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fi. Alıan hükümdan Nadir 
'1 ~' kabilde Pöti Parizyen 
d 11

tlabirini kabul ederek 
tırıiıtir ki : 

1 - Ben Efganiıtana tahta 
'çınek için gdmedim; 
~ ınemleketi kurtarmak 

'

• Q rcldim; millet ve ricali 
l)lai 

.._ .. • )'c bunu lizım gör • 
lef lif.erdi. Sıhhatımın muh -
'-t ol~~ına rağmen ıalta
~ Yukun ü taşımaya çalı -
~hın. 

'l•nistanı terakki yo
\te haevkcderek müıtakıl 
~ lllutcıneddin bir bükü

h.line ıokmak, mck
~. ~, Mnayii teki
~ tttirmek, tim.Uüfeı ... 

leaia -..Is elD.We-

"Saltanat yükünü ta· 
şımıya çahşacağı~ ! ,, 

Demektedir 

Habibullah krala 
teslim mi oldu ? 

il 

yim. Bu itleri yapmak için 
bütün milletlerin bana mü
zaharet edecetine eminim. 
Bahusua hayatımın en tatla 
beı aeneıini geçirdijim ve 
birçok dostlar peyda eyle
dijim, Fransa ile pek sami
mi rabıtalar tesis edecetim 
ümidindeyim • 

Memleket ıükun buldak
tan sonra iktisadi ve fikri 
inkişahmız için Fransanm 
muavenetine müracaat ede
cejim ... 

Peshavcr, 24 ( A.A ) -
Efganistandan gelen son 
haberlere göre Habibullah 
ile bazı taraftarlara Nadir 
Hua am tealimiyet etmif. 
ler ve Kihile gelmitlerdir. 

Dünkü hareket tecrübeeiıule lauar hlunanlar 

6arıp şey Cerrahpata haata-
neai göz tedavisi 

. . ' 

Haberimiz olmadan ne- için yeni bir maki-
ler yapıyormuşuz! ne getirtti 

Cerrahpqa hutanm için 
Yunanlıl•r bW cemiyeti son 6ünJerde "flektr~t,, 

Akv~• #kAyel denilen bir makiae aıetirWmiştir. 
edfyorl•r Henüz memlekette 4Jier bir 

Auna, 24 (Anek) _ y u- esi buluamıyan bu makine aöz. 
nanı.tan bır taraftan Botazlar
c.'aıı geçen Yunan vapurluına 
mütkılit çıkarıldıtmdan ve 6bar 
taraftan da vazıyeı muune
libna devam olwıdutundan 
CcmlyeU Akvama müracaata 
karar vermlftlr. MüraCM•name 
yarın gönderilecektir. Oıyaman. 
dopuJuın yerine SofiyanopuJu

sun tayini kuvvetle muhteldir. He. 
yeU murahhasası rciıl M. Diyamaq. 

dopulua Yunan atetenavah l\l 
Hılkiopulusun rlyucUnde AU
aaya hareket etmlftlr. 

--------fiJfAllil uı -....---. 
ı MECCANi ll/,N !ı<UPONU 

.. 31 leptaen.ı U29 • ...._ .... ._. J 
Bu kuponu •azetemize ••Uren veya ıönde
renlerfn üç aabrlik - ticaret 1,Jeriıaden b.tka • 

ilinlan paruaz bauhr. 
llcinları beş kuru~luk pul ~ apı~tırılmalıdır . 

.__ __ Dördüncü aayıfanuzı okuyunuz! __ _. 

Ttillı~·~·~ Köprülü zade Fuat ~ Bey bugün Harkofa Gazi Hz. 
Haydarpaşa 
tramvayı 

Dünkü tecrübe mu
vaffakiyetle neticelendi 

Oaküdar • Haydarpqa 
tramvay hattmcla din dk 
hareket tecrübeleri yapıl· 
mııtır. Bir araba aaat içte 
Baflarbap prajmclan çık
Dllf ve Haydaıpap Fa
raza entanlye hutannlne 
kadar hiç bir arızaya ma

ruz kalmadan ıelmlt ve 
tekrar Batlarbaıma dön· 
müttür. T ecrilbecle tram
vay Şirketi idare meclial 
azalan, ~I mu -
•vllll Ha..- & .... çok 

gidiyor 
Harkofta toplanacak olan 

flrkiyat kongresine iştirak et
mek üzre KöprLiJü zade Fuat 
8. bu gün şehrimizden hareket 
edecek, ve eelecek ayın 10 un 
da avdet edecektir. 

Dün bir fabrikaMilp 
ve Hakimi_yeti • 

liye matbaaaı?U 
tetrif ve tetkik 
buyurd~ar 

ltleclis gelecek c1•11n.a 
açılacak "e Gazı11ıı~ 
çok 1nühim nutuk-
laruu iral edecekler 

Yeni M!flr 

H 1 il Yent Yunan te11r1 M. Po-

arp ma fi eri :=:: . .::.-ı ..ı.::.:.: 
Jere 
nlmaaa ameJiyesinde k\llJınıl

ınaktadır. Şimdiye kadar aöz
Jeri bu suretle hastalananlar, 
tedavi için yüzlerce lira sarfc
derek A vıupaya gidiyorlardı. 

Bu münasebetle bu aJd hem 

mühim bir ihtiyacı tatmin et
me~, hem de hutaneyt son 
vesaitle mGcehhez bir hale aetir-

-.at hamr hhm•uttur. ' F..e a. 
Yem hattm Yad:Jetiat ----------

ıüıtermek Gzre karilerlml-

Ankara, 24 (A.A) - Re
iıicümhur Hauetleri bujiiQ 
ötlcden sonra Akköprii Y~ 
lundaki Selihattin Refık 
Bey f abrikuına giderek bü
tün tesisab, atelyeleri, De
po ve bürolan tetkik bu
yurmuşlar ve Ankarada vü

cuda getirilen bu cidden 
kıymetli eserden memnun 
kalarak beyanı takdirat bu-
yormuşlardır. Bu fabrika 
aon zemaalarda Ziraa 

Bugün kongre halinde ?h=~: ~ 
toplanabilecekler mi? Dominyon 

~et idaresi kongrenin tehirin~ taraftar hükUmeti 

ze bir kroki takdim edi
yoruz. Krokinin tetkikin
den anlaıılacajı üzre yeni 
hat Oıküdardu Kı11klıya 
kadar zaten mevcut olan 

Adliye Vekili 
Eskiıehirden Kon
yaya hareket etti 

fakat malülJer buna razı degılf ' 

4 kilometrelik hattan iki 
tube halinde ayrılmakta 
•e Karaca•hmette birle-

İngı· Jtere badema mtktedir. 25 kiloiramhk nıilıa- terek Hayclarpqaya lnmek
niki kuvveti haiz bu makinenin techr. 

müstemlekelerine ancak ...... r_es_rnı_·n_ı _d_er ..... ce_d_iy_or_u_z.___ Yeni yapılan hat ela 
4 

