ır r'a ım ıster a · z, ıster 

Tür1d·venin nu1usu: h k k d k ..1 'J ı l\1üniir bey 1· andarmalar . a sız ·ocasın an a)'ır:tma A 

13,660,275. ~ J el .-ı._t. 
1 

ısteyen bu hanım efendiyi 
Y . t Bem efiri M ünür Bey per- an arma "I uz.uaşı arın· 
ıınanzs anın nzesa· şenbe glinü memuriyetine dan Zeki ve A<lııan ve müla· ,. haydi bu i~ böyle lô.zım geli • 

'ıası : 126,914 il. 1n; gidecektir. zım Sami beyler ltalya jandar- yordu diyerek mazur görelim. f 

Nüfus kii.gıtımı zayiettim. ııe olacak? güzelinı,, 

Y~nfsini~çıka_:acağımdan eski· Arkadasına pıçak çekti Cengel köyünde oturan ma· 
sının hukmu yoktur. "' . dam Elenin klzı Matmazel Olevya 

Sinop viliyetinden Boyabat Alemdar caddesınde muhalle· ile arkadaşı Fethiye hanım dUıt 
kazasından bektat oğullaruı· hicilik eden Ahmet arkada§larm· '' Sen gUzelsin ben gUze1im,, der 

dau Abdurahınan oğlu· dan Ha ili pıçak çekerek olumle keıı birbirlerile kavgaya tutuşarak 
Tahsin ıehclit etmi:ı;tir. yekdiğerinin kafasını kırmışlardır 

(lKDAM)ın edebi romıını :34 tuuıkln.rda kll:tırıp ya@ı mU"te· rio ağzını ncmışlıır, en gözde na· sesi vardı; o)·i ut çalardı. Bir er· Ş\ikufe d~i uysal bir kedi gibi l ğildi. Büyle bir talep karşısında Snlona ovdat ettiler. Meclis 
Adam ~aı·ı~afı rilere ziyafet çelten yaman bir zeninleri da\'et eımi~ler, hanl ha· keği oyalayacak hele böyle alem· Aıi.te hanıma sokuldu~nun kirli takdim edilecek bir tarafı ol· cıyıyuP gUn doğwıcaya kadar 

iffet ~e namus nveusuydu. nl eğleni) orlar, .kubn gibi ~i· lerde baştan çıkaracak. ku\-,,·etli ve köhne bir hırka yUJUoe benı • madığınıda malümdu. Fakat ara· Benli ŞUkUfe dU§Unceli idi. 

Liirhan Colıit Bununlnheraber garip bir his· yorlnrdı. silih1arı vardı. yen yüıUnU öptU. TUrlU maskara· da kuv.,,etti bir vasıta o~nca her Erte i gün Azize hanım Benli 
_ Bu kndııı alıpophü1mdan le bazen pek ciddi l uvalaruı ku· Azize hnııım hasbelvazife bu Keyif \'e neşe içinde afyon tUc· lıklarla ~altaklandı. Sonra yalva· eyin çare i bulunacağını da bili· Ul·ufe~ia . ...'~u~dilindeki eyine ye· 

birinin hizmet i idir. Bnna haber ruluıa ımı dıı ga~ ret ettiBi \'ah· eğlenti aleminde bulunuyordu. O carları ona: ran, acındıran bir e le ona fısıl· yordu. Bu işte en bUyUk rol Azi· me;;c gıtlı~ı ~,aman genıo kız onu 
g~tirdi, gelecek haftB bet'1lber di. ak~ın ke)fi de vardı Bu neıe - Çal kız, birde cifte telli dadı: ze hanımda ise rnUhim müşk.Ulle· lm~ü.11 • şcta.rctı} le karşıladı. Misa· 
gelecekler. Aklıııdn olsun emi? H H . d ._,. s.msında Hobut ~ııdeye bir kız ral D . L' . .. ·l d' cin o~tadan kaldınlmnsı mUmkUn· fıra Jçın bılhas a hazırladığı nefiı 

. . acı 2nde Uie)lll oıı LO.Ul· • • - emın ır e~ tıu} e ın 1 b' k k' d 
Ninn ırkına mnhsus hır mm· arıulığını )anında oturan Beuli Diye emrettikleri ıllJ'&da ku H b d k du. şi hu kadar açtıktan sonra ır yeme ten sonra i ·ı ka ın 

net \ e şUkrnnla hanunetendinin matını. alau ncuıe, Hobat zade:·e Şll.kufeyi ~üyledi. Bu ıı.ltm 'ere.le !ağına geleı:ı bu haber onun zate~ t~y~e. ~ a; ~'eye ız mı_ ara· mnbudini mUnasip bir yerde ik· oda~ a çekildiler. 
eteklerini i.>ptU: ırz elılı, anıı baba Laı;kıSlııda ) etış· senelerdcnbçri d~ kalktı her tani t h' . t 1 ).ac~~ ın. htı~ ar ~ urt, kurn~z maı etmek. alımıcak tedbirleri ŞUküfe eve]ll bir kaç senelik 

- Baı: üstline hanum .. fendi· miş, aynı 2amaııdn ciddi bir kız he,fe her nl'ZU\'a himıet etmekle ::ıeri:; birv:ilkiı!:siy:::;~:. tılk:inin gôzlerlndeki. ~tZU)'U bır dU Unmek dnhıı muvııfılttı. Bunu omrUndcn acı acı şikavet ederek 
miz. Ağnadım hanunıefendimiz. bu1~ak için bir kaç. gUn mUte- bıkup, usanan B;nli Şlıkote oynak, !attı. hanil~de okııyuvermıftı. GUidU, du;ünen kurnaz hz: soze Ln lndı. Hf'r ııl.şamn me~hul 
GUle g~le .. '<e genç.. kndııı yarı modıyen meııgul oldu. kıvrak, çok akılh bir kızdı. Eve- Çifte tdli bittikten sonra be· gUldU, . . - Peki teyzeciğim, dedi. Sen gelup geçici insanların zukıne 
mUtees ır, ynrı neselı ~enha soka· Bir akşam kadıkoyUnde mo· la zengin bir fındık ıtUccan)·le bir mnn yan odaya geQti, Aıize hanı· - Evet ~edi: anyonım ama, yarın bana yemeğe gelirmisin se· lıifmet etmekten kelbinde sevgi 
ktan cadd . e çıhtı . Şışlıye doğ· ruf e\ alıibelerinden Hanıdi)e senek dar yaşamıı, &onJ"O. bir dal· mı çağırdı: k.uolankız, çı9e~ burnunda ha· ninle uzun uzadıya konuşalım. \e mulıabberin izi kalmadığını 
ru ~Ur ' u. hanımın evinde btiyUk bir eğlenti da durmıık :ı:ınınôan olmadığı için - Teyze biraz gelir mtıin? dem eriyorum. Allahın emrile Azize hanım dudaklarını hU· bu yorucu 1 svata "iha et bir ild 

Az'ze ı anım Fikarlarını işte rnrdı. lstanhula p:ıra \'emeğe ge- adamca~ı epi ~"llru,P ayrılmıştı. Bu alemlerin iki kumu ka· alacak. kmUş, bu vaziyetten bır şeyler an· aene daha dayanabi • sonunda 
böyle müc.bt ası i~ı~unı olm:ı~ an len bir kaç afran tliccarı kesele· Ele c.yuca sıamaı bir 1e,Ydi. GU:ze! dını bir kljjeye çe)t_ildiler. Benli o bu ce•;abı beklemiyor de· 'amağa çalişı~·ordu. Bi •edi 
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Belgrat, 5 [A.A] d•ıd• 
Saat OD yedi otuz da ha;ı . mza e l ı 

vekalet tarafından neşrolunan " r-----~-----
bir teblijde deniliyor ki kralın ' 
~ra eylediği istişareler par1a
ınepto grupları arasında mev
cut ihtilafı efkarın millet ,·e 
devletin vahdetinin muhafa
zosını temin edecek her hangi 
bir teşrif sureti halle imkan 
brakmadığını gösterro'iştir. 

Londra, 5[A.A] 
Zabita bir doktorun otomo· 

bilinden milyonlarca tifo. 
verem ve inf Juen1..a mjkrop· 
larını ihtiva eden heş tühü 
a~irmiş olan eşhası aramak· 
tadir. 

İspanyol Tayaresi 

Dii.nycı1ıı1ı eıı 11ıüıteham11ıil 

hayvcı1ıı köpeklerdir 
'Mcşhiir Amerikan romancısı panyasmm faaliyetine dair ne.ş 

Jack Lo11do11 ıın romanlarmda kıı· rolunan malumat romancının sö\·ı 
tup havalisinde ki kiipeklcrirı ::eku lcdilderi mahzr. hakikat oldutu~ıı 
ve ıalıammüliine dair bir çok fev- ispat ediyor.Kumpanya binlercetor, 
kaltidc §eyler t•drdır. C§~ ayi ticariyesini bu ködeklet 

ilk nazarda bu malumat muba· vasıtasile kutuba çok ~akın :>'er 
laga eseri ve hayal malısıılü gibi lerc kadar nakledıyor. Bu köp~kleı 
görlinüyor. Fakat kutup lıavalısinde tahtassıfir 80 derece so/ula ta 
ticaretle nıe§gul Hudso11 Ba> kum· lıammiil ediyorlar. 

Belgrat. 5 [~Al 
Yeni sırp kabinesi tefekkiil 

:\1adrit, 5 IA.Al 
İspanyol deniz tay~re_inin 

mürettebatindan hala Lir ha· 
her alınamamıştır • Fransız 
tayarecileri taharriyatta İspan
yollar ile te~riki me~ai edi
yorlar. 

