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Hakimi yet ınutlaka milletin 
elinde olmalıdır 

Harbi umumiye girmek için milletin lrade.91 faal/dk 
etmiş mi idi. Jlillette umumi harbe glrmelı için 

bir temayül ııar mi idi 
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RİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ~~ S'o_!t_Haberler "::.~ 
M. Karahan bir haftaya 

kadar geliyor 
--------

e leketini lngilizlere satmak! ı- .. BÜ gün -ı ı Amerikada 

istiyen Hindli mehraca.. Yugosh~-;.- Y" ~rgile,r 
----------••· .. ••H•+u•---------- bir sene ınıyor .. 

~NKAP.A, 6 Telefonla) - M. Karahan bu ayın 14 veya on 
beşınde Ankarada bulunacaktır. 

ANKARA, 5 (A.A) - M. Litvinafun Sovyet-Türk müna
seb~tmda mevcuı; . ve liiyetegayyer dostluk hakkında Türkiyeye 
temıııat verm~k. uzre K~ralıanın yakında Türkiyeye gideceiYinİ 
beyan eylemesı ıcra koınıtesinde şiddetli ve sürekli alkışlarla 

0

kaı 
~ ılanmrştır. 

Asya'nın cenneti bir hayal ve Tam bir sene oldu: Geçen sene ki 
nunuevvelin 6 net günü Yugoslavya 
da bu gün bir değiıiklik olmuıtu. 
Kral, bir irade ile meırutiyeti idare 

Tam 160 milyoJI; 
dolar tenzila.! güzellik yeri: Kişmir 

Y.~ ilga eder~k Sk~pçin~yı kap~ttı..~~ VAŞlNGTON, s. (A.A.) ~I Haşaratı a yapılan mu·· ca---------·····--------
Kişmir Mehracası her sene lngiliz Kraliçesine altı 

dane kıymettar Kişmir şalı 2önderiyormuş ... 

Şayanı dikkat 
bir alış veriş .• 
Kişmir nasıl bir 

memlekettir? 
Mlinbit,güzel vadiler, 
Himalayadan akıp 

gelen sular •. 

tun. devlet ıdareaınde~ meauliyeti u· Mümes~iJlcr meclisi 17 reye , 
zenne alarak baıvekilı, nazırları ta· k 2 · · 1 
yin etti. Her memleket istediği idare arşı 18 rey ıl~ vergılerın 16.01 d ı • • . • • 
yi intihapta ıerbeıtir. Onun içi»; Yu.J~ıı~yon dolar mıkdarında ~e!°'zı-1 e e ıyı n etı ce 1 er verdı 
goslavyada Kral Aleksandır,ın bır ,.,.. lını natık olan karar suretını ka ı 
ne.d~nberi ~t~~ ettip m~~l~yet ıe bul etmiştir. ~NKAR.~., 6: (Telefonla) -1 Aldığrmız malUmata nazaran 
klının tenkıdı bıze aıt degıldır. Kra- Edison hep çalışıyor İktısat vekaleti haşarat müta-' k'l b 
im 6 kanunuevvel 928 tarihli iradesi NEW YORK 

5 
(A A) hassrsı Zühtü B g ·r 1 ve: a etçe u hususta yapılan 

memlekette fırka kavgalarile geçen - ' · · · - · · d . .'. -~rp vı ayet e- mücadele sistemi muvaffakiye· 
kıymetli zamanların nasıl heba oldu-ı Meşhur muhteri Edison kışı ge nmız e zeytın uzum ve incirle- . . . • 
ğunu habrlatan reımi bir vesika ma· çirmek üzre gidece~i Florida· re ariz olan haşarat hakkındaki tlı netıce vermıŞ'tır. Az zaman 
hiyetindedir Bir birine zıt anasırın ya hareket etmezden eve! tica- raporunu vekalete taktim et· zarfmda bu mahsuller hastalık• 
daimi mücadeleleri yüzÜnden hiç bir t lct · d d h · miştir k l ak 
kabine it görebilecek kadar iktidar re d n~ .afı na~arbı~1 an . a • a zı- 1 . tan urtu ac tır. 
mevkiinde kalmadığı için devletin va ya e ıstı adelı ır terkıbı kav- ı 114 fl i l• f kfö l • •• • 
zaifi yüz üstü kaldığını o zaman ki çuk imaline muvaffak olduğu ırıazo a ş ıyen ra r erın tecrubesı 
Sırp · Hın:at · S~oven kralbğı .. d~ili haberini tekzip etmiştir. Müşa- 1 ANKARA, 6 (Telefonla) - İdare itibarile daha muktesida 
n
1
dedufaKrk b1ırAt1etkkik dyapanell~r .. sorlimliuy~ rünileyh, Millers ile müteaddit ne olan ve mazotla işleyen traktörlerin bir kaç o-ündenberi Gazi 

r ar ı. a e san r ev a uç ıs .. b l • f k .. 1 · ftli" · d .. b l · tl " krallığının adını bire indirdi. Krallı- tecru e. er yaptıg~m, a. -~t -~~s, çı gın e . ~ecru e e~ı y~p makta ~lduğu -~ab~r alınmıştır. 
ğm Hırvatistan . Sırbistan gibi taksi pet netıce elde edılmedigını ıla- Bu tecrubeler netıcesmde bu nevı traktorlenn ne dereceye ka 
matını kaldırdı. Bu gibi taksimat, si ve etmiştir. dar faideli olduğu anlaşılacaktır. 
yasi ıekilde her unıurun ayrı ayrı Tarifeler diğişecek J. Ç ı· t• / I'~/ l •k 
mevcudiyetini kabul etmekti. Şimdi NEVYORK 6 A A _Güm mar ,aa ıye lffl Z ıı me 8 ınaca 
Yugoslavya krallığı dahilinde yalnız "k k b .. · . ' · · · ANKARA 6 (Telefon! ) M l k · · · k' f · t 'd • t k · t 

1 
b t k · ru aı ulu ıorın konulmus olan • a - em e etımız ın ışa ve ıma 

1 an asıma yapımış, u asıma· .,. • f r ti . . . 1 . . . . 
merasim.. bn batma vaıi salahiyetli Sırp valiler uzun vade Vaşingtonun sanayi aa ıye erını sınema?'.'a a mak ıçı~ ıcap ~den_prog~amı tespıt eden 

- ~ - tayin edilmittir. ve ticaret liderleri konferansın- komısyon ~k~ısat musteşarı Şakır Beyın nyasetı altında topla-

"Bi nbir gece,, masal
larını andıran 

Hindistanda bir takım meh- . B~~ .~ene evv~l ~evletin idares.inde da iki katip tarafmdan tenkit 1 narak so!l ıçtım_aı l:'aptı. . . . . .. • 
racalar, yani hükümdarlar var ki bu~u~ mesulıyetı deru~te etmı~ ?· edilmiştir. Bu konferansta M. ı ~o~ısy_on fılmı alacak şırketın ıkı mutehassısı ve hükumet 
ki bunlar sözde müstekil bir dev lan hukumdar bu mutlakıyet ıeklirun H ·ı d'. k' h"k• komısen ıçın 30 000 !ırayı kafi görmüştür muvakkat olacağını da ilan etmişti . oover 1 e ıger er anı u u- 1 p B ' • . . . : 
letin reisidirler. Delhide İngiliz Bu muvakkat şekil daha ne kadar de met hazır bulunmuşlar ve söz rogram aşve~alete takdım edılmıştır. 
gazotelerine yazıldığma göre vam. ed~<;k!· ~n~ tayin etmek .h":"ijalmışlardır. Münakkitlerden

1 Kıymetlerı kalmayan tapuların kaydı 
Ka§mir mahracası Harri Sing çtekilerın •t• degıldır. Fakat, ber ıstık biri kanun liiyıhasınm geçikti-ı ANKARA 6 (Telefonla) - Geçe M li · ·ı·d k n 

kend
. tek · · 1 bal yakındır,. diye bir söz vardır. Bel . . . . . • ' . . n sene ec sı a ı en çı a 
ı mem etını ngiliz ida- k' y 1 kral! • d d d k- ntmeksızın kQngre tarafından Tapu sıcılatmda kıymetını kaybeden kayıtlar kanununa istı·na· 

. k • / k 1. 1 at k . 1. Kı . M .h . b . fi ı ugos av ya ıgın a a mo k . ı . l" d . d kı . resme verme tasavvurundadır. ,.,eme ·e ın s ma ıs ıytn eşmır ı racası cesım ır 1 üstünde rasi daha ziyade bekletilmez. J!b1:11 ~d11~~sı uzu_ı:nun ~ ıs~ar en ymetlen sakıt olan emlakin tapu kayıtlarının bir nizamna 
Bunun hep bir kapıya çıkacağı- türlü müsait şerait de temin e- rakkiyattan haberdar değildir. etm~ştır. Dıger munakk_ıt ş~d~ nameye tevfikan bir takım ahkam vazedilmişti. 
nl söylemeğe hacet var mıdır?.1 dilmişti. iMünbit, güzel vadilerde, Hima- Jngillerede de.~lı alk~1ar ar~smda _ şımdıkı Şurayı devlet bu nizamnameyi tetkik etmektedir. 
Söylendiğine göre Harri Sing! Bu, 1848 de oluyor. O zaman !ayadan akıp gelen suların şı- muphemıyet zaıl oldugu halde Nafia ·· d ·· ·· - h t 
kendi memleketini İngilizlerelHindistanda İngilizler Şih de- rıltısını dinliyerek çobanlık e- T hd·d· t ıı·hat işleııin terakki edeceğini beyan IllU urunun seya a 

1 

sattnağı dilşünüyormuş. Kiş.lnilen bir kısım ehalinin is;anını deoler, kadınlar da şal dokurlar! a ı ı es etmiştir. ANKA~_A, 6 (felefonl_a) - Nafia işleri umum müdürü E-
miri satmak isteyen bu mahra-; bastırmakla uğraşıyorlardı. Ma Şimdiki mahraca Harri Sing tem B. bugun İzmır, Mersın, Adana havalisindeki Elektrik sir· 
cada~ b~hsed~n bir Londra ga- ı hr<ı:c~nin h~z;net.ine mukabil Ka 926 da tahta ç~kmıştı. o zaman Av anı kam arasında Alman yada ketleri hakkmda tetkikatta bulunmak üzre seyahata çıkmıştır 
zetesı dıyor kı: l şmın kendısıne ıade etmekte be yapılan merasını sanki meşhur bir takrir verildi G ) l . I Etem B. e Nafıa sular müdürü umumi"ı Hilmi B. vekalet ede-

!tğer Sir Harri Sing Kaşmiri is görmeJiler. Fazla olarak Ma «Binbir gece» masallarını an- ürü tü Ü ıçtima ar cektir. 
satarsa b~ alış veriş, S~v.eyş ka-:hrace İngilizlere y<ı:rı1:1 milyo1!a dırmıştı. LONDRA, 5. ~· A. -Av~~ BERLİN, 5. A. !"·-:;- Meb'us r==4fı:a;n .. ::::::ı:::ıı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::w:mm:::ı; 
nalmın hı.sac senetlerını satın yakın altında vermıştı .. ! Bu kar Mahraca sarayından çıktığı za- k~arası_nda teshh,atm tahdı~ı M. Brinning Rayhıştag merkez :I * !j lij I*O fi • · 
almak süretile bize Şarkm deniz i lı alış verişten sonra Kaşmir sö man cesim bir filin üstüne bi- l~hınde hberal mc:tı usl~rdan b~- grupu reisliğine intihap edilmi- n • •• ·l 
yolunu vermiş olan Lord Bea-

1 
zde müştekil bir devlet olarak ner. Bu fil türlü türlü kıymetli n .. tarafınd~n venlen bır takrir ştir. Komünistlerin yapmış ol- :::a11N11ı:111:ıı111111 ııı•w-.mı::ıı .. ır=:=ı:::::::ı::::::::m.-r:::::::ı::::!ı::::::: .. 

consfiC!d d~nb~ri inp'.11'atorluk- şimdiye kadar ~aşıy~r .. ! 121ücevhe:at!a süslenmiş~i~. E- ~~nasebetıle 1'1: Ll.oyd Georg.e.dukl~ qbstruk~i<?n yüziinden Mı·ııı·yet kupası maçları 
ta en şayanı dtkkat bır alış ve- Her senekı hadıseler ger H.arn Sıng memleketını İn- dıg~r dev~etlerl ım~ısal etmed~- Rayhi§tag meclısınde vukua ge 
ri~ olac~kiır. . . · . ~akat Kaşmir _ma.~racası, 1~- 1 g~li.zlere satarsa İngiltere ken- k!erı takdırde t~lıh~tm tahtlı· len hadiseler ~ola~s~le h~.s~sı 
~~ır vadısı. Asyanın ce~- g_ılı_zlerlc aradakı muahede m~· ı dısıne her sene bol bol para ve- ~-ı hususunun ~~kun olmadı· encümen meclis reı.sıne gurul- Gazetemizin vazettiği kupa için futbol 

netıdır. B~r.ası hı~ ha_yal ve. g~- cıbınce h_er sene mahr~ca !nıpl- 1 recek, fak:ıt bu mahracadan son gmı beya~ etmı_ştır. t~en mes'ul olan meb'usları heyetinin tertip ettiği maçlar du··n başladı 
zelHk yerıdır. Miinbıt erazının tere kralına meşhur Kışmır şal- , ra gelecek olanlara bu kadar Bır denız kazası 1 muvakkaten dışarı çıkarmak 
altında madenler de bulunabile· !arından altı tane hediye yollar. ' cok senelik veriimiyecekmiş... . LONDPA, 5: A. A:. ---:. Ka.~- 1 hakkını veren bir takım tedbir· Bu sene muntazam ve zengin bir 
cektir.Lort Curzon Hind is tanda Evelce Kraliçe V;ctoria kendi-

1 
Hepsi yolcu imiş .. ! <lıf.ten Duana gıde!l. k?m1:1r. yu- ler ittihaz etmiştir. faaliyet programı çizen Futbol he· 

umwnl vali bulunduğu zaman sene bu kıymetli şalları almak· Bu malfımatı veren Londra klu 2384 ton hacmı ıstıabısı~de -····--- yetinin tertip ettiği maçlar meyanın· F d k · I M •• 1 k • • 1 da, her ayın ilk cuma'1na tesadüf et 
burasını almak imk§.nı hasıl ol- tindeki saray kadmlarına ihsan gazetesine beyanatta bulunan rances Duncan namın a 1 n- U ıyenın yı mek üzre, küçükler arasında maçlar 
mu~ ise?e hadisat sonradan bu- ede:mi~ ! . . . . 1 salahi vetta_r biri diyor ki: giliz vapuru 1;-andes End burnu .. •• •• yapılması da -~~karrerdi. "Millir~t., 
na ma:u offiıuştur. Şımdı de İngılız kralıçesı her - Kaşınır 80,900 mil murab- açıklarında ~ır .. fırt;naya yaka- donumu geçe~ ~e~e kuçuk fut~lcular _ıç~n 

Evelce bir def'a Kaşmir İn- sene bu kıyme•li şarları almak· b:ıındadır Niifüsu 3 000 000 ki- lanmıstır. Buyuk bır dalga ge- , . .. . kendısı bır turnuva tertıp etmııtı. 
T · · · · ' . · . '. ' · · · t rınış ve g · k 1 Ankara da mektebı mulkıye- Bu turnuvanın genç futbolcuların 

gı ız ıdaresıne geçmıştı. Sonra
1 

tadır. Mahraca bu şalların son şıye yakındır. Hıntlı prensler mıyı yan ya .1 ~mı. ~ - · ne· devr· esi münasebe- yetiımesi ve parlaması için çok fai· 
İngilizlere olan hizmetinden do derece güzel olması için, yerli artık müstebit hükümdarlara kamryarak bır kaç dakıka ıçın-,~~n s~ ~ ıy las't yapılan desi dokunmuıtu. Netekim bu sene 
layi mahraca Sing'in büyük ba-1 kadınlar tarafından itina ile do-; yer kalmadığını görüyorlar. de batmıştır. Tay~adan 16 sı ı e . n. ara pat~ 'kaber al lik maçlarına iıtirak eden her takım· 
baııma burası tekrar verilmiştir.J kunınası için bilhassa emirler Ergeç yollanacaıklarını düşü- boğulmuş beş tanesı kurtulmuş m~rasımı y~mış b · . - da "Milliyet,, turnuvasına iıtirak et· 
Tabiidir ki Kaşmir geri verilir-

