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avuz zırhlısı lstanbul • 
zıyare edecektir a 

Yeni Cihaz 
l ları .A.nadolu'd; ;ski -cihaz baş
lth' başa değişiyor; en uzak 
ııı •rlerde bile modem hayat 
~kanizmesi kuruluyor; elek
ııı· ve makine küçük ve de
'l ıryolsuz kasabalara sokulu
~r. Ankara her tarafa ders c " ornek olmaktadır. 

1 \'eni mekanizme ile tema
. ltı.:ııı arttı kca eksiklerimizi da·a .. 
,. 1 Yı anlıyoruz. Bu eksikle-
~ıı bilhassa ikisı her gün göze 
rıııyor: ı - Atelye, 2 -Stok. 

>ll~eç.enlerde matbaamızda kü
lı hır motör bozuldu. Butün 
,,~ara şehrindr bir bobin sarı 
lı.!' Ularnadık; motörü Istan
'af a Yolladık. Orada da mu
'tıa ~ak olamadılar. Yenisini al
oı ga razı olduk; acentelerde 
~::::dığı ıcin Avrupa'ya ısmar
lıtı.k k la zım geldi. Nakliyat ve 
'lliz·~ra'cta giimrük olmamak 
ı:ıa:nden bir ay koca harf 
l ı •nesı durdu ve be~ on lira
~c ~ir yapılamamak yüziin
~ ıkı yüz lira yeni motör pa
! Verdik. 

~~hlier i ta en yüksek vasıf 
~ a. ekonomik olmaktır. Baş
. ~Urlü fen ra~bet bulup ilerli-

ez. Yeni mekanizme yaşa
~ Ve ışletmey i pahalılaştıra
~ degil, tam zıttı, ucuzlata
~b t,ır Mümkün olduğu kadar 
~ka ve şirketlerine para 
'<ııı· eokten başka bir şey düşü-
~Yen müesseseler bakım ve 
1 l;ıır İşlerini görecek atelye ve 
tıqd hulundurmadıklarından A.-
n·l~'da iş aksi olmaktadır . 

'i b·{7.ırn ustalarımızın en iyile
aş 1 e henüz buhar devrinde 

1Yorlar. 
:~t ~telyeleri ancak biz kurabi-
1~ cı:ınıiz gibi, teknisiyenleri 
~lı•ııcak bizim, düzeltilmesine 
1,1}'1~ıı. San'at mekteplerimiz 
~~i §tırebilir. San'at mekte;;ie- ı 
~~ ders atelyelcri hatta An- ı 
•c~ da bile daha uzun ır ir!r; t 
lat;ı,~&t iş ocaklannın y• • · 

'<tır. 

liııklıu bahiste göze çarp, 1 • · 

~laıı da milli iktisat ölçi : ti
~I Unutulması ve öne sürülen 

i ı~enin kataloglardan ge
~ :u7.el seçilmesidir. Makine
lıııı ahi memleketlerde bulu
lııc ~ıılunmıyan işletme mad
' e~~ne göre pek güzel adap
!\ •lebilir. 

~~ ~rduğumuz mekanizme ko
r t " Ucuz olmalı, her hangi 

\a;cerrütten bir iki ay sonra 
\~le~! olmıyacak kadar ye
~i rı bulunmalı, ve, sarfetti
'ıııı nıümkün olduğu kada. 

eketten sarfetmelidir. 
..... FALİH RIFKI ·--·--· - -

• 1 

YAVUZUN AÇIK DENİZDE 
SÜRAT TECRÜBELERİ ---------

Kıymetli Harp ge
mimiz Istanbula 

geliyor 
-····-Cürnhuriyetin azını sa

yesinde Yavuzun tamiri 
ikmal edilrni \, t!r 

' ·---Türkiye Cümhuriyet hükı1mefi Yavuz• 
zırhltsım tamir ederek bu kıymetli harp 
gemisilii en yeni lesis/11/a techiz et
meye azmetmiş, bu büyiih gaye arhk 
temin edilmişllr, 

Yal'uz'un tamiri etrafında hari('len bir 
takım eııdlşe/i .~özler duyulmuştu. Fakat 
Cümhurlyet 1 ürkiyesi temamile sulhu 
.~iikıin dahilinde kendi imar ı•e leceddflt 
hareketlerine de11am etmek gibi pek 
necip bir gaye besliyor. Onun için hiç 
kimse bize .~111/ıu ihllil etmek gibi bir 
maksat isnat edemez. 

Emniyet dahilinde sııllıu siikun •• I ~-'!"""~•-w.:ı,,.:;:;::;:,;:;:;:;:;-:: 
işte bizim takip ettiğimiz gaye budur. 

Yavuz zırhluı yakında açık denizde 
sürat tecrllbesi yapacaktır. Bu müna
sebetle .~uııu da haber verl'lim ki IJnil
müzdeki günlerde lstanbııl halkı sevgili 
Yavuzu yakından glJrebilmek sevincini 
de kalplerinde duyacdk/ardır. 

Yavuzun bu gün muhtelif resimlerini dercedlyoruz. Bu resimler denizcilik 
tarihimizin kıymetli birer hatırası olarak kalacaktır. 

Bunlardan hiriııcl.\l Yavuz'u havuzda ikincisi havuzdan çıkarken glJsteriyor. 
1'.n alttaki re.~lm YR1•11z un tamirden sonraki, ortadaki resim Yaı•uz un mucızzam 
ve kuvvetli perı•anelerlnl glJMermektedlr. 

• 

' 

,, 

'11lirl İ\' t~ - ''ırnnn . 
ı ı ı ii 11a..,<'1 >at ı 

Bas muharririmizin 
makal..teri ve Yu -

kılap 

Emanet pahalılıkla 
mücadele edemez mi 

nan gaze 'el c ri Ticaret 
1 

ATINA, 22 (Apo.) - "Milliyet., l 
gazetesi Baş muharriri Siirt mtb'usu 
Mahmut beyin (Türk - Yunan) mii-

oda.,ına atfen yazılan beyanatın 
asılsız olduğu anlaşıldı 

nasebatı hakkındaki mtkaleleri Yu
nan mahafilinde p•k •iyade hüsnü te-
5İr yapmıştır. 

Muhittin Bey Ankarada · telgrafla cevap 
istedi ve bir dava açtı Yunan gazeteleri bu gibi yazılann. 

iki memleket arasında samimiyeti tak ANKARA, 22 (Telefon) -
viye edecek mahiyette olduğuna dair Istanbul Ticaret odaaı Umumt 
makaleler neırediyorlar. katibi Cemal beyin ifadesine at 

. . . fen üç gün evel Son Saatta inti-
l ngı l ı z -~ l 1sı r n1uahedesı şar eden (lstanbul Şehremaneti 

LONDRA 22_ _ M. Mac h~yat pah~lılığı ile mücadele iti 

D ld A ' k d · nı beceremıyor mevzulu ve Ema ona vam amarasın a ın- . . . . 
. . . . , netın vazıfesını yapmaması, te-

gılız Mısır muahedesının kanu- clb" . r -- T •. 
nevvel nihayetine doğnı parle- d ırsızhıgı tve achemlılı~ı yuzubnu .. : 

d 'k' 1 en aya pa a ı ıgınm mentonun tas ı ıne arzo unaca t" , 1• . k d" · 
• .. 1 · t' un mes u ıyetı en ıne racı 
gını soy emış ır. ld • d . . .. . 

-• o uguna aır ne9rıyat uzerıne 

Hava bozdu 
Kar var mı? 

Muhiddin B. Ticaret odası riya 
setine şu telgrafı göndermiştir. 

"Son Saat gazetesinin pazar • 
günkü nüshasında neşredilen be 
yanat vaki midir? ve Oda bu 

· 1 1 fikre iştirak ediyor mu? Cevap 
~1amafı h(' Ü · tev <a - şekli kararlaştırılmak üzre ten-

••• 

adelik y >k.. vir buyurulmaklığımı rica ede-
Son günlerde mutedil geçen rım . ., 

havalar dün birden bire soğudu MUH1DD1N 
ve hararet 10 dereceye kadar Oda ne cevap verdi? .. 
düttü. Ticaret Odasından bu telgra-

Mamafi rasathane müdiriye fa şu cevap verildi: 
ti şimdilik havalarda bir fevka- "Şehremanetinin hayat pa
ladelik olmadığını ve daha bir halılığrnda vazifesini yapmadr-
müddet soğukların artmıyacağı ğrna dair bir beyanat vaki ol- Muhittin f:ley 
nı ve henüz kara kışın gelme- mamıştır. Keyfiyet gazeteye de Haber aldığımıza ıröre Mu. 
sine ve kar yağmasına epeyce tahriren bildirildi: hiddin bey Son Saati dava et. 
vakit olduğunu tahmin etmek- MİTHA T NECİP miştir. 

1 

'T'iirk - .la por1 dost1uğu 
ı..l\.~ 1/<aracabey harası 
"'~a. ARA, 22. (Telefonla)- •-•• Japon n1aı;lahatgüzarının beyanatı 
~i~h.akkında!etkikattabu- B1ınlardaı1 ilki barda: ikincisiya11g·1ı1 verınde: lİ\'lİn- Geçenlerde Ankaraya giden'ıgünden güne kuvvetlenmektc-

Bir gecede dört cinayet oldu 
1 ta Uzre Lehlı mutehassıs J J f . M 

1 
h .. d' 

'İ.~itı.~ıa bey harası Çifteler çif- •• .. F-, · ·· ·· d d ·· O ·· •• ·· d · k l '} apon se aretı asa atguzarı ır. 
lır, \~.~ara ve depoları gezmi- CllSll Anınonun e, or llTICUSll e ıs an )} M. Baron Oşida dün Ankara'- Bilhassa ticari münasebatı-
q 'Ylut h k dan şehrimize gelmiştir. mız çok inkişaf etmiş olup m v ~ıı li" a, assıs yakında. rapa-.. O'-rnaı· e · ı d · ı . t. T" 
\ıss Ukumete verecektır. Mu J , J} 1 <a C l fTil9 lf Baron Oşida Cenaplan bir cut ıc.a~et it_ilafnamesi a~ka: 
'ıiteh 18 bilhassa memleketimiz E • hadise şudur: yaşlarında kadar Zati efendi iıminde muharririmize demiştir ki: mı dahılınde ışler memnuruyetı 
ııııe~ssıslarile görüscrl'k ikı srarengız Cilacı Ahmet ve arkadaşları biri otu ...... akta i.~·- !'-1am~i YBPhiı· - Memlek~tin:ıe. avd~:iın ~~~~~ .. ~ir surette cereyan etme 