Esraro engizev 

etmiştir. 
DahiliVe ı1azırı M. Jivkovi· 

tch Hari~ive nazırı Marinko-" 
vit~h, Har~iye ve bahriye le· 
naral Haajitch, Maliye ~azırı 
Chevsljug~, Münakalat naziri 

• Korocbetz Budapeşte, ·s [A.A] 
· ·. M. Rovitch hiç bir nazaret Türkiye ile Macaristan ara· 

· kabul etmeksizin meclisi nuz. ~ında aktedilen bitaraflık, uzlaşma 
zara memur olmuştur. Yeni re tahkim muahedesi imza edil· 
bükü.met azasının saat 23 te miştir. 
resmi tahlifi icra olunmuştur. Budapeşte, 5 [A.A] 

M. Vaeko ile Tlirkiycnin 

MECLiSTE 
IS TİZ AH 

B J R Peşte sefiri Bt-hiç bey bu gUn ha· 
riciye nezaretinde Türk · Macar 
bitaraflık, uzlaşma ve tahkim mu· 
ahedesini imza etmişlerdir. Mua· 

Ankara, 6 {hususi] hedename aynı zamanda tarafevni 
Hakkı Tarık bey meclis akideini siyasi ve yahut iktis~di 

riyasetine Lir sual takriri mahiyette hic bir itilafa veya içle· 
\'ererek Sıhhiye \ ekiliniıı şu rinden birinin aleyhine miitevec· 
noktalara t:evap vermesmı cih her hangi bir tertibe iştirak 

etmemeği taahUt eylediklerini na· 
talep etmiştir. tık mevaddı ihtiva t.!Vleınekte ol· 

1 - Tıp alemimizde muta· duğu gibi tarafeyııde~ lıiri ittihaz 
hassıs adedini arttırmak eylediği sulh pen erane hatlı ha· 

• 1rususunda takip edile.o yol raket<"' ragmen diğer bir de' let 
nedir? tarafından hücum ve taaruz~ md:· 

ruz kalacak olursa niza ·re ihtilii· 
.2 - yer, yer mutahassı~ fın dernmı müddetince cli"er tara· 

gurupları yapmadıkça bunları fın bitaraflığını muhafazne edeceiri 
· müteferrik hizmetlere sevk· taahUdUnU de muhte\i bulunmak· 

etmemek müreccah görülür. tadır. 
Bu mutalaa doğrunıudur? Bu Peşte, 6 [A.A] 
gün bu mütalaaya muvafık Gazeteler Turk·Macar bitaraf· 
ohnayan bir vazivet varımdır? hl;:. telif beyn ve hakem muahede· 

Berlinde 
~ . 

grıp 
Berlin, 5 [A.A] 

Dehşet Yeren bir girip sal
ğını bütün şehirde hüküm sür
mektedir. Bu hastalığa tutu
lanların 200ı()(X) kişiden fazla 
olduğu bildirilyor. 

Berlin, 5 [A.A] 
Bir Difteri ~alğım potes

damda bir çok kişilerin ölü
müne sebep olmuştur. 

Bir transatlantik 
Roma. 5 [A.Al 

Gazetelerin neşrivatma na
zaran yakında yeni bir İtalvan 
Transatlantiği inşa edile~ek 
'e ~ürat itibarile mevcut bü
tün İtalyan po~ta vapurlarına 
faik olacaktır. 

Iınza edildi 
Vaşinğton [A.A) 

Hakemlik protokolu Boliv
ya ve parage mümes illeri 
tarafından imza e<lilıni)İr. 

Vinçestir tüfenğinin mucit 
1ıe amili olau ailenin azasın-

dan .ı.Ws. Vinçester yiğinni sene 
eııel hem kocasmı, lıem de çocu· 
ğunu bir kaç ay içinde kayb· 
ettiğinden- .o ....:zamandan beri, 
ispiritizm ile iştigal ederek 
teselli bulmağa çalışmış. Bir 
zaman bir nıedyom va~ıtesıyla 
üğrenmiştir ki: Şimali Kali· 

Tirendazlar 
• 

Amerikada okçuluk çoJ.: 
ragbet bulmu§tur. Eslilıai nari· 
yenin icadından sonra harp 
silcihı olmak itibariyle ehem .. 
miyetini kaybeden okçuluğun 

jimnastik 1 e spor olarak gayet 
faideli olduğu anhışıldığın-

dan '11merikacla{WJ.lıas.sq genç
ler arasında bu eskCspor çok 

taammüm eylemiştir ! Amerika· 
da okçulann bir &Ok cemiyeti 

vardır. 

Bunlardan :Milli Gençler 
Tirendazlık Federasyonu bıi· 
yük bir tı.ırnucı tertip eylemi§· varS~ islahı için ne. duşüııülüyor sine mlılıi~n ~1?kal.eler luısr 'c bu 

3 H b h 1 muahedcııın ılcı mıllet nrıısındıılci Borsa(la - er ne a asına o ursa . . tir 
h

-kA . asri meveddeti tahtım ettiğini zik· ' 
olsun U umet merkezındc redivorlar ıa·ın'" d Memlekette <levanı eden • · ._. asır an son 
yerli ve ya ecnebi yüksek mu- barba kadar iki milleti gitgide da- iktisadi buhrandan dolavı 

fornzyada/\.i ka§anesinde in§a· 
at bitmedikçe kendisi ı1ef at 
etmivecektir. Bu itikadın tesi
riyle milyoner Kadın lıiç bir 

::aman in§aatı tatil etmemi§· 

tir. Bina üzerina bina yaptır· 

mı§ Fakat nihayet bir ka'; 

hafta evel 85 yaşında olduğu 

halde 11Pfat eylemiştir. 

30000 
kız atlet 

]aponyada yeni imparato· 

run taç geynıesi miinasebetüe 

Tokyo da fevkalade spor rn 

atletizm §enlikleri yapılmı§· 

tır. Bu cümleden 30000 kız 

atlet tarafından bir arada 

paytalıtm geniş ve muazzam 
stadyomımda atletizm ayın· 

lan yapılmıştır. Kız mektep-

Zeri talibatı arasmda ~ntilzap 

olunan bu otuz bir kızın müc-
tcmia11 icra eylediği. oyımlar 

muhteşem bir manzara tc~kil 

cylemi§tir 

Ui'u1yaın en mütehammil hayvanları 

Ekenerin bir benzeri 

Ekcncr vo benzeri 

Insarı insana ~nur dt-.rler. ylik' ti~ tifet çeken milvonrrlrr l r 

Bir birine, lıemen lıemerı nushai hırı de an asıl Almarı olan Jlr, 
saniyesi denilecek derecede, ben· Korl Eteldir. 
:e) e!l' insanlar~ tesadüf ~dilmesi Bıı :iyaf eue lıaur bulunanlar 
nadıratt~n de!fıldı'.. Bu cmnleden ilmii fennuı en büyDk adamı Dr. 
meşhur Zehlıelm mımar ıe kuman· J''k ·ı '·- a· . . .r. d 
l D Ek 

. k ke a· . ~ ·ner l e ~11 ısını müsaılr e er. 
c an r. :, nenrı tıp ı • n ısme . . . . 
l 

· 
1 

A 'k d ld H ev scılııb11un ')'ekdılfe.nne pek ben 
Jcn.:ı\'rn ~a m mcrı a a o 115 11 • • • 

son Alnımı llcıbili seı k balonıınu11 zedılfmc hayret eı·lenıışlerdir. 
Atlarıtılı seferinde mc~ dana ı·ık· llaua bazıları lıer iki zatı for-
mı§tır. Anıerikada Dr. Eknere bii· mmla11 tefrik eylemi§lerdir. 

= 
Tarihi tefrika1nız : 7 

iŞGAL F ACIALARI ... tahassıJarden mürekkep bir ha bir sıkı surette birbirine bag· esham kambiyo borsasında 
tabip heyeti mevcut bulundur· layan ' 'ekayii tarihiyeye ric'i bir ~veJce 100 bjn liraya yakın 
mak, Ankaranın sıhhi teşkilatı· nazar atfeden matbuat. macarlar ış alurken şimdi bu mı!'tar 
nı .kuTI•etlendirip genişlettir- tn~fındnn !ürkler hakkında he:::- 10 bini hile bulmadığı anlaşıl· 

k 
. . b. l lenılen dcrın muhabbeti ehemmi· k d B d d 

me . ?ıçın allınmış tet ır er ..,·etle kayt ve bu muhabbetin delili ma ·ta ır. un an olayı mart· 
nedır. o~mak üzere Macaristnnın kendile· tan itibaren on beş kadar 

Kralın sihhatı rıyle bitaraflık muahedeleri akdet· musevi borsa acentesi ve' bazı 
tikleri hükumetlerin birincisi Tur· bankerler Avrupaya gitmeğe 

Londra, 5 lA.A] kiye olduğunu beyaıı ctıil\ten sonra karar vermişlerdir. Bunların 
- Kral eyi bir gece geçir· hhkihneti mezkiırcJJirı ancak Italya arasında 200 bin lira serma· 

1 

-lı 
Gazetelerde kısa bir tebliğ: 

"Yaruı .. düvel itila.fi )·e do11a1111ıa. ı 
li 11ıa11ı11ııza gelecektir.,, ile huna rnumasil ınuı~aH'le akdet- . 

miştir, sıhhi vaziyeti hafif mi§ o1masının Türk. Marar mua· yelı zevat ta bulunmaktadır. 
surette eyileşmektedir. hedesinin ehemmiyetini l\lacarlar E 1 • • h l . 
Anıerika konferansı nazarında bir kat daha artırdığım 'ını u ama~ an adanı 

yazıyorlar. Gnzetrler Turk · Macar Fahrettin i:::minde bir zat ev· 
Vaşington, 5 (A.A] 

Panemerikan konferansı 
Amerika cumhuriyetleri ara· 
ında tahaddüs edeceK ihti· 

lafları muslihane vesaitle hal 
için nıecbur hakemlik ve an· 
!aşma muahede projesini res-

. ~e~ tasvip ve ta~dik etmiş· 
tır. 

Berliıı konferansı 
Berlin 5, [A.A] 

Kıtaatı berriye :ıra<:ında 
havai hatların hnreket saat· 
larını tanzim etmekte olan 
beynelmilel konferans, Berlin 
ile Viyana arasında doğr~d.an 
doğruya hir muvasala te. ıcınr 
karar vermiş ve avdet bilet· 
leri ücretlerinden yiizdc on 

· tenzilat yapmıştır. 

Fasta bir hadise 
Kazablanka 5 [A.A] 

miinasebatının girdi~i yeni saflın· elki gün zahitaya mUracaat ede· 
yı hararetle selumlayarak Macaris· rek bir haftadan beri Ltanbuldn 
tıınm ullıpcn·crnne inkişafı için gaybolduğunu, sadece ('\'İnin Un· 
mUhim bir amil olacağ:ı ümidini kapanında olduğunu hatırlayabildi· 
izhar eylemektedir. ğirıi, fakat bir tilrllı yerini tayin 

Fransadaki rezalet edeınedip;ini su~ ıeycrl'k evinin ım· 
lunmasını rica t'lmi itr. .. 

Zalıite Fnhr<'ttin cfcııdinin P\'İ· 
ni hularali keııılisiııc göstermiştir. 

