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Diktatö 
Sıı·p k ·a çınayı 

dagıttı ve menıle e e tam 
. an etti. • ıı· mut ak yet 

Neşrettiği bir beyannanıe ile bütün 

salahiyetleri eliııe aln ış bulunıyor. 

Dun Belgrattnn gelen telgraflar, Bundan b:ıı:!..n gelen mütemmim 

.. ı.rp kralmm ne rcttiği bir beyanna· malO.mata nazaran, resmi gazeteler bu 

meden bahaetm · te idiler. <> k&nunu kanundan başka emniyeti umnmiye ve 

tıaniden itibaren meriyyet mevkiine menafii uıxıumiyyeyi himayesine ve 
konulan ve kralın yeni salAbiyetlerine umumi asayişe mUteollik bir kanun 
aıt olan bu kıınunnamede, kraltn her sil ilesi nc~retmi§tİr. BıltUn bu haber· 

turlu kanunlar istar, orduya k umanda, lere Sırhistanın tam bir mutlakıyetle· 
her t ırlü memuth etler ibda ,.e tevcih. idareye b:ışlandt~ınt gustermektedir. 

m\lnıı ilıati hııriciye~ i idare, nazırları Dun bu mesele hııkkında daha 
fotihnp lahi,-etlerine malik olduj?u fazla izııbat almıık için ırp sefirine 

\ e meınlt-ketin her tarafında salühiycti mUracant ettik. Bize: •bu husu ta res

ltazaiyenin k ral ruımıua icrasındau mi hiç b 'r malumata malik degilim• 

babsolunmaktadır. ce\ıı.b nıverdit 

Eğer mantık olsaydı. 
Eğer mantık denilen 

bir şey mevcut olsaydı, 
insanların kış mevsimin· 
de daha merhametli, da· 
ha faziletli, daha bayır 
yapmaga mutemayil ol· 
maları lazım gelirdi. 

Yaz mevsinıinde "\'U· 

cut, çıplaklıgın ve mide 
Jaçlıgının acısını öyle inhisar idaresi tütünü ksl· 

·kuvetle duvamaz. Bina· dırıp, herk i igara istimali 
" ne mecbur edecekmiş .. 

enaleyh yazın zengini fa· 
kirden ayıran mesafe 
ni betcn büyük değil· 

dir. Halbuki kış... Poy· 
rnzın ufak temasım his· 
c:ıetnıek ıçın kürklere 

lmış olmak bile ka· 
·al~ız burada değil, bilhassa Anupa ,.e Anıerikada bu seneki brtına Ye kışın değildir. Üşümenin 

t... J en beri görülmemiş derece iddetli oldngu bildiriliyor. Yuknrdı:ıki resim bir trnn nH. 
tik ,·aporunun Bnhrimuhitte ınnruz kald101 dolgalarııı azameti hakkında bir fikir verebilir. 'e titremenin ne oldu· Demek ki artık ihtiyar ne-

gunu zengin bile hisse· ueler mııngal başı efa mı 
debilir. kaybedecekler. 

ş, tına ... 
' 

\Ta 

Evelki ğece limanda çıkan fırtunndn bir çok 'ıı,... · 
orlar <lemirlcrini •tarayarak birbirlerinin Üzerlerine 
düşmüşlerdir. Bu vap~rlardnn bir kaçının dün snbah . .. . .. .. .. .. . 

Oda rei ]eri 
Ynnn Ticaret odn~ı ictima ederek 

929 sene i için dh·nnı riyn et intihabı 
icra edilecr.ktir. Şiındi\'i dhnnı ri, nacı 
nzıısm•I:.:1 Seuıi Omer, H mJi zade 
Hnmdi , .c ~ılrevn be~ l~em mnrla hn. 
tl1n dhıım ri)a&et az.alan ibk edilı:· 

Bu gidişle piponun da bir 
gün kalktığını görilrsek hayret 
etmi~:elim .. 

Kemal ümer Bey 

Şehremaneti iktisat mü· 
dürü kemal ömer bev, 
emanete ait bazı bususatı 
takip etmek üzere Ankaraya 
izam edilmişti. Kemal Ömer 
bey bu meyanda hariçten ge· 
lecek unlardan alınacak res· 
min tenzili için de tcşcbbusata lnhi nr idare i tütünle 
bulunacak ve bir çuval undan kiiattan sonra şu igıırnyı da 
94 okkadan fazla ekmek çık· büsbütün koldırn·erse... = 

mayacağını izah edecekti 
Kemal hev dün ankara· 

dan avdet etm
0

iştir. Bir çuval 
undan ancak 94 okka ekmek 
çıkabileceğini izah etmiş ve 
1 tanbullularm ucuz ekmek 
yiyelıilme i için de Un re mi· 
nin tenzili husu unda vuku 
bulan te~ebbüsüne vekaleti 
aidcsinden mü pet ce\•ap al· 
mıştır. 

Takarnır eden esa e :?fire 
hariçten gelecek unların be
her tonumla haclcma llO lirn 

Şairi azam 
Istanbul 
nıeb'usu 

Ankara, 7 [A.A) 
Cumhuriyet halkfırkasıca 

münhal bulunan Istanbul 
smeh'usluğna buyi.ik şair Ah· 
dl1lhak Hamit. İzmir meb'uc:lu· 
~na moc:kO\;a biı\·ük elçic:i 

Vn· ıf Be-.ler fırka namzedi. ola· 



~.t1ı . 1 K n . \ ~' L 11, i ıwi k:ııııııı : : . l IJ:!.•> 
.. - .:.:;:: -- • --.:..;;.::·-· . .. ~ .. r- --.-...... 

ıır ' !'. 1 : ." t•::e. " C . ' ! " ' " ' : ' ="" e C·"ll I V ukua,t l!<,itabizayt. 

Paşa IJ DA Hl L J HABERLER 1 Bir yangın .~langıcı ~Tii.rk yılı~ 
Az, Öz 

Ağa, Efendi;Bey, 
Vilayef lmücadele etmek Uzre vasi bir teş· Mütel'errik \ ~ ""'-' 

' kil~t vUcuda getirmiştir. . ".1 ,; ~ (ı \ ~~ '\ Akçura oğlil Yul'ff Bey iM 
Muharriri: CELAL NURl . ... Kadınlarhirliği balosu Yakında tütün kaçnkcılarile Bern sefiri gidiyor .... ~. ~ ~ unvanla büyük, faideü .blr 

111 • f'. .. ll) fr · k aJ'lrma- Kadınlarbirliği ~ubatıu yedi- mlidhiş bir mücadeleye ba~lana- Bera sefiri Mlinür bey dün ..,r '-~ ~' eser ne§rettiler. Kendilerini ;1.uonsıeur \ 1nusy • . engı tllr ten ı;· d b' b 1 k . . .1_ caktır. ~' ~~ t b 'k de · H ,_ ~m e ır a o verme ıçın vı a- • Hariciye murahha~ı Hakkı Leyi -~-- e L e rım. er sene te"'ar 
nün türkçesi var m_ı?Ol- ktadır. \ etten musaade talep etmiıliletclir. Mevadı mustaıle . . . basılmasmı temennı· ett;,/15;m•~ • zıyHet etmi~tir. "15• -

masa gerek. Dil kendi haline Hilaliahmerin Kazaların ihtiyacl için sarfı .Munur bey Cumartesi günü bu kitapta 1928 sen.eıine 
l 1'."' lı·. d m, sa ·neresi lazım gelen mevadı ml\~taileyeı mahalli memuri)etine haraket değin um.um Turk 4lemi 

Ağa, sırf türkt;edir: lıa sa ur lıye e sa- H·ı-ı· h .d . ait mazbataların eskiden olduğu edecektir 

l l l k
. 6 ·ı· SB'"' 

474 
ı a ıa mer ı n eaı ann on . . . . . · Avasof\'ad R ~ d" ahvali mütehassıs kalıunkr 

?kuması o mayan ar a 111 mı ıyon "1', k" . d K dk .. Un k . . . gıbı ınhısar ıdareleri tarafındanıı ·ı· f .. A k d . . -.. ~ amazan e en ı· ,./:, d l 
• • .., • • ~~ ı2ın e a l O f l üre\ a kabul t:Silmesi ziraat vekaletinden ngı iZ Se trl ll ara a nın odun, kom ur deposundan dUn tara1ın an y~ mııtır. Şi.mdi• 

ta-~ralarda ılerı uelen- erkegın hepsı(Beye"en~ ınamnsı ealonunda ijldasız çocul. b"ld" ·ı . t" I ·ı· fi . M c Kl 1 ranuın çıbm1<1 ve hir k•sım odun ye kadar böv. le ~umu''""' l..J-~ Q J • . . ı ırı mış ır. ngı ız se ırı r . orc ar, ~ :ı a- "" "" 

l 
·z d dı·) 7 11ıı'lı'lı")·on 075 801 lar menfııatıue hır mUsamere ,·e- dUnkü ek 1 A k . ~e k om lir ranJıktan "onra söndli- eser teli+ edilmemı'qtı"r. kitab·• ere verı en unvan ır. ' - . . şpres e ıl ııraya gıt· . - '.J ' " 

'~ d .. l '('TI rcçeJdır. Mahkemelerde miştir. ı-Ulmliştur. dikkatla okuyor ve her şahi 
E"endi, halis~ mııh- lia ınıncum. esı .cıanın1 \1ilayett«:n mUsaade talep edi 

'J • .I'. d") l Ça- ıniştir. Runılar arasında Tahsin hey iyHeşti Ezilenler serisinden fe
3
inden çok istifadeler ediyo· 

lis yunanca bir kelime· eJ en 1 0 acak. G 1 c ruz. Aılutalaalanmızz <Jvnfa r;ı h E "Metaritmisis,. gazetesi sahihi eçen erde ıelce u~ıayan Er- Ali Ri1a isminde genç bir zat ı · ·-
dir:"A /thendis1,. Mana- ınaşır~ı .(l at1na aturn ına11et Kostantin Papadoplos efendi ile zincaıı valisi T hsin heyin iade' lün Mercan ,rokuşunda bir oto- arzedeceği.z. Cumhuriyet hori-1 
sı asil, necip denıel; o- efendı, ôlü yıcayıcı Sut karan Rum cemiyeti he~ eti mtiteveliye afiyet ederek. tekrar vazifesine ııobilın altında kalarak başındatı cinde kalan zrkda~laruiU:.f 

A ı ~r. d" ıızaeındıın Hacı Mina, Lashosti ve ba,ladığı haber verilınjştir. ıaralanmıştır. hakkındaki malumat bizi 

lup fransızca "authen· yşe ıanın.ı eı.~e11 ı. lT dd 1• • T l Hl h zun mü ettenı.ıerı ae· Mi~el efendilerin "Apoyeve mııtini Belgrat sefiri gerçekten tenvir etti. 
tique,, ayni cezirden una ı ı nn mer zı111 vam eden sıit dedikodularını gaıetesi şabib~ Flaton kavafıs efen· Sekteyi kalp "fi/"~ Türk ocaklan nam.I 

g
eliyor. Bir os1m ınlı herkese seviyen (Ağa) ktıkiinden halledftn, ceıniytıti di ale~ hine ve ğene sı:ıbık heyeti mil- Yeni Belgrat sefiri HayJar Kusap Ligor isminde bir adam t'e hesabına basıldı ı·e ıüzel 

belediye karnrı~ henüz makn- teveliye azasından Alek<J efendinin hey dun Ankaradun ~ehrimize gel· tün Bakırköy caddesinde birden 
denı'lnıesi hakkında ·ve resimleri. harita/an. ih.ni unvanı olan El'endi, . . .1 - mı emanete biklirilmimiştır. Hacı Mina efendi aleyhine ikame miştir. Mumaileyh hUkQmet met· ire yere yıkılarak sekteyi kalp· f' ... 

