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Abone ve illln ücretleri 

Gazetemizde çıkan yazılartn hukuku mahfuzdur 

Abone şartları: ·ı 
lian tarifesi: 

Turklye Hariç \ı 6 ıncı alıı7~t!r santirni 25 ku. 

3 oytı,.ı 40<1 h. 800 ku. > ınc; 50 

• 6 7.'xJ . J40i) ı: 
J Ulll 0 • &ı • 

12 • 1400 • 2100 : .. 2 lncı • - 5XJ • (jaz~tı· ve matfıaaya ait husu~lar için mıi,flriyete müracaat cdtlmelidır. 
\f ıddrtı ~tren nushalar 10 kuruştur. Gt'len evrak geri Vl'rilmtz. 

1'lush••• 5 ..:....--.ıp&-..-
_I Ba•m-.h-rir.l S.llrfı meb' ·- ın:..ı...JlllrtIUT l'W-.&has• 5 ..r ....... ,.,.,, ..... 

t·· Urkiye ve sulh 
Politikası \ Londra, 10 (A.A.) Resmi 

Kabile 
telgrafnameler, 
girdiğini teyit 

Nadir 
ediyor t~~~:~.7ı.ın~~~;!.~:b:i~::.::~~~ ~'. · Han kuvvetle rı'n z'n_ de 1G U&;ramıştL Ccnevrcde ik-:n 

'-ıq_ıttıin en_~e" ı;:az.e-tnine yaıdıkı 
dt;ı t 

1 
hulasasını Centvre muha· 

· ı'lı:' ~rafla alml$ ve Uç .ı.ın eve) 
~ "i'oraz.· ugun mak'ilcnin ayını de· 

•ni Tü k' 
<!tı h k r ıyenin harici pcli-

ııi.ıe a kında bazı mahafi ide 
:ıaıve tereddüt gösteriliyor. 

iıaki~a~ız tarihi ve 5i:. asi 
ncıan atın ?izli kalmaşı nok
Ctin llluhıın değildir. İnşa

•· no~t k~dar ödediği snlh da 
bir aı nazarından clt! bü

.,, zarardı •tiri( r. 
~t ıyc gibi harp •ıüz cınJen &uz. ., 

~lek ız.tıraplar çekmiş olan 
lıa ey~tl~~· sulhım kıymetini 
Sulh 'rbı\'.rlcr. Onun i indir 

"'ı hak·;knnın ideolojik saha

·ntik ııt·a~ ve tatbikat·sahası- Nı·hayet 
h a ını T" k. b .. "k a4 il ur ıye, en uyu 
suıh e karşılamaktadır. O

~ tıı a olan muhabbeti yal- Af d d h·1~ 
. ltesi"~k~~ev_i kanaati~ bir gan a a 1 1 
ı başar egıldır, belki yaptığı h b. . 
~lir Vedı~ı ,,,büyük inkılabın arp ıttı 

1 
Parlamentolar 
konferansı 

Berlinde neye 
karar verildi? ---·----

Murahhasımız Vasıf 
bey geldi 

Eylülün yirmi üçüncu ıünü ~r
linde toplanan beynelmilel parlemen· 
tolar kongrasına i_ştirak eden heyetı 
murahbasamızın reisi İzmir meb'uau 
Vasıf B. dün §e1'<imize gelmi§tir. 

Vaslf B. pazar günü Ankaraya av
det ederek kongraya ait raporunu ha
zırlayacaktır, 

