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1.kAye. 
~ ı ne kafiyesi, ne de manası ol- ı başı gecesi apartımandaki bü-i n yı:A·t mıyan garip bir şiir mecmuası tiin komşularım yemeğe davet 1 

~ '~ erme geçti. Kitabın ismi şu: etmişti. Ancak Avukat hastası 
(835 SATIR) Bir siir ikitabinin oldugu için gelemiyeceğini söy 
ismini ra1<:amla yazmak, zanne- lemiş ve kimyager de evinde ye Asrın Umdesi "Milliyet" tir b' ık derim ki tuhaf tan fazla bir şey- meği yedikten sonra ır ara ı 

28 Kanunuevvel 1929 dir! ' doktora uğrayacağını vadetmiş 
iDAREHANE - Ankara caddeai 
No. JOO Telgraf adreıi: Milliyet, lı
:anbul 

Telefon numaraları: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylığı 
6 

l2 .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 u 2700 H 

O zamana kadar bütün gara- ti. Demek doktorda davetli ota
betlere tahammül etmiştim, fa- rak bir ben vardnn .. 
kat bu beni çileden çıkardı: Sa- Uzatmayalım; gü.zel .bir sofra 
hibiıne soruyorum: yapan doktor ve aılesıle otur· 

- (835 satır!) ne demektir? du.k .. : Yendi, içi~di laf, sohbet 
Kim bir şiir kitabının kaç satır edıldı .. Neşclendık. Tam o sıra
olduğunu rmrak eder ve bWlu da .kap~ çalındı. Hizme~.çi bir ; 
hatırında tutabilir ı Bari doğru şe ıle bır de mektup gonderdi .. 
ıbir isim olsa! Kitabın içinde Mektup 1 numarada oturan avu 
tam satırlar, yarnn satırlar, ve kavttan g.~liyordu veakl~da kal 
bir tek lkelimedcın ibaret sözler dıgı ~ gore ıu maalde ıdı : 
var müellif nasıl hesap etmişte A2iz doıtum: 

Gelen evrak geri verilmez (835 satır!) buknuş? Yılt;>a,fı g!cesini birli~te geçir 
Müddeti geçen nushalar 10 kuruştur. Bunun yerine kaç sahife ol- mek ıçın lutfen yaptıgunız da-

Gazete ve matbaaya ait itler için 
müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlarm meıuliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

duğunu yazsa olmaz mıydı? vete ~aym valde~n ~astal~ğı Yazan: /alı Konstan 
Yahut şu ıkadar manzume dese s~bebıle ka~ ve b~ttabı ben 11- - Vay, hizmetçi değipiş. 
daha doğru değil miydi? tırak edem~k .. Sıze ço~ ~s- Ne de güzel kız. Bonjur yav

Garabet merakı maruf haddi- ut seneler ıdrak: etıneniZU11 te- rum, senin iamin nedir baka
ni a'"1aya başladı, korkuyorum men?i. d~ıck~ ·~.naçiz fİ~n~n ynn? 
ki yine bir akıl dokroru bu sefer de bızım bepımızın saadetımız _ . . . . 
Şoförler yerine~ Şairler müte- namma bofaltılmasım reca e- - Mari mi? .. Esasen tahmin l)ı n hararet tn ~ok 6 en az 4 ' d · " 
feıkıkirle, edipler muharrirler, en~. ... etmiştim. Mari, gözüm seni ısı-

d ı di. Bugün havanın yağmurlu sanatkarlar .. v. s. delilCt' diye- Ali ~e.y .. Hemen .. Zate~ ag: nyor . 
olma ı muhtelfteldir. cek ve bunu hiç birimiz tekzip ZI pek ıyı açılmamıı olan şışeyı _ ...• 

Penceremden -------
Garabet 

etmek imkanını bulanuyaca- açtık.. Doktorun kaynanası t~- - Hayır, doktoru istemiyo
ğız 1 haf bir kadındı, ~erhal bardngı rum: bilakis, onu evde bulma

Orhan Seyfi ru doldurdu .ve hır bc~az şarap maık: ümidi ile geldim • 
11881181•88881188811888811811888888!:188•-!!89 olduğu rengınden belli olan he 
Haftanın diyeden hızla yanın bardak çek = A~~ biraz geciksin, faz-

Bir zamandanberi dikkat edi- ti.. laca geciksin. Sekizden evvel 
vorum, aramızda bir garabet yazısı Arkasından da. gelemez, ıiçkisini içecek, bcicini 
rnera:kı (eg-zantriklik) başladı· - Zım, Oğlum bu çeşit şa- oymyacak. Madam yalnız mı? 
Emtiden delişmen, tuhaf, zıpır DIJrt kiracı arasında raptır. Adata ekşimiş ekşimiş _ .... 
telakki edilen adamların yap- kokoor.. M" .. z· ·· · ldi w • • 

d 
w 1 . . d. ğı ha lı Bizde de sayılı günler vardı: O bu lafı ederken her kes avu h -b osyto . ızhı run ge. 'gdını 

ına ıgı şey en şım . ı a r § - Aşura ayı, üç aylar, kandiller k b d b' 1 a er ver. sım oşuna gıttı e-la rler de mu atın şara ın an ırer parça a .... 1 . , B . . b h rımız yapıyor, şaı... ' .. - bayramlar, hidirellez, ne bile- mıştı.Ben kadının sözüne aldır gı mı. u ısmı ana annn~ 
haı;irler de, sanatkarlar~a,f~~ır yim şimdi hepsi aklnna gelmi- madım ve tattnn. İçki şarap de taktı. Amma, neye ~aktı bil
\'e ı~_are adaml.ann da bu ıptıli- yor, bir haylı günlerimiz vardı. ğildi. Vaktile Çanakkaleden in ~~· Al:fred le hı~ alakası yok, 
Yı gonnek ~~bıl.. . Peyderpey bunları harcadık eli gilizler çekildiği zaman toprak tsmıme benzer yerı yok. 

. G~çen gu? hır ıd~r~~neye mizde bir iki tane ya kaldı, ya destilerle bir şeyler bırakmış. - · · · · .. ... . . 
gtttım, son sıstem hır şaır, ar- kalmadı .. Şimdi bWla mukabil Biz onu limon suyu zannetmiş - ~ı~ıs gu~ecegıne, şu eli: 
kadaslarıhm karşısmd~ ayakla- yeni yeni günler bulduk. Mese- ve önümüze gelen yemeğe koy- m<lekı çııçeklen at, satondakı 
rını duvara daya~ış, ~ıtap oku- la: Yılbaşı.. Başka yerleri bil- muştuk... ~azoy~ koy. Ben de hemen sen-
Yordu. İşte: garıp bır okumak mem amma Istanbulda yılbaşı Sonradan onun bir nevi içki hbenlı oldum · . 
tarzı ve dalha garip bir tarzı ka- hakiki bir bayram kadar hü- olduğunu söyledilerdi. İşte dok K~uı:- b~a, .doktoı:m hız
buı ! kOm sürmeye baıladı.Biııkaç se torun gönderdiği şey tıpkı ona metçılenle l~u?alı ~~~ga alı-

Bir müddet evvel Şehrema- nedir. pek çok aileler bunu res- benziyordu. şıknn. Haydı, şımdi gıdıp haber 
iletinin resmi bir memuru gaze- mi şekilde değilse bile güç setre -Ayol, dedim! Bu şarap de ver ba1<ayım · 
telere: dilen hakiki bir memnuniyetle ğil bir ingiliz içkisidir. Biz Ça- .. · · · · · · · . · • · · · · · · · 

- Kedi eti yiyelim! diye be- tes'it ediyorlar. Ben bunu bir nakkalede inglizlerden küplerle Evin içi tamamile değ:,şmiş · 
Yanatta bulundu, eskiden olsay frenk itiyadını taklitten ziyade iğtinam etmiştik biraz kekrem- Eşyalar yenilenmiş. Vay efen
dı bu sözü insan bir dest mec- yeni giren bir seneyi hoşça istık sidir amma pek makbul şeymiş. dim vay 1.. Bir <le kuyruklu pi
li.sinde şaka olsun diye bile söy bal etmek arzusuna hamlediyor Doktor da biraz içiti.. yano var. . . Luiz parayı kim-
luneokte tereddüt ederdi · ve hoş görüyorum... - Doğru lafı isterseniz ben den buldu? Hareketimden ev-

r r Sehremini Bey, bu beya- Bu yıl ba§ı girerken ıize neı- bundan bir şey anlayamadnn... vel beni elli lira çarpmıştı. Ya 
llattan daha az garip olmayan eli bir yazı yazmak ve o suretle Amma hatır edip içeceğiz.. miras yedıi, yahutta bana iha-
ncye yaradığı meçhül bir havuz şataretinize iştirak etmek iste- Bu hediye içkiden kimin çok net ediyor. Hemeyse, ayak ses-
f<ıptı, İstanbula hediye etti · dim. kimin az içtiği aklnnda değil leri var ... Bonjur Lfiz ... A, a, 

Geçen gün pek meşhur bir a- Lakin, şiir, tuhaf mevzu ve amma İngliz olan her şeyin iyi affedersiniz madam, Luizin yal 
lnı doktoru, ulu orta: piyango her istediğimiz zaman olduğuna imanı olan doktorun nız olduğunu söylemişlerdi . 

- Şoförler delidir! dedi, ga- elde edilir şey değildir ki .. BWl kayın validesinin . 

/-" 

( Çifte 
Lui~ler 

Luizi canlandırdınız. Mahrem 
bir şey sormama müsaade var 
mı? 

- Kalbiniz serbest mi? Ce
vap vermeyin, tebessümünüz 
c-evabı verdi. Kocanız sizi mes
ut edemiyor. 

- Neden susayım. Size yarın 
kur yapmağa başhyacak değil 
miyfarı? Bu günden başlasam 
ın.e çtkıar? Siz mes'ut değilsiniz, 
ben kimsesizim. Neden beraber 
mes'ut olnuyalım? 

- Beni vaktinde sustunnalı 
idin-iz, artrk iş işten g~tıi; sizi 
seviyorum. 

Konferaııs 

Aklınız 
ruyalı 

lı'arpten s 
buhran 

Evvelki gece T~ 
da Dr. Fahrettip 
tarafından "Anonna:l 
erim çocll'klar" ha 
'konferans verilmiştir. 

....__ "1 • - İşte ayaıklanna kapandnn. 

Fahrettin Kerim b 
mn her tarafında '":~Iı 
hhası için laborat ıarl 
dilmekte olduğundan 
rek demiştir ki : 

Luiz, evıin içinde de başka Liliz Benim canım Luizim . 
yok öyle mi? 

- Hayır madam, hasta deği
lim, doktoru gönneğe de ihti
yacım yok. Beni aptal yerine 
koyduğunuzu da anlıyormn . 
Hakkınız var. Y almz bir süal 
sormama müsaade ediniz. Dok
tor Fransesko'nun evinde de
ğil miyim? 

