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Gözlerin sırn .. 
Yeni rom•nımız •. 

Etem İzzet Beyin 
"B•ş ha~ta v•r !,, ismin
deki edebi romanı yakında 
bitiyor. Milliyet, muhterem 
okurlarının büyük bir alaka 
ve zevkle okudukları bu 

t romandan sonra 

1 
Nur Tahsin 

Hanımın "GiJ:ılerln sırrı,, 
isimli romanım tefrikaya • : başlayacakbr. 
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!taı vekAletlne müracaatı 

4 olııcu sahii•de: 
1- Hauonın yaıısı 
2- IHkAye 
a Roman 

var diyor .. 

1 \RER 
Paris sokaklarında alacalı Bu ya,_ 

bir şalvar bütün gözleri üstüne ten doğsa dı.. • 
çekebilir; lakat basit terzi kos- ruz. Bu işte en ~adar asıl his 
tümü içinde bu g?zleri üstünü- rir en zararlısıd;'.r~~dediyo
ze toplamakta bır kıymet var- kitabı, bütün ha~ muha• 
dır. men, bir millet ha-. 11~0 rıın 

Hiç bir millete benzemez ta- kümlerin değişmesı,:_.~8{-
cafunızın tuhallıg"ı ile ag"ızlarda cup durur. u. Vu. 
dolaşmak değil, her millete Cezayir alındıktan '< 
benzer tarafımızın yükselişi ile yük bir şark zevki uy. 
göze çarpmak isteyoruz: Pier Bestekarlardan biri bir ç~ 
Loti ve onun dostlarına karşı ionisi yaptı. Herkt's mu . 
gösterdiğimiz çekingenlik bu yeni bir deha doğduğundan 
aksülameldendir. sediyordu. Zamanın meşhur 

Pier Loti'nin en canlı mersi- damlarından birine de reJ•iı 
ye/erinden biri meşrutiyette :sordular: 
kaldırdığırmz tahta köprü hak- - Fikrimi söylemek için bu 
kında idi. (Sahifeyi lôtfen çeviriniz) 

Geçen sene Anıerikada Türk •---•-•ı11ı• 
. .. Z ~ Al ,.-• ısmını aro aganın yaşı ~ • 
ma11 ismini Anştayinin başı do- Yıldız 
laşt~rıp durdu. Bizi hep ::fark,· 
kafes, peyke v'· ııargih· tur:ılı
ınızdaıı tutup millellcrc• giiste
rcn!cr, Zaro Ağanın yularını ç Tur hi t fr"I 
kC'n/erdeıı dalıa bifriik bir iy'liJ: ınhif ı:ıiz 'c 
; :>pnıayorla1. 
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BYıldız ve Meşrutiyet HARiCf HABERLER.. fn==~-~-- -_--:al_--_lbi_---n-tı 

bdülhamidin Yıl ız- !n~~tere e r:ıuh~lifler elde edilen Akdeniz bir tebliği 
.., . netıceyı bozmak . • • •11

• • • 

a Yaphgı eO-}enceler .. -~ ' 1· . . ..k Fransa ve ltalya tsTANBUL, ı3 (A.A) - jveraset ilmühaberi, tasarruf 
~ ffieS U ıyetinl YU len!"" a -orlar Muhtelit mübadele komisyonu nedi, vergi kağıdı veya makb 

anlaştıktan sonra ıs .şubat tarihli İstanbul gazete gibi vesikaları aynı tarihe ka 

Abdülhamit, yazın çicek zamanında' 
bu parka gider, havuz başınca eğlenirdi.· 

Hint meselesinin millicile-1 lerınde sureti atide müstahreç Muhtelit mübadele komisyon 
rin reisi Gandi ile umu,r.ı 1-aıı FARİS, 12 (A.A) - " Tem- tebliğde alakadarların yeniden na" Mis sokağı üçüncü kat,, t 
Lord lrvin arasmda halledilen ps,, (Tan) gazetesinin Cezayir- nazarı dikkatini celp ve çünkü di etmeleri ve bu komisyonutz 
safhasından soma §İmdi de den istihbarine göre 8 torpito bu tebliğde münderiç usul ve kadastro kayitlerini buldu 
Londrada cercya11 eden bir sal muhribinden mürekkep bir İtal merasim~ tevfiki hareket et- çıkartmasını mfunkün ktlaca 
hası var. Bu da siyasi fırkalar yan filosu Cezayir limanına gel meyenlerın tazminat talepleri- ve bu komisyonun kadastro ka 
arasında bu mesele etrafında m~ştir. ~eniz itilafının ak~l- nin bizzarure reddilecegini be- yitlerini buldurup çıkartmas 
dönen münakaşalar ve pazarlık, mış oldugu şu sıralarda bu zıya yan eder: mfunkün kılacak mütemmim rnJl 
lardu. Hindistan meselesinin ret Akdeniz aleminde Fransız- " İst~bulda bulunan eu>.bli- lumatı mezkur komisyona ica 
sükun ve itidal ile halledilme- İtalyan birliğinin bir delili gibi lerden Istanbul Belediye hudu- hında bildirmeleri rica olunur. bo 
si, artık silahsız mukavemet telakki edilmektedir. du haricinde mutasarrıf bulun- ·· 
denilen ve son bir seneden beri Amerika ve Japonyanın fikirleri dukları emlake mukabil tazmi- " Muhtelit mübadele komis·· 
devam eden hareketin nihayet VASHİNGTON, 12 A.A. - nat almak üzere istida vermiş ve yonu yukarda izah edilen tsrN 
bulması herhalde şimdiki ame ı~aponyanın Vaşington sefiri ?'a.verecek olanların bu talep ve ve şekilde ta:namlanmamıs ol 
le hükumeti icin bir muvalla- tle Hariciye nezareti erkanı ara ıstıdalanna ait muameleleıi bir bir vechile is'af ve intac edileıııc 
kıyet sayılır. Fakat bu itil attan J sında vukua gele müteaddit hu an evvel nihayet bir mayıs 1931 tazmi~t talep ve istidalarını ,c>b· 
memnun olmayanlar vardır. sus1 mülakatlardan sonra her tarihin~ kadar ikmal etmeleri ve neceğine şimdiden alakadarııtiy 
Muhafazakar fırka itilaf aley- iki hükumetin Fransız - İtal- bıınuıı ıdn rle eJier·ncıe b•ı 1 ın~~ • rm d;l,katini e b d ..;~. 'ı 
hinde hücuma geçmekte tered yan deniz itilafına karşı hattı T fi g· 
düt etmedi. 1leridc, daha doğ- . - Mr, ~ .. ~lıill'lıt . . h~reketl:rinin yekdigerine müşa as . ye kanunu Fethi B. tekaütlüğ& 
rusu mümkün olduğu kadar ya bır felake.te ~uncer_ olmak ı~tı b~h oldug~nun anlaşıldığı zanne •• .. l . .1 
kın bir zamanda toplanması is- dadını haız bı.r mahiyette telak dılmektedir. Hraciye müsteşarı B''t •. • d nu mır ta ep ettı bşt 
tenen konferansa bu fırkanın ki eden kimseler arasında şevk muavini M. Castel, M. Stimson U çe encumenın e ANKARA, 13 - Gümüslı 
iştiraki kabul etmiyeceği söy- ve memnuniyetin pek zayıf ol- namına beyanatta bulunarak de çıkan ne meb'usu Fethi Beyin ken n 

Yıldızda havuz ı/tenceltrlnirz .. certya~ e~t~~i ·' 1ın'i g/Jt . lendi. Londrada sonbaharda duğunu söyleI?1iştir. ~ niz itila~ının bcŞ, bahri devletin la ihanın son ekli sine tekaüt maaşı tahsis{ talebİjy 
ahşi nazarile bakarlardı. Şa- gun geçırdıgım halecan cıdden toplanan ve Yuvarlak masa kon M. Churchıll, muhafazakar akit ve lmza edecekleri yei mu- Y Ş de bulunduğu söylenilmekt ; 
et Arnavutlara söz dinletile- ziyad~. idi.. Abdülhami.t me~~- feransı denen içtimada -millici- fwkanın Hindistandaki Yuvar- ahedeye derç ve ithal edilebilme .~N~ARA'. 13 -.Muhacir ve Fethi Bey evvelce E ,ı.·ı · r 

meyip Hünkarı görmek husu- net gostenyordu. Sahılde Hun /erden ba. ka- Hindistan muhte lak masa konferansına temsil si için bu bapta evvelemirde a- mubadıllere aıt tasfıye kanunu te' ulı 11 lu 'll icin '·eııdisine 
.undaki arzularına mümaşat edi karfın mutemetleriı:den bahri- lif zümreleri ile Jngilteredeki edilmesi suretinde M. Baldvin yan meclisinin mütaleası alın- bazı tadilatla bütçe encümenin- sis edılecek" maaş yeni tekaüt 

e c olursa iş diğer taburlara yeli Tufan Pş. ile dıger e~ek- siyasi fırkalar temsil edilmi§tf. taraf~dan ittihaz. ol.unan kara- mak ve kefiyet mezkur meclisin d~n._çıkmıstır: Son ~.ekle. g~re nunu mucibince yüz elli lira 
da sirayet edebilirdi. Esasen as tarları vardı. Bunların da sıma Şimdi ise müstakbel müzakera ra muzaheret etmıştır. Muhafa- tasdikina iktiran etmek lazım ge butun muhacır ve mubadillenn dar tutacaktır. 

eri bu kabil nümayişlere alış- lannda .telaş ve ~alecan asarı ta muhafazakarların iştirak et- zakar fırkan~n Londrada . a~ti leceğini söylemiştir. aldıkları ~ml~k. fazla veya nok Müzeler müdürlü~Ü .. 
tınnak ta doğru bir ·ey değil- vardı. bır kaza vu.munda akıbe mcyeceğinin ilan edilmesi e- muhtemel bır konferansa ıştıra Amerika hariciye nazırı san~ kendılenne kalacaktır. Mu .. 
li. Hünkar da bunun bu suretle tin ne olacağı malfım değildi. hemmiyetsiz bir hadise değil- ki bilahara karar altına alına- VASİNGTON 12 (A.A.) _ M. hacırlere aldıkları istihkakları .~~f5ARA, 13 .- ~uze 
allolunduğunu isteyor, tabur- Her ne ise sahilden aç~ldık ve dir. Jngilterede kuvvetli bir fır bilior. Muhafazakar fırka, bu hu- Stın:;son nimresınl bir surette meccanen bırakılacak ve harç- muduru Ba~a ~e~_n .Y~.rın~ 

·ara selam ve iltifat gönderi- epeyce ilerledik. Tehlıke ol, 1 ka olan muhafazakarların Hin- susat hakkında hüküm vermek Fransız _ İtalyan deniz itilafı- sız olarak tapulan verilecektir. ~grafya muzes~ mu~u~ ~a 
ordu. maksızın karşı sahil~ ~~ı_ıaştık. distan meselesinde böyle bir va serbestısini istirdat et_:niştir. nın akdinden dolayı memnun ol Fazla aldıkları mallar için Zubeyr ~ey tayı~ edılmıştır · u 

Nihayet bir çok mlişkilattan Ancak sandalın hafıflıgı sebe- ziyet almaları bugün elde edil- F~kat bu. hal ~~hafazakar~~~~n duğunu veçlinkü bu itilifname- borçlanma kanuı.una göre borç Eczacıler talımatnam ti 
sonra Arnavutlar yola geldiler ~ıle karay~. çıkar~~ aynı teh- mi§ olan itila.im ıstikbali için huk?me!ı~ . n;us:akbel ~utun nin İngilterenin Londra muahe lanacaklardır. Noksan ve ya hiç ANKARA, 12 Eczaneler 
ve padişahı görmek arzusun- lıke başgostermıştı. Sandal iyi olmasa gerektir. teklıflenn~ ıhlaskarane b~r s~- denamesinin sıyaet maddesine mal almayan muhacir ve müba limatnamesi he eti vekile 
dan vazgeçtiler. Bu da gösteri- muttasıl oyna. yıp duruyordu. Maamafih acag"ıdaki telgraf rette tetkık etmeyeceklerı ma- tevfikan bahri inşaatını tezyit et dillere hazine emlak satışına iQ- çıkmış n dil Y. u· 

B be · · · b" ··h d " t M "" , eşre mış r. 
y_or ki ~~n muhaf:ı-za teş.lri- __ u .n~ lÇın ır teneızu . e- evvelki gün parlamentoda ce~e nasını .azammun e~ez. . · tiğinigörmek tehlikesini berta- ti.Tak için üç nevi bono verilecek Devlet b k 
!atı ganp bir tarzda ıdare olu- gil, bı~ ışk~nce olmuştu. Nıha- yan eden şeyler hakkında bır Churchı~~· nu~k~na hı~~ verır raf etmekte bulunduğunu beyan tir. Hiç mal almayanların bono an .ası 
nup gı"diyordu. Bu t""kilitm bir yet sag salım sandaldan çıktık. fikir verebilir Muhafazakilrla- ken şu sozlen soylermştır: etmistir 1 .. d l d di l . Zonguldak, 13 -Tıcaret 

-Y • • • "B" .1 1 . . . · arı muzaye e er e ger enne bugünk' •. • • d c· 
intizamı aııftrt altına alnıma- Aynı havuzda gene alemınıum- rm aldığı vaziyetin hiç iyi kar- ız, mı ;ron arca Hmtlınm tercih e<rlecekti M r kil s~ u ıçtıınaın a 
sına Hlinkirm muvafakat etme dan mamul v_e elektrikle :nr :·! şıtanmamd:>ı ü«crinc bu lul.c- .11.;.,.,,.. ,,;rt;>•r ııanıan ~ahaJr~ yeni hastahane ti büt" ~k· r~l~ ıye. ve e hunyet ~rkez ban~asma _ _:ıı t 

. _ . . .. harrik bir istimbot ta vardL B1r nm reisi Mr. Boldvin bu hoş- kuk etmey~~k olan her nevı un 1 ıy~yı sa~ nm saat ıçinde 104 hıase kay"" v 
yec~ğ1 m~Om oldugu g1b1 böy- gün biz bu istim!ıotla Hünkar- nutsuzluğu tadil edecek §eki/de müphem fıkirlere doğru mün- Ç d k• k f çıkaracaktır.~ sahipleri, mü dilmi~r. Kayıt muamelesi cM ç 
le bır ~klifte bul~k derhal la dolaşırken yangın zuhur et- bir lisan kullanmağı muvafık c~zip olmak zniJsaadesini bahşe apa a ı ev a pav- zayedereler iştirak ~zl~ vam 9tlnektedir. y 
:~ büyük §llpheyı davet edece- mifti. Sakınılan göze çöp ka- görmüştür. Muhafazakarların dıyoruz.,, yonlannda yapılacak satılan malların bedelatı Zıraat Avukatların tasfiyesi 
ıınden kimH bwla ya~ ar ~ı.ızü ;.....,. böyle ,eylerden .1 · 1 1 · d 1 M Fniclılar arasında Bankasına yatırılacak ve bono - J • 
d ç "\" .,._ 1 erı K~ e;ı erm en ° an . r. LONDRA ı (AA · Sıhhiye vekiletl Çapadaki ev 1ar bu 1ardan nakd .,......__ ANKARA, 13 - Heyeti~ 

L ,. çıkmqm. Charchıll'ın beyanatına gelın- 2 • .) - Dün kaf · 1 1 ' ·· ·· d . para en uu=c b' daha de ı h' ;;ti 
A • • • .--.. Havuzun müntehasmdaki ce evvelce Hindistan meselesin Avam kamaıumda Hindistan a ~ttıt.ho upedilmi~ ye·vrnıtütun e- cektir. dauısııcakullam1mamaır larmav et kaızm .... 
\? Abdülh "di b''tiln x.ı ı · · n.. k k" · posu ı ı az ı o an pavyon z I d e rar " amı n u eıı; ence köflc: denize nezareti ve etrafı- den balısederken bu ~iddetli meııe esının uza ere mev ıı- la h · . . O annl ak maden &a1 ril ka lamı k - _..ı 