\ı;ı1 et arasında ilmi müna- - Maranıoz cilacısı Karaferyeli Ah mız tahkikat~ ıore dıfer. uç arkadat· .nukarrer oldugu ıçın Hancı ye M O . . 111 
tesisine calışa. kt B" ] b · t ğ met illninde biri evelki ıeoe ıırkadat- la Zati efendı ara11nda bıclayetten ıo V kili T fk R '" .. b 1 ö- . rşıda Japonyaya gı t· 

ı~ııı- --.-~ ca ır. ır ta e enın yap 1 ı larından Faik ve Ali Riza ile birlikte nuna _kadar dei~ kavı• hatta en U· t . • e k evd 1 ~ştuB' e~ ef g meden eve! Parise uğnyaca':-
1\.~ ır Ticaret odası katibi • b 0 Nermin banna giderek içip eğlenme- fak bir hadlae bıle olınaınıf. Fakat ruşere ve a ettım. ır a taya U 
"ıı· l<ARA 22 (T 1 f 1 ) cına VPte se ep ne f ğe baılamıı ve geç vakte kadar barda saat 12 Y• doğru Ahmet fazla sarhoı kadar Tokyo'ya gideceğim. r. y . J f . M y h 
. ır 1" ' · e e on a - k 1 1 d e nJ d b'lh Ah olduiundan dolayı biru hava almak . enı apon se ın · os ı-
i l'u~caret odası katibi umu- . . •. . · . .. m:;"~~:f~:İa i~m~; v:niçki ::=:md .. üzre barın bahçeaine çıkımı, lçerde • Orada bır ay kadar kalaca - da Kanunuevel iptidasında me-
S;ıl\ !l"Ut Bey buraya geldi. . Evel~ı gec~. ,eh~ımmn dort muh- kokain de kullanmıttır. kalan arkacla9ları Faik ile Riza ela ı::- gım. mleketimize gelecektir. 

~.kil ilyı ve ticarette görülen tel~ yr;'nte for• cın;~~·· dol~r•.:ve Tıp talebesi tık bardan çıkmafa hazırlanmıt ve tedir. Bugün havanın hafif yağ 'ı Türkiye ile münasebatımız Sefir cenaplarının Şimdi ıs 
"ıqa v11ttklıklarla halıcılık hak ;:r. 'iJu u:a~•:1:~d~~ bi'~ ç.,.;,ı::,;.~!- Barda diler bir masada Darülfü- ~e~p~ard rrmüıl:;..lıtp~ ırr~~a murlu ve poyraz olması muht~ çok iyidir. Arada hiç bir ihtilaf viçrede bulunduğu an'aşılmış-

" illetle görüşecek. Nermin barında <Preyan etmiş olup nun Tıp fakültesi talebesinden 22 " · (,;abar':~ı~:ı •• :İfeda) u ır meldir. yoktur. Türk-Japon doacluğu tır, 



• 
rıç Aldığ iZ Haberler 

Düseldor sehrinin 
' 

şeytanı 
------------ ···· - -----------

Alınan zabıtasını aciz bırakan şerir müka-
fat vaidlerine rağ·men henüz'yakalanmamıştır ...... -------~ 
Bu ele geçrneyen hortlak şimdiye kadar muhtelif 

tarihlerde 12 k is ~· ·i feci bir surette öldürmüstür ' ~ 

Kurbanların ekse 
risi kadındır 

lki çocugun da hayatı r a 

pek vıı.hşiyane bir sureıt~ 

nihayet verilmiştir 

Dev, iki umumi hızı 
nasıl öldürdü? 

lngilterede 

işsizliğe 
karşı 

Muhafazakarlar 

Fransa da 

ihtiyar kap
lan 



• MILUYET CUMARTı;_;f ti 

arp malUlleri dUn ne görUstUler? MalUller kendilerine al~ 
araları ve rmalUller için bir yurt· açılmasını istiyorlar 

~~~~~~~~~.;;..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=;._~~~~~ 

.elecek cumaya ye- 1 Bakkallar lfODI!~ 
iden toplanacaklar Petrolnevakit -

verilecek.? Yeşilköyde 
Soyguncu yaka

landı 

. . 
ıçtıına 

ibaret 
bir hasbihalden 
kaldı 

iğer yerlerden gelenler 
eemiyetten ayrılıyorlar 

Kolza yağı petrola 
karıştırılamıyacak 
Bakkallar kooperatifi, Neft 

sendikat'la yaptığı mukavele 
mucibince bir kısım bakkallara 
gaz tevzi edecekti. 

Fakat hazırlıklar bitirileme-

Uşak Zeki her şeyi 
inkar ediyor 

Dünkü nu•hamizda Y etilköyde 
vukubulan bir korsanvari ·" hırsızlık 

diği için bu tevziat işine ne za- vakumdan bahsetmiş tik . 
. Dun llarp malftlleri Cemi- den iskatını temin etmek iizre man başlanacağı henüz. tespit lngiliz tabaasından ve Ermeni zen 
h .. edilmemış ve mukavelenın tat- ginlerinden Hayık Kereateciyan efen 

41, 'Yetı wnumıyesi senelik teşebbusatta bulunmuşlardır. b'k . k ' l 1 d . dinin evine yapılan bu soygunculu-
•re halind Daru' lfun" un kon Ç '/ ı· ı ınş. ım an ° up 0 ma ıgını g-un faili olarak Hayık efendinin u .. -

sal. ed t l ktı OCUk/artn fahSI i tetkikine lüzum görülmüştür. ğı olan Zeki yakalanmııtır. .,.. 
~akat ~nun a akopdi~~ İa- Malüller çocuklarının mec- Evelki gün Bakkallar cemiyeti Hayık efendi lngiltereye gittiğin· 

ongre ıç ' - k ' 'b" F 1 · B · ı den beri Zeki her ak!am evde kaldığı 
.liclen ekseriyet temin edile canen yatı mekteplerine kabu- :.num\, :tı ı be~ ıı · ~ e f uzun halde 

0 
ak,am mutat hilafına eve gel 

· hı:i için içtimaa geıenler hu lünü, bankada bulunan malülle- ~~ mu a atta u unan e t se~ memcslnden fÜphe lcnilmektedir. Ze
asbihal ve münakaşalarda re ait paraların sür'atle tevzii- .. at_ k_umpanyası satış şu?:sı ki alınan ifadesinde inkar yoluna sap, 
duktan sonra dagılmışlar- ni, bundan sonra malüller için muduru M . Burungol~s, dıger maktadır. 

inhisar idareleri her ay ücret- kwnpanyaların rekabetı ve ha- Evi soyan dört kişi zabıtaca fid-
t> 1 ki d J ~ · d detle aranmaktadır. "'lveia c · t"n Re·s· Rüş lerinden kesilecek paraların, üç zır ı an o ayısı ı~ ıcap e erse il emıye ı ı ı f' · · b · k b' I --o --· b • kursuye çıKarak heyecan- ayda bir maaşlarile birlikte ve- gaz. ıatı~ ?n .. eş . uruşa ı e . 1 . ır lıaıde kongrenin in'ikadı- rilmesini, tstanbulda isteyen ındırecegını s?ylemıştır. . Kestanecı ı e belediye 
_~teyen bır kı5ım azayı teski- malü!lerin işkan ve ibateleri i- Neft sendıkat, Ist3:_nd_art. oıl nıeıııuru 
Sa~ı§ınış ve Cemiyete mukay j ç!n. hı: yuı:t açılm~sını, kendi!~- kumpanyası~e yaptıgı ıtılafın Evelki akşam Sişhanede bir Yahu 

lstanbul cuma günleri nası l eğleniyor? 

Kış kapımızın önünde ıslık 
çalmağa başladı 

••••• 
ikinci Teşrin sonlarında yaz sebzeleri eme. 

ğ"e yokuşta terlemeğe, ''of!. bu ne sa ~k !,. 
derneğe alışmıstık 

(ı60) azadan 254 Ü bulun, nnın ışl~rıl~ meşgu~. olmak u- Rusların dogrudan dogruya p~~- dinin küstahlığı yüzünden çok fena 
~ ıcap etti i halde mevcut zre resmı h_ır t~ş.ekkul.!'apılma- trol sevketmekten mened~digı bir h~di•e olmuftur. Karaköy zabıtai . 
1:0) kıliı ıle g kanunen içtima sını, kendı~erının. dukkanları yer~e~e. munhasır bulundugunu, belediye memurl~ı·ın.dan 2265 numa- ,,..,. t. 
'l'l!ırıa · · , lm d yanında rakıp vazıyette olan sa bu ıtılafın ' "Istandard., vasıta- ralı Yusuf .efendı al<Ş~ kontrolunu 

. ' sına ımkan o a ıgını .. .. ,. . . yaparken bır keatanecının kaldırnn 
İtj l'ııııştir. Fakat reisin sözle- tıcı~ara tut~n _h~y ıye ha~kının sıle Mısır, Sırbıstan ~e. B_~lkan üzerinde kestaneleri kebap yapmakta 1'.ede kolay alışıvermiştik: /batını kırmış olmalı idi ki du- - Haydi efendim, bilet 1 •• 
~ ra~ıarla karşılanmıştır. verılmemesın_ı ı~temektedır. lar~ . ~at_um petrc;ı~~eı::ını ~?1:1d~r olduğunu gönnü,. isminin Nesim ol- Teşrinisani ortalarında taze fa- daklarını lahavle çeker gibi kı- Elini cebine soktu. Fakat biı 

l\ı; t ALARUAN ısERI Memleketımızde 8000 kadar megı ıstıh~?f ettıgını ve 1 urkı- d_uğu sonradan •~aşılan bu kestane- sulya patlıcan, domates biber mıldatarak ağır ağır yürüdii. denbire vaz geçerek: 
l.tevcut azanın ekserisi şid- harp mabülü mevcut olduğu ve yeye teşmılı mevzubahsolamıya cıye Yuauf ef~nldı t~b!Nasın;ı okralakmdan yiyorduk. Sırtımızda haia yaz- Usulen buralara insan iki tek iç - Hele dedi sen şöyle bil 

k b 1100 .. ·· t buld b - dd' k di kaldırmasını soy emtf. eaım a • • ~! •ıeyeti idarenin aleyhinde unun ~~un stan . a u- cag~ı ı ıa etme te r. . mııtır. Yuauf efendinin ikinci bir ih- ltk elbiseler, ayağnnızda sarı mek için girer. Fakat kadeh- dolaş ta gel. . Biletçiçekildij 
ilııarak, haftalardan beri iç lund~_kl_:ırı soyle~_me~tedı~. 1 Bı,dayette yalnız kolza ıle tarı üzerine bird~n. bire ayağa kalka- iskarpinler, yokuşu çıkınca ter !er düzüneyi bulmadan kalk- bir kaç bilet daha kestikten sc 

bekleyen malfillerin soka- Hukumet malullerın mıktan mahlut gaz satılmasına meydan rak Yuauf efendinın batına dirhem- liyerek iki adım yürüyünce bu- 1 mak müyesser olmaz. ra tekrar geldi: 
<la kaid ki h t ' · m kat'i surette tespit için tet- ' vermemek için Neft sendikada leri atarak yaralamıı, Neıim bundan nalarak· * * * _Bileti 
o.. ı arını ve eye ı ı- k"k k d B - . . .. araya veba" • baı · 
·:" kongrenin mütemadiyen ~ at Y_aptırma. ta ır. ~ t~t- anlaştıg~ ılerı ~u.re~ ba~kallar i:;.'";. yayg grnnaga - - Aman bu ne sıcak! Caddede, işi gücü etrafın- Telişsız: 
~ alakadarların sefalete dü kı,kat bıtınc~ ala_kadarl?ra ıstıh- kooperatıfı muduru şımdı kolza Bu yaygara o civardaki bütün Ya- - Monşer, kendimi ağus- dakileri seyretmekten ve arada - Dedim ya, şöyle bir do-

'.mucip olduğunu söyle- kakları _ tevzı edılecektır. tamamen °rt;adan ka!dırılsa da hudileri. oraya toplamağa kafi gel_m;iı tosta sanıyorum! gibilerden a- bir kulak verip söylenenleri din !aş ta gel. ••. 
1crdır. Istanbula gelenler bu anlaşmayı gayrı muayyen ve hepsı toplanara~ Yuauf efendırun rada bir nağme de yapıyorduk. !emekten ibaret olan bir adam - Peki efendim. 
~eis, . kongre resmen açıla- Kongre münaseb~tile İstan- 1 b~r ~üdde~ için idame etmek üz~::u~~(::die~:;!:~et karşısında Her taraf yeşillenivermişti. sıfatile! a_ğır ağır yürüyorum. . Adam~ağız döniip dolaş~. g~ 

1 ıçın ım hususi toplan- bula gelen şube murahhasları • nıyetınded~r: . .. bir dükkana ilticaya mecbur kalıp ke- Kırların manzarasına doyum ol Genç, ıhtıyar, kadın erkek, zen Iınce henf bu sefer temkinini 
~il nıaıuııerin dertlerine te- i~~imaın müt7madiyen taliki yü 1 Mamafı Iktısat mutehassıs- p_e?kleri ka~atmrı iıed~ yüzlerce ki- mu yordu. Sanki kış, biz~ fer- gin fakir ö~ünıden _geç~n şu kar bozmaksızın ayağa kalktı: 

Cdılemiyecegıni ihtar etmiş z~den . cemıyet~_en ayrıl~rak 1 Ia:ı, ser_b~st rekabe~ karşısında tılık Yahudi keper.klerı kırarak açtır sahlarla uzaktı. Halbu ~ı'. hır makanşık ıns~n kitlesı arasın-ı -. Ee7 ... dedi, dolaşmak sı-
'.tıi ~ ı:urüıtüler artmış ve he- ınustakıl teşekkuller halınde boylı:_ ıtıl~fla~m muessır olamı mışlHardd'.r. . . "d 1• bek .1 kaç gün var, havaların gıdişatı da ne tuhaf, tıpler, ne manasız rası şımdı bızdc. • Hele ben de 
b ıua. . ı - f k .. kt 1 yacagı mutalaasındadır a ıseyı ııı en po 1• ve çı er - · · G" d 1 .. • h 1 S · b' d 1 ~tarı reıun aleyhtarları ile taç~ ışmagı muva ı gorme e- BiR TAVZiH · yetişerek Yahudileri dağıtmrılardır. degı~tı_. okte • o aşan :uzgar ç': re er var .. onra yıne, ne se

1 
ır o aşıyım .•• 

Ilı,; · arı arasında çok hararet- dır. . . .. .. .. . " . Zabıta iıe vaziyet etmiştir. getırıcı kurşunı bulutlarıle, kış vımlı, ne cazıp, ne kanı sıcak Ve tramvaydan çıktı, gitti. 
~. :ınakaşalar cereyan etmiş- ~unların ıı:iıhım bir kısmı D~nku nu_sh~mızdaki İnhı- -o- şimdiden kapımızın önünde ıs- mahluklar va:. Mesela, şu ihti- ı N?sıl? Numarayı beğendinis 

lıt • cemıyetten alakal~rının ke~e- sar ıçınd~ ınh~sar,. _serlevha~ Ôlü bulunan çocuk lık çalıyor.. yar kadın, cılalı tırmakları, bo- , mı? 
~aiullerden başçavuş İrfan rek kongreye gelmıyeceklerın! yazının hır cwnlesınde tertıp .. .. .. . <,:ok geçmeden yine bir sa- yalı yüzü ve yaradana kurban 

'lııı ı, ınutemadiyen gayri ka söylemişlerdir. hatası olmuştur. . A~sarayda Sul~klu :addesı_n hah bakacağız ki, sokaklar hem olayım! o sürmeli gözlerile ne 
IJıi olduğu iddiasile içtımaın Bu s_ehıv ~olayısıle noksan de hır arsa~a yenı dogmuş hır beyaz. katla~ maskara olduğunun a-

; Cdılemiyeceğini ileri süre- Nliiha (lil1 er ç~kan ~~mlenın tamamı şu şe- çocuk cesedı ~nmuştur. Sözün kısası, biricik rasat caba farkında değil mi? Hiç 
kıldedır. . K b h h d alimimiz Fatin beyin dediği çık ' Üphe yok ki öyle. Çünkü ~t 