Paris,5 [A.A[ 
1 tintak hakimi ~alıık PariB 

Mebuı;:hrmdan \ e Gazet de 
Franc ın mümessillerinden hiri Bir şöfür Çiğnendi 
olan Gharle Bertrad ı dolan- 1umarası ve ldmin olduğu 
d 11 

· et' ~uı· 
1
· ~tı'n 1 lıemıı te,bit edileıne,·en bir oto· 

ırırı ı ~ eınnıY ı " l:) ın . · , • . . '. .. · k . ınobıl dlııı sabah 1 aksımden ge· 
v~ şerıkırurum olma fiılle- çerken Eyip i miııde hir şoföre 
rmden tahtı zan:rn alnıı tır. çarparak ~ır surc>lte varalamıc:tır 
~. .. .. .. • :ı. 
~~~·+++~++YY9++++++++++++f 
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ALLAHllV bahçelerinde 

Dün akşam muhasım ku
n·etler (Beynelmilel) üç kilo 

1 

metro mesafede bir nakli ye 
otomobiline tecavüz etmişler-

REJİSÖRÜ: rek 
Mümessil 

ALİS TERİ İV 
unümüzdeki OPERADA 

Şampiyon hir çocuk 

Bu tımmarla birinciliği 

Kansesıa Niclıitadakı yüksek 
mektep talclıcsindl:n 16 yaşm· 
daki Nr. Gıi~· Hoııston kazan

mıştır. 

Ge1ıç ''ocuğa 

kiyetinden d 
madalya ile 

. i§li 

KEIHA.LETTIN ŞÜKRÜ 
Halk sevinivordu . 

fek at 
Hariciye nazırı bitkin bir 

halde, adeta düı;er gibi kol
tuğuna oturdu. liitarekcnn· 
meyi hariciye memurlarmdan 
bir zat okudu. gazeteciler 
yazdılar. 

O gün akşam gazeteler] 
ikinci tabı olarak tekrar inti· 

I .. ar ettiler. . ahalı gnzdtcleri 
dC' yazdılar. 

Halk artık miıtareke 
"'artlarını öğremni_,ti. 1 tanhnl 
birden bire <leği)İ. rııelcn·c· 
de\ aın ı.•rlrn harpten, ~ui i ... ti
mallerdC'n, idare9zlik 'e zı'i
lun.den halk o derece l••kını~ ıı• 

o ılPrer<' u::.nıın11~h ki .•. mü
tareke ak tini <'\ ınçlc kar 11 da· 
dı. 

Senelerjn yüklediği cfalrt
ten bunalan ahali, gi>zu kara
ran millet harbin hitam bul
nı:ısı ile~r4h~r harpten ev

ın avdet edeceği 7.e· 
t ve 

betleri ke::-tiremiyor. tahmin ''Yarm clü\ di itilafı~ e do 
edemiyor .. Daha arı giinlnin namun,.ı limanımıza gdert: k· 
pek yakında olduğunu anlaya- tir ... , 
mıyordu.. Bn kıc:.a \ C' taf .. ılfrt .. ız haher 
Bahıalin in Gafl ti drrhal derin bir h_t>yecm~ uyJn 
Bn~ınn huna Benzer bır fr· 1 dırdı. Dedı k?d~.ılar, :ayınlar 

lak". grlıneıniş olan btmıhu 1 ycırn aldı yunıdıı: 
lıalk1 rephe!P-rdt> top ve tüf<'k - 1 iitarekeyi b~zınuşbr .. 
sc leriııiıı su !uğuna sevinir- .. - Çanak . kal_C'yı geçmek 
ken miıtareke,~i sade )·: l ıçııı plan cevırını'::'ler .. 
. . d 1 • ce ,aa 1 1 J k uzNın e lir mera imden iha· - c;;tan nı 11 top:ı tutara · 
rrt zan etmiı;ıti. ]arını~. stızleri dıllrrde dol::ı!-1· 

Bunu yalınız halk clrğil, hfı· nuığ'a ba ,ladı. Gazrt<'riln Ra
kfımet de bö, le tahmin t"'tmr- bıalh-e müracaat t>U iler. \ldık 
kt" idi. r ::ıcı gaflf't!... Jarı <.:CHıp Şll oldu: 

Aradan çok geçmeden mil- - tiitarrkenamC' ınurı'· 
lct hu g~f!C'tin eeza..,ını çckrn·k hince lrnrp grmil<>ri liınanı
lıu ran ıçmd<' kalacaktı. ınıza creli\·orlar. Bir kaç saat 

Çiint,fı ıni'ıtarckı· ~artları kalae~la; .. karad,·nizr (lide· 
tatpıkntmn ha~lanaraktı. u·klcr.. Eııdi .. t' "eh cek hir 

Sahık müttefiklerimizin ı-i- şey yok... .. • . . 
\"a!-i \ <' a'<keri mimw!-1 illt•ri lzzet paşa hukunıctınııı 
l tanbuldan uzaklaştılar 'e re mi ifodf' i olan hu (bir kaç 
yerlerine dmeli itilafi\•e ıniı· t) saa ... . 
me~silleri bir"r iki ser gelme- Be~cri yt't \ c ım deni\' t 
ğe haşladılar.. tarihinin bir nıi:.liııi daha 

Bir akşam matbuata hiıkıi- kaydetmediği ve tam lıe:ı ene 
m~ bir teblif ~detdi. sfıren bir de\ rei eaı t <J} 

Bu teblii tek bir aatırdan muttur. 
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''ll(DAM,, ın Yeni öğrenenlere l(raat sayfası~ ~. 
Çifte Beceriksiz:lik CUMA GONKu 

MAÇLAR 

( 

l 
ı 

e 
Ut:' 

ın 

p 
ı; 

sı 

iki sene eve) Ankaı·
aya güzel, geniş, temiz 
otobüsler gelmişti. 

Bunları idare eden 
şirketin imtiyazı yolitu. 
Zaten hu gibi işlerde İm· 
tiyaz vermeli caiz değil
dir. Otobüsçülüğün aı·a· 
bacılık.tan farkı yoktuı·. 

Fakat lüzumsuz biı· 

rekabet haşladı. Ras ge· 
le ufak sermayedar bir 
otobüs getiı:~ti. Yük l{a
miyo·nıari ·-~ doğı·amacıya 

verilerek otobüse tahvil 
edildi. 

Bu gün Ankara cad· 
delerinde dünyanın en 
pis, en dar, en saka~ en çi
rkin ve l{ötü otobüsleri 
işliyor. ne ayıp! 

Bu garip aı·ahalaı· on 
iki yolcu alıyorlaı·. Hal
buki o sahada on yaşın· 
da on iki çocuk otuı·a· 

13 maz. Makina berllat; ot
'ıa uracak yeı·leı· mülevves; 

biri 
g~ti 

gele 

net 
ete 

miı. 

GUle 
mUte 
ktan 
ru ~ 

boyleı; 

makinistler ekseı·iya ço
cuk; biletçiler köprü lla
şında tesadüf ettiğin· z 
dilencilerden daha mu
rdar ... Bu otobüsler gü
zel ve yeni merkezim
iziıı siınasında bir le
kedir. 

B tı iste il'İ beceri-
·> 

1-- Belediyenin, Şe
hremanetinin en biri
nci vazifesi -- Ev yapt
ırmaktan cok evel-- bti . . . . ., . 

gibi nakliye umurunu 

o l{ara konnıak istedi
ler. Hem şirketi izrar 
ettiler, hem l{endileri 
büyül{ biı.. semere isti· 
hsal edemediler. Büt-

nizam ve intizam alt- iin netice hall{ın fena 
ıııa almal(tır. l(anuıı şerait altında gidip ge
musaittiı... Otobüsleı .. iı1 i lmesidir. 

-
Bu cuma günü yene muh· 

telif spor faaliyetlerine şahit 
olacağız. Yapılacak müsabaka 
lar şünlardır: 

Futbol 
Fener bahçe birinci ve ikin· 

ci takımları Robert kollejde 
maç :apacaklardır. &bert 

kollej, yalnız atlatizimde değil. 
futbolde de ehemmiyetli hiı" 
rakiptir_ ~ 

Bu itibarla Fenerliler.iı:ı 
elde edecekleri netice şayanı ' 
dikkat olacaktır. 

Galatasaraylılar da Tak· 
~im ~tadvomunda bir Rum 
takımıyla karşılaşacaktır. 

Voleybol 
• 

Deyoglu Amerikan külü· 

• • • 

şekli, nevi, genişliği, v. Bu bir l{aç yüz lira 
s., hakl(ında belediye sahipleri, acaba, serm· 
talimat yapmağa mec- ayelerini işletmek için 
burdur. Kezalik bunl- başka teşebbüslere gir~ 

bünde voleybol turnuvasının • 
final maçı. F enerbahçe ve Ka· Z 

bataş takımları arasında ya• 
pılacaktır. Galip takım tur· : 
nuva şampiyonu olacaktır. 

Eskrim 

arın her gün teftişi de işemezler mi .idi? 
vazifesi icabatııidan- CELAL NURI 

Kılıç Ye Flora ~ampiyonası· 
nm finalı. Beyoglundaki Es
krim salonunda icra edilecek· 

··-

dır. Teessüfle görüyo
rum l(i Ankara şehr
emaneti bu vazifeleri
ni hiç 
Başl(a 
yor. 

benimsememiş. 
işlerle uğı·aşı-

Şehriıniz yenidiı·. 
Şehı .. emaı1eti de eski 
değildir. Eğeı .. bu daire 
temizliği, intizamı ke
ndisine unıde ittihaz 
etseydi Aııkara şık biı· 
}(asaba o]urdu. 

2-- Ahalimiz rel(ab
etin maııasını aıılama
ıııış! Rel(abet aynı şaı·
tlar altında olur. Alm
anyadan gelme sağlam 
pal(, büyül( bir otobü
se kölıne, sabıl{ bir sü
pı·iin tii arabası ile ı{·a· 
rşı gelinenıez. Anonim 
şirl{etin l{aı .. ettiğini gö· 
