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NUSHASI 5 KURUSTUR 

BUGÜN 
-~ 2- Şehir haberleri 

t - Lisan bahlslerl 3- lstanbul cuma gün•erJ 
2- Son haberler nasıl etleniyor 
s- Spor. Llk maçları il 4 Uncu sahifede: 

3 Uncu sahl!edeı ' ı - Felek~ Hottanm yamı 
1 - Askerlere yeni ziraat U!IU 2- Roman· Afk filneşl 

ileri nasıl gösterilecek? \ı 8· HlkAye 

2 inci sahllede: 

Çi[çilere toprak 
~.- - --- -
U'fük Gazinin ı Teşrinisani 
iııklarında ehemmiyetle işa
Cdilen memleket meseleleri 
· hıri de köy 1 ü ve toprak 
elesidır. Nutkun bu mesele 

Kont Vo pi atyada i mali ve iktisadi 
memleketimizde de tatbikini muvafık 

usullerı 
•• •• goruyor 

, teır. • eden kısmı şudur: 
' kezalik çiftciye arazi ver- • • • 
tehükume~n.mütemadi- KONT VOLPININ GAZETEMiZE BEYANATI' 

, takıp etmesı lazım gelen 
~:Yfi!'ettir. Çalışkan Türk 
Usüne ı~l,.vebileccği kadar 
<k temin etmek, "Ilemleke
ı t hsaliitıııı zengınleştire
,haşlıca crrelerc!endir." 

Hat bitti 
Bağlarbaşı- l laydar

Paşa tramvayı 
Yeni hat on güne 
kadar işleyeceh 

1 Istanbulun iş ve eğ
lence yerleri 

ftcı - toprak meselesi, her 
~leketin ictimai bünyesine 
•Uk eden ve he- memlekette 
kat \'e ehemmiyetle takip o-

h:ı. ana meselelerinden biri 
clki de en mühimmidir. İk 

di hayatı başlıca zirai istih 
esasına istinad eden memle 

B•i;larbaıı-Haydal'pnıa battı Jtla· 
ati dii11 bitirilmiş ve hattın ıon t~c
rübt>si de mu1·affakıyetle neticelen

' n-.ı,tlı· 6 

Ecnebi grupla yapılan müza
kerat· itilafla neticelendi 

Taksim meydanı ve keresteciler .. 

~~erde meselenin ehemmiye
<tha büytiktür. Köylüyü top

~ .a bağlamak, zahmetinin mu 
lin; vererek terfih etmek, 

ışan kollar arttıkça say ve i·s 
ll zeminıni de artırmak, yal 
hır ıktisat meselesinden ibaj 
de&i Idir. Bu, bir milletin ha{ 
~e istikbalini alakadar eden 

.. 
• 

ahenk ve içtimai tevazün işi 
·Milli bünyenin sıhhat ve ku 
ti ancak bu ahenk ve 

Maliye vekilı SarocoJ!/rı Şükrü Bey tarafından Kont Volpı şerefine verilen ztyııfelterı evvel 

:-.azer.eye istinat eder. E
~rı bizde mılli bün ye· 

başlıca temel taşını köylü' 
tfı teşkil etmekte olduğun
gcrek içtimai ve gerek ikti 

1 &ahalardaki islahat teşeb
leı;mizde ilk eve! bu sınıfı 

! .. 
.<ınündc tutmamız gayet ta 
ır 

~Ö~h.. meselesi her şeyden 
1 • bir toprak meselesidir. 

Parlak bir 
istikbal ___ ... _ 

Kont V ol pi, Türki
yenin mali inkişafını 
temin edeceğinden 

. 'lıcrPleketin hayatında ve emın 
Ilı vazı 1etınde tarihin ve 1 • -·-

• 

z::.in kar<"nl~k devirlerin?en TlfTK.YE _ İTALYA 
llıış zararlı hır takım emn va 
r vardı Tagallüp hangi sek ı • • ---;-- • 
e olursa olsun , daima top- Gazı Hz. nın yenı ve 
. ve toprakla beraber onun canlı eserler tanzim 
·nde yaşayan ve rızkını on t h t h i 
~!karmaya <;alışan çiftc\yel e m e e 

) 

~llat olmuştur, Görüş ve dü kudretleri Malıye vekili ile Kont Volpi bir arada 
~ş sahası tabiatile mahdut' ANKARA 8 (T ı f l ) B' k . .. d b 'l "'"""""'"'"''''''"""''"""'""-ıı k. 

1
.. k . .. . d , e e on a - ır aç gun en erı H l d "" •} 

oyuesenyauzerıneca h' 'd hl 1 l 1. bk K aya egl "i:ı toprabın esiridir. Bu t~p şe rı?1ız e u unan. t?- ya Ma ıye sa ı nazırı ont 
. anındir? Tabiatın her tür- Volpı Cenapları atıdeki beyanatta bulunmuştur: --~-
ıddet ve zahmetlerine gö- - Türkiyeye vukubulan bu seyahatimi yaptığım- 3:) 69;) 1111( yon Cf 
gererek ondan alabildiği dan dola.yı fevkalade memnunum. • • 
Ule ortak çıkanlar nasıl İtalyanın murahhası olarak iş Şurasını biliyorum ki bu şe- Amerlka'da bu kadar 

1~k sahibidirler? Bunları tirak etmek mazhariyetine nail kilde bir iştiraki İtalyan iktısa- mllyoner olduğu 
l! düşünmese bile, devletin olduğum 1922 Lozan sulh kon- di ve mali mahafilinde memnu- ld 

c.ti içtimaiyenin umumi sa-lferansında memleketinizin bir niyetle karşılanacaktır. Bunu anlası 1 

~ı n<\rıllna derpiş ve hallet- çok siyasi ricalile tanışmış, ve ben de çok arzu ve temenni ede NEW YORK _ Maliye ne-ti lazım gelen meselelerdir. bu tanışma neticesinde İtalya rim. zareti 1927 senesi;.e ait vergi 
ıf~çi yalınız toprağın mü!- ile siyasi ve iktısadi münasebat Türk milletinin durmaz ve yo istatistiklerini ne,retmittir. Bu 
_'.tıne taalluk eden muzur ta bulunmakta olan, ayni za- rulmak bilmez faaliyetini müşa- tayanı dikkat istati~tiklerden an 
~ vakilerin esiri olmakla manda m~temadi bir sayü inki- hede etmekle bahtiyarım. )aşıldığına göre Amerika' da 
, ~rnıştır. Türk köylüsü ay- ş!'f. t~~llı sahasi olan memleke GAZI .Hz.NIN HUZURUNDA 1929 senesinde 3J,695 milyoner 
~hır de.se;maye.nin mahk~- tınızı zıyaret etmek arzuıu ben c;;azı Mustafa Kemal.Hazret-,vardır. Ancak ıenede bir mil-
~~· Zıraı kredı meselesı, de uyanmıttı. . . .. ler! tarafında~ ka~ul edılmek te yon dolardan fazla varidatı olan 

'1 ıstihsali teşvik edecek ve ~I :ız.NIN BÜYU.KLUCO 'refıne mazhanyetımden dolayı lar ancak 290 kişidir. ,1 bir surette mükafatları~ . ~ıllı k~hraman Gazı hazretle ı çok me~~unum. . Bunların 138 kitisinin senelik 
~k bir şekilde halledilmez nnın yem ve canlı eserler tan- Bu mulakatta mıllet ve mem
~1hayet toprağı da tehdit zim etmekteki kudretini samimi\ leketin taaliıi, kurtulutun bizce 
~. ve netice itibarile başka surette takdir ve hayret ederek· malfun olan menkibeıi hayret 

1~~Vi tagallup tarikile onu v~. ~esai a~ka~8:tlarını bilhassa 've takdirlerimi bir kat daha art 

Bu hafta içinde Nafia icL<esince 
hatbn kabul muamefeıi yapılacak 
ve on güne kadar tramvay seferleri
ne başlanacaklır. 

Emanet on n1ilyon lira istikraz edecek, yeni 
tesisat ve yeraltı hanıam\arı yapılacaktır Haydarpal'I tramvayının Üsküdar 

a ndirilmekte olan kısmı da bitmek 
üzredir. Şehrimizde Emanet tarafın-! dolayısile mÜ•..akalatı temin içjn 

Şimdi Doğancılar parkına gelmiş dan vücude getirilecek konst>r- yeni yollar açılacak ve tramvay 
olan bu kısım, havalar mü&ait oldu- vatuvar tiyatro hal değirmen hattı halin yapıalacağı yere tem 
ğu takdirde on gün zarfında kmal e- f 'h lk h ' 'ı · 'I d't d'J kt' 
dilecek ve ~hlka ,."çılacaklır. ırm ve a amam arı ın~aatı ı e ı ece ı!. 

için lazım gelen sermayeyı te- ŞEHiR fIY ATROSU 
min etmek üzre bir ecnebi grup Taksimde Emlak şirketile ak 
la yapılan müzakerat itilafla ne- tedilen itilaf neticesinde tehre 
ticelenmittir. terkedilen yerde yapılması mu-

Bu grup müsait şeraitte Ema karrer olan tehir tiyatrosu ve 
nete para ikoaz edebileceğini bil konservatuvar binalarının altıo
dirmiş ve bu hususta hazırlanan da tahtel'arz olarak halk ha
mukavele ve şartnameler Encü- · mamları ve asri eğlence yerleri 
meni Emanete tevdi edilmiştir. tesis edilecektir. 

Encümen, evelki akşam bun- Bu yerlerde zenginler için lüks 
!arı tetkik ve tezekkür etmiş ve hamaml,Jr da bulundurulacak
tehir için çok istifadeli bulmuş- tır. 
tur. 

Bu (10) milyon liralık iıtik
razın faiz ve reıümali inşa edile 

Dan Haydarpaşaya gıden tramvay cek tesisatın haulatile itfa edile 
Haydarpafada ııeçit yerine kadar ceğl ve bu suretle Emanetin mü 

DENiZDEN SU 
GETiRiLECEK 

Pariateki Lido hamamları ı;ck 
linde olacak olan Halk hamam
larına denizden su getirilt'Cek 

getirilen hatlı demir yolunun diler 
tarafına ııeçirmek için köprünün ya
pılma11 beklenmek lazım ııelmekte
dir . 

Şirket, bu köprünun inıa11 çok 
teehhura uğradığı takdird bat üz.e
rinde mevcut 'bir köprüden istifınte ~ 
ederek tramvayı Kadıköyüne aeçire-
cektir. ~ 

50 ve 100 rekor
ları kırıldı 

Kadıköyünde kırılan 
bu rekorlar ehem

miyeti haizdir. 
Atletizm hey'etinin ilSnı ü

zerine bir kısım atletler dün Ka 
diköyünde rekor kırma müsa-
bakaları yaptılar. · 

Gal~t~saray'lı 31~emi~!· SO Yuallı hamamlarının yapılacaJ!ı Taksim 11uydanı 
metı:eyı ~~nıye i d ve m~ him bir varidat menbaı temin et 1 ve kışm hamamları teamin için 
treyı tam d sako yle e yapaTr~. mi, olacağı anlaşılmı,tır. tertibat alınacaktır. 
uzun zaman ır ırı amıyan ur B h 1 h k · b' 
k

. k 1 k d Atl ti Hal fırın ve değirmen Unka u amam ara er ea ıııre ı-
ıye re or arını ır ı. e zrn d' . d . . 1 k ı kt' 

hayatımızda çok mühim bir ha- panın a yangın yenn e ıetım i. ece ır. . 

d
. k'l d b f k' olunan vaai sahada yapılacaktır. ln9aatm mukaveleaı yakında 
ıse teş ı e en u muva a ıyet c · · b ı d' ed'I k emıyetı e e ıyeye arz ı ece 

Amillerinden yarın bahsedece- EKMEK FIATl iNECEK!... t . d'ld'kt k t'' _ . . . . . ve aavıp e ı ı en sonra a ı-

gız Semıh Beyı tebrık ederız. Değirmenle fırından çe9ni tut yet kespetmeai için Dahiliye ve 

Ne olabilir 
Bir poll• memuru on 

bee günden beri 
bulunamıyor ı .. 

mak ve icabında ekmek fiatini kaletine gönderilecektir. 
indirmek hususunda kullanıla- lnıaatı der'ubte etmek iate-
caktır. yen Alman grupu, yüzde on te.. 

Haliç mıntakasını ihya ede- mettü ile iti kabul edebileceğim 
cek mahiyette görülen bu inşaat bildirmiştir. 
111111111111111HlllUlll111111tltlllllllllllllllllllHllllHllHlllllMlllftllllllllllll ___ llft"ll %ün elinden alır. Çünkü hukumet .~ıcalıı;ıın ?a.şında .bulu tırmıştıı. 

Yenin bizdeki ag"ır şart· nan ve Turk mılletının yem ha- Esasen muhteı·em Hariciye r 1 • 'h d h k k'l' . ·r f'k R B f Salacık polis mevkii memurların- Hırsızlık vukuatı Mı·ııı·yet ayizlerine uzun müddet ta- yatını tanzım ve ı ya e en ü u ve ı ınl'.: ev ı ı.iştü . e en· dan (1554) numaralı Raşit efendi 
:ııltuı edecek hiç bir zirai is- ~et reisi ~smet pa,a haz~e.tle~i: ti< Romaya vaki seyahatlerinde on beş günden beri tagayyüp etmiş-
,! Yoktur. İlk senelerde çif- n!n de:vietın kuvvet ve dısıp~ı~ı Türk milleti tarafından gösteri- tr B kupaS ~ııı bütün alın terini, ve men- nı t~rtı!' e.den umumi ~serl~rını, len büyük gayret ve faaliyeti de . Kendisi evinde de bulunamadığı Rifat . tetkikatını l 
lcrvetini yutan bu nevi ser- sm.aı! zı~aı sahalar~aki faalıyet- rin bir imanla bize tarutmağa ~~val~~hrgi~r~":ıu:at~a:.ın;~lis a;:~:;::i~ı bitirdi Fntbol heyeti tarafından 
~. lennı alaka ve takd 1 ·· d" ff k 1 1 'kı' m ' t rtl dll k 1 , nihayet onun toprağına ır e gor um. muva a o muş u ve ı em- yeti bütün zabıta merkezlerine bir ta- e p e ece O an 
ilııısal!at olur. . MALlv~lYKETTISADI leketin bağlarcnı vJehsamimkvii ra- mim göndererek aranılması için teb- İstanbuldaki sirkat vukuatım kUçUkler mUsaba-
llılıuriyet hukumeti toprak ve , .. bıtalarını bir kat a a ta ·ye ligatta .bulunm~ştur. .. .. Dahiliye vekaletinin emri le tet- k I bl k 

• 1 ıneselesinin bu safhasına da Memlektın bu çok muspet te etmişlerdir. Raşıt. el~ndı taga)'.Y~~unde~ eve! kik etmekte olan Emniyeti u-
8 arına r upa 

Si ,',\bir ehemmiyet vermektedir. şebbüslerle birçok müşkilat için Muhterem Mali}e vekili Sa- arasıra aılesıne kendısını oldurece- · "'d" ·· R'f t b veriyoruz. ~ 1 ğini söylemekte imiş. m1;1n_ııybe' ~u .uru ı a .key me- -- -
ı:. t: 0o;;.eratıf~erin teşk~Ji ve mem- de de olsa ma ive iktısadi bütçe raçoğlu Şükrü Bey efendinin Raşit Efendinin ailesinin ifadesi samı ıtırmış ve tetkı atının M·ır t "t d be · lcü "k f 1 

'lh he tar ına teş.mıh hu.su.sla- sini takviye edebileceg"ine şüp- nezaketi Tu"rk devletinin maliye 1,700,()()(),000 dolar sahibi d b · t"h ih · · · D h·1· k'l · ı ıye • 
0 

e en rı çu u UkUın k d 
1 

e u meyus memurun ın ı arına - netıcesını a ı ıye ve a etme b 1 1 t 'k' k d' · b. 
ut.. cıçc pc zıya e 1 tızam hem yoktur Yeni sene zarfında sinde istihsal edilmi, ve edil- M. Ford timal verdirmektedir. b'ld' · · Al d b' 

0 
cu arı eşvı ı en ısıne ır 

. •' gene Büyük Gazinin nu- b ld b': .. k 
1
. b" k I b .... k akki H .. had' . . . b 1 adı- ı ırmıştır. ınan te a ır ne- prensip ittihaz etmittir ı.,nda beyan edilmiştir. Çiltciye u yo a uy.u .ve. semere ı ır me te.o an uyu .. tar.. ve te varidatı, 1,000,000 ile 1,500,000 enuz ısenın 121 

u unam gı tı'ce"sı·nde vukuatın nı"speten a B d F b I H. · . ~ f k d 1 irin vak·a esraren. giz mahiyetini mu- ·~ - u sene e ut o eyetının 
a.ıan serbestrc ralışacag'ı top- mesa e ate ı mıttır. kemmill eserlerını mu•ahede et dolar arasındadır. 56 kişisinin ' 1m ğ b J d - J J k • ~ ' • halaza etmektedır. za a a aş a ıgı an aşı ma - küçükler arasında müsabakalar 

1 
'.""ıcK ve diğer taraftan icap Siyasi kudret ve nüfuz ile tek mek fırsatını bana bahtetmiş- varidatı 1,5 ile 2 milyon dolar ·- d ıı \ıhsal va_.talarını temin etmek nik esaslara istinat eden iktısa- tir. arasındadır. v sefir. ta ır. tertip ettiğini nazarı itibara ala 
nda c mh · t ı, k' f · J Unan l DI'KKAT ETMELİ!... rak, bu müsabakalar için bir ku 
•

11 
u db~rııye u

1 
umek.~n11? di terakki ve inkişafın da bu Memleketinizin parlak istik- 55 kişinin 2 ile 4 milyon, 8 ki-

11 ıgı te ır er, ya nız oy u 1 d'' t t b h k t d f b r h kk d h 1 . - . 1 d . pa tahsisini düşündük ve bu kı ,~~ "egil, bütün milletin alaka, .us ura a ~~~. aı-e .e. e ~n a 8: ı. a ın a a11 . ett!gı?1 sa- şinin 4 ile 5 mi yon arasın a ve Yeni sefir yarın Ati- Son zaı:nanlarda bazı Mılle~ payı Futbol Heyeti emrine ver· 
, •n hislerini uyandıracak bir şıat ltalya buyuk reııı Sınyor mımı ve dostane bır ıhtısasla 11 kişinin senelik varidatı da 5 naciaıı hareket eÖecek mekteplenne okumak bahanesı.- dik. Bu müsabakalardan yakın-
~~ h_ iıc!.r. Muıolini'nin idaresi altında önü Ankaradan ayrılacağım.» milyondan fazladır. • k h 1 d b h 
'- urıyet clcvrınc kadar, yalnız ne çıkan bir çok mesaili hallede - _ Bu .. tün mı'lyonerlerin senelik ATINA 8 (Apo) - Türk ıe le gir~n bı~ t~ ım ırsız _arın.~- a a sedeceğiz. "'\l k . •. .. ka ettıklerı sırkatler polıs mu- - __ ...., __ 
;: 'ni~~~;~~:'~~~ ::~%;a;~~ rekTilkner~ekmekte?,irbe. 'ım·ı l Abdülhak Hamıt Bey varidatları, 4,368,00~,~ do.l.ar fk~rBetı masflahdatguza~ıySedat Ze- diiriyetinin nazarı dikkatini cel AVUSTURYA SEFİRİ 