1 
vermektedir . ' 1 nerek daha eve! çekilip gitmeği tur. . .. dıg:;ıızf.ı ~öre, ~ ı:e:~~:~ mi'J:'terd~n bir ;k!ı:f'a1 aöze r.r· 

~en İngilizler için tazım her V 1şmir halkı başka türlü te- akıllı bir hareket addediyorlar. lngiltere - Çın munasebat.~ ~:ıay~i:ee~~:ı:/ /hsan E. ri- ::: istikb:';ıin ;::'~i :ıd:ki:.~rbu ::: 
Yunan/standa L~ND~'. 5. A. A .. - ~oy- yaset etmiştir. Ahmet İhsan B. r~tle. ~e teeyyüt ettikte_? sonra bi- ISTANBUL SPOR 

ter A1ansı ıstıhbar edıyor. M. 1 b .. eb l b' t k . t zım ıçın geçen ıene açtııımnz hayırlı Hayri-Hamdi Selabaıtin·Azi7. /.d· 

Düseldorf'un korkunç 
canisi hala yakalanmadı 

. h · 1 
u munas et e ır nu u ıra d d ek b k • ~ . :-' -• Grev <Yi ttİ kçe bü .. Mıles Lamson, ançez mem e- . CümhO. . .. . . çığır a evam etm ten aı a yap•· nan, Celal-lsmaıl, Bedrı, Necmı, 'f,.., 

t-. yuyor ket imti azı meselesi hakkında e~~ş ve.. rıy.et r~1ımının l~cak !Mr ~ey yoktu. Şayanı m~n~ sin, Faruk. 
ATİNA, 6. (Apo.) _Grev- müzake!atta bulunmak üzre butun munevverlerın yurek ar- nıyetti~ .ki b~ :rolda ~u ıene kendınu KUMKAPI 

·ı 1 d · 1 d 'd . . k · zusu olduğwm ve bundan dola- ze sahıbı salahıyet bı ryardımcı bul· Nazım-Orhan Yunus Nedim 1-f• 
cı e~ e evnye er arasm a şı - Nankıne gıdece tır. . . . .. . . muş olduk. Filhakika faal Futbol he- mit Talat. ' ' ' 
detlı musademeler olmuştur yı tekmıl munevverlerın tabıle- ti' d b' . 'b' f tbol . ti'kba· o' .. .. . L-'" ,. · • · b ·· b "l ld • ye e, ızım gı ı, U un ıs çuncu maç Beşıktat·F ener.,....~ 
Tramvayları bahriyeliler işlet- T •• k" J ı;~ın ~ r.eJıme ag 1 0 ugunu !ini~ gnçlerde oldu~~~ derhal naza· Hakem Hamdi Emin bey. TakıJl>l,ı' 
~ktedir. OtomQbil nakliyatı· ur ıye- aponya soylemıştır. rı dıkkate •!arak .kuçukler arasında JU şekilde idi: 
ru greve dahil olmıyan şoförler Ti f •• b f maçlar tertip etti. Bu. suretl.e arzu. BEŞiKTAŞ 
t · k d' Care munase B l 1 • ı • muz daha muntazam bır çerçıve da· hmaii-lbsan, Früzan-Celil, Jbr_.. 
emın etme tr. ır. fl ff n g 1 1 z bilinde tatmin edileceğinden, geçen bim, Şevket-K.i.zım Hakkı, Al~"' 

Pati11ya mahallesine giden er yor ıene olduğu gibi gene "Milliyet,, ku- Fahri, Faruk. ' 
tramvaym ber hava edilmesine G l d A k .d ı ı• ra sa pasını ortaya attık. . . FENERBAHÇE 

ebbü d
'lm' f k tı1 eçen er e n araya gı en "imdi lstanbulda F•Jtbol heyetının Ali N d' p t M" · Ret"ı. 

teo s e ı ış a at a an . J f t' .. ·ı .. • e ım, uzan • urup, a, 
bomb ka .. fo 

1 
yenı apon se are ı musteşan programına göre üç türlü resmi mu· Ekrem-Saip Sait, Ihsan Fikret, r 

• anın. p~u. . pat .a~asrı:ıa M. Nihei dün şehrimize gelmiş ııabakalar yapılmaktadır. cai. ' ' 
ı-agmen dın~~ttı~ın fıtilı a~e, tir. Sterlin bugün de Likmaçları ?'~kafa~ ~ampiyonluk. B umüsabaka çok ıeri oldu·!~ 
almadığmı ıçın ınsanca zayıat M N'h . (T" k J ) . htanbuld tı!dı mukafatı _Ha.Ik devre sayuız. ikinci devrede Betj)ıf 
olmamıştır. • ... ı eı ur - apo~ tı- du·· smekte devam fırkasının .. koydug.~11!t· tat tıunamile hakim oynıyarak 3 .. 

Tramva mak' 
1 

i . b carı munasebatmın çok suratle " Küçükler maçları mukifatı Mil· yapb 
v ıı e er nı oz- .nki f k ld - k r t k pa•ı · ı ı y-1 

mak te .. ebbüs!i de akım kalını•- ı sa e~e te o ugun1;1, ya- edece •• ıye" u HA~!J YE-~SKER SANA ~~ 
~ ' kında bir tıcaret·muahedesı akte . . Bu ıki aıken takım aralarınd• ~· 

trr. eli' - · • T" k' · J - - "Milliyet" kupasının tahine enfes bır susi bir maç yaptılar. HarbİY" "' 
. . . . ecegıııı ur ıyenın aponya D" b . k l ·d· B 'lkba h ilk Gal t ay . .. · · L•t•"' Grev:. !.'~ ı iare heyetı tevkıf • . . h . un orsa apa ı ı ı. unun ı har aYası. maç a Ktar Askerı sanayıın kuvveılerı nıı.,.. ııi' 

edilmiş ve komüni= hakkrr,da ya e~ m , ım ıhracatı am. ıpek için İngiliz lirası üzerinden mu Vda kü~ükleri arasında. Hakem Ke di. Netekim Harbiye çok hakiın '!' 
k' k Ü 'b' hk oldugı.ınu ve buna mukabıl Ja· 1 olmadı mal Halım h<!y. tık devre sayı yapıl· oyunla Jıaımını sıfıra kartı altı ,-

1 anun m cı ınce ma emeye ponyadan Türkiyeye pamuklu ame e .. · . . .. . madan bitti. ikinci devrede Galata· ile mağlup etti. 
sevkolunmuştur. • . Bu gun İsterlının hükfunetın saray küçükleri, sağ ve ıol içleri Ke- Takımlar: ı 

Selanikte de umumt grev ilan e~~l~~-e. P,0r~_el~n ı:ı~utatı ıhraç aldığı tedbirler sayesinde gene mal ve Otuzun ayağile iki sayı Y~P- HARBiYE: Mazlfım, Eı11irı._ ff: 
. olunmuştur. e 1 ıgını soy emıştır. düşeceği emniyeti mevcuttur. tılar. Vefalılar Galatasaray ~e~bınc Niyazi, Hüseyin, Niyazi, Ha~· 

Meçhul katı/in (J/dDrda4a kadcrı/ardan birinin cenausi nakltdi/lrken.. y . b. . 1 ngiliz toplayanların halt bir penaltıyı kaçırdılar. Her iki ta· ruk, Ahmet, Sedat, Ali. ıti•. 
. . . enı ır tayın Ş ,. • . .. İ . . raf ta umumiyetle muntazam oyna· A k • S ·. H · SaJ>ıılı8 

Düseldorftan.bıldinliyor: - Düseldorftaki gizli haydut hak- ATİNA, 6. (Apo.) - Sabık un 1 surette yagmur . Eve~~ı g':n borsad,? ngılız makla beraber, neticeden de.~aıd~ Rag;p,eMeı::::~··Be~!','
1

i-ıa1a, ı;:ıı•"' 
.nnda hila tahkıkat devam ediyonıa da bir türlü bu haydut bulu- İstanbul Yunan ceneral k<>nso- İ A;NKAR~ ... 6: (Telefonla? - !ırası duşmege başladıgı zaman cağı veçhile, Galatasaray kuçüklerı Şevket Abdullah. 
namamıştır. Son günlerde gene dört yaşında bir erkek çocuk bir !osu Şakelaropulns Hariciye ne kt_ı~at vekılLığı tara!ından ınş.a evelce !sterlin yükselecek diye daha müe11~r ?ynadılar. ü ükle n ' KIR KOŞUSU d• Jı .. 
• ecavuze uğramıştır. Bunun üzerine halkın heyecanı yeniden ar- zare•: ikinci siyasi bürösu mü- e~tı~lmekte o~aı:. Ztraat e!lstı- İngiliz toplamış olanlar ellerin- Bu maça ışürak eden k ç r tu Galatasaray atletleri ar•

11
; 1 • ., ~~ 

tarak artık meçhul haydut hakkında hatrü hayale gelmeyen ma- dilriyetine tayin edilmiştir. tiılenn~e her tu~lu fenni zıraat qeki parayı çıkannıı.ğa başla- lardu: GALATASARAY cuma ·~~~1 yapdtak~ de•~':" 
sallar uyduru!rruştur. Polis yeniden bir işçiyı' "akalamı~tır. Bu Hava nezareti usullerı ve vasaıt yaptırılmak- mışlardı. Bu arzın bu gün daha Avni-Nuri, Feridun-Turgut, Fahir kdilmi?ıu.•uti.' ma0 '.'.annka 1 .. unlerden d• ''ı~ 
. . . . . . . , . ~ tadır . 1 • 1 O F ıl, Kemal f r. ıger u up "'' 
ışçı de kadm kıyafetıne gıre~erd~~ bındır. Mamafih unutma- ATİNA, 6. (Apo) - Meclisi · . .. " • zı~ade. o. acag~. v~ arz .ve ta ep Ha~an, Doğan, tuz, az rak edenler bulunuyordu. ldr11:~ 
malı ki burada kadın kıyafetıne gınp gezmek bir eğlence olmu:ı- mebusanda Tayyare nezareti ih .Enstıtulerde sun. ı yagı:ıur, kaıdesının tabu bir netıcesl ola- Salım· ra antrenör Her Abra1!""' iJ. l"' 
tur. Bir nevi spor halini alan bu e~lencenin müptelaları gittikçe dası hakkındaki layiha N!. Ve- ~esısatı d_a y~p~lacaktır. Tesısat'rak !sterlinin daha ÇQk dil ece- M" . v:::M h 5 ... etti. Bu koıuda Zait ve Hıkmet 

' ıkmal edılmıstır ğ" h kk k dd d'l kt d' Haluk· umr, • u arrem, u mu..-affak oldular. 
armaktadrr. nizelo~ tarafından verilen iza- ..... .,., __ ...... .' ..... : .... " .. u--··· ı mu a a .a e. 

1 
me e ır. leyman, Edip-Vedat, Muharrem, lb- --------

Fakat kıı.drn ~yafetine giren erkekl~r .P~li~e .. mlira~aatla ~esi- hatı müteakip l<abul edilmiştir. çalrsan ameleyi taşa tutmuslar- t ~~ya lıatlerı de. {i· . .. ralıi'!'> !Uza, Nazım. • umka- y · • k ntı 
.ca alırlar halbukı son defa yakalanan ışçının boyle bır vesıkası Grev uzadı d B' k k' . k'f ·1 ngıliz Hrasmm tere ilil yu- lkincı maç lotanbulSpor KV--1 enı ış anu 
lm d ğ . .. .. .. · ·· h k eli · kif ' ır. ır aç ışı tev ı 0 un- z!inden mevadı gidaiye ve her pı küçükleri arasında. Hakem .......,., . 1 113· 

o a ı ı gorulmuş, bunun uzenne şup e artmış, en sı tev ATİNA 5 A A - ~ehı'rde mu' sükun ve intizam iade edil . f' ti .. • d b' . Rifat bey htanbul ıpor battan 1ıe..., Yeni iş kanunu layıhaS 
d·1m· · ' · · · '? ~ nevı eşya ıa an uzenn e ır · _,..1• . . . · 

e 
1 

ıştır. münakalat hemen hemen tema- miştir. Tramvay amelesi greve f' t .. k lmes· ba .. lam t jhiiki moynadı n hasmını 5-0 m..,. up zırlıkları ıkmal edılmıştır. ··yiil 

D
.. ld rf 1 · k d kız! h d d t d • k · · ıa yu se ı ~ ış 1

• • L' 'h k d Bil · 
use o gazete en gene; a ın ve ara ay u un aarru- men temin edilmiştir. Tramvay evam etmege arar vermıştır. B • ük r . d b b" etti. if 'd ayı anm ya ın a . sı 

zuna uğradıkları zaman kendilerini müdafaa için temrinler yap· lar ve otobüsler polisin nezareti Tramvay şir'keti 117 grevci ye t du anlı Ylk se ~şlın ~l sel e :n d KuTmkımkap; ıa~; ~l ve 
1 mansız Millet Meclisinde müza!<eı e , . . , 

1 
. . or a an <a • ması e zaı o acagı ır. a ar toy e ı ı: b 1 1 tdir· 

".'!'!".,...o•-· .... -.. -.. -- .ı . ., m<la islemektedir. Grevciler. yo vermıştır. süph1>sizrlir. .ıb ıketı;m r ıelnğ srd cfV!. vhv ~n ne aş aı:ıması mıı ıteme 

f 

l 



- cı var. Eğer ehemmiyet vermi- Polisin nazarı 

1 1 yorsan, bırak yansın. Aksi tak- dikkatine 
dirde - çok şükür ateş henüz M L- • d H 

- d , d b' at.,.,amızın cıvarın a, OCBPB? 