Eskişehir, 24 (V AKIT)
Adliye vekili Mahmut Esat 
Bey bu sabah buraya mu

vasalat etti. Meb'usJar tem
yiz mahkemesi erkanı ve 
memurin tarafından istikbal 

~~~t barp mahll&en 

~ akcll pçen 
~ buıanc tehir e -
~ite Bu mllnuebetle 
~ ~ bupn toplan • 
~~ ıellr. Yalnu ~u 
~' tahalckuk1l güç 
~ ~ile hayli dalda • 

, ia benzemekte· 

~~ mudLince 
~ t!'•rıln teırJnevvel 
Jl't Plaımaaıı llzım ve 

"'-~bulunmaktadır. 
~~ l8 içln konırentn 
~ lnde toplanmaıı 
..:_' etınıı ve allka -
L"' ~un gelen teblı -
~ -~ ulmuıtur. Bili
~ °:e~ln 26 tefrin • 

._ ~ Qll1 llln edildi. 
"-.. '; ele cemiyet ıda • 
..:~ litatıı kongreye 29 
-..._....._ L'tlJye tehiri taaavvu-

"" ~\lndufu f&yl ol
taaav~ malcil-

~ "16Jainı bir lrummı 
-.._wı etmemlıtlr. 

A... _!<~naraya ı1t1rak 
'J ~ Jlluha.lif 

Jerıertniaen bir çok murah· 
haalar OD ıGnden beri bir 
çok muraf ihtiyar ederek 
tehrimlze plmlı bulunu
nuyarlar. Burada bir ay 
daha beklemeleri mOhlm 
miktarda zararlannı mucip 
olacaktır. Bu murahbaalann 
noktai nazarlarına ıöre 
kongrenin tehiri eauen 
kanuni bir it defl)dir ve bu 
tehir bir takun hususi 
makaatJann temini allkaıı 
itile allkadardır. Difer ta
raftan bu murahbaelaıclan 
Bura murabbalı ile latan· 
bul malOllerinden bir lu • 
ıım dün laUda ile vilayete 
müracaııtla vaziyeti hlkl • 
ye etmlıler, yukarda fpret 
edJlen iddialan tespitle 
kongrenin · tebirinJ kabul 
edemtyeceklerinf ve buıün 
için toplancaaklannı bildir· 
mitlerdir. 

Bugün vazJyetin ne ıe
kil &lacajı belit değildir. 
Fakat yukarki hlkiye göı
t~o ki konıre, buıön 
yapılana çok hararetli ola· 
cakbr. 

bu ismi verebilecek E ·bb d kilometre ımucladmcla o-
Son posta ile gelen Lon- tı a o as 1 lup kabulü muvakkati bir 

dr'l gazetelerinin verdiği ma- haftaya kadar Nafta vekl-
IOmata göre, İngiltere başv~- Dişçilerin tabela ve ün- lettnce Yapılacak ve ondan 

-.dildi. 
Vekil B. akşama kadar 

ziyaret ve teftişlerde bu
lundu . Temyiz mabke-kili l\L i\lakdonaldin Kana- Vanlarını tetkik edecek' b:~~t!,~ın naklJne 

daya vuku bulan ziyareti T kk l d · E bb O 
d K eşe Ü i en tı a ıküdar-Hav..1---.. hat-csnasm a anada başveklll d k d k d ~ ua.ıı fH'.-

o ası ya m a en isine tuun vaz'ı eaas re•--i n_
1
_ 

mcsi rüesa ve azalanyla 
içtima ederek görüştü. 
Birinci reis Şereflerine öt
le, temyiz azaları akşam 
bir çiy ziyafeti verdiler. 

M. King~ İngiltere hüktimeti- b b k .... ua 
ir m~rlcez ulaca ve fa- vekil lımet p... Hz. ntn nin Kanadadan ve sair müs- ı· 1..--' kb -.-

a ıyete UGFıyaca r· ıehrinıizde bulunduklan temlekelırden bahsederken Odanın ilk mqgul ola-
• d ••rda yapalnuı, merufmde ominyonlarımız " yahut cağı meaeJelerden birisi hQır bulunan Da-ekti Hz. 
•müstemlekelerimiz. denil- dit tabipleri ile 11iKilerin r 

mesine idraz • et\Diş ve bu- tabelilaunı tetkik olac.ktır. tramvay flrketinfn elektrik 
nun tebdiUnf istemiştir. MalQm oJdufu üzere per. fabrlkaauu ziyaret buyur-

Fl ı DaUflardı. lhakika ngiltere hükO- mili dişçilpifı yalınz clİşci Yeni hatbn vaz'ı --ı 
me~ diğer devletlerle mü- mektep- mezunu buJuaıan- -
zakerata ~ .ıamanlarda, lann da dit tal>ilti ünva resminde tlrket meclW 

k il h nanı idare reisi ÜQfn Alı B. Kanada, A VU5tralya ve Cc- u anmıya akları vardır (Al fı 
2 

. f 
nubt Afrika gibi meqıleket.. • ttara ınd •ayı amwladır) 

ıerden bahsederken " z.rı (Meçhul asker ) tcfnkamız 
haşmetpenahllerinin • dolııin-

yonlaı,,'yahut •müstemlekeleri. 
diye bahseder. Bundan böyle 
bu hliktlmetler hakkında 
.. dominyonlarımız • diye 
bıhsolunmaması takarrür 
etmiştir. 

lngiltere hükOmctl donıln
yonlıirdan bahsettikçe •domin

yon hüktimctleri • tabirini 
k:ullanacaktır. 

lngihercnln diğer domin
yonları da Kanada ile ayni 
fjkirde olduğundan bu karar 
bunların hepsine şamil ola
cakur. 

Bu karar dominyonlahn 
va,iyetc alt t~şrlfatı tespit 
edilmek ltlbırlle b1r k11med 
hılı.dir. 

T eftiılerinden memnun 
kalan ve tebrikitta bulu
nan Vekil B. bu akfam 
konyaya hareket etti. 

Pamir üzerinde ilk 
tayyare 

Moskova, 23 (A.A.)- Tay-
yareci Pavarof ilk defa ola-

rak Pamir üzerinde uçmuş 

· ve bazen beş bin beş yüz 

metreye kadar yükselmiştir. 

Bu suretle Taşke ve Korok 
ha\ a yolu açılmıştır. 

ı İzmir beledi1eıl hamam 
yapbnyor 

lzmir, 24 (A.A.)- Belediye 
cenzifat amelesinin yıkanma
larını tcmincn bir hamam 
inşasına karar vermiştir • 

Terzi köyünde bir facia 
Amasya, 24 (A.A.)- Terzi 

köyünde çıkan bir yanguıda • 

altı kişi ölmüş ve llti kişi 

J&nlanmıf tır. 

lı benblannın tekmil te
ıiaabnın yapmışbr. 

Ankara, 24 (AA) - Re
iaicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleri bu akşam 
saat on sekizi .ellide Haki
miyeti Milliye ve Ajans 
idarehanesini teşrif buyur· 
muşlardır. Müprünileyb bir 
müddet iatirahattan sonra 
gazetenin matbaasını y~ni 
makineyi tetkik etmişler ve 
mütehassıılarmdan izahat 
almışlardır. 

Gazi hazretleri on dok_~-r• .... Ulttı1111ııuı1111111ıııı111n111nlllllllllıııuı' 
1 Aldanmayınız! ~ 
E : 
itıı1tıı11nııuııııuı111111uınıııı1111ıııuıı11111ıllllıti 
lsi•nbulda idlueluJ

nennden b.,ıt. ~ 
bir yer ve hl~ bir kim
şeye VAKI1' nMllUlll 

ne flAn, ne abone 'JM
rlUı vermeylnü I 

Dün sece telefonla ,.apdaD 
müracaatlardan anladık ki 
kenc:lilerlne sueted. v akıt 
sazeteai .a.ü T_... Wr tüuD 
dolancLnc:ılar pne faaliJ'ete 
seçmiıler, Londra, Panorama 
aıôi buı birahaneleri aldat
llllflanLr. 

Doktor Habd • Nurullah 
adını kullaaclıldan anlatılan 
bu dolandıncdar üzerine za
bıtamı;an bir kere daha dik
katini" celbederiz: Namuslu, • 
düriiat •azetclc:in itibar ve 
haysiyetini velev bir dakika 
için olsun bu serıeriJeria 

elinde oyuncak olmaktan 
kurtarsınlar. 

Karilerimizden de cuete
miz veya her banıi ıueteye 
mensubiyet iddiuilc ıeılen
lerin elinde tasdikli hüviyet 
varakası 1rönneclik'8 yüz ver
meıin!er. 

Keacl'm'rıclen ba,b valaD· 
datJana auıJaa .W.nmAla-

__ .,.._ .a..JE TO f>il bbİI 
rma - ~ •~•• ..au.na cez•"•' v.tcıir-
mok bun• baihdu'· 



- .,... .,.;...,;;_-- -- - - - --

) IAI SON ''ı " VAH.T ,,iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LE~i H~a~ı:u,e~ . v x 

Ef gani standa 1 YAadhluiyde.
1
7;r J lngiliz ~mirah_ YDUU@l_ll~n Et ucuzlıya- ~;-::-ik ;---s;~-::-1 ' 

S k daha} .. lu ş L_ . . . • Tayyare meydanı maz mı~. Beçe a anın ea eınemınımıze gon - I k? -' 

lzmir treninde 1 
kişi yara1andı 

Eğirdirden b:mir~ 1 

veccihen lıarel-..et eden 
treni, Kuvac..1h."tan geç 
sonra ~cyi!li bir h.ı 
iniş a~ağı .si. ntlc dnc:rkc 
nrkada ikinci 'ngonu ].,. 
b~layan zencir birden 
kopınu~r. Bu hal :1ı· 
mlş 'e evv.cll.1 ,·.ıgond 
lunan rolculur feryada 
lıınu~lnrdır. 

Nadir Banın Amanul- Hakkındaki dava evrak1 derdiği mektupta te- mı yapı aca · 
Sivil tayyareciliğin neşir 

lah hanın iebrikinc lemyize ;gönderiliyor şek.kür ediyor ve tamimi için teşekkül 
cevabı Ilir mlid<let evvel Jsranbul Gcçcn1crdc memleketimizi edeceR klüp hazırlıkları de-

Moskovn, 24 (A.~}- flcç~ birinci ceza mahkemesinde, ziyaret eden lngiliz Akdeniz vam etmektedir. Klüp için 
Sııkrı ve. sabık 1cznrı şeri .ı.~ı·n filosunun bzıs .kumandanı tesis •dı'lecek .meydanm 

N di ·-~- ·iy~nun ccnnze . .,.. ~ 
·\'alisi Seyit Hü eyin 3 r runlral teld ehrirnfadcn 'hangisi olacagv ı henüz lcat'i 

1 d. r,ıl'. merasiminde 'furkfülhi tah1cir1e 
han:ı delıakt ctmış er ır. ı.:.'ı~ b" sonı·a ~ehremini ve Yali ve- surette tesbit edilmiş değil-

d mu.nun \' a1ıudilerin rnu'hn- nı· ıı h gan hül'iımeti ')eııi en tces u · JU iti ı Beye -.u mel·- dir. Bazı meydan ve çayır-
etmi§tir. kem~si ır.ti • .yet edilmiş~ cur!.lm, tubu göndermiştir. lar gezilmiş ve tetkikat n~ 

ı~ ik" atı· hk · l.tanbııl Şehremini ve Vali veldlt ':I" • Amanullah harnn ıte1.1r ıne :bu .ceza ma emesmce tct- Beyefrn'1t Hz. lertne ıticesi ıı ayyare cemiyeti u-
verd~ği 1 evapta :radir han kiki icap ıeden mn attan Ef cndını,, mumi merkezine bildirilmiş-
Am nu1lab dc:\~rinin !Efg n gcirtilc.rek, ıt\n'k bu ek.ilde I tanhuln tcrkctmcden CY· tir. Şimdi -0r.adan gelecelc 
•arih· e _.,,._ ır"''t ·1e 11: ··wıı- vcl, hakkımızd,ı göstermiş cevaba ,·~tizar ediimdctedir. 
.. "1llJ.l :JUL< 11 ...... kar.arla ap;ır ıeeza} a ,gönde- 1d 

rilmı·~.,; o ı•ğuiıuz liitufkllr misafir- Geiilen me}·daniar .ara-
..ca~ ,-e 'kendisi ıtaraf.mdan i'<.&. pen·erliktcn, \'C her sınıf } 
çiY..ilcn rolda 'fliriiJec®ni Oiın lbu muhakemeye ağır halk tarafındnn mnzhar ol- sında Yoğurtçu çayın ıİ e 
bildirmiştir. co.ada ba~1auacaku. 1Fakat, <lugtımuz har.aretli htı:>ni'ı 1~a- gene KaC.ılc<iyünde Fikir 

buldcn dolayı, rek ~~h5;ıın, tepesi cıvanndalci arui 
miıddei umumlligine birinci . , v - ki 1 Ye gerek Zatı ı~ ralinin, k'U· ~ar<hrA Mahaza .ıı ,oğurtçu 

Oldur- ece ennış· Cf!?..a mablcemesinae ık rnrı .h ed'l . • mandam altında buluııan ge· çayırmın tercı ı mesı 

Sofyada bir miralayın 
' açık mektubu 
' Sofya, 23 (A.A~ - Lac 
gazetesi sabık hehriye mek-
tebi müdürü miralay Dam
yan V.alcef in har\>iye ne
zaretine hitaben açık bir 
mektubunu neşretınektedir. 
Valccf mektubunda kendi
sinin öldürüleceğine dair 
son günlerde müteaddit 

mektuplar aldığını ve ayın 
yirmi birinde harbiye neza-

retine mensup 'kaymakam 
Porkof ile diğer bir ~a1ısm 

ikametgabmın etrafında do
bştaklarmı bildimıektedir. 

'Kaymakam 'Porkof aleybine 
yapılan bu hücum ve itti-

bamdan dolayı Valcef aley
hine ikamei dava etmiştir. 

Müteveffa Rum l-aşpapası 

V asl)iyos bilA ~raris -0.lauğün&n 

'T~ terekesi bük&mete intikal 

etmesi lazırr. gekilğinden <!ün 

emvali -.Eylp suTh hlkım\111.ince 

müuıyec1e) e çıhrılrr~ sureUle 

satılnuşbr. 

Fener kiü~sinde 
Rum b.§papasl~ swrıku 

ıF<>!iyostan tnhilll ede.a !arabya 

metrcpolttl~~ Sen~not ımeclııi 

ııtarıdından Nıksar metl'epolidt 

Amııroslfos tnıl'lıap olunmuı ve 

'hu münasebetle Fen ar kiliseeln

de btr ayloi .nıhaııt !Yapılmııtır. 
........ -......... ··---------

%U ellide idarehanedcn mü-

1ar:ekat buyurmuşlar.dır. 

ıtem 'iz mgi anla~tfdı. 'Ena- miler zabican , c c[ı;adı mı- ihtimali kuv .. ·etlidir. 
kin myiz mahkemesine mına teşe1rkurntnnı tukdim Bu takdirde meydanın 
.gönderilmesi lçin, muhakeme cd riın. tevsii ~çin bazı istimlakit 
kaldı. 2 - Güze1 'c tarihi şeh- yapılması zarurı addedil-

f.vra1c. temyiz mahkeme· rinizi ziyaret etmeği, ôtedcn- mektedir. 
sinde tetkik olunacak, :ılınn- beni 'ok arzu ederoim. Uu Mahaza lhangi ın~ydım 
alc neticeye göre muhu- ziynr.c.1imin hatırı~ hiç silin- seçilirse seçilsin tesviyesi 
kemeye ya ağır cezada, 1 a miyccelaif. Uurndaki mücl· ıkı.Ş münasebetile hahara 
ı.,~ l M d dcti vk:ımetimtzi 1ıen-cçhile ··-lacaL·ır-
uır ncı ceza n devam oluna- Kal u -
caktır. hoş geçirımiş ohm, .ı.ımunıi 

Tebeddüller 
samimi~·et '.C dostluk hatırası 
hepimizde ftyeznl bi · hl" 

lstanoul adliresinde 
tebeddu1ler '} apılatağ\ 
ien mektedir. 

l>ınıkmı~tır. 
bazı S - ''.l'ekrar nıi.ı1aki ola-
sôy-

Bu arada üçüncö hukuk 
mahkemesi heretini~ ikinci 
\ e upuncü ceza aza ından 
:lk1 zatin !ba~ ye.dere ta}in 
olunacaldarından dnhsedi
liyor. 

Haydarpata 
ITıamvayı 

[ U1tandı :Binnci aayfamızdadır 1 
bir nutuk irat etmiı ve 
inıasına baıJ.a:ulan halın 
65 gün sonra ikmal edile· 
bilecejkıe s~lennfti. ıBu 

hat ~erine get.Jr.llna~ ılntaat 
ikmal cdilmip.Jr .. 

Geçen iteDC hazir•mnda 
Dıküdarla Kmkla arasında 
açılan tramvay. bu güne 
kadar zarar ediyordu. Çün-

kü günde ,apılan 500 lira 
masrafa mukabJl 300 lira 

varidat toplanıyor, bu su
retle .senede 40 bin lira 

kadar bir aÇJk hasıl olu
yordy. Fakat bu hat Hal. 
da.rpapya kadar .temdit 
edtld.ikten a.onra varidat 
arta~ için vukua gelen 
zararlar telifi edildikten 

baıka IW- ela temin ~
lecektır. l' ani hat her ne 

kadar ima be de Ü.küdar 
adliye kaymakamltjı, tıp 

ıc ~nnzı :ümi< ederek, rnem-
e ketinfain JkbJl \'C ııdeti 
ıbnkkmda en samimi tcıne.n

nileıi l1izi arze}1Jcr~ ihmımııtı 

.mahs.u. unu mkcUrn ederim, 
Efendim. 

Baş kumJnd:ın 

l\mlrd1 

F.Ftild. 

Millet ıe~tealeri -
komisyon yarın vila-

yette top1anacak 
MiTiet mektc;pleri lçin 

faa1iyet devam etmektedir. 
Bu hususta mcıgul olan 
l<0mlıyon yarın :vliiıyetle 
vali vekili Muhiltın Beyin 
rlya!elinde top'!anacak ve 
programın tatbiki için gö· 
rü~ülecektır. 

Ticaret odasında 
neler oluyor? 

Tica!'et odası idare mec
Jisi evvelce memurlara se
nelik ikramiye tevziine ka
rar ..verildiği halde gc~ 
günkü 1çtimada bu karar 
geri alınmıştır . lkramiy.e 
faslındaki para ticaret sa-
rayının inşasına tahsis olu
nan masraf maddesine füi-
ve edilmiştir. Fakat aynı 
zamanda m~clis bundan 
daba ıtuhaf ve garip bir 
brar da ıvermiştir: 

Her dairede kadro iten
kihab dolayısile v•zifcle-

Kar makineleri 
'Emanet tarafından Ame

:rikaya sipariş edilen kır 
makinesi gelmek üzeredir. 

Haber ald ığ.ımıza göre 
tramvay şirketinin de ayni 

tarzda bir ınakine getirt· 
me.si ipin Emanet şirket 
nezdinde teşebbüsatta l>u
lunacaktır. 

lngiliz lirası 
lngiliz lirası dün 1025 

lcunışta açalmıf, 1030 lcu • 
ruşta kapanmıştır. l 036,5 
ıkı•mşd bdar çıktığı da 
olmuştur. 

Borsa meclisi dün top -
tanmış, 'iki gün evvelki te· 
reffüün sebeplerini tetkik 
ve müzakere etmiştir. 

Çalıştırma yur.du 
:Aksara~da ıkadınlan ça. 

hşdınna yurdu 3çin yapılan 
binamn yafoı.ı: boyanmasJ 

ıciheti llca1mışhr. Bina yurt 

için akaret teşkil eden 
dükkanlan ihtiva etmekte-

dir. Yurt bu .kışı yeni bi
nasında geçirecektir. 

Hakkı Şinasi Paşa 
Halk fırkası müfettişi 

Hak1cı Şinasi Paşa pnar 
günü Ankaraya gidecektir. 

En1anet muhasebecisi 
Emanete müteallik baza 

itlerin tesviyesi içha Anka -
raya elden mUhasel>ecı 
Nuri B. aTClet etmfıtlr. 

Oe,ılet deınir 
yolları i(laresiıı 
de 11ed ııili vor? 

.1 

Şark vilayetlerinden 
getirilen koyunlardan 
6 lita değil 160 kuruş 

alınıyormuş 
CY'\ clld giinkü nü :lıanıızda 

şark 'ilayetlerinden lsranbula 
ikoyun ınaklednmesi için deY· 
let demit'} allan tnrifcledndc 
.t:enzililt apılmasmı talep 
eden bir k:ırfünizin mehu
bunu ne ... retmiştik. Kari.imiz 
bu mektubunda .,,nr1· •viHıyec
lerinden koyunların lstnnbula 
Erzurum l'C 1'rabzon }'.OHle 
otlana otlana 9 ayda sevkc

dildiğin~ halbuki cetmı, hat
