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1 MiLLİYETİN HAR1ÇTEN ALDICil,. MEKTUP-VEJ. I.ELGRArLAR , 

y AL~ iZ -TÜRK IGZI SIRP 
TÜRK GENÇLERİ ECNEBİ KRALI 

KADINLARLA EVLENMEME- V J\ZiYETE 
LİDİRLER HAKİM! 

GE <_.,l .. 1':Hi iz ı CAK TÜRK KlZLA-j HA!)iSE. llEllŞET 
·Rl)'l.. E\ I .. F jp KE D ·ı,ı~Ri i tE ~, 'f U) Aı l)IR~IIŞTIR 

E'f 1EGJ<: B K IALlülRI R ! ~l~~!~~~~OKK,~~~ 
~ L 1ı\ı.'IYADA Tı\HSİLDE BULUNAN Bil< 
ı KISl~l (iENÇLERtMtZ EC 'EBİ KADINLAR

LA E\7LEN~1EK1~EDIRIJER 
&erlin, SK.Sanl 1928-

Turki\ ede ı !}.6senesi larnndan 
beri c~ri olan bir kan ':ır· 

lcınur ola lamı cbl ka · 
dın larile e\ ·ne miı · 

t::ıl · r oı.uı bu hırnunun Labcti 
neşri foık"'kın a o aım lar hlı 
çol . aıtl:ı• oku~ •C müne\"· 
, erlerimiz ırr:ısında ,_,a hazı mü· 
n:ıi;.a~J;mı JCb4·et 'er~ . 

llizım uç · :ne wnta a)-.ı 

ıııc\'t.tuı rucu t-rm..'k ~- • . · ;ıutMıc · 
<iz bir • cbcp 'ardır .\ nupada 

·re!.: .t!IJICt ı e ıtcrebc kendi 
Jıe;alııııa t:riısildc ' bulunan bazı 
talchcmlıin buna te;c bti' -ettik 
!erini ıırnıclı:e} il. 

1 °ııalıın• tıdı;,idc 
lıuııınan talebe -:ıv-detkriııde mc· 
rnur. 'Ol ıya mecbur btııllllıdu~ 
lamnd· hiJ\·lc. bir {ot: c ıc_.;cb. 
hus cderler;e. bıikunıctin kt-ndi
Jcriıte sof t<ttgi 'il= hn · et· 
mck dıuri. etinde ı..atacıılJıırı 
tıılıiidir llizim lılltun :ırzı.ımu~ 
\nkamoııı hu husu•ıta hiç tccd· 
dıi.t etmeden karuını tntpil.. ctme

•ini n:cn ctme1.ı:iT 
it umete meltmt atı cale1'e 

\ c rncnıurta.r tı • · 

dc:n ikaı e · · olıırllll'. t:v et 
tchlik . ·_·onır~ ~- ·a ecııehi. 
bir J.;;ı.duıla el len wel.. J'ı.:rdi de
ğil. don-rudan rlogru a 1koa hir 
kitlc)C :ı'!t ıçtimai 1kı:ı..<adi bir 
heli 't'• 'r .: n Y.llmıınbmla 89ker· 
leıiıı hu b l!i c c:ıde· 
rd: rla t"I~ 
eöriilihur 

\ Jukıl\ ek ile lıuliıRıctt· ltıığlı 
olau lı:ı;.(t ı.eı atın, L'<:nt'hi kadın
larla c~ lı..'lldlkkri tak<1ir.1e telıüt 
haU:ınd:ın m:ılıruru ctmcrck silki 
b1criacn 'ı"kıırıldıl;ları ı aki o1· 
mu< .. ·e dercceı c kadar dcıgru 

ulclıığuııu .tıilcrnediJ!;ınıiz hu hadi· 
eler dcığru olmasa hüc lüd&fııa 

\' eUlctinin huna ıı;öre tcıhirler 
alına ı lıcr halde {'ok · ıi_rnti 

dur 
ürJIClUl<:n • alami

ııııs1:nnııl ı1.:ıtı-
açi. ı•r c:ıcıneı~ 

O Pınodc a-W..,ı ) aıı 
ıaoı da I •• ııeljNJt -azi,-tt 
maınıc.ıc -r ~ iıcci bir mmza-

lenmc:) • • '1lfun Sihrıe!li iuını· 

dır. - i )"' hdıır bir ço'.l mi· 
iaAer ıbia- l .kııwn iıpııc 

d ,.r. 
Eıl ... ,. ... EH ı• 

ı.... _. ... ~ dr , .... 

w ~-dı:tdcıı ~ biriııaııi 

nıe:. ut olınal;.tır. 1 JalbulJ ccneb i 
bir kadı.ola bizlerin mcs"ut olma· 
iza imkAni maddi yoktur. flerlin, 

Pııri:ı ' e \ a Loııdra m ha yat 
ı·c .. oııı!(ı.tına ali~~ ülan hir 
kiı:ın bizim C'\ • • C'\ e benim>-c· 

dif;imir. C\ lerimi..r ıs nma imkAm 
rnlııır. 
• l a ' ıızrrinde .açık gör~ 
mck iktiu Clkr. u matv.unm 
,mundt b" rceıoi 'ardır. 

Raşk. :ıekilde ~ıincıı ecnebi 
kızlarılL· bizim crlı..~erimiz geçi· 
ne c;r.kr. ' ı.iııdc dok.-anı güriıl · 
dwgiı ı:ibf ıwtke anılınakia· 
bitiyor 

.• ah-i ,.cadcttcn ~Yııtııuı \aıile 

ler doğar. i\1cm~ ~ 
nufusumuı: i · Q • ...... 
l'ıeııcbi bir bdiıı ~ 
kmda; :ruı ı.... r ~ı haTp edel't4.: OO!fl 
hir Weı:c cu k hedi z. 
~u iı.:ıldc 11ufru ne oldu. 

1cmlcketimiz ik "::adi ı atı ıçın 

clırnı eılan kulları kim ) cti~ti· 
rccek"r 

Y atandaki, iffet ı e namusun 
timsali. giin~likte :Avrupa kadın· 
lann<lıın lhiç ~eri kalnuyan kız· 
1 mt7. ııe ol.:ak~ 

EcnclJi Utiııılllt'la ~ ı kllWek 
fikrini ı:ı~ı\'anların ek,crki mem· 
lc1'cttL· ktfllli ..cüyek~inc göre 
k1z hı.ılarım-ac4 I ı ıid<fm cık. 

cck kadar insıt1.ızh1 ı:c»teriyor

lar. A ı cfa C\ lencnkrin çc.1-
defa ~ı ve l:ıı."'J' lu:larilc 
ocak kurdulJarını ~iirmi) or <lctil· 
li1. fa inninı li hu kadar tah,il 
görmu~ olan ,gcnclcrirr:i;: burada 
e\ lenmek l!:tcdlkkri ı..·11:1ar .ını· 
fımn memk'kcuc 'üı:tıll'C hile 
hal..m11 acak kadnr ı;ıaj!,nırdurlar. 

\le;ıılekettc lııı 11..adar Kız 
ı ar. Asıl <mlııria mes'ııt olmab.. 
i ,; tıir ocal.. korma"k mümkimdür. 
. Paruınız r~duJtu., r.ıeı1'imir. 
lıulunduğu mudclctçc ~ ernebi ka
tlınlar lizinik ~l{"nıberdiT. l'ekııt 

a.."11 l..urıı ckmeğ~ kald!Jtı ıı;ün 
koc:ısmı otak.ip., <ını.ınla der&n.i 
paf oı.locol Wi ._ oda oo 
ı erde oldı.ıp,ı.ı P1i memleketi 
kendi kwdır .. 

.a. ınıpadn Fraıı,ır. kı7.ılc c'11:· 
nen Alman, yalnıt halyan 'kııdmı 
m: ııeadet v ~ 1 'hıl'll11 lk'lçitırh 
ycilı:t'fl'. 
Şu halde bizde hu fikri .:ıa..ı. 

t:enclıi ~ularlylc cdcıımi~·c· 
lira. 1 l.iil.iimetc 1-glt tilaıılar. 
mc:clxriyetten degı1, atııııl 4tir 
end~ doıiır · ı .ecocl>rler.lc "' -
.. ti ilk h Ktc • etwıefıi . 

( :ençl~ • 7. • Tin1' ı.. ~ini 

••e>'ııt etme\., 'hııTiltinir.i ona 
ılıa.çretmiye •Mh=mi•u • aem 
.t.anunl c ac-ı6t imimi Jtir 

~-

Piyanko Müdiriyetinden 
·ntihabat dolayısııyle u kanuı ni 9-28 

cun1a o·ü.nü darüUuuun konferans salo nunun 
'"' ~gut hulutwnast nasehi le tay~"21re piyan-

kosunun .altıncı keşidesi hil n1ecbuı;yt" 12 

kfınuorrsani cun1artesi saat dokuzo tehir 
edik\j;·j 1nuhte~n1 ahalive iltın o4unur. 

Deniz mübayaat komisyonundan: 
()S()I f 111 tıı ıııi. te.lg f teli; 1111111:ık1\ ni :ıl ııhı• j:,, 30 
.tııtı ııı m: 929 : r;;;ııııl 13 5 · 
112 ru 1 ın . potrrl l ıııııııaı..:ı ıi alı•-
112 » lıı ı! ııiyı'ilr.31929 
200 ., t :,j,·aıa ıııa:ı aıımı l •ant 14.5 
210 '' ~··· ır, ıı için sapl<ııır \'e ıııııı 

45 " ' \ıı ,,e!crı fı .·rn 
1 'z kmı · lo1 ilııir l jr~ıı r ık 1 da 7Jlı 1 lpnf il ılı:·nlL'-

1 l.ıı: u uıda . zıh ~ ı e nUı> ilı. lı• r· lııı·rektiı 
ınP'rı ııı ı,ruııııd. i lnıı'n( .. , · f?[uı '" 'c:ıııt" ı I• •ı .,.ıı.ı 
'''\lııİ ılı:ıledr ııııılı:ıııt·ı ~aallı> l'-'l.:•ııııı .. ı~ada llı•ııız ııııılı n.ıt 
h1111.i \"c•fıllll'ı mııraca:ı!Lııı 

OZERINE clDALE 
-AT ILDILAR 

Bc1"1'at, I< (. \.A.) ~ Resmi 
t:eridc lıcledi idaresinin tadiline 
Ye ınatbuaı.ıı ait ı..aramanıelcri 

nc~rctmi~tir. 

Rclgnt, ~ (.\_\.) Splllw 

\ c • ıheuik ı:~nçligt Kral 'e Kra· 
liça. ~errtinc harıırerli tcr.ahıırler· 

de hulunnıu.tur. 
lleli~raı. 7 (:\ .• \) - ,\\'ala 

ajansı bazı eenebi p,:ızeteler 

tııWmdaıı ,;ıi:ta &1(fııdıiıı aı;keri 
ip altına d~ı \"C bir ı.. 
mcb' · ı.ın ttıkU e · d ~ 

, mJoo .haberleri kafi 
,.urctte tekT..ip etır.ehtedi.r. .\ iı1a 
a)CllS1 .hu7.llT \'e · tV.ıımın, ııun 

hir un ı~ şırrmelı:te 

l(Jldugunu kat.i olarak lıeyıın •~ 

teyil -eyıt-:kııcdir. Yeni Jıii.iı.u.ıı,t 
ltiyük m :ıc' k ve ~ ·ccoiihte 
al}ı\anmı~"tır. 

Bertin. 7 ( A.) :tkl;;rattan 

ıildlciliyur. 

RurııdK kralın darbei hüktı· 

nı · den dolayı ~ nır dnam 
ediyor 1 hn"lltlıır ile biriik.tc 

esasen ~o:r.dc olmayan Kralın 

!..alemi mahsı" ınüdiirii Jo ·ano\ iı,: 
azlolllJımu~tur, ~ot:riıle Jcftiç ta· 
) in edilmek ı.ı:.ıemılir. l1-ımi· 
yeıie diktator ~ bı,' r n 
leMral Ziykm iç imSöl 
l..U1 ·erlerine k dlRl.te 
ı c undan ha~ka &ıııııllı1~ 

ret" i dcruhde e,yk'ıw:i~ııır.., 

rıı (1&11 ı n d i !!;C r · tısı'.llllanırl(bı:li 

ta tlir ıhukumctlt:!"i 
rak "'ın)a& 
kr~i~ ı tnmıı ·• ılc 

altın:ı lrna'kta.ıı a.,.;l.;a r ş;r 

yapınadı!\'1 ehı. ır.ipıtk: ibıyd

olunm ur. 
l'-is,. ; T: 

• 
blşblını. Okllcıli:U ~ c 1\ ra · 

• asamı ~iHcrmeltc 
lıulundııt; ı -•l:\asuıı serdet· 
mektcı!ir. 1 larid -ira,ct kakkında 
•azetc ,\I. :vıarmk t'l"ftt"h in ı a.sfı 

rnf~ ·izini e;;kil ctmi~ Q\ım 

urla..='; 7.lnni.' erinin l\elgrat <ıı 
!lıakinı olmakta heı'lıeram ol:ı· ' 

ıaıgıııı chemnıi}etlc kanleunc\· 
tecl.ir. 

ı\ıiı-..ı. H (Aııck,;artıto,.:) .ı. 

~- ~ ~rllltianı FC 
biitiiıl -· .taıtda ı;i&iıırı bi\ıiinı 

.-im.ıyor. ~W)~in •..n~lecapra 

d.W & ir ••et ~tıır. l:"altrı 
4-tlditıü • efiHigıi ,,..., 
7..agreptc kral lehinde nii~~ier 

~ı;;or. ffu\ atlar rıh vv:i· 

~eli ta4iye , c ı..cııdi haklı t•ql

ıerı ni tatmin edebilecek ~ 

~Jl't .adıı:lcttik!eri•dını ~·=dililr 
iıaiw' "\:Miy.eOIM m•b•[a7.41 cıde

cceı.:.lor.d ir. 

il '11~ µ e <i 
_·ırbistan ~"' 111 cı.tıcıi hiilııılı-

mdl.'İlldmı h*-~ Kral .'-dil.· 
,,...... u &esttiltiı . ı11:aff· 

lmıav.ıoıı tııbtı *'~ 

,·ııu · >r. 

- Rcl~., il (1' .,,) - dUnati:aT 
ifdsi \ 1. \ l:u;ck huzura .l;ıdml 

cdil<lil;I ::ı-.am ı Knl Alt:k! ·ı lra 

iJ..aN "m·et tcllllitkir lıir lisan 
' "' . 

hullaımıı,., Ye koro ki<;e"\ i<; 

. pa lırkalanndarı ur" ·kep ~ıır 
11..abinc teskil "ldiği takdirde 
l lıl'\atları hududu gayrıı ma!Um 
lıir cidalc, rozlc değil iAkat 
fili~ at nıücadck'Siııc urılacaklarını 
l'cyan ctmr,tir. 

~ r \ a 7 (1 ") 1'trhistanda 
kaı unu csasin :-ı t.ıtili hurnda 
kriu i ır . "r uı andırnı~tır. 

\lakcdonp) ~a.ıctc i 'ırlıis

tanda rııcınkkcti idare cdcıılcrin 

Suriyede A''RUPADA 
Vaziyetnasıl? SİGÜALARI -
Alüessis~~si halkı M 1 Z NEDEN 
ittihada davet ediyor SATILMIYOR? 

Uı•yı ııtta çıkaıı « Eı' elıı;u· >J 

ga1.eır ı .Sıtıı) e 

ııııı j,ı ı j,iııiıı alu!t•kı lıe).tll
ııaını·,iııi ııc ı·l'ılıyoı 

B \fU\la ~·ıkaıı c< D'eln· ı· >> 

lfclZl'l 1 Y7JIOI: 

<1.\ti K;ıını- ruı ~ıırıyl'~e 
gdıııt''llıİıı 1:ıkarriibıı lıasrbile 
ıııüı• ·sis:ııı mcdi iıı.iıı teriliııe 
ait ıılaıı hııLı~uıııı lı:ılli i~iıı 
uğra,ı~ırağı talııidır. 

Hıı sı>bepl ıı aziz Yalaııda~
lw-ıııı Mlkıiuc1e ve <lıfi ıııılle1-
I eriıı lıi1\ it• ı.aıı ıaıı J.ım la gı ısle r. 
ııııri ıcaiı ı·deıı ittihaı '" itti
faka tiawt e.dİ\'•ıl'Ulll. lııtilıalıal 
zaııııırıında m~lı-ıirı ı-"'- ı ... nııi~ 
uldu:'.:'11 ittihadı • ıyası rı'4ılıedef..ı 
istit.ladıı.ıı isv;ıı .. 11ni~iı. G:ıyı:
len ıııem~·k · ait ı·ıuell, riıı 
~ruıiııim• ıııatuf olan fıılaların 
lm <la"·ı~ mı1.araıı 1ıarekcl 
eıle-eı.tı-rifıe ' ıuenılı.:'kıııe ait · 
İş~· y!'l iı:tt1 ' r 1..IAnıtıt 
taııiıru. » 

\'tliı~et Sılılwyt: ıttuı!iirü\ı.:
ıi buua li.11,uru olu~ııu yal
ıuz l11Jıı 'e pcııtem1criıı aç.ılm;ısı 
lali olcluğtııııı hiJdinniştir. 
EnıaııPt .~ıhhİ\'<!'İ ise hma mu
lıalirıiı. ~laLİİıt• aralanııdıı elııı-
liMıı ., ,ı mnıı 
;.:cld iğı filıı ~i ı. 

AFGA MİLLE'li 
TECECDÜT VE TAR-~ 
AK Kit ~ E GEL 
OL MA İLERİ 
E'lE CEK ORTADA. 
KAWIRA CAKTIB 
Kılhi~e Qtkan "Allİll gan..ga

.zcte:<i lııKiliz ajan.>larının Afgaııin 
aziycti lıakkm<laki n~riyatı hak

lkında diı Of ki: 
~C:arp matbuaatının :\fgallİ

:ah' · ' ',_,aki acşai,m ir 
-ıui • ·ettaı .aanll&is~ \C.sııfÖ. 
~hi ~ri yari le i.;timal' ricaliDiıa s 
lıir i'tiırnır gaye,ini tal.ip netmck 
~1ulunduklarını ve lıu surt'tfe Af· 
Ktmiııtııııım ııımım cl<echır ~k 
istcdii.ieri11i \ ~.Ü.la «ıü.r· 

tcci fırkalarının ellerinde car ıtıir 

<ılct ,tlltnde ~ııneUe terırk
kirc i,.ida4i imadır,- idsar 
<:t~ek istediklerine ;'Ck ı e ~lıphc 
yo\\rıır. 
· ~ ! timar Jııchal.iliııin iıoaa 
·ttikleri ıt~lerle Mika~ ml'i\a

' e'c ctlilin-e i"1:imar ricalinin 
• cna niyet ye ;;• deri :;;ark miJl. 

ctlı:rince 11T1tıışı1ırdı. Hir Af~,.. 
tan memleketinde ,.1iktıncc buksı-
<1-e-ırnu \ e • n .ı\fı_"ID;taıı 
mrm1cketini - e me"<fm ,.c 
mü5eta'ldu mllkdcrin >ınısma 
gqirmeğe ~-alı..Qll ~11 

c:aiiııierioe muti ft llWJİllı.at >0ltlu
~ .i!An ediyona:. 

" ocak ıillylıııı ~~ Gir 
raeıi"ek vıırdtT ti o 4a "Haa., 
•• 1 alım ..... ..... 1 

,,,_ 

Ja lifa ticmıs y.- ..... 
mr' • z ı ' !'Clıcn "~in uri., 
L , ? , 9'*td ıfı MıtiWı&. 