- Kaçtılar mı? . . Kati yen 
haberim yoktu. Bendeniz uzun
ca bir .seyahM:ten evdet ediyo
rum. Ben, Lüsem, Enterliken, 
Gönev şöyle biraz dolaştnn ... 
lsviçreye gittiniz mi madam? 

- Güzel yerler. Parise gelir 
gelmez Hk 1~ doktorun kan
sını ziyaret oldu. Hemen bir de 
met çiçek alıp geldim, ıkarşmıa 
siz çiktmız ... Aff mızı istirham 
eder, musaadenizi ~sterim ... 

Güzel, sevimlıi, nasik bir 
kadınsınız madam. Bu yanlışlı
ğa hiç müteessif değilim. Sizin-
1,. rnibcyerref oldum. Acaba dok
tor Fransesko neden firar etti? 

- Demek hakkında takıbatı 
kanuni yede bulunuyorlardı? Za 
ten muvazenesiz, alkolik, ku
marbazın biri idıi • 

- Hayır, arkadaşım değildi; 
kansının batın icin tahammül 
ediyordum. 

- Bu gibi meseleler söylen
mez amma, s"7 e itiraf edebili
rim, doktorun G:ansmı seviyor
dum. Zavallı Luiz, acaıba onu 
bir daha görebilecek miyim? 

t - Umumi harpte - smirn mi?.. Sen de bana A .. d d. Zizi de ı vrupaya gon er ıği 
kerleri ~a ve kara! 

M. M. tinden muayene etm ,__K __ l_Jı ____ fi ___ I nun sebebi ordunun m 
...._ __ u_a __ m_is_a ____ ~_ı _. ni muhafaza etmekti. 

Harpten sonra bi 
lerde görülen çocuk Dikiz aynasında ... 

Kikiz aynal&l'I' kondaiu aünae.. Çocuk cinayetleri ve 
beri tramvaylard" tuhaf tuhaf nk'· nn sebeplerini tnkik 
alan phit oluyonız. Gazeteler iN mahkemeler ve is-la 
•:rnarun en ziyad~ h~ i- pmak için K:uvvetl.i 
••- FaraclıL-· bir • .-1. nükteler ka- cb 1 · .--- ..... ~ ' aş amış ve bırçok y 
...... ı . .u ..... c • aıl.a çauıblar. 

Dün benim tramvayda ruıeJcfi. 1kıl Jhıfzıssıhası 1 
fQn bir vak'a bu aynanm kadınlar- ve ter:biye müessesele 
dan ziyade bazı anaforcu erkeklere getirilmiştir. 
yaradıfına fÜphe bırakmıyor Ç k .. .. 1 

Çok kalabalık bir tramvay araba- 0~",. curum 
ıında seyahat ediyorduk. Gelecek Bu teş~~l~t yap.ıldı 
bir tek fazla yolca, mutlaka bir aya- ra çocuk curumlen az 
iı dıf&J'da, öbür •>•afi içerde kala- !aşılmıştır. Bin~enale 
caktı. • cuk mektebe gittiği z 

Buna rafmea o fazla yolcu reldi. ki ve seçiyesi ciheti 
Hem de nereye, tarn aynanın hrf111· ed'lm · ~,-
na! .•• EYYela kılık kıyafeti aynada ay~e ı esı mOAt 
fÖyle bir dikiz seçti. Kencliai be- kalıyorsa sebebinin 
ienmiı olmalı ki, mairurane akıür- nza olup olmadığını 
dü, mintanını düzeltti. bıyalıdamu ... laznndır. 
vazladı. Fakat tuvaletina ikmale H· Bir mektepte yaptı"' 
kit kalmadan biletçinin aeai ititildi. bel -.: 'nd • 
~üphesiz bil~yi ilk aören kenclili ~ n"'-Acesı . e san 
idi amma sönnemit aibi davranma- plenne sevkedilen ta 
yi daha muvafık bulda. Biletçi öte- leket için daha müfit 
kilere bilet ke.ertcen o, sözü dikiz gelmiştir.•• 
aynaımda, dalsın n hareketsiz da- Çalışmağa teş 
rayordu. Fah edd · K · 

Biletçi itini bitirdikt• 90nra .... •. • r ın enm . 
kendisine geleceğini anlayınca: mucnm ve gerek gen 

- Destur! diyerek inmek iıtedi. çocukların seciye ve 
Fakat biletçi yolunu keati: nm muayene usullerin 
- Aynaya ~rk diye •J'llUD- trktan sonra bugünıki t 

lanmıyalan, dedi, elden pi panyıl .. ff-.t- lmak muva csn. o , nı 
KULAK MiSAFiRi de itibarile sağlam ve 

rosunda bu 
Aktım 

saat 21-30 da 

Kafes 

Türle gençliği vücude 
için lizımgelen mil 
bahsetmit ve konferan 
lerle bitinnittir: 

- Gençliği çabpna 
etmeık ferdi ve içtimai 
leri biribirlerine uyd tip olduğu kadar tehlikeli olan lan aksırığa teşbih ederler. Yan - Bir daha doldursana Zm.... - Demek sizin de isminiz "' ·· ı h · · · ·· v · · k'' .L - Özleyccegim muha1kkak. .1ll soz e epım.zın yuregını oy- hştır. Çün u 'UUmurnuza enfiye Bilirsin, bana sarmağa başladı. .. .. . . ) 

ırkasmdı bilhassa meslek in · 
5 perde çok d&kat etmek liz tıattı. çekince aksınrsımz., lakin iste- Bilirsin .. Eyi içik sorma'dan sa- kalade işgal ediyor. Yine bu ~ed;~.g..ılu~.scd:n.ız. ~ eğve 

Dünkü gazeteler bundan son- yince ş.iir söyletecek yahut tu- rar.. sebeple sizden utanarak bir ri- ıste ıgın:ı gı ~ •. gı~ıp ç av a, 
"a Mezbahada hayvanların ye- haf mevzuları aklagetirecek bir Biz daha sofrada iken 2 numa cada bulunacağım. Gönderdi- ?u=-a~~- ıı~t~ı.gı:nı yap;naga, 
li bir tarzda, alektrik ve taban- enfiye henüz icratedilmiş değil rada ki - yine ermeni-kimyager ğim şişe de kaymvaldemin ıstedıgın1ıı pışırtıp yeme~e alı~~ ile öldürüleceğini yazıyor- dir. geldi... Avukatın içkisinden-pek bir litra idrari var. Bunun tah- mı~n. şte ya~ız ve kımsesız 
du. . Onun için istediğimgibi gülünç az kalmıştı - ona da vermek is- lilini kemali mahcubiyetle rica kaldım···~ B~kar olm ... kla be-

Bundan bir kaç ay evvel bir bir mevzu bulamadnn. Yia.lnız i- tedik... eder ve ... " raber, ıbeskarlıga alışıık olmıyan 
t zcte muharriri resmi bir zi- ki senedir, sıkı sıkı saklayıp kim - Y oo. . Ben tamamım ı Al- - Gördünüz bu mektubu. . . bir adamrı · 
~afette söz almadan ayağa kalk seye söylemediğim bir vak'ayı lah ırazı olsun.. ı numerodaki Evet yanında da bir şişe "dömi 
tı, ve monolok tarzında bir şey- nakledeceğim:. avukat bir şişe göndermiş. Çek sek" kapalı şişe şampanya. . - Cannn s~ılaca':e:; · · ,~em 

Yazın: Musa• Bu gibi muayencle 
bıp zade Celal sinde meydana çlkan 

Bey ctı1ar ialahhanelere g' 
Bu akşam fçın f ıatlardı ten7.lltt rek memleket için naıfi 

yıpetmışt•·. thalıine getimıek kabil · ............... ~ ..... :: ·--.---.... ................. ...-.=.-.. ................ ~--- .._~ --

MANOLESK 
ler söylemeye başl~d~ · Bundan tam iki sene evvel bir tim çektim bu hale geldim. Li- Zişeyi patlattım ve. . . . do.ğrusunu soylcyeyım l'n~. bu 

Bir sr'bah gazetesımı:ı b~şm~- yıi. başı gecesi, oturduğumuz a- kin bilirsiniz ne "espiri .. yap- Kimiyager lafını bitirmeden evı yabancı a~~cd~yece~. ııı.... ltt•ı h ad 1 M ·1111 barriri, geçenlerde resımlı hır partunarun 3 numaralı dairesini mıştır. Tam sofra da iken kapı -Doktorun kayınvaldesi müs- Ayak ahşkaahg!. ıle, her gun ili"" 
başımt..ca}e yaınnıştı, ve ehem- tutan Doktor Znnznnyan ismin çalındı kapıcı bir mektupla bir tesna - ne içtiğimizi anlamış- :kapmızA gelecegıım · 
~iyetle şu mes'eleyi tetkik edi- deki komşumuza davetli idik. şişe getirdi. Mektubu beraber tık. Doktor ağzını tutarak ve: .. . T u" rk s·ıgorta ş·ırketl ~ordu: İşi iyice anlatabilmek için biraz getirdim ki size de okuyaym. - Zo allah belasını versın.. - .Teşekı..'t~r.ede~ mad~, 

«-Sapanca istasyonunda el- daha izahat vermeliyim. Osman Cebinden bir mektup çıkar- Avukatın kaynanasının .... Hl.r menn. Davetınız benı ıhya et .. ı. Harik ve hayat üzerine sigorta muam 
llıa satan köylü kadınların •e- bey taraflarında olan bizim apar dı .. Hatırımda kaldığına göre keste bir öğürtü gitti. Ben has- - ·: •. · . . . . . icra eyleriz. Sigortaları halk İçin nıü l)etleri I• tunanm 1 numarasında bir avu şöyle yazılı idi: ta bir halde oradan çıkarken, - Bılır mıısınız kı ?i~az ?'1u 

Ayni gazetede ikide birde kat, 2 numarasında bir kimya- Aziz komşum, doktorun kaınyaldesi: and~or~u?~z?. O sızın ~'Iraz şeraiti havidir 2 
IÖyle bir ilan gözüme çarpıyor: ger üç numarasında söylediğim Bizzat gelip yılbaımızı tes'- - B~n size demedim? fazla daha çırkımnıZdı ···Ellen~ M k · td • G 1 d U" H d - [Baş makalemiz s inci sa- doktor ve 4 numarasında da biz it edemediğime pek muteessi- kaçırmayın diye. İngiliz içkile- kı sizinkiler gi1~i idi, onları .ışte er pezt are.4t1: a ata a nyon anın 
lıifemizdedir!] oturuyorduk.. rim. Fakat kayınvaldemin has- ri sert olur .. diyordu... böyle tutar öperdim. Ensesı... '::! A<>ııt' · ıılıu,umayaıı şehirlerde acente aranmak 

Bir kaç gün evvel ne vezni, O sene ddktor Zımmnı}"llll yıl talağını biliyorsunuz. Beni fev- FELEK Pardon . Faıkat hayalimde • Telefon : Beyv~füı - 2003 

"Mllliget,,ln ''-frllıaaı !1 

lıir müddet elJJiıde evirip çe
~rd' ı. 

ltlihayet bana verdi ve ondan 
nra da ağladı. 
Gözyaşları tabağına damh
rclu. 
Garson şaşırdı. 
!vıallım, sen gözyaşlarına i
ımıyacak m. Güleceksin. 
'S nema artistlcrı de böyle
. Onl r da, tam manmda 

yaşlannı akıtmamak istedi.F-; 
kat kendini tutamadL 

Mektubuna cevap venniı ol
mak için, Şadiye ile aramızda 
geçen sözleri aynen yazmam 
lazim. İşte bunun için, konuş
tuklarrınızı aynen yazıyorum. 