· k k. 
1

. .. k b 
1
. e ı mesaı yne ı e sa dır. Bu, kazanç vergısının yuz- ı . tara ın an yem \inan se- b . t" 

'' ~Y usu artı u e ım va- h d d · · k' · · · ·ı 1 b 1 b bU ''k · d · • · b l' 1 k d fi · M P l'h d" fi etmış ır. A tu fi · M A gi.I t n kurtulmu~tur "Vatandaşın a a a ıştıra ı mesaıyı ıstı . stan u me uıu yu şaır e yırmısıne a ığ oma ta ır. rı . o ı ronya ıs şere ne . . .. .. . . vus rya se ın . tt > 
nq';:· hıç b.r nüfuz ve tasal!utun zam eder. Abdülhak Hamit Bey diin aa- 1 Bütün vergi veren Amerikalıla- dün akşam bir ziyafet verilmiş- Polıs m~durıyetı fusat bul- Kral Viyanadan şehrimize gel-

• bır kmak 12ın te'1Iin .. " et- TÜRKiYE - iT ALYA bah Ankaradan şehrimize gel- rın vasati senelik varidatlan beş tir. dukça ellerıne ~e_çen şapka, pa- miş olup yakında Ankara ya gi. 
~ v · .n Cumhuriyet hükumeti ARASINDA miştir. bin 496 dolardır. Yarın Türk. Yunan işlerile lto ve baston gıbı eşyayı aşıran decektir. 

pP.. 'lıin e bı!hassa çiftçinin aayini ve Memleketinizin iktııadi terak Hamit Bey, biraz rahatsızlığı 1927 senesinde vergi esbabı memul komi!yon Venizelosun bu hırsızlar hakkında şiddetli Avusturya cümhuriyetinin yıl 
•,,,•'· llıt;L!"mereıini de hiç bir tagallüp k" • ki f 1 1 k · d 1 k fi till k""'rın •siri olma~as d'kk t ı ve ın şa ına ta yan te nık dolayıaile ikmali teehhura uğra umumi nüfusun ancak yüzde riyasetin e top anara se 're surette takibat icrası için bütün, dönümü münasebetile ayın 12 

tır. ına 1 a tecrübelerinin de burada tama- yan yeni eserini yakında bitire- 3,45' ne baliğ olmuştu. 1926 se- son talimatı verecek ve sefir pa merkezlere bir tamim göndermi
1
· isinde sefir c.enapları tebanm 

~FKf MES'UT men tatbiki iyidir. l cektir. nesindee bu nispet 3,52 idi. zar ııünü Istanbula giderektir. ştir. t•hrikatini kabul edecektir. 

• 



! ı 

'• 1 "Lisa~ bahisleri-13 1 · l 
Latin ve Yunan lisanları
nın beynelmilel mevkii 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
lngllterede 

Hint meselesi 
Hühun.et fihrinl 
açıkça söyledi 

Fransada 

Yeni kabine 
Bir refah devri 

vadediliyor 

Ankarada belediye fealiyeti Ankara at 
·- -

Şehirin yollarını genişletmek için koşuları 
bir takım ahşap yerler yık~hyor y 1 · -· · - su 

Fransızcada latinceden alınmış kelimeler
Fransada Yunancılık hareketi ne 

zaman başladı? 

LONDRA, 7. A. A. -Avam Pari•, 7 (A.A) - Tardieu arıs arınSOilUilCU 
kamarasında Hindistan hak· kabinesi mebusan meclisinde ANKARA, 8 (Hususi Muhabirimizden) - Şehremaneti yol· ' k J tur 
kında cereyan eden müzakere· beyannamesini okumuştur. Be- !arın genişlemesi için mesainin ikinci safhasına girmiştir. Ema- par la O ill UŞ 
ler esnasında Hindistan nazırı yannamenin kıraatini müteakıp netçe ayın onundan itibaren Adliye sarayına kadar olan yolun ANKARAS.(A:A) - Soll 
M. Vedgvood Benn Hint valii bir çok hatipler lehte ve alyehte şeh?n planına t~v~ikan tevsii ta~arr_ür etI?iştir. Şeh~_ç?.k çirkin 1 bahar at yarı~larınm sonuncus~ 
umumisinin l T. Sani tarihli be- mütalaalar beyan etmiştir. Mü· leştıren ve daimı bır yangın tehlikesı teşkıl eden bu b~y~ cadde bugün icra edildi koşu mahalli 

Diğer Avrupa lisanlarında latince kelimeler- yannamesinin eski hükilmetler zakerat yarın da devam edecek- üzerindeki ahşap barakaların şehrin selamet ve güzellığı namına çok kalabalıktı. Büyük :Millet 

Bu 11.saıılarda latince ve Yunancadan alınmış tarafından girişilmiş olup lngil tir. bu emlakin kaldırılması sahiplerine tebliğ edilmiştir Muayyen Meclisi Reisi K.izmı Başvekıl 
• terenin Hindistana karşı takip PARİS, 7. A. A. - Hükume- mühlet zarfında kaldmlmıyan bu barakalar Emanet tarafından İsmet Büyük Er~ Harbiye 

baş ve son lahikalar etmekte olduğu siyasetin esasi tin beyannamesi, harpten be- yıkılmışur. Reisi Fevzi Paşalar Hazratile 
.. .. • . maddesini teşkil eden taahhü- ri yapılan icraattan, bilhassa Kayınakaınlar arasında tebeddülat yapıldı Hariciy~, D_ahiliye, Milli MÜ~~: 

Geçen makalede bus\inkü medea.ıl kil tapd lan yunaoca kelimelerle do- datın teyit ve tefsirinden iba· bütçenin tevzini, paranın isti- • faa vekillerı mebuslar ve ErWl 
lisanların biribirlerine nüfu;ıo ve te- u ur. ld • be "l d · tır" • • • • b 1 ' · d ) B k k k bU ıirleri hakkında bir fikir vermiş, BRUNOT diyor ki: r~t o ugunu yanı e emış krarınm t_emı~ v~ hancı _orç a ANKARA, 8 (Hususi Muhabinmız en - uca ayma _a- nı askeriye ve şehrimizde -
miıal olarak ta Fransızcayı a1mq. "Bu rafbet kolaylıkla anlatılır. kı: rın tesvıyesı meselelennden mı Ragıp B. Muradiye kaymakamlrğma, Bucak kaym~kamlrgı- Junmakta olan İtalya Maliye ıııı 
tık. Evela Yunanca emoaloiz bir zengin· - Mamafi Hint kavrnının Bri bahseylemektedir. Hükilmetçe na Akcadağ kaymakamı Haznn B., Pala kaymakamı Alı Rıza B. zın sabıkı Mösyö Volpi hazır bU 

Fran~ı;ı:c_a eoaıen Li.~nceden li_ğe maliktir_. _Sonra, her. lisandan tanya.~~lletleri cemiyetinde~i halen mevzuu bahis cihet bu sal Bozcadaya yerine Kahta kaymakamı ~üreyya B. _Sandıklı kay- Junmuşlardır. , 
çıkmıı bır lioandır. f'.alı.at bızde bu ~>'.ade .!e~ !"urekkep kelimeler teı mevkıını anlaması ve ona mu- halarda ileri gı"tmektir. Eski hü- makanılığma Of kaymakamı Yahya Ömer B. yenne Kadmhan Birinci ko~u: ür yaşındaJıl 

·aı hakkında tahkikoız ve yanlıı kiline muoaıttir; bu sebepten beyne!- hakk . d"l b"l · 1 G k k 7 I la e .• k. 1 .. h tt h"'""' milel ,,_, •e fenni ı;;~tin ihtiy..., savat ı teının e ı e ı mesı kilmetlerin icraatına rücu, mev- kaymakamı Sadettin B. lgın kaymakam.lığına evas ayın_ a a- yerli ve Arap erkek ve dişi taY 
!~:ı:,:~te;;'r~P ;::,ne'::i'fy0";,, ki 'f;: lanın ~af etmek iÇin büt~ için icap eden mesai sarfediltni zuu bahis değildir. Hükfunet, mı Ekrem B. yerine Sabık Şile kaymakamı Şevket B. Alfuye kay ra mahsustu. Mesafe (2,000) 
m:ca Latincenin iıakiıafmdan doğ· dünyamn - tevecçilh etmesine ta· ştir. parlamentonun imtiyazlarına makamlığma Terme!'· kaymakamı Seliın B. yerine Şurayı devlet metro birinci Tevfik Beyin (Se 
ma bir l~~n oldu~ için, . i~inde ııl-z" • • • M. Benn, mutasavver. _olan halel verebilecek hiç bir akitte aza mülazimlarından Abdullah Şükrü B. Bitlis kaymakamlığına da) sı ikinci (Sülek) i geldi. 
bulurı:-n latınce keluneler ııtikru • . konferansta muhtelif İngılız ve bulunmıyacak ve Fransız isti- Saray kaymakamı Orhan Sami Kadmhan kaymakamlığına sabık İkinci koıu: Ankara koşus~ 
eldılmıyt (yanı yaelıı:mcı> hi~dydmaz.. danLi.tınbaceıL."'eAvruyunanp li~ franaugır· • Hint fırka'. .. ~ınıri ve Hint hüktl- klfiline münafi hirbir teklif ya- Mermeris kaymakamı HikmetB.Orhangazi kaymakamlığma,mF~ idi. Ür ve daha yukarı yaştalı' 
ar. unancaya ı ınce, n uevro- ca aa a aaıu.arına - . l I d • ka akamlı" O ll' -=_1 .. 13 .. 
pai olmak ııfatile onunla li.tince a· meıi ve bugünkü beynelmilel medeni metlen murahhaslarının top a pmıyacaktrr. La Hey de yapıl- kiye mezunlarından Canip B. Akca ag ym gına, sınan halis kan İngiliz at ve kısraıv 
rumda büyük 'bir münaıebet ye yetin ilim ye fen lioanııu haftan nacağını il!ve eylemiştir. mış olan şeyler zikri geçen pren cık kaymakamı Ahmet B. yerine Ahlat kaymakamı Abdurra- ra mahsustu. Mesafesi (3,00~) 
kadim bir ihtilat mevcut~ur. ~un· ~ta .. ~~ etm~ !>öyle bir tarilı! t• M. Simon, parlamentodan ri- siplere tamamile mutabıktır. hiın, Saray kaymakamlığına Sabık Bafra kaymakamı Nuri B. ta metro idi. Birinci Mithat Beyill 
dl anb~0.1ba_yı1 !'11rlarkdan beri bunllioan lr.imturülun Hnetı:fıj tın~larak A.,.ı.; oı. yaseti altındaki komisyona - Gerek Young planı mevzuu ba- yin edilmiştir. (Feradivaryük) il ve İsmet p~-
ar ırı ır enne arışmıt, o ano muı • er e - vrupa- l "h ·ı·n ·1 · k"l ) h l" • d ·•-'R 
yavruıu olan franıızca dahi tabii dıı - Orta-Çaiı tabıil ve tedriıi Ji.. P'.11" ame~~o 1 tı a a.n. e. ış a e- his olsun, gerek bu pianm tat· Bolu ve Ya ova ava ısın e şa Hazretlerinin (Olga) sı l1"'' 

ıurette, ve lioani bünyesi a•li de- tin~. yapan hıriıtiyan medreselerinin dılmeksızın - mesaıs~ tamam bikina bağlı olan Ren havalisi· . . ci, Rahmi Beyin (nistingot) u 
ğpnekoizin, bu lisanlara ait unsur- teıırı altındadır. ilim ve fen lillllll lamasına ve 1930 senesı başlan nin tahliyesi veya Sar havzası- ANKARA, 8 (Telefonla) - İktısat vekfiletı maden mi.itehas geldi. 
!arla meşbu bulunmak~dır. . da buradan doğmuı ~e yaytl~t~._ gıcında hazır olması muhtemel nm iktisadi idaresi meselesi me sısı M. Laspas ve mühendis Kemal Numan B. Bolu ve Yalova Üçüncü koıuı Yetiştlnne 1'0 

Bu fikirle..in yanlıt cihetlen pek • . So_n zamanlarda lioan mlliyetçili· bulunan raporunu vermesine bah 1 yuk d kri havalisinde jeoloji _tetkikatta bulunmak üzre mezkftr havaliye şusu idi. Yapılamadı. 
çoktur Bir k<0re tarih baflangıcı gıle JOhret kazanan ve Muşterek .. . . . . vzuu so sun, ar a zı h k d kl di -"S 
devirlerlnden itibaren Fransayı tet Cermen lioanından doğmuı olan n;usaade edılmesını talep etmııı geçen prensipler harici sivase- are et e ece er r. Dördüncü koıu: Üç ve dıı>• 
kil eden eauıe kıt'asına mütevııli Almanca dahi litinceden v• batka tir. tin ilham membaı olmakta de- Senede iki kere koza yukan yaştaki ve hig koşu ıaı· 
olanok, Çelt, Baık, Latin, Cermen.. lioanlardan alınınıt _ke.limelerle dolu· Hükfunetin icraatını müdafaa vam . edecektir. Beyannamede zarunamış yerli ve Arap at .,e 
ı k:arına mensup kavimler yer~eı· d.':"". . Ceneve Dar!'lfünu_nu profe- eden M. Mac Donald, Hint va- deniÜ or ki: "Hudutlarunızın • • •} b · ı k kısraklarına mahsustu. Me$11fo 
[ ust ilıte yığılnut hemen ızle- sorlennden Bally diyor ki: r· i . f d ıl y yetıştın e l ece el p.tı-
rı bile kalmaımt olan' daha eoki "lıtikraz edilmit kelimenin ne 11 umum sı tara ~ an yap an müdafaasına ihtimam edeceğız, , ( 1400) metro idi. Birin 
ırkların lioanlarma galebe --•--.ı. ol_d, u .. ğu . malumdur. Za~nnnızm beyanatın~ yennde ve zama- zira sulh için ralışan milletler İ • · · k ilik il met efendinin (Duman) ı ikİ110 

..,.... b 1 nl b kelimeleri d ld - b b I ANKARA, 8 (Telefonla) .- ktısat vekfiletı ıpe ç m .. t_e- Bekir efendiru"n (Hadid) 1 gel-muhtelif li&anlıır yaratmıştır. Bun- utun .•oa an . u ~ nın a o ugun~ ve u eyan~- ancak kuvvetli ve asude millet· d k malı ı iin 
ıar araı~~ li.tince ~~eli ~çüncü ",'etbu bU:. balded_ir. Almanca la: tın Simo1! komısvonunı:n faa~- !erdir. Her türlü yaklaşma siya- hassısı Tahir B. yaptığı tetkı_kat 1:.1~yanm a oza .. su un di. 
ııurJan ıtıbaren, bepsının muıterek ~cede.n oyle kel~~el.,.. almııtır ki yetini ihlal ve ızrar etmıyecegı- ti t ft 1 1 fl rimiz senede iki mahsul verip ve~ıye~~bgıdhakkmdda ?ki": tecahrubellerlyap Betinci kotuı Çalı manialı~ 
!isan• olmuıtur Fakat 1t .. ı,,a ve kim•e ılk bakııta latince olduklarma . .. 1 . H" t fk" . se ne ara ar 0 an se e e mıştır. Geyvede yapılan bır tecru e e sene e ı m su ama- "f alı b"t .ı..-•ırtU· 
1 · da d h: ·ı b''- b h"'kmedemez· Scbule (ıcol me nı soy emış ve ın e an u- C d Lo d k f nsma b"l •. İkin · h 1 l k l t h mi T oru orm za ı ana mıu"'" · spanya a ı unumı eş• _..,n u u · a · • . . . . . . enevre e n ra on era 1 ecegı anlaşırnıştır cı ma su o ara açı an o u ar em- B" . . M t f B . (İ cı") sı 
liıtince, Roma hatiplerinin iÖyle- ktep), Stra11e (ıtra~-ookak), La~· mumı~esın~~ ~~ı _!>ır tesı~ h~su- iştirak edeceklerini beyan et- . b h 1 A. d k ınncı us a a eyın n • 
.:liği, ediplerinin yazdığı, ariıtok· na (!una), dıchten (dıctare), •chreı· le getırecegıru ılave etmıştır. . 1 d" B" . "b" · eti muhzu~ 29 und~ a~ılmışA ".e u .~0belum ar 

1 
gukstosun dotuzun ad"l 0 ikinci Yüzbaşı Hulilsi Beyill 

ratlarının konuıtuğu latince değildi, ben (ıcrıbı:ı·e), kocben ("°'!uere) Müzakerat, reye müracaat e mış er ~r. _ızı_m gı ı cem~ki zak _alıne gelmiştır.ki ynı !.ebecrul derde ge ece • s~nhe. evam et ı ~- (Altın) ı geldi. Bundan soııı11 
baıitleımiı deği,miı bozulmu• bir vı. vı. Devrıhazırda alınan keluneler d"lm k . . h"t · tir akvam ıle bırlıkte sulhun t ce tır. Gelecek sene tecru er e ut yapragı ı tıyacınm emı- b"t b" . .1.k .. b kaSI' 
1 . . ' ' . t kt Sa lar he - ı e sızın ı ama ermış . . çal şan ı"mtı"han arkadaş . h 1 d d"" .. ··1 k .. b .. 1 kt za ı an ınncı ı musa a _, atınce ıdi. ıoe ıraye ço ur. Y