~--••=•••m:ım•ııııı,ı=cm:cmımım•ıııııııı:ım•---m::ıımı•••-•111:11-ımıım-1- saçag ısarma ıgın an - ıra:ı: etrafında küçük fakat calibi dikkat 
~i.ki:r 

~il.ı'l • il lı • t gayretle.-. · · bu gece, söndüre- hadiıeler tevali ebnektedir. Bir müd 

~lJll ı !J ıy· .C bilirsen söndürürsün. . . . det evvel Ebuaauut caddesinde gece 

Sesli ve şarkılı filmlerin en güzeli v 
müessiri NANSi KAROL ün ve 

KARi KOPER in temsil i 

Günahkar Melek 
filmi Revealcra juz müzikasının tcrenntimatı ansında pek :yıılonı A SRI~ UM:E$f, •MILLl~ET:TIR K u .. ÇU-t\ H•ıl\~"' ~[ M. M. ~:~k=~o;~~~t:;n.::na~t: 

7 K•nunue"e1 .,.,,,,.. • 1 Yeni neşriyat 1 daıtarmmdan biri aynı yotc1a daha 

~ • " '"' 
cüretkinuıe bir tecavuza nıanız kal 

l aAREHANE- Ankara caddesi. No 100 Ah t lh B • br ELHAMRA • d!:l 
Telı:raf adreaf, Mllllyet, lstanbal y ' me san .JO mıırkacla111n1z n refikaaı dün gece sınemasın lj 

Telefon numaraları. angın var hatıratı ~~papdan geçe~lerkt.n lı:ar§ı~ •österileci:ktit. 

ls1anbul 191 1, 8912, ll91i • " . .. • • bınu ı;ıkmıt ve belınden <;ıkardıgı ka 1 ~ 

ABONE OCRFTLl!RI Cabire Sabit hanımdan A.hmet Sabit beye . Servetı funun" sahıbı Ahmet ma ile Üzerlerine hücum etmittir. Mü 

. . . ' . • . . İhsan B. matıbuatınw:ın pek es- tecaviz yalnız olmadığı ve arkadaki -- • 

3 aylıtı 

' .. 
TOrkly• için Hariç için Elındeki mektubu ıyıce evı- sut olmamamız, sevışmememız ki bir emektarıdır p k t b""d" üç dört arkadaşı pusu beklediği için ~Yarından itibaren: Şehzadebaşında~-

400 kuruı ,:; kutUf rip çevir, imzaya dikkatle bak .• i~n .. 5t'.?ep yok. İşte alem böyle ki üstadm bu~ me tbuaa:~ ı~ tecavüz .. çok f~i bir ·~betle netice- HİLAL SİNEMASINDA 

a " ~ " 2'100 " Hay:ı;r, yanılıyorsun; benden duşunuyor. . • a a lenmek uzere ilıen lıekçı ve memurlar 
1 

" " geliyor, benden, karından. Bir Halbuki biz, lllA!ISUt olmak ~aatmd a Aaıhmt bır çok daBhahitı_ratı Y~?ı~t. küs~ karalı?"' gö~: Bu senenin iki büyük filmi birden 

Ml!ddetl ıtç•• .... balar 10 nruı•••· . . . ~ .. ya . gmrz, ı- ~<:'~ e ,un, .~ oca. 1 
- bu hatıratmm 1889 senesinden ' için nazari dik.kati celbeclerken der· ara ur u ev a azarı Gde• cv11k ger! ver!lmu zaınan.l beraber ttı" . .. l dura kar k b'le de r ır. et Ihsan . a ren muflur. O semtin selameti ve aaayıtı p K d w d p 

Gı .. ıe ve matbaaya alt ııl•r içi• kı kıtılık, büyük, genış ka~yo- gılı:ı:. Zıhnen ıoyle bır hesap meşrıiti et' ·ıanı tarih' l dest edilen lriiatahlann cezadide edil y: 

•ldtrı.eu •"rucat edilir. lama, tok bııı:mna yatmadan e- yaptım, bu 80Jl sene zarfmda, """ seny . ın kadarı 1 kı 0 
an mealni bekleriz. - JORJ BANKROF'T - BILU DOV • 

• 1 ··-·' .......... __ · d' d-L--- k k k """ esme o an ısını· 

'Gutıcal1llblUP111u•Uyet1ol hb•l ttmt• ve ' - .... cac• ....,..... gır ll2't topu topu ,_..., ere an oca m bir kitap hali d tm' frt•hali mu•• essı"f • 
-----------. mektubwu maııanm üıtlbıe bi- olmuıus. Geçm Eylülden beri . 0 . n e neşre . ı;- 1 , 

BUGÜNKÜ HAVA ralı:tun. Alır göale oku, sözle- de .•• anlıyorsun yL... ~~ ı!er =~~ ::::ı~eğ~- Trabzoa ı, ııaalı:a•ı 11111am.. M6 tmazel MARGER T D KU~ 

Dtlıı h•nreı eBçok 13 eıı ue rim ç~ ciddidir. . l~ koc:acıfım: bu.nokta ti- ınizi sö:f~eğe e~cet yok~~: llt memura Hikmet Reşat Bey ve beycıi ıcm.uı1enin mllııaaıcreleıt 
••• BJJr evleneli, gecesı. gece- zenne, na.zarı dikkatini celbe- Ahmet İh B • dik dUa ıece ş·911 Sıhhat yorduaıla llu akşam 11aı 111,15 ıe FRANSIZ TiYATROSUNDA 

dcncı idiBu..,ft ri!zgb lodoa ce- • n.. ld B d ğim san • m şayaru - vefat eımı~ıır. M ·· ö Albe Lo dr .. __ -L. be 

•-· 11ne, tam ...,, sene o u. u se- ece . kat in h tD' U •• b •1 T osy r n e ıomanın ..... aı ..... e ı 

edı: tı.v• 19k olıcıkur. nei devriyenin, tabii ıen far- Benimle evlendiğin ıaman, 
0 

• a • mwıaııe eti e S. Ahmet icra memurluğundan: LE CHEMIN DE BUENOS AYRES 

------------ılnnda bile değilıin. HO§. eğer manen ve maddeten bakire i- ayr!ca bir mckilc de neşrede- Mahmut ve Mehmet Necmettin ve . 

[
Haftanın ~ bugün, ehemmiyetini biraz son' dim. O zaman. beni yatağıma ceğı.ı. Mi~ Nurican bey ve efendilerin ptyeaı __ ıe.'.ııııı edilecektir. 

-~•~· ğın b' -•- lm yatınp aJnım.>-- ö din "Eh İLAN ıayıan uhtel tasarruflarında bulunup Yarınki pazar gunu saıtl6 da maline oluak 

Y8ZISI ~ydı, ben de düşünmiy~cek- dem~k kan k~eahk bundan iba- latan~ Tramva:\' Şirketi, hali ıı.. satılmasına karar vorilip ihalei evveli ra - ... ,,.aca ır v-a o a- ..,_ psey izalei şuyuu •mınında bilmüzayede ~CHERf DE SABCONCİERGE 

•••••lllliİI üm. Üç sene! .. Bu az bır za- retmışl,, derdim. Amma sen öy- zırcla mer'ı olan Y•tıl ~,b T"'!"vay yesi icra kılınan Bahçe kapıda Şeyh -

Al l tlarabarl man değil değil mi? Biz, her- le yapmadın, daha ilk geceden fti'~~~ın 11!~ aenea1 ı lıiclaklanyetınden Mehmet G~ylani mahallesinde T_ram - Sultan Ahın ulb ı~ ........ 
· ' · k k l ~ d kuz uan:n mu e.,.,r 0 mayaca nı pa· vay caddcsınde 46 No ankas halınde et 1 -u• 

Maarif müfettitlerin~en ~~ kes içın genç bir karı kocayız. arı •. ~ ı&m, doksan ° . '°hamillerine arzeyler.. . ki binayı müştemil ar;aron 18k~nunu Bo gün ı dan: ıei 

doalwn var.. Doal kelmıeaım Sen 32 yaşmdas~, b~ 23 ya- , şekl~nı goste~d.ın ve bana sevış- lu Tramvay paıoau h~ennden bu- evvel 1929 çaf§anba günü saat on be OPERA s· ~ Avni efendi ile "~de 

burada ahbap olarak almab•mız şındayım. Ben güzel bır kadı- menın lezzetını tattırdıktan son 1 nupta '?'°"°lannı tecdıt e'?'9ie ha~ şte ihalei katiyesi icra kılınacağından j neması o a . hd . f da 

çünkü bizde garip bir telakki nım, sen zarif bir erkeksin. Me- ra, doyurmadan benden uzak- arı oldu;f"nM"' .f'~enl~n vaklü talip olanların kıymeti muhammene- yın UA eı ;asard ruÜunsküb' 

.. __ "M""f . kim . d laştın Evlendiğimizin senesi- """""':". e u ınyete muracaat et· ıi olan onbeş bin Uçyüz yirmi 15320 ~ 1 l nan yaso ya a ı 

var...... u ettıt aenın O&• boyna vurmaııru ağ örme.ini • . melen nca olunur. liranın yüzde on nisbctindc pey akçe ~ rr tA hallesinde Souk çeşme ' 

tu olaınaz .• ,, lyi ama dütman ela kurıun dökmesm'i kalıp kazma.'. ne vaı:madan bır de metres pey- lıtanbul, 1 Kaıuınuevel 1929 tarını alarak Sultanahmet Sulh icra sind.,, 3 No ""n kadim 

im d · ·1 · 7 ' da ettin. MODIRIYET · . fi d ·· " • "" 

o N u. eg• .. :ı ~a ul (1) k11m, zoka yaldıkazlamaıı~, pa~a: Bugün hS.lli. metresin var. Bu- Ad d :~';:,?~;: ~fu ~':::.~' mezk r a nıuraca ' esli Ii lım ve ~~n harap Ü~ katı 

e ııe yu e .. mev_~ an e~e atmasını, .. yık çozmesını nu herkes biliyor, herkesle be- apazarın a acele 18,J ı 2 ıns tin•~ il e 21,45 tında ıki taşlık hır bot- se 

bırakalım •.. Oç ~ort gun eve) ~ baglamuım bılır?.. raber ben de biliyorum Sen 0 sat 1 k Beyoğlu beşinci sulh hukt!:.. hakim iıı varelerindc 
1 

bir matbah ve bir asına o< 3 

zata leaaduf etüm. Derhal benı Adamcağızın gözleri döndü.. k d ' . . . • I 1 ev fiğinden: Bir borçtan dolayı mahcuz aynca taşlıkta bir oda 

bir kahveye .oktu. Neme IUım Batladı bağırmaya: a I~ para ye?ırıyorsun, odda İstasY?n cadd~sinde ~·k gerelli ve ~üruhtu mukarrer İRAN. a~0sı Edugrdo Bı'an~o 1 katta bir oda bir sofa üst ti 

hakkım · r S d b' H d' ki C I l sana ı anet edıyor. Buııu a, bir mevkide, ecnı, bahçclı ve gayet 9 kanunuevvel 929 pazartesı gunu ;a il U U 1\ . . . b 

. . Y~~ı~e 1~· ene e . ır -. a 1 çocu ar.. an 1 can 1 tabii senden mada, herkea bili- kullanışlı üç odalı bir ev, Ada azarı at 12,5 dan itibarrn Teşvikiyede Tc ı ıki oda bır sandık odas_ı 1 r 

iki kahveaını ıçerım. O da benım çekin! Nah! Balık kartıda! .. Ba- yor. Şu söz kulağında küpe ol- icra daireeince acele satılıktu. fstan· şvikiye palasta sattlacağından talip Aıjantin orkestra sı fa ve kuyuyu ve elektrik 1 B 

lçer. Kahvede olurd~ .. Ho.ıbet na bak bamlada~ile!. sun: Bir adamla, ara hatırı i- bulda, ~~la~d! Merkez Rıhtım Ha- olanların gün ve saatte mahalli müza - . tını havi bir bap hanenin 1 v 

ten sonra bana ıu ganp şeyı an- Havyar keımıyelım. Al bara- • k d P d 'h nında dorduncu katta kapıcı Ahmet yedede hazır bulundurulacak memure ' l e;ıebaşı ti . d Ü ~ 

tt ba 1 Am 1 E " k çın yaşayan a m, o a am:ı ı a- Efendiye müracaat. yene müracaatları ilan olunur. ŞEHREMANET( dab şuyuu :ı:ımnm a m :ray 

.a 1' • • • • • r an gayret · · ger va • net eder. }atrosun u bilvaz f 8 kanunusani 92' 

- ~eçen hafla teftı~ ~ttıgım t~nde yakalarsak aağlam yüzer Her neyse. Sadede geleyim. .l'flJLLJYETJN EGLENCELERf lU ~ ılcşaın §aınba günü saat on bcştı 

huauaı mekteplerden bıru~de ba lıra parsa düter •.• (İskemlenin Ben nam. uslu bir kadınım. Se- ili saat 21/30 da lei evveliyesi icra kılınac 

ı~a ~ak.ne geldi. ~ir tanh der üıtüne çıkarak eli?~eki cetvel ·nin namusunu korumak iste- Kayseri Gülleri dan tali olanların kı et 

ıın~ gırdım. 1".luallım olan zat tahtasını kazma gıbı kullanma- rim. Mektubum buna delildir. 
3,rı~~~:: hammin~si olan bin li~ 

ganp tavurlu bır adamdı. Başı ya başladı . •• ) Bugüne kadar namusumuzu 
· · 

l~aş edi~~iş, ~~hve ren~i ab~dan - .• Hay Allah ceza~ını. ver- koruyabildim; fakat artık mu- lll l ~~·.t"'~~~:.m:~ de 0~~ nıs~nde pey akç~ 

bır kostum gıyıyor vegozlennde ain ı Orkos sularma gırdık. • vaffaık 1 - nl m mustashıben yevm ve · 

b h 1 b. 1 .. • • o amıyacagnm a ıyo-
buakşamlan me:ı:kurda Sultan Ahmet s 

na eme a ır cevva ıyet muşa· Gayret 1 Vehbi Reis! Sen sol la- rum ve işte ha k yorum• 11111111 için fiarl arda 

hede ediliyordu. Beni görünce raftan saldır ... Aman çocuklar "Y 1 y ırı · ıenıilftt ya- İcrasına 929/ 13513 numara 

biraz irkildi. Ben dene devam kürekleri hafif vurun! Sardık! pangınrtv~··:: 1 · k b 1 .. pılmışnr. müracaatları ilan olunur. 

. . . . aza esı gun en, a u gu-

=~:;:,ı:::.:~\~~ni ~:;ı;~~~: ::ı::'ı Dikkat! Vay babasının i:~~1~:fe~ubir ~~:ita~!~;~~~~ Emı~~ ve eut~ın "2nkası lstan~uı 'U"esı'nde 
. - lııt.e efendiler .. Mısır böyle B~lık aral~tan kaçıyor! ~a- nm var. Bugün, akşama doğru, ul\. JIU Uu u v u u 

bır yerdir .. Orada neler vaaa~? n.~ bır t~Y ~er~~! Atayım d~ urk misafirlerin hepsi gittiler. Sa- Esas Mevkii ve nevi Mevcut kıym 

Mezarlar var mezıular.. Derın ıun ııen donsun! Yallah ag bo. !onda bir genç beyle haşhaşa 166 Hcybeliadada Yalı sokak s numaralı dükkan 450 L 

na böyle ıey gibi! Anladını. mı? ıalacak! Yok mu bir teY yahu! kaldım. Bu bey, etrafımda per- 169 Şişli Büyükderc caddesi Hacı Osman beyin 1940. 

Derin koca mezarlar! Ham ıey Hah buldum! (cebinden büyük vane gibi dönenlerden bir tane- Bıı gUnkU yeni DUnkU bUmeceın•-.ıo Gazino ve odayı müştemil 14 dönüm dutluk mahalli 

ıey yok mu, ıey? lıte onun ka- bir cep aaati çıkardı ve mevhwn si idi. O da, bir çok beyler gibi bilmcceıııız Iıallodilmiş ~c U ı 7l Eyupte Topçular mahallesi ve sokak cedit 2520 

dar.... denize attı. Saat yere clü9tü ve senin boşluğunu doldurmağ~ Soldan sağa Yukardan aşağı: 2 No: Han. 
soo 

Ben tııtırdım. Adamcağızın parça parça oldu.·· namzetti. Bu genç namzet bir 1 _ Mahsup (5). I 172 Eyupte Toçular mahallesinde ve sokağında 

•öylediğinde mana yoktu.. Bir - •.' Tamam! Haydi timdi müddet sustuktan sonra ü~tü- 2 - Taşlık (7). J - Meyilli ( 4-) Nida (2). cedit 23 ve 25 numaralı dükkan . 

