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... Bu jji16den it.lhac-en 
C:l[ ,.iı. l'WBI UY 

harfleri yeni fllreDen brlJ.er. 
imiz için, gazetemizde bir ders 
sayfası açtı. 
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8 Sayfa! CUMHURiYET iÇiN VE BALK lÇiN 

ANKARA CADDESİ N.i:: 11399 C.ARŞJ:NJJ.4, j K İ ,\ C İ ;ı.: ;i N UN J6, 1929. 

Atin:ı. 14 [Fo] 
k M. Grandi bu gı' n gazetecileri 

b
abul ederek ltahan-)unan miinase· 
atı 'k' " 

T
• 1 1 memleketin teşriki me.saisi 

\(! tttk y 
he)•natta ~ mtıoasebatı hakkında 
l)&n- y ulunmuttur. M. Grandi İta· 
milletin u::n ~. mesai inin iki 
bulunan Ak..ı-'- enle mUnasebatta 

"'"'DlZ devlet] · · Ih 
1airesinde ink · aaf: erının su 
'e ltılya ile ~ UJa. matuf olduğunu 

Uzun mılddettenberi askeri 
ı-e ı;iyasi ı'azifeler ifa etmis 

tc mulıt 
lif sefaret
lerde bulun-
muş olan 
Fransız se· 
firi kont dö--:_.:.unanıeı.zı aıuında hu 

;ıro~ ~zıı::nuue tam bir ittirak. mev· Ş a m brun ' 
:ut b un uı~u söylemiıtir. M. Cra· ahiren hü-
~di Ttırk .. Yunan mUnasebatından da _ . 
bahsederek TUrk.· Yunan itilllfrnı pek kumetı ta·. 
mUmkUn gördUğt1nü anıyk. bu sayede rafından le1· 
Balk.anlarda Şarki )..k ·~izde sulhun yon donör Kont dö 
istikrar "e takviye edile\ileceğini be· ni ıa n i y le şambrun 
van etmiıtir. taltif edılmiştir. Bundan dola-

Atina 15 - M. Grandi bu ğünl yı Frans1.z sefareti crkfinh·le. 
Romafa•a Brindizi tarik.ile hareket Fransız tab da b z 
eyiyor, . • • asın n azı an 

Atine. 14 [Fo] Paristen bura gaze sefın zı) aret ederek tebrik 
tclcrine bildirildifine göre M. Grandi etmiştir. 
Ankara ya gittili zaman muallak mesele-

lerin halli için sarfi mesai ettifi gibi 
§İmdi Atinayı ziyaretinde M. Venizo

los nezdinde de aym tejbhu.ate bulu
nnıağı deruhte etıniştt Bu savede 

ltal~ an!n bnkadar aliika gi5ste~diği 
Turk.·'Yunan misakı tahakkuk edecek· 

işte nisyan ! .. 
işte rahat !.. 
işte göriilmemis alemle

rin manzaraları !.. 
işte süs, işte ihtişam !. 
işte dünyanın en güzel 

kadınları ! .. 
işte bin bir gece sılray

ları ! .. 
işte Çin nehirleri ! .. 
işte Hint ormanlon ! .. 

AHMET HAŞIM 

BELEDiYE iN
TiHABATI 

ı ~l1 

SA Yl1
1

Al\'l1Zl l 
OKUYUNUZ! 

.... - ~ - - ~ ~ .._, -- ""' -. ~ ·~ &444 •4-Jl4~Gi dVJlOL-~ 

8 Sayfa! 

Hiz bir kere de Emanetiı 
za\'allı piyadeleri çamura hu· 
lnmosma bir :e~ de~ cmcyoruz. 
Fakat şu çannırluklaı· gelince· 
ye kadar yoz gelecek! 

POLISTE DA
y AK HADiSESi 
MÜ,FETTIŞLIGIN 

TAHKiKATI 

TAHIHJ: 

' ı "r ör Kral Alexaııdrm 
on bit resmi 

'af~ıial telgraf st~ 



Her göıı bir "!esele 

Det 

Tıp1'"ı hir iııek gibi 
şlii ihtira larmı t tnıiıı lÇın hnzı grıy~t giizel 'c fü ünkfir Jıa<lınların 

c.riiekleri Ürıımc 6İu arrma du:ıen Qinel\ gibi cliiı;ıürerek mab\'eylediklt~ri 
malumdur. Bu hali maddi bir ı:urctte anlatmağı Loudradal\i Bertram 
Mil! canbnıhaue arti tlcri dü:;i.ınmı ·ı .. ler<lir. Gayet hüyfık hir ürümcck 
ile agı re, lrnl de bir surctt~ tcc im olunmu \'(:' bunun ortaı:ıına ve 
örümcPğin h~tiı Yerine m · "te-nıı gllzcl hir kız bn .. ı konulmuatur. ~u zarif 
tem~il her li:e ıı tnl\tirin mazhar olmu tur. 

SJHA'f 

Sara nasıl 
, anlaşılı 

-3-
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IR BANKERTAHTELBAHIRl l\ıIOSKOVADA IISTOKHOLl\iDEISEYELA 1 DEMSIRBIST ANDA ( Dedi, kodu, ) 

E TAMiRAT.iLE MUSADE~IE BiR CiNAYET TAYARECILER iÇiN SEROl\i . YENITEDABIR Emanetin gönderdiği 
bir tezkere 

Londra, 14 (A .. \j 
. (Rö~·ter) lngiltercde zelzel · 

l,.n J.;~yd~den rasathaneler J.ıa?. r 
ğıınU iiddetli bir hareketi ar ... kıl\· 
rleylerni tir. Zelıelenin merlieziııiı 
konrile -adaları eh-arı olduii;u :mıı 
nolunuyor. 

·5197 metre irtifada 
Nairobi, 14 [A.A l 

li,040 kadarı (yani 519, 
metre) irtifaipdaki Keq11 dağın 
uç ~işilik bir gnıp ç.~.msğa uıu
vııffak· Olmu§tur. Bu daS3 ilk dt>f e 
1899 aenesinde çıkılmı,tı. Bu de· 
fJlki ikiuci çıkışı teşkil ediyor. 

iane,·re yaparken 
Mo, 14 [A. 

.1anenn 1ııpmnkta olan lıir otm 

trahliz kı:mL'l dü mü. il.i ası.er'' 

Jığer l.ıört cıskcr )m-ıılıuıınıatır. 