Bimz lııclli alım harid bir tq· 

dk I • bbileyi aylik'lan
rlrrdılar .• \fganiı.ran hiikı'lmeıi -ve 

Af~ ""'1ctl ..ııat ıliifl ı ı krı . 
tı•- ~ ~ 
bdar lıarbctınele karar verlllİj
r.ir. Yo1~ımo7.da lm1unacıik lıcrhlr 
manii i1.alc etıuejtc mill"tfdit' 
<>ldt«urn ıır.ıı bııriiY.. 

n r t ~~;iri•• 
·nc.rr.ı: .«ia>i .-cı;.; -.. ,..,, <ifle&eıı 
sonra içtlma cfccrblr. 1'11 gtirikü 
>Çll -'a ~·a .ıt ôır ..nı.clif .ı;. 
rn.- ile ~ .W..-, 4.al"-nıla 
1.1". 'e1'ilctinin en ahi ıahıimı "kıracı 
'c tetkik cılunaral.: ır 

hakikattn ~·ncıa Ruh · 1\e\ıt?.e1-
a,h'f'i el-mi :('ti ırıldnıtıınıu \ c ~

ıli hn · · lcr ile 1 kumlar ııra.-;ı • 

da ha.lı:.ı~i ·r mu~udt'le hıı-lallı

~ını 'fa?.15-0r. 
hl\t'don-rn ı.:-a ~1: · m1a 

diyar ki: H lj!,ndın dı ttttorlur;u 
lıu~ . ırhistan taraftnrl:rrı kin 
lhmo'kle in 'kılu:ı r,ihidir .• ·trbb
tanda ) a,a) ıın un l!Tlar nıkulro 

lan tebcdıılu 'korku 'c dch;;cr ile 
kar~ılıımırkta, ' hu tet i' idal'C"i 
yerine lıendiicri ıçin sulh 'c lıllr· 
riyct ) ılıl;wıııı do~ma<ını lıck

lcnıekt('(.lir. 

BİR TÜRK llF SA-
' t\JINI• 1 FFA-

Ki )'f .. TJ ~ERİ 
Berllnde bir ecneb nin 
dejll bir Almanın bile 
zurlukla elde etlljl mu-

vaffaklyetl keze.nan 
Türk genci 

11\oatro,2 Ka &ani (Milliyet) 
Hcrlıaiıı ~ kalabalık • çal ~ uı 'e 
J!;lirültülu rouhiıini bırakıp ııhaı:tcr) 

;,tası nundan kall..an trene kadar • 
otelin ı tilnclindcn tekrar""""°'* 
~elınifdl . Oıclın • hareket. ~e iiAC 
okşam treniyle ~lünihc ı;idcccl:imi 

>Ilı lcmitı<im \t,air birlerin ou:lle 
rirıdt <>lduı-u · ı, \' ı;ıl 11:Cli· 
ril«.-e#iRc dair tcnbihlcr 'apııı:ık i>l.İ· 
ıoıdımı. Onlar Şimcııdifer bilctiıtc 

b&~ı\ar "' barıa .dediler lu : 
1 ~ ııwncrolu hıulcıncmizı 

vag ıııun_, yaıın41,. q).....,,. ya
tı~lı kaııı•ranuıda lıulurıounn•. 

!•'ak.at benim Vurguna 'erile· 
cek lıir de sandığını 'ar. 

Aynı hademe •andığı da k.a.>· 
•ctlirir. qya hiletini de ~ize tc~tim 
eder. 

Artık bcnnn i4in ıapocak birı;c) 
ı....,._ı;ı.. Scrliı>deki ıcriQıti 'iüd.c 
arkadıı~larla ~il;, yemek yedik • 
lel.rar otele ...... 1 laiılı m -'ın· 
claki güzel mır.ikavı dinlcıerek tat'lı 

tatlı konu>tul.. saatler çabuk ~ 
, .• biY. de o dedigiın zarif yerdtı 

)Olunun içinden ~eçcrel.. i<tasyona 

':ınmşo\.. 
ftif. ~ep l'Jll;Onun ı..,.,.. i>nünıie 

toplanmı~tıı.., bah;cdiyordli.. <Actı· 
lcııia ~ ~ b)·medi w Türk 
ıı>•aakan ~~ ~1'.en-.. i . wı 
bu $C"" liıtraıtD l..endi..<ılac 'erdili 
fcılbouı.,u bu muhitte pol inkişaf 
etrirariş. flerlin~ re...,, ve san •. 
atUr olarak şöhret aloıoqı.. M,,.,.. 
,..., ıw+ l . + .alıımıtııın .ıııip+ 

ulche.'İ olau _.. ~ k· 
foıiP. aı 7.iııtdi "" r;c.ıd .... gue. 
ı.e9imıin ı~wı ' . ~c.. -
lıu mukcmmel moda ga7.etesinin en 

flltıtcna rcnldi rcmmeıiairı. ıablola· 

nnı l'lrinda .,;:enan" Wııoı~mı ffeirr· 
~ünüz... Kendısi huna rqımn çok 
ımabvi}·ctli l'C de ruh1ıı ı e '41ış· 

ı.andır. 

Eı.:ıu:bı uwhi.tırule ı. cadio j '""' •. 

aıkJır ...:latal.. taaıtıul,: , .loir -}iİic \'C 

m.,ı...r Uıın ııazcte""'e LJl\A caıel 
,;clalm etiyle rc..;samlı~a kabul olun· 
mA , re,iın mekıehine hoca olarak 
dııhil olmak .. Bunlar i.ıyle zor mcr· 
Melerdir ki hir ecnebi i0in delfl, bir 

•"\iman için çok zorluklar aılaıabr1lr. 
l'arlal \'C zo\ıl.lı giiıleriyle yanımda 

1.luran "' ~enci tcbn"\. cı1ediğirn 
><ıımM :arada lıulııM11tar..ı- dipr 
ar~ıaı ıılcııli .Ü ; 

Bi ZİDI &ıilirul< bir 4ic (Cll& 
1 lamm•nz ur ; giize1 bir 4lld, ve 
tmflt'lıı mvası aÇti. ~ ... br bııl· 
$ay4ımı ı'la Sa4i ·e hanırıım m~7.a· 
,., y:Orııeydiaiz : şimdi tıraı11 bıııp 

daha r.iyalc ~ .,.. , ...Mı:i 

~-
1\t,rlindc ba~ka hususi bir le 

IPM:f':bhiri ....-k; fC"' bir TiKt:, Q· 

pnı W>rikaiı .Y..,..~ ouwı iııbııl 
bsı 'bundan üç sene t1·cline gelin· 

cere ı....- ulak •il<yuıa l'abt çok 
pdl i~)'ll'l1ıo. 'Bu mi=ı r lılıh "Fiil\, 
son SCll'Clıızia ııÇlllı 'lllilltif ve "'-'"· 
ı·ılli ht r.w.ı bftl&IBta 

" 7 .. iPR 'Tıiiılk ... ' o • . 
rr..= ,~ ... 
miifrii. \'.ı: lMı :a.-. lıim TİİIİİll 
inhlsc idare• münc:.aaı ellerde ı. 
~ll'c wmııştır . işin m: &'lbi ..ıt'lıııı.r 
.... ..-&iıii ' • J,.rm: ~ ... 
kaç~ - i.W- Mlareı;i 
müır_ııen'hi. Tiirltiin cv;ara W.ri.kumı 

ın..ı.a,·u ~ c.L.eıı.5 ı.c..l1>1M1İfltl:· 

91CA°C brar vcımi,ı, falırilwııa ilk :;ahj. 

lıi ile 1<ı.anhu1dan ır;imderdiıti hir mü
rakwc -ııcrlin turk ı ·ji cigaraı ..... ınöc.; 
fC~c:1tnln i<larc~tni te\'di etmı~tir • 

~imdi hu ııim rc.:.;mi \ c m~terck 

idarenin Tioticcsi ~·dk d!m rr ~afha 
l(OSterl~oı" Bcr1inde ,.., 'hnımyada 

hangi tiitiineüyc Tür\; "'Jİ c'tglrısın

aa S ı:\ııın ;ı;c menfi CC\'l\P aldım. 
l liç bir crtlc hrzİID ClgıTalm'dan -cır 
\t1k!Bııııa ınulalıil lamanyanııı hu
"USİ cı~ara faluı'kaları mahsufleri \":l· 

nında Yu~ ~ c·ııı:ıırııları oru'ığı dol· 

dımn~or. 

1crak ettim, Turk lnhı ·a:nıa ait 
falır!ka"ı gittim; hutjık 'e ı;uzc.1 
ma'kit eler, ı u7.!1ı:rnclcr, mudürh'ct 
od,,:ın •. 1 nkaı '1'1' i durgnn •. l\Ta1i 
nclcıiıı ır•orkrl ı•rtıı1ü; şurnd.l burada 
tc ıu· kadr~ 'c ı:rke'k ı:ıı;i 

e memur görclt1m. 
l>ü une düşüne sriluku \'urürkcn 

parlak hir sinema cinüne geldim. 
Heklamların ara<ında tiııuncültik r". 

..,J 

~i·" ·son Haberler =-.. 
Dün akşam Ankarade şiddetli 

bir zelzele oldu 
Ankara 8 (Mllllyat) - Bu guıı şehiıınızde saat on 

sekız hııcuğu Le~ geç" ~ıdıklli bil' zdzclcı olıııu,tıır . lla>arat 
yoktur \':ılııu, zelwle nl'lunle lıuyük h)r Jıı·ı·ec;uı tevelıı etmı~liı. 

.\ııkara, 8 ( . \ ) lfo .. un crrimi1,de tiddctlı ı;urultu ile ınııtcrafll; 
lıir zelzele oJ u~tur. Zelzele ~uualde,1 t·enuba Hı ani)c dcrnın 
ı:den :ım di b' r darhc halinda \ uhtı bulınıı~tur. Zayiat \ ol,;tur. 

Efg nbtanda hukünıct kıt<ıatı ilcrli} ur 
ıı, 7 {ı\ ) KAbilden hildirilisor; hlikumı:t kıtaatı pa· 

7.ar gunu uç kametCL'll Gnrikfra nıdi: ine ııw' ;ı!ıak.iyctll' tıtaruu 

geçmışru:. ! nit mud.1fan ına rıı~nıı:n :?.m:r kar,ı ikri b.:ıreketi 
d ıım etın kt r. 

YENİ SENE BÜDÇESİ 
Bütçe encümeni ayın (19) unda 

tetkıkata başlayacaktır 
• a twa, 8 (Mllll, 91) · hıırhhe ·e lıariıa~a Recep zu d 
~ e cumeni 1929 bUtçdc- (SNp), posı:a \c ıcı,.,.ara IUH 

rinin tctkikau11H ayın (111 doku- (na.).. 1ndafaıı,·:ı Adil (Sam-
zuıııda l>ıışlevecalı:tir. 'un), \raridııt \C• rua)OllU Um&+ 

l~~n bLi(\:e;;inc J\zi;ı: (faıu miye~e Şefi!; (l'rabY.on.~. rustı· 
rum), maarik • iz (&Eunııa), mata 'ahit (Kırklardi , oıı~ı e 
mali1·cye Mtikem:m (bp•ta), tMıet n: h;tııti~e Nİ)v.İ Astm 
divanı muhasebat& Fuat Ostan· (Kiitabya), de' kt .,lırasın:ı, tapu 
ool). Ri~·:ıseti Cwnhu.r ve mec- \ e kadastroya .l\lusa K.vını 
lise Şakiı' (J<:dime), di aneı: t~le· (Girı:son), Jaııdftrına 'c cami 
tine l lnsaıı t:ıhsin (F,laziz), da· 
.lıili_ er<: ~ .)uuri (l'lahkcsir), \'eti ıunufliliye bu~leriue .'üky· 
ıilblüı~ye Şriik (Bur:a), iktisada ~an 'im (Y w.wıt) Beyler rı.ıpor-
Mımtis (~ım;a), hariciJe ı e mar- tör iıııtiUp edillllİfler n: tetli 
blWll .SC ·ki (Tolı:at), i..tar.ı. k• .hı~r. 

T R İ E E lngiliz ve Fransız 
BULGARİST sefirleri 

ArıWa, 8 (ml!iyet:) - lngi · 
liz \"C t"l'll'llsı;.. !;Cfirleri bu g\ı1I 

şehrimize geldıler ve hariciye 

vekili taraündan bbul edildiler. 

Ankara, 8 (mDllyet) -
Batımııda bir misak aku için 
a:re1an eden müzakerat ilerle· 
~işric. Muai e tenı11 aynı iCam.a 
~ Sofyada iınu edümesi • 
tDUlı teaddi r. 

Mm. Limlberg 
Aııkııra, 8 (uı.iftiyet) - Mm. 

ı Jndbcrg jC!briuıi.ze caınli ı·e 

r.n·acc cemi7cci •••ı•• 
Nami 1. tataiırulM U .... MI pr. ' 

Aııbra. 8 (il) M ..... _,. 
yMm Ulıdllcf!ia lıııııebaMa A· 
merikım Kotltjittde tnoallim bu· 

lunaR amıci Aakar.,.. ~ ve 
bu ~ UVJ&rC ~Jrd:İ tam
fmdan ~erefittc 'hir Jfyafet vetfl· 

Tapu harçlan 
Ankara, 8 (milli}'ct) - lıta

hat maliye komh;yonu tapu luır"" 
lan layiba<ınıR tetkıdwıru iknıal 

etııllŞtir • 

lzmirde iaüh•b-t 
b:.ur (aıilli)'d) - ıMunW 

ına· ta W.7 • · C..ıuna gümııı 

J~llt". 

Yazı makinalan 
Aıılar.a. 8 ( .ıniA1i Jet) - f Ul 

rnaldnaJan .mi.ak•sw pcışm\c 

--· • 
Ne tısırı'· n ? 1 Fransadak i rezalet 

PM4&, V ( A..A. t - 'l'-ind Paris, 7 (A. A.) - Sabık 
"-iıl,-ı •• t.M•H'iıle Mr mW;&eprlan.laıı wıe .lo!Wtır.1 
..... ckfıfMıettlr. I'_.. 
_. ,, ... bin ..... .... gaııeie>;i fahri l~yetffı<kııı lt 
.-:• o1ıuı Bt•&lt• , ....... GaNıo Vida im bım.ı 
Fr '"• JılPoa ve I~ mu- talebi üı.erine (Ga.llt'Jt-"' ıle f'.nııı• 
...........- tll)'ilı cdllc:rkleri ce) ifirle ~ ıistffıtak in· 

' ıemllllr. &Gmi9y• ...._. kimi 1111 . Aiclal ve At• · 
dar hOkOıııetleria kat'I _..._ et · · 

fllÜVfl{' ıe f!lm ıştır. 
'9fi1lM ctm .. n "''· M , .ai d 

Tatddkal ,. : 1 s•r . nıar evaıa ma ;ı.ıı 

T Lıııaıı ııun 11-ıızetele r İJı .if...a;ı • it-. ' (A.") • ..,1111,... .. 
bal•• __.eleal 1ıııttlnO. talı· tm.ı dl.U'aur.wıı.ğa çalıpnası iı;irı 
tlkAt ıc..- melBIU' olan t1- M. A0161· a Yer~i Uıyiıit-Jı 
ııılsyo• ...ıtı1ae tckıv 1tafla· lley.aıı eylelrıebe <ıWutu .ilİI' 
mışbr. Jtoııdsyoa ,,. - cim· 11.1ilf'llll hakl:ıejb lıl. Vida! ı 
1erdıl'.lııeJ".18 ..._..re• ı le. mm telrifp, eCIMo .-ı 
ilk ;a&www W ....... ~ • i,:a ;.-. •z 1 ' ., ..... 1ı1r.......... -
.... ..... .. sn ' 11}' p- i . lledı J ili\ 
Lotılhrr 1le l{rıı ı t in 1 11 "t.ir Dln!IP iôtCWJ •• o\LJ!Ad 
._.,_ •• c z ...... ..._ ~ ve Macbm Hu·11 d!' 
a s c .. • a c s• .. ' ~iba\aflmı ı 2;www llif 

•llllf .._ .... ate o ,, 1m- wcllit aluuıar o1dutwt 
....., •ı1, ı .._ tıı uiude ~r '-1' -,- · 
-* ...._ • o a ..... • s; lıl. V.idlll .iııe Amarın lıiF aıi· 

*· fOOU ~ - 7.amatı a11BUlllf 
------------------·J -olduitı miıtaliumı beplll 
•im'leri vu6, n ....,. Cm'lıi Tr* . eylemi.,..air. 
~,.) .. v- f ,, Ilı: * 15. INelcır ... '•·-· - ... , ... 
r;ü: !,..,..., - · ... ·-

• -·cıe ile liiıiin ;. -,.ıe K""ik•, & (A.ı\.) - lir~· 
•<iP' w... ,.,_ ıfl! .,..-. çıı w wARia ~- re .__.. 
~ ma.kAa 6'ıın •.allaıg _..._., 

- Rerli n Türk Jteji .ı.tıcib..'! lıalysı ~misine w •ı ı ; ki r.f 
lıiiı<İİll \lmaırradıı Çtık ~ «ört:bilircli. far• ocııedini lnınştar. 
Fakat hurada m"""'1t ricııf yollan 
bilıni) arlar, ·aloııı o ·ollara gircrnrdi· \•ııll"!':i<WW" Qptaıtt bir ~--
!er ,e cı~ara satıcılannı rle alamadı· dalın '- italçen • b1'8nycl' 
lar. Türk tutiın Htji.inın ismi rıkıdar nal.~kte • it;inl 'C bunlsı14' 
ıııaru!uır i o i. mi ,.ıııız dufurma\ clımlcı:inın sıırboş lıulumhıklart 

krn ~elirlen r;ahba müşrcn a\'aJtımı:r.a , c hir l<ıınya kurban l(i[111 

~el<in d"e 1ıekledı1cr ye cıp:ııra satıLı olmaları muhtemel buhıııduj(ıı~ 
lanrıı dılri lhına1 "ttiler.1 ıllsıı üe:ni 

bc\'1lU etmistir . 
kafa eksikliği! -

" en i 1 mınnv denim. Şu Kral ne halde 
arıltli: .isdnhat \Tc 'ndeyiz cnııbı Londra, 1 (A.A.) Röyıer 
nı ..-er lcr il · · lımler~ firııya DUn akşamki bOlteıı kralın ah 

mal <>lan cır;1tt maki derinin füc· !inde kat"! bir salaha işaret e?,!! 
rindcki urıii \-e blıilmı~ tozları ı;o· mediği halde bal 1 memnun~ 
rünce i<tirahat dcı.,.c inin çokı.an addolonoyor . Vann yıılnıı ~ 
heri siırdiiğünü anladım ,.t lc~di bülten 11eşroıu11masn1111 muk~ 
kcndımc sordum; • "edir hn ;1 in olması ve dOa akpm Buck~ 

ham sarayma yalııız iki dok~· Jli;ar ıd•rclerlmi7. acebı ıc elıhü !eri ı 
gitmiş bulunması memnun ".I 

neden buvlc akaı11t •c mahkum•,. bais aUUm suretinde ıeıaV 
· Ahmet Ihsan edllmiştır • 
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Boğulanlar ÇOCUKLAR i 
Şirket Bandırma cıvannda Himayeietfal Ya ayı eleverdi YAPILACAK 

bir kayık battı. Dört Bir sene içiddc (270) çocuk Ad Ü 
sütle beslendi anada zararsız lNH SAR İDARESi A VllUPA AN N 

~tta yapı- Pazar güuii eş- tayfası boğuldu. HimayC'i etfal stir damla~ı mü· bir infilak oldu ~'IUNELER GETIRIYOR- BURSA KAPLI 
ı k E .. aSl satılacak lki ~ıinden heri K:ı.radc- es~iscsi ı;cçcn hlr sene zarfında İ İ .. . . aca ' nctııne- y • niz•ie lıiikiım sfııen Karavel f:ı ır aile çorn' la ına lıi.iyi.ik yar· K stamon de zerlyat CALARI ş SUYA DUş .... ıE~ ŞT • ıs 