ıey •öyliyemedim. O devam etti kıyıya!. Sıkı alın! Canlı Canlı me auldı, dudaklannı d~dakla- 3 - Beraber (2) Masun (4) 2- Su fı§kıran yer (6). 173 Kandilli Vaniköy cadde 12 No: kayıkhano. 300 

-Mısırd~ alimallah öyle me- be!.·· • rıma yapıştırdı... Beyaz (2). . 3 - Nida (2) Kayıp (4). 73 ( 

, zarlar var ki., Hem de Fravun Baıtan koltuğu atml. Vehbı Eğer mani oldum zanneder- 4 _Nida (2) Tüy (3) No- 4 - Bi:ı:i yiiriiten (4) No- 74 ( 

mezarı ... Bana bak 96.. gözünü ~ei.ı sen de yanaş! (lakemleden sen aldanırsın. Okşanmağa öy- ta (2). ta (2). 76 Kandilli Vaniköy caddesi 11 ili 19 No: altı 2210" 

patlatıron lafetme... Evet Fra- mdı ve!) le susamışım ki, ilk temasta i- 5 _ Ayı yavrusu (2) Ra- 5 _ Çalışkan bir hayvan(?) 77 ( bap dükkan ve arkalarında 1216 metro arazi 

V\lnlar büyük adamlardı.. (Bir - Hay~i ~akalun! Manyatç!- radem elimden gitti, gevşeyi- brt ( 2) 6 
_ Sakat ( 4) Nota ( 2} 174 ( 

çocuk aordu •. ) : klar n
1
erle aınız? (ve ba9ladı ma- verdim. Farkına vardı, istifa- 6 _ Karadeniz uşağı ( 3) El'fbed b' h f ( 

2
) 17 5 ( • 

- Efendimi ya neden İn•anı anı a söylemeye:) deyebaşladı ve maksadına en'ş- 7 - 1 en ır ar 176 ( ) 

Yal 
Kılıç kılıfı (3). 

azarlarken r'ravun diyorlar?.. - la yallah! Yala yallah! rmk üzre idi ki - taliine şük- 7 _Moda koyu ( 7) . Uzunun aksi ( 4) . Balada muharrer Emlak peşin para ile ve bilmüzayed . g 

- Fravun mu diyorlar? Ha Haydi çocuklar! Yala yallah! •.• " ret - kapı çalındı . . Eski mek- B-Nida (Z) Kurum ( Z). 8 - Kıyam ediş (6). cağmdan taliplerin 21 / 12/ 929 Cumartesi saat 16 da Ş Ce 

o b1tka Fravun .. Aad Fravunun Ben ve sınıftaki talebe bıçare , tep arkadaşlarımdan biri .,.el- 9 _ Gelecek zaman (J) A· 9 _Bina edilmiş (4) Ni- müracaat eylemeleri . ...... ..;ak~ 

akrabasından ama! .. aııl kendi- nin haline acıdık ... Ve uauletle mişti . . . Genç kahraman geİin- ı da ( 2). · - )~f 

si değil ... 123! Şimdi gözünü pat dışarı aldık... cik gibi kıpkınnı:ı:ı idi. Hemen vuç ( 3) . 
<;ttlf 

labnm .. Negülüyoraun?.. i dare onu evine gönderdi ••• koltuğuna oturdu. Arkadaşım • ·ıttı·hadı Mı.ll"ı Man·ısa v·ıla"yetındeı~.ıs 
- Efendim tahtaya 9ey yaz- Sonradan haber aldım ki bu hal tam zamanında yetişti. Eğer 5 !"'" 

j ı; 

DUtlar da!.. fazla i9tigal yüzünden hadis ol- dakika sonra "'elseydi isin o._ 

Bakbm: Tahtada: (Uç baba muş bir şeymiş. Üç ay istirahat muştu kocacığ~... ' · T . k • ı - Manisa vilayeti baktiriyoloji hanesi için 1150 lira 45 

torik!) yazılı! tan sonra geçmit. ·Lakin adam ... O adam, bir daha evime ürk Sigorta Şlr eti ruş muhammen kıymetinde muhtelif alat alınacaktır. 
Muallim bunu görünce açtı cağız hocalıktan feragat etmiş .. ayak basmıyacak. Buna e.;ıin o- H 'k h · · l • 2 - Bu alil.tın envaını mübeyyin liste İzmir Istanbul 

ağzını: Müfettiş dostumun bu sözleri labilirsin. Yalnız, başka birinin arı ve ayat üzerıne sıgorta rnuame esı müdürlüklerim.le mevc;uttur. 

- Vay bunu kim yazdı? Ha- n! büyük bir eodiıe ile dinle- ayni şeyi yapmıyacağma emin icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 3 -Münakasa müddeti 7Kinunuevel929Cumartesi günü 

ngi edepsiz torikle alay ediyor •• dım. Serde hocalık var .. Ya ben olamazsın. Aksi gibi, o anda şeraiti havidir 2 14 de kadardır 

Ulan balıkla balıkçı ile alay edi· de günün birinde Milliyet!. ne- kapıyı çalacak arkadaşım da • 1 
, .. +- Teminata miistenit olmayan teklifat nazarı itibara 

lir mi? Sizin içinizde hiç balıkçı- ler yazıyor! diye fervada hatlar bulunmayıverir. Sana, gayet na- Merkezi daresı: Galata da Unyon Hanındadır maz. 

lık edecek kabiliyette adam var sam halim nice olur?! Jmuskarane, zafnnı itiraf ediyo- A<>ııtı-sl ıılmınına-yaıl ;l<'hiı·! cwde aceııtc> ara•ı na~• :•ı lı ·· 5 - Fazla tafsilat almak isteyenlerin vilayet sıhhat ıt:ıii 

DU? Hanginiz kürek çekmeaini • .i.LEK mm. Evinde angın başlangı- il ~ Telefon : Bevo~lıı - 2003 • m ~·~,;;liı:ı" ğ~iın;" !!e!!m!!!!üra!!!!cii!ia!!a~tlan~İi!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!'!"!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!j 

"Milliget,,ın tefrikası 2 --·- ·--· rdi, yoksa toğazami? Buhu~~us- sin caD.Ilt)! -SÖ:ı:e yol olswı wye; hemen a- etti: 1 dnn. 

ta bir karar verip vermedik'P,fİ- Nimette durmadı: tıldım: - Acaba? Filv~ki, kocasını ! .-. Beyfendi, dedi, bil!,_ . 

ni bilmiyorum. Çünkü ben ko· - Benim uykum çoktan gel· - Evet. . . cürmü meşhut halınde yakaladı kilit vurup, anahtarına llCUıl 

nuştuklanru değil, konuş~ala- mişti amma, kalkamıyordum! - Bu kepazeliği yapmakla e· diye rezalet çıkaran, cinayet çı- : mak istiyoruz. Hata içimi 

rmm tar:ı:~ dinlir~r~um. Arkalarında, bi~ ~~m neşe !ine ne geçti sanki? .• Belki d~ kar":° kad~lara, bu ~av_a~isi ya
1 
bu bud~laca :u:zu var._ ~eı,ı 

. Beyefendı, _her ı_kısıne de, ay- ile, bir k~ç _nefeslik guzel koku o kadınl_a . ko_casınm aras~dakı zan. ıdraksız muha~r gıbı, hak- 1 her. §«:Yl de~ıyor azızım; 

nı muameleyt edıyordu; ayni bırakıp gıttıler. a§1k, geçıcı bır hevesten ıbaret- venrsek, 2029 senesınde, gene şeymuz degışıyor: Beyn 

şefkatle, ayni mühabbetle söz Bey, arkalarından hayran, ti. Bu hadiseyle, birbirlerine, ayni vakalara şahit oluruz. Bu dişlerimiz, saçlarımız, dam 

söylüyordu. Kadınların da, ona hayran, şefkat ve muhabbetle ömürlerinin sonuna kadar bağ- gibi hadiselerde, rezalet, cina- rmuzm tasallübü; bunların 

ayni derece muti oldukları bel- baktı, sonra köşesine yaslandı. lammş oldular. Ayrılsalar bile, yet, intihar, yapılacak en ma-1 biri, bir kararda dunnuyQr 

liydi. Yalnız, biTbirlerine karşı. Cebinden bir gazete çıkardı. bu hadisenin hatırası, gönülle- kul hareket addediliyor. Beni 1 nız bir şeyimizin değişın 

biraz çekingen duruyorlardı. Serlevhalara göz gezirdi. Bi- rinde yaşıyacaktır. 1929 da, ko- seviyordu; şimdi başka birini civaz vermiyoruz: Kalbin- n 

İçime, birdenbire kurt düştü. tap e<liyorlar. Şaşılmıyacak, Duruyorlardı amma, içlerinde rinde durdu. casını kıskanıp, böyle mana&U- seviyor: Kahrolsun! Beni sevi-1 Neden? Ne hakla? .• P . 

Bu, hızlı sesle, açık açık konu- meşkul olunmıyacak şev mi birbirlerine karşı kötülük yok- O gün, mükemmel bir aile lıklsr yapan, mant:ıılı:sız kadın- yordu, bana ihanet ~iyor: Kah yıllık ömür içinde, bir tel 
1 

şan üç kişi, bana esrarengiz üç bu?» tu. Bililkis, samimr bir muhab faciasnun tafsilatı vardı. Bir larm mevcut oluşuna ppyo- rolaymı 1 Tabanca pkası, er- ginin helecanile çarpan k. 

kişi gibi geldi. Herhalde, bu üç Bir' vapur yolculuğu esnasın- bet olduğu, birbirlerini sevdik- kadın, bir randevu evinde koca- mm. keklerden kadınlara intikal et- lur mu? Ondan, böyle bir 

·kişinin arasında, bir ııır gidi ol- da, bundan daha çok §a§ınağa, Jeri anlaşılıyordu. smı çıplak bir kadının yatağın- - 2029 de. böyle kadınlara meğe bafladı. Evveıt göz yaşı pmtı beklemek budalalık • 

duğuna yemin edebilirdim. bundan fazla meşkul olmağa Bu vadide, ne kadar söz söy- da bulmuş, kadmm, dişJerlle gene tesadüf edilecektir. dökülüyor, 90lll"8 kan! • . Bu, midir? 

Bu üç ki§ide bir esrar varit. değer §ey yoktur. lesem beyhudedir. Esrarın için- gırtlağına sarıJmış, sonra eline - Acaba? medeniyet maııkeıri altında, vah - Evet amma mademkı 

İçimden konuştwn: Çünkü başka ne yapılır, ne ile den çıkamazsınız. Hareketi- geçirdiği bir biçakla, intihar et- Elinden gazeteyi attı, ISnlbı- şetten batka bir şey değil Beni nun, karı kocaya ayrılmak 1 

«Şu bey kırkını biraz geçmi" meşkul olunur? mizden iki saat sonra, ben me- meğe kalkışmıştı. deki, küçük masanın örtüsünü, mürteci sanmayın, fakat, evle-
1 
kını veriyor ... 

'Yanında iki kadın var. Buka- Yol arkadaşlarım, kendi hal- rakımı halledememiştim. Bu havadis, beyfendinin ho- bir hendese davası halledecek- rinin dirliğini, düzenini bozma- Muhatabım, yüzüme, ban 

dınlar akraba ve taallukatından terinde şaşılacak bir şey gönne- İki saat sonra, iki kadından şuna gitmedi. Yinni, yirmi beş miş gibi, düzeltti; aöyliyeceği dan geçinen eski devrin ortak- cıyoımuş gibi baktı. 

değil, çünkü onlarla konuşur- diklerinden, «Senı> v~ «Si:ı:)) )er- biri - ismi Şadiye olanı - satır okudu&~n sonra; biraz da sözleri anlamak iktidarında o- larma hayranırn. - Talaktan mı bahsedly 

ken, sesi titriyor ... Sonra, bu le karışık bir miinakaşaya gi :ş- kalktı: bana söylüyormuş gibi; hiddet- lup olmadığımı denemek isti- Ne söyllyeceğimi tamamile nuz? . . Talak, bedbaht in 

iki kadın, birbirlerj.ne «Siz» di- tiler. İstanbula çıkınca ne yapa- - Çocuklar, dedi, benim uy- le mırıldandı: yormuş gibi, tepemden tırnağı- tasarlamadan: lar imal eden, meşum bir ın 

,yorlar, beye «Canım» deve hi- caklardı. Adaya mı gidecekle- kum geldi. Allah rahatlık ver· - Sersemler' ma kadar ııüzdü, sonra tekrar - Ruhu beter ••• diye başla- BİTME 
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e1~ene·vi 25 milyon kilo yağ 

istihsal edilıı1ektedir 

(

, ___ 

1-·.--------.---.."\I lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

_ ŞEHiR HABERL~R1_1_J_. Ha,,a, adeta serince bir bahar günü idi ... 

Nişan yapılırken Birde bizde kari aztıÜ;;;dan şikayet ederler .. 
eski ev yıkıldı bir gazeteyi iki kişi okuyor, daha ne? 

lnız ziraat işlerinde çalışanlar 110,480 
kişidir. Diğer sanat erbabı buna 

nispetle daha azdır 
•••••••• 

Dün Karagümrtikte çok eski bir ev yıkılmış ve iki genç kız 
yaralanmıştır. Hadise şudur: 

27 tahriri nüfusuna istina- nevi 25,000,000 kilo yağ istihsal Karagümrükte Sultan mahallesinde oturan Feride hanımın 

yapılan bir iııtatistikle Tür edilmektedir. kızıMakbule hanımın dün nişan merasimi yapılmış ve bu müna 

e her nevi işle ne kadar nü TÜTÜN İŞLERİ sebetle komşulardan bir kısmı merasime davet edilmiştir. Da-

eşgul olduğu tespit edil- Tütün işlerinde tütün tarla- vetliler evin alt kat odasında otururlarken birden bire döşeme 

r. dan kalktıktan sonra 15,000 ki- tahtalan yıkılmış ve odanın altı boş olduğu için içindekiler aşa-

u istatistiğe nazaran memle şi çalışmaktadır. ğı düşmüştür Odada yanmakta olan bir mangal da bu sırada 

· 'zde 256,855 san'at erbabı Memleketimizin en ziyade in devrilmiş ve dökülen ateşten Nefise H. isminde bir kızın ayağı 

lf' futım,aktadır. kişaf etmiş ve edecek olan men yanmıştır. Bundan başka tütüncü Mustafa efendinin kızı İffet 

unlardan 110,480 kişi malı- sucat sanayiinin muhtelif ıube- H. da ayağından yaralanmıştır. Diğerlerine bir şey olmamıştır. 

tı ziraiye ile 75,396 kiti men lerinde şu kadar insan çah§mak Vak'ayı müteakıp yapılan keşif neticesinde bu evin maili inhi-

ziraat ve toprağa istinat e- tadır: dam olduğu anlaşılmış ve Fatih dairesine ihban keyfiyet olun- Bir sokaık kavgası S'Cyı'etmekl - Dilenciliğin göz boyayıcı ceremesini 50 dirhem badem 

san'atlarla ve geri kalan im MENSUCAT iŞÇiLER! muştur. isterseniz beni takip edin: Bey- bir nev'i daha ... Sermayesi bir şekeri parasile ödemişti. Hava 

da muhtelif şubei smai ile Pamuk ve yün iplikleri yap- *'-tıaadl H.. oğlunun işlek bir sokağında iki arşın bezle 20 kuruşluk bir fır- da ne kadar güzel. Adeta ıerin-

ul olmaktadır. makta 1404, pamuk dokuma it- LH V//Af/~tlll kadın, türkçeyi rumcaya karış- ça... ce bir bahar günü... Herkea 

AN'AT MÜESSESELERİ lerinde 10707, halı tea:gUılamı.- H i f 1 tırarak, küfür sırası gelince dil- * * * caddeye dökülmüş. Ellerinde 

Memleketimizde kundura ve da !ı,167, boya iılerinde 2,400, ar c t caret Istanbul ~yada mev~u~ bütün milletle~in Oyera sinema~ınm. paşajın- renk renk Qiçeklerle gel.ip geçen 