renler cel(iı·keler gibi 

Istanbul boks birincilikleri 
ı hu cuma başlayacaktır. 

F enerbahçemüessisler 

BORSA FIATLARI 

6, ikinci kanun 1929 

F enerbahçe müessisleri ge· 
çen cuma, kulübün Kadı kö
yünde ki merkezinde top· 
]anmışlardır. Çok samimi ge· 

T u N E L çen içtima da kulübün maY 
9R6.50 20 Liretlt. 212.30 Tramı-ay 4.!?5 l lıtambul Su 2,,95 1 
NAKiTLER 

20'2.50 20 h.uc. Çek. 119. Rıhı .. Dok, Anı. 19 Er r M d YaZİ\'eti tetkik ve şayanı taktii 
52.50 l ÇernOPf'U •·••••• Kaılıkö) Su t"1" 1 

• 
8 

en ı ' 
1 Raylı~ m. 48,~0 1 Zloıı 23. HiSSE SE';EDATI görülmüştü. Eski idare hey· 
1 \"'-'" Sı. 2B.>O 20 ınaar 70· • . 'ol" · · Jl ' kk .. d'Jmi •. 

>o L•y Rwn. 28. 20 Fran ll 1. 112.75 Iı banka~•· .13.-9~ 1 .. •lh lkı ... ı k. etme tcşe ur e 1 Ş VC Vllll 
!O l ., .. e ~lilgla lııbarımılh 1 ıcaret \:e ıanyı Bk . . • .....ı.:ı 
• -''~Bul. -8-~0 1 P-a • 3!.75 o mo.nli Bk. 136 E•oa! Bk. . fesıne devam etmeııı tıca ..., • 
l 1'1orı. ar.ıs 20 F. I•'"~· 18... ı 

zu hanll!' Fr. 159 1 M•ddiye .. .,... YAPOR DEMIR\'OLU mi,tir. 
C E K Şirketi Hayri)e 18.50 Si1rortalar '.l 

_ .. ·.ıremetü,. 00. Turki)"e milli 17 .50 ~ ;;:=~ii 
Londı-a Str. 990.50 P.~ag lı..ur~~ .. 16,..>2.SO Haliı; vaporlari 0.51 ittihat milli 30. f"~ 
''ıyork<t.49. 0,.!8 \ıyana tilın., 3.18.25 Ao.D.Y.oJO 60~t.15 ltimat milli -
Pari•fr • ..., 12.5!.50 \~addd peç.'" 3.~· ... , .. oto 100 ,001 Şark 10,7S ,.,. _-
\tilano 1 .. " 9.3J,50 \ arı;O\'ıulotı ı· 1.3 ı \loıJanyıı·Buru. Bu.ıkurt 10 15 
B lin m . .._ 2.0S 50 Atina drah. ,, 38. .Samııun Sahil .Auadolıı Anon. l'"' 
ofi~le\.u., 67.6~· I~ul.:r~.201..'-2.ı.:!>. Tram,ııy 88, 1 t, Umum 2~: 1 B k 

llru~ el_b • ., 3.52· ~fo,ha 0;ero. !013 _ )IADEN SIRKETLERI U a şam 
Aıd .er. fj. •., 1.22. Beleratduı . ., .. 7.77 . .;0 

"lt\te fr. ,, 2.54:25 Bal)ıı J\:5raayd1n 15,50. Hava e:aıı 27. .. .• •. 
Anlan Çimento 38,:JO/ .. ,.(temettü} 3,50 Darülbeda)ıdc- • yarı.o akfam dltl Atk 

l'TIK.RAZLAR Balarköy Çim. H,SO\ "ad•köy 1U 25, 
lo;,llk.J:'aı-ida. 86-75,00 ( 1903 Tertip 1 Türl: kömilr 2~. lzmir mezbııha 109, "°afİt Beyde : Güla.lb.al, Bale 

il •· •
2• E- 1904 ı ~Iermer Taıı ,, 

UJUDU mu. - ;.>. < .. ...._ .... _ 
O . ~- I 9.10 Q 1901·1905 DIGER SrRK.ETLER Allıamrnda ı ~·-- SJpül 

ruur .1.o u. c..:ı 1908 T r 1 
02 Künırilkltr < ] 908 :r ıp ı T!~. ıı;ut. An. Sıı. 43.50 l\lil. bira Meşr, l 1.50 OprraJa ı Utibdat 

03 c;: • d" lı. ::ı 1909 Rıhtım. dok. Aotr. ~fehm. Halci 1 50 
l .... aı ı;a. 1 h. Jeiirınenci. 44.90 \1uttahit Ermi 6' )letekto : Siyah la.el 
l O.ı Te<.·bızatıA .. lı.. 1909 ;ıebren:ıauet ;-arL. ~erk er~a 5.'I~ Trakia ~ker 13 . . • "- .. 

1913 ., Tat. Kaıtaplara 27.la Tel. lıHamboul 30 80 .'.\laJıL.tr • vlum Çeabul 

T \JIVILA 1' TRtjik A 1 l.60 I'\eptun ı:9o Alri SineDJ.,ada: Senrriler K.ın1a 
ur tut n. • O 

\nadolu Dcnı. )olJ., ~ ,. (D.E.J 41 Duban Turk · mniiom 2.6~ Alemdarda : !;ehvet kurbuı 
1 'fl"tl [.\.B.C.J -ll S n (F.G.J i9 ~urk Dqirm. 8.751Karawu.rtal 6.7::ı 

Ferahta : l'amuı H Altı.R lobo 

TiCARET BORSASI 
cinayeti 

6, ikinci künuıı 1929 Saganak 
Yakup kadri beyin yazdığı Sagu. 

Bı;GDAY YAPAGI 
\ uumıaJ< . k.J)• iu k. p. u.k. P· Yo'i"l ı..;y. u. k. 9;;p. .k adlı tiyatro eseri yelanda Duulbe 
. ınlca 18. ,, ,. ,. 16.37.~0,.16.37 . .50 Adinı1 Sa, kir. ,. ,, .. 86p. d;ıyide temıil eJilecektir. 
·unıer 5 6 ,. " "17p.IO .. 17p 10 FINDIK \"E CE\"IZ "'"'"'"'"'lilGl"'mı;ıı;ıın,;JGilillDlilGl~"'lllllllll 
"'ert -1·5 .... .,l'ip.2 · ,. lip.7 , . . . ki' c.um.ı~~ı.;.ı c.ıı.;.ı ı.ı.ıc.ı 
lh .. nme .. •• .• .. c~vı:ı. ı_çl. ıni u. 1ı..66 k.6:. p.oo m Bakteriyolog 1 
t\ı ltama. • " ,, .. p. • ,, p. :11\Tt •• ,. 49p. lı.. 48p.SO ~ • • 
>•11 m. 3.a " .... ı7,p.l0 •• 17.p.UO U('i 8 Dr Ihsan Samı 
Roııwıia B·IO ,. " ,. ıeı.7 ., ıap.7 Eki"ı.ra EIUıtra kfüoi u. k.1600 p,k.12ô0 ~ . ] .. Jabo . 
Ilulgari«tan " " .. .. EkiıHra .. ., ., l'.130 p.k.12SO B Bak.ttff\·O O]l ratuvan 
~tııc.ır ta\a " ., " l~~a .. _ ~fl-3'.l H!r~n·,:'. )'U•nn.~ak •• .. •. 13'JO p.k.1300 ~ Pek dakik kan tahhlatı 1 
.\irı:ın. .. " " 1 .. 20 ... ı .. _o, nı~ııı_ı a.ert .. ,, .. )3.11.lıı.k.1270 ru (\'a .. sC'rnıan 1 a ·ı·) ı· eyvat El 

Zı\HIRE !L.ınf'ı " .. .. l:?l.IOv.k.J l.'l;! m . . t' ınu u ... ur . &I 
· Uçoncu ı<>-o 950 uı tadadı, tıto \'t' t ... ıtma hutalik· a 

li1;irf.i u.k. J5p-10.0:las.k.15p2 aO. Ra.t.mol " ., '" .. <> ' ., m lart tethlııi idrar balgam ce.. I 
.. 13 ,. 30 .. 13p.I0.00 Ke~ı.. " " " " " rahat tahÜJ.iti Ultra wiİı.ro<1-

ı3 ı ·> 30 13 12 •)I,) .-- •• ., " " " • 
1 

'' •• 10 tt 1:~ " ~O 17 Pa p.tl .• .. " ., " s kopi ile frengi taharrisi.. Divan· 
" " •· ' P' AV DERISI !il .'olunda :Sultan Mahmut turbesi 

Kcl!'n tohumu,. .. .,.. 
fasulre " .. 51 ,. " 30p.OO Zerdr\a kieeii u. k.9350p. k,93;0 ~ kar is1nda Telefon ls. 981. 
~lt·rdmek " " .. San,ar .. •• 6300.. 6000 ııımr::ımmı:ımmr::ımmr::ımmmmmamm•911 
•u:ıluı.t " .. 23 .. •• 23p. Tilk.i ı• ,. ., 

TIUruke " ... 27 " .. 27 11..u.nJu.:c •• ,. " " 
B.ıl..la " p. Ta' ,ao ., ., ,, .. " 

HL BU BAT iTHALAT 
~u•ım ki)·e. i az. k. 32 p.20 •'· k. 32p.20 Buj;da) 141 ton. 
Bulgur .. •• 13.. ,. lap. ç.,dar 33 • 

AFYON A'P<' 66 ,. 
IJim. Kötah~·· aı. k. 1875., u .. 1875- ~~~~~e 978 ı·u,~ı 
Kara Hisar " " 2200.. " 2200 1_. d 1.. " 
;u\'n(ik. " ,, 2125.. • 212:> Tc~n!ıı·'k lO:l -

TiFTiK • 93 B•I. 
'Yapaiı 115 ., 

99~ 

01. k.2~'" ,. 24; IHRAC-\T .. .. .. .. Fa~ııl~·A RO \:U\al. Tıf•i.k. Bal. 

.,.,,_....,. Doktor ._....., .. 

Ha.eki kadınlar bastaJıesil 

.Cilt ve Fireııgi Hekimi 

Cevat Kerim l 1 

,Türbe de Eski Hilali ahmer. 

' binası Tel: fstam. 2622 ı 
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se ri se aın 
Ayvalık sil.rat 

11.ı rııt• i, J J\: ]) \ l'\I. l\inc·ik:inıın 7 • 1')20 

Emvali metruke ilanı 
Senlti Mahallesi Soltağı ~nmaraeı Ne'.i 1c:ırı !carıınii· 

sabıkı lıammeııi ı 
Lira 1.ira 

zındankapu Ahiçelebi Abacılar 22 Ku.rgir dUkkün 15 Şelır 
Kemerburğaz İstanbul caddeli 24 Furun l O Şehri 

.dit ve her- türlü 

DOl<TORLARA SOf,:.UNtl~ 
SAF fRIKA~St 

t<OMPRİMt, K.AŞE'.TOZ VI GRANÜ&.E 
Günde 3 Bdet yahol J lctİfiJt 

ocuH./ara m•ı!. 

~ 

,) 
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~ Br "ik Ta yare Pi. 'ankosn = 
== 
j5 A1tınncı Keşide 11 kanuusani 
:= 1929 dadır. 
~ 
§ Bu ke~ide, ikramiyelerinin gerek hi'tyüklü •Ü Vf" 

=.::!!erek ıoayı ının f.O)duğu itibaril 5 n<'İ tertihin r-n 
=-:::;zcuğin Ye en ı::mitfo clolu keşicle idir. 

::=En hiiyiik ikramiye ZJ00.000 liradır. 
~ Bundan başka l Tane ] 00.000 

Stasl 
Beyoğlu Tımtım Ada 5.1 Birahanetalıtındai 50 • po 

