
,ıe 

-~ ------ ---- . 

CUMARTESİ 
30 TEŞRiNiSANi 1929 

4 ancll sene, No ı S65 .. 
NUSHASI 5 KURUSTUR 

BUGÜN 
2 inci sahlledo: 

1- Yeni bir ılyah inci mi 
2- Dllnkil maçlar 
3- Son haber • 

3 ilncu sahlfedoı 
Yeni tütiln kanunu 

..il 2- lstanbul cuma günleri 
"° nasıl eğleniyor? 

~ 4_u_n_cu_sahilede: 
C 1- Felek: Haftanın yazısı 
\ 2- Hlkdye 

3 R ,ma .1 

meselesi için Maliyede heyet teşkil e il·y 
Trakyadan Atinada 1 

avdet· gürültüler 
Polis 

nu 
darülfunu

isgal etti 

Gazi ve inkılap 
Ya;ıan: Silri Mebu.<u Mahmut 
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Gazi ile annesi ... 

Vatan vazifesinin yanında hiç bir hissin 
hiç bir mülilhazanın hükmü yoktur" 

DfinkO kongreye iştirak edenler 

Malul gaziler kongresi 
dün toplandı 

içtima gLiriiLtiilii olı11uştur 

karar verildi 
verilecek 

• 
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- Aldığımız i' · Haberler • 
rı ten 
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ah ve rengincleki prensesi [==~~i!li~~~.~·i 1 Fra;;;~:faa 
nasıl artist oldu? On birse- tertibatı 

••••• 

____ _..,.,._ __ ~ ~~-

~--

~{ S-~~ Habei'ler -~ - ]f'~ - - - - --
Onüç milyon okka iBlC ~ 'i . 

Hurda incirler ihraç edilmediğ·i için Müs..:
rat inhisarına satılacak 

Afril{arıın göbeğ·inden kalkan prenses 
ne içinde •• 

A~K~RA, 29. (Telefonla)-lsam yağlarına ve halıcılıgrııuza 
İzmır Tıcaret Odası umumi ka taallük eden işlere aitti. Mese· 

Meclis harbiye bahri tibl Turgut B. burada Vekalet- ıa çrkarılan yağlardan yüırle 
!erle yaptığı temaslar ve teşeb 6 si muamele olarak alınmak· 

Postanın getirdiği Avrupa ga ye bütçelerini b 
. üsatı hakknıda gazetemize şu tadir. Biliyorsunuz ki ya '!lal'ı· 

zetelerinden hiç bir:\ yok ki Cle h -

Avrupaya gelince kabul etti• ıza atı vermiştir: mızın nısfından fazlası ihrar e· 
menceau'nun ölümünden sonra >< - -~ - Odamızın kazanç, muame dilirken yüzde 6 muamele ver· 
bu büyük devlet adamının haya - 1 . PARlS, 28 (A. A.) _ Meb'usan e ve müsakkafat vergileri ka- gisi verildig-ine dair vesaikin i· 

şaşırmış .. -·-· IJasmetlu kral Zulu'nun kızı Avrupayı gördükten 
sonra memleketine dönmiyecej!'ini söylüyor 

Yeni bir siyah 
inci mi? 

Hayret ve takdir 
Afrikalı prenses bazı 
erkek gönüllerinde 
muhabbet ateşi bile 

uyandırmıştır 
• 

1 
' 

, 

tı siyasiyesıne dair sütunlarla ı Meclisinin Harbiye encümeninde M. nun arı hakkında muhtelif ve hrazı mümkün olmadı<Tındarı af 
yazı yazmamış olsun. İnsanla- " Maginot,. hu_dutlann müd_afaa terti- müte. addit noktai nazarla!'ını rıca bir de yüzde 2,5 muamele 
rın müstesna bir kısmı var ki hat ı- h-'-'-- ela zah t . ·~ aıt P. an ....... .n. • ~t ver- tahnren ktisat ve Maliye ve- vergisi verilmektedir. 
böyle öldükten sonra da geride mıştır. Halı hazırda, ıcra edilmekte killeri t tk' ett'k y k'l B 
bıraktıklarını kendilerile uzun olan sistem daimi tahkimatı ihtiva e- ne a ın ı .: _e 1 

• Rekabet kaqısrnda 
C 

decek ve bu tabkimata harp eanalln !erle bu meseleler uzerınde u- B .. d h . k 1.,, uzadıya meşgul ediyorlar. le- • d · "d . u yuz en arıce çı arı ..,. _ da yapılmasına tecrübeten lüzum gö- zun uza ıya mu aveleı efkarda ... ; - 1 'dde· 
menceau diyınce ya1nrz umumı rülmüt olan diğer bir takım tahkimat bulunduk. Bu ricalarımızın bir z~.·~n yag arımız esasen şı 
harbin son iki senesi zarfında ilave edilecektir. lnıaat, 1930 sene- kısmın d - d d - . tlı bır rekabete maruz bulundu-. d . kı . ın ogru an ogruya ı- - d h .. 1 d'l l<-demir gibi azmile memleketıni sın e setır taatını müessir bır sur- , f d'l •. . .. . d' gun an ta amnıu e f ememe 
zafere götüren adamı değil, da ette himaye edecek derecede ilerlemiı sa e 1 ecegını umıt e ıyoruz. tedir 

h k 1 1 Cumh b~lunaca1<.tır. Harbiy'.? ~'"· arazi- !3:000,000_ 0~-~a incir Ya
0

1nız halıcılıkta kullanılail 
a pek ÇO sene er eve u nın hayatı noktaları uzerınde tayya- Malıye vekıllıgınden bu se- · likl d .. d 6 ıe 

riyet prensipleri için mücadele re hGcumlarıııa karşı yapılmış olan ne 13 milyon okkaya baliğ olan ıp . e_r en yuz e muame 
etmiş bir inkılaprıyı hatırlamak müdafaa tertibatına ait te beyanatta a ld - · · h . k vergısı alınıyor. ~ b 

1 
. . .. . ve y ş o ugu ıçın arıce sev • _ . . 

lazım. u unmuştur. Hancıye encumenı, ba- d'l 1 d . . 1 . .. Halrcılıgı korumak ıcın .. 
M d b zı hu,usi emlakin Almanya'ya iade- e ~ eım_ey~n 1~ a ıı~cır erın mu . . . . · ... 

üca eleden yorulmayan u si meselesi:-ıi tetlcik etmek ÜZl'e tali şkırat ınhısar ıdaresı tarafından Ha~bukı eskıden berı her tur 

l 
adam ayni zamanda bir fıkir ve bir komisyon ihdasına karar vennit· J serian ve külliyetli miktarrla lü resim ve vergiden muaf olall 
irfan adamıydı. tir. lmübayaası •hususunrla iltimas ! ve devletin tam himayesine ın3 

Hem derin düşünceleri, hem CLEMENCEAU'nun HATIRATI ettik. Müşkirat inhi5arı umum' zhar olan halıcılığımız bun<laO 

l de büyük işler yapmak kuvveti- PARIS, 28 (A. A.) _ "illustrat- müdürü bu i şle meşgul olmaya müteessir oluyor. 
ni kendinde bulanlar az~ır. İşte i~n,_, _gazetesi, M. Clemenceau'nun, l başladı. Bu hurda incirlerin he.I Diğer ricalarımızı da burıa 

j «İhtiyar kaplan» ın bu müstes- k;tıbı tarafından toplanmış olan şifa- psinin mübayaasına bas lana-: mümasil meseleler teskil etme· 
İngilizlerin Afrikadaki müs- \ nalardan biri olduğunu seneler- '.::c~~~::.tı~ın bazı sayıfalarını neşret ! caktır. · ktedir • 

temlikelerinden Rhodesia tam , l ce beraberinde bulunduğu adam M. Clemenceau, mütarekenin va- Muamele vergisi Yakında sanayiimiz için ti· 
Afri·ka denecek bir yermiş ... Ya 1 !arın neşriyatından anlıyoruz. ~tsiz imza edilmiş olduğu "suretinde- Muamele vergisi etrafındaki caretimiz için fa ideli kararlar 3 

Sahne hayatına giren 
halis muhlis yegane 

kral kızı., 

ııi burada yerli halkın hususiyet Bu gün Clemenceau dan tek- kı muahezeye karşı şöyle diyor: ricamız bilhassa zeytin ve su- lacağrmızı ümit ediyoruz. 
leri temamile göze çarpmakta- 1 rar bahsetmek vesilesini bize ve "Foch bana tekrar alettekrar fÖyle 

d F 1 1 k b 1
. h lk ren şey, kendisinin bundan on dedi.- Mütarekeyi yapmalıyız. Çün- 1"' .. ·] , . ı-ı l 

' ı.r. aza o ara u yer 1 a kü, askerlerimiz bitkin bir vaziyette- ll 1 \.. l y (' - la va 
!:•kiden beri mevcut olan hükfı- bir sene eeveline, Aimanyanın dir. Eğer harbe devam etmek icap et· • • 

ı1ıtın hPdesi 
~:larlarını hala muhafaza ettik j mağlubiyetine, Fransarun bu za se daha yüz bin ki,i zayi edeceğiz. ROMA, 28 (A.A) - Hariciye nazırı M. Grandi hükumet re· 
leri için Rhodesia ya giden Av il. ferden elde edeceği neticelere Halbuı.; Almanlar bütün şartlarımızı isi ve adliye nazırının muvafakatile 19/ 6 / 26 tarihli Tiırk · ital 
rupalr seyyahlar kendilerini Af dair söylemiş olduğu sözleri kabul ediyorlar.,, j yan muahedesinin tasdikine dair kanun layihasını meclise tev· 
riıeanın tam ortasında hissedi- komşu sütunda göreceksiı1iz. M. Clemenceau, şu suretle sözüne di etmistir. Mezkur muahede 19

1
8 1926 tarihli iadei mücriınirı 

. . devam ediyor: "Esasen, Vilıon'un 1 k 'ı 'l ·· · · 
/ 

k 1 · · "h · k· 

Yorlarm 
Bu sözlen okumak şimdi, yam 14 dd . k b 1 d'J' h b' . mu ave esı e muzaheretı adlıye mu ave enamesını ı tıva etme 

ış... ma c:n a !l e ı ınce ar ın m~ . 
Fakat eğer Afrikanın bu çölle on bir sene sonra insanda pek hayet bulacağı kabul edilmiş idi,,. tedır. .. . . 

,;ne de Avrupa medeniyetinin büyük bir alaka uyandmyor. Ren eyaletini Almanya'dan ayır- Tekaut k:ınunü va kında l\fcclıse verılecek 
tesirleri girmemiştir diye iddia Clemenceau'nun şimdi neşredi- maıruş olduğu suretindeki muaheze- ANKARA, 29 (Telefon~a) - Tekaüt kanunu tetkikatı bitmıı.k 
ed

T Ç" k" Af len bu beyanatında bilhassa na- ye M. Clemenceau şu suretle cevap .. d' 
ı ırse yanlış olur. un u • d'kk . lb d h lı' vermiştir. "Bu ne Fransızların ne uzre ır. . . .. . . d'· 

rikanın yerli hükfımdarları da zarı 1 atı ce e en şey, ar 1 de Cumhuriyetçi Franaarun kabul .,.. Heyetı vekılede yakında muzakere edılerek Meclıse sevke ı 
Avrupa medeniyetinin faikiyeti ve sulhu yapan Clemenceau'nun demiyeceği bir davadır,,. iecektir. 
nı ister istemez anlamaktan ke- Prenses lrrn Makıı/a Almanya paralan vermezse işga On beş senetlik itgal maddesi hak- Huku'< nıezunu bir hanımın nıuva rr:1ki vet; 
ndilerini alamıyorlar. ldesia dan Avrupaya tahsile gi- ' mesi perenses artık buna karar !in galibin arzusuna göre uzat•· kında M. Clemenceau şöyle diyordu· ANKARA (T 1 f 1 ) D 1 "l; ı "ı 

f 
ı b'J -· · ·· 

1 
cı· "Eğer Alınanlar t hh"tl · · if · , 29 e e ona - ev et şurası aza mu aznn ıg 

1 şte size bir misal: Rhodesia den ilk kadın olmak şere ini süt verdikten sonra bir daha memle a 1 ecegını gosteren söz er ır. derlorse çıkıp glde~~- Ta:~tl;i:i imtihanında kazanan Istanbul Hukuk fakültesi mezunlarınd~ 
denilen İngiliz müstemlikesi-• lü kahve rengindeki hemşirele- j ketine dönmekten vaz geçmiş- Halbuki o zamandan beri geçen ifa ebnezle"e k .. lırız. Hatta on ~ Muammer ve Ankara Hukuk mezunlarından Melahat H. tapll 
ı.ın şimal kısmında İngiliz kıra 1 rinden kimseye bırakmamıştır. 

1 
tir. Avrupada yaşamağı tercih seneler' A:vnipa siyasetinde ne seneden fazla kalırız. Belki de yüz edilmiştir. 

