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MILLIYIIT CUMARTF 1 14 KANl"'NUEVVEL 1929 

rii;ğa-;;--ı Ü /ngilterede 

Köınür işleri L __________ J aç ığı Hariciye vekilimiz M. 1 r· 
ı'Willi bir meclis tesis .!1 a • 1 • Youn -ının ha- şere ne par ak bi ziyaf t v r i 

edilecek muza re 1 bulü iyi o acak M"" k b"I k-1 1 · h h" · d"ld" LONDRA 12 A A L . "'ah· t hd"d" 1 ı·h t · · . .. 1 ute a ı nutu ar a ız arı ıssıyat e ı ı , . . . _ ı- ... ~ ':' a ı ı es ı a ıçın onu· BERL N, 12. A. A. - Ray- . . . . lberal fırkasının Avam kamara- .. d !Fi ay top~na~ konferan~ta lhiştag meclisinde hükumetin ANKARA, 13. A. A. - So- 1 tıklerı mesaıyı ha kı b:r r.erıı· 
ne )'aprlacak ? k.vvela Amerıka ıle l · ·'- d h · · · ·ı k" d" Ank ra sına mensup azasının bir içtima 1 .1 · · ·el .b.b ril mali siyaseti hakkında izahatta vyet ura ~r ıttı.ıa ı arıcıye patı ı e ta ıp e ıyoruz. a · ngı ı re arasın a esaı ı a e uyu- k k'l" K h · f" · d b · ·n mm hıtamında M. Lloyd Geor- ıulduğu aöyl.ınirken diğer taraftan bulunan M. Müller bilhassa Al- omıser ~e ı ı _ara an cenap- yı teşrı '?'~ en ve u zı>'.~retı 

ge, önümüzdeki hafta zarfında da Fransa .le ı talya kendi.ual~rın~a man tasarrufunu y oung planı- lan şerefın~ ~u akşam. ~nkara dosth~k, _ıyı .. koı:ışul~k munase
kömür madenleri hakkındaki aıilafllrak konferanıta muttehi . Lir nıntahmil etmekte olduö'u te- palasta hancıye vekılı doktor! betlenmız uzerınde ıcra edeOC
hükilınet layihasının ikinci de- esası ~üdafa!" etmeği. tercib:le.J: ahhütlere iştirak ettirm;ği is- Tevfik Rüştü beyefendi tarafın ğinde şüphe olmıyan hayırlı te
fa olarak müzakeresi esnasında 1 :'!fil1 tere ~e Am~~b·ınınF ıe •- tihdaf eden siyasi mali ve iktı- dan bir akşam ziyafeti verilmiş sirlerinden dolayı tekrar izharı 

t:D ı;)J:.J" efIDelJn9 !.DU&ll 1 r&R&a Ve • z· f h • k"l A • ı· k s t bu layilhanm reddi için bir tak- lıalya eihi iki Utin devletin de lah· sadi ıslahatın mezkı1r planm tır._ ıya e~t~ eyetı .~e ı ~ ~z~- memn~nıyet ey ı>:er~ ovye 
rir veıımek niyetinde bulund~- didi tealibat ~eıeleı~de birleı':'.'~.e kabulü için Iazımgelen şartlar- lanle, harıcıy~ encumenı a~- ~o~yalıst .şurala':" ~ ttıhadı~ ve 
ğunu hükfunete ihbar eylemış ri etrahnda bır çok nvayctl.~ döndu. dan birini teşkil etmesi Iazun- lan, Rus sefın ve sefaret erka- ıttıhat mılletlennın terakkı ~e 
olduğunu beyan niştir. Libe- Fakat ftalya ·.Fransa ~uzak~ratı- geldiği hususunda hükılmetin ru, hariciye vekfileti müdiram taalisine ve ittihat devletinııı 
ral fırkasının ka nın aldığı ıon,~klazıyet, P~tı ".e oma M Sohacht ile mutabık kalmış hazır bulunmuşlardır. muhterem reisi Kalenin hazret· nm uyu,amaaı arını &O• enyor. · l · · d ff · ti rar sureti, m< ltalya, Fransanın'kine muadil bir olduğunu beyan etmiştir. Mu- Ziyafette, hariciye vekili Te- erının sa~ e! ".e muva akıye 
den amelesini d<>.ıauma 1.tiyor. Fransa ise kendisi: ma.ileyh, ıslahat programı hak- vfik Rüştıü beyefendi atideki D:e, z~tı ~hlerının şeref ve sıhha 
mesai saatler· nin uzakta bir çok müstenılek":'e.rı kında yeniden izahat vermiş ve nutku irat buyurmuşlardır: tıne ıçenm. 
nin tenzili v bulunduğunu, bunları müdafaa .çın 1930 b"" · d 300 ·ı "Y · T .. ki · k' 

daha büyük bir donanmaya malik ol- k utkçes1ın C:. ~1

1 Y01:1 . ,=dı urSovyenın es 1 1ı.:e sa- ı\t Karahanın cevabı ücretlerin tcsb m.ı. lizım geldiğini ileri ıürüyor. ı. n:ar açı ? acag~ ~Y, emış- mınu ostu yet sosya ıst şu . 
ti için bir mil talya da dediğinde ırar ediyor. tır. Başvekıl, şu sozlen ılave et- ralar ittihadı hükilınetinin ha- M. Karahan cevaben demış-
meclis ibdasır lıt• meselenin esasınd~k~. ihtıii! miştir: riciye komiser vekilini memle-ı tir ~i: . 

1 

kabul etmekte \ budur. Konferans beı b~:u~u ~~;'. . M.~afi, ~ oung planı kabul ketimizde kabul etmekle hisse- 'Vekil_ beyefendi hazretlerı, 
fakat, sanay dl etlvle! ardasmda toih!'lati.nacal nı teıb"ıt ec!ıldıgı takdırde 1928 ve 1929 ttig-imiz meserreti en dostane beyefend,!r, e enn onanma yaç arı M ı S · · tensiık ve istihs~ için müdafaa edilecek esaslarda bu açı~ları kapanmış olacaktır. u hissiyat ile meşbu olarak izhar .. • ovy~~ şuralar ıttıhadının fiyatını tenkı~ devletlerden her birinin harici tica- maıleyh, Almanyanın 1930 da ve zatı alilerine Cümhfiriyet mwnessılı sıfatıle hakkımda 
etmiyecek olan lf. Lloyd reli, ""'1ri Lniinakal~tının ge~itli.ıii .. •e Young planı tarafından veril- hükfuneti namına beyanı hoşa-ıgösterilen :idden samimi ve h~ 
bir kanun lii;iha- George ııabillennin uzunlugu v. ,"· ~ı°z lnun- ıniş ,)lan 350 milyon marka gü- metli eylerim. raretli hüsmi kabulden dolayı 
sını tasvip edemiyeceğini be- elen ayrıl1m•y1 or. AmMerik.ela Jnagıpo~yr:, venebileceğini söylemiş ve ha- Milli hükumetimizin daha ilki TüTkiye hiıkuınetine ve onu te· l h ""kfun Fransa, ta ya, er a ve · . b ) d - ·· ·ı d ı· · ı. yan ey emekte ve u et ta- d her birinin sahilleri arasındaki şu zınenın maruz u un ugu muş- günlerinde teessüs ederek mü-ımsı e en zatı o:. ınıze •ıerşey-rafından yapılan nakdi muave- .:;:,.,te bakalım: . külattan bahseylemistir. kabil menfaatlerimizin en do- den evel derin minettarlığııtıı 
netin rakip ecnebi san'atlere Biitün İngiliz imperatorluğu sahil Başvekil, bundan sonra Ra- - d .... t kl"nde gene arzederım. Memleketlerimiz a
verilen kömürleri müstefit ve leri için 15,8 rakkaı.u :U.bul1 ealdilince yih~itag ıneclisini büyük bir ek- gr.~ vke eb?l urus.dşek_ı sureti'e rasındaki IT'ünasebatta öteden t . . .. h · Amerika, 4 6· Jıı.pony• 3· t ya l, . 1 h'"k' . mute a ı {.n ı ra ı • b . . • ..

1 fakat ngılız sanayııne ta sıs 3 • .. • ' serıyet e u umetın progra- k tl' t 11 . t"ınat ettı· erı mevcut olup bılatahavvu . .. . . f Fransa 2, tur. . . "h b" . uvve ı eme ere ıs - b . edılen komtirlenn ıy~tını ~e;y- Sonra uzak denizler .u ... mdaki n:ını tasv~p e~ış v~ s.arı .ır ı- rilmiş olan ve 
0 

zamandan beri devam ed~n u samımyet ~e 
it etmekte . bulu~?ugunu ılave münakalatı itibarile olan niıpct. için ~ı~a~ reyı verılmedığı takdırde hadisatın hertürlü cereyanlarını] bu hararetı İsta~bulda ~e b~leylemektedır. Dıger taraftan de ıu rakkamlar vardır: lngıltere ıkıncı La Haye konferansının h d tluk yolunda inkişaf hassa burada yem Tıirkıyenın hükUınetin kömür madenleri 11,2; Amerika 3,2; Japonya l;. ~talya daveti hu~usunun ciddi surette ep 0kl otsk"b ff 

1 
lm kalpgahında kuvvetle hisset l A "h 1 d" ltalyaya kar~ı Fransa ıçın u .. k 1 - .. etme e a ı e muva aK o uş . hakkındaki kanun ayı asn:a he.:..r·18 kullanılan rakkam 6,8 dir. mevz.uu. muna aş~ o aca~ını so- : ;ulunan samimi münasebatımız tun. Memleketlerim!z, ar~ın· muarız bulunan muh~f.azaka':" J:. hesaba göre lngiliz impe,.ator yleı:'~ştır. Mumaı.ıeyh~ ız~h~~ı- bu ziyaretlerile yeni bir kuvvet da mevcut olan samımı muna· 

frrka da bir tadil teklıfı tevdı lugu- birinci geliyor. Fransa da ltalya na ıtımat meselesını ılerı sur- "kt" t . 
1 

sebatın çok kuvvetli esaslara . . d b l ' h ld k . 1 h't e ı"şt· ı ısap e mış o uyor. . 1 . r· . etmek nıyetın e u unma.Ata- dan fazla donanmaya mu taç o u· me suretıy e ı am v rm ır. D 
1 

d k . d malik o dugu hakındakı ıkn a 
dır, Muh;ıfazakarlar, resmi mu ifı•nu ileri sür.erken m.ü•.t~~lekatı, ile Hükumetin mevkii . ost arına sa a at v~. cı._- linize temamen i"!tirak ediyo 
halif fırka olduğundan parla- olan ?'~nakalatın genı!lı~.·~ bu .,e- BERLİN, 12. A. A. - Ber- ~~yede merbut olan. ve go~du- rum. Zaten ba ·ka türlü olabilir· . . . . 1 ba 11tinat ederek ılen ouruyor. 1. T bl t · h""k"' güdostluklarını kall:ıınde daıma . . . . .. mento kavaıdı mucıh.mce ya - H halde beş devlet arasındaki ıner age at gaze esı, u u- Tü k" kom b .. mı? Bır Rus darbımeselı vardır. nız onların teklif edecekleri ta- konfe;~ .. bize bir çok şeyler göıte- metinin büyük bir ekseriyet ka- Y~~ka~a~ha rd. ıyle,. . ·ıkşusu u- " Dostlar felaket içinde ö-. · ·· k raf k · · · el b" x. ·· kil M M""ll · yti ıttı t ev etını ı zeman- .. ,, dil teklif•nın mevzuu muza ere recck, her ta endi ıı•ne g en ır zanaca6 ı ve çun . u enn . b h" l 

1 
ğrenılır 

· · kd" d ı·b 1 h k k. R ·h r · d a1n lardan ben u ıs er e tanıyıp . . , . . . edılmesı ve bu ta ır e ı •ra - esap çı araca ayı ştag mec ısın en Y ız .. 
1 

ld ,.. d b Bız yekdıgerımızı memleket· 
lerin ya bu tadil teklifi lehinde • mali programın esasını kabul g?.rmeğe aı~fm.ış 0 ~6ım ~. u !erimiz üzerine en vahim fela· 
rey vermek veyah rt ist:nk5.f et Mi ili iktı sat etmesini talep etmekte ve tefer gundzaydtı a ~erme zıyaret ~rı~~ ketler çöktüğü bir zamanda ta· 
mek mecbu iyetinde kalmaları ruat hususunda fırkalara serbes den .. 11k, u~n:u:ı mk emnunıY.te 1 nıdık. Biz fedakarlık ve kahra· ·· ·· ·· · b h 1 k ı ve hu umetınıze arşı mu e-mumkundur. \: bırınci sahifeden nıabalt tı ' a Ş ey eme te o masını yaz- . _ k . 

1 
manlıkla dolu ve fevkalbc eı Millileştirillcek . . maktadır hassıs oldugumuz ço samını .. k"l .. d 

1 
.. d Tilrk 

1 
LONDR/ı., 12. A. A. - A- re~e~ bir zarur:!i~k~:t!~;:d~;. BERL!N, 12. A. A. - T. ostluğu iblağ. ve teyi: e~~rken :~İe~ :u~~v~:t ıl~~i~adı mil· 

k da ün ka12t MılU tasarruf .. P Sani ayının 2 inci nısfında Al- muhterem mısafırlenmızın ve 1 tl . . . fkl'll . . ken· vam aınarasm m " . si~e vatandatlara terettup e- . . . . ·ı ti-i ulu devlet ve e ennın ıs ı a erını ve 1 nazırı amele fırkası hükfunetı- d 11 ·c 1 d s·· ··k · ı · manyada ışsızlenn mıktarı 185 onun temsı et ~ idi arzuları vı:çhile hayatların• • eıı vazı e er var ır uyu •§en b" · b t" d rtm t H ı· hükumetin Ae bıze karQı aynı • nin alektrik sanayiini millileş- b k · · 1 • ın nıs e ın e a ış ır. a 1 o..ı Y kurmak hususundaki itiraz ka-
tirmek iyetinde bulunduğunu aşarma ıçın program azım- hazırda i~si:ıleri~ adedi 1 mily- h.i~iyat ile meşbu oldu~l~rıı:ı bul etmez haklarını müdafa et· 
işrap •ylemi~tir. dırl\1illi ikısada alıtalım. On'lfil o? 200 bıne balığ bulunmakta- b!lıyorkv~ bu :~tlufdn_bızı~ •:ıtikleri zaman tanı trk. Bu şanl 

F 1 ·ı d ti - · · H lkı ·11' f "k dır. çın ço ıym 1 0 ugunu ~ mücadele günleri tarihe geçti. ransa - ngı tere os ugu ıcın a mı ı tasarru •e ı - Millicilerin reisi krar etmekten bılhassa zevkı-. . . l 
LONDRA, 13. A. A. - Fran- tıaada ıevkedebilmek için cemi- BERLİN 13 A A _: Me- yap oluyorum. 1 kfakal t ?b~ tahrıhlkdaıma canllı bu u-f "d ı· d "''I ' · · · et en ız a ·mm sarsı maz sa-İngiltere cemiyetinin bir zi- yet tetkili ynlnı:ı: aı e 1 eısı buslardan M Oberflhucn, mils Şurasını da ilave etmek iste- B · . d" k" b k h · · ·· · ı d" · . nuyor. unun ıçın ır ı u a -yafetmde bır nutllk soylemış o- e zem ır. tafi kont Vestarp'ın yerine Ray nm. Dost komşularımızın, o . len:! j - d tlı:k 

la. M. Henderson, Fransu:-ln- Reia Pt. Hz. içtimadan mak- hiştağ meclisi nasyonalist gru- bliyil'k memleketin inkişafını ramı::; Fı e t og~ ~~ ,.a 
gilıı.. r~.; · adenetin.l sena etmiıı sut olan bu cihetleri izah ettik- pu reisliğine tayin edilmiştir tahakkuk ettirmek için sarf et• mazı e r:t m~~ıştlır.. ~g~n lk -ve Avrupanm ahval ve şeraıti- ten sonra, bu cemiyetin nasıl · şıyor. eme ·e e;ımız a 

