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lalin Jnıeri~a ~irli~i 
~dv.rııpa devletleri arasında ik-

ı ve y · • 
il bir b' . a sıyası mahiyeti ha-
Olıııak ır.lik teşkili mevzubahs 
tıııı 1 t~ ıken cenup Amerika'sı
!Cri d~t~ a~lın~ mensup devlet
flascb ırbırlenle daha sıkı mü-
ı... Ctler t · · • 
~ilad 1 esısıne çalışmaga 
l!ı 27 ~ar. Cenevrcde Briand
tiU...., .vrupa devletinin mümes-

><ını b' 
ı<ııı rn ır masa etrafına topla-

Denizcilik 

• 

müsabakasında G. S. 

Grızi Hazretleri dUn 
hiç bir yere çıkmamışlar, 
sarayda mesai bürola-

: rında meşgul olmuşlar-

i d.r. .J 
...... +o+•••• .. •••• ..... 
YUNAN BAHRİYESİ 

M. Venizelos'un Brest'te 

bir nutku 

şampiyon oldu 
ihracat ve ithalat meselesi 
San1suıı ınebtısuAdil B.in beyanatı 
Gümrük istatistiklerinde yanlışlık olduğuna 

hemen hükmedivermiyelim 

UMUM! MÜV AZENE GÜMRÜKTEN DEC1L, 
UMUJ\11 HESAP!' AN Aı~AŞILACAK 

hasıl olan 9G8 milyon liralık matlup 
yukardaki 391 milyon 500 bin liralık 
açığı kapattıktan başka memleketin 
ihracatı lehine 96 milyon beş yüz bin 
liralık bir mıktar temin etmektedfr. 

ÇEKOSLOV AKY ADA 

la.tin ~Şhur. zi~afetinden sonra 
tene bü ~.en~a n_ın delege~eri _de 
le bir Yuk bır zıyafet vesılesıy
l't~ lotarada toplandılar , ve ge
'aıiıret~larının siyasi ve iktisadi 
-'~varn 1?~· ve gerek Cemiyeti 
hattı h ıçınde takip edecekleri 
~Unct ~ekcte dair müzakerede 
litı h ~ ~r. Panamerikan teşki
Vaııı u:n:ı~de ve Cemiyeti Ak-
alan b hılınde teşekkül etmekte Jsmtl Paşa Hz. iki rlfte bir/ncislnt bayrak vuirlien 
Cihan ~ Yeni blok, hiç şüphesiz =--~--....;.--~,..,;..;...~~~~~-~~~~~~-

BugUn yeni bir tahtel
bahir Pireye geliyor 

Çekoslovakyanın ihracatı lcbıne 
olan 2 milyar 197 milyon iki yüz bin 
kronluk fark ise gümrük istatistikle
rinde olmayan sair ithilatı yani zim· 
metlerile 445 milyon sekiz yüz bin 
krona tenezzül etmektedir. 

oı... sı Yasetind b"' .. k b" 1 "'afn - e uyu ır ro 
llıer;k aga namzettir. Latin A
lıarek a .devletlerinin mütesanit 
de~İI e;:• Yalnız yeni dünyada 
Cemi~ ~rupa'da ve umumiyetle 
tııiJ Oldet~ Ak~am nufuzunun şa
hı hiss~g~ butün cihanda tesiri-

l'lu s tırecck bir hadisedir . 
o.nuncu ene Cemiyeti Akvamın 
tın fniis urnumi heyetine Arjan
~enup ~sna olmak üzere bütün 
1§tirak e rn~r~asının devletleri 
tı A.kv tınıştır. Evelce Cemiye
aolivy:rndan çıkmış olan Pero. 
ne Yetıicİ ve. ~onduras da bu se
latin as~n ıltıhak eylemişlerdir. 
dc.vıetlerj ın_a mensup Amerika 
ltııivaceh n~n Cemiyeti Akvam 
8UsJ bir esı~de ki vaziyetleri hu 
tadır "~ahiyeti haiz bulurunak 

· oır d 
ll1aı A.rne . efa bu devletler , şi-
~~t~nda b~~srnın sevku idaresi 
ılatına d u.nan Amerikan teş

~ın kendinahılctirler. Bu teşkila
I C~letıere c rnahsus olarak aza 
,efıyetler vtahrniı ettiği mükel
ıtası Cerni ~r?ır. Şimal Ameri
tna~ığ1 iç .Y ti Akvama dahil ol
~tıncte ct/~· P_:lnamerikan siya
~Uc Serb ger aza devletlere nis 

albuk· est bir vaziyettedir. 
~•ın a 1• bunlar Cemiyeti Ak
C\tiği halığının bahş ve tahmil 
ltayYcttk ve vazifeler ile de mu
Son A.ınır. _Bu suretle Anglo-sak 
•rasınc1 enkasile !atin Amerika 
~'Yli rn~h.cıhan siyasetine ait 
•rkıarı .~~ telakki ve vaziyet 
İkinci go:.uı.mektedir. 

Kürek birinciliği 
Dünkü müsabakalar çok he

yecanlı olmuştur 

ismet Paşa Hz. yarışları sonunu l Bir çifte hanımlar mnsabakasını 
kadar takip ettiler ---k-az-an-an_n_an_ım __ _ 

• 
Türkiye-Iran 

Dün Atinadan şehrimizdeki 
Rumca gazetelere gelen telgraf
lara göre Yunan hükUmeti, do
nanmasını takviye ile ehemmi
yetli surette meşguldür. 

SOLDAN SACiA: 
VENİZELOS AVRUPADA NE 

YAPIYOR? 
ATİNA, 27. (Apo.) - Venizelos 

Franaanın Brest tezgahlannda inşa Adil Bey 
edilmekte olan Dlaston ismindeki yu- • . .. .. .. 
nan tahtelbahirini ziyaretle bir nu- lstatıstık umum muduru M. 
tuk irat etmiştir. Yunan başvekili, Jakar son beyanatında ihracatı
bu ııu~~kta yunan dona~sının ~n- mız ile ithalatımızı kartılatb
cak mudafaa ( 1) maksadile tanzun rarak gümrük iıtatiıtiklerinin 
edildiğini söylemiş ve bütün dünya- 1 l • d t kt 

mütemadi bir sulh devresi irinde yan I§ ıgın a ısrar e me e ve 
mn ' · h ı· 1 'b .. yaşamak istediğine emin olduğunu i· ıt a at a ı racatunızın muaava-
15.ve etmiştir. Yunanlılar hesabına tının bariz olduğunu aöylemek
yeni inşa edilen Protüs tahtelbahiri te idi. 

Hanımlar arasındaki yarış çok heyecanlı 
ve zevkli olmuştur. Calatasaray Jstanbul 

şampiyonluğunu muhafaza etti 
,,,.lcar~ miJnasebat bugün Pireye gelecektir. Bu hususta ihtisaaı dolayııi-
ı 1 ı Yunan bahriye nezaretindeki ba- I b k .. "'ki .. d"" .. 

BiZE GELiNCE 
Bi%in gümrük istatistiklerimizde 

gördüğümüz ithalatla ihracat ara
aındaki açığın memleketimizin hayatı 
iktisadiyesinde inikası görünmemesi 
yalnız istatistiklerimizdeki erkamrn 
yanlışlığından ziyade hariçe giden 
servetle hariçten gelen serveti mü
kaycse ederken mikyas olarak yalnız 
gümrük istatistiklerini ele almaktc 
isabet olmadığına delalet eder. 

ASIL UMUMi HESAPLARA 
BAKMALİ 

Umumi mükayeseyi gösterecek o 

hriye komisyonl1, Salamin zırhlısın· e aa • 1• gumru er mu uru ~
inkişaf etmektedir da yapılacak tadilatı müzakere etmiş mumısı Samıun mebusu Ad ıl 

Iatanbul mıntakaıı denizcilik heyeti tarafından ter- ve bu tadilat nazarı dikkata alınmak beye müracaat ettik. 

tip edilen kürek birinciligıw• müsabakaları dün Beykoz İran sefiri Furugi Han Teşri- ~~r:;!~~P~1;::~;;. mübayaa edilmeıi-
1 

Adkitl bed"y.fikrini ıu ıuretle söy 
· Jd h · · l k · • eme e ır. 

yarış sahasında yapılmıştır. Yarış sahaııı, havanın ka- nıeve e şe nmıze ge ece tır. M. Venizelos Berlin, Prağ ve Var-
ş. k . h . İ t" ret .. 'li M" - dk 9 . . ADIL B. lN iZAHATI 

Palı olmasına ragmw en, hayli kalabalıktı. ır etı ayrı- ran ıca mıını_~ssı .ır_za şovaya u.gra ı t~n sonr~ teşrını e-
. ·· ·1 b" k .. d 11 __ L!I Ahat Vahap zade dun kendisıle velde Atmaya donecektır. - Memlekete gümrüklerden gi-

yenın uç vapuru ı e ır ço motor ve san a ar ve aanu .. .. b' uh . . . d ren ve çı'kan eşyanın miktarım gös-
ed l 1 d 1 • d" goruşen ır m amnmıze e- teren ticaret muvuenelerine nazaran 

yarışı ıeyr en ere 0 u 1 1• miştir ki: Maarif vekilinin ihracatın ithalattan ıazıa oıması dil· 

l h d - (Tli.rk - İr ,1 ~kari müna h . nyada pek az memleketlerde mevcut 
Baş veki yarış sa asın a sebatı çok müsait surette inki- seya atı olan bir haldir. Böyle olduğu halde 

Başvekil İsmet Paşa Hazretleri de bir çatana ile ya
rışı seyretmeğe gelmişlerdi. Istanbul meb'usları Yusuf 
Akçora, Hamdi; Tefik; Zıya; Hüseyin beylerle Hakkı 
Şinasi; Ali İhsan Paşalar da Başvekilimizin refakatle
rinde bulunuyorlardı. 

İs•net paşa hazretleri yarışları sonuna kadar büyük bir. alaka 
ile takip etmiş ve yarışlarda derece alan gençlere derece fılama
larını bizzat vermek suretile iltifatta bulunmuşlardır. ' 

Müptediler arasındaki yarış 

Müptediler arasındaki birinci yarışta Beykoz 5 puvana ~arşı 
13 sayı ile Galatasaraya galip gelmiş isede bundan sonrakı kı
demli kürekçiler arasındaki dört yarışı da ~al~tasaray kazana
rak Istanbul şampiyonluğunu muhafaza etmıştır. 

Şaf etmektedı'r. Bilhassa transı"t ANKARA 27 (Telefonla)- ticar~t müvaz:'.1elerinde •ç;ğıgörüne~ 
. . .' .. .. memleketler ıçınde umumı hesap mu 

meselesi bu işlerin en mühim Maanf vekilı Cemal Husnu B. vazeneleri kendi Jehelerine yani mat 
kısmını teşkil etmektedir.» in seyahati teahhür etti. lupları zimmetlerine faik olan pek M. ]akar 

ANKARADA HAYVAN SERGİSİ AÇILDI 

Bu sene teşhir edilen hayvanDar 
daha az, fakat daha iyidir 

çok memleketler vardır. Hatta bun- lan gum"' rük istatı'stı'kl . d "! h 
1 · · d · .. 1 · d erı egı esa· 
arın ıçın e tıcaret muvazene erın e- bati umumiye müvaze ı ·d· y ki ğ - · .. . ne erı ır. c 

d 
açı ka r~rülg.~en tıcaret m1uvkaztlenedsın İktisat meclisi alisi de bununla meş 

e açı go. meyen mem e e er en gul olmaktadır. " 
pek çok eyı olanlar mevcuttur.. --~ .... --ı>+---

927 YE NAZARAN 
LEH SEF1R1 GELDi Ezcümle 1927 gümrük istatistikle

rine nazaran o sene ithalatı Leh sefiri M. Osloviski dünkü eks
l ,2~9,000,000 olan l':'~ilt~renin ibra- presle Avrupadan gelmiş ve Ankara· 
cati 867,500,000 İngılız )ırası olarak ya hareket etmiştir. 
arada ithalat lehine 391 milyon be§ M. Osloviski Ankarada yeni Türl 
yüz bin İngiliz liralık bir fark mev- -Leh ticaret muahedesile meşgul o
cutken milli sefainin safi hasilatı ve lacağını ve bunun yakında imzala
harice mevzu İngilz sermayesinin nacağını söylemiştir. Yeni tarife tat 
faiz ve tahakkukatı ve sair harici te- bik edilinceye kadar bu mesele ha! 
şebbüsatırı temin ettiği mebaliğden ledilecektir. 

~etik rnuhım nokta da Latin 
~tşısın~ nın Monroe nazariyesi 

1 r.şirnaı a almı.ş olduğu vaziyet 
~•dığ 1 Arnerı.kas~,dahil bulun 

1 ~nroe n Ceı;ııy~tı Akvam'ın 
'rıııe k azarıyesıne ait telakki 
ta .. Ctrne~·şı ~erbestisini muhafa 
~U~tehid 'e?ı;. Şimali Amerika 
,~sıni bü~·~ının Monroe nazari
~1Yasj ve ~n Amerika kıtasında 
ıııa aıeti ; tısadi bir hegemon- Galalaf'a,,.ay birinci Beylerbeyi ikinci 

Csine ~ arak kullanmak iste- '" ı ' Neler okuyoruz? 
----~ 

:arn. ve ontıkabil, Cemiyeti Ak- . . . 
·•ıe unı b Galatasaray 20 puvan aldığı halde Beykoz 12 puvanla ıkincı, 
!. tıka d a eraber !atin A- 1 d y 1 · · k d Müvezziler, yeni :il<au bi' mızah min edecekti, vtikuf ve kudretlerile 
<kı. · evlet! · A!tınordu 3 puvanla üçüncü kalmış ar ır. arış ara ıştıra e en · 
j "lYc erı bu müfrit te- gazet,.sb.in ismi"i haylm-ıırak kaldı- tanınmıt imzalar bu mecmuanın ya· 
~-!atin ~Uarı~dırlar. Bu itibar- diger kulıiplerden Beylerbeyi de dördüncü kalmıştır. rnndan kaldmrna sıçnyorlardı. zı yarduncdarmclan olacaklardı. Hü. 

1•
1Yetj A.krnenka devletleri Ce- Ve balk, tıpkı avcıların aynalı hede- !asa arkadatım yetiımekte olan nes-

il! V Varn s· · · · "k bir Çifte Ve iki çifte fine koşuıan f'ltkın kutlar ııibi, teha- le hizmet etmit olmaktan batka bir 
tı e serbcs · 