1 
• • 5-2 bodurum ' 

.IMlmSJN) J'apum 8 k4nunn Panlraltı Melttebiharbıye karşusınd~ E~ı.rak 210 • 

·y ş Bankas 
Serınayesi : Tediye ediln1iş 

4,000,000 Liradır 

Unıu11ıi Müdürlük 

§ 
E§ " " 50.0 o = § ' " 30.000 
§ " ,, 20.000 

, ............ ~ . . 1 ° apartmanının 6 ıncı daıresı 
01ıi salı 17 de .sırkecı nhtımın· Balada muhıırrer emllik 21 . 1 • 929 tarihine müsadif Pamrertesi gıln ı 

.J __ h rekJle Gelıbolu. Çanakkale, c.ıwı a d icra olunmak \izre mlızayedeye ..-az cdilıni .. tir taliplerin EmYalimetruke icra 

i " " 15.000 
§ " ,, l0.000 ~ 

~ l~ : ~:ıgr: 1 ANKARA Kliçtık/luyu,. E remit, Burhaniye, komisyonuna muracııatlan. 
')'1!alıta gıdecek ve dönü§te mez

ltür iskelelerle birlikte Altunoluta 
* * 

utraracaklır. 
Gelibolu için yalnız yolcu al· 
ylllt Qlınmaz • 

semti mahallesi sokagı numarast nen daires1 icarsene\isi icarmuhıımen 
aynalı sururi emin 35 apart· 3 40 şehri 45 şehri 

c c • ' c 

çcşnıe mehmet cami man 

• 
4 
5 

:n c c c 

35 c c 
c c c 4 

• c c c (> 30 c 

:.=:.:.: I 00 ,, l .000 liralık ı= 
§ ikramiy~. 
~ ve birde 200-000 lirahk 
e miil\afat vardır. 
•• •• 

Şubeleri 
Ankara Adana 

c c c 

c c c • < 

·budrum7 lr> • lstanbul 1'rapuzon 

(MAHMUT ŞEVKET P\ŞA) apu •tahtında dukan 2 7,50· Bursa Balıkesir 
8 ktinunsani S31ı 12 de Galat bevoğlu meşru. bagçe ye ' .. 1 65 

' lzmir Gireson 

Postas 

Ayralzk 
Zonğuldak 
Kayseri 
:Mersin 
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Evkaf nıüdürlüaünden: 
· ti yet melıtab tınımdan hareketle "''r""nb:ı 10 d:ı Ed "t 

l 
r- ,.... B:ılada evsafı muberrer emlak eraiti mukarresi "e"ile icara r:ıbt edil· amsun ermı 

zmirc mmaselet \'e :ı~ni gUnUn ak :r D ·zı· D · 1 mesi içun 1-26--929 tarihine musadif cuma irteri gUnU E:ıat on beite ihale• :Müsait muamelat. Kumbaralar Kasa1ar em 
1 

'°f' enız iyt> lıı;-~,e)rf'k nnt me nfed Halil Pa a vakfından su ile mute· 
~amı hıır&ketle Antah·a AlUh.·e Mer hıırr'k (316·' b · ı · d ·ı· d • leri icm edilmek. Une ruUıa) edeye -rıız edilmiştir taliplerin em,-ali metrilke . 

1 ~ C) gır tun-<"tın f' SJ ın ir '\"f' ta§ \ f' elek '\"P. her türlU nllit \'e ı"rle· 
ine -:.:ıecck. ,.e ta"UcU Anıımor Ali vatı le h 1 d k la b 6... "' icra komusyonuruı murııcaatlan. ~ a en e:mın f'tme ·te o n 'e ıız ir :ma rafla ;evmiye Uçyuz elli !:U\at 
ye Antalya lmıire u~rayarıık: gele- un ımal eden hır :ıdet fnbrika ile mlı§tt-milelınd:ın altı tao:lı devirm,.n ,.I°' fııh 

.-.,;..... __________ _. IDördüneü kol ordu mühayaat komisyonunda-1 - rika,-a ait bi' mt<kemmel h•ne tomclluk un:tiyle ve kapaı( uri u ulhl· 
1 uı Fındıklıda 1\1. M. vekalet mubayaa:J• muıayed)C ~az edilmi~itir. . . 

elkencl
• Vapurları Eı:ki~ehir k,ıtaatınm 17000 kilo kuru fasUl)asi kapalı zarf usulile me\kıi k . d )e\ml~ ı~le. 31 kinunus~ııı 929 tnrihıne mua:ıdıf per~embe günU sa 

Karıı.cll'niz Hlks ,·e surat postası 

'
7ATAN 
VAPURU 

9 Kfınu~ ÇarQamha 
anı ~ 

Günü ak§amı Sirkeci rıh· 
umından haraketle dolfru Zon 

ldak, lnebolu, Samson ,Ordu. 
Gireson, Trabzon. Sürmene ve 

izeye gidecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Me· 

adet Hanı ittisalinde Yelken· 
ci Hanında ktiin acentasına 

müracrıat. Tel. lstanbul 1515 

Sadık zade 
iradcrler vapurları 

KARA DENiZ 
lUNT ZA l VE LlJKS 

POSTASI 

munakasaya ..-az edilmiş oldugundan 19-1-929 tarihli cumnrte!li gUnu saat 11 de OIDıSyOllUD an on ~e§de~ır. 'lalıp olanların ır: c olunan S3attllll mukaddem teldifoamelerini 
ihalesi icra kılınacağından §ıırtnıımeyi gürmek Hzere her ghn ve munakasayıı -- tevdı ct~ı .. huhmacaktır. MUza)~C Denizli Evkaf mlidiri)etinde olııeıık.tır. 
i tiriik edeceklerin \"ılktl mua'-·ycninde kapalı zarf lıirila ve te·mioat akrdcrile A keri Ji"eler için §llrtnamecıindeki milttsr ve evsaf nı şımıiti mııci· • Talıp olanlnnlnr şarınumelım gerek lstanlıul J~,kaf mudirh·eth·le Den~t 

J. ~ fakaf "'d' . . • d nl b'\" ln • . 
birlikte komisyona muracaatları bincc Fizik riyaziye rnalzeme"i tedric.iyesi al5t ve edevatı kııp:ılı ııırf mu ırı) etın en a a~ a ı ır r. 

Eiki~ebir ~tat~nın 9900 kil~ p~riç.i '~ 14000 ~~o bulguru aleni mün· u.sulile münalıaı.sa_}a J;.onıılmu§tur. 1hale"i dokuz ikincikunun 929 çar§amlın ·~;rmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi~iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
tıkasa netıcesınde 2-1-929 tanhlı çarşanba gU.nu ıcm kılınan munak:\ls gunu sant ondvrttur. taliplerin şartname ini vimıi kuru§luk pul mukabilinde ehreınanetı" ı"}a"natı F lemenk Bahri Sefit 

neticesinde talip zuhur etmediğinden bir hafta temdıtle 9-1-929 tıırihli çarşan . . . •. . . . B 
b U 

'h 
1 

. . k'l ~ d t il ol:ı.nhırın "ero·ı· .. k ll komısvonumuzd:ın almııları \"e teklıfn:ımelerını saatı ıhsleden evvel komı , on nnka ı 
a gUn ı :ı e ı ıcra ·ı ınacae.ın an a p , ı ı gurme · zre . ·. . . • · Ş h t' d B 

her gUn pey sUrmek is.te} enlerin ıe·minat akçelerile ylh111ü mezkürdıı rı)·asetıne vermelerı ılıın olunur. e rcmane ın en: e· deli ke..fi 711 lira 
komisyona mUracaatları. } 000 adet velense ksp:ılı zarfla munakasay:ı konm~tır. lhale!:i on altı l b k 

E sldıehi' Darica ~ıatina aid 23840 kilo gaz Y~"'.m 2.ı.m '':'ıh'."· kınunsani 929 cumartesi ..at on beıte di,. Taliplerin numune "..,ına· o an çu u ·Ju gaz depo· 
. . _de ka~h u::rr~. ıcra kılıruuı mu~~nsıısı netıcec-uıde talı~lerm ı~ sini gürmek Uzre her gtın münakasaya i tirak edeceklerin 0 gun o saatten !arının tamiri kapalı zarfla 

~ttiklerı fıyat galı gi:!~dı~nden 9:1-929 tarihid nde ~p:ıh zarfla m
1 
ü?akasası e\"·el teklif ,.e temin:ıt mektuplarım :ınkarnda levazım sntın alma 1:.omisyo· münakasava konulmuştur. 

ıcra kılınacagından talıplenn ye, mı mezkQr a komıs;ona mUrııcaat arı. 
-----,----------·---------- nuna tevdi eylemeleri. Taliplerin şartname alarak 

1 
Deniz mühayaat komisyonundan 1 A danadaki kı1atın ihtiyacı olan kuru ot ve ~ ulııf kapalı ~,ıı.rfl:ı mUn:ı 7,5 % nisbetinde teminat 

_ . kıısa~ akonmuşıur. İhale i on künunuı=nni 929 per§enbe gilnlı aat onda makbuzunu teklif mektubu 
100 kilo sUn~er . . . . . . . . . . Adanada Asltt>ri rnubnyıuıt komisyonunda yapılacal:.tır. Talipl~rin ve ~artnamr ile beraber l>ir ?.nrfa ko-

D 
eniz kuvetlerı anbar ıhtıyact ıçın yılı kilo sıinger alem münakasa ıle 1 k • 1 kf'. 1 · tl ·1· ı . 

9 
. 

14 
d "hal d'I k . t . • ~ ama· ısteven erin mez ·ur rnmısyona mur:ıc:ı:ı arı ı an o unur. ~·arak 2-ı-l-929 Pa"'.ar gu"'. 

14 k. eanı 92 pazıırtes.ı ~ıı.ıı.t e ı e e ı ece ·tır şar nameı:ını gor· · . . . . • _ ,, 