1 
ve Hindistan İmparatorunun! Perenses Iren Mahula niha- eden Afrikalı perenses Londra değişiklikler"gıisterdi değil mi?. sene, parayı tediye edecekleri zamıı- J l .ı l . J( - . hl • ld 

n iittdi:Ci(?) sıfatile sözde hü- yet memleketinden ayrılarak u- da çok beğenilmiştir. Kendisile . ClemeıiceaU'dan sonra Fran- na kadar. Eğer tahliyeden sonra Al- t:ı yaua sen 7. omunıst ma <Um O U 
{Ümdarlık eden Haşmetlu Kral zun bir seyahattan sonra Ro- görüşenlere perenses C: '.vr- ı,.;: sız siyase hariciyesinin idaresi manlar, taahhütlerine riayet etmiye- ROMA, 29 (A.A) - Müdafaai devlet kanununun ahkamırıt 

' d P · 'h t A t k b b h "k ı t " · 1 1 b " cok olurlarsa tekrar işgal ederiz. Da- tatbı'k eden hususi mahkeme 8 komu" nisti 3-6 sene hapse m,ahkfırll 
Zu'u vardır!Haşmetlu kralın ki maya ora an anse ve nı aye - r ı a amm u ·;;;~cıa- rncsu ıye mı a an ar u zarurı ha fazla ne isteniyor. Reni ilhak et-
nbılir kaçıncı zevcesinden dün- Londra'ya gitmiştir. bulundıığu yere d önmiyeccgım det,ı ı;ikliği görmekten kendileri mek mi? Bu kelime, artık zamanı- etmiştir. 
•ıaya gelmiş olan pek sevgili bir 1 Her geçtiği yerde hayret ve Çünkü bütün emelim Av.-upada ni alamazlardı. O kadar ki bu- mızda istimalden sakıt olmuş bir ke- ------~----------------
~ızı vardır. takdir uyandıran ve bazı erkek ~!arak mükemmel bir a.<.tıris gün galip, mağlfıp kelimeleri li~_e.~· .. Reni i~hak ebnek, u~runcla Snor 

K 1 Z 1 A t kk
. gönüllerinde muhabbet ateşi bi- ı olr.ıaktır.. . sylenmez oldu. Bir M. Clemen- doguşmuş oldugumuz her şeyı mah- 'I:"' ra u u vrupa era ıya vetmck olurdu tına hayran bir hükümdar olaca le uyandıran Afrika prensesi Pcrenses Iren Makula şimdi- ceau'nun sözlerini okuyunuz bir Alman vahd~tinin muhafaza edil- F G ı t dı" ~· ki kerimei iffet vesimesine Avmpaya gidince tahsil edecek ye kadar böyle uzak bir yerden de bugün M. Briand'ın nutukla miş olduğu suretindeki muahezeden ene f a a as arayı yen 

lıir de Avrupalı hanım ismi ver Jbir şey bulamamış(?) olacak ki' gelip de Avrupada sahne haya- rını dinleyiniz!.. bahseden M. Clemenceau, i<iyle hay-
r e-kte tereddüt etmemiştir. Ha ' sahneye çıkarak raksetmeğe v_e J tına giren halis_ muhlis bir kral Zaman ne çabuk değişiyor! ... kırıyordu: "Almanyayı parçalaınk l~e ş ik taş : 5 Bf' "\T k. oz : 1 

• ,1etıu kral Zulu mm kızının a- bu suretle Avrupalıların takdı-. kızı olarak yegane kızmış... mı? Ben, Avrupa menafiinin yegane ' , T 

... Iren Makula dır. ratrnı toplamağa karar vermiş- Perenses Iren Mahula ingil- Jngilterede ~~ı:ıı:,s~lih:~~;a-;J~;;:~m.he~1:::;::: F~ı1crbahçe: 3 Galatasara V. : 2 
Perenses de Avnıpahlan be- tir. terede bir sahne kumpanyasına İssı·zıer kanunu dan ziyade müttehit bir halde bulunu-
nmekte Haşmetlu pederinden' • .. . Bir daha gitmiyecek . .! ... girmiş, şimdi sanatını ilerlet- yor. Bun~ bili~~~m. Fakat, buna Ost üste yağan yağmurlardan aon-ıfn-lryor. Fener müdafü Kadrinin ter~ 

..!_ğı kalmamış olacak ki Rho-1 Haşmet1.!!_kral Zulu nun keri meğc çalışıyor. nasıl ~nı olabilirim. Sar ~a".~11nı ra dün havanın yarı açık vaz'iyetine bir kafa vuruşu, Galataaaraya ikin<' • 
1
• c· d Hükıinıet · gene bir elde ettim.. ~uahede akdedildıg~ za- ve oldukça keskin bir soğuğa rai- sayiyi kazandınyor. 

Ovlyet'ler•ın gız 1 PO• ,fn e . · J ma_n,S~rıçını;ıey~pılmışoldugunumen,fikıtürdeGalatasaray-Fener- SONADOCRU . 

I) 1 1 
tehlıke at attı Poıncare ve Bnand a s~run~~· Ben, bahçe maçının mevcudiyeti, Stadyo- Devrenin sonu yaklaımaktadır. Bıt 

• s teşkı• ıa-tı •ı şeba ş'ad 
1 

ey Pt 0l'ln ie- -~ Sar. n;:ntı~~n el~~ ede:le~eg~ ı:er l ma her zaman olduğu gibi fazla seyir aralık topu ayağına geçiren Ala çJ,~ ~ LONDRA, 28 (A. A. ) - Avam §eyı. e e c m. . ır mu e enın Y: ci toplamıştı. uzak•an bir burun §Ütiı yaptı. Meill'• 
\ r ' 1 S S l1 { l1 kar:ıarasında işsizliğe karşı sigorta ";~ti~ onun tat~ı~da~ır. ~kdebnıt Dün de yazdığımız gibi Fener ta- o kadar uzaktı ki tooun ıeyri gö~l• 

< ' '- kanun ıayihast maddelerınin müzaw ~... ugumuz mu e ~yı tat~~k etmek rai' tarlarında mukabil ta.rafın noksa4a 
1 
takip edilebıliyordu. 

- - ----- • keresi esnasında LiberaHer bir tadil azımdır. Mkahederu~. tev~ıınden ~~ 1 ıarını nazarı itibara alarak her za~ Buna rağmen ilk sayıdaki ayni gel/ 

Rusyada iki idam mahkumu hakkı
ndaki karar nasıl infaz edilecek? 
Rusya haricinde kalan iki mühim adam 

avdet etmedikleri için idama 
mahkôm oldular 

F ;ı. kat Rus ta yy.ı. r·cl erı teklifi tevdi etmişlerdir. Bu tadil te- saat ;:el :Z ;sn;. ~utt~f":J~r~ mu- mandan fazla galibiyet ümidi bulun- şekliği göıtererek vaziyet almak"' 
L l d · d klifi, layihaya bir maddenin ilavesini :;::se tı . at~ .cc~ tım. oh~ b' eorg maıı bu kalabalığın başlıca amillerin- ka:eci çok geç kl\ldı: Vaziyet iki il<V' 
D0111 )ar !illan~ e- derpiş etmektedir. Bu maddeye na- . ı se?e ışga _utiyor .. vey~ ıç ır f~Y dendi. !gene berabeı·. Biraz sonra ilk de"'°' 

d 
• } d - la · · 1 ıatemıyor. Eger, muttefilderle mu- Hak K mal H ı· be · 'd b' · vanı e 1 vor ar za ran yaşı 18 en aşagr o n ışsız er batı kat tın' 1 .. .. em e a ım yın 1 are- ıtti. 

_. _ < işsizlik tazminatım alabilmek için ~se be . e al'' h' 0 s';[.drm ~~tun ıinde cereyan eden maça tarafeyn ıu iKiNCi DEVREDE 
VASHINGTON, 28 (A. A.) - mektebe devam etmeğe mecbur olır u~aah ;"'= ? ı::~d o:ece tL 1 şekillerde çıktılar: ikinci devrede Galatasaray, hü~ııı 

M. Stimson, Amerikanın Londra, caklardır. Muhafazakarlar, Mesai dıu e ~n 
1 
:J . 8 e F.:J..ıey 0 

• - FENERBAHÇE - hattındaki oyuncular yerlerini değıf' 
Tokyo, Paris, Roma ve Bcrlin sefir nazırının reddetmekte ~ulun~uğ~ bu ;:' h ğmı f ı.:ı.d e~.di? t, aca- Hüınü tirerek bu hattı §U şekle aokmuıtu.: 
!erine nezdinde bulunduldan hükii- tadil teklifini kabul etıruşlerdır.Bır an Afu!• ev e mıy k . . clö Kadri Fünızan Kemal Rebii Necdet Latif Muslih 
metleri, Mançurideki vaziyetin daha olmuş ki herkes hükumetin düşeceği nya~ yere se~e ıçın rt Cevat Sadi Reşat Galatasaray hücum hattının ~ 

:th~ cdi~ecekl~rdir. Yahim bir şekil almasına mani olabi- zihabına kapılmış ve Mecliste heye· 'iİ rı~ım. . ve bıl~e~ ne kad"." Niyazi Ala Zeki Muzaffer Fikret §ekle getirilmesi müeniriyet nok!JI' 
1 Böyle bır vazıyette Moskuva lecek tedbirleri tayin etıneğe ve altı can azamt dereceyi bulmuştu. Fakat nu lkt' ~nn ıştır:.~ ~bnekı 1~~ geldi. - GALATASARAY - nazarından büyük bir hata idi. ~e-
daki fevkalade mahkeme keyfi- devletin mütterek müdahale•i ihtiına bu teklif Amele fırkası azasının sü- a ; ar mev .. 1':; ter et!'-g'?'. :ı:am· Rasiin tekim Galatasaray bunun ceza•"':; 
yeti tetkik eG-ek ve Soviyet gi lini müzakere etmeğe imale e} !emek rekli ve şiddetli alkıştan arasında e~ ransa ~u lt~aıı_ııyetiru ıa,de Burhan Mithat Fener müdafaasının iti kolaylaşın'I• 

~~ içi tali t · f M ·ı h 167 k 237 eyle reddedilmiş ' ve mustem e ..... t ımperator u- Suphi Nihat Şakir ti · d ı k b' 1 aı]\111< 
zli poliside bunlar hakkında ve n . mlad _vermı1·' ır. umaı ey ' . rMeye af~şı h"k': t b 1- ğunu teni ebniş bir halde bulunu- al M l'h N d L" if R b'" nek~esBın e e __ kaıbr.,go yapamb"t-••i• 
.
1 

k 'd k . . d"rt :-ermış o ugu ta ımatta gerek Çin· tır. ama ı, u ume , u mese e Y d R . al d' d k Leh' Kem us ı ec el at e ıı çe tt. una mu ı oyunun ı ... d 
rı ece ı am ~rarın~ ~ırmı . O ın ve gerek Rusyanın Kellog misakı- yüzünden aka.lliyette kalmış olsaydı ~r, u. Benh ışg e ıyo~d u ·.b ıa- Müsabaka battan nihayete kadar ne bir çeyrek kadar kala gene ."' 
saat zarfında ınfaz ıçın harıçte nı İınza etmiş olduldanna nazarı dik- bile istifa etmiyecekri. Çünkü, mev- ? ;.~e M 0 ;,ırayı ~enı 1~" 1 ~a et- - bazı kısa zamanlar müstesna ol· marke kalan Zeki derhal fırsatta" !r. 
bulup öldürtecektir. Böylelerin kati celb tm•ktedir. Mam;ıfi, şimdi- zubahsolan mesele tali bir mesele idi. ~ıt 1ba kaİ.. ı e'J:? ge ,;,r d sm- mak üzre - mütevazin denilebile- tifade ederek topu sol ayağına t· 
Rusyadaki mallarının müsade- Y~ kadar Amerika tarafından müspet 100 BİNDEN FAZLA ~d -~t· rı ge ı ve mu e e yı· cek 4ekilde ve münavebeten yapılan getirmcğe lüzum görmeden gal\,~;. 
re edileceiiini söylemeğe hacet b!ç .~i.r tek!if yapılmamıştı. Zanne- LONDRA. 28 r.A.A) -:- J?aily tel 

1 gı ı.,, goller dolayısile son derece heyecan- yet sayısını temin etti. Oyunun ~-
kt b dıldıgıne gore bu teşebbüsün hedefi graf ı;azctesi, hükfımetın ıttıbaz et- Ren tahliye ediliyor lı oldu. mesine bet altı dakika kala Galatıı d' 

yo ur. Uzak Ş~r~t.a vasi milynsta muhare- miş olduğu l ,rarlara karşı protesto FARİS 2 SiKi BiR TAZYiK ray, Fener kalecisi tarafından jçet ıı' 
Bı. kararın makabline şümulü belere gınşılmeden evvel müzakerata etmekle beraber, bahri inşaatın tatili . . . '. 9: A. A. - Ren ey- Oyun batlar başlamaz aıkı bir taz. tutulduğu zannedilen aayr fıraıı11• 1 

M. Sefı einman M. B~sse dovsA . olacaktır. Çünkü karara iliive başlam'."yr temin etmektir. Her dev· hususunun i~sizlk üzerindeki felaket aI-:tını;n ıkincı mıntakasının ta- yik altına giren Galatasaray, müda- da kaybedince netice taayyün etııı• 
. p edilen bir madde mucibince yal !ette ~ı~ı;r devl~tlerle teşriki meaai engiz akislerine hususi bir makale hlıyesı yarın hitam bulacaktır. faa.,nın mütemadi gayretlerile t~- dernekti. 