'J 1 d k l h C · · b 1 d' k 'b" rakamlan muhtevidir. 

k l 
.
1
. l a;Lun ayz ası ver· emı)•etı e e ıye atı ı umu· ·ttiği :ı:emü kadih tlavaıının ruye· kezimizde yeni memuriyeti etra· ten oJmlistllr. 

o ur yazar ara verı ır. . . . . . mıli«inın· varın tebligatta bu · dün u un u hk Eseri bütün karilmmi.e 
•• #, • mıştı, yedısı de sUrekl1 °' · . tıne ı; c ce:za ma ·eme· fında alakadar mak.amatla tema" ' Be"'· 
0

.,, turkçedır·va · lunmasma intizar edilmek- ;inde devam edilmiştir. Mutldei· . . . . . Bir otel hırsızı tavsiyeyi zait bulunu:. Milli· 
-'' ~ ' - kahkahalar ve alk·ı-~- . 'ddi Fl etmış ·.-e ıtımatnamesını de almı:-· y- tedir. lstanbulun muhtelif crın ı asına nazaran, nton • yet cereyanının ba§lanjıcın· 

ktile lıükünıdar, emir, lar arasında reddedil- mahallesinde açılacak olan '(avafis ,ef~ndi gazetesiyle Kos· tır. Haydar bey bir kac,; gtınr danberi böyle bir miira.COt.Jf 
prens, demekti. O dere- d. 11 nıua yene mahalli önü- tantin efendi ile lise mualJimlerin· kadar yeni memuriyet mahalline kitabı zaten bekleniyQrdu. 

l 
ld k. ı... mi.izde.ki cumartesi gününden 1en Hacı Miıı.a efendi hakkında hareket edecektir. Ümit ederiz ki her sene tekrar 

ce müpteze o u ıı Sonra d . d E itibaren faaliyete geçecektir. mevkii fotimaiıeriyle 

d h 
iışün ü: r~ ~ ga,·rı Gülce~ual vapuru tıasılşzn ~a "Türk yılı,, mi#( 

zamanımız a a çı çı- k k Bu 11 muayene maha11i karm .ııutcnasip ne~riyatta bulunmuş 
~ · .... .. e lere (Er) tunlara mucibince şehrin en kesif \e hacı Mina efendi hakkında Havuzda tamıratı yapılmaktıı ve ırkf fealiyetlerim~ laıa 

Tat;ı, seyıs yamagı, §O· ,,. ., . . muntıka1arında kO~at edleceği ( dask.dos) sıfutmı kullanmiştır. olan Glilcemal vapuruııun tamirn· fakat faideli bir ansikloptdiıi 
för muavini, hatta kül- (Kaaırz) deyelım dedı. cihetle, bu mahallerin diin tes- Evelki celsede mtıddei \'ekilleri tı bitmek üzeredir. Vapur bir a}ıl olur. . 
han beyi de, Bey, belki Mesela: 4.hnıet Er, Ce- bitile ugraşılmı~tır. Muayene iddialarinı sertetmışler i, dtinkli kadar sefere başla.\•acak ve İznı.r C. N. 

mahalleri için Fatih
1 
Pangaltı, celsede de maınun veki1Jeri mUda· hattına tahsis olunacaktır. Elye-

c;le Bey efendidir. mile kadın. Çok şükür- Be):azit, Yedikule, Kasımpaşa, faalarını yapmışlardır. Heyeti ha· vm İzmir postasını yapan İzmir Transit kibrit t>.·llimin isminde bir şahsın . '!! 

Jngilicce ''Sir,, ''gen· kü (Madame) mukabili Arnavutköy, Beşiktaş, üskil- kime karar itasını başka iüne vapuru da karadeniz hattına veri- ·azı oteJlere dadanarak firsattaı 
Ü k de b · l° dar, Kadıköy, Eyip ve Bakır· teh!r etmi~tir. lecektir. • ıilisCfode onun bunun paras1nı 1 ·,ıaresine müracaat ederek Rusya· 

Arkos şirketi kibrit inbisa~ 

tleman,, lakapları da t r ·çe ır ke ıme köyü intihap olunmuştur. Bu- şyusını aşırdığı anlıışı1mıli ve L lan getirdiği. 15 bin kutu kibriti 

böyle iptizale uğramış- mevcuttur: Hanım. ralardan hariç olarak ta icap G u".. n u.... n' II a d ı· s e ı e r ı· >tel hır sızı dun cllrmU meşhut numune olarak Mısır, Suriye, Yu· 
eden belediye mevkılerinde ıalinde } akalanmıştır. nanistana sevk etmek Uzere mU!a• 

tı. ''gentleman,, muka- Avrupada ileri fi- muayene yapılabilecektir. ıde istemiıtir. Bu lıusu• inhisarc• 

bili Jransızca . '.'gentil- kirliler, fenıinistler ev- Muayenenin icrası ıçın VE Bir adam ezildi naliye YeUletinden aorulacaktu. 
1 

1tomme,, asılzade l ij'ha- li kadınlarla evlenme- lazım gelen istihzarat ikmal Todori isminde bir Kum dur K . -1 ~L. • 
edilmek üzeredir. M"a r •} ~ ...... ., d t} • nevoaıu caddesinde bir otomot-.i· onvansıyon~ ~ ...... ti 

'la sına gelir. "Sir,', ~İse mişlere ayrı a-yrı unv- ..;. • ~ klı T ·~ ı e r . ı n e r e r ı in. al~ında kalarak yaralanml~tır. Di.ln sirkeciye saat onda ıelm 
S

. kl'nd h k l ·ı . . 7111 n...ıel ramvayı 1 1 esi icııp eden konvansionel treni ., ıre,, ıe ı e Ü Ü· an ar verı mesını, lf.I.ll· • • h. k 12 milyon liralık eenete kouan bir adam. Herşeyin Bir yarrlı ınüı;ıteri ışın ıiddetinden dolayı ıncak 
. d. ıçın ır mer ez hikmetinden sual olunmaııı ama hunun hikmeti nedir'! o 'S 

ndar hakkında kulla· am, Matmazel denil- ığle vakti sirkeciye Y••ıl ole~ 
nılır .. Demek ki Britan· mesini kadınlık namına üsküdar, kısıklı tramvayla· lmi~tir. rı meclisi idaresi dün Emin E lip isminde orta halli ı hamlede sana bırakan o amu· ffı 
ya adalarında her kes doğru bulmuyorlar ve Ali beyin riyasetinde içtima · d bir Amerikalı bir gün can vokmu mezarında yatma· ayare gidemedi 

B d k 
even e otu- · · · I - bul - B- d' a.. d 

kibarla.f:tı, avam kal- her ikisine şamil bizim e.<lerniştir. u içtima a şir ·e· run çay irer· ~ 1 sm hortlasm inşallah ki senin stan ·• ren ızi 'ı"'ttın • 
~ tin hisse senetleri meselesiyle -r • I b d i~lej·en tayare postaıı ha .. ·anın n 

d Bizdeki b l (ha k l
. · · k ken birden· gipi ir a ama 12 milyon ı dd d ma ı. ey er nım e ımesını pe yeni bir merkez inşası mesele· nşın şi etin en ıeferlıü ı.a 

bire odası· dolar bırakmış... a zibi. beg"eniyorlar. si görüşülmüştür. e emeroiştir. BugUn A~tlan 
""' nın kapısz· • • . • . . . . . . • telgraf alınırsa hareket edeeektir. 

Evelce Bey unt:anı Eğer bir kanun bu Polis m açarak 

;esmen tevcih olunur- meseleyi hallet1nezse Poliste yapılan içeri giren 
h bir mahke· 

du; ıimdi "PCl§a,, dan ihtiva ettiği kurun vus- ta kikat me mılba-
bai:ka resm"'ı unvan kal ta kokusuua rai11nen Adliyeden ~önderilen mÜ?Pl .>iri "'anına 

~ · - r> kere ,..e ilamların polis tarafından " J 

mad1· Bu da jeneral (Bey) ldkabının umu- infaz edilip edilmediği hııklm:ıd! yaklaşıp diyor ki: 
1 ' • • • ..., • • • tahkikat ya]lJln mülkiye milfetti§li~ _ M. Elip. Amıcanizdan 
~ <lemektır. Sivıl paşalar mıle§ecegıne ıhtımal bu mesele etrafında adliye heyeti size 18 milyon dolar servet 

• ölünce bu tabir liva. je- veri_yoru11ı .. Tunus beyi, tertışiye~ne teşriki mesai ~tmiştir. kaldı gelip alın.,. 

rik ve müşüre muhtas Susa111 beyi, Eflak be· İnhisarlar 18 milyon dolar ne eder 

olacak. yi, Sa111an pazarında Tütün 'rerine sigara bilirmisiniz? Tam 23 buçuk 

lb Al
· B t} ~ milyon Türk lirası. Nasıl şim· 

Eskiden ••Çelebi gibi na ant ı eyr Tutun inhisar idaresi tarafın· 
e ~' = dan kıyxlmıı t\itlın eatııının kal· di taliirı ne demek olduğunu. 

bazı unı:anlar daha M } fl dırılarak yeri e ucuz siğaralar daha iyi anlayorsunuz zamı· 
, d B l ld ev ru ar . ika nesi için bazı tedbir ahnmıştır. ederim. 