· k kı b" te · · · · · " n konulması · i f k ı ı rın astahane ıttihaz edılmeııı 6 - en avu t avu atlık ~ sı ara aıra par ta sa lr nez nm nefasetı ıtibarıle adden fev lisan ile şimdi parlamentoda- e · sıyas ır a ar a 1 b" d b 1 hi l • • b" bb.. - ı L-'-•--'-'-' ,_.,11 
.. h nadi . oda k '~de b" d' B d "" a~·k· . bir takım meb'u~ı .. ~" on.,.ı,+~: -- ta e ın e u unmuştur. P ennın ır teşe uıu mama an n.AA<UIUliUU tezıı. .... : zu ten ve ren tıyatr o- a... tr şey l. ura an ıuar ki beyanatı arasında ~ı ar bır el< tırsatıru ı~a, wuAGv~·~ ........ ~·~~~Y•• önümüzdeki pazartesi ·· 

yun aeyretm~~en ibaret oldu- ~ara uzanan nazarlar ~l fark vardır. zarlarını teşrth e~ıe vaziyeti' i~i~ Evkaf nezdinde teşebbüste ;;."'.n:,..~. ıs --; Z~ mecliate okıınacakt:Jr. 
ğunu aöyleI11ifbm- Yıldız parkı sız bır manzaca temaşa ederdı. Hulasa elde edilen neticeyi v~ek ve bu 5~ııadmdan ileri bıt1nce evkaf pavyonlan tekrar ta omur Y~~ .it1erinde mf1 
nm iç kwmada tulini ve hayli Hünktr esasen çok çalışkan bir bozmak mes'uliyetini .timse ü- tenvı~ e~~ltimal bu mlizake- kiraya vermeyecektir. ~ f l!sulunun laıldmlarak Iran sefiri Ankaray 
büyükçe bir havuz, bu havuzun adamdı, hadisat ve vekayi kaı:~ zerine almayacaktır. • g~l~1liYa müracaat edilmeklli- .P":~~onlar hastahane ittihaz la se ':ıı ":.1i!:'let Demlryol bugün ~diyor 
mlintebasmda da küçük ve za- şısmda tam it bqmda ve mu- LONDRA 12 (AA) _ V _ü\ hıtam bulacaktır. edıldigı zaman kuduz tedavi mü rma te . verilmeııi, o- • . . 
rif bir köşk vardı. Abdülhamit !e.yak~ız bulunmak i~rdi, bu Baldvin'in muhaf~ olan A M. Baldvin'in beyanatı, hü- es~~ yerıi bahçedeki hastaha ::Cı!t:~ı:~ so ton kömür :ı::ı:e~~l ra~ze gel 
yazın ve ağaçların çiçek açtığı ıtıbar ıle sarayın o kabıl beda- Hnidiııtanda icra Cl'"inesaid kumette muhafazakarlarla ame nenın bır laıımına nakledilecek, dan .. mil~. oldu_ğun- taşariidd 1 bugünle Han m 
bahar mevsiminde bu parka gi yiinden i.tifadeye pek vakit bu müzakeratta tnyetinde bul;n le kabinesi arasındaki itilafm cildiye ve bevliye kısımları da ~ccar ge . e~ ve bil.hu- kara ~; e k u.~~e 
der, havuz başında dolaşırdı. lamazdL Ancak müsait vakitle imtina e"'air olan be anat - Londra Yuvarlak masa konfe- burad~ kalacak, dahiliye, sariye, aa b" ç~n l!°~1P ~~~ ~ ec Hz ya.~ ece ve ~~sıcuı:nJ1 
Bir glin daü-ei kitabette oturur- rinde d~ vehim ve vesvesenin duj,t·ınahafilde tevlit ~tmi ~ ransırun iMine dev:ım etmek cerrahiye, kulak, boğ~, burun : ~gemile~ m~ v~yet: de~e:~ti'.11atnamcsını takdun 
ken Hünklnn beni havuz bqm galebesile parka çıkmaz, ha- .ıgu yeis dün murna·ı h' ş A hususunda kabul ed1lecek en i- ve liboratuvarlar yenı hastaha- IrakmııJ, §ırket mümessillen D .. .. 
da beklediğine dair bir emir te vuzdan istifade etmez, men;o~ vam kamarasmd ~.Y dı.n - yi vasıtalara ait alelade bir u- neye nakledilecektir. İ~ıııat vekaleti nezdinde teşeb- unku yangın 
llkki etmi.ftim. Hemen yetit- n tabiiyeye bigane y~-·per- hakkındaki mlina:a 1 ınbıs;n ıul farkından ibaret bulunduğu Bu suretle teşekkül edecek busıe;de b?lunmka üzre buraya Dün saat 15 de Galatada F 
tim. Havuzda aleminiumdan amafih inzivayı v,. Aıagı 0 ~ ken muhıafazakarıar: ~r ~ ı::: ve Hint meselesinde teşriki camia 700 yataklı, şehrin en bil- gelmışlerdir, meneciler caddesinde Nazmı 
yapılmıt bir ııandal duruyordu. desi arkasmrl,.tı;.tatm1 e~_t_:"hu. reketlerinin g..,. .. n se eda be : mesai etmek bahsinde üç bü- ylik, en modern hastanesi olacak Kaymakamlar arasında yin gemi malzemesi sattığı d'" 

~ . . bi dar • ili yac armuaıı o- -,...... n en n .. k fırk hdetin tir ldnd ı1anı 1 . 
la• Sandal pek lafif oldu&u ıçın se~zühlerden f .. tebeddül etmemiş olduğu sure yu anın va e halel . becayi le an yangın ç ş, tfaıyt 
n;ı nilirken pek dikkatli davran- ve ı;m; ed1·.ı d b' ne sını tinde vermiş oldulh· izahat .. - gelmemiş olduğu kanaatini te- lstanbul lisesi mezun- 1 r ~dan söndlirülmti~ti•· 

" K di - . . . ' • ,. on a ır eza tev- &u uze y·t tmi t' ANKARA 13 M ' . liayan bebinl tah ..,.. 
• mak lazımdı. en &ı ıtuıa ı~\tnetmezdi, Adet bö le 1 rine tiddetini kaybetmiştir Mu ı e. ş ır. lan kongr • ~ ' . - es udiye g~ ee ...__ .,.• 

sandala bindi ve bana da bu..ı1 ıl dan a . Y şey er maileyh muhafaz kiri · Gandi Dandi'ye sidiyor esı kaymakamı Hilmi Bey Köyce- mektedir. 
I mi emretti. Sandal gayet ~Y attrnı geçınezdi(Bitmecli) ruz Hindistanda~i ~ıJ~ BO.R~AD 12 (A.A.) - M. ı.st~bu~ lissi me~~ ~~ ğiz kaymakaml~ğma; Ankara T akdin kıymet ekipleıl 

"lduğundan oturmak ta, a masa konferansı müzakeratma Gandinin tuz çıkarmalı: üzere ?1C~ dun, ilk kongresının lkinc1 Defterdarı Sezaı Bey Eıaziz vali Sark! ve Garbi M ked acJ. 
ta < unnak ta tehlikefücliyo 1 sün hegemonya -;e-lıotbinlifi: pek vasi bir mikyasta iştirak bu ay~ .14 ün~~ Hint ~kyano- ~~=~ İstanbul lisesin~e ak- muavi_.nliğine, Keskin kaymaka- tesbit edecek olan ~di:1~y 

t' de-veden -in~' j hastalığından kurtulduğunu etmenin aleyhinde bulundukla- s1;1 sahilınde kaın Dandi şehrine . şti~. Geçen hafta nızaınne mı Kazım Bey Ankara defter- met ekpileri bugün Yuııanis 
za ın ded. r b• aefer görmeyoruz. nnı söylemiştir gıtmek niyetinde bulunmakta menın bır kısnn maddeleri oku- darhğma tayin edilmişlerdir. na hareket edecek! rdi 
·ıımİ!lllll ~ ~ camla değil, Komşularının kıtlık ve iflas Hidistan na~rı M B h .. olduğu haber verilmektedir. nar~k kabul edilmişti. Dün de e r, 

.!!!! Atı·'ı.··~ ı1iı' bakmıştır. larından .m_edet umanlar, akıl kilmetin mümkün old.uğ~~d; Amerikada buğday fazlalığı gen ye k~laı_ı maddeler okunaı:a~ 
dÜT- ı.eYE;ıılTLAR buhranı ıçındedirler: Asıl kriz bir an evvel federasyonl~ mü- V~~İNGTON 12 (A.A.) - ~buhedıl~ıkten sonra heyeti 1- \ME~LEME TT 1 --- . - . - - -- -, ....... 

' h rımd k b Ik' kafalardadır. nasebatı komitesinin mesaisine Yem zıraat odası reisi M. Stone ~re e mu~~ ve. ~ysiyet ~ J '=-- _ 
V k~tl . da ybo. '. le ı FAKAT yeniden başlamak üzere Gand· geçen sene olduğu gibi bu sene dıv~ı heyetlerının ıntıhabma 1=~AL.1!!!!1 .... !!!!!ııı~~l!!~ ... ~~~~~d~~~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!I!!!!!! 

• ey erın en ırı o ma- F ı- d ·· ·· üzd' • • .,.....ılmi~ti H t' "da H "" 

'

- k k .. s t 1 I akat Sami Pa§a zade Sezai nin taraftarları olan Hint mu e onum ekı bır temmuzda .. -,.. " r. eye 11 reye ay Y • f 
11 eyb':. .?P an!111ış: sa Beye bakarsanız, Klot Farer rahhaslannın Lon-'- d - Amerikada nakledilecek buğ- ri, Ali, Şevket, Osman Nuri, Ke enı oça kaymakamılra mmtakaııı - Balıkesir mm 

yem ve utun azız ere ne b- -k . . uıaya avet d k' . mal ö C ·ı s d kası · ı yalfarmı b"J' . • . B" uyu kalbının sevgi haznesin etmeyi teklif edeceğini diğer ay ye ununun 275 mılyon bu- 1 mer, emı ve a ık Bey- İZMİR, 13 - Divanı harpçe fllJDpıyonlan arasında y 

b
~ne /cltlık! ş ı ır mısınız: ır d~n bi~ l~tfen bir az sunmuş; teklifatın da muhtelif 'mühim şele bal.iğ olacağını tahmin et- e~ haysiyet divan~ da Abidin, mahkfun edilen Foça kaymaka- lacaktır. 

F•kat kıtlı - - biz eski Turk mihmannüvazlığı meseleler hakkında ihtısası o- mekte~r. . Mıthat, _Ta.nk, Halıt ve Hasan mmın yerine Antalya polis mü- Aydında yeni belediy 
es başkasın gıt k;rak~gı ~er- na yakı§mayan bir kabalıkta bu lan mütehassıslar tarafından Bıranmyada ı ayan :eyleı: .ıntıhap ~lunm~ı~rdır. dürü Mustafa Bey tayin edilmiş intihabab 

. ın a~ ası1? an ıste lunuyormuşuz. ve muhalif ga- bizzat Hindiıtanda a ılac _ _ YENDEHHİ, 12 (A.A) _ . ~yetı ıdare bugundeıı .ıtbaren tir. . . 
t. ıın er~ır: . Es~!!n d~~ Alman zeteye bakarsanız, buhran mes' m beyan e1miştir y P agı 23 kanunuevvel tarihinde Bir- ı~tıma ederek faaliyete geçecek Ankar 1 8 1· bA YŞ~~N 1De3 - Beledıl'.e ın~ 
'" a ınıstının çıgnedıgı Ameri- uliyeti Akdenı·z muva . . . . ınanyada Tharrawaddyde vuk tir. a sporcu an a I• t ouayı vlet karanle fesh 
dc~a b -d R • azenesını M Church 11 H'nd" · · u dildiğ" d · · · 
• ı'ıü: ·g~~ü::ıb ~manya k;ylüsü iyi k_urmay~n Ankaradır. tam bir domi~y~n 1 v:;:an~ç~ a .gelı_niş ola»: isyan hareketi- Hüseyin mahkemeye kesire gidecekler lan ya ırıp~ ye:.!!!~ap ~zır 1 ·ı • a ıyor ve ulgar. Bız ne yuksekten baka .. b · . . .. ye nırı nırı bır sebebı de köylülerin p· " BAL 1 · ş, ı-...... -r. aınze 
ıııccopraklarmı işleyen Amerikan hamet T- k k Jb' . n m~r mu eşşın bır re11m olmak üze- rinç mahsull . . . .. ~- muracaat etti IKES R, 13 - Mayısta lısteleri de asılnıI§tır. 
ıra ralctörü, Alman zanaat adamı- "hsa e ur a ını, ne d~ ~s- re mes•uı ve hlikfunete sahip b' f erı ıçın mus.~ır İ . . . Ankaradan 30 kişilik 'bir sporcu Yeni namzetlerdetı k çok 
"""11, kemiklerinin üzerinden ge- ;ibi ~laz:a~ı~~n ~r~rı:;: hızım bir Hint federasyonu vücude ır ayat elde edememelendır. ·a~ kınc;:caret n>:uhakemesince kafilesi şehrimize gelecek futbol şeyler ümit ediliyor. çıkıcü iç 
~~8\er gibi, muztarip etmektedir. si-ind em eke erın ı~tı sal ek- getinnek hususunda mutabık Ç kl b' d " " ı asına_ rar ve?len İ~rahim ve atletizm müsabakaları yapa- rinde ili tahail görnıüş müh 
ıyy Ucuz ekmeği reddetmeyen- T~rk '::r1~~ı::mak ıst;yenle'.~ kalmış olan zevatın tebrike şa- e er ız en tutun P,:ışa ogull~ ~ue1Seses1 şiire- caklardır. dis ve doktorlar da vardır. 

tr, ucuz makin<'vi kabul edenle netmek istem ve tezgahını çıg yan olmalan_için bir çok esbap alacaklar k~smdan :~seJ;ın B._ ~u. kararın Futbol ve atletizm müsabaka Meb"us intihabatı için de ça 
}#.neden kızmalı.' Avrupa buh- Dı•arısı il eyo;:ız. . . . mevcut oldugunu, fakat bilmu- Çekoslovakya reji idaresinin ~e ve tas ~. e lmesı ıçın muha !arından başka tenis, bisiklet şılıyor. 
t;.aı iki tedbir istiyor: Uzlaş- miz ;;tikli! ~!o tan ~ıt!r~ıği- kabele Hindistanda vukua ge- memleketimic!zen mühim mik Kem~ye ı_nuraca<;ı-t etmiştir. müsabakalar da yapılacaktır. Tire belediye reiıliği 
pıa ve karşılı~lı f~da~iırlık! devam etmelcte~:.ası u;ımızde ~e~ 8?.n .. h~disele~ nabe?en~aml tarda tütün aİacağı yazılmııtr .. - edfı:~s~~~ ~~k1;~abın~ i?das Ankaralı sporcular bes glin ka- İZMİR, 13 - Tirede yenidell 

Fakat henu" hıç bır teşebbii Falih RIFKI tı .~u~.ulmemış!. tehlıkelı ve Çek rejisi bııııun için bir müna- .Ti ve ortada fil' tash~h ~~ılece lacaklardır. -. . yapılan intihapta belediye reil 
an n ır teşevvuşe ve hatta kasa ac;mıştır . '.;' .·• 

1 
d _ ası mu~ıp ·~ va- ~açlardan bın Ankara - Balı liğine Ömer zade Ali Bey seçil 

~ •·}•~t oma ıg-ı kanaatındedır. kesır şampiyonları, digeri Anka miştir. 

'. 
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a • 
lstanbul cuma gü!Jleri nasıl eğleniyor? 

