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ı \ır;;h· s1 her 'en e ( ~) ' 

r e n~fz 

ayanı şükran t ir emri vaki Bu sigorta. işi 
'-.Jcsi 

• 
Bugün za an ------~ 

ı ·karı meycu
~ zaman 

1·rmiş? 
J}Çi@ 

Köylümüz, asri ziraal 
aletlerine ei ·kçe e emi

yet veriy 
Son seneler

de Memleketi
mizde, bilhassa 
İstanbul civnn 
sayılan l\forma
ra havza sında 
koylu nüı.ı asrt 
ıılan zirain eye 
rağberi fazlala~
mı~trr. Bu itibar
in yeni alan zi-
raiyc ve bunla
rın le, azımı faz. 
la mıktarda 
tılmnktadır. 

Atideki I t 
tistikler, köylu- ): akında memleketimi;.: bu m kinclerle dolaeah.tır 

nıüzun yakın bir 1.amnnda köhne artmı~ur. Bir kilo orak ipi 3-3.5 

yalnız onunun 
degişecegi 
ani c ... .., ıvor 

Yeni e. 
miyt .. ti hf'! • 
lediye inli -
haball için 
yı.pılan foa .. 
liyN dP\'am 
(-'( nwl\h•dh·. 

C. il. F. 
·yeni intiha
hat için ,. • 
Ill ZPt iP, 

şubat orlalarına do •rn 
ilfm (•dc>CPl\lİI'. 

. 
Süyl<'nihlifiilw flÜl'P u ,. 

lar ( f O) zat nnistpsna ol -
nıal\ iiZ<'l'P lmuimld"t aza
lardan tPr(•ldd"ıp <.'(l<'<><'I\. -
lir. Hu ( l O) l\i inin l\huler 
oldu{jn süyh•nilm<•nwkte, 
yalmz, münhal . )'Prlf•rp 
n ('( irilect•ld<.•r arasında 

(2; (2;cQl~ 

\Hazinenin zarar 
lirayı aşmış! H 

r ·nde bir s 
Geçen gun, 

dikkatli bir za
an ikazı ile 
Pari.;tc nc~rcdil
rni~ bir e eri 
tct~k {ır--atını 

bulduk.Bu. cp Y 

7a rnan <: n beri 
ne rcdikn 'e 
meın le kc timiz 
ıln aline b •) uk 

bır mevki ' e · 
ren (Gid . aın; 
rıth bir ıı..:hbcr· 

dir. 1 luhumct 
m ... c -= kriniıı 

ı orta bedelle 

• 

85)bin 
ı ve 

al 

diyeti 
ani ıla 

Sut fiadarında 
ıhtiknr Ôlduğu soy· ~!'!!!~~!!I 
lenilmekte. şirkeun 
infı :ıhma 'e dığer 
mutnVn<; ıtlann or
tııd:ın kalkmış hu
h;nınal:ınııa rajt
men ı:;utlcnn gene 
:15 ıo .ıniruş:ı s:ı

u\dıt>ınd n ika~ct 
cdılınel,tcdir. 

Aldığımız ı 

!Om .~a gorc em 
net iktisat mudu omcr B. 

ıh eti, hu tetkıl. t icr ınoı karar Hr· 
mi~tır. Arl k bu hu usta yeni ınua· 
\ene rı h:ıllcı inin :ıçılma"I hcklcnil

ın kt dr. 
1 ı\ rne mahalleri l>ir kaç giıne 

ı ııdar ku~ t o\un ıcakur. Bu mahaller 
ıçin ıcap eden dukkfl.nları tutan 
emanet dun de lu um gorulen mal-

zcı ıe\ i mul a' ctn11 tir. 

Lodos müthiş 

saban devrine nihayet vereceği- dön um ) er biı;er Ye buradaki 
ni gostcrmektedir. mah ulu bağlar. 

lUaarif <.'<'miyeti i tanhnl 
nıünwssili (:c•,·,IPI l\.c•rim 
U. in Ye f'\aİI' Zü\ at Hl İSİDl• 

lc>ri zil\l'P(Jihrn=-ktc-dir. 

J te·na-. <.:den 
bt betd, hu i~ tc 
luııincnin bti -

' ük zi) ana f!,ir-

ıuorta <.'(lilnwlc-rinin ha.zirn:~ i z. ı. 
soktnuu idtla t•(lilt>n milh hmalard.uı 

aydarp şa-Ka
d köy seferleri
nin tatili muh

· teme dir 1925 s1.;nesinde~ yukaride zik- Demek ki ) alnıı o haulide 
rctrıgimiz ha valide 30 con maki- t 925 de 90,000 donum yerde 
ne orak ipi sarfedilmiştir. Buna yeni al&t ile çalı/Jığı halde 
rnuk bil aynı ha\allde 1927 de 
, I92S de 759,000 donum J erde 50 ton l 928 de i e 250 ton 

Hırvatlar - Sır j\ar 
Hel r. t, l 8 - B d pt\ t c g Jen 

Jir;ini ıdda YC zih.rt::ttitti rnkam
rla de ıdl u mı i p t t.:der go -

nınmehedir. sarfcdilmi,rlr. bu suretle çalışılmı';'ar. Bu hale Hmat lıdcri \lnçek, bır m car g 1. ... -

Şu hale nazaran 1925 senesine nazaran kb) lumu.wn gittikç~ ye- tesinc be) nn u hulunı ııak Hm ntl ı m Hen din muharriri bu münn!>C 
cı,ı b~ılınca I 927 de arfiyat mıktan ni usullerle çalı~tığı anlJ,ılmakta- istiı.J~I ı tem • ter hiç bir , c.\ıı·ıe fe. bctit: bazı i-.imlcr dt.: zil rctmekte 

''u:r.de 500 J "2u d i-.e de lıi1., j ... ım \eri h,ıc;fcdcrek sa-
..:... • ' ~, 0 c ise ' i.ızde 890 dır ki bu da şavanı ~ükrandır. ragnt etmi\ ect' !erini be) ın ctmistir f 
~ J J • dece raknml.ır ıiz~rinde te\ al·ku 

ı'fil- nı -
ki Memurluk şartı Ç l b, b ,, l J edec.gi:r. Bent muharriri dı~orki: 
o'f.f 18 yaşından ac.a~ı e e l oy e o ur 1!;tanbılda, (43) muhtelif kum· 

:ıtil' me k -., 6 JID. Il rrfl dl 0 ~~ 0 0 panya aıa-.ında taksim edilen Ye 
r·ri mur ullanıl .- ı_fu <..Qı ~Mll 

0 
fili)lg .anc, ı cs.sJ mil) on prim temin 

ınıy acak eden sigorta işi 'ardır. 

~t~ ıC:ıh:;kkıuri}detlere pıyin cdılecek genç- Meyhane.de yapılmıyan-ı·ş Ht nd:ın ba,ka bir de hi.i1'Cımcte 
d;ı 1 . n n, ahıren dahiliye veklt. aic hinaliırrn ~igorca ı \ardır ki, 

~tı ~ıırafındnn mühim bir karar ve- k k ı ? iki muhtelif kumpanya anı.,,ında 
.şlttf rilnı!! ve. h~ knr.ır 'iUyetimize de balo a ya iŞi ft ır mı. mucibi mucadcledir. Fakat, bu 

6, teblıg cdılmıştir. 
1 şlr Bu tchligy 0 gô . l d da, a) ı, bunlardan biri mm akka-
otıJI "luıı drı 1 " re, mcmunn kanunu- Halı r ar a 1 kA 

ırc nnc.u mndd .. H f kr / l' , ten l\azanrnış ve hii uıncttcn 
nıııif artlnrıııı huri:r. C"ım ı nsı olsa gere\ ır 

olmı) uılıır ı ' 400 500) bjn Jir:ılık bir "igoı1a 
•
1
.,r•?J Jaruk k 11 1 llLllltır O• )"l• {Jllll<lllll C1>C,l/ ,.. B u dndnı a.ını~n<'aklnrdır. ~ 
.... 6 mu cnın ıı fı' · eı1el ArJrırla '" le 1\1 1 Kra ı ıse C.l ... uın. " ,, " ' 
> i• mır o rnak ı.,in ı 8 d yat kulüpte 

n ı olm.un k nqkcrlıkten t~:,ı n dnnl 
lflo· nıı 1 c ı - verilen bir ba-

la _ ı_ ' ır ı,; olunmu hulu un l 
'il ıı.ur, d ı ~ h 1 1 loda bir /ıa -

d · n < < hun. 

primi nlmı~cır. 
1 ler l.tıınp.m\ .ı. bu gibi 'ti"' 

,1tli i h.: de \ u1.;k ( ı 5-ıo ni-.. 

11 ınd 111 , {la!!l ol nlar <lise olınrış, 
nı nıurluL. 0 l · i 
11 lhu k P 1 1 h <I... ktir davcllide11 nr 
itı r 

1

1 d n 'el 1 u k 'it nazan ölekiııi lokal-
- ı ının 1 • 

I ~ Mündercatl\ 
2 - nci sahil emizde: \ \ 1 

Telgraf haberleri, Poli habu· 
lcri. Niçin?. 

.. 

lıyarak mues-B ~ırtt.erın oıobüsLeri s{f /Jir hadi -

eyazıt ile Tak- seye sebep oı-
•iın il d . l muşlu. Bımuız ----m~Bmıllliiiiiıliıi ___ ._~--

• rftSID ft iŞ C• bir ikincisi, SOP 

IDiye baş}iyor 
1 

lwlolrdan bi- Balodaki kavga l>öylc olmuştu 
tinde cereya11 l'lmiş ve l>ir sırlma alel<ircle paltosu giy -

l adam ayzmdan. lmnıundan dirilerek kapı dışan ediUyor-
kan !/l'linri!lc kadar dayak du. Orlaltlr bira= sıikıin bulun 

r yemiştir. Çok ~ayam esef olall ca mes'ele a11laşılımştır. . 
bu Jıadisc şu şel:ilde cereyan Bir zat, yanında bir lıa -
l'lmişlir: mmla beraber baloya gelmi* 

rakaya sa/ınc ulan balo, ve az sonra bir davetli bu 
yan resmi ve son musame - lıammdan bir dans rica et -
relerden birini teşkil ediyordu. miş ve ricası is'af olunmuştur. 
Müsamere, çok nezih geçiyor Bir ara, sarhoşluğun tesl-
ve Jıer kes güzel bir gece ge- rlle terbiyesini kaybeden bu 
çirmekte olmanın verdiği neş'e zata lıanım tarafından ldzun 
ile şen ve memnun görünü - gelen ihtar yapılmış ise de 

rdu. Bu sırada vakit bir. herif kadma hakaret yap -
ı ilerilemfş geca yarısını makla mukabele elml§ ve ha-

geçmışti ki evveld pes perdeden dl.senin şuyuu merlne de ld-
başlıyan bir ağız kavgasını yık olduğu muameleyi glJr -
kuvveU, inen bir kaç sill~ müşlür. Yalmu şayanı teessür 
lokal w yumruk takJp etti. ve teusıif olan nokl.~ Em ita-
Her kes heyecan içinde gıl - dtsenln nedh bir muhit ue 
rültünün geldlnı taraftı teve- böyle bir mahfilde cereyan 
ccüh ederken dayak yemekten atınesi ve bir kadına, velev 
~ burna fl.ımlf blr sıal m mah.iyette olursa olsun. 

3 - ncü sahil emizde: 
Giınün tnrihi, Kari sütunu, 

4 - ncü sahil em izde: 
Bir avuç klil, cyit Ali reis. 

5 - nci sahifemizde: 
\ S~emn surunu ,Dün~ n şliunu, 
L~kftye. 

Son Saat 

SiNEMA MÜSABAKASI 

OOl!J[f][!]l!J@J 
hılm ve odrosı 

1 

1 

25:--------ıc 

nasıl. muamele yapılacağmı 

bllmiyenlerin yollarını ş~
rak meylıane yerine bu gibi 
yerlere gelecek kadar car· ef
kar oJ.maf.aruJ.u" 

po"'tahano 
petind~ hir ti.. 11il. ta m ',lfakat 
ede, ddi inJ P \:lu 

bir t\!ıv:il.tt ı 1 ı i~,ıp Ll ı..r. 
lla bt i , ı ıl n tl , ı!. t ,1111 ... tl, 

ı 6,P 1 t hu1rt , J . \ c bu 
yiız<lL-n h.vım: 6; ,ı.N 5 buı,.uk 
lir,t ıİ\, ıu ug .umtır. Buna, 
cc 1927 >) ~cnc-..i•1,k '.1pılnu~ı iı:ap 
eden 2 ı,-; 79 buı,ul\ Jır,ıyı iLh e 
edcı l:I, huınlll n bu ikı ~uu: 
zarfind.ıl,i .zi\Jlll 85,)i) lir,l\,t 
hali... olnıakt dil" 

~ hıh.m ir. i tc bu ...,jgoı t.t 'u-
zundcn h.1zııH.:nİn ugrnJıgt ou 
ınuhim 1..1 ,1 l m l,:l\'<lcttiktuı 
sonr.ı BulgJ i t.md.ı oldu...,u ı.,ibi 
bu i in m.:,k n ın un::ıl. ı ..... 1 ık 
yapılmadığın . '.thut ta Fr,111 ,ı 
\C ltıh i • ı 1 lu• ı ~ili ıı...d\.n 
Jıu1, 1111 11' l t ı i ~İı't b; ı-

111 t.LE'\ Oll JIOHl\1\N 

rı ı d n • onrn ha\'a 
r tk"miş \ e km~ etli btr 

ı mırc b:ış1amışttr. 

l r ı. .. za olın mı,. i,.,e de 
J Jın n \l 'oıhili mutccanre muna-
ı · ), ı tı ktc\ .ır cılmu;-tur. 