~~~ir kaç kişi gelmiyor diye ---- Emanet İktısat müdürü Ke-. a ~ at ta ta a... tı: Havalar bozuldu. Bu sene gelene bakıp bakıp kırıtıyor. Bu 

M. S. 

Haliçte gece 
seferleri 

~dar insanı beyhude beklet "Bir büro tesis mal _ö _mer B. 1:3akkallar koope- . Haskoyde ot~ran Panayot kış, hafif geçecek diyen diğer da bir kız: Etekleri o kadar kı-
lt0lnıaı reis bey! diyordu. ratıfının g~ pıyasa_sına hakım ı~e. To~or~. 7vvelkı_ akşam Ha- bir Felekiyatçımızın kehaneti !sa ki altından diz kapaklan gö ~eni Haliç şi~keti müdliril 
b·e~ - · Burada gayri kanu- edilecek o~mak ve f~~tı keyfı surette ta- Iı_çın kopru ıskelesınde ~apura bakalım doğru çıkacak mı?Şim rünüyor. Yürüyüşü bir nevi sıç Emın be_y vazife.sıne .başl~ış- . 

~1h1t ıÇtima yaparsak cür'et- --tt-- yın etrı:ek uzre N ef~ sendıkatla bın~rlerk~~ t~~lta kaydııp~?an dıuk bütün ümidimiz onda .... 1 rayış ... adeta sekiyor. Daha iler t~r.. Em~n bey şırk~ vazıye-
,k O•ur ,.c rlükfımet bizi Gayri mübadiller Cemiyeti . anl_aştıgı v~ pahalılıga sebep ol- denıze duşmuşiersede uçu de Yoksa geçen seneki gibi har vu ' de zarif bir Mösyö, ayak üstün tını ~~kık etn;ı':ktedı~: . . 
~~eder. Nizamname hila- reisi İstanbul meb'usu Hüseyin ~ugu ~akdır~e. gaza nar konaca kurtarılmıştır.:..,,__ rup hannan savurursa işimiz de sevimli bir kadınla konuşu- Dun .. k~dısıle. gorüşen ~ır 
V larak kongreyi açamam. bey bugün Ankaraya gidecektir gını soyle~ştır:. . . . .. - . dumandır. . J yor. . n_ıuh:ı.mrımıze Emın bey demış-
akıa nizamnamede tadilat Hüseyin bey gayri mübadil- Hazı~enın yuz binlerce lira Denıze duştu ısede Mamafi, bazı deryadıller de , - Mes complıment Madame tır kı. . . 
lıııışsa da henüz hükfıınete lere ait tevziat işlerinin tesrii i- zarara u~ramasına .s~bep olan Evvelki gece Seyrisefain var ki, yaz ile kış arasında bir j ... diye başladığı nutku hala bi 1 V -. V?zıf~e yen ha~ladım 
lt~~an kabul edilip cemiye- çin hükfımetle temasta buluna- kolz3: yagı ~ese~esını h_allet- kaptanlarından Rifat B. Ada- fark görmezler. Geçen gün bu- , tiremiyor. ; d.azıyett tetkike-
.\ •g olunmamıştır. caktır. mek ıçın ~e~kıl edilen komısyon !ar iskelesinde denize düşmüş- nlardan biri diyordu: Sinemaların kapısı önünde ~yorum. Yen 

·~~ad'.l'l Hakkı Efendi, Ce- Maliye vekaletinde gayri mü bu ha~~a ıçınde. topl~arak hem se de kurtarılmıştır. - Canım, anlamıyorum bu . başka bir eğlence sahnesi: Mi- hır vapur _'.ilmıı 
~ n _ıdare ve merkez heyet- badillere müteallik muamelat- sa~ayıın motorın ıhtıyacını te - , telaşı. . . Şunun şurasında kaç 1 ni mini boylu bir adamın etra- alınmayac~gı ~~! 
~Uç aydan beri faaliyeti la meşgul olmak üzre bir büro mm ve hem de kolzanın petro- Tıcaret odası ay kışımız var? Birinci kanun, fına toplananlar onu gösterıp k~da ş~_mdılil 
oı etliğini ve infisah halin- teşkili mukarrerdir la karıştırılmasına meydan ver . . . d ikinci kanun şubat. . Üç ay gülüşüyorlar bır şey soylene 