- Canım! . . Şadiyem ! . Şa 
dnn! .. 

Onu Şadnn diye çağırıyo
rum.Bu hem onun ism · 

gözlerinin yaşını silıiyor'du. 
- Ne oluyorsun, bunda at

lanacak ne var? 
- Daha ne ols\Hl ... 
- Canım dünyada Galip gi-

bi aptallar çok 1 
- Amma Galip bey hiç ap

tal değil, bilikis. Mektup öy
le kurnazca yazılmış ki. . • Asıl 
aptal olan benim. 

-Neden? 
- Çünkü düşüncesizlik et-

tim. ohnıyacak şeyler düşün
düm. 

- Ne gibi? 
- Mesela hayatında yer:ede-

bilirim, ıhayatma yerleşirim 
zannettim. Bunu düşünmek, 
şimdi anlıyorum, budalalaıktan 
başka bir şey değil. 

- Çocuk!. 
- İşte bak, .:.öyliyecek başka 

söz bulamıyorsun. 

~ık konuşmalıyız. 
- Ben seninle hiç bir zaman 

kapalı konuşmadrm. 
- Amma hayatında yeret

miş olan bir kadın olduğunu u
nutmuş gibi davrandın. 

- O kadar az bir yer İfgal 
ediyor, ki etmese de olur. 

- Yani? .. Ne demek isti
yorsun? 

- Söylemek istediğim sarih. 
- Aynhrım mı demek isti-

yorsWl? 
- İstiyorsan ... 
- Sus! Bunu bir dalha tek-

rar etme. Sakın böyle şey söy
leme. Bana düşman olduğunu 
istemem. 

- Sann neden düsman ola
yRll?. 

- Olursun Şefik. Karından 
ayrıldıktan sonra - imkü ay
rılman ihtimal vardır - h na 

na bilhassa gönderiyorsunuz 1 Kendimi sana be~ndinnek 
zannettim, buna sinirlendim. i~t~em. kab~at mıdır? B.en 

- Böyle bir fey batırma na- bılikie dıyeoefım. Seven, cıd-
sıl gelebilir? . den .s~en, ri~~ız seven bir ~a: 

- Benim a'klım.a gelmıyen dm ıçın, sevdıgı adama kendını 
hiç bir şey yoktur. Amma yan- beğendinnek istemek pek ta
lış zehaba kapıldığımı anladnn biidir. Beni mütemadiyen, her 
Bunu bana gcıne sen anlattm. an arzuhyasm diye, her an çıp-

- Ya!. . 1~ gezmem kabil olsaydi, hiç 
- Evet, işte gözlerinin içine tereddüt etmez, çırçıplak ge-

bakıyorum, gözlerinin içini, zerdim . 
bana bakışını görüyorum ve ze- Beni sevdigini hissetttkçe, 
habunda aldandığnnı anhyo- mes'ut oluyorum, seviniyorum, 
rum. iftihar ediyorum; bu da doğru. 

- Aldandığın, yanhs tah- Sevildiği için mes'ut olmzyaca'' 
minde bulunduğun muh~kokak kadın var mıdır? 

Amma bu ~ste aldanan yalnız Sinirleniyor, asabileşiyor<lu. 
ben değilim. Arkadaşın da al- Konusuııken dudakları kuru
damyor, beni yalmş muhakeme yoııdu. Bir yudum su içti • 
ediyor. - Sinirlenme, dedim . 

Ben kendimi begendirmek is- - Nasıl s'nirlenm m? E 0 er 
tiyorum, fakat yalnız s . .u1a he- yoklan ge 1 in anlar dönüp 
ğendinnek ıstiyorum. Yoksa yüziım ha 

da bile değil Şadiye; 
ter baksınlar, ister 
Ben onlara batanıyo 
Onlan görmiyorum bil 

- Ben görüyor mıy 
yor mıyım? Zaten bir 
den başka kimseyi g 
müz ydkki ••• 

- İşte ne mutlu bize 
- Amma baıkmamız 

·nemiz lazım gelen bir k 
-Kim? 
Ben kim olduğunu an' 

O bir müddet düşündü, 
ibaşını önüne eğdi ve } 
cevap verdi: 

- Nimet hanım . 
Hiç bo madm1, so.,;r 1 

hkla: 
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ık le 
gene 

azım 
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~ •ıb•k ıcvaıım reisinin Ankarada oturduJ?u çivi fabrikası 

Sabık levazım reisi kendi
ni unutturmak istiyor 

\nkaradan avrı1ırke11 va<ronunun 
• 1'i 

c J (' J" trikJ c ri ıı i si)n el Ü rd ii 

~si lsmail Hakkı Ps. nsızın .. 
o ·ç·nde stanbula 

ŞEHiR HABER t.EI{I 

Berberler dün toplandı 

Tıras ücretlerinin tayini için bir .hey 
et tefrik edilmistir 

Berberler cemiyeti dün Beyoğlu Halk fırkası merkezinde 
toplanmış heyeti idarenin senelik raporu okunarak üç kişiden mii 
rekkep hc~arı müfettişliğin"' tevdi olunmuştur. Bundan sonra 
cemiyet azasına muavenet temini maksadile birtasarruf ve teavün 
sanıiığı teşkili mev7.UU ba'ı~olm:.ış ve 50 ma<klcden ibaret olmak 
üzre tanzim edill!n sandık nizamname~i okunmuştur. Sandık, 
cemiyet azasından muhtacı muavenet olanl~ra mu'ıteli.C ,;ekil
lerde yardım eclecektir.Mestla; fakir olanlara doktc- ve ilaç temin 
edilecek. ihtiyacı olanlara bir nisbct dah;linde ve c.J.i 1 ;r faizle ik 
razatta bulunulacak, dogum ve evlenme: halinde olanlara nakdi 
yardım yapılacak, açıkta kalan kalfa ve çırak.' ara 1 O gü ı icin bir 
kredi açılacak, bu müddet zarfında kendilerine is bulıınacaktır.Bu 
sandığın idaresi icin 17 kişilik bir heyet i ı ;'ıaı c lilrni,t'r. Bun 
dan sonra berberkrin de kanunun tayin ettigi ta il günlerinde dü 

İsta11/Jul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Di lerde do asan hep o 
-------------·· ------------

Tasarruf bahsi, artık günüıı meselesi oldu 
nükteleri ondan alıyor, ilhamları 

ondan topluyoruz .. -··------
"Boza yerli malı ama, azizim, senin dilin yerli malt defiil •. 

Şuna boza içeceğim desen olmaz mı?" 

k B 
. kkanlannı kapamak sl'retile umumi bir ı ı• 1 yaprr alar. ~.aratlaş 

Sabık levazım rP-isi, Hak ı ey namına · ımşur. 
hilet almıştır. Buraya gelir gelmez Bağ- ' Daha sonra tanfe.~eselesi ".1:vLuu. bahsolmuş ve bu hususta 

• , tetkıkatta bulur.mak uzre beş kişılık bır heyet ayrılmıştır. Bu 
/ar başında bir eve gitmıştır. heyet dükkanları gezerek tetkikatta bulunduktan sonra tıraş 

ücretleri hakkında bir karar verecektir. 
Bundan bir hafta evvel An-1 Bir yere çıkamıyacak .. 

.araya giden eski levazım reisi . . . . 
smail Hakkı paşa tekrar şeh- Orad:ı kendısını zıyaret e-

·imize geldi. d~n eskı dostlar;n~ matbua~ 
Evelki gün gizlice Ankara- hucum_larından şıkayet e~ış, 

la ı ayrılan İsmail Hakkı paşa ~u vazı?'et k~~şı_sında ne bır ~a
convansiyonel treninde Hakkı ı:eye gıd.cceg~ı:ıı .ve .. ne de. soı<a
ıcy namına kapatılan yataklı ga çıkabılecegını _so~l~mış ve 
'"ıgondaki kompartımana girin me~lekete ya_Pt~gı hızmetler
·e elektrikleri söndürmüş ve den bahsetmıştır. 
~ararıhkta kimseye görünme- İsmail Hakkı paşa Haydar-
1ıen trenin Ankaradan uzaklaş paşaya muvasalet edince tren-
1nasını beklemiştir. den hemen inmiyerek ve istas
t Ankaradan aldığımız malü- yandaki kalabalık dağıldıktan 
nata göre İsmail Hakkı Pş. nın sonra çıkarak orada kendisini 

~ eşyiinde yalnız Amir beyle çi- bekliyen bazı eski tarudıklarile 
Ji fabrikası müdürü Hayri bey kısaca ve asabi surette görüş
ıulunmuşlardrr. müştür. Bunu müteakip sabık 

; İsmail Hakkı paşa Ankara- levazım reisi bir otomobil ile 

1ıa iken misafir kaldığı fabrika- Bağlar başındaki akrabasının 
elan yalnız bir gece çıkarak o- evine gitmistir. İsmail Hakkı 
.omobil ile şehir dahilinde bir paşanın bu evde münzeviyane 
~nezziihte bulunmuş, bundan yaş~mak ve kendisini mümkün 

t:ıaada hiç dışarıya çıkmamış- mertebe unutturmak niyetinde 
~ır. olduğu söylenmektedir. 
lı 

!,30milyon lira varidat 
f. 

~ 'fiitiin inhisarının ·varidatı 6 
ıııilvon lira 

• 

Tiitiin ekilmesi yasak olan yerlerde mü
saacle edilml'k için (e_·rübe yapılacaktır 

Kolonya gibi şeylerden aynca para alınması esası tasavvur 
edilmektedir. Bir müddettenberi her taraf- şey kalmadı. Kurt dedim de ak ı - Niçin efendim? 

Emanette 

Traınvaylar 
------·· - -

Eşya alacaklar mı? 