· 1_. d k lan ve M. Poin alı aca ·mı ne aibi eaaılara iı- ç • R • h t • 1 .A. f nın sarsılmaz _arzusıle yaşıyor. m ıs «ıl e ece o . ç_ ' g : A • -· • ın us 1 ı a 1 Bu dostluk daıma rasanet bula care tarafın.dan 1924 senesınde tınıu etmesı lazım gelecegını, - k . .,_b 
1 

kt" Mü 
·ı · dilm" bul müşte Ih ı · ameaine eau olıı- ca ve ıstı~ a e geçece ır. ı ~:zamf al~ ıtamt ~l• t~raft~ ecakasıoktnı:ılamn elerden ibaret Tü k • nasebatımızm memleketleri rC'n. a ıycte aını ~ ~ n a arın n r ıye . d h b" . "'k dd ld ,.. b un"ştır 1 b"l ,... h klanda noktai na- ve mız en er ırıne mu a er o o uF.unu eyan e ı · o a ı ece15 ı a 

1 
b .. ·· h d" t 

1 . ~, ~· ı::arı içtimaa i§tirak eden arka- ank utulmn ka. ısatı .adg~yyhua 
1 d vu ua ge e sızın geçır ıgı Af yanda · di'Rr~O~ts;ÔN AYRILDI MOSKOVA, 13 A.A. - Sovyet - Çin ihtilafına devletlerin kında da zatı alınizle hemfiki· 'r , 1 • . t .. t l mudahele tqebbüaüne iıtirakden imtina eden Türkiyenin bu rim Dostluğumuzun sağlam-~ a /. ~et '' ( ~tt lçtıma eden _zeva ~t a ~ red cevabını tefsir e<len l:ı:vestia gazetesi tunu yazıyorı Ruıya lığı ve samimiyeti kafillerindeıı Aıyanm yüksek dağlarında! Tilut'le esrarengiz manastır/ara Aa- LONDRA 1 2. A A. - Af- ~t.rım ayrı ayrı ızhar .etti ~İciN~- ile bir bitaraflik ademi tecavüs ve dü9man manzumelere ademi biri de memleketlerimizden heı 

mgin ~!erinde senelerce ge- patmak için bliyülfilen bir kız çocuğu gan sefaretha;ı~t;in.n K~'>ilden' ...... m~ıune Y.apılınak 6tdre p t•· iıtirak mükaveleaini ilk devlet olarak akt eden Türkiye diğer birini dahili hayatını ihtiyaçla· 
dp tııtlı:ılı:at yap~ bır Av~palı Bu kı:ı nıabudun kızıdır almış olduğu telgraflara rıaza- hk.bı~. k~mıayon ay~r /"tim":~ devletlerle münaıebatini aynı esaslar üzerinde tanzi~ . etmek rına göre tanzim edeceği hus~
hannn tam on dort sene suren . . h k t f d"kt ran tamamile lıali sıhhatte bu- tMı ırunu saat 4 te b ç .. arzuyu haliıaneııinde bulunduğunu defatle ilin eylemııtır. Kel- sunda anane halini alan prensı· 
i>U tetkik seyahatinin neticele- . ~ısını ~t d~ -~ ge. ·~·~ e~/~n- lur~akta olan krd Nadır Han, ha yapılacaktır. Ei~ 

1 
° aune lojl muahedesinin vaktindan evvel tatbikine ait olan Moakoval ptir 

rini nqrediyor. Bu seyyahın'v~r~~~-•.s .e ıgı l~skı <"aa: ~ b~ kemali faaliyetle -!.ahili ıslahat kadar nizamnam~-~~tı§ ne .tet- protokolonu da Türldyenin kabul ve imza ettiği malUındur. Bi.- Bu meınleketlerimizin kcn veııdiğf kıymetli malumat ara-
1 bıçağ;

1 

~~ın arı;.es~a':ı ş: em~i v~~ ile meşgul bulun,-naktadır. Af- kik .ve kabul edil~ kt cemıyet naenaleyb Rua • Çin ihtillfına mudahale olunmaaı hakkında di yutlarmda elde ettikleri mu· 
3mda bilhassa Tibete ait oıan.I rebili 0 /m gın ganistanda vazıyet, tedrici su- f~":lıyet~ acç~r: 1 ıaa~ v&- muttehidei Amerika tarafından vaki olaD teklifin Türkiyece red- vaffakiyetleri dikkatle takip et 
lan çok dikkate şayandır. _bit filfuu ~.ıpla ! . . . rette tabiileşmekte ve halkın kilı Şakir B. de ıçtımada a.:ı:ır eli pek tuitdir. memize ve onlardan bittabi se-';l'i~ halk:'11ın. e.n büy~. hu- Artık bıçak için bu emre ita- ek?eriy~ti yeni hükilınetin me- bu.lundu • . . . . -- vinç d~a.n;uz~ ~ olmaz. ııusıyetı kendı zılı.i.nlennı ıste- at etmemek mümkün c.e«ilmiş ! vkıı ktıdara gelmesinden ve Cemıyetın ıa~ı . . Spor 1'lı:tisadı ve fıkrı terbıye ~aha· 
dikleri bir şey üzerinde temer- Böyle bir biçaaı tutan adanını. sarfetmekte olduğu faydalı Ceıpiyetin ismi agfcb~ ihtı- sındaki mesaimizin her adımını 
ktil': ettirerek istedikleri bir ci- elinde biçak 0 kad ·r tahammül faal:yetten !!''!nınun b11lunmak- mal (Milli tasarruf ve ıktıeat ilk k k d • • ld ve her mıı.vaffa.kiyetini en bÜY" 
sim ilzecinde istedikleri hare- edilemez bir hareket yaparmı tadir. cemiyeti) olac ktır. ır o şusu un yapı 1 ük heyecan ve sevinçle (akip ~ 
keti vilcudıı getirmektir. Buna' ki gidip isteıı~" adamı öldü/ -·-·- - . ' diyoruz. Memleketinizde ta~' 
mu".aff.ak olan .herha_:ı:gi bir Ti-. mekten ba~ka İ;are kalmazmış!. Rusvada !ngiliz sefiri komün;s;ıerin l'ü=umu · I Atletlerimizin daha çok çahşmaları k,kuk ett~fdiğini~ muazza~ ıs· etlı hır şeye ıstedıgı hareketı Uzaktan uzağa da!. MOSKOV A, 12. A. A. -Ye- , BERLİN, d. A. A. - ~enı ,,.. ğ .. •• ld .. Iahatı miıtehayyı.ranc mu aht 
,•erebilmektedir!... F k T'b .h. b ni İngiliz büyL'.: elçisi M. Es- beledıye meclisi, ilk celsesınde lazım Oldu lt gOrU U.. de ediyoruz. Harıci <lüsınaııhı.-ı Avrupalı seyyahların dedigi- · f f bat d 

1 ~1 sı ır dazğ·:~~~ m~- m ml Ovey, buraya vasıl olmuş 300 lro uünist işsiz belediye dai Mm taka atletizm Heyeti ta-ı yaptığı müsabakada birinci ge- karşı milleti müdafaa ettıgiıııs 
ne göre ne kadar müstait ve ka- rı de ı b"u:ı. antı arelt ed ı ır'.. - tur. tesirte hücum ve müzakere sa- rafından tertip edilen ilk pro- len Yeni Yildız takrmı tamami- cephelerde Gazi hazretleı~ l ra a ır vası a o ma an, goze • 11 • 1 tm"şlerdir Zabı- d · lt d ıl mu affeı-ı· biliyetli olursa.° sun başka yer- görünür bir cisim bulunmadan ıo unu ış~a e. ı paganda kırkoşusu dün sabah le idmanlı bir ~lde girmiş olu- acesı a .ın a nas z . 
de hi_ç ki~se bı: T~:~li kadar. da bu sihiıbaz pek uzaktan iste- kat b~n!ardal1 pek a~a .dikkat ta~uhacJmlen kapı dışarı et- Şişli tramvay garajı" ile Hürr~- yord~: . . yct.lere naıl oldu?-u~sa ç-ene .~k· ken(iı fikrine ıstedıgı kuvvetı diği bir adanını üzerindetesirini edebılırız. Göremedıgımız da- mıştır. yet tepesi arasında yapıldı. Mü Musabaka .netı.ce~ı ş?dur: ~ı ıdar.e altında ık:ısa?ı ve eJll 
eremez•·:, . . yapıyormuş ... Mesela hiç kim ha neler vardır! t sabaka neticesinde kazanan on 1 - Pana~ı (Yc?-1 Yıldız). rı terbıye. cephelerınde de d:ıı Şu tafsılata bakınız: Tıbetlı senin gözüne görilnIT'edrn iste- Avrupalı seyyah hanımın ı Vefa gençten altısını Rumların teş- 2 - Mecdı (Beşiktai) muvaffakıyetler . kazanma 

1 
ef 

bir c'smi yerinden knnıldatmak diö'ı bir yere gidip gizlenmek tetkikatına göre Tibetliler ara- d Di:~!1aY&'hn~arlı'1ihra:•c~ kil etmesi kış sporlarının başın 3 - Psomidis (Y. Y.) v~ ~u muvaffakıyetlerde~eıı mı ;stiyor? .• Bu ~:.ramı cıra~ iıö~le bir sihirbaz için kabil ol- 5ında çok revaç bulan gizli ilim- c:'n, Aıı~:n ~o~vi";; Misak Narh- da gelen kırkoşusunda gençle- 4 - Haldun (Galataı.aray) b:rlıkte. mes~r olmıı:ııız~ t re· 
mda dimağınıl1 ~u:~ kuvvetı- duğuna Tibet halkı iman eder- ler arasında uzaktan uzağa gö- yan, K.ırkor Garibyan aileleri kemali rimizin zaif olduklarım göster- 5 - ~ehza: (~. S.) nı ederım Turk. _mılle~~ı:lcıvt 
i tophyarak du unur, sonr:ı. o- cesine inanıyor!. Sihirbaz böy- rüşmek keyfiyeti de büyük bir tee11urle: .. mektedir. 6 - Zaharıadıs (Y. Y.) f~h '::'e. te.ra~k~sıne, loriniıı 
un dimagından ıka~ g?z!o le bir sergüzeşte giriştiği zam- mevki almıştır. Tuccardan· Bu miısabakaya kırkı milte- 7 - Delatola~ ~Y: Y.) cumhu.rıyetı reısı .hazr:!ı.i'eıcet· 

. cirünmez bi~ mevc~, Tı~:_:ııı:ın an karşılaştığı adamların kendi- Telsiz telgraf bugünkü me- MAKSUT NARLİY AN caviz koşucu iştirak etti. Bun- 8 - Koııst'.l11tınıdı (Y. Y.) sıh.h~ıne :e kez~~k ~ostlugııfl 
arcl-:ete ~etırmek ı~tedıgı cıs- sini büsbütün unutmalarını da deniyet dünvasında ne ise "Te- Efendini:" vefat ettiğini v~ . cenaze lardan ikisi Kasımpap, on ka- 9 - Arta.ki (Y.Y.) ~erı~nı: aıasın.d~ d 1 ek ırıii· 

min eczası arasına nufu~ eder!: temin edermiş... , ath" d · .1 uzaktan uza- meraıiırunln K. evvel ıs ıncı Pazar darı Yeni Yıldız üçü Beşiktaş, 10 - Çehtı (G. S.) 111kışa. ve tarsının e ) Odesa t k T"betli bu cisme ıstediğı . . . ep . •.:" enı en . · gü.1ü l"lat 13 de Beyo41u Balık Pa- . . . ' k lU B" · · d d hım bır rol oynıyan ve r 
1 

.1 kt d" 1 1 şın felseiesı ne ımış?.. ğa goruşmek te Tıbette odur. zar Enneni kiliııosinde icra edilece- m\itebakısı Galatasaray u P- :rıncı en onuncuya. . a arı aki ziyaretleri bizde unııt hareketı verme e ır · · · · . . b .1. •. . . . . ı · sup idiler hepsıne madalyalar verıldı. ya v a Tibetlinın bu hadiseleri izah Bunların ıtıkadınca u ı ım gını budirirler. enne men · ın1 d N . .. . k" T"' k ulmaz hatırlar bırakan zatı Adam öldüren bıçak!. · · - f f d d·- h han · b" Tm gı"b" BetiJrtat iakeleoinden ııaat 14 de Davet edilen hake er en etıce gosterıyor ı ur . . . . ıç:n o~taya. attıgı else e şudur: .. ~ ı~er . ~ı . gı. ır 1
· 
1 

· • 
1 

hareket edecdıı: olan buıuıi vapurla f ak ikisi davete i- kulü !erine mensup atletlerin linizin srh?atı.'.'e ıçı_voru?1' ırı Bu kuvveti elde eden Tıbet- Dıyorıar kı: ogrenılebılırmış ! Tıbetlılenn ı- Otıküdar Ermeni kabriıtanina maalese ~~ B k k k kp d" · d k fa 
1 

Ziyafetı muteakıp bır :res · ' B" ·· ·· ·· ·· ·· ·· d "k d ·· ct·· - .. ·· d .. ya cenaze cahet etmıştı u ır oşusuna, ır osusu va ısın e ço z a liye biz sihirbaz diyelım. Tibet-' - ı.ı: gozumuzun onun e tı a ınca go; ugu~uz un i\akl ve aile medfenınde defn oluna- A ) . l d 
1 

· 1 1' d kabul yapılmıştır. Ji bir sihirbaz bir kPre istediğilbir çok cisimler ııörüyoruz. Fa- bir hayalden ıbarettır. ..ı.... (Y. M. C. . nın geçen er e ça ışına arı a2'nn rr. 



• n erıne 
un sa te 
ecnebi 

"'rlığı meydana çıktı. Tiryes de 
lülünlerini karıştıranlar kimlerdir?. 