ı. duğunu hatta idare heye- . memek üzre lazımgelen esaslı . Heyetı ".ekdılebazıce Ttaıcad~l-t yoa almlan kış aasıl ols~ geçer . 1 Derken birisi cüceyi içeri mez. Eğer ihty 
•oıı , . . . k • . nızamnamesın e ı a pı ıı · · . dd 1i . 
~ !:reyi ilan ettiği halde iç- HALI TiCARETi t_edbırlen ?ır anun.layıhası h_a tır. Ben de dedim ki: çekti, sonra da etrafındakilere: a~. ş~ et. ı~e ta 
~a gelmediğini söylemiş- Oktruva t~ifesinde _hariçten ge- lınde ~~spıt edecekt~r. Bu layı- Diğeı: taı·aftan bir faaliye!' görül~· - Şu şubatın sonuna neza- - E .... ne var, ne olmuş? di- bııdır kı h~r va 

b len halılara yüksek reaım kon~lmuf- ha kat ıyet kesbettıkten sonra l'.en tıcaret odal~ı d_a l~~aat vekaJe- keten mart ile nisanı da ilave ye bağırdı, siz galiba insan gör pur almak lrnk~ 
'\Cio .. • . tur. lran baldan Basradan dogrudan! piyasaya mahlut gaz cıkarıla- ti tarafından lagvedılmıştir. 1 , • • • Ç ki . b m aranacakc~· 
t~ ı." ' hukfunetle temas etli- doğruya Londraya gitmeğe başlamıı- , . . -. Vekalet ticaret müdüriyetlerine et ... Eder beş ay .. Eger bu nıeı:ıı_ş~ınız.: . . e lın akalnn. I T "f . "h: 
, '.'Ongre şimdiye kadar te- tır. Bu meseleden halı tacirleri tica- mıyacagı ıçın _kolz~. fabnkaları- gönderdiği bir tamimle bu husustaki uzun kışa da doymazsan artık J3ırısı dedı ki: arı e:ı~ 1 'l Y· • 

~. ~dıidigini lıuııun zaruri ol- ret odasını haberdar etıniılerdir. O- nın kapanacagı soylenmekte- mutalaa ve tctk:kleri neticesini sor- Allah doyursun •. derim , - insan gördük ama böyle- aca kafı olup ol· li;mm bey 
rııu beya' t . ti da, meseleyi tetkike baılamıştır. dir. muştur. lstanbul Ticaret müdiriyeti * * * sini görmemiştik ' madığmı tetkik ediyorum. Kai 
e.,ılet K ~ e mı~ r: mmtakası dahilinde de yedi odanın il- . , B' b k d · .. 1 k bil olursa hiç olrna2'8a haftada 
!,t. er1m B. m ızahatı gası hakkında tetkikat yapılmaktadır Kış, gırmege hazırlana dur- ı ır aş ası a gu ere : b" g k't ta i "ht ı 
• ıııı. d 1 T • 1 k k l . d Ş . B ' l , 1 H kk b.. l b' b k ır gece ece va ı pos s ı a• \iJ a a hazır bulunan S- ayyare 1 e açar en lga edilecek odalar araam a ar- SUn, eyog unun gece eg ence ı - a ı var, oy e ır UÇU d"' .. Ulii 
q liaik fırkası erkanından köy ve Vize odaları da bulunmakta- yerleri de mevsimi bir hoşça ge kanş boyunda adam da bedava sı uşun yor. 
tt Kerim B. fırkanın mü- dır .. Ke~an v~ Ka~amürsel. odalarının çirtmeğe hazırlanıyorlar. 1 seyrettirilmez... --------
tlar .. . k ·ı ı · vazıyetı tetkık edılmektedır. B .. .. · ı .. . T k . 1 Onlar cekildikten sonradır M" • l k • 

uzenne ongre ı e a a Ü . d . Ü b. } . k u gun og e uzen a sım . , . ur~ttıp er ongrest 
~tjOla_rak cemiyetin işlerinin zerJ }} . e 4 ın ıraya ~a r ) fi para odada latanbul zabrtaıuıın. geçıniıtir. kadar şöyle bir uzandım, Şişha- kı y~l aç_ıld_ı da _her kes sınema- .. .. . . 

~ ~:. ıntaçına çalıştığını i- J Yülyüa Be.~ker ~o?aorsıyomu Kü- ne yokuşundan başlayıp bir ucu Y? gırebı~dı. ~ır kaç haft'.1 v.~ .. Turk ~urettıbın _C~miyeti 
'"llıştir. bulunaıı Avusturyalı dolarıdırıcı tahy~ §Ube muhe~d111 M. Port. Hayı- Pangaltıya dayanan uzunyolun kı Beyoglu sınemaları gunduz d~n senel~.k k~:ın~sım ak~e~-

ı. Rey hakkı mm unzaba •kını takld ıt4e0d000erek1.Kutahl yaak iki tarafında o ne birahane ve saat 11 de bir m atine veriyor- mış ve muddetı hı ten heyetı ı-
"'~l zıraat n aam an ıra a ar • d · · h • · ·d • 

Ullerden b 1 · ı· } k l d f' · · af · ti" ' çalgılı gazino bollug' udur' He- lar. are yerme yenı ey etı 1 areyı t azı arı, ıç ı- nası ya a an l ırarınt ıtır etmıı r. ' . . . ' h . . t "h . 
ehirin b · · A d g··ı psi içki veren ve hepsinde içki Bu matıneler o kadar kala- mtı ap etmıştır. ntı ap netıce . e se ep yem nıza- z para e ı . . . . .. · d · h • 1 }', C~ı~ çıkmaması olduğu- h d l' '.Ziyınanıı_ı üzeri aranmıı 38,400 li; içilen bu gazinolar, göz önünde balık oluyo: kŞ sormayın.~oyle , sın ~- yenı . ~et şu suret e te-, 

' r·tıı nızamname ile orta tah Küta ya an po ıse gelen müstacel bir telgraf ~- ıle 700 lıra;ı:• yakın alrı_ıan para~ı dururken dünyanın en az içki sah.ah vaktı sınemaya kimler şckkul ~tmıştir. 
ol'ıtıenıiş fr t bu dolandırıcının şehr1"m1'zden fı"rarına dort halının Vıyanada tealıın aen~di içen milletleri araGındayız id- gelır? Tabii çocuklar .. BütünJ Hamıt 95 (Letafet ma~baası) 

., v e a azaya rey evrakı arasında bulunmuştur. Zıg- . _ . .. k l ki b Ik b" .. Mehmet 1)2 (Devlet) Mı tat 8 

.,, f 1~l'nıemek istihdaf edildi olmuştnr mand mütebaki parayı sarfetmiştir dıasına dogrusu ya, bıraz guc otu ar, a onun utun mev (C" h" . ) N h'. 86 (V 
u~ a"at b . nıanı . · . - k'I · b k d ld y 1 . · um urıyet • esu ı a-•q . u nızamname heye- Bunlardan baıka otomobile bavul- ınanınm. ı en ça uca o u. a ruz sı- . . (R . . 
lt,~llııyeden geçmediği için lstanbul zabıtası çok büyük bir ları için verdiği para makbuzu, bir Fakat o her ~~da parlak n~ma~a. yazık ki._ s~sli ~ir f~im kıt~ Hayrı 79 (~sımlı Ay) , 
llerd~ olamayacağmı iddia et ~u~~~;!t.Y:i~~!İa~':;~r~c~':'";a~fam~; ta~nfcabbul~lnmuıt)ur. fi cam mahfazalar ıçınde, akşam- gosterılıyordu. Nıçın mı? Çün- A, t~(~~ 6

\ E evl~J·(~~· 
o\~ ır. e rı { te gra arı cılanıı ağzını sulandıran laker- kü, çocukların sesinden filmin , ~~n S 

1
. ş5amS • tem .1• 

lıııi~:d~n Mehmet Ali B. de tır. Evelki gün Adolf oğlu Zigmond Bu muvaffakiyet dolayiıile dalara nasıl lakayt kalınabilir? ' sesi~ işi~e~iyorduk · . ~ 4~ ),De ~m 4 ( on saat), Emır. 
~>'ıı t idare heyetinin tomba- Mondiıtayin isminde bir Avusturyalı dün polis müdürü Şerif beye a- İnsanın bu esnada adımları bir Benım gıbı her nasılsa yanılıp ( ev eı. 
~ 1ı;;~llndaıı başka bir iş yap- ~ı;:;!ı;;;;_;~;c;.:;,tı.y~';::"le:;:; :.: tideki telgraf gönderilmittir: kere geri geriye gitmeye görs- b~ m~tineye ge_len~er ~ de~il~ O 3:(;;t/~r F "k 311 ,~dan bahısle acı acı şıka ketinde çalıştığını ve şirket direkto- Türk Polisinin harikulade iin .. . Ondan sonrası birahane dı. Bır kısmı fılmın bıtmesını (Ak smı;n Ş" k ~:-' ::· (H aı . ) 

l§tir. rünün miıaaadeıile Atinaya tayyare basireti ıayeıinde elde edilen sahibinin defterinde irat faslına beklemeden çıktı. Bir kısmı da , .. şam • İ u ru a'.11ıt ' 
~Ct'Geıecek cumaya ile gideceğinden pasaportunun vize e- sarik Mudiıti'nin derdesti hu - yazılır. 1 zar zor sonuna kadar taham- Omer 35 ( kdam), Bahatt:n 33 
1-''lCed 1 dilmesini ıöylemittir. d rfed"I f d N t k ' · t k di 'b' ı mü! etti ' (Devlet), A. Mehmet 33 (Ak "tını e ge ecek cuma günü ıuıun a sa ı en say ve e a- e e ım, ış e e gı ı etra · . ) Ö 33 (S ) 
~~ ıı.· llk kararile bu toplan- Tayyareye binecekti.· · karlıktan dolayi Kütahya fube- fı koklıyarak tin tin giden şu 1 Tramvaydaki sahne doğrusu şam • mer on saat · 

lııı ~~faYet verilnıistir. Zi~!:::;~:n~J:;~~l= :!'!:;:~t~l:~ si müdürü s.ıfatile zatı aliler~ne adam, _bu_ ~am mahfazal~rın ö- ya heı;>sin~:n ~o~tu. Galat?~a: 1 G , J]" J h" 
öl~ a ekseriyete bakılmı- ıulen vize edilmiı. Gece yarmndan ve rüfekayı muhteremelerıne nünde ırkilıp kaldı. Pasajın ka- ray koşesını donuyorduk. Bınsı JrlZI nıua 1111 nıe de 1 
~r nıevcutıa kongre aktedi bir saat sonra İstanbul poliı müdiri- Dolandırıcı Zıgman en kalbi şükran ve minnet his. pısında sanki birini görecekmiş ' - Kıvrık bıyıklı, ciddi tavırlı 1 Ankarada Gazi muallim mektebi 

Ilı:. Azanın bir kısmı hükil. ye.~ne Küt'!1'ya komserl~inden gelen . . .. • . . !erimi arzeylerim. gibi durup bekledi.Fakat kadeh bir adamdı - tramvaya atla:!ı, bina.sınJa aç.'l~~.•ı mu~rrcr büyük 
Uracaat ederek yeni ni- "!ustacel b!r telgrafta. do~.t ~t ıaat ıınde gec~nın aükunetı ve zulmetı ara Julyus Berger !Jirketi Kütahya te beyazlaşan mayi bir taraft- içeri girdi, boş sıralardan birine t•ı·bıyc enotıtu•u te ;kılatına memu'. 
enin h . . vrze olan Zıgman danbır bljol'uk dolan sında faalıyete geçen zabıta muvaffa- H . üdü Ü Uh d' • "h . ; . B"l . k . ı edilen Darülfünun edebiyat fakülte.. 