1 yasetını, ıstı - lükle giderek bu gazeteden birer nus maddi istifade beklemiyen asil ve te-
nc1aıı b: tıleri noktai naza- ha satın ahyordu. Bu, alelade bir mi- miz bir emel pe9ipdeydi. Arkada-

~~~kte :e ~evi ~.aranti telakki Yarışlara tam saat 11 de bir çifte müptediler arasndaki müsa- za'> gazetesi idi: bayatlanmıı bir kaç ınnla bir çok konuştuk, bir çok ih· 
b· aıt faar u muşterek kanaa- baka ile başlandı. nükte, zerafetten ve ifadeden mah- timalleri hatıra getirdik, ilim ve ir. 
t ır ahenk 1Yetlerine daha fazla Bunu müteakıp iki çifte müptediler müsabakası yapıldı. Bu rum iki üç karikatür, tüluatçı sahne- fan pazarımızın arzu talep piyasa 
heıtı1h eıt_ teaı·rvleerkuLvve.t vermek_ is- iki yarışın birinciliğini Galatasaray kazandı. Lakin kürekçiler- Snr'nfde )erinde işidilenler nevinden dört bet sını tetkik ettik; gerçi ne müsbet 
"., t b ı .... d b' · "J"k h··k·~- ·· ~. u teşnır ea1111n nayoaıuardan tuhaflık.. • ne de menfi bir neticede karar kıl· 
~ sn .. ,s. .· atın Amenka' _ den birinin ran te aası o ması yuzun en ınncı ı u wıısuz faka 
''tlJ J"' ı V k d . . • Bu gczeteye tehalükle koıuf8n hal- madık, t kafalarımızın içinde 
h· iir etrn e ı tiısadi sahada te kaldı. Beykoz her iki yarışta da birinci ol u. ANKAR, 27 (Telefonla) - tını lutfen kabul buyur kı tetkik ettim: kadın erkek, genç yaptığunız bir hesap ameliyesi ile 
~~ç· §iiphes~kte .olan tesanüdü, Beylerbeyi ikinci, Altınordu üçüncü addedildi. Bir çifte ha- Ankara üçüncü hayvan sergisi muş olan Gazi Hazretlerini ta- ihtiyar, yeni nesil eski nesil, hop- anladık ki o mecmua revaç bulamaz. 
ııı tı A.kv z, bır taraftan Cemi rumlar arasındaki yanş.ı Beykoz kazandı. Altınordu ikinci Gala saat on dörtte İktısat vekili Şa zim ve şükranla yaddan sonra pa veya ağırbaılı, hülasa her çeıit- Dünyayı hayran ederek tarihe 
1\ akla be~n nüfuzunu artır- tasaray üçüncü kaldı. Uç çifte müptediler arasındaki müsabaka- kir B. tarafından açılmıştır. kurdeleyi keserek sergiyi açmış ten var~•· . .. parmak . ısırtan bir inkılap yaptık; 
n·"ruPa il a er, diğer taraftan da Galatasaray birinci, Beykoz ikinci, Altınordu üçüncü, Beyler- Sergi bayraklarla donanmış tır Dar bır sokaktan geçıyorum. Yu- fakat elı kalem tutanlardan Ü< be-
1 d e olan · · zünden terler akan kıranta bir mü- ti bir araya gelerek bu inkılab; yaz. 
1\ c taitv· münasebetleri- beyi dörtdüncü geldi. davetlilere mahsus yerler halı- TEŞHİR EDİLEN vezzi aksakallı bir yağ tüccarı ile mak bile külfetine katlanmadılar.Bir 

lla Vrup ıy~ edecektir. !arla süslenmişti. Hayvanların HAYVANAT goruşuyor: ecnebi eelip te bizden inkılı\bınuzır. 
"'~sıı, /ı nagl bırliği fikri aslmda bir ç/#e kidemliler bulunduğu yerler de kırmızı be- - Alimallah efendi baba, üç yüz tarihini sorsa ne karıısına çıkıp üç 
.. ,vh., o A "k /'- Bu sene teşhir edilen hayvan h ı ta d be kel" .. li k b" k 
te ·~Jasın - merı an hege- yaz kurdelelerle süslenmişti. nus a o sa sa r ım... t ıme soy yece ır vti c!u-
btrtıbi O!•ar kka~~ı bir müdafaa Günün en mühim müsabakası olan bir çifte kıdemliler arasın- Saat üçe doğru davetliler gel adedi geçen senekinden az ol- Aksakallı yağ tücarı o gün ihtimal muz, ne de Gazi'nin muhallet •· 
• ın Q a vu b' B makla beraber sergi daha mun- hiç alış veriş etmemitti, fakat el.inde serinden baıka gösterecek bir 

lı.ııı ~ll'ler'k cut bulmuşsa, daki yarışta Galatasaray ırinci, eykoz ikinci Altınordu üçün- di. Merasimde Milli Müdafaa tazam ve hayvanlar daha iyidir. 0 ırazeteden bir nusha vardı ve be- mahazımız vardrr.. Alimlerimiz , .• 
har 'tıka rn

1
• a bloku da şimali cü geldiler vekili, Dahiliye müsteşarı Hilmi himi bir bakışla müvezziin propa- üstatlanmız inkılabı yapanların mu. 

ııı fuı hisrt~hidesine karşı ta ' İki çifte kıdemlilel arasınındaki müsabaka da ayni şekilde neti B. Milli Müdafaa vekaleti u- •---------,,.....----· gandasını hayran hayran dinliyor- ahazakir bakışları önünde, gnl't,,,, 

ce(k'.adır. Aerı?den kuvvet al- celendi. Üç çifte hanımlar müsabakasına yalnız Altınordu girdi mum baytariye reisi Ahmet Pş. 8 U G ON du. azap ta duymuyorlar ... 
~ıi/tın siya Ynı emel ve düşün- ve birincilik filamasmı aldı. Vali Nevzat B. ve sair davetli- Koıuıan o müvezziler, tehalükle Z~ptü raptı bu derece bozuk bir 

Yak Set sah d k İki 'f k d li d" ki' 1 G 1 B d 2 inci sahifemizde: gazeteye saldıran b~ ıaşkın kuı a- neşrıyat sahasında, tabiidir ki, dc-
Ctie , • Iaşrna v asın a sı. ı ç~ te ı em ırs~. ıY.e. y_a nız a atas.a~ay. ".C:. eykoz işti !er hazır bulunmuşlar ı'.·. . layı, bayat ve bayagı yazılarla do- min bahsettiğim . h • 
l'İ;ı~Cgı tabi"d' e uzlaşma tesıs rak ettı. Galatasaray bınncılıgı Beykoz da ıkincılıgı aldılar. Saat ikide İktısat vekılı Şakır t- Ll'an bahisleri lu olan ?.u ga~.etc taslağı, krranta nevinden eserler ramg·b:~ buf:rztt v"' 
I\"' d .ın rnaı11 ır. ~u sebe. P.ten B- B. davetlilere hitaben sergilerin 2- '.\laballe aralannda g rJukltrim bıyıklı muvezznn aksakallı yağ henüz dükka d .. kka 'ı e 

"'Cr it Ut zıy f t 1 H. l d ki J- Son ha~"'" .. ·ı h bihal' b"t"' b nın a uç o ma sat. 
toıı1ı 1 

a devlet] . a. e I~ atin anım ar arasın a yarış ehemmiyetinden ba.hi~ ve Zira- 3 Uncu aablfemlzde: =~:nbe-:u .-:, ~et Jüıü:d:rd: man- buyan :'1<sakllalı yağ tüccarla!' da 
ç0lt Yarı ıiyaf _erını, bır arada at hayvanlarnmzm ıslahı yolun- .. .. .. .. . u nevı eser ere tehaluk ırosterir. 
İiı. llıiihirn v etın ~akip etmesi En heyecanlı ve zevkli müsabaka olan iki çifte hanımlar yarı- da açılan sergilerin muvaffak ı- Veremli ineklerle mucadcle Çunku.b~ndan uç gun eve! cıddi ka. Neşriyatçılığı bir nevi karü kispi i ha 

h lı. e rnanıdard İ . d . . Al d . . 'h 1· 2- f;ıanbul cum.1 günltrl nasıl rakterlı hır arkadaşnn bana Londra· !ine sokan yazıcılara durl dem k ı· 
aıc1 rnerikan 1 ır. ngı §ın a bırinciliği Beykoz, ikinciliğı tınor u üçüncülüg-ü de Ga olması ve binnetıce ıstı sa atı- c•ıcnıy<>r? d kan b' 1 ·ı· · e e ı 

e · uz asm h " a çı ır ngı ızce mecmuayı göı mizde olmadığını görüyoruz· acaba 
beı· Cıhan · -. asının er latasaray aldı. mızın tezayüdü mucip olduğu- 4 onca aahlleml:ıde: tererek memleketimizde de böyle bir hakiki il.im ve irfan rehb~rlerine 
bi~Celer doğsıyase!ınde. mühim Üç çifte kıdemliler arasındaki yanşta da Galatasaray birinci na dair bir nutuk irat e~ti ve bu ı- Hava uporu mecmua. ~•karmak tasavvurundan marı! demek te kabil değil mi? U-

0Iunrnaktu~acagı şımdiden Beykoz ikinci ve Altmordu da üçüncülüğü aldılar. ' hususta büyük hizmeti olan İs-11- Felek. Halıanın yazısı bahsebnitti. Bu, dolgun ve olgun nutınamalıyız ki inkılap ancak bJ 
a zr. Bundan sonra muntazam bir geçit resmi yapıldı ve müsabaka- met Pş. H:ı:. ne. ş~kranl~~ı iz- 3- Hiklye bir mecmua olacaktı. irfan saha- rehberlerin sürecekleri tarlalardı 

EKl MESUT !ara nihayet verildi. har etti ve sergının falın nyase 4- Roman: Aşl fdne~ı sındaki boıluğu dolduracaktı, oku- dalbudak salıverebilir. 
'-------------• mak ve öirenmek ihtiyacını tal· 
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1 * Lisan bahisleri-·4 * 

Bir lisanın li'igatı 
•••••••• 

MlLLIYEi CUMARTESi 28 EYLÜL 1929 

HARİÇTEN ALDICIMIZ HABERLER Jl 
L 

:..ag!l.•erede Fransa da Il!lp-yada 

Siyasi cinayet Italyaya mektup içkiye karşı 
Bir takım yeni 

tedbirler alınıyor Yüz elli bin liraya 
Bir ticarethane 
mahkum oldu 

LONDRA, 26. A. A. - İn- f J b • d 
Lisanda ayrı ayrı sistemler halin-! la şu kıt'ayı bugünün hemen her gilterede müskirat iştihlakini ma 0 an lf aV8 MADRİT, 26. A. A. - Na-

de üç nevi realite vardır. Bu sis- Türkü anlıyabilir: t~hd~t çarelerini aramak va- LONDRA, 26• A. A. _ Pa- zırl~ meclisi, Barcel.one .. İt:ı1Y-

Lisandaki üç sistem-Her ferdin lehçesi -
Esk iden beri devam edegelen kelimeler -
Kelinılerin yenileşmesi-iştikak ve terkip

Başka lisanlardan alınan kelimeler 

temlerin birincisi lisanda kullanılan Öfkem gelip uğradım, zıfesıle mükellef komisyon i- . t "D .1 M .1,, b"ldiril" di an ticaret odasının bır sualine: 
l . kil . -. f .:L ·sı . A 1 ı . ~·k:r dim ns en aı Y aı e ı - "İ al d . d"ki "d 

ses erın tcş ettıgı one .... sı emı • an eyı "u e , şe başlamıştır. Azası arasında • . .. F lam t t ya a şım ı ı are mev-
ikincisi mana ve sesin birleşmC9in- Alplar batın doğradım, her türlü mütehassıslar bulu- gın_e _goGure, ran~ parml ken. o- cut ve baki oldukça sizinle iş 
den husule gelen lisan iprctlerinin İmdi berü kim tutar? . su ıçın yane muste e esın- ·· b · · • " 
vücuda getirdigı·· semantik sistemi, * * * nan komısyon en evel mesele- d 1921 n · d 1 · munase atına gınşemeyız. su-. ruhi . . • . . e se eıun e yapı an ın- retind . lan Bar 
üçüncüsü lisan işaretlerinin istima- Liaanlarda böyle birçok kelimeler ~ . ve ıçtıma~ ~ıhetlen- tihabatı kendi arzu me men- e ce"'.aP. ve~ş 0 .. -
linde hüküm süren morfologi siste- devam etmekle beraber bir çoğu- nı tetkık edecek ve ıçkıye kar- f 1 • f . da celone deki bır tıcaret muesse-
midir Bu üç sistem ayrı ayrı ae- nun da nil ti' - · · kard ·· l b" k · anla d aat erıne mu va ık bır tarz gönderen 1ngı'ltere baı>ka•mm al-

. ye Cf gını yu a aoy e- şı ır ço ıns r a mevcut o- · ı di k · · h ·· 
bepler ve biri birinden müstakil o- miştik. Bu hadise bütün lisanlara lan m • • . . .1• netice en rme ıçın er tur- sesini 25 bin peçeta nakti ceza-
larak birer tekamül takip ederler. mahsustur. Mesela Franaızcada eıı- be arazı ~~fız~~ ve ~ptı anın lü cinayetler irtikap eden ve ya mahkfun etmiştir. 

Her fert çocukluğunun illı: sene- ki cbef yerine bete (bot). eski ive se p ve saı erını ta~ne ~lı- sabık Guyane mebusu Galmon- MUHALiFLERiN VAZiYETİ 
lcrinde lisanın fonetik ve morlo- y.jument (kıarak) v.a. kaim olmug- şac~tır .. Bu sahadaki tetkıka- tu sıçan otu ile öldürmekle MALACA 27 A A _Sabık _ 
logik sist7.ml~~~.i k.endin~ maleder. tur. Bugünkü .~mcada en çok kı:"- ~m _ıkm~lind:n sonra komisyon müttehim bulunan 45 mevkuf zrrlardan M.' Be;g...-.Un". gazetCC::::
B_unları om:.un.un nihayetine kadar lan~lan ~· ~u ıtıbarla en az değig- ıçki muptelalarına gösterilen ·ı 100 kad ah' b k ·1 N> kont Romanones'in hiikfunetin 
bır daha deg_ışttr~em~k. üzre, kulla- mege mu~~ o~k ~mı !tel.en mef; teshilat meselesile me 1 o- 1 e :U:. ş .ıt u son atı davetine müsait bir surette cevap 
nır. Semontık sıstemını teşkil eden humların aozlen geruıtemıştır: eski I k . _şgu.. davasının ruyetınde hazır bu- v -· . ili' li t b" Sza 
lisan işaretlerine yani sözlere (ke- artoı y. psomi (ekmek), inoı y. knı- ~ca ve nehayet yem bır muş- lunmak üzre Fransadan 5 likcreckaebgıruul edve ~. 1ı.krim~cds ebulır d -
· · · k rat k · · h l ecegı ı n e un u-
lımelere) gelince, bunlar ömrün rü- ·~. (şarap, •d_hor Y· nero (au), v.s. 1 anunu projesı azır aya- bin mil mesafede kain Ga- ğunu sö 1 · 1· f 
ha yetine kadar öğrenilip tüketilme- soylenmektcdir. caktır. hrind p . tiril !!!!!ıııııııı!!!!ıy!!e!'!m!'!ı~şi!!ı!ı!r !i!" ıııııııı!"'!"'--"""!llllllll!!!! 
yen, bugün kullanılıp yann unutu- Bizde de: BAŞVEKiL AMERIKAYA YC:nne ş_e en anse ge .. - bahsederek bu gibi haberlerin kat'! 
lan ve yerlerine baıkaları ölrcnilip eski ot y. atot, GiDiYOR mışler?ir. Bu d~va ı:ransa hu- surette tekzibi Jli=n geldiğini beyan 
kullanılan if~de ve. tebliğ unıurlan- ~a, ata y. baba, LONDRA, 26. A. A. - !il . .Mac kOme~e 150 bın !ıraya malo- eylemektedir. Mumaileyh, Roma 
dır. Fertlenn gertl§ ve umumi mu- ok y. ume, Donald ın gaybübeti esnasında mü- lacaktır. meselesinin halli haberinin Vatikan 
bitte kullandıkları milfterek sös- efyıe y. kemer, maileyhe mfiliye .nazın M. Snovden SiYASi DEDiKODU nezdindeki siyasi mümessillerce La-
Jer. pek çoktur, fa~t. bunların ha- ~nnkek J'· •• parmak, ve~et edecektir. Son bir karara PARİS, 26. A. A. - Temps ga- ıran itiliifından ancak iki gün eve! 
rıcın~e. her !~~ tahailıne, mealefi- ıt y. köpek tevfikan M .. Mac Donald m Ameri- zeteaiııin Roma muhabiri, "Sovre Fa malO.m olmuş olduğunu hatırlatmak-
~•. ihtilit ettıgı dar ve huauai mu- U'tdı: y. fazla katlan evdeti ancak Teırinisaninin ilk çiıta gaı:eteaiııin kardinal Dubois nm tadır. Binnetice Fransa hükD.meti 
ııitlere g6re öğrerüp ku!13n~fı ıöz- !.öime. deyme y. ter haftasında vuku bulacağından Teş- Ronıaya yaptığı aon ıeyahat C9nasm- kardinal Duboi; yı meaeleye müda-
ler de. va_rdır. ~yle ~ bır fer'!-in oz konuğu y. rup, rinievelin 23 tine tesadüf eden parla- da Fransa hükOmeti tarafından Va- hale ettirememiştir. Eaaııen, hülril-
lehçe11 diğer bır ferdin lehçeaın~ uç.'nak Y• cennet, mentonun lriltadında hükO.met M. tikan ile İtalya hükOmeti arasında i- metler arasında bu iti!Utan dolayi 
tastamam mutabık gelmez; aynı bıle Y· beraber v.ı. va .. kullanıl Snovden tarafından temsil edilecek- tilaf aktini tehire memur edilmiş ol- Vatikan\ ilk evvela tebrik eden Fran 