Yolsuzluk nasıl ha- ( ŞEHİR HABERLERİ ] 

ber alındı? Gayri mübadiller h~eti 

İstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Çisentili havalar neye benzer? 
•••••• 

Tiryestede bir ecnebi şir- A k d Tr ,ı. 'l t d" d 
• A n ara a "eff.a e nez ın e 

ketın sahtekatü~~f·U'~n 1 
Tür·L teşebbüsatta bulunacaklar 

Herkes sıcacık bir köşe arıyor ... Kış 
insanı öyle derleyip topluyor ki .. 

~~~~~~~~~-·-.. ·~~~~~~-~~~-
N erde o sere serpe dolaşmalar, o göğüs bağır açık ince 

bir ceketle yollarda keklik gibi sekmeler! •• 
Bir ınilgon kilo mağşus " 

nı nşe .'Jahadetnamesile Mısıra 
göııderilmiştir 

Triyeste de Türk tütünleri- ' işten 800,000 lira kazanç temin 
ııe ecenebı tütlinleri karrştrnı.11 ettiği söylenmekte?ir. ~u ~~h
llıak suretile büyük bir yolsuz- tekarlrğın yaprlabılmesı ıçın, 
luk yapıldığı hakkında vukubu-ı meselede aliikadar bir memura 
l<ı.n ihbar üzerine hükumet tara 50,000 lira rüşvet verildiği de şa 
fından tahkikat icra edilmekte- yialar arasındadir. 

Gayri mübadiller namına Maliye vekaletile temas etmek üzre 
dün ,A.nkaraya bir hey'et gitmiştir. Hey'et Halil paşa ile sabık 
Ko ya valisi. Hüsnü B. den mürekkeptir . 

Hey'et Ankara'da Maliye vekili Saracoglu Şükrü Bey nezdin
tle Anadoludaki yanan emlakinin bir an evvel satılarak bedeli
nin gayri mübadiller arasında tevzi edilme.si için te§ebbüsatta 
bulunacaktır . 

Emanette 
itfaiyede ıslahat 

yapıhyor 

Müteferrik H. 

Yal ovada imar 
faaliyt:ti 

dir. Elde edilen bazı mühim ve Mağşuş tütünlerin 600,000 
saite göre, Trieste'de mağşuş kilosunun Çekoslovakyaya ve 
bir hale getirilen bir milyon 400,000 kilosunun da Mısıra gön 
kilo kadar tiitün bir ecnebi şir- derildiği tesbit edilmiştir. Türk 
ket tarafından Türk menşe şa- tütünü diye bayağı ecnebi tü- Viyanaya beş kişi Yolların inşası . Bu __ seneki_ kadın_ ~ürkleri i-1 - Sizde de yenecek şey kal- yim der, cesaret edemez, kuru 
,hadetnamesile Çekoslovakya tünlerinin sürülmesi yüzünden golfu.nacak ileriliyor çınde oylelerı var kı ınsan uza- mamrş ki... :ıyaz yapacak olur, bulutlan da 
"e Mısıra yönderilmiştir. memleketin zararı 2 milyon li- . . . . ~tan bakn~a.kla ısınıyor. İçle- O git.ıkten sonra arnavut ~ıtamaz. Hasılı akşama kadar 

Türk tütününün şöhret ve raya baliğ olduğu tahmin edil- Şehremanetı, ıtfaıye hakkın- .. Yalova kaplıcalarının ~nıarı r~n?e mavısı var, beyazı, s'nca- haklı olar~k kızdı: 'kararsızlık içinde gah lodosa, 
Unvanından gayri meşru istifa- mektedir. d~ tetkıkatta b_u~u~ak üz~e, ıçın ~alışılmaga ~-evam edılme- bısı, kınm.zı_ra çalanı, sarısı, sa . Yanlıs yere gelmiş . .. de-,gah poyraza, gah doğuya gah 
de yolu bulunarak adi Yunan Son zamanlarda Triestenin Vıyanaya beş kışı gondermege kte~ır. Kapl~ca ~o~e ve yolları- mur renklısı, kakımı, zerdovası dı, onlar ki arayor, bulunur nah batıya fırıldak gibi döner du
"e Bulgar tütünlerini sevket- bu tarzda karışık işler için ade- ~arar ve~işt~r. Yalnız gönde- nın ınşası. ıçın ': ılaye_t v~. Ema- var ~e nihayet tavşanı var. Şöy- şu karşı sokağın içinde ... Yok rur. Sinema dönüşü şöyle bir 
Ilı.ek suretile yapılan bu vasi sui ta bir transit merkezi haline gel nleceklenn Vıyanada ne kadar net heyetı fennıyelen muştere- le ~ıyasa zamanı Beyoğlu cad- muhallebici dükkanda!. . . iki tur da ben yapaynn dedim, 
İııtimal ile alakadar olanların bu diği anlaşılmıştır. ~aları lazım olduğu tetkik ken çalışmak~adır'. . Yalovada desıne ç~ktı~_ız mı, kendinizi * * * Fakat yollarda hazım zamanla-

Tiftik ve yapağı fiatları 
•••••••• 

Bu iki ihracat eşyamıza, kendi 
fabrikalarımızda kullandıkça 

rağbet artacaktır .. 

edılmek~edır. yapılacak tezyın~t ıç.~ .. ~~alar~ seyyar_ b~r kurk se~gisinde zan- Başımızın üstünde otomatik rına mahsus atalet başlamıştı. 
Bu cıhet taayyün ettikten dan k~'.mızı p<>~ır goturulmesı nedersımz. Sankı bu ortada bir gramofon, durup durup ala- Kimi yanına eşini dostunu al

sonra gönderilecek adamlar tef- takarrur etmıştır. dolaşanlar canlı mankenlerdir. franga oynak havalar çalıyor. mış, otomobil seyranından dö
rik edilecektir. ..E~aıı~t. ve Vi~ayet f~~ işl~ri Dünkü .hava da, hani tam kürk Beyoğlunun göbeğinde bü- nüyor kimi, kahvenin birine çe

Bundan evvel itfaiyenin ısla- mudurlerı ıle arzıyat muderrıs- havası ıdı. Fakat, belki ki bu yücek bir lokantadayız. Arka kilmiş, tavlasını, kimi erkenden 
hı ve daha bazı makineler celbi, !erinden M. Safi Adalarda b_u kürkle~i ısınmaktan ziyade kan' masalardan neş'eli kahkahalar rakıcağzını atıyor. Ortada ge
şehrin muhtelif yerlerinde muh- taşın mıktan hakkında tetkı- sıcaklıgını artırmak için giyen- yükseliyor. Bunlar içinde gü- zenler satıcılarla, benim gibi ne 
telif cesamette havuzlar inşası batta bulunmuşlardır. l~r var~ı .. Bu uz_un kürk hikaye- pe gündüz "destur" diyip dem y_apacağım şaşırmış bir kaç ki· 
hakkında bir proje yapılmış ve -~-- sıne gırışmemın sebebi var. sofrasına çökenler de var. Bu şıden ibaret ... 
bu projenin tatbikı Viyanadan ~30iA· Dün tanıdığım bir zatla cadde-lgidişle akşama varmaz, birer Matbaanın sıcak sobasını dii· 

ihracat mallanmızdan iki -160 kuruştan satıldığı haber- gelecek müteıhassısın vürudüne ~__l;HJ d~ ~a~~ılaşmıştım. Oda benim) tarafa yığılırlar. Neyse, orası şünerek önümde duran ilk tram 
llladde vardır: Tiftik, yapağı. !eri geliyor. Mamafi Türk tifti- talik edilmiştir . gıbı kurklere da:ha doğrusu kür- beni pek alakadar etmez. Hele vaya atladım. 

Bu iki mühim ve karii ihra- klerine İngiltere Kap malının Halbuki şimdi mütahassıs H klülere bakıyormuş. O sırada' şu yanımdaki masada Iakerda M. S. 
C~t eşyamızın bu sene dünya bütün rekabetine rağmen talip mazeret beyan ederek gelmek- ammalların kaplan postuna bür_ünmüş bir, ile birasını içen adama bakalım ~• 
l>ıyasasmdaki vaziyeti geçeni çoktur ve rağbetlidir. ten sarfı nazar ettiği için bu pro kavgası Mad~ Y~ı;t~ sı'..a .. g~_den koca- Adamcağız, geçen satıcıyı boş 15 K~ruı.;;a tıraş f 
'enelere nispetle iyi değildir., Tiftiklerimize en iyi mah- jenin de ne şekilde tatbik edile- ~an kopegı ıle onu~u.~den geç- döndürmüyor: -
llununla beraber mallarımızın reç fikrimizce gene kendi fab- bileceği tetkik edilecektir. ·· - ----- tı. Arkadaş, bunu gorunce: - Ne satıyon? Berberler Ücreti 
llefaseti bozulmuş değildir. Bu , rikalanmızda bulunabilir. Bran -0- Dün de bir nıektep- - Hani, dedi bir darbıme- - Baden... artırmak istiyorlar! 
d~rgunluk dünya iktisadi ale- ford piyasasının yakında büyük Bevkozda ışık /iyi döğdüler sel var?ır, "kaplanın al.a~ası dı- - Vi ... 
llıındeki umumi krizin tabii bir1 mübayaata başlayacağı söylen- • . . .. .. .. .. şında, ınsanın alacası ıçınde ... " - Ne o, salyangoz mu?... . Beyoğlu Halk fırkası mcrke· 
lleticesi arltledilmektedir. mektedir. Şehremanetı ve sanayı maa- ~un KuçLk;>~zar~a kuıtahçası. derler. - Yok salyangoz, karides ... zınde dün berberler cemiyeti· 
D . - . . din bankası aras d b' k na bır dayak dise<ı obıaştur. ş· d' ı. d h"k .. k l y· . . · k · 1 , urgunluk ne vakıt baş/adli' Yapagdarrmızın vazıyetı de ın a ır mu a- K" .. k _ . h 1 •• 1 P . . ım ı uunun a u mu a - , - mır mı o? nın ongresı top anacaktı. Fa· 

T vele tan . t t' d'lm· . uçu .oazaı am.ı. ıarı e ertıç ıs- d B k . 1 Y k k . 1 d • • iftik piyasasında durgun- tiftiğin aynidir. zım ve ea ~- e ı ıştır. kelesi hamallan kavgaya tutut:nu•- ma ı. a sana ınsanın a acası enmez olur mu. Sizin gibi bey at e serıyet o ma ıgı ıc;in to· 
lllk hemen 928 senesi Ağusto- Kirli yapağılarrmıza Ameri- ~u mukavele:ı:e gore şc:_hrema I~. B.u g~rüıtü.den ha~ta bulunan ~- da meydana cıktı. . . j ler hep bun.dan mezelik alıyor. P~_anamayar.ak tehir edil~i. Dün 
'tından sonra başlamıştı. Bu ka yıkanmışlanna Marsilya pi- netı. Beykozdakı İshak aga çeş- n•t!esı ~ut~essır old~gu~da~ Bahrı • • • İzahat kafi geldi: ku kongrenın ruznamesı hafta 
durgunluk ~aman zaman zail yasasında fazlaca rağbet var- mesınden Beykoz dabak fahri- ~- ın yeg~nı.Halıc'.. 0!!~~- lısesı taleb~ Bu bir muhallebici dükkanı - Vi... tatili, nizamname tadili, tasar-
otd . . d F' kasına k b k sın den Hılmı ef. guruıtu etmcmclerı· · d · F k t d d h ll b. 1 S f . . f .. d - .. lı· u fakat bunlar geçıcı oldu.

1 
ır. ıatlar 100 - 160 kuruş ara- b'l f b ~~ vdereBce ,k unadmd u. a~ ni söylemiş. Bunun üzerine hamallar ı. ı: _a aç·· sak .. e a ı,hm1u1 b~ _e ~- onra ıstık geçtı aldı, mı- ru 

1 
v~ ~eavun. s:ın ıgı, traş uc-

.ıYasada durgunluk devam e-,sında tehalüf etmektedir. 1 a _n a a . ey' oz ca_ esını hemen genci yakalamışlar ve döğ- cı ımış. un u mu a e ı ıstı- dye dolması geçti aldı, hatta r~t _erının -~esbıtı, ber~e.r ~el:te-
dıyor. Tiftik ve yapağrlarımız ken- elektnkle tenvır edecektır. meye başlamışlardır. Etraftan yetişi! yenlere: •nane şekeri geçti aldı, kart pos- hının tevsıı mesele len ıdı . 
. Kışın fiatler biraz yüksel- di millisanayimiz tezgahlarında Tenvirata bir iki güne kadar mesi ~.zerir.e kaçan hamallardan yal- - Efendim, kalmadı, diyor- tal geçti aldı. Önündeki taba- Dün kongre toplanamanuş 

~ı. Tiftik 300 kuruşa kadar ta- 1 sarf olunursa flat düşkünlüğü- başlanacaktır . nu A:ı yekalanıruıtır. lar, sonra da: klarm ikisi üçü boşalmadan o zaman bunlardan çoğu ken-
QI> bulabiliyordu. Şimdi ise A-' ne maruz kalması ihtimali u- -o- --0-- - Var ekmek kadayif, var dördü beşi geliyordu. deki meselelerden en mühim-
"rupa piyasalarında tiftiğin 180 zaklaşır. Ü \ üdar hattı Ka; a 1 tıükk<inda ! kaymaklı baklava, var tulumba Gramofon o sırada şakrak mini ücret işinin teşkil ettiği 

Ü k H d t Dün Çar§·kap11ında Mclımet us- tatlisi, var keş kille ... var aşıl- bir Paris şarkısına başlamıştı: anlaşılıyordu. Her halde gele-
s uuar • ay __ arpaşa .. ram- tanın 171 numaralı dükk:iııı~ ~ilidc re ... diye sayıyorlardı. Müşte- .. il m'a vu nue toute nue.... cek içtimada bu mesele çok ha-

vay hattında seyrusefer dun sa- anahtar uydurarak bm gınn.ş 22 .1 d b' · d H · · - r ·· · · 
bahtan itibaren başlanmıştır. çift erkrk, 12 çift kad.n, 9 ~i.< Ç'-'ı·.ıp rı er en ırı S?r ~ '. oşun~ gıttı. Garsonu çagırdı: raret_ ı munaka~ edılecektır. 

•'İin ki l d i l/'1' d dil B h t k "b b lmak d S yün yelek çalmışLr - Hanım gobegı yok mu? - Kım çalıyo bunu? Bılhassa halı hazırda 15 ku-ema Ve me ep er, en S ıB e e ecek u a ço r~ u ta ır. -o-· - Kalmadi beyim,.. - Na, hurda var makine... ruşa tıraş yapan berberler bu 
. Yeşil hital cemiyeti kongre.il Cemiyetin fealiyetini tezyit T l Vapurdan çıkarken - Dilber dudağı?... - Hani, nerde makine? miktarın az olduğunu sıiyleme-

11 ı>azargünü saat onaltıda Türk için lazımgelen mukarrerat it- ra ın va Y ar İçin - Kalmadi beyim. . • Garson tepemizde duran gra- ktedirler. Bunlar kendilerine 
llcağında toplanacaktir. tihaz edilecektir. Seyrüsefer merkezi tr~·ay DünvasapuartulnZdde köplrüyle gçclkaen k~· - Kız me ... ? mofonu gösterdi Ağzı hayretle tatbik edilen tarifenin tezyidi i-

,.,.. · · · · bal ' l ' h kk d lamış an yo cu ar 1 
' .n K 1 'd b · ld · bb.. b l k f'k · ı. ..... ongre cemıyetın reısı Dr. Mücadele hususunda mektep ara arının seyır en a m a Köztepede Cavit B.in köşkünde otu - a ma ı eyım. · · . açı ı: çın teşe uste u unma ı rın-

~ı.azhar Osman bey tarafından !erle sinemalardan istifade edi- bir talimatname tanzim etmeğe ren Niyazı ef. müvazenesini ka,-b.de Bastonunu alarak yerınden - Kim kunyo onu? dedirler. Mamafi bu hususta 
~Çıla~ak, D~. İbrahim Zati, Fa: leccktir: . b~şl~ırnış~~r. Bu talima~namede rck deniza -!ü~mat•e de kurtatılmıt- fırladı: - İstemez kurmak ... o çalı- söz söylemek salahiyetini haiz 
~ettın Kerım, Hasan Kadn Cemıyetın tet'kikatına göre gunun muayyen saatlerınde ara tır. , ·,yor ne zaman ki vaktı geliyor. olanlar, böyle bir teşebbüsün 
~ Ylerle Safiye Hüseyin hanım gençlik ekseriyet itibarile içki balann her caddede ne kadar -o- 1 açaı-ken tutuldu 1 - Adiyo olmasın... berberlerin kendi aleyhlerine ol 
~t .Celal Feyyaz B. Türkiyede I aleytari olarak yetişmekte ol- süratle gidecegi zikrolunacak- S. ıh tc a 1 t Jll ! . Sa~ık"!• Kiğ~rk Bahçekapıda Ka- - Ne adiyo ?. . . duğu mütallasındadırlar. Bu-
'ltı aleyhindeki mücadeleye da duğu ve memleketimizde akşa- tır . Küçükpazarlı lbrahim, Mahmut, ~rıyeı~'fu'.ncle bır lı ha~umnk çanta~ın- - ? ! !. . . . mı düşününler 15 kuruş alan 

t.,~ İzahat ve b~yanatta buluna-jmcıhğın tedricen azaldıg"ı anla- Talimatname şehremanetince Niyazı, Vic .an faminde 4 dolandırıcı 1 an t asım ça P açar en ya a- - Telsiz demek istiyorsunuz? berberlere tıraş olan müşterile-'- altın ha Jıkl .. .. b. .anmış ır. f •dardır. şrlmaktadir. tetkik ve tasdik edildikten son- ~~yuna tır arı gumuş ,. -o- - He. . . rin orta smı olduğunu, şayet 
ra şirkete teblig" edilecektir . çeyregı 7~~ kuruş~ ""1?'ışlardır. BUNLAR DA YAKALANDI - Yok bu telsiz değil. .. Bu bu ücret tezyit edilecek olursa 

B l ı. Rü hl b / Çeyregı altın lıra clıye •o.tın alan . • • aygın IH su ey n Maarijte manav Abdülkadir hadiseyi polise Vanlı Mehmet ve Mus~ Fa~te elektrık gramofon... o.zamaı:ı b~lardan ÇO~· ken h l / v bildirmiştir. P?•t~ memuru Muıtafa beyın evıne * * * dı kendılerıne tıraş olmaga baş-
~ - -··-- ra a SIZ ıgı .ı\lillct mekteplerine Dolandırıcılardan yalnız lbrahim gınruşlcr, bazı eıya çaldıktan ıonra Dikkat ediyorum, her kes layacağını ve bundan da berber-lfzhar Osman B. in Riyaseti cümhur Seryaveri yakalanmıttır. yakalanmıtlardır. sıcacık bir köşe arıyor ve ara- !erin müşterisi azalacağını ile-

konferansı Rüsuhi beyin refikaları dün An devanı edenler . . --<:- , -o-- dığını buldu mu, artık bir yere ri sünnektedirler. 
l>r. Mazhar O•man B. tarafmdan karadan şehrimize gelmiştir. Maa~if miidiriye~i millet mek- Eyıplı Haiıt sahnede! Jat- '.n kula~ı .l krpırdanmıyor. Ner~~ .. o sere ---~.----

~ılınalar hakkında Türkocağmda Rüsuhi bey kulaklarındaki ra- teplen dersanelerıne devam e- Calatada Topçular caddeıinde 0 • .. Ca1a1:&da bır rakı. fa~ın.~ serpe dolaşmalar, o gogus bağır Et f ıatlarI 
lıonfenonı verilmiştir. hatsızhğı tedavi ettirmek için denlerin miktarını yeniden tes- turan Madam Sitanik Eyiplu Halit ~ustahelekdi'!'1.erk .çıJ~ bkulır ~unazaa uze açrk, ince bir ceketle yollarda Son zamanlarda deri ve ba· t.t..z b' · kAl b'ld' · · tarafından dolandmlmıttır rme brı çı a.ıu aımdan yara k klik ·b' k 1 1 - k ·1ı b kt " f ~har !::1'an_ ~ey ~o~eranımda bir kaç güne kadar Viyanaya _ıt etmış ve ve a ete ı ırmış- Maruf bir kadın doland.mcuı olan lamıılarclır • 

1 

e Ş kgı ~ se me .~\· .d. 
1 

. g1ırsa ı racatı~ .. ıra ~'f:a a-
• &. ı!:'..ı.. rı aoy emışt:: bo gidecektir. tır . .. . _ Halit ıimdiye kadar ihdaa ettiği yüz -

1 
u ış, ı_nsanı. oy e er eyıp z a temettu et ıatının .. o da 

"t Y! • r 'uurun ay iması, Mulhakat ta dahıl oldugu lerce vaka gibi Madam Sitaniği de Sarhoş Bedri top uyor kı, hanı sırasında koz 10 kuruş kadar tenezzül etme-
~hın mevttı~. _ . . Tercümanlarm imtihanı halde İstanbulda 833 dersane meçhul bir bahane ile kandırmıı, 2 . kabuğunun içine bile sokuyor. sini mucip olmuştur. 

ı..~~l~ar am oldugu açı~ derhal Bundan evel tercümanlar i- 41,686 kadın ve erkek talebe altın yüzük, 1 saat alıp savutmuttur. Top~ede aarhoı Bekdn,b~~~ İşte bir misali... Kapısında Havaların müsait olması do-lı.""tiome11 ve muavenet la.zandır. . Eyıplu aranma.ktaclır fi Ahmedı aralarında çı an ır mu. .. l • b'l l • l .1 h . . d 'h · '~telif nevide bayılma oldu:":u ı:ihi çin bir imtıhan açılmış, fakat vardır . . . . -O-: nazaa üzerine ıuıtab çala ile yarala. ~z e~~e. çocugun ı et a .acagız ayısı ı:, . ayvan mı: varı atı ı tı-
ı.ı.}••yılmağa karşı ayrı ayrı tc1'ıvi tercümanlardan bir çoğu bu- Maanf ıdaresı ay başından S b d mı1tır. 1 dıye ıtışıp kakıştıklan sınema, yaca kafi bulundugu ve Anado-
~ri vardır. Bizde bunlara hiç rada bulunamamaış hastalık ve itibaren yeni talebe kabul etme- O a an yang-ın - ni,hayet kaç kişi alır? Hadi en !uda damızlık ve kuzu vaziye-
\;; t.edilmez. Me~eıa ha~aket etm~ saire gibi sebepleri~ bu imtiha- meğe karar verdiğinden Şubat! . _Taksimde P~norA<?8 ba~çeıi ~a- Para taksiminflen lge~iş bir tahm.inl~ 3.00 kişi di- ti iyi old1!ğu için bu kış et ge-

.. _lazım gelen bır baygına zorla . . . ş· . sonuna kadar kun.lara şimdiki halinde Otomobıl tamirane11ndeki ıo F d ki d kah . Al' •-•- yelım. Halbukı şımdıden kapı- çen seneki kadar pahalı olmıya 
1... '"Bti teneffüsiye yaptırmağa kal- na gırememışlerdı. ımdı bun- . hadan sıçrayan bir kıvılcımla ateı çık . . ın 1 1 ~ vecı ·~ par.~ ....... d 500 600 k' . b kli F _ - .. . d'l k d' ."lıt'- Fak k' b'I k' b 1 ti · · · 'kl telebe devam edecektır Şubat d ·· d .. ··ı .. t" 11mı meseleaınden çıkan bır munazaa a - ışı e yor. a cagı umıt e ı me te ır. "''""· at unse ı mez ı u ıu- ar mazere erını ıspat cttı e- . . · rmşsa a aon uru muı ur. .. . . . . . . k · 1 k' b b ki' l •·• . .._ nıcvt tacil ediliyor. cinden yeni bir imtihana ılma- nıhayetın~e a~ılacak olan der- Muhtelit mahkeme memurların- uzenne ıeriki Recep rem kaı.. ebn· _at emı~ o un ı .u e ıyen e- l)erİlt:rinıİzc r:ı<"rhe-t 
~uhtelif bayılma şekilleri var de- sına karar verilmişt' ç sanelere şımdi kaydedilemiyen- dan Hakkı Hüınü beyin Pangaltida- den bıçakla yaralaınıttır. ııın hepsı oraya gırecek. Nete- • A ,..., .. '" c · ır. k b l ed'l ki · ki · · ba ku 1ar t t -<>- k' · t da b' 1 kt "d Aldıgımız malumata 1".0rc ""· ençlerde bayılma elnerıya ···-···· .......................................... ~ ler a u ı ece erdır. .. 11v.!~.n .. ~- rum ı u uımuı, B I ki I ım_. ış e.: r ır o .u. ~ a~ a- . . . . ·• _ 

,~oktan •·e zayıflıktandır. Karun !ine bırakmalıdır. (htıyarlardaki ba- - sond~rülmuştur. " arC a a, Jr bır yagm akışı gtbı, ılerlıye me~le~etırı:ızın de~! Veba ı 
çıkaı1'aması buna sebeptir. yılmalar kanın beyine çıkmasından· K . t J d . !Z1ndankapmnda yagcı Rı~ U,e';!" Fatihte Süleyman, kayın biraderi geriliye, zar zor içeri girdiler. sak ıstıhsalatı Amerıka ve ~U· 

SARALILARA KARŞI dır. Ekseriya takatsizlik aeticesinde ongı e op anma 1 dı~n .. baca kurumu tutımut sondurul hamal Mehmedi ıu ba~dağiyle.~ıın: Fakat içerde yer bulduhr mı?isyada çok rağbet bulmaktadır. 
1ra bayılmaları malumdur. Bun- bir damarın patlaması ekseriya nezfi Ekallivet ve ecnebı mektep- muştur. -o d~n yaral~ıştır. Cerhin ıebebı aılevı Kucak kucağa oturmak şartile Bilhassa derilerin çıkarılması 
~ •ndi hallerine borakmalıdır. d:mağı teklinde tecelli eder". leri türkçe muallimleri kongre- 1 bır meıeledır. t ı 1 hususunda 7ararın önüne gecer 1~ b' ı · · d ı · Mazh o b b d Bu unan ceset _,._ eve .. · · -t et ır f.~': erını ze e ememesıne b .

1 
tr ı:;:ınn •Y u:-ı an ~onr~ si dün Beyoğlu Halk fırkası T .. f - Hava can sıkıcı bit hava i yeni usullerin kabu Ü ecnebi pi 