Kralın sıhatı 
Londtn. 14 [A.A] 

(Ru~ ter}· Kralın gUndUzU rnha• 
çlrdiıti resmi meııb:ıdan halıer alto 

ııı~tır. Kralın ah\lilinde t~Leddtıl 
lıwıdı~ı anlıı.~ılmı~tır. 

Romen meclisi 
Bukrc,., 14 [A.A] .\lsasta intihap p .. rı"mcntn 

" "' "' nıesaisine tekrar 
ı lstrasbur~ 14 [A.AJ bailamıFır. 

Aha J,.<1ren gazete i duo.ku intiha 
bat neticelerini yalan mucııdelesim Berlinde grıp 
~e P kopos a'e>hinde galn)oııa geleı 
1-l pa~arın hareketlerine atfetnıek Bertin, 15 [A.A] 
ıedir. l\tezkflr gazete müsıcnkifleri Gazeteler halen ~iddctli su-
} Uk~ k mil>tannı c1 emmi etle kn • 
cin ıı. \ u u tnıi)et t..r f• n ruıı rette hüküm süren grıp salgını-
~~~ ı Hu er lehinde milıi b ı ım vahim bir mahiyette olduğu 
""'4.w... v • ıııc:.,inı m dhi ilti uı • 
.. ı,.ı:r. ı. ö} lendi~ini yazıyor. 

lçtim i ve vatani bünye· 
mizde zehirli birer mikrop 
gibi türeyen unsurlar itilaf 
donanmasının kuYayı asliye· 
sinin bir an e\·el Istanbula 
gelmesini dört göz.le bekle· 
şiyorlardı. 

Istanbul halkı ııtırap ,.e 
endişe içinde idi. Türkçe gn· 
zeteln tatmin P.J.Ji,..i bir hflbPr 

cnnlnııdmh .• hükumetin re · 
""J(ilfif dononınn ı I·uvo\·1 mi tcbliglerin<' rn~mcn rum 

n ... liv<'c:ill"' Ltanhula gelme,·e· gnzrtelerinin verdikleri h:ı· 
rektir. Ancak Ingiliı, Fransız herlcrc halk <l ha ziyade' inan
\ C ltalvan devletlerine men· ımığa h:ı)omı!".itl. ÇüııkLı ar· 
sup ha;J hnrp gemileri mu a· tık nn1aşı1mı tıki mrmlekct 
fireteıı Hmanım11.u gelecek Babıalidc ir.tima "lrır nkte<len 
Ye virmi dvrt ant kaldıktan hükumetin elinde değil~ Bey· 
son;a kara denize çıkackJar· oglunda.. Rwn palihıryn1a· 
dır" Bu haber, lıahcrı::izliktcn ırının t>lındo idi.. 
bunalan lstanbul halkını bir Bir sabah.. Fransız heyeti 
87 tessleli etti. askeriyesi nıımına izzet pa:ı:ayı 

1j,·aret eden vuzbnı::ı Halit iti· 
Hükumet, bilhac:sa b.zet pa· laf donanmasinın ertesilgi.ınO, 

ôaya çok i'timat P-diyorlnr ve Çanakkale bogazındnn geçe· 
hakıkntan itilaf donarım ının rek Istanbula geleccbrini bil· 
kalmak tizere değil. lakin mi- dirdi. ( Bitmedi ) 
Qafir uretiyle geleceğine za· "'~~J!ii!jT~A~L~Y~A;;;;;DitiiiFA~~~...,. 
bip oluyorlardı. kim bilir bel· 
ki Babali ele böyle düşünü· SÜ U K LA R 
yordu. 

Hndrat, vakayi hu uüşiincc· Roma. 14 (A.A> 
nin nakadar çürük oldurunu Şimali lta ya da bir soğuk. 
vakın bir atide isbat ede~kti.. dalgasz hüJfim .sıirm:ektedir. 
İstanbul... misafir sıfatıvle Hararet derecesı Mılan ve 

. 1 · 1 . . · Turen de mı/:ıs 10 Trant ta 
gelenlerm ev sa u? erm~ na· 1 nalı.ıs 15 ı•e dağlarda na/as 
ıl kovduklarını goreckti. . 16 dcracedir. Adij ne1ıri bü· 

Izzet pa:aa hO~~~tinin ı yzi~ buz par~lan sürüklemek- , 
· ı?azetelerde ne~rettırdığı bu tedı• 

329 
126 

30 - 25 
30 - 16 
- -

Bu nk~nm ant 21.30do 

ME ... E 
LEO S 

ÇİÇEK~ 

Siı El\fASlı".ll 
P ERE nin ihdaı 

R ELi E i 
!ua ··am stpcrf ilmin ilk iracsi 

fiimessilleri: Sinemanın iki kıraliçcesi 

Ll iZ LAGRA TJ Franı:;ız Kraliçesi 
KSErJiA DES 1 lınan Kraliçesi 

1 BU AKŞ MDA İTİBAREı 1 OPERA Sinemasında 
FeYkalade Gülünçlü proO'r:ım 

HiÇ GULMEYEr T FAKA r ÇOX f;ULoDREN 
KO~fİK BUSTER KEATONUN 

en ı:.on Ye en güzel konıedisi 
AŞK YÜZÜ 1 DE SPORC 

Ayrıca komık MO Tl BA~K 1 ı komedisi '" PATE RE\ C 

RNOLD1 OR E TRASI OPERA CAZ 
variyete olarak 

Paris opera komik artistlerinden 
TENOR ROBERT MARlNO büyük repertuarla 

Bu akşamdan itibaren başUıyacaktır. 

ÇAR 
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AFRiKA 01 
Afril{a. ortas 

· DUil 

Meıhur avcu 

rl,.4RllVDA J/ A.HŞl l~ 1AJ1~1H ı1VLJ.LfRJ:4.,,, l 
~E ?i;ff*I§ ı ilr'ic ::;::za:r ii'i9?.;·m=z; .... :z;:ty;:;z::;ı - ?O::ı ._:._...._=e!23_J!Sv. '"r 

a se elerce dolaşmış bir Fransız avcusu· i 
m""thiş ve heyecanlı maceraları 

1 

"Eduard :Foanın, sergüzeştlerini anlatnıaga 

Hayretenğiz 

dıkkat 

avcııııu ı bu 
maliinıatla şayanı 

bnlma}ttadır. 

ınacera ları 

başlayarak 

aslanlarııı Filleriıı ve 

hevecan veren bir a 

clevaın ediyon1z. 