Bu ne iş? 
-----~ 

~~~~~~~~~~~~~-

Mudanya mütarekesinin 
sekizinci yıl dönümü 

Karanlıkta 
kaldık 

11 Tesrinievel milletimiz için unutul
ması mümkün olmıyan bir tarihtir 

inkıta, şehrin bir 
kısmında 40 dakika 
bazı yerlerde bir 
saattan fazla siJrdü 
Si!Abdar ağa elektrik fabrikala

rındaki türbin makinalarından biri
nin anaıaıa arızaya u~r;vl'aaı düıı ge
ce biltiln gehri kar1nlık ı.ind<' 9ırak 
mııı ve u.mu111i ı.ayatı taııı 13~naıa i
le felce utr3tmıttır. Şehrin karanlı
la bo_ğulmuı ile birlikte elektrikle 

1

. 
aUlkadar nakil vım tela rının durmaaı 
ikinci bir ba.tiae olmuf ve bu auretle 
cereyanın kcailmcıinden mütevellit 
tetir iki misline çıkııuftır. 

ın de ka s~k~n içinde inkişafı 
11l(Jj1 k. t 1 hır zarurettir. Onun 
lttirıe ~~u~?a ve sulh müessi

!riy0ru uyuk bir ehemmiyet 
ı\'kva ~,bu meyanda Cemiye-

ıqllııd nıı birinci safta saymak ru ır. 
' tkiy•yi C . 

Kral Amanullah 
daveı edilecek mi, 
on ay süren çetin 

bir mücadele 

Reichstag ikinci reisi tarafından 
açılan ve 4gün devam eden bu kongra 
ya 42 milletin mümeHilleri lJtirak et
miş ve temaslar çoli: eamimt olmuıtur. 
Kongrada aanayliıl raayonalize edil
meli, amelenin temettüe iftiraki, gilm 
riik tarifelerinin husule getirdiği 
mügkilStın izalesi. ve ziraat itçilerinin 
terfih! meseleleri görüşülmll§tür. Mil .. Boıulan makinanın t~iri epeyce 
zakerat Almanca, Franmıe11 ve fngi- su"!'~I ve ~ncak 40 ~kıka aon!"• 
iizce olarak cereyan etıni§tir. Kon- yedıyı !irmı geçe tamırat kıamen ık
granın mevzubahı itler hakkındaki mal edı~ere~ ~zı. mıntakalara cere
mukarreratı lgtiıari mibiyctte olına.- yan verılebılmı§tir. 

Mütarekenin imzasından sonra ismet P• Hz. w ....,k ftncrallar 
11 Tqrinievel. .. Bu tarih, unu-J 6 Teşrinievel 922 de Mudanyada ı.. 

tulmaaı mömkün olmayan bir tarih- met Pş. Hz. ile İngiliıı:, Pranıı• ve İ· 
tir. Büyük Gazi "duııınanı Anadolu- talyan kumand.anları iç~ ~le> 
nun harimi ismetinde" boğdu ve kalı- ve yedi gün ıüren harareth muzake
raman TUrk ordularına: elik heddi- relerden ve araya giren bir ~ gün· 
niz Akdenizdir b emrini verdi. Türk !ilk fasıladan sonra, il teşrini<veldc 
ordusu büyük baş kumandanının em- mütarekename imzalanmıştır . Bu mlİ· 
rü isarctini harfiyen yerine getirdi. zakera~ Fra'!srz meb'uslarından M 
Güzel Türk vatanının ecnebi i§gali al- Franclın Bouıllon da bulunmuştu. 
tında bulunan eiğer kısımları vardı ~üza1terat .:~nasında İsmet.~· Hz. 
ki kahraman Türk ordusu bunları da nın gosterdigı mebaret ve nüfuzu na· 
kurtarmak az mile ileriliyordu. zar, en çetin anlarda muhafaza etti· 

"''• g«. <mıyeti Akvama lı:ar§ı 
t g' -•t•rrnek . . l C . 
tıı, 'b'ınek istemcd!~!·Y~~ edı·,lil ~

· ~~ bera~er bunların tatbikin~ temin Yediyi yirmi geçeden itibaren uam 
Yukarıda Kabilin tayyare ile alınmış ''<''?' bütün murabhaalar, temsıl ettik: vay seferleri de başlamııaa da kırk 

bir resmi, aşaJ!ıda Nadir Han len parlamentolara llıı111Kelen tdkı dakikalık inlutam tevlit etti~i inti-"rl u idd. ıgımızı e gos
~1· lialbtı •~!arını teyit etmek is
"' Olıniyan kı 'l'ürkiycnin izahı mü-

. • .. . • zamaızlık geç vakta kadar devam et-
Afganıstanda geçen JCanunuevelde bat goateren dabilı miştir. Istanbul ve Beyoğlunun bazı 

0 ''ıniycti •ebeplerdeq dolayı he
~ nla olan a~ama dahil olmaması, 
~ı,,~•ğildir. Ş~d.ıt ~lakasına tesir et
'1ıııi e onun h ~rkıyc, bir çok mese

harp artık son safhasına girmit oluyor.. • On aydan beri kısımlarında cereyan inkrtaı daha u-
cereyan eden vekayi bu uzun müddet zarfında Afganista- zun sürmüş ve şehrin çok itlek mahal 
na dair pek çok mütenakız haberlerin intiıarıoa sebep olmuı- lelerinde ezcümleNişantaşı ve Şişli 
tur. Kral Amanullah Hz. nin ıslahat hareketlerine kartı pek kcihdetledrlnde karaı;-lıt~ gece saat 8,5 a 

Fakat bu esnada müzakere ile hal- j\!i soğuk kanlılık, metanet müzakera 
!edilmesine lüzum görülen bir mese- tın intac~nda en büyük •.mil olmuş. 
le çıktı. Bize henüz işgal altın~a bu- tur'. Buı;un Mu,d~ny.aı .~uta~ekesının 
ıunan Trakyamızm İtilaf devletleri- ıekızıncı yıl donum_u~ur. Türk or~u 
nin nezareti altında Yunanlılardan !arının parlak zaferını herkese tastık 
tahliye ettirilerek hakikı sahibi olan ettiren bu mütareke Lozan konferan
Türk1ere teslim edileceği, onun için sının başlangıcı olmuş demektir. Bu 
harekatı askeriyenin bir mütareke ile hususta askeri muharririmizin yazdı
tatil edilmesi teklif ediliyordu. İşte ğı mekale iç sahifernizdedir. 

. § \re v,rd·~. Cmliğine müracaat 
lil •gı hükümleri tanırnış

.. 'f b" • • ·1 b 1 b d b'lt ub be · b a ar evam etmı§ ır. 
ınuessı ır ırtıca ı e aş ıyan u a ı m are nın aı-

'-· leııer '" 
<ırn· nıij 

langıcında bir çok tahminler yürütülüyordu. Maarif vekili ~Y•tini k nascbatında sulhun f •n h<r ~<!isine bir gaye bil
fena likiııc 

1 
gı mu ssiseye, esa

'" •~:ı nazarı: •1 nıaırıı olmiyanlar, 
'hıı;~eğer Cer/ a bakamazlar l)üp
ı~Qrı 1.Ydı, ne p ')'.•ti Akvam mevcut 
~lrıııı1ltirıeıj 

0 
arıs misakı ve federa

''Ui h~1 •ulh t rtaya ~ıltar, ne de bey

Pek tabiidir ki bütün ıslahat ve teceddüt taraftarları Af
ganistanda Kralın mürtecilere karşı giriştiği mücadelenin 
muvaffakiyetle neticelenmesini bekliyorlardı. Amanullah Hz. 
nin bu mücadelesi çok azimkarane oldu. Kendisi aylarca uğ
rnştı, çahsa. Fakat aylarca süren bu mücadeleden sonra 1 

Afganistandan muvakkaten ayrılarak Afganistan hadisatının 

Güzel sanatlar akademisi tarafından 
dün maarif vekili Cemal Hüsnü bey 
şerefine bir çay ziyafeti verilmiştir. 

~ 

. lr ınahi •ryanlan bu kadar kuv 
liı . lıayd Yet alnw 1 Şurasını bil
, ,;nın ct~ck laz•m ki, TUr-

.. ı.. et-Cenııyeti Akvama iş-

.,,.. • ... 111 • 
l<JJ;1 tib; •~ı bazılarının zan-

alacağı neticeyi beklemege karar vermişti. 
En mühim rolii kim oynadı 
Afganistandaki dahili muharebelerde şimdiye kadar' en 

m.ihim rolü oynayan Habibullah olmuştur. Afgan paytah
tına giren ve orada kendini Emir olarak ilan eden Habibullah 

ma) etine az kuvvet toplamıştı. 

Muhtelit komisyonda mühim 
ve şayanı dikkat bir ihtilaf çıktı 

--------~ ........ ~ 
. ı · l<:end~~tı sebebe müstenit de
~11~1 bir ,~~ıne ~cmiyetin sinesin
ton °1n taı . verılmek suretiyle his
• ı; c,llıiy ll'lın edildiğini gördüğü 
'ı~ ''lldüı ete ~irmek hususunda as
.. ı l'" <tnııye k . ""-: Uıki . ce tır. Bununla be-

Vasıf bey' 
natta bulunmağı kabul etmişlerdir. 

Heyeti murahhasamız ile Yunanlılar 
arasında münakaşalar olmuştur 

--------•••••ı--------~ "'Piq Yenın bu h. . 
1.:fi h •. atfetnıemel'darzTu~.unku ıssı 
~~, "ııy,ti i . . ı ır. ur ıye co-
• ~ ~kden;,~barıylc şarkta oduğu 
.. ,,;ıı bir e de ve Balkanlarda 
~, l"<liye~~lh amili olmaktadı1. 
lıı,,~'ll'lekıe ~ne_ daha geniş bir im-

Mamafi onun bir aralık gittikçe artan kuvvetleri sonraları 
azalmağa başladı. Habibullah Afganistanın Kabilden başka 
bazı mühim merkezlerini ele geçirmiş olmakla beraber git gide 
mayetindeki kuvvelerin kendinden ayrıldığını gönneğe de 
başladı. Emir Habibullahın şahsiye.ti hak;kında verilen malu
mata göre kendisi evelce Baha Sakı namıle maruftu. Kral 
Aır.anullah Hz. ne karşı baş gösteren harekatın başına geç
miş bulunuyordu. Habibullah hakkında _verilen .. ?.1~~funa~a gö
re kendisi kumanda etmek, mayetindekılere sozunu geçınnek 
htlsusunda bir takım kabiliyetlere malik bir zattır. Başına 
topladığı kuvvetleri şimdiye kadar - ~unlard~n. bir kı~~ının 
avrılmasma rağmen - muhafaza esı kendının bu gıbı ka

biliyetlerine atfedilmektedir. 

Kongrada bilhassa tarifeleri hara
retli münakaşaları mUcip o]muı, bun 
lann her sene değiştirilmeainden çı
kan mahzurların beynelmilel iktisadı 
münasebata yaptığı tesirler ve tezep
züpler tetkik edilmiştir. Neticede, bu 
keşmekctlerin önüne geçmek Uzre ta 
rifelerin sık sık tebdil edilmemesi ve 
tarife ahkamı tespit edilirken dünya 
iktisadiyatında karıııklıita meydan 
verilmemesi için esasU tctebbüeat ı.. 
trası kararlaştırılmıştır. 

BAŞ MURAHHASIMIZ İÇTİMAIN TEHlRtNl İSTEDİ; FAKAT 

~~;nk~ hiznıe ogrudan doğruya sulh 
lı.~" 'Ye ş t •dılmiş olur. \"'< huı ' arkın A 'iıı h' Unnıak ve syanııı kapı-
··1an 1' Ptesr, ve alelumum f3rkta 
~oy •henını~ıc nıalik olmak nokta

'.'Pıc •r. Fak 'Y•tli bir vaz'iyette bu-
•:'< o" aı bu . . . 

,. ,. ,. 
Gelecek seneki parlementolar kon

grasının Madritte toplanma11 tekar
rür etmiştir . 

. ••aı, "un As vazıyet hıç bır se-
~'n ınuıaıa?.~~ ve şarklı bir millet EN Mu·· HI" M KABi LELER N~ y APTILAR? 
b!ı , lllıUetıe . a saık olmamalıdır. 
-~ 1~ Asyalı ' 1

. t.arktı, garplı Avru
.:ı-eıı 11llak h gıbı •tibari bir tasnife 

Kongra esnasında murahhaslara 3İ .. 
yafetler verilmiştir. 

SANAYi VE AMELE 

·• •ıi ata.dlr O l . ~ •e ın • n arı ancak zih 
~'dır hirbiri:ıdcni taliikileri nokta

ıq;. llu itib e nısbet etmeğe cevaz 
'~ •r istaııaatrlc memlekette pek e-
> rar pr • . . •it \ıc ka ogramını samımı 

ne_"sl deg- ilnaaııe_ tatbik eden yal-
... ın ' fıkrı v . . .. k 
rıı U•affak e ıçtımaı ın ı-

~y •denisin. olan; İsviçrenin ka-
lı.. rıı ~1ndaki ~_oldugıı gibi alan. ir
"len;° ~.Urların~çok müşkıilatından 
•tt b dunYan an sarfı nazar onu 

t. Ulundu •n fikir bayatından u-
'• '<itin ra.n A h · '~• . harfi . _rap arflerı ye-

Fakat unutmamak lazım geliyor-ı kabileleri de kendisinden soğutmuş
du ki Habibullah Afganistanda en tur. 
möhim bazı kabilelerin iştirakinden NADlR HANIN ROLÜ 
mahrum kalmış bulunuyordu. Fazla Diğer taraftan Habibullah karşı-
olarak bu mühim kabileler Habibul- sında pek ciddi bir ıcuvvet olarak 
!aha . karsı açıktan eçığa düşman bu- Nadir Hanı buluyordu. Nadir Han 
lunuyorl~r, kendisilc mücadeleye gi şahsi kıymet sahibi bir zat olduğu 
rişiyorlardı. için Afganistanda~i nü~uzu, H~-

Bütün Afganistanın Habibulla- bibullaha karşı açtıgı mucadelenın 
hın emri altına toplanmasına imkan muvaffakiyetle neticelenen her saf
olmıyacağı daha mücadelenin ilk hasında bir kat daha artıyordu. Na
günlerinde belli oluyordu. Habibul- dir Han evelce Afganıstanda ~arbi· 
lalı kendi adamlarını idare etmek ye nazırı bulunuyordu. Afganıstan
hususunda ne kadar kabiliye< gös- da dahili harp başladıktan sonra 

Avrupadan memleketine dönmüş bu
S, aılea; ~:ını _alan Türkiyeyi. 
~.'!' .. mantık' rıcınde tutmanın 
~ıı"'kiyen:n surette izah edile
'tıin~k, bitaraf~' §ark devletriy-1 
·~ lar~ ltıünaac:..ı ve teşriki mesai I 

•ııa ı bir d tta bulunması, 
ııı·'lı bir 

8 
evlet olarak mütalaaj 

.ııı,~llascbat;b~p değildir. Çtlnkil I 
~ • . •ııta Av; atta d:ıl•n ·~ 1 

ıınuyordu. Son aylarda ·Ceneral Na
rfo· Hanın muvaffakiyetleri gittik
çe artıyordu. Nihayet kat'! safhanın 
artık yaklaştığı, Afganistanın dahi
li muharebesinde ya Habibullah ve
ya Nadir Hanın galebe ederek on ay
danberi sürüklenip gelen karı§ıklığa 
artık nihayet verilmesi zamam gel
diği anlaşılıyordu. «..,, 'danıe et upa devletlerı'.t l• 

%1;, kiiçuı.: d nıektedir. BugÜn bü: I' 
~ne 111llız1 evletlerle olan bütün 1 

~Yo,~•laı ~';:f1•hane ve itilafper-
1 

\ h A ~· ~Üba ınde halletmiş bu
"ı~ i~tiı'!na ile A d~ie meselesinden 
\ıııı_>ııa •fı YÜzü n ara arasında pre-
)t <le··'lık, nib nden devam eden an 

t~~'. /ki, taıı bi:Y•t hayati bir me
'ı 1 ııa 1 tarafın .. ehemmiyet arze

Iıı" Yeaınd ınutekabil hü .. . 
ı 'lk"ı e bu snu nı .,, li,, ~at, ne d~~•elenin hallinde 
!la". •ide .,.,.. unkanaızhk var-·qn & •Urk C" 

".ıc~ltıiı Ulh P<>li ile umhur!yeti, A
"lj~ ~l~k e 1 . asında değerli 
·~~ıı:1"1ahaıa~e~dedir. Hiç bir 

' 

Ama11ıı/lalı !fı. 

termiş olursa olsu11 bütün memleketi 
nüfuzu altına alabilmek için daha 
başka bir takım şe rait lilzımdı ki 
bunları kendinde bulamıyordu. 

Çünkü artık kış geliyordu. Kar 
ba lamadan, Afgan dağlarının yol
lun kapanmadan harbi bitirmek za
ıurcti vardı. İşte son aylarda iki ta
rafın birbirini vurmak için ettikler\ 
isticalin esbabı budur. 

1 

KlM KAZANACAK? 
Habilıullahın nüfuz ve tesiri Kabil 

şehrinden öteye geçmediği artık giz
lenemiyecek bir hakikat olmuştu. 
Çünkü evelte almış olduğu yerlerin 
bireı birer elinden çıktığı anlaşılı
yordu. 

BÜYÜK MUVAFFAKlYET 

Sanayi erbabile amele birlikleri a
rasında daha sıkı tt§riki mesai temini, 
ameleyi sanayi müesseselerini rapte
derek grevlerin önüne geçmek, her 
memleketin en ziyade kabiliyeti olan 
sanayie ehemmiyet vermek ve diğer 
sanayi kabiliyeti olan yerlere terket
me~, ziraati beynelmilel kooperasyor 
halınde inkişaf ettirmek te kongradd 
kararlaştırılmıştır. 

Kongra idare meclisine heyeti mu
rabhasamızdan Antalya meb'usu Sü
leyman Şevket ve Çanakkale meb'usu 
Şukrü B. !er de dahil olup 15 kanunu 
sanide Niste toplanarak gelecek kon 
granın rüznamesini ve nizamname 
tadilatını yapacaktır. Heyeti mtirah
hasamızın diğer azaları da avdet et
mişlerdir. -------

Başmuharririmiz 
Atina sulh kongresine işti

rak eden Başmuharririmiz Siirt 
meb'usu Mahmut Bey bugün 
tayyare ile Atinadan avdet ede
cektir. 

teslim olmuşlardır. 
KRALIN DAVETi MUHTEMEL 

\:i'>ıak doğ,,,..::: an veya gizli bri 
ı~Ye ' onun . ı~ olan bu emele 
d_ ltıiy' ~Olitiq. ıç~n . bir idealdir. 
fi't le~'ne ınuk."ı,.akı bu hulils ve 
, lq~ _ bir ,..._, i ~ efkarı umıımi
'•r tı "ib· -, atıyor: 

ıne . o ı tanı k 
ı11 ~1ılmak ! nnı.a ... ve sami~ . . . ,,,, 

Siirt meb'usu 
Pt'IAHMUT 

Habibullahın emri altında bu da
hili harbe i\tirak etmiş olan bir ta
kım kabilel~rin kendisinden ayrıl
masına sebep olarak Habibullahın 
esir a1dığı bazı muteber zevatı i
dam ettirmiş olması gösterilmekte
dir. Bu hareket bir kısım kabailin 
kendisinden ayrılmasını intaç ettiği 
gibi bitaraflıklarını muhafaza ede
rek hangi tarafa iltihak edecekle
rini işin alacağı neticeye göre tayin 
etmeyi bekltyen kuvvetli diiier bazı 

Dün gelen telgraflar neticenin bek 
lendiği sekilde yani Nadir Hanın 
muvaffakiyeti şeklinde tecelli ettiği
ni göstermiştir. Bu telgrafları der
cediyoruz: 

MOSKOV A, 9 A. A. • Nadir Han 
kıtaatının dün saat 4 te Kabili işgal 
ettikleri Termez'dcn bildiriliyor. 
Habibullah şehrin orta kısmındaki 
kaleye çekilip kapanmıştır. Kuhis
ıan. Gardez ve Karisderviş kıtaatı 

KALKÜTA, 9 A. A. - Kabilin su
kutu henüz resmen teeyyüt etmemiş 
olmakla beraber bu ihtimal bir emri 
vaki gibi telakki edilebilir. Zira, üç 
muhtelif menbadan _gelen haberler 
Kabilin Nadir Hanın kardeşi tara
fından zaptedildiğini bugiin bildir
mektedir. Bu telgrafların birinde 
anlatıldığına göre Nadir Hanın mu
zaffer kuvvetleri üç ileri karakolu 
ele geçirdikten sonra Kabile doğru 
yürümeğe baslamı~lar ve hiç bir mu
kavemete maru.ı kalmadan şehre gir
mişlerdir. Habibııllahın kuvvetleri 
dağılmıştır. Kendisi de bir tay are
ye binerek kaçmıştır. Kabil ehaliei 
yarı aç bir haldedir. Amanullahtan 
Afganistana dönemsinin rica edilme 
si muhtemeldir . 

I 

Ttvfik Kamil Bey , M. Holstatd. M. Dlyamandopulos 
Muhtelit mubadele komisyonu he- IHTILAFIN ESBABI NEDiR? ASIL MOHIM MESELELER 

yeti umumiyesi dün sabah toplana- Tevfik Kamil B. bu hıısusta bir . Esaslı işlerin tetkik ~e intacı ko-
caktı. . .. muharririmize atideki beyanatta bu- mısyonun tam teşekkül ıle çalışması-

Fakat heyeti murahhasamız huku !un u t . na mütavakkıftır. Elde mevzubahso-
metten talimat almağa lüzum gördü-ı m ş ur· lan işler hakkında bir haftadan beri 
ğü için Baş murahbasımız Tevfik Ka- - Ankara müz~ker~sinin inkıtaı.n- hükumetle hemen bila inkıta muhabc 
mil B. içtimaın Cumartesi gününe ta- dan sonra M':'hteht muba?e_I~ kon,ıı~- re halinde idik. Tekrar talimat iste
lik edilmesini komisyon riyasetindenl y~n~n~~ faahyete geçmesını ıotedığ~- me.ğe lüzum gördüğüm için bugünkü 
istemiştir. Yunan murahhasları bu mızı bılıyorsu~uz. B": m~ks.atia hır ıçtımaın Cumartesiye talikini teklif 
teklifi itirazla karşılamış ve iki tara- !•raftan heyetı umumıye ıçtımalar.ın~ ettim. 
fın baş murahhasları bitaraf delege- ; ış ıhzar edecek bur.ola_rı_n daha _sür Bu teklifin kabul edilmedigıni ma· 
!erin nezdinde hususi surette toplan- atle çalışmasını temın ıçın evvela be- al'esef kaydedersiniz. 
mışlardır. 1 şinci büro. hak~ın~~ hazı~Jadığımız Bizim noktai nazarımız sar-htır. 

T ı .k K. 1 B kl'f' .. t k tarzı mesaı proıesını heyetı umumiye Komisyon şimdiki kadrosile ""·cak 
ev ı amı . te ı ımızı c rar kl b b ld 

izah ederek bu vaziyette içtimaa im- ye .verC?e ~ era er e eki mesaili zuhur edebilecek tali mahiyettetki ı 
kan olmadığını bildirmiş ve · salonu , carıyenı.n hır an evet ikmaline ga- !eri görebilir.> 

k 
. . B • k . , yret ettık. 

ter etmıştır. una ragmen e serıyet 1 M. RIVAS GiDiYOR 
?lduğurdan bahisle içtim~ın akımda .. ~omisyonun şimdiki tarzı teşek- Aldığımız malümata göre, bıtMaf-
ısrar edılerek Turk heyetı murabba- külu yalnız mesaili cariyenin ve tat- !ardan M. Rivas senelik mezuniyctin
sası salona davet edilmişsede yalnız bikattaki şikayetlerin tetkikine mil- den istifade için Çarşamba ı;ünu wcm 
Tevfik Kamil B. bitarallarla temas e- saade edebilir. leketine gidecektir. 
derek noktayı nazarımızı değiştirmek Dünkü ihtilaf, bitaraf delege. r 
imkcinı olmadığını tebiiğ etmiştir. BU GON kadrosundaki noksanın na2arı dikku 4 

Bundan sonra içtima taJik edile- te ahnmıyarak ruznamejc dahll o!an 
cek yerde gene toplanmakta israr edıl 2 inci sahifemizde: e~ash mes_elel.eri. müzakere için şimJi-
miş, Tevfik Kamil B. ile Yunan Baı- kı_ kadro ıle ıktıfa edilmesı'nd"n çık-

hh D. d 1 da ı ı Jaftalık icmal - I ' mura ası ıyaman opu os arasın - tıgı an aşılmıştır . 
ihtilafı mucip olan noktalar etrafında ~- Son habcrltr Yunan hey.eti müşavirlig" inc Turk 

k 'dd tı· ·· k ı ı 3 Uncu aalıifemlzdA• t b ço şı e ı muna aşa ar cereyan e - - a a~sında~ bır Rumun tayin edilemi 
m!ş ve Diyamandopulos asabiyetle ı ı- E~onomi yecegı teblığ edilmesi üzerine bunun 
salondan ayrılmıştır. t 2- ~Jahkemelerde vazifesine nihayet verileceği sriylen. 

Bunu müteakıp Baş murahhası- 4 uncu salıllemlade: mektedir. 
mız da kendi dairesine çekilmiştir. · ı .. Hava raporu Mu""badel k • 
Komisyon reisi M, Holştad, M. Ri- e OmlSYO-

ı 2- Rei~in karısı 
vasl:ı görüşerek tarafeyni tekrar salo- 3- Gene mum sOndU OUDUn feblt"g'" 1° 
na çağırmışsada yalnız Yunan heyeti 4- Jl'elek 
muhrbahh1 asası bukna icabet etmiş ve mu 5_ 11 ıeşrininel ISTANBUL, 10 A. A. _ Muh 
ra as arı.nız ısa bir müddet bek- 6- HikAye J' · b d 
lendikten sonra artık bu vaziyette bit te ıt mıi a ele komiyonu katibi 

7- Roman: Aık ~~neıl 'li- · d 
tabi müzakere yapılamıyac;ığı için ne umumı gın en: 
zaman içtima edileceği bile tespit e- 5 inci sahifemizde; 12 Eylı'.111928 tarihli bitaraf-
dilmeden dai!ılmışlardır. • ı- Sinema !lemi )ar muhtırasının münakaşasına 

........ ~~~~~~~~-----------------
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• Haberler 
HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

mühim siyasi hadisesidir. Se- vazenesini altüst etmiştir. Dev- ' • '
111 

• ' k 
yahatin neticeleri hakkında he- !etler yeni yeni kombinezonlar Fransada Amerihada Japongada Maarif vel{ili, vilayetlere ço 
nüz bir fikir sahibi değiliz. Tel- yapmıya teşebl:'.:s ediyorlar. Av- ? A • k ' 
graf haberlerinden anıadığınıı- rupa birliği ı-ıaı...-ındaki sözlere Ne düşünüyorlar Mülakat neticesi merı aya karşı ınühim birt.amiın gönderdı 
za göre, lngifü: Başvekili ayın rağmen her devlet hani harıl 1 f k 
dördüncü günü New York'a va- müttefik ve dost anyor. Fakat Tahdidi teslihat kon- an aşı aca Japonlar da bir itilaf ANKARA, 10 (A. A.) - MaarifJaddel millet mektepleri tali~a'ıi 
sıl olmu§. Bu şehirde parlak bir maksat ve gayelerde istikrar f h lık kd' . d .. .. .. l vekili Cemal Hüsnü bey Millet mek-ı' si rehberlik edecektir. Yenı.t• ~ 
surette istikbal edilmiş ve ay- yok. Bir gün Fransız-Alman eransına azır Ameriha-lngiltere- a ını uşunuyor ar tcplcri. h~kkında. vilayetlere atideki name halkı okutma faaJiyctlıU" ~ 
ni gün Washington'a gitmiştir. itilafından bahsediliyor. Ertesi PARİS 9. A .A. - Temps 8 .. asında harp TOKYO 9. A. A. - Bahri !:'::"ııargondaderTm_ışkitı_r: Ghealçckın scnc .. tcş\hi.yctini te~til v_e tcvsida~~: ~ 

Washi 
• ·· 1 l ·1 F • kdi ' • u . ' Y ın ur ye nın um· Bır kısım ummı vatan r ,ıf) 

Mac Donald . ~gton a ~ ta ya ı e ran;ıa ~ye - gazetesi yazıyor: Beş devlet ta lhli ll k te_slıhatın tahdidi meselesiyle miliktcn kurtarılmasına matuf olarak yazar hale gctirmcğc diğer ki f. 
vardık~ s?nra,. Reısıcumh~r genne yaklaştığı bıldinlıyor.~a rafmdanaktedilecek konferan: ma go ugraş:ı-cak konferansın içtimaa,batliyan mesai.bu senenin nisan ayı okuyup yazmağı öğreneni•~ i'lıJ 
Hoover ın mısafin olarak sayfı- Haye konferansında İtalya ıle sın Cenevrede toplanan ihzarı t davetınden evel Japonya ilelsonunda soo hın kad'!' ve c~~ck v~- ve maifetlcrinin istilzam ettıl "; 
yesine gitmiş ve iki hükfunet a- Fransa'nın bir gaye takip ettik- komisyonun mesaisini kolay- VASH N~TON, 9. A. A. - Fransa arasında İngiliz - Ame- ta~~ın ;~~yazar ~ate gctırilm~lc !erile teçhiz ctmeğc, muharr~r e ı 