~~~,L~R ARASINDA ~yı mdakara rşı alkınaca!c tcdbıı·lerı merkezinde toplanacaktı. Fakat Dünıkaraabaıh Sirkecidce den.izden bir rende o um Çisenti devam ediyor Bö;İ~' yasalannda iyi bir tesir vapmı~ 
l,t goster . ttn sonra ?nferansına şu k . t t · d'l d'.. . ceset ç ı mıttır. eıedın Saray lzmitten aileaile birlikte lıtanbula · l d · f' ti · d'<l. eri bayılmaları ekseriya kadın· cümle ile nihayet verdi: e serıye emın e ı eme ıgı ı- bumu açıklarında kendilerini denize h k t ed d kt b' ı.. Hal'i b havalar, kararsız insanlara ben- sa am~a erı ~~ erı geçen se 
. •r. Düıüncedeo ileri gelen bu ''Bayılmalara karşı her keı müceh- çin toplanamayarak tehir olun- atan müntehirlerden birine ait oldu· ı:.;:.;: kaJ~n ıekt~d: v~at e:...i~ zer. Yağmur yağdıracak olur neye nıspe~le yuzde •uz kadaı 
lıoiydmalarda haıtayı kendi ha- hez olınalıd.r." <lu. • t-hmin edölmekte.lir. • • • lmı tır. 

içki düşmanları toplanıyor 
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- 1k i :r ~ ıu. i. z a. h. ., •• i. k a y e • .._ o m a. n. ., 'ı~~~~~~~~~~4!0 ····~.~~·:-~!-ili·~ 

._ faizi p:ı.ra veren bir tefeci.:--, -Kapıdan çıkardım ve timşek ı lı:,=f MA JIK s INı E Mı ASINDA liıl 

ı• r ı. 1 LlnT.TlR 
14 4nu. evel ın<ıq 

REHA [ Ankıra cıddeaı. No 100 
1 t~&U aıı:~e.:51 ı\11lllyet. Jıtantıul 

T clefon 111 maratan: 
1 ıar.bul S il, 3912, 391 

Al y L L f./1-IlEJ<I 
T •• ,,. ı,ır. Harir ırı. 

a ' ,ı .. urllf 800 kuruı 
7 uoo 

" 
14 ~ ,, !!iOO ,, - -

t:~ e ' ıc .,. rcr •mez 
J\. eti tı: en , tıal.ır 10 k.uı u tur 

( tıc \:C' ı .uh ı1 ait er lçın 

" ı &:.. m Jraac t cdJı r 

et n • tnJann nıc u iyctl kabul etn1e2 

hl GÜ KG HAVA 
[ "" ~·nreı en çok 10 en az 7 

'erece idi Bo,;un ruzgir poyraz 

'seck ha va bulutlu olacaktır. 

R ssıun bu adamin ihtikilrına gibi geri dönerek odama girip K " A ·=··::,'. HE e Et , ız 1 anı 10 aı.'t!I 
arsı on bır oyun oynıyacak .• kapıyı kilitledim. u" çu-~ ,. ~f\Y[ .. 

Şimdı ıkıncı p rde. . • O hala dışarda: • 1 
=~~~ t~~~~~ii.:: ;:: ğıı:; :öuyt::ının:a;j~:~~rı'.)'i~'; i:! filmı lin irıesi mUnasebeule huvllk neşeli ve eğlence~! hrfta baolıyacakar ::f 

dede ressam, Boraacı ermeni söyleniyordu • • Birdenbire bi- o d ?t.i~~fil~E~~~ O ~-------~;-tt;ff~-. 
sarraf, biri daha ..• Borsacı res zim matbaanın Harem ağası n an ona 1 l'[HREHANETI Te~eba~ı d . 

aamı &arraf takdim ediyor. . Beşir ağanın, do diyez ıeai iti· B h' N h ı ..A..I~,..... ~4> Y )"ltrosunda 

Zengin bi~ ailenin çocuğ~'.. -~ü tildi: . . di~e~Şer!:!m ha:~"::ı/::;, ' Ti N K L Aft f N f} ~ ft j ft ( l 1 ~ 8 bu akş· m 

yük anneıı ~rens ~r~~~fuç. -Vay edepıız henf vay! S~ Küçük hannnefendi, Şermin Ahu hanımdan, Behi- ~ J!. fı () 8. 1 111 il saaı 21130 da 

l{essamı.'.' ~imde b.~r yuzuk va~. b~raımı ne sanıyorsun!_ H~ydı Mektubun altında imzamr göl ce Nazım Jıanımelendiye 'a~ında OPERADA ı Yumurcak 

(.ayet buyük ve guzel. Ermem dııan yoksa alımallah ıımdı ıe- .. ak K b h t . ~ v ~l 1 1 3 perd" 

sarraf da mücevher meraklısı .. ni pas gibi ayınnm• runb ~e s ~ şaşmayın. Ea a ~ Hanrmefendı, .,. akşamı 53&1 

" ....•.. b . t al Ö ki h 1· . enım değıl, Nazımın. vet, sı- Müı"de Nazun bulundu. Cuma _. • • • • • • • • • • • ... 21,JO ..ıa 
ı uzugu eyenıyor ve sa ın • le a a · · d b · k · r .., flll 

k · d .•. · ·· ı·· R N l kı. ? N zın ostunuz ve enım ocam:akşamı bir arkadaşı ile birlikte •SON CALAR Nakledenler ı 
ma ıste ıgını ıoy uyar. ea- - ası ıı ıtrraam ereye l N · b kt b • ı.ı K ı N 

.. . .. b .. üJı: annesı la ., d" . "d _ o an aznn, sıze u me u Uımünasebetsiz bir kadının evine • ..ı 11111111 · ema •' •· 
sam yuzugun uy sı fhrsam. ıye gıt gı e ıonen yazmama beni mecbur etti İki . . l O d h 1 .ı. • hl Zeki beyler 

Prenses .lsramafüçten kalma bir sesle söyleniyordu.. gündür Nazım meydanda ~ok · r~ş er. ı::: f· a~~~ aJ?-.~ış, • Pek yakında OPERADA • her cumartesi 

olduğunu ve Prensesin vaktile FELEK Cuma günü çıktı ve bir dah~ ·da k 1 tutm~ş. el aşa D:muş .~1:" ' • • • • • • • • e e • # akşamlan için 

bütün elmaslarının birer de ıah • , . .. d d b"l , ~ tor ç~g~ ar. tor 1 1 flaılarda tenzilAı yapılmıştır. 