lınsl1siyetlerinei ait 
vak~ası ile nihavet 

f70LEYBOL TURNlJV ASl 

BU CUlVIA ATEŞ-I<ABATAŞ 
Fi TAL ~fAÇI YAPILACA!{ 
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BIRINC . DER 

coGRAF K.EillfE 

. 1 .KD A :\T, 1 i ı. i ' ;ıııın l<ı. ~ı::.., 

1 D -
BU ~URSU CELAL NUR- BEY .DE UHTE E1, 

T 
TIR 

I INCI DERS D L 

COGRA 

Tar. ) eı · tarih 
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J. lAN I(A )lNINI T GUZELL GI 

Giizel1er ınüsabakanın neticesini bekliyorlar 

Ber sene Alnıan:;nda güzellik kraliçesini intihap için bir güzellik 
ınü•ahakası tertip olunmuştur. ınüsahakaya Almanyanın en güzel 
kızlan iştirak eylem-iştir. :\iiisaha· kada hazır bulunan ecnebi miitc• 
Jıassıslar asri Alınan kadınının viicudça hiisbiitiin tebeddül eylediğini. 
baldırları kalın ve vücudu çok şişınan kadınların kalıııadığını öğren• 
mi~lerdir. Çunkii ıniisabak\·a dahil olan kı?.ları u cümlesi narin vü· 
ct\tlu Ye nazik bacaklı idi. 
• -

ıııın altmı~·ı!: n f\ ı ' ır l ' 
t ı ıın oluı ur. 

~ftvatlan ta~ r:ı ı•ı nlı ap zcmilli to, .... I Arzu edenlere artc2iycn takımlcm Ja eben fiatla imal edilir. 
11k ahın muhı"' i olup fost ftı a··n rtezh en mutahas·ı~ı Bahriye hinbnşılığından mUtekait Şükrli• 
.:tlJ'l ·r. T.' ıı n ·ı \11 ilitıdr biti iUrıı~art rıııh::ı.llı: Galata. Mnhrnudiye Cacce~indP. Tomas Kesel 
rnıne b.-ı nı:ı. firl ı ıdınrı 3h { r" ,. ımhancsindc Pcr cnLc gt\nleri h~lcden ~onra gliri.ışilhir. 

:ıtınir ~:ırklı do
1 

• ı· i~.i ku: u bir b . ~Vr.......-a ............ k_ı_..........Tn ____ a_t-=--bu_a_t_a-::-b-:-'""' l 

ı\..: 
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POJ~A NEGRl 
Mc~hur film ~ ıldrıı:ı polıt Negri 

l.onıJre'Va gclmi~tir. Geçen ilkb&bardn 
Parisc Gürcıı prC'n~i fod\8nİ ile c\ len· 
diğiııJen seyulıatını Prenees .\te<lrnui 
nan\ı altmda_ yııptığından kimse tara· 
fından Pola Negri olduğu tantnmamfı· 
ır. 

?\lalırn Lir gazeteci 11nn: deniıirı 
en geçerken film yıldızını tanırı 
')ıılıııtıuın e.-bııbını sonııu::itur. p, 
fogri ga'Vct koyu siyah kostiim 
ııınto ,:e ayaklarına Ruıı mod 

;izme g~ymi~tir. Pola l':egri ecm 
>ir nks:ınla kunu tuğu inldlizce 
emit.tirl, i: • Rıı çi7mesi geyiycınıı 

lem )akt§t~ or hem de aıcıık tutn} o 
eyabatımdan makaat lngiliı edil 
~ehiri Bernnrd Soni gilrllp piye!leriı 
den hirlni nlrnnl•tır. Iln bllytık zatı 
nnına gitmekten çek ini~ orum. Bum 

'lb beraber mes'uliııin ısaaf oluııac: 
.,ını Um.it ediyordu. Ben Amerikalılar 
;ok seviyorum. 

Lükin Holivoot bende tatlı intihr 
ı.:ihi acı ve mllellim hatıralı.ı 
mı~tır. Beuim gibi Anupalı 

I\.ADIN ŞEF 

Y Al{ASAI.JAR DA iLHAM VERiYOR! 

Sahnede yarasalar 
Attupadtı hallet. tiyatro kaddr ~himmit kespediyor. Ballet kumpanyalan lıayata cıU ~ 

§e·;ı/eri dans ve evza ile temsil ediyorlar. Yeni yeni heyecanlar uyandırmak için bütün 
hılkatz taklit ediyor1ar. En güeel ı·e liitif şeyleri taklit enikleri gibi en bet çehre Tfl,lJIU.,.. 

dahi taklit ediyorlar. Bu cilmleden Londradaki "Diagilef,, ballet kumpanyası yeni bfr 
ilham bulmuıtur. Yeni ilhamı 'l.'erenler lıayı1anat bahçeıinckki yarasalardır. YarCZJoUilıta 
ayaklanyle havada asılı durmakllr . 

Ballet heyeti gördüğü yarasa gurupmıu ayaklan yerde f ar:zedtrek ilhamını almııtU'. 
da bu kumpanya yarasaları taklit ederek heyecanaver bir oyun. tertip edecektir. 

BORSA FIATLARI TIY ATRO. SiNEMA 

15, lkind ldinun 1929 Bu akşam 
~AKiTLER 

215. 
J20. ....... 

TUNPL 
Tram\·ay 4.!!5 l lnamhnl Sn 2S.9!> 
Ribt., Dok, Aı:ıL 19 y, __ ,.u ·u-d 
Kadiköy Su ıı=..- m» en 

Hl"SE ~E 'F.D\TJ 
it lınnk113l. 18.SO 11\fllli Ikıhııı Bk. 
• liıglıı Itiiıııriwilli Tic.'lrrt Ti'! a:ıuyi fü, 
Oıoııı:ıtıli Dk. Esnaf fil:. 

YA.P-OR DFl\ mYOLU 

Darülbcdayide ı tofEO lıaa.ua 

Nqlt Beyde 

Allıamrada 

Operada 

Melekle 

~lkte ı K.a.nıı talit 
s·~t 1 r 
r mkı) .. ır. ·m 
it h:ı m"Ui 

iı.~ıı Ani Sineııu.Wi: -1 ğlltı~ 
30. Alemdarda : ~a.mçıla mecf.nlr 

1 i m'.lı öıllli 
Şnrl:: 10,?o Ferııbts 

M!laoo 1.,, Boz);utı 10,15 