1 1 r gu~ MADENCİLER MESELESİ mıne ı .. . - nı ;.ısus an a uşunu ece ve tecru e ona gore yapı aca ır. nın bir finalı tldı "nni dö•• 
lıte vülger denilen bu latince de _artmaktadır, veba~ ~era- larımıza karşı mumtaz bır mu- ,;.zr-rlf-• rz-,--=:::ıfl!i:::::m::ı:::ı::::::::0:::::ı:::::::::mımuw•u•a111111uı1111.Hı~ıııııı:aı•] ;:~ı·tvnı·f~·r:iınetyai:ı.P.·n~ı~·yınlicil!YZIIIltiıb'Zı inkitaf ederek Fransada - bilhaua lenn onlara _kartı a~lııi1 . ~lem mu LON?RA, 7· A. A_· - Mad.en habbet hissi beslemekte devam 

lıe de Francemıntakaıında - fran· barebeye ragmen, bır ıhtıyaca te- amelesı konferansı, ıcra komıte d • . " 
11zca namım alıyor ve litın menıe- ~ül et~çe onlaı:~ 1!-oandan hiç si tarafından hükilmet planmm e ecegız. : !l ya Bey Uçiinci.i Yüzbaşı Fikret 
li kelimclerdeu ba•ka, Çelt, Cermen bır l"Y ook•.emez. . Fuzuli olar .. .ı. alı· esaslarının kabul edllmesı· la" - MALI SİYASET ---······:·-·-··-----··-··==·---·····= ·ı:ı=z::= Bey dördiincli mül4 - N-...... et 
V. s .. _mcoşe_'li bi; çok kelimeler da- nanlarael •• gelın~_lioanmKankendioı tasK6- zre nahı"yelere teblı"ğ edı"lecek Hükumet, mali ihtiyat ted- -L--:-k--····-ı·--~·- d• ::·······-b· ı •d • tı"n Bey b-lnci Bı"n=b,.=•1• ~all 
ha ıhtıva ediyordu Asıl !cansızca y enm yapa ...... tır. one, .,.. b" 1 . . d lir ti tah k 1 maç arına lifi aş an 1 Hakkı Be-y"' geldi. ...,... yelmeler _ litinc~ menıe'li olanlar lonie, Kini.er, ~. lntereo_oe, siyeyi kabul etmiştir. .. ,_ırken sa1y~sm ~ sb_

1
a ek ~ili. 

dıı dahil olclutu halde - uzun bir fo P~ .. ,. vı. vı .. 111~1 kelimeler, il~'" Bu tavsiye, tasdik edilmek u- .... u mev ,,ıne. gıre 1 ece ~ HAYVANAT BAHÇESi 
netik tekamülünden &'eçmİf, tama· twdiklerı §eyle~· ifade!e ";'uktedir zre nahiyetlere tebliğ edilecek program takdım etmekte, zıraa· Dün birinci takımların maçında netice şu ANKARA 8 (Telefonla) --: 
mile fransızla~mı,tı. oldukd ~ ~eyadi~kade ~::ıdaenbakiım:fbkau· ve hükumet tarafından vuku bu te, içtimai işlere, münakalata __ ,,,iıı 

F 'da ·ı · di IX mu egıftirme çe, • .. l k" . . kd d"l k ld F 5 v fa· 3 G S· 2 Beykoz· 1 Ankara hayvanat bahç="-, -~nsa ' :ru a ~";CU aıır· lacaktır.,. lan tekliflerin neticeleri anlaşıl- mustem e at ıçın a e ı ece o u: en er: ' e . ' . . ' . . tanzimi için Berliıı sefaretiınl-
ı:~. ıtt,-1:.::.w';'e~r:t:c:"'~...!'~: Fraı;::.z:: Almaı-?ca ve diğer Av· mak üzre 20 T. Sanide b~~ kon- istihkra~a ait tasavvulratı kay~t Likmaçlarına di.in başlandı. fa'dan da Refirk, Hayri, Sami, zin tavassutile bir mütehasetS 
sik ve eaki !itince - üzerine olan ı:;'pa kel" d" ı.:.~ceı.a';e yunanc;:· ferans toplanacaktır. Hukilme ve. azme namına aman vergı- İkinci takmılar sabahleyin, bi- Osman, Saim en fazla muvafafk getirilecektir. Bu münasebetle 
bu tahıil, artık fr~n11zc;a. ~ h~~arı :ı,:~ a1':::11lardır. ve ıon . tin teklifleri m~denlerde <;_alış- lenn a.zalt_ılması~dan ~ahse~- rinci takımlar da öğleden sonra olanlardır. meşhur hayvanat bahçeleri pto' 
a~'- o~an vülger lioan ıçın hakiki BAŞ LAHlKLARI: ma saatinin sekızden yedı bu- ~ektedır k~ be_ledı~e resıml~~~- karşılaştılar. Maçların en güzel GA~~ T ~SARAY - BEYKO~ jeleri getiri~ştl~. 
bır 1~. mcnbaı olmuttur. O ~-jAnti, cine-kine, _poıt, pre,_ traıu, çuğa indirilmesini ve bu kararı? nın. on~a bır nısbetınde ten~ı~ı- ve heyecanlısı Fener- Vefa ma- Bırıncı takımlar arasında ı- · ~ • • --
ma_ndan ıtit.:u"en Fransa medrese bene, pro, bypo-ıpo, hyper-ıper, ho- 6 Nisanda tatbik edilmesinı, ne ımkan hasıl olursa tenzılat çı oldu. İkı"ncı· .takımlardan da- kinci mar Galatasaray - Beykoz AlmangadB 
lerınde tahıil eden SOFTAiar (leo 0 hi, hi, ta, ı . . kil ., · ·ı 339 ·1 1 I 
cı ) · · 'li t d · li li mo-om • arc amp me "' · "Royaltıes" denı len madenler ye nu 1•:; mı yar mı yon ha aşag-ıda bahsedeceg· iz. arasında idi. Oyunu Hikmet B. S i f fi J 
tine;:~di· ı~:...m o'{~-~ .:.cliT'..,.. lmilB~lar.,:.eb;wıaett dibat~,. bey· hukukunun tedrici surette dev- gibi biiyük bir rakam gösterece U S ID8 • ........, O . ne e y e r, n anmane .. k . Vefa - Fener maçının hake- idare etti. 
larına - lıoauttukları V L~E~ ~- teıkiJitta kullantlmaktadır. !et tarafından iştira edilmesını tır. · S f B d" B d b" · G Iatasaray· Rasim Burhan B ı· bel d" · d kı 
oana - oay~ h-ıız.., kli.oilr li· FRANSIZCA: natık bulunmakta ve kömiir is- DAHtLI SİYASET mı ·er'! ey ı. ura ır ıs- · a ·· · : · t>r ın e ıvesın e 
sandan kelimeler karııtınnadan a- A . . . . . . . . . . . . hail titrat yaparak ufak fakat cezri Mıthat - Suphl, İbrahım, Şakır . .; _ d _ 
ralannda nıiinaka.- etmek, kendi . ntıcıpatı~n'. antınoıme, ~ınema- tıhsalıle fıatı meselesını e- Hlikilmet, cebrü şiddeti bir bir hadiseden bahsedeceğiz. Rifat, Llltif, Necdet, Rebi!, Ke- hadıse huyu l1 . 
ba·ı·-- d" .. k .. mk.. d •. 1 tıque, post-predıcament•, prelorma- d k bir alım satım kanunu 18.- f b .. h" . k ı . . ba" İ , B ıedı-. •-rn- ~tun~e mu un e6.-ı · tioıı, projcction, hypostase, hypc· ece . . tara a rakan ve .cum tırryet .a Hakem Şeref B. kendısıne gı- mal. BERL N, 8. A. A. - e e 
d:· Franoa lı1anıy~tçtl~dan BRU- resthesie, homologue, architecto- ylhasını ıhtı;"a ~~ektedir. nunlanna itaat '}artile hürriye- · rarak hakaret eden bir seyirci- Beykoz: Mustafa - Sedat, ye meclisinde "Sklarek"' re~a.1-
N?,T. ~u huwa~ diyor. ki . nique, amphibolle, mctaphiaique, vs. HUkömetın fıkri, ~lışma .s~a ti vicdanın meriyetini ilfr<am e-' yi stadiyom haricine çıkarttı. Nebi - Sait, İbrahim, Ziya - Sa- ti dolayısile icra edilen ınuf~ 

Latinceden oyle bir oafiyetle ALMANCA: tlerinin ücretler indlnlmeksızın den dahili bir siyaset takip e 1 Yeni futbol hey' etinin gelmesi- it, Vitali, Salvator, Bahar, Meh kerat esnasında aza birbirin. e. ı; kelime alıyorlardı ki harc.kotlt:rinde Anticipation antinomie kinema- · d" ·ı b"l if merkezinde bu - ~ 
her hangi bir kaa~i ve _şuurlu fikr?' tik, postpradikamente, p~öformati- ın ın e 1 ~ce ~ ka b e decektir. Bütçe sene nihayetin- le beynelmilel nizamnamenin met. nniştir. Birinci belediye reı.st t 
bulunduğuıuı hukmedılemez. f.:•· on, projektion, hypostase, hypera- lunmakt:'-. ır. ~. t.' '2. gaye~ den eve! reye konulacaktır. Hü- hakemlere ver?iği t;>u _s_;ı;J.a_hi~e Ga_latas_aray _futbolcuların- leyh~d~ verilen ademi itı~ 
oanlıırnl:' . guıı:ellqtı~ makoadil.e esthesie, homoloı:. architektonik, varmak ıçın kat 1 hu; hır tedbır kumet, hali hazırda parlamento tin ilk defa tatbık edıldıgını gor dan bır çogunun ıdmansız ve ta takrırının reye konulması ınü Jı 
kelıme 11tilrru etmıyorlardt. Halrl· amphibolie, metaphysik, vs. alınmamıştır. Hükfunetle a- d yuk d k" · üyoruz demektir. kımın zaif olmasına mükabil kün olmamıştır. Celse, gelece 
luıt fU~ur ~ bir 5~k ıeyleri VCJ~ INGILIZCE: mele icra komitesi arasındaki an '."" a ı progra~m ıcra- .. . d 
GER lııan ile dutunmek onlar ıçın Aoticipation antinomy kinema- .. 

1 
d k d" sım temın edecek vesaıtten baş Takımlar şöyle idi: Beykozun muessın e- haftaya talik edilmiştir. ,,..-

çok daha ırüç olacalrtı.,, tics, postpredic~ments, pr~formati- muzakere er !!!m etme te ır. ka bir şey istememektedir. Fener: Hüsnü - Kadri, Ziya, nebilecek bir oyun göstere- [Bu badiıe belediyede bir kaç ,ı,ıı 
~ed.reıe liıanı olan li.tinceyi ha- on, projcction, hypostasis, hype- AVUSTURY ADA KARI. M. Tardieu demiş•ir ki: "Biz Şevket Sadi, Reşat - Niyazi, memesi bu müsabakaya tam bir m':'r. d~ dahil old~~ bal~e .Y•P 9it 

~ır bır if d ıta 1 -'- bul · h ı h k · ' . ff F"k . l"k d" B k · sw 11timallerden ılerı gelmııtır· ·tfot' a e vaı. 11 o .8.~- . uyo~ r~stes.ıa .. omo ogous,. arc te tonıca ŞIKLIKLAR refah devri açmak azmindeyiz. Ala, Zekı, Muza er, ı ret. zevksız ı ver ı. ere et versın takım • t . 1 . d üteaJdı~vAı 
Iar, ODUD tedarik ettı.ği kelimelerı amphıbolia, metaphysıcs, vs. ViYANA 8 (A A) s - . - R fk H . . r . .. 1 "b 1 ıntaa lf erın e m iP'' 
ı..bii bir surette kabul ederek yalımı ITALYANCA: . , · - on Fransa buna dogru a;rJmkarane Vefa: Nalik - e ı , ayn - hakemın ge ısı guze ı za ey- den para alındığı meydana ç:ı dtlf' 
ıonunu fran11zlaştırıyorlardı. Anticipazione, antimonia, cino- g_ünlerde~ karga§~lıklar do~yı yürümelidir." Naci, Sami, Enin - Muhteşem, lediği penalular bir eğlence ve- Dllfhr. ~u it myd.ana ç.ı.::ı-... ııı· 

F~uııada ~ti'.'cilik. Orta-Çağ ni· mati.ca, postp~e<:icame":ti• p~elor- ~ı!e ali -ııraat tekı_ıık ~~ktebıle, H ükfunet beyannamesi, sol Osman, Gazi, Saim, Şeyit. sil esi oldu da halk bu ruhsuz o- hal h~re ete geçı ~'' pz ı.eıedif' 
hayebndo muthiı bır moda halini mazıone, pr0tezıone, ıpostası, ıpe- alı baytar mektebı ve alı beyne) h l k .. ·ı h İlk devrede Vefa mükemmel yundan pek sikilmadı. Maçı 2-1 Y~~ _kopa~''t nihtmıayetır! Beledi~: 
alı xv · · da .. · 1 h ·t tt · • • cena sıra arının e sensı ı e e . M 1 b" mecuu ışe vaz ıye e t . .,.. yor, ıncı aıır en yüluek de- restesıa, omo ogo, arc ı e oruca, an· mılel tıcaret mektebi kapıı.tılmıt h .. .. • h paslarla yerden ve çok güzel hır G. S. kazandı. açta şuur u ır reioi hakkında ne yapılacağı yıJııl' 
receıni buluyordu. Bu deYirde bin· fibologia, metalizika, vs. men emen burun sag cena ta- di.. . . . 
Jerce kelime doğrudan doğruya ı&. SON LAHiKALAR!: tır. rafından alkışlanmıştır. oyun gösterdi. Bu oyun tarzı o oyun tarzı gönne gımız ıçm anlatılacaktır]. p.ŞJ 
tincede~, yalnız oonunun Franıızlat- . vO_L<::ER !atin~~ _tekimülle v_e apodik.tikuş, funktio, · aequivalcnt. M Tardieu umumi ve bari- kadar temiz, seri ve düzgündü. bahsedecek başka bir fevkalade PALY AÇO'NUN KARV rrPs-
tı-ılmaoıle, franoızcaya alınmııtır. ıroen ıntıkal edenlen ıst11na et.ek bı· vs gibi. • . ' hakk' d ki . . ahla İstanbul'un en idmanlı takımı lik bulmuyoruz. Hulasa etmek BERLİN, 8. A. A. - Da ııur 
Bu kelime!~ çoğ':. eı~ . zamanlar le, "."l~anca gi~i ~en esasın- ·Medeni Avrupa IUaıılıırr, ilme •· cı sıy~set .. ın a 1~~z - olan Fener kuvvetli hücum hat 13.zım gelirse dün gördüğümüz tadt den bildiriliyor: :MeŞJe(' 
da da ' tabii ve muteki.mil fonetik- dan ınkışaf eden bır lııanda ve Ro- it bahislerde, bir kaç istılahı da ay· nn açılen muzakeresıru talep tı ve ona yakın bir kuvvette o- dört takım içinde ktıvvet ve id- palyaço "Fratellini birader ııe 
lerile mevcuttu bu ıuretle lioanda man olmayan ingilizcede doğrudan nen latinceden alarak kullanırlar. etmiş, bunun üzerine sosyalist lan müdafaasile nar"r vaz'iyetle man itibarile şimdilik bir tas- den biri bir otomobil kaza•1ı , 11

• 
çift k_elimeler . ha11~ olmuıtu, falı.at doğruya yunanca _ye. latin~~e? .alı· Misaller: a priori, a po9teriori, mebuslardan M. V arenne baş- ..,.... ra ~ 
ck•enya ba çiftlenn manaımda fark narak, Sazan da cu;c'ıce degııbrile- ab absurdo ab abrupto in prensen- kil L H "til~fl .. re dliştü. Bu suretle Vefa ka- nif yapmak lazım gelirse şu ne ticesinde ağır surette ya 
vard<r (chetif ile captif ıribi). Bir rek, kullanılan ıoa lüıilralan çoktur. tia in abc~ntia va .va.' ve. ; a ey_ ı " a~~ ~um çırdığı ç.ok mühim fırsatlar a- ticeye varırız: mıştır. __ . _..

1 çoğu da, eski kelimelerin manaoı ALMAN~te~: 
0

Bu noktalar 
0

üzerinde bir az iorar· lesını ka~lTedıpd.etmed~g:ı sor rasmda iki sayi yaptı. Fakat l - Fenerbahçe YENi GEMi SiPARiŞ a· 
aşı~ıt olduğu için yerlerine_Yeni- -~.o~: a. ~ _tıon, at_>s~.aktion; la dikkati celbeditimin ıebebi ıudur: muştur. . ar ıeu, m 6 t·t ce- bilmek ve öğrenmek laznndır 2 -Vefa ATİNA, 

7 
_ Yunanistaıı .tye 

I':" ~'!"°'ttır. (aveuglement ile c~ -tat· ~fınıtat, . ~ktıvıtat; . Umumiyetle zannediliyor ki, bir vap vermiştir. b tırı 
cıtegıbı ). -:-uımus. agnostıcısmus, atheıo- lisanın sarfı ve nahvi bünyesi aala HARİCİ SİYA <:;ET ki futbol yalnız bir devre oy- 3 - Galatasaray rafından İtalya inşaatı a Jbll' 

BRUNOT bunlar haldmıcla ıu mus • . . . . deıiiflllelı. kabul etma; bunun için F B . nanmaz. İkinci devrede Vefa' 4 - Beykoz. tezgahlarına yeni iki tatıte 
hükmi. veriyor: -ıve: alternatıv~, -ıv: alrtiv;va. bi:üm de hatim lioanlardan bat ve M. ran~lın . o~ıllon, La nm nefes kabiliyetinin eksilme- IKlNCI TAKIMLARIN MAÇLARI hir sipariş edilecektir. rrniıJ 

"Bütün b ıtikr edilm.i keli- l~GILIZCEDE.. . oon liihilıaları almamız n ilmi ke- Hey de takıp edılmış olan usu- sı· karşısında, nefes mukaveme- FGaltasbaharay:. 15 VBefeyk·oOz:O Bunların da ı"kmal ve te7s ıt"ııe u ı az t -ıa, -a: amnesıa, anesthesıa, limeI d kulla ah bu ili "dd 1 t k"t · - p meler fransızcanın zenmnlig"ini - . .d er e nmamız, ve Y ut şı et e en ı ve tamırat . f 1 1 F ,. t k "k f . ener çe. a. d y . tanın l •· melancholıa ı ea · "b" L___ -•~•ı d ki tılablan 1. tı aza o an ener ın e nı aı Ta'-lar·. en sonra unanıs t"ııte ıki vahdetinin zararına olarak - ' · ' · gı ı yauam:ı , ........ er e ıs bankasının faa ıyeti hakkında "'m BU ~ 
pek çok artmnıtlardır.,, -o~s: cooscıous, ıpcaoua, ana- k~blf1 e~.':.'!'iz caiz de_ğil~ir. ..L.i_aan izahat talep etmistir. l\fumaile ki yeti ve bilhassa hücum hattı- FENERBAHÇE: Nihat - Recai. tahtelbahiri olacaktır. 1 rıııda * * * logous, . . mılliyetçılıgı namına, ilenye ıurulen -.. - nm kuvveti derhal ~endini gös- Me~met :;-- .~krem: R~a, Velit - bahir~e~ i~in Yunan ada c~ye e-