J. cuınl · ~iı ken h ) riye Harem 
'c Sılacık sı:ferleıini ) apamamış, 
Sc) ı i sefain idaresi de Adnlar ve 
Anadolu ı:;cf erlenni tntil etmek mec· 
huri\ tinde halmışur. 

al>ahlc~in ( 8,20) de Adalara ha
ı akct eden \ apur pek çok müşkülat· 
t n oma (10,10) da f,ına1ı adaya va-
rabıımıştir. ' 

Ruıgar bu şıddetile de\ m ettiği 
takdirde l la~ dar paşn, Kadı koy sefer
lerinin de oğledcn sonra mil edil
m -;1 ihtimalı 'ardır. 

Bu\ Lil, 'apurl:u· riızgfırd:ın müteessir 
olm ım.ıl.t 1 rlar. 

B.ı ~ l h ır iliz l :ındır:ıl• Abbasi
n'l "iddetınc ı :ığmen 

l 

e en. iaz a 
? 

) . \ IJ 'ı \ \ 1 il \R'l' 

Sinema mcı aklı ı karilcı 'miı için 'l ı b r rı ı h ka 

açtık. 0tuz kadm 'c ot 
Bunl ıın ınde kımi be c.ı 1 ı 

çok be 1.:nilcn k11dın 'c 'a c 
ıilerimiz ara ında çckıltcek 
kazanacak zata şchrimi.llll b uk 
(6) nyhk abone ı, ık netliği k111.an:ıca 
uçünctid o \;U\11 kadar (1 )er n lık 
Her ın 1 h aını da bulacağınız kı p 1ıl n birikttrin 
,c ıuusabakanın nıhu~ct bulduğu gün hır t nesınln üstü· 
ıı isminizi ve .. drcsinizi yazarak en fazla beğendiğiniz 

nn'ntkıirın resmi ile birlikte hır.c gönder rint . 

'e 

Cı 

u 
1 

n 
il 



•) _, 

h/J f akulfesi is/aha muhtaçtır 

Miliı©1@noırn~ ®il'° 

t 

İsle sol tararm hu • 
r~l"ıı .. : <;t • ı ip~ <1 n... E' 
~Hn<lı sol f< raf'm nert~l.\if 

<1 rc> i ol:H'ald.. s<•!J 
l ·• r fm ! 

Bir tarih 

. - Vah, Hıh , Yalı, l\üt ü-
ı·ur oltıh ~ı ıev zaman 
\Hl' illi'! 

.... - Uı , c•pc~ c·e ha ıı111wı
fl l1H , a ~ nJdarmn lir<-n k.-
.... ,. İCl<'ıtl t'l'İ. 

z 
ç 

ı nl:ır tar 'ldan ) nzıl· 

B ı cere\a ın sc ı:bi \ ıı:. bundan 
ib rut'r . 

-: F:ıku d l r mu t ctıı 

t:ırafınd n 

\ C İt r • 

1.ına el nce: 
Butun b:ıh ettıklcri bu l (Pr kc 

11raLıçe geliyor 
Romen 1 "l c ~1.ıri > 

fi.tzrct ui bug n t > de 
(( D.ıçp . \ apur ı ıh: "t:hrimizl; 
l\clcı:dJerdır. 

K rıli\,t.' h.ızrdk ı, \'.1li mu.ı
\ ini Fazlı, ş hn:mini muavini 
l l.ınıit, l oli~ ınuduru ~erif bey
lerle digl r ı.n 1t tar.tfind.m \ c 
Re 11ll 1 ko '-o'o u ik -.hrimiz
dı.: i R nı nl r tarafı 1 i. n i tık-
1 .ıl L 1 kccl le r ı . 

Tevh·t yo 
Ankara. ._O ( l!.M) İs-

ianbı l <.'nwnet re ı ihiııdinin 
it ı hidinderı l'a:g<.'< ilmiştir . 
.llulııltin l eıı t min /alarak, 
ı ·ıw il' l < Jw lir :al t.le -

/· ir. Bu ti mt1<·lmldur. 

arı Pıkfmbun ! 

rci i miizakere 
' l 

- .'JIJ-

resıniyesine yakıştıra
nıadı, yavaşça salon
dan çekildi. 13aşı , önü
nde, gözleri bira z neı11-
na k, n1erd iven leri İner
ktn kahve götüren 
run1 hizn1etçi ile kar-
~ıra~tı. (:apkın kız, sa
lon esrarına 'akıf ol-
< uğu ıçın Hurrcınin 
ganılı halinde ki chep
lcr · lt 11eı tı ,, ' -rüs et
ti c ((:il <111 

)O \Crİr p-ibi fil< rcl 

ce ilerel". 

• 

Galiba - dedi - ıni-
safirdcn sıkıldınız; 
cnırederseniz tepsinizi 
odanıza getireyiın, sı
kıntnıız geçer. 

s\le rdivenin yarı ınuz
I iın bir köşesinde, ı lık 
ve hafif bir sesle söy
lenen bu şözler, Hur-
r ·nıin üzerinde bir te
h > ıl tesiri yaptı. 1 

S, ıki l az 1 · natlı 
h'r bül .. ·, l~ulcıgına 
nt' azis zenızenıesi akı-• 
tı) ordu. l a 1.arctzcdc 

:')O ı Saat 

n .üzekera.tı ha
kkında tUrlü şa
yıalar çıkarı

yor lar 
..4tina, 19 Dun akşam 

şayL olan ve bu sabah ga::e
tclerin ya::dlfjz bir haber An
kara ımi::akcraluwl mtinkali 
oldllfJllllll bildiriyor. 

Dijer taraftan Jıaririyt' 
ne arcli bu saywil ı ~men tı' 

surl'ii kafiyede l /· ip dm ide 
L'<' mıı-ak ı m l im fit' ' ı~a 

t1h · '/ [ij İl cft 1' 

l ı rn I e < l ı Jlll u liltı ı -
llll J.tedır. 

} u nan /11 l\ıin ', l dlı sa 
tmltik mes'desinin nw:akere
~iı < 'lesadıif edilc:u 11ub;/,ul ita 
ra mc·n muuıkc·ratm b'f· ili -
/cif nelicesine varaca.-uw umil 
var bulımmakiadlr. 

Fransa - Yunani tan 
At'm:, ı 9 Parı .t.: 1 bildi-

ril · ·ne orc S. C1r. ı l ınin \ti 
Il.l \ ,ıhctinı.: \ un. ni t 111111 l r 111 

sa ..ı kar~ı do t bir I} ,1ı..dtcn 
a rılın,ı\.t :ı ı l'r.1111/. <;İ\.I i 
rnduf ıl n k ~c\an cdılın 1 t1.;dir. 

Sbık. 1 r.ın 1/. b t~ Hl ıli M. 
J kz\ o ) ıl,ıııd.t A tına}ı zı) ,1ret 

c:d-.ckfr. 

M. ~~usol niı.n memn- n ıati 
Atin.ı, I 9 - Roın.1d.ın b idi 

rılJ'.:inc gore !\L ~ıu~olini S. 
(J<t":ındinin Anl\,ırr \'C Atin.ı 

L \ .ıh.ıtinm m.:ti e"İ'ldc: n \ e Pir 
lt ıh n - ·ı urk - Yun uı tir.ıki 
lllL ı...,indı..n memnun L I.ıım1Jk
t.tdır. 

Ama~utıah han Parise gelecekmiş 
\tina 1 C) Pa~•~tcn hıl<lınldi ine 

gorc (Tan) G:ızcıcsi Kral Aıııınul a • 
hııı. refika ılc birlikte Pari tt.: ıhtı) arı 
ıkaınc.t edece •ıni yazm:ıltad• 

Fırtına ve zelzele 
Sof ya, ı 8 Bulgari ... t mm 

l er t:ırafınd:ı mcbl.lıl k..ır yağ

nıı~tır. Bazı yerlerde sof{uk 
ır ltındJ on.1 inm · t'r. -C:c l ıbı HulHa i~t.md,ı şidı.It:tli 

l: ir l t.:k · ,ıu olm u tl r. 

izm·r Fransız mektebi 
pa da 

ettı ı dt:n 
çı !Jll 

nkara suyu v~ bir teklif 

t mın 'c ı,l t ıı k uzeı 
ıl ı l- m t m caar. ct-

m dahılı , malııc \C 

ıı a le c.:ın.ı ıct mur. !ıh tarından 

lp bu J..omi&)On } kında teıp
:ıl tekh ı t t ık edecektı . 

müddi umumilerin ismi değişiyor 
AP kara, 20 [ H. M. l\l:ıli, e 

cncuncni ecza U"uhi muhakemeleı i 
k nu u m ...:akere etrrı r. !\hiddei 
um n iter cumhurı}et ın ddei umu
m 'i um :ı.nırı • lacak 'c ınazn l:ır 

mahkemeye verılmeden C\ el, tahki
kat safh:ı~ında şimdikinden foıklı 

' ' } der m l k c :ı dı 

c"ışık, bu gıdıklayıcı te
raneden n1ütehassis 
olhu , hanın1dan gör
düğü acı istihfa f ı, hiz
nıetçinin tekayyiitke:'\r 
iltifatile telafi için yü
reğinde ani bir ihtiyaç 
canlandı : 

- Evet, evet - dedi -
çok iyi olur. Beni yal
nız hıra kına yınız. 

On dakika sonra 
ruın hizn1etçi H urre
n1in odasında idi. l{ü
çük bir tepsiye nıezcler 
koymuş, kadehle tep
siyi ycrlc~tirnıiş, 'c 
ınüstacelc.:n sakil iğe 
g-i ri~nı isti. 

20 gu:nder.. De .. • c.,raren
giz sureffe ortadan 

lcayboldu. · 
Deniz mcı k ı memur( rından po

lb \ı f Lf. ndaıı )•rn i gün kadar 
C\ d ort:ıdaıı J..a) bolmuc:, bir d:ıh:ı 
rnnd:ına çıkm:ımıştır. 

\ri cf. kopni me\ kıindc mü ı:ıh
de nd· . It.ıııdan ~O gun e\ el, cvınc 
ı g ım·~t Kcr <lı iSam:m:ıd::ı 

' t dır. 1 'ınc gituJ,tcn az sanrı 
rl ç< u gcler .\rıf cflnd\, i 

t dı. 

Ölüm arzusu 
Sirkı·cide \'anw otelinde 

saN Rursah Arif dıin gece 
eli e yeçirdiJi bıçakla kendi

ı slll{ intilıar kastile gu,</sundeıı 
yaralamış, Jıasfaueyc lwldınl

mı lır. Arif İl tiharuwı sebe-
• bini saklamaktadır. 

Zavallı ya.11d1 
Kmlrkôyw1</e Paris maim

/le sinde ot ıı rrm kwulttracı 
!fasa un kl=ı J,) ym;wda Ne
n11um cbin mangal yakarken 
e11larisir İll eldderi tutuşmuş, 
N<.'l'imamn. Vllcudu kısmen 
ya11d1klan sonra entarisi sun
d11r11l11111şlcir. :Verimarz tıp 
fulmllesine yalınlmı§lır. 

Pıç ~tem d.n mar feti 
:\Icşhur ve maı uf }nnkı sicı1crdcn 

piç Mehmet d n J,opr ı u t nden 
gcı;cn bir M:ıdanun (10.000) !irap 
hl\ i para çantnı;ını çarpmakta iken 
c rm:.i meşhut h:ılindı> t tulınııştıır. 

' Piç Mchmedin 55 sabık:ıc:ı 'ardır, 

Sarhoş!uk bu! 
Dun gece, Sirkecide Ebu suut 

l.U d ırn.k ı ı -1..nü i mindc hiri
'-iPm sarho~ oldu~u halde yerde 
y.ım1:>i gorulmu", a) ıhı mak iızc

n.: orurulm n r. 