Berlia hı .• , .2.04.25 Aıina ılre.b,,. '17.741 S:ını un &ılı. l Anadolu Anon. 17 
Safla le a,, 61.lll·SO Eu.kreeı?u l, 14.62.:;o Trıı n"· sa. lst. Umum 25

1 1 ~ç,i ticaret mabk.adl!I• 
Druk.!el b. •• 8.49·23 l\folk\"açc • 105s JADEN SIR.KETLERi • MU~kili TürklJe it 
Amıter. n ,. J.C0,,5 Bel ~r&t diı:ı.,.21.52.liO 

8
,1 ~o H "'" 

C ... r ... ., ;uJ K f jdınl5, tı\'11 gazı •'• ntn d:ı-'-~d .. ha - ·.l- 20 
tm.e r •· "';ı.. . Aua:.n Çimrnto 38.80 , 1.(ıemetW] 3.GG ~ " 11'-

J 11Kll Z!.AR Bak.ırıtôy Çwı. l!,501 hııd. koy ııu ~s. tkameıgnht ktıu.ru ittihaa edlıD 

Oiüuııu mu. 2.2i" . .:-O ~ 1904 .. l Mermer T, ıı ?, n ı c~aıo ıra eran 
htıkruiJa. L l 903 'f«ıip ı ~url: ~öınilr 2 ... , lınıirme.z.bılha 109, ·r F f l.ı" d ~df 

De-lr "'oJu 9 lO Q 1901·190:; DIGER SJRKıtti.tn t.:~ı olıın bin }'ÜZ kırk dött 
·~ " • f.: 1908 Tertip 1 

90!! ~unırıık.lrr <= ı 908 ,. ı hı.1\ıt. An. Su. 43.50 Mel. biri Mtp-. ı ur .irasına muknbil mumaileyh taı 
• l nog Rlbtlnı. dok. Anır. folun. Jlıtlcı ~,Sn l 

1903 Saiclimııbı 1 " It. değirmenci. 44.90 Munahlt EruıU 6 bttıka)n terlı'in edilen ve e f 
190~ T .. .;bi:l:ıtlA~k. 1909 Şchr('uwıet Şark merk ecM s::o Traklıt eeket u lugilt d t tı<1 ....ı...: .. A LJ 

191S " bt. waplari 27.15 Tel htamboul 30.80 ete e o ra ~~.-o ~ 
TAB\'IU'r ;Reji 11.60 Nepcun 1.91 iekse tı ~rça h&lnmı de~ 

Atııdoln IMm. \•oıı.12 .. {D.E.) 
1 'l"r.rı lA.B.C.) 3 " IF.G.J 

Turk tut An. • . u1in ıL- .. ı 1 Duban Tnrk • Omnlıom lZ.6S Si e ye OUMpta ....... ...aP'I 

1 Şıırk Drğirm. 8.75 Kııraımırsııl 6.75 ra~ • ""(idemi tediye.tini \"e ııı 

TiCARET BORSASI t~ ~he 'e "airc tahribatı dolı.ı~ 

15, 
BUGDA\' 

ikinci J.'ilnım 1929 biran e~el satılması Ju.ıumuna li 
ticaret kanunu abkllmına te\bkall 
iğatıllztmnnin Lilicra fürubtwıı.ı 
tası lınkhındı:ı mezkur bank:ı 1 

\' u kut lsmnil I bey tcrafındııO 

Yuumf:\k • lıfryc.9İU. k. P· 119.1.:. p. 
Kuıka , ,. .. ,, 
Sunter ,, " ,. p. ,. 
Sert 1..6 ,, ,. 17 p.00 17 
Olınme ,. ,, ,, .. 
Kınlcamıı. 1, ., " p. • ., 
Set ın. •• " •• ,p. 
Rom:ınio ,. ,. ,. " 
Bulgaristan· ., ., .. 
Macar tan " ,. .. •• 
Hard Wlnter " ., 18 7,1·2 17 

ZAIIIRt 

P· 
p.00 

p. 
.p. 

p. 

30 

YAJlAGI . 
Sıva.' ki~. ıız. k.92p.OO k. ~ p Oi 
Adıınn B:ı Ur. .. •• .. o. k. l' 

!f 1. 'Dl • VE CE\'IZ 
ıh•ri Fındık Sdieı.i ıız. kSO k.50 p. 
iç fındık " ,, 108p. 1: 1()8p. 

UN 
Ekieıra Elı.istrıı ltüesi v. k.1520 p.k.149 
Ekieı.rıı .. ,, l!?flO J>.k.12" 
Uirincl )UWU tık " ., ., 1320 p.k.l~~ 
Birinci 1ert " ,, 132v p..k.127 
ikinci ., ,, ,, p.k. 
Uı;nncn ,. ,. ,, .• ., 
Raznıol ,, ,. ,, ., 
K~~k. " " ., " 
Pıup::ıl .... 

AV DERiSi 
ZerJeva kiee;ıi nz. k. P· k. 
Saoeır .. .. 6'50 •• 6000 
Tilk.I " .. .. 
Kunduz " 4000 .. 4000 
TmEan .. " .. .. 

iTHALAT 

ı ul rnkubulan mürı>caat ıızoriııe 

elibtri) c katıunuuun 767 inrt ,,. 

Jeti kanuniyenin mUruruna r 

rned)'un tarııfından bir gllna itira' 
mcyih edilmemi olmn~ı basebil• 
.en me.rhunatı rtıet.kntenin al 
furubtuıa katar veriliblı Ye ~ 
ıl;,ametgihı meı;bul ol.ıukla itbı& 



.,. ... ııııLı. 1 I\. il \ 'I. jı ııwikaıııııı lı· .l·t~ll 

~-------.....,,~==-=--=======-=== .====-~-

KREDi LYONE BANASI 
Anonim Şirketi 

Temamen tediye ·edilıni~ Sernlll)~e 2.55 Milyon. 

31 T. evel 1928 tarilıı11deki ]Jilançodur 

MEVCUDAT 
f'_.cle ve }>uık.alarJa mevcut nukut 

Qllıdn " ımıdafa,1 milli,e seneıiati 
,__Ilı aftllllar 

B..ı.tl tltiJe 
Et.bam n tdftlMi mevcude (e~ham. bonolar, Rantlar, Ye tahvilatlar) 
MGldellf bllÜat . 

imlik 

Fr. 909.969.877.19 
8.307 ,485.792 .43 

831.146.261.77 

2.957 .682.127 .49 
4.285.314.97 

35 7 .036.631.82 
35.000.000,00 

seyri. sef ain 
~~-"!'----................. -.. 
Tırahzon ikinci 

postası 
( ANKARA ) ,·apuru 17 

·anunusani perşenbe akpnıı 

3Jata nhtmnudan hareketi 
Zonguldak İneboluSiııop Sam 
~un iinye Fat,;a Ordu Giresorı 

rabzon füzeye gidecek ve o 
rnlızon Polathıne Gireso 

Ordu Fatsa Samsun Sinop lnn· 
oluya u~ra~·arak gelecektir. 

, 
• 