'ZJar lt Un ar Unlltll U. Jnhisar idareSİQİO bu ta~8\"'iU?Uil8 
Bu unvan bollluğu Mevk\lJlar ha~kında yapilınak.ta cıebep olar~k. s1gara kau~ı kaç.ah· Şımdi siz bu adamı ne işle 

,..ı ".ti • : Qlan tahkikatıo tevsüne l\\2um la- ıl ethğının ı;.ınüne ııeçm~~ oldı.ı3\1 meşguldur far~edersiniz TabiE 
arasınua 1r.1.onsıeur,, söylenmektedir old!J8ı.ınu yaını11tıı... Bu luzuına biua~n · · dünyanın en güzel yerlerinde 
"Herr,, ''Mister,, "Sign· he.)eti i~tint.Akiye ıpevlô.!,\llar yeııitteı Karton fabrikası dün.yanın en güzel kadınları 

, OT,, mukabili istisnası~ sıtçvap etmelue •le bazı no.,ta.Jard Tütün hav~Hsin~e. açılecak . arasında ~evkı sefa "içinde 
• h k ·z . (srar ederek maznunlardan llllUl uza- cılan karton fabrıka•ı ıçın Avrupa· . . _ .. er ese verı en bır ke.- . . va bir memurUD"tahtile gönderil· muazzam bır saltanat suruyor 

dHa iıahat iitemektedir. · k · · ıı· B 
l
. • • b l 1 . mest ta arr\ir etmıo r. u memur· diye düıünürsürıü· değil mi ? 
ımemızzn U Ullfna• B11 cihnleden e>lwak. U~e hadi.. Ja.r Avrupııda kbtcıhk tahsil ede· " . 

ması gariptir. "Bey,, ninen buyuk tihrıunanı ve tahkikatın re~ ııvde~ edeGek. v~ bu fabtikada Hayır. Bı.ı '"1.am ne yapıyor· 
"' r . d D b l' nıihveril)i te~}ill eden Kadri} e hanım mutehasi\i sıfıttiyle çalı§acaklar· mu§ büiyormutunuz? Cebine 
e zmesın e ere ey l· dun mü.teaddit defşlar çagrılatak istic- <lır. 18 mÜ}'OTJ. doların ~kini yer· 
~inden kalma bir §em- vap edilmi§fu. Tahkikat henüz tema- Kaçakcılarla mucadele leştirmiı §ehir. ~ehir dol<Jiarak 

f "Ep d. h ıniyle inta~ edilmedi~i ve fezleke Inhisar idaresi memurları · me var. en ı,, enı t · ~u dı-.· 'h 1 1 . 18 milyon lira nasıl yenir 
anzım eu me ıs~ eı ete, mese enın dUn Kuşadası civarında iigara ka· 

: rumluğu, hem softalı elıemırıi~·eti ~kında bir hiı.küm ver- atı kaçakçılığı yapan bir şebeke· diye ondan bundan fikir 

4 
... d , (A .... ) ınek kabQ deAi1dlr. · vi yakalamağa muvaffak olmuj- topllıyomıuı •• 
gı an ırıj or. ga .Mevkuflardan liıanbul bft-1• 'ı d '"'""'a& ar ır. N l behi d" • . ?. 
azıcık cehalet kokusu mUdUrü Kemal beyin tahliye. edijdigi 149,000 kU•u.r defter ııgara ası e .. n ını.r mı •• . 

• •• 

1

, • hAkkmda bir ~efİ~tıD.Utn verdi~l habeı ; iiatı musadere edjlmiştir. ı Sana kızmıyorum M. Elıp. 
ı;enyor. (Afusyu) )se teeyUt ~etniıtır. · lnhiear idaresi ka~akcılarla fakat ıu 12 mil~n df>lan bir 

J spanyada bir piyango 
tertip etmişler ı~e neticede 

yüzbinlerce lira mzktanndak 
büyük ikramiye sanki kosk.ı.r 
ca lspanyı....da kendisine par{.,l 

Devlet matbaası 
Son senelerde Devlet matba• 

Hüsamr.ttin isminde bir adan 
. . . • . \Sı, başta Maarif vekaleti olduA"u-

iUn Orozdıhak tıcarethanesındeı ld d"T. b kll ti · L· . ıa a ı~er UtUn ve e erm •l· , 
ıır çorap alııken kaş göz arasın· t pları t b tm ~ h l . n nı a e e(!)e 1f amııt.ır. 
fa hır topta kumas a-.:ll'mağa ça H-tba · ı · d ltızım ol(ı.n 

ba§ka adam 
. ~ n'-" anın ı§ en güD en ,U.oe 

.. f ~ ıştıgı esnada yakalanmııtır. te" l"tti' ~ · · 1 .l 
• , J il 'ess ı e eı• ıçın ton ,.,ne erul'! 

kalmamış gihi 
diktatör }il . 

~ B teşkilit ve kadrocıunun t~vsii It· 
. ~ \ orsa ~ım gelmiştir. 

Piri dö Bi vera 
ya çıkmış. 1 

Borsaya kayıt Şimd~i ~ina~ın .arkasındaki 
1 ş· d' d K- ·ı b 1 Za arsaya yenı hır hına ı.o.şası d.U§ü· 
~ ım ın za e umı ey e · . . 

f .. b b k al nUlmektedir. 
rı ı muessısı or.saya an er a· 
rak kayf edilmiıterdir. Binanın projesi haıırlanıı:u4· 

tır. Bu binada da matbaacılıku 

Ey allahım! 
Vakaa her 
yaptığın işin Kanıhiyo jı;ı}eri başka, mürettiplik, ınuuhlaihli!t 
hikmetin den -ı Borsada kambivo ve tahvilat Ye çinkografi şubelerini muh~•i 
sual,olunuma· • b tık. b d • i;ı.lerinin ıızald1gı hakkında vazı- mat aacı mekte i e açılacakfır 1 
yQct;ıjını bilirmi "' • ~ı k b" 1.-dr b" • .., 
Fakat bu ahkar lan yazılar için Borsa komserliği ;• e te ın ~ osu manl.D llfMta• 

kul 
şu izahatı veriyor. dao sonra tespit edilecek.tir. 

unun cesa.
ret ve küstahlığını mazur gör~· - Borsada gunde 160 binli· 
rek şu müşkülümü hallet: ralı.lc kambiyo İ§i oluyor, firank, 

dolar, liretin miktarları bundan 

Limarı nakliyat 
şirketleri 

Türkiyede bir piyango tertip 
hariçtir. Mt amelenin azaldığı do~· Limao nakliyat ~irkttlıortınill 

ederler, binlerce fakir sokak· l ru o amaz. ,, heaabatmı tetkık i~in bar altı ey· 
larda t04lann üzerinde tir, tir D k l da hı· .. kere t,.ııekı~uı -..ıeo ı..~:., ün ü muanıe c · ~ A '8Q .._...... 

tiıirerken en büyük ikramiye yon dün de içtima ederek, Halil 
Süreya Paşaya çıkar. Dun borsada iıterlin 991 şirketinin hesabatını tctkıka W 

ispanyada bir piyango a~tlmış 994 kuruşa kadar yük- lamıştır. 
yapılır. On binlerce adam ıJeldikten sonra 992,75 te kapan· I 

mııtır. Istıkra.zQ dahili 86,75 açıl· ranın Roma sefiri 
açlıktan, i§sizlikten caddelerin ~ mı~ aynen kapanmış, duyumı Iran hUkClmetinin Roına ,;it 
üzerinde ülürken diktatör 
bilmem ne vera yü:zbinierce 

lira alır. Hihmetinden sual 
olunmaz ama bunın hikmeti 
nedir anlıyariıadım. 

nıuvahhide tahvilatı da 255,7p ri Abdullah Hamit han dihı ~ 
açılmış, 224,75 kapanmıştır. Bor· miramis,, vapuruyla Roı:nany4_,. 
sa hıı.ricinde t~k altını 855 gu• şehrimize gelmiştir, Abdullah b" 
ruşa kador ) Uks~ldikten sonra bir kaç güne kadar Irana gid~ 
854,5 de kapanmıştır. tir. 

1 
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Kardaş katili 
Akhisarm Golrnarrnara na· 

hiyesinde Mustafa isminde 
biri karda~ını pıçakla bogaı· 

iŞGAL F ACIALARI ... 

M. Grandi 
Atinad". 

Avrupada 
sovuklar 

Müsteşrik 
Denison 

ıamıştır. Türk ise felaketile yalınız ka_lmıfiltı 
Kurak yerlere zahire ':1' 

Kuraklık mmtakasına sev· 

A
• 7 (Ane'kns titos) 13erlin, 6 (A.A} Lonılra. 6 [A.A] kedilecek zahire \ e mah~ul-
ıma, ı C n Londra ı::ırkıyat ınektehi nıuduru 

ltah'an hariciye 111Uste§an · .ra · l\Iadritten bildiriliyor. 1 panvada .;;· D . ·R 
1 

ka . •
1 

}erden tenzilatlı tarife üzerin· 
• • u babren b\.trayıı. fevk • . . " . .: ... ır eıııson os şanı rıp ı e 'asa-

dtnin cumaıteeı gUn • alade ~ıddetli ~o~uklar JıukUın ti §llrk memleketJerinde uç ay ıuüd· den ücreti nakliye alınması 

hakkında mevzu müddet hit· 

Istanbul Aglarken Beyoglıı 
senlik içinde idi. .. 

,.aeıı oJaeafuU JtalY• sefin resmen teb- ilrmektedir. Bazı yerlerde soğuk detle dola mak Uuc dun Londra <lan 

lif trtmiı~· ~. padi yunan hUkfımeti· tahtes.sıfır 18 santigrattır. Astüryn hareket eylemi~tir .. Mumailerh nıezkür 
• ,nÜ!afmohllakU1Ie fevkalade men!. eyaletinde kuı11ar çiflik lcrc hlıcuw şırk ınemleketlonnde aon senelerde miştir. 

~ın 1a-·oak aalı gtlnü Yunan reisi e,·l . t. tebedı.liıl eden ahvali tetk ik edecektir. lkti-::at \'cka-Jetinden ten· 
ımle kartı - • cmış ır. f } . ı. • . d . . ~· 

f .l- e f · b" · r: 1 d ~ [A.A} ran ıü ı..'"Ümetının avetı üzcrıne :Sır 
cuuihulıı sara ınua~ § r~ ın~ ır :ıı)"aıet . on ıa. ' ·r Ro~ lr:ıııdak i maarif si temiuiıı ns.ri· zilath ınrifcnin tatbikma ıle· 
·•iJlcıekUr· M. Grandı Atınada dört Londra dırı bu s.ılmh kesı \ <:' J ]"} ı ı· ·ı · · 
~ . . : .. . btirilme$İ mr- ·e1e .. inl raıı lıiıkünıe· vam ec ı eceği bi ı ırı ını~tır. 
up,ulacak ve çar~amb:ı gllni.i hareket muzl ım hır sıs ıabakn•ına lıurunnıUş· . "' . 

' . 1.. 11 1 lek"t. her tıyle muzr.kerc c~ lcvecektır. Cı"ıla''Ctler 
f\}eoeklır. ur. emen ıcmen mcm ' ın • ,. 
· B' 'h l Sir Ro azimeti se;nhatııııla K:ılıı· • 

ır tavzı tarafın<lll ~ollar lıuz tutmu~ o up oto- K d ş U-~d d R İ•" h Girc~oııun u .. lper kii}·üııden • • · • • hl• r J f<:, ti ti , llnl, DUe 0 , U~r3, ı :t Ull 

Aukara, 7 (A.A.) mobıllerın ~e)Tı sefer.ını te ıl~e _ı kı · \ "C Tahran şehirlerini ti)aret ec.lccek çavuş oğlu Yunüs, Mustafa, 
ı 6 Ktnunusani tarihli ikdam ,.e maktadır. Nufusça lıır takım kazalar ve aYdeti esnasında Ankara ve Istan· 
.ndıaı naklen Akşam gazetelerinde vuku bulmuş oldu!!u hildirilmekttedir. bul §Chirlerinde de te-.:ıkkuf eyle; e· Selim ve İmam oğlu Kazım 
g01a Sinata bir kaç k.i§inin tahrikltta G d k N • k cek tir. ar:ı~ında hir kadın mesele~ind· 
lıulunduklanna ve Huknmetin mesele· • U l • irak deınir 'olları en znlıur P<kn münaıaa netice· 
ye vaziyet ettJiine dair intitar eden ı _e t tt• Baera. 6 [A.A.1 sfnde, Yunüs ölmüş, Mustafa 
f\nkara teJgrafı tamamile musanna o a veıa e l Arap gazctl'lf'rinin hevanına naza· Ye Selim Yaralanmı~lardır. 
Jltlu"--d•n tek.tlbi keyfiyet olunur. . . . 1' . d · .. 

