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I<ARA KUVVET 
Kara ktl\ nt, tarihin hcr dev

rinde taassubun, ccblctin tim

<aİi rılmu tur. . 'e y~zık ki, bu 
; tiın etin ' tarihteki lıükimiyeti 

BUGÜN TÜRI( MÜCADELE TARİHİNİN l(AYDETTİGi 
YIL DÜNÜMÜDiİR! İLi( BÜYÜK ZAFERİN 

• \Ok t zıın surdıi. Dtınyıı tarihi '-------------------------'---

1 
i.~TİHA_P Birharıka DOKTORLAR . lulmct ile r. run n ueadcle~ini 

"osıcre'l !" :ıllcrk do' dur. 
kr ile< h t ril•;, taas-ııp 

nhriı t'. cehalet maznun· 
rı\ le 1 ' dur Bu bctb~:ıı'arın 

h y··ı'iLri, tari! 'erde !!' ii benliği 
ı mı ;rnr le ', <;;ı' ekr l•alindl' 
h ,, ru! \~ ıbıct! ,. P,.,ı ıyor. 

Jl '/.i 1 u ı \ .ı tcnıas.ı s:ıı k 
rıbn c.ıc ı, \ , i r .. daki ihtil~'
tl'r ~ı 1 t , ' ı , rr ccddit .. t. rı 1 '1n tıa< nur 
ııl l' 1 ve ')unl·•rL 

11 ~1 • • 1 r ku \dİlf ,.ık-

t 1· ıht c pc.l· r '1t.:1 

iç"n kani• b"r '!1 ·,,!ek ·t: gi 1~-
mL•cac:'detlL r ) l rl r b 

ı' " 1 1 '1L<' !İ)d° m 

krc t1 ·r r Buu ı, un u~~<1 ya 

ara r• l , r \ t \ ur. lk •ür 

" i ~" • mc ıl ,•le '!de ·>lduğu 
ı ıl i; A' :, ,lr tla tcccı:düt, 

ı dı. \c< \C b.r 'dil'"'C ik 
"' < ılır l·. al ) t rı l•ir zum· 
r '.ırdı~. bunun \otı'e,i, ~ar ,.e 
er ralkm f'< 1 p hi<k'iııi 

ta'ınk ederek, )tnıliğc dotı;ru 

atı;aıı adımları durdurmaktır. 
Accha irtica, bı:rada yeniden 

mm afrak olacak mı? Bıı nokta
da eııdi~cnin yeri yoktur.Tarihin 
htikmli kat'idir. Karanlık behcmc

hıil aydınlıl';a yenilecektir Cehalet 
\·c ta'>ıılıu temsil eden kara 

kllV\ct, mc<kniyct yolııııu açan 
il ·•ı Ye hurri\'ctin iinlinde diz 
çökecektir. , 

! la\ :ıtın ndi deri, bı.un ıçın 

"ılnız lı:ısit Ur tcmu ,ıı mc\ 1.ııu 
dir. llız' ;ı ıl i iı ki-af\ c!Ln-

ı a r ilet i ·ıı her 1 ~d c 
1 •r d v._ tct' ' l"c zuudur. 

1 • k ''lıllc!i : ı, irfan <C\ i\'c<i 
it ı ' 1 ıı\, ı.. G.ırp zıillct
ı, r ıdc tlun u' lu~'unu ink.ır ı.tle
c. k lep iliz; a11..:..k, fr'lllcti zin 

h ıt ı /( k n .ı da 
Lt iz 1 ı, ır . ı mız \Jrc!ıı. 

1 it\,~ etin c 1 L 'ı \ .ız ı Sl 

m r lkı ' r .. h cahP;\nc 
tc ~ınk c k.,r ıı~ ,r et J,.•ir 

~ aıa llJ~a: \ ' ız ıno..;Ji ~ J) at
' ın de"'' I'' ınc\ i h:ı ar 'c 

tm · · nııtt cnni <. k'nır..ık •.dm· 
( . 
t 11 lıakıkatı. bılr" a ı.l\rnr ye 
c pic ctı, ~liıiz 

r 

\"atandı '.rı, kil 'ıl )' !~ dan 
nrnı ına a ,c,· 1 .ı r- · ıı .. r \:ttan haini-
uır, r T · ı. 
le : tırK '" nuı ı.ın, 'atn bin-

ını ~a 11 cezai ı<lınıv•1"ını ı·ıı·ı·n 
t tmı,t' ·ı •. ., · ' 

ır. ~.rı ın :nc:nf\lr ıni~a'lc-
,., ı tel r~r· 1 '~ il .ı, ı a mıı,5adc ctme-
J •• ı: rı. i'\"' l t 

\a l'l<'. 1 · ·ı c memlekette. 
.ı arın ı• 111 

ı t ve maonl 
1 ütl:ırı uz ' d . 1 

rv ka~ . ' ~·' nız 'e yal-

ı n kı . " ı h. ~'1m ola
.. tır. 
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2 inci sahifemizde : 
ı 11 u;I tel r r \ ı. ,, il . ~ mcıı..tJ Lır 
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3 Uncu sahifemizde: 
1 1 n: :13 d c· ı: blr h:ıl ahh 

1 n l oteli c·:ı3} • n n muha~ 
k nı !'.! l.ın<:ı 
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5 fnci sahifemizde• 
1 • 
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6 ncı sahifemizd c: 
1 - ~lillet nH.ktcpleri ıe 
de\ anı eden !er kin ko
lay okunıp ) .. v~a :>ti
tuı lırı. 

•. rk mücadele tarihinde ilk bli)ük zaferi kaydeden Gazi Mustaf 
Kemal ordularının birinci lnönü harbine kumanda eden ismet Pş. 

Hz. ve muharebeden bir sahne (Tarihi resimle lmizden) 

BİRİNCİ iNö-Nü ZAFERİ 
BUGÜN BİRİNCİ İNÖNÜ HARBİNİ KA
ZANDIGJl\ıIIZIN 8 İNCİ YIL DÖNÜMÜDÜR 

BU BGYÜK ZAFERi HANGİ DEVH iC:i~DE 
• • • j, 

VE .NEGIBI ŞERAiT ALTINDA KAZANDI-
GIJ\HZI BiR KERRE DAH.A GÜ.Z 

öNt \fE GETİRELİl\1 
B ugUn, _TUrk milletinin ~erefti tarihinde hiç unutu\mıyacak 

olan bır yıl dönUmüdUr. Birinci lnönü zaferi ... Türkün tar
ihinde pek çok zaferin parlak hatıraları vardır. Fakat tarihimizin 
gene hiç bir şerefli vakası İnönilnde milli Türk Ordusunun kaza
ndığı bu ilk zaferle ölçUiemez. 

921 senesi Kllnunusaninin ı ı inci günü İnönüııdc ismet pa\ôAnın 

kum n ındaKI orduların kınandığı bu .zafer tas vvıır edeınl
yeceğimiz kadar çetin olan şerait içinde elde edildi. BUyUk Gazi 

mizin hiç yoktan vücude getirdiği milli ordu bu zaferi kazandı. 
Birinci lnönU zaferinin istihs .. linde ordumuzun takip ettiği hare· 

klU bugünkü nushamızda askeri muharririmizin yazdığı mekalede 
çok iyi izah edilmiştir. Biz bu sütunda, Türk milletininln azmU 

iradeti, hür ve mUstekil bir millet olarak yaşamak için verdiği 

kararın pek parlak bir tecellisi olan bu zaferin istihsal edildiği 

günlerde bizi imha için düşmanların neler yaptıklarını da 
hatırlatmak istiyoruz. 

921 senesi Anadoluda Yunan ordusu ileri harekAta çoktan geç

miş bulunuyordu. Fakat duşman nekadar ilerlemiş olursa olsun 

bu TUrk milletinin azmini kıramamıştır. 
DAMAT FERiT VE YUNAN ORDUSU 

İlk zamanlarda Yunanlıların ileri harekAtı Damat Eerit hUkO
metinin kabul ettiği mahut Sevr muahedesinin Anadoluya 

da cebren kabul ettirilmesi ümidini duşmanlara vermi~ti. Lakin 
duşmanlar işte bunda derin bir ğallete düştfiler. 

Çünkü Yunanlılar lzmir, Bursa ve Trakyayı çoktan işgal 

ettikleri ve Papulas kumandasındaki Duşman ordusu Anadoluda 

taliini denemeye kalkıştığı halde bUyUk Gazinin sevkli işaretile 
mücadeleye girişen milletimizin azmına hiç halel gelmemiştir.Duşman 

nihayet lnönUnde milll ordumuza bir darbe indirmek i~tedl. Fakat 
kendisi için pek müthiş olan bir darbe yedi. işte o zamandır ki 
Papulas bu hezimeti zımnen itiraf mecburiyetinde kalarak kuman
dası altındaki orrtuların magrurane ric'ato ettiklerin! dir teblfg 

ile ilan ediyordu: Duşmanın bu hezimeti diğer duşmanlara şu ha

klkatı kabul ettirdi: 
Sevr muahedesini Türklere cebren kabul ettirmek mUmkUn

diğil... Şu halde kendilerini görüşmek için Londraya çağıralım. 
Bu Anadoludaki milli ve baki ki Tü ı k hllkOmetinin tastikl 

demekti. 

BÜYÜK ZAFERl!:!_LE~SINDA iDİ Ki 

Birinci lnönil Zafe;idlr ki--;;; illi- hükOmetin 2 l şubat 921 de 
Lundrada toplanacak konferansa davet ettirmiştir • 

- Büyük Gazinin her seyi büyük bir isabetle keş!U tahmin 
eden deha ' 

sı Vekayi ve hadisatı kendine rametmiştir. lslanbulda 
manasız, bun·ık b' 

• ır hükumet vardı. 
Anadoluda d 

. . a Çerkes Etem ile hain kardaşları duşmana 

ıltıhak etmişlerdi. lstanbulda1d miskin hUk\lmet milll emelleri 
anlamaktan acizdi • 

Çerkes Etem de Anadofuda du manlarııı ekmeğine yağ sUrllyordu. 
' KAHRAMAI\\ TÜRK ORDU UNU TEBCiL EDERiZ 

• 
işte. t:iiylik ~·azi bı tu ru mıı~kıil:\tı y.ndı.1 !iç yoktıın , ..ı~ lıc 
JCtırikn mılll ' rd • n lnünıindc kazanıl·>tı 1 u ufcri dig, ri 

takip etti. B h an TLirk 'nlusun:ı , ~cut ,·,ren 'e kaza '.ın 
1stcr! Z" e 1 'llll\ af'nki} el erle tel:\ iç eden 1 ti} uk de 

lndn· - le "w.;· tin mal \, 

BUGUNYAPJLIYOR 
ABDULTIAK HAMİT 
BEYİN l\1EB'USLU(;L .. -

INTlıLIP:\ll:Rı 1\1[ ·ı.IL 
< LALIK 

BugUnkU meb'us in
tihabı için, icap eden 
tertibat hey'etl tettı,ıye 
tarafında.~ tamamen "'" 
ınmı,tır. 

Yalnrz bu sabah ya· 
pılması takarr r eden 
a aydan sariı naze r 
~ci!•-nışur. intihap san
dıgı diln blltim~raslm 
konferans salonun&;: 
nakl dllmh;tır. Salon 
silslenmı, v bayrak
lar a lımı,ttr. 

f\fEVKUF·-L-AR 
KARAJtNAME 1 ARIN 
Bl'ı L.\J\h'- nııLiYESi 

\IUIITIÇ\IEL GÖHÜLliYOH 
l\levkuflar hakkındaki tahkika

tın kaftl nctİCl'si yarın anlaşıla
caktır. \llıttttcı 

umumilik takp

ıı~mc>inı }aza
ra.kc mustantik

liJ;c vermişti. 

lscintak hakimi 

J layrcttin il. 
karama JllC ·ini 

yarın ·ererek 

tir. 
Yirmi ıt::ıdcn 

heri ÜC\ anı 
eden tnhkikat 

c nda 
yazılan tııhkikat 

evrak 200 sah· c tutnıaktatlır. 

Kadriye hanımın ne için .~ n· 
kara) a gittiği, :\asır Reyle Kad
rıyc ! !anım ara>ındaki muhalıe· 

ratın ma!ıiycti a'113~ıl. 'Jlaılıp;ı 

zannediliyor. 
Tahkikat hcy'cti az:ılalrından 

bir kısmı Lhin Kenan lleyiıı riya
• eti altınd:ı toplanarak bir rapor 
ihzar etnıi~lcnlir. Tahkikatın lıli· 
ttin saflı.ıl:ırını ıc nctaykiııi 

ihtirn eden lıu rnpor dlin Adli) c 
Yel :lktinc p;iinıkci~-ııi,tir. 

·rahn1inin1izc n:ıznran •~tintak 

Jı:ıkimlij\i mcYku(lar hakkında 

meni muhakeme krırarı yerecek 
ve mc\ ı uflar yarm tahliye 

cdilccktir. 

i\levkufların ihtilattan mcm-
nuiyetkri rcfcdildi!\'i halde gaze
tecilerle görii~nıclcrine miisade 

edilmemi~tir. 

'.\ltiddei unnımi Kenan bey 
diin ı\dliyc nılıktti~li~ine gidecek 

mlifestti~lcrlc bir muddct gürli~: 

----·----
SIRP KABİNESİ 

Böyle· bir şey hiç 
olmamıstı! . . ' - ·-- ~ 

Bir kaptaiıı dalgalar giJ, cr-
tç<len aldılaı:., tekrar 

yerine g-etirdilcr 
H:ar~yei fıruno<ı üç gıindcn heri 

bütün ~iddcıiVI~ deum edil or. f"ırıı 
nanın ~idJeu i\k 
~e Kara denizde 
işli,en ,apnrla11n 
.. ~lcrfc·ini aft u .. t 
ttti, h:ıtta , CTriİ 

sefer bir aralık 

inkıtaa hile u!';rndı lıeklençn '~purlur 
en ~:ikın lim :1 lar.ı sı~ınma 
incc.hurfı ctıııdc koldı. . 

\
1apurlann l·fcr~crindc· hu 'ar 

g-JşaJık dcv:ın1 ede dursun, li111 J'll 

mızd.ar. tran:-;it suretiyle gt.:t;en orvcç 
bandıra.Ilı bir vapur J~o~az a\ı' 'atında 
feci aynı zamanua ıLı gülunç l•ir 
macera geçırdi. \ ak'aıı anlatalım : 

r\on cç bandıralı ~en Jozcf vapuru 
Bo~azın !!~ mil 
açıklannda Kanı· 
denizin dağları 
andıran dehşetli 

dalgaları arasında 

yalpalayıp durur
ken kocaman bir 
dalga vapurun 

güvertesini kaptan köprüsünü silip 
süpürmüş, o esnada nöheıtc bulunan 
ikinci ka:,ıanla yanında duran bir 
tayfayı alıp giitürmüş ... 

Fakat tcsodüfc bakın ki kudurmuş, 
azmış denizin dalğalan hu iki bed· 
bahtın mezarı ol 

duguna hükmedilir •,( / / ı· 
ve arkadajları da ~~ fM 

1 
1 . 

on arın zıvaına J 1 . . ~ 

aglam". ,,1 hazır- ,., .. \ ~ 
lanırkcn hıı defa .• \ııi 
ikinci bir dalga 
galiba bira~ cvcl vapunın u~t t.oı.ra
fını silip süpüren arkadaşının insaf 11. 

ve mcrhamet:;iı: clı.vrandığınn ve 
hu kad:ı.r zt11Jn1 gıJStt:rı:mc~iııiıı 
lür.umsuz!uğuna kail olmuş o ak ki 
can hevli)le d:ılgalar arasında -ı;rrpı· 
nan bu iki zavallıdan kaptanı kuc:ı· 
1tın~ ıılarak, tck:.:ı.r güvenenin ustt.ınc 
bıı·al-..""DHŞ ve hu facıanın zararını 
yarı yaıı)a indirmi~ .. , 

Bu ıkind dal
ganın her na.;ıfsa 

Jutu[ ve şcfk:ıu~c 
l:l"k goriılnı;ycn 
t:ı}fa i~c azgın 

tabiatın hiddetine 
kurb:ın olup git-
mi~tiı" 

Facı:ı ar "ın· 
c.Ja cereyan eden hıı komik !'ahneyc 
gülmek mi yoksa ap;lamak mı. l~zım 
~cldiginc hukınctmcgı karıicnrnızın 
keyfine bırakıyon11 ... 

---
BUGÜN 'fOPLA 

NIYOR 
BU İC:J;fM°'\J).A MÜ
Hil\f' KARARL R 

i\11 vEHILECEK 
~E,)'J•:T tıs:1r:c-HE) J, -

İZ.\ 1 lı\TI . 

E1ilılıa_'ıl11lıadeııd Cemi~-. Iİ 
lııı gıi • ı saal 10,30 da Tı 11 k 
Üt:aj:(mda f,•vh,1l:i<lıJ bil' ic;ıima 
aktcde l'ktiı-. İdiıııa o,:nk lı:ıı:ı
retli nlank w ıııı'ılıim kaı arlaı· 
ittihaz edile• ı•l,ıi '. lrtım nl:ı 
! Praıi 1 l. ıı 1 uııııııı ',ıluııııı 
ctrafınıh ~ ızı Jı I' ı• y,ıpı'an 
nrşı-iy:ll ıııı'vz,ııı lı~lı<l'di,. rktir. 

IJiiıı lııı lııı ıı t ı ı .. ~ 
Osıııaıı il. dr.ıııişlil' ki , 

<<12 imzalı lıil' takriıfa Jwyetı 
ııııııııııiyü i~ıiıııaı talqı ,. lilılı. 
Y:ırııı (lıli;.:iiıı) topl:ııı:lt:ağız . 

lçlimal'.:t ıııiılıim karaıfar ':>rİI· 

mcsi mıılıteıııolı·ır . » 

iNG1LlZ LiRASJ 
Yavaf yava' dU,Uyor 

Evelki )!;Ün pek kuvvetli bir 
tereffü istiradı p-üstermiş olan 
İngiliz lirası dün Borsada tenezz
üle meyletmiştir. lngili1. lirasının 
son )!;Ünlerde fazl:ıc:ı yliksclmcsi 
kambiyo azlığından ileri p;clmck

tedir. 
Filhakika son ZJınanlarda 

lzmir, Samsun, Mersin gibi tica

ret , c ihracat nıcrkezlcri'nizden 

limit cdikli;tı dcr..:ccdc kambiyo 

gclmcmı~, buna nıu_kabil, ithal 
edilen hu~day, maPifatur:ı bedel

leri tc>\ iye oJunm:ık ıçın faıla 

mıkdarda knmbiyo tclcf edil

mi~tir. 

.;u ı;uııkrdl' lııı m.ıh:ıllclcrden 

cheııımhctli mikdarda kambiyo 
Vt<rııdu lıcklcnmektcdir. Beklenen 
ni,;pcttc kambiyo geldiği takdirde 

l<tcr!inb du~mc,;i mulıtcrıcldır. 

İngiliz lira,ı d~ '' Bur;ad;1 'l9'l 
kuru~ta a~ılmı>. <l<J<l,'Z.5 kun ,a 

yukseldikteıı :-u:or:ı ak~am 999 
kuru~t:ı kapanmı,tır. 

Düyunu mih :ıhhadc 226 1 rada 
aı;ılnıı<, 22~,5 liraya dLi~tııkten 

sonra ak~am 22.5,7 5 lirada kn. 
panmı~tır. \!tın !\orsa haricinde 
·~58 h•ru~ta a~ılmı~, aynrn ka
panmı~rır 
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H~ı ABONE FIATLER NoE TENzıt:K:r .............. ım 
mı , ~~SiMLi ILl VELERIMIZ !~! 
:m B~yUk (,azının emrü lrşadile yeni TUrk Alfab 1 ı t b'k :::: 
• ... ve Mıllet mektepl · ı es n n at ı ı .... 
:::: erın n açılması matbuata d Oh' bi fül 
mı vazife tevcih etmiştir. Bu vazife Türk harfi ~ 1 m ımı i r :m 
i'!i çah~maktır. erın n tam m ne :::: 
.ı.. t • • ••• ... , MiL . r== 
~~ı « LI YET)) ~11 
fü! idi B~ v.az~feyfi harf inkılabının bidayetinden beri ifa etmekte ım 
lfü ' . enı ~r leri kanun . çıkmazdan çok !Vel sUtunlarında mı 
mı tatbık eden ılk gazete 11\ılliyet olmuştur. kanundan sonra da m: 
:::ı • • • :::: 

mı «MiLLiYET)) im ... 1 .... 

mı Muhter~m karilerinden gördOgil teveccühe istinaden hacmını mı 
fü! kllçültmemış, bilakis büyllltmüştür. Müstemirren sekiz sahife füi 
fül Olarak çıkan yeğane lstaobul gazetlsi :;;: 

E\'ELA \IE\1URL:\R AZ.\LACAK :::: ' ' !::! 

eeıgrat, 10. (A.A.) _ ilü «MiLLiYET)> ffil 
Siyasi mahafil Jivkov- mı !ir. Gazetemiz kırk gUndenberl yeni ;tarflerle çıktığı halde jlli 
it h k bl l mı karılerinin adedi azalmamıştır. • !!I!! 

c a nes nln sulhu !!! Hatta eskiye nisbetle hafU hır tereffU f:1l 
ve Avrupada vaziyetin füi kaydetmeğe ba,ladığınuzı d, memnunlytle :!g 
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V • m: et cccp;ı gı ı a )üne ıa cı 111 e c mu 1111 tenzı at :il! 
ereme gazetesine :::; k · · İlk ·ı' · ı.:: 
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F..macet 1 feri hakkında ı 
almak Uzre ı'\\ultittin b yı A 
karaya davet eden d.ıhlli 

kili ŞUkrı.: Kaya be" 

___ ....,. 
SÜT, OKTUllVA 

~IEZBAllA 
l\.IUIIİTTiı- B. A 1' A

RAYA ÇAGHILDI 
-·-·-

Dahiliye Vekaleti ~chr~mini .\lu
hi•tin he~ i ı\nkaraya daYct ctmiiıir. 
.\nkaradan gelen mahlnıata ıı;oıt• 
J\"luhittin lldcn süt., okturva.. mczl1ch~ 
mes'clclcri hakkında iz;ıhat lınacc' rır. 

