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ANKARA CADDESİ N&: 11411 

~ 1»ef gBndenberi İstanbulda' kardan kapannuştır. Şark vilA~ etleriıı 
kıtı unuttuncıak kadar güıellde nakliyat inkrtaa ujframıştır. 

'-t1tedh-. Dan •kl&ID Ruatbane-1 En yakın vilayetlerde bile nakl . 
......... malCmata gö~ bu günde iyat kıı.aklarla yapdmağa baalanmt,1tir. 
~ ,Uan •rna balı muhafaza Borsada tekerlekli arabalar yeıler-

d6t den karlar kalkana kadar her hang' 
• a bır ı.aza ihtimilı dil!iUnUlerek kulla· 

flddedi IHr kıt hllkllmfenaa· nakliyat krzak1aıla 
• Avrupa meni Balkanlardan ge- edi~e).tedir. 

en bir ~ar ~ tlmtntn içine gö· Diler taraftan lmıirden bildirildiiüıe 
uı blımıur. gore butıu lmıır vilayeti ve bavali-
'Iüen bu yüzden on iki saat te- einde görltlmemit eotuklar hUkümfer
• tehrimiıe gele bilıni tir. Ana· madır. Hatta bir kaç giin evel dört 

uda fıe heman beman bölün ~ ollar yolcu da~ ) olunda onarak ö lmıl ~tilr.. 

Tali Bey!Cevat Bey 
tirahat için Bir iki güne 
ün Ankara· kadar Anka· 
dan geld" raya gidecek 

Şark villyetleri birin 
"Z mt mlfettifi lbnıhim T 
~. tllnql tireı le Anpa-

tebrimize gebDİflerdir. 
. lbrahim Tali be · iatikbal 

1Çia Vali vekili Mliı: bey-
le fub mGfe~i Hakla Şi
'11*81 Pat• Haydarpqa istas· 
Y~wıa litmitlene de tire
llila bir buçuk aaat kadar te· 
~ tlzerine avdet etmİf• 
~ır. 

K ~~m Tali bey dogruca 

tmia .!: &yllndM elci baneaine ti
""''. Gtarnnileyh istira

hat çin bir mOddet ıehrlmi· 
zde kalacaktır. 

Dtin tehrimize _ıelen ye· 
ni Tokyo se6ri Cevat bey 
bir kaç gl\ne kadar Ankara• 
ya gidecektir. Mumaileyh 
dün bir muharririmize fU 
beyanatta bulunmuştur: 

- Atinaya veci& etmek 
için gittim. iki gline kadar 
Ankaraya gideceğim ve iti

matnamemi aldıktan sonra 
Tokyoya har ket edeceğim. 

Yunanistanda Ankarada 
cereyan eden mübidele mU
zakerab hakkında bllyük 
bir nikbinlik vardır. Rumca 
gaze!elerin verdiii bir habe· 
re."g8re ben rıcali siyaıiy4::, 
mize verilmek llzere bazı 
mektuplan hamil imişim! Bu 

- nı de;ildir. 

CUMHURiYET iÇiN V-E HALK J~IN 
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M. Çi~erinin gelip gelmiye· 
ceği belli değil 

ın bir refikunız Rus harİci)ıe 

ııa t. Çiçerinin ~akında tehD· 
mıze elecqini. bu ziyaret. ea&llD• 

da hiMie ekilianıi de &taDbııfa 
gelerek M. Çıçerinl rittecelbJi 
yumaJLta idi. 

Bu haber DakJuııda Rua .efant. 
hanesinde tahkikat • apt k. Bize ba 
hususta resmi ve bueust hiç bir ma
lGmat mevcut olmadıAını e6ylediler. 
Rua sefarethane ı de M. Çiçeıiain bu 
&e}ahatt etl'afında Mosko\adan maltı. 
mat istemiıtir. 

Bir de tan çıkarmışlar 
T tavla ) an mı ınltDM8betile 

Bumla hır 1 t n çıkanw ar. Eld 
lf! dotı. n ve Ntılan bu delltan serapa 

h zeyand n ıharettir. 

Bursadaki 
muhakeme 

[Darıldı ınıılıalte.,,.. 
tafeiLtıuaı 41acd -.rfa
,,..,,,, 01c.,..,.-.J 
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fler gün bir uıes"ele 

Kafa tkğişijor 
Eski kitapları kanftıran- Elime kalemi aldım. İlk 

ar teslim ederlel- ki Şinui- müşah~de: Arap harflerini 
den itibaren zflaaiyet esulı lıeaUz unutmamıfım! Ukin 
bir surette de(işiyor. kalemimden arapça ve fari· 

Ondan eft'lld edebiyatta si kelimeler, izafi ve vufi 
hiç bir fey ,aldur ic:ldiaamda terkipler, batta... cinular b....._, tikin turası mu· akıyor. Kendimi otuz sene 
bakkalda la kadim filrde ve evel Babıili kaleaılerindell 
kacrsm ntlia~ ulolaa mana birinde ser mllenit wmet
dejil, at.enim. Kaime tabir- tim. Eski resmi kitabet! 
le ~ «mana kaydi· Layiha yazıldı, bitti. Mine
nde '-4• &uyarlardı» ! eldeleri bir zarfa koyup ar· 

Ellemıe kalemi aldıklan kadqıma gönderdim. 
valut Llttn dlf&ncelari bir- Y azdıjım salaifeler, o üs
biril&ı yamna ,elince zil lüP., muttasıl zihnimi işgal 
gibi sea çıkarır kelimeleri ediyor. Derken gene kalemi 

elime aldım; bu sefer, aynı 
bulmqa matufıdu... Yazı mevzuu milli barRerle yaz· 
bir dereceye kadar musıkı· dun: terkip yapkauyonua; 
Je çahaakta idi. Son asırda yabancı kelimeleri yazamı· 
llslüp deiifiyor .aBunun saiki yorum; cllmlelerin daha kısa; 
:ıeclir? Şapbesiz zihniyetin fikirlerim daha açık, daha 
d~. serbea. 

Eftlce edebi yazıdan ikinci müsveddemi daha 
gaye bir &krin ifad..mıılen ziyade betendim ve hemen 
ziyade Wzl bir ahenain id- bir mektepli çocuja vererek 
UDelİ :~ 1 eski harflere çevirttim. 
~ Arkadqıma sittim Ye _. 

Tamlmattaa itibarea, ha. ki mOaveddenin geri veril
tta oıwln eYel cllpbımep meaini istedim. 
bqladıla. ......_, mefh· Refikam her iki ıekli oku-
umlar çoğalcla. Fikri illtiyaç- du Ye ikincisini bejenc:li. 
lar ..._ ı&rJeaimiz açıldı. - Bumla, dedi, -kad-

M6uki o clewe gelince- dime, batiae yok, o.pa
ye kaıiar aenalar azdı. He- dan dojruya makaada P.. 
le .. el:ılJat bir, iki nokta mi.pin. Kelime maktan daha 
belilwle teaerkDz etmifti. az. Bunu tercih ediyonım. 
Ş- ela kaydedelim ki be- Görüyor musunuz? yazan 
iki ,..._ Ull' liki üslup - bir; mevzu bir, her iki müa· 

.- kuahk ve aydmhk n.16p· vecide bir flhıde kaleme alı· 
lar- birlikte gitti. Ennilaa- ıumş. Bununla beraber fark 
1e, ~' karanlık mlthif ••• 
Wlbua ı.nttln bUtDn bırak· Demek ki milli alfabenin 
ı\dıipu lfalait oluyoruz. Ga- kafa (iihniyet) üzerine bi
ze~ birinde Ymaf yGk bir tesiri var. Nelirc:le 
K• a ,..... •Telemak» se~i, cinas artık mlimkin 

deiil. Kelime oyuac•k••n 
tercemniu yakın bir tefri- yeni yazıda lıot garGuılyor. 
ka iDtitar ettiği var mıdır? Derhal ifade edecep.ia 
LAkia Gslüllumuzua saffet fikri yuayorm. AJa_., tu
bulduiuau da iddia ede- nan W.Zlarda delO; fikrin 
aeyil. Edebi eaerlenmizi intizamında ve o fikri We 
umumi bir dile naklederse- edecek kelimelerin ........ 
niz ne kadw fazlahklan ihti· lüğünde anyoruz. 
va ettijini derhal anlarsımz. Bu cereyan heniz yeni· 

1929 senesi harf inkılibı- dir. Şimdiye kadar mllhilll 
nıa tarihi olduğu gibi nsl6p bir eser çıkmadı. Fakat ya
ve zihniyet lnkılibınm da vaş yavq bu Oal6ba abp

cağız. Kelime 11116bwnuı ye-

~bemi arzede- rine fikir 8116bu plecek.. 
amu Garplılar gibi dtlflaec;ek, et ~daa beri makalele- onlar gibi yazacap. Wnllp 

riml ,_ı lmflerle yazıyorum; bqladı. Kısa yamak me
yaai iptida eski harflerle ya· cburiyeti tısltbu temizliyor. 

DAHlLl HABERLER 
Emanette ı1nm.tıi-1arda 

Cemiyeti Bir şeker 
belediyede tröstu mu? 

1 

Mahkemeler Dutlardan sikilyet lhaı uı·'-'ıiın' 
• ., . , • gözünı, hu d 

kaçakçı hır Dostluktan, arkadaş dir, kimseye 
lıktan , . hayırhahlıktan To~ a.. rl ltıııl 
·· 1 hık ·· l pr gın " • J t oy e . tım,. oy e usan· zengin, fakir 

P I O dım kı, bana. miz müsavi .. 
·• En iyi dost kimdir? tünde iken 

d Istanbulda feker tröıti teıkil Allln lrcçınna idGiarik mm:· Diye sorsalar, hiç te• ne yapımsa 
Cemiveti belediye iin oluwatı itakkıadaki netriyal 11un, Yqilldlycle SKlney Toyare reddflt etmeden: kalır. Onun i 

içtima ederde 927 t-nesinin · k • h" "d • · ı ı._ İ 
uzenne şe er ın ısar ı are11 mu· §i1Wti pi""'4nnc1'1n hya ueyin •• !İme kan~mayan• camnm kıvm' 

masarifat kı mı hesabı kafj düıii HU•U bey şu mutalıada muhdısn1t.ti dün ~üncll ceaa ,,,.,.. dır' derim da k yfiJ -
rapocunun rnüukere ine uluıuıyM: ~maüule IUl4m bubnr,,wr. /ddi· ••• ·:· • • • • az e ne 
devam etmiştir. - O 11eıriyat zengin bir şe· aya nazaran lhyo. bey Altuııtı Farzedelim ki. ış~ çall§ •• Kazan, 

2,059,221 liradan ibaret ker jacirinin hu liuuı&aki niyet 1llMi ihrecı lurMındoTci kO'UfUl yolunda' ayda hır kaç zan.. Sonu ne 
olan inşaat ve tamirat ma4- '• w .. bltlımden bahisti. Bey~ muh"lif olarak ltüliyeıli. nı~rdo bin lira kaZ81llyoruz. Şairin dediği 
desi şidetli tenkidata maruz bir t~b?Us eltt .. Tl~a ma~ fltın llaçınrken rüsumat idaresı Gönltinüz geniş gflZtl· yoğu cihanın 
'·aldı. netıayıcını aılliln 'oıtcır. Bu ıuo memur/an rarafindan ycılıalanard .. _ d 'k .. itibari' 
~ \'iicu•uıı l<ıti baat V"ReOP.k mRtlde umıımililt wnlmi§lir. ile· ~uz e paramn ıyme . ·•· 

Sokaldann tenvirine tefrik fili d~lail henUz mevcut df"iildir. ,.t>ti lıaltfme evrakı tetkik ellikten tı yok, huvardalllef?ep Nihayet, 
edilen 100 hin Jirsnın pPk Bununla tıe-raber düqyadı çok ~ ıahiıllıti tlinledikıM sonra ihya bir adamsınız .• Yiyor, içi· de gözlerinizi 
la~e·ı me abe inde olduğu ı>ara klr.aD~a~ lunı •lmll .?ı. hlyin Altuun TM!tıi ihracı hakkın· yor, eğleniyorsunuz, de· dünyaya 
sn ,·)endi. Bil has a iç sokak· dukça hu ıi.hı emel. \'e tt"tebbus· dalti kanıma muhalif hareket ğil mi?.. Hemen karşını- hu baba dos 
ı;r~ hiç ehemmip•t verilm~ ler~ . 'ııkaana ihtnul vennek ~ili ne&ic~ııne .varm11ıır. Mum~· za bir baba doetu çık.ar: arkanııdan 

tabiıdır. ılevh bu Aatektitı~n ıhllan tttil l . ? 1 1 kifı 
<ligini, ,miitemadi yen, o da . • • edilmd im lf} oy luapıe ;,,dam ... Yahu nere erdesın .. söy ~mez er 
pek mük.-mmel olmamak ~~ )•etiftırece · mah ~- Artık g6:rUnm.ez oldun •• cömert, ehli 
şartiy1e ana r.acldelt-rin ta· ~:!i ~~~- ~~tl~ Guetemiz aleyhindeki İfitmiyor değilim ha .. Al· !!Pı blanlr adam 
mir edildiği süylendi. "''-l~, xxı?·-a u O 1 ~.., l h · bild 'rly e a 