~~ ~011 __ berter :_Jı 
Fenerbahçeliler BursadB 

yedi sayile galip geldi 
BUl~SA, 27 (Milliyet) - Fenerbahçelilerle Bursalı!~ 

daki maç çok kalabalık bir halk kitlesi huzurunda yapı , 
Fenerbahçe takımı bire karşı yedi sayile galip gelıni~tıd!· 

Ankarada spor fealiycti La~la 1 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Ankarada spor harekatı b 
dı. İdman Cemiyetlerine yeni bir şekil verilecektir. aa 

Federasyon nizamnamesinin tadili düşünülmektedir. 
suı.ta Istanbulda bir komisyon teşkil edilecektir. 'i' 

Umumi kongre ikinci teşrinde Ankarada toplanacaktı!· ıJ 
yapdacak nizamnamede ittifak teşkilatına daha ziyade ıııt'~ 
bir vaziyet verilmesi ve teşkilat idaresinin merkeze aJını!13~ ~ 
min olunmaktadır. Federasyonlar birleştirilecek, mevcut 
derasyon dört federasyona indirilecektir. 

lzmirde bu sene tütün çok iyi ·~ 
lZMİR, 27 (A.A) - Bu seneki tütün rekoltası 18 lfll

1
;,; 

tahmin edilmekte iken havaların tebeddülü sebebile 16,5 di~ 
yon, idrak edilmiştir. Bu seneki tütünlerin kalite itibarileııl 
senelere faik olduğu anlaşılmıştır. Satışlar rekoltanm n~---' 
ğı sebebile yüksektir. Şimdiye kadar 13 milyon kilo satıll'"'p 

Fiat 180 ile 240 arasındadır. Bu fiat geçen seneye nisbetle f 
40 fazladır. Şarkı karip memleketlerinin bu seneki rekoltaSI~ 
çen seneden daha çoğaldığı halde nefaset itibarile mınta ~ 
mahsulü onlara müreccah addedilmektedir. Talep her seO 
fazladır. 

Bu sene A ,rrupaya gidecek talebenıiı 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Bu sene Avrupaya gÖfl~ 

cek lise mezunlan hakkında yapdan tetkikat ikmal edilıJI~ 
redir. 

Kimya, fizik ve jeoloji del'lleıinden imtihanlar yap~ 
Bu sene Nafia vekaleti 4, Harita dairesi 3, Zonguldak 1' 

şirketi 12 efendi ıönderecektir. --------meslekten olan iki fert bile mea- maktadır. Bunların bazıları tama- tir. dufundan bahiı makalesini mevzuu sa hükumeti olmuştur. 

)eklerine ait sözleri her ikisi bilirse mile istimalden çıkımt (erenkek,eğ- ~------------------·-------------- ..,.ngı•lte, .. enı·n cenubun "'a de bunlardan her biriainn br me), bazıları ise ancak hususi ve ılı' .1 J ı ' Uı 

~~::. :~~~n~ey~~esU:d~~i ~:i ::::r~\~;h:~~=~:-:n~~e:: 1 Mahalle aralarında gördüklerim.. J kuraklık devam ediyor 
san'ata mensup olması, "monden nasında kullanılan ök timdi yalnu: .. fi = J 
sosyete,, ye devam etmesi veya es- ö~ıüz kelimesinde vardır. Ot kelime- B •• d • • /1 • d • SUYUN VESİKA İLE TE llN - • ~ 
naıtan bazı kimseıe~ıe görüşüp ~k- ~ı de .ne ~t ~ar ne ocaı. tabirinde, it agun e SlZe kendi maha emı gez ırece- VZ E BAŞLAl,~~ 
ması, v.s. sebcplerile lehçelen te- ıserezil hır ınsan hakkında kullanı- LONDA, 27 (A.A) _ İngiliz gazeteleri, havanın gün~~ .al 
tabuk etmez. Hayatın, mütallianın lır. v.s.) gv im. kimseye ve·.çası olmıyan bir bı·na bul_ utlu oldug"unu yazıyor. İngı"lterenin, cenup havalisını" ·n ııuı,,, 
aeyahatin, hususi merakın, moda- Daha yeni bir devrenin, mesela • J t _ •• \I"'. 

nın, yeni keşiflerin ... her sene, her Fatih zamanının lehçesi ile bugün- . H ti hı:~ kısı:nmda otuz altı günden beri kuraklıkların devaJtll ~ 
ay, her gün fertlere açtığı yeni ye· kü lisan karşılaştırılacak olursa, şüp -Aman ° ne azılı şeydi. ep ~,\ il mıyetle bır takım mahzurlar tevlit etıneğe ve suların tükef1111 
ni ifade işaretleri hiç bir zaman ka- hesiz aynen muhafaza olunmuş söz- parmaklıklara sarıldı. Sonra da endişesini uyandırmağa. ba_şlamıştır. ' . ,.f 

panmaz. !erin daha fazla olduğunu ve o de- hırsından oturup ağladı. . • B ı d d h did bal" 
· b" ·b · d h k 1 azı yer er e a a şım en suyun vesıka ıle tevziine . ~il 

Fertlerin lehçesi gibi Jisanm da vre .aıt _ır. •. ar.e,fl .... a a o ay anlı- Nasıl komşularımızı beğendi- H L d d .., ,. 
bil - A k p mı.ştır. at.ta on ra a bile halktan suyu tasarruf etmele .. _1• 

lugati daimi olarak değişen, dolup ya ecegı~ı goru:,uz. şı aşa- niz mi?. , Biz işte bütün bunlar dil k d O'.,,. 
boşanan bir söz hazinesidir. Bir zade tarihıru pek guzel anlıyoruz: e mı: te ır. Bahçelerin ve tenis yerlerinin sulanması meli 
lisanın hiribirinden uzak iki dev- "Anınçun irim Karaman oğlu ile la meşgulüz. ı---=- mustur. Hilafında hareket edenlerderr cezai nakdi alınacalı:tıf· 
resine ait IUgatleri mukayC9e edile- Yalak oğlunun ittifakı .. vardı: En- Sade biz değil bütün mahalle ~=~~r: _ _ ::z:::=~ 
cek olursa derhal bir çok farklar geros bu taraftan yuruye, ve Ka- de konuşulan mevzu budur. 

1

, Çinin. istikbali Avusturgada 
göze çarpar. Bundan evet bir ma- raman oğlu bu taraftan yürüye; son ·$ • * . J:ı:ıaz~=;\ 

'<aletle gördüğümüz gibi lisanın bir usuna .ermedi.,. ' Bu daracık.sokag"m adı, Zey- Ocakta konferans Yeni kabine J( 

esaslı vasfı değiımezliktir fakat Bu ıbarenın daha zıyade Acem t~~.5:~-~~~~~~~g~~~ 111'.. 
değiıirliğinin sebepleri de ç~k ıru9• nahvinin tesiri altında inşa edilmi~ nep sultan sokağıdır. .......C .::!:-_ VİYANA, 26. A, A .- MiJJl · ~ 
vetlldir. Bunun neticesi olarak Jil- olduğunu görüyoruz, fakat sözleri Bu sokak ;öoğntca Alemdar M. Şeng 1950 de yep lis 69 reye karğı 85 rey ile yerJ 
gatta asırlardanberi _fonetik tekli- bizce pek yabancı de~dir. Bunun- Arık ha~·a o/eli · sinemasına çıkar. Fakat gecele- Hir otsm,ıtn!.. ı.ı cltlı yıı ö/ıi · yeı:ıl bir medeniyet bineyi intihap etmiştir: J 
mülünün icap ettiği değişmelerden la beraber buradaki csonu• yerine Bugün size kendi mahallemi ri, her kes uyuyup ta evlerde 1_ Eski Hariciye dairesinin kar kurulacağını söylUyor Başvekil M. Schnöber, fJa~vl 
sarfınazar _ aynen muhafaza olu- şimdi cmurah kullanılmakta, cmu- di •. G"lhane la b d şısında bir cami daha görecek- Memleketimizde misafir bulunan muavini ve harbiye nazırı lif. il~ 
nan yüzlerle kelime olduğu gibi radına ermedi• denilmektedir . gb~l~ .r~egpım:kınu h park nı şıklar sköndfül~~dsonrbal ura an siniz. Bu camiyi yaptrran Birin Çinli profesör Şeng Çeng dün Türkl goin, Adliye Nazırı M. Ş~'r "fi 
terkedilip yerlerine ba•kaları ko- .. "B .. eyle.rbeyi kakıldı:.. Bu. söz n.e ı ırsınız. ar eme_n .. ar.şı- geçme ga .,,ın e u unmayı- · Mah d · d D .. Ocağında Çin ve Çin kadınlan hak- mat meseleler nazın M. lnnıt~.'',;. 

• d kim b 1 d di d dd A - b' k · cı mut evnn e arussaa- ,ı"',iı 
nan, hatta birkaç defa yenileştiri- soz ur , sen unu s~J'..•r:sın, e ,. sın a, tramvay ca esı uzenn- nız. yagımz ır ı;u ura gırer- d - lı" d H B . • kında bir kon.lerans vermiştir. Mu- raat nazırı M. Foedermeyer, r.Y 
len, hele yerüden başka liaanlardan İ_bare~ıı:ıde rasgeldıgımız kakıldı de büyük bir bina vardır. Burası se düştüğünüzün resmidir. dıre aga gI e. en_ acı eşır aga mailcyh bu konferansında, ezcümle nazırı M. Hainİl<:h, Dahiliye 
alınan veya eski kelimelerden türe- kelim.es•~ de bır l~~nb~u. ancak (fi) tarihinde Soğuk çeşme aske Bir hayır sahibi delfüet edip · Bu zencı aga •. z_ıını:anm Ka- demiştir ki: M. Schumy Aajo. 1 il_ 
tilcn binlerle kelimeler de vardır. tabının ile kcıledebilır, §ımdi bunun • .. . . 'di S l"b _ b' '~-b k d b'" tunlarmdanmış. Bınncı Mahmu - Türkler ve Çinliler Asyadan ~~vekil M. Schnöbcr, asil' ti 

Fransızcanın, eski Latinceden be- yerine hiddet etti veya kızdı fiilini n ruştıyes~. 1 
. • onra ga 1 a ş~racıga ır 14111 a oyd ursa u dun gadabını celp ederek Medi çıkmış olmak itibarile birbirine ya- tayınıne kadar maarif ve mall>7e ! 

ri, aynen sakladığı kelimeleri tet- kullanır.ız. . . mekt:bı. mulkıye. oldu. Har~ı u tun mahalle halkının uasım a- f edilm" T 32 kındır. Çinliler San mnak yukarı- za_re!lerini de vek!leten der~-b.~ 
kik eden A. Darmeateter bunların Bu bırkaç mı sal devırden devre, mumı nıhayetlennde ve muta- lırdı. Caddeye çıkarken solda neye. ne Y ış. am sene smda yüz ailelik bir milletti. 4 7 a- mııttr. Bu nezaretlere M. Redli';ı-._ 
binlere baliğ olduğunu cöııteriyor. ası~~ asra. 10.g.a_t!n bir çok ke~e- reke devrinde Emniyeti umumi gözünüze ilişen cami, Zeynep d~edı1ı:ıedpe kad. lmıahş.ISonrakAhmdi ~- sırlık bir tarihi olan Çinliler bugün iL Eiaelderg in tayin edile" .,
Türkçe de en az değişmeye müstait l~rının yenile~~g~ ha~n~a. bır fi- ye burada idi. Emniyeti umumi sultan camisidir. Bu Zeynep su! ~ sa ısf a dış o u.n~a .en dası- 36 milyon aile yarü 439 milyon nU- ııöylenmektedir. Baıvekil ka~ 
lisanlardan biridir. Elimizde bulu- kir vem_ıeye kfilıdır. _ Şımd~ ~.alde yeden sonra Maarif müdiriyeti- tan Ahmetli salisin kızı ve Me nı men asın an getınp yıne - !ustur. Avrupalılara sorarsaruz Çinli- yanııameeini yann okuyacak<lf· 
nan ya.zıh vesikaların en eakiai Or- sebeplcrıru aramıyacagız, çünkü bu . M .f "di . . • . rüssaade ağası yapmış. ler erkekleri uzun saçlı, kadınlan ...._.gantş•••d"' 
hon kitabeleri ise de en geniJ ve mevzua ~ç olınazs'! bir uz~ca ma- n~ geçtı. a~ mu nyetı.'. bu lek Mehmet paşanın zevcesı o- Az ilerde bir cami daha .. Bu- demir ayakkabılıdır. Halbuki bu, ıek - #"'? 
"n miihimmi Kaıgari'nin Divanı- kale tahsıs etınek lazım celır. bınaya ~~rı~.ştıkten sonra koçe- lan ka~~- ·- . nunla küçük mahallemizdeki ca le ait bir farktır. Filhakika Çin- Emir'e sui kast rıı• ..r 
dır. Bu kitabın ehemmiyeti dokuz * * * belere dondu. Aynı padişahın diger bır kızı liler bir zaman uyku halindeydi U- Baz . eıeıı ıı:, 

1 ılmı al milerin adedi 3 e varıyor. Demin ki b .. B' · ı ecnebi menabündcn g - ... b"' 
?n asır eve yaz . ş olmasından K~elerin yenile.şmeai ve ç':'ğ - Gah, Çenberli taşa gitti gfilı Fatma sult~ da ilerde Polis n ugun uyanmııtır. ızı ezen uu-::. 
ıbaret kalıruyor. Bın bu kadar sene ması ıcat yolu vakı olmaz. Lisan- k b idi H ıtı' . müdiri eti sırasında küçük bir b~hsettiğim Fatma sultan cami dahili gümrükler olmuştur. Bu yüz- lO.mata nazaran ,K;~ E~ ıı fi~ 
evıl Jayikıyle inki§af etmiı birer it- lann ihtiyari surette söz intihap ve t~ ~ar .u~aya ge · as şı1? Y sı budur işte .. Yanındaki bina den zenginler orta halli orta halliler sonra Algan emırı il!n edil• ff" 
tlkak, tasrif ve nazım sistemine kabul ettiği devir maliim değildir. dıkı yerını buluncaya kadar bır camısı var. Bu aFtma s.ul~ şimdi metruktur. Vaktile kadın de dilenci amele olmuşwr. Bunun i- bullaha Kabilde bir aul J{aıt 1~f· 
malik Türk lehçelerinin varlığını Bütün lisanlar, asırlardan beri, !fi- hayli mekan değiştirdi. Kimse- tan, meşhur Damat Nevşehırlı 1 ıa t kk .. di B 1 d .

1 
çin Çinde yapılan dört ihtilfilden bl- mış ve Habibullah katlolunıııu~ Jile 

gösteren bu eserde Efraıyap hak- gatlerini maziden miras olarak alır- ye vefası olmıyan bu bina şimdi İbrahim paşanın zevcesi olan ve/ .. r .. e e:ı 1 ·d aş a~n a yeşı rincisinin hedefi kapitülasiyonlar Almanyadamusade ,,pi 
kındçala söybt_e1nmiş dımanzumB .1?'bside Jar. Bu miı;a~'~akelimele.'.:'.,~ ~oğ":Iı:ı:ıa- lik «Tıbbı adli» nin eli~dedir. bir rivayete göre 8 yaşında ni- ~:tu ay~ k:rın .. a .. Ç~ k 1~abuç, o.ıı:ıuştur. Bin 90.~ teki ikinci .~- SUTTGART, 26 A A. _ '/01il'ı 
par arı ı e var r. u ıtı arla sı onlardan q.,.. ve tcnup tanki ı- y· ... d d 

1
.
1 1 

.. 
1 

.. 
1 

.ka kahı kı ıla':ı kızdır Zeynep sul- şı ras ı ı, gozu surme ı ve e tilalın kahramanı honnetle yadettıgr pliinı 1 h' d ·ıl · bir ıı>' .il" 
Ttirklerin homerik devrine ait ede- le yeni yeni kelim.~Jer türeterek ve- anı, ıçın e e 1 er e o U er 1 - >'. . : • . - • . li kınalı hatun kişiler haftanın miz Çıg Çıg isminde bir kadındır. a ey ın • ".ap an i"'IY"tı1 
b• • tı.• li .. Lı • • . met etmektedir M tah · tan camısı ımamının verdıgı ıza- . . ' 1919 d ki ·· ·· .. ih",."- h d ı· d esnasında komUnıstler ile ıni1l rf'""ı. 

~ ve sana arane aan ome ... cn- ya başka Jısanlardan kelime alarak · orga sıs .. . . muayyen bır gecesınde burada a uçuncu uuuuı e e 1 e verler da bir deııı• ~ 
nı de bu kitapta bulabiliyoruz vukua gelir edilen kısmı Polis müdiriyetine hata gore, camının sakfmda kur t 1 "k d 1 d' G hanedan sülalesini yıkarak, bunun b 1 arasmB. k musa .. - .Ad\J 

ı · . · . ' b" k 1 op anıp, zı re er er ı. ece ya . halk .d . 'kam kti u muıtur ır ço yaralı _,,.,~ ~ 
ıte bu iki mühim eserde, bilhas- Lisanımızda mevcut tek heceli ı;iden sokağın köşesinde müşa şun namına ır şey a mamış. ı k d k r h.. yerme 1 aresı 1 e etme · ki · · · ğırdı Bir çolı 

aa guzz (Oğuz) lehçesi olarak işa- sözlerin ne iştikak ne de terkip ile hede altına alınan delilerin ko- Bu yüzden caminin içi karni.len ~ .. arına a ar aş a ge ıp oy- Şimdi memleket kurtulmuş bir va- 1;:;' ~:'i'.:f ~ r. 
r!t. edilen sözlerden yüzlercesinin teşkil .edildikleri iddia ~cmez: baş - . . . akı ormu. O "zel nakışlar, ! uren bu zavalhla: arasında yo- ziyette sayılabilir. B!rl~ş~e~e mani v B~NKAeR BIRLEŞll'oıt~ 
hızım bugün ~-L' L..n dığım k goz dil dı• aaç ı... aoz ev at a• guşu da arkadadır. Şımdi sıze ! ş . gu . !unu saşınp Şeyhıne bent olan- bazı engeller de azmımız onunde kı- BERLİN ,.,,.0ıs'ıtf 