Dün bir muharririmiz ,\1 iıtın 
~leyi b' rmil~ \C muhtelif mc11.c'c1cr 
h•kkında konuşmu lL 

Adalar elektlrikl 
l\lııhı ~ ;ı 1t nk1 ısa u \t.: 1 

'1•kkınc'a dh or k 
.... ufia \ ,· '1..: .. ı ile ~ma.l'Pt 

nr ·ında .\dalar c · ıirk muka\C c _ 
tin imzası ıçın ~afı:ı., bnaııctin ır 

mtime ~i1iri i~h.:"nı 

'\luk3\ele>i ben .mı• etmek ı. 

vorduın; )unu ı için l)anı.ıı ı r,, :

rac=ua .\ 1k raı ııtmc1' uzre ~c

zuriycc istcıni~tlm. \'th.~l'ct ~ 

ırczo ıiyeti \ermiştir. \) nca h r 
cmır almailim, ) en lıir dos a 6 
i tenilme'.lli:tir: bt'ki gtlelıilir. 

'iıt, oktur\a dosHl.-ı hakkın~a 
da bunlar ;ı get•nlme lçın h r ~ 
bır emir almadım ih: , 3• ~dir .• 

Emanet ve karar 
Gc,e \nkar dan gc •n hal-C'lcre 

nazaran; Şehrı"111anctı hutç ı ancak 
tc kilat ı·c memunne att ma nfc 
karıı i<u~l~k edi!Cıği, şehre 

bir şey kalmadığı 'c te klaun 'O
zum \'C ıhtiva> us. undc olduğ.ı, '>u 
nun kuçtilttılmc<i kanaatırın mu ~ut 
bulunduğu stıylennıcktedir. 

liu mesele haUınd:ı ılı ,\Tuhiıtiıı 
'l. diyorki; 

• ilına biiılc bir SUJI tc\dh 
edilmemiştir. Hı:nim kanaaıırn hutcc}' 

nazaran tanzim ulunan kadronun 
ihtiyaca tekabül ettiğidir. !la ka ka· 
Matt.ı bulunanlar da olabilir .• 

Beyaz Ruslar 
Beyaz Huslara memleketimizi 

terk etmeleri için verilen son 
mühlet 6 şubatta bitiyor. 

:\luh•rririmiz bu müddetin uzal
tılıp uıalulmad•ğını da sormuıtur. 

Vali nkili .\luhittin il. demiştir k~ 
"-Bu husu<ta yeni birşcy yo1'

tur ... 
.\luhittin il. prın Ank~raıa gide

cektir. 

Hindistanda 3000 aç 
Lahur,10(A.A.)- Eski 

yerli askerlerden Uç 
bin kifl zaruretlerini 
göstermek Uzre dUn 
ak,am buraya gel
mı,ıerdlr. Bu adamlar 
zaruretlerlnl ı, yoklu
ğuna ve toprakların fa. 
klrler arasında taksim 
edllmeslne aHetmekte
dlrler. 

Polis nUmayişcllerl 
hUkQmete ait mebanlye 
dğru gitmekten menet
tlğinden fa lrler açlık 
ıgrevl yapmak tehdidi
nde bulunmuşm.rı.;.<=:.,.,...,. 

• • • 
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• 

1 YETİN HARİÇTEN 

~ R~FTAlIK SİYASİ IC AL l .... ......,..., 
\u 

ıen. 

si"l"a 1 
' · 7 ,t en ' -cı n "1eri 1leı "ti 

L 1' ad; ı li ile hat bır 
haı gırc· "ırp-1 lı ' t ihil!f•, 

ı • ı ct :..cçcıı a!ta. Kralın Ka:ıu
ı c•a ı il ile eli' ıatörlıiit(inıi 

ılaıı cvkmc •li~ r-uncer olmu~tut. 
. irp-Hın at irti!Mtıın mahiye

tini bu .dtunlarda uzun uzadiya 
z,ıh etti·. l·akat c:unun en mü· 
im • ra•I hadi;;esi olan bu uzun 

<1il\ ml'rı haıı bariz noktalannı 
ekrar hatırlatalım: 

iki un.qır ar~ ındaki ıhtilaf, 
krııllıp;ıq tc~kili tarihine kadar 
~eri ı;' der. \' u nırya ımparator
lup,-urun cnkazı uzerine yapılan 
ıtı \ ujtıı.,ııı, devleti malumdur 
kı, "ırplardan. 1 lırrntlardan, Slo
' eı lerd n n. Bo~naklardaıı mu· 
tc~ckkilı.lir 'ırplar har' "e ıuedc
ııİ\ et it lıariı le diğ'er uç milletin 
ı-agı.>ında olduklan halde. deı

lct itlarL'Sinı kendi ellerin<: 
al··ı· · ;,tc• i'krdir. Cerçi \'u 
;!;O laHayı t~kr cdcn milletlerin 
hcp•i dc S!aı dır Fakat arada 
li<aıı birlip;i, din birligi. hars ve 
nıcdcnhet birlip;i yoktur, 1 lın•at-
1ar 'atoliktir. Sırplar ortmlokstur. 
1 lın atlar ~ 1rupalıdır '\ırplar 
1 lııl kanlıdır. 

1 im atlar sanayide çuk tt'rakki 
ctıni~lerdir. :iırbbtan kc hılla 
ziraatın iptıdal bir devrindedir. 

ı,tı: hu ebeplerle Hırvatlar 
idari muhtariyet io;temi~Jerdir. 
·ırhı,tanın Blsmark yaziyetinde 

bulunan P~iç hayatta bulundukça 
l lın·atlar idare edilebili yorlardı. 

ı·akat bu büyük siyaset adamı iildu
kten sonra vaziyet mıişkulle,;ti.Hır' 
ı atlar gittikçe mütezayit bir ısra
rla otonomi istediler, bu talep
leri ~ırp ~O\ enkrini asablle~tirdi. 
Xihayet bir kaç ay eı·el Belgrat 
meclbinde llırvat lideri Radiç 
lıir mufrit Sırp milliyetperver! 
t.ırafıııdan katledildi. 

l lırvat mebuslar bunun ıızerıııe 
llelgratı terk ederek Zagrebe 
~ittiler. o tarihten beri de Bcl
u:rattaki meclb•in içtimaluına iştirak 
crnıemekte idiler. 

lkı un;ur ara,ıııdaki ihtilaf 
rina et iki hafta e\'el bir kabine 
ıuhr .. nı ~ekkıdc baş j!.listerdi. 
l\.oro~et1. hiıkı 'letini te~kil eden 
<lort fırkadm: llın·ııt Jmalıne 

badırı lan de!T'okrat fır · sı 
hukli 11etten bazı I!' atalebatta 
t>ulundu ve hu talepıer isaf 
edilmevince kabineden çekildL 
Koroşetz demokrat fırkasının 
müıaheretiııder mahrum olunca 
miışkill bir vaziyette kald• ve bır 
kabine buhranı ha~ go. terdi. 

l lirvatlar da Zagrepte nüma
yişlerde bulundular. Bunun üze
rine geçen Cuma günü Kral Hır
vat liderlerini Belgrata da\· et etti 
vf! kendllerile uzun uzadıya 

gö~tü. Verilen haberlere gore 
liderler l lırvati~tan için yasi bir 
idari muhtariyet talebinde israr 
ettiler, \merikanın kanunu e,a. 
sisini nıi.;al olarak göstererek 
ayrılıkta birlik oldup;unu iddia 
eylediler. 

Kral 1 lın acları kabul ettikten 
hir glin sonra kanunu esa>!} i 
ilga ve nıcdi·i re-lıettigini 
\ e idareyi kendi elin~ altlığını 
hir lıcrnnname ile millctc ilı\n 

ctmi~tir. 

Kralın bu hareketinin mana>! 
hemız iyice anla~ılnıanıı~tır \cahıı 
Hırvntları "ırbistana daha sıkı 
bağlamak için mi? ~ok a mill1 
emellerini tatmin etmek için mi 
lıu diktatörllük rnziyetine geç 
ıni~tir. Bu noktıı henuz sarih 
surette anla~ılamnnıaktadır. Şurası 
muhııkkaktırki, ıı;erek şimdiki va
,dyeti muhafaza, gerek daha stkı 
veya daha liberal bir idare te>i· 
si ıçııı bundın başka takip 
edilecek bir yol yoktur. 

Vaziyet okadar pürüzludur b.i, 
bunu çelik azimli., demir kollu hir 
adanı halledebilir. Şimdi meral..a 
şayan olan yep;Ane nokta Kral 
Aleksandrın bu mahiyette bir 
adam olup olmadıtı;ıdır. Kral 
kendisini diktatör ilan etmekle 
üzerine ç ~ k a P; ı r mesuliyet 
al~nr. Bu yukun alundaıı çı
karsa • ismi Yup;oslav tarihine 
altın hatla yv:ılacal. Çıkamw.sa, 
belki de tahtını. tacını. hatta 
b~ıııı kaybedecek. Çünku siya· 
siyatın ve tarihin ebedi ve ezel! 
kanunudur: 

Diktatörler daıma dk in umu· 
miyedc ve tarihte giri~tiklcri 
teşebbu,;atın neticeleri ne göre 
muhakeme edilirler. 

*** 
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ıuıatı vakfiye 
J\\üdiriyetinden: 

Inda) eti 1 ar 22 12.rı\!8 hafta 
Kı) r-cti 
Kuru~ 
.1r2Cı!'i 

4 ouo 

Feriki>)' Lşref denui sokağında 1.1 ınukerrcr ı.ı, l ;;, 1;; 
mukerrcr 15 ınukcrrer 35,35,.35,:1!1;35 \'e hilecik 'okn
ğında 17.1 l) mükerrer l 'J, t 9,:19 miıkcrrcr numaratar!a 
miırnkl::am 1 .'i parça 2171 ar~ın 34 parmak ınıkdannda 
bulunan ars:ılann 20 de 1 hisseleri 
l'crikö~ ~:~ref elendi ,,okağında 21,23 numaralı ll<HJ :ır-ın 
arsa'1ın 20 de 16 his<deri 

ı ı 2ııs Ferikoı l~ref efendi rnkağında 25,29,J 1 nıukcrrer ııunıarlı 
:; ı fı nmn 2\! parmak ar,aların 20 de 1 Q hbseleri. 

Balada k.ı ·met. numara Vt: mıkdarı zraları muharrt!r ar;alar ;/~-12-<ı~H 
·arihinden itribaren otuz bir gtın müddetle mllzaycdcyc konulmu~tur 
talıp olanlar kııııcti muhammenenin züzde yedi buçuğu nisbetinde 
pcyakçelrilc ycı·mi ihale olan 23-1-92<1 çar~mba ~ınlı aat 1-ldc 
kadar mah!Ulltı ı akfiye müdiriyetine muracaacları. -·------
Mah ulatı vakf.ıye ~~ü<liriye-

tınden: 
Lira Zıraı parmak 

1();'4(ı J58 21 
Bı::yo!!;lıında ah kulu maMlle;inde Tunel el\ arında Caddci 

rerı deve galata mcvL1nl">i hariminden mufrez köşe lıa,ında, l•alada 
kt) !T'Ctı muhammcne ve mıktan /Jraı muharrer ar a kupalı zad 
ı;-u!h c (22-12-928) tanhinden itibaren yir'lli sekiJ: gıin nıuddetle 
mı z:ı cdc~e konmu~ur. 

Talıp olanlar, kıymeti mulıanımeııcnl ı \.ızde )edibuçuğu nbbe
t"nc ı ey al ~elen 'cya bank:: kefaletnam" iyle tckM rnektuplarııı 

e\ mı ihale oliııı { 19· l -Q20) cumartesi ıı;unu saat on dürt huçuıta 
kaJaı l tanbulda c;cnlıerlitllijta ~:vkaf mu<liriyetinde nıutc<ekki ıdacc 
l"Tlcumcni rıı asdınc tC\ di etmeleri ilan olunur 

IstanbuJ Evkaf müdürlüğunden: 
11.ı) koz \C lkyo~ıu Evkaf iılaw~iııdı' Jıiııer kııı uş a lı 111a

a lı ıkı kHIİplik rrıı1ııhaldir, 
Ekılli (lrta ıııekıı:ıı.ı ıııezuıılanııdaıı olııp talıp olaıı 1 ar hıffi-

1tl ı•ııı auı w ir Yr ikil> 11111 abaka guııii 111011 ikiııri 1\ ·· 
ııııııuıı (.14) rıı Paı.arttı.<-ı giınıı 'aat (13) • k:ıılal' istiılı ile ls
t:uılrnl Evknf rnıirliirliiğiiıır. 111111 ar<ı:ı11an il~n oJıınıır. 
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THJ.IYET. nt'i\iA il 1929 

ALDIÖJ MEKTUP VEl ELG 
ı 1( Zı.\ KJi:RE 

BAŞLIYOR 

TAl\fİJU\T İÇİı 
M l TAHASSISLAH. 

flerlııı, 9 (A.A) - \iman 
hiikıımelı taıııırat Mes'e~Psiııiıı 
kat'ı ıırtffı hallı için dermeyan 
edilero>k IPklifleri ihzar ve Lan· 
ziııı etmek üzre ıııüsıakil ma
liy&ilen mutahassıslar komi
~yonıına ;\za nlanık ıayiıı et
miştiT . 

Tayiıı olıınaıı zevat Ray -
bank müdürü '.\i. tlaht ile 
çelik fahrikalaıı birli~i umımıı 
m üdurı t :\1. Vö~!er dir. ..\lu
aviıı rıza olarak bankerlerden 
..\f. .'\Jeldıiıw \'e Alman milli 
~nayı fodora. yunıı ıni'ıılıiı·ü 
M. l\astııl inııhap edilnwilrrdir. 

l'aris. 9 (.\,.\) Taıı gazete~i 
ıııiıtafıas»ıslaı kuıııitcsiııe i~tİ· 
rak ı·drıcı:'k Amerikalı rnlllelıas
sıs1ar111 tamirat knmisyoııu ile 
A'maııya tarafıııdaıı miışterı:
ken layiıı oluııar:ıklanııı haber 
wrıyııı· . -----
Bahri muhitte fırtına 

~uyork. 9 <\. \) - ·• \laure· 
tıınia_ trnnsatlantiki gedkerek 
ıı;elmİ>jtir. Kaptanı otuz seneden
beri bu kapar dalgalı \'e salıntılı 
denize tesadüf eylemedijtiııi sö)
lemi~tir. 'l'ransatlaııtif... yolda ~e
çirdiği fırtınadan dolayı haylı 
hasarn uğramı~tır, Gemi yolda 
ancak 1 7 saat azami siiratlc 
>eyredcbilm~tir. 

Avusturalyaya hicret 
Sidney, 9 (A.A.)- ~Riiyter ~ 

Avu. turalyadakl lngiliı ınall 
hey"eti azası, son senelerde 
Avu~turalyanııı mail ve iktisadi 
netayıci nıehtcmclesini lılyikiyle 

nazarı itibara almak<ızın tatbik 
eylediği bazı projeler için para 
sarfeyledlp;i ve mukabilinde hir 

istifade göremedi~i fikrinde müt
tehit bulunuyorlar. l\1ezk0r hey'et 
Avu>tııralyaya muhaceretin, an
cak memleketin mIL' ve temes: 
siil kabiliyeti nispetinde tc~ıik 
edilmesi icaheylediği mutalaasın· 

dadır l lcy"et lngiltereden An.,;
tural \"•ll'<t muhaceretin tczvidi 
için hali hazırı müsait hıılm• 

) o~. 1 .,.iliz lıe1 'et, k:lfı derce~ 

Jc tc K 'I' Wskil ~(ı mcmiş 
- l\ ıin fı•maH i için ' ınıılu;ı 

p;umru' t rifı 1Lrine 1 i 1ı J 
tdyi edilıt'esi \ıı, mıırl ı hr'll" 

edili) Ot. -·-Franşız parasının istikrarı 
l'ari>, ~ ıı\ .. \: :\lelı'ıdardan 

1. Sıb: meb'u>an mecli·ınli Kel 
logg mısıkının lmz:ı.sından ve frRnJ?;ıP 
b.tkrırı t\!ınin olu mas :ıdan dola\ 1 

be' anı ınemnunıyct et mı. \ e ınc ... 
llsi l.ongrası ıollar lehinde fran,anın 
memaliki ccnebi)ede nufuzunu taz'f 
edecek olnn bir hareketle hulunma~a 
da\·et c\ lcıniştır 

l ••••••• 

TiCARET ve ZAHİREl 
BORSASI 

!O K;\nıııııı,aııi 1112,.; 

Bujtday 
YumujAI. 
Kızıl"" 
SUnter 
Sert 
l>i>nnıc 

Yumu aio nııhJut 

Sen 

_:.,;: 

AZA~II Ls<:ARI 
K P. K. P 
uo.oo 00,0U 

17,0. 1.0. 

A 

HARCI 
MÜTEFERRiK 

HABERLER 
inen Tayyare Budapcşte. 

lJ '1 ak ın ' ın• da 
mccbı d olarak hra) ı ınmıı olan 
ıavyaMı;n lliıdapcştc - Bc'p;rat hava 
volu ılcrl nak iyat ş·•ker-ıe ait oldu
ğu ıebeyytin etmişur. 

* Romanya l~tlkrazı llukre,. 
IO lA.A.) Başvekil istikraza mü 
ıeallık müzakeratııı hitam bulmuı 
olduğuna dair p.,;, ıen malumat 
alm15ııı. 

* Mekslkoda cinayet - 1ek
>iko, 10 .A,)- \hiren \llku bulan 
siyasi kar~aşalıklar c>ııa,ında ziraat 
müsteşarı !\1. Joso f'arrcs ile iki 
ıaraıt.m kaılcdilmi.ıir. 
* Almanyada casuslar 

llcrlın. •ı (A. A. l..avıpııg divanı 
)·lizbaşı Danti; i casu~luktaıı dolayı 
beş sene ai!;tr hap>c ı·c ş~riki cürmü 
dakıilograf .ı\nna Stcgman ı iki sene 
hapb ~el.8>111• ınahkôm ctmi tir. 

* Ceneral Seckt Jlerliıı, 9 
(.\.A.1 - Sabık müdafaa nazırı 
Jeneral Seckt .\iman· Bul Kar cemi
' etinin birinci rci~i intihap edıımi~tir. 

* Çinin Londra sefiri-1,ondrn. 
10 (A. \. · (.'inin .\merikoclaki sefiri 
M. Allre<I Suzr Londrara nakledil 
miştir. Mumailerh V aşin~ona tayin 
edilmeden evel de Londr.ıda memle
ketini tem>il etmekte idi. 

* Kutup kurbanları ~ Oslo,rı 
(A.A, !'eniz .\nıundsen ve Gibo
nun rakip olduklan Latam ismindeki 
deniz tayyaresinin bir sabilıosını şimal 
burnunun p;arbındaki kumluğa aımı~ 
ur, 

* Macar kabinesinden • -
liüdape;te, 9 (AA) Naibi hükOmct 
adliye na1.111nm istifasını kabul eımlş 
re başvekili adli ·e nazaretini rekl· 
leten idareye memur cylemi~tir. 

* Almıİnyada suguk Bedin, 
9 (A. A.) - Bu gün Berlin de bu 
kışın en <oğuk ııünü olup bürudet 
tahtessıfır 12 derecedir. Şarki Alman 
ya da don tahtesıı(ır 18 derecedir. 
Tetkikatı havaiye bürosu soğuk 
havaların del'•m cdece~ni tahmin 
ediyor. 

Uzun bir seyahata çıktı 
Londra, 9 (A.A.) '\ır. 1.-

oyd Corç ailesiyle birlikte cenubi 
Fraruadakl Kan ~ehrinc miitevcc
cilicn :ıyın uçunde Lortdra dan 
haraket edecektir Burada sabık 
reisi nuzar, ahvali ~ıhhiycsinden 
dulaı ı icrasi ctiblıa tanıfından 
tavsiye olunan 'cyalrnt:ı ha~lanıak 
ıızre ı ata rakip olacak ye yat 
. t \[rık:ı, bpaııya' ıe Bac:tr 
adala"' 'ahillcriııde ~ezecektir. 

A l\ny aea grip 
ilerin. 8 .\. \., Gazd.:-

'Lr bır mil) on kişil' grip hast1 
lı~ııı:ı tıı•ulnı~; olılu],IJırnı \<t7.ı) ,r. 

TAii. CI. BORS.\Sl 
1 T(l(l(,\Zl.AH 

1 ı;ı. u.ı tlahlll ı ~~ 
l>iı)'Dnu muvahhldc ~...., 
lt.ramtv il Jemır )"Qlu 9 

:if.~ F.TJ.f:R 
iş \l..ıJkJ.\I 
\n:ıdo1n demir yolu 
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Rusyanın teklifi ra a ı -
Paristeki sefir! izahat LlNDJ>VRGl.N A 'ESI. U"" .. . , 1 mı verdı? 1 >J'-' • B \,.UN IS1 

Paıi~, 9 ( • \.). - ((ııava~ı> BllLA f)ÖNDÜ. ŞhREFİNE V~ER]LE. 
:\1: Lıl\ıııorrıııı kk0ıı_fılıakkını1~ ı ZİAFET 'f. FSiI A-TI 
1°1 ıraıtn lııılıtrı.m lan ,:azelt!sı ' A , 
L0lıis• ll• ııı rı· \ı ıt rn iıi!J.f - -\n kara, 1 O C\lilliyet) 
ı ıı.ırlrriıı J..>1ıtı sıııı.ı t ~lıınıl g c~ ,\ime L iı c.lıcrg ~crdine 
l'lıııi olduğu ıııııkl'llefiwlieriıı verilen zviafcttc 'l .ccmiyeti reLsı 
11i1'1111 leıııiıı ı·dehi ınek içiıı vekili l\luhitti" ·anı! B. şu ima 

tinin goot~ rnıi ok!uğu tl' cc 
teşekkur ve cE.ıniyetiıı ter 
YC tcali,ini temenni etıni.; 

' 
Hrıınaııya ile rniillel'ikaıı lı:ıı f'
J..t>I elnırsi l:tzırn g-eldiQiııi nız
ınakt.aılıı. 