Aradan bazıları, ahalinin »i~r ~tl§ ınahall~ri k11ta· dava . a . ~enın, otomo e~ •• Eh, 
0 

cı. 
ikinci, üçüncii dert-rf"deki !'iO· dıyle ucuz (°&at~ ÇlSf'k utıl· Sonacıaı ııe AA,am ~fik~rimizle ındiğin yokmuş.. Barlar gitti. Gene 
kakların b02lıklujundan dola- ması takarrut ettı. ı~ akyhine milddei umu· da, bahçelerde her gece du varmıt •• 
yı yürümesini hile şaıtırdı· Parklarda tanzim milik tar~ iAa~. ~dilen bir yosma ile para yi· bit- başladımı 

b 'k b" h _.ıil daı;anın "'. yetıne diba 6ırırn:ı ~e~a yormnıuun .• Amma beni l la akı l ğını, una artı · ır çare 11· cu mahke~muk dn•am ~dımııtır. -r ' 81': r 
lunma,..ı lazım geldiğini süy· Bundan batka parklanu lhınaan ~•1'1llti c.ı.<k An/tara dinlenen 1ana kardetçe son ~ .... ıı.uıı .. 
lf'miftir. da tanzım '~ islabı tenılp ııe GehzeM ilrame dilen davalara bir nuihat vereyim: Bak barkını da 

Hey.eti ff'nniyf' nıüdürıt, edildi. ParkJarm etrafıadaki ait ftll"Muı cfib~ lııırm wrilmi111 iki göz1lm, pmdi kaza· nutmut , 
bu st>nf' bu tahsİlllUll 240 bin çitl~r kakhrilacak ve daha & eımJ/t 6~1. bulundu/undan nıvorsun, itlerin yolun• hakaıaCI 
lira'-"8 iblat f'dildftini,-'Jarın k"I h 1 k Hı.'Glaruı ıeı:hidıne ~ lıtUır bu • F k b b. ak an ı ı- eyi bir ;:e ·ı u uuarı ·. ,.. lımmayarı maznunlara yenitkn da. a at ' U ır ar lolarda flnga 
taınirin~ daha ziva4e itina mana~ ait olın ve mevku teblWcıt icra ,.tJilmd ll..9M muha· oluktur. Böyle devalll Geriyanda 
erlilt>crtini hlldirmittir. müsait oJan ars.lar ~teldik mneıtm ~~·. bir gtıne ıiılıkı11a edip gitmez . Maazallah, cuk perlpL . 
T b mütemadiye haline ifrat e4iMkt-ir. karar 1·mlmı1ıır. gtınttn birinde birde ha· dar para kazan 

Bu tenüiltl, tami.ratımü· ezaf~t itleri K d k k" tık · d ·· odah 
temadh.·ei maddesi mO.seb& · araya üfeD ~rsın ~ anıvermı1ı ·· e, uç 

927 ~ neıafeti • • Düşün hır kere, ne o ur hibi bile olama 
tiyle emanete kartı yeni hü· knnh~ için 700 bin lira sar· vapur eaetırildı lıa. lin? .. Onun için azizı.·m. se yapamazmı 
cumlar t.kıp etti. Sene<lt fedildiırj, çok v.iv. ade tenkide h k ...... -1.. hem d 
228 hin lira sarfedildi&i hilde '!; 1 .1 Bir uç &ün evvı-1 Çaoaı. kaledf' ıraz paraıun ıymetını ı--ua, e 

6 maruz .kaıuı. Dünyanın hiç Lir fr&Mıt npuru ile mllsademt- eckn bil eline geçeni hemen bir ev detti ~ 
hiç ~ir iş gör~meyen Ve })Of air yerinde llelafet tl}eline \'e rabıı~ olatı ıe biJahare karava eritme bir az ihtiyatlı p8l"tm8Ulal" VA' 
y~re hinlerce amf!l~nin i~tih· bu para ·verilıued~ini, bili· dn!'D Ta'ribade ftpuru d\ın kurterı· ' J -

damına sebebiyet veren hu kis baıka tehirlerde n•fet.. llllü u...._ ..--ietiı'. davran-~~ ~ y. i~ hani maksat 
meselenin iılahı r-ihetine &i· varidat tfllllin ,.dUcliği ,;y. Tavil1.1denin kaptıım h~tanın fro- rıenle 11anana daa dayan· IRek değil, ............ _ 
dilme i teklif edildi • ..~en lendi. noz] vapuru ıuvariaiade olJuıunu ' . " tını affetsin •• 

Asadan biri i, sokaklarda Fraan11z ,·apuru suvariei i9e bllakis maz · ri bayrile yad 
miidiirii Ziya B . ' Tamirat Allah aşkına bira dur deme· hatanın Tnrk gemüıine ait okhtiuhu Bir de bunun aksini • ' M 
mfüemadiye amf'l~i istahda· den al"'":1mivor, temialik ve- ld41a f'tlD.iştir. Tarafeyin birbirler U•ü.b~lim . Farzedelim verılD! ~m 

e~ : 
1 ale~ hine protesto k.ttide etftli§lf'!fdir k" :r. • • • } da da doğrusunu 18 mı u uliintin teddili tensip r~ halka pitlik sLvawyor, ı ışınız yo un , ay ı·ıtdı tlti ci 

edildilini ve hubapta bir pro· dedı. B·· ··kd ) bir kaç bin lira kazam• \ g bJ• k 
je tanıım ,dilmekte oldu!un u Bir cok au bu fikre iıtirak uyu ere pa as vorsunuz. Anıma, eliniz } 8D8lll e. 1 • 

bildirdi. ettiler ve bu k~r ~erafa mahlule kaldı. . ~ıkı, öyle vur patlasın, ~er cıddı, 
Kanalizaevon tahMeah kar§ı buna •cıl hır çare 81. ..kd ,__ ı· . h·ıı· ral o.-nasındu h-1an• muktesit, Oal .... • h l d . "fak .1 ıyu ere pa1&11 ote ının sa ı ı ~ ~- • up .di • 

9Z'l de\Tei he!öiabiyesi zar. u unmasın • Jltı ettı er. oJan bir ermeni ge~eıılerde hila , .. ti11 mıyorsunuz. Temız, mun· dam ı ysenız, 
fında kanaliıasyon ıirketine Ha kıkatan varidat ölmUttUr. Otele dtthal mahliıl idare- tar.am bir hayat silru.10r, dan fUyle 
1,020,769 lira erikfiti anla· o]mıyor •i tarfınd~ -,. ediimi~r. ünden gtine işinizi btı • •• e adam 

1 B dd . -a.ı1 •• L: •. 1..ı! B Fakat 1Mr muddet geçıı&.ıen tlOll· yütmekten zevk ahyorsu· . hi ı 

Kelime ve fikir tekrarı ela
%.~ yenilerine çe- le ve ibarelerin içinde llllb· 

yor. Eski yazı mııhafaza ecl
ôeçen P muhterem bir ilaeydi bu teklmll daha at-

şı mı~tır. u ma e aynen Şehremmi ı•U11KKHft ., ra ıenç bir enMni olıonin o~lu • "? B d Ali.luıa Ç 1 
kabul edildi. nemfet itlerinden laer ne ka· oklugunu ,.e lıurıu da f"lindf"k'- nuz, değil mı· aba osto tirmezdi. Sanki 

Çiçek. etiftirmeli dar ,. ... almıyor• da kendi nufue te21temile ispata amade bulun· gene karşınır.a çıkar: k k k k 
Onbeşinci faslı teşkil eden muanfatını ı.mamen kotıa· dutmnı be~aa ederek mahkeme~,. •• Yahu nerelerdelin? azı ça aea 

zat bwlea bir IAyiha istedi, 1 d . ..... • ..!L-! 
• ır our u. yem Y-ıae ~· 

ve eledi ki : yette bir tekamül değil, bir 
- Y eDİ yazıyı kolaybkla inkıliba badi oldu. Bu na· 
~ miiaved-1 lin türkleri, kafa itibarı ile 
deJi ellD yolda yu, soma geçen nesilden farkhchr. 
ODU •ekim ile, yelli harfler· 1 Ce1~1 uri 
le teb,11 ederiz. ! üU 

AM) m edebi romanı : 5 

Aşk kurbanları 
KEMALETTI ŞÜKRO 

veccühlnO fazla kazanmaya r Beni ve k1ZU111 çaiuma· 
çalafum. makta belki bir dereceye 

Nimet hanımın yan ciddi kadar bakh olallilininb. O.. 
ve yan pb, galerek söyle· lann... genç bir rea•.,.. 
diii bu 16zlere irfan çok sa· atelyesinde kadın ve kızla· 

mimi bir tavırla cevap verdi. nn görmeleri pek de muva· 
- Kain pederim beyefe- fık olmayan llljeler buluna 

ndiyi memnun etmek içftn bilir. Fakat bu malvur 
elimden ıelen ıeyi esirgem- kain..pederiniz için yoktur. 
eyecejime emin olunuz ha· ~ica ederim. lrmı:ff*i lbir 
nım lef endi. Fakat kendile· gün davet edip l'eı1lmlerinllİ 
rinin nedeJ bana muğber gösteıiniz. llilwüz .. Mkadar 
olduklarını bilemiyonım. arzu ediyor ••• 

- Neden olacak.. Daha - Hakbunız hıw• ef ... 
bir kerre atelyenize davet di. Kabahatim blJlk. Atel
etmed" ruz. Çok nefis oldu- yemi daha heniz iatecliiim 
ğu b r tardta s<Sylenen resi- gibi tanzim edemedijim içla 
mlerlnizı tablolannızı bir utanıyordum. Beyefendinin 
kerre ı~termediniz. arzularına inkiyat etmek Y.,. 

l)ahçeler ma"•rifiı de te.llkit ..1 ..... n anuledi, ve bu bu· müıaoaat etmiftir. Mahkeme IUUUF Artık çalışmaktan baş çalış, ha çalış •• 
- ma...._. 1 

-:-r . teKerMine nauran bu adamın BUJllk. JDetelik sekti 
oluadu. Bu fasıl yekinu s.ılta tetlukat yapıl~ ıı· dere paluın aabibiııin oflu oldujuna kaldırıp etrafına baktı· • 
210,95.s liradır. Wu cin.tine ılclileceiini ili· karar v~iı ve bilneti<'I'! otel hu adı· ğın yok.. İ§ituıiyor deği· nı ~lif o)~881Dt 

Azanin ekseriyeti, bahçelf'r ve «tti. ma tetldll 01~~.a,tur. . Jinı ha!.. Allah venin, İ:-.· kak beş yüz 
üd.. . . . . .. t k b\anda ra vaktın mü Fakat birkaç giln e\el \akı olan raknnafu• h'lld 

m llrLJ~bhın JneYWUU 1 ·• h IOn • • bir ihbu iiııeriıae metVJle anlııılmı ,., Jrrin \?ohında İllllŞ. Çok ~ • 
dir ~tmittir. Ant'lk yddmiftki sadesirlitine binaen yarın bıı adamın tahrif edilmiı bir nufu ., ldum 0Yal.nız caba!..Müharekt 
· k h · d · · ı -.ı. ..1_ .....ı:ı--ı. lmemnun o . çıçe · meı erın e yetııen çı· 111\Wereye ueMl'll ~uoca tnkereaile mahkemeyi iğfil f"tti,::" k d h. . ze\1ln ~k· 

çekleriıı halka satılma8ı ve üzre içtimu ııibayet verildi. tahakkuk etmiıtir. sana ar eşçe ır nası· ~kla g~i.iPlı• 

zifemdlr. KUIUrUlml afyettlf- tetB1z oW.. •ah• W... irfan, bu çok samimi !Mamafi, dGtOncem ne te· ıiçmez,.~DIM•• 
mek içtbı lceadil•rini clerhal damat betimilin ta...._. ve candan s6ıler kartwnda kilde olursa olsun, onu di.. Aıaa ne 
a. p ateıy ... dant ede- da aeler m? Ne .... ça• bir u ciddi ve bir parça ne· bayle açıktan açıta .ay- Allah bea, 
cetlm. Hatta llllft ft nifan- ....,.._ ,.ıı c.vap verdi: le~emeklijiaı, k~~inizi. re· Herif gürler 
bmm da beraber tqrlflıaiıi - Ne samaıı ellllr buya- - Evet ıDzelim... m&a· ncıde etmemeldiiim ıcap karıamiiı , 
rica ......... Bu .....tle ruttva. .. hatta •r ftktı· takbel yuVUUll ,Orecekain ed~i. Bot bulundum. alY- gllQ dlrt 
taltlelanmda tlrlll••i icap ma ......_ .......... v~ tladt ederim ki ıonnn. bi· edın. . şimdi o eıl ı 
etmeyecek ıOjelerin buhın· - K.Wt ...... aqam nnde o yuvadan habers12ce Bu ufak hadıseden ıonra madıtı de&te 
madıimı tlatik etmlf ohar- Ostl wa bitte ........ Ş• usup paaek klçllklltünde hiç konuşmadılar. Esaten nın nasıl al 