S t • k f" • ~ ı k k · "k d J\'.:ı.5tamoni le lııı •. ~ı c .cnıı C n .. t"h t Ü şır e ının ıırıı;:ısı, ·ı.mcıı 't~<pı Sll'İlll ımlı.;.rda bulunmuştur. L T~Al\TBULDANEKADAR rUN\'E "lu DA'\ 1 lil l a p eş• etmı~ ve seyrmcfcr b:ışla- Süt damlası mlicsseses!n bir hahar z:eri)·atı \Ok müsait ru °' 
k "l d"lı"vor tahkiki düyu- mışlır. Denızde LCıyıik kaza- senellk (210) çocuk ~utle bes- ğitm'ştir. BULUNUYOR 1 e l l. lar olmamı~da diin bck'e- lenml~tir. lstilıUk edilen süt mık· Daha güz 7am:mında yağan -------,-. -

n Ulla başlan dl nen ha1J \'apnrl~r gelmemiş- t;ırı (16568) okJw,!ır. Tahn te· yaıımıırlar Viiı\yctin ptık çok Tiirün lnhl~ar idaresi bürün 1 rarlaşrınlmışar. 
('""ıİ\'"tı' Cııııınıivei Dele- t D ndı m, d • m·ııJ:ıka'arınrla 7.erİ\.·at: mı1- A ı 1 ı 1 * fındık Jhracatı - Trabzoa· 

c'i~·e inİilıHb.ıtı ~ıılıat orta~- Dir müddet e,·el iflasına ken kayada bir yeiktııı:i l~·ıı- d~ (I046) dır. rnaıle cımişti. Ilızı t:ıı:ıl!arda lüks sigaraları.lan birer ni.imunc du 928 mahs•ılüoJcn bu güne~ •• 
..,.. a • ır. .ı r ı cıvar•n a ve.- da}·iye alınan çocukların adedi vrupac 11 satı ma.:ta o an en 

1 

· 

l'lı t!a l'ıtıılaraktır. İntihap karar Terilen ~rıt şirketinin mı, ve mfırettebatrndıın döıt 'nu • mtlessesede çocuklarla ire yağan ya;ımıırlar k<lfi ~ıı- lsremlştır. Bunlar terkik edilerek dar :ıo.soo "° 800 çuval kabukla 
l'tıriııncııi varıııa ka.dar te.şk.ıl he.••batı teık.·k · kı·~1• kıırtarılamam t ,__ lemi,•oı ılıı. Son av iciı:de fındık lhra~ eclllmişılr. Elde 1.000 ' ~· ~ ış ır. ""'· ,r.ılı~t anneler. i de redavi edı!me· ' ' - burada da lüks kild ı • eı.i r·l'e1't ır. Eııı ıiınen ıçrn ı\kdenizden hek!encn 11.· 1·k~ -. ya.,rran ''a 11mıırlar bu hava!iyede şe e sıgara ar ruvol fındık blmııor. · etıi:nıektedir. ~' ·' tedir ' ı; pıitcak A Lıitiırı lıe' ~diYe daire'eıine emır ikinci Ticaret la. &rdinya ve Kararlenızden ) İı2& sene5.I zarfında tombala, f ızla m'kdarda diı~tiıgünden ya tır, vrupada 11ıılan • it kanun• - iktisat vrkAled 
\'tlı ilıııi~tir. 

0

Jler ma!ıal'eden .Millrt varııırl:ırı ıre:mi~'el'lfır. b·'- li ıeri"at miısait •ct'llıtle yapıl• Jüb ll(laralar içinde çok pahalı- JUbmcşai i""n bir IAvtlıa haztrl&mlf-- malı kem esi Ya'ıuz ılıiıı AkrlPııizdeıı ,·ııı·ıı- """ vu ı;airccen ı 5,soo ra ' • '' iki kişı iı tihap eıli"ecek. Bıın- ifıAs masası dırna İııtmır 
11 

u: aı; lıir .ı\'a- \'ar\4at. temin edilmiştir. mı~lır. l:ın vardır. BL.-ada bunlann bel" ıs:. Bu J.lyıhtdl ıntsal müddtd 9 
l:ırm içiııden kur':ı ile tefrik e~lı•bı mat· l .1.•nflcr birli~i de aynca çocuk· "ıa'n'z ~n gıin'en!e fıı7.l:t hangi bir ne\'inin yiizde on nok- saar olınılı ıt1plı edilmelctedlr. llaş· 

. k' . . ·ı - n maıı \•apııı ıyla ·a.y:ın lı·ındıra- lara ''•rtlım etm .. '·tcdı·r. Llı'rlikte. • k h ı • e .1 ,•rı k 0 · ı rntı ıap encu- I I D I f daı , • -" ~oı.:ıı · o mwı ar:u et t erere~ı sanını saolırileceıt1 tahmin cdiJ. Hl<i'tte merbut olarak bir iş mil· lıi ııı m:ımva ı a maç ya va)Juru ırtıııa 1 aza ı; ol: n'ıır bir fakı'r çocu•u 60 
ııeı iı.i t ·-k·I edı> ektir. .1 0 ,·eıe lı.·ıc,."- · · 1· <- rn iki on ilce kadar diışrtıii~- kr di düriyeı ıeşkil edılecek, 14 y:ışır.dan un 'n gtı.rııeıııı~ ır. e · lnt f.alıul etmektedirler., Geçrn ' ınc e r. Bıı cııciirneıı iııtilı:ılıın icrası - ı" ]Ji:ıı Jııııarıım11.1lan Danr~ır- "' tiir. \'iıılyctin yihck mııı1aka • Borsa lı:n'llıcalan- Akşam d~ağı çocuklar fohnka '" fm•lAtlllı· 

1 kl mı" lır. > ıı srnc 1'a! ramda 200 çocuk giy· I - k 1 , -
\p \• aıe~ıy q JP • ı!U n ac:ı · ır. meyanda şir- nı:ı, l\lııdaıı\'ll ,ef,.r eı iıı: ı·ap111 dirilmi t;r. :ı.: ıııı a aı çok ·a r o . .,ıı~u ı;azetelcpnden biri klplıcalar 1 ·nln nelerde ç•ltşdınlmaıacak, k dınlara 

Iı;·.er ıaı:ıft·ııı Em:ıııet te ha- kP!İJı serıııaye~ine İştirak et- v:ıpıır':ır lı :İıı•keı etııı;~ erdir. İı ·ıı lııı ~f'~ıık'.rm·ıı lr~iri o - ~uyı dii,:ügnnıı yazmnı. Aınt öeleeri bir buç k 54aı payqoş yeri· zı'.ık':~r Ya[ıı ı·ık'adır. 1 efıer 1 rr Dünkü ototnobil kazaları *i KöylUye arazi -Kd- rn:ııııı·~:ıdıı ınııı:lı:ıt nııntalm- gazete)'• göre bu işin baı• 1lması le ek, hdın amclcn·n çocuJd.ın için miş o:;ıı.ı bir lıaııkı d.a masaya h14nc k<ivü eh arımla em1nki 
\ı>. ,,,,. \.ıı.·ı' ·" ·ıı·ı lıııcı.mn.·a Dun ~ehrı"mlzde şu 'oton:obll , ·ııt'" 1 '11' )'fll'llİl'') ı'•ı'ıı dLıD id.• 1 mı:ron li Jc\ıın r .la bırparav• b kım •\leri açıla '·h - " davet edi:mıstir. Daııka lıesa- r IJlil[Jy~c:ıı nlan araıiniıı ke>) lliye " " "'' '' ' ~ - '" ' ~ .. r, 
i l · t l 'rı'ııııı'ı • kAzalan vuku bulmıs, •ur: ı l k • 1 ı t\ ihtiı·ıç gı> tenime ro;ı.lir. Bu me e c B ·ıs :ııııııı tı. 1•1111\'e ' - b ·ı ,, ı· taksimı'np d \am "l.•i'm "l-. tcılir. taıı ;ıır ·ıı tı: taı.ır. un ı;uıı- * orsa ne !lalde - lı l iz ıı. · 1. k alını ı ızar ctmeı-.tcı ır. 1 - Glllhııne parkı örCnde • "" . .,. ~ • • h:ıkkı~da Türk ·ı ic reı v~ ş n yi ' y 'i ı .~ , ., i~" aza ıı.:ıııa 1 ·ıır;ı Do gıiıı nı iı r' is ~irkel İli mechul <bir otomobil ıımclc a<fdc .\rui.niıı hlriııci kısmını111 pi ATI· erde d(,~lcek kal'' ar mezru - lıank·smdaıı Arif l'ş. dun bir mulw· rası dü ı n •r. <.la 9'3 kuru,ıa Açıl· 
vr Hııi cn•k 11Pm1e er, lıenfız otomobil ve mnlıte'if e~y:ı a- çarparak kolundan yaralamış ır. lan ihs:ır edilmi;tir. [kinci k~s- fa çok faydalı o 1acaktır. Jirimizo şıı ıııatı:ıman vermiştirı ını 99..,75 kur•~a du tukt n s lnra 
ıııe kı•z eıı lıih i İl memi~ıir. 2- Sultan hamamında ~ölllr · • iki ~akl yakalandı-Kon-· akşam 9'.15.0 :7 ~ru$tıı. kapanını ıır. * Bir tavzih _ Emanet rmıı1 kıvmeti ·eJı i vnkııfa Cemalin otomobili bir manda mın p;.anlarının yapılması içın ·- llu gazetenin yazdığını bizde 

1 
takdir etı.irilecektir. Ôııfımiiz- arabasına çarparak. hasara uğ- ııpo hey'~ti fcnniı~si J'ahtanc y:ı- l'paıta A )'••il l\aı:ıfıi,ar- ı;Qrd~k. llu h bor doğru deı;ildir. Dcrnnu m ubh:ıdc 2>.ı,~5 lirada 

kti at ıı ııdiıı ii beyden şıı deki P:ırnr ı:ıtınii şirket' mer- ratmıştır. liö~·U 'civarında mcş;ul olmak· .\ııta'ya \'i, vtıt'.Prİ riva 111 la Bu ann iki-i·ıtle beı<tl umumi e Açı mış, 226 lı-a a \Uk cldıkten n· 
rı Pk•ıılııı aı tık: k k I r.ldlr. lıir s ıwdeıılıeri icrayı saka- topl:n.arak teLkii<atın netice ini h'i ra •'· am 2r 5 1 uJa kaµanmı nr. 

ı ' I d he- keziııdeki ·ollıı , ya7.ı ıane, · • k'k k · ti l<ı -razı dahi ı 8 ı.(ı2,5 lirada açılmış. 
jlJ giiııki'ı ğazete er e e'.ekt'ıı·ı·k levazımatı, otomolı'ıl- MAARiFTE * """•z lnhlsa'"ı mUdU· Yet cdC'ıı. lıa:!ıı~ak clcres'ııde raponı tet·ı· ve mor.a ere ermış r. 87 ı k ı , · d d'I · · '.. ,~ ·· R,a:xı, rda bazı cihetlerin ll•lk• vcçhıle "" • \ ü e ı.likten şonra ak am 

ıanat ~ııı etııı e neşre ı mış · 1 k .,. k · rU G h r h · · Jlo'. 1,•,·ı , o ,-fı'rıı' arı •. O\",ın · s~ 6" • ı cıa lerı satı aca ·tı. \'il etııı Mrma- j eçcn a ra ŞL rıınıze " ıeıkik edilmediğini görmıiş, bunun vıne v, ..,,, ıra kapanmıştır. Al· 
ıı an ifad:ıt \"an'ış yazılmıştır. yesine 30 lıin lira ile i~tirak Maarif tayjnleri gcl~n ruz inhisarı müdi.iri.i umu- ve' Ol; h ·~ srııC\'e ııı:ılık;im üzerine bu nokıılann da iyice tcıkık tın Rorsı haricinde 855 kuruşta açıl. 
Mıılmbir rn;ylere ŞU söz:eri eden Şehremaneti de if.as ma- Ankara. 7 (J\lilliyer) _De- misi Ankaraya l!,'itmiştir. o!ııp Ak~dıir lıaııisaııe ·ini de- edilmesine karar ~ermiştir. Bununla m~. 85

4
•5 kun şıa k•p n ı;nr. 

~iiv edim: ·""Sllla Ja\'et ödiı'nıı's.tı'r. Ayın 1 ı· f • d 1 c 1 * Yeremlilere muave- lcrck on dokıız ki~i ile firar beraber bu iş yı7.ıldığı gibi terk· .• L'n ve bugday ismku - Un ~ r n z ı maari mti ür liJ.(line c )Cl· d ki b' sml ı il dıtd gl kdlrd (Oıı hakkındaki marıızatımı 21·, 22, 23iınde tahkiki düyun nef-r 1 lil;\Ji ahmcr geçen sene er!eıı !;:)aki l\tıdi.n ve refiki edilmiş değildir ümit c erim ır re enz e ı ta e elveV111 
k 1 ed

. bereket maarif müdürü Llitfu. 0 1 1 k . , 
1
• k b .1 .. k buçuk ikı 8\'I kadar bu ıetkikat ka elterlnde lstolı Iİ1I bulunan klm~elerin 

,.e ·a eti celi eve arzeyl ım. muamelesine başlanacaktır.. ilah, Cebclberekm Gaııi avin- 20 .... ercm iye ııı ·ıyor, ııcr gün nlelımet om·a ıner ·ez ö ıı ikmal edilerek maksada daha ziyade zarar tdeceklerlnden bahsedilmektedir. 
Ilı· u ..gı'lrt unun. touundan 110 Bı'r kaç ay evet .Birincı' rif "b"..,' •t . 100; dirhem et ikişer yumurta, kıımanılanı kırlem!i )'İİZ lı.ışı yakl••mı• oluruz.. Mahaza altkadarlar lsıanbolda ı··-•· ıra - k ..J a· tap maa . mu Ut·u n llTilp, OaJıK "a"'t Ve saire Verrvordu. 1\1 h. .;. ' ' 00 • . t 'tı' [ -. • .,... gınnrü •• ınıyor • ına- hukuk mahkemesinde üla~ıİıa Gazi Ayinraba, Mersin maarif ' 6 ~ ' e md ""ıtırı yrn ertı ıy 6 - • VC8llı.a Htıuılar - ken- un nıevcuı bu!unmadıımı ıeııılıı • 
ı·rı~erb bn bir baııap mesele-· karar verilen süt tüccarı Halit müdürü Salih ZekL Mersin ma- Bu ~IJ.e de aynı o~ırettc v,ermli- b3Şçavuş Alıırıel efendi kuman- clilerlne verilen lhracaı vesikılannı tmıckıedirler. Z. Bo~sından·aldı~-
si, İr. VekA eti ce ile hu he.~- ı._ · d · k arif mildürlug" ü nede yüksek ~re )'lı.rdım içiıı biırçeye rahsisat dasıııda oon· ılerilen. Jandarma satan taclrlcte gelecek 1e11e vesitl ınız maltmıaı gdre elytvm lsranbnl 
1 uuy e ~ır ·et müessislerinden ıu,nmu ·tur Bu husustaki hazırlık ,. •ali Wtkik ediyor ve 1etkika- ~ tedrisat şube mildürlerinden Ali ~"l"ı• ~ · · t..1kip ıniifrezesi Aksaray vılA- nrilmemesl lktllaı vcUledııce ka - da 40000 to11 buğday " un vudır. 
tuıın neti ·esine göre kendi olduğu için, Halit beyin tah- Aıı peyle tayin edilmişlerdi~. bi~tcn sonra tevziata başlana· yetinin E'kil karye.-;i ya ylıısııı- lılNLAR ••••••••• 

noktai n:ı.ı.ar nı mecTise' arza- kiki d9YMJIU d~ ~. ~. 30 K. Mektfphar açll~ı-·Şe- 1 1i~ob•I ktf.-.P• farl· : fl~~~!l~ ;Mı~k~~~ ~İ~; •111111•1lll.I1 .11111111111111• 
W.) suretinde idi. saoide yapılacaktw. 11e b8'l münaseberiyle tatil edilen ~ı - Aldığımız malCım:ıta 001 .. M d O t H ' ti· M 

"' leh safirinin ziya- • imtihanda muvaftak mekieplerde bu gün açllacaknr. gijı;e, Tophane anharlarıııın bir hayyen ılerdest ederek merkeze .. Og8 Or pere ey e ec 
"8U LMıir;tan Sefiri M. ol•mltJanlar-- Birave~. it.ANLAR oro~ubil kurma f;ılırik:ısı haline ıe:::a~~ı:!~'~:~~k- Adana .. Yakfnda Gidiyor. ec 
<?11.oJ"VSki, ı ün öğleden sonra; vel Adliyeoo hakimlerin, mııs· getirilmesi için akrolunan mnka· Br.ledi"esinin 5 K;\nııntısani .,. Mnmodot operet hey'el'i önümüzdeki pazar gün!! temsıll- ~ 
Şehreın· · u h' · be · 'ki · "dd · · .. 1 vele la"lhası lıir kaç ktiııc kadar ' " -.,., ... 
k mı ı.uıı ıddın vı ma~ tantı enn ve mu eı umumı- Uçüncü Kol ordu ' kıır1uins bıtvramı şenliklerinde .. ·erine nihayet verilecektir. • ·anıırıd · · 1 · • ·ı 1 · d'I · B. l\l. mccli•inde intaç olunacaktır. • ' a 7.ıvaret etmi-lcrdir. ernı ımtı ıan arı ıcra e ı mış. "b k · d atılmak ü7.re ilızar ett'l!i havai .. Bu a"·am 21 de son de_ fa :ı_ı_ara_k Comte Obllgado -*Ad ._ · u ayaat omsıyonun· an l\lütcakilıuı iki ay zarfında .. ~ ... A •-rda elektJrlk- tir. Bıı imtihana ait evrak tet. tesisata ba,lanacahır. fi.ş_enk eri bir aralrı i e :.:•·tiı ı- .. Yarinki perşembe ak~amı bırıncı dda olarak Un Bon ec 
ta~·~~ eektiriği nıııkavelcsi kik edilmiş ve rruvaffak olan- * Kolordu ihıiyacı için l"ord mücsse esi hu montaj iirkcnbtı ~ii~d iı!h}'~ık f~lır'~!l~ " GarcoR Yvenin bu m< hur opı.:rctinde komik crjius sizi ec 
1 

1 Alıy~ ikıiraıı etmistir. ların lişte~i miid<lei ıımıuni- kııııı soğan, patates, lafına, işleri için (300,000) lira saricde- ~ n n tıı; • e 111 • e n ş 11
• "kahkahalarla guldurecktir. Cuma g ınıı matı e alarak saar 15ı.'e • 

1 n~aata ilk bahardan eve! ba5- liğe göndC'rilmiştir. lmtilı:ıııda ı~panak, pırasanın pa1arıık cc;ğini tespiı ctmi,'r. hılıli'ık ~:ek şıddet ı olmuş, yıık- "ve akşam saat 21 de NO-··· NO \' \NEITE • 
'1181~Aktır. hemen hemen herkes miivaf- suretiyle miibayaası takan·ıır • •Tllrk ocağında konferans - ~e'ı 11 duman sftıınu ta füı~laı- -: Cumartesi akşami 5on defa ol:ıraı LE: ; ı'eunes fı'lles nucs .. 