-is: neurosıı, coenesthesıs, vs. bu iddialar ilmi kıymeti haiz değil- yh, Alman yada Hugenberg ta- terdi. Üst üste sen akınlarla Fahır, Lutfu. Ş_ekip, Saıt, Refık. . her bın bırer bandıra he 
On altıncı asırda yeni bir hare- Bu lisanda -ie lihikası miıtattır. dir. Bwm sarf ve nahiv ıiıtcmimiz rafından arayi umumiyeye mii- yaptıkları dört sayi, Vefa'yı ga EVkrEFA: NKSmıkl - ~!J'·i!~h~~'. decektir. .,~ 

ket, Yunancılık hareketi !'8tladL fakat çok defa, sır! ilmi ~e~-:Ier- b&fka li~l";'"d?- olduğu &'ibi! birkaç racaat edildiği şu sırada Ren . ,. . •
1 

. - em. amı - • • ~ ~-- ~ 
Colkge de France,. ta bır yunan- de, ;runancarun -ıa n -11 liilıika- defa degıtımıtır, baıka lioanlann . . . . • . lıp vaz ıyetınden mag up vazı- dl, Tevfik . ~ [Jler ., 

u kürsüsü yaratıld..-. Orta-Çağ dan lan da kullanılır. (-tion, -isme, da ırramerinden mutee11ir olınuıtur; ın tahlıyesının tevlit edecegı yetine düşürdü. Vefa'nm oyu- GALATASARAY: Fuat - Zarif~ Mektep ~ 
ıt"baren latince vasıtaıile franıız· -ıste, va.) li.lıikalan ise franıızc.o yine de, ihtiyaç balinde, müteessir vehametten bahsetmiş ve Alma nun sonlarına doğru yaptığı bir Arif - Riza, Hüserııı. M~ammc;,r-ı , bakaSl "" 
·ştırıl~ bazı Yun~~ca ke_lllı:1elere ıle müıterektir: . . . olacaktır. Hi~d!'·evr~pai de~ilmı li· ayanın askeri bir takım hazırlı- sayıya Fener de derhal bir sayi Sactt, Enver. Suavı. Remzı, Cel~. mÜS8 b"tt >< 

ha bir çoklan ılave edildı. Fa- Macarca, Fıno-ugnen bir lısan ol oaıılarda bat lahıkalarile murekkep . • . . B I BEYKOZ:Baha - Şeref, Sacıt- 26 h ff8 1 >< 
Kat bazı ıaırler istisna edilirse, Fran· duğu halde, ilini ıstılablarda, la- kelimeler te•kil etmd< kabiliyeti bile klarını ~ılhassa h~duda dogru ıle mukabFele et~_ı. 

1 
uh. surb~t ~ Ekrem, Galip, Cahit _ Süreyya, IOCI 8 ıniJ- § 

da, Y~nan hanının prestiji bü- lince kelime!~ olduğu gibi kulla· 0011radan inkişaf etıniıtir; ve bu in otomobıl caddelen ve sevkul· maç 5 - 3 ener ın e ıne ıttı. Behçet. Zeki, Muza'fer, Sırrı. rg _ Haftanın en ın? 
olmakla berabe~, Renesanı de".· t1ır, y'."1na nihaye!Ie~,adeki .. _ i kişaf o liıanlar için b;;yük bir faide ceyş hatları tesis edilmekte ol- BİR MÜÜKA YESE Maçlarda Fener, Vefaya tama· ~ hl 

1 
yazısı nedir, ni( 

•de Franıı< edebıyatı Yunanlı· Venedtk teleffuzu ıle -ı - ye ta· temin e-.:.tir. d - L h"stan hududun- Bı"n"nci devrede Vefa çok iyı" mile halnndl. Mamafl Vefa'nın da ~ n ce""nlz cevapUlrl
1 

ı;; 
d · b" ""f ı d kal h ·ı d (Ma 1 " · " --. ugunu ve e 1 k d k ~ s aline vere "' bU ~ nının crın ır nu uzu atın a - vı e er car ar mtinceyi Ve- Lisanlar için elzem olan: vuzuh . . . . . d h .. _ d" İk"nci devrede de Fener. doku• kişile oynadığını ay etme ~ U tadar ta 11'2 

nış değıldir. Yunan.ca . . asıl ilim nedikten almıtlardır). sadelik, zenginliktir. Bünye ve men'. d~ bu gıbı 1?,aa. ı~ın a a mu ı. ı . . llzımdır. Galatasaray-Beykoz maçı ~ bugOn akşama . ~ 
yoıuyla far~s.,caya gınnıtbr, ve .P~ MiSALLER: ıe birliği tali feylerdedir. hım ve vahım projeler hazırlan Fenerden bılhassa Zıya, Re- daha ziyade müsavi bir cereyan takip ~ edece~z. ~~~ 
•kıden ben fransozca yazılan ilım Aktivismus, aktivitaş, aktualiş, AHMET CEVAT dıibm haber venniştir. sat. Fikret, Müzaffer, Ali, Ve- ettf ~ili~'-~~~ 

' · .ı az ,.... f"f b r ,. ... ı · u· t ha ı ı ae,.... su ıaz ' . "<': .. _,,_ . 
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MlLLIYET CL;.\L\RTESI 9 1929 

azarda aSkerlere yen-i-ve-1 ald8ii ziraat usullerı-ö{jretilmesi 
hakkındaki tallinatname heyeti vekilede tasvip edildi 

fENi ZİRAAT USULLERİ NE 
SURETLE GÖSTERİLECEK 

11'ili askerlik hiz~~~i'~i~ birinci senesini 
ikınal eden efrat bir zabit kumandasında 

-r MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi ) 
Emanette Miite/errlk H. 

GAZİ KÖPRÜSÜ ASARI ATiKA 
ziraat müesseselerine g_önderilir Ticaret odasının Aç ihtiyar Müsteşrikler enstitü-

ıı ı\.NKARA, 8. (Milliyet) - nü muhafazası kıtaatı askeriye- mütalaası 50 yatında bir adam SÜnÜn heyetleri 
~~rda askerlere ziraat usul- ye aittir. kendini yakmağa ta- , . 
~ 0ğretil~esi ha~kın?aki. ka- ı - ~irinci m~dd~ veçhi~~ e- Asnla alarak yapıl- sebbUs atıl Aınerıka heyetı haf-
.tınıııı. tatbıkına daır atıdeki ta- fradın gıdeceklerı zıraat mues- l 

1
. l · . . ri t ,.a >acak 

Iıııatnam H • t. k'l de tas 1 · · d azami 8-10 ına 1 < ıyor ar Kızıltoprakta hır ihtiyar adamın· ya . c ) , ' 'İ e ey c ı ve ı e sese erı garnızon an . tihara te•ebbus etmi•tir. s·k • D "lf"' k. t 
l> Cd 1 · · k'l f d 1 ktır G' · k" .. ·· ·· a • • ı ago aru unun sar ıya 1 '. mıştır. ı ometre mesa e e o aca · azı oprusunun asma Y - Kızıltoprakt .. 0 uran 50 yaşında · . .. .. • . . - •. 

ıı ._ Fıli hizmet erbabına 415nu 3 - Gerek ziraat göstermek pılmasını müdafaa edenlerde~ Foti ihtiyar oıdut için. ,alııaena.· eşnstı~usu Katıbı. ~mumısı Mr. 
aralı kanun mi dbince yeni ve . k t r tt bulunmak Liman şirketi müdurü Hamdı makta' · aç kıu.naltta inut Son giı- ar! restet enstıtu namına şar 

aı<lel' raat usulleri atideki ve geıe asarru a. ab 1 b . f t odası me lishde nlude o urdu~ ltulübcuen de atılan kta ha'.iya•la meşgul hey~tle-
~"lil· rr • , • Ve }t.hi.lt her hangı tr '11a • at- . eyn ICar.e . . • • • ihtıyar, kitin ta Ka• Cll m du ri teftiş <.tmek •izre er ·roi e 
e . ' 0 retıle "ktır. Fılı as- la ve her ne ımretle olu sa olsun ız1ıa • ettıgı fıkn ve Şehnmını <i.ıncrcl: ı .tıhara k rar v rr.ı tır Fo- . A . . . 
rlj1;; ı · · b' · · . . . B · .. t • . · ge ıs ve ı a~uya ıtmışt ı:. 'ti .ltın.ıı rm tının ·r.rı.ı ~e'lesı- efrada sebze bağçelcrı hububat Muhıd 'ın . ır. asma ıwpru a- tı b r la:,. kişıclen b1ça1< ut mışsc " M S 

1 
B ·c f 

lstanbul cuma gDnlerl nasıl eğleniyor ? 

Tramvayın Kurtuluş cad
desine sapacağı yer .. 

Pangaltı eğleı1celi bir köşedir ... 
Burada İnsan 11eler göriir? 

g 
1 

. -· 1 ctm· efrat fırka ve ya tarlalarl yaptırılmasi ve bitiril- raftarlanna cevabını di.1n yaz- kiıme ken~i11ne •ç!'1< veınıemiıtır. 
1
. ~· 1. ~r ' stet 

1
er .tı u. ~1a· • ôlxnızı:ın kum .. ndanlanle ma- . t k . ıhayeı. ır kaç şıdc:ı pa to.Pla- ıyetı ı:ıkktr la şun an SO} e-, 

~11 . " .. l mest memnudur. mış 1 
• mış bır kilo b ... zin alnuıtır. miştir: f!;:;:-:..;~[Jiiii;::;.ı::;;.:~ı:;;:;~ıııııı!:ııo:ııı:c;;""'L!mı..:.:Ji.:.-"'•~:..,.ı::r,;;,ı;,;;;::.;ı;e;r;;.ı 

l'J tarzıraat mı.;.Juı: v.~ mem~ı: a- Ancak yaş sebze yetiştiril· Bu hust ta Ti~aret Oda~ıj foti eıınde bepzin ıişesi ile Kı:zıl Müsteşri1'ler enstitüsünün' 
"k afı~~an takarrur. ettınl~-ımeyen şark vilayetlerimizdeki reislerinden H·ımdı B. de ~u fı·, topr kta Murat elendi kötklerımn arkta bir ok daimi he etleri' . . 
ıir ııe tfilım ve terbıyeye hıç kıtalann as sebze ihtiyacı ile kirde bulunnak.<"dtı:: yanındaki dere.~ ,ıarına gıtmış, ~r: ş \< Y , . Hıç, dol~,~ıyoruın ı.-.. . yen çat~rtısı a a~ın_cl;ı kımı .

0
. 

. suretle zarar vermeyecek ey . . Y · r 1 llkl _ G . k.. .. .. 1 ak l ıuııından ceketını çıkarmış, benzım ça.lışmaktadıı:. . .. . Bılınem dık,.at ettınız mı, bu !unda bıret r. zenın kim hır 
aııı ve miktarda müfrezeler· ıskorpıt ve cmsa ı. ıasta. . a.r - azı oprusu as.:na.o ar tıım'1men baıından aşağı dokmiıı, Avrupada 3, Sunye ve Turkı sözü dillerine persenk edenler muşmula kimi ku~ ında bir 

tertip v b. b. k d .·dan muhafaza .edıl:ne~erı ıcınly~pılmalrdır. Asma kopru 50-60 kibri~lc saçlal'!nı tutuıt.ıtmuştur.. yede birer, Mısırda 4 heyetimiz pek çoktur. Mesela Beyoğlu çoc k k.' • d d g . 
la 7.ir e 

1
.1: za ıt uman .:ısdın 'yalniz bu havalıdekı kıtalar ta-

1 

mılyondan aşağıya olmaz. Fa- Ko;k bekçılcrınJen bırisı Fotının vardır. cadd sinde 
1 

olunuza an ızın bi- b' bu • llI'!l.ı k ef. sa ec~ eı.ı.n~e 
. . n~t mt e:-esclerıne gon e- . . . ı b 1 b. r ht b tenha yeri ~ gelmesinden İl he- • e ~ ır as ton a a ıle kafıle bu tun ~~ır. :M:ıimkün olduğu kadar her ı:afından kenrlı '.?tıyaçla:ın~ kaı: kat staı; ~ ıı: ~:l~a :ı~bil~;- le~diği ıçın takibe baılamış, :e.:'zini Et•nlar da.mı surette. ç~hşı: ri girse de: Beyoğlu önünden geçiyor. Bun-
-:er her defasında ayni müfre· Işı fırkaların gostereceklen lu- trr. Bu. lımc ~ d!' ç .. .. · dokup te tutu,turenca Vi!Zll eti kav-. yoı:lar. Ben bu heyctlenn ıdarı - E ..• ne yapıyoı:sun baka- lar nereden eli nere . d'-

1' .. ar'<.ada;;larıle beraber ziraat zum ve kolordu kumandanl;ı~ı-; . Halı~ten ıs~ıfad.~~~ .~?prule- ramıı •. derhal i.m~~dına koşmuıtur. 1 vaziyetlerini teftiş ve tanzimle Jım? diye sorsa vcreceginiz ce- yorlar? De~hat hatırk~a1:n:, 
1luesse .. d .1 r mn rıı::vafakatlan altında hınn nn mam oldugu gorulu} or. Vucudu tohlık•.ı surette yan'1l1 iştigal edecegim. va udur· 

1 
d . . . • 

!itaat ,.:7.ıenne g-1 oı; en myaepıılvac ci madde a} mi dahilinde seb- Simdi iki şeyden birini ter- Foti Tıp hf~kudlted•.ine yatırılmııtır. Türkiyedeki heyetimiz iki tü- ~ şHiç . dolaşıyonımg a_ rae ab:ın a bıı:dyerlden gkelıp ddi-
'llt ... ucssese ennce - . . · .h k 1" d y 200 · Hayatı te ı e e ır. . • · · • · · · r ır yere gı en eı: yo sa e-

;. ameli ve nazari tedrisattan z7 bahçeler yaptırılması caız- cı ett?1e az~m ır .. ~· . mı- ZAVALLI ÇOCUK ÖLDÜ ,rlü t?1esai sarfedıyo.ı:: Coğ.rafı Öyle ya, sade ip mi dol.aşır.,ce ortada dönenler vardı; Aym 
1ıfıakkin istifadeye calışmalı- dır. iyon lıra sarfıle ye~ı ır l.ıman Ak:ıarayda, !Jabri clcndınin oğlu keşfı:ı;at \.e a~keolo1ı taharrıya·ı İnsan dolaşmaz mı sankı' ... şimalan bir kaç dakika sonra 
ır.. · 4 - Zir:nt usulleri tedrisatı- y~pmak, y~hu~ 60 mılyon !ıraya on ya1,r.ca e;.an Jun Valide ç. ıne· tı: Talıanı_y~ta Smıt r . aset e-1 Bu cuma günü, ben de erkenden' bu sefer aksi istikametten gelir

' Zıra.:ıt mL .sesclerinden bi- nın "eıaifi asli yeden olan aske- hır ~snıa koprü. · · .. .. ·~de su dola t"r n. duımuı tinde- dıyor. Etlıs•r lıarebelennde bu dolaşmağa çıkmıştr n. Ama na-1 ken görüyorum. Ya 
0 

kö ekil 
abcde• verile k ve k .;lalarla ıi tiilim ve terbiyenin müsade Tıcaret ariası asma kopru me 1 kı test k r~ış, •tının kırıkları bo- sene "On•1na kadar yapılan keş srl dolr -m~ ... hani şurası senin,! mada la t 

1 
• d P . 

}~arın la amel: deı:s meyanın- ettiği zamanlarda icrasi lazım- selesinde şehretI"anetile temasa ğazını kkcİd'ııtır. edanan deri hkal hal s· fiy<'t i in lilem· ni ço'r tenviı: et- burası ben ·m... yok mu? İşte' nasile~'k~k~nıİ~' e~n le tadm ma-
'<l ba!'!layacaktır Bu temaslara oc'ı. taneye a ırı:: •• sa taz a au <ay ··f . I' • .. o an ar a vıır 

ita dilce» fıdanların lıus dır. . .' . . . 1 B bettı~ı ,çin öln;u;ı ur. m• ır .. j o tarzrla hır ııey... .vvela soy- ama çoğu terü taze şeyleı: ı;ı. 
- ı~ınc.ı ı:cısı Nec p . memur e- ı ŞOFÖRÜN MARIFETl Bu sene so~una kadar k~~ ~- le biı: tra-nvava atl2.yıp Fatihe !erinde biı:eı: zinciı:, adeta ;eker 

/;z • kf bU dılmıstır. Doı.ıpdercde 61> yaıında Yorgi yat1n:1ıvn llt'l< ~a~ı • ne~r~dıldı. kadar gittim Aman megerse gibi bir yürüyüşle, arada etili m lr me U j ~ dört bet gıin e~el Kalyo~~ukolluğuı! Hafrıyat mev~ıı~ı ~ıtmıştır .. Ge şu Fatih denen yer cuma günle bir kan. dısarda gelen köpe~ le-
klısadı H. dan geçerken hır otomobılın sadmesı le<.elr.sene heyetı":"' Tilr~ıye- ri' ne kadar can sıkıcı, manasız rine: 

edı.kodulardan sonra • ne maruz kalmış, muhtehf yerlerın· nin bırcok muhtelıf yerlerınde biryeroluyormıış.Adetasokak- - p· 
Konservecilık denfykaralt kanmaz ıyıtır. b ı f- h daha vasi asarıatika taharriya- larda cinler çirit oynuyor. An- vı·re ıst .•• Marki. .• Ehdo 

1 a a a a se ep o an ~o or e- k · · • · ' · } l ı · ' · ' } İ İstanbulda son senelerde meva- men otomobilini durdurmu1, mecru- tı yapaca tır. . .. .. !aşılan semt semt topu bırden Yahut ta: 
Zllllr )C e< ıye retSIIllfi )e)'alla 1 dı gıdaiye içinde çok rağbet gö hu oton~~bile alı_nıt .hasta.?e?'e ~aat.a- -~nkar:ıda Dr. Ş.ı:tıtle .. goruşe şehrin baska b\r kösesine göç _ Fifi ... Fifi ... venez icl .•• 