damı, baş başa vererek İngilte- leri malU.mdur. Bahri tahdidi !aştırmak maksadile içtimaa da M. ~.oover ıle M. Ma~ Do~ald rikan itilafına müşabih bir itilafl~cak cş:r~ eh~= ~y~etlı~r. ıcrait istilanal edildiği tak~~ 
re ve Amerika arasında ihtilaf tealihat hakkındaki İngiliz - A- vet edilmiş olması memnuniye- m muşterek~°: n~şr~ettıkler,ı ~- akdi faydadan hali olmıyacağı derim kıymeti süratlc Jcc ~:~"cıı:i Y';"' dershaneleri t~si~ ~erİl' f. 
çıkabilmesi muhtemel olan bü- merikan noktai nazarına karşı ti mucip olabilir. Çünkü, harp yannamede ıkı hukumet r.~1s! a- salahiyettar mahafilde israrla 1 is.tihaalin~ mecbur olduğumuz büyük ~~ ok~a ya:nn". ~il_miY":; 11 ~ ~ 
tün meaaili görüşmüşler. Sayfi- da İtalya ve Fransa arasında fi- gemilerinin gerek sınıf itibarile rasın~a cereyan e?en mukal~: beyan edilmektedir. Bu suretle il b~r ~edefc ço~ erken varab!leccğimi- ~~c~nnı.:ıa tah~st~~!'.."t ~. ~ l\a 
yeden avdet ettikten sonra neş- kir birliği vardır. Bu itibarla ve gerek umumi istiap hacimle- meler~n Ke~log. mısa~ından mu hareket edilmediği takdird - ev- :~,f:teı'cn ı:ı:;~'. m~ut db~ alamet !imi~~~ :;,tiya~a ceva;ı verece~,ı 
redilen .bi.r tebliğde. mükaleme:- gel~ek ~n.dra . konferansının rini ancak umumi bir konferans ~e~ellıt vtzı~~tın ışıgı • altınd~ velce Cenevrede vukua gelen 

1 
tahriri e:C::'dc ;;~ılann tc:ı:ı..,~2: tarda d~r~h~ele kü~adına c~• ;;ıı: . Soıı 

de mucıbı memnunıyet terakki· bahri tahdidi teslihattan daha tetkik edebilir. lihassa ngılız ~ Amenkan ~u muvaffakiyetsizliğin tekerün-1 kur yazar vatanda§lann ümmilere o- vcrmenızı. rıca. ederım. Y.CJl 1,';ıl .~ C 
ler olduğiı kısaca bildirilmekte- mühim, daha şümullü bir ta- REISICOMHURUN SEYAHATi na~~~atının tetkı.kına te.alllu~ den korkulduğu gizlenmekte-ilan nisbcti Türkiycnin 22 villiyctindc m~ktcpl~n talıınatnameaı sıtoı'~ 1~r~ 
dir. Bu müphem tebliğden baş- knn siyasi neticeleri olacağı BRÜKSEL, 10. A. A. - Fransa e~~~ beyan . edıirn:ektedır. ~ki dir. Bununla beraber bahri ma- a~cak % 10 o!arak. tespit e~ştir. ~utc;nasıp vla~ak hall~ı ... ~:u.., I"~ 
ka henüz hiç bir malfunat sahi- şimdiden anlaşılmaktadır rcisicümhuru M. Gaston Doumergue hükumet İngıltere ıle Amenka hafil bikbin g·· ··n kt k 1 Nk ıs~et ehem~ıY.etsız tcmcvvuçlerdcn ıyc_ttfn1dc. e~ agır cı_ı buy'::.,dil· ~ 

. - . . • • • • ve Fransız başvekili M. Aristid Bri- arasında bir ha ıkmasının . oru . me e ve on 1 at ı nazar butun memlekete şimil o- v.azı c erı sın tcvdı etme... .. lfı'ı '• q hı degıli~. D~ etr~ı mal~- , . . and, saat 10 _ 20 de Brükscle vasıl 0 _ • • ~ .. ç feransa tetkik edılecek meseler la~ ve ~n .kısa bir zamanda bertaraf lı~tname ahkamının hüsn" 2 · ~ 
mat alabılmek ıçın İngilız ve bıl Stresemann m vefable cihan ıacaklardır. Kendilerine fcvkalidc mc ~~tıra getırılme~~ şoyle. dur~~ evvelce hususi mükalemelerde edilmcaı llizımgclen bir vaziyeti üa- kinde muhtelif müessese .,c ~ liıı. 
hassa boşboğazlıklarile meşhur siyaseti pek büyük bir diplomat rasim hazırlanınıştrr. ıt_ıınatsızhk .v~ şuphe hısl~~ tezekkür edilecek olursa konfe- de eder. İstih~n~. '!'ecbur olduğu- l~rin m~s.mir •~ette faaliYo ~~ \ 
olan Amerika gazetelerini bek- kaybetmiştir. Stresemann, şüp- PARİS, 10. A. A. _ M. Doumer- b~le ~k mılh sıyasetlen uze: ransta ameli bir itilafa vasıl ol- ":'u.z .. hcdcf. azamı sur atle Türk mille tıralrlennı temındc ve var- ~ ~ 
!emek lazınıdrr hesiz harpten sonra meydana guc ile M. Briand saat 10,30 da Brü- nnde hır tesir icra edememesı mak irnkanma kail bulunm kt :nı u.mmılı~tcn kurtarmak, irfan ve altka ve incizap duyuar~k !.: ;ii, ~ 

0
.. tar ft~ Mac Donald'- çıkan diplomatların e büyu····· sele müteveccihen hareket etmişler- laznngeldiğini kaydeylemekte- d a a- d~~gını >;'iik;ıelter~k on~ bu günkü re bağ~ğa devam e~~ ~ ıger a . . . n gu dir. d" D . ku 

1 
. • ki ır. unyanın ilen ccmıyctlcn safına kat- larında hükfunet, p.hauusd•_~,,.~ -., 

ın Avrupa ve bılhassa Fransız ıdi. Almanya'nm mukadderatı- RADiKALLERiN FEALIYETI ır. e~ vvet enrun ten s JAPON NOKTAI NAZARI ~aktır. Bu hedefin istihsali için mad- hal yapan, muvaffak olan yilP" 1 
efkarını tatmin etmek endişesin nı eline aldığı zaman, memle- PARİS, 10. A. A. _ Sen eyaleti v.e ~dıd.ı ~~?av~~~~~ 'J'.OKYO, 10. A .. A: - Sa~ık bat- d! ın:ancvt ~iç bir fedakarlıktan çeki- liyakat ve iktidarın tczahu~" 
de olduğu gazetecilere vukubu- ket anarşi içinde idi. Almanya ~dika~ Sosyalist fcdcrasy~nu, fırka fıkir teatıı;ı ıki mılletı hır ı~ıli- vekil "':· Vakatııuki nın ~lırı ~onfc- ~mıyeccktir. Geçen sene b~.ıladı~ı- ~ırdır. Şimdi davet edildiğjllil ,ıı: 
lan mükerrer beyanatından an- mağlup istia altında münhezim rıyasetıne kongrede tek bır namzet fa o kadar yaklaştırmıştır ki ge ran~ gıd«:ek .Japon hcye~c nyaııet . m~l tarzı mes~uk ~cc~bclerı· zıfe memleketinize yapacağiııı' .J 
1 

lm kt dı Çünkü İngiliz ve med~ni de !etlerin . s göstermek hususunda itillif etmeleri çen konferanata zuhur eden bü- etme tcldifinı kabul~ olduğu ~e,d~~ın :~e muallimlcr~~n ten- metlerin en büyüğü ve ~f. 
aşı a .. a r. .. . . . . v camıa ı için M. Sarra ut, M. Herriot, M. Da- .. .. .. A - •• ,.. ~annolunmaktadır. Amıral Takarabc vır . e ıcı '?utalaalarına da ıstınadcn Talimatnamenin 17 inı:i m11oır: l 
Başvekılı her munasebetle bu hancinde ıdi. ladicr M. Caillaux ve M. Chautcmps tün muşkülat bu gun katı sur~t ile Londradaki Japon ııefirinin bu he- ta.dil, tc~p ve takviye edilmqtir. cubincc tedriaat d . ~ouıı4'J. 
müzakeratın üçüncü bir devlet Evela Rur'u Fransızlardan nczdi~dc te~cbbüste bulunmağa b- te bertaraf edilmiş addolunabı- yete iştirak etmelerine intizar olun- Bır tc§rınısanide artmq bir istek ve dcreccpruz rapo.,:rcı;:.:'~...f 
veya devletler zümresi aleyhine istirdat etti. Şans ta yardım e- rar vermiştir. lir. 1922 tarihli Vashington ha- maktadır. . . ~;ı;e:,,~cak ~.lan h8:1k,ı okut- mesainizin haadalarını aJıseıtil"' 
bir itilaf gayesini istihdaf etme- derek Alınan parasında istikrar HAVA. BÜTÇESi hri muahedesini imza eden dev- Gazetc;lcr, müz~cratm hUanU au- f lcffcn gonderditıın mu- temenni ederim. . 

·•· · ·· · · M Donald · . , . PARİS 9. A. A. - Mcbusan mec- 1 tl İ ·ı .1 A--'•-· retle netıcclcnmesıne mani olacak Y dıgını soyleıruştır. ac temın ettı. Lokarno yu ımza- li . _.,, • .. . d h b""t e er ngı tere le .ruııcı ...... ara müşküllerin mevcudiyetini kabuletme unan ce ab 1 s . . l . l dı . _ sı IIMl.UfC cncumcnın c ava u çe- daki ·· ı-~ı l • V 1 i DO' .. 
Ayan ve Meb'usan meclıs enne a . Almanya'nın diger büyük sinin müzakeresi esnasında M. Lau- sın mu...,. eme enn c~rey- ide beraber Kcllog misaki zihniyeti- .r: • ~ llııı 
hitaben irat ettiği nutukta da mill~tlerle müsavi şerait altında ran Eynac, encümenin teklif ettiği anından • haberdar edilmiş '"'.e ne ~~t;abı~ .b~r .uzlaşma elde cd~cbi- Yeni sefir Ankaraya Bu günkü hare~~ • 
ayni sözleri söylemiştir. Bun- Cemıyeti Akvama girmesini te- tcnzilStı kabul etmemiı ve hükUmet- beş bahrı devlet arasında hır ~eg.ı ~.ıdını ızh~r iytc.mekt~. geldlkten sonr• Kaddoö lttis.;:~- ..,,:J, c 
dan anlaşılıyor ki Mac Donald min etti. Dawes planını yaptı. çe istenilen tahsisatın aynen kabulün- konferans akdi teklif olunmuş- 1"_,~chı gazt et.~· ngilt~rc il~ .A- ki cevap "-en r...!.._ b lı .._ ~ ~ lıır. 

· - "l A "k ·• K 11 ·sakı . . de ısrar etmiştir Encümen azasının tur K f lanın aka me ....... nın ngiliz - Amerikan ıtila- Verece ermlf ....,. """"' aı yan ve ~ hır kulaaki~ ı edi mendi~ m~zulak:- hac oghg mb~ ıu fımzak aladı. ~ı- ekseriyeti nazın~ mütaleasına iştirak d . 1 ~l:rans to~ ~~y h .. - f~ı diğer üç devlete cebren kabul et- ATİNA, 10. (Rumca gazeteler) Yu- d~ ~f;'tı:f':ı ed~n Iatanbul :ti ııll! ~ '!ıcı't~ 
ratını t p e yor, ger agı yet ar ın son at en muş- eylemiştir. ar ngı. ere ve en a u- tırmck niyetinde bulunmamalarından nan hükumeti . firl A nn .. c müsabakaları u. JlllJ ~ı 
ile ~e b~. ':?üzake~a~ın. F~ansa'- kül pürüzü olan ta~rat işini BOYOK BiR YANCIN kfunetle~ O~Y:1 ~~~~ı muh- dolayı mcm.nuniyct.izhar etmektedir. t.:ı'~aya gidereky:::i:c~~t:k ve b~; :~asında bitirilece~!,'# ~~a 
daki aksulamellennı dinliyor. halletti ve Young pta.nııu akdet- LYON, 9. A. A. - Bir yangın ki- temel muşkülatın onunu almak Bu gazctcnın teessüfe pyan ~~duğu fıkir hasıl etmeden evci hiç bir tctcbl ta Fa m:;ili<lnı 01ju~u ril• ~ :._ 

Siyasi neticesi ne olursa ol- ti. Ren'in de tahliye edildiğini myevl mevat fabrikalanııddn birini için alakadar diğer devletlerle Yd~dı::anheknkıolı:ta, h~va_ kuvvc~crının tah hUıtc bulunmamağa karar vcrmiftir. b~ :e 0 ~J:.cr a1nız'e ab~ c tıct if'/ ~ 
• • . tah · t · t" ük" ,,. d ed ki ı ı a nda hıçbır teldü yapılma- y hük(J · .. k P r n Y ır a ~""~ 

sun Mac Donald zıyaretının A- gördü. rıp e mış ır. • ~ .... emeye evam ece er- mış olmasıdır. Ve bu mcııelc · kur _ unan metı son tur "?tası- etmiştir. Şimdiye kadar vasıı;. t(, 
merika'da iyi bir tesir bıraktığı- Alınanya'nın harici sahada- A:lma-:ya.da dir. Kellog misakinin temin et- lamasını Japonyaya tavsiy!'1 ctm~=- na bundan sonra ccval'., verecektır. · de~ t~ edildiii gibi ~ t ııc: 
na şüphe edilemez. Ayan azası ki her işini yapmış telakki edi- Ç l'k ·., r el ., l k tiği selil.met sayesinde iki hükQ- tcdir. Uyuşturucu bır madde IFchindedır .. »u. gUnkU ~u.a~ ~ lı4ı 
b

. b" M Donald' k . . . . e l n11gıer agı aca t fil lan d ınıf · · h k cncrba5clilcnn aradaki p..-- il'". ı ~ ırer ırer ac a me - lemez. Bu ışler devn daım gı- • me 0 arasın a 8 ıtı- T.. k. B 1 8 kında karar elailtmeleri uht ı ııııa~ ' a, 
tup yazarak ziyaretinden dolayı bidir. Asla bitmez. Fakat az hiliBERLİN. IRO. A. A. -V Pfrulisya da- barile müsavat husulünün ha- Ur - U gar ANKARA A bcr Beşiktaş:: EaJamy~tio~~ 

kk
.. . l t--'lt , d kad k. ye nazırı, en ve es a c mm· kik tl ğini" •. "t kt , 10 ( .A) - Sıhhat d •. Atdııt "J ı, teşe ur etmı~ er .. ~· ere ye zam~ a o ar ço ış yaı;ı~- takalarından vücude gctirilmi§ olan . a eşece unu. etme e- • • • ve içtimai muavenet ~ckfilctindcn: ccegı de kuvvetle :ı~."' · ,,, karşı pek samımt hissıyat besle- tır ki, bundan böyle kendisı a- çelik miğfer ve buna benzer diğer ce- dir. Bu suretle İngıltere ve A- Aradaki dostluk gıttikçe Son zamanlarda ticarete çikanlan ramm hatalı .. yapıldıp ı~ ~ . l 

mediğini bir çok münasebetler- yarından daha aşağı bir diplo- miyetltrin dağıtılmasını emretmiştir. merika arasında bahri inşaat sa artmaktadır Renzoy Eggoninc ve Methyl Eııonl- tasa~a-l:·k::.aa~ra .lf~ ~~ 
le anlatan Boralı bile bir mek- mat ta işleri tedvir edebilir. HOKOMET lÇlNDE HOKOMET.I hasında görülen rekabet ile ne ismindeki maddeler Gogaline mıı, m=:ıtir ıı m faıkıyctınt ~t· 
tup yazarak İngiliz- Amerikan İki ay evel bu sözleri söyliye- LOND.RA •. 10: ~· A. - Berl~ndcn harp tehlikeleri ve bu reka".: etin HUsrev beyin lzahab takkatmdan olup onun gibi uyuıtu- e T~ Stad ela· 18: .r0 
. "J'f dd' f d . S . Daıly Maıle bıldırılıyor: Eksen aza- · ta t ·•• • ~ "ha bul rucu bulunduklarından 1369 nwnara- ld K in romua1 'i1is il"~ . 
1 tı a mm ma , 1 ~~ asını, a~- mezcliJ:c:. t~es~.mann50.~ gen~ hır sı sabık imparatorluk ordusuna men- ın ç e tıgı ~sraı: ru yet - Sof ya sefirimiz Hüsrev bey Türk- lı uyuı~ru~u maddelere mahsus ka- :~ e u Eliz~bct . ng ~ ;, <la 
!atmış. Borah a gore, Amen- yaşta olmuştur. Buyuk dıplo- sup zabitlerden ve neferlerden ibaret muş olacaktır. Bulgar mUnascbatı hakkında bir mu- nunun hükümlerine tabi tutulmalanı fut~! talmnile bır ""'~ ~ ~ 
ka ile İngiltere bahriyelerine matın kısa ömrü ve diplomasi olup günden ı:üne daha meydan o- PEK BOYOK MOV AFFAKIYET barririmizc atideki beyanatta bulun- İ~rı•: ':'eJ?llcri heyetinin 12/9/929 ta- t:.!,•\ığnmz: Gı:ta:-oıııı'~ sı' ,~il 
dakikada 400 İngiliz lirası sar- dünyasındaki mevkii bize şairin kuyucu bir tavır takınan çelik miğfer VASHİNGTON, 9. A. A. _ Ha- muıtur: rihli ıçtimaında tahtı karara alındı- re bu~ u .. ;;a~ta ır Taİıfil"..d •'1 ~ 
fediyorlarmış. Bu saatte 24000, şu eski beytini hatırlattı: !er .namınd~ki teşkiliitın dahilde v.e riciye nazırı M. Stimson M. Hoovcr . - Ankaradan g~~nlerde ~!det et f:'dan aın_.~~ranın ?na göre hare- dyomundao bi: :.~:b:rz:. yaP"~! ;~ 

.. d d mil dan faz lemsi ur idi aattıla ,......in bançtc vahım buhranlar tevlıt edebı- ile M. Mac Donald arasındaki mük.i- tını. Ankarada Harıcıye vekili beye- t ctmclen luzumu ilin olunur. Çok tcmen . d . ki Galat~ ili . 

l
gu

1
n e .

1
• e li~anm d" yon A . Zilli meındııt olar zamanı bıir lec~k tehlikeli ve tehditkar vaziyeti Jcmclcrin pek büyük bir miıvaffaki- fcndilc temas etmiştim. Gazi Hazret- ZIRAA T BANKASI U. MODORO futbolcular nı c c~h fta yaP" '~ <..,' 

a ngı ız rası e ıyor men- p d h"l' · · 'h ı · d be · ı··tf da k A gc•ecc.. a •Blıl"r ,,.""l;ı · . . * * * rusya a ı ıye nczaretını nı ayet yet temin ettiğini ve beslenen ümitle en c nı u en vct etme sure- NKARA 10. - Ziraat banka maçuı chcmm" tin' ·· defi • ~ liı; 
kalılar dolardan anlaı:_ hır mıllet Afganistandan gelen haber- bu c~ıniyet ha~kı'.'da şcdi~ ".e cc~_ri rin hiçbirini boşa çıkarmadığını aöy- tile mazharı iltif~~ buyurdular. umum müdfu.ü Şükrü bey İstanbU:.: yarak bu hazı;r~ m~;::,..,_sııı ~ 
olduklarından dostlugun dolar-

1 
N d" H ku ti . . Af tcdbırler almaga ıçbar ctmıştır. Dün !emiştir. Varşuvaya tayınım hakkında Ha- hareket etmiştir. zami istifade edebil inler 1 1 • ı 

la ifadesi iyice akıllarına yatnuş er a 1.r. an vve ennın .- ak}&m neşrolunan bir emirname- ARTIK VEDA ETTi riciyc müştcşarı !!uman beyefendinin T . Halk Fırka da~ Bu~ tP".1 "<, 
olmalıdır. g'.111 ~n B3!1a ~aka •ake~len- de ~ezkür t._eşkilatm bu_ndan böyle LONDRA, ıo. A. A. _ M. Mac bugünkii Milliyetteki bcyar>atı esasen ayyare. pıyankOSU dörtte Bcyoğl~ı'iıaİk fırkası tJil"I 

• • * nı_muhı.m .maglubıyetlere ugrat- gayrı kanu.ıı addedılcce~ı ve bunun Donald dün akşam reis M. Hoovcr i- malfun~ bulunan. muka~reratı res- bu •• k"I" da Istanbul gürcı birincilikl•~tı~ 
tıgmı bıldırmektedir. Bu haber- Ren havalmndekı kudretlı şubelerın 1 _,_,_ tır Kcnd·s· b .. F" men tekit ctmektcdır. Yenme Sofya- gun Çe 1 lyor sabakalanna ba la •~·r. bl. ı"" İkinci K~nunda Londra'da d h ı ı · · · 'h · "d'l -· b"ld" c vc""""şnu§ · ı 1 u gun ı- eh · ti! ·· ıı· T · t nacaA~ iJI ..ı· " lere göre, Kahtı işgal edilmiş- _er _a . agvı cı ctıne gı ı ecegı ı. ı- ladelfiya ve Nevyorka hareket ede- nın c~~yc c mutenakıJ? ır ar- .... a>'.!arc .pıyankosu yedinci tertip kaların hararetli olacağı ıaJtll' r1'" akdedileceği bildirilen bahri ıı· K kl .. . nim.ıştır. Almanyanın akşamı saıre- kt' kadaşın ıntihabına kadar vazıfeme de uçuncu keşıdesi bugün Darülfünun mcktedir. Her hald gu··rcŞ tB ı f 

h 
'h f d r. ışın ya aşması uzerıne . d k' b ı d f h ı ce ır. eli A . . . ka,~ k nf e I~ ta didi sila kon eransma a- h . . f ,. . . sın e ı şu e er pey erpey es o una- SUKUTU HA YAL ! vam c yorum. yın yırmısıne o erans salonunda saat 1 de çeki- sporcuların bu vesile ile gaz• 

t
. l .. d "idi K f er ıkı tara ta kat ı hır netıce caktır. Bütün valilerin iştirakile ak- · · hareket edeceğim lecektir yecanlı ·· bak 1 ecl< 

ve eye er gon en . on e- ld • 
1 

k .d.. . . LONDRA 10 A A V hi O · · musa a ar seyr J İ .
1 

A "k d e e etmege ça ışına ta ı uer. dolunan bır mccbste Prusya dahiliye . • ". · . · .-:-. as ng- T RK - BULGAR MONASEBATI N f' • • muhakkaktır. •dlr: 
ransm ngı teretvel men a an Çünkü bir defa kış basar da kar nazırı hü!:iımct içinde ikinci bir hü- tondan Daily Maıle bıldırıliyor: Reis İki memleket arasındaki münasebat 8 ıa vekıh ..ıntrepo- C. S. atletleri g"tti· 4.nıcar• /!' 
başka Fr~sa, ta ya ve ! apon- her tarafı kaplarsa askeri hare- kumet te~kil -;decek derecede kuvvet- M. Hoover ve M. Mac Donald tar~- filclade siyasi dostluk kelimesinin 1 d • sabalra yapacaklar:nı ·y;zc1ığıJ11"ıl 
yadan murekkep olacagı ma- k ti · l k "lkb h h" !enen çelik mıgferlerin serkeşliği yü- ~ı?da? Salı akşa'."ı neşr~lunan tcblı- fevkindedir. Çünkü Bulgaristanda arı gez 1 latasaray atletleri dün hare1<'

1 ,'I. llımdur. Japonya'nm daveti şim e en. ge ece ı . a ara. t~ ır zünden vaziyeti dahiliyenin kesbi ve- gın ~ıraz muhtcrız ve mu.pb.c~ bir 1~- Türk dostluğu artık hükumet ve fır- Nafia vekili Recep bey dün Rıhtmı !erdir. Ankara'da Galatasar•J' Z 
diden kabul ettiği, Fransa'nın etmek ıcap edecektı. He~ ıkı .~a- h.amet edebilm~si. ihti~ne işa_ret ~t s~n ile Y~ıiı?ış o~sı hır ıki g~ ı- kalar çerçevesinden çıkmış ve milll şirk~ti. müessesatıru ziyaret ve tcftit izm şubesini temsil edecek ol~~ Ş~ 
ise davetten d la tmn . t rafın da bu kadar uzun hır mud- tıkte?. sonra hu_k':'metı c.~urıyenın ~ın~e kat_ 1 hır n;.:cl'.c var!lacagını bir arzu, bir emel mertebesine var- etmiştır. . c~ar şunlardır: Besim, Se~ ~~ 

·~· 0 yı m unıye det beklemeğe tahammülü yok- şımdılik kendısını her turlu taarruz- u~t ~~ş olan . crıka efkarı umu- mıştır. Recep B. bilhassa şirketin Emin sı, Mehmet Ali, Enis, tıı:uııır·,ııo· 
beyan ettıgı ant;ışılmaktadır. tu. !ara karşı müdafaa edebilecek ku- m!yesını oldukça. ~ır suku!"' hayale Sofyadaki Türk - Bulgar yakla§ma önünde ye~ yaptırmakta olduğu an- taz, Vildan, Hikmet, Saffet r 

Fakat Fransa nın bu memnu- N d" H b k 
1 1 

A drette bulunmakla beraber onu her ugratmıştır: _İngiliz ~~yeti m~rahha- cemiyeti bu sahada pek hayırlı hizmet trepolarla diğer antrepoları da gez- lah, İzzet. 51r1i ~ 
niyeti hiç te akdini arzu etme- a ır ;ın sa 1 <ra ma- neye mal olursa olsun devirip czmcğc sası._ ma~afilin~c _tc~liı:namcnın müp- ter ifasına namzettir. miştir. Galatasaray - Pera. Galat• edı{ l' 
dikleri bir konferans.a davet e- nullahın ~~cat..'dt!". Acaba Ha- k"ar vermiş olan unsurların daha zi- h.emıye~ her t~rlu ihtımaliita karşı ih TORK AKALLIYETI Rlhtim şirketi muhtemel bir antre !etlerinin, Ankara'dan avd•

1 aıı~ 
dilmi olmakt · d b .. nm galıbıyebı Amanullahın yadc kuvvet peyda etmelerine mey- tı~'ata ~y~ct I':"'umu~ . atfolunmak 800 bin miktarında bulunan ve Bul po buhranına mani olmak için yrni- mez Pcra klübü atlctlcrilc ııı ,11" ıJ' 

k ş tta b" ~ zıya e u mu tekrar Afgarıistaııa avdeti mi dan vermek büyük bir tedbirsisli.k o- v~ tahdidi t~lih~t va~~ındc. maddi garistanın en kuvvetli akalliyctini den bir kaç antrcfo yaptıracaktır. yapacakları mcvsukan halı« oı11ıı 
z~ era ır sıyaset oyun~ çe- demektir? Burası henüz m - cağını söylemiştir. Çelik miğferler bır ı:ıuva!fakiyetın .'s~salı gelecek teşkil eden necip ırkdaşlammz vatan- 1 . . . ' tır. Geçen 'ki •ene yapılan ve efl pi 
vınnek fırsa~ elde etmış ol- hu! Am n 

11 1 
Af""- haf . teşkilatı reisi olan reisi devlet Hin- ~ahn konf.cransı~ı hüsnu surc~c ne- !arının sakin, çalqkan bir tcb'a1tdır- ngilız filosu yarın geliyor sara, .n galibiyetilc neticel~,n 

malarından ıleri gelse gerektir. · .. ~ u a ı , . _<;"n e . ısı denburgun dahiliye nazırının azim ve tıccle~esınc baglı olduğu aoylen- !ar. Büyük Gazimizin mes'ut inkıllbı Yarın limanımızı ziyaret edecek 0 mUaabalralann ceçcn tenci• tı!· ,,,ı 
Fransızlar Mac Donaldın te- kendısıru davet ettıgı takdm.le, kararından doğan nazik ve yeni va- mcktedır. bu ırkdaşlanmız arasında da en fev- lan Amiral Frcdcrik F" ld" ,_ - hararetli olacağı muhak!c"'f;t'.v.j;B' 

:ninatına rairoen, İ "li • A- memleketine avdet edeceğini ziy~tte karşı ne gibi bir vaziyet ve YENi ROYET ZA VlYESI ..• ! yaz tesirlerini göstcnncğc batlamı't- dası alımdaki İngiliz ıe fi ın n~ma~- NECiP CELAL B.IN C . fCI~ / 
merika müzakeratUU:~ri talı ı;üylemekttdir. Fakat, öyle gö- tavır takınacağı meselesi bütün Al- VASH1N~T01'!'. 1~. A. A. - M. tır. · Çanakaleye gelmiş olac"k~~~uFil~gy~~ müzCala~~Y ldü~"~d";;;..e~':{, 
d"d" rh d .. .. rünüyor ki ehaliden ziyade bu manyada hır merak uyan-lırmaktadır. Mas Donald ılc reısı cuonlıur M. Hoo- TRAKYA CEREYANI rın sabah saat dokuzda l' de~cılik şubesı se f ııfll ~ ~ ı tes 1 .attan .aha şumullu ali ' d • . M. HERlOT ALMANYADA ver tarafından nevedilmi§ olan mil§- Şarki Trakyadan mlihaccret etmiş muvasalat edecek ve mulcaımanımıza den Necıp Ccıatin elim ve aııat ~J 
hır mana ıfade ettığine kanidir- g ~ k~an anın alacagı vazı- VİYANA, 9 .A. A. - M. Hcriot terek tebliğde şöyle denilmektedir: lkılgarlar esaııen crazi sahibi olmuş simle karşılanacalrtır M rre~ mera- cu arkadaşlara teessürle ıbıııa '~' 
ler. Müzakerenin, böyle kendi- yettır ki A:l"anullahın mukad- Berlinc gitmiştir. Orada Avrupada "Eski tarihi meseleleri yeni bir rüyet it. güç sahibi adamlardır. Bir kaç si- gramını dünkü nush~;,.rasım prok ve ~eıı:ızc merasiminin ~ .,,et~ 
lerinden ayrı cereyan etmesin- deratını: tayııı edecektir. yeni teşkilat vücude getirilmesi hak- zaviyesinden ve yeni bir mühit da- yaset meraklısı, haizi ehemmiyet ol- Progamın tabi.kine ya;mııtık Emırg~."cla yapılacağııı b~ ~' 
den memnun değillerdir. Binaen • A. Ş. kında bir konferans verecektir. hili~?c de~piş c~ik. " ~mc?kan ma- mayan eşhasın muayyen maksatlarla üzre Hariciye Vckilcti ::::ı:~tm.::e ~:.,~u!u.'1 :-r~~ı~rı~~eri'·, 