• u.uıJ ........ an ız e- ' ' " ' --.. ' ' ' •• b" · · "f · ld yagmur sulanle berbat bır hale - 26 A A v-
limelerdcn _ bazı fonetik değiıme- az, çok, tok, yok, var, v.L, va .. Bun- ızım evı tan etmış o um sa- . d . f k b" !ara sık sık tesadüf edilirdi rılacaktır. Bizim için "seddi Çini Bank il o;' · · · h ft tıif 
!erden başka _ !arklan yoktur. Bu lann anc~k bazı fouetik değiş- nırım: Morg kısmına bitişikiz. gelmış. Evkaf aresı • u. a ~r Mahallenin en eski i · ah"_ iktisadi., kurmak tazımdır. Bunun da • e sconto. G~ııc a 
kelımelere dair bazı miıaller veri- mele re ugramış olması tasavvur o- Evin arka pencereleri delileri masrafla burasını pek ala tamır b. . M h • d s Mev hs 1 temelleri atılmıştır. 1911 de tekamü- mege karar ve~lerdır. 
yoruz: Junur (til-dil, tiş·diş, çok-çoh, v.s.) 1 . d .. 1 .. 1 . . ... ' ettirebilir ımız a mut aga ır. a mut le başladığımıza göre 1950 de yerü Ç''nJe 

Vücut ualanna dair: Mamafi göz ve gör, söz ve söyle ~- yan pencere e~ e 0 u en gorur. · * * * ağa d~n~ kadar Hariciyede baş bir Roma, yeni bir Atina doğuran _ı. uı 
Baş. ağız, burun, kulak, aya, ~~ştırılacak -olurs:ı . bunlar~ d.3!'ı Gece ya:~s~. bır ~e bakar~ırıız, Mahallemiz oldukça işlek bir odacı ıdı. Çok namuslu, temiz yeni bir medeniyet dünya11 vücude 1· ht"J Af dl 

aşık, arka, el ( e. elik) udhluk (u - muştak olduı:una ihtimal verılehilir. kapının onunde hır otomobıl . . . kalpli halis bir Anadolu evladı- getireceğiz. Çinliler kadınlarına da 1 a uza , ,.. 
tuk), adhak (ayak), ilik, egin {..J) lki heceli kelimelerin bir çoğunda Sormağa lüzum yok: ya delidir, mahalledir. Her tarafa yakın, dır l~yık olduğu mevkii ihtir~ı vemıif- KARBİNE, 26 .A. A. - 1'duJ~· 
v.ı. lcö·kü·" v,,e ta .. kmtıyı ay1 ~rıp .. göstermek ya ölü ... Deliler içinde azılıları, mevkii yüksek ve havadardır. A. tır. İlk mektepler tamamile kadın- jansı bildiriyor· Çin _ Ru• hU ~ 

M - ,,_,_ · · ·d rasıra bana mahallenin ek- ıa r d d" y 439 mily · ııc< .., 
Hayvanlara dairı m~kundur. , ese a u.u ve ~~ ölüler arasında üç dört ay eve! Yalnız Cağaloğluna gı en cad- Yın e ~ _e ır._ annm on n~.n kapanmasından ve binn• 5İ~Jc• 

Tavar (davar), tavııkan (tavpn) ke~elennde -ız, -az; odun ve tutun ı~ b im l l de ile aramızda geniş bir yangın siğinden gediğinden bahseder. unu yetıştırmege çalıtıyoruz . ., mur münakallitının kcsilııı• riıııl' 
t k kurt k (k ) k de ıse -un un umut ta -ut utarda mev • smı u uş o an an var- En çok şika"yet ettı'g"ı' şu yang . Çin!i pr.olcso.·rün ko.nf.eransı büyük dolayı •arki Çın' .;mendifer.l• s'"" 

a , nş. • oy oyun , eş ek • · • . . d M b yeri var. Buralarda, geceleri ba ' m - • .--- "" 
(etek) inkek (inek) adğılı: (ayı) -ar, tavıanda -an v.s. seslerının ta- ır. org u . . yerlerinde dolasan serserilerdir. bır alaka ıle dınlenmııtır. müthiı bir kömür kıtlığı biikil111 

arı, oi:ıak, takoğuk (tarok), v.s ' kıntı olduğu basit bir tahlil ~e.an~a: Sudı: boğulanı getirirler, ateş zı münasebetsi~ haller oluyor. Bir de sokak o~tasında her ke- .. ' . mektedir. ·f':~~ 
Zıra. •

1 
kelı"meler·. şılma~ad~r. Buna bakarak. butun iki te yananı getirirler, bir yerden Geceleri, bu. koğuklarda barın Üsküdar Kız San at Mektebı Mulinsk maden amelesi.. Y' ...ııl 

h li k lim. 1 d kın 1 sin gözü önünde hacet defeden •"' 
ece e cer e son sesın ta tı d .. ·· h d h 1 · · 1 mağa gelenler, anlaşı an yanla- . . Müdürlüğünden: fıkd?rundan dolayı grev iJ!n J 

. Armut, erik, üzüm, arpa, tangla olduğuna hükmedilebilir mi? (ağız uş~p ur. e a~ ? anı getınr e:, rında birer de .,..rfıntı getiriyor- terbiyesızlere fena halde tutu- Mektebimizde mevcut beo. terdir. .ı·rl<','" 
{tarla), avya (ayva), artıç (ardıç), da -ız, ağ'IJ'da -ır, oiu.lda -ul?) Her- zehırlenenı getınrler, otomobıl .,. lu " t ;.;ıı' 
adhırık (aynk otu) v.ı. orgak (o- halde, böyle olsa bile, bugün bu ke- altında kalanı getirirler, şüphe- !ar. Meşhur Şengül hamamının yor. .. . . .. • san'at sınıfı ile orta kısım se- Harbindeki Çin ticare eti• IY 
rak) v.s. limeler ş.rnrumuza basit gö~i.n~- !enir, getirirler, kuşkulanır ge- kar~ma düş~n bLJ harabeler Şu:ıu soyleyım kı, Hukumet kizinci sınıfın kayt muamelesi- :::~~ve ın::'ı~n ~!!Xrıi .t~.-

Sayılar: yorlar; onlardan tek ve ba.sıt .bır tirirler, hasılı yanı basımı7.daki Poli:;i ı bira~ d 'ı a eheırımiyt:t·ı· ~?nagma _gıden yolu~ köşesi bü ne başlanmıştır. San'at sınıfla- yisile pi;:sad~ ru:~: olan ıııii~ 1' 
Bir, ikki-iki, üç, dört, beş, altı, mefhum anlıyoruz. Ancak ilerıye k h · · le dikkatiİli celp ,.unelidir. tun yaz bır pazar yen manzara- rında nazari derslerden mada ziyet hakkında bir rapor ""'ı.ıa "1 

on, otuz, yür, v.•. ilk, ikinç (ikinci) ötürülmü•, bir etimologi bunların apı emeıı hıç kapanmaz. ~ b . c! b" "ki sını almıştı. b · tar ti' 
g • k 1 E d k k · · · - · 1 .::.o .• ıa yırı;: ' cı .ar a ır ı / K . ka .. .. diki~ ve biçki, şapka, moda, ta- .u. ihtilafın_ muslih.ane b_ı~ 't·ltP .

1
• 

v s. daha eski kelimelerdtn ınüşta o - v e sı sı ışıttıgım söz er, avun rpuz, uzum .. Patlı- ~ ti ı ı • cb" 
Muhtelif kelimeler: d - da k b"lir d · ı d bahat ütü ve kola nakış der- sura e tas ıye edı!mesın t~I .e 

A kü ( ) ugunu mey na oya ı . aıma şun ar ır: can,, biber burada ne ararsanız . ' d Tah '-ı .!dd . mi~tir. Nanlcin hükilmeti bUrJ11if' 
y, n gün ' yıldız, erte, ay- İştikak ve terkip yolu ile keli· - Gördünüz mü simdi sed- bulursunuz. Akşam olunca kü- slen var lır. d sı . mu d etı kabul edilemiyeceğini bildJbıl""~~ırr 

dın (ay zıyası) , ayaz, Ülker, ahtam me teşkili ay~ıca tetkik edilmeğe Ia- ye ile geldi. Zavallın"m kansı f . . k beş sene o up erecesı orta ır. mezkur cemiyete askeri ı . 1 ;ı,e 
v.s. at (isim), ad, öc-öcüt (intikam), yıktır. Ecnebi lisanlardan alınan ke- _ . İ . , 1 esını yastı , karpuz çuvalını · · 4 . ııı bır 
us (uslu), ün (ünlemek), emkek (e- limelere de · ayrı bir makale tahsis e- ba. Ş. ucunda aglıy or. k_ı ot.omo- ı yorgan yapan rasgeldigı"" yere u DEVREDiLECEK iHTiRA ıç'!' OO bı? .dolar mu.nz:ı 

k) ·· ..... :ı. · k alkı b 1 d k l 1 BERATI lag vennesını emretmışt•ı::...-
Ule • oı. ogut, eş..., ıste , ş, dilecelrtir. ı ın arasın a a :p ezı mış. . . zanu, ve akebinde bir horultu- • • , -
gözlük (at kılından), iğ, ortak, ek- AHMET CEVAT -Vah, vah .. dalıa da genç .. I dur başlar. Mahalleli, araların- "Sigara tabakları" hakkında 27 HİNDİSTANDA 1;fl. 
sik, ağır, uluğ (ulu) ılığ (ılık), u- B h · b" · · · El k t ·k Tc•rinievel !927 tarih ve 648 nume- FEYEZArlJ, .,, 

k 1 'lük' ("I.') a nye za ıtı ıını ş . e n ce da bizim köşeye şu adı takmış- • • .-. 
cun. a . a , az, o o u , v.s. • k .

1 
ro tahtında sanayi :Müdüriyetinden _ tndU• ;6il 

Bu gibı kelimelerin şım· diye kadar An1erı a 1 e ticaret reyanile birden kömür haline !ar: b . tih 1 kıl LONDRA 26 A A - 11' bir ihtira eratı ıs sa ınmıştı. . . • · · cb ırıiit< ·~ /1" 

aynen ve daha bir çoğunun cüz'i bir muahedesi gelmiş. . - Açık hava oteli!. • Bu kere mez~r ber~t ~t veya i- hrının son_ feyezanın. hr• ta~"'' 
mana farkıyle muhafaza edilmesi sa- Yahut. 1 Otelin serazat sakinleri hava cara verilecegınden ıştırasına veya zarar ve zıyan 7 50 hın 
yesAindc dbin bu kadar sene evvel Or- Amerika sefiri M. Grovv yerü _ Bu gece hic; uyuyamadım. 1 !ar serinlemeg" e başlayınca pek isticarına talip olan zevatın İstanbul- lunmaktadır. • ~ı::ıtf: 1, 

ta sya a söylenen ve yazılan Türk Türk-Amerika ticaret muahcdesirün p d b" d 1• b l k da yeni. postahane arkasında A.ş. ır .E- RUSYA JLE MOZ" ous ti':,, 
Jehçelerilc olan lisan akrabalığımızı akdi için hükumetinden aldığı talima- encere e ır e.ı sa a ıa · a- ortada görünmez oldular. İşte, ka - A ,.. ~ • 
anlıyoruz. az bir gayret ve dikkatle tı namılen diın Anka raya gitmiştir. dar yanık y_amk şarkı söyledi. ey okuyucularım, bizim mahalle lendi kitaphane so gında Turkt}'e LONDRA, 26· A. . · j;;; s:ıl>9 ~· 

Ş . · d b h f T b Hanın 19 - 22 n":'1'erol.~rda mlıkim rahhası M. Dogalevskı, cJ<rsO~ 
o zama '1 sözlerini ve siirlerini ,bile Bu husustaki müzakerat bir kaç ıvesı e ır tu a · · ra zon randeVl' e ıi olrlugıı ~öyleniyor. böyle bir mahalledir. vekili lstok elendıyo muracaat eyle- çüncü defa olarak fy'[. J{en 

:_a_n_l_•_m_a_d_•_g_u_· ç_ı_ü_k_ç_•_k_m_i_y,.or•u ... z.; . .,,M_ e ... •e:!·!:ı..g ... ün .... i .. çı..,·n"'d"'e"'n ... e"'t""ic..:ıeo;:Je"'n-e_c..:;ek""tı=''-r . .....;;;;:;;::::.ı..:.ıta.:r:.a;;f;::;la.İirLıiiin,d:;;aıı.nı;ı;;;oıl~at.ca:;kt":;:. -ı:..;-:.ii~:=w.1Vialir:Zs:Sa~,!b!ie:r:ilcC:a:;;b;eına5ii!ba!!:!kı::lmalı:::;c;;dır..:.;;;. • .:.;..;-=::_:::::;::_.,,;;,M;;;;.;:S;:::A:;;;;L;;:.ıl;tH~A"'T~T:_l_N_~m~el;e~n-'.~, ıı:örüsmüttUr. 
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MiLLiYET CUMARTESi 28 EYLÜL 1929 .s 
Ver~nili inekl;rle milcadele 

Şüpheli inek kalmadı 
1:7 apılan mücadele ile veremlilerin en 

' tehlikelileri ortadan kaldırılmıştır Milteferrllı H. Hekimler dün Eman,,tttJ r ~~~~!.~!2.ü!~_!~~,'.!,K :!! Tayyare meydanı toplandı l(öm.ü~ de.polon 
t~•ıl1lbu1daki mücadeıe hakkında üç oıdutun~ gösterm':ftır. Münasip yer Kadıköy- i k I di Boğazıçındekı depolar 
"" k Baytar mektebi Emruı da- 1 - Gcnış ve büyilk abır ş r et er nez n- H I' ki d'I k ~' Inüderriai Samoel bey şu ma- 2 - Bol gida de bulundu • a ICe na e I ece 

'8ö tı "•rıniJtir· 3 _ Serbest havada gezmek. de çahşan hekım-
~ilıt1' bir nıüc~delcyc çoktan be- bu Uç li.zimi gayri müfa~i~ Bul ilç Memleketimizin muhtelif Şehremaneti Boğaziçinin 
'l&ı!~ı,çdi~~r.dı._ Bir çok defalar_ te- ıadertmdli~ntavbains.ıı~todklc:cnc:~~ni~~c ~·~~: yerlerinde yapılacak tayyare lerlD V8zfyetl güzelliğini ihlal eden kömür 

uıııı ısc d ffakiyct ~ 1 h kınd depolarını buralardan kaldıra-ol!tıaınıt B c mu.va. tı noksan olanlarda haman haman meydan an ak a tayyare 
ı; ~ti•• bilb:r. u __ dcfa ilrtisa~dvc- müstevli denecek derecede verem- cemiyeti umumi reismuavini Etıbba teavün ve muhade- rak Halice nakletmeğe karar 
~ !'ıııu~~n Abidi~ v':':~~ ~dile~ liler• .. tcsad~f edildi, buna bir kaç mi- Şükrü bey tetkikat yapmakt~- net Cemiyeti heyeti umumiye- ve~~ş~ir. d r . 

'441 '" Ali Riza beyler ile Salğm sal gosterelım. . k .. ö dır. Bu hususta tayyare cemı- si, yaz tatilinden sonra ilk aylık 0'?ilr epo~arm~n ~a ~c~n 
t b •klar fubeai müdürü Naki Ce- Mesel&.:. K~htane, Alı bey o~.• yeti İstanbul şubesi reisi Hasan . timaını dün Dr Neşet Osman neresınde tesıs edılmesı ıçın 
~ e~~~lnekt'°'c~büslcr.ilc haıtalıta ~~=~:~:~;.~:r h:e:: ~~Y~~~~: Fehmi bey şu izahatta bulun- ~~yin riyasetinde. akdetmiştir. bir hey' et tetkikat yapacaktır. -,.. b etımızde ılk defa ola- · · k f h · · d b ı/ ınucadele a ttlar. natın tarzı tağ~ddısı pe cna ay- muştur... . . . . .. .. Heyetı ı are, u s~e Y:1Z te- BiR iLAN ŞiRKETiNiN TEKLl-ıdı_ •tad,ı, 6 ha~iran 929 da baş- vanat sabahlcy~n m~_r ay~ çıka~ılrr .. :-:- ". Şukril b~y ile gımdıllk goruş- nezzühünden vazgeçılmesı, 500 Fİ KABUL EDILMEDl _ 

rı 
ra (1_M_t_L_Lt_Y_E_T_IN_şE_H_i .. ~-H-A_B_E_R_L_E_R_l _..) 

lstanbut cuma gilnlerl nasıl eğleniyor? -
Havalar oldukça soğudu 

Sinemalarda daha simdiden adım • 

atacak yer bulunmuyor 
TULÜAT NERDE SEYREDİLIR? 

~ i•~ul &Urıe kadar en mühİ.ı!t kıs- akd Şam kavdctlerınd~A• onlencnycahu~1';;' tu~?'ilz _şeyh, 1hır_i~yyarcB mcy~a~ı kişilik servisi Tokatlı yanın der Bır ilin şirketi Emanete müracaat 1'"1..;iliil;;m..;liiiiııı-.:mmmiöi,;-..ı;iiiiiıiııiıiiiiiiı-iiiiiiiiiiiiııııiiiiiii .ı.. "lla •dil . . .. . 'kta cmet uru mısır .....,anı v - tesısıne aıt u unuyor. unun ıçın . d .
1 

. ld' d k k ld mi U · d ,. l~ph ınıştır, pek cuzı mı r- d''k'T b h ttan mü .. . b' dık. D" d uhte etmemesın en ı en ge ı- e ere a ırı ar zcrın c yapaca-
b .•li inekler kalmı tır umum İs ru ot. o u_,ur u ~yvana .. . : ~unasıp ır yer ara ~ ve ~- - . . f b ' ·1 .. h g·ı kulübeler üstünde ziya ile ilin Dün akıam. sofrada önüme buğu- tılmış koca meydana çıkar. Manak-'' Ul ıntkhane) . d ş t . temadi yen auttc sagtlıraa tabııdırki nızc yakın bir saha lizım. Boyle mu- gını ve ena ır şeki de tenezzu .. 

1 
k . . "-- d . t it · lanmıı bir bardak su getirdiler lki yan tertibi. "'t 1'"L erın c mcvcu ıne- b kala d daha iyadc . la k K dık' · ü d y . 1 f k ... 1 edig- ini goa erme ıçın m.._a ' ıs em ısc · . J:ııı. • U~rkülin zcrkinc tabi tutul- ? nuı;ıta r a verem z - saıt yer 0 ra a oy n e ogur- vı..pma ., '?~va 1 :; orıı m de bu teklif muvafık görülmemiştir. yudum içemedim, diş donduracak - Vay alçaklar. . Vay hainler . • llıtı ' •cabina göre her ahır hayva- dir. Dığcr bazı ~ıntakalar~ hayva- tçu çaym_nı bulduk. .. .. izah etmıştır. ...__u kadar soğuktu . Kendi ktndimc ; diye bağırmağa başlar. o sırada ıao0 htt altı dda tefti cdilmi tir. nat. mebzul_ gıda . ıle bcslc"';"'şlcr ah- -~ama!~ asıl 9ehrc ve her turlu ve- Gülhane kimyayı hayati mu- EMANET VE - Hımmml dcd~m, artık zengin- soytarı rolu yapan kihya ezberlen-~ ıneğ, zerki at a ~ ve :un- vali umumıyclcrı gayet cyı fakat a- saıtı naklıycyc daha ya~ olan İs- limi Bürhanettin Şehremaneti YILDIZ MOSTECIRI le fıka~anın suyu hır oldu_. miş kelime oyunlarile halkı &ilya iti ~ n lso kada~ ym~:?a a sev- hırlar dar ve karanlık olduğun~': tanbul v~ ya Bcyoğlunda bır ~er bul al . .. .. ' . . . Şehremaneti ile Yıldız müsteciri _Hanı, ncrde o "buz!., dıyc dukkin diırür. Netice dalma f(iylcdır ; H~in 