· it yapan 13,152 müe11e fanilecililtte 1667, şapkacılıkta Muahedeler ne kadar li.sanı?dan ıstıfade ederek bır- da agır başlı kellı fellı adamlar !erin koklama zevkini okşayan 

vardır-, B~ müesseselerde 1,323 kip çal!jma[rtadır. zabıtaSl ~~rlenne oknıyaca1ı: şeyler söy- k~ali dikka;ıe "Üç ip~ila"_fil- satıcılar bu gün her zamankin-

,154 san atkir çalıfmaktadır. Bu suretle 12,900 beygir kuv devam edecek .. ? · luyorlardı:. mının camekanda teşhır edilen den fazla: Hele o karanfillerin 

Değinne~li~ iti de ~emleke veti bir kuvvei muharrikeııi olan H · devletlerle hilldllneti- M t h _ - Kapa~adis 1 •.• • Ru~yanos ... pozlannı tetkik e~yorlar: .. güzelliği, o salep çiçeklerinin 

"zde çok ı_nkişaf eUnif ve et- mensucat sanayiimizia. ııan'at- miz ~nde aktedilmiıı olan ti U a aSSJS raporu - Sopa vıre. ~. gaydun... - İvan Petrovıç ... n~ mu- lüle lüle bükülüşü nedir? 

ma epice ınsan t.op18;Dllttır. kir adedi 25,2~~ tir. caret muahedelerinin olan mer'i DU verdi . Ve daha .. agza alm~ıyacak kemınel oynu~or, ı_nonşe~.... . Çiçekle!'.in son turfanda mev 

. kıaunda ~2,608 beyııır kuv- Sabun sanayunde ?O'. san'at- olduğu ve hangilerinin ne vakıt . . bır çok - must:_hçen la~lardan - Ya otekı, Alıs Ten.. sıminde ne mutlu sofrasını bun· 

de makine ve 7,746 amele kir, boyacılıkta 80~ ışçı ve ma- moriyetton çıkacafı hemen her . lıttanbul ~olıtıı hakkında t~t- sonra b~g~z bog~~.~eld.ıler. - Yaman ka~ın... !arla donatabilenlere!... Son 

ıtııı.n.ı:._~ıtadır. rangozluk ve emsali san'atlarda kea tarafından merak edilmekte kıi.kat ~a~kta olan Avustuıy- Ellennı boşb«?gurlenne da- Badem şek.en s~t~~ ada~ın \ turfanda dedim de hatırıma gel 

26 M!L Y~N KiLO 8000 beygir kuvveti makinede dir. Bunun için ticaret muahede a~ polıs mutahassısı M. Hay- yayıp k_avgayı bıtar~f~ne sey- seyyar caı:ıekanı onu~de k1:1rk dl. Dün bir kavuncu ile görüş-

0 y•a fabnkalarmuzda se 24 264 i..,-i ı-alışmaktadır. 1 . . f ih üdd tl · · a _ dulelt raporunu hazırlayarak reden hır kaç kadın ışın kızış- mantolu bır hanımın bır sanıye l ıu··m Meg-er b"z"m 
-.. • ,.,,- ,. ennın eı m e ennı y zı A k d . . . .. . . k d h · , ı ı eve arasıra 

-------------..;.::...:::......:.....---- yoruz: n ara .a ~nıyetı. umumıye- m1adsı1 uze111.ne aralarına gırece ukruşu ve1_s~tıcının emen ha- kavun btrakırmış. 

ı•z d kaAğıt ya b"l•rı•zı Alman ·1 I T' •ye venn14tıır. o u ar: re ete geışı: L'f 1 . 

e Pa 11 yaıeoan ıcaretmu- İ b 1 1... :~•- 1 Ab .. , A a osundıyesordum: 
ahed . zg..3 1930 t 'hi d atan u po tsının mı.m.emme - re utanmazsınız.... - z eve! kavurdum, efen- K b k 1 

,.emız k- ak an n e bir teşkilat olarak bulunduğunu - Abre ayip değildir o ki ya- dim ... Elli dirhem tartalım mı? y aç~ ku d avun a
1
r. ·: . 

,.rt·l· rk 0cagv·111da Caı'delı' bı'r mer.ıyetten ç~ ac tır. . kaydetmektedir. piyorsunuz? Emri vaki: umru . a. ar şey er.ıç.ın: 
tı Lıtvanya tıcaret muahedesı İ~-'-ul r . . dalı . İ . d" . k" K - Denesını 50 ye venyız! 

k f
' . d. 17 12 19211 .h. d hit b lfL<llllU po ısınım azıya- yı ama mlıyen ım... av- - Tartınız ... ama bayat ol- b 1 'md b' k 

Qfi erans verJJ) !~~ tanıne anı U-detekemmülünüteminiçinbazıganınsebebinidebuaradahe-masın ... küçükküreğinşeker- l cevaın~aı~cayen e ır e· 

a M . ·ıe 
1 

ahed tasavvurlar mevcut olduğu s'>y- pimiz öğrendik: ortada payla- !er arasına daldırılışı ve hanım re sıçra ım. 

. . , _ . acans~ ı 0 an. mu e lenınektedir. Bunun için bütçe- şılamıyan bir dost var. İki ka- efendiye çeşnisine bakılmak ü-ı· - Ne söy~üyorsun?. · · 

Bvelkı akşam Türk oc~~ ·n- başlayarak kagıthanede de bır 2.9-2-30 tar:ıhınde netıcele?ecek nin de tevsi edileceği söylen- dm, bu dostu ( !) - ne bahti- zre takdim edilişi: - Ele begum. · · Zamanı ge-

lılğit mütahassısı kimyaker fabrika yapıldığı, fakat hiç bir tır. Bulga~stanla ?1an. tu:a~ mektedir. yar erkek - birbirinin elinden - Lutfen tadına bakmaz mı- çende her şey, bahalaşıyı. · · 

et Ali B. tarafından (Tür fayda vermediğini hepııinin ka- muah~demız de aynı tarihte bı- - . alıp tek başına tasarrtif etmek sınız? İki kavrulmustur efen- : Buna mukabil elmaların en 

ve kağit sanayii) mevzuu patıldığın.! _ söyl~ikten ııonr~ tecektır. Başpapas ve harıçte- istiyor. Fakat herif, meydanda dim... , : alasını 25 kuruşa veriyor)~. E-

fnıda faideli bir konferans 1 Be~koz ka~ı~ fabrıkasına naklı _ .. . "":o- . k' · d ) yok. Anlaşılan .gürültüyü gö- Bu nezaket karşısında kendi- , vet doğru . .. Her ~ey mev_~ımin 

rilmiştir. kelam etmış~r. . Tutun ınhısar layıhası 1 orto o sar rünce kaçmış. Sakalı kırlaşmış, kendime: ,de gerek. Yalnız ınsan mustes-

'Bu konferans çok alaka ile Mehme:t Alı ~: Beykoz fabrı- İ . .1 1 ahedeıni Bir kaç gün evel Rum Bqpapa11 beli bükülmüş, ihtiyar bir er- - Sade badem şekerleri de- na ... İçimizde mevsimi geçen-

ılanmış konferansta liseler kasının bır İngı.lu gru. P.u.ta.ra- 29_~_vı3ç0ret ı ~hio dan Bemul ik .
1 

z Fotyaa efendi Vali vekili Muhiddin meni, dişsiz ağzını açarak gül- ğ.il, sahibi de iki kavrulmuş ... lerin son turfanda da olsa kim-

f d tl d ld ğ .,. an n e ç a ı e o- beyi ziyaretle bir müddet görüıtü. 
e kız muallim mektebi talebe- ın an_ nas .tes.ıs. e ı ı ını ve lan da 12-5-31 d~ bitecektir Bu mülilrat. Muhiddin beyin de dü: diye söylendim. se yüzüne bakmıyor!. · · 

· lıuır bulwunuştur. uırnumı hamın ıçınde ;Almanlar B'" ük M'll t M li . İkt. t bizzat aöylediii gibi, Fotyaa efendi- - E ... duyna ahırzaman ol- Kadıncağız, bir tek bakışın M. S. 

. . . _ tarafından nasıl ınakmalaruun .~Y . ı e ec sı ısa nin her Türk vatandqı gibi fB~•i bir du evlat ... 40 kadın erkek diye 

Mehmet Alı B. bızde ılk ka-ıeritildig" ini anlatmıc ve bizde encumenı azasından Istanbul iti için büyük mülkiye meaıur.:u si- b' b l ak d .,._,.,lder•pı•.ıı.ze, .. e 
" b H.. · be d"" ehri . ır ata sapına yapışarac e ır.ıu 6 , •ll ı , 

ğıt fabrikasının matbaacılığın bir •kağıt fabrikasının lüzumun- m~ usu ~~yın Y un ş - yaretinden '~".tti. . . meorlardı? ... İşte o zamanda-

.eesaüsü anında Yalovada Be-
1

1 dan bahsederek konferansına mıEze g~lmiştır:. . . . d Fakayt bu mulakatelR'!"' mahafilda 'i:: yız Hele hadise. zabıtanın p8 .. ~ 
. 'f r "" nd ld - d "h . . ncumen tutün ınhısannın e ve unan gazet en araaın ır . . . . • u 

çı t ıgı e yapı ıgın an nı ayet vennıştır. bila müddet temdidine karar hayli dedikoduya ve bezı tayialarm karış~as~a ihtıyaç kal~d~ -- ---

Mllte/errlk H. - -
F ord fabrikası ------
Günde 25 otomobil 

• b h M h f . . .. . . çılıma••.na sebep olmuıtur. halledıldı de herkes yerlı yerı- A"'ıkta kalacaklara 
, vennıştır. B ti B pa• v k 1 k 

ener a çe- u a ızgucu Tütün ziraat ve iharacatını Patri.:::::;;ner:e n•;::;c~tinin ne çekildi. • • • beşe.r bin lira mı ÇI arı aca 
ıslah ve tezyit için yapılan ka- H~Uınete !<-•••.sadakatinden bahset K l b l k b' h Ü verilecek Topanede vücude getirilen 

ınci sahifeden mabait / yırarak avuta gidiyor, hazan bu nun layihası müzakeratı henüz mıt vle _hanç~_eki Ortba odokHsla~I~ ııaı· k" .
1
.ak ab.a 1 ır pasta an~ ... ç Daru .. lfun"" un dı' vanı yar•n to- Ford otomobil montaj fabrika-

• k d l .. . d . papaı ıgın munaıe tına arıcıye ve- ışı ı ır grup pencere onun- • B .. h . . . .. 

p ge~en. ta ım an yan~ g~n ç_ok m~vaffak olan Vaafı- intaç e ilemediği içın enc~~n- kiletinin tavassut etmeaini rica et- deki masada çaylarını içiyorlar.! planacaktır. Bu içtimada fakül- .s~. aşmu endısı M . . Hıng dun-

eksıktır ve onu da ayagı nın hımmetıle sayı olmaktan den çıkmamıştır. Bunun layıha mittir. B" . . 1. d ld 1 telerin yeni kadrolarının kat'i ku ekspresle Amenkaya har"-

d " · · h f d ·- 1 · d'l' r· .. ··ı F lık tah ırının e ın e gazete sa ır sa I k . . 

ol ugu ıçMın hmgeçen Ra ta kurtulm35ıyDoArdKu.IKADA a ı;ıd~ um ta ı ata uzum goru . ~ya• ~edndini~. Ba9pzalapmaka• ta ol - dır okuyor. Fakat y~ya kaldı- . şekilleri hazırlanarak bütçe ile etMetmHı.ştır.b. . . . 

arnıyan e et eşat . . . mesı ır. sıaa ının gun en gune a - • ıb· l'k M 'f k'l · ·· . ıng ır muharrırınııze 

d
. d y · F B . . . dakika doğundan ve Rum cemaatinin teber· rımında camın arkasından aynı ır ı te aarı ve a etme gon- d . . k' 

e ıyor u. anı ener- u vazıyet 35 ıncı ya ----- ~ - - .. . . . dil . . . d ·1 k · emıştır ı: 

· kild h f . . . . kt N t k" k ruatınan yalnız kıhseye tahsıa e me gazeteyı okuyan bı111. daha var. en ece tır. 1 T . . 

J. bu yem şe e geçen a kadar devam ettı. 35 ın~ dakıka re yo u. e e ım -ço yorgun ıini rica ettiği d~ söylenmektedir. H ·· 1 d · b'r d'kkat ve a-ı Bu teşkilat mucibince 1930 :-- opanedekı fabrıkanın 

.~~an daha kuvvetsiz de da güzel bi~ eşya ile rakiplerini luk J?ahasına da?!~- Muh_afız Gene b'! rivayetlere nazaran b~ la~::1 i~: ~kue;~~ ~i i~rdeki ka- haziranından itibaren açıkta ka tesısatı .ikmal edilmişti~.. . 

~ldi. atlatan Zeki kımıldamaya fır- bu sıstemeden ıstıhde ettı ve haberler b1r kıaım Rumları Fener kı· . . . 1 k 1. d lacak olan müderrislere ı e.şer Fabrıka kanunusanı ıplıda-
R..:. .1 Muh f . ' . h h"" d .. . h r ·al h' · · e Rumlara- rı. sınır enere e ın en gaze-

1 
• d f r · 

.._ mukabı a ular sat ve.ım~yen sıkı bır vuruşla ~ ucum a . muessır, em :::ı:da eı!i.'ilriılkvd:;!..;:.u tur. te}"İ bırakmağa mecbur oldu. bin lira ikramiye tevzi edilece- sın a ea ıyet~ geçecek ve gün-

~ bir halde sahaya şu şe- Fenenn ılk sayısını yaptı. mudafaada nafız oldu. ' C k d k' d r ı g"i söylenmektedir ' de 25 otomobıl çıkaracaktır. 
'lde B 1 'dd ıı· alkışlarla kar H k b' - amın ar asın a ı a am, ga ı- ı . ı M r 'h . 1 
• 91rtılar: u go §1 e ı a ım ır oyun R / l b k t tl 'nd k lmıştı' Vekalet bazı ihtilaflar yü- ' ama ı ı tıyaç o ursa oto-

VASFI şılandı. Mamafi Fenerbahçe, gene UVe Ver er ıt· P.eut a ı yen e ~p· ''zünden şiın'diye kadar teehhunı.lmobil imalatı günde 100 e iblağ 

lsA T CEVAT Hakemin düdüğü ile beraber hakimi bir oyun idamesine mu- a~ G ann;as~ .c~~ ;,u s· e-1 uğray?.n yeni kadroların sür'a- edilecektir. Ford müessesesile 

fılEcatı CEMAL LOTF1 Muhafızlar hücuma geçtiler ve vaffak oluyordu. Zaman zaman Nİ"İn gümrükten mua- 1 - aze.teyb~ ıyıb hu. · · k. ın 1 tle g"-der'ılmesini istemiştir buradaki vaziyeti hakkında te-

.... ıu . S d Seci · b' · · lar h'' M h f' 1 d T macı ıga aı ır a sı o uyor- vu -, _. .. .. 