l h u k 1 . h han • R -d Ci d hafıli, bu ıbarenın dcnızlenn ııerbes- _,.azdıkları yazılar ve yaptıklar. yay- ınuren Bedri Tahir Bey tchrimiz 1 ~ı_!:ırakinı rıc:- - otll 
a ey m za ~re erın er gı o manga a n e tisi meselesine matuf olduğu nıutalc- ğaralar iki memleket dostlugu üze- miştir. • c ge BORÇLAR '1-E:cıı- ı 
s~fhasmda ışe kanş~yı pek Naibi hükuınet intihab RUS MEVKUFLAR asındadır. Zanno!~~~uğu:ıa göre, bu rinde haizi tesir değildir ve Bulgarb Bedri Tahir Bey, dün Vali Muavi- MİYOR ,-·~ıl": 
zıyade arzu etmektedırler. İn- l meseleye gerek buyuk Brıtanya ve ge tanda da makcs bulamamalı:tadır. ni Fazlı Beyi ziyaretle Vila et ta ··,ıiirlugıı.ı:iP' 
giliz-Amerlka anlaşması bir balı BÜ~RE~, 9. ~· A. - Temyiz mah MOSKOVA, 9. A. A. - İzvcstiya rek dominyonlar erkanı tarafından fından İngilir amiraline vcJı k r~- B Matbuat umum ınu teeili....-.,..il 
ri itilafa bağlı ise Fransızların kemesı rcıslcrındcn lı!· Saratzea.nu gazetesi Harb!nde ı_nuhakcmc edil- tet~ik t;dildikten sonra.yeni ~ir rüyet KRALIN OOLU TAYYARECi yafct programı hakkında gö;~:m:ı: B:ııJazctel~r_de .<Bor!arı) st<~ ~f~ 
b . "l'f sh"I •d k b" h vefat eden M. Buezdogun ın yenne mekte olan Çın dcmıryolları Sovyet zavıyesındcn temas edilecektır. LONDRA 10 A A 1 . tür ş .. sının ıyı bır ka k 5erı'! 1eJ',. 

u ıtı a ı te ı e ece ır a- naibi hükumet intihap edilmiştir. memurlarından bahsederek mahke- . . '. ; . . - ngiltert 7 •fcte davet olunacak zevatın ı·- zurra borçlarının gelec.:irı• rrı~ re Y 
rekette bulunmıyacaklan şu""phe BÜKREŞ g A A _ Mı·ııı· me . la k dil . . ..d FAHRl DOKTORLUK kıalının ıkincı oglu prens Gcorgc bü dar tecile karar vcrildıg 0 

.. ~e ·~ , · · · ~ menın maznun n en ennı mu &· ··k b' d • d'" . . ' s• tespit edilmiştir. · . . · ·r vı> .-•iif1° ıt 
sizdir. Bilikis bir an evel me- clis: öğle üzeri toplanmış ve muhtelif faa etmekten menettiğini söylüyor ve LONDRA, 10. A. A. - Vasbing- r ilt ıra ~~~c~s kio Gal:ı;mtı~l':.n bır fıkra ıntışar ctmı~iidiJrliıg lı' 1 
seleyi parmaklarına dolayıp her hatıplerin M. Buzdugan hakkındaki Sovyet Rusyanı bu adli maskaralığa ton hukuk fakültesi, M. Mac Donald ~ .e~c. b ;,. ebö lııey atlerın_ın ı g"I° J" r~~tdBa:'kası Umur;; bU şcrıt~ ~ 
hangi bir neticeye nlm sitayişkaranc nutuklarını dinledikten karşı biğane kalamiyacağını beyan e- a fahri doktorluk unvanını tevcih ey- e crıs~ru k un .Y .c :;yya~e ılc n 1 iZ ırası gene gon erilen tezkere e 1 1<ur•.k 

1 

~Jıt' 
. k'l tm k . . va asını sonra saat 13 te celseye nihayet ver- diyor. İzvcstiya, ancak Sovyetler ta- !emiştir. Bu münasebetle darülfünun '{;!ıı.mag~. arar vcrı:;ıştu;:,. umaıleyh, fırladı ınıntakalarda mahsU ÜtetsS'' kol'~ı 
ış a. e ~. ıçı.'.1 • can .atıyorlar. ıniştir. rafından alınmakta olan asken tehir- emini ile M. Mac Donald arasında İn- . şe rınc uçara. '."c,...~r tayyar':.- ve ya doludan çok ın rouıııi r<k ~,.; 
Yenı İngılı:ı hukumetı tarafın- FIRKALARIN FEVKiNDE terin Çinlilerin hakkından geleceğini giliz - Amerikan dostluğundan bahis c\ Cobh~ ın teşviki.le vucudc ge~- Son günlerde İngiliz lirası yeniden b~unmakla beraber u,ara" 

10 0ııı.ı;p 
- • - .. . - BÜKREŞ, 9. A. A. - Niyabet me- kaydetmektedir. nutuklar teati edilmiştir. M. Mac Do- n en cesı~ !ayy~rc karargfilıın_ın kü- '."~ geçen sı:_nelcrc "~tibarl• 1ıı' 1 

devam ıçln ~ugun ~kdi ı:nu.kar- clisi azalığına intihap olunan Sarat- nald dün öğleden sonra Vashington şat merİÇ~~Ö~~t;cftlr. ~~ıı;;~ğ:.:.~:;ı!~[; ~ ~ç g~n ıyık bulu?dugu, bu crıelcre fıi·~ 
rer heyetı umumıye ıçtımaı zean. şimdiye kadar hiçbir siyasi fır- Beyoğlu beıinci ıulh hukuk haki- civarında idin Mont Vcrnon tepesine . t tin d" bah 1014 kur s~ en ıs- re olterun. ~eçen d ' u. b~ ııı"';..ıt 
Türk heyeti murahhasasınrn ta- kaya intisap etmemiş ve katiyyen si- mliğinden: giderek müttchidei Amerika cümhu- d LO.~DkirRAat'. 1tima?• A1.A: - İngiltahtcrdi~- :.. ve ~i~d":n bire yedi buçuukşta açıl- çok d~boa ıyı bu~ulin ~f,iyen ~·~~•'' 
1 

1 · ·· • C yasetle meşgul ol b" d1i · M h 1 ka · tin" U · · V h" e mu, ıs ını men ve t • puvan umumı rç tecı ...- ., ... e )1 uzerıne umartesiye talik . mamıı ır a yecı- a cuz ve satı ması mu rrer biı nye ın m cssısı as ıngton ve meç etmek mümkün olup 1 d - hali birden yükselerek 1021 5 kuruşta ka hah im d . maabaıa ı ·ıi •-:-,sır. 
edilmiştir. dırKAROL DAR kana.pe, dört koltuk, bir yemek masa hu! askerin makberlcri üzerine birer memur mütehassıslaro ı:::~::y':un~ panmıştır. • mu~t~lif :e:!~1crle ınab•"l;~oe!de tı'1 

Anadolu Ajansının notu:- Al- BÜKREŞ 9 A EAY AL~IŞ:.. . sı, bır A~ru.Pa __ duvar halısı 1S4-10 929 \ çelenk koymuştur. mesaisi iki sene sürecektir. Komisyon Bu tereffülün sebep alarak dün hiç uğrayan ~ürraın vaziyct~~oa'' ;dr'~' 
d 

• l(l .. • · · · - enı naıp pazartcsı gunu saat 14 tc ultanah- b" ka da ·· klri1 b" bir yerden ve bilhassa 1 · d k d-kk te aJdıı; k frl' ıgımız ma. mata gore mesele için yapılan intihapta M. Saratzeanu met Kabasakal Bayram frrrnı Otclcil YENl TEVKIFAT ~zas~ın :; çın n .'."utetc ır b" 1 . 1 :.mır en a_m ran nazarı ı a ··deınei!• ·ıi ıe' 
Türk heyetı murahhasası reisi 445, M. Prezan 22, Prens Karo! 9 Nuriyc Hanım evinde bilmüza ede\ ~yeti .""". ousa ~u muddct. za~ında ~~o g.e memes.ı ve ta e ın çoklugu yuzdcn borçlarını orıoııı t<'~ııe ı 
Tevfik K"mil be ·n cey almışlardır. Bir tek rey de elim- satılacağından tali olanların ymcz BERL~N, ı.o·.~· A. - Sosyalist- mu~e_hi~eı. ~mrrıkaya .ve ıçki satış gosterilmektedır. olmayanların b~rçla susi ,~t ,,;14' 

· yı gazetelere huriyct ilahı için verilmiştir B" k- .. ta P ü d . d NaayonıUıst bırligı b. :aomda yapılan ve ıstıhlakının bazı t;ıkyıdata tobi t·ı- HARK.OF KONCRASI iÇiN kmdaki taleplerın• hu rar ~ 
beyanatı şeklinde cereyan etmiş aleyh M Saratzeanu M B. dınacn- hur gubnlvc saak m zayc c _yerın cı tabarriyat esnasında polia bir çok si- ,uldui(u Avrura e • k Harlı:ofta alrtolunacak kon~·eye · kik ve isaf etmeğe kBfi'/etİ! 
. • · , . uz ugan azır u unaca memura muracaat- l'h b ı · d · . . k bu •--~ --~ uJl ı. k ·~· ıt- · · · · ki keY tır. i v "ne ı.aı; i . ol Jar ;ı;; 1 ~ u !-'P musa ere etmıı ve 33 kiııı i ... .., n ...... a ....-. ua er a landc irak e~ecek m~rahhaslar arn yiı-mi- bıldırılmış olma a • 

( 



MILLIYKT 

l?k~::ın;;r mü, su mu? ( MİLLİYETİN ŞEHİR_H~A~· B_E_R_L~E~R_;~_J_l -
1 

Gm-ö:~~::::::nı biliyor 
~iiınur devri bitiyor,-;; devri başlıyor. ._ ________ .._ _____________ 1_;1 Kocasını görünce birdenbire 

tri:naı ıneınleketlerinde namütenahi akar au var. Bundan !MJ'liiil!JR ~~ Emanette ı,v çkarıp uzak yerlere g öndermek istiyorlar. Diyorlar Mliteferrik H. ;. ~ . yumu-{ladı 
tti~ ve Finlandadaki mebzul su kuvvetleri, bu memle- Furu(J'i han ~- : ~~· Taksim meydanı Y' 
10 1

5anayıine çok fazladır. Beyhude akıp gidiyor. Bun- & - Kadınım kadmnn, seninki koca değil koçan. . . Bir 
t :.aınc1ı, Almanya, Belçikanm yüksek sanayiine ucus J - · - -- • M. Yan•enln Emanetten dirhem aklın varsa hemen ayağını çözersin! 

llarıaondcrnıt:1i. Nasıl? Su güzergihlarmda yapılacak 611- ran •eflrl ne vakıt lnhidRm 1 18tedljl malOmat o. ağlıyor, mini mini mendilini dişlerile koparacak gibi 
·:C 10 elektrik kuvveti çıkarıp, telle naklederek. BugünkU gelecek? Takaim meydanı balı:lı:mda M. Jan- hareketler yapıyordu. 
~idi OQ kilometreye 2 milyon beygir kuvveti göndermek BI f brik k ld oenin Emanetten iatedi"' malumat - Yarından tezi yok, daya iııtidam. . . Devlet kapıaı ne gü-

r. tranm Anlı:ara ecfirl Jlrui:l Hanın r a 8 Jt 1 1 •• duru •--
İı.J.ya F -·-•-- ,.,.,..,"'- eltin Anupadan ıeımut belı:leniyor- ameleden birinin hakkında Emanet bey.,ti fenniyeai tet ne yor ... ...,llD, • • 

· ~ ve ransa için de Alp dağlarmm ....... -ıı-:-- ctu. Jl'alı:at ıelmcmittir. ne valılt 1_. lı:ikatıru bitil'llMOlı: üzredir. Heyeti fen Tavsiyesinde bulunan yaflıca kadına, nihayet dile gelerek: ki): .. s~ ~konomik olursa, bu iki memleket İııgiltercniD. celi de maJGm deliJcJk. ba,ı ezlldl niye bir ilı:i güne kadar bu hv•ustalı:i - Ah, dedi, sahiden öyle. • Koca değil koçan. • pencereden 
~·Ur ıstıptadından sıyrılacaktır. tctlıikatmı havi nıpona malı:aım E- baJı:tı:ıı, dayak, bakkalm çmığma (Öründün ııopa.. insan sabır 

.ıı. ınemleketı"mı'zde de akıp gı·.1- nice 111 var. Bunlarm KAYBOLAN Unlı:apanmda eslıi lı:ereateellerde manete verecektir. ta -•-- tl ş· d' _._ 
ucu 500 LlRAUKLARDAN Balılı:cıy~ de~diye ait d~r maln- . DAROLACEzE BALOSU il ..._ ça ar. un 1 ...,. • •• ~tk•:ed.ıneşgul olmak zamanı rehniftir. Kömür devri can me fabrilıası birden bre çekmlif, AH Darül. wrilealı olan Yine hıçJmmata başladı: 

""' ır.,. Dlln buılıalardan birine bozdunıl- oflu Veli ilmindeki amele altında lı:al _u•! ~ . . . - Şimdi de, çocuğu olmuyor diye tutturdu. Yedi ııeneden 
N. -lı: ibre ıetirilen 500 liralılı: evrakı mıt. bat• uilmittir. Veli ümitai& bir ::_~elık ıı.Jo_ıçdın, heMyetihidted~bıyebedym~ beri .aklı. nerde inıig. Çocuk, ~ocuk, çocuk .. fEtrafma bUmdı:l 

nalıcliyerıin hll~ce kaybo1'ın ve halde hıuıtaneye lı:aldırıln:uıtır. ,, ..... remanetin e u ın 

G " * * * numaraları teapit olunan paralardan ........., riyaoetinde toplaııaralı banrhlı:lara Muaıbetın çocuk yapacak hali VanJUf llllJllı:i •• Aman Hatçannn 

1 UNON İKTISADİ HABERLERİ oldufu anlatılmıt ve parayı &ctiren GARAJDA YANGIN baflamıttır. Balonun çolıı clbel olma- Allahmı sevenen, beni deli de& söyletme! •• Vardıfmı günden 
'l!Ja adam pollae teslim edibniftir. Bcbdı cadde.inde Ali beyia mu- " mukarrerdir. beri acaba bir gün yüzüme gii1dü mü? 

ıfolu·lan fazla buğdav gelmeğe ve kısmen FRANSIZ M-=E=KT,EP GEMiSi tasarrıf olduiu n toför ~diıı tab VAKJF SULARI VARIDATI Bu kocadan pkiyet epeyce ııtlrmelı inict.dıncJa idi. Fakat 
T K kt b l d tı laticarında _bulunan &araJdan _!an- Em;uu kendisine devredilen valııf 0 ara. merdivenin bapnda wrun ~ ilıi büklüm, kıranta. 

8oıı . . ra ya ya sev tne aş an 1 Buclln Uma~ vürud~ . bf-lıl~- ıın ~~~· aırayet etmeden sondü- eula~ va~datmdan timdiye kadar pelı: hastalıklı bir adam göründü. Taze kadm, bu hayaleti görün-
~ lİinlcrae Anadolunun mubte- zade Halil ve Jtacıp biraclulcr m6a- nen Pranııu harbiye talebeaini hamil rUJmuştur. u bir miktar almakta oldulundan 
tı.,zon Ye liınanıarından fu)a ICııesİ ticaret mablı:emeaine mlb'aca- Ed&ar lı:inc: mektep Cemİaİ fimdillJı n mevcut vakıflardan aulara ait vari- Ce I , , • 

Luğday gelmeğe baglamıt- atla tatili tediyat eyledilı:lerini n pr- teehbura uiraımftır. Fransız oefare- BiR ~~OŞUN MARIFE datın balı:iki miktarını teıpit etnıelıı - !fah, dedi, _11te pınpon geldl 1 • • 
~. lı:etlerini lı:endi rizalari ile taafiye ede tine cöre, Edgarlı:ine zırhhaıru bu ay ~a~te K~.~udun lı:abve ve bu varidatı ayırmak ibre bir be- Meger adamcaıız mahkeme tapıınnda kaJ'Jlile barJfJJl&f• 
qda ı. fiattcrinin tedricen lı:ırlr celı:lerini ve keyfiyetin bulııuld bir te- içinde gelmesi muhtemel def ildir. sine ~~ ı~de ~ınaı aarbot ola- yet teıelı:UI ederek tetkikata ba§lamıt gelmiş. Adnn admı sokuldu: 

· ~~l dilşeceği ümit edilmekte- lı:ilde tasflyeainin teminini iatemialer- ralı: cırmıf• belindeki kayıp çıkarta- tır. - Biz buralara düşerlerden değili2. Et ile tmıak biri birin-
~ ırıu~~~- buğdayın bu mebzu- dir. . SiLAH MOZESI BU HAFrA ~:ı~ı:,cere camlannı ve bar EKMEK NARHI NASIL TESPiT den aynlınaz, Şöyle olur böyle olur .••• diyip lıadmı kandır~ 
't~ kad· ıl Trakyada yok dene- Hoca zade Halil ve Racıp beyle- AÇILACAK · EDiLMELi? K k ana kon k kilirken dipi.z afızlı koca 
~ ger• azdı~. Bunun için Ana- rin muhtelif banlı:alara ve ban qba- Toplı:apı aaraymda açılacalı: olan MEYHANEDE KANLI KAVGA Kormacı furuncu ve elı:melı: İfle- k an oca ~~dı. upnı çe 
. 11t &ev~n bugdaylardan Traky- sa olan _borçlannmın yelı:tlııu ~ ailSb mllııeai bu hafta içinde açılacak Fatihte Macar kardCfler caddesin rile alakadar olanlar bir fikrin etra- arının çı:ııesı açı ' • • 
~•bi ıı:ı/~\yaptlmak:tadır. milyon liraya yalımdır. Bun: m:;:ı..il tır. Mllze bu hafta için gazetecilerin de Alinin Meyhaneainde ralo içmekte fında birleşiyorlar- Elı:melı: narbı buğ - Henf çocuk yapmasını bilmiyor ama, dedi, söntll yapıyor 

~ tclnı"' e etle~ den hemen hiç firlı:et talfiye memurlarına ~ ala- ziyaretine aç.ık bulundurulacak ve 6- olan Canbaz İbrahim fle Siirtli Ki- day üzerinden tea~it edilirse elı:melı: ya, sen ona baki· · 
~ ı.';:•ktedır. ra yalım ve ~tta biraz !ula e Jıul - nilmllııdelı:i haftadan itibaren ziyaret- mil aarhoşlulda lı:av&a d:ınlşler ibra- iki kurut ucuzlar • • • 

,,.: ~e •lto. ~~eri - Villy~ cak ıen~eı;ı. em...U1 f!:•~ men e çiler kabul edilecektir. Müzede nlıl him bırakla Kimili' sa& baca;.mdan Ekmeğe bu~- da~ üzerinden narh ko Gilı ri"rıu ADLİYE HABERLERİ 
"".... ' ••=ı kooperatiflen ve tabvil .. t ırae ey t11Uftır. O·-·-•·•-- 't b' 1ı: lı:i ~u • .- ı; U l 'I Ul 'I ) .,ın.q>ıitilR lı: ' • Leh ütün ·· · .. düri tebrimiz _........, aı ır ÇO yem""' aı- yaralamııtır. Kav&acılar yalı:alanmıt- ymarun mahz ıu olduğu filı:ri de 

ı.ı;:· bul. ı n uıı 0t v~a~~da d - ~tün in~r.:'r ·::ı..eııme iade! Wı bulunmalı:tadir tır. gayri varit görülmektedir. TuM rkıu-ğü ta hkı·r eden dokuz Musevı·nı·n dün 
. Ye v_, , na ta . · a.aaa ~ plırimise 1 Zaten bal.ıtha.urda bütün tafl'a be-

ı.. . rta•da faalıyet çok iler zıyıırct malı:aadll• baıe en OCAK KONGRELERİ eOyOK ADA HAMMALLARI lediyeleri eknıelı: narhını buiday aa- Ağır cezada muhakenıesı'ne haşlandı 
'\it ı.. Polonya reji direlı:torU ve mü yaat TAMAMILE BITTl DOVO TO . . · t-L'."Cdi ko . . . ...,,_ ,_...., __ fab-''-•--· ve Ş LER tıp U%Cnnden kovmak:tadırlar. 
:-t~ıı . 0~ratifının Maltepe- memuru, ...... ......... ,.....,.... H lk hrka ocalı: · . • ~ - tlı:i aene eve! Ratıp Paşa oğlu O• dan İhun beyi l!ldllren banlıa had• 
~~ltııcıi muhtemeldir imali.taneyi ı•zınitier ve &ördUlı:leri U a · · -11 lııon~lcn tal!U!- BUyülı:adada b•ma!Jar arasın~ bır EMANET OÇ KAMYON ALDI man Ratıp tarafından llldürUlen B- mesi Sadettin bılı:hnda dtln ajtırce-

"11ııı 'Yo fiatleri D" bo telı:eınmülattan beyanı memnuniyet m ~ bıtmıktır, Bu hafta ıçınde nMıi- lı:av&a olmugtur. Kavgaya ealı:i ha- Şehremaneti toprak kuma itlerin- il.ta Niye&onun cenaze menıaiminde ada lı:arar verildi. 
le 88.9 Ye Liret 9.o9 ukuru ~ etmi§lerdir. Tütün lnbiaan wafmdan ye kongrelerine ba9lanmak üzre 1!-: mallar lı:üıya11 1'.fuatafanm damadı de ve teaviyelerinde lı:ul1'ınılmalı: il- zabıta lı:unetlerine tec:aTUıı ve Tilr- Sadettin İbaan be7' Wçakla yanı-
~ lorınüştür, § dün &ece lı:endilerine bir siyafet ve- zı~Iılı:lara ba§~ştı~. ~amzetler iki aabıkalı. Mehmedin b•m•Jlılı: yapmalı: zre yedişer tonluk üç tane kamyon lrlU"il tablı:ir eden 9 yabudinin daTa- lıyaralı: denize a-.-. Neticede İh-
ııı~, iıı_ dahili 97 5 . .. _ rilmiıtir. güne kadar teapıt edil'?" olacak on- iatemesı aebcp olmuıtur. satın alı:ıııtır. ı; -r~ 

. •lııııde 196 so' do hrakada-duyu • Balık kcmaerye falırikası - Bir dan sonrada kongrelenn baslangıç Bu yüzden hamallar iki loama a- Bu kamyonlar ı.....- da karların sına. ~ün. Ağırdace~~ bqld'anl dıbu. Edan· ııau beyia aldıft ceribadan öldUtıl 
• ..._ ' e panınıı· ı. . eli ··""'-'·d bahlı: lı: cUnü tayin edilecektir _, __ Muatafa Belı:ir oiilu Hızır lı:aldmlma d lı:ullaru_,...lacalı:tı ta bırıncı ceza ruyet e ı en - teaplt adilmedllinden S.dettinin ka· 
~ 'ıftiı. vıçr ırup ,.......- e on- · ,.~,. Ali Afil M "' .' am a r. n aalllılyet harici gllrUlerelı Alır- diden benıetine ve adi cerbten müo 

)aPoılğı "•. Yapağı pek bol - Bıı oerveai yapmalı: için tetlı:ilı:e baılamıı- M~bme~ '.. .. • alatyalı Ali, Kör Emanet karlan kamyonlara lı:endi ceza a nalı:ledllmlttL rimiyetine, bu ceaıım da teciline ka 
· btlhaaaa tiftik ok bol tır. ETIBBA ODASI RIYASEn Ali, Eyıp, Zülfu, Kara Mehmet, Mus kendine yUldetecelı: bir makine aatm D~ h lı: d !ar-- rar verildi. 
'tap.;ı 

1 
ç - ~ubun müm~eri balıkane mil- Etibba adalan intibabatma ayın 18 ~a birbirlerini güzelce dövmü§ler- alıruya karar venniıtir. dan Davit~~:iz~m~ye'riı';:.' A.,. BİR XATtı..tN 

·~ d;ı\~ boı olmasına mukabil =e :ıı:ı:.~:· ::=~ı: inde batJ~aca.lı:tir .. Ri~aete ~n dir. Ka•eacılar yalı:alaıınıııJardır. TEMIZLrK iŞLERİNE ram huır bulunuyordu. Difer mu- llılAHX'OıllYETt 
ıqPİ)ilıaıq,J"dır. Bunun için yapa- . ~et. l?•terilece~ hen~ t~ıpı~ e- BEŞ SIRKA T y AKASl EHEMMiYET nunlardan biri Amerilı:aya ptmiş, dl- Haydarpapda anıma Onnlti 111> 

· ~- •ene her senekinden e- lı:ındaı. ~t almı§lardır. fabrilı:asın- dilıncmııttr. Mamafı Halı:lı:i §ınaaı pa . . Şehremaneti nezafet vesaiti için ferine celpname gönderllmemiı bir düren Ferrubım muhalı:ameaine d .. 
"11by vıçreliler lıonaerva tanın namzet göoterilmeai kuvvetle 1 - Kurtuluıta Fevzı dendi eo- B kırk" .. d · b" · · et diğ · de ı .... Mablı:eme -ı um olundu. Bu celııede Ferruhua 1 ~·~ tiftik ı . . dan batlı:a Balılı:ane civannda 10ğulı: muhtemeldir lı:afında ııümrülı: memurlarından lb- . a . ?yun •. yenı ır ga~J ınfö! . - 1• erı . . ge memı •• ı. . . '!'" -
1( 1Uk rak· P .Yaııasında lnp- ba d t · · · de d"•Unüyor- · be . . hırsız . . bir hah tirmıştır. Üskildarda da tıır garaı ın- mıyenın ıh.ıaren celbıne, dij!enne Tekilleri mlldafaasmı yaptılar. Mü-

ı •nıı•ke.- 'Pliz vaziyettedir. la vi ~~ e""':: ıard: ba = un yın evıne &•nnl§, şası mukarrerdir. tebliğat yapılma11na ve Amerikaya teakiben heyeti baki- lı:ararını ve .. 
~torc ~·in tiftik mabaulU dl- ıı:· •~ç :. Bu~t° bna~e ~ INGIUz TiCARET ODASI ve bazı qya çalmııt_ır; . • . . . Şehremaneti temizlik ~ıerine ebem giden maznunun danamın tefrikine dl. Bu karar muciblnec Ferruh efa~ 
~ e 'lhcıııı"'betıe çolı: fasla oldu- ııun:n ~aca r, plı:ar :1ı:1arcJ: & . DUn Tolı:atliyanda ııehrimizdeld in- 2 - Haom:ıy-? wnmde .birlJUll miyet vermiye başlamıştır. Temizlik karar vererek 24 Te.,;nıe.,....ele talilı: di on bet aene afır lıapee ve fak .. 

r (~ı.:! ltoe ~· • p.ı..J'ıbi:lJ: " ııc • 1 • : giliz Tıcaret odası tarafmdan bir ııi- Balık pazarında bir altnı .Utı çalın- işleri vesait inin mümkün mertebe te- olundu. keyfiyeti katilde eııbalıt muhaffefe 
!'-ı. ~•d) uo b;:;'-a talip olan llalı:kallar cemiyeti ";::.';..ı~~için yafet tertip edilmittir, DU§tır. . ıyidi mukarrerdir. Bu vesait için ye- KA.HTANE D()NÜŞU bulundulundan,,. )!1911 ıe 1 dold-
lk liiı fl;ıııı<lılıe lene benllz mllba- fCbremanetin mttraca t · tir ' '" lı - Fıncancılarda Yttlıllfyaıı hanı niden 26 beygir satln almnıışttr. D• VAXASININ DAVASI machj!ınduı üç - yedt q apr bap 
. l~ .1~ilrne ıc 81

. buna delil ola- Baklı:alln ecemi eti a etmif ~leri MUSTAFA ARiF BEYE k~şıaın_d~ 2_0 _n~~l Va';ilin _ d6:1'- ba satın alınacak beyğirle. yüzü mil- Geçen aene lUhtane dllnUşü aan- ae ve bin llnı ta-lneta mablı:ilm • 
ltı ~Uı.ıcrıe tedır. ~ isin bir talima-!e y=aa~ fa- MEZUNiYET ~nına .. ~ kiş_ı mu,terı,A1'.4tile gırmıf, tccavizdir. Temizlik mıntakaları idi- dalda Oıımanlı bankası memurların- dildi. 
~ P•ian bi Ruslar ar.....cıa tiftik ydab cörllyor. Buncı. aatıt zamanı Avrupada tabn tedavide bulunan dort duzune ıpeldi meadil_çalmıılar- çüitillmek surttile ziyadeleıtirilecek-

~ thtiya r mubveıc;y-: ~ı:~~. da tayin edilecektir. Cemiyetin fikri- M~e tefti' heyeti reiei Mustafa dır. . tir. 
ll lltdeı,, Slıırı olan tiftik ıplij!ini ne &öce puar yerleri aabableyin aa- Arif beye ilıi ay daha mezuniyet ve- . 4 - Topanede oturan H'.aaan Talı:- Yalovadaki altmış odalı 

otelin tamiri bitti 
ıı,.tıaı.l'ôl illaoaktır. at altıda açılmalı aaat 12 de lı:apan- rilmi~tir. Bım meydanında dolaşırken 18 liraaı-

. ı.,, ~d/•ka~t için (Branfotd) malıdır. ' ru çaldırmıştır. 
~ ~ • C'!• ~t "'!"bayaata batlamalı Cemiyetin umıımS lıitibi Fethi B iKRAMiYE VEREN 5 - Kandillide Göksu caddeainde 
s' t'I 4 ~le "1 edılmc_ktedir. . diyor ki: ' BELEDiYELER TAKİP Bıb~ ~ustafa .Pf. nm y~hım~. bır-

"ltıer ııı.,İııln "•"".'lah - Yenı cilin _ Geçen oene de pazar erleri · • EDiLECEK sız gırmıg, 500 lira kıyınetınde uç a-
~ ~.~ dcıı liicca~tbıkindcn be'! &üm Emanete müracaat etmiıt1k. Bu ~ Dahiliye vekile.tinin lı:at'I talimatı- ccm halıaı_ çalııu§~r. Keyfiyetten ha- Müderrisler tekrar Yalovaya gide

rek menbalarda tetkikat yapacaklar ~~ h., tar·• ·n. mal çelı:meaı ual- nelı:i müracaatımıun lı:abul edile<: ği- na rağmen bazı vıl§yetlerle belediye- berdar edilen polis, halıları yakında BEYOOLU DAiRESiNDE 
,,.._ ltıcrdcn ~·•ııın tatbikinden evet ni ümitediyonuı.Puar yerlerini e_ al !erin bütçelerinde ikramiye faah 0 1. bulunan metruk bir kulübede bulmuı Dün Beyoğlu dairesinde evleneu-

tııu, ''~dan ~azı~ nıal çelı.ilmiş bu- tmak U.zımdır. Çünkü fakir haıf0& madığı halde tahsisatı gayri melhu- tur. Hır11zlar aranmaktadır. ler: Berta H. eczacı Emilyos ef., So-
·~~ 1•diy0 Jiccarın bonolannı cak kendisine pazar yerlerinde uc~': zadan baZ1 zevata ikramiyeler dağt- BiR TORBENIN PAR•'AKLl"I fiye H. ~ccar Serop ef., Aaite H. tik Dar!Ufünun lı:imya enetitüaünde 1 mektedir. Suyun dereeei harareti heı 