Mart içeri pire dışarı! ... 
Bu .. 

soz • • 
nıçın bilir misiniz ? ·~~",.aoelen"o cumalan nöbetle açı(masl Hükfimet bir ıntiddettenberi Sigorta şirketleri karları_nı~ söylenmiştir, 

1." Liman girketi hakkında tetkikat azaldığını ileri sürerek eskisı gı -------'--
u°' • • t bbüs yapacaklar yaptırmaktadır. Bu tetkikat ne bi itfaiye hi5sesi olan yüzde beş B' b l . h A d 
acal ıçın eıe .~ ticeai olarak liman tirketi itleri- leri müşterilerden alınmasına ıra ey az mı o sun sıya mı? - lemde param olmalı a .. 

ka ... ~d. lda beye radaki bir çok eczacdardan şikt run in?i.sar halinde olma~ ber~ ?1~saade i~te~iş v~ bu ~lUsusta Pardesüleri atan ihtiyatsızlar _ Şubatla mart çarpışıyor 
SIIlh t r ~etniyetl re yeti.er aldık. Cemiyet, ta~ra ec~a ~ ~ükUı:ıe:t tar~fından _ ıdaresı ık~ıs~t veka~etıne bır istıda ve_r- M . , . Ô . .'' , .. .. .. . . 
. ~Jfııı llOn içtımamda Beledi~ darına da, tıtanbuldaki tcı::81t cihetıne gıdilemsı emredılmekte mıştır. Vekalet emseleyi tetkık art IÇerı pıre dışarı.. Jduren adamı gordunuz mu? 
ıcabo dan talep olunan ruhsa - ~abllinde ucuz ve kifi ispa~o dir. . ederek bir cevap verecektir. 1 -

ur., .. rçlar meseleli çok ha~ tevsi edilıneai için :Müskirat ıda _Henüz kat'i bir karar ver~lme Di~er taraftan belediye yeı:i 1 

. ~kaplan mucip olınut . esdinde ıeşebbüsatta bu- mış olmakla beraber, tahmıl ve beledıye kanununa istinaden sı-
ın~ . . ~~ı kararlaşurmıştır. tahliye ücretlerinden h~kılmete gorta şirketlerinden alınacak 
t _ ,eti~ede bu_hususta Sıhhir- t ·ı:10 ucuzlaması ispirto kir aramayacağı ve bu ışlere ne hisseyi bütçesine koymuştur. 
o~eti il~ Ettb.ba odası ve Se- ııpı n::rinde yüzde elli ka sarfedilir~ onu_:ııacağı için Y":'.ı Ayrrc~ geçen zamanlara ait 
leıJI Ob~ecUaı nezdinde yapılan te- lu ecza zzti!U mucip olmuştur:. dan fazla ınecegı muhakkak go- olarak şırketlerden yüz bin lira 

ı ~· Usle cevap alındıktan ve ruh ~r ~:çların revaç bulması ı- rülmektedir. itfaiye hissesi istenmektedir. Bu 
ar .1Yc resminin ne kadar ~ta .er ~ılan mücadelenin tesiri B•ledige,.ıe nun listesi yapılmıştır. Şirketler 

1._anlaşrldıktan sonra vazıye çın ykala beraber ecza sarfiyatı- ., "' hisselerini vereınzlerse cezası i-
g0 b" k · "h uva- olma · · •• ~e ır arar ıttı uı m ak yüzde yirmi beşını T k t k • ki misli alınacaktır. Sigortacı-

~l g<irülmüştür. nın11ancustahe:ı:rat teşkil etmek- e a Si lar. toplanarak bu yüz bin ıira 
• da h · d biri de yer m . . 
ı . re eyetı azasın an . meselcsını de görüsümşkr ve 

nştir k" · tedır. - b im d k h ... A k · · · . ı. B larıtı ragbet u ası o T l' t k t' uKumet mer ezı nezdınde b , ı 
şlı ..._Eczacıların kısmı azami e~ lun faaliyetine tabidir. a ıma name a l- hususta da teşebbüsatta lıulun- • 
endlneı . k t k ına tatı tor arın t k b tt' - ka ...j erı apa ma ve cu Tü kiye eczacıları ıtboratuva ye es e ı maga rar verişml.~rdir. . . ........ 
le~ Yapmak arzusundadır. . r nim şirketi makineleri bir . • .. f d Belediye, noktainazarın<la is - Garson, bır hıra.. dan çıkararak- kim bilir, belki ı Bu gün de gene mahallebicile 
~""Ruhsatiye meselesi bunun ız rı :;1° kadar şehrimize gelecek ~aı~.1encume_nt 1ı_ara tın an rar etmektedir. - Beyaz, yoksam siyah?.· içinde gazete kağıtları vardı- rin kıraathanecilerin günü ol · 
i J rına vesile olmuştur. ha ~hyayet bir ay zarfında labo- tasvıp 1 en ybe~111 ~ ıma n~m.e Yumurta • sası Kızdı: içinden ayırdığı bir beş liralığı du. 
tll' k ve nı a ye göre otomo ı erın rengı sı- pıya Canım kaç sene var k" hep f 1 

. Balkı müşkül vaziyette bıra. ratuvar açdacaktır. ah ve ko u yeşil ve zırhları d•• •. - . •. 1 
• masaya rr attı: Tramvayla şöyle Ortaköyc 

t amk için gece nöbetçi ı;ibi bır Bu müessese işe başladıktan Y la ~ur Kabili istimal o- uşuyor bur.ay~ __ ge~ın~ HDaha .~sıl ? 1 
- Boz şunu!.. kadar uzanmağı hatırımdan ge 

c cuma nöbeti cetveli yap~la- sonra sarfiyatı çok ehemmiyetli ~an~ c~. 11~ tebdil edilmeye Yumurta fiatlcri düşüyor. Kış ra ıçt~g~ı ogrenemedıruz mı? Sonra garson üstünü getirir- çiınneyor değildim. Fakat, yarı 
•• lak meseleyi halletmek rxıiıın- lan gılenik ecnebi müstahzera ~t~ 0~al;n ;. ari edilmis 

0
_ lık ihraç için evvelce buzhane- ~uf sızın ervah"ııza ?e ... ~- ken ilave etti: yolt'.a vazgeçtim. Hava, gittik-

··n olduğundan hü~~rxıetin b~ ~1 ithalatına ~~ayet veril~- ~~ .::: elmek fuer! olan crto- lere doldurulan mallar p~yasa.l'.a kı ga~son musunuz sız de dun- - Aldığın ~r~~ zehir zenbe ç~ soğu?~· ~en de.?~.l~?mun i-
el u muvafık göreceğını zannedı . Çünlcü butun eczane sahıple p bill!le bo a ve tebdil müd- çıkarılmıştır. Bu hafta içınde bır yada... _ .. .. .. rek olsun! .. İyı gunde harcan- çınde buzuldukc;e buzuluyorum. 

e Oruz. Esasen Ecazcılar kanU- ~\irkette lıissedardırlar. ;:1~leri h kkX:da yeni talimat- sanddc yumurta ıo liraya tenez Adam~a~ızın go_zunu ~ık~ra mak kısmet olmaz inşallah!.. Kimbilir belki bir belki iki haf-
a unaa eczanelerin cuamlan açık rı • e • a t b'l .

1 
. mem- zül etmiştir. ca~mış gıbı parmagını ılerıye Bu bet duasını tekmil edin- ta sonraki cuma günü size yazı 

ıı. • k t yok nameyç o omo ı cı erı p k dogru uzattı· k d l ·· ·· k k s rd ·· d · 
• '0Ulunacağına dair bır a~ .. _ R p B. e tebrik noo edecek maddeler konmuş- era ende satışlarda bir yu- _ · . • • ce, ar ~ ~ş arını onune ataca n:11• arıye en yazar gon erı· 

tur B. 1 h herkes gıbı ıs ece murta 3 kuruşt Eşşek herıf.. Hala kar- çıktı gıttı. ırnn ! 
eJ . ınaena ey . arf d H F k k~ tur ur. nnd duru B . . tirahat hakkına malik oıınası !- tkf. gün z . ın a · ır ası · " • f b Pamuk ihracab ş a . yor. eyaz ?"etır, s_ı- Herkes, geniş bir nefes al- Mart içeri, pire dişan ... Diye 

tap d dann cuma tatı- tibi uınunıisı Recep Beye 300 Bakırkoy çımento a - . . . yah getır, kırmızı getır... Bır mıştı. Birisi dedi ki: bir söz vardır! Ne maksatla söy 
edili Yae ~~l:~z:;bitdir. den fazla tıebrik tel~rafı çekil- rikasından şikayetler Memleketımızden_ İngıltereye ş~y ge~: d~... ~ati bi_ralarınız, - Belli ... Herif rakip bic bi- lendiğini bilmezseniz anlata-

z 
p alan hiç bir eczane rııiş1fr. Bunlardan bir kısım da S 1 rd B 1 d" yapılan pamuk sevkiyatı buse- bıra degıl ki .. Haşa mınelhuzur rahane hesabına çalışıyor Fa- yım: Bu eski bir adetin halk 

aten cuın f k pa si ğ ztFkl .. k on zamana a e e ıye ne geçen sene aran yarı b . ·d·-· .. ' llenifı varidatı ınasra mı a - rııeb'u u a name 1 ermı 0 - Sıhhat müdürlüğüne Bakırköy ' . . . ye naz eygır sı ıgı... kat bu işi kaç paraya yapıyor, lisanile ifadesinden başka biı 

~ 
•· k k dar olmuyor. yanlardır. . f b .k 

1 
h" d b. yarıya ınmıştır. Avrupalılar pa- Garson çoktan uzaklaşmıştı. onu anlasak ~Y deX.ildiır 

-..ca a J h çımento a rı ası a ey ın e ır m kl (Ç""" ) k kl · F k - b k ·· · ··· ,,.. 
15 

• C . . ş yapması dok- Mısır çarşısı IS a ve ·ka aki J t B •kA - u arım1az ıgıt ırı an a at, agzı ozu muş ten dur- :r- • • Anadolunun bir çok yerlerin 
Eczanelerın_ 1 

1 
rinc müte- • edil k şı yet v 0 muf ~: u ~ha karıştırildığından şikayet etmek madan söyleniyordu: M b" . ah de mart gelince halle odaların 

dl ~Orlarının f~~~:~a~I doktorlar tanıım ece ;:~d~"::~t ~::ıa~~:~: at tedirler. Alma:ııa~ ~se pamukları - Guya, ş~un şu;asında bir gibi ~Jrün~~o:u. ş~~ta~~c:;~ daki kili~, keç~ gibi şeyi.eri sii 
.Y d( akkıftır. • . in eczanelere Mısır çarşısı esnafı, çarşının ş· kA ş t .. . h ır mızı yaş oldugu ıçın fazla satın az hava almaga geldık ! .. İnsanı ğma kurşun kaç gündür adeta kerler. Guya bu suretle, piceler 

Çalı~madıkları 1 1~ rnektedir. inıa· ve tanzimi için aralarında d - •'-~kayte uztaen:ıc~km: a ın almamaktadırlar. öfkelendirip zorla keyfini kaçı- bahar hava;ı irinde idik, İnsaf den temizlenmi olurlar. Bun-
Yenı reçete geme . --ı-- la dır e te ..... ı a ve 1 a yap- · orla ~ · d b k h d b" si Biz esnaf vaziyetinde defili$. "'ri"1ş r f • ·ık . 

1 
k mak üzere bir heyet yolladık, Komünist bir bul gar rıy y r ... d k. k d 1 d edelim, yalnız bazı dar canlılar . a~ taş ~· :_ ~v eni Bı.rerdsu 

. . .bba odasuıa yrşı esna ı, ı 1f o ara _çar- Fakat fabrika her zaman faal h d h . . d"l k . . anın. a ı ar ~ aş ~rın an hiç olmazsa nisanın girmesini ao u estı ~o ga atı ır. u a, 
rai Beledıyenın, et~-at rnüesseıe- §I i~den geçen yollan geru~let olmadığından faaliyete geçme- U ut arı~ı e ı_ e~e bın, teskın etmek ıstedı: beklemeden sırtındaki pardösü- bah~ ya~~lu ge_çmesini t.e 

Oahıl_ olan bu sıh snaf mil-- ~"' karar~~ş~lar v~ dük- sini beklemek mecburiyetinde Polis kısmı siyası_şu~sı bır Bul - Kusura bakın~ amma, !eri attılar ki,ben bunu ihtiyata me~nı. mah~yetındedı_r. Mart ı-
selerıı:e karşı e_ ru değildt. kiiıların~ onlen~e >;ıgdıklan kaldık. Ne ııaml'll faaliyete ge- garistanlırun şehnmızde komü- haksı~sın ! Gar.son, senı_ kı~.dı~a- pek uygun bulmuyordum. Maa- çerı gırer gınnez, pıreler der
ınelıesı -~apması d?g reseni iin malı genye ç~kmış_lerdi:: Bu su- çerııe bize haber gelecek ve biz nist propagandası yaptığını tes cak bır şey soylemed~. Bıra mafih, bu ihtiyatsızlığı yapan- hal ~ışaıı:ı çı.kar mı, çıkmaz mı! 

Henuz Ru?sa~ıye üracaat l- reıl.e yol genışlemış, mururu u- de tellkikatımıza başlayacağu. bit etmiştir. Bulgar bugün hu- beyazını olsun sıyah mı. ,,demek !arın çoğu, eti canı yerinde, Bu cıhetı, bır haşerat mütehas 
eczanelere hıç bır rn bar kolaylaşmştır. Eğer hakikaten böyle bir şey dut haricine çıkarılacaktır. le kıyamet ko~m~z ya._. . . genç, güı:ıbüz kimselerdi. sısı bulup sormalı .•. 
ki lmamıştrr .,. __ f rş içindek· kaldırım . V l'd h t h • t • Hemen demınkı aksılıru ele y . • • • 

0 • f ·deli oln> .,,,...a • ça 1 1 varsa o zaman halimi düşünece a ı e as a enesı evsı d aş farkı geçlun olanlarda 
_ Belediye, hal_ka aı k'atarın'. ı.rın bozukl~ğunu görere~ bu- ğU.,, Demiştir. d'I" al 1

: • bu hovardalık yoktu. Hatta, iç- Mar_i ~li1: meş~ur filmin : 
yı ga çalışan pohs va uh' un için de bır karar vermışler- • A h d l . e 1 ıyor - Senın aklın eımez... Be- !erinde k k t · · · 'b · ııeyrettınız mı? Ham şu "Öldi 

müstacel bazı tedbirlerde ·r ~- Yollara aralarında toplaya Kolza ımalat a e erı Yenibahçedeki Valide hasta- nim kızdığnn o değil! .. Bira di- l ara 1 ış a ım~şı~ gı 1 

ren adam ı... Ben 'seyrettim 
sine terettüp eden sıhhi vazı. akır.l r para' ile çimento döşeye- Şehrimizde motörin denilen hanesinde inşaata başlanılmış- ye, önümüze koydukları şey, sa skarı,ıp sb~l a adnıp so aga çı- Fakat dfu:yada b~nda.n dah ı 

ele! . etelenı c a ı b" • d k 1 - k . d k.. .. k B d - k an ar ı e var ı. yapan ve fakirlenn reç anel kl rdir ır yag an o za yagı çı aran ur. e opu .. ar agı yarıya a- ~ _ , münasebetsiz daha minaıı ., 
meccanen kabul eden e~z . "lı ce E e se~ yalnız gündü:s açık bu imalathaneler vardır. Bu yağ Elyevm 250 yataklı olan bu dar boşaltıyorum da hala ağzı- * * * ~ bic film seyr~ğimi de hatır! 

eti 
adi 
y 
ti 

den vergi talep etrı;;erneJı,bıla lun~a çarşı, elektrikle de tenvir ~kinci ı;:ıvi ye trol diye bakkal- hastahaneı:in pa~ikilinik teşkili!- ı:ıa bk: geiıC:~ 
1 
İşleri güçle- Bu sabah bir eski takvim me Y.8~ayc;ırurn. S_ultan Hamit de ~ 

müteşekkir olmalı ır.kk nda t edilecektir. araHs"~kA ıyor.b .. 1 . tı tevsi edılmıştır. Ayakta teda n oHros opo . rt···,· .b. rakhsı ile _görüştüm. Dedi ki: rının b•r Zaptıye nazırı var k ı 
İspirto meselesi ha 1 .__, • • u um~!. ~ nı:uessese erın vi edilenlerin ~i~t~rr bu suret- ~nçeresı ~'.. ı ır gı ı can- - Eskı şubatla martın biri herif, cayır cayır telefonla kc , 

b 
• b b ıatıhsal ettıgı bıır k~lo kozla ya- le artmış oldugu ıçın hastaların dan bır ah çektı · . birbirlerile çarpıştıkları günler- nuşuyor. Ayol, o devirde tel• t 

B db ht Jr a a ğından 8 kuruş resım almakta- intizarı iç.in geniş bir salon vü- -A:_~aa~a_h··:· A_Iemdıı benım deyiz. Gördüğümüz, epeyce so fon yoktu, diyeceksiniz. Yokı e a _ dır. cude getirilmektedir. Bu salo- çok degıl, ı~ı. ?ın lır~ ?a~am. ol- ğuklar bu çarpışmanın kıvılcım amma, haşmetlu Sultanın lı c 
Son .zaı:nanla~da Defterdar- nun kapısı ayrı olacak, tedaviye malı ... İstedıgım gıbı bır hıra- !arı olacak!..., türlli saliihiyeti haiz olduğuı ., 

n k Aziz ',f. 
o umacı . 'h 

, asarak ır ar 

dün kendisini 
etti 

.. . . ükte Dreviş 
• .Pıın...~jljra. ırudı:nrK c;eci soka-.. ·~•n e e . . 
gında 19 numaralr cvde 1)jr ıntı 
har olmustur. 