fr. 13·402.906.00S.67 

İzmir sür'at postas 
{İzmir ) Yapuru 18 ka· 

unusani cuma 12 de Gala 
ta rıhtiımrndan hareketJ 
umartesi 1 O da lıınire gi· 
ecek ve pazar 13 de Iı· 
irden harketle pazartesi 

ALTINCI B(JYlJK 

\ adtsiz meYduat ve senedıt 

HOllıbau cari1e 

DUYUN AT 

Fr. 4.706.734.188.86 
6.866.148.510,30 

182.990.905.01 
30$.140,818.88 
293J82.206.S9 
541.217.163.23 

elecektir. vapurda mükem· 

1.ci keside 
İKRAMİYELER: 

11 Şubattadır 
Lira 

Badettaıısil vacib\ittediye hes~t 
Poliçeler 

Vadeli ı;eneclıt 
Mal:itelif ıenedat 
Seııei sabıkanın kit ve zuat hesabı hekhye~i 

Muhtelif ihtiyat ıkçeleti 

el bir orkestra ve cawan 
evcuttur. 

Hıdıviye 
Vapur Kumpanya5ı 

~östeııce, I:za:ıir, Pire \'e bkeıı.d~r- MU KAFA T: 

30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

Temamen te'cliye ediltni cetmaye 

M. umumiler 

Fr. 

18.542.219,00 
227.250.000.00 
255.000.000,00 

13.402.906.005.67 

M. idare reili 

BARON BRENKAR 

' eye haftalık sefetler. l 
1 

ICöıteace hattı 
16 klnunusan.i Çıırgarnba gUnU aaat 

14 de Mftdaa pltoek olo (Abasiye) 
vıpıara 17 kbunutQi Ptr.-mbe gunu 

10.000 

LÜTFEN DIKK 4T EDiNiZ: 
R. MASON E. ESK.ARRA 

Felemenk Bahri Sefit 
Baııkaıı 

Merkezi 
Amsterdam 

l;alaıada karakG1 halli dairei 

Türkiye iş Bankası 
Sermayesi: Tediye edilmiş 

4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

tta&t ll de her sınıf yolcu ile •11a1 
ticariye alarak Joçu Kuatenco~ e 
gidecektir. 

Pire-Mııll' hattı 
19 kinuo11Sa11i Cumartesi gUnli saa-

10 da Küstenceden muvaseleti bekle· 
nm (Ahasiye) vapuru 20 kinımu9an 
Pazar gttnU ubah aaat 9 ela her sınıf 
yolcu ile enayi tlcariya aJatak (lzmir. 
Pire Ye hkenderi.:ye) r• bareKet ede· 
eektir. 

Dah:ı ziyade ınalılmat almak isle· 

yenler Galatada Cmili nhttm hamnın 

tmhsusada telefon Beyoııu 
3711·5 Isıambulda bahçe kapu 
JırnltincU Yakif ban telefon 
lttamhul 569 htmevi Ba.ı:ık.a 
muımelltı re emniyet kaMllrt 

icnrt ANKARA umiıı katında M. Kilb'lft, Valkro 111· E k f 
rcki&ına miiracaat ııtm.ıiclirlor. v a uınm ınudu-........................ 

Selaııik Baı;ıkaıti.lı Şuhelerı· 
Tarihi t'eılal 1888 Şelıremandintl.n: Kanali 

- • onl'\IW\nnt\ -..... Ankara .ti.dana A.vıı- 1• 1• C ~t-r.mayaı ~.vvtltV'N .. nıım .,, YUI\. :ıasyon inl"atı JOlayistk a 
Temam.en t'l"d!Ye edilmlt lstanbul Trapuzo,. ZoniulJak ç 
~1-'"-= ;d .. .....: ı-....ı...ı • Bal v alotlu civaruıda atal çeıme 
17 ..... _ • -- _.... • Bursa ıkesir Aayseri 

teı~un \.. .... -..J •• •• .• 1 · G' u Yeni, Acı HQmO.m, Mek~p 
cı ,,,..,..,.... zmır ıreson .ıvıersin 

4070, 4ı\)71, 407t: 4018, ~?4ıı • Samsun Eclermit Şekerci, Kuyulu 1·e Ticaret 
~~ 2381. 1182 ne Sokaklon ıı·ı Eminikılind 
TtitJr.iyedeld.t-1eıri Müsait muamelat, Kilm.haralar Kasalat abm»eu Hanı iPddelerile Çi· 

ltmir, Saa:ıtun, Adaaa, Metsi.tı • linlirler sokafı arasındaki Çi 

ehremaneti ilanatı rluğu 
Kiralık odalar 

&lıçe J.:ıpudu <lorduul·il \akıf hanının ikinci katında ııı\lkadı.İ • 
ticnret mıntıka müdüriyetinin tahtı isıicarıııda bulunan 10,27,28,29,30.Sl,32 
34,37,39 numaralı odalıır mUnferidc·rı \tı)a mı.ıctemiaıı kira~• verilecetinden 
KG.Dunu pnlniD onım~u gunilnden ,.ubat n ikinci c1UD1tteti CUnll üat ond~rt 
lıuçuia kadar mll.ıı\\ rde\·c konulrnu~tnt tıllplerirı meı.küt saate kadat prt• 
nııı:netıin suretini slın:ık ve teminatı mu'ıakkate ıta edil~tek mutayeclt1ye 
i:::tirak etmek um· t~tanbnl f, kar mtıdUrısetlnd"" vnkıf akarlar mudllrlllğUneı 
mUrac:ıatları ilün olunur. •••H••M•••• ........ .: ç~lı pa=ttrı c4ldııÜSİ t'e Vnka· 

Duyçe Oryanı Ban~ K t üh• panında ..4rab4Jcıla.,. caddesı v k --ka la 
Tarihi te'•ı 1822 eres e fil ayaası 5-1-929 tarihinden itibaren a ı'· 1 a r r mu 

1 M"kelıi idare S.lb& ı·esait~ nıakliyeye ka.polı bu· J 
Tel.f: =~ ::!,984

.M Tütün inhisari müdüriyeti umu- lı.ırıdutu ilan olun1'r. d l den . 
Banka mııamelatı . . d A daUır d<u~ei .. 11etedi.re· Ur z •gu1ı . lllıyesın en: sinden: Bliyiik adcid ,f; 