. ~ ta tasarrufun bahsı oluyor. Nük lrma geldi. - Öyle olsa ~u fosur fosur 
IH'MlH~ ~ telerin çoğu ilhamını ondan a- Bugün öğleye doğru Şehza- çıgara içenleri bir men~den bu
~ ~ lıyor. Muharrirlerin kalemleri- debaşına kadar çrkmıştım, bak- lunurdu ! Sonra nedir •bu gürül· 
•---------·--..;;.·~-11(11: ne doJnşan, ressamların fırçası- tım birinin aı::kasından: tü efendim? 

U h na ili,,.en m~vzu hep o: Tasar-ı - Voyvo kurta... Voyvo Ya şimdi bir sesli film oyna na ve parası ruf, ve yerlı ~ah... k~ ... d_iye bağırıyorlar, Öte saydı ... 
Çaycıyı çagırıp ıhlamur so- kı de ellerınden kurtulmağa ça- * * ~· 

Bıçakla arkadaşını ruyorsunuz. Bir arkadaşınız el- !ışıyor. Sordum: Şehzadenin o me:ıhur çay-
Tramvay şirketi mukavele- bise ısmarlasa renginden ve bi- _Kim bu kuzum? hanelerinden biri ... 

sinde eşya taşıyacağına ~a!1" yaraladı çiminden evvel yerli malı olup _ Yemi.,,.iden bir nar çal- ... Çırakla beraber dört k;şi-
bir madde vardır. Nafıa veka- D.. k K ka d kah 1 d • ~., un a şaın um pı a - o ma ıgını araştırıyorsunuz. mış ta. . . yiz. Zaten içerde ancak dÖ-t ·'.ti-
lcti bu maddenin tatbikı irin · A · ·ı h 1 d · A 

Y vecı rtın ı e a aza esı va- Hasılı, günün meselesi halin- - Peki neye kurt diye bag"ı- şi barınabil;r. 
Şehremanetinin fikrini sormuş- d's d b" k h K 

ı arasın a ır a ve parası de ağızlarda çalkanan, aileler rıyorlar? omşunun tavugu komşuyr 
tur. Şehremaneti iktısat müdür ·· ·· d k ı b' k k 

k yuzun en anı ır avga çı - arasında sohbet zemini teşkil - Eyipte bir kurtla bog"us.tu kaz göründüğü gibi baskasınır 
Iüg" ü bu meseleyi t. etl,ik etme - tı A d' ı d' · · hk" rnış r. va ıs, :en ısını ta ır eden bu bahis, hepimizi teshir da adı kurt kaldı. Ama a•kılca elindeki gazete d~ öte'-;ııe bol 
le meşguldür. eden Artini bıçakla i.ir dört ye- · ş· d"d h d" ı· ·· ·· n ' 

Sehremaneti tramvaylarda Y ettı. ım ı en muz'un lezzetini noksandır biraz. . . ava ıs ı goruniir ! :.a..a 
rinden ağır surette yaralamış- tın • h ı ı B' · · ld h k · ·· ·· ·· · · · 

tica~i eşya nakledilip edilmeme unu aga azır anan arı, çay msı atı ı: yorum: er esm gozu ot• nır 
si hakkında Ticaret odasının tıp J güğümü ile kahve fincanını or- - Orası belli, dedi, a'klı olsa elinde tuttuğu gazcteck: 
fikrini sormuştur. .> islerle sabıkalılar tadan kaldıranları görüyoruz. kurtla ho,;;usma:ı:dı! - Ah, bir bitir3 ı.. ele bel' bao 

Ticaret odası bu mesele hak arasında Hele çarşamba günü İş Banka- Derken sinemaya girdik, or- lasam! ve ta mcrul mürfür im 

k d b. h ı t smdaki toplantı IJıepimizin göz- da da bir sürü kurtla karşılaş- zasının üstündeki r:ıkı ilanım 
ın a ır rapor azır amış ır: Evelki gece Fatihte Dıraman-

B d t 1 ı Ş !erimizi dört ac __ tı. Dün bir ar- mayı;n mı? Fakat bu kurtlar kadar okusam ... İlfıve c-ky;rr 
u rapor a ramvay arc a e - da bir kaç sabıkalı ile polis me 

ya nakliyatının bir fayda temin murlan arasında bir ınusademe kadaş anlatıyordu: perde de değil, koltu-klar arasın ki bu arada kapıdan ba'.:ıp ba 
edemiyeceği yazılmaktadır. olmuştur. - Bizim oğlanı görme .. Deh- da dolaşan iki ayaklı kurtlar- j kıp giden müşterileri gördükç< 
Cünkü ticari eşyanın bir kısmı Manav Kamil ve Şükrü is- şetli muktesit oldu. Amma iki dandı. İşte bir tanesi: Simitçi- ·yüreğinden kan giden ~ayha· 
deniz tarikile sevkedilmekte- mindeki iki sabıkalı, yanların- gündenberi benden (5) er ku- ye '.ı:ızdı. Bir yu.nrııkta çocuğun ne ( !) sahibinin aö~ ~i de hepi· 
dir. Ekserisi <le sahillerde bu- da iki de arl<adaşları olduğu ruş istemesi meraıkımı celp edi- tablasını devirip içindekileri mizin üstünde: 
lunan antrepo ve ambarlara ko- halde sarhoş olarak Karagüm- yordu. Para istemek adeti yok- kül ufalr etti. İşte bir başkası: - Ah, bir yıb!'l) gitr.c'er dt 
nuluyor. Bu gibi mıntakalarda rüğe doğru gelmekteler iken tu. Eve öteberi yemiş alınır, o- Tanımadıgı bir kadına sarkın- yenileri gelse!. .. 
tramvayların eşya taşımasına Kamil, arkadaşı Şükrüye kızdı nwıla kanaat ederdi." Acaba bu tılık cd~yim derken yanındaki Dönerken cağı!i o.,,.lı .• ı'la bi. 
imkan yoktur. ğı cihetle üç el silah atmış ve aldığı paraları ne yapıyordu. erkekten hudayi bir şille yeme- tanıdığa rasladım: 

Bundan başka tramvay hattı vücudünün üç yerinden yaralan Dün bir aralık od::-da sıkıştır- sine kıl kaldı. Bunlar benim ya- - Nerey böyle? 
güzergahında ticaretaneler ve mıştır. dım. Baktım: elinde teneke bir nı başımda cereyan eden sahne- - Şur!'clan tir boz:> ala~a· 
antrepolar da azdır. Olsa bile Kamil daha silaha devam e- kumbara ... Artı!< inkar edeme !er. Ön sıralarda neler oldu, ta- ğım! malfün ya yeri. m;:ılı ..• 
tramvaydan eşyayı almak için deceği bir sırada tesadüfen ora di: bii b;!emem. 1 O zaman ben tlc d'!<l .• n ki: 
gene kamyona arabaya ihtiyaç dan geçmekte olan Galata po- - Baba, dedi. ben artık para Yanımdr,'.<i yaşlıca erkek, bir - Boza yerli ::ı:r , aı:izirr 
vardır. lis merkezi mürettebatından biriktireceğim? Benim tfü~ün- aralrlı:, gözlerini mendilile siler senin dilin yerli n• •lı değil .. 

Y · .. ·· k ı· h 1 y 1 h · Ticaret odası tramvaylarla Hüseyin ve Eminönü merkezı· mem icap eden bu isin dört Y'- ken dedi ki: j Şuna boz,' içece.~,ı· 11 tJa eıı ol 
enı tiıtlln anun ayı ası- a nız to ıım içın ayrılacak akl' · ·· k.. " " ' 

ıın Büyük Millet Meclisi iktı-. kökler bir müddet daha kala- ev eşyasının n mı mum un polislerinden Etem efemi.iler, şında bir çocuğun ı:::-lına gelme - Buraları Emanet h11du- maz mı? 
. at encümeninde müzakeresi ı caktır. görüyor. Tramvay yolu üzerin- hadiseye müdahale ederek Kii- si bir babayı utandıracak haldi. dunda değii galiba? 
:snasında encümenle temasta 6 - Tütün ziraatı memnu deki küçük esnaf da bu nakli- mili yakalamak istemişlersede Hemen 25 kuruş çı'rnrıp teber-

i T .. ·· · h" ·d · 1 yattan istifade edebilecekler- Kamil polislere de silah atını~, ri.:!<en kumb~Psın,~. at•ım." 
ıu unan utlln ın ısar ı aresı o an rnıntakalar (927) tarihli ~ "' ~ -
ıirinci şube müdürü Adil bey heyeti vekile kararında göste- dir. polisler de mukabele etmişler Anlaşılıyor ; a. . . Yeni ne-
t 1 . . • . A . 1 Ticaret odası bu husustaki ve nihayet karmak isteyen Ka" · • . 
ün şe ınmıze gelmıştır. dıl rilen yC'rlere hasr-..dilınistir. Y sıl, millı tasar.ulun gayesini 
~ b" h . . . d . . B • noktai nazarını Şehremanetine mili yakalamışlar<lıı·. Mecruh b' d . 
111-. Lr mu arnnmıze emıştır ı 11 ınınt.,1<alarda üç sene ız en daha ıyi anladı ve lam 

ti: ;.ıa ında lktıııat vekaleti ve tü- bildirecektir. Sükrü hastaneye kaldırılmış- cim demeden derhal icraata 
' "- İktısat encümeninde ye- tün inhisar idaresi tecrübe yap Kefilletc r-;< pten tahliye tır. geçti. 
ıi kanun madde damme müza-' mak mecburiyetindedir. Bu tec Şehremaneti oktruva me- Genç n1ekteplin n ı;esedi Dün gece bir aralık evde 
lere edilmiş ve tüccar ile zu:-- rübeler neticesinde iyi tütün ye mur!arından ve eski Darülbe- Üsküdı>rda Kızkulesi açıkla- sofanın lamlıasını yakınamışlar 

t-aın lehine bazı tadilat yapıl- tiştirdiği anlaşılacak yerler, ga dayi san'atkarlarından Nured- rında b1r ceset bulunmuştur. Dü~meyi ı;evirirken sordum: 
nıştır. yri memnu mıntakalar meyanı din Şefkati B. bir sui istimal y 1 hl ·k · · d Ne o? tasarrufa başladık ga-
L~ h ··h· ı 1 ·ı l"k d ld - .d apı an ta n at netıcesın e 

.. r.~. s . 

Marmara faciası 
-0•. 