t ıd - b Sıhhi bahısler gelmedı. Klube sor ur um 1 -ı gun yennden kımıldamaması r ...................................................................................... ...... 
esım yaptırmış o ugunıı ve u miyorlar. Siz de olup olmadığı- l" ld"" · · .. 1 · A k • ...._..._......._ ........... _........, • • ... _........_...._...._.., A • • • ..._ • 

yüzüğün de o sahte mücevherat Sporda kalbin nı tahkrk ettim yokmuş. Koca.ldaz~k~e .. ıgıbnı soybemkıl'ij .. r a1-
t but d - .. 1.. • aşı ı ı gun aşını e emış. Meşhur piyanist • 

ıuı un ugunıı soy uyor. • mm bana haber vermeden iki k' .. b h d' R T H U R R U B E N Ş T YN 
,,. b · 1 ,.. h i • • ı gun sonra u ranın geçme ı· .. A 1· 0 

- Dlrt.~r, U it uzadı a eng gu"n CVe gelmemesine imkfın •• • •· .. b } f tt" , 
D . h ·ki tır l"fım gını gorunce ana te e on e ı. ~ ed k P 

Haitanln ---·ı - ınıe ya ıı ı sa a yoktur Arada sırada kalbi tut- ı l b d "b ş· ,.FRA'N. asoın'zeri yTannlk.·iyızaAr p;TıinuR· .. aoı 2sl,JOdUaNDA 
kald N d · 1 H ı Sar- Sporların umumi tabir ile : · . şte mese e un an ı aret. ım 

f ı.k de ıy_oı~':-1 ~üğün adali idmanİarm tesirile vü~ tugu malum. Acaba bır yerde eli siz derhal oraya gitmek iste-

Y8ZISI ra hı° ~d ~ guz~ ':O YOmeği- cudun muhtelif uzuvlarında huıh:15talandı ~ı? B~u merak. e- yeceksiniz. Gitmeyiniz sizin gi- ~ 
• • ı..... s~ e o ugun: i:yr ü~ü"ü res- sule gelen teamüller arasında 1d~yotwn. Rıc~ eder;m ~f~ndım, bi bir hanımefendiye, öyle evle- .. ~ ....... ..,..,..~...,..,...,.....,.....,..;~~k~...,.,..,..,..,..,.. • • 
Jiaaını nası/ nı yaptırmak ç y g kalbin çarpmasının hızlanması eger bulundugu yen bılı!'~rsa-ıre girmek yakışmaz. Bu vazife- y.,...,..,..,.....,....,..,..,...,...,.....,.,..,..,..,..,.....,....,. ... ,..,.. ••• 
lilRIŞ ırsanı/ •°l,0~~ 1~-tıyod ve at.ıyor.' en ziyade göze çarpmaktadır. nız liltf~n bana haber verınız. · yi bana brrırkın. Ben Nazımı si- l~ İ LLI Y ETi N EG LEN CELERJ 

çuncu per e •• • B h 1 k 1 . ı· h t Şermm Ahu hanımdan, Behı- ze yollarım Siz her şeyi bilme-
Şu serıevnayı görünce: - Y ooo. Artık yeter. • Be- u ız a~n . a P ıs ır~ .a es- ce Nazım hanımefendiye l"kt · ı· E · 1 · · 

ıı A ı L· ı k t ı t" I d" · · d' nasındakı halı bulmak ıçın ara . mez ı en ge ın. mır erınıze 
- • re e e asrı eş ı ıye mm ıım ı. • • . .. • Hanmmefendı, amade im 

b han hayret ederaınız. Halbu - Dur! Bir kelime daha. Beş dan bır muddet geçmek lazım- Nazım beyi perşembe günün- . Y · 

1ı' butün ciddi arzulanna rag·. dakikaya kadar eğer bitmeZ1e o dır. d b · ·· d. p b Belııcc hammdan Ahu hanıma 
I I en en gorme ım. erşem e Hakkınız v r · t d" ·ı · gi 

en bu çeşıt şeyler yapamıyo- zaman ne istersen söyle! ST RAHAT ESNASINDA günü beraber kuyumcuya gitt;k . a •ıs e ıg ruz .. -

._. b · ı "f d ı O ·· ·· d d KALBiN AHENGi bı hareket etmekte serbestsınız 
vı ım. ,..ımoı u 1102 e aıze ı a e çuncu per e e ressam oyun Size elmas bir kol saatı almak B h" h d Al h 

a\ meK ı&tedığım ıeyi anlatayım. da çok para kaybetmit bir vaz'i- İstirahat esnasında kalbin a- istiyordu. Bana intihap ettirdi. e_,,,;ce kanım '!n N JU a_n~ml a 

d B · "k ı tt E · r eı· h · · ı k · · · · nera etmeyın. azım ıyı eş 
ır gıı.zetecının en nazı za- 1 boye e. rmenı _ı1 e •J.o~ ... e~ da ulengını an ama

1 
ıçın kenk_ıyı u- Ben de merak ediyordum. llen ti Sözünüzü dinledim kendisi-

eJ ıanı akıam saat betten aonraı raacı vasıtaaı e yuzugu ıa e s , muayene o unaca ımse- de nerede olduğunu arastırdım. : .. 1 
a· B h d'. d 1 

d ·· .. h. tt" - · · ı al d - · k ·· ·· ak h k t . • • nı vuz eme ım. u a ıse o a-
ıııar. v saatler e gozune ıç e ıgını ve a ıp ma ıgını aonı- nın ar a ustu yatar are e Evınde olmadıgını anlayınca ·.

1 
. k d kk"" 

b ır fey görünmez çünkü insan- yor. Reasam aldığını söylüyor. etmeksizin bir kaç dakika zar- merakım arttı İstirham ederim yım e sızde neB. a alır teşe url etk-

E · k be f d f ı l ı . · sem az ır. ır atıra o ara 
Zl an yazı ıaterler. rmenı, reHamm para ay t- ın a muntazam ası a ar a - hanmıefendı haber alırsanız k d" . .h tt" - · · k 1 

l 
d 
k 
n 

ık. · ·· ı .ı1 l" · • · · · 't · y·· ·· bil lA h 'k' d k"k d b" ! . . . . en ı ıntı ap e ıgınız o saa-
ı uç gun evve - aw azım tıgım ııı mıı. uzuge muma mese a er ı ı a ı a a ır - bendenize bıldırınız, bendenız .. takd" d -· B .. 

egil - bır tanıdık tam o saatler- kendisine para vermesini teklif nabzını kendisi muayene et- de sizi haberdar ederim. 1 ~1~1
1 d ım e ece1?ım. .u. gun 

di Se · L. ed' R k d'•· h k "k' ·· d f b log e en sonra ge ırsem sızı ev-
e yanıma gel . n ve u.ıtan ıyor. enam pe •c:v. ıgı sa me , ı ı uç e ana zmı say- Behice Naum .hanımefendi- d b 1 b·ı· · · ? 

b. al h d .. .. • ·· t k 5000 ak h d f b sa e u a ı ır mıyım 
~rma ır h atır .. •?rma an t.e Y~':1gıı ıa mama ıçı~ ~ er e ana zm.. yısı ay- den Şermin Ahu hanıma .. . .. ·m 

~nra tam önümdeki ıtıme bat· lira ııtiyor. Sarraf venyor ve nı oluncaya kadar böylece de- p ki anlaştık Nazımdan ilk! Gozl~nnden operı • . . 

k 
.. ·· - - lı D'" d'" - tm kti e • 1 Hamış - Lfitfen hangı terzı-

ır en· yuzugu a yor. or uncu per- vaın e e r. hab · al "b" ·· ... d ... 
• · · d d S" ki' tt d" k en an ° urune mu] e ve- de giyindiğinizi söyler mısınız 

- Aman bır sanıye ur, ıana e. • • ure ı sure e spora uş • recek Şimdilik ben bir haber a- · · k ki S" ·· 

ir ıey soracağım. - Vallahi bu piyese ıslık çal- ün olanlarda kalbin istirahat laınadım lma?emkı aynı ~r e be... . 0:.u 
-(_,.abuk ıor, çünkü i.ıim var. arlar _bu ne uzun şey yahu! Ar- esn~sındaki ahen!finin v~s~ti a- Hamış. _ Hüsnü intihabmı- 1 kesıy~~· m~ase etsız ır 
- 10000! Uzun de&ıl. Kadı- tık kafi! Alt tarafını da baıka dedı seneler geçtıkçe d~şuy~r. za diyecek yok. Kol saatı fevka şey soylıyecekti ·

111 
M 

1 nasıl ııkıttırmah diye ıoraca· zama~ !. • M!lnt~zam surette takıp edıl- iade güzel. i · · 

nn... - Tam can alacak yerinde bı mış hır sporc~~a ~u adetler bu- ı ı /(ulak ınisa/iri 
- işin mi yok. Allah atkı· rakır mıyım yahu? Deli misin. lunınuştur: bınncı senede nab- . d "k .. b f , -------------' 

a! Latıfenın sırası değıl.. Dördüncü perdede. zm dakikada 74, 2 nci senede yet sekız akı .. a sur~r; u sa. - 1.. S l ·r şey 
1 T be D d d d 68 3 .. .. d 58 T · hada nabzın duşmesı serıchr; ._,ovma 1 )1 

-- 'vaııahı latife deği • • öv · • ör ü~cü per e en • huncu sene e · .. amamı-1 mesela 148 den birdenbire sek- d• ğ"} d 
- Kuzum b~ni aıuıa kadın 11- evvel anlatılacak bır nokta var: le sıh atta bulunan mukemmc d- rı ..• C .•• 

Bu gUnkll yeni 
bilmecemız 

SOLDAN SACA: 
ı .. Yanak kılı (5) 

2.- Fenerin meıhur oyuncuıu (3) 
deniz elman (4) 

3.- Minarede yanan (6) 
4.- Buiday çöpü (5) 
5.- Küçük dere (5) 
6.- Ediplerimizden biri (3) Kemer 

(3). 
7.- Suyu dökmek (7) 
8.- Haya (2) Ekı"ek yapılan ı•Y 

(2) 
9.- Damarda akan (3) kiraya ver· 

mel< (5) ---

Dllntıı bilmecemizi• 
halledilmiş telıll 

YUKARDAN AŞAClı 

1.- içinde çiçek biten çanalıı (5) 

Beyaz (2) 

2.- Mükemmel (3) Orta (3) 

3.• Kan çıkmak (7) 
4.- Fikir (4) 
5.- Dü~ürmek (5) 
6.- Yükseltmek ( 3) 

7.- Mal (4) 

8.- Yapmak (4) kudurmuı (4 

9.· lıtilh:ım. 

ı tırma mu alıauıaı dıye kim Re~.sa~m elinde_ki yüz~k·--~~~-te atletlerde n_~b~~~ .. 52 Y.e:. ha~ta sent50;~~~relik ko~ulard 1 n 1 . . •-

oyıeaı? degıldır. Ermem bu yuzugu or- 34 e kadar duştugu gorulmuş- b d d d k"k d "k' .. .. Bır tanıdık anlattı: 
• - zın a e ı 'l ı a a ı ıyu:ıu ge- . ~=~= 

-· lgüler~k). Öyle 11kı1tırma nek olarak aldıgı za~:ın onu mu tur. çiyor. Daha uzun kw.'ılarda n:ı-' ramvayda ı~san pek çabuk li · tihadı i Ji 
.!! ayene etmıt ve hakıki elmaa ol· iDMAN ESNASINDA bız zayrfladıg-ı için güçlükle sa- ahbap oluyo~. Dun ben tramva· 

Anlatayım da dinle! duğunu anlamıştır. Lakin onu KALBiN AHENGi 1 yda bır degıl ıki aı.bap k"zan- T •• k • ta ş"rketİ 
- ı ıca edenm kısa kesi Çün satın aldığı zaman reaaa~ın par İdman esnasında hızlanan yı ıyor. C ~ A N KALBiN dım. Bakınız nasıl? Uçümuz~n Ur SlgQf 1 

u çok ıı·m var. mağındaki yüzük birincınin a- nabzın adedini saymak kolay Hl'Z_Ll .A P aramızda mıni mi:ıı im· Malına- flarik ve havat üzerine sigorta ınuaınelesi 

- Oeu misın yahu! Görmü- ynı f~ka~ &~te bir yüzüktür .. değildir. Bununla beraber bu ~ÜKÜNET __ BULMASI ze gc.ır> yerletmİ§tİ.~ız~a~az_ı_n icra eyleriz: Sio-ortaları halk için müsait 
ror muyum? Beş dakikada ıuıla Dorduncu perde de Ermem hususta aşağıdaki maddeler te- Idman tesırıle hızlanmış ral.atmı bozmamak ıçın uçumuz • t-. 

em.m.. sarraf koşarak gelip ressamı bu karrür etınistir: kalp ne kadar zaman sonra ta- ele nefC$ a maktan korKuyor- şeraiti havidir 2 
- H di, çabuk... . luyo~ ve sa_~tığ_ı yüzüğün sahte a - İdma'na başlar başlamaz bii halini ~.lır? . .. lduk. Fakat haspacık rahat dur. • lcrkezi 1l aresi: Gala tada Ünyon Hanındadır 

1 - l:.tendım ben bır pıyea_ h_a oldugunu •.C>Y. lu. yo. r. R.eaaam _da kalbin çarpması hemen birden On,_ on uç dakıka suren 100 madı. . . 
' ah l - b l b l ld - ı 1 B 1 dk 1 ı-ı 1 11· n 11n•:ıya1a ~,~ıırr.,·ı~ le ar•~nı .... ftı-·ı' 1tı.kt ı ,, .• 
' urlıyorum. Henüz pıyeSln ısmı- onu ı te ıgını ı e ı e a ıgını bire hızlanır. Kalbin hızlanm:ı- metrelık koşudan sonra .·a.p ız gen e ı çe o so <u cıu, >tz 

m• "i koymadım, lakin orası haizi cevaben ıöyliyerek ermeni tefe- sı anidir. Kısa bir zaman zar-i çarpıntısı kırk dakikadan, seki:ı: geriledıkçe o sokuldu. Nih.ıyct ti::::; T t~e~_ıı_'l_:_ lfoyo tiıı • 2J03 

heınmıyet eğıl •.• Sana mev- ci'ye bir derı veriyor. Perde ka- fında nabzı saymakla bu key- dokuz saata kadar sürüyor; 9- vaziyet "ya sahur" çekecek hale --E-ın-·vaıı· metruke nın"dt'i.rı·- lstanhul yatıınektepleri 7.1 

'< rnunu şoyıe • ..ıaaca anlatayım. panıyor. Ne dersin piyese? . fiyet meydana çrkar. 10 dakika zarfında 300 ~etre geldi. Bereket versin ki Matrua- U nıüba)•aat koınisyonun-

- Aman yağını öpeyim bu - Enfeal Mükemmel. Haydı b - ldmanın sonlarına doğ- koştuktan sonra ç~rpıntı uç s:ı- zelle aramızdan su sızmıyan bu 

ışi ba~~a bır gün görütıe_k. . güle güle ka~d~ı~m! ru kalbin çarpması arta arta a- attan o:ı dokuz saat:ı kadar de-, s;:;ab~timiz çok devam et~ed~. vcfı'n~on: dan 
- Korkma yahu .. iki kelı- - Canım ıki lakırdı.·• zam! dereceyi bulur ve faaliye- vam edıyor. Kızcagız Gala~asarayda ındı. Jb ~IJ İstanbul Yatrmekteplerinin 

me ile hulasa ederim •. Efendim - Yok artık, yetitir • • Saat tin şiddetile mütenasip bir se- Dakikada yirmi kürek darbe İndi anıa, biz de kendimizi top- , l f ihtiyacı olan Amerikan bezi ve 