k . t • 1 . l ...tin ,.e vermek istevenlerin ,·eymi ihalede mezkfir Y erlı mamulatından 20,000 adet kılım kapalt zarf usulıle münakasa) a nt"'t .. aat l ~ e kadar le· 

me ısesenerın ıer eı~ • • k Ih 1 u ik" · kfı 929 Wi t d t - .., 
saatte Kasım pa .. ada deniz mubayeat komisiyonun:ı mUracaatlart. ·onmuştur. a e g nl\ ·ıncı . nun çnrşam saa on ur vazını ınüddrlieine gel· 

.
1 

• • buçuktur, taliplerin §&rtıuıme \C uUmunesini görmek Uzre Ankarada merkez ... 
lOQO kı O pırın~ S3tın alma komisyonda gurmeleri \C ihale gUnUnden e\·el teklif \6 temi· meJerİ. 
1000 > mercımek natlannt mezkur komis\'onıı 'ermeleri illin olunur. şehremanetinden: Em 
9500 , fasul>'lı • • · t b ı 3000 h t l\fr ilasdnki kıtal için müktezı ekmek kap:ılı zarfla munakıı )a nete aıt stan u mo· 

. . . , no u " .1. konulmu~tur. İhalesi yirmi altı kanunusani gUnil saat on altıda toru satılmak için kapalı 

D 
enız kuvetlerı ihtiyacı ıçın yokanda yazılı dort kalem er- ~·aptla k-+ T'-'" \eri :u·ıasıa ac:ker" mubayaat komis~onuna mUraeııatlari. 

JV[erkezi 
Amsterdaın 

Galatado karıkoy hani daire1 

mahc.ıı ada tell"fon Beyoğlu 

' 3711·5 I tamlnıldıı bahçe kapıı 
durdiincıl \'nkif han tf"lefon 
lstıı.mhul ~(/) herııevi Bınkn 
munıneliitı \e emni)et kasaltırı 

ic:an 

•••••••••••••••••••••• • • ! Selanik Bankasi i 
• • • Tarihi t'esi i 1888 • • • • Sermayesi 30.000.000 Frank • • • • Temıımen fediy~ edilmi• • 
e x • 
• Merkezi idare · laııı.Dbul • 
: telefon be) oghı : : 

k 1 
. ıı 9 1 - - O d 1 • - ' ca •• ır. ıuıp n ıııı ı - za-"'a ın·"\-Avede .. ·e kon· 

:za ikınci ki.lnun 92 sa ı gunu saat 13.5 e n enı mu- ,. k'l d l'I k h m '""'· ! ıakasaye ihale edılece .tir. Şartnamesini görmek isteyenlerin yev- E dremirte n keri anbarındıı nıevçut 41
.6

2 
• ·ı 0 

sa e ya"ı ·apa. muştur. 
t 

• ıllnü al:ıamı • . • _ • zarfla mUza'i ede\ e çıkımlmı;;tır. lhııle ı iki §ubat 929 cumartesı azar esı S"ırk--' ribtl mı ıhalede yazılı <'<ııtlte Kasımpaşa Denız Mubaynat Komısyonuna il . Ed . k . .b t k .. . d \•npı.lncnkttr Şartnıunes· Taliplerin şartname ala· - ""' g nü remıtte u ·erı mu ayan ·omısyonun :ı • · ı 
gelmeleri. komisyonumızde mevcuttur. Okumak. isteyenlerin komisyonumuza ı;e rak 7 ,5 % nisbetinde temi 

1 •• "' Vapur 'ika 
non u nun sani : 4070. 4071, 4072, 40i3. 4074 : 

: l tambul 2381, 2832 : 
: Ttırk.iyedcki ıubcleri : 
: Galıı.t, Ietanbul : 

ı,ııdan hare.ketle (Zonpdak, ln 
)~ Samnuı, Ordu. gire on, Tırel 

on, 5ttrrncne, Ril'.c ) bkelclcrin• aıi 
cı ıı\'det edecek.tir. 

10 metre mik'ııbı Kara ağaç mll.nakac::ıi aleniye ile ibalele~ müzayedeye igtirak edeceklerinde Edermitte askeri muooyaat komisyonuna nat makbuzunu teklif mek· 
10 • • Diıt budak 28-1-929 sııat 13 muracaatlan. tubile beraber bir zarfa ko· 
~ : : 8'1J:1g:~;~1 28-1-929 cıaat 14 • ı.B_a_k-ır-k--o-.. y-u· .. ·-nd_e_b_n_r_u_t_fü_bn-.-k-a_l_ar_:ı_n_d~a~i·m-a-:l:"'a-U~h:-a-r~b-:i:--y-ıe yarak27·1·929 pazar günü 

: hnür, msun, Adana, Menin : 

••••••••••••••••••••••o• 
Tdıllıt için Sirkecide Mcsad 

huu alıtnda, cık.i Lod Trlcatino da 

lreel Telefon ı l tanbul 2131 

29 • ,. Muhtelif cins \'e mikttı.rda: Tahta cidene ve itire istambul muhayaat konnsyonundan saat 15 şe kadar levazım 
28-1-929 saat ıs . müdürliğine vermeleri, 

fDuyçe Oryant Bank 
Tarihi te'sisi 1322 

.Merkezi idare Berliu 
Tekf on Beyoğlu 247 ~48-984,98 cıta.nbul Fatih Knribiııdillıği ca- Deniz fabrikııları ihtiyacı için yukarda ynzılı Keresteler hizalarında yn· 40 ton oleom kapalı :zarf usuliylıe mu~ya k~nulm~1tur. ~hale;i 1 . . . . :zıh gUn ve sııatta aleni mUnakn53 ile ihale odilecektir. şartnamelerini gormek 2 mart 929 cumartesi gUnU saat 14 de ıs.Ta edılecektıa. Tıılıplerın 

nıbı alıme isteyenlerin her gun, Yermek isteyenlerin ihale gUnUnde muhan~r saatta Ka· eminatlannı hn\·i ınektuplannı mezli.Qr gUn ye sıı:ıtte Ankarad.a merkez m \\ 
1 uınbul icra dairesinden: Me\· 

ki ve airesi: Galatade Haci re istanbııl 2842,2813 

Efendim! sımpaiada Deniz mUba\':ıat komisvonuna mUracaatları bayaat komisyonuna 'ermeleri. . . • 
rıma mahallesinde Çeşme meydan cad· Banka mua elatı 
de inde atik 14-16 cedit 12·14-16 o ~~'~·~e~k~a~s~a~l~a~r~i~c~a~n~~ 
kadiınen te\·sii intikalli berber gedif,ri· = ' . .:.. ~'· .. ..., .~ - . .... .. ' 

nden munkalip e'ielcc dUkkno ely' ılm J stanbı~ Birinci Ticard ın:ılı· 
Ik\"'nixnlzde mUnakıt 'e çorşu~u 

kebird~ terzi b:ı§ı sokağında 7.9.5.2. 

numaralı dükklinlıırda mukim Hnlil 
efendi halefleri Salih ve şürekası iln\'· 

mnfı araoolık ahır ile gedikten ari bir . kemesınden : Ankara mahkr· 

ınh irketimiı.i fesh .,.e matlubat ve luı meıt\ li~ e i Birinci hukul~ .daire"inr( 

<leyıınatı ıurektiJan Salih efendiye ne. ilUnı ifli ına kıırtır ,·erilmi~ dlnn Ta' a· 
-' l 1 _..ı_ • b d·· - Alac.ı'klı: Hadi bey. ue\r e~lemi~ o ı uğumu~n ı§ u ort re \e lotor Ttırk nnoninı §ir\,elhlin 

nu!hadan ibaret olan ilannamelerimiz· D ol ın a k a ı e m ı e r i - Borçlu: MUnibe hnmm. l tımbıılda G:ılat:ıdn ı\goıı. aq Jı:ının· 
dcn birinin \'ilily<t digednin İkdom Ga· - Me"ha t: 702 •• tn tcd>iinde do ki l azıhanesind•k; m• "ut l ' hon• \ 

~ctelerileilamnı,eiıirnushasınınD:ı· QÜnyanlD en eski Ve ell meşhUr Jllarkasidir :trazidcn maazemin ,.~ dUkkün ikıf',alnrı 9-1-929 t:ıri\ıine nıl :ıdıC 
ircnizde hıfıı ve badcliliian bir nushıı ı •@ kat hane ah~ap olup takriben 236 ar· Çar~anba gılnlı ~t 10,30 dan 12 ~e 
;uı~dabsının §Ureltlidan salih efen· G ulpauır sullı mahkemesinden:\ } stanbul ikinci ticaret mahke·\ J stanbul İkinci katıbiadilliğin :Emrazı dahiliye şın terbiindedir. kadar \e l>abil olnııdı~ı tahtirde 

111 

ıye ıtaıını reca e:lerız efendim. glllpıızarının orta mahallesi me inden; mufli sUl §irketine den: l tanbıılda irkecide ktip· VEREM - Hududu: Mehmet 'ari leri \e takip ,.den gilnll"rde arni i&lltlard& 

Çareuvu kebirde Terzi başı sok:ı· ehalisiı:den iken bundan akdem 1;efat ait Sirkecide Sanasar}an hanındaki riilu han 28 No [Pinhas ve M. Du lfakat hanım ye Makbule hanım han- bilmuzıı~ede furııht edileceği ı An 

gınd~ 7.9.s.2 numa .. ı dukklinla•da eden Tabi• ağanın vemesinden "'Jlh dafrede mevcut k'1sa" mua" kol· Tanınto] iuvnnile mo•uf ,ntetimW elcri ve Babd bey ahm ,.e ınldu,, o_lu_n_u_r __________ _ 
ınukımler Halıl efendi halefleri Salih . • . 1 airustos 1928 tarihınden itibaren bir· n güğlis hastalık.hırı mUtahas 

1111 

- MUştcmil&b: DUkkllnın zemini ha 

'I • • 

Ureknsı <:alıh Ab S u· kerimesi Safmıızın tes\i)eı umuru ıçın tuk, yazıhane ..-e buna müma il eş)a . 
0