ısuu d .. Pans, 6 [A.A} ren lngılt1>.re hllkOm,.tı ra'ktakt e- Mütecn'Jirler dJ!ye\·e \'eril· 
Matbuat umum mU Uru . . .. . I « 

1 
• 

• EKREM 1914 senesinde Rus kuvvetlenııe mır yollarım y:ırmı sene mUddet e taks- mi~lerdir. 
• kumanda etmiş olan Gran dUk Nirola-ı itle ödemek üzere 78 lek yeııi 585000 • A T b l k l 

lkı Casus Nicolaievitch in Antip. te ,erat etmiş lngiliz lirası mukabilinde Irak bUku· .. ~ ıre.., 0 unun uruça ı 
Bi1eooa Ayreı, 7 (A.A,) olduğu bildirilmektedir. Mılteveffa 72 metine devreyleme~e mıınıfııkat <'}le· koyuııden ~ırtlan oğlu Moh· 

Gtzeteler ilü &lamanın Boliviya Yatıoda idi. Yarın cesedi tal.ıuta kona- miştir. mf>cli parasına tamaan ö)düren 
~na caa111luk. etmek töhmetiyle aık \"e cenazen ealı gtınu kaldırıla. Bir Tayare kazası Dikenbi kövünden Aahit ve 
f•...nı\'ay da ıevkif edilmiı olduğunu C.'\kttr.. • rn1·on, 6 [A.A] h k d · dl l -.- ir at ·a aşı y iyeye veri · 
y11DU1ttachr. Bır kadın tayarecı Hapsborg ve Toskana hanedanlar· 

P • · mişlerdir. Kaptan arıse Bordo, 6 [A.A] na mensup ar§idUk Antecine Üt> ar~i· 
Londra, 7 (A.A) Ledi Baüy saat ) l de Bnrj isti· dilk Francois kUçUk bir seyahat taJa· + Tirebolunun Aliğidere 

Lt4i Baily ufak tayyaresiyle Kap· kametine mUteveccihcn uçmujtur. resi ile SO)ahat etmektelerken askeri köyünden kurt oğlu Vahit 
taa1'atlıe gelmiıtir, Mumaileyha kapa Bir hangar ,·ıkıldı karargahın ortasında mecburi sureıte kansını öldüren Emcan oğlu 
ge~n NDe aynı tayyareyle gitmiftir. a.ı • ·ı . 6 yt>re inmialer ve mecruh olm~lardır. Halil AdJi,.e,·e verilmiqtir. 

1 ·ı· d n arsı ~n, rA,A.] Arfidükler hastahaneye nakledilrni§ler· • • :ı 
ngı ız or usu Berlinden bildirildi~ine göre sım· dir. Tayareleri kısmen harap olmuı· • Kaş;n. Kurubükü kö· 

Lcnd~. 7 (A.A.} on arma bir haogann yıkılmaıt 4 kiı tur Arıidükler Londrayı 3 klowıuu· yünden Hortlak Hakkının hiz-
J:Nft•;a11ıu her tarafından gelen 63 inin öl11milne sebebiyet vermiıtir. ııide terketmiflerdir. metcisini öldüren aynı köy· 

z.abitteıı. mµrekkep hıılunan selamet den Mehmet oğlu Abd.urrah· 
or~U!U il.i meclisi ordunun nıustakbel Dı.ktato• ·r Kral ! . man ve üç ark,daşı adliyeye 
i<1*.r~i m~le,ini halletmek lizre ya· 

nn Sumbri de hafi bir . celse aktede-

Londra, 6 [A.A] 

Kralın ah\"ali sıhhiye.inde hafif 

b.ic ..ıth görUlmUı <1ldu 11u bildiri· 

liı·f'r. 

Londra, 7 [ A.A] 
Sut 11,30 bUlteni: Kral oldukça 

iyi bir cece ~eçirmiıtir. Ah,·ali hiye· 

sinde hiç bir tebeddül yoktur. 

Zehirli gazlar 
Berlin, 6 (A.A.) 

{ Birinci sayfadan mabat ] 

Belgraf, 6 [A.iA.] 
Devletin idarei iliyesine dair sabahleyin ne~rolunan bu· 

gün mevkıi mer
0

iyete vazolunan kral makamının salahiyet 
kanununun muhte\ i oldugu evamir ve ahkam her vechi atidir: 

Memleketin her tarafında her türlü iktidar ve hakimiye· 
tine sahip olan kral kanunlar istar ve ilan eder, <levlet memur
Jarını tayin eyler, her tnrlii rütbelek verir, orduya kumanda 
eyler. ecnebi devletler ile her türlü münasebatta devleti temsil 
eder. Kral reisi nuzzarı ve diğer bütün nazırları tayin eyler. 
Nazırlar kralın talimatı üzerine hareket ve krala sadakat ye
mini ederler. Nazırlar krala karşı mes'ul olup kral bunları 
ittiham edebilir. Memleketin her tarafında salahiyeti ka2aive 

venlmişlerdir. 

+Bor kazasının Oluveren 
kölüpden ~ır Qğluhmaza
nı ıOldbren iki kişi adliyeye 
Yerilmitlerdir. 
+ Malkaranın Evrenbey 

köyünden MP.hmet Ali oğlu 
Mahmudu öldüren aynı küy· 
den Ahmet oğlu lsmail adli· 
yeye verilmiştir. 
+ Garbi karaağacın Kay· 

ser köyünden beş yolcuyu 
soyan iki kişi silahlarile be· 
raber yakalanarak adliyeye 

.) 

KEMALETTiN ŞÜKR ll 
'· 
Yarın düveli itilafıy·e do· 

nanma'ı limanımıza gelecek· 

tir ....• 

LuJ sihirbaz de~neği tema 
etmiş gihi değişti . 

lstanbul 'e üskudar cihet· 

1~1 e hu kı~a yazıdan, çok leri matemi hir manzara arz· 
bityük ve elim manalar ifade ederken Galata, Heyoglu dü· 
eden bu küçük haberden ba§· ğiin evine hcnzerdi. Rumlarda· 
ka Jıiç bir tafsilat yoktu. Ermerıilercle .. yahudilerile bir 

Ne olacagını hükumet de faaliyet batladı. 
bilmiyordu. Barlar, _efahathaneler tık· 

Millet, eli kolu bağlı bir lım tıklım dolmuş .. Beyoglu 
halde artık mukadderatına caddeleri .. zito!.. naralarından 
teslimi mevcudiyet ctmi~ti. 1 geçilmez olmuşıu. 
Halkın ağzını pıçak açmayor· Karşı taraftaki iş güç suhi· 
du. Herkesin kalbinde ülen bi türkler dükkanlarını erken 
bir sevgijinin taze matemi 
yaşayordu. Vatan ölmüi ... 

öldürülmüştü. 

Çaresizlik içinde kalan 

millet için yetimler gibi boy· 
nunu bükmekten başka bir 

~ey kalınıyordu. 

Istanbulun türk gazeteleri Ba· 
bialinin bu küçük ve meş'un 
tebliğini feci bir felaket muh· 
biri şeklinde ufak yazılarla 
dercederlerken Beyoglu mat· 
buatı en büyük harflerle ilk 
aahifelerinde adeta bir müj<le 

gibi bildirmişlerdi. 

Bu, gayrı müshmlerle ls· 
tanbul türkleri arasıııda ve 
bütün mütareke ve işgal facı· 

ası esnasında görülen ayrılı· 
ğın başlangıcını teşkil etti. 

Beyoglu matbuatının bu ilk 
yaygarası Rum. ermeni, ya· 
hudı taşkınlıklarına bir itaret 

oldu. 

Beyoglu gülüyordu .. 

kapayıp e\"lerine çekilirlerken 
lstanbul cihetindeki Mu evi 
vatandaşlar!. da ticarethanele· 
rinin kepenklerini alelacele 
indirerek Beyoglundaki türk 
aleyhtarı nümayişlere iltıha· 

ka koşmu§lardı. 
, Istanbul aglarken Beyoglu 
dügün evi gibi şenlik içinde 

idi. 
Türk milleti, felaket kar· 

~lsınde öz e\1latlan ile bera· 
ber yene yalınız kalmıştı. 

1 

Geliyorlar ... 
~bahleyi~ erkenden Ga· 

lata rıhtımı, köprü, saray 
burnu, Haydar paşa ve kadı 
köy sahi11eri halk ile dolmuş· 

tu. 
Hava güneşli ve güzel... 

deniz rakitti. 
kız kulesi açıklarında li

man idaresinin kılavuz romor· 
kürü.. bacasından hafif du
manlar çıkararak nöbet bek· 

Deııizde 1..abita motorları 

mütemadiyen dolaşıyordu .. 

Saray burnu, kız kuleı:.i ·Top• 
hane ınil~ellesinin teşkil ettiği 

bo~ ıncvdanda resmi Jıaraket· .. . 
lerden ha ka faaJivet mevcutı .. . 
değildi. 

Galata gümrüğünün rıhtı .. 
mmda itilaf donanmasını istik· 
bale! gelmiş Babali me'murla· 
rı \"e ,·aziyeti anlamak iiün 
koşmu~ gazetecilerden bir gruf 
\"arclı. Rıhtımı ayıran parm&J\· 
lığın cadde tarafında ise yüz· 
leri göz bebeklerine kadar gU· 
len bir halk kesafeti görülü

yordu. 

Göz yaşlannı için için kalp 
lerine akıtan betbaht lstanbu· 
lun matemzede türk kitlesi 
ka11ısında sırıtan Bu sürü ... 
bu iğrenç sürü, Beyoglu sürlj 
sil.. gayrı müsJimler ~iirüsü 

idi .. 
Bütün gözler hep aynı , 

noktaya çevrilmi~ti. 

Sızlayan yürekler, .hıçkır· 
mak L teyipte bogazlarda tı· 

k~n .. e$.ler. Jdndar lem·~~ 
vahşi bakışlar, sıkılan yum· 
ruklar... kaynamaya başla· 
yan mel'un ihtiraslar hep ... 
hep aynı noktaya mütever· 
cihti: Marmara ... 

Saat on bire dogru ... 

lstanbul afakında bir Gul

gule yükseldi: 

- GELiYORLAR! ... 

(Bitmedij 
kralın namina icra olunur. · 

De)nelmilel ıulb ve hilrriyet ce 

miyeti inihadiyesinin daveti İlferine 
harpte ıivil ahalinin zehirli gazların 

teairatından korunma8ı duıunmek için 
Frankfon ıUr Main §ehrinde toplanan Belgrat, 7 (A.A) 
beynelmueı konferansta l8'içre mu. " Bütüu gazeteler nıüttefikan vahametini ka
raiıha.ı Do. Steck gaz maskeleri ve bul ·ve teslim etmekte oldukları Yugoslavya' huh· 
diler tahaffuz nsıtalarıoın gayri kafi ranı hakkında tefsiratta hnlunmakta ve milletin 

verilmiıtir. Bir gece içinde bütün lstan- livordu .. 