t,' l~d,ir. eın•mesinden ileri gıda bulabilir. ~!matı nazarı dikkati çalip görillmüt .., u car Sımıt ef., Eeterya H. aeyyar H - Yalova sularının tahlili ameliyeaine phoın biınyeaine &öre tayin olunu-
..,-.., l de Yarı . Pazar yerlerindelıi oabflan cemi- tür. . . ÇALINDI naftan Yasef cf., Jozefin H. sütçü lı- devam olunmaktadır. yor, bu suretle herkea kaplıcalardan 

zııı;. t ü nı milyon liralık bir yetinıi.ıin bakkalları derühde ediyor- lkramıyelerın lı:aldırıldığı ve bütçe Laleli camii önündeki Sultan Mus- teffanS ef.,HNigahr 
1
J:I- ~Nlis ~ubaf rrLeem Bu cümleden C'lmak üzre kimyayı fe!"'ilmve lı:taaılıhdıri bir !IUl'ette istifade et-

ccarlarından Hoca lar. Emanetten yalnız yer iııtiyoru.a de tahsisatı dahi olmadığı halde bu tafa türbesinin bir pençeresinin par- e ., _aıa_ . tıı a ıyecı esım _e ., a a ri uzvi müdttrisi Ligor B. ve aoia mıı o ~ . . * • • . ouretle hareket eden Vilayet meclisi makbğı çalınmıştı. H. şışecı Mudokay ef., Semiha H. ıı: y G" "d H Ali Kemal B evelki Seyrıoefam, Yalovadalııi teaiaatta 
ile · ·ı bel d' ·· ·ı· ~--~' doktor Hayrettin B., Sofiye H. ma- tan Yuzalı e , · 'tm' 1_ ve ·diln av- o cıvar halkını iatihdam etın•kted· r. 
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umum n ı e e ıye ve muması ı BiR GENÇ iKi HAFTADAN ün ova ya gı ış" ' ' 
müessesat hakkında kanuni takibat BERi KAYIP kinist Hanri ef., Ana H. makinist Li- g . 1 d" Lokantalara !hım gelen mekülatta 

g"r ef., Saime H. makiniıt Ragıp d., det etnuf er ır. . o cıvar köylerinden a'--- Ltadır. Ya yapılarak mes•uJJerin tecziyesine ka- u......,. 
rar verilmiş, bu karar bir tamimle vi- Küçükayaeofyada 65 numaralı ha- Roz~. H . hademe Haynn ef., Afife ~eye~ ~imy~nede .Y~p~an lı:un- ]ovadaki kaplıcalar müdiriyetine Mu-
layetimize de tebliğ •lunmuştur. n:de oturan şoför Mustafa efendinin H. tu~car Osman ef., Raıel H. tile- yevı tahlilatın netıcelerını bir .kc.ed_e :ıaffer B. tayin olunmu§tur. 

oı:;lu 16 yaşlannda Emvali mrtrüke car Mihran el., Pamuk H. komisyon· mcnbada tekrarlamıştır. Tahlile aıt 

Maarifte idaresinde müU..zemetcn memur Beh- cu Mustafa ef., Şerife H. motörcil mesai bir ay kadar devam edecektir. 
çet efendi 18 günden beri kayıp olup Abdullah ef., Saime H. müvezzi Ah· Yalovadaki inııa ve imar faaliyeti 
aranmaktadır. met C.:mal ef., Şerefnaz H . kitip Şa- hararetle devam etmektedir. Sadul-

Villiyette 

Tevhit isi 
MUALLiMLERiN TAYiNi 

HAK.Ki 
0 · ·· == ban cf., lah B. yılmaz bir ıı&yile. inııaat neza-

A YACI KAYARAK DENiZE BAYAZIT DAiRESiNDE ret etmektedir. Tamir edilmekte olan 
Bazı mektep muallimlerinin tayin DUŞMUŞ Aliye Şerife H. Asım B., Seniye 6? o_<lalı b_üy~k _ahşap <:>telin tamiratı 

hakkı evelce mahalli maarif emini ve Dün sabah b" . la k b H . Recep ef. Münevvea H Sami B kamılen bı tmıştır. Tamırden sonra o-
müdir!erine bırakılmı•tı. Badema ta- on ın r eş gece R · H 1 ' ·1 Sad Ü. ., J t yacak derecede deg-işıni,._ Rapor Ankara11a 

glJnderilecektir 
' Haydarpaşadan köprüye gelmekte o- emm sma• ı el., mmilgül- t~ ' Odnılnmhı . • dab ··· b" a1mn• 

yin hakkını veület kendi üzerine al- lan Kmalı d s· k . aüm H. Seyfettin ef Sıdıka H Ha tır. te e ancı ve m ır t 
a a vapuru ır ccı önüne l ., · - ·t · ılın b ah -

mıttır. geldiği zaman kenarda duran Emine san ef., nayet H. Süleyman A•-f fi. zan tezyınat yap ış, er tar ~g 
MAARiF EMtNf KJM OLACAK? hanım isminde bir kadının aya·, ka- FA!fH DAiRESiNDE. lı. boya!~rla boy~n;nış!ır· .. Otele bı!•: Vilayetle Emanetin tevhidi hakkın· 
Maarif emanetine hangi zatin tayin yarak denize düşmüş isede o ! rada Remzı H . Necati el., Pakıze "· ~·~•_eki _b:ınyo '"'!reaı vucude &~il daki rapor bitıııİ§tir Bu l;ıafta içinde 

edileceği henüz belli değildir. İzmir oradan geçmekte olan sulh motörü ta Abd_ullah ef., Matild H. Ovakim ef., mııtır. yıne otel cıvar':"da• c;anıekan- Ankaraya göndttilmesi ifıtimali kuv-
gazeteleri maarif emini Fuat beyin rafından kurtarılmıştır. Nazıme H. A~et C~mal ef., Hay- lı tık hır lokant~ ve bır t~mı ~a11 vetlıdir. Raporun Anlı:ara<la tetkiki 
tayin edileceğinden bah•etınektedir- -"""='" runnusa H. Ncdım Kaıım B., Müşer- Y3P1!°11~tır .. Ot~?ı' ba~çcsı tanzıın_ ve eınuında Vali vekili ve Şthrcminl 
ler. Bundan başlra isimleri §İmdiye ka KAYNAMIŞ SÜTLE YUZUNO ref_ H. Asaf ef., _Nahıde H. Veyai ef., tevil _ed~m~ı m~teaddı~. havuzlar ili- Muhiddin Beyin de Anlııarada bulun• 
dar kuvvetle söylenen zevat şunlar- y AKMIŞ Sa•me H. Suphı ef .. Kalyopi H Pa- ve edilmiıtır. Bır kaç gune kadar tef- maaı muhtemeldir 
Mülkiye mektebi müdürü Hamit, Kunıbapıda balıkçı Ali iaıninde bi- nayut ef. ' rişatı da tamamen Litecelı 'e halka · 
muallim mektebi mUdu'·ru·· Saff•t • . d .. b h .. . k . s'·· ı· · r·. , tamamile küşat edilecektir. Şimdiye CUMHURiYET e•y 

' • ,._ n un sa a aut ıçme üzre Bulgar . · '.' ı. ~ ılım Nevyorkra VESTER'I kadar Yalova ya gidenler, otelin ta- ,. R/\ UNDA 
dana maarif emini İsmail Habip bey- te~asından Todorinin dükkanına git f,l ,f.K_l~JK şırketl ı.rafından k~· mir edilmiı bir lı:aç odasında kalıyor, 29 TetrinİeYtıl Ciimburiyet b.wra-
ler. ........._ Dll§ ve aralarında lı:av&a çıkması üze- tedılmışnr. pek çolı:lan bu mahdut yerden iııtifa- nun ela V ııli -.eki& twahndan r~•rnİ 

KİTAPLARA FIAT KOYMA rine Todori kaynamıı ııiitle Alinin l~n iyi tözlü filimlu 'ev~orkraki de edemiyerek nöbet beklemek ınec- bir balo verilec:elrtir. 
KOMiSYONU MESAiSiNi ~~ü~ü ~a~ıştır. Ali de elindeki bar VESTER:-1 ELEKTRiK şirketinin buriyetinde bulunuyordu. Oteldeki 

BiTiRDi agı_ 0
. ~rıye a~rak kolundan yara- makinelerile çevrilmi~ur. tamiratın hitamından oonra bu mab- TOP TALiMLERi 

Devlet matbaaaında Ali Canip bey 
in riyaoetinde toplanan kitaplara fi
yat lı:oyma lı:omiaiyonu dün de içtima 

ladı&ı g•bı 90 kıi•e sütlacıda kırmıı · ı dil · 
dökmü§tür. • Sözlü filim hakkında bir lilur •· zur 12a e e mış demektir. Viliret mııh uloıoo: Tetriniev-

etmit ve meaaisini bitirmiştir. Komi- Serseri Nadir eski 
syon iptidai mekteplerine ait mesai- b I 
sini bitirmit ve orta mekteplere ait a dızını yaraladı 
kitaplarla meıgul bulunuyordu. Dün- . 
kü içtima ile fiyat koyma iıleri bit- J".velkı gece_ Yere batanda Eslı:i 
miştir. zaptıye caddesınde sabıkalı Nadir on 

ESIR"EME sekiz yaşlarında Suzanı kalçasından 
.. " DE~NECINDE . bıcakla yaralamıştir. Suzan vak'a hak 

1:urk ~adınlan eıırgeme derneğı kında diyor ki: 
fealıyctinı arttırmak için iştihzaratta - Nadir benim eniştem idi. İki 
bulunmaktadı~. . ıene eve! ablamı bir iki defa yarala-
. l:!rile.rnekktte ıım1 dı 50 kadar kız ye- dılrtan sonra botadı. Fakat kendisile 

tıştı me e o up ayn~ hi~ı;eye gene konusuyoruz. Nadir, •blamı ya
m~htaç ~o. kadına da maııctlerını te- raladıktan sonra bir sene bap-. mah-
mıne kafı ış bulunmuıtur. kUm oldu, sonra ç•ktı. Şimdi kendisi 

DEVLET BANKASI boştadır. Ben ise Cağaloğlund4 mü-
. . . hendis Şerif beyin yanında hiımetçi-

b Devı:;~:n~ası teılı:ılatı _ıçı_n müt~- lik yapiyorum. Evden beni bir iş için 
_assıs erın ~poruna .mtızar edı- sokağa gönderdi. Yolda Nadirı rast 
lıyor. Rapor gelınce M41ıye vekaleti geldim ve benden para istedi. Param 
tar~f_ı~d~n J?evle~ bankasının sureti olmadığını söyledigim zaman kızdı. 
te~ısı ıçıı;ı bır l~yiha hazırlanarak me Bıçakla kalçamdan yaraladı,> 

1 clisc verıleccktır . Nadir adliyeye verilmiştir. ' 

dinmek için NC\·yorkraki \ 'ESTERN Gazi Hz .nin köşkleri civarında 28 velin 14 - 17 gllnleri Pendik, Yaya lax 
ELEKTRiK şirketinin maklnelcrile o~alı bir b~yülı bina daha vardı. Bu paşa köy Dudullu, İçeren köy. Bo .. 
gösterilen filimleri görmek . . hına da mururu zamanla ve ihmal tancı iskelesi muhitinde askeri kit'a· 
mek l:l'1md ı< ve ışıı- neticeainde harap olmağa yüz tut- !ar tarafından top talimleri ve bu mil 

Dün ~n j, 1 1 d . . muştu . Şimdi bu binada da esaslı ta- nasebetle end~ht yapılacağı ilan olu. ? . ın . er ara. ın ı te!iitS edı.. mirat ve tadilat yapılmaktadır. Gazi- nur. 
len <O~lu ~ilım makın~larının yüzde noda etrafın bütün latif manzaralan-
yetmlşı Ncvvorkra \ ESTERN E- na hakim müteaddit ve iki katlı ta- ..... U it Utt U U U tU e UU 
1.Ell.TRIK şirke rinin makinalandır. racalar yapılmıştır. Mekfen/ile ı 
Azim ledak :lr lı 'i<.lar sayesinde .'<ev· Kaplıcalar civarında bir elektirik 'I:"' r 
yorkıaki \'ESTER ı ELEKTRiK merkez fabrikası in~s·na ba§lanılml§ 
mak in alınm te>is e ııne~c rnu\'a!fak tı.r. Asfalt ol;ırak _Y•pıla_calı: yolun miJsabakaSl ı• 
ft lan ~n.rkın v_:lj,ne ~i n ema~ı guzergfilıında tetkikat ilerlemekte. 

ELHAMRA Sinemasıdır. dir. .. .. . . 23 üncü hafta •-
ı>ev )&kında l sıanbullu la r \'i':STf:ltN kKaJhc~ar buyuk hır rağbet gör- 22 inci hafta dDn bilmi•tir : 
~;ı EKTRIK m•kina<i le çevrilen bir me te ır. u.?"' ve Puar günlerin- t ' ' • 
şal,e• cri g rm ek ve i~lnnek ~••detine ı den,_maada gunlerde bile Yaiovaya te ; Bu 1Dnden itibaren 23 üncü •: 
nail ol ıcaklardff, hacunı _vakı olmaktadır. Züvvara, Se- • haf ti baflamıthr. Geçen haf- • 

Bu filim . .. yrısefaın tarafı??an , her hususta la- f taya ait cevaplar yarın Ö(- • 
MORıS ŞOVALYE ~ım gelen t~.shı l at gosterilınektedir. leden sonra aaat Uçe kada r ı 

Banyolar mutchassıs bir dokt 1 t• rafından temsil oluna n nezareti altrndadı ö 1 k" h obarun f müsabaka memurluğumuza 

P • 1 • ş r. y e ı, o,;;r n- d ·ı idi ar•.s. 1 ark ı cı yo almak istiycn kimse. C\·vela dok- gön erı mel r. Her mektepli 
.. . . . . torun muayen_esindcn gec;m<kte ve 1: i ~tlrak edebilir. 

' "t.lu muıı kaiı \e danslı fılm • dir. doktorun tavsıycsıne ıı:öre hartket et ....................... ... 



4 '.'1 11!.UYET cu~ı' 11 Tf'.ŞRI. ·t~:VEL 1929 

' 1 .,il 
- - Mahmut B;y de bugÜn tayyare dı rdi. Hüklımet te ~yni esaslar dah-i- ---- ..;;;;;-;--;;-~~;;..-=:;~~::::;::;:=::::7~ l\1ARİ ASTOR - RONALO GİLBERT 

<;J~} ~ • ı:y.At ile. At.ina:d~n geldi~or, am~f bizi lınd~~;:::;~ıg"::ı 13 tcşrinievcl ola-! • I • 

IFi. k•r~ 
l 

1ff. i. z a. h ., i.kAye. o .•••a .. ENDÜLÜSGÜLU 

~iJI ı~ıl ~ ~ «bındı bınıyor» ıye tasrı et- k ·t dildi A k p :J . . •. ra tespı c · . t ....ıı 
MRI:'< t·MrıV>l "MıLLIY!T.T!lt medıktı. 3 teşrinievel. Mudanyaday!•· Sa- l c.... n ara os ası "" 

ı 1 Te,rlntevel 1929 BOYLE ŞEY OLUR MU? at 8. İtilaf dev!etlcrının ~skerı mu- ~t.::,.,:.,;;:~~=.:.:::;~:,...;:..:.~-...;:;...;;..--

BUGÜNKÜ HAVA 1 rahaslannı getıren gemılcr . Bodzbk~- ..... Pek yakında: lstanbulda iraeı;ine başlanacaktır. 
Bir iki gün eve! latanbu un run'da göründüler. Bu gemıler e ı ç • -ıll!ıııiııııi.lll!!!!!ll!!!llııİııı•lll!!!lll••~ 

Dun hararet azami 21 a9gırl 13 
derece idi. Bugün hava ekseriyetle 
a çık, rüzglr hafif lodos olacaktır 
Sanııh Is olması muhtemeldir. 

akşam gazetelerinden birinde murahhaslar, Istanbul'u, Boğazlar"ı ı n vazosu Ed d B. k 
l f ve Trakya"yı T. B. M. M. hükumeti- u ar o 1 a n o 

hmirden ııelmit bir te gra var- ne iade edeceklerini görüşmei:e geli- - Fransızcadan - diği halde, karısı Odete ihanet 

dı. Bu telgrafta acele acele bil- yorlardi. Ne gariptir"ki, ayni gemiler Moris hizmetçiye: ediyordu. Kaç kere, çapkınlık-
0

11. mpcşheur Arrj•ntlan ıri<cssırıs.~ nönümeüzdmeld salaı ıkş5amı 1sanat t8d dı 
dirilen fey isimleri de y~zıh b~r ve kumandanlar, o günden üç yıl e- _Hanım evde mi? Diye sor- tan vazgeçmeğe karar vermiş, 
kaç kadının münasebet11z vazı- vcl gene Mudanya önüne gelerek, ff l " Reisin karısı,, yette yakalandığı haberi idi. bugün azmü meramı öniinde eğildik- du. , fakat bir türlu mubvah akko ad~-

1 f !eri Türk'ü boğmak vazifesile Yunan Karısının evde olmadıgmı an mtştı. Amma ka a at en ısı- icrayı ahenge b&flayacalı:tır. 
Darülbedayide «Reisin karı- Bu gazete, bu te gra 

1 n~tret- ordusunu Mudanya'ya çıkaran gemi- !ayınca, yazı odasına girdi. nin değildi. Biraz kadınların, Her r;iin .suı 18,SO ve 2!,30 seansları için şimdiden nilmerolu 
· mekle bu kadınları tethır ve h k·ı t d 'k d·ı bili sı» isimli bir pıyes oynanıyor. !er ve adamlardı! ı.. . Odası güzeldi. Akoju etajer- biraz da güzelliğinin kaba atı mev ı er e arı e ı e r. 

Bu piyes, Fransız Cumhuriyeti- mg·ı·alıısevettatyiğininaru .. eseeğfeb\rfad:ıyngd:.~;. sey!!:ı~r~:nb, ;!~~~!~n·~~~u bi~·;~ le_rde kitapları duruyordu. Ge- vardı. - m1111•llllllllllllllll 
ni ve Fransız adliyesile polisini h k k lt klan 

kb. lukla mal"' demektı"r. Bu nevi daha çıktı . . Meğer, o da Yuna? m~- nış, ra at.maro en o u .. .. • Moris güzel bir adamdı, tam Bu gUn tehzil ic.in yazılmış ve büyü ır w · · ıı B tt b k 1 d M ı buyuk 
h ıkı n .. ....ıyatın, eskiden yapılan nıa- rahhaslannı getırıyormuş.. ı a ı anape erı var ı. asas erkek güzeli idi . Eline her an ELHAMRA Si.NEMASINDA kurıra-zlı\d ve bilhassa a n ...,.... d f k d h bu Yunan . murahhasları~~ ~araya ve kunttu. . . bir fırsat geçiyordu. Filvaki bu 

daha Z"ıyade ho•una gı"tsı"n diye halle baskınların an ar ı, a a çıkmak nasıp olmadı Çunku kar- K 1 ki d b" . t d DU .. ŞMU-ş KIZLAR n 
T d y d · k 1 a •tı k" o tu ar an ınne 0 ur u, fırsatları kaçırabilirdi . Amma ··odvil şekline aokulmut bir eser müessir ve umumi olmasıdır. gımız a unan or usu a m mı, ı, . k d"' .. d 1 • Allah insaf versin! onun mümessilterilc göruşecek bir sıgarasını ya tı, uşunceye a - bu derece aptallığı da kabul ede 

dir. Dııinıa ve her yerde olduğu şeyimiz olsun. dı. . miyordu ... 
gibi, F.-anı:.ada da, hükumetten NE ZAMAN KALKACAK Onun icin yalnız itilaf murahhas- Moris baroda mukayyettı, fa- . 
gdyci memnun bir &ınıf halk, La Bir iki gün evet köprüde bir !arı Filikalarını indirdiler, Mudanya kat isi giicü yoktu... Senede, Kapı gıçırdadı. Odct gelıyor-
presidente oynandığı müddetçe vak'a olmu•: tahsildarlardan iskelesine cıktılar. açıkt~ bir iki dava alırdı. Fa- du. Hemen mektubu, masanın 
tl·yatroyu doldurmut ve bu vod • • Türk bayraklarıyla baştanbaşa Jı:ı. k b . . ı ·. b' "h et ver- üstünde duran büyük Çin vazo-

biri bir muallimi döğmüf. Vak - zıl bir tül gcyinmiş gibi duran Mu- at u ışsız ıge ır nı ay . . M k 
1 vil muvaffa'cıyetini bu suretle a çirkindir, lakin aaıl çirkin olen danya'nın iskelesinden konferans sa· meli, çapkınlıktan vaz geçmeli, sunun ıçıne attı· e tup arını 

elde etmiıtir. şey, bil& avuç açıp h_erk. esten ı tonuna giden caddeyi, magrur başla - bir yazıhane acıp. ciddi çalış- hep bu vazoda saklardı . 
Darülbedayi de, tercüme e- kuruş almak değil mıdır? rı dütük birhalde, takip ederek ve iki mağa başlama!; idi. Odet odaya girdi: 

dilip oynanacak batka eser kal- Bu hadise münaaebetile bir taraftaki muzaffer süngülerimizi sc- Buna birdenbire karar verdi B" h f b 
ma. ı• gibi, bu, Cumhuriyet lamlyarak konferans salonuna geldi- . b" kt • - ır a ta sonra, sene aşı, 

~ dostum !ordu: lcr. Sonra cebınden. ır me up dedi. Dört tarafa hediye verme-
idareainin gülünçlüklerini mü- - Bu köprü paraaı ne zaman o dakikadan itibarendir ki, Türk' çıkardı. Eve gelırken P?sta.ya !iyim ... Amma bu sene başka 
bala ğa ile meydana koyan bir kalkaı..ak? ün zaferini temsil eden İsmet Pş. Hz. oğramış, post restant daıresın- bir çare buldum. Yeni bir şey 
eseri oynamak biraz garip değil 1 d 1 d il ih h b" ı· ı · · ·· ·ı d ı t _ Ne zaman Ha iç o ar a c c an ar ı ga ıp erının mumessı - en a mış ı. almıyacağım Geçen sene bana 
midir?.. yi.ırüyerek ;ıe.çeraek! cevab"lll !eri arasında mücadele batladı. Tam Açtı. verilen hed" ' 1 r· bu sene ben 

insanın hatırına "Reiıin ka- yedi gün devam eden bu <meydan Evvela bir öz ezdirdi . . ıye e 1• •• 

BUtUn anneler kızlarına bu filmi gllıtermelldtr. 

ilaveten <;Azl ÇIFTLIGl 

u giın yapılacalc en iyi iş 

MELEK SİNEMASINA gidip 
DUGLAS FAİRBANKSI 

üç silah,or 
llloılnde görmektir. 

Matineler: 13 · !4,3/4 - 16,3/4- 18,3/4 ve 21,8/4 --· -
rısı" nı ııeyrettikten sonra gay- verdim. mücadelesi•de, Türk azminin ör- S k d g g hedıye olarak verecegım ... 
rl. "ıhtı"yarı" •u sual geliyor: "A- BiR RAPORUN lFADE!l neğiolan İımet Pf., burada da, hasım onra o u u: . f li Moris içinden· I!) muazzam kısımdan mürekkep iki film birden 

T !arını birer birer yenmek hünerini «Sana bunu ıtıra etmeme • . . 1 
caba Darülbedayi bunu neye Bana bir rapor sureb setiu!i· gösterdi. idim. Fakat açık sözlü bir ka- - Yazık, dedir bu kadar ıyı, Sokak kadını 1 (j Q R L 
oynadı?,, La presidentın hi~ bir ler. Oıl\ıbU hotuma rittl, nak .Müzakerenin mihrakını Trakya'run dınım. Hissiyatımı gizliyemem, ?u kadar ~uktesit kadına nasıl 1 1 I d .. 
~debi kıymeti yoktur; mızahi !ediyorum. Yunan orduıunun kanlı çizmelerin· Sana susadım ... Dudaklarının ıhanet edıyorum? KOR N Ç R F F T Me$hur maymun tarahn 
niiklelerinin anlaıılma11 - Fran- aBu gece: ıaat 22 kararlamı· de~, biran ev~!, temizlenmesi mcac- sıcak nemine bıyıklarının ko- Ertesi gün feci bir şey keş- tarafından 7 kısım 8 büJilk kısım 
sayı bilmeyenler için • imkansız da Sirkecide ••• otelinin •• nu- lkcsı tcı~il _cdiyorddu. İamnihaet Pıb.,. mu· kusuna koİlarınm nüvaişine fetti Çin vaz~su meydanda yok Beyoğlunda tld sinemada ayn ayn birer haftalık Prolfd'" 
d Ş h ld ' O tada Cum- 1 od d F"I~ "l F avelcnın ımzasın an yet ır ay ' .. .. 1 . • kil . b "-' filmi h •L•-'-' !ıl ır .. u, a e: . . r mara ı asın a ı an Og ~ a- sonra Trakya'run Yunandan temizlen hasretim... Dört goz e senı tu. lannı teş eden tş u IA< muazzam m er llUJWU ...ıı 
hunyetı t~zyıf eden açık, kaba lanın karyolay~ aımıt oldugu pa mi§ ve Türk ldarcs_ine teslim edilmit bekliyorum ••• » Kansı dedi ki: programda lrae suretiyh: gösterdigt fedaklrlılt hııllan tev.C-
b~zen galız sahnelerden batka ntalondan bank zuhur ederek olmasında ısrar edır~rdu. Buyi?.'den Moris içini çe~ti: _Vazoyu Bekasinlere hedi- ve rağbetine bir nişane! teşekkürdür. Gündüz 18 den idb~ 
bır şey kalmıyor. pantalon kısmen yandığı halde murahhaslar 5 teşrınıevcldc hiikQ- _Bu da edebıyat meraklısı, 

1 
k .. d d" M aı.... d lı ti 

1 
C 

9 
l/i 

.. . .. l ·· tü metlcrile muhabere etmek, ertesi gü- . • b" r ye o ara gon er ım · · · a- .,... evam ma ne er ece , . •• d •• f ıondüril m.u~ .,r». •. .., nü dönmek üzere Istanbul'a gittiler. dedı, yazdıgt mektupları ıra a dam Bekasinin hoşuna gidiyor-
Y ın e mum son u Ne dersıruz. Hot degıl mı. A~, o?lar, gemilerine binip hareket Y?- toplayıp neşrederse, meşhurdu... Taksim Bah~esfnde 

.. "k . FELEK ettiklerı sırada, İsmet Pş. da, Başku- bır romancı olur. . . Moriste şafak attı Madam T I' 
Dun akşam elektn yıne en mandanından aldığı emir ve işaretle, Sonra düşündü: . .: .. Hava mUaalt olduğu lıalde Cuma ve Pazar rtıaltrl 4,IO 

munasebetsiz bir saatte inkıta- 11 T14'4ô:filNİEVEL ordularını Istanbul ve Çanakkale Bo- uhaf hl k- Bekasın mektupları gonnuş ola- tekmil Varyete protramllt MATl!fE 
a uğradı. latanbul gittikçe elek- LA/ ğadarına doğru tekrar harekete ge- - Şu kadml~ t . ma .~ .. caktı • .. Mons mahvolmuştu. ~ GARDEN'NDE 
triklesiyor. yani iktisadi ve 11_ Mudanya' nın çi=?ti:. ~~nun üz~r~ne murahhaslar !ardır . Şu_ Man.I:uız ~e, goru- - Bir çare var, dedi, gider, TEPEBA • 1 

. h · t h .. d b fazla ertcaı gunu (6 tcırırucvcl) alelacele nüşte basıt, kendı halinde, na- madam Bekasinin ayaklarına 
nlaı' ~yka ı e~ .g~n . at. a yıl dlJnllmil tekrar Mudanya'y~ dön~mer;1~önce, muslu bir kadın görünür; hal- kapanır kimseye bilhassa ka-
e eo<tn servtsırun ın ızamına gene, Fransız zekası Turk zekasının . . ' .. ' . . . ~·.ıl 
bağlı bulunuyor. Buıı;Un Mudanya "':~~elename- önünde hürmetle cğilmclı:tcn başka bu kı.: ·. ~- İ rıma. bır şey soylememesını nca ' U B DÖ GALA HUllll": 

Elektrik şirketinin bu defa ne ainin yedinci ytldönümudür. çare kalmadığını sezdi ve cencral Şar Morısın talıı yoktu. steme- edenm . Her Cumartesi aktamı klatLtEo)lardak SMVOAIR Şii 1 • Pf.., 
mazeret yan e ec.egını 1 

•- • • Akd · ' d-...,,k ' · • · · · · · f" · l la ' 11 dil lı:tl be d •· · b'lm" Duınhıpınar'in muzaffer orduları, pi Tiırk dilcg"ini kendi hükumeti na- Kalktı dog"ru Bekasinlere 1 TAM ( MONTREZ MO o r • vm Y• v 
Ş h kk k ki b son Yunan ncfennı enıı: c o..... ınına kabul ettıgını bıldırdı . Bunu mü Fakat namusumuzla (ıere ıınız c o - "tf ROGER ve MAl(S tarafından tema e ıct r. 

yoruz. urası nıu a a u ten sonra, Türk Başkumandanı, ordu teakip, İtalyan murahhası, kendi hü- cak) gitmek istiyorun 11 gı İ ı . . . . d B k · - aJ 
mazeret ne olursa olsun ıayanı larını, henüz ltillf ordularının çizme- kUınetinin de, Tiırkün meramını ka- Kim alvar or? ve kime yalvan- ç~': gırınce, ma anı e asın l1ft JLLJ y ETJ N EG LEN CELEP 
kabul olamaz. Nasıl ki şirket !eri altında bulun.an Ista?1>ul:a ve Y~ bul_ ettiğini İsmet Pş. ya tebliğ ey- yordu?. _Y Bira:? için, ardımıza dönüp Monsın b~yn~na sarıldı, dudak- J 'I . 
servisin intizamını temin vazife- nan ord~s':'nun sıstcm~tik .~ıkcnc~sı iedı. te 0 tarihten evelki üç yıllık iatirap- larından optü . f~ g rl;"> ,,. 6 ...._r"'.._,......, 
sile mükellef memurlarının ma- altında ınlıyen Trakya ya yoneltmış· Bu suretle, İsmet P§ , cihan harbi lı, kanlı hadiseleri hatırlaraak, o yal- Yarım saat sonra itiraf etti: 