tından .i:.itlfadc edildiği tak-

dirde hayvanatın 4 - 5 g in 
içinde nakledilebileceği Yt! 

bu nakliyatın senenin her 
mcvsimincle ynpılahlleoeg-ı, bu 
suretle 1-.tnnbulda et firtlan-
nın ucuzlıyacnğt yazılıyor, 

:ancak Er7.urum ,.e Trabzon 
roıunda sarfedilcn '3 1irayn 
mukabil cenup 1rnttmdn 8 Jirn 
11a'kliye i.ıccreti alınüığı, bunun 
nakHynrn mııni ôlduğu bll
dinliyordu . 

Bir muhnrririmiz Haydnr· 
paşndn nc~vJcr demir yollan 
ifüırcsine giderek 'bu mese
leyi nlırlrndnrlarile ikon uşmuş· 
tur. De,•let demir )'Oltan 
ldnresinden bize verilen ma-

1Cımatn göre idarenin elinde 
lnılunan 1 J 2 I kilometrelik 
Adana-Haydarpaşa hanında 

koyun nakledilen '\0agonların 

her birinden ( 180) Jira üc
ret alınmaktadır. Koyun va

gonları jki katlıdır YC her 
vagonda l 00· l ı O koyun 

rıaklcdiJmektedir. Yani he.r 
l·oyundan 160 kuruş knClar 

ücret nlınma'ktıClır. aanadan 

Şark viH\yetlerinc kadar de
vam <eden hat Fransız irke
tlnc ait olup de,·let demir 

yo11armın )U hatta lb.iç bir 
müdahelesi yoktur. 

Eğer nakU~·e lil)retl 8 lira 
tutuyorsa,. Dev.Jet demir ~ol· 
hınnda ı 60 kuruş ücret alın-

dığına göre. iFransız şirketi 
Jıer .koyundan 640 kuruş üc-

ret alıyor demektir. De\ let 
demir ı·altarı 550 kıunış .alın· 

ması llzım gelirken i 60 ku-
._ r.uş almak suretile 1mımi mü-

snndeyi -yapmışnr deniJmek-
4ledir. 

An kam, 24 ( Y Al\ff ) -

B. i\J. ıncc1ısi tc,rinic\ \'e'in 

birinci ccıma giiııii açılacak

tır. Mcdi reisi ıKazım pa,.c:a 
Hz. ~ru;li de\'re iiçünaii 

içcimamın nk celsesini açtıgı

JH azaltım bildirecek, mütea-
1dben RC:Jı:icumbur. ! Jz. ıfti-

lakülteai Baytar mektebi 
ıre E.nraz.ı eah.ni}'e hasta
nesi l.ep 1bu 1ıattt'3 ıiiz<. .. 
rindedir. Bundan 'ha,'ka bu 
hat H.ydarJ>a1& •e Oıkü
dar vapur ıyok:ulanndan 
da iaUfade edece.kur. 

rinden .çdcanlanlua taı:mi· 1!:;§::.§a§~g§=§=§'§-§l~S~-~-§-§-§-§-~~~§-~§=~§~g@-~~=~§-§-I 
nat <Aarak birkaç maa_ş i~- - S::s-= ::: ==-=-= S 

;;w~~!~~~[~~1 V8kıt- y= em~ uıh1 ~.-c bıitiin .mcmlclct i,lc

rine ~tımıl, gayet miihim bü
yffk b;r numk irat buyurn
;ııc.aklardır. 'Nutkun her taraf-

tan dinlcnmcı-11u remin 'çin 

tebiz ıtclcfon Şirketi tertibat 

ulucak 1srnnbulda ruey<lanlııra 
boparlorJar .kona<..'1lktır. 

Fırlrn gı-ubu 3 J tcşrinevvet 

· pcr.::emhc gunü coplanarak 

cJiv:!nı riynsc.t namzetlerini 

te~bit edecektir. 1\1cclisin kü

ş:ıdı giinlı intibabat y:ıpıln

c:ıkur. 

Ba~"'·1.:1cilimi7. ismet p!t;a 

nutkunu tc, rinsaninin ilk haf· 

m-.ında sdyliyccek, hiıkôme· 

tin f.ı\zıli)etini, d:Jıili n: ha

rici \CtZi) eti iıah Ye işaret 

cdL1 ek ın ~·t tL: itimat rcj i 

i~t ~ccl:\r,r. 

Polis kongresi 
Şerif Beyin riyasetinde 
bir heyetimiz yakında 

gidiyor 
Parllte toplanacak polis 

kOIWI etine polis müdirii 
Şerif 8eyJn ri1aıetinde 
dört ~ttan mürekkep bir 
komiayonun Jttiraki tekarriir 
elmifür. 

Heyet yakında P.ar.ise 
hareket edecektir. 

Maarif flekili 
Maa.rif vekili Cemal 

Hümü B. yarınki trenle 
Ankara.ya hareket edecek· 
tir . 

değiidir. 

Ticaret oduı mecli~ kild 
idaresi baııka yübek maaş- şe 
lı bir vazifeye tayin edilen e 
-ve ôola}'lsile istifa ıcden 
lbir memuruna ilci maaş 

nisbetinde ve gene dip Vakıt pek yakında 
istifa ıeden bir memuruna 

=~,,,m=...:~nde iltra- 12, 14, 16, 32 sayıla 
Birinci ut ticaret oda- 1 k • b• 

sanın idaresi atlında bulu- o ara yenı ır şe .. 
nan antrepolar müdürlü- k ild • k 
tünden ayrılırken dört ma- e, cazıp v e uv ., 
aş ikramiye a}mış, son defa • 

istifa ettiği ttcaret odasın- vetli miındericatta, 
daki vazifesine tayin edil-

mi~:~ane antrepoları oda~ ·renkli resimlerle in-
nın idaresinde -olduğuna tı• !Qat/11 edell"'t.l>ktı·r. 
nazaran hu :zat dokuz ay y & '-"~ 
znrfmda altı maaş ikrami· 
yr; almıştır. 

pruframı 
lktısat vekitlelince umumi şe· 

kilde yeni bir istihsal .programı 
haıJrlanmakıaClır. 

+ Vali vekili ve Şereminl 
Muhittin Bey cvelki tgün blr 

otamUh'1 kazası -geçirmiştir. 

Muhittin Bey bir taksi otomo
bilı ile Karaköyden e\iue git· 
mekte iken mu'kabil ;stikametten 
gelen bir Ford otomobili Vail· 
nln bindi! otomobili hasara 
.uğratmıştır. Bu ııesnada Muhittin 

beyin başı da otomobile çarparak 
hafifçe zeaelenmlşlir. 

+ Boğaziçlnde Yeni mahal
lede paurbaıında mü'hım ve 

şayanı hayret bir otomobil ka
zası oımuştur. Bir otomobil 6 
metro&n .sı&llt ctmil. içinde

kiler mucize kabilinden kurtula· 
bilmışlerdir. 

• Büy.ilk iMi.llct Mcdial 
1 teşrinsanl cuma günü öğle. 

den eonra reis .-cl:ili tarafından 

açılacak ı·e Relslcnmhur Haz
retleri huknmetin geçen seneki 
faaliyet "Ve lcraahna, 6nilmftz· 

deki -sene lttlhll etliiecek 'ltcd-
birlere dair ıendlk nudrunu ırat 

!buyuracaklardır. Ayni pde 
dn·anı riyaset intihabı icra edi
lecdctir~ 

+ !İstanbul ve bnuıdcı ıde-
niı. mfiessesal ?le mertii !ile 
donanmadaki sıhhat ıl§ler.inl tef· 
:tit rıtınek ıuzre Milh Mn8afaa 
vcbleti Deniz &1hhiye gubcsl 

aıüdOrli doktor kaymakam Maz
har Şefik Bey bir aydım beri 
donanmada ve- müessesatta de· 

vaın eden tcltiflerint ıb1tlnnlgtl. 
+ Yunan araz.isinden geç

memc1c iizere yapılacH oimı 
ldeabul .. &lime yeni 1fmen
difcr hattına ilk proje t.am
lannuı ve Ankaraya ~önderllml§
tir. Proje Ankarada 'ietkit edi

lecek ve mu~·afık ,görillürte .he
men tatbikine ~aflanacalc\ır. 
+ Son « 3 » ay zarfında 

Beyazıt daırcıladc 133, fatih 
daircsttıde '22! Bcye>Alu dtre

stnde 337. Y enl .köy daireain· 
de 28, k Hısan dllreslade 
26, Üsküdar dair-eslade 54, 
Kadı.köy dalrelbıde 80 • .A&
lar dairesinde t O, &kvk6f 
dairesinde 17 çiftin nikahlan 
yapı1nup. 

• Son 3 ~ Plfmda mez· 
bahada 18203 ak*. 43()1 

ditt karaman, 25945 erkel. 
3994 dı,ı G.tJaç. 3313 ~ 
5350 dltt lı~. ~ ... 
ı 69 &,t k~ 90532 ..., 
221 ~. 4244 yal, 1548 
ecnebi &iz, 651 ,_ıt. 80 
ecnebi iacık, '240 eftS. 366 
~ manda. l 55 -.. 206 
malak. l .&.e. '49 abk 
89 d,ı ..... l:sd'r'f'r. 

• Maarif vehlen tarafın· 
do A.m1peya ~ 
talebelmn 1bh'ikmmnm mtsaba
lca lmUhan1arı yapı1ma\tadır. 

Bu gençlerden nçe Ttc.rct mek
tcbu.clen: tkı.t lise mezunların

dan olaaıktır. Ayrıca .dört anç 

aıilli müd.l.a ıvek.llett tıe.b.na 
lnrtıbana ~ar. Aya ıalM
yetine l>otru. bu gençlerln Av. 
rupada tahstle gtdcce\letl ma · 
haller Maarif vcklletlnce karar
lattır~r. 

• Ta.\oaıilı id...e be}reu 
top1anerelt k1fldt bir- P"91"•lll 
tanzim etmlftlr. Bu program 
mucibince her hlllta ocakta blr 
konferans verilecektir. 

ıKonferanalardan eonra OQj1D 

muıikl heydl tarafındaa kooter
kr verilecektir. Konferanal.-. 
tqrinsaniden ltıberen baflaa
caktır. 

• IE.tibba odasının teşek
külünden sonra etibba mı.lha

denel cemiyetinin ıvazlyeU, ce
miyet azası arasında münaka~a}'l 

davet etmiştir. Cuma içtima111da 

Kacnnn durması ile 
5•okuşta ı'kcrıdi kendi:tinC 
!har l ette btilıırnın ıiki 
butı.in sütat1eri ıılt: en 
ıdnki 'agona çarpmıŞtır 

• eticcde agon1nr i 
ıgeçmistir. Volcmlardsn 
!kişi wara1anmı,.'1:tr. Bu 
sında iNaiill muddei 
misi ile Aydm demir 
ı llt'eket iıçuncü Jasınt 

fetti~i Refik ve ıteıgraf 
fotti;.i lbrahim BeyJef 
'\'llrdır1 

+ Macartsıana elamı 
:fUn mübayaasına gitmif 
baytar 'Umumi müdurü AH 
'Z8 Bey klaresindekı hey 
zif esini bıurerek lkusat 
letine bıldirm~Ur. 

Damızlıklar da menıl 
ze gönderilmiJUr. Bu d 
ların tevzi merkezi J(at' 
harası olacak, ve oradaıa 

eden mahallere gönderil 

Bunlardan hır kısmının el• 
va çiftl~ine gönderil111Cfi 
me1clır. 
+ .Emanet makamı, 

gazino ve meyhane 

mıkilAta uğrayanlara nah 
tir. Emantln tartfine ~ 
icadın müııtalıdemln 
k.&nla Gt.a .;eddetı 
bardU'. 

• Koçnbu der_,.. 
küd• ~da \elan 
Kartal hı.asuwı Dudulhı· 
ıçUkbatal, l\.!Jmraniye, 
\ariyelcri Üıleüdar k_, 
lanmıp. 

+Baza ~erde 
ımenln lüzum gösl«!rdiii 

)'f'l Ohnadjmdan ettlb• 
intihabı ya,pılaD*mı~tıt· 

allaft ide ,.pıbna.sı ıeblt 
mlftir. 

• 'Cemiyeıı beledıre 

Gdlm ı..zı -- tllr 
~. Bu 
emaet wahNl.a 1-••!! 
mir illa el • ı. P' 

..... .... eMmeil 
tedb-. . T...._lala A.._. pm-dlfedar 
toplaaabr. s. 
--w.:... dJ~ 
-- .... Met 
-· ... dnd eJt' .,, 

• YeL.ct aJd,,. 
.,...wpanmu ~ 
masına heyeti vckılcee 

eclftmlftlr. 
• Rü!umat ~ 

lere pngµı lçln bird 
gönderm\ftlr. Dün 

70 tul•rnba 1eVke~· 
• Vila,.etlerde • . ~ 

a...elr ziraat ;ımtlı...-

al.rnan }~n~ 

11--------
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Italy& Veliahtına 
~rens Umberto tesadüf sa-Vurdum faRaf 

Belçika da --------........ --------------~ 

• SUI 

Yesinde ölümden kurtuldu "ld.. 'k · · 1
--···-·-··-·---· ........... .. 
.... ş~;.e~~i;r. .. J 

( B.1ott•) 

Elhamn : Par isli ,arkıcı 
\' a.1caıanan mütearnz bir Ali mektep o udrmv~I 1ç1 n 

taleb~sidir eg 1 Opera 

Melek : ihtira 

'iıı Brüksel, 24 (A.A) - Prenı Umberto, meçhul aalı:e- _ ___:__• ' Majlk 
: Seher 04'11 
: Parla bo/e~.ı 

: Gece gıinql 111 
ınezan önünde arabasından ınerken rüvelver 11e F ransada çok şayanı Ekter 

~lah bir ıahıs halk arasından çıkarak prensin dikkat bir katil davası 
'e ablmııtır. Motosikletli bir poliı memuru hemen Aarl 

: MaALU,. olmaz 
:Kalbim bir caz. 
banttır 

tiııı rrizin üzerine giderilc kurfunu atacağı sırada Geçen glin F ranaada a- Etuval 
llııt 10 Üzerine bir yumruk indirmit ve yere yuvarla- cıldı bir muhakeme rüyet 
htd bt. Hemen tevkif edilen mütearnza kartı ahali edildi. 
~ det ve nefret izhar etmlttir. İtalyan olan mütearrlz Katil on sekiz yatında, 
lli~Jteıto mahiyetinde olmak üzre havaya ateı ettitlnl nahif, mahcup bir mektepli 

eıniıtir. çocuk ... Hakimin ıuallerine 
'1ıııa Brüksel, 24 (A.A) -Prenı Umbertoya aut kaıtta bu- kartı ııözlerl yatararak 
laıııi n•n ıahun 21 yatlarında ve Femando de Roaa boğazına hıçkınklar tıka-
~ nde ali metep taleal olduğu ve Parlıten ııeldlii narak devap veriyordu. 
,_ıılrrı;tır. Perueı Mart Jose nin izdivaç tarihi _ Ah!.. Evet vurdum .. 
~ ~ tayin edilmiJtir. Düğünün sene nihayetinde F k Allah 
~ ad ~~~ 

'"'llllaıı muhtemeldir. ld ___ ö ürmek için vurmadım. 

Fransada kabine buhranı Maktul 1irmı üç yırmı 
dört yaılarında iri yapıh, kavi 

devam ediyor bünyeli bir delikanlı lmiı. 
'la k S ) Cinayetin sebebi?.. Adı 

tıV'e alet mevkii için M. ( teg in bir muapka .. 

ismi söylenmektedir Hadise acıklı ve garip. 
ltr Pırtı, 24 (A.A) - RelslcUmhur lsli§arelerine devanı etmiş- Katil komıularından hoppa 

~urhanın ne suretle netıcelenecegl hl.il bllinemlyor. bir kızla bir müddetten beri 
~art, Z5 ( AA ) - Siyasi mahahl, vazlyeU son derece korta edermif. Mektepten 
ti görmektedir, Yarın Reınlote açılacak olan Radika kongre- çıktıktan sonra kızı dans-
~~ karar d~tirilmediği takdirde pazara kadar devanı edece· niğe götürür, tiyatroya 
de den bu kanııklık bir kat daha artmaktadır. B~ çok mahafil- götürür ve onunla vakıt 
Oy! rıı:chstn M. Briyanın Lahı de takip ettiği ııyaseti mualıe1.e geçirlrntif. Fakat hoppa 
lı;. od~, Main grupuoun hareket tarzının buna tahit olduğunu genç kız bir doıtla iktifa 
~;n etmekte, dtğer bir kısım ise aleyhte rey vermiı olan edeceklerden değilmlf. Ka-

h 1 
ıkal!er ile ıo5yali,ılerln M. Berlyaoın lıarlci siyasetlne taraftar l d l d u u d ti in oıt arın an birini de 
n ulc.larını kaydeylemektedlr. d 1 H h ken ine eğ ence arkaclaıı 
~ er ald~ , azlyetteld garabet nazarı dikkati celbetmekte ve yapmıya kalkıtmıı. 
hala btr gün cv,I söylediği bir nutukta M. Blumun. On sekiz yaıında kanı 
.. _ rııete 18raftar ekseriyette bir değişiklik vukuunu muhtemel 
'"'llıedt;. ateıli bir çocuk böyle bir 
ı. B olni taerlh etmtı olduğunu hatırlatmaktadır. Birçok gazetel.r, 
•vı. ı. d harekete sabredebilir mi ? 
Y•tını r n ın deruhte etmlş olduğu vazlfenln muvakkat nıahl-
\\ hatırlatarak ıncclıs !!zerinde kendi lehinde bir tesir yapma· Delikanlı maıukasını taz-

~eııma~~na dtkkall c•lbetmektedır. ylke baılamıf, o ise al~ır-
•e ~cümhW' M. Doun argue, müııaverelerine b..,larnıı, !yan mamıf. Bir gün iki genç 
tıı ıııeb wan medtolerıle iyan maliye endlment, meb'llNn maliye sabahtan akflUD& kadar 
~tümeni ve meclisteki muhıelıf grupların reı.1.,rinl kabul etmiıttr. beraber gezmiıler; akıam 

•b' usan meclisi reisi Eliza sarayından ayrılırken buhranın uzun olunca kız diğer dostu ile 
~·•teğtni, kolaylıkla halledtlemiyec~lnl çüuku vaziyetin danainge gideceğini haber 
~!Ad~ karanlık ve nıulak olduğunu söylemiştir. verince delikanh yalvar-
h- 80,yali,ı grupu bir içllma yapmıştır. M. Paul Boncour un mıı, tehdit etmiı fakat 
~~nfllele iştirake taraftar olduğu ve teklif vukuunda bir nezaret kız fikrinden vaz geçme-
~ ulune hazır bulunduğu ıöylenlyor M. Boocour. bu buhranın mit. 

'et slya•et dolayısile ıuhür etmiş olmasına rağmen M. Brtand Akpm delilcanlı gazino-
ın harici ~i} asetine bir halel ve zarar getirmemiş olduğunu ilAve ya gider.,k, sevgilisi ile 
•4ııi~ir. rakibinin oturdukları masa 

ir· Pariı, 24 (A.A) - l\lateo gazetesine 087.aran ~vekAlet yanındaki bir masaya otur-
,ın M. Stre~in ismi ileri sürülmektedir. Soıyalisı fırkasının takı· muı. Bir sıra rakibine bir 
:Cl,~ı vaziyet ne olursa ohun M. Paul Soncun· n lıükOmete mektup göndererek düel-
h 1~~kı kabul edeceği söyleniyor. Sol cenah fırkaları M. Brlandın loya dayet etmif, fakat 
.:~cıYe nezaretinde lalmaeını ısrarla istemektedir. Pötı Parlzyen rakibi: "Senin gibi ağzı 

te,ı bugün Elızeye davet edidecek ilk zatın M. Brland ola· ıüt kokan çocukla düello 

~~ Ya7.ıvor. olur mu?" diye tahkir ve 
l\Usya - ihtilafından yeni safhalar tezyifte bulunmu,. 

11.ıı Pdcin, 23 (A.A.) _ Muktenden itimada taran bir nıenlıı- Nihayet gece ııazlnodan 
1 bıldırildiı!ine gbre, Mançurl valileri arasuıda aktedılen bir çıkarlarken delikanh ken-
~rnosıa Kının valı i şarkı Çın şimendiferi hadlse•l hakkında dinden çok ka vl olan raki-
'tlt Ilı ve Nankin hOkumetlerl arasında cereyan eden müzakere- bine çatmıf. Aralarında 
~de bir muvaffakıyet elde edtlnıediğinl söylemlt ve Rusyanın bir tokat, yumruk müca-
ı. ~Uriye karıı ciddi tetbirler alması muhtrnıel olduıtu~dan Muk- delen baılamıı; bir sıra 
u;n hükrımetinl, Nankin lıükOmetınin fikrini almadan aradaki ıh- delikanlının salladığı 1: lr 
~~~aile çalışmak üzere Moskova hükOmeıtle doğrudan doğruya yumruk rakibinin kulak 