ve kasalar ı" carı *lad ah n • .:n-.1 1t~..J 
• Gibali fabrikası için muhtelif eb·aua (3100) metro ınik'abı Kereste ·~ en m aUC"> ... ı.ıe 1TllJ au· K• al k ~ 

····---·.·.· .. • .. • .. • .. •• kapalı zarf usuli~.·le alınaca1'tır. ltava talip oJanlaruı urtııame.\'i gi.irmck dema emlaki milliyeye ait olu 1 ır 1 magaza •••• nıa:.ıımn / ,.-Bakteriyolog . ıue lıer gl\n saat onda Galatada mUlıayaat komi!lyonunda bulunmaları. ifra:: olunarak eşhasa satl/.mı~ Bııhçc k:ıpuda dvr<luncli r:lkıf hauın tahtında '''" Felenıenk h.ııkaaıntn 

iıı tnhtı i~ticarındıı bulunan 1 'c ılahilinclc 9 numııtalı maklup iki majJaıa ı 
D S • Zarı erazideki eııciimeni emcı r san amı Vilayet Daimi Encümenı"nden .· mllıtemiJ daire ı.ira~a verilece~inılen kfınunusaninin durdüncU gilnUnden ~ir· 
Balueriyoloji laboratu.vari • etin 333 tarihile mııs<idda mi altıncı cumartesi gunıı sa:ıt on clilrt buçuğa kadar mUraredc~ e konulmuetur. 

Pek dakik kan tahltlatt Am:ıvut kUyünde LUtfiye mahallc"inde kli.n 12 •. 2;; nı.ımorah Hanenin tarik istikametlerinden bir krs Taliplerin mezkllr saate kadar §artnamenin suretini ıılmıık -.c teminatı mu~a'k· 
(\'asserman teamtllü) kUrep":lt i tkruına talip olanların 23 kinı.muia.ni 929 tarilWıe nıi.isadif rarıoam.ba ,,·u· nu :u tndil cdilcce:ifirulen muaddel kntr its ederek muzııyede~ c İ§Iİriik ,..tmf·k lizr~ isııınbul f'\ knf mndıırh-etınılc 

MEVSiM 
SONU 
SATlŞI 

- -

BEYOGLU 

(LION) 
AGAZAS 

tadadı, tifo \e ısıtma haetalik• "' • " \tıkıf ııkarlar ınııdtırluğilrıc mUr:ıcaatları ilan olunur. 
ları te~, idrarinbalgam, ce· :ı:ıt on bire kadar Eneilmene mıirac.aaılan. uırilayı .görnwk t'P. bu bapta D ikiş H' ıınkııı.. ınhcil etmek 
rabaı tahlillti. tra ıniktôe· d 
kopi ile~ tab&rNI. Divan· • bir itira,: ı·e ,,uıd eaları rnrsa G 1 t h·ı h erkezindeır ll:>re Anııpnyn giinılrrilmr· 
yofonda Sultan Mahmut tilrbeei ·erdc~·frmek üzre larilıi il<in· a a a sa 1 81 ıyye ın . ıinr kımr Yrrilı>n !\<lnlrt ltanınım 

karıism<la Tı"l,,foıı Js. 981. Cedi\ p:ı~ad \kıır reime ı.ııımaralı Hıısa11 pa a mcktclıi ve sultan 6 . '.\ftrRrzimiz nnbarındn 1600 k1ı,.ur (Perın:ınğanat dcpotnq) ile 500 J, leur ınııarif enıaıwtint> mıırıır:ıatı. 
9Gla111111mm11m ......... • ... 11•'"'11mm \1 1> kt l. l an libarcn 1 gtin zarfında ı d ,. ıı u ....... "" • 1mctte ,ııslcm p:ı~:ı. me e '' nrsıı ıırının mull,iyMI rtıU:za)('de mııddeıi 23··1·· (ho~ Dcn:>.iıı) tcııcl•e~i mUza~e<lc ~urrtj\)e catt aca~ın nn mlim~·eıır ~ n 

ilin 29 tarihine mı.ısadif ço.r~aııılıa glınU uat on bite ltadar tem<ljt edilmi tir. ta· 4datır balediye hey"cti /crıni 24. ı. 929 Pcrsenbc ülaralt tespit edilmiştir. Taliplerin mezkOr rıı.~nyı 
Maliye vek.iletl h\lkuk nıüeıwir rplerin encümene mliracaRtlan, ·esine mür(icaatları aliikada· r,iırmel~ Uıre lıcr gUn ve mUıayede~ e İ§tirAk etmek iı:zre meıkOr gunde 

MLıkı Avukat Gerini beyle hirlil,ır ana tcbfig' mekamına kaim ~ant lı1 te Gslatada Kara Muttafa pa.aa l!Oka~mcfo Galata !!ahi! sıhı~ Y~ 
A.rıl:atada kınacı zade haınnda 20 l\ Yatı ~lcktepleri nıuha.yaat koınis)·oııundan: lma'k ü~rr ilcin olunur. rııerl.e.ti ına9tU komi~yonunn müracaatları illin olunur. 
\tı11benelerirıd4' i<lılti '" adlı <lıı\ lü d 
bbul ederler. 1 - Gazi Pa§a. Hakilni~·t!li Milüy~, Dumlupmar l otı mekttp u·· $küdar <lairei beledi· çüncüko)orclu mübayaat konıisyoDUD an 

!tan.bul . d - /erinin mayıs 1929 nihayetine 'tadar ekmek ilıti)·acı resmdr: li s k iidard Abolae üeretleti . J Uda M=r ~detı: Kos- 2 - Dumlııpmar } atı mektep. İerinin mayıs 192ç/ nihayetine kadar &ıılgurlu kari} esinde Liba· C ihefi askeriye elverişli olmayan hayvanat her hafta. cu- t ı; 1,.ıı1c Altı ·~tık Sr11elllı. 
"'-e.rnalettu. nı b · N marttsi ve rarşanba günleri fatihte At pazarında ve paz- l>Wl: 5 9 11 lira 

balleslniıı Zincirli kıayu ıat.a....a.ıııd • e)'O.:. peynır, .~0Uan1 zeytın ya1;ı, ııtı. yumurta. patates ihti~·acı. İ>e mürur eden <lra yolu • .. d J t h et 11 d Harl" ,.,'-, 9 16 30 .. 

m11