· • . . . . neye degıl kcndı evıne gotürmuıtur. cegım. Bı !hassa Turk hukilme- t · ı · · . . ·· b: • . . . l ren bırısı vardır: Konserve hıç Mecruhu eve götürdü<>ü zaman •o- . kk" l . . . b.ld' e mış er. gıbı emırler vererek ılerlemeleri ·llııtin İstikbalde (41l0) bin nüfuslu hır şehır O a- şüphe yoktu Türk konservecili- för : "ihtiyara bir o~omobl çarp~ı. ~ı~e teşe ur erımızı 1 ırece- Haklan da var. Haftanın bi- her halde gözleri hırpalıyacak 
C'tğ <l" ·· . k ona göre İş rrörecegvrİz ği de bu rağbete mukabele ede- Ben de o sırada o .. adan geÇiyordum. gıınE . .. .. h f . • ricik tatil gününü mahalle kah- bir manzara teşkil etmiyor. Yal 

t;z ' 
1111 .u.şııneı e I'> . _ • bilecek kadar tehemmül etmiş- Otomo~iliıne bindirdim, getirdim,, nstıtunun a rıyat y~ptıgı vesinde mi geçirsinl~r? Elbette nız o kedi derisinden kürk gi-

"li MIR., 6 (Mıllıyet) - Bele 1 varının sol tıı:rafı~ genııı_ .hır ko tir. Türkiye konserveciliği bu- demııhr. • . . • ~.e~leketl~r. ara~ında bı~~ e~ gezip tozaçaklar. Laf, Hifı aı:ar vip te kurumlarından ilmil'e .. Reisi Dr. !'f~lfısi B. ile g?-,ruluk haline ıf.rn~ e.de~egıı:. Bu gün bir şirketle dört fabrikanın had~:"~ı.ı':'I:::'.a~~tuv~:!.'::!: buyuk teshılatı g.~s!eren.-:r:urkı· derler: Şu gezmek iyi ama toz- yen sabık Tatavla Iahikg~urtu
.ıı:~llrrı. Kendısınden şu malu- su:etl~b~rad~.kı çırkı!11ık zaıl ~l~ elindedir. Bu fabrikalarda sene ise de dört gün evinde tedavi edildik Y~ ~ı~ı;~şt~r. Hukumetın;:d~~ mak ne oluyor? Yaz olsa, hadi luş dilberlerinin kırıtması hiç 1 aldım: . cagı gı 1 şe ır _ yeru ':e mun a de vasati olarak yedi milyon ku ten ıonra bu hususla verdiği mallı- gor ugnm1;1z,,ınuavenet pe a ı- tozlanmak manasına gelir diye- çekilmiyorlar. 
1,,:;-- Bu defa ki se} ahatııncle zam bır koruluga malık olacak- tu muhtelif konserve imal edil- matta~ .kazaya .... •ebep ola':' şoför~n cenabanedır. !im. Fakat biz bunu kış yaz kul- Bu arada başparmaklarına varın 
;."llltelif memleketleri gezdim tır. ektedı'r kendaını eve goturen ıofor oldugu Mr. Brested Ankaradan son- lanırız H •r neyse biz bahşımi k d h • b. d 
•L.. • · ' • b ı d. m · . anla ılmı tır. f M · d · . " .. • .. . . : caya a ar er tıarmagma ıı: e ~i;".'ilt bu seyahatım ne hır tet- Bazı ecnebı grupların e e ı- Yerli konserve fabrıkalarının Jaı.•a'ilzabıtaya haber verilmia ve ra Benıt, HakY'. a ve . 1 1s~ı:da gı fc ze gelelım. Fatıhı dedıgım gıbı ğil bir kaç yüzük takıp yapma 
"' scy h · · d' d yeye tekliflerinden bahsedilmek - k ı · k · · 1 ~ cek ve orada ı heyeti erı e te - k h · · b ı ' ~ l . a atı ı ı, ne şu ve ne e yaptıgı onscrve erın ço ıyı o meçhul tofo•· de aranmaktadır. . . pe ten a ve esnetıcı u unca bebek gibi süslenmiş yosmalar · kı s d' h t d v· tedir. Filhakika böyle teklifler h · · l tış edecektır. k .. - . . N . .. .. ·<lıı cne.ırraasız.rrn. ı- d d. F masıve ernevının yapı~ası YAKALANAN HIRSIZLAR ·-·--- teraryuzgerı ettım. ere}egoruyorum.Takmıştakıştırmış ıc :da, Paı:ıste .ke~dımı.m~ay.e karşısında kalma ık eğıl. a- Avrupadan gelen konserve ıtha Miıtckait Nuri ~yi~ saatini çalan TAVUK Y.ETİŞTİRİ~ECEK mi? Nereye olacak bu sefer tam !ar ama_ gören göz kılağuz 

ıc C tedavı ettırdım. Gıtmış ı- kat bunlar yüzde elli hatta yüz- latını durdurmuştur. sabıkalı Aziz, Yoru'ijehırde oturan Ankara Zıraat mektebınde ha- mukabil cepheye... istemez _ yakıştıramamışlar 
ıo11 ~eruhte ettiğim işlere ait de eelliden fazla kazanmak gaye Konserve fabı:ikaları bütün Marikanın b"§ lirasını çarpan Ni.k~, yvanatın isliihi laboratuarı ye- * * * Sonr 

0 
lisan hercümercü ~~~ 

rgu \' b'l · · d • sile hareket eden gruplardır ki, f' l ld - Sultanhanıammda Ahmet efendinın . b . bb" l · · · t" . aıı e ı gımı e. arttırmaga yaz sebze ıat arı ucuz o ugun ... kk. d kk b çalan C al nı azı teşc us cı:e gınşmış ır. Hasşo"yle go"rdünüz nıii? dır? Ermenice rumcaya vahu-. Ştıı B h · b tekliflerinin gayri kabili kabul - du anın an aya a ı em , . b. k k" · · . . . . J 

lihil n. u seya at.ım aştan olduğunu gördük ve nazarı itiba dan o zaman çalışmakta ve fa. Eyipte berberin evine giren Ali dün ~urad.a y~n~ ır tavu umesı te Bayağı içim ferahladı. Dünyada dıce, rusçaya, karışıp türkçenin 
~r. ~:~e kadar k~ndı ~esa~~a: re almadık. brikalar depolarını doldurmak- gece yakalanmıılardır. sıs edııı::ııştır. . ne kadar cici bici, şey varsa hep sesini elbirliği!e boğımya kal· 
ijç b' .ılarının soyledıklerı gıbı B d f k' 1 · d Al tadrrlar. HALILARI ÇALMIŞ Bu kumeste memleketın yer- hurda S•• Beyog'lunun pahası kısmalarına ne demeli? Vakıa ,. ır · · d • ·1 u e a ı seya ıatım e - F ı· ki f • b' k b · ~ · ~r V muessest namına egı - d F d d'" RUSYA YA iHRACATTA Beyazıtta tüccardan ettab efen- ı tavu arı ennı ır mura a a b 1 n{ ı vesselamı Manav ifratı sevmem her seye kolayca 
l\ı · ehiç bir yerin bir santimi man~ak a,l dransa a .~e f ıger VESİKA dinin evine evelki gece hır11z ginniı, altında yetiştirilecektir. Bu ta- d~~ f · dan ald;~ınız ye- fitillenınem ama b~ karmaka-
ıq. Seti Yahatim için sarf edilme- mi cmte fet der de otomak~kı uı:ubn- İktisat vekaletince Ru- hkaalı, fapks ve daha bazı eıya çalarak vuklardan en fazla ne miktar ~ 1 a? adrııbı ·ıe başka "bir rayı ha rısık lehe enin kopa~dıg· ı ahenk· • r ar e ı:a ın a a tet ı atta u- . . çmıştır. 

1 
b"l -.· . mış erın e ı , • 

lş b . . . lundum. Bunların muhtelif tarz syaya ihracat işinin vesıka tı- -ARDEDTLôlLER ywnurta. a rna 1 ecegı tespıt o- başka bir lezzet bulursunuz. siz vaveylaya da doğrusu sinir-
lıiiy0 an.kas!ndan ald~grrn 1~ da olanlarını gördüm. Hasıl et- c~retini ortadan k~ldıı:mak ve Pol'..' Dıvanı, .Çeng":lköy polio lunacaktır. . Manzara gö·llerini~in önünde lenmeme~ e~den g~lmiyoı: .. ~ü-
'°k i ~ !ıra ıle yapacagımız .bır ı tiğim kanaata göre, ekmek işi- ?ı~ çok ma~zurları ~zale e:ınek merkezıne merbut dort polıs memuru Senede yetmış yumurta~an mütemadiyen değişır durur. . nyanın hıç bı.r yennde hızı~ 
ı l.J şer vardır. Bunlar Cemıye 1 ni dür\jst yapabilmek, Halka u- ıçın Sanayı ve rnaadın ve Zıraat hakkı~~a tart kararı ve~mı' v_e bu ka noksan Y.umur~a .v~reı; tavuk~a- Rüzgar gibi giden otomohıl- memlekettekı kadar karışık dıl 
it _llıuıniyenin bir celsesinde 1 , · t f k k bankalarına, vereceğini yazmış rar Vılayetçe !astık. cdılmıştır. rdan ncsıl yc;_tıştıı:ılmıyecektır. ı · · · d ö le ınahlUklar gö- inanmam ki konuşulmus olsun • . Ogram h . d . d'lm· : cuz \e ıs enen ne asettc e me .. ... .. b . Bunlar Hrhoş bır halde havaya ""AÇ erın ıçın e y . • . . 
<t, Şi . alm e tespıt e ı ış· i yedirmek için, değirmen ve fu. tık. Soylendı~ıne gore u vazı- sili.h atarken görülmüt ve yakalan. ANKARADA Au riirsünüz ki s~nkı bu top~a~ı?I .. .. . * * * • .. 
~ilillı<lı b~ h1;1~us etrafında' runun. bira rada olması ve bir Y.~t Rusy~~a ıhracat yapan bazı ~!ardır. . .• YETİŞT_1R1L!Y~R kızları d~ğildırler. Her bırını. 1 ~ozlu fılmler çıktı~ı. ıı:un~~n 
t~~. Ye v~kaletı ı~e muhabere-jelden ıdare edilmesi iktiza ~cl~r. t~ccarın ıtırazını celbetmekte-J ÇOCUCUN -;;iPhel~ ÖLÜM~ . An~arada agaç yetıştı"!1e ~e ! bulutlu hı~ . penie. arka~ındanı ben_ ~nıd~klar~a~ hırını ıı:o~-
~I e Vekalet programımı~ı ka Furunlar hakın•fa aldıgım ıstıfa dır. , Unka~amn~~ l;mail cfe;ıd"~" 6 alıyetıne b~ ~eı~e ~aha genı~ bı:ı seyreder gıbı beşenn fevkıne çı-: ınek ıstedır.ı mı sınemaya gıdı-ıa lider c~ez dcrha~ ~atbıka~ı 1 deh notlar etrafında burada ar- Ruslarla ara:nızda mevcut Y.aıındakı ~ızı ~amye ~tfal has.aı.ıe- Bunun ıçın ıktısat vekalet• 

1 
kıp gökten inmiş şeyler sanır· ı yonım. 

ııııı eçe~cgız. Azamı ıkı sene ı-j kadaılarımla görüşccegim. Ba- ticaret muahedesine nazaran bu sın~~ Y~P1.~an hır a~1~lıyat .. nehtelıc_c••?.· pı:ogramla devam olunacaktır. s•nız Bu hayalinizin bir şaşırt-! ( .... ) sinemasının 2,5 mati-
. e pr - d · d'l ı h b ·h de olmuştur. la o um şup ı go- b'. . f h h • · .. • ·· · d k l fi · d :ılı 1 ogramrrnız a tcspıt e ı de u u mesele etrafında bir l;:a radan Rusyaya yapılan ı raca- .. 1 ...... d . 1 dde' uır.umTk .. utçesıne sır u usus ıcın yuz ması da ol•a Beyoğlu caddesin- nesın e şar ı ı ı mı seyre er-
~ 

0 

a~ i.skri ikmal edeceğimiz ı rar verecegiz. Henüz otomatik tın bir kısmını ~usl~r k~ndi. ti- t~hk~:~:;. ~: ce~e~n U:org; n~i~~ bin liralık bir tahsisat koymuş- de kend'le "me~gul olacak kadar ke~. ba~tım dah~ ön sırada bir 
.,ı~nız. . . . . .. fu~unyapılması hakkında veril- caret müınessillıklerı va~ı~asıle lüzum görülmü~. tur. . .. . . . bile vakıt bulamayışı insana degılıbır kaç a~ına: 
~ bi; Ş7,hrının ı~tıkb~lde dort · mış bır karar yoktur. yaparlar, bir kısmını bızım ta- KAVGADAN SONRA Bu ta~s·~~~ butc;~ ıle bır.lıkte pek ho,-; gelir. Hemen her adım- - Vay!. .. burada~ın ha ... ilıı1 d" ~ufuslu hır şe.~ıı: ?lac~-ı . Bence, .F'.urunlar hir şirket şek cirlerimiz yapar. B':1• ~enelerden Pang8;1tıda oturan . sütçü. lsmail k?-bul edı~?ıgı t~kdırde .butç~: da bir ~ski dost ile karşılaşır. -. ':':1rada.yı'? zahır ... 
~-· Uşu~erek. ona ?,ore ış ~o-ı imde bu ışı de.ı:uhte etmelidir- beı:i böyle.diı:. Yalnız ıhracat :\'.a Ef. evelkı gece .zevce•~ E.:"ıne ha- nın_ mev~ıı. merıyete gırece~ı ahut ta bir yenisi le tanışırsı- Bırısı dedı kı: 
'ıı tgız. Şımdılık Rone Dan1e· !er. Bu teşekkule Belediye aza- pan için bır takını vasıfları haız ~la ka".gd":_":tmb~'· Ebam~ne k aıum da tarıhten ıtıbaren Ankaranın o- y Beyog"lu, bütün İstanbullu- - Aman bekle de beraber çı· 
.. <ltıı' • •• 1 d k. ah • ah b • d B l clıne geçır ıgı ır ta gı ocaaının .. .. d k. . t . nız. k l 
'•gi .ım ettıgı p .an a ı s a mı muz erette ulunur. bulunmaları lazım ır. a.ş ıca: üzerine fırlatarak batından yaralamıı numuz e ı s~neye aıt. eşcır !arın biribirlerini kolaylıkla bul- a ım. 
'C<lılmek uretıle Gazi bul-

1 
NiHAT ŞEVKi ı - Evveldenberi Rusya ıle mu tır. · programı ~a~bık o~unacaktı:. . dukları yerdir. Anadolunun u- - N.ereye?. .. . • . 

h ·
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• amelesi olmak.: Z - İhraç .. za~a DENiZE oÖşEN TAYFA . B1;1nun 15ın İktısat ve~alet~ zak bir kasabasından gelmiş - ~ır kac b.ır_a ıçerı.~ '·.: . .. .. 
uevıet denıı'pyoll!ln Je ıı·nıanları unıunı~, ,d!lresı'nden· nında ihraç edılecek mal u~erı~ Beıiktaı i:kelesi ön~'!de demiri! şımdıden lazım gelen tedbırlen bir adam, mesela Kariye cami- Gafılle~.: ·.hızı~. ırun~n;ulu 

U ı J U UU U 1 de çalı~mak. Bu hususta hır nı- bulunan .Baroaros gemısın,de evelki almaktadı~. . . . .. sini hatta Ayasofyadaki yere ve gecemızı ıstedıgımız gıbı ta· 
" l><>kde · k.. .. .. .. ·d · k' k.. .. d zamname de vardır. gece va.·dıye bekleı_n~ktke o.an dtay- İlk teşçır sahası Gazı çıftlıgı batanı görmemiş Topkapı sa- sarrüfa hakkımız var. sanıyor· ··ıeıı . mıı: oprusunun yem en ınşası ve es ı opru e- . fadan Mustafa ıpır.ının enarın a do . A 

1 
h · d ve de ' · · 

taıı .. Yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Vesika tic.areti ı:neselesi~e Ik laıı~kcn .'.nü".:ızenesini . kaybederek ıl~ ~ rnra.~e rı.arasın. a. r _ rayı müzesini !fezmemiş olabi- la~Dedım :,1~ 
1 ~'1 fttunakasa l9ilZı29 Perş~mbe günü saat 16 da Ankarada tisat vekaletı manı olmak ıste- demze duım~t ve ce.edı ~ulunama- mır }Olu guzergahının ıkı ta a lir. Fakat Beyoglnnu,. .. orasını Bı-n ~ .. -ıı:ıem ·· • · .

1 
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;t Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. diğinden alakadar memurların- mııtır. Tahkıkat ve taharrıyat yapıl- fıdı:. . daha geldiği günün akşamı mu -. Sen b.ılırsı~, dedı er, /! 
"f;· · · · y· d b h il ıı·k maktadır Şımdıye kadar bu hususta ya- " . · · senın serefıne bır kac kadeh ı.a-~kJ. .ınakasaya ıştırak edeceklerın tek ıf mektuplarını ve mu- an u usususa m tea ı ra- - • • tJaka zıyaret etmıştır. . •. . 

.: .a~ t-· ti · ·· d t 15 30 k d U • M'" porlar istemis ve bu raporlar GENE OTOMOBiL KAZASI pılmış olan umumı ve hususı * * * zla ıçerız ... Onlar kendı hezap-•tı.:k - ... ına arını aynı gun e saa , a ar mumı u- ş f"' H" · 'd · d ki t . ..b 
1 

· d • 
1 

b · d f' 
"' kalem· ı · ı· d iizerined'r ki tüccardan sevk ha · .0 or u~ey?ın 1 aro~ın c . 0 o- teşcır tecru e erın en azamı T K tulu« cadde- arma ve enım o;a ece şere ıın.e ı 'f';f · ın~. verme en azım ır. . . . . . . . · 

1 
• mobil dun Lalelı cadde>1nden. ıner- derecede istifade edilecektir. ramvaY_ın ur • ·" k ice dursunlar ben de size bu sa-1\k;ı 11

Pler munakasa şartnamelennı yınnı !ıra mukabılınde kkını alarak bu hakkı zıraat ban ken Ruşen hanır.ıa çarparak bır çok sine sapacagı yer, yanı şu on- · 
1 

h 
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k .. f"l . 
~asra~. Malzeme dairesinden İstanbulda Haydarpaşa ma- katarına venniştir. yerinden yaralamıştır. ZİRAAT TALEBESİ düktörün: "Hamam!" diye ba- tır arı azır a::ı~. uı:re 1 mı ya-

nuan tedarik edebilirler. ' ZIRı\AT ve SANAYi BANKA- BEHçE:fiN~Rl.FETI . ~dana ve An~a:a ziraa.t ma~i- ğırdığı yerin önü, cu.ı;ıa günleri rıd'.! bırakıp donuyonım. 
~ '-AR~ Behçet ismın<le bırı dun moıo .. k- nıst mekteplennın tevhıt edıl- adeta omuz omuzu sokmeyecek M. S. 