er.,ye glriım..-je davet ve tefVlk etnılştır. tozuna gelmlı; betbaht 
den M?•kova, 23 ( A.A) - Tas ajansı bildiriyor: Çııı" ıeh~n- adam yere oüşcrek öl r i ... 
hu.ı ış ar olunduğuna nazaran blr takım Çin tayyare eri, us Adul katilin vazı etini; 
ltvkUdu b9yuııca uçuşlar yapmaktadır. Beyaz Ruslar tarafından hadisenin sureti vukuunu' 
Q•I . Ve idare eclilen 12 Çın bombardıman tayyaresi Mançurıye dikkate alarak ka-

Şık : Çılgın ~re 

: Volga malıl;:Om
ları 

Lüksemburg : Gız/ı memuriyet 

Beıiktaı : Onüçler uran 

(t.t.u.ı..t) 

Milli : Aşk aleııf 

Alemdar : Kanlı J.,.;zler 

Kemal Bey : Lora ve fOförü 

Millet : Gece eırarı 
CKadd<•r) 

SüreYYa Pı. : Ankara postası 

mımmmm111 
Bugünkü atletizm 

müsabakaları 
F. 8. Atletizm kaptan

lığından: 

Bugün Kadıköy ittihat 
spor sahasında Taksim 
Yeniyıldız Rum kulübü ile 
Fenerbahçe atletleri ara
sında birinci kısmı sabah 
10 da, ikinci kısmı 13,30 
da başlamak üzere atletizm 
müsabakası yapılacaktır. 
Her iki kulübe mensup id
mancıların sabah 9 da Fe
nerbahçe kulübünde bu
lunmaları lazımdır. 

Müsabaka saatleri şun
lardır : 

Saat 10 da 100 m. , 
10,15 te 1500 m-, 10,30 
da uzun atld m '• 10,50 de 
400 m., 11 de disk, 11,15 
de gülle, 11,30 da cirit, 
13,3.0 da 200 m., 13,45 de 
yüksek atlama 14 te 800 
m. 14,15 te 3000 m., 
14,30 da üç adım, 15 te 
100X200X300X400 Bay
rak. ................................................. 
Ul için beraat karan ver
di. 

Netice ne oldu? Bir genç 
mahvolup gitti, diğeri için 
de ebedi bir dal olacak 
bir vak'a ile lekelendi. Asıl 
sebep olan geç kıza gelince 
meğer seviyeelz, ahl&kaız 

bir kadın mı,; muhite ya. 
hancı olduğundan istifade 
ederek kendime aile kızı 
süsünü vermif. 

Bu hadiseyi nakilden 
maksadımız, gençliğe kü
çük bir ibret dersi göster· 
mektir. Cazbantla, dansing 
arasında kendine "eniset 
ruh" anyan biçarelerin 
hepsi netice itibaı'lle ken
dilerini elim bir atiye doğ. 
ru sürüklemekte oldukları
nı unutmamalıdırlar. 

1111tlir. 

~v 1' "k~o, 25 (A.A) - Harbinden bıldirilıyor: Çin zabıtası 
dab~eı konsolosane•inde dör .aat taharriyatta bulunmuı ve bina 
~ Dde bulunan üç Rusu tevkif etmiştir. Çinliler tarafından 

.... Eğlenebilinecek yegane salon ~ 

~edilen bir tebliğde komünistlerin harbinde ka~şıklı~ar- çıkar· 
''niyetinde olduklarına ve Rus koıısolosanesın.ln U>Su!hareke 
~ etmek istedıklerlne dair Çın zabıtasına verılen ma!Onıat 
~'~e ~u tahorrlyata lüzum görüldüğü kaydedtlmi~tlr. 

.tcı ahrıyaı bittikten sonra 18 Rus daha tevkif edilmiştir. Sov
ltı konsolosunun müfarekatından sonra bina kapatılmış ve Al

•nya k 

çob;~·uı;;;;~~ı~i veAii~, denizi 
iizerinde eaiplere karıttı 

lıa, tndra, (A. A) - Loııdraya gitmek üzere dün T ernövden 
için< iri edoıı Aıncrıkalı Kovboy Ditemamn tayyresiııl beklemek 
tır I landanın cenup ve garp sahıller;o de bir ço'c halk l.ıtr ilcmlş-

. rl da İıııta an . _ııalıillerinln, garp ve cenup k1'.nılannda ve açıklarında 
Qiııu §eraıu bu sabah gayet güzel idi. Fakat ögleye dogru rüz.. , 
tarı> ftc!deu artmış, gök yüzü l;uluılarla llrtülnıüı ve ıiddetlı bir 
~1 {ti2.garı esnıcğe batlamııtır. Bıraz sonra etrafı bir si• taba- , 
bne ll'Planılflır. Maamafıh, Dttemanın geceleyin gel~i ıhııma• ı 
l'lrdıııııebn; Kroydon tayyare karargahında lazım gelen hazırlık

bulunulmuıtw:, 

Kn~ı~öY is~ele oıerin~e~i 
Lokaı1ta Gazino ve Da11s 

Salontı 
Gazinomuz geçen sene olduğu gibi bu sene de 

lstanbulun beş kişiden mürekkep en güzide cazbant 
takımını büyük fedakarlıklar mukabilinde getirterek 
kışlık programlarını tatbika başlamıştır. 

Salonumuz asri bir şekilde tezyin edilmiştir. ve 
teşrif edecek muhterem müşterilerimizin her sııretle 

is~irahatlf'ri te- KadılrÖ)r j ~krle 
mın olunmaktadır. · \. :, 

daııs s·ı1oı1ll büt~n ailele.rin ge lıp. eğle:-
'- c nebıleceklen pek cazıp bır 

salondur. Cazbant her gün saat 18 den 24 de ka
dar Cuma günleri de 12 den 24 de kadar devanı 
etmektedir. Salon Cumadan maada günlerde Nişan· 
lanma, Evlenme, Hususi merasimler için muayyen 

bir saatla kiraya verilir. 

Müdüriyet_ 

Ziya 
Şakir 

Oh •• Kartaıtepeyi istirdat ettik 
Çok şükür ki felaket bi:::.e §erefli 

saadeti getirmişti .. 
bir zafer 

U tepineTnl 

Bugün meı'um bir hadi
se kartııındayız.. 

Edimenln bütün cenup 

mıntakaaına hi.kim olan 

( Krtal Tepe) dilıman ta
rafından zaptedıldi. 

31 Teırın .. ..-eı 

Oh! Hamdoleun, ( Kar • 
tal Tepe ) yl tekrar düı · 
mandan aldık ... 

Dün çok mütee11lrdfm . 
Kalemim bile isyan halin

de ini. Şaka değil, (Kartal 
Tepe) bu .. Herif bir kere 

oraya yerleıti mi, cenup 
mıntakasınd, Maraıta ve 

hatta bütün o ha.valide 
kuı bile uçurmaz. lıte bu 

kadar mühim bir yere en 
hafif taburlar konulmuttu. 

Buranın baılıca müdafaa 

lruYVcıtini Gümülcine tabur· 
lan teıkil ediyordu. 

Düıman tarafından ta -
mamen muhasara edildiği· 
nıiz gündenberl, Rumeli 

taburlannda derin bir elem 
baıladı . Memleketlerinin, 
yurtlarının düıman tarafın

dan istila edildiğini .. Evlat 
ve ayallerlnin düJman a • 

yatı albnda ezildlilnl his· 

ıeden Rumeli efradının ha
leti ruhiyeal tamamen bo
zuldu. Büyük bir ekseriyeti 

talim ve terbiyei askeriye 
gönnemlt olan bu adam -

cağızları, yurt endiıeıi .. Ve 

kendi tabirlerile (kan, kı

zan) endiıeıl o kadar ez • 

mit ki.. Hepsi bizgin .. Hep
ıl meftur .. Hepsi de daha 

hala bir alay baıı bozuk 
halinde... Askerliği, aıker • 

ll.ğin kudsiyet ve necabe -

tini anlamak ve hazmet -

mek fu tarafa dursun.. Hat

ta (umumi yurt) düıünceal 

hakkında bile en küçük 
bir mefkürelerl yok. Gümil

clne ve (Koıikavak)tabur· 

lan efradının ayni zümre -

den olduğunu tıtuyorduk 

fakat inanmak istemiyor -
duk. 

Hadise bize bunu an -

lattı. Geçenlerde ( Koıtk -

vak) taburu, (Ekmekçiköy) 

çiftliğini düımana kaptır • 
mııtı. lıte dün ·de Gümll

clne taburları (Kartal Te
pe) yl kolaycacık düımana 
vermlf ... 

Y arabbil bu ne gaflettir 
ki (Kartal Tepe) gibi Edir

ne müdafaasının ruhu, ha
yatı mesabesinde olan mü

him bir mevki böyle zalf 
duygulu inıanlarJn eline 

na11l bırakılır ... ( Kartal 
Tepe) nin ae ellemmlyetll 

'bir mevki o1dufunu belki 
mevkii mhtahkem daha 
hllA takdir etmemlıtır di
yelim. Fakat. .. tık (Maraı) 
ltarbindenberi d!ipnanm 

mütemadiyen bu mevkie 
ıaldırmaaındaki eıbap ve 
hikmeti de araıtırmak lü -

zumunu hissetmedi mi ? .. 
Ne lıe.. Allah .. Kumanda 
heyeti celilealnl habü gaf
letten ikaz eyliye ... 

Çok tükür ki felaket, 
bize bir zafer saadeti ge . 
tirdi. Kartal Tepenin düt • 
man eline geçttğlnl haber 
alan mevkii müstahkem 
kumandanlığı on birinci 
fırkaya emir verdi. Kale, 
müdafaa tarihinde çok kıy
metli bir ıeref kaz.anan 
bir hücum neticesinde 
düıman; fırkamızın ce11ur 
efradının aüngülerlle tepe
lendi ve ( Kartal Tepe) de 
gene bize geçti ... Fakat 
düıman kolaylıkla bu te -
peden vaz geçmedi. Sırp • 
larla müıtereken yeniden 
ıiddetli bir taarruza aeçti. 
Düımanla ıüngü ıüngüye 

değil, ııırtlak gırtlağa harp 
ediliyordu. Bulgarlar, top 
ateıinf kemılılerdl. Çllnldl 
bu atew kendi aakerlerini 
de imha edebilirdi. Harp, 
gece de dev•m etti. Fakat .. 
Zafer bizde, hezimet dnı -
manda kalmı§tı. Siperlerin 
içinde birbirlerinin gırtlak

lannı ellerile parçalıyarak 
kucak kucağa yere serilen 
ıehitlerlmizle diipııan mak
tulleri, feci fakat hayret 
baht bir levha halınde gö
rülüyordu. Harp (Kazan 
Tepe) aırtlanndakı topçu -
larıımzm düpııam ~ddetli 
bir yan atefine alarak ka
milen püıkürtmelerile hl • 
tam buldu. 

(Bitmedi) 

Evlenme 
Fehime Ayten Hanunla C. 

H. F. kadınlan Çalı,ıırmı yur

bu mutemedi Hllrıit Beyin 
akitleri dün ötleden evvel 
F aııh belediye daittıinde ya
pılmıı, Hakkı Ştnul Pqa ve 
sair bazı zevat hazır bulunmuı
lardır. Bu mQnaııebeıle dün 
akıam Türkuvazda bir çay 
2iyııleU verilmtıtlr. 

Yeni evlileri ıebrılr. ve 111· 

detlerinl temenni ederiz. 

lLA!\ 
Osmanb Ban/ı:OJından: Osmanlı 

bankasının Galata, Yeni cami 
ve Beyoğlu devairi ıı: Cümhurl
yel• bayramı münatebetile 29 
te~r;nevvel 1929 brihinc müsa
dif ı.alı gfınO kapalı bulunacak
tır. 

OSAAM•OSRAM 

Sezai Bey ... 

Sami Pa11 1.ade Sezal Be
ye belediye nıeclioi btr 

ov tahıı. etnıeR• karar vami• 

Vatan edebiyatında bukadar 
bnynlt bir yer tutıın bir uı.ı 

vatan &ıerinde bir yer vermekte 
bukadar geç kalmamalı ıdı. 
Fak.t geç. de olsa iyi iştir .. 

Akıanı refikimiz, bu yüksek 
edibin*in Büyük Mıllet Mecliol . 

azalıjjııı& namzet gö.leri lecej!lai 

de ?'llZlffJl'du. Bunu ela lemeıı

nl ederiz. Fakat Sezal S.,. 
mrb'uı olup Ankaraya gideree 

ba;ını dinleye bilir mi, dınle
yeıııez mi, fiipheliylm. 

Çıınkü malllnı ya, Florinalı 
oradadır. 

<> 
Kabine dlişttr. 

Falek refildnıizln haddi. 
h..,abı oloııyıın dostların-

dan ikisi konııtuyorlardı: 
_ F ransıı. kabın esi üşıııtı; .. 

-~ 
- Ren ıı.elıcine .... 

Gıılilflüler. 
~ 

s;r sesrenlş ! 
I• ran sefiri F rugi Han boz

reıleri eve iki gun gaıttedle<e 
beyanaua bulunurken zarif bir 
nükte ıle bizim ııazeıelere ulak 
bir serı.enlşte bulundu. Doslan<ı 
vurulan bu fiske bizi gücendır
medi. Esaıen biz, lran ıazete· 
lerıncle lıaaıı Aserbaycanlıia

rın Türkçe konutm••ı aleylııııde 
çıkan yazılarda bize do\uoan 
cOmlelore bık kızaıayorclıık. 