-zerctlerini nazarı itibara alma- ti.· . . g~li~l~ri olan üç has_mından ikisi?i varıştaki manayı daha.eyi kavrarıs. _ Mektuplann hepsini oku- 'ı-+--+-t-1 

k .. ti . . . t ki Türk ordularının bu harcketı, dil- bırbirı :ırdısıra ycnmıı, ~n kuvvetlı- Türk kuvvet ve kudretı karıısmda dum Beni deli etti Şöyle 
?1a. ta ve ~~re er~nı servıı e nya harbi galiplerinin azmü inatları- •ini mü"adcle meydanında yapya!ı- meşhur İngiliz inadının nasıl kırıldi- . · · · k d d: ~ · "b~ 
ı~tızama go~e ta~ın etmekte- nı parçalamı~; binnetice, i~könce Ce- ruz bıra~ıtı. Sağ ve so! kollan kr- ğı?'. gösteren o levha önünde gövsü· benı de, O • ~ mı sev ıgın gı 1 
dır. Bu dogru bır harekettir. ncral Pelle'yı onu muteakip Frank- rılıru§ bır ıporcu vazıyctınde kalan mıizıin haklı olarak kabardığını daha sevecek mısın? 
Fakat 5irketin kendi memurla- len Buyyon'u İzmlr'e, Gazi Hz. ne İngiliz murahhaaı C. Harington, çok eyi duyanı. Moris acı acı düşünüyordu : 
rından 'bekledi~ini, halkın da kuştunnuttıı. güç_ bir hale dütmüştü. Henüz ~ükQ S_aat 16 _da, _Ceneral f:Iariı;_gton_da «Ne kadar karar versem nafile . 
. k tt beki - hakkı var- Ceneral Pelit, İtilif devletleri na- ınetınden cevap a!amamıştr. Yenı kuv geldı. İngılız hükfımetının Turk dile- Kanma ihanet etmeğe mahku-

~ır e en em~~e mına, cTürk ordularının Boğazlar' vetler getireceği hakkındaki şayiala- gine muvafakat cevabını İsmet Pş. " 
d~r. Sık ~ık tekerru~ ede~ ~u v_a- dairi bitaraf mıntakall hududunu ra kulak asan yoktu. Nihayet Blöfle- ya tevdi eyledi. . mum· 
zıyete nıhayet venlmeaıru şır- geçmemelerinin cmredilmeıini• rica rinin para ctmemeyeceğıni o da anla- Bu suretle İsme~ Pş., en kuvvetlı 
ketten talep etmek hakkımızdır. etti. eh ve: cKendi hükumetinin de mu- hasmını da yenıci,Ş~'·. B':'."daı;ı soı:ı;a 

C. Pelle'nin aldıjtı cevap şu oldu: vafakat cevabını yarın (7 teşrini c- teferruatın tesbıtı ıçın uç gun kafi -------------

Nakleden 
SELAM! İZZET 8 

FELEK cT. B. M. M. hUkilmcti, böyle bir v~ld.c) .verebilecc~ini ~mit" ettiğini gelmişti. . . B U 
bitaraf mıntakanın mevcudiyetinden bildırd~ ve ~ertesı ıtunune kadar mu- 11 Tcş~ınıcvel 1923 saat 6 yı 43 Ug n ffi1 ili 
haberdar değildir. Onun bildiği bir sade• ıstedı ve gıttı. dakika geçıyordu. Harbı umumi ga- 1 ALKAZAR Bu rll.nkll yeni Dil.oka bllm•c•••• 

DEMEDİM Ml? gey varsa, (Millt mialk) ile çizdiği 8 Teşrinievel sabahı Fransız ve 1- tiplerinin mümessilleri •. birer birer bllmecomlı hallidllmlf flkll 
. . . hudut içinde birtek düşman kalma- -talyan .. m.~ırah?a.sları geldiler: "İngil- İsmet Pş; nın ön.ündeki masaya gele- S I N D A SOLDAN SAÔA: YUKARDAN A8A01; 

. ~n bean Zephne bınn:ıesıne yıncaya kadar harekate devam edile- tere hu~~metırun c~vabı geldi tahri- rek, Sevr de Turkün. mukad~e.ratı S 1 N E M A 1 - Hane (2) Filan (4) ı 
ıntızar olunan Yunus Nadı Bey- ceğidir. • ren teblıg edilmek uzrc hazırlanıyor. hakkında, koyduklörı ımzaları silıyor NG BAR ıEfTANI 1 - Çok mükemmel (5) Yalde (3) 2 - Yazı yazan t•Y (5) 
fendi maalesef bu "muazzam se- İ'te bu cevabi, ~üfi!k Gazi'den htanbul'a doğru yürümekte olan fa_r.ıı .. Dumlupınar k~ra:.ıanlannın ZEı' 2 - Söz verme (4) Nush (4) 3 -Aylık (4) 
- · h · b" · k aldıktan sonradir ki Itilif devletleri Turk ordusunun durdurulmasını ve sungulerilc ve kanlarıle yazılan Mu- 3 - Tuvalet (6) 4 _ Pavurlar (5) Ayi (1) • neı avaıyeye ınemıyere • • ç lı:k 1 "d k 1 · · · 1 4 s (S) ) 

I " kik -29 cylilldc _müşterek ve tahriri ana .. a e e muay)len hududu gc- danya mu ave cnamcsını ımza ıyor- (LON ŞANEY) - açıcı s _ Rumcl!nin ka'f1111 (7~) 
yla ?kız.fonu °'.uzuBn uzd~~ kt~tM"l» notalarını T. B. M. M. hükumetine çen. Turk askerlerının .1 kilometre tardı._! .. k" Lo • . S - Masset (2) Demir yolu (3) 6 - Su (2) Mühim, anh ( 
• e ı tı a etmış. en un u ı - tevdi eylediler. gen alınmasını rıca edıyorun, dedi- Hıç şuphe yok '· .•anın tcmoıı 1 tarnfından 6 - Kanin aktiği yer (5) 1 - Nida (4) Pcyfaın ~ 
liyet'te Yunuı Nadi Beyfendi- Bu notada: dstanbul'u Boğazlar'ı !er. Mudany_a'da atıld.ı. Ycdı Y~lın, için_c 7 - Bir emri ha.ır (2) Hinzır (5) biri (4) ,.ı( 
niıı bir türlü balona binemeyi- ve Trakya'yı, T. B. M. M. hükilnıc- İsmet Pş., "İngiliz cevabı gelince sıg~ırdigım~z yc_dı asır~k sıyası, ıçtı- 8 - Telhis etme (6) 8 - İştifham (2) Ruı ıiiV.~ / 

d h 1 k S k Al tine iade etmek üzre ilkönce İzmit öğleden sonraki celcsedc bunları da maı bunca ınkılapların ılk temel taşı Beyoglunda 291 numeroda 9 _Matuh (5) 9 - Boyun örtüsü (4) _/ şın en uy anara · « a ın • ' .. . .. .. . . M d 'd tıldı Onun için "M 
1 y . . d"kk ve ya Mudanya'da askeri bir konfc- gorüşurun cevabını verdı. Bıraz son- u anya a a · . . • . . u- jOrJ" Antuan TEŞEKKÜR Muvasalat ~ man ar un.us ısmıne 1 ~t et- rans ve sonra da bir sulh konferansı ra, bu murahhasların şifahi ricalarını danya" eseri, Türk. ıstıklalı~ il~ ~ 

~eı:~nle~» dıye Yunuı Nadı 84: alı:tinc hazır olduklannı bildiriyorlar- tahriren teyit eden İngiliz notasını ~rtul~ş beratr, Turk C~~urıyetı: Mağazası müdürü Mösyö A. Va- Efradı ailemizden Kimyaker Ha- Paris seyahatinden avdel !:"d 
vın ısnıı Yunus kaldıkça gemı- dı. da İngiliz erkanı harp reisi Gripen n_ın de ılk_k~ruluş ~u~c~tıdır. Onun ı- lsamakls Parlstcn avdet ederek bı- san beyin vefatı hasebile gerek ccna· Mösyö TOTO ATANASIY~ 

in yürümiyeceğini «emsali ta- Gazi Hz., buna verdiği cevapta, getirdi. Gripen bu nota hakkında iza çın d~, Büyuk Gazımızın _nurlu deh":- ze merasiminde ve gerek tahriren ve getirdiği yeni kadın şapkı -~ 
rihiyesine» İstinaden anlatmak "Trakya'nın Meriç'c kadar derhal tah hat verirken yüksek sesle ve Türkce sılc bılenen keıkın zekbile bu _ese~ raberindo getirdiği zengin şapka şifahen taziyet lütfunda bulunan Ze- dellerlni 

18 
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· · · l d d"•· liyeıi ve bize iadesi, Istanbul ve Bo· olarak, hala kulağımda tınlıyan şu y~ratan. İ~met f'..ş .. da, TUrk _mılletı- koleksiyonunu 14 teşrinievel 1929 vatı kiram ile Istanbul Erkek Lisesi ,., df'_ 
ı;t~ışt.ım. fte e _ıgım çıktı. ğa.zlar'm da bazı şartlar altında iade- sözleri söyliyor ve yalvarıyordu: nın kadırşınas gonlundc ebed_ıy~!' ya- dan itibaren teşhir etıneğc l>ışlaya- Müdilr ve heyeti tallmiycsile Talebe- baren teşhire başlayaOB&:il 'ı' 

~ımdı ~?başka bır ha~~ Y~ si" cualarr dahilinde cMudanya. da <Paşa Hı., biz, dıyordu, Istanbul' şıyacaktır. Yetılkoy cağını muhterem müşterilerine ılln sine alenen beyanı teşekkür eyleriz. terem müşterilerine arz t 
reyım. Bızım Ba,mubarrınmız görüfmetc muvafakat eylediğini bil- da kalmak istemiyoruz, biz gideceğiz. A, RIZA eyler. Merhumun ~der ve biraderleri hl şeref eyler. 

·r.uııi11t1t" iiı edebfle/rlkası : 57- -- 4 Kfmun ... · I raf. Fakat döitbuçuk hain çer- rini selamlıyorlar. Başka şey Şimdi her Türk kalbinde bir, kış ve nümayit içinde ,~., 
Sokaklarda çerkeslerin çalı-' kes ve ııoftanm keyfi yerine gel- düşünülemez! beş Hasan yaşıyor. Temizlik nünden geçirileceğini ati' 

O mından geçilmiyor. Ayak takı- 1 sin diye şehre tak kurdurmak 8 Kanun .... kıyameti elbette burada da ko- vvur etmezdim ı 

AŞK• G _NEŞI mı hep meydana döküldü. Kah-: için bir hükumet ne kadar alçal- Yarın geliyormuş! pacak! Hey! hemşeri .. Türki- Hayret. .. 
_ _ _ _ velerin önü, çarşı, at meydanı malrdır degil mi?.. Hazırlıklar sonunu buldu. yede nefes almalC yalnız Türke HaaaaYTetll 

hep onlarla dolu. Bir sürü sarık- 7 Kanun ...... Kurbanlar bile takın altına gö- verilen bir haktır; yık o takll. • . • • . . • • ~ 
Etem izzet lı sokakları kaplamış. Hem ne Takı bitirmişler. Gördüm pek türülüp bağlanmış. İmam Efen- 8 Kanun....... Givur imam.. aavur. ~ 

. "'-' ~--- tühaf bir şey?. Eskiden sokakta cicili bicili bir şey. Yunanı Türk di gelir gelmez doğru kadı ko- Geldi 1 Ne bileyim ben kim? :ti•~ 
. hiçte bu kadar sarıklı göze gö-' ten üstün tutan ne kadar Bey, nağına indirilecek, oraya götü- Aman yarabbi. zsa "Sabık ŞeyhulisJJrn" ~' 

uğraşan birer arsıiin gayreti gös 1 saya bakmadan gene Anı~ h~~u- rünmezdi. Bunlar nerden çıktı ?.1 Çerkes, molla konağı varsa hep- rülünceye kadar da çarşıdan pa- Feleknaz Hamfendinin koca- biri filin d" dUfll- JJ,, ~ 
teriyorlar. Fakat kurtuluş şart-ı nun evine yerleştim • İki gun- Yoksa her önüne gelen başına 1 sinden araba araba taşınan ha- zardan hükilmet konağı önün- sı. olmas zanneb_ıy~~ersaıı' ,,r 
ları ağır ve güç . Ankara iyice dür gidip geliyorum. Ben bir bir yeşil, beyaz çaput parçası ! lılar hep yollara serilmiş, kadı den geçirilecek, sokaklar da diı- O da yanmda. tanUU: ge?.Ş ~~. gibi bit tı". 
!·uvvetlenip te buraya: okka ekmek getirebiliyorum· sarıp molla diye oratya mı çıkı-'! Aşir Efendinin evi misafir için alar edilecek, tekbir getirile- Çapkın imam, gavur imam d" D~ş d ey B kad"·fı'! 

- Hadi... O da bir tencere yemek kayna- yor? Bu da gavur imam mo- hazırlanmış ! Anlıyamadığrm cek,miş ! Akşam müftünün evin- olup ortaya çıkmış. Türk mille- ırİ.k 1.~~;d~.: u rıüıI1'>" 'I 
Diyinciye kadar burada bil- tabiliyor. Neyse bu iş böyle yü- dası mı?.. bir nokta var: Bu gavur imam de, yarın öğleye de çerkes Ah- ti ad vermesini ne de bilir! Ner- zır ı ldg<;ru ug_une'··yıe de ~1 

·uk bir hareket vücuda getire- rüyüp gidecek. Akşamları dö- S Kanun ..... da ne oluyor?. Ne yapmış? Böy- medin evinde ziyafetler verile- de Fındıklı imamının kansı: y~pı ıgma g.'.'re 0 Jıt1el '11' 
u.lmek zor. Yapılacak ey, im- nüş çok zahmetli oluyor ama Hayret! le bir istikbal ancak bir kurtarı- cek, T. B. M. meclisi, Mustafa - Ah 0 utanmaz herif .. İma- a _am olması lazım fekııııl' J"I 
ıı yapıldığı gibi düşman emel- yapılacak başka şey yok. Çerkes mahallesine tak yapı- 1 cı, büyük bir millet zaferi kaza- Kemal ve bütün vatan sever mlığı kepaze etti.. Ee-er ··_Yanında. F~ ebir şef rf 
. e alet olmamak yavaş, yavaş . Akşam .... lıyor. Hiikilmet te buna göz yu- nan kumandan filan için yapılır. Türkler aleyhinde nutuklar söy Dediği ve anlata anlata bitire meseydım geı:e öy .. e.. a~ rf 
' ı rk kuvvetleri derleyip top- Bu gtin çarşıdan geçerken mu yor. Hay allah böyle hükiı_ll Hadi bunlar padişah için de böy lenecekmiş ! Ah Hasan sen ya- mediği çapkın herifin nasıl ga- nacaktrm. Meger butun ıa~ . .r 

r k, hain başların ezilmesine Yırtmaç oğlunu gördüm. Dik
1
meti kahretsin. Zaten bunun le bir karşılamayı düşünebilen şamalrydın. Hiç bunların birisi vur olduğunu gelsinde görsün! kımı, çapulcu alayı_burtk şsıı;, 

.T'-ık ve il . fırsatta Ankara dik bana bakıyordu. Hiç sesimiliçin ya: l adamlardır ve . . yaparlar! Fa- bile olurmiydi? İki bomba ga- Hayretten donup kalacağım. rafındaymış. En yiıkse p.ııı' 
rr nı 

1

.cnleve çekıp bütün ('ıkarmadrm, görmemezliğe gel- - İstanbul hükumeti . . • 
1 

kat gavur imam saydıklarımın vur imamın da, bütün o bize Aklım başımdan gidiyor. yetleri gavur imam~a, bıl ı 
r . l n. • e c!an okJmak. Ah dim. : Yi.ırüdüm. O da arkam-

1
' Diyincc insanın nevri dönü-! hiç birisi değil- Nihayet An.za- düşman kalabalıgın da hakkın- Delirmek çok kolaymış ! olduktan sonra degme 

b · · l ı g .ır: ~els 1 
·dan bır kaç adım yörüdü. Sonra yor. Düşmanla birlik olmak, mil 1 vurun bir benzeri. Hepsi hepsi dan gelirdi. Bu niçin gene olma Her şeyi düşünebilirdim. Fa- battallıgma 1 

3 Kanun ı dö~dü. Değinsiz .. a~a. Me:ak 
1 

letinin ~a~sixetini iki pa~alrk 1 
bu. Anta1ılan bunla~ g~v:;ır_!ma- ~ın.'. lh~~ Öldüyse. tem.eline kat çapkın imamın güniin birin, •.••••••. 

rtık n ele vok T:r..1 l kı- ctt•-r · ca'ı n oy! ye,.ektı'. t r' . ı b ı ı - davalar bır t_a- ı ·nı.la kendı du unukle- ı çılı ttı ı k, ı or. e Feleknazın ~- 1 ını> nturup al- BlT 
c:·~ az 

:- T.azc a ,., ı..:. Deffi• 
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\ \ __ H_a_lt_a_d_a_b_ir __ s_o_· z_j \ 
· İşin mali ciheti 

Bir kaç seneden beri devam 
eden tecrübelerden sonra Türki 
yede film çevrilmek mes'elesi 
bir ticari iş olarak mütalaaya 
değer şeklaldı. Bugün belki d< 
bir çoklarınca nabemevsim te 
J;ıh!:i edilmesi muhtem~l olan bt• 
işin şimdiden tetkikini mucir 
olan en mühim amil «gümrükr. 
tür. Yeni güınnik tarifesi yapı' 
mış filmelerin l:ilosuna 1 S lir:: 
resim tarheımiş ve bu suretle 3 
lıra olan eski resim bes mislin( 
ı;ıkanlmıştır.mutavassıt bir film 
15-20 kilo geldiğine göre 225-
300 lira yalnız gümrüğü tut
maktadır. Bunun hafif hatta mu 
tedil bir resim olduğu iddaa s-

f~~;e;i·r S~ğf:~e~i~ :~;a~~i~ 1 SEHER VAKTi (0°cra'dg) \1~~~ 
ıhtıyaç olan ve dahilde yapıl- p Uu \ 
mıyan bir metaa bu kadar ağır 
resim koymak halkımızın bedii, Sesli film : Wllma Banky 
hatta terbiyevi ihtiyaçlarını tu 1 Harpten bir müddet evci, Alzasın riyi milazimin oduında görünce, kö-1 
yik eder. Lavanta, esans ve tu- SllnO§li bir köyü olan Pre d'Or ... yün adeti veçhile Marinin kapııını 
valet eşyası gibi lüks olduğun- Ollzel ve afif Marie Ducrot, köyün katranlıyorlar, onu herkea reddedl
dan hiç şüphe olmtyan ~eylerin en dilber kızıdır. Kliyiın zenperest yor. Mari de köyll terkediyor. Köyti 
kilosuna 10 lira gümrük verilir- gençlerinden hiçbiri ona milizemeti !er genç kmn intihar eltili zanne
ken dolu filmlerin kilosundan ı 5 aııkanede bulunm~ı olmakta t~fah~r d_erek mil~ima. da öylece haber ve
. . edemez. Bu havalinln en zengın çıf- rıyorlar. Bır mllddet sonra Franau

li!a ıs~emek, bunun lavan~~d.an tlllr sahibi olan Lebolt, günün birin- !ar ile Almanlar araıında zuhur e
bıle lüzumsuz olduğu dütunül- de Marie nln ıeveccllhüne nail olmak den muharebede rahibe olmut olan 
düğüne delilet etmez mi? Zan- ümldlle bllytik babası Durot ya ha- Mariye tetadllf ediyor. Her lldei de 

F •ı• •ı • •• ıA ı nediyoruz ki yeni tarife yapılır- kıyordu. aevgilerinde birbirlerine tadık kaldık. 

• • ' . . • Hlf hır kadının dayanamıyacatı de- le o lrllylln ve Mariniıi bulundulu 1 ımcı erın muta aa arı ken sinemacılar bu itle meşgul X:6J'.Ün ııenelilr bayram fllnlldilr ..• larmı IÖ~lllyorlar. H41:rp münaaeboti-ı' · 
IE k~misyonu ıyı~e tenvır .edem: r- etızel genç milbim Kari von lıillaenln taliliyeıi için emir ıellyor . 

.. •\eınaı film ve Paramunt müdürleri ne diyorlar? mıtler ve bu günld gayn ~bıf Haıenlnk~dasmdaman~vr~yap- Tahliyeye memur olan mullda ya- Dtişmaı Kızlar (Allamrad•) 
l( l(•rııaı . . . . . neticeye varmışlardır. Bu güm- makta olan hır llhlln ıllvarı bölllğll ralanlyor. Marl de onun yanında ka- Mır'!~=~,.,... .... ,...,_.. .................... 

•ıııa1 il . fılrn müeaaeıeai mlidlri öldüremediyııe • gramofon, konaerle- ptuyon ıyı tanzim edllmemıı ve ıyl rük mes'elesini ayn bir bahiste yodl cün kalmak llzre ıeliyor. Von lıyor. Köyti Fransızlar iHal ediyor- ı Uç sfLXBşöR llelekl'e) 1 
.... ' s.,,~fırı fi~ .. : ri, ope~a ve operetleri o~dan kaldı- ~uıilriı~aa~r tarafınd~n çıılmmıyan mütalaa etmek üz yın' e sade- Haceıı, Marie yi ı6rUnce onu elde ~ar . Marlnln köy!Werind~n yolrarda • 
f'l•lcan ve &ozlu filmler halrlrmda ramadıyııa -11 vı ııöalll fılm de .... hır muzika dinlemeden ı~ ~utahasaıı . re .. . etmeye karar veriyor. ıımı geçen Zebolt, ralıibt olan Hace-
~lltlcrj h: rıedir? Bu yenilik ae11iı aU: filıni temamen ortadan kaldıra- lar urafından adapte edilmit n ıen- de avdet ediy~ru~. Bu gungı ıe- Şenlik esnasında, Lobel un Jmkanç ni yaralı olarak Marinin yanmda eli- D 1 F • b k 

d ...... Seaı; tırac~k ~.? IDIJllCalrttr. Çünk:l ıe11U: film için gin ~i~ ?rkestra t~rafmdan çalmmıı rait altı?da Türkiyede halkı. ya- balrıfları önünde mütemadiyen Marie rünc_e onu ?ld~rmey~ ~lkıy~_r. Lakin ug as aır an s 
t • llıtihiırı ~~ •odu fılmler aanatımız- mevzu ııaltur blpayandır. muaılriyt aynen dınlly~elr film ıey- kından alakadar edebilecek kısa ye ıımasıyor. Hatta, kendinden ge- Man kendiıiıu de bırlikte oldilrme- .. . , . 
lıı~n bu hatır tekamül hatveıidir. Bu - Yeni menim hakkında ne dUtU- re~ek elbette herkeıı memn~ ede filmler çevirmek tetlı:lka değ'er çerek k:m öpüyor. Bu muamelesine ıini isteyince, btı ıedit a'k önünde l~ uncU Low~ nın um~nın~ ba~ 

ndc biı .ve atılmıı ve ıinema ale- nuyoraunu.a ? cektir. Bununla beraber aoall filınle- b. 'eledir F·ı aki b gü kal'fl ınilizimi tırmalayan Marie bu Lebolt fikrinden vazgeçiyor ye Ma- vek:ll olan Kardinal do Ritllyo Kıra-
•e ileri d Yuk bir inldlip yapmqtır _Yeni mevsimin ıeçen seneden rin sessiz filmleri batıracağı iddia ır ~es. · 1 

". .' .u n hareketinden müte ... lf olarak e~eıi ri ile Hageni otlar arumda taklıya- !içenin en büyük dlitmanı b ... tunuyor. 
ti Ancak~ tııdecektir. daha bereketll ve fall ?lacağuu ümi~ ~dileme~ . 1J? bir filın her ~aman it- çe~lıniş olan ye~ bı~ fı~ ve gün onu görmek istiyor. Hafta, ni- rak alman hatlarına kadar götürüyor ve sarayda feaad bulaıtı.rıyordu. 
ıJ:i•ee ı...rlrıız sesli filmler kanaa- edlyoruı. Bu aena ik:l aınemam.ıa aeılt liyecektır. Bılhasaa giizel hısıt fllın- çevnlmekte olan bir dığen var- hayetinde Von Ha<'.JD köyden ayrı- fakat yaralanarak hayata veda cdi- . , . 
fil li<e. tc\~~ •essiz filmler 'ıç1n bir film nıakinelerile techiz ediliyor. Ha le~~.dllbe~ artistleri, ~evdili ve bel• drr ki bize Türkiyede film ya- lacağı za.;,.,,, Mari~. kendisini mu- yor. le ~~n~sı'j;8 ~ıralıçe (An I> O~rış) 
~ık1•tın , ~b~trnez. Filhalrilra sesli mdolıua bu sene Anad?l.uda feyı:U ndigı ~n. atkirları dauna ":rayan mo pılabileceğini gösterir. Llkin vakkat bir eğlence teliklri eden mili- Bu film (United Artiıta) tirketi vda va!f :!::'~ :';t;ır:t'~ ~ 
ı;-,ltaacsıerj •e Qt, eıya, şarkı ve mu- bereket var. Bunun teıırı htanbul mle~ettmıı:de b~ evsafı haız filmler işin iç yüzü hiçte böyle değil- ıime karJı derin bır aık ile mlltahaı- mmulatındandır. Seıli ve 1;üzcl bire- yaz;."mı taldld d'"lrY .. b. çktu 
liro t Yalnız l'tııesi çolr mllhimdir. piyaaaaında da kendini ıöıterecelr ve aeııaız de olta yıne rağbet ka.zanmalc- . • si~ bulunuyor. aerdir. Orkestra•i ve sea kısmı ok . ve ~ u ır m' P-

·•ıııa 8 1 t.lbiat ve ,..ya sealerinin •·•or üzerinde iyi bir tesir yapacak· tadır. dir. Bu fılmlerin nasıl bir vası- Bu a-'"· ece . d k .. lill ... aff-._._ ç la Paruı e davet ediyor, Mektup tu-
t..., a oııun .. ~·. "9" kl k · · d ·ı ''""9 g ıın e oy er ... a- mwı.• ..,...,. zatnıa b ılan dlllr Parla e eli or-

ıı,-""."le kar da ıııttirilmelf halla tır. - Yeni mevıim için ne dUtünliyor tasızlık ve yo u ıçın e çevn - fljl f•• •• 1 da ~ g .Y 
v,"'•lı: Par 

1 golıniyecektir. Şarkı ve - Bu mevsimdeki yeni filmleri- sunw:? diğini biz pek'!ll biliriz. Vası- uşmu, kızlar (•ı~cıınrcı'dg) 18 
• çe he~~n a~detfni fıstirlıa-

u~, h Çalarını havi filmlerin me- nizin diklrata pyan olanları hanıllo- . . . . . . !ık bl tin kaanl 1 UU U UU m edıyor fakat dulr bı.r hat~ alına-
neltr~, •p rnuzik bollerde. ibadetha- ridlr ? -Yenı ~ev!ımın ıyı o.~aıru ümit tasız .. ' r ese n~ . arını - • dan avdet etmiyecetıru ıılSylıyor ve o 
'"lıa,, Cereyan edeceği için mevzu _ Şovbot, Brodvay, Vatanıular ve t~menru ediyoruz. :ı;ı~tiln fl_lmler hoş ıı:ostenn~kte bir ~z~r telak- H l F.. - gilnlerde Kıral tarafından Kıraliçe 
h"la t'ddartaşmaktadır. Baılangıçta cehennemi, Hicran, Hülyalar limanı, ve aınemacıla~ bunun ıçuı elle~den ki edılse de ıt ve seyırcı nokta- e en OSter tarafından oynanfiltŞtlr ye ve?Iml' olan bir gerdanlı~ı bera-
l•lı:il!~· •n bu filmler için bu günkU Vinter aarclen, Troyka, Don kazak. gelen her §eyı yapmıılardır. Emın o· smdan makbul bir şey değildir (D . K •f ld) lı:ad • . . . ber götürüyor. Casusları vaaıt .. sile 
~Qıııt ınde büyük bir istikbal görml lan, " Oniverael " fabrikasının emri- lunıu: k:l_ memleketimizin ılnema ve Bir iki filmin noksanlarnu erli • ay.~ı an _ıe ".e ar aşı y~d~ hamıle Gldufunu ıtıraf et· bu hadiseden haberdar edilen Rişliyö 

St,r . mise amade 68 filminden yalnız 23 fllınctlen pek: faal ve ceıurdurlar. Y Ketti buyülı: bır şehrin monden mıştir. intikam alma zamanının geldiğine 
1•n •e \'.•lrnıerin " senkroınize " deni tanesini seçtik. Avr_ııpan'? bir çok büyük gehirleri ma~. 0!ma~.ma bağışlayanlar ya- ve kibar ailelerinin kızlan idi- . . . karar veriyor ve pek yakında verile-
ltııı,ilıa tlıne iyi adapte edilmit bir _ Buaene Firmamu yeni ve pya- ıeslı makına alm~>'.a ~esaret edemn- nn obür gun bu noksanlara ~u- ter.Peder ve valideleri gayet ser Dayzının dostu, ufak bır ame cek: olan aaray baloaunda Kıraliçe nin 
~'•t ~ pilaklara çekilmesinden nı dikkat buı artiıtler takdim ede- ken I~ta.n~ul_un bırıncı sınıf 4 salonu- samaha etmemeye ve o eksık· beet fikirli kimseler olup kızla- liyat ile bunun önüne geçmek hediye olan gerdanlığı~m taktırılına-
b b~y--k ?ev'ine gelince, bunların cekt:lr. Ezcllmle kadınlardan: Barba- ndan ı~sı bın_lerce l~a ?'aara.f ed~- leri hoş görmemeye bqlıyacak- hür bi h t •·· l kabil olduğunu sifylemit fakat "' hakkında k:ırala telkinatta bulun-
u 'İıı ll hır kıym ti kt .. ki K t, M K d Marıy No rek sesli makina getırmıılerdır • Bır l dır Ş h ld b gü d •1 rını r aya a a~tınnılJ ar· . uyor Kıraliçe Kıra) tarafından ger 