ııir ıını·z satınalına konıı'sJODUD~an.. Rusyaya.yapılan ı~racatta yobuz- !etle Harbye caddesinden geçerken mesi üzerine Ankara mektebi bir hal alıvormus meğerse... KADIKÖY NAHİYE 
li Juklara maru olmak uzre badema bu marangoz Ahmet efendiye çarpmıı, 1 · Ad ·· d ·ı • · · · 1 GRESİ · ı · Ziraat ve Sanayi ve Maadin ha d hl.k ı· 11 al talebe erı anaya gon en mı- Köşedekı gazınonun av usuna KON rı ış enn şın an te ı t. ı sure e yar amıt· • .

1 
• l f K d k .. 

. ,t kam,0.1 ıılionak.,,ayi aleniye ile ilıalesi 10- 11- 929 pazar günü bankalarına veriln1eıi takarrür et- tır Behçet yakalanmıı mecruh has- ~lerdır. iskemleleri atıp nargı e ıçen er H'.l!k ırka~mın a 1 oy na-
~· saat 14 te miıti. . . .. • . taneye götürülmüştür ' . MOTOSiKLETLi IBRAHIM~ - arasına ben de karıştım, tram- 1 iye kongresi dün sahalı toplan ~ ... ~ ~~aa .. i ıni!Jiyc vt:kf.leti deniz kuvvetleri için mübauaasına Bu ıılerı r~:>mak uzre dalakadar HIRSIZ Hti'METÇI lbrahim i•minde biri dün moto•ik vayların makas deği~tirirkl"n mı~trr. Kongrede Kadıköy ilı· 

'11.:"" " - , banl<•lar ıe,kılat yapmakta ır. ·· d 1 ı K d k.. .. d t lef dd · • 1 " · 1 h h j "ll"--ı' ·: 0
rulen hir adet kamyon hizasında muharrer gün llC saatta lh d·ı k 1• ·ı • 1 Maçka palasta otur•n tuccar an ete • 1 oyun e •. e on ':" esın- c;ıkardıaı gıcırtı, satıcı arın ust tıyaç arı mevzu a .so mus ve 

•o ı raç e ı ece em ıa ı e m.şııu. dd' be . h. t .. Ş . d erken malulınden Hıkınet B " l' . • • 

~....._aı. cra ccı:ı.::el;tir. Şartnamesini görmek isteye'11erin her gün olmak ve bunlara ait muam~lcleri S~dre 1.n .. yın . ızme çısı. azı~e ""geç k ba d 1 t · perdeden feryadı, otomobille- bu husustaki ·~tenın vılayet ·•q,tı; 1 d 24 !ıra 1Je J5 lıra kıymetinde bır ye fbrpara §in an yara UDlf ır. > 'kJ • d"• ka •• ,., ~t~yenlerin »cvmi ihalede ve mukarrer saatta Kasımpa- takip etmek üzre bankaların Ruıya- un 'f al k k 1 T-u.· brabim hftkkında takibat vapd- rin "vart vart .. .' ı, motosı et- kongresıne teı· ıı te rrur et· >.ıen d L. ı I" ·· ··ı pantantı ç ara açnuı ır. ....,.,. • ı . . ız ~:'ltı.ıalına k0misyonuna müracaatları. -~t:';: •. açma arına uzum ıroru • kat yapılmaktadır. mak üzre vakalanmı,tır. J,.rin mitralyöz ateşine benzi- mıştır. 



4 MiLLiYET 
_____________________ ._.. ______ ._. ______ r.e-. ________ ~,ı--------mlm--

l ~ik·:r4' ~:l.za.h.4' ·ka e 1 lrtihaller 
_fllll\Rcnu;_l&ATil~~EZDl'+~~~~·~n:;;;:::;:::=;:=:=:::~~~~ ---~211ı:as~~ • t ı ir çocuk olan u arkadaşım fS Sirozlu merhum Hacı Tahir 
Jt~ : l J i 'C güreşe de hevesli idi; lakin za· H A bey kerimesi ve Nafiz paşa za-
" -- manın her birimize yüklediği za u-çu-~ ı• lı( AY[ de merhum doktor Siddik beyin 

A~ , l'ML ~ı ·MiLLiYET.Ti• ruretlerle mücadele etmeden, ı •J • ı zevcesi Behice hanım dün füce-
9 1'cşıill1'nl 192'1 güre§ etmiye hatta litife etmiye ten irtihal etmiştir cenazesi Fe 

DAREHANE - Ankara caddul No. ıoo imkin kalıyor mu? Bu çocuk ta ncr bahçede Amir bey sokağın-
güreşi hayat mücadcleaine girer su·· t kardeş daki köşkünden bu gün saat on. 
girmez bıraktı. Zaten kendisin- bircle kaldırılarak öğle nama-
de ıemirmeye kartı mevcut o- zı Üsküdar İskele Camii şere-
lan istidadı güret artırmıştı. - Frederic Boutc - den fi nde badeleda Çamlıcada aile 
Her ,~hlivanda olduğu gibi bu Kıştan beri, Sylvestrc Ama- _ Orda çalışır mısınız? makberinc defin edilecektir. Ma 

-
Tetıı;raı adreıl Mllllyeı. lıtanl>al 

Telefon numaraları . 

l tanbul 1!911 , 8912, 8911 

ABON!' UCRFTl.l'RI 
Tur •>• ıçın Harir irin 

A S E M o A 
Gayet parlak bir muvalfakıyc:k temsil et:nekıe oiciuğn 

ÇAREViÇ 
Muhteşem Olınt azım bir kal:ı.lıalığı c ibetmck.. dir Petrol fialalav 

kası dahi her kesin takdirlerini kazanmışar. .~ gun saat 16 i 12 ma 
tlncsilc $uvırcue merak avcr var<etc ntimerolan ve Petrol fülalavkası 

3 aylrgr 
6 ,, 

1()() kuruı bYIO kuruf 
7.')(J ., 14fXJ " 

140U ., :000 .. 

gençte de .o~a .artmiya batla- ud, Adriennc Valory'ye kur ya- _Hayır. Orada piyano çala- '1dnmu tayyare cemiyeti sab;k 
dı. · • Semırdı, tışmanlaılı, art· pıyordu • t b. n·m dı·nıenın·nı muhasPbeci~i Mm·affer Siddik ro_.....,......,...,... 

B ··b 1. - o d d d nm, a a ıne , . . . - - ı:~ı-.ıı.;...,,,~~'..'.~1111.:::ı 
tı, arttı, arttı... en mu a aga- tuz yaşın ay ı; ressam I. * * * ve damadı Kihrit ! nhisar lda- "' "'"''--~-

Gelen cm.k r•r• •• ,ıımcz yı sevmem, ama şüphesiz 130 Adrienne Valory duldu genç- h.k, . b. ld resi Umum Miidürii Tahir Ke- A L K A Z A R D A 
Mu Meri ge;cn nashalar ıo karuııaı kilo çekmeye batladı ..• Zaman ti , esmer, enfes bir kadmdı . . Bu şato . 1 ~yesbı. ır masa dır. vkep heulcrle ailei kederdidesi-

k d. • · ·· d ··k b s ı d Fılvaki Poıtou da ır şato var , 
Gazete ve matbaaya ılı ı ıcr içi• zaman en 111nı gor u çe u y vcstre Arnau , şık ve mo- d _ · ıd Am _ ne beyanı taziyet ederiz. 

mödBrh ctc müraacaı edilir. ıemizliğin arttığını hayretle mü nden muhitin meşhur ressamı fakat aı;ıucasınınf . egı ı. u 
Gızmmız ııanlımı mCJullycıtnl taba! eımu. tahede ediyordum. Çocukcağız olmağı kurmuştu. Porterleri, i- c~sı ~o.ıt~'d.a .. akir bır ~ençper- -
.------------, 1 da evveli iti alaya alırken sonra tina ile yapıyordu . Atclyesi fc- di. Bır ~ki donum to~r~g_ı_ vardı. ALENi TEŞEKKÜR 

BUGÜNKÜ HAVA ıonra vaziyetin vehametini tak- na değildi. Kendisi de daima Onu c~ıp bıçer ~eçırurcıı · Syl: Yıllardanbcri ıluçar olduğum has. 
dire ba,ladı. . . Merdiven çıka- yüksek sınıfın dolaştığı yerlere ~~stre ın çocuklı;gu orada1 geçtı talık Şişli sıhhat yurdu ctibbayi ha

Diın hararcı en çok 16 en az 11 maz, yol yürüyemez hareket e- gidiyordu . Evza ve ctvarmm g.ınden, yazlı gun,crdını ora• a ge- zikazsmda" Do11~ıokr Mbuht1tr~m ·ı ~ifat 
derece idi. llugiln bava ck~cnycıle d ld ek h ld - k.b 1 - ·1 k d . . h k b ' ç ıımektcn az!a.ıır ı . ve ıya ve •ar o ey erın ı ·.ıına· emez o u, p aaaas o ugu ı ar ıgı ı e en ıru er ese e- .1. b . b. mk:lr •edavilcri sayesinde k«lliyen 

~ · b·ıd· • · k lb. · • ı - d. · di · · F akat sevgı ısınc asıt ır kapılı olacak, nizgtr poyraz CSCC•D•. nu ı ıgım a ının yag anma· gen ınnış, sev rmıştı . .. .. • ;;, ld • • sö le e zail o ı 'Tluş ve bu muht rem milcs-
.__ __________ __. aından endi•e etmiye ba•ladı • • * koylu çocu.,u 0 ugunu • Y Y stsede canım kurtarılmıştır. 
- ~ ~ • • . ... d b 1 t aralım uy 

velhasıl ·bugün yakı,mıyacak U· Yalnız Sylvestre Arnaud, ken meaıgıL en 1 şa 0 m • · Aziz ve muhtereıiı doktorlara ve 
Haftanın ••••• .. mulmıyacak kadar titman bir dini Adriennc Valorye istediği durmuştu. o kıymetli mücssc•~ye minnet ve tük 

adam oldu. Biliyordum ki zaifla gibi scvdircmemişti. halbuki . * * ~ .. 
1 

t ~ ranlarımı gazeteniz vasıtasile arz ve 
ak • • !iki ff k 1 ' Sıcak bır yaz gunu Sy ves e. ibııi g"mı rica ederiz efendim. Kasım-yazlsl m ı•tiyor n muva a o a k di · ·Ik ·· ·· ·· ' ' 

mıyqrdu .. Bir ıeneye yakın za- ~ ı::ı o~u ı gorur gormez a- akşama kadar, ~yağ nda ça rık • ~:ı~:; :"'?~!d~l~~~~e.:, 'lte:f!•~:; L-----------· mandrr kendi.ini görmemittim şı ~d .uş u . v~ b kı üstünde köy ellıı~ :!~t . amucası- kerimui Zeynep. 
130 50 -_ 80 Bundan dört bet gün cveldi: dd rıe~t oi" u aş~ re- ı nm tarlasınd~ çalışmış, so~ ------------

«Bir dirhem et bin ayıp Ör· Mevsim münasebctile bizim ter f eltmb~~.§ ı_t. ·t· ma r~stıü.amA~ meyhanede bır bardak şarap ıç-
·ı b. .. . . . . • az a ır umı c vermemış . . . - nu Y"kmağa hazırla Tu'· rk· e lş bankası tı:r» diye _va~ı e ır ~oz .. ıtıt.~r zıyi zıy.aret lizmı geldi, gittim .. caba hoşuna gidiyor muydu? lş mış, pıpo .. u " . ~ · obil ıy 

elim. Bu bır dırhem etın orttu· Terzı, prova odasında birisile t k dik eli h _ runıştı ... Bu esnada b · otom d . 
h. . . b·ı . e ressam, en en ne, eye 1 • d du mü iriycti umuını iü ayıpların ma ıyetmı ı mı· görüşüyordu. Ses bana yabancı can ve endişe ile hep bunu soru- ! sesı uy · k -

yorum ama, galiba eskiden ayıp de/kildi. . Kapmm aralığından yordu . . . ~alkıp baktı ve ··· Sapsan ·e 1 VCSİ n den : 
olan ıeyler müruru zamanla a- baktım ... Genç aayıhr zaif bir Kış böyle geçti . yaz geldi · l sıldı. . . , k ., 
yıplık hasletini kaybetmit. olma adam, birt akım geni9 clbiıeler Sevgilisi sayfiyeye gı·decekti. · Otomobılde Adnenne le ar a. İnşa et ti rmekte olduğumuz ·• .-: 
b ki kim ·· t .. d bi dır hem · · t • ıb· 1 · d ' daşlan vardı Genç rcs<;llll ve · " ; . se u~ un e r. . gıyıyor v_e. erzı o e 11e en 'l- Üç ay görüşemeyeceklerdi. · . .. i ~!i İrmir ve Edremit şubelerimizin 
fazla et ııtcmıyor. Evelı zaıf a· raltmak ıcın olacak- prova edi- ressamın şatosunu gorm ye g.. . . . . . . 
d 1 d b h d·1· k · B · · ·· • b · .. * • * l yorlardı yem bınaları ıçın kasa daırelcn am ar an a se ı ır en. yor. u ganp mu, tcn enı gor Bir gece son bir ziyafet esna ··• . . . 

- Aman efendim! .. İğne ip- düve hemen ismimle çag"ırdı.. d Ad : ,1 b b kal- Şato sahıbı amuca .•• Piyano .. yaptırıla-.:akt1r. 
. . f 1 d sın a, nenne e aş aşa Ed . b . . .. 

liiie dönmüt. Sır hayalı ener Utan ım. Demek ki bir a,inayı dı. at ~eyranı ··· . remıt şu emızın muracaat 
d~~r ~c ~n~ ~eaabına teessüf tanrya~amı~tım. Bu on~n hesa _ ttc; ay sizden ayrı kalaca- Sylvestre kaçacak delk ara- müddeti 25 Teşrinisani 929 ta-
edılırdı. Şımdı ıse kadınlar me- bına bır saygısızlık, bcnım hesa ğım Hic olmazsa mektup yaz- ı yordu... .. .. . . 

0 
rihine kadardır. 

melerini çıkartmiya kadar üzer hıma da ihtiyarlık alameti idi. maı~a mÜsaade ediniz : k Bır_den gozu. aynaya ılişti. n İzmir ubemizin müracaat ta 
!erindeki fazla(!) eti atmak i•· Ancak 30 saniye süren bu müla Adrienne gülümse:ii: ! beş gun~enben traş olm~ı~~ ıihi 16 kanunuevvel 929 tarihi-
tiyorlar... hazalar akcbinde bu zati tanı _ Yazınız. Yazı kuzinimle 

1
· s~alı hır karış uzamıştı. YuSzu 

B. b ·· 1. 1 k t d B' ' 130 k·ı ı k guneşten kapkara olmuştu ı- ne kadardı~. ın eş yuz ıra ı man onun ım. . . ızım ı o u avu- koca~mm yanında geçi::-eceğim. · · · . · 
içinde bir fasulye aınğı kadar kat değil miydi? Hayret 0 •im E 1• ah.ldeki .11 d caktan buram buram terlıyordu Talıp olacakların kasa datre-
ancak yer tutabilen vücutlar ar di 6().65 kiloluk .b.ir adam ohnut. ğ ve a s 1 Pi vıd.'da ki~ otuali~akc_a· Boynunda yaka yokt u, saçları !erimize ait planları İHanbul 

. . ız, sonra car ı e m a- · ıanm u .. · · ·· 
tık: tu ..• Ehru sıkarken: nelerine gideceğiz Adresle- yag . ış : . . Bankamız muşavır mıman Mo-

- Ne endam! gıp • .ısile oka- - Tanıyamadın değil mi? rini biliyorsunuz . • . Bırden bıre sevınc?. ~nu buk svö Mongeriden almaları azım 
d -be ted• ki bö. ı b. ka H kkm d 50 kil · kılıkta tanımalarına ımkan yo ar rag t ır y e ır • a a var tamam o _ Bermutat amucamm şato- . dır 
dmm biraz ıemirerek inıan tek- kaybetim d H b d tu. Saçlarını bıraz daha kabart- · 

Yannd•n itibaren 
VİNTER GARD EN FACİASI 

. Layemut "NIBELUNGEN., filminin mllmessill 

PAUL RİCHTEH in en son ı;;aheseri. 

OP .E RA S İNEMASININ 
F. lyC1·m irae etmekte olduğıı 

İDEAL BiR AŞK GECESİ 
VE .\. Ş K Z A N B A C 1 

MULEN RUJ ( M~ZIKH~L) 

,., 

PEK YAKl'.\'DA AÇIL.IYOR 
Nil.ayet Pnri•te olduğıı gibi !starı· 

bul da da lll!t AiLE M L~ZIK BO
LU BLLU'\ACAKTIR . 

FlA T fJ'VE:-> llÜl'E ı\ IÜKEM · 
l\IELDlR 

-; Her gün saat 18 den 20 ye kadar 
.,, " All .E!,ERE. ÇAY DANS! 

l\J.\ T IN~: ve SUVARELERDE 
ZK-;CJN VARYETE:L~:R Şimcll 

ye kadar böyle güzel lılr salon 
şehrimizde mevcut dc~ll dl. 

BCY('K üRl\E.STRA CAZ ve 
TA. "GO \lRKE. TRAS! 

MU LEN RUJ 
RUIUn sehlr halkının d ev am edeceOI 

yıeg:lne salon olalaca tı r. 