Tahkikata dün de devam 
edildi tevkif edilen yoktur 

ayı a şu mu ım esas arı na ithal edilecektir. mese esı e a a a ar o ugu ı - b d' Ü k''d d T liba? 
V• h .d. G d' .1 k.f d'I . . N d u cese ın s u ar a opta- İ 
d·nu tevı ır: 7 - erek: tüccar ve gerek d~asıŞeftev. ıB ekıfm1ıştı. ure -/şında ot-uran Tıbbiye mektebi rili ufaklı heı ferdi bu ka- Evvelki gece Hırisi namın- burnunu del'hal iskeleye ver 

· 1 - Tütün ziraatine mahsus zürra için hakiki fire nisbetleri ın e katı · e a ete rapten t ı b · d 157 ı B h dar şidde·tle alakadar eden bir daki Yunan bandıralı şileple miş. Bu esnada arada ancak 4( 

h k ıd 1 "f t b't d"l · t" tahliye edilmiştir. 1 a e fesınd. en . nludm~ra 1 

1 
e 

1
- · -u satııame a ın mış ve çı - es ı e ı mış ır. __ ··~-·, çete en ıye aıt 0 ugu an aşı_ cıdalin muvaffak olmamasına Bulgar bandıralı Vama vapuru metrolıık kadar bir mesafe bu 

fi;ilerin sadece beyanname ver- 8 - Yunan sansı denilen to- Daru··ır.ç;u· nan mıştır._______ imkiin var mı? arasındaki Marmarada vukubu- lunmakta idi. 
h:nek suretile tütün ckınelerine 1 humlann ekilmesi kat'i surette JL< Yiyecek ve giyecek eşya sa- lan müsademeyı ve Yamanın Mesafenin azlığı vaziyetir 
Tnüsaade olunmuştur. Bu be- ı men. edilmiştir. _ - .. - _ Yıldız tan dükkanların ca:neıkanında 26 kişili·!< mürettebati ile bera- teobeddülünü imkansız bıra:ktı 
~··anname mukabilinde inhisar 9 - Ceza maddelerinin zu··r- Ven• bu"t,.e1100 000 tesl1"1r ed'ılen mallara d'kkat bcr bat nas' le n t'c !enen fae· • d ••• ı ı 1 v . , , ___ _ l'. • e- ı 1 e 1 e ı- gın an tam yolla Hırisi Varm 
• •daresı· tarafından her çifçiye ra ve tüccara ait k'sımlarında d' • d" t k B d · f " ti d Kumarhane meselesi •yorum: ayı un yazmış ı • u enız a- nın bordasına binmiştir . 
tak-ntrol cüzdanı verilecektir. haksızlığa meydan verilmemek ra iT Bursa ipeği çorap ... Yedi- ciası hakkındaki tah.lükata 

· üzre tadila"t ld - ·b· ·· d' ki bitti Varnadan Hırisi tarafındar 
nı 2 - Tarlalarda tütünlerın 1 .. ?'apı ıgı gı. ı tll- Darülfünun ıvanı evci kule fabri-'<asının krep dö Şini, müddeiumumi muavinlerinden 
d~hriri heyeti ihtiyariye tarafın tun kaçırmagı meslek edınen- akşam toplanarak yeni bütçe- Yıldız kumarhanesi nihayet Edremitin gömeç bab ... Edime Burhanettin bey tarafından ancak dalgalar arasından be 
dı.ıan yapılacak ve ı'nhı"sar ı"dare-

1 
ler ~akkında .da_ço.k şidd.etli ru·n son şeklın· ı· tesbı"t etmı·~tır· n· ·ı· k 1 · d.. d d d'I · · B kişi kurtarılmıştır. - ~ · tarihe karıştı. M. Maryosera 30 ın a a meyve onserve erı. . . un e evam e ı mıştır. ur-

g<;inin kontrol memuru bu tahri- ahkam vazedılmıştır. Yem ka- Darülfünun Emini Neşet Ö- senelik mukavelesinin verdiği Bu sabah arkadaşlardan bi- hanettin beye istintaklar esna- Bunların içinde Varnanıı 
le:; tetkik edecektir. /~un s~yesi~de Tütün in~isar mer bey bugün Ankaraya gide- haklara mukabil kimseye du- rini otomobilden inerken gör- sında Liman reisi muavini Na- üçüncü kaptanı da vardır. Biriı 
n~ 3 -İnhisar idaresinin ambar ıdaresı varıdatının 30 mılyon rek bütçe ve kadro meseleleri yuımadan 30 ooo lirayı aldı. düm: zif B. ve polıs müdüriyetinden ci ve tkinci kaptanla 24 tayfa 
taar,ı olmıyan yerlerde ve yahut lirayı ~eçm~si .muht~meld~r." hakkında Maarif vekiiletile te- Dünkü P;litika refikimize - Odedim, maşallah ... tram de bir zat iştirak etm· tir. nın i~~ sandalla d~nize açıldık 
~öreceği lüzum üzerine çifçi ve' ~dıl B. ınhısar ıdare~ınde masta bulunacaktır. nazaran Maryosera Emanet a- vay dururken otomobil ha... Dün Yunan ş;lclıi Hrr'si'nin lan soylenme.~te. ıse el': bunu 

~ıtüccara kolaylık olmak üzre zür yenı kanun teferruatına aıt ba- Yeni bütçe. (1,100,000) lira leyhine açtığı 5,900,000 liralık Haniy~~~asarruf nerde kaldı? , kaptanı "Ksantos'un iki defa hakkında katı bir mal~mat yr 
k«"a tütünlerini gerek çifçinin ve , zı evra.kı hamıleı:ı ~ekrar Anka- k~d~rdır. Yem ~adro, e~zacı ve dava esnasında bir çok kıymet- Tetıgı bozmadan: if::desine müracaat cd;l·ni•tir. ~ktur. Bu ~aNndallar }h1~; ıhtıy~t: 
1.>ıgerek tiiccarın ambarına naklet raya gıderek bu ışı takıple meş dışçı mekteplen de dahıl oldu- tar avukatlarımızı bile aldat- - Azizim, dcdı, ben de za- D"ğer tarartan Vamadan dal· rıy::eten ama 7:;:ı "lloto.~ 
tiıtirecek ve kanuni muamelesi o 

1 
gul ola_c_a_k_t_ır_._____ ğu halde (98) dersten mürck- mıştır. Bu avukatlar ıneyaııın- mandan taszrr ıf e·l yonı!'.'1!Na1 galar arasından kurtarılabilen· tarafından aranrr:ıkt:ıdır. D.ı7 

Vd. nbarlı.rda yapılacaktır. 1 Hekimlerin çav ziyafeti keptir. da vaktile Adliye vekilliği et- sıl, cevabı beğendimz mi? beş kişinin de ifadele,.i almıs_I gect va~te ka~~ yem bır malfı 
ca 4 - Tuccar anbarlarına me- D'' k " Divan azasından bazıları, miş Refik Şevket B., Sadettin • * * · ma ge memış ır. 
le • r edilen muhafızların ücret- ' un ~ ş~m Etıb~ !11uha~e şimdiye kadar eser yazmamış B., sahık İstanbul müddei umu- Balkanlarda boy gost ren tır.K k ~ d~ Re inci ınbe tarafından Hı 
ar rı ~ıhisı:r idaresi tarafından net c~mıye.tı Mo. skovıt. te. bır b k d d . . . . • d 1 1 aza ı n vıı ııu e:;na~ı , . . , 1. . 

f olan u a ro a yen olmaması mılennden Esat B., Sadı Rıza soguk a g~sı yuvar ana yuvar-: ka t K t . otan 1 ·ori.' n•ı ı po s m. 11u u ,· ıı 
va-ı e ektir. cay zıya etı tertıp ~tın.ıştır. lazımgeldiği ve bil3hare kürsü- B. ve Cemaleddin Fazıl B. bu- lana akıbet bize kadar geldi. Bu pdanb 

1
san. os d~ Vatroı· ~ edil • . Jimdil.~ t k" e 

1 " .,. . .. 1 '\'Lıl•atlar ıı·tımaı lr h . 1 f .k d·ı· k h f . "d . . k . d"k stn e u unuyor 11 ' H o , ·- rı z tutun top.anması '~ • ' ., e e sa sıyet erte rı e ı ır en lunmaktadır. a ta ıyı en ıyıye ısa gır ı . l b" (S .• , · ") eıı ye t r. r. ı-ı ne 
el ·ıe cktı"r A k ti b · 10 ~o b -h ı - d"kk M D h · d ı· · b" · can r s,.s an a ıı · ' 1 ı· d · · · • rı ·· . vu a ar ugun saat ,.> u cı et erın nazarı ı ate a- aryosera alacagınt tahay- a a sıçan e ıgı ır pa ava . man nı •. a tam et'ılc ktır 

bt Tarlada, tütiinler toplandık- da C. H. F. merkezinde Hakkı lınacagım ve Maarif vekilinin yi.il cttıgı paralardan bu zevata denec k gıınle de dei'il • ma dı 1 ,•re!•. Va D • ı •-' arı 
.an sonra b r haftt1 zarfı.ıda LÜrl Şinası pa. anın riyasetinde bır de tasfiyeye taraftar oldugunu on bi'11erce lira vadederek tür- hani şunun ıjura~·nd ır • P • ı ' ' ı '' sa hıs l ..:.....· ı· n eı u len 

it,~~·~ra:.lkö~'!iiklllelrli ll,lblklıım~e,::e:ıe:ı::::m:e::c::;b;t"'r~ııı:ıra. !:ıiiçt1i1m1a'2y:;a:;p;;;;a;:;:a::k=la=r=cı=;=r.;;;;;;ilıJ~":.::•w=:•;:~~~::~~~e.&:~:::· e~k~t~e;d~i;r·~·c..::=----_;~liı~· •t~u~· ... ıu~ı~ıı •• _:~ıJ:f~e~t-ıi:rm...::.i~tı:. ___ ru~··~1 riri ı el I b•r [ ıt a < ~ kte<. ır, 



fl!tisadi H. 
llıir tac1rleri bir 
apor verdiler 

ıı !·iı at 
ıı1 f p cl:-ı 

hu l.ı 

ııhisarı hak
ı Hıtaleada 

ll\'Ol J r ........ 
lımir Ticaret ve Sanayi oda 
larafmdan vergiler h:ı.lokmda 
'sat ve M- iye vekaletlerine 
derilen n.şrolunan raporİz
cle C. ıı. ;..sınm vilayet 
~!!;resinde mevzuu bahis e
~ek üzre Fırka mutemetliği 
tevdi edilmiştir. 
l{aporun hulasası şudur: 
l.ı:üskirat inhisası memle
·1tnizin haricte en kuv
.u rekabetler~ maruz kalma
bulunan üzüm ve incir m a-
eri.ne en kuvvetli bir hami 

Yetine yeçebilir. Anca:k 
İlki hali buna adeta m ani 

~~ktadır. Çünkü işini tütün 
~1~arı giıbi doğrudan doğruya 
m. belki müteahhitlerle gör 
·ktedir. 
~üskirat inhisarı, senelik 
Yacını müteahhitlere gör
düğü için üzüm ve incir, bu 
lnlı zamanlarında hiç bir is
lde edilemiyor. Çünkü mü
llıhit, har;"i bir tacir gibi a
'tıl ınenfaat'ne bağlı kalıyor, 
llıhütler.ini tehir edebiliyor, 
1ta bir senel'k teahhütlerfo-

tnühim hir kısmını diğer 
eye devrettirebiliyor. 
~u seneki vaziyeti huliisa e
tsek maıksat daha eyi tevaz-
' etmiş olur: İncir sııması 
.teahhitlerle temin edildi.Şu 
'"hte, şehrimizde çürümeğe, 
llıvolmağa mahkum milyon 
la cık!ka incir hurdasını hem 
beş altı hmı<; ili' almak mü
h~ndür. İnhisar idaresi müte-
1tlerle bı :ılyondan fazla 
a iç.in tea·hhüde girişmiş bu 

~llyor. Bununla beraber orta-
İ'§ ycık. İncirler vaziyeti de 
yakındır. İnhisar idaresi 

hudaıı doğruya üzüm müba
<tında bulunmuş olmakla ge 
l>ıatlup olan netice hasıl o
ilıaınıştır. 
1' eahhüt şekli le inhisar bir 
ziyanlarla karşılaşıyor. Bu 

e incir sumasını 40 kuruşa 
hhüt ettirtnistir. 
liaMmlci kendisi yapsaydı, 
a?.ami 30 kuruşa mal edebi
i. Bircoı'<: inciri de çürüme-
kurtannış olurdu. Üzüm 

ilıasında v xiyet ayndır .. 
Neler yaoılabilir? 