Toplu lğrıe 

&iır11 gelenler: 

Garip muhaberele 
Herifin birisi "\'olter" i 

müttvali mektı plan ile taciz 

ediyordu. Niha) tt büyük 
tilozolun tahammülü kal
madı ve bir gün şu cevabı 

yazdı: 

"E!endl ! Ben öldüm. Bi

naenaleyh, lütfen yazaca
pmz mektuplara artık ma
alesef cevap veremiyece

(t1m .• 

* Fransa kralı dördüncU 
lfanri nln en sevdiği ku
mandanlardan "Krlyon,, bir 
gün krala şu kelimeleri 
yazdı: "Haşmetmeap üç ke
lime yazmaklığıma müsa
ade buyurunuz. "Para yahut 

izin.,, Kral bu kısa mektuba 
dört kelimelik bir cevap 
verdi: "Ne biri ne öteki,, 

• Odebadan "Kanplstron,, 
dUk dö "Yandom,, un kıl.ti· 
bl hüsusisilij!;lnl yapardı. 
;\laamalih her gelen mek
tuba uzun cevap yazmak· 
tansa bunların bJr çoğunu 
yakmaj('ı tercih ederdi Bir 
gün dük, "Kenplstron,, tın 

ocak ba~ında kAıtıt yakn
ğını görunce yanındakilere: 
.. Bizim katibi göri.ııor mu
sunuz; aldığım mektuplara 

cevap yaımnkla me~gul!~ dedi. 
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Merlr.oı ıceuıeıh - Galata Köprü 
baıındL Beyoglu 2362 Şubo 

1 bulmacamızı halledemedinizsl! bugünkü §j /\ No. ve müıteme atı ismi mi D 
21379 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde halledilmiş şekle . . b~k~rak yeni . ~ulmacamızı~ sı~rın: fitASRJ s İ N E M A 

1. Mahmudiye Hıru altındı •centeı · 
lııanbul 27 40 

Tevfik Bey sokağında (3) mükerrer meydana çıkarabılırsınız. Bunun ıçın aşağıdakı tarıfeyı rai 
No. lı zemin katında methal oda sofa tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: E::l: Gösterilmekte oran Nf 

Trabzon birinci postası 
(c h . ı) vapuru 28 T eırin cvvel um urıye 

mutfak hara birinci ve ikinci katların- 1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 2 3 4 5 6 1 8 9 Eı Mnğlô.p olmaz SP A VE «• 
,.....,... ______ _ _, m . /fer oıınu. 

da ikiş !r oda birer sofa ve birer ha- 1 l-f1 ·- ljl-. - · ı ·· _j 1 M A 1 T riiôl T lil!iil S E / S ~ Heyecan lı ve ruuan.ını suner ııllmde son derece muza . •k 
1
., 

.- - --·- .-~ı_/_j_jı , :- _ __.._ ~-~ _ _ -ı Ira Sinema san'atınııı bu meşhur arLJstı v iıcuılan yarı çıpl_a~ bır ,.f~ın tu layı muhtevi ve (244) zira arsanın (90) 2 '-__ fil _.fil; __ ._• 2 'A liJ iil ı p j A S ~ [jJ E l&i hdınlar ara ında g"yet hunerll c;ınıbazlıkla_r _;ıa eımlşu' ~.• 1 n şaı Pazarıeoı 12 de Galata rıhtımın
dan hareketle lnebolu. Samıun. 
Gıreıon, Trabzon, Rize, Hopıya 
gtdecok ve döniJtte Pazar ııkele
ıtle, Rize, Sürmene, T rahzon, 
Tirebolu, Gıreıon, Ordu, Ünyo, 
San>ıun. fnebolu, Zonguldagı 
uğnyaralı gelecektir . 

zira mahallinde mebni (1028) lira 3 'ljjl 'mi 1 !il fil ; 3 T ljj p ' A R/1-. s· ljjl-~f l'tııı tun l<lblo •·e sahneleri herke< ıaralınd•n gorlilmcsl !Azını " dd• 

kıymeti muhammeneli kargir hanenin 4 ~ı-'ıl!!Jı l!'f,!ı_li}·-j:-ı=i i 4 I~ p A ıs ıi ~ i E' 1Nı~ rn ıcm;[~~~· ,f!';, ;?~;~~· ::~~,~~.:;:;: e:~o~;.~ .. :~'ksafun ~aıgıcısı 1 tamamı. Melek Hanım 5 l : _l_l_ iJ _ -, [j, 5 T A 1 R [il !iJ [jJ f -E. R • GREY eksantrik dansları 2 mozlkalı skeç . . • 

Erenköyünde Suadiye mahallesinde 6 ._ı=~~,=lil=.--ı-1-: 6 ~ S -i M ~ 'F E/T~~ @~ · .. ..: . · ,~ ·_ · .. , · · · . .. ,:· .' ~m · 
Baldat caddesinde cedit (374) No. lı 7 L!!jj [il . __ 1_ı_~ fil _ 7 K fil S E. -Ff E ·R lj] T ~,,ıu:ııı..::: ' lı: .: ı.~ .• : · ı! : ı ! ·" !' ··. ıi'I : · ' ı: ,,: '' ı! ! !ll~I 1 .ıi/11 

21412 

Hareket gunü yük kabul cdıl
mcz. 

zemin katında methal bir oda mutfak 8 il r~-r.= l!l __ fil _l_/_I 8 o !ifll) 'N _l:: _L [jlfiAi = MELEK SİNEMASINDA 
hala, birinci katında iki oda sofa hala, 9 · J fil .... _i 9 1 ~() IK .liJ R [gj ıJ~ S i i • • 
ikinci katında iki oda sofa halayı Bu.ünkü bulm•c•mam ~-""' 1 H T 1 n A s 

Ka~ue oca~ı muzaye~e~i 
muhtevi ve (1600) zira arsanın (85) h•ll•dll•c•• yeni ıekıı ~ H 
zira mahallinde mebni (825) lira kıy- Soldan ıağa: --

idare Trabzon hattı 
kahve ocakları bir sene 
müddetle bilmüzayede ki
raya verilecektir. Talip 
olanların şartnameyi gör
mek üzere her gün, müza
} e~eye iştirak etmek için 
de bin lira dipozito ak
çalarını hamilen 31 - Teı
rinevvel'-929 tarihine mü
sadlf Perşembe günü saat 
16 da Levazım Müdürlü
ğüne müracaatları. 

metl muhammeneli ahşap hanenin ta- 1 - Sur (4), y<ı;ın aksi (3), il 
mamı. Raif Bey (3) ~ 

21984 Boğaziçinde Paşabahçesinde Şehitlik 2 - Fert (3), deri (3) 

Mümesillesi 
Billi Dov 

aokağında cedit (49) No. lı zemin ka- 3 - Sc\ gi (3) ~!rı: 
tında methal taşlık iki oda bir hala 4 _ Bir yemiş ( 4 ), esc-

Yalova postası 25 Teş
rinevvel Cumartesinden 
itibaren köprüden 8,45de 
kalkacak ve yalnız Bü
yükadaya uğrayıp Yalo-

1 
vaya gidecek Yalovadan 
da 17 de kalkıp aynı ta
rikle gelecektir. 

haricen musakkaf mutfak, birinci katın-
da iki oda bir sofa bir halayı muh
tevi ve (350) zira arsanın (88) zira 
mahallinde mebni (562) lira kıymeti 
muhammeneli maa bahçe ahşap hane-
nin tamamı. Müteveffa Ahmet Reis veresesi 

Şerife, Sabire ve Zağfer Hm.lar 
22166 Horhorda Sofular mahalle ve cadde

ııinde cedit ( 76) No. lı altı bodurum 
olmak üzere zemin katında methal 
iki oda bir halayı muhtevi ve (174) 
zira arsanın (90) zira mahallinde mebni 
(354) lira kıymeti muhammeneli ah- . 
şap hanenin tamamı Mustafa Remzı Ef. 

22435 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde 
Şeh Camii sokağında cedit ( 30,30-1_) 
No. lı zemin katında iki methal bır 

oda sofa mutfak hala, birinci katında 
iki oda sofa halayı muhtevi ve (800) 
zira arsanın (75) zira mahallinde meb
ni (390) lira kıymeti muhammeneli 
ahşap hanenin tamamı Emine Nevcivan 

ve Suat H.lar 
22426 Eyrikapıda Avcıbey mahallesinde Şişe-

lfts~NOFER lTOS hane caddesinde cedit (68) No.lı ze-
1' l1J Jl min katında: methal bir oda bir nıut-
Zafiyeti ı,ımumjyede fak bir hala birinci katında: bir oda 
ve iıali nekahette en mües- bir sofayı muhtevi ve (132) zira arsa-
sir ~aç cArsenote~a- nın ( 87 ) zira mahallinde mebni 
tos) şurubudur. ~, (501) lira kıymeti muhamıneneli kargir 
Eozııııelerde vo ecza de- hanenin tamamı Kamile H: 

pofurında bulunur ., 22458 EğrikapıdaHacıİlyas mahallesinde Yata-
~~;;;=;~;:====:'.'.'.: ğan sokağında cedit 1 numaralı zemin 
.: Zayi katında methal oda sofa haricen mu-

Talebe hüviyet cüzdanımı sakkaf mutfak ve hala, birinci katında: 
1 ılım Yenisini alacaııım- iki oda ve sofayı muhtevi ve 170 z·ra zay e · k 

d•n eıklılnln hükmü yo tur. arsanın 60 zira mahallinde mebni kö-M.ktebl malldye ta)ebealn· 

den :zs2 No. ş..... şe başına müsadif 505 lira kıymeti 
Malul Gaztkr Pazarı Türk muhammeneli nim kargir hanenin ta-

anonim şlr~tl ıa.efiye he.11etln- mamı. lsmail Halit Ef. 
d . ;\Jalt\I Gaziler Pazarı 22457 Babı Caferide Ahi çelebi mahallesi-en. • 1 h' 
Türk anonim şirke~ 1.ssc- nin Zindankapısı sokağında cedit 42, 

,,. darlar heyeti umumıyc>ınln 42- 1 numaralı 260 zira arsa üzerine 
lçtimaa dave~ine tasI~ye_ me- mebni 1170 lira kıymeti ınuhammeneli 
nurlarınca !uzum gorulmuş fevkında odayı müştemil kargir dük-
olduğundan hissedarları~ 9d:f kanın tamam K d M h E 
1 1 _ 929 tarihine musa ı 1• un uracı e met f. 

22455 Mevlevihane kapısında Aydın kethüda cumartesi günü saat •'?~da h 
efsuh şirketin merkezı ıda- ma ailesinin Çarıkhane sokağında ce-

m d Dl · ı dit 17 numaralı altı bodrum olmak 1 olan Bağçekapı a rınc 

~~=kıf hanı alanda 1 • 1 O nu- · üzere zemin katında iki oda mutfak 
merada hazır bulunmaları hala methal, birinci katında iki oda 
ilan olunur. ___ ._ t sofa ve halayı muhtevi 191 zira arsa-

Ruznıunei muzaaera nın 80 zira mahallinde mebni 396 li-
Tkaret kanununun 

456 
ra kıymeti muhammeneli ahşap hane-h "k üne tev ıncı m:•ddesl u m . - nin t Al E 

fi kan tanzim edilen. nıha! v.e amamı. i f. ve Refia H. 
kat'i hesabın heyeu umumı- 22440 Sultanselimde Çırağıhamza mahalle-

d ıinde Camiişerif soka"'ında cedit 8 10 yeye rev ii. 
1 

11 • 

numara ı zemin katında bir oda mutfak iLAN h 1 bj 1 nl'n il a sofa, birinci katında üç oda ;\lahkumbih r 'ey 
temini ısafıısı için tahtıhacze ıofa ve halayı muhtevi ve 685 zira 
alınıp furuhtü mukarrer arsanın 115 zira mahallinde mebni 
dikiş ve grlze maklnelerlnl~ 734 lira kıymeti muhammeneli kargir 
mahı halin 29 uncu safı gün ti hanenin tamamı. Mehmet Ali Ef. 
saat ı de Sirkecide Kemal 22432 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinin 
Bey sineması karşı~ında Kurbalıdere üçüncü sokağında cedit 

milll hamiyet matbaası ö~unde 6 numaralı altı bodurum olmak üzere 
bllmüzayede satilacap,indan zemin kat methal bir oda mutfak 
taliplerin yevmü mezkôrda hala, birinci kat iki oda sofa hala, 
memuruna müracaatları ilan ikinci kat iki oda sofa hala ve san • 

olunur-"""°"°"""""'"• dık odaaını ve 151 zira arsanın 85 
rBar 1.-in zira mahallinde mebni 1001 lira 
İ _ Y kıymeti muhammeneli ahşap hanenin 
# Beyoğlu lstlklA.l cadde- tamamı. Sadiye ve Mükerrem Hm. 
# sinin en merkezi mahal- 22427 Eğrikapıda hacı lıyas malıallesinln ya-

i 
Jinde bara müsait tahtel- takan sokağında cedit 16-18 numara-
arz bir mağaza kiralıktır. lı ve 70 zira arsa üzerine mebni 400 

Su remzi sokağında •Tan- lira kıymeti m.ıhammeneli bila 

' go • birahanesine mürı- müştemilat kagir dükkanın tamamı 
t~~~'.:1.!':"'""""' 22414 Şehzadcbaşında Hoşkadem mahallesi-

Halit El. 

rin cem'i (-1) 
Baharat saıan bakkal 5 - Cstiin aksi (3), bir 

nevi peynir (3) 
6 - Baki kılmak (4) , 5 Uygun (2), iyi (2) 

6 Yazacak 'ey (5) nimetin cem'i ( -1) ' 
7 _ Yıınan (3) 7 - llir çalgı (2), niha-

yet (3) bir renk (2) 
8 - ... ya kadar (3), 8 - .Nota (2), orta (3) 

bir futbol ısalahı (3) ummak filinin emri hazırı FJlminl \·e RAKF.T. J\I ELT.ER in ş ark ı la rını l}idcn \ 'C gören 
l. en<l ilcrln l KAZf ·o nO PARr de bulunduk l ,1 rı nı za11nedcder. 

9-Eski senenin ilk ayı(.J.), (2) Saat f.1 ten i ti b~ıren de\~am lı m~tlnel er. 

bir yemiş (4) 9 - Namus (4), mal(4) 

nin Selimpaşa yokuşunda cedit 23 
numaralı 457 zira nııktarında 914 lira 
kıymeti muhammeneli bir kıt'a arsa-

BUGÜN 

nın tamamı. Hüseyin Basri Ef. 
22399 Kartalda kasaba kariyesinde Rahman

lar mevkiinde cedit 1007, 1005, 18, 
16 numaralı zemin katında methal 
taslık dört oda mutfak hela hamam 

HOyüt OPERA sinemasın~ 

' , 
birinci katında methal altı oda, sofa 
helayı ve bahçesinde ayrıca musakkaf 
ahırı muhtevi ve 22 dönüm arsanın 
300 zira mahallinde mebni 2600 lira 
kıyml"ti muhammeneli kargir hanenin 

l
., 

i\Juhteşem SESLi TRiO ile, her kesi a ıti<ıtıncı 
kadar giildüren maruf komik ERiK RA:\üüLF un 
SÖZLÜ Kü.\llK FiLM! ni f 
Görmekte kusur etmeyl'1 

1 SI~ill~R VAKTi filminin miinıessilesl \'IL:\JA BA~f\ 
ile en son repe rtuvarında f:DUARDO Bl.-\ . ·Ko he)'f" 
canlı mliznflcriyetleri ihraz etmektedirler. 

~~ ~= § 
~,._.. · ıı111ı111111ııı11ı111111 ııı1ı11u ııı 1 1 ı ı ı 1111111ıııı11111uııııı111 1111ı•lll111ıı111ıııııı 1111ııuu ı 1 11111 ııuıı 111 uııDfl, 

tamamı . Karlıvalı Rıfat B. 
22332 Kadıköyünde Ziihtüpaşa mahallesinde I TEPE BAŞI GARDENI 

Kördere sokağında cedit 37 numara-
lı zemin katında methal üç oda mut-
fak hala, birinci katında üç oda sofa 
hala, çatı katında bir oda ve halayı 
muhtevi ve 1300 zira arsanın 140 zi-
ra mahallinde mebni 1140 lira kıymeti 
muhammeneli ahşap hanenin tamamı Fatma ve 

Cemile Hm. far 
22486 Horhorda Haydarhane mahallesinde 

Horhor caddesinde cedit 144, 146, 
148 numaralı zemin katında üç met
hal ilri mermer taşlık iki oda iki kiler 
iki hala iki mutfak mahzen arabalık 
birinci katında beş oda iki sc.fa iki 
hala hamam, ikinci katında beş oda 
iki sofa iki hala gusulhane, çatı katında 
daraça oda halayi ve bahçesinde ayrı
ca musakkaf arabalık ve ahırı muhtevi 
ve 1273 zira arsanın 450 zira mahal
linde mebni 8659 lira kıymeti muham-

22519 

22555 

22564 

22565 

meneli ahşap konağın nısıf hissesile 
derununa cari rubu masura mai leziz. 