c~·etı umumıye- dırıcı olduğu meydana Z,nuyordu. kiyetle bu tahom mechul ilrametgihı- şu 51 m 1 m en ıs 1 an _ışt.ı a artırıcı mezelenr ha- , yerleşti: 1 etçı ço gecıkıı.e-' miiderriılerinden lomail Hakkı B.' 
• • • ' ' • ' ' a luıraket ebDİ tir-



MİLLi i' l::T CUMARTESi 23 TEŞRlNISANl 1929 -
i.kAye • ........ a. ... ., 

damını bulmıca becaişindeki ' görmedim ki l Hem de aslı C>. 
1 ;::;~~"i~=-=-~---.:..--=-=~-~:--_;;_.::11ii!ii~i;jiijifi~iBij1İCiE[ii~G~~:;:J.i 

hikmeti anlamak güçtür. 1 küz olduiu halde... n .. ". ""' Bo akşam •.am •aat 2l,15 te 

ASJtlN umı:sı · MluJVET. nı 

22 Te~ı!nlsant 19!9 

Yeni seyrüsefer idaresinin ı Doktor A. c. d. t. beye na- u·· ÇUK I" AY[ 
muvaffakiyeti ve ya muvaffaki- zara.o tarihin en büyük adamla- J' , ,., • ı 
yetsizliği hakkında bir fikir be- rı ayakkaplarından muztarip i- _1."'.._ 

oıı.REHA!llE -Ankara eaddosl. No 100 yan edecek kadar zaman geçme mi~. . • Hatta bu zat maruf ta
miştir. Yalnız ilk günlerdeki rih hocamız A.R.f.k. beyin tarih 
fazla faaliyet hiı; t e hoş bir te- te meşhur nasırlas,, diye bir e;. 

sir hasıl, edecek mahiyette de- aer yazmaya tetvik etmişti .•• 
ğildir. Kontrol yapılma}t için Halbuki, beriki aşık «nasırlar» 
mi, yoksa kontrol yapıldığını lafını ~nazırlar» anlıyarak: 
göstermek için .mi ne~!r her bir - Ben aiyasi tarihle meşgul 
kaç akşamd~ bır s~ynıscfer m e değilim ! cevabını vermişti. • E
~~lan şehrın e~ ı-l~k cadde- ğer rivayetler doğru ise Napol· 
lennde .. otom~bıl~e:ı dur.dura- yonun sağ ayağının küçük par 
rak şof~r permılennı tetkık e~- mağında fena bir nasır varmıt 
mektedırler. Geçen akşam bır ve Moıkova ric'atine de bu na· 

Teıı:raf adrul Mlllly•t. lıtanbal 
Teıeıon 11umaralar1o 

lıtanbul 3911, 8912, 3915 

ABONE ÜCRFTLERI 
TDrk•r• ırın Hariç trı,. 

8 aylıtı 400 kurUJ 8tXI lcufllJ 
6 .. 

12 .. 
7'XJ " 1400 .. 

1 «XJ ,. 2100 " 

Grle ıt t'vtıt. r• '1 verlln1t1 
J\.1tlıtı1ell ıeçen ı J ~ l.ar 10 i.::ır ştur 

Gu,·c ve rnıtbaaya alt lşi cr l~i D t ob'J' · • d o om ı ı?. yarım saat ıçm. e ıır sebep olmut derler. Timur 
nıDdurl ete müra.ac.::;t edJllr. yolda on uç defa durduruldugu )engin ayağı da azmıt bir nası-

Cazmmız llAnlann ıııesu!lynlnl tabul etmez. nu işittik Otomobiller ve tak · · t d · d"l · d • • nn ıyı e avı e ı memeaın en 
, -n , , Ü . siler lüzumlu, lüzumsuz yerde, topal olduğu muhakkaktır. Mu 

BUG uNK llA VA lüzumlu lüzumsu~. zamanl~rd~ rat beyin gayri matbu bir ese. 
Dün bırarct t n çok 15 en az 10 durdurlunca seynısefer busbu rinde gördüm Yıldınmın bir 

tün. intizamını .kaybediyor, _şe- gözü de, ayak kabı vunnuı bir 
derece idi. Bagiln havanın poyraz hri 1 f l -n mwıav_~ka atı e _ce ~.gn- tırnağını keserken gözüne aıç-
ve yı~murla olması muhtemeldir. 

Ingiliz lirası 
yor: Seyrusefer şe~n m~a- ramasmdan kör olınut. T otan
kalatını '?'>~ıya ~egıl t~zın;ı.e kamon'un iki ayağında da na
memur ~ır ıdaredi~. Şehnn mu- ıır olduğu ıon hafriyatta mey
nakalesınde anarşı hasıl etme- dana çıkan bir vasiyetnameden 

Biz yerde de yatarız 

İngiliz lirası i!rl ay içinde den de kontrol yapmanın elbet 1 lı o- k 
elli kuruş kadar yükseldi. Niçin bir yolu vardır. ~ b';ı1 yor. kf~y;a~··'~ ~!a . 
yükseldiğini anlamak için güm a 'dan h~r- 1 elnnıl uıunb uybe-o- - iıiamiiii;~E::.:=::ııl=.::.l1 
ruk istatistiklerini tedkik et- -Haftanın -, ~ a a a naaı 0 

up ta u 
mek kafidir. Y~ni gümrük tari- ı ladan ~rtulınanm yolunu bu- M. Rönar, kırk beş yaşında . 
fesi tatbik edilecek diye tüccar yazısı lamadıgımıza hayran oluyorum Madam Rönar, otuz iki yaşmd;;ı 
külliyetli miktarda mal getirt- - - • Geçe~l.erde, mon.den bır akşam M. Langle, otuş beş yaşında . 
miştir. Bu malın fiyatının bir A vak kabı yemegıne davetlı ola~ ~.H.ş.m Madam Langle, yirmi dört yaşında 

. . M"' b • bey yazılannm takdırkarlanna p · t R- 'I · d O h ıı· b" ·ı k .. kısmını tedıye etmış. ute a- Ş I fm L- . bakı k ff ki ... ah ana e, onar ann evın e. rta a ı ır aı e apartımanı; u-
ai için de bono vermiştir. Gerek A .;: k a b ~ar~btıne k ~: :rş~ 11";j m~v~ a yetını ız çük ve dar. Ev sahipleri, kan ve koca, evin yegane yatak odasın-
ııJpaı:işte ilk taksitli verirken, b Y a 1k bu .a. 1• ıe er a- e er en emıt : . dan çıkıp, yemek odasına geçerler. Maaa itilmiş, yerine, yerde 
gerek peyderpey vadesi gelen 1 ~ e Y.ali. a. 1 • g-ıbı. Demek b~ . - Hanımefendıler, beyfen- bir yatak yayılmııtır. Langle ile karısı, özür dilerler: 
bonoların tediye ederken İngi- nbesnkenı~ç:md ını koklyanl~~.~yba.gı ~ıle~.b Benden akmuavfflakfakeaerle- Lanııle -imkanı yok olınaz. den, damdan düşer gibi misafir 
. . b• k b" u ap e aa ana"'"" ır nmı aşım a t yem e at a- C 1 ? im 

liz lira~ı de ecneb.ı 3!° ıyosu şey addetmişler. yaklarım çıplak olarak yazmı- ~~nsı - p ~~-naı5ıl o ur. ge R .. ez. S di . . d 
satınd~ ~ış.~e ınFnetlıc~tpharl~t- Ayak kabının hayatımızda, şımdır. Ayağımda en ufak bir onar - Ce a o. ~r ... ·· ı ·· klonar - us yorum, ışı e-
mız uşmuştur. az a ı a a . 1 · ı"zde y t - t · . h" 'k k "h 1 .. ed" Kansı - anım nırın uzu u- ce er. 

FRANSIZ 1'İYA1'ROSL~ l)A 
llL\l~K ~RA.\SIZ UP!::Rf.T llli\•.ll 

tarafındın Lal Verneyin en ıııe~ı 1.r opere ı dan 
LES MOl ''>KETA!RES AL COL VEN f" pivesı tem ı olu'"' ıktır. 

Yannkl pazar günıl saat 16 da matin! ohr r 
VE RO NIK 

LES 
Paı.r akş1mı s:ı.ıt 21,l!I te 

CLOCHES DE CORNEVILLE 
Pazarıe•l ık amı ılk defa c'arlk 

LES SALTINBANK. 
t-. .~~~...ı:.:.;~~:.a.....;~~.........::BI ~-~~---. 

ttihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

· şeraiti havidir 2 
~1erkezi İdaresi: Galata<la Ünyon Hanındadır 
A•·ntr"' Pl•ıımnınynıı ~elılrlerıle ae<'ııle arn •1·n '\l< ı ıı• 

'=====-~ Telefon: Beyoğlu - 2003 

MiLLiYETiN EGLENCELERf 

• . . . b ıt enm ap ıgı eıın ıç tazyı an amı a tuat ıyor ~ K S d uh f 
ne kadar anzı bır vazıyet ıse, u .. t 1 • ettiniz mi? · yorswıuz, size rahatsız olma- ansı - en e t a sın am-
vaziyette İngiliz lirasının yük- mu lrbdatlanmdan b" . N.e zamkİ ty~k .P~nnaklan- yız diyorum. ma, yerde yatmak hiç bir şey de Ba ıtınkll yeni DDnkD bllmecımlııl• 
selmesi de o kadar tabiidir. Bu- h tı biz 'm örem ~~-~a~, mı pıyano e en gıbı ~yna~a~: Langle -Siz yatağınızda yat ğil. bllmecemlıı lıalledllmlf 'ekli 
nu anlamak için iktisat müte- a~~d ... ~ g .. :ıı~1fU: ak yazı yazanam erteaı gunu ınalıydınIZ Rönar- Malum, fakat ne ya SOLDAN SACAı ı YUKARDAN a.c:ACJı 
hassısı olmak lazım değildir. I~ e g~rur veOmu!, e en bir çok yerlerden tebrikler alı - . paynn? ı .. Yenilmek (7). """ 

H 1 bö
. 

1 
"k t .