1
lialbuki müskirat inhisan 
er yapamaz: 
-- J\'f :'""" 1 ,,.

1\: .... tir' alkolünü, 
lısmı bereketli, bol ve ucuz 

anlarda İzmir İncir ve il
linden. kıt ve pahalı zaman 

da kIS!Tien buradan, kısmen 
llıcmlelretı'n sair akşamıntfa
. Üzümlerden temin etmek 
lıı1kündür. 
1 -. Bu hususta seri ve mtln 
~ adıml<>r atılırsa 20-30mi

Marie Dubas 

MiLLiYET CUMARTESi 2ıl KANUNUEVVEL 1929 

::::e::::::::::::::cc•1)e4\I~ 

i En büyük saadeti 
~ Teşkil eden 

''Aile hayatını,, i Daha ziyade neşelendirmek için 

ıE operayı 
( ithal eden 

makbul hediyeler 
Takdim ediniz 

CA RMEN ( G. PIZET ) l Opera ve opera komik tlyıtrolmnın 
MANON ( MASSENET) bey'etl mugınlyelerlnin !ştiraktlo. 

orkestra ve 

m • AJDA ( VERDi ) ı En meşhur Italyan artistlerinin "" 
~ LA TRA VIATA ( G. VERDi ) Milano'dakl Slcala nın orkestra tekmil 

0 s q,u e Mme BUTTERL'i, Y (G. PtJCCINt ) bey' eti mugınniyesile vücude getirilen 
LE BARBlER OE SEViLLE ( ROSSIN1) müstesna parçalar 

ıı 0 U 9 e ~ Tristart ve ısolde ( Wagner) 

•l)n h En son tangovefokstrotTürkçeplakları gelmiştir 

~ J 1 Kol!-!,~.~! ... ,, ., '"~'~arı 
~~ J======~~J~;~:=:=~:g} •• ~~~:=~======== 
L ~ ~at· ~ Hanımla~.!yin çoraplar ... _, 
Y h Fildekos çoraplar • Bemberg çorapları 

Muhtelif renluerde ajur!u 110 i Fevkalade cins ajurhı ve müntehap 

MASK RUJ 
Her kesin kemali zevkle kul 

landrğr paiföm el.tir. 
Her yerde satılır. 

Parfümü, takdimi 

MAMA 
Dr . H . ŞıNASİ 

\p;ı\ 

1 Y:ı!!I b.r.e.on tıuvu< muk~mını da 
k z1nıııı c 1 n 

Sun't ipek çoraplar i re.~klede _ ~ 350 
Yıkanabi ir cinsten ve her renkte 80 : Yun ve ıpe~ karışık çoraplar 

Bernberg ipeği çoraplar i Gayet iy; cins ~e m~.tehap renklerde 300 
Brode veya ajur bagetıi son moda ı Kaşmır yun çoraplar 
renklerde 290 ı Fevkalade cin, siyah veya 1enkli 240 
<"'::: ......... ........,.... .... ..,_......- • •• ..-:uru zwq ,.. o z u •w• o ~ ( i ................................................................ _.. . ........................................................................ c 
1 SPOR Çorapları IRs EMAI~LAqE~ıa~ır>J I 
: Erkek ve çocuklar için her cws ı TELOŞ Amerıkaı:ı makınesıle ıpeklı: ! .. . ! çorapları g:ıyet mükemmel ve ucuz ! 
L ............ ;~;,:'.::~~;~.~~ .. ~e:~~~: ....... ;; .... • • J-;;•_:··;;-~!!:_:.~~~~.:'.~~~~ .. ;}~1!~.;~ .. ~··~···j 

.. 4.W - - - <$2<4V~~- .... -=--un.wv.s.......-: 

İpekli kumaşlar 
'uruş • 

Bursa ipeği ı Krep Jorjet 
renklerde müstesna fiat 250 Y ekrcnk tamamım tabii ipekli 
Krepdöşin her renkte 450 ve 

ip~k mün.ahap renklerde 2&0 : Krepdöşin emprime 
reklam fiab t En son moda 490 

Krepbirman i Krep saten emprime 
Gayet iyi cins rop ve ~:ıma~ır için 475 ı En son moda desenlerde 700 

Krep saten f Yekrenk taftalar 
Yekrenk, safi ipek siyah veya renkli 600 • Teminatlı cins siyah veya renkli 415 

I cık<ka incir ve üzümü da- ~ 
de ,istihlak eylemek kabil ı . 
t, 1 ~ 
l .__O ta''~dirde memlekete V"~ ~ 

Ropluk son moda yekrenk veya emprime hareli Moire de soie 
Mantolar, Gündüz ve gece ropları, Şaplalar, Kürkler 

ve sairenin en müntehap ve son moda çeşitleri muntazaman vürut etm.,ktedir. 

:ıcıe otuz milyon lira para 1 

ten ,~kıi maıhsulümüzü feyaz 
himayeye mazhar kılmış o-

1\ız hem de inhisarm para ka ( 

1 
afü şartile. 

..__Her sene alkol iç.in hari-

-· Oyuncak 

BEYOGLUNDA 

eşya meşherimizi 
Ziyaret ediniz, duhuliye serbesttir. 

MAGAZALARI 

oı.ı~~-o ...... .)CDl 

bilmecemiz 
SOLDAN SACA: 

SOLDAN SACA: 
l - Bayrak (6) Vida (2) 
2 - Mukemmel (3) Avuç içi (3) 
3 - Hınç (2) 
4 - Bir oyun (4) Nida (2) 
5 - Zaman (2) Kibrit yerine ku-1 

lamlan (6) 
6 -Serom (4) 
7 - Acelesız ( 5) 
8 - Dudakla çalınan (5) 
9 - Kısanın akıi (4) Beyaz (2) 

lJL&lıi!r.ı.. u ı •• ~ JlllLin 

halledilmiş ~ekli 

YUKARDAN AŞACI: 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - iskemle (8) 
2 - KırmIZI (2) Zaman (2) 
3 - Uyuyan (4) Feryat (4, 
4 - Tokun aksi (2) 
S - Bir ölçü (5) 
6 - Firari (5) 
7 - Beraber (2) Nota (2) 
8 - Nida (2) Tqlı olan yer (6) 
9 - Yaraya yapııtırılan ilaç ( 1) 

BilIIlK TAHA E PilANG~~Il 
YEDiNCi TERTİP 

6. iNCi KEŞİDE 
11 KANUN USANİ 1929 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca : 50,000 
40,000 
30,000 
20,000 

ve 

15,000 
l0,000 Liralık 

100,000 » Bir 
ikr1'nıiyeler 

n1ü · 'ttat 

~lalzemei beytiyesi hem işinizi teshil 
hem de evinizi teı.yin eder. 

Türk Anonim elektrik şirketi umumiyesi Galata Bah,ıyor Han 

Haro Riyasetinden: 

Avukat Beylere 
7 Kanunuevvel 929 tarihinde vaki olan heyeti umumiye iç"erımiş oldug" umuz parayı ka Piyasada satılan saatler mevanıda 

10 büyük mnkfaata malik olan ye-
l ış oluruz, ga.ne saanır. 
-- İnhisar idarP.si müstakil- Umumi acentalm: lstanbulda 

timaının mezkur içtimaa ait rüznameye devam edilmesi için 
r.:- 11 zs v~-unevvel 929 Cumartesi günü saat 15 e ·~•ı·ı- edı'lmı'ştı·r. ı, .,., 1 ın~l'ı-1 ıc ı ı ınia··ı .,...,, ...., '"' 

L..:_ ; Y evm ve saati mez!kUrda rüfekinm baroyu teşrifleri rica olunur. lnılak ve E~anı Bankası lstan~ul ~u~esin~en: 
1 şarapçılığa başlamalıdır. N.K. CEz~"EtlY ~e~ir~ee mahtumu 
da ayrıca hem bağ siyasetl-
tt~kviye etnniş hem de yıeni tandaşlara aittir. B~;;dan ne 
ihraç maddesi hazırlanmış demek istediğimizi bir az izah 

~t. Bu cihetler teemmül edi- edelim: 

Taksitle satılık 
Mckl ve nevi 

~:~!!i~~;:ı~:~~~~f~tıe!~~el Dev el Deınliryolları ve Limanları Unıunıi Maresin~en 
Babıalit Ebusuut caddesi ile cağaloğ- 225 adet masa dolap ve yazıhane kapalı zarfla münakasaya 
!unda ran sefaretinden itibaren çif- k ' 
te saraylar caddesinin bilcümle ve- onmM~'ştukr. 20 'k" . k~ p · ·· ·· lS JO d An 

c~ müskirat inhisarını gele- A - Bir az tütün yetiştirip 
,: Sene için arzu edilen şekle hayatını kazanmak emelile ça
'tııak çareleri ne heman şıim !ışırken kim bilir ıra semavi' a
~~ tevessül etmesi bir fari- fetlerden, yahut şu yoldan git-

Esas 
166 
169 

Heybeliadada yalı sokaı;ında 8 No.lu dükkh 
Şişli Büyükdere ceddesi 1 lacı Osman bayın gazino 
ve odayı rnüştemil 14 dönüm dutluk 

saiti nakliyeye kapalı bulunacağı i- una asa ı ıncı anun azartesı gunu saat , a • 
" lan olunur. karada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Kıymeti 

450 Lira 
4940 

ukmünü alır. mek lazımmış ta tütünü başka 

171 
172 

Eyüp Topçular mahalle ve sokaıı;ı cedit 2No.Hane 2520 " 
" ,. ., ,, ., ., 23 ve 25 300 ,, 

"' "' "' Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-_ 
Üsküdar daireıind~n: Usküdarda vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Müdür

Paşalimam caddesi üzerinde Şemsi lük kalemine vermeleri liizımdır. 