Şeh~adebaşında Balabanağa mahalle • 
sinin Dolap sokağında 42 emlak ve 
6 ada ve 109 harita numaralı yeni 
yüzü 18 yeni sathı 425 metre terbiinde 

Mehmet 
Rebii B. 

1486 lira kıymeti muhammeneli bir 
kıt'a arsanın 43-64 hissesi. Hüseyin Şevket B. 
Topanede Firuzağa mahallesinde So-
ğancı sokağında cedit 23 ııumaralı, 
bodrum, katında mutfak kömürlük 
bodrum zemin katında: methal od ı 
sofa hala, birinci katında bir oda so-
fayı muhtevi ve 80 zira arsanın 58 
zira mahallinde mebni .842 lira kıy-
meti muhammeneli ahşap hanenin ta-
mamı. Kasap Luka Kaleci Ef. 
Galatada kale kapısında Şah kulu ma-
hallesinin Cadde ikebir sokağında ce-
dit 504 numaralı zemin katta: methal 
taşlık mutfak kömürlük birinci ikinci 
ve üçüncü katlarında ikişer oda birer 
halayı müştemil ve 98 zia arsanın 84 
zira mahallinde mebni ve Şahkulu 
çıkmazında müşterek methali havi 
1974 lira kıymeti muhammeneli müfrez 
kargir hanenin tamamı. 
Fatihte Manisalı Mehmet paşa mahal-

lesinin Büyük Karaman caddesinde 
cedit 17-19 numaralı zemin katında 
dükkan methal, birinci katında üç oda 
hali, ikinci katında ü~ oda halayı 

Affan Ef. 

~Öniimüzdekl cumartesi glinü kat'l olarak program Jegl~-

' KOHNfRVfffUVffRDff 8iR i\ıilJSABAKJ\ 
~ Roger - Mah - Peppa - Y anlı:a - Lya ve ı\Ioriı tarafından oyn~ 
Ş iskeç · 15 doki~aLk kahkah~ cuma ve pazar günleri •MI 5 te ııı ~""'
;;ı11ıN1ıı111 ı lliHl!tıı.ııldl'"ııllHı1111ııaııı111ıı;11rrıRı11ıtııııııuıııtııııllff;ııtııuııın1ruı11•ıtınıı11111..ırıHtı~~ · t1 

MôLEN~R1ü .j 
.MUZIK VARYEt 
:REVU, DANSIGIN 

Pek yakında küşat 
, . ~~~rn~·""7Y'll~ 
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§ Cambazhane Prensesi S 
~ ~ 
:::::::::ı:::::::::::::::ı::::~======ı.-ı:. 

MİLLET TiYATROSU 
Naşiı Bey tem>Illeri : gündüz ve 

gece ( Silah arkadatları ) büyük 
askeri dram. (Amca Beyi.) tal:lıılı 
komedi 3 P. Smemada : (Gece 
esr•n ) son devreleri. Kanlo, dona. 

::::::::o::::::aa=:=::ı::::c:-.ı:ı:r:=...,: : 
- r ii Cambazhane Prensesi ıi i 
:: ı: ' 
::::::::::::-.::::::::::::::r:ı:::ı.:ıc.::a: 

KADIKÖY: Mısırlı oglu tfyatroıu 

fİİllİI TeşrlnE::tvveı 

Cemazilevvel: 21 Bur': Akr" 
l!J[!] 

Cuma 
Şevki Bey lemsilleri bu alı:ıam 

( Fahişenin eararı ) facia 3 P. 
( Haygaram ailesi ) dueııo, kanto, 
varyete, dans . 

. ıı---
Suların soğıı"!_a.sı 

ı::::::::::::::::ı::ı::::::::::::::::::::~:::: 

if Cambazhane Preııseıi il 
;ı c: 
ır::::::ı:::ı;:u:ı::::::.:::::r::-.:::::::::::::: 

lLAN 
"Şark demiryolları J~ledlci 

kumpanyası tarııfıından tah
minen 980 ton bir parti 
eski demir saalacaktır. AIA
kadnrlar daha ziyade tafsi!At 
almak için Sirkecide kum
panyanın ıniidiriyctine müra-

Namu vakitleri 

GQnQn naalbatl: 

Tabak ~vıilğl ıier/!11 

yerden yere vurur 

caat edebilirler.~ _,/ 
...::::::.:....::;:..:.;;.;::.::;;.~~~~~~-:-:-

muhtevi ve 92 zira arsanın 90 zıra 
mahallinde mebni 2802 lira kıymeti ..ı 
muhammeneli bir bap hanenin ta· Sab"h• r:
mamı Ömer Hulusi B. ve . 1ıeriııı11 

Vakıf paralar müdürlüğüne merhun olup sa~ıp bedeli 
borçlarını vermemelerinden dolayı satılması ıcıı ııııııf 
yukarıda yazılı emlak kanunu mahsusuna tevfikaıı aoldıl" 
bir gün m~ddetle mevkii müzayedeye konulınuf aJcçeft' 
ğundan talıp olanların yüzde on nispetinde pey 

1
4 ~ 

rile Bahçekapıda dördüncü vakıf han ikinci katt~ 11117teı' 17 numarada mezkur müdüriyete müracaat ey e 
ilan olunur. 
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Gençlik kültürü debiyat te risatı 1 Gençlik haberleıriı 

Moda ve gençlik 
. Yeni programa göre nasıl Galatasaray 1 ar 

yapılacak? Bugün kongreyi yeniden 
akdediyorlar 

İspanyollardan bahseder
ken beylik bir nükte ya • 
pmak adeta modadır. 

Bu nükte tudur: 
" lapanyol boğa güretini 

ıever. Galip gelen alkıtlan· 
mak için, toreador galip 
gelirse toreadoru boğa ga· 
lip gelirse boğayı alkıılar ! 
lspanyol seyirci mutlaka 
birini alkııhyacaktır. " 

Bu aözlerl yalnız lıpan-
ıollara hasretmek pek 
-na11zhk olur. 

İspanyollar galip gelsin, 
daha doğıouıu iddiasını ka'
zaııanı alkıılarda dünyar..ın 

bütün inu.nlan bunun ak-

timsaller bir zamanlar (A) 
din (B) muhariplik (C) 
ıalon adamlığı teklinde 
meydana çıktı. 

~ Patriyarkal. ba ba
nin hakimiyetine istinat 
eden aile dinlerini yaflyan 
cemlyetlttde meselA saç 
ve sakal taıımak erkek 
için bir nevi din modasıdır. 

Kadim Mısırda sakal 
yalnız kıralın hakkı idi . 
Saçı sakalı tır8'" edilen 
( Ortdoks ) papazı bir 
nevi hakarelle moda harld 
çikarılmıı clemetir. 

An'aaalertn haldmlyetele-
tinat eden ve "sihirli dinn 

ayinlerine tabi olan cemiyet· 
ılnl mi yapar? Hiç zannet- lerde din reisinin aakalaız 
mlyorum. Ben, ılz, öteki, ve bıyıksız olmaaı ve elbi-
biz, siz , onlar , hepiniz ıeslnbı bir kadın elbisesine 
hepiniz, kendinizce ideal benzemeııl bir zarurettir. 

edindiğiniz yere erlıenl, Artık ıövalyenln bıyıkla· 

muvaffakiyetin ıırnna ereni n nlçl diktir, kolayca izah 
alkıılarız ve muvaffak ola- edebl!lreinlz. Bacak ~kadar 
benzemek isteriz. çocuğuna pazar elbisesi 

Tabii düıüncelerimlze, giydiren adamı nasıl bir 
Y&f&Ylfımıza, aldığımız ter- zlhrllyetln ve modanın in· 
Llyeye göre beyend.lğlmlz sanı olduğunu tahmin edı-
beyenmediflmlz muvaffa- yoraunuz. modaya ve kıh-
kiyetler vardır. ğa kıyafete dair daha çok 

Bunu yalnız şahı~lar için söz ~öylenebillr, ama ben 
almayınız, hlaan kitleleri kıyafetlerin tarhçesinl yap· 
için de vaziyet aynidir. mnk istemiyorum. l\ofaksa· 
Kitlelerin de toplu bir hal- <lun dünkü muvaffakıyet 
de beyendiğl ve beyenme· timsallerinin bugün aldı-
diği muvaffakiyetler var- ğı şekilden bahsetmektir. 
dır. Bu muvaffak tiplerden Bugünün muvaffak ad. 
devirlerin modalan flUl ve dedilen tipi sadece muvaf· 
weref -ıtma&lleri çslayor. Bu fak olan tiptir. 

Haydarpaşa demiryollar mağaza müdürlüğünden: Aşa
ğıda yazılı malzeme tarih ve işaret edilen günlCTde ilan 
sırasile ve pazarlıkla mübayaa edilecetinden pazarlığı 
yapılmış malzemenin tekrarına meydan verilmemek için 
taliplerin gösterilen gün ve saatlerde isbah vilcut etme

leri ilan olunur. 

28-10 .. 929 pazartesi 9 .. 12 
1 adet muvazi mengene ağız genişliği 100 m/ m 

11 " tornavida ağız genişliği 300 mim 
5 • petrol kaynak lambası 1 litrelik 

5 ,. " " ,, 5 " 
15 " dişi zımba tazyik için muhtel!f kuturda 

5 " lastik damga 
25 n Yangın hortumu 60 m/m 

19315 kg Yuvarlak demir (muhtelif) 
1200 • dört köşe demir muhtelif 

300 limba demiri 8 X 40 
60 : orafitti keneYirli salmastt'a (mııhtelif) 
SO adet boş çuval zahir~ için 

250 çelik bilya 5 ve 7 m/ın 
50 : pencere ve dolap sül'lftellİ 50 wı/m 

100 • elbise çengeli büyült ve küçüle 
12 • otomatik numaratör 

2 • deriden mıdıabere çantası büyük 

366 • saçtan işaret livfıahın 
6 • düz yivli mahruti rayba 
3 helezoni oluklu mahruti 

" 180 m bez hortum 68 m/m 

(ıaalıtelif) 
rayba 36 ve 37 m/m 

1 adet tazyikli filitTe 1 bujili 
1 " madeni teldr:n paspas büyük 75 de~ fazla 

333 " demir desten: laması iki taraflı 25.' 300 
2 • yuvarlak cam kesme aleti 

940 kg k.arfıçe çivisi (muhtelif) 
50 adet çekmece kilidi 40 m/m 

100 kg düz freze başlı tırnaklı cıvata 1·2 X 7 S 
850 • 6 köşe bath oıvata (muhtelif) 

50 adet tazyikli su musluğu 3/8 pus 
125 adet çekme demir gaz borusu uzun Yidası (muhtelif) 
150 • gııNanize gaz borusu dirseti mıdıtelif 

1 O Kg düz freıebaşlı pirinç maaden vidası (muhtelif) 
SO adet çeleme demir gaz borusu dirseği 1 pus 
50 • • " • • filancı 1 " 

100 • " " • • T ıi ( muhtelif) 
50 • • • " • urun vidası 

9000 K,. galvanize oluklu ~ç bina için 0,5 X 1800X800 
500 m. kumlu kadon ( roberoit ) 10 top 

50 • içi helezoni telli lastik boru 55 X 40 
150 lldet ahşap el arabası 
80 " demir el arabası 

1600 • bribis halkası büyük 
100 kg. çelik tel 2 ve 5 mim 
200 • bakır lavha 1 m,'m 

lyt veya fena, dünyada 
müthit bir maddecilik aıkı 
var. Hangi muavaffaklyeti 
görürse alkıtlıyor. Bugünün 
muvaffak tipini dünyaya 
tanıtan sinemac:!ır. Bunun 
için sinema artistine ben • 
zemek günümüzün yegane 
itidir. 

Cünkü büyük servet ve 
• 

tan ıahibt olan sinema ar-
tistleri beyaz perde üzerin
de ekseriya muvaffak bir 
bayatın tlmıali olarak ya· 
ııyorlar. Bilhassa ( Hepi 
tnd ) " mes'ut bitit n fi . 
imleri mülhit bir telkın 
kuvvetile hüküm ıüriyor. 

lı buraya kadar gayet 
doğıou. Fakat sahne lçin 
hazırlanan vaziyetlerin ob· 
jektıf karşısındaki akiılerl 
her halde pelı: ıevimli ol -
nuyor. 

Çünkü muvaffak olan 
adamın taklidi her halde 
sevimli değildir. Sahne için 
hazırlanan kıyafet sokakta 
turada burada tuhaf ıı6rü· 
nüyor. Moda da esasen, ori· 
jinal olmanın bir tahasaü· 
ründea bqka birwey de • 
ğtldlr; modada muvaffaki • 
yet aahteli~n ııntması 
ve taklide mümkün olduju 
kadar hakikat renğıni ver· 
meıidir. • 

Hem modaya tabı olması 
hem de gülünç olmaması. 
nın sırn buradaı:br. 

Harf lııkılı\bı ve Arapça 
ile .\cemcenin kaldırılması 

üzerine or~mektep ve lise
lerde okutulan Türkçe ve 
edebiyat der5leri programle.· 
rında bazı tadilAt yapılması 

bir zaruret halini almı~tı. 

:\Jaarif vek;\letl talim ve 
terbi)•e heyeti, Ihsan, Ali 
Canip, Hasan Ali ve Reşat 
:\uri Brylerden mürekkep 
bir komisyon te~kO ile hu 
tadil işini kendilerine harnlc 
etmişti. 

Bu heretin vücuda getir
diği rapor ve progrnm T. T. 
heyeti azalarile \ 'ekil Bey 
tarafından tasvip \ e mek
teplere tebliğ olunmuştt~r. 

Bu programa nazaran lise
lerin birinci devrelerinde 
Türkçe >aatlari şöyle te\·zi 
olunacah.'tır. 

ınıf (1) - 3 :ant kır;ıat, 

2 unt' ~amer, 2 aat tahrir 
mecmuu ( 7) saat 

Sınıf (11) - 2 ~ant kır.ı~t, 

2 saat gramer, l .ut tahrir 
(5) saat 

Sınıf (lll) - 3 saat kırnat, 
1 saat tahrir ( 4) saat 

ikinci devre saatleri ŞÖ)'· 
ledir. 

Sınıf (1) - 2 saat kıraar, 
saat tabrir (S) saat, 
Sınıf (II) - l saat k.ıra.ıt, 

l saat tahrir, l saat edebi
Jat tarihi (3) saat. Alakadar olanların ku. 