·<>-.ttin Beaım e at at 

1 

sen ır mı' yaptı . Bu akının ucuma geçen u a ız ar evre d"I d •• 1 d d' kf j Kürsülerin miktan hususunda mas cuecegım ve uç aya ka1iar 

mı. hesapsız bır vuruşla avuta kaç- ortasına doğrugüzel bir firşat et yene e 1 me en geçırı umA. ·k· dıyece b ı. b . t Da .. lfu··nun divanı ile fakülte- ! avdet edeceğim. İstanbulda çok 

F . tah kk k d ..:1 ld 1 b' d'""" hk"k d"I" r a aşım ana unu ışare 1 ru ı • • d - Tiir'kl" h 
Baktın lmalittan Naim bey. ması, enen. a . u etmek üz e et11Uer: so_ ~ ge en ır pa~, 151 ta 1 e 1 ıyor ederek: ler arasında ihtilaflar çıktığı ıyı tanı ~gım . er akkı~-

ILK HUCUM re bulunan bır tehlikeden kurtar Sedadın ayagı ıle Fener kalesı- _ .. güm Bi d d d' b' zd ka . şa · olmuş ve kadro haricinde da Amenkada hır takım muzır 
dı. Bu ani hücumdan sonra Fe- ne girdi. Haber aldıgrmıza gore, - - ~ e, . e, ı, ı e. . rı y.ı ·· · j propagandalar yüzünden husu 

Oyun Fenerbahçenin hücu~u nerbahçe oyunculannı yene Mu Bu sayı şiddetle alkışlandı. rük ~daresinde bir meselenin Y«?ktur dıy~ ~ı~a~e~ edersınız. kakıca~ mud_emsler h.akkında- le gelen yanlış kanaatleri taı::-

ıyor Bu hücumu tehlike hafızın kal ... un·· de gö .. Muh fi b' d h t . takikile meşgul olunmaktadır. Bır gazeteyı ıkı kıp okuyor... ld neşnyat bır çok dedıkodularılh'h . . üınk'' ld - k d 
• eııı on ruyo- a z ır sayı a a emın e- d h . t .. ? muc· olnıu tur ı ıçın m un o ugu a ar 

·ı almadan kıran Muha ruz. Devre nihayetine yakın Fik dereık beraber olacak ve kim l:i- Mesele şudur: Bant ve me- a a ne ıs ersınız. ıp .. .. ş · . · ö çalışacağım." 

Ukabil hücuma geçiyor et · · b' akı la kal yakla l' belki d ka ak B vaddı infilakiye "irketi tarafın- * "' * Darulfunun emını Neşet - A 
r ıyı ır ş eye il ır, e zanac tl. u v • • • • • B 1 . _._. t" . zeı·havcanlı e 1 

Waalıaya alışınıyan Fener 'ki · F ka .__._l f M h f 1 dan celbedilecek ruvelverlenn Bılmem sızın de nazarı dık- mer · mese enın m .. uıye mı g nç er 
yor ve ı ncı ener sayısını y UC11< enen sayı ırsatı u a ız a - • k ·· e kendisine ınüra ş hrim'zdek' Az 

llallllın•m birazbucalamasmdan dediyor. mı eline beş dakika içinde t;ç gümriikten geçerken sağlam katinizi celp ediyor mu? Elin- «mama uzr . . .. - e ı ı erbaycanh 

· a4e ederek sıkı hücumlar ya SAYI KA YDEDlLlYOR.. defa geçti. Fakat acele bir hare olup olmadıklarını tayin için de bir fırça, kundura parlatacak caat. ed~lere h!'1üz ~angı .nıu- gençler birliği ittikltl yıl dönü-

rlar. Fakat kısa bir faaıla Bi h ı. . d'" dü. .. ket, yerinde olmayan bir vuruş muayene edilmeleri lazım gel- bir kumaş parçası, kahve kah- dem~lerın çekıleceğı. bellı .ol-1 milnü tea'it için perşenbe günü 

sonra sahaya alışan Fenerli . ~ ~.ra IJllD'" u iu bu fırsatların sayıya tahavvül mektedir. Muayenede her ru- ve dolaşıp ayağının tozunu al- madıgını. ve bu ba.ptakı neşrı~a Türk ocağı binasında bir müsa-

0yunu Ankara şampiyonu ~akilıi •1mti1 nm~ Fe etmesine mani oluyordu. Fener velverin 500 fişenk atması icap dıracak adam arayan bir takım tm ~mınle~den tbaret oldugu mere tertip edecektir. 

nıSif ~asına naklediyo~- idi. Z-0 ıra P vuıyette bahçe, bu beş dakikalık şaşkın- etmektedir. Ancak fen memur- işsiz gü~.sliz çoc~lar perda ol- nu ııoyleıniş~- M. Veylin avdı·ti 

ve kalenın etrafında sıkı hır iki . cin-re L--lacl lıktan kendini kurtardı ve hep lan tarafından bu muayene ya- du: Musaade filan ısteme- Sanat mekteolerl . 
çenberi tesis ediyorlar. na ...., 1~1 ~an 0 hesaplı paslarla hücuma geç- pıldıktan sonradır ki, ruvelver- den parlatma ameliyesine ııiiıııi Geçenle:<Ie ~~araya gı~e~ 

yunun ilk onuncu dakikasın Muhafız takımmm. maılObiyet- ti. Bu hücumların neticesi ge- ler gümrükten geçebilir. Hal başlıyor. Bunlardan biri kö- [ l inci sahifeden mabalt / T~vay ıpı1:1k~tı ıdare mecli~ı-

sonra teessüs eden Fener ha t~ kurtulaı~ ve hıç de olmu.•a çtkmedi. Zeki biraz sonra üçün- böyle iken bir müddetten beri ıtede oturan bir gençin kun haasıalar meyanında bulunmaktadır. r~~sı M. Y eyi ıle me~ S~tm 

·yeti, devre nihayetine ka- muaavatı tanın etmelı: .. ~~e cü sayıyı da yapmıftı. İstanbul gümrüklerinden geçen duralarım parlattı işini bitirin- . Teknikom ve diğer aan'at mekt~pl! dun ııe~nne.~vd~t e~ışle~?ı'.-. 

f lasız surette devam etli- canla, batla oynadıfl ıoruluyor Son netice ruvelverler muayeneye gönde- ce bu zahmetinin ecrini almr.k n bu auretl! ~eket! çok faicleli Eskı ReJı şırketıle muhım 
ası d ·· ·· hü du. · · · rilm ekt d' B · t · d'" · · · ttt' • bir bale ıetınlebilecektir. Aoırrupada bazı mali müessese'-rin de mü-
Bu esna a ust uste c~ Oyun gene Fenerın taz};~t . • em e ·~· u ~~zıye me~- ıste ıgını ırnıı: ~ · . dera ıe.,,aznm mübayaaaile de iftigal . . "' 

apan Fenerbahçe muhacım iYi BiR TARZ.·• altında devam etti ve san lacı- cının nazarı diltkatinı celbetmış - Ayna gıbı oldu beyun . .• ettim. messılıi olan M. Ve~l, A~kara 

in gayreti, cansiparane oy- İyi bir tarz takip etmeğe baş verıl: taknn maçı 3 - ı galibiyetle ve tahkikata başlanmıştır. Öteki pişkin ve lakayd gül- Anakaradaki Gazi !".u~lim mekt~ i seya~atının ~~sı mahı~ette 

81\n Muhafızın müdafaası kar !ayan Muhafdar hücum esnasm bitirdi. dü: ~ve aanat mekteplen.açı~ (t~) ~ın o~dugunu "!~. ~uk.~et ~r~anını 

'1a müspet bir netice elde da muavinlerin de iştirakile ka- Daima samimiyet Fırkada konferans - Ayna gibi oldu ise suratı- l~ralık den levazımı aıpant eclilmıt- zı et ettıgını so lemıştır . 

.._,,_ ,,..,·yordu. F akat hücumun ley~ ~~yorlar, defans vaziyetin- Oyun çok samimi oldu. Her "Kinunuevelin aeı.izinci pazar BÜ- na bak ta çekil.·· . tirBunlamı ilk laamı yola çıkanlırut T.. C 

çe sıklaşması, iki cenah- de ık.ı ıç muha~imden istifade~ iki taraf tamamen sakin ve cen- nü a1qam aaat dokuzda Cumh~yet . -. Bir kaç kurwı vennıyecek olup nihar"! iki •?". '?'rfmda hepai Uf k ~p Ü r 
,...,,,.~kişaf eden a~ınların çok asla ı~al etmıy?rlardı. Gerçı tilmence oyntiyordu. Muhafız- Hail< ~ırkasının Cıialoğlun~ mı:•·· sınız? . . . manleketimize getirilmit olncakbr . ., j 

h'1:eli vaziyetler ıhdas etme- bu vazıyet muavınlerle iki mu- lar cok çalıstılar ve fena den- kc~ ~ına>1 salo,,lann.da muderrıa I - Övle bır nıyetım yok. ~emal Zalmbbey .Htih'!lk !'.rkabü••.~ı· Pek fayanı dikkat yazı ve 

. f . . . . h . . k .. . · . . . Aynı zade Haaan T..!ı&1n bey !aralın· C k ,._. tt'"• 'h •• zecli olarak me ua ın a.,.nı Y- I I 1 1 ll d ıu ı:cıı 

enerbahçer.ın aıkıyetıru sa- acımı ço yoruyordu, fakat mu mıyecek hır netıce elde ettıler. dan bir konferanı verilecektir. Mev- or~u , "'!'!t c ıgı ı 5:1nı ~?· bir tenceüh eaeri ad.ı.ttiiini ve bir r es m ere " '"' e on • 

, . · ·· · · · ·· ·· . · " · r~n'eyıp çekılınce genç bıze don gÜne kadar Aakaraya gideceğini •ayısını okuyunuz. 



10 numaralı mo
delde Triumph 
yazı makinesi 

, 

RIUMPH 
En son sistem ve en tekemmül etmiş 

En son sistem 
muaddel ufak 

portatif makine 

1 9~ 

~~J!l!:.p ı_Merlr_~e!~-.~~-~~-.. J 
bışında, Beyoğlu ~362 Şube 

ıcenıesı: Mahmudiye Hanı alntdı 

btanbul 274-0 (İstanbul ayarile) 

lstanbul 1200 m. 5 Kw. 
17.30 18.30 Saz heyeti. Borsa ha 

heri eri. 
18.30 20.30 Jazz-ban.Orkestra: 

THJBZOY Brni~~i FOSTASI 

NAiM VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve muntazam olan 

ADNAN Kftn~~~~~velin 
9 inci PAZARTESi 

günU 16 da Galata nhttırundan hare
ketle ( lzmire ) \'e Çarşamba gilnil 
lzm!rden lsıanbula hareket eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu
mt acantalı,tına ıuüracaaL Telefon 
Beyoğlu: 1041 

Yazı makinesidir 
Hassasiyet, metanet ve zarafette daima 

birinciliği ihraz etmiştir 

Triumph makineleri 20 senedenberi dünyanın 

her tarafında teammüm etmiş olup her fırsat

ta mükemmeliyet ve faikiyetini isbat etmek

tedir. Triumph makinelerinin bilumum ak

samı en ala n1alzemeden nıamul olup şerit ve 

Makine 44 tıJilu olup Türk· 

çell enternasyonal kılaviye 

ile mücehhezdir. 

Schumann. Cenoveva, 
ouvetture.) Linke. Valse d'Amo 
ur.) Delibes. Lakme, Fantasie.) 

Laufe. İntermezzo.) 

Massenet. Air de Ballet.) 1 20.30 22.30 Saz heyeti. Anadolu 

Ajansı haberleri. 

(Cumhuriyet) vapuru 9 kanu

nuevvel Pazartesi 12de Galata 

rıhtımından hareketle lnebolu, 

Samsun, Gireson, Trabzon, Rl7.e 

Hopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Tirebolu, Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolıı, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek 

tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

~ ............... ... 1 SADIKZADE BlHADEH· 
LER VAPURLARI 

KARA DENIZ 
MUl\T AZA~f VE LÜKS 

POSTASI 

Sakarya 
Makı ne .ıs tuşlu olup Tilrk· 

çcli enternasyonal kılavlye 

ile mticehhezdir 

tabülatör tertibatı kamilen otomatiktir. 