S livrıden gelen şoför 
Sili ui ı le 1 tan bul : ı: nda i!?-

k l. 18 mı r, ı c t mobilın 

ı el n Sult n a"'mLtec ~ofbr 
!adı kna a de ( · 

Kasırga kurbanları 
l ı esl'il. ( Amcrikada hzdi

ana dafıilinde ) 19 ( A.A )
l ':ak ve da!Jımk olan yerler
de dtinkıi J·a~zrga ve f eyi·:: a
ndan dolayı on ki§i vefat 
t ylemiştir. !3w1larm armunda 
çocuklar ela vardır. 

ingiliz a leyhtarlığı 
~ \)Ork, 19 (A.A.)- En ptrynlizim 

al ht n ccmİ)cU iuıhad \er.ın murat:

h ı ~ . c n (' n Uol ~ John on)un 

1 lındi tand n ceb en ihracını prott to 
için Nuvyorkt:ıki ingiliz kon olo<:lı:ıne
si önünde ingiltere ale} hinde nüma

;y • -lc:r \ ıkıır l ıılmuştur. 

k i içtinıa i ta ba kalar 
arasında aşağıdan yu
karıya nıüteve·ccih 

bir kin, ebedi bir iğ
birar vardır. 13eşeri 
uhuvvet fikrini gülünç 
bir hayal halinde bı
rakan en kuvvetli a-
nıil de budur. Gerçi bu 

·kin, haddi zatında -
ağzından çıkan alevle 
kendini ya kan efsane
vi kuş gibi [ 1] - içinde 

1 ! ~nrk hmıfatı .kadimcsindc 
ckukııus> denıkıı ku", pek mC'şlıur
dıır. Bu kui, mukadder olan ömrurıu 
itmam edincr, gU} a ağzından 
bir alev çıkar ve oııuıı tc ide yanıı
rnk UIP mi' nkn1ip ol ır, J.aılünrll'n 
de ) ni bir kaim ı,; ıı-. d ı gd'rnu 
Btn uk r s h (. lır ı l 11 ubı k 
dt ıılan ı• ı ılı hawn 
ıı h n ol.ın tır ı.. ı 1 a teşbih 

21 Kanunsan 

Her semtin f alcirlerini böyle 
düşünen olsa,"' 

tın ~ Wfilfil®mdiw ~Iliill ~ 

Sule) m ı \ e 
ve eh r daki 
aç ço !dara ~ı
da kmini \C 

gene o muh tte· 
hi f · ir • 

re )nrdım 

, 
~ . 
çı 

r 

mek ma' " ıdılc 
( Sııl \ m.ı l)C 

h:ılk bakım ) ur 
du ) namı al

tında ha) ırlı hır 

St Jpyma11i~ l' h. IJ\ t , ı~ııu ~ m du 
müt.'ssbl<'ri i<;Uma h·tH .• ( c 

cemiyet t(~ IJ.ul ctm~k üzeredir. 
Bu cemi\ etin mLicS: i ... lc:ri olan 

Çorım mcb'u ·u :\hinür, \ ihi}et 

mcdi"i umumi aznı.ından ku~un

cu zade J:dıp, Nazmi Ziya, nic
c:ırc.lan. I ILiscyin, d1n a 'el ili ~J,.

hLt, E\ kar in, ıar muha~cbc me
muru C ı.t~ a\ ukat J hı mı, dok
tor izzet, ) edinci mektep mi.idii
nı Sadettin bı.:ylcr ve o;<;ki.dnci 
mektep ın •th rıı 11. 'rh • m' · J 

ah 
a , 

u ldu 
Vukm nu dun bildirdi ~mi1.: _gumruk 

aınharlarmdaki h.ır-=ızlık h:ıdiscsi hak· 
kındaki ı.:ıhkikat lıı.nuz ncticclcnme
mi~tir. 

\ldı~ımız malıiınat:ı • oıe, gümruk 
id:ırc~irin 4 ve 5 num:ırnlı anbarla
nnda 'aki ol:ın bu "'İrkat m:ıhir t:ller 
tarafından idare cdılmclm.:dır. 

~irkccinin en işlek bir c::ıddcsinde 
bulunun 4 ııumar 1ı amba. pcnçert:::.i 
nın demir çuhukl nrı bukw s:ırik, 

an1':ı .ı d:ıhil oldukt n ~oı r,1 5 num:ı
ralı :ımhaıın k:ıpı ınd:ıki kilidi de J,ır· 
mış H hu ikı anbard::ın eş~a aşıı 

5 

•andığının kınl<lı ı 'c içinden 
p t ka ç:ılındı ı ınl:ı.-ıln ışur. 

\ 1 ard n d hı ne kadaı' eş) a a~ı
rıldı ı he nuz t p c cd lmc.:n~rir. 

1\1 m ı 5 nıım a ı anlard:ı / ;ıat 

}Okt • 

II d •c ile al 11.ad:ır olın:ık üzere 
4 m ralı nmba m e~kı hnınall:ırın-
d ın ıç J..ışı t hu znnn ı . lınmıştır. 

İSKELEDE ÖLUÜ 
Bu s:ıbah ti kudnr iskek ııııle 'apur 

beklem ktc olan 1 I:ı n 1 T:ılı in i m n
dc l irin n iızLr ne birdcbnıı c fena ık 
gelmiş ve biçare deı hal yere ) ıkıl:ır:ık 
olınliştür. 

Zabite , l l:ısan Tnh inin cesedini 
ailec:inc teslim etmiştir . 

yaşadır·ı g öniilJeri u -
zer , gayre eza Ycrınez. 

Ancak her tabaka, 
kendisinden yüksek 
tabaka ınensubinin
den fırsat buldukça -
nıanen olsun - intikaın 
alınaktan geri kalnıaz. 
Hiznıetçiler bu hissiya
tın en ınuvaffak n1i
salleridir. 

)
7 üzde bir hiznıetçi 

'bulunnıaz ki, ilk fır
satta hanın11111 11 fi ra
şına uzanınasın. l3u 
hal, alelade bir hara
keti behinıiye değildir. 
Hizn1et çiler, o yoldaki 
ihtiyaçlarını, ihtiyar 

lim 1 f:ıdi) c hanıPılar i ·tim,ı t 't ~ 

rck bir nız·lmı ,ıınc \'ih:ud.: • ı.: C 
ınü.Jcr<lir, ) , kı ıd.ı \ ila) .. r 
dim cdil"'~ktir. ' ur ia ~tm. 
tıza kaydoJunrnakt•ıdır. 

Yakınd.ı umumi bir k I1 

, ktcdecck olan bu hayırlı ı 
ı>C.C kUV\CtJi te~kilat ile l 

Jı) arak Sulc~ mani)c mu ıt 

tızaını müfit olmak cmLlı c. t ~ 
Bu haylrlı tc,d ..... :.ılc ' 

1 r 

1 
Al ıcc:,.. o bufl uuı 

~irkct i {tisat~ 'r 
I, a l ctiı e ın iira (l . 

at ettı 
Sun bir knç gun zarfında lıın 

m 1\ na buhranı n7.rımi şidd1.aııi 
terıııiştiı. limıın şırketinin (;,\)() 
mutcc:ı\iz m:ı,n:ıc:ı tnııumen cŞ\11 

dolu olduğu cihcnlc dün .. ab ıh 'ap r 
lann tahmil ı,;e tahliyf'•i ıçin 1 1 

g len ves:ıir \ :ıktılc tcmın edılm ır. 
işler af .;:ımı ur. 

500 marnııa"lın bclCçı ) cı ınd ll 

l:ınm:ı~ı yiızünden dün alı:ıh kliP~ 
nçıl mamıştır. ojtl den so11ra bn~ 1 
m:ı" unalarla ~el\ ı:. kı men cnr. 
cdılebilnt tir. Lıman ,ırketı dun ı k 
~ne 'ckdletıııe telgl'tlfla muracaac et 
ittıba~ edilecek cedabir hnkkında 1 

rm t i!ıtcmı~tiı' . 
fü lu nı 

antrcp t il \ 'u ' ı ı 
lım.ına Hı du \e son .ılerdt.. 
buğday gekıck burlaıın mn\ 
Jnılmn~ıdır. 

ingıli lira ının ) uks kJ ı dol \ ı· 
t cca malını l m m tc, ma\ na ' 
:ıntn:polard:ı be l 1m1:ktt.dır. Rıhll111 
• 1 • ı· 4 il şu ,ttının Jmııı v tiııue \lll t tı> ll 

anu1.po_nun açılın. m:ı ... ı, topanc tıl r 
laı ının k:ıp:ııım:ı ı hu bıılır.ını t ,\;' 

. 
Yalnız bazı · 

Türk ve ecnbi 
kibar aileler 

davetlidir 
--~ 

dudaklarından ziyade 
heınsevivcleri oJaıl . 
uşakların , kasap ,·e 
bakkal çıraklarınıfl 
tüvana kolları .arasııı"' 
da ta tın in etıneyi bİ"' 
lirler ve becerirJe(· 
Efendilerin koynuı1~ 
girnıeleri, alelekser .0 

tabaka farkının intt"' 
ka nıını alınak içindi(· 
Efendisile yatan bi( 
hiznıetçinin haı11111ıı1t1 
bak1sı kadar nıanidaı·, 
nıah~uz ye nıes·ut hif 
nazar az bulunur . Bi' 
hiznıetçi, bir ahçı ko~: 
nuna giren bir ef end•• 
nnıattar, ınüzehher .. ~ 

Şurası .. nuıh akkaktır ı efendilerin· n hararetsiz 
ı ,] ,ıtl 1 ı , de lıır knkn il"; 

li1 liU)) Ol ıl.ır, l\labadi vaı· 

Re 
)otm 

7 

1 uı 

. 
1 z 
ı:-,aı 
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o ll 
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P t o d isti,o m 
{)rta nıektq '-d İzın-

c_ı. . ~~ \.adar tal _ 
~ılı ill 11· ""f· . . d • , ) ·1 r<. pı-

tt h IK o·. rn1r k 
İ~f İYO ·u 11. l ... utft·n o·a-
'/ 1 < ·i üt 

>u · n n~ re-
~ ı ıir;_cıat c:unt.ı\. 
1 .1.ını o du:..,unu. azaı
~anız leı 1 o· ( erec 
d rne·11n ın ·tr i 

ı 

o ur~unuz 

J\ı · 1111et ~· li 1 

J)" 
ı ot nıcl·teb· s.s. 

Bu m.:mld .. dın bil ı.ı .ı 11 ın
t'i t.ın bpıl.mn i.ı hu'uıım ı..,ı 1.:r 
11\ .1 lngili7\rin al ı.:ı ·m ~cl
Ltti..,ıı d n, 1 bt hr.. hlk\ın
~: ...ıı zİ\ .tJL' bun' ... r l11L')gul 
c J, 'o :ır. i lL' lngili/. gazcttk-
·, in m riv atı. 

F ııı ld ,111 \m.ımıl'. h h.ız
t.ı · l 1 .ıhtt ın fl .ıg.ni. 

"1 1.: •ıdi Jrzt" ı \ 1.: .ttanpc. r
' u ;~·ndcn llnı-:muş bir h.ırcl.ı..:l4ir. 

B ı' ıl, bi · deri lnJyLtnll.ıh 
~ m 'ı\\.: Lıd~n ho g1.:dt: )JŞaın•.., 
\ '- ) \.1 ,{j . Jı.. l l Ch .l b.ıh Cttİr-

lTI ı.attı M ın f hrad1..r'nin 
) .1pt cı tC1..l..llJı J.: mu.mz oldu-
ğu ınulı.u"k.t!..tır. Bu zat, dli 
\ .ı l ınııda J,aJ.ır olup ( 19 ı 9 ) 
~CllL • ,Jc pcd1.:ri ile biı tikte aYd.ı 
ih.:n b 1b:ısı k.ıtlcdilmi-;; 'c hn
dİ'•İ J,atilk:ri t.ıkip .zahmetine 
l ik k.ıtlannıl\ .ırak kral ılan 
oh ms ı de K.ıbil h.1lk1 bu 
h:ı 1.. ,Lttcn mutt:ncff ir 
'1.:n ı . \mam ıı ıh lı.ın 

ol.ırak 
oujriJ-
l') 

mi t·r. Bır.1d1..rinın id.ııc .... ı zanı.ı-
nın ı a ilİ\C n z.ırdini id.tr\.: 

de\ m 

ui i tiınali dırı 

tnhkık t 'apıl ıı 
ll.ı) n .'\ıl ı ada tt) 

ı:~lduf! ı d n l.mı 

ı Jemı f't'Pkt . 

r tılmi 'c Hıpıır d:ı :r ıl. ... lmii~tiir. 
~ R man n Kraliçesi 'fari lı::ı:ı:ret

lcr"n d rt gun k tm:ık i zıe hu n 
mm :ı .. ıl tt beldem ıcl,tedır. 

~c .. inclı.: h:ıçı u .ı ntmı;-tır. 

l \Tİ kanuni hareket maznunu 

olar k bir ını.idJ.t C\ el ı;chrimizdc 

te\ 1 ıf edilmi olan k.ıdınlı crl,cl,Ji 

~ru ıı~ mu t:ıntik k:ır:ımamc:ıinini mah

J...emc rı :ı eti t:mıfınd:ın ta tıl.'l üze

ı:nc d n :ık~:ım ( J.5 ) da t:ıhli~ c 

edum·.,ıcrdir. 

~ Rcbıcuınhur hz. dün in'ikat eden 

h~' 'eti 'Lkilc icumaı la j,(ıak IJı )lır

m l:ı dır. 

§ 1 im:ınd:ı talı Mil 'c t:ıhlh c 'a "t.l

lıınnın .ızlığtnd:ı dola\! liman j,Je

r ndc buhran u:ı, ,,o tcrmi;;t r. ~ dt.n 

'"ız açı)nus de(> ildir. 
~ 

ı.-.f i ~l l ... eri pilotluk . . 
ıc ı hnYa ınüc;;te~:!rlı-. 
< • ıa 
""' 

ı 1i.ir~·caat edebi-
lir:-ıinİz. 

3,r ma3s meselesi 
un1u nıi 

ı ıı · ı Ict ,.~ ıneın
·enda ~athnlı

n ft laic· n 
\'ılış ını. 

f llsusta bir 11~ a' 
·~i tc: ·l"a·ıı·ur etınis , . 