..,_ ııamaralı llluh...:.~-. :_~·- Kapalı :arf uıulilt münaka. ~aya kanulmzıHur, 31 ~8nımruanı ar günl~ri Usküdarda At pa2ann a ıe~·e uzunın a muzaye e ~ .... 1 

\W!..,. ... _ ........ .,... -- . ı d ~· aldmm inşası keşif mucibine "leni\'e ile fQruhtu mukarrer bulundnfundan talip olanların ırıez.. Adrn wWIMeria 15 kurut pderilme 
aı~n mmumtfı mute\eft'a Hacı Su. 1929 Pa ekmek saat (8) u~ .ılerterl ıaat (4) ıe Onak~yde Gaz~ .. · n t) • 
Je\'mım d'eadi nrillerine: fHlıa mektebi l•lüclürlült daırtmndekt komi syotı ho:urımda ihale edile· 712 lira 94 kurıt§ iizerinden kür ~ünlerde yüzde yedi buçuk te'rninat nJ<çeleriyle mezkür he· an ücre en 

• M~rrusunuzıın Om~ ağadan i!- cdtir. Tplıp olanlı.mn ° ~ 7,50 nispetindeki pey al{.çelerini Fındıklıda apnlı =ar/ usulifo mürıaka- ,\ete müracantları. Tele sütıında santimi 
tikru e.rlediıti '.·üz 6ebın llrayo mu· Glkel $Q.Jı ·atlar Akademisinde Y. ii..'k sek mektepler Mııhn.~ebe~ine ıerd sa~ n konmuştıır. Zarflrır şu· b k • d Altıncı sayf4da 25 kıırııı 

e ·'- k 1 Yedı·ncı· kol ordu mu. ayaat oınsıv. onun aıı "" kıhil vef.eo ferağ e) ledit'.1 baladaki 1 e~rc alacakları makbu111 ;ar ıçıne koyacaklardtr. Şartnameler lıc ı atın dördüncü pazartesi giiniı De;ıinci '1'' • 

aılikerrer No mulıterık baııc arsası ~Dn knrtffJ on kıitir1lidi11e miimcaaı edifurek Piirlilc bilir. / · Dörduucıl • RO • 

I

::;::=:;:=:=:'· =·· =====;:::::::ı">=========:: ı·ılacolıllr. ta 
1
1' olqn/amı Kilo Ciıı>iİ 'l'emin:ıtı mu\'akku.le İlı:ılc gunlı 1 çuncil 120 burcun \·trilmeme<ıinden Jol:ı) ı L'lm~· 

1 D - ıf;'::k;tr günde scıııt 011 dört ı 22Cı20 ııohut 679 lira l 5.••.929 salı lkind • 200 • zayed~ be~ Y": lira •. be~~lle nıUştt>rİ: eniz miibaV88İ kOmİSVOilUlldan ~ 
u.bdeeme ihaleı kat ıyesı ıcra kılınmı; • • lairf' encümeninde 1'f' sartna· 5568'h kuru fa uf)a 1462 liııı gunu ~aat Banka t'<? müessescw, Ma 
tır· Vari~lerin kimlerden ibrl't H' ika· f.800 metro 1 rorıı tı>l,::rnf teli: nıtırıak:ı~nj all'lll\·e ile ~lO kfınunusarıi 1m {eyini anlamak il'i11 lıer /!İl 19i20 kmu 1ı2um .H.ı lır.ı 1 10 °11 li;<> iliinları l111s.(11si tar~fe~. 
o.tetgi.hJarının da meçhul hulıındugun 929 çarpnba • ı~~.5. 'iUlcden sonra FPtı memurlu· l - K O. 'e ftir 17 id.n·~ i i~in l .ıl.ıJn l'iııR \ı' ınikıurilL· temirınl 'ı 1ı1lıidir. 1'imret müdürı~ etı 
da~ tarihi ilandan itibaren uç gun zar· J 12 adet demir ~trel tuna müracaatları. ilınle gUnıı -:ıa.z~ı ilç kalem erzak .ı.uı :ıh~ u uüle mullakıı n~ ıı kÔnulnıuştur inin §İrketlerin ll'Sl'iU. ı~akkı~: 
fıtıda 928-·3036 dos,·a numaruıvlı• lıil- 112 , ki.ı~ebeııt 2 - Saatı ılıalcdı•n <'\'Hl alel u ul taliplerin mUrıwantJmı ilaıı olunur. ta ki iliirılnn la kahbı adıl 
mlltacia mevrusunu~ıın lıorcun~ der. 200 Cl\tıt:ı nıa ~omun mUDakasai aleniye ile K } k~ .. d h " I . . 1 f·!.lcr 1·e ,;nonim rirketl#.r. 
aıea 'virmenlz venı ~a~:ın\ 1 nlnıl bir ~10 llrıc .. rı iı;in Fap1ıuna \e ~omun :.ıo.1.929 saat ·14.5· &ktor utie Ba ır ~) hll he larut U\ niJ,alnruıdn imalau harhıyc ~~nlcm santimi otu:: kurm 
iliraz dermeyan eylewediğ-iniz tnkılir· 4:l , po~eltn fincan Elektrik aıak.inelerhle belsoouk· ıstam 11 muhnyant komısyoırundan tur. /)crnir ı·p miie.ssesatı re 
de ınlljterisi uhdesine muamcJei fera· Deniz km"ı etler~ ihtiya~ için. yukarıda yazılı telgraf mnlıcme.si hiıalannda ı~.u, idrar dıırlJiı, p~ostat, adem- M cv~ut 11eraitle bir ııdct J ııkomoıir mllhnj on t>dilcccl.tir. It:ıı;ınıı mi~ e ilônları, türk .me~lte!. 
l.'l)esi yapıhc~ını muben·in son ihhAr vazıh giin Yt> Matta ıhale edtlecktır. ıkttJar, ,.e helgeveekl.iğı serttın, H· talip olanların ıaerait \f' tnf: ilit ıılmnk ıizrt' her gUn fobriknmıw /erı t'e asarı mlinte§ıre 1 4i 
name mak.auıı,na kaim olro ıı-. nıen "'a.rtnamelerini giirmek iste~ enler lıergü.n Ye \ermcl, i•tPyenJer yevmil ihalede cilt ile t;irengid a~ısız teJavi E'derl 'f' ~talo~ H' sair mıılumatı lun i tckliin.ıımelerini de Kllnunusaııi ll29 {.:o.~ eıinc fftrı santimi yirmi kur tur 

· · nuı · • ti e B~.ı;e~ı 6nuı auu~ 31 kaJQr m\icl\Lrll.ll• (IÜDAoraı4erf. 