Moskuvadan yazılıyor.- a- . . . ebneaı. ıçı.n teldifatta bulurımaar ta- tahsis etmektedir. Mezkfir gazete tes keli vaziyetleri atlattıktan aonra hu- 924 TEN BERi -. 
istel;i Soviyet sefareti mlisteşa nız B:sedoveS'kı ıle bu kabıl ~-a lep edılmıştir . lihatın tahdidi yoluna girileliden beri Demir volları cuma ela geçti. Sol açık Rebünin gÜ· Netekim biraz ıonra hakemin d~ 1 

rı Besedoveski hakkında tahki- zı h?rıçte kalmış adamlar.~~~'.~ ... HARBiN, 28 (A. A.) - Bugün. 100 binden f~zla in~nrn ekmek ~ara- • zel bir ortalayışı neticesinde Nccd~t düğü çaldığı. "."'ınan, F_enerbaM•.ı. 
k t 1 k 

.. M k Sovıyet bankası sabık muduru ogleden sonra 13 Sovyet tayyaresı sını kaybetmış oldugunu ehemmıyet- konfera nst Galatasıırayın ilk aayıaını kaydettı. Mart 924 tanhındcn berı hasret k1 ~ 
a yapı ma uzere os ovaya Buchatu üze · d ı· ı 1 ka d d' 'd d • l'b' k B k• 

1
'" _ . Scheinman da vatana hiyanetle . nn e ceve an ar yapmıf· e y e ıyor. . Galatasaray nokıan ve ı mansız ta- ıgı ga ı ıyete avuşmuştu. a ı~· 

ç~g'.~ı!mı~, fakat bu davete bır . h d'l k ed' lar ve Çın u'?umi _kara~ıı:aJıını bo!" UYUŞMUYORLAR! .. .. Berlın 28 (A.A) - Bir taraf krmile, kartı tarafın b~slediği ümitle- 4 senec!ir hasret kaldığı şa,..,piyo~ • ., 
turlu ıcahet ederek buraya gel- ıt am ~ ı me t ı~. . 1?"rdrman ebnıtl?rdır. Bilahare, dı- LONDRA, 28 (A.A.) - ~omur tan Alman Sar dominyonları i- ri suya mı düşürecektı? ğa da kavuşacak mı? Buna cevaP I• 
nıemiştir. Besedoveski nin Mo Sc~e~nman ~oı:ıumst f:r~asın e;er 8 tayyare yıne bu Buchatu üze- san'ati hak~ında ~etkik~_t .~crasına daresile diğer taraftan Fransız Bu aayıdan sonra Fener müha~- mek içi_n önüm_ü~de~i bir sürü ".:"ç<' 
sıcovaya dönmemesi üzer-ne So dan ıstıfa etmıştır. Kendısı şıın rmden u muşlaraa da bombardnnan memur komısyonu ıle komur kum- Yunan dominy nl . k . !eri gene gayrette, Galatasaray mu- rı ve bılhassa ıkıncı Fener-Gal·tıı~· 

.. • . . . ı d" B rlind oturmaktadır Sabık yapmanutlardır. Buı:ada Sovyetlerin panyaları arasında akdedilen konfe- .. . . o arı ş~r etı _ve dafaası da fırsat vermemek için uğ- ray maçını beklemek lazım geJcct 
\" ;-·e.t_ hukumetı .?'e!-'11 bır _kara: 1 e .. e.. .. . · k~ndi şartlan~r Çınlıl~re ~ehdit tari- ra~s maden sahiplerinin itilafgiriz ?.1- Turkiye domı~yo~ları ıdaresı a raııyor. Bu sırada kaleye çok tebli- tir. ~ı 
teblıg ederek bu tun hançtekı banka m~duı:u. g_eçen ılk ?ahar kile kabul ettırmek nıyetinde bulun- duıclannı meydana çıkarmıştır. Ko· rasında akdedilmi~ olup Avus- keli bir havaleyi Rasim ancak bir Bu maçtan eve! Beşiktai·B•Yk,;. 1 

sefirl erine göndermiştir. da para ışlerı ıçın Amenkaya duklarr zannedilmektedir. ıı:~r fiatlerinin yeniden artacağı bildi turyaa, Çekoslovakya Macaris yumruk darbesile kornere atabildi. lik maçına tarafeyn malum tak~l•f'~· 
Bu karara göre bütün Soviy~t ' gitmiş, fakat avdetinde Berlin- TOKYO, 28 (A. A.) - Çin elçi•i nhyor. tan Polonya Yugosl~vya Ro- Biraz aonra denıarke nziyette kalanı le çıktılar. Umumiyetle Bcşıkt• •(' 

• . . - de kalını tır. Japon Hariciye nazırını ziyaret ettik- TAHDİDİ TESLİHAT İŞİ ' Bcl . t ' . Zekinin uzaktan ve kuvvetsiz bir fÜ- hakimiyeti altında cereyan eden "'.ı.o~ 
resmı memurlarıle ~u~ tıc~~t ş ten aonra Çin davasını müdafaayi ta- LONDRA, 28 (A. A.) - M: Kel- manya ~e g~s .. an ~om~n- tii Rasimin vaziyet alamamasm~ ta, Beşiktaş gene güzel oyunların ,p· 
eıılıabı memleket haneme gıttı- 1 ahhüt ebnesi için Japonyanm muave- log ~a hazrr bulunduğu halde bır nu- yonları ıdarelen mumessıllenn- gole tahaniil etti. Vaziyet birebır, birini gösterdi ve karşı tarafın Y ,1 • 

!:leri zaman eğer S<>viyet hüku BAŞVEKiLiN SEYAHATi netini talep eylemiı olduiuıuı beyan tuk ırat etmi' olan M. Mac Donald in hazır bulundukları konferans h• iki tarafın gayreti arbyor. tığı bir sayıya mukabil 5 sayı y•P 
meti tarafından geri çağırılırla BRUKSEL, 29 (A. A.) - Pöpl et"Dİftİr. Zannedildiğine gÖre, M. İngilterenin tahdidi teslihat yolunda sevkedilecek malların doğrudan Daha sonra Rebii gene topu Fener rak galibiyeti aldı. Ji~. 

l l t b t t l gazetesine nazaran, M. Jaspar ihti- Shidehara, Sovyetlerin Cemiyeti Ak- fazla ileri gitmekten korkmamakta dog-nıya ve sadece bir hamul kalesine doğnı sürüyor. Fener aley· Sabahleyin yapılan ikinci ta"f fe-: 
rsa 1emen avr ~ e mc_c ur U U • mal La Haye konferansı hakkında vam azasmclan olmamasına binaen olduğu, çünkU bu oiyaııetin müessir .. . . . , e hine d<>tru sürüyor. Fner aleyhine maçlarında Beykoı Beşiktaş• 3: ' 0ııJ.; 
muşlaTdı'.. Aksı tak~ırde bunlar M. -~ri.an_d'la ıtörüı~ek üzre Cuma mczklır ~emiyeti_n. tavaa;"utuna ~~- olac~ğına kani bulundutunu beyan se~edile gondenlmesı ıtılafma hine .. favl! . . . . . -1 ner de Galatasaray'r 3-0 mail".\' 
vatana hıyanet etmıs 9lmakla güm• l'an•• ıııdecek+u-. raca~• edılm~mesıru UV•tve ebnııtır. etmıstr. rnııncer olmustur. Güzel lıi.r fmkik. Fener kalecıaı 

.. 

1 



MILUYIT CUMA.~TISI M ~·rr.e=ts;:c:·~~~:·..i~:llı... ...... ._11!!!!!1!_. ..... ._B!!l._!m!l._~ .... ._ ..... ._!911 .. lm 

yerlerde zeriyat yapzlmzyacak 
-- - - -- -- - - - - ~ -- - - - - -

Iyi tütün yetişmiyen 

Yeni tütün kanunu ;;;Ş;;;E;;;H-İR_H_AB_E_R-LE_R_i_..._] 

TiltiJ.n cinsini 
ıkoramak için 1 ••••••• 

Yağın urdan şehrin bir çok 
yerlerini sel bastı 

L 

1 

'fütün inhisarı bi
la müddet temdid 

edilecek Altı günden beri gih dinip gah şiddetlenen yağmur tehrin bir 
çok yerlerini sular basmasına sebep olmuştur. : . 

Yeni tütün kanunu ya

' kında mecliste müza

kere edilecek 

Diln yağmur hafif fakat keskin bir surette devam ctmı.ı ve bı 
ze artık kışın tamamile geldiğini hatırlatmıştır. . 
yağmurlardan Kağıthane deresi taşmış ve etrafı kimilen eu 

basmıştır. . 
Bu yüzden Kağıthane köyünün şehirle munakalesi t~~ıle 

Bthçet bey kceilmiştir. Köyün etrafını ve içini istili eden suyun dennlig ve 
Büyük Millet Meclisi İkt!s~t haUcdilmit o1!Ca'ktır. .. .. vüs'ati çok faladır. Kağıthane j~damıa k~akol~?a sular alt~-

encümeni, İnhisar idarclennın Haber aldıg~ı~a go~e, encu dakalıruştır. Köyün bütün evlerru su .. bastıgı ~a soylenmekted.ır. 
bila müddet temdidi hakkında- men azasının mühım bır kısmı Dün seller biraz hafiflediği için Koye atlı Jandarma sevkedıle 
~ maddei kanuniye)'! intaç et- layihanın ehemmiyet~ .s~re~~e rek muavenette bulunulmuştur. 
ltıek üzeredir. tadiline taraftar oldugu ıçın ıtı- :..:..._ _______ ....:, __________ _,....._ 

. Bu münferit mad~e ~~bul e- razlanru ha_zır~~ışla~~ır. . Emanette 1 nmr!R ~ 
dildikten sonra yeru tlitün ka- Maruf bir tutun tuccan bır ~WJTE.· ' Tatııız tuzıuz bir cuma ... Hanı biraz daha ortalık soğusa kaldı. Derken dehşetli bir te-
nun liiyıhasının müzakeresine mw~rim_ize demiştir.~i: . Seyrü sefer ~LJL~ Kanunu 'tam manasile sırı!- lapa lapa düşecek. hdit: 
leçilecektir. - ~imdıye ka~ ~~~et~ sıklam karşılıyoruz. Yağmur, Aman kanun baba. .. Yap- - Efendi, sen bana baksa-

Tütün ihracatının tezyidini muhafaza etmek !çın tutunlen- Yeni bir müdürlük b .1 k d kaç günd~ oluklardan boşanır, ma etme! ... Daha sobamızı ku- na. .. Ben adamın gözünü oya-
\1e istiıhsa!Atin islahnu istihdaf mizıin hariç pazarlarda ;ev~cını . d"l" Ha ası e a vga an casına yagıyor. Gördünüz, ya ramadık? Kışlık üstbaş tedarik nm. ..• 
tden bu layiha atideki esaslan arttınnak ve fazla sarfıyatı tc- tesıs e 1 ıyor sonra size bu haftada havadan sudan edemedik. Böyle bizi kmkıvrak Ses yok. Bu sukuta karşı e-
ltıuhtevidir: 1 - U?1umt hükil- ~etme~ i_çin iyoi. mm~kalar~a Em_anet Se~rüs~~e~ . başme- Kasım paşada Kazancı Meh- , bahsetmek mecl:>uriyetinde ka- yakalayıp alaşağı etme... . traftan fısıltılar: 
mı.er; 2 - Tütün zıraatmm na- yetişen tütünlerin dı.gerlenle murlugunu bır muduny~ ha- t f ndinin 17 ş da oğlu ' lıyorum. Evet, havadan su- Desek te fayda yok. O yıne - Onda da o kadar sokula-
111 ve kıimler tarafından yapıla- karıştırılmamasına dıkk~t e~- !ine ifrağa karar venniş~ır. Fa- ~~ eb~basile ka~;a ınetmesin- dan ... Bunun kadar sıvaşık me bildiğini yapıyor. Bu vaziyet cak ne vardı: . 
tağı · 3 - Tütün mahsulünün mek ve ayni zamanda nefıs t!i- kat bu ancak 1930 senesınde o- d .. t · 1 k k d'ru· !vzu olur mu? karşısında yiğitlik bizde kalsın - Olur a.. .gençlik bu.·· 

• . . tün . . . tar! . S .. f en mu eessır o ara en • . . . _. .. h 
1 

S. d bu gii t~hrir muamelesı; 4 - Tiltünl~ ye~ş~~y~n. ova ve a labileccktır ... eyruse er ~em_ur- denize atmış isede kurtarılmış-' İki gündenberi yağmur, bıze b~n: Gelecegı,? varsa gorece- .':1Y .. anmrştır. ıneı:na . an 
tın anbarlara nakli ı 5 - Tü- !arda ttit!in zıratul4 mennetmek !arının vazaıfı de tevsı edıle- sokaklarda az gülünç sahneler ğın de var. Kanun baba, der rültuler arasında hıç hır şey an-
tiinleri ecnebi memleketlere çı- lbundır. celktir. tır. s.eyrettirmedi. İşte bir tanesi: geçeriz. lamadan, soğuk rüzgm yiyerek 
ltannak üzre tüccara satmak i- Yürümek mecburiyetinde ol- --o- . .. ~ . Guya ıslanmamak için dam al- * * * dönerken, eh.:. c~~?'ı .. şöyle-
Çİn lazım gelen hususat; 6 - duğumuz ikinci yol da.harcı a- ineklere aşı Denıze duşen mekteplı tından yürüyor. Paltosunun Esen rüzgara, arasıra serpiı b?yle ~- ge~ırmedıgıı:ızı ken-
'l'ütün ve emsali inhisar madde lem olan, fırkat nefasetıle tanın Seyrisefain idaresinin Pen- yakasını kaldırmış, ellerini ce- ' tiren sulu sepkene kimsenin ku ki kendıruze ınandırmaga çatıa:. 
leri, dükkancıları ve. satıcıl.an; mııı bu.~~an ~tıkalarımızd.a G~e~ s~ne İstanb~~da b~l~- c:H<k vapuru dün Kadıköyüne gi- :bine sokmuş, aheste beste, fa- lak astığı yok. Herkes so~a~- !arsınız. 
8 - Cezaya müteallık hfilcUm- f~la. tütün yetış!ırecek tedabı- nan butw:ı ın~le~e . tuberkulın derken Haydar paşa önüne gel- . kat sallantrsız bir yürüyüşü var ta ... Şehzadebaşı gene eski a- M. S. 
ler." I'l ıtt~~~ etm~ır. .. .. . aşışı tat~ı·~ edı~ıştı • Bu a~ı- diği zaman İstanbul lisesi er . dı. Sanki güneşli bir havada leminde: Sinemalardan dav~t: L. n e Haliç 