!aklan çınlatın! ' Sını[ (111) - fen şubesi -
Sadn .84!2111 ı ,...t ktnıa<, ı sut tahrfr, 

200 " otojen için pirinç tel 5 mim 
200 • demir için elektrik 4 m 'm 
150 • demir için elektıik 3 m/m 
100 " otojen için kaynak teli 4 m/m 

6500 n demir lavha (muhtelif) 
2S adet iki taraflı transmisyon kayışı raptiye 100 mim 

200 • karpit memesi inesi 
230 kg lavha klingrit (muhtelif) 
85 " lavha grafitli klingrit (muhtelif) 

1000 adet ekri kürek sapı 
50 m kömür sulamak için listilc boru 30 <13 

700 ad!!t kızılcık varyoz sapı 
5 " tezgah için erkek zımba 32 m/m 

30 m kenevir ip 25 m/m 
2S adet kurpa sifon musluk ta;ı için 
6 • telgrafçı karpit feoeri 
1 • tarihli madeni damga 

1 O adet tavan süpürgesi 

5 " muşamba için yedek fırça 
20 • kadife fırçaıu 
1 • Radyo tamiri 

30 m Lineleon 3 m m 
3 

5,512 m çam kalas 3,40-42 O.U~XO,OJS 
2000 adet beyaz tebetir 

25 • ıu bardatı adi 
4 " kristal bardak 
2 " tornacı için muhatua ~ 

30 m beyaz muşamba 
13 adet yasıı tabak . 
6 • çulcur tabalc 
9 " salata tabağı 
2 " çorba tabağı 
2 • kayık tabak 

47 " hotaf kasesi 
3 " yem~ tabatı 
4 " büyük sürahi 

23 " çay fincanı maa tabak 
25 kg keten telgraf ipi 10 m m 
12 adet kanepe 3 iiacii mevki 
2 " hina muhtelif 

20 şişe dikiş makine yağı 
50 kg greı yağı 

35 • sarı vazelin 
25 • beyaz vazelin 

75 " sogatif 
300 n ispanya üstübeci 
200 " kaba üstübeç 

13 kalem mutfak levazımı 
10 .adet plüoıo 
2 n kumaş masa örtüsü 2,50X1,SO 

200 kg don yağı 
1 adet şef yazıhanesi 

50 ,, aandalye hezaren adi 

ı saat edebiyat tarihi ( J) 
saat Spor mevsımının başla- vazifeleri olan bedeni ka-

Sınıf (ili) - edebiyat dığı bu günlerde çok mü- biliyctlerini artırmaya ehem· 

şubesi • 1 saat kıraat, 1 saat him bir hadise ile karşıla· miyet verdikleıi için ümit 
tahrir, 1 saat edebiyat tarihi. Bu memlekette edilmedik bir zafer kazan· 
2 saat edebi tetkikler. şıyoruz. dılar. 

ilk d sporu yerleştirmiş en eski 
evre sınıflarında )·a- Bu itibarla, Galatasaray• 

pılaeak gramer tedrisatında kulüp olan Galatalillrayın 
· 'h b Jıların bugu'"n tekrar yapa-istikral bir usul takip edile· yeni idare heyeti ıntı a ı 

lerek fazla tatbikat yapılacak hadisesidir. cakları kongrede her iey· 

telcbenin zihni eskiden ol- Bütün hayatını gençlik· den evvel kendi tesanüt· 
duğu gibi Hizumsuz Arap ve ten alan Galatasaray kulü- !erini düşünmeleri, ve idare 

Acem kaidclerlle yorolnııya- bü şimdiye kadar kendini işlerini, kendilerine tc:nsil 
caktır. - büyük tehlikeli zamanlar edebilecek kabiliyette olan-

Tahrir mevzularında ço
cuklar muhitlerini tet!..ik 

etmcğe ve inkılap hurckct

lerile el:\kadar olnıağa alıj · 

tırılacıılr; kendilerinde okunııı 
ZC\ ki uyandırılacaktır. 

ikinci devre sınıflarında 

ise divı n tdebiyaıile fa7Ja 

ıığraşılmıyarak hayart edebi

yata ehemmiyet ,·erilcuek, 

tıılebere muasır ve eski 
garp eserlerinden nüıııııneler 

göskrilecek, bedii zcv kitti 

tcıımiye \'e görüşleri tak\'iye 

edilecektir. 

:\lekteplere tebliğ olunan 
yeni müfredat programı es· 

kileri gibi muhtısr de!tildir. 

32 sayıfalık bir kitap olan 

bu mlifrcdat programınde 

Türkçe tedrisatında tutulacak 

usul ve takip edilecek gaye 
tamamile izhar olunm:ık
tııdır. 

geçirmiş olmnsınn ra~men· Jara, oıazilerile her zaman 
idare etmesini bilmişti. ispat etmiş olanlara tevdi 

Son zamanlarda bu vaziyet etmelerini temenni ederiz. 
değişmiştir. Sebebi de ida· Netice itibarile şunu .de-

re işlerine, oyuncular ara • nıek isteriz ki sporcu spor-

sındaki şahsi ığbirarların la, idareci idaresi ile meş-
girmesi, daha doğrusu, gul olmalıdır. 
an'aneye muhalif olarak; h t 1 
bir takım şahsi menfaatleri 1 sa.n'at aya 1 

peşinde koşan kimselerin Oarülbedayide 
bu vaziyeti ihdas etmiş Darülbdayiin bu halta 
olmalarıdır. temsiline başladığı Kumarbaz 

Bu teşettüt, tesanütleri i' imli kvmedinin tahammül 

darbımesel hükmüne geç· edilmez derecede kotu bir 
miş olan Galatasaraylıları r ser oldu~unıı ya7.mı~tık; 

ikiye ayırmış, beyhude bir ıncınııııniyctlc ü~remli •\n j 7,c 

dahili cidale sebep olmuş· göre Darülbedayl, tenkitlerin 

tur. Bunun fili sahada en inti~arını miiteaklp bu piyesi 
bariz neticesi Galatasaray· sahneden kaldırmıştır. Buııun 
lıların lngilizlere mağlup yerine MerıDiıgen isimli gü-

oluşudur. Halbuki gene zel ve san'atkArane eser 

ayni Galatasarayın boksör· temsil edilecekı:ir. Mer~l!ll, 
!eri, menfaatlerin ellerinde zevk ve alaka ile seyr<lile-

oyuncak olmadansa asıl cdt ty\ tık pifeldt. 

ASRİ MOBİL YE 
Mağnzamıula her kexye IQ!~ 7at.ı.. aaloa, 

yemek ve yazıhane takımlarile karyolalarımız 
rekabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret iddiamızı ispata kafidir. İstanbuldıı Fin
cancılar yokuşunda No. 27. Telefon: İstanbul 3407. 

• 

AHMET FEVZI 
D • ı · B 1 d • • d lsıanbul dördüncü icra rne· 

enız 1 e e ıyesın en: ~ı~:~r~~d~:ıs~a~fen~!'::~~ 
26. ıo . 929 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zari lacağının temini lst:fası zıını· 11-

usulile münakasaya konulan Denizli elektirik tesisatı ihalesi- da nıa!ıçuz \'C furuhtu mubr • 
rer Eyipte Cımiikebir mflıa l l • 

ain görülen lüzuma binaen 30 - 1 1 · 929 tariblııe !.illik sinde Camiikebir cadde&iı d: 

l:e:::d:::lld:l:f~:i =il::ian==o=lu=n=u=r·===============i 25 numaralı bir bap oyunwçı 
l .. koltukla sandalye 
1 " adi masa 150 X 100 
4 adet istor 
1 • katıt sepeti 
5 " faraş 
4 • maroken kaplı sandaye 

12 .. Türk donanma hayratı (erta, 
l " adi masa biyük 
1 .. reıı.im dolabı 
1 " dosya dolabı 

20 iı:r mqamba cilası 
2 • sarı balmumu 

200 • kaynamış avrupa beziri 
50 adet tahta avrupa sandalyesi 

5 " adi mua 
1 " 2 inci mevki için lcanape 

500 kg çillko üstübeç 
4000 adet muhtetıf ince kağıt 

81 kg ince kiğıt renkli 
50 adet balıkçı. muşambaSl 

1 • evrak ve para çaııtuı torbası l,OOX0,60 
:i'S • vagon yıkamıya mahsus nebati fırça 
10 • pam11k şilte 
71 • yatak Ç&t"ptl 

56 " yasbk yüzü kiçük 
3 • demir karyola 

16 • yün battaniye 
3 • küçük baş yastığı 

' t 20 • blclanşe pili tutya çubuğu 
4 • kitap muhtelif kanun 

1CO kg ince ve kaluı ambalaj sicimi 
t:O adet kaforiftr için ateş tuğlası 

• 

ilan edilen malzeoıe hald.:uıda Wıbat alıtııya lüzum 
röreo ;ta!ipierin cumMtesi ve pazar günleri I(lÜbayaa 

\ kısmına müracaat etmeteri >fica' olun1ır. • 

ı:ediğınden 120 sehim itıbarile 
88 sehmi 45 ı;iiıı mii4<k!le rne\'
kii m!iıaycdeye vazolunarak 
dört ı·üz .lira bedelle taboi ıııı. 
lesinde olup bedeli ınlizarcde 
ltatıdi 15yılnnda ııörülmenıiş ol
mağla lcat't i!lalesi icra l<ılmnıak 
üzer.e bir ınah m6dddle tem • 
diden müzayedeye \•azolunnıuı
tur • 

Hudtıdıı : Bir tanfı Vazıh 
nttdr<sc bir tıınfı Kımıhane 
bir tarafı Seviye Ha111ının dük· 
klaı önü wlld aBl ile mahdut 
miktarı meuhası tal:m;n~n elli 
altı .ırpı.ı t.erhiitıde olup d<ru
aun~ blilıııe 1ıılıta \"e ocak 
varıftr. MezkQr dükiSnııı önün
de caınlı bir çerçive me\'cut 
olup ı:nıini çimeııtadıır. O:ı 
lira iard ınütehamildir. Kıyme
ti muh1mminesl tamamı bin i!.i 
y!iz ıtnıdır. Talip olanların hıy· 
ıneti 1rt11haoımiııesiııia yüzde 
ona nisbetinde pey akçalarını 

alarak 926 - 10126 dosya nu • 
nıarası ile 3o - il · 29 tuilıin· 
de lstarıbul dördüncü icra me
murluğu mGuıede kısmı:a b;z. 
zat wı·a bilvek§le ınüracaat 
eylemeleri ilan oluıur. 

Bir tavzih 
Ttirk Dıı ııbiblerl cemiyeti 

ile tı6ç bir ...,..tle ..ıü:adaı: 
bulunmadığımızı 'lanıilı ederiz. 

l>"'I nıd;tcl>fndc protez 

baş ' ısıaıı.ı Dl> tal> bl 
fevzo1lah 

J>IP mc~cblndc li ıık 
b.aş ı~tstanı :ı J q l ibl 

Fuat f."' .. ı, o; · •' 111 



• 
1 I f ( 1 ı. ( tf1l I r ,. ı 1 GazetO!mlzde çlkan JllZl •• 1 
1. i 1; ~ 'I r"•imlerin bütün haklan mabfuzdur1 

ıırlhedc JT:ırtçtc 1ce1 etc\e t.<~t:erllrc<1' • nclıuplann d)':trlne 1 - _ ~ ... ı iCarc :çiccc (tCare 'azı) a i"ılt~e ()"azı) 1 ; 

Türk mektepleri!' faydalı eserlin llllNTARIFESi: 
1 

: illnlannda o /o 2? ~l!t yapılır : ı' Sabn R:aru 
1 1 6-~ inci IA\"fJdJ I!.~) 

J\unış .... uru~ iqıreıl ıflrıuhr:ılıdn 

ı Aıhit ıw 000 ' -·- · 
00 

EOO , l'•nl1r1.,,.aa n,lr.luı:tann !aCellnden. ••1mntt ı 

; Bliyük ,.e v.ı bir çok def,\ için verHeı iU.nlilrl.ı i ı 5 · ıs, 
! 1 bu!l: ıst ma.hh·ettıe'..:I ilft!lh.rı'l ucr:ti 4 "' • 4ıJ 
' : id.ıre İle kararla1urıhr. : 1 2 : : 100 

: • ~~O 14 ~0 ' mukaddcrcıla n-cklcplua lc.onulm.. paralum 
1 

i 

12 
• 

1400 
27CO ! ~•1l:.c:frraıır.c.'an ,e i 1ftı1erm wUr.dercatından 1 j 

· t,. • !QO 

ı-~ nei sayıtılt l 1J 
• tdare meıul deiUdir. 

' Borsalar24 Teşrinevveı 1929 f 
Kambiyo 

Londra uzcrinc ı 1n~iliı: lirası. kuru' 
;'.';uyotk .. ·rr .. nıulablll Do!;ır 

• frank Parfs 
;\fılJ.no 

Bri.ıksel 

Aıtna 

('jnC\'fC 

~Of.)'i.I. 

Ams:~rdan1 • 
l'r.ıil 

• 
• 
• 

• 

. . 
.. 

• " 
• • 

Liret 
Relga 
Drahmi 
Frank 
J.c\·a 

\"l}'ana 
l\ladrit 
Rcrlin 
\~ar;o\ a 
Peşte 

Bukrcş 

Belgraı 

l\fOşkO\'I 

.. io Ley" 

1 Iorio 
Kuron 
~illng 
l'czcta 
~fark 

Zloti 
Pcn~ü 

Kuru$ 
l>lnar 
Kuruş 

f J tcrlia 
ı IJollı! 

20 Fr.1nk 
20 l.lrct 
20 Frank 
20 Drahmi 
20 Fraok 
20 Lc\a 

Şiling 

Pe:zcta 
1 Ra}şnıarlr 

Z!ori 
Pengö 

20 Ley 
!O Dinar 

1 \ernneç 

Altın ~ 
Mecidiye 
Banknot 

.. ı ·rurı.: lirası 

.. ': .. :;-oncç 

Nukut 
lngllil 
ı\ıncn~a 

Fransız 

lıalya 

llelçlka 
\·unan 
ı~vıçre 

Bulgar 
t'elemenk 
(ek.oslovak 
A,·uscury.ı 

1'panya 
Alnı:ı.nr.:ı 

LeJıJ~tan 

J\Jacaristan 
Romanya 
Yu~oslovrı 

Sc\·yct 

Borsa hariı.::J 

Tahviller 
istikraz. dahili • vadcU • 
Düyunu muvahJde 
lkramiy<ll demlryola 
l~tanbul tram\·ay şlrlı:ctl 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
l~t.:ınbul anonim su şirk.et! 

Hine senetleri 
lı bankası 
Osmanlı bankası 

• 

' 

ıo2.5 

0,47 1 !'il),~5 
il OH 

Q o~.So 

3 .jlJ 

3o J,ı 

2 145,25 
bS .J"!750 

1 ı .1. 45 
10 . Oh,50 

,j J:,75 
3 JI 
ı oı-ı,:-s 

• ıı.so 
2 : 7'fi5 

25 3~ 5o 
2b s~.5o 

ıoSO 

ıo23 

2ll 

~~ ı:: 
54 ı 87,50 

818 

:lo SO 
~5 1 
ızs 1 
29 5o 
;it} 25 
~O i Sı) 

23 i5 
36 50 
25 ı2,SO 

902 
68 50 

241 5o 

! ıoo 25 
!!08 

6 65 
4 50 

16 7!5 
3H 

il 55 
ıt8 

kspancfı 

ıo:J.J 

0,47 1 J1,So 
ı.! o~.so 

9 o+ 
J 38.~5 

:lb .)3 

2 +f,25 

ı. t5 
15 'JS 
J Jo 
3 ~y 

ı 

4 ıo,2s 

2 :-o,2s 
37,59 25 

26 iO 
1Cı~6 

J02S 
21 ı 50 
lb6 So 
211 

ll9 25 
54 ~i,5o 

818 i 

JQ f So 
85 

125 

29 5o 
Jo 2:> 
50 !'O 
:,"!,} 75 

36 5o 
25 1~1.30 

:"4 Su 

9o5 
68 50 

241 so 

ıoo 25 
2o9 25 

6 iO 

il 55 

Ticaret ve zahire borsası 
Fiatlar TicarO!t borıa11 kltiblum1ımilllt tarafından verilmiıtlr. 