• nnuz. Realmlerimlll ekaerl· meli beıda Jcanom d tala,er. bulunmaam... yemek te sonuna yaklaşa· UstOnden çı 
ailli m•nıaralar tefldl etaek· Ha,.U HkıbM •fraya... - Buu aipn baaa say- yordu. ise hani uı 
tMir. v..- ••••••• • ...... 1.,_111•11 lrfaa bey? Yok· Sofradan kallalcbiı za· f ' k tleitl 

irfan saznnı laenllz bftir.. ıeçtiler, lrfum yeri aifaal· u blyle fena bir ıtıpheyi man irfan Ztıhtl beyin: 1:_ 8ffetl' 
mitti ki c1ataru1a ZWI M,la .... 11•-'• Jdl. AaaMi aıerı.e eelbeclecek l»ir laa· - Eh !.. Şimdi artık bi· a:n ha.ne 
seli iflclUcli ve clerlaal açı1u Peribua ........... bet· ...atteai bulwaclwa? rer kahve içeriz, dejilmi 
kapıd·a ...u.li al••• Slril· t• 1rfm ..., ... tlavetli lrfaa M• kıadai top- hanım ... ? 
adi· · tkluldlrw ..,...., ••na IMb ı Dea.m lwiDe mlllade 
~ , icla •ueret w ini ~lr tOçuk ... ... - AffttlWa.. u-ı.. ol· • ... _ • Nı-.-... .-11 ı...a...a-.. ...,... iltecll ve nipnMmm evini 

l&LNS 1 IA «WSTI • tWi, Mit tıll..... ........... ....... •••. fuılımMıla. t.fketti_ 
................ .,,._ .&il.il' • •ar1a.1 ... 
••'ili .a;•····· ..-.• ... - ~ ... ..._ . ,... ~ . ZIW' M,, tio8nt aU.- - -.- ••- ..- • .. dw Pfllil ... lluia 
..,_ Jm, pllldn, lllW •••t, ae •lbflMt Wr... Wr ilk ft IMIYaç maee- ek ve akpm claftti için ap· Fiilden dejil, 
Wr tuwla ellai llkta: •tald.. Atel,ıalal ~ ,_ ., ld ._ lmracatım f artm•nma bir parça çeki koruma ı 

- O ... dofnalu ltmla fok 1 _.,.., .-....ı ,..... J1ftaa efljlacle pyri ilıti· ı d81n verecekti. 
.MYÜMiiırf:: ı•ı olU •••&ı· ; • .&. ı1ım1f ılacap., yari bu tllleri IOyletti. [ Bitm.di) .. 
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l~ı~fes bir ınoda 

Be1 linde hmıdıl~lanm 
pijama ile ça ıı davef 
t•tmel~ ınotlu o ı . 

lfngilterede'Hint-EfganM.CoolidgeSofyada yi- Paııgalos 
onferans intihabat hudutları ve ayan ne hoıııha ve rüfekası 

Londra, 28 [A.A lJ Londra 28 [A.AJ Y:eni JJilhi, 27 [ıl.A] 
Icra cdılecck intibabatta muba 

Ban·c· t' h azaıt&rlar tekrar iktidar mevkim (Rüyterl Rint lıüküm~ti ıye nezare ı u· / k elmedikleri tak.tirde liberaller ıl< Efganistana gideceklere pasa-
U müşaviri Sör s . ımelc fırkası arasında bir koalisyor porı itasını umumiyetle tatil 
l Hurst beynelnıı·le .ucuda getirilmesi fikri iki fırke eylediği gibi Efgan tebeası 

iderleri araS1Dda dun i ti~arI ma· müstesna olarak kimsenin 
ukuku tedvin içiı ıı~ette aktolunmuı olan hır içtima· Hint hududunu geçmesine 

Pl k a bertaraf edilmi tir· dt> musaade verümi\.'Or. anaca ye JDC- 1 ondrn 28 [A A 

isi hilh "d k• Liberal fııkn~ı rue asmdo.n ~ r Fa~ist nıeclisinde . a a atı e 1 Her bert mu el d n fonçesterd ~ 
aıl hakkında cere· ·r nut ık i t d r ı. ıo, sent-ün~ · Roma. 2i [A. 4 

an ed .a tccr b mu tekrar ıdılm , e{'(" mı J1. Mussolüıi bıiJ uk faşi ı 
ecek olan bir bevan H.· lıberallerın l.ı 1 efer ı..,o meclisine yeniden 8 ld~i tayin 

llf er ansı . t" namzet gusterdıklerinı halbukı bu 
. n ıc ınıaına namzetler n ıki sene e\el ancak 180 eylemiş 1·e bu suretle meclisin 
1l tedbirleri tayin et· kışi~e~ ıbar t bulınıduğunu ıli e <izalannın miktarı .52 kişiye 

1 •• ~ • etmıctır. baliğ olmu§tUr. 
' Uzerc hu gun Cı · Londra. 28 A.A • 

ered~ içtima edecek \ıneıe hrkn~• hukrımetınin dahı·l~fançurı demır 
1 'I" n zırı olan M. l\rt ı Hender on 

\ a~ington. 27 [ 

Mr. Culiç ( Gooliilgc ). harp 1.nına· 
nrDd:ı hitnraOnrın ticareti b:ıhrh
bukuku hakkında matbuat ml.ıhim 

• f\n. 27 '\.Al 
leçlıııl e ha bir t 

a ına bonıb3 ııtınıştır.H 
fu :ı 2.l iat o tur. 

be> anatta hulurımu tur. 1umaıl 'h S h } lı d 
bu mesele lı!ıkkmda bir konfemn U1 lr Jı:,taU a fllU3 C (' 
bir netice \'crebilecegı fikrini reddey· 
lem it 'e bu meselede lıa§l ca eng lın 
Anı rikan a}anı olacağı ).ıhında mü umi Fran~ı .\ " 8 , ticar ı m 
tehzhane be, anı miıtalilıı e\Jt:mişur. d ·rıı ımzalnrnnk l zre P rı 

l\luwaile)lı i)&ll ıncclisinıu lı \• ·ylcıniştır. 
nelmilcl kanunu bahrinin ta di 
lıtıma\ 7. mUtemayıl old ~mı Şikago 

Fransanın harici 

Yaziyeti 

beş hukukşina · tı d 1 bernUer Jle amel fırka I 
n lllij • kk 1 't atllS uda hır koalı )On \Uc.Uda eJ· 

. te ep .l\.01111 e me inden }ııç bir uretle memnun Mnn!iurı~a demir )Ollanna aıt yen· • • Rus aya sevkn at 
h:ıgıJ tere\ i teınsil olınaHıcagmı. çunku hı>) l~ b~r l oa: 1~1 .kor_ntır mad~nlcrinde . \ultu bu.lan Ronıaııyanııı ıstıkrazı Hus\n).n e'kolun ca •• b3 <l 11 

C 1 • • 1 , oııun bu ıkı fırkadan hırını d ıte im ~lııılde Uç 3apou}ah ıle 100 çınlı Bukrea 27 [AA ı ı h kk d:ık· e-. 1 \tır .· ı· d tt 1 a· l ıı• kestane ve 1ını a ın 1. 
• rının e ın e ınu\auak.ı~et \&S. ı r • ıt o mu~tur. 1 T d "d 1 e•et rıd '" en· lJoma dedcti ıstikrar.ı istesı ıcaret v a ı ı ar\l ı , 

ı 1 a!ıne getıroceğınİ 6U\}cmıştır. 1 k C"lb d"' •• 1 1 ıl. D\8 • . d zakere olunacak . a:ar er 1 er onu~ or ıçin bir mali gnıpla hali hazırda c re uwkere edılmiştır. ' .md 

r J Parlamentoda u\o~ 2"' A A·A \!lII e)l mekte olan m\lZilkerat inkıt n eli de m zak ı; olun 1 

e e CJ' şunlardır. M. Par~er Gilbert Fr~~\a gıı~ ~ğradığt taktirde remiyeti ak.\"am \a 24000 kılo b.ıı.dem 11 t cır , 8000 

1 •• Ta})İİ) etin ta\ i- Pmis, 27 [A.A / ınek mere <Pans• transatlantikine ra· ta İ)le ı tikraz rn\17.ak rattnda hulun ılu ke tane (ı tacir ' h:ılı l ta· /,, \ 

l• ? "' · H.adikal sosiyalistlerden M. kıp olmU§tur. m klan b:ı~ka çare katınıırncaktır. 
- ·· Kara sularının Rişar radikal/arın meb

0

usan 
hıHdi, 3 - Arazisin· meclisinin 1 e hukümetüı siya· 

ecnebilerin eşlıa::; si sureti tc§ekkz1lıirıti ilımal 
..,.111 l. t ile nıunalcaşatrn lıitamında 

111.L-_I -.Ş G_A_L _F_A___.C I_A .... L __ A __ R_I __ __ 
,_ \ a ı n1u azarrır . 

• A Alsas Lorende takıp olunan 
~n d~vletlerııı nıes -, siyasete milli tamamiyet 
lı, tlerinin derecesi· namına devam olunmak lazım 
iı~ t~sbiti. geleceğine dair bir takrir 

bir çok 
u etlere lf ı: ual 

kabul etmiş olduğunu beyan 
,pyıemiıtir. Bunca eıııek sarfı ile yazılan. sfitun sütun 

d \eli gönderilmiş o-
ıp alınını olan ce· 
aplar bu guıı tetkik 
luııacaktır. Konferan· 
u bu ene zarfında 
planacagı zanne~il
ek.teclir. 

aınsun belediye inin 
faaliyeti 

PAiTU..:,!O f.,L;,4J 
Ayan meclisi. M. LO&iyen 

Huberi hariciye enclimeni 
riyasetine tekrar intihap 
etmiştir. 

Fransız sosvali t 
& 

kongrası 

I• 

ermeni ve rum çocuklarının kalem 
darbelari ile kaat sepetine atılıyordu .. 

Muharriri: KEMALETTiN ŞOKRO 

.. 

yazıla 

' n ı 
Sabı 

da . Bütuıı gen!; J\udar a 
b·ılı ça\ ma gelen misllflr· 
lerini effaf ipek pijamalar 
çimle kabul ediyorlarını . 
r 8\' ur edin nadeti. 18 
a ında bir J,ız. Sabah 

mahmurlu" u içinde peri· 
ışiiıı. tatlı, tatlı geriniyor. 
'\ ücudunun butün çizgile-

A lla1ısrz kızlar 

A
wcı·ikada Allahsız kız· 
lnr i mindc muazzam 
biı· fılim yapılıyormu • 

Pilm Allah ton 
n\ an bazı a i kızlaruı 

ıc d m anlıların b ma 

• tirdi tileri 'e getirebile
\leri nldhctl<>ri canh bit 

ıretl«f ta \ ir cdh orm n 
• lıuz F lnı i mi Aıne 

tledil\Olhl 
lıC){'Nınl ı mudp 

1 
ohnu'!. lhti ar ' mutaa · 

p Auıcrikatıl r ·Allah ı 

? • 
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AFRIKAD.4 CA1\rAV AR A rl LA Rl: 17 -

i -~da """;enelerc; dolaş~ış bir 
anşız avcusunun maceraları. 

ao tfıfekli aslanı bir çenber içine aldık ve 
;ittikçe sıkıştıracaktık . Fakat vaveyla ile 

bir yaylını ateş başladı. 

çenberi 
karışık 

·- ... 
i rıl' i ~· i ıı ıırı ·'n .19::!'1 

-·--· ·- - -r-- ·- • --· - -- •• - .. ·- - ~-

11r::~wAT, ·:11~ l Hı· ka"' 
Me,1sım nezlesı 

j 1 Az, Ö:a! 

Amerikanhezi e 

• • 
ışın 

Kara kedi 
"Claude Farere,. 

valadığını işidiyorunı. 
Fakat bu gün dalgaların 

da sesi kesildi. Kara kedi kol-
tuğa çöreklenmiş, ne kuyru· 
ğu görfıniiyor, ne başı .. derin 
hir uykuya dalını~, dünya 
umurunda değil.. 

Kara kedi, kendi cinsin
Jen mahlukların en büyü· 
ğü .. Ben bu klidar büyük 
kedi daha görmedim. Agır 
ve sessiz adt nlariyle, tenbel 
tenbel bahçedeki incir agacı· 
nın alçak bir dalına çıkıyor 

Cicsi Adet 

Kıvırcık 21 
Daglı~ 

Karaman3 l 6 
Karayaka -
Kuzu 2i 
Keçi 668 
ığır 288 

Dana 5 

ve kim bilir kendine göre - ~JJ 
DarülMdaytde : Zalar"'• ti' . 

neler düşünüyor. ~nşit Befde : Kam IJ1 ,,; 

Ben hala yazıyorum, et- 8ır.' 

a 

Albam.rada : Ea bÜ1 
rafımda derin bir sükfinet Operada ı Düt ıı:ı•~ "\ 

var. Birden bire kapı açıldı. Melekte : Te~ ~ ıık 
k k d. . . . a· F Majlkce ı Gizli '°~ ... JI"". 
·ara ·e ı ıçenye gır ı.. a· , r1 Sinemada ı Mubd~ ~ rn 
kat üstünde kurkunç bir hal Alcındarcla : Foı.1011 
var .. Ben bile kodimden bu tt~1 ~ 

Fuahta : Siyab ; 
kadar korkmamıştım. F<'~~ 

Kapıdan girince pençercye Si~ya opereti: Pau!Sıtılı ı(Jl 
doğru vürüdü, bir hamledt> \ 'uou• 'JIJ. n 

pençer~ye sıçradı, dışarıya DAVETP .-,ı n 
bakıyor. Kalemi bıraktım, hiç • ~ 
ses çıkarmadan ahvalini taras· lık tbll )'J lnı 
sut ediyorum. Bir sayha ko· ma c ııı'' 

• " • . • Turk Matbuat t 
pardı ve . <lerhal tuylerının kli.nnnusnni 1929 ı .. tııılı11 
dik dik ürperdiğini gördüm. ilk kitap neşrolurıd1:c 

Nefes bile almıyordum, cu yıl dönUmune t~; _.,~ 
. ezd' mUnasebetle 30 kltıU ~ıl'. 

derhal bır §Camet s ım. günU Türk oca~ıuda .• , 
kara kedi pençereden atladı, ~erginin açılma ıneratiıll' ee 
bir tarafa kaçmak, başını bir O gun saat 17 de bUl1~ hr• • d bU 
deliğe sokmak istiyor. om ıe ımız e rP'~" 

mebuslarımı:zla bUtllil <P4' 
ı ribayet beni masanın ve sair daveılüeriıniıİ0 

başında gördü ve bir hamle· licra olunur. 