Ot o~rir.eı perde: ~dada Y~t klüpte yediye geldi •• lki saattir tra§ viyede kalır. Faaliyetin şiddeti s~. vurmak _şartile otuz clak!~~l lamak içın epeyce gayret saı I· Sat l l ~ arsa arpa kapalı zarf usulile münaka 

bır hanım a bır Ermem sarraf yeter. artarsa kalp te hızlanrr. Düf.er- kurek çektıkten sonra kalp ı.ı:ı, na mecbur o.duk. saya konulmuştur. 2 kinunıısa-

go~şuyor.. Kolundan tuttum ve adeta se kalpte onunla mütenasip.bir üç saat çarpıyor; yanın saati Nil.ayet aağmıdaki dayana- Boğaz i!;inde Bebekte Bebek, ni Perşembe günü Amerikan be 

l&ım tayinine lüzum var mı? zorla onu odamdan çıkarırken: ahenk alır. futboldan sonra gelen kalp çar- matlı: caddesinde atik 76 mükerrer ce- · zi saat 16 da arpa 17 de Ortakö 

e - Hayır, hayır ne münase- - A! A~ıl ~akıa~mıı unutu- iDMANDAN SONRA pıntısı kırk daki.kadan iki saata - _Ne oy~':k.ş~y! .. diye sö- dit 122-9 Ada 6 ve 31 ila 37 ha- yde Gazipaşa Yatımektebindo 
bet? Mümkün mertebe kıaa! yordum. Şımdı bu pıyeıte kadın kadar devam edıyor. ylendı. Otekı ıçmı çekerek: rita numaralı 281 zıra 10 par - . toplanan komisyonça ihale edıle 

A - Evet! Hanım sarrafa bir yok •. Aşk yok •. Senden sora- KALBiN AHENGi Spor esnasında ve spordan - Ah .. dedi, şunu bir ~oy- mak arsanın 450 lira nakit ve cektir. Talip olanların ro 7,5 

yüzük rehnetmek iıtiyor, pazar cağım da bu idi. Şimdi bu piye- İdmandan sonra kalbin çarp sonra gelen kalp çarpıntıları- mak mümkün olsa. pe§in bedelle 16-12-929 tarihine nisbetindeki depo:ı:itolanru Fın-

i ıık ediyorlar .. İkinci tablo •.. ae kadın nasıl sıkıştırayım? ması yavaşlar, nabız istirahet nın şiddetleri ve devam müd- En sonunda araya ben gır- müsadif Pazartesi günü saat 14 dıklı'da Yüksek Mektepler Mu 

Avrupadan henüz gelmiş bir -Allah aşkına! Piyesinin esnasındaki adede düşer . Kal- detleri, gençlerin spor kabili- dim: de pazarlıkla müzayedesi mu karı hasebcsine tevdi ederek alacak

zengin ressam Borsada simsar- batı için beni sıkıştırma da ka- bin hızlı hızlı çarpmasının sü- yetlerini tayin ederken ehem- - Soymaıı bir şey değil. • rerdir. Taliplerin 34 liralık temi lan makbuzları kapalı zarf içine 

f !ık eden bir adam. Reıısam Erme dmı naaıl sıkıştınrıan sıkıttır!. kfuı bulması başlıca iki safhada miyet verilecek meselelerden- Bunları aaıl giydirmek güçtür, nat makbuzlarile Emvali metru koymaları icap eder. Şartname-

ni nrrafın kim olduğunu öğre- - Y ooo! Allah bilir fikrini vukubulur: Birincisinin imtida dir. azizim. ke satış komisyonuna müracaat !er komisyon kitabetinc müra-

' 

r 
e 
-ı 

ni. r. Ermeni sarraf yüzde yüz aöylemezıen.. . dı, nispeten, kısadır, beş niha~ Dr. Rıısçuklu HAKKI KULAK MJSAFHU eylemeleri. caat edilerek görülebilir. 

"U/[/" t I t~ "k 9 - --- ~adiye hanımdan Ihsan ~elik timle kollarımı açtım: - , ______ nıma mem imkan haricindedir, ma- man tahammül edebileceg"inizi 
,,, ıı.ıe,, n ~1 rı ıuı ~ ~ 

1 
Beye - Arkadaş olalım! dedim. 2 Haziran mafi, arada sırada laf atabili- merak ediyorum.Benim sizi gör 

29 Mayıs 'Ben hayatta, kimseye karşı Hanımefendi, riz!) demektir. memeğe tahammülüm kalma-

Mide hummasına tutulduğu- bu samimiyeti göstermemiş- İşte Manisaya da yetiştim. Teklif ettiğiniz dostluğun dı. Ben de başımı alıp Tuzlaya 

nuzu anlıyorum. Bu humma a- tim Şefik Bey. Bu emniyeti ilk, Sizi ta Sarohanda da rahatsız manası işte budur hanımefendi. gideceğim.SizinSarohanda arka 

lelekser insanı sayrklatır, heze- defa size gösterdim. Elinizi tu-!ettiğim için, bu seferlik, kusu- Bunu kabul etmem hoşunnza daşmız varsa, benim de Tuzla· 

yan tevlit eder. Hezeyan edi- tarken, içimde derin bir huzur rumu affetmenizi rica ederim. gider mi? Ben sevmek, okşa- da ahpabım var. Galibin çift· 

yorsunuz demeyeyim aınma, duyuyordum. Kalbimin rahat Hanımefendi, bendenize öy- mak için yaradılmış bir erke- liğine gideceğim. 

herhalde sayıklıyorsun uz. Sizi attığını hissediyordum. Siz ya-, le geliyor, ki Istanbuldaki aşk ğim. Bunu, elimi si karken anla- Fena havalarda, evde oturUP 

1 bu de!ece basit duygulu zannet nımda iken, yanınızda olduğum başka, hariçteki aşk başkadır. mışsınızdır. Eğer siz anlamadı- size kasideler yazarım, iyi hava 

~Sc!~~~-.!-~=~~~:::~.J=:t.==~~:\L. mezdim. . . . zaman, hayattan endişem kal-1 Istanbul haricinde,. gönül. mace nızs~, ellerinize sorun. Onlar, ı lardr. dola~ır, sizi unuduruın. 
. .. .. Şun~ emın olunuz kı, Şefık mıyordu._ Maa~e~ef - ço~ me- 1 rası olama~ zannediyorum. H~r e~~erımle_ çok konuştu:'~'. ve... N_eşem y'rrinde değil mi? Ha! 

Ihsan Şclık beyden Şadiye ha- hılmem ve sormam. Ayak ustu bey, bır kadının renkten renge yus oldugumu ıtıraf ederım -ıhalde Manısada sevda, saksı ı- kustahlıgımı mazur gorun; an- bukı ağ-lamamak icin kendiını 

nıma bir iki kelime konuşur, sonra girmeyen, hiç değişmeyen, sar- bunu anlamadınız. . çinde filizlenen gül fidanı gibi- !aştılar. güç tutuyorum. 

27 Mzyıs dostça ellerini sıkıp ayrılırım. sılmıyan bir şeyi vardır: Dost- Beni anlıyamadınız Şefik 'dir. Saksınızı cumbanıza koyun Bir kadınla bir erkek ne za. Eğer Neron olsaydım, Mani· 

Muhterem hanımefendi, Bugün, dostlarımın ade<Hni luğu. Bir kadının, _bir e:keğe ve- Bey. Buna müteessifim, buna ve akşamları sulayın; fakat is- man sahiden dost olur bilir mi- sa vilayetine ateş verirdim ha 

Hakkınız var. Şairane tarif beş yüz bire iblağ ettim. Hayat- receği en kuvvetlı şeyı dostlu- acıyorum, buna yanıyorum. ; tirham ederim, bana arkadaş- siniz? Elli beşinden sonra. Bu nrmefendi. 

ettiginiz dostluğu bulandırma- ta bir dost daha lrnzandrm. Ne ğudur. Gözyaşlarımı içimeakıtarak, lrktan bahsetmeyin. hesaba n11zaraıı sizinle istediği- Galipten Şefiğe 

.nalıyım. Sizinle de, sadece ar- büyük saadet değil mi efendim! Bir kadının diğer bir kadına arkamda bir dost bile bırakma- 1 Sizinle dost kalmam imkan- niz şekilde ancak on beş sene 4 Haziran 

kadaş olmalıyım.... Eğer mutekit olsaydım, kurban karşı olan dostluğuna inanını- dan, Sarohana, arkadaşlarnn- 1 sızdı. Bir kere terbiyesizlik et- sonra dost olabilirim, ondan e- Aklına esince, trene biner 

Amma bilir misiniz ki hanı- keserdim. ya bilirsiniz; fakat bir kadının, dan merhum Ziya beyin karısı rriiş olurum. Bir erkeğin bir ka- ve! hayır... ver elini Tuzla der kalkıp gcliı 

.1efendi, benim, İstanbulda, Doktorum sizsiniz dedim, ·bir erkeğe karşı olan dostluğu- Senihanın yanına gidiyorum. 
1 dına: Sizinle dost olabilirim ar- Bana dünya dar geliyor, size: sin. ' 

,,ıyle beş yüz arkadaşım, dos- sizden deva istedim. Reçeteyi na inanın. Bir kadının, metresi Siz de, her erkek gibi, mağ- j kadaşlığınizi kabul ediyorum, - Göklere çıkalım! diyorum. Evde, odan ha.ı:ır; seni tıekli· 

um vardır. Üç, beş ayda bir k'!- yazdınız, tedavi tarzını söyle- olmadığı bir erkeğin aleyhinde rur, küstah ve bayağı düşünceli demesi, ne demektir bilir misi- Siz boyun büküp, bana köşe yor. istasyonda sakın beni ara 

bu dostlarımın, arkadaşları- diniz: Souk duş! Belkı cidden ı bulunduğu, kavga ettiği, darıl- bir mah!ilkmuşsunuz. niz? minderi ikram ediyorsunuz. ma. Güneşi sana karşıcı gö'nde-

•ın yüzünü görürüm, ne yaptık devadır; amma birdenbire insa-ıdığı vaki değildir. 1 (Siz güzel değilsiniz, hoşu- Biraz da Sarohanda oturun ririm, seni. güneş kars.lar. 

.arını, ne iilemde olduklannı nı ürpertiyor. Ben size, hütün samimiye-, Ihsan Şefik beyden Şadiye ha- ma da gitmiyorsunuz, sizi sev- bakalım. Uzlete ne kadar za- BiTMEDi 



14-12-929 programları. 

ar ınşaa ı 

Tülün in~isarı unıuın ınünürlü~ünnen: 
Kuru çeşmede müceddeden inşa edilecek olan anbar için veri

lecek tekliflerin tevdii için gösterilen 16 Ka.E 929 tarihi 11 Ka.S 

9.lO cumartesi günü saat 11 re temdid edilmiştir 
---~---• • o ırn 1 

~:% ~~;:'."'·Li,;o:;:: MAMA M EY v E Tozu '"''MU~Du1a po&laıı 
~ 3 almak pek nafidir. Cihazı 

· O 22.30 Saz heyeti. Anadolu Dr . H • ŞıNASİ 1 Cuma, Paz!r. Salı, Çar-

l~are~ane ve an~ar in~aaıı 
. Tülün in~isarı uınuın ınnürlü~ünnen ha:r.mın en Uzumlu bir yar· 

Ajansı haberleri. dımcısıdır. Meyvelerin ekseri Ş!mbıı günleri idare rıhtımın-

ı -o- Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. havaHı nafıasını camidir. ıfan 9 da kalkar. 

e/grad 429 m. 2,5 Kw ~~ V '-i. · Bahçotapıda HAsan ve Za· 

l.3Q Gramofon llJf. . yırın yan man, KadıköyUnde Yafet ec· 

3 ldı: :r.a depolannda, Beyojtlunda 

· OHazretiMuhammet ha m Belsoğuklutu, frengi, prostat, Vellcanldlıı eczanesinde, Fi· 

da konferans. ademi ikddar ve idrar yoldarlık atı 80 turustur. 

1.- Konser. hastalıktan son usul (dlyaterml) L 

Q elektrikle tedavi eder. Sirkeci utiladeslnl bilen her PASTIRMACI ve BAKKAL 

·-Bir perdelik tiyatro. bir PASTIRMA DOCRAMA MAK1NESI tedarik 
~ Borsa karşısında Yeni Türkiye 
.ıo Oto Klupten naklen dans - Han 1_2 saat 9_12, 1_7_ etmelidir. Umumi Türkiye vekili: 

havalan. PARA~KEY Aim~ Bi84D~RL~R -o--
~er/in-Köniksvusterhavsen 
S 1635 m. 30 Kv. 

1
·- Gramofon. 
.ao Hamburgtan naklen gün-

!ı düz konseri. 
·- Konser. Müteakiben dans 
havalan ve resim neşriyatı. 

a- -o-
ııaapeşte 550 m. 20 Kw 
B.40 Opera salonundan naklen 

konser. 
~-30 Üç perdelik tiyatro. 
.ıo Sipolariç gazinosundan 
naklen tziganne havalan. 

~- -0-
)llkreı 394 m. 12 Kw. 
,·- Orkestra konseri. 

ı 1 ·30 Mim musiki 
·-Tiyatro 

--<>-
~ı - . I) Qvıç-Breslav 253 m. 5 Kw. 
,
1 
·30 Gilndüz konseri. 

'3.3Q Konser. 
.35 Berlinden naklen dans ha 

Va lan. 

~ -0-
Qtovic 408 m. 10 Kvv. 
3.05 Gramofon 

,;.20 Gramofon 
·05 Varşovadan naklen neşri
ll 
~-10 Konser. 
-. Dans havalan. 

- 0--

~İ/ıino 500 m. 7 Kw. 
ı.25 Gramofon 

~·-- Konser. 
'·30 Torinodan naklen ope:et. 

lf --<>-
ı20ravska-Ostravs 2u3m. 10 Kv. 

7
·30 Gramofon 
........ Konser. 

?~·30 Klavir musikisi 
·-- Tziganne ve halk şar!nla-

1a ıı. 
·20 Broııdari naklen askeri or-

~ kestra kon3eri. 
........ Pragdaki Kafe Pragadan 
naklen dans havalan. 

ı., -<>-
:~>'ana 516 m. 15 Kw. 
ıg·~S Gündüz konseri. 
11 ·20 Rus musikisi 
:3·40 Üç perdelik tiyatro 
·- Jazz-band. Neşriyatın hi
tamından resim. 

~ -0--

ıa~rşova 1411 m. 12 Kw. 

7
.05 Gramofon 

10
·15 Gramofon 

ı 1 ·25 Gramofon 
ıı·05 Piano 
ı.-ıs Konser 

·24 Bristol otelinden 
"-!ııns havaları. 

Emrazı dahiliye 

naklen 

VEREM 
~ 
e goğJS hast3lıkları mütch3saısı 

doktor 

ŞEKIP HABiP 
Su Ayasofya Yerebatan Hacı 
Ilı lcyınan apartıma1.ıında Cu
~,•rtesı, Pa:r.ıırtesl, Çarfamba 
~erşembe. Tel. lst. 303~ 

! TiY,t~~~öl:\lı ..... j 
"'• SiNEMALAR n ....................... . 
ıı . Ugecc Ecralı -;i emasında 

ı~'1k ~albi Ron Şaney ve intikam 
Hoksi iki büyük film birden 

ayrıca varyl'te 

lüdıköy HiW Sineması 

.\ .. GORiL 
lev ıının heyecanlı fillıni 8 la· 

ıı 1'lnlaııu biadc11. 