+u~~00~m~~1~====~===~-===~=~====~=~~=~~~S~E~F=ı~R~I 
sinden hacı Hüseyin oğlu M ı· t M·· k eler IRAN 
Süleymanı öldüren Orta ma· ec ıs e uza er AVDET ETfl 

olJuğu\l beyan eylemiştir. Alman b · · 1 . 
~·-"'ı. .... "- N tı d d · ~ı·r k·1 : asıretıy e kralın yilksek nufuzunuıı sulhun de· 

halleden Ali oğlu Recai adli· 
yeye verilmiştir. 
+ Zilenin Bildiş kfıyiin· 

den Ali oğlu Akifi 'iHdüren 
aynı köyden Behçet oğlu Ali 
adli yeye \·erilmiştir. 

,.._..,.....ı uv. eı er e emı!i\ı . 
Almaaya ıehirli gazların tesiratına vam ve bekaı:sı için eseslı şart olan milli birliğin 
Ka,f§l milcade}t> için ta~a\'\"Ur olunan muhafazaSlila IDÜSaadebahş olacağı ümidini izhar 
her turlu mesaiyi ...-ehm 'e hayalden etmektedir. 
ibard addediyor. Zaten gaz maskeleri 

ızayet pahalıdır. Altnanya ıivil ahaliyi 

gaz !Dükeleriyle teçhiz edecek olsa Uç 

mÜiyar aarfeylemesi icap ediyor. 

Vila yellerden ve bilha .... a Zı:ıgrep 
nazaran, yem kabinenin te:rekkülü 
lanmıştır. 

Belgrat. 6 (A.A) 
ten gelen haberlere 

memnuniyetle karşı-

· 118 saat havade Resmi gazete bütiin nahiye idarelerini ilga ecl"'n Ye Belgrat 
Londra. 6 [A.A] Zagrep ve Li) ublina idarelerinin, kralın idare i ile teşkil ve 

, ı:ı.tıy Mail in 1'uvork muhabiri diğerlerinin vali1er tarafından tayin olunacağını natık bulunan 
büdiriror: Paı.ar gun~ saat 5,26 da bir emirname ne:.retıni5tir. 

+ Zonguldaktan hacı V ~li 
oğlu Hasanı öldüren Akveran 
köyünden har.ı ebi oğulla· 
rından Süleyman oğlu kara 
Ali Adliyeye verilmi~tir. 

Pi:yasa 
'Queltioıı Muk,, a keri tayaresi ====:::~===-====== 
"1'l\'.mud~,, l,abili 1&\ k balonunun 

lııgiliz lirası 

l lS saata balit olan rf'korunu geç· 
· • Allkada mııtır. r nıemurların tahminine 

göre h.a\·anın mulaadeai ve motorların 

mukaveıneti d~am e~lediii takdirde 

meık<lr taynre bet gUn havada kala· 

biİeoektir. Bu tayare klfi derecede 

beiuixı, yiyecek ile gazete 'e P<>9ta 
.~ 1etden hareket eylemi§tir. 

Losanjelcs, 7 [A.A] 

":"Ktstiyon marak tayyaresi saat23,27 

de havada 136 aaat kaJmı~ olduğundan 
dolay! bUtun rekorları kırmı§ bulunu· 

yordu. Ta)are dairevi \C ~ eknesak 
aoy:ahaıine devam etmekte olup kendi· 

ıin,clen neıedilmesi miltkl\} bir rekor 

t•qae P.fıımakta olduğu zannediliyor. 

Parker Amerikada 
Berlin, 5 [A.A] 

V &fİn,ztondan bildiriliyor: Tamirat 
~~l ajanı M. Parker Gilbert gel· 
nıııtır M. Hooverin ve Owen Yowıgwı 
dahi mu\'ııtalatına intizar olunuyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • lngiliz lirasının yükst>lmesi 
: OPERA S 1 NEMA S l : hakkında borsa komiserliği bug· • • : Bu gün. bu ak§am ı•e Yann gündüz yalnız matinelerde : day, manıfatorıı, otomobil ithalatı 
: son olarak : için fazla kambiyo alındığını soy· 

i. 1ST1 B DA T :: !emektedir. 
• Enısalsiz bir facia, muhteşem bir eser • ----
• GO BARlMOR KAMİLLA HOR tarafından • Nikib merasimi 
: Varyete Amoldi orkestrası Opera Caz : Ge) ve reji müdtirU kadri beyin 
: : kerimesi Fazilet hanımla makine mU· 

1 •• •••••••••••••••••••••••••••••••••• • h d"sl · :-.l C 1"l H be . • yarın ak~am müsamerei fevkalade • • en ı erını~en eıa asan ) ın : : • AHI" N BAHÇELERi : : Nikahları, dün Beyoglu Dairei beledi· =••••••= ALL '••••••= yC!i.nde icra edilmittir. Tarafe) ne na· 
ı AL1S TERi 1VAN PETROVIÇ : detler temenni ederiz. 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AŞKY ZUNDEN SPORCU 
BUSTER KEATON 

Pek yakında 

ÇİÇEKLER MELİKESİ 
V azii Sahne ( LEOS PERE 

VERESiYE KURK 
Mantolar kcfaletıiz 8 ay vade ile 

K/Jrlu;ü han BEYKO 
TEL. Istanbul 1685 ............ ,..... ··=··:ııı •••••••• •••• •• 

ffVARYETE U 
······················ıı • ••••••••••••••••••••• 



ar! 

luğu: 
andıJ 

ık Q 

or. 

Kraat sayfası 

Memleketi bilelim! 

/A,ada gösterilen rakkamlar re.mi ıstatistiklere 
istinat etmektedir} 

Türkiyede 
14,225 mektePi 
28,705 cami; 
9;ll20 devlet dairesi; 
l,702hamam 

vardır 

lstanbulda 

545 ticaret hanı; 356 fabrika; 140 hanıam; 380 

~ fırın; 218 'garaj; 1,353 ahırile ~ 

481 mektep ; 30 kışla ; 303 ı·esmi daire; 67 belediye 

bip.aşl; 49 hastane; 143 karakol; 488 cami; 192 kilise; 41 

havra; 51 tiyatro ve iİnema var. 

Istanbulda 

89,762 ew; IUıl apartıman; 67 pan· 

siyon; 169 otel; 246 han; 491 bekar 

evi; 3170 baraka var. 

1927 senesinde 

Biitüıı Türkiyede 48,108 kişi ev~ 

lenmis . .. 

1921 den 1927 sonuna kadar: 

22l,94:l erkek; 

~l~,1~9 kadın 

434,082 

yani yarım milyondan az titrk hariçten 

va taIJ.a gehn~ş, yerleş mi§. 

ana 

1 1 

-'kraat 

Türkiyede (1926 da) 

86 orta· mektep vardı. 

1,626 erkek muallim; 

134 kadın muallim 

17,673 erkek talebe 

I,386 k.ız talebe; 

ve ayrıca 6 kız lisesi ve meslek mektebi: 232 

11~allim, 1851 taleb~ 

lstanbul Darülfünunu (1926 da) 

Sof talık fakültesinin 13 profe
~örü , 205 talebesi; 

Fen F. sinin 25 profesörü 466 

talebesi; 

Tıp F. siııin 94 pr.ü 325 talebesi; 

Hukuk F. sinin 30 pr. ü 469 
talebesi; ~--.....__-===~----=-a..:. 

Edebiyat F. sinin 33 prf. ü, 126 talebesi vardı. 

Türkiyede (1926 da) 

5,729 ilk mektep vardı. 

• 

Erl(el{ muallimler: 9,145; Kadırı 

muallimler: 2,613; erkek talebeler: 

300, 495; Kız talebe: 73,616. 
(Res11ıi rakaınlar) 

Yazı yazarken 

Otuz keliınelil{ten fazla cümle 

yazmayınız. Ekser fikirler beş, on 

kelime ile ifa olunabilir. Bir cüm~ 

lede ''olup,, ''oldugundan,, gibi birleş

tirme sigalarını birden ziyad kullan· 
mayınız. CELAL NURi 

~ 
l 
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Amerikan ve Rustilimkri bir hadimi tahavvô. =:.:.:.;::.ı:::: 

Itri ve Türk. Tay~ e1.,.._ .-si 
olan •T. Ta. C,. Wl1ed ......... tır. 

Cinıi 

Kıvırcık 
Daglıç 
Karaman 1136 
Kuzu 
Keçi 
Stltr 
Dana 

652 32 - 24 
196 ao :.. 12 

2 17 - 17 

a..oda .- JaUlllll lılr • ko 
ela ıtetU.11k1ir. .Bu piJlak- .. 
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V9 ...... -~··;· ... r.,.. 
-..ıur. Bu pi7 .. -. ......... .. 
1UUDIU' Iİndll'. 

ez 
Am terd m 

Gelatada kal'lkll; hal dlilel 
nllihwwla ..,_ ., .... 

mı.sr .................. 
derdi.el Vakit' ha ...... 
' 'l J h•' - lllllleri """"'"" ....... ~ ..• ı.n 



6 

Ayvalık sur'at 
Postası 

(?ı.1IERSİN) vapuru 1 ka -
numısani salı ~7de Sirkeci n
ıtımıııdan hareketle G~~ibol 

ÇanakknJe Küçü'kku~·u Edremi 
Burhaniye Ayvalığa gl<J.ece · 
v·e dönü§te mez'klfr i*~eleı:l 
birlikte Altwıoluğa ugra)·a~k 
tır. 

Geli bolu için ~·ük alıntu 
yalınız yolcu alınır .. . . 
fırabzon ikinci postai 
(REŞİTPAŞA.) vapurull~.kiııan 

sani perşenbe •qamı C&lata nh 
tınuudan hareket.le ZOni\lldak. 1n 
boluSinop Sl}mıun UnyeFatsa Ord. 
Gireson Tırabzon lWc Hopay 
gidecek \ "f" dönU_şte. Pazar iikde 
-ivle Rize Of SUrmene Tırabzo 
P~lathan'e Gorele Giieson Ord 
Fatsa SamsijD Sinop· İnebli>luya 

uğrayacaktır. · 

ILA.ı.~ 
lvvO kilo beyaz sabwı 
şartname~i.nde.ld e\·iaf mu· 

cibince 1000 kilo aabu.n alı
nacaktır, Talip o1anlann l ıo-1-929 perşenbe e;wrü le•~· 
zıın lüdüriyetine gelmeletı. 