1lvr~leketimizin ihraç mad- yoldan 'nakl eylemiş diye hala 
etinin en başında tütün bu- bir çok vatandaş mahkemeler
llr. Halbuki vaziyeti en na- de sürünmektedir. 

No.lı dükkAn 
173 Kandilli Vaniköy caddesi 12 No.lu kayıkhane 

e!endi sokağı köşesinde yapılacak is- Talipler miınakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Anka 
1300 tınat d.ıarı ve kaldırmı inşaatı ka- rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasm 

,. palı zarf usulile münakasaya konmuş dan tedarı'k edebı'lı'rler. 

Peşinen satı ık 
tur. Zarflar İkinci kanunun 16 ncı ____ ____;...:;__ _________________ _ 

\>e istik!bali meçhul olan bir B - Tütün zeriyatnnızda as
ı de de budur. Bütün dünya rm, fennin icabatı henüz yer 
1etleri memk•ketlerinde tü- bulmamıştır. Fidanlık yok, fi. 
Yetiştirmekle meşguldur. danları terbiye ve dezenfekte 

198 Biıyükdcre Hacı Os-Panbayırı 

karakolu ve müştemilAtı arsa 

Perşembe günü saat 14 tr açılaca-

N 
lı kd ğmdan talip olanların mezktlr gün ve 

8 O. Büyü ere 4000 ,. saatta daire encümenine ve şeraiti 
anlamak içinde her gün baş fen me

Satılık akanz ~llehnilel tütün istihsaliitr eylemek yok .. HUiasa rast ge
l elen güne müthiş surette ço le bir şekilde zeriyat yapılmak 
llıaktadır. Bu baş döndürücü tadır. İnhisar tütün mıntakala- K.ındİUide Vanıköy caddesinde 12 No.lı kayık- 140 ,, 

et karşmmda bizi kurta- rmda vasi, mükemmel fidanlık hanenin ankazı 
,ve daima koruyacak olan !ar hazırlamalıdır. Bu inhisar BalAda evsafı nıuharrer emlak bilmüzayede satılacal\ından 

~<lıı,e çareler şunlardır. için hemde karlı bir iş olacak- taliplerin lha!Pye müsadif 11-1-930 cumartesi günü saat 16da ş"be-
t 'Mahsulün nefasetini mu- trr. mize miiracaaılan ilan olunur. 
~ıa ve hatta inkişaf ettir- Geçen sene başlayan hasta- __ :.__ __ -=------::-----.,,---.,...-------
~ htihsali himaye ve tes- !::1:~~~1~~~~e~i~~~eT~~: A~ana TaJyare ~ubesi reisli~in~en : 
~Ylemek. zer edilecek mahaller müste- Yeniden ve tamiren yaptırılacak olan (14000) küsür lira bede 
....._Tütün ticaretine azami mir, ciddi ve müessir bir kon- 1i keşifli Tayyare cemiyeti Adana şubesine ait bina 6 ikinci ka-
rıklar göstermek. trol altında bulundurulmalıdır" nun 930 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzre münrıkasa 

~it iki madde müstek'llr.ı Raporda tatbikata ait daha ya konmuştur.Şartname vesaireyi görmek ve daha fazla izahata~ 
'l ınüstahsillerine yeni va- başka izahat verilrrıektf'dir. malı: iste enlerin Atlana ta are ubesine elmeleri 

murluğuna müracaatları. 

"' "' ,,. 
Şehremanetinden: Satılmak üzre 

~şya şubesine bırakılan Efdalettin 
B. ait on altı parça ok ilan tarihin
den itibaren on beş gün zarfında bil- Wi!!!ll"" 
müracaa kaldırılmadığı takdirde ale 
!usul bilmüzayede satılacağı illin o
lunur. 

* * * 
Başazıt Dairesinden: Uzunçarşı-

da Zilifter hanında Yahya Ef. nin 
739 kuruş tanzifat borcundan dolayı 
hacız edilen 25 hasır 28-12-929 Cu
martesi günü saat 11 de mahallinde 
bilmüzayede satılacağından almak 
isteyenlerin vakit ve yevmi mezkur-
<i .. . • 

iNKIBAZ SUiIIAZIM 
l(araclger hChrelı: hastalıklannda hıımlle kadın· 

!arın gaseyanıoda, deniz tutmasıoda 

MAZON 
MEYVE TOZU 

almak pek nafidir. Cihazı 

hazmın en lüzumlu bir var· 
dımcısıdır. Meyvelerin ekseri 
havası n11fıasını camidir. 
Bahçekapıdıı Hasan ~c Za· 

man, KodıköyUııde Y11fet cc· 
za depolarında, Beyoğlunda 
Velic11nidis eczanesinde, fi· 

tı ıı rus ur 
, 



BİN SÖZ 
BlR RE.SİM 

.. 

CUMARTESi 
28 K. EVVEL 1929 

DUn stadyumda ilk maçlar .... devam edildi, Fener • Beykoz • Vela takımları lı.artılaftı. Maçlar heyecanlı olmuttur. 
Talsllat ikinci sahilcmlzdedlr. 

lmralı açıklanoda batan vapur hakkında tahkikatta bulunmak tızere bir komisyon teş~kkDI etmlf' 
tir. Resmll'llz kazaya sebtbfyct veren Yunan vapuru ve kaza esnasında aldıjtı yarayı roeterlr._...-

HAKIKI BOMONTI GAZOZLARININ 
ALAMETi F ARİKBSI 

Gazoz şişeler üzerindeki Gazoz şişeleri 

etiketimiz üzerindeki kapsolumuz 

Gazoz, kapsol ve etiketlerimizin taklit ed.ldiği görül

düğünden hak ki Bomonti gazozunu içmek arzu edenler 
1 l<apsol ve et.kefmize dikkat etmelidirler. 

•-- DOKSA 
Tanınmış markalı saatlerin en mükemmel 

ve en Ucuzudur. 

Her kes tarafından tercihen aranmaktadır. 

Türkiye için umumi acentalığı: 

RiKARDO LEVİ ve BİRADERl 
Saat ve mücevherat deposu 

Isıanhul, Mahmut Paşa, Havuzlu Han 9· 14 numeor 
rv"V"',,rv"V"',,rv.._,..,.,-..,.-v-.. o '-"~'-"~'-".,;o.._"--"..A.;o 

Belsoğukluğu, Frengi tedavihanesi ~ 

~-DOKTOR A. HORHORONi 
Beyoğlu Mektep sokak No 95 Tel. Beyoğlu 9152 

,..._,....,....,....,....,........_,...._,...._,...._, ....... '"'~ 

YALNIZ 

Kadburi 
VE 

Burnvil 
Çikolatalarını 

Yeyiniz 
Cinsi aıa 

Lezzeti mükemme1 
Rayıhası nefistir. 

M~~TIF! 'iMtl &tlHDIM~ 
Müessesatı 

Bazı dairelerin 

LGASI • 1 
Dolayisile 

Mühim ucuz satış 

Bl~LlMISTIR 
-----:-- ' -:---------

Ankara er~Pı~ lisesi ınJ~.iirlü~un~en; 
Ankara eme i lisı:sin'le hir İngilizce muallim.liiTi münhal

ir. Maaşı 37,5 tu•~rı 120 :ir;ıôr. Yüksek tahsili olm;k ve lisanı 
'! ,, me " • ;r 'l'aliplerın on güne kadar bizzat veya mek 

i. rnca tları 

~~!!'il 

M aKine ve inşaatı bahri ye mütehassısı aranı yor 
Şirketimiz matlup şeraiti haiz ve görülecek ihtisasa nazaran maaş verilmek üzere bir makine 

ve inşa~tı bahriye mütehassısı alacaktır. Talip olanların bilcümle evrakı müsbitelerile birlikte ya biz

zat veyahut mektupla lzmirdc Meuin liman şirketi umumi müdürhiğüne müracaat etmeleri ve fazla 

ta silat istiyenlcrin de avrıca mliracat etmeleri ilan olunur. 

--------~~ ........ ...,_,....,.... 
M•rkez Acent.,ı; Gnl.ıı kl\,r·ı 

hı•ın 'a Beı·o~lu 2362 Şu'ıe 

""''"': Ma'unudlye 1 hnı ıltıtJt 
lsıanhııl ~40 

Mu~anya ~ustası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba pli·ılcri idare rıhtı'llın
dan 9 da kalkar. 

ANTALf A POSTASI 
1 lncholu) vapuru 29 K.e\'vel 

pazar 1 Oda Galata nhtımından 
hareketle lzmir Kullük Bodrum 

Rados Ft!thlrc Fln'ke Anrıılyavv 
ıı;idecclc ve dönüıte rnezkör 
iskelelerle birlikte .~nt!ifli Kı: 
kan, Sakız, Çan~kkale, G :·
holuvı ı.:ı:-avıırnk relecekti· 

TdUtll di:lii ;i fO~fBI 
(Karadeniz) npuru:IOk:lnu 

nucvvel PazJrtcsi 12<le Galata 

rıhtımmdın hareketle lnebolu, 
Samsu!l, Gireson, Trııbzıın, Rize 
Hopaya l(idecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonıı;uldağı ul;rayarak gelecek 
tir. Hareket günii yük kabul 
olunmaı:. 

Hozcaada posıur 
( GELiBOLU ) vapuru 28 

KAnunevel cumartesi 17 de !dan 
nhumından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca· 

adaya gidecek ve Ç.anakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 

gelecektir. ' 

NAl:\1 VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve ll'UDtazam olan 

1 

ADNAN KAn~~~~~~elln 
30 inci PAZAHT.ES1 
günO 16 da Gılata nhmnından hare
ketle ( lzmire ) ve <;.rşnmba günü 
lzmlrden lsıanbula har•ket eder. 

Galatı Gümrük karşısında Sitı 
Franıez hanındl 12 numarada Umu
mi acıınıahgına müracaat Telefon 
Beyoj!;lu: 1041 

Mesajerl Marl im AePkea 

lumpanyalarıo vapuru ile 
Güzel seyahatler 
Her hafta "Marsilya,, ya ha-

r~kct eden vapurlar Pire ve Na
poll limanlanna dahi uğrarlar. 