Bu evde kira ile bir kaç aile 
oturmaktadır. Bu meyanda do
kumacı Aziz Efendi ile ailesi de 
vardır. 

İki cocuk babası olan Aziz 
Efendinin son zamanlarda işi 
bozulmuş, maişet sıkıntısı çek
meğe başlamış, hatta biraz da 
borçlanmıştır. Fakat bu borçlan 
ma da bir faide vennemiş, işleri 
düezleceğiııe gittikçe bozulmuş, 
Aziz Efendi de derin bir teessü
re kaprlmrştır. 

Aziz Efendi intihar kararını \ziz Et. nln kendini astıt? t 
verdikten sonra dün karısına c;o Karagiımrllkteki tvi 
cu~larını da alarak beraberce so) _ 

lık ~ehr~mızde ?ırkaç kaçak kol gelen hastalar hastahanenin u- hane açıı:ahynn. Sen, seyret o Bakıyorum, herkes, tekrar söyleyen ıbu adam, işte bu m 
za ımalathanes~ ~l~uştur. . muml kapısında~ girmiyecek- za~an, .bıırahan~ nas~! olu~~ş.? paltolarını arkalarına g_eçirmis- cizeyi gösteriyor. İstanbulı : 

ı Bu suretle. ıstıhla~ r~smın- ler, bu kapıdan kabul edilecek- M~terıye ne cıns bıra getırılır !er. Ne de olsa mart .. ~;Çarpar dekorlanqdan başka hoşa gid 
\den ~lı~an va:-ıdat 3 bın !ıradan lerdir. mış? ~eze, nası~ hazırlanır- mı çarpa_rı.. Ha~a ?a öyle bir taraf olmayan bu kurdela i< (' 
,47 bın !ıraya çıkmıştır. Umumi kapı Avrupada oldu- mış? Bır bardak hıra, kaç kuru tutkun kı ... Hanı bıraz gayret arkadaşlardan biri: 

Belediye seyyahin ğu gibi yalnız ziyaretçilerin ka- şa satılı~ı~?.. etse, ve çiçek ~çan ağaçlardan - Azizim, dedi, bu öldür ~ 
-şubesinin faaliyeti bulüne ve sair suretlerle hasta- . Hey g~?• .. heX··· Yahu, meze ut:ınmasa, belkı de kar yağdıra adam değil, öldüren film... ~ 

. . . haneye gelenlere tahsis edilecek dıye . şu onumuze koydukları cak... Ne mutlu görmeyen cı 1 
Beledı~e seya~~ şu?esı, bu tir. Yapılmakta olan intizar sa- fasafıso ş~ylere bak. be! .. Ulan Ya~ık, cuma o güzel havalar !ara!.. 

sene tatbık edecegı faalıyet prog !onuna 3500 lira sarf edilecek- bunlara dış geçer mı? dan bırine tesadüf etmeli idi.... M. SALAH ADD : 
ramınr hazırlamıştır. Garson fakat bu sefer başka 

Şimdilik limannnıza gelen tÜir. ki sı, derhal o tabakları kaldırıp işaretçi memurlar kay- idman ittifakı içtima 1r 
seyyahların şehrimizden iyi in- Ç aylı arın tevzii bitti yerlerine sıcak, taze mezeler 
tibalarla ayrılmaları için çalışa- Eytam, eramil ve mütekaidin getirdi. makamların emrinde çağırıldı 
caıktır. , nin mart, nisan, mayıs üç aylık Yağlı müşteri devam ediyor Zabıtai belediye ile polisin ANKARA, 13 - İdr .:ı ' 

Bu maksatla seyyah vapuru maaşlarının şubelerce tevziatı du: tevhidinden sonra seyrüsefer iş miyetleri ittifakı merkef'/ " 
gelince seyyahin şubesi müdürü perşembe günü hitam bulmuş- - Benim gözümü böylelikle leri için 60 memur varken bu misi 20 mart cuma günü içtı.'; 

ı Ekrem Besim Beyle lisan bilen tur. Bugün şubelerden maaş al- boyayamazsınız .. Biz kül yutma miktar kırkbeşe indirilmişti . da.v~t olunmuşt~r. Merkezi ıı; 

1 

diger memurlar seyyahlarla be- mayanlarla yoklama ilmühaber- yız oğlum .. Başka müşterilerin Şimdi de bu kırk beş memurdan' mının ruznamesınde unlar • 
raber gezmeğe başlamışlardır. ]erini vaktinde yaptırmayanla- önünden kalkan tabakları, hay 34 dü kaymakamlar emrine alın dır: Balkan oyunlarına iştir 
Bu takip neticesinde gör?l~n rm yoklamaları yapılacak ve ma di yenilerin• iro... Değil mi? . . beynelmilel temaslar ve oı 

k 1 k ld 
1 . d.l y - maktadır. Badema ışaretçı sey- . t b.. . ., 

no san arın a ın ması ıçın aşları tedıye e ı ecektir. agma Y<' rüsefer memurlannrn sevk ve pıya , utçe 931 senesı faal 
derhal iktiza eden tedbirler alı- 3 sene hapis O, bö· ftakilere. işittire ic.areleri kaymakamlar tarafın_ programı. , 

nıyToercr. u··manların nasıl çalıştık- Gebze civarında bir köyde cek tar,~ gkrrıp 11<;a~ı'.ır~en dan temin edilecektir. Mütebaki Türk-Yunan dostlugıw .'· 
N 

·r garson ar, uza tane erını uguş b. d ·· f 
lan da not edilmektedir. Şimdi- Hüsnü ve azı isminde iki ki- turarak ona bakıyorlardı. Ağzı on . ır memur a ~eyruse ~r m_er dair bir konferan ' 
Y

• kadar gelen seyyahlar arasın şiyi öldürmek kastile yarala- bozuk zat bu harekete t t 1_ l<ezınde, muamelatı kaydıye ıle M 
da tanınmış simalar pek azdır. mak, bunlard:ın Hüsünün sol du: ' u u iştigal edeceklerdir. Vesaiti nak d · François Psalty, Aı 

kag~ gezmeye gitmelerini teklif mezhemen evvel~ h~~ı.rladıgı 
etmış, ezvcesi bu teklifi ınuva- ipi tıvana takmış~ ı~ıgı boynu 
fık bu~muş, hazırlanmış ve Aziz na g?çirmi§, kendını sall~dır
Efendıye: nuş zevcesini dul, iki çocugunu 

- Haydi ~fend~ biz hazınz. da ~tim bıraıanıştır. Hiç bir Hayvan sağlık zabıtası 
Çıkalrm demıs, Azız Efendi d": C:eydct:ı haberi 0ı.mayan kadınca Hayvan sağlık zabıtası nizam 

bacag"mı kaybetmesine sebep ol r . k 1 d .. "- ra a Türkocağmda resmi z - Karşıma geçmiş, benimle ıyenın o_ntor u a seyruse ... r ile ecnebi sefirler hazır bul ~ 
makla maznun Mehmet oğlu eğleniyor musunuz? Erbapsa- merkez~ennde bırakı~kta ise ğu halde Türk _ Yunan do 
Hüseyinin muhakemesi, İstan- ı· d · de on bır memurla bu şın ı mz: ge ın e cevap verın .. Söy- _ .. 1 • yapı a g"u ve tarihte milletlerin ha 'l 
bul Ag" ırceza mahkemesinde bit ı d ki · ı ·· ·· mayacagı soylenmekted e ı erım ya ansa yuzume çar ır. adetlerinin yekdiğerine mi; 

alı 
- Geliyorum, kapııvn önün- fız kocaısınm geç kalınasmdakl namesi tekrar Devlet Şurasına i

de beklevin beni, mukabelesinde sebebı anlamak için yukarr çı- ahde edilmiştir. Nizamnamenin 
bulunmustur. kıp ta oda ortasında Aziz Efendi bazı maddeleri tevı;i ve yeniden 

miştir. pm ... Hadisanıza .. Ne duruyor- Mekteplerde çiçek bilen nüfuzu hakkında v• ~ 
Mahkeme, vak'ada katil kastı > ' 

eıı 

• il 
Bedbaht zevce çocuklarını al- nin sallanan cesedini görünce tetkik edilecek?r _. . __ . 

mış, aşağı inmiş, uzun müddet müthiş bir çığlıkla düşüp bayıl- Nizamnamenın ıhtıva ettıgı e-
kapının önünde beklemiş, koca mıştır. Facianın altı~! anlatma- saslar şunlardır: • _ 
sının gecikmesine sinirlenmiş, ya Iüzuınu var mı? Hudutlarda umum~ _saglık za 
seslenmiş, cevap alamayınca yu Dün bir gezintiye bir eğlenti bıtası, memleket dahılı~de umu 
kan çıkmaya başlamı tır. ye hazırlanan bu ev şimdi ma- mi saglık zabıtası: tathır ve d.!-

Aziz Ef · ş t u asıdır zenfeksyon,. tazmınat meselel~· 
em V v • ri, etlPrin muavpne"i 

sun uz···· olduğu konferansı vaki ol 
görmcmis, ve neticede cezayı al • Böyle daha bir hayli söylen aşısı mumi talep üzerine ıs M · 
tı sene iki ay yirmi gün olarak diktı:.n son.ra . ~ki küçük meze . Geçen sene bazı mekteplerde zar günü "Galatasara al~ 
tesbit etmistir. Ancak Hüseyin, tabagını bırbırıne vurarak gar- çıçk ha talığı görülmüştü. Bu nin" konferans salonuy d ~ 
cürmü işlerken on beş yasını bi sonu çağır~ı. Zavallı a~~m, ?i~ sene bö~_Ie bir hale meydan ver- rar edecektir. Milletle:ina 

1 

tirmeıniş olduğundan bu ceza hakarete ugram~~k ıçın 1kı memek uzere mektep talebesine 1 vetine ve şarkta sulh ve 11-
üç seneye indirilmiştir. Hüse- adım uzakta, emrını bekteyor- aşı yapılmasına karar verilmis. , lemete dost ve taraftar ol~ 
yin, ayrıca Hüsnüye 1500 lira, du. . sıhhiye idaresi bu hususu maari tün zevat bu konferansa c ' 
Nazife ıos lira vrrecektir. C,..hınden kocaman bir cüz- fe bildirmiştir. lidirler. 

,, 
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~in garsonu çağırdım.. Çocuga 
da teklif ettim: 

- Birer biftek yiyelim!.. 
- Aman sus!. Rica ederim ... 

A nmaı dt>iil"Ml/liyl't" tir - Neden? .. 
-Aman ayağını öpeyim. Bif 

tek lafını etme, midem bulanır .. 14 MART 1931 
-Ee ... 

( 'l':\ 1 AltTl 1 14- MART 19!1 

Eclebiya~, 
Bilmecemiz SEYRJSEF Aiı . 

~-- ---M rkez acenta:sı \.alau küprti 
!!aşı 8. 2J62 Şubo Acenıcıl : 
Sirkeci Mühürdar zade hanı 1 
2740 

lzmir sür'at postası 

, 
RULET ..... . 
OYUN ..... . 

/ı ŞK ve MUZİKA 

1 ')ARE.HANE - Ankara caddo.i 
No: 100 Teıvat adrui: Milliyet, la

J tanb.,J, 

- .. Rica ederim, eğer beni 
seviyorsan biftek yemekten vaz Ele geçen bir fırsat 
~!.. F~~~~ 

(Cıimhuriyet) vapuru 15 
mart pazar 14,30 da Galatı 

rıhumındın kalkarak h:mır·e 
gidecek ve çarşamba sabahı 

gelecektir. 

Telefon n11mAraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
C Türkiye için Hariç içirı 

3 ayirft ~00 kuruı aoo kuruı 
6 , 750 ,, 1400 u 

- Pekey, kardeşim.·· Başka Bu kücük köyde hayat pek ırici hareket görmediğimden ile 
§ey yerim. 

tatlı geçiyordu. Bir mi.iddet is- ri geliyor .. 
Amma? .. Yani.. tirahat için oraya gittiğim Demek istiyordum. O bunu ı 
- Şimdi sus, ben sana yemek 

ten sonra anlatırım.. zaman güneş, hava ve anlamıştı. Fakat hiddetlenme-
zıya buluyordum. Ben bu- di. Belki de memnun olmuştu. 

12 lf ı~~o ,, 210"° ,. 
Yemeği yedik amma~ mesele rada halamın nezdine misa- Fakat belli etmedi Sonra bana 

bana 1.1.k~e 011d~ ve ~elacel~ h~- fir gelmis bulunyordum. Her civarda bildiklerinden bir aile
~ap gorup 0 anta an çı tı . · sevden ni'eınnundum. Fakat ha nin kızından bahsetti. Bu kız 
~~r kah~ey~ ~turduk çocuk hı- ia~ın genç ve güzel kızını ba- büyük bir aşk macerası gec:;ir-

•ll••c••l~n hall•till•lf 

ı•ltH 

Mre -lsten~eriJe 
cızı,ıtR) , •. Salııoda 

puru 1 7 Mart Ga -
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1
. ı .. b . na !tarşı 18ıkayt görüyordum. mis., b:· delikanlı onun için inti 

- ene tın enım dostla- Bu genç kız benim için ne dü- har eclePken kurtarılmıştı. Ni- ı 
rımdan simdi sana ismini söy- . 

Gaz emiz ilin; arın mes'uliyetıni üşnüyordu.? Geleli bir kaç gün hay et kızı ona vermi~lerdı. 
leyemeycu.;gim 7,engin bir zat 

Gr.'r-ı ı:vrak geri verilmez 
Muddel ı:•çen nüshalar 10 kurut 

ur. Gazete ' matbaaya ait itler 
ç n ndir.iytte r1 "'acaat ediiir~ 

oldugu halde ben bu kızla hiç Ben bunda bir fevkaladelik 
------------·ııvardır. Mackada oturur, mükel yalnız kalamamış, onunla iste- görmüyorum, Her vakit olan 

_urrünkii hava lef apartımanı, otomobili, aşçı- di . 'b' k 
~ sı filan vardır. Her hafta Cuma gLm gı 1 onuşamamıştım. maceralardan biri .. Fakat o bu-

rc 4 en 4 Biribirimizle konuşur~en ara- na büyük bir ehemmiyet verdi-
günleri yemeğe bir çoklarını ve d • b' ı ·ı 

'll r m ıe a\\ 1 ,. o meyanda beni de davet eder- mız a resmı ır perc e gen - ğini gösterir bir surette: 
eli C:imdi, bir buçuk ay var ki; miş gibi idi._ .. . . ' Ben, dedi, o delikanlıyı çok ' 

/lafta .111 yazısı 

Biftek 

_ • k 1 İste benı uz en, belkı geldı j beaeniyorum. Böyle vak'alar 
art ayagımı attıgım yo ya... .. .. d b · k '"' 

O . h ğ' d gım gun en en canımı sı an zannettiainiz gibi çok deg-ildir 
evın en mes ur yeme ı e d b ·d· K b k · "' · 

b"f k 'd" H k C .... 'sey e u ı ı. ız ana arşı Zamanımızda böyle vak'alar 

1114167 •• il 1 lata'dan kalkarak çarşamba 

sabahı lı.mir"e per.embe Pirc"ye 
cumartesi sabahı lskenderiye'ye 

varacaktır lskenderiye den Pa
zartesi 1 Ste kalka~ak (,'.aı~ımha 
Pire'yede uğnyarak Perşembe 

lstanbul'a gelecektir. 

el zedevapurıarı 

Karadeniz postası 

f<:LHAMRA S MA 'l"DA 
JE-\ E l"T~: \JA . o · \Llll ın 

. 10. 'TE C \Hl.O l;nin,ie 1 
Lcngin mi.ı:;,tn .. ı.: il. 

en YI filmi olan 

~EıELEH Dil 181 
tt aç g!ıı daha 

Ban , hır adamı yen-ege ziya 
~ davet et T'ek pek ender arız 

an hallerdendir. Buna rağ
=ı:n ve her türlü ihtı} atı elden 
akmadıgımız halde nasıl 

bıftek ı ı. keı: ~s k uma lgunu çok soğuktu. Fakat bu soğuk- azaldı Biraz eski zamanların 
ı te yeme ıçın oşuşur ardı. l ı - b" '"k b' k 1 · 11 

D • .. 1 . ugunu uyu ır neza et atın- anlattıg"ı şekildeki ask macera- .__......, 
ogrusunu soy eyeyım, aşçı-ı d ki . ffaık ı · 