Bisiklet 

Türkiye Cumhuriyetinin daha bazı vilayAt 

acentalıklan münhaldir. Bu hususta doğru

dun fabrikaya müracaat olunması rica olunur. Motosiklet 

( ~O~DI ~IDUI ) 
Çocuğonuza kuvvet 

ve sıhhat verir, gür

büzleştirlr. 
Ec11nelerden arı-

~~~ -İyi sık ve ucuz giyinmek için ı 
Oalatada Karuköyde Poğaçacı fırını ittlsallndekl 

büyük matıallebiclnln üstünde 

,~Dl ..... ~tl ?1 M C ı l t; 
BÜYÜK ELBİSE FABRİKASINI 

Ziyaret ediniz. Kadın, erkek ve çocuklar için 

Pardesüler, muşambalar, paltolar 
ve kostümlerin 

müntahap ve gayet şık çeşitlerini bulursunuz. 

... Tedlyatta teshlUlt .... 

Biffil TAYYARE PilANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCl KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Buy-0.k ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca: 

25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 »Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

Devlel nenıiryalları ve limanları uınuıni rnaresinnen 
Ankara - Kayseri hattı üzerinde paşalı istasyonu civarında 

305/800 ün.:ü kilometrede vaki taş ocağından 13600 m' balast 

ihzarı kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. Münakasa 

45/XII/929 tarihinde Çarşamba günü saat 15, te devlet dernir

/ollan ve limanları umumi idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar umumi müdür

lük kalemine vermeleri lazımdır. 
faliplerc münakasa şarnıunelerini 5 lira mukabilinde Ankara 

ela muhasebat dairesinden ve Istanbulda Haydarpaşa veznesin

ien tedarik edebilirler. 

Devlet neıniryolları ve limanları uınunı i~aresinnen 
Haydarpaşada eski istasyon civarında 182, 184, 186 ve 188 

~o. lu dört dükkfuı ayrı ayrı kapalı zarfla müzayedeye konulmuş 
tur. Müzayedeye iştirak edeceklerin istasyon müdürltiğünden ta 

lep edecekleri hususi kira şartnamelerine ı5 kuruşluk pul yapış
tırarak teli:lif edecekleri aylık kira mıkdarını sarahaten yazmak 

•Uretile tekliflerini havi mektupların nihayet 8/ 12/ 929 pazar 

&'Ünü saat 15 e kadar Haydarpaşa İşletme müfettişliğine irsal 

·Veya tevdileri lazımdır. 
Müddeti icar yalnız bir sene içindir. 

----·=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Devle 1 nenıiryolları Ye lınıanları uıııunıi inaresinnen: 
9/ 1 / 930 tarihinde münakasası icra edilecek olan Ankara -

l{ayseri hattının Fakılı istasyonu su tesisatına muktezi boru ve 

f ~ferruatı ınünakasasmm görülen lüzum üzerine tehir edildiği 

Ankara · lzmir - Ankara arasında ve haftada bir gün seyrüsefer 

etmekte olan Yataklı Vagon 4/12/9'1.9 tarihinden bllitibar haftada 

iki gün seyrilsefer edecktir. Bundan mada Haydarpaşa . Ankara . 

Haydarpaşa arasında seyrilsefer etmekte olan !0/ 141! ve 143/9 

No. katarlara da '1./ 1'1./929 tarihinden itibaren haftada lkl gün birer 

Yataklı Vagonun llAve edileceği muhterem ahaliye llAn olunur. 

Ankara - lzmir · Ankara arasında Yataklı Vagonların seyrüsefer 

ettiği günler : 

Ankara 
Eskişehir 

Afyon 
iz mir 

Hareket 

" 
" Muvasalat 

AZiMET 
Çarşamba 

Çarşamba 

Perşembe 
Perşembe 

AVDET 

Pazar 
Pazar 
Pazartesi 
Pazartesi 

saat 11,85 

.. 20,40 

" 
2.-

" 
17,55 

iz mır Hareket Cuma Salı saat 8,05 

Afyon ,. Cumartesi Çarşamba ,. 1,42 

Eskişehir ., Gumarteıi Çarşamba ,. 7,-

Ankara Muvasalat Cumartesi Çarşamba ,. 15,38 

Haydarpaşa· Ankara· Haydarpaşa arasında 10/14'1. ve 143/9 No. 

katarlara llAve edilecek Yataklı Vagonların seyrüsefer ettiği günler. 

AZiMET 
Haydarpaşa Hareket Pazartesi 
Eskişehir ,, Salı 

Ankara Muvasalat Salı 

Ankara Hareket 
Esklşehlr ,, 

Haydarpaşa Muvasalat 

AVDET 
Pazar 
Pazar 
Pazartesi 

Cuma saat 
Cumartesi ., 
Cumartesi ,. 

Perşembe saat 
Perşembe ,, 
Cuma ,, 

·. : . ' .. ' ... ı 

Milttehlt Ermls Emniyet Kartal konserve Fabrlkalaıı 

Tilrk anonim şirketi Galatadakl idarehanesini 30 

T. Sani 929 tarihinden itibaren zirdeld yeni adrese 

nakley)eml~t!r. 

lstanbul Eminönü meydanı köprü karşm No. 12 

Tdefon İstanbul ı 980 

Deniz salına nıa kanıis1onunnan. 

20,-
7-, 

1 S,38 

54,000 Kilo Sığır eti } kapalı zazf usul!le lhalesi7 /ktınunue-
5,500 ,. Kuzu eti 
6,000 ., Koyun eti vvel/929 cumartesi günü saat 14 te. 

250,000 ., Ekmek } Kapalı zarf usulile ihalesi 7 /kAnunu-

15,000 ,, Francala evvel/929 cumartesi günü saat l 5,5da. 

Müdafai milliye vekaleti deniz kuvvetleri iaşesi için yukarıda 

yazılı et, ekmek hizalarında muharrer gün ve saatta kapalı zarf 

usulile ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyen

lerin herg ün ve vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer 

saatta Kasımpaşada deniz satın alma komisyonuna müracaatları. 

• Sanatoryumda verem ·~~:.-
orERATöR DOKTOR BEHAETTİN MEHMET 

İsviçre -Davus sanatoryumlarında tıbbi- cerrah! vereınlerin 

tedavisi usullerini tafsiltıtile gösteren bu faldeli kitap intişar 

ctmı,tır. Tevzi yeri lkbal klitüphanesi, fiatı 17 5 kuruştur. 

Belsoğukluğu, Frengi tedavihanesl 

DOKTOR A. HORHORONI 

İsveç gurubu marifetile lnp edilmekte olan hututa muktaıi 

ve 11/12/29 Çargamba günü icrası: mukarrer bulunan alimantas

yon tesisatı: münakasası 1;'2/ll3-0 Cumutesi gününe talik cıdil
. tk. 

- ·-0--

Belgrad 429 m. 2.5 Kw. 
11.30 Gramofon 
18.05 Konser 
21. Tziganne orkestrası 
22. bir perdelik trajödi . 
23. Oto ıklupten naklen 

havaları 

--0-

Büdapeşte 550 m. 20 Kw. 

dans 

18.45 Zabitan gazinosundan 
naklen konser 

19.45 Zabitan gazinosundan 
naklen konser 

20.45 Beritanya otelinden nak
len Tziganne havaları 

--0-

Bükreş 394 m. 12 Kw. 
17. Orkestra 
21. Tiyatrodan naklen 

Breslav - GUlyviç 353 m. 5 Kw. 
17.30 Kaf~Goldene konmdan 

naklen kıonser 
21.30 Konser 
23.35 Dans havaları 

-0--

Katoviç 409 m. 10 Kw. 
13.05 Gramofon 
20.45 Konser 
24. Dans havaları 

-<>-

Moravska-ostrava 363 m. 10 Kw 
12.30 Gramofon 
18.30 Gramofon 
23. Pragdan naklen konser 
24. Praha kahvesinden naklen 

konser. 
--0-

Viyana 516 m. 15 Kw. 
16.10 Konser 
18. 10 Viyolonsel sonatı Bet

hoven. 
21. Konsersaldan naklen bü
ylliı: konser 

--0-

Varşova 1412 m. 12Kw. 
13.05 Gramofon 
17. Gramofon 
21.30 Akşam konseri 
24. Bristol otelinden 

dans havaları . 
neklen 

4NTiLl! P~STASI 
(Ana farta) vapuru 8 Kanunuevvel 

pazar !Oda Galata rıhtımından 

hareketle lzmir Kıillülc Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönlişte mezkftr 

iskelelerle birlikte Dalyan Mar

maris, Sakız, Çanakkale, Geli

boluya uğrayarak gelecektir. 

Yükleme ve Bofallına ınünakasası 
Türkiye seyrisefain idaresi 

vapurlarının tilccar eşyası 

yükleme ve boşaltma müte

ahhitliği için verilen ftat haddi 

itidalde görülmediğinden mil

nakasa 7 kAnunuevel 929 

tarihine temdit edilmiştir, Ta

lipler şartnameyi görmek için 

her gün ve münakasaya iştirak 

için tarihi mezkurda saat I Ste 

levazım mildürlüğüne müra

caatları. 

lzmir · Mersin sür'a! ~oslası 
( KONYA ) vapuru ıo 

kAnunuevel Salı r 2 de Galata 

rıhtımından hareketle çarşamba 

sabahı lzmire ve akşamı İzmlr

den hareketle Antalya, Aıaiye, 

Mersine gidecek ve dön il~te 

Taşucu, Anamor, AIUye, Antal

ya, kuşaduı, lzmtre uğrayarak 

gelecektir. 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs hastalıkları müteh:ıssısı 

doktor 

~Y~~!Pve~~~f ~acı 
Süleyman apartımanında Cu
martesi, Pazartesi, Çar,amba 
ve Perşemb~. Tel. lst. 3035 

Pazar vapuru 
8 kdnunuevel 

gUnU akşamı Sirkeci rıhtı· 

mıudan hareketle (Zonıul· 

dak, lnebolu, Samsun, Orda, 
Giresoo, Trabzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 

adet hanı altında aceotalığıo~I 
mllracaat. Telefo:Instanbul 213~ 

Bir kaşe 111111!11111!11111!~ 

NEO KALMİNA 

BAŞ VE DIŞ ACRILAlUNA 
SiNiR HASTALIKLARINA 

ROMATiZMAYA 

L 
KIRJKLICA 

NEZLE VE GRlPE karşı eu miles~lr devadır. 1 
NEO KALMINA 

Her eczanede bulunur. -

• .. NAKiL ~-

1 Dr. ROBERT ABIMELEK 
Deri ve zührevi haatalıkları 

mUtebaaıısı Beyoğlu Tepo

!!!!!.!!,atı 20 P•drelll hanı No, 8 

-· Tel, B. O. 800 ~ 

' . . - . =ri1 
yaln12 1928senesinde salzlan / 

1 

2 7 o '- , o o o 
Üç sene eve) 

temin 
ilk defa piyasaya çıkan bu araba, kolay şöhret 

eden bütün rekorları gölgede bıraktı . 

İtk piy~ıaya 9ı~lıl• t~rib olan ı926 Janberi 
bu altı ıilindlrh otomobU , yanm milyondan 

fazla olomobıleı tarafından ıatın ahamlflır . Son 

t'ki ıc:nt ıarfında 4ô3 bin mo,teri l8rtıfındaa. ka· 

pıplmıttır · 

Eger Ponllac , Qrntral Moton'un mamıı&l.tta ol· 

eı.asaydı bu Hl ı•rip göriinrırd6 
1 f'akal tc:knhİ)!:•nlc:rin tna...,rtl .,, ikt.idan, tıu-
rübtlrn. bu b6yük ,ır. · . 

kttln v6.tı \'C' m11aaaarn .•,.J, 

ve malztmf toP.tan mftbayaa ıd ıh r , frnttt vr ka\1 
lelırbbuat, t.t:Uubt t•boralu\.arlarıtıda yapılır, vır 

lbhs.a•lar tecrübe •abalarında elde ·rdilir. BatQa 

bunlar, 16.lu bir araba oldutu halde Poatiac'•o 

ucuz ıatıldtj1nıa eıbabını izab cbncQ'c lr.Afid.ir 

Mllmafih Poqtiac daha (aıla tclır.rmmDllta maı.• 

har olmuıtur. Pistonun kutru. rskiıind~a &ah• 

ıcalftir, pUtoDwı tu.16 tcyri daha uıundur, ,, .. 
bu ıu.rcllc kuvveti art· 

l•fkil'lı . Ponıiac'a ilk - 'M '.t -
DU.Jbr . Karoscrilcri rs

k:ilcrinc nupetcn daha 

ıtniflit - SOr'abJWt t.t· 
u.yiıdü..nc rağmca 

dahili lnbısallı f rCD• 

lcr arabaya mutlak bir 
cınııiyct bahfcd.cr 

f6ndtnb<n ~trkrnn rın · p O N. T f A c l 

ıniytliwı kaı.andırd ı P'ta11 f 

ı•yrl C"bvrn olnıııakla bt· ~ ..., 
rwbtr. Pont lac, Gfnertıl TÜRKiYE ACENTALJKLARl ı 

Motor,·un maruul•ıın• Kad.ı Zade McbmıtScaihi Bty 

h•s olan bı1t0n tC"k8mü- l.tanbul-Bc:yoğiu, taksim-Mfllt Oaraı 

IAtt•n ııtıfadC' cımıktc· Morto'ladcMC"htpd.~X" Nt Al~Vcli.MchmctAh 
it•r ııra mırvadı ıpl i d•ir• GAZ Yi A 

• Radb Z.dıı Biraderlct,ADANA 

-· -
• 

Accatadan JC'Dı me>

dcllcrin bir tccrubcsıni 

talep cdioiz . 

' ' 

• , 
' ( 



lerinde oku

Naiıne Halit mualliın Ahnıet Halit 

Kıraat 

ha • 
ıs 

Atinede işçiler pay
dos etti 

Atinede işçiler işleri pay 
dos etti. Paydos eden ame
le ile devriyeler arasında 
çarpışmalar oldu. Tramvay 

lHilliycı. 

_, 
CUMARETE.51 

7 K.EVEL 1929 

------ --1929 Bır;elon büyuk mJkftfatını d 
kazanmış ola" 

lan Yunan bahriyelileri iş- Piyasaaa 11ılan salt\cr meı arındı Dişleri koruma yolların Dişleri temizlemekten letiyor. Paydosçu amele bir ıo büyük mük:Hat1 malik ol•" ıe-

Dişlerinizi koruyunuz 
Jan biri onları temizlemek maksat mikropları, dişler yerde tramvayı havaya u- gAne saanır. ıe temiz tutmaktır. Bu da arasında kalan veya gerisin çurmak istedi, fakat dinami Umumi ıcenıalan: lsıanbuJ.I• ·ırçalarla olur. de saklanan yemek kırılnt~- tin fitili ateş almadığı için Beyazıt'tı~~ı m~::!!'::~~ı~~ ~:~Jfer mahfell diln 1 .. MllllyctB~ş~~f.•t :U~~~~:r~·~~~ın:::d;ener B. - N. K. CE~1'bj:~~: maht~ Ktiçük bir diş fırçası a- l~rı.nı gidermektir. Diş erı: bir ziyan olmadı. 

ınız. Bunların kılları sıra,nızı ırça a 1 an onra a - Kii.gıt fabrikası s er"ı ıne ten er sa ın a ına oını'svonu ,. a"na 1 tesi günü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki münakasa mahal· 

f 1 d kt s g -<>- l k k 1 t 1 k 1 t 1 nl münakasa suretile satın alınacaktır. İhalesi 7/12/929 Curnaf ııra ayrılmış olsun. Kılları zın~. ~ık~~nı~. 1 k . . p J !inde icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için mahalli rneı· ;ert olan fırçalar bir çok a- ış e~ı e?1ız.eme ıçın _ Dün. ~kşa~. Tü~k. Oca- kurdaki komisyona müracaatları ve iştirak için de münakasasJll ~lar için çok iyidir. Her ucu keskın hıç hır şey kul- gında kagıt muhendısı Meh 200 Adet Kaput . . . . . da hazır bulunmaları ilan olunur. . b h k tlak d"ş lanmayınız. Sayet fırçanız met Ali bey kag-ıtçılık hak- Çengelköy orta mektebı taiebesı ıçın kumaş ve her bır malze ,a a ve a şam mu a ı ' . .. hh"d . 1 k "l .. ed"I k .. 200 d t ,..._----------------------~ . . . f al dişleriniz arasında kalan kı kında sözler söyledi Bu a- mesı mutaa ı e aıt oma ve o çu prova ı me uzre a e 1 f ~ ki l k ı ~ t 1 k ' 'I" t ennı~ı ırç ~yınız: ... rıntıları gidermezse "kür- rada bizde ekata bir ka - t k,aput ale~i ~Ü1_1:3kasa suretile yaptırı~acaktır. İh~lesi ~8112/92~ ın 1 1 o ur usa 10 a ına ODJISJODU 1 ana Ögle üzen de dışlerınızı d" . . P . . . gı Cumartesı gunu saat 14,30 da Harbıye mektebındeki mahallı 1 · k f 1 b"I · dan,, kullanınız. Bunları 1~ fabrıkası açılabılır, dedı. mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin şartname ve tekmil tefer · Jlr . e~e ırça aya 
1 se~ız !eriniz arasına dikkatle so- --o-- matını havi nümuneleri için komisyona müracaatları ve iştirak KOLORDU tophane ve Selimiye fırınlarında satılacak 72~ :ok ıyı olur. Fakat sabaha- kunuz ve çıkarınız. işler a ·a çabalı için de şartnamesi veçhile saati muayyeninde münakasa mahal- kilo tekne kazıntısı vardır talipleri· 7/12/929 Cumartesi gürıU • ve ~kşcı:nları muntaza- Diş fırçası temiz tutulmaz gô • .ıleceh !inde hazır bulunulması ilan olunur. saat 14 te komisyona gelerek pazarlıkla tnübayaaya iştirakler> ;nan dışlerınizi fırçalarsanız sa çok fenadır. Haftada hiç . . * * * kolordu tophane ve Selimiye fınnlarında satılacak 3456 boş ç'?' dişleriniz temiz kalır 1 b" k d" f Mahkemelerde ışlerın da 14891 Kilo val vardır talipleri,. 7/12/929 Cumartesi günü saat 14 te koırııs h · o mazsa ır ere ış ırçanı- b k ı - · · · Di 1 · • · h d f da b l - S ·ı ha kolaylıkla ve daha ça u Zarar veziyan vefarlo fiatı ifayı taahhüt etmeyen mütaahhidine yona ge erek pazarlıga ıştıraklen. ş ennızı er e asın zı sa un a ogunuz. u 1 e yı- .. "l · · · b. r t ait olmak üzre Malten. e Piyade atış mektebinin 14891 kilo Sığır • "' " hiç Olmazsa iki dakika fır- kayınız ·, ve tuzlu suya batır goru mhesı 1