Layıha 103 maddeden müre- Çunkü en yüksek tütünlen- dan çok ıyı netıceler elde ed:l- nuncu sinif talebesinden Azmi Beyoğlu caddesinde piyasaya kar zil sesleri geliyor, komıkı ınıa V 
kkeptir. İki aya kadar kat'iyet mizin müşterileri mevcut olma mi~ ve ~astalıklı hayvanlarla efendi müvazenesini kaybede- ' çıkmıştı. Sırtı, adeta sucuk gi- '. şehirin kapısı önünde biriken bi M 1 ·· ·· d 
ltesılıedecek ve 1930 senesinde kla beraber daha ucuza mal .o- saglam ın~er a>'.rı~~ıştı. Ge- rek denize düşmüş isede kurta- .bi islanmıştı. Saçaklardan a- ' rikene: avna ar VUZUD ea 
tatbikine başlanacaktır. lan ve .ge~e h~anı.~.~a m.tis~ çen senekı a_şı t~tbıkinın buse- nlmıştır. kan sular topuklarına kadar sü- - Kaç perde, kaç perde? ihtilaf çıktı 

Bu kanunla tütün zıraatinin lih vazıfesıni goren tutün~erımı ne daha ~enış bır sahada yapıl- ~ züle süzüle inerek ayağını bas- - Kanto da var mı ki? . . . . . . • 
tahdidi meselesi de esasından zinde alıcıları mevcuttur. ması vekaletçe kararlaştınl~ı- B" d b" -ı J - tığı her noktada bir göl vücude _ Hani bir canbaz vardı, o Liman şırketının Halıçte ıki 

_ _ ştır. Yeni tüberkülin aşısına. ı~- ır en ıre 0 < l1 1 geliyordu. Birisi dayanamadı,

1
1 nerde... köprü arasında duran mavnalıı, f ,) fİdtti tahsil ı Ekspres du? d?rt saat kbaharda başla~~~'.1~.tır .. Bu ıtı- . Çarşı .iç~nde kuyumcu Ser- . sırtına hafifçe d~kunarak: _ Oğlum 0 cambaz değil n yü~de? Haliç l}irk_etİ;le .~.ij 

'J'!: ... flt /erinde gecıktı barle srhhıye mudunyetı hazır- lciıı efendırun .. adaı;ı:u ~~ Xaşl.arın - Beyfendi, dedi, şöyle açı- hokkabaz... man şırketı arasında bır ıhtııar 
"rtt. me ep .. .. . lıklarına başlamıştır. . da Ohanes dun kopru uzerınde , ktan yürüseniz! .. fena halde ıs ! Karşı sinemalarda, kalaba- çtlaruştır. 

ola_ çak. . Diinku Semplon ~k~~~es.ı, lnekl~rde ver~ı;n t.ahrıbatı ta b!nden~~re ~ü~~ek halp sekte- ' ıamyorsunuz. Başını çevirdi: 1 hk daha fazla ... Rasgele birine Haliç 1irketi ~u (~vna ~ 
Maarif Vekfiletı bazı layihalar ha· Yunan.h~dudunda geçırdıg~.bır mamile ızale edılıncıye kadar sınden ohnuştür. , muhatabile derhal ahpap olmak girmek istiyorsunuz. İçerde o- dasmm) ıeferlen altüst etti• 
~dır. Bu ~.eyanda ilk t"!'- an~ ~den~ sa.at .teehhurla tüberkülin aşısı her sene mun- -o- 1 istidadında olduğu belli idi.: yun devam ediyor. Buranın ğini, vaktinde aefer yapıı.n.. 
~.:::~:ti!'~~ m.:!~-::i. tchnmıze gelcbılmıştir. .. tazaman yapılacaktır. · Otomobil ka7ası _ Beyefendi, biz islanmışta 1 matineleri galiba saat 10 da b~- dığm. hatta bazı ~lar mav' 
llıııaı için yeni eaaılar ve müeyyide- Aldığmuz ma!Omata gore, -o b'l ş· kurumuşuz Osırada sokağa ba l sliyor. Çünkü 11 de de gitsenız nalar arka arkaya baglanan ~ 
ı.. kabul edilmesi mukarrerdir. Silingrat'la Kadıköy arasında T k . d 1549 num~alı otomo. ı ış- \ kan geniş ·bir ya<Ymur oluğun- 1 filmin baş tarafını göremiyor- vnalarm bir zincir teşkil ederek' 

Köy mekteplerinin ıılah ve ~eki- ekspresin lokomotifi arızaya u- a sım mey anı hanede Dudu namında bır kadı- d n kol kalınlığı~da boşanan sunuz. Neyse karanlıkta bir yer vapurların Köprü iskelesine ge-
~ü için de tetkikata müstemt ra· ğrayarak bozulmuş ve bu kaza Emanet, Taksim meydanının na çarpıp başından yaralanmış- , s~larla ikisi de bir güzel ıslanın bulup oturdunuz. Maniküre tır- lmeııine mani teşkil ettiğini ~ ~ ..... hazırlanmaktadır. .. . lok ti'f d - . . '! k tır • .. ük" .. k Ti tı' b hri ,.. 

_ -· ;- . . uzen~e <>?1° .egış~ırı ?1e ilk bahara kadar i•kmfil edilme · -o- ca biribirl-erine bakarak karşı nakh Matmazel, elinde kuç 
1 
n~ ~ure~e .. care a .Ye. m .. 1\1uskırat ınhı<>arı sur~tile tterun talın~. edılmış ve sine çalışıyor. ! kaldırımdan geçen güzel bir ka- bir fener, sıraları dolaşıyor. U- dunyetıne muracaa.t etmı~tır. , 

Tebeddül var mı? hadisede~ telaşa duşen yolcu- Telefon kablolarının yeri de Motor çarptı ldını gösterdiler: jsulen programı alıp bir beş ku- \ .. B.~ .?ususta. Lıman ıır~~ti 
Müskirat inhisarında bazı te- !arın teşkın olunmuştur. ğiştirilmiştir. Terkos ve hava Yağ iskeleşinde bir motör; _Ne dersiniz? . ruş ta siz verdiniz. Fakat b,'.l_ş- mu~u~ Hş.mdı B. şunlan soy.. 

heddüller olacağı söylenmekte- Darülfünun divanı gazı şebekelerinin yerleri de bir kayrkçı Azizin su sandalına çar l öteki ıslak ensesini mendi- . kalan bu kadar semih(!) degıi. 1 lemı~r: . . . .. 
dir. . iki güne kadar de~işt.~ııilecektir. pıp 15 çuval kestane 20 çuval lile kuruturk~n: . _. . ; 100 para, hatta ~O para bile ve- ,-. Lım~!1 ~ırketı J:la~a ışg:ıJ e_t 

Bu meyanda kalemı mahsu- yarın toplanacak Havalar düzelır duzelmez a- kabak çekirdeği ile birlikte ba- _ Vallahı ne diyegım dedı, renler var. Ya hıç vermeyenler. ~ş. de~ıldır .. Denız .t~careti ı;nit 
'Un tevsii, müdür muavini Hüs- Darülfünun divanı yarın to- bide etrafındaki havuzun inşa- tınnıştır. galiba su iktiza etti. . . İşte bunlardan bir tanesi, kız- düriye~~ Halı~ ~ahılınde bıze 
ııu_~· in bir vali~iğe ta;:n edile- planacaktır. Bu içtimada, son sına başlanacaktır. Meydanın ~ • • • cağız kağıdı uzadmca soruyor: / yer gostennıştır. "Mavnalan-
Cegı ve müfettışlerden Naım zamanlarda bazı dedikoduları en mühim kısmı Tarlabaşına S h 1 -• fj t. I 1 k - k bir gün kadar - Bu ne? mız or~~ ~uruyor. . 
beye bu vazifenin verileceği ri- mucip olan müderrisliklere ait doğru açılacak olan yeni cadde ar OŞ arın nıaı ı t' ı ı can ~~c~~vardır?. Buna sa- - Program ... o ki oynuyor .. !. _Bu ıki ıı~ke! aı:as!'lld~. ~er 
1rayet edilmektedir. yeni teşkilatla Barem kanunu- olacaktır. Feııiköyde oturan Salahat- d an sıkıcı da denmez .. Ka- Hiç te sıkılğan olmıyan bir ıh~ılafı Denız tıcare~ müd~y-

' da 1 a rd;l a )ektrik na tevfikan hazırlanan yeni bü- Tram':'aylar yakında me.ydan tin isminde biri sarhoş. ola~k , P=~ bir hava, perdeleri. örtülü tavırla sordu: etı tarafından e~ledilecektir. 
Tem'n edildig- ine göre Ada- tçe hakkında müzakerat cerey- daki yem hattan geçecektır. P_:ıngaltı~a a:hçı Şevk~hı? dü!ı:b.- ı' bir oda gibidir. İnsan böyle ha- -Almasam olmaz mı? .1.ngi/iz se'irl geldi 1

_ ı d 1 f -o- kanına gırmış, ve mu ım ır .. h d"lmi K "dd'. ı• ~ elektrik tesisatı önümüzde- an e ece t ır. . . hadiseye seıbebi et vermiştir. j valarda kendı~ı aps~ ı ş sa ız cı ı. ı Ge enlerde Harici e vekile-
iti yaz nihayetine kadar bitece- Bunlar hır h~ftaya ka~lar Ekmek fıatları Burada badıp çağıran Sala- mr. Nereye g·ıtse .e~I.~nem~z. - Olmaz. tile te~as etmek u.n! Ankara-lı.tir Bunu temin için Büyüka- bi.tirilerek Maanf vekaletıne i h . ah .1 k t 1 Somurtup durur Bırı mer a- - Eh ... ver bakalım. • • . t . . f' . s· Ge-
da.d~ bir fabrika yapılacaktır. gönderilecektir. larmac 1 . attınk çı ı ~tt'k avg~üayu .. :~şş= ba!" dese küfreder gib~ gelir. Aldı. Kız, ayakta bekliyordu. ya gıdCeln ckngdı~~ ~~~~,-~ el 

IST.ı\NBUL VlLAYETI Bu haftaki zahire fiatlarin el tür. Nihayet Şevket bıçağı ile .ır a vey~ 1 .. b" "n l e 1 an ·:~;ı. · .. l ıni tir. - 1 d muş avga gı ı çe B' k h ç kıp gelenı geçe- Öt k' bund """lanmadı· orge ar ıın ş.,.uuııuo<: g -

DEFTERDARLIK iLANA Ti hiç bir ~eğ!şiklik ~lmadığ~ndan sarhoşu yaralamıştır. Carih ya- nı s~yredeyım K ~~ee a~u:e~~~li . - Şöyle çekıl kı oyunu gore- ş B" , • ır•A İ 
ekmek fıatı aynen ıpka edılmış- kalanmıştır keyfı kaçar. a. · · lım ! ır ŞIKaye 
tir. Bahsedilen de girmencil~r ·-o- dem!şs.~ sade gelır. N.ar~ı~em~ \ - ı:'eki, ama beş kuruş vere- _ . , 

Pul :\lüle ı i ~lcri 

l\Iaa~ \lıkdarı 

Lirn Adet 
~o ı 

45 2 -3 

Pul 
Maaş 

Ura 
45 
40 

30 

tetkik nıemurlıırı 

l\Iıkdarı i\lalıalli istihdamlar 
Adet 

1 

1 
Ankara 

.. 

trüstü teşkil edilir de tahmın _ .. • ateşı s~ner. Derken bır ıkı ah . ceksimz... Guzel san atlar Aka-
ed.ldi-i ibi ekmek fiatleri yiı- Şuphe uzerıne pap gelıp etrafını alır. O zaman ' - Niçin o beş kuruş? d . . 1 . mu-

1 g g b"' . . d h' d h b cunu bulamaz . . en1ısı ,g-enç erı kselirse Emanet bu teşeb use Zekiye hanım ısının e ır a esa ın u . . . · . _ Program verdım sıze. . . 
karşı tedabir alacaktır. kadın Unkapanın~a. birlik~e ~ Bu cuma kı~ .m~vsımının ılk Dünyada ne adamlar var. He all.ım olaınıyor m~? 