1 - d b"I . a sa amaga muva 0 uyor !arını yaşamak pek iyi bir şey 

lktısat '"X~:~ 14 

Cumartesi 

il MIJi .. ,~ .~!."~iNDi 
JJBi SiNE 101 

p, nezle gibı hastı:lıklardan 
Cildim zi korumanın imkanı 

nın usta ıgın _an mı ı mem, bıf. du. Fakat bir gün çoktan bekle • . . . ) 
tekler de hakıkaten enfes şey-1 . . . degıl mıydı..· 
1 d . H 1 b"f ki . .. . dığım fırsat çıkmıştı.Halam bır ı· Bu ne demekti.? Ben su ma-
er ı... e e ı te erın uzerıne ziyaret vesilesile evden gitm;., -- d k 'b' ..,., nayı cıkardım: 
tereyagın a ızannış nar gı ı biz yalnız kalmıştık. Fakat ya\ · . . . 
ekmekler korlardı ki? ... Bu ek- kal ak ., . . . d ı - Sen eger beru sevıyorsan mz m ı.nmızın e canını ı· b . r . 
mekler çok leziz şeyler olması- sıktığını anlıycrdum.Daha doğ eKvved~ .. ~ldn~ ısp.'.1-t etnbıbe.~sınt .. 
na rağmen ev sahibi hanım ile b . t" k k 1 J en ını o urmege teşe us e . rusu erum cesare ım pe ırr Ü · · b" " k 
bey bifteg" in ekmeksi7. olanları d 0 k d k" .. 1 .. 1 mıtsız ır aşı ne yapıyorsa · - ı. a ar ı ne seoy eyecegı- d O d 
nı yerlerdi... . b'l " 1 D'l" t t 1 sen e onu yap.. n an sonrası 

. .. . . . mı ı mey .re um. ı ım u u - kola 
yorum. Amma d gerleriniıı Bır gun bır ganp şeye şahıt mustu. Halbuki benim cesaret- y ... 

beni hergiın ziyafete çağır- oldum .. O gün yemekte gene sizliğime mukabil halamın kızı Bunu demek istiyordu. Fa
larını zannetmeyiniz.. Ben biftek vardı. Fakat bifteklerin çok cesur görünüyor, bana bir kat benim hiç böyle bir intihar 
iki senede bir defa bir yere hepsinin üstüne kızarmış ek- çok şeylerden bahsediyordu. teşebbüsüne niyetim yoktu. Sö
Ja\ et edilirim, ya edilmem ... mek konmuştu. Hanımla bey Son derece nazikti. Onun ken- ziin mevzuu değişti. Artık aşk
,.len? Çok yemek yediğim- biftek almadılar.. Biz bir kaç disine pek emin olduğunu anlı tan, ölümden bahsetmeyorduk. 
. mi? .. D~ğil! Galiba hatıra kişi idik, yedik. Ben hanıma yordum. Fakat ben böyle ne Fakat bu sırada halamın avdet 
'lle orum. İnsanın her şey- biftek vermek istedim, almadı, söyleyeceğimi şasrrmış bir hal- ettiğini gördük. Artık bir daha 

1 
evvel hatıra gelmesi lazım bey de öyle... Hallerinden de de bulundukça kendimin ne böyle yalnız kalmak fırsatı bel-

ınayo• ve onların ellerine dü 
t1orsak bu adam agırlama ille 
e ı.Je senede bir, iki defa tu-

İnsaıı var ki; doğa!"", ölür bir tuhaflık seziliyordu. Doğru- gülünç bir mevkie düştüğümü ki de hiç çıkmazdı. Annesinin 
,ra elmez. İnsan var ki; da su anlamadrm .. Ve aşçının her anlamayor değildim. Fakat ken geldiğini görünce koştu, kar· 
lünyaya gelmeden akıla ge- zamanki gibi hanımla beye ek- dimi zorlamaktan bir faide yok ıladı: 
Bazısı ela -Allah sakla- meksiz biftek hazırlamamış ol- tu O bana buradaki hayattan Biz, uslu,uslu oturduk. Sizi 

- ehle gelir... Bütün bu iş- masınr bu imsake sebep zanne- memnun olup olmadığımı sor- bekliyorduk .. Dedi. Sonra ha
'ıei< iktidarımızın haricinde derek güzel bir parça seçtim ve duğu zaman gayet hazır ce- lamın uzaklaştığım görünce ya 
~L''llan değiştirmek içiıı üstünden ekmeğini kaldırıp ha vap bir adam gibi görünmek nıma gelerek: 
'ı bir şey gelmez. nıma vermek istedim, reddetti arzusuna mukavemet edeme- - Siz, dedi, pek cesaretsiz i-. . . ' 

A et, gene böyle yemek ye- ısrar ettim almadr, beye verdim miştim. Şimdi tamamile hatı- mışınız ... 
!:' ek zaruretinde bulundu- o da reddetti almadı .. Eh, biz- mnda değil Fakat anlatmıştım Müstehzi •bir kahkaha ile gül 

için davet ettiğim bir arka de ağız tadile yemekleri ye- ılı:i buradaki misafirlik hayatı dü. Sonra yanımdan uzaklaş-
birgün lokantaya girmiş- dik ... Kalktık gittik... ömrümün en mes'ut geçen bir tı. 
Hikaye pek eski değil... Aradan üç gün geçer geçmez zamanı idi. Fakat başka, derin Ben devrisi sabah halama ve 

: bir aylık bir şey ... Bu ar- bizim eve birisi bir mektup bı- bir mahnnniyet hissediyorum. da ederek bir daha gelmemek 
?im, ekseri dostlarının da- rakmış, hizmetçi verdi. Mektu- Sözlerimin azami <!erecede ma- üzere oradan ayrıldım. Fakat 
e mazhar olanlardandır. bu açtım okudum.. Hatırımda nidar olmasını istediğimden bu cesaretsizlik ne idi.? İntiha-
l gibi değil... Eger benim kalan meali şu idi. kızın gözlerine bakıyor: ra teşebbüs edememek mi, yok 
:re davet edilişimi senei Beyefendi, - Bu derin mahrumiyet sen sa yalnızhk fırsatından istifade 
:ye benzetiversek onunki Maçkadaki filan beyin hane- den hiç ümit ve cesaret ve edemeyişim mi .. ? 
tatili kadar sık nisbet gös sinde yediğiniz biftekleri bir 

ukla lokantaya girdik .. 
k seçiyorduk Onun ne is
hatırımda bir kalkan ta

edi. Bunu da nereden ha
lnım, listede yemeğin fi
Jaktım (60 kuruş). Epey-

' lu .. 
1:

1 
de bir yalancı dolma söy 
Onun balığı benim dol
sonra geldi. Yerken: 

{ :alığa hic tuz koymayor
edi ben de içimden: 
en onu bana sor .. Cevabı
lim .. 
:i yemek, bir et olsun is 

- e biftek ısmarlamak i-

daha yemeyiniz .. Çlinkü o evin 
hanımı her gece yatarken yüzü 
ne iki adet biftek yapıştırır. Yü 
zil bozulmamak için. O biftek
leri de buz dolabında saklarlar 
Cuma günü misafirlere yedirir
le.r. Kendileri de yiyecekleri 
biftekleri ayrı alırlar ve onların 
üstüne kızarmış ekmek koymaz 
!ar. Ma!Umatınrz olsun. 

Şimdi kardesim neden biftek 
ten iğrendiğimi anladın mı? .. 

Bu hikayeden sonra hususi 
davetlere gittiğim zaman dai
ma ev sahibesinin yüzile, bif
teklere şüpheli şüpheli bakıyo-
rum. FELEK 

Alat ve edevatı fenniye 
münakasası 

Tahlilatı ticariye Laboratuvarı 
mübayaat komisyonundan: 

Lat.or;ttu\ ar iı;in ll,zumıı ıı1 :ııı kırk kalem ;,\at ve u1cı:•tı k . 
nivı·nin (1 •. san cı.l 1 pazarr~sı saat 14 tc aleni ınıııı:ıl.ı 1 ıı.-ulilc 

ih:ılrsi \apılacıktır. Talip .rin ,artn:ınıc>ini ı:iirnıck ıiz-c her ~in 

\·e miınaka ava i~tirak iı;in de Dc[trr.Lırlık lıiııa.ında ıniieı' ·, ı:ı 

il-.thad•YC mıılı·ı,chccilip;i veznesine \.ıtır.a·akları teminatı mm ık· 
kata ma' hu ti ile lıirlikw ihale giiııiı • L' >!atında Sııltanahncı.:, [C 

Tkarl"l mc!.tdıindc Komi" ı numuza nıııracaatları. 

Soldan sağa: 

1 - Nihayet (3) Uzak ni
dası ( 2) Erkek keçi 4) 

2 - Beşikta ta bir semt is
mi (9). 

3 - İstifham (2). 
4 - Nikah (4) Bir balık is-

p;ün\I alqamı Sirkeci ııhııaıından 

hareketle Zonguldak, laebloıı. 
Gerze, Sam,un, Giresun, Trabzon, 
ve Hopaya azimet ı e ıvdeııe 
ayni lllı:elelerle SUım .. <, Vıltfı 

eblr Görolc, Faı. a, Ünye ye Hopey 
uğrayarak avdet edectkılr. 

Yük e ~olcu için Sirhcl Allıy• 
Hanını \'eli zade vapurları ıcen· 

asma mürıcuı. Telefon : Jıı. 980 

mi (5). 1 SADIKZADE BiRADERLER 
5 - Laz kayığı (4). \'APURLARI 
6 - Zaman (2). Akıllı (4). KARADENiZ MUNTAZA~ 

Yaş (3). VF. LÜKS POSTASI 
7 - İranlı (4). Nota (2). 1 
s - Vermek (3) İltifat (5) Dumlu Pınar 
9 - Geniş değil (3). Dört npuıu p gttnd 

tarafı su (3). ıs '\ilan azar akfatııı 
10 - Yiiz sene (4). Ertesi saat 18 de Slrlı:ocıl rıbbmııı· 

gün (5). dan kareketle dotru Zoapl. 
Nida (2). Cins (3). dak, lnebolu, Ayanc:ılı:, Sam
Hayvan yemeği (2). sun, Ordu, Glrosua, Vakfı-
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Yukardan a!jağı: kebir, Polathano, Trabzon, 
1 - Yemekte iştah için ye Sarmene ve Rize lslı:elelerlne 

nen şey (6) Aksilik( 4) azimet ve a}'lll ialı:olelere •t 
2 - Tir (2). Kuşun kolu rayarak r.vdet edec:elı:tlr. 

(5) İdamet (2). YUk, yolc:u içi• Slrkec1'• 
33 - Centilmen (5). Acu- Meymeaet baaındakl ac••t•· 

ze (4). baauine allracaat. 
4 - Bayat değil (4). Han- T. lat: 2134 

çerli sinek (3). d ) 
5 - Cilt (3). Amirin sözü Darülaceze mil ürü· 

(4). ğünden: 
6 - Nar (4). Bedeli kc~h bin iki ·ıız bir 

7 - Kıyasıya sarfetmek ( 5) lira elli beş kuru~ olan çama-
8 - Elbise diken (5). Geri 

şırhane zemininin keşi! ve şart· 
vermek (4). 

9 _ Erkek (2). Yılan ( 3) name!ı veçhilc tamiri munakı-
10 - Rakı çekilen alet (S). sası kapalı zarf usulilc 28 • 3 

Nota (2). -931 cumartesi glinu -aat 8 ıc 

11 - Lahim (2). Hi.irriyet icra cd"e~ckıir. Taliplerin teıni· 
(4). ııat akçelcrile mıiracaatlırı. 

••••••••••••••••••••••••• 
İTTIHADI MİLLİ 

rl\irl... ..:iffo'rta sirketi a,, '} ~ 

Harik ve hayat iizerine sigorta muamelesi icra ef1eri:ı:, 
Sigortaları halk için musait ıeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
c\centıı~ı bulunma) an "ehlrlerdc acenta aranmaktapır. ı 
H~.,,.. Telefon: Boyoğ/u-2003 ~···· 

Bubün \e \&nn 
111 l 6. ı ll matinclorilıdc , .• 

gece • üvırelerde ZE. 'Gl 
VARYETf; • "l M.\RALARl 

11~0 ve JANA 
Mqhur l&alk çın~encleri ile 

Mahir Maymun1ar 

•(31[ · 1 :·\Z1 
Bugün 

Sinemanın en güzel 
tenoru 

J BOLES 
çok sevimli 

Ll1BI LI PL!NTE'io 
·efakatile ve 

~0,000 
fiüranın iştira
.ile sizin için 

AAHSEJJ EZ'i 
taganni ede

ceklerdir. 
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&tUR1 l-: 
Fer ah sinemada 

Bu r;ece; kuvvetli hi.ılı.~ıııdar 
o kı>lm birden ayrıca uyatro 
ar ·ete tombola koltuk ıslı.uru . - ----

- illi.ıdin ~ritbi romanı: UJS [onu düşünmek .. Bu benim için r Bana, Gündoğdü Ernineıı:ı~f allı adam, - - 1 kalp, daha mükemmel bir yıırilfkkat ki.fi... . ır için ınt 
daima esas olan şey. Hayatımın Kıl burnundaki odasınr hatırla- sanki benimlf" beraber hasta!.. dılış olmaz. . . Deyor, benı ıe;~? .. 

1 
! l ı bütün safhalarında yalnız onu tan küçük bir odanın içine sı- İstanb~lıı indi beri hemen - ~~~ artıstım:.'. . _ /oksa ~ol;ru :1ııan be frengi 
•ı; v sevdim, yalnız onu düşündüm, ğmdım! En cok anneme acıyo- her gün hır defa uğrayor: Dedıgı ve kendısını anlattıgı -. Y~~de ~ lim ~r hal al 

: - ve yalnız onu seviyonun. Onu rum. Zavallı kadın bu halinde - Nasılsın?.. zaman hiç yanılmam!§. Haki-afıyet ttıban e sa 

l -~ düşünüyorum. Bu sevgi ve dii·. benim için çarpnıyor,benim için Deyor. Bn odacığın parasını katen tam artist. Tıpkı anlattı-mıştır. . .. .. ferahtandırı· 
! 7. ,ünüşe şehvet değil, bir kalp, bir 1 göz yaşı döküyor, benim için di o verdi, nakıl masraflarını o ğr ve tanrttrğr adam. Temiz, he Deye gonlumu 

r b kalbin parçalanışı, onun didik 

1 

diniyor. yaptı, dispansere gidip tedavi yecanlı, idealist, insan ahlikın yor. F~at. . .. h ap ctmi• 
didik oluşu, onun çarpışr va.r!. Ve .. Ben hala ondan hastalı!!r görmeyi 0 öıfretti. inanmış, fazilet, feragat, vicdaı - Su~ kendınızı ar ' . ~ Etenı JZZE'T ~ ~ · ı 
Bu sevginin özü ve ta kendısi-/ mı sa 'dryorum, ona: - Canım yavrucagım, mil- mefh~mlarına kıymetlerini vr- ainız .. d <laklarında ha· 

bana kim verecek?. Anltirmesini düşünebilirim?.. dir. Benim aşkım budur, bun-ı - Anne firengiyim... yonlarım olsa gene senin için ren bır adam. Derken de u · · 
t •uıı:netelik yok. Rüştü E- Bilmem ne yapacagvım? .. Ha dan başka hiç bir şey olamaz. Demeyorum. Halbuki, her harcamaktan çekinmem!... Hele, bana: aıl olan kıv~!1ların. acıs~ ~a ıcı 

" M k et me isle.,or, cıgerlerım hır cım 
d•f.•i ev bırakmış. O kadar kikaten Halimin dediğini yap- Ben yalnız bir defa ve ancak gün içine sığındığımız bu tek Deyor. Bunu söylerken öyle - era me. Mutlaka iyi ' ' ekili kopa· 
a ı~ rası da ancak boğazı- malı, İstanbula gitmeli miyim, onu sevdim!.. odadan çıkıp dispansere gidiyo- içli, öyle gönülden ki .. Ben de olacaksın... . hızla parı;a pa_rça ç p 
'ııc'Qisiyor_. Kadıncağı __ zd_an yoksa burada kalmalı mıyım? .. ! Onun içindir ki, Emirgfın- rum. ona karşı tam bu haldeyim. Ca Dediği zamanlarda göisünü nlıyor zannedıyo_ru~. · ı 

\ 

. 1 . 
1 

.. 
1 

h Ben artık bıtmısım ... 
ırar sey ıstemeye yu?um Burada tek şey için kalmak is dan, bu hatıralardan. bu hazden - Niçin?. . nımı istese: gen;ş et~ g~nış ~te oy .. e 

1 
c~e- Demekte her hald~ hakkım 

anı• tiyorum: C<.1Rit1.. ayrılmak istemiyorum. Ve .. asıl, Bile demeyor! .. Bilmeyor, ak - Al... canı ne es er a ıyor, oy e 0
1
- A. . b kt - zaman ken 

'IY"t, vere vere ne verebile Onun hatıraları, onun gezdi hüviyetile yaşayan Belkiys bu 
1 lını erdiremeyor, kızının bir fi- Deyeceğim. Onu baş döndü- ~~suz bakışl~la .@'9.~Yımin :r:ni y~=n~~~--~a~~~ bir kadııı 

nk •iki de verdiklerini bin ği topraklar. onun oturduğu a· ayrılığa pek güçlüi<lc razı olabi rengili olabileceğini hatırına ge- rücü bir hiirmetle seviyorum. ıcıne bakıyor kı.. sı . 
lyy t icinde getirebiliyo.-. ğaç altları,. onun kollarında ge lir!.. tiremiyor!. Ve o daima beni on Ona: * */ için: Ben varım .. Y<., ayoruın!.. 