«ek tniıntc•·ır ( ytı .. ralarda verem zuhur ctıncktcdir. Gı- mak kabil olursa. orayı tercih ede- sıhhiye mudur muavını Kudsı, Maryoacra arasındaki dava dtvam dlikkiln dolaşıp aranmalar. o gıu:e- ve iffetsiz cezasını görür narpu ve Clller· ' verem a a goı- da k ah ı d karanlık ve ğiz D H .. seyın· Hü · Burhan Fe 1 d b' · • b h d ' l;ı •n •ti imha dllın' .. - " no san ır an . ar, . cc . r. u snu, ctınektc olup Emanet son muhakc- tc er c ır sıyası u ran an bahse- fazilet galebe eder. ıe1J°'ttrentcr 0 lu c m1a 'f :::::,vzu da_- pis olan yerlerden hiç ~se~ck ıs- Meydan tedarik edildikten sonra him ve İhsan Ali B. ler cemiyet nıtdc Maryoscrarun ifllsını talep et- der gibi kocaman ba!lıklarla : "Buz Siz olun da bu güldilrüciılUktcn de·~ diğer kıs'::., is~ak: ;:,~- tcmed~. Elhasıl verem ile m~cadclc orada tabil bazı binalar ve uçuı yeri azalığına kabul edilmişlerdir. mittir. Bu talep mahkemece tetkik buhranı deva~ _edıyor. halrmiz niye ç_ıkıp_ t_a yalnız gülünç olmak kabi-
l . •dılnıiştir etmek ıçın yukarda tadat ctmif. o!du- yapılacaktır. edilmektedir. Emanet Maryoscradan varacak?., kabılindcn yazılar .. Buz lıyctıru muhafaza eden bu tillilatçı-n,.~tisat vek·l •. . . . . ğumuz üç tartın beraber tatbıkı li- Şimdilik İstanbul, İzmir ve Bı.ır- KOCAELIYE HEKiM icar bedeli olarak SO bin lira alacak- da artık kendini aratmıyan maddeler lan uyku bastırmadan acyrcdin. 

t. g, :YÜı llraa •tı ht~ ıtılif edilen .
1

• zımdır. sada yapılacak olan bu meydanlar i- Kocaeli maarif müdürlUğündcn, Jıdır. Bı.ına mukabil Emanet sırasına girdi Dondurma her taraf- Arkadatımrn koluna ririp berabcr-•nl>ılan bu ın . t:zmıı:ıat vcrec~ktı_r, SÜT ~ESE~ESI lcride her vilayet merkezinde vücudc Akmeşc yatı mektebi için 100 lira icar bedelini muntazaman Maliye ve- tan ayağını çtkti. Sirkecide, dilk- cc çıktık. Meğer asıl sahneyi dqar-tır. 
1

thlikelııer~C:r ele ile vcreml erı~ . Bu mü~a~elc ılc_ İst~nbulun .•n mü getirilecektir." ... maa9la iaşe ve ibatesi . mektebe :Ut kilctine vcrmtktedir. Şayet mahkc- kanl~rrnın bir kısmını_ ~u _içenlere d~ !l"örecekmigiz. Bcyazrta doğru ~k ll~ndan 80 tadan kal~~ him mcsailı hayatıyesı?dcn süt mc- olmak ve ayrıca belcdıycdcn 30 !ıra mcce Maryoaeranın iflasına hükıno- tahsıs eden bakkallar, ışı yıne pas- yurilyorduk : Ne görelim. Ortada 
1 hır vazift n;:r Şe~rcmanctınc bil- scl-;si~in_pek mühi'? b~ noktası h!'1- AMERİKALI KADIN ücret tc~. edilmek prtilc bir dok- lunursa 0 zaman Emanet Yıldıza tırmacılığa döktüler. Hevenk hevenk bir ,adam. Saç bat darmadafm, yer• •iıı -. Ahırla h cttup eder.. . lcdilmııtır. Vercmsız sut anca~ silt- MUHARRİRİN TETKİKATI tor isttmıldığine dair gelen tezkere vaz'ıyet edecek ve burasını otel ve sucuklar. Fı~ ı fıçı balık tuzlamaları, de soluyarak yatıyor. 'Çılcırrıı.ık.n aman şchnn harı- ler ~akkında yapılacak d_aha hı_r çok Mis Ruth Francts Vootsmal ismin- naz~ dikattc alınarak liznn gelen gazino olmak üzre bir başkasına ki- keli; _ke~c. peyni~~cr ara•mda pek ~ !".• olmut buna. baata nu? 2 

-. ller h . . . tcdb~ den sonra. elde c~leccktir.. de Amerikalı bir kadın muharrir. tav11yedc bulunulması kararlaştırrl- raya vcrcccktır. n~ eli gorunen koıe bqı l.akkalına Bırı11 dedi ki : .Alııı •d•bi 
8f".a~~ tamamılc ııtı- Mlicadel-;y~ aıt ~~a.nın . ve .ruza: tehrimi.ıde Şark kadınlıfı hakkında rnıttır. Malul gaziler aalnamcsinc do - dun ı:c -erken sord~ : - Hasta ya.. Rakı hastası •• ~(•len ~esı ıçın ahırlara ili.- matın tanznnındc muhım hır hissesı tetkikat aktadır M' Ruth ıc- ktorlann reklSm vermek aurctile ya- iNŞAAT ve TAMiRAT - Nasıl alıs vcrıt bu stnc? - Sarhoı demek. ~-. tn,~us_ati vermek. olan cmrari sariye ıubcsi mlidiri Na- efine ~~msi gUnil.aa tıaon altı bu- rdmılarmı temin için azaya tamim ya TAHSiSAT( Kayıtsızca cevap verdi : Ne dedi bilir miainiz : ı111naa. ~rın tar., tafdiytsini bir ki Cevat bey Mlicadcltnin tar:ri tat- r kta ~Urk ~ t t U:.dan bir y pılacaktrr. İnşaat ve tamirata ayrılan tah~isat - Biz malu tepeleme yığdıh .. Bi - Sarhotun namusu vardır bc-

:::kçiltri ~ile tt!bit etmek ve bütün bilri ve verdiği netice hakkında bu de ç? af ti il ca W ar ça AYANCIKTAN GELEN kAfi olmadığı için Şehrcmanctı bu gasavetliğimiz yoh. Kör botu yiye- yim. Ben de sarhoıum ama Allaha 
Yt ınecb'•klerıni o tarzda besle- fa Avrupa seyahatinde iki konferans zıy Kc ~~ ~· r. tm k üzre b TEL F işlere aarfedilmek üzre yeniden Ce- cck te içecek tc. . Dünya ilem ke- 'ükUr aklım başnnda. • Bun~n böy--~-. t~,kulr tutmak. verecektir. Bu suretle ecnebiler cm- . fen K cdı cmaab. li .' ~ . , •ti'fu GRA miyeti belediyeden tahsisat isttmc- satlrh c;ehsc bizim aksataya dokun- lesine ııarhno demezler kütük der ~ h ·• tre t b' ı · fü J • k 1 il al d b zıya ete a n ır tı rcıscsı ..., c A kt b b' · k tt 1 • k · · T • ·b· k · B' · -• ' 1 aıra:y, a ıatın ııt o an tc razı sarıyeyc arıı nası m c c c u B ki b' l'k ki d Niki E yancı a ır ccne ı tır c c ça ı- ge -arar vcrmıştır. __ • maz. crcyagı gı ı aşerım var. ı ler. ınııan kiltUğU . iıb· .. llıaiy tentffüı etmeleri ve ıua- lunduğumuzu öğreneceklerdir. e :I;_f ır 1 ~~ ~San han:ı :- pn bir Türk doktorundan gelen tel- MAÇKA • B.EŞlKTAŞ HATTI yol ilezzctine bakman mı? Etrafta bir kaç hayır aalıibi peyda 

tifad, ,~ın hayatbahıa tesirinden Esasen Cemiyeti akvam İktisat ko malik kcr ve . dı:ayııb ukat ar a graf çok teessürle Karıılanmııtır. Bu . . 
1 

. k Bu söz~ akan sular durur. Madam oldu· ,,._, b "ntler· b . . . . · . ...1 · .1 y sc ve güzı c ta a aya mcnıup 1 f .. d D Ra'f B Haylı zaman eve ınıasına arar . 
1 

· h""' ay.an ı es ahının ıstıkmalı, mısyonu Hancıye ve .... ctı vasıtası c 30 kad kad d da t dilm' f uzun tc gra ı gon eren r. ı . ildi"' hald h ' Hi ha 
1 

ki can boğazdan geliyor, mcec e - Zavallı pek bitik .. Sevabımıza ı:.·1~da &•ç ·at &Unü bir kısmmı açık iktisat vekilctindcn tcıkiliti bayta- M' R ~ k 
1~.1 a. /

0 T~ k ıa:a."· kendisi şirketteki amelenin milli ve vMer kg~ 'ktc : ay'h:"~:'r:i~'-'r yok .. İnsan, sırasında bir paltoyu kolundan tutup götürüvcrsck. Evi l'ıdir. ıre biinıclcrinc fırııat ver- riycmiz hakkında malumat iatemiş ııi: ~ .' en ~ e.n:ı, en 1 r k . n- içtimai hukukunu muhafaza ve mil- aç aj cşı 
1 
aş r~v Iat b 

1 
cb~ üç sene aürükliyebilir ama, yirmi nerdc acaba? 

d. _.iıbrkiııiıı ve verilen ma!Qmat mczkı1r komisy- na aır eııaı ız at a aca tir. dafaa ettiği için vazifesine nihayet an eve ya~" m~ı~n a~ u v:\ ; dört saat aç duramaz. Kayııerili bak - Nuh kuyuıunda imiı. 'l:trııiz 1'1ınt~tbikatı ~snasında ı:ez- onun memnuniyetini mucip olmug- EHLİYETNAMESİZ verildiğini hildir?'ckt~ ve §~rkctle_r- :~:rı N:!~ti v~ezdin:e•r.,e?uıtc ;u: kalın yerden göğe ~dar hakla var . - Deniz aım y~r .. Şimdilik yer• 

1 !talar bızc verem mil- tur. ŞOFÖRLER YAKALANDI de çalışacak hckımlcnn rcncıdc edil- Y ~ iti dir • • den kaldıralım bani .. 
U b . . memesi için llzım ııclen ıcraitin va- lunmaga karar vcmı er . Dun bizim eski paltoyı.ı ııandıktan Biri ayağına yapıfb otcki kolun-• e 0luda ihracat fealiyetİ artıyor . Evclki gece ~cyrlisef~r .m..-ke- z'ını temin etınek üzre hükfunctc mü "i'Azl BiRAHANE SAHiPLER[ çıkarını§ ütüliıyorlardı. Dünya mc- dan çekti. ' lını ,, . . zıncc y~pılan tcftifat nctice.~ındc 3_5 raca~t ol~nı_ası teklif cc;tılm_ckt~dir. CEZALANDIRILDILAR r~~~tl~ ~ururmUf. Fak~t bu atalar Sarhoş yattığı yerde homurdanı-

8Q uç sene sonra bıtecek şehır daha otomobıl -;re ıs ~r.on §Of~ril _ehlı- Dünkü ıçtimada Ccmıyctin tırkct- b' alan . li sozu hızım paltonun halınc pek uy~ yor, yardıma gelenleri ihtimal aokalc 
h , ' yatnamesız olduğu ıçın çevrİlmİ§ ve lcr üzerinde bir tesir ve kuvvci mü- Musluklardan akan ır grz gun düşmiıyor. Zavallının ancak bır kopefi sanarak . .,_l~~llOL e em mı yet kazanmaktadır P~lis müdlirUyctinc scvkcdilınişlcr- eyyidcsi olmadığı dligUnülmli§ ve h_ir süzgece ~oplıyaı:k ~ekrar~·iltt•: tornistanlık yeri kalmış . Arkadaılar- _ Hoıt . . ulan . bırakın beni rahat. , ;"~ti U._ (Milliyet) - fncbolu; valarda inşaata devam edilemiyor- dir. . . Raif beyin diğer bir vazifeye ycrlct- rıye ~atan hır çok ıra anc ıp er~ dan birinin dediği gibi : " caddelerde Yok mu bir tat . . Vurayım kafa~ 141lıııııı b~~tı itibarile Anadolunun mu~. E1a1en şimdiye kadar bir ka- Haklarında takıbat yapılacaktır. tiri!mesi takarrür etmiştir. Ccmiyc- cvelki g_ece E_ma~c~ tara:

1
dan yapı otomobil çcvircmiyorsak hiç olmazsa diye söyleniyordu. Bir kaç kiti yar. ~l;ıll>on limanı olmağa sezadır. yık iskelesi bile yapılamamasının sc- M ASKANAZl 

2ŞEREFINE tin kStibi Yahya beye elli liralık ik- lan teftıt nctıceıın :.u_ya ~;"";' v.c paltomuzu çevirelim . ., dım etti Sarhoıu kaldırdılar Fa• 
th taı, ~ıril&.yctinin itha!it ve bebi açık ve ~galı deniz olmasıdır. Am'ıanya sefareti ma§lahatgüzarı ramıye verilmiştir. mühim mi~ar~ar na ceza 1 c cczı- ı:a~a~ bu dcdi~rı;ı .arkadaf _cebin- kat hcrU tctcldı:ilr' edeceği yerd; yar. ıı~'Y•ti .buradan yaptldıgmdan İne~lu ~ençlerı çall§ıyorlar Türk M. Aschman ve refikisı tarafından _ , ye olunmuş ar 1 • d_e ıki lı_rası ol':' ~ırını otomobile ve- dımma. gelenlerin suratuıa "hak pu. ~·~, bir bır derece daha artar. ocagı münevver gençliği ağu§unda şehrimize gelen maruf Alman alimi 1 Maarifte nr. Galıba ycnı bı~ p;ıltoya ııahip o- uul., dıyc tükürmez mi? o zaman ~ llıaoı taııı!algalaran . ve .ı:"hm ol- toplayan yeğine mlieıscacdir. Oca- M. Askanıu:i şerefine çarşanba günü ııı:ma~asının "!'~hı de"iı\ldur. Neyse. herifi tckra_r alaşağı ettiler. Sokak ~ tiİçleıtiti le ve tahlıyc ıJini olduk fm, güze~ ve genit aalonunda mü- aabik sefaret binasında bir çay ziya- MİLLET MEKTEPLERİ hız ~ıne .. bahsımıze gelelim. . . ortasmda. ~ gllzelce dllfdWcr. Ka. doı ~llıil :Yor. Kayıklar, mama- kemmel hır şahnctl ve İnebolu genç- fcti verilmittir. Bu ziyafete ;chrimi- Dunku Cumayı nasıl gcçır.cbılecc- fası kan ıçınde kalınlf yUzU milatck· )ı~~llr\Jlur ' karaya çekilir, orada !erinden mürckcp bir temsil heyeti, zin maruf hekimlerinden bir çokları a Şu" p"'"h'welı' . o" lu" fil . ğimi, ta hafta batından dU§UnmCğc reh bir hlJ almrttı. ttd''ı.rı ta ve bofa)tılır. Buranın ka- aynca bir de •az heyeti vardir. Şim- davet edilmiştir Hazırlanan talımatname başlamıştım . . Haline bırakıp hepsi çekildi. Bu•· tıdır .. \'a ~anı hay~et derecede us- diden kıt temsilleri için provalarına Dün şchrlm~c elen ıeyyah )cjfi- b ki . Cuma sabahı ~eldi, ~ttı. ben hl- ralık. ~.evci ' 'haata mıdır?., diye"°' bu:bıı,c,~, r~r~n bile mutküUtla muntazaman devam ediyorlar. lesinde büyük rUfbeli dört de AI- ş .. k • H 1 n ces d i c en~ yor . li karar v•.recctıın. Böyle z~: rup ta rakı haıta11 I,. cevabını aldı· 
ta it ku rı bır anda kayıkçılar C art · Salı ,.,, I · b da man b'ti b I kt dı p ala U rıye • e Millet mekteplcrıne mahsus ycru larda tcııaduf mutlaka karpma hırını ğtm adam kulağıma clfldl: 
.,_liirur .,,~•t açılırlar ; vapura yük umk ul ea~ .~kn" 0 "1 dura •~fpail ot linza .

1 
• u u1nmab a br:tl c~ap 1 Morgda talimatname hazırlanmıştır. Bu haf- çıkarır. Bu seferde öyle oldu. Gezgin - Rab lıuta11 delfl de herif Q• -...., evapud dı " . zar ur ur,crvar uycrcn .... e e eınmııoan uzaı crrnscy- . . bl'ği 'd tlad b· -. . . . ~ ı.:_~tlarla ~.:.:~ ::. r::!a:.~ lcJfile ııatıcrlar arkalarında kUfelcrile ahab hususi mihitcttcdir. . ta zarfınt ~arif ıdaresınc te ı cı ~sGeı' ;~di. '~;.. bugün bir tUlıi- yak haatuı lftUf. • dedi. )( S ~tırıar. yı cima, armut, ytlmurta, yaf ve saire S ' 't't" .. d Kumkapıda Langada oturan ŞU- beklenme e ır '-re . 1 ••••il••••••••'-·• lıiıi; şhca ihr . . . getirir ve satarlar. Kalpli ve misafir ıtma ens 1 USUn e krüye hanım dün ölmüştür. Zabita- at sey~ettı yun . . > 

'en:..._( ı..,,:~:~~ •ima, rtatif;! ;~ perrerdlr. ADANA, 21. (Milliyet) - Sıtma ya yapılan bir ih~ara göre Şükr~yc BEHÇET B. TTUbı~:ıtŞen~~:~."6;'.~~~~ - /rtlhaller l;ıc S · S I / yumu · ti. ·· ü d t tb'kata ha la b hanmı bundan sekiz ay evci Emme d ·· h ı a u • · · "ll>in · . 2) miyon okka elma İncboluya civar bir kaç köye de git ·~·. tus n c a 1 t ."';"'t ~- . . . . .. . Halk frrkaaı tarafın an mun a Bir sürü kuru yemişçinin toplanıp . . ~Ilı ~ı:Yorlar. Kastamoni ile mun tim. Emvali metrukeden kalma pek Sıvı! ve aıktd doktorlar cnıtitUdc aı- hanım ısmınde hırı tarafından d?vil: meb'usluğa namzet ğösterilen Maa- ava haylar,,.tıklar bir methal- Piyade atıf mektebi kl§lalar ku· 