Sadık zade -ı 
Biraderler vapurları 

KARA DE!'lZ 
l\ NTAZAM VE f,(:JKS 

PO~ASI 

1ulın1tf~ti ha ... & has"Me hu~· 
keti ı~elıhur r.atı.ı: 

1 .. .... Y"'P"! 9k.i 
n onu iıun ımi 

Ç · · · } 1.a; a4-w1 
arşan )a Sirl:eci rila 

rn ın<bu luıreked• (~oıapl.NL:. lıı 
1 .. tıı. .ıınııun, OrıJ11, ı:ireMın, 'fır 
on, • ilrmene,Rize) itkeJelr.rin• •1;. 

tııf't ın det l'deeeklir. .. • ~-11" 

".l alôlat ~ ::iirk~ ~eOAJ 
h:wı ıılttmla. cıkl l od 1'riAtitı~ da· 
ire!i Trlefoıa : J~b~ !?134 

Tiiccar ve Banka nıe
ınuru ohuak. j~~u 
Çiır~nmht ,., <1illmarw;i '1ı1n~ri 

aat 15 ten 17 ~- · l&l~n 2Q Y" ~r 
.i ~ıntf açılm\jtı,ı'. ~Jw!'M'tl tihıcaı:~\~ 
mi he np ve \ı uli d,..fr,.,.ı:i; Basita. 
,1 uıaııfa.Pakradomar, Avıerjkao 11.iUlı.ı 

. e B:ınl>a nıuamelitı 4 :JY rarfmJa 

di.mUr.n tcdri" ohuıı.ır, aon j.mtHıan.da 

nu\·affak olanlara ınuhatebecti !~ 

ietııamcsi 'f'ri!Ü' ve i! tMat~ 
numenet edilir. Drrdt't 9 k.iı;nmı.ııieai 
;ar~!luha g\iDU blı h~ gr, Bıwdan ıır.ı· 

i.ı ) f'ni muktedir .m~lfüu ·~rafı.r.ı da.ıı 

'ngifüce, fratm:zca •;c ıila,t.til~ 

Je ı,cmıın dersleıj verilme,kteair. 

,rogrıtrıll mcacan.u alınak 1'c k:lvdgl. 

-ıuk için lıtanbul Çar;ıkapı .. U'&JD\'ay 

ı1uı ~o· nunda Am,.rikan füaı:ı. ve tic· 

uet dershanesine mwr.ıcaat. 

Huausi deriler da.hi ı.:ahııl <thıuwr. 
\lıidürtı: Aeop Pakraduni 

Doktor Kutiel 
F lektrik maldnelerb le »elifjj\ı~· 

u~u. idrar d&rLığı, pr~t:ııt. •"•aı· 
ktırl:ır, \C' lıelg"~§~kl~ urtan. ·'" 
ılt ile firrn°iyi a_irı ıı tedın·i t!dı-r! 

Knrııktı' rle :Börekri fımıı !ırbınıl" 3.ilı 

ı· 4E29 Doktor · _ 
Htieki k.adıular .bai~eııi 

Cilt \'C Fireııji Hekimi 

Cevat Keriuı 
Tıirbe de Eski Fliliili frlhmer. 

-iLAN 
Kın e: 5=>0 ııe, ll7. l'e~ 11N-

0.50 Heçel 

Uzunköpnrrlt'ki aıker ihti.' acı .igiı.ı 

lıene~lıı Lulıı iki k;lımı en.:I.: Ş.9 kin· 

UllU \Cl 928 rl D 17 },~numıuni 929 

tarihine hnrlar ~ irrııi @\İn muddetle 

n •ın h aya çıkanlmıştır. Talip: oJag. 

1 nn Jcpozıto ak91lerile lıirliktc Uz.v· 
le ı nıeı•kk.il kQtllıwyoua mii· 

• .J.y« it Uaa 
. eı~nıaye~i: rfediye etlil.mjş 

4'1000'1000 Liradır , . 
Umumi Müdürlük 

ANKA:RA 
Şubeleri 

Ankaru. Adana 
l stanbul Trapuzon 
Bursa Balzkesir 
lzmir Gireson. · 
Sam!:> un Edermit 

.. "'1.yı,ıalık 
Zonğuİdak 
Kav seri 
JV!er•in 

.Müsait muamelat: Kumbaralar Kasalar 

Kaa.t Ye kartoıı münakasası 
rrütün inhisar_ı. müdu..rije~i.uin"umiyesinden: 

27-12- 1928 t~rıhmde kupalı .ıarl1a yapılan kiiat · ,.e 
ksttOU mÜnaka.sasında Y~rilen fiat. haddi lavıkında uörüİe· . ~ 

nıed.iği.nden 9·1-929 çarşanba günü nleni münakasa vapıla· 
~ıridaö tuccaranın yevmi mezkılrde saat 10 da mliLava
af .ko!l1"!SYOnunda ispatı YÜcut eylemeleri Ye şnrtnam~yi gÖr· 

mek üzere her gün müracaatları. 

Fındıklıda M. l\I. Yekalet 
onıisyonundaiı . . 

mubavaati 
" -ı ......................... ___ , __________ ..;... __________ ......... ________ -: 

y flrli mamu.l~tındıın 20,000 aaet kiJiın kap1Jı z:ırf 115Ulile Trıı n:ı!<_;a··~ 
lwomuştıır. ihale gUnU a\l:kinci kiinun 929 <'arsamlxı s:.Jt on dı.. t 

i.ıwçYktur. tali_p]etio ıartnarııe ve uUmu.nesıni gi.ırmck ıızre Ank:ıtadn mnkeı 
N.ıuı iluuı }{ouıİ.ij on<.l:ı gvrhıeleri rn ihale gününden l"'> el tek ı f ve temi· 
~~. ıne!kwr k~tfıis~ oııa vermeleri ilan olıa ur. 

Ha&tahaneler ibLİ\ aci için 700 adet he,\·:ıı lake kar\ ola kap;ılı mrI 
u.ulile nıWlakasa. a koı;ıınu~ıır ih:tlc·i on b~ş ikinci kanlln 929 s:ıiı 

g mı iaat oıı di.ırlte komi ··onumuıda ~·apul:ıcnktır taliblcrin iarlnıme suretıııi 
lı:~wıı\ ond~n :ılınalıırı 'e t~klifnamdcrini ş:ırtnımedcl,i tarıd:: ihz .. r ıle kom: 
aH•D riyaıeııne ..-ı:rnıe.Jeri ilap r#lunur. 

. M•"~~d.i k11:1tiıı ilııi) aci içe1 ınunııkaMJ"R konula•ı r;adt! ~ af,ıu,ı 
Terilen foıt hJh:ıh ı:-.Jriildi;&inJ.-ıı iı~c,,i l\iıllln aninin on lkü•ı 

&iııuirne tehir eJHn'ıi~tk. taliplui11 ımıni,;uılak i ail,ı•ri mulı:ıvııaı ·k·ımi .. ,·~nun:ı 
~·'l· l\' • • • 

-..aoıMıtları. 

A 111.:ı'rT mf'l-tepler içiıı :iOU ;ı.J ... ı lııı rıvım pı-·tcıuah rııııblYııası aJ;oni rı_ıu. 
nakıı"a~a koııulmıı ıur. ilı:;ık~i ;JQ.1-1'29 ı:-:ı.r~:ir.l.n1 "ıln.ı uı:ıt un J.,rtt~ 

l,iıu21;~ oıı umuzJa ~·apıl:ıçaLıır,, ıı.ıliplcriıı şnrtı~;ırıw t'Ul'Cfİni k'1;nİ$~ "ne:ııı :ıJıruı. 
lım H" !artnamcıleki ta,rıdıı tc.-rnir.at~rilt> kemi Jl QC:! mur::C"...Dt•ıırı. ...,. ,._. 

J~mvali D!e1r. uke {lanı 
'----------~~~---..;~~.;;..c..~.~~-_...;;.._~-------~__,; 
:3emıi 

Raid 

K r.lıkwy 

Mah:ıllosi 

Kw>ki 
().;rn:ııHı~:ı 

Hwl'~l\~u .. 
& impasa 
Gıfern:a 

J~laıcatıeiıi 

\ &jl\tri.·l~ı·l···i 
J:>at 

Yııl:ı r:ıı 

187 
189 .. , 
~ .... 

l~rımJ!;.:ınım..:rıi 
J.ir:ı 

hane 
d~ı!;.~n 
bi.r Qdtıh k~~ir 
dııkt.an 
l\iigir ıT ı.ık~U.n 

lıa.:Jf' 

20 Ş!.'hri 
10 

300 f:ctıc>ı 

28 1:0 
28-1 m:ı'.>:ılıçt' .Jiikl\iiıı % 
88 dJhklln 00 
tıO ikaoıct":h 2-10 
Q'2 DUk~o l,2U ~ 

Azıuırur ~.i-23 ~ne ı:ıo 
Birinci ı;gk:ık 197 dilk 1..fitı 72 

33..07 ap;trtru:ıoın R(~ 
il,ir.Çi Jaic,.ji 

'tfobımlıu: ~0.2 hıın,. 54() • 

Kwçkkp:ı.ıar füllittll1p:!Ş,l Cırn}ı:ızluıneç:rtkai lY-.W kı1,.:ir dilkkK.n 400 • 1 
Wnd;ı ernıfı ı.nwfı:ırrer ernlikfo 19-1-9.29 tarihine tnU.i-'ldif IJUm.=ırt&i 

;um.ı s:ıat 15 tc ihaleJer.t muhaorerdir. Taliplt>ri,1,1. Eıımı.li uıctrwkc: k"'u.ıi., orıu.- ı 
na tınlraooat e~ lı:ru!.'lt>ri. . • 

* 

Şehremanetinden: ~ehirde 
Seyrüsefer eden umum Y-tik 
binek, hususi \'e ,ziraatta kul· 
anılan tek ,.e ı;ift atlı araba 
Le\·halarının yeniden imııl 
ettirilmiş le,·halarla tebdili te· 
harnu etmiş 'e bunun için 
tarihi ilarıd:ııı itibaren 20 gi.ı.n 

~müddet tayin edi!mi:.tir. 
.Müddeti mezk:'.:rczarfındr. 

alakadı:ıranın seyrusefer mer· 
kezine müracaatla muamele' 
tebdiJiyyeyi biHrra arnhalnrı· 
na yeni levha alrnnları rn lıi· 
tamı müddette eski Ye tıuafı 
emanetten verilmemi~ JP.,·halı 

arabaların seyrüseferine mli· 
maniatla eshabınında tecziyesi 
cihetine gidilecegi ehemmiyet· 
le ilan olunur. 

Cemiyetl . umu
ıniyei belediye top
anıyor 

Şehremanetiıı..ıen: cemi· 
yeti umumiyei belediye kanu· 
uµ::aniuin dokuzuncu çarşanLıı 
guau inat on dortte içtima , 
deceğindcn azarı. kiramırı 
~;ıriflcri rica olunur. 