Olc:ka.•I 

Asaml "-' 
K. p, K. p, 

Bu~day 0/, Çavdarlı 
Yumuşak 17 25 ı~ 15 

Kwka 
Sert 
Dtinır.e 

Çavdar 
Arp• 
!\fısır 

FasuJya 

16 ıo 16 10 

- Zahireler -
ı3 ıs ıa ıs 
ıo ta 9 ıs 
ıo 10 lo 

Susanı 
Kuıycml 

Hububat -
31 

- Un -
\uı alı kilosu 
Ek.!itra ekstra 
Elstrıa 

ı29o 

Birinci yumu1a1ı: 
1270 
IJSO 

Birinci sert 
t~çun..:u 

tosy11 
KO) a aJata 
ÇanLırıoglak 

12orı 

Tiftik -
lb' 20 

1225 
1200 
1205 

llOP 

167 20 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 
idare müuahdemini için mahfuz mımunr>ine tevfikan 200 

ila 220 çift çizme imali aleni surette münakasaya konultnıış

tur. ihalesi 3 J teşriııen·el 929 per~embc günü saat tanı ı 4te 

icra kı!ınacagımlan taliplerin şartnameleri görmek üzere yev· 

mi mczkura kadar Galatada rıhnm caddesindeki idarci ıner

keziyeye müracaatları. 
--~~~--~--~~~~~-~ 

Ziraat Bankası İstanbul 
şubesind~n: 
Kariyesi 
Pendik 

• 
" 
" 
• 
" .. 
" 

• 

Sokııgı 

Ra~;i m t::f. 
Bağdat 

Ye!degirmcııi 

Bnııdat 
lsta~yun 
Yemovnkl 
lsta,yon 
Bağdat 

T:ı~Jıbayır 

Rasih Ef. 
Postane 

" Yeldq\irmeni 
Balada yazılı emval kiraya 

çıkcrılmı~tır. 

A 

!\o. 
209 

9 
163 

A 19 

A 65 
585 

Cinsi 
Arsa 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
1 iane 

629 Köşk 

l\Jiktarı 

240 z. 
151 • 

2400 • 
143 • 
560 • 
217 " 

3!0 • 
76 n 

4800 • 
150 • 

verilmek Lizere müzayedeye 

res:nl il.ln11.r 1 
Caxatemb:l hut:ut d1" k!ı'>.ıt edt1 y:tt 

!11 ı~cctl ıy 1 1 Sayısı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde '~akıt,, yurdu 

tel 1970 idare itleri 1 1971 vazı ı~ıerl • tel~rJ.f! \·.\KIT ııo~l t ı..:uttJsu: 4.i· 

Hayoorıo~a ile Hn~or oar83ın~o 
ü~üncü ~ir yo lcu tutan 

1 faydarpa~a ile ,\ııkara arasıııda yolctı nıünakalatıııııı 
artmış ulduı;uııu ~ören Dcrlet dcmiryolları ı·e limanları 

Cmunı! id:ırcsi lıo:r gun Hayd:ırpaiadan saat 20 de lıarakct 

eden IO numaralı katarla l l:ıydarpa~aya faat 8 de ınlll a• 

salat eden 9 numaralı katarı 20. ı o. tJ~'I tarihinden itiba

rt'lı llaydarp;ı~:ı - Ankara - I Iaydarpa~a arasıııda i~letnıc!lc 
karar nrmhtir. 

IIaydarpa~adaıı 
.\nknraya 

hareket: 
muvasalat: 

Pusta 

13-
;',2.5 

~lir'at 

19-
9,05 

:.\luhccli[ 

20-
15,33 

Ankaradaıı hareket: 20,20 19- 11,35 

llaydarpa:aya mu\·asalat: ı+,28 9- 8-

Posta katarlarının tcehhlir>Liz seyrli seferlerini temin için 

badema işbu katarl:ıra !uzla araba ilave cdilnıeyeccııiııdcn 

mevcut mevkilere güre bilet verilecektir. 

YEDIN~Cİ BUYUK 

Tayyare piyankosu 
üncü KEŞİDE: ıı TEŞRİNİSANIDEDİR 

BÜYÜK İKRAMİYE; 
45,000 LlRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Edirne vilayetinden: 
Edirne villyctinin Czunköpril kazısında bulunan ( 1360) 

metre ıulündckı Uzunköprünün döıemc ve sair abamı asfalta ve 
beton olarak (41291) \ıra (64) kurut bedeli keıll olup vahidi 
kıyııl liat üzerinden lenzllit lcrasile lnıast (20) gün müddetle 
münalr.asaya lr.onulmuıtur. 

Münakasa 5 T eırini•anl salı günü saat 15 ıe Nafia vek&letı 
namına vilayet malr.amındı milteıekkil komisyon tarafından icra 
kılınacağından talıplerin münakasa müzayede ve ihale kanunile 
olbıptakı keııfnıme ve 14rtname tari.latı dairesinde hazırlayacak· 
lan teklilnameleri mczkllr aaaııcn evci vılayet makamına makbuz 
mukabilinde tevdi eylemeleri ve ~araitl öğrenmek üzere Edirne 
nalla baş mühendıılı~ine müracaat etmeleri lhımdır. Münakasaya 
lttirak cdec.,klerin asfalt inıaıtı ile ııtıgal etmiş ehliyetli bir usta 
istihdam etmeleri meşruttur. 

Evkaf umum müdürlü
ğünden: -

Şehremininde Ourebayı müslimiıı hastanesinin ame!iyathane-
5inin tamiratı 5 teşrinievvl 929 tarihinden 6 te<rinisani 929 tari· 
hine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile meykii müna
kasaya vazedilmiştir. Talip olan mühendis ve mimar müteahhit
lerin şartname proje \'C mnkavelenameyi almak üzere her giin 
lstaııbul EYi.af müdüriyetinde inşaat ve tamirat müdür ıı;uvin
liğine ve yevıııü ihale olan 6 teşr:nis:ıni 929 5aat onbeşte rapalı 
zarflarını lstanbul Evkaf müdürlüğü idare encümenine te\•di 
etmeleri iliin olunur. 

Demirköpru 
nakasası: 

• •• 
ınsası mu-, 

İstanbul yollar baş mühen
disliğinden: 

Emlak ve Eytam Bankası 
Umum müdürlüğünden: 

Mt vkilerilc evsafı mahsusası aşağıda yazılı bir parça emlakin satişi müzayedeye konulmuştur: 
!-Müzayede kapalı zarf u•ulıledir. lhale28-l 0-929tarihinde idare meclisi huzurile icra edilecektir. 

T alıp olanlar beher mülkün hizasında ğösıerilen miktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat vara
lasınt tcklıf mektuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat veyahut ihale meclisine yeliımek üzer• 
teahhütlüolırak postaya tevdi ederler 

2 - ihale bedeli peıin olarak i>tila olunur. ' ' · · 

3 - Talip olanlar lstanbul veya lzmir şubelerimize yahv• Merkez Emlak müdüriyetin• 
rnCracaatla mufassal şartnamemizi müt~l5.a etmeleri ve müzayedeye işlirak halinde bir nu,hastoı 

bir lira mukabilinde alıp imza ve ıeklıf mektuplarına raptetmeleri icap eder. 
Um. No. • Mevkii ve Nevi ve mahiyeti Hudut ve kıymet teminat miktarı 

167 
semti meşhuru 

lstanbul Bakırköy Velı 
Ef, ve Çırpıcı mcvkiinde 

Tarla 

ve müştemil!tt 

54,50 elli dört buçuk 
dönümcür. 

lira 
80J 

Yüksek orman 
mektebi rektörlü
ğünden: 
şat edilerel{ tedrisata 
ilan olt111ur. 

~Iel(tebiı11iz 1 / Tc~ri11i 
sa11i /9'2.9 tarilıi11de l(i_i
ıııiibaşcrct oluııacağ·ı 

Makamı vilayetten: 
25 teşrinevvel CJ29 cuma gunu saat on dörtte Dolma 

bahçede eski f.stabli amircde açılacak olan hayvanatı ehliye 

serğisine meclisi uınunıii vilaret ve cemiyeti belediye umumiyei 
azalarının te~riflcri rica olunur. 

Manisa vilayetinden: 
- :.\lanisa i>t,ısyonu civarında inşa edilmekte bulunan 

mektebin çatı inşaatı ke~fi ve resimleri mucibince kapalı 

zarf usulile 16-11-929 cumartesi günü saat on dürt buço~a 
kadar müddetle münakasaya konulmu~tur. 

2 - Bedeli k~sfi (20250) lira (35) kuruştur. Tabilat 
almak istiyeıılerin vilılyet maarif müdiirlliğlinc mUracaaıları. 

Bursa nafia ~as mü~en~isliüin~en: 
Kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılnıı Burnı - Karacabey 

yolunun 60 - 6i' kilometreleri arasında 27;"67 lira 14 kuruş 
bedeli keşifli )"edinci kısmın tamiratına talip zuhur t tmedi~in
den 28 - 1 O· 929 tarihine kadar temdit edilmiştir. Taliplerin 
usulüne tevfikan , ih\yet encümenine müracaatlarL 

Beyoğlü 
ğünden: 

malmüdürlü-

13i!muzayedc furuht edileceği e,·,·elcc ilan olunan Bebekte 

Dere sokağında 2 '\o hane ile kilise sobğında 50-52 ve 39 

numaralı üç bap hanenin bir hafta rnlik müddeti dahi hitam 

bulduğu cihetle ı O teşrinnvcl 929 tarihinden itibaren bir. 

ay zarfıııda pazarlık ;uretile intacın:ı karar verilmiş oldu· 

ğundan taliplerin Beyoğlu :.\lalmüdurllil!;ciııde müteşekkil satış 

komisyonuna müracaat eylcmekri ilan olunur. 

Beyoğlu mal müdürlü
ğünden: 

Monısa vilnyetin~en 
1 - Manisa memleket ':as· 

talıanesi için (1817) lirn (80) 
kuruş muhammen >ıı-metin,!e 
iliıç ı:nbayaa edilecektir. 

2 - .Münakasa müı.l~eti 26 
tiri:ıci teşrin cumartesi günl 
saat I+ buçuğa kadardır. 

3 ~ ilaçların miktar ve cnva
ını ıııübeyyiıı listeler lstaııbul 
ve )znıır sıhhat müdürlüklerin
de mevcut olduğuildan orada 
görülebilir. 

4 - Tekliflerin 661 nuınaraiı 
kanun dairesinde olması ve 
teminata ıııGsteııit bulnnma>ı. 

5 - Tafsilat almak istiycıt· 

leriıı vilayet sıhhat nıiıtlitrlüğü
ne mür;ıcaatları. 

lstanbul tktncl ticaret mah· 
kemesindm: Türkiye iş bankası 
ile lzmirde Ömer Ağa tanııı
da turlandacı Abdullah Elendi 
ve htanbulda meyvehoşla kabzı
mal Rızazade Hakkı Bev roe
yanelerinde miltekevvln tflis 

ve alacak davalarından dolayı 

Abdullah Eieodlye bcrayi feb
lığ gönderilen tebliğ varak.., 
zirine mübaşir tarafından verile& 
şerhten adrealnln meçhul oldıı
Qu an laşılmııtır. 

Bıııalep hukuk usulü mulıa
muhal<emelerl kaoun1J11un J 41 
inci maddesi mucibince ilanen 
teblığat icrasına ve 142 inci 

ml'tle mucibince de arzuhal ~o 
müıtenldıt suretlerinin mahk.,. 
me divanhanesine ıahkına karar 
verUmlşlir. 

.~ntaly~· Aiaiyc yolu güzergahında ve :\Janavgat kasabası 
dahı~ınde ınşası mukarrer köprünün (60) metro açıklığında Kuruçeşmede Kireçane solrnğında harap kö~k bahçe ve 
demır kısmı ve döşemesi kapalı zarf ustılh·le munakasa,·a h ·ı · · d.. ı r k · 

Müddei aleyh Abdullah Ef. 
26 teşrinisani 929 salı güotl 
saat on dörtte mahkemede hı· 
zır bulunmadı~ takdirde hak· 
kında gıyap muamelesinin il• 

edileceği ilin olunur. ~ 

konulmuştur. , , ane ı e yırmı onüm tar anın bir ha ta olan tali müddeti 

l\Iunaka>1l 7 k:lnunevvel 929 cumartesi günii saat on dulıi hitam bularak talip zuhur etmediğinden dolayı 9 teş-
heşte nafıa vekaleti müsteşarlık makamında mliteşekkil riııevvel 929 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlık 
komısyoıı tarafından icra kılınacaktır. Taliplerin ihale kaııu surctile intacine karar nrllmiş olduğundan taliplerin Beyoğlu Zayi 
nu ile ,şartnameler tar!latı dairesinde hazırlıyncakları teklif :\lal mLidlirlliğünde müteşekkil satı~ kombyonuna müracaat Tastik namemi zayi ettiııı-

namelerınl makbuz mukabllı'nd \' k·'I .. . y 1 d kısın!P . . , . . . .. e e ıı et musteşarlığıııa tevdı eylemeleri ilan olunur. enisin! a acağ.m an e• 
eylcmelerı H şeraıtı O"renmek t·ı·zere J ·t· b Jd f' b h··k Ü kt ··h d' 11,,.. A k b s an u a na ıa as, pıml'-tıJMlml.'.'lP.!:"'7 nıttıı:Ml:.'.ı'ı!:ı'.'12Mımtmn'll'lı:Ml'l!llP.!l"I u m yo ur, mu en ıs E>ıne n ·arada yollar um ··ct·· 1.. .. ı:>ı.aı·ııııı~u~ı'4lilı7ıaıal3 • 1!1dli4

0
!:.'4
0

• l<i<lı:.:.t.l>lıl.ı:Aıı:ma~aııırıı.liiı 1 hl• ,.., 
caat etmeleri IAzıındır. um mu ur uğune mura- AM A T Ortaköy n&tUNt•fıA•••J• O R L E R mektebi 701 o. ---

- Proje ve. şartnameler Ankarada yollar umum mlidürlli· IJ t:'J mıır-
ğunden on !ıra bedel mukabilinde alına bil' Jın, Çok defa muvaffak olanıadığıııızııı sebebini araştırıyor - ~ lslanbul 8 inci (Cta m< 

• ır. W! sunuz. Lüks ve gösterişli bir fotoğraf makinesi ve birçok ~ luğurıdan: Bir deyni mahkuıno; 
~ .Temınatlı ucuz mobilye <$~im fııınııer aıctığıııız ııaıcte çektiğin z 1otcğrarıarın ııiç birisincte ta bıhin ıemini isur ... zınının r 

A S
mobılfy~ almazdan veMya sıpariş etmezden evvel ! muvaffak ol.ıııııyorsunuz. Buna ycgSn~ çnre, sizi taınaınile !J mahcuz ve luruhtu ınükarrke • o ıanos oh'ııu~ nı~n~z~sını • jju ~~:ıı~~:ı ~ı~:c~~n~n~~~< ~~t:ı~ü~~;,~n;n?fDAK. n.ıahiııe ı·e; olan " 106 "rel• kmrcık ar~ 

' U JU UyU U · Kodak ~Iakıııe , e f ılıııılerıııı El runun 30 teırınıevvel 929 1
unn 

ZIY~R.ET' EDİNİZ • Kullanma:; işte mııvalfakiret.n sırrı lın hine müsadif çarşaıııba g b 
Beyoğlu, Aımalımeıçıt, No. 13 Telefon Beyoilu 1293 mi Her yerde arayınız EJ ıaat on dörtte kem~r bu•rı ht 

Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden ~ Beyoğluııda. Tünel ıııeyuamnu.ı Kodak şirketi, fotcğrafla- • çarıı içinde bilmüzayede uru 
Son sisten ve elektirikle mütaharrlk fabrika Taksimde rınızda tamaınıle muvaffak olmanız ıçi;ı daima emrinize l'Zi 1 .1• 1 r ~ 

629 numaralı köşk:.ı~ 20· I0-29 da ve diğerlerinin de 
3· 1 l-2'J pazar gur.ü saat yarımda ihaleler! yapılacaktır. 
Ta:iplerin pey akçelerile ihale saatine kadar Bankamıza 
mı.rn-:aatlnrt 

, Taksim kışla No. 48 telefon Beyoğlu 1801 ama e ır. ~ . , ;:::;-;; 
' J d' al o unac•ğı ı an o unu • ._. -

~ SERİ ve ıTİNAU TESLiMAT <=iiHIJ =· ~Ei~IZJi:.'ll!UE:IZJ · m.f:.'l · füi. ... i!ii.!}'l~mIBi ! Mes'ul müdür: Refik Ahııı 