Emanet, henüz ortadan te- turduğu hamal Alının 17 !ırası- cuması sayılabilır~ı. .. men kağıdı dürdü, büktü, kızın _ lı~~·~ nazaran ~ Ve 

· • '-'-"k ılın k " - h f - e · . lebeaınden olup bilcümle ameli ve -
bellür etmiş bir vaziyet yokken le bazı eşyasm ıçalmak zannı İki gündenben goz açtırma- line verdi. 1 kil~ Gıızel San~~ Akad- T• 

1 Aydın müdahale ımkanm.ı bulamamış- altındadır, tauıu· at yap a - dan yalan yagmur er tara ı ıs _Hadi al programını gıt.. • 
0 1 

den . .:L__ + ~ 
· d'li E · ·· ·· d B 1 k zan erı en 11DU11m11 w•a:-. 30 -1 Zonguldak ur. Ancak fiatler tezyıt e ı r- tadır. latmış . mınonun e, a ı -

1 

Kız çekildi, gitti ama onun ta Mekteplerde Relim moellimliii 
- se 0 zaman gıda mevaddında --o- . pazarı taraflarında, Aks~ra~ı~ erine ben utandım ... Herif o- liyetnameıini haiz cençlerdea Orta 

. 
4 

ihtikar vukuu iddiasile teşeh- İki teneke va~ çukur mahallelerinde mim mını 1 ~alarda değil. Hatta yanındaki- . ~ahıil c?rmemiı .olanlann -1!":ll 'Yukarıda yazılı memunyet-1 C. Hesap büste bulunacaktır. . . göller peyda oldu. ne döndü: ilik =Y~::'8 a11rarar eclienıut • 
lere ta""n irin aşag-ıda'ki şerait D. Fransızca Emanet deg-irmencilerin za- Galatalı Mdhmetle bır refı- Sokaklarda sarınıp sarmalan·I S k' b' . t . . ln Akael dah·ı"eı n ~.t bddiy"t ~-~ 
"-· ' · .,. T k 'k J - • • • ki y · · k ı · d t" c Ka · ld" - an ı ız ıs emışız. . . - v ı o ııp mu ea ~ ... "'llresinde müsabaka imtihanı et 

1 
memur ugu ıçın bturabta alınması ve ekmek me . emış ~s e ~n. e u car _ - mış, boynu eşarplı, eh e ı~n-

1 
· ı r S nra da tahoiliycden ceçerek nihayet istihsal 

h.pıJa.caktır. j A. Damga kanunu se1esinin esasından halli içine- mı! efendıye aıt iki teneke yagı li ayağı liistikli yolcular çogal sana zora ve~yor a · 0 O olunan ehliyetnamelerin hükülÜzl~ 
1- !mtihan; Ankara, 1stan- B. T1caret kanunu velce tanzim edilerek şimdiye çalıp kaçarlarken yakalanmış- ~ğa başladı. Tramvayla~n .. sa hazırla b~ş ~::uşu. · Si=: bu efendileri mütk~I ~ir vaz!yet! 

buı, İıınıir , Bursa, Adana, Ay- ! C. Hesap kadar kanuniyet kespetmiyen lardır. hanlı1darında kimseler gurun- ı behd~vla ~ı~edenı 'ndyea.~l~am böy- aonlkm~ıtu:ka•·L~•""ıdd~ıde, ilk tah1ar".t. ~ ıt.. z ld k im k .. 7 M" · 't alt da bu · rd H k ne yapıp ya \sa ıp enmn Y re enn ..... o ııgu zaman .,.., 
'"'il ve oııgu a o a uzre - usavı şeraı ın değirmenciler kanununun neşrı- D 1 t b k müyo u. er es -

1 1 
· · bil t arasını iade e- ren bu gençlerin ilıni seviyelerini aiti 

O) Yerde yapılacaktır. lunanlardan Ali m~tep. me'~u- ni beklıiyor. Bu kanunda bir çok ev e an ası pıp itişe kakışa içerd~ ~ir yeı: ı ; er~n~ e polunu gösterir- yedi ıene6k bir tahıilden sonra orta 
2 - İmtıhan Birinci kanu- nu olanlar ile pul ışl.enn~e ıs- cezai maddeler vardır. Devlet bankuı tctkili içine- buluyordu. Kı~ ~lıç gıbı geldıld~re pmın Y mekto;ı> cle~i ~~-nıın~. addetmek 1111rı (7) nci günü öğleden evvel tihdam edilenlerden kidemı faz- Layıhanın kanuniyet kesbet velce memleketimizde tetkikat- ve bizi piliç gıbı buldu vesse- ım. fl d d h ve reıım mııallimlıgınde ııtihılametmc 

&a.at 10 da yapılacaktır. 
1 
ıa olanlar tercih edileceklerdir. mesi için Emanetçe evvelce ya- ta bulunmuı olan Her Müllerin lam ... Bu sabah, takvime bak- .. sinem

1
a ~a arın a per e a-

1 

~ bdıı ceAnaaçlend'n
1 
hakkıb.müktk~~ 3 ı · d k bb"' 1 · kr ed'l · · 1 fırtın lardan ncı oyun ar. uwu e er. o unun ır ço ,cnoa ~ İmtihana girmek is~ey~- 8 - mtiha_nda e~ zıy": e a- pıla~ t~ş~ .. u~ erın te ar ı - raporu henüz gelmemııtır. ~·.~eğer. llll;Y! 1• a _ _ Be efendi. .. kolunuza e r.inde ~iploınaı~ bir ~ resim ':'..aı. ıı~~r ı· ı;nı;i k;lnunun (5) ncı gu- zananlar sıra ıle tayın edılecek- mcsı duşunuluyor. Raporun bugünlerde Ankara bın ıçınde ımışız. Hanım .oku .. ?', ç lımlen me"cııt iken ıruzel 1aDatlU 

lltı aı~ıanıına kadar merkezde tir. , . ya gelmeli beklenmektedir. yucularımdan adları benzıyen- kermısınız. akademiıinde senelerce oku'!'~' _ve ıra.tidat umum müdürlüğüne 9 - Pul müfettişliği imti- l\1es ut hır evlenme ler varsa üzerlerine alınmasın- Aldı~a~~: .. ehliyetname kalmı,vafıbukcenlmaçlen ~~· 
•e v· ı · f d 1 - . . . • T- k M- tt" le • B Ülk r fırıınası bazen - Sıze soyluyorum. dam etmeme mu o 18 -~-~.. ::;.: etlerde De ter ar ıga hanına gırenlerden tetkık ıne- Merhum Muhlis Pa,a bafideıi ve ur Ure lp n lar: U .. e k K l d -·ı k" Maarif vekiletinin bu karannıla 11rıu 

tırac-. •t edece'.d crdir. murluğuna imtihan verenlerden Muotafa Naşit 8. kerimesi Nilüfer Dün Türk Mürettipleri Ceıni ortalığı böyle. kasar .~7":ır. - y 0 u~. ;gı ı 0 • • • ebniyeeeğini ve her halde bu genç) ... 
4.- jmt'hana girenlerin me- dah::ı fa7b kazananlar tetkik Hanımefendi!e .Gala~asara~ liıesi ri- ti ilk i timaını akdetmiş ve Geçen. sene. yıne bu 1);1 er. e - a ne ırd _ -· rin hak~ mü~eseplerini ııy~ ": lııurın 1;,,nı,..,un un (4) neti mad memurluğuna tayin edilecekler yaziye rııuallımı Ha~ıt .B.eyın .. e:vlenn;ıe Ye_ . ir- H . M htar B tepemıze çullanmıştı. eyse... .. - .Koltuk egnegım. •• yer clece!' bir çareı hal bulacağım ıımıf d.~in~ h f h . e d" mc.ı:ı.simi meml<k•tınuzın guzıde 11· reısı evve ıge ayn uB · geçmiş olsun... Acaba yanlış gostenn oraya koya}"ım... ederız. -------itte .:e mu :ırrer evsa ı aız .v. ır. . maları:nn huz>,.lnrile P~mbe gü- reisi saniliğe Mehmet · kasa- * * * Orta a bir münakaşa çıktı: İb 2lkur m~ ~Jcdc ya:<ık vesaıkı 10 - Daha zıyade malumat nü Tü. kııv !lZ ıalonııncla icra edilmiı- darlıg-a Emin B. Katibi umumi K 

1 
k yd ~ <Y"le sinemava gi- Bir Fransız meb'usıı 

!'az eyi 1 · ı· d ı k · l k d Va · · · d'l A h l"" mı gö- ,otu eFne,..ı .... eme en azım ır. ama ısteyen er mer ez e - tır. . !iğe Nesuhi Bey ıntıhap e ı e- ca a yan •y T . • "im m"' Nihayet Fransız mebuslarından Dl. Afüfettişlik için ridat u~nrn Müdiirlüğü~e v~ Ciltle•::: eb~di k:.,ı :1!"'en'::: rck iı;timaa saat 4 te nihayet ve- rüyorum ! Hayır; . .. Yan- n ~~ı kgıl~ ez d .. ~~ldi zatte Berton da tehrimize gelnliltlt 
A. Damga kanunu Vilayetlerde Dcfterdarlıga mu ~ayı;lı bor yuva 11 1 rilmistir · hşım yok. Basbayar •ulu ı-u. ga 0 ,. T' ·1· 1 .ıerız. . o. t,.eıır 
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/.Slt.JN l MDı:st "MiLLiYET, Tll 

Tetırat adreıt MJlllye1, lıtınbal 
Telefon u11maralar1ı 

lıtanb1ll S911, 3912, 1913 

ABONE ÜCRFTLP.RI 
TOrti1• için Hıırl~ lııln 

a ayfı/ı 
6 

" 
4()() kaTllf «XJ lrımq 
75{) H }4/JO n 

a 1400 " ZlfXJ ,, 

Grka evrak ıtri •erilma 
MftddeU gcçn nushılu 10 karaıtm 

Gue.te ve matNıyı alt fflcr içta 

111ftJftrhcte mttraıeat cdlllı. 

BUGtNKO HAVA 
Diııı herareı en çok 9 en u 7 

derece ıdi. Bugtin rılzg!r poyrazr 

esecek lıava bulutlu olacaktır. 

l
•Haftanın -. 
--~~-::Y;..'a.;..zzıiiliıı.ş_s.-!_ı ... I · 

Ne çıkar? 

ALKAZAR Si~E 1ASJ,JJA 
vtıcutlo.n gayet endam!: bır çek dllber \e c.z•,ı k ~ ılann he• JC"l 

h.men çıplak ı; rUndilklcrl •k hava, oı m an e en: alsız 

muanam fillm bu glin ve bu 
gece son defa olarak gösıerilccektlr. 

ynnndan idbaıtn 

.KIZ L 01( 

ister misiniz ? 

Büriln seyırcılcri eğlendiren, teshir 
eden, heyecana getiren Ernelt 

Lübiç in şaheseri 

4 klinı11111 'Vel çarşa11ıb11 
ahşa mı 

yu tecrübe 
oou kabul 
demektir. 

Hiç bır şey ne ona 
kıyas edilebilir ne de 
onun yerini tutabilir. 
l\:Iilyonlarca yavrular, 
hayat ve sıhh~tlerini 

medyundurlar. 

Pek yakında hakiki 
bir Macar çinğane 

orkestrasile 
gösterllecektir. 

Şişli'de 

,, ' ''" 1 ı ı,, ıı ı u ll ltfı ,J' .H: 1U6 malıd~!- H~mr;-onu büt"' ü- gülüşleri hiç eksik değil. İki ço- ı lul~dığı bir günün akşamında duran halk kad~, erkek, çoluk, Ve hl~ az dah.; ötede büyük, 
tün kaybetmiş sanırken bu au 1 cuğumuz olmuş. Biri erkek, biri çocuklarnnızı giydiriyoruz öpü- ço~uk_ ~im ve ne varsa b~r zafer caddelerden taşan bir fener ala• 
o yaşadığına inanırken bula~ . kız. Erkeği sekiz yaşında a~ı: ı' yoruz ".._öpüyoruz: . , seli gıbı çoşuyor arad~ bır: y~~a ~~s.~lı~o~'. tekrar tekraı 
cak! Gözler açılmış, açılmamış Güneş. Kız dört yaşında:. ~ur- -. Sızı bu akşam çok gezdıre- 1 -Yaşasın.~~mh~y~t. • • gok gurult_ulenru andıra~ ve~· 
ne çıkar, yeter ki doktor: key .•. İkisi de şirin, ikisı de ceğ~z... • Yaşasın huyu~ Turki~~I.: kışlara bogulan sesler ytikselı• 

- Son... sevimli, ikisi de güzel. Türkeyj dıyoruz. Ben de, babaları da - Yaşasın dunya Turklii- yor: 
Etem izzet Desin ve biz çığlıklan:--•ııı daha çok bana, Güneş babasına giyiniyoruz. Hasan büyük tini- ğü!.. . . .. - Yaşşşşşşasssssınnn.,. 
~ koparabilelim: benziyor. Fakat ikisinin gözleri formalarını giyiniyor. Göğsün- Hep bırden ve bır agızdan - Yaşşşşşasın ... 