Tiyatro 

LAGE.P 

~.ılı · t K J) A 1Y. ı.,iıwik:"ıııun ~<) ,19".19 • ·~t-- -~_.... ___ a_., ______ ... :- .. -• _ _. __ ...,._,,._.,.-.--·---..-,,.,.=-:::--:-; 

BORSA F1 4\TLARI 
.,_,. Jkind ı~anuıı 1929. 

· · · ı · Hı·lµ,ı:nııu .•·JKJJ I~, 1, "mswı d" " 11~. l! A_J!f ,. 

Sırhistancla Samsuııda 
ı;:~·?:ı:ıA .. ".s11 ı"~;~.!'.:""' son _!aziyet bir ha o 

M nıc Hugette Duflos 
i\ladame Hugette duflosnuu trupu N U\.ITl:ER 

stanbula geldiRindenberi oynadığı Jfi Jnıclliz 991.25 ~n Liretlt. · 2ı:J.50. 
Jiyeıler içinde tam mııvaffalttyetini, Al Dolar 0,-18 :ıo Kur. ~k. 120. 

Güreş aleminde 

azırlıksız olduğumuz muhak
ak olduğuna göre milli maçı 

tehir etmeliyiz 

Un akpm harikıılide bir surett( 2f ~::::ı~. ~~.~ f ~ooetı 22.SO 
ı~msil ettiği (Lagep) le kazandı. 21 Avn&t. St. 29. 20 Dilıar 70·7S 

Pıyeste, Fransız ruhunun, duygu. 20 leyRmıı.24.,37,50 20 Fran B~L 113. 
1 b.T .20 Leva Bul. 29. ı Peseta .32.75 

..ı nun incelikleri o hıanm u un sı Floriıı Bl. 20 p, la\feç. 1BS. 
nuktt leri Uç perdede toplanmı§tı. :iO Fruık Fi'. 160. ı Mecidlytı --.-· 

Harpten sonraki neslin hal~ti c F. K 
nıhi>eo.i, eski ?.islere'. kanaatla~a ıı?ndn Str. 991~5 IPrag kur?~ ,,16,41.~ 
eda t tmekten mutevelüt azabı hır, Nevıyork0.48,9S;'1S Vi)ana ıilın .. ,4J.4ı . .';o 

l•ir \erinde aksamıyan se\ yal bir Paru fr. - 12.51 ~adrid P~:·· .l.98:;'iO 
· . . . . · il . . Milano J,,, 9.S4 \: llfO'lllotı" 4.SS.' 5, 

ınulıa,·ere tahlıh ı~nde halled mı~tır. Bel'liDm.,. .t.05.SO Atina drah.,. 37.87 
'Jsdam,. Hıığete Doflecı kolet jnmtn Sot'ia leva., 67.,.'>0 Bukref20l . .,24.62.SO 

ılı d lı . kad h · · · ı..: Bnakaelh." 8.51-50 MoaltTa1:er.,. 1046 

Kadikoy w~ISSE !ENEDATI 24 kiinunu..-ani 929 Dikttıturhiğur [161. K.) 

1~ baıık.ııli. l3.SO 

1 

Milli Ik.tim Bk. tcesı;ıusunden sonr.ı muht lıf i !erde nt / ,fohafıirinıı •den]: Şubatırı 
l'tlügla ltiharimilli Ticaret ve l!ln~i B}ı. gibi tebeddulut olac<ıglnı meraklt. 'f.·edinci Perşenbc gu"'nzi akıa· 
O•maDli Bk. Emaf Bk. bekleyenler az değildi. Muhtelif gaze 

VAPOB DEMIRYOLU telerin mUmc~sillcri ha '"kil General mı Samsunda Teji fabnkrmn-
Şir:~ı~ 11 ~::;!a:ıulli 1• ·1.ı ZivkO\ i~ nezdine gittıler. 1 rnat ,.e ) ap· da Hiliiliahmer cemiyeti men· 
Haliç ttporlaril,55 ltıihaı milli 30."=> ılacak i~ler hııkl\ındn i1.shat i~ecliler jcıatuw mükel/ if bir balo 
AD.D.Y. 01°60 22,9:; ltinıat DJilli •• Baş Yeki\ lm c:a1ı>teci\Pn· şn tıırzd:ı l)ir 
" " otoıno • Şark ıo.ı:> . . ıerilecektir. balonun mükem-
Mudn,.-Bıına Bo2kurt ıo,15 cevap ,·ermıştır: . 
Samımı Sahil Anadolu Aoon. 17. • <;ıı.zetecilı're soy le) ecek bır meli yeti için Hilciliahmer r.emi-
Tram\"ay 85 J-t. Umum 25• suzum yol~tur.Kralın \'crdiklerl cmirlcrı yeti reisi J.Ve.dime Sım hanım 

MADEN SIRKETLERI ., : · · 1 ın"kla meQgnlunı • ., ııa ,·c ıcra ıçın ça ı§ .. 10 ' ,.f. d · · d .ı &lyaKaraaydınıs.so H:ıv:ı gcın :ı.. 1 1 ·echile kah· eJen ı. şım İrı.en istihzaratta 
Anları Çimento 39,lO! ,. ,,[temettii} 3,50 Bu beyanattan an aş1 S('Bgt \ ' . l l k 
Bakıdt6y Çim. 14,501' Kadıköy IU 25. in'-' halka kBI§l degil,kırnla kartı kendı- ]U unma tadır. 

~ ~ e l.tun ın _assasıyetıoın ıus· Amster. f[;,. 1.21.15 BelptcliD . .,a7.72.SO 
ıs hır maE-ke altında gıılenmeğe muvaf· <.:nevre fr. .. 2.S.'4.7:> 
.ıl:: olan tnm Lıır (Fliiperes]di Gençliğin' JSTIKRAZLAll 

G .. 
ure~ ve Atalefzm Federa· Tayyar, hep idmandan mah· 

nlan reisi Ahmet bevin is· rum insanlardır. 
Ttırk kömilr 2~· buıir meıbalıa l09, sini meq•uı at edivor \"e onu memnun Hep:. ti tertihiye memleke-
M .. rmer Tatı '· 

DIGER SI.RKETLER etmeife ç:ılışıyor. . . tin en mr'ineı ur. kibar 1ıt 
Parlamento e:3nsrn fesh edılmı~ .. k k 

.; rl~toıı \ e isporla ~eçirmiş tımarık Jıtikrazida. 90.375 ı ı 903 Tertip 1 
Donjunn rolünde de hkont, bi2e Düiu.nu nıu. 227.25 ~ 1904 .. 1 

ı:ı 1901·190~ 

sinda · · d. 
~l" ı rar etmesın en te- Artık çok aeç 

Ut eden nıahzurları ve ya· pı, 
h~t.~! ~k.s~4!:50 =~iıı!'.iriı~:r 1t~g sira~i firkalar dağıtılmı;ı olduğundan yu ·.çe . ailelerinden mıiteşek 
Iı. deıirmHei. 41,25 Muttahit Erm\4 6 k.abine , nlnız krala J,ıır~ı hesap ,·r.r- kildir. balmw il fi'raklcldE. 

,,dırıı c;a} u· oromubile karı~tırmış Demir Yolu 9-05 c,: 1908 Tenip ı 
cıgi i \:ılrHL et Ye neşede :zanneden JO!! Kümrükler ~ 1908 .. l 

1 j,~jz ~H'i l!erıci hakiki çerçevesi 1903 Şaidimahi 1909 d
la"a".. rnill.i maçlar arafe- Bu gön için bu sporcu]arın 
e aur hepsini toplamak kabil hilf' 

b eşcilerimizin bulun· 
ları fen . . 1 olsa, yapılucak hazırlıktan 

a \aııyetı eve ce ameli bir faide beklemek 
etuınıştik-!Ahmet bey, gele· 

1905 1eı·bi2.11tiA~k. 1909 ~rhreaııınet 
, ınılı· \a~auı. 1913 " 

Garıptir! ti) atrorııın Jolu olma· 

Şark mrrk ~ 5.70 Trak.ia ~ker 13 kl • 1 il f b l [ · • } · / 'b bt. K.uaplari 27.15 T~L htamboul 30.BO me e !°ıı tr e u unuvor.. . . o nıası tÇW ıer tllr il tertı at 
Reji 11.60 Neptun Utı Gazetelerdl'n birisı lıngılt:reııın alınmıştır. 

TAHVILA'f 
ınu dogru olmaz. Çünki, şuLal 

ri k .~i kongraya kadar nihayetide karşımıza çıkacak 
ahıh ietih1af olduğu ve 

1Urk tut An. : Omuiiom 2 ,65 sabık La~ \ekili liberal M luit Corcun B i+. Tı k 
~eat'1:~ 8.75 Kaumur .. ı 6.7<> Yugosla\)ıt bııhrnnı luıkkın<ln lıir ma· k ÜJe l 0 

•
1
atbyandan tPrtip, 

ıı a \e pi~ e" çok guzel O} nanın:ı· 
ına rağmen la) ık olduğu alkış 1 uadolu Denı. YoU.12 " fD.E.1 

1 
Ttrt IA.B.C.143,25 3 ,, F.G.J 

azaııamadı. Bizim ti~ ııtro an a) ışı · 

ukınaileyh istifada israr edeı. güreşci1er, en aşağı aylar<"a 
onıtt çalışmadan karşılaşılamaya· 

o ava kadar bu hevetin 

m:. Zanuaderim biraz sinema~ .ı 

kac;ıyor. .Neticesi ~mJan gözlikwı::· 
en. tabanca,.ız ayrılıksız va 'aları 

evroiyonız. Rizce aşk ha) gm buse· 
-erle uzun itiraflar haricinde ola 

TiCARET BORSASI 

27 ikinci kanun 1929 

kalesini tercenıe ile ne r ettiğind<'tı ·otuyon arca istanbuldan ve 
kapattlılı. Görib~ or ki ~azetelrr pek Avrupndan celbolunm uştur. 
~iddetli bir sansor ve ta:ıyık altında ·:-:· Nafia l!P./\iileti -Simens 
bulunu) urlat. 

HUkumetin ba·ladığı icraat 'e alektiriJc saatım tercih eyle 
Bl"GDAY YAPAGI i~lnlıut i~I' sunlnr<lır: mıştır. Vrı.f ia ı r·ktileti dört 

sız kalmaya mahkum· bu- cak rakiplerdir . Bahu::;us , 
'kdugu·nı· uhakkaktır. Güreş, olempi yatta kazandığımız mu-

' 

b 1 b 'affakıyetten ~onra, kaza -a ıtı ari]e parlamaya çok 
stait olduğu için, güreş fe. nıJmış şerefi. böyle ulu orta 
as tehlike) e koymak , aleladt 

Yonunun vaziveti her ke· 

nı~ or. Yum•ak •Liyyeıiu. k. p at.k. p Ankara kir. llL it. p. k. ·P. \eni htltçeılc ma nrif ı,ı Dlllll n1ııltnıııh 1 rmıune gu termi§tİr. bunlar· 
H.ılbııki (Laırep) te lbirhirini .ı;e\ Kz.ıka • • 18·5 17·20 Adana B~ kir. ·• P· k. P· • , 1 ·ı 1 lt) ı t 

- p. ,. p. FIND~ VE CEViZ ıçııı mc mur arın mı' urt aza 1 ııcn' ı. dan yalnız ıicLİ teklifte bulun 
1ilderi halde aldanırız lrnrku u ilt- ~:ter _ " " ,. P. ll-10 17-20 Sh-ri Fındık kanunlar tevhıt edilecek, bu ebeple 1 ' 
er fmutt.ı yek.di.ğcıine hücum eden. l önme ~ : .. " iı; l'e\iı ~ieti u. .. k.rr:.· "it m: udli)C nazaretindc bir komi:>\ on te~kil muştur. Vekôleıin mektübun 
z1eti nef,lerini zaaflarından çok seveı. ~mkamn. " .. P· • " P· \JN edildi. Kralın nnzan tasvibine ar• da ... imensin muraccahiyetl 
rkekle dı.,_ı·,ı· r:oo"rdıık.· ornd:ı ht:r n"'trt m:. 5-6 " " "11,p.SO " 17 p. SO E'·' kii • az k k d 1 d k 

ı.ıidd 1 · manasiyle akılsızlık olur. 
~ et e allkadar etmekte-

SPor itibarile çok zavallı 
n memleketimizin, beynel· 
~l müsavata en yakın spor
~rı olan güreş amatörleri
ın , çalışma arzularına 

nıen muvafık şeraitle kar· 
nmamaları çok ~avam 

f hir hadisedir. · 

nıet B. gelecknıi? 
1 tihbaratınm:a göre. vazi· 
tin "Pkilsizliğini takdir eden 
re-s frderasvonu reio;i Ah· 
1 bey istifasını aeri alacak-. e 
·Ahmet beyin şahı::en ag· 
dan işitmediğimiz bu ha· 

dic;in mevsuk olma.:ı çok 
lıtemeldir. Fakat, Ahmet 

yın '\azffesine avd~i, y&l'.· 
"an Avuc;turya · Tiirkiye 
illi goreş temasında bizim 
zivetimi kurturınava kifa-. . 

et edecekmidir? 
Bu çok şüphelidir. 
Avusturyalıların şubat içi· 

de geleceklerine nazaran 
ıre cilerimizin şimdive ka
r çahşma ya başlamaları 

ap ederdi. 

azırlık yok! 
I .ıl,at m·aalesf ortada müs

et hiç bir sev voktur· 
Gerçi elde ~~vcut eleman· 

rı calıştırmak için, alakadar 
e kilat azemi derecede calı~

akt dır. Lakin milli maçta 
~ıuıntızu agartacak olanların 
llvük bir ekseriyeti Anado

Bda bulunmaktadır. Mesela 
'lıkesirde bulunan C. Meh· 

llıet, E kişelıirdeki Nuri, ve 
n nihayet kıymetli giireşci 

ltOMAN tefrikası : 4 

N e yapılınalı? 
Yapılacak çarelerin en ba

şında, Avusturyalılarla icrası 
mukarn•r maçları tehir et· 
nıek ıne elosi vardır. 