Tan bu ıcklifııı avııı lf•lı-.. . 
likcyı.ı ırnnıız olan iki ıııeııılı'-
keti yekıliğeriıııleıı ayll'nııya
eağı nıııtal!ıasıııda lnılııııın:ık
tadır. '.\lezkur gazetr Hoıııaıı
ya ııııı lksaralıv;ı ııl.eriıııf,,kı 
hukııktıııa ve ıiıı~ liırnıııluııe 
giıre gavri ıııfısan hir ıalıdidı 
teslilıat lehimle Jıiı· ıııaııenaya 
ırwydaıı wri 1 ıı ıcrnrsi 1;·, zıı n 
gı'ldiğıni ilıivr, ııyleıııcktl'ılir. 

Fransa izahat istedi 
l'aris. 1 O (ı\. A.) .\l:ıtcn 

gazetesi :\1. Rriaııd iıı sov~·ct 
seliıiylr. \'ııkıı lııılaıı mıilı\ka
tıııı ı ııPvıuu Jıahsetlcı·eJ.. sııliri 
ıııı1111aileylıiıı l(linııılı>i(' ııaza
l'Cll 1\1. Lıtvinııff uıı Lolıist:ın 
YC Litvııııya ya Krllog~ nıisa
k111111 d ·rlı:ıl uıevkiı icraya 
vaz'ını teklif etıııcğc saik olan 
esbap hakkında izahat wrınrk 
içiıı gitıııi~ olılıığıırııı yazıyol'. 

Asomsiyoıı, IO (A. A) -
t'oisiciimhur tal'afıııdan neşre· 
dileıı hir kararnamede lıütiiu 
ihtiyat kııvvctlcrinin ı rrhisi 
ıımredilmektedir. 

Paris, 10 (A.A) - Car.e
teler M. Poincaıo ııin mevkii 
iktıdarı mııhafaza edcce~ini 
heyan lıusıısunda ınüt1~fiki1_ 

Afrikada vahşi bir adet 
Nayrobl,(Şarkt Afr

ika da Kenya lnglllz 
mUstemlekeslnde ), g 
(A.A-) - Masal havall
slnde, "Cengaverlik sl
nnlne,, vasıl olarak"in
san kanı vaftizi,, deni
len eski anane muci
bince kablllyetl ve ••
caatını ispat eylemek 
hevslne dU,en genç
lerin vakit vakit çıkar
dıkları igtişa,attan biri 
daha vuku bulmuştur . 
Bu kanlı adet kaball 
efradından bir çoOunun 
vefatına sebep olmuş
tur. MezkQr havallye 
polis kuvvetleri gönde
rilmiştir. Bu hadisatın 
vahim bir 'ekil alacağı 
zanolunuyor. -··----Fransız kabinesi 

l';ıııs. 9 (A. ,\) - 1 lıiJ..ii
llll'Iİıı y.ırıu y:ılıiit Cıııııa gııııii 
ıalıuıııwıı 270 rııye kar~ı 350 
n'Y alacağı ıalııııiıı olııııııyıır. 

Monperye. 9 (A.A) - Sosi
yalist gnıp!aıının kahıılıi csıı:ı
sııııl:ı :'il. P:ml B11rwor ~osya

lisı:cıiııiıı lıfıkıiını~ıe istirak etıııe
leriıır t:ırah.:ıl' nlılıığ:ınıı beyan 
Plıni~tir. l\lıımaileylı lıiıklımnti 
l'lr. geçimırnıiı. l:"tzımılıl' demi~ 
zirnanıdarlarınıız baskı lıaska 
plaıılaı· ılzPl'indıı lıal'rkct cttik
ço Ccııvı Pıl!' lıir sııllı siya~l'Iİ 
t:ıkilı:ıır. imkilıı (\lm:ı.lığıııı 
ilnve ı·ylenıi,ıır. 

l~giliz Kralı iyi 
l.ondra., ll .\.;\ ) Bu J\'CCC 

saat 8, I ~ te ~ıı htiltcn ııeşrolun

l'ltı~tur: Km! gtindıiztı •ah:ıt ge
~İri"1İ'tı. h;ı. talı~ıı me\l.ii ah\a
lindckı krckki ılcı anı ediyor. 
1\ ral ııı kc11 wti bir az artmıştır. 

Manı; tüneli açılacak 

T..ondra , 8 ı .\.ı\) llaily laıl 
1>1.ıyor: lngilterc 'c bcrrı .\Hupa 
demir yollannı raptetmek ızrc ;\lanş 
d0ni1.inde bir tünel inşa ma hukumc
tin muvafakaonı istihsal için azim
kAranc teşcbbu at ı •pılacaktır. A vaın 
kamarasının içtimaını müteakip tekrar 
ihya olunan Man, tüneli komitesi 
toplanac•ktır • Bir çok kere hasır altı 
edilen Manş tüneli ı:asawurunu bir 
an evel parlamentoda müıakere edil
mesi için israr ve tazyik gösterile
cektir. 

nutku söyleıııi~tir. 
Buı;iin çok ~aranı hürmet 

i.\lnıe Lindberı;iıı mi afirimiz bu
lıınma'ı Tiirk Tayyare Cemiyeti 
ı·e Tiirk \!illeti İçin cidden şeref 
ve iftiharı muciptir. Buylık .\me 
rikan .\lillctinc layık .\l.Liııdlıcr~ 
gibi bir cihan harn kahramanı 
yetiştiren hu kıymetli 'ınneyi 
tebrik cderkcr onun ,crc!ine 
onun kahraman oğlu screfiııe 

içmcnui reca ederim. ~ 
:\lüceakıbeıı ,cfir Türk mille-

M. Meclisi mü
zakeratı 

Ankara, 1 o (A.A.) - H. :\1. 
,\JedL~i lıUJ\'İlll reis vekili ıırct

tin Ali Beyin riyasetinde topla 
nara\.: Karadeniz tahlisiye idare
sinin lıe~ aylık hllt~eo;ini mllza
kcrc ı c kabul ctıııi~tir. \Jezkilr 
kanun ile Karadeniz Boi!;azı rnh
lisiye idaresinin 1928 scnc<i 
bütçe kanununun alık!\nıı may" 
1929 nihayetine kadftr temdit 
edilmekte ı·e hiidçesiııe ı oıı422 

lira tah.,i<atı ınünzamme ı eril
mektedir . i\leclis cunıarteı;i 

günü toplanacaktır. 

Afganistanda vaziyet 
:\1oskova, 9 (A.A.) - KAlıil

den bildiriliyor: 
1 lükfımct kıtaatııun taarruzu 

Garikira i'tikametindc inki~a[ 
etmektedir. Asilerin muannit mıı· 
kavemetlerinc rağmen ağır topçu 
at~lne istinat eden hiikOınct 
kıtaatı Galrkane hoğazından Mo
rabek kalesine ilerlemektedir. 
Şark cephesinde tam sükıiunet 
vardır. Celalabatta asiler rücsa
sile müzakerat dernm etmektedir. 

reis muavını ~ükriı B., 
l'uat il.in bir mektubu ile 
likte '\ime 1.indbcrgc, o 
verilmek uzre mllra..;~a hir ta 
madalyası l"Crdi. ,\ime l ,ind 
hediyeden pek ıntıtehas i-' ol 
Ye bu hediyenin oğlunun m 
'inde pek kıymetli yeri ol 
p,-ıııı söy lcnıi~tir. 
.\ime 1.indhcr~ ı c .\nıerika 

[ir ı c sefircsı İstanhu!;ı h:~r 
ettiler. \ime doğruca Aıneri 

gidctektir. 

"ikdam,, ın m 
ha kemesi 

Ankara. 1 O (ı\.A.) ,\ n 

asliye ceza nıahkenıe,;i as 
havadiz ne~rctnı<:kle nı:ıznun 

danı gazetesinin muhabiri \Ji 
reyrn Beyi muhakemeye ha 
mı~tır. .\ laznun un isticı'alıııı 

sonra gayri mcı kuf olarak 
hakenıcsinc ı e ikdam ııı 
ınudunıııün de dahili dam c 
nıcsine karar 'crilmi~tir . .\1 
l·em~yc ayın onycdisindc de 
olunacaknr. 
Çankırı millet mekt 

Çakırı, il ( A.A. ) 2 
Millet mektebinde 13422 tal 
der<· almaktadır. ~:velcc yeti 
!erle lıu sene zarfında I?' 
ki~i okuyup rnznıaktadır. \l 
mektepleri müdaı imlerine 
giine kadar 10000 alfabe d· 
tılmıştır. 

Memur maaşla 
Ankara, IO (ı\lilliyet) .:ocv 

~urasmdıı intaç edilen B:ır 
nııı:ış layıhasında memur m 
!arı 17 sınıf tizerinden 
edilnıi~tir. 

lnglltere;;dt.a:=a:e:iıa::m~e~ti~;;:::-iı~Lı\~NZALAR --• 
ordusu Llseler mubayaat 

Loııdr:ı, ıo (A A.) S..J;'ı- komisyonundan 
1 · 6899 Liı .ı 86 kmııs hı• ııwl nı·ı ıısıımııı ıdal'r'i içiıı 

!'Pıırl'al Bno1h. iıl. 1 ligµ-iııs \lıs li i..P ılli <::ıl:ııasara\· !is 
Eı·:ıııgı'lııır flootlı w r·ıis C:ı.· p;ııı~i ·111111111111 lıt ı ili' 

1 

k;"ıı ıııııısaniııiıı 28 "ııci l'a· 
tfı(·riıı,. lluııtlı taıı ııııııı·kk<'p gıııııi s:ıat 17 ılı• ilıal"si ı 
lıil' ıiçlf'r knıııitı· ı l:l\'111 ,.ıJıl- kııınıırık 1 /.W kırrılı zarf 
ınıslır. sııllc n tıııakıı a\a koııı im 

Avrupalılar arasında ••. 
Berlln, 9 (A.A) Reval den 

bildiriliyor. Buraya gelen Reiş· 
tag reisi M. Löbe Estonya 
meb"uşlanna hitaben irat eyle· 
digi bir nutukta Avrupa tesa· 
nUdünün lüzumu hakkında 
beyanatta bulunmuştur. Salı 
günü M. Löbe şerefine Estonya 
parlamentosu tarafında bir zi
yafet verilmiştir. 

Japonyadakl lğtl,af 
(),aka. 9 (A.A.)- CHu bele

diyesindeki gert,oinlik her iki 
tarafın itilA!karane vaziyet alma
sından dolayı şimdi bir az lıa
fiflcmi~tir. 

1 ladisc mahalline 70 jandarma 
gtlmiştir. 1 laik henüz dağılma
mıştır. l .Akin \'eniden hiç hir 
kavga ıılmamı~tır. 

Çin ile japon 
l laııkıı, IO (A.A.) - l\lo

tr"iklet li lıil' .hı poıı ueferiııin 
~:aqııp t!Pı ,,.diğı lıil' ~iııliııin 
olım·si Jol:ıyı<İ\"fıı vaziyet ger
~ıııı ir llıı lı:ıdıs<' dıılavısivle 
heye ıııı git gııfo arhııakladır. 
Ç11< mı~ııııııfan ile .hpon koıı
soloshaı ıcsı f'rkarn arasında 
111ıikıııatlıyeıı ııııızakf'l'at l"t>rP

y:ııı el 11 ll"ktPıJi I'. --lngilterede İntihabat 
Berlin, il ( A.A.) Londra 

da münteşir Oaily Meil gazete
sinin verdiği malOmata nazaran 
luglltere hOkQmeti; mühim mes' 
elelerin müzakeresi hitam bu· 
lduktau sonra parlamentoyu 
feshedip haziranın iptidalarına 
doğru umumt intihabat icra 
eylemek tasavvurunda bulııa
uyor • 

ıuı. 

T lıplrrııı ~t'l'tıitı 'uılaıı 
ili. ol 1 <ıtnısyuıı kııalıdiııe 
tck:ifnaıııcl.ınıı t •vdii ıCTrı 
yiızdıı yedi hıı\jıık ııısbclııııi 
teıniııat akçrit'l'İ o beraber ıı 
ayyen ,,.'latta koınis ·onıımıız 
Jı11lmıınalal'ı ilaıı olıııııır. 

Mütercim aranıy 
,\Iıılıalıerntıınııı temin etn 

üzre Türkçeden A lrııaııca 
Almanı·adan Tfırkçeye bihak 
vakıf vıı ınıı'l'akkat bir zam 
içiıı lıiitiirı giirı ve ya yalı 
iiyledı·ıı ·vcl ve ya scınra rn 
avyeıı saııtlarda çalııuıak ır 
bır miilerı-ime ilılivacı 
vardır. Talip olanlal'ııı. '1al:ı 
7 nıım:ıl'alı Posla kıııusııı 
tahrirer: ırıııraf'aatlan . 

Yüksek '\lühcndis Mektebi !il 
bayaat komisyonundan : i\lektep 
sasında vücuda getirilecek bina in 
aa 27 K. evel 9'l8 ıarihinden itil 
ren kapalı zarf usulü ile münakas3 
konulmuş ve Hı !\. sani <ı29 tarih• 
müsadil çarşamba genu •aat 14 

ihalesinin icrası mukarrer hulanın 
olduğundan taliplerin şaraiti anlaıP 
üzre mektep idaresine muracaatl 

il!n olunur. 

ıVIahlulat müdüriyetinde 
Kıır-ıı) 7080 

Hustem paşada lı:ılka1~1 
Jıaııı iist katta 60 ı n odaıı 
(120) de (17) hissesi (50) lir~ 
talibi uhdesindedir. fazlası• 
1alip olanlar yüzde yedibuçıJ 
pı:y parasile 16-1-929 rJf 
~arııba günü saa1(14)de1ıadı' 
rnalıhllat kalemiııe miıı-.traali 
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İNTİHARA 
TEŞEBBÜS 

ZEIIRA lli\l. GEÇİM
SİZLİK 1iİZÜl\1DEN 

SÜBLThIE İÇfİ 
Karap;ümruktc kolnıkçu Hasan 

25 yaşında bu· 
lunan zevcesi 

Zehra J im. ile 
öteden hcrı ge· 

çincmiyor, kan 
koca arıu.ıncla 
kavga ebik 

olrnıyormuş. 

Kocasının bu 
mütemadi kav-
ıtalarından hizar olan Zehra 1 im. 
her na -ıba tcı'arik ettijti 50 gram 
siiblimeyi içuck intihara t~eb· 
htis etmişse de vaktine!!' yeti~lie· 
rck hayatı kurtarılmı~tır. 

• ELBiSELER UÇTU - Çak 

makçıhır yokuwnda Yeni handa 
dtikkı\nı hıılun&n ,şki elbise tiic · 

''" Ohancs ekntiinin bir balya 
eski elbisesi meçhul hmızlar 
tarafından çalınmııtır. Zabıtaca 
ta,ı! ihıt yııpı'•yor 

Şoför kavgası - llcynı:ıtta 

S\!, ., ~uför "\Ji He arkacLı~ı • ·uri 
hr:ckapLda m·~r· 1 lı r sc'ıcprcn 
kaY~aya nınr _.nu~l.-rtiır, ve birbi
rini adam akıllı darlıu cerh Ct· 
nıi~lenlir. 

Kavgacılar .Zabıtaca yal;alan
mı1lardır. 

!\umar yozunden - i\k~hur 
sa'ııl,.-ıılılardan kör , "azmı ile 
ar ... adnıı l lamlt dun Tophanede 
l'cmalın ka~ye,; ıc f!,elmi~kr \·e 
isk.ın il oynamaga h:ı!jlamı~lardır. 
!lir aralık fena halde kıl.an ! !amit 

ı ·azmiyi bıçakla ,oı gözü üsttin
l~n Ynralamıstır. 

•iki sarhoşun lşl _ 'i org;i ile 

\'ahan namında iki sarhoş Gala
tada 1 !amidin kahvehanesinin 
cam YC çerçivdcriııi kırdıkları 
i>in .%al,ııtaL':l derdest edilmi~lcrdir·. 

• Metruk çocuk - Evclki p;e 
ce f\öprunı.ın Ka<lık<i} bkk•inin 
kadınlar 1ıekllmc tnrafında 20 
ı; ' . b 

' · K ir kız ÇOLU u brıluıı · 
nıu l '· Kt'\·uk kıza , .ıdidc i n•ı 
'"trilcı ek J) 

. art.lacezcyc tc linı 
edilmiştir. 

• Yangın - l' ' . 
h s~udardıı lnıra-
•ırda Sai~yc l llT'.ın nindcn 

J.!'Ct.:c . 
.)· 'lP cı"n11~sa Ja YLti~ilc· 

rck sondur rlnıuşıı,r. . 

. .Dnraıbedayide ateş - f:vcl
kı ::ı; :ı·n il ·ıtı 

' ' aru cdayiin kalorifer 
haca ı tutu• 1 

. ,muş, : fniyc vaktinde )etı erek a•.. . 
eşı sondurmu,tür 

Rakı lııbiği ı· ' 
'aııtarcılarda bolıat·ı Yanın· 

· ı 'k ın rnkı k:ıçakçılarına ın ı YilptıitJ 1 
k " an. ajıl<lığından ıncr 
unı dun bu k 
'" "k yu hır rakı kazanı 

lo;P en cıırmıi me·hııt h· ı· d 
ya' ılannıı tı ' a ın c r. 

Fatihte Yangın • . 
l\f;tcar Karda,! . ı: atı h ıe 
. . ' nr c:ıcldcı;ınıfe j(a· 
zınocı, ,\f11mt;ız d•·ıı ı· . 
d . ' < ının l'vfn-

en dun ) an141n çıkıl'ış be de dö-
şeme tahtaları Yandıktan sonr:ı 
~drc'ur• 1-nııstur Yanmnn z 
. . ~· evce-
>ının yalarj!; mnn .... 'clnn •ı 
k 1 ,,.. · • ı;ravnn 

1\1 cım <chc,p olrruşrur. · 

• küstahlık - • lrkcc1<lc llilAI 
lolcnnta'ı ahibi 1 lııst') n efendi 
<

1 ~ Karaküydcn Zc\ ~tsiylc bera-
0cr geçerken Fent ı:.mindc bir 
adam ZC\ ce ı:oe laf ;ıtmı~ "e 
Polis tarafından yakalanmıştır. 

• Sarhoş aklı - 1-:vipte kun
duracı lsmail dun l(~Ce kafayı 
tıitsliftdikten ~onra Galatada Bi
rahane sokugıııda il;\h atmı;;., 
Pııı' t f d a ın an ıuıulmuştur 

Alübadele komisyonu 
l. Ik\I ıhtclıı .\luladele koınısıonu, 

ur ve \ 
1 unan hey"eıl Ba mürahh~s· 
arı Ankar -'··d i,..· auoı ır · lla 'uzden umumi ,. ıma ol mu yor 

raıa .nk_araoiı cereyan eden mıizake-
1 ,. ıntızaren komisyon buroları da 
aa..ıyeı: gösıerınhorlar. Yann lstaııbul 

Ve Gümulcine talı " . 
faali . a.omısyonla.rının 

~ etlcrı •trıfıııd& uçuncü b .. 
ıop~caktır • uıo 

E 
SAATCİLİK 

UF Al( BİR MAKİNE
DE NE HİLELER 

YAPILIYOR? 
Saat tamircileri aralarında yeni 

bir cemiyet teşkil etmi~lerdlr. Bu 
cemiyetin mahadL meslekin 
terekk.isine ve meslektaşlara yar· 
dım etmek, acemilere bir kurs 
açmak ve bilhassnyapılmakta olan 
hilelere mani olmaknr. Cemiyeti 
te~kil edenlerden birininin ve~

digi mallımata göre;Dünyanın hiç 
bir tarafında hatta Çlnde bile 
saulmiyan en fena saatlar mem· 
lekedmizde sanlmaktadır. 

Sermayesi nihayet 30 kuruş
tan ibaret olan bu saatlar iki 
üç yüz kunışa kadar satılmakta 
ve sık sık bozulmaktadır. bunla
rın çabuk bozulması her nckadar 
t.ımircilere i~ açmakta isede tamir· 
ciler bundan memnun değildir. 
saat tamircileri hükumet nez
dinde te~ebbtisatta bulunarıık 

bu "llatların ithaline manı olunma
sını isteyeceklerdir. Bir de nıı· 

tamam ~den meı·attan yüzde 
otuz eksik gümrük resmi alma"-· 
tadır. Saat ~atan hazi kimseler 
bu maddelerde~ istifade etmek 
için s:ıatbrın ır.akiralannı ayrı. 

zarflarin da ayrı v;etirmekte 
ve yuzde ot üz noksan resim 
verilmektedir. Sonra kendileri 
burada makineleri ~.arfların 

içine koyarak saat şekline j(etir
mcktedirler Likin buywzdcn hal.ine 
zarar görmektedir. Tamirciler 
cemiyeti bu hususta da lıukl'ımctc 
muracaaıla nazarı dikkatı cclb
edeccklerdir. 

Kaç saatçı var? 
Istanbulda 200 saat tamircisi 

vardır. llunun • 150 si şimdiye 

kadar cemiFte kaydolunmu~nır. 
Ne kazanıyorlar? 

Tamirciler hali hazırda günde 
bir liradan beş liraya kadar 

,~n r .Lı v r~"f'. 

E 
EMANETTE 

Buda mı? 
Kahvelerde 

talebe 
Bir çok mektep çocuğu 

kahvelerde görüldü! 
Zabıtai beıediye kahveleri, 

p.-.n~iyoııları teftişe lıaş' a
mışur. I3ir miııldet AYe! 
be eılh-e doktorlan lmhvelen 
sıhlıı bir teftişe tabi tııtmnş
lardı. Zahitai Belediye tarafın~ 
dan kahveıcriıı teftişi e•na~m
<la, bir çok mekter çocıık!arı
n•n ~alıalıtan ak~ama ka•!ar 
kalıve:erdo oyıııı oı·nanıa aı·ı 

nazaridikkati ce:betmi~tir. Du 
kahveler tıi ha~sa Beyazıt ve 
Dabı:lli cıYarrrıela rr. 