,.. ittihadı Milli 
!ine gelmesi adeta bir felaket - Ne ;aptm? sun a... ~!J. u~~ ş~~ en:: tı, gözlerine manasız bir ifade Edremit şubemize ait kasala-
telikki olunuyor Eti do9lu ken - Sorma' Her feye her çare mez hy!i~ ·.:k b. oıtou a .. cara kır verdi ve zairlcrin başka kimsey- nn 1 Kanunusani 930 dan eve! Türk sigorta şirketi 

. . • : • yer, vu ır orman ıçın e o- 1 k la d · ·~ d T r la ki 
diıım gördüklen zaman batm· ye bq vurdum .. yemedim, art- caman bir binadır. e onuşma nna mey an. ve~ ikmalı ""zım ır. a ıp o ca a- Harik ve ha)at üzerine sigorta muamelesi 
dan bir felaket reçmit adamla- tım. Yedim yine arttım jimnas- m~d~n dışarı fırladı, t~ bı.r ko rın müddeti nazari dikkate al-
nn önünde olduklan ihtiyatlı tik yaptım arttım, kürek çektim sıcak su. ylu şıvesı ile otomobıldekilcre malan icap eder. İcra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 
'fe mütfik tavn alıyorlar ve pek arttım.Uyku az uyudum arttım. işte kardeşim bu bel& listeyi sordu. , . şeraiti havidir 2 
ihtiraz ettikleri zaiflik, titman· Nihayet bana bibnem hangi dok tamam 6 ay tatbik ettim. Altı - Kı~ı .~nyorsunuz? , -
lık bahsine kazara girilse he- torun fU usulünü verdiler! (ce- aydan sonra: - Mosyo Sylvester Arnaud İstanbul beşinci Asliye Hu- Merkezi İdaresi: Galatada Unyon Hanındadı 
men: binden cüzdanını ve onun için- _Bu bale geldim? nun şatosunu. • kuk mahkemesind~~: A<'ııtı·~ı ıılmmmayım şı-hlrlerde ftcenle aranmıı.kla•ht' 

- A! Filin falan iliçla haf. den hir kağıt parçası çı~ardı ve - •.. altı ay sonra eskisin- .. -Ta orada ~u orm;ınl•-:•"' Ahmet ~ey vc~ılı av.~kat 1'.'1:1 Telefon: Beyoğlu • 2003 
tada bir kilo ekailiniyor ••• Cim okudu) den dört kilo fazla gebniyeyiın ıçınde: .~~a kimse yok. Aile a~er Salih beyın mu':,el:kılı- _____________ _, _________ _ 

dal Hanım tamam on iki kilo e- Sabah kahvaltısı- iki rafadan mi? den bın oldu de, gıttıı c... . ne ızafeten Beşıktaşta akaret- JJ JN EGLE,N E ERJ 
ridi! •. diyerek teaelli ederler .•• yumurta, yahut 50 'ııram yağsız - Amma yaptm 1. ••a - E~n misiniz? ,. .. l~rde 6 numaralı hanede mu- 1" _, L {YET C L 
Kadmlann böylec-e kuvvetten, ıoiuk et, 20 gram ekmek, bir bu hale nuıl geldin?. -T~b.ıı. Ben Sylvestre m sut kımler ~elek, ~akbule, Mehru- \ 2 3 5 

7 S 
koldan kanattan düşmeleri bir çay fincanı aıcak ıu yahut ayni - Evlendim, kar O kardcşıyıı:~: K~la beraber şa re, ~ahıde, Hatic~, Kevser, K~- 4 6 9 
lalam koc&lar için hiç te fena mıkdarda gayet hafif ,ekeraiz gün bu gündür her , a· toda bekcılık ediyoruz. şevış hanımlar ılc Eşref, Hu- .1 
değildir. Çünkü mübareklerin i· çay. tılmı, ispermeçet gibi eridim e- - O halde gidelim. seyin, Nusret beyler Ueyhine 
çinde öyleleri vardır ki vurdu- Saat 10 da: 150 gram sıcak ridim eridim... Biri dedi ki: ikame eylediği tashihi kayıt 

• • b ' k iu yerde gül biter. ıu. - Bari rahat mıım? -Bu adanı Sylvestre e cnzc davasından dolayı evra suıet-
lnaanlar yemek için öküzü, Öğleyin: 60-100 gram ıalça. - Eh Allaha tükür. Hare- 1 miyor mu? !irinin mumaileyhime hera3'i 

koyunu, mandayı, kazı, hindiyi, sız ve uaaresiz ızgarada pi~mit mimden memnunum. Zaten ıe- , - Süt kardeşler birbirine be tabliğ ikametgahlarına gönde
tavuğu batta domuzu besledik- et, yahut haşlanmıt balık, 300 vittikti. . . nzcmezlcr. rilmiş isede kendilerinin o ~ada 
leri halde, kendilerini zaiflatma gram aebze hatlanmıt (yeşil fa - Ya! Kimi kimsesi var mı? - Sen ne dersin Adrienne? bulunmadıkları ve ikametga'1-
lan ne garip teydir. ıulye, marul, ıspanak, kamaba- - Kayın peder kayın valde - Biraz andırıyor ... Eğer Ar larinin de meçhul iduki mahal-

Bu zaiflik merakı aade kadın har, lahana) 10 gramı geçme- iki baldız, iki övey çocuk (Çün· naud... lesi muhtar ve heyeti ihtiyari-
larda mı? Ne gezer efendim .• mek üzre tereyağı. Her öğünde kü kendisini dul aldım) kayın ! Sustu. Eğer Arnaud bu ada ycsi ve muhakeme mubaşiri ta 
Erkekler Havva kızlanndan da 3 gramı geçmemek üzre tuz, 30 pederin alil bir kardeş çocuğu ..• m gibi güçlü kuvvetli, yanık ten rafından tebliğ ilmuhaberleri 
ha fazla zaiflamıya meraklı! gram ekmek, 150 gram yan ya- galiba bu kadar •• Şimdi terziye 1i bir erkek olsaydı, o kadar çıt zahrina verilen meşruhattan an Bu ıOnk !ı yeni Dllnkll bllmecemlııl• 

"' • • nya ıulandmlmıt beyaz ıarap, geldim de elbiselerimi daraltmi lkınldım olmasaydı, ona aşık o la!ıiltniş ve ber mücibi talep me bllmect:ı.u:ı hallı::dllmlf tekli 
Beninı ta delikanlılıktan beri bir yemit (muz yasak). ya çah9ıyorum... !urdum ... Onun tereddüt etme zkQr evrak suretlerinin ilanen SOLDAN SAÖA: 3 : Bo,ıuk (3) Gcni§in alısl (32· 

tamdıjım bir avukat arkadqım Saat 4 te: 150 gram (bir çay Veda' etti ve gitti ... Biçare . den kollarına atılırdım, diyece tebligat icrasina tahkikat haki 2 , Kan alan a~am (9) • 4 : Nida (2). Kanun .. fra,_.a 
Yardır. Birbirimizi pek severiz. fincanı) aıcak su. çocuk kalbinin yağlanmasından kti.. . mliğince karar verilmiş oldu· 4: Eğlenmek (9). (3) Rabıt edatı (2). 
F~t hayatın her birimize çiz. Saat 7,30 da: iki rafadan yu- korkarken onu alete atmıftı... • * * ğundan tarihi iiandan itibaren 4: Kabul etmemek (9). S : Zeybek (3). J) 
eliti rota o kadar ayndır ki bir murta yahut 50 gram et; sebze Bu müşahedeyi zaiflamak iste- Otomobil uzaklaştıktan son bir mah zarfında mahkemeye 8. Bırakmak (9). 6 = Nota (2) Lezzet (3). Nida...:,.. 
tefrirde Yatamamıza rağmen öile yemeğindeki gibi. 30 gram yen eş!! doıta en emin çare ola- ra, Arnaud geniş bir nefes aldı, müracaat, ve evrak suretlerini 7 : Tekmil (l). Şamdanda ) 
yekcliie~zi "Yda yılda bir de ekmek, bir çay fincanı aıcak su rak tavsiye ederim. Yalnız it bu - Oh!. Tanımadı. ahiz ile cevap layihalarini ver- 1 : Yz~~A~~.~ı:X~~cl;). 8 : Kapama "emri hazır., ~:) · Ç;-)· 
fa ya gorür ya ronneyiz. Deli- ve meyva. ilacı bulahibnekte. Nakleden meleri lüzumu tebliğ makanıına 2: Beraber (2) Törpü (3). Bo-

1
ruk do~urtan (3) . Boyun aldri t

3
• 

kanlılığında dolgunca ve güzel Saat 9,30 da: bir çay fincanı FELEK SELAMI iZZET kaim olmak üzre ilan olunur. un akai 2 . 9: Ncail 3 . Bir nevi Jı:ö...ııı 
--- ---- ----- ---- - - - - ------ ----· ·--- --- - ·- -- - - --~-

·•,4,il/i11- tc.yet,, elıt fe/rtlı•ıı: 81$ etrafı yanmış ve gözlerde müt- anda loş ve beyaz odanm içinde çarptığını ve gözlerinin alevle- !erinin farkında değildi . Dal- yangından çıkmıt gibi şatlı~ 
hit bir ihtikan var. Herhalde derin bir sessizlik vardi. Yalnız nip zihninden uçuşan bir çok gın dalgın hastanın boynuna feliket savruğu olmuş gibi fl1 

0 

AŞK GONEŞI
• kör olmamuma çalıpc:ağıml. hastanın hafif iniltileri kulağa hatıraları yokladığını hissedi- kadar bütün vucudunu örten be- hakemeııini kaybetmiş kadJOJıtlf 

Doktor cümlesini bitirdiği za. geliyordu. Hamra insanlarının, yordu. yaz örtüyü usulcacık eliyle itti, deminki g!ineş yüzlU. lııt 11 
man: duvarlarının, eşyaaınm, yatağı· Doktor: gömlefinin yakasını açtı. Eli tenli, mehtap gözlü, ,eıı, ~ ~ 

- Gel gör. • nm, yorganının çiğli bir sabahı - Hadi Hamra hanım çıka- titriyordu, yanakları karannı' cana yakın Hamranın ye~-
E lem 1%%fJI Dedi, Hamranın koluna hafif andıran odanın hafif aydınlığı hm. alev alev yanıyordu, zihninin bir iıkelet kımıldanışıyla ~re 
~ dokundu, tek yataklı odaya gir- içinde : Dedi . O bunu ititmedi bile . içinde kasırgalanan hatıralar dil doktora baktı ve birdeı> ; .. 

. . ,. , . . diler. - Zavallı binbatı belki on Hastanın üzerine daha çok eğil- sanki uçuşuyor ve birer can bul- şimtcklenen bu bakışın . ıcr· 
- Çok tehlıkelı! yüzde yilıf~?r• ~k~. yap~yor, hadı~~ de- • . • . • • • • . • gün oldu. Daha bir kelime bile di. O burna, dudaklara, çeneye muş maddeler gibi gözlerinin •mdan kulalı:lan yırtan bi• 

öl~".'e ~hk~. bı~ hasta~dı .,gımsız gosten.~or f~~t. ıçın~~n Doktor içeri girer girmez konuflUD&dı. Kim bilir nasıl ya· tekrar tekrar baku, güneş yü- önünden geçiyordu. Parmak· yat boşandı: 
Yüzü, gozlen hıç bır şey. Nıha· de doktoru soylcdıgının yuz- hastanın batı ucunda oturan ralandı. . . zünde bir kırmızı dalga yayıldı !arından başka hiç bir taraf kı- - Doktor bu Hasarı! bir 
yet kör olur. Fakat baştaki ya- misli bir hayranlıkla dinliyor- hemıire ayağa kalktı. Doktor Diye yatağın üzerine eğildi, nefesi daraldı. Başını bir def'~ mıldamıyordu. Kalbi de dur- Ve . . Daha ne bir ses. ne u" 
ralar öyle değil ki iki ameliyat <lu. sordu: ha•tanın yarım açılan yüzüne daha kaldırdı, hastanın hafı u- muştu, damarlarındaki kan da hareket! Soluk benizli, dor>er-
yaptun. "Sehaya" da bir cerha - Onun içindir ki hastaya - Nasıl?.. baktı. Boynuna kadar beyazlar cunda asılı tabelayı alevden bir durmuştu, ve .. Bir saniye son- mavi gözlü, sarkık dudaklı·.~c-
ıçılmış.: Hatta iltiha~~~ış çok ehcmmiy~t .:--erdim, :l'.crini .. Hemş!r~ bu l~luk ve ınabe~ içinde gömülü ?!:'-° ha~tanın bakışla g~.zde~ geçi~~i ·: Gene ra o ~lcv alev Y:u1~n yanakl:ır~ gin yüzlü, çekik darnarlı.;311111 
menenJıt yapıp _derhal old~c; ayırdım, ~n k_ıı9uk ve bas•t ba- ıük~~ ~çınde bır cen~~t melı- başı·~a sargılar ıçındey~~. Yal- hastanın uzenne egıldı. Dok- rengı soluvermıştı. Reı:ı~sızdı, !et kımıldanışlı, medhU§.bi k8 , .. 

cek. Daha betcn parçanın bın kım tedbırlen ıle ben meşgul kesı gıbı beyaz kanıetını kımıl- nız bir fark vardı. Bu gun bur- tor soruyordu: bembeyazdı, durgundu, ırıleşen beyaz ve boş bir kefen gı Ve .. 
"Sakı mıhhi" ya hemen yaklaş- oldum. Hasta artık yaşayabilir. dattı: nunun yanaından apaı, ağzı ve - Ne yapıyorsun Hamra ha· maviş gözleri mehtap canlılığı- yolanın dibine yı~ı!dı ~ardı . . 
mış. Bir "Felci mutesallip" yap- İş artık tedavinin inkişafı me- - İyi... çenesi sargıdan çıkarılmııtı. nun? nı kaybettnişti. Parmaklar ken- Hasta uzun bir iniltı çı 
ması yüzde doksan . Nihayet selesi olmuştur. Mamafih daha Dedi, ilave etti: Hamra yer yer derisi kabaran Hemşire durmuş Hamrayı diliğinden işleyen serseri bir Doktor korktu: il n:ır:ı. 
böyle bir hastaya ameliyat ya- on beş, yirmi gün kimse ile gö- - Bir az evci ağzına sütünü bu yanık burun ve çeneye, iztı- seyrediyordu ve kendi kendisi- çark gibi ikinci düymeyi de aç- - Ne yapıyorsun ayı crı 
pabilmck çok bilyük bir cesaret rüşcmez. Bu gün yüzünü göz- akıttım . raptan solan dudaklara baktı, ne bu sorguya cevap düşünü- tı ve .. . Bir siyah ben Hamra- Hasan fiian yok.. fl.~sı:·ı;r .... 
hasta için de ölmemek çok yük !erinden aşağı açtım. Gözlerin- Doktor güler yüzle, bir az da baktı ve ... Daldı . Bir sıı.niye ... yordu: nın gözlerinde irildi .. irildi . küçiik bir heyecan öldure 

1
untla 

sek bir şanstır. . _ de de tehlike var. Açılacak mı, mağrur ilerledi . Hamra da be- j İki saniye .. ilç saniye bu bakış - Acaba ne var ki?... Soluk benizli, donuk mavi Diye halfi kendi kaY~~şi· 
. Hamra doktoru~ ço,k . B~~mı ~~ıl~.aya.cak rr:.ı henüz heli~. ~~- raber . Hamra daha ileri, hasta· ı devam etti . Kelbinin elektrik- Hamra ne onun, ne öbilriinün gözlü, ~arkık dudaklı, gergin bu yeni hastaya koştu. 

bir arkadaşı oldugu ıçın gulil- gıl . Edımme ye kadar gozun nın başı ucuna kadar ptti. Bu leıtifinl, damarlarının hızla ne yaptıklarının, ne diitündük- y!izlü. ceklk damarlı durgun ve re şaşkın: (ijitmcdi} 

• 
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~r nevi İNKİBAZDA, s Uİ HAZIM ;::=•r k=:ıt:; ·:;·~:br::'~!~.~~ MAZO N MEYVE 
rıoda yarım bardak ıoya blr lı:.ahve lı:.llfltı 

Tozu almak pek nafidir. lstanbulda 
Bahçe kapıda Zaman ecza do 
posunda iiatı ' SO) kuruştur. 

10 numaralı mo
delde Triumph 
yazı makinesi 

Makine 45 tuşlu olup TUrk
Çell enternasyonal lr.ılavlye 

ile mücehhezdir 

Bisiklet 

En son sistem ve en tekemmül etmiş 

Yazı· makinesidir 
Hassasiyet, metanet ve zarafette daima 

birinciliği ihraz etmiştir 

Triumph makineleri 20 senedenberi dünyanın 
her tarafında teammüm etmiş olup her fırsat
ta mükemmeliyet ve faikiyetini isbat etmek
tedir. Triumph makinelerinin bilumum ak
samı en ala malzemeden mamul olup şerit ve 

tabülatör tertibatı kftmilen otomatiktir. 

Türkiye Cumhuriyetinin daha bazı vilayat 
acentalıklan münhaldir. Bu hususta doğru
dun fabrikaya n1üracaat olunması rica olunur. 

BÜYÜK TAYYARE PiYINGO~~ 
YEDiNCi TER'.!P 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNi SANt 1929 
BU.yük ikramiye: 

45,000 liradır 
Aynca: 

En son sistem 
muaddel uf ak 

portatif makine 

Makine 44 tuşlu olup Türk
çeli enternasyonal kılavi ye 

ile müet:hhezdir. 

Motosiklet 

20,000' 
15,000. 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 Bir mükafat 
' VOIGTLAENDER 

~~Jlet ~emir Jalları ve limanları unınını i~aresin~en , 
~~ ihtiyacı olan çam, meşe ve sair muhtelif cins kereste 

lıt'h tarfla münakasaya konmuıtur. 
Jı;;1ünakasa 26 İklnci tqrin 929 salı günll saat 16 da Ankarada 
\t tt Dcıniryollan İdaresinde yaptlacaktır. 
'ıı.,·~ya iııtirak edeceklerin teklif mektuplarını 
~~t teminatlarmı ayni günde saat U,30 a kadar Umumi 
l' ll?IUk kalemine vermeleri !Asımdır. 
~ ~Pler münakasa prtnamelerini bq lira mukabilinde Anka
~~ .Pdaızeme dairesinden, Iatanbulda Haydarpaşa mağaza
~edarik edebilirler. 

Şose yol inşası· 

11carcthanesinln yeni otomatik 
fototraf makinesi 

BUyUk bir sUr'at ve sUhuleUa idare olunan 
bu makine bUIUn mUptedllerln kullanması 
llzım gelen bir makinedir. 

Bir kere basmakla " BESSA ,, hazır olur. 
ikinci kere basmakla çıkaraca§ınız grup 
veya manzara tespit adllmlt Olur. OçUncU 
kere basmakla resrm film Ozarlnde dfr. 

işte kolaylık ve sür'at 

"Bassa,. Volgtlaender:17, 7 
anastlgmat ifa mUcehhaz 
pek hakiki bir Volgtlendar 
maklnasıdır. 

Fotoöraf maklnaları -.atan 
bUtUn maQazalarda bulunur Wlıllllliıiıii 

~aarif Veki!.leti preventoriwn Müdüriyetinden: 
\~ebağmda Preventoriwn idare binası ile muhtelif paviyon FAR•ıNAL 
~~~ ında yapılacak yollann inpsı kapalı zarf usulile milnaka 
lıi~nduğundan taliplerin teminatı muvakkate akçesini müs- ( PQ'Ul 'IDISI ) 
~~U n ihale günü olan Teşrinisaninin dokuzuncu Cumartesi 9 b ı 
~1 gaat 1 S te ihalesinin icrası mukarrerdir. Çocuıunuza kuvvet 

·~ ~l\dıkJ.ıda mekatibi filiye muhasipliği nezdinde toplanacak o- ve sılıhar verir, gür
\~ 01lıisyonda isbatı vücut etmeleri ve şeraiti fenniye ve muka biizleştirlr. 
\,~e_yi öğrenmek üzre Preventorium idaresine müracaat ey Eczanelerden ara-

~~~ olwıur. yıoız. 