" h 'hal led' . . . 1 Doktor . . B e'olu birinci eulh hukuk · .. ' met, en-er, "ıı· . . . . • . rıza ıe 'e ı e e3 ıgımızın ma um lrnunen toprak olup ıL, merdiven altı, kimliğinden: :Muddi f t b,.. 

hran efendiler. mczkClr mahallede Abdullııh kenmesı ıle Takının \"e Beyazıt ,·e sair depolarda olması 1• r-ı·n '·e~ı''elin ,,·)"y•t ve ı"kd· • • b h d tulumh ı k b" ı. " ,. .l"• ;& " ŞEKIP HABiP :ı çç. 0 • a ı . ııyu ve. .ır ... umes ) in nıuddei aleyh bt,.nbulda Cerrahpa· 

S 
ultıın Ahmc< ikinoi ulh h ~aımı;nın v..ı na p ve tayin kıbn<hğı b:unan au te•hinine mah•u• on bi' am ga.etcle.iyle net' ve ilintm rioo bunonın =•• katt >Cm•m kmm;tl şoda hopyamah•llc~nde tulunWa o 
k k mahkem . d 

1 
u· an o unur. a et maa ocak baktr kauın 13 klnu· ederiz efendim. A f ·v b H S çini antre llst katı hir sofa üzerinde ka:ı.ında (2S)numarada sakin ~uf .r Aclıl 

u esın en: Yuz . ~Iezk.llr 28 No tUc<'ardan Hanri yaso yn ı ere atan acı t\· b' . d . k bul . . • o yeımlı dukuı bu~k Türk ıı,.,, ala.,,. G Uklpman Sulh mah~"?': ~uam 929 }"""~ gunu ,.~, onda mez· P;nh" , .• ~l•Y" dO Tmnto Scndll<' lcyman apnrtımawnda Cuma.le i mn e ı u unan ve bmnın du,·nn cfcndi al.,·bine ikome ylediki ıahd· 
gının tahlili ıalebilc Çclcln Bcb., Sa. . . ı n~e'." Gu~pamnnın mcnlı •."' ban~•k• do~ede ve y>ne mezkil, ~lezkü•. 28 N~ l'azthanede kAtip Pazartesi, Çat'Şttmbu ve Per•emb; noktıh olan dürt oda .emini tahta bat bedclind•n dokun Uç buçuk hr.> 

laman efendinin mukaddema Slıkecide kany.,. ehalwnden iltcn burulan •k· '"kete mt Beyoglunda F;nıuıgnd &· Haı>m Len cfe~d• velet l~on Tel. 1 ı. 3035 • derunnndu hela bulunan muit" ocokh olae>•ın ıobaili hnkktndald da.an n 
. dem vefuteden kakan Mııstafanın vere· İk oto 

1
.
1 

. d b" d b' k Mezkur 28 No mu tahtem ~ımenlo _ mutb:ık vardır. .0Llkkiin ve hanede ccre't. an eden muhakeme inde ınıiddt'i 
Adana Anbanndn olop el)C\ID ıkamct- . . . . mo ı garnJm :ı ıra et ıne s U f d' ~ E ıuden s:ıgıre kerimesı Atı~·enın tes· . . . . ....u am e en 1 K' l k 1 A • 1 l nlctrik mC\'Cnttur. HanPde borrlu. ıhı· ale~hin ikametO'ühından 1' ı· ğ!hı meçhul bulunan Abdullah eref -.i~c . • . . . k"· d otomobılı 14 klinumısanı 929 paznrte~ı Dairede ın:ıhfuı dos.a ımhki nslı· rra t · ~argır ıane er ~ , ~ cı ara' • yı umuru ıçıu karı)eı ıner ume nn ' kk.nd · • d' 1 ı tu · ·· · 'k t !hının el· 
be: alej hine ikame e) ledigi da\anııı Ahmet k . . H . . asp gunU kezalik aat onda mezkür garaj· u:ı mutabık iııbu frshi §İrket beyannn· A bddlı:ınıidi sani \ııkfi ınıı'.te· a a eram~ a nı ı ecıren sakın ır, ıa n re gıttıgı e l anır g 

. d<l . . ctınıesı atıcemn \'851 n d b"l . . ı._ ".b. 
1 

h vlli ka-.mııkamlğından: B~· - Kiymeti: Dıirt ~-in dokuz 'uz 'e\'m meçhul bulıındüh'll anla~ıld ın· 
cereyan eden mulıakemc~uıdc mU c• ve tepn ktlındıgt ilun olunur. :ı ı mUza)de eatılacagından talip mesı ucr rnucı ı ta ep ra~ ı nesr 'e . . . . • • ·ıa ı:ıktac:tn akaretlerde 34-113 nıımnıl ı y l d dan bittabi '.·irmi atın müddetle ı nen 

ispat muddaa s:ıdadında 1 ir kıt'a senet olıınlıınn ~ e\mU ve saat mııa)Yende ilan Ikdam gu.eteci idarelınııesne irs- ,.. " . ~. . . . . 
1 

ırmı mı ır, ı:-"b . • 1 • k. k 1 ,ı 51929 hanele"• fU"ru-hk """le •hale '•km· ~!,.kü' mahal blıfod )hale i idn ı.hlignt icmsına '·""' ,crildiğindcn 
1 
raı ederek muddcı ale) h ımıa~ım K rn derv'"ı.ş ağa C\kııft aka· mezkur mahallere gelmeleri gurmr-k 11 'e ta tlm 

1 ııı 1 
• • • • muhakeme rrLlntl ola· . ratında B cı kônunwı dol,unın<'u ı;-ar§anba gUnu ed u • d m ıddcı alc) hın .,. 

ınklir ederse i tiktap \e bu surttle n akır köyUndo iste) enlerin ye"fmi mlllıı)ededen ev\'el J .stanbul a lh·t• Birinci hu· . d'l rr· d ı· l 1 l uz gun mil111~ eye konıııu.ııgun :ın .... k ta)ı'h edı'l•n 28 k nunıı ni 1929 , • J. ıcra e ı ecet>ın en ta ıp o :ın ann ve . ... .. 
sabit ohn.ı:ıdıt•ı takdirde tahlifinin icrn· camiye rnUttasıı 12 nıımıolu kUçtü· depolardaki memurine mUac:ıatlıı gtir· kuk dıııresınılen: Mufli d L_ • d 1 1 k. ı tlrac:ına talip olmların khmetin ~ llz· "h' u d'f pazıırte!ii gunU ıa:ıt . . • . . . aıT.1 :ı:ı~·a e ma ıırnat :ı mn · ı te, enlerin tnrı ıne m a ı 
''°'talep •>lemio olm•~la ı•''.'" mu• d"kk&tı,'- vcrilıne~ ""• m112aye. t0elcri ;ııın olunu,. Hnltt beye. a>t cms .''~ da",'.ızlıl. yennii mezkO•de ,.at on ii~; kodu' de onu nN•etfod• P'> •k«" ni " on do<tt• muhakemede Iıiuat lıam 
ıı,en mu} keme olan 19 kıuıuıısani deye çıkıırılmıt \e"' u • t 929 de .· . stil ,·eren mekler ve ıkı bu~anın mahalli mezkurdc (54) numarnd 1 mil· 92&-78i:" do JB numaraSlnı alarak dıı- ,l:ıulunm:m \e}a mıı :ıddak ,·elul gtir. 

929 i on uç buçukta m•hke· ihaleü muk""' hu\unmuı oldu~nn· Z !ltig~2~a glı·'h'-'':f.Unfdn 8 knnunu<nni salı gltnU aat on tmlh ka' .,.kn0>!• m• .,.t 13 d in•" •elmeled '" 9-2-929 ta,ihind• , da-me i "ak-i ıokdi" hakkıodı g• 
n dı 

1 

takdirde , eninden dan taliplerin ayni gun c::aat 14 de · tnrı ın e a 1' buı; ııktn Bakırkô\ istasyon cn·a· 15e kıdar ~emherli ta ta J bul E enf 1 • · t" 16 d d d r:ıbe.o muhakeme 'e ınullmele icra kt 
h ı . iflar d . lh gım 7600 numrolu kh hlık Ş fl ·~an '<ka ~ ten va ka ar mUza\e c\e e\· l ~ 

c mu ıneei lomnai kanu· ~ata•h.ul '"' mU U'Ufetı. mu >*• mn uzun ·• "nda ukran ç; i~inde hilmUza· mUdU•iyctinıt, ;doıe enoılmonine mU· am olun.,,;k hlıiuoi )bale;ini;,ap•la· ı luıaca~ı ıetı ip; mekamına kaim 

0 

mı 
Diı cııın ıfıt lı.ılın ca~ı iJ1in olwıur. ıd,a.rcsme ınlU'acııııt erlemelerı. mU yoktur. D. branınel yede satılaca~ı illin olunur. rac:aat .etmeler.. caAı ilan olunur. U ze il~ olunur. 
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PAZAR 
Si ıım11 !·HJ.\J.ti.diyt' Caddesi No 17 

Tel. lstaıılml 4.1.) 

~ Iforııf·\ i 
' 

J i ı·a-T 01~~lKolu111 biJ'<ı 
'\i kine l<'ri v 1ıorıatif DC>ka Gra· 
m< fonlnn. l:n ou Tiirkç" .Kolum· 
hi a plUklarıy le Dan • Klac:ik ve 
( )r 011 'e Rt ıd,\ o vlaklanııın dni· 
mi tol,u mf ., i'Uttur. ...,ene Ba-;:ı 

ııı na ebeıly le tedi~·atta tellhÜat 
ihı azı lıref h iP 'irc iw· sat is. 

Y ılhası 'f 'C. Noel ın;ına elı~ 
ti\ İP ımır.f ·~ ht' rar. c~rlt~I\ ve ..4P.Z~ 
kndııı .;:.nil t~nn:gthııUş kaşıkl~
l'l ( ~aıteıtıuı wuutehap çc~ı· ,llflfi'llj 
t le de 9 al, bul hedirclilder. 1 

ZI ""'IT KO n EBEH 
\ E ( )\lEGA. antları 

Nafia Fen ınektehi ıniidiirii~etindc-n: 

ı:~~:~ ~ıı~k~~~ 
1 

• bir"nci irmiğindrn yapıl
mıstır. Bütün Avruı,.:ı 

mak.arııalnrına 

miır:ıcralıtır. 

'D~\HA UCUZDUR . 
Bir ,fof a lecriib(• iter mhı 

lmlla ımnk iôn liafidir 
Her ~crdc nr:ı) ınız 

~-
il 1ı. tic::-di 'r ~mıni 1e~; at 

~f' i•ktnw T. ~- Ş 