" ARTIK.LA r k 1 1 Bıi Pe şeınbc ak aıuı • c ı ·rmi bir· daıı c ı fı mu tiır. ·1 ec 
b' RI-Galatada ıa . o muştırr. etmiştir. lıalesi 9 k:\<ııınusani de oca~ımızda Fes re mua' imi İı fı ~kın reoobi anla ılma • : : : : : : • : : : : : •• : : : e : 1 : ı • ••••• : 1 f ı:tnadeartıklarını başka bir kap Deveran C'tlen sa\.'ıalara 0<ıre 1929 tar'ılıı'ııe mı"ısatlı'f çar- ı ı· 

T ınU"t il • " .. Stn-et' Beıicndl tar ı 1dan ( ı ı · ı~ h •• l k'k t bira1t Ter erine veren bazı im!itı~ılıla az ınııvalfak olan b 14 . ~ mı tır. >il ısııs a ,a ı · ·ı a anecller eman t li saın a gıinii ~aat le ıcra kı,·mcı:ıcr, neyne ilci . fi \ ı) ' ev· < c ,•m olııı m.·ıktadır. l\u" ~ıı.•ç:ı le e çe onar ra bı~ı· ıkı'. lı~. kı'rı1 veı.:\'ete rnı·ı· r,·ı- • ' f ... ,. 1 lıl " '' cezaıandınlmı~ıardır " " edi:ecek1ir. taliplerin şartna- zulu bir kon e •ns- ' "' ....,, · 

anet
EMANETIN BYORCU·- Em- ı;aat ederek tekaiiı.liiklerini ıa- hJIRI. (Yağner)in eserleri çalı acaknr. b'r zıyıııt Yoktırr. P b mesini görmeleri ve işıirak ~rkes gel ılir. İıılil:lkln ıddet rıl duyanlar 

b .. k.J eriye ve Türkiye milli le etmişlerdir. t1deceklerin de yevrrl ve saat ı. ı;ba fiatlan - S hhl~e vekA· Ye go;e yük elen rlıımaıı siıtıı· 
h•-ıııearırına otan borrlanaı >t. Öll&lerl dlrlltealerln mahk8- · 'h l d I k Jeti ecza fıatlan hekkrnc.Lı !tir ıaıife I _, b I b _,,, T muayyeneı ı a e en eve o- ı:ııınıı wiren e1<,en azı arı a-laıııaqıaed ltlllfııamenln imza . mlyetf - Vazilelerini sııyi is- ııuızfllri. için ıeıltikat yapı or · aa . misyonda hazır bulunmaları. ,. Recai B. la t~tklkAl:ı .. . ı ıılaue le bir iııfi Ak o:duğırna 
lldeyteektır •onra 33 senede · ti mal ve ~ahtekllrlık yııpm:ı kla * Üçünw Kolordu mübayaaı Ko- iktisat vek&leıi Sanayi U. mududarü ve ,·ahut pir fabrika ka7.anında 

• maznun . Mııhassa~atı zatiye mı'syonundan: Recal B. degtmıcucı ik hakktll . . 1 k ıştıa vıı ııuna hükmetmisler-memurlarıııdan Alı\eddin, Lı1t- Efra,ı misaflıtıan..ınlıı etli •c ita- şehrlnllzde tctkilı:at )aplyor. 

PoLllTE 
~erınedi.. diye 

Ka11er1 :nın:,.eclllf için -
keadlsıııe fırça,ı oturan Mabmııt 
kızarak ltıııiş •erıııeyen Saimeye 
l'ama çarparak v:es~=~~literek kolu 

Oyun kavgası · 
kahvede kAat oynayan""K·!•nlştbirde 
ı 1 e kavga ederek' eeb. 1 or Haylro 
elinden JVıtlaııutar. ındeki ıııüaala 

Hlnlz 11fa1ı y 
l la~çe baruıam .ıı ~ 
evde bulunmadı&ı bir aında lııynı•tll 
bazı eşya aşırarak kaçmışnr. ffıl'lla 
uşalı Zahıtaca aranmaktadır. 

Daktilo mektebi 
. "!aarif Vek:lleti ı;aıaıasaray 
ı~sınde bir Jakıilo mektebi 

.ı ·ınaya karar vermiştir. 
- Buıııın için irabeden tesisat 11 

Mdc getirilmiştir. 
ek~;ıepte geceleri dersveri-

Şıllldi 
eden na Ye ka_dar müracaat 
balığ 11Tl.ıetlenıı adedi 25 e 
ğaldı~ 0 :u~ur. Talipler ço
Yüksek ola lı~e tahııi 1 derecesi 
tir n ___ , nar tercih edilcek-

• "-"'l'lller k caktır. e ya uıda ha lana-

fi, Rifat ve ~ait efendile~in löriler kuuılenJle 1ı1mam dalralııln ."'Tıyatrolarftllf hararet - d:r. 
bUı w-am aı.ına pa7Plık-- 'l!l,.ae ile slnlnı&laruı llaUu ıerlete· 

muhakePı~eri dün Aıiır Geza tile yepıuı1-ıcur. PuuJıtıaicrutJ2 Olk •ııeuda fu1a -ım....ıan GIDA 
mahk~mesjqde bi~miştir. Jµnunusanl 929 ıarllılpc mjlsadlf Cu· ~~ııııun"Jl.~~darları . tebliği ıe· • 

.Müddei umuminİA talebi marıesl gtlnll - on clöntedlr. Talip ~~"b~tillfi - Çanakkıla · ,: · 
n:uıcibin~ AIAeddjn V,tl Lııı.fi QUııluın yevm. ve ... u muıyyenede lıe~ ırasında şap bastalıtı· çık- Fakir çocuklara 
efendiler 3 ay haJJ66 mahkılm kolordu milbayut komisyonunda huır "'1edm oradan hayvan ithal ve ih· 

bulnnmalın il&ıı olunur' _,,, . . yardım olmuştur. r4.••men_..mışıır. 

1 d S · ,. d' · L" } ,• l!tanbul.arması - tııvrupa Hil'l' h Ma1n11n a an aıt eıen mm · lSe er şehır!erinde şı!hırlcnndc olduJ!:u gibi a ıa mer bugünden ın-
beraetine karar verilmiştir. Ista'ııbOf'şchri için de Avrupada bir b 

M b t k · 1 d aren tevziata başlayor Mahkı"ım olan bıı memur- Ü ayaa omısyo- arına yaptm ması üsiinülmüştür. 
,. "-abat kaldı ıı· · Hilallabmer ba"'Undeo itibaren far ölüleri diri ııöstererek nd -J - ımayeı "' " nu an: etf.S c;e,ıııiyetinln Amerikayı tertibi mekteplerde fakir çocuklara cıda 

aylarca ölüler namına maaş Vda ona mekttl>lnln 1381 Un 21 wıınttt tttlll seyahat Serrise!ainin tem edecektir • Bazı fllbeler 
alml§lardır. Alaettin ve Lııtfi kuru• bedeli keşifli tamirin Ktnunu· elinde bu seyahate elveriŞli vapur poğça, peynir clbl soğuk ycmek-
....JL • buleınmadı&;ndan d ı k 1 ler ve bazdan da ııcak yemekler .,..,ndilerin cürümleri hem ~ah· saninln 20 nd Puar günü ... t on &• 

0 avı a mışnr tevzi edeceklerdir. 
takAri k he de 'fe . . aluda ı'hal-1 icra kılınmak tine ka· • Gllcemalln tamiri - ~yrl- Dlln bu hususta Hlllllabmer . ı m vazı yı suyı - ııefain Cülcemal vapurunu mükemmel ıstimaldir: palı zarf usıılllt mUnaltuaya konul· bir 111.._ ıamlr etıirm.iş, balltonln relal Ali Pap bir mıılıarrlrlııılu 

BoJır. h mllftlll"· Tallplerlnln flUld aıılamak kamualu yapnrmışnr. Vapur yakın- demiştir kl: 
g8Z astahğı '" malıallen a&ülıııek tlzN mektep da seferlerine brışlav. acalınr. - Bu aene {2500) çocup 

8 idarelin ve ıeldlfnameleıtn tevdii yarcllm edecekdk. Fakat fÖtt" 
On zamanlarda bir için ele "muayyen milddttten üç sut ,_, _____ 1,.L_AN_LA_R~....:;~~;._f mıuıetl memorlanaıa yardum 

hayh ÇOgaldl eve! ytıade yedi buçuk nisbetindclti netlceslade bo mikdara (500) 
Son ıtıalerde fehrlıııtade botu cmlııat akçelcrlle birlikte komlayo . ANKARA PALAS çocuJr; daha ilave ettik. Bu 

bastalıklan artmıftır. numuza 111ttracaatlan ilAn olunur. (ANKARA) suretle ( 3000 ) çocuta yardım 
Grip yllzllnden botaz lltlhan.. !deceğiz. .... n· bekı"r vilayetinden BOt8n odalarda telefon, aı.,ak S I Ça lan çoğalıyor. Maıaafl, gribin ıyar : " Tevziat Pazar, a ı ve r-

b d h suyu, kalllrlferl vardır. Hususi dlıer llıtllatlanna nispetle boğaz Diyarbekir kasa ası a llirıue fADba ıtınlerl yapılacaktır. 
rabatsızlıklan hafif 1eçmektedlr, . ]' banyolu apartmanlar• I• • ••tAR 

D 
'"t 1 Uhl bl elektrik tesısatına ta ıp çık- 1 Odalann flatı: 6 - 8 - 10 ve 12 '""" 

o. or •nn m • r k.ıı;aıı d gından 16 ı-9"9 tarı·h· Veresiye ku·· rk bastalıtın önüne geçmek lçlıı ma 1 
- ~ ıne liradır. Amerikan ban orkestra 

1 kadar çıkacak talibine pazarlıkla erkek ve kadınlara mahana 
ilaçtan zl7ade d ter tedbirlerin dil . d Mantolar kefaletsiz mlleaslr olduğu· kanaatındadır. ihale e eceğin en tafsi!Ar almak perukar ıaloan, Ç81118flrbaae, 

Kalabalık yerlere gitmemek isteyenlerin encümeni daimt garaj, teali, kOttıplıane, yataklı 
ıtlbl tedbirler tazım geliyor. eklemine muracait eylemelerL vaıonlar flrkedala acentalıtı. 

8 ay vade ile kürkçü ban 
BEYKO Tel lswıbui 1685 

BUYUK TAYA E PIYA KOSU 
• 

Altıncı keşide t2 Kanunusani 
Bu keşide., ikramiyelerinin gerek.büyükliigü ve gerek 

sayısının çokluğu itibariyle 5 iDci renibin en zengin 
e en ümitle dolu keşldesidir 

En büyük ikramiye 
Bundan bqka l tane 

• r 

ve bJr de 

. f. • 
t .. 
t • 
t • 
t • 

·2 • 
.ı .. 
t5 • 

iOO • 

· ı: .. 

:D).(XX) Ura 

too.ool • 
50.IXX} • 
3(),(8) • 
20(0). • 
ıs.cm • 
tamt • 
7/m .. 
8.(XX) .. 
ı.cm • 
t,(8) Braltk 

Jtramlye 

·znm> liralık 
mük4fat vardlt 

Deniz Mü ha yaat Komisyonundan: 
10.000 kilo Pirinç 9 Kanunuııani Çarşanba929ııaat 13 ıe 
6.500 ,, Fa~ıılya } 
3.()()() ,, r\ohııt 9 ,, ,, ,, 14 ., 
1.000 ,. Mercimflk 
Deniz kuvvetleri efradı ve talebe iAşeleri için yukarda 

ya7.ılı 4 kalem erzaktan 10.000 kilo Pirinç 9 K. sam 929 Çar
§lllıba saat 13 de muııak:ı .ıi .ıieniye ile ve dijler ı1ç kalem 
eı zak 9 K. sani 929 Çarşaıılıa saat 14 de munakasai alenİJ8< 
ile ihale edilocelCtir. 

Şartnamesini gormek i teyenlerin her güD, vermek iste-o 
yenlerin yevmı ihalede Xasımpaşıcla Deniz mubayaat ko
miayonııM müracaatları. 



Jlilliy~tı 
ASRIN l'MDESl • MiLLiYET. Tlll 

8 KAfiUNUSAKl ı 929 

BUGÜNKÜ HAVA 
Dün en çok hararet 4, en az tah· 

tessıfır 0,5di. Bu glin mutavassıt 

poyraz e;ccektir. Hava kapalı, yağış· 
h, \ e ara :;ır:.. karlı olacakur. 

FIKRA 
•AVRUPAl MÜLAKAT• 
Fransanın marul muharrir· 

!erinden M. Henri Beraud Av· 
rupa dahilinde icra ettiği son 
bir seyahat intibalarını bu un· 
van altında toplayıp neşretti. 

\uharrlrin kendisine çizdiği 
seyrüsefer planı şudur: lngillere 
İspanya, lıalya, Çekoslovakya, 
Almanya, A~usıurya, Polonya, 
rtırkiye ..• Bu - Bernud,nnu kendi 
ifadesine göre . hih'ı.I şeklinde 
bir yarım dairedir ki orta yerin 
de Türkiye bir yıldızı andırıyor. 
M. Beraud İngilterede ba~vekil 
Baldvvin ve Chaimberlainle , 
İspanyaida Primode Rivera 
ile, İtalyada Mussolini ile, ve 
nihayı;t bizde Gazi Hazretlerile 
mı:lakatlarından aldığı tahas
süsatı hikllye ediyor. 

M.H.Beraud bu mlllakatların· 
da mümkün olduğu kadar bita
raf davranmakla beraber ara • 
sıra hislerine terkine!s etmekten 
kendini almamıştır. Enstantane 
namını verdiği bu (meşahir tas· 
virlerinde) tu ugu kalemin bir 
kaç şahsiyete temas eder husu
sı bir l\assasiyetle titremiş ol • 
dujtu sezilmektedir. Biz bir 

azeteci için bu tarz muhabir· 
!iği fena telekki edenlerden 
değiliz. Hatta bazı gazete 
muhabirlerinin objektif olmak 
eııdişesile lüzumundan fazla 
kuruluğa ve renksizliğe düşüş· 

lerlni hiç te hoş görmeyiz. Bu 
gibi yazılara bir parça heyecan 
ka ması onlara muhtaç oldu· 
kları çeşniyi veriyor ve mevzu· 
ıarır.ı daha alAkabahş bir hale 
sokuyor. 

adamlar devrini > beşeriyetin 
bir geçidi halinde gösteriyor. 

VAKllP KADRi 

~ÜfÜNWKLER MIZ 
YENi MEB'USUMUZ 

Şairi azam AbdUlhek Hamit 
Beyiu Cumhuriyet Halk Fırkası 
tarafından lstanbul Msb'uslu
ğuna namzet gösterilmesi, bü· 
yUk bir kadirşinaslıknr. Abdll· 
!hak Hamit D. ç edebi neslin 
daima aertaç ettiti bir büyllk 
şairdir. 

BüıtUn okuyup yazabilen her 
Tllrk onun eserlerinden az çok 
müteessir olml!ştur. Bn ltlbarle 
her münevver Türkü" benliğin· 
de bir abdUlhak vardır. 

Abdülhak Hamltin yalnız e· 
debiyatta değil, sıya ıyatta da 
hocalığı büyüktür. BUytik şair 
eserlerinde dalma istlpdat& 
karşı hüriyeii, saltanata karşı 

balkçllıgı mn a etmiştir. Kırk 
sene kadar evel yazdığı • Ut;crte• 
namındaki eserinde hnlkçılığııı 
eşaslarına ince tefeı ruatına ka
dar teşrih etmişti. 

Abdlllhak !'amit beyin nam· 
zet gösterilmesi . Cumhuriyet 
hUkOn e inin ve bu hükOmetin 
istinat ettiği fırkanın memlekette 
ilim ve irfana verdiği elımmiyet 
ve kıymeti gösternıekte<!ir.lstan· 
bulun bllyük millet meclisinde 
bu kadar mühim bir şahsiyeti 
edebiye tarafırdan temsil edilmiş 
olnıa~ı şehrimiz için büyük bir 
şereftir: Büyük meb'usumuz ve 
şairimiz 76 yaşında olmasına 

rağmen çok zindedlr. Gençlik 
dimağın ve k!llbin veludlyet 
kudretinin ifadesi ise meb'usumuz 
daha çok ğençt"r. 

Abdlllhak Hamit beyi tebrik 
ve memleket ve vatana bu mühim 
vazifesinde de meşkür hizmeller· 
de bulunmasını temenni ederiz. 

FELEK 
ELBiSE VE EDEP 

!erile yapılan şerhte • tebliğ • 
kelim esi • teblik> şeklınde yazılı. 
Esasen nazafet , ııeyrüsefer işle· 
rlne bakan memurlardan • lmlA 
mUfettlflltl > isteyince bu gibi 
vaziyetlerin tahaddUsUne intizar 
et"1ellylz • Emanetin insafına 
hıuıp ediyorum • kendisi lm!A 
bilmeyenler , halka imla çezlLBI 
kesebilirler mi ? 

FIUMDEKI TIY A TRO 

Önünllzdekl hafta gDsterile
cek bir f.llmln dün provasinda 
bulundum, bu filim lstanbulda 
geçmiş bir vakAyı hikaye edi· 
yor. O hikaye sırnslnda Istan· 
bulda bir tlyntronın dışı ve içi 
gösterlliyor. Istanbulda vUcudU
nll ecnebilerin tasavvur ettik· 
teri mllkemmd binayı görünce 
bir taraftan kendi hisabıma 
utandım, <..l~er taraftan, avru· 
palıların hakkımızdaki şu hüs· 
nü zanr.lle mllteselli oldum. 

Evini Bulamayanı 
Geçtnde birisi zabitaya mü

racal'.t eder ve bir lıaftadır 
aradiğ, halde evini bulamadığını 
styler, zabıta da .:vl bulur. 
Bereket her kaybolan şey için 
zabıtn;-a müracaat edilmiyor, 
çünkü değil evini fakat ipin ucu· 
ııu, ve kendini kaybedenler de 
oraya müracaat ederlerse yalnız 
bunlar icin ayn bir şube açmak 
!Azım gelir. 

Felek 

Askeribahs 
AFGAN V AZIVETI 

RonHtd3n gelen son malllnıat , 
Af~an \azıyetini askerlikçe tekrar 
endi~e ile mÜ[alcla zaruretini hasıl 

ettircıektecür. Bu malllmata inanmak 
caiz ise, vaziveti şöyle hül~sa etmek 
mümkündür: l lükômet kendi merkezi 
olan KAbilde ve diğer gamiwnlarda 
Adeta muhasara altındadır. 

.\sılcr~ kendi zaferlerinden emin 
olan insanlar gibi, teslim olaca!Jnı 

beklemekte oldukları bir kalenin ku
mandanına yapılması mutat olan ağır 
tekliflerini yapmışlar. 

Pek dikkacle okunmak l:lzım gelen 
şartlar : ".'\fganistana hiç bir ecnebi 
dıpiomau girmeyecek. biç bir afganlı 
hudut haricine tahsile ;..--itıneyecek, 
Türkivcdc tahsilde bulunan A.rganlı 
kıziıır derhal geri ve çagırılacak, .s. v.s .• 

.\ğlarnalı mı, ı:ülmeli mi? Acaba 
Afgan mürtecilcriııe bu şartlan not 
ettiren kara agı?. kimin agzıdır? 

Bir t rnfı:ın irrkı. cadı ı h<iyle 
bagırırken, diğer tar fta ı da medeni· 

yet (?) tayyareleri K!bildeki ecnebi· 
lerin kadınlaruu ve çocuklaruu sela
mete çıkarmak için hudut haricine 
taşıyorlarmış. 

itiraf etmelidir kl, Afgan hüküm
darının bugünkü vaziyeti, Roma ha
vıdisine göre, endişe uyandıracak 
mahiyettedir. Bu vaziyet Cihan hubl 
esnasında, kendisine biç bir taraftan 
yardım göndermek mümkün olmadığı 
halde kızgın kom denizleri ortasında 
bütün Araplığın ve Urbanlığın hücu
mları alnnda Mekkeye, Taife, Ciddeye 
kapanıp kalmış olan Hicaz garnizo
numuzun vaziyetinin aynıdır. 