1çın ır ta ıma - K 'h · · b' eti pazarlık suretile satm alınacaktır. Pazarlığı 8/12/929 pazar ıtaat ı tıyacı ıçin 571320 kilo arpa pazarlık suretile mü .-· çalayınız, dört dakika fırça- dıktan sonra kurutunuz. name azır ~or. günü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda yaaedilr • ktir. İhalesi 7 /12/929 saat on beşte icra edilecektır· !arsanız daha iyi olur. Bir kadeh içine yarını B • b il icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için komisyona müracaat Taliplerin şartnamesini görmeleri ve şartnamede yazılı olan şe· 
F b . di a kaşıg-ı tuz atınız ır vapur a l lan ve iştirak için de pazarlık mahallinde hazır bulunulması ilan kildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır bulunmaları illi~ ırçaruza ır parça ş Ç Y · B" .. k b' İ T olunur. • tozu yahut diş macunu ko- Diş fırçanızı kullandık- ukyud _ırd nbgı ız vapuf- olunur.· · 

' · k" · ru açı enız e attı tay a * * * yunuz. Koku~u kuvvetlı ya tan ksonra abs~nl ı.z ıFtamamı- sından 16 sı boğuldu 6 S! Çeki 
hut çok renkli pastalaarı lt: uruya ı sın. ırçanızı d ' 1000 Harbiye mektebi için 

hh• b" k · · k kurtul u iı:ullanmayınız. Bunlardan sı ı ır utunun ıçıne o- · 300 Suvari « « -<>--birini kullımmıyorsanız so- yunuz. Yahut tozs1;1Z_bi~ ye- Elımekler bozuk Zarar ve ziyan ve farkı fiati ifayı taahhüt etmiyen mtitaahhidi da veya tuz kullanınız. Ya- re asınız. Bazıları ıkı dış frrl nam ve hesabına olarak yukarıda mahalleri mikdarkırı yazılı rım çay kaşığı soda veya tu- çası kullanırlar. Bu suretle. . Bazı fırınların ekmek!~- 1300 çeki odun bir şartnamede olduğu halde yapılan pazarlık fi:ıo:u bı"r bardak suda eritiniz, bunların biri ikinci defa kuı 1 rı .. hamur_çıkıyor. Bunun o- ati gali görüldüğünden tekrar Pazarlığı 5/12/929 perşembe gü - ı k 1 nü saat 15 te Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda yapıla ;;onra bunları kullanınız. ]anılmadan tamamile kuru- nune geçı ece • yapan ar ce cağı ilan olunur. 
Dişlerinizi gelişi güzel oğ-, ya bilir. zalandırılacak. 
mayınız, belki her dişi ayrı! Bir diş fırçasının kılları i lslana.-ı hilm ve ayrı düşününüz ve her biri- !dökülmeğe yahut kılları yatl 
ni oğunuz. Dişlerinizin altı-1mağa başlarsa onu artık İ ıcirl rinıfz 
nı, üstünü, ıçını, dışını te- kullanmayınız. Eskimiş bir Bu 8ene İz:'Tlirde iizüm-
mizleyiniz. 

1 fırça dişleri temizlemez. !erimiz, incir!erimiz yağ-
• • • murdan ıslandı. Bu yüzden 

Günün havadisleri de bağcılarımız çok ziyan 
gördü. Mahsul sigorta edi-

'dü .. lirse böyle ziyanlar olmaz. Açıkta halan Polis mü ru İzmir valisi ön ayak ol-
hocalara Ya/ovada du. Mahsulün sigorta edil-

Darülfünun Divanı paza Vali bey, dün Yalovaya mesi kararlaştı. 
ra toplanacak, yeni hocalık- gidecekti. İşini bitiremedi- -o-
ların kadrosunu hazırlıya- ği için gidemedi. Onun ye- Düğün evim yılııldı 
cak. Kadronun dışında ka- rine Polis müdürü Şerif bey Karagümrükte bir evde 
lacak hocalara 5000 lira gitti. Beraberinde bir kaç düğün halkı toplanmış. 
kadar ikramiye verileceği tane de polis memuru gö- cfüıbüş ahenk eğleniyorlar-
söyleniyor. türdü. mış. Derken sakat bina bu 

--<>-- --<>- kadar kalabalığa dayana-
Japon müsteşarı Toplanamadılar mamış "küt!., diye çöktüğü 
Japon Elçiliği müsteşarı Doktor mektebi talebe gibi cemaat hep birden alt 

Nihei Istanbula geldi. Ja- cemiyeti kongre halinde top kata yuvarlanmışlar. 
ponya ile aramızdaki tica- lanacaktı. Hükumetten izin Düğün evi de olmuş san-: 
ret işleri çok iyi gittiğini alamadıkları için toplanama ki bir cenaze evi .. Tabii ya-
söyledi. dılar. ralananlar da caba . 

Çeki 
350 Maltepe lisesi için (fiati tenzille talip zuhurundan) 
800 Haydar paşa hastanesi için (fiatıri gali görülmesinden) 
Yukarda mikdar ve mahalled yazılı odun iki şartnamede ola-

rak tekrar pazarlıkları 5 12. 929 perşembe gi.ınü saat IS te Har 
bıye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Talibi 
eveie tenzili fiat sahibinin ve diğer taliplerin pazarlık mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. .,. .,. .,. 

Askeri mektepler için450,000kilo Arpanın talibinin fiatına ten 
zilatla diğer talip zuhur ettiğinden tekrar pazarlığı 5 'I 2/929 
perşembe günü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli malı 
susunda yapılacaktır. Taliplerle talibi eve! ve tenzili fiat sahibi
nin gününde ve saati muayyenesinde pazarlık mahallinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

* * * Kuleli Lisesi hastane ve müştemilatı tamiri aleni münakasa 
suretile :yaptırılacaktır. İhalesi 14/12;929 Cumartesi günü saat 
14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kılına
caktır. Taliplerin keşifnamesi mucibince yazılı şartnamesi için 
mahalli mezkudaki komisyona müracaatları ve iştirak için de mü 
nakasa mahallinde ha:zlr bulunmaları ilan olunur. 

Adet 
1 Kurşunlu cam 24 < 30. 
1 KurŞunlu cam 24 < 30. 
1 Ackerlund bukisi düz 

* * * 
10 M. M. kalınlığında 
15 M. M. kalınlığında 

Gülhane hastanesi için yukarda yazılı üç kalem röntgen mal 
zemesi aleni münakasa suretile satın alınacaktır. İhalesi 7 /12/ 
929 Cumartesi günü saat 15,30 da Harbiye mektebindeki müna lstanbul üçüncü icra rnC:murluğ-un- · an: Taksimde Zambak sokağında 13 kasa mahallinde ıcra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için ma Manisa vilayetinden: 

1- Manisa mektepleri için 10-12 yaşındaki çocuklara malı 
sus üç yüz adet mektep sırası beheri 12 lira kıymeti muhammen< 
üşzerinden. 

2- Manisa mektepleri için 8-10 yaşındaki çocuklara malı· 
sus üç yüz elli adet sıra beheri 10 lira kıymeti muhammene üze· 
rinden: 

3- Kanunuevelin yedinci cumartesi günü saat on dörde ka 
dar müddetle ve ayn ayn kaimelerle münakasaya çıkarılmıştır 
İhalesi vakti muayyencle encümeni vilayet huzurunda icra edile 
cektit 

/o. da mukim Nomiko efendinin zim halli mezkurdaki komisyona müracatları ve iştirak için de mü
ıetinde matlubu bulunn 2080 liranın nakasa mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 
hsili zın1nında iflciı yolll ile icraya * * * 
~ku bulan müracaatta zevcesine vu Topçu atış mektebi kamyonetleri için münakasasındaki takar ·.u bulan tebliğe Nomiko efendinin f' ·· · riir edecek ıata gore mıkdarı tayin edilmek şarti!e 840 liralık ·eğayyüp ettiği anlaşılmış olduğun- , . . , . . ,.. . 'an Kuruçeşme gümrük anbarmda 820 .~ 120 eb adında Mışlen veya Gudıyer marka dış ve ıç !astık 
lcvcut A.H.E.C markalı ve 276,277 aleni münakasa suretile satın alınacaktır. İhalesi 7 /12 929 Cu 
~ 2?~ N~: ~ç ~ndık kadın ~orabının martesi günü saat 14 te Harbiye mektebindeki münakasa mahal 
edbırı ıht~yatı olmak uzre de•·· linde icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için mahalli mez-al haczı huıuıu patzman l • d k' k · .. 1 · · k · · d .. k d !lÜmesıili E L ı A L E K SiY A· rnr a ı omısyon~ ~uracat arı ve ıştıra ıçın e muna asasın a 

Dl Efendi tarafından ba arzu- hazır bulunmaları ılan olunur. 
'al talep edilmiş olmasına ve muma- Jf. Jf. :f. 
lcyhi'l ikaınetkahının meçhul bulun· Topçu Nakliye mektebi için 125 adet Dolap aleni münakasa 

• • • 
Davut paşa kışlasındaki kolordu topçu taburunda 17 adet h3) 

van derisi 8/12/929 pazar günü saat 14 te saulacaktır. taliple• 
arzu ettikleri takdirde mezkQr derileri mahallinde görebilirler 
ve pazarlık için vakti muayyende komisyonumuza gelerek paıat 
lığa iştirak edebilirler. 

* * • 
Selimiyedeki fırkanın piyade ve topçu alayları tavlalannd3 

tahminen 50 ton ve 200 araba kadar gübre mevcuttur. TopdaJI 
ve perakende olarak taliplerine pazarlık suretile satılacaktır. Ta· 
!iplerin Selimiyede fırka levazımına müracaatla istedikleri rni!ı· 
darda satın almaları. 

* "' * Askeri müzeden aktarma anbarına taşınacak tekerlek başlığı 
tıban demiri dingil boncuk demiri ok başlığı gibi eşya vardır tıı· 
!iplerin pazarlığını yapmak üzre 8-12-929 Pazar günü saat 14 
te komisyona gelmeleri. 

• • • 
Evsafı matlıibeyi haiz binek ve mekkari hayvanatı mübayıııı 

edilecektir. Talipler her gün öğleden sonra komisyona mürac~t 
edebilirler 14-12-929 Cumartesi saat 14 de kadar müracaat edıl 
melidir. 

BAKIR KÖY 

larut la~ri~aları satın alına toınisJonn ilanatı 
Muhtelif cins ve mikdarda Boya matıemesi ile 9500 kilo i<O

sele ve vakete mübayaası ayrı ayn ve kapalı zarflarla münakll' 
saya konulmuştur. İhaleleri 21-12-929 cumartesi günü saat 14 
te icra kılınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her g~ıı 
komisyonumuza müracaatları ve münakasaya iştirak edeceklerııı 
ayn ayrı teminatları havi teklifnamelerini yevmi mezkıirda ihale 
saatinden eve! Ankarada merkez satın alma komisyonuna tevı:lı 
eylemeleri. 

* • • 
İki kilometre tulünde Şimendifer hattı inşası 11-12-929 çar 

şamba günü saat 14 te Ankarada merkez satın alma komisyonu' 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin yevm ve vakti muıı:Y' 
yeninde teminatlarile beraber mezkur komisyona müracaatları· 

IKasıın~a~a Deniz satın alına tonıisJonu ilana~ 
SSOO " K ıııu • 

~4UOO Kilo S~ıtı. r F.ti 1 Kapalı zarf u•ulile lhalc<I 7 kılnunuevel 929 cu • 
tıOOO ... Kovun,. martesi günli ~aat 14 de. 

250000 Kilo Fkmek ı Kapalı Zftr! usullle i~ale•i 7 Kanunuevel 929 cu· 
1 sooo " fırancala marte gilnü saat 1 s.~ 
Müdafaai milliye vekaleti deniz kuvvetleri iaşesi için yukartJ~ 

)i azılı et, ekmek hizalarında muharrer gün ve saatta kapalı zarlıe 
sulile ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek istiyeil 

1 rin her gün ve vermek isti yenlerin yevmi ihalede muharrer S• a 
ta Kasım paşada deniz satın alma komisyonuna müracaatları · 

4 - Şartname, resim ve ke ifnamesini görmek ve daha fazla 
tafsilat almak isteyenlerin vilayet maarif müdürlüğüne müraca
atları. 

Manisa vilayetinden: 

'uğuna merbut mahalle heyeti ihti}a suretile satın alınacaktır. ihalesi 7ı12 929 Cumartesi günü sa
~yesbin1den muta ilmbuh

1
abl er~e mün~ef· at 15 te Harbiye mektebindeki münakasa mahı:llinde icra kılı-

ıç u unmuş ve ış u a ep ıcra ve ı - . . . . . . . iıl 31 kanununun 254 üncü maddesine nacaktır. Talıpienn şartnamesı ve dolabın resmı ıçın mahallı ------------------------- t uvafık görülmüş olmasına bina .. , mezküdaki komiı;yona müracaatları ve iştirak içinde münakasa- ! Fın~ıtlı M. M. V. s9tın alına toını·sJonıı ı·ıa .. u!I_......· ı '080 liranın temini "istifa" 2ımnında sında haZJr bulunmaları ilan olunur. ll {i ümrük anbannda mevcut olduğu bil * * "' 

En çok beğenilene 400 lira mukafat venlmesi mukarrer Manisa 
·ali konağı projesi münakasa müddeti 14 Kanunuevel 929 Cu

martesı güniı saat 14 e kadar müddetle temdit edilmiştir. 
TaL'lat Istanbı.1, İzmir Nafia baş mühendisliklerinden alına

~ilir talıplerin V ıla)•et makamına müracaatları. 

l1'TANBl'L VlLA YF.TI 

DEFT RDARLIK ILA ATI 
Te ekkül eckn n.dar. Elektrik Şirke •run ;ı.raç edecegi beherı 

yuz lira kıymet nde 1-1 0000 m rrcıraıa ·acar or. bın tdc.t hisse. 
senedını.ı Damg<1 re mı 19048 numaralı ve 25· 11-929 ta. ıhlı ıralı: 
buz rru tabilinde istifa edılmiştir 

dirilen ıalifüzzikir markalı üç ıınndık Çift ı kadın çorabindan dcync kafi mıktarı- Askeri ihtiyacı için 30 kalem Rontgcn malzemesi kapil'ı ı • nın ihtiyaten haczine dair lıtanbul as 800 Harici Fotin usulile münakasaya konmuştur. ihalesi 24-12-929 tarıh"•,e r liyc ikinci ticaret mahkemesinden sa- 800 Dahili Fotin sadif Salı günü saat 14 te komisyonumuz münak::sa 8alo-ıt di~ olan kar~rnall!e. sureti ~~kamına lialıcı oğlu lisesi için 800 çift harici ve 800 çift dahıH fotin yapılacaktır. Taliplerin şartname suretıni yirmi kuruş mık ' kaım olmak uzero ıl.ınen teblıg olunur b:r şartnamede olarak kapalı zarf suretile satın aiınacairt;r. lha- de almaları ve teklif namelerini şartnamedeki tarzda ihz. r ılc 
~1 h · ) . le~i 8 12 929 paza.r günıi saat 14 te Harbiye mektebindekı m·ı mis,'O:'l riyasetine vermeleri. n U asıp arayan ara. nak:ı ... mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname ve nü - - -------
Şehrimizin e" maruf ıicare hit11eıe ı:ıune~c:· için mahalli n;ezku~daki komisyona murac~tıan ve iş ........................... Doktor r,. okolatc rind•n birinde ır..iddeti medid. veka tırak ıçın de şartnamesı veçhııe hazırıayacakıarı teklıf mektupla fDr. \ -. ~ 1ri 11,_ an •1 t ve satış memurlua'' tn: u u ~ r•n- sa.ıti muayvene ·ine kadar ilm il'abe muka'1ilinde komisyon 'Y tıcariyy. ve lngilizce ile Fransrzc.ıya ıiyasetine vererek hazır bulunmaları ilan olunur.,. ı:ıeısc jt.ıkhığ'. frengi, prostat, : ına bir fendi iş arıyor. lc.br t~ * * * ad•m. ik dar ve ıdrır ' · dar'•k ı dirinde ticarcthancıun komsiyoneri Adet ha ılıklan on usul c~ terrr.; cılara' taşrayada gidebilir. Şu adrese elektrık • teda,~ eder. :O.ırk cı ı murac.aaı "'1tnabilir. Ni..,nıaşı Teşvı l Pilanya ve kalınlık tezgahı • k . p ı· k k ı ş 't t 'h Rı>rs.·ı k•rşı,·11Hla ,.rtıı ·rurt...ııc { ıye o ıs ara olu kiırşıunda F cyzi en ezga • 

ye 'Lisesinde muaallim Abıli bev. Topçu nakliye mektebi için yukarda yazılı 2 adet Tezgah ale .... ifan 1 :.? saat 9 ·~ 1 .... 
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