11 e aıı hu husu"ta 
hiı· ~ey 'c.qvlnıı_. <.k·ğ·il-

~oıı S:l ıt 

.\lomiııg post TJ ,_,.ı7dt .... j d,: 
l·; or 1,i: 

!Hal .. \ın.ımıllah h.ınm. hı· 
1. , tl..1..c..:dutt1..11 ',t/. t.' 1., ti,...in ... 
JJir nt:SrL'ttİ~İ ~on h1.:\ .um.ınl\., 
1 cnL! sine t.1r ıft.ır ol.mİ rın 'iı1. 
Çt:\ irml'..,ini int.ıç ctmi<:tiı. 

Bun fan kr.1lın zay1 tlıgma hul, 
molunımı'itur. :\\oll.11.ınn m fu7u, 
m..ı.ıJC"f bıı iste kr.ılmkinl h.ılc
b-. ctmiş, 'ı.: tc1..cddut h.ı \:i,1.:ti 
bu 'Urctlc .11,.ımı.:tl: m.ıhl,l'ırıı 
olmuşıur.' c cl,ikn tohum cunı 
mİ\1.. ... cktir•. Kendi i. bir.1-
lkrinin hal.l,ını 6 ı pctmİ'i td:ıJ,l,i 
1.:Jildi~i i-..in i<l.ır1.:si nmanında 
milktiııi JllLc;gul cdccck 1-ir 
h\.Jd ar.urnş \ c bu hcJı.:f i 

' lı.ııid bir du,m.111 nl.ır.1k l lintlis.. 
t. nJ. hLıl1m 'tll. 

ı:gcr, iddi.1 cdildi~i gibi 
h.ılct i olan birad ... ri İnaYLtullah 
h.ın b.~basmın ~İ) .l"l:tini t:ıkip 
cdcı '>t.: 1 ngiltcrcnin ım11aht:r1.:tinc 
11.1il ol.re.ığı ımıhakl.:ıktır. Bun-

' d.m dola) ıJır hi haricı Efg.ın 
· \ .~ Ltinin \ ı=ni bir \ ı.:ı;hc a1ın.ı
'l l intil.11 olunm.ıkt.ıd1r. 
S.S. Son h.ıhc.:ı kr İııa \ ctul-

1.ıh h.ının d.1 t:ıhtt.1•1 't ı .:ıg.tt etti
r.İm l ilJirdigİnl '"'orL \ .11.1\ lt 

lbha km ık Hr ~ ıf h.ı .1 h~rmİ\ 

Turl.. ':ıc:ımlac;lı,..ıı 

n ın lıd.ı\etmd1.n ıtih:m:n n<:\l,u 
ıı cm·rl\: ~irdıği ) :ızılmı,tı. h:nnıın ııı 

,.d.fi rnthıl,ı lı:ıkl,ıı da bir t lım:ıtname 

t:ı 1.im \ \ :ı '' lle tc~lı~ dılmı.-tir. 
lı ın:ı n.ıZ':tı'311 1 iı· ~·ocul. .,treh. 

Turkl\ Llk. gerek hcı hnnı;i \.ir ccrLhi 
mcmkkt:tte dog:ma dop;,ıın, d ğdn~u 

:ıOL'c h.'.lha ı 'c an ı Tuı J.; 'atard· ~ı 
.. ıfatını h·ıi;: i l' çocuk t ı Türk '.nnn
d:ı,ıdır. 

ı:,'ilık nıc\cut ık~n UO.!..ın H: l•:ı
tıa .. ı 'J urk \ .ıtanda~ı ol:ın çocuğun 

.:ı .ı .. ı ıın a ıl ccndıı t:ılıiı~ et•ni h:ıız 
b'r l,:ıclın d:ıhı ol-:ı, ':ıt.:.nda~lık h.:mu 
rıuınu1.uıı l ,J ncu m:ıdde•ı :ılık 'ının:ı 

n.ız. rnn kadın c\lendigı tarihtrn 
itil arcn Ti.iri, ':ı.cand •• tıp;ı ıfatın 

lı ti. olduğund:ı.n hu çocuk ta hal ,ı 
\c aııa ıı ı i1.:ıfctc.:ıı Turk ':ırnnd:ı~ıclıı 

ı · J...ıt .ın a "I 1 cl·nc.: bı t. b . :ıınd:ın 
iken biı 'J uı k \ :ıtandaşı ıle C\ len mi, 
olan !,adından L \ liligiı ıe\ nlind1.:n 
o;ıınra \c ~alıııt nlcnmcden c\d 
doj!;muş olan •:ocuklann lıl\ini tabii
' eti m1:s'clcsin<lc J.:ı.nunu mcderıimızin 
~.ı 1. 2-U inci \ c \ at:ındaslık k:ınumı 

muıun 1 J ıincu ıl":ı.dddcıı naııı ı 
di ı..:ıt . lın c:ıktır 

T °-" l:dc doµ; p t :ın.ı .. ı ha1 a .. ı bdli 
t lo ":ııı, ·ı uı im c.:Jc do ı..p ta nııa .. ı 
lı:ıl• .. , 'c \ hıınlardan hırı \ tJll,t/. 

ılan lukı\<clc\e\at:c1cb ınt.mk 
J..utı... C\ lılıl, h riciııdc 'l urk an:ıd:ın 

do n 'c ' ı Turı.. b:ıhad:m olan n 
cı h.hır ·ı uı l,tı rh.:ı Bu dan ha~k:ı 

cı de d ğınu, '(' an -.ı 
dul.can sorra bır Tıırl, 

n uwı d, ıı "l hı ') uı K '.ı t.ınd ı 1 ır 
w .. hih eılilmi ı l n çolı Tt 'ktur. 

1 :cH l l bir h.adınd1'1 C\ Hık har c• 
llc clıı~mu~ 'e hı..kmıı 1 H ımh.: ruı 
\ t ll d ll'I ıl:ı . l. : ''ıih t .lılıııı" (,:OCl h. 
na-.ı ccrcht rı tn.l'illl 1 ı.lJ!;ll Lll Tkık ur. 

Türkiyede doğan ecnebl çocukları 
1 l\.:lnunı::ınıdcn ıtil1aren 'J ı..rk cd1.: 

doğan ecnebi ın 'l uı ki ede d .ın 

çocuhıı Tuı kt . 
Tuıb.ıvedc :ılcttc\ ali 5 ene ıkamct 

ıc~ıt olan bir u \;hl 'l t r~ \ lll 

lıl!,ın• tal p 'c ıcı a ' kılleı i hı:\ l ı 
kar:ırıle ıktı• p t d l ır. Bu qhu .. 
,., 'c1;l ıkamct dti~ı ın:ıh ıllın en bti 
'ul, mlilki\ c mcmuı unu i .. uJa ile 
ınumc:ıat edecek, c\ lı olup olrııadt

j!:ıııı 'c diğı•r 'c ~iki ihr. /. 'e rusumu 
te '' c edcrcktir. 

Fevkalade verilecek vatandaşlık 
11 ' ılmet, Tuıl•h ede. l ~ c:, ne akr-

t \ali ık ımc.t ct!T'cıı ı~ ol:ın ll.!'ebikri de 
uı.._ ti a mıh c le Turk '. tanda;-lır;m:ı 

t.,J u cd bilıı. Bu k 1 ·ı kinı de. n 
muı ı ac atl1 .. ınd.1 ı ud:ılan ı eddcdilrıi

' ece ur 

Vatanda~iıktan çıkmak 

Muh cır/arın I 
hayvanları ver-

1 
giye tabi 1 

\ n .. , Turk \ t. nd:ışı J r l-rl,ddc 
c\'i bulııııduAu halde duttan Çt et h 
'I urk \ atan<l:ışıdı . 

\n a,ıı cenehi ı1'rn hiı Tuık \a 
t:r1d:ışı ile c\ lcnını., olan hı J,adın 

el l. kı ca.,ının 'cfau 'c.: 1 ~ ınm ·ı 

\ tımla,lıkt n çıı..ıı al, a tl' " :nı. .. a 
dd ın h usa ı-r hs lı ıl olı.r. 

Bı·lıcn mt\ dı ı ,uk rı a dlrcet
Liğimı;: talımat'l:ıını... ı.;n\ Ll muıa al 
olup ık.ımet h ral lı \ r ta'h. c , 
'at:ınd:ışlıkt ın ı~k:ıt ab p en. m t1.tr
'c.:P ' • nd , 'ı ııı ,.,katı Hk t m m
ı ıİ\ctı, t;\lcnmı:nıı '· t ı 1. ı et· r 

İskan kanununun 10-

uncu n1addesinin tef si
rine ınahal olrnadı<:rına 

h 

dair Yazılan karar-., 
nan1e sureti vılayete 

tehliP- edilnıiştir. f<a-
rarnanıede 

ki : 
deniliyor 

« 31 nıa yıs 192{) tarihli 
ve t' 3 nunıarah iskan 
kanununun onuncu 
ınaddesinin tefsiri ta
lep cdihniş ise de bu 
1naddedeki bilcünıle 
tekalif kaydının, n1ev
cut sarahate nazaran, 
nıuhacırların beraber
lerinde getireckleri 
hayvanatın saynu ver-
gilerine de şün1u)ü 
oldıiğundan ınezkur 
ınaddenin tefsirine lü
zun1 görüln1ediği hey' 
eti vekilece kararg-ir 
olınuştur. » 

dir. Fakri zarurete 
düştünı. Bunun için 
hangi 111akan1a nıüra
caat lftzınıg·eldi<>ini ._ J:'-j 

bildiriln1csini rica ede-. 
rın1. 

I-Iasan 17' aleli En1ne 
binti Ali Ç~a YUŞ 

S. S. - J3u hu~usta 
Ba~\ ke:"ılct n1akaını ile 
nlüdaf aayı 111illi, c' e 
111üracadt ediniz. 

iş arıyorum 
İ. ~izlik yitzündcı 

j1ustarip Ye hir kaç 
candan ibaret ~• iJenıi 
gcçindirı 1ek n1echuri
veti karsısında nıüte-. . 
elliın hulunuvoru'11 

tıt'Ct"k C\ lılı~ın 1.c\:ılıııdw niha e 
.lOO ı.n içinde el 11;. n çoc.: ık '1 ı..rl, 
\.t nd ~ıd r. 

r..:nd i hir eri 1-; 'kl"m s f kat 
L \ t nd:ı,lı ı tch.nır 1 (,.ıhı t>ıbı 

md' lı •t iht•\ ekt dıı: 

Londr.a tehlikeuleşfi çol' dıJbcc ve şeker 

pra a • M c r güz ,. 
çöküntüler; böyle bir am-

t t ,. ,. var... ze ımış 
lıiı muddı.:tt('ıılırı; 1 • ııılr:ı lı:ı h.ı 

1 

Pıı<lı~c iı ıııılr 'a 11111.ı ıılır Dııı ~ .ıııırı 

t n o;.. ... ı.. k:ııılı İllt ıı ulaıak ı,uıın.uı 

İıırrılizleriıı c·rıli... ı.ı m111·1p ol ı hal 
1 h r l..ı1r z,ımaıulaı l'ocri LoııJı .ıd.ı t:· 

ı.:) ·.,, 'Clt' 'uku:ı clı.:ı ı htt·:u:trııin 

İıı ıl.ıl..l.ırdır, Bıı ıııfıl.ıl..l.ır. '.ı b r cnJ 
d rıııı .,uı..ııı .,.; ı, ';ı.lıut t,ı ou 'c ;!• l 

boru! rıııııı patl.ıma mı ınue: p olnı.ıl 
t ıdır. "\ 111 li tı\" 70I lıııc.l.ı. hu .. ııı· ı 

k on do\ıız İ;ıfıl.ıl.. Qlıııu", nwJJı 
znr:ırbl'tl.ın bn .. lıa lı"r çok iıı aııııı 

olumu \!! mecıuhı) ctiıw :.ebı.:p ol-

nıu~tur. SıJ,lıı~un bu gul'ip lıa<lisdı.:ı· 

fnt"nııc tctkıkaı ) upılmıı;- 'e lııı iıır.

lakiarın on dcı'u'cvi lıııl.ııı ık oto

ııı Jhıl nıuıı.ıkakJcrı ılc k:ııı;ı.lizw•\·oıı

lnrdıı h'riken ga:dt rinJ ıehchhu

ratıııd.ıu ilrri gdJıgi .ıııl.ı~ılnıı~tır. 

'.\1.ıınafi tt ıldknc·ı de, :un cıl.ııırıı.ıkt.ı 
Jır. 

lbrahim Tali beye ziyafet 
Ankara, ... )() f il. ~ 1. 1 - D:ıhilh c 

Hhilı. ı m.ımi ınufouış ibıahim Talı 

bc'I: erefınc AnJdolu kuluhuııd:ı hu 
~L hır nğlc 7.İ\ ııfctı Hr ı·ektır. 

' t,thsili 111 var, genç ve 
faalinı. 

Her hangi bir is Ye • • 
va kitabet vazifesini 
eh, en bir ücret nllıka 
hilinde ifa edebil iri ın. 