Bunnalaberaber, bu vazıyet, bun· 
dan dokuz yıl evel (1336 yılında) bir 
taraftan lngiliz donanmasının ve 3-4 
lngiliz fırkasının, 3 Fransız fırkasının. 
200 bin kişilik bir Yunan orduşunun 
tsranbul l lalifesi ve Sultanının saldır· 
dıklan kara kU\-vdlerin, Ermeniliğin 
Araplıl',ın ve daha nice zebunkeş düş
manlann hucumları ile çevrilmiş. pro· 
pogandalarıle içinden ayaklandırılmış 
Gazi -.-ıu,tafa Kemal Türkiyesinin de 
aynıdır. Binaenaleyh içinden çıkıla· 
mayacak gibi de~ildir. 

1336 Anadolu inkilabı bundan 
daha vahim dakıkalar yaşamışa. 1 Ia
ricl düşmanlardan maada ı\.n7.avor
cular bir koldan Kastamuniye kadar, 
diğer koldan da Ankaranın dibine 
kadar sokulmu~lnrdı. Konvada, \'o.ı:· 
gatta irtica, cana\·on köpüklü attzını 
açmıştı. '.\lııntaz:ım taburlar asılerin 
karşısında da~ılıyor, elden çıkı) ordu. 
Para yoktu, ;ilah ve cephane yoktu. 
Hunlara rağmen Büyük ~1illet Mec
lisi Türkiye;i, Büyük Reislerinin him
metlerilc muvaffak oldu. 

Bugünkü Afp:an Va/.İ\·tıi. dokuz 
yıl evelki Ga?.i Türkiyesi vaziye
tinden daha müsai,tir: çünkü kral 
Emanullahı harid düşmanlar tehdit 
etmiyor; bütün azmini. cesaretini 
içerdekı sefillerin kafa·ını kırmık için 
sarfedebılir. 

l lu .. ». Afgan kralının vniyeti 
büsbütün ümi"i" d.j\ıldir; elverir, kı 
hu 'aziyette atalette kalma>1n. Yoksa 
h.\luhJs-:ıra cdilıniş kal:-ılar düşmcjte 
nıahkUmdu'.")ar . ., a .. kcri si)zü yerini 
bulur. 

J\1,·!lıetli tnuhu l imiz I~ral hazret· 
ler•t Ccn hcklcd i-,İtniz ~udur~ Faaliyet, 
taaruz. .. ım, ece ha:'kınl:ıırı. Başı 

buzuk U\ \etlerin zaıi noktal~rı: 

ç<>ktur, Bu t.aif cephelere yapılacak 

bir kaç ba,kın or l:ın korkutur, zaıf 

rabıta \e in7.ibaılarını bozar 'e onlar 
ilzcrlnllc tekrar bir nufuı. kurmağı 
mumkun kılar. 

Do<tumuç Kral hazretlerinin bu 
faa Jiv,·eti ve şiJdcti gö<-tt•rccc~ni 
umit edelim 

Cino~lu 

1929 

o•••RW1l.-t 

ti üçü~ Hi~~YE 
DADI 

Uayım, ilıııyar, alim, dayım 
ihtiyar hizmrtçisi İkbali «rladı» 
deye çağ"ırdıijı. zaman, sesi 
hürmetka.r çıkardı. 

lkhal otıız beş ~nelik emek
tardı. Dayımın aııııesıııın 
besleme,iytli. Bazen ona ta
kılır: 

«Keca İkbal, derdi, bir za
maıılar giizel kızdı ha ... lıeıı 
bi e biı- :{i°ın dayanaıııadım da 
on ı ı ıısıı '.rncık öpt ı"ımdü . » 

İ k lıa 1 Jıu siıze kızar, biz ise 
g•ı.ıııı·ılı·ıı katılırdık. 

* 
Giüıiin birinde dayım diin-

yal'a µ-iizlnıiıı· yıımdu... Soıı 
hizınetil'riııi <le İkbal A"ördiı ... 
Fakat rorıazeıleıı avdetle, İkbal 
mevdandaıı kayboldu. 

().!asında haylı para hulrlıık. 
Bun ar seııe1erdeıı lıeri birik
tirdiçü para'anlı. 

IJiirt tarafta lklıali aradık, 
bu la rn :ulı k. 

* Daynnın iiliiınüııden on sene 
sonraydı. Kiıçiik bir köyde 
ihıiyar dadıya ıasgelmeyiın 
mi~ n,~ni tanıdı: 

- Ccl, dedi, bize ıridellm. 
« Bize ıı dı·ıli<"i yeı ki'ıçiik 

lıir othydı. Hiı nıa. a, lıir y;ıl'ık, 
j lıiı dt iskı ıı lı•,j vanlı. IJn .ır-

da dayımm resını a~ı ıyılı. 
Dedim ki: 

- On senedir rnevdaııdan 
kayboirlıın; H'nİ iildii ;,aııııııttik. 

- 0.dum dernektir. 
- , eden kaclııı ? para !arı-

nı nedPn hıraktııı ~ 

- Paravı dayınızın lıaıırı
nı kıı-m~mak için alıyordum; 
yoksa para kazanmaya ilıtıya

cım yoklıı. 

- 35 sene keyfiçiıı çalı~

madııı ya. 
- Hayır, r.ft>ııdilerinı ralıat 

etsiıılf'r dr.ye çalıştım. Onlar 
diiııyaya vnrla ııltikten sonra, 
be:ıım de yapacak işim kal
madı. 

* 
Kı"ı bir sessizlik esnasında, 

l kbal ocağı karıştırdı ; sonra 
dedi ki : 

-Öyle ç.ok dayınızııı gençliği
pe bvııziyorsıınu1. ki ... 

- Dayımın wmçliğini ha
tırlal'ı ııısın? 

IJayretle yüziıme haktı: 
- Bu da söz mü ya? .. 

Durrnı ~ize :ııı'a tayım ... 
bıı :,.(fıtıı\ ka.Jar kiııı,ey aıılat

rrı:ıdığım hir ~\· an lala ·ım ... 
F'i tarihinde sevi,ıııisıik hiz ... n 

zamanlıı.ı· güzc. ıııişim galiba •. 
Dayınız da beni gi.lzel bulurdu. 
Benim bir arzum, bir eme
lim vardı. Onu mes'ut etmek 
Evvela bu saadeti onunla iz
divaçta buldum ... Bir akşam, 
açıktan açığa bana izdivaç 
teklif etti. frözlerinin ıçıne 

baktım. Sam imi idi. Buna 
rağmen l'eddottim. 

* 
Evet, razı olmadım ! Onu 

iıyle çok ~viyor<lnm ki, keıı
rliınde bu ce~areti hııl<lıım ... 
J·:;::t•ı· eYleney<lım, istikbaline 
sPkte vıınlıilil'cliın . Jlizmetçi
si·e e\ Hııı•ıı hir :ıılaıııııı kıy
meti aza abilir<li. 

(;ok iztirap çektım. Faht 
onıın ım..1ıletini, kı'wiİ sa-11lı·Jiıııe 

ıniira,·ı•cılı bııldııın ... \'e lıır 

güıı deılirn ki : 
» Bı'n bir aralık deıi olm

ıı~ı ıım l!alıha. sizi sevmiyorum. 

1 

llııııda pek gııc iııaııdı . 
Aıtık rrıa karşı lakayt davra
nı yol'dıı ın. 

- Ama yaıımdan ayrılma
dııı. 

- Ayrılmaılım, çünkü haya· 
ııııa ba~ka bir kadının kan'
nıasıııı istcrniYnl'dııın. Bcıki 

yerime gelecı•k kadın beııiın 

gösterdiğım cesareti göstere
mezdi ... 

ı 'ihayeı A"i"ıııi"ın hirinıfo keıı. 

di seviyesıııde lıir kadınla PV

lerıdi. 

O kadının da sadık lıizınet

cisi oldum ... sonuna kadar va
zifemi yapmam lazım deyi! 
miydi? 

• • t • • • • • • • .. • • • • • 

İkbal , iki büklüm olmuş, 
ocağı kacıştırı yordu . Hal ;ne 
dikkat ettim: yo!'gun, çok yor
guııdu .. Uitgııı lıir ha.i vardı. 

r ak'.edeıı 

S ·Jami izzet 

Onun içindir ki H.Beraud nun 
kitabını okurken gözllmllzün 
önünden geçen slyast simalar 
şayanıhayret bir vuzuh ve reli
yef kesbediyor , bunlar arka· 
sında gizlenen hadiseler, mesele 
ve davalar -ki o vakta kadar hiç 
birini düşllnmiyorduk • hemen 
zihnimizi işgal eden düfüncelerln 
birinci safına geçiyor . 

Avrupada bir garip dava 
mUnasebetile bir munakaşa 
açılmış, bilmem hangi şehrin 
kadınlar birliği, bir kadının er
kek elbisesi glymesl11l mugayir! 
edep buluyormuş. Buna mukabil 
en vasi mezhepli bir dekolte 
edebe muvafık imiş. Ben bu 
fikir! büsbütün aykın görmem, 
yalnız biraz takyitetmell. GUzel 
mf!tenasip ve narin bir kadının 
kE t1, hantal erke!;. elbisesi gi -
ymesi manasızdır, lilkin altmış
lık bir kokananın dekolte olm -
ası kadar mugayiri edep bir 
hareket olamaz. 

GÜNÜN LATİFELFRİ .,.;;;ıı;;ı;;;=ii&-mi- iLANLAR 

Mahlfilat vakfiye 
M. Henrl Beraud nun bu 

e.,erfni Okuduktan sonra insanın 
içine acaip bir endişe ~!!şllyor. 
onun tasvir ettiği lavhalara ve 
resimlerini çizdigl simalara gö
r,; bugün Avrupa ile Vakın·Şark 

illetlerinin bütün mukadderatı 
beş altı müstesna şahssiyetin 

11 yat ye talilerine bağlı gör· 
n mektedir. yalnız lngiıtere hl· 
raz bu fataliteni11 haricinde 

bldlr. 
Oarada müesses devlet ve ida

re sistemleri yerlerini tamamen 
!ısiyetlere terkedip çekilmemiş 
. 1-akat bir ltalya, bir Çeko-Slo

vakya, hatta bir Avusturyıt" ile 
bir Polonyanın başlannda dur
an bU) ük ve enerjili devlet ve 
hllkumet reisleri kaldırılınca ne 

SFVDIGIM iÇiN 1 
Şehremaneti erkanından bir 

çoklannı sevmekle mUbahiyim , 
onun içindir ki şehre dair bir 
aykırılık gözüne çarpar a onu 
yazmak isterim. Şu lavhalar ve 
imla meselesi de bira2 garip 
şekle girdi : 

Geçende Beyoğlunda bir Türk 
mağazasının sahibinin ismi yan· 
hş yazıı.ıı diye bir zapt varakası 
yaptıklarını hayretle yazmıştım. 
hayretim devam e<liyor • 

müdür·yetinden 
Kiymeti rnuhammenesi 

Lira 
114,287 

C .ar.· ıda ultaıılı•vezit ın.tralle.inde ; k :.ılıı;Ali paşa cedit kar< 1\T usta fa 
pasa cadde<ınde 'lllikc .. er 08 ıtik ' 1 ;;q. 1 fi7 ' li ım•ralar a mürakkaın 
( 1 [49 metre (i2) '3nt•m mıkdarıdd dulunan ar,ada mebnı :i7) oda (!7) 
maı:ıaza diirt katlı ma muştcmiHt llıida.endigar hanı namıylc marui hanırı 
\·ı.:dide diirt lıi!->:-t!~İ 2. 1 . 929 ) tarihinden itiba!'en yinııı~ekiz glin muddetle 
ve kapah ?.ad usuliyle müzayedeye konmuştur. 

ale glreeklerlni tahmin etmek 
cidden müşküldür. Avrupai mU
IAkatlar okunup kapatıldıktan 

sonra kariin dimağında kalan 
bu acı tat insana şu • büyük 

Dlln o mağazaya Fransı~ca 
levha kullandığı için Encümeni 
Emanet kararile iki lira ceza 
tebliğ ediyorlar . Evvela lmlA 
yanlışını•Fransızca ıevhau şekline 
sokmak abestir, dahası var; bu 
cezayı bildiren matbu kaaıın 
arap harflerile yazılmış olması 
bertaraf, altına yeni Tllrk harf-

- '.ahu böyle sabah•an akşama kadar hurda iskambil oynayacağımıza bir iş bulsak ya! 
Sen keııc!il'e balr birader. hen bir ta are bileti alıp cebime attım' a• m l .'ir. be liyoruı·ı 

ı alip olanlar balaılaki ki\ ıneti muhaınıııenenin \li?.de vedi buçuğu nispe
tinde pcv akçesi ve yal>anka kefalctnaınesi ·le teklif mektuplarını vevmi ihale 
ulan ,l(). 1 • 929, Çarşamb• giınu saat on dürt huçuga kadar l'1anbul 
Eı-kaf müdüriyeti binasında müteşekkil idare encümeni riyasetine tC\ di 
c\İcmeleri ilan olunur. 

Kitahı hiivi"ık bir itina ve gayet nafi~ olarak çıktı. 

Resimli ay matbaasından 

de. i- nıucibi,_cc .. afdarında tahkikat icra. ına 
va!d~ ,kalınak üzre perşenbe günü zevale kadar 
baıstıoaname n1i.iracaatları. 

3 - l\1ü .tehibi sanile.·den mazbatasını 1iyaa 
uğratanların bizzat ve ya bilvasıta nıcnsup 
oldukları belediye dairelerinden nıazbatanın 
nushai saniy..:sini alınalan rica olunur. 

intihap saatları: 

san ileri ' ' 
Bayazıt,Fatih müntehibi} g 30 dan 12 30 za kadar 

arayınız. Üsküdar, Hisar ,Kadıköv, 1 
.. . .111 ~ <f- Bakırköy, Y eniköy, Ada- 1.30 dan 3,30 za kadar 

. l\lunhahı\1eb'usluk ıntıhahı cuma günüdür. lar müntehihi sanileri 
intihabı ıne~'usan hey'eti teftişiyesinden: Beyoğlu dairesi ve ınülha-1 
ı .\1ünhal Istanbul meb'usluğu için kanunu- kat müntchibi sanileri J3,30 dan 4.ao za kadar 

aninin 11 ci cunıa gunü intihabat icra edile- Sırastnda geçiO"ecek olan} 
..:eğinden nıüntebihi sanilerin maıIDatalarile müntehihi saniler 4,30 dan "ı.OO e kadar 
hİ ·likte aşaö-ıdaki saatlarda Darülfünun konfe- G .. .. ki .. d.. l 0 

ra 1 . alonuna te rifleri. umru er umum mu ur u-

ambarlarının tamırao 4 kAnuun aııi 

' Ie?'u;tuğa nan~ızetliklerini vazedece~ olan- ğü levazım müdürlüğüden: 
ların ıntıhahı ıneh usan kanununun 17 cı mad- ı - Izınır ithalat runırilk 

9211 den itibaren 20 p;lln- müddetle kaplı zarf usulile mtinaka:ı.;ya
konnıu~tur 

2 Bedeli ke.~fi 7 r .400 vermiş bir bin dör yüı liadir. 
;J -İh:ılc ,\nkarada ıı;Limnıkler umum miidürlü~ünde yapılacaktır. 
+ İhale ~unu '.lb kı\numısani 92Q tarihine mtisadif cumartesi 

gümi ,aat 14 kdir. 
5 · - Yü7.de yedi buçuk nispetindeki teminatı muvakkatelerin 

ihail' ıı;linünden evel An karada Gümriikler umum mlidürlüğü veznesıne 
tevdii. 

·fi - Talipler teklifııanıcleri havi mühürlü zarfları muayyen gl.ln 
ve saatten eyel .~nkarada gümaükier umum ıniid irllip;unde müteşek
kil mübayaat komisyonu riyasetine makhuz mukabilinde verecek
lerdir, Muayyen >aatin huiuliinden sonra vuku bulacak teklifler 
kabul edilmez, 

7 - !)artııame ve ke~ifname suretleri lzmir, IRtanbul gumrilk baş 
müduriüklcriı·le Ankarada levazım miidürlüj:tiindenistihgal olunacaktır . 

8 - ~artnıı.1Relerde mevcut şerait harioindı bir guna ıeklifat 
kabul olunamaz. Bu !',ibi anıaliyatla me~ıı.tıl oldtıktarını musaddık 
ehliyeti fenniye >esaiki ibraıo:ı mecburidir. 

Memur 
aranıyor 

Mühim bir sigorta şirketinde yeni 
hurufat! okuy.up vazan , he,aba ve 
ıran'1zcaya na bir memura ihtiyaç 
vardır . Talip !anlar tahıireıı müra
caat ennclldirler. ı\4res ; Galata , 
o._, lnıturu 'lo 11 t 

- -
Şehremaneti ilanatı 

Şehrf'mıırıetirııleN: Ha•··kiııi
'11: Cıırrahpa-a, Beyo~lıı. Em
razı zührevi ve lıııstaııeleı i w ııı 
ekmek ve sebze k:ı.pıt 1 ı zarfın 
ıniiııakasaya koıııılmu~tıır. 28-

·1929 liı;ilııııat! ıhalesı yapıliı
raktır lalipleriıı 7,5 o/o nisrb-
1 intle teminat akçesile levazım 
miidürliğine gelmeleri. 

* Fatih dairesinden: Ere/l'li 
mahalle ıniıı topkapı caddesi
ıırle N. 185 tek katlı ahşap 
dükkan ile i '. 181 182 k~gir 
dukkanların kıuıunusarıiııiıı 29 
wncu Çarşamba günii saaı on 
beşte kaµalı zarfla saıılaı·ağiıı
ılaıı talipl"ı iıı v:ıktı ıııııayyeııd6 
daıre eııciimrmiıır. 15elınrlPrİ. 