&
in söyleyordu. Tablo- cirdiğim saniyeler. ı * * * sekiz yaşındaki kızı Belkiys bi- - Peygamber... Dispansere her gun gidiyo- Demek. hem çok L~üç. hem 
s ne ıstedigi fiatle sa Hissediyorum ki, ne olsam -lki ay sonra- liyor!. Deyorum. İsmini anarken rum. Kollarır 'ğne yarasından k .. lünç olur. 

• 1 nı. Mektepteki maaşı da ta mezara giderken bile onu u-: Süleymaniyede küçi.ik bir ev Ben de bu bilgiyi telı:zip et- gayri ihtiyari gözlerim kapanı- sızım aı:ıım sı 1ıayoc! K.alçala· çoE~yen biten, ()\ür~e. h~ogrı 
r d' · H 1 k' - k _, d ı 1 b' "- · ı n ' · · n ıqn ° • · n ısıne. em ıer va ıt nutamıyacagım, onun aş ınuan e oturuyoruz. meyorum... yor, nur anıyor, ışıyor ır ca- rımm w:erıne oturama.yorum. 1 giden hır ınsa .. d \{-'" 

.>,.um: onun sevgisinden kendimi alako Sefalet, parasızlık, ıstırap, ci Ben günah ettimse hile o af- mi in mihrabı önünde diz çöküp Doktor! hız~ bundan daha açık. a " 
P hakla ondan bir şey i:; yamayacağını. pe nihayet heni H~lımin yoluna fetmesini biliyor!. kenclinden geçmişler gibi huıu - & haatalı.I< 0 kadar ehem ka bir çehreli olama 

c = ve- ne hakla onun ba- Daima onu düııı.inmek, gön-ı getirdi. Ve onun dedıginı yap· ı Fakat, şu Halime de kendiıni duy·ıyorum. Yer yiiıtinde, mu- miyetli def il. N ~var@!!: me 
• a baska bir ey ge- lümle, dimağımla, benliğimle, tırttı ! kurban vereceğim geliyor. za ~ 'tk ır; ı.. ... ~- ~~ _.... 

y 

ı 

1 
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- Qd\\n ıtapıı;ıııu,. . ., 
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- Vefa, F enerbahçeyi 
2-0 mağlup etti 

-
EN SON MODEL 

STANDARD~ 
k Ve fuhuş · · ···· · · ı---.. srar' umar (Başı ı nci sahifede) di. Birinci devre sonunda ve ikin •• d ı 1 V falı ci devrenin hemen büyük bir kıs Benzin lambaları 

300 mumluk 

ı•ıe muca e e Bir ara fırsakt lbu.an aktıe Iar- nunda Maltepeliler hakim bir o-
lar gene Fener a esme · ak S o ·b· b""yük 
B akın d golle neticelendi. >:111 oynayar . -. . gı 1

• ~ 

rt h ne 
,kaa• patıldı bı"r h u .. a 1 un neticesi bır f.arkla rakiplerını maglup et İ • H K } d isr:ıı~ ·• a Jf Bu ikincı go oyun - tiler SplrtOya acet a ffia an 

0 esrar a ne on dakika kala olmuştu. İkinci maç: Halıcıoğlu - As-

d 1 esrarkeş te yakalandı Bn g~~~n. s~~·~ Feı:~~ ~~ keri Sanayi arasında cereyan et • No 2045 yalnız bir kibritle yakılır. . O USU !arına bıır umıtsız ı ge .• : . ti 
A -·'-"· · · d beraberligı bıle • 

. . . .. . d..aun.a ıçın ~ .. ·u- Baştan nihayete kadar l}eye- KULLAN iŞi GAYET KOLAY 
. be . zabıtai ah 1 suretıle ıntihara teşebbus etmış temin etmenın çok guç oldug canla takip edilen bu oyunda No 2050 

ous ıkincı şu sı ali k t l tır . d F liler şuurları j 
. kı günlerde fa ur arı mış • nu hısse en ener umumiyet itibarile Halıcıoğlula- ;t. İ A 

: .5d~1 t~~:djrıni.şıir. Kamyonun albnda nı kaybetmiş bir tar~~akikoynu- rının hiı.kimiyeti göze çarpıyor. SAuLAM, DARELI ve UCUZ L MBALARDIR. 
şı e ·ı ay lard Bu son on ..,... anın . 

umar içki, fuhuş ı ~ayn Yaruk kapıda oturan 60 ya- yor ı. F . bir gol Sanayi takımı da genç ve yem D d h . ·ı St d d 1~ bal t f b b 1 
ücad~le edilmektedır. Ev- şmda Mişon Galatadan geçer- her dakıkas~da e;er~~ti Ha- olmasına rağmen atılgan oyna- epomuz a ernevı gaz ı e yanan an ar am an ve e errua u unur 

ki gece şehirdeki esr~rhane- ken meçhul bir kamyonun altın yap~ası be~ e:O~~ugilan.eden yorlardı. Şampiyonada ba~ta ge C'muml deposu: H. ve J, BLUMENTHAL Katırcıo!';lu Han 27 lstanbul 
aranmıı;, içinde. esrar ıçerken da kalmış, ağır surette yaralan- k~~~ .. ~aftildiiTi vakit, şaınpi- len Halıcı oğlu takımının ınııha y E N İ ROMAN] H b } 

Ü meşhut h~lir_ıde yakal~- mıştır. dudugu lŞ h "dan mağlup ola cim hattında iyi oyuncu o- - . . ayat i gisinin resimle tedrisi 
!ar seddedilmıştı.r ... s~d~~- Bir bomba patlamış yo: t~~ .. ~: a larak gösterilen Haldn hakika- RAŞIT VECİHi BEY m ilk mektep Resim örnekleri 
esrarhanelerin bırısını? 3: a ra - çı 1 

• 8 "kt ten çok iyi oynayor. Ve bu oyun f d k" D v 

~
a bir kadın tarafından ışletıl- Üsküdarda Hayreddin çavu? Galatasarayt- ke§ıı :e'ne a- da birisi penaltı digeri kafa ikisi 1 e a ar 0ganl Dort mnUm 10• "" ~ .... , ...... ., 10• •I•• ,,_o••· 
· .... 1 ·· ·· mahallesinde koltukçu Sabıt Galatasaray a ım " d k ı lm k ·· 4 ı Hem hayat bilgisini resimle ll"'retl lı d ı • ki rı ı ı ı ı goru mustur. . . Ü rında . bi. tesekkü"lle sahaya rık e sı şut a o a uzere go , • r, em e res m uroe e ş a 
u esrarhane Galatada Kılıse dün sküdar Bayat paza . cayıp r . k h c~un takımın en gene fakat atılgan romanı gıırur. Muallim kısmı 40 talebe kısmı 30 kuruştur. 

k d h d Alım t ag"anm sergı- t Müçtebayı mer ez mu a l d k M ıı· Ab t H ı·t Kit b · A smda amarat so agın a ır ıvatçı . e ka- ı. . 1 oyuncusu olarak gö<tcrilen Ze- ya un a çı ıyor. ua ım me a ı ap anesı 
l 'ın dam Ferma.un 8 numaralı e- sinde eski demır parçalarım d Mith~tı .. da soldıçe koymmuaşyaanr- ki iki gol ve en deiTerli müdaafi- iKBAL Kütüpkanesi 

d · ı ·n arasın a dı Bır ıkı ovun ur oyna . , " • IAd H t E 
·r Bu evde 10 esrarkeste ya ~!~~=e:ir=~=~atlamıştır. Ş~kiır <le s~l haf mevkiinde l~n Meh~ette penaltıd~n s~~~ ana aşera ve mrazı 

~~'.~;•anmıştır. .. . . ~ orada bulunan yu- M"th r"ni dolduruyordu. bır şutla bır gol yapıyor. Ve nctı Dr. Su" leyman Sırrı · · o ı k K Infılakta 1 atm ye 1 d · t · ·b ·ı 1 "kim ehremınınde rt e asap \ - isminde biri- Takım heyeti umumiyesi itiba- ce e umumıye ıtı arı e ıa - N b • M • • d ı • 
l~~~l:~~1~ S~~f~~~~: ~;u:~:r :~~:~ğ!~: ;::alanmıştır. rile ~yle teş~~~lunmU§tu: ~~~~~ı:a~~~;eo:~~e7~~1~:~~~r~ Dahıl~:r~:~l~:~:.~::m~::k~ıbhat e atı ye uca e e ıstas-
USU esrarkeş yakalanmıstrr. Ayağını kırmış yor. •• d" ı·"' • d 

k b Burhan Vehbi 1k' · ·· I lıer gıın 
o::srarke ,Jerin ahırdagübre o Unkapaıumla yeşil tulum_ a Ş k" ıncı gume maç arı ---- yonu ffiU }f ıgın en• 

· · · kten ga b R"f t Fatıhte Suphi Nihat a ·ır , . Diin Kadıköyünde ikinci gü- 1 'ı LJN-J ' arı ıçınde esrar ıçme - da oturan Ara acı ı a Leblebi Mheemt Keaml Faru.u D n o RH o R 
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1 
hati)O mücadele istasyonu bina ı bedeli keşti olan 29961 lira 

1anltr. Ahır seddedılmıştır ... Çiğnemiş, ayağını kırmıştr. Kız Oyun başlar başlamaz Ga-- du arasında idi.. Maç iki ikiye ted~vıh~~ k ı. Beyoğ ~ 3~ ~ 'i"~ 1Y5"~ 44 kuruş ile ve kııpah zarf uoull ile miınakaııaya konulmuştur 
'rın sahibi Hasan mahkeme- Haseki hastanesine kaldırılmış, latasaraylılaruzun p;s~~rla ?~.a berabere neticelendi. Boğaz içi nm a ı e tep oka , ' e . • ihale martın 21 inci cumartesi gunü saat i4 te VilAyet ziraat 
verilmistir. arabacı yakalanmıştır. nmağa başladılar. o ~ ın l ı- daha hakim oynadı. İkinci maç • Kut• el müdürlugu:ıdc icra edileceğinden taliplerin bu uate kadar llyakııtl 
>t•nlardan başka Tavuk paza k k . "l"k şaf eden Galatasaray hucu.m a- Topkapı - Hili\J arasında oldu.. r • k 
a 16 numaralı Sahinin k.ah- Hırsızlı ve yan es. ıcı ı rı her ortalanışında Beşı.ktaş İki sıfır Hilfıl e:alip geldi. Ma - fcnnirc ve kudreti maliye vesi asile bedeli kesfin % 7,!5 depo· 

k Bilh - Cilt. Fre~gl, 13elsoğ• lclugu 'e · ki b k k b 'l idil k b 
ın. de de esı·ar 1·,. 1·ıdig" i tesbıt e- 1 _ Mişon isminde bır. açı 1·ç·ın tehlike rıkar.ıyordu. . as. ~""!afih Hilal ask .r·ı mekteplere zıto ma 1uzu \eya an a tcmınat me tıı u ı e te me tu u " " =" ademi iktidar muavene ' · elektrik 
i~ . esrarkeşler yakalanmış, göz Ali Efendi ismin~e bır ada sa sol haf mevkimde ~akır ~ok müdavim iki oyuncu oynat.tığı tedavlhanest Karakov Börekçi fırın ve bu m.ktupcn ayrıca inşa ından muvalı.katen sarh nazar edilip 

veler kapatılmıştır . I mm manıtacılık suretıle parası- muvaffak oluyordu Hıç. "!enle- için hükmen mağlup addedıle- •ırasınd• No. :14 senei auı ede yapılacak olan 10374 lira 74 kuruşluk inşaat keşfi. 
İki kı•rsandan biri 111 çalarken yak~lanrnışttr. . meden ayağnu silk~r .~ 1?1 vur- ceği tahmin edilmektedir. Üçün nin v· 'ı idi kıya i fiatlan iızerinden dahı tekllfat yapması ve iza-
. . ... d F ız z _ Bez fabnkası aınelesın- duğu topu ta kalenın onune ka cü maç Kasımpaşa - Pera takım - Dr. !!lSAN SA!\11 -ı lıat almak için ziraat mektebi dahilindeki mezkOr müc sese mü-

k un . Kadık~u·~ et 11;~:.n den Kemahlt Ali arkadaşı Mus- dar atıyordu. Bu uzun vuruşl~ !arı arasında idi. Kasımpaşanın G k k A durluğiınc mürncaat etınckri ilAn olunur. 
tebınde ele trı .... ed n yan ıafanm sandığından para ve eş- la Galatasaray yarım sahası ı- faik bir oyunu netciesinde maç ODO ·o ŞlSl 
takt yapması Y~~ı'::e~ sure- ya çalmış, yakalanmıştır. _ çinde Beşiktaşın hücum topları dört bir Kasımpaşanın galibiye lklsoğuklugu ve ihtilltlatına 
ç~~ın~~ ~eıı:.r ~er 3 -Pangaltıda Eşref.so~agm çok kalamayordu. .. ti ile neticelendi. Kasımpaşanm 1 k~rşı pek tes i~': ve taze a~ıdır., Bı·ı ecı·k Rakısı 
sondurulmuş C.. h! da oturan Ya~p .~fendı dun ak Sol tarafın müdafaadan hu- şimdiye kadar yaptığı nıüsaba- Dıvnnyolu ~ultan '.\Iahmııt 
avgalar - er er şaın bankalar .o?unden geçer- cum hattına kadar muvaffak o- kalar daima galibiyet ile netice- • turbesi • ·o i89 • 
_ Cibalide sabıkalılardan ken altın saatını çarptırmı§tır.. lan oyununa mukabil sağ taraf lendiğinde bu sene ikinci güme 

ı .as ile arabacı Adnan kavg~ iyi oynayamayordu. D~ha doğ- şaın_piyonu o.lması muhakkak ad Liseler mubayaat komisyonun?~n: 
_ısler, Abbas bıçakla Adna Tefecilik müesseselerile rusu sol tarafa denk bır oyun dedilmektedır. Çamlıca kız orta mekttbının 
rkasından ağır surette yara- cidal österemiyordu. Sağda Kemal Ad-- ·lkl----;-;-,.n- inşa edilecek dıvarlan. s.:4·9~i tari· 
ıştır . ~ ki ve bir az da Leblebi Meh a çam 1 • arı yuzu hine miısadı! pazar gunu saat 16da 
_Etem isminde birisi diger Halk rehin mukabilinde para ~ h . oyun topal bir şekil den hır dava ihale edilmek üzre kapılı zar[ us.u· 
arkadaşı ile birlikte kör kü ikraz eden müesseselerin sıkı : ·1 rç rdu. Merkez muavin Evkaf Ada camlarını senede ille münakasaya l.:onulınuştur. Keşıf· 
Sarho" bı"r halde Aksaray- bir kontrol altına alınacakları ı ke~. ıyod N"hat ta es'~i oyunfa ' d ı· k bT d namesini ı:örmek ve tafsllAı almak 

. , . ~-- .. de doku mev nn e ı . . 200 lira icar be e ı mu a ı ın e i . 1. 1 ri komi<ı on kitabe· 
R"zeli Ahmedın dükk..,uua ve faiz miktarının yuz __ . - rile kıyas kabul edem.yecek bır belediyeye kiralamıştı. Mukave :•cıcn .. t• ıp c n · 
lerek Ahmedi dövmüşler, çı- zu tecavüz edemeyecegıru yaz- giriş ve sürüş tarzı çıkardı. İnat lede belediyenin çam fidanlığı _ıı_n_e_m_u_r_ac_•_•t_ıa_rı_. ------