Un hıı~mta Zahıtai bc'ediye 
ta'.eb"ıı;n devam elrnl)kte ol
duf!ıı mektep:ere malürııat ver-

mi~tir. . . • . 
Paıı~ivnnl:ınn teitı~ı neııcc-

sinde ele. hir çol.lan kapatıl -
;, 11 ~111 •• llıııılnnn ekserisi l)ır
ke ·i t"J\'arıııdadır. 

Kapat ilan paıı~iyoıı'aı ın P~
~rri>İ alı~aptır. Bıırılar ela~ıı
lıııde anı anı yenwk ve •aıre 
· · ·· ı ···ı "ı ··ııı ,•·ııwııı çıkına. 1 

ı··~ t lJ.ı?,; •. ' t"" ... 

ilıtinıa'.i diı/ ııilıcı l'k ırıu. ·ıade-
lerı geri :ı . rııınıslır. ... , 

* E'.\L\.. ET ~I E'.\11 1 ,
L:\ lU - t''lırl'maııetı . me-
111111 l:ırı lı~ıkkırıda nıı:ınmııı J.:a
nıınıııııın ıaılıiki lervız cdılme
nı!sıir. llıııııııı iı,;;ıı E_maıı••t 
ayı~i çer~ı!\'C ılalıiliııdu bır ın:~
rnıırin ıaliın;ıtııaınrsı lıazırı a. 
nıaktaı!ır. Yakııı_da C. _ı ı. B .ı
lediycye sevked~,lr!'ek.ı_ır ... 

* (;A!'..l KOPHU!'lJ -
Gazi kf,prıisiı iı:irı A ı·ı ııpa 
miılıendislcri tarafıİı . laıı ~ımcli
ye kadar 5 proıe ~üııc!eri.ın~~
tir. J3ıı pıo;e;rr ~ : mdı Prırıı -

kazanmaktadır. mcııi Eın:ıııet tarafındaıı lcl-
Blr de kadın kik edilmcktedır . Eııciirrıcn 

Tamirciler arasında bir tel,. de bıınlard-.n hirjııi tercih ece -
kadın vardır ki 17 ya~ıntladır. cektir. 

Bu hanım Istanbul lisesini ikmal * BELElJIYE lı TİTIAllATI 
etmi~ ve iki senedcnlıeri saat <>·ııiwti flclPeliYe iııtilıalıati 
tamircili"inc ha~lamıstır. Bu giin lıaw·iıkl;ırı ıl1•va111 elmekledir. 
u>tadır: Cemiyet yakında faa,i· Jlıııı cııl'iııııni iııt~ap t şrk-
vctc ha~lıvm:aktır kfıl eımi,Jıı·. Bıı eııriimı•ıı lıer 
J • ----~-~ ' f YI k' - - --. - ~ ıııalıallc1.l'ıı iııı ı ıap cuı PJı ı ·ı.-11.:TiSA.D• _ H. 1 k ' ·ı 

•er ııanızrl az:ısrm arı ·ıır a ı rı 

Ü O A iN İSLA HI lt\. kil ı>dilmi~tir Eıı1'iiınPıı 
c(ı !Tlıtl') l'S j j!İl J 1 lll ıCTell İ lif ,aJ'(I l 

faaliyclı> lıa~layaraktır. 
TİCARET ODASI SA
DE TESÇİL İŞİYLE 

l\ılEŞGUL 
• 

Tir:ırr'l od:ı<ı ikiııri rcisliğ·ine 
iıılılı,ıp edilı·rı 1 Jaıııdi lu'y. Oda 
isll)ıiııiıı islalır içiıı lıazi ta-av
,~ııratıa hıılı ııımakt:Hlır 

lsiı'l'İrı dalıa .<;ıilııılctle gıı
rüleİıi ını1,i için idam lıny'eti 
rnı~i i!r (),!a ııredisi riyasetiııin 
bir z:ıt ıılııe,iııde bıılıııırııası 

zaruri (!ırrıılrnii~lıır. Söylen: 
dii0·iıw g<ııtl Ilaınıli heye yeııı 
sal'alıivetler verilmiştir. Şeh

rimiz 'İ'iramt Odarnıın halı h_a
zırdaki vaziyel ı s:ıdcrc tacır-
lerirı ~icil i~!erini tanzını et
mekten ılıaret kalırıı~tır. 

[laıııdi Bv Oıf:uıııı faaliyı>ti 
ı·ilıeıiııi lııı . t"tkik Pılercklir. 
Il:ıını.lil B. liiçrar olmamakla 
lkmlıeı' ı .. :ıreı rrı iicssscle
rindc lınlıııımıı~ııır . Oda i~le
rıııı ıslah etmesi lıokleııivor. 
Hamdi B . nıaa~ olarak .'ene-
2,400 lıra laht.isat alacaktır. 

Kendisi h:vı şirketlerde <le 
meclisi idare azası lııı hııırııak
tadır. 

Yerli malı kııınaşlaı ı •rin 
seq:i a~rlarak. Yı di mallara 
rağlıct lemini çaıe erıııi aramak 
ıızıc Tinıret 0.ı,ısııııla tı>skıl 
cdilıııiş ol;uı komisyon, ·hir 
sergı açmaya karar vermi tir. 
Du ~ergide btitiın dahili ma
rn ıı l:'ıt 11 ii ınuııelcıi teşhir olu
nacaktır. 

Sataş yeri 

• Nasıl iş bu? Fırıncılann 
ekmekleri n.rht:ın 2 kuruş noksanına 
bakaliara tablakArlara vermeleri 
Emanetin nazan dikkatini celbeımiş 
ve lırıncıların hile yapuklan zanniyle 
ıahkikam başlanmıştır. 

MAARiF'TE 
• Resim sergisi - Sanayii ne· 

füe birliğinde açılacak resim 5ergisl 
b. l'"'n hüıük .alonunda inşa edil· 
ır ıfı. . . h' . ceye mekte olan ı;.ahncnin ınşaan ıtın 

kadar tehir edilmiştir• . . .. 
S . . <imdivc kadar ellıyı mu-.. crw) t.> ~ • • 

tccaviz tser gctirilmıştır . . 
J Kı:t talebe - !~uluda yem 

ıı,;ılan kız muallim mektebine lsıa~bul 
kız muallim mektebinden de yırmı 
k dar talebe tefrik edilmiştir. 
a Bu ıalchc cumarte>i günü hareket 

edeceklerdir 
__ ,..... __ 

Gazi hazretleri 
Diyarbekir hemşerilerl~e teşekk.~r 

Divarbekirlile rin n>çıı: hır hcdı 
~esi oİmak üzre '."akamı nl:lveı t.a: 

d il ... 'k ( azive pek kıı met rafın an U)U '"' · ~ 

l . 1 takdim kılınmıştır. tar m a . . . lJ il' 
Riva>eticıımhur l\dtıhı mu_m ı-

"' d , Diyarbtkir vil:h'etine g<mde· .,.n en . .. en 
·1 tideki tahrirat suren muzcyy 

rı en a .. il lediye 
bir lavha içinde üç gun ." . 

d halkın na7,ıırı ıttılaına 
tarafın an ' . d 

1 t r Tahnraon •ureıı şu ur; konu mus u. . . 
Reisicumhur haırrılerı memnum-

! ·ckkUrlerinbı ı·e bu v 1 e ıle ver \e e~ 

· h r ·m hem<erilennc sel ve mu te c '. . 
muhabbeılerinin ıblağını rmır b _ nr-
muştur efendim. 

bulu;an -mevadı satma! için i~gal 
etmekte oldutı;ıı binanın altına 
bir saoş magazası yaptırmıştır. 

Bu mağaza bir kaç gi.lne kadar 
küşat tdilerek satışa b~Janacaktır. 

t...:UMA 11 K'Ai\D'NfıSANl, 1929 

E 
MÜTEF'ER'K HABERLER 

Haliç tarifesi 
Komisyon tarafından 

aynen ipka edildi 
Tarife komısyonu dün toplanarak 

Haliç şirketi tarifesinin tt·ikikatı ik· 
mal edilmiş ve amen ipka olunmuş
tur. Komisvon pazor günil teknr 
toplanarak · Şlrketihayrtye wifesinln 
tetkikaımı başlanacaktır. 

* Tayyare balosu - Tayyare 
Cemlveti urafından önümüzdeki 
hafta . verilecek olnn balo için hazır
lıklar bitmiştir. Kotiyon için A mıpa
dan bir çok eşyalar sipariş edildi9;1 
gibi bazı mü~ssesat da ıeberrüatta 
bulunmaktadır. Balo gcce>i için ter· 
tip olunan 'Jllyankoda pırlantalı gayet 
kıymettar bir de i~t vardır. 

• Kuıu geliyor - lhndorma 
ve Trakyadan şehrimize kuzıı gel· 
meğe başlamıştır. 

• Bir p ostahaaenln lağvı -
Kış mevsimi geldl~ ve seyyah zam•· 
nı da geçtiği cihetle BcvoAlundakl 
.eyyah posta merkezi la~vedi'miştlr. 

• Emvali metruke -Şehrimizde 
mevcut gizli emvali meınıke)·i mev· 
dana çıkarmak lçin yakında pek sıkı 
bir tarama amelivesi yapılacak vr 
bunun lçln de muhtelif hevctle kulla• 
nılacakıır. :Schrimizde gizli hiç bir 
n • ün kalmamaso için Tapu ve 
Tah>il şubelerindeki kavıtlardan istifade 
edilecektir. ller :\la!i\'e rnhsil şubesi 
munıık:ısında birer ıarama lıeı·ea 
teıkili mutasavverdir. 

* Gümrük ıslahah - Galata 
salon gümrüğünıin lagvmdan sonra 
!(Ümrüklerdc daha bazı ıslahat icrası 
mırtasanerdi·. Gümrıik U. müdürü
n Jn daha bazı gümrüklerin il~ası 
ı:ıssavvurnnda bulunduğu söyleniyor. 

• Moskova sefareti - lzmir 
mehuslug-una ! laik fırkasınca nam
zetli~i konulan Vasıf il.in yerine 
~ lo;kO\ :ı scfarerine Fırka k~tibi 
umumisi Saffıt 13. ve yahut ~lani>n 
mebusu Sabri Beyin ıavini ihtimali 
sovlenivor. 

. * Bir muhabirin tevkifi -
Sivasıa lnicat bazı rahrik:lt yapıldı· 
j!ına dair asılsız telgraflar çeken 
l~daıy gaıctesinln Ankara muhabir 
Süreyya bey evelkl gece tevkii cdil_
miştfr. Muh•kcmcsl rfi!·cı edileçekur. 

* Firarı hainler - Türkiyeden 
k,ı,..rnl< Yunan ordusa hizmetme 
!(ireq firari hainlerden Etem, Tevfık, 
K:izım, i\lehmeı Rşrei, Tahir Meh
met," Bekir, Osman Raşiı, ~ev ket, 
A<ım. Etem Y ahy:ı, Ali Rıza. Ahmet. 
l lamdi. Kem•I, l\lehmet Faik. Mııs· 
tafa K~zım, Sadık, Mehmet, Süley· 
man kaplan namındaki 18 vatan sızın 
bu ay başından itibaren Yunan ordu

'"'·la alakaları kesilmiştir. 
· • Taksim abide komlsyonu

·raksim abide komis~·onu dün nkşam 
toplanarak müzakcratt:ı bulunmu~t~r. 
içtimada bazı hisaplar da tctkık 
edilmiştir. 

Tetklkaltan avdet - , \ vru· 
l * ıeıkikatta bulunan Kadastro pac 3 . .. 
. 11· .. Auf ve hey'cd iennıye mu· mul uru .... 

diırü llalit Zıya ll. !er pazar gunu 
buraya gclcı·eklerJir. 

• Verem dispanseri- lsranbul 
vilayeti verem miıcadcle di,panserl· 
nin Yerehatanda yapıl:ın ,·enı bına!'ı 
bir aya kadar hitcçektir. 

Yeni binada kurulmak i1,"in bir 
ültraviyole aleti alınmıştır. Bina on 
dorı uda olarak inşa edilmiştir. 

• lsveç scnrt lsvrç sefiri 
M. \"allenbcrg ahiren Ankarayı 
~tmiştir. Kış nihayerinr kad"' orada 
kalacaktır. 

• Serseri torpil - l ladımköv 
sahilinde kunduz mcvkiinde hir 
torpil ~orülınüştür. imhası için ldzım 
gPlcn tedbir yapılmışıır. 

., Tcffiz komisyonlerı - Birin· 
ci tcffız komisyonu dün içtima 
etmiştir. ikinci komisyonda yarın 
toplanacaktır. 

Tahkikat neticesi. - i\lüllı.i)t 
i\llifcttişi :'llüfit lıey. hapsa.nedeki 
tahkikati bitirmiııir. bir sui istimal 
görülmemiştir. 

* Hlllli al mcı ln faaliyeti -
lli!Ali alımrr Eminonü nahiye kon
grası dün lstanbu! merkezi reisi 
Ali Pş. nın riyaseti altında toplan -
mışar. lTeveti idarenin bir senelik 
faaliyeti hakkındaki rapor okunmuştur. 

Posta-Telgraf 
bir senede ne muamele 

yapıldı? 
Posta Telgraf idaresinin 

yapdıgı lstatlstlte nazaran bir 
sene zarfında 32,262,464 adi ve 
2,101,951 tahUtlll kabul ve sevk 
etmiştir. 

Bunun 3,681 1 tayyare mura-
sclAtı 1, ı O 0,8 4 1 1 kartpostal 
6,579,730 mektup ve 26,680,515 1 
de koli, klymetll mektup, resmi 
ucretslz ve salredlr ve mecmuu 
34,364,416 il>~. 

E 

--+- - -

Adaı.aııa t:u-ia.arında t.'\rla 
faresi bulunan ~il~iicr ziı aat da,
ıe.•iııe miiraı·aat cıleıek farelerin 
itlafı içın arscııik alnı ık·aı.hr'ar. 

Zi a:ıt miidüı o llirat bey 
Karı. ve Kozan lıa,a.is ndeki 
faı-eleıiıı it.aft için en ıniıeıı.,ir 
olan hora ıab;ııı('asiyle Kars 

ve Kozan taraf ıarına Ritmi~:ir. 
t hıı lıaı a tabarn·asından vilı\
yeıte lıir tane olouğtındaıı 
ş.·lıriıı ilıtiyanna k:lfi ııoılıııe
diği için bir kaç taııe daha 
celbolıınacaktır. 

* BiR CÜi\DE E OL
DU - Vilayetlerde lıir. ,r.i~n 
z;ıı fıııda vııku bulan a e.:iı:e 
vakaYİ hakkında en mevsuk bır 
menhadaıı Atideki maıı)matı 
aıılık: 

Do\rrııın kar:ıçayır mahalle
siıro~ıı J\:ısnıı alı of!lıı talrağ 
TuYl'ı kin 1 ı i'ı ~iı ıı iiııde ı;.ı kan 
kavı::: ııct icc,iııı,c talıak '.\! ıılı: t
tııı öldiiriı mıiş ve ·ı:c~·tık ıle 
Ahmet isın iııd~ iki kışı yara
laıımıs arılır. :\!Cıterasırler .\.J
livcn( wri. ıııİ~ıenlır. 

. Saııdık uıııı kıısra köyfın
dcrı 0n ha~ı oğ'lu ;\111,tafayı 
öldüren Yıprak kfıyi'ııııleıı ço
ban Mclımc\ ve iki arkadaşı 
AJ!iveve verilıııiş'erdir. 

K~s;aınoııiııiıı Karamıknın~la 
köyünden Jıal"z Ali kızı Şd~rı
yoyı cehren kaçıı aıı aym k.l'.Y.
dcn Ali o~lıı Ahmet Adılıe)e 
verilmiştir. 

Tosyaııırı or1a mahalle~iııden 
katıcı Alinin evindt>ıı eşya ve 
erzak çalan Abdullah . oğlu 
Salih ve üç arkadaşı Adlıyoye 
verilmiştir. 

Ereylinin f;ü~rc köyiineleıı. 
]\' ııri oi(kı Osına111 ve :\T d~ rnHdı 
öldıırcn iki ki~i Adlıycyo 
verilmi~tir. 

Gircsomın Yenirelıisar kııYii
dea Kasıır oğlu Yalıicli ~ıldıı
rcıı kar a" :\Iııst:ıfa Aıllıyeyc 
\·cilrni ·ıir. 

* StlHTTE TÜT(J:\I 1\
IJIS.\HI ILıbPr alrlıı!ııııı
za ı.;ı'ıı't' Tiıtiiıı lıılıisaı· hı~ 
ıniıdiiriycti ıarafınd:ııı Siirt_ vi
lfıwtinde nir Tiitım lnlıı:,ar 
miıdılrliiğii ve kazalarda ıne
murhıklar ihlas eılilmı~. ıııemur 
hıklan bıılııll't ıyaıı Prfa vi-· 
!:\yeti kazalarında da hı rer 
satı~ memuru ikame edilmis-
tir • 

Av tüfenkleri 

Sab' inhisarı Mallye 
Vekaletınce verildl 

• 
istimali yasak olmıyan av tüfenk

leri ile rovelverlerin 'auş inhisarına 
talip olan Basaı biraderlerin teklifi 
Maliye VekAletince muvafık gi\rülmş, 
mukavele yapılmıştı 

.\ldıi';mıız malOmata nızareıı bu 
muka\'ele mucibince Basaı biraderler 
bükömeıe muavyen mikdarda satışa 

kadar senede 50 bin lira, bu mnıy· 
yen mikdardan ziyıd• uoş vıpuklan 
taktirde de sattıklan beher ,,Jah ı~ın 

iki lira vermejl;e mecburdurlar. 
Mamafi bu inhisar hakkından isti 

fade ederek ihtikar yapmamalarını 
temin için muk&1clcde şirkcıin satışı 

tespit edilmiştir şirket her han~i bir 
si!Ah maliyet fıatına ancak yüzde 2~ 
zammedcrek .atabilecek, bundan faz. 
lav1 ~alamayaı:akur. 

. 'irkeı mukavele mucibince \na-
' dolııda bir. rovelvcr farikrn inşa 

edecek ve bu fabrika mukavelenin 
ıaadsinden itibaren 3 •ene sonra inşa 
edilmiş bulunacak ve itlrmeye baş 
layacaktır. 

Bu tabrikada her çapta rovclver 
imal edilecek ve mevadı lpddaiyesi 
memleket dalılllııd111 tedarik oluna
cakar. 

Cinayeti şiddetli bir infial netice
sinde ika ettiği tıbben sabit oldu. 

Katil cinayeti sarhoşlukla 
yapdığını söyledi 

Londra otelinin müitcciri Kafa· 
kos ı;eçLn temmuz ayında bir 

akşam otele gi· ıııilll, 
derek otelın ye· ı P' ~ l 
ni .nüsteciri Hl'- l \ 
seyin beyle Con .,. 
A dl • • .) 

n ryayı yara· ' 
lamış ve Hüse· 
yin bey hasta 
hanı:de vefat et· 
mişti. Adliye tah

kikata başladık· 
tan sonra katille maznun nlan 
Kofakos efendi müşahede altına 
alınmak üzere ubbı adliye ı;ön· 
derilmişti. i\luşahcde hitmiş ve 

maznunun mahakemesine dun Ap;ır 
Ceza mehkemsinde başlnnmışır. 

Alinin katili olmakla maznun 
karakq Alinin mahkemesin' 
devam edlilm~tir. Dün '3hitlcr 
dinlenmiş ,.e i\lu~tafa 1 likmeı 
Subhi elendilerin şahit sı!auyla 

celbi için muhakeme ~ka bir 
güne kalmıştır. 

* Bcraeı ctnw;tlr - :Muzafü 
ve Fatma isminde 11rkatla mu 
nun iki genç kızın muhakenıeı:I 

dün birinci Ceza mahkcrnesindt 
görülmüştlır. Genç kızlar yan~ 

yakıla hadiscyı anlatmışlardır 
Neticede mahkeme delil olma 
dı~ndan maznun kızların bcrac 
!erine ·karar vermı,tir. 

•Sahte memur değil-Kendi· 
Tıbbi adil raporunda Kofa. sine memur stisti vermekle ma 

kosıın mecnun olmad•Jti blldiril· znıın murdtip :\khmt·t efendini. 
mcktc ve, bu cinayeti ancak bcractine karar wrmi.tir. 
<iddetli bir infial te,irl altında * Okturuva alınacak ım -' 
Yaptığı ilave edilmekte idi.i\laz. Teşviki sanayi J..anunundan 1 t" 
nı ıı el' isticvabı esna ında fade etmeleri lazım gden tirik< 
şunları niştir. taj fabrikalarından Şch·cmaneı 

- Ut. oteli on senedir işle· gene okruruva resmi 8temektl 
tirdim, elimden aldılar. Ara sıra dir. l lukuk mahkemesi dun tc 
içerdim, ifl~stan sora daha çok krar meni muhakeme kararı ve 
içtim, zannederim yanımda ta- rmiştir. 

banca vardı, Andırya k!Hrctti. • Yalan yere yemin - yalıı 
Rundan sonra ne yaptım bilme- yere yemin etmekle maımur 
yo ' m. Öldürmek kastı ile gitsem Ferit Abut beyin muhakcmcsın, 
onları daha mLisait bir ·erde dün ikinci ceza mahkeme ımı, 
yakalardıtIL d~vam edilmi~tir. Dunkü cdsul 

;\Jaznunun mazbut ifadesi maznun vekili yalan yere yemir 
okundu. Bunda tabancayı inuhar OOilmedı~nı hunun ddail İll 
kasti ile aldığını ı;oyuhluykordu. 1 ;sbat edilccc~ıni soylem· \L 
Ş · lb' m a eme ~ • ahıt cc ı_ ıçın ı muhakeme ba~ka bir jtune kal. 
başka bir ıtune kaldL 

• Bir kadı davası - Arnavut mıştır. 