Vaziyet basittir: mademki 
önümüzdeki müddet zarfında 
çah5mağa. hazırlanmağa im
kan yoktur: mutlaka neticeyi 
kaybetmek lazım olmadıgına 
giire müsabakaları tehır etmek 
icap eder. 

Esasen heni'ız kontur:ıt im· 
za edilmemi~tir. Güreşcilerin 
bir araya toplanılması temin 
edilmeli ve sıkı hir me!'ai de\'· 
resinden "Onra Avusturyalılu· 
rın karşı:.ma çıkınalıy~: 

A vusturyahlar 
kuvvetlimi? 

• • ,orranıa .. .. ,. p. Eki•trıı .. ııua " 1 
• • P· · e i ecek butuıı l'rojcJer pek Hıkın .ı ::i ·r edilmekle brraber iktisadi 

ıır~rıtta birbirini üzer<'k. bu lıucuın· ~!acar tavs " 1900 ,.19,00 Ekiacra " " ,.lS40p.k.l:Z70 t 1 lk · d ı İ d h' 
" ~ " ' Birinci yuunııak ,. ,.14GOp.lt.l29(J ıazır anacaktır. tısa i mese e er a 1 noktai nazarda rt cliırcr rıu"mu 

rla her ,.ani\ t· hiı·biriıw dalıa gecı · fluf.'llristan· .. " ..,. Birillci lllll't ,, ., ,.1320 p.lı.USU , ene husıı~i bir tnrzda tetkik oluna· ~ 
ek anlacaıı ,:e sevişen halis acri bir uard Wiııter " " i'a 30 18 .:ıv IJUuci l250p.k.1000 · ._ E b' · · ı nelerin de kabulünde mahzw .. ZABJRE •• ., " 1160 , .. 95(1 •n,.tır. ene ı senna, esıuın , ugos av· 
ift karşı.,.ında) ız. r·ndıır ktyieııi aı.k. ISp· 10. aı.k.lSp ıo ~:~ ; .. : ,, ,, ) aılaki tabii menabii işletmesi için giirlilmediğini bildirmiştir. 

Pive~i ,·aznn, burun modern mu \ rpa ,, ,, ıs,.25 ,.13 p.22 Kepek ,, .. .. " " ıeshilat go"lterilecektir, arni 1,amand Samsun belediye reisi Rah 
h:.ınirl~r oi.bi halkın !ezİ§inı- itimm \lmf " ,. " " P. " P•~pa.( " " " " luccı:ıri i lcr h: mlma eh tler tanzıı ı · l 

1 k h "'ı . h' d .1• 'l l'kl 'nı· \ula ,. " " • .. P- AV DERiSi ,.ıı·lecektı"r. m1 1 c il \'Cfi -fenniye reisi ı <ere ·, a etı ru ı~ e t'f>l!jl 1. 1 erı · \eten tohumu., u ·11 

f'\'<Tİ ı,ebeplcrini, her clıınleııinde Paris a•ul~ e ,, ~· .u;., 26p. Zf'rde"a ki,,eeıi .... ""6700 ~·· ~225 Butlııı bu i~ler ara ıııda dikta! ı 11 tila·ndis Asım Be) İer yap-
n f~ J • b [ t k 'k' ı lercimrk Sanaar J l ı,,Jkan ne ıs ıır mu avere e bnı. ı obut .. " " ;· 16 ; 20 Tilki ,, ,, " luğıııı uzun mıldılet de\nın <>tınc) c ı lı (an i§lı rdc <>yisini intilıap-

le anlntn ordu. \'e , azık ki; izın örulco .. : 
31 

;
00 

,, K\lnduz " " !ı•rin tanziminden sonra meşruti) et ta lı'rcddüt ( \.ıhmf'dikleri için 
Be~ oğlulıılnr hu Uç pe~deyi tam lezzetı akla : ., .. ,. P. Tavpn iTHALAT " ".. euc.,ine a\det oluııatal!t da tckr ı 
le taJamn<lılar. E. Ş RUBUBA.1' ..... 

2 
ııııurnr. Bittalıi atiıl<' nclrr ol u·n~ı ll fak hfr .far laf İo.fı nazan 

liycsi az. k. p. a k. P· Buğdııy " ton. . lı · , J ı J / ı. · 
U§~ eı i ,. ,. ., ,. p. Çavdar 44 imılitlerı kati olarak kc~I 'e tn n ın ull\ \ata a itfa \'ara,.. -.)zmens· 

AFYON ~=He 1~ .. u~.ı saatrnı tercih il( lıin adet 
J.,tanbııl .ticaret odası meclisi r.aı· Çıkıntı ııı. k. ,. u,. NoFiuhdıutk 539 ., si'Paris 1 ermi~lndir. \ıs·h 5 

.ımba gunii toplanacuktır. lçtima<l ı\kşehır. .. ,. ,. " 130 " "\eni idareden --oıırn \u olın,:ı • /1 'J~ 
ı·ni aza intihap cdilrnı·yen komiı:ı) on Jrhaıı 'lı · " ,. ,. " Tiftik. 2T BaL nıu limaııl:ırımn , r ı•mluk ı lrrınin ile 1 U gıw :;mjmda nısfı 
nra aza intil ııp edilecektir. Aynı hi TlFl'IK Yapatı s:ı IBRACAT )l'ni bir teLettulc w salahn mıızlı r diğeri de fıir /m~uk av sonra 
amanda bnı şirketletio İk.ti~at vekü· 3 

1~'~ / •
7
• k. ,.. ,. Fuıılya '11.S . fll'"•I Tiftik. Bal olduğu gonılmcdı. B 1 ı.; de )nkindn 

..ıiııe miırac3atl n da ~i.iruşi.ılecektir. \~~:r;n " .. ;· : Fnıdı& 125 ,. Yapalı. 206 ,. oırtilecektir. {!f'hni 'i bu lwuıcaktt abune· 
r== ....,.iliiiiiil!;iiiil-··-· .... -----·- m a 11 miktarı hf' ~\· ı'i:: ti tecavüz 

gı ırcşçiliği) tebelliir edecektir. Halil• ı~ı" 
Y ı h tl• k ' etrni§,tir. tanfe af ia ıektile-

ntrenör ne alemde l al\a' şer e 1 ız . IİTLe. /;ercl\ i ta ~ti/\ l!Ullderü-
Güreş federasyonumuz çok Prens m7ştir. 

kıymetli bir muallime malik-

Oda meclisi içtimaı 

tir. lhtısas ve D&alumatı dere- Terceme 
Avusturya milli giireş ta· cesinde feragati nefisle çalışan Amerikada bir şarkh ' 

kımı çok kun·etlidir. Bilhassa ~er (Pe!er ) ?~n_g~reşciliğimi
agır sıklete gi'ıreşen zat, olem- zın te~ı.n ettığı ıstıfade namü-

edilt"ıı 

e"'erler 

. b "kl . d d 

1 
tcnahıdır. p1yatta u sı · etın ör ün- \ " 1 ,_ • b" .. _ .. eıa ııar uzun ır ko~u,·a çıılı-

eusc l olmuştur. • ~ıyorlar. Memleketimizde zaıwı0n zaman 
Türkiye · Avusturya miJli ızun koşular tertip ediliyor, bazen de 

maçının vereceği netice . bi- ı\i neticeler almıyor. Bu cumada 
. . ki fı • onlardan birinin vefalı ko§ucular 
zım olempıyatta an orm 'a- tnrafmdan ihzar edildiğini haber aldık. 
ziyelimizle · yüzde yetmiş bi- cıtcdenLeri ~irkeci Bakrr küy Şi~li 
zim lehimizdedir. Halbuki hu Cekmece. Şi§li • Fatih koşularını 

- · · b ·· 1 d- ·· k \ apan bu gençlC(F bu seferde araJa. aun ıçın uv e uşunme · d 1 · r· 'b 8 L-o • · mı a Jlr atı eJ.J(·k koşucu yap-
pek te doğru olamaz. mağa hazırlanıyorlar. İyi bir rekor 

Pı·eııs Alnıarı 'ı lm.'llız kUtupbaue· 

Amerikalılar demokrat bir ınıl· !eri sahiplerinden ba21lan tanıl· 
let ulma' in beraber ken<lilnınde ol· rnış tılrh <'diplerıııiu eserlerini 
madığındnıı prı>nslere lıti) uk :ılah.n 'c Pildi lisaıılarma tı re mP ederek 
merak gösteri\ orlar Ye kendisine .., tmağ.ı J,mur 'Cl'ruı;;;lc.:rdır. Ah· 
prens umani 'Ç'ercrek Amerik }a · m t ifa im he~ ir. Pi\.aJe~i. doktor 
!enleri, mahiyetini tt•tldk etme) PrCk Doda t rnf ııı.l n nlıı rıca~a terce· 
prens olarak telakki edi)orlar. \mı· mc> cdilmekt lir. H here Alma• 
pnlı ve şarklı hır çok erg ıe•tcul · 'lrad,m iıwilıı 'e l<t ıne dil • 
bııhıır.ns cicili bicili kıyafetlerılc• \mc· Cf'ktir. = e e 
rik.alılart aidatını !ardır. Bunun netice- ".al up K J · 1 · d b' 

.ı \ a rı >r- \ ın e ar 
ı-ıi olarak Amerikada pren .. lere karşı . . · 

Ah. . esnınrn 11 rremPsıııt" t a ... Iunmı~tır 
~üpheler ııvanmıjllr. ırcn Amerıka· Al l b 1 d '• · 

yeni güreQciler elde et~t'k içi_n oğt,tyorlar. 
~ Iı;lcrıııde Rıza ve Sule;>maıı beyler Mis Davan ve vılanı 

Son yapıln seçme ve birin· gibi iki miıhim koşu"u olan bu gıı· "' 

".ı lran ~li) e nazırı pren.. Firuzun . .man ıu un ar an lıa~ka daba 
. o~lu prens Muzaffer Firuz grlmistir. ıkı e_ er 1 rrı 111 ı>tıı Cl.!e karar 

sırmalı elbi~e gimis olan buzatin sahtt> \ t<ı ını~lı•rdır. 
yazarken de prens ıe~kkt r~ilmeme~i iç•~ .\ınerik•f Ta ı .. ı~Iatla eft ı· cilik müsabakalarında valnız ruba ga) n muslim Lir kaç koıucu Mis Davall sevd~ yılanlardan ıyulamıyor. Yazı 

istikbal işin det5-il, haİen de iştirak edecektir. •'Lili., deye isiın verdi~ yılanı yanındadır. 
e> Bu cuma saat 9 da fatihten lın, • 

bir çok iımitler vadeden kİ)'• la\ ııcıık olan bu koşu için ittifaktan Yunan sahillerinde Çekler de ımzaladı 
metli elemanlar ortaya çık· rnl nde alınmı§tır. Şimdi ve kadar p 2... [AA) 
mıstır Teskilat erkanının J)apılma,nn bu koşunu çok eyi bir fırtına l k .. ::· b'• ~f 

•• :. 

0

•v• :ı • kı~meti.haiz olaca;lını tahmin f'dİ\o· Atina, 28, [A,A] Çekosova ya reın m uru · 
so_yledıg~n~ ~uızara~ kı'a _hır ruz. Bir he~et bir otomobil ile lıu Sahillerde şiddetli bir fırtına hu Masarck ~ellog misakının musaddak 
atıde, haızı kımct hır ( Tıırk kosll\ u takıp e<leceldir. klim surmektedir. nusbasını ımıalamı~tır. 

ğıızetelerı • Şika~o) a hal,ıki· prens ~ ':.\ ~ el l 
geldi> di} e tasrih edi) orlnr. agaçlaı·ı 

Istanbul ziı rı.ıt ıııud ırİ\ eti ğu.s· 
M. Şa~t Parist<' terıl,..n lıınmı ıııeriıı" k 'r;ıer burs· 

A A a~n 5000 dut iıdanı gôndermillit. 
B('J'lin. 28, . D.ı .er taraft~11 1:.· jla Cl\arında· 

Ra,şbank direkttsrü M. Snlıt kı hah PfBZt\t• ;:ıOO -e.ft ıli fıdaıu 
l Scheht Pari<ıc Azımet Ptnıi rtır. rlil ilınistir. ' 

= === 
Her biri iı;iıı .) üz clolar isti)o"du.szz ilk keşifler Şantal otelde, bu mücadeleye de· - Evet, Bolson civarında kn· J....ıia Tora 

E2 

S ı b ·k· b" ı · \'am imkanı olup olmadılOnı dti· çırılan bir ğenc kızı bulmnlc için. • 
._,arıta 

1
u 1 ~dat~7 u ır ı>rır Poli~ m\idürli akşamdan A-.·· 'llnmege başladı Dı encinin fırıl fırıl donen f.ı'ııuhı \ınerikn ıi , li J ia Tora 

:ı~ı tımıAıretclca ı " )~ . arınıJ Ja!ılı~: rupa oteline vaat ettiği husuıf ii Miclıel de c~saretiııi kaybet· guzleri bir cam gibı camit kesilJı. \rnı.:rı~nıı d r, nılar ıı ı <>n mejhm 
:-. • tı ıarı mu azınıc c t \J, h d . d d' S t • . "ar tkıırı.tır llıı !! 17,.ı nııntk!r ayaı 
· H h" . k k d la • pasaport kii a ını gun er ı. a ın mişti Bereket versın Avrupa otJ· :Sen Ja~ları tıuıırnıısııı~ 1 l · • 

rl·n ra.,la ere mırıı~~ ' ır o r \C· alınan atlar otelin ahırına çekil· linin. sahibi kendilerine "Ok ivi Biıttın Madre tlağlarıııı.. 1"fıe..ıtrlı ~rı?c· ıır ~d~ıd. H:Uı ı,o ı.um ve lkdı~a: 

Dağlar kıralı! 
ı H• , ı; .. v r enıı. . . h b" · h" · · )' · . . ın mucı ı ır. on ıcat e\ e ıfj 

Jean de a ıre Ortez. istediği para ile veri· mıştı: Ş~n_tal e~.. mOne "ır Jsım bııkıyor. teseUilerini eksik etmi· - Polıs mlıJlirunU? bana kt)afı•t motifi ukrc P olan bir tul 

il d . . ·zı·~· \erdı. Bm ,·agızuı. na Kıra,, .0 d anlattığına gure, sen esl,u.len ·o· lb 'J' 
ilir ..ıın tene1.zUlen hize vel·ı Polis mt.idüru bunları aıılatn en para arasın akı nısbetsı ıgı . . . . 1= y r u. banl k d . . e ıse~ı ır. 