" dı·cs: Pangaltı pos
tanesinde n1ennır .ı. \ıri 

'asrtasile Şeref 
Bir nıaarıf işi 

S trıyenl<~u Ahn1ct ... 
ın1Lalı bir rnektupta: 

(leçen gün bir ilk 
nıckteptc tertip edilen 
unuııni h:r cü-lcncc 

ô 

nıünascbetile binanın 
vüsati naza n dikkate 
al·ıırnadan b" r çok 
kiıısenin davet, .on
rada izdil anı f( z1a 

(< ı ~J:!D» senesinde dün
ya güzelliği ınüsaba
kası için en son olarak 
~1acaristan da kendi 
ınün1essilini, intihap 
etınistir. I3u kadın, • 
nıatınazel Elizahet 
Sinıon isnıinde f evka-
U1de dilber ve seker . 
bir kızcagurızınış. 

Heç davası ve 
mekamı iddia 
Bir meç O\ unu c na.,ınJ:ı ark:ıd.ışı 

\ lı :\ıh:ıt be\1 {))düı mPkle m:ızmın 

'.\luhittin cfcndının muhakeme ine gç
çrn p;iın iısl.iıdar cezn mııhkcme-sındc 
de\ nm edilmiştir. 

.\lt:kumı iddiıı ma7.nunun miıcrümi

' etini talep ı.:tmi, tir. :'\eticedt• mahke
me ~ahitlcıin tekrar dinlenme ine lü
zum goı muş 'c muhakeme~ i 2~ },ı\
nun c:~ni ~ah güniın..: t lik etmiştir. 

olnıasından dolavı da-_, 

vetJilcrin haşinane su-
rette dışarı at1Jn1as1n
dan ~ik~1yet ediJnıek
tedir. 

ı raznı ı djkkati cel-
hetnıeı ıiz rica olun
n1aktad1r. 

mektup adres!er ne da ·r 
ı\luhtercrn gazeteni

zin kariler sütuntı ınu
Jıarririndcn bir nokta
nın tenviri hakkında 

ricada buluna'-=ağ·ın1. 
Ş )y}cki: 
( i" eni 'Türl· harfie

rilc yazılan ınektup 
zarfla-rında n1ektuhun 
gideceği n1ahal Fraıı
sızc;ada avEı zarfın 

"' 
ait kfr. <. ... ine dercedil-

Sahtfc 3 

l\:a
,;ak~· Lgın <>nüne gcç
ınck için ]{üsun1at n1ü
düriyeti un1un1iyesince 
bazı tasa\'\ urJar ınev
cuttur. l~u cünıleden 

olan1k, kaçak e yayı 
vakalıvanJar hakkında 
.1 "' 

yeni bir talin1atnaıne 
~-ücuda getirilınektedir. 
Söylendiğine göre yeni 
taliınatnaıne şu nıeYa

dı ihtiva edecektir. 
l(açak eşyayı yaka

lı Yan n1en1urlar- bir 
o-iin o-ihi kısa bir n1üd-
~ ,..., 
det zarfında kendi his-
selerine düs n ikranıi
ve' i alabileccklc~dir. .. .; 

İkran1iye nuktarı da 
tczvit edilecek, kaçak-., 
ç·1nın vakalandığı tak
dirde · nıeınura teklif 
edebileceği azaıni ınık
tara iblağ olunacak ... 
tir. 

Bu takdirde kaçak
çıh~ın azalacağı, ve 
şin1dikinden gün1rük 
'aridatının bir kaç 
ıniJyon ziyadcleşeccği 
ınuhakkak görüln1ek
tedir. lıüsunıat i\1üdii
rii 'Tn1un1isi İh an Iıı
fat bey hu cihetleri 
tetk"k ctntektedir. 

Bir lngıliz muhabiri 

Y • r azi
ye " tespit 

ediyor 
l~csinıli İngiliz gaze

tclerinden«l)t vli ~1.iror>. _, 

fotograf n1uhabiri ~i. 
Granti şehrinıize gön
dern1iştir. J3u zat. n1il
let ınektcplerini dola
şarak halkın yeni 
harflere çalıştığı sıra
da 111esai şekillerini 
tespit etn1ektcdiı·. 

od al arın bdtçelerı 
1.,icaret 

iktisat 
nıüdüriyeti, 

vekaletinden 
aldığı enıir üzeı·ine, 
nuntakası dahilindeki 
bütün ticaret odaları-
nın yeni sene bütçeleri 
ile geçı11iş senelere ait 
hesap hülasalarını is
tenıiştir. 

diğine ye Fransızcada 
Sehir dahiline gönde
rr!en z .. ırflara (en vil!e) 
. ·azıJ hğına ~l) ·c ! z 
de ·. tanhul dnhılinde 
ö<rndetdio innz zarfla-/:') ..... 
ra ne ·aza hı11 ? 

Bu ~ a7i\ct t~reddü
düınüzti 1;1ucip oldu
o unıdan hu cihetin 
<'.') 

kariler sütununda 'c 
g:ı'l.cteni;rin "lk çıkacak 
n 'ıshas•nt a ce\ ah11 ızt 
1 ·kleri7 c..J endiın. 

l{arilerinizdcn 1'1. 
~1azhaı· 

S.S. - ı~, eke olduğu 
<ribi <•Sehir» kclinıe:,ini J:'-j • 

'aznıak n1iin1kündur 
.; 

efendi 111. 
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i MJÇ 
M uharr(r(: M .WRNAN" 

•• •• çuncu z e 
Kararını verdi: Bana, dedi, bir uşalc çağırın; mamafi 

misafir de gitmek kararını vermişti. 
-J/-

Ba yraktar, bu haki-
kat karşısında bir kere 
irkiJdi. Rusçuk ayanı
nın, kardeş dediği in
sanlara bile ancak ar
tık dolu sahanla ikr-

cvlediklerine kail ol-., 
nıası 111uhten1eldi. O 
takdirde baslarına • 

ne felaketler ı neler, 
gelirdi? 

l(öçcklcr, bayrakta-
anıda bulunduğ·unu nn azinıctini i~te bu 
anlanıaktan iğrendi sebeple ağır ·e nıuzır 
ve bu ikraın izzeti nef- bularak telaşa düşn1üş-: 
sine dokundu. Şu n1u- lerdi. İçlerinden biri: 
an1ele düpedüz dilşi- - Niçin gider~in -dc
kenlikten başka bir di- bir eksiğinıizi n1i 
şey değildi. l\1ustafa,. gördün? 
köçeklerin terten1iz 1\lustaf a bu nİ)ıazkar .. 
ıcendisine bırakılnıasını suale onıuzlarını silke-
istemiyecek kadar rek cnırini tekrar etti: 
ınunsif ti. Lakin onları - Tiz u~ak çağırın. 
gizlice kirleterek yanı- Bu sefer, Köçeklerin 
na gönderıneyi çirkin en güeli yalvardı: 
buluyordu. Binaena- - Efendi a<ra, bizi 
leyh, yarı elenı, yarı «hybıhasıl» koyup git
hiddet içinde biraz :lü- ıne! 
şündü. Ve fıçücü kız Bayraktar gözlerini 
- evelkilerden daha aça aça haykırdı: 
süzgün bir halde - - l{ahpenin kızı ef cn-
içeri girdiği sırada di n1ahken1de olur! r 1 l 
kararını verdi : Beninı efendiye ben-

- Bana - dedi - bir zer ncyiın var? heli111-
uşak çağırın. deki bıçağı yoksa l{a-

1\lustafa, şu Jei{eli nuş ]qıleın nıi sandın, 

ikrama el sürnıeıuekle, bana başınızı kırdır
izzeti nefsine vurulnıak nıadan bir uşak çağı
istenildiğine hükn1etti- rın. 
ıği darbeyi kibarane Ricanın nıüsnıir ola
iade etn1iş oluyordu. n11yacağını anlıyan 

· l\1eseleyi başka suretle kızlar,. bu korkunç kı
ele ve dile dolamak yaf etlı adanıdaı~ da-
aıün1hün değildi. ikramıl Y.ak tiyeceklcrine ~sma-

dd t k "t"k d ıl agadan ceza gornıe-
re e n1e , ı ı a ınca, . b" . h d d 
l "'f" k ti" 1. y! ıttercı o a an ca ı ve uvve ı lir · . 

k b ı .d. B 
1 

_ S'lvuştular ve hır uşak 
ınu a e e ı ı. u {O- .. • 

ı ı .. - d ğ gonderdıler. ]~ayrak-
çe { er yuzun en ara "d .., · · 
·ı .. I . tar, eve gı ecegını 
1 e ?1una <aşay:. gır- söyliyerck fener yak-
n1eyı kavlen degıl va- nıaları enırini verdi ve 
z'an bile iğbirar göster- biraz sonra uşatbn ta
nıcyi gayrı n1uvafık şıdığı kursaktan n1a
buluyordu. Yalnız ağa- mul ırı bir fenerin 

· nın nıeşrebini şu nıu- ölgün ziyasına düşün
anıelesile tan1an1en cclerini karıştırarak 
anlan1ıştı. Ağa için köşkten ayrıldı. Yan 
dost, arkadaş ve kar- odalardan birinin ka
deş ) oktu, ancak ve pısında duran İsnıail 
ancak nefis vardı. ağa n1ütebcssin1 gözle-
~\1ustaf a, bu hakika- rile kardeşliğini teşyi 

ti görnıcyi de kar sa·- ediyordu. . 
) acak kadar akildı. 1\labadı var 
f{ızlar, nJİsafirin an

sızın gitnıiy · kalkış
nıa~ından nıütahayyir, 

:'el diğerine bakı~ıp 
duru' orlardı. İsn1ail 
a~a, kendilerini birer 
l · rer sıkı~tırıp, öpüp, 
o ~ayıp bırakırken 
:n ·~·ıfir~«hüsnü hizn1ct» 
ctınelerini ta-v:siyc et
nı"şti. ı\1i 'fir, gitn ek 
için hazırlaıın1al la o 
eınrin infaz cdiln1esini 
n1üteas::sir bir hale ge
tiri) ordu. ı~, sahibinin 
bu gidişe haşka ınana 
vernıesi e nı{ "eh.i 
kendilerinin ıni~afiri 
zaz etn ıckte kusur 

"on Saat 

-
~ 

EJyevnı nuıhtelit ha
ken1 nıahkcınelerinde 
yalnız ~1. Hanıerihin 
riyasetindeki « l'ürk-
• .1 

lngiliz >) nıahkenıcsi 
hali faalivette bulun-

~ 

nıaktadır. 
~lulıtelit « Türk-Y,ı

nan » ye « Türk-Iıo
ıncn >> nıahkcnıesinin 
riyaseti ve Türk ha-
kenıliği ınünhaldır. 
.V nı u nı i ajanlıkça 
Türk hakeınliği için 
naınzct gösterilen ze-
·attan el_yevın \ 1iya

nada tahtı tedavide 
bulunan l\luan1111cr 
l~aşit Jt in tercihen 
ta., ini derdest olduğu 
haber a hn1111~t1r. 

ak.i dogr ur 
Filadclfiya gazeteci

lerinde biri bir n1akale 1 

yaznıış. Bu yazı ınil-
)'Oner Ş1kagolu :ı\tati
nenin ho.una g"tn1is 
'c gcızeteci için vasi
yetnanıcsinde (:!,;ı) n1il-
yon dolarlık bir hisse 
ayırnıış. Ne yazık ki 
hu g"hi hadiselere sah
ne ol· n nıeınleket val-

" 
nız r\rncrikava n1ün
has1r ka 

Okturv ız'ar 
l\laraı go.1. 'r c nı ·y ·f 

iktisat lt.'f ı e ıı lİ 

r: ca· tlc o ur\ a res
nıinin ticarct'erinc ira 
ettiğt zar:ıdan. an ba
his bir ves"1·a tevdi ct
ınişlcrd' · 

--~-Kazanç ve g.~ı kefil "Y nları 
Knz< rç Y<- rg erine 

esas o ak 'c <.<.ela
tı icarc\ i takdir et nek 
üzre İ t· nbul< a « n 

' 13eyoğl ınt a «8>, f u
oa rda da « 3 > o ,ak 
üzre « ~ ı )) ko yon 
t ·~1 .. iJ ~ l .J. 

. 

. 
ı·acaatı üzerine biçare 
adanı, nüfusa çocuğu
nu kaydettirıniyor di
ye bir hafta hapse 
n1alıkun1 olnıuştur. 
(iörüliiyor ki kanuni 
kanunsuzluk haz~n her 
·en1

(• o•a '1iJi ·or ı1uş. 

.Vfe ek Sinenıasında . 
ir .. c cdilm ktc olan 
·J .EO. PERF. nın 

Cicekler melike~· , , 
·lıT'in'n mt lıt ~cm tnh'oları 7.C' ki !-.l. 

m ahıbi biının tcınaşak.eranın ha\ -
' 'l tl'N ktf'd ,. 

limi omimiı1.dcl,j çarşnmbn akşa
mı da ı itıhnrcn 

AL J IJRA 
"İrem .,ındn 

\ .,•, mll\ ırı 1-.h tlcrk gı .,tc.rilc· 

~oy·al) Pııiıı· canı 
~--"21"Z=ıiiii!mc:-.ıt;::::~---

Şüca "se d.ttha a~.Jlı davranm;.ş, tahancas 
çekip elleyi yaralamışh 

-1 f ~-Jluharriri:. tpt u/lalt Z 
Şonll~ e, asılzacfr• hir 1 

hırı~li) ,ma ~ ara'}H' ...,pJ,ihlP 
ülnwJ\ j( in kıheıııı sı~ r p 
hazırlaııtlı, :n nı z.mıanda: 

- GP<' ı,aldımz, l\or1o;an
hw! .. H<-di, h('ll 'urac·r{jmı 
zarhc-Yi 'm·clnrn... il:" di . ~ 

hal,alım, ~hntli dt• ~izi 

Iıaldıyaenı1ım ... 
Pala il üs<:"yin: 
- Siıııtli h<'n sana hak

lu, lıul .. uku nösleriı:im, 
J .. Öf)()if 111! •• 

)iyf> lrnylı.1rdı. 