1929 Barsolon büyük mUklfaanı d• 
kazanıruş olu 

Piyasada sanlan saatler mevanında 
IO büyük m!lkfAaıa malik olan ye· 

gine sunır. 
Umumi acenralan: lstanbuldı 

~ıyı kebirde 
N.K. CEZVECIY AN ve m•htumu 

DİKKAT! 
VERESİYE! VEKES.YE 

KÜRK 
Man!olarınızı 
pe~in prara ile 
alnıayınıl, 

ma~3zanıızd a 

staksitle 
ödenıck 

uzere 
satılıyor 

ls!anbolda 

Manınut 
~a~ana 

Kürkçü 
Han 

Telefon 
lslınbul 
1685 

G.BEYKO 

' liraya gön
,:e,ilir. Sipa
rişat sür'atle irsal 
muhıthcrc olunur. 

ve Tiırkçe de 

Frıtz Levin Berlin N. W 
W l..evvetıovv str 19 ww• 

Balıklı Rum doğum hekimi 
Veladethanesi 

Doktor EVGEN1D1 
Her gün öğleden sonra saat altıya 

kadar Beyoğlunda Hamalbaşında Av 
rupa panjı ittisalinde 26 No. Recep 
bey hanının 1 numerolu Jairesinde 
hasta kabul ve muayene eder. H.r 
türlli ameliyatı icra ve deruhte eder. 

Salı gil'lleri veladethanede hamile 
kadından muayene eder. 

Sultan Ahmet Sulh icrasından: 
Bir deyni mahkfimumhihin temini 

istafası zımnında tahtı hacze alnan 
ve furuhtu mukarrer bulunan bir a
det Ot bağla'lla makineeinin 21 kAnu 
rmevel 929 tarihine müsadif Cumar
teei gUnU eaat lkide Bakır köyünde 
şamlar kariyeıinde hilmüzayede a
lenen furuht edileceğinden talip olan
ların yevm ve vaktı mczkUrde hazıc 

olan memurine müracaatları ilan olu 
nur. 

lstanbul Balıkpazan Yağcı sokak No. 4 

' 

.. '' 

BDIUK TAYYARE PilANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

6. iNCi KEŞİDE 
11 KANUNUSANl 1929 

BU.yük ikramiye: 
200,000 liradır 

Aynca: 50,000 
40,000 
!J0,000 
20,000 
15,000 Liralık 
10,000 » Bir 

Kutu 

4000 
4000 

ve 

Ayşe kadın Fasulye 
Türlü 

ikramiyeler 
mükAfat 

Konserve 

" Askeri mektepler için yukarda yazılı iki cins Konservenin ınüna-

kasasındaki fiatlan tenzili suretile talibi zuhur ettiğinden pazar

lığı 15-12-929 Pazar günil saat 15 de icra edilecektir. Talibi ev

vel ile tenzili fiat sahibinin ve diğer talip olacakların Harbiye 

mektebinde iti pazarlık mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

• • • 
2500 kilo Makine yağı 

Kuleli lises; için zarar ve ziyan ve farka fiatı ifayı teahhiit etme

yen mütahidi nam ve hesabına olarak 2500 kilo Makine Yağı pa

zarlıkla satın almacaktır. Pazarlığa 15-12-929 Pazar günli saat 

15,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra edile

cektir. Taliplerin şartnamesi için komisyona müracaatları ve iş

tirak içinde JJazarlık mahallinde hazır bulunulması ilan olunur. 

semti ElllY!!~ag~elr~~H ffiÜ~d~fİl!!,~~~!~~ IGymeu mukadderrsi 

Bebek Bebek cadde.ı A. 78 Mü- 3 23 235 2.500 Lira 8 c..ksiıte 

kerrtrC 1 'il4/ 1 

.. .. " 
A. 78 Müktr- 3 114 28~ 2500 " w " 
rer C.. l ~4/2 

.. .. • A. 80 Müker- 4 
rer C. 128/4 

36 435 2600 " . • 

• • " 
A. 80 Maker- 5 44 435 2500 • • • 
rer C'. 134.14 

Ballda evsafı ve lttymeti muhammeneleri muharrer arsaların bed~llerl 

8 taksitte tediye edilmek üzere 14112/029 mlhine müudi! Cumıırtesı gUnU 
saat 14 de pazarlıkla müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin °1,7,5 hesabile 

teminat makbuzlany\a F:mvali metruke satış komi•yonuna müracaat evlemeleri. 

J\lalzen1ei beytiyt;sı hem işinizi teshil 
heın de evinizi te1.yin eder. 

o 
Türk ıuıonlm elektrik tirketl umumlyesl Galata &bdyar Han 

Ödemişte inşa edilecek olan idarehane ve anbar kapalı zarf 

B 
la münakasaya konulmuştur. Mezkur inşaata ait proje ve şartna 

ozcaadı posırn me 15 lira mukabilinde verileceğinden taliplerin idareyi merke 

( GELiBOLU) vapuru 14 ziye mimari şubesine müracaatla almaları ve 18-Ka. S 930 cu 

KAnunevcl cumartesi 17 de idare martesi günü zarflaruu yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatelerile 

rıhtımından hareketle Gelibolu birlikte Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca- Malatya vilayetinden 
adaya gidecek ve Çanakkale 
Lapseki Gcliboluya uğrayarak Ma~a~ya. vilayetinde vaki Cumhuriyet sinemasile lsmet paşa 

bahçesırun ıcan 15/12/929 dan itibaren üç sene müddetle aleni 

ll-~-e_ıe_c_ck_t_ir_. --------ı müzayedeye konulmuş veşeraiti müzayede vesaire mahalli muha 
sebe müdürlüklerine gönderilmiştir. Taliplerin bir an eve! Malat 

ra vilayeti daimi encümenine ve şeraiti öğrenmek için de muha

sebei hususiye müdiriyetine müracaatları ilan olunur. 
TRlBZJl BiHi.rn POSTU! 

(Karadeniz) vapuru 16 ktınu· 

nucv,·el Pazartesi ! 2de Galata 

rıhtımından hareketle lnebohı, 

Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 

l lopaya gidecek ve dönuşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Tirebolu , Gireson, 

Ordu, Cnye, Samsun, İnebolu, 

Zonıillidağa uğrayarak gelecek 

tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. • 

4NTALf 4 P~~TA~I 
"lnebolu)vapuru 15 KAnunuevve. 

pazar !Oda Galata nhtımından 

hareketle lzmir Küllük Bodrum 

q_ados Fethiye Finike Antalyaya 

~idecek ve dönüşte meıkôr 

iskelelerle birlikte Dalyan l\lar

mar:s, Sakız, Çan~kkale, Gell

holuy! ul!;rayara' r:elccektır. 

istifade ediniz! istifade ediniz! 
Beyoğlunda Galatasaray liseesi karşısında 

DAVİT 
Maruf gömlek ve tuhafiye mağazası, terki ticaret müna

sebetlle 115 kAnunuevvel pazar gününden itibaren kat'! olarak 

bütün istoklanrun likldasyonunu y!pacaktır. 

Eabrika fiat1ndan daha ucuz gayet gü
zel eşya satılnıaktadır. 

Motorcu aranı1or 
Devlet ~eıniryolları ve limanları uınunıi illaresin~en: 
Mersinde Jeneratör vagonunda mevcut Dizel motörünü ida· 

re edecek bir motörcüye ihtiyaç vardır. Yevmiyesi göstereceği 

ALEMDAR ZAOELER 

VAPURLARI 

.'eri, lıiks k ırnd•n:z postası 
1 

liyakate göre tayin ve tesbit edilecektir. Talip olanların, imtihan 

lan icra etirilmek ı.izre Ankaradakilerin iisasyon otelinde Zat 

işleri müdürlüğüne, lstanbuldakilerin de Haydarpaşa İşletme 
. Müfetti li ine niha et 20-12-929 tarihine kadar) müracaatları. 

:\fı'}J "'l. vapuru 15 
L \ ( KAnunuevvel 

Pazar giiııü akı a mı 
mat 18 <le 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

[_Zonguldak, İnebolu, Samsun, 

Ünye. Ordu,Glre.on, Trabzon 
ve Rize] ye azimet ve aynı 

iskelelere ~görele vakfıkebire, 

ul\'Tayarak avdet edecektir. 
~lııracaat ınaha1 i: lstanbu' 

Meymenet hanı altındaki yazı

hane. Telef ıı l<tanlıııl 1154 
• 

NAl\1 VAPl'RLARI 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve muııtazam olan 

ADNAN K!n~:~1:velin 
16 inci PAZARTESi 
p;iiRO 16 da Galata nhomından hare

ketle ( lzmlrc ) ve Çarf&mba günü 
lımirden lstanbula hareket eder. 

Galata Gümrilk karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu
mi acantalıtına müracaaL Telefon 
Beyoğlo: 1041 

1 SADIKZADE BiHAUt;H~ 
LER VAPURLARI ,. 1 

Belsoğukluğu, Frengi tedavihanesi 

DOKTOR A. HORHORONi 
Bego(jlu Mektep sokak No 35 Tel. Beyoğlu 3152 - " . . . ' ... 

- • J ' • "" • ~ • 

Evkal uınuın ınnnurtu~unnen: 
Guraba hastanesinde mevcut müstamel Röntken cihasmm 

icra edilen müzayedesinde talip zuhur etmediğinden kanunueve

lin yirmi birinci Cumartesi günü saat on dörtte pazarlıkla ihale

si icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün 

levazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaat

ları . 

1 

1 
~ ; · ... ":" ... ; . : . ..: .. ıi ' ,;, . . -·Hakiki Bomonti Gazozlarının 1 

Alameti Farikası 

P. T. T. tevazıın nıünürlü~ün~en : KARA I>E1 ·ız 
Mlll\TAZAM VE LÜKS 

PıJı5T ASI 

lnönü 
Pazar 

1 

1 - Posta vesaiti nakliyesinde kullanılmak üzre 6000-1000 

kilo benzin kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

ı 2 - Maddei mezklırenin 19 12/ 929 tarihinde ihalesi icra kılı 

, nacağından taliplerin şartname almak üzre şimclıclen teklifname 
1 lerini tevdi içinde mezkur tarihe müsadif Pel'şembe günü sılat 
'14 te Istanbulciıı Yenı Postanede mübayaat komisyonuna müra

vapuru 
15 kinunuevel 
gllnU ak•amı Sirkeci nhtı· 

mından harel<etle (Z<>nruı
dak, tnebolu, Samsun, Ordu. i caatları. 

Giresun, 1 rabzon ve Rize isi e
lılerlne azimet ve avdet ede· 
cektlr. 

TafsllAt için Sirkecide Mes 
adet hanı altıııda acentalığın 

:ııracaat. T~lef~n:lstanbul 2134. ı 

lıtanbal Vlliyeti orman bq mü- 1 
dürlüfilnden: 1 
Turıun bey kua11nda ii.la çam or· -

1
- FA RRİKASl~l 

manmın ıulwldak mev'kiinde iki !.u
çuk sene müddet ve beher metro mİ· 
kab< 300 kurut bedelle mür.ayedeye ı 
çıkarılıp talip zuhur etmeyen 
3654/0'IO metro mlk!ıı demlı çanı ı 
efÇU'I ....-ltl aabılm daire1lnde ve pa. I 
url.ık ıliretile ihale olunmak üıı:re bir j 
ar milddetle mllzaredeye konulmuı· ı 
turı Talip olanlarm Balıkeıir orman 
idare.ine müracaatlan ilin olunur: ---- -

Ziyaret ediniz. Vadın. erkek ve çocuklar için 

Pardesüler, muşambalar~ paltolar 
ve kostüml"'ı in 

müntahap ve ga,·et şık çe~hlcrini bulursunuz. 

Tedlyatta teshlUU -ıııı 



BİN SÖZ 
BİR RESll\f 

Halit nıualliın Ahn1et Halit 

Kıraat 
Amcanın hediyesi 

Cliniiıı 
lıa\ra(l1sleri 

• 
Devlete destek 

"Tu·;rı l'' B"'Y çift, ç~buk sahibi zengin bir ihtiyar- o/ alıyız, 
dır. Ye~ ı1İ •• y~c~(·n" i Istanbulda evlendirdikten son- m • 
a •.ıi, k er;nC:en birine çekilerek rahat bir ömür sürme-ı Kıyme~li. Başveki~~~~ ~il 
~e b slanııştı. let Meclısınde çok ozlu soz-

Aytekın ticaretle meşguldü. Zeki bir gençti. Fakat ler söyledi. Bu söyledikleri 
·aıla nı"' rıfti. Tuğrul Bey her şeker bayramı yeğenine' nutuk değil cevherli bir na
)eş yüz lı.a hediye yollardı. Böyle hazır parayı buluncalsıhattı. İsmet Paşamız bize, 
Aytekin yle zevcesi "Aynur" Hanım bol bol hatta iktisat bahsinde yapacağı
·azançlarından fazla sarfediyorlardı. Lakin bu 

1

bayram mız işi, tutacağımız yolu 
kisinin de ağzı açıkta kaldı. Amcadan gelen hediye: "bir gösterdi. Paramızı yerinde 
.. ton1obil feneri" idi. tutmak için lazım gelirse 

Bu işte bir yanlışlık olacağını düşünerek amcaya çay, kahve İçmiyeceğiz. Sır-
.:>İr mektup yazdılar. Tuğrul Bey şöyle cevap verdi. tımıza kürklü palto gİymİ-

"Aziz evlatlarım, yeceğiz. Kadınlarımız ko-
Hetliyemi yanlışlıkla göndermedim. Size bu sene kuyu dağlarımızın saf çiçek 

ı1t•rebileceğim en giizel ve en faydalı hediye bu fenerdir. lerinde arayacaklar. Süse zi 
Otoınobiliniz olduğu zaman bu feneri kullanırsınız. ynete paramızı vermiyece

Bu mektubu okuyunca ikisi de, amcanın gelecek se- ğiz. 
ne muhakkak bir otomobil yollıyacağma hükmettiler. Devletin giriştiği bu ha-

Fakat ertesi sene büsbütün hayret ettiler. Bu defaki yırlı İşte ona destek olmak 
...>ayranı hediyesi bir çift "Otomobil lastiği" idi. Daha hepimizin borcudur. 
erlesi sene "bir otomobil borusu" geldi. -o-

Tıığrul Bey hediyelerini yolladıkça her defasında Gayrı mübadiller 
r~ektu~;ıı;u "otomobiliniz olduğu zaman kullanırsınız!" Gayri mübadillerden iki 
-:Ü)·e hı ~ı;ıyordu. • . • • . kişi dün Ankaraya gitti. 

lkısı de amcanın kendilerıle alay ettıgıne kanaat ge· Bunlar haklarını ar ak j. 
,irdiler. Bundan intikam almağa karar verdiler. çin Vekil beylerle a;:,rüşe. 
l

. d? ay sonunda "Aytekin" evine büyük bir sevinçle cekler. 
on u: -<>-

Sevgili karıcığım, bu ay işlerim çok iyi gitti, tam Rarahan Ankarada 
lİn lira kr,zandım dedi. R h • • k • • 

Ay ekin bin beş yüz lira kazanmıştı, fakat beş yüz K ~s ~ıkye omısech 
iİrasmı kasasında saklamıştı. O ard an k n dayk vİr • 

Ertesi aym sonunda "Aynur" Hanım: dıraŞ a çf~ cankialn arşafı ant-
p b "tt"I d eli . ere ıne çe en zıy e • •ram ı ı. e • t b 1 d 
~asıl olur yavrum? Bin liramız vardı. e u un u.-<>-

Ne yapayım çok para sarfediyoruz. Zor/11 fırtınalar 
H lbuki Aynur Hanım da biriktirmeğe başlamıştı. 
Bir stne sonra bir gün Aynur Hanım Aytekin beye 1· fFransılz ülkldesinBd~ dehkşet-

kdi lci: ı ırtına ar o u. ır ço ... 