,. "'"' r;ı • • • • .. • ·r . zl d F k ş 1 ısınım \en ı. _ 4 _ ı e ermışıJın. 
' < ~k misıniz? Hep birlikte bti anlata han gılıı bır k~pı~m on~· ı;:ı ınc_e 81 811 ~· 8 at anta OtAl\i doru idi. Adını ·Kebır• _ Evet, ona datıa çok işler· Is ve,.. Kralı Roınada 

t.ıl\ bır av partisi tertip t>dcrdil,, ne geldi. Burıı~ı Ortez ıs~ınde hıı nın~a~a ko~dug.u seksen doları ko,·du. Michel de atıra .,Batist,, Beppo Hermondıyos de ~aptıın, ~· 
Polis mudüriı bu tel\life cevap at eanhazıııın ahırları idı. gcrı almak 1 teymce, Ortez hemen ·~ · · · . d' M 

1
• - Ata biner mi iıı~ noma. 27 [.\.A] 

ld•w· • . . t ld h ı.mını ver ı. - U azım efendi, sizi bir C } "b" Isveç kralı kralı~a 'iktoryayı 
tnıt>\ ince kont· Ortez polis mudurıınun ge ı!.!ını paranın ustune a ı ı ve t>merı S hah kenden "lk olmak beki" - ov ıoy gı ı.. . .. 

• · ' h l k J ı ay cebine indirdi ._,n er 1 adam ıvor. - Adın ne'.ı zı}aret etmek tizere Roın:l\ a gelmiştır. 
- Ne zaman f'mre<l~rc:.eniz , gorünce, a ırım a ne a _ar ı· . · . · . uzere ~ovle bir keşfe çıktılar. - Gel ·in ı B L.I 

ııırı el d" . van varsa "ıkardı. Jllini bılen bır Aynı ~raıt altında saglam N ., :d kl ... rdı' u·ç b' a•y · - P-ppo ( enıandıvoc:.! ~ ~ e ı ve ge tı . ~ "" . . 1 · er<'\ c gı ece .c· • ı ır 1''"' F k t i ı · _ ç k · , · -
P . adam gibi hay, arıların hepsını <le:> ıır katır ela satın alındı. b"ld"kJ . kl önle . tesad - a a · umum ~a ona gır· o l) ı, hep lıcraber hu· - \.,o 
olıs mUdlirli: medhetti. Şaııtal gelirken e~·er takımını ~ 1 J~1 Y~. ~~ saptı~ıne 0 

mek istemiyor. tun ~ıı rbi?lnrı b:ıı-tıııı lı.ıc:n do1a· · "::: y 
···lhmmm! dedi, eğer l.ıen se· Polis mUdUrır @t>tirınek ihtiyntmda buJunmuc;tu. e ena· ı~a l) t so ar.k" b SantR1 :\\'nğa kalktı ve dı~- şa<'ap?.. Sttna. Yf'\"f'<'f'i:!.in 'f' i~·f'ce· • -- ---

il o ka tnl r ·ıı· . p l' d • ır nlÇ saa ııra uye en· ~ k 0m· 1 ı·· uı..• bo r.· d b k . 29 K C• 'rn . r. .~mana ge ırse~ı, 1 : - Ortez sen intihap et 'H' o ıs m~ llriı s~rcl~:. zi~<'n buyuk bir çifliğe \ardılar. rıya ~' h. . nr a.rı c_u§ .._. ~- t'ıııı enw. a~ a gıındc beş pezeta •• ..;. Sn/1 929 
a hıleklennc kelepçe geçırınck fıatını soyle .. Efendi ahbaplarda~· - Hangı otele .ındımz! Şantal bu çiflikte yf'mek ye· nu rdiişuk •. chll".ncı . kıy~fotl~ hır n•rf't•egım. Saat Daltikıı 

1 
tır · Eakat ı..:lırmu meşhut dır. Daldarımızı ıiyarete geldı. - Avrupa otPlıne .. Bır 1'1'rc· meli<' karar ,erdi. Berekrt versin adam bekhvordu. Dılencı 3;,. 40 Beppoııun a!!zı arıldı. Bu ka· -----

m dıkça yapacak bir şey ) ol{ ! Yorgunluğa dayanan hayvanı is· f~na otel değil, sonra işleten <lı• ki, yanlarında ihtiyat konserve ya)arınd& gi.lrliphyor~u. ılnr ~ol para ulaLilt•ı eP,ıni hatırı· 19 ti() 'flaııırı., mu ,ı., ,.,.,",; 
n yok mu? her sene ali teriz. Sık sık Bolsona gelecei:H hır franı1ız. getimıiılerdi Yoksa aç kalacal\· Dilenci mlltemadıyen. sagma na hıle gt•tirnıcınişti. 

mata çataı altı hafta kadar için bizi aldatıp aldatmadığını da - Pek Ala. bPn size gümrük lardı. Ki.ıdUler hu vabaııcılara soluna bakıyordu. .sankı ~"ıar Şaııtal ı 'ta ı ti: 
a ordu] r 1 ş )\oman da· u6'l'enirim ve bunu hiç unutmam. ve jandarma karakollarında gree· emni~ et~iz "bir nazarla bakıyorlar· engiz bir <liışman dınma pesırulı - l "ı'r \ar lııııuıl ı 
ynverh~iııi ıfn der . Ben Meksikalı canbaz adamlarına leyehilmek için bir knrt gemde- dı. Şantal vaziyete hakın"a, girdi· dolqı~ordu. Şautal yaolD& gelıncc: ınız ldzı 1 t u ~rıca Uç 

21 

1 ı rıı ki, Uç a\ e~el Bol· bir göz işaretiyle emir verdi, ve rect>~im. Bahsettiilim rehberi dt• ği m\lcadeledf! daha f'Velden mu• - Beni polu mtidtıru goıı· yu2 ılol 11 p ıa Jı H ırım. 
1 , urup, hazi· ~·ıkarılan bütlın bap·anlar ahır~a~ b.uldu~~m~, doriru size gondf'n· vaff~ki.yetsııli ~ ugravac-ağını keta dtırdi, dedi. . U1 ırMn Bl rın ındı ı un ha). 

ıld 1 111 , aqıı.n r nn ı;okuldular. Bizzat ke~<lı~ı rım. ~ımdılik Allnha ısmarladık. tırmııtı, üçtıncu 1,Unlı al\şamı Şan· . -: St>nden ?tı .~•znıı t l)f•klı . ıı tı cı .- ı J g ı hı 111.ı ı eıı bir sevın· 
LinnisLe zaif iki hayvan getırdı. A nıld lar. tal ''e arl•adaşı ..,olsona Junduler.1 dı~inı de ıwyledı mı. "" ,ıondıı. [ Bitnıedi] 
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J(ıraat SaY. -ası 

GELiN HANIMLAR KULUBU! 
E t .• Gelin hanıınlar kulübü ! .. 

Yanlış okum&dınız. Kay.uanalar1n nıe· 
ktebi o 11~.ır da gelin haııınılarııı kulübü 
·neden olmaz .. 

Vakıa diyeceksiniz ki gelinlerin de 
tı; kı kaynanalar gibi nıektebi obuası 
azımdır. Madenıki her ıne leğin bir 

mektebi varmış ... 
Hakkınız var-gelinlik bir ıneslek

tir. Hem de öyle bir ıııe lek, öyle ince, 
I i hi ·meslektir ki onun tafsilatına 

girişmek hile inceliğini, nezaketini 
I rsar. 

Bu me le iç·n ayrıca bir ıuekt p 
açmağa liizum yoktur. Bütün hayat.. 
Bütün kürreiarz, yirminci nıe<leniyet 
asrının sayesinde,bu gün, vasi biı· gelin 
mektebidir- aııcak, bu ınektepte oku· 
duktan ve ii tadı ahiattan diploına 

aldıktan sonradır ki gel inlerin toplan-
a .. ulüp açmak ihtiyacı kendini 

1 

. " göstermiştir. 
Bu l<ulüp, kaynanalar ınektehiniıı 

o uğu diya ·da, yani Amerikada dır. 

TURP 1o/u--
. T. c 

Ot 
. (i 

Kuş - Kedi 
$ i tnal 

. 
DcNIZ 

Evlendikten, teşkil ettikleri yuv
annı eşiğiııi genç kız olarak geçip ertesi 
gün (gelin ) riithesini ihraz ettikten 
sonra Amerika kızları, dünyanın her 
tarafinda olduğu gibi korkunç bir 
hayal ile karşılaşmışlar: knynaııa... ve ,, . 
ona arşı mücadele içinde birCeıniyet 
te'sis etmişler, bir kulüp açmışlar. 

AnıerikaJı kocalar zevceleri ile 
hiç ıneşğul olmazlar. Bütün zaıııanla· 
rıni işlerine, güçlerine, ve para kaza· 
nmağa hasrederler. Hatta, gece yarı· 
larma kadar evlerinden dııarda meş
ğul olurlar. 

Zavallı Amerikalı zevceler bu hal· 
lere katlanmak, kocalarının yüzlerini 
ayda yılda bir, o da doymayacak kadar 
görnıek ınecburiyetine katlanırlar. Bu 
kadar biiyük bir fedakarlık karşısın
da ise kaynanaların çenelerini dinle· 
nıek zavallılara çok ağır gelmektedir. 

rre', is edilen kuliip... Gelinler ku· 
liibii işte bu Juibustaı~ . .11rnerikali gelinleri. 
kurtarn1akif(in açıltnıştır. Kulul>iin aza-

.. 

lan. ister hizzat ~~ikiiyPt etsin, i ter ka.vna· 
nasnıdan korkarak sussun .. Kulüp der· 
hal harekete e;eç~yor. Avuh·atlan vasıta 
szyla. daı·a açz)·or. 

Unıun1i nı~fetti:~ler ı·a1·.. Her tar· 
afı dolaşı~yurl(lr. A1isaf'ir di:ye evlere ~·i· 

rerek B·elinlerin l'aziyet.lerini tetkik edi· 
yorlar .. 1~11 ı~f(ık bir hnreket sezdiler mi 

ka._yna1u.ı ı e hatta kaynlınaya 1nüsanıa1ıa 
ettiği. için kocanın hakk111da bile daıa 

ikanıe edi·yorlar . . 

.1lı11erikan gazetelerinin ;·azdığına 

göre bu kulüp çok faideli olnıuş •. çok e)i 
neticeler ı errn i.ş. 

An1erika1ı gelinler rah.at bir nefes 
abnağa başla1111ş. 1 

Ka~ynananalar,bu ceın(rete nıensup 

8·elinlerini artık el üstünde tutnıa~·a baş

lenıışlar.Gelinler dP. kendilerini zulümden 

kurtaran bir nıuska gibi kulüplerini hüvi· 
;~et varakasan yataklannın ba§ına as1111ş

lar ... 

dersler 
• 

G .... 
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MERAKLI DUNYA SATI 
Londra hayvanat bahcesinde IPariste bir 

sultan • 
venı 
.1 

Panstt>n Auıerikan azetelerın" 
\azılıyor: 

Bu ıun Parise 1 kim ola 
:\rJantının bu rn b r k ~e indeki 
ıflıkt n henıız ~eni el ıı Mam 
oııclıita ıl ıı namındaki k1.1~ l ı k 

ılır . Geçenlerde Arjantinın ıne~. 
Bo ııo ı\ire çbk bir Amerika 
' d' il mpan 1 lmı ti. Tam 

rada ıııahnllı (!azt ırlerden bin ır 
uzeJlık m baka 1 t rtıp t-dı ord 

Bırıııcı iui Matmazel \illa kaııınınııtı 
~ınerik n k ırıpam n 1 k ı \ zıff' tek 
f ' k da k l ul evi dıyiııd n k ı 
iııo kil Lık bir r l vnılir. 

fakat kız rolu d parlak nıurnff. 
ı~ et g ·ıereınez. Kompan~ a deu 
leme ~ıktııo ndan htt ımı kor ,anı 

muganni; e kı ı ufarak pınına a ır. 

1 Kompanya Pari te dagılır. Vatanından 
uzak oluµ lisana aşına olmavan gatıp 

kız. bir kaba e. e m ganDİ)e olarak 
lahil olur. 