Muradı da kasığından yara- mıştık. b•l .. eselerin ekse-1 er, behemehal topu kaptırm~ma tesis etmesi, çamlıklarda yol a- Saadet istihbarat odası 
nışlardır. Bu ka 1 muess . lan ğ meram etmiş bir. oy~n. S_IBt7- çılması, hastalıkla mücadele edil 

_ Küçük pazarda oturan risi Beyazıt V:ezne~~ler~e t~aa mile Nihat muhacımier: ıyı bır mesi şart konulmuştur. Beledi
ail ile metresi Cemile kav~a ıruştır. Ekseny~~ ıtıbarile § şekilde beslemedi. Suphı de mu yenin çamlıkları kiraladıktan 
işler İsmail sopa ile Cemıle cüzdanı muk~bılınde borç P'.1kra vaffak oldu denilemez · sonra bu şartlara riayet etmedi-
dövın'üş Cemile de eline ge- .verirler. Venle.n paranın m~.::~ Oyuncular hakk.mda bu .t~- ği senede vereceği 200 lira icarı 
iği bir 'jilet bıçağı ile İsma- r~~ı~ baz~~ 5 !ıraya kadar u~ l~itlerimiz O}~ayabıleceklerı, ık da i~ e.tme~ği evka~ tarafın-
'Üzünden yaralamıştır. Mec- tu~u vakıdır: biri bu tıdarları dahılınde .o~up. ta oyna dan ıddıa edılmektedı~: 
hastane e götürülmüş, Ce- Üç ayda bırmaaş al~ .. yamadıkları oyun ıçındır. Evkaf belediyeye muracaatla 

f:\'lencreklcrlc ere \'ıtracıkların 
sanc!etine çolıw ve her günkü lhıl
)'ncaıım chnn tedarik eder ve her 
nt:\ i n u:ınıclAt ve tahriri müracıatını 
deruhte \"< kAbul eder. Boyler: 8 ·9, 1 /2 
l!anım[-.7: i '.:! 1 Sultrn Alı mette 
lramvay tevnakkuf mahalli karşısında 
Şeftall sokak 2tı 

Y . ·· sseselerden bınne mu- B" · · ı · d li · tlar · t ~ yakalanmıstır. nevı mue .. 30 r _ ırıncı go : . . . . ıcra be e nı ve .şar a rıaye 
F d ki ·d oturan Gül- racaat eder ve uç ayda ır~ a Oyunun sekızıncı dakıkasrn- edilmesini istemış, fakat şu ceva r· J 

-Hanın ıb. ı alacak mesele- lacak olursa maaşndan b~ş !ıra da soldan aldığı bir pası tam ye bı almı~tır: L--S-in_e_m_a __ -__ ıy_a_t_ro_ 
rm 'r a lmak ıstıyen ı F k" · ' h""k 

lden d 1 C' dd ka Hanımla kesilir. Eger para a . . rine vuran Kema aru mm "- Çamlıkların u men be- İs. B. Daru··Jbedayı· 
o ayı .,ı ı 1 ık bır vazıyette .. ld · · · ld - d · k ı ı>a etmi da ak vemiştir. adam da~a s1c~ı~ r ayagıle o u. . , .. ledıyeye aıt o uguna aır a-

- V rd y • ·nde otu- ·se faiz nısbetı daha ~~karta ·. Galatasarayın bu ılk go,une dastro kararı vardır. Evkafın tem•llierl 
Yu i'~· e r§m:s~eselesin 1 İkraz ve istikra~ muesseselen mukabele etmek üzere Beş[ktaş çamlıklarda tasarruf hakkı yok ISTAllllJı m.u•nsı Bu •k~am 

Türkiyenin en meşhur 
rakısı dır 

ve mergup 

Devlet Demir yollan idaresi ilan an -------,lOOO ton ) eril çimento kapAlı urfla mtinakauya konmuştur . 
Miinal.:asa 3(1 • 8 • 93 ı pazartesi günU sut 15 de Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacakur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 • kadar münakau komisyonu 
btipliğine vermeleri IAzımdır. 

Talip!~r mlinakasa şartnamelerini !5 beş lira mukabilinde An· 
karada ve l·faydarpa?ada idare veznelerinden tedarik edebilirler 

~ .. 
Muhtelif bora ve boya yağları: 

Kapalı zarfla Mıinakasa) a konmuımr. l\IUnakasa 13-4-93 ı pa· 
zartcsi günü saat i 5 te An kara'da devlet dcmiryollan idaresinde 
yapılacaktır. Uünakasava i<tirak edeceklerin teklif mektuplarını 

ve muval-.kııt te•ııin:ıt!armı aynı günde saat 14,30 a kadar m ,n ı 
kıısıı komisyo •u kAtipliğıne vermderl IAzımdır. Talipler munaka a 
~artnamelerir. lıes lira mukabilinde Ankara'da ve Haydarpaşıı'da 
ithre vczndcrindtrı tedarik edebilirler. 

do~u ~r a aca . 1 rdir b kadar fahiş faızler aldıkları harekete geldi. Sağdan sıkıştır- tur !car bedeli isteyemez., ~ ~~ ~~I . saat 2 l,30 da 
_ ,/1 avga et_mıd e kahve h ulde gene şikayet ediyorlar ve: mak istedi. Halbuki Galatasara Bu cevap üezrine evkaf der- M k ı 

°Muh·a~·talı ~~k~?~ .. ~kanını a _ Alacaklılarımızdan. pa~a yın solu ki, Beşiktaşm sağ kar hal belediye aleyhinde bir bede- 3
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7 
1 

1 
•n. E ~n 1 u H"lmi h .1 edemiyoruz. Mesela bır şısında oynuyor. Bu taraf çok Ji icar bir de hakkı tasarruf da-

Hayvan Borsası intihap ~~ 
~e ~ek en ıcra n:e~1unı ı tı:1. ~an sahibi öldüğü zaman p~- muvaffak olduğu için her akım vası ikame etmistir. Davalar bu ı I ş \ aıaııG 

7 aKa:et .. etlmışdttr. mı"dye cumz ·~dabatıyor. Daha bunun gı- kesiyordu. hafta rüyet edilecektir. aint . c· 
- ı.oprua tın an ra ~· · l b l k J 1111 org_c de Uo . alı . . kadar vardır. İkinci gol: Bomba i e a ı av an- ilhclier 
rtnak .~stcyen Kasımpaş bı ~~ k mikyasta borç para ver Birinci devrenın yirminci da k 
an~ Koprü muhaf= .osınan a rkeli bir istir. Çünkü a- kikasında Şakirin tam kalenin mıyaca . 
ndt menetmek istemış, kav- ınek teh 1 

t diy~ kabiliyeti . ine gi··on uzun bir vuruşile Balıkçılar cemiyetı bomba ile 
ctınişkr. Osman Efendi Şa- lacaklılarınp :nın her zaman 

1
ldu Ş~kir bu sütii 40 yarda balık avlanmasının men'i için i-

l!ı baı»tıtlan ağır surette yara pek azdı.~ . arr vardır. Bunu na ~an ·çekmi~ti. · ki defa iktısat. bir defa dahiliye 
ıştır. - . batına~ 1 tıına1~1 ,;. 1mız icin faiz Ekseri Galatasarayın soldan vekaletlerine müracaat etmiştir. 
- B ·1 d M h et Ali arı dıltkate a ,., , b"ll" d . Al hP ,e~o.g un :t . e m z. 

1
· rimiz fazla oluyor. tazyiki ve h;::kimiyeti ile geçen otomo ı 1 evrı a em 

.,-rnşerısı k~hve~ı Mehmet nısbet e. • '"h n- birinci J:iaftaym (0-2) Galatarn seyyah arı 
hi~ca.k .m~~ele~ınde~ dolayı Yenı ınş~at mu e ray lehine bitti. Otomobil ile de ri alem seya 

9 - erını dovmu§lerdır. da dislerı mıktan İkinci haftaymd~. d~ Gal~ta- hatine çıkan Avusturyalı sey-
raı Koca Mustafa Paşa di .. endis mektebi yakın za- saray sol açık Rebıının guzel yah Hanrih Von Sivburg ve 
ııa:. 18 yaşınd~ Ömre Efen ı Müh kadar yalnız yol. ~e in- bir vun~şile. ~i~ gol d~ha yapa- Sudvik Kummer ile refikaları 

il 111111 
Nakleden: 
Ertu~rol 
~luhsin B 

Bu uk~am uınuını biletlerde ten · 
zil~t \arc.hr 

Gişe her gün s .. ı 1 Ste nitibaren 
aç•ktu . 

Altı yı:ından şagı çocuklar ti
ynrrova k•bul edilmez. 

llu ak~am :\1illet tiyatrosunda 

Boks Müsabakaları 
il. a meselesınden dolay manlara d. · yetiştırırken rak vazıyetı ıyıce tahkım ettı. h · · ı ·sıerdir 

veci İb 1 · Ef d" ·1 kav t mühen ısı · ı·· şe nmıze ge mı · · K mkıı kı··ı ·· b k ı · ı . . ra 11n; en ı ı e ö- şaa zarfında mektepten Beşik tasın ılk ,.e son go u: Se ahlar bugün BıırsaYI zi- u . pı . u >u o sor cnn n 
. tnıik ş. İbrahım bıçakla s?n senebıe;ere mensup mühen- Üçüncü golden sonra gevşe yare:~decekler ve sonra oto - iştiralrilc ''uri Kumkapı Şab•n Bcşik-

Lo alça.sın. dan yaralamıştır. di.ger şu e t"ı l. or. yen Galatasarayı Besıktaş ~ıkı mob"ıl ,·ıe yola devam ederek 1- taş, izzet Kumkapı Alfons lıaiyan 
<' 1 Hama d ı r de ye Ş Y d B t şnmpi)Onu Çarkçiyan Kumkakı Kt-

. -:ıış ıde oturan. . - ıs e kaleci uemi inşaatı, tırmağa başla 1· u gayre ın se rak İran ve Rusyava gidecek- mil Pera, Ctnan ~·uınkopı Nuar 
ısınınde bir ermenı yem ma Nafıa ve ~ " atı mühen- meresini bir gol atarak elde et- 1 «i· · 

.ede oturan Kasapyan ~f~n- k!mY~· ta~y~e ı~s~üessesele- tiler. er ır, Kumkapı ile \'e•aire. 
hem dövmü~. hem ele olum dıslen yetıştırece "tibarile ka· Beşiktaşın golünü soldan aldı Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 

1 hdit etmiştir. O rin açılmasınr esaBs ı mektepler g"ı bir pası kafa ile Eşref soktu. 1 - 8 '2 ,•llet altı ku.tı· ı·kıu· 1 k 1 . . lı: 
l _ Kumkapıda oturan n- rarlaştırmrştır. u 

1 1 _ F. K. .. " pa as a :1 enı miına aııa ile :atın 
. d ı . . . <laha evve acı a 1 k 
ı~minde bir kun uracıy den h~ı:ıgısıı;ı.m A de "ild.ir. Bu maçlardan evvel Süley- a ınaca ·rır. 
t~ ken oturdukları .ev~e bilecegı hen~z m?lum g İ tan- niye Anadoluyu (3-1) yen- '2 - l\hinak.t{~ 2-l-·3"1.ll e ınii>adif oalt günü •aat ı ~ te ya· 
~I • ..ıros ve Surpik ısının Mekteplerın bır kısmı ~ m? · pılacaktır. 
,' d .. vmüsler bıçak- bulda bir kısmı da Ankara a a- mıştır. 1 · 3 Pala>h nı mttııesı imaltltlrnnede mcmhur ve me,•ı:uttur. 

1, '1t~dr11laı1 voaralaın. ış'tardır.. çılaca.ktrr. Ancak, byle b. ir m.üe. s BA.sk. eri. yurt aMr a~latmepp.cı-yoGneaca!ı~klı' 
~ 4 - :':;ırtn"nı' ' ide iııı.ıl:lthanclkn \ailir. · olunda: · bb •• · · eydana aelebılmesı ı- ınncı maç · 
ltı.fiharcf' teşe US sı;senı.ı:ı: masraflara ihtiyaç küçük zabit mektebi arasında ce ;; - :\ mu L ni ı;<irm k, ~artıwmc,iııi almak üzre itasına ta· 
-~az •u.rnçlı handa on çı.r;- .:;ı.~ .~r;1 Bu itibarla bütçenin reyan etti .. Top kaleden l~ale!'e lip ol:ınJar temin"'' mü\ akl:atalarik lı"rabcr Gedlkrıasacia iıındıır· 
l\u .ıtta Sa ~ı..nisafireten sa- go~u u! ··betinde program ted- gidip gelirken Maltep~!ılerıı;ı nıa imala;ı~nesinı: muracaatları il:\ıı olurıur. 

!9 ".1arada • ü, Fikret Sala- ku' retı nıs t tb:k edilecektir. topa hakimiyeti daha zıyade ı-
1. :; aşlannda . . mek rıcı surette a 
11\ Dev tentiirdı yot ıç 

·o 

' 

hey' etinden: 
İki senelik müddetini dolduran Borsa ıaare 

hey' etinin yerine 19 Mart 931 perşembe günü 
yenisi intihap edileceğinden Borsaya mukayyet 
abone ve mübayaacıların o gün saat 10 dan 13 e 
kadar reylerini vermek üzre Borsa merkezinde 
hazır bulunmaları rica olunur. 

Bolu maarif müdürlüğünden: 
Matbu beş dersaneli ilk mektep planı nümunesi ve yirmi 

üç bin dört yüz otuz iki lira onbeş kurut bedelli keşifname
si mucibince Gerede kazası merkez kasabasında yeniden inta 
edilecek ilk mektep binasının tamamı marbn yirmi ikinci 
pazar günü saat onbeşte icra kılınmak iizre bir ay müddetle 
ve kapalı zarf usiilü ile münakasadadır. Talip olanların tera
iti anlamak üzre fstanbul maarif müdürlüğüne ve Boluda vi
layet daimi enciımeni kalemine müracaat ey'.emeleri. 

iktisat Vekaleti 
müşavirliğinden: 

-
Balıkçılık mütehassısı 

Baltalimaaında kAln Ferltpaşa valı<ı nJmtlı maruf hinanın bazı ık·ınıı
nın tamiri kapılı nrl uıultle \'e vlrml gnn müddeti< mUnakasau çıkı· 

nlmıştır. Bedeli keıfi onblr bin lçyuz otuz Ura otuz beş kuru~wr. lhıici 
kıt"lyesi 25 mart 1931 ç.ar•amba günü saat onbefre Gılıta'da deniz Tica· 
reti müduriügtı binasının ü•t katında Balılc~,lık dairesinde icra edllccekılr. 
Taliplerin şırtnımeyl almak iıııc her gün ve mun:ılcsayı i0ıirak etmek 
tiuc de muarren gül\ ,.. sulte bedeli muhımmeninln vlızde yedi buçuğu 
ffaerindın teminat akçeierile birlikte mezkW: daireye müracaat etmeleri. 
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Layır ve ıştınasız 

olanlara F~OSFATLf ŞARK MALT .. 
' kullanınız. Her 

eczanede satılır . 