Sana bir müjdem var: Artık amcam bizimle alay purla~, ~üçlükle. limanları 
clern\y,.cek. Otomobili alacağız, ben iki bin lira biriktir- tutabıldıler. İngılterede de 
lim. zorlu fırtınalar vardır. 

AytP~in. Ber de ~u~ul:1rak: : Millet m;J;/eplerinde 
Ik: bın lıraya ıyı hır otomobıl alamayız. Bereket 

ıenin, ben de üç bin lira biriktirdim; dedi. Millet mekteplerinde oku 
Ertesi gün otomobil alındı. Karı koca amcaya oto- yanlar gün günden artıyor. 

ıobil sahibi olduklarını yazdılar. Tuğrul Bey şöyle ce- İstanbulda mektebe giden-
:.p ve.ili: ler 41,686 kişidir. 

"Sevgili yavrularım, T" k' ! k .1 h Si::~ evvela bir otomobil feneri gönderirken faydalı ur ıye IDÜ 8 aı arp nıalôiler 
ir heciıyc yolladığımı biliyordum. O hediyemle size ta- CCIDİYEIİilden: 
nrufun zevkini verdiın. Para biriktirmekle devam edi- Kırk lira ücreti maktua ile cemi-
l ı, h".m artık güçlük te çekmezsiniz." yet katip ve muhasebeciliği münhal 

dir. Talip olan malül arkadaşlar hüs 
Eı·tesi sene bayramda Tuğrul Bey yeğenine bir "taş nühal varaka•iyle 18 kanunuevel saat 

ıarçnsı ' gönderdi. Mektubunu da şöyle bitiriyordu: 13 te bcrayı imtihan veznecilerde ce-
__ "_f'-•. inizin temelini bu taşla atarsınız!" ;::~::.merkezine muracaatları rica o-

•tanbul dordü~cü -l~ra D~iresi~ maha~lerinin ~ltışar hisse itibarile bi- daki alnr mahalli matbaamn kitap de 
Mehme_t Cemil hey"" Saım beyden rer hısselcrinı tekrar 400 hisse itiba- posıdır. Haritada (Z) işaretli mahal 

>re aldıgı paraya karşı merhun o- •ile 88 hissesi birinci ihalesi yapılmak taş direk çeşme sokağında mukadde-
n Cenbcrlıtil•ta Atık Ali paşa ·· .. ·· d · JI ·. . • . ma· uzere otuz gun muzaye eye konul- ma bahçe elyevm garaı ve keza aynı 
esının Beyazıt caddesinde atik 1 muştur sokakda haritada iki defa 10 ve (2) 

\• ~·5 \ 7 
2
17

• 19• 21 • 23, 2, ıo; 9, 11,1 Hududu: Cephesi tarikiam, arkası (3) numaralı zeminin beton iki kori
; • · • 3, 4• S. 6, 7, 8, 9, 10 1_1, Peykhane, sağ tarafı Gedik Pş: ca- dor ve bir mağaza ve tramvay cad·k:· 6·k8• ~O, 1 2 ~) numaralarla mu-: mii şerifi, sol tarafı taş direk Mekte- de•İne nazır sekiz büyük dükkan ve 
h am a~ en atık (1) numaralı Al-

1 
bi sokaklarile mahdut ahere ait hane- peykhane sokağına nazır mücellit 

a a~ınll\ cİ··\ t ~·.!ı0.tl..1,2 • l4.) nu·lle_r .hari\ olma.k.üzere alettahmin ye- mazaları ve ayni sokakda kagir alt 
ra 1 e Hı ord a d ın temelle- 1 dıbın doksan ıkı zürra terbiinde ara- katı havlu üstünde bir sola üzerinde 

aın ve an cnının a ve Pıkhane ·a t h · (162 ) · · " · .ddesindc ( 11 ) numaralı . . zı en a _mınen .. 1 a~ş~n .. mu:ab- uç od~ bı~ ~elası olup Mustaf~ Hal:'rı 
b 1 'k'mahallın . bamda bahçe ve mutebakısı uzerınde bey kıracıdır. Matbaa bahçesındc ıkı 

mamı ve eş numara ı ı ı bab oda· v t ht d d"'kk" ı b ı ik' ·· · · • 1 ( , 2 1 b' . e a ın a u an arı u unan ı kuyu ve muteaddıt çam ve zınet açsa arının ve > ) numara ı ır bab k ti h · d h" ' · 
l - h d" 1 a ı arıcen ve a ılen yaglı boyalı lan mevcut olup temanının kıymetı agaza ma avanın ve ort numara- kağir matb b' ·ı h !il b uh · · .. ı · d" b' ·· odaların ve meskü H kar d ~ .. . aa ınası e mu te me a- m ammınesı yuz a tm1ş ort ın uç 
bta bodurumu hav~ beanbab ~:::'ar~I nıı havı ".e _dosy~sırıda mevcut hari- yüz kirk altı liratır. Matbaada ve müş 
la k' ş lı b' b bl tasında gorulecegı uzere cepheye na- temilatında hissedar Saim beyin iş-

1 rının v~ .. r;/z numar~ ırt ad' zır demir kapıdan girildikte zemini galindedir fazla malumat 929-3318 
aı:ıaJırc(ı9 ~ 1 

)anının v~ .:.Y::;,,.. ca , beton pasaj ve makine dairesine met- numara1ı dosyasında mevcut harita 
sın e a' d.k num~ra 1.~ 1 

.f a ~r- 1 hali vardır. Bir arahk bir bekci oda- ve müdayenesinde mevcuttur taliple
nın ve e ı paşa amn şerı so a- ., sı ve bir koridor üzerinde üç oda ve rin kıymeti mühammincden hisseye 
nda 35 numaralı hane arsasının ve koridor üzerinde heli ve mak' e da· · 'k ·· d · b · 

lı d 'ğ b' k .... ı • • ın ı musıp mı tann yuz c onu nıs etın-1 numara ı er ır ıt a arsanın resının fevkanisine geçilir methal var d k · · · · t 
kh dd · d ( 16) ı d p . . e pey a cesını ıcra vcznesınc ya ır-

•Y ane ca esın e numara ı ır. asaıdan makıne dairesine giril- malan ve 16-1-930 tarihinde saat on-
r kıt'a hane ve arsasının ve altı nu- dikde zemini beton iki kısımdan mü be'c kada b' · · "h 1 · 1 -· .. k" .. .. . 'l' r ırıncı ı a esı yapı acagın aralı bır bab duk anın ve 22 numa- rckkep ustu daıren madar asma ga- dan müşterilerin tarihi mezkürda ha 
Jr bir b:b hanen~n ve (24 ve 2~) nu !eri olup helezoni demir merdiveni zır bulunmaları ilan olunur. 
><ah ma Ahır hır bab hanenın ve vardır. (8, 9) numerolu İstirQtiphanc -------------
8) numaralı bir bab hanenin ve Ge- dairesinden bahçeye inilır musluklu } . , 1 1 1 .. 
k pa<a camii sokağında (29, 31) nu bir sarnıçı ve yirmi sekiz harita nu- st.ın lll )avtar nnı-
~r 'ı bır kıt'a arııanın ve taş direk marolu kagir binada Etem Pertev be dürlügv Ü 

1 
1, ~ 

k ında (5) numara!ı bir bab haı;•i yin Ezca deposu fevkanisi kitap ardi- T 
1 l Cll. 

~ ve (1) numaralı hır bab hanenın_ yesid,., ve 21 Harita numaralı kar- İkt s<ıt vek'•leti namın . t 
:.ıml n ve mezkur hanm han- gir bır kat", m"hal imalathane olup ~ a_ 6 • ın 

lıı;ınm on t i•iba· sekiz bu-. Abdi lbı·ahım B zevcesi kiracı drr. al'n~cak Bil a~et tt 1 ve ırt~~a. v.e 
k hi s .den r - hisse-'l!:ı dört, 2z nu.naralı mahal ib katlı Binada lI'uhıtı sadrı olçe~cıc ve mudın-

1 ı., r hi inin paykh· - Ç apcı Cemu !Yyı ışga' · 'edir. 23 yetteki nwnuneye muvafık o!,ü 
ı ~ numa, ~h . bı. ba' numardı hını da 5or,.p'ı -?-tıf _B. 24 bastonlan münakasaya \:lzolu-

ıkk ~ n hıs ı.ıb. r "'· hıcsesının numarl?:r mahal kolr!:.;r ardiyesı 25 k 1 S K~ n e 1 929 p 
- h l • '""3 y Ji numaralı .n hal ke .ı pr.ıpcı Atif n~ra · anu u ve azar 

, <ani v •a_. t.ıni s;ki? lıabl ~vin ışgalindewr 26 numa.~ah ma gunu defter~~rlıkta s~at 15 te 
ıa,., .• n . ı . ' • ._ın ve br_ 1ıı c k. '' 1 zc~ı. katında odun !:omurluk .z_., ihale edılecegınden talıp olanla
ısur m . !zı~ ı. ovıu _m ',. n~ n; ·' çı!1i bir taşlık ı - o.da. bır_ kıler: nn münakasa şeraitini anlamak 
ral.ırl 1u . .ık >r ı O "' n 1 ·,y m. , bır lı il ı olup Atıf beyın ı~galınd'c- , .. .. . . .. . 

ast i'.t' L kıl. . mahallin. btr-i <lir. 27 , ",....aralı har.enın üst!indeki; u.zre mudırıyete muracaatları ı-
~v Iı mı , ım ve bıssclıj ')dalarda ScnillP: H. ~ci~·acıclır. Tahtını lan olunur. 

Jlilliyct 

QalataRaraylılar tarafından tertip edilen dUnkU Boks maçlardan bir intiba 

Atletizim heyeti tarafından tertip edilen ilk kır koşu una iştirak eden gençlerimiz 

t ., FARiNAL 

[;;,u ekseriyet olmadıgı için toplıınamıyau berbeTler cemiyeti 
kongresine iştirak edenlerden bir grup 

Osmanlı 

, 1 tO&UK CIOASI ) 
Çocu~ıınuza kuneı 

ve sıhhat verir, gür
büzlcştirir. 

ı·:czanr1 e den ara· 

yırıı. ____ _::~~~~==~======~= l lakikl fırsat ___ Eyip icra daireıind~--· 
Bir deyni mahkümünbihin tcıl'il" 

Avrupa mamulatından (300) istilası zımnında tahtı hacza al~ 
ÇİFT KOSUM SATILIYOR furuhtu mukarrer oliın Fenerde "·it' 

B k 1, 54 'f · "k ıı •ubaşi mahallesinde Fener cadd•' 1 u o~um ar çı tı mu emme ,ı.1 

koşum ve 246 çifti paldım olmak üz- de 23 numaralı eczanede rneV , 
re başlık, terbiye ve diğer teferruat-! mualice ve camekan ve sair eşY,.lj 1 
lariyle icra tarafından 16 kanunuevel kanunue·.relin 17 ncı Salı günü ,P 
929 Pazartesi günii saat 10 _dan. 12 1o,30 da mahallı mezkfırde bilrnuıt; 
ye kadar Galata Rıhtım sırketının ı d f h d'l •. d 1. olı 

• ~ • ı ye e uru t e ı ecegın en ta ıp 
bır numcrolu antreposunda tranc;ıtl • ~:r 
suretiyle ve müıayedc ile satılacak- tarın vaktı ve mahalli mezkurde 
tır. zır bulunmaları ilan olunur. / 

Bankası 
31 ,ı\ğustos 1929 

lWEVCl DAT VE MATLUBAT 

tarihindeki mali vaziyeti 

DÜYUNAT 
ı · ıscerlin- Sh. P.-----

Slı. I'. !;terli; 
- ' 

l li~ı..c scnctlc:rinin tesviyt:!'i ralep cdilmt•ırıiş 
olan kı~nıı 

.'i.000,000 Sermaye 10,000,000 

h a<ada ve Bankalarda mc\·cut ııukııt 
Kı~a \a<leli :t\·anslar ve rüpnrla.r 
Tahsil ulunacuk >enctler 

2 .. ı.ı~,0.16 9 1 
l,114,28fi il il 
3,h8\l,754 j ·· . 8 
l,fıtı7,902 10 5 
s.os:ı,o64 5 ı 
.l,.50+,ıı ( 4 6 6 
·2:2.15,064 19 4 

Nizamname! dahil! mucibince ifraz edilen 1,250.000 
ihtiyat akçesi 

Ciızdanda "'°'cut kl\metlcr 
l'orclu he<nbı eariler 

Mevkii tedavuldc bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli 

4tı7,162 ,14 b 
2fı4,495 5 3 

6 
Rehin muk:ıl>iiindc a\"""·'lar 
h. ılıı 1 tarik il borçlular 
Ga~r, men.>ul ~all.r ,-c mobilya 
\ 1 ı.tc:ıerrik 

61ıh,9~ 1 1 . 1 
J.H,G04 : 1 5 9 

1 

12ıı.rıııı.~,t8 ~ 4 

5ent:tler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve b...Iıı rariler 
Kabuller 
l\ltitderrik 

ILyud ı ,l\ ıl 'c' r1 ,ı -r. 

1 1 
1 l,6118,4:il 2 
2,781,124 16 
~235,0ti4 19 4 

4lj,949 12 7 

29,01 9,241< ı 1) 1 4 
L_ 

l uml mud r mua\ i~t 
A. il. Heid 

1 , lı d ve 1 ,ncı , Jur 
7. llodler 

l'm• '11İ \'.ıiıl r 
de .Sorbier de Pou(J tJ •orn~e -- - -lst. Yatır.ıcktcpleri mt!b•yaa komi. z rf usulıy', mun k y.ı konu ~u - aş, battaniye, bczely 

ıyonu rci-:.:ğınden: tur. ihaleler 19-ll 29 <!3 Ort k de . ~clori komisyor k tı~l·b ' 
mcrcim k 

Gazipa~a. Dumlupınar, H.ıl:imiye- Gazipaş ya•ıme • 'ındc mLte§okkil ı." ül~lıilir. 
timıl!ıye ya•ı m kt ·pi rinin .ıı 5-930 mubayaa komisyonund2 y~placaktır. -[) K _k_l _ 
tarıhine k.ıdar ihtryaçla1"l'ol2c ekmek T'l'!.plerin ,, 7,5 nisLetindc muvak· üktOr Ü Ü at( S 
ile ka~arpeyniri, tcreyagı, mt;rcım~k kat teminat ,1rını yüksc't r:~ktcpler 
kl; .. nbczclyc, bcıtt. •!iye, Gazipaşa, nıcs 1ul muhJ.sipliğinc vererek alaca.'::~ 
Hakimiyeti miliiyc yat .ıcktcpleri ta Lırı ma·,~ ·uzları tfklif ı:ar'lt'rı içinc
l•hesıne pardesülük kumaş kapalı koymaları lazımdır. Şartnamelrr. ku-

' 

F.rrrm da~; i} (<;<'~is, kılp mı 
mııt;Lıaı;;.ı::ı~ı, Beyo~lunda Sakızağ11 ı 

UJ. ~'2 . 'o. h:u1 cdl! saat 14 : ll 

-----------/ 

Mcs ul müd;.r: Lu 1' 