İki c;Plik birbirine girdi, 
etraf'a Jı..n llcımlar saeıldı. 

IHğ<>r t.ır,tflan l{C'Ile 
Hc•J,ir, ~ücam s:n urdnt1ıı 
zarlwyi savu~turmuş, ü -
ZPrinf' lıüeurn <'d(•rJ\.erı 

ha(jırıyordu: 
Hu S<,f'C"r kurtuluş 

yok, hıwıhahn ... Haşpolla
·rın hanında dol\uz c-anlı 
illc>r Uihi Ut'rİllİ l\urtar • 
om ama arllk bu sc•f'c-r 

.. r uw; ... 
.,ovalyc-, Port('J,iz soJ,ak-

1 rmda oldufj'u nihi nazi
hünP bir <h1t•llo CPI'f'yaıı 

<"fl•••·"J' zanıwt nı i~l i. 
luheııu J\ald11·ıp rc~snıi 

J.)r vazi) t•l alch. l~alml 

rnıuld<•ti hayalında du0llo 
ıw<lir hilmiyt•n Pala il;in 
hu 'aziy••lin mannsmı an
laınal, imJdtn~ızclı. Y<'l· 
~ ilzüıulc>l\i hiit i'ın dnello 
l\.aitl<•Jpriıw muhalif bir 
şt•ldldP pala~ mı sa!jdan 
sofa tloiJru hüt iin ~icld~ ... 
tile sallayıp şovaJy<.•nin 
ÜZ<'l'İIW atıldı. 

lla"ınwt hı so,·aıvc don .. .. . 
l>ip·uo clü Vi~ai c:-r>napları 
hu ıuüthi~ savlet kar~ı -
smdıl oayı·ı ilıt iyarı du -
vara Jmdar fJPrilemi ti. 
11 usf>~ nin pala_,ı havada 
J,oı·J, mt· J\avislPr çizPrPk 
~o\ al ·c·nin üz<•rinc ini -.. . 
p rdn. 
~ovalyP ı;.,on hir OH) l'Pll~ 

davrandı, uzun sapla J,ılı· 
('1111 ~ipc•r ıutmal\ İ"llt•<li, 

fal\.at t·c>lild<•rin hirhirinc 
lt•nıasmclan dol)aıı tannan 
bir ~{·s i~il ilcli, bir l\aç 
l\n ıl<·ım Plrafa su;radı. 
="'ıOYal\·pn il ı~ıh<"I <•lindP .. . 
h•ı•sinP d ,um U"ılü. 

Pal.t il üs<·~ in onun :ır
LIJ\. l.llll llllİIP dU\ .wa h<'I
\ (·rdiomı {JOJ'IJlll"ılU, SılU 

diz il<' l\ıt l'lll lı.t ha"tı, tm ı.ı
~m ı hülun 8i<lt1PIİIP ~u 
l,arıd.m ar::ı.t!Jı~ a İl lir< i. 

Uooul\ hfr <·ınlıl\ iı..ıtildi, 
"I Hll'H İ\< 1 ill' .Jir,:trl 1 • 

Jhllmo1.l.t .t tu ll ruı til -
rPI C'C'<"h. 't '<'İ 

lu)l<"ı u · 
• u~ulcl 

olan 'l' lıa.1..r dur.Hl a 
d.m doJm,ı tal , ıw 1 

<;ıl\. 11·ıp alt• lt't1i. 
l\orl,un': hjr .. arı··ıl\ 1 

~il ihH, lwyaz bir du ı 
ortalıijı f,.ıpla<lı. J\l' 

UPldrin Mlası f>lİll( 
<Hı~t ü. )\orsan: 

- '\ay anam, nıı·ulıltl 
DivC' inledi. 
So~ ah t>ııiu İ"IİUi JJiflt 
- • u 

uıi~ olan Pala, arlmdil) 
nın ~aralandığını anla) 
ea at ılth, h.ucağma ,ıl 
sordu: 

R<"II(' fl(' O]fhHı? •• 

KPllC"niıı oıııuznndall 

~as}ıya ldrımzı bir J\ 
ll'lwsi ya' a~ ya' aş ini''l 
du. Yurası ('}ıf>lıınıi) <'l'" 
olmalı idi lı.i lwm<~n {l 1 

·ıC'rini :wf ı, lwmlisini ıo 
lamıya çalı~arak, hiddet 

- Hre l\.oca öküz, lJ 
rak h<•ni ~imdi... H<'' 
k:wıvor, ardııu hıraı,01• 

ni;·e ha(jırdı. Pala 1111 

sc•ynin. 1Pli\5la unutlt1 

~iiea, filhaJ,iJm fırsatı l 
ninwt hiliJl tabanları ~:ı 
lmuı~lı. 

)ala, ]\('il •nin yazi)c 
1 inin o kadar J\orl~t•1 

olmadı!Jllll aİilayuw.ı dl'' 
hal scif irt ti, ~ücaın J\.ll~ 
Jrnyholdns)u soJ,aJ,Jaru ti 
dı. 

. asu·ülmülkün p<~hli' 
nı ardına neft~ a!fı sül'l 
ıuüş iki ya~ında eşC'l\. ~ 
rusu !Jİ lİ ueı , rt d 
sn·olmu~tu. 

Pala llii"!eyin ~üC• 
aran malda b•ılunaını) H 

ümı dü~iinnıü~, 1\<:•11<''1 

varalnrmı da meral< el 
ÜindC'ıi gC'ri dünnıü~1 

.\rkada~mı bıral\lı{)ı )r 
ueldi. ıu~lle~ i ) <•rclf• )' 
t 1) orl\t'n hulacağıı ı z.ıo 
ıwdh ordn. n.ı\al J,o 
düıuiü{iü zaman lü•lll' l 
l,irin a) al\ ta, .lirarla Şi' 
ı,ar..,ı"ma almı'j, tali 
maymunlar oihi titl'. 

nu•ldl' olduijunn oürtfl1' 
l ah.lasırn·a: 
- \ alll\... D<'di, Jı' 

l\a\ holmu~ ... St•ııin ,ır 
• u 

n.ı~ıı ! .. 
IH•lle UPl\ir N '·•P ,er' 

H w ... ~•)' n·mı~, l 
mi~ .• ."Sl'll ) al la1o; la ..,u 
lt>bil(~l'le ht'sahın11zı 001 

linı .•. 
( 

Siil~tltuı1 
, sulunu 

C\ \ t: f 
t·ıl ı 1 

Zengin ) c muh 

irac dılcce! tır. 

l\ırdı. 

~O\ ıll~ t'l\ill 

htil\l t u. a Jl c 
ıımula ı o) ı , o hi ı, n r 
fıı..,J,11·< ı. oldu JH ~ l' ·p • ı -
J,ıl<h, c· rp nclı, >z •ri 
l,a~ dı, ı,.ıt ılth J\.thh. 

hı ı;.;ır ula lu•lfp el<> • u
<'ıllll i ini 1 itiı·nw 
UZ<'l'llll ıtltlllll , 

l\.PllC" lt J, l'Jll il ' . l l 

'c .un. n ız hir ı ıuh u·ip 
oltluounu <'' c·lt~P ra ... pot -
lar mnmtl. Jd l<'«rlilJP "IC' 
üür<•nmis olan ~İH'a, lı...ır

sısmdald hu nni 1 i~ a l.t -
ma hi«.tJ,la nurJ, 1 ı<>I<' l' -

m<"nin iml\aı sı lıumı tnk
dir ('lti(ji ic;in hirdPnbiro 
l\u~auııH!l arasına ~okulu 

. 
c r 

uk t tı 

çocul ı, r 
f 11( an rbest hır!l 
ı l "'; c. ır. 

J( ı c a ~c: lann kiı11 

olduğu henüz aol~ 
laınaınıştır. 

c 

b 

l 

f 

t 

1 
[ 

y 
it 



it 

~ 1 1 uı s:ıni 

t«J:! ı cncsının en 
hi.ivük biırı ı 

il a ınd 

u bı :ı tam allmı 

rmuş \c l tun hı ... -

nu kırma ım ş. 

lnt' hap nıu~knsı 
Şı AM 

çık 

l.l rı 1 r . . Bu re ıml r 
rl ını d ılJır. 

Y ncd r S le c: el z kabı! dcğıl 
b 1 maz ı ı Runlar mli k dı .• 

11 nı u uf uru çı.lı rin :ıruk bizde 

mo 1 ı nmu musk 1 n \ardı_ ışte 
onu ğibı bir c . 

Anıt rık:ınır on r ı i cumhur ırıti 
h:ıbı da m t hıpl re dajtttılmış bıı 
m a 
Hıı mu k:ı m hı tarafında ingılizc 
U loov r) in k:ızarm:ı ı için cep 

mu 1 ı .. 

il rındaki ~Iı 

11 1 O 1 ka anarak rcı 
cu nh r olm ı ıne mu ka ahıp-

1 rı ın kernmctme! D:ıh 
1 

ı . ıman gt.tırm şkr 

.azbant _ d a .... 

ıır -
şısın ta yanın 

aziyet· ne ·r? 
«l)eyli Telgraf» ga

zetesinden: Ron1adan 
bildiriliyor. 

1924 te imza edilmiş 
ve bu senenin ikinci 
kanunu sonunda yeni-

. Jenecek olan İtalya ile 
Yugoslavya arasın~aki 
ııonıa ınuahedesi 1 tal
va hükfın1eti tarafın
dan tetkik edilnıekte 
ok uğuna dair 13elgr
a ttan ahnan haberler 
tee' 'üt etnıcktedir. 
Fak;t burada izhar 

' e<. ilen fil~re göre nıü-
zakcratın dulunduğu 
hal bir a.l yanlış anla
sılnustır. 
. İl {. tesehbüs Sırbis-
tanı tcnısil eden ve 
istifa etnıiş bulunan 
J(oro~eç kabinesi tara
fından yapılınıştır. 

Belgrat elçisi, sulh-
perver<. ne ınuahedeleri 
ınüzakcrc Ye nıuhaf aza 
etınekte arzusu pek 
nıaruf olan Sr. ~1usso
lini ile o-örüstüo·ü va-

~ • h 

kit, İtal) a başvekili, 
bütün 'Yugo~laya na
nıına hir istikrar nıu
ahcdesini ınüzakereve 
BclJrat hüküınctinin 
ne raddeve kadar sal~ı
h i yettar ~bulunduğunu 
sordu. 
Hırvati~tanın nıüthis . 
' uzun za ınan an beri 
dcvan1 etnıekte olan 
if ti rakı bu nıes'elede 
ciddi bir tereddüt ol-
nıaktadır. İtalyanın, 

• Kral Aleksandr ile isti! 
fa eden Belgrat hüku
n1etinin nazırlarından 
bir ço<hınun hulusun-
daıı ~üphesi ) oktur. 
Fakat dahili ihtilaf ve 
tefrika tehlikesi nıev
cut olnıakta devaın 

... · eder e ve J)alnıaçya 
lle Hırva tistanın bazı 

flu ı 1 t ı "'1 z "' 
d • • vft C:O "d • 

ı cb 1 ın'z. " af'l 

Alb rt Mel on smındeki bu 

k r ı at cttığı l ·r usul Sa} esindl. 
b ın kem .ı 

u uıın davuluna kadar 
t m ırmı t"kı ki . 

musı aletmi birden 
ç lı t 'c hatta en m~şkil ve ki ık 
P ç. 1 r a hıle m ff k 

ll\ a ıı olmaktadır. 

Kahrolsun! ... 

unsurları İtalya ya 
karşı ınüşkühlt ika et-

j nıekte devanı ederlerse 
bunlar İt~lyanın te -
reddüdüni.i nıucip olur 

ı tal ya hülninıetinin, 
dahili ihtilafları kö-

(,c nl<'rdc aı n t 1 
h hcı ı tldırd 1 e grnll .• ı ı kısa bir 

ı l ı. Bdçıkada . 

rülden1ediiri ve Bal
kan sulhuı'ıun yegane 
eınniyeti olarak Hır
vatistanı ikti~:mdi sü
kunla Yugoslavyanın 

fıık ı d)c\m mc k f b sı~aı:I bir 
i mı. u . hı da u k ulu.nan (Bannı:) 

• mı dı partisi 
mı a meb u nam.lcdi la • na-
bn ıltn h ı n etmış \ c 
olm "' a km gala) anını mucip 

n gc len Bdçıknlı refıklc:ri d 
bu h u t:ı fazl:ı taf ılılt mncut:r e 

B rm ) • Alamanlann Belçik. 
ı e n d a)ı 

ın a lnmanların h' 
tı 1. d.ıh 1 olm b' Bel ızme-
bu ıhanetı 'ata e ı:uı ç dkalıdır 'e 
tnl' k u tur. rııun en dola\! 

ayriln1az bir cüzü ola
rak görrnek istediği 

bildiriliyor. . 
İtalyanın Hırvatista

na her hangi bir teh
titte bulunduğu, yahut 
daha sonra pavçalan-
nus zaıf hükiinıetler 
le ~yrı ayrı uğraşn1ak 
için Hıryatların Sırp
lardan ayrıln1asını is-
t <liği doğru değildir. 
Buada böyle bir mak
ya' elvari fikir beslen
n1ediği beyan edil
nıektedir. 