Fırtına müthis 
' 

Dün Akdenizden hiç bir 
vapur gelmemiştir 

Vapurlar muhtelif limanlara iltica ettiler 
Fırtıııa I\:aradenrz ve Ak- 1 

ele: izı'.e lıiiliiıı ~i<ldetiyle de
Y:tm cdiYor. Diırı Akdenizelen 
lıiç bir vapur li:;ıanıınıza gel
memişti!'. Beklenen vapıııfar 
fırtınanın ~iddetiıırleıı llnğazla
ra gİl'cmiyerek 1Bozça adaya 
iltira etınisltırdir. • 

Karadeııizdeıı i~ ancak iki 
vapıır ~Nlr,hilrnİ§tİr. 

Dun Trahzoııa h:u·eket ede. 
ı·ek olan Hesitpa~a vapıırıı fır. 
tırıanın siılıletinılen hareket 
et.lememi~. hareketiııi cnnıaıte
~iye ıehir etıni~til' 

Karadenizdo bıılııııaıı ,~Jrıııı 
fardan Karaaeııiı vapıırn Po· 
latlıaııedı.:, Cumlııırıvct vapıırı 
ıse Siııopta fırtıııanııı diıııııe· 
siıııı intizar etınektt>dirlcfr. 

Bandırmadan Salı gıinı 
gelmesi lazım ı;elen CTülnilıa 
havanın mııh:ılrfetirıdeıı dolay 
aıırak diin akşam lımaııa geıe· 
bilmiştir. 

Asya vapuru ise Armutlny· 
sımnmağa mocbıır kalmıştır 
T~phaııe telsizi fırtınanın ,idık 
tine rai{men hamd ol~un lıiç lı 
vapur kazası im ydetmeıni~tiı 

------:- iLANLAR --------

Satılık emval 
Istanbul Hilaliahmer merke· 

zinden: 
Lira: 
3791 53 ve \1 dönlim 

546 218 

3450 345 

12681 

580 

80 
24185 180 

JO 
240 

31 
16 

35.39 

33 71 
37.73 

bilA numara Bakırköy zeytün burr. 
deniz hnarında iki ars: 

43 N; 

16 N; 

H~ki Nevbahar mahal 
lesi mollakürani ~oka~ 

lıir arsa; 
Deınirkapıda 

bir kıt'a arsa; 
elvanzadı 

Demirkapıda daya hanır 
!\!. ar.ıa 

Konak binası 48 oda 
J\dı;r 5 od:ı hane 

" 7 " ~ 
Ahşap bir oda 
Kftgl r mağaza 

Ba!Adr kıymeti muhammenelerl ve mevkileri muharrer H. A 

ait emvali ...-ı ınenkulenin füruhtu takarrür ettiğinden cemiyetine ,. . .. . . 
24 ICAnunusani Perşembe günü saat üçte muzayedesı ıcra edilecek· 

tir. Taliplerin •ı, l 5 pey ak.çeııinl hamilen müracaatları 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Bu gıın hava kapalı olacak, 

ve mutevassıt poyraz Tıizğan e e
cekt r Kor va~mıvacaktır. Dun de
re e. h3raret uç dereceden -3, çe 
ka 1 ır diışmü~ ve sulu kar }'ağ· 

mı) " 

1 A 
YENi ZAFER 

Tahtaminare çeşmesinin lln
Onden geçiyordum. Yalak taşı· 
ı un U tande zarif kaskalli, boz 
rcP' li şık paltolu, pırıl pırıl 

pctir feri ile tertemiz bir lstan
bııl mektebi tıılebcsl: 

U ili ki Sakarya gU.1leriııde 

ya beş ya altı yaşır.da idi. 
l:.trafıaı kcn i boyunda ve 

ya~ında Ankara sakinleri alm
ış, tatlı tatlı konuşuyorlar. 

İstanbul mekteplisı senı: ba~ı 

azadı için Ankara;a gelmiş. 

Cocuklar sordular: 
Daha gitmiyecek misin? 

Pa-lak gözlerini aça aça ve 

pembe avurtlarını şişire şişire 

şu cevabı verdi: 
Durun· bakalım, Anka

raya doyalım da gitmek son
raki iş. 

işte bUyUlr. Türk inkılabının 
en haşmetli, en heyecan verici 
zafer:! 

HAia Ankaradan kaçan• dU
nkU matuh zümreye, ve hAIA 
Ankaraya ısınıp sevemeyen bll· 
gl!nkU renksiz raylhasız zümre

ye karşı Ankaraya doyamıyan 

tertemiz, doyum olmaz 

Ankaranı tarih ve manasını 

iç!nde duyuyor. 
Büyük zaferlermizln başucu

nda bunu da kaydedelim. 
\ il\;\ 

ERKEK GÖZÜYLE KADIN 

Bugün tamamen anladım ki 
kadın ile küpe ve bilezik ara

sında bUyUk bir münasebet 
var<!ır. 

KCpe ile bilezik kadın de

rektlr, ve 1 Upeslz bilezlkslz 
kadının mutlaka bedii bir tara
fı eksiktir. 

Taş ız ylizllk kaşı ne ise, 
k 'e iz kad'n da odur. Ve bi

le · iz kadın yapraksız gül da
lıdır. 

'l\uasır sos) ete küpeyi ve 

bilez ği kaldırmış. Küpe ile b 
leziğln mutlaka elmas olması 

tazım geleceğini zanneden bu 

Muasır sosyete; kadının in -
ciklerinl çıkartan ve kadını 

Kanguroya döndüren moderıı 

stil kanapelere otursun. Fakat 

bıraksın. bırak ·ın ki kadın ku
lağından şlre ve kalbe sallana
rak inen bir çift mısra yaşasın. 

Varsın burnunu boyayan ve 
etleri ile danseden kadın küpe
den kaçsın; kaçmasa bile, onu 
koğmak gerek ... 

Fakat •• fakat dostum; sür
meli iri gözlerin ve ateşten 

dudaklann güzelliği ancak oynak 
küpeli kulaklarla tamamlanır • 

Vahşi Hendu kıvnnıılarını 

dans diye çıplak diz kapakların· 

dan göğüslerine çıksan sosye· 

tenin, kulaktaki küpe deliğine 

vah et demesi küsıahlıktır. 

ipekten kadın, buhardan ka
dın, histen ve saffetten kadın 

« küpell kadın • olduğu anda 
vardır • 

Çok harikalı tablolar vardır ki 

kö, esinden kö~esine kadar, başlı 
başına hiç bir mana ifade eımez· 
ler. onların hüviyeti bir ve ya 
iki küçük fırça darbeslle parlı
yan bir ve ya iki küçük renk 

parçasındadır • 

Küpeler budur, ve küpesiz 
kadın, olmuş kadın sayılmaz. 

Bir kUpe varsa, ve o, kadın 
elinin üzerinde duruyorsa, bu 
el. an ak bileğe göre bağlan

mış ip ınce zencirin bir kena
rlnda üç zencir; uçlan kırmızı, 

siyah, y~şil taşlı ... 
Bir kurdele inceliğinde ve 

genlşllglnde, blleğl saran zar 
levha. 

ince sayısız ve şakırnlı hal
kalar. 

Bukağı hissini veren tek 

çember. 
Her çeşitte ve her renkte 

bilezik, kUreye ve kalbe hükme
den glizel kadın bileği içindir. 

l(ınlmış ·~"pe•, tamlr<'z fır

çaya benzil n kanapelı ıl ken
arından sar .. ~n kadın kl n akl 
şiir - bllezlkslz ise - vezin ıLdir. 

Elektrik butonuna bile hükmede
mez. 

Bugünkü kadını, sokak ara

lanndan toplanmış (sinema ~ ıı 

dızlan)nın zevkinden çekip ku
rtarmalıdır. 

Bugünkü kadın, kambur 
moda mucitlerinin, burunlarını 

çeken modi$tralano, ve kırmızı 
fenerlislltunları kiralık(Magazin) 

lerln esaretinden halas etmelidir. 

Küpeli, ve bilezikli .• 
işte has kadını -·---

f LEK 

rtffi.LTYET. 

tahdit karanda verseler fena 
olmaz. 

TAZE TAZE! 

l~idlyoruz ki meşhur seyyar 
sergininin eşyaları satılmaya 

başlamıştır. Bu taze Eşyayı (!) 
satin alanların kısmı azami 
antlkacılardır. 

BiZDE ŞEHiR IMARATI 

Ankara müstesna, fakat dlger 

şehirlerimizde (imar) hareketi 
namına bir şey görUyormusu -
nuz? Hayır! Lakin, yerine göre 

milyonlar ifade eden bütçeler 
varl 

Vak.tile maarif nazın olan bir 

zata atfen söylerler. 
Ah şu mektepler olmasa 

ben maarifi gUI gibi l~are ede
rimi Demiş. Bizde de imar ve 

h idematı belde olmasa beledi· 
yel•r kendilerini gı..I gibi idare 
edecekler. 

Felek 

ASKERİ BAi llS 
"BiRiNCi INÖNO. 

"1' l\lnunusanl !'2[. 

Asri milletler için ~eçmiş bürük 
milli hadi•eler "yenileniş. ve "iler
leyiş. yolunda birer hız kaynagıclır

lar. 
Tam 8 yıl evel bu gün çok agır 

ve çetin şartlar altında kazanılan 

(Birinci lnönü) de Türk milletiçin 
böyle kuvveı men balarından bir 

mühiınmidfr. 

'.\lalömdur ki milll hükômet 
23· 4 • 920 de Ankarada kurulmuştu .. 

Bir taraftan ı.;.1\londoros.,. mütare

kesinin dagımğı ordu yerine mun·a
zam milli bir ordu yaratmak, bunun
la Yunan ordusunu mahvetmek gave
siyle çırpımyor; diger taraftan düş· 

mania elbirliiı' eden • saray. ve 

• Babfü • mensuplarının zehir saçan 
ifsatlarıvla memleketin ötesinde beri

sinde beliren ısyanları basdırmakla 

ugraşıyordu. Demirci Efe hadisesini 
henüz yatışnrm11cı.. Ponroscularla 

şiddetli mücadele devam ediyordu. 
\yni zamanda Kü[ahva mıntaka~ 

"nda Çerkes Eteının ıs11n ve hıva

neayle başgösttren hadise ile meş
guldu: 

( 28 · teşr. e. • 19'20 ) den ( 28 
kA. e.) e kadar bir ay devam eden 
mü:'-akerc, na~if.ar ve münakaşadan 

soı:•a, Ettmin filan tedibine kam 
verilmiş; ve garpcephe•l k ismet 

B. (Pş) ye tclılig cdilmııti .. 
ismet B. (Pı , (l·:skişc'ıir) mınta· 

hsındaki fı 1 nci (Pazarcık) civarında
kı i I nci fırkaları ve bir suvarı ala· 

)ını kutah\0)1 tevc•1 etti .. 29 K ru
nıı evcide l\ütah,·a~a Klrc!.i; ı .. m 
kuvve 'c ır' darma d tı l; k.ı 

bı' r•e·i Gediz) r kadar ,Jı ye 

!i J,A, . de G l • " 

CU1TA ]] 

Fakat tam bu sırnda \lılli Türk 

hükumetinin ve ordusunun böyle 

çetin bir vaziyene bulunuşunu en 
gıizel bir fırsat addeden Yunanlılar 

bir gün sonra (6 kl. s. 1921) Bursa 
cephesınde ki üç [irkalariyle iki kol
dan (Eskişehir) istibmetinde hara· 
kete geçtiler.. Bunu haber alan cephe 
k. (gedız)e varmış olan iki fırkasını 

derhal (lnömı)ne hareket et'ird~ yal
nız 61 nci Lnin 2 alayını han Eteme 
karşı (Kütahya)da bıraku_ 

( Gevve - Yenişehir - lnegöl ) 
hattında düşman taarruzuna 24.nci F. 
va da düşmanı oyala varak (Söğüt) 
üzennden (lnönü) nün sag cenahına 
çekilmesi emrini verdL 

Ankaradaki 4. F. ile 1. F. nin 
bir alayının da (Eskişehre) nakline 

başlandı. 

9 kl. s. akşamı vaziyet şöyle idi; 
Mukavele nasıl cereyan etti? 

Sağdan itibaren 24., 4. , 11 . nci 
fırkalanmız (lncinu) mevziine yerleş

miş; düşman da 3 fırkası}'la bu mev 
zie çaımiş bulunıyorlardı. 

Düşmanın kuvveti 10,000 tüfek 

150 m. ı. ve 50 top; bizimki: 6,()()1) 

tüfek 50 m. ı. ve 28 toprıı: 

Düşman bizim garp cephesi kuv
vetlerine nispetle tüfekçe 010 66; 

m. t. çe 010 200; topça 'I. 80 

üstündü; vasat! olarak silah ve mal· 
zemecc 0 

0 100 yani tem iki misli 

idi .. 
10 KA. s. 1921 sah•hı düşman 

bütı.in kuvvetiyle taanıza başl:ı<lı; 

en ıiyade sağ cenaha \iiklenjllege 
haşlar.ışti • lli:,man merkez•sıklcııni 

kendi sol cer, 11na geçumişti . .24. 

nci lır amızı fena halde sıkışurdı , 

ve Hıza r ~ [•, .yra) "•'tını geri tn. 
O anrl n itıbare, g -p ,cphe< .. lin 

v l\f ' 

mm. fak olur a. orl'urruzu Ankara 

, -tık rretirden vir •k. cen 1ba ıı:ıı-

1929 

AC.o:s..._a...,.., 
IJüşmanın maksaclıde \htimalne 

buvdu .. 
Fakat ismet B, (Pş)nın kudretli 

azını, mahir sevk ve idaresi. metanet 
ve cesareti vaziyeti islth etti: sağ

cenahtoı merkezden takviye etti ve 
o gün Ankaradan gelmiş olan 1 net 

fırka alaı1nı da hemen o cenaha gön

derJI; bu suretle düşmanın akşamı 

ladar bütün kuvet ve şiddeti}'le 

yaptığı vuruşlar Türkün çelik imanlı 
göğsüne çarpa çarpı kırıldı. Akşam 

karanlıgı ba<ınca iki taraf da sustu .. 
Garp cephesi. ertesi günü devamı 

muhtemel düşman hamlelerini karşı· 

lamak için yeni tedbirler aldi.. Fakat: 

1 • hl. •· sabahı dogan guneş, 

Türk. istik!~\ harbinin ilk. zaferinin 
müjdesini de 1'iırk ordu!"-unun önüne 

sermiş bulundu : Duıman ölülcrlni 

muharebe meydanında bır.ıkmış' dah: 

geceden Bursa i;tİkametinde ç~!: lmişıı: 

Ayn.i gün, Yunan ordusuna var

dım için l\ütabvadaki 61. nci fırka 

nlayl ·ına taarnıza haşlayan çcrkes 

Ftem kuvvetleri ile de 2.5 gün 

devam eden jiddetlı m'; alemelerden 

sonra, maglup edilerek, cenup cep
hesinden yetişen suvıri kuvvetleri) le 

bilsbütün tarumar edildi; düşman 

bire indirildi.. 

Bu suretle (Birinci lnönü) zaferi 
çifte zafer oldu. 

1) illüzmin Etem meselesini kö

künden kopardı, am. . 
2) l\lilll ordunun Yunan ordu· 

suna karşı ilk zaferini bir husumet 
lleminc ilAn) ve ispat ettL 

"Birinci lnönü,, nün tesiri çok 
geniş oldu. Türk istiklAl harbinin ilk 
zafer düğümünü çözdü, Dahilde 

zaman zaman beliren küst4hlıkları, 

durdurdu .. l lariçte devam eden inaıci 

sayğısı7.lıkları kırdı. imanı zayıf olan

ların imanını kuvvetlendirdi.. Ne olur 

ne olmazcıların tereddütlerini gidcrtti .. 
"ikinci lnönü. ne, •Sakarya. ya. 

"Dumlupunar, a ancak bu en çetin 
şartlar altında ve iki kat üstün bir 
düşmdnı yenerek kurulan "'Birinci 

lnönü. abidesine basarak yükseldi .. 

Onun için (Birinci lnönü), yeni
leniş, yükseliş ve inkilip yolunda 

bir yılda bir asırlık mesafe alan, ve 

almak mecburireıinde buluc.11 Türk 
milleti için ibretle, dersle dolu ve 
her yıl donümunde heyecanla hanr· 
lanmıya. tesıı edilme~e her sur<ele 
l•y•k en mühim hız ve kuvvet kav 

nagıdır; Türk Cıımhunyeıinın llk 

temelJireğidir, Ütemeli kanlar;•c 
)"'. ıırnn a7.iz ı;.ehıtlere binı rcc 

mınnet ve hürıtıct vo!larken, o z {~r 

füıdcsinı sat!' tk1n olan l net P· 
yı da tepcilen yadetınek mil.l borcu 
muzdur.. 

A. RIZA 
''e"ılkov 

• 

n üçü~ Hit<~YE 
F•rtınada sönen ıs ık 

O «ık ılıt,vardı. Fak:ıl gcır· 

diı~ü iş omuzlarına yiıklmıeıı 

~ene.eı ın ağwlıf(ındaıı dalı:ı 

ağırdı. O, bir tımarhaneııiı 

kapıcısıydı. 

I~e:i:er evinin hem kadııı, 

hem eı kt>k ırıiişteıileri vardı. 

kadın ve eıkek krı~u~unu inr.ıı 
bir dııv:ır ayırıyordıı . 

mıı:ızzam ve kanlı hir de'i

lik olan lıaı bi ııınıııni delilerin 

olan oğ ı ınıın 

mıştı. 

' al'l~ıyla çıldır -

[Janği 

cazibe hıı 
esrar, ha11ği esrarlı 

iki dr>liyi birle~lır-

m,ıi~ 
llııiyar bir kiişeye çekıli ve 

din edi. 
Leylak dallarının a:tına 

otrdıı.ar. Erkek dedi ki: 

- Yalnızız ... Yap ya:ııızız.. 

Sıısl.. Gere lıak ne ıı;ızel . 
- Ilayır, ııere deyi! ... orta. 

lık ayılııılık ... 

- Beı aber ıııilelim mi? 

- Giile,im. Giıle,im amma. 

hı>ıı gıilmesıni bılmPm ki 

Kadının elini tuttu; 

- Uinle hak, leyiaklar ôtü
vor ... Ve birden bire irkildi: 

- llak şu gece kuşwıa ... 
B:ı loya j:tidiyor hrııliba ... 

Iliiyle bir çok şeyler daha 

söylediler. 
- :\e<len geldim?. Bilmi

vornm ... 
- - Çlınkü ıslık çalılım. 

Ben sizi gördüm. 

Den de ~İzi gordıim. 
adedini ç<ıga.ımrştı. Ve o, de-
liler eviııin ihtiyar kapıcısı Gozlerimiz v:ı<letti ... 
k 1 k b

. 'b' 1 
Vadetmek ne i'6 varar? .. 

aran 1 ır gece il'' 1 ıer an Benim kfiçiik ke'.~he-ğim de 

bir az daha diinyayı saran ya;;ayarağını vadetmişti. llal-

hasıa beyi:ılerin arasında yaşa- bııki bir aıe~, onu çiçcğiııin 
ma!!a nıerlııırd u . u-·t ·· nd 1 i 1 · ki .ı. 

. ·' u e parça aı ı... ı~y a · arlll 

JJeliler oıııı severlerdi, riinkıı infi'.ak var; işirliyormııMm? 

o <le ileri sever<li . . - İ~idiyorıım. 

Bir ilk bahar akşamı, ha- - Artık her şey gözlerimin 

vaııın hoyı,tırı ve tahrik edici i\niine geliyor .. Üğlıım, yavrıı

kc kıı ve reıık'erle dolılıığıı bir cağım öldii •.• Ilir top güllesi 

ak~aın, de ı.er eviııirı i'ılüdiirü onıı parça:adı. 

oııu çaf(ırhı vo ıleıli kı : - Pııki ama bıırası nPresi? 

- Jl zimkilcr Jııı aksam Bıı dııv:ır nedir? l\eredeyiz? . . , 
çok heyı~raıılı. llu lıarikıılade l lapıs!ıaııerle. 

khar ak~:ırııı on:arın siııir e- - Aceba? 

rıııi bıislıı tiin bozıyor. Ilıı - Ilıır . . • Hatırladım 

gece ıJ:uchanın verine koğıı.·- tımarlıaııecleyiz. 

lan do:a~s:ıııız İYİ olıır. - E.iıni lıır:ıkına ••. Sıkı 

- P,•k ·orıık rıına ihtiyar tı•t... B ~ralıeı kaçalım. 

bir ııiıı • g lıi lı:ık:ıı .ırını!. Vo ,;eceyi lıir ferrat yırttı: 

kl'ıı-ıış aıılaıı lıoğıık mırıl- - Arlık rlelı değiliz. 

tıl:ır vııksıı,ıvnrdıı. * 
* Ses dııyııldıı , kapılar pen-

yeteyl, zevl< işinde tereddiye 
ugr mış telakki edebiliriz. 

DARÜLBEOA YIOE : 

Lakırdı kıtlığında -eskiden
na~ıı asmalar budamışlarsa, 

mevzu kıtlığında da Darlllbeda
yldcn bel' o tnrzda bahsederım 
zaten ciddiyet ile meşğul olmıt
dığım için. daha ziyade mU-

ERi 

ı:erı• rlıı ..,ıııı lıir ıleııiz gıhı rerr'er aı·ıldı. ı::ardiyen 1r ko -

ıı. l'rrt,\ 1\·d he' e mavi hir tıı. İki dıııivi lıırbirinden 'l)'lr-

ıtPııİz dıhı; ııilıi aı·avip lny·tl- dıla . 