1
. li nı bana ıoyler. na ayak ka- rmı. Kansı - Yerde çok rahatsız Karısı N d • 2-- Rabıt edab (2) Kuapta aab- ı .. Yemiı (7) .JJll 

a Y e 1 en, ngı ız rası bı h- '-'-daki mütaliumı ıo- ~ • d ·· ı d" • · ı olurswıuz - e eye yatagnnızı ı (2) • 2-- Rabıt edab (2) letiflı#ll h b' k ku k k " lllUUl1 ~em o oz e ıgım ıey er- • k kti ? an . 
er ır. ~ç ~ çı .. 0 ~ g~- rdunı; o da suali beldiyonnuı den biri de k'" rü üstünde ko- Madaın Rönar-Miç te olma- peş -~ş çe n 3.- Yama (2). Zaman (2). <2> 

r:etelenmız telaşa duşer. Bır Bqladı içini dökmeye• op 
1 

d d yu: Ronar - Bunu sen yaptın, 4.- Nota (2) wcut parçau (3) 3.- Beyaz (2) Nota (2) . .ı.ı. (Sl 
takım mülakatlar yapılır. İh- • • • l ~.~ ~!111fan ve ora ar a a .eta . .. • ben değil.... Nota (2) 4.- lıtifhaın eda~ (2) V 
tikar oldu. sö lenir. Hilk\ıme - Beladır, bela. . • . nıanla- hükümferma,, olan aeraerı ço Rcına: - Pekala yerde yata- Kansı - Şimdi kabahatı be- 6.- Zaman (2) kalın kwnat (3) Aamak elan .........._ (J). (J) 
. gu . Y . . . nı muaallat olan muııbetlerden cuklar ,ibi yalın ayak gezmek- nz .••. Sız esasen yorgunsunuz, . .. .. Be cir (2). 6.- Nota (2) ced (3) a-
tı~ naz:ı-n dıt?tab cclbedilır. biridir. Evveli aslında öküz tir karyolada rahat edin. nım .~turne atma. 1 .• fatifham edab (2) Nota (2) 7.- Beycir (J) Nota (2) z). 
Şıddetlı tedbırlet alınacağı ci • olduğu halde ıikılmad · • . . Ronar - Kabahat atmıyo- a.- Nota (2) Erkek (2) 8.- Kmn.ı:a (2) Baiıflad ( 
, • ., "' edilir Sonra unutulur ve .nsı. . . . ~ Ben Nasn!ttin Hocaya bayı- Madam Langle-Fılvaki doğ rum dogru· yu söylüyorum !!~9~-~K~ed~~7~!!!!!'""'!!"""'!"!!!!!!!!!!!!!~~~9~.-~Mif~·~tah;!~(~7~) ""!!!!!!!!=~~=:;; · bize mtiı•n etmit bır -ydır lı 1 ••-= h b" h b · k tı ' · · .,.. · İngiliz ik1 kuruş yükselince ay- ""':. .. ,...... • nm ....... n mer unıun ır a- nı, tren em ço sars . Lan l İınk" . k lmaz -- -- --- ~- ~ 
ni nakarat baslar. lnıanlann o~e ~.adar m~ta~ reketi vardır ki, manasız bulu- Langle-13 saatlik seyahat.. K g e...:g anı J~ o. . . yüzünden kavga edeceğiz. Rönar - Siııirıenıııı:IO 

- olduklarmı ıördükçe billahı • • . arw en onu etmışsın, . .. dm. 
İngiliz lirasının çıkmasına .. küz 1 t 'h eci· rum.. . . . . . Kolay degil. . doğru deye yalan uydurma, Rönar - Senın bu kadar ~o- A 1 A ı 

mani olmak istemiyen vatandaş İ·kin 'dd:'d -·İ~ OydAİ Hıkiye}'l bilinınız ya; dere- Rönar - Öyleyse derhal ya- kabahat senin. tü huylu olduğunu bilmezdim. ~'.1"81 - yay • • • !n? 
yoktur. Fakat bu çıkmiya ma- lah · · egıBen · • l · : • den apteat alırken papucunun tın; allah rahatlık versin. Rönar - Peki ikimizde de Kansı - Sen bet gece bubal- Ronar - NEe olukyo~ ... tılııl'f 

. k . . ... 
1 

.. a vergııı... ne en anı- tekini au almıt götünne;o;e L-- Lan T k di ' Karını - kme ......... . 
nı olaca tedbır guru tti, ve va- rmı ki yüzde yüz öküz oldulrn I H d h ._ a al":r gle - e rar e yorum kabahat var. de yatacağımızı wıuduyorsun. bat 

l• d • "ld' D amlı · •- amıt, oca a erKeıçe m unı R"' b. d ı-•- Amm 00. 1 • . var, ıyor. d··"" v~y a egı ır. ev mesaı- halde - tevazu eaeri olarak - olan kilde a teati ıakatladık on~, ız yer e ya ~·ı. a y e yapmaga mec- Rönar - Sus, yarın gıder bir RöDal" - Sahi, ben de w 
dır, Şurasını hatırda tutmak la- bunu intihap etmez Sapıtmıya fC P Ronar - Olmaz dedim ya. burduk. karyola satın alırım d 

dır ki L 'd k . dı" • tan ıonra: B . K Ned · um. •• l!un . . • • ~z3? .a aza.? gı- lım: Küçüklüğümden beri kun- . . Madam ~gle ~ . eş ~ ansı - en? Kansı - İstemiyorum. Üste- Kansı - t e (birdenbire .,. 
mız ıktısadı ıstıklal, henuz ye- du-cı dükk· an· lanlllll 0··nu··nden - Al .aptestmı, ver papucu- başllllZda ekşıyecegunız kafı de Rönar - Samimi dostlarımız lik b' d f 1. rafa gı"rece d'nl il k- __ .... nı Jı;O 

· ·· '"k ·r · · ta b'' · · ·- mu! demıt 0 -- la 0··t~ . . . d • ır e uzu ı mas sar ı er saram ocaa--· nı gumru tan esının t ı.u ı- bucak bucak ka nm. • • . . • • · ucu o am, ~ ğilmiş gibi, bır e yatagmızı yahu. . .. . ' ' ' 
le filiyat sahasında tecelli edi- Hili batı..=dadır Rab kinı de atar: zaptediyoruz. Kansı - Neden dostlamnu ğiz O:(le mı? Ben karyola falan lunRd.~ tutar~~ ld··"'? 

B b k d b. · • · Al b d ı L"kin d"k ıstemıyorum onar - v-c;ne ne o ..- _.ı,.. 
yor . . u ay aşına a ar ~r ~:metli babam, daha pek küçük- - _unu a. a 1 • Langle-Kansma- Ben sa- oluyor? Bizi hediye mi gark- .. _ · · · ahn K nBI _ Dinle bak gıcll"'" 
knn muadelerle ellenmızı k • b" "ft b d kat et ayagıru ııkmaaml der- na Ron·· ar'lar gı'bi misafirperver ettiler) Ronar Peki, peki, am. a ' 

b • 1 "d' Ç 1 en ayagıma ır çı umu e . . · K H b' rah yor •·d 
·hm11e koİııa:unl. ızl. ag ı ı ı. ğa ıdşa- mirli ve bağlı potin almııtı. Ki- dl ım.b ~~kü~~--dHocanınakpapıkuç insan az bulwıur demedim miy- Rönar - Kuzum yavaş söyle ld ~sı - anlem ırlaraz d abetsız Rönar - Ev· eli anlaıııBO""" 

. ngı ız ırasınm aşa ı o- fi 1 k d kı "d' ki 4 arı ugun ,... ar ay s • di? işidecekler yu··reg·un· e ı'niyor Yal o ugumuzu asın a, ş . E • 7 (SOıt" 
d 

• .. k r ıey er o a ar ıı ı ı • · dinler - vet ne oluyor ·ıı 
ğru yuvarlan ıgıru gorme za- gün sonra topal oldunı ı••-'- mazmıf. • • Rönar - Haydi iltifatı bırak ruz muhakkak olan bir "ey var günden fazla kalmasınlar. Hem 1 f • ı .. fet1 

h h ld uzak deg"ild' IUUII h . dd 'd • ,. - ık b .. .. b 1< ı (h"dd t ra an ar) a enn on ara ..• n-
maru er a e ır. kullanılınıt potinleri ne deg"it· Da a zıyade u ıma gı en ta, yatagmız" a yatıp oyuyun. sa onlar da bize karyolalarnu art u sozu ıra 3 ı:m 1 e karık ca 11 

• • • b" · b 1 ' l' • · · · ) k od genç 
0 

"" d"' tinneye, ne de genitletmeğe ıey ır maanın ra ıta ı, namuı- Langle- Öyle olsun, bonsu- verdiler. le gece ıgını gıyer yeme a- K _ E bu artık Jıll Seyr.ü sefer imkan vardı ••• ı:amam altı ay ı~ ?,lup o_lmadığı bakında görü- var. Kansı - Bana ne? s~da yatmaktan da nefret ede- aştı.~:~di evlerinde olsalal' ,, 
- o zamanki potınler 6 ay da- ıulurken. Kansı - Allah rahatlık ver- Rönar - Haydi sinirlenme, nm. .. . . ne neyse . .İnsan biraz utaıııl'). 

Şehremanetinin seyrüsefer yanırdı - ben bilirim .. O gün .-. .o pek .. a~ğ~~m ayak k~bı sin. soywı. (soyunmağa başlar.) . Ronar - Başka yenmız yok • saatlik şimendüfer yolculuğll'1 
idaresi sabık başmemur İhsan bu gündür ayak kabı'1m daima degıldır. · · ~ozu~~r. D~ek ~- Rönar ve kansı - Gecer.iz Karısı - Çok rahatsız olaca- ki... , j dan sonra ... 
beyin ida:esin~~ iken ş~hir i- b~r n~ara geniıini alının. Li- ıanm vara~ıl~egı _en yukaek ıf- hay~ol_sun ... sabah kahvaltısı ne ğız. K~nsı - Dogru. . . . . ! Rönar - Canını bu... ,.~k 
dare makınemızın en mükem- kin kifir bu ıefer de nasır ya- fet. de~~·.~ bır saglam ay~~- yersınız? Rönar- Allah rızası için ya- Ronar - Onun ıçın. sesını l Kansı - Şu bu yok... lf"" 
mel bir şubesi idi. İhsan bey, pıyor. Dar alsan ııkar, geoit al bı ıle olçuluyor. • • Buna hıç dı- Langle - Siitlü kahve. vaş, duyacaklar. kes .... Salonda yatmak ısteme- ahliksız insanlar ... Bi%Un yaıl' 
asgari bir kadro ile şehirde sey san nasır yapar. lkiai orta- yecek yok!,. Kapıhr kapanır, yarar/ar. Kansı - Duyarlarsa duysun- din. . ğımızda ... 
riisefer işlerini Avrupa şehirle- aını bulsam ba~ıma ,iyeceğim. FELEK lar. Kansı - Elbet _ı~t~em. Sa- Düşün! .. 
rine nlimune ol cak bir intizam Geçende gazetelerde çıplak ge 