'a . . . . .. .. - Hasan!. • . de mavi, saçları san. Güneş de altın bir istiklal madalyası yükseliyor, uzun uzun devam - Yaşasın .. 
i~ bır altın denız gıbı g?.zle-ıdmı, onun ~.~ahına .. agladım, - Hamra!.. tıpkı güneşe benziyor, ondan ve kolunda kurtuluş ve kuruluş ediyor: - Yaşşşşşasssssınn! 
1 ~~ yayıldı ve ben bu gun~ş onun t~a~~~e agl~dım, o- . . • • • • • bir parça. Hele kızcağazımız ay, harbinde aldığı yaralarının ni- - Yaşasın. . . Cumhuriyet Türkiyesi 
enızıne dal~ çıktım.·· Saru- nun .. b_~lgı~.ızligıne. agladım... Bü~ bu mes'ut ve ya iztırap güneş, gün, bahar .... hepsi ... şanı sekiz kırmızı şerit var. j - Yaşş:~şşşasın...... -Mustafa Kemal Türkiye· 

7~ler, oldu neşe Sez~Iann, A- Ve d~şun?u~: İhtimal zavallı- tahayyüllerimle ne kadar za-j hepsinin güzeli. Sarı .. açık sa- Çıkıyoruz, Harbiyeden bir o- - Yaşşşassssssssın · · · sı .•• 
ubal larm, İskender ın zafer cık gozlen kor kalacak ve Ham man geçirdim bilmem? .. Saata rı güneş sarısı saçları ipek Iü- tomobile biniyoruz ve bütün İs-' -Yaşşşşassssssınnnnnnnn. -Dünya Türklüğü ..• 
ırabalarma koşulan gurur uşa- rasını .. b~l~~nıyacak. ·: diye ~': bakmadım ve saatı sormadnn. l;leri gibi yanaklarından, boy- tanbulu bir hamlede gezmek, \ - Cumhuriyet Türk!.Ye~i · ·: - Büyük Türkiye ... 
tl_arı old~ ~ebe~ _bu ge~dune_ler Y?a _duşun~y~r, ken.dı kendı.sı- Sabaha karşı olacak çok iyi bir nundan büküle büküle,katmerle gözlerimizin içine almak istiyo-

1 
-Mustafa ~e~al ~urkiyesı.. Ve ... uzaktan Hasan'm: 

çındeymışım gıbı geldım, geç- n~. yıyor.Bılmıyor kı Hamra ılk ruya ile uyandım, hayal meyal ne katmerlcne iniyorlar.Bunları! ruz. Bütün sokaklar insan in- -Dünya Tiırkıyesı... - Yaşşşasssın ... 
im.! Saniyeler oldu ar~, ~~ gundenberi yanındadır, başı hatırlıyorum: çıldırasıya seviyoruz. Öyle meıı- , san üstüneymiş gibi kalabalık. ı -. Büyük Türkiye.... D_erken havay~ kalkan kolun 
ıeşın, ayın yıldızların butun gu ucundadır. İçtiği sütü Hamra- İstanbulda imişiz. Nişan ta- uduz .. öyle mes'uduz ki kalem Şehir nura boğulmuş. En küçük Bıztle haykırıyoruz, bızde ba- dakı kırmızı şentleri görenle , 
:elliklerinin ilahı gibi saadete sının elinden içiyor, yediği ye- şında bir evimiz var. Hasan mi- ve dil hudutlarının daima dışın- bir ev bile en iyi şekilde donan- ğırıyoruz, bizde el çırpıyoruz. l birbirlerine gösteriyorlar: 
'Ş ve .~d~~ ne var_:ıa hepsine du- meği Hamrası:ı~n elinden yi- ralay olmuş. Bir az daha yaş- da kalan bir neş'e ve saadetimiz mış . Evlerden, soka~lardan, j H_~san otomobilde oturamıyor, . -. İşte bir kurtuluş harbi g~ 
lak buk~m ve kam a~dıml Ve .. Y~rl . 011;un ıçın kaybedil- lılanmış ve yaşlılığınm güzelli- var. ~kşamları çocuklarımızın caddelerden hayat ve_ ıman ta- G~neş ~~ykınn~dan du:amıyor, zısı <la~.a ·:. 
:ene sanıyeler oldu ınsanlann mış hıç hır şey yoktur. Ham- ğini almış. Saçlarında hafif be- ellerınden tutuyoruz. Memle- şıyor. Yer yer cumhunyet mar- Turkey ınce, korpe sesıle avazı Ve soylıyorlar: 
•ahıız irişebilmeyi varılmaz bir rası gene o Hamra. Onda 'enıo yazlar var. Gözleri daima şen, kette Cumhuriyet idaresi var. şının aöylendiğini ve muzika çıktığı kadar h~?'k~yor: -Bak ... Bak.. Göğsünde ele 
mel bildikleri bütün bu neş'e o sevgi, o taşkın aşk, o çoşkun daima neş'eli... Berraklığını, I Mustafa Kemal ilk Reisicunı- seslerinin kulaklarımızda "vel· -Yaşamn Tul'kıye_. · • kurtuluş harbinin altın ma<lal 
e gururu topuklarnnın dibinde emel var! Kazanılan her şey taşkın zekasını hiç kaybetmi- hurdur. Gene böyle bir akşam, vele engiz" bir c;uşişle öttüğünü -Yaşasın Cumhunyct... yası var ... 
ııraktım, ağladım! Ona a?la- Ha-.ranınr:lır Ha'Tlranııı ol- yor. Hele r:ludaklanndan tatlı Cıımtmr;vet rll'";r St"•esir:n ı,..ıt ..ıuvuvnrı12. Snnra r.addele'.1 dol-1 - Yaşasın dünv" 'l'iirklüğii. B1TMEDJ 



MlLilYET GUMAR~ 30 T R!NJSANt - 1929 

•• ıl•'ehremaneti ilanları 1 r 1 1 .f ..... .... . ' 

ve SERi bir surette asri lisanları & 
• Şehremanetinden: 15 levh.~, 10 numaralı mo-

L 1 T Z 1 cılbent, 10 yazı takımı, 8 su-
rahi, 15 bardak, 1 camlı dolap, delde Triumph 
25 metre murabbaı muşamba, 2 • 
etajer, 56 istor perde, 1 kanepe yazı makınesf RiUMPH 

En son sistem 
muaddel ufak 

por tati f anakine 
!>:' • "' :;ıµ kapalı zarfla münakasaya kon-

i \• '1:-ci-'EBİNDE ""ğ • · ı muştuı-. Taliplerin şartname al-
i t ,[' o renınız. mak için her gün münakaşaya 

En son sistem ve en tekemınül etmiş 

: 1 den 11 kan unuevele kadar müptedi ve için ihale günü olan 19 Kanunu 
· · • k 1 evvel 929 Penrşenbe günü saat 

1 tn üteraldd talebeler ıçın yenı urs ar onbeşe kadar levazım müdürlü- Yazı makinesidir 
llçı lı y· o r. ğüne gelmeleri. 

'l'ECRÜUE D~RSİ MECCANENDlR. 
lsı anbul: ı:!:yoğlu 356 istlklal caddesi, Anlı:ara: 

* * * 
Şehremanetinden: Saraçha

ne yangın yerinde karaman cad 
desinde 69 harita numaralı A-

Hassasiyet, metanet ve 
birinciliği ihraz 

zarafette dainıa 
etnı iştir 

lılatl~ UI ~arosn riyasettn~en: . . . . §:-::€§~~~ 
. Nız::m:-ı::meı dahılinın on ıkincı maddesı mucıbınce adıyen zayedey konmuştur. Taliplerin 

~~illa ct;-:~k. üzre hey'et.i ~~iyenin ? Kan~uevvel 9~9 ta= şa:tnameyi gö?11ek içi~ ~e~ gün 
._,rı.e m~: · :ıdif Cumartesı gunune davetı takarrur eylemış 0~ muzayedeye gırmek ıçın ıhale 
c ~\". a~·e~t beylerin yevmi mezkUrda saat 15 te Baroyu teşn- günü olan 19 Kanunevvel 929 
rı rıca olunur. Perşenbe günü levazım müdür-

R uzna m e İ müzakerat lüğüne gelmeleri. 

* * * l - 930 bütçesi Şehremanetinden: Bedeli 
2 - . !dan raporun kıraati keşfi 12572 lira 87 kuruş olan 
3 ·- Taavün sandığı işleri Haseki kadınlar hastanesi do-
4 - Mecmua hakkında müzakere ğum dairesine ilave olunacak 
ş-Altmrş beşinci maddeye ilive edilen ikinci fıkra hakkın- bina ile diğer pavyondaki muh-
~ı~akere (hakeme gitmek mecburiyeti mes'elesi). telif inşaat ve tami'l'at kapalı 

rı~ . · ı a . d 1 zarfla münakasaya konmuştur. 
an 1 Sa V 1 Yet 1 n en•' Taliplerin şartname alınak ve 

• keşif evrakını görmek için her 
,ı:- Manisa mektepleri için 10-12 yaşındaki ço~uklara malı- gün l~vazım. müdürlüğüne gel-1 
,ı t;ç yijz adet mektep sırası beheri 12 lira kıymetı muhammene ~elerı ... T_ı:klıf mektup:ınnr da 
'ıetind ıhale gunu olan 19 Kanunuev-
ı 2-. Me~sa mektepler·i için 8-10 yaşİndaki çocuklara malı- vel 929 PerşenbeAgünü .. s3:'.1t .?:!
ı iiç yüz elli adet sıra beheri ıo lira kıymeti muhammene üze- beşe kad?-r mezkur mudu~luge 
~rlcn. vermelen. 
3 . * * * -- Kanunuevelin yedinci cumartesi günü saat on dörde ka . .. 

\t tn.üddetle ve ayn ayn kaimelerle münakasaya çıkanlmıştir. Şehremanet~n~en.'. Seyruse-
1•lesi vakti muayyende encümeni vilayet huzurunda icra edile fer memurları ıçın luzumu olan 
~ktir. muşamba açık münakasaya kon 
4.- Şartname, resim ve keşifnamesini görmek ve daha fazla rr:uş~ur. ~3;1iplerin .. şartn~e-
1Sila.t almak isteyenlerin vilayet maarif müdürlüğüne müraca- yı gormek ıçın her gun levazım 
l~rı. müdürlüğüne gelmeleri. Müna-

!t~ebir ~ele~iJesi riyasetin~en: ;~:~Fı:~=:e~Yl!~r~ 
ne gelmelen. 

<"\kşehir belediye telefon santrallarmda çalışmak üzre mak- * * * 
~rı Şe!tri e!Ji lira maa~~ ~ir f~ m~na ihtiy3:ç bulun?ufyn- Şehremanetinden: İcra edil 
U talıplenn evrakı musbıtelenle bırlıkte Akşehır beledıyesıne mekte olan kanalizasyon ame-

Makine 45 tuşlu olup Türk· 
çeli enternasyonal kılaviye 

Ue mücehhezdir 

Bisiklet 

Triumph makineleri 20 senedenberi dünyanın 
her tarafında tean1111üm etmiş olup her fırsat
ta nıükemmeliyet ve faikiyetini isbat etmek
tedir. Triun1ph makinelerinin bilumuın ak
sa mı en ala nıalzemeden ınan1ul olup şerit ve 

tabülatör tertibatı kanıilen otomatiktir. 

Türkiye Cunıhuriyetinin daha İJazı vilayat 
acentalıkları nıünhaldir. Bu hususta doğru
dun fabrikaya müracaat olunması rica olunur. 

Makine 44 tuşlu olup Türk· 
çeli enternasyonal kılaviye 

1 ile mücı·hhezdir. 

Motosiklet 

Triunı,~ Werke Nürn~er~ j, -G. Nurn~er~ ( 11nıan1a ) -· Hudut ve Sal1i ler 81hha1 lJınuın 
• • 

lVJiidürliiğii miifettişliğinden 
Büyükdere sahil sıhhiye idaresi Bor katibi sabık Ahmet Vefik Beyin Galatada sahil sıhhiye merkezinde 
müfer:t:İljlik dairesine m Liracaat etmesi U21mdıt . 