Jer ı'o ııvıl•ı. ;\Tiidır kızdı, kapıcıya ç kı5tı. 
lipeslz kadın kulağı, çek 

d fa l. anın aklına \,y kalmlş 
b rol: yi getirir. Bllezlksiz kadın 
kolunu balmumu maaöken te i
ri yaptığı gibi . 

Pamukaklden daha ince bir 
zc clr . Biraz uzun bırakılmış .• 

'u bir fondan köşe 'ne ben· 
yen kulakta •• Diğer ucunda 

b r tek inci, bir tek taş, bir tek 
fay parçası, bir tek çakıl kı

t •• Kesik saçların sağa r 

'a dalga'ıı.nması~daki nlha· 
yetslz ~lir, ancak bu küpelerle 
kafıyelenebllir • 

Yoksa kadının boş nazın • ı 

v~ dosdoğru u kadın, kupkuru 
v zinli, kafiye izbir şiir mU ved
desi, h:ılindedir . 

Bı• birfne geçmiş nılnboinl 

~Jk, daha büyücek, bUyük \C 

c a blly' k ınc~ hhlkalardan 
na gelen klipe clmazsa, 

~ · nın SCLlfen m" i ' rdekl 

hareli ahenk işldllmez olur. 

nas'bet alır. · 

lşidiyoruz ki DarUlbedayiin 
ismini değiştiriyorlarmış. Bu 
çok minasıp bir şey olur, çUnkü 
beda)i lfudesle o muessese ar
asında pek nlA!fa knlmadl. 
Dedıklerine bakılırsa onıı lsta
nbul tiyatrosu diyeceklermiş. 

Muvafık. 

nartilbedayıa kar, yajtmur. 
rllzgar. fırtına, dolu, güneş, 

şimşek y pmAk için maklnalar 

ismorlanmıştır. Fena fikir deıtfl 

fakat bu makinaları Emanet 
Darülbcdayıa değil kendisine 

ğetirsede lstan'1ulda kışın gü 

neş, yazın güzel y ğmurlar 
gOl'<'ek. Blltlln bu islAl!at ara-

sında bir de aktörlerin sakallarını 

~:mniyct andığı l\1üdürlüğünden: 
\ ı kı '• '\ <>ki fl\l)S f'föndı 9-8-337 taı ih v~ 8304 ık-

ı 11111 ı ı ı ·ı ı ı \'n <;ı·ııı• ıı ıııı 'ıbm r EmıııVPI qııdır.mdaıı istik

' , \ d ''' ır lı ı ' nııık<ılııl <aııılık ı·:ıınına ınerhıın hıı'ıı· 
ı ııı C, ı ı , la ı,, ını K•» ııı1tl alle,iııdıı 1 lerll'rciler ~okağıııria 

kı lb v \t'I 8 nıırnaralı ve 140 ıu·m ara ıızı>rıne mehııi 

kı k ı ı·ııı hııf'I l•ır odavı lıavi hır diikk~ııııı ı:ırnaıııı vade•i 

lı la'l ıı ı ooınııı wıılrmııır'ı ha ~•fıılf n ıızayı•ıltye çıkarılarak 

17''0 1ıı1 r·ı•ıt·ılıi"nd< ı•ııı'''''"i l\"odrkıııı\·nsef. ıı:ıııııııa 

ıı' l; 11.ı •• 1 ilıuı~ I'" de ınııııı:ı leyh IPfıınqğif:ııı inıtına 

\'ı< rlij! ııılı•ı ·ııt·zkı'ıı· dııkkAııııı ına Luııııııııııııı nıaı!dP.i mah

ı, n ı lı.ıwc lı•knır on he~ :ıııı rııııd.'ı•f r rrı•iı·ıvı•ıfey"' 

, k ı •l ı ıs h 28- 1 -929 tanlııııe ınıı-~dıf J>;ız:ırlı•si 'l'iiııii ~:ı:ıt 

ıııhr lııwııkt:ı k:ıı'ı b ·~rnııı ı·ı•kı'ııw'ı ınıık,ııro•ı· hıılıırıııııı~ 

cl l'ı·rıı.J~ıı 1 lı ı o;.111 ııııı yı vnıı ıııeıkıırıla 'a;ıl t>JÜı(•s hıı~ıı(!a 

k .ıı · ııılı' ı<l ııo ıııe ı iiı-ar:ı ~I C\ ,.rııelt>ı ıı · ılııı ili'. 

ı ·tanb 1 Evkaf Müdiirlüg-ünden : 

Emniyet 
ğünden: 

sandığı Müdürlü-

J !alil Be\·iıı 9.4, 338 ıarih v•! 9929 ikraz ııııınarali <lenı 

senedi ıııwilılııce Enııııv"t •aııdığındaıı ~•ikraz ..:vlııdiğı melı

l:'ığa sandık naıııııı:ı me;·lııııı hıılıınaıı fö;kııdaı-ıla Se:imiyede 

Ta ya lı:ıtıııı •pkağınıla e•ki 9 ınıikr.rrn· ve yeııı 10 ııumaı ıılı 

yiiz IHış ar~ııı arsa ıızPrtnP ıııdıııi hnılıınınılıı ah~:ıp iki bııçuk 

kattan ibaret lıP~ orl:ı. lıir kıl\"ıt. bir ıııııtfak ye :ıltınıs hır arşın 

balıçeyi havi iıamp lıır lı:ııım11ıı tanı:ıını vadooi hitamııırla bnr

rıın Vt'ı ilııııııııP.sı lıasr·lıilı• ıniiwyedeyı> çıkarılarak 260 lira hıı

deli mııkahıııııd" nıii~lerisi ı1zerıııdf' n'ııp 16-1-929 l:lrilıiııo 

miisadif ı;ar~arııha ırliııii ~a:ıt nn lıe.~ hııçnkıa k:ıt'i kararı çeki

Jr.ceğiııdı•Q ialip ol:ııılanrı yı·vıııı ınezkıinla saat nn he~ lıııçıığa 

kadar saııdık icl:ırı>siııı• miiraı a:ıt ı;vlemel~ri il:\ıı olıııııır. 

1111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111 

Istanbul birahanesi 
1 . l Ilı'"" ı k'ı tı•SlflP ;ılıımc lk lalı ,ı .. ı sıvt•nııı yapılan ,- (Sabık Strasburk) 

ı< ıı ı ı ı•n f wıt lı~ lıli ~vıkıııda ı.:"rıilınPdirınden = her gun saat 17 deıı ıtıhaı·en saloıı nrkesırnsı 

--
ııı • karl1r paz'lr 1 ıkla ilıalı><ı 1rr:ı Adileceğindeıı _ Tazı• biıa - rııiik,•rnnıel <luziko ·ve nefi ın~zl'~eı. 

il , r ~1·11 t'V •/.1111 !fhtP 11 nt an. -ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııoıııııı 11111111111111111111111111111-

ı\laııi'a Vil<i} etinden: 
lledelı ke, fi 
l .ira kıırıış 

21309 89 
13763 22 

l\:ıpırı. kaı ırı YO erkek ko - * 
ıtıı,kı nı ayııaıı lunmıı ıJ lıin- ı flıtiyar kapırı omıız si:kti • 

de , ·tıır11~ ôrdıı. ' Odıı~ıııa ~illi. Karısıııa dedi ki 

Bı ı,.ıı lıir kıış 'esi ıs: ık llıı dl)ktorlarııı bir ~ev-

çı ılı .. lıir ı alıa bir dalıa .. dıı- den 'tnl:ıdık Jn vok ... Uırlıırı•ıe 

Yarın ıkı lal"lfıııdaıı •aııki riiya ilıiı ,ı eıleıı hıı iki acıyı rewlet 

ın ınleketleriııııı kıı)lıtr·ı ölıi- şekline soktular .. Jlallıııkı onlar 

yMdıı. l\:ıpıcı doğr11 ldıı eıra- dertle~rrıekie ılerrnan lııılııyor-
fa bakın lı: iııre ve ı.1cnç Lir ]arılı ... Bıı h•r arlık asık a 

eı kPk g-olgesı k:ıclııı'ar knÇ!ıı~ıı- maşııkayı ııeden lıirbirırıı'en 

ıııııı lıalı,;e dııYarıı,a tınnaııılı. ay.rdılar sanki 1 

lııl' saıııye gıı~fi hır kaclırı ha- '.\izam hlivle. 

yalet, lıelird. w crkr,k göl~e'ı- - • izam da ıwv•niş 1 

rı.ı vak :ıstı. - Iııı:iler kolav kolay akıl-

llıtiyar aıılarlı· Ay 1 ğında !anmaz. 

ılnlı hır sevLı rnııl;lkatıııı giiıe- Bı'iyle 'i"V "''1 'rııo ... 
Kanıı• .ı.en ı1lı m .. ın bah-

l'ek \tJ .J ıt 1 th'f\Cııkli. . 
st1ılerkmı, erkek lııı e.emın 

l•,rh•f'i t.wıdı, TT:ırptıı aklını lıik ıvesiııin• 'imlerken deli 
kıı \·h~·ın. l•. 

I(.ıdıııı l~nıdı, 1 larptP. kavlı 

:\lani'a - K:ı~ııha volıı 

A aselıir - Kıı a • ıı • 

nııvıli) l lavır. 
Bizden akıllvdılar. Her eyi 

h:ıtırlıvnr::ırdı ... 'lkılları lıaş

.ırıııa geliy<Jrdıı. 

- 1 eyıak kokıı,11111111, ilk 

halıarın tesiri . 
İlk bah:ırııı ır•sn·ı ılı><"ril 

" 
- ~laııi,a - ICı-alıa ,·olıında 2 ki 1onıetm ı,•svivei tiirahiw 

ve şnsa Vf' l ınflfre .~,·ıklıi(ıııda hir meııfı•z vıı 12 nwtre açık

lığında btılnrı anıw bil' kiiprii rnsası baladaki hedell k11şif iize

riıı<lPn 2-2-929 sa:ıl on hirı• k:uhr: 

kadııı... Sii kıiıı iı ıııde ılertleşıp 

te'Plli bıılmanııı tasırı. Rir an 

oldıı ki, akıllandılar dıvornm 

saıı:ı.. Birilıiıforirıden a~rılın
r;t gen!' çıldırdılar ... n;ı hir 

sanivı>lik asıkla nıa. ukrn·a lııı 

feııaİıfrı ııııdmı ııttıler~ 
2 - Ala elıiı._ Kııl.ı vn ıında 2 kilonıetn• tıılımıle şı»e tami

ratı e~asivP'IVI" 6 adf't 0, o() m lık beton arına nmııffız inşası 

2-2-929 "aaf 'n bir Jıuı;uııa kadar ınıııldı'llf' kaıııııı ınıırilıi~rıı 

ve ayrı ayrı nlınak mm ıniinakasav:ı knıııılnııı~tıır. 

2 - T:ılipl,.riıı tafsılat almak ii7.l'e ııafia baş miihP.ııdisliıliııı> 
m 11raı·aat1 arı. 

lstanbul sıhhat ve İçtimai 
düriyetinden : 

müavenet mü-

tasfiyeye tabi tııt11laıı i -
müdürıvet kal.-rnine mıı-

Bursa Dl31edıye ınemıırlııi!ıından 

ına•I Hakkı ef1>rır'iı.-11 l'·tir;tloj!lııııda 

rııraaf f'V eıııP~' lı1zıımıı ılaıı oııırııır • 

l\ ti 'en 
Sel"illı izzet 

--- iLANLAR --
lsıanbul ikinci ıicarct mahkeme-

sinden; l\iğıı nıccanndan muflıs jak 

Çitone e!endh e ait :\larpuççuiarda 

kAin '.! numerolu kıı tasfye dükkAnında 
mevcut bir kısım kmasiyenin şehri 

halin 14 üne mü<adif Pazarte.<i 
günü saat onda mezkılr dükk;1 ıda 

bilmtizayede frııht cdileceiıirdcn 

taliplerin evm ve vakti nezkü.da 
bev't'P n · -ııcaat evlcm•leri lüzumu 

ol 



Ali ahın 
bahçeleri-
Artistıeri: Alis 
Terri, Petroviç 

(Operada) 
IPu fil.:;;-gü";;ı- manzaralan 

ve arip mevzu le şayanı dik • 
katıır. Bilhassa kıım fırtınası 
Salın esi çc k mu\ ;ıffaktır.J 

:mt ~u 
itikadının bir turlu kuvetlen· 

erne-.:ı;ini gören bir kat lik 
Papa;,, (Per Adrier.) pek ık 
0 Ian tanı· atat nl ve pPpaslığı 
ter. et.ere'· Uorı~ Ar ki• 
isli'. :e sivil h yı:ıa ı. er 
ve <~ gln bir seyyah olarıı'' 
önıor slirmeye btşıar lsede 
tarikr t'ne verdığl scı ı!•n dön· 
tnfi clmnı;tan mUtevellit vicdan 
az:ıtı Lntı tal.ipten hail kalmaz. 
Bir g~n bu subıl: p"pas Domi
a; · is in ele çc .. k aindar bir 
Yttl. c ile evlenir. 

cdeniyette;ı nefret etmiş 
<.Jc l orıs, lıa}atıııı çulde geçi· 
rirhn bir glin •nl.d~ ş bir kum 
rırtı asma tutulur ve bir mucize 
•· • •• ,., urtulur ve bu 
Yaka üzerine hayatta isledigl 
o b .. yGk güual•t(l zevce i Doml· 

- eder. Domlnik, kot' t 
üzerin .e ruhant hayatınbıral·· ğ 
1 • .r..mlyetinl görünce, c .. 
kP.r~ı olPo şedit a~ka rağrr:en 
~"" l:en<il eli!ı. manıı~tıra tekrar 
Sokar ve kendi<i , ocugne 
tniiteselli o!maya c f 

Bu filim taktir , . vrupa 
kır'ti' ı.ri eni' ı bltişl .i pek ir.,· nt 
Yanı, tabiı bulm ıyo ·•ar. 

• 

' 
~llLLIYET, ı:ı ~I.\ 1 1 1\ \. L,\l'SAı\J, 1929 

. 
.. lVH•~•:ı(t~M~~ffiPWj#41""-ı~...,._# •• F.Pftr1r.ıetJı.. ... ~.Jtlt• 

1 İsta11bul gölgelerinde 1 gelirler, orada Glorya ve Jak birbirini 
tanırlar .Glorya jakm eski metre.-imiş. 
Bir giin vapurla scva!ıat ederlerken lak 

ve o tivarda ~aldanmış olan Zongıın 
vlrdımyla evine döner. 

J (Melekte) kıskınçlıkla yoltula:,1~11 biri~i deniz .. at 

mış kendi de denize atlayarak bugulmıış 

· Jak, Polisin bu hadiseyi ancak 
Zongun ihanetile üğrenebileceğinl 
zanneden Jak, Zongu evinden koğar. 
Daha ilk gördüğü zama.ı Zon~a göz 
koymuş olan, Rus zengini Demitri 
Zongu bulup himaye eder ve onu 
yüksek barlara dansöz yapunr, bı n ı 
Zong Joo sevmekten vız geçmez 
ve onu arasıra göıütfğe gide;a. 

-~~'T:.Jt;J'JC'i.J.;W"'911• .. .-...,. .. : .. .:Jt .. ff""$"".C""J,,-... 4 ... <'""'ı-"'.C"'o"T.u."%"T-"TJ;."'%"'%"'%"'T.ı."'%"'""%""~' ~· 
Artistleri: May Vay, Haynrlk Jor) gibi görünmüş isedc yözerek kurtul· 

~B_u_f_il_m_k_ıs-me_n_ l_st-an_b_u_lda çekilmiş bir 1 mtış ve Isıanbula gelmişti. 
macera filmidir. Merakla seyredilir. Glorya eski dostunu görünce tek· 

rar onunla görüşmek hevesi uyan-

MEVZUU: 

lstanbulun Kemer altı gibi limanı 
civar olan şuphcli mahallelerinden 
birinde ı\postol isminde birinin 

meyhanesinde Piçak ile numaralar 

vapan bir çift var ; Ririsi vaktile bir 

çinli kompanya tarafından lstandula 

g"tirilip 1"Jrada bırakılmış olan"Zong. 
, ism·ndeki çinli kız, diyeri .fak Huben 

isminde mazısı meçhul bir ! .. ,;iliz. rrı; ve ]aka ümit ve adres vermiş. 
Bu İngiliz Zongu bir gün iki sen;e- Jak tekrar eski lüks hayan silrebil· 

mek için ihtiyacı olan paracı tedarik 
rinln elinden kurtarmış ve yanma ' 
almıştı. Günün birinde Jsı:anbulun maksadile bir hırsız çetesile birleşe· 
en meşhur bir tıyıtrosunda oynayan rek bir tireni soymağa teşebbüs 

eder. fakat Pot;, vaktile bund.n 
Glorya ismindeki güzel bir dansöz h 

aberdar olarak hır'1zlan totar, 
aşığı Demitri ismindeki zengin Rus yalnı1. Jak lokom otifln altına 
muhacirile birlikte ·bu gibi yerleri saklanarak kurtulursa da makinanın 

llıru. bir k•7 defa Gloryanın 

elbi;elerini gtyıp kendini Gloryı 
diye Jaka bildirerek onun elemini 
tahfife çalışır, halbuki Glorya çoktan 