7 al •be kalmline 13 KQ.ızu11usar1idc lm5/amp 15 gıin /m·am ]'; ıı-ıınp:ı :!d:ı E,~ııhııın ~lıuwı 
rfı nı.li rn:ıh llPsindı- 30 nıı. 

(' l•r. Otta mrl.tcp mezımlan imıiltrııısı· i!,~ari ıe /İsP mr ·,uıları ıııııııılı lı:ııırm· "a:,iıı ikrn ahiren ,c. 
irı tilıa11 ~ z /f'\'li birinci dPl'TC\"l' ırircrlcr. fat <'den madam Aıionnın tnrke~in<' 

:r>~l>C!~!Miiıl!><l.tı<U).~EH!tl)~· ++ ·~~~~ mJI k<>n•c c rn;zi, rt e lil<lriinden tarihi 

)
7 angın daiıni ı, İ r tehlikedir 11.in+H İtihnr~n f Jıtıht m:ıtlubun Dİr 

, n) ,·r nLıka<lnr&nın ıl<' :ı ~ 1.arfında 

Bu fclak.c~ttC"n killl:i(' 111a;:..nn katahilf'- + Df'Hl~lu durdıınctt qullı liukuk nınhl•r· 
· · · d ı · d 11t'qiı1e .nıiirnoo:ıtları iliin Q)unur. ce~ıın 1 ' ıa t=· (llUt z 

Yangın ba:.lııngıelarile f"ınniyPtle ıniıı·adc-lı• 
t.'drhilnıeh: içi ıı 

; B bun n~ o~tıtnıi kili-esi ca<l· + d~•inde 3) n:Lh dükiiin ımlrn· + ~ıııda ~ o~ut1ı;u kfünil okak .J No ha· 

k il + nrd' al.in lak koken efı-odi\"e. 
u anınızı Eb ı . fı ı· . . ı h" . 150 ·• ra ııın r ene ının n C\ ımıe y aıııız (Minimax) 

lir:ınu1 maa fuiz 1ah<1ili hal• kıudp ı.ııh· 

Senesi 
Güzel 

Bütün Otomobilcilere 

Yakınc 
Bir Müjde Getiri 
Türkiyeye Gelecek 

or. 
lan 

. 
1flPIN E 

YENi 
Lastiklerini tecrübe ediniz. Hu las
tikler bilhassa bozuk. yollara muka-
ven1et etmek. için imal edilmişler
dir .. LastikJerinden mü~teki olanlar, 
.lıet halde . bu harik~ulade metin ve 
· ~.ayanıklı Dunlop lastiklerini kul-

.la11ınalı d.ılar" 

Türkiye iş Bank~a .. 
ındaıı: 

Ankara idarei meı·keziyeıniz ile . 
l\f er=dn şuheıniz içün FraJısızca ı y ı 
bilen jki dakti]ova ihtivac oldığından . . .... '-

taliplerin şubemize mi.i.- racaatları. 
·;~·--. . • .... . . . . . .. '., . ·,w;.- .• ~1·"' .. l~~·>-o\'!• • 

~ ;... . :-_~ .. ..-.p.-....~. ,\.. •. , : ,, \ . ., ,. ,. .. . • ... -: . •. . .. ~ . . :;: , -:c:--~.;.ı.:-... ': . 

Kaat ve kartoıı münakasası 
Tütün inhisarı ıııüdüriveti umunıivesiııden: . 

27-12- 1928 tarihinde kapalı zarfla. yapılan kuat ve 
karton münaka~a~mda verilen fiat ha<l<li layıkmda gı'ırülc
mediğincİen 9-1-929 çar;.Üıba ·.grınrı afoni müııak"nc:a yapıla
cagından tüccaranın )'P.\·mi ruezkiirde .::aut ] O da ınübaya· 
at kom!syonuuda ispatı vücut eylernP]ni ve :.artırnmeyi giır· 
ınek üzere her gün müracaatları. ,_ ' 
"RESİ~fLİ,, MİLLET ALFABESİ 
l\'lillet ~lekteplerHc Halk dersaneieri için 
yazılmıştır. '" Mitat Sadullah ,, imzasına 
dikkat buyurulması. 20 kuruş. satış yeri 

TEFEYYÜZ KİTAPHANESİ 

-·--------------~' Dana müllakasası · 

192 -
En1lak ve Eytam ban-
kası Istanbul şübesi 

J 

nıüdüriyetinden: 
Ec::a ııumnrac:ı 

149 Kasımpaşade Eyyühüm Ahmed 
efendi mahallesinde Cami soka-

Bedeli icarı 
::-enevisi lira 

~ındn 41 numaralı hane 72 
150 Keza 43 numaralı hane 72 

Emlak '!! Eytam ban~asma ait balada muharrer emva

lin birer senelik hedeli icarı .. eraiti atiye ile miizayedeye çı· 
kerı1mıştır. 

1 - Müzayede müddeti 12 kiııunusani 929 cumarte .. i gti· 

nün" kadar olup ihale muamele;:;i yeYmi mezkürde ~aat on 
altıda itra olunacakdır. 

2 - Bedeli icar ilk tak_hte ihalei müteakip v~rilınek 

iizera liçer aylık müsa\ i taksitte tediye olunacaktır. 

3 - Hizayedeye i~tirak arzusında bulunanlar bahç{ 
kapıda Emlak \ e eytam banka ı lstanbnl şübe::ıine mlir.ı· 
crıat etmelidirler. 

Yedinci kol ordu muhayaat komsiyonundan 
} hnleQi 27-12-928 per§embe gUnU icraedileeek olan 1839i0kiio p1-

rincin ye\mİ muayyen ihalesinde ÜAn nusbalannın mevcut olmadı 

~ından ,.e.Jaiti knnuniyenin ikmal edilıuemiı bulunmasına nazaran işbu neva· 
1 aın ikmaline talıkan kapalı :zarf usulile tekrar roUnakaaa~a varile )CYmi 
ihale ol:ın 13-1-929 pazar gUnU saat 14 ten e,·el taliplerin 4820 lira tı.:minatla· 

rile alelusul mUracaatlan tekrar ilin olunur. 

! ·ıl 'e irrn\a \an ~yledid'i 928· Pendik serom danıli tilııanndan: 
9 .• 13 tarih 28--1111 nuıu:ırulu ilfü:ı 19 Re"ıi Kırım claoası mılku·desi feuedilen miıleahlıit hisabına kapalı v k f k ti ;, 

• mucibince namınıza aondt>ril<'rı jcra illrf Uiulile ihale edilmek Uıere tekrar mılnakasa~ a konmuıtur. Talip\cı in a l a ar ar mu -
• ·ı L · · · uc:ıl · nb•·r ıtartıııune.,ioi gvmıek üzere herglın mı.ıoakasıwn i,.tirak için .de 23·1-1929 

BiRADER) ER ı ı arnamc ı :zırme m >n§ır "~ m.... . .. · .. 

l mumi dr1ıo,u 

BUR LA 
--' 1 i . ~~mba gllo\1 teminatı amvakkatelerını nıhayet on ıkı~ e kadar Defterdar· d ı •• ~\ d 

• A ır.rafından• }nıılan tnf'~nıhnı~a bı~ sen~ lıkta. mileuesatı ziraiye miihaqibi meı'ullllğtınc bittenli Eaat onlıeşte milba~aat u·· r ugun en. 
{ \ f' sureka .. ı cH:l amerıkanın Gcılıel şchrıne gıderek ı.,oıuia~ cınuna miinıcaatları. • 

A...... ............. •• onıdal.i iklimetgahıııı.zın meı;hul bulun· • • • . • . • • . ~ 
..... duiru bildirilmi ve ilanen teLI" at İc· Galata sahıl sıhhıye merkezındeır B Cjoğ·lunda hUSC)ID agn ~ballesmde yem şeh~r caddesmde .,6 nd' 

"' '" . . . ~- • maralı dUkkin Çenberlı tatta tramvay caddesmde 16--10 numar 1 

Erzak HTÜnakasası re<ıına karar verılm'.,.tır. İ§bU ı!An. ta· Merkezimiz anbarınus 1600 kuru~ (Perman ganat depotas). il~ dükkan. Çarıuda kaıaılar sokağında S5 No dükkln. Balada muharrer emr' 

"' o• r. mekl•·l i re~torluğundan; m kteLizin nltı aylık 
a C'11aı.. ' .. lt>\ azım kapalı zarf u:.ulile munah.a:ıaya ko· 

tu i-.tırak. i ·n YP\'lni ihale olan 9 · l · 29 ı..:aı :.mıha 
nt n drırt hu°çukta ddterdarhk hin 1 dalıilinde 

ı tic-aı i > e \ 1,; zırai ye müb..ı ~ eat ko -i ~ ununl 0 dmcler 
'1 

ı ihinden itibaren hır av zarfında rıza· 500 kuruş (bot benzin) tenekeii mUzayede suretile ::atılocağından kim; n v~rileccğinden kinunusaninio yedinci gllnUnden otuzuncu çar,.;.amh:ı • 
nızla .boraQ ifıı ve imnın t birini rrılı"'· mUza\ede gllhit 24·1·929 pl!t~bt olarak tespit edilmittir. n\ı !Sat on dört ,buçuğa kadar ·mUza~'CÜe)e konuimuııtır. tıui{:ılenn mcı 1 

telzem bir itira1 dnnıe\an, etmediğiniz Tali lerin 'mezktU e'V&\'l gormek Uzere hergün ve mUzaredere !asta k11dar . şartnaıncnın suretin~ almak ,.e teminat mu~akkate ııa ederc1' 
L k ı 1 · . P ~- · d G l d k · ·r ıııılz11·;cde\c ı•llllk etmek uıcre 11tanbul e,kaf mudun)etınde \akıf aktrlııı urette nsk ır ı~ ıı an ,O.mı J..nnunıye· ı~t.ı.rak etmek üzere mezkar glın e saat 14te a ata a ·ara mustn ı:ıı . · • . 

1 
.
1
• 

1 . • . , . . ıııUı: url!lğUııe aıttnıat an ı ı.ı; o unur. 
ı•'n icr:: l'la ıı-v ıtl oh.:ır.ac-ıı ıhbr f .ı~ suka6'lnda Galata sahil sıhhıye mernezı masraf komısyonuna1 • • 
n ı.ar nd- il.ln o"unur. ml.A,racantları ilan olunur, 1 Muduru _..al: BlllUL\NJ::D1.>1NAL1 

J" 

., 