* Şehnıınaııetiııılı·ıı: l\tı
priide Kadikrıv Ye 1 Ln ıl:ır 
paşa i~kelPsiııde 94-2 "'' 96-1 
nıımaıalı diiJ..kanlar kıı.ııa 
verİinıPk İÇll1 kııpaiı ~:ıı j" 1 
avn aırı ıııuıavtıueve k1111-
mıı~tııı·: Taliplerin snı·tııaııırı 
alıııak 7,5 °!o ıııspetiııde lı·ıııı
ııat uıakpuzuıııı ıeklif ın,·klıı
hıı ile lıer1hı>r bir mı ':ı lm
yarak kaııııııııbaııı 2\1- 1-929 
salı giınli <:ı:ıl nı ıbı"e kadar 
lPvazıırı ıniidürliı~iine '" ı ;n<· 
len 



MTLLTYET, 

l-Ir r~ç ·- 'leler oluyor? 
Hem sahnede henlde askte ra-, 

kip iki meşhur komiğin 
macerası 

l{omik Kantor, rakibimiz sinema yıldızı güel 
nıis Kecller ile evlendiğini oğrenince kıskan
eıdan kudurdu, Mis Kellerin oynadığı tiyat

roya koştu ve Qyle dir oyun oynadı ki." 
1 .\merıkanın ık i nıe~hıır 

komıı!"i o•ııı Al .in.son ıle J:ıl 
Kantnr ara,ıııd ı iot.ılnn lıt'l'I 
ıııe tek ıtılıari ile rak:ılırı v·ınlı. 
Bıı ra1 lı..t sıııı l.:\ ııarı orıl:ı 

~'k salı~< ııa ı :ı I! f k:ıl t'lıııı~
t.r .• Jo" ıı Z.'rıri 'ık idı, K:ııı
ır, la Y.ılı ı ı ı, 1 iııı varıına~ı·ı 
1 UY ık ınııva•1akıyı'l ::,, 't ·, -
nı İslPrr '" 
Yı·r yı ızı ıPılc lıl'r ~e\·e gı" •'ıı 

w lıllr ktı-i giılı,iiıPıı lııı ıki 
konıık, it ı lıiı .ı riı i asla çe' e
'' z 0r İki•i anı, anı ııııı- :Haf, d3 b"nle. ce d 1 .. r 
vaffak n ıııık :ıı ı lıa 11L'. aı·a
larııı·la nıiiılıış hir kı-kaıı~l k 
Yal ılır. O ı!erııı·e ki ayn ayrı 
tiy:ıtrn'.arda da olsa ikisi hir 
sf'lıirrle ovııaın:ız nldıı ar. l laıa 
· ' •ıı ,o,;e Sik:ı••nıla ovııavaıı . ~ . 
.lıı:son, f\eı\· Ynrk ta hıın,il 
verı>ıı Kaııtor'ıı lıiivfık ;iik-e 
vaııtı<•ını İt<ıtir ısıtrnez, k"ııdi . ,.. . ~ 

tııınt••iııi ,·iiz tislii lıırakır ve 
ı :'w York ı:ı Kaıılul'İn oyııa
ılıh'ı tiy-ıtı 11111111 kar~ısııııla hir 
tivalroıla nyııaınal!a ha~lar. 

t · Scın zanıaıılarda hıı rakalıel 
· hrısbüliin alevleıımiş sebebi de 

1 anlaşnıişs'niz - ikisi do :\li's 
Hıılıy Kceler namında ~ok gii- · 
zel bir aklrıse a;;ık olmıı~.ar ! 
Sıılsorı kii~iik uaıı.,iızü ılalıa 
fazla giildürnıeğe muvaffak 
o ılııi!ııııdan Jolsoıı ile ev e. -
mi,. Ak·i tıı a.tiıf, evleııd klPrı 

1 za~ıaıı :\Jiss l\eı>ler kaııtorıııı 
rol a Jı.,ı hı, piyı>. lo Jaıı~ cdı
ynrılu . Dansta o dere('P 11111-
vaffak olııvı rdıı ki sidıletle al-. . 
k,,lanıvordıı ve keıııli,inc bu
ket lıııİ,el çiçf'k veriliyorılıı . 
E,kj rakilıiııiıı yeni ze\Tesi 
taıatiııdaıı hl yle ıııağlOp Pılil
diğıııı gt•rrn .lol~rııııı '"\ 
wırdıı . 
· 1 lem havaıı ı lıem salııı 
ııı.ığlııp u'aıı Karı tor lır ~ dıır-

ücret aran me ! ur 
komik Ed Kantar 

lıiııdi '"' kıll'a.,111111 yaııı ıa 1 in· 
lıvvııla ""' aııdı. . • 1 • l 

;\Jııbw, iııı '"'''' varıı a 
hır:ık'ı'.!ı lıa:ıiıı, lı\:ıtİıı ıniııliiri
yc i ı;ı:dık<'ııll'\'<; •ııiıı an:ıt «l
;,H' li. t .ir k ıııı.ik i r• eY ı, ıli:,rı, 
lıiı i P ~alıı .. ı1,. 11yıı:ıııı:ık t:ılıa-

ıııııl c lilil' bir ·t'\' o ıııa ı~ııı• 
miırlıırdL' aıı arııı. İı. Cı•za aıı
dırın:ık ~İl\'ol' ılıır ıııı, aıılayı~lı 
1İy3lrn nııirliini 'fis geı> w, 
~·pııi bir piyr,iıı tı·k yıldızı 

olıııasıııı lı'k ıl' l'ft'. t:iizrl kadıı 
da lııı ll'k if'ı kalıııl Pili. ~iııııli 
ayrı lıir tvalıı·ıııııı lıaslı \'1-

ılızı ıılaı·:ık ·' :ıııs ı tııı.,ki.·ılil .. 

, . madı. lııtıkam alnıak ir"n 1 ;11.-r

bııılı . .1 ı'-oıııı ·ıllll rder~k r 
salıııcve :,ıktı Ye Il11lh Yıılla 
v11lrızlıkta11 ııa•ıl 'ıkı ılı~ıııa Amerl. .:to•n rı y ·k 

Ucıret ı • ~- ı - ı ıJaır alavlı hir Mkı uydıın!n. 
S · rr·i'.eı· gıııııııısı·ıııııye lıa .la-

'' ı a .lol,11ııuıı zevcesı rııakyaj 
altı Ja lııısıııdan kızarıyordıı. 
Tiyatrn aı tık ılul:ır hosalırılı. 

llıı ı;efr r Kaııtrır rıwrnıııııı , 
t•\':tlı oııı n ınudıirı·ı '''\ •. ıı\·or, 

1 ar·j li, r ec 't·r l~l' l ıdrletleı iyorctıı 
d in Payıa,ama- flort Hıce bu ı .ıva t lıanıınıı 

.............. ~• h zanln 1 rd .. hildı; lıe .ıcı 1111 tıı ı ııe 
•••••• lllııı- 1 11111111111111HHllN ... ._.HlllllUMIHM-HllUllHIHMNlllllMMIUllM-

(jaf 11 K, lıayat, !,.aza ve oturnolı ı 1~01 1 ·1 aı ı ıızı ~. 

Bin çehrell adam 

LON ŞANEY 
Siyah Maske 

•• 
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IJak Katelen-Ja Anj o 

) aptıno ' or naı da Kam ün~ oı ~iı;• rtJ. kumpan ı ına 

Tııı kıyı•ıfu, ı, 1 k 1 " ı fasıla irrayı nıııaııı11le elmı· ·ıc "arı 

1 ÜNVON 

Eozx···xA 
1 ı-;,ki ı·:ı; a ve k:ısııılı.aıa eıı 

ivi il;iı' ·,uJaıı:ılı •;ıihıı lwyiıı 
ÜL'rını:z ııır•ılwıııiılır. IJepo•ıı 

ıınparı,atiiua L' k 
__ .-:- - - ır :·~p wğra adan :-;igorta yaptırnıayıruz. 
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siık,.cick .\ i lliz:ı erzaııe$İ 

t:ı,ra~" ı•Jsla ilo bir liraya 
noııdni 1 İ I'. 

!as.tan1oni Vilayetinden: 
il Çhtaıı Z:ıfranhnlıı hndııduna kadar 
<ınıet rrı 

l\0 taın . v·ı· ·. d·h · d b· · 

" ~·~ 

tahrniııPn 40 + 000 SOD(~l ~ ~;(~l~RRl.J 
11111 t· . ~nı ı a)etı a ılın e .11,ula ııııılı:ııTPJ' Yııı "nzeı·<«l-
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f!lr.ı . ınuı vr ı ıırıııırn ııııaıatı sın.ıı)r porw '" "'Tfıkı kı·~-

·1 · ml 
111 afia \" kalf!Iİnrr. tanıiııı Ye lıı•ı· vi m·ı :\afh f)~-

ııı ,, h 1 . . . • , 
!Pı·ııı J 11 ıııı:ın artııaııııN dalıılınde h!l'cr ı ııs!ıa " l\:ı k ,. 
rıtı ,

1 e lııılııı ırıat.. S!lllile dörder nııslıa ıaıızııı 22 1 isaıı 341 
'f' 66 .. .,. . . 

•l 1• 1 
1 ııııııırıılıı ııııııı:ıkasa kaıııına lı•dıl"rn 25 krn 11111-

<111 l 1 
ı <;aaı , . 111

' ''il 25 Sıılıat tarihiııe nıiıs:ıdıf p:ızaı lı ,j 111111.ıııı 
.ı ı_. l . 

r ·ır kıl '11 ·ı 1 aııalı zaı r w.;ıılıl· nıiııı. h.:ı y:ı 1 /1 
1 

1 1 t . 
or lPlr ı. ti . 

ıılp1 1 '' "'' 11lar ıızcrine euakı h.t ncı·ı ı t 111m e-
1 ıırır k 

•'rekı . ~ 11
1 ı llll hrlıı>nı) .il 15·5-929 t ı ı lı' 1°111 

ı ı.a:,', · l· lııı lııı ı .ık ırı ı a ııı.ızkn 11 ıl leıı ı•ıh: r ı n kı 
V. 111

1 1 kınaı <>di ı •ktir. Bı si mıırıl ı aı. ı ip onı: la, ı 
h ' r 11 " lrl k hıit e 1 <aı : \otlar gıırubıı tarıfıııd. ı. Y ı rlırara.,ıııı 

ı eııı •r mı , k . . ) 1 
<i :ıozitı ırı,ı a ::ıy dalııl olması ıçııı ( 600 .ı tı yı ız 

·e ıc 1 r•/ı ı'azkı ıazıı,ıcır. İha.1;1 Kastaıııoni eııciııııııi Vilayıı-
ı f'• C H' .. 
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• 
enı Fordun Yağlama tertibatı 

çok sade ve mükemmeldır 

Yeni Font motöriinlin :raR-lama tertibılh h~\'n!I 

edilecek derettdca:ıdc bir kaideiuenne yapılmıştır. 

Kartenn ıam dibine rerl"tirilmi~ dişti bir 

tulumba karterdeki )'•it• ıupap odası tabır edilen 
mötorün üstündckı dep~r• çıkarmaktadır Btı 

suretle motör y•taklarının Qst hralına çıkmış 

olan yağ tabı i olar.ak kr•nk ana yataklanna \'C 

ön yatağına geçerek bunları yağlamaktadır Yağın 

fazlası ıse karıerın dıbınden daha yüksek bır 
mevkide bulunan hır tepsıye birıkerek pısıon 

kollannın yağlanmasını temin etmektedir. 

\ u. ın aşığı bareketlerınde pıston kollan 
kaşık tabir edilen çıkıntıları ile kendi yatak ırıoa 
lazım olan yağ miktarını aldıktan gıbi aynı bu 

amdİ}"e ile pıston ve hali hareketle olan diğer 
ak.iam yağlanmış bulunmaktadır. 

Yağ lıareketınt· 1t' ·1111 edt'rt.:k bu tcn~ıden 

karter ı;ana~ının dıhınt" chışu\'or ,.e sui!:geçten 

geçerek tekrar tulumbaya d:ıhıl oluyor 

Bu ya~1anıa sisteıni o kadar mfıkc111111cldır kı 
karıer çanaJ:lınrn alabık<·ejtı 5 1 2 litrelık va)!' 

48 kılonı<Lre •uraıle gıdilırken her 800 met-ede 
tamaıııile bir devın·apar Bu keyfiyet ya)!. tulum

basının nıukı.!ınnıelı\ı:t.ı. s.ırtsınde ıeının edılıııı~tir. 

Filhakika bu ya!);laıııa "stemı o bdar s•de ''e 
o kadar ıyi dü,ünUlıııiı~ ,.e yapı ıınstır ki hususi 

J1iç bakılınağa \'c ılıtimaııı cdilıııcii;c 

lüzum roktur dcııılehılır. 

FORD 

Vapıke•lı: "' dıkkll edılecrk bir ıek eihd 
kalı)'or Yağ mıkıannı konır.>I cııııek, bu çok 
nıi'ıhimdır . Hrr 800 kılomeıırılr hır ktre pj!;ı 

deği,tırınir. Vaıt 11111..Ulrını g.ısteren çııbıığıır. 

üzcrınde bır (L) ı~aretı "ardıc. 

Y•!t bu hi1ada bulununca asgari bır mık• r 
kalmış demek<ir Bin~cnalcyh ı ğ st\l\"(sın 

, bu (L) işaretinden aşağı duşınemcsı lizımd r 

Eğer yağ sevıyPsİ bu ışarclten d ha aşa,, 
düşerse motOrdrki yağ mile.tarı 13. 1111 ge 1f'n J.K ... 1111.n 

yağlanmasına kafi gclmıyccek derecede aı~ır. 

İyı ve ses._c:ıı iş1emes:ıni \·c dayan'Tias·ı~ı temin 
içın şasiyi her ~00 kıloıııetredc ba~<an aşa"ı 
yağlamak çok mi.ıhım bır tec'.bırdır Her Ford 
Ocoınobilı ile beraber · \'e•ııen nıksek ta:ıvıkfi 
gr<"I tuluıntıası s.yesinde bu i,. yapmak· çok 
kvtaydır. 

Otonıı r.ilin uıunta7am ve tam bir ~ ı ette yığ 
ması o kadaı mlıhtmdır kı bu hususla ne kadar 
ısrar edılırse \"t:rı \'ardır Ot ı ıo ıhı tzın • üker. 

111el ve ınnntazaın ışJemesi bu sayede olduğ 1 

cihetle b1111ıı ne ihn1al etnıeli \ e ne de \"On bir 
şekild< \ apmalı. Elıcmmıyetı nıspet.nde yağlama 
keyfı)etını muntazam ve tam :ı.r şekılde icra 
ctıııelı . 

A~ntanı7.1 sık<ık 7.iyaret edinir.. Yeni Fordun 
ya~lanmasına dair ne Ja71ınoa nccnıada mevrut 
olduğu gibı sİ•e Uııın olan dikkatlı ,.e ıııunUlzaın 

bir işi cüı'i bır bedel mukabılinde 
yapabilecek bir haldedır. 

COMPANY. 

llu ak<am <aaı 21 3,4 de 

i.t1ı ISTANBUL 
~~ ·~~.. ~t M~~~:~~~~~~~l?l~I 

1 r KID ve t H 1s VO. trov 
Bu m..::ızam filim tamam lst nl>ulda 

6 1--.ı--+-.J--+--f~3r:Et~ 
•7 

1--1---+--+ 
(j 

Soldan saga : 

1 - Kıı ıııızı h11ıırıık ( 6) 

Takdir ( 6) 
2 A lamr.llrı (5) 1 :ıiıı:ı h-

l ar ( 5 ) 
3 Kaııııı:ık "ı>ıııı i lı:ıı.11·11 

(4) O~ıı~tııı ınak (4) 
4 (-:oııül wrını·k (3) İıı-

mek (5) t ·,., (3) 

5 - ı; .. ~ıı "''k ıı-aııılırarı 
~ı·y 13) 

6 !laik (5) lh,ıd:ııtaıı 
SPl!frl ~lı'ıt 1 1l 'l'ltİI' (5) 

7 ~ıııl:ı g11111 ıı·ıı (5) Biua 
olrnyaııLıı ııı ıliıı (5) 

8 - 1 , .. ili ~4) . ık:ılı (4) 
9 - 1_,.:ı gılı gaziıııı (3) 
10 ı;ıı1,~rl'I.. zaıııaıı (3) 

Ok ı•ıı.ı. vaıı:a lıilıııeyeıı.(5)guııııl 
\ı 1 (3) 

11 ~ j,tıflıanı (2) Ayıp 
(3) Sııaı (2) 

12 - Jfoyaz (2) ) eıııiıı (3) 
ı,.ı ·ı.: ıılıııa Y:ııı (2) 

i3 Büyıık rlereyo olıı· 
ıııııhil yo.ıı (6) Eıt..ı~k ,,ını (6) 

Yukardan aşagı 

I. - ~ll'l'lıııııı (4) H:ı-trııı 
(3) l liııı salıilıi (4) 

2 - Kolun tını (2) kor
kııııçluk r7) 

3 - Paılak (4) Prak (3) 
kız (4) 

4 - Şeylaıı (3) Yağınıı
rı ıı ı açı ıih boru (4) Y t'mek(3) 

5 - Hita nidası (4) Ayı 
yııvası (2) 

6 - t·:ı..ıııek (3) Buıl'day 
s;qııııııı lıa~ı (5) 

7 Ta ı laııııı hir ~eyi (3) 
lllıyıık bir kıı~ (5) 

8 - Baı:akla kal~aııın bir
le~ti~i nokta (3) KaleııJoılik(5) 

9 - i~ (4) (t RalıH » nın 

nısfı (2) 
10- Tavur (3) Beyazın 

ak~i (4) Alın karı~lanırkeıı soy
leneıı 111da (3) 

11 - Su :asıyan adam (4) 
Sap (3) Layik (4) 

12 - Kııııını (2) l\ezakf.lt 
(7) 

13 - Haykırmak ((edat» 
(4),lalı 'ııs (3) R"lll9 (4) 

MahlıilAti vakfiye ilanı: 
Kıymeti muhammenesi 

1,ira 
4-8720 
4-3792 

, 
• 

Ziraı 

3045 
27;37 

1 larica numarası 

1 

2 
Beyoğlunda ~işhant! karakolu ve alnncı dairei heledize kar~ısında 

tramvay güzergAhında birbirine muttassıl balada kıymeti muham· 

mcnesi ve mıkdan LJ.ralan muharrer ( I -ve· 2, harita rıumaralı iki 

ima arsa kapalı zarf usulile yınnı ·ekiz giıo miıddetle rnuzayedeye 
konulı;nuştur 

Talip olanlar kıymeti mulııım.., nenİI' yüzde \eclı'mç •11 betınde 

pey akçesi ve ya banka Mek t ile teklif mektuplarır; ye\r ı iunl 
olan (16-kAıwnusani-929 ) (, mba gunu saat ındort buçuğa 

kadar lstanbulda Çenhe-' (&;i a Evkaf müdunyetindc mutc;ekkil 

idart! em:um~ni riyıısetinc k ı eylemeleri ilAn olunur. 



• 

l1 aydalı bilgiler 
I·ı . . . . ·ı . t b ı , • ,•::-<an. yanı ı u- yası <!:;nyan ara a aı 

'üz scncd ·n b~ı·i binek çıktı, bunlarında sür'
.va:•tn ları. c a ne gibi atleri sa;>tte D kilomet 
de;,iş:klil 'er olduğunu reye varıyordu. 18u7 c.. 
0 •r ·n lkk ıneraklıdır vanl bund:ın (12 sene e-

~ . 
< eg-il n1i? vel şü 1endüler keşre-

.. ı, :m 

a 
1 Meraklı 

şeyler 
,_ Bazı adan1lar der· 

ler ki: •Hayattan bir 
~~y i' n1it etnıezseniz 
;onunda ye'se düş·11ez 

,iniz!• 

• • .= A "' 
Hayvan ara iba· ~ 60 - Alacalhn hir ~ 

det yeri ~ iyne, çeliğin okkasını~ 
Geçenlerde Sara ~sorarsın· E 

~lart a i minde bir ~ C7 - Alet iş!er el~ 
İngiliz ka( 1 ı ının ~öğünür. -

5 

Belki doğru: Fal·at 
u,: •Nefes almazsanız 
nikrop yutnıaktan 
:urtulursunuz!• den1c-

vasiyctnan1esi açıldığı § tıs - Alçak eş~ğe ~ '----""~~_...;. ......... __ .._. 
zaman hayvanlara ~ kiın olsa biner. § 1 (j un ıi e ... eri 
nıahsus bir il~adet yeri ~ en - \ lçak ..... ııe ~ 

• 

~e benzenız ı ııi? 