"ad •tobü ta' ak · · 'k'nc· klnuna kadar lerck hastalanmıt ve bunun neüccsı B k d · r avaz z "' d kid mli •• n.ı.. ••• ŞUkrlt B t tr. 

1 
Yt otomobil seferleri çok evler var. Nedense bunlar iskan J yapm ıçın 1 1 ı al .. 1 .. . B 'h d'k rif emini Behçet · ya ın a emın 1- den atlıyarak cıgara dumanlarilc göz man anı . . e ,_.,..,.. • 

edilmemi'· tabii hepsi harap bir hal- burada kalacaklardır. arak 0 muştür. _u ı par ııazan 1 ktcn istifa edecektir. .. .. "rmiycn geni' bir taılıta gir- vefat ctnıiftir. Mcrtıum İıtiklll mu. 
\'<- ' I Ti ETi kate alınarak tahkikata batlanınış ve gozu go harebelrinde İnebolu Ankara met I~ c.NI BiR UMAN de . .. Ne cam kalmıg, ne çerçeve. Bu Ç N - LEH CAR ş ··krü h cd· M .. -= dik Gişenin oniındc yüzden fazla bat • • 

llQ 1ı'ho1uda Y•nı b' li lı kış da üzerinden geçcrıc büsbütün Ahiren gelen malQmata göre Çin d u il ~·tir anımın ccs 1 orga gon- ISTANBUL KIZ LiSESiNDE ka~naşıp duruyordu. Eli, uzunca o- har miıdirlyetlcrindc bulunmuştu. 1erec~an itınaın ed~~- m~~ ya_!" hyo~. harap olacağına şüphe yok. Bunları hUkiimeti ile Lehiıtan arasında Nan- er mış · r . lttanbul kız lisesi miıdürlüjünc !anlar, piressesinc getirip quma MU ed il ah 'ıltc,~ı ch~nınıı:ye/ ~~se _ıçliıup "!" mlihacirlerle işkiin etseler hem yıkıl- kinde bir dostluk ve ticaret muahe- UCUZ RAKI ARAMIŞ tayin edilen Türk Ocaiı idare he- endahtı yapar gibi, iıç adım uzak- zay • 8 S 8 ~o tır. Şimdiye' k ı~ mıs tc~ar;~ maktan kurtarılır, hem de açıktaki desi aktcdilmiştir. Hasköyde oturan Şaol evclki gece yeti azasından Nakiye hanım dün ye tan kollarını herkesin omw:ıan il•· 2 net vo kat'i Ntıf 
\1'1i!, Y•pılabılınışti: ar anca mühacirlcre ev verİlmİ§ olur. TÜRK TIP CEMİYETİ Moizin mtyhanesinc giderek ucuz ni vazifesini ifaya batlamıftır. tünden. ~atıp paralarını vcnyor. v-; EylOIUn 29 uncu pazar güntl a •- n htıliı · . . . • . . . • ' · = bilctlcnnı alıyorlardı. Sade kcndı bı- hah IO da B •J da T tG ~ned, itnıa inat naza~anlina~ an~_ak İ!'.<bolu~a gece hay.at yok gıbıd?'. Türk Tıp Ceınıyetı senelik ralo ıat~mış v~ o~~dı~ı ~cvabmı _a- DARÜLFÜNUNDA TEDRiSAT Jetlerini alsalar yine iyi. Arkada ka- " saat cyo& un epe Çık den· ın •diltbıleccktir. Çun- Yegane cglcnce yen kahvclcrdır. kongresi Salı günü toplanacak- lmca eline gcçırdıgı hır 11kcmlc ılc .. .. .. . b 

1 
. d la eli crmeycnlere de yardım cdi- başında Belediye bahçesi ltuıı ındı .~ 

1

• olduğu için dalgalı ha- Kahveleri çoktur. t meyhanenin camlarını ktrmağa baş- Darı.ıl_f";"unun butiin. §ll ~- erın .° n,I r· meşhur KONTI'.'IA..~AL otelinin Qlhh/ ır. lamı•tır Bunun üzerine Moiz de c- 19 Tcşrınıcvel cumartesı gunu tcdn- yora . b ... , •--J al .. d IJe
J K ld'? K ed · "d h · • · ktrr - b · ah a .... ~an e~y an muzıye e sure · b~ iŞ mı ge 1 ongr e yenı ı are eyetı line aldığı bir b~çakla Şaolun üzerine aata başlanaca . . .. - Kuzum age eycım, sana z -C.tibb Bu sene kışın erken geleceği hak- intihap edilecek ve Cemiyetin hücum etmiş isedc araya girilerek bir Pari_s~c ikmali tahsil etmek _uzrc bu met, bize de üçtanc birinci alıver.. tiyle sa~lıcaktır. . • 

ll Odaları ne İŞ kındaki fena tahminlerin tahakkuk c meşgul olacağı ilmi, mesleki' me vakaya scbtbiyet verilmemiş ve her h~fta ıç~de Hukuk v~ Ede.bıyat ~a: _Bir koltuk ta bana.. . Muhtelif şekillerde gııct gur.d 
D'Ö k dcccği anlaşıliyor. Dünkü 'iddetli po seleler tespit edilecektir- ikisi de yakalanmıştır. kll!tcle~ı tarafı~d~n gor_ıde.~ilc~c~ ıkı Nihayet itile kakıla biz de biletle- yatak oda talamlın, aynalı ve aynı · ıe ~'lrin; ~ ~ece ? yraz rüzgirilc gittikçe artan soğuk- - - - »o: " mııdc~rı~ muavını evcik~ gun ıntiha!' rimizi aldık. Keşke almaz ol.ııayddc. sız dolaplar, lavabo, komod ve gece ~ntilıab1 "•lın 11 inde heyeti ida- lar sayfiyelerde bulunanların mühim İNGİLİZ TEBAASININ DEVRiLEN SALAPURYA c~ılmiştı~. -~unların . hır sen~ tahsıl Daha kapıd:ın girerken bat döndUrU- dolapları. demir ve ağaç karyolılor, l~altlı:ınJ'.°Pılacak olan ctibba ola- bir kısmını vaktınden evci ıchrc dön METALİBİ Dün 254 numaralı salapurya ile gormelcrı ıçın JOOO lıra tahsısat ay- cü bir koku burnumu~ çarptı. Çı- yatak ye ltcttn çeşaflar. ytin ve 

.. tı vetrrıi •!'kadar bir zat ıu ma- meğc mecbur ctmİ§tir. Harbı umumi esnasında Tür Seyri scfainin Gazal romorkörü çar- nlmıştır. kacak yer bulamıyan hır duman b~- pike battaniyeler şezlon~ kanıpe 
it ltı .._Otla :tırlt: . . Dün hararet 12 dereceye kadar kiyede zarara uğradrklarmı iddi !'ışmış ve s:'lapurya devrilmit isedc OCAKTA LtSAN DERSLERi lutu, . gözl"._rimizikya;:t'>r·ü~;;il \!. koltuk ve sınd•lycler 0nıüteadd!t Ilı · '!ftııı Yt •tibbarun teaçili ı- düımüıtür İn . . ınsanca zayıat yoktur. haşen çocugı.ın çı ar • 1 g . • ~ı. 018~k. doktorların yalnız OCACIN YENl TAKViM[ a eden gılız ~ebaası tarafın- ...,,.,,,,., . .. Türk Ocağında ecnebi lisan kur- laklarımızda yakından çalın•n hır salon tılamlan, perdeler, kon ,,{ ~•l•tiıı". dahılindc icrayı faaliyet Türk ocağı, yeni aenc için Gıu:i dan Londraya hır heyet gönde- BIRAKILMIŞ ÇOCUK alarma teşrinisani iptidaımda bat- davul ttsiri yapıyordu . . Yerler, _ç~- ve aynı ve bronT. l\iıelcr, kamış 1 tttaıa Çalıtacak, mealcfc ait in- Hazretlerinin rceinılcri ile müze en rilmiştir. . . . . lana_c~ktrr. Turk ~~i?· Türk h~r- kirdck, fı~tık ka~ukla;ı .ile dolu ıdı. mısı ve ~oltukbr, yıldızlı büyuk ~~rıee d ~ı tcabit edecektir. bilyUk bir takvim hazırlamakt?'dır. Bu heyet, Pariste bulunan .. E;~~lrib_g~e Edırnl k:pıuda ık~ flcnnın taamüm ettığını . nıu:arı dık- Ağızlar miıtcmadiy~n. ışlıyor, ayalı:- ayna •• kon llar, ku bhane, demir ._,J'riıı ıı;in orlann . alacakları ü- Bütün hU!ı:funet dcvalrinde bu tak- harp tazminat komisyonu nez- ~~n:'lacz~;. ~zönJ:~ştir u unara kate ?lar~k bu •.~ne '!U_rkçe kursu !ar durmadan tcpınıyordu. Arada ve ır;az IObalın. yatlı boya tııhlohr ~~ () da, p;:f:~•\ ?'csclcsi. de vimin iştimali için tcşcbbllaatta bu- dindeki paraların alakadarlara . açmaga luzum gormcmı~tır. ıalık ç~~n ~o. • diye bağıran da caba. ve re;lmler. muşambalar, 2 ıJ~t ~h.:.~Ut•lıaaaıa bir t k'!°ktorla, lunulmuıtur. tevziini temin için teşebbüsatta ALACAK MESELESiNDEN Memleketle H ılı ~anlıkta bir curcunadır gi- milkemmcl emaye bsnyo odaları ~ d -- kelim 

0 

orun ve H k' ' d Ce 1 d ki Ş h aı · b'tti Sah lr al be ti t"'ıı Oktorıa caini kııllanamıya- yet lüzumıuz bir hale ı:clecektir bulunmuştur. as oy c ma namın a a ıs YERLl MALLARI diyordu. Derken ııncma ı . - sa eşy y l''· ~ hıddınt'~ 8;1&cakları ücre~ ~- Ccmiy~tin idare heyeti cemiyetin m~ Aldrğmırz malumata göre, al~~ğ;;;hvı::ı;ı~:!!~::.d;.:, h~~~~ :- _ ne telli pullu oyu~c~arl~~~-d~~~~ Alman •,\1ülbah. marka ,yarım ı..ı f r kendi ıı:ı" edecek, hiç hır kadderıle alllkadar bu meseleyi bir harp tazminat komisyonu bun- kı~ndan aralamı ve akal ç f , , , , kır da pkır, §akı da fur çifte telli. uynıkk nefis konser pıyano,u Ana· ~~la llcret .:ı_fmnı ala~tı üc;rct- karara raptemek için E_tibba ~ala lara ancak yüzde (52,5) nispe- tır. y ' y anmış- Dıyarbekır sergı sıne iki kanto~u~.~;:·~':u-Iık bayat prkı- dolu ve Acem halılan . Pey uren-~ Oda, haa .. 7.~entıyec;elıtir. rı açıldıktan sonra hcyctı umumıyc- tinde tazminat verileb'leceg·. . """"""'" h 1 ki Kırk yıllı lerde1t 'I• de 25 tcmınıı ılınır. l<ıt~ ~ -cnm ııan haıta- yi fcvkalidc bir içtima& davet ede- . . . , 1 101 BiR ZABITA MEMURU azır 1 ar lar: . .. . ~ rdan rilU nıuayenclcrdc dolı:- ccktir. Bu içtimada cemiyetin kaldı- bıldırmış ve bunu alakadarlar DENiZE DOŞTO . . . Şemsiyemi açmalı, Darillbedayl mudurlOğunden: ~ flhte r Yecetr tedbirler ittihaz rılmaaına karar verileceği muhakkak itirazla karşrlarmşlardrr. . .. .. . Dıyarbckırde _rcrli .. ~~tum- Zira yağmur yatıYor; Darillbedayi kış tcmsllltri birinci lıitt r ederae apor veren doktorlar ı:lirülmcktcdir. TELSiZ TELEFON SAA TLARI Evclki gun Kadıkoyünden _I~ta~- zı tanıtmak ve .•u.~un~ ~em~ ede- Bq liralLk elbisem tefrlnln birinci salı ~niındm ıub• . 
tt.r ota ' 

0
nlan tecalycye •li- . . . . . . . . bula gelmekte olan Sıtkı cfcndı ıamın rck memlcketımızın ıktiııadiyattru Çamur berbat oluyor. S 

1 
. . , • cta.ı caktır." HENÜZ BELLl OE~lL. •. Bınncı teşrının bırıne muaadıf ö- de bir zabıta memuru kazaen fÜ\'cr- korumak üzre serri tertip edildiği- ren başlıyacaktır. ı ı gunu a.,ım · ~ \'2Tt~ t.IAKsADı Cemiyetin kltibi umumiai Fethi nUmliı:dcki Salı gününden. itibaren tcdcn denize düşmüı ise de etraftan ni yaztrufbk. Biriai ba~ınyor: . lan Clkisl gibi yalnı~ mulLi,mlerlc ~dl~ rnaınma .. Bey henüz bu meselenin cemiyet he- I~~bul _radyosunun ncşrıyat saatle- yctişilcrek kurtarılırufttr. Srtkı efen- 30 ağustos 929 tarihinde !'çılmaat - Bet liraya clbıse. · nerdc bu talebelere tah•lı cdllmışdr. < umar· k~'tıet ceıniyeıın: ı:ore, Btıbba yeti umwniyeaindc ı:örUtfilmcdiğini, rı atideki tarzda vukubulacaktır : di düşerken vapurun kenarına çarp- mukarrer olan mczkı1r sergoyc bazı bolluk be?_ . . . ıcsl akşamlan umuma mahsus tılm2k ~" 0 lan idari· 1 mabadı tc- mamafi odaların tetlrilindcn sonra 17,30 dan 18,30 a kadar alaturka saz tıfı için vücudunun muhtelif yerle- mahallerden bilhasııa İıtanbul ve İz- Bir güriiltu, hır harıltı ki sorma üue tcnzilttlı biletler yapılmıştır. ~ İııtt: açılacak 0 : crE r:ı:nda fe- cemiyetin yapacaiı eııasli bir it kal- 18,30 dan 20,30 a kadar alafranga rinden yaralanmıttır. mir gibi sınai merkezlerden iftirak gitsin. Bütün bu şa~~lar, . ~antolar, ---c'ıııiy~ · 

1 .edeceği iç~ t Odur- ıruyacağını, İıtanbul mınb.ka11 Etib- orkestra. · cdılcceğine dair htnüz bir haber alı- ducttolar, hep komiki şt~ı?n 3 pc~- Liseler mubayaa\ komisyonundan: 
)ln vat.in ılguı hususu:•• •;asında ba Odasına Dit tabiplcrile birlikte 20,30 dan 22,30 a kadar tekrar ala- SEBZECi iLE namadığından küşat merasimi 20 tc- delik gayet glilünçlU taklitli ko~tdı- Komisyonumuza merbut Leyli li-rdır. da hır ecre- 1000 kadar hekimin dahil bulunaca- turka saz. ---· _ .. GAZiNOCU ARASINDA şrini evci 929 Cümhuriyet bayramı- sine mukaddimedir. Bu_ k~medının se ve Orta mekt~plerin yemtk artı-lı~ &tş CEMiYET V ğmı söylemiştir. SiRKECiDE HIRSIZLIK Evelki gün Osküdarda seyyar stb na talik edilm iştir. Milli iktiııadiyatı~ nasıl bir ~y _oı.acağını _şımdı~-;n t~b: kbri~a ek°?_ek ~ırıntılan: _u,. - 19 -929 
ti h ~l~ta. göre m AR Odanın talimatnamesi mılcibince Evclki gece Sirkecide bakkal Sa- zeci Şükrü ile gazinocu Ali arasın- mızın inkişaf ve terakkisinde büyük ınin edebilirsıruz: İhtıyarkad ır a : tarihıne mu'ladlf pazar gunu &aJt on 
• ı,ek~ırıler arası~ut .5 ~ıp ccmiy: mesleki haysiyeti rencide cdectk şar bahattin efendinin dükkanına hırsız da bir kavga çıkmış ve neticede tesirler yapacağ ı aşikar olan bu hay- mın genç bir karısı, bu mm a altıda ihalesi icra ~-ılınmak üzre ka ı '."ıı "1eraıyc kaf' ılmı. '.'.'es!e~ latanlıklar yapan doktorların diplo- gin•rek külliyetli miktarda sigara ve Şükrü ile arkadaşları Hamdi ve İs- ırlı teşebbiıs çok faydalı neticeler ve- çapkın bir dostu olur. G~e .Y8

1
" 81 pah zarf usulıle. ~unaka~ya koıo·' 1 

t •yr ı kta 
1 

oldugu ıçın malan alınarak tecziye tdilecekler kibrit çalarak k çmışt ır Hırsız a- mail. Alinin ılzerine hücum ederek rec '<tir. S :giye her taraftan iıtirak pcnccı'eden zamparaıırıı ıçcrı •1~r. muştur. Tahplerının komısyon=u ·' 
n tlonra bu cemi· dir ranmaktadır varalanıışlardır ic n haY-rrlrklara devam edilmektedir. Sa"ma dolaş olurlar Derken a a4 mUrac:ıatları • 

... iıiiiİiıııİ_. ............. __ _ 



ılLLli t l C(..\lAR.t. l 28 ~YLOL 

z Nihavet .... 2 teşrlnievel 1929 çarşamba akşamı 

~1.,;J .mı:::l . lıE:::::l i~v c_t.,..E:i~~ .,.. ,.-;; ,~;,~ 1 I MEL El rı H 8J 1 ll A SINi Jı BINH I 
,.J Teklif pek manalı değildi. Va u-ç·· ~ ,-~,.A~E rc=ANKARA p s ~ ASR "; nınESI 0 MILLIVET.T1a la ben ek ' kf ~ 

26 Evıaı 1929 a yem yıyece ım ama ,.ıkıyor ... filmini göraceks.ı_nlz. ~ __ :.;..._·.;...._,.,... _____ o lokantada değil. Maahaza Ha T .. 

.BUGCı KÜ HAVA nımm yemek yemiyeceiine na- DEVREDiLECEK iHTİRA A A Lı·sanları 
D h 1 ıs ı1 10 zaran bir guna tehlike mevcut Ask BERATI ,..... srı ~ 

dtre~~ ı<l~~gil~~ıvan.:•t:ıutlu değildi, Cebimdeki iki yüz kü- , "Elektrik diki• ~kineleri" hak: 

olması mo'ıtemcldir. •:u~ ~rut benim yiyeceğime ye- Geçen gün, şakır şakır yağ- Şadiyenin mektubunun altına =~~ri";e~d:,n~2~~~~=ro ~~~in B E R L ı· T 
titır~ı. _Uza!_mıyal~, lok_anta- mur yağarken, evden dişarı çtk- şunu yazdım: da bir kıt'a ihtira beratı iııtihaat kı-• Haftanın =ı ya gırdik, ıoyle hucra~ bı~ ye- madun. Kendi kendime dedim cBu mektubu kime yazdığını- lmmı§tı. Bu kere mezkftr ihtira fruht 