••••••••••••••••• '~ CHARL~S SEMON L TD. 
) Meşhur lngiliz fabrikasının 

:20,000 lDBT 
~ Her renkte <?.abardin. 

irARDESULERI 
• gelmiş ve Galata' da 
:. Voyvoda caddesi 
> karşısında kain 

, 

il • il • • 

TURKllE ~OMBURIYETI MERKEZ BANKA~I 

De\1letimizin 
Mali 

En Büyük 
Müessesesi 

Milli ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 
•• 

! .• ;;~~·.ı~~;; •.•.. ...:;..; ..... J 15 Nisana Kadar Uevam Etmek Uzere Yerli 
Müfettiş namzetli5!i Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 

Ve 

müsabakası Hisse l(aydi MuamelesiAçılmıştır. lstiiadeEdiniz. 
Türkiye Ziraat Bankasından: ._ 

· 5/ nisan/ 931 pazargünü sabahı Ankara veİstanbul Ziraat -
, 

Tokat vilayeti jandarma kumandanlığından: oankalannda saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze- ' v k f k ı . •• ı 
di almacaktır: Muvaffak olanlara başlangıçta 120 !ira aylık. ile s e- a l a ar ar mu-
vahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lıra yevmıye ve- ı Aleni miinaJ..:ı,~ ile mıibavaa edllecek ttlefcın malzemesinin miktar ve ~eraitini h.wi listedir 

rilir.İttirak için evvel ~~r~e t~ısat veya .. H~uk faküıte.lerin- dirliğinden: 1 ·~ 
den ve yahut ulumu iliyeı tıcarıye veya mülkıye mekteplennden ~ 
~irinin ~ezunu vc~ahut son snuf müdavimi olmak, la~~ndır. Di- Müzayedeye vazolunan en1lak -g 
ger faktilte veya yuksek mektep mezunlarının malı muesseseler- Dosya e 
de en az ik i sene hizmet görmüş bulunanları~ da müsabakaya N 
dahil olabilirler. BeyoğlLında Kil.tip :\Justafa çclelıi mahallesinde tel- • o. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a- gra f sokağında l 3- l 5 No. hane 23 5 
lacaklan şartnam~de yazılı vesikalarla birlikte n ihayet 31 mart 2 Beyoğ!tindn K~tip Mustafa çelebi mahallesinde tel-
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne biz- grar rnka~ında l 3· 17 No. hane 234 

zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 3 Beyol':lunda KAtip J\'1usia[n çelebi mahal binde tel
233 

I 

PERTEV 
Diş macununun 

Dn büyük vasfı mümeyyizi: Ka
iay tüplerde oluşu ve fenni bir d ıt 

macunu olarak ihzar edillt idi r. 

farelerinin 
ölümü 

Mıhsulün özü kurıa rmık 

BAYER 
fabrıkasın ı n 

ZELlO 
tınelerini lı:u ll anın ı,_ Büyük eczane
lerde ve ecza depolan nda bulunur. 

C. fröhlictı, Sultan Hamam· Ken
dros Hın (J lsunbuJ. 

{ulak, Boğaz, Burun mutahassıs 

JD:.;.!~~I~: ~.:~ı 
1 öğleden <onra 

S. A .ı üncü Sııl!ı llukuk ll:\kim· 
ı;~ndcn: 

Karaya.ıupulo Efendi tarafından 

Hank Komerciale lıalian•d• ki hesa
bından verilmek üzere ~llCO Papa
dopulo Efendiye verilen 20470 nu• 
ınero ve 14 tcm;nu1. 1930 tarih ve 
114 lirayı notık fı,ıınile yazılı cek 
kontupulosa ve oo fo.ıda Saim !leye 
\'erildı~i ve S:ıin1 B"\ Yedıadc z1yi 
ol<lu~u ve ı _-ap eu .. nlcrc p~niesto 

l\eŞidc cdı:diği ~\ \ u...;:ıt .\Ie1cu T~fı;:ıdi 

arafından talep re h3ravanopulo 
iar~hn ~:-- l k'"'\" iyı:r kahul c:Ji.mekle 
B .. :.nk Lı ·n~.· 1 ·ıa1e ıı n·ıım ilevhe 
tncr lıcdc 1 ' ,in l\;111 .... ı.: \l jln::::H~t·si 

',akkınıJJ ı\..t'!ra ·:•c..: ,1:1 'C 45 ~ün 

..arfır.du .... 1 H: .. ~ı ı 111 t.:nıt.:\t' 1 1 ,razınl 

h.[;\ tıı nııılLh t'l' ıpr<\firc l..:ırar 

rt 11ldi,~ı.ıin ila ıı.Hı .!!- lO·ll _ti) ıari · 

hindt' k:ır:ır \'ed~d. 

DAiMA DAHA 

KUVVETLi 
Emuhiyon Skot ile ınk i şaf eden 
yavrular daima doho kuvvetli 
olurlar. Onu ne kadır seıerlcr! 

Ve bunu içmekle "c kad"r d:ırüst 
ve gürbüz büyürler ve h"r neri 

öksürük ve nezleJen vibı c edil- . · 
miş olurlar. HatıA çocukların 

mutaı çocuk ralıalıızlıkları ı il e 

onlar lçin m•ç!ıul kalı r. Emulsi
yon Skot içirilcn çocuklarda lc.za- ; ı 
mık, difteri, s'· arla tin, hümm:ı gibi 
sari hastalıklar p"k ender J!;-r· l'ir. ı 
Emulsivon ~k· t ,.. 

• '* balık )'• f(•nd:ın ,. ·• 

Uç defa d:o • 

kuı vctlidir. Ha -

mı o kadar kol.ı, 

dır ki htr damlası 

besler ve kunet· 
lendiri r. 

Sıhhat v lri. :;\ \l<.:l için 

EMULSİYON 
S K OT 

f-lt r yerde mu rrcn İ!'lr\ intz. 

1 
• 1 

'1 .• 

, _ ~!Cll-~IJ!lllll!---f'crte\TIİyai Va k ııııda.ı: 

Kiiprüba~ında \'alide h;mı dem· 
nunda 7 l\'o. oda açık a rtırına sure ~ 

tile ve 20 ~iin milcldeıl e müzavedeyr 
konu l muştur. ~lli'8yede günü J l 
mar, 931 ı.rihine milsadıf >alı günü
dür. Kiralamak i>teyenlerin yevmi 
m,zkıl rda saat on beşe k•dnr !sıanbul 

Evkaf ınüdüri)tliııdt> P"rtevniy:ıl 

\·ukfı id:ırcsint! veya idarı: n ;.ı•nenine 
nı r ıı• •ı u ,.,.., ·rı 

4 

5 -

G 

() 

10 

1 1 

12 

13 

15 

Hi 

1 ;' 

21 

!\raf ;okağım!a 1 3- 19 ~o. hane 

llcyoğltıııda ](~tip :'llustnfa ı;elcbi malı:ılles!ııde aD· 
c!ullalı ,okağı:ıda 1 (ı 1\n. lıa:ıc 

lkyog:uııda K,\tip :'11ust3fa çelebi nıah.ılk;indc A\ı

du!la!ı sok<11';1nda 18 ~r h:ıııc 

llcyoj!Junda Katip :\\u;taLı çck'ıi nı~hallesimlc ı;:;; 
~· k p.ırm:ık kapıda 34 .ı~ No. hqnc 
J~lide llliyiıkdcre caddcsindıı 351 'o. hane 

.. ,15;ı , . 

Pan "aıda Yunus 'oka~ınd· .J. 4t. \t•. hane 
~ >' 

J lucapa~atla Karaki J luscyin çelebi mahallrsirdc 
Orh;ınİ.le caddc,iııclc 3J :<o. K:ııııcrh3tun mdtdıi 

Balkpaı.arı ıda .\hıçdcbi roalıollc;:ntk ::iop;a cılarda 
Cl!ovHdan camii tahtnıda 11 ;\o. d:ikk:\n 
Balıl.p:ız:ırında A!ııı'clclıı ııı:ıhallc,i;ı.k So~ancılarda 
Ncvfiti.ır camii ı:ıhtında ~ 1 .'.\t'. u•ıkUtıı 

B ılı,.;p·;z •·ınd;ı .-llııç~ldıi nw!rnllcfi'ıdc Ynnnırt:ıct· 
Jarda ·2~.ı. ~o .\o. diikk<h 

ll:dık;-.az:ı:ında .\h:çeitl'i n.ahal1L•<:indc yarıın han 
dcrüni~tk 5~ ."fo. bhn malı:ı'J, 

KüçtP l' .zanla 1 loca H;yn·ddin malıal'es:nde Sdızc
cilcnh: J .'i.1 l'\o. diik!.füı 

T tht ık:ılnle Rii'lemp:l~a ıııt:hallc<ı>dc Mahkeme 
sok:ı~ı·ı ':ı ~6 :\n. m;ığa:-a 

T hr ,bl.-de Rü,ıenıpa~a nıalı:tlk»tıı le P:ıpasoj!;lu 
.~u~ 'I~ın..la 22 i\u. ınağaza . 
<;a:,nı·ıl;cı:arda İ!ır;ıhim pa~a~·i:ırik nıalrn'le~iııdc 
40 Nt>. mektep mahalli 

<;a' ııı:ıkcılanliı btiylık yen' lı:ın tlnıı ı ındc ı.ı, 
~.J, 5;; !\;o. iki dükkan 

t,':ıkma\c:Lırcl:ı blıyiik veni han urt:ı kaunda 
.ı ı :'\o, tıd ı 
ç. .ı,makcılarda Dayalıatun mah:ılk;iııde hamam 

'okag1nda 7 No. ki\rµ;ir depo 
(,aknı:ıkeıiarda ,a!dc hanı üst k"tıı•d:ı ,)4 :1~ :\o. 
<>hl Yl' ~:ın1 1-..ln re nlath.:ıh 

'..!5 1 

:.?.'iO 

248 

296 
273 

lı? ') 

45 

40 

446 

533 

fi3.J. 

1 (ı 

48tı 

493 

500 

ÇaJ..ııı \nl.ırda \alcle h anı iist katında 39 \ lo. odrt 5,11 

(,:al..ın:ıl;cılartla biiyiik yeni han nı L katında 20 
~u. ot! ı 
!\l:ıl:nıııtp.•;,ıd:ı l lacıki.içLik ıııalıalle,inc!c caıni alt ı n-

da 2-t -c, ""· dukkan 
21ı ',lalınııı:pa.:ı·l:ı J lacıkiiı·iık ına: alk.,indc cami altın· 

tl:ı 42-1 ~ :\o. diikk>ln rna:ı "'!.ı 
:\lahmutp:ı~:ıda l l:ıcıkii\'.iık ıııahalJc,intic l\ürkcli 
ha"ı ::ı btıntl:ı 15 No. oda 

2~ - :11:,ln~ p:ı, ıd:ı l b:ık.içlik ·1ı;thalk-ınd~ Kürkcü 
lıcı ıı n 'a cami a:rında 2 \t>. k:ıp'. ıııalı:ılli 

29 l 'zunç. r~·tl:ı lkzz;ızıccdir mahalJc-ıP,lc mektep 
ıahtı ıda 198- ı 27 '.\o. dukhn11 

30 l'zu ıçar,ıda lkzz:ızıccdit ııı:ıh:ı!k;ııHk mektep 

4 96 

388 

384 

508 

11 3 

tahtında :ıo~- 13 ı No. thikk<\n ı ı ı 
:\1ııdckti nıtiz:ıycdc 8 mart y;ı 1 den ,) 1 ırart Y.31 >:ılı günü 
n,,L\tLı mulııırrer emh\k kiraya ı crilct:~gindcıı ııı iizaycdcye vaz

oluıınıuş·ur. Talırlerin yeımi ihaL ni:l:ı >on g-ciııtin saat on dört 

bu ı,;~~tınl kacbr ş.ı r tııaıncyi okumak ve tcıııiııatı muvakkate ita 
edere1.. müz:ıyctlı•yt İştir.;k etmek üzre J,t,;nbul Evkaf müdürlü-
i!,d!Hle val,ık :ıbrLtr miıdlirlligliııc ııı ı··:ıc:ıarları ilA11 olunur. 

l~vsal ıc nı wrnıilatı hakkınıb mJlürnat al mak isteyenler bu 
ııııidtlet zarfıııJa müzayede Otla,ıııa nıarac·aat etkrek ecri misil 
raporbrını ı:;ore\vlıı kr. 

Gemlik belediye riyasetinden: 
Gcıı 1 k k1~a·).t.'ı11ıı1 l e~~ılrikle tenviri için h·ztn1 gı:lcn kl'Şif·1~ı

rr:c p];\'1\-L' ~:1 ıı:ınıc:_r;rı Ll 1·.z:n.1t 21 gl n nı•;dd.!t:c ıııü ıı aka~a a 

\"t'ı Jdigı"t.~!"n tt.ı'.p t.;~."t:~ı.ı!· ın ~arcn·ın;eyi L·<lrnıı·L lızrL: (;c.:nıJik l t!.:

Jııcı-inc ın'ır.ıc.ı ı .ırı ll:\ ı olun'k 1-.l <JS I 

1700 
60 <: 

200 

201) 

200 

25 
R 

~;; 

6 
:ı 

:rn 
80 

500 

450 
85 
40 

4155 

Kilo L. 
10000 

JOO 

foo 

Yek ün 

I 7 

4 0 

2!i 

L. K. Cinsi 

3000 

200 

ıuo 

10 0 

4 

4 

1 

Üç milimetre kutrnnda çifte galvenizli te l. 
20 Sekiz santim irtifa'ında porselen fincan YC dernitı. 

Yüksek amparajlı laklanşe pili (cam kavanoz könıiır 
üzere tekmll takım. 

99 derece halis nışadır 

Jkili paretoner. 
2 ~ Kuru pil: Telefon makinaları için. 

Vol to metre 
T uz kük iir t: Fincanların demirlenn e tesbiti için. 

25 Kavuçuklu kısanç 

7 5 Bıırku: Sekizli !ilcan demiri için 4 
(j 5 50 Palakka tak ımı: Kurbacıkl aı:ı çi~ olacalı.. 

ıo 2 
4 125 

10 45 

Mıkrof on levhası : Muhtelif büyüklükte. 
Beşli santır:ıl: Simans marka 
( Masa telefon u) ,, ,, dört manyatolu 
Seyyar telefon: ~ ,, Vızıltılı ve manyatııln. 

ve zenk oınıal 

ı 00 gram c;ı ra!it: 50 grami muhtelif büyiikliikce \ıila w (50) ' gr;ı ııı' 

köşeli. 

Yclnız clört hin yliz elli b:ş liradır. hale gliniı (:ar~amha 
18-3-931 saat: ı-t !Jıın ıı;lıniı pcr~embe 26-2-931 

ı-

2 

4 

5 

(Şartname) 
;\liib:ı;·sesı takarrü r eden cins ve miktarı yukarda yazılı ( 16) kalem telefon ve malzeme,! 
18·30'3 1 tarihine tesadüf eden çarşamba günü zevali saat ( 14) de ihalci kafiyesi icr> 
kı lı nmak iize re 26 - 2 - 93 ı wrihinden itibaren ( 20 ) giin müddetle aleni nııinakasay• 

\·aıcdilmiştir. 

Te~bit edilen markadan ;nübaysa edilecek i~bu ( 16) kalem telefon ve ınalz~ıııcsi telgrJI 
ve tcldoıı fen memurları ta rııflarından bilmuayene tesbit edilen markadaki telefon vem;ll· 
1.cmcııin ta k!itl.ri olmadı!(ı.na d air ımı maileyhiın tarafından verilecek rapor iızerine tesliıı1 

a lı ııacck \·e lıaJehu bedeli def'aten Tokat malsandığında o tediye olunaca k tır 

Miinak;ısaya iştirak edec~k talipler malzemenin bedeli muhammen olan (.ı. ı ~5) liranın 
% yedi buçuk nisbetinde pey akçesi itaya mecbnrdurlar tekli[ cılilen fiatl:ır lıatll layı~ 
ı;üruldiıjtii \'e ihalei kııfi)'esi icra kılınd ıktan sonra % yedi hııçnk pey ak~esi itibaren 
;~zam} 0 • 15 şeiblağ edilecektir. 
Tı Jeton ve malt.emesi tarihi ihaleden ve mukavelenin akdi tarihinden !ıır aı· zarhnJı 
'l\ıkat vilayeti J. kumandanlığının göste rece~i mahalle teslim etmeye ıııedıurJur. 

.\liinakasadan mii tevellit bilumum il An masrafları, tellaJiyc ve sair ru rnnı \·c tckalii J-: Amikı . 

miirealılıide ai ttir. 

Tasa ru ve iKlisad 
seven vatandasla-,...,, 

rın nazarı dik atin 
En111iyet sandığı ınüdiirlüğünclen: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hisse senedatı kayıt 
Emniyet Sandığında yapılır. 

~~~~~~·~~~~~~~~~~-

Jandarma imalathanesi müdürlü- 1 

ğünden: 
landarma ihtiyacı için 2000 - 3000 liralık 1·iiıı çorap aleni 

nı•.inakasa ik salın alınacaktır. Şartname jand:ırma iıı:aLhlı:ınesin· 
dcıı yeriiir, ıni»ıakasa 1 ~-3 f).) I çur~amlı1 günii saat 1 .'i te jan·· 

darnıa iJırılfttl'<\11t ~i n d~ yapıiac:iğı:ıdan ycynıi ıı1ei·.klır<.i ı t;ılp[edn , 

muameıesı 

tenıin<1ll·ı1T'I lıe~aherlcr lndc getirmeleri l;l ııııdır. Id es'ul rrıiidiir: 