~ Ycri~a ııalonları~ın ~~bilur,;,J~~a- ;:,,, ~elin ';;:.,ı, 0;k:J.;..den: Jone çok büyük f~l~rin ~·~•ten eve! la- ".11" : • u a e • u . n en 1 e- dr. Dayzi ile Ketti de bu müsae- yanlış bır ~eli yat neticesinde danl;lın takılması hakkındaki teklif 
~~ca1cıı:. gramofonla film aeyretrnek Boles, Geen lryon, Eddie Leonard sanbulda geçtığt vaki dır. ndeki fılm sa_n~yiine aıt stü~yo- deden olduk~ i~tifade ediyor- D~y~I sevdıfi hayata veda et- ~t18:1_1lda. k~lınca deli gibi o~u>'.or ~· 

lluıii,, .. ve Yoıeph Sehild Krant'tır. - Bu mevaimde en şayanı dikkat nun teme.llennı: atmağa lhtıyaç lar ve gecelen bır çok genç er- mıştır. ıililıı?rlerıru gerdanlığı yetittı~eb_il-
h~Ütıı r ~unyada sesli filmlere gös- . ne gibi filmleriniz var ? vardtr. Bız hah hazırda -velev- keklerle geziyorlar v sefahatın B flm T" . mek uı:re Londra ya yollryor. Bırbır-
. .,. ~~ı;bet yeniliğe karı iruıanla- Pammount maessesesı madara . . ki basit- bir stüdyo te'sisine ik . . ~ ı .« ı_rs_t Natıo~» A- !erinden ayrılmak bilmiyen dört si-
nı.:.ı'b ıııden iba t . A ı . ""ahı·r l.ptkçi Beyin fikri - Paramount fılmlerı bu sene pek . d . k k her nevını tadtyorlardt. Dans, menkan şırketının eserlennden lihıör "Atos Portos Aramrıı ve Dar 
~ "' ı •• .. re tır. sı sıneına " k tlid" M .ı. M · .,.. , tıza e en sermayeyı oyaca tü Ü i ki k nih · • -
,,_eı.tir. 1 ,soılü filınler"le vukua ge- - Sesli ve sözlü filmler hakkında ~vvpe . ~~·., ,e[.urEmil~rıay ".oval!.e kapitalist bulunac~~ma kail de . t n, ç • umar . ve ayet dir. Oyun ve fotograf iyidir. E- tanyan" yola !oooyuluyorlar. 
''' ., •rde b""t•· ~ ·· . tala di ? B f'I 1 ~ • run arısı ,..a ıcr, arungs ın "6 ihttrasatı ""hvanıye - uenr . hlAk· k . d " Söyı u un ·~unya pıyaaa- mu anız ne r u ı m er s"'.sız ··ç b"'yülr filmi Jor B k ft' "ki ğ"liz E b. de • lık ..- --.. .,, senn a a ı ıymetı e vardır B d.. ·1-h .. d k 
~Y"'ııı Yerı filrnler " tutacaktır. filmleri körletecek mi? u u . ' .. J an ro ın ı,. ı . sasen ız . s_ınemacı kızlan gittikçe sukut ettiriyor . u ort sı a şor en anca Dartanyan 
• • Y<lrıl\ınlerikada, bir iki iıtinaar - Sesli ve sözlü filimler sinema b~ayvBBdrookDun ıkı'"..HaEroll~ LoByıd ın tam v,; mantıki bır tıcaret şek- v• her birinin bir dostu bir a<:- Londra ya varabılıyor fakat gerdan-
rlp,1 •• ngT . d b. . le il k:tad ır, e e anye • ın, v ın erent r d d ıı.· td" Mahd t v • .,, ALMANLARLA AM t lık Ri§liyö nun casuslarından "May-
rilııı, ':l'or. Al ı ızce konuşan filmler alcının e ır ın ı p y~p~ ır. Klar Bov Baklanova gibi pek kıy' i. m e e.,ı ır. u ev ve a- ikı bulunuyordu ER KALILAR ledi dö Vinter" tarafmdan daha ev-
~•ıı '•tin 0 liınanlarda. bi~ kaç küçük Her me~e~ette olduğu gıbı bizde d.~ metli arti~tlerin bir çolr filmleri var: damlcın•ı dar bir piya'!adaki ipti . .. ·.. . ARASINDA velce çalınmış bulunuyor! ..• 
~.,~ de 1oyrn":t~ları bilmıyen memle- r~ğbe~ gorüp mu~":ffak olaca_ğı .tab~ dır. Bunlardan batka müessesemiz dai rakabet hislerin; tatmin ıçin Bır gece uç dort arkadaş bır Am . 
"u ·~ lilrrı ' ı yoktur. Türkçe ko- dir. Sınema alemının merkezı aıkletı Ankara Poıtaıı, ve güzell"k k li ~ t .. 1 tt'kl . kat ! kl :>alcnda kumar oynarlarken kız 7lrlı~d belli bath sesli. maki- D"artanyan "Mayledi" yi takibedi-
e fılıııı :l'apııacağı güne kadar sö Amerikadır. Amerikada bu ağustos . . ı .. r~ çesı e_vessu e ı erı • fil ı ı en- b" . . bo . na amı erın en Veıtern Elektinlr ku k k t hl"k 1 • dikt 
lııı; n bızirn aı· mala da .. ti.d k d 6000 . li Fenha Tevfik hanımın bırıncı rolu trıkalarin hev'C'ti ml!cırı• · a6J si ıe ı.:ırdaıı ınsı oyun rcunu elbı mpanyasile Alman sesli makinaları yor pe ço ~ ı e er . ~eçır en 

1- Yaeak ne mruz yerı ıp asına a ar sıneına aeı a tığı " ııt'---L lar'' F . - • ' . ·ı öd' " b . '-"! . d b" ""k b. ih ·ı•f sonra gerdanhgı ele geçmp vaktında 11 ~. t~r. SozJü filmler tiyatro- malrina tertibatı koymugtur. Bu mev- y p ·-.-.çı ve .. r~nsızla- ma ticaret'm u~k~: etrrıektcıii> Oek~tl 1 e cmegJ mec ur edil- ="' erı arasın a uyu ır tı • K r · · · · 
te~ı Besaı, fi . . . rın bu sene çıkardığı en buyuk eser ~ . . . ııih ti d kı l vardır. Amerikalılar kendi memleket- ıra ıçe ye Y.•t~t~~rıyor ve bu .vazıyet 

ır. •ak ı rnlerı mutazarrır ede- sun sonuna kadar daha 4000 sınema- olan Mo t Kr" ı f'lml . . . Bundan dolayıdır kı arasıra gö-1 mıg ve oyun aye n e z ar lerinde kendi sesıı· filmlerı·n~--1 ıe •·- ka11ısmda Rıghyo ye bu .dehkanılyl 
at nasıl sinema , tiyatroyu nın bu .makinaları ~oyacağı diiJünü- edecekti;., 

11 0 1 erını tevzı rülen ve inkişafa atfedilebilen heınanda çir çıplak kalını lar- sli malrinalarmdan baıkaaı,;:..en ettl ta~dır etmekten başka bır ıey kai-
l~~ hıç -~lmı·· af~ala lbU: khaçki~ene lason~a +- hareketler hep bu<mantalite•nı·n dt. Onları tesadüfen gören bir ki . d Al la d mıyor -.ı ve soz u ı m erın a m o cagı - -- k d "hb .. . li h erın en man r a bilmukabele . 

'ılır. Bizi"' ikinci milli filmimiz HUKUKi BİR MESELE 1 neticesidir. Yoksa muhakkaktır .a . ının 1 arı uzenne po 8 ep Alma~yada "!e ihtira'larını teaçil ettir Bu filin meşhur artist Duglas ll'a-
n seslid~r. Üçüncü filmimizin Bir filmin aahibi, Artiıte ıonnadan ki sinema ticareti çok çekingon sını yaka_laı:mş ve muayeneye diklen e~ıen Avr:upa memleketlerin irbanlrs ~ • :serlerlndendir. Film mev 
m• ıeslı yapılmaaı mutasavver- filmi kesip baıka ıelde sokabilir mi? bir reviş takip etmektedir. .revlı: etmıştıo. de Ame_rıka mak:inal_arını men"ettir- zuu Alexandre Dumaı nin "Üç ıalllh-

F d · K · · f · k l mektedırl~r. Daha ~d~den İıviçre şör" ismindeki maruf eaerinln yalnla 
. . . li kin "ba ransa, a ~ınema, alemi için yeni Binaen'aleyh, hulasa edersek, ettının rengıye ya a amnış v~ Ma.ca~ıatan Amenka ıcatlarmı me- bir fulından alınmııtır. Eaer giizel 

nın'~:'a:J$ ·~m:'kalı~r~er~en~ ~:;u~~~l b~ :;ıes elke çdıkmıştır. Ma Istanbulda bir stüdyo tesis ede olduğu meydana çdcmı~ ve Da- netmiştir. ve caziptir. 
. • e er en ı oynadığı k k b. ed bul 

ınalrl_n~larmdan ~aıka milletlerin fil- " Şahane Menekşeler " ismindeki fil. ce te ır seı;nay ar,. una-
ml~rının geçmeıın.e m~saad_e etme~e mden bir kısım kesilerek " Paris Kız maz. Buna ragmen vaz ıyet bu 
len aonra •• milhımmı aeıli filmlerın !arı" ismindeki filine ilave edilme · teşebbüsün bir an evvel yapılma 1 
~f.':ui•ban~ı lisanl:ı-rta oinıaoı gibi den şikayetle film sahibi aleyhl'.:~ sını zaruri kılmaktadır. Bunun 
f~ t var ır. Tabii, zamanla bun- dava açmıştır. Mahkeme her iki filini · · d" ki b. b" l ·ı ·· 

.ın ~ çaresi buluna~:'-~· görmeye karar vermigtir. Film sahibi ıçın ı~ .• • ır ~r e.n e munase
ju ~ zam~rd.a Turkiyeye gele- filme sahip olduğunu ve ondan dil _ betlen hala pek ıptıda1 halde bu 
f ... ıı ve ~o~lu filmler <?,uz.~ka_Jı ve diği ıelrilde istifade edebileceğini i~- lunan sinemacılar birleşip bu 
.k.ılı filmle. dir: Yaln!" so:ı:ı~ filmle cila etmektedir. Bize kalına Madam stüdyonun sermayesini -kısmen-

.(' rafbet gönmyeccğı tabudir. Ada Ralrel Meller halrlıdır k 1 k d h. 

r·eher Vakt111de ~Operada) 

· oyma ı ve ısmen • ısse se-
nedi çıkararak esaslı bir şirket 
tesis etmelidir. İleride Türkiye
de yapılması muhakkak olan 
stüdyonun bir an evci teessüsü
ne yegane çare budur. 

BİRİGİTE HELM MÜŞTEKİ 
Alınanyanın U F A film şirketinin 

meıhur artisti güzel Birigite Helm 
kendisinin liyakatinden aşağı roller 
veriliği ve şöhreti nisbetinde reklam 
yapılmadığı için bu şirketle olan kun 
turatıru bozacajtını söylemektedir. 
U F A tirketi ise bunun bir veaile ol 
duğunu ve Birigite'nin ya ıeraiti ağı 
rlaşnrmak yahut mukavelesini boz
mak için bu iddiaada bulunduğu
nu söylemekt~r :.___ 

BREZiLYADA SÖZLÜ FiLMLER 
Berezilyada Louis Barros isminde 

bir müteşebbis Portekiz lisanında sö 
z!ü filmler yapmaya başlamı§tır. Bıı 
zat yaptığı filmlerin hem sermayesi
ni koymakta. hemde, senaryasunu kr 
ndisi yapmakta ve tatbik etmektedir 

ı:ıu filmler pilaklı sistemdedir •Oc Stlt1hfor. film 11ı/en .-
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t~TİKBAL ENDİŞESİ 
Hiç bir zaman fikrinizi işgar etmemelidir. 
TÜRKiYE iŞ BANKASININ 

Sureti hususiyede enırinize tevdi ettiği kum
baralar sayesinde her gün yavaş yavaş topla
yacağınız paralar, ilerde size emin bir istinat
gah teşkil edecektir. 

....:::;;;ı;;;;;;;-.ıı::,,.. 

. . ~ 
1 ır 

"\ 1 . ,-.- ! 1 

De1let ~emir JOlları YB liınanları uınnın1 i~aresin~en: 

MEVKİLERİNİ 
YüKSELTMEK İSTEYEN 

- GENÇLERE 
(l:vki\~izın d'" muşınızın ytlkselmeslnl isterseniz maldmııınınn ırımıa 

muta • zıın ır. Fransızca, lngtUzce, dtfıer uıulll, plan okumak, ruim 
~apmak, daktilografi, kaligrafi •e lf bilen kimselere lbri{ıç varclaı Yukan· 
akı . dersler muktedir 0muı1Umlor tarafından, mutedil feralıle, proİramlannı 

.ıengınleşılrmış olan Amerikan Erkek Uıan ve nc:ueı De feri 
ki •I d ""' ·ı k . K . nane • rece ır. ann ı v •• eıı ece ıır. ursıan mnnffal<lyede bitirenlere -bad-

·ı· . 1 . ... ·~•me 
v~rı ır, ve vaııyeı ennin iyileşmesine mümkün oldutıı kader yardım edilir. 
Kur<lar 16 Birinci Tqrinde ıçılıyor. Fazlı malGmaı için Jmnbnl, Çarf!kapı, 
\ledre<e sokak, l ve Beyoğlu, Kabristan Sokak, 42 mürac.aaı ediniz. 

~luvaffak olmık i in hazırlanınız! 

KAPPEL 
Dünyanın en 

mükemmel yazı 
makinası 

llu.suslle l'RAN!':IZ hükQm etinin dahi takdir ve tercih etti&i makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur •e ıaksı_ııe 

lTmoml acentuı ~ 
• dahl venltr 

Y Ş!'!ORKY AN Sadıkıye 

MlLUYE'f 

l .. nt·A1'iiöi'A8 .... , 
•• •••••••• :!~!!.."!~;~~ ••••••• 

ŞEHREMANETi BU AKŞAM 

m~ 
1111 1 

11111111 

ıeıi llttımlın 

yapıllDlflll. 

T rprhı•ı ıı"ı 
ru.undı 

Rugön nıartne 

ıaaı 3buçulı.ıı 

Vt lkl1111 

ıaat ti buçuku 

Relaln lıan11 

ll peıdr 
Her cunıar 

lcln flııludı ttnztliı 

Ferah '.'lincmada 
Bostııı ve Bu eqım Cevdet Bev 

temallltrt ve canbu 4 ııad ıanhndu 
ıynca ılnemıdeı $arlo y ... nıcak. 

Ensaııam 
__ L;;;;.;AstlklerldJr 

htanbul üçüncü hukuk mahkeme-
Uııden: 1 

Cl..MA 1 1 TE.5R1NIJ::VEL 1929 

Tıbabeı ve şuaban sanatlannın rırzı icrasına dair kanunun 14 neli maddeetne ıe.utan meıııl•· 

i.etlmi.z etıbba odalan ıdare heyeti ve haysiyet divanı azalarının intihabı nizamname ahkamı da· 
!resinde mıntaka merkczlcrl Valiliklerince 18 Teşrin!evel Cuma günil icra edilecektir. 

Ayni kan\ınun 15 ncl ve 37 nci maddeleri mucibince Tilrklyede icrayı sanat sel&lılyetinl hab 
bulunan rablblerjn ve diş rabiblerlnln ve dişçilerin odal:ıra dahli olmayı ve oda tntibabatına işti 

rak eylemeye m~cbur bulunduklm illn olunur. 

ARSENOFERATOS 
z~~ıetl 1:1mumJyede 
ve nekaheete en lllileıı-
sir O&Q cArsenofera· .. 
toa) ,urubudur. 

Eoza11elerde ve eoıa de· 
poL&rında bulunur • 

Leyli ve nehari 

istiklal lisesi 
Tam devrelldlr. BUtUn sıntfları mevcuttur. 

Tılebe kaydını bışlanmışıır. Her (iln mtlracur olunabiUr. 

Şahzadeba,ında poll• merkezi arkasında. 
~ Telefon lst. 2534 

Devlet Deıniryolları te Limanları umumi i~aresin~en 

iLAN 
'frl' 

Osmanlı Bankası Gişeleri. n· 
rlnievelln 14 üncü paz•rıesl P".~• 
den itibaren lf'arı ıhlro kadlf •'k111• 

mubırrer suılerde ıçık buJuoa<' • 
1 - Galatı ldorel merkeııv<~ 

1
; 

eyyamı ıdiyede, 1111 10 dın 11:ı, 0 
kadar ; pazar gtınleri" 11aı 10 
12 l ·2 a kadar. 

2 - lstınbul fubesl ı 16 
Eyımi ıdlyede, sur 10 .ı.n 10 

yı kadar ; pazar ııttnlcri, 1111 

dıuı 12 ye kadar 
Iatanbul Evkaf müdiriyetinin ika- j 

metgfilılan meçhul Andirya ve bak
kal Yorgi ve Katrina Te Yorgo ve ı. 1 -----·----
ıafan ve Ayşe Sıdıka Hanımlar aley 
hine ikame eylediği mefkudiyet dava 
sının icrayı tahkikatı ( 3· teırinisani 
929) perşembe günü saat (11) ola· 
rak tayin edilmit olduğundan yovmü 
mezkGrda tahkikit hakimi huzurunda 
isbatı vücut etmeleri ve aksi takdir
de haklannda gıyaben mahakeme ic· , 
ra kılınacağı tebliğ makaımru. kalın 1 

Beyoğlu şuheıi ~ ı Z 
Eyamı ıdiyede, uıt 10 dan 1 J•I : 

55 ıon beton!uk k• • 
a ve saat 14 drn 16 Y' J2 ı• 

o\ıııak üzere ilin olunur. 

NEBATI MULEY\'IN 
Ak , •• MUS.\FFA 

tam Yt'"tttlf'rindta evci ive yal 
hap •h•ddtta •ide •e b•~ır••lll.n ····••der ___ .. 

Yuvarlak demir kapalı zarfla münakasaya konmuştur. pazar giınlerl, ,111 ıo dan 
Münakasa 27 Teşrinievcl 929 Pazar giinü saat 16 da Ankara· kadar. 

da Devlet Demiryollan İdaresinde yapıalcaktır. ..:.:;..:;;;; _______ -. 

.Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 
vakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumi Mü 
diirlük kalemine vermeleri lftznndır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasm 
dan tedarik edebilirler. 

\ 
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Emniyet sandığı eınlak 
müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
,., \1·· · · uza.yede ~ferhunatıR clnı va 6ıcvi ve Borçlunun 

'"· hc<lcli mtiştemil!tı l~ml . , 
~22 70 Silivrikapıda Hancıkaragöz mahalleainde Hısardı~ 

Silivrikapı aokağında eski 2,2 ve yeni 2,4,6b ?uf'ar~ki 
mağaza yüz aekıen dokuz artın anada me nı 0 up 1 

dükkanı havi bir mağazanın tamamı . FHatma vle 
Atıye anım ar 

:117 90 Erenköyünde lçerenköy mahalleai~de Kozyatağı cad 

d . d ki 97 98 ? 97 98 2 ve yenı 77 numaralı ahır 
esın e es , ,..! • • '. . .. • • edi arsada 

ve mutfak eseri ebnıyenın ıki yuz yırını Y l 
mebni ve dıvar tatlarından ve kaimen m~vcut. 0 u~ 
seneden üç bin iki yüz dokuz artın bahçeyı ~avı eserı 
.L • • tamam'ıle bahçenin tamamı Alı Rıza B. 

l"~ cunıyenın ki Sö "t 
~ 50o Kadıköyünde Oımanağa mahallesinde el .gu -

lüçeıme ve fazıcı oğlu yeni Çilek aokağ.'~d.a ~~ki 2~, 
120 122 ve yeni 25 42 44 numaralı gara) ıki yu~ ıe -
ıen 'dört arım arı~ ü~erinde ki.gir bir kaCttan.lıbbearet 

. emı y 
998 garaıın tamamı . d S d kb mu 

105 Y enikapıda Kitipkaaım mahallesın e an 1 uh I 
sokağında eski 38 ve yeni 40 numaralı ~kki.n ma a -
li altmış sekiz artın ana üzerine ıı_ı~nı yıkılmış te
melleri mevcut bir dükkan mahallının tam~mı 

Fırdes H. 

%:! 78 Üsküdar lcadiye mahallesinde eski Y azmacıavadih 
ve yeni Salkım aokağında eski 14ve yenil& num•r.:ı. 
muhterik hane anası seneden bet yüz dokıan f 1 

arşından ibaret muhterik hane anasının dtamHamı 
Aleksan ıra • 

0029 130 Erenköyünde lçerenköy rc.ahalleıi~~e Hamam ao
kaında eski 16 ve yeni 27 numaraı yuz on arım. ana 
üzerine mebni ahıap iki kattan ibaret dört oda b~r ao-

1 fa bir mutbağı havi bir bap hanenin tamamı Beaım B. 
0241 48 Haaköyde Sütlüce mahallesinde Demircioh.aneı aoka 

ğında eıki 4 6 ve yeni 41,43 numaralı gazıno "!e ha-
ne arsan yü~ aeloen arımdan ibaret temellen mev-

1 

.1458 118 

' 

cut gazino ve hane araaıınm tamamı Madd'aml 
Serpuhi Dikran ve Harantefen ı ~r 

Y enikapıda Çakırağa mahallainde Langa caddesın
de eski 40 ve yeni 62 numaalı dükkan kırk altı art~ 
arsa üzerinde ki.gir bir kattan ib~re~ !i•tünde .ah~~n 
mali bir odayı ve bir kuyuyu havı bıla hava bır duk-

MiLLiYET CUMA 11 TE RlNIEVEL 

aiıni encümenin eı: i lyı 
Istanbul balık pazarında zindan kapu canbızlye caddc<inde 43 No Si· 

buncu mağszası üç sene müddetle icara verilmek iızre 27 ~eşrinl evci 929 
pazar günü sut on bire kadar müzayedeye kunulmuştur; ıalıplcrln encümeni 
vlllvctt mUracaaılan. 

· YilaJel daimi encümeninden: 
Bedeli keşfi yedi yüz seksen yedi lira seksen kuruştan ibaret Bcvoğlu 

on ılnncı mektep binasının tamiratı 27 teşrini evci 929 pazar ~ü saat on 
bire kadar mUnakuıya konuldu; taliplerin encümeni villyete mUracutlan-

Yilayet ~aiıni encüıneninden: 
Kapılı çarşıda hacı bası sokak No 14 dUlı:kln 
Tahtı lcal'ıda kadı hanı alnnda • 85 • 
htınbul Bıllcıpanı caddesinde • 17 • 
Kqıtane köyünde dıye baıun mektebi blnas~ . 
Baladı muharrer emllld hususiye icarı venlmek Uzere 27 teşrınlcvvel 

929 pazar gUnU ıut on bire kadar münılı:uıya konulmuştur. Taliplerin 
encO.meni vlltyete müracaaılın-

Jilayel daiınt encümeninden: 
Amıvutlcöyünde 21 ·35 No dilldı::ln 

• 11·13 No • 
KUçilkmusta!ı paşada hazine vekili lsmall •la mektebi 
Balldı muharrer emltkl hususlyenln icar '."Uzaye~e .mü~d~ti 13 teşri.~I 

evet m pazar günü saat on bire kadu tcmdıt edllmıştır. 1 alıpleıin encu· 

men! vlllvi:te müracaaılan. 

71 ınetro ınik' ahı kereste ınubaıaatı 
TOiun in~isar umum ınüdürlütünden: 

Azapkapı levaznn ambarına teslim edilmek üzre muhtelife~·-
tt 78 t e mik'abı kereste pazarlıkla alınacaktır. İtaya talıp 

al anla meb~ dı ·o·g-renmek üzre her gün müracaatları ve 16/10 
o a rın e a d "b k · 929 Çarpmba günü saat 10,50 de Galata a mu ayaat omısyo-

nunda bulunmaları. • 
dat m:CJlilli havi maa arazi ahıap ve kigir depo-

1 t amı hmet Sadiye, Hatice, hanımlarla 
arın am İbrahim Halil B. 

17071 110 y edikulede Mirahor llyaabef l!'~alleain~e. eald iı
taayon caddesinde ve bakkal Fılıp ve yem ıstuyon 
caddeainde eski 57,57,57 müker.re ve ye~i ~7-.1 ~u: 
numaralı altmıt arıın ana. üzen?e mebnı kag;ır. ıkı 
kattan ibaret iki oda, bir kiler, hır sofa ve on ıki ~r-

'2 kanın tamamı Hacı Ş~ B. 
. ()96 255 Eğrikapı Hacrilyas mahallsinde eski ve yem E~e so

kağında harita 1,2 mevkiinde eski 9,11 ve Y_~nı ~,ll 17081 numaraı ahır yüz otuz sekiz artın arsa uzenn~e 
mebni ki.gir bir kattan ibaret sıvalan noksan bır 

ana üzerinde aht•P bir mutfak ve altmıf dort ::m bahçeyi havi bir bap hanenin tamamı Sabiha H 
20750 Beıiktaıta Yeni mahallede Posta v.~ Ihlamur s~ 

kağında eski 27,10,10 mükerer 10, mukerre 10 mu: 
kerrer 10 mükerrer 10 mükerrer 12 ve yem 
13 15 17 19 nunıaralı konak bin bet yiiz '?785 bap ahırın tamamı • Osma~ Ef. 

160 Bulgurluda Karaman çiftliği caddesınde yen_ı 22, 24 
numaralı hane yüz artın arsa üzerine mebnı ahşap 
bir kattan ibaret iki oda bir sofa, bir mu~fak v_e d~
kuz dönüm üç evlek üç yüz arırn bahçeyJ havı bır 

·3970 hıı.p hanenin tamamı Ayte Sıdıka H. 
485 Orta.köyde Taşmerdiven ve Şekercioğlu sokağında 

eski 25,27,18 ve yeni 25,27,14 numaralı mağaz.• yüz 
elli arşın arsa üzerine mebni ki.gir bir ~·~tan ıbaret 
ve yedi yüz otuz bet artın arsayı havı bır bap ma-

' tı ğazanın tamamı Çelebon Namer Ef. 
JS 100 Anadolu Kavağında Mihritah Mehmet efendi ma

hallesinde Çeıme sokağında eıki 8 ve yeni 2 numa-
ralı hane yetmit artın a.rıa üzerine mebni aht•P iki 
kattan ibaret ödrt oda bir sandık odası, bir küçük 
sofa, bir küçük mutfak ve on artın arsada bir mu.t-
fak ve sekıen artın bahçeyi havi bir bap hanenın 
tamamı Behiye H. 
Üsküdarda Altunizade elyevm Mecidiye mahalle
sinde Niıantatı caddesinde eski 4,4,4 mükerrer ve 
Yeni 12,12-1 12-1 numaralı köşklerden büyük köı-
kün Harem dairesi üçyüz otuz iki arşın arsa üzrine 
rnbni ahşap iki buçuk kattan ibaret sekiz oda, bir 
sofa, bir taşlık ve bir hamam ve bir kuyu ve selam
lık dairesi kezalik üç yüz otuz iki arşın arsa üzerine 
mebni ahtap iki buçuk kattan ibaret sekiz oda, bir 
sofa, bir taşlık, bir hamamı ve diğer köşk yüz on 
üç arım arsa üzerine mebni yarım katı kagir iki 
katı ahıap olmak üzre iki buçuk kattan ibaret üç 
oda bir mutfak v elli bir bin dokuz yi.iz yetmiş beş 
arşın bahçeyi havi iki bap kötkün tamamı Emine 

1 S~s2 Radiye ve Fatma Ümmüsaaade H. 
115 Aııadouhisarında Göğsu mahallesinde eski Göğsu 

ve yeni kuyu sokağında eski 7 mükerrer ve yeni 44 
numaralı doksan iki arşın arsa üzerir.e mebni altı 
kagir üstü ahşap olmak üzre bir buçuk kattan ibaret 
Üç oda, bir sandık odası, iki sofa, bir mutfak bet yüz 
Yetınit bet arşın bahçeyi havi harap bir bap hanenin 

5~ :!l tamamı Vasfiye H~nımlarla _Ah~et ağ~ 
10 Hasekide Nevbahar mahallesınde Hek1moglu Alı 

Paşa sokağında eski ve yeni 6 numaralı sekiz arşın 
arsada mebni sıcaklık mahallini ve yedi yüz arşın 
•raada soğukluk mahallini havidir ve dokuz yüz 
•rtın bahçeyi havi çift hamamın tamamı Emine 

Hcer, Mustafa Nihat B. ve Sagire Fatma Saime 
ve Hatice Piraye Hanımlar 

Üıküdarda Yenimahallede Karamanlı 'sokağında 
eski 27 ve yeni 21 numaralı dükkan altmıt dokuz 

Ss a~.tm üzerinde mebni ki.gir bir kattan ibaret bir 
36 

369 
dukkinm tamamı Osman efendi 

5 Kadıköyünde Oamanağa mahallesinde Kiğıtçıbaıı 
elyevrn Kazasker sokağında eski 4,4 ve yeni 6,8 nu
maralı bet yüz artın arsa üzerine mebni ahtap üç 
t~çuk kattan ibaret oıi altı oda dokuz salon ve iki 

S ın yetınit artrn bahçeyi havi bir bap hanenin tama-
1~'7 27o jı. Emin 8. lfakat ve Feride Hanım~ar 

'~~nyede Kürkçübafı ve Çayır sokağında eskı 13 
ı1.u~errer ve yeni 19 numaralı elli iki artın arsa ü
zerıne mebni ahtap iki kattan ibaret dört oda ufak 

~ •ofa bir mutfağı havi bir bap hanenin tamamı. 
405 A . Makbule Hanım 

d nadolulusarında Göğsu elyevm Barutane sokağın
a ~ski .1 mükerrer ve yeni 7-2, 7-3 yüz on artın ar

a~ uzenne mebni iki katı ki.gir yarım katı ahtap 
} 

0 mak üzre maa cihannuma iki buçuk kattan ibaret 
Os1 sıso tnaa ~.ükkan bir bap hanenin tamamı Osman B. 

rÜskudarda Hacıhesna Hatun mahallesinde Pata 
~rnanı caddesinde eski 128, 131 ve yeni 49,49-1, 42 