Ü-

.._ - t - ~ = 

~~~~~lın@!lli!!llllUWlgl]JJm~Jl!!lıng \ laıtifjlwi!mrwaeı~·~ _!!J_ meır~ _. 

ıyiik Tayare livankQsu I ' 1!1Tıso :P.~ n 
· 1 BanJ~ası 

Altınncı Keşi<le ] 1 kan~ın~aııi .. i RoDıen anunim toidü~ti 
1929 dadır. . . 1 gı Merkezi: Bül<re~ 

İ. Tamıınea teni.re edflıniJ 
&i . . . . . ..' .. .. .. il m ~ermay. 3.l,000,000 ley 
il Bu ke~ıde~ 11\ramıyelerının gerek buyukluiU ve11 ~ Ibt!yat akçuı: 19.000,000 ley 

=gerek aay1~1nın çokluğu itibarile 5 nci tertibin en ~ f!Jbi1cümle banka muamJeat 
=zenğin ve en ümitle dolu ke5idesidir. ! i ile iştigal eder. 
~En büyük ikramiye 300.000 liradır. ~ ~ Calaıa murttebeul &o'/.:a/; 
== Bundan başka 1 Tane 100.000 s= ~ cc>mac:ı han == es emmıammmmmmı::ımsmı:ıammmmm~ 
~ ,, . ., 50.000 ~ F atma -er\"et hanım tarafın 
- ,, ,, 30.000 ~ kocası Stıleyrruın Rııhıni 
'.:: ,, ,, 20.000 § aleyhine ikame eyledi~ boş:ınm:ı 
==:; ,, ~ 15.000 mihreyn talebine mutedair da\ıı 
. 

2
., ., 10.000 'E dolayı ita e~ ledi i Lti& cureti 

~ !"' 7.000 §§ dd . l = 5 ,, 6.000 EE mu eı :ı e\•hin ikametgiihımıı mr.ç 

-- 15 ,, 2.000 ~ liyeti hascbile tebligatın ifa edile 

~ 100 ,~ 1.000 lirahk EE diği tebligc memur r.nUbaşirioiu ın 
ikramiye. ı ruhatından :ınlaşılmaklıı ilunen tl'bl 

= ve birde 200.000 liralık = karargir olmuş Ye mahkeme di,·an 
· mülıifat vardır.. ne&ine talik edilmi§ oldu~ındıın 

eo " ~ıı:lllllllllllllllllllllınmııııııııııııııınııumıııııııımııı1111111 ınınııııımıııııııınuıııııııııııııııımıııınıuıııın:§ID c.ijn zarfında Ce\ap ita edilmed;;i t 

-------~~~-----------------~-...., Çirde muıımelei kanunh enin ifa ed ~Bakır köyünde barut fabrikalarında imalatl harbi y ceği malam olıruık Uzere iliinı ke~ fi 
1 istambul mubayaat komısyonundan olunW". 

M evcut §craitle bir adet Lokomotif mUba\aa edilecektir. İtsııtına 1 kinci licaret mahkemesind 
talip olanlarıo şerait ve tafsilat almak Uz~re he; gun fabrikamıza . Galatada umerabit hanın 

\"e k1?talog ,.e sair ma!Gınatı bııvi tı:klifnamelerini de Ununu saoi 929 gayeı;İ· uncu H:ıçopolos \'C' Kurkçı.l oğlu e~ 

ne kadar umum mUdürlu~e göndermeleri. dilerin Eyipsultanda Rııınis köylın 

~~---------------------------. bostan mahallesinde Lokmnn efe 
'Üçüncü koloı·du mühaya~t komisyonundan sok~ında 8 numaralı hanede Şe 

. . efendi ~metinde un bedeünd 

C iheti askeriyeye el\•trişlı olmayan hayvan.at her hafta cu- matlubu buluuan 949 65 lirıı ,.e hi 
martesi ve c;arşanba gPnleri fatihte At pazarında ve pa- 'd . b k' 12'9 ı· 15 k 

carı en mute a ·ı ıra u Göksu deı·esi 
erinde köprü 

sası: .. 

zar günleri Üsküdarda At p3zarıııda heyet huzurunda müzayedei ı..; cem:ın 1078,80 liranın mafaiı 
İn· lleJiye ıle !ünıhtu mukarrer bulundnğundnn talip olanların mez- masarifi malıakcme ve Ucreti vekA 

kür günlerde yüzde yedi buçuk tc;:'ın;ıınt akçeleriyie mezkür he- t.atisili talebine dair anıkat Yord:ına 
. _ efendi tarafıodan iklime olunan da 

~ ı .\ete nıurrcaaförı. ~e ırcımınt>tind<'n: Anaclo· k nın ccre\:ın eden muhnkemr in 
:ıı Hi~nrındn Göm::u dcıe~i uıc· · T7 ırklar elind:ki k~tat için ~hı .L~n kilo bu~gur açık müna tı~)a ko· müddei ,:ekUi \'estıikı olmadı ınd 
· 1 ı. · l ı- • l . !:'. 1"'-nulmuştur. ıluılesı 9·1-929 tnnhıne mUsadif çıırşnnba gunu &ıat on g 

.;ırın< c '~"ı a ı np cenı.:a \'er iop·~ . . . . . 1 · t kl'f led' · · ö l · . ,; . ~ ... ~ bc;ıte ıcra kılınacrıktır. talıplerın tıcııret vdsm:dıın mus~ddak ,·esıka arını , e ve ;emın e ı e-. ıgını s y ame .. ı 
' usu yan·ın·dl =:..ll!Ş'.\ olunacak 2 1 t te'mirıat muval.katelerini hamilen \al .. ti munyyende kırklar eli askeri mUbay. ve nokatı mezkt1re hakkında yemin 
U?tro s.t ıl~ ıgınc.la he~on ıırme at komi:;, onuna muracatlart Han olunur. il· h " il} c' b' u..ı 
\lıprl.mlın ın§ası ,·c koprU lıa~· · . m \CCl'e gur me_ıne ırınen m u 
'grı rı ın terfi.i n::ı eli\ :t ı ile Luıw ; İn .. ·d .. .. · k . d ... .J aleyhin lic:ditt.ııhlif mahkl'mto~ ~ r 
mıitıt:ıllık ıırueli=:sıi .. ııire, be~. 11:1'01 uncu kol ordu ıuübayaa.:_ omısyonun 811j mesi lüzumunu ilanen tebligine k 

l1ı1Ji k~~n olıın 'l207(ı67 kuru~ E ski•ehir kıtntınırı 9900 kilo piri9 ve 140CO kjlo bulguru ıılcni nılın \erilriıi· olduıı;undan yevmi m:ıhake 
n:~rimfon kapa! t Z:?l f llSUJiJe ak;S!l netice~ir.dc 2.}.<}29 tari.hli ı,;~r~nb:ı gl\nü ıcnı kılman mUnal,osa olarak tay in kılınan 13 Şuh.ıt Çar;ı:ı 
·c ~ir :ıy ı~u~d<~llr. , ın~innlrn:~ netice~nde_ talip_ ... ulıur ~ıınediğin<len lıi~ lmfı:ı tcmditk 9-1·~~ tarıhli çar~nıı b:ı ~ııat 14 de malıkemedf' ispati' ııc 
'Sl) 12 lm·dılnuı;!ır. l <.> 1dıf ztırf • Lıa 2uııü ihale~ı ıcr:ı kılııuıcagından t:ulp obnlı:.rırı şeraıtı gurınek Uzrc cdilmedigi taktirde yeminden imti 
arı unr:ık 27 J,iinıııın ani 92<) her gun pc~ sürmek is.te~·enll·rin to'minıı.t ııkçele1:ile ) llvmU mf:'ıknrda telek ki idilerek da\'&t:ı ııabit ntwı.ri 
ndJıiı ~ mlı::ındif Pnıu "µ'l'nt konıiı: ona mtır.ıc:ı=tlıın. . . • 

,aat 15 ~e hadrır kabul ~dilt" E ski~ehir Daric:ı kıtafir.n nid 23~0 kılo pz )~gı~ın 2· - . . . 
. l f 'f )' l 1 lıt h dl" ko.~lı ..:ırfln icrn ktl•n:ın nı .n:ıkas3Sı 11cJıcesuıde ıalıplerm ıın 
• :,} ır. 3 11? ?, '1~:ıJ, 111

1
• c~ j ellikleri fiyat oııli gi.ırilldigindeıı 9-1·9~9 tarihinde k:ıpalı zarfla mtiııakawi B eyo~lu uçuncll hukul-. h:ı 

'.
11

1.: er ~cv~nı ~ ıal e en ~u ·u icr.ı kılıııacagı;dan taliplcriıı )e\mi rueı .. ürda komisyona mllrııc:ıatlari. ml~inden: Q::manlı banktı 
ı ~ı gun e\e,ı ~c ırcmnııcll fc ıı t f .ı ' " • !·" ·d Al' Hnyd. " l · l ı·~ 1 ar:ı ınuan ı.f'nt ,u\ e ı . 

~'"'ıı c:n mw~ !ır ıgır.c mıir~cn~t . ı,, ı· · k 1 d J • t k • . l· . 
JCfQI'. ı::.ı 1) (' u:ıııı~· H'Sl ,a-ı J . -i J ı ı ı· t ·ı ~ JI ı CC lllCl O 01' ll lUU )al. aa OlllSIYOilUU( Rll Beyin hnnecıindc mukim 1rfon Ali lı 

Jma• a mrcburclurlnr. \ (' bu . . . . ate: hine Lir ;ı.det kcıc;.ının talıli~ eci 
· ] · } lınlesi 27 • 12· 928peı·§t•nıl>t· gılnh ıcrııcdılccek olıın 183Q70kılo pı· 

~·lıli~ e!uaıntkrt C' tı•ldıf zıırfL· . . . .1 :ıl .. ı'rıJe 1'lıirı nıı hıı'-rmın me,·cut olınadı· brdt'li icarın tnbsili haklwıd:ı ikau t d'J u· Fi r ııııcın \e\llU JTIUS\~ en 1. .. w ~· 

·ıııa r:ıp f' 
1 

ecel'! ır. . '
1 ·~·et· ~ııı<l:ın ~cıniti k~nunh r.nin ·ikmal cdilmcnıi~ bulunmnsına nıızarıın i,.bu ne\D· edilen dam Uz.erine müddei ııle) ha 

n:ımC'sı raptcc 1 ııwmı~ olan • ... · . . 
!i:nlıul olunımı,racal~tır pwjde ,ısın ikmalioe tnlıkon kapalı 1.arf u.ulile tekrllr .mtln.ııh:ı~5ıı ~:mle )~\ll~ı yen Ye illlnen \'Ukubulnn tebligata 

•ve "' rnkı ke;ıfi) c 25 Jiro mu· ıhalc ol:ın 13·1·929 pazar gUnll ~aat 14 ten evel ~ıılıp1erın·4820 lını teınınatı· ğrnen mahkeme~·e gelm!'diğinden gi~ 
,:ıLilinde ı::chrcmaneti mlı.dlir· ıle ıılelusul mllrııcnatlıırı tekrar illin olunur: ben 1n1hkeme icrwna ,.e ke)'fi)'et • • 
.i,ğfodcn tednrik olunabilir ------------------
fFo.zla tafı•Hat almal, isteyenle 
c:hrcmsncti fen işleri mubUr· 
iğine murı:ıcant edebilirler. 

Ş ehrem:ınctinden: Kan 
el.illide lıi-:ru- cadde in· 

~ 1396,10 metru nııır ıbbn· 
nd!l e..a;k i Belediyi' binası ar· 
·:ısının metroiuna 6 lira kı \' 
uet W.l(dir cdilert'k satılm~l; 