re oturduk. Garson lıateyı re: ki: zı bilmediğinize yüz lira bahse- veya icara verileceğinden qtiraama y 8ZISI tirdi. Ben Hanımın yemek yemı _ Oturayım, şu bulanık ha- d rim ,. veya iaticanna talip_ o~n zevatın, 
yeccğini bildiğim için kemali d k" ha al ih d 1 e · . İstanbul Aşır Efendi Kıt.aphane ııo-. . va a es ı tır an ya e e- Zarfa koydum, adresı yazdım, kağında Türkiye Hanın 19 - 22 nu-

Aziz kari' aana iki teY tav- cesaretle lıateyı uzattım, olma- yim . Şadiyeye gönderdim . m rotanla mukim vekili !stok efen-
.iye edeceğım: Birinin aleyhin· dı: . Masanın üstü, çekmecelerim * * * di e .... ıı. e•at ey!eMeleri. 
d .. 1 1 h" · ak - Ben yemek ycmıyorum de d d • d K • - tl k" · · İ--;;~~;~~;~İ e ıoy er erse ıç ınanm-?1. . . 1 arma agın L • ~gı . arım, ı- Bır gece, barda Şadıyeye ras-
Jinden gelmc:z:ae yüzde ell~aını dun ya .•• Yka'~ bk.arşınızda .bot taplanmın tasnıfc ıhuyacı var· geldim. 
tenz"ıl et' Sen birinin aleyhınde oturmama ıçın ır çerez yıye- dı Hem bunları düzeltecek hem B d d" N · ' • h · · B k · - onsuuvar e ı ere-ıöylememek elinden gelmezse yım, atınnız ı~ın. • • a aabn.a de, eski aşk mektuplarına bir lerdesin? Nede~ bana -~~lmiyor-
ya'anı yüzde elliden ziyade ıöy kuzum! Bana btr~ tereyai ı- göz gezdirecektim. ) 
leme• Bu iki küçük nasihatin raz da havyar getir! * * * su~i·T' d ' 
la • • • ·· to- Garson eyildi •• Bana gelince: 1 k ld u umse ım: 
ymetmı sonra zaman ıos h l"f · "d" f şe oyu um· - Filvaki seni çoktandır gör-. ş· d" 1 ı· d d • Be- Ben avyar a mı ışı ınce ena y bb" 1 ç k 1 • d nr. ım ı ge e ım sa e e. l b"' ed ki 217 kuru ara ı e mece enm e medim fakat geçen gün bir mek 

Ke<ıdl ke~ .iln~ araş olmaktan 
zevk alm•k için • Y,Ll\IAS. 
marka mıı bıçaklannı kulla· nim için arkadaşlarmıdan bazısı aştım,_ uıtooç kue .. Bşun neler yoktu neler?. . tup y~drrn 1 

ha . · d B · ın ı en aıagı ruıu gıtti. en y k 1 k 1 1 h' · sıstır er. una ınanmay • de haf"f b" 1 anm a mış me a e er, ı- Gözlerini açtt dudaklarını T 
V kı bi d h · d ek ı ır aeı e: •-~ 1 B 1 cak b' • l•r verde sarılır. a a r a ama asıa em B d b" • . ....ye er. . • aş ana ır ro- uzattı şaşar gibi oldu. 'iıı••lliııiıiıİl!iii:iıiiiıiııiıliiiiii••lllli 

vınız. 

biraz da zencin demektir, onun - ana a ır. • • • pınnç çor manın kanavası. Gazete ku- ' ' · IJOK.TOR 
için ben bu rivayetten pek mü- buı. • • dedim. • • punlan. Defterler, mektup müs- - Mekt•\p falan alma~nn-. ı· ZZET KA" MJL 
teeuir değilim. Ancak karileri· - A! artık erkekler de •emır veddeleri ve bir alay kadın mek- - Şu halde bana yuz lıra 
min hakkımda yanlıt bir fikir e meme~,. endamlannı kaybetm_e- tubu. Renk renk, çeşit çeşit, des borcum ar Bahs~ ~azandnn. Yonl ve e<kl belsojtukluıu, •m
dinmeaine de tahammülüm yok m~k ıçın n!' Y~~a~armı -~ıl- te deste mektuplar. Bir tanesini - ,AJ. sen mısın?.·· Olur ra1.1 cildiye 'e frengi ıcdavi eder 
tur. Doğruyu söylemek lizmı mıyorlar •. ~ı~ ıı~duz yemeeın- çektiın. Pek eski değildi. Açtım. şey cıegıl, ne tulıaf 1 •• , Bıhçekapı şeke rci Hacı Bekir 
ııelirse ben buia değilim, likin de çorb~ ıçılır. mı? • İki sene evvele ait bir aşk hatı- Bir müddet güldü, sonra ili- ~~~~·~'!"~ad:;.arımanda l·l '2 ' 'an 
Hatem kadar cömert oldutumu . - Bıraz mıdemden muztan- rası • ve etti: !ll•llllİll•-••-••••!! 
da iddia etmem. Esasen cömert bim de.·'· . • -Amma beni çok düşündiir Ooktorlarınıza sorunuz: 
liği bir meziyet telakki etm~- Havyar ve çorha rldı, ~ed:f •Bu akşam buluşacaf1z değilıdün. Fakat bulmama imkan BIOLACTYL 
iim için bunun nokqnmı da lru Afiyet olsun ama ~mı en ıj mi?• !yoktu. .. Ne kadar cok olursa 
aur addetmem. Bu itirafıma ha mat~l~ah.durmad~n. yıyor~u gar •Benim ilk aşkımsın ve nn1olsun, ctbir mua<lelerinin meç-

ikin k ld al ) 1 .\lid" ,.c barsaklardaki taham-karak sakın beni "reçele konan aon 
1 

k c::ı.Y~e li ıçın. ıe .ı k e - aşkını olacaksın. Seni öyle çok hul adedi bilinir. Halbuki b'"n 
•İneğin ayaklannı yalamadan uau y k:nA ~eyı veba cı;:: seviyorum ki. bu sevdayı tarif maliim olan meçhullan nm say-
§,ırakmıyan huialerden zannet- - 00 

• rt..İru yeter, .. t a edecek, kelime b:.ılarmyonını . ısını b' lemem ki •. • 
mıir v~ ıesemmıimil temizler 
iSHALLER! ve S.A'iCILARI 

meyin! ıe1,,yemem,. Y z eğer tav- «Sen, beni\tl bütün havııtrın, SELAMI ! ZZET 1 
Ben insanların içinde öyle es- tan va~a bır parça al~, 1°" bütün istikbalimsin . ,,,. 

li kitaplarda, hikayelerde yazılı çende bır moda g~eteaınde o- «Bu gün, dünyada bir arzum, LLJ Y ET{N f).~ I ENCELERf 
dere der 

Dldufu ibi eline ıeçeni batkala kudum tavıan etı zayıflatır- gökten bir niyazım var: Aşkım 
nna ..-t- ,. .. ken «yedi veren•e mıEf !. 'ah. I p h" . Ali h söndüğü zaman, ön:.rüm d .: sön-

.. -. 7 T- d • ·ı· y . yv ara ıttı. • • a .. S • k lt a a 
rast gelmıt te ~gı ım. emıt ne kadar tavıan varsa kahret- shun. en, seknın aş. ıkn ol ;1 zs ' 
ağacı bile au venlmes, tmıar e- . 1 G .. 1.. ed" ayatm ne ıymetı a ır. 

B aın araon gu uma ı ve: Ak d '" ·· 1 kl" 
di~dedza~ ~eY!a cı:~~· ~ - Şimdi iki tavıan gelmitti, " şamı ort goz e oe ıyo-

d
muld etıcakomb.rumhed" f<>b! e.krgoz bir eüzcl parça ayırtayım ! Bey- nım . o ura ır ıye tr ı a- f d' . . . 1 Senin Şadiyen» 

. hn h" • ank k en ı aıze ne getıreyım. 
mı ye da tfd, ~rı· pıyki beno daz~ - Bana bir pilav 1 Go .. zleriml yumdum. S -
mıt a am e 5 • ım e ~ . · · · · _ 
kal ı. ek' • Eğ - A, a! al Et yemıyor mu- diye hayalimde canlandı. Kıv-arma pet&Cf ç eyım. er ı Sem' k · · ··ı .. • . . ıunm;, ırmeme ıçın gu unç rak vucudu, şakrak sesi, kıvtl-
ıtın hakikatına bakanana ver- ıeyler yapıyorsunuz! Garson . r .. 1 . 1 be . . . .. 
diklerimi ve aldıklarımı kartı- sordu· ~ı':i 1 goz er_ıy _e, E nıt,YI;?111 ııfr: 
laıtmraak ben alacaklı çıkanm. - Bir teY içmez misiniz? kadar se~ş~. 'k ve uç l. 'Y 
Hele inaan kadın taileaile ah- Ben bir teY söylemeden o ce a J: s:şmı~tı ' , . b 1 -
~plık ederse mütemadiyen vap verdi· yrı kamızab 0 m_u se eptlo - h• ,:il !l ü yen i 
bo 1 k 1-'--- bir · muştu, yo sa en mı onu a at- .. 1 1 rç u çı ar ve mat WJUIUI - istemez istemez! sizde F- k .. h 1 uı -necem :ı ·· ·· ded'kod d L-·ka b" • mışttm, pe ıyı atır ıyamıyo- G auru ı u an ~ ır teY ranaız tarabı bulunmazki !. • F k h h ld b .. SOLDAN SA A: . 
yazılmaz Am ef d' 1 En ·ı· rum. a at er a e, u gun ı - Mücevher (5) Ben değil, o 

H · d .. t •dd' et- , - an en ım a uı Şadiyenin beni tamamiyle unut- deiil (3) er teY e muaava ı ıa var! • . . ) B · (2) N 
tikleri halde bir erkekle yola çık - Peki "etir ama kapalı ti· tugMunka ebmınbı"mk. h ku ta 2(;:-) Poıtacı (3 eygır o-

Dilnkil bllmecemfzln 
hAlledllmlf şekil 

6 - Valide (3) 
YUKARDAN AŞA~I : 

1 - Yeni değil (4) Dünya (4) 
2 - Nota (2) İ ıc (3) 
3 - Yemeği ötüden değirm .ı(4) 

Mektebinde öğreniniz 
BERLİTZ usulünü tedris eden dül1 
yada mevcut 450 mektep bu usıı· 
lün mükemmelivetini gösterir. 

Türkçe, Fransızca, İngilizce, ve sair lisaıt' I 
}arda husust ve umumt dersler 

TacrUbe dersi maccanldir ~ 
Beyoğlu lstiklll caddesi 35~ 

ttihadı Milli 
Türk sigorta şirketi . 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamel~ 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsaıt 

şeraiti havidir 2 
~terkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanında~ 
A"l•t"" i ıılıuınnulyan ı.ıehlrlertle aceuto ar:ın•ııakta''' 

... Telefon: Beyo~lu - 2003 3' 

Deniz satınalnıa konıisJonnn~an: 
28 Eylül 929 Cumartesi saat : 14 te 

56 Düzine Muhtelif cins ve eb'atta eğe 
93 Taknn ıt • Kılavu.s 

108 adet helezonlu makap piçoplu piçopsuz 
3600 Siyah ve beyaz zttnparakağıdı 

28 EEylül 929 Cumartesi saat : 14 te 
6000 adet ahen çatal pin muhtelif eb'adda 
3000 adet pirinç çatal pin muhtelif eb'adda 
2500 ac!et ahen somun pin muhtelif eb'adda 
6900 adet pirinç demir vida yuvarlak havşa bqlı 
3300 ,adet alıen demir vida • • 

200 a tlet karpit memesi 
300 ll'ilo oksujen kaynak teli 
200 kilo telli ve bezli lastik lavha 

3 kilo lavha muhtelif eb'adda lastik 
300 kilo kurşun lavha . .J 

Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları ihtiyacı için I~ 
olan yukarda c~si ve n;uktar.lan. y~ılı mal~~~ ~ 
gün ve saata munakasaı alemye ıle ıhalclen ıcra edilecekd'.~ 
namelerini görmek isteyenlerin her gün. vennek iste~ 
yevmi ihalede muharrer gün ve saatta Kasttnpaşada ı>esıi' 
alma komsiyonuna müracaatlan. _/ tıkl h. d i'l " ' e tu u ır ere ua a o - -an zaman ıç e ı se onun ıe aetir de hilesiz olsun ı d .. l · "hni d b" 3 - Saeau (3) 

k d -~ • ö- ., . um ve 0 gun en zı m e ı- • 4 - Onunla kok!arıa (S) D • ~'t' ' ı • ~· ı· ' ~ yansı a ar mur.x etmeyı 1 Tavf&D pilav ve tarap ıeldi d h h 11 d" d' 4 - Diki9 dilnncğe yarayan ·- enız 1 ,, I~ erı mu" ır l~ID ag· Ze alsalar yal Hayır, mülahaza Ben hesabımı yaptım. Şarap~ razs a ab"rdaya bi~n ır klım. h" l•t (3) 5 - Oruçlu (4) .. ' 
b "ktuacliye buna manidir. Diiıı • onra ı en re a ıma ır 5 _ Fikir (4) 6 _Senem (4) 

ı h"lanet • 1 elemi · ik atağı 600 kuruş olduguna naza- şey geldi 6 - Çok degil (2) Nida (2) 7 - - Damarda dolaşır P) Kilosu 
ya 1 ımu an ~ ~- ran artık para meaeleai mevzu- He~en bir kalem aldun. 7 _Geriye kalan (5) 8 - lzmir upğı (3) Köpek (2) 2500 Yün şayak lacivert parçalar. 
na~ tarafından ca:_bedil~~ u bahs değildi, Alabetin vaha- ,,9,9,. •••ı• •••ı~ıeıeıe • 8 - Yama (2) Bap (4) 9 - Atın tabarundadır (3) Nota(2) 1800 Amerikan, kirpas parçalan. 
tabıl ~unlannı teapıt etti~den metini dütünmiyerek ıarabı iç- Pusu~anın. altı. a ımza etmek 200 Yazlık haki keten parçalan. 
halde aleme daha 1a1dab bir ka meye, pilavı yemeğe batıac1mı. istemedım bır ıey yazmamak ta Edirne belediye riyasetinden: 150 şali parçalan. 
nunu: Kadmm parayı nuıl cez- Sıra tatlıya ıeldi ıarson gü- doğru değildi, aldım ve: E<Jimc belediye itfaiyesi için alınacak iki tonluk bir adet ara- 450 Palet 
bettitini kale bile almamıtlar- lümaiyerek: ' "Hesabıma kaydı• zöz bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konul- 200 Amerikan don, kömlek. 
dır. • • - Size taze bir ananas ıeti- Yazdım, ıanona da 17 kurut muştur. Talipler şartnameyi belediye riya~et i ııden t a lep edebilir 686 Buranda 

Galiba biraz fazlayr' ıo reyim! ufaklığı vererek çıktım. O hi- ler. İtayıı talip olanlar ilk teklif edecekleri bedelin '% 7,5 yüzde 209 " karnı yarık çanta 
iuk almak istemem.el , bi ~~ - Evet, evet! dedi.·· Bir de li: yedi buçuk nispetinde teminat akçesini veya banka mektubunu 295 " çanta 
mü bitirmeden ev ıne r ~ fa merak edip aormuttum, bir - Pek rahat ediyorum, ö~le 21 ,, ekmek torbası 

nakled • • • kul k t. havi p~llu varakayı bir zarf derununa koyup üzerine arazöz di-vak'a eceğrm, JJ'I a t••• ananaım fiati 10 lira kadar yemeg"i yemek İyi de~I.. diyor 140 Şayak nübet kaputu ~ D" ye yaz.:ırıık 12/10/ 929 tarihine kadar belediye meclisine tevdi 
verin! dı. Ben ananaaı ısmarladım ve du. eylemleri ilan olunur. 16 ,, ceket 

Yakın bir mazide, parasız ol- izin aLp dııanya çıktım. Şimdi Beyoilunun bir kıyısı- !hale 12/ 10/929 tarihine müsadif Cumarteai günü saat 16 da 129 "pantalon 
dutum ııünlerden birinde Be- Lokantanın kaaadanru bul- Dl takip ederken öbür kıyısına 121 ,, gömlek 
yoğlundan ıeçcrken tanıdıtım dum vaziyeti izah ederek kol sa geçtiiimi görürseniz, ıaımayı- dır. 5344 Kirpas işbaşı elbisesi. 
kadınlardan birine raat ıeldim, atimi bırakt~ ve hea~p puau- DiZ, ç~ü 20 l~ra borc~u v~ Tarsus Ziraat Bankasından: 83 Syah dibetten buyunbağı 
selimlaıtık ve görüttük, sordu: l~~mın altı~a ~taret ~~ıp kasaya rerek s. lı~k mkel aaatı kurtar Tarauıun M:erııin c;ıddeai ü?erin-ı bul-:lugu talctlırıle ba<iclistizan ihale 1162 Yün battııniye 

- Nereye böyle? gonderecegımı ve bil ahara ge- mak ıçın bır daha lokantadan de Kancık kapı civarında Hoca Deb edilecektir. T lipleriı> Tar5 us Zi~a- 1463 Yün <;t•l battaniye ~ 
- Hiç! dolqıyorum: lip borcumu vereceğimi anlat- ııeçmedim, zira 20 liralık yeme- bas evlatlarından metruk ı;uçır ve at Bankasına müı aeıut e<l< re:: ~:.rt- Deniz dikim işleri imalathanesinde mevcut olan ~...,,ı' 
- Yemek yediniz mi? tun ve kalbim ferah olarak dön ğin benim yediğim kısmı S lira- buz fabrikaları ve müştemiLitırun 31 nameyi görmeleri ve :niizayed~"in ve miktarı yazılı 18 kalem kullarulmış ve kırpıntı eşya~ 
- Hayır 1 düm geldim. Ananaaı yedik .• yı ıeçmczdi... Şimdi öile yeme- 5- 1~3~ tarih_i~e kadu . ica~ı ~6-9-1929 hitamı ola~ b.irinci teşrinin aıt.ıncı suretile satılacağından satın almak isteyenlerin yevmi ihale ı' 

O 1 • • ___ ı•__ Berb b' N'h L. •• • h 1 d b k tarıhınden ıtıbaren yımıı gun mUd- ç. r anba gUnu saat onal•ıda temınatı k .. . d'l 12 . l 
929 