"". NeÇirkine çirkin 
le, ne güzele güzel.. Bi
·i ni mahcup edersin, 
itekini yüzsüz .. 
~ Vicdan söyler, fa

'<at menfaat haykırır. 
:!i- En bahtiyar a

laın, en çok n1eş6ul 

yapılnıak ic;in bizim ~ yatnıa sel alır, yük-~ Çalışma san:ı:ırı 
paranıızh\ tanı 2 nlilyon §sek yerde yatına vel ~ Ameleyi' iş adan1la-
lira bıraktığı anlaşıl- ~alır. € rııu sevindirecek bir 

\ r • J b = - haber: Yeni iş l·aı1tı mıştır. arıs er unun ~ 10 - Altı aylık se- ~ '" -
faiz ve vari· atınJ bu İ~e .: vislil'.ri var, kırk yıl-§ nu b~ sene nıec-

- • b liste müzakere edilin tahsis ctnıişlcrdir. ~ Iık tişl·ı karıştırır. ~ 
çıkacak. 

su KATLI oıEL ~ , 71 - Altta kaln1ağı: 
r • t ı .. M b'l ı: Çalış na .saati 9 saat 
ıyor · a ıı1eş,Jur ;; ayı e sevn1ez. g l l 

otellere.len biri bir şir- i 72 - Ala keçi her·: 0 aca c , f 4 yaşın-
1,·ete ·atıln1stır. Bu"' ı · "k"ll" "'l ıı= dan nşağı çocµk-

Bir çe: it eknıclc 

I3iri ycı-, biri bakar, 
kıyaınet ond:1n kopnr, 
den1ezler n1;? Bu iş tc 
b,1vlevdi. 

ileyaz ek ,e'· ., ·ı)" "-.. '"' .. ~ '11 

ekn1ck, diy..:; piyr sad 
İ.<ii çeş~t ekınek olnı· ; 
bu ata s5züni'ı hatır: 
!atıyordu. 

() ! aldc dinle\ in: dildi, ve &'latte 63 kilo-
3 Ull.< ıı :.J-, sene evci• n1ctre yol aln1ağa b~s 

l·u •ük beygir ar<1 b:ı lan la<lılar. Daha sonra" 
S"atte nnt·a' 4-ü kilo- ı ları ekspres çıktı ve 
nıctre:. d )'liyorlardı,, sür'ati de çoğalarak s: 
l·ı ta ·ı ıL~n'ı4 cnesoı -

1 
attetıokilometreyeçık 

ra tı{an yolcu araba- tı. Şin1<li ise tayyarele 
la rı i e ~ ... atte s kilo- üç günlük yolu ( )s. at 
n1etrc yol alıyorl:ırclı. te katediyorh1r ... lley
. ı ı "en.: sonra posta eş- gi<li nıedeniyet, l·e ''··· 

. ~ v~ nt pth u u og a"J,: lar çal•ştırılmıyaca c-
otel tanı elli katlıdır. ~ do~urınaz. E K . 1 I k Şin1di hir kanı çı-

. , .. l · ,. = ' · I x l = tır. aoın 3 r 1 >uçu 
,.ı; JZ·ı'IJı'n )'Olu ku- Satış i ı atı )JJ.ın1 P< ra- - 73 - Alan pr p,., a-;: .. d ı 1 kc r·ak .. ılrtta11 ı't'ı-

>lan adamdır. 

,.. .... ' . . " ' saaı.. pc y~ os yapaca c ~ ' ~·· • . 
lakt·ın geçer. n1ızla.4 n11l n !ıradı~·· _sın, başı ak ra bnğ~== ,. b . I I' baren bir çcş t eh 

1 
• • • 

1
• 1 A • ·'ı · = l • ıa n c::ı r -ın ya nınc a • ı 

"'i: Alt tabal·adal·i f Bu ote . n1erı 'ı zen:ı. :: a!.ır.. . - . d 1 . . 1 1 t 1 
,... ' ' ' ' ' ' • • • • • ; • l: • ın ar ,çın çocu · x - sa ı aca c. 

. I ı:. • '<l o-ınlı:rının ''l' A' rupa'° ; 74 - Altın aH;st E - • I'I l f 1 · r 
ın~·an ar ıenayı 1yı en '"'ı , i k'b i. . .

1 
t • E kımhanelen açılacak- ~ i:n1e .. nr ııı cn-

evel görürler. can oraya I gıc en ;d~r- :: ı~san mı ınette ec- t:. tir.· · 1 ranın ha<jlıca gıda Clır . 

..................................................... S d t . la aksı· ların yattı darıotc ır. : ruhc olunur. •ci H· •d' b 1 I h Çnğu on n )"'nıtlda 
~ aa e , S~l(' ' 0 0 Al d .ıy ı n n ını, a• v '~ 

. DAÖ BAŞl."DA o y :"i 75 - tın a .ım t:-~ l ' ·ı k k h' l 1 'l"UI IAF FIKR.ALAR gibidir, sıze cevap ve- : yat arını 11 c uvve- ır parça :atı da kar-
,. fakat yanınıza Aln1anyanın. l\lerse- ~pul oklu, kız adın1 ~ ti alın teriyle kazanan- nını doyurur. O ivi ve 

- Şin1dilik kendim rırl, des- Benz fahrıkası şe- :: dul o'du. i! lar sizi de · ·· · - "· lezzetli olursa t;tlıda 
ge ınez. riklerinden biri evlen- ·•ı- ıınıırnııııııımımı!..!!:_ c .. ı' n ) uzunuz 

<:ocuk - Baha, ne- için değil··· Fakat ~ İyiliği hatırlayan · . .. ~ ·· ·· " 1 ı ğ 1
1 Daktilojtraf gu ecele. . . b:>rekte gözü k~l111az! 

Merak! 

' ]~fendinin hizmetinde nlıŞ • dugununu c a · . . •• ................... ••••••••••ı>••••••••••••••-•••-•• 
den ,\ilah Hazreti ı\<le- yalnız iyilik edendir. . b?şıııda bir otelae yap· Alüdür (daktıloğr.afı\) :\{ılle ınt>klrp eri ıçiıı 
nll .. ıa 1< evel yarattı kaldıkça galiba yulafı H d - h . ı, L: d 1 l M•JJ İ A 

u • da bulamıyacağızt... ,., er şey en şup e mıştır. i - ktzı~, natırın ~ ·a. - 1 a 
~=t::?'lvvayı sonra ya- Farkında değil etmek, veya her şeye praya çalgı ta,kı . sır., brr daha daırenıo 

• 
esı 

inanmak, her ikisi de ve davetliler kız~klqr ı telefonile hususi işlerini Bahn ·1 - Adcn1le beş - Biliyor n1usun be- l 
on dnk ka rahat konu- nim karın1 çok güzel nıuvafik hal çare eri- gitnıi:;;lcrdir. 111 konuşursan vazifene 
şa bil!11ck için! şarkı söyler. Her ak- dir, çünkü düşünmek Bu kışta kıya,, nihayet veririm ha! 
Sim dilik benim ş·ını nıuhakkak bir iki için bize her ikisi de doğrusu pek Daktiloğraf-De nin 
· saat kendisini dinlerim. lazımdır. bir. davet değil. konuştuğun1 <'<l'lrndan 

için değil! y , r . d _____ .. M ........... ,, .. , .. ,, ... , ....... ~ ...... , ... , ..................... , .. ,,~, .. , .. ,, .. , ........... , ... ,~,. 
Bir çiflik yaııasınası, - a · · · ~ 11 zıya e Millt mücadele hatıralarından bahsetn1ek istiyorsanız 

, hangi şarkıları ~oyler? · d · l 
1 · l"I • · size temın e erım n I coy c u Gınına gırer: - Vallahi hangi ş:ır-

- 3u okka yulaf iste- kıları söylediğinin far- on!unla ğene dairenin 
rin1! kında değilim. Çünkü Anzavurun knvayı bir işi için görüştüm. 

J)ül·an sahibi sorar! o oğzını açar açn1az inzibatiyeyle birlikte I\lüdür- O halde da-
- l·imin için İstiyor- ben de başımı kanapeye nlilli kuvvetleri vur- irenin işini görüştü-
D? . dayar uyun1aya başla- mava çalıştığı bir sı- ğun adaıniara. de-
ı anaşnıa cevap vcrır: rını. •d ' 111 ı·ı1ki gibi « Cicinı! ıı 

-----... ------------------- ray ı. 

Alfabe destanı (-) ~3<):1• Anzavur başına top- ders t1iz gene ayrı.i 
,. 

(a) J)alında armut (b) balta gibi, 
(c> Kapı hRlkası, (ç) ona ben~er! 
(d), <h)nİn kardeşi, soldadır dibi, 
(s) çengel mi~ali (Ş) ona benzer! 

Tersinden bakarsan (e) asma kilit 
(f- i tüfek diye omuzuna al git. 

) in hoyu uzun misali cirit . ' .( ~r gözlük takmış (ğ) ona benzeı:t 

· (r l)iifger ~keSeri, (k) da rendesi, 
~) J34r kuğu kuşu, hoştur cilvesi, 
(lı') Sanki hörgüçlü hecin devesi 
(m) Çift gözlü köprü (n) ona benzer! 

İki kalem gelmiş (ı-i> yan yana, 
(v) nin çanağından iç kana kana, 
(u) çatal dişile susamış kana 
(o) fıçı çenberi (ö) ona ben1er t 

(p) hcşı havada çoban bastonu 

' lachğı beş on çcrkesle akibete düçar olur., 
Balıkesir taraflarında 

1 askersiz bulduğu köy-
1 leri basıyor, ihtiyar, a- _ 
\ lil, çolak, dinlemiye- maz olurn1usunuz! ui-
: rek ~esiyordu. ye bizi dövdürdü. 
: Bahkesirdeydik (Su- En njha ··et. t~>pun ba-1 
ı sığırlığı) nı b~ztığını şına geçtil< l1aktık ki 
: haber aldık. Uzerine kamala;ı yok, bw1la
' kuvvet sev~olun.?u. rın kan1aları yok,:. de

Tabi kaçtı. Elıne duşen d'k O k't 
k l d 

.. 1.. d ı . va ı n~ ·opsa 
as er er e o um en l . . Ei d' 

)eğenırsın . ıen ı , 
kurtulmuşlar, yanımı- b 1. d k k 

. l d' e ın en oca çer es 
za gelmış er ı. k kt'ğ' ğ'b' 

k d ı amasını çe ı ı rı ı 
Ar a aş soruyor ar-

dı: bağırdı: . . . 
-Anzavur Su sığırlı- - İst~dığinız kaına 

ğında ne yaptı? olsun, sız topları atma-
-Ne yapacak Efendi, ya bakın! 

ısunuz! 

Kapl n 
Bir canbazhane mü

dürü maiyetine yeni 
girmiş bir s:ır'atkarı 
bir kaplanla birlikte 
oyhamaya ikn.a ~tıne 
istiyordu. Halbuki 

san'atka~ bu yahşi
vandan dehşetli kor
kuvordu. 

Nihayet müdür dedi 
ki: 

- Canım bu kaplan 
insana bir şey yapn1az 
çünkü biz ona sütten 
başka bir şey verıne-
. 

(t) bir korkuluktur bekler bostanı, 
l3itirdin1 yay gibi c<y» yle destanı 
okuınanız taınam olmuşa benzer 1 

anamızdan emdiğimiz 

südü burnumuzdan ge
tirdi. Orada iki üç tane 
eski top vardı, ille bun
la n atacaksınız, diye 
tutturdu. Biz, istihkc\
mız, dedik, toptan 
anlamayız!. Asker <le
~ilmisiniz toptan anla-

İşte bir zamanlar top 
kamasıyla çerkes ka
masının ayrı şeyler ol
duğunu farketn1iyecek 
kadar cahil mahhiklar 
başımıza bela olmuş 

1 a r d ı . Çok ş ü kil r 
kurtulduk. 

yız. ı 

Ovakit hazır cevap I 

par_a 
pala ~apa 

M.S 
!") fkı gün ova sayfomı7.de çıkan bu manr.umeyi, 

u guııku nu hamız• tedarik edemeyen brr çok olı:uyucu
l ınmı;r.111 ıııuraca ı ari üzer ne ıekr· r koyuyoruz. Bunu 
d kkaıle okuyup ezber inler yeni harfi rt su. gibi 
lıtıllemi, olurlar. 

A. H. 

san' at kar ' şu cevabı 
--~~--------...;..;;;....:.~,,,_~~~~~~~-"-

vereli: 
- l\lalum ya biz de 

küçükken sütle büyü- '";,--------..~~~~~~[_-
dük, sonra ete alıştık. 
O da bizim gibi olur 
diye korkuyorum. 

1 lonışermw. ( f) ha~ a~~ı ııııulrııu bır tabancaya (p) 
be ııapı çak kıorrık bir bastona IPn1.er. Bıııııı aklmızdll 

( Her hakkı nıakfuzdur 1 



:ıılLLlYET, Q K.\Cı 1929 
---- -

- l\lark~l inğiliz l•lj\71 lill#ijii•l!,(PERODEN) Okaürük-B~at ha .. alilclnında. VELUTA S~BUNU 

Gramofonları 
l ı. ·r wrde awvınız 

( 'ınıııı ı arnıita 
YtJ dtJJ O>U 

VaheÜtUclyan 
' ulıan hamam 16-JJ 

VEREHLİLEIU, $/RACALILARA, UZVIET 
VE KEl'tl/C ZAYIFLIKLAR/NA, HAl'OLE 
VE SÜT VLREN KADINLARA,fOCUICLA
ll/N 80YUHESfNE, KEHIK KIRIHLIKLA 
RiNA , HASTALIKOAN KALKANLARA .• 

~200 adet küçük bidon4XX 
İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı 

un1un1i n1üdürlüğünden 
-\\ li rounaka,a ııreıile •e şartnamc;ine tedikan mubayaa edilecektir. 

'l'a'ıplcn 15 Kinunusani 1929 Salı günU saat 11 de muba;~at 
komı )Onuna miıracaat eylemeleri 

lilX)ı<)<>Oı::X>::x>O<>OQ(.>:O<X:ı<>ô<><><X><XX 

MiLLiYET 
1".m:.A. T .. .A..&.MI 
Yeni Hurufla kazanç def terlerin1iz (kasa, 
yevmiye, defteri kebir) n1üke111nıel su
~ette ~ıatbaanuzda tabedilnıiştir. Tücca
rana, bilun1un1 muesseselere ve bilha~ 
evelce ınüracaat ve siparişte 
nıi.işterilerimize tavsiye ederiz. • 

Telefon: btanbul 3911-12-13 

EMULSIYON SKOT 
~_:.. mul.emmel balık ~otıdır. Verem fakrüddem, bronıt~ 

""1Zllliıı Ol;si.i.riildcr ve zafiyeti umumiycye karşı en iJi 
de~ııdor. Bütün doktorla Wlfuıdan ıaniy<: edilmem olan 
E\1ULSIYO .. SK<n· içilmesi IMlf olup çocuklar . ,-e en 
nazik ha,ıala.r tarafından kola~lıkla hazmedilebilir · 
llilumum cczalıanelerle eC?.• depolannda ><1Ulır. Umumi 

. \ce nta 1. Bahar Yuda 

1-ıaııbw Tahıalale la l'rernylllb 11ın (SabU. llotton lwu 

YELKENCİ 
\"APL'll!.AHl 

VATAN 
Karıı deııız 1 uks Ye . ııı-'at 

P<Hası 

vapuru 
10 Perşembe 

unsanı 

(,ircson , 

rabzon,~urmene 'e rizc iskelelerine 

azimet ve ••·det edecektir . 
Tafsiltt için Sirkecide 1\lesadeı 

lwıı ictişalinde yelkenci hanında 

klin accnıasına miıracau. Tel. 
lsıanbul 1515 

SADIK ZADE BIRADEB
LER YAPURLARI 

KARA HEı·z 
MH!'ITAZAM \' E LÜKS 

POSTASI 
Muhalefeti haya lıa~lıile 

lıal'eketi te'chur edeıı 

1. .. • vapuru 9 nonu K~ ....... ,sani 

Çarşamba 
günü a!.şımı Sirkeci ı-ılıtı -
mindaıı hareketle ( 7.oııgul -
dalc, lneholu, Samsun, Ül'dn, 
Kiı-esoıı, Trabzon , 811 rmene 
ve flize) i:Jtele !erine ;ılimel 
ve avdet cdecektiı . 

EmlaAk ve Eytam Banka- ~~r~~ıi~~~~~:~~~tr~;~ 
frıyestıno daıresı 1 elefon : 

sı lstanbul şubesi Mü-
1
-'""""'"'' 2

134 

düriyetinden: ~eyrııet Bin 

13 

kiralık Depo 
1-, l f0vkİİ . as ıııınıara ı ' 

Trabzon i~inci postası 
Bedeli İçarı (REŞlTPA~A) varuıı·u 10 

~enedvisi •--
Lira lVı. şaııi Per~mbe akşamı 

Galata.da kılafal malıalli 3303 • Galata rıhtımından hareketle 
Kürkçüler kapı ı 16,18,20 .- · - Zonguldak. İnebolu, ~inop, 
ııuıuara!ı antrepo Samsuıı, Ünye, Fatsa. Or-

Eıııl;ık vıı J-:ylaırı Bankasına ail lıal:'ıda mııhan'ı:ıı· aııtrevo- du, Gıı·c,on, Tra.h'f.on, Hizeyc. 
ıııııı lıir ~ı·ıwli.k LK·dPIİ irarı ~raiti :tliyc ile müzayl'dt>~f' ı;ıka- gi.decel Ye Of, Trahzon, 

,,.,~--!lil
Galta • l(araköyde 

Fıno ittisalinde kı\in 

EKSELSiYOR 
BUyUk elbise fabrikasını 

ziyaret ediniz, ,.e ~ık 

Erkek 12' 1. 
Pardı:st;?eri :! .ıra 

Erk~k 
l\lu~am'l,aJan 
Erkek 
Paltolan 
Çocuk 
Mu~ambaları 

• 

••• 

1 o~ Lira 

51 . 2 Lıra 

Hanım efendiler 
u:.'TFF..\ OKUYL1'\l Z 

ller reıltc en muatebap mu>&nıl..ıa· 
arımız ıelmi~ir fhatlan L.afi~"t.n reb 
bet L.atHd eımcz. 

Her renkte ipekli 13.!. liradan 
i'ıll'Ş:'L 1BAL.'\R 2 itibaren 

Gabardin 13 ı liradan 
ARDESÜL'f<:R 2 itibaren 
Kün.!e müzey~en nlur do len 

151 lirada.o 
M.'\: rI'OLAR 'r itibaren 

ln~lız biçımiııde kum~lardao 

PARIH:SÜLER 14~ . l~br;ıdan 
- 111 aren 

••• 
ııt-ıur y~dJtl vakit lttaabul· 
a 

160~000 
1 nıüteca viz zevat 

l•:KSl~LSIYOR 

i\larkalı ~::\IP~:R1\1.1'.:A81i .tz~: 

PARDESÜLI~ ğiyerler 
Zira f ler türlii telı<.-<ldüLl.tı 

harniycye karşı YÜcudu hüsnü 
muhafaza eden yegane mu -
şambadır. 

EKSELliİOR EME
RMABİLİZE 

PARDES6LERI senenin lıcr 
me\ >imi i\,in e!umdir . 
Erkelı: ve bdıalara man. 

pyet •il.ite-el ve flk ma
~b&lar, pardcslller, paltol
ar, kosttı.fer ve sairettla 
nıbtahap çeşitleri mevcutt r. 
Tdefon: BEYo<ll.U - 3503 

OKTORm-• 

KOKOLATOS rılııııljjtw. Polatlıaııe, f:ire.-;oıı, Ordu, 
t r ı ·ı 1 Fatsa, Samsun, Sinop, İne- Emrazı dohİli)C (.(~,_ !.alp, 

. - ;\lıızıı ytıde ( kapalı zarf ) U5tılü iledir · Ta ıp er 1 ıa e bo mide , c sinir ha;talıklan tıblbi 
"u · d J k k l d ı· · !uya u•>rayarak glecktir. 
" __ 

11 tııı e teklif ıuektııplarını bir 'lllna ·oyara ıe e 1 ıcarırı 1 l·~-~-----'----·lll ! müıahassısı: lleı oklunıı. Sak.ız 
iı'.1'.~t·. heşi rıi.fıetiıtre depozito ak~'ı'!Siyle hirliktr tevdi edecek- izıir sür'at postası =~~l~,~~)e•ro111u-lıan_edc .. 