inşaat 1'1ünakasası 
\irrni ~lln mttddede il!nuın karar ' 
rilıni§ Ye müddei muk.ıı, ele zirinde 
;mzsnın muddei aleyhe aidh etine t 

Ticareti bahriye mektebi fili i muJiriyetınden: ~lektebimizirı hiıuısı dn· bilmt suretile Lbattan arız ~lup iRti 
t.ilinJe ,.e ıılt katında in~l ettirilecek talebe kadcmlı:ıneleri 10 kfinunıı :ın: ınhen eabit olunıımazs:ı ,·emin telt 

929 pcr:;enbe günlı saat on birde ihalesi icra edilmek ilzer.e mUnnkns:ıi afo- , .. ~ lcdiğini derme~ an C) }ediğinden m 

ılı·, e vaz edilnıi ... tir Ttıliuleıin ı;::ııtnııme' e iUa lıu~uJı için her gUn ~lektep _,d . 1 h dd . k~ rf 
. " · r ~ • u f'ı :ı "'' P mil etı mez · urc :rıı ın 

Mudirivetine milrııcaatl:ırı Ye mllnnkııs:ıya i~tirak için de ye,·mi ihaleden eni '. . • • 
· . . . d !tıraz edilp mnhk~me gUnU olıın 2 § 

... ewLi: Be) "llu. l.ııbıılle.si: .Meşruti) et. Sokagı: Atik Alıcıcıue\ cedit Nrgıır · iç in kapali z::rfla m ll~m yed" ye 
~a?tması: 38-54, Ne\·,: Ki:i_sir apar~u. .Bedeli:. 4SOOO lir.ı, Dedeli s;ı:ıw,i ıüıuulnıuftm'. Taliplerin ~art· 

, u7dr. vedi buçuk teminatı m\l\akkııte akçelerım Defder.dnrlıl~ bın:ı~ın a . . • . 
· h 'b' · ı ı· · d' .1 1 · h:ıt 929 tarıhıne ml\sadıf cumnrte"ı g 

mUesıeıoatt züraive ye tiicc:ıri~ e mu nsı ı mcs u ıj?ıne tev ı c) eme erı. . . 
• -----------·------- nil ı;:ıat on hırde mahkemere geh 

:ı.ı~: ılSOO lira. Mu tcm~tı: Mııa bcodrıım ~ kaJ glup J numaralı dairı:.· nme ol.ırak 7
1
5

1
0 

0 
rıislıetınde 

7 ~a ik.i halli bir mı.ıtfıık, ki ll'lr, b>ınya. 1, 2 ;e IJçUııcu k:.i\J.ıı.rdıt $ekaer odll em inat makbuzunu bir .?.arfo 
ik.i~r bala birer ıııutfıık, ~n)o, kiler. Ç;ıı katı: wa"a ile bir .;u cJepgiı:, 

2 il:.i k\lç.UI;: oda. Bodrım.1 ı,ııtuıda mi.i.tP.:ı.ddit odun ve kt.ıınlıldU.k vt 5'\İre i.fo i 9 yup • 8 kanunusani 929 P8 . 

ıtka tuafındıı 100 ıııetrg ır;biind.e b.:ff6'i ba,·i. Hududw: iki tarafı N r.-:es art~..si gunli sıtat on be,. e ka. 
6i'en'1üıi.ı2 5<İ·İl· 73 ıHıınar.zfı fııhrika.sı b;ı~ır~i · "o .bir t:u-ııfı ah ıPi haDıtn bw"' far le\'azım mlidl\rJiğine Yer· 
siııe 'talı:ii.& kılın:uı ar.a ;~ tarafı rabii Ni&~r iı;ık .. ~ile mahdut. melni. 

2alu.ı. triafı muh:ırr~r apartıuanıu bt:f;leli s!tl\iı ient:de mul;;matan tedip· '-•liıl••••••••~ 
t'1iJP.),.ı;. i rtilt> ıuwlki.r ti 22·1·9.29 t.a.ti.hinr. mli~dif lı ;unil taıt l5 cil4 j\J :ı.lıkem,.i ~sliye ikinri hukuk 
i1lıidıti i ra ~I'\ lııl'istiıa.n h<ıı'ıfo"-en' al!n~cıt r.ıwe &&re nmamele üa edilrııtk Dilİr«'iİııden: Ahınet Şııknı 
izer t maın n rııı.ı~ytıd,,.~e \3'\ olı.onll:!;\Ur. 'Taliplerin bedeli mulı:ırr ro • e~iıı bakır kii.' ıinde bağlar C'ndrlrı::irıde 
•ıer:mfılen • .7.~) lıc.saliııl~ (~SO) Ji,nı d.epoıiıo ııl.!:Qlan ve p. mııııwltı:r <ıl i\'o lı:ınede ınuldn lı:ırı HıısnU be' 
);sijk.ı.t: AAektubbril it\ ~111\"'aH Jtıt~ıda ~tı~ korJıi:..' ırnuna nı"'rıı<·r.t CJ lenıt"l•rı. aleyhine ikame eylrdi[(i 400 lirn nlaı·:ıİ, •· * . "ın;ı,.ıo~an OQb) ı m1uldei al~~·lı~ ht·· 

-.· '"A···ı ı 1 ı ı ı· K' .' ray tehlı~ g>indnilcrı anııhnl sıırl'linin 
~~g · '· ' euu, ıet~ ı nmeınnu· . .1 . • 

J ·r li · . T. gııilf'rJ en me;ı:kfir Jkatnetgilhinıla hu 
.ı a ammcn.,.sı \r.. d . 

1 
• . 

i~a.ıiqi Yeni uıikpa1.arb:ııı 84"8(imak1up mııd.tkkiln 7600 ~goo u:ım .• a .kım e olı~ac ıgı §crhıle lııl~ 
L-U d'ı kt d"t ı ıı· L_ b tehli• mı.le eJılrnı§ olma ına ınebnı mau>< e oe ı me ep -ce ı .,._p tınc . 

\fıiftemiJMt: . hıık11k ıı~uı m~ıhakemeb~ k:ınu~u.n•, 

~----~--_,, _____ _ 

Tahvilatsatışı 
tehiri 

·Emniyet Sandığı l\ıliidürlüğiinden: 
Vadeleri hululünde horçl:ırını vermeyen borçlulara ait 

olup 8 kfımm~ani 929 tnrilıind c esham \C tahvilat Borsa ında 
satılacağı evelce ilan edilen tahviJatin -.atışt hasbe1lüzum tehir 
Pdilerek 23 kamınsani 929 çarşanba güni·ı ~aat on durtte satıl· 
ması tekarrür eylediği ilan olunur. 

Altı eda iki ".ımıtJ..ak rlürt )ı:Y:i~ ~nıç Te bir mık tar bah~,. ~tl4-2·143 .:ıcı. m:ıılrM(':ı nıucıl:ın~ 
6 ilcli ekiz takı.itte tcdi)'C edilmek llzrc millki:cti müza:edeıye vu~i!ıon ı .ıtntn telılııoı.ıt ~~~ı~a 1'aı:1~ \'enlmı~ .Evkaf mii.diirlug·· ITTindeıı : 

ı..ı.~ enafi muhanv ına"lildtin baoeoin 13 - l . 9'ı9 tarihine mitudif ..Paaar oldwiundan tarihı ıl.:ındau '.'ı!Jarcn ~5 . 
•• iaat li tf Q11Hll) cde-i İ~?& ~laDınak u.ıre ait haft.a mpa_jetl~ t~~iı 1 IQ ~l'fında ()OVıtp \ e:medığı t~kdi_r· ~tırnıı~nıanİ~ t' Camii lıııriınindc kit.in ı:ini fabrika ının tamİrntı ( 7·1·929 ) 

~emin etmediği tnktirde miidde.in 

iddiacını ikmr ve kabnl f'tmi~ addol 

narak davtn-n s:ıhit n:ızarilC' bakılnca 
l:ln olııımr. 

994Mtı• .... IM4 ........ IM4~ 

AJ)one 
ve ilan tarıf esi 

Abone ücretleti 
Uç a~·Uk Altı a~ lık Scnrlık 

D~lıil : :; 9 17 Hr11 
HAriç i~n: 9 16 30 " 
Adreı tf'hdili ıçin 15 kuru~ gondcrılmr 1 

ilan ücretleri 
Tek sütunda smıtim.i 

Altıncı sayfada 25 kuru§ 
Beşinci 50 
Di.irdunrll • 80 • 
Uçunciı 120 
İkinci 2<:m li:11itk. '.F~plerio. y N.e v,.Ji !.rıgtık l;ınaliilf'l ~ lira t.ıruimıt al;c~ 1!er.~nl ~,. ~akl\Jtl~ mu:uneleı ~m.•kıez.ı~ en~ıı tarihinden itibaren (2·2·'!2?> t:uilıiııe rnlı":ıı.lif cu~ar~es! gııni~ ihale i icra J,ılın. 

iM~ daıı teiltıll e4cr~k alawllhl.sn ı:ı;ıık Llll<: va y• mw·b~r .ianp ıt1u_R.t~e ı~.ı kıhn~c~.1?1 'e im h:ıpı .. ~,ı 817.ulıalııı tn:ık iim: ı.ap:ılı ,. r ll"Ulıl~ ıııuıı:ıktıs:ıy:ı \';\t'Cdilınl~ltr. T:ılıp olıııtların cvrnkı BarrkCl t'e miie se (lfl, 
• - • • · ı . ilır Qu.reıınu1 m:ı.hkenır. <l \ ı · li.\ e ilıinları 1w~sıtsi t.arifc\ r '[ tr~e ı_atlj ke_qıisye1Qun;a .rni.ı_raoap\ «J~mel!i. ~ • . . • . • 1 ap ıarır»ıııe frnui~·~) i giırntek için hn gıin sa:ıt oıı diirıtcıı sonra iıı);:ı.:ıt iıla~esine ve ihııle 

. fi . t-. • .-. b - k • talık ~·1Uı.nı§ cı)Jıf$u ıl11n olunur. "lİnlt de aıaaı oıı hesır. jdıırr r.uclımeniııe mllrncaallan. tal•idir. Ticarf't nuidPrİ\ {"'fi· 
af!a J'i Cll J.1lt~kte~.1l mu ayaa OllUi• ------------ ı:ı •------·------------~---- nin sirketlerin tescili lıakkw·" 

·ouuudaıı: · Du,_yçe Oryant Banh·: sı·pahı• . OCag• llldan•. dak( i!tinlaryı.a katibi adil· ~ · / Tarihi te'sisi 1322 likler 1·e anonim §irketler 
929 ft:.1ayıs .ı~esirıe. 'k.adar lüzumu olan ekmek ve YD.J Meykezi idare Berliu ilanları santimi otu::; kııru§· 

ubzen.in. itasına. )'eı;mi ih'1.lede ıalip ~u.hur etmemesine m.e.bni Tel.fon Beyoğlu 247,248-984,985 il d k l tur. Deı:air ve müesscııatı rcs 
er e şasa ~ur ara ·ı ı ~ k '· &founusaninin 24 dıincü Per§embe günü saat on d(;rtte iha'le t.>e isıanbul 2842,2843 mive ı an arı, tur rm!.~tep· 

oummak üzere münakasa ~m4it edilmijtir. Talip olanlann Banka muaınelatı Tahvil ~ilmek Uzere 11.1.929 cuma glinU Sipahi ocağı azalan tarafından leri ve asarı münte§ire ilfrn-

l k k 1 · 1 bir atlt gezinti ~ apıl:ıc:ıl,tır. Aza i kiramın iôant 14 te Ocakta bulurımAları "e lan santimi Yirmi kuru:::;. 
veı:mi me&küeda teminatı muı·akkata makbu::lari e mc ·tepte Ye asa ar jbinecek atı olmayanların bir guu ('\'Cl Ocak mUdUriyetine mUracaat eyleme· ···········••e•••eee 
~11h ·,.,f.·it kfJmi<;y1Jn.a m1irnr.rwtl'.J.p. i.?it:5~e~~~!!'.E~~ffi~.;:.; 1. :: ..ıı .... .ıt r '1-.::··-. . 1 •• - • 