umaralı depolardan ikisi üç J,in altı yüz doksan 

a~tın. arsa üzerinde kagir birer katlı diğer üç yüz 
Y1ırmı artın arsa üzerinde ahşap depo diğerleri on 
a tı aı-•ın a .. . ı 1 • . b. d d. r raa ltZerınl.~ <<lgır 1r o a ve ye ı 
arşın bahcey' ·· · · · • ı d · . ı \"" J .... ü .. , 1 . rl'. r < ar ın an 

• , , eb' kı .. kı 
artın arsa üzerine m nı •m.~nuç ve S· 

men iki kattan ibaret altmıt uç oda , altı 
sofa iki mutfağı ve miiftemil&.tından bulunan yüz 
elli ~rtnı arsada mebni ve .me,.z~r ko.nağın it~isa.~i~: 
de bet oda, bir ıofayı havı kagır selamlık_ k?f~u 
ve ayrıca iki yüz otuz arım araada mebnı kagır u~ 
kattan ibaret yedi oda, iki sofa, bir 11\utfai.' ha~ 
müıtemilitı ve bet bin yüz dört artın ahçe'.!ı havı 
bir bap konaiın tamamı Zekiye H. 

17139 240 EErenköyünde Merdiven karyesinde Çeşme soka
ğında eski 37 ve yeni 45 numaralı yüz arım arsa 

üzerine mebni ahtap iki kattan ibaret bir tatlık, 
dört oda, bir sofa bir küçük oda aynca yüz artın ar
sada, bir mutfak, bir ahır, bir dönüm üç evlek 200 
artın ~ılıhçeyi havi maa bahçe bir bap hanenin tama-
mı Muaa Ki.zim efendi. 

17223 260 Osküdarda Rum Mehmet paşa mahallesinde Sıra 
kahveler soakğmda eski 11 ve yeni 13 numaralı dük 
kin elli iki artın arsa üzerine mebni abtap bir kattan 
ibaret bir bap dükki.nın tamamı Hüseyin Ef. 

Server H. 
17242 710 Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde Hamam so

kağında umumi 337 ve yeni 43 numaralı( yüz dört 
arım arsa üzerine mebni maa çatı ahşap üç buçuk 
kattan ibaret biri çatı odası olmak üzre dokuz oda 
iki sofa ve onaltı artın üzerinde ki.gir bir katlı bir 
mutfak ve altıyüz kırk bet arşın bahçeyi havi bir 
bap hanenin tamamı Güzide H. 

17488 310 Kasımpaşada Camiikebir ma!:ıallesinde yeni Çöp
çüler sokağında eski 28 ve yeni 16 numaralı dükkan 
otuz bet arşın arsa üzerine mebni fevkinde bir oda
yı havi bir bap dükkanın tamamı Fatma Berke-

mal hanımla Hüseyin Fehim 8. 
17527 135 Divanyolu Atikalipaşa mahallesinde Y afçı hanı alt 

katındaeski 6 ve yeni 6 numaralı oda otuz altı arşın 
araa üzerine mebni bilabava ev kapısı oda ıçm
de ve odanın arkasında bir ardiyeden ibaret tam ki.-
gir bir bap odanın tamamı M. Şükrü B. 

17559 215 Hasköyde Hacı Şaban mahallesinde eski 3 ve yeni7 
numaralı hane yüz kırk bet arım araa üzerine mebni 
ahtap iki buçuk kattan ibaret altı oda, bir maltalı 
taşlık, bir sofa, bir mutfak, bir kuyu yüzaltmıt üç ar
tın bahçeyi havi harap bir bap hanenin tamamı 

Ahmet Ef. 
t 7603 4400 Pata bahçesinde Köyiçi elyevm iskele caddesinde 

eaki 1 ve ,Yeni 26-1 numaralı fırın altmıt iki artın 
ana üzerine mebni ki.gir üç kattan ibaret üstünde 
seki:!! oda korida~, bir mutfak ve yirmi dört arım 
ar>I. üzetinde bir abdastane ve gusülhane ve yirmi 
ar~m bahçeyi havi maa oda ve bahçe bir bap fırının 
tamamı Mehmet Cevdet B. 

,17630 190 Üsküdarda Solakainan mahallesinde Tophaneli oğ
lu sokağındaeaki 37 ve eyni 35 numaralı hane 90 ar
tın arsa üzerine mebni ahıap üç kattan ibaret altı 
oda, bir mutfak bir kuyuve kırlı üç artın bahçeyi 
havi maa bahçe bir bap hanenin tamaım Ahmet Ef 

17773 360 Beylerbeyinde küplücede eski 10 mükerrer ve yeni 
24 numaralı hane yüz arşın arsa üzerine mebni ah
fap iki buçuk kattan ibaret dört oda, bir ıofa, bir 
mutfak ve iki yüz sekiz arım bahçeyi havi maa bah
çe bir bap hanenin tamamı Adil beyle Melek H. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müıtemilatı yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 16 Teı
rinievel 929 tarihine müsadif çarıamba günü ıaat on buçuktan 
itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat onbeşte kat'i 
kararlarrnın çekilmesi mukarrer buluuduğundan talip olanların 
mezkiir günde saat onbeıe kadar Sandık idaresine müracaat ey
lemeleri ve on beşten sonra vuku bulacak müracaatların kabul 
edilemiyeceği ve mezkiır emlake evvelce talip olanların kat'i 
karar esnasında hazır bulunmadıkalrı ve başka talip zuhur ey. 
!ediği takdirde evv~lki talipler müzayededen çekilmiş addolu-

ım 

Bir çuk e•&afiyle ve eıcli•k ilcliucli •İthdrki lıa- , 
Tekitı, ani olarak ileri ıMışı ( akselerasyona ), lıiiyük 
İtadreıi ve ı:erek uıuny611arda gerelc1e kalahalık sukaklarda 
lroııırol .edilmekte kolaylığı ilc8uick i h:ııırlaıaıı Market 
ı Marquelle ~ oı .. mobitiııdr k~ııdiıır malt,us hir ıııcıi7t'I 

Yardır 

Yeni Te zarif balatiylc. uııcln reııklrri7lr vr arabanııt 
tecbiatındaki tıılitrad411 tefrrraatiyle. Market (Mar.quette) 
arabuı derhal g6ıe çarpıyor. O.aa ia\ıdir etmek !Çin• el· 
bette g-öruıek liiıımdır. 

Market' ı Marqaette ) fi'l!didea lhıick ııcentaları neı-
41nde .eşhtr edilmiştir. Ona ~tklk Ye H ufak tefunıa· 
tına ~arıncıyo kadar muayene edlniı. Uirekslyuııa geçi· 
alı. O zamaıı. Uuick gibi kıymett•r bir arabanın' bu k•· 
dar ucuı fiaı~ ııatılıaa•ına luyret rdecekslnb. 

Market ( Marquelte ) arahaı, muhtemel fabrikasyon 
halatıına ltar•ı .,ir ae•e mliddrtlr Gen,.ral Motorsan 

tetııitıal iUbe&i tarafıa4'ı8 caraati edilmiş elup tak•llle 
de iştira alaaa.,it!f:. 'Y 

• 
BUICK MARKET (,MARQUETfE) 

ÇE~ERAL MOTORS ~IA~ll'L.\TI . 
Umum Tüı*iyı Acmtıuı : 

OTO~IOBIL TiCARETi T. A. Ş. 
O.T. T. A. Ş 

_Beyotlu l~tildil Cıtldesl "So. 2a9 · '\rltr 1\ 1\. Ue6 

7 

, 

Buick i. halka en ziyade 

uygun olan lüks arabalar 

sırasına idhal eden evsaf , 

ve harekAtiylc ternayü~ 

eden Market ( Marquette) 

kendisine mahsus bir me

ıiyeti olduğundan Buick· 

ten daha küçük daha ha .... 

fif daha ucuz ve fakal 

ayıu evsafı ~aiz bir oto

.mobil ~ra"yanlann arzula·' 
1 

rını tatmin eder, 

Elbise yaptırılacaktır ~k~~~!,.~i~ 
dü l" . d dlrı+, p<Ollal, adeıııJ;Jcttdar, bel FVftk· 

Gümrükler Uınuın uıüu r uıunuen.. tirar~~y: ~~:'!.~ :ır~: .. "'=. ~-
1-Muhafaza memurlarile taife ve sandalcı ve z~bita~ hah- lll!!~ll!l'llllllllllll!ll!!l'll~llllJ!l--111!1!!! 

riye için yapurılacak elbise ve kaput kapalı zarf usulıle munaka- Belsoğukluğu frenği 
saya konulmuştur. . .. .. olanlına aıuan dikkatine 

2 -- Şartnamelerin musaddak suretle~.A~arada Gumrukler Dr. Horhoroni 
levazım müdürlüğünden ve lstanbulda Gumruk levazun memur 

kt Fennin en son usullle kat'i 
luğundan almaca ır. 

3 _ Münakasa Istanbulda Gümrük Baş müdürlüğü binasın- olarak eski ve ytni belsoğukluğu, 
da Gümrükler Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunda ya frengi. idrar darlığı, bel gevşeldl.t! 

n mesane ve bUcümle kadın n· 
pılacaktır. . . .. dif S 1 ı d Be "' 4 _ Münakasa günü 22 Teşrinievel 929 tanhine musa a ıısız ık an te ıvl olunur. yo&.u 
lı günü saat 14 tedir. . A • Tokatlıyın yanında mektep sokak 

5 _ Teklifnameler kanundaki ahkam dairesinde unla edile- No 35 Tel: il. O. 3152 
cek ve kapalı zarflar mezkur gün ve saattan evel Istanbulda ko- iıııııııiıııiillliıiiiııiiııiıııiıiıiııı•••llİİİ 
misyon riyasetine verilecektir. . Güzel sanatlar akademisinden: 

6 _ Münakasaya iştirak f.decek olanlar tıcaret odasında mu Fındıklıda klln Güzel san'aılar 
kayyet bulunduğunu g?sterir vesaik. ibr~.z edecek_Jerdir. _ Akademisinde inşa edilecek atelye 

7 - Her talip bcdeh muhammenın yuzde yedi buçugu olan ile yapılıcalc tamiratın kapıl! zari 
3707 liralık hükftmetçe muteber milli Banka teminat mektubu usuliyle münakasısı ve tesis edilecek 
vermelfe ve yahut bunun yerine yevmi münakasadan evel Is- laburatuar için mübayaa edilecek 
tanbuı° Başmüdürlüğü veznesine nakit olarak para itasrna mec- alin fenniye ile yıpıınlacak olan 

burdur. masa. resim tahtası ve saire demir· 
8 - Teminau muvakkate mektup nümuneleri şartnamelerle 

baş eşyanın aleni m(inakısası teşrini 
birlikte talep olunmalıdır · evetin yirmi birinci pazertcsl g(inii 

9 - Bedeli ihalenin sülüsü nukdannda avans verilecektir. saat on dürtte Akademide icra cdi· 
10 _Muayyen saatin hululünde mutat zabıt varakasının tan lcceğinden evrakı kcşriye ve şanna-

ziminden sonra hiç bir teklif kabul olunamaz. 1 1 •. k .. t ı · ı · 'ka mc er gorme uzcrc a ıp enn " -
ıı _ Kumaş ve şekil nümuneleri Istanbulda Gümrükler U- demi kiıabctinc müracaaılan. 

mun Müdürlüğü ambar mcmurluğcındadır. 

lslanbul ~usla ve lelıral Levazım ve me~ani mü~ 
dürlütünden; . . 

. Levazım anbarı ihtiyacı için 2300 adet muhtelıf ne~ı kereste 
münakasayi aleniye suretile mubayaa olunacağından talıplcr şart
nameyi görmek için her gün. rı_ıüdüriY.ete. ve münaka-;aya iştirak 
için de 20 Te~rinievvel 929 tarıhıne musadıf.p~zar g.unu saat t.ıte 
yüzde 7,5 nisbetintle tem~natı muvakkatelerını hamılen mubayaat 
komisyonuna muracaatları 

Orman ve Arazii vakliye uıü~ürlü~ünden : 

Manisa vilayelin~en; 
1 - Manisa memleket hasta

nesi için 1817 lira 80 kuruş mu
hammen kiymetinde ilil.ç muba
yaa edilecektir. 

2 - Münakasa müddeti 26 bi
rinci Teşrin cumartesi günü 
saat 14 buçuğa kadardır. 

3 - İlaçların mıktar ve en
vaını mübeyyin listeler İstan
bul ve İzmir sıhhat müdürlük
lerinde mevcut olduğundan o
rada görülebilir. 

Alem.dağı Vakıf ormanlarının Çırçır civarında muhterik or- 4 - T~klif.lerin 661 No lu 

d k k 1 d 'l k ·· 'ki .. kanun daıresınde olması ve te-
man krtasın an at ve na ı e ı me uzre ve ı sene muddetle · t ·· t 't b 1 mına a mus enı u unmasr. 
beş bin çeki mahlut l:ıatap Teşrinievelin yinnialtıncı Cumartesi 5 _Tafsilat almak isteyenle-
günü saat on beşe kadar müzayedeye vaz edilmiştir. Talip olan- rin vilayet sıhhat müdürlüğüne 
Jann Istanbul evkaf müdüriyetinde vakıf onnan ve arazı ida- müracaatları. 
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BİN SÖZ 
BlR RESİ\t 

Resimde gördüjtünUz genç, 
Gaziayıntabın Çınarlı mahalle· 
sinde ikamet eden Reşat efen
didir. Beyaz mermer üzerine 
Gazi Hazretlerinin fotografları-

na bakarak bir kabartma hallkt• 
diyor. Reşat efendi güzel san' 
atlar akademisi heykeltraş şu

besine girmek arzusunu lzhşr 
etmektedir. 

ı.u.ıt~lit Jbad~le komisyonunda tarzı mesai hususunda çıkan llıtlllf llzerlnt heyeti murahlıa
samız, talimat almn)'.!'a lüzum gllrdDğD için lc;tlmaın tehirini lstemiftlr. Bu talebin kabul edilmesi 

UL~rlne TUrk murahhasları çekllmltl•r ve lçtlmaa devam edllmemlttlr. 

Zayi - Zevcim '" pederimiz· 
den muhı .. ~ıs m:ı~1mızın herat\ırını 

kaybcmk. 1 Jukmll vokıur, Zevcesi 
Gülgtile, kerime i ;\lllruweı. .'rlah 

il"·-., -~ .. _ ~ . .. . 

TURA 

Resmimiz komisyonun son ıc;tımaına aittir. tum1an iı.amrttin. l•'erir. -· Leyli • Neharl !(ırk ~enedenberi memlekete bizoıet --

ORTA MEKTEBİ etmiş olan ve bu kere Befiktaşta Yıldızda tedl~· 
len tecdit ettiği bina ile rerek sıhhi ve gerek terbl_yevl 
kıymetini arttıran 

- f:vinl1..in Oapartımanınızı 

daıma ıçııiz ve parlak 

kalma ını 

memnurı olmanızı arzu 

~div< r 

m 

ı "/._ me ... hu

dı ıaaffun 

Poliflor 
~GGET 
Cilasını 

Kullanmanız IAzımdır 

Şemsulmekatip 

• 1'~V1KiSANAYİ ~ 
Hanımlar biçki dikiş mektebi 

mlldürlUgünden: Avrupa bişki, dikiş mekteplerlndeki son te· 
rakkl)at usullerini tatbik sayoılnde umumun f-ağbetlni kaza· 
nmış olan mektebimizde, başlanan kayit ıiiUameıe,ı birinci 

1 
teşrinin onbeşinde nihayet bulacaktır. Adresı Oivanyolu 

- Feyziati liseleri sırasında Tele.on : lstanbul 2994 -

Kocaeli defterdarlığından: 
Karamürsel kazasının hükumet konağının (5000) lirayı teca 

vüz etmemek şartile bazı aksamının inşası münakasa kaimesin
de muharrer şerait dairesinde münakasai aleniye suretile 24/9 
929 tarihinden 13/ 10/929 tarihine kadar 20 gün müddetle mü
nakasaya vazedildiğinden münakasaya iştirak arzusunda bulu-

d nanlann kazai mezkur mal rnüdüryietine müracaat eylemeleri Her yer e iıaıı olunur. 

satılır. Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
İdare müstahdemlni için mahfuz te icra kılınacağından taliplerin şart 

numunesine tevfikan 200 ili 220 çift nameleri görmek iizere yevmi mez-

Kl• mya k er mU8Vl"n)1°ğ1• mu··sabakaSI çizme imali aleni aurette münakasa- kilre kadar Galatada Rıhtım caddesi 
ya konulmuştur. İhalesi 31 teşrini ndeki idarei merkeziyeye müracaat· 

'•pirto ve i. r 1 tolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: le_v_e_ı _92_9_,_Pe_r.:.şe_m_b_e_g"-u-·n_ü_s_a..:.a.:..t ..:.tam=.::...:1..:.4..:.1.::ar:.::•·:....._ _________ _ 

I 
CUMA 

11 T.E , EL 1929 

O k devam .den h.nlmlardan bir .,µrıtP 
azı Arıntapta a fam ticaret mektebinde daktilo kureuna • 

Son zamanlarda l(adınların erkeklere alt , işlere rağbet gllsterdiklerlne fııhit oluyoruı. 
işte bir kadın sokak fotoğrafı __-<. .. 

.-çır" 

FEYZİYE LİSESi ~RJft'selat'U 1 hu~·~~n~~:.:-::e:m~İ ••lİY" : ot? 
Istanbul Evkaf müdiriyetıJ11 8s~ 

mtidurlllğüntlcn: köyde dereboyu caddesinde aJ<f~ 
1 - Kursu iRmal ttmlş olan da arsa mutasarnflarından Petro d•"'' 

imi bir jimnastik mualllmine ihtiyacımız Mf. kez Acenıuı; Galatı köprü ne ikame eylediği melkudıy~~ 0 dlıl 
vardır. batında, Beyoğlu ~62 Şube ndan dolayı olbapta g~nd~n W.aııtf 

arzuhaline merbut teblığ iltJI bol~~ 
2 - Kayıt muameı .. ı devam acenteıı: Mıhmudlyı Hanı ıluıda ne merkumun ikametı:ilhi rneÇ ulı'l", 

ediyor. lstanbul 2740 duğu mahalleai muhtar ve rıı .~ 

Muhaberatla 
lştlğal etmek ve icabınd• 

daktilo olarak çalı mak Uzre 
Ankara için Lise ve ya Ameli 
Hayat mektebi mezunu bir efe
~dlye ihtiyaç var. 

Galatada Tünel yanında Bi
llur sokak Billur Han 13,14 
numeroya mUracaat. 

ı 3 te,rlnievel pazar Mu· tarafından verilen meıruhat_ı•;.;1'~ 
' Jmıı olmakla dava arzuhalı ,~.,,.:. 

danya postası yalnız Mudan- nm on gün zarfında cevap "°.riiıııl! 
yaya kadar kldecek ve avdet üzere ilanen tebliğine kar~r "00 ~ 

olmakla tarihi ilandan itıba~ . .,ı 
seferi yapılmayacakur. gün zarfında cevap veriJ?'edi~~ı~ 

dlrde hakkında muameleı .kal',,.all' 
14 teşrinievel pazartesi ye teve11ül olunaca&t teblil urııtl· 

Trabzon birinci postası ile na kaim olmak üzere ilan o~ 
Bandırma postası yapılmaya· gı~d•' 1 

caktır. ı.ıanbul vlltyed dehardarh oıtı::" 

!darcı n·-rht. ıc kımyahanesi için muavin kimyaker almaca- Evkaf umum müdürlüğünden Eınnı·vet sandığı ınudu..ıu 
r;ın,tan ~lraiti ati ·~vi haiı olanların 15 tqrinieve! l 92<J salı p;ününe J U U fi ~ 
kadar nuf < t zkcrclniyle ~hadetnamekrini ve sair vesikalarını Boğaziçi Yeniköyle Hasköy Koca Mustapaşa vakıf idarelerin- ~ ndeo• 

Türk gençlerine 
Askerliğini bitirmlş okur yazar 

he,abt kuvvetli gençleri ~lmdilik 

mutedil bir yevmiye ile memle

kete nafi blr uzuv olmak için 

birinci derecede dokumacı 

AYVACIK MAL MOD 0 -tıl'° 
OONDEN: Bchrami iıkelellİ_P~ ,ııJ 
cardan Salamya Roso efendı)' v~' ı1 
lup Hazineye olan borcu.na ~ ~ 
tahtı hacze alınan dört bın e z9 t " 

tar Palamut il Teşrinievcl,! el'~ ..,J 
hinde bllmüzayede satıla~•:0 a~• 
liplerln Mahalli mal m~üdurlırğ 
racaatlan. ,., 

mu ta. hı hen ı • u mlrkczivc zat işleri şubc,ine muracaatla bim- de münhal hin kuruş maaşlı katipliklere laakal orta mektep gU U 
mezunlarından talip bulunanların imtihanlan icra edilınek üz- 1 

lcrı'li kJ) ıt l' t ı~nıdc ' 'c mu-•lıaka ımcihanının 17 ıc~rinievd fl29 re evrak ve vesaikile birinci teşrinin 14 ncü pazartesi günü saat .\lakbu\•c il. nın 19038 ikr•z 
pcrşeml c aJt 1 O da idarti mcrhziynic icra kılınacajl;ı ilan on dörde kadar müracaatları. numaralı deyn senedi mucibince 
( h.~ ... -. 

~ . 
.., eraıt : 

1 T ı ı c inni J5 l tccavLİZ ctmiycccktır. 

ı! \lukclldıyuı a.,kcrıyt,ıni ıra ctm~ buıuıımalıdır. 

.~ l'c:ı !akultesindcT' nyahut zıraat •Cya cCJ.al'l mektehın-

leh dipı ın ıılnr ı , cakt·r. 

,,_.K'la:-:~------------------
A TÖRLER! 

BfJHlER 
Her clna ve kaballyett• 

deOlrmen; allo 
ylkama maklnaaı 

ıl11ndirler ve aaır buna 
aıt btlcümle en aon aistem 
m&k•nalar imoı ve teaıaatı. 

' 

c;llcl gun ı r 

hatı r ı r. ı il 

K 
.dı er! ·cnhahar avlarındar m_c:takbel saadetiniz ıç1 n (fj 
ıı edinız llu~uDn ıçın de muAVJlf•k vcıinızıK ıemin cd cek B BOJ~lı:~b~l~:~:~•r 

BOyOk TOn•I Hen No.27-28 PıanJ•sıe,. Moc:fel·MPA. 

l\!Iakina ve Filınlerinizi kullanınız 
Her yerde arayınız. 1 

Beı oJl'unda Tunel m•ydanında Kodak •irketi f<>toğraflarınızda tamamlle 
mu-.ffak olmanız için daıma emirlerinize amadedir. ........ , ............................. .. 

- ... Süreyya paŞa ~-
Mensucat fabrikası · ; BALAT 1 

.._Marangoz aranıyor-ı 
--- · - ---

lslan~ul Gümrükleri Da~ nıüoürlü~ünoen; 
Gümru ler için ıplıklerin kalınlık ve in,elığini olo;mcğe "1ah;us cihazdan 

dôrt tane muı>,)U olunar.ağtndan gumrı.ik liaıları anla lmak iizere nıhayeı 
bir hafta Zdrfmda ııumun<Sini l<ıanbul ~limruklcri bıııınudurlüğunc gcıiril

ıııesi ilfo olunur. 

)laraş Çeltik frıbrikası Türk anonim ~irketiııden: 

2 

3 

Rl'Z, "A:llEI .\ll'ZAKERAT 
:\kclbi idare ve ,\lurakıp raporlarının kıraau, • 

llilanço ve hc,abacın tetkiki ve mecliı•i idarenin ibrası, 

Niz•ımııamc mucib nce kıdem iclbariyle çıkacak nısıf aza 
yerine di~crlcrının intihabı, 

4 - \lurakıp rnyinl, 

:l Temmuz 929 tarihinde aktedilen hcyecl umumiye içtimaı 

lkti~ııt \' ckAletincc kccnlemyekün addedilmesi dolayı lyle bu kere 

heyeti umumlycnin 16 tc~rini•ani 1929 cumarte~i günü irkctin 

merktzi idaresi bulunan :\Iaraşta Çeltik fabrika,ında ale!Ade lçti
maına muhterem his>cdaranın te~riflcri rica olunur. 

ESKl~~:ı llR ÇIFÇI Bı\ , K ·Ll .\IÜDÜRLL CÜND~:-1 : 
'l28 S<ne5i hilançosilc bankanın vazi yeti umumiyesinln tetkiki lüzumuna 

binaen ticaret kanununun maddei mahsu<a'1 ahkümına tevfikan fevkalide 
içtimo aktolunacağından 9 teşrini ·ani 929 cumartesi günü bllumum hisse· 
daranın Eskiıehi,de kain bankanın merkeılnde saat 14 de hazır bulunmaları 
ılAn olunur. 

Emniyet >andı~ı~dan i'tikra1. eyle

di~i meblağ mukabilinde sandık na· 
mıııa mcrhun bulunan Kadıkoyünde 

Osman .ıP;• mahailc>imlc l lamcı başı 
sokajtmda eşkı 5,5 nıüktrcr 'e yPni 
ı,.l,~ numaralı ve ~00. ye 108 arşın 

arsa üzerine mebni iki~cr kattan 
ibaret 12 " ;! od•, bir >llfa, hir 
mutfak, hir hamam, l t 7ı ırıın bah· 
çe >e miıştemelılrı saireyi havi iki 
hanenin tamamı vıde<i hitamında 

borcun vtrllmcmc~indcn do1avı 

saıılıga çıkarılarsk 2100 lira bedel 
ı l e müşterısi namına kat'! kararı çe
kilmiş iken bu kere yü1.ıle on zam 
ile lıa~ka bir müşteri çıkarak rr :. ,.. 
yede bedelini 2.11 O liraya lbl ~ jt ey 
lemif olmuı ciheıile rnezkOr iki ha· 
nenin 16-10-9:.?9 tarihine müsadif 
önümüzdeki çarşamba günü tekrar 

son müzayedt:"inin icrası ve muame 
lesinin ikmali mukarrer bulunduğun
dan talip olanlann mezkOr günde 
nihayet saat on beşe kadar sandık 
idar.,inde hazır bulunmaları ltizumu 
llAn olunur. 

htanbul ikinci ticaret mahkeme
ıındent Müflis Süt şırlcetine alı Bil· 
yükadada lskek b~ındakı deposunda 
mevcut teneke Mut deposu, tahta raf, 
tahta masa, on parça ıahıa, merdiven 
ve elekLirık teshaıı 'l7 ıeşrinı•>el tari
hlr.e mıisadlf pazar gunü saat 011. 

buçukta mahılllnde lruhı edileceli 
llıi.n olunur. 

YETİŞTİRMEK 
arzcısundayız. Talipler ayın 1 i, 
13, 14 Lincü günleri 'abahı sekiz 

buçukta Balaua SL REYYA PAŞA 

~,ııı 
lıtanbul Erkek Muallİıtl t' 

Müdürlüğünden: c~'ıı>' 
Mektebimiz 12/ 10 1 9~9 0~11 • 

si günü küşat edilecektir ve ;.,.,;ıı~,. 
imtihanlarına geç kalanların ·et> t 
lan da 15/ 10/929 tarihin: 

1 
./ 

mensucat fabrikasına müracaatları. lecektir. _......-.-~· 
ı-ıı:.~ 

Jsıaubul ikinci ticaret mahkeme-
sinden : 

Müflis Jakop Nüfusi efendiye 
ait olup Kuruçeşmc gümrilk antre
posunda bulun.o 867-808 numcrolu 
iki balya derununda bulunan DIYA· 

GAZİ ORTA MUALL!r:'° sfi'!, 
TEBİ VE TERBİYE '1 ~i ~ısl'~ı 
SÜNDEN: Munhasıran ibı• ııe ıl• 
na yeniden müsabaka ile ta~~bJ ~~· 
caktır. Erkek muallim ırı< 25 arıs 
unlarından olup sinleri ıs·;nd'r 
daki talipler kabul ediicCCğ 8per· ;# 
teşrinievele kadar istida. -~urlilg 

GO. 'AL paltoluk kumaşları a~ık evrakı saire ile maarif "'·~salı•~~ 
1
, 

ırurma &uretiyle 17 teşrinicvcl 'h?9 müracaat olunması ve. aı.0 urıll f11 

uncu per,tmbe günü saat ıo da tiharu teşrinisanini 2 ıncı 3~ td' 
bulundugu \erde satılacağından ıalip olunacağından talipJerı~ •ırıcl<'' 

vele kadar müracaat ey ' 
olanların \ evm ve vakti mezkilrda 
satış mahallinde bulunmılırı lüzumu 
ll!ıı olunur. 

lsıanbul ikinci ticaret mahkeme· 
sinden; lstanbulda Sultan Hamamında 
Kanıcı oflu Hanı tahtında klin 40 

nıımarılı mağazada ticaretle müştc
~11 iken lfllsına karar verilmiş olan 
müflis Moiz Ruso efendi zimmetinde 

alacagı bulunanların bu baptaki ala
cıklarını taşdik ettirmek üzre bll
cömlc vesalklle 19 '" 20 ıeşrinlevel 

929 tarihlt!rlne müsadif cunı.-ı resi ve 
pazar günleri ojl;leden sonra ondort· 
ten ili on altıya kadar mahkememiz· 
de müıefckkil if!As masasına !lizumu 
mıiracaatları ilin olunur. 

o1unur. 

Doktor •pı 

Celal Ra~~dııl 
Bahriye hastane·~' eJıS·~·~ı- 1 

ve zührevi ye miıl k,.., 
-Kadın: Erke ki~~·· 

Cilt, frengi, beısoıtU ıarıO' 
h .ıatık ,o 

ve idrar yolu a. .,e 
en emniyetli usuıı~r11 ,ı ed''' 
elverifll şartlarla te I' ı<'~' 

!\dres : llevo~lu • \ ~; ııJ ~< 
• . . •ltt • ._ 

No 11 teldı>n ll•Y0 • 
' . 2() gıin saat 8· IO H 