_ 2 - \tiıı.;ı\'ecle mudıleti 26 KaıııuHc,aııi 929 Cuınarlesi (IZMlR) Yaııunı t 1 KA. 
~lt~~.1 nı; kadar ~lup ilıale muamelesi yrvmi ııınkiırda saat on sani Cuma 12 de Galata nh-

ua ı ra oluna ktır. tımından hal'f'ketle Cumartr.si 
1 ı.e3 - .:ıti'ı:f.a)'rd!>vc r.-tirak etmek 'e daha faı.la taf~ilal ulmalı. 10 da lzmire gidecek YC Pa-
:1 1 Ye!tleı· Balır;ı•kapııl-ı Emltık w• E)1am Rankası 1-:tanbul zar t 3 de İzıııirdeıı haı·cketlr 
• 

1 ı~. ırıe ıoürar.·•aı etme" .. ı'rleı·. 
.... uu Pazartesi gelecektir. 

Emlak ve Eytam Ban
kası İstanbul şubesi 
}~tıüdüriyetinden: 
.sa~ 1111mara ı , evkii . ~ ~li iearı 561ıevisi 

70 

77 

145 

Eııı!;'tk '" 
lıircr N.'lıı•lik 
llıı~tıı: 

~- Lira~ -Heykoıda Tokat mevk"ııde .« 275 
~ balı(esi . 
Kandaiidrı Vaniköy caddesiodeı 
ts ·o dükkin 
Herheliacb.~ yalı C!lddesinde 
l 4 . 'o dfıilln ,,. 

25 Heylerbevinde Ebrenosnm antre
ııosıı ıııü~emilatından · balıı;e 
Eyı .. m Bankasıııa :ut halada ıruılıaner ,·ıııYaliıı 
lıc.lrli İ< ·11·1 se .. ·1• · 1 · ..ı k 1 ~ :. r;u ı atı)-<' ı r ınıız:weııeye çı arı 

1 - \lımn. ı·de ıııiıddeti 21 k• · · . 
• . .uıuııus:ıuı 929 pazaıte'ı gıı-

11 llJC' kafaı- olnıı ıhak· ıııuamelı•si '-'evı 111• ıııA- k. ı 
1 

- ı 
ı ı · 1 ,.z ıın a saa on a -11 a ıcııı ohuıa ::ı ktır. 

2 - Bedeli icaı· il!. taksıti ilıaleyı ıııittoakirı Yerilmek -_ . 
11 01 aylık ınıısan tak~itte tediye olunacaktır. · ıızıı• 
, •k~ l\liızayecleye iştirak elnıek arwsııııda lrnhıııaıılaı B lı

'11 ırl:ı Eıııl:ik Ye Eylfım B:uıkası lstanlıul sııhesinl' nıiira
~lııııılidirk•ı 
·-~-:::;;;::-:::-::-:--~-::-~~~~".;;"'~-:--=---:~~-·:'" -a~-9'.'~ .Balık yaiiı içemem dlyenlere ···-·=~ 

:! eşır Kemal subıyesı i:i 
, ı •• • old • I I •: d h ""' 111 fo ııeıı keli,ten dul:!Jı bizzat balık ıağından e 

11!:,0:,:~u~~ctlıdır. 1 Cl7.eti g•)et Mtifıır. Balık )ağı gibi mıde)ı • 
,! .n_ nal.ık ınıddenle bile l:ola\'1ıkla hazmolur. Y LirU J•ı 

• " l ~ ki • . 
•: lC'• ır ıçin gavct miie:-~ir bir dc\:tdır. Şişesi yiiz "'~- "T j• 

... ·- kurıışıu- ı) - · · · İ o .~ ... ~.- ...... __ ~P<· u: Ht:şır l\l'.11131 rcıaneıoı • -- ....• -.------·-----·.- ... --··...-.. \"s·uı o- - - - - - -• • ••"" • • • • • • • •-• • • • 1.:. ,1\'\ ()Ü •• . -- .. _ .. ,. ~ ... ..ı ..... 

RU:BÜRHANETTİN 

\' apurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant ınen~uııur. 

Galata kopıii başında merkez 
acentesi Bey<>tlu 2562 mesadet 
tı.nı altında hususi dairede 420 
şubeel acntellianbulsı. 

1scıınbt.ıl Üçiincii llukuk mah

kemesinden: 
Emine hanımın ZC\'Cİ ikameti 

meçhul Hiiseyin aleylılne ikame 
eyle<!~ nılalı dansının icra 
kılıııan talıkibtmda hanei zeı·

ciyetc:- a\deti IİİZl1Dlunun bir ay 
zarfında ihtarına L:arar verilmiş 

otduıu il~n olunur. 

Mahlulatı ,·akfiye mi.idüri
yetindcn: 
Kıvmcti muhammenesi lira 30420 

· Galatada Şahkulu mahalle
sinde kule sokatında atik (t) ve 
mükerrer ( ı , 3,5 , 7) merdiven 
sokağında ( ıı , 13, 7, 9, 1 ,S,5) 
numarah (2471) artın mıkdannda 
bulunan arsa (9· l ·929)tarlblnden 
itibaren yirmi sekiz glln mllddetle 
ve kapalı zarf usullyle ınllzaye-

deye konmuştur • . 
talipler balAdaki kıymetin 

yüzde yedi buc;utu ve ya banka 
kefatetnaıneslyle teklif mektup
larını ihale gllnU otan ( 6 -2-929 ) 
çarşamba gllnU saat on dlirt 
buçuğa kadar Ista bul Evkaf 
idare encOmenl riyasetine ver -
melerl • 

Kimyayi Tahlili 
\liidcrris kimyaj1;er Liı;or bc

pn kimyayi rahlili eserinin birin
ci fasikiılii intişar etmiitir. fiatı 
165 ı ıırustur. 

Üsküdar Orman muamelat mcmur
ıuıundan: müsadere emyalindcn olup 
Kadıkö•. Erenköv 'c Kısıklı civannda 
mahru,: iki bin ~tmış yedi kilo meşe 
kömurhle elli yedı çelt elh kilo meşe 
lıııabL -on iki çeki ikiyii7. ) irmi beş 
kilo mahlut bat>P 'e o_ küıl>r i>ke 

lesinde kırl.. bir ıdeı be;- metre üçyl1• 
\etmiş beş desimetre lllibp Azman 
~eşe kercsıesi 2: Unwıu evet 9'28 
tulbinden bililibu yirmi giin mücl · 
dede miiz1.yedeye çıkanfınıştır. Talıp 
olacakl•nn fr"-iidar Onn., muuıe · 

lıt mem\lfl a aıücacuda .-cvmi 
ihaleye m~ 15 tıJııııonu .. ili m 
sala pü saaı on bcidc Osödar 
K.-.dati k...ı.yoıoclıı tt'ai- ak· 
çdedyle bam ı.ı.ı..-.ı.n. 

iLAN 
Kilo 
tlOO Sade 
5000 Koyun eti 

20000 Arp:\ 
li7.ııııküpı·~ı a. ker ihtiral'ı 

l•lan herYeçhı lıal~ı. iıı; kalem 
ernk 9 klnıırıuı nı 929 rlaıı 
29 k:irıııı.ııı~~ni 929 tarilıiııc 
kadar yınıu giııı ııııHlootle 
m iııı:ı \..a.;a ~~· ~ı ka nltlıKıııdau 
!:ılır olan'anıı ılepmitn akre
lcı~lr lıi~-liktP l zııııkı-.prf;ıie 
ınutı~~·kkıl kuıııiwuııa rnüra
caatlan il:\n ohın;ıı. 

lstanlıul 1lkinci Ticaret mah
kemc:,;iııden: 

lstımhulda !\lahmut pa~ada 
kürkcü hanında terzilik ile meş
gul iken fı l\Ta\'I> 928 tarihinde 
ilanı ifla ına karar verilen Yanko 
;\liçi dendi zimmetinde alaca!(! 
ııbn ashahi matlubun ll Şubat 

<)29 pazar gün!ı saat ondörttc 
Jstanbul mahkemei Asliye ikinci 

ticaacl dairPsine müracaatları 

ilan olunur. 

· DOKTORLARA SORUNUZ 
SAF TRikALSIN .. 

ttOMPıtİME,KAfE,TOZ VE GRANULE 

6Ütıde 3 ~il/ v11hol 5 l<B11"1< 
ocu1ıt11rB 1115ıf. 

''V ATERMAN,, 
DOima kalemleri 

l)ünvanın en eski ,.e en - nıeshur ınarkasıdır 

, A A 

1 EMVALi METRUKE ILANATI 1 
~emri 'lahalleoi Sokağı • 'o , 'e• i mefsuh lwdelı Kı' meli mulı•mnıroe<ı 

liu lira 
Jloğuiçi Ycnim:alıalle atik ~ı.arba~ı 84-1:16 U:ııldup \ludukUn bir bap hane 7b(l0 41.11.Ml 

cedit l\leitep cedit 1 
!\ lu>tcmillu: ılu oda ik.i muıba.h don heli ~•rruç n bir 111.i dar halı\-r 

Bedeli ı;e!riz ıaksiuc tediye edilmek üue mülüyeti müzayede \U roilen haliıLı c•safı mulıaıwr ıu., 
i dillin hanenin 13·1-'>'29 llrilıine mıi>adif Pazar günu .aaı 15 de nıuuycde" frnı olunma uzre bic hafta 

müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin yiizdeyediboçul.. hesabi! .ıoo linı ıeıninaı liçelerini mıls.uıdtlın• ıe lim 
ederek alacaklın makbuz nyı mutehct- hanh mcbobile emrah nıttruke ~atı l'.omii una munıa.ıt nleıııel 

••••• 
Semti mahall..,.i nu ... ncri i\.·arı nlabam• 

lica St'Rert 

Topl..apl 

Langada 
t:~rik.apı 

Kıırabali 

t.:ürlçiıbı~ı 

\\CI be) 

Çqnıe 4-;ne h0 

Yeni mahalle • ~il 
l'l>lll'llUlaÇKJlllZl ll ''° • 

• • s .._ M • 
\IDtkitelfa •• 411 Edi.meKııpu 

Fatih 
Toplapı 1 

ÇWra&• 
hoca bariltin küQiik m-tıı .• 

meyhaııe 1 
nıu ocio şehri 

ı:ı.reriı lıane 100 ~CllC1'İ 

• dtılk.in ;ıo 

Hurgız 

lluyük.ad• 
Kadıkö) 

ıııc, ... rlık 

karıkol :!7 
h:ne / 

1 ;)0 

100 

Cıf<ra~a """ hınir . ~I . . . hOO 
.. L.· • emW.. ,trıııli mukarrctc.ı \Oçnıle 1'r• r.ıpı cdıln_ıe;ı ıcue 2J ı 9tQ ı.ırıbinc mı ... adı Balada ev,afı 

çarşamba günü 
müncaatlcn 

mw .. rreı , i1m. • ı· · ı 
ihaleleri icr.ı cdil .. el üztt miı,.ycde}e vuedı ıştır. a ıp enn em.-alı metruke knı lem '"" 

Zavi ikarnetg-.lh \t:sikası ve pa...;aport 
Galata polis. meke.t.indcn ıJ~ olduğum ccanibe maibw. ikamet

gah vesikasi ile fl8'>11portumu kaybettim. Yenileri alınacağından 
zayilerin hükmü yoktur. Calatada mukime Polonya tabaasmdan 

Janina binti btepanth a Y ııru.,<elska. 

MahlülAtı vakfiye l\1üdüriyetinden: 

DOK SA 
En mükem
mel ve tam 
ayarh saattır 

Dakika şa
şmaz, temi
natlı ve eh-Hidayeti ilin 9-1-929 hafta 1 nıhaycti ilan 6-2 Q'l!9 

Kıymeti 
ven fi atla 

Csku<larda ~danü Ali dendi mahalie:.iııde ve caddesinde sa ta im akta-
Ku~ 

!iOOOO 
tQ l-193 Numrolu furunun 3 de 1 hk esi dır. 

K:ı:-ımpıı..,..ada Htiylll.. piyale mahalle:.indc haruıhııne wl.ağın. I ~lıcıı "mı duU.nl~nııd:ı 
da ı nmurolu ch·c, m bahçe olarak kullanılan ar:;anın 100 arayınu. Toptan tı, 

154;1!1 

hi. 'ede:'8,50 hb~ 2man~r ~50 pul \'C 9 numemlu m~hallın Rikardo Levi 
100 hbsed • 5b,!'i0 hiı.>e 2 pul his;;cleri 

IO!'iOOO Kitta~i dülger . .mde mahııllcJinde Kizta~ cadde-inde atik:' 

numerolu ar>aıım um•mt 
60000 E)-ipte n~nd mahıılksinde l>cı·irnıcn sola~ndıı 111 

numerolu bo:>tıının nısıf lıi=i. 
Hidayeti ilan 2.1. Q2fl hafta 2 nihayeti ilin • o f.112Q \'Ar,· mb.t 

Kıv. meti .. 
kuru.: 

4500 (u~ı sahaflar ı:aJ<fl...,inde 77 • 'o dukUnın tamamı. 

4469b çıır~ıkapı kıı!çacıha:<an m:ıhalksinde \ar,ık3.1lt c:ıdde>inde 
8 numaralı dükUnm 256 hi ·sede 88 his.;esi. 

217su Sulıaııahmet J,hııkpa;.a mah:ıll!:>'inde Saraçhane: >lıl:ıgırıda 
ı numaralı 1-15 a~ın arsanın tamamı. 

120000 Yenikapl katip Kasım mahallesinede Yenim<1halle ;okajtında 
20 miikerrer numaralı kagir hanenin temamı. 

* --
Bidayeti illn 26-J 2.ı}i { hafta 3 nihıızeti ili 23-1 929 çar~ba. 

Kımeti -
Ku~ -
100,000 Samatyıda Sancak.tar hıytettin mıhall inde PılmuL:çu T1t

yos sokılmdı 4 N. 82 arşm 4 odalı hanenın tamall\L 

25,2M Lanpda Çakırag. mahallesinde Sultan camü sobıtnda 77 
N. 126 ırşın arsanın tanıamt 

50,000 Kıdık:öyünde Osmaoaga ınahall=nde J lılita ... l\Qbk!ndı 
12 N. 300 ırşm ırsaııın 9 da 5 hissesi. 

56.600 Topbııncde l':lcmekçiba~ı mahallesinde Giiyümbaşı ~ı>kıktnda 
23 N. 9 t a~,n arsanın tamamı. 

33,276 Reyoğlunda Hüseyinajta mahallesinde ı lıcar cadde.:indc 
ll6,Q8 , ·. 1 1 O ar~m Q'l parmak arsanın tamamı. 

* 
Bidayeti ilan 19-12-928 hafta 4 
Nihayeti ilan16-1-929çarşamba 

kıymeti 

Ku~ 
!\!iOOO ile) koz \ alık•i) Seh ihurnu caııe..i 26, 24, 22 ı '. ar . .;ıının 

tamamı :>=>o ar~ın 

ı 3~ SOO J laskii) Piripaja mahallesi 1 >ere soka~mda 4.1, 2-l !'\. 
bo,tanın 4 ıc I! hb'e'i 

162.'iO Tarab ya l>erci<;i >nl.ajtında .ı~ :'-i. ar. anın tamamı. 
ıorı3R Beyazıt ı·:min hey mahalle<;i Okçularlıa'1 cattcsinde :; 

N. maaoda dukkilrun 16 da 1 hissesi. 
11250 Beyop;lunda l IJ,eyinajtıı mahallesinde · .uın eme· oka 

jtında 7 . ar,anın 4 te bir hb<csL 

* 
BaUdeki emlAki mahh\le dör,ler hafta muddetle aleni , 

zayedeye koııulmu~tur J\luzayedeye i~tirak edecekler kirm t 

yedibuçu~ı nispetinde teminat olarak dörduncii haftanın ı 
ondörtbuçukta Çenbcrlica~ta lstanbul E•·kaf mudııriretlnd 

kalemine müracaat etm~lcri 

miı· 

} uzdc 
gunıı 

lahlıilaıj 
1 

ve Biraderi 
J_ t:ınlıul. ll:n uzlu han tı-1-4 

1 ler citı> >aat d po ıı. 

TiYATRO 
\ ı: 

SiNEMALAR 

Darülbedavi 
Tepe lıa.,:i Tiyaıro:ıııııl:ı ı. 

ak~ m :<aat 2 ı ,30 ıb 
J)işi Aşk 
l'ic. .ı perde ---Ferah Sinamada ' 

~ 

Hıı :ık~1rndaıı itilı;ıı cıı .. 
:'lfaı Hlr;ı ğıır 

A yııra mül..r.mmt': 'ar~·et., 

i\Jillet tiyaı:ro.unda bu gece 

Şe' ki R. heyeti teınsiliy 
ortaklar komedi 4 perde An 

Bale heyeti Raks nryek 

Asrın 

müteUmil 
Fo\o 

ve .. uıe
ma maki· 
ııeleı; 

ıınca.I .. 

~.RliHI 
H. «lepı-ı-

~ııııdadıı·. 

1 tarılıııl 
/\. ııı:t :ıl-

1 ı Yahlız-

1 laıı. 

llaıı 
t ı,ıııhııl lı l'ler nıtılıı•\a: 

korµi' p ııııınılan: 
f,tanlıııl ledı li~' '" oı la ' 

ınııalliııı ırıt·kİ plt·ııııın ı,. '" 
lık ilıtiv laı ı oları Pl..ı'r'ı•rı ı 
Galata· ı, \ l\alnı,ıs_ l•l.ır 
lıul li...._.lt>rİıı ıı nııırl.ı ckı "'' 
!eri l\aııımıı ar iııııı 20111'1 ıı: 
zar (?tınü sıat on alııcla ilıalr 
irra kılıııın:ık ı ın' kıp ı!ı z ı 
ıısiilıı ılı• miıııabsa, ı J;,ııııı 
ııııı tııı ·. Talıplfı iııiıı ~ 
lamak ıılkr konıı~nııı 
tiııt> nı•ırara.ıtları · 



---
8 MILLTYE1'. 

'- -- -~ -. 

~ K v 

Aı ıopr. lıdır:ıııın:ı ve bir mavun:mın lıu gfin üç dört giinde boşalmaMmn ~obebi Topane 
ant• er ı aı ır rlaki vinçlerin di~erlerinden gı1ul olma~ırlır. Resim hır antrepoya r :ı•ıl nıısıl 
·~Ya ı n<ııııll!b: ı ı !tö,ıcrmektedi r. 

--~ & ... 

ÇAHŞAMBı\ 9 KANlfi'.'USANJ. 1929 
~--~ - - -~----

• • •• ~ .A 1 G_ TE i4..t 

An1repohırın Fort ıniıe -~ine d~vro:ııııınasındaıı dolayı şelıriıııiıde bır antrcbıı bıılır:ını lı s-edılmtj;re baş :ıını ıır. f.veıce tıı 

gündo bo~aları hir ınavırııa bu giirı aııı:ak iiç diirt giindo lıosalnıaktadıı· Resim lıiıyük aııtrcpıılardaıı biridir. 

. 1 

1 

Bir\''" P,kj ~;ırı'al«tr g-iııı "'°eçıık~~e oıtadaıı Kalkrıı:ıkladıı · I' ıııl:ır· :ııa,r• ıJ,ı y:ı :ı /. ı,.ı, "h'l' ık 
nıevkiiııi ırıılıafaza eıliwır ne.~ım bir dııkkancıyı lclı~rhı \"<lpaı il gfı ırrnıc'.tı' lıı. 

( lrt:ıdaıı kı\kınakla cı. ın eski ~aıı:ıtlnrd:ııı lıiı ı ılı' "''pıh ıl J,tır. Eı 1 •lı r ·ııif'iı r·ek ı,ok o ııı 
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