()ktor A. kutiel Beyoğlu malmüdürlüğünden: 
~ . . . Semd ~tahaUesı Sokağı Numıraıı Onsl müllı: Kıymeti 
\'ti. nı..Jcıııe;erlyle !ıel,..,,;u1c1uı-, lcfnt m~buru mnhımmenul 
ı._ ~ıı Prıısıaı, adP""olıtidar, bel ........ Beyojtlu Kamer hatun Serkiı S Hane 3250 
~ •t fırenglyl ağr.sıı tedavi eder. 

~ 36retçl fınm araııda 36. 

1'<h~ALIK HANE 
"da 
~t\a· llıutfak, banyo, elektrik ter-

';,~hııı"t ın~.·ştemilatr havidir, Sul
ı.-. So~t, Fıruzağa mahallesi lneili 

' ıııtı •k 9 numerolu hanede sa
~•at. 

-------

Beyoğlu Kamer hatun Serkls 7 Hane 

Beyoğlo Kıımer hatun Serkll 80 Ktgtr hane 

l\'1ü~temU4t ve taklimac:ı: 

Bodrum kan bir mutfık, bir odun
luk. btr kilmurl Ok. bir samı~ zemiıı 
k:an bir oda, bir taşlık. birinci kat 
iki oda, bir •ofa. ikinci kat iki oda, 
bir . ofa. üçüncü bt bir oda, bir 
daraçadan lbaretcir. 

Bodrum katı bir mntbah bir lrı • 
mürltik bir sarnıç zemin katı iki oda 
bir a'lu birlncl im iki oda bir sofa 
ikinci kat iki oda bir sofa üçüncü 
kat bir oda bir dança.dan ibarettir. 

Kapodan Riri!ince mermv kori-
dor mıtbah ... ittiuUnde rımek 
odası sarnıç zemin katında köm!lrlük 
blrlnci Irat bir b!iyllk bir om oda 
bir abdesthane ikinci kat bir böylllr 
bir orta oda bir abdesthane !lçüncU 
kat iki oda bir abdesthane di\rdun il 
kat tavan araaı •·e daraçadan ibarettir. 

Bal!da cinsı evsaf ve m~tcml!Atı va muhammen kıymetleri muharrer üç bap lııınenln nınf 
hisseleri 30/ teşrinievvel 9119 tarihinden ldbaren yirmi gün muddede aleni mUz.tyedeye konulmuştur. 
Bedeli ihalenin nufı tarihi ihaleyi müteakip on gün zarfında peşinen ve nısfı diğeri tarihi ihaleden bir 
sene sonra alınacaktır. Müzayedeye iştirak edecek talipler bedeli muhammenln yüzde yedi buçuğu 
nisbednde teminatı muvakkate itasına ve müzayede kalmesindı muharrer mevadı kabule mecbur
durlar; Taliplerin müzayedenin hitamı olan 18/ teşrinisani 9119 tarihine müsadif pazartesi günU 
saat on beı• kadar BtyoR!u Mal MUdilrltil(lnde mUtetekltll 11tış komisyonuna müracaatları llAn olunur. 

11-· 
AZiZ ÇiFÇi KARDEŞLERiMiZE: 

.Ml~lR ZlRllT lKINEtEBl F!BHIKl~I 
HOFHERR SCHRAı TTZ CLA YTON SHUTTLEVVORTH 

Al 'ONThl ŞİRKETİ TVRKİYE MERKE'"l ŞUBESİ 
lstanbul Sirkeci, Ankara caddesi No 17-24 Telgraf ıtdresl: '5tanbul Boferton 

Mamulabmız: ZUrraın her 
tUrlU ihtiyaç ve nevakısı
nı ikmal ettiğinden TUrkl· 
~ede hemen her çlfçl bi· 
zlm pulluğumuzla sürer. 

ltlzlm traktBrflmOzO kullanır ve bizim harman maklnelerlmlzde 
döğdUOD zahiresini gene bizim deOlrmenlerlmlzde öğUtUr. 

Yapılacak her türlü kolaylığı 
müşterilerimize yapmaktayız 
Sabflanmada c1Jter macsenelerlll &'Oateremlycceğl fcdak&rlığı ancak biz yapabmrtz. 

UZUN VADELERLE SATIŞ - FlATLAR REKABET . 
KABUL ET~1EZ DERECEDE UCUZDUR. 

BOyUk yedek dairemiz size en mUsUI zamanınızda lstedlölnlz 
parçayı derhal gönderir. MUfterllerlmlza arzu ettikleri dakikada 
mOtahassıs, makineler göndeririz. 

n~-· Kendi menfaatınız için bilu
mum şube ve acentalann1ıza 
.1üracaat ediniz. Oralardan 
tafsilat ve malumat alınız. 
~fakinelerimizi yakından gö

rüp anlayınız. Kataloğ isteyip okuyunuz. 
Şubelerimiz: &dan~ !dapaıan, lzın~, dıllı~ llffal 

Türkiyenin hemen her şehrinde acentamız vardır. 

• 
DiliER ARABALARLA KABfl.I KIY AS OLMIY AN~ 

•• 

{]ç senelih · sa!l.f rehoru 

1926 danberi yarım milyondan 
fazla amatör bu güzel 6 silin
dirli arabayı satın almışlardır 1 

T0RKIYE ACENTAUKLARI: 

Kadı Lad~ Meh•rt~nibı Bty 
lstanbul-Bı:yoğJu, Taksım-MılU G•ral 

MOflOZadc:Mc:hmı:lHayn ve AlıVc:lıMı:hmc:tAh 
GAZIA YINTAP 

Ra•tb Zade Bıraderler .ADAMA 

1\lakadd•m•: l>tıbdu - Mr - -
rsada bu d.eNCe vM•Nl .,ir •raba ..... 

lmbd-e11 lllf bUıı otomobil JOkt• .. 
o, - -rf .. da ..... ea4Jyw- aı. .. 

-- be .. ,....., hoynı olb •iliadltlt....., 
,...._ .ııy-cı.... nıı. klfl ıararı..ı.. •tw ......... 
~ ... • • .ı ••vaat ••• .,. .......... 

liakfkatta JC'ftj Mr arab• delildir. 
Zira Ocacr91 Motonan bUUkn ...._~ 

lııa •4.klm ıll'kclill taa.IAttUJ ... tewt= 
~riadc• •• kUU•yeill müc.darda ,.,.._ ... 
ndü lpt!da>y• moı..yo.otıadakl b6JD: .,._ 
4md- mAtlc6l ol•yorlar . 

BuıtAa ıanba!ar. rtY••Y• flhp ıdd ..... 
Gcaenl.l(o(o,...,. .t.ı IHrtlıo -~ -
rtlıo ..ıııırı.r. 

itte -· ..... " lı! .- - .,. -tııı ... nolkl ...... bla lıltl ...... - • 
p.dırld ....... ...ı Jul ~ 
lllı .. Ka..ı.d.o lGO bla ldflTo J1llblı d'..tloclll 
- .ı...,... e. a.t:riali arabaya bir ath 1LU&r, ,.,.. 
hayret yftrOyftfdnQ bir tccr6.bc vt faıla Ot 

tarak bfilQn balkın Gener.l Motona kaflt 
P"""rd• oyW'tl Myilk lllm•tı PoaU.. 
otomobilin.ia ıalıa Uyalındaa fada bir kı7' 
mette oldutu. lııakkında blalcrce otomobiloila'1ı 
&kaa c-tmcıte UU de;IAUdlr. 

cPontiac9 ı en yakın aocat&J.ıtıa aefh• 
11...Sa ıtdip 16rOınQ1; gayet rahat otanna ... 
W.lc.rtnl ( fof6r mahalllndckl aaimdcrlcrln et 

ra• odll•bUlr oldogunıa) tc&Dı o<fı..ts_ Yolda 
bvwdtnl,ı8r.ttnl •c yo.rl~4 ıl&d• ...,... 
iN ediaia.Buı dcttc• raGkc•nu~I Mr _...,._ 
bayı. bir a.ı. .. wd•t>•• • cı. .. ~ t.O.. 
c:&bınız. 

Pot1tlac n G«-11cral MM:onua Mta.a .... 
muJ•t. vadcll ~nltcrl.a: 11ıha almab!Hr.K~ 
lan kartı bilt .. u taniaa01dar. 

PONTIAC 

-
Sinop v&:~Ntabi Ayancık 11\'Iektep ve n1~;~:;~.~unemüdür beylerin 

:::=d~«a~~~~=d:~~ 23 l(URUŞA SOBA BORUSU 
beher gayri mamill metro mükabı Muhtelif tekilde soba ve malzemesl ucuz fiatla IBtılmaktadır. 

1
. 

200 devrik akııanu ve kayının 100 lru 'irkeci EbbSSUnt c.ıdde<lnde rentke •e ••C fahrlk»1 \1u1ürtı· hm•' <hm. 
ruş bedeli mulıammine ile 427 5 met
ro mükap külmar 270 Çam 550 kayın 
ve devrik olarak 26 metro milkap 
küknar 322 metro m!ikap Çam •'!U
n kapalı zarf w;ıilile 30/10/929 ta
rihinden itibaren otuz giln mildde~• I 
müzayeçleye .,..,, olunmuştur. Talip
lerin yevmi ihale olan 30/11/929 ta
rihinde teklifnamclerini aut otıdört 
ten eve! Sinop orman m!idiriyetindc 
müteıekkil ihale komisyonu riyaseti
ne vermeleri ve daha ziyade ma!O.mat 
almak isteyenlerin Ank&rada orman 
mildirlyetl Umumiyeaioe ve Sinop 
orman müclirlyetlne milraeaat eyleme 
leri illn olunur. 

Hakiki Bomonti Gazozlarının 
Alameti Farikası 

~ ......... · ~ 
Gazoz flfeltrl Gazoz şişeleri llzcriodeki 

Ozerlndekl kapsolumıız etiketimi~ 
Guo:ı upaol ve etiketleriml:ıln takl!t edildiği g"i>rüldügünden hakiki 

Bomonti gazozunu içmek erzu edenler kapsol ve ctikederimi•e dikkat 
etmeltdlrler. 



Bt~ SÖZ 
RfR RESlM 

ı bmeı l'aşn Hilzretleri evvelki gün Ankarada İt bankası merkezini ziyaret etmiştir. 
niı.;iz Başvekil Hazretlerinin banka meclisi idare azalarlyle beraber göstermektedir 

Cenup hududunda tekavet vukuatı 'apan Yado geçenlerde yaka
lanmıştı. Resmimiz Yadoyu der~eat eden jandarmalan gösteriyor. 

Dün m b·~•ii ~l.ıplerin atlet tak1mları arasında Kadıköy ittihat spor sahasında atletik müsabakaları yapılmıstır. Müsabakalar çok heyecanlı olmuş ve eyi neticeler vermiştir. 
·•·•·••(•.-~--................ 1 .. 
ın•ı il , :ıu·uk muk. fa~nı da 

k.ıı ı •ıc. ola ı 

Pi) asad.1 •t lan .latltr mt:yınında 

i O bt. \ • ~ u ı mal k olan ye~ 1 

g!ne •aıt r 

l ml. --ıı ... ent.ı arı· ı~tarbulds 

( ~rşı" krbırde 
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l\u akşam lçio 
fiıılarda ıenzilt: 1 
yapılmışu: • j • 

Olin sabah Taksim stndyomunda mınlnka foıtbol lik maçlarına başıanmı~ıır. Maçlar sabahtan 
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akşam ıceç vakite kadar devam etmistlr. 

Çı:ııı • 
taze su. 

CUl\IA R'fESİ 
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~eyrisef ain 
\J -kez A~ent&<ı; Gıl•ta köprU 

bııınJa, Beyoğlu ~.362 Şube 
ıcentesı: \lıhmud!y• Hını ılbtd• 

lmnbol 2740 

!NTALf 4 PO~TA~I 
(A.'iAFARTA)vapuru 10 T sanl 
pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük fiodrum 

Rados Fethiye Finike Anta\yaya 
ııidecek ve dönlişte mczkOr 
iskelelerle birlikte Dalyan l\Tar
maris Sakız, Çanakkale Gell· 
boluya u~rayarak gelecektir. 

THlBZON BiHiN~i POSTU! 
CU:\IHUR!Yl·:·1 ru 11 te;-
rinbani Pazarıc, • .! de GRlata 
rıhtımından har.:ketle lnebolu, 
Samsun, Cireson, Trabz,ın, Rize 
l lop:ıya gidecek ve dömişıe 

Pazar iskelesiyle Rize, "Prmene 
Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldajta uıtrayarak gelecek 
ıır. Hareket günü yük kabul 
olunma1. 

lznıir . Mersin sUr'at postası 
ı .'"ahmutŞevketpaşa) vapuru 

ı ~ Teşrinisani Salı l 2de Galata 
rıhtımından h,ıreketle çarşamba 

sal-ahı lzm;-e Ye akşamı lzmlr
den harekcılc Antalya, Alaive, 
:\ler>ine gidecek ve dönüşte 

Taşucu, Ana mor, AIAiye, Antal
ya, kuşadası, iz mire uğra yarak 
gelecektir. 

\\l\l \ \PLRl •. \RI 

lzınir postası 
olP~ 

Seri. lüks ve muatazaın 

ADNAN ."apuı1~ 
1 ı;;rını' İ 

J J • • PAZARTE~ . ıncı . 
günll 16 da Galata nhtımındar h .. ~Un 
ketle ( lzmire) ve Çarşarnb · ~r 
lzmirde~ lsıanbula hareket eder. ·rııı· 

' ' "ın Galata Gümrük karşısındJl'~ ;
1 Fransez hanında !~ nuınarada. 

1 
, ,_e 

'l e ı t( 
mt acantalığına müracaat. 
Beyoğlu: 1041 -

E ,ııJ' 
Yumuşaklığı ve dayar.• ,,ı 

ile clhauşUmul bir ~ııhr 
haiz Tıraş bıçağıdır. 

Her Jer~e satılır~ 
- 1 aP f l\ahçe Kapıda !·:ezacı 1 :ıs , 
tarafından taklitçilik serl!vha·• ~: 
gazeıelrre verilen i14n sah'b" 
Bey tarafından tekzibi: 

Kolonva etiketlerimı l'skL· 
• . t 

şt:kerci ve kolonyacı 1 Je .. an 

tarafından taklit cdildil!;ini ;J:\n 
~ !semde yapılan tahklkaııan 

doğru olmadığı anlaşılarak 1'ı. ı 0 , 
rencide eııi~im l lasan J-:fendi0'' 

bini kendi'1ne tarziye verme• su ,. 
mes"tleve nihayet \'erilerek 011 ; 

mizden sarfınazar edildiği ;alr 

Her pazar ak;;:~drORTA ovuNtJ 
~l H:k~:l •l<od~!!~~~. 
---- - f 
İspirto ve ispirtolu içkiler inh1S8 

Uınun1 müdürlüğünden: ,n• ~ 
ldarrnln Kabataş anbannda tahminen 20,000, Paşabahçe ~c · 1· 

rında 70,000 kilo tahta ~andık ankazı ile 50 tane sagtaınr ıl 
tane köhne çuval ve 200 t;,ne gaz tenekesi vardır. Bunla 1,r · 
rnrihinden itibaren bir halta zarfında ~atılaca~ından ıaUF /'. 
mezkur anhara müracaatları. __..../ 

f üksek nıü~en~is ınekte~i ıııu~aJaal koınisyonuu~~~ 
Yüksk mühendis mektebi talebesi için nümunesi veçlıil~e b} 

ınamuliitından olmak üzre tahminen 260 metre paltoluk 'IJ11ı' 
metre elbiselik kumaş kapalı zarf usulile münakasaya korıll ı;ı 

turT. · · · · 13 ·· ·· ç b gil ü t 13 30 da r11iiıı'I'~ eşrınısanının uncu arşam a n saa , şsl' 

sası yapılacaktır. Taliplerin şeraitini anlamak üzre mürac / 
ilan olunur. _....,.. 

Deniz satınalnıa konıisJonun~an: f' 
7 500 kilo sabun pazarlıkla mübayaası 10 Teşrinisaııi 9

29 ıf 
zar saat 15 te · ıt1' 1, 

Taahhüdünü•. ifa edemeyen müteahhit nam ve hesııb e ,,,,. 
lada muharrer 7 500 kilo sabun hizasında muharrer giiJ1 v ~ i~1.r 
ta pazarlıkla mubaaya edilecektir . Şartnamesini görıt1e ııı~ıı; 
yenlerin her gün ve vermek isteyenlerin yevmi ihalede ve 

1
iirl' 

rer saatta Kasunpaşada deniz satın alma komisyonuna rı / 
atlan. ~ 

Münakasa temdidi 
Ankara Slı i~leri ıniicliirlüğii~:ı:r 
1- 58154 lira 26 kuruş bedeli keşfi olan Ahimesut :ıediğ·~ 

nalı ve imaliitı sınai ye ameliyatı inşası talip zuhur .. ~detlt ıt 
den ihalesi pazarlıkla icra olunmak üzre sekiz gün ınu 
d. d'I · · · ve' ıt e ı mıştır. sillı . 

2 - Müteahhit evvel emirde 4362 lira teminat akçe biti~ 
Hükfimet bankasile sermayesi milli olan bankalardarı ·I 
kefalet mektubunu iraeye mecburdur. .

11 
edt'-

3 - Müteahhit bu gibi işler yaptığını idareyi terT11 

1 ı 
fenni vesaiki ibraz edecektir. .. ii 5ııııt 1 

4- İhale 14-11-929 tarihine mtisadif perşembe gu~cra eJ1
(: 

de Ankarada makamı vilayet mektupçuluk odasında rlrı rJ9 

ceğinden proje ve evrakı keşfiyeyi görmek isteyenle 
su işleri müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. __-~ f 
Eczacı kalfası aranıY.08~: 

Devle! ~emir yolları ve limanları unıuıni ı~are~~~~ııı~ 
Konya İşletme müfettişliği eczahanesi için şe~n ~~ıarıll 1 

tu ücretle bir eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. Talı& 0 <la~Ş~1 
tihan ve muayenei srhhiyesi icra kılınmak üzre D alet pe 
Konyada İşletme müfettişliklerine Ankarada 

1 
e~ 

yollan Zat işleri müdürlüğüne müracaat ey1.::11~ ı::'.:..~~ 11 
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