ASRİ MOBf L YE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, salon, yemelı: 

ve yazıhane takımlarlle lı:aryolalanmız rebbet lı:abıd 

ermez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı lapata 
kafidir. lstanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
Is tan bul 34-07. • 

AHMET FEVZi 
tac~atları ilan olunur. liyatı dolayı·sı'le 30 Teşrinisanı' rl' 
~ ~ - Odol yalnız ağzı ve dişle 

9 
8ar; elon büvük mükafatını d• Adana belediye riya- 929 tarihinden itibaren Yeni ca- temizlemekle kalmıyor aynı ı.a· D kf A k t" } - Hali tasfiyede bulunan 

k•zanro;ş ol•n setinden: mide Çilingirler caddesinin bu- maoııa dişlerin minesinin çiirii· o or . . u ıe ANKARA MI. LLI" MENSUCAT 

l'i ı ~'Sada sanlan saatler mcy&nıoda 
lıı UyüJı: mük4fata malik olan ye· . •·· l; -tbr. 

tıı umı acentalan: lsıanbulda 
~ Çarşıyı kebirde 
-· 1( CEZVEC'IYAN ve mahtumu 

" br. hsan Sami 

'?ksürük şurubu 
~Sürl!lı: ve nefes darlııtı 

ı · için pek tesirli i•dçtır. 
~nyolu S. Mahmut türbesi 189 

.. ~ark Malt hül6sası 

1 l~liba, kuvvet ve sıhhat için 
1) lııfles~ır devadır. BllOmum 
th'h nelerde bulunur. Umumi 
tı,~1 ~rı: Bomontl fabrikası. 
~ıu 0 n: Beyoğlu 583, ve lstao
'lt~ Ekrem Necip ecza deposu. 
~n: lstanbul 78. •• c 

~lisket üzümünden husus· •' 
surette imal .:dilen 

!~KARA HAKiSi 

A~ana uıez~aha insaatı 
münakasa nıüddeti 

uzatıldı 

cümle vesaiti nakliyeye kapalı mesine mani oluyor. Elekıirik m"ki ııc;criy l< IJel<u,uklııAu. idrar 

bulunacağı ilin olunur. Her yerde satıht darlıRı. prostat. ademıJmdar, bel ge.--,,ek· TU .. RK ANONİM Ş RKETI" * * * '( UJ!i d it ve fircnglyi ağr . sız l«daYi eder. 
ŞehTemanetl.nden. Karako"y J<.arakö•de l!ör..,çı lırıııı aıraoında 34. h' d h . . . 929 . b" . . k. b . · ' - ısse aran eyelı umumıyesı senesı ırıncı anunun on eşuı 

köprüsünün Adalar iskelesinde Devi el deuıı·r JOl l!:ı rı lill ıı·ıııanları nınnın"ı ı' dareQı'nden· ci Pazar günü saat ondörtte Ankarada Zafer caddesinde Zafer 
ki 4 numaralı mahalle talibi. ta- 1 .!J ) ı b U O U 1 • otelinin "2" numarasında sureti fevkaladede içtimala zirde mu-
rafmd~ yap~~cak baraka kıra- Nohap şirketi tarafından inşa edilmekte bulunan hatlara ait h~rr~r ~evaddı m~akere edeceği'.1d:zı şirketi m~kurede. laakal 

Bir çok !.erlerden ~bul.llD Y3:. venlmek ıçın kapalı zarfl.a alimantasyon tesisatı kapalı zarfla münakasaya konulmu~tur. yırmı buseye malık olan zevabn ıçtimadan on gıin eveline ka-
talep ve muracaatlar netıcE-cın• muzayedeye konmuştur. Talı- M" k 11 12 929 b .. .. t 15 30 d Ankarada dar hisse senetlerini tasfiye memurlarına ibrazla duLuliye Vıtra 
de Mezbaha m·:inakasa,mm 15 plerin şartname almak için her De lunaDas~ -

11 
• 'd çar~amd a gunl u skata ' a kası almaları lüzumu ilan olunur. 

K A · 930 ç b .. .. .. d . k . . . v et emıryo an ı aresın e yapı aca ır. 
ı anunu sanı artanı agu- gun muzaye eye gırnıe ıçın ı- M" akas . 'rak d ki . t klif ektuplarınr ve mu- Ruznamei müzakerat: 
nüne talikine karar verildiği i- hale günü olan 19 Kanunuevel akkun .ayalıştı e. e~~ derın tel 5 kmd Umumı· "d" 1 - Fabrikanın 31 T"şı·inievel 929 tarihinde icra olunan mü 
1• 1 29 p b .. .. b v at temınat arım aynı gun e saa e a ar mu ur- • -
an o uour. 9 erşen e gunu saat on eşe l"k k 1 · 1 · lA dr zayedesinde teklif edilen bedelin tetkiki ve bu bapta karar itti-

k d l "d" 1.. . .. 1 u a emme verme en azım r. 
a ar evazım mu ur ugune ge . .. 1 · · b tını kı k l' bazı. = Bir kaşe •----.. 1 . Talipler munakasa şartname erını ve mer uta r ıra 

1 NEO KALMtNA me en. mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden Istanbulda Hay- 2 - Tufiye muamelatı hakkında tasfiye memurlan tarafın. 

BAŞ VE DIŞ ACRJLARINA 
SiNiR HASTALIKLARINA 

ROMATJZMAYA 
KIR!KLICA 

NEZLE VE GRWE 1 
karşı en müessir devadır 

NEO KALMINA 
- Her eczanede bulunur. -

FIRSATIJN ıSTıF~DE 
Hem 8 ay ta
ksitle hem 0/ 0 

ıo tenzııatıa 

Kürk Mantolar 
Hanımcfend· 

!er kış soı;tı kla· 

n b•şl amadan 

son fırsaa eli

* * * darpaşa mağıv:asmdan\edarik edebilirler. ' dan ~erilen rapo_run tetkiki ve ikmal edilmemiş olan tasfiye mu 
Fatih dairesinden: Başı boş amelatmm suretı devamı hakkında ticaret kanununun •457» in-

olarak tutulup daireye teslim FAR.NAL ci maddesi mucibince karar ittihazı. 
edilen bir reis keçinin 8 gün zar 1 3 - Yeni sene için tasfiye memurları ücretinin tespiti. 
fmda sahibi zuhur etmediği 4 - Tetkiki hesap kom~yonunun ücretlerinin tezyidi hakkın 
takdirde alelusul satılacağı i- ı ~ll&Ul cıouı l daki talebin tetkikile karara raptı. 
13.n olunur. 

* * * Şehremanetinden: Bedeli 
keşfi 350 lira 29 kuruş olan Ba
kırköy ve Y eşilköy itfaiye ga
rajlarına konulacak benzin do
lapları tesisatı açık münakasa
ya konmuştur. Taliplerin şama 
m f;yi ve keşif evrakını görmek 
için her gün münakasaya gir
mek için ihale günü olan leva
zım müdürlüğüne gelıı.leleri. 

lstanbul llcinci Ticaret Mahkeme
sinden: 

Mukaddema iaru iflasına karar ve 
rilmiş olan kunduracı Astik Vartan. 
yan masasının ünyon suretiyle tedvi
rine ve avukat Mustafa Oğuz Beyin 
ilnyon sendiki intihabına karar veril· 
diği ilfi n olunur. 

Çocuğunuza kuvvet 
ve sıhhal verir, gür
büzleştirir. 

Eczanelerden ara-
yınız. 

Deniz · satınalına kaınisJonnn~an. 
54,000 Kilo Sığır e~ ı· 

5,SOO ,, Kuzu en 
6,000 ., Koyun eti 

kapalı zazf usulile ihalesi 7 /kAaunue

vvel /929 cumartesi günü saat 14 te. 

250,000 ,, Ekmek } Kapalı zarf usulile ihalesi 7 lkanunu-
15,000 ,, Francala evvel f 929 cumartesi günü saat 15,5da. 
Müdafai milliye vekaleti deniz kuvvetleri iaşeıü için yukarıda 

vazıh et, ekmek hizalarında muharrer gün ve saatta kapalı zarf 
iı.sulile ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini gönnek isteyen
lerin herg ün ve vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer 
saatta Kasmıpaşada deniz satın alma komisyonuna müracaatları. 

DOK SA 
Tanınmış markalı saatlerin en mllkernmeı 

ve en dcuzudur. 

Her kes tarafından tercihen aranmaktadır. 

Türkiye için umumt acentalığı: 

RiKARDO LEVl ve BİRADERİ 
Saat ve mücevherat deposu 

lsıaobuL Mahmul Paşa, Havuzlu Han 9-14 nomero 

~.. '' 

BUJUK TAYJARE PifANG~~Il 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCİ KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca: 

25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

üçon~ü nıınlata elı~~a o~ası reisliuinden: nizden kaçırma· 
ymız. ilerde ta· 
ksitle kürk mı· 
ntolan satılmJ. 

yıcağından Ma
hmut Paşrdı 

l\ibar gazinolarla lükı Kürkçü Han 

.,..balillk!lll!ka"'lllllar•da•V.:hu31ıu111n:ıııus:;r. --· G. BEY K O & 
Manisa vilayetınden: 

1 - Manisa vilayeti baktiriyoloji hanesi için 1150 lira 45 ku
ruş muhammen kıymetinde muhtelif alat alınacaktır. 

Kayıt muamelatına 1 Kanunuevvel 929 dan itibaren başla
nacaktır. Tababet ve şuabatı san'atlarınm tarzı icrasına dair 
kanunun 15 ve 17 inci maddeleri mucibince (Türkiyede icrayı 
san· at salahiyetini haiz bilfunum etıbba ve diştabiplerile dişçi
lerin odalara dahil olması mecburidir. Memuriyet bu mecburi
yetten istisnayı istilzam etmez). Binaenaleyh diploması Sıh
hat vekaletince tasdik ve tesçil edilmiş ve ya hakkı müktesep· 
!eri tanınmış bilfunum etıbba ve ruhsatnameli dişçilerden İs· 
tanbulda bulunanların aşağıda yazlı zamanlarda diploma ve ya 
ruhsatname, üç kıt'a fotog raf ve hüviyet cüzdanlarile Cağalo
ğlunda Sıhhiye müdürlüğü binasında Oda idare heyetine, di
ğer viiayetlerdeki tabip ve dişçi beylerin de Sıhhat müdürlükle
rine müracaatları ve dördü duhuliyenin üçü senev1 aidatın ilk 
taksiti olmak iizrc vedi lirı itası icabettiği iian olunur. 