lstanbuldan gitmiştır. ''ihayec 7,ongun 

gine Gloryadan çaldığı para ile Jaka 
ameliyat yapıl.r. bu e;nad• da Zong 
daima Gloryamn taklıdını yapmakta 
devam eder: IAkin gözleri iyileşen görmek için- Aposrolun meyhanesine çıkardığı buhtrlardan gözleri sakatlanır 

~~~~~~----~~~___.._..~"-----..--------~~---........ --~~~~------------------------~~ 
Arına Karenin 

( ALHAMRADA) 
Artistleri: Conjilbert 

Greta Garbo 
•Bu e ,er gözel bir fılımdlr 

Meşhur Rus edibi ( Tolstolnln 
maruf romanından alınmış olan 
senaryo çok göze! temsil edll· 
miştir. fotograflar büshütün 
t &ika bir janrda ve güzeldir.• 

FiLMiN MEVZUU 

gün kocAsına seyahata çıkmadı 
teklif etllyorsada cevabı red a· 
lıyor. Bu glln at yarışlarında 

kontun attar. düştagllnP gören 
Anna heyecanını ketmedemlye· 
rek yarış ~erinden bagı"ıJ' ça· 
ğırır ve bu su•etle büyü!': bir ' 
rezalet olur. Bir müddet sonrıı 

Mösyö Karen· n kart~ını kontun 
evinde bulur ve bu iki gen· 
cin hayatlannı zehirlememek 
için birlikte Rusyadan gl.<'!e 
!erine r- Jsaade eder, lakin A . 

Rus asılzadeğanından Kont çocugL. un hasretine da) ı w-
Vronski Ayan azasından Kare-
r.lrılıt genç ve güzel zevcesine maz, retersburğa avdet eder 
aşık olur. Anna Karenin isminde ve gizlice c·ki evine girer, 
ki bu kadında kontu sevmekte- çocuğunu görOr fnhnt eski ko-
dlr. fakat kendisi çok afll ol· cası bundan haberdar olunca 
duğu kadar çocuğuna da dtiş· intikam almak için konta men-
kün olduğundan bir tUrlU kat'l sup oldugu •Preobajcnskl• nln· 
bir karar veremiyor hatta bir yından tarda teşebbüs eder. 

• ·~ o 
1 LEO S PERE ·ıç b<iyük fılın i'ıJa ctmi tir. 

llLin·ı: KÖNIKSNARk !91•Jda 
ikin C"ı ; Ç 1 P L A K K A O 1 N 1927 de 

{) u "" u 'e en m.:kem1"c1 ı ısc 1928 de · \ı ·ude getir<i'~i 

ÇİÇEKLER MEI İKESİ 
lilmı.fü .. \lum<•<il!eri Ll'IZ LAGRA:'\J .-c sF. l \ L>: ,\iJ , 

'-'"-'"-'"-'"-"-"-"-"-"--"--"--"'-"·~~~~A..,/Q 
11• ••• ,,., •••••••••• • •• • •• ······) c· ·· ................... ,,, .......... ,r::;; 
illllll ı aı ••-ıt•ıtııtııııııııııı ııııııııııı•ııııııııııı•ıııtıııııııı!! 

BUSTER KEATON ~~ --
·-ı 

. şk Yüzünden Sporcu ~· 
. ~ ı <'k ı · ıınedi o p ER ADA ~r 
:::: (_Jclccck hafta 

11111111
, 1111111 ,,, .... 
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r- - - n · • "' - - - • •a 1 •MZf;i teshin u, 1 n·ı;-1 Je;'itrıı.i 
e.:;pabı ist:r dilmic: hir 
salon ... 
ANNA MAY VONGUN 

ıcm ili ~Lizini 

lstanbul 
Gölgelerinde 

fil z :.ıu r , c• fden şavanı 
t Q')flc;ll h 11. 

A 
JOR jilberl. \t;J 

Greta ı'le.ı-bfl. 
tarıf11,dan em .. ;(b:z \t $ van 
havrı:t bir sureue tt :"i1<:ı~ edilmiş 

t-ir. ( )ni ~rı hı ~ ,Jn 

ALll1\ ~1l{A 

Bundan haberdar olan Anna 
sevgilisinin şerefini muhAfaza 
için aşkını fedaya karar v~rlr 
ve onu <.lay zabıtıerlnln lcttma 
ettigl mahfele gönderdikten so· 
nra kendi J de sevki teessürle 
tcrrn•r ö:o!ır.e r.tılr.rak intihar 
eC:cr. 

filim ve r.ıe"ZU çnk kuvvet· 
lidir. Filr.·İ" pek nagihani bit· 
tiğini idaı. doğru değildir çlln· 
kil roınaı. ~slıtd11 bu şekilde 
t;,ter. G'e!n Garb<' alil ~e Aşl la 
ı..: _şıır. ,,Jmıı,. bir kndin rotunda 
ı~ıl':rı.'fıık olmuştur. jillJer ken· 
dis!n,, biraz daha ıslav tipi 
verseydi ı:e iyi Olurdu? ... -o- ~ 

· Di kat! 
_ '.\ela ahi: ;:amanlrrda bir 

takım nııygısız adaml~r ;;al!lnda 
cıgare içerek Jmlkın sıhha· 
tini z~t rliyorler. Emanet ara 
nrı.1 ~tı !ı•ıs•ıs~ tdtiş ettirse 
fen!l 0~1!1 '!:l. 

Bazı ntlmlcrln terclime
lerlnl yapanlar filmi görm.eden 
yaptıkları için çok drfa ıfade 
iilmin muhtevasına tetebuk et· 
miyor, cöylcce fllmln l:ıymell 
dilşU}or ~u nc.ktryıı dikkat 
etmek :ıızıın<! .. 

•• Uzun hir film olan salon
lard<: ııyrıce k •mlk ve variyete 
ıı..-e de""'r ·~· uzatıyorlar • 
:z· lrd ~vtl>•·: ır, hele gece 

c• l ,:ç !:alını} •. Uzun secas
t· :-Jr. ~ .... •;s~ te~ir yapması çoh 

vu1 .. cmc'J c • 
-· fi.ıcmr.dP. alkış ğarlp bir 

ı•Y' i.. l:!•ı garip ede! maııl'c<;ef 
··cı~ vu. bı• lllzum ·•z ve ma-

ız 111, • tr ı ı•rtıılmuyn ça· 
lı~ •Jı, ı l ııll· ı hyoruz ? 
~m rik'd ... ,·tistlcrl mi, yoksa 
~ıı•em<t m!1dürtı;ıll m•l? 

l l.•r iıı ı., un lllLtlak~ Sinemasında e tj 
Melek Sinemasına mutlaka seı""etıneli ınız. llu glln 
giınıe~e se>kcdecek şeyler. ilk matine <aat 12 bcçukta 

"'o'";•; ;-:•; ittu iiutt•: : : : 1 : 1 1 1 1 : 1 1 1 • ~:ı~.:~!Li::u;,yJ~r:. 
°: Mogador Operet Turnesinin :ı•::-=:: .. :::::::::::::ı::•:::::::::m:ı:::::::r.:• 

> veda temsilleri ee ii Soğuğa, kara rap;men " 

_,. • • •· 1 · " iiMajik sinemasının·! 
..)9 Bıı ,._11 h·aıı' z 1 ıvatıo,ııııı a matıııe ılt'I saat 15.30 •• İl .. .. .. . .. lj 
cıe ve aksa y# ':ı.ıt 21 ıle NO·····NQ ••••• ,\/ \.:-;E1T~: . e<ı 1 !i Burun vefad~Alr mu~lteAnKl~7~ı~;, I! 
ce 'ı ıı'ı·ıı kı' Cııın, rte'i ak-,aıııı son dı'',ı ' j: akıam irae e ı en, . . c • i 
t.e> • , •', . ,• , .. ı, .. rı::ı ı·ak T .ES 3 ee; il BRO:\IŞI. • ve TA\1ı\REN in li 
... lf>l. l<.S I• ILLLS i\LLS Pazar gıuııı voda ııı:ıtiııesi "!!temsili ~üzin! ! 
•• rı!arak s: t J6ıh_ Le co.mte. Obligado l':ızar ak~:unı ••ı!! kanlı Taht il 
.. lıa~lwı aıııstlı•rııı •PıefınP levka 'ide gala ırıfı,aıııere~i "ıij ~ 
"olaıak Ll LI' le lııitiiıı oıı'ret hey'etiııiıı İ~lı.ıakile :.iı Fılmini "'"~·~:· şıtdD eu~·~lerdir. i: 
" K· ı· k ~CI' p 110. ı!arı. , !1 llAveıen. SPOR ve ( F.ÇUK :ı 

Jale hilenin farkına vararak çinli 
kızı sokağa atar ve hemen Glorpyı 

aramaj!;a koşar, öj';renim Gloryı 

lsı:anbuidan gideli çok olmuştur. 

Bütün hadiseleri düşünür ve Zongun 

kendbine karşı olan vefa ve muhab· 
betini takdir eder hemen kızı ara 

maya koşar ve dans ettigi baro 
girer, piçaklar arasında tehlikeli 

bir oyu ı oynayan Zong <enliği 
adamı görünce muvazencsıni kaybc 

derek pıçaklann u.;tüne düşer ve 

ölür. Jak /,ongun cesedini alır ve 

götürür. 
film iyi çe\ rilmiştir. Artistlrr 

i~ldir. Lakin J•k rolünü daha ~c-ıç 

ve güzel bir adama vermek nakad.1f 

iyi olurdu. Çünkü. çehre ınc nazaran 

bu adamı >evmek pek mü,küldlır 

Kanlı 
taht 

(Majlkte) 

Artistleri: 
l\lakslmof, Boronişin Tamarln 

( Bu bir Sovyet fil
midir. Bir Rus ihti
lalini Rus artistler 
iyi canlandırmışlar

dır.) 

ıa~o ;enc,,ııde, Ru nt!a muıla
kıyer. idarenir. en l•ukulmez bir 
niicıGnesı olan Çar 1 inci Alek anc· 
zoru .nı~d.ı Ru91·ada meşrnti bır 

ı ıaare ~eı:ssü5urı.i tcmln içtn muhteııf 

ı;ızli cemiyetler teşekkul etmı;d • 
Prens 'l'rubcçkoy ile halk şairi Rılyel 
bu tcşkılAtın clcha~ılan idiler. Kontes 
\nenkof i;mindeki zengin bir kadının 
veg~ne oıtlu " ö\'alye lvan Anenkııf, 
da halk arasından ~evdilti l'nlin 
ismindeki küçük s:ıtıcı kı7.ın aşkı ve 

kendi Sunumdaki asalet serkile lıu 
teşkilata dahil oluyor. :\kmlekette hı 
tertibat alınırken Çar l nci Aleksandr 
ölüyor re reliaht l\:onstantinin ferı· 

J!;atı uıcrine hasim bir adam olan 
GrAnduk 'ikola Padoviç Çar oluyor. 

llu tcheddülden istifade eden i:ıti 
l~kıler \Jo,kova alavını da ke~di 
ı.ı arı.: ın 1 telbederek Çıı. kı aat1'a 
hı..cı-n1 

kumanda eden l 'ikola ı a\ et m; ... 
~:.ıl fer olu\·or re.: ih ı c e ı der<le~c 
ve tecziye ediyor~ar. Bu meyanda 
ll·an \ne~kof S•hıry •ra 01c!ctiılıy ır. 

": ; e9 ~ı~ : • •• • e e e I 11 41 8 9 : : 9 S 1 il serisinin "BU1'S, !ilmi. il 
• • • • • • • 0 • o • e ~ • o • 1 1 1 S 1 I • ;ı::o.ı:.-:ı:m::n:mı:::::::::::::::::ı:=:ı:::;; o '-"-'· • ) · C) ç~~~~~·~·iıii-"-~ı.ıii-iı~!!iiiıı-ııic:' ~-===-~r 

1~~~~~ H İL .A. L SİNEMA S 1 N DA Bu ~un -Kanlı Canbazhane 
emdar Sinemasında 

r- ı.: 111 en ı, ..,;n e en 
ik n,ıhr ' 1 olını' fc,•kal~de ir fılim 

ı •. ~''·'l;,me ~eniyet 
· •1 · e ' · ı 1k 

'il '\ s 1 s 'f 
.:'.. \POL\ n. L ,'\ 

PO I' \ C l'il 

Bu gece 
l\ büYiik mtistesna progrım birde~· 

D U G L A S ~ V 1 L Y A .~t O f: S ~I O • ' O 
il B L' Y Ü K 1 N T ! K A l\I 

\ \' (' 1 s 1 !J l, 2, .~. ~ Lincli scrH~-i 
d• duhı,a e 21. localar 117 kuruş. 

Paris!I kadı~ ,;anbnı 

Kılnunusa:ıı .~de Parıst 

( YETE) 

(ALiS RARD L) ın ııı 17 •enesl • 

ırk l)ıve•c1 e ce"C\a'I C n hal l 1 ve: 

1 
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Jan Jak Ruso ! ~6 - ~!tın eşik, gü-! Ameriklılar her şeyi 
Janjak Ruso sade gü-1: ~~ş eşıge muhtaç: rara ile ölçen a<lam-

zel yazı yazan bir edip, i 0 ur. : lardır. Onlarca satın 

-k k f'k" 1· b. f"l • 77 - Anan atan: alınnuyan Ş.'Y yokur 
yu se ı ır ı ır ı o- • kı"m? Yak k •ı . 

. İ • ın omşu .. • ıu· 1 d 1 
zof değıl nsanlann • 78 A u • • • nıese a, avuç o ıısu 

• • - nası egırıp • ~ 1 

~'~!!'!"'~Za an ttemşerit~·~!!i•!O 
Yeri m'l giyin ·ıl dahi olsa, 

iyiliğini ve müsavi ol- : ha bası dokumadı ya .. : ~ara sar etıne < sa~e-

malannı isteven bir • 79 A b t • sınde Avrupaya gıt-
~ • - nanın as ı- • : 

kahramandır. : x.. • · : meden Venedık ş~h-
• 6 • yavru ıncınmez. • . d d l , E 

Büyük Fransız ihtih\- • su _ Anamı7I rüş- • rın e o aş•r ar. vet, 
Ele para ve m.!, p :1 dahi olsa, li bilhassa Rusonun : vet ile ış' ret ağladır : Florida eyaletinde Do-
Anbar ağı.ı: ·•("')-a .. .:v~ le dolsa, • . • . . d b' 

fikirlerirden do!!tnuş- : 81 - Avare gez-: ges ısının e ır ma-
Gene sıı<, gevşetme anıan hemşerit tur.. 0 

: mt'kten aylağa çalış-: halle vardırkı tıpkı 

V rını harcannıa tele boncuğa, R 
· k l 1 

: nıak yektir. : Vene<lik gibi gondol-
uso ın ·ı apçı arın, • • 1 .. · 

h~lk kahramanlarının : 82 - Avcı avında,: an~ ~öprulerı ve Ve-
Sarıl ölm z oğlu aba gocuğa, 

Cumhiriyet taraftarla- : yoku yolunda gere~··: nedığı aratmıyacak 
L bol arını ·ağı ekşi c~cığa, 

rının bir piridir. : 83 - .. A~ak n1enzıl,: gece alemleri vardır. 
S 'na cndan gelir derman hemşeril 

R · d • hPş puskul, sonradan• Anıerikah birseyyah 

C1nfes yelek giyme, el görsün diye, 

Elver:ş'i olmaz, uymaz keseye, 
Alac:· klı biner soıJra enseye, 
Vallahi attırır dun1an hemş~ril 

uso 1712 senesın e • görme ne müşkül • K .. ' 
: 

8 
A . 

1
·.k • geçenlerde udusden 

• 4 - yran ıç ı , : d- _ )' r 
• d" t"k • onuşte a aya ugra-
• ayn uş u . • h d y 
• o· A d l • nıı<; VP ıı ı:ır~ ~ :ı-

• 0::> - y ana maz, , r--.,,~-------
: günden solmaz. : 

B\gürerek gider yrıdigar öküz, 
Arık tarlan ka'.ır adeta öksüz, 
Borcun artar durur her sene üçyüz, 

Sanıanı sattırır z.an1an hen1şeril 

.................... 
Meraklı 

şeyler 
o--_,.= 

Pil' L 

flanım Efi:ndinin bi
rinin hir piresi vardı. 

Evet, ne<'ense hu kü
çük hayvan hoşuna 

gidi yordu. va lnı7. hu-
0luncİ uğu za~1anlar ge
l p onun eline konnıa
sına ve orada karnını 

doyurn a ına ses çıkar
nıazdı. 

Pire Hazretleri bu 
iltifattan feYkal'ade 
n1en1nun ve nıağrur('u. 

Fakat git gide sade 
yalnızken bu iltifata 
ınazhar olması kendine 
ktıf i geln1en1eğe haşla
ch. 

G !ndüzleri de kolu
na -.nsesine konup o
nunla beraber geznıeğe 

---
CAZBAN Ll ÖLÜM 

Anıeıi.kada idama 

mahkum olan birine 

hir liacıvı ölmezden evel son ar-

kcırşılanıak üzre v;- zulan sorulmuş, o da 
pura giren bir herif demiş ki: 

rasgeldiği Hacının isviçrede (Cenevre) 
boynuna sarılarak - Son arzularım şun-

şehrinde doğdu. Baba- l d n· b'fıt k k 
şapır şapır öperken ar ır: oır ı e , ı-

1 l 
sı, anası esasen Fransız t t ı 

_.·o cu ar arasında · zarmış pa a es er, va-
- dı; Isviçreye hicret et-
genç ve güzel bir ka- · l d' nil) alı bir do~durn1a!. 

mı. er ı. 

dına tasadüf eder ve MahkCım bunları ke-
l Annesi çok terbiyeli 

öte <ileri bırakıp teklif:. ve nıalumatlı bir ka- nıali afiyetle yedikten 

sizce onun da boynuna - · t 
dındı. Rusonın insanla- sonra uzerıne am 10 

sarılır kadınc<lğız hay- tane de kocaman püro 
retle irkilerek: ra karşı derin bir n1u-

lanın portakal bahçe
lerini ziyaret etnıiş. 

Portakal bahçesini 
pek lxğenen Anıeri

kalı sornnış: 

- Böyle bir bahçenin 
aynını Amerikada vü
cude getirmek için 
kaç dolar lazımdır? 

Bahçenin bekçisi 
cevap Yermış: 

- Çok deği 1, iki 
- Ne yapıyor sun h:i\bhet hissetmesinde içmiş ve ondan sonra: 

efendi, hen Hacı de- en ziyade bu kadın a- -getinri bir cnzbantl l!!!'!'!'-..... -------

ğilim! nıil olmuştur. <lenıiş. Çalgının ten- - sfit GÖ-RSEYDILER ... -

bin sene. 

d i vince·. R ki ğ polu aheno·i arasında Çirkin bir adam 
J uso çocu u unu ve "° b" 
- Hacı deX-ı"lsı'n de ı· · elektrik iskenılesıne ır ressama gidip res-

b genç ığ·ıni serseriyane · · f 
yüzünde hu nuru ila- çıkmış. mını yaptırır aka t 

h 
. _ geçirdi, o arada bir YEMiN MAHKEl'ı\ELERI resim bittikten sonra 

i ne gezıyori' demiş. -
KUNDURACI oOKAMI\DA hakkakin yanına çırak Japonlar ye ın in beyenmez, resmi kol-

Bize iyi bir çift olarak girdi. icap eden işler ıçın tuğuna alıp ressama 

terlik ver, altları kalın 26 yaşında Parise git ayrı mahkeıneler kur- gider: 

B. ·· H B olsun ytiru·ndu" r.u.. -Azizim, herkes <li-

ır gu ı anım e- · • . ~ za- ti. Fakat hadit mizaç- muşlar. Davanın için- yor ki bu resim bana 

yile birlikte )'en1ek man ses çıkarsın!. ı ld · k d b. · ' l 

haşladı. 

_ Küçük f-Janım ter- ı o uğu ıçin imseyle e ır yemın mes e e- benzemiyor, Evet, hu 

yerken gerdanına kon- · k h 
du, zekvle kanını em- lik sizin için n1i olacak geçinenıezdi. Onun için sı çı tı mı, emen o resmin pek fena oldu-

u l · ı yoksa Bev efendi 1·çı"n sagv lam bir iş tutamadı. mahkemeye havale ğunu söylüyorlar .. 

n1ege Ja~ a >ı. 
Birden b 

1 
işin farkı- nıi? . Yalnız kibar kadınla- ederlermiş. Ressal!l, telaşsız, ce-

na varan kocası: - Hayır annem için rın salonlarında bü- Fena bir taksimi vap verır: 
olacak. Yeni ıuşanlAn- mesai değil. - Onu öyle söyle-

- f)ur Hanıın, kınııl- dık ta annemin geldi- yük muvaffakiyetler iYi BiR iCAT yenler, sizi görmemİş-

,fcı:na, dedi, hoyonunda ğini çabuk duyalım kazandı. Holandalı bir alim ferdir! 

bir pıre var. diye böyle terlik istıyo- 1778 senesinde 66 ya- küçük bir fotograf ma- BiR ŞEY DEölu •• 

Ve hayvanı yaka lad1 ruz şında iken öldü; 16 sene Pariste zenginlerin 

öldü.-dü. · suFLöR kina icat etmiştir. Bu devam ettikleri büyük 
sonra da kemikleri k. k l k 

Etendiler, dünyada Fransada yazısı çok ma ına 75 uruş u bir bir kulüpte iki nıil-
• · r. k t k · Cenevreden kaldırılıp ı· k b·ı· d k 

hızı :.;;~yler vardır ki ıyı, ıa a uvveı nut- masra n1u a ı ın e yoner onuşuyor: 

u kı·)·esı· pek az b. Fransanın büyük a- d .. t b t 1 k l . y M k 
açıga vurmağa geln1e7• 

ır mu- or eş me ro u lır - arın onte ar 

İnsan tetik bulunmaz- harrir kızını bir tiyatro damlarının yattığı film çekmektedir. Her ]oya gideceğimi. (M >n-

'>abi>yle okkanın altına suflörüne nışanlıyordu. (Panteon) denilen tür- hangi bir aile istediği tekarlo Avrupanın en 

· i O akşam verilecek zi- be t t lt h k h 
gH er. ye aşı ı ı. vaziyette bir hatıra meş ur umar ana-

NURU iLAHi NE ARIYOR? yafafette bir nutuk söy- Rusonuıı meşhur e- tesbit edecektir. sidir) 

\Tak tile bir Hacı Ien1esi lazımdı. l(uvvei O d k k l 
serleri şunlardır: Tuhafı şu ki makina - ra a ço a a-

karş lnn1a adeti var- nutkıyesinin az olduğu. cakmısınız? 

d' <:ünhür cemaat nu bilen dostlarından (Emil yahut terbiye) tam filmi çekerken - Havır, kendim 

vapura gidilir, Hacı biri bir arkadaşına: (Yeni Heloiz)ve (İçti- ufak birgramofonpla- çok k;lnlıvac~~·m 

/' 
I 

L ...:......ı::-ıı...ı 

(jünün haberleri arasında 
Harici f)•hili 

Bir az da siyaseti ş hırıerımız ,, 1eııeşccet 

ltalyan dostumuz!a, lıstü bcışı tenıiz bir 
Sırp arkadrşımızın a- İnsana, evi temiz bir 

ra ınc a çoktan beri bir adama fazla bir iti har 