Abone 
ve ilan tarıfesi 
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Yeni Fon.hın güzelliği, s(~rati, kuH~u~ıln1asındakı ra·,,. 
J1at ve eınnivct en nıühin1 evsafı olduğu gıbl çok dayann1as. 
ve idareli olinası da onu digerleı:_inden ·~ayır<:ın o ... d~ı:ec~ mü; 
·bin1 .hassalarındandır, f 

'Vem · Fora .. otomollruerın·fn"1h~ 'k~ ""tat't\f;ndai\"'ffia1'{ ea11;n te~ka.TAaetı~.~ 
otı'>mohi!i tc~kil eden ncr par.çam U ıyrıpılışrnda gösterilen ... ıbü_yük ehemmi.Yet \'C ~ 
dikkat sayesiı~de o1abi.lmi,tir. • . _ 

~eni 'Ford lnırntu uınumf y~ - .,e .ırenkl~tindeld ... müstesna. •ğüıelliğ°iyle ğôze ~ 
•n p.rn if.>n ~nn ı-;.eı..:Hn gnıeJlj_ğ1 ~·e .ı-enlcterinin ıeııipUgi ot i n l~z 

ı :ga~·ri mnforila olmuştur~ 9'. • • 

' Fakat hundan dah:ı 111tihi~n h ' cili~" t'lırô1r." Yeni ~ordun ·bu Jdrici gü: 
.~lliğine tn.'lk!na naktai n:ı1.aT1ndan olan sağlamlık ,.e miikemmeliytt in7.imam 
eder. Bu otomobili teşkil ~den aksnmın y.egan, yegan imalinde gösterilen büyük 
dikkat ve ehemmiyet netit'eRi olarak hey'eti umumi~siyle Yeni Forcl otomohili 
b\! yüksek mu,·aHnkiyeti göstermiştir. Bir otomobil o.l:ıc!lğlnlZ zaman • btı ba\·a~ı 

b.Mldei tetkikten geçirmek çok faide~i ı.·e !a?.tmclır. r: .. 
Font veya kesilıniş parçalar yerine· 

döğülnıü~ çelikten yekpare parçalaı 
ol\ 

F onttan yani :teli dökmeckn ynpıl:ın p::ı.rç:\İar yerine doğrud~n doğntya ~e-
likten yapılr.n aksaımian müteşekkil olduğu için Yeni Fordnn kıymeti c;ok hii· 
yüktiir. Yen i Forci ha~tan . 5ağ1 işhu çelik aksamdan )·apılmı~tır, font yalm?. ıuo · 

törde kullanılmıştır. 
Binaenaleyh fiati ne olursa ol5'1,ln ytı.pıhşında Ford k:ıdat çok dövme çelik 

a ·sam kullanılmış otomobil )'Oktur. 
FeYknlôde sağ'lamiık, sessizlik ~e tam bir emniyet yeni bir tarıcla tatbık e· 

dilen elektrik ile lehim snye:-oinde elde edilmiştir. Bundan eve) hirihirine \•jdn· 
lanmış , lehimlenmiş ,·eya perçinlenmiş prırçalardan mürekkep aksam yerine sa~· 
lamİl~l her tü.rlft ümidin fevkinde temin edil mi~ olan rekparc aksnm kul İRn• 
mak işıe hu yeni usul elektrikli lehim sayesinde kabil olmuştur. 

Dö,·me çelık parçalannı biribirinc yapışhnp böyle yekp:\re, çelik aksanı \"Ü· 

cudn getirmek için icat edilen bu elektrik lehim yapan .makinalar Ford :ıtelre ,·e 
lnhoratm1.rlannda ınütenıfldi surette çalışılarak ancak on sene 1.arfında bu )<41ksel..: 
tekemmül derecesine getirilmiştir, 

Binaenaleyh tekıip edilemiyen bir hakikattir . ki Yeni Ford ytllnı7 ye
ni bir otomobil değildir, bir otomobilin yalnız yeni hir modeli değıfdjr, Yeni 

Ford modern, idareii nakliyat iikrinio yeni \'e çok muvııffa.k olıuu5 bir nunm· 
aesidir 

Bu hakıkati ıınl:ımak, ınunta7.am ve büyük teşkilat sayesinde ten ,.e !Hın'. 

~tm neler yapabildiğini görmek için size ta\'sir~ ederiı: En yakınınızdaki Ford 
acentasın:ı gidiniz, Yeni Fordu gôri.ınüz. Dikkatle her kısmına ayn &)'l'l, parça 

tr. parça tetkık edeni:ı. Tecrübe için binini?., geziniY-. Motorünün ,.e h\ıtün otomo
bilin sessiılıği gô7.ütıi'tıe çarpar. Vumuşakhğl, tath sur ' ati siıi mesteder. Her 
nokt:ti na?.ardan tetkik ediniz, vura~ağınıı netice şudur: Veni Fordun tenasi'lbü, 
güzelliği, kıymeti ve Hatı ile mukayese edilebilecek dü.nyanın b.iç b.ir yerinde bir 

I 
otoıııobil yoktur. · 

ır 

tfrmunıi ~vsafı: Altı fren Sistenıi-Beş adet : ekpare çelik tel tekerlek ve beş iç ve dış lastik-Hou~aiHc nanıındaki' 
\ gliserinli idrolik anıortisörler-l'envirat ve harekete gctirnıe elektrik tertibatı-Uç·iJeri ve bir geri 

vitcslen - Benzin nıiktar:)nı gösteren nıüs~ire- Aınpcrn,ıetre-Sürat ve kafedilen nıesafeyi gös
teren kilonıetre saati - ()n tablo lanıbası - Triplex tabir edilen parçalanmaz ön cam-Alat ve · 
edevat takınıı - Elektrikli ve otonıatik cam sileceği - ı\1uhtelif rcnkler-TamanıiJe çelik ka
roseri - Yüz kilornetreye s-10 litre benzin -Dur İşaretli arka laınbası-..cYağ ve su tulunıbalan. 
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