\..• Tel. lst J 685 
')et <>J ık J)1li»1 sı 

~ııı b r 
~~~~~ ınekteplerinde 'okutturulma 
!~ 

8 
. vekfileti tarafından kabul 

"ıe aghk Bilgisi Fiatı 26 kuruıı
lı~,1 ltteplere ve toptancılara ıskon 
~,1 'rr. M:erkezi Türk Neşriyat yur 

• 0 n İstanbul 418. 

Doktor Kokolatos 
l!:mrazı dahiliye (Göğü., kalp, mi· 

de hastalıktan tabibi mütehassısı, 
Beyog'lunda Sakızağacında 32 r 'o. 
hanede s..ı 14-16 

Yumuşaklığı ve dayaoıklı"'ı 
ile clhan,ilmul bir şöhreti 

haiz Tıra, bıçağıdır. 

Her erde sabbr 

2 - Bu alatnl envamı mübeyyin liste İzmir Istanbul sıhhat 
müdürlüklerinde mevcuttur. 

3 -Miinakasa müddeti 7Kinunuevel929Cumartesi günü saat 
14 de kadardır 

4- TPminata müstenit olmayan teklifat nazarı itibara alına
maz. 

5 - Fazla tafıılltt almak isteyenlerin vilayet sıhhat müdür
liiiUM mtiracaatlan 
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BİN SÖZ 
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Kıraat ! zavallı: - Of, yandım! di-

Ayak kabllar ve sıhh t ' iye yere düşünce halk bunu a oyun zannederek alkışlamı-
J .. Bir çocuk doğar doğ-1 İşte taban zayıflığının se· ya başlamış, neden sonra İş 

ma~ ayakları .. gayet ta~iiıbeplerinden biri aya:ckabı- , anlaşılmış ta zavaU ı yaralı: 
vazıyette ve mukemmeldır. lardır. Yüksek ökçeler de r1 ~er~en kaldırıp perdeyı 

Yalnız büyüklerde nasır, buna sebep olur. j ındırmışler · 
kemik 11zlama:;ı ve deri sert Böyle ökçeler vücudun ~-
lip. ol~yor. Bunların sebebi büyük ağırlığını ayak par- ı Rapor l1nzırlaı1cl1 l-

. CCi\IARTESİ 
30 T. SANİ 1929 

~e~ri seiain . 
--- ---'.\Ttrlce~ \ ... c ~ fR\lt f'.J"flllt• k 

'ırnn ı' •, Her ı~lu 2.j62 
ıccntesı: \lahmmliye 1 lanı a 
l<t• n 'ı:ıl r rı _,/ 

Clnebolu) nıpııru ı K:\nunucV' 
pazar !Oda Calaıa rıhnınınd' 
hareketle lzmir Kullıik 1Jo<.IJ11 

Rados Fethiye ~'lnike Anıalv• . 
gidecek ve döntışte ıncı~ ·. 
lskelelerle birlikte Andifli ~-

G il· kan, Sakız. Çanakkale, ,c 

bıçımsız ayakkabılardır. maklarma verir. Bu da ta-ı 
İnsan ayağıru;.:ı nasıl ol- banın gerilmesine sebep 0 ••• Devlet bhanka1smı ku~ak Etıbba muhadenet cemiyeti hey'etl umumlyeıl dlln toplanmış, mütesanit bir surette çalıtması 

duğu bilinirse biçimsiz a- lur. ııçın rapor ~zır ayan mute- _ için mf1karrerat ittihaz olunnı f._•u_r_. ___________ _ 

boluy• uğrayarak gelece~ 

THiBZOl BrniN~i fOSTlSI 

yakkabıların ayaklara tesi- Herkes yeni ayakkabı a. 1 hassıı, bugunl~rde raporu-
ri kolayca anlaşılır: lırken aşağıdaki şeylere dik nu Ankaraya gonderecek. 

Sihhatli, tabii bir ayak- kat etmelidir: . -o-

ta yirmi altı kemik vardır. l.Boy: Ayakkabile ayak- Bır aııla~a11ıaı11a-
B~lar . ayağın tab~da ta durunca baş parmakla a- , } k . ) 
hır kavıs yapacak şekilde yakkabı burnu arasında bi- Z l ÇI <tl 
dizilmişlerdir. Bu kavisin raz ara kalmalıdır. Çünkü L. nl H li · k ti · 
k ·kl · b. ·b· · l 1 ıma a a ç şır e erı 
emı erı ırı ırıne et er ve yürürken ayaklar oturdugwu d H ı· d l 

b 
wl 1 b. l · • · • arasın a a ıce o an mav-

ag ara ır eşmış.ır. muz zamankinden iki san- l .... d bi l 
Tabandaki bu kavis ara· tim daha uzar na ar yuzun en r ~n a~a-

balarm yayı işini görür ve m~azlık çıktı. Hal~~ ~ır-
yürümeyi hafifletir kolay- ketı, vapurların kopruye 
latır. ' l yanaşamadığmdan şikayet 

Ayak rahatsızlıklarının ettti: .~eniz ~icaret müdiri-
en başlıcası bu kavisin aşa· 1 ye ı ışı tetkıke başladı. 
ğıya doğru düzelmesidir. -o-
Bu taban düzlüğü etlerin ve Jst H n bul polisi 
bağların kuvvetsiz düşerek 
kemikleri gevşek bırakn1a- l\lanİsa polisi 
sından ileri gelir. Bunun al- 1 tındaki kan damarlarl ve si- Bir zmir gazetesinin yaz· 

Daı ı t ~ eniş a)'akk oı dığı doğru ise Manisa po-
nirler incinir. Yalnız fazla r 1 · 1 t b l f ·ı k 
ıztwapla kalmaz; bu ağrı 2.Genişlik: parmaklar a- Iıst erb j an r i g~ dı eh. 
bacaklara, hatta bele kadar yakkabı içinde rahatça ha- ~ an ~ -:ı,o 1~ erın ~~ dır 
yayılır. reket edebilmek için ayak, .1smık a anısaya gon e-

B. k · ~ k b · 1 l d Ç" rı ece . ır ço romatızma agrı- a ı genış oma ı ır. un- -o--
ları zanneden hastaların ağ- kü yürürken ayak oturdu
rılarına sebep tab::ı.nlarmm ğumuz zamankinden daha l~iiyiikadarla 
düşmesi ve düzelır"~:,lir. geniştir. 

[)u . 

3.Ök;e: Ökçe alçakça ve 
geniş olmalıdır. Bu kış içinde Büyükada-

4. Yumuşak ve mesamat- da bir elektrik fabrikası ya
lı deri ayakkabılar için en pılacak, yaza doğru da iş
sıhhi olanıdır. Hava geçir- lemeğe başlıyacak. Doğru· 
meyen deriler ayağı terle-! su elektriksiz Adalar bir şe-
tir. jye benzemiyordu. 

1 
5. İskarpin potinden da-

1 

-o-

ha iyidir; .~~nkü iskarpin' f ııırİ(İz (1~Jçİ~İ 
topuk kemıgıni bastırmaz . • \' . . .. 

ı ve ayafrı daha az sıkar. So- lngılız ~lçısı dun Ank 
vuk ve rutubetli havalarda radan geldı. 
yü nçorap veya "getir,, giy- m•mıo1ıTı:E:::Şrı:E~K::::K;:;O::mRıı:mıı:ıı:m;;:::;ı 

l ~s, /< k e mek iyidir. Biradcrimın şahsi meseleden mah-
* * * kcmede müdafa~yı akim bırakmak ve

Günün havadisleri 
~arlatanlık t•d•·ıı• 

IH'kİınlt·r 

\ 'arnlı kalktı, 
p<'rd(' indi ... 

kil tutmak için beni hastolıklı göster 
r:-ıck için türlü roller tertip etmekt 

'olup lıir buçuk seoe zarfında ebedi 
yen takdire liyık bir surette devamı 
tedavimde verdiği ilaçlar sayesinde 
üzerimde bulunan hastalığım tama
milc zııil olduğundan beni tedavi eden 
Gü1hane llastanC'si emr· .•ı asabiye 

Bazı Rum, ermeni hekim İzmirde iki oyuncu sah- mütehassıs doktcr Rü~tü bey efendi-

' 

ye alenen teşekkür eder misli görül-
erin şarlatanlıkla halkı al- nede oynarken aktörlerden memiş müessif hadisemi mahkemei 
dattıkları gördüidü. Bunlar birinin elindeki tabanca ka. aliyeye beyanatta bulunacağımı iliir ' k'- ederim. Sultan Ahmet Akbıyık ma-
ıa w H.l~.da1 t~hkıkat yapıja. za ile patlamış. Çıkan kur- hanesi C•n kurt~rnn caddesinde 90 
cagı soy enıyor 1 d Numerolu hanede Şckercı mahdumu 

· şun ar ~a aşmı yaralamış. Kamil 
-o-- - ~-

ilk ı ah-, il ~ri.ırk 

m<~kt('plerin(le 
Maarif vekaleti bir karar 

verdi: İlk tahsil mutlaka 
Türk mekteplerinde yapı ;ı
cak. Kimse ilk tahsil çağm
daki çocuğunu yabancı 
mekteplere gönderemiye
cek. 

-0-

' ' < ·~i 1 köy lıa)'d ut-. 
ları ) akalandı 
Y eşilköyde zengin bir Ma 

Jamm köşkünü soyan hay
iutlar yakalandı. Bunlar 3 
·cişidir. Çalman eşyalar Kar 
alda Kurt boğanda bir ev
Je bulundu. Haydutlardan 
~ustafa İsmindeki adam, e
ıelce Madamın yanında hiz
~net etmişti. 

Malzemei beytiyesi hem işinizi teshil 
hem de evinizi tezyin eder 

G 
l'ürk Anonim Elektrik şirketi umumiyesi 

Galata: Bahtiyar han 

Of CER ARJ\BALARLA KABİL.f KIY AS OLMIY AN 

Uc senelik. saus rehoru 

1926 danberi yarım milvondan 
fazla amatör bu güzel 6 silin
dirli arabayı satın almışlardır! 

TÜRKiYE ACENTALJKLARI , 

Kad ı Zadt" .\trhmtlSf'nıhı Bey 
li lstonbul-l:kyoı{lu, Tak\ını-i\.lılli Garaı 

Müftulade~tchmrtHayrı \."C Ali\'f"lı.\tchmtlAlı 

'il 1 . GAZIAYl~TAP 
~ ~ ... '""""~"'"·'°'" 

uru za 

A-tukaddtm•; bukadnr k11• hir 'lamah ta"'" 
rında bu drrl'Cıt umumi btr araba halini 

lesbedaı hiç bir otomobil yc.klo 
Üç srne ı.adında • m r vcudlytlinin ilk aç 

ıene:si - bu ıayanı bayrC'I ~Ilı ıtlındırli ara!:ta 
yanm milyondan fazla ki~f tarnhııdan satın 

«lınmıttır. 

Oç ıene rvl'l mrvcut olınıyan Pontiac: 
hak ikatta yrni bir araba d cğ ıldir. 

Zira Ge:neral :\1otor ~ un hı:ıtün mamu!Ah; 
bu m ü h im fi rkrtin imı1l :'l llaki u ıun ltc.rübc
lrrindrn ve: klilliyrlli mıkdarda yapılan me• 
vaddı iptidaiye ınuhayaalınJaki bu yük iktha· 
dından mtidtfil oluyorlar • 

Bü ' iin a rahı.ılıır. piyasaya çıknıazdan evcl 
Gtnt"r1tıl A\olorsun vA si ttcrübt ıaha.sındıi ttc· 
rübe tdilirlrr. 

İ~tt hunun lç inliir ki f(tÇtn stne 270 bin 
ki~i ve t\'t"fki scnc 193 hin kı;i ve gcnc bunun I· 
çindirki üç ıtnt: tvtl yani mc-vcudiytlinio 
Hk liç ıtncıindt ıoo bin klşive yakın .Pontlac:tı 
ıahn almı,tır. 

Bu scıdmlı arabaya bir atrı na:ı:ar, J•yanı 

hayret yuruyUJUTIU bir ltcrübt Vt" (azla O• 

larak bütü n balkın Gtncral lttotona kaı:"Şı 

pcrvtrde tylcdiği bOyük illınat ; Pontiao 
otomobilinin alım fiyatından (azla hır kıy• 

melle <>lduğu hak.kında binlerce otomobllcilcrl 
ikna tlmt~t k&H dth\ildlr. · 

cPontiac• ı en Y"-kın actnf81ığın mt~he

rinde gidip görfinUı: gayct rahat oturmama• 
hallerini ( fOfbr mahallindeki mindtrltrln •· 
yar tdilebilir olduğunu) tetkik ediniz . Yolda 
kuvvttini,ıüratini vt yUrüyD10nO ıiıdt tecril· 
be ediniz.Bu dtrtct müktmmcl bir arabanın 
hö)·lt bir riata ıatılJ.ıt:-ınll si z Jc hilyra• kata. 
caksınıı 

Ponliac vt G~nrral ~\olorsun LütOn ma
mulatı vadtli takutlrrlc satın nlınabilir.Kusur· 
l•r• karşı blD lıltnt IC"minatlıdır, 

PONTIAC 

a ard 
Ve hatta fırtınalı havalarda, pasajlara 

ve ya balkonların altına sığınmağa 

tuzum yoktur Zira: 

En birinci nıalzenıe ile inıal 
olunnıuş ve ~luflon astariyle 
enıpernıeablize bir hale gel
ıııiş gayet nıodern ve kusur-

suz bir hiçinıde 

EKSELSiOR 
il il il 

rARD~~U~UNU 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 

UCUZ-PRATiK-ŞIK 
BllOmum levazımatı lksaiyenlzl yalnız 
Galatada Karaköyde Poğaçacı fırını 

lttisalindekl muhalleblclnin UstUnde 

EKSELSiOR 
Büyük elbise mağaza
sından tedarik ediniz. 

Kadııı, erkek ye çocuklara mansus kostüm, palto, pardesü 
ve muşambaların en müntahap çeşitleri mevcuttur. 

Tedivatta teshilat ~ 

(KARADEMz) vapuru 2 klO~ 
nuevvel Pazartesi 12 de c.aııtl 
rıhtımından hareketle lnebo!•~ 
Samsun, Gireson, Trabz,ırı. Jll!-

fid· 1 lopa ya gidecek ve dl\O • 
Pazar iskelesiyle Rize, Süroıer.t 
Tralızon , Görele Circ;oO · 
Ordu, Ünye, Sams~n, lnebOııı. 

k 
Zonguidağa uğrayarak geleC' 

1 
tir. Hareket gumi yilk kab~ 
olunmaz. 
E--------~_.-" 

Bozcaa1a postası 
( GF.LIBOLU ) vapuru ır 

Teşrinisani cıırrartesi 17 de td ıı. 
;ıhtımından hareketle Gelibc' 

Lap ·cki Çanakkale lmroz Bot' 
ac!aya gidecek ve \ıınakk·'' 
Lapseki Geliboluya uğray•'' k 

gelecektir. ./ 

Vapurculara iltııı 
Seyrisefain idaresinin zer· 

"'" gui ı.Ll' ta mevcut ylrMİ h~ 
ton maden kc:>mıirünün ın:ıh! 1 

beşer 1'!n ton hcsalı:le az .m 
beş ay zarfııda l~tanbula na• 
mLinaka-ava komılmuşttn' . 

llcaksı 30 T. sani 929 ı•rı 
hinde saat 16 da yapılacakP.' 
Tali:-ıt~rin şart'1ameyi görııı'' 
Uzre her giin ve münakas5f

1 

l~tirak için de o gün levaıı111 

miid;:;'.lijtıinc gdmeleri. / 

Mesajerı Marltlm ve pıı~c 
lunıpanyalarınıo vapuru il8 

Güzel seyahatler~ 
fkr hafta " \lar<;Jlya,. ya 

rekeı ede., 'apti !ar Pire ve',~ 
poli limanlar. a dahi ug-rar ·. 

Taf,il;\t almak .ıcrc KarakÖ 
!..oranı Re bul ve şürekl\sına 111 ~ 
raraat ol 'nmasL Telefon Be)' 
203 • 20.J. . 1704 

ALEMDAR ZAOELE~ 
VAPURLAR! -

Seri, lüks karadeniz po,-;t~~ 
M 1"}}et varu·ıı lel J'' KAnunueY' 

Pazar ~imi akş1a
1 

a.H 18 ~ı 
Sirkeci rıhtımından hsre1'e 
[Zonguldak, İnebolu, sıool'a 
Ssmsun, Ordu,Glrcson, Tratıı. 

·aı 
ve Rize] ye azimet ve al c 
iskelalcrle (Görde,Vakfıkebfr) 
uğrayarak avdet edecektir· • 

.'ıluraraat mah:ı'.i: lsı;ın1 ;. 
'.\:leymcnet hanı altındaki r~ 
hane. Telefon lsı:ınbul ı t ~· 

Dikkat: Her hafta Pazar !!l, 
kri kat'i olarak vapurlart~j

munıazamcn arekhet edecek ............... ~ 
:\.\l\I \'APL:Rl,.\RI 

lzmir Postas!ı--
serı. lüks ve muntazafll 

ADNAN 
vapu•", 

Ka··nınuc ... "~·l 
2 inci PAZAH'fb;. 

gtin 1 fı da Galata nhtımınd '
0 
t" · 

ketle ( izmire) ve ÇarşaınbS 
lzmirden lstanbula har<ket oMf. , .. ı 

( ;a•atı l ;umrok k.,~şı;ınJ•Lı~11 

fnn;ez hanı"d• 12 nuro•"d~r,ıı~' 
mt acantalıgınl nıtiraca:'lt. 

Heyoj!;lu: l•>.J.l 

l:l!t:ttl~ 
- - ~ı'' 

Mes'ul müdür: surlılll' 