Tafsilat almak üzere J\arakövde 
Lorant Rcbul ve ştirebsına mü
racaat olunmast Telefon Beyoğlu 

203-204-1704 1 

- Tabi<'! halinde -
Frengi llAcıdır 

KaJseri ~ele~iJe riJasetiudeu : 
Şehri ikiyüz lira tahsisatı olan Kayseri Belediye Mühendis

liği münhaldir. 
Nafia Vekaletinden musaddak şahadetnameyi ve kanuni 

evsafı haiz taliplerin Kayseri Belediye riyasetine müracaatları. 
ilan olunur. 

Manisa vilaJetin~en: 
Sart·Ödemiş yolunun 5 ile 7 inci kilometrolan arasında 2 

kilomctroluk tesviyei türabiye ve imalatı smayie ( 48133) liira 
89 kuruş bedeli keşfi üzerinden 11/1/930 cumartesi günü müdde 
tle münakasaya c;ıkanlrmştır.Fazla tafsilfit elmak isteyenlerin vi 
ıavet ıır.foı ba~ mühendisliğine müracaatları. 

lstan~ul ziraat ~an~asın~an ; 
1 Senebaşı muamelatile iotigal edileceğinden 1 - Kanunusani 
930 çarşamba günü yalnız Defterdarlık ve muhasebi hususiye ki 
~eleri açık diğerleri tamamen kapalı bulunacaktır. 

Bah~esir vHaJeti fallni encünıenin~eu: 
Altıno\a no.hiyesi merkezinde mevcut temeller üzerine müced 

deden inşası kapalı zarf usulile mevkii müzayedede bulunan ve 
bt>t1cli keşfi (8243) lira ( 43) kuruştan ibaret olan mektep binası
nın inşasma talip zuhur etmemiş olmasından 8- Ka. S. 929 ta
rihine kadar bir ay zarfında pazarlık suretile talibine verilmesi 
tekarrür etmiş olduğundan talip olanların encümeni vilayete mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

~alıkesir vilaJeti ~aiıni encüınenin~en 
Susrrlıkta müceddeten inşa edildiği halde proje ve keşifna

. meye göre inşa edilmediği cihetle yeniden tanzim edilen keşifna 
1 meleri mucibince tahkim ve ters mıve müceddet hala inşaalan 
kapalı zarf usulile müzayedede bulunan ve bedeli keşfi (14238) 
lira ( 43) kuruştan ibaret olan mektebin inşasına talip zuhur 
etmemiş olmasından 8-Ka. S-930 tarihine kadar bir ay zarfında 
pazarlık suretile talibine verilmesi tekarrür etmiş olduğundan 

1 
talip olanların encümeni vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. 

Yulcarda ıösterl
Jen Marka ve rcsi
mini ııösterdi~i
miz Etiketi havi 
olmayan çamaşir 
parç:ılannı kabul 
etmemenizi rica ederiz, zira 
bunlar hakiki iç çama~irl.ın 
deıııJdır. 

Yün elyafinm lntif ap ve muame
lesi, iç ç:una,;rin unalınde en 
mühüın amildir. 

forl a:gqn/.lfl/MI 
.fr//""' 

iç çama,irlcın için dUnyanın en 
eyi cins yünü kullamlmakıııdır. 
Yanm a~rdan beri yapıl:tn tccrü
bderle imal:ı.tın mükemracliyeti 
ve cin:ıin cydigi tanL'l cdilmi~tir. 

iç çamaşirlart temin edilmiş halis yünd 
Ln eyi tuhafiye dUkaııl::ırı~d:ı satılır. 

ır 

1 ••n"ul Bah ekıpıdı Dil-• la nn Fen pt s11 ıı:ı;-~ 

FARiNAL 
1 ~OCBI GIDlSI ) 
Çocuğunuza kuvvet 
ve sıhhat verir, gür· 
büzl~tirir. 

Eczanelerden 
JIDIZ. 

Me~tep in,aalının nıünakasaSı 
Maarif Vekaletinden: 
Balıkesirclc inşa edilecek olan erkek muallim mektebi e1" 

iti atiye dairesinde kapalı zarf usulile 12-1-930 tarihine •• ı!ııl 
münakasaya \'azohınmuştur. 

1 - Müzayede ve münakasa kanununa tevfikan tanzin ofll' 
nacak teklif mektuplan 12-1-930 Pazar günü saat 15 te An ırll' 

da maarif vekaleti inşaat komisyonunda açılacak ve en az ·ysı 
teklif eden müesseseye vekaletin tasdikine talikan ihale o!uııt 
caktır. 

2 - Tekliflerde mukabil şerait dermeyan edilemez. 
3 - Talip olanların fazla tafsilat ve izahat ile piliin v art· 

namei fennileri ile münakasa şartnamesini almak üzre el. iye~ 
fenniyelerini müş'ir ınusaddak vesikalarile beraber her giillC 
maarif vekaleti inşaat dair«:_sine müracaatları ilan olunup _.• 

Ta~ip aranı1or 
Tahlis:ye un1um 

dü lüğiinden: 
n1u-

Anadolu Tahlisiye mıntaka
smın 80 lira ücretli Tababeti 
münhaldir. Tabibin ikameti i
çin Anadolu Fenerinde bir ha
ne tahsis edilmiştir. 

Talip olanların 2 Kanunusa
ni 930 tarihine kadar vesaiki 
lazımeyi müstashiben Galata 
rıhtımında Maritim hanındaki 
merkezi idareye müracaatleri 
ilan olunur. 

Harp malfıllerir J1 
Ziraat Bankasındaki paraoıı1 

tevzii için bir <left alep edil; 
diğinden İstanbul cihetind~ 
maliiller 28/3 Üsküdar Ka<I•· 
köy 3/ 8 Beyoğlu ve &ğaıi~ 
9/15 Kanunlarda senedi resf11

1 
maaş cüzdan nunıaralan ve , 
fotografla cemiyete müracıı9· 
etmeleri. 

•AA Kıymettar bir çift 

Pırlanta küpe 
Alettahmin yedi sekiz lcırat 

sıkletinde bir çift pırlanta kü
pe şehrihalin otuzuncu pazar· 
tesl günü sandal bedesteninde 

lıt. ikinci Ticaret Mahkemeıin- furuht olunmak üzere mahalli 
den: A&nıa Altında Çıkmaz sokakta 
17 numerolu bialrui fabrikasında mezktlrda teşhir edilecek ol· 
Aram Papaı:yan efendinin mahke- du!ııından taliplerin gönnelerl 
mece iflbına ve 21 kanunuevel 929 ·ıtn olunur.•••-= 
tarihinden itibaren iflasın açılmasına ./ 
karar verilmiştir· Devredilecek ihtira lıenıb. . 

1- Mumaileyhte alacak ve istib- Sürat hakkında Sefain tekne!~ 
kak id'a edenlerin igbu haldarııu tari- · alah • • Se · Müdiriy' t v 

nın ı atı ıçın naı e ~ 
hi ilandan bir ay içinde ve bilhassa mimiyesinden istihsal olunmu§ 1, •• 
iflas id~resinin hazır bulunacağı 28 numerolu ihtira Bentı aahipleri ";ı 
ve 29 3Q-12-929 tarihlere müsadif tiralanıu bu kene ahere furu)ıt 
Salı, Çarşıunba .v~ Pel'§embe günler- ya icar etmek arzusunda bulund>'•. 
de saat 14 ten ıtıbaren mahkemede !arından iştira ve ya isticar etıı'' ı 
emüteşekkil mezkur if!Ss idaresine arzusunda bulunan zevatın lıtaııb'' 
müracaat!& kayıt ettirmeleri ve bu da Yeni Postahane arkasında 'fii'·~ 
baptalo delillerin asıl veya musaddak 

1 
ye haıuıun 18-22 numerolannda J<lf 

suretleri~ t_evdi eylemeleri. . in H. W. lotok efendiye müt•'" 
2- M uflıse borcu olanların dahı etmeleri ilan olunur. ./ 

keza bir ay içinde kendilerini bildir- -
meleri (HiHifma hareket mes'uliyeti DEVREDiLECEK IHTllV 
muciptir).: . . llERA Ti ~ 

3-- Muf!ısın mallanıu her ne su- Balya ve emsali baği~mağn ııYJll 
retle olur~a olsun ellerinde bulundu- sus vesaitin isJahatı, hakıanC:a S~ı 
ranlarm o mallar iiz~rindeki ha~lan Umum Müdürlilğündeu istihsal ~ 
mahfuz kalmak şartile keza bır ay mit olan 89-95 numerohı, ve 6 f) · 

'içinde mas idaresi emrine tevdi eyle- nunucvel 923 tarihli ihnra beratı <' 
me~eri ve etmezle~e _cezai mes'uliyc- hip~eri icatlarını bu kere satıJlllk d~' 
te uğrayacaklan gıbı makbul maze- ya ıcara vermek arzu:.unda bulPll t 

retleri bulunmadıkça rilchanı hakla- lanndan mübayaa ve ya istical' J 
nndan mahrum kalacakları. mek arzusunda bulunan zevat1°' 

4- İlk içtima 4 Kanun:"'~~ . 930 tan bul, yeni postahane arl<~ t41 
tarihine roüsadif Cumartesı gunü sa- Türkiye hanında 18-22 n111ner~ 
at 14 te mahkemenin iflas <>dasında !STOK efendiye müracaat eY1 · 
akdedileccğindtn alacaklıların yevm 

1 

leri ilan olunur. / 
ve vakti meı kfırda bile sa le ve ya bil- ~ 

veklile hazır b11hmmaları ve müflisin p· M-di · ti d • ,ıı 
müşterek bo• •'•.n ile kefiJlerinin ve i 1~~~n~o e . u . "ay~ n :'u.ıiirl~. 
!'<'~cu tcl<effül eden sair kimselerin ihtiyacı :ıa';, •ı:.;::.i;~ove ı:ırf!Je;ı 
':.ctı'?ad~ b~lu_nmağa hakl.ın bulu.n~ pazarlık suretile münakasası icfl' ~ı 
gu ıcra .ve ıllas_ kanumı~un 2.1~ uncu leceğinden münakasaya iştira!' ..nt'v 

maddeııı mutıbınce teblığ ve ılan olu- ceklcrin 28-12-929 Cumartesı Fiir 

nur. 1 pey akçalarii< birlikte ınü.d%~1>' 
Demir köy Sulh Mnhkemesİt~Jcn: müteşekkil tayyare c~miyet:aı•· 
Kırklar eline Merbut Dc"'!·r köy yaat koı".syonuna murac.ıat_. / 

J· ab •nria vcfot eden Taşhcab Zi- ~ 
"' Osman oğlu Lfıtfi efendinin mı

. r 'SÇI!lr.I varsa sıfat,nı r<'vnn ct'"!'l"'k ı· z-
ı uç y ~ .rfında Demir k y Sulh - ../ __ ,,. 

M • k mcsi11r'.' r a•Jar, ı .J.n olu - --- eo" 
"d" " M .s'ul B·ıı·ball ""- l• Ut.U 