1 
, . . . . J -2 - Rönar - Amma çok oluyor- lon yatak odası değildir. Rönar - Evet amma yat11f 

·1 'd . . ·ı b" 1 k t h L- • ku 1 azar ıı;unuııden ıtıharen Yemek odasında · R '' B tak od . ı e. ı are edıyordu. Hatta bır zı en ır meme e auen o - , . - sun!.. onar - urası ya ası mızı verdık. .,fi 
kaç ay evel bir İngiliz Times dum. Yakın olaa kalkıp gid~ ::ı~.~~deHlLAL sinemuında Madam Rönar - Usulca ko- Kansı- Hoppala!. Artık söz mı?. Kansı- Uyusunlar deye 
gazetesine İstanbul'dan mek- ğim. Ve sırf yalın ay.~ .. gezmek 1 u·· ç SILA-HŞOR 1 casına - Fena insanlar değil, de mi söyliyemeyeceğim ... Yer- K~rısı cevap vermez, yatar ... iki dik... eıılll' 
tup yazarak, Londra belediye- için. Dünyanın en buyuk adam değil amma, bu yaptıkları da de, kuş tüyü yatakta yatar gibi dakıka sonra: Rönar - Merak etme, ır 
sinin 1stanbul seyrüsefer idare- lan ayakkabından zahme~ çek- Dııghıs FaytT '1anks yapılmaz. yatacağız deyeyim?.. - Öf, uyuyamıyorum. Lam- de sonwıda, nasıl olsa uyıli 
sinden öğrenecek şeyleri oldu- mi9tir. Ben bunun kadar ınıan- - ~ Rönar - Sus!.. Rönar-Hiç bir şey söyleme. ba başıma düşecek zannediyo- caklar. 
ğunu bildirmişti. Bir iş içil\ a- lar üzerine tazyik yapmıf ıey Kansı - İnsan haber verme Kansı - Şimdi de.' onların rum. M. rA·,., 
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lal k • 
1 

\lutlaka il· 
K J\'\-C( ~LıT 

içiriniz. 

llf.P<JSL. Şi-.t:.;i 'G(f hü\,ı. ş ı ~ı.: IOü kur1 tur. ·ro;>tan.:ı:tra tt:ı ı, 

10 numaralı mo
delde Triumph 
yazı makinesi 

TRilJMPH~ 
En son sistem 
muaddel ufak 

portatif makine 

~()it -o--
l13,1t.ıo 273 m. 7 kw. 
~.Qs Racliyo orkeatraaı 

l..eı. Oı>-et: "Die Luıtige Wltwe 
•l Os e.r. 

.2 Amerikadan naklen neıri-
~at 

"'ı-r -o--
'?.Oo .\f<IA 516 m. 15 kw. 
, b-,. Konser: Ganglberger orke.-
;&,a9 ... 
•l.0g Quartette. 
'>.do Operet: "Zirkuıprinze11ln,, 3 

pı • kalman:'ın e'eri. 
Iİııt ~•ogram nihayetinde telıizle re-

•triyab. 
ııı.. -<>-
lı~OVA 1412 m. 12 kw. 

1 
3 Üı>eret: "Prinzeaıin Otala 

1.0o Pe.rde, J. Gilbert. 
~ Briıtol oteli orkeıtraıL 

3u DEl{SLİK 
BİR KURS 

En son sistem ve en tekenımül etm:ş 

Yazı makinesidir 
Hassasiyet, metanet ve 

birinciliği ihraz 
zarafette dainıa 
et1niştir 

l\.1akine 45 tuşlu olııp Tlirk
çeli enterna,yonal kılaviyc 

ile mücehhezdir 

Triumph makineleri 20 senedenberi dünyanın 
her tarafirıda tearnnıüm etıııiş olup her fırsat
ta nıükenıınelivet ve faikivetini isbat etnıck-

" -tedir. Triunıph ınakinderinin bilunıunı ak-
san11 en üla nıalzemeden nıamul olup şerit ve 

tabülatör tertibatı kanıilen oto111atiktir. 

Türkiye Cunıhuriyetinin daha t>azı vila v<\t -
Bisiklet 

acentalıkları nıünh;ı ldir. Bu hususla doğru-
dun fabrikaya n1ü;·acaat olunnıası r:ca olunur. 

• 
19'-9 modeh Poalıac. evsaf ve. mcıayayl 

•rliycu ıtibarilc. bOhln gcçıcı tflr'at re· 
korlan kıran arabanın aynı oln1aıın.1 raa· 
men 3 aencdc ~.ooo otomobU salmııtır. 

daha laı.la mQkcmmcUcıtırilmiflir . 
1 Her zamankinden daha büyük, daha gt .. 
olf, dab.a sOr'ath ve daba .kuvvcthdir. Ft ... 
tonun ku.tn1 ve tulil sf'yri artıntdae:ınd•• 
- c•klaitlc oaıaraa kuvveti daha çok,tOr'· 
ati daha fazla ve mot6r0.a s6r'atlcamc k.ablll· 
yeti daha seri olmuıtu.r .Frenleri de dahilde• 
'•bhath olmıakla-cmnıycll daha mutlaktır. 

Uaua Fbbcr karoscnlcn be otomobilci• 
~ria ıcvklal mucıp ve aoa dcn::cc asri v• 
rabattarlar, Ponhac'ı .. tsa •lmlf bıo1crcc 

IDaaa. bu ar•~Y' yeaı olmuın• ratme• 
~mıtlardır.Zını bilıyorlaf' lu Gener•I Mo· 
ton'un mamulıltındao olan .. erbaugı bir 
.,..b• muUaka muvaffak olmut bir •raba• 

el.ar. Bu zeb.aplannd• ald•amamıfl•r~ 
BilAkit biliyorlar ki Gc•cral Motgrı'u• vut 
tcıkilAtı w malaeme Ue me-wadı 'pUdaly•• 
DiD kO..lhyctlı nuktard• mObayaa11 • biltabt 
ucua fiatJa- ve bO.t&a modelleri •••' ıce· 
rCbt aahaundakl uzu.o ve mOıpct tccrl· 
belen aaye11nde .. ,r fabrtkat6rlerta ımal 
edcbilc:ccklcri arabalardaa daha mGkca .. 
mel ve daha ucuı: bir an.be vGcuda ı•• 
brcbilccclr:tlr. 

Bır PonUac idare edin.ta , o ıamu bu 
arabanın aedea bO.tOo ılr'at rekorlantn 
kırdıt&Dı anh)'acalr.11aıa. 