Zengiıı olan art· sle ~ IKARILERIN DERDLERlı 

Yangın tertibatı 

Bir cüretkar 

Kabarenin mud 1 Aınerikan k 
pan) a ı müdllrıindeu daha ferasetlı 
ol utuDdan 'illanıo em•l iz gU 1 Londra uı at fıl mi inıdı sportıf e 
ulduğwıu ~e •>nı umanda gUm ş ııbı Liı 1 mn~ çok b nzc~ n ıkı kı diri r. 

Evelk · /in Tı pe ba§uıda bır 
l kantada ' k ~ iyordum. 2 ,ta. 
d n, 1 erkek o rm"l ar, raJu içi 
'.) orlardı, ı er rakı ıçeni.er ek 
tardı. O ciıardaki bir klJmürcD 
dahi ralu i mi§. bu ikı kadına 
atup tutma ba§ladı. Lokanta 
sahıbı ı:e a leJ · bir takım ncalarla 
klJmiJrcu\ ü susturdular. BIJyle lo

<'tmekte· kantolarda rakı içilerek kadınlara 

loudra auat malik olan Lonc1ra hay- nesll'l naentup Alduju i9in, tuihı 
Ber \ l\ ork hal c esinP. Ann zamanlarda tabii alimlerini çok meşgul et-

hahçeleri de dahil olmak yeni bir ha~ van dah• getiril- mektedir. 
' d n) anın en buyuk kolek- mittir. Bu bayundan mada , getiri· 
llna ıohip bulunm ktadır. Timsah cinıinden olan bu len bir deni! kuşu da uzan dik
r lı ) \ atın hemen hem ıı hayvan, munkarız olıııut etki bir katı ctbetmıştır • 

ilahının heykelil[YENI NEŞRIYA1JI 
Çocuk ansiklopedisi 

Cocuk an,iklopedis.i }eni b:ırflerl1.. 
ıel,rar neıredilmeğe ha laıntııtır. Yeni 
harflerle çıkan itk cilz hugiln ~ıkını.
ıır. Y t>ni harfler],. okuyac:ık ı,itap 
arayan bütün 911euklar için bundan 
Jaha fndalı bir ıey tavııye eJilem 

(ROZNUVAR) 
Bar 'e lolcant:ıc:ı 1amamen tec

dit 'e tezyin ve ailelere m:ıhsu 
yerleri tefrik edilen Opera ııinema· 

qı itti!alındeki sabık bina•ına r ak

le-.ni tir. nUmUJdeki per-.:enbe akp 

mı ilk gala musameresi • 

T opbanedıe Kıtla arkasında Enli 
\Olrnşta 7 numaralı hanede mu

kim iken nkıl hastaıııına mübtela 
olduAu tıbbı adU raporundan anla< ı 
lan ŞeVket efe•dınin hacrinl'! 'e 
kendııin!": Zflvoe i Hanife hanımın 

latif ve tannan bir sesi olduğunu anlar. karde le mq~l olmaktadır. Bir B 
1 

d h .k. · d · d 
• . . . . . u ) t en r ı ısı e jlm ı 

Villa •)nı r1.amanda nıükemınel elmanın ıkı ) arı ı kadar bıLorbırıne t nılmı§ en ınler<lcn a; ılmak· 
danso1 uli. \"ıUa en dv civlı rollara hen2e' en hu karde§~Cr, nd~ 

· l H ---tta .. nlkı tanır c:ahnelerinde daha 21' ade bedıı adırlar. ta"ın o unur. er taru •· · ' 

eı. w .. geç• .. v.ııa " ı.~; h . Loıı drada çocuk gün f 

t cavlh edılmemelı"? 
Tepe ba.,ında muü 
eczacı lıalfaıı Fi.bi 

Taksimde otomobiller 
Geceleri Taksimde pele ,oı 

tomobıl bulunuyor. Bu otomo
bıllerin ~öftJrleri dıkkat etmec1-a 
alahılditıne oto'1ıobilleri sevkedi. 
) orlar. Bir ka d 'ifa bi:zal g/Jro 
düm. kaza vukubulacakU. ŞeJw. 
maııeti Jeyr, fer mmıurlarmdan 
birisi geceleri Tabını.de bulUlllCI 
çok iyı olur. Bühassa si.Mma pa~ 
do$lannda fazla otomobil w kala· 
balıA oluyor. 

Gümü./ su~ unda mukim 
karilerinı:ı:den l:rmcıil 

Kasımpaşada koku 
Kasımpa§a i§Ül&i civan .,,.& 

f eııa bir koku neyediyor. Dmi• 
tmkülen lagamlar hep ukele citıa 
rma topianmıı. KayıkçdaT 6. cf. 
vara yanaşamtyorlar. BUT'Oll ,. 
raklarla temulenrrıelL Bir mlldMI 
sonra vapurda ya714lamaycacaA. 
Bu y llzden sair hastaWdarda • 

Ankarada ana yurdunda çocuklar har eder. Nuari diüali ~ 
Dil,ııyanın en buluk çocuk eglencesi Londrada her sene tertip olunu- l rim. 

)or. Bu e.lence)e Londra şebre~ini i~e refika ı r:i a t. edıyor. Bu sene~~ 
ı ıoleııce gfçen senelerin cttmlesıne faık olnıu tur. on bın çocuk her bırı 

hır tarihi kt:> afetle cglence~ e iıtirik e'I' lemiatm 

Güzeller taşınıyor! 
Yol bozuk 

lamba yok? 

\a ı nasbu ta\"İnine 22 Kinunuaan tun Pari'ı tınar. Her arafıan teklifl r 
929 tarihinde kaıar 'lierllditi kau.wıu elir. ıha' et CaaiDO de Paris ubn 
medenlmn 3il n ~ maddesi mucibin ında kend.itine en m hım rol verilir. 

Yollarımız geceleri pd lıarcan· 
li/Uzr. H~ bır elelclirilı lambaıc 
) oktur. Ayni zamanda çal bO:SflA. 
tur. Belediye senelerden beti Wp 
bir ) ol yaptırmadı, eamird. .,,,._ 
medi. Ayni :amanda pulil le psıt. 
Bı:ler her tllrlil r/Uumu tıtrrnM· 
teyi.ı. Rica ederim, belediy""'1a 
na.zari dikkatini celp ediniJ, bir tiı 
fa ı , t eç n. Sokaklara dtJk 
trik lambası konsun, yollannua 
yapılın. 

. 
Bulunan he\kel . 

eıdona ait olup ga et k11nıeı 

BiÇKi DiKiŞ MEKTEBi 
~lüddeti tah il üç "e alta aydır. 

Hus ı talebe ıçın ) tını Lır devre açını~ ve J,ayde baıJ· 
tır. Maanften muı:add k dıploma verir. A rın eaaoo 

lbetoılunu tAkıp eder. 
ADRE-s Beyazıt sabuncu han Sokak numara 7 

ti 

ılAn ohuuır. 

1 1tanb&al i ı11 d&ıre.,indcn· Bır de? nı 
mahkCınlu bılıın t miııı ı tıfa ı zıı • 

nınıla mab uz '9f' h ruhtu ımıkarr 

halı H~· m karvola H~ sa e 3 ub 

029 tarıhınP nıU•adıf pazar g ınu .ıa t 

10 da Be ler Be inde ) ahi r cadde 

Bütün Fransayı 
ıne~gul edt;n 

bir şapkacı kız Kasımpa§a haei f.ltal 
mahall ı muhlan Ali 

J lanbul icra dairesmdon: Bir deyin 
mahkQ ubiht n dolayı mahcıas 

kah\ ı otonı. terazı, camaklD u 

12 k l m \a ı be ti e ııbu 
ltın t çar amba ,gunu eaat 

ond n t haren Unkapanrnda atlama 

t ında "" l'\o. d nda hılmtisa) ede 

(;al, estoııe giden güzel erden dördü . 
lal ma t ı ınd 

Hu en Ameııkada Gah<' tonda yapılarak dun)a. gu- beym k ek nd 

zellik ro abak mm daha hey anlı olaca~ı anlasılıı\or. Ahmet R fik be 

Çunku hu ııe uamzrtlcr çok! Birinci g ızelin sineınaı\a d ı 
11 i abi da temin edıJdiginden kı lar akın a~ın Anıerikava un 

Hır cnede guzeller ne kadar çogaldı! 
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eyri sefain 
Tırabzon ikinci 

postası 
( ANKARA ) vapuru 31 

n ani perşembe akşam 
nhtımıudan hareketl 

dalı.. İnebolu Sinop Sam 
ıye Fatsa Ordu Gireaon 
n Rizeye gidecek ve O 

on Polathane Gire&<>n 

rdu Fatsa Samsun Sinop lne 
olu} a uğrayarak aelecektir. 

!lan 
-5 Şubat - kdırtlara 

6 - Erkeklere 
eyrisefain idare~i 

·dın \e itami eramilin' 
u ni 929 mııa!Jlar' bali1d 
er ~nlerde ,-erilecektir. 

em mel 
tam ayarli 

aattir. 
Dnl\ikn Şaş • 
maz \eTe'mi
nath veeh 
'en F'iytl rla· 
tılma -tadır. 

B lica saat dü· 
k:anlanndan 
aıa ıniz. Top 
t n atış: 

K.APDOLEvl ve Biraderi 
bul bnvuilu ban 9-14 her 

cins nal deposu, 

LER 
( \DL R) ın ufki bur 

tipi imtinzi munhas· 
n ADLER vazı maki· 

nn mahsus· bir husu 

ürkiye iş Bankası 
Serınayesi : Tediye edilmiş 

4,0 l.ıiradır 

u ürük 

A A 
Şubeler: 

Ankara Adana Ayvalık 
Zonğuldak 

Kayseri 
Mersin 

lstanbul 1r 1p:.ızon 
Bıı.rsa B ıJ-.·ıJsir 
lzmir Gireson 
Samsun Edermit 

Müsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada karaköy bani dairei 
mahsuaada telefon Beyoğlu 

3711·5 lstambulda bahçe tapu 

dördüncU Vakif han telefon 
lstambul 569 hern~vi Banka 
muamelatı \C emni)et kasalht 

icarl 

Duyçe Oıyan t Ban~~ 
Tarihi te'si i 1 322 

Mmkezi idare B~rüıı 
1f.1Pfmı lll!'yo~lıı 217,248-9':14,98 ı 

r c i taııbııl .2842.2843 

Bnn ka ınumnelatı 
ve kasalar icarı 

:······················· • i Selanik Bankasi i 
• • : Tarihi t'esisi 1888 : 
: Sermayesi 30.000.000 Frank : 
: Temamen t'ediye edilıniı : 
• Merkezi idaresi lo.tanbul • • • : telefun beyoglu : : 
• 4070, 4071, 4072, 4073, 407-1 o • • : Ietambul 2381, 28.'-l2 : 
• 'fürkiyedeki §ubeleri • 
ı • S lznıir, Sam un, Adana, Mer!in : 

....................... : 
6!!!!!!!!!~ Dok tor 411!i~!!llıı., 

JJaı;;eki kadınlar hastanesi 

;caı ve l<'irengi Hekimi 

Cevat Kerim 
11iirbe de Eski llilcili ahmcr 

binası. Tel: lstam. 2622 

Adalat ve mafsallarda hissedilen 

hat ağrilar romatizmanın ilk al&· 
metleridir . 

Spirozal 
mahlulü 

uzun zemanda.nberi tecrübe ıJe aabit olduğu 
uzere slırüJdüğü yeı e güzel bir 

sükfinet verir • 

ispirto ve ispirtolu içkiler umumi mUdUrlUğUnden: 

ALTINCI BfJY(JK 
l.ci keşide 11 Şubattadır 

İKRAMİYELER: Lira 

MÜKAFAT: 

30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

10.000 

LÜTFEN DIKK A.T EDiNiZ: 

p aşahalıı:··~ind " 
kti} uııdcı~ı ı; · 

mı~i pnzarlıkl3 ih le 
İıoteyenlcrin .H-1 . 029 

gıtnii s:ıat on be~e ı;ad:ıt 
rnlidiirlıığtlne g;lmc'er 

K adıkö> dairesinde 
köyünde Cafer Af' 

ıe inin Dıvar dılıı o 1 

54 nuru.aralı hııntnın ~0 

lurınn lai:tam çukuru çol> 
nıılruru c:ktedar 'e h~ 
batı umumivevi tehdit e 
olup mutasarrıf Hir~ 
di de elyövm Atinads b 
ve burada vekıli uınur:ııll 
ınadı~ından 28 kunun 
ıarihine müsndıf Paıar1 

den itibaren bir hs.118 
nireye mUracaatla defİ 

edilml"digi takdirde 
cl§meti umumi) c naııı~n 
yapılarak bu haptakı 
bedeli icarerı haczi 11 

ceza tahsil edil-!rel!i telı 
ın:ı kaim olmak 

olunur. 