siyasi konuşııa vardı. ederiz değil mi? işte 
Bu konuş'lla Sırbistan- memleketi nıamur , 
da karışıklık var diye şehirleri güzel millet-

kesilm•ş. lerin <le mevkileri yük-

İtalyan dostumuzun sek olur. 
ancak Sırplı arka<l?şı- Bizde artık çamur 

mrzla anla~m lSl, F~an- yığını halindeki köy
sa ile ittifaktan vaz ler<le, çarpık çurpuk 

geçmesi ve Arnavut- sokaklı şehirlerde otu

luk taki krallığı hını- ran1ayız. 

nıasivle kabil olabile- Hükı.1n1etin1iz de bu-

cel·m ş. nu düşündü, her şeh-

E. peki.. Sırbistana rin in1arı için beşse

~e var diyecek siniz. nelik bir proğran1 

1 

it• ·y ı, Sırpları Bal- hazırlamalarını bil
k~ı l ırda serbest hıra- <lirdi. 

' a ak c y ··lar. İnşallah beş sene son
. klı r...! ıler S ·his- ra n1ücevher gibi ev

tan bu teklifi k 'bul I lerde cennet gibi şehir-

edecektir. !erde oturalım! 
....................................................... 

.\lıılet mektep.eri ıçiıı 

Millet Alfabesi 
' 1 

evben ~ 

eb.e~ bebe~~ 
--

~~z: 
r 

f 

(~ıı 
1 , 

l 

• 

.hamur .-

her hava ~ 
~ ;;;;;;d'~ 

efendi elden a)·aktan -Bereket versin, da- mai mukaveleler) (~tü- kı vasıtasıyla «resim · 
_ - ama, sanırım 15000 

karşılnnırdı. madı suflör, imdadına savatsızlığın menşei) alınıyor!» diye haber frank ka<lar bırakaca· Heımierile (H) miuRresi solda bir camiye (E) de ter~ çuvı i -

~;- gün yine böyle yetişir! dedi. dir. Vt>rmektedir. mit hır a~ma kilide b11ıııer .. kulılgmızda küpe ol"uıı, 

_ __ __;:::__.;._ __ _.:,. ........ ..:.....;,..~....,.-~-~:......:..;==--..;__.....:,..;;..;;..;_=:_=-..:::::...~.::====~:::::::.:~~~~ım:::l~ .. _... __ _::..:,:~---__::.ı,__~:.._...:.;i.__j~;m. [ Her hakkı ınııkfıızılnr l 
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D"nyanın en büyük hurufat dökümhaneleri 

i TtiRK HURUFATI 
-.-a-ğ':"'-"a-z-amıza vürüt etmiştir 

BOURLA BİRADERLER ve şürekası 
TELEFON BEYOGLU: 3354.55 

l·:,uıizin ıp rım' 

:ıı 1 'il tltim:ı 't:l \ c 
p· :ı kltnı ... 111 \<.' 

de n1 ... n1· un nhna 
' 1 rı: e<.fh<.ı 11z 

nı.:: ı.ur 't: ını adı 

t:ıt il 

Poliflor 

Noget 
Cila rnı 

k u 11aıııııaıı11. i.11.1 ııı dır. 

l lcr \erde 

~atıllır. 
t 

' ı~·"'. •· ıı .. ··•tıııı· ıı 1 1 ,. 
1 ııı:' ! ' ' ~ ,, 'ı .. 

1
• ,;ı ,ı, "ı:·ıı;r.:~.: ıı · ·ı, ., ı , • ı • • , 1 ı 1 

,, .1
1 
•• 

1
•• ı 1 .ı ... ,: • . ıı 

1 ~' ı· • ıLı ,i l'ıl ' •ı 'ı ' 1 • ·' • 'ıl ı' • ' 
1 

1•.~ 1 ' ,ıl 1 ıl"ı 'ı. ' ' 1 ' 1 ~,ı· ,, ' lı 1
1 ' f' r r •/, 1 11 ' 

' c 

Altıncı keşide 12 Kanunusani 
llıı kc,iık, ikr~nıiyelcrinin gerek büyiıklugu \'C gerek 

•ayı>ının ~okluğu itibariyle 5 inci tertihin en zengin 
ı·c· en ıımitle dolu kc~idesidlr. 

En huyük ıkrıımiyc 

l'luııdan ha~ka 1 tant 

1 .. 

\e l>ır de 

t .. 
t • 
t .. 

1 " 
2 ., 
5 ,, 

15 ,, 
100 • 

300,00Q Lirli 

100.000 ,, 
50.000 ,, 
30.000 .. 
?[l.000 .. 
15,00Q .. 
10.000 .. 
7.000 .. 
6.000 .. 
ıooo .. 
uxxı li rıı 1ı ı.. 

ikranıiı·e 

2CX),(XX) lı ralı k 
rnlikafat rnrdit. 

)hırka İnğiliz 
Gramofonları 
h.•ı· wrdr aravıııız 

ı · ıı1ıııııi accıita 
Yf' ılı'prısıı 

VaheOtUclyan 

, Türkiye İş Bankası 
Sennayesi: tediye edilıniş 1,000,000 liradır 

Unıuıni ~1.üdürlük 

Ankara 
bel eri: 

MiLLIYET 
Yeni Hurufla kazanç deftederiıniz (kasa, 
yevn1iye, defteri kebir) n1üken1n1el su
rette ına tbaaınızda tabedilı11istir. Tücca
ra na, biluınunı ınuesseselere ve bilhassa 
evelce nıüracaat ve siparişte 'hulunan 
nıüşterilerirnize tavsiye edeıiz. 

Manisa vilayetinden: 
Heılcli kt)~fi 

lira kuru~ --52707 37 
tns~atın nıwi - : ' ·,, "·ıudrelik tes,ıyei tünıh: 

2 )) şfl.~ inşası 

7 adet 1 metrelik meııfes 
5»2 )) » 
4>ı4 )) )) 
1 » 10 ıı htıllnı ıırıuıı koprü 

23 mrlı~· ltıliııdı• kııru divaı· 

tıO >• 1) ı er • 
Aklıiı;;ıı· - ~laı·mıırn yolıımla balıulıı gösterileıı in;:;aaı 

ıra 37 kuru~ hnc!Plı kr.~f ı iizı•ı·iıııicıı 26-1- 1929 Cuıııacrlo. i 
güııii saat oıılıirc kadar nıiitıetlıı n 'k:ıpalı zal'I' ıısıılilr ınuııa· 
kasaya komılmu~lıır. Fazla tafsilat! tıi1ııııl< istıwt>ıılnriıı Vilt'tyN 

Nafia ha~ miilıemlisliµiııe ınııı·;ıı·ı.atları. 

-NAUM~A~N~-· 

ERİ 
KA 

:\knılcketinfrıde rccnibc de\TC~ini g;c<;irmiş olan 

Yegane yazı makinesidir 
.;atış mahalleri: 
lstanbul-Galata, \ııkara, lznı:r. \tlapazar, Bolı.., ı~,ki~chir. 

Tnıhıon. Sanı,un, Adana. i\Jcr in. Konya, Denizli. 

Bnzcaa a Postası 
(f;ELJBOLl1) vapm·u 12 

Kmııuı•ı anıl tıı i 16' a 
idall ı ılıtınıımlaıı lıaıcketlP 
Gelibolu, 1 ,aprekı, ı;aııakka t', 
lmroz, Büzı aadava gideı·t'k 
vt> Çaııakkale, Lap .. kı, 1 ~..Jı
ho!ıı) a ııif .ıyaı ak gele ektıı. 

Antalya Postası 
(1. EB 1.1 'I~) varıııru 13 

1'.ıııııııııı ·ıııı Paz,ıı 10 da " 
Ga lat;ı rıhtıınımlaıı harekf'tle 
İzııı!r, Kiilhık, Boılrnııı. 
flaılos, Fethiye, Finike, \ıı
t:ıh·aya gıdeet•k Yt> ılı ·ıııi~I r 
ııwzkı'ıı· iskrlelerlı• hidıkıe 
Dalyan. ,\larıııaris. S<\kız, 
Çaııaf,k:ıla. rıelihrılııyrı ıığra

Yaı;aktı I'. 

iLAN 
• 

Tınılız ııı ikiııci ıı)~[asıııa 

gıJ,,,·rk 1 lt·~ıtp:ı~a \'apıırıı 

mulıa\ıfotilıava Lıaselıiyh: 12 
Kfııııııııısaııi Cııın:ırl•"'İ ak
~ııu kalka<'ak w l lopaya 
kadar gidı«:t,klir. 

Galata koprli başında merkeı 
acenıe;i llc\'O~lıı 2~62 ıne>adeı 
ham alMda hıı,u>İ dairede .+20 

<ubeel acntesıanbulst. -YELKENCİ 
Y APURLARl 

VATAN 
Kara <hınız liıks w <.ur'at 

Posta. ı 

ıapuru ı~ı Pazar 
klnunsani 

günü akşamı Sırkeci nhtııruııdın 
hareketle 7.onguldak, lnebolu, 
Sam;un , Ordu , Gire>On. 

'rab•on.surmcne ye tize iskrlelerine 

azimet l'C u·deı ede<.-cktir 
Tafsilli için ."irkecide Mesadet 

hanı ittisalinde yelkenci hanında 
klin ıcentasını ınüracuı. Tel . 
lstJ.nbul 1515 ___ ..,, _____ _ 

MEVSiM 
SONU 
SATIŞI 

-
BEYOGLU 

• "LI N,, 
MAGAZASI 

Şehremaneti ilanatı 

F ıtil ı ·uı · • ı 
il 11 ıı k l 
ına ıı ııı l ı il 1 ll. 1 ·-
SIJ le .11• lk I') 1 :5 ıt•k 

ı 4-4 Hll kı ı 1e1 1'11:\K ll 1'11 1 
ırıa ı 1 ıkk ı ı ı.. ı'i ı.. r 

l lıaı.e t ·ıka1.ıııııı I\ ı ıııı ıı.ıı ııı 

30 ili 1 11 ( 'ı'I '<'Olb~ gı iti(! kaP'tl 
zarı ıı~ıılıle aa 15 it> şatı\ ı 

çag ıH.l~·ı ta 1 ııı ı l.rıl.ırııı ı. ııtı 

aıılaıı ·ık uz 'l ıh ı • v' 'İ • ı 
ııİ\l''Ile€ıu ıı•ıo••ıı •ı ıırnr.ııt rı 

iıaıı ıılıııııı • 

TiYATRO 

Slı E ıALAR 

Darül edayi 
lı d 1'u 

,J OJa -m 'l O 

Dişi Aşk 
l'ıe .< perde ılı Oır il 1 

Naşit bey 
"\ uc g"nü~~ \f u~~at:"ı \1ille 

ıı 1ırc nda b u uh et buda 
k tim de Ccc · l'a ~ 

kan knmcdı perde 
he} et• Rak tar D et ----Ferah sinemada 

Mandragor 
12 kısım ıcpsi birden a~n•a 

* 'lın •ı •liıl'liıırlı ıı· taıah
a kilN~ ~ukav mla 9 92 

m ıo ııımalıhaı ar-aııııı ıııı '
ıo ııııa 4 ,,. ;ıyııı ~,,kakla 29, 
48 ıııetnı ıı ıır.ılıhaı aı,:111nı 

ııwtrnsııııa 3 !ıra kiyıııel tak
dir ıılııııarak anı :t\'l'ı ank 
mı'ız:n ı·dı·y" koı;ınıı,ıı;ı. itıa:t'>İ 
31 1 Y29 tarilıııde uhraktı;· 
ıaliplı·rnı 7,5 " kıııiıı:ıtlarile 

Lnva7ll11 nıııdiırlii~ııııc· ;.:elınP· 

1 

.. mu'Ker.l~cl van eı, 

lf'rı . j 

* L ı;üncıı l\Ploıdı.: rr. ha,. l~o 

mi.;;\·l•nundan: 
Efrat mı; h " inın cıu \ c b 

löıifor lrnz.ınlaaı le hamam u.ure• iu * . · lın ıııaıwtiııdı•ıı. Bı•d('- 1 bazı aksamının rıl!"ıratJ: p ?.aı lık 5U""C-

\i l..e~r ı 494 lıı~t ul:.ııı l~atıh tile \apl•nlacakı:- l':ızarlığın ıcr»ı ı· 
g-ar:ı,ıııııla otuıııolıil :ıkiııııııla-

1
1 Krutumısani 9~'1 wihine mü dif t 'ı: 

tiirlernıııı tlııldıırnlııı:"ı witı martcsı )(Ünü saat on dörttcJir. 't'aUp 
alınarak ' ı !ııı ' ı·ktırikiYt· o1mlann yc\nı \C saıtı mua\'\cncdc 

açık ıııiıııaka':ı\:ı k1111111ıı~tııı. 
ilı:ıll'sİ 1 - 2 - 929 l:ıl'ihiııdı· 
ular:ıklıı'. t:ıliplı•riıı 7,"i ". tı·
ıııiııat :ık~Plrri'.c• l<'\dZ'ııı n·ı,
rlürlı'ı~iıııt• ;.!•·lıııC'IPrİ. 

* Sı'lır!'ıııaııPtiııılPıı: Balık
pazarnııl:ı ın :ı ı'<lilıııef..IP ulaıı 
kaıı:ıliza,yıııı iıı,:ı:ıtı ılıılavı,ıle 

Hıılıl-.paz:ıl'İlı· :ı'ııı:ı altı aıa
sınd:Ai lHlııııis kısıııı ill' Fııı
dıkrılaı 'uf..aöôı ili' ıahını~ ara-

~ " 
~ındaki lıasırrılaı catldrsi kı' -
ınının 1 l-1-929 eııma :,:iınıııı
deıı itibanm ,·c~a·ıi ııakliytıyt• 
kapalı lıtıllliıthı~u ıl:iıı oluııtır. 

* Şelmııııaııel iııd0 ıı : lıcıleli 
keşi' i 276 l.ira 35 ktını~ olan 
Saravhıırııtıııdaki ı.ıkı zaferiıı 
lıedmi ve lornzıuı :ııılnrııı:ı 
nakli arık ınüııakas;ı,·a knıuıl-, . 
muştur ihalesi 31 1 929 lari
hindı· olacaktır taliııleriıı 7.5 '' • 
nispetinde tıııniııatlarile !ı·v:171111 
miidiirlügüııe gclmelrn , 

* Fatih ılairesiııdeıı: Utı-2 
lıuıııııı~ hir kcı;iniıı s.~lıilıi ~'kiz 
giııı z:ırfıııd:ı gclını•'Sf' satılıı
cai\ı i!iııı ıılıııııır. 
·~>C>C~~M:>o=«~:ıı:c:::c:• 

a l ler vıınll' ~ 
ll •tft\llO,. ı;iL11EllT)) 
~ ·anıııaııyasıııı :ırayııı11. 
·~.;=.o;:::::::::::·-.=e==~~:·~.,.. 

Kuvvet ve sıhhat 
kııııı llı;yıı vo ~ıntrll'rl 

talıvl;ye Qdeıı 

Arsenoferatos 
ile temin 
e".lilebilir. 

J.::oıı.oelerle ecı.a 

depolarıııda 

bulunur. 

i\lani-a \'ill<cıindrn: 

kolordu ınlih;t\ -" konıiS\onıında h27.Jr 
hu1uıımıtları il;ln Plunur-, 

., l \'Uncu kolordu nıt..~'3\ 1r.t ko· 
mi~~ u.rundan: 

(~ün1u ... ~u'u l la ... tahanc~:*lde me\· 
ı:uı e~ki elektirik m:ılzE·me..:.inin ve 
birde dolma boh\'C derosunda mcı·cuı 
alıı autt ha\\ a derisinin fünıh!\ı 

takarrtir etmiştir. ,\ luıa\'cde.si 12 l\A 
ııunu ani '129 tarihine mü,adif Cu 
ma.rte~i J!Ünii ~•at on dörtte komis 
yon ~alonunda \lpılacakıır. Taliplcnn 
re\ m \'C "3atı mUI\ \·eninde haıır bu· 
Junm:ılan i1ıln olunur. 

Yatı Moktı•plı•ri ınııhayaal 
komisyoıııııulaıı. 

1 - Gazi l'a~a, 1 lakımiye\İ 
l\lilliyct, D11mhıpıııaı yatı Mck
lepleı inin layıs 1929 ııilıaYe
tiııı: kadar ckıııf'k ilııi,-;ırı · . . . 

2 - llıııııluııUıar yatı ıııek
tebiııiıı ıııayı: 1929 ııılıayetine 
kadar beyaz f1t;;)'ll ir ~oğaıı, 
zeyıiıı vai'iı, 1111, ·11Hııırıa, pa
tates ilıtiyan ka]':tlı 1~11f ııs 11-
lilıı ıniıııaka;;aya koıııılınuştıır. 
31 küıııımı saııı 1929 da f'kmek 
«:ta\ (3) tlıJ tli~Pl'i(ll'I s:tal (4) 
de< lıt;ıkııycln (;azi l'a~a .1ek
tehi ıııüdiirliik daiı\•siııd ki 

koııw-yoıı lıurnrumla ılıale 
mlilı'c ·klir. Talip 0 aıılarııı •ı· 
7.50 ;ı;shctıııdı•ki ııer akçeli': 
ı·ıııı I• ıııdıkl• ·ı liiız 1 an'atl.ır 
akacll mi imi~ nı ksek mektep· 
lcr 1u lı:ıs ıe me t 'dı cdrr •k 
alacak :ı.ı ı ınakpıız,::ıı ı iarf 
ıçıııc k yac .ıkl.ıı dır. • ' ı tııame 
lırı gı il koını 'on kııtıpliğiııe 
mıınt at eıli rck goı ulelıilir. 

ARANIYOR 
Ameli hayat kız ticaret ve 

lisan mektebi daktho ~ubes!o • 
den mezunum. Derecem atadır. 

MUnasip bir şirkette iş anyo • 
rum. Arzu edenlerin (Handan) 
namına Milliyet matbaasında 

mUrettlp Hasan eferıdlye mUra• 
caatları. 

, Muallim 

1 . Dr._ ~~F'I CEM~l 1 
Ualıılı, sııııı· l't! Ç()(;UK Jıasla

lıkları ıniilahassısı 

,\laııı..>a merkezine !Ahi Huro;kUı 

:\luradil'e karyc>inden ,\lcncmene 
dojı;ru \'ilAyeı hududuna kadur olan 
17• ,306 kılumeıreler arasında .ı 
köprü :ı2 menfez inşaatı \t ayni za 

manda dördüncü kilometreye kadar 
olan kı>ıında temel ıapaka.•ilc beraber 
kJrma taş [er~ilc ~üse inşası "855lft" 
lira "79. kuruş lıcdeli keşfi iizcrin· 
den 19 f. 1 <J'!<I saat on bırc kadar 

Istanbulticaret 
müdiriyetinden : 

Cumadan mada hcrgün saat 
(14 !fi) ya kauar Dtvanrnlundaki 
kabinc;indc ı·c C'umanet·;, Sah 

günleri (Rami) de (9 12) radde 
!erinde hasta kabul eder Telefon 

lsıanhul 2.l98 11 
••ı .................. .. 

müttetle ,.c kapalı 1.1rl ' ulil<· müna· 
kasa\8 korulmu tur 'lnf<! :ılmak 
i>teı·enlcrio \ ilıher r3 flaş ' iti 
hendi:--1ilınc murac.\latlan. 

1 ıaııbul Saraç san'aıkAranı eemiyetioın 
>enclik idare lıey'eli intihabı 13 -1-929 

Pazar günü l\lerc:uıda atik "li Paşa 
camii methaluıdekı nııct merke
zinde icra ve saat ı,, ıc ı 15 e kadar 
re) kabul edilrceği al kadarana ilin 
olunur. 

.. ............. ı:m& ........... ıııııalE'E!=m:ı=::ıt::::;;1:ııı::ı::;a ............. . 

Ani ara Adana 
lstanhul ·rrahzon 
Bursa Balikesir 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
!\tersin 

ı .. ATI 
----ci Memur 1 

aranıyor :. .. -_ ...... _ ....... mııM11n11-• .. s:;;ı;a;;;ı:;;;;;;;;ıım:ı .. .-ıım ........... __ ııi 
EMVALİ. IVIETRUKE iLANATI Kır ... , vn.ıH 

11.nıir Gireson 
Sanısuıı Edrcınit 

.\liisait nıuanıcl<\t, kuınharalar, kasalar 

Dcnı rnub 
.ısııo Kıt aı ~ı kC'ml yonunc!-:ı. 

1,.00 
° . al un 1:.? 1'anunıhanı '128 cumarıe ı anı ııı te 

8500 " ~t)'l!n • • • • • 14 te 
ı :;0o " 

1 
.. cker ,. .,. ,. ... .,. 15 te 

1 • uru iı · l d Jcnız kıl\·• eti . zum - - • • 6 ı 
• ,,~ ht7.,.larınd~ cfraı 'e talebe ıa~esi için yukarda \azılı don kalem 
c;ı ' ile ıha! gostcrılen gun \e <aatlcrde aın avıı olarak münakı<al 

"mck ;,1 c\'enlc~ edılecektir. Sarınamclerıni gurmek isteyenlerin her gun ve 
1 len ı "ııılı." 1 ~ 1 ııı 1 \rv.rnı •halede ve hizalarında yazılı saatlerde Kasımpaşadı 

rnı"ron na muraca:uları. 

le Turkçc ıazı 
ar.:nak ıçin her 
ıevi \ ar.ı mak 
nelerinin tam 
c tebdil olunu" 
.\lüceddeı ve 
kelepir makine 

lcr saulır . .\lakinelerin Türkçe kıla\. 

veleri Uıin k•lıvyrei ile dej!;ıştırilir . 

.\<Tahi"e don lira ile daktilo~af ders

leri ,·erilir. Kapel en miıkcınınelyazı 

makhıeleridir. l.Pikvoko Galata 1 laracc 

sokağında nümero 39.Telefon llcyoğlu 

1345 

.'vlıihiın lıır sigorta şirketinde yeni 
hurufatla okuyup ı azan , hesaba '"° 
fransızcaı•a aşina hir mrmura ihtiyaç 
vardır • Talip olanlar tahriren mÜra· 

caat enııelidirler dre. : G&lata , 
l'osıa kutusu 'o 111 , ...... ---illltııı. 
• Tayyare 

Balosu 
17-1-929 da 

Perapalasta 
... ı ..... iıııiiii •• iııiiiiiii ...... ..: 

semti 

Balat 
Karağllmrük 
Şehzade başı 

Eyup 

Tahıakale 

Emin Onü 
Ayv:ın.•aray 

Sirkeci 
Küçük pazar 

Büyükada 

maha!lc>i 
Karaba~ 

.\tik Alipaşa 
Sülcymaniye 
Emır buhari 

Rusıcmpaşı 

'ehmehmeı 

,\tik Musıaiapa,;a 

l'.lvaO\·ade 
Demirtaş 

sokağı numn 
Vapur iskelesi .19 
kilişc 5 
Kcmeralu 2\! 
Topçular 20·2i 

Tahta kale 
lzmiı 

Paza.rcı 

Demir kapo 
Kantarcılar 

Nizam 

90 Q2 
10 
(i..g 

il 
14 

Balldı evsafı muharrer emltk şeraiti muka<rerc>t \ cçhlc 
l'er;eıobe günü <Ut onbeşte ihaleleri icra edilmek uzrc muz 

icar lt:omioıyonuna müracaııtlUL 

nevi ,,·msabıkı 

• 
• 

';! l 
!',51) 
1.25 

• maa oda 12 
igır dukkan 60 

Bo ıan. kulube. <>• 1 ~ 

Apanmının birincı dair •~ 
Ug:• diıkkin ,ı 

hane IO 

<ehn 

• 

• 

• 
• 
• 

upıedilme.• için 1-24·•ı2ıı tarihıneı müsad 
deye vaz-dilmiştir. 'l'aliph·rin emval ınetrukc 



s 

LlEKT 
, 

.on ğünlerde ankara sokaklaırnda dilenciler çoğalmış,naıkı 
i1,a başla~Jardır.Resimler bunlardan bazılarını gösterir. 

' ' 

~llLLlYET. CCJ..\TA 11 1929 

J 
' 

- -- --------. 

.. 
i\ıı.ıt:t ır.~ .. c~eri faaliyeti her tr r:~fta gittikçe artan bir hararetle devam etmektedir. Istar b 1ldaki mekteplere lıBlk büyük bir rag;bet göstcı mı Lir 

Kadın sınıflarında y( r l ulamıyan hanımlar erkeklerinkine devam etmektedir. 

tondra otelinin eski sahibi Kofako~, yeni sahip Hüseyin Bcvle Con :\ndereyi 

~ yaralaını:;;tır. i\1aznun diin ağfr cezada mahkeme edildi. 

Münhd lstanbuı nıcb'uslu.ı-u intihab~ bu glin yapılacaktır. İntahap lıcv eti tcltişiyesi 

dün son içtimaını yaparak bi.itiin hazırl:kları tamam lacı. 

. ı, r l 
. I, · la Ö'tLİ]nıı C J 

l 

Tadı. Ş.:lıriıııiz n sokal·farı, 1 

. fodı . 

1 • 

j 
;\Jgan ~eriri C,ıh\m \ li Han Rus şuraları J lükümt:tı K· is .VI. Kalcnın taraıınctan 1 

1'abul edilirken alınan rc;,,ınidir. 
poyraz ıırtın" ı s el.telle devam cdi) o... \ apt 

:tin de buı:ta1,den dışarı çıkamamıştır. 