PONTIAC 
TÜRKiYE ACENTALIKLARI: 
Kadı Zadr Mehmet Senıhı Sev 

tatanbul-Beyoğlu, Taksim-Milli Garaj 
' MGrtüüıdcMcbmctHayn ve AliVclıMcbrac:IAU 

GAZIAYINTAP 
Raıih üıdc: Bıraderler,ADANA 

~~~ ~:~:~t~~.. ·ı:f ~o\ı~aı~'.~~~ lanı~~:~~~~~~~:~.~~~:~ ~::,ı~:: '·s·~;.:1!.:~:tr;:; 
unınata mundildlr ve fiatç U en Teşrinisani 

... d h h 
1 

250,000 " Ekmek } Kapalı 7qrf usulile ihalesi 7 ikan unu- r 
... ,.. a a e vend r. ıızı1r aünü aı..saını 
~oğlu: ;ı.'itı lstlkl:U caddesi• 15,000 ., Francala evvel 929 cumarte~l günU saat l 5,5da. U U "saat ıS' de 

Müdafai milliye vekaleti deniz kuvvetleri iaşesi için yukarıda 
ı İ L A N yazılı et, ekmek hizalarında muharrer gün ve saatta kapalı zarf Sirkeci rıhtımından hareketle 

!illi.._ Ağaç işleri Ameli ve na- usulile ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyen- [Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
eter ltıuallimliği münhaldır ü- !erin herg ün ve vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer Ünye.Ordu, Glreson, Trabzon, 
ı 1 §ehrisi 100 liradır. saatta Kasnnpaşada deniz satın alma komisyonuna müracaattan. Rize] ye azimet ve avdet 

~ııaI: Ağaç işleri resmi sinai edecektir . 

İtild ltınıiği münhaldır ücret 60 •0L-ı1ra Evkaf Mn"du"rlu"nu"nden·. Muracaat mahali: İstanbul 
3 tr. A lu U y U Meymenet hanı alnndaki yazı-

~or:- Mihanik, Motör, Buhar hane. Telefon İstanbul 1154 
~\ı 0 r.leri, Ziraat makinaları, 16/11/29 da ihalesi icra kılınacağı ilan edilen Ankarada kain Dilde H h __ 
ll) ~liıınıi.ği münhaldır. Ücret Şengül hamamı görülen lüzum üzerine yeniden yinni gün müd- !eri k&at~I: !er kafta Pazal r gun-
1 ıradır .. . . . . o ara vapur arımız 

..._ Ri · . . . . .. detle muzayedeye vaz edılmıştır. 30/11/929 Cumartesı günü sa muntazamen arekhet edecektir. 
1il1111r {tazıye mu:ıllımlığı m~ at (15) te ihalesi icra edileceğinden mezkQr hamamın Evkaf hey ---------ııiıııiıiiıiıiıııi 
~~ ;eva~ret 50.~~radır. ya'.ı~ eti fenniyesince tanzim kılman keşifname ve şartnamesi mucibin ZAYl: Askerlik terhis ve nufua 
llqlirivet ve~aıd ı sulre.t erını ce (14964) liralık tamirat tefrişat ve tadilat müstecire ait olmak tezkerelerimle sair evrakı müs-

e gon erme en. petemi zayi eylediğimden · 
Edirne San'atlar üzre beş sene müddetle icara verileceğinden talip olanlarnı k-" . . _._ ğ clh ti yeıu.-. .. . . ~ sım ç .... araca mı e e evvel-

Makine 44 tuşlu olup Türk
çeli enternasyonal kılaviye 

ile miicı·hhezdir. 

Motosiklet 

!NTA~JA P~STASI 

1 

(A.;"./AFARTA)vapuru 24 T. sanl 
pazar l Oda Galata nhtımından 
hareketle lzmlr KUllilk Bodrum 
Rıdos Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönUşte mezkOr 
lslı:elelerle birlikte Dalyan Mar
maris, Sakız, Çanakkale, Gell
boluya uRrayarak gelecektir. 

lzınır - Menlı aDr'al postası 
( KONYA ) vapuru 26 

Teşrinisani Salı 12 de Galata 
rıhtımından hareketle çarşamba 
sabahı lzmlre ve akşamı lzmlr
den hareketle Antalya, Alaiye, 
Mersine gidecek ve dönüşte 

Taşucu, Anamor, Alliye, Antal
ya, kuşadası, lzmire uğrayarak 
gelecektir. 

NAiM \' Al'URLARI 

lzmir Postası 
Seri, lllks ve muntazam olan 

ADNAN vapuru 
Tşrinisani 

25 inci PAZARTESi 
günü 16 da Galata nhnmınd •uhare
ketle ( lzmlre) ve Çarşamba günil 
lzmlrden lstanbula hareket edeL 

Galata Gümrük karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu
mi acantalıll;ına müracaaL Telefon 
Beyoğlu: 1041 

1 SADIKZADE BlRADEH, 
LER V AI'URLAHI 

KARA DENiZ 
MU~TAZAM VE LÜKS 

POST ASI 

Sakarya 
Pazar vapuru 

24 teşrinisani 
gUnQ akşamı Sirkeci nhtı

mından hareketle (Zongul· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Olreson, Trabzon ve Rize 
lekelelerlne azimet ve avdet 
edecektir. 

M. Müdürü name ve şartnameyı gonnek ısteyenlenn Ankara vo latanbul Ev kilerin hükmü olmadığı •ıA 
HAKK ı 'ALİ kaf roi\diriyetlerine ~üracaatlan. olunur Hüsnü Camal oğlu G~ı:ı 

Tafelllt için Sirkecide Mes 
adet ham altında acoatatıtıa 

müracaat. Telelo:lııataabul 2134 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Evkat tarifesi 

1929 senesi Tc~rinisaninin 25 inci ı;iinünden itibaren 
ilam abirc k3dar muteberdir 

Birinci Son No Hutut Hareket Fasıla hareket l.arek 
9 . Harbiye-Sirkeci { Ilarlıiyeden-Sirk~ciye 7' 14' :-.oo 19.rn 

Sırkecıden-1 farhıyeye 7,31 lo, ıı 

10 Şişli-Tünel ( ~i~liden-Tünele 3· 6' 6,36 2·\1 1 

l Tünelden-$işliye 9' ~.02 2J,1 

it Kurtuluş-Tünel ( Kurtulu~tan-Tünele JO' 2l.IO 2.1, l ) 
\ Tünelden-Kurtuluşa 21.50 OJ - . 

12 Harbiye-fatih { Harbiyeden-Fatihe 5' 11' 6,09' l,•10 
Fatihtcn·I farbiyeye 6,21 l ,0;1 

14 Maçka-Tünel { !\laçkadan -Tiıncle 21,4-0 \!3,JO 
Tünelden .Vlaçkaya JO' 22.00 24,00 

15 Taksim-Sirkeci { Taksimden-Sirkeciye 5' 8' 7,10 20,00 
Sirkeciden -Tak,imc lO' 7,35 20,30 

16 Maçka-Beyazıt { Maçkadau-Heya;ma -· 9' 7,00 21,30 . 
Beyazıttan-Maçk• ;a 14' 6,53 21,33 

18 Taksim-Fatih { Taksimden-Fatihe l!i' 7,41i 18,46 
Fatihten-Taksime .10' 8,33 19,12 

19 Kurtuluş-Beyazıtf Kurtuluştan-.Beyazıda 6' 7,00 21,04 
\ Beyazıtt ın-Kurtuluşa 13' 7,50 21,54 -fi ı llcııkta,can Be' c~c j Bc~ıktaştan-Emin,ıniıne 8' 

cıı .. Bebekten· Eminoniıne ı 6' 
,a 22 Bebek-Emlnönu Eminoniınden-lkhell;e 50' 
cıı ı llebekteb- Karakoı e 
•) Kar>kovdeu-Bebe~e 

6,01 -. 
l.ı,'.!2 -, 
6,.30 
6,41 

22,20 
23,04 

21,4:' 
22,31 
24,4~ 
01,';?5 
02,05 :- Brbektm·llaşıkta~a 

:i 23 Ortaköy-Aksaray{ Ortakoyd-'n·Aksaraya ıo• 
- .\ksaral'dan-Ort.ıkore 1 ~· 20' 

6,09 20,4~ 
6,35 21,33 • cıı ' 

ı'D 
34 Bekşltaş-Fatlh f Re<ikta<tan Fatihe Q' 15' 

l 1· ,.l\e;ikte<;ı 20' __ __..;~ 1,00 20.~o 
7,46 21,lö 

1 ' Topkapıya 6' 9' 

J 
·ı .im-Sirkeciye 20' 

32 Topkapı-Slrkecl ~.~ ·ıdcn Topkapıya 60' 

[ 

l opkapıdan·lkyazda 
Beya7.ıttan-Topkapıya 
Topkapıdan-Aksaraya 

6,12 
06,33 
0:,09 
24,-
24'30 -.-

IAksaraydan-Yedikuleye 6' IG 6,10 
Y eı'ik~leden-Si'.kecive '20' 6,33 

Yedlkule-~ırKecl' ·ıden Yedıkuleye fıO' 7,13 

l <uleden-Bcyazıda 24,-
flc,·>zıttın-Ycdikuleye 24.JO 
Yedikuleden-Ak;araya -, -

Aksaraydan·Edimtkapıya 7' l 1' 6,01 
Edirnekapıdan-Sirkeciye 15' 21' 6,31 

37 edlrnekapı sirkeci Slrkeciden-Edimekapıya 50' 7,04 
Edimekapıdan-Fatlhe 23,40 
Fatihden Edlrnekıpıya 24,0~ 

Fd'·' "~apıdanAksaraya 

... 
BUJDK TAJYARE riJANGO~~ 

YEDf"' 1CI TERTİP 
5. İNCl KEŞİDE 

11 K ~.NUNUEVVEL 1929 
Büyük ikramiye: 

5(),()()() liradır 
Aynca ı 

25,000 
16,000 
12,000 
1O,000 Liralık 

ve 10,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükAfat 

-.-
22.10 
22,46 
01,00 
01,40 
02,00 

-. -
22,14 
22,54 

l,00 
1,40 
2,00 

00,00 
22,25 
22,58 
01,20 
01,45 
02,-

FARiNAL 
I tOCUI GIOlSI ) 

Çocuğunu:u kuvvet 
ve sıhhaı verir, gUr
bUzleştlrlr. 

Eczanelerden ara
yınız. 

ALAMI MAFSALiYE 
VITTEL için deva! sulann tekmil bavu 

ve anasınnı camtdlr. 

Tabi~ mıden, sofra ve rejim sulannın yalnız (\ı1Tl'EL) de 
fevaldi umumıycsi t!Stik edilmiştir. 

Böbreklere tc• r kıı'isi olıuı Kara cip;ere temı uiml olu 

'GRANDE SÖURCE SOU~CE H~PAR 
damla, mesane \C <->er hasııhğı kora cıgerin ihtlkanı 'e sanem 

Acenta ve dee~~itcrleri A. ü'ORFA.'11. lstanbul Şamlı han numero 1-i ı_,;,;.....--...- .......,. _________________ .., 

DOKSA 
Tanınmı' markalı saatlerin en mQkeınmel 

ve on dcıızudur. 

Her kes tarafından terdhen aranmaktadır. 

Türkiye için umumt acentalığ:ı: 

RiKARDO LEVİ ve BİRADERİ 
Saat ve mücevherat dep<ısu 

lstanbul, Mahmut Paşa, Havuzlu 1 lan 9-14 

Ka~ıt ve kanon ııın~a1aası 
TülOn in~isarı unıunı nıü~ürlü~ün~en 

numero 

İdare için mübayaa edileceği ilan olunan kağıt ve kartonla 
ra ait teklif mektuplannm tevdii için gösterrilen 2/12/929 ta
~ 11-12-929 Çarşamba günü saat lQ,30 a kadar temdit edilmi; 
tir. 



• 

BL' ~OZ 
BIH HESİ \1 

Millet mekteplerin
de okuyanlar için 
ders ve havadis. 

·Bu gün ikinci ders 
Hesap bilğisl 

Tertip eden · nıuallinı Naime Halit ve 
Ahnıct Halit 

10 15 
Rakamların yani sayıla- - Bir bakkal dükkanm

rm naıd yazıldığını hepiniz da bir şeker çuvalının üze
bilirıiniz. rinde (60) görseniz ne an

Bir kere de beraber yaza- larşınız, 

hm: Bir manav dükkanında el-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 maların üzerinde (25) gö-

Bu rakamlar ne işe ya- rürseniz ne anlarsınız, 
rar? Bu rakkamlar dükkan sa-

Hatırımıza gelen bazı fa- hibine hiç sormadan sanki 
ydalarını ıöyliyelim: sizinle konuşuyor gibi o mal 

1 - Evlerimize numara 1 ların fiatlerini haber veriyor 
korlar, böylece, postacı mek lar dimektir. 
tup getirince, bir misafir e- Şu halde rakkamlar adeta 
vimizi, dükkanımızı arayın- birer canlı işarettir ki bütün 
ca kolayca bulur. dünya alış verişi hunlarla 

2 - Arabalara, otomobil- görülür. 
lere, eşya taşıyan hamalla- I Siz bir bakkaldan '.5" 
ra birer numara konulur. ' kuruşluk kibrit, on kuruş
Arabada bir şey unutulsa luk kahve alsanız ne verirsi 
kolayca bulunur. Bir hama- niz? 
L:n numarası alınınca 1!4Ya 5 t 10 15 
emniyetle teılim edilir. Buradaki " t " bu işarete 

3 - Dükkanlarda malla- (zait) yani çoğaltıcı İşaret 
rın fiyetleri rakkamlarla derler. Bunu iki rakkam ara 
gösterilir. Bunu okuyanlar 1 smda görürseniz onları top
aldanıp fazla para vermez- ı' lıyacaksınız demektir. 
ler. Bu işarete de müsavi i-

4 - Paraların üzerinde, şareti derler. Bu işaretten 
biletlerin Üzerinde kıymet- sonra netice yazılır. 
ler rakkamla yazılıdır. Bun- Şimdi beraber okuyalım: 
lar okununca ne olduğu an- 5t10 15 
laşılır. 5 zait 10, müıaivi 15. 

5 -Bütün alış verişlerin 
1 

Gelecek derste tekrar ko
heıabı rakkamlarla yapılır. nuşacağız. 

* * * 
Günün havadisleri 

Dtin ee til.. a;tarrna devam edilmlftlr. Resmimiz Galatasara)' - Vefa maçını gösteriyor 

Ollo sen ellk kongresi toplanarak yeni hey' etl 
idaresi intihap olunan Türk mürettibin cemiyeti 

• 

Galatasaray atletler! dün bir kır 
koşusu yaptılar 