J tanlıul birinci huı,uk. 
den: Müddei Koço )u 

dinin Mt1ddei ale) h Be~ 

çnrşuda 1'enıtem muhali~ 

"Okağında 14 numaralı 

piyankosu şimdiye kadarkilerin en namesi zirine mumailc) h 

uıah mukaddem çıktığı e 
'e mumaileylıeuhukuk ııul' 
m!'leri kanununun 141' 1 

deleri mucibince iliinen teb 

tahkikatın 4 Mart 929 tarı 

dif Pll1.llrtesi güntl sant l 

Evkaf müdüriyetin- r 
den: 

Şehzade le,·azım ambarı ile Cısklldarda abmedh·e imaretinde mevcuf 
mlistamel yün ve ot minder, ya tlk, ze) tin yağ fıçısı. koituk,eandalyn, k erevet 
seyyar mutbak arabalart, dökme oba hurda demir, hurda bsk.ır \'e huna 
ı~um~i~ hurda eşyıı ayrı '1)71 aleni mlizıı) edeye \'DZ edilerek şubatın 
y~cı çarşamba gvnll saat on. bcjte ihalesi icra edilecektir. 'Talip olanların 
şerallı anlamak Uzre levazım ıdaresine ve eşyayı görmek için de her gun 
oyleye kadar mezkur ambar memurluklarına mllrar.aatları. 
_________________________ ,_, _________ .... _____ ____ 
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yüzde 

oldu11 uıı 

rneıkOrda i~batı nıcüt et 

rernhnnnıe ~ündermedı ı 

1arkalı Hakımm hun lnıt •• •• 
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Fındıklıda M. M. vekalet mubayaati 
komisyonundan: 

S On So ?\o 
lıskUd.ıır yeni mahalle andonnk i 20 
Kadıkoy Osman nı:;n muhtar 60 

A skeri mektepler için 500 adet hnm:ım peştemıı.lı mubayaası aleni mu· Mercan samannran evel dokmeciler fo2 
ruı.kasaya konulmuştur. ihalesi 30-1.929 çarşanba gUnU saat on dörtte Bakırköy sakız ağacı ta~hancadJe~i 

komisyonumuzda )~pılacaktır, taliplerin §artıuıme c;uretini komisyonean alma· .. lOO 
ları ve şartnamedeki tanda teminatlarile komis) ona muracaatları. ~ 100-1 T ~udunu ifa edemeyen mliteahbit Ziya bey namına 15000 kilo Kadıköy rasim pa§a birinci 31 dukknll 

yerli mamulatından çoraplık yUn iplik eski evsaf ve ıerait dahilinde Bu~ Uk ada karanfil fısttk 36 c\ 

kapalı zarf uanlile münakasaya konmuştur. İhale gilnU 31 kinunusani 929 . . . . b·r 
per§enbe snat on dörttlır. Taliplerin şaıtname Ye numunesini gorruck UT.re B~lada e,•safı muharrı'r emlnl,ın §Craıt muknrrl"re"ı .'C'çlıılc rı 1 
Ankarada levazım satın aJma konıİS)Onun gelıneleri, teklif ve te'minat mek · d~tle ıcara rabıt ?lunmıık llz~e 14-2-?29 tıırılıınr ~ııu~:ıdıf pe~~r 

dük in 

ev 

126 000 A I)ET EVRAKI uplartnt ihale gununden en el mal,buı mukabilinde komisyona teydı l~ de mUzayedesı ~ukıırrerdır. Tıılıplerın emvnlı mı tru •l' ıc r 
ttmeleri ilan olunur. mılracant e~ lenıelerı. 

ATIP LAZIM 
'MATB T İ hti~·acatı askeriye için alınacak. doksan altı adet yangın itfa aletine ,-U.-. - .. --.-. k--1--d---.. -h---k . 1 111ı 

1 
UA ABI . venlen .fi~t gali görulduğ_ıınden yaıarlt~ı yirmi. dok~z ."i~inci .k~nun ÇUllCU O Or Umu ayaat OllHS~ O 

929- ealı gUnU saat on be~te ıcra edılmek Uzre tehır edılmıştır. 1alıpler . . . --.-.-----------~ 

6 Ş b 92
" · 11 d 'h l . şartnamesini komisyonumuzda gurmeleri ye l\A7ATlığa iııtirak etmek iste)·eure C ıhetı asken, e) e eh C'rı~lı olını\nn lın, \aı at lwr h .. fl Es i harfleri bilmesi §art· 

S cılinizi §ıı adrese sür'ati 

lstanbul pusta 

ısn: 697 

u at ., cumartesı saat e ı a e edilmek tine kapalı r- • · ha : ı · F 'hd ~ d • ıl t rf I'l • . . . . de ıartnamedeki tarzda teminat yatumak. Uzre komisyonda hazır bulunmaları çarşan giln en atı e ı~t paznrm n 'e pazıır ;.. ı 
za usu ı e münakasa) a konmu~tur. Talıplerıo mubayaat komısvoou 1,,,_ 1 At pazarında hevet huzurunda mllzavr.dei nlemre ile fünıhtu ınll 
k · b · l 1 · • uu.ı o un ur. • . . ıta etme mUracaat ey eme en. KUçUk 2abit mektepleri için 1800 b:ıkır Fahıın ile 150 bakır kepçe pn d_ıığundan talip olanların mezki'ır g.ınlcrde )U7.de \l'di huçu, t 

I b l hh
A •• l .. zarlıkla alın:ıcaktır ibıılel!İ 30 ikinci Unun 929 çarşamba oünU aaııt rıle mezkür heyete mUracnatları. 

stan u sı ı muessese er mubayaa · · · · · t:ı . -.: on be~te )apıla,.akhr. Talıplerın şartname ' c numune ını komısyonumuzdaı IB kı k ·· ·f 1 1 . t f: brikalurıuda imaJaU 
1 mtıhnn kumıs~onunJ:ınt komsiyonu Riyasetinden görmeleri ve ihale gUnUnde teminntlarile birliltte müracaatları. a r O} IJU c >&l u u k d~ı: 

ı 195 numaralı k · · • . . . . . u~tambul ınuhavaat oullS) onun ıı 
. . amemı ZS.~'1 Etfol hastalınııı•.'1 ,.e le}Ji kabile )'urdu ile Heylıcli ada Sanaton·ornu y erlı mnmulAtı ~3000 nıl'tre haki elbıselık kumaş kapalı zarf usuliyle • 
ını çıkartnca'>ımdnn e kı· · 1 kt 'h 1 · 18 2 929 1 J" b k Şart .mu :>oktur. " Ye Dnillkclp m Uessesclerine IDa) ıs 929 11il a~ etine kudar lazım olan birine: .. a ınaca. _ır ,1 a e: 1• • • sa 1 saat ~u ort ~ç~ ·tur. n~e M uddeti teslimi tez} it c:tlileıı ';()00 p:ı ı>t Toka • enirl" 

------------- nevi ekmek olbaptaki şartnamesi ' eçlıile \e 12 §Ubat 929 salı gUnü saat ve numunesını görmlck. ı ~eyelnl~r her gün \'C mUunkasa)·a ı~tırik edecek~erııı mtinakasa}a komılınu tur. ihalesi 20 ,uhat ()2'J (• 
bul icra daires'nd . B'r de · . o giln o saattan e\e temınat an\'le Ankara da merke.ı satın alma k.oınısY<>· • . . 
. . . . . ı en. 1 ,; nın 15 te luıpnlı r.arf ıı .. ulıle ihı:I e edilmek üzere münnkas&) a ı.:onulmuıtur. •) 1 . • • ı:ıaal on dörtte Ankara da merk~ 11atın alma ttomıs, onunda rı 

t m1 1 ı tıfasıçtın mahcU7: dört ayak· . nuna gt me en. . . . . . 1• 
. . . . Şartnameyı gcırmı•k \e fa1ln izahat alnıalc iste)cnlt'rin mezkCir komisvona K mık ve Bergamadnki kıttaatın ihtivacı olan ekmek, kuru ot ve san18• 'faliplerın temınatlarını havı mektuplnrı \llktı mua,·yeııınde 

ı d t un değıruıenı seneı halı, e 
1 

.
1
• 1 • . 1 " d ı · d · d · · · · · · ı · h .. '' . ml.ır cnat ıırı ı an o unur na ılın e gıınun e ta ıp çıkma ığııı an tekrar kapalı zarfla mUnaka· \ona vermelerı ve §artn:ımcsını görıneK ıste~ rıı cnn er gıın 

Uııt u paıar ~unu s:ınt ~ndnn saya konmu tur ibalf'St l 7·şuhat·929pa1.ar günü saat on dörtt ilr taliplerin Ed. ınüracaatlan. 

o lu Bcledı~e d:urcsı kur· E .ı· . d .. ] ... ,. d reıııit asken "atın alma koıni yonuua mtlracaatlan. -----·-------""9!"-~ 
çınm 1ınnındıı saıııaca·ından .. ' af 111 u ur ugun en : Ü ç demir hankar aımacaktır kapalı zarf usuliyıe münakasııra konuıınu~ıur 1 Deniz nıühayaat 
o g\ln m62kilr uıabalde ha.ur , . ihalesi 20-2-929 tarihine mıisadif çarpnba gıınU ıı.aat on dorttedir talip· !----------------------

1

,.,_ olunur. Nunıo:muıuı}e c. ~ının tamımtı (7·1-92<l) lcrin .. nrtn:ıme ve ke,.fi Ye projesini gorınek Uzre her gUn Aııkaradıı satm alma . . . · 30 l <) 9 ı 
Ulll • • • 'b (

2 
92rı. h' d f ( . . . . , ~ . . . 700 kilo kösele p:11.arlıkl.'1 ılıl'IC!lt: · · 2 !,fil -ım :ı 1 0 

ınrilıınden ıtı 3ren ·2- -,,) tıırı mc ım ı .ıımartesı gUnU ıhale ı ıcrn kı. komic; onuna i .. tirak ıçm de \aku muayenden evel te.klıf ve temınat mektııpıa· Deniz ku\'vetleri efradı iı-in 700 kile kı)seJ,. m:·tı:ıvna 0 
1 

hukuk hakimliğinden: Ka· lınmak uzcre kapalı zarf u~uli~ le munn!;;n • a vaı edilmiştfr. Talip olanlaruı rını uıczkur komisyon riya etine makbuz mukabilinde vermeleri. namesini görmek iı1teyenlerin ·her gıln ve 'l'rmek ı•ıe~ crılt"rııı 1 

uının U kUdar Ihsaııİ\c t>vrııkı feni;ı;t-yi ömıek için her gun snat on dörtten sonr:ı İn§aat i<larcsinr A s~eri. ~üzede bulunan _Ha~it saniy~ ait _melbuc;at e~tılmasmın müuıyede- muharrer eaatta Kasımpatada Deni?. müha~:uıt lt.t1mİ'!)Onurın 
111 

d çe ıne sokağında 11 nu. ve ihale Uııunde at on be~te idare encunıenıne ınUrncaatları. • sıne ıştırli.k cdecC'k talıplerın verdılclen fıat haddı layıkında glirUlme· 
akın ık en b leıı ika· di~inden ihııleai 4 şubat pu.artesi günU saat 14 de icra edilmek üzre talik Ü • • kf • ~ 

}( l 1 
eı:lilmiştir taliplerin şartnamesini yirmi ~rul mukabilinde komisyonumuEdan rman ve erazıı va l) e 

m ııde tnı-afeyuin karı ko

l bilbe) yine sabit olmasınn 

. l
e ra 1 Z- ma<raza almaları \ e miizayedeye i§tirAk etmek isteyenlerin de §artnamede ki tands d• 1,. dÔ 

~ c;. eıninat yatırarak komis~onda haztr bulunmaları ilan olunur. mü ür 'Üt'.' 

\
T k f k 1 .. d" ı ··.., d Dördüncü kol ordu mühayaat komisyonundan: latranca vakıf orınanlarınuı Sinekli istasyonu civarile ~·',, a ı a ar ar ınu ur ugün en rinden tanzim kılınan i letnıe pilaııı mucibince 929 sene! 

B .. hçr ı,apıJn clordıırıcıl ukıf hımııı tuhtıncb ve Osn anlı hanltal!ınırı E ski§ehir kıtatının ihtiyacı içtn 17000 kilo kuru fnsulya kapalı zarfla dahil olan birinci maktaı fenni) eden 318000 kilo ı.ofllut 
. . ul ~ . . . münakaQası 19-1-929 tarihinde icra edilmiş isede talip suhur etmedi· c • d 216600 k'l k" .. · a t k uıre dı 1 mucibince m:ıde.aale)· tahtı ı ucarında L uıııın tı'°l: l ı nuo.aralı mağaza kıra a 'enleceğınden . b' haf d ha d' ed 'ld'· · maktaı ıennıre en ı o omur ıın ı eme "3.z 

. . ~mdeu munakasanın ır ta a tem ıt ı ıgı. ed edil · ld • ı.l ı· ı ·n " ıf nda baoei Zl'Vci.:ete e k unueanioın }ırmı u .ın u ~l nundcıı şubatı •• on altınc cumancaı guntiue . • D . 5000 k.il k ,. • 121929 ayrı n)n mUza) eye vnz rnıe o ugun arı ta ıp erı ııı ,, · E skıtchır ve anca kıtaatına aıt o Up ve toı ıea.enne · • . , b k d t;rAıarı 
dl" ine tılımil e}led·'~ kadar mUı yeJeye k r uh lerın \evmıı rnclk!lnın swıt on dörı 1 rib' d tal" zuhur etmediıJinden yeniden aleni suretle mUnakua,..a vaz mUeadif cumartesı gUnU ilaat on eıe ·11 ar pey n ~ . e ~ 

66
• a ın e ıp " • ·· fi · dart'ıı0 

ı 1 mıınun ıh ı ın bu umı kadar an lmıı • teminatı mu\'nkkate ıa edildiğı cihetle 2-2-929 tarihinde ihalesi icra lalınaca~ından taliplerin şartna. tanhul [,kaf uılidllrivetinde Orman ~e arazıı vak ıye_:__.:.,.....r 
u c;\·kııf aıudırı) etinıie vnkı ne); gvrmelı: Uzere her gun ve pev ıurmelt isteyenlerin teaıiııat akçelerile 

\c\ıııİ meıknrda komı&)On& müracaatları. 1 .. ın)I, t rı 

MüdürU ıuea"ul: BLRHANEDUlNALi 