, A y egane arzu, ugos-
Ia vyanın dahili ihtilaf
ları teskin ve hükfı-

Uen de na ıl :ı <')tanrı dum: )a-
şınım biraz gcçk ı olma ın ı rağmrn 
bu ç:ıpl,ın kız.ı gonlUınu kapurdım . 
Aşk in anı ı gozilnü b:ığlarmış, der

ler çok d0t,ru . 
Sevda}a tutulunca. bo)uma posuma 

hnfif çc a arnn şaçlanm:ı "e sağ ğözü
mün ,aşılığına dakmadan Efserin 
peşine buştum. 

Beni aldatıp umide duşuren gene 
o oldu a ne)sc : 

h'.cndını cde:bı)ata A,ık. gosterdi; 
muh:ırı · lerc, şaırlere çıl ınca bir m -
yil bL 1 }Ornu gibi da\t ndı; -;eben 
ümid duştum. 

ııyı d 11 \l il d şunm t m· 
\ ıı n ı 'enci debı 

Dan n ı o da t nim 
bi i d ; k t p c. leı d c lcr et
ra ında per' an gılıı dolaşa. Hu körpe 
kız btni nedan evme ın . 

fılh kika gun eçtlkçc do tluğumuz 
ılerl mı e b:ışl dı; ve guniın bırinde, 
hiç ummadığım bir zamanda Efser 
bana ŞO) le bir teklifte bulundu: 

l loşum:ı gid cek bir aşk mektubu 
)azar ant;l ııı17.ınlc nişanlanıriml 

* l im im St: \inçten hop rop eder
ken b. ıım ellrımın aıa-ına aldım dü
şundiım. Bu c.; pkın k11.m hoŞuna 
gıdccrk aşk mektubu na-ıl olmalı? 

Eski Yunan şiırlerini pek sevdi~ini 
hatırlac ım; 'e ŞO} le bir ınel..tt p yazdım· 

Mektup 
iste mcnel,_.dcr açı)Oı". işte dağ 

le; la1-lan açı; or. J 'akat, çiçeklerin hiç 
bi~i senın kada~ .kokulu dcğildır, ey 
(\ cnu ... ) ~ahçe"ının taze çiçeği 1 

(:o lcrın altın gibi p:ırlı; or. Gog ün 
mermer. A)akl:ırın, glimli:,- ıt)aklı ''Tc
tis.., in I] a) klaı ınd:ın daha beyaz. 

SeHl .. nın .ıltın okları kalbimi delik 
de, ik ttti . 

Bana nemli dudaklarını \ tr, ey ba
kire l pc.ml e p:ıı mal,Jı af:ıktan da 
glizd kız!.. 

C'e\ ap o\:ıı ... k kı acık 1'iı \, rt ~eldi: 
. •. 1\k~tuhunuz uzel. r ıkac, ho~um:ı 

gıtınedı . ,. 
\caba. dcclım. Kolcidc lıu kızlara 

bo) una TcH nt okııtu\ oı laı da mck 
tubu~ _on~lan mı hoşuna gıınıedi? 

ıkın.:ı hır mektup kakın aldım 

ikinci mektuP 
ı: 

1 \\İL 7. \Dl: :\Jt 'I' \l'.\ 

ve biraderleri vapurları 
untazam Ayvalık postası 

Tavil zade 
vapuru 

Her Paz tc'i g ı ti ; t. nbul
dan h:ırı:l etle [ Gelibolu. 

Çanakk.ılc 't Körftz ı i'kelc
ltrirc u~Tıyaı al~ ( ~) valık a :ızimet 

\ c a' nı tnrıklc istnnbul.ı a\ det 
cdeCLktir. 

l\lahalli mu ac. at ) em'ş Ta\ ıl 
zade l iradcı !erme 111iiracam • 

Tel fon: ~210 

Bartın ıuk \1; raı Postası 
Elcktiriklc rnucehhez muntazam ka
maralar \ c güğene yolculanna mahsus 

mahfuz mahalleri havi 

Aydın 21 ~:~~~1 sani 
Pazartesi 

gonu sa t J? de irkeci rıhtımından 
hareketle [Ereğli, Zonguldak. Rartın, 
Amasra, Kurucaşile, Cide] is'kclclcrinc 
azimet 'e avdet edecektir. 

Fazla tafsil:lt için Eminönü nham 
han 2 numro)a mücacaat. 

Telefon : 5685 

ınetin nıuahedeleri in1-
za ya salahiyeti olacak 
kuvveti iktisap etme
sidir. 

Bir federal devlet 
için başka yolda bu
nun çarei halli yoktur. 
ve İtalya bu devleti 
sağlam bir temel üze
rine kurulınuş gör
n1ekle men111un olur. 

Arnavutluk n1es'elesi 
burada hiç bir suretle 
düşünülmivor. 

zı: 

~ı in! 
G t t'l nk ı u da 

}tkanmış uHıcı lcr gil dır 
Ey guvcıcı'lılTI "en l c:'l•m gor l T" 

kapuıı. 
Dudakların kırmızı ip k, ' nahlar 

nar p:ııç:ı ı, k.oUarın fıld şi, ba dırı 
mermer direk 1 

Memelerin bir çift iki,. ce) l:ın ya\ -
rusıı gibi • 

Dudaklanndan bal darnlı)or. Bırak 
o balı i.;t)im ! 

.l\lemı:kı.n tacı uzt.m c: lkımlaım::ı. 

benzi or: Bııak o a ıınl rı kop,-

nt)IID ! 

( ('\'ap 

Snhife 5 

Eleonor Bo dman 
eniden ~Hll(~ı la<·ı lı 

mcktul umu y:ı dım: 
· 1.~-~ .... ~~~----·----~ 

,, 
Uçüncü mektup ı 

Sen tizeJ1ik tacıru b -ı a gı) uı ... 

dılbcr hır pensın ey mabulıem! 
Sehi boylu, lale yn k'ı, gtimu~ 

tenli. ul bcdenlı bir pen . 
Bır pcrii nazenin! 

Go lt:rin n< rkı ... , 1.ulıun stinbul. 
Zultıınle heni LStr etti il, ey peııt. 

Ateşi hac:rctinlc ) .. ndım kc.bap oldum 
)Ckl' •.• 

Bu mektubun Cc\al ı ı almadan 
~cq~ıı m (Lol n,,} da ra,gddim .. 

B ı rnı z lııç ho~Lınıa gitmedı 

-Jcd - Bu gun CC\ ap ':ızacaktını . 
ı\11 k umidimı kn\ hermi; e ba~lı

)Ordt '1l • Bır gün dinde .\hmc.t 
Uaşiının (Pc)ale) .. ini gordum 

Va}! - dedim - DcınLk Ilaşimin 

şiirkı ını Sc\ İ) nı .. Dur en ! . 
'on mektubumu yazdım ~on saur

laıı ~unlardı: 
( l: karanfıl dudaklı rakkase! 

Sen "Yakut kndchten ta, an ile\ c;in. 
ey k. nlı bulbtıl !. .. ) 

* Alo~.. C'elı\lcttin Ekrem bey 
sızın -ini1.? 

l\c.t efendim ... 
Akdcr init. be)frndi. Ilnkarcti

riıi a) nen reddcdi)Orum. Şu daki
kadan itibaren ~izinle katı münasebet 
ettim. Ben kanlı bulbiıl değilim L 

. !!!!~!!. !!!!' ..... 
C'clı\lcttin Ekr6lll 

. TRABZON BİRİf Ci POSTASt 
LK !\.R illENiZl \apurn 21 k~nunu 
ani Pazartesi 12 de Galata 
nhnmından hareketle fint:bolu. Sam 
un , Gire~on. Trabzon Rize. Hopa 

)a gidecek ve donü.,,te Pazar i ke 
le 'İle hirliktc Rize , Sürmene , 
Trabzon. Tirebolu, Girc,on, Ordu. 
tin; e. Sam,un, İnebolu, ZonguldaA-a 
uğra) c:ıktır. 

ilan ket ~unu 'ı uk alı maz. 

MERSİN SÜRAT POSTASI 
( i\IAllMLT ~EvhJ:'r PAŞA } 

'apunı 22 konunsnni Salı ı 2 de 
Galam nhumından hareketle [izmir 
Antalya. Alli;e, l\ler in c gidecek 
\ c [ T:ışucu , Annmor , Al:\i; c • 
Antal; a, izmir ] e uğrayarak gele
cektir. 

\mq kada -ın1.nı:ı a ı . t1 ıı .. rı 11 resimleri ı )npm .. ı;. \C tm:ıkl ı; l 

L IL'C mue~ c-c ' ıdır. bu lar sa ':ıtk rlara b:ızen onbi ılcrl.e lira yuksele
.:ek k dar fa1.la paıu \eıettı- ıe imlerıni çd.mck \e atm~k inhi annı alırlnr, 
btitun dun' \a ... 'lem.ı kcrtı ıhraç eder' r. He. mımiz hu nılİC' cc.dcrdm bi inın 
arel}a'ı ı go tcımekccdır. 

Veni Yıldızlar 

nmte amcanın yeğeni filim yapı r Bugiin: 

· ı,:ıı 1 1. mlc .. \mcı ıkan '' ı 
ı.. ı ınııı en meşhur sima-ıdır. 

( l.:nh eı al ) şirket'nin mudtirti olan 
hu ihti,ar inemacl\a bunin ~ınema 

OPERADA: 
\ŞK '\ l Zl 1 EN 5PORC'U 

ALHAMRADA: 
\ 1 c o\ BA IIAXE 

ASRiOE: 
l ı... \fETl 

MELEKTE: 
( l\ . KESİ 

AJiKTE: 
\ 

Sere udur 
Aınerikanın bir çok 

denıir 'olları nıeclisi 
ida rc-,inc nıcnsup Bcn
janıen l)uke, bir haf ta 
eye} NeYvorkta vefat 
etnıiştir. Bu zatın, bir 
vasiyetnan1e ile kızına 
tıraktığı servetin ınik-
darı c<üOn nıilvon dolar-., 

ı dır. 

alemi t Lemle .ı:urn ) der. 
Ayvalık sürat postası Kari Lcmlcnin ~uzel iği ile marm 

Talebe birlıginin balosu 
bir yeğeni 'ardıı. 

(l\lER. ix.J \ıtpum 22 kanunu Sani , on po~ta ılc dm .\meıikan mm .. aninin 24 U lCU f 
Salı J 7 de Sirkeci nhaınından gazetelcıindcn ogrcnılığımize goı ı: al., amı . t ı dı.; 1' 

Milli 'I t.rk t. chC' 1 ı ı ımlrr· ld-

h:ırehtlc Gelibolu. Yın:ıkk.alc, Kıl- bu genç kız son ramanlard:ı da\lsının aza\a ın lı u ... on. k 
çuk ktı} u. Edremit. Burhani~c, irketine girmiş H ıııemacılığa baş-

J lamışur. Rı:~miınit: kendisinı ilk filimd•. 'crılccktir. l lu' İ\ t t ' 
, Ayulığa gidecek ve dönuştc mez- Ş:trka •İt h•r ı;ahııc.de ~o teıwektedir. ıırkad:ı.-Ia ın :!Clrnt:'L 1 

ktlr i kelelcrle birlikte Altunoluğ:ı 'incma rciı ıJr .. ı • lkt Le\ le •• nin Elbı,c ın el ı ı ti 
uğrayacnkur. p:ırlak h ıldız olacllğını "°' 1 mekte- 1-

Gelibolu için }nlnız yolcu nlırur, dirler. 1 

\lık alınmaz. ıı:=~===~======~ı 1 --------------11 Duıı)nnın tk,ııı..t li--.. ını l:..cn , 
l 500 - adet Kontur pıl:ıka tahta ı 

Yukıırdaki bir kalem eş~:ı mii- İngilizceyi Öğreniniz 
nııknsa)a konmuştur. Vermek iste- Taliplerin M. Flood 
yenlerin şarına~eyi gordüktcn 
sonr.ı 25/1 929 Cumartesi ı:,ilnıi adresine idarehanemiz 

llal•c-'azı-n•1•m•)•d•u•ıl.uğ.·u.·n.c•g-rc_ım_e_ıe_r_i ._ .. il vasıiasilc müracaatları 1 
Galata köpru başında merkez 

acentesi. Beyoğlu 2 3 6 2 
Mes'add hanı albnda dairei 

mahsusada ~be acentesi. 1 tan. 
bul 2740 

layı 
Nufus kdııumı \e askeri t skcremı 

za) i ettim. Hilkmü yoktur. 
• t hde : Mt t. fa Sabri 

Miılga i\.dana mah 
alınan ~bSO lıralık 

' 1 

olunur. 

Dihçe O. Bank • 
T;rihı te~isi: l ()06 

1 

1 

l 

1 

r 

l 

rl 
1 



PARAZTESi 

21 
Kanunsani· 

dsmttmaha.ıesı 

rerıköy 

Şevketi ye 
Tarab ya 

1929 

SOKa 'l 

Bilezikçi 
İstanbul 
Kostar oğlu 

N. 