. , .. ~•t 1 - Ye ıse turaya ııreıun, at ır teY·, .. . ı ~y~t ne- gı yemıyen aıwn ar an uca detle kapalı zarf usulile müzayede- muvalrkateleril< birlikte teklifname- uzre tayın e ı en teşnnevve cumartesı giınu s":.aı: j5 
aiz yeniniz, ben de lif ederim. aap pusulası geldı, yırmı lıra ka bucak kaçarun. ye çıkarılmıştır. !erini Bankamıza tevdi eylemeleri i- dikimhaneye muracaatlarr ve şartname almak veya göJ'1J""'" 
Biliyor muaunua, ben aeminne- dar tutuyordu.. FELEK Bedeli miiza <de haddi Iô. ikL-. lan olunur. yeıılerir, yevmi ihalcve kadar her "Ün murac:ıatları· 

"Jlllllget,, in edebi te/rlkuı-:46- - Burası d~ s!zin eviniz~ Ço- yok değil mi? - ~ ._Zeynep... Yukarda Hoca- bi haflfleyip onun aıık-çeşmesin- hep onun sevda dolu ~~ 
cuklarnnın terbiyesini, okuma- Osmanlı türkçesinde buna: ı nnna iki oda aç. .. de çağlayan ruhunu sindire sin- zelliğini seyre dalını tJ1l'-_w" 

O 
8 !arını size bırakıyorum. Hisap - Gayrı tabiilik... O gün, bu gün hep böyle gi- dire bütün gücümle içiyorum . Emine kolumdan y8Jr"' 

AŞK G NE -ı tutacak değiliz ya. Siz de olur- Derler. Az çok bu evle olan diyor. Çocuklara hoca sahiden Eğer dersini okuyan küçük Emi ta : 
sa bize, bizde olursa size veri- bütün ilişiğimde bu gayrı tabii- laznn mıydı? .. Yoksa Hüseyin nenin kulağttnda vızlayan çat- - Hocanım... . '-
riz.... !iği hissediyorum. Gelişim bir ağa evde: Birde Jstanbullu, oku tak sesi olmasa bir an belki de Diye bağırmasa ve~' 

Etem izzet Diye bir mantık uydurdu, bir söz Ü?erine oldu. Aniş hatun ne muş yazmış güzelce bir kız mı bu hayal ve bu emelle gözlerim masa belki gene hiç bit r' 
~~ şey söylemek istemedi. Ben de: söyledi? Hüseyin ağa ne anla- bulunsun istedi?.. sonuna kadar kapanıp kalacak ymayacak , kim bilir~ 

• • . . - ~eşekkür ederim . ._ dı?._. Şim~iye. kadar. _evlerinde J .. Bilmem ki ne diye~m? .. Bü- v!' dudak!~~ b~r. anne meme- öyle kalacaktım ... 
Hüseyin ağa parayı elline sı-ı - Ne ıstıyeceğım?. Dedım. sustum. Bılrmyorum. benım va:nyetımde biri bulunma tün bunlan zaman gosterccek! sınde asılı ımış gıbı oaşk pman- Hasan .. Hasan ı. ~I 

kıştırdıktan sonra: Diye verilmiş bir kararım da İhtimal: dığına göre buna Hiiseyin ağa Benim zaten hiç bir şey düşün- nda gururunun ayılmak bilme- Alı. Bu emel, bu aşlı~ 
- Efendi ağa , . acele ettiniz. yok ki?: Aç kalmamak, Aniş ha- _- H_~yır k~~arlaş.tıralnn. Ay- niçin bird.en bire: ı ~eye halim yok .. Sersem gibi- ?'.en ~r?oşu ola~ktır. Ah bunu g~ kül edip öldü~ecelı~' 

Daha bir kaç gün oldu, • . . tuna y~k .olm~ak ~e .. . Çalış- lıgım soz .gelışı ... L~r~ olsun... - !'ekı.. . yım. Hasan ~~ki .. aklımın ya- oyle ıstı yorum ki ? .•• barı Hasanı kendıne Jı ~ 1 
Dedim. Adamcağaz gene hiç mak ıçın ılk sıgındıgım bır kapı Deseydım, daha ıyı olurdu. Dedı.Onlar ne zannedıyorlar- 1 nsıru aldı, göturdu ! Çocuklara Gec•.. ren bu büyük aşkm zaf, i" 

yüzüme bakmaksızın, titreyen ~aşımı toparlayıp ne yapac:ı- Şi~di ben istemi~.e~eğim, o da dr,ben neden ve .?8sıl çıktını? .. 1 d~rs okuturken bile satırları gö- HaS<Ul· · Hasan ! . n.~ g~~er: Ben, biz, h~ 
sesile: gımı durguJaymcaya kadar hiç vennce ne vere-:egmı , ne zaman Maaş, haftalık, ucret her neyse zumde kayboluyor, ve .• her sa- Bu gun ayakta dolaşan bır tun Turkiye bu aşk >'% 

- Zararı yok ~canım... bir şe>:_ vermeseler de o_lur. Yırt- !ar v~receğini bilmiyecekt_i.r :. _ ~~in kar:ı;~aşmış olmtyo.~? .. İ~k yfadaHasanın ah~alini görüyor in an gölgesi gibiyi~. Cansız , etr:ıfmda sabır~lana.ll Ji,of"; 
Dedi, ilave ettı: maç oglu sorgumdan bır şey an- Belkı bu kararsızlıktan oturu gun gelclıgım zaman Huseyın okuyorum. Bana oy le masum , ruhsuz, duygusuz bır gölge . lenz, Her vakıt so'/~ 
- Ha bugün .. Ha yarın ol- lamarnış gibi göründü: istcmiye istemiye fazla para ver a~a ~e~.den tırnağa beni iyice löyle i~li ve a~ı~~an. bir bakışı K~m ne des~. İ§.~tmiy~rum; ~ Has;;.n_insan a4k ve ı•lı:,.,,,...; 

mu-; ne çıkar ki?.. - Az mı oldu?. meye mecbur olacak, ben de ka- bır sozdu: var ki ! Sanki ın, sıyah, sevdalı Kim ne sorsa bön bon yiızüne d•sı d•g•l vatan aşkroırJ ,,,,,, 
Bir noktayı sordum: Dedi, elini cebine götürdü. bul etmekle durup dururken gö- - Aniş kadın söylemişti. Gel 1 gözlerinin ışığı göz bebeklerimi bakıyor, sorgusunu yenileti- ğına ffirip aramıza kaoş#" ~ 
- Ne hiııapla verdiniz efen- Yanlış biı: anlayış. Hemen: rünür. g~rünmez_ bir borç al- si.1! bir görüşelim demiştim. Pek kamaştınyor~ ?rada o~uz topla yo~. ~kşam Emine yanıma v• ... Biz hu a.yka •sir ola~.6Jıll1 1 

elim bu parayı?. - Hayır . . Hayır. Az. Çok .. tına gırmış olacagnn. Neyse ... guzel. Demek çocuklarla da meş 1 nan sızıyı entıyor ve hır damla gelmiş, uç def'a: Yarın Hasana ·daha v:ı ~I 
Değil mi amma .. Aylık mı? demedim. Bir aylık hesabı ola- Bir kerre oldu. İkinci seferde gul olaksınız... Hay hay. Bi- 'ı yaş edip yanaklarımdan aşa yu -Hoc.anmı .. Hocanım... mek, ona daha yakııı 0 ~,ı 

Haftalık mı?. Ne?. Kcndisile rak mı verildiğini öğrenmek is- düzeltiriz. zim aradığımız bir şey.. varlıyor. O zaman göz kapakla- Detniş te duymamışım ı Pen- tiyorum. Aniş hatun~11• ~ lıiç bir şey konuşmamıştık. Za- tedinı. Fakat ne de olsa bu yaşayış Dedi ve hizmetçisine seslen-, mn inip Hasanı içerde hapsedi- cerenin önünde dalgm otunnuıı, nim için bir cKabc» oj~Jll' 
ten: Dedim. Güldü: ve münasebette bir ısıruklık eli: yor ve ben hava, ışık, rüzgar gi- gözlerimi yummuş, hep onu, B 
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MILllYET CUMARTESi 28 EYLÜL 1929 

DANTOS 
DİŞ 

MACUNU 

l>ı 1 
~iş etıerı Yilz sene yaşatır ve çürümekten vikaye eder, Dişleri inci gibi beyazlatır. 
le suh:rını kuvvetlendirir, ve kanamaktan men'eder. Ve dişlerin arasında kalan te-
1ttıı hı tı ve ufuneti izale c der. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet 
1 alıktıtr~ serıntık ve rayıha bılrakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü has
ltıiikAfaı" slrııyetlne mani olur. Avrupııda blrinclllğl blp'ornalarla musaddaktır. EnbOyilk 
~ı~tır. Yirmi kuruşa Hasan ecza deposu. 

Tütün inhis· r i a~esi umum 
ürlüğünden: 

•• mu Orı.ıkôvdc p 
P.ı k · eriyede kiin tiıttin 

"tııacak~r u~ ~nt bu • ne 25 talebe 
l idı • l •lıplenn adedi madup 
ı:ı•- C•Çtı,.. ulr musabaka vapı-

la ' rııu · 1 l:ıbuı s.tbıu netke$ınde kazanan-
S ltş110 tılıleccktir. Bo müsabaka 
ltıı, ,,~~·~•! cumartesi günü Feri
t. 'l'au~ 2 de yıpılaca.lr.tır. 

tdır: •rdcn aranacak: ev•f fUD· 

1 1' 
ıı.- ~ _ \ lırk olmalı:; 

ldt. Yıık '" On>cklzdeo aş Rt yir
•rı olrıumık. 

:ı - LAakal orta tJhsilinl ikmal 
etmil bulunmak ( )'&Di liselerin do
kuzuncu sınıfına muvafrakiyetle geç· 
miş olmak. ) 

4 - Sıhhati tam ve bünyesi 
tütünle iştiıı;ale müsait bulunmak. 

5 - Alelitl~k aj!;ır cezaları mü
stelzem cürtımlerden ve muhittı hay
siret kabahatlanndan dolayı mıh· 

kiım olmamak. 

(Mezkiır husu'"t nüfus cezkcres~ 

mektep <eh.1detnımes~ veya orta 

fia : -~ ·· · 
l(lp~ıç vapurları şirketinden : 

'ti 1 I '-atfl GN> 
t ~ · 1 •w takım kışlık elbise yapnnlaeakıır. Taliplerin 1 Teşrini 

stlı g{lnüoe kadar Ayvınurayda idare! mertziyeye müracaatları, 

~~l~l TAYYARE PilANGO~O 
YEDiNCi TERTİP 

3· ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ikranıiye: 
Ayrı~~,000 liradır 

20,000 
15,000 
12,000 

• 

10,000 Liralık ikramiyeler 
ve 10,000 ,, Bir mükilfat 

kCf<!ede cem'an • 3 900 numara kazanacaktır. ' . 

tahsil! ikmal ettiğine daJr maarif 
idarelerinden musaddak resml vesik:ı, 
idarenin iki doktoru tarafından veril

miş sıhhnt raporu, mahnlle veya 
karyesi ihtiyar bey'etlnln polis veya 
jandarma dairelerinden musaddalc 
şahadctnamelerile tevsik olunur.) 

Taliplerin nihayet 2 teşrinievvelo 
kadar Tütün inhisar idaresi umum 
mUdürlilğOne istida ile müracaat 
etmeleri ve vesikalarını da beraber 
getirmeleri ilAn olunur. 

Gitlcltt bıçsklırı Shcffitld çc
lilindcn mamW, kcıkin ,azla vo 
pek ıatlamdır. 

Yola çıkmazdın evvel bunlar. 
dan bir paket almanın dcrhaut 
cdio~ 

Qillette 
Her yerde güzel 

Kürkler 
bulunabilir itkin.. 

Beyoğlunda 391 numeroda 

EPREM 
mağazasındakiler kadar güzel ola

maz. Fiaılar rekabet kabul etmez 

derecede ehvendir. 
•ı .............. ... 
Ilr. 11 i M a z ~ a r 

Cumadan maada her gün r ıtibte 
Sım Enver eczanesi yanındalrl mu· 
ayenehaneslndc huıa kabul eder. 

Doktor Seyfettin 
Her nevi elit, fren~ yeni ve eski 

belsoğukluğu, idrar darlığı ademi 
iktidarı ağrısız en yeni vesait ve 

mutedil şeraitle tedavi eder. 
BabtAli caddesi, :Vleserret oteli 

karşısında. Her gün saa 12-6 

1 

Y
eı:ıl FORD Kamyomı, otomobil
dlikte ea yüks~k ve en aoa 

\l•kemmüliitı göstermek için Mr.Hea• 
ri Fordun vücuda getirdiği hüy.ük 
eseri ikmal eden bi;r hadisedir. Na -
sıl ki Yeni FORO yolcu otomobil ta
rihinde yeni bir başlangıç teşkil et
mişse yeni FORD kamyonu da ti
cari nakliyatla öylece yeni bir ha· 
diSf'dir. Çıinkii Yeni FORD Kamyo. 
ıı.ı :ı->ıg&r' 1;.1ı1an zarfında azami de
recede yiit.: t11şımak için düşüuülmü~ 
ve yapılr.ıışıır. Uaha kısa sözle izah e· 
deliın:Ayııi bir yükü YeniFORD kam
yoıııı ile taşıı,,ak için y11pılac:.ık mas· 
raf diğer her hangi bir kamyonla ya
pılatak ma~ı afa nispetle daha azdır. 

Bu haki.kat ınlinakaşa kabul etmez, 
çüııkü pek güç ve çetin terrübeler· 
le ispa. edilmiştir. Zaten Jamalnile 
ispat edilıııiyen biı: iddianın Ford ta
rafından ortavıı atıldıvı v.ııkl dei!'ildir. 

· Biuacnaleylı, ve11l FORf1 ı<aıJıyonu· 

Bu r<ıimdr yrnı FORD Komyonuna moh· 
ıus kanlılivrr (Canlılıver) ıislcmindtkı kuv• 
vrtli arka m•kaslarını sağlam. şasisini husu•I 
fren vr diferaa11ytl. lcrlıbolını a~ılcrmrkledir, 

rıun biitı11J dlhıya
dakl azim muvııffa
kiyeti hiçbir şüp

he götürmez. Mo
dtr.n ve asri tar:ı:dıı 
ılüşüııen ve işli· 

yen hiçbir adam 
bu kıymetli ııak-

llye .., ası tasından miiltagni olamaz4' 
Yeni FORD otomoblltnde olduğu gl; 
bi, Yeni FOR O Kamyonundaki mu• 
vaffakiyet ve emsaline nispetle rüç. 
han ancak bu kamyona mahsus mi• 
haniki ve fenni tekemmülat sayesin• 
de kabil olmuştur. Bn tekemmülatın 
kamyon sahibine temin ettiği men
faatler şudur: Sadelik. sağlamlık,bo• 
zulmanıazlık, asgari aşınma, icap 
ettiği takdirde tamiratın kolay ya• 
pılması. Bunların hulasası ise iş 1a• 
manında en pahalıya malolan kam
yonu boş yatmaması ve daima işe 
hazır olmasıdır 

Yeni FORD Kamyonu muhtelif tıp. 
teki karoserllerl ile diğerleri ara•' 
ı;ında derhal göze çarpar. Bu karo
seriler gÜıel, sağlam';'" boyaları en 
nıukemmel fırın boyası, ı,ıoför ma
halleri başka hiçbir kamyo.ıda gö-1 

rulflliyen tarzda mukemmel, açık ve 
yıı kupalı clnatendir. Her Ford ıtcen.' 
tası ııizin husuai ııakllyatııııza göre: 
zize !Azım olan karoserlyi tavsiye1 

• etmekte f>lr zevk duyar. Bu hususta 
kendisirıe murocaat edinlı. 

Vakit ve iş kaybetmeyiniz, Yeni l'ordı 
j 

Kaıııyoıııı hakkındaki hakikatleri 
iigreıııııl'k . için derhal muracaat 
edini7. . 

s 

, 
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istiklal · lisesi ı Şişli Terakki Lisesi 
Ana, ilk . ona ve lise ikinci devre birinci sımfünna talebe kayd 

Tam davrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. edilmektedir. 

BRADFORD 
Krııaı~ tlcarethane•ine her nevi luflık kumatlar ıeldl. 

Hıısust ko•tumlUkler dahi vardır. Mağazamızı ziyaret ediniz. 
Bahçekapı Hacı Bekir karşısında. Satış toptan ve perakende. 

• Telefon lst. 128 -

Askeri baytar tatbikat mektebi müdür-
lü~ünden: 

~ktebimizin birinoi aınıfma ati· nce musaddak olacak. 
deki şeraiti haiz dört talebe kabul.~ 2 · 21 ya~ ı:e~mit olmayacak. 
dileceğinden talip olanların vesaıki 3 - Heyeti ııhhiye raporu buluna-
Iazimc ile mektep Müdiriyetirıe müra cak. 
caat eylemeleri rica olunur. 4 - Hüsnühal sahibi olduğu mahal· 

1 • Lise mezunu ve ya bu derecede li polia mcrkezittc:e musaddalı: bulu
tahaili bulunduilu Maarif Müdiriyeti- nacak. 

Tedrisata başlangıç tarihi 28 eylul 

Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı 
Tel. B. 0.2511 ~~ 

• ••••••••••••••••••••••••• 
Devlel ~eıniryolları ve limanları nınnınI i~aresin~en 
Bilecik ile Karaköy arasında Haydarpaşa Eski ehir hattının 

240-130 uncu kilometresinde vaki yayla viyadükünün kamilen 
müceddeden kagir olarak inşası vahidi kıyasi fiatı üzerinden ka
ı~alı zarf usulile münakasaya vaz olunmuştur. 

Münakasa 14 Teşrinievel 1929 Pazartesi günü saat 16 da An 
karada Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. Münakasaya 
iştirak edecekler teklif mektuplarını ''e muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi müdürlük kalemine ver
meleri laznndır. 

Talipler münakasa şartnamesi ve evrakı fenniyeyi 5 lira mu
kabilinde Ankarada muhasebat dairesinden ve Istanbulda Hay
• ""P3fA İfl.etme müfettişli ~inden tedarik cdf'hi!i rler. 
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