:1(1 

" 66 
1' 
ı. 

ne\ i 

kagir hane 
hane 

( 

ıcarı muhamıııeni 

lira 

540 senevi 

25 şehri 

72 senevi 

kıısı bc~ar 

Jfra 

pazar başı ı;, 

' 100 ' ro r Venı m halle 
Kadıköy Tulacı başt 

Cafer ağa 
Badat caddesi ıı;:ı 

badem altı 4 

ma bahçe köşk 45 şehri 

apartmanın dairesi 4 33 şehri 

Beyoğlu Hüseyin ağa küçük duvaret ı hane I 7,50 şehri 
Balada evsaft muharrer emlak şeraiti mukarreresi veçhile icara raht edilmesi için 3 - 2- 929 tarihine 

müsadif pazar günü saat I 5 de ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye vaz olunmuştur. Talihlerin 
emvali metruke ıcrıı ko •ıiı:yo una mür. cııat eylemeleri. 

Semti J\\alıalıesı ~okagı No. nevi icara sabıkı 
lira 

Balat Karabaş vapur iskelesi 39 arsa 2 şehr1 

Karagümrük atik Alipaşa kilıse 5 dükkün . 21 ( 

Şehzadebaşı Süleymanıye kemer altı 22 c 5,50 ' Eyup Emırbuhari topçular ;ı c 4,50 1 

Tahtakala Rustem pJşa tahtakala 90 
il ' ma oda 12 c 

Emin önü Şeh mehmet iz mır 10 kfigir dükkan 60 ' A)•, ansa ray atik Mustafa paşa pazarcı 6 bust n, kulübe, arsa 14 c 8 

Sirkeci EJvanzadc demirkapu 11 apartmanın birinci dairesi 15 ( 

küçük pazar demir taş kantarcılar 14 kagır dükkan 3 ' Büyukada nizam 21 hane ıo c 

Balada evsafı muharrer·emlak şeraiti nıukarreresi vechi! ıcare rabt edilmesiçün1-24-Q29 tarılıine ınüsadif 

perşembe günü saat onbeşte ihaleleri icra edılmek üzere müza} ede c vaz cdi1 1•1 iştir. Talibleı in Clll\a!İ 

metruke icar komi~\oı ına mürncaatlan. 
. ,,.. , ·w;. "' . ·~ • ., ,_ . ·-" .... 1 • .i:. ... ,...,., .. -ıı• ~. ~~ . 1 .,. 
••••• ~ \İııo • ,.. ~ ~ ('l"iıf'; ': .... • . • • 

: Her sene binlerce yavrular 
' Noksanii gıdadan mahrnlup giC:i}orlar. 

Bol ' it:ıminli saf '<' teminatlıolım 

GLAKSO 
hilesiz sut F-ibi sıhht 'e 

mukaV\i bir un uru gıdaidir 
Gürbüz ya' rulann mabP
huiiftihandır. l\lmı ) aHu
nuzu GLAKSO ile besle} i
nız . Acen lan ( J. W. 
Wital veşürekdsı Limitet) 
Posta kutusu : ic:tanbul 62 

l~Üllli:İYE İŞ BANKASI 
Sernıayesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır 

Unıunıi 1\1.üdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Anlrnra Adana Ayvalık 
islanhu1 Trabzon Zonguldak 
nm· n Balike ir Kayseri 
iz mir· Gir<~ on 1\IC'rsiu 
Sam .... un EdrC'mil 

l?rl,.. J ı'rı11ettar bir yazı Jllltki11csi 

Bu makine dektılolaı •l en zn nde elverişli ve kullanılması kolay 

lm:ısı ıçin uzun zamandanben ihtisas peyda etmiş fabrikalarda ihti
cati asri.yeye gore sureti hususi) ede imıU edilmiştir. 

Bulün teferrüat1 kolaylıkla muayene edflebilit, 
kıırdelfısı büyük bir suhuletle değiştirilir. 

(MAPJ:hem ele hafif, hem de kat'iyen 
pahrdısız bir makinedir. Yazı 

hafh tamamen görülür! 
[l\IAP] demek, suhulet, zerafet ve metanet demektir. 

rMAPJ makineleri Turki~e umumt acentesi olan GRAND UBRERi 

MOND1 VL kiıtuphanesinde teşhir edilmektedir. 
Her zaman gidip gonilebilir. 

Orınan ve Arazii vakfiye ınüdüriyetinden: 
Paşabahçesinde sultaniye mev · deki çayırdan müfrez otuz döniım wta 

ne möddetle icara vcrilecektır • 
l\li.ızaycdesi KAnun anın tuzuncu Çıırşamba g6nü saat on beşe kacarda. 

Talip olanlann lsmnbul fü af müdUıiyeondc orman ve arazi idaresini' mUra, 
«fllt etmeleri • 

Kostüm 
Manto 
Mu samba 
Pardesü 
Kazak 

Cocukelbises 
Hazır 

ısmarlama 
lstanbul F.minönü K:ır .ı lıan t lıtına 
N.15· 16 Bu llAnl kc ip ınurJc.ıat ediniz. 

İlin 
Ecnebi bfr tirkette kavas sıfatile 

kullanılmak üzere I 5/1 ô yaşında bir 
Türk çocuğuna ihtiyacımız vardır.· 
Ecnebi lisanı bilen tercih edilecektir. 

Talip olanlar istanbulda sultan 
Hamamı Yusufidis han ikinci kata 
mfiracaat edilmesi rica olunur efendim. 

Qperatö 
Ahınet Burhaneddin 

Cerrah Paşa hastahan~i operatorü. 
Muayenehane: Beyoğlu Rus se

farethanesi karşısında 348 ııumro
lu Suriye Çarşısı apartımanı 8 nu

. mroda Telefon: Be}oğlu 1615 

İstanbul Ilevinci 1 atibiııdilliğindcn 
Balatta köprü başında I 12 numaralı 

fmn müsteciri Osman Receb efentıi 

ilo pederi Adem Vehbi efendi ıı.rasın

JO ktınunsani 929 tarihinde akt edilip 

dairemizce ayni tnrihte 6-317 num:ıra 
ile tastik edilmiş olan .mu ka\ elen.ame 
ile mumaileyh Osman Recep efendi· 

nin malik olduğu bir adet hamur 

makinası,Bir adet üç beygir kuvvetinde 

motor ve üç araba ve üç rei beygir 

ile esteri, pederi mumaile~ h Adem 

Vehbi efendiye deueıı atttğını \C 

badema fınnın idaresi Adem Vehbi 

efendiye alt olduğu ilAn olunur. 

ilskOdar MalmüdürUiğUnden: 

Semti Cinsi muhammen senelik 

bedeli ican lira 

Alemdağ Abur 72 

... Alcmdağında emlAki milliyeyc alt 

kasn müştemilAtından bir bap Ahunn 

bir sene müddetle icara verileceğinden 

talip olanlann 31 kAnunsanl 929 günü 

saat on dörtte üsküdnr mııl mlidür

Hiğünde müieşekkll müzayede komis

yonuna dipozit mııkbuzları ile birlıhe 

mtir:ıcaatları ildn olunur 

Telefon: 
VAZl İŞLERİ 

Is. 1202 
1 DAR f: İŞLE Rl 

is. 3872 

T VVARE · PıV o 
Yeni tertip 

1. tıci keşide ( }) Şubattadır. 
o 

• 
§ 

'LlJTfE ' DiKKAT J:l)f'.'\lZ : 

iKHAlUİ\'J~LER: _1_1_ 
30.()()Q 
18.000 
J 5.000 
12.00.0 

l\J(Ji..ı\l'AT: 
1-0000 

ıo.ooo 

• 

JA 

Bu ~enekı ta) \Jre pi}aıtko~u ı;iındt\C kad.ı · kılcriı en z~ n i ıidir: 
I - - 10.000 lira 'e daha \Ukaıı bit) uk ihr ıınl\ ekr ~cçı.:n sene 'alnız "J,. tane idı. flu sene 

"5,, tir. i"a ~c ihtimali , o:' aı tmıştır 
2 - U.:\ il .\ I iKRA:.\ liYE ADI•:l)i: Geçen ı;eneki ke,idelerdc 'alnız '·:.? 000.. idi. Bu sene tam : 

'"3.900,, dur. Umum irnbec ihtimali dr t ın. 0 QŞ ('ani iki mi,Ji) :ımnışuı·. 
3 - PIY\ KO "\ÜZlI'.\01 N Zt:'\Gİ'\ OL'\NI.\Rl~f \DEDi Hl SF::\E GEÇi~~ 

Tl:\1 İKİ MiSLi E (.IKH '\KTIB 

Teı1ezzü lı Otoı11o))İ lleı·iııde 
Mühim ve muvakkat tenzilat 

1928 senesinin niha~eti müna ebetilc elimizde bulunan mahdut mık· 

1 

tarda 1928 modeli ŞEVROLE tenezzüh otoıııobilkrini hakikt 

fiatlarından (100) Dolar noksanına ) ani (990) Dolara arzedi) oru7N 
Meysimin ademi müsadesi dolayisile mezkôr otomobilleri bir mikdar 

depozito mukabilinde i\1art niha) etine kadar fazla bir ücret talep etmek-
6izin saklayacağımızı taahiıt ederiz. 

ilk baharda otomobil almak arzu edenlerin bu mühim fırsattan i tifade 
t'derek mıkdarı pek mahdut olan 'c ucuz bir otomobil almak üzere 
derhal miuclca:ıt c..tmclriııi tıı\ .::ive edeni.. 

LE\'İS HEI( ve ŞERİl(İ 
Aınerikan garajı-]>angaltı P. I{ 31 

Denizlide 'e denizli' e üç çc}rek '-aat mc atede Halil paşa Hı.fından su ıle 
mutcharrik (3 I 6) be\ ğir ku\\ etinde sil;ndır 'c ta;- 'c elek 'e her tu 1 u ,ıl. t 
'c ede\ atile halen de\ ran etmekte olan 'e az bir ın ı- J0a ) e\ mİ\ c LıÇ ) uz 
elli çu' nl un imal eden bir adet fabrıka ile ) ene fobrıka mu tcmilatından 
altı taşlı de}irmen 'e fabrika) a ait bir adet mukcmmel hane h.n dluk :--urc.tılc 
'e kapalı zaı f usulılc mu7..a) ede) c 'az cdilmi~tir 

Yevmi ihale (31) kanunsnni (929) tarihine ımbadif per ,eınlJı.: giınü sa:ıt 
on beştedir. 

Talip olanlann lrae olunan "aattan mukadd.:m tckliınaııu lcı ni tc\ di etmi, 
bulunacaktır. :\1üza\ ede Deni.di c\ kaf nıudırı) c.tindc olacaktı . 

Talip olanlar şarınamclcıi ~erek iqnnhul ı:, kaf miıdı İ\ ctilc Denizli J:üaf 
ıı1udiriyetinden rınla' ıbıliıler. 

A ın 1 
dairesinde 

işler ~msalslz bir sürat, azaml itina, takayyüt ve 
ciddiyetle görülür .. 

Müessese alakadarlara en yüksek asari hürmet 
gösterebilmeKle bahtiyardır. 

Yeni postane ve Sanayi Bankası karşısmda Vlora Han 1 kat 

Ekzama 
Eski ) ara ve kaşıntılara en iyi ilaç 

Adanalı Şükı ü be\ in Dermoz mer

hemidir. Deposu Sirkecıde Ali Riza 

Eczanesi~ Taşra~a po:su ıle bil' liraya 

.gonderilır. 

Ari m;ıkıı l:ııla i\ı ı -lc <.>n bu 

Marangoz F ab
rikas'ı satılıktır. 

Taliplerin i ~tanbul B:ıbıaH cadde

sinde Kahraman zade hanında il:lnat 

Aocııtasına nıiııacaatl.ırı. 

Doktor F cyzi Ahn1et 
J-ireıı i, belsoguklu u, cilt, pros

t t, z .. fı teııa ü \ d n hast -
lıkl. rını en son u ullerle. z lıir 7 • 

manda mutedıl ~e:r itle t 'da\ ı eder.' 
Adres: Babı alı ca ra:oğlu ) o

kuşu köşe haşı ııuınr'> 13. f clefon 
ic.trıı1 ıul "8(j9 

«Son Saat!in ildn ta1·i/e.:;i 
Santimi I•unıs 

6 ıncı sahifede bir satır 25 
5 inci « « « 50 
4 üncü a: c: « 80 
3 üncü a: « « 120 
2 inci « « « 200 
1 mci « « 40 J 

l'elgraf: İstanbul sa Hı 
ilan muhteviyatına dıkkat olun-

m:ık1a her .tber bu hususta 
mesulı;ct kabul C'dılmez. 

ıazeteınizde mtışar eden bütün 
yazıl:ırı'l hakkı mahtuzdur. 

1\hone sartları 
Vila) etler için : Senelık 1700, altı 
a)lık 900, uç :ı}ıt 00 kuruştur. 
Ecnebi ıreml,,ketler içın : Senelık 

3000, :-'•ı aylık 1600, uç aylıK 
QOO kuruşnur. 

Saban o lM:' 

1'alwim 

Ôğle 12 23 Yatsı 18 ~CJ 
Güneş · 7 24 l Akşam 17 Oj 

ikindi ı 4 · 49 imsak s sCJ 

Mes'ul Miidür SELiM flAIGP 

el 

( 

• 

l 
1 
l